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سخنراني هفتم
بسماهلل الرحمن الرحيم
با سالم به همه خواهران و برادران،
جلسه هفتم بحث «وجود» را شروع ميكنيم .در جلسه گذشته ،فصل سوم از كتاب
اول را تحت عنوان «جهتداري» يا «برگشتناپذيري» جريان تكامل مورد بحث قرار
داديم .در ابتدا در مورد تعريف جهتداري در مراحل مختلف تكامل ،گفتيم:
تكامل ،جرياني يكجهته و يكطرفه است كه براي آن بازگشت به عقب هرگز
متصور نيست ،هرچه هست رو بهجلو و رو به پيشرفت ،ترقي ،تكامل و تعالي است.
در جريان تكامل يك مسير اصلي وجود دارد كه رو بهجلو است و مسيرهاي فرعي
نافرجام هستند و سرانجام به بنبست ميرسند.
عملكرد اين قانون در مراحل مختلف تكاملي ،يعني معدني ،آلي ،حيات و همچنين
در قلمرو تكامل اجتماعي چنين است:
در قلمرو دنياي معدني ،در اثر تالقي اتمها ،شاهد تبديل هيدروژن به هليم ،بعد به
كربن و ...هستيم .سمت حركت در جهت تشكيل عناصر سنگين و سنگينتر و تركيبات
معدني پيچيدهتر است.
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ـ در قلمرو دنياي آلي ،حركت در كل بهسمت پيچيدهتر شدن ساختمان مولكولها و
مواد آلي است و ميبينيم كه مواد آلي از ميان بينهايت امكان متفاوت ،بهدليل وجود
آنزيمهاي خاص ،كه به تحوالت جهت و سرعت ميدهند ،راههاي معيني را براي
تركيب شدن برميگزينند .بسياري از اين آنزيمها در جريان عمل نابود ميشوند .اين
امر امكان برگشتپذيري و توليد مجدد تركيبات و تحوالت را نيز نفي ميكند.
ـ در تعقيب جهتداري به قلمرو حيات ميرسيم ،در اينجا مشاهده ميكنيم كه
تحوالت و تغييرات از ميان امكانات متفاوت ،به قول اپارين «جهت جداً معيني» را در
پيش ميگيرند و همچنين در اين مرحله ،حاكميت قانون انتخاب طبيعي خود نوعي
جهتمندي به تغييرات ميدهد ،به اين معني كه برطبق اين قانون ،تنها به پديدههاي
خاصي امكان بقا داده ميشود و طبيعت به انتخاب شايستهترين موجودات دست
ميزند .از اين لحاظ ما در اين مقطع نيز شاهد جهت مشخص و معيني در مسير
تحوالت هستيم .عالوه بر اين بهمحض تشكيل هر پديدة جديد و تكثير آن ،شرايط
ايجاد آن پديده ،توسط خودش خورده شده و از بين ميرود و از اين لحاظ امكان
مجدد توليد و ايجاد پديدههاي مشابه ،از بين خواهد رفت و لذا بازگشت در اين قسمت
هم امكانپذير نميباشد و حركت در مراحل حياتي از سادهترين تا پيچيدهترين ارگانها،
يعني انسان ،در يك جهت بدون برگشت ـ در كل ـ ادامه پيدا ميكند.
ـ درقلمرو تكامل اجتماعي نيز تحوالت جهت مشخص و معيني را طي ميكند:
ـ بهلحاظ جغرافيايي ،جامعه پيوسته رو به گسترش و پيشرفت بوده ،يعني حركتي
رو به باال داشته است.
ـ بهلحاظ قومي نيز با بررسي تحوالت جامعه و تاريخ نتيجه ميگيريم كه گسترش
اقوام و مليتها نيز ،چيزي واقعي است .شاخههاي جديدي از اجتماعات بشري قدم به
عرصه تاريخ ميگذارند ،عدهيي از اقوام از ميان ميروند ،يك عده با ديگران آميخته
ميشوند و اقوام جديد با مشخصات قومي جديد متولّد ميشوند .در واقع ميتوانيم
بگوييم كه تاريخ گذشتة انسان ،چه در زمينه جغرافيايي و چه در زمينه قومي ،يك
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جريان اتفاقي نبوده ،بلكه بهرغم همه نوسانات ،گرايش مشخص و معيني را در جهت
توسعه و تكامل در برداشته است.
ـ از نظر اقتصادي نيز وضع به همين صورت است .حركت تاريخ همراه با گسترش،
پيچيدگيها ،نوآوري و در كل رو بهباالست .چرا؟ چون انسان براي تأمين نيازهايش در
مقابل قهر طبيعت و تسلّط بر آن ضرورت دارد كه با طبيعت درگير شده و يك مبارزه
توليدي را در پيش گيرد ،تا بتواند نيازهايش را تأمين كند .در واقع مضمون اين ،چيزي
جز آزادكردن انرژي و به خدمت گرفتن و تسخير منابع نيست .با نگاهي به گذشته
ميبينيم كه جهت حركت همواره رو به گسترش ،تسخير و آزادكردن هرچه بيشتر
نيروها و به خدمت گرفتن آن ميباشد .البته به اين عامل نيز بايستي توجه كنيم كه
بهدليل رشد ابزار و عامل تكنيكي در ظرف روابط و مناسبات اجتماعي ،خود آن روابط
نيز متكاملتر و پيچيدهتر شدهاند .اگر به وضعيت امروزمان نگاه كنيم ،ميبينيم كه
توليد ،مرزهاي بينالمللي را درنورديده ،توليد ماشيني در ابعاد كالن ،روزبهروز قدرت
برآوردن نيازهاي بيشتر انسانها را دارا ميگردد و اگر نقصي هست ،در روابط حاكم بر
توليد و مناسبات غيرعادالنه و بهرهكشانه است.
ـ بهلحاظ فرهنگي و فكري نيز اگر وضعيت فعلي و گذشته انسان را نگاه كنيم،
جهتداري و پيشرفت را در اين زمينه نيز خواهيم ديد .بشر اوليه هيچ شناختي
نداشت ،اما امروز با غناي پايانناپذير انديشههاي بشري مواجه هستيم ،انديشههاي
بشر نسبت به طبيعت ،جامعه و خودش ،تفاوت چشمگيري پيدا كرده است .مسلمًا اين
نوع شناخت و آگاهي ،در جريان مبارزه توليدي با ستم و قهرهاي طبيعت و تسخير
نيروهاي آن بهدست آمده است ،و در اين مسير انسان به عاليترين شكل فعاليت
خودش ،يعني فعاليت ايدئولوژيك دست ميزند ،چيزي كه خاص حيات انساني است.
مسلمًا مقدمات اين پيشرفتها بهسادگي طي نشده است ،بلكه با يك كار خستگيناپذير
و طاقتفرسا بهدست آمده است.
موضوع ديگري كه بايد به آن توجه كنيم اين است كه پيشرفتهاي انسان بهسادگي
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يك خط ،حالت رو به باال ندارد .دورانهايي است كه ترقي و پيشرفتها با هم هماهنگي
ندارند .اما صرفنظر از همه اينها ،اگر در مجموع نگاه كنيم ،اگر همه مسير تاريخ را در
نظر بگيريم ،ميبينيم كه مسير تاريخ مشخصًا سمتيافته ،جهتدار و رو به باالست.
در ادامه بحثمان نظري هم به قرآن كرده و ديديم كه قرآن جهتگيري همه اشيا
را مشخصًا به جانب خدا و در جهت خدا تلقّي كرده و اين را يك س ّنت تخلفناپذير
الهي معرفي ميكند كه هيچ چيزي در آن ،چه در زمينه حيات و چه طبيعت ،تغيير و
تبديل نميتواند بدهد و نخواهد داد .بهدنبال آن شرك را هم تعريف كرده و گفتيم،
معناي دقيق شرك ،عدول و سرپيچي از جريان يگانه و برگشتناپذير تكامل است.
پس مشاهده ميكنيم كه از ديدگاه قرآن ،تكامل در كل ،مطلقًا جهتدار است و
اين نظرگاه ،يعني نظرگاه قرآن با جهتداري مقطعي و نسبي دانشمندان ماترياليست
متفاوت است .چرا كه از نظر قرآن جريان تكامل ،از ابتدا تا انتها ،از ابر هيدروژني تا
جامعة بيطبقه توحيدي ،بهسمت و جهت مشخصي نشانه رفته است .اما دانشمندان
ماترياليست ،حتي برجستهترين آنها نظير استاد اپارين نيز ،اين جهتمندي از ابتدا تا
انتها را بههيچوجه ،به اينصورت نميبينيد .چرا كه پذيرش جهتداري در كل تكامل،
با چارچوب فكري ماترياليسم در تضاد و تناقض است.
پس از اينكه جهتداري و يكجهته بودن را بهعنوان يك قانون پذيرفته و
مفهوم آن را درك كرديم ،بنبستشكني را بهعنوان نتيجه تبعي اين قانونمندي
مطرح نموديم .چرا كه وقتي تكامل جهت مشخصي دارد ،موانع را از ميان برميدارد
و بهرغم تمام مشكالت ،راه خود را باز كرده ،بنبستها را يكي پس از ديگري درهم
شكسته و جلو ميرود .هيچ بنبست و تاريكي براي تكامل متصور نيست .آينده بهواقع
از خورشيد هم تابناكتر است .با چنين ديدگاهي ،تمامي پيشبينيهاي مأيوسكننده و
بدبينانه در مورد آينده انسان مردود است.
مشي عمومي تكامل ،خروج سرفرازانه از همه بنبستهاست و چنين نتيجه
گرفتيم كه اين يك نويد پيروزي به تمام مبارزين ،آزادگان ،مجاهدان و ...است ،يعني
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نويد پيروزي نهايي .آينده بيترديد از آن نسلي خواهد بود كه نسل انقالب است.
عناصر ضدخلقي ،عناصر ارتجاعي ،هيچ سرنوشتي جز نابودي ندارند .بنابراين هيچ
نگراني و بيمي نبايد داشت و بهظاهر و سطح پديدهها نبايد چشم دوخت .آنقدر
تكامل از اين سدهاي بهظاهر قوي را شكسته و شكافته است كه اينها در برابرش
چيزي نيست.
همچنين ،عمل صالح يا كار اصلي ،يكي از نتايج اين قسمت بود كه تعريف كرديم،
عمل صالح آن عملي است كه موازي با بردار تكامل و شايستهتر براي انتخاب اجتماعي
باشد .در رابطه با همين تعريف مفهوم عيني شرك و توحيد را نتيجه گرفته و گفتيم عمل
صالح و رهاييبخش يكتاپرستانه وجه مميزة واقعي و عيني بين شرك و ايمان است.
در پايان نيز در مورد معناي وجود شناسانه ارتجاع ،چپ و راست ،و بطالن
وسطگرايي مكانيكي صحبت كرديم.
در آخر نيز طبق معمول ،بحثمان را با اين سؤال بهپايان رسانديم كه آيا با نفي تكامل
بيجهت ،با نفي هرج و مرج و آنارشي ،و اعتقاد به جهتداري از ابتدا تا انتهاي جريان ،آيا
بايستي نوعي جهتگيري ،نوعي حساب و كتابداشتن ،و خالصه نوعي هدايتشدگي را
پذيرفت يا نه؟ آيا راه ديگري هم براي تبيين و تفسير هست يا خير؟
در اين جلسه ،چهارمين قاعده تكامل را بررسي خواهيم نمود.
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فصل چهارم« :تطبيق» يا «وحدت»
                   (قاعده اساسي تكامل)
 .1تعريف و بررسي «تطيبق» در مراحل مختلف تكامل

تعريف و تشريح
بحثمان را پيرامون چهارمين قاعده تكامل كه ضمنًا اساسيترين قانون هم
ميباشد ،تحت عنوان «تطبيق يا وحدت» آغاز ميكنيم .ابتدا حسبالمعمول به
تعاريف و بررسيهاي كلي ميپردازيم.
فرض كنيد ميخواهيم به كوهنوردي برويم .چه كفشي را انتخاب خواهيم
كرد؟ طبيعي است كه كفش كوه يا بههرحال كفشي كه براي كوهنوردي مناسب
باشد .براي اينكه بتوانيم از صخرهها بهتر ،راحتتر ،مطمئنتر و با تعادل زيادتر
باال برويم ،احتياج به كفشي داريم كه انطباق ،برابري ،همسنگي و هماهنگي
بيشتري با محيط كوه داشته باشد؛ يا بهعبارت ديگر ،رابطه محكمتري بين ما و
محيط برقرار كند ،رابطهيي كه حتيالمقدور ضعيف و متزلزل نباشد .حال اينكه
 -1سوره اعلي ـ آيه 1تا3
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قدمزدن در خيابان با كفش كوه مناسب نيست ،چرا كه آن انعطاف ،كارآيي و
بهاصطالح مناسبت الزم را نخواهد داشت .يعني در محيط جديد ـ در خيابان ـ
آن رابطه مستحكمي كه مورد نظرمان است ،با كفش كوه ايجاد نخواهد شد .پس
اين تناسب و رابطههاي متقابل ،هرچه موزونتر و متعادلتر باشند ،منطبقتر هستند؛
يعني وحدت و يگانگي بيشتري با محيطي كه موضوع بحث است ،دارند.
مثالمان را عوض كنيم .در زمينه هوانوردي و مصنوعاتي كه تابهحال بشر
براي حمل و نقل و مسافرتهاي هوايي ايجاد كرده است ،نمونه بياوريم .زماني
بالن بود ،بعد هواپيماهاي يك موتوره ،دو موتوره ،چهار موتوره و ...بعد نوبت به
هواپيماهاي جت رسيد ،با موتورهاي قويتر و پيشرفتهتر و لذا ،سقف پرواز باالتر
و ...خالصه اين هواپيماها براي انجام وظيفهيي كه بهعهدهشان است ،براي
كاركردي كه مورد نظر است ،انطباق بيشتري دارند و اين انطباق هم روزافزون
است .بهعنوان مثال ،جتهاي غولپيكر فعلي را در نظر بگيريم كه قدرت حمل بار
و نفر زيادتر ،سرعت بيشتر و طول باند كمتري براي پرواز احتياج دارند و ميتوانند
زودتر اوج بگيرند ،و عالوه بر اينها از دستگاههاي ايمني ،رادار و اتوماسيون
مجهزتري برخوردار هستند .البته باز هم تكنولوژي هواپيمايي دائمًا در تالش
است تا قدرت انطباق ،قدرت پرواز و ايمني پرواز را باالتر ببرد .بهعبارت ديگر،
پيوند مستحكمتر ،استوارتر و مطمئنتري بين پديده ـ هواپيما ـ با محيطي كه در
آن در حال حركت است ،برقرار كند؛ تا كارايي ،صحت و دقت عمل را افزايش
دهد .در اين مثال هم ميتوانيم بگوييم كه بهدنبال تطابق بيشتري هستيم ،و
2
طبيعتًا گام به گام بايد درجه انطباق ،افزايش پيدا كند.
حال انسان را در نظر ميگيريم :اندامها ،استخوانبندي و ساختمان عضالت
مختلف ،كارايي و توان انسان را براي انجام امور مختلف فراهم ميكنند .گويي
اصو ًال براي همين كارها تراشيده شدهاند ،گويي در كارگاهي مدتها روي آنها كار
 -2بايد توجه داشت كه بيان مثالها صرفًا براي تشريح مفهوم تطبيق است	.
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شده است ،تا به راحتترين صورت برسند .مث ً
ال نكتهيي را كه عمومًا هم متوجه آن
نيستيم ،در نظر بگيريم :وقتي دندانها را روي هم فشار ميدهيم ،مقداري ميتوانند
بازي كنند .اين تحرك ،انعطاف و تطابق ضروري در اين اندامها ،بهوسيله انبوهي
از ماهيچهها و اندامهاي ريز تأمين شدهاند ،كه اگر نبودند ،كار به اين سهولت
انجام نميشد .به اين ترتيب آنها با وظيفهيي كه بهعهدهشان گذارده شده ،با
كاركردي كه از آنها انتظار ميرود ،كام ً
ال تطابق پيدا كردهاند.
مثال ديگري ميزنيم:
يك ژيمناست 3با حركتهاي مستمر و مداوم ،با نرمش و تمرينات مختلف،
اندام و عضالت خود را براي انجام حركتي كه مورد نظرش ميباشد ،منطبق
ميكند .بهعبارت ديگر ،روابط جديدي را بين اندام با آن كاركردها و حركات مورد
نظر ،برقرار ميكند .مثال ديگر:
در مبارزه به شيوه جنگ چريك شهري ،كدام سالح منطبقتر و كاراتر بود؟
تيربار؟ ضدهوايي؟ تفنگ بزرگ؟ نه! مسلسلهاي كوچك و سبك با قدرت آتش و
امكان استتارشان ،با شرايط و محيط ما منطبقتر بودند و وحدت بيشتري بين ما
و كاري كه ميخواستيم انجام دهيم ،برقرار ميكردند ،و به ما امكان ميدادند كه
در عين سبكباري ،از قدرت آتش مناسب برخوردار باشيم .يعني اينها به بقاي ما و
سلّطه بر دشمن ،و به استمرار هرچه بيشتر راهمان ،كمك ميكردند .اگر سالحي
نامناسب و غيرمنطبق با شرايط ميداشتيم ،بقا و حفظ خود و استمرار راه و سلطه
بر دشمن را مشكل ميكرد.
فكر ميكنم با اين مثالها ،معناي لغوي تطبيق ،روشن شده باشد.
حاال با اتكا به مضمون اين مثالها ،ميخواهيم بگوييم كه در جريان تكامل ،با
افزايش مناسبات و ارتباطات بين پديدة نوتر با محيط ،روزبهروز سيستمهاي
كاراتر ،منطبقتر و فعالتر ،با روابطي هرچه مستحكمتر با محيط ،عرضه
 -3كسي كه ورزش ژيمناستيك ميكند.
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ميشوند كه سلطه بيشتري بر محيط دارند؛ پديدههايي كه بهدليل تفصيل و
گستردگي روابط و اجزاي آنها ،يا بهدليل همان پيچيدگي ،با محيط متحدتر ،يگانهتر
و در نتيجه بر آن مسلطترند .بنابراين انطباق به معني وحدتي هرچه گستردهتر
و پيوندي هرچه محكمتر با محيط پيرامون است ،كه كارآيي ،صحت ،د ّقت

عمل ،بقا و سلطه هرچه بيشتري را براي پديده نوتر تأمين ميكند.

گويي تكامل شبيه كارخانهيي است ،هر روز محصوالتي بيرون ميدهد كه
نوتر و كارآتر هستند .پديدههايي كه در مقابل شرايط محيط تسليم نميشوند و
مقاومت ميكنند.
يك سنگ را در نظر بگيريد .اين سنگ اسير شرايط است و در مقابل محيط،
آنچنان واكنشي كه مورد نظر ما ميباشد ،نشان نميدهد .حال آنكه وقتي از
تطبيق صحبت ميكنيم ،معناي آن احراز يك نوع تسلط ،نشاندادن واكنش براي
مسلطشدن هرچه بيشتر بر محيط و تسخير آن است؛ كما اينكه ميتوان ديد كه
انسان تا كجا محيط را تسخير كرده است .در همينجايي كه نشستهايم ،ميتوانيم
بررسي كنيم كه آهن يا شيشه را از كجا و با چه ترتيباتي فراهم كرده و مواد خام
آن را از كجا آوردهايم .چه مراحلي را گذرانده و بههرحال محيط را براي استفاده
موردنظرمان آماده كردهايم.
حاال اجازه بدهيد قبل از ادامه مطلب ،از دو نوع تطبيق ،يك تطبيق بهمعناي
عام و يك تطبيق بهمعناي خاص ،صحبت كنيم.
ـ تطبيق عام ،تطبيق خاص
منظور از تطبيق در اين بحث ،تطبيق بهمعناي خاص خودش است؛ اصطالحي
كه معادلش «آداپتاسيون»4ميباشد .اين درست است كه در تمام مراحل
تكاملي به يك معني شايد بتوان گفت تطبيق ـ هر چند خفيف و نامحسوس
Adaptation - 4
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ـ يك مسأله عام است ،ولي معناي ّ
اخص آن را در دنياي زندهها ـ از

حيات به بعد ـ مورد نظرمان است .اينكه گفتم ،شايد به اين دليل است كه
به قول ففر :بلورها هم در مقابل شرايط مقاومت ميكنند .كريستالها به نسبت
جمادات ما قبل خودشان ،بههرحال سعي ميكنند كه خودشان را حفظ كنند .ولي
اين مقاومت در مقابل شرايط ،به معني ّاخص مورد نظر ما نيست .چون خودش
هم اضافه ميكند كه آينده ،مال بلورها ،يا اين سنخ اجسام نيست؛ آينده متعلق
به پديدههاي انعطافپذير است؛ پديدههايي كه در مقابل دگرگونيها و شرايط
5
محيط ،تطبيق و غلبه كرده و خودشان را حفظ ميكنند.
به اين ترتيب ،حاال با ورود به دنياي زنده از اينجا آغاز ميكنيم و در مورد
ن ـ بحث خواهيم كرد.
معناي دقيقتر و جامعتر تطبيق ـ بهمعناي ّاخص آ 
ما اين جريان تطبيق يا بهعبارت ديگر تسخير جهان را از كجا شروع ميكنيم؟
از حيات .تقريبًا از پانصد ميليون سال پيش در بركههاي راكد و آبگيرهاي دور از
تصور ميشود چيزي
تالطم جزر و مدها و موجهاي درياها ،در جايي كه كمتر ّ
حادث گردد ،در آن كنارهها و بين لجنهاي آن حواشي ،انقالبي در شرف تكوين
است .يك تخمير شگرف! در پرتو خورشيد ،چيزي بهوجود ميآيد ،متغير و جداي
از بلور .دوام آن در سختي و صالبت آن نيست ،نرم و تالشيپذير است .مثل
كريستالها زيبا نيست ،به چه شبيه است؟ شايد به كف! چيزي شبيه به كف و لزج!
جنبشي در آن بهچشم ميخورد .در آب متولد شده است .تفاوت آن با بقيه اجسام
و قطرههاي همجوار ،در اين است كه در مقابل تغييرهايي كه در محيط حادث
-5كتاب «از كهكشان تا انسان» ـ صفحه« :170بلورها در برابر تغييرات و دگرگونيها به مقاومت
ميپردازند ،ساختمانها و شكلهاي محكم و شكننده و مواد سخت و ترد معدني ،آتشزنهها و سنگها را پديد
ميآورند (ولي) آيندهيي ندارند ،يا آيندهيي محتوم و قابل پيشگويي دارند .رشد ميكنند و تكثير مييابند،
اما از چارچوب طرح خود پاي بيرون نميگذارند و ما از هم اكنون ميتوانيم بگوييم كه بينهايت سال بعد،
شكل آنها چگونه است .بلورهايي كه از گدازههاي آشفشاني امروز تشكيل ميشوند ،داراي طرح و شكل
بلورهايي هستند كه از گدازههاي ميليون قرن پيش تشكيل شدهاند .تكامل و تطور با اين روش سازگار
نيست .آينده ،متعلق به چيزهاي نرمتر و انعطافپذيرتر است ،متعلق به چيزهايي است كه تسليم ميشوند
و غلبه ميكنند و در برابر تغييرات و دگرگونيهاي محيط ،با تغييردادن خويش مقاومت ميورزند»	.
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ميشود ،مقداري مقاومت ميكند .مثل اينكه چيزي جداي از پديدههاي ديگر
است6،كه گويي ميلي هرچند خفيف ـ فوقالعاده خفيف ـ به اينكه خودش را حفظ
كند و از موجوديت خودش دفاع كند ،در آن وجود دارد.
اين آغاز حيات است! شبحي از آغاز حيات! از اينجا به بعد ،يعني بعد از ايجاد
حيات ،بعد از زاييدهشدن زندگي ،با پديدهيي به نام قدرت تطبيق بهمعناي ّاخص
زيستشناسانه آن مواجه خواهيم بود .اين پديده ،ارتباطش را بهطور مداوم با
دنياي پيرامون خودش گسترش ميدهد .قب ً
ال گفتيم كه ارتباط يك قطعه سنگ با
دنياي پيرامون ،ارتباطي فوقالعاده ضعيف است .البته ارتباط دارد (باز هم توضيح
خواهم داد) ،ولي اين ارتباط بيشتر يكجانبه است و دوجانبه نيست .اما از اين به
بعد ،ما با اشيايي مواجه هستيم كه ارتباطشان گسترده و عميق است .البته قبل
از حيات هم ،اشيا با محيط پيرامون ارتباط دارند ،ولي بهمعناي بحث امروز ما
نميتوان اسم آن را تطبيق و تطابق گذاشت .اجازه بدهيد براي روشنشدن مطلب
چند سطر از «اپارين» بخوانم:
«البته اين درست است كه هر چيز ابتدايي جهان غيرآلي (جهان جمادات)،
مثل يك دانه ريگ به تمامي دنياي پيرامونش مرتبط است .اين دانه ريگ
بر اثر نيروي جاذبه ،نهفقط بهسوي ريگهاي مجاورش ،بلكه بهطرف
سيارات ،خورشيد ،و ستارگان دورتر ،و اجسام كيهاني جذب ميشود .اما
اين ارتباط عام است و خاص نيست و اين موجب ميشود كه خصوصيت
كمتري پيدا كند (يعني ويژگي بارزي ندارد) .افتراق بسيار عاليتر و به اين
جهت تكامليافتهتر آن ،افتراقي است كه بين يك ميكروب و آبگوشت
7
غذايي پيرامونش وجود دارد».

ميكروب در داخل آن مأل و محيط پيرامون خودش ،با يك دانه ريگ خيلي
تفاوتدارد.
 -6مضمون از كتاب «از كهكشان تا انسان» ـ صفحههاي  29و30
-7كتاب «حيات :طبيعت منشأ و تكامل آن» ـ صفحه 279
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بنابراين ،در همينجا ميتوانيم بگوييم :از زماني كه مجموعهيي از تركيبات
آلي با هم پيوند يافته و به شكل قطرهيي درآمدند ،و رابطهيي ميانشان برقرار
گرديد كه ديگر مثل رابطه ساير قطرات آب نبود و نوعي چسبندگي و لزجي نسبت
به هم پيدا كردند ،رابطهيي با محيط پيدا كردند كه در قطرات قبلي نبود .بهعبارت
ديگر از محيط متمايز شدند ،و يك غشا ـ پردهيي بسيار ظريف و نازك ـ دور
خودشان كشيده و بين خودشان و ساير قطرهها مرزي ايجاد كردند.
حدود  4ميليارد سال پيش ،زمين ِما ،سياره یی بود كه جو آن ،حاوي گازهاي
متان ،آمونياك ،هيدروژن ،گاز كربنيك و بخار آب بود .تابش خورشيد بر اين
تركيب مولكولي ،پرتوهاي فرابنفش مي تابيد .به مرور پرتو فرابنفش باعث شد
اين مولكولها شكسته ،سپس با هم تركيب گردند .عناصري كه از اين تركيب
پديدار شدند ،نخستين مولكولهاي «آلي» را خلق كردند .اين فرايند در نقطه یی،
اسيدهاي آمينه را پديد آورد.
آنگاه مولكولهاي آلي ،در يك دورة طوالني همراه با رگبار بارانِ ناشي از
تراكم بخار آب ،بر اقيانوسها فرو ريختند و در آنجا محافظت شدند .مولكولهاي
اسيد آمينه ،طاليه داران پديدار شدن «دي.ان.اي» -عامل وراثت -گشتند.
بدين ترتيب ،طي فرايندي از دنياي بي جان ،نخستين قطراتي پديدار شدند كه
مشخصة موجودات زنده را دارا بودند.
از اين زمان به بعد ،قانونمندي كيفي جديدي كه قب ً
ال نبود ،ايجاد شده و
حكومت ميكند .از اين مرحله به بعد است كه ميتوانيم از آن ،تحت عنوان
تطبيق ياد كرده و مطالعهاش كنيم.
قبل از اين هرچه بود ،تحت سيطره و حكومت قوانين فيزيك و شيمي بود.
قوانين فيزيك و شيمي يكسان بر پديدههاي تحت سلطة خودشان حكومت
ميكردند ،در مقابلشان هم چندان مقاومتي نبود .قوانين فيزيك و شيمي بر ساير
17

قطرات آب ،و همچنين بر ذرات شن و ماسه ،حكومت ميكردند .در آن مرحله
صحبتي از تطبيق بهمعناي خاص آن ،كه ما در پي توضيح آن هستيم ،نبود .بلكه
از آن به بعد است ـ از مراحل آغاز حيات به اينطرف ـ كه با قانونمندي كيفًا
جديدي مواجه ميشويم .حيات در حال ورود است ،بنابراين با قوانين بيولوژي
كار داريم؛ و تطبيق بهمعناي خاص آن ،از اين مرحله به بعد معني پيدا ميكند.
بههرحال از اين صحبت ميكرديم كه رابطه اين مجموعه متفاوت از
روابط مجموعههاي ديگر با محيط است .خصوصيت اين رابطه در چيست؟ در
كنش و واكنش متقابل ،در تأثير متقابل فعال .اين مجموعه آنچنان كه قبليها
فعلپذير ،سر به زير ،تحت حكومت و زيرسلطه بودند ،نيست .از خودش فعاليتي
دارد؛ نوعي اكتيويته هر چند بسيار ضعيف و خفيف ،در آن بهچشم ميخورد .باز
هم اجازه بدهيد از «اپارين» بخوانم:
«در فصل اول اين كتاب ،ما توجه خويش را به تأثير متقابل ويژه،
و بهروشني قابل مشاهده ارگانيسم ،و محيط آن معطوف ساختيم كه
ميتواند بهمثابه وحدت منطقي آنها توصيف شود و نيز همچون رشته
سرخي در طول تمام دوران تكامل حيات بر روي زمين كشيده ميشود».

مثل رشتهيي كه تمام دانههاي تسبيح را به هم وصل ميكند ،رشتهيي كه تمام
موجودات جاندار ،در طول تمام ادوار تكامل حيات ،در آن مشترك هستند .اين ويژگي
را ،در تبادل با محيط ،در كنش و واكنش و در تأثير متقابل دارند ،باز به قول اپارين:
«استحكام اين وحدت و برقرارشدن حلقههاي ارتباط جديد بين ارگانيسم
و مناطق هرچه دورتر جهان خارج ،و بهموازات اين امر ايجاد وضعيتي
كه ارگانيسم بهواسطه آن ميتوانست در حدود گسترشيابنده تغييرات
شرايط محيط ،باقي بماند؛ نشاندهنده سمت گرايش اساسي تكامل
بيولوژيكي هم در نخستين دوران تكامل حيات ـ كه قب ً
ال بررسي شد ـ
8
و هم تمام دورانهاي بعدي بوده و هست».
 - 8كتاب «حيات :طبيعت ،منشأ و تكامل آن» ـ صفحه279
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يعني پديدههاي حياتي و موجودات جاندار كه بعد از اين ،آنها را مطالعه
خواهيم كرد ،در مقابل محيط و شرايط پيرامونشان ،قدرت تطابق نشان ميدهند.
اينچنين نيست كه مثل دانه ريگ بدون واكنش بمانند .بلكه سعي ميكنند
خود را با محيط وفق داده و چيزهاي مطلوب براي خودشان فراهم كنند .اينكه
مطلوبها چه هستند ،بعداً صحبت خواهيم كرد.
پس گرايش اساسي حيات ،يا خصوصيت اساسي آن از ابتدا تا انتها،
يعني بارزترين ويژگي حيات و تعريف آن در يك كالم ،تطبيق است.

انگلس گفته بود كه:
«يك كالم هست كه در مورد همه ارگانيسمها بايستي بهكار برده شود و
آن تطبيق ،آداپتاسيون ( )Adaptationيا سازش 9است».10

از اين به بعد ،آنهايي كه تطابق بيشتري دارند ،صالحتر و شايستهتر بوده و
بيشتر ميتوانند از خود دفاع كرده ،خودشان را نگه دارند و با شرايط منطبق شوند؛
آنها حفظ ميشوند و باقي ميمانند ،و بقيه از دور خارج ميشوند .كارآمدترين و
اليقترين آنها براي آينده باقي ميمانند .اينجا چون كلماتي كه بهكار ميبريم،
هر كدام معني خاص خود را دارند ،باز بايد توضيح بدهم كه وقتي ميگوييم
«آنهايي كه خود را با شرايط تطبيق ميدهند» ،منظورمان به رنگ روز در آمدن
يا فرصتطلبي و ...نيست؛11منظورمان اين است كه ميتوانند «گليم خود را از آب
بيرون بكشند» .خالصه ميتوانند بر شرايط مسلط شوند و نگذارند عوامل مختلف
آنها را نابود كند.
با اين مقدمات ،مسأله تطبيق را بهطور خاص از حيات به بعد ،در ادوار مختلف
تكامل بررسي ميكنيم.
 -9اين كلمه نبايستي با سازشكاري اشتباه شود ،بعداً اين مسأله را بيشتر توضيح خواهيم داد	.
 -10كتاب «حيات :طبيعت ،منشأ و تكامل آن» ـ صفحه63
 -11تفاوت تطبيق و فرصتطلبي را در قسمت بعد توضيح خواهيم داد	.
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تطبيق در مراحل مختلف حيات
ـ تطبيق در مراحل اوليه ايجاد حيات
امروز ما ميدانيم كه در عاليترين مراحل تكاملي مواد آلي ـ موادي كه واسط
بين دنياي جمادات و دنياي زندگان بودندـ بهتدريج مولكولهاي سنگين كنار
هم قرار گرفتند و طي يك ماجراي خيلي پرطول و تفصيل ،قطرهها ،سيستمها
يا دستگاههاي بسيار كوچكي را ساختند كه بهتر است به آنها قطرههاي حياتي
بگوييم؛ چيزي كه در زيستشناسي به آن «كوآسروات» اطالق ميشود .اين
قطرهها با يك مرزبندي از محيط اطرافشان جدا شده و قادر بودند به مقدار
خيلي كم ـ برخالف شنهاي ريز ـ با محيطشان كنش و واكنش نشان دهند.
قبل از اين ،رابطه يكطرفه بود؛ فقط قوانين فيزيك و شيمي بود كه حكم
ميراند ،ولي كوآسرواتها به مقدار خيلي كم از زير سلطة اين قانون درآمدند .همين
جريان ،همين كنش و واكنش باعث شد كه اينها مدتي دوام بياورند ،و از همينجا،
اساس تطابق تدريجي اين سيستمها فراهم شد .وقتي صحبت از تطابق تدريجي
ميكنيم ،تأكيد ما در اينجا روي سازمان داخلي آنهاست .يعني آنها داراي آنچنان
سازماندهي داخلي شدند كه ميتوانستند در مقابل محيط ،قدرت مانور داشته
باشند .درحاليكه پديدههاي قبل از آنها ،اين قدرت را نداشتند .يعني چه؟
در يك كالم ،ديگر سرنوشت «كوآسروات» (آن قطره كوچك) را تمامًا شرايط
خارجي ـ وزش باد يا موج و ...ـ تعيين نميكرد؛ بلكه بهخاطر ثقل دروني ،روابط
دروني و سازماندهي دروني ،خودش هم در سرنوشتش صاحب نقش بود و البته
بعدها نقش تعيينكننده پيدا كرد؛ ميتوانست تا حدود بسيار كمي ـ كه در
معيارهاي امروز اص ً
ال قابل بحث نيست ،ولي ما نسبت به گذشتهاش ميسنجيم ـ
در مقابل محيط و سرنوشتي كه شرايط خارجي به او ديكته ميكرد ،قد علم كند.
اين امر به علت غشاي نازكي بود كه دور كل سيستم كشيده شده بود.
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حقيقت اين بود كه این قطرات کوچک ،مسير جهش و انقالب بزرگ به سوي
فاز بيولوژيك را هموار مي ساختند.
قطرههاي اوليه ،كه ميتوان آنها را سنگبناهاي حيات تلقي كرد ،در اصطالح
علمي ،سيستمهاي «بسته»يي بودند .يعني كنش و واكنشهايشان در مقابل محيط
خيلي محدود و با تأني و تأخير انجام ميگرفت و به همين دليل نميتوانستند زياد
پايدار باشند .12بهتدريج ـ در طي يك داستان پرطول و تفصيل ـ اين سيستمها
به سيستمهاي «باز» تبديل شدند و روابطشان بهاصطالح گستردهتر شد.
«بدهوبستان» آنها با محيط زيادتر شد و بهدليل همين «بدهوبستان» ،پايداري
آنها زيادتر شد .ميتوانستند بهاصطالح دست محيط را بخوانند و در مقابلش،
واكنشهاي مساعدتري نشان دهند؛ واكنشهايي كه طبيعتًا هدفش اين بود كه
بهنفع خودشان باشد ،و بقاي خودشان را بيشتر تأمين كنند.
البته روشن است كه بسته به ساختمان دروني ،بسته به آن چيزهايي كه
قب ً
ال از آنها تحت عنوان آنزيم ياد كرديم ،موقعيت هر كوآسروات متفاوت است.
گروهي از اين واكنشها در بسياري موارد ،به زيان سيستم يا دستگاه يا قطره بود،
و متالشياش ميكرد .واكنشهاي بسيار نادري پيدا ميشد كه بهنفع او بوده و او
را بيشتر تثبيت ميكرد .باالخره ،در طول هزاران پيچ و خم ديگر ،اينها توانستند بقاي
خودشان را در جريان تكامل تثبيت كنند .وقتي صحبت از تثبيت ميكنيم ،دقيقًا
منطورمان اين است كه قدرت آداپتاسيونشان در برابر محيط بيشتر شده است.13
 -12مضمون از كتاب «حيات :طبيعت ،منشأ و تكامل آن» ـ صفحه ،17در اين قسمت مطالعه كتاب
فوق الذكر از صفحه 169تا  183مفيد است.
 -13همانطور كه امروز ما با ساختن داروهاي مختلف و كشف علل بيماريها ،خودمان را در مقابل مرگ
و فنا مصون ميكنيم و حياتمان را تثبيت مينماييم ،و به اين ترتيب توان و درجه آداپتاسيونمان را باال
ميبريم .در مقابل آنچه كه زندگيمان و بقايمان را تهديد ميكند ،قدعلم ميكنيم و بهعبارت ديگر،
آن عوامل تهديدكننده را مسخر كرده ،تحت فرمان خود درميآوريم ،و به جهتي ميبريم كه خودمان
ميخواهيم .البته در اينجا و دركل مثالهايي كه زده ميشود ،بايستي به كيفيتهاي متفاوت مثالها توجه
نمود و نبايستي شيوههاي سادهسازانه را در ذهن تداعي كند .اينگونه مثالها صرفًا براي كمك به ايجاد
زمينههاي مناسب براي درك مطلب اصلي است.
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بعد از همه فراز و نشيبها ،حذفها و انتخابها ،باالخره دستگاههايي ،با سازماندهي
داخلي و آنچنان ارتباطي با محيط خارجي بهوجود آمدند ،كه كاركردهايشان براي
حفظ خودشان تنظيم شده بود .اكنون آنها خصوصيت يا نيرويي (با مقدماتي كه
گفتم) تحت عنوان «صيانت ذات» دارند كه از خودشان دفاع ميكنند و نميگذارند
كه بهزودي از بين بروند .اين نيرو دقيقًا در رابطه با كنش و واكنشها و تأثيرات
متقابل قطره يا سيستم (كوآسروات) با محيط پيرامونش بهدست آمده است.
انتخابهايي كه صحبتش را كرديم ،هنوز بسيار ابتدايي هستند .هنوز شايد بهطور
كالسيك ،زيستشناسها هم نتوانند آنها را در زمرة انتخاب طبيعي ،بهمعناي
دقيق ،14مورد مطالعه خودشان تلقي كنند.
حاال كوآسرواتها از حالت محدوديت ،بيرابطه بودن ،بيخبري ،15ايزوله و
منفرد بودن از محيط ،بيرون آمده و با محيط فعالتر برخورد ميكنند .يعني قدرت
آداپتاسيونشان افزايش پيدا كرده است ،پايدارتر شدهاند و مجهز به

