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سخنرانيششم

بسم الله الرحمن الرحيم

پس از سالم به همه خواهران و برادران،
جلسه ششم بحث »وجود« را آغاز مي كنيم  جلسه گذشته را با آخرين قسمت 
فصل اول بحثمان كه ناتمام مانده بود، شروع كرديم  يعني بررسي ساده سازيها و 
شبيه سازيها و مجموعه تفكرات ساده انديشانه، در رابطه با ناديده گرفتن پيچيدگي 
و بغرنجي پديده ها، در قلمرو انسان شناسي و مسائل ايدئولوژيك  در اين قسمت 
ناديده گرفتن  واقع  در  انسان،  مورد  در  ساده انديشانه  تفكرات  نوع  اين  گفتيم 
پيچيدگي و بغرنجي ويژگيهاي انسان است كه نتيجه آن، افتادن به دامن نوعي 
انساني مي باشد  به اين  جبرگرايي و تسري دادن عليت مكانيكي، به كردارهاي 
معني كه رابطه علت و معلولي حاكم بر پديده هاي فيزيكي را، عينًا به رفتار انسان 

يا پديده هاي ديگر تعميم بدهيم 
بررسي  مورد  ايدئولوژيك  مسائل  زمينه  در  را  ساده سازي  نوع  اين  سپس 
فهم درجه  بدون  واقعگرايانه،  يا  رئاليك  تبيين  ارائه يك  گفتيم كه  و  داده  قرار 
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پيچيدگي و بغرنجي اشيا، امكان ندارد و با مثالها و نمونه هاي مختلفي اين موضوع 
را تشريح كرديم  براي نمونه، تعميم قواعد و داده هاي اقتصادي را، براساس مذهب و 
به ويژه مذاهب توحيدي، بررسي كرديم  هم چنين در مورد منشأ و سرچشمه اين نوع 
ساده ساز يها گفتيم كه اين امر ناشي از ناديده گرفتن درجات پيچيدگي پديده ها مي باشد 

به دنبال همين قسمت از بحث، يكسري نتيجه گيري كرديم  مثاًل اين نتيجه 
كه بدون شناخت حد و مرز پديده ها، بدون شناخت محدوده ها، هيچ تلقي درست و 
جامعي از هيچ كس، هيچ چيز و هيچ قانونمندي امكان ندارد  اين موضوع را روشن 
آنها،  قانونمنديهاي  و  اشيا حتي اشخاص  و مرز  كرديم كه مشخص كردن حد 
نه تنها از ارزش آنها كم نمي كند، بلكه اهميت و قدر واقعي آنها را آشكار مي كند و 
با توجه به اين نتيجه، نمونه هايي نيز ذكر شد  از جمله در مورد اينشتين يا پالنك 
گفتيم كه چگونه وقتي از قلمرو حدود خودشان خارج مي شوند، به انحراف كشيده 
مي شوند  هم چنين در مورد مسأله صالحيت و حدود صالحيتها، گفتيم كه توجه 
به مسأله صالحيت در هر كار و به ويژه در زمينة كار ايدئولوژيك، مسائل سياسي 
و اجتماعي و در تشكيالت انقالبي، امري است ضروري و با ذكر نمونه هايي از 

سازمان خودمان بيشتر اين مسأله را تشريح كرديم 
قلمرو يا حدود علم و لزوم اعتراف صادقانه و انقالبي به جهل و ناداني خودمان 
در قبال پديده هاي بغرنجتر و پيچيده تر، نتايج ديگري بود كه از اين بحث گرفتيم 

در ادامه اين فصل به نكته ديگري نيز اشاره داشتيم و آن عبارت بود از افزايش 
كيفيت، نسبت به كميت  به زبان ديگر گفتيم جريان تكامل، هرچه پيچيده تر شده 
و  شد  خواهد  مشاهده  كميت  كاهش  مقابلش  در  كند،  پيدا  بيشتري  ارتقاي  و 
باالخره اين قسمت از فصل يا قانون اول را با اين سؤال اساسي به پايان رسانديم 

كه نهايت اين پيچيدگيهاي روزافزون چيست؟ و كجا است؟
بعد از اتمام فصل اول، وارد فصل دوم يا »شتاب« شديم  ابتدا به تعريف و 
بررسي شتاب در مراحل مختلف تكاملي پرداخته و گفتيم هرچه زمان پيش مي رود، 
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تكامل سريعتر مي شود و تغييرات سريعتر انجام مي گيرد  با بررسي تغييرات در 
مراحل مختلف تكامل، ديديم كه چگونه تغييرات در حيطة جامعه سريعتر مي شود، 
 طوري كه هنوز يك تحول انجام نشده، تحول بعدي متولد مي شود، و تفسير اين 

مسأله را نيز در قرآن با بررسي مسأله »تسبيح« مورد بحث قرار داديم 
درواقع ديديم كه اين سنت آفرينش و قانون خدشه ناپذير جريان تكامل است 
با جهش و  اجل معين، عمدتًا  و  ابتدايي، در يك سرآمد  آرام  تغييرات  به رغم  كه 
تغييري كه تابه حال مخفيانه مقدماتش آماده مي شد، پرده از رخ برمي دارد و وارد 
مرحله ديگري مي شود  به همين دليل است كه حتي در سختترين شرايط، بايد به 
آينده اميدوار بود، يعني اميد به آينده و افقهاي تابناك  به همين دليل گفتيم انقالبي 
واقعي كسي است كه وقتي آسمان را پوششي از ابرهاي تيره و تار فراگرفته باشد، 
باز هم تابش خورشيد را از ياد نبرد و ايمان داشته باشد كه بي ترديد خواهد تابيد  در 

مقابل، تنها كافرها، ضدتكاملها و ضدخلقيها هستند كه بايستي نااميد باشند 
بعد از اين تعريف و مقدمه، به توضيح عوامل تسريع كننده تكامل پرداختيم  گفتيم 
اين سرعت و شتاب در هر مرحله به كمك يكسري عوامل صورت مي گيرد،  اين 
عوامل را  تا آن جا كه براي ما شناخته شده اند، تحت دو عنوان مورد مطالعه قرار داديم: 
اول معين عملها، سپس ساير عوامل و نهادهاي تكاملي و تسريع كننده  گفتيم اينها 

مجموعه عواملي هستند كه تا حاال علم توانسته است به آنها دسترسي پيدا كند 
در قسمت اول، معين عملها يا كاتاليزورها، يا كمك كارها و مددكارها را مورد 
يا كاتاليزور، گفتيم كه مكانيزمهاي  ابتدا در تعريف معين عمل  بررسي قرار داديم  
جنبي كه نقش واسط يا ميانجي در تسريع و سمت دهندگي جريان اصلي تكامل را 
بازي مي كنند، معين عمل يا كاتاليزور ناميده مي شوند  سپس با مثال و ذكر چند نمونه، 
نقش اين معين عملها را بهتر روشن كرديم و با بررسي آنها در قلمرو تكامل معدني، 
آلي و بيولوژيك، بيشتر مسأله را باز كرده و تشريح نموديم  در آخر در مورد نقش 

سمت دهندگي و راهبري معين عملها صحبت شد 
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و  عوامل  ساير  نقش  به  كاتاليزورها،  و  معين عملها  نقش  روشن شدن  از  بعد 
خودش  مسير  در  تكامل  جريان  گفتيم  پرداختيم   تكامل  تسريع كنندة  نهادهاي 
تمام نهادها و وسايل پيشرفت خودش را خلق مي كند، هم چنان كه تمام موانع و 
سدها را نيز واژگون مي كند  يكي از اين عوامل مهم تسريع كننده تكامل، پديده 
جنسيت  نقش  درواقع  اگر  كه  گفتيم  عامل  اين  نقش  توضيح  در  است   جنسيت 
نبود، امروز هنوز موجود پرياخته به وجود نيامده بود، چه رسد به موجودات آلي و 
انسان و جامعه  هم چنين نتيجه گيري كرديم كه اگر كسي جنسيت را جز با ديدگاه 
تكاملي و تعالي جويانه نگاه كند، ضدتكاملي فكركرده است و اين فكر، يك انديشه 
كافرانه است، چون حق را پوشانده است  چرا كه تمام قوا و استعدادات و امكانات 
موجود، به حكم سنت خدشه ناپذير تكامل، در راه ويژه خودشان مي بايد به كمال 
منجر شوند  در همين جا براي روشن شدن مسأله، دوباره اشاره يي به قرآن كرده و 
»شكر« را معني كرديم  در معني شكر گفتيم، يعني به كار انداختن قوا و استعدادات 
در همان جهتي كه براي آن خلق شده است  سپس از عوامل ديگر تسريع كننده 
تكامل از قبيل گوشتخواري و آزادشدن دستها صحبت كرده و توضيح مختصري در 
مورد تك تك اينها داديم  بعدًا در مورد نقش عوامل تسريع كننده تكامل اجتماعي 
مانند تكلم، كتابت، آتش، و باالخص نقش انبيا و رهبران اجتماعي در تكامل تاريخ 
را، توضيخ داديم  در پايان اين قسمت، در مورد نقش پيشتاز و سازمان انقالبي 
پيشاهنگ در جريان تكامل اجتماعي، به عنوان يك ضرورت اجتناب ناپذير، صحبت 

كرديم  در آخر نيز به عوامل تسريع كننده و هدايت كننده تكامل فردي پرداختيم 
اين فصل را نيز با اين سؤال به پايان رسانديم كه آيا مركز جاذبه يي در كار 
است كه هرچه به آن نزديكتر مي شويم، سرعت بيشتر مي شود؟ آيا معبودي در 

كار است يا خير؟
امروز وارد فصل سوم از كتاب اول، يعني قاعدة سوم تكامل خواهيم شد 
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فصلسوم:»جهتداري«يا»برگشتناپذيري«جريانتكامل
)سومينقاعدهتكامل(

در قسمتهاي قبل گفتيم كه تكامل يك مجموعه و يك كليت واحد است، 
درست مثل يك آدم كه نمي توانيم توان انديشيدن، يعني تفكر و آگاهيش را، از 
توان تكلم جدا كنيم  اين جا هم اگرچه ما از زوايا و سيماهاي مختلف، تكامل را 
مورد مطالعه قرار مي دهيم، ولي يك كليت واحد است  بنابراين براي سهولت و 
ساده كردن كارمان، قواعد و نظاماتش را كه از يكديگر جدائي ناپذيرند، جداگانه و 

تحت عناوين يا فصول جداگانه مطالعه مي كنيم 
به هرحال، بعد از پيچيدگي و شتاب، نوبت قاعده ديگري است تحت عنوان 
تعريف  از  ابتدا  بدهيد  اجازه  پس  تكامل«   »جهت داري  يا  »برگشت ناپذيري« 

جهت داري شروع كنيم 

1.تعريفوبررسي»جهتداري«درمراحلمختلفتكامل

تعريف و تشريح   
يك بردار1 را در نظر بگيريم، چه تفاوتي با خط معمولي دارد؟ تفاوت عمده در 

1- بردار پاره خطي است جهت دار، كه ابتدا، امتداد و طول آن مشخص باشد  
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سمت داشتن بردار است  بردار متوجه سمتي است، درحالي كه خط معمولي حكايت از 
سمتي، نمي كند 

حاال يك خيابان يك طرفه را كه دور زدن و برگشتن در آن ممنوع است، درنظر 
بگيريم؛  به اصطالح يك جهته است 

درنظر  را  عظيم  رودخانه  يك  وسيعتر،  فهم  براي  و  مي رويم  باالتر  پله  يك 
انشعاب فرعي،  با هزاران  قّله ها سرچشمه مي گيرد،  از  مي گيريم  در آن دوردست، 
نهر، جوي و جويبار و باالخره در مسير اصلي خودش، به اقيانوس مي پيوندد  اگر نقشه 
هوايي رودخانه را ببينيم، شاخه اصلي، يعني شاخه پرآبتر و سمت حركت آن از باال به 
پائين و از كوه به سمت اقيانوس، مشخص است و هرچه پائينتر مي آيد، پرآبتر و پرآبتر 

مي شود تا به اقيانوس بپيوندد 
اين جا تك تك قطرات آب به كدام سمت حركت مي كند؟ به سمت دريا  حتي وقتي 
يك قطره آب در يك شاخه فرعي هست و علي الظاهر از دريا دور مي شود، باز هم در 
مجموع، سمتش مشخص و از باال به پائين است  مخصوصًا اين كه براي اين مسير، نه 
برگشتي متصور است و نه دورزدني  يعني مجموعه قطرات آب، در تماميتشان، شتابان 
به سمت اقيانوس روانه هستند و ضمنًا در مسير حركت، سرعتشان هم هرچه رو به 
پائين مي آيند، افزايش پيدا مي كند، يعني به طور متصاعد، به طور فزاينده، فاصله شان 

با اقيانوس كمتر مي شود 
اين جا مي توانيم در مورد تك تك قطره هاي آب بگوييم كه، چه بخواهند و چه 
نخواهند، در مسير و جهت مشخصي، به نحوي كه دورزدن امكان ندارد، روانه هستند 

