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بخش سوم

قـواعد تكامـل

سخنراني چهارم
بسماهلل الرحمن الرحيم
با سالم به خواهران و برادران،
ابتدا اجازه بدهيد خالصهيي از بحث جلسه گذشته را مطرح كنيم .در جلسه
گذشته گفتيم كه بحث ما شامل دو قسمت ميشود:
1ـ قسمت علمي
2ـ قسمت فلسفي
يعني براساس همان شيوه و متد و منطقي كه داريم ،ابتدا ميبايستي يك
شناخت علمي و تصوير واقعي از جهان ارائه بدهيم .سپس ،به تفسير و تفسير اين
شناخت علمي بپردازيم .ابتدا كتاب اول يا همان قسمت علمي را شروع كرديم
و براي روشنشدن مطلب از اينجا آغاز كرديم كه ببينيم چه نظرياتي در مورد
جهان وجود داشته است .يعني از گذشته تابهحال ،متكاملترين و صحيحترين
نظريه كدام بوده است؟
از اين لحاظ ،سير انديشههاي بشري را درباره جهان ،مورد مطالعه قرار داديم.
انديشههايي كه از ابتدا ذهني بود و بعد در تكامل خودش توانست اين ذهنيات
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را برطرف كند و به عينيات تبديل شود .به اين ترتيب ،در انتها به نظريه تكامل
رسيديم و گفتيم كه صحيحترين و عينيترين نظريهيي كه تابهحال درباره جهان
ارائه شده ،درواقع نظريه تكاملي است.
سپس توضيح داديم كه چگونه ناشناختههاي بشر كشف شد و نظريه تكاملي
بهوجود آمد .آنگاه تاريخچهيي از سير تكاملي ،از آن ابر اوليه هيدروژني تا تكامل
اجتماعي را بيان كرديم و بر اين اساس ،منحني تكامل را ترسيم كرديم.
در همين رابطه ،نظر اسالم را بهطور خالصه در مورد نظريه تكاملي گفتيم و
نظريات غيرتكاملي را هم ،توضيح داديم و ريشههايش را هم مشخص كرديم.
بعداً با توجه به نظريه تكامل ،تعريف آن ،يعني پيچيدگي و رهايي را در
ابعاد علمي و فلسفي اش توضيح داديم و بهعنوان يكي از ويژگيهاي تكامل،
ضدآنتروپيك بودن آن را مطرح كرديم.
حال با توجه به اينكه حركت تكاملي ،عامترين ،اساسيترين و كليترين
حركت جهان است ،ميبايستي براساس شيوه و متدمان ،ابتدا تكامل را بشناسيم.
همانطور كه ميدانيد براي شناخت هر شيء ميبايستي روابط يا قانونمنديهايي
كه ماهيت اين شيء را تشكيل ميدهد ،بشناسيم.
براساس همين تعريف ،براي شناخت پديده تكامل ،حتمًا ميبايستي به سراغ
قانونمنديهاي خود تكامل برويم .بنابراين ،از اين جلسه به بعد ما در ادامه بحثمان
تا جايي كه قسمت شناخت علميمان را تكميل كنيم ،قانونمنديهاي تكامل را
مورد مطالعه قرار ميدهيم.
در اين جلسه انشاءاهلل اگر فرصت بشود ،قانون اول ،يعني پيچيدگي يا گذار
مداوم از كهنه به نو را توضيح خواهيم داد .در توضيح اين قانون ،ابتدا ميبايستي
پيچيدگي يا همان گذار مداوم از كهنه به نو را تشريح كنيم و ببينيم تعريفش
چيست و بعد در رابطه با اين قانون ،به يكسري نتايج و نتيجهگيريهايي خواهيم
رسيد كه در طول اين بحث به آن خواهيم پرداخت.
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ابتدا در رابطه با قانون پيچيدگي ،مرحله به مرحله بودن تكامل توضيح داده
خواهد شد ،يعني اينكه پيچيدگي در يك مرحله ،بينهايت نميتواند ادامه يابد.
بلكه اين پيچيدگي تا حدي رسيده ،سپس از آن مرحله خارج شده و وارد مرحله
ديگري ميشود كه اين مراحل را توضيح خواهيم داد .ديگر اينكه از ابتدا تابه حال
چه مراحلي را ما طي كردهايم كه در صحبتهاي گذشته هم تقريبًا تا اندازهيي به
آن اشاره كردهايم و يكسري نتيجهگيريهاي ديگري هم در رابطه با همان مراحل
مختلف تكامل يا فازهاي تكاملي هست ،و اينكه آيا محدوديت فازهاي تكاملي،
نشان از محدوديت دنياي مادي ندارد؟ و آيا تكامل اجتماعي پايان خط است؟ و
بعد از تكامل اجتماعي ،ما چه مرحلهيي از تكامل را خواهيم داشت؟
اينها سؤاالتي است كه در اين رابطه مطرح است و ميبايستي به آن پاسخ
داد .بعداً اين مطلب را مورد مطالعه قرار ميدهيم كه هر فازي از تكامل اجتماعي،
قانونمنديهاي خاص خودش را دارد .يعني فرض كنيد تكامل بيولوژيك ،تكامل
معدني يا تكامل اجتماعي ،هر كدام از اينها قانونمنديهاي خاص خودش را دارد
و در اينجا خواهيم گفت كه اگر كسي به اين موضوع توجه نكند (يعني اينكه
هر فاز تكاملي قانونمنديهاي خاص خود را داراست) و بدون توجه به محدودهها،
قانونمنديها را تعميم بدهد ،به چه مشكالتي دچار ميشود .يعني در واقع به
يكسري سادهسازيها يا شبيهسازيهاي معمولي ميپردازد .خواه در زمينه حيات
يا مسائل اجتماعي يا انسانشناسي و خواه در زمينه مسائل ايدئولوژيك ،اگر به
قانونمنديهاي خاص هر فاز توجه نكنيم ،به سادهسازيها يا شبيهسازيهايي دچار
خواهيم شد .مث ً
ال در زمينه مسائل اجتماعي ،تعميم قانون فيزيك و شيمي ،به
اينجا كشيده ميشود كه به طبقات اصالت داده شود و بگوييم طبقات حتمًا بايد
در اجتماع وجود داشته باشند و آنگاه ريشه اين سادهسازيها يا شبيهسازيها را
توضيح ميدهيم كه از كجا ناشي ميشود؛ عمدتًا از يك دگماتيسم و يك نوع
انجماد فكري.
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بهدنبال اين بحث نتيجهگيريهايي مثل «وحدت بين فرد و مسئوليت» در
تشكيالت انقالبي ،با توجه به صالحيت فردي ،شناخت يك شيء يا يك پديده و
در پايان ،افزايش كيفيت نسبت به كميت بهدست ميآيد .يعني اينكه در پروسه
تكامل جهان ،هرچه جلوتر ميرويم ،كميت محدودتري از ماده امكان تكامل
مييابد .ابتدا بخش وسيع مواد معدني ،سپس پخش محدودتر مواد آلي ،منتهي با
كيفيت باال ،و در نهايت بخش بسيار محدود اجتماعي با كيفيتي عاليتر.
و انشاءاهلل اگر فرصت باشد به قوانين ديگر تكامل ميپردازيم و درواقع با
پايانگرفتن بيان اين قوانين ،قسمت اول يا همان كتاب اول بحث ما تمام شده
و وارد قسمت دوم يا «تبيين جهان» خواهيم شد.
در جلسه قبل با تعريف نسبي تكامل ،گفتيم كه ميخواهيم به شناختن قواعد
مختلف آن بپردازيم .اصو ًال شناخت يك شئ يا پديده ،يعني درآوردن و شناخت
نظم و قانونمنديهاي آن پديده ،شناخت روابط آن با ديگر پديدهها و بهعبارت
دقيقتر :شناخت روابط ضروري ناشي از ماهيت شئ  .يعني شئ براساس ماهيت،
طينت و سرشت خودش چه روابط و مناسباتي را بروز ميدهد.
بنابراين ما هم در شناخت جريان تكامل ،بايستي ابتدا به آن روابط ،ترتيبات،
نظم يا قواعدي بپردازيم كه جريان تكامل از خودش بروز ميدهد .مثالهاي
مربوط به آن كوهنورد يا تيرانداز ،يا كسي كه حين نگهباني از يك محل ،مشغول
قدمزدن بود ،را به ياد بياوريم؛ كه ابتدا بايستي ترتيبات حركت ،و رفت و آمد او را
درآورد و در مرحله بعد ،به تبيين آن نشست.
از اين پس ،گرچه در شناخت جريان تكامل ،هر كدام از قوانين آن را جداگانه
بررسي و تشريح ميكنيم ،ولي در حقيقت آنها وجوه مختلف يك جريان واحد
هستند و از تماميت يگانهيي صحبت ميكنند.
بين جستجوي خود را از
بهعنوان مثال دانشمندان براي بررسي انسان ،ذره ِ
زاويه هاي مختلف ،بر روي ويژگيهاي انسان مي گذارند .برخي فيزيولوژي انسان را
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مورد كاوش قرار مي دهند ،برخي انسان را از زاوية مرفولوژي يا «ريخت شناسي»
آن بررسي مي كنند؛ گروهي ديگر نيز بُعد روانشاسانة انسان را جستجو مي كنند.
به كوتاه سخن ،اين دانشمندان ،جنبه ها ،حاالت و ويژگيهاي مختلف انسان را
مطالعه مي كنند؛ اما هيچ كدام ترديدي ندارند كه در حقيقت ،آنها يك پيكره ،يك
بين كاوش
تماميت واحد ،هماهنگ و حتي جداييناپذير به نام انسان را زير ذره ِ
قرار داده اند.
چرا كه جنبه ها و ابعاد مختلف ،در ذات خودشان از يكديگر جدا و گسسته
كل به هم پيوسته ،ويژگيهاي
نيستند .بلكه پيوسته هستند و ما براي فهم بيشتر اين ِ
مختلف آن را جدا كرده ،مورد بررسي قرار مي دهيم.
چنين روندي از نظر علمي« ،تجزيه و تحليل» ناميده مي شود .اما پس از
پايان تجزيه ،بايد آن ويژگيها را با يكديگر «تركيب» كرد .از اين نقطه ،پديده را
به صورت يك تماميت ِ واحد و بههمپيوسته  ،مورد مطالعه قرار مي دهيم .آن جا
كه آن پديده را در كليتش ،درك خواهيم كرد.
با اين مقدمه ،مفهوم «پيچيدگي» را بررسي ميكنيم.
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َص ُل اآليَ ِ
ون
ات لِ َق ْو ٍم يَـ ْع َل ُم َ
َما َخ َل َق اللُّ َذلِ َك إِالَّ بِالْ َح ِّق يُـف ِّ

1

فصل اول« :پيچيدگي» يا «گذار مداوم از كهنه به نو»
                 (اولين قاعده تكامل)
 .1تعريف و بررسي پيچيدگي در مراحل مختلف تكامل

تعريف و تشريح
در بخش قبل ديديم كه در مسير تكامل ،اشكال ساده ،بهطور مستمر به
اشكال پيچيده ،پيچيدهتر و باز هم پيچيدهتر ،تبديل ميشوند .همينطور بهطور
مختصر با مفهوم پيچيدگي هم آشنا شديم ،كه اساسًا همان گسترش ،تفصيل ،و
ازدياد كمي و كيفي اجزا بود.
بنابراين ،ميتوانيم نتيجه بگيريم كه يكي از ترتيبات و بلكه مهمترين ترتيب و
قاعدة تكاملي ،پيچيدگي يا جانشينسازي مداوم اشكال نو و بهتر ،بهجاي اشكال
 -1سوره يونس ـ آيهُ :5ه َو الَّ ِذي َج َع َل َّ
الش ْم َس ِضيَاء َوالْ َق َم َر نُوراً َوََّقــد َر ُه َمنَاز َ
ين
السنِ َ
ِل لِتَ ْع َل ُمواْ َع َد َد ِّ
َص ُل اآليَ ِ
ون :او كسي است كه خورشيد را روشنايي،
ات لِ َق ْو ٍم يَـ ْع َل ُم َ
َوالْ ِح َس َ
اب َما َخ َل َق اللُّ َذلِ َك إِالَّ بِالْ َح ِّق يُـف ِّ
و ماه را نور قرار داد و براى آن منزلگاههايي مقدر كرد تا عدد سالها و حساب (كارها) را بدانيد ،خداوند
اين را جز بحق نيافريده؛ او آيات (خود را) براي گروهي كه اهل دانش هستند ،شرح و تفصيل ميدهد.
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كهنهتر و پستتر است .در اين رابطه «ففر» ميگويد:2
«واقعيت اساسي درباره آن فرآيند و جريان خالقي كه در ظلمت ابر نخستين
ريشه زد ،آن است كه پيوسته ،تازگي و نوي از آن ميزايد؛چيزهايي
پديدار ميشود كه با آنچه در پيش ميبود ،از بن متفاوت است .از اثر آن،
نهتنها طرحها و نقشهها بهوجود ميآيد ،بلكه «بغرنجي» و«تودرتويي»
نقشها نيز تحقق ميپذيرد .يا به ديگر سخن ،ماده هر دم خود را در قالبي
پيچيدهتر جلوهگر ميسازد؛ آن ابر نخستين تطور يافته است و جهان،
ديگر به صورتي كه داشت بازنخواهد گشت».

به اين ترتيب ،اشكال كهنه با سرعت روزافزون جاي خودشان را به فرمهاي
نوتر و مترقيتر ميدهند؛ فرمهايي كه غلبهشان ترديدناپذير است ،و از ميان تمام
اشكاالت و موانع بيشمار موجود ـ موانعي كه راه را بر حركت پديدهيي نوتر و
مترقيتر سد كردهاند ـ عبور ميكنند .شكل نوين جاي خودش را باز ميكند و
بهنحوي شگفتانگيز خودش را تحكيم و تثبيت كرده ،و به محيط تحميل ميكند.
حاال ،اين شكل نوين ،حيات است؟ يك موجود ذوحياتين است كه حيات را از دريا
به خشكي ميآورد؟ انسان است؟ يا يك نظام مترقي اجتماعي؟… بههرحال همه
اينها در سر راه خودشان موانع بيشمار را پس ميزنند و سرانجام غلبه ميكنند ،به
حكومت ميرسند ،و خودشان را تحكيم و تثبيت ميكنند؛ تا وقتي كه نو هستند و
تا وقتي كه باال دستشان ،نوتر ،مترقيتر و بهتر از آن پيدا نشود!
زيرا در هر دوران ،شكل نو و پديده مترقيتر در نوك پيكان تكامل قرار گرفته
و نقش اصلي را بازي ميكند و حاكميت و رهبري از آن اوست؛ و در واقع بار
اصلي تكامل بر دوش او حمل ميشود .چنانچه در دورهيي از تكامل ،پديده حيات
ـحتي در سادهترين اشكالش ـ در رأس تكامل قرار داشت ،و بهتدريج كه حيات
ارتقا و تكامل بيشتري پيدا كرد ،موجودات تكامليافتهتر ،يكي پس از ديگري در
رأس قرار ميگرفتند تا آنكه سرانجام انسان ظاهر شد و سلطه خودش را بر پهنه
-2از «كهكشان تا انسان» ـ جان ففر ـ صفحه13
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زمين گسترش داد.3
به همين ترتيب در قلمرو اجتماعي ،انقالبيترين ،تكامليافتهترين و مترقيترين
نظامهاي اجتماعي ،احزاب ،سازمانهاي انقالبي و… در هر مرحله ،در نوك پيكان

تكامل اجتماعي قرار گرفته و جامعه را در همان جهت پيش ميبرند .البته روشن
است كه اين سازمانها و احزاب انقالبي ،طبيعتًا ميبايستي بر بنيادهاي عقيدتي متكاملي
استوار باشند كه بتوانند تا آخر  ،اين مسير را ادامه دهند؛ درغير اينصورت در جايي
ديناميزم يا قوه محركهشان بهپايان رسيده و از دور تكامل خارج ميشوند.
نكته مهم در اينجاست كه همينكه موعد تاريخي ،سرفصل و اجلشان فرارسد،
ديگر بايد جاي خودشان را به موجودات و پديدههاي نوتر بدهند؛ ايدئولوژيهاي
متكاملتر و باالتر ،سازمانهاي انقالبيتر و مترقيتر .و بعد آنها هستند كه نقش
اصلي را بازي ميكنند .در اينصورت ،اشكال كهنه ،بهطور فرعي و با نقشي
ناچيز ،درحاليكه تكاملشان به بنبست رسيده ،به موجوديتشان ادامه ميدهند ،در
بنبست حركت ميكنند و ديگر راه رشد و صعود ندارند؛ يا از بين ميروند.
از همينجا ميتوان نتيجه گرفت ـ و بعد هم اشاره خواهيم كرد ـ كه خوشا
بهحال آن ايدئولوژيها و آن احزاب و سازمانهايي كه امتداد تاريخيشان به
بنبست نرسد ،بتوانند همچنان و همچنان بار امانت را حمل كنند و در رأس

قرار گيرند .و بعد هم خوشا بهحال كساني كه معناي واقعي اين حرف را ـ نهفقط
بهمثابه يك شعار ـ بفهمند كه چقدر مشكل است« .اپارين» ميگويد:
«هنگامي كه شكل نوي از حركت ماده بهوجود بيايد ،اشكال كهن طبعًا
به موجوديت خود ادامه ميدهند ،اما آنها فقط نقش ناچيزي در پيشرفت
بعدي دارند .زيرا با سرعتي رشد ميكنند كه از سرعت رشد شكل جديدتر،
4
بسيار آهستهتر است».
-3مطابق فرهنگ اسالم ،انسان نقش خالفت و جانشين خدا در زمين را دارد؛ و بهقول قرآن ،كولهبار
الس َما َو ِ
ض َوال ِ
ْجبَ ِ
ْن
ات َوالَْ ْر ِ
امانت را بر دوش ميكشد :إِنَّا َع َر ْضنَا الَْ َمانَ َه َعلَى َّ
ال فَأََبـيْ َن أَن يَ ْح ِم ْلنَ َها َوأَ ْش َفق َ
ِنسا ُن إِنَُّه َكا َن َظلُوماً َج ُهوالً (سوره احزاب آيه)72
ِمنْ َها َو َح َملَ َها ْال َ
-4كتاب «حيات :طبيعت ،منشأ و تكامل آن»صفحه347
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ميدانيم كه جلو حركت و تكامل انسان باز است و به بنبست نرسيده است.
ولي تكامل حيوانات به بنبست رسيده و اگر تغييراتي هم بكنند ،بسيار جزئي و
در طول زمانهاي بسيار زياد خواهد بود.
از نظر ايدئولوژيك نيز همچنانكه اشاره كرديم ،وضع به همين منوال است .اگر
ايدئولوژي ما نتواند همه اطوار و اشكال نوين تكاملي را دربرگرفته و به مسائل
مختلف آن پاسخ دهد ،پيشرفت فردي و اجتماعي در كادر چنين ايدئولوژييي به
بنبست خواهد رسيد؛ ديناميزمش پايان خواهد يافت و راه زوال خواهد پيمود.