نيروي صيانت ذات شدهاند .اپارين ميگويد:
«اين پيدا شدن نيروي صيانت ذات ميتواند بهمثابه نخستين نتيجه
تكامل تدريجي سمتيافته سيستمهاي اصليمان تلقي شود».16

اين قدم اول بود ،قدمي كه ما خيلي ساده برداشتيم .اما با اينهمه از
شگفتي آن هيچ چيز كم نميشود .بههرحال ،در دومين قدم ،قطرهها ،اين
دستگاههاي كوچك ،نهتنها ميتوانستند از خودشان حفاظت كنند،
بلكه قادر بودند با جذب موادي از خارج ،بر خودشان افزوده و رشد

و نمو كنند.
 -14البته اين «انتخاب» هنوز بسيار ابتدايي بود و نميتوان آن را «انتخاب طبيعي» به مفهوم زيستشناسي
و دقيق كلمه ،مستقيمًا و كام ً
ال برابر ساخت( .حيات :طبيعت ،منشأ و تكامل آن ـ صفحه)172
15ـ فقط بهعنوان يك تشبيه	.
 -16كتاب «حيات :طبيعت ،منشأ و تكامل آن» ـ صفحه ،173البته در فصل قبل گفتيم كه بهزعم ايشان
تكامل بهتدريج سمت يافته است؛ درحاليكه طبق روالي كه ما بررسي كرديم ،از ابتدا سمت و جهت
تكامل مشخص است	.
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بدين ترتيب كواسرْواتها يا قطره هاي درآستانة زندگي ،غشاءِ خود را بر
روي برخي مولكولها باز كرده ،آنها را درون خود راه مي دادند .فرايندي كه
بزرگ شدن قطره ها و واكنشهاي شيميايي درون آنها را در پي داشت.
دانة ريز شن قادر به چنين كاري نبود .پس حاال ،مضافًا بر صيانت ذات،
قدرت نمو هم دارند.
در قدم سوم ،سيستمها در طول تكامل خودشان قدرت تكثير (توليد

مثل) پيدا كردند و توانستند نسلشان را هم حفظ كنند؛ كه گويي در مقابل
زمان قد علم كردهاند .درست است كه خودشان ميميرند ،ولي نسلشان باقي
خواهد ماند ،تا با زمان مسابقه بگذارد .درحاليكه اگر نميتوانستند نسلشان را
حفظ كنند ،ديگر پايان يافته بودند .پس خودشان را در زمان استحكام بخشيدند.
اين افزايشها (تكاملها) بهسادگي صورت نميگرفت .الزم است كه در همينجا از
قول «پروفسور اپارين» تأكيد كنم كه هميشه اين افزايش ،تحت كنترل شديد
«انتخاب» بود.17
در مورد رابطه انتخاب و جهت ،در فصل قبل صحبت كرديم .مضمون اين
انتخاب چه بود؟ كارآمدترين ،اليقترين و صالحترينها براي دور بعد حفظ و بسياري
ديگر حذف شدند؛ اينهم گام سوم بود.
پروفسور اپارين ...« :در نتيجة تاثير متقابل ثابت سيستمهاي اصلي
(كواسرواتها) با مأل خارجي ،افزايش تدريجي در شمارة اين سيستمها حاصل شد.
اما اين افزايش هميشه تحت كنترل شديد يك “انتخاب” صورت مي گرفت و اين
امر فقط كارآمدترين سيستمها را براي تكامل بعدي ،ابقا مي كرد»...
حاال كداميك از سيستمهاي كوآسروات ميتوانند باز در دورههاي بعد هم
شركت كنند؟ طبعًا آنهايي كه در مقابل محيط قدرت تطابق بيشتري دارند
 -17اما اين افزايش هميشه تحت كنترل شديد يك «انتخاب» صورت ميگرفت و اين امر فقط كارآمدترين
سيستمها را براي تكامل بعدي ابقا ميكرد (حيات :طبيعت ،منشأ و تكامل آن» ـ صفحه)175
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و ميتوانند سريعتر كنش واكنش نشان دهند .18بنابراين وقتي كه سيستمهاي
اصلي ـ همان قطرههاي مورد بحث ما ـ بهسرعت و تودهوار رشد پيدا كردند،
آن سيستمهايي براي آينده ماندند كه از نظم ،سازماندهي ،قدرت عمل ،صحت و
دقت زيادتري برخوردار بودند .اگر غير از اين ميبود ،از صحنه محو شده بودند.
بههرحال طي اين مسير و در تكامل بعدي ،بهدليل استقرار شبكههاي
منظم بسيار پيچدرپيچ و تودرتو ،نيروي خودبازسازي بهعنوان خصيصه

موجود زنده ،تظاهر ميكند .بهعنوان مثال ،اگر دستمان زخم شود ،خودش
خوب ميشود؛ يعني ارگانيسم خودش ،خودش را دوباره ترميم ميكند ،19آنجا هم
همينطور .از اينجا ديگر بهمعناي دقيق كلمه« ،حيات» را با همه خصوصيتهاي
آن ،بهطور جامع در خاستگاهش ميبينيم.
ـ ساختمان انطباقي اندامهاي مختلف و جريان تكاملي آنها
ولي تمام اينها مقدمه است .تطابق باز هم با شدت زيادتر ادامه دارد .اجزاي
دروني اين ارگانيزمها ـ اين بدنهاي خيلي كوچك ابتدايي كه موضوع بحثمان
هستند ـ با اعمال خودشان ،با وظايفي كه بهعهدهشان گذارده شده است ،انطباق
پيدا ميكنند 20تا آنجا كه با «تضمن مقصود» مواجه ميشويم؛ خالصهترين و
بارزترين تعريف از حيات است.
حركتها ،اندامها و روابط آن ،چنان تنظيم شدهاند كه گويي مقصودي در
 -18در يك مثال باز هم صوري ،مثل اينكه بگوييم كدام كفش براي كوهنوردي مناسبتر است؟ كدام
زودتر پاره ميشود و از بين ميرود؟ و كدام باقي خواهد ماند؟ البته وقتي صحبت از اين تغييرات ،تعادلها
و سرعتها ميكنيم ،ضمنًا بايد بدانيم كه هميشه اينطور نيست كه بهسادگي بتوانيم بگوييم هر كدام كه
ديناميسم و تحرك زيادتري داشته باشد ،باقي خواهد ماند .اين تحرك اگر از حد خودش تجاوز كند ،كل
دستگاه را متالشي خواهد كرد .پس حد و حدود مناسبش را فراموش نكردهايم .آنچه كه مهم است ،ما
فقط سرخطهايي را كه مربوط به بحث خودمان هست ،ميگوييم و يك بحث علمي نداريم.
 -19براي مطالعه بيشتر در اين قسمت ،به كتاب «حيات :طبيعت ،منشأ و تكامل آن» ـ صفحههاي 169
تا  183مراجعه كنيد.
 -20همانطور كه اندامهاي انسان نيز نهايت انطباق را با كارهايي كه از آنها انتظار ميرود ،دارند.
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كار بوده است .اص ً
ال قصد اين بوده كه حركتها ،اندامها و ...به همين صورت باشد.
«تضمن مقصود» در حقيقت تطابق شكل و ساختمان يك عضو ،يك ارگان يا يك
اندام با وظيفهاش است؛ يك تطابق بسيار شگفتانگيز! اين مطلب آنقدر در مطالعه
ارگانيسمهاي حياتي و پديده حيات بارز است ،آنقدر در مورد تمام موجودات و جهان
زنده عام ،بديهي و عيني است ،كه هيچ محقّقي آن را ناديده نميگيرد.21
كافي است فقط به اين حقيقت اشاره كنيم كه دانشمندان ماترياليست هم،
از جمله «پروفسور اپارين» ،اين مطلب را با همين اصطالح «تضمن مقصود»
ميپذيرند .منتها اضافه ميكنند كه اصطالح بهتر پيدا نكرديم .22معمو ًال آنها از
اين صحبت كه قصد و غرض و مقصدي در كار بوده است ،بايد گريزان باشند
و ...ولي مطلب آنقدر بديهي است كه ميگويند چون با هيچ اصطالحي نميتوان
مفهوم آن را رساند ،ما اين اصطالح را ميپذيريم .بنابراين بارزترين وجه
مشخصة حيات ،يعني تضمن مقصود ،بيانكننده نهايت تطابق شبكهها،
ارگانها ،اندام و اجزا با وظايفشان است.

پس اكنون ميتوان فهميد كه چرا ساختمانهاي حياتي اينقدر هماهنگي،
هم نوايي و همنواختي با هم دارند ،و چرا اينقدر بهسمت مشخصي هدايت
ميشوند كه هدف آن ،صيانت ذات و خودبازسازي و ...است .از نحوة تغذيه
موجودات ،مكانيزمها و مراحل مختلف آن ،تا موقعي كه متوجه خطر ميشوند ـ
يا خطري متوجه آنها ميشود ـ تمام كنش و واكنشها ،مشخصًا بهسمت اينكه
هرچه بيشتر سالمت ،خود بازسازي و ايمني بدن را حفظ كنند ،هدايت شدهاند
و ميشوند؛ يعني تالش براي ماندن ،بهرغم شرايط نامساعد .بهتر است بگوييم
جنگيدن براي ماندن است ،بهرغم دشمنهاي بسيار قوي ،از باد و بوران و
ميكروب گرفته تا شرايط ديگر.
21ـ «تضمن مقصود» عام سازمان موجودات زنده ،واقعيتي بديهي و عيني است كه هيچ متفكر و محقق
طبيعت نميتواند آن را ناديده بگيرد(حيات :طبيعت ،منشأ و تكامل آن»
 -22همان كتاب
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اينجاست كه بهدنبال تشكيل اولين ياختههاي حياتي ،رابطه مداوم با
محيط ،مستحكمتر ،متعادلتر ،استوارتر و ضمناً پوياتر ميشود؛ مضمونش

هم تسلّط روزافزون بر محيط است.

از آن مراحل اوليه كه جلوتر ميآييم ،افتراق اجزا ،پيچيدگي و تجزيه اجزا
(اندامهاي خاص ،اندامهاي متخصص) و در كل ،تكامل ارگانيسم از اين پس ،دقيقًا
در اين خط است؛ بهسمت خلق اندامهاي خاص پيش ميرود ،چه براي تنفس ،چه
براي حركت و چه براي تغذيه .درهرحال اين اندامها همه ،در خدمت اين هستند كه
تطابق بدن را با محيط و با شرايط خارجي تأمين كنند ،راهش ببرند ،عقب و جلو ببرند
و از خطر دورش كنند .بهعبارت ديگر ،بقايش را تضمين كنند.
اكنون ارگانيسمهاي نخستينِ زندگي ،تازيانة ديگري به مركب تكامل فرود
آوردند .اين تازيانه« ،تقسيم كار» است .سلولهاي گرد آمده به دور هم ،بر پاية محل
قرار گرفتن خود ،هر كدام انجام كاري را بر عهده ميگيرند ،زمينة پيدايش كالبدي
با سلولهاي متخصص.
براي نمونه ،كالبد داراي پرزهاي لرزندهیی شد كه امكان حركت را به آن ميداد.
برخي از كالبدها بر روي خود نقاط حساسي نسبت به نور بهوجود آوردند .اينگونه
كالبدها داراي اعضاي مختلفي گشتند كه توان انطباقشان را با محيط ،به طور كيفي
افزايش دادند.
افتراق اعضا ،متخصصشدن اعضا ،مث ً
ال تبديل بخشي از بدن به دست و پا و
اندامهاي بهخصوص و ...كه گرايش عمومي تكامل ارگانيسم ميباشد؛ به اين خاطر
است كه تطابق و ارتباط پوياتر با محيط ،و كارايي بيشتري را تأمين كند .به قول
پروفسور اپارين:
«اگر تاريخ تكامل حيات را ،با تعقيب راه گذر از اشكال پستتر به اشكال
عاليتر مطالعه كنيم ،زود متقاعد خواهيم شد به اينكه پيشرفت مادي
حيات ،عبارت از افزايش پيوسته پيچيدگي اجسام زنده است .و اين
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افزايش پيچيدگي ،معادل با افتراق اجزاي ارگانيسم و تخصيص يافتن
آنهاست كه باعث ميشود تمامي سيستم زنده ،اعمال عضوي خاصي را
انجام دهد و ارتباطات بيشتري با محيط برقرار نمايد.23

ارتباطات دائمًا در حال افزايش است .چطور؟ در تكياختهها ابتدا متوجه ظهور
اندامكها ميشويم ،و سپس در «خيسهها» عالوه بر اين ،اجزاي خيلي ساده خاص
جذب و دفع و مژكهايي براي حركت را ميبينيم .به اسفنجها كه ميرسيم ،شاهد
تقسيم كار بين سلولهاي مختلف هستيم ،اگرچه هنوز هماهنگي كامل و مورد
نظر وجود ندارد .در مراحل بعدي هماهنگي ،تركيب و سازماندهي يكپارچه ايجاد
ميشود و خالصه ،موجودات پرياخته ايجاد ميشوند كه تطابق بيشتري دارند.
قب ً
ال هم اشاره كرديم كه در اين بين ،عوامل مددكار ،شتابدهنده و ...وارد
كار ميشوند .قب ً
ال راجع به نقش سمتدهندگي و شتابدهندگي آنزيمها صحبت
كرديم .هزارها ،بلكه ميليونها بار امكان انحراف از مسير تكاملي وجود داشته ،ولي
هر بار اين امكان را به طريقي از بين بردهاند .هزار و يك اشكال و بنبست سر
راه ظاهر ميشود ،نهفقط هزار و يكي ،بلكه هزار و يكي به قوة هزار و يك! يكي
از اشكالها اين بود كه با افزايش حجم ارگانيسمها و پيچيدگي ساختمان آن ،جذب
و دفع مواد بسيار مشكل شده بود .چه بايد كرد؟ باز هم استاد تكامل ،حل ميكند.
حل مسأله به اين ترتيب است كه اين غشا يا پرده بيروني روي ياختهها،
بهاصطالح تبديل به يك تورينه (تور مانند) درون پالسما ميشود.
همچنين جرياناتي مثل فتوسنتز و تنفس ،هر كدام حلقههاي اتصال خودشان را
احتياج دارند .بنابراين احتياج دارند كه اندامهاي جديد ،بافتهاي جديد و اجزاي جديد
ايجاد شود .اينجاست كه موجود زنده يك قدم جديد به جلو برميدارد و آن ساختن
هسته سلول است .مكانيزمهاي ثابت نگاهدارنده ،در هسته سلول ايجاد ميشوند و رشد
ميكنند .به اين ترتيب اندامها در حال ظهور و رشد هستند .در ابتدا از دست ،پا ،چشم،
گوش و ...خبري نبود .ولي آيا اندامها چه هستند؟ وسايل تطبيق با محيط خارجي.
-23كتاب حيات :طبيعت ،منشأ و تكامل آن» ـ صفحه 281
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همانطور كه اشاره كرديم ،بعد از ساليان دراز باالخره ياختهها ،ياختههاي
تكي ،بههم پيوستند24.مشكالت سازمان بيوشيميشان را حل كردند ،چيزهاي
لختهمانندي را تشكيل دادند و مراكزي شدند براي يك انقباض ،تركيب و جذب.
يادتان هست منظومه شمسي چگونه شكل گرفت؟ تودهها و سيارات كوچكتر به
جانب مركز ثقل جذب ميشدند ،يا حول آن حركت ميكردند .اينجا هم چنين
چيزي است؛ ولي نه روي آن پايه ،نه روي پايه جذب و دفع و برطبق قوانين
جاذبه ،اينجا شيمي حياتي است كه كار ميكند.
باالخره بعد از همه اين مراحل ،يك لخته ّ
منظم داريم ،خيلي بزرگ ،فكر ميكنيد
چقدر؟ دو يا سه سانت! دائمًا در حال تغيير و تكثير .از آنجا كه ميخواهد حركت
كند ،پس بايد با محيطش تطابق كند تا نيازهايش را رفع نمايد .بهتدريج بعضي
از اين ياختهها مسيري را شروع ميكنند كه انتهايش ايجاد پا است؛ البته نه مثل
پاي ما درست و خوب و منظم و با قاعده ،نه! بلكه در آغاز اندامهايي ريشكمانند،
اندامهايي كه بعدها ميتوانند باله شده و ارگانيزم را مختصراً به جلو و عقب نوسان
دهند .ولي دنيا به اين حال باقي نميماند ،دائماً در حال تغيير است .به همين
ترتيب يكسري از ياختهها بهطور ّاخص مسئوليت تغذيه را بهعهده ميگيرند ،عدهيي
ديدبان ميشوند ،خبر ميآورند ،گزارش ميدهند و به جهتيابي در داخل كمك
ميكنند .آنهايي كه بهخصوص در مقابل نور و روشنايي حساس هستند ،گويا قرار
است در آينده چشم شده ،جلو را ببينند و وضعيت ارگانيزم را با آن تطبيق دهند.
همه اجزا و عناصر تشكيلدهنده با رشتههاي پروتوپالسمي به هم وصل شدهاند.
مقدمات تشكيل چشم و گوش و ساير اندامها را مالحظه ميكنيد؟ ولي
همينجا بايد پرسيد ،آيا ما حق داريم بگوييم اينها «مقدمه» است؟ مقدمه يعني
اينكه قرار است كه چشم و گوشي بيايد .هنوز نه! اگر همينجا حكم كنيم كه قرار
است تبديل به چشم و گوش شود ،در آنصورت نتايج فلسفي محتومي گرفتهايم
 -24اگرچه در اينجا نيز ماترياليستها معتقدند كه تصادفًا اين عمل انجام شد
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ولي هنوز اين حكم را نميكنيم و راه خودمان را ادامه ميدهيم.
در ميان ياختههايي كه حاال ّ
متخصص شدهاند ،جالبتر از همه ،وضعيت شبكه
مخابراتي است كه بهتدريج تكامل پيدا ميكند .شنيدهايد كه در گذشته چگونه در
شهرها يا روستاها با طبل ،جارچي و نقاره خبر ميكردند .بههرحال اخبار ميبايستي
منتشر ميشد ـ و البته وسايل هم خيلي مقدماتي بود ـ واال نميشد همه جامعه را
از چيزي خبر كرد يا وحدتشان را تأمين كرد .بههرحال ،بهتدريج نوبت به وسايل
متكاملتر مثل راديو ،تلويزيون ،بيسيم و ...رسيد .تكامل ارگانيسمها هم همينطور
بود .وسايل اوليه ارگانيسم براي مخابره كردن آنقدر ناقص است كه قطعًا براي
ما خندهدار است .ولي تكامل هميشه از همينجاها و مراحل اوليه عبور كرده است.
از طرف ديگر رشد ارگانيسم و نتيجتًا افزايش وسعت ،قد و باال ،و طول و
عرضش ،مستلزم ايجاد دستگاههاي ارتباطي و مخابراتي است كه وحدت عمل و
حركت او را تأمين كند .اگر چنين دستگاههايي نباشند ،طول و عرض ارگانيسم،
به معني دقيق كلمه از يك نقطه ريز هم تجاوز نخواهد كرد .بنابراين نمو كمي
ارگانيسم بهدليل وجود اين شبكهها ،بهدليل بافتهايي كه دراين كار تخصص پيدا
كردهاند و تطابق ارگانيسم را با محيط تأمين ميكنند ،ميسر شده است .كار اينها
نقل و انتقال اخبار و مرتبط ساختن اجزاي عنصر يا فردي كه در اين گوشه
نشسته ،با آن گوشه است.
ففر می نویسد:
«اندازة ارگانيسمها ،بدون وجود دستگاههاي ارتباطي مجهز ،بسيار
محدود خواهد بود .چنان محدود كه شايد هيچيك از انواع موجودات،
اندازه شان از نقطه هاي ريز نامشهودي تجاوز نخواهد كرد .پيدا شدن
ارگانيسمهاي بزرگتر و بزرگتر ،تنها بر اثر وجود ياخته هايي امكان پذير
گشته است كه كار ويژة آنها ،انتقال اخبار و مرتبط ساختن تمام افراز با
يكديگر است ...ياخته هاي عصبي ،دائم با جهان در تماس هستند( .آنها)
عالئمي را كه نمودار و نشاندهندة جريان حوادث دنياي بيروني است،
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دريافت مي دارند و آنها را به ديگر ياخته هاي عصبي و بافتهاي مختلف
ارگانيسم ،مي رسانند .به اين شيوه هر چه هم ارگانيسمها بزرگتر و
25
بزرگتر شوند ،بر زمان و مسافت چيره مي گردند» .

بنابراين ما از اين به بعد ،ميتوانيم تكامل ارگانيسم را دقيقًا در اين دستگاهها
و شبكههاي مخابراتي مطالعه كنيم .بهخصوص كه اين دستگاههاي رابط و
هماهنگكننده ،حتمًا بعدها ـ اگر هم نه حاال ـ به يك مركزيتي احتياج دارند ،تا
عالئمي را كه از دنياي خارج ميرسد (بوي غذا ،عالئم خطر و )...روي هم جمع
كرده ،تجزيه و تحليل كند ،و بعد براساس آن فرماندهي و رهبري نمايد .خالصه،
سرانجام ارگانيسم به يك مركزيت احتياج دارد .پس ميتوانيم همينجا نتيجه
بگيريم كه تكامل هر سيستمي را در تكامل دستگاههاي رهبريكننده و
مركزيتش ميتوان مطالعه كرد ،كمااينكه از روي توان رهبري و مركزيت،
وضعيت بقيه اجزا را در كل سيستم ،كه به چه ترتيب هستند و به چه
ترتيب خواهند شد ،ميتوان نتيجه گرفت.

بههرحال در رابطه با بحث خودمان ،اساسًا همين دستگاه مركزي كه اكنون
به آن دستگاه مركزي اعصاب ميگوييم ،مشخصًا وظيفه انطباق كامل ارگانيسم
را بهعهده دارد .چه هماهنگي و انطباق دروني ارگانيسم ،خودش با خودش (ترشح
غدد ،تنظيم ضربان و )...و چه هماهنگي و تطبيق ارگانيسم با شرايط خارجي (فرار
از خطر ،دريافت غذا و)...
پس ،با اين توضيحات ميبينيم كه بهتدريج كارها مرتب شده و بهاصطالح
روي روال ميافتد .دنيا عجب نظمي به خودش گرفته! نه ،نگوييم كه نظم گرفته،
بهتر است بگوييم نظمش عجب بارز شده ،بهطوري كه هيچكس نميتواند منكر
آن شود! واال دنيا كي بينظم بوده؟
تكامل اين دستگاههاي مركزي عصبي و وظايف انطباقي بسيار حيرتانگيزشان
را بعداً مطالعه خواهيم كرد .ولي از ياد نبريم كه تابهحال دستگاههاي مختلف گوارش،
 -25کتاب «از کهکشان تا انسان»
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تغذيه ،گردش خون و ...خلق شده و وظايف خودشان را بهعهده گرفتهاند ،و تمامًا
سمتشان هم متوجه اين است كه روابط هرچه مستحكمتري بين ارگانيسم و محيط
برقرار كرده و در مجموع كاركردهاي هرچه عاليتر و بهتري را عرضه كنند .كافي است
مث ً
ال به دستگاه هاضمه يا دستگاه گوارش موجودات عالي نگاه كنيد ،در مقايسه با
حيوانات پست ،اينها چقدر خوب كار ميكنند و آنها چقدر ساده و ابتدايي هستند.
البته وقتي صحبت از شكلگيري دستگاههاي مركزي عصبي ميكنيم ،زمان
را در نظر داريم .ابتدا ميليونها سال ميگذرد ،بدون اينكه دستگاه مركزي
متشكل و متمركزي ،آنچنان كه مورد نظر و مورد بحث ماست ،وجود داشته
باشند .ولي آنچه كه ما با آن كار داريم ،اين است كه موجود زنده تابهحال
توانسته است گامبهگام با شرايط محيط پيرامون خودش تطابق ،هماهنگي و
وحدت عمل بيشتري حاصل كند .همچنانكه در صنايع هوايي اشاره كرديم
و ديديم كه روزبهروز چه دستگاههاي متكاملتري بيرون ميدهند ،اينجا هم
دقيقًا به همان ترتيب .يعني ـ باز هم تكراركنيم ـ توان بقا و توان مواجهه
با عوامل تهديدكننده ،نيستكننده ،نابودكننده و ...افزايش يافته است؛
ديگر شرايط نامساعد خارجي آنطور دفتر حيات و طومار ارگانيسم را
درهم نمينوردند ،و به دور نمياندازند.

بهعبارت ديگر ،رهايي از قيد اجبارات ،شرايط و فشارهاي محيط ميسر شده است،
چرا كه با آن تطابق كردهايم .احتياجي هم به ذكر نيست كه تغييرات در اندامها و
ارگانهاي حياتي يكباره حاصل نشده است ،دقيقاً بعد از طي گذار تدريجي،

بعد از طي مراحل كمي و براساس قوانين ديالكتيك حاصل شده است.

يعني تغييرات كمي انباشته شدهاند ،بعداً جهش شده ،و باالخره خصوصيت جديدي
به ارگانيزم عطا شده است .با اين توجه كه همه تغييراتي كه رخ دادهاند ،بههيچوجه
تكاملي نبودهاند .از قضا در ميان ميليونها ميليون تغيير ،يكي بوده كه تكاملي بوده،
و در ميان هزاران هزار جهش ،يكي بوده كه تكاملي و درست بوده است .اما همين
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يكي حفظ شده ،باقي مانده ،نمو و تكامل پيدا كرده و بقيه حذف شدهاند .زيرا اين
يكي منطبق و اليق بوده ،و صالحيت بقا داشته است ،بقيه حداكثر چندصباحي
بيشتر نپاييدهاند .قب ً
ال گفتيم طبيعت بهترين انتخابگر است ،اصلحترين و مناسبترين را
انتخاب ميكرد و سودمندها را حفظ ميكرد .ولي بقيه را ،آنهايي كه بهدردخور نبودند،
دور ميريخت .خالصه كنيم ،منطبقترها ماندند ،غيرمنطبقها رفتند.
در فصل شتاب از عواملي نظير جنسيت ـ كه انطباق مورد بحث ما را با سرعت
و شدت ميسر كردند ـ صحبت كرديم .تا قبل از اين ،موجودات از طريق تقسيم
تكثير ميپذيرفتند .بنابراين سرعت و شدت انطباقشان با محيط خيلي كم و خيلي
با تأني و تأخير بود .ولي از طريق جنسيت ،امكان ايجاد تيرهها ،نژادها و قبيلههاي
مختلف شدت يافت ،و نتيجتًا آنچه بيرون آمد ،موجودات منطبقتر و كاراتر بود.
گويي همه چيز به اين سمت ،سمت تحويل دادن توليدات عاليتر ،مرغوبتر و پاياتر،
تنظيم شده است.
ببينيد پروسه تطابقهاي مداوم ،در اوج خودشان به كجا ختم ميشوند .از
دستگاههاي عصبي عاليتر قب ً
ال صحبت كرديم ،بهتر است جريان را از آفرينش
مهرهداران شروع كنيم .چنانكه گفتيم بهدليل دستگاه عصبي عاليتر ،آنها از
قدرت تطبيق بيشتري برخوردار بودند ،ببينيم داستان چگونه پيش رفته است .چند
برش از جريان را پشت سر ميگذاريم و بعد به سراغ همين دستگاهها كه مورد
بحث هستند ،ميرويم.
در ابتدا تا مدتي ماهيها سلطان دريا هستند ،هنوز هيچ جانوري از آب بيرون
نيامده و نميتواند بيرون بيايد .براي اينكه قدرت انطباق با شرايط خشكي را ندارد.
اولين مسأله ،به مجرد خروج از دريا ،مسأله تنفس است؛ تنفس هم كه نباشد،
حيات نيست .اندام تنفس ماهيها در داخل آب ،برانش است .پس ماهي خارج از
آب نميتواند زندگي كند .بهوسيله برانش ،اكسيژن محلول در آب را جدا كرده
و صرف تنفس ميكند .ولي تنفس در خشكي احتياج به ريه دارد و بدون وجود
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آنهم ،زندگي امكان ندارد .حاال بايد ديد كه در كارگاه تكامل ،انتقال حيات از آب
به خشكي با چه اندام تطابقي صورت ميپذيرد .شرايط خارج از آب باعث نابودي
ماهي ميشود و دفتر حياتش را درهم ميپيچد ،چگونه ميتوان بر اين شرايط غلبه
كرد؟ يعني با شرايط جديد خود را تطبيق داد و زنده ماند؟ داستان مفصل است.
يكي از راهها ،به اين ترتيب است كه در كرانه دريا و باتالق موجوداتي هستند
كه عالوه بر برانش ،يك كيسه هوايي بسيار ساده هم دارند؛ مثل ماهيهايي كه
هنوز هم در بعضي از مردابهاي استوايي ،مث ً
ال در شرق استراليا ،آمريكاي استوايي
و آفريقاي استوايي زندگي ميكنند .فرق اين ماهيها با ماهيهاي ديگر اين است
كه هنگام خشكشدن مرداب و رودخانه ،داخل لجن فرو رفته ،دهان خودشان را
باز ميگذارند و تا پيداشدن مجدد آب ،از هوا تنفس ميكنند .طبيعتًا ،اين كار براي
آنها مشكل است و كار قبلي راحتتر است ،ولي چاره چيست؟ براي زندهماندن بايد
دهانش را از لجن بيرون گذاشته و تنفس كند.
اين روند ،توان انطباق آنها را با شرايط بيروني افزايش مي داد .اما اكنون ،يك
مشكل ديگر سربرآورده است .تراكم جمعيت ماهيها در بركه ها ،يك معنا داشت،
كمبود مواد غذايي!
ففر می نویسد:
«ماهيها در آبهاي بزرگ و قعر درياها ،همچنانكه هميشه زيسته اند
(زندگي مي كنند) .اما در كرانه ها ،در آبهاي درون خشكي و (شايد)
در سواحل درياها ،موجوداتي يافت شوند كه داراي كيسه هاي هوايي
هستند ...برخي از (آنها) داراي باله هاي قوي شنا يا اندامهاي جهنده
هستند و مي توانند مسافت كوتاهي در روي خشكي ،جست زنان بروند
و خود را به آبگير ديگري ...برسانند ...برخي از ماهيهاي خزنده ممكن
است در اين كار افراط ورزند و مسافت بلندتري را در جستجوي خوراك
بهپيمايند ...آنها در زير نور سوزان خورشيد ...مي ميرند؛ ولي آنها كه قدرت
مقاومتشان در برابر تابش آفتاب بيشتر است ...منطقة شكار وسيعتري را
در اختيار خواهند داشت و  ...بهتر تغذيه خواهند كرد».
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به مرحله واسط عبور زندگي از دريا به خشكي ميرسيم .همزمان با خشك
شدن اين مردابها ،مخصوصًا بهدليل كمبود مواد غذايي و تكثير زياد موجودات
در آبگيرها ،چارهيي جز انتقال به خشكي نيست .بهتر است بگوييم آنهايي زنده
ميمانند ،كه اسباب و اثاثيهشان را جمع كنند و به خشكي اسبابكشي كنند ،يعني
با شرايط جديد تطبيق كنند .اين نياز به زندگي در خشكي ،بالطبع در طول ساليان،
اندام مناسب با خودش را خلق ميكند .تجهيزات مناسب با خودش را ايجاد
ميكند (همانطور كه نيازهاي زيستي و فرهنگي ما هر روز با تجهيزات جديد،
رفع ميشود .البته اينجا صحبت از تجهيزات زيستشناسانه است) .بههرحال
آنهايي ميتوانند زنده بمانند كه دستگاه تنفسي منطبق با شرايط خشكي را داشته
باشند .اينجا برميخوريم به موجودات ذوحياتين كه صرفنظر از برانش ،اندامي
هم دارند كه بتوانند در خشكي زنده بمانند .بعضيها كه باله نيز دارند ،طبيعتًا
كاراتر هستند ،زيرا به جهت تأمين غذا و دفاع در مقابل شرايط و حمالت خارجي،
ميتوانند بيشتر از خودشان دفاع كنند .اين ماهيها كه بعداً مقدمهيي ميشوند
براي خروج ماهيها از دريا به خشكي ،داراي اندام تنقسي بسيار سادهيي هستند و
ماهيهاي دوريهيي ناميده ميشوند 26.ليكن در ذوحياتيني نظير قورباغه و بعد در
انواع مختلف خزندهها ،پرندهها و پستانداران ،اين سازمان و اين اندام ،رو به تكامل
و انطباق هرچه بيشتر حركت ميكند.
به اين ترتيب ميبينيم درحاليكه اندام تنفسي ماهيهاي دوريهيي ،كيسه
حبابمانندي است كه با يك يا دو سوراخ به فضاي عقب دهان مربوط ميشود؛
تنفس حيوانات عالي ،بهوسيله ميليونها حباب ريوي كه در داخل حجم قفسه
سينه محاط هستند ،تأمين ميشود .اگر مث ً
ال ريه خودمان را باز كنيم ،سطحش
صدمترمربع خواهد شد .تكامل از يك حباب ،دو حباب ،تا منطقه حياتخيزي به
وسعت صدمتر مربع؛ تطبيق يعني اين! به اين ترتيب است كه تنفس ما اينقدر
 -26مضمون از كتاب خلقت انسان ـ صفحه25
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راحت و آسان و عالي و بدون دردسر صورت ميگيرد .البته روشن است كه
برخورداري از چنين دستگاهي ،انشعابات ،طول و تفصيل و حاشيههاي خاص
خودش را ميخواهد ،ناي و نايژه و ...بههرحال تجهيزات فوقالعاده عالي است.
پس اينجا روشن ميشود كه موجودات عاليتر بهلحاظ تنفس نيز خودشان را
با وضعيت محيط منطبقتر كردهاند؛ چرا؟ براي اينكه در جريان تكامل ،تنها
آن موجوداتي ميتوانند از مرگ ،فنا ،نيستي و نابودي در امان بمانند كه
منطبقتر باشند ،بر شرايط بيشتر غلبه كرده و آن را تسخير خودشان كرده
باشند؛ واال مرگ و نيستي حتمي است.

در خشكي نيز تكامل ،دائمًا موجودات منطبقتري تقديم ميكند .راستي
در كارگاه تكامل چه خبر است؟ ...هيچ چيز پيشرفت را نميتواند سد كند .هر
مسألهيي كه ابتدا الينحل بهنظر ميرسد ،بايد حل شود.
يكي ديگر از اين قدمها ،حل مسأله ثبات داخلي ارگانيسمها است27،موجوداتي
مثل ماهي يا موجودات اوليه خشكي ،خونسرد هستند ،درجه حرارت بدنشان
تابع محيط است .در روز ممكن است خيلي باال و در شب خيلي پايين بيايد.
لذا هنگامي كه هوا زياد سرد يا گرم شود ،ارگانيسم فلج ميگردد .دستگاه ثبات
دروني ندارد ،كارآمد نيست ،كار چنداني از آن برنميآيد ،اما اين مسأله هم حل
ميشود .شبيه و بلكه خيلي باالتر از دستگاههاي تهويه مطبوع ،دستگاههايي
بسيار ظريف و عالي خلق ميشوند تا حرارت داخلي بدن را و همچنين غلظت
اكسيژن ،اسيديته ،دياكسيدكربن ،ميزان قند و ...را در هر شرايطي استاندارد نگاه
دارند .اگر استاندارد نگاه داشته نشود ،نسبتها بههم خورده ،روابط درهم پاشيده،
كار ارگانيسم مختل شده و بعد از بين ميرود.
پس محافظتي روي محافظت ديگر ،سيستمي روي سيستم ديگر عمل

 -27گام ديگر اين نوع رهايي ارگانيسم از بندهاي شرايط خارجي ،پيداشدن ثبات دقيقًا نظارت شده
محيط داخلي بود ،كه ما در جانوران خونگرم مييابيم (كتاب «حيات :طبيعت ،منشأ و تكامل آن» ـ
صفحه)284
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ميكند ،تا اين تطابق را تأمين كند .لذاست كه ما ميبينيم موجودات خونگرم،
قدرت تطابق بيشتري با محيط دارند .ديگر مثل قبليها بنده و اسير محيط نيستند،
تابع آن نيستند و در مقابل محيط اكتيو هستند .چه در تابستان و چه در زمستان،
چه در گرما و چه در سرما28،حرارت بدن ما روي 37درجه تقريبًا ثابت ميماند.
يعني خودش را منطبق ميكند .موجودات خونسرد چه ميكنند؟ بين اين موجودات
كدام عاليتراست؟ كدام باالتر و منطبقتر است؟
دايناسورها ـ كه قب ً
ال درباره آنها صحبت كرديم ـ پادشاه جانوران بودند ،ولي
بندگان محيط!29چرا كه خونسرد بودند و حرارت بدنشان ،عين ميزانالحراره ،باال
و پايين ميرفت ،اين موجودات مثل ماشينها ابتدايي بودند ،كه صبحهاي زمستان
بايستي آنها را راه انداخت ،تازه باز هم راه نميافتادند! بايستي از خارج گرمشان
كرد .چنين موجودي طبيعتًا كند و تنآسان و تنبل است.
ولي تكامل به اين راضي نيست ،اين بايد برود و آنهايي كه منطبقتر هستند
بيايند؛ آنهايي كه كمتر اسير و برده هستند ،آنهايي كه بيشتر مختار و مستقل و
قائمبهذات هستند.آنهايي كه بهجاي اينكه تحت تأثير مطلق محيط قرار بگيرند ،با
محيط دربياميزند و آن را تغيير دهند ،به ترتيبي كه خودشان بيشتر و بهتر تحكيم و
تثبيت بشوند .اينجا روشن است كه يكي اسير و بنده است ،بنده آب و هوا ،و ديگري
ـ موجود خونگرم ـ در مقابل آب و هوا مقاومت ميكند ،خودش را با آن تطبيق
ميدهد ،زيرا مجهز به دستگاههايي است كه اين فشار رويش موثر نيست.
البته چنين تطابقي ،طبيعتًا احتياج به سيستمها و تجهيزات تنظيمكننده
فوقالعاده پيچيدهيي هم دارد .براي تنظيم فعاليت و عملكرد اجزاي مختلف
ارگانيسم ،بايد مكانيزمهاي مخصوصي باشند كه اخبار را بگيرند ،انحراف از حالت
عادي را ثبت كنند ،گزارش بدهند ،و پس از آن ،از باال فرمان داده شود كه فالن
چيز ترشح شود يا فالن كار انجام شود ،خالصه ،خبر بگيرد و فرمان بدهد تا
 -28البته در محدودهيي از تغييرات درجه حرارت	.
 -29مضمون از كتاب «از كهكشان تا انسان»ـ صفحه229
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تعادلي كه تحت تأثير محيط بههم خورده ،دوباره برقرار شود.
بدينترتيب است كه مسائل بهطور سيستماتيك حل ميشوند و درست براي
همين تطابق عاليتر ،براي برخوردارشدن از بقا ،براي تأمين سلطه هرچه بيشتر بر
محيط و براي تضمين روابط هرچه گستردهتر و پايدارتر ،آن مركزيتي كه اشاره
كرديم ،ضروري ميشود ،يعني دستگاه مركزي اعصاب.
ـ اندامهاي ويژه و سيستم مركزي انطباق
اجازه دهيد ببينيم كه اين كارگاه تعطيلناپذير تكامل ،اين كارگاه خستگيناپذير،
آخرين تجهيزات و محصوالت انطباقي خودش را با چه ترتيباتي عرضه كرده
است .ديديم كه باالخره در پايان يك دوران بسيار طوالني ،ارتباط ميان ارگانيزم و
محيط و همينطور هماهنگي كارهاي درونيش ،از طريق سلسله اعصاب متمركز،
تأمين ميشد .البته جانوران خونسرد هم داراي سيستم عصبي بودند ،ولي سيستم
آنها شامل رشتهها و مراكز ساده مختصر عصبي ،منهاي مغز و كاركردهاي آن
بود .بنابراين واكنشهايي كه آنها نشان ميدادند ،بسيار ناقص و محدود بود و
نميتوانست بهقدر كفايت با محركات خارجي همسنگي و همپايي كند .بهعنوان
مثال اگر به شقايقهاي دريايي و نرمتنان دست بزنيم ،با تأخير خودشان را جمع
ميكنند و نسبت به آنچه كه در كنارههاي خارجي آنها اتفاق ميافتد ،با تأخير
زياد ،واكنش نشان ميدهند؛ چرا كه قدرت تطبيق آنها كم است.
گرچه هنوز از سيستمهايي كه بتوانند ارتباطاتي با مناطق بسيار دورتر جهان
داشته باشند ،خيلي دور هستيم ،ولي ايجاد رشتههاي متخصص عصبي در مراحل
بعدي ،سرآغاز انقالبات جديد است .يعني با گذار از جانوران پست به جانب
جانوران عالي ،سلسله اعصاب الينقطع توسعه و تفصيل پيدا ميكند و سرانجام
بافتهاي عصبي در مغز متمركز ميشوند ،و تطابق بسيار دقيقتر و ظريفتري
را امكانپذير ميسازند .اين تطابق حسبالمعمول ،حاكي از گسترش و تحكيم
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روابط و مناسبات بين موجود و جهان خارج آن ،با ياري سازمانها و اندامها و
ارگانهاي جديد ميباشد .يعني با خلق چنين سازمانهايي ،با ايجاد چنين ارتباطات
هرچه مستحكمتري ،دوگانگي و تضاد بين جانور و محيط بيشتر حل ميشود .حل
هر تضاد نيز مبين رسيدن به درجاتي از وحدت است .بنابراين با وحدت روزافزون
بين موجود و محيط ،مواجه هستيم ،روزبهروز با هم يگانهتر و همآهنگتر ميشوند
(نظير همان مصنوعات هوايي كه قب ً
ال اشاره كرديم).
در مراحل عاليتر به مخ ميرسيم؛ محلي براي تمركز و جمعآوري اخبار و
اطالعات ،اندامي براي دريافت و مخابره پيامها ،و فراتر از آن ،جايگاهي براي
تصميمگيري ،هدايت و رهبري .داستاني بسيار شگفتانگيز و در عين حال
شكوهمند! يعني هر لحظه شاهد شكلگرفتن ،تقويت و تطابق هرچه بيشتر
هستيم .تالشي وقفهناپذير براي اينكه با محيط هرچه بيشتر بستيزيم و بر آن
مسلّطتر شويم.
مانند يك مبارزه سازماننيافته اجتماعي ،ابتدا خيلي پراكنده و دور
از هم است .كانالهاي شورش ،خودبهخود و بدون ارتباط ،عمل ميكنند.
وقتي مبارزه تكامل پيدا ميكند ،اينها بههم ميپيوندند و سرانجام در كادر
تشكيالت واحدي اجتماع ميكنند و آن تشكيالت انقالبي ،هدايتكننده،
هماهنگكننده و رهبريكننده تمام اين مبارزات و در نتيجه بهثمر رساننده
آنها خواهد بود .توطئهها را بهموقع و با شيوههاي مناسب خنثي ميكند .تمام
سدها و موانع ضدمردمي ،موانع راه كمال را يكي بعد از ديگري كنار ميزند،
ميستيزد ،شهيد ميدهد ،قتال ميكند و سرانجام پيروز ميشود و خالصه
تضادهايي را كه مبارزه براي حل آنها به جريان افتاده است ،حل ميكند.

چيزي شبيه به همين عمل را مخ در حيطه و قلمرو خودش انجام ميدهد.
دريافت اخبار محيط ،تجزيه و تحليل آنها ،صدور فرمان ،هدايت و نظارت .فرمانها
به چه كساني صادر ميشوند؟ به اندام و اجزاي مختلف ،براي اينكه بهطور
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هماهنگ خودشان را در قبال شرايط جديد تطبيق دهند .پس دائمًا نقل و انتقال
خبر بين مخ و اعضا (اندام ،ماهيچهها و )...در جريان ميباشد .به اين ترتيب است
كه موجود زنده ،با راهنمايي مخ ،خودش را با موقعيت جديد تطبيق ميدهد،
بررسي ميكند ،برحسب ضرورت ميجنگد ،ميگريزد ،عقب و جلو ميرود و
بههرحال از بهترين چيزي كه برايش مفيد است ،تبعيت ميكند .پس عاليترين
تجهيزات و وسايل انطباقي در مغز و سلسله اعصاب متمركز شده است؛ اندامي
براي سازگارشدن با شرايط ،با محيط و با دنياي پيرامون .هرچه اين سازگاري
بيشتر باشد ،به اين مفهوم است كه مركز تطابقدهنده متكاملتر است ،يعني
اينكه توانسته است ارتباطات بيشتري را هماهنگ كند ،يعني روابط را در سطح
وسيعتري از جهان ـ يا روابط بيشتري را ـ گسترش و تعميق بخشيده است .ما
امروز در سايه پيشرفتهاي فيزيولوژي ،در سايه پيشرفتهاي روانشناسي علمي،
بهخصوص در سايه زحمات «پاولوف» 30،اطالعات وسيعتري از اين نحوه تطابق
مفصلش اينجا نيست ،ولي باز هم اجازه
بهدست آوردهايم .گو اينكه جاي بحث ّ
بدهيد ،آن را مختصراً بشكافيم.
الف .سيستم انعكاسات نامشروط
اساسًا روابطي كه موجود زنده با جهان پيرامون خودش دارد ،به دو دسته
تقسيم ميشوند .بعضي از اين روابط ثابت هستند ،يعني هميشه هستند ،مثل
 -30ايوان پتروويچ پاولف ،فيزيولوژيست روسي ،بين سالهاي  1849تا  1936ميالدي مي زيست60 .
سال پژوهش در رابطه با جريانهاي فيزيولوژيک ارگانيسمهاي عالي و انسان ،از خدمات پاولف به دنياي
دانش بشر است .دستاوردهاي پاولف چنان ارزشمند بود که لنين دستور داد براي پژوهشهاي پاولف ،تمامي
شرايط و آزمايشگاه مورد نياز فراهم گردد ( 24ژانوية  1921ميالدي) .پاولف تمرکز پژوهشهاي خود را بر
روي کارکردهاي فيزيولوژيک مغز انسان قرار داد .کارکردهايي که مبناي شناخت پديدههاي رواني است.
در اين رابطه ،پاولف به سيستم بازتابهاي غير شرطي ،يا انعکاسات نامشروط در مغز حيوانات عالي و انسان
پي برد .در گام بعد ،او دستگاه بازتابهاي شرطي يا انعکاسات مشروط را کشف کرد .پاولف در سال 1926
ميالدي کشف دستگاه انعکاسات مشروط را ،طي مقالهيي تقديم دنياي دانش کرد	.
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واكنشهاي مربوط به حفظ خود و حفظ نسل (صيانت ذات و توليدمثل يا بقاي
نسل) .اين واكنشها با خودشان انعكاساتي را حمل ميكنند كه اصطالحًا به آنها،
انعكاسات نامشروط ميگويند .مركز فرماندهي اين انعكاسات ،قشر زيرين مغز
است .اينها تجهيزات و وسايل انطباقي اوليه موجود با محيط هستند .مث ً
ال ،ما
بدون اينكه اراده كنيم ،خودبهخود از گرسنگي و نياز به غذا مطلع ميشويم.
بههرحال ،آن سري از واكنشهاي موجود زنده كه به صيانت ذات يا به بقاي نسل
و توليد مثل مربوط ميشود ،و نيازي به شرايط خارجي نداشته و مقطعي نبوده
بلكه بهطور مستمر در ما موجود هستند؛ بناي انعكاسات نامشروط را ميسازند كه
فعاليتها و روابطي را كه حول حفظ خود و حفظ نسل هست ،اتوماتيكمان تأمين
ميكنند؛ مث ً
ال تنظيم قند خون يا نمك آن ،تنظيم ترشحات مخصوص غدد و
31
هماهنگ كردن آنها با هم.
ب .سيستم انعكاسات مشروط
ميدانيم شرايط هميشه ثابت نيستند ،شرايط غالبًا متغيرند .در مورد انعكاسات
نامشروط ،مث ً
ال وقتي دستمان به يك جسم خيلي داغ ميخورد ،عالمتي به مخ
مخابره ميشود .از آن جا فرمان ميآيد و خودبهخود بدون اينكه ما اراده كنيم،
دستمان را عقب خواهيم كشيد .اين مثال مربوط به حفظ خود ميباشد.
اما همانطور كه گفتيم شرايط هميشه ثابت نيستند ،ميتوانند تغيير كنند؛
دشمن ميتواند باشد يا نباشد ،چيزي نزديك شود يا نشود .آن سري از انعكاسات
و واكنشهاي ارگانيسم كه براي عملكردنشان احتياج به يك شرط خارجي است؛
مبين انعكاسات مشروط هستند ،يعني احتياج به شروط خارجي دارند .در اين مورد
و در مورد عملكردهايشان ،البد آزمايشات «پاولوف» را شنيدهايد .مث ً
ال نشان
 -31بخش سفيد مغز (مداال)  ، medullaاز قسمتهاي مختلف تشکيل گرديده است .هيپوفيز ،تاالموس،
هيپوتاالموس ،مخچه و بصل النخاع اجزاي مهم آن هستند .بخش سفيد مغز (مداال) با کمک اين اجزا،
انعکاسات غريزي را کنترل ميکند	.
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ميداد ،چگونه ميتوان بدون اينكه غذا را در دهان سگ گذاشت ،ساعت آمدن
غذا را به يك زنگ مشروط كرد .به اين ترتيب كه هميشه وقتي غذا ميآوريم،
يك زنگ را همزمان با آن فشار دهيم،
«پاولف از آنچه پيش پا افتاده مينمود ،از اين واقعيت ساده که دهان به محض
ديدن يا يادآوري و حتي فکر کردن به غذا“ ،آب ميافتد” ،آغاز به کار کرد .او با همين
پديدهها در آزمايشهايش بر روي گوارش سگ ،که آن را انگيزش رواني غدد بزاقي و
گوارشي ناميده بود ،برخورد کرده بود.
(پاولف) در اين آزمايشها به واقعياتي برخورده بود که براي آنها هيچ توضيح
رضايتبخش تئوريکي وجود نداشت.
ِ
...او دريافت هربار که غذا به دهان سگ ميرسد ،بزاق دهان حيوان ترشح مي كند.
پس از چندبار تکرار ِآوردن غذا هم زمان با صداي زنگ ،پاولف بدون اين که غذايي
بياورد ،تنها زنگ را به صدا درآورد .در اين حالت ،بزاق دهان سگ ،درست مانند زماني
که غذا به دهانش ميرسيد ،ترشح کرد .درحاليکه غذا ،وجود خارجي نداشت.
«نخستين مسألهيي که پاولف با آن روبرو بود ،کشف ماهيت اختالف تهييج
رواني از تهييج فيزيولوژيک بود ...پاسخ اين پرسش به نظر ميرسيد چنين باشد که...
تهييج فيزيولوژيک زائيدة تماس مستقيم و تهييج رواني نتيجة کنش از دور است ...در
خواص ماده يي است که در دهان
تهييج فيزيولوژيک ،جريان يافتن بزاق ،به واسطة ّ
گذاشته ميشود ...از سوي ديگر به هنگام آزمايش رواني ،سگ تحت تأثير آن دسته
از خواص شيئ خارجي که بههيچ روي بر کار غدد بزاقي ضرور نيستند( ،به هيجان
ميآيد .مانند) :رنگ ،اندازه ،شکل ،بو ،صدا ...به عالوه ترشح بزاق را در سگ ميتوان
ال متفاوت از خواص ماده ،مث ً
به کمک انگيزههايي کام ً
ال صداها ،بوها و مناظر يا اشياء
موجود در محيط باعث شد .بدين قرار ،رؤيت بشقاب غذا (يا) شنيدن صداي پاي
شخص غذا دهنده ميتواند ترشح بزاق را در سگ ،سبب شود» .32
 -32نقل ازکتاب «به سوي روانشناسي و روانپزشکي علمي»
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به اين ترتيب پس از مدتي كه غذا با زنگ مشروط شد ،وقتي زنگ را فشار
دهيم ،بدون اينكه غذا بيايد ،باز هم بزاق سگ ترشح خواهد كرد .يعني چه؟ يعني
اينبار يك نشانه قرين با غذا ـ وقتي كه خود غذا هم نيست ـ ميتواند آن واكنشي
را برانگيزد كه گويي غذا هست .غذايي در كار نيست ،ولي دقيقًا همان ترشح با
همان فرمول خاص را خواهيم داشت .چرا كه ميدانيم هر غذايي بسته به تركيب
خودش بزاق خاصي را ميطلبد .در اينجا ميگوييم كه آمدن غذا و زنگ بههم
مشروط شدهاند .يعني اگرچه فضاي دهان سگ رابطه نزديكي با غذا نداشت ،ولي
گوش سگ عالمتي را دريافت كرد كه گويي ذائقهاش غذا را دريافت كرده است،
يعني همان واكنش را نشان داده است.
طبيعتًا ،فوراً توجه ما به اين حقيقت جلب ميشود كه اين سيستم انعكاسات
مشروط ،كه روي آن سيستم اولي ساخته شده است ،تطبيق و رابطه ظريفتر و
دقيقتري را برقرار كرده است .يعني اكنون ديگر الزم نيست غذا در دهان وارد
شود تا عمل ترشح انجام شود؛ بلكه يك عالمت مربوط به غذا ،مثل بو ،صداي
قاشق و چنگال ـ هرچه كه هست ـ ارگانيسم را با آن دور ارتباط داده است .در
حالت قبل بايد غذا در دهان ميبود ،تا بزاق ترشح ميشد ،ولي اكنون ترشح بزاق
با دورتر تطبيق پيدا كرده است .وقتي ميگوييم تطبيق مظهر رابطه گستردهتر
و وسيعتري با جهان خارج است؛ اينطوري است كه« :بده و بستاني» كه اول
در داخل فضاي دهان انجام ميشد ،حاال در محوطه وسيعتري انجام ميشود.
ظرافت واكنش ،رابطه و گستردگي آن را ميبينيم.
براساس همين سيستم و همين تجهيزات انطباقي مشروط است كه جانور
خطر را قبل از وقوع پيشبيني كرده و در مقابل آن واكنش مناسب بروز ميدهد.
حيوانات مث ً
ال گوزن را در نظر بگيريم؛ قبل از وقوع زلزله يا احتمال وجود خطر،
يكي از قرينههاي ظريف مربوط به خطر را از دور گرفته و در يك فاصله زماني
(مث ً
ال دو ساعت) و مكاني ،از خود واكنش نشان داده ،و به اين وسيله خودش را
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مصون نگه ميدارد و بقاي خودش را تأمين ميكند .پس اين تطابق وسيعتري
است .در بسياري موارد عالئمي كه حيوانات ميگيرند ،شكارچي را به حيرت
مياندازند .عالئمي كه اغلب براي ما قابل تشخيص نيست ،ولي حيوانات آن را
ميگيرند و در مقابل آن واكنش مناسب بروز ميدهند .به همين دليل است كه
گاه ميگويند فن شكار ،فن گولزدن است .يعني بايد حيوان را گول زد ،بايد همه
عالئم مربوط به حضور شكارچي را پاك كرد ،چون حيوان تيز خواهد گرفت و فرار
خواهد كرد .كمااينكه حيوان از راه نشانههاي دور ،به جستجوي غذا ميپردازد.
مالحظه ميكنيم كه تطابق ،وسيعتر و ظريفتر شده است؛ گسترش مناسبات!
يعني بهجاي فضاي يك دهان ،يا بهجاي محيطي يك متري .حاال با فضا و
محيط بسيار وسيعتري بدهوبستان ،كنش و واكنش و رابطه متقابل دارد.
محل اين دستگاهها و اين تجهيزات كجاست؟ اينها تجهيزات انطباقي،
يا همان انعكاسات مشروط هستند و محل آن باالي محل سيستم انعكاسات
نامشروط است ،كه قب ً
ال در مورد آن صحبت كردهايم .فيزيولوژيستها ميتوانند
اين اندامهاي ويژه انطباقي را بهسادگي ازهم جدا كنند ،كما اينكه «پاولوف» اين
كار را انجام داد .به اين منظور ميتوان دستگاه انعكاسات مشروط يك سگ را
برداشت ،خواهيم ديد كه در اين حالت عمل بلع را انجام ميدهد (چون به حفظ
خود و آن شرايط ثابت مربوط ميشود) ،واكنشهاي جنسي را نشان ميدهد؛ اما
ديگر نميتوان حيوان را با زنگ يا بوي غذا مشروط كرد.
حيوانات عالي داراي سيستم انعكاسات مشروط هستند .يعني انطباق ،پيوستگي
و رابطه آنها با محيط ،نسبت به حيوانات ساده فاقد اين سيستم ،يك درجه باالتر،
برتر و ظريفتر است.
با سيتسم انعكاسات نامشروط ،فرضًا ضربان قلب و ساير عمليات ارگانهاي بدن
تنظيم ميشود .به هنگام عصبانيت ،ناراحتي ،غم يا شادي ،واكنشهاي خاص خودش
را انجام داده و ترشحات خاص خودش را بيرون ميدهد .اگر الزم است به هنگام
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عصبانيت ،مث ً
ال گردش خون زيادتر ميشود تا آن فعاليتهاي دفع و جذبشدني
زودتر انجام بگيرد .ولي در مقابل شرايط متغير ،چنانكه گفتيم ،سيستم انعكاسها
يا واكنشهاي مشروط است كه بايستي كار كند .به اين ترتيب درحاليكه سيستم
نامشروط ،خودش زير بناي سيستم باالتر ،يعني سيستم مشروط است ،ولي سيستم
مشروط ،عاليتر است .بااليي ،قوام و بنيادش را از پاييني گرفته است ،ولي خودش در
موضع رهبري قرار دارد؛ چون از اين عاليتر است ،چون درجه انطباقش وسيعتر است.
يعني پاييني تحتالشعاع بااليي است .ميتوان آزمايش كرد.
دانشمندي به نام «داويدنكوف» آزمايشاتي كرد؛ براي اينكه نشان دهد
رهبري دست چه كسي است .فرض كنيم كه يك فلز را روي دستمان بگذاريم و
بهتدريج داغش كنيم .به يك درجه معين كه ميرسد ـ ميزانالحراره رو بهرويمان
است ـ دستمان را كنار ميكشيم؛ مث ً
ال فرض كنيد در70درجه .چند بار اين آزمايش
را تكرار ميكنيم و به درجه 70كه ميرسد ،دستمان را كنار ميكشيم .ضمنًا ما روي
ميزانالحراره ميبينيم كه درجه  70با سوختن دست رابطه دارد .بعد از تكرار ،اينها به
هم مشروط ميشوند ،به چه معنا؟ به معناي اينكه اگر من كه زير آزمايش هستم،
متوجه نشوم و شما ميزانالحراره را خراب كنيد ،درحاليكه فيالواقع درجه حرارت
60درجه است ،شما روي  70بگذاريد؛ من در دستم سوزشي احساس ميكنم كه
گويي داغي جسم به اندازه 70در جه سانتيگراد است ،درحاليكه واقعيت اين نيست.
عكس اين نيز صادق است؛ درحاليكه فيالواقع ميزانالحراره به  70رسيده ،شما آن
را روي  60ميزان كردهايد ،ولي من احساس سوزش نميكنم.
باز هم ادامه ميدهيم ،حرارت باال ميرود ،ميسوزد ،حتي بويش بلند ميشود،
ولي باز هم من احساس سوزش نميكنم .چرا كه نسبت به درجه ميزانالحراره
مشروط شدهام .اين نشاندهنده آن است كه اين سيستم مشروط ،اين تجهيزات
انطباقي كه براي مواجهه با شرايط متغير محيط تعبيه شده ،نقش تعيينكننده
دارند .درحاليكه زير بنايشان انعكاسات نامشروط است ميتوانند روي آن تأثير
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بگذارند .بنابراين خيلي از واكنشهاي ما مثل واكنش درد ،سوزش و ،...ميتوانند
با انگيزشهاي رواني ،قابل تحمل باشند .كما اينكه خيلي از چيزهايي كه قابل
ل هستند ،ميتوانند غيرقابل تحمل جلوه كنند .چه سطح شگفتانگيزي از
تحم 
انطباق! آنچنان پيوستگي با واقعيت خارج دارد كه قادر است واقعيت سوزش و
بلند شدن بوي گوشت دست را تحتالشعاع خود قرار دهد! پس سيستم انعكاسات
مشروط ،ظريفتر ،عاليتر و باالتر از آن يكي قرار دارد.
ج .سيستم عالئم ثانويه
اما در مورد انسان ،دستگاه سومي روي اين دو را ميگيرد و باز هم تطبيق
بسيار شگفتانگيزتري را خواهيم ديد .كمي به عقب برگرديم .در جريان تكامل،
در آخرين شاخههاي ما قبل انسان ،جهشهايي صورت گرفت ،نسل به نسل طي
سالهاي طوالني تغييراتي ايجاد شد .ساختمان بدن موجودات قبلي تغييراتي
پذيرفت ،استخوانبندي ،شكل عضالت ،فرم چهره ،ايستاده راه رفتن ،و باالخره
در قسمت فوقاني مغ ِز آن حيوانات عالي ماقبل انسان ،قشر خاكستري رنگي شكل
گرفت و همانطور كه قب ً
ال هم گفتيم ،گوشتخواري كمك كرد تا فسفر زيادتري
به مغز برسد و رشدش شدت پيدا كند؛ تا اين قشر شكل بگيرد ،كامل شود و به
ترتيبي كه االن در مغز ما هست ،درآيد .يعني باالترين اليه مغز ،چيزي كه به
آن سيستم عالئم ثانوي ميگويند .در زيرترين قسمت مغز ،سيستم انعكاسات
نامشروط ،براي تأمين انطباق قرار داشت .روي آن ،سيستم انعكاسات مشروط،
و روي آن در انسان ،سيستم عالئم ثانويه قرار گرفت .حال ببينيم اين سيستم
عالئم ثانوي چيست؟
ديديم كه حيوان يا سگ از يكي از نشانههاي غذا ،بهوجود غذا پي ميبرد،
خودش را با آن منطبق ميكرد و بهدنبالش ترشح بزاق ،يا فرار با شنيدن صداي
پاي شكارچي يا...
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انسان چطور؟! ما سيستمي باالتر از اين داريم ،كلمه! بياييد آزمايش كنيم ،من
ميگويم «ترشي» ،شما چه واكنشي نشان ميدهيد؟ روشن است ،اگر حواستان
بهسمت ترشي برود ،بزاقها راه ميافتد .چطور شد؟ كلمه ترشي و فقط كلمه ترشي
ـ تجريد و انتزاع ـ مابهازاي شئ قرار گرفت ،كه اگر در دهان قرار ميگرفت،
بزاق ترشح ميشد .يعني يك كلمه باعث شد كه سريعًا بدن تطبيق كرده و بزاق
ترشح كند .ديگر احتياج به زنگ هم نيست! يكي از عالئم مربوط به ترشي هم
الزم نيست! مث ً
ال سر ظرف ترشي را باز كنند يا ...هيچكدام از اينها الزم نيست.
پس سطح شگفت انگيزتري از انطباق! بسيار شگفت انگيز! رابطهيي هرچه
گستردهتر و وسيعتر ايجاد شد .يعني كلمه ،همان كاري را كرد كه در آنجا ،نشانه
معمولي يا محسوس يا شنيدن ،انجام ميداد.
پس در اينجا عالمت حسي 33هم حتي الزم نيست .براي سگ الزم بود
كه صدا ،بو يا ...را حس كند .اينجا فقط يك «انتزاع» ،يك «تجريد» و يك
كلمه كافي است.
به اين ترتيب است كه انسان ميتواند با توصيف فصل بهار ،طراوت گل ،يا نه!
خشم مقدس تودهها و زير و بمهاي يك انقالب ،همان احساسي را بهوجود آورد،
كه گويا در آنجا هست .پس اينجا كلمات ،خودشانانگيزههاي مشروطي شدهاند
كه مابهازاي عالئم حسي كار ميكنند .پس ،از اين قرار ،سيستم عالئم ثانويه
بر پايه سيستم انعكاسات مشروط ،انسان را ساختهاند .سيستمي از لحاظ كيفي
بسيار عاليتر نسبت به گذشته ،با رابطهيي كيفًا متفاوت ،رابطه حيوان با طبيعت
را ،با رابطه انسان با محيط مقايسه كنيد .اين در حالي است كه اگر حيوانات فقط
بهوسيله عالئم حسي ميتوانند چيزي را فرابگيرند يا مشروط شوند ،انسان به
كمك «كلمات» ـ يا همين صحبتها ،شفاهًا يا كتبًا ـ تجاربش را منتقل ميكند
يا تفهيم و تفاهم برقرار مينمايد ،حتي از نسلي به نسل ديگر .چرا كه در انسان،
 -33منظور از عالمت حسي در اينجا ،عالمتي است كه از خواص ضمني شيء باشد	.
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تجريد و تعميم عالئم حسي ،امكانپذير است.
بله ،انسان كلمه ميسازد! باد ،باران ،ساختمان ...چيزهايي را نامگذاري ميكنيم
و به اين وسيله به هم منتقل ميكنيم .كلمات را در جمالت قرار ميدهيم ،ازجمله
پاراگراف ميسازيم و به اين وسيله دنيا را براي هم تشريح كرده و به هم منتقل
ميكنيم .البته اين تشريحها يا شناختها ،صحت يا سقمشان را در عمل اجتماعي
پس خواهند داد .چون از يك واقعيت برخاستهاند و در واقعيت هم آزمايش خواهند
شد .ولي بههرحال ما كاري را ميكنيم كه قبل از ما هيچ موجودي نكرده است.
بنابراين ،سيستم كالمي؛ انعكاس واقعيات جهان را ،دريافت آنها را ،و
تطابق انسان را با آنها ،امكانپذير ميكند و از اينجاست ،كه كاخ دانش
و كاخ هنر ساخته ميشود و اين ،مقدمه تسخير جهان است!
چنين است زيربناي تفكر ،انديشه ،فعاليت از روي قصد ،و همه اشكال
آگاهي اجتماعي ،تكنولوژي ،علم ،هنر ،صنعت و...

حاال ببينيد چه اندامها ،چه تجهيزات و سالحهاي انطباقي داريم كه به آن
وسيله جهان را تسخير ميكنيم .آنتنهاي بزرگي كه ساختهايم ،با مدد همين
ويژگيهايمان قادر هستند عالئم را از فاصله ميليونها سال نوري دريافت كنند .در
ابتدا چقدر رابطه محدود بود ،تنها حول و حوش خودمان؛ ولي حاال قادريم از قعر
دريا تا اعماق فضا ،از گذشته تا آينده عالئم را بگيريم ،جمع بزنيم و خودمان را
با آن تطبيق دهيم.
پس قشر فوقاني مغز انسان كه جايگاه سيستم كالمي يا سيستم عالئم ثانوي
است ،عاليترين تجهيز انطباقي انسان با محيط است؛ از اينجا براي ما يك تطابق
فعال و مبارزهجويانه با محيط ميسر شده است .ما با كار خودمان ،با كار آگاهانه،
با كار م ّتكي به ابزار ،جهان و خودمان را تغيير ميدهيم.
موجودات قبلي حداكثر از شرايط نامساعد ،به جانب شرايط مطلوب ميگريختند،
پرندهها مث ً
ال مهاجرت ميكردند ،درحاليكه ما زمستانها مهاجرت نميكنيم ،گرما
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ايجاد ميكنيم؛ فضا و اتمسفر مناسب خلق ميكنيم .تفاوت اساسي انسان با
حيوان هم در همين نكته است ،ما محيط را مطابق با نياز خودمان ميسازيم و
تسخيرش ميكنيم .كدام تطبيق از اين باالتر؟ پس خود «تطبيق» هنگامي كه
در جريان تكامل به انسان رسيد ،كيفًا عوض شد وحاال بهوسيله ما برقرار ميشود.
كافي است يك لحظه به اشيايي كه ساختهايم نگاه كنيم ،اشيايي كه در اطراف
ما فراوان است ،همه را ما ساختهايم و باز هم خواهيم ساخت ،و بهترش را هم
خواهيم ساخت؛ براي اينكه انسانيم.
هر روز ابزار و وسايلي ميسازيم كه تطابق ما را با جهان بيشتر كند ،ما را در
عمق پديدهها بيشتر فرو برد ،آنها را به ما بشناساند ،و ما را بر آنها مسلّط كند،
تا اينكه تسخيرشان كنيم .اما مسأله به همينجا ختم نميشود .وقتي يك نياز،
ما را برميانگيزاند تا با خلق يك وسيله يا راهحل ،آن را ارضا كرده و تطبيق پيدا
كنيم؛ خود همان تطبيق ،مقدمهيي براي تطبيق باالتري است .چرا؟ براي اينكه
در همين جريان ،نيازهايمان نيز ارتقا پيدا ميكند .هر كسي نيازهايش به درجات
باالتري برسد ،با مدارات باالتري از انسانيت تطابق پيدا كرده است .آب ،نان و
غذا ،نيازهاي اوليه هستند ،انسان نيازهاي بسيار متعاليتري هم دارد ،ولي آن زمان
كجاست كه بشريت تمامًا به تعالي خودش حتي واقف شود؟
بههرحال ما باز هم براي درجات باالتر تطبيق تالش ميكنيم .مضمون اين
تالشها چيست؟ در همه حال ،حل تضاد بين انسان و طبيعت ،طبيعت را بيشتر
مسخركردن و از آن بيشتر بهرهگرفتن .الزم است دو دريا را با كانال به هم وصل
كنيم؟ بله! الزم است كوير را نخلستان كنيم؟ بله! الزم است باران مصنوعي ايجاد
كنيم؟ بله! الزم است باتالقها را خشك كنيم؟ و ...تازه اينها كار سادهيي است.
ميخواهيم تضادمان را با طبيعت روزبهروز بيشتر و عميقتر حل كنيم ،يعني
وحدت ايجاد كنيم .نه وحدتي صوري يا آبكي .وحدت اگر بخواهد مفهوم
عيني داشته باشد ،نتيجه حل يك تضاد است .وحدت حول چه؟ بر سر چه؟

روي چه تضادي؟ وحدتهاي صوري هميشه شكننده هستند.
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در زمينه سياسي نيز همينطور .بايد مشخص كرد تضاد با چيست ،تا معلوم
شود وحدت چگونه بهدست ميآيد ،34از طرف ديگر انسان در جريان حل تضادش
با طبيعت ،خودش با خودش تضادهايي ايجاد ميكند ،مسائلي و اختالفاتي كه
بايستي آنها را هم حل كند .پس انسان بايد در دو سطح به وحدت دست پيدا كند،
هم در رابطه با طبيعت و هم در رابطه با اجتماع .و اين مجموعه ،رابطه خود انسان
با خودش را هم مطرح ميكند كه بايستي حل كرد.
به اين ترتيب است كه در جريان حل تضادهايمان با طبيعت ،در جريان
پيشرفتهاي علمي ،ارتباطات و انطباقات هرچه فراگيرتري برقرار ميكنيم.
خودمان اينجا هستيم ،ولي آنچنان گسترش پيدا كردهايم كه گويي دستهايمان
آنچنان دراز هستند كه به كهكشانها هم ميرسيم ،به عمق درياها هم ميرسيم،
لزومي نداردكه خود دستها دراز باشند! وسايلي را خلق ميكنيم كه بر آنجا هم
مسلط هستند .عجبا! كارگاه تكامل چه محصوالتي بيرون ميدهد! پهنه بسيار
وسيعي براي ردوبدل عالئم با عمق كهكشانها كه نسبت به آن توانمند شدهايم.
اين در جريان تكامل ،يك سرفصل كيفي است .35از اينرو در انسان سيستم
عالئم ثانوي است كه بر دو سيستم ديگر حاكميت دارد .درست است كه قوام
و ريشه و زيربنايش آنها هستند ،ولي تعيينكننده اين سيستم جديد است .مثل
همان مرحله قبلي كه ديديم ،بين نامشروط و مشروط كداميك نقش رهبري را
دارد؟ اينجا هم همينطور .رفتار انسان ،ديگر رفتار آگاهانه است ،نه غريزي.
غرايز وجود دارند ،ولي تحتالشعا ع هستند ،درجه دو م هستند .كدام فالسفه و
 -34براي درك عميق اين مطلب ،مطالعه كتاب «درباره جناحبندي يا صفبنديهاي درون احزاب» از
انتشارات «سازمان مجاهدين خلق ايران» ضروري است؛ بهخصوص صفحههاي  14تا 44
َ « -35و َعل ََم آ َد َم األَ ْس َماء ُكلَ َها» (سوره بقره ـ آيه« )31و به آدمي اسماء را ياد داد» مالئكه چطور سجده
كردند؟ نيروها و مبادي قواي طبيعت ،چطور تسخير انسان شدند؟ زيرا خدا به انسان اسمها را ياد داد ،همه
اسمها را؛ وقتي من به شما اسمم را ميگويم ،يعني خودم را ميشناسانم وقتي اسامي اشيا را ميدانيم ،يعني
نسبت به آنها شناخت داريم .حيوانات اسامي اشيا را نميدانند ،تميز و تشخيص نميدهند كه اين چيست و
آن چيست .پس خدا به انسان شناخت ،دانش ،بينش و آگاهي داد .يعني توان تسخير! در يك كلمه	.
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دانشمندان رفتارهاي انسان را غريزي و حيوانگونه تحليل ميكردند 36؟!

از تمامي آنچه گفتيم ميخواهيم نتيجه بگيريم ،كه تطبيق ،قاعده و اصل

اساسي و گرايش بنيادين تكامل است ،كه در جريان تكامل ،هر روز و هر بار،
موجودات و پديدهها ،نوتر و تطبيقيافتهتر هستند؛ با مناسباتي بس ظريفتر ،وسيعتر،
فراگيرتر ،گستردهتر و عميقتر ،تا سرانجام به انسان ميرسد .تكامل ،همه آنهايي را

كه نامناسب وكمتر تطبيق يافته بودند ،يعني آنهايي را كه اسيرتر و بندهتر
بودند .حذف كرده يا به درجات پايين تنزّل داده است.

تطبيق فعال و مبارزهجويانه انساني
تطبيق يا قاعده اساسي تكامل را در سراسر دنياي جانداران و موجودات
زنده ،چه حيوانات و چه انسان ،بررسي كرديم .ديديم حيوانات در مقابل شرايط
نامساعد كوچ ميكنند ،مهاجرت ميكنند ،و در كل ،برخوردشان پاسيو (منفعل)
است و اكتيو (فعال) نيست .جز در مواردي خيلي كم و به مقياسي محدود،
نميتوانند محيط را تغيير دهند .بلكه عمدتًا تالش ميكنند محيط مناسب پيدا
كنند .درحاليكه درست به عكس حيوانات ،انسان محيط را تغيير ميدهد .امروز
انسان است كه بر زمين حكم ميراند و نه حيوانات ،چرا كه سركش ،تسليمناپذير
و سازشناپذير بود .پس حق اوست .البته اينطور نيست كه ما هر نوع سركشي را
تقديس و تحسين كنيم ،نه! بحث در مذمت اسارتهاي منحط و تحقيركننده است،
بحث در تغيير جهان است ،بحث در سلطه بر جهان است.
انسان برخالف حيوانات ،با محيط برخورد فعال دارد؛ برخوردي آگاهانه و
ارادي! تطابق انسان اصو ًال در ظرف اجتماعي ميسر است .با زندگي دستهجمعي،
ميتوانيم با طبيعت مبارزه كرده و موانع راه كمال را برداريم .بهعبارت ديگر،
قانونمنديها را تشخيص ميدهيم و با قانونمنديها شرايط را تغيير ميدهيم.
 -36اين قسمت در بحث انسان توضيح دقيقتري داده خواهد شد ،اگرچه در قسمتهاي قبلي نيز مختصراً
اشاره شده است	.
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قانونمنديها را عليه همديگر بهكار مياندازيم و كار خود را پيش ميبريم .از نيروي
آب الكتريسته توليد ميكنيم ،با برق روشنايي ايجاد ميكنيم و بر شب غلبه
ميكنيم .انرژي نهفته در نفت را تبديل به انرژي حراتي ميكنيم ،بر سرما غلبه
ميكنيم .آب را از چاه به باال ميكشيم و شرايط بقاي خودمان را تأمين ميكنيم.
انسان و حيوان هر دو مسألهشان را با محيط حل ميكنند .ولي يكي فعال،
و يكي اساسًا منفعل .تطبيق انسان ،ويژگيهاي خود انسان را دارد؛ آگاهانه ،ارادي
و در ظرف اجتماع است.
تطابق حيوانات صرفًا بيولوژيك است ،در كادر غرايزشان ميباشد .يعني در
يك دايره تنگ و محدود ،حول حفظ خودشان و حفظ نسلشان است ،نه اينكه
خودشان ارتقا پيدا كنند .درحاليكه انسان صرفنظر از تطابق بيولوژيك ،تطابق
رواني هم دارد .در بسياري موارد ،بقاي عقيدتي و رواني انسان ،حتي بقاي فيزيكي
و مادي جسمش را تحتالشعاع قرار ميدهد؛ حاضر است شهيد شود.
انسان در عين داشتن غرايز ،آنها را مهار ميكند .همانطور كه قب ً
ال ديديم،
تسبيح همه موجودات يكسان نبود؛ اگرچه جوهر همه تسبيحات حركت به جانب
خدا بود ،ولي در اشكال متفاوت است!
لذا با توجه به برخورد اكتيو ،فعال ،آگاهانه و ارادي انسان ،ديگر تندادن
به شرايط ،راضيبودن از وضع خود ،راحتطلبي ،يلهشدن ،سكون و بيتحركي،
در منطق تكامل محكوم هستند .اينها ديگر با تكامل سازگار نيستند .چرا كه
در روند تكامل ،هميشه وحدت ،و تالش بهمنظور رسيدن به وحدت ،از طريق
يك مبارزه پيگير امكانپذير بوده است ،و از همين طريق جاده تكامل هموار
گرديده است .در غير اين صورت هيچ چيزي بهدست نخواهد آمد .به همين
دليل است كه تطابق انساني در درجات كيفًا متعاليتري از تطابق حيواني جريان
دارد؛ تا متعاليترين درجات ،فراتر ازخيلي از محدودهها ،به قول قرآن ،تا خدا...
دست ما براي مقاومت در مقابل شرايطي كه ميخواهند بنده و اسيرمان كنند،
خيلي باز است .بهعنوان مثال ،حل مسأله شكنجه.
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ـ حل مسأله شكنجه
شكنجه ،البته چيز سخت و دردناكي است ،و تحمل آن بسيار مشكل؛ ولي آيا
نميتوان با آن تطابق يافت؟ براي حيوانات هرگز! حيوانصفتها هم هرگز! ولي
براي انسان چرا ،امكانش هست ،ولو اينكه ما نكنيم!
اگر يادتان باشد ،در قسمت قبل ،از آزمايش «داويدنكوف» صحبت كرديم.
آن آزمايش چه چيزهايي را روشن ميكرد؟ كدام دستگاه ،تحت سيطره
دستگاه ديگر بود؟ با صحبتهايي كه كرديم ،ديديم كه در انسان سيستم
عالئم ثانوي ـ و نه غرايز ـ بود كه حكم ميراند .حل مسأله شكنجه هم ،در
همين كادر است .يك انقالبي ،يك مؤمن واقعي ،با ايمان به آرمانش ،با عشق
به خلقش ،قادر است شكنجه شود ،تحمل كند و آن چيزي را كه ميخواهند
به آنها نگويد.
نميخواهيم اسطوره بسازيم ،نميخواهيم افسانه بسازيم ،همهمان انسانيم ،با
ضعفهاي مشخص خودمان ،ولي يك چيز را ميخواهم بگويم و آن ،توان انساني
است كه در تكتكمان نهفته است ،به شرط اينكه متظاهرش كنيم .يادم هست
«شهيد ذواالنوار» ميگفت:
«وقتي دست و پاي آدم زير شكنجه شكسته باشد ،چقدر شيرينتر است
از اينكه روحيهاش شكسته باشد ،و چقدر قابل تحمل است وقتي روحيه
حفظ شده باشد؛ ولو اينكه دست و پا شكسته شده باشد».

بله! امكان دارد .اصو ًال دعا نيز در همين كادر ،در كادر تطبيق ويژه انسان
معني ميدهد؛ يك تطابق روانشناسانه ،طلب و آرزوكردن چيزي كه ميخواهيم
شبيه آن باشيم يا ميخواهيم بهدستش آوريم .يك پرآداپتاسيون ،37تطبيق از
پيش ،يك انگيزش روانشناسانه ،تطبيق روانشناسانه با آن ايدهآل ،تا مقدمهيي
براي تطبيق عملي و واقعي باشد .چرا كه تطبيق انسان فقط زيستشناسانه
نيست؛ آگاهانه و ارادي است.
 -37تطبيق از پيشPre.adaptaion :
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بنابراين همان تطبيقي كه جوهر واحدي داشت ـ چه در حيوانات و چه در
انسان ـ در اينجا با ويژگي و كيفيتي نوين با آن مواجه ميشويم .گياه بايد غذا
بگيرد ،حيوان بايستي بهدنبال غذا برود .درحاليكه انسان خودش غذا را آماده
ميكند .پس بيخود نيست كه تكامل انسان ،بيش از پيش با درگيري عجين
ميشود .مبارزهيي سرسخت و آشتيناپذير ،كه سرانجام چيزهاي تطبيقپذير را
برنده ميكند .چرا؟ براي اينكه ما قدرت و اراده مبارزه و جنگيدن را داريم.38
براي اينكه در تكامل ،اثري از سستي نيست .تكامل جايي براي سستي و
فتور ندارد .تكامل ،سعادت و رستگاري ،با سختي و درگيري همراه است.
موفقيت ،پيروزي و موقعيتهاي جديد ،آسان و بدون رنج و مرارت
بهدست نميآيد.

به قول حضرت علي (ع):

َت بِالْ َم َكا ِر ِه»
«إ َ
ِن الْ َجنَ َة ُحف ْ

39

«بهشت ،با سختيها آميخته است»

با كراهتها و ناراحتيها عجين است .يا به قول خود قرآن :

ان إِنَ َك َكا ِد ٌح إِلَى َرب َ
ِك َك ْدحاً َف ُم َل ِقي ِه»
ِنس ُ
«يَا أَيُـ َها ْال َ

40

«تو اي انسان ،در يك مسير پرفراز و نشيب و با رنج ،روان هستي به جانب
پروردگارت ،تا به مالقاتش برسي».

بله ،موفقيتها و پيروزيها ،استقبال مردمي ،آسان و بيمرارت بهدست
نميآيد .بايد شكنجه ديد ،سختي كشيد ،خون داد و همه ناراحتيهاي آن
را تحمل كرد .فحش يا ناسزاست ،تهمت يا توهين است ،كتك و شالق
است ،شكنجه و اعدام است .هيچكدام از اينها ما را به مدارج پايينتري
 -38مضمون از كتاب «از كهكشان تا انسان» ـ صفحه323
 -39نهج البالغه ـ خطبه175
 -40سوره انشقاق ـ آيه6
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نميرانند ،همه آنها ما را به باال ميبرند؛ واال بدون سختي مگر ميتوان

صحبتي از موفقيت كرد؟ مگر اينكه بخواهيم انگلوار از قبل ديگران ارتزاق
كنيم .پشت سر ديگران ،از موقعيت آنها سوء استفاده كنيم .اينهم كه ديري نخواهد
پاييد ،از آنجايي كه طبعًا لياقتش را نداريم ،همانها را نيز خراب خواهيم كرد.

تطبيق در قلمرو اجتماعي
قاعده تطبيق را در قلمرو اجتماع نيز ،تعقيب ميكنيم .ببينيم تطبيق و تطابق،
يا اين وحدت و هماهنگي ،در جامعه چه مضاميني دارد .گفتيم اينها قواعد «عام»
خاص خودشان را دارند ،هر نظام ،مؤسسه،
هستند .پس در جامعه هم مصاديق ّ
ارگان ،رژيم ،حكومت اجتماعي و هر جامعهيي تا آنجا پايدار است ،تا آنجا بقا
داردكه با ناموس هستي و با فطرت تكامل تطابق داشته باشد .جامعه از انسان
ساخته شده است ،انسان اجتماعي هم در هر زمينه ناگزير از تطبيق بوده و اساسًا
مجبور به حل تضاد است .از يكسو در رابطهاش با طبيعت ،به مدد علم و فن و
تكنيك بايستي به وحدت برسد و با طبيعت يگانه شود ،و از سوي ديگر ،در همين
رابطه با خود جامعه نيز مجبور به حل تضادها و رسيدن به وحدت ميباشد؛ و اين
دو خط بايد موازي هم ،بهسمت وحدت حركت كنند.
هر نظام اجتماعي كه از حداقل تطابق يا از درجات الزمهاش ،در هر مرحلهيي
از زمان برخوردار نباشد ،محكوم به شكست و نابودي است .به همين دليل
سراسر تاريخ مملو از زوال نظامات غيرتكاملي است .چرا كه تكامل ،با هيچ
انحطاط و انحرافي سر سازش ندارد .جامعه فاسد و ظالم ،جامعه غيرمنطبق
با نظامات و سنن تكامل هستي ،هيچ پايداري نخواهد داشت .هيچ عنصر
ارتجاعي در ساخت اجتماعي ،سرانجام قابل تحمل نخواهد بود.

حركت بهسمت وحدت ،آزادي و يگانگي است ،ولذا همه اينها را از سر راه
جاروب خواهد كرد .پس واي بر تفرقهاندازان و فتنهانگيزان ،واي بر حال آناني كه
با ستمگري و ارتجاع ،جامعه را شقه ميكنند.
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داروين در مشهورترين كتاب خود دربارة « اصل انواع از راه انتخاب طبيعي»
می نویسد:
«نظرية انتخاب طبيعي بر پاية اين عقيده نهاده شده است كه هر نوع
و هر گونة جديدي ،با داشتن مزايايي بر گونه هايي كه با آنها در رقابت
است ،ايجاد شده و محفوظ مي ماند؛ سپس گونه هاي نامطلوبتر تقريبا به
طور اجتناب ناپذيري دستخوش از ميان رفتن خواهند شد».

دستاورد داروين ،انقالبي در دنياي تكامل بيولوژيك بود و دنياي دانش بشر
را ،گامي بسيار كيفي به جلو پرتاب كرد.
داروينستهاي اجتماعي ،انتخاب طبيعي را ساده سازانه به جامعه و قلمرو
اجتماعي تعميم مي دادند .جامعه را مثل جنگل مي دانستند ،تا غارتگري ،چپاول
و كشتارهاي سبعانه خودشان را توجيه كنند.
اما در اين ميان ،استعمارگران و استثمارگران ،از نظرية «انتخاب طبيعي»
داروين ،براي توجيه چپاول ،جنايت و دست اندازي به سرزمينهاي ديگر سود
جستند .آنها اينگونه وانمود مي كردند كه چون در دنياي بيولوژيك ،طبيعت
بهترين گونه ها را حفظ كرده ،گونه هاي ضعيفتر را از ميان مي برد و با اين
نابودي ،بقاي گونه هاي باالتر تضمين مي گردد ،در پهنة اجتماعي هم ،مردم
ضعيفتر بايد قرباني بقا و ثروت اندوزي قويترها گردند .توجيهي كه بر آن ،نام
«قانون قويتران» نهاده بودند.
فيلسوف انگليسي سدة  19ميالدي ،هربرت اسپنسر نيز ،اين گونه نابودي
طبقة محروم را ،الزمة بقاي طبقات چپاولگر ،توجيه مي كرد:
«فقرا نامناسب هستند...تمامي كوشش طبيعت خالص شدن از دست آنها
و باز كردن جا براي افراد بهتر است( ...فقرا) تا آن اندازه كه غير كامل هستند،
مي ميرند و اين كه از ميان مي روند ،بهترين كار است!».
در جنگل آنكس كه قويتر است ،آنكس كه درندهتر است ،آنكس كه
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دندانهاي تيزتري دارد ،پيشتر است .قانون جنگل ـ تنازع بقا ـ را نميتوان در
جامعه انساني بهعينه وارد كرد .تنازع انساني آكنده و آميخته است با ويژگيها
اخص انساني .يعني قانونمندي تنازع در انسان ،كيفًا متفاوت با حيوانات
وكيفيات ّ
است .دنيا ،دنياي انساني است ،نه جنگل! بنابراين تطابق اجتماعي ،ابعاد جديد و
كيفيات جديد به خودش ميگيرد؛ پس نبايد تعميم سادهسازانهيي بدهيم .از قضا
تنازع بقا در انسان مخاصمهيي است مستمر ،طوالني و پايدار عليه تمام
عوامل ضدتكامل ،عليه تمام عوامل درنده و سبعانه و حيواني كه ميخواهند
انسان را اسير خودشان كرده ،راه را بر كمال و رشد فردي و اجتماعيش

ببندند .ميگوييد نه؟ به تاريخ نظر بيفكنيد تا ببينيد چطور جانشينسازي صورت
ميگيرد! چطور نظامات غيرمنطبق ،آنهايي كه با سنن تكاملي تطابق ندارند ،يكي
بعد از ديگري از دور خارج ميشوند!
در آغاز ،جامعه اشتراكي اوليه يا امت واحد بود ،وحدت كامل! ولي نه از آن نوع
وحدتهاي پايدار؛ وحدتي ما قبل آگاهي ،صوري و سطحي .چرا؟ براي اينكه بر حل
تضاد انسان و طبيعت مبتني نبود .چرا كه هنوز اضافه توليد نبود ،موضوعي براي
دعوا نبود .ولي همين كه مقداري ابزار توليد رشد كرد ،توليد كردن بيش از قوت
اليموت ميسر شد ،ديو استثمار سربلند كرد .بردهداري ،نابترين نوع بهرهكشي پديد
آمد اگرچه .نسبت به قبل ،در مجموع بيشتر توليد ميشد ،ولي نهتنها با خواستها و
ايدهآلها و ذات و فطرت بشري و ناموس تكامل نميخواند؛ بلكه مدتي بعد همين
مناسباتي كه بين انسانها و در رابطه شان با طبيعت ايجاد شده بود ،زنجيري شد به
پاي اضافه توليد كردن؛ قيد و بندي شد كه انسان ديگر نميتوانست در اين كادر و
در اين چارچوب ،با طبيعت بهتر بجنگد .بنابراين زوال نظام شروع شد ،41بههرحال
نظام بعدي (البته نوع كالسيك آن را ميگويم) كه فئوداليته بود ،امتيازاتي به برده
داده بود؛ رعيتش كرده بود ،قدري انطباق انسان با طبيعت پديد آمده بود و به
-41در چگونگي امحاي نظام بردهداري و نقش انبيا در آن ،فع ً
ال وارد نميشويم	.
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خودش هم امتيازاتي رسيده بود .ولي اينهم بهسرعت دستوپاگير شد ،اينهم با
نيازهاي تطابقيابنده رشد آدمي سازگار نبود .بعد (باز هم بهطور كالسيك) نوبت
به سرمايهداري و بورژوازي رسيد .تا وقتي بورژوازي با فئوداليته در جنگ بود،
انقالبي بود؛ چه شعارهاي زيبايي داشت! حقوق بشر! آزادي!
طبيعي است كه در اين نظام ،همه شعارها در كادر سرمايهداري معني ميدهند،
و در اين كادر طرح ميشوند .بعد سرمايهداري رشد كرد؛ نظام پيچيدهتر با تكنيك
جديدتر .انسان در رابطه با طبيعت ،يك گام ديگر برداشت .توليد كالن تر شد
(قب ً
ال چقدر از كمبود رنج ميبرد) .ولي باز هم تضادهاي اجتماعي ،در مناسبات
انساني ،دستوپاگير ميشود .ارتجاع و استعمار .اكنون براي بقاي خود بايد خون
ما را بمكند ،خون خلقها را ،ولي تكامل كه نايستاده است!
امروز ما در عصر كبير انقالبات مردمي هستيم .طليعه صبح جديد!
بامداد بشريت! صبح روشن و درخشاني كه آيندهيي عاري از هر ستم و
طبقات را وعده ميدهد.

راستي هم اگر اينطور نبود ،انسان ستمزده ،قرباني و اسير حرص ،آز و سودپرستيها،
چطور ميتوانست با جامعه ،طبيعت و با خودش تطبيق كرده و يگانگي و تطابق
بيشتري بهدست آورد؟ پس شكي نيست كه در تطبيق هرچه بيشتر و گستردهتر
(رابطه انسان با طبيعت ،رابطه انسان با ساير انسانها و رابطه انسان با خودش) ،آينده
شكوهمندي در پيش است؛ حل تضادها! چه تضادهاي با طبيعت و چه تضادها و
اختالفات طبقاتي ،و چه عقدهها ،كينهها .حسدها و خصلتهاي نابهجاي فردي.
پس با اين ديدگاه ،وقتي از عدل و قسط صحبت ميكنيم ،ديگر كار
ذهني نكردهايم ،ديگر واژهبازي نميكنيم ،ديگر كلمات را مفت و مسلم
بهكار نميبريم.

در اين حالت ظالم معناي خاص خودش را دارد ،ستم و ستمگري ،معناي
عيني خود را دارد؛ زيرا ضدتكاملي است ،زيرا مانع انطباق و وحدت و يگانگي
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است .ديكتاتوري ،انحصارطلبي و خفقان هيچگونه تطابقي با ناموس آفرينش و با
سرنوشت انساني ندارند و محكوم به نابودي هستند .حركت بهسمت بروز هرچه بيشتر
اصالت واالي انسان است .هرگونه به بند كشيدن انسان ،هرگونه تحقير انسان،
براساس اختالفات طبقاتي ،براساس اختالفات جنسي (زن ومرد) ،براساس
اختالفات نژادي (افسانههاي مبتذل برتري نژادي) و براساس استثمار؛ همه و
همه چون پوشال بايد فرو بريزند ،چون ضدتكاملي هستند ،چون ضدانطباقي
هستند ،چون مانع گسترش روزافزون سلطة آدمي بر جهان هستند ،پس
باطل هستند ،پس در مقابلشان نبايد تزلزل نشان داد ،بهعكس بايد در مقابل
آنها سفت و سخت ايستاد؛ به اين معني ،خدا با ما است!

نظامها و حكومتهاي كهنه و ارتجاعي بايد بروند ،آنچه كه با ناموس جهان
يگانهتر است ،آن بايد باقي بماند .وقتي شما عكس مياندازيد ،از ميان همه تصاوير
كدام را انتخاب ميكنيد؟ آن يكي كه شبيهتر است ،يگانهتراست ،آنكه تطابق بيشتر
دارد .كميت مهم نيست ،مهم نيست كه عكس خيلي بزرگ باشد ،مهم شباهت آن
است ،كيفيت آن به كيفيت شما نزديك باشد .پس بگذاريد طغيانگرها عليه اصحاب
تطابق و كمال ،هر توطئهيي كه ميخواهند ،بكنند؛ در حقيقت آنها گور خودشان
را ميكنند ،محكوم هستند و در تاريخ بيامتداد هستند .42زايندگي و بالندگي از آن
ح نيستند؟ مگر
نيروهاي حقطلب است ،و چرا كه نباشد؟ مگر اينها صالحتر و اصل 
اليقتر نيستند؟ مگر در روند تكامل ،خواستنيتر نيستند؟
در همينجا الزم است به كاربرد قاعده تطبيق در حل مسائل و تضادهاي
اجتماعي اشاره كنيم.
ـ كاربرد قاعده تطبيق در حل تضادهاي اجتماعي
در صحبتهاي قبلي گفته بوديم كه همزمان با پيچيدهتر شدن روابط و تضادها،
« -42إِنَا أَ ْع َطيْنَ َ
َص ِل لِ َرب َ
ِك َوانْ َح ْر ـ إِ َن َشانِئَ َك ُه َو الَْْبـتَ ُر» ،سوره كوثر ـ آيات  1تا 3
َر ـ ف َ
اك ال َْك ْوثـ َ
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شيوههاي حل و برخورد ما با مسائل هم بايستي پيچيدهتر شوند .يعني در واقع،
راهحلهاي ما بايستي با سطح پيچيدگي آن مسأله يا آن تضاد تطبيق پيدا كند.
در برخوردهاي مشخص سياسي ـ استراتژيك ،اين تطابق بايستي با درك
قانونمنديها ،تضادهاي اجتماعي ،ابعاد آنها در جامعه و درنظرگرفتن كشش عوامل
عيني و ذهني يا حد كشش آنها ،ايجاد شود .مث ً
ال وقتي صحبت از يك انقالب
است ،بايد ديد عوامل عيني و ذهني ،يعني آگاهي تودهيي مردم و شدت تضادهاي
اقتصادي ـ اجتماعي در چه سطحي است ،و از اين طريق راهحل مناسب و مطابق
ارائه داد .هنگامي كه ميخواهيم خطمشي سياسي طرح كنيم .حتي وقتي
ميخواهيم شعار بدهيم ،بايد ببينيم چه شعاري يا چه برنامهيي مناسب و مطابق
است .آيا هرچه حرف خوب است ،برنامه ميشود؟ هر كاري خشن تر است،
خطمشي ميشود؟! نه!

اگر ما قضايا و مسائل اجتماعي را صرفاً اقتصادي (اكونوميك) ببينيم،
و فكر كنيم كه همه تحوالت اجتماعي ،معلول و زاييده بالفصل عوامل
اقتصادي هستند ،همين والغير (كمااينكه بهعكس ،اگر به عوامل
اقتصادي ،به عوامل بنيادي و مبنايي توجه نكنيم و فقط چيزهاي آرماني
و ايدهيي را در نظر بگيريم)؛ آيا قادر خواهيم بود كه خطمشي درست و
منطبقي پيشنهاد كنيم؟ برنامه درستي عرضه كنيم؟ بعد اقتصادي در جاي

خود ،و بعد آرماني نيز در جاي خود درست است ،ولي ما بايد همه اينها را با هم
ببينيم .راهحلهاي صحيح از مطابقت تحليل با واقعيت بيرون ميآيد .به همين
دليل بايستي دقيقاً توجه كرد كه پيادهكردن يك تز ،يا آرمان اجتماعي ،در
خاص ،بايستي با خصوصيات و ويژگي آن جامعه
هر كشور و هر جامعه
ّ
تطبيق داده شود .يعني پيادهكردن يك آرمان در هر جا ،روشهاي مناسب
خودش را طلب ميكند .همچنين به شرايط تاريخي هم بايستي توجه داشت

ـ به مجموعه آن شرايط ـ و با آن منطبقش كرد .طرح شعارهاي نادرست،
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غيرمنطبق با زمان ،خواه جلوتر باشد يا عقبتر؛ چپروانه يا راستروانه خواهد بود.
همه برخوردهاي ما بايستي منطبق ،مطابق و متطابق با واقعيتهايي باشد كه در
آن محصور هستيم .رابطهمان با گروهها ،نيروها و احزاب مختلف ،بايد با درجه
عيني وحدت يا تضادي كه با ما دارند ،منطبق باشد .43در يك چيزهايي ممكن
است وحدت ،و در يك چيزهايي اختالف داشته باشيم؛ اگر مطلقًا اختالف داريم،
پس دشمن هستيم و اگر مطلقًا وحدت داريم ،پس در يك تشكيالت و يك
سازمان هستيم .آنچه مهم است ،اين است كه برخوردها و راهحلهايمان ،بايستي
منطبق با واقعيت باشد و با آن تطابق كند.
اگر در تشخيص تضاد اصلي اشتباه كنيم ،همه حسابها بههم ميريزد.
اگر امروز تضاد اصلي را تضاد كار و سرمايه بگيريم ،خطمشي ها بههم
ميريزد .آنوقت مواضع غلطي در مقابل بازار ملي و سرمايهدار ملي و حتي
هتلدارهاي مليمان ميگيريم 44؛ نيروهاي خلق را متفرق و متشتّت ميكنيم.

حال كه صحبت از تطبيق و انطباق شد ،بايد در همينجا به دگماتيزم يا
قشريگري هم اشاره كنيم.

ـ دگماتيزم
در معناي مورد نظر ما ،دگماتيزم 45يعني قشريت ،جزميت ،برخورد
خشكانديشانه ،همراه با انجماد فكري.

فرض كنيد ميخواهيم اصولي را پياده كنيم ،آيا اين پيادهكردن مستلزم تطبيق
آنها با شرايط خاص هست يا نه؟ وفاداري به اصول ،از قضا ،دقيقًا مستلزم اين
-43توضيح گستردهتر اين مطلب در رابطه با مسائل روز در مقاله «هشداري پيرامون چپروي و
چپنمايي» در نشريه مجاهد داده شده است	.
-44وابستهها كه جاي خود دارند	.
-45چون دگماتيزم معناي فلسفي ديگري نيز دارد ،كه فع ً
ال به آن كاري نداريم؛ براي مطالعه ميتوانيد به
كتاب «بررسي امكان انحراف مركزيت دموكراتيك ،يا تفاوت شك علمي و غيرعلمي در امر تشكيالت»،
از انتشارات «سازمان مجاهدين خلق ايران» صفحات  60تا  71مراجعه كنيد.

60

است كه راههاي عملي پيادهكردن آنها ،يعني منطبقكردن اصول را در شرايط
موجود ،پيدا كنيم؛ واال دگم هستيم ،واال شرايط را نميشناسيم .چرا كه هر

دوراني شكل مبارزاتي متناسب خودش را دارد .اگر شيوههاي ما بهطور
متناسب ،تغيير نكنند ،منطبق و متناسب با اوضاع و احوال روز نشوند ،قبل
از همه ،خودمان ضربه خواهيم خورد.

بنابراين اصول را بايد با شرايط منطبق كرد .بدون درنظرگرفتن شرايط،
نميتوان چيزي را پيش برد .اگر به تطبيق واقعبينانه 46با شرايط توجه نكنيم،
حتمًا نتيجة مورد نظر را نخواهيم گرفت.
مث ً
تونيم بحث كنيد ،كلمات «قلمبه و
ال شما بنشينيد با يك بچه دوساله ،دوساع 
سلمبه» بگوييد ،بعد بلند ميشويد ،ميبينيد طفلك خوابيده و چيزي ياد نگرفته است،
شايد هم دارد گريه ميكند! ...يا براي ورزش يك بچه چهار يا پنج ساله ،يك هارتل
بزرگ دستش بدهيد ،اندامش را خواهد سوزاند و رشدش را متوقف خواهد كرد.
روي همين حساب ،آيا ميتوان در صدر اسالم شعار نفي استثمار داد و همانجا
پياده كرد؟ نه! حتي آنموقع شرايط تاريخي آنقدر غيرآماده است كه الغاي رسمي
بردگي را هم نميتوان اعالم نمود .مهم جهت و سمت است كه اصول محقّق
شود .واال اگر شما بخواهيد يك جامعه واقعاً آرماني و ايده آل را پياده كنيد ،جامعه
نهتنها جلو نخواهد رفت ،بلكه به عقب برميگردد .يكي از تفاوتهاي انبيا با

فالسفه نيز در همين است .انبيا برخالف فالسفه ،راههاي تح ّقق اصول و
معيارهايشان را داشتند .يعني تطابق آن اصول و معيارها را ،و شيوههاي
مناسب با آن شرايط تاريخي ،اقتصادي و اجتماعي زمان داشتند.

مزدك ضد ظلم بود؛ ولي اگر آنچنان كه او ميخواست ،اصولش پياده ميشد،
جامعه نهتنها به جلو نميرفت ،بلكه به عقب نيز ميرفت .براياين كه ديگر
انگيزهيي براي رشد مادي و رشد توليدي باقي نميماند و بشر آنموقع هم،47
 -46و نه يك تطبيق كاذب فرصتطلبانه!	...
 -47كما اينكه انسان امروزي نيز	...
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بسي پايينتر از آن بود كه مطلقًا انگيزههاي متعالي ايدئولوژيك او را به حركت و
توليد درآورد .امروز نگاه كنيد كه در صحنه سياست سود چه ميكند؟!
به همين دليل ،ما االن بههيچوجه نميگوييم مالكيت خصوصي نباشد،
سرمايهداري يا بازار ملي نباشد ،نه! در همه برخوردهايمان نيز بايد

حد كشش جامعه را در نظر گرفت .حتي اگر با انحرافات و فساد اجتماعي
ميخواهيم برخورد كنيم؛ فرضاً سر همين مسأله مشروبخواري .بسم اهلل! ببينيد،
تخت و شالق! عجب! فحشا! آخر در اسالم نحوه برخورد با اين مسائل مشخص
است .اول تقبيح ميكنند ،بعد تحريم ميكنند و تنها در آخرين مرحله ،با آن با
شدت برخورد ميكنند .مگر با آن شكل برخوردها ،اص ً
ال ميتوان درست ريشهيابي
كرد؟ ببينيم از شالقزدن كسبه گرانفروش جزء به كجا ميرسيد؟
البته اگر كسي خواستار فهم آينده مالكيت يا رشد گرايشات
بورژوايي در اسالم است ،ميتواند به سنّت وقف نگاه كند تا بفهمد
سمت ،چه سمتي است .اگر كسي ميخواهد جوهر برخورد اسالم يا
آيندهاش را در مسأله بردهداري ببيند ،ميتواند در باب «عتق» (باب
آزادي) كه در آن حقوق بردههاي همان زمان مشخص شده است،
نگاه كند كه اسالم چگونه برخورد ميكند .و تازه در اسالم از مجموعه
كشش عيني و ذهني جامعه ،باز هم چپ تر ـ بهمعناي انقالبيتر ـ
برخورد شده است.

بهعنوان مثال ،برابر معيارهاي كالسيك معمولي روز ،در صدر اسالم ربا
نميبايست حرام ميشد ،بهدليل اينكه گرايشات بورژوايي و سرمايهداري را
اخص انسان ،حد
تقويت ميكرد .ولي در اين مكتب ،با تكيه بر ويژگيهاي ّ
كشش از آن حد انقالبات معمول امروز دنيا ـ با معيار ايدئولوگهاي ماترياليست
ـ فراتر در نظر گرفته ميشود .بنابراين بايستي ديد در صدر اسالم ،تطبيق و
آداپتاسيون بين اصول مكتب و شرايط تاريخي ،اقتصادي و اجتماعي روز ـ
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كه پيغمبر(ص) يا حضرت علي(ع) برقرار كرده بودند ـ به كجا راه ميبرد ،و از
كدام جوهر حكايت ميكند.
باز هم بگذاريد اشاره كنم .آيا ميتوانست تعدد زوجات در آن هنگام نفي شود؟ در
اينصورت خانواده چه ميشد؟ مگر عنصر اساسي نيروهاي مولد ،بازو و نيروي كار
انسان نبود؟ مگر واحد توليد اجتماعي خانواده نبود؟ مگر افزايش جمعيت ،ضرورت
تام و تمام پيدا نكرده بود؟ در مطالعات بعد خواهيم ديد كه اسالم در اين مورد ،چقدر
انقالبي عمل كرده است .حتي رفتار پيغمبر با زنها آنقدر احترامآميز بود كه فراوان
به او اعتراض ميكردند .اص ً
ال رسم نبود پدري دست دخترش را در هر مالقاتي
ببوسد .پس بحثي بر سر اختالفات حقوق سياسي و اجتماعي بين زن و مرد در
اسالم نيست .تفاوتهاي موضعي هم مربوط به حقوق مدني است و اگر شما هم آن
زمان بوديد ،حتمًا چنين ميكرديد ،و از قضا بسيار راستروانه عمل ميكرديد! از اين
سياق ،نمونه زياد داريم.48

 -48البته مراد از طرح اين مطالب ،جوابگويي به آنها نيست ،بلكه ايجاد زمينه و ديدگاه الزم در برخورد
با مسأله است	.
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