و به اقيانوس نزديك مي شوند 
است   دريا  به  رو  يعني  پائين،  به سمت  زديم، محور حركت  مثالي كه  اين  در 
هيچ كدام از قطرات هم، همان طور كه گفتيم، حق بازگشت ندارند  حاال با اين سه 
مثال، از بردار گرفته تا رودخانه، تا حدودي مي توانيم متوجه بشويم كه وقتي مي گوييم 
تكامل جرياني است جهت دار، يك طرفه و برگشت ناپذير، منظور چيست؛ با اين تفاوت 
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بسيار مهم كه برخالف رودخانه، سمت حركت نه به طرف پائين، بلكه به طرف باال 
است  يعني به رغم اين كه محور حركت قطرات آب رو به پائين بود، در اين جا رو به 
باال است  آن جا قطرات از آسمان به كوهساران مي باريدند، از كوهسار به طرف جلگه 
و دشت، و باالخره به اقيانوس مي پيوستند  درحالي كه تكامل درست معكوس است، 
كاماًل ضدآنتروپيك است  به جاي رفتن به سمت پائين، رو به باال است  پس شايد بهتر 
باشد در اين جا تكامل را، به درختي با يك تنه اصلي و شاخه هاي فرعي تشبيه كنيم 

مي خواهيم نتيجه بگيريم كه در جريان تكامل، يك مسير اصلي وجود دارد 
و مسيرهايي فرعي  مسير اصلي، مسيري است كه بستر اصلي رشد و كمال 
است  مسيرهاي فرعي، نافرجام هستند و سرانجام به بن بست مي رسند؛ 
هم چنان كه شاخه هاي فرعي دير يا زود از رشد باز مي ايستند و تنها شاخه اصلي است 
كه بازهم بر تاركش، پيوسته جوانه ها و شكوفه هاي جديد و بالنده را مالحظه خواهيم 
كرد  رهايي، آزادي، خروج از پستي و محدوديت و كوتاهي، در اين شاخه اصلي است 

به اين معني كه راه پيشرفت تكامل، فقط در همين مسير اصلي است كه باز 
مي باشد  در ساير مسيرهاي فرعي، رشد به بن بست رسيده است  مثاًل االن ديگر راه 
كمال حيوانات باز نيست، اين جامعه انساني است كه راهش باز است  يا مثاًل جريانهاي 
كهنه اجتماعي را مي بينيم، آنهايي كه عمرشان سپري شده، يا زوال تاريخي شان فرا 
رسيده است؛ از آن جا كه آينده يي برايشان متصور نيست، هيچ شكوفايي جديدي هم 

نخواهند داشت 
قباًل گفتيم كه فرق جريان تكامل با جريان آب، در اين است كه جريان تكامل 
رو به صعود و رو به باال است، و اگر يادتان باشد ما بررسي اين جريان را از آن ابر 
بي شكل هيدروژني اوليه آغاز كرديم و تا جامعه امروزمان، ادوار مختلف تكاملش را 
پيگيري كرديم  از ماده بيشكل اوليه 2شروع كرديم، مرحله به مرحله تعقيب كرديم و 
ديديم كه االن در كجا هستيم  يعني ديديم كه تكامل، زماني از درياها بيرون آمد، راه 

2-به تعبير قرآن، »ماء«: َوَكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماء )سوره هود، آيه7( 
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دشت و جلگه را گرفت و باالخره االن در هيأت اجتماع به راه خودش ادامه مي دهد 
البته اگر بخواهيم دقيقتر صحبت كنيم و واضحتر مطلب را بفهميم، مثال درخت 
هم به هيچ وجه گويا نيست  پروفسور »اپارين« تالش كرد كه اين برگشت ناپذيري 
و يك جهته بودن را به»تير زمان« تشبيه كند، پيكان زمان  ولي او هم در كتابش 
چند لحظه بعد از اين كه اين مثال را مي زند، مثال را نارسا تلقي كرده و سراغ موشك 
مي رود؛ منتهي موشكي كه به جاي اين كه ديناميزمش پايان پيدا كند و سرعتش كم 

شود، دائمًا سرعتش زياد مي شود  وي نوشته است:
»ما در جهاني زندگي مي كنيم كه پيوسته و بالانقطاع تحول پيدا مي كند  
تشبيه  زمان  تير  به  غالبًا  اين رو  از  است   برگشت ناپذيري  پروسه  تكامل، 
بايد در پرتو دانش  مي شود كه فقط در يك جهت سير مي كند  ولي ما 
كنوني خود، اين تصوير را كهنه تلّقي كنيم؛ سرعت تير، هميشه كاهش 
تكامل  سرعت  ديديم،  پيش  فصل  در  كه  همان طور  برعكس،  مي يابد، 
هميشه افزايش مي يابد  از اين رو بهتر است با يك موشك مقايسه شود كه 

سرعت خود را در طي مراحلي، افزايش مي دهد«3 
مراحلي كه قباًل ديديم، در هر مرحله، يك پديده در نوك پيكانش قرار مي گيرد 

نگاهي به روند تکامل، پرده از حقيقتي ديگر بر مي دارد: تکامل، در هر مرحله 
از حرکت خود، پديده يی را در نوک پيکان قرار داده است؛ پديده يی پيشرو، راهگشا 

و بن بست شکن 
بله، با اين برگشت ناپذيري، با يك جهته بودن و جهت داري، مي خواهيم 
بگوييم كه يك راه است كه حاكميت دارد، يك مسير است كه اصالت دارد 
و هركس و هرچيز هم خالف آن قدم بردارد، يا رشد و تكاملش به بن بست 
نابودي ديگر  و  فنا  ارتجاع مي شود، و آن وقت  و  يا دچار قهقرا  مي رسد، 
حتمي است  مي خواهيم بگوييم، دورانهايي كه سپري شده اند، هرگز4 بازنمي گردند، 

3- كتاب »حيات: طبيعت، منشأ و تكامل آن«، نوشته اپارين- صفحه107 
4-  به جا است در همين جا به كالم ارزنده و عميق علي)ع( در خطبة 16فراز6 اشاره شود: »َوَلَقلَّما 
َبَل« بسيار نامحتمل است آن چه كه پشت كرده )ارتجاع( دوباره بتواند بازگردد  )به  َفَأقـْ ــَر َشيْ ٌء  َأْدبـَ
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ديگر به گذشته برنمي گرديم، ما آينده را پيش رو داريم  بازگشت اصاًل متصور نيست  
شايد بتوان دور از چشم ديگران در يك خيابان يكطرفه، بازگشت و دور زد، اما در 
عصر  به  دوباره  ما  كه  ندارد  امكان  ندارد   امكان  هرگز  عقبگرد  و  بازگشت  اين جا 
حيوانيت برگرديم، راه فقط در جلو باز است  ديگر كره ارض، لگدكوب جانوران درنده 
ـ هم چون شرايطي كه انسان نبود ـ نخواهد شد، ديگر وحوش بر زمين حكومت 
نخواهند كرد، ديگر دايناسورها باز نخواهند گشت، آنها سپري شدند، رفتند و گذشتند 

از اين جا نتيجه گيري مي شود كه فقط پيشرفت، ضروري و قطعي است، فقط راه 
جلو باز است  يعني حركت سمت دارد، اگرچه با نوسان و شكست است، ولي به هرحال 

بردار مانند است  به قول »ففر«:
»جهان ديگر هرگز به صورتي كه داشت، باز نخواهد گشت« 

 جهت داري در قلمرو دنياي معدني و عناصر
اگر يادتان باشد، در قلمرو دنياي معدني ديديم كه چطور حركت رو به جلو و 
روبه باال بود  در اثر تالقي اتمها، تبديل هيدروژن به هليوم، بعد به كربن و…، 
سپس به آن جا رسيد كه عناصر راديواكتيو پديد آمدند، آن گاه اساسًا كل مرحله 
بود   نوآوري  همه اش  شديم،  مواجه  زيادتري  پيچيدگي  با  روز  هر  شد   عوض 
تالشي و تجزيه هم اگر وجود داشت، مقطعي و گذرا بود  سمت، سمت پيچيدگي، 

ازدياد، تفصيل و گسترش اعضا و اجزا بود 
به تدريج عناصر آن قدر سنگين شدند كه از خودشان ذره پرتاب مي كردند،5يعني 
آن قدر سنگين شده بودند كه تمايل داشتند خودشان را سبك كنند، بتكانند و از 
اين طريق به تعادل بيشتري دست پيدا كنند  كمااين كه هم زمان با اين جريان، 
كهكشانها كه در حال پيدايش بودند نيز جهت مشخصشان، شكل پذيري بود  مثل 

آن مثال رودخانه، كه البته گفتيم به جاي پائين، رو به باال بود 
تفسير خطبة16 در نشريه مجاهد شماره هاي 5 و 6 و 7 مراجعه شود(  

5-منظور عناصر و مواد راديواكتيو است  
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 جهت داري در قلمرو دنياي آلي
به همين ترتيب، در قلمرو دنياي آلي و دنياي ماقبل حيات، وقتي از مراحل آن 
صحبت مي كرديم، ديديم كه درست مشابه نظم و ترتيب تولد يك نوزاد، همه چيز 

و همه مقدمات، با نظم مشخص خودشان در حال آماده شدن بودند 
مثاًل در رابطه با نقش آنزيمها يا كاتاليزورها ـ كه در فصل گذشته صحبت 
تأكيد مي كند محصوالتي كه  اپارين هم  پروفسور  كرديم ـ مي بينيم كه چطور 
يكي بعد از ديگري براي ايجاد حيات مي آمدند، همه »در يك جهت جدًا معين 

تغيير مي كند«6، يعني جهت يافته 
مشابه راننده يي كه طوري حركت مي كند و از ميان ساير افراد يا ماشينهاي 
ديگر عبور مي كند كه گويي مشخصاًً به دنبال چيزي است يا به جايي مي خواهد 
برود، يله، رها و سرگردان نيست  سر پيچها، سر دست اندازها و در جاهايي كه 
امكان دارد با سايرين اصطكاك پيدا كند، خيلي خوب ماشين را رد مي كند  اين 

به خاطر يك جهته بودن، برگشت ناپذيري و جهت دار بودن تكامل است 
قباًل ديديم كه يك معين عمل، نه تنها جريانات را شدت مي بخشيد و تسريع 
مي كرد، بلكه جهت مي داد، آدرس مي داد، در حالي كه خودش تغيير نمي كرد، از 
خودش آن چنان مايه يي نمي گذاشت 7 در بسياري موارد ديگر، معين عملها گويي 
اين وظيفه را به عهده دارند كه واسط دوچيز يا دو مرحله بشوند، اين را به آن 
برسانند، و بعد مسئوليتشان تمام است و ديگر نقشي ندارند و حتي از بين مي روند 

در تكامل، نمونه هاي بسياري داريم كه وقتي مرحله يي به مرحله ديگر تبديل 
مي شود، اشكال واسط و ميانجي از بين مي روند  نه اين كه تكامل رو به باال است 
و هميشه صعود مي كند، در بسياري موارد گويي به نردبانهايي كه از آنها صعود 

6-»اين كاتاليزورها وضعي را به وجود مي آورند كه در آن هر محصول بينابين، از لحاظ عملي فقط در يك 
جهت جدًا معين تغيير مي كند و بنابراين، مسير كاماًل معيني را دنبال مي نمايد«  )كتاب » حيات: طبيعت، 

منشأ و تكامل آن«، نوشته اپارين ـ صفحه230( 
7- مضمون از كتاب »از كهكشان تا انسان«، نوشته »جان ففر« ـ صفحه150 
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كرده، ديگر نيازي ندارد  آن اشكال، آن موجوداتي كه نقش خودشان را، نقش 
تكاملي خودشان را بازي كرده اند، ديگر مورد نياز نيستند، كه گويي اينها اساسًا 
در جهت آن يكي آمده اند، هم چنان كه نردبان را براي صعود آورده بودند  از بين 
رفتن اشكال ميانجي، اين مطلب را مي رساند كه جريان جهت دار است، 

جريان به سمتي متوجه است 
اگر شنيده باشيد، در گلهاي بهاري بعد از لقاح، وقتي كه جرثومه و نطفه ميوه 
بسته شد، ديگر پرچمها، مادگي و ساير اندامهاي مربوط به لقاح مورد نياز نبوده و 
از بين مي روند، واسط بودند، كه گويي مقدمه و وسيله يي بودند، براي اين كه به 
ميوه برسيم و بعدًا ديگر نيازي به آنها نبود  البته شواهدي بسيار قاطعتر از اينها 
از پيش، يك جهته بودن و جهت داري تكامل را  هم هست  شواهدي كه بيش 

نشان مي دهند  مثال مي زنم:
وقتي از يك مرحله تكامل به مرحله ديگر مي رويم، مرحله جديد، شرايط ايجاد 
مرحله قديم را مي خورد و ديگر نمي گذارد كه پديده قبلي ايجاد بشود  چرا كه 
هر پديده يي براي ظهور خودش احتياج به شرايطي دارد  حاال پديده نو، شرايط 
كهنه يي را كه خودش از درون آن درآمده بود، از بين مي برد و ديگر امكاني براي 
رشد به آن نمي دهد  اين مطلب از مقدماتي ترين تا عاليترين مراحل تكامل، صادق 

است  مثال بزنيم:
وقتي از موجودات و شرايط بي حيات به حيات و به زندگي رسيديم، پس از 
اين مرحله، ديگر هر موجود زنده، از والدين بالفصل خودش بوجود مي آيد، نه از 
موجود غيرزنده  چرا امكان اين نيست كه دومرتبه از موجودات و اجسام بي حيات 
از  امكان نمي دهد  آتمسفر زندگي، ديگر  اين كه  براي  باز هم حيات خلق شود؟ 

موجود غيرزنده، موجود زنده خلق بشود  
حال يک پرسش بر تابلوي پژوهش دانشمندان، نوشته شده بود  آيا اکنون نيز 
مي توان، در گوشه اي از يک اقيانوس، برکهايي يا آبي راکد، از »پيش زندگي« و 

مواد آلي، »زندگي« آفريد؟
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پروفسور اپارين: »    هنگامي که در آبگوشتهاي اوليه، حيات به وجود آمد، به 
ياخته هاي  ايجاد  اوليه که شرايط  آبگوشت  ياخته هاي حياتي، همة  دليل کثرت 
حياتي بود، به مصرف رسيد  از اين پس ديگر امکان به وجود آمدن حيات، به آن 

ترتيب منتفي است«8  
در آن زمان جو زمين احياكننده بود، االن اكسيدكننده است  

چرا که پس از پيدايي زندگي، موجودات زنده و به ويژه گياهان، در يک فرايند، 
داراي  زمين  زماني طوالني، جو  از گذر  بدين ترتيب پس  توليد کردند   اکسيژن 

اکسيژن گشته و اکسيد کننده گرديد  
آتمسفر  اثر  در  االن  ولي  بنفش مستقيمًا مي تابيد،  ماوراي  اشعه  آن موقع  در 
حياتي و مجموعه تغييرات ديگري كه باعث شده ما به اين جا برسيم، يك نوار به 
ضخامت سه كيلومتر از »ازن« به صورت يك چتر، گرداگرد جو را فرا گرفته است  
اگر يك لحظه اين چتر ـ چتري كه خود معلول اتمسفر حياتي است ـ نمي بود، در 
هر ثانيه هزاران هزار سنگ از كرات ديگر به زمين اصابت مي كرد  درحالي كه اين 
چتر مانع دخول خيلي از اجسام آسماني مي شود و در ضمن، در ضخامت خودش 

آنها را ذوب مي كند 
ايجاد كرد كه  بنابراين، خود حيات به خلق آتمسفر كمك كرد، شرايطي را 
ديگر خود آن شرايط، مانع اين است كه به شيوه هاي قديم، حيات خلق بشود  
عده يي از دانشمندان، در يك نقطه بسيار دور اقيانوس آرام، در عمق زياد كه فكر 
مي كردند شرايط حياتي خيلي كم است، اين كار را تجربه كردند  ديدند به مجرد 
و  درشت  و  ريز  ذرات  مجموعه  ـ  حياتي  همسايه هاي  بالفاصله  واكنش،  اولين 
به  كه  نمي دهند  آن  به  امكان  مي خورند،  را  آن  ـ  هست  آن جا  در  كه  شرايطي 

طريق قديم رشد بكند  
از اين جا مي توان دريافت كه:

8-کتاب»حيات، طبيعت، منشاء و تکامل آن« 
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تكوين  تا  آمده  به عمل  اواخر  همين  حتي  كه  نوميدانه يي  »تالشهاي 
خودبه خود حيات را به طريق مصنوعي در آبگوشتهاي فاسد و خيسانده 

مواد آلي، از نو ايجاد كنند، چقدر مضحك و ساده لوحانه است« 9
چون ديگر آن شرايط وجود ندارد!

خلق  شاهد  جهان  نقطه  هيچ  در  ديگر  نيز  انسان  مورد  در  هم چنين 
آن  چرا  نيستيم   انسانيت  مرحله  به  حيوانيت  مرحله  از  گذار  يا  مجدد، 
تحوالت ديگر تكرار نمي شود؟ زيرا آن شرايط تاريخي، آن شرايط ويژه جغرافيايي 
و مجموعه اوضاع و احوالي كه آن تغيير را به اين ترتيب بوجود آورد، ديگر تمام 

شده و ما به آن باز نخواهيم گشت 
اين مطلب را در جامعه هم مي توانيم ببينيم  يك سازمان انقالبي، اگر واقعًا 
انقالبي است، اگر به نيازهاي تكاملي جامعه پاسخ مي دهد، اگر قادر است 
شرايطي را كه در آن به سر مي برد ـ اعم از شرايط سياسي، اجتماعي، 
اقتصادي، پليسي، امنيتي و… ـ درك كند، و اگر قادر است در اين مسير 
درست حركت كند، آن چنان رشدي خواهد داشت كه اجازه نخواهد داد 
سازماني نظير خودش، ايجاد بشود  نه اين كه دست من و شما باشد، نه! بلكه 
به اين دليل كه اگر درست باشد و درست حركت كند، بقيه سازمانهايي را كه در 
همين خط هستند، در خودش تحليل خواهد برد، با هم يكي شده و در هم ادغام 
مي شوند، متحد مي شوند، و به هرحال ديگر جايي نخواهد ماند، چون به گذشته 

كه برنمي گرديم، البته اگر درست حركت كند 
پس واي به حال ما اگر غلط حركت كنيم  اگر سازماني غلط حركت كند، از 
صفحه محو خواهد شد، نفي خواهد شد؛ به قول قرآن، لعنت خواهد شد، نفرين 
مي شود، آفرينش و حركتش ديگر تأييد نمي شود، بيرون انداخته مي شود  ولي اگر 
درست حركت كند، معنايش اين خواهد بود كه آن شرايطي كه باعث شد به اين 
ترتيب خلق و ايجاد شده و رشد كند، سپري شده و ديگر خلق چيزي نظير خودش، 

9-كتاب »حيات: طبيعت، منشأ و تكامل آن«، نوشته اپارين - صفحه192 
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و  انقالبي  بستر  از  سازمان  اين  اين كه  مگر  نيست   امكان پذير  خودش،  كانال  از 
ايدئولوژي انقالبي خودش خارج شده، تسليم طلبي و سازشكاري پيشه كند 

در مقياس جهاني نيز نمونه هايي وجود دارد  در شرايط اقتصادي ـ اجتماعي 
داخلي و خارجي، ملي و بين المللي خاص، كشورهاي صنعتي امروز توانستند به 
سرمايه داريهاي پيشرفته تبديل شوند  آيا باز هم امكان دارد كه ما در مسير 
رشد سرمايه داري به كشوري مثل فرانسه، انگليس، آمريكا يا ژاپن تبديل 

شويم؟ رؤيايي كه شاه در سر داشت!!    نه! تمام شد!
در مسير رشد سرمايه داري، ما هيچ وقت نخواهيم توانست به قدرت تكنيكي 
و امكانات آنها برسيم  وقتي مي گوييم در مسير سرمايه داري، يعني در چارچوب 
از مدار  روابط سرمايه داري  چرا؟ براي اين كه اوضاع و احوالي كه در آن، ژاپن 
عقب ماندگي خارج شد، تقريبًا هم زمان با اميركبير يا چند سالي قبل از آن بود، 
ولي آن اوضاع و احوال ديگر سپري شده است  آن شرايطي كه ژاپن توانست در 

متن آن به يك سرمايه داري پيشرفته تبديل شود، چه بود؟
هنوز سرمايه داري قاطعانه وارد مرحله سوم رشدش نشده بود، به عبارت ديگر، 
توان سرمايه، هنوز از مرزهاي ملي تجاوز نكرده بود، توليد و سرمايه آن قدر كالن 
نبود كه از مرزهاي ملي خارج شده و راهي مرزهاي بين المللي شود  تأكيد روي 

صدور كاال بود، نه صدور سرمايه 
جديد،  شرايط  تكامل،  منطق  در  زديم،  قباًل  كه  مثالهايي  همان  مثل  امروز 
شرايط قديم را مي خورد و مانع رشد به طريق قديم مي شود  پس اگر ما خواستار 
به  جديد  شرايط  در  بتوانيم  است  محال  هستيم،  اقتصادي  واقعي  رشد 

آن جاها برسيم، بايد راه جديدي براي رشد اقتصادي پيدا كرد 
اين همان رؤياي ابلهانه شاه بود، مي خواست ايران را ژاپن بكند! چقدر پول ريخت! 
چقدر ريخت وپاش كرد! ولي امروز همه ما مي بينيم، هر اندازه هم صنعت هستـ  كه 

در واقع چيزي نيست! ـ مونتاژ است، كشاورزي هم كه قباًل بود، نيست 
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بله، راه رشد سرمايه داري، به شيوه كشورهاي صنعتي كنوني، ديگر بسته است، 
بايد دنبال يك راه رشد ديگر رفت  راه رشدي كه مبتني بر نفي استثمