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فصلاول:مختصريازسيرانديشهانساندربارهجهان1
نگاه	 را	 خود	 پيرامون	 جهان	 كنجكاوانه	 هميشه	 بشر	 سال،	 هزاران	 طول	 در	
مي	كرده	است 	درخت،	كوه،	حيوان،	دشت،	دريا،	آب،	آتش،	خورشيد	و	خالصه	

همه	پديده	ها	و	رخدادها،	برايش	سؤال	انگيز	بوده	است 
مظاهر	بي	نهايت	متنوع	هستي،	مورد	سؤال	واقع	مي	شدند	كه	چه	هستند؟	و	
چه	رابطه	يي	با	هم	دارند؟	مظاهري	كه	در	لوح	ضمير	بشر،	به	طور	مجزا	و	جداگانه،	
دورانهاي	 در	 باشد 	 شده	 روشن	 هم	 با	 آنها	 رابطه	 اين	كه	 بدون	 مي	بست؛	 نقش	
باستان	به	دليل	عدم	كفايت	رشد	ذهني	و	علمي،	طبيعي	بود	كه	انسان	از	درك	
ببيند 	چرا	كه	شناخت	يك	 را	جداجدا	 آنها	 و	 باشد	 اين	مظاهر	عاجز	 بين	 رابطه	
شيئ	يا	پديده،	در	نهايت	يعني	شناخت	روابط	آن	با	ديگر	پديده	ها	يا	روابطي	كه	

از	خودش	بروز	مي	دهد2 
1-براي	روشن	شدن	زمينه	بحث،	خالصه	يي	از	سير	انديشه	انسان	درباره	جهان	را	ذكر	مي	كنيم 	اگرچه	
براي	بسياري	از	شما،	اين	مطالب	تكراري	است؛	ولي	از	آن	جا	كه	مي	خواهيم	آخرين	نظرات	را	در	مورد	
تكامل	جهان	بيان	كنيم،	بهتر	است	با	پروسه	يي	كه	بشر	براي	رسيدن	به	اين	نظرات،	طي	كرده	است؛	

آشنا	شويم 	
2-به	عنوان	مثال،	ما	دو	نفر	را	كه	با	هم	برادر	باشند،	خوب	نشاخته	ايم؛	مگر	اين	كه	بدانيم	با	هم	رابطه	
با	هم	چه	 برادري	دارند 	به	همين	ترتيب	ما	نه	آب	و	نه	آتش	را	نشناخته	ايم،	مگر	اين	كه	بفهميم	
نسبتي	دارند 	هم	چنان	كه	اساسًا	يك	نيرو	را	در	روابطي	كه	با	ساير	نيروها	از	خودش	بروز	مي	دهد،	

بايد	شناخت؛	يعني	در	موضعگيري	و	حركات	سياسي	و	از	برخوردهايش 	
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هم	 با	 را	 مختلف	 اشياي	 روابط	 نمي	توانست	 اين	كه	 به	دليل	 انسان	 به	هرحال	
تميز	دهد،	در	نهايت	خداگونه	ها	يا	رب	النوعهايي	هم	براي	هر	كدام	از	اين	مظاهر	

قائل	مي	شد3 
در	واقع،	ما	در	جهاني	هستيم،	كه	در	آن،	هزاران	چرايي	وجود	دارد 	مسائلي	كه	
علت	وجودي	آنها،	با	چشمان	معمولي	انسان،	ديده	نمي	شوند 	براي	نمونه،	چرا	ماه	
هميشه	به	دور	زمين	مي	چرخد؟	باران	چگونه	مي	بارد؟	عامل	زمين	لرزه	چيست؟	
آذرخش	چگونه	به	يك	باره،	تاريكي	و	سكوت	شب	را	مي	دُرُد؟	امروز	با	پيشرفت	

دانش	بشري،	پاسخ	اين	پرسشها	براي	ما	به	سادگي	روشن	است 	
اما	در	دنياي	كهن،	از	آنجايي	كه	انسان	به	علت	اين	پديده	ها	آشنا	نبود،	از	
طرفي	به	خاطر	ويژگي	اش	كه	همواره	در	پي	پاسخ	به	چراييها	بود،	»اسطوره	ها«	

يا	»خداگونه	ها«	را	پديد	مي	آورد 
براي	نمونه،	در	يونان	باستان،	»ولكان«	خداي	آتشفشان	و	نماد	جنگ	بود 	

گمان	 باستان	 دوران	 انسان	 و	 بود	 گياهان	 خداگونة	 	Fluorine »فلور«	
مي	كرد	گياهان	از	آن	نشأت	گرفته	اند 

»زئوس«	zeus	خداي	آسمانها	و	روشنايي	بود 
اما	با	پيشرفت	دانش	و	در	جريان	مبارزة	توليدي	و	رشد	فكري	بشر،	آب	باريكة	
شناخت	انسان	از	جهان،	گسترده	تر	شد	و	رودي	شد	كه	هر	چه	جلوتر	مي	رفت،	
گستره	و	ژرفناي	آن،	بيشتر	مي	گشت 	بدين	ترتيب،	شناخت	انسان	از	پديده	ها	و	
جهان	پيرامون،	از	سطح	به	عمق	رسوخ	كرد 	فهم	سطحي	از	پديده	ها،	جاي	خود	

را	به	ادراك	و	فهم	تعقلي	و	ژرف	بخشيد 
به	ويژه	هنگامي	كه		انسان	از	دوران	سياه	و	قيرگون	سده	هاي	ميانه،	به	بيرون	
گام	گذاشت،	اين	فهم	و	ادراك	از	پديده	ها،	ژرفناي	بسيار	بيشتري	پيدا	كرد 	چرا	
3-البته	در	اين	قسمت	بحث،	صرفًا	اديان	خودبه	خودي	را	مدنظر	داريم	كه	در	مورد	آنها	در	كتاب	دوم	
اشاره	 بشري،	 انديشه	 تكامل	 در	 توحيدي	 انبياي	 و	 اديان	 تأثير	 به	 فعاًل	 و	 شد	 خواهد	 داده	 توضيح	

نمي	كنيم 	
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كه	انسان	برخوردهاي	عملي	را	جايگزين	برخوردهاي	اسكوالستيكي	كرد 
بدين	ترتيب،	با	پيشرفت	دانش	و	در	ساية	گسترده	و	ژرف	شدن	فهم	و	ادراك	

تعقلي	بشر،	انسان	به	يك	حقيقت	در	جهان	پي	برد:	
تعقلي	 ادراك	 اين	 سايه	 در	 يعني	 علوم،	 پيشرفت	 با	 كه	 بود	 بدين	ترتيب	 	
و	 تضادها	 اختالفات،	 تمام	 به	رغم	 ـ	 هستي	 مختلف	 مظاهر	 وحدت	 بحث؛	 مورد	
كل	 يك	 ما	 جهان	 علمي،	 نظرگاه	 از	 بنابراين	 رسيد 	 به	اثبات	 ـ	 گوناگونيهايشان	
يكپارچه	به	نظر	مي	رسد 	از	كوچكترين	ذرات	تا	بزرگترين	كرات،	از	آب	تا	آتش،	
همه،	اجزا	و	اندام	بدن	واحدي	به	نظر	مي	رسند،	كه	رابطه	شان	با	هم،	به	طور	نسبي،	

مشخص	است 
بدين	ترتيب	نظرگاه	وحدت	گرايانه	رشد	كرده؛	نظرگاهي	كه	در	جريان	توفقش،	
اصواًل	 كند 	 پيدا	 مختلف	 مظاهر	 اين	 براي	 واحدي	 بستر	 و	 منشأ	 كه	 بود	 مايل	
بر	 يعني	وقوف	 يافتن	و	درك	كردن،	 را	 يعني	خاستگاه	شيئي	موردنظر	 شناختن،	

منشأ	و	بر	جريان	»شدنش«	ـ	جرياني	كه	تا	اين	جا	رسيده	ـ	از	كجا	آمده	است؟
هستي،	 بنيادين	 عناصر	 سوي	 به	 انسان	 انديشة	 دريچة	 باستان،	 دوران	 در	
عناصري	كه	تمامي	پديده	ها	از	آنها	ساخته	شده	اند،	بسيار	تنگ	بود 	از	اين	رو،	در	
مورد	اين	عناصر	بنيادين،	نظرات	مختلفي	وجود	داشت 	دانشمندان	و	فالسفه	اي	
بودند	كه	گمان	مي	كردند	جهان،	با	تمامي	نمودهايش،	خورشيد،	ماه،	مذاِب	گرِم	
از	4	عنصر	 پديده	ها،	 تمامي	 و	 مناطق	قطبي	 يِخ	 آتشفشان،	كوههاي	 از	 برآمده	

بنيادين	ساخته	شده	اند 	آب،	خاك،	باد	و	آتش 	
بر	همين	پايه،	مزاجها	و	طبعهاي	مختلف	انساني	را	نيز،	تفسير	مي	كردند 	

پديده	هاي	 را،	 جهان	 منشاء	 كه	 بودند	 هم	 ديگري	 دانشمندان	 و	 فيلسوفان	
ديگري	مي	دانستند 

باور	بود	كه	 اين	 از	ميالد،	بر	 »طالس«	4،	فيلسوف	و	دانشمند	سدة	6	پيش	

4-طالس	فيلسوف	بزرگ	يوناني	كه	در	قرن	ششم	قبل	از	ميالد	در	زندگي	مي	كرده	است،	و	كارهايش	در	
زمينه	هندسه	مشهور	است 	
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جوهر	جهان	يا	ماده	المواد	هستي،	آب	است 	طالس	گمان	مي	كرد	تمامي	پديده	ها	
از	آب	ساخته	شده	اند 

تمامي	 جوهر	 را	 هوا	 باستان،	 دوران	 از	 ديگر	 فيلسوفي	 	، »آناكسيماند«5	
پديده	هاي	جهان	مي	دانست 	

»هراكليتوس«	Heraclitus	فيلسوف	سدة	5	پيش	از	ميالد،	بر	اين	باور	بود	
كه	آتش	عنصر	بنيادين	هستي	و	سازندة	تمامي	پديده	هاست 

اما	مهمترين	تئوري	دوران	باستان	دربارة	جوهر	هستي،	ديدگاه	ارسطو	بود6	 	
نظريه	اي	كه	تقريبا	تا	سدة	16	ميالدي،	بر	سراسر	افكار	اروپا	تسّلط	داشت 

به	باور	ارسطو،	جهان	ما	كره	ايست	كه	خود	داخل	كره	اي	ديگر	قرار	دارد 	آن	
كره	نيز	داخل	كره	اي	ديگر؛	روندي	كه	ادامه	دارد 	ارسطو	هر	يك	از	اين	كرات	

را،	يك	فلك	مي	دانست 
پيش	از	ارسطو	نيز،	»فيثاغورثی	ها«	دربارة	اينكه	شكل	زمين	به	صورت	كره	
استدالل	 بود 	 ذهني	 شناختي	 تنها	 آنها،	 شناخت	 اما	 بودند 	 گفته	 مطالبي	 است،	
كروي	بودن	زمين	را	به	اين	علت	بيان	ميكردند	كه	چون	دايره	كامل	ترين	شكل	
است	و	ما	هم	بايد	در	پديده	اي	كامل	زندگي	كنيم،	بنابراين،	زندگي	گاه	ما،	زمين،	

بايد	كروي	باشد 
در	رابطه	با	جهان	نيز،	با	همين	روشهاي	ذهني،	باورهايي	داشتند 	براي	نمونه،	
عدد	 	10 را	 جهان	 سياره	هاي	 تعداد	 باستان،	 دانشمندان	 از	 يكي	 »فيلوالئوس«،	
مي	دانست 	استدالل	او	چنين	بود	كه	چون	تعداد	انگشتان	دست	انسان	10	عدد	
است،	10	نيز	مبناي	شمارش	است،	پس	جهان	نيز	بايد	از	10	سياره	تشكيل	شده	
باشد 	اما	چون	با	محاسباتي	كه	مي	كرد،	يكي	از	آنها	را	نمي	يافت،	به	اين	نتيجه	

مي	رسيد	كه	يك	سيارة	نامرئي	و	ناشناخته	هم	بايد	وجود	داشته	باشد 
5-مراجعه	كنيد	به	كتاب	سير	حكمت	در	اروپا،	جلد	اول،	صفحه4	

6-نظريه	مركزيت	زمين	كه	بعدها	به	وسيله	بطلميوس	نيز	بيان	شده	محور	اين	تفكرات	است 	براي	مطالعه	
بيشتر	به	كتاب	تاريخ	علم	نوشته	جرج	سارتن	يا	تاريخ	علوم	تأليف	پير	روسو	مراجعه	شود 
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يا	 عنصر	 نسبت	 انسان	 درك	 مورد	 در	 بي	پايه	 و	 ذهني	 افكار	 اين	قبيل	 نظير	
عناصر	بنيادين	جهان،	و	خود	جهان،	در	سراسر	قرون	وسطي	نيز	)عليرغم	شدت		و	

ضعفش(	حاكم	بود7 
بعدها،	از	قرن	پانزدهم	به	بعد	و	به	خصوص	در	قرن	شانزدهم،	بعد	از	خروج	
از	تاريكخانه	قرون	وسطي،	كه	با	نهضت	رنسانس	از	ايتاليا	شروع	شد	ـ	نهضت	و	
جريان	تجديد	حيات	علمي	و	ادبي	و	هنري	ـ	سرانجام	به	برخوردهاي	علمي	جديد	
با	كليسايي	كه	 با	اسكوالستيسم،	مخالفت	 منتهي	شد؛	طبيعتًا	هرگونه	مخالفتي	
حافظ	اين	طرز	تفكر	بود،	با	اين	نظرگاه	و	از	قِبل	اين	نظرگاه	حرفهايش	را	پيش	
مي	برد،	محسوب	مي	شد 	پس	شايد	بي	جهت	نباشد	كه	مي	بينيم	پيشرفت	گام	به	گام	

علم	در	اروپا،	همراه	با	عقب	نشيني	گام	به	گام	كليسا	بوده	است8 
در	چنين	شرايطي،	هنگامي	كه	جهان	گام	بر	سدة	شانزده	ميالدي	گذاشت،	
كپرنيك	حقيقت	بزرگي	را	كشف	كرد 	كپرنيك	كشف	كرد	كه	زمين	ما	مركز	جهان	

نيست؛	اين	خورشيد	است	كه	در	مركز	قرار	گرفته	و	زمين	به	دور	آن	مي	گردد 
بنيان	 تئوري	 اين	 گاليله،	 ايتاليايي،	 دانشمند	 تالشهاي	 با	 	،17 سدة	 در	 آنگاه	

علمي	تري	پيدا	كرد 
كشتي	 بادبان	 بر	 	،17 سدة	 فرانسوي	 فيلسوف	 و	 دانشمند	 دكارت،	 هم	چنين	
دانش	بشري	دميد	و	آن	را	به	گسترة	بزرگتري	از	اقيانوِس	حقيقت	هستي،	رهمنون	

ساخت 	
در	سدة	18،	انسان	الكتريسيتة	ساكن	را	كشف	كرد 	

در	همين	زمان،	در	پهنة	زيست	شناسي،	المارك	براي	نخستين	بار	يك	تئوري	
شكل	 به	 جهان	 ابتداي	 از	 زنده،	 موجودات	 كه	 گفت	 المارك	 كرد 	 ارائه	 شگفت	

7-	وقتي	از	قرون	وسطي	و	مكتب	حاكمش	يعني	»اسكوالستيسم«	صحبت	مي	كنيم،	ضمنًا	در	نظر	داريم	
كه	دوران،	دوران	فئودالي	است	و	فلسفه	ثبات	و	سكون	حاكم	است؛	در	چنين	دوراني	نظرگاه،	نظرگاه	

منطق	صوري	خواهد	بود،	كه	با	سطحي	نگري	تمام	با	اشيا	و	جهان	برخورد	مي	كند 	
8-	طبيعتًا	اين	موضوع	ربطي	به	اسالم	ندارد	و	در	مورد	آن	صادق	نيست 	
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كنوني	نبوده	اند 	اين،	سايه	اي	از	تئوري	»تبدل	انواع«	بود 
با	ورود	جهان	به	سدة	19	ميالدي،	در	زمينة	كيهان	شناسي	انسان	دستاوردهاي	
بيشتري	داشت 	با	تجزية	طيفي	نور،	دانش	فيزيك	ستاره	ها	بنيانگذاري	شد 	اختراع	
دستگاههايي	مانند	»اسپكتروسكوپ«9،	به	انسان	توان	عكسبرداري	از	آسمان	را	

داد؛	اين	گونه،	پردة	اسرار	ناشناختة	فضا،	بيش	از	پيش	از	برابر	انسان	فرو	افتاد 
براي	نمونه،	روشن	شد	كه	خورشيد	داراي	هسته	اي	با	حرارت	بسيار	باالست 	
از	طرفي،	با	تجزية	طيفي،	انسان	توانست	عناصر	سازندة	ستارگان	را	كشف	كند	
و	با	شگفتي	بفهمد	كه	مواد	تشكيل	دهندة	ستارگان،	همان	مواد	تشكيل	دهندة	

زمين	است 
از	 يكي	 كه	 شد	 حاصل	 نتايجي	 ـ	 كردم	 اشاره	 قباًل	 كه	 ـ	 طيفي	 تجزيه	 از	
مهمترينش	اين	بود	كه	معلوم	شد،	ستاره	ها	هم	از	همان	موادي	تشكيل	شده	اند	
كه	زمين	و	همه	منظومه	شمسي	را	ساخته	اند 	اين	يك	گام	بسيار	مهم	بود	كه	ما	
را	به	آن	بنيادها	و	عناصري	كه	سازنده	همه	چيز	بودند،	و	رابطه	بين	اشيا	و	مظاهر	

مختلف	را	برمال	مي	كنند،	نزديك	مي	كرد 
بعدًا	تئوري	الكترومغناطيسي	نور	عرضه	شد	و	به	دنبال	آن،	قوانين	ترموديناميك	

جهان	آشكارتر	شد 	و	به	اين	ترتيب	با	يك	جهان	بيني	جديدي	مواجه	شدند 
اجازه	بدهيد	به	طور	موقت	داستان	را	در	اين	جا	قطع	كنيم 	چرا	كه	الزم	است	در	
مورد	اين	جهان	بيني	و	اين	طرز	تفكر،	يعني	نظرگاه	»مكانيكي«	كمي	صحبت	كنيم 

بعد	از	كشف	قوانين	ترموديناميك،	نظر	بعضي	از	دانشمندان	اين	بود	كه	تنها	
اين	كه	 بدون	 ـ	 ترتيب	 اين	 به	 است 	 مكانيكي	 انرژي	 جهان،	 در	 موجود	 انرژي	
بخواهيم	بحثمان	را	زياد	گسترش	بدهيم	ـ	جهان	به	مثابه	»ماشين«	در	نظر	گرفته	

مي	شد؛	جهان	به	مثابه	ساعت،	جهان	به	مثابه	ماشين!
جهاني	كه	در	روزهاي	اول	زندگي	بشر	اين	قدر	پراكنده	و	گسسته	به	نظر	مي	آمد،	

-9	spectroscope	يا	طيف	نما،	دستگاهي	است	كه	براي	تجزيه	نور	و	سنجش	طول	موج	نورهاي	
مختلف	موجود	در	طيف	نور	به	كار	مي	رود 	
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با	 انتظام	پيدا	كرده	كه	به	مثابه	يك	ماشين	ـ	كه	اجزاي	مختلفش	 اكنون	چنان	
هم	رابطه	دارند	ـ	در	نظر	گرفته	شده	است 	ولي	طبيعي	است	كه	وحدت	چنين	
مجموعه	يي،	وحدتي	ماشيني	است،	وحدتي	است	كه	از	بيرون	آن	تأمين	مي	شود،	
درون	جوش	نيست،	برون	ذات	است 	مي	دانيم	كه	وحدت	اجزاي	ماشين،	با	وحدت	
اعضاي	بدن	تفاوت	بسيار	زيادي	دارد؛	وحدت	ماشيني	به	مقدار	زيادي	گسسته	
است	و	پيوسته	نيست 	يعني	ارتباط	بين	اجزاي	مختلف	ماشين،	ارتباطي	است	سرد،	

خشك	و	بي	روح؛	نه	گرم،	ظريف	و	حساس 
نظرگاه مكانيكي،	كه	جهان	را	هم	چون	ماشين	نگاه	مي	كرد،	اگرچه	به	نسبت	
دستاوردهاي	قبلي	بشر،	پيشرفت	زيادي	بود	و	بعضي	از	مسائل	را	نيز	حل	مي	نمود،	
ولي	در	بسياري	از	مسائل	هم،	گمراه	مي	كرد 	زيرا	تفاوتهاي	كيفي	پديده	ها	را	در	

نظر	نمي	گرفت 	هم	چنان	كه	به	بدن	انسان	نيز	هم	چون	ماشين	مي	نگريست!
چه	 كرده،	 حل	 نظرگاه	 اين	 كه	 مسائلي	 مقابل	 در	 دهيم	 نشان	 اين	كه	 براي	

جاهايي	هم	گمراه	كرده	است،	ناگزير	مثالي	مي	آوريم:
مسأله	»حيات«	را	در	نظر	بگيريم؛	مسأله	يي	كه	از	همان	ابتدا	براي	بشر	مطرح	بود 

در	آغاز،	بشر	با	يك	قياس	به	نفِس	ساده	سازانه،	چنين	تصور	مي	كرد	كه	همه	
اشيا	حيات	دارند،	همه	زنده	اند،	سنگ،	چوب	و…	ليكن	بعدًا	با	درك	تفاوتهايي	
كه	موجود	زنده،	در	قياس	با	موجود	غيرزنده،	از	خودش	نشان	مي	داد،	اين	تصور	
كه	همه	چيز	زنده	است،	از	مقبوليت	افتاد 	زيرا	بشر	توانست	با	گسترش	و	پيشرفت	

دانش	طبقه	بندي،	بين	موجودات	زنده	و	غيرزنده	تفاوت	قائل	شود 
اما	اين	بار	پاسخ	به	مفهوم	حيات،	از	مشاهدات	سطحي	شروع	شد 	مثاًل	از	آن	جا	كه	
در	خاك	مرطوب	كرم	مي	لولد،	يا	در	داخل	گوشت	گنديده	كه	قباًل	آثاري	از	حيات	در	
آن	وجود	نداشت،	موجوداتي	شروع	به	نشو	و	نما	مي	كنند؛	اين	طور	به	نظر	مي	رسيد	كه	
اين	موجودات	نه	از	والدين	بالفصل	خودشان	ـ	از	موجودات	زنده	ديگر	ـ	بلكه	گويا	
»خلق الساعه«	و	خودبه	خود،	در	محيط	مساعد،	از	ماده	بي	جان	مي	توانند	ايجاد	شوند 	از	
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اين	جا	نظريه	»خلق	الساعه«	حيات	شكل	گرفت،	كه	در	سراسر	دوران	حكومت	فلسفه	
اسكوالستيك،	در	قلمروي	زيست	شناسي،	تنها	نظريه	مسلط	بود 	فالسفه	آن	دوران	
فكر	مي	كردند	كه	موجودات	زنده	گوناگون	از	داخل	آب،	چوب،	ِپِهن،	خاك	مرطوب	

و…	يا	به	قول	بعضي	ديگر،	از	تأثير	بخارات	خورشيد	بر	روي	خاك،	ايجاد	مي	شوند 
پيش	از	آن	نيز،	ارسطو	نظريه	اي	دربارة	چگونگي	به	وجود	آمدن	دنياي	زنده،	
ارائه	كرده	بود 	به	باور	ارسطو،	در	جهان	عناصر	چهارگانه	اي	وجود	دارند 	آب،	خاك،	
آتش	و	هوا 	ارسطو	مي	پنداشت	كه	از	ابتدا	»روح«،	در	اين	عناصر	چهارگانه	وجود	
دارد 	حال	بسته	به	اينكه	در	ساختمان	يك	موجود	زنده،	كدام	يك	از	اين	عناصر	
وجه	غالب	را	داشته	باشد،	موجودات	خاصي	در	آن	شرايط	مناسب،	خلق	مي	شوند 

براي	نمونه،	بر	پاية	اين	بينش	ارسطو،	گياهان	محصول	خاك	هستند؛	جانوران	
اجرام	 ساكنان	 و	 هستند	 هوا	 ساختة	 زميني،	 جانواران	 آمده	اند؛	 پديد	 آبها	 از	 آبي	

آسماني،	از	آتش	پديد	آمده	اند 
اما	هنگامي	كه	قطار	دانش	بشر،	به	نيمة	سدة	هفدهم	ميالدي	رسيد،	نظرية	
»خلق	الساعه«،	ضربه	اي	جدي	دريافت	كرد 	چرا	كه	پيشرفت	دانش	بشري،	پاية	
اسكوالستيكي	اين	نظريه	را	رد	كرد 	آرام	آرام،	چشم	انسان	به	اين	حقيقت	باز	شد	

كه	موجودات	زنده،	يك	باره	به	وجود	نمي	آيند 
لويي	پاستور،	دانشمند	فرانسوي،	با	آزمايشهاي	مختلف	دريافت	كه	اين	برداشت	
كه	از	آبگوشت	يا	محيطهاي	مشابه،	موجودات	زنده	اي	مانند	كرم	و	پشه	توليد	شوند،	

اشتباه	است 	اين	چنين،	ديگر	ترديدي	در	بطالن	نظرية	خلق	الساعه،	باقي	نماند 
ولي هنوز اين مسأله باقي ماند كه: پس حيات و منشأ آن چيست؟

	نظرگاهي	كه	جهان	را	هم	چون	ماشين	مي	بيند	و	 در	اين	دوران	نظرگاه	مكانيكيـ	
	به	دنبال	پاسخ	به	مسأله	حيات،	 طبيعتًا	از	نظر	فلسفي	هم	ماترياليست	و	مادي	است10ـ	
درست	به	نقطه	مقابل	اسكوالستيكها	رسيد،	يعني	مرز	بين	حيات	و	غيرحيات	را	ناديده	

10-در	مورد	مكانيستهاي	الهي	يا	»دئيست«ها	بعدًا	صحبت	خواهيم	كرد 	
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گرفت	و	فراموش	كرد 	به	اين	معني	كه	مي	پنداشتند،	حيات	را	نيز	هم	چون	ماشين	
مي	توان	با	استفاده	از	قوانين	فيزيك	و	شيمي	تجزيه	و	تحليل	نمود،	تفسير	كرد	و	
توضيح	داد 	اين	تالش	براي	ساده	كردن،	براي	لوث	و	مبتذل	كردن	»ارگانيسم«،	موجود	
زنده	و	بدن،	تا	حد	دستگاههاي	ماشيني	و	مكانيكي،	استدالالتي	از	اين	قبيل	داشت	
كه	مثاًل؛	مگر	آدم	غذا	نمي	خورد؟	كار	نمي	كند؟	راه	نمي	رود؟	به	همين	ترتيب	سوخت،	

غذاي	ماشين	است 	ماشين	حركت	مي	كند،	انرژي	پس	مي	دهد	و	كار	مي	كند11 
و	يك	 زنده	 بين	موجود	 تمايز	كيفي	 است؟	پس	 فقط	همين	 آيا	مسأله	 ولي	

دستگاه	ماشين	كجاست؟
مي	بينيم	كه	نظرگاه	مكانيكي	در	عين	پاسخ	دادن	به	برخي	سؤالها،	در	بسياري	

مسائل	ديگر،	به	جاي	اين	كه	راه	نشان	بدهد،	گمراه	مي	كرد 
و	 غني	تر	 روزبه	روز	 بشري	 دستاوردهاي	 شاهد	 نوزدهم،	 قرن	 در	 به	هرحال	
بيشتر		مي	گشت 	با	بنيانگذاري	علم	فيزيولوژي	يا	زيست	شناسي	و	پس	از	كشف	
قلمرو	 در	 تكامل	 نظريه	 ورود	 براي	 راه	 ريز،	 تك	سلولي	 موجودات	 و	 ميكرب	

زيست	شناسي	باز	شد 
تا	قبل	از	اين	تصور	مي	شد	كه	موجودات	زنده	متفاوت،	از	مبدأهاي	متكثر	و	
انسان	بوده،	 تا	دنيا	دنيا	بوده،	مثاًل	اسب	بوده،	 ايجاد	شده	اند؛	 منشأهاي	مختلف	

درختان	و	جانواران	و…	بوده	است 
يكديگر	 به	 زنده	 موجودات	 تبديل	 مورد	 در	 فرضيه	يي	 »المارك«	 ابتدا	 در	
مطرح	نمود؛	كه	موجودات	زنده،	مي	توانند	به	هم	تبديل	شده	باشند 	مي	بينيم	كه	
حركت،	به	سمت	منشأ	واحد	ميل	مي	كند	و	بعدًا	هرچه	جلوتر	مي	رويم	با	مطالعات	

ديرين	شناسي،	زمين	شناسي	و…	اين	مسأله	بيشتر	اثبات	مي	گردد 
آزمايشهاي	گوناگون	 از	مشاهدات،	تفكرات	و	 در	سال1858	»داروين«	پس	
كتابي	را	به	نام	»اصل	انواع«	تدوين	نمود	كه	غوغايي	به	پا	كرد 	حسب	المعمول	

11-	براي	توضيح	بيشتر	به	كتاب	»حيات؛	طبيعت،	منشأ	و	تكامل	آن«	مراجعه	كنيد 	
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كليسا	به	مخالفت	پرداخت 	چكيده	كتاب	اين	بود	كه	انواع موجودات و جانداران 
مختلف، اصل واحدي دارند و به قول قرآن و تفسير بسيار نغزي كه پدر طالقاني 

كرده است، »نفس واحده« هستند.
افكار	آن	زمان	و	قبل	از	آن،	موجودات	زنده	را	جداجدا	مي	ديدند،	براي	هر	كدام	
از	حيوانات	و	جانداران	مختلف،	اصل	جداگانه	يي	تصور	مي	رفت 	حال	آن	كه	داروين	
اين	فرضيه	را	مطرح	نمود	كه	حيوانات	از	هم	مشتق	شده	يا	به	هم	تبديل	شده	اند 

همان	طور	كه	قبل	از	»كپلر«	و	»كپرنيك«	ديديم	كه	زمين،	مركز	هستي	تصور	
مي	شد؛	اين	جا	هم	همين	طور 	قبل	از	انقالبي	كه	داروين	ايجاد	كرد،	انسان	بدون	
درك	رابطه	اش	با	جانداران،	مركز	و	اصل	و	اساس	آنها	تلقي	مي	شد 	ولي	بعدها	
با	كشف	ارتباط	بين	جانداران	و	جانورهاي	مختلف،	مسير	روشن	شد 	اين	نظريه،	
انقالبي	در	زيست	شناسي	ايجاد	كرد	كه	دامنه	اش	به	همه	علوم	هم	كشيده	شد	و	

ديناميزم،	يعني	موتور	محركه	جديدي	براي	دنياي	علم	شد 
البته	امروز	ديگر	حرفهاي	داروين،	چندان	استحكام	و	ارزش	علمي	ندارد12 	ولي	
در	اين	جا	در	مورد	اصل	تكامل	جانوري	صحبت	مي	كنيم،	و	اين	را	مي	گوييم	انقالب 

تا	پيش	از	انقالبي	كه	كشف	داروين،	در	مورد	زيست	شناسي	ايجاد	كرد،	انسان	
نقطة	 رو،	گمان	مي	كرد	 اين	 از	 رابطه	اي	نمي	ديد 	 ميان	خود	و	ساير	جانداران،	

مركزي	موجودات	زنده،	مركز	و	اصل	و	اساس،	خودش	است؛	يعني	انسان 
چارلز	داروين	با	انتشار	كتاب	»دربارة	اصل	انواع	از	راه	انتخاب	طبيعي«،	نظرية	
به	وجود	 انقالبي	 اين	نظريه،	در	دنياي	زيست	شناسي	 بيان	كرد 	 را	 تكامل	خود	
آورد 	يك	دگرگوني	كه	آثار	آن	به	ساير	پهنه	هاي	دانش	بشري	هم	راه	برد 	نظرية	

تكامل	داروين،	ديناميزم	و	موتور	محركة	جديدي	براي	جهان	دانش	شد 	
با	دستاوردهاي	داروين،	سلسله	مراتب	و	روابط	جانداران	مختلف	روشن	شد 	تا	
آن	زمان،	انسان	هر	كدام	از		جانوران	را	جداي	از	ساير	جانداران	مي	ديد 	اسبي	كه	

12-	به	جزئياتش	وارد	نمي	شوم 	
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يورتمه	كنان	در	مرغزارها	مي	دود،	هيچ	رابطة	وجودي	با	ساير	جانداران	نداشت؛	
عقابي	باْل	گستر	در	آسمان،	از	ساير	جانداران	جدا	بود؛	نهنگي	شناور	در	اقيانوس،	
تنها	رابطة	وجودياش	در	چارچوب	گونة	نهنگها	معنا	مي	داد؛	و	انسان	نيز،	وجود	

خود	را	در	رابطه	با	هيچ	جاندار	ديگري	نمي	ديد 	
حال	با	كشف	داروين،	روشن	شد	كه	از	نظر	وجودي،	تمامي	موجودات	زنده،	
در	رابطه	اي	تنگاتنگ	با	يكديگر	هستند 	مانند	يك	زنجير،	در	يك	سلسله	مراتب	

مشخص،	در	پي	يكديگر	قرار	گرفته	اند 
در	اين	جا	موضوعي	كه	قباًل	ناتمام	گذاشتيم،	تداعي	مي	شود 	در	گذشته	بين	
دنياي	مرده	و	دنياي	زنده،	دنياي	باحيات	و	دنياي	بي	حيات،	خأل	و	مرزي	پرناشدني	
وجود	داشت 	بعدًا	فرضيات	جديد	زيست	شناسي،	اين	مرز	را	هم	پر	كرد 	يعني	جاده	
از	دنياي	غيرزنده	به	دنياي	زنده،	هموار	شد 	معلوم	شد	كه	حتي	معماي	حيات	را	
بايد	در	ماقبل	خودش،	در	اجسام	آلي	كه	در	روي	كره	زمين	بودند،	جستجو	كرد 	

بنابراين	خأل،	مطلقًا	وجود	ندارد 
آخرين  در  كه  است،  كامل شدن  حال  در  زنجيري  گويا  مي	كنيد؛	 مالحظه	
حلقه اش، انسان قرار دارد 	همان	طور	كه	داروين	نشان	داده	بود	كه	سرچشمه	
موجودات	عالي	را	بايد	در	تحول	و	تكامل	سيستمهاي	ساده	اوليه	پيدا	كرد،	بعدًا	
سرچشمه	حيات	را	هم	در	تحول	سيستمهاي	بسيار	ساده	تري	پيدا	كردند	و	زنجير	

پديده	ها	به	كمال	گرائيد 
پس	مشاهده	مي	كنيم	كه	مظاهر	مختلف	هستي	مورد	مطالعه	ما،	يعني	انسان،	
حيوان،	كوه،	دريا	و…	هم	چون	يك	زنجير	به	هم	پيوسته	در	ارتباط	با	يكديگر	قرار	
گرفتند	و	گسستگي	قبلي	كه	در	اين	زنجير	تصور	مي	شد،	از	ميان	رفت 	به	اين	
ترتيب،	يك	به	هم	پيوستگي	ديگر،	در	زنجير	وجود	و	هستي،	كه	ما	در	آن	محاط	

هستيم،	آشكار	شد 
تقريبًا	هم	زمان	با	كارهاي	داروين،	از	نظر	جامعه	شاسي	هم	تالشهايي	به	وسيله	
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»ماركس«	صورت	گرفت	ـ	صرفنظر	از	ورود	در	خود	تئوري	ـ	و	چگونگي	تكامل	
اجتماعي	هم	روشن	شد 	معلوم	شد	كه	جوامع	اصاًل	از	اول	به	اين	صورت	نبوده	اند،	
از	اول	ارباب	و	رعيت،	كارگر	و	سرمايه	دار	نبوده	است؛	اينها	هم	مثل	آن	سلسله	هاي	
تكاملي	قبلي،	مراتبي	دارند	و	به	هم	تبديل	شده	اند 	هر	نظام	و	سيستم	اجتماعي،	
از	داخل	ديگري	بيرون	آمده	است 	پس،	يك»گسست«	ديگر	نيز	پر	شد،	و	باز	هم	
زنجير	رو	به	كمال	رفت 	تا	اين	جا	سلسله	تحوالت	اجتماعي	و	سلسله	تحوالت	

جانوري	را	داريم،	و	حاال	باز	ادامه	مي	دهيم 
خاصي	 نظم	 با	 را	 عناصر	 جدول	 بزرگ،	 شيميدان	 »مندليف«	 سال1869	 در	
تنظيم	كرد 	تا	آن	موقع	حدود	60	تا	70	عنصر	شناخته	شده	بود،	ولي	طبقه	بندي	

منظم	نداشت13 	
ارائه	 پاية	نظمي	ويژه	 بر	 را	 دانشمند	روسي،	جدول	عناصر	مختلف	 مندليف،	
كرد 	تا	آن	زمان	حدود	63	عنصر	شناخته	شده	بود 	اما	اين	عناصر،	طبقه	بندي	
و	نظمي	نداشت 	طبقه	بندي	يعني	دست	يافتن	به	شناخت	پديده 	جدول	مندليف،	
عناصر	را	دسته	بندي	كرد	و	بر	پاية	نظم	و	قانونمندي،	كنار	يكديگر	چيد 	طوري	
كه	جاي	هر	عنصر،	در	جدول	مندليف	مشخص	شد 	اين	نظم	و	طبقه	بندي،	حتي	

توان	پيش	بيني	عناصري	را	داشت	كه	هنوز	يافت	نشده	بودند 	
پس	از	اين	كشف	بزرگ،	جهشي	ديگر	در	اكتشافات	انسان،	راه	را	بر	فهم	اسرار	
دروني	ماده،	هموار	ساخت 	اين	جهش،	كشف	اشعة	ايكس	يا	اشعة	كاتوديك	بود 

تئوري	اتمي	بوهر	و	كشف	ايزوتوِپ	اتمهاي	مختلف،	ترديدي	باقي	نگذاشت	
كه	اتم	از	يك	هستة	مركزي	با	بار	مثبت	تشكيل	شده	است	كه	الكترونهايی	با	بار	

منفي،	پيرامون	آن	در	گردش	است 	
نويد	 را	 سخت	 گردنة	 يك	 از	 انسان،	 دانش	 پيشرفت	 قطار	 عبور	 كشف،	 اين	
مي	داد 	چرا	كه	انسان	از	ديرباز	در	پي	فهم		راز	ساختار	دروني	ماده	بود	و	اينك	

13-	اساسًا	طبقه	بندي	پديده	ها،	يعني	مشخص	نمودن	سلسله	مراتب	آنها	و	به	عبارت	ديگر،	روشن	نمودن	
روابط	آنها	با	يكديگر؛	كه	خود	نشاندهنده	عمق	شناخت	است 	



21

قفِل	سربسته	اين	راز،	گشوده	شده	بود 
اين	پيشرفت	زيادي	است؛	چون	دنبال	اين	مي	گشتيم	كه	مشخص	كنيم	اشيا	
و	اجسامي	كه	مي	بينيم	از	چه	ساخته	شده	اند 	به	اين	ترتيب	در	نهايت	به	درون	
اتم	رفتيم،	و	اين	ديگر	عيني	است 	از	اين	جا	مشخص	شد	كه	تفاوت	عناصر	اوليه	
را	 الستيك	 وقتي	 مثاًل	 است 	 آن	 اتم	 خارجي	 مدار	 الكترونهاي	 تعداد	 در	 عمدتًا	
درنظر	بگيريم،	مي	بينيم	از	تعداد	زيادي	عناصر	ساخته	شده	كه	وقتي	تجزيه	اش	
كنيم،	در	نهايت	به	گوگرد،	كربن	و…	مي	رسيم 	در	اين	جا	معلوم	شد	كه	يكي	از	
تفاوتهاي	عمده	اين	عناصر،	يعني	گوگرد،	يا	كربن	و  	در	تعداد	الكترونهاي	مدار	

خارجي	آن	اتم	است 
مالحظه	مي	كنيد	كه	هرچه	جلوتر	مي	رويم	به	سمت	وحدت	ميل	مي	كنيم،	يا	

به	عبارت	ديگر،	»از تكثر مظاهر به وحدت مبادي و ريشه ها«	نزديك	مي	شويم 
در	 اول	 شماره	 عنصر	 يعني	 عنصر14،	 ساده	ترين	 كه	 شد	 روشن	 سرانجام	
جدول»مندليف«،	و	سنگ بناي جهان مادي و عيني كه ما مي بينيم، و در معرض 

حواسمان است؛ هيدروژن است.
چنان	كه	خواهيم	ديد،	طي	تحوالت	خاصي،	عناصر	ديگر،	مثل	هليوم	و	كربن	
و…	از	آن	ساخته	شده	اند 	سرانجام	هم	تئوري	»وحدت	ماده	و	انرژي«	خألهاي	
قبلي	را	پر	كرد 	از	سوي	ديگر	تلسكوپهاي	عظيم،	جهان	سحابيها	را	كشف	و	آشكار	

كردند؛	سير	تكاملي	ستاره	ها،	از	پيدايش	تا	مرگشان،	آشكار	شد 
ساختمان	 به	 راجع	 خودش	 تئوري	 در	 را	 تكامل	 اين	 مكانيسم	 »بارنيكتون«	
ستاره	ها	نشان	داد،	تجزيه	طيفي	نور	ستاره	ها،	اسرار	داخلي	آنها	را	آشكار	كرد،	و	
خالصه	در	اين	مسير	يك	تئوري	ديگر	بنام	»ترانس	موتاسيون«،	يا	تبديل	عناصر	

به	يكديگر،	و	اين	كه	چگونه	هيدروژن	به	هليوم	تبديل	شد،	آشكار	شد 
بنابراين	با	تالشهاي	اخترشناسان،	داستان	تكامل	كرات	و	كهكشانها	روشن	

14-البته	به	معني	عنصر	توجه	داريم 	
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شد،	يك	زنجير	ديگر!
كه	 هيدروژن	 از	 بگذاريم،	 يكديگر	 كنار	 در	 را	 زنجيره	ها	 مي	توانيم	 حاال	
تكامل	 طبيعت؛	 تكامل	 خالصه	 و	 ديگر،	 عناصر	 ساخته	شدن	 تا	 سنگ	بناست،	
معدني،	تكامل	مواد	آلي،	بعد	با	پرشدن	فاصله	بين	حيات	و	بي	حيات،	كه	از	آن	
تكامل	جانوري،	و	بعد	از	آن	كه	با	آمدن	انسان،	تكامل	اجتماعي	پديد	آمدند 	اكنون	

مي	توانيم	كل	مسير	را	رسم	كنيم 
پنبه	نرم	و	آهن	سخت،	ديگر	براي	ما	 اين	ترتيب،	فاصله	پرناشدني	بين	 به	
پر	شده	و	مي	دانيم	اينها	با	هم	چه	رابطه	يي	دارند،	و	كدام	حلقه	از	كل	زنجير	را	
اينها	 براي	 نيست	كه	كسي	 نيازي	هم	 بنابراين،	خود	به	خود	 و	 تشكيل	مي	دهند،	

مظاهر	و	رب	النوعهاي	مختلف	درست	كند 
حاال	به	اتكاي	دستاوردهاي	علمي،	همان	طور	كه	يك	فرهنگ	لغت،	انبوهي	
از	لغات	مختلف	را	در	خودش	گرفته،	با	نظم	مرتب	و	با	مشتقاتش،	ما	هم	فرهنگ	
لغت	تكامل	را	داريم؛	يا	همان	طور	كه	در	دفتر	كل،	در	اداره	آمار	و	ثبت	احوال،	به	
ترتيب	زمان،	اسامي	و	ديگر	مشخصات	افرادي	كه	به	دنيا	آمده	اند،	ثبت	شده	است،	
ما	هم	چنين	چيزي	داريم؛	فرهنگ	كلمات	و	شناسنامه	مظاهر	و	اشياي	مختلف	
هستي 	يعني	قادريم	جريان	تكامل	را،	تكامل	مادي	را	كه	در	معرضش	هستيم،	از	
ذرات	بنيادين	و	آن	گاه	ساده	ترين	عنصر	شناخته	شده	ـ	البته	آن	چه	تابه	حال	شناخته	
شده	ـ	يعني	اتم	هيدروژن	با	يك	الكترون	در	مدار	خارجي	گرفته،	تا	پيچيده	ترين	

صورت	فعلي،	يعني	زندگي	اجتماعي	انسان	را	تعقيب	كنيم 
حاال	اجازه	بدهيد،	بعد	از	اين	داستان	كوتاه،	به	سير	انديشه	بشر	خاتمه	داده	و	
تاريخچه	تكامل	را	به	مدد	علم	يقيني15،	مختصرًا	بيان	كنيم 	روشن	است	كه	ما	
بسياري	از	چيزها	را	نمي	دانيم،	ولي	به	هرحال	به	اتكاي	همين	دانستنيهاي	فعلي	

بشر،	هر	چند	كلي	و	مختصر،	مي	توانيم	براي	مسير	بعدي	راه	باز	كنيم 16	

15-	نه	اين	كه	مثاًل	فيثاغورت	و	ارسطو	چه	گفتند	كه	نادرست	بود،	بلكه	به	زبان	واقعيت	محض 	
16-	براي	مطالعه	بيشتر	در	اين	زمينه،	مي	توانيد	به	كتابهاي	»تاريخ	علوم«	نوشته	پير	روسو،	»علم	در	

تاريخ«	نوشته	جان	برنال	و…	مراجعه	نمائيد 	
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فصلدوم:مختصريازتاريخچةتكامل
اجازه	بدهيد	مسأله	را	از	همين	جا	كه	نشسته	ايم	شروع	كنيم 	همه،	محيط	سالن	
را	مي	بينيد	و	افراد	را	كه	نشسته	اند،	امروز	در	ساعت	و	روز	و	سال	مشخص 	اما	
صد	سال	پيش	اين	جا	چه	خبر	بود،	كجا	بود؟	زمان	ناصر	الدين	شاه	بود،	بيابان	و	
لم	يزرعي	بود	در	حاشيه	تهران	كوچك	آن	روز 	چه	بسا	جاده	هايي	از	آن	مي	گذشت،	

ولي	به	هرحال،	اين	ترتيبي	كه	االن	اين	جا	نشسته	ايم	نبود 
اگر	صدسال	را	به	هزار	يا	هزارها	سال	تبديل	كنيم،	شكي	نيست	كه	در	آن	
زمان	اصاًل	در	اين	جا	خبري	از	تهران	نيست،	چه	بسا	آباديهاي	خيلي	كوچكي،	دور	

يا	نزديك	وجود	داشته	است 
وقتي	كه	صحبت	از	ميليون	شود،	يعني	مثاًل	يك	ميليون	سال	پيش،	در	اين	دنيا	
ديگر	صحبت	از	انسان	نبايد	باشد؛	انساني	با	ريخت	و	هيكل	ما،	درست	مثل	امروز	
ما 	اگر	پنجاه	ميليون	و	صدميليون	و	پانصد	ميليون	شود،	مي	توان	گفت	پانصدميليون	
سال	پيش	اين	جا	اصاًل	حياتي	وجود	نداشته،	مي	شود	تصورش	را	كرد	كه	اين	جا	چه	

خبر	بوده،	همين	جايي	كه	نشسته	ايم؟…
نشسته	ايم	 كه	 اين	جايي	 كنيم،	 ميليارد	 از	 صحبت	 برويم،	 عقب	تر	 هم	 باز	
قله	 يا	 دريايي،	 ميليارد	كنيم،	عمق	 و	 ميليون	 از	صدها	 كجاست؟	وقتي	صحبت	
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آتشفشاني	يا	كمركش	كوهي؟	همه	اينها	ممكن	است…
باز	هم	بيشتر	به	عقب	برگرديم،	قبل	از	حدود	چهار	يا	پنج	ميليارد	سال	پيش،	
به	 خورشيديم 	 از	 جزئي	 هم،	 با	 ما	 همه	 ساخته	اند	 را	 ما	 بدن	 كه	 ذراتي	 همه	
10تا15ميليارد	سال	قبل	برگرديم؛	هيچ	چيزي	نيست،	يك	ابر	رقيق	و	تنك،	با	
ذرات	بسيار	پراكنده؛	نه	ماه	هست	و	نه	خورشيدي،	نه	روزي	و	نه	روز	جمعه	اي	و	

نه	چنين	محلي 	اين	واقعيت	محض	است…
بله،	عمر	جهان	ما	برطبق	آخرين	تحقيقات	و	فرضيه	هاي	علمي،	تقريبًا	10	تا	
15ميليارد	سال	است 	حال،	اين	جهاني	كه	در	آن	زندگي	مي	كنيم،	چگونه	ايجاد	

شد؟	تئوري	و	بحث	درباره	آن	بسيار	زياد	است 
بشر،	 دانش	 ميز	 روي	 بر	 دانشمندان	 جهان،	 و	 هستي	 پيدايش	 چگونگي	 دربارة	

تئوريهاي	متفاوتي	گذاشته	اند 
به	يمن	پيشرفت	دانش	و	آزمايش	هاي	دقيق	علمي،	تئوري	مورد	قبول،	»انبساط	و	

گسترش	گيتي«	نام	دارد 	
اين	تئوري	كه	در	سال	1930	ميالدي	ـ	1309	خورشيدي	ـ	ارائه	شد	،	بر	پاية	
مجموعه	اي	از	مشاهدات	و	اصول	رياضي	و	با	بهره	گيري	از	نسبيت	عمومي	انيشتين	بود	
که	پيدايي	جهان	را	حدود	13	ميليارد	و	700	ميليون	سال	پيش	برآورد	مي	کند 	در	زماني	
که	تنها	مادة	موجود،	يک	هستة	اتم	يا	جرمي	کمتر	از	آن،	در	فضا	و	زمانِ	صفر	بوده	
است 	ذره	اي	که	انرژي	بسيار	زيادي	در	آن	متکاثف	بوده،	بر	اثر	گرانش	شديدِ	ناشي	
از	فشردگي،	ناگاه	انفجاري	مهيب،	آنگونه	که	حتي	تصورش	در	ذهن	انسان	گنجانده	
نمي	شود،	رخ	مي	دهد 	در	پي	انفجار	مهيب	نخستين	يا	مه	بانگ،	دگرگوني	هايي	شديد	
رخ	داده،	که	حاصل	آن	پيدايي	ماده	و	ذرات	گوناگون	است 	از	طرفي،	از	همان	لحظة	
انفجار	بزرگ،	جهان	با	سرعتي	شگفت،	رو	به	انبساط	و	گسترش	مي	نهد 	گسترشي	که	

تا	به	امروز	ادامه	دارد 
در	سال	1930،	پس	از	اينکه	اِدوين	هابل،	دانشمند	آمريکايي،	ثابت	کرد	کهکشان	ها	
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با	سرعتي	برابر	با	ده	ها	هزار	کيلومتر	بر	ثانيه،	از	يکديگر	دور	مي	شوند،	مهر	تاييدي	بر	
گسترش	گيتي	نهاده	شد 

اگر	تصوير	پيدايي	و	گسترش	جهان	را	رو	به	گذشته	بازسازي	کنيم،	مي	بينيم	که	
هرچه	به	گذشته	مي	رويم	کهکشان	ها	به	يکديگر	نزديكتر	شده	و	جهان	متراکم	تر،	
داغ	تر	و	نوراني	تر	مي	گردد 	سرانجام	به	لحظه	اي	مي	رسيم	که	دما	و	تراکم	بسيار	بسيار	

زياد	شده،	قانونمنديها	حد	مي	شكنند،	و	اين	لحظه	انفجار	نخستين	است 
پس	همه	ما،	فرآورده	هاي	انفجار	بزرگي	هستيم 	براساس	اين	فرضيه،	كه	معروف	
به	فرضيه	»تخم كيهاني«17است،	جهان	ما	به	صورت	جنيني	وجود	داشته	كه	بعداً	با	آن	

انفجاري	كه	گفتم،	شروع	به	گسترش	كرده	است 
ستاره	شناسان	يا	اخترشناسان	ديگر،	فرضيات	ديگري	دارند،	آنها	اين	تئوري	را	غلط	
مي	دانند 	چرا	كه	اگر	اين	تئوري	درست	باشد،	مضمونش	اين	خواهد	بود	كه،	پس	نقطه	
شروعي	در	كار	جهان	هست،	آغازي	هست،	و	تعبير	فلسفي	اش	اين	خواهد	بود	كه،	نقطه	
شروعي	داريم	كه	البته	با	»بي	آغاز«	و	»بي	پايان«	بودن	جهان،	جور	درنمي	آيد	و	اين	را	

رد	مي	كنند 
بعضي معتقدند كه گيتي دائمًا در حال انقباض و انبساط است،	مثل	قلب	
كه	مي	تپد؛	يك	دوره	گسترش،	يك	دوره	جمع	شدن 	و	فرضًا	اكنون	در	يك	فاز	

انبساطي	هستيم 
البته	ما	به	صحت	يا	عدم	صحت	اين	فرضيه	ها	فعاًل	كاري	نداريم 	ولي	از	نظر	
آشنايي	در	اين	زمينه	به	آياتي	چند	از	قرآن	و	مطالبي	از	نهج	البالغه	اشاره	مي	كنيم:

سوره	انبيا،	آيه30	مي	گويد:

َفَتْقَناُهَما« َتا َرْتقًا فـَ َماَواِت َواْلَْرَض َكانـَ »َأنَّ السَّ
»آسمانها	و	زمين،	ابتدا	بسته	بودند،	سپس	بازشان	كرديم«

و	يا	در	سوره	ذاريات	آيه47	مي	گويد:
17-	براي	مطالعه	بيشتر	به	كتاب	»ماده	و	انسان«	صفحات	221	و	85	تا	90	مراجعه	كنيد 	
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َنْيَناَها ِبَأْيٍد َوِإنَّا َلُموِسُعوَن« َماء بـَ »َوالسَّ
ما	 )همانا	 داديم	 گسترش	 را	 آن	 بعد	 و	 كرديم	 بنا	 نيرويي	 با	 را	 »آسمان	

گسترش	دهنده	آنيم(« 

هم	چنين	در	خطبه	اول	نهج	البالغه	مطالبي	است	كه	بسيار	جالب	و	قابل	توجه	
مي	باشد:

ْتَق اْلَْجَواِء »ُثمَّ َأْنَشَأ ُسْبَحاَنُه فـَ
»پس	خدا	شروع	كرد	به	شكافتن	جوهاي	اليتناهي،

َو َشقَّ اْلَْرَجاِء َو َسَكاِئَك اْلَهَواِء
اطرافش	را	باز	كرد،	و	دور	فضا	را 

يَّاُرُه« َفَأْجَرى ِفيَها َماًء ُمَتَلِطمًا تـَ
پس	در	آن	آبي	كه	موجهايش	متالطم	و	پي	درپي	بود،	جاري	ساخت« 

البته	صحبت	آب	نيست،	صرفًا	يك	نامگذاري	است 	گويا	بحث	از	يك	انفجاري	
از	 ابرها	كه	پخش	مي	شد،	هر	موج	حاوي	صدها	 است	كه	گفتيم 	آن	موج،	آن	
اين	كهكشان	ما	بود	ـ	چون	تاكنون	پانصد	ميليون	آن	را	بشر	شماره	كرده	است	ـ	
موج	بسيار	متالطم،	مي	رفت،	روي	هم	فرومي	غلتيد،	باال	مي	رفت،	پائين	مي	آمد،	
مي	چرخيد،	مثل	اين	كه	زايندگي	در	كار	است،	چيزي	قرار	است	بيايد 	از	بسياري	

جهات	روي	هم	مي	غلتيد،	در	رفت	و	آمد	بود 

اُرُه »ُمَتَراِكمًا َزخَّ
»متراكم	و	مملو	)احتمااًل	بايد	ذخايرش	باشد(،

يِح اْلَعاِصَفِه َو الزَّْعَزِع اْلَقاِصَفِه« َحَمَلُه َعَلى َمْتِن الرِّ
آن	آب	يا	آن	آب	گونه،	يا	آن	موج	گونه	برپشت	يك	توفان	سوار	بود 	با	صدايي	

بس	مهيب	و	بلند« 

البته	همان	طور	كه	گفتيم	قصد	بحث	و	وارد	شدن	به	نظرات	مختلف	را	نداريم 	
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ما	كار	خود	را	از	آن	جايي	كه	مشخص	و	معلوم	شده	است،	شروع	مي	كنيم؛
را	 ذرة	ساعت	شني	خود	 آنجا	که	هستي،	نخستين	 لحظه،	 آن	نخستين	 در	
فروريخت،	آنجا	که	واژه	هاي	زمان	و	مکان،	معناي	وجودي	پيدا	کرد،	همه	چيز	

آغاز	شد!
عنصر،	 نخستين	 از	 رقيقي	 ابر	 ساده 	 بسيار	 ذراتي	 از	 بود	 حريرهاي	 جهان،	

»ئيدروژن« 	ابري	كه	سرچشمة	تمامي	زايندگيهاست 	
بزرگ 	 گردابهايي	 درآورد 	 غليان	 و	 تالطم	 به	 را	 چيز	 همه	 نخستين،	 انفجار	
تو	گويي،	خبري	از	زايندگيهاي	بسا	شگفت	در	راه	است 	نويد	شکوفايي	پس	از	
شکوفايي 	بالندگي	پس	از	بالندگي!	همه	چيز	از	افتادن	آن	نخستين	ذرة	ساعتِ	

شني	هستي،	آغاز	گرديد!
	از ابر اوليه	گازي	شكل:	يك	ابر	رقيق	از	هيدروژن،	كه	سنگ	بناست 	ابري	
كه	 متالطم	 و	 پراكنده،	 و	 بي	شكل	 ماده	يي،	 زايندگيهاست 	 همه	 سرچشمه	 كه	
گرداب	گونه	به	خود	مي	پيچد	و	بارزترين	خصوصيت	آن،	حركت،	خروش	و	طغيانش	

است	كه	بهتر	است	بگوييم	انقالب!…
انقالبي	خروشاني	 توده	هاي	 انقالبهاي	بعدي،	همانند	 براي	 گويا	مدلي	است	
كه	در	هيچ	لحظه	آرام	ندارند،	در	هيچ	جاي	اين	ابر	هم	از	آرامش	خبري	نيست	
)يا	بهتر	است	بگوييم	كه	ما	از	روزي	شروع	به	مطالعه	آن	مي	كنيم	كه	از	آرامش	
زير	 به	 باالييها	 و	 مي	آيند	 باال	 زير،	 اليه	هاي	 گفت،	 بتوان	 اگر	 نيست( 	 خبري	
طرحهاي	 همه	 كه	 است	 اين	جا	 در	 است 	 طغيان	 و	 خروش	 سراسرش	 مي	روند 	

بعدي،	يك	به	يك	جوانه	مي	زنند،	شكوفه	مي	كنند	و	سرانجام	به	ثمر	مي	نشينند18 
شايد	اگر	ناظر	ناآگاهي	در	آن	جا	حضور	مي	داشت	به	اين	فكر	مي	افتاد	كه	اين	

18-	ـ	جان	ففر	در	مورد	اين	مرحله	مي	گويد:	»واقعيت	اساسي	درباره	آن	فرايند	خالق	و	جرياني	كه	در	ظلمت	ابر	
نخستين	ريشه	زد،	آن	است	كه	پيوسته،	تازگي	و	نوي	از	آن	مي	زايد…	نه	تنها	طرحها	و	نقشه	ها	به	وجود	مي	آيد؛	
بلكه	بغرنجي	و	تودرتويي	نقشها	نيز	تحقق	مي	پذيرد 	به	ديگر	سخن:	ماده	هر	دم	خود	را	در	قالبي	پيچيده	تر	جلوه	گر	

	صفحه13( 	 مي	سازد 	جهان،	ديگر	به	صورتي	كه	داشت	بازنخواهد	گشت«	)از	كهكشان	تا	انسانـ	
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همه	شور	وغوغا	براي	چيست؟	ولي	امروز	ما	مي	دانيم	كه	آنها	بي	جهت	نبودند،	
انقالبي	مستمر	و	طوالني	كه	تا	همين	امروز	هم	ادامه	دارد 

ذرات	ابر هيدروژني،	به	تدريج	در	اين	كشاكش	به	هم	نزديك	شدند	و	به	علت	
وجود	نيرويي	خاص،	كه	هنوز	براي	آن	اسمي	نداريم،	به	يكديگر	جذب	شدند 	ابر	
متراكم	شد	و	تحت	تأثير	فعل	و	انفعاالت	دروني،	حجمش	كم	و	زياد	مي	شد 	در	
روزهاي	اول	آن	قدر	پراكنده	بود	كه	بدون	مبالغه	ذراتي	كه	حتي	در	يك	آه	گفتن	ما	
وجود	دارد،	فضايي	بيش	از	سراسر	كره	زمين	و	حتي	منظومه	را	اشغال	كرده	بود 	

ولي	طي	ميليونها	يا	ميلياردها	سال،	وضع	برگشت 
اکنون	طي	اين	باال	و	پايين		رفتنها،	اين	تراكم	و	انفجار،	ابر	اوليه	پاره	پاره	
شد 	نيروي	گرانش،	مادة	از	هم	جدا	افتاده	را،	منسجم		کرد 	الکترونها	اسير	هسته	
ماده	 حال	 گرديد 	 آماده	 بزرگ،	 ساختارهاي	 آفرينش	 براي	 شرايط	 و	 شدند	 خود	

مي	توانست	به	صورت	تودة	متراکم	کهکشاني،	جلوه	نمايد 
مواد	 توده،	 اين	 آنگاه	 آوردند 	 پديد	 را	 انبوه	تر،	»جرم«	کهکشانها	 نقاط	 ابتدا،	

پيرامون	خود	را	به	سوي	خود	کشيد	و	بزرگ	و	بزرگ	تر	شد 
سرانجاِم	اين	فرايند،	پديد	آمدن	کهکشانهاي	بزرگ	و	درخشنده	شد 	اکنون	
جهان،	ديگر	شکل	حريرهاي	ابتدايي	را	نداشت 	حال	فضاي	گستردة	کم	تراکمي،	
هستند 	 کهکشانها	 همان	 که	 دارد	 درخشنده	اي	 چراغهاي	 انبوه	 خود	 دل	 در	
كهكشانهايي	كه	ما	تاكنون	فقط	پانصد	ميليون	آنها	را	توانسته	ايم	شماره	كنيم 	در	
	كهكشان	خودمان،	كهكشان	راه	شيري	 	اگر	بشود	گوشه	يي	تصور	كردـ	 گوشه	ييـ	

قرار	دارد 	كه	منظومه	شمسي	ما	نيز	متعلق	به	همين	كهكشان	است 
هر	کهکشان	خود	نيز	دنياييست 	دنيايي	که	در	آن،	پديده	های	نو،	گام	بر	هستي	
متمرکز	 را	 سرگردان	 مواد	 گرانش،	 نيروي	 که	 آنجا	 مي	گذارند 	 شونده	 دگرگون	
کرده،	نطفة	خلق	ستارگان	را	بنا	مي	گذارد 	ستارگاني	که	در	لحظه	هاي	زيبا،	آغاز	

به	درخشيدن	مي	کنند 
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راستي	چه	داستان	شگفتي!	از	اول	تا	همين	امروز،	يكي	پس	از	ديگري،	تمامًا	
منقبض	 فضا	 در	 بسيار	 سرعت	 با	 هيدروژني،	 ابر	 كوچك	 قطعات	 است!	 شگفتي	
زياد	 فشار	 بود،	تحت	 منقبض	 قطعات	 اين	 در	 كه	 گازهايي	 مدتي،	 از	 بعد	 شدند 	

شروع	به	سوختن	كرد 
ولي	از	آن	نوع	سوختنها	نبود	كه	چيزي	از	بين	برود؛	بلكه	چيز	جديدي	ايجاد	
شد 	از	سوختن	مداوم	هيدروژن،	هليوم	به	وجود	آمد 	به	همين	ترتيب	وقتي	درجات	
حرارت	ستاره	ها	زيادتر	مي	شد	و	به	درجه	باالتر	مي	رسيد 	يكي	پس	از	ديگري،	
عناصري	ديگر	متولد	مي	شدند؛	كربن، ازت،… آهن،…	كه	خود	اينها	در	تركيبات	
و	ايجاد	ستاره	هاي	بعدي،	نقش	داشته	و	مؤثر	بودند 	فعل	و	انفعاالت	هسته	يي،	
باز	هم	ادامه	يافت 	از	عناصر	سبك	به	سمت	عناصر	سنگين،	حركت	ادامه	يافت 	
عناصري	نظير	طال و سرب	خلق	شدند 	در	آخرين	مرحله	عمر	اين	ستاره	ها،	نسل	
دوم	مواد،	يا	عناصر	فوق	العاده	سنگين،	يعني	عناصر	راديواكتيو	هم	ايجاد	شدند،	

همان	نسلي	كه	بعدًا	در	ساختن	خورشيد	ما	هم،	از	موادش	استفاده	شد 
به	گذشته	 ميليارد	سال	 به	5	 نزديك	 را،	 داستان	شگفت	هستي	 هنگامي	که	
راه شيري.  کهکشان  بود؛	 گردش	 حال	 در	 کهکشاني	 گوشه	اي،	 در	 برگردانيم،	
بين	 در	فضاي	 اتمهاي	مختلف،	 غبارهايي	حاوي	 اين	کهکشان،	 از	 نقطه	اي	 در	
ستارگان	سرگردان	بودند 	اين	عناصر،	پس	از	سرد	شدن	در	هم	آميختند 	در	اين	
مرحله،	اين	قسمت	از	كهكشان،	سرد	و	تاريك	است 	در	آن	سرماي	شديد،	تقريبًا	
180	درجه	سانتيگراد	زير	صفر	گازها	مايع	و	مايعات	جامد	شدند 	پس	اين	سرما	
بي	خود	نبود	 	روندي	بود	كه	بستر	خلق	بلورها را	آماده	كرد 	مضافًا	بر	حركت 
مكانيكي، در	متن	فيزيك	طبيعت،	شيمي	در	اين	مرحله	فعال	است 	حاال	اتمها،	
در	قالب	بلورها،	بي	شكلي	خود	را	از	دست	داده،	به	صورت	منظم	كنار	يكديگر	
قرار	گرفتند 	بلور،	شكل	نويني	از	حركت	ماده	است	كه	تكامل،	در	آن	مرحله،	آن	

را	پديدار	ساخت 
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از	طرفي،	نيروي	گرانش،	آرام	آرام	عناصر	بين	ستاره	اي	را	به	سوي	هم	کشاند	
و	آنها	را	واداشت	تا	در	خود	فرو	ريزند 	يک	دگرگوني	بزرگ	که	از	دل	آن،	ستاره	اي	

متولد	گرديد!
خورشيد!	خورشيد	بشدت	منقبض	و	گرم	گشت 	در	چنين	شرايطي،	اتمهاي	
انرژي	 فرايند،	 اين	 شد 	 ساخته	 هليوم	 و	 کردند	 هم	جوشي	 يکديگر	 با	 هيدروژن	
هسته	اي	زيادي	را	آزاد	نمود	و	بدين	سان	خورشيد،	درخشيدن	آغاز	كرد	و	تابيد 	
تا	به	امروز	تابيده	است	و	باز	هم	خواهد	تابيد  اين چنين خورشيد، خورشيد شد. 
در	پي	خورشيد،	سياره	هاي	گردان	به	دور	آن	پديد	آمدند 	يكي	از	آنها،	زمين	
بلکه	 نبود؛	 آبي	 و	 آرام	 متين،	 خود،	 امروز	 شکل	 به	 ابتدا،	 در	 كه	 سياره	اي	 بود 	

سياره	اي	گدازان	بود	که	پيرامون	خورشيد،	مي	چرخيد 
در	چنين	وضعيتي،	زمين	به	علت	گرماي	خورشيد	و	حرارت	4000	درجه	مركزش،	
سخت	آشفته	و	مذاب	بود 	طي	چنين	تحولي،	عناصر	سنگين	و	اليه	هاي	سنگين	تر	
پوسته	هاي	 و	 اليه	ها	 ترتيب	 اين	 به	 و	 گرفتند؛	 قرار	 زمين	 مركز	 حول	 پائين،	 در	
زمين	تشكيل	شد 	تا	باالخره	اين	قشر	بااليي	كه	االن	ما	رويش	نشسته	ايم،	كاماًل	
سرد	و	جامد	گرديد 	در	اثر	همين	فعل	و	انفعاالت،	ابر	انبوهي،	فوق	العاده	متراكم	
و	فوق	العاده	زياد،	كه	حاصل	تركيب	هيدروژن	با	اكسيژن	بود	ـ	همان	چيزي	كه	
ما	امروز	به	آن	بخار	آب	مي	گوييم	ـ	دور	زمين	را	فرا	گرفت 	و	بعد	وقتي	پوسته	و	
فضا	سرد	شد،	باريدن	گرفت،	چه	باريدني!	ميليونها	سال	پشت	سرهم	باريد	و	باريد	

و	باريد 	به	اين	ترتيب	گودالها	پر	شد،	درياها	و	اقيانوسها	شكل	گرفتند19 
از	طرفي،	اين	درياها	انواع	و	اقسام	مواد	معدني	را	با	خود	داشتند 	بهترين	محل	
را	 تشكيل مواد آلي	 تابش	خورشيد	و	رعد	وبرق،	 تغيير	و	تحوالت	جديد 	 براي	

امكان	پذير	كرد 	دنياي	جديد،	از	دنياي	معدني	به	دنياي	آلي	قدم	گذاشت 
و	 صدميليون	 ـ	 ما	 عمر	 از	 طوالني	تر	 بسيار	 بسيار	 و	 دراز	 ساليان	 طي	 بعدها	

19-	براي	مطالعه	دقيقتر	به	فصل	پنجم	كتاب	»ازكهكشان	تا	انسان«	مراجعه	كنيد 	
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ملكولهايي	 جريان	 اين	 طي	 آمد،	 به	وجود	 متنوع	 آلي	 تركيبات	 ـ	 ميليون	 صدها	
به	وجود	آمدند،	كه	به	دور	خودشان	غشاي	نازكي	داشتند	كه	مثل	يك	صافي	عمل	
مي	كردند؛	مواد	الزم	واردش	مي	شدند	و	اضافاتش	هم	دفع	مي	شدند،	باالخره	در	
مراحل	نهايي	تكامل	اين	فاز،	پديده	يي	به	نام	حيات	پا	به	عرصه	خواهد	گذارد،	

مرحله	يي	نوين!
اوليه	 ابر	 به	 با	نظاره	كردن	 نبود،	و	هيچ	كس	 از	دنياي	حياتي	خبري	 تابه	حال	
نمي	توانست	حدس	بزند	كه	به	اين	جا	منجر	خواهد	شد،	زندگي!	يك	مرحله	بعد	
از	آن	مولكول20،	يك	غشاي	ژني	ديگر	به	آن	اضافه	شد،	كه	اختصاص	داشت	به	

اين	كه	ژنهايي21	نظير	خودش	را	توليد	كند 	موجود	توليد	مثل	مي	كرد 
كه	 دنيايي	 تطور	 جريان	 در	 زنده؛	 سلول	 و	 ارگانيسم	 اولين	 ترتيب،	 اين	 به	
مي	بينيم	ايجاد	شد 	در	اين	زمان	حدود	چهار	الي	چهارو	نيم	ميليارد	سال	از	تشكيل	
منظومه	شمسي	گذشته	بود،	يعني	به	نسبت	امروز	ما	خيلي	نزديك	است 	حدود	

پانصد	ميليون	سال	پيش 	آغاز	حركت	بيولوژيك،	آغاز	حيات!
نردبان	تکامل،	هستي	را	پياپي	بر	پله	هاي	باالتر	و	شگفت	انگيزتري	مي	رساند 	
450	ميليون	سال	پيش،	در	يك	جهش	و	دگرگوني،	حركت	بيولوژيك	آغاز	گشت؛	

آغاز	زندگي!
پس	از	چندي	که	زندگي،	اين	شگفتي	نوظهور،	در	جادة	تکامل	پيش	رفت،	به	

يک	دوراهي	رسيد؛	فتوسنتز	و	تنفس 
زندگي،	هر	دو	مسير	را	برگزيد 	پاية	فتوسنتز	بر	روي	کلروفيل	قرار	داشت	و	
تنفس،	بر	روي	هموگلوبين 	از	اين	نقطه،	راه	مولکولهاي	حيات	يافته،	از	يکديگر	
جدا	گشت 	مولکولهايي	که	بر	پاية	فتوسنتز	بودند،	در	زير	اقيانوسها	و	با	استفاده	از	
نور	خورشيد	و	تخمير	گاز	کربنيک،	به	طور	مستقيم	انرژي	زا	بودند 	اينها ياخته هاي 

گياهي	هستند 

20-	واردشدن	به	جزئيات	علمي	اين	جريان	از	حوزه	بحثمان	خارج	است!	
21-	ژن؛	عامل	انتقال	وارثت	است	كه	در	هسته	سلولها	وجود	دارد 	
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مولکولهايي	که	مسير	تنفس	را	پيمودند،	با	دريافت	مواد	غني	و	به	دست	آوردن	
اکسيژن،	انرژي	توليد	مي	کردند 	اينها	ياخته هاي حيواني	هستند 

دنياي	 به	 يکي	 که	 كرد	 تكامل	 به	 شروع	 مسير،	 دو	 در	 حيات	 نقطه،	 اين	 از	
حيواني	و	ديگري	به	دنياي	گياهي		رسيد 	

پديد	 را	 ياخته	اي	 موجودات	چند	 تنيده	شده،	 در	هم	 ديگر،	سلولها	 گامي	 در	
آوردند 	سرآغاز	شکل	گيري	يک	ارگانيسم	كامل	تر	چند	سلولي!	

حال	سلولهاي	گردهم	آمده،	تازيانة	ديگري	بر	مرکب	تکامل	فرود		آورند 	اين	
قرار	 پاية	محل	 بر	 به	دور	هم،	 آمده	 تازيانه،	»تقسيم	کار«	است 	سلولهاي	گرد	
کالبدي	 پيدايش	 زمينة	 برعهده	مي	گيرند 	 را	 انجام	کاري	 گرفتن	خود،	هر	کدام	

داراي	سلولهاي	متخصص 
براي	نمونه،	کالبد،	داراي	پرزهاي	لرزنده	اي	شد	که	امکان	حرکت	را	به	آن	
مي	داد 	برخي	از	كالبدها،	بر	روي	خود،	نقاط	حساسي	نسبت	به	نور	به	وجود	آوردند 

مختلف	 اجزاي	 ميان	 اطالعات	 رساندن	 وظيفة	 سلولها،	 برخي	 ميان،	 اين	 در	
کالبد	را	بر	عهده	گرفتند 	سلولهايي	که	در	مسير	تکامل،	اشکال	پيچيده	تری	به	
اين	پيش	درآمد	چيزي	 خودشان	گرفتند	و	تبديل	به	سلولهاي	عصبي	گشتند 22	
بود	که	پس	از	ميليونها	سال	در	هم	تنيده	شدن،	در	اوج	تکامل	خود،	پديدهاي	به	
وجود	آوردند	که	جهان	و	هستي	را	دگرگون	کرد،	همان	که	امروزه	»مغز«	ناميده	

مي	شود	و	آگاهي	محصول	آن	است 
هم	 در	 را	 رنگها	 پياپي	 نمي	شناخت 	 خستگي	 تکامل،	 چيره	دست	 نقاش	

مي	آميخت	و	بر	بوِم	هستي،	جلوه	هايي	شگفت	و	متکامل	تر،	مي	کشيد 
طي	ميليونها	سال	تغيير	و	حرکت	مداوم،	جانداران پر سلولي	صاحب	مهره 

شدند 	انقالبي	در	تکامل	زيستي!
پس	از	اين	جهش،	450	ميليون	سال	پيش،	درياها	ميزبان	جانداراني	نوظهور	

گشت 	ماهيها!

22-براي	مطالعه	بيشتر	به	كتاب	»حيات؛	طبيعت،	منشأ	و	تكامل	آن«	نوشته	اپارين،	صفحه	104	به	بعد	
مراجعه	كنيد 	
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در	پي	ماهيها،	ذوحياتين	گام	بر	سيارة	آبي	گذاشتند 
مالحظه	مي	كنيد،	كارگاه تكامل بدون يك لحظه استراحت مشغول است. 
آيا فشاري از عقب است؟ آيا شور و شوقي در كار است كه هر دم محصول 

جديدي عرضه مي كند؟
بعد،	ذوحياتين	كه	واسط	بودند	بين	دريا	و	خشكي،	زندگي	را	از	دريا	به خشكي	
رسيد 	 پرنده ها	 نوبت	 بعد	 بودند 	 خزنده ها	 اسالفشان،	 آن	جا،	 و	 كردند	 منتقل	
پستانداران	و	موجوداتي	جديد،	 به	 نوبت	 پيشرفت،	 قله	هاي	 از	 باالخره	در	يكي	
شبيه	گربه ها	رسيد؛	موجوداتي	كه	امروز	»ماقبل ميمونها«	ناميده	مي	شوند 	اين	

ماقبل	ميمونها	در	شاخه	هاي	متنوع،	به	سرعت	رشد	كردند 
يكي	از	اين	شاخه	ها	به	گوريل و شمپانزه	ختم	شد 	يكي	هم	به	جانوراني	شبيه	
به	ميمون،	ميمونهاي آدم نما؛	تالشي	براي	اين	كه	از	چهار	دست	وپا	راه	رفتن	رها	
شده	و	راست	قامت	شوند 	داستان	بسيار	پيچيده	است!	بسياري	از	نقاطش	هم	هنوز	

تاريك	و	مبهم	است،	اما	مسلم	است	كه	مسير،	همين	مسير	است 
8	ميليون	سال	پيش،	»پيش	انسانها«	در	آفريقاي	شرقي،	توانستند	روي	دوپا	
لگن	خاصره،	 در	 ايستادن،	دگرگوني	 تکامل	زيست	شناسي!	 در	 انقالبي	 بايستند 	
بر	روي	ستون	 تغيير	در	دنده	ها	و	چگونگي	قرار	گرفتن	سر	 باالتنه،	 کوتاه	شدن	

فقرات	را	در	پي	داشت 
انسان،	پي	برد	که	با	پرتاب	سنگ	و	چوب،	مي	تواند	حيوانات	را	از	پاي	در	آورد 	
انسان،	شکار	خود	را	تقسيم	مي	کرد؛	يک	عالمت!	عالمتي	از	آغاز	دوراني	جديد 	

دوران	نخستين	تقسيم	کار	و	زندگي	اجتماعي!	جهاني	نوين،	پديدار	مي	گردد 
انسان	اجتماعي	پا	به	عرصه	وجود	گذاشت 	چه	 انساني	آغاز	مي	شود!	 جهان	
حال	 همين	 در	 است؟	 حوادثي	 چه	 آبستن	 اوليه	 ابر	 آن	 كه	 مي	كرد	 فكر	 كسي	
به	موازات	پيدايش	جانوران،	گياهان	نيز	در	خشكي،	در	دريا	و	در	هر	جايي	توسعه	
الزم	را	پيدا	كرده	بودند 	شگفتي	بعد	از	شگفتي!	اين	آخري،	يعني	انسان،	از	همه	
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اين	 مطالعه	 از	 مي	تواند	 كسي	 چه	 هست 	 هم	 هنوز	 و	 بود،	 شگفت	انگيزتر	 آنها	
داستان،	با	همه	شكوه	و	عظمتش،	احساس	خشوع	نكند؟	در	اين	جاي	بحث،	فعاًل	
نپرسيم	خشوع	نسبت	به	چي؟	ولي	به	هرحال	احساسي	است	كه	هر	آدم	بيداردلي	

در	درون	خودش	پيدا	مي	كند 
از	اين	پس،	ما	با	حركت اجتماعي و فكري	مواجهيم،	بدنبال	حيات	حيواني،	بر	

روي	آن،	حيات	جديدي	برقرار	مي	شود 
زندگي	انسان	ابتدايي،	خيلي	ساده	بود،	آن	قدر	ساده	كه	كمتر	تفاوتهاي	اجتماعي	

كه	ما	امروز	مي	بينيم،	آن	جا	قابل	مشاهده	بود 	به	قول	قرآن:
»َكاَن النَّاُس ُأمًَّه َواِحَدًه«.23

نه	طبقه	يي،	نه	استثمار	گري	و	نه	استثمارشونده	يي 	زندگي بدون طبقات،	چه	
زندگي	شيريني	بود!	ولي	اين	زندگي	در	»مادون آگاهي«	بود 	با	هم	كار	مي	كردند،	
توليد	مي	كردند	و	با	هم	مي	خوردند 	زندگي	هنوز	آن	قدر	ابتدايي	بود	كه	چيزي	براي	
استثماركردن	وجود	نداشت 	پس	اين	مساوات،	مساوات	مادون	آگاهي	بود 	خيلي	
از	اين	چيزهايي	كه	ما	فكر	مي	كنيم	در	زندگي	انسان	از	روز	اول	بوده،	اصاًل	نبود 	

نه	دولت،	نه	ارتش،	اصاًل	نيازي	نبود!
اين	موجودات	جديد،	اجتماعي	كار	مي	كردند	و	اين	امر،	درصد	بهره	وري	كارها	
و	توليدشان	را	باال	مي	برد. ابزارهاي جديدي	كشف	مي	شدند	و	به	هرحال	زماني	
اضافه	 كه	 نداشت	 وجود	 چيزي	 آن،	 از	 قبل	 شد 	 ايجاد	 توليد	 اضافه  كه	 رسيد	
استثمار	 براي	 موضوعي	 ابزار،	 پيشرفت	 با	 آمد 	 اضافه	 بعد	 به	 اين	 از	 ولي	 بيايد،	
پيدا	شد 	وقتي استثمار موضوعيت پيدا كرد، احساسات خفته درون انسان، كه 
تا آن موقع به لحاظ اجتماعي محلي براي بروز نداشت، اين محل را پيدا كرد. 
فزون طلبي و به قول قرآن: »تكاثر و استكبار« رخ نمود؛ به اين ترتيب، تاريخ 

استثمار آغاز شد، تاريخ طبقات!

23-	سوره	فاتحه،	آيه213	
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ابر	 آن	 از	 آغازها،	 اين	 شگفتيها،	 اين	 كنيم	 فكر	 اگر	 است	 تنگ	نظري	 چقدر	
بيايند	با	عده	يي	ديگر	جنگ	و	دعوا	 ابتدايي،	به	خاطر	اين	بوده	است	كه	عده	يي	
كنند	و	حاصل	كار	آنها	را	تصاحب	كنند 	چه	كسي	مي	تواند	بگويد	كه	به	پايان	خط	

رسيده	ايم،	دنيا	همين	است؟!	كي	دنيا	اين	طور	بود	و	كي	اين	طور	خواهد	بود؟…
شايد	بتوانيم	به	طور	مشخص	اسم	اولين	صورت	بندي	طبقاتي	را	نظام	بردگي	
بگذاريم 	انبوه	برده	ها	به	نفع	ارباب	و	صاحب،	مورد	ظلم	قرار	مي	گيرند 	اهرام	مصر	
با	ارتفاعي	در	حدود	برج	ايفل،	با	سنگهاي	چندتني،	ديوار	چين،	كاخها	و	قصرهاي	
افسانه	يي	و	منازل	مجلل	سرزمين»آمد«و	»صور«	يا	به	قول	قرآن	»عاد«	و	»ثمود«،	
تمامًا	به	دست	اين	بردگان	ساخته	شد 	ارتش	كار!	كار	برده	وار 	ساليان	دراز،	دوران	
بردگي	ادامه	داشت 	از	آن	جا	كه	تمدنهاي	اوليه	از	مشرق	زمين	پا	گرفتند	و	به	خصوص	

بين	النهرين؛	سيستم	بردگي	در	شرق	خيلي	زودتر	از	غرب	ايجاد	شد 
حدود	سه	هزار	و	پانصد	سال	قبل	از	ميالد،	در	نواحي	مختلف	خاورميانه	مثل	
شمال	آفريقا،	ايران،	قفقاز،	هند،	و…	سيستم	بردگي	حاكم	بود 	چه	جنايتهايي	

كه	در	اين	دوره	صورت	نمي	گرفت 	
برده	داري	چند	هزار	سال	به	درازا	کشيد 	سالياني	که	رنگِ	خون	بردگان،	در	

جاي	جاي	آن	به	چشم	مي	خورد 	استثمار	عريان،	جنايات	بي	پايان 
در همين دوره هم بود كه اكثر انبيا ظهور كردند؛ آدمهاي آزاده يي بودند، 
با ادعاي اين كه به رسالت آمده اند. هرچه بودند، اين مطلب در همگي شان 
به حرفهايشان  و  مي جنگيدند،  و محرومين  برده ها  به خاطر  كه  بود  مشترك 
از  كه  آن موقعي  داشتند،  زمان  آن  در  را  مبارزات  پيگيرترين  بودند.  معتقد 

مصلحين و انقالبيون امروزي خبري نبود24.
به	تدريج،	طي	مبارزاتي	كه	اين	برده	ها	با	الهام	از	اين	انبيا	يا	مصلحين	ديگر	
كردند،	و	با	استفاده	از	زمينه	رشد	وسايل	توليد	و	ارتزاق،	سيستم	بردگي،	حاكميت	
24-	بحث	درباره	اين	دسته	آدمها	و	حتي	آثاري	كه	در	پيشرفت	علوم	و	فنون	از	خودشان	به	جاي	گذاشتند	

را	فعاًل	كنار	مي	گذاريم 	



خودش	را	در	بسياري	از	جماعات	از	دست	داد 	برده	دار	به	ارباب	و	برده	به	رعيت	
نمي	آورد	كه	در	 به	دهقان	آن	قدر	فشار	 ارباب و رعيتي	طبعًا	 نظام	 تبديل	شد 	
نظام	قبلي	به	برده	وارد	مي	شد 	كشتن	رعيت	به	سادگي	كشتن	برده	نبود 	خيلي	
ساده	مي	توانستند	برده	را	بكشند 	آن	قدر	ساده	كه	بزرگترين	مغز	متفكر	دنياي	
مي	شناخت 	 جاندار«	 »افزار  به	عنوان	 صريحًا	 را	 برده	 باشد،	 ارسطو	 كه	 قديم	
خيلي	هم	طبيعي	بود!	اصاًل	اين	صحبتها	كه	همه	انسانند،	سفيد	و	سياه	نداريم،	
چيزهاي	خيلي	عجيبي	بود 	از	نظر	ارسطو،	ابزارها	دو	نوعند،	جاندار	و	بي	جان 	

نوع	جاندارش،	برده	ها	بودند!
به	هرحال	رعيتها	و	دهقانها	بيشتر	از	برده	هم	درآمد	داشتند 	جزئي	از	محصول	
جهان  صحنه  داشت   ادامه	 مبارزه	 هم	 باز	 ولي	 برسد،	 خودشان	 به	 بود	 ممكن	
هيچ وقت خالي از انقالب و مبارزه نبوده است. به	نظر	مي	رسد	كه	ـ	حاال	كه	ما	
ايستاده	ايم	و	گذشته	را	هم	مي	بينيم	اگر	بتوانيم	اين	كلمات	را	االن	در	اين	جاي	
جنگهاي بزرگ  باشد 	 پايدار	 استثمار	 نبوده	كه	 ببريم	ـ	اصاًل	قرار	 به	كار	 بحثمان	
دهقاني،	سرانجام	باز	هم	در	زمينه	يي	از	رشد	حرف	و	ابزار	ـ	در	قسمتي	از	جهان	ـ	
منجر	به	اين	شد	كه	نظام سرمايه داري	و	توليد	صنعتي،	جانشين	زمين	داري	بشود 

از	حدود	سدة	15	ميالدي،	در	برخي	کشورهاي	اروپا،	کارگاه	ها	و	کارخانه	هاي	
کوچکي	برپا	شد 	پيدايي	اين	کارخانه	ها،	به	يمن	پيشرفت	فناوري	بود 	به	ويژه	
کشف	نيروي	بخار	و	پيشرفت	نسبي	علم	مکانيک 	دستگاهها	و	ماشينها،	برخي	
از	کارهايي	که	انسان	با	دست	انجام	مي	داد	را	با	سرعت	بيشتر	و	بازدهي	باالتر	

انجام	مي	داد 
نظام	 در	 بود 	 کارگر	 بازوي	 نيروي	 مي	چرخاند،	 را	 کارخانه	 که	 نيرويي	 اما	
بيشتر،	 سود	 آوردن	 به	دست	 براي	 سرمايه	دار،	 و	 کارخانه	 صاحب	 سرمايه	داري،	
در	پي	باالبردن	زمان	كار	كارگر،	هم	چنين	پايين	آوردن	حقوق	آن	بود 	اين	گونه	
به	 را	 استثمار	در	نظام	جديد،	شکل	گرفت 	حال	رعيت	جاي	خود	 بهره	کشي	و	
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کارگر	داده	بود	و	ارباب	به	شکل	سرمايه	دار،	کارگر	را	استثمار	مي	کرد 
را مي فروشد. ظاهراً  نيروي كارش  به زمين نيست،  كارگر ديگر وابسته  	
هم آزاد است كه بفروشد يا نفروشد، ولي اجبارات وادارش مي كند كه حتمًا 

بفروشد. اين دفعه پاي كارگر به ماشين بند است.
ولي	به	هرحال	باز	هم	در	مجموع	از	بعضي	جهات	يك	گام	جلو	آمده	ايم،	عصر	
جديدي	آغاز	مي	شود،	عصر	رنجبران، عصرجنبشهاي نوين انقالبي جهان؛	يعني	
جنبشهايي	كه	نيروي	اصلي	آن	را	به	قول	قرآن	»مستضعفين«	تشكيل	مي	دهند 	
ولي	ضمنًا	سرمايه	داري	دارد	رشد	مي	كند 	از	يكطرف	تكنيك	هم	رشد	كرد	و	از	
طرف	ديگر	بازارهاي	داخلي	هم	اشباع	گرديد	و	چون	در	داخل	كشور،	نمي	توانست	
راهي	 و	 شكست	 را	 ملي	 مرزهاي	 سرمايه،	 به	ناچار	 كند،	 »آب«	 را	 توليد	 همه	
كشورهاي	ديگر	شد 	سرمايه	داري	به	اين	وسيله	از	حالت	ناحيه	يي	و	منطقه	يي	و	
ملي	خارج	شد	و	يك	پيوستگي	جهاني	پيدا	كرد 	يعني	يك	واحد	يكپارچه	شد	كه	

در	خارج	از	مرزهاي	خودش	به	استثمار	خلقها	مي	پردازد…
البته	تكامل	ـ	همان	طور	كه	گفتيم	ـ	هيچ	گاه	از	خروش	و	پيشرفت	باز	نايستاده	
و	در	هر	مرحله	ابزاري	را	هم	فراهم	كرده	كه	سد	را	كنار	بزند	و	راه	خودش	را	به	
جلو	باز	كند 	امروز	هم	همين	طور	است 	خلقهاي تحت ستم، اندامها و وسايلي را 
به صورت ارگانهاي انقالبي، سازمانهاي انقالبي تقديم مي كنند و مي پرورانند تا 

سد ارتجاع و استعمار را كنار بزنند و جاده كمال را باز كنند.
براساس	 نه	 و	 درآورديم،	 گذشته	 از	 آن	چه	 براساس	 كه،	 است	 ترتيب	 اين	 به	
ذهنيت	محض،	مي	توان	حكم	كرد	كه،	سرانجام	غول	را	به	زانو	درخواهيم	آورد؛	

هر	چند	سالحهايش	مخوف	باشد!
اگر حيوانات درنده، رعد و برق، جهل، بيماري، مرض، زلزله و آتشفشان 
توانستند جلوي راه بشر را بگيرند، ارتجاع و استعمار هم خواهد توانست! ولي 
اين طور نيست. بدون ترديد به سمت اجتماعي كه در آن خبري از ستم، خبري 
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از طبقات و خبري از استثمار نباشد، خواهيم رفت.	اين	خواست	ما	نيست،	بلكه	
همان	خواستي	است	كه	براساس	آن	خواست	ـ	اسمش	را	هرچه	مي	خواهيد	بگذاريد	
ـ	ابر	اوليه	مي	خروشيد،	جوانه	مي	زد،	شكوفه	مي	كرد	و	به	ثمر	مي	نشست!	ما	امروز	

در	پيچ	و	خم	يكي	از	اين	قله	ها	هستيم 	راستي	قله نهايي	چقدر	شكوهمند	است!…
به	اين	ترتيب	اين	جا	صحبت	از	قله	نهايي	كردن،	يك	صحبت	ذهني	نيست،	
حتي	شايد	نتوانيم	تصورش	را	بكنيم،	درست	به	دليل	اين	كه	در	روز	اول	نمي	توانستيم	
10	تا	15ميليارد	سال	بعد	را	حدس	بزنيم؛	ولي	در	يك	چيز	جاي	هيچ	گونه	ترديد	

نيست،	و	آن	پيروزي	خود	»راه«	و	كمال	اين	»خط«	است 
گهگاه	 اگر	 مدت	 اين	 در	 بازنگشتيم،	 عقب	 به	 هرگز	 كه	 مي	كنيد	 مالحظه	
عقب	نشينيهايي	هم	بوده،	لحظه	يي،	مقطعي	و	نوساني	بوده	است 	آن	چه	هست،	
واقعيت	 از	 درنياورديم؛	 خودمان	 ذهنيت	 از	 را	 خوشبيني	 اين	 ما	 است 	 پيشرفت	
محض،	از	كشاكشي	كه	تابه	حال	يك	لحظه	هم	فرو	ننشسته	بيرون	آورديم 	اين	
تاريخچه	تكامل	است 	هر	كس	در	آينده	ترديد	دارد،	نظري	به	گذشته	بيندازد،	كه	
چه	بوديم	و	چه	شديم 	از	كجا	تا	به	كجا	آمده	ايم 	اين	آينده	تابناك،	همان	چيزي	
بود	كه	آن	انبيا،	همان	دسته	از	مردمي	كه	صحبتش	را	چند	لحظه	پيش	كرديم،	از	

ابتدا	بشارت	مي	دادند 	چه بشارت	بزرگي!…
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فصلسوم:نظريبهاسالم25

قباًل	گفتيم	كه	تا	حدود	قرن	هجدهم	يا	نوزدهم،	در	تفكرات	بشر	به	طور	عمده،	
هميشه	 مثاًل	 انواع!	 ثبات	 مواجهيم،	 »فيكسيسم«	 يا	 اصل»ثبات«	 حاكميت	 با	
»فيل«	همان	بوده	كه	بوده؛	از	اول	تا	به	آخر،	از	چيزي	مشتق	نشده 	البته	وقتي	
مي	گوييم	كه	اصل	حاكم،	ثبات	بود،	منظورمان	در	افكار	اروپايي	است،	و	نه	افكار	
اسالمي 	قباًل	گفته	ايم	كه	فرهنگ	اصيل	اسالم	تا	آن	جا	كه	بدان	دست	يافته	ايم،	
با	آن	فرهنگ؛	و	واقعًا	اگر	بدون	توجيه	كاري	و	خودفريبي،	 كاماًل	متفاوت	است	
اضافات	و	چيزهاي	قاطي	شده	را	برداريم	يا	تشخيص	دهيم	كه	از	كجا	آمده	اند،	

آن	وقت	اين	اصالت	خواهد	درخشيد 
قباًل گفته بوديم كه ظهور اسالم، ظهور عقل استقرايي بود و نه مجردات 
روي  اسالمي  فرهنگ  كه  تأثيري  به  بيفكنيم  نظري  است  كافي  ذهني.  ناب 
پيشرفت علوم و فنون در جامعه علمي دوران گذشته داشته است.	مي	بينيم	
بل	 نبوده،	 اسالم	 از	 في	الواقع	 شايد	 شده،	 ارائه	 كه	 چيزهايي	 جاها،	 خيلي	 كه	
تقاطي	مرامها	و	مكتبهاي	مختلف	بوده	است 	به	عنوان	مثال	در	برخورد	اسالم	با	

25-	حاال	اجازه	بدهيد	بعد	از	ذكر	اين	تاريخچه	ـ	باز	هم	بر	سبيل	اطالع	ـ	نظري	به	اسالم	بيندازيم،	و	
ببينيم	آيا	اين	فرضيات	و	نظريات	تكاملي	مورد	تأييد	اسالم	هم	هست	يا	نه؟	
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»بوديسم«	از	هندوستان	و	از	تقاطي	اين	دو،	فرقه	يي	بنام	»سيك«ها	به	وجود	
مي	آيد	و…

آن	چه	ما	بر	آن	مصريم	و	هر	كس	در	تحقيق	در	آن	آزاد	است،	اين	است	كه	
اسالم	ـ	برخالف	كليسا	ـ	نه	تنها	مانعي	در	راه	علم	ايجاد	نكرد،	بلكه	پرورشش	
دانشمندان،	 را،	 اسالم	 از	 قبل	 ايران	 كرد	 مقايسه	 مي	توان	 نگاه	 يك	 با	 داد 	 هم	
با	بعد	از	اسالم 	يكي	از	حساس	ترين	مطالب،	همين	 علما	و	سطح	فرهنگش	را	
نظريه	»تبدل	انواع«	و	تكامل	جانوران	است؛	همان	چيزي	كه	صحبت	در	موردش	
نگاه	كنيم	كه	مثاًل	 اگر	 اوج	قرون	وسطي،	 داروين	شروع	كرديم 	در	همان	 از	 را	
»ابن مسكويه«	و	»ابن رشد«،	در	اين	موارد	چه	مي	گفتند،	واقعًا	تعجب	خواهيم	
كرد 	يا	رساالت	اخوان	الصفا 	يك	نمونه	اش	را	بدون	اين	كه	توضيح	زيادي	بدهم،	

از	صفحه37	كتاب	»سير	فلسفه	در	ايران«	مي	خوانم:
را	چنين	خالصه	كرده	است:	 ابن	مسكويه	 نعماني	نظريه	تكامل	 »شبلي	
آميزش	جوهرهاي	نخستين،	موجب	پست	ترين	جلوه	زندگي،	يعني	عالم	

جمادي	شد« 
پس،	محصول	آميزش	عناصر	اوليه،	عالم	جمادي	شد 

»سپس	مرحله	برتر	تكامل	فرا	رسيد	و	عالم	نباتي	پديد	آمد 	نخستين	
از	 داراي	برخي	 بوته	ها	و	درختان	گوناگوني	كه	 علف	خودرو،	و	آن	گاه	
صفات	حيواني	هستند	كه	از	اين	رو	مرز	عالم	حيواني	به	شمار	مي	روند 	
از	 مرجان،	 مانند	 و	 است،	 نباتي	 نه	 حيواني	 نه	 كه	 زندگي	 از	 جلوه	يي	
مشخصات	هر	دو	بهره	دارد،	ميانجي	عالم	نباتي	و	عالم	حيواني	است 	
پس	از	اين	موجودات	ميانجي،	موجوداتي	چون	كرم،	كه	از	قوه	حركت	
و	حس	لمس	برخوردارند،	به	بار	مي	آيند	)خزندگان( 	حس	لمس	به	مرور	
عالي	 جانوران	 مرحله	 پس	 مي	شود 	 ديگر	 حسهاي	 موجب	 و	 دگرگون	
كه	از	هوش	روزافزون	بهره	دارند،	دست	مي	دهد 	مرز	مرحله	انسانيت،	
زندگي	ميموني	است 	ميمون	تكامل	بيشتري	مي	يابد	و	رفته	رفته	مانند	
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انسان	راست	باال	و	خداوند	فهم	مي	گردد 	بدين	ترتيب	حيوانيت	به	پايان	
مي	رسد	و	انسانيت	فرامي	آيد« 

غوغا	 اروپا	 در	 اسكوالستيستها	 كه	 است	 قرنهايي	 به	 مربوط	 صحبتها	 اين	
تأثير	 به	علت	 متأسفانه	 ولي	 نيست!…	 ادعا	 ديگر	 حرف	 اين	 پس	 مي	كردند،	
تحريف	 مسيحي	 يوناني،	 تفكرات	 به	خصوص	 فرهنگها26،	 ساير	 از	 غلط	 پذيرفتن	

شده	و	امثالهم،	بعدًا	طرز	تفكرهاي	اسالمي	خدشه	برداشته	است27	

26-	مطالعه	مقدمه	»پرتوي	از	قرآن«	نوشته	پدر	طالقاني	براي	درك	كامل	اين	مسأله	ضروري	است 	
27-براي	درك	بهتر	اين	مطلب	و	هم	چنين	مسأله	تكامل،	به	كتاب	»خلقت	انسان«	مراجعه	نمائيد 	
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فصلچهارم:تعريفتكاملونظريهتكاملي
در	فصلهاي	گذشته	ضمن	صحبت،	از	لغت	تكامل	زياد	استفاده	كرديم،	ولي	
اساسًا	تكامل	يعني	چه؟	در	حقيقت	سؤال	اين	است:	چرا	جريان	تحوالت	و	تغييرات	
دنياي	مادي	و	جهان	پيرامون،	از	ابر	هيدروژني	اوليه	تا	انسان	اجتماعي	امروز	را	

تكامل	نامگذاري	مي	كنيم؟
مي	توانيم	 ما	 امروز	 علمي،	 دستاوردهاي	 سايه	 در	 گذشته،	 بررسيهاي	 ضمن	
جهت	اصلي	راهي	را	كه	آفرينش	در	اين	مدت	پيموده،	يعني	آن	مسير	و	نظم	كلي	

را	تشخيص	بدهيم 
براي	روشن	شدن	مطلب	ابتدا	همان	مثال	كوهنورد	را	بررسي	مي	كنيم 	ديديم	
كه	كوهنورد	ما،	گاهي	به	چپ	و	گاهي	به	راست	مي	رفت،	باال	مي	رفت	و	پائين	
مي	آمد،	ولي	در	مجموع	به	چه	سمت	مي	رفت؟	حركتش	صعودي	و	رو	به	باال	بود 	

به	رغم	همه	اين	نوسانات،	به	هرحال	باال	مي	رفت 	
باال	رفتن	از	دامنه	هاي	صخره	اي،	گذر	از	كمركش	دامنة	كوه،	گام	گذاشتن	بر	
مسيري	سخت	و	پر	خطر 	كوهنوردان،	اين	گونه	مسير	كوهنوردي	را	طي	مي	كنند 	
در	اين	مسير،	آنها	رو	به	باال	رفته،	در	نقطه	اي	از	راه	بايد	تخته	سنگي		را	دور	زده،	
به	چپ	يا	راست	حركت	كنند؛	در	نقطه	اي	ديگر،	مسير	از	ميان	يك	فرورفتگي	
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مي	گذرد؛	كوهنوردان	رو	به	پايين	ميان	فرورفتگي	مي	روند 
اين	چپ	و	راست	 پايينيها	و	 باال	و	 اين	 اين	فراز	و	نشيبها،	 اما	وقتي	تمامي	
رفتنها	را	در	يك	دستگاه	و	مسير	كلي	نگاه	كنيم،	در	مجموع	سمت،	رو	به	باالست 	

فلش	حركت،	باال	را	نشانه	رفته	است 
به	تدريج	 بمها،	 و	 زير	 همه	 به	رغم	 كه	 ديديم	 هم	 آفرينش	 سمفوني	 مورد	 در	
آهنگي	را	زمزمه	مي	كرد	كه	امروز	جهت	اصلي	اش	براي	ما	روشن	است؛	آهنگي	
كه	تا	مدتها	گوش	بشر	ياراي	شنيدنش	را	نداشت 	آهنگي	كه	در	يك	نظم	كلي	و	

همه	جانبه؛	متجلي	است 
البته	مي	دانيد	كه	اصواًل	برخي	از	دانشمندان	و	فالسفه	هستند	كه	نظم	برايشان	
بي	معناست 	آن	چه	كه	ظاهرًا	پريشاني،	پراكندگي	و	تضاد	است،	چشمشان	را	آن	قدر	
گرفته	كه	منكر	هرگونه	نظم	و	قاعده	در	كار	جهان	هستند،	جهان	را	معجوني	از	
تصادف	ـ	اعم	از	ميمون	و	ناميمون	ـ	مي	دانند 	از	نظر	آنان	هر	تحولي،	از	ابر	اوليه	

به	اين	طرف	تصادفي	بوده	است 
وقتي	تصادف	را	وارد	مي	كنيم،	ديگر	جايي	براي	بحث	در	اين	مورد	كه	هستي	
چه	انتظام	كلي	دارد،	باقي	نخواهد	ماند،	چرا؟	براي	اين	كه	باز	همان	طور	كه	گفتيم	
ـ	و	بايد	بارها	و	بارها	نيز	تأكيد	كنيم	ـ	وقتي	كه	پاي	تصادف	به	ميان	آمد،	ديگر	
محلي	براي	نتيجه	گيري،	قاعده،	ترتيب،	مسير	كلي	و…نمي	ماند 	ولو	كه	كوهنورد	
به	سمت	باال	مي	رفت،	تصادفي	بوده	است 	نمي	توان	گفت	كه	قانون	در	مجموع،	
صعودي	و	سمت	حركت،	باالرفتن	است 	اين	طرز	تفكر	مدتها	رايج	بوده	و	هنوز	

هم	بقايايش	بر	سر	بشر	سنگيني	مي	كند 
پديده	 تحليل	 و	 تجزيه	 در	 مكانيست«،	 »ماده	گرايان	 همين	 مثال،	 به	عنوان	
ميمون«،	 »تصادف	 يك	 مي	گويند:	 ـ	 شد	 ايجاد	 حيات	 چگونه	 اين	كه	 ـ	 حيات	
تصادف	مبارك	و	شانس	بود	كه	چنين	چيزي	را	ايجاد	كرد 	از	اين	قرار	در	جهاني	
به	سر	مي	بريم	كه	شانس،	بخت	و	اقبال	يكي	پس	از	ديگري	به	نحو	مثبت	و	به	سود	

ما	وارد	كار	مي	شوند!!…
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بنياد	 ولي	 نيست،	 صرف	 نظري	 محدوده	 در	 ما،	 بحث	 كه	 مي	دانيم	 اگرچه	
مكانيكي،	 ماده	گرايانه	 برخورد	 نحوه	 و	 تفكرات	 و	 تصادف	گرايي	 اين	 اجتماعي	
مربوط	به	علماي	سرمايه	داري	است 	به	هرحال	ما	نظم	را	طي	صحبتهاي	گذشته	
پيدا	كرديم	و	بر	آن	نيز	اصرار	مي	ورزيم 	هر	كس	هم	كه	بگويد	نه!	مي	تواند	براي	

درك	عيني،	چراغ	علم	را	بردارد	و	به	ميدان	بيايد،	تا	با	هم	به	جستجو	بپردازيم!
ديديم	كه	پديده	هاي	جهان،	مرغ،	ماهي،	گندم،	آهن	و…	همه	در	يك	رديف	
ابتدايي	ترند	ـ	يعني	ساده	ترند	ـ	و	برخي	پيچيده	تر؛	 و	يك	عرض	نيستند 	برخي	
و	اثبات	شد	ـ	و	هميشه	هم	مي	تواند	بشود	ـ	كه	ساده	ها	متقدم	اند،	و	پيچيده	ها	

متأخر 	و	انسان	متأخرتر	از	همه	جانوران	ديگر	است 	
درخت،	 آهن،	 پرنده،	 دارند 	 وجود	 كنار	 و	 گوشه	 در	 پديده	 هزاران	 جهان،	 در	
سنگ،	سنجاقك،	آهو،	كوه،	دلفين	و	صدها	و	هزاران	پديدة	ديگر 		اگر	از	پشت	
قرار	 برابرمان	 در	 ساده	 حقيقتي	 كنيم،	 نگاه	 پديده	ها	 اين	 به	 ِنَگر،	 ژرف	 عينكي	
مي	گيرد 	برخي	از	پديده	ها	ساده	تر،	برخي	پيچيده	ترند 	بر	اساس	قانون	جهان،	

پديده	هاي	ساده	تر،	پيش	از	پديده	هاي	پيچيده	تر	به	وجود	آمده	اند 	
پيچيده	تر،	 پديده	هاي	 قانون،	 يك	 عنوان	 به	 كه	 مي	دهد	 نشان	 موارد،	 اين	
هميشه	ديرتر	از	پديده	هاي	ساده	تر	خلق	شده	اند 	بنابراين،	در	حقيقتِ	اين	قانون	
جاي	ترديدي	نيست 	حركتي كه در بيش از 10  ميليارد سال گذشته، مسيري 
اوليه تا امروز را طي كرده، هر چه جلوتر مي آيد، پيچيده تر و  ابر  به درازاي 

بغرنج تر مي گردد.
مفهوم	ساده	و	پيچيده	هم	كاماًل	قابل	توصيف	است 	شيئي	پيچيده	تر،	داراي	
اجزا	و	گسترش	بيشتري	است 	منظور از گسترش، فقط كمي نيست، بلكه توسعه 

كيفي است. 
براي	نمونه،	ميليونها	سال	پيش،	دايناسورهاي	غول	پيكر	بر	روي	زمين	زندگي	
رفتند 	 بين	 از	 زمين،	 يخبندان	 دورانهاي	 از	 يكي	 در	 دايناسورها،	 اما	 مي	كردند 	
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با	 را	 خود	 توانستند	 كوچك،	 بسيار	 جانوران	 از	 ديگري	 گونه	هاي	 درحالي	كه،	
يخبندان	منطبق	كرده،	آن	دوران	را	پشت	سر	بگذارند 

علت	اين	بود	كه	دايناسورها،	جانوراني	خونسرد	بوده	كه	بدنشان	نمي	توانست	
خود	را	با	دماي	بيرون،	تنظيم	كند 	اما	آن	حيوانات	كوچك،	از	آنجا	كه	خون	گرم	
بودند،	توان	انطباق	خود	با	سرماي	كشنده	را	داشتند 	همين	توان	انطباق،	آنها	را	
از	چنگال	مرگ	نجات	داد 	در	حاليكه	دايناسورها،	در	چنبرة	نيستي	گرفتار	شدند 	

از	اين	رو	در	طبقه	بندي	تكاملي،	آن	جانوران	خونگرم،	با	وجود	جسم	كوچكشان،	
پيچيده	تر	از	دايناسورهاي	غول	پيكر	بودند 	

	هر	اندازه	هم	كوچك	و	ناتوان	باشد،	نسبت	 	جانور	خونگرمـ	 بنابراين	آن	يكيـ	
براي	 هم	 كارگاهي	 هر	 در	 پيداست	 ناگفته	 البته	 و	 است 	 پيچيده	تر	 دايناسور	 به	
اين	كه	چيز	بهتري	به	شما	تحويل	دهند،	زمان	زيادتري	مي	خواهند 	به	مسأله	تقدم	
و	تأخر	از	اين	طريق	هم	مي	توان	رسيد 	ساخته	هاي	دست	انسان	را	نگاه	كنيم 	يك	
ارابه	چهارچرخ	و	يك	هواپيما	را	در	نظر	بگيريد،	كدام	پيچيده	تر	است؟	روشن	است 	

به	همين	ترتيب	انسان	و	پرنده	هم	از	يك	باكتري	پيچيده	ترند 
ترديد	 جاي	 است،	 پيچيده	 به	 ساده	 از	 حركت	 كه	 نتيجه	گيري	 اين	 در	 پس	
نيست 	اجسام	معدني	ساده	تر	از	اجسام	آلي	و	مواد	آلي	ساده	تر	از	موجودات	زنده	
هستند	و…	در	اجتماع	انساني	هم	همين	طور	است،	اجتماعي كه در آن طبقات 
)البته نه مادون آگاهي و  »برافتاده تر« باشد، طبيعتًا پيچيده تر و كاملتر است 
نه مادون رشد تكنيكي، بلكه بعد از آن(. جامعه	سرمايه	داري	از	جامعه	فئودالي	
پيچيده	تر	است	و	همين	طور…	به	اين	ترتيب	ما	با	تميز	مفهوم	سادگي	و	پيچيدگي،	
اساس	عيني	آن	چيزي	كه	اسمش	را	»جريان	تكامل«	گذاشته	بوديم،	پيدا	كرديم 

اكنون	به	دنياي	زنده	مي	رويم 	خود	متخصصين،	كلمه	»تكامل«	را	اين	طور	
تعريف	مي	كنند:

تفصيل	 به	واسطه	 ارگانيزم	 يا	 عضو	 يك	 آن	 در	 كه	 توسعه،	 روند	 »يك	
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اجزايش،	بيش	از	پيش	پيچيده	تر	مي	شود« 
يا	معناي	دوم:

»يك	تغيير	مداوم	و	پيش	رونده	به	وسيله	نيروهاي	ذاتي	دروني،	برحسب	
قوانين« 28

بعد	 يافته،	 تحول	 قورباغه	 به	 ماهي	 دروني،	 به	طور	 و	 ذاتًا	 قوانين،	 برحسب	
بيرون	آمده	و	»برانش«	ها	تبديل	به»شش«	شده	اند 	و	سرانجام	 از	آب	 قورباغه	

موجود	كاماًل	توي	خشكي	زندگي	كرده	است 
پس	تا	همين	جا	مي	بينيم	كه	در	كار	جهان	برگشتي	مطرح	نيست،	هرچه	هست	
پيشرفت	بوده،	يعني	پيچيده	تر	شدن 	يعني	چه	در	جريان	تشكيل	كهكشانها،	چه	در	
شكل	گرفتن	عناصر،	چه	در	تبديل	دنياي	معدني	به	آلي	و	بعد	دنياي	حياتي،	با	يك	
را،	»جريان	تكامل«	 اين	جريان	 مسير	برگشت	ناپذير	و	يكطرفه	مواجهيم29	اسم	

گذاشته	ايم 	ولي	هنوز	مشكل	حل	نشده	است 
در	مثال	كوهنورد	وقتي	مي	گفتيم	كه	باال	مي	رود،	يك	سطح	مقايسه	وجود	
از	آن	در	 را	 يا	هر	چيزي	كه	مفهوم	»بااليي«	 داشت؛	دامنه	كوه،	يا	سطح	دريا	
مي	آوريم	و	به	نسبت	آن	مي	سنجيم 	اين	جا	باز	سؤال	اين	است	كه:	به	چه	دليل	
هميشه	 البته	 مجوزي؟	 چه	 به	 اصاًل	 تكامل!	 مي	ناميم؟	 كمال	 را	 پيچيده	ترشدن	
جاي	اين	اشكال	هست	كه	شما	در	ذهنتان	به	اين	مي	گوئيد	كمال	يا	باال	رفتن 	
اين	سؤالي	است	كه	فلسفه	بايد	جواب	بدهد،	چرا	اصاًل	به	اين	مي	گوييم	كمال؟	
آيا	اين	يك	پندار	ذهني	و	يك	توهم	نيست؟	چرا	بايد	پيچيدگي	روز	افزون	را	كمال	
بناميم؟	چه	فضيلتي	دارد؟…	بلي!	ولي	ما	معتقد	هستيم!	ما	اگر	به	اتكاي	يك	
فلسفه	واقع	گرا،	با	اعتقاد	به	اين	كه	ديگر	با	كلمات	بازي	نمي	كنيم،	به	قضيه	نگاه	
كنيم،	مي	توانيم	جواب	دهيم 	كمااين	كه	مي	توانيم	جواب	دهيم،	واژه	هايي	كه	ما	

	A	dictionary	of	philosophy	فلسفي	فرهنگ	از	ترجمه	28-
29-	همان	طور	كه	در	مثال	آن	كوهنورد	گفتيم	كه	در	مجموع	باال	مي	رود،	اين	جا	نيز	مي	توان	ديد	كه	

پيچيده	تر	مي	شود 	
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واقعي	 دنياي	 ترجمان	 آنها	 نيستند؛	 مفاهيم	صرفًا	ذهني	 استعمال	مي	كنيم،	يك	
خارج	از	ذهن	هستند،	سرما،	گرما،	شادي،	غم،	اميد،	رنج،	يأس	و…	به	هر	زباني	
كه	بيان	شوند،	تمامًا	كيفيات	واقعي	را	بيان	مي	كنند،	كه	انكارش	چيزي	جز	سقوط	
در	سراشيب	توهم	و	پندار	نيست 	ممكن	است	شناختها	و	احساسات	ما	غلط	باشند،	
ولي	واقعيت	خارجي	نفي	نمي	شود 	سرما	را	با	گرما	اشتباه	نخواهيم	كرد،	يا	غم	را	
با	شادي 	بنابراين	ـ	بدون	اين	كه	االن	بخواهيم	به	اين	مسأله	به	طور	قاطع	و	نهايي	

جواب	بدهيم	ـ	تكرار	مي	كنيم	كه:
بيكار	 ذهن	 يك	 اختراع	 و…	 انحطاط،	 و	 تكامل	 شر،	 خير،	 مثل	 واژه	هايي	
نيست؛	بلكه	اكتشاف	واقعيات	عيني	جهان	شمولي	است،	كه	مورد	تأييد	تمامي	نوع	

بشر،	در	سراسر	تاريخ	قرار	گرفته	است 
بنابراين	چنين	نيست	كه	ما	اين	كلمات	را	خلق	كرده	باشيم	و	بخواهيم	با	آنها	بازي	
كنيم 	و	درست	به	همين	دليل	است	كه	حتي	بدكارترين	فرد	نمي	گويد	كه	من	كار	
بدي	مي	كنم؛	هميشه	مي	گويد	من	هم	عادل	هستم،	من	هم	عدالت	خواه	و	طرفدار	
آزادي	هستم 	از	اين	جا	معلوم	مي	شود	كه	در	اين	كلمات	مفهومي	خوابيده	است	كه	

اگر	اين	فرد	بگويد	»نيستم«،	محكوم	مي	شود؛	محكوميتي	كه	واقعيت	هم	دارد!
براي	اين	كه	مفهوم	ايده	كمال،	براي	خودمان	روشن	شود،	به	طرز	ديگري	هم	
مي	توانيم	به	بحث	نگاه	كنيم:	هر	يك	از	اشيا	و	پديده	هايي	كه	در	جهان	مي	بينيم،	
قابل	 به	وضوح	 ما	 براي	 اين	كاركردها	هم	 داراي	كاركردهاي	مشخصي	هستند 	
بر	سر	 به	نحوي	كه	 برد،	 به	آن	پي	 نباشد	مي	توان	 قابل	رؤيت	 اگر	 رؤيت	است؛	
آنها	با	هم	اختالفي	نداشته	باشيم 	حال هر چقدر اين كاركردها دقيقتر، سريعتر، 
مي كنيم  بحث  آنها  مورد  در  كه  ـ  ما  نظر  از  انجام شود،  و ظريف تر  سهل تر 

متكاملتر است.
كنيد 	 مقايسه	 جت	 هواپيماي	 با	 را	 بالن	 بزنم:	 هوايي	 حمل	ونقل	 از	 مثالي	
هيچ	كس	شك	نخواهد	كرد	كه	هواپيما	متكاملتر	است،	چون	براساس	كاركردشان	
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دليل	 همين	 به	 است 	 كاملتر	 كدام	 كه	 مي	شود	 مشخص	 هوايي،	 حمل	ونقل	 در	
به	سرعت	و	سهولت	قابل	شناخت	است	كه	كدام	يك	بهتر	يا	قيمتش	بيشتر	است30 	
اين	معيار	در	يك	ساعت،	يك	قلم،	و	همه	اشيايي	كه	پيرامون	ما	هستند،	صادق	

است	كه	كدام	بهتر	و	متكاملتر	است،	يا	مثاًل	راحت	تر	و	روان	تر	مي	نويسد 
صحت	اين	نتيجه	گيري	را	مخصوصًا	مي	توان	در	جريان	ايجاد	و	رشد	جانداران	
و	سيستمهاي	زنده	بررسي	كرد	كه	در	برابر	محيط	كدام	ارگان	و	عضو،	يا	كدام	
نوع،	مؤثرتر	و	كارآمدتر	است	و	موجوديت	موجود	را	بيشتر	حفظ	مي	كند 	حيواني 
كه متكاملتر است، در نبرد تنازع بقا پيروز مي شود. اين همان مضمون قانون 

انتخاب طبيعي است	كه	آن	همه	براي	زيست	شناسان	اهميت	دارد 	مي	گويند:
متكاملتر  باشد،  زيادتر  محيط  با شرايط  زنده  موجود  انطباق  درجه  هرچه 
است. مفهوم روشن تر »انطباق« اين است كه به چه ميزان از اسارت وبندگي 
محيط آزاد شده باشد.	به	عنوان	مثال،	دايناسورهاي	عظيم	الجثه	با	همه	بزرگي	
لذا	 و	 بود	 محيط	 تابع	 بدنشان	 حرارت	 درجه	 بودند،	 خونسرد	 چون	 عظمتشان،	 و	
بنده	گرما	و	سرما	بودند 	اين	موجودات	نسبت	به	موجوداتي	كه	حرارت	بدنشان	
ثابت	است،	»بنده«تر	هستند 	در	همان	مثال	كوهنورد،	اين	مفهوم	را	مي	توانيم	
محيط	 به	 برود،	 باالتر	 كوهنورد	 هرچه	 آن	جا	 در	 بفهميم 	 بهتر	 ديگر	 جهت	 از	
پيرامون،	مسلط	تر	و	مشرف	تر	بوده	و	اشراف	بيشتري	دارد 	دقيقتر	بگويم،	ديدش	
محدوديت	كمتري	دارد 	از اين جا مي توانيم تمايل اساسي تكامل را احساس 
بر سلطه  بندگي، گرايش  و  از محدوديت  به گسترش، خروج  كنيم، گرايش 
بيشتر بر جبرهاي پيرامون!	هم	چنان	كه	در	دنياي	زنده،	هرچه	ارگانيزم	و	اندامها	
جريان	 مي	توان	 نمونه	 به	عنوان	 كاملترند 	 بدهند،	 ارائه	 را	 مؤثرتري	 كاركردهاي	
تكامل	ُشش	را	از	جانوران	پست	تا	جانوران	عالي	مطالعه	كرد،	كه	در	نهايت	به	

ساختمان	ُشش	انسان	مي	رسيم 

30-	البته	اگر	قيمت	گذاري	درست	صورت	بگيرد 	ّ
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هيچ	كس	ايده	»انطباق«	تكاملي	را	در	زيست	شناسي	منكر	نيست 	همه	مي	دانند	
كه	انسان	كاملتر	از	حيوان	است	يا	اين	كه	در	حيوانات	مثاًل	قورباغه	باالتر	از	ماهي	
است 	در	اين	جا	مي	خواهيم	نتيجه	بگيريم،	هر موجودي كه از نردبان هستي باالتر 
رفته باشد ـ مثل همان كوهنورد ـ و بر بخش بزرگتري از وجود تسلط داشته 
باشد، يعني، رهاتر و آزادتر از قيد اجبارت بنده ساز محيط باشد، تكامل يافته تر 

است. و البته غلبه بر محيط و اجبارات نيز، مفهومي عيني است، و نه ذهني31 
بنابراين	ايده	»كمال«،	كه	حاكي	از	چنان	برتري	و	آزادي	مي	باشد،	به	راستي	
عينيت	و	اعتبار	دارد؛	و	كذب	و	ريا	نيست 	البته	به	شرطي	كه	جوهر	اين	برتري	
و	فضيلت	را	بفهميم 	آن	برتري	و	فضيلتي	كه	في	الواقع	در	كل	جهان،	فضيلت	
چه  ـ  اجبارات  تمام  به  نسبت  رهايي  مضمونش،  كه	 زيرا	 مي	شود32،	 حساب	

اجبارات طبيعي، و چه اجبارات غريزي يا اجتماعي ـ مي باشد 
ما	اكنون	نيروهاي	طبيعت	را	به	صورت	الكتريسيته	و	روشنايي	مهار	كرده	ايم،	

و	در	اين	زمينه	طبعًا	از	كساني	كه	برق	ندارند،	جلوتر	هستيم 
اجبارات	 چقدر	 اين	كه	 به	 بسته	 فرد	 هر	 انساني،	 زمينه	 در	 ترتيب،	 همين	 به	
و	جبرهاي	غريزي	دروني	خودش	را	مهار	كرده	باشد،	متكاملتر	است33 	عوامل	
كردن،	 مهار	 را	 اجتماع	 و	 محيط	 غيرتكاملي	 چيز	 هر	 و	 بازدارنده	 محدودكننده،	

براي	چيست؟
مثِل	 ديگر	 هستي،	 نردبان	 از	 باالرفتن	 كه	 است	 روشن	 برايمان	 كه	 چرا	
مثال	كوهنورد	نيست	كه	فقط	يك	باالرفتن	مكانيكي	باشد 	يعني	فقط	مسافت	
جغرافيايي	برويم؛	بلكه در تعبير اساسي اش، پيوسته بايد از جوهر آن، انطباق و 
آزادي بيرون بيايد.	و	اين	مظهر	استغناي	تكاملي	موجود	زنده	است 	هر	كه	باالتر	

31-	به	نظر	مي	رسد	پايه	هاي	ايدئولوژيمان	به	تدريج	دارد	ساخته	مي	شود!	
32-	كه	البته	اين	مفهوم	يك	مفهوم	صرفًا	اخالقي	و	اعتباري	نيست 	

از	رهايي	 البته	اين	سلطه	بر	جبرها	و	كششهاي	دروني	طبعًا	در	متني	 33-	يعني	آزادتر	شده	باشد،	كه	
اجتماعي	و	با	توجه	به	آن،	امكان	پذير	است 	
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است،	مستغني	تر	است 	حيوانات	را	با	انسان	مقايسه	كنيم:	مي	بينيم	چقدر	استغناي	
انسان	بيشتر	از	حيوانات	است 

منطبق	 پيرامون،	 جغرافيايي	 محيط	 با	 را	 خود	 فصل،	 تغيير	 هنگام	 پرندگان،	
ميكنند 	ابزار	انطباق	آنها،	كوچ	كردن	است 	براي	نمونه،	هنگام	رسيدن	زمستان،	
مناطق	 از	 پرستوها	 مي	نوازد،	 طبيعت	 بر	 را	 خود	 تازيانه	هاي	 نخستين	 سرما	 كه	
سردسير	به	سمت	مناطق	گرمتر،	كوچ	مي	كنند 	در	حقيقت،	اين	محيط	نيست	كه	

با	آنها	هم	خوان	مي	شود،	بلكه	آنها	خود	را	با	محيط	پيرامون،	منطبق	مي	كنند 
قانون	انطباق	در	رابطه	با	انسان	هم	هست 	با	يك	تفاوت!	انسان،	خود	را	با	محيط	
پيرامون	منطبق	نمي	كند؛	بلكه	محيط	را	تغيير	داده،		آن	را	با	خود	منطبق	مي	كند 		

براي	نمونه،	در	زمستان،	انسان	به	جاي	اينكه	مانند	پرندگان	و	ساير	حيوانات	
محيط	را	ترك	كند،	با	گرم	كردن	همان	محيط،	آنجا	را	براي	زندگي	مناسب	و	
پذيرا	مي	كند 	از	اين	رو،	انسان	در	مدار	تكاملي،	از	حيوانات	باالتر	و	كامل	تر	است 	
اين	جوهر	تكامل	است 	هر	پديده	اي	كه	از	توان	انطباق	بيشتر	برخوردار	باشد،	در	
پله	هاي	باالتري	از	نردبان	تكامل	قرار	دارد 	اگر	به	اين	جوهر	توجه	نكنيم،	بااليي	
نديده	و	فقط	يك	بعدي	مي	بينيم 	و	در	 را	درست	 پائيني،	تكامل	و	ضدتكامل	 و	

مداربندي	پديده	ها،	دچار	انحراف	مي	شويم 
مثاًل	شاه	يا	رژيمي	را	در	نظر	بگيريم	كه	يك	كشور	يا	امپراتوري	را	در	دست	
گرفته	و	ميليونها	مردم	را	تحت	سلطه	خودش	نگاه	داشته	است،	مانع	تكامل	آنها	
شده	و	آنها	را	هنوز	در	بند	نان	و	آب	نگاه	داشته	است؛	يعني	واقعًا	در	ماقبل	تاريخ	
انسان 	چرا	كه	مسأله	نان	و	آب	و…	مربوط	به	ماقبل	تاريخ	انسان	است	و	واي	
بر	كسي	كه	هنوز	آنها	را	حل	نكرده	باشد 	آيا	اين	چنين	رژيمي	مي	تواند	متكامل	تر	
تلقي	شود؟	هر	چند	تكنولوژي	قوي	تر	و	نيروي	سركوب	بسيار	پرقدرت	تري	هم	در	
اختيار	داشته	باشد؟	نه!	براي	اين	كه	اين	امر	نافي	آزادي	نوع	انسان	است؛	يعني	در	
نهايت،	مانع	بروز	و	تكميل	قوا	و	استعدادات	و	كاركردهاي	ذاتي	و	درونيش	مي	باشد 
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بنابراين	همان	گونه	كه	در	مورد	ساخته	هاي	دست	بشر	مي	توان	صحبت	از	تكامل	
و	تكميل	شدن	نمود،	در	موارد	ديگر	و	از	جمله	در	مورد	انسان	نيز	مي	توان	صحبت	
از	تكامل	نمود	و	معيارهايي	براي	آن	به	دست	داد؛	معيارهايي	كه	عيني،	واقعي	و	قابل	
از	آن	چه	گفتيم	مي	توانيم	نتيجه	بگيريم	هنگامي كه صحبت  فهمند،	لذاست	كه	
از تكامل در مورد انسان مي كنيم، منطورمان غلبه هرچه بيشتر بر طبيعت، بر 

جبرهاي طبيعي، بر تضادهاي دروني و حل تضادهاي اجتماعي است.
و	 پوچ	 بي	خودي،	 حركتها،	 اين	طرف،	 به	 اوليه	 ابر	 از	 كه	 مي	دانيم	 اينك	 ما	

بي	محتوا	نبوده	اند،	چيزهايي	را	به	دنبال	خودشان	داشته	اند 
سلطه	 اثبات	 با	 يعني	 اجتماع،	 و	 فرد	 واقعي	 اعتالي	 در	 كمال،	 ايده	 بنابراين	
روزافزون	ما	بر	شرايط	خارجي	و	شكستن	و	رهاشدن	از	قيد	عوامل	بازدارنده34	خود	

را	واقعي	تر	مي	نماياند 
بدين	ترتيب	در	مسير	تكامل	كه	اكنون	ديگر	از	نظر	ما	يك	مفهوم	واقعي	و	يك	
آرمان	حقيقت	جويانه	است	ـ	و	نه	يك	توهم	و	پندار	ـ انسان با رستن از قيد تمام 
عوامل محدود كنندهـ  چه در خودش، چه در طبيعت و چه در جامعهـ  به مرزهاي 
نامحدود، به اوج آزادي و رهايي، آن رهايي كه سرنوشت محتوم نوع بشر است، 
خواهد رسيد.	اين	است	مفهوم	رستگاري!	و	اين	است	مفهوم	تقواي	رهايي	بخش!	

جلوگيري	از	آن	كششها	و	اجبارات	خودبه	خودي	بنده	ساز	و	پائين	آورنده 
اين	مفاهيم،	ترجمان	عينياتي	هستند	كه	از	ذات	جهان	جوشيده	اند	و	پندار	و	
توهم	من	و	شما	نيست 	پس	رستگاري	و	سعادت	وجود	دارد،	لذا	حقيقتي	است 	
بگذار	هرچه	مي	خواهند،	جدليها	بحث	كنند	و	كالميها	خرده	بگيرند،	ولي	ما	آن	
را	لمس	مي	كنيم!	مي	شنويم!	بو	مي	كشيم!	در	سراسر	وجود	پر	است،	چون	جهان	

واقعيت	دارد؛	راستي	اگر	پوچ	بود،	چه	مي	شد؟!…

34-	اين	عوامل	بازدارنده	گاه	به	صورت	جبرهاي	طبيعي	چون	زلزله،	سيل	و…	و	گاه	در	كسوت	نيروها،	
غريزي،	 افسارگسيخته	 كششهاي	 قالب	 در	 گاه	 و	 ارتجاعي،	 اجتماعي	 نظامات	 و	 سيستمها	 طبقات،	

تمايالت	كور	خودبه	خودي	و	نادانيهاي	مختلف	راه	را	بر	تكامل	فرزند	انسان	مي	بندند 
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ـ نظريات غيرتكاملي به ويژه در حيطه جامعه شناسي

بايد	 تكاملي،	 نظريه	 اصواًل	 و	 تكامل	 معناي	 و	 تعريف	 با	 آشناشدن	 از	 پس	
اشاره	يي	هم	به	نظريات	غيرتكاملي	آنها	كه	مي	گويند،	تكاملي	به	ويژه35	در	زمينه	

جامعه	شناسي،	در	كار	نيست؛	بكنيم 
گروهي	از	دانشمندان	هم	به	دور	معتقد	هستند 	مي	گويند	تكامل	در	كار	نيست	
بلكه	پيشرفت	است	و	دور 	مثل	شب	و	روز	كه	تكرار	مي	شود 	گروهي	هم	مي	گويند	
بلكه	قهقرا	هم	هست،	به	عقب	برمي	گردد!	هم	چنان	 پيشرفت	كه	نيست،	هيچ،	
كه	گفتم،	اين	اعتقاد	مخصوصًا	در	مورد	جامعه	است،	چون	ساير	بخشها	را	فعاًل	
پذيرفته	اند	و	مي	دانند	به	جايي	و	كسي	ضرري	نمي	رساند 	سرمايه	داري	از	تكامل	
علوم	طبيعي	و	تكنولوژي	نه	تنها	وحشتي	ندارد،	بلكه	چون	توليد	را	رشد	مي	دهد،	
آثار	 و	 تبعات	 به	 لكن،	 مي	كند 	 سرمايه	گذاري	 آن	 براي	 و	 بوده	 مطلوبش	 كمال	
پيشرفت	در	قلمرو	علوم	اجتماعي	تن	نمي	دهد 	چرا	كه	از	اين	علوم	نتيجه	گيريهاي	
فلسفي	و	اجتماعي	به	دست	مي	آيد	كه	به	بعضي	جاها	»بر«مي	خورد 	اين	جاست	كه	

بايد	آن	را	يا	منكر	شده	يا	شكاند،	يا	تركش	داد،	يا	لوثش	كرد 
به	اين	ترتيب	ما	با	انبوه	توجيهاتي	مواجه	مي	شويم	كه	علماي	سرمايه	داري	
كه	 نيست	 اين	 مسأله	 ما	 براي	 مي	كنند 	 مطرح	 )تكامل(	 مسأله	 اين	 نفي	 براي	
بشوند	 وارد	 هم	 صادقانه	 بعضي	هايشان	 است	 ممكن	 نه!	 مي	شوند،	 وارد	 آگاهانه	
)صادقانه	با	همان	معيارها	و	در	آن	كادر(،	ولي	به	خاطر	ذهنيت	و	تفكر	طبقاتي	به	

قهقرا	كشانده	مي	شوند 
به	عنوان	مثال،

اشپنگلر	فيلسوف	آلمانِي	نيمة	نخست	سدة	20	ميالدي،	و	توين	بي		تاريخدان	
35-		از	اين	جهت	مي	گويم	به	ويژه	در	زمينه	جامعه	شناسي،	كه	در	علوم	طبيعي	جاي»اما	و	اگر«	نيست 

اگر	 كه	 آن	جا	 از	 اجتماعي	 زمينه	 در	 ولي	 آن 	 امثال	 و	 جانوري	 تكامل	 زمينه	هاي	 در	 به	خصوص	
از	 است؛	 آن	 در	 نفي	خودش	 تئوريك	 به	لحاظ	 بدهد،	 تن	 اجتماعي	 تكامل	 به	 بخواهد	 سرمايه	داري	

پذيرش	تكامل	سرباز	مي	زند 	
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انگليسي	سدة	19	و	20	ميالدي،	نمونه	هايي	از	دانشمندان	و	فالسفه	اي	هستند	
كه	دگرگونيهاي	جامعه	را،	تنها		يك	»دور«	در	گردشي	يك	نواخت	مي	دانند 	

تاريخ	است	و	 انسان،	تطورات	 اجتماعي	 تاريخ	 تمامي	مسير	 آنها،	 از	ديدگاه	
آنگاه	 آن 	 گرفتن	 قرار	 سراشيب	 در	 و	 افت	 سپس	 نظام،	 يك	 آمدن	 تكامل!	 نه	
انقالبي	آن	نظام	را	سرنگون	مي	كند	و	نظامي	جديد	روي	كار	مي	آورد 	سپس	
همين	روند	در	مورد	نظام	جديد	به	كار	مي	افتد؛	روندي	كه	پيوسته	ادامه	مي	يابد	

و	تکرار	می	شود 	
اجتماعي	 تكامل	 روي	 بر	 تنها	 نه	 »اينگ«،	 انگليسي	 كشيش	 ديگر،	 نمونة	
حركت	 قهقرا	 جادة	 در	 جوامع،	 تمامي	 كه	 دارد	 باور	 بلكه	 مي	كشد،	 قرمز	 خط	
مي	رود،	 باالتر	 زمان	 نردبان	 از	 چه	 هر	 تاريخ	 اينگ،	 كشيش	 باور	 به	 مي	كنند 	
مي	گردند 	 ناكامتر	 انسان،	 رستگاري	 و	 سعادت	 تامين	 در	 انساني،	 جامعه	هاي	

حركتي	رو	به	قهقرا!
كتاب	 در	 ميالدي،	 	18 سدة	 فرانسوِي	 فيلسوف	 و	 نويسنده	 روسو،	 ژاك	 ژان	
»منشاء	عدم	مساوات«	مينويسد:	»هر	چه	تمدن	باالتر	مي	رود،	اخالقيات	منحط	تر	

و	فاسدتر	گشته،	ما	به	عقب	باز	مي	گرديم« 
برابري	است؛	پس	 اينكه،	تمدن	و	شهرنشيني،	سرآغاز	و	منشاء	عدم	 نتيجه	

انسان	بايد	به	طبيعت	باز		گردد 	
برپاية	همين	باوِر	قهقرايي،	روسو	در	كتاب	مشهور	خود،	»اميل«،	چرِخ	داستان	
را	به	سويي	مي	گرداند	كه	وقتي	»اميل«	را	تربيت	مي	كند،	او	را	از	جامعه	به	كوه،	

دشت	و	طبيعت	مي	برد 
	همان	طور	كه	گفتيم	اين	افراد	فراموش	مي	كنند	كه	اگر	اول	استثماري	نبود،	
آن	صافي	و	صفا	در	»مادون	آگاهي«	بود،	نه	آگاهانه 	بنابراين	چيزي	كه	از	اين	

ديدگاه	درمي	آيد	عقب	گرد	است 
تكنولوژيك	 رشد	 حداكثر	 روي	 را	 اجتماعي	 مناسبات	 رشد	 ما	 درحالي	كه	
از	 را	 اجتماعي	 منحط	كننده	 و	 محدود	كننده	 عوامل	 با	 انسان	 مبارزه	 مي	طلبيم 	
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»زيرشرط«	و	»زيرساختش«	جدا	نمي	كنيم 
و	 علم	 محصولش	 و	 است	 طبيعت	 با	 انسان	 مبارزه	 نتيجه	 كه	 »زيرساختي«	
دانش	و	پيشرفت	صنعتي	است،	آرمانهاي	مساوات	جويانه	و	عدالت	جويانه،	چنان	چه	
روي	اين	»زيرساخت«	سوار	شود،	پايدار	است؛	واال	در	آن	جوامع	ابتدايي	انسان،	
هنوز	محلي	براي	تكاثر	و	استكبار	و	فزون	طلبي	ايجاد	نشده	است،	و	به	اين	خاطر	

در	آن	جا	مناسبات	ناپايدار	است 
	به	پيشرفت	 	به	رغم	آنهايي	كه	به	دور	يا	به	قهقرا،	معتقد	هستندـ	 گفتيم	كه	ماـ	
اگر	گاهي	وقتها	هم	حركتهاي	به	اصطالح	»شبه	 باال	معتقد	هستيم؛	و	 و	جهت	
سيكليك«	يا	دايره	وار	مي	بينيم	يا	يك	چيزهايي	تكرار	مي	شود،	اين	دور	نيست 	
مقاطعي	از	مارپيچ	است36،	كه	شبيه	هم	ديده	مي	شود؛	هيچ	تكراري	در	كار	نيست 

مگر	شب	و	روز	تكرارند؟	مگر	در	همان	شرايط	واقع	مي	شوند؟	مشابهت	صوري	
را	گرفته	ايم،	مي	گوييم	تكرار 	تكرار	يعني	در	همان	شرايط	زماني	و	مكاني	و…

و  رنجها  تمام  به رغم  انبيا  هستند.  پيامبران  ضد  كاماًل  قهقرا  اصحاب 
نوسانات تاريخ بشر، به نحو فوق العاده يي خوش بين هستند. خوشبيني كه اصاًل 
در نحوه تلقي »امپريستي« و »پوزيتيويستي« نمي گنجد. آنها بشر را خوشبخت 
و رستگار مي بينند. ليكن قهقراييها ضدتوحيدي هستند. اينها يأس مي پراكنند، 
حاصل  مرگ  و  سكون  سكوت،  مي كنند.  توهين  انسان  روح  و  بشر  روح  به 

حرفهاي اينها است.
ولي	آن	انبيايي	كه	صحبتشان	را	مي	كرديم،	اصاًل	اين	طوري	نيستند 	هرچه	هست،	
پيشرفت	است،	خروش	است،	تعالي	است،	كدام	انحطاط؟	انحطاطي	نيست!	به	دليل	
اين	كه	)بعداً	در	تكامل	مي	بنيم(	تكامل	يعني	ضدنابودي،	ضد»آنتروپي«37،	ضد»كهولت«،	

ضدمرگ 	يعني	هميشه	پويايي،	هميشه	جوان	بودن	)كه	بعداً	خواهيم	ديد( 

36-منحني	تكامل	را	مي	توان	به	يك	مارپيچ	باالرونده	شبيه	نمود 	
37-آنتروپي	Entropy		اصطالحي	است	كه	در	علم	ترموديناميك	به	كار	مي	رود	و	معادل	آن	در	فارسي	

كهولت،	پيري،	فرسودگي	ترجمه	شده	است 	
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به	هرحال	هم	قهقراي	ها،	هم	دوريها،	حرفشان	با	اصحاب	تكامل	اين	است:
گردگشت	 هوادار	 كه	 آنان	 خواه	 اجتماعي	 تكامل	 نظريه	 »مخالفان	
)قهقرا(	 به	واگشت	 آنان	كه	 اجتماعي	هستند،	و	خواه	 )حركت	دوري(	
اجتماعي	گرايش	دارند	ـ	براي	رد	تكامل	مي	گويند	كه	تكامل	اجتماعي	
مقرر	 هدفي؛	 به	سوي	 پيشرفت	 يكي	 باشد:	 داشته	 مي	تواند	 معني	 دو	
پذيرش	يك	 )يعني	 موجود	 از	وضع	 باالرفتن	 ديگري	 كوه(،	 قله	 )مثل	
سطح	مقايسه	و	باالرفتن	بر	مبناي	آن(	معني	اول	ايجاب	مي	كند	كه	
جامعه	هاي	انساني	در	همه	دوره	هاي	تاريخ،	جوياي	هدف	يا	هدفهاي	
ثابتي	باشند	و	با	تقرب	به	آنها،	طلب	كمال	كنند 	معني	دوم	)كه	يك	
سطح	مقايسه	يي	باشد(	مستلزم	آن	است	كه	جامعه	ها	براي	خود	»باال«	
نه	 اما	 تكامل	سپارند 	 راه	 به	»باال«	 گرايش	 با	 و	 بشناسند	 »پائين«	 و	
براي	 نه	مالكي	 و	 دارد	 يا	هدفهاي	مشترك	و	مشخصي	وجود	 هدف	

تشخيص	باال	و	پائين« 
طبعًا	چنين	دنيايي	كه	نه	هدفي	دارد	و	نه	مالكي	براي	ارزيابي،	دنيايي	است	

براي	چاپيدن	و	سركوب	خلقها؛	كدام	باال؟!…	كدام	هدف؟!…
»از	نظر	منكران	تكامل	اجتماعي،	جامعه	ها	يكسان	نيستند	و	هدفهاي	
مشتركي	ندارند 	اگر	فرضًا	هم	براي	آنها	هدفهاي	مشترك	بيابيم؛	چنان	
هدفهايي،	بسيار	كلي	و	انتزاعي	خواهند	بود	و	به	كار	مقايسه	جامعه	ها	
اگر	»سعادت«	 مثاًل	 نخواهد	خورد 	 آنها	 و	پسي	 پيشي	 تحليل	درجه	 و	
درجه	 تعيين	 باشد،	 گوناگون	 جامعه	هاي	 مشترك	 هدف	 »عدالت«	 يا	
يا	 »سعادت«	 زيرا	 بود 	 نخواهد	 ميسر	 هدفها	 اين	 به	 جامعه	ها	 تقرب	
آنها	 براي	 البته	 ـ	 هستند	 مبهم	 و	 انتزاعي	 بسيار	 مفاهيمي	 »عدالت«	
اجتماعي،	 نظام	 هر	 در	 حتي	 يا	 جامعه	 هر	 در	 اين	رو	 از	 و	 است 	 مبهم	
معناي	ويژه	يي	دارد« 38	مشاهده	مي	كنيم 	در	تالش	براي	رد	كردن	
مي	خورند،	 غوطه	 ايده	آليسم	 ورطه	 در	 چگونه	 اجتماعي،	 تكامل	

اگرچه	ناچار	به	تكامل	طبيعي	تن	مي	دهد 

38-	كتاب	»زمينه	جامعه	شناسي«	نوشته	آريانپور،	صفحه513	
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»به	اين	ترتيب	منكران	تكامل	اجتماعي،	تحوالت	اجتماعي	را	برخالف	
تحوالت	طبيعي	متضمن	نوعي	تكامل	نمي	دانند 	ادعا	مي	كنند	كه	تكامل	
جانداران	 تدريجي	 پيچيده	شدن	 نمودار	 عيني،	 است	 جرياني	 طبيعي،	
زندگي	 در	 كه	 صورتي	 در	 بقا،	 براي	 آنان	 تنازع	 قدرت	 مداوم	 افزودن	 و	

اجتماعي	چنين	سير	عيني	و	عمومي	و	قاطعي	مالحظه	نمي	شود« 
اين	چنين	 ببينم	ـ	كه	 تا	 بياور	 پوزيتيويستي	است	ـ	 نتيجه	همان	ديدگاه	 اين	
موضع	ضدانقالبي	مي	گيرد،	»كه	در	طبيعت	اين	جريان	را	به	طور	عيني	ديدم،	ولي	

در	جامعه	چگونه	ببينم؟	معيار	واحدي	وجود	ندارد«!	و	درنهايت:
»اينان	مي	گويند	تحوالت	اجتماعي	براي	كسان	يا	گروههايي	كه	از	آن	
اين	گونه	 زيان	ديدگان	بي	گمان	 براي	 برده	اند،	تكاملي	است،	و	 سودي	

نيست« 
پس	سود	و	زيان	بستگي	به	ما	دارد،	واقعيتي	خارج	از	ذهن	ما	نيست،	اين	يعني	

ايده	آليسم!؟…
اجتماعي	 تطورات	 برآنند	كه	 اجتماعي	 تكامل	 منكران	 ديگر؛	 »به	عبارت	
تكامل	 داشت،	 معني	 طبعيت	 )در	 ندارند	 جهتي	 و	 معني	 خود	 به	خودي	
و	جهت	داشت،	ولي	بعد	از	اين	ديگر	ندارد(،	اين	ما	انسانها	هستيم	كه	
قرار	 ارزش	گذاري	 مورد	 خود،	 ذهني	 احوال	 و	 اوضاع	 موافق	 را	 تطورات	

مي	دهيم	و	كمال	يا	نقص	مي	ناميم« 
قباًل	راجع	به	اهميت	مسأله	اساسي	فلسفه،	يعني	واقعيت	داشتن	جهان	خارج	از	
ذهن،	صحبت	كرديم:	اين	جا	دقيقًا	اهميت	آن	بحث	روشن	مي	شود 	حال	مي	بينيم	
اجتماعي،	چگونه	منكر	واقعيت	در	خارج	ذهن	مي	شوند	كه:	 كه	منكران	تكامل	

»خارج	از	ذهن	چيزي	نيست،	ما	ارزش	گذاري	كرديم«!؟…

»بنا	به	رأي	منكران	تكامل	اجتماعي،	داوري	درباره	خوبي	يا	بدي،	زشتي	
از	 كه	 متغيري	 و	 خصوصي	 مالكهاي	 به	 انحطاط	 يا	 تكامل	 زيبايي،	 يا	
مقضيات	اجتماعي	شخص	داور،	زاده	مي	شوند،	بستگي	دارد	و	از	اين	رو	
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عيني	و	قاطع	و	بي	چون	وچرا	نيست« 

اكنون	محصوالت	اين	عين	گرايي	را	مي	بينيم،	هرچه	هست	مالكهاي	خصوصي	
است!	قباًل	ديديم	»برمانيدس«	نيز	مي	گفت:

»انسان	معيار	همه	چيز	است« 

اين	چنين	عين	گرايي،	اين	چنين	ديدگاهي	در	جامعه،	به	اين	جا	مي	رسد	كه:

پايبند	ارزشهايي	 »به	بيان	ديگر،	هر	جامعه	يا	حتي	هر	گروه	اجتماعي،	
است	و	موافق	آن	ارزشها،	درباره	اشيا	و	امور	داوري	مي	كند« 

به	عبارت	ديگر،	هر	كس	مطابق	آن	چيزي	كه	فكر	مي	كند،	داوري	مي	كند 	كه	
گويي	خارج	از	فكر	و	تمايل	آنها	چيزي	نيست 

ولي	با	آن	مسير	عيني	كه	ديديم،	جريان	تكامل	برنده	ترين	دليل	است	كه	نه	
قهقرايي	در	كار	است	و	نه	تكراري 	اگرچه	ممكن	است	مقاطعي	از	جريان	تكامل	

مشابه	مقاطع	قبل	باشد،	ولي	اين	يك	مشابهت	صوري	و	سطحي	است 	في	المثل:
ما يكبار در 28مرداد سال32 سركوب شديم، 10سال بعد يعني در سال42 
هم سركوب شديم. آيا اين دو تا سركوب يكي است؟ نه!	از	زمين	تا	آسمان	
فرق	دارد!	به	داليل	سياسي	و	اجتماعي	مختلف	)كه	فعاًل	جاي	بحث	نيست( 	از 
بود 	 مسلح  انقالبي  سازمانيافته  مبارزه  آبستن  سال42  سركوب  آن كه  جمله 
گروهي	از	فرزندان	اين	مرز	و	بوم	را	به	ميدان	آورد	كه	در	كار	سازمانهاي	مسلح،	با	
اتكاي	به	يك	ايدئولوژي،	حاضر	بودند	خودشان	را	فدا	بكنند!	و	اين	پديده	بالنسبه	
جديدي	بود!	كه	قبل	از	آن	سابقه	نداشت 39لذاست	كه	مي	بينيم	هيچ	گونه	دور	و	

تكراري	در	كار	نيست،	ولو	اين	كه	در	ظاهر	تكرار	به	نظر	برسد 40

39-نه	اين	كه	در	گذشته	جوانان	حاضر	به	فدا	كردن	خود	نبودند؛	بلكه	در	چنين	كيفيتي،	سازمان	يافته	و	
مسلح	و…	نبودند 	

40-از	مقايسه	شرايط	اقتصادي	اجتماعي	سالهاي	32	و	42	صرفنظر	كرده	ايم 	
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ـ تكامل به مثابه اساسي ترين اصل حاكم بر جهان

حاال	كه	ما	نظريه	هاي	دوري	و	قهقرايي	را	دور	ريختيم،	اجازه	دهيد	تأكيد	كنيم	
اساسي	ترين	و	مسلط	ترين	نظم	و	قاعده	حاكم	بر	جهان،	همين	قاعده	تكامل	است 	
تا	اين	جا	با	پروسه،	جريان	و	جوهر	تكامل	كمي	آشنا	شديم 	وقتي	مي	گوييم	اساسي،	
يعني	باالتر	از	قواعد	ديگر،	همان	رابطه	يي	كه	يك	قانون	اساسي	با	قانونهاي	عادي	
يعني	 مي	آيد،	 بيرون	 آن	 دل	 از	 اين	 به	اصطالح	 مي	شكند،	 را	 اين	 آن،	 يعني	 دارد 	
به	عنوان	حركت	محوري؛	يادتان	هست	در	مثال	كارخانه،	دنبال	مسير،	حركت	و	
جهت	اصلي	مي	گشتيم 	به	اين	ترتيب،	به	قانون	و	ضابطه	يي	دست	يافتيم	كه	همه	
قوانين	ديگر	در	مقابلش	سرخم	مي	كنند،	كرنش	مي	كنند	و	طبعًا	هنگامي	كه	قانون	
تكامل	به	ميان	مي	آيد،	قوانين	ديگر	بايد	كنار	بروند	و	در	همين	رابطه	است	كه	قانون	

تكامل	حتي	قانون	آنتروپي	را	نيز	تحت	تاثير	و	نفوذ	خود	مي	گيرد 

ـ ضدآنتروپيك بودن تكامل

قانون	آنتروپي	يكي	از	قوانيني	است	كه	از	قانون	دوم	ترموديناميك	ـ	كه	بر	
همه	سيستمها	حاكم	است	ـ	مشتق	مي	شود 	به	طور	ساده،	برطبق	اين	قانون،	همه	
سيستمها	به	تدريج	فرسوده	مي	شوند	و	روزبه	روز	بي	نظمي،	كهولت	و	فرسودگي	در	

آنها	زيادتر	مي	شود 
به	عنوان	مثال،	موتور	يك	ماشين	در	جريان	كار،	روزبه	روز	فرسوده	تر	مي	شود؛	
لذا	راندمان	و	كارايي	اش	كمتر	مي	شود 	»آنتروپي«	يا	كهولت،	همه	را	از	پا	مي	اندازد 	
همه	چيز	را،	هر	زنده	يي	مي	ميرد،	هر	نوي	كهنه	مي	شود،	افت	مي	كند،	مي	پوسد،	
خراب	مي	شود 	آن	چيست	كه	از	چنگ	مرگ	و	زوال،	فراري	برايش	متصور	باشد؟

اما	درحالي	كه	تك	تك	پديده	ها	و	موجودات،	كهنه،	فرسوده	و	زائل	مي	شوند،	
عجيب	است	كه	در	مجموع	روبه	باال	مي	روند 	جهان	رو	به	تكامل	است	نه	زوال،	
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در	مجموع	چيزهاي	نوتر	مي	آيد 	معلوم	نيست	تكامل	با	چه	موتوري	كار	مي	كندكه	
هرچه	راه	مي	رود،	نه	تنها	خسته	تر	و	فرسوده	تر	نمي	شود،	بلكه	ـ	آن	چنان	كه	خواهيم	
	آبديده	تر،	بشاش	تر،	فروزان	تر	و	شعله	ورتر،	با	اراده	صيقل	زده	تر،	به	پيش	مي	رود! ديدـ	

حاال	بگذار	عده	يي	از	آن	سركشي	كنند،	فقط	خودشان	را	خراب	مي	كنند 	در	
نهايت	اين	قانون	است	كه	باالتر	و	برتر	از	همه	قانونهاي	ديگر	است،	اين	است	كه	
تعيين	مي	كند	و	حرف	آخر	را	مي	زند 	مثل	آخرين	و	باالترين	دادگاهي	كه	در	آن	به	

داوري	در	مورد	كارهاي	متهم	مي	نشينند 	حرف،	حرف	اوست 
آيا اين مبين يك جهان واقعًا عيني، واقعي و خارج از ذهن نيست؟ راستي 

چگونه است؟
بلي! موكبي در راه است! موكبي كه همه از سر راهش بايد كنار بروند! چه 
موكب بافضيلتي! و از همين جاها ما درمي آوريم كه حق چيست و باطل چيست.	
جهت	و	مسير	اصلي	را	پيدا	مي	كنيم 	چطور	وقتي	قله	و	مسير	پيدا	شده	باشد،	هر	
قدم	را	مي	توانيم	ارزيابي	كنيم	كه	به	سمت	قله	است	يا	به	سمت	دره؛	در	اين	جا	نيز	
ارزيابي	 به	 باشيم،	در	آن	صورت	مي	توانيم	 اگر	معيار	تكامل	را	داشته	 همين	طور 	
به	 البته	 ترتيب،	رستگاري،	سعادت	و…	شناخته	خواهد	شد 	 اين	 به	 و	 بنشينيم	

شرطي	كه	سدهاي	تكامل	و	چيزهاي	ضدتكاملي	نيز	شناخته	بشوند:
ـ	اگر	در	قالب	جهلهاي	انسان	نسبت	به	قانونمنديهاي	طبيعت	و…	هستند؛

ـ	اگر	كششهاي	خودبه	خودي،	كور،	غريزي	و	افسارگسيخته	درون	انسان	هستند؛
ـ	و	اگر	به	قول	قرآن،	در	پهنه	اجتماع	»مأل«	و	»مترف«،	ستمكاران	و	صاحبان	

زر	و	زور،	صاحبان	قدرت	اقتصادي	و	سياسي	هستند؛
همه	و	همه	سدهاي	تكاملند	كه	بايستي	شناخته	شده	و	با	آنها	مبارزه	کرد!

بعدها	خواهيم	ديد	كه	ضدآنتروپيك	بودن	چه	تفسير	عجيب	و	وااليي	دارد!	
ساده	نبايد	از	آن	گذشت 
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ـ به دنبال قواعد و ترتيبات تكاملي
از	 با	روشن	شدن	داستان،	تاريخچه	و	معناي	نسبي	تكامل،	حاال	ديگر	وقتي	
سعي	 بايد	 حال	 آشناست 	 مفهوم	 يك	 برايمان	 مي	كنيم،	 صحبت	 تكامل	 جريان	

كنيم	ترتيبات	و	قواعدش	را	به	دست	بياوريم 
و  نظم  درآوردن  معني  به  مي	كنيم،	 شناخت	 از	 صحبت	 كه	 موقعي	 اصواًل	
ماهيت  از  ناشي  ضروري  روابط  شناختن  ديگر  به عبارت  و  اشيا  قانونمندي 
چه	 خودش	 سرشت	 و	 طبيعت	 ماهيت،	 براساس	 شيئي،	 يعني	 مي باشد؛	 شيئي 
روابطي	را	بروز	مي	دهد 	بنابراين	ما	هم،	در	شناخت	جريان	تكامل،	بايستي	ابتدا	به	
آن	روابط،	ترتيبات،	نظم	يا	قواعدي	بپردازيم،	كه	جريان	از	خودش	بروز	مي	دهد 	
مثالهايي	مربوط	به	آن	كوهنورد	يا	تيرانداز	يا	كسي	را	كه	در	حين	نگهباني	از	يك	
محل	مشغول	قدم	زدن	بود،	به	ياد	بياوريم 	گفتيم	كه	ابتدا	بايستي	ترتيبات	حركت	
و	رفت	و	آمد	او	را	درآورد،	و	در	مرحله	بعد	به	تبيين	آن	نشست 	قواعدي	كه	از	
اين	پس	در	شناخت	جريان	تكامل	به	سراغشان	خواهيم	رفت	ـ	گرچه	اين	قوانين	
را	جداگانه	بررسي	و	تشريح	مي	كنيم	ـ	در	حقيقت	تمامًا	وجوه	مختلف	يك	چيز	يا	

جريان	واحد	هستند	و	از	تماميت	يگانه	يي	صحبت	مي	كنند 
به	عنوان	مثال	اگر	انسان	را	در	نظر	بگيريم،	مي	توانيم	فيزيولوژي،	مرفولوژي	
و	 حاالت	 جنبه	ها،	 يعني	 كنيم؛	 مطالعه	 را	 روانشناسي	اش	 و	 )ريخت	شناسي(	
خصوصيات	مختلف	او	را 	ولي	پيوسته	در	خاطر	خواهيم	داشت	كه	به	هرحال	يك	
تماميت	واحد،	يعني	انسان	را	مطالعه	مي	كنيم 	چرا	كه	اين	جنبه	ها	و	ابعاد	مختلف،	
در	ذات	خودشان	از	يكديگر	جدا	نيستند،	بلكه	ما	آنها	را	براي	سهولت	فهم	جدا	
مي	كنيم،	درحالي	كه	يك	مجموعه	واحد	و	هماهنگ	و	حتي	جدايي	ناپذير	هستند 	
اين	شناخت	ابعاد،	جنبه	ها	و	عناصر	مختلف	يك	شيئي،	از	نظر	علمي،	تجزيه	ناميده	
مي	شود 	بعد	از	اين	تجزيه،	نوبت	تركيب	خواهد	رسيد	كه	ما	پديده	را	به	عنوان	يك	
كل	به	هم	پيوسته	و	يك	تماميت	واحد	مطالعه	مي	كنيم	و	در	آن	هنگام	در	كليتش	
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دركش	خواهيم	كرد 	عينًا	همان	طور	كه	در	يك	سمفوني	ترتيبات	و	تناوب	صداها	
كنار	هم	قرار	مي	گيرد	و	بعد،	اگر	پيامي	داشته	باشد	ـ	فعاًل	در	مورد	نفي	و	اثبات	آن	

مطلبي	نمي	گوئيم	ـ	آن	پيام	به	دست	مي	آيد؛	شادي،	حزن،	عظمت	و…
بنابراين	از	اين	پس،	اين	جريان	10	تا	15ميليارد	سال	را	كه	به	طور	مختصر	ذكر	
كرديم،	مورد	مطالعه	قرار	خواهيم	داد	تا	ترتيبات	و	قواعدش	را	پيدا	كنيم	و	آن	گاه	

اين	قواعد،	مبنايي	براي	تبيينمان	خواهد	بود 