چرا كه جهان واقعيت دارد؛ واقعيت بسيار سرسخت است و با هيچكس هم شوخي
ندارد .مگر اينكه ديناميزم چنين ايدئولوژييي ،كشش و قوه محركهاش ،بيپايان
باشد ،مثل خود جريان تكامل؛ تا بتواند هميشه جوان ،شاداب و سرزنده باقي بماند.
پس اگر ميخواهيم اسير زوال و نابودي نشويم ـ چه يك سازمان ،چه حزب
انقالبي ،چه حكومت و چه جامعه ـ پيوسته بايستي عوامل زوال ،قهقرا و ارتجاع
را از خودمان دور كنيم .از اين قرار ديگر ابهامي باقي نخواهد ماند كه در پروسه
تكامل ،هرازگاهي پديده نويني در رأس قرار ميگيرد و با قانونمنديهاي عاليتر و
متكاملتر خود ،پايينيها را تحتالشعاع قرار ميدهد؛ چون مسلط تر و باالتر است.
بهعنوان مثال ،وارد صحنه سياست ميشويم:
وقتي يك سازمان و حزب متكاملتر قدم به صحنه ميگذارد ،بالشك
سايرين را تحتالشعاع قرار خواهد داد (به شرط اينكه نه در حرف ،بلكه واقعاً
متكاملتر و مترقي تر باشد .بدينترتيب كه در مسير حركت ،با برخوردهاي
درست و با موضعگيريهاي اصولي ،چنين پديدهيي كه همچون يك ارگانيزم
و بدن اجتماعي است؛ ميتواند چتر نفوذ و رهبري خودش را گسترش دهد).

البته مشخص است كه پذيرش خطوط و رهبريش تا كي ادامه دارد ،تا وقتي كه
فيالواقع متكامل است و ميتواند به مسائل آن مرحله جواب دهد .اگر در مرحله
بعد هم توانست جواب دهد ،توانست درست برخورد كند و درست مسأله حل
16

كند ،چه بهتر؛ واال اينهم از دور خارج خواهد شد .زيرا هر اشتباه استراتژيك
و سياسي و هر گامي به عقب ،يعني هر انحرافي از مسير تكامل ،5در صحنه

جامعه بيجواب نخواهد ماند .اگر چنين اشتباهي كنيم ،جامعه خودش با
قانونمنديهايش ما را ادب و مجازات خواهد كرد.
بنابراين نيرو ،فرد ،حزب ،يا سازماني قادر است مبارزه را در هر مرحله
تا آخر ،پيروزمندانه رهبري كند ،كه فيالواقع در آن مرحله متكاملترين نيرو
در نوع خودش ،چه از نظر ايدئولوژيك ،چه از نظر اقتصادي اجتماعي و چه

از نظر سياسي باشد .كه البته همه ميدانيم اين مسائل هم نسبي است و نبايد
مطلقبينانه به آن نگاه كرد.
در اينجا براي ما مهم ،درك اين نكته است كه وقتي دم از نفي استثمار و
جامعه بدون طبقات توحيدي ميزنيم ،بايستي بينديشيم كه اين امر چه الزاماتي
در مسير حركت امروز ما دارد .بهعبارت ديگر ،چه نيروها ،طبقات و اقشاري
ميتوانند تكيهگاه ،حامي ،يار و ياورمان باشند؟ آيا بالندگي الزم را دارند يا نه؟
آيا قدمهايي با ما ميآيند و بعد هيچ؟… طبيعي است كه مختصر ناخالصي و
لنگزدن در اين مسير منجر به اين خواهد شد كه ما از مسير درست و اصولي
منحرف شويم .بهعكس ،اگر با واقعيتهاي جامعه تطبيق كنيم ،اگر از شكوفايي
و بالندگي الزم و از پشتوانههاي الزم ايدئولوژيك ،اجتماعي و سياسي كه در
خطوط درستمان متجلي ميگردد ،برخوردار باشيم ،آنوقت رشد خواهيم كرد؛
بهرغم همه ضديتها ،همه كارشكنيها و بهرغم هرگونه تهمت و افترا!

اين ،به اين خاطر است كه جهان ،حق است و واقعيت دارد .اين ،به اين خاطر
است كه جهان ،قانونمنديهايي دارد ،اين قانونمنديها عمل خواهند كرد و خودشان
كيفر خواهند كرد .همچنانكه پاداش خواهند داد؛ بهنحويكه از قضا ،حقانيت و
اصالت يك نيرو در پروسه تكامل ،دقيقًا در رابطه با همين ابتالئات ،درگيريها
-5همان مسيري كه مالزم با پيچيدگي و گذار مداوم از كهنه به نو ميباشد.
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و تضادها بهاثبات خواهد رسيد .اين مسأله بهخصوص هنگامي رخ ميدهد كه
مبارزات سياسي در جامعه ،بهدليل ويژگيهاي عناصر ضدتكاملي در مرحلهيي،
يا شرايط عيني اجتماع ،يا هر چيز ديگر ،به بنبست ميرسد .آنگاه همانطور
كه در سراسر مسير تكامل ديديم ،در يك نقطه و از يك جايي ،دور و بنبست
شكسته شده و موجود نويني پا به عرصه زندگي ميگذارد .جرياني نو ،رو بهرشد و
بنبستشكن؛ با كيفيتي نوين كه شيوه مناسب حل تضادها را در هر مرحله پيشه
خواهد كرد و اين يعني پيشتاز بودن در امر مبارزه كه قرار گرفتن در نوك پيكان
تكامل اجتماعي را با خود همراه خواهد داشت .بهعنوان مثال:
بعد از 15خرداد ،وقتي همه اشكال اصالحطلبانه و رفرميستي مبارزه به بنبست
ميرسد ،آنوقت اشكال نوين و گروههاي نوين راه باز ميكنند و بنبست را
ميشكنند.
تا سال  ،1342احزاب مختلف با هدف دستيابي به رفرم و اصالحات ،به وسيلة
مبارزات پارلمانتاريستي با رژيم شاه برخورد مي كردند .روز  15خرداد  ،1342شاه با
گلوله و رگبار با تظاهرات مردم تهران مقابله كرد .
اين سركوب ،پاسخ نهايي ديكتاتوري شاه به هرگونه فرياد آزاديخواهي بود.
خرداد  ،1342گورستان رفرميسم و پاياني بر مبارزات مسالمت آميز پارلماني در
ايران شناخته شد.
اكنون ،اشكال نويني از مبارزه ،بايد سد به وجود آمده در مسير آرمان آزاديخواهانة
مردم را شكسته ،پيشتاز تكامل اجتماعي در ايران ميشدند.
جمالتي از كتاب «از كهكشان تا انسان» را ميخوانيم:
«جريان تشكيل و نقشپذيري ماده ادامه مييابد .طرحي پس از طرحي،
آغازي پس از آغازي ،در كام مرگ و فنا پديد ميآيد .آنجا كه گمان
ميرود جريان تكوين به بنبست و انتها رسيده است ،چيز تازهيي رو
ميكند .جريان تطور و تكامل از فراز دره هولناك «غيرممكن» كه ماده
18

بيجان را از سلولهاي زنده جدا ميسازد ،با جهشي ميگذرد».

6

پس بههرحال ،جهان ما با شدت ،از بيشكلي و سادگي ،بهسمت شكلپذيري
و پيچيدگي روان است ،گويي جهان از اينكه بيشكل باقي بماند ،هراس دارد.
بنابراين با كوشش بينظير و با تالش مداوم به سمت شكليافتن و سازمانيافتگي
هرچه بيشتر در حركت است.
7
در اين رابطه «ففر» مينويسد :
«چنان مينمايد كه در ماده گرايشي لجوجانه به طرح يافتن هست…
اين آشوب و بيشكلي است كه سپري ميشود و اين طرح و شكلپذيري
است كه شدت و گسترش و شكوفايي مييابد».

اگر غير از اين بود ،در آن جهان بيشكل و برهوت اوليه ،اوضاع آنچنان تغييري
نميكرد كه امروز ما اينجا باشيم .پس اين روند ،يعني پيچيدگي روزافزون و جانشيني
اشكال مترقي ،قانونمندي خدشهناپذير سراسر جريان تكامل است و در همهجا،
از ابتدا تا انتها ،از ساختمان اتم تا تحوالت اجتماعي و امروز كه ما اينجا نشستهايم،
خودش را بيان ميكند .بهطور مختصر بعضي از اين حلقات را تعقيب ميكنيم:

پيچيدگي در قلمرو دنياي معدني و آلي
در مورد ساختمان اتمها و خلق عناصر ،از كتاب «از كهكشان تا انسان» ميخوانيم:
«هر اتم پيچيده ،خود تواند كه براي ايجاد ساختمان اتم پيچيدهتري مبنا
قرار بگيرد .سلسله اين تركيبات كه بهتدريج پيچيدهتر ميشود ،چنين
تواند بود :از كربن كه داراي وزن اتمي  12است به اكسيژن كه داراي
وزن اتمي  16است و از آن به نئون كه داراي وزن اتمي  20است .يعني
با گرفتن متوالي يك اتم هليم كه وزن اتمي آن  4است ،هر عنصري به
8
عنصر بعدي تبديل ميشود».
 -6كتاب «از كهكشان تا انسان» جان ففرـ صفحه137
 -7همانجا ـ صفحه51
 -8كتاب «از كهكشان تا انسان» جان ففرـ صفحه100
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همين كتاب در مورد تشكيل منظومهها و ستارگان مينويسد:
«همهجا تكامل و تطور در كار است؛ شايد در منظومههاي شمسي
مختلف ،به گونههاي مختلف .اما هميشه برطبق منطق ذاتي ماده .در
همهحال ساختمان و شكلگرفتن ماده و افزايش پيچيدگي و بغرنجي
كه ده بيليون سال است ،ادامه دارد .پيدايش عناصر شيميايي از هسته
هيدروژن ،سادهترين و سبكترين عناصر آغاز ميشود و قدم به قدم در
دل سوزان ستارگان به گونه تركيبات پرداخته و پيچيدهتر هستههاي
9
عناصر درميآيد».

در مورد روند تغييرات از دنياي معدني به دنياي آلي ،پروفسور «اپارين» ميگويد:
«زندگي تنها در جريان يك روند افزايش منظم پيچيدگي تركيبات آلي
10
ميتوانست پديد آيد و بدون مواد آلي ،حيات هرگز امكان تكوين نداشت».

پيچيدگي در قلمرو حيات
مشاهده كرديم كه چطور بعد از خاتمه تكامل معدني ،نوبت تكامل آلي رسيد.
در خاتمه تكامل آلي بود كه حيات شكوفه كرد و روزبهروز اشكال حياتي پيچيدهتر
شدند .باز از كتاب پروفسور اپارين ميخوانيم:
«در واقع اگر تاريخ تكامل حيات را با تعقيب راه گذر از اشكال
پستتر به عاليتر مطالعه كنيم ،زود متقاعد خواهيم شد به اينكه
پيشرفت مادي حيات عبارت از افزايش پيوسته پپچيدگي اجسام زنده
است و اين افزايش پيچيدگي با افتراق (جداشدن) اجزاي ارگانيسم
و تخصصيافتن آنها همراه است كه موجب ميشود ،تمامي سيستم
زنده ،اعمال عضوي خاصي انجام دهد و ارتباطات بيشتري با محيط
11
برقرار نمايد».
 -9همانجا ـ صفحه140
-10كتاب «حيات :طبيعت ،منشأ و تكامل آن» ،اپارين ،-صفحه130
 -11همانجا ـ صفحه281
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موجودات حياتي كه قبل از ما در سالهاي آغاز حيات بودند ،بههيچوجه داراي
چشم ،دست ،پا و اندامهاي جداگانه نبودند .هر كدام از اين اندامها در جريان
يك تكامل خيلي تدريجي پرورش يافته و خلق شده است ،تا نيازهاي ارگانيسم
براي انطباق و ارتباطات بيشتر با محيط را تأمين نمايد .مث ً
ال ما احتياج داشتيم
كه بشنويم يا ببينيم ،به اين ترتيب بهتدريج دستگاه شنوايي و بينايي ساخته و
پرداخته و متكاملتر شدند… پيشرفت پس از پيشرفت ،همان پيشرفتهايي كه
گامبهگام در مسير پيچيدگي ،باالخره به انسان اجتماعي منتهي شد و فصل نويني
در تاريخ تكامل گشود.

پيچيدگي در قلمرو اجتماعي
در قلمرو اجتماعي هم مشاهده ميكنيم كه روابط اجتماعي هردم پيچيدهتر
ميشود و گسترش و تخصص بيشتري پيدا ميكند .بهعنوان مثال:
اگر روابط اجتماعي دنياي سرمايهداري را ببينيم ،مالحظه خواهد شد كه به مراتب،
از روابط حاكم بر جامعه فئودالي ـ ارباب و رعيتي ـ يا بردهداري پيچيدهتر است .در
عهد بردگي ،خالصترين و در عينحال سادهترين شكل استثمار وجود دارد؛ رابطه عريان
استثماري بين بردهدار و برده ،بردهدار هرچه بگويد ،برده بايد انجام دهد و حتي ميتواند
او را بكشد و…
درحاليكه در سرمايهداري ،ديگر استثمار به آن شكل ساده و عريان نيست .در اينجا
روابط استثماري ،در اشكال پيچيده روابط اجتماعي وجود دارد.
مثل :بهره بانكي ،زندگي قسطي ،اقتصاد مصرف ،سيستم مالياتي و سيستم بانكي…
به اين ترتيب ،شكل بهرهكشي به نسبت آن دوران ،خيلي بغرنجتر و پيچيدهتر است .درست
است كه از شالق بردهدار خبري نيست ،ولي انواع و اقسام شالقها به صورتهاي

مختلف ،باز هم همان كار را در جوهر و مضمون خودش انجام ميدهد و آخراالمر هم
قدرت پليسي و سيستم سركوب ،بقيه كارهاي بردهدار را بهعهده ميگيرد.
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البته بنا به منطق تكامل ،يعني شكستن بنبستها و جايگزيني اشكال نوين و مترقي
بهجاي اشكال كهنه و ارتجاعي ،مطابق همين سنت خدشهناپذير و تخلفناپذير ،همه
روشها و نظامهاي ارتجاعي محكوم به زوال و نابودي هستند .هيچ نظام ارتجاعي،
استعماري ،استبدادي يا استثماري نيست كه بتوان به آن اميد بست و بهرغم همه گونه
تكنيك ،مكر ،حيله و توطئه ،سرانجامي برايش متصور بود .سرانجام يك چيز بيشتر نيست،
زوال و نابودي…!
اين منطقي است كه تابهحال در طي  10تا  15ميليارد سال پروسه تكامل ،آن را تعقيب
كردهايم و باز هم قابل تعقيب است؛ چرا كه جريان تكامل ،بهمثابه باالترين و عامترين
اصل و قاعده حاكم بر جهان ما ،تماماً در جهت نابودكردن نظامهاي استثماري،

طغيانگر و ستمگر است .يعني هميشه رسمش بر اين بوده كه جباران ،ديكتاتورها و
تجاوزگران به حقوق خلقها را زمين بزند و خاك كند؛ برنده نهايي خلقها هستند! اين
است سرنوشت محتوم همه گردنكشان! اگرچه چند روزي هم كشوري يا جايي را عرصه
تاختوتاز خودشان كنند.
بنابراين نبايستي چرخش و گردششان در كشورها ،سان و رژه و قدرتنمايي هايشان،
جلوي چشم ما را بگيرد و ما را بر جاي خودمان ميخكوب كند .همچنانكه در قرآن
آمده است:
َرواْ ِفي الْبِ َ
ال ِد»
« َال يَـ ُغ َّرنَّ َك تَـق َُّل ُب الَّ ِذ َ
ين َكف ُ

«مبادا تو را بفريبد ـ چشمت را بگيرد و بهجاي خود ميخكوبت سازد ـ سان و رژه،
چرخش و گردش آنها در كشورها ،كساني كه حقپوش و كافرپيشهاند ،مقابل حق
12
ايستادهاند».
اصب ِْر إ َّ
ِن َو ْع َد َّ
اللِ َح ٌّق َو َل يَ ْستَ ِخ َّفن َ
نون»
ين َل يُو ِق َ
« َف ْ
َّك الَّ ِذ َ

«پس صبر كن ،مقاومت كن و شكيبايي بورز ،بهدرستي كه وعده خدا حق است ،و
مبادا تو را خوار و حقير بدارند ،آنهايي كه به اين سنت ،و به اين راه و روش ايقان و
13
ايمان ندارند».

 -12سوره آل عمران -آيه196
 -13سوره روم ،آيه 60ـ براي مطالعه دقيقتر اين سوره ،به تفسير سوره فجر در كتاب پرتوي از قرآن جلد4
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مالحظه ميكنيد كه ايقان ما به پيروزي حق و نابودي همه نظامهاي ضدتكاملي ،از
درون واقعيت محض بيرون ميآيد؛ از درون جرياني كه  10تا 15ميليارد سال سابقه دارد.
اما چرا وعده خدا حق است؟ و خدا چگونه عمل خواهد كرد؟ از طريق همين س ّنتها
و قانونمنديها .در سوره فجر خوانده ايم:
«إ َّ
ِن َرب َ
َّك لَبِالْ ِم ْر َصا ِد»

14

«خداي تكاملبخش تو در كمين است»

كمينگاه كجاست؟ همين جامعه و همين تاريخ! آيا كم ديدهايد كه دست خدا
از آستين خلقها چگونه عليه ديكتاتورها ،جباران و ستمگران بيرون ميآيد؟

آنهايي كه طغيان كرده ،عليه خلقها موضعگيري ميكنند و ميخواهند ملتها را به
اسارت ،بردگي و بندگي خودشان بكشند!…آنهايي كه بهقول همين سوره:
َسا َد»
«الَّ ِذ َ
ين َط َغ ْوا ِفي الْب َِل ِدَ ،فأَ ْكثَ ُروا ِفي َها الْف َ

«آنهايي كه در اين كشورها گردنكشي كردند و تباهي را بهجاي كمال رشد
15
دادند» .

اين منطقي است كه در آن ،جاي هيچ خدشهيي نيست .و اينجاست كه باز
هم بايستي تأكيد كنيم كه :تازيانه خدايي سقوط و اضمحالل ،همان تازيانه
اصيل تكامل ،سرانجام از آن كمينگاه بر اينها فرود خواهد آمد:

ِم َرب َ
ُّك َس ْو َط َع َذ ٍ
اب»
« َف َص َّب َع َل ْيه ْ

«پس فرود آورد پروردگار تكاملبخش تو ،تازيانه عذاب را بر آنها»

اين تازيانه عذاب ،سرانجام از آن كمينگاه بر اينها فرود خواهد آمد؛  
تابهحال چنين بوده و از اين پس همچنين خواهد بود .باز بهقول قرآن:
َّت َّ
َّت َْ
«َفـ َه ْل يَ ُ
ال َولَن تَ ِج َد لِ ُسن ِ
اللِ تَـ ْب ِدي ً
ين َفـ َلن تَ ِج َد لِ ُسن ِ
َّت
نظ ُر َ
ون إ َِّل ُسن َ
ال َّولِ َ
َّ
اللِ تَ ْحوِي ً
ال»
نوشته «پدر طالقاني» مراجعه كنيد.
 -14سوره فجر ـ آيه 14
 -15سوره فجر ـ آيه 11و12
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«آيا غير از اين را انتظار ميكشيد؟ هيچ بازگشت ،هيچ خدشه و تبديل و
16
تحويلي در اين سنتهاي خدايي ،نيست».

اينها زبان آفرينش است ،بيان قانونمنديهاي هستي است .حال بگذار مستبدين،
استعمارگرها ،استثمارگرها و مرتجعين قسم بخورند كه نه! خودشان را حفظ
خواهند كرد و دستگاهشان جاودان خواهد بود .آيا فراموش كرده ايد فريادهاي
ننگين رستاخيزي جاويد شاه را؟ گمان ميكرديدكه جاويد خواهند بود؟! با همه
قمهكشيها ،چاقوكشيها و اراذل و اوباششان!…
«أَ َولَ ْم تَ ُكونُواْ أَ ْق َس ْمتُم ِّمن َقـ ْب ُل َما لَ ُكم ِّمن َز َو ٍ
ال»

17

«شما نبوديد كه از پيش قسم ميخورديد كه زوالناپذيريد؟»

بله ،اين نخستين درس و قاعده تكامل است؛ «پيچيدگي» به مفهوم «گذار
مداوم از كهنه به نو».

بد نيست حاال كه صحبت قرآن را پيش كشيديم ،باز هم در رابطه با مسأله
«پيچيدگي» ،نظري هم به قرآن بيندازيم.
 .2نظري به قرآن ،مسأله ناسخ ومنسوخ
مسأله ناسخ و منسوخ در قرآن مسأله بسيار مهمي است؛ ناسخ ،يعني
نسخكننده ،و منسوخ يعني نسخشده يا نسخشونده.
اصو ًال در فرهنگ قرآن ،هر چيزي آيه يا نشانهيي است از خدا ،يا كلمهيي
است از خدا؛ چرا كه قرآن كليه پديدهها و اشيا را ،اعم از اينكه مصنوع بشر باشند
يا نباشند ،به خدا نسبت ميدهد .حتي وقتي پرندهيي در آسمان پرواز ميكند،
ادعا ميكند كه اين را خدا نگه داشته است18و بعد نتيجه ميگيرد كه در اين آيتي
 -16سوره فاطر ـ آيه 43
 -17سوره ابراهيم ـ آيه 44
 -18از آنجا كه پرنده را دستگاهها و اندام پروازي خودش نگهداشته است ،نسبتدادنش به خدا جز اين
نميتواند باشد كه پرواز پرنده در آسمان ،از طريق همان سنتها و قوانين و وسايل انجام ميشود.
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است ،اگر فكر كنيد؛ نشانهيي است براي ايمانآورندگان ،براي تفكركنندگان،
19
براي حقجويان و…
قرآن در مورد مصنوعات بشر هم به همين ترتيب صحبت ميكند:
« َواللُّ َج َع َل لَ ُكم ِّمن بُـيُوتِ ُك ْم َس َكناً»

20

«خداوند خانه هاي شما را برايتان آرامشگاه قرار داد».

معلوم است كه خانه را خودمان ساختهايم ،پس بايستي نفس اين نهاد ،نفس
خود اين پديده مورد نظر باشد .خالصه اين را ميخواهم نتيجه بگيرم كه هر
عين خارج از ذهني و از اين هم عامتر ،هر پديده واقعي ،يك
واقعيتي ،هر ِ

آيت يا يك كلمهيي است از خدا .به اين ترتيب كلمات خدا خيلي زياد است،
يعني مجموعه پديدههايي كه در جهان هست .چنانكه خود قرآن هم در سوره
لقمان ميگويد:
ض إ َّ
ِن َّ
َِّ
اللَ ُه َو الْ َغنِ ُّي الْ َح ِمي ُدَ ،ولَ ْو أَنَّ َما ِفي َْ
ات َو َْ
الس َما َو ِ
ض
ال ْر ِ
ال ْر ِ
«لِ َما ِفي َّ
اللِ إ َّ
ِن َّ
ات َّ
اللَ
ِمن َش َج َر ٍه أَ ْق َل ٌم َوالْبَ ْح ُر يَ ُم ُّد ُه ِمن بَـ ْع ِد ِه َس ْب َع ُه أَبْ ُح ٍر مَّا نَ ِف َد ْت َك ِل َم ُ
21
يم»
َعزِي ٌز َح ِك ٌ
«براي خداست آنچه در آسمان و زمين است ،بهدرستي كه او غني و ستوده
است .اگر هرچه درخت روي زمين است ،تبديل به قلم شود؛ و بعد درياها
بهمثابه مركب ،به كمكش آيد ،هفت دريا (عدد هفت نشانه تكثير و مبالغه) هم
بيايد ،كلمات و آيات خدا پاياني ندارد و اين فوقالعاده زياد است .بهدرستي كه
خدا عزيز حكيم است».

يعني همين كه به زبان ساده ميگوييم كه جهان مجموعه بينهايت پديده
است ،خيلي خيلي زياد! بنابراين ،با اين مقدمه كه هر چيزي يك كلمه يا يك
آيه است ،براي درك مفهوم «ناسخ و منسوخ» آيه 106سوره بقره را ميخوانيم:
 -19سوره نحل ـ آيه 79
 -20سوره نحل ـ آيه 80
 -21سوره لقمان ـ آيه 26و27
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نس ْخ ِم ْن آيَ ٍه أَ ْو نُ ِ
ِخ ْي ٍر ِّم ْن َها أَ ْو ِم ْث ِل َها أَلَ ْم تَـ ْع َل ْم أَ َّن اللَّ َع َل َى ُك ِّل
نس َها نَْأ ِت ب َ
« َما نَ َ
َش ْي ٍء َق ِد ٌير»
«آنچه از آيه و پديدههايي كه نسخ ميكنيم يا فراموشش ميكنيم ،بهترش يا
نظيرش را ميآوريم ،آيا نميداني كه خدا بر هر چيزي تواناست؟»

مفهوم اين آيه22يعني مفهوم ناسخ و منسوخ ،اصو ًال بيان همين گذار مداوم
دائمي روند تكامل ،در همه قلمروهاي جهان ـ
شوندگي
از كهنه به نو يا پيچيده
ِ
ِ
چه طبيعت و چه جامعه ـ ميباشد .يعني صورتي را بردن و صورتي را آوردن ،كه
از آنهم برتر و متكاملتر است .براي اينكه مستندتر باشد ،تفسير اين آيه را از
پدر طالقاني ميخوانيم:
«نسخ در اصطالح ،برداشتن صورتي است از محل اول خود و قرار دادن
در جاي مناسب ديگر يا گذاردن صورت ديگري بهجاي آن…
……
چون هر آيه كوچك و بزرگ ،تكويني و تشريعي را از كتاب هستي و
قانوني ،يا از ذهنها و خاطرها «اوننسها» ،برداريم ،برتر و گزيدهتر از آن
را ميآوريم« :نأت بخير منها».

پس تفسير پدر اين است كه هر پديدهيي را ـ چه بهلحاظ طبيعي و چه بهلحاظ
اجتماعي ـ برداريم يا از خاطرهها محو كنيم ،برتر و برگزيدهتر از آن را ميآوريم.
«ناسخ بايد از هر جهت برتر از منسوخ يا از جهتي برتر و از جهتي مانند
آن باشد“ ،او مثلها” .اگر ناسخ و منسوخ مث ً
ال از جهت ظاهر و نظر
سطحي همانند باشند ،درواقع ناسخ بايد كاملتر و برتر از منسوخ باشد يا
از جهت واقع و مصلحت مانند هم هستند ،ولي از جهت ظاهر و شرايط،
23
ناسخ مناسبتر و برتر ميباشد»

يعني بهرغم اينكه بهنظر برسد پديده جديدي كه در صحنه تكامل آمده
 -22صرفنظر از شأن نزول اجتماعي خاص آيه در زماني كه نازل شده و فع ً
ال كاري به آن نداريم.
 -23پرتوي از قرآن تفسير ارزنده پدر طالقاني ـ جلد اول ،صفحه261
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است ،عليالظاهر مشابه پديده قبلي باشد ـ مث ً
ال يك جانور جديد ـ باز در باطن،
اينها تفاوتهايي با هم دارند.
منظور پدر اين است كه اگر هم فيالواقع از جهت نفس شكل و سازماندهي
شبيه هستند ،بههرحال پديده ناسخ ،نوتر و پيچيدهتر است و يك نوع برتري
خواهد داشت .در غير اينصورت ـ نتيجهگيري ميكند ـ هرچه باشد ،نبايد ناسخ
و منسوخ از همه جهت ،مانند هم باشند:
«و گرنه نسخ بدون علت وداعي ،با حكمت درست در نميآيد».

با حكمت خدا درست درنميآيد كه پديدهيي برود ـ حاال ممكن است ،يك
موجود يا جانور يا يك نظام اجتماعي باشد ـ و پديده ديگري ،دقيقًا مشابه همين
بيايد .چند سطر بعد:
«آن فضل و قدرت و تديبر نامحدود ،پيوسته جوهر عالم را پيش ميبرد.
اين پيشرفت و تكامل جوهري در صفحه ماده ،مانند تخته سياه ،نقوشي
رسم و محو ميكند تا نقش بهتر كه اثر تكامل جوهر است ،پديد آرد.
همين صفات ملك و قدرت خداوندي است كه در مظاهر تغيير رسوم و
عادات بشري و نسخ بعضي شرايع آسماني ظهور مينمايد».

حتي در اديان ،بهجاي يهوديت ،ابتدا مسيحيت و بعد اسالم ظهور ميكند:
«پس24توقف در تكامل و حركت جوهري و تحديد تغيير صوري
آيات25وجود و شريعت ،26توقف و تحديد صفات و ذات است« .تعالي اهلل
عن ذلك علوا كبيرا»

مالحظه ميكنيد كه چه تفسر پويا و انقالبي است از ناسخ و منسوخ! اين
همان داستان تكامل است .جاهاي ديگر قرآن هم هست ،بهخصوص جاهايي
كه اين مطلب شمول اجتماعي دارد ،بسيار واضحتر بيان شده است .از جمله در
آيه101سوره نحل:
 -24اين نكته مهم است.
 -25منظور همان خلقالساعه و ثبات و امثال اينهاست ،كه صحبتش را كرديم :فيكسيسم يا ثبات انواع.
-26چه طبيعت و چه جامعه 	

27

« َوإِذَا بَ َّدلْنَا آيَ ًه م َ
ان آيَ ٍه َواللُّ أَ ْع َل ُم بِ َما يُـنَ ّز ُ
نت ُم ْفتَ ٍر بَ ْل أَ ْكثَ ُر ُه ْم
َّك َ
ِل َقالُواْ إِنَّ َما أَ َ
ون»
َال يَـ ْع َل ُم َ
«وقتي تبديل ميكنيم ،بسيار هم تبديل ميكنيم ،آيهيي را بهجاي آيه ديگر،
يكي را جانشين آن يكي ،27و خدا آگاهترين است كه منطبق با اوضاع و احوال
چهكار ميكند ،آنها داد و فريادشان بلند ميشود كه دروغ گفتي ،متناقض گفتي،
اينجا اينطوري گفتي ،آنجا آنطوري گفتي .ولي اينها اكثراً نمي فهمند؛
آگاهي ،دانش ،شعور و شناخت ندارند كه قضيه چه بود ،چرا آنجا چنان بود و
حاال اينچنين است».

همانطور كه در تفسر پدر ديديم ،ترديد در آن تكامل ،صور يك نوع ترديد
در صفات خود ذات است .براي چه؟ براي اينكه باز بالصراحه در قرآن داريم كه:
ُ
«ك َّل يَـ ْو ٍم ُه َو ِفي َش ْأن ٍ»
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«هر روزي ـ در هر مرحلهيي ـ خدا در يك شأني است( .دستاندركار يك
چيزي است ،تكامل متوقف نميشود)».

اين بدلكردن و بهاصطالح جانشينسازي در همهجا و همه قلمروها است،
بهعنوان مثال :در آخر سوره محمد ،پس از بيان يكسري قانونمنديهاي اجتماعي
و تاريخي و محكومكردن تسليمطلبي ،سازشكاري و كوتاهآمدنهاي ضداصولي ،به
استقامت ،پايداري ،فداكاري و ايثار دعوت ميكند و در آخر اينطور جمع ميزند كه:
اللِ َف ِم ُ
ِيل َّ
« َهاأَنتُ ْم َهؤ َ
نكم مَّن يَـ ْب َخ ُل َو َمن يَـ ْب َخ ْل َفإِنَّ َما
ُلء تُ ْد َع ْو َن لِتُن ِفقُوا ِفي َسب ِ
َّ
ْس ِه َو َّ
يَـ ْب َخ ُل َعن نَّـف ِ
َراء َوإِن تَـتَ َول ْوا يَ ْستَْب ِد ْل َقـ ْوماً غ َْي َر ُك ْم ث َُّم
اللُ الْ َغنِ ُّي َوأَنتُ ُم الْ ُفق َ
29
َل يَ ُكونُوا أَ ْمثَالَ ُك ْم»
حاال شماييد كه خوانده ميشويد ،دعوت ميشويد به اينكه انفاق كنيد ،فداكاري
كنيد ،در راه خدا بگذريد از خودتان .فردي از شما كه در اين مسير بخل ميورزد
و نميآيد ،كسي كه دريغ ميورزد ،درحقيقت از خودش دريغ ورزيده است،
 -27حتي در دستوراتي كه پيامبر ميداد و بعد كه يك چيزي را كه با شرايط متناسبتر و بههرحال برتر
و گزيدهتر است ،ميآورد.
 -28سوره الرحمن ـ آيه 	 29
 -29سوره محمد ـ آيه 	 38
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بخل نسبت به نفس خودش است ،نسبت به تكامل خودش است .چرا كه خدا
غني است؛ شماييد كه نيازمنديد ،شماييد كه فقير تكامليد ،فقير استغنا هستيد.
قانونمنديها سر جايش هست ،اگر شما پشت كنيد به راه ،شما بگذاريد و برويد،
بههرحال چون راه جبري است با تمام سوابق ميلياردها سالهاش؛ گروهي را
بهجاي شما جانشين و بدل ميكند( ،بههرحال تكامل بايد جلو برود) كه ديگر
آنها مثل شما نيستند ،آنها مثل شما جا نميزنند ،آنها خطرات راه را ميپذيرند.
چون راه بهاصطالح زيربنايش جبري است ،بايستي طي شود .كدام قدرت

و كدام نيرويي هست كه بتواند جلوي آزادي خلقي را بگيرد و جلوي پيشرفت
30
اجتماعي را سد كند؟
 .3مرحلهيي بودن جريان تكامل و ابعاد آن

مراحل كيفي عظيم جريان تكامل
ميخواهيم ببينيم در طي اين  10تا  15ميليارد سال كه از ابر نخستين حركت
كردهايم ،چه مراحلي را طي كردهايم .ما روند تغييرات تدريجي از كهنه به نو را
ديديم .ميدانيم كه اين تغييرات ،در ابتدا تدريجي است و بهاصطالح كمي است؛
ولي بعد در سر فصلهاي مشخص با جهش ،به گونهيي ناگهاني و با انقالب،

كيفيت نويني خلق ميشود .يعني پديده قبلي كنار گذاشته ميشود و پديده نو
بهجايش ميآيد (چه در تكامل معدني ،چه در تكامل آلي ،چه در تكامل بيولوژيك
و چه در تكامل اجتماعي كه ما در بطنش هستيم).
بهعنوان مثال ،طي هزاران جهش در ماهيها ،اندامهايي بهجاي «برانش» خلق
ميشوند ،يا رشد ميكنند ،تا ماهيها بتوانند نهتنها در آب ،بلكه در خشكي هم تنفس
كنند .هر كدام از اينها يك جهش مهم است .تازه بعد از كل تغييرات تدريجي ،باز خود
اين جهشها وقتي جمع ميشوند ،يك جهش بزرگتر را بهوجود ميآورند و در اثر آن ،مث ً
ال
 -30در مورد ناسخ و منسوخ ،براي مطالعه بيشتر به كتاب «چگونه قرآن بياموزيم» جلد( 2ديناميسم
قرآن) ،صفحه  53تا  57مراجعه كنيد.
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ذوحياتي مثل قورباغه ميتواند از آب بيرون بيايد .همينطور جهش در جهش و…
بعد بهجايي ميرسيم كه همين جهشها روي هم جمع ميشوند و بهتدريج
و در يك غايت و سرمنزلي ،يك جهش بسيار عظيمتر ميكنند و آنوقت
مرحلهيي جديد پيش ميآيد .همچنانكه مثال زديم؛ از هيدروژن به هليم
رسيديم و بعد كربن و بقيه عناصر .و در تكامل معدني ،همه اينها جمع ميشود،
و باالخره وقتي به اورانيوم و عناصر سنگينتر رسيديم ،آنجا تمام ميشود .بعد
فاز تكامل اساسًا عوض ميشود .ديگر تكامل معدني نيست ،و از اين پس مرحله
تكامل آلي شروع ميشود .بعد از تكامل آلي نيز مرحله تكامل بيولوژيك است،
كه مرحلهيي جديد است .همچنانكه وقتي نوبت به انسان ميرسد ،با دنياي
جديدي روبهرو ميشويم كه از پيش نميتوان آنرا حدس زد و تصور كرد .چون
كيفيت تكامل تغيير ميكند؛ قانونمنديها ،شكل و كيفيت حركتها جديد هستند
و بهاصطالح خط عوض شده است.
«جهش» چيست؟
هنگامي که حرکت در هر پديده تغيير ايجاد مي کند ،در پروسه ،تغييرات کمي
بر روي هم انباشته شده ،در نقطهيي تبديل به يک تغيير کيفي در پديده مي گردند.
به اين تغيير کيفي ،جهش گفته مي شود .از آن جا که حرکت و تغيير در تمامي
پديدههاي مادي ،بي وقفه ادامه دارد ،باز هم جهشهاي نويني در پديده خلق
مي گردد .جهش و تغيير کيفي باعث مي گردد ،پديده تغيير جنس داده ،وارد فاز و
مرحلهيي نوين گردد.
در داستان تكامل نيز جهشها پياپي بر مر َكب تكامل تازيانه فرود آورده ،آن را
به جلو پرتاب كرده اند .در اين مسير ،كميتها پياپي بر روي هم انباشته شده ،تبديل
به جهشهاي كيفي شده اند .جهشهايي كه در نقاطی سرفصلي ،فاز و مرحلة نويني
آفريدند .بر اين پايه ،ساختمان هستي و روند تکامل را مي توان به بخشها ،مراحل
30

و فازهاي كيفي مشخصي تقسيم کرد:
 -1مرحلة تکامل معدني
 -2مرحلة تكامل آلي
 -3مرحلة تکامل زيستي يا بيولوژيک
 -4مرحلة تکامل اجتماعي
بنابراين هنگامي كه صحبت از مراحل كيفي عظيم جريان تكامل ميكنيم،
به معني بزرگترين قدمها و بزرگترين تغييرات يا تغييرات اساسي است كه
طي اين 10تا  15ميليارد سال رخ داده و دنياهاي جديد يا كيفيات نوين و
مراحل كيفي مهمي بهوجود آمده است.

پس مالحظه ميكنيد كه با بزرگترين گامها و بزرگترين قدمهاي آفرينش
كار داريم .همان قدمهايي كه در قرآن هم خوانده ايم ،كه خدا آسمانها و زمين
را در شش روز آفريد31.البته نه به معناي روز 12ساعته يا شبانهروز 24ساعته،
بلكه يك مرحله و يك گاه .همچنانكه االن هم بعضي از دانشمندان كه تكوين
حيات را مطالعه ميكنند ،از اين تعبيرات استفاده ميكنند .مث ً
ال دانشمندي به
نام «پل وايز» كه مقالهيي بهنام «هفتگاه تكوين حيات»32نوشته است و هفت
دوره يا هفت مرحله براي تكوين حيات قائل شده است .همانطور كه در اديان
توحيدي33نيز ميتوان اين سرنخ را دنبال كرد كه گامهاي بزرگ تكامل را شماره
ميكردند .همان شش روز را كه در قرآن هست ،در تورات هم صرفنظر از
تحريفاتي كه شده ،ميتوانيم مالحظه كنيم .اجازه دهيد نمونهيي از تورات را
بخوانيم«34:سفر پيدايش باب اول:
در ابتدا خدا آسمانها و زمين را آفريد،٭و زمين تهي و باير بود و تاريكي
الس َما َو ِ
ض فِي ِستَّ ِه أَيَّا ٍم…»
ات َواألَ ْر َ
 -31سوره هود آيهَ …« :7و ُه َو الَّ ِذي َخلَق َّ
 -32كتاب «آيا بهراستي انسان زاده ميمون است؟» از دكتر محمود بهزاد
 -33اگرچه كتابهاي بعضي از اين اديان دست كاري شده ،ولي فع ً
ال به آن كاري نداريم.
 -34متن را بدون تفسير ميخوانم ،با تذكري كه قب ً
ال داديم ،تفسيرش بماند براي بعد.
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بر روي لجه ،35و روح خدا سطح آب 36را فرو گرفت،٭ و خدا گفت كه
روشنايي بشود و روشنايي شد .و خدا روشنايي را ديدكه نيكوست و خدا
روشنايي را از تاريكي جدا ساخت،٭ خدا روشنايي را ،روز ناميد و تاريكي
37
را شب .و شام بود و صبح بود .روزي اول.
٭
و خدا گفت فلكي باشد در ميان آبها و آبها را از آبها جدا كند ،و خدا فلك
را بساخت و آبهاي زير فلك را از آبهاي باالي فلك جدا كرد و چنين شد،
و خدا فلك را آسمان ناميد و شام بود و صبح بود روزي دوم.٭
و خدا گفت آبهاي زير آسمان در يك جا جمع شود و خشكي ظاهر گردد
و چنين شد٭ و خدا خشكي را زمين ناميد و اجتماع آبها را دريا ناميد و
خدا ديد كه نيكوست٭ و خدا گفت كه زمين نباتات بروياند ،علفي كه تخم
بياورد و درخت و ميوهيي كه موافق جنس خود ميوه آورد كه تخمش در آن
باشد بر روي زمين ،و چنين شد٭ و زمين نباتات را رويانيد ،علفي كه موافق
جنس خود تخم آورد و درخت ميوه داري كه تخمش در آن موافق جنس
خود باشد ،و خدا ديد كه نيكوست٭ و شام بود و صبح بود روزي سوم.٭
و خدا گفت نيرها در طرف آسمان باشند تا روز را از شب جدا كنند و براي
آيات و زبانها و روزها و سالها باشند.٭ و نيرها در فلك آسمان باشند تا به
زمين روشنايي دهند و چنين شد٭ و خدا دو نير بزرگ ساخت نير اعظم
را براي سلطنت روز و نير اصغر را براي سلطنت شب و ستارگان را و خدا
آنها را در فلك آسمان گذاشت تا به زمين روشنايي دهند٭ و تا سلطنت
نمايند بر روز و بر شب و روشنايي را از تاريكي جدا كنند و خدا ديد كه
نيكوست٭ و شام بود و صبح بود و روزي چهارم.٭
و خدا گفت آبها به انبوه جانوران پر شود و پرندگان باالي زمين بر روي
فلك آسمان پرواز كنند.٭ پس خدا نهنگان بزرگ آفريد و همه جانداران
خزنده را كه آبها موافق اجناس آنها پر شد و همه پرندگان بالدار را به
اجناس آنها (هم جنس آنها) و خدا ديد كه نيكوست٭ و خدا آنها را بركت
داد و گفت بارور و كثير شويد و آبهاي دريا را پر سازيد و پرندگان در زمين
-35آبگير يا آبگيرمانند 	
 -36در مورد اصطالح آب بعداً صحبت خواهيم كرد.
 -37تا اينجا را يك روز نام ميگذارد (البته معني روز را قب ً
ال گفتم)
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كثير بشوند.٭ و شام بود و صبح بود روزي پنجم.٭

خدا گفت زمين جانوران را موافق اجناس آنها بيرون آورد .بهائم و حشرات
و حيوانات زمين و اجناس آنها و چنين شد.٭ پس خدا حيوانات زمين را به
اجناس آنها بساخت و بهائم را به اجناس آنها و همه حشرات زمين را به
اجناس آنها و خدا ديد كه نيكوست٭ و خدا گفت آدم را بهصورت ما و موافق
و شبيه ما بسازيد تا بر ماهيان دريا و پرندگان آسمان و بهائم و تمامي زمين
و همه حشراتي كه بر زمين ميخزند ،حكومت نمايد.٭ پس خدا آدم را
بهصورت خود آفريد و او را بهصورت خدا آفريد و ايشان را نر و ماده آفريد٭
و خدا ايشان را بركت داد و خدا به ايشان گفت بارور و كثير شويد و زمين
را پر سازيد و در آنها تسلط نماييد و بر ماهيان دريا و پرندگان آسمان و
همه حيواناتي كه بر زمين ميخزند حكومت كنيد٭ و خدا گفت همانا همه
علفهاي تخمداري كه بر روي تمام زمين است و همه درختهايي كه در آنها
ميوه درخت تخمدار است به شما دادم تا براي شما خوراك باشد٭ و به همه
حيوانات زمين و به همه پرندگان آسمان و به همه حشرات زمين كه در آنها
حيات است ،هر علف سبز را براي خوراك دادم و چنين شد٭ و خدا هرچه
ساخته بود ،ديد و همانا بسيار نيكو بود و شام بود و صبح بود و روز ششم».

منظور از تذكري كه اول دادم ،صرفنظر از درجه اصالت ،اين است كه اين
خط بههرحال وجود داشته است .البته واضح است كه منظور از اصطالح «روز»
چيست؛ در خود قرآن واضحتر ميبينيم ،از سوره هود ميخوانيم:
« َو ُه ـ ـ َو الَّـ ـ ِذي َخـ َلــق الـ َّـس ـ َمــا َو ِ
ـان َعـ ْـر ُش ـ ُه َع َلى
ض ِفــي ِس ـتَّـ ِه أَيَّـ ــا ٍم َو َكـ ـ َ
ات َوا َأل ْر َ
الْ َماء»«38خدا آسمانها و زمين را در شش مرحله آفريد و عرشش39بر آب بود،
يعني تختش و جايگاه سلطه اش ابتدا روي آب بود»

گامهاي بزرگ تكامل را بررسي ميكنيم ،مطابق توضيحات قبلي ،ميدانيم
كه هيچ توضيحي براي نشاندادن بيشكلي ،رساتر از آب نيست .اينجا صحبت
از اين است كه ماده خام اوليه كه روي آن كار شد ،آب بود .اين «ماء» و «آبي»
 -38سوره هود آيه7
 -39البته فع ً
ال به معناي عرش كاري نداريم.
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كه در اينجا هم صحبتش را كرديم ،دقيقًا نه آبي مركب از اكسيژن و هيدروژن،
بلكه همان ماده بيشكل و در عين حال شكلپذير اوليه است كه به زبان قابل
فهم آن روز ،آب گفته شده است.
به معني «يوم» هم در آيه  47سوره حج ،اشاره شده است:
« َوإ َّ
ِن يَـ ْوماً ِعن َد َربّ َ
ون»
ِك َكأَلْ ِف َسنَ ٍه ِّممَّا تَـ ُع ُّد َ

«روزهاي خدا پيش روزهاي شما هر كدامشان مث ً
ال هزار سال است (هزار عدد
تكثير و مبالغه است)».

بنابراين ما در اينجا دنبال مراحل كيفي عظيم جريان تكامل هستيم؛ همان
روزهاي بلند يا گامهاي بلند.
مطلبي كه برايمان مهم است ،اين است كه با شناختن هر مرحله ـ يا هر دنيا ـ
قوانين و ترتيب حركتش را هم بشناسيم .مث ً
ال االن ما در دوره تكامل اجتماعي
هستيم ،انسان اجتماعي در نوك پيكان تكامل قرار گرفته و نقش عمده را در
حركت تكاملي بازي ميكند .ببينيم دانشمندان درباره اين مراحل چه مي گويند.
اپارين در اين مورد ميگويد:
«ما ميتوانيم مراحل مهم زير را در مورد اين تكامل ،از لحظه تشكيل
زمين تا امروز ،مورد توجه قرار دهيم .روي سياره ما در مدت ميلياردها
سال اول موجوديتش ،حياتي وجود نداشت و همه پروسه ها كه بر آن
رخ مي داد ،فقط تابع قوانين فيزيك و شيمي بود .اين مرحله تكامل را
ميتوان مرحله غيرآلي يا «بيزيستخاست» تلقي نمود .سپس حيات
روي زمين پديد آمد و مرحله جديد و حياتي تكامل تدريجي آغاز شد.
در اين مرحله ،قوانين جديد حياتي بر قوانين كهن فيزيك و شيمي
افزوده شدند .قوانين جديد تفوق يافته و در پيشرفت تكامل جانداران
اهميتي روزافزون كسب نمودند .اوج توفيق اين مرحله ،پديدآمدن انسان
بود كه آغاز مرحله سوم تا مرحله تكامل اجتماعي را مژده داد .در اين
هنگام40حتي قوانين زيستشناسي از موقعيت مقدم خود رانده شدند و در
-40هنگامي كه انسان پا به صحنه ميگذارد
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پيشرفت بعدي ،قوانين تكامل جامعه بشري ،حائز نقش عمده شدند».

41

اكنون آن قوانيني كه در باال قرار دارند ،قوانين تكامل اجتماعي هستند؛ همان
تكاملي كه ما همه درگير مبارزات و كشوقوسهايش هستيم .البته در حركت
تكاملي به مرحلهيي برميخوريم كه بسيار مهم است .قب ً
ال توضيح داديم كه
جهشها چگونه روي هم انباشته ميشوند و باالخره جهشهاي بزرگتر ـ همان
جهشهايي كه گفتيم يك دنياي جديد ايجاد ميكنند ـ را بهوجود ميآورند .مث ً
ال
در تكامل حيات ديديم از ماهيها ،دوزيستان ،خزندگان ،پرندگان و سرانجام
پستانداران عالي بهوجود ميآيند ،تا به انسان ميرسيم .اينجا ديگر يك دنياي
جديد است ،تكامل بيولوژيك يا زيستشناسانه تمام شده ،به بنبست رسيده و
جهان جديدي ،با قانونمنديهاي جديد رو كرده است .اجازه بدهيد ،چون مطلب
خيلي مهم است ،باز از كتاب اپارين بخوانم:
«جوهر رشد بيولوژيك عبارت از اين حقيقت است كه تغييرات كوچك
متابوليسم كه در جريان نمو ارگانيسم صورت مي گيرند ،هميشه سرانجام
به نوعي انفصال ،لكن به تجديد مدل قابل مالحظه بخشهاي مختلف
شبكه عمومي متابوليسم منجر ميشود».

اين همان جهشهاي كوچك است كه به آنها اشاره كرديم .در مقياس خودش،
تغيير خيلي بزرگي است؛ اجزا و اندام زيادتر ميشوند و در عين حال بهسمت يك
مدل باالتر و كاراتر در حركت هستند .همينجا يك نتيجه بگيريم:
اگر جهش را حذف كنيم ،يعني اگر از جريان تكامل ،انقالب راحذف كنيم،
جز تغييرات كوچك چه خواهد ماند؟ پس ،انقالب ،منطق تكامل است .بگذار
اصالحطلبان هرچه ميخواهند ما را بهعنوان افراطي لعنت كنند ،ولي ما امروز
آگاهيم كه بدون انقالب و بدون جهش ،چيزي كه باقي خواهد ماند ،جز يك
سلسله تغييرات جزئي و سرانجام لوث و مبتذل 42نخواهد بود.
-41كتاب «حيات :طبيعت ،منشأ و تكامل آن» صفحه	 97
-42در فرهنگ علمي،اولوسيونيزم مبتذل
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پس اينهم ،يكي از مهمترين منطقهاي تكامل است ،كه در گذشته ما زياد
تجربه كردهايم :روشهاي محضاً اصالح طلبانه ،بهجاي اينكه خانه ديكتاتوري و
ظلم و ستم را از بنياد ويران كند ،درهم بريزد و درهم بكوبد ،فقط به سفيدكاري
و تعميرات جزئي قناعت كرده است.

آيا اصالحطلبي (رفرميسم) با سنت خدشهناپذير تكامل سازگار است؟ هرگز!
چرا كه پس از آمادهشدن شرايط ،تنها با يك انقالب بنيادين خواهيم توانست
اساسًا ،به اسارتها خاتمه دهيم و ريشههاي استبداد ،استعمار و استثمار را درهم
كوبيده و جلوتر برويم .همچنين در آغاز تحقق تاريخ واقعي انسان ،يعني در زمان
محو هرگونه ظلم و استثمار؛ در آنجا هم يك انقالب بزرگ الزم است تا دنياي
جديدي را كه تاريخ آبستن آن بوده ،متولد كند ،انقالبي كه در فرهنگ تشيع آن
را به مهدي قائم تفسير ميكنيم43و البته ما به آن اعتقاد داريم.
اگر قرار باشد كه طبقات و استثمار همينطور باقي بماند ،يا شما بخواهيد ذرهذره
و تدريجي آن را برداشته و سرانجام ضربه قاطع را وارد نكنيد ،بهجايي راه نخواهيد
برد؛ در آنصورت ،چطور ما از جامعه بدون طبقات ميتوانيم صحبت كنيم؟…

محدوديت مراحل كيفي تكامل و ارتقاي آنها به جهانهاي جديد
اين مسأله ،يعني محدوديت فازها و مراحل ،اگرچه در اشاره هايي كه تابهحال
كردهايم ،وجود داشت؛ ولي آنقدر مهم است كه حتمًا بايستي بهطور جداگانه هم،
به آن توجه كنيم.
جهشها در هيچ مرحله بينهايت نيستند ،گويي آنها سرمنزل و مقصد
مشخصي دارند.

هر مرحله از تکامل ،سوار بر مرکبي تيزپا به پيش مي تازد .مرکبي که هر
مرکب تکامل پياپي گام
گامش ،جهشي بر دامنة کوه هستي ،رو به قله است.
ِ
-43براي آشنايي بيشتر به «پيام تبريك مجاهدين خلق ايران به تمام رنجبران و زحمتكشان و تشريح
فلسفه وجودي امام قائم(عج)» و همچنين به كتاب «فلسفه امام زمان» مراجعه شود.
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برداشته ،مي تازد .جهش در جهش.
اما هر مرحله از تکامل ،آغازي دارد و پاياني .مرحله يي نيست که تا بي نهايت
به درازا بکشد.
براي نمونه ،در تکامل معدني ،ساده ترين عنصر ،هيدروژن ،پس از کشاکشهاي
بسيار ،با افزوده شدن يک الکترون به مدارش ،تبديل به هليوم مي گردد .سپس
هليوم در گذر از کنش و واکنشهاي بسيار ،کربن را خلق مي کند .روندي که تا
سنگين ترين و پيچيده ترين عناصر ،مانند اورانيوم ادامه مي يابد.
اما پس از پيدايي عناصر سنگين ،ديگر اين گونه نيست که آن عناصر نيز ،با
افزودن الکتروني به مدار خود ،عنصر جديد و پيچيده تر را بيافرينند .آنها ديگر
توان سنگين تر و پيچيده تر شدن ندارند .از اين رو ،پيدايي اورانيوم و عناصر
سنگين ،نشان از خط پايان تکامل معدني است .در اين جا ،جادة تکامل معدني،
به تابلوي بن بست مي رسد.
اما مرکب تکامل راه خود را به جلو ادامه مي دهد .جهشي بزرگ ،که حاصل
جمع شدن جهشهاي پيشين بر روي هم است ،به ناگهان رخ داده ،مرحلة جديد
تکامل پديدار مي گردد.
تکامل زيستي يا بيولوژيک!
در فرايندي تکاملي ،از دل زنجيرههاي منظم مولکولي «کواسروات»ها پديدار
مي گردند .نخستين اشکالي که عالئم زندگي در آنها وجود دارد .آنها ،تابلوي
آغازين ِ مرحلة تکامل زيستي يا بيولوژيک هستند.
در تكامل بيولوژيك هم موقعي كه به انسان ميرسيم ،ديگر با جهش
بيولوژيك روبهرو نيستيم ،كه براي انسان مث ً
ال اندام جديدي ايجاد شود يا ريخت
و قيافه اش ك ً
ال فرق كند و به سيماي ديگري در بيايد .فاز محدود است ،مثل
اينكه سرآمد مشخصي دارد ،تكامل بيولوژيك و زيستشناسانه ،در اينجا تمام
ميشود و مرحله جديدي آغاز ميگردد.
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يعني از انسان به بعد ،ديگر با تكامل اندامي ،ارگانيك و عضوي روبهرو
نيستيم؛ و وارد مرحله جديد تكامل اجتماعي و فرهنگي ميشويم .ديگر تكامل
ما در اينكه مث ً
ال دستمان داراي شش انگشت شود ،نيست؛ بلكه در تكامل
كاركردهاي ويژه انساني و اجتماعي ميباشد كه در بحث «انسان» به آن
خواهيم رسيد.
در اينجا مسأله بسيار مهمي هست كه الزم است به آن اشاره شود .محدوديت
فازها ،چنان است كه گويي هر مرحله تكامل ،سرآمد و اجل معيني (اجل مسمي)
دارد و زمينهيي ميسازد تا مرحله بعدي بتواند بر روي آن بنا شود و… اين
مطلبي بس شگفتانگيز و مبين نشانه روي جهشهاست .گويي44رسالتي بهعهده
عصر معدني ،يا عصر گياهي يا حيواني بوده است .براي اينكه عصر انساني يا
عصر اجتماعي فرا برسد ،نوآوري در آن زمينه ختم ميشود ،ولي در زمينهيي ديگر
و عصري ديگر ادامه مييابد .اص ً
ال به جهان جديدي بالغ ميگردد.
پايان هر عصري ،آغاز يك عصر جديد است ،كه گويي عصر قبلي ،عصر

بعدي را هدف داشته و حاال بارش را زمين ميگذارد و تمام ميشود؛ و اين
آنقدر شگفتانگيز انجام ميشود كه اگر ما در عصر قبلي باشيم ،امكان ندارد
عصر جديد و عصر بعدي را حدس بزنيم .45همچون جنيني كه اص ً
ال از منزلگاه
بعديش خبر ندارد كه كجا خواهد بود و با كي سروكار خواهد داشت .ولي نه!
مطلب را خيلي ساده كرديم ،خيلي خيلي مهمتر  از اين! اص ً
ال نه ميشود دانست
و نه ميشود فهميد! چون نشانههاي عناصر «فهميدن و دانستن» در كار نيست.
مغز انسان ،به عنوان پيچيده ترين محصول تکامل ،توان تجزيه ،تحليل و
واکاوي رابطهها و پديدهها را دارد .هم چنين انسان مي تواند ،سوار بر بالِ تخيل،
پرواز کند .اما تمامي رؤياها ،تخيلها و پديدههاي ذهني که مغز انسان آنها را
مي سازد ،برگرفته از دادههاي قبلي جهان در ذهن انسان است.
 -44چون هنوز نتيجهگيري نكردهايم ،لغت «گويي» را بهكار ميبريم	 .
 -45اين مثال البته با مسامحه بهكار برده شده است.
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از اين رو ،انسان نمي تواند مراحل بعدي تکامل که هنوز پديدار نشده اند را،
فهم کرده ،آنها را بشناسد .چرا که روند تکامل از ابر اوليه تا به امروز ،نشان داده
که هر مرحلة جديد تکامل ،داراي قانونمنديها و پارامترهائي است که هيچ کدام
در مرحلة پيشين وجود نداشته اند.
براي نمونه ،اگر در يک فرض ذهني ،ما در مرحلة تکامل معدني بوديم،
نمي توانستيم مرحلة بعدي را فهم کرده ،آن را بشناسيم .چرا که در مرحلة تکامل
معدني ،قوانين فيزيک و شيمي حاکم هستند؛ اما در مرحلة بعد ،مرحلة تکامل
زيستي ،قوانين ِزيست شناسي حاکم هستند .قوانيني که سراپا با قانونمنديهاي
فيزيک و شيمي ،متفاوت است.
همين طور اگر ما در مرحلة تکامل زيست شناسي بوديم ،نمي توانستيم
نشانهئي از مرحلة بعد ،تکامل اجتماعي را فهم کرده ،آن را بشناسيم.
اين درحاليست که تکامل ،مرحله به مرحله پيش مي رود.
چنين مينمايد كه دوران ،فاز و عصر قبلي ديگر رسالتش تمام شده و
بهطور فرعي به حيات خودش ادامه ميدهد و ديگر تعيينكننده و مسلط و نوك
پيكان نيست .اگر هم تغيير كند ،تغييراتش خيلي كند خواهد بود .اجازه دهيد از
صفحه 98كتاب اپارين بخوانم:
«مشكل بتوان وجود تغيير برجستهيي را از زمان ارسطو به بعد در نوع
انسان تصور كرد .اما فقط در طي چند سال اخير است كه انسان اقتداري
غيرقابل تصور بر محيط خود يافته است».
«او ميتواند زمين را تندتر از هر گوزني بپيمايد ،بهتر از هر ماهي در زير
آب شنا كند و در هوا بهطرز بيمانندي تندتر و بيشتر از هر پرندهيي،
پرواز نمايد .اما اين امر بدينعلت نيست كه انسان بال پرندگان يا باله و
آبشش ماهي درآورده است ،اقتداري كه انسان كسب كرده ،نتيجه تكامل
اجتماعي است نه بيولوژيك».
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در همين زمينه «ففر» مطلب را از زاويه ديگري بررسي ميكند:

46

«ژنهاي ما مانند ژن ديگر جانداران تعليم نميپذيرند .در نتيجه فراگيري،
تغيير مستقيمي در آنها پديد نميآيد .چيزهايي كه فراميگيريم ،از طريق
ژنهايمان به نسل بعد از خود منتقل نميكنيم .47آنها به همان شيوه
كهن و با همان صحت و عينيت قديم تكثير يافتهاند .كار اساسي آنها با
وجود تمام دانشي كه ما اندوختهايم ،با وجود همه تئوريها و ماشينها و
سنتي كه طي قرون بهوجود آمده و از ميان رفته اند ،بههيچوجه تغييري
پيدا نكرده است .اما ژنهاي ما بهدست و مغزي شكل بخشيده اند كه
براي ما تكامل مستقل را ،تا حدي ميسر ساخته است ،ما داراي تكامل
فوقژنتيك يا تكامل فرهنگي و اجتماعي هستيم».

اين اصطالح «فوقژنتيك» مهم است ،تكامل ما ژنتيك نيست.
آيا زمينهچينيهاي قبلي بهخاطر اين بود كه سرانجام ،تكامل معدني يا
ژنتيكي تبديل به تكامل اجتماعي شود؟ آيا موكب انسان در راه بود؟!…

اجازه بدهيد در اينجاي بحثمان فقط سؤال را طرح كنيم و بگذريم ،ولي آنچه
مسلم است ،از قبل همين تكامل اجتماعي و فرهنگي ،از قبل دستاوردهاي مغزمان
و دستمان است كه همهجا را تسخير ميكنيم .قرآن در سوره لقمان آيه 20ميگويد:
«أَلَ ْم تَـر ْوا أَ َّن َّ
ات َو َما ِفي َْ
الس َما َو ِ
ض»
ال ْر ِ
الل َه َس َّخ َر لَ ُكم مَّا ِفي َّ
َ

«آيا نديديد كه خدا تسخير كرد ،مسخر كرد براي شما هر آنچه كه در آسمان
و زمين است؟ (گويا از روز اول چنين قرار بوده است)».
چرا؟ مگر انسان صاحب چه چيزي شد ،كه تابهحال نبود؟ بله! در معادله
تكامل ،پارامتر جديدي داخل شده كه همان قصد و غرض انسان است ،انسان
صاحب اراده و اجتماعي.
البته همه ميدانيم كه تحقق مدراج باالتر و درجات باالتر كمال اجتماعي،
 -46كتاب «از كهكشان تا انسان» جان ففر ،صفحه 317
 -47درحاليكه در جريان تكامل جانوري ژنها تغيير ميكردند و از اين طريق در نسل جديد ،اندامهاي
جديدي خلق ميشد.
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تنها از طريق حل تضادها ،مشكالت و مسائل و درگيريهاي اجتماعي ميسر

است؛ يعني با نفي نظامها و صورتبنديهاي اجتماعي كهنه ،ارتجاعي و استثماري!
و اينهم محتاج دخالت فعال آدمي است ،آدمي كه از روي قصد و غرض بهپا
خاسته تا مبارزه كند .شگفتا!
از اين پس ،يعني با حضور انسان ،ديگر عنان تكامل بهدست خودش سپرده
ميشود .با وجودي كه زيربناي جبري تكامل ـ چه بخواهيم و چه نخواهيم ـ

از طريق همين سنن اجتماعي كار خودشان را انجام خواهند داد ،اما فرزند
انسان ،همين موجودي كه عاليترين صور تكامل دنياي عيني و مادي است ،و به
درجه خود آگاهي رسيده است ،حاال افسار تكامل را بهدست گرفته ،تا با سالح
اراده ـ كه برقش در نوك پيكان تكامل هر چشمي را در وجود خيره ميكند ـ

سرنوشت خداگونه خود را بسازد .اينك ما سازندگان سرنوشت خودمان هستيم،
حاال جانشين خدا ،خودمان هستيم ،و خودمان بايد پيش ببريم .راستي اگر اين
حرفها درست باشد ،عجب رسالت عظيمي به دوش ماست! ميبينيد ،اگر اين
حرفها درست باشند ،كمكم زندگي از هيچي و پوچي بيرون ميآيد…
اعم از اينكه بخواهيم يا نخواهيم ،ما ادامه جريان پرطول و تفصيل  10تا
15ميليارد سالهيي هستيم ،كه باز هم رو به باال عروج خواهد كرد .ولي اينبار در
دستهاي ما! به كجا ميرويم؟ كسي چه ميداند؟! هستند عقايدي و كتابهايي
نظير قرآن كه فرهنگشان ،فرهنگ جانشيني و خالفت است ،خداگونگي را
وعده ميدهند ،اص ً
ال مالقات با خدا را وعده ميدهند!

ان إِنَّ َك َكا ِد ٌح إِلَى َربّ َ
ِك َك ْدحاً َف ُم َل ِقي ِه»
ِنس ُ
«يَا أَيُّـ َها ْال َ

48

«اي انسان تو در اين گشت و گذار پر از رنج ،بهسمت خدا ميروي (فع ً
ال
نپرسيد خدا چيست) ،پس با او تالقي خواهي كرد»

يا بهقول آن حديث نبوي:
 -48سوره انشقاق-آيه 6
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ْت ا َأل ْشيا َء َأل ْج ِل َك َو َخ َل ْقتُ َك َأل ْج ِلي»
َ
«خ َلق ُ

«همه اشيا و موجودات را بهسمت تو و تو را بهسمت خودم آفريدم».

هنوز هم نپرسيد كه معني اين كارها چيست ،اول بايد ببينيم داستان چيست .ولي
در اين ترديدي نيست كه اين خداگونگي بالشك با امحاي آن قيود ضدتكاملي
اسيركننده و بندهساز ،چه فردي و چه اجتماعي ،ميسر است .همچنانكه حيات
براي اينكه خودش را حفظ كند ،با عوامل ضدحياتي ميجنـگيد تا خودش را
تحميل كند ـ و ديديم كه كرد ـ ما هم همينطور.
همه مناسبات ،روابط ،نظرگاهها و ديدگاههاي ارتجاعي را بايستي دور ريخت.
آن تفكرات ،شيوهها و سنتهايي كه چه در فرد و چه در جامعه ،راه را بر تكامل

بسته اند و در رأسشان حقپوشان و ستمگران تاريخ قرار دارند .بهقول قرآن:
ِيل َّ
الل ِه»
َروا َو َص ُّدوا َعن َسب ِ
«الَّ ِذ َ
ين َكف ُ
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«ضد حقيقتها و حقپوشاني كه راه خدا ،راه تكامل را سد كردهاند ،قرار دارند».

اين حقپوشان چه كساني هستند؟ در تمام قرآن مشخص است« ،م ْ
ال و
مترف» ،صاحبان زور و زر ،خودكامان سياسي و اقتصادي ،آنهايي كه بهناحق  
حيات اقتصادي و سياسي جامعه را قبضه كرده اند ،و راه را بر انقالب و تكامل
بسته اند .اين است ويژگي نوع انسان ،مبارزه با قيود ضدتكاملي! موجودي كه
خودش ،مسئول تكامل اجتماعي خويشتن است .ففر در اين مورد ميگويد:
«ما در ميان تمام مخلوقات بينظيريم .آنچه حيوانات ديگر ميكنند،
تقريبًا سراسر متكي به ژنهاي ارثي آنهاست .مثل ماشينهايي كه براي
يك هدف خاص ساخته شدهاند ،آنها نيز ممكن است ساختمان و نقش
شگفتانگيزي براي بر آوردن آن هدف داشته باشند 50ولي نميتوانند
51
كارشان را تغيير دهند يا هدفهاي ديگري براي خويش معين سازند»
 -49سوره محمد (ص) -آيه 1
 -50بهعنوان مثال ،زنبورعسل بهطور ارثي و ژنتيك خانههاي بسيار قشنگي ميسازند.
-51كتاب «از كهكشان تا انسان» ،جان ففر -صفحه 317
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هزاران سال است دانشمندان ،با ديدي شگفت به کندوي زنبور عسل
مي نگرند .چرا که تک تک خانههاي کندو ،به صورت شش ضلعيهايي ساخته شده
که اگر انسان بخواهد چنين اشکالي بسازد ،نياز به پيشرفته ترين و دقيقترين ابزار
مهندسي دنياي امروز دارد .اما زنبور عسل ،بدون هيچ وسيلهيي ،چنين اشکال
دقيقي مي سازد .به هر کجاي زمين سفر كنيم که در آن جا کندوي زنبور وجود
داشته باشد ،همين د ّقت مهندسي را در شکل تک تک خانههاي کندو ،مي يابيم.
اگر در جادة زمان نيز ،سفري به گذشته داشته باشيم ،باز شاهد همين خانههاي
دقيق شش ضلعي هستيم .زنبور عسل ،از ابتداي پيدايي در تکامل ،تا به امروز و
تا به آينده ،بدون ذرهاي تغيير ،چنين خانههاي دقيقي مي سازد.
آيا زنبورها براي ساختن چنين اشکال دقيق مهندسي ،آموزشي ديده اند؟ خير.
آنچه آنها را به ساختن چنين اشکال مهندسي رهنمون مي سازد ،توانايي ِسپرده
شده در ژنهاي آنهاست .ژنهايي که ،بدون کوچکترين تغيير به نسلهاي آيندة
زنبورها ،اين توانايي را مي سپارند.
يعني حيوانات در تكامل و تطور خود كوچكترين دخالتي ندارند ،ولي انسان
چطور؟ آري ،در معادله تكاملي ،عنصر تازه ديگري داخل شده است .اين
عنصر ،قصد و غرض آدمي است ،آگاهي ،فهم ،اراده و شعور ،هرچه بناميد،

آري ،ما قدرت و اراده مبارزه و جنگيدن داريم .اگر قرار نبود كه تغيير بدهيم ،پس
چرا تغييرگر آفريده شده ايم؟ بنابراين ،تغيير و انقالب در سرنوشت انسان نوشته
شده ،اما در اينجا سؤال و موضوع جديدي مطرح ميشود:

آيا محدوديت فازهاي تكاملي نشان از محدوديت كل دنياي
مادي ندارد؟
ديديم كه هر مرحله تكاملي ،پاياني داشت ،سرفصلي داشت يا بهاصطالح اجل مسمايي
داشت؛ محدوديت بود .تكامل حياتي نميتوانست اليغيرالنهايه ادامه داشته باشد .در جايي
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ايستاد ،ديگر به بن بست رسيد .خروج از اين دور و شكستن بنبست ،با انسان محقق شد
كه دنياي جديدي را نقش داد .تكامل در انسان به تكامل فرهنگي و اجتماعي تبديل شد.
اين ،نتيجه الزامي تغييرات كمي به كيفي است .جهش! و جهشي روي جهش
و سرانجام جهشهاي عظيم كيفي .حاال سؤال ما در اينجا اين است:
با توجه به اينكه تمام مسير به مراحل و فازهايي محدود و تقسيم شده ،آيا اينكه
هر فاز محدود است ،ميتواند نشان از اين باشد كه كل مسير هم محدود است؟ يا
بهعبارت سادهتر ،جهان مادي محدود است و نامحدود نيست؟

ميدانيد كه اين مسأله به نتيجهگيري فلسفي مهمي منجر ميشود كه آيا جهان به
تمامي مساوي است با ماده يا نه؟
چرا كه اگر كسي بخواهد ،ميتواند روي اين استدالل بايستد كه تمام مسير
مرحله به مرحله است ،هر مرحله هم محدود است ،پس كل مراحل هم محدود
است و بههرحال قابل شمارش 52.معناي اين استدالل ،اين خواهد بود كه ماده
نميتواند بالذات ازلي و ابدي باشد ،چرا؟ براي اينكه در هر لحظه از بودنش ،در
يك فاز مشخصي بوده است ،فازي كه محدود بوده ،هر چند اين فازها زياد باشند،
باز چون اين فازها محدود است ،كل جريان محدود خواهد بود.
آيا ميتوان چنين نتيجهيي را گرفت؟ البته قرار ما اين بود كه از اين نوع
استداللها استفاده نكنيم .راههاي بسيار روشنتري داريم ،در اينجا فقط سؤال را
مطرح ميكنيم و از آن مي گذريم ،اگرچه از اين سؤالها باز زياد به ذهن ميزند،
سؤال بعدي كه اين هم مهم است را مطرح ميكنيم:

آيا تكامل اجتماعي پايان خط است؟
تا اينجا ،شاهد جريان تكامل بوديم ،تكاملي پس از تكامل ديگر ،دنيايي و آنگاه
دنياي بعد از آن .اكنون ما در فاز و مرحلة تكامل اجتماعي هستيم .ضمنًا ميدانيم جهان
هم با سرعت ،باز در حال تكامل است و در اين مرحله هم نميايستد .شتاب آنهم،
 -52اگرچه اين عدد بسيار بزرگ باشد.
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چنانچه خواهيم ديد ،بيشتر شده است ،از مرحلهيي به مرحله ديگر .سؤال اين است:
بعد از فاز تكامل اجتماعي ،آيا تكامل ديگري هم خواهد بود يا ديگر دنيا

بهسر ميرسد؟ آيا تكامل اجتماعي آخر خط است؟ آيا ديگر تكامل ،باالتر از اين
حدي ندارد؟ اگر امتدادي يا ادامهيي باشد ،آن چه تكاملي است؟…
چون ما تكامل معدني ،حياتي و حاال اجتماعي را مشاهده كردهايم ،و بهاصطالح
خط جريان را ميدانيم كه اگر بعد از تغييرات كمي اين مرحله ،بعد از همه جهشها،
حتي استثمار هم نفي ميشود و… آيا باز تكاملي در كار است؟
آيا باز به هيأت و كيفيتي نوين بالغ خواهيم شد؟
وقتي همه ما ذرهيي در آن ابر نخستين بوديم ،يا بعد از آن وقتي كه خاك
بوديم و… چه كسي ميتوانست حدس بزند كه االن در چه صورت و در چه
هيأتي خواهيم بود؟ از اين به بعد هم همينطور .آنموقع تصور حيات ناممكن
بود ،مشابه همان جنيني كه اشاره كرديم و گفتيم كه نميتواند بداند خارج از شكم
مادر چگونه است ،اص ً
ال ممكن نيست! اما حاال چطور؟
اگرچه فع ً
ال بهدنبال پاسخ به اين سؤال نيستيم و هنوز زود است ،ولي فقط
اشاره ميكنيم ،البته همه ميدانيد؛
انبيايي هم بوده اند كه خبر از جهان ديگر ميدادند ،حرفشان اين بوده
كه انساني كه اشرف مخلوقات است ،ميداندار تكامل است ،با مرگ فاني

نميشود؛ بقا و كمالش 53ادامه خواهد يافت .اگر چنين جهاني باشد ،اگر تكامل
ديگري هم در كار باشد ،طبيعي است كه بايستي فوقالعاده عاليتر از اين مرحله
باشد ،همان قدر كه حيات فوقالعاده عاليتر از جماد است .و ما بهتر است بگوييم
و اقرار كنيم كه نميدانيم ،اال اينكه داراي تفاوت كيفي بسيار عظيمي با دنياي
موجود است .علم ساكت است ،بايد هم ساكت باشد .گفتيم كه علم تجربهگر بود،
وقتي عناصر تجربه را نداريم ،چطور علم ميخواهد به ما پاسخ بدهد؟ ولي البته
 -53البته به ترتيب و مكانيزمهايش ،كاري نداريم (مطالعه قسمت ارجحيت تببين بر مكانيسم ،از كتاب
«رهنمودهايي درباره كار ايدئولوژي» ـ از انتشارات سازمان مجاهدين خلق ايران ـ ضروري است).
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انبيا با تبيينات خاص خودشان بر آن هستند كه بلي ،قطعاً چنين جهاني هست؛
جهاني كه در آن آنتروپي و كهولت وجود ندارد ،مطلقاً منتفي شده ،پيري،

اضمحالل و مرگ نيست ،جهاني كه بهقول قرآن:
« ِفي َها أَْنـ َها ٌر ِّمن مَّاء غ َْي ِر ِ
آس ٍن»

«در آن نهرهايي است كه آب در آن هرگز تغيير شكل و رنگ نميدهد و
نمي گندد».

چنين جهاني بايد ضدآنتروپيك باشد و حتي طعم شير هم تغيير نكند .قرآن با
زبان عادي توده مردم ميگويد:
« َوأَْنـ َها ٌر ِمن لَّبَ ٍن لَّ ْم يَـتَ َغيَّ ْر َط ْع ُم ُه»
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«و نهرها از شيري كه طعم آن تغيير نميكند».

از اينقبيل سؤالها زياد هستند ،ولي ما قصد جوابدادن نداريم و با شيوهيي
هم كه پيش گرفته ايم ،محل جوابش هنوز فرا نرسيده است.
پس اجازه بدهيد فع ً
ال ابعاد اين پيچيدگي را بيشتر بررسي كنيم و ببينيم با اين
شناختها چه مسائلي براي ما حل ميشود.

قانونمنديهاي خاص هر مرحله تكاملي
با بررسي مقاطع و مراحل تكاملي كه تاكنون شناخته ايم ،مشاهده ميكنيم كه
هر مرحله ،قوانين خاص خودش را دارد ،قوانيني كه خاص همان مرحله هستند
و در همان مرحله حكومت ميكنند و بهاصطالح رمز اختصاصي حكومت ،رمز
اختصاصي تغيير و حركات همان دوره هستند.

يعني همه تغييراتي كه در آن مرحله صورت ميگيرد ،مطابق اين قانونمنديها
انجام ميگيرد .از اينرو اگر قوانين هر مرحله را بشناسيم ،در آن مرحله موفق
خواهيم بود ،چرا كه مسائل آن مرحله ،تنها با همين ديدگاه قابل حل است.
-54سوره محمد(ص) ـ آيه 15
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بهعبارت ديگر ،در اين چارچوب ميتوانيم مسائل را حل كنيم .يك مسأله روز،
مث ً
ال ترافيك يا بيكاري را مثال بزنيم:
اول بايد ببينيم ،اساسًا با چه ديدگاهي و در چه كادري ميتوان مسأله ترافيك
يا بيكاري را حل نمود ،55به همين سياق ،با ديدگاهي مبتني بر قوانين هر مرحله
ميتوان به مسائل خاص آن مرحله پاسخ داد .در مورد جامعه هم ،بايد قواعد و
تبيينات اجتماعي را شناخت و به استقبال مسائل رفت.
البته در هر مرحله ،قانونمنديهاي مراحل قبل هم صادقند ،ولي نقش اصلي
و تعيينكننده را قوانين جديد دارند .بهعنوان مثال :درست است كه ما زندگي
حيواني هم داريم (زندگي حيواني نه بهمثابه توهين ،بلكه به اين معني كه االن
هم يك قدر مشترك ،يك مخرج مشترك با ساير حيوانات داريم) ،ولي با قوانين
و نظرگاههاي حيواني ،ديگر نميشود به استقبال مسائل انساني رفت و انسان
را از آن زاويه ديد و از آن زاويه برخورد كرد .زيرا در مورد ما ،قواعد و قوانين
پيچيدهتري آمدهاند و روي ما عمل ميكنند و از آن زاويه است كه بايستي به ما
نگاه شود ،اتفاقًا حاكميت هم با آنهاست .مكانيزمهاي خورد و خوراك ما ميتواند
شبيه يا دقيقًا مثل حيوانات باشد ،ولي كل موجوديت ما تابع آن قواعد و قوانين
نيست .حاكميت با قوانين و قواعد خاص دنياي انساني است ،قواعدي كه در
گذشته اص ً
ال آثاري از آنها نبود .بهقول اپارين در صفحه 52كتابش:
«ماده در حركتي پايدار است و در مسير يك سلسله مراحل تكاملي پيش
ميرود ،در جريان اين پيشرفت شكلهاي باز هم نوتر ،پيچيدهتر ،با تكامل
عاليتري از حركت ماده پديد ميآيند و اين شكلهاي ماده داراي خواص
جديدي ميشوند كه قبالً وجود نداشته اند».
اهميت اين مسأله در اينجاست كه اگر ما در مرحله جديد يا با پديده جديد
بخواهيم با قوانين و ديدگاههاي گذشته برخورد كنيم حتماً گمراه خواهيم شد،
حتماً از جاده حقيقت پرت خواهيم شد و حتماً نتايج باطل خواهيم گرفت.

-55يعني بايد ديد اين مسأله خود ناشي از چه روابط و قانونمنديهايي است .براين اساس ،در كادر
وابستگي و در كادر سيستم اقتصادي غيرمردمي ،اساسًا اين مسائل راهحل ندارد.
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بگذاريد قضيه را كمي بشكافيم .ميدانيم كه تنها بعد از تغييرات كمي نوبت
تغييرات كيفي و جهش ميرسد ،پديده با جهش دستخوش تغيير ميشود و به
پديده جديدتري ارتقا مييابد ،معني آن چيست؟ تضادي حل ميشود و به جايش
تضاد جديدي جانشين ميشود؛ يعني پديده به مرحله جديدي گام ميگذارد .تضاد
اصلي اين دوره ،ديگر آن تضادي نيست كه در دوره قبلي بود .حاال مجموعه اين
تضادها و اين ويژگيهاي جديد ،معرف و مشخص پديده جديد است كه در ميان
همه آنها ،تضاد اصلي نقش اصلي را بازي ميكند .معرف ،تضاد اصلي است؛ چون
بارزترين خصوصيات پديده را با خودش دارد ،نقش درجه اول را دارد .حركات
پديده را عمدتًا اين تضاد تعيين ميكند و بقيه نسبت به آن فرعي هستند…
بنابراين ،تبديل يك موجود به يك موجودي ديگر؛ همان پروسه« 56نفي و
اثبات» است .هر پديدهيي در حال تغيير است ،تغييرات كمي سرانجام در يك
نقطه از طريق جهش ،پديده ،دگرگون شده و به حالتي جديد ميرسد ،پديده قبلي
نفي شده و پديده جديدي جايگزين ميشود .به عنوان مثال:
انقالب كبيرفرانسه را در نظر بگيريم ،تا قبل از انقالب ،روابط فئودالي حاكميت
دارد .يعني خصوصيت اصلي جامعه ،فئودالي بودنش است .در يكطرف فئودالها و
در طرف ديگر اساسًا و بهطور عمده رعيتها هستند ،پس اين اصليترين مرزبندي
بين نيروها است .آنها يكطرف و اينها يكطرف .بهتدريج با مجموعه اقدامات،
مبارزات ،روشنگريها ،افشاگريها و… انقالب كبير پيش ميرود ،طبقه نوپاي
سرمايهداري فرانسه وارد ميدان شده و ميداندار ميشود .بعد از اينكه كميات
بهتدريج روي هم جمع ميشود ،در يك مرحله انفجار و انقالب ،فئودالها سرنگون
شده و بورژواها (سرمايهدارها) روي كار ميآيند.57
در 14ژوئية  1789ميالدي در فرانسه ديوارهاي قلعة هولناک زندان باستيل ،
 :Process -56روند ،جريان
 -57نوسانات انقالب كبير فرانسه مورد نظر ما هست ،كه در يك دوره ،بعد از ناپلئون دوباره سلسله بوربونها
آمدند ،فئودالها برگشتند و دوباره بعد از سال 1830رفتند… ولي اينجا روي كل جريان نظر داريم	 .
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به دست امواج خروشان مردم و انقالبيون فرو ريخت .اين قلعه ،نماد خودکامگي و
استبداد سلطنتي در پاريس است.
با فتح باستيل ،واژهيي بر برگهاي دفتر تاريخ نگاشته شد ،که نشان از جهشي
در تاريخ تکامل اجتماعي انسان داشت؛ انقالب کبير فرانسه!
به زودي ،امواج توفاني اين انقالب ،نه تنها فرانسه بلکه تمامي اروپا و بخشهايي
از آسيا را نيز درنورديد.
در صحنة آن روز فرانسه ،نظام فئودالي حاکم بود .دستگاهي که کاخ قدرتش،
بر استخوان ِتکيدة دهقانان زحمتکش ،بنا گرديده بود .از اين رو ،در اين نظام،
اصلي ترين مرزبندي از ميان فئودال و دهقان كشيده مي شد .دستگاه سلطنتي
حامي و مدافع نظام فئوداليسم بود .پادشاه خود ،بزرگترين فئودال به شمار مي آمد.
در پي سالها استثمار دهقانان ،آرام آرام روح آگاهي ،در ميان اين طبقه ريشه
دواند .در گوشه و کنار سرزمينهاي فئودالها ،خيزشها و قيامهاي دهقاني جرقه زد.
سرانجام پس از گذشت صدها سال ،اين خيزشها و قيامها ،به صورت کميتها ،روي
هم انباشته شده ،زمينة جهش و انقالبي دگرگون کننده را ايجاد كرد .جهش و
انقالب بزرگ روز  14ژوئية  ،1789به صورت قيام بزرگ مردم و انقالبيون فرانسه،
پديدار شد .نماد نظام سلطنت حامي فئوداليسم ،يعني زندان باستيل فروريخت و
برگي در تاريخ ورق خورد؛ مرحلهيي به پايان رسيد و مرحلهيي نوين ،پديدار شد.
اکنون قطار تکامل اجتماعي ،با گذر از ايستگاه «فئوداليسم» ،از يك پيچ
تاريخي گذشت و وارد نظامي نوين شد؛ سرمايه داري!
ديگر جامعة فرانسه ،با قانونمنديهاي نوين ِمرحلة جديد حرکت مي کند .اکنون
مرزبندي اصلي ،ميان طبقة سرمايه دار و طبقة کارگر کشيده شد .جامعه داراي
قانونمنديها ،ويژگيها و کيفيتي نوين گشت.
حاال ديگر در اين پديده ،يعني جامعه فرانسه كه مورد بحث ما است ،تضاد و
خصوصيت اصلي كه قب ً
ال بود ،تغيير كرده و چيز ديگري شده است .حاال مسائل
49

جامعه را بايد از اين زاويه ديد .در نهايت در سرمايهداريهاي خلص ،اصليترين
مرزبندي بين نيروها و خط فاصل آنها براساس يكطرف سرمايهداران و طرف ديگر
كارگران ،ميباشد .58پس جريان نفي و امحاي فئوداليسم ،منجر به پيدايش بورژوازي
و تسلط آن گرديد .جامعه داراي خصوصيات و كيفيتي جديد شد ،يعني در اين مرحله،
قانونمنديهاي خاص خودش را دارد.
مشابه همين مثالي كه آورديم ،در جامعه خودمان هم عم ً
ال ميبينيم ،يعني حل
مسائل جامعه ما االن قانومنديهاي خاص خودش را دارد .بنابراين موضعگيريهاي
ما هم بايستي از درون آن بيرون آيد .موضعگيري مناسب در قدم اول ،در گرو
قطع روابط استعماري است كه جلو راه رشد جامعه ايستادهاند ،فراموش نكردهايم
كه از اين صحبت ميكنيم كه هر مرحله ،قانونمنديها ،نظرگاهها و ديدگاههاي
خاص خودش را دارد .ببينيد تكامل چقدر ميتواند رهنمون كارهايمان در جامعه
باشد .در قلمروهاي ديگر هم همينطور است.
مث ً
ال چه چيز حيوانات را حركت ميدهد؟ رفتار حيواني براساس چيست؟ آيا غريزه
نيست؟ غريزه محض؟ عملكرد حيواني ،يك عملكرد غريزي است .جبراً و خودبهخودي
در حركتشان از غريزه تبعيت ميكنند .كام ً
ال درست است ،آيا به انسان هم كه رسيديم،
همين است؟ عملكردهاي انسان هم از روي غريزه است؟ خودبهخود و ناآگاهانه؟!
درست است كه ما غرايز را داريم ،ولي آنها تحتالشعاع چيز ديگري قرار دارند.
يك خصوصيت ديگر بر آن سوار شده است و آن ،عملكرد آگاهانه انسان است.

ميبينيد پديده چگونه پيچيدهتر شده است ،غرايز هستند ،ولي تحت تأثير و در
مرحله بعد از عملكردهاي خاص انسان ،قرار دارند؛ يعني نقش درجه دوم دارند.
بنابراين آيا جوهر انساني با ويژگيهاي حيوان مشخص ميشود؟ كمااينكه بهقول
اپارين ،در ابتداي عمر سياره ما ،فقط و فقط قوانين فيزيك و شيمي حكومت
ميكردند و بعد قوانين حيات ظهور كرد و قدرت را بهدست گرفت:
 -58البته گفتيم سرمايهداري خلص ،چون در كشور خودمان سرمايهداري وابسته بود.
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«در طي ابتداييترين دوران عمر سياره ما ،تنها قوانين فيزيك و شيمي
بر پروسههاي رشد تكاملي آن ،كام ً
ال حكمفرما بودند…
تكامل بعدي اين سيستمهاي آلي منفرد ،تحت كنترل انتخاب طبيعي
درآمد كه قانوني نو بود و قب ً
ال در طبيعت وجود نداشت؛ اين قانون در
59
جريان واقعي استقرار حيات بهوجود آمد».

اگر ما تفاوت اين دو مرحله و تفاوت قانونمنديها را نبينيم ،چه خواهدشد؟ مسلمًا
گمراه ميشويم .چگونه؟ چگونگي آن خود شايسته بررسي جداگانه ميباشد:
مسلمًا گمراه ميشويم ،امر برما مشتبه خواهد شد .فرضًا حيات را مشابه اجسام
بيحيات خواهيم گرفت و دچار سادهسازي خواهيم شد .نظر به اهميت مسأله ،آن
را قدري بيشتر بررسي ميكنيم.
 .3سادهسازي و شبيهسازي ،مبين عدم توجه به پيچيدگي مراحل
ما معمو ًال در تحليل مسائل دچار سادهسازي ميشويم .دچار شبيهسازي،
الگوبرداري ،شماتيزم60و… خالصه ،امر بر ما مشتبه شده و در تحقيقهايمان
دچار گمراهي ميشويم .اين سادهسازي در همه زمينهها وجود دارد .تاريخ علم
بهخصوص مملو از اينگونه سازدهسازيها است كه در زمينههاي مختلف صورت
گرفته ،به برخي از آنها اشاره ميكنيم:

سادهسازي در زمينه حيات
قب ً
ال اشاره كردهايم كه در قرن گذشته ،مكانيستها 61تفاوتي بين اجسام جاندار
و بيجان قائل نبوده و تالش داشتند كه حيات را مطلقًا با قوانين فيزيك و شيمي
توضيح داده و تحليل كنند؛ بهعنوان مثال:
بوشلي يك قطره روغن زيتون را با محلول پتاس تركيب ميكرد و يك آميب
-59كتاب «حيات :طبيعت ،منشأ و تكامل آن» ـ صفحه 344
Schematism -60
-61در مورد تفكرات مكانيستي در كتاب دوم به تفصيل بحث خواهيم كرد.
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مصنوعي بهدست ميآورد كه داراي پاهاي كاذب و لرزان بود .وي بر اين اساس
ادعا ميكرد كه سلول زنده ساخته است .البته بوشلي شعبدهباز نبود ،اين تاريخ
علم است! كتاب پروفسور اپارين در اين مورد خيلي گويا است ،آنجا كه نشان
ميدهد ،وقتي بخواهيم موجود زنده را فقط با فيزيك و شيمي تفسير كنيم ،چه
چيزهايي پيش ميآيد؛ چرا؟ چون توجهي به اين مسأله نميشود كه در اينجا
قوانين زيستشناسي حاكم هستند ،ولو اينكه روي بدن ما يا هر موجود زنده
ديگري ،قوانين فيزيك و شيمي هم عمل كنند؛ ولي قوانين فيزيك و شيمي به
مخرج كسر رفته اند .بله ،موجود زنده يك مخرج مشترك فيزيكي و شيميايي با
موجودات غيرزنده دارد .ولي همهاش اين نيست ،بهقول پروفسور اپارين:
«بهكاربستن تنها اين قوانين در مطالعه فيزيكي و شيميايي اجسام زنده،
بهصورتي كه امروز وجود دارند ،هرگز ما را قادر به پاسخگويي به اين
پرسش نخواهد كرد كه چرا اين سيستم زنده آنچنانكه هست ،تا اين
اندازه تماميت يافته و با صيانت ذات و خودبازسازي مداوم تمام سيستم
62
زنده در شرايط حاضر ،همگام شده است».

مالحظه ميكنيد كه ما ميتوانيم با قوانين فيزيك و شيمي يك سلول حياتي
را تجزيه و تركيب كنيم ،سرعت واكنشها ،ترتيب و اندازه آنها و… را اندازه
بگيريم؛ اما از آنجا كه قانون باالتر ديگري بر ارگانيزم حاكم است ،ديگر صرفًا
با آن قوانين نميتوان رفتار و حركتش را فهميد ،بهاصطالح ،با فيزيك و شيمي
به سراغ حيات رفتن ،نه با قوانين دنياي جانوري و جانداري ،يعني از پائين به

حيات نگاه كردن ،از مخرج فيزيك و شيميايي نگاه كردن؛ يعني حيات را نازل و
پستكردن .درحاليكه ما بايد حيات را در تماميتش ببينيم ،نه اينكه صرفًا مقطع
فيزيكي وشيميايي را ببينيم.
در يک آزمايشگاه ،دانشمندان مي توانند ،با پيشرفته ترين فناوريها ،با دقيقترين
شيوهها و با دستگاههاي ويژه ،يک سلول زنده را بر پاية قوانين فيزيک و شيمي،
 -62كتاب «حيات :طبيعت ،منشأ و تكامل آن» -صفحه 168
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بررسي و موشکافي کنند .در اين فرايند ،مي توان سرعت واکنشهاي درون سلول
و ترتيب آنها را اندازه گرفت .هم چنين ،ابزارهاي دقيق به ما ،اندازههاي مختلف
سلول را نشان مي دهند .اما تمامي اين روند ،در جادة قوانين فيزيک و شيمي
حرکت مي کند.
اين درحالي است که پديدة مورد آزمايش ،يک سلول زنده است .يعني در
مداري است که قوانين عاليتري از قوانين دنياي فيزيک و شيمي ،بر آن حاکم
است .از اين رو ،با قوانين فيزيک و شيمي ،تنها توان اندازه گيرها و ميزان واکنشها
برايمان روشن مي شود .اما اين قوانين ،نمي توانند رفتار پديده ،که يک موجود
زنده است را ،بيان کنند.
مجدداً از كتاب پروفسور اپارين ميخوانم:
«در جريان تكامل… آن اشكال سازمانبندي و متابوليزم (سوخت و ساز)
كه مشخصه نخستين موجودات زنده را تشكيل ميدادند ،به ميزان قابل
مالحظهيي بغرنجترگرديدند .در بسياري از موارد دستخوش تغيير كيفي
63
شدند».
«از اينرو به موفقيت هر تالشي كه براي سادهكردن مكانيكي همه اين
پديدهها تا حد بهدستآمدن مخرج مشترك پروسههاي مقدماتي فيزيكي
64
و شيميايي بهعمل ميآيد ،با اشكال ميتوان اميد بست».

نتيجه اينكه ،هر كس بخواهد با عصاي فيزيك و شيمي مسير حيات را
درنوردد ،با اشكال مواجه خواهد شد .بعداً خواهيم ديد كه چه نتايج اجتماعي و
سياسي مهمي از ضرورت درك قوانين خاص هر مرحلهيي ،در خود آن مرحله
خواهيم گرفت .يعني كافي نيست كه فقط بگوييم پيچيدگي ،بايد ببينيم درك و فهم
پيچيدگي براي ما چه مسائلي را حل ميكند و ما را از چه بنبستهايي بيرون ميآورد.
 -63يعني در ابتداييترين مراحل حيات ،مشخصه اجسامي كه در ساختمان حيات بهكار رفت ،تفاوت
كيفي پيدا كرد .ديگر آن چيزهايي كه سازنده حيات هستند ،با جمادات معمولي ،تفاوت كيفي دارند .چرا
كه قوانين جديد بر آنها حاكم شده بود.
 -64كتاب «حيات :طبيعت ،منشأ و تكامل آن» ـ صفحه 289
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اين تفكر مكانيستي يا ماشيني كه از آن صحبت كرديم ،فقط متعلق به
قرن هجده يا نوزده نيست ،همين االن هم ادامه اين تفكر وجود دارد .مهمترين
رگههاي اين تفكر در بعضي دانشمندان «سيبرنتيك» (علم ارتباطات و نظارت)
بهخصوص در آمريكا هست.
ماشينها ،مغزها و وسايل الكترونيكي پيچيده ،كارهايي ميكنند كه اگر مغز
معمولي انسان بخواهد انجام دهد ،بايد مث ً
ال يكميليون سال عمليات محاسباتي
انجام دهد ،يا مث ً
ال المسه و بوياييشان ممكن است خيلي قويتر از ما باشد .اين
ماشينها حتي كارهايي انجام ميدهند كه موجود زنده قادر به انجام آن نيست.
تفكر ماشيني و مكانيستي ادعا ميكند كه اينها زنده هستند ،اما آيا واقعًا اين
ماشينها زنده اند؟ در سيبرنتيك موفقيتهاي زيادي حاصل شده ،اما سؤال اين است
كه آيا ماشين هم زنده است؟ بهقول اپارين در صفحه  75كتابش:
«جذابيت قابل درك اين موفقيت65و عالوه بر اين ،استفاده وسيع اما كمتر
موجه از اصطالحهاي نروفيزيولوژي66و روانشناسي و حتي جامعهشناسي
در سيبرنتيك ،وضعيتي را اكنون بهوجود آورده است كه بر اثر آن در مورد
ماشينهايي كه قادر به حل مسائل پيچيده رياضي هستند و ميتوانند اين
مسائل را از زباني به زبان ديگر ،ترجمه كنند و بهطور كلي وظايفي را
انجام دهند كه معمو ًال كار مغز است ،موجب شده كه بسياري از مصنفان
به فكر افتند كه اين ماشينها را زنده بهشمار آورند .از اينرو آنان به اين
نتيجه رسيدهاند كه سيبرنتيك را ،راه اساسًا جديد و عام شناخت خود و
جوهر حيات به حساب آورند».

پس سيبرنتيستها تصور ميكنند از اين راه ميتوانند به جوهر حيات برسند.
ممكن است بگوييم نه ،ولي چرا؟ بايد بتوانيم تحليل كنيم و جواب بدهيم.
«البته اين خطاست .همانطور كه قب ً
ال خاطرنشان ساختيم ،از سالها پيش
از اين كوشش شده است كه براي ماشينها حيات قائل شوند .تنها چيزي
-65منظور موفقيتهايي است كه در زمينه سيبرنتيك و ماشينهاي الكترونيكي حاصل شده است.
 Neurophysiogy-66يعني وظايف اعضاي عصبي
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كه اكنون تغيير كرده است ،اين عقيده است كه توجه را به چه جنبهيي
بايد معطوف ساخت .67حركت ،انرژتيك ،ارتباط يا خاصيت ديگري كه
ميان ارگانيزمها و ماشينها مشترك است و برحسب قوانين فيزيك و
شيمي قابل توضيح است».

همانطور كه ميبينيد ،اين امر را در پس همه پيچيدگيهاي سيبرنتيك پيدا
كردهايم .البته ما مجبوريم اينجا سريع بگذريم و تفصيلهاي خستهكننده به
بحثمان ندهيم ،ولي اين خود ،كشف مهمي است كه وقتي طرز تفكر سيبرنتيكي
را كنار ميزنيم ،تشريح ميكنيم و ميشكافيم ،ميبينيم كه اين طرز تفكر هم،
سرانجام فيزيك و شيمي را بهجاي كاركردهاي ويژه مغز انسان ،محور قرار
ميدهد .همچنانكه بعداً در سياست و اقتصاد نيز كاركردهاي حيواني را مدنظر
قرار ميدهند و همين مسأله است كه بهقول اپارين:
«محرك اصلي آن محققان را تشكيل ميدهد و وا ميدارد تا حيات را به
ماشينها نسبت دهند».

چون اساس ماشين ،روي قوانين فيزيك و شيمي است .ولي خوشبختانه امروز
علم آنقدر پيشرفت كرده است كه اگر قب ً
ال نميپذيرفتيم و نميتوانستيم بگوييم
كه چرا؟ اكنون ميتوانيم به آنها جواب بدهيم.
از كتاب اپارين صفحه 76ميخوانم:
الکترونيکي حساب ،هر قدر که پيچيدگي و بغرنجي سازمانش زياد
«ماشين
ِ
باشد ،باز هم از لحاظ ماهيت ،نسبت به يک وجود انساني ،از ساده ترين باکتري
دورتر است».
پيچيده ترين کامپيوترها ،تراشههايي که در خود ،دريايي از اطالعات را
ذخيره مي کنند ،مغزهاي الکترونيکي که مي توانند در يک ثانيه ميليونها محاسبة
پيچيده ئي انجام دهند که مغز انسان براي حل يکي از آنها ،ساعت ها و روزها را
 -67بوشلي درصدد بود كه آميب با پاهاي كاذب بسازد ،و اينها فكر ميكنند كه مغز واقعي ساختهاند.
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بايد سپري کند؛ اين است جهان سيبرنتيک يا دنياي مغزهاي پيچيدة الکترونيک!
يک آميب ،يک باکتري يا يک ميکروب .ارگانيسمهاي زنده اي هستند که در
نردبان تکامل بيولوژيک ،در پائين ترين پله قرار دارند ،ساده ترين نوع موجود زنده.
بين تماميت تکامل و هستي ،از يک طرف به يک اَبرکامپيوتر،
اما اگر با ذره ِ
آميب ساده
با تمامي کارکردهاي بزرگ و شگفت آن ،و از طرف ديگر به يک ِ
نگاه کنيم ،آن آميب ساده را ،در پلکان تکامل ،باالتر از آن اَبرکامپيوتر خواهيم
يافت ،چرا؟
علت را بايد در جوهر حيات جستجو کرد .علم سيبرنتيک و ابرکامپيوترها ،در
جهاني حركت مي كنند كه قانون حاكم بر آن ،فيزيك و شيمي است .قانونمنديهايي
که متعلق به نخستين مرحلة تکامل ،مرحله و فاز تکامل معدني است.
اما يک آميب يا باکتري ،يک موجود زنده است .پس ديگر قانونمنديهاي
حاکم بر آن ،قانونمنديهاي فاز و مرحلة بيولوژيک است .مرحلهيي عاليتر از فاز
تکامل معدني.
براي نمونه ،موجودات زنده ،توان «خودبازسازي» دارند .قانوني که در مرحلة
تکامل معدني ،قابل فهم نيست .هم چنين يک موجود زنده ،مي تواند خود را با
محيط انطباق داده و بر آن مسلط شود .تواني که پيچيده ترين ابرکامپيوترها نيز،
آن را ندارند .چرا که اين ويژگيها ،در مرحلة تکامل زيستي معني پيدا مي کند.
حال آنکه كامپيوترها ،در مرحلة مادون تکامل زيستي ،يعني در فاز تکامل معدني
حرکت مي کنند.
اگرچه ماشين الكترونيكي قدرت بسياري از كارها را دارد ،ولي باز هم از يك
باكتري و از يك ويروس نسبت به انسان دورتر است ،چرا؟ براي اينكه جوهر
حيات را ندارد ،خصايص حيات را ندارد .از دنياي معدني آمده ايم در دنياي حياتي و
اينجا «تضمن مقصود» را بهدست آورده ايم؛ جوهر حيات ،خصيصه خود بازسازي
را بهدست آوردهايم ،چيزي كه بين زنده و جماد خط فاصل كيفي ميكشد.
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تفاوت موجود زنده با ماشين ،اين نيست كه پايش درازتر است يا مغزش قدرت
بيشتري دارد ،تفاوت در اين است كه توان آن را دارد كه با محيط تطبيق كند و
بر آن مسلط شود ،خودش را بسازد و ترميم كند.68
تضمن مقصود ،صفت ويژة موجودات زنده است .به بيان ساده ،عبارت است از
سازش اندامها با وظايفي که بر عهدة آنها گذارده شده است؛ گويا اندام مي دانسته
که چه عملي مي خواهد انجام دهد .پرفسور اپارين دربارة تضمن مقصود مي گويد:
من مقصود) خصلت جريان تاثير متقابل موجودات زنده و مالء پيرامون
«(تَ َض ِ
آنها لست .مهمتر از همه ،سازگاري شگفت انگيز و موثر سازمان اين تاثير متقابل،
با وظيفة صيانت ذات و خود بازسازي سيستم ،تحت تاثير يك سلسله شرايط
خارجي معين است».
با نگاهي ژرف به موجودات زنده ،مي توان به يك حقيقت شگفت پي برد.
سازش فوق العادة تك تك اندامها ،با انجام اعمال عضوي آنها.
به عنوان مثال؛ دست انسان مي تواند ابزار مختلف را برگرفته ،با آنها كاري
را به انجام برساند .هم چنين ،در حركت ،ايجاد رابطه و كارهاي مختلف ،اندامي
است كه توان بااليي به انسان مي دهد.
تنها نگاهي به استخوانبندي اين عضو بدن ،نشان مي دهد استخوانها طوري
قرار گرفته اند كه كارايي مشخصي براي انسان فراهم كنند .استخوان بازو،
استخوانهاي ساعد ،مچ دست با  8استخوان كوتاه ،كف دست با  5استخوان و
انگشتان كه هر كدام داراي چند بند هستند.
بر روي استخوانبندي دست ،انبوه عضالت ،شريانها ،رشته هاي عصبي و ساير
بافتها قرار دارند .تمامي اين سازمانبندي ،به دست ما امكان مي دهد كه چنان
كارايي بااليي داشته باشد .در حقيقت ،آنها امكان تاثير متقابل و سازش عضو با
محيط پيرامون را فراهم مي كنند؛ تضمن مقصود!
 -68در اينجا نميخواهيم وارد بحث حيات بشويم .براي مطالعه ميتوانيد به كتاب «حيات :طبيعت ،منشأ
و تكامل آن» صفحات 64تا  66مراجعه نماييد.

57

«تضمنمقصودساختمانبدن،تنهادرموجوداتدارايسازمانعاليترمتظاهرنمي شود،
بلكه تمام دنياي زنده  را از سر تا پا فرا مي گيرد .آن هم تا ابتدايي ترين اشكال حيات».
در سادهترين بيان ،ميخواهيم نتيجه بگيريم كه :درك حدود پيچيدگي ،شرط
الزم موفقيت در حل هر مسألهيي است!

بدون درك پيچيدگي پديده و مرحلهيي كه در آن قرار دارد ،در برخورد با آن
پديده موفق نخواهيم شد و بدون توجه به اين امر ،شناخت واقعگرايانه (رئاليك)،
امكانپذير نخواهد بود .در غير اينصورت ،دچار سادهسازي شدهايم ،انسان و حيات
را تا حد ماشين ساده كرده و پايين ميآوريم ،فكر ميكنيم به يكديگر شبيه
هستند ،اين را به آن شبيه كرده ،فكر ميكنيم موجود زنده هم الگوي ماشين است.
الگوسازي كردهايم و سرانجام ـ همان كه در فرهنگ معمول ميگوييم ـ «امر بر
ما مشتبه ميشود» و حقيقت را از خطا تشخيص نخواهيم داد.
بعداً صحبت خواهيم كرد كه وقتي پيچيدگي درك نميشود ،وقتي درك
نميشود كه هر مرحله ،قانونمندي خاص خودش را دارد ،يعني وقتي عمق
شناختها كم و سطحي است و غنا ندارد ،در اينصورت گرايش محسوسي وجود
دارد ـ حتي در خودمان ـ كه مفاهيم عام را بدون توجه به پيچيدگي ،به اشكال
خاص در هر مورد تعميم دهيم ،قياس كنيم و فكر كنيم« ،اين همان است»! با
بررسي سادهسازي در چند مسأله اجتماعي ،موضوع روشنتر خواهد شد:

سادهسازي در زمينه مسائل اجتماعي
در زمينه مسائل اجتماعي ،بهدليل پيچيدگي روابط و قانونمنديهاي حاكم بر
جامعه و همچنين گرايشهاي مشخص طبقاتي ،شاهد سادهسازيهاي مختلف هستيم.
بعضي تئوريسينها با تعميم نادرست ،با شبيهسازي و مشتبهكردنهاي مختلف،
به توجيه منافع نظامات مربوطه ميپردازند .آنها قانون «تنازع بقا» و«انتخاب
اصلح» كه در طبيعت حاكم است و برطبق آن در مبارزه براي بقا ،موجودات اصلح
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و بهتر باقي ميمانند را؛ به جامعه تعميم ميدهند .فاشيستها ،تنازع بقا و انتخاب
اصلح را ،توجيه تئوريك غارتگريها ،كشتارها و سلطهجوييهايشان كرده اند و

ميكنند .بهنظر آنها ،تنازع بقا يعني بزن تا جايي كه ميتواني! بدزد تا جايي كه
ميتواني! بكش تا آنجايي كه ميتواني!
تنازع بقا! اين آيين فاشيسم است ،كه هر نوع سلطهجويي و البته سلطهجوييهاي
مدرن و تجاوزكارانه را مجاز ميشمرد.
تاريخ ،پس از رهايي از زنجيرهاي سياه دوران سدههاي ميانه ،با ورود به عصر
رنسانس ،شاهد فوران ايده هاي نو در زمينه هاي انسانشناسي ،جامعه شناسي و
ساير پهنههاي دانش بود .پس از رنسانس ،تاريخ از دروازههاي عصر روشنگري
گذشت .باز هم ،ايده ها و باورهاي نو.
69
يکي از اين ديدگاهها ،مربوط به اصحاب دائره المعارف يا «انسيکلوپديستها»
بود .آنها ماترياليستهاي دوران روشنگري بودند.
دنيس ديدرو فيلسوف و نويسندة فرانسوي ،يکي از فالسفة اين ديدگاه بود.
ديدرو که به جهان ،از دريچة باو ِر ماترياليسم مکانيک نگاه مي كرد ،جامعه را
مانند يک آهن ربا مي دانست .او مي گفت ،همان طور که يک آهن ربا ،ناگزير
دو قطب متضاد دارد ،جامعه نيز بايد دو قطب داشته باشد .آن دو قطب ،همان
طبقات اصلي جامعه هستند.
در قرن هجدهم« ،ديدرو» يكي از انسيکلوپديستها براي اينكه جامعه طبقاتي را
توجيه كند ،ميگفت :جامعه مثل آهنرباست ،همانطور كه هميشه دو قطب مخالف
الزم و ملزوم آهنرباست ،پس طبقات باال و پايين نيز الزمه موجوديت جامعه هستند.
ببينيد چه چيز را با چه چيز شبيه و قياس ميكند .در حقيقت دنياي مغناطيس را به
يك مسأله اجتماعي ،يعني مرحله پيچيدهتري تعميم داده و نتيجهگيري ميكند.
 Encyclopedist -69يا اصحاب دائرهالمعارف ،ماترياليستهاي قرون اوليه بعد از رنسانس ،در قرن
هفدهم و هجدهم كه به آنها اصحاب دائرهالمعارف مي گفتند…
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«اگوست كنت» در تفسير ماشيني از جهان و جامعه و انسان و… ميگفت:
مگر نه اين است كه هر عضوي ،هر مهرهيي بايستي سر جايش قرار بگيرد؟ در
ماشين جامعه هم همينطور! درحاليكه مگر بحث طبقات اين است؟ بله ،هر
مهرهيي بايد سر جايش قرار بگيرد ،ولي معنايش اين نيست كه مث ً
ال اين از بنزين
سوپر استفاده كند و آن يكي از گازوئيل!
نوعي از تعميم سادهسازانه و «قياس معالفارق» ،مشابه همين ديدگاه را ما
در سرگذشت سازماني خودمان ديديم ،براساس يك دگم ،اپورتونيستهاي چپنما
معتقد بودند «سازمان مجاهدين» ،يك سازمان خردهبورژوايي است كه در مسير
حركت خودش بايد شقه شود ،نيمي از آن به چپ ـ كه آقايان هستند! ـ و نيمي
به راست ـ كه ما هستيم! ـ برود .و اين ،توجيه متالشيكردن سازمان بود .اين،
توجيهدادن باالترين جايزه به ارتجاع و استعمار بود ،اين ،توجيه رشددادن جريان
راست ارتجاعي بود70.البته ما امروز از فالن حرفي كه ديدرو يا اگوست كنت
يا… زده است ،يا فالن قياسي كه كردهاند ،ساده رد ميشويم ،ولي اگر برگرديم
و آثار عظيم همين سادهسازي كودكانهيي كه در تاريخ جنبش خودمان در
همين چندساله اخير انجام گرفته را بررسي كنيم ،آنوقت پي خواهيم برد
كه چه زيانهاي اساسي داشته و چه تأثيري بر كل سرنوشت خلق گذاشته

است! آنوقت پي خواهيم برد كه هنگامي كه ،صحبت از درست و غلط ميكنيم،
صحبت از اين ميكنيم كه اگر پيچيدگي و قوانين خاص آن در هر مرحله درك
نشود ،به انحراف و خطا خواهيم رفت؛ چه معنايي دارد.
اين دليل آن چيزها است ،اگر در يك بحث ايدئولوژيك ـ يعني مبناي كار و
حركت ـ اين مسائل را بحث نكنيم ،و اگر اينها روشن نشود ،هر روز اشتباهاتي را
كه هزار بار تكرار شده ،تكرار خواهيم كرد.
چرا ميگوييم سادهسازي كودكانه؟ به اين دليل كه آيا واقعيت ،تالشي سازمان
-70در اين مورد به كتاب «آموزش و تشريح اطالعيه تعيين مواضع سازمان مجاهدين خلق ايران در برابر
جريان اپورتونيستي چپنما» صفحه 39مراجعه كنيد.
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مجاهدين را اقتضاد ميكرد؟ آيا حقانيت داشت؟ ببينيد دگمهاي كودكانه ،عدم
تشخيص مراحل ،سطحي ديدن و ..اينها است با تمام آثار و عوارضش.
اگر از اين قياسهاي كودكانه ،تعميمها ،شبيهسازيها ،الگوبرداريها و سادهسازيها در
زندگي و در بناي ايدئولوژيمان احتراز نكنيم ،مسلمًا تنگنظرانه و با گمراهي قدم
خواهيم برداشت .در هيچ زمينهيي اين شبيهسازيهاي كودكانه نميبايستي ما را بفريبند.
در زمينه اجتماعي هم ،كه اكنون موضوع بحثمان است ،هميشه ميتوان بر
مبناي مشابهت هاي عام ،تحليلهاي اقتصادي ـ اجتماعي عام ،مدام تحليل و
خط ارائه داد ،اين كاري است كه هر فرد الفبا خواندهيي توان آنرا دارد و قادر
به انجامش هست .ولي هنر در ارائه يك تحليل مشخص از اوضاع و احوال

مشخص است .همانگونه كه در قلمرو حيات ،هنر در اين نبود كه وقتي پاي آميب
لرزيد ،بگوييم چون پاي انسان هم تكان ميخورد و ميلرزد ،اين زنده است و آنهم
زنده است؛ ميبايست جوهر حيات را بهدست ميآورديم ،اينجا هم همينطور.
مث ً
ال در مورد جامعه خودمان ،با شبيهسازي و الگوبرداري ،بهسادگي ميتوان
اين كار را انجام داد .شرايط اقتصادي و اجتماعي ايران را با يك كشور ديگر
مقايسه كرده و بعد بدون توجه به ويژگيها و خصوصيات ويژه اين جامعه ،با
الگوسازيهاي ساده مكانيكي ،شيوه مشابه آن كشور را بخواهيم در اينجا پياده
كنيم« .عمار اوزگان» ـ انقالبي الجزايري ـ گفته بود:
«روح يك ملت ماشين نيست كه با پيستون بهحركت دربيايد».
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قوانين انقالب را بايستي از متن روح يك ملت بيرون كشيد واال به نتيجه
نخواهيم رسيد .يكي از داليل اصلي شكست بسياري از احزاب از مشروطه به
اينطرف ،عدم درك خصوصيات ويژه ،يعني همان شرايط و مراحل درونجوش

خاص جامعه ميباشد.
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-71كتاب ارزنده «افضل الجهاد» ،نوشته عمار اوزگان
-72مراجعه كنيد به كتاب «شرح تأسيس و تاريخچه وقايع سازمان مجاهدين خلق ايران» ،از انتشارات
سازمان مجاهدين خلق ايران ،صفحات  9تا 23
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به همين دليل ،در همينجا اجازه بدهيد بر ضرورت هرچه پيچيدهكردن روشها
و اشكال مبارزاتي جديد ،همگام با پيچيدهتر شدن شرايط تأكيد كنيم .يعني از
مجموعه مطالبي كه گفتيم ،چنين نتيجه ميشود:

در مبارزات اجتماعي عليه طبقات سلطهگر هم ،اشكال مبارزه را الزاماً

بايستي با توجه به شرايط آن مرحله و آن مقطع كه مبارزه در آن قرار دارد،
تعيين نمود .اگر روشهاي نوين ،همتراز با اين سطح از پيچيدگي بهكار گرفته
نشود ،روشهاي ساده گذشته ثمربخش نبوده ،به موفقيت منتهي نخواهد شد!

ميگوييد نه! شكستهاي گذشته مبارزات كشورمان ،فرضًا در سالهاي 42ـ 39
را تحليل كنيد ،كام ً
ال مشهود است .شرايط پيچيده ميشود و ما در سادگي بهسر
ميبريم .همان تاكتيكها و روشهاي قبلي الگوسازي ميشوند ،غافل از آنكه آن
روشها ،خاص مراحل قبل بوده اند .قوانين هر مرحله را برحسب پيچيدگي همان
مرحله ،بايستي درك كنيم…

آيا ميتوانيم درسهايي پرارزشتر از اين ،از تكامل بگيريم؟ ميبينيد وقتي
قدمبهقدم جلو ميرويم ،چگونه خود آن مسير بزرگ و كارخانهيي كه مثال زديم،
قدمبهقدم با منطق ذاتي خودش مسائل ما را حل ميكند .يا اق ً
ال به حل نزديك
ميكند؛ و كاش اين صالحيت را داشته باشيم كه تا پايان ،همه منطقها و ترتيبات
تكاملي را گردن بگذاريم.
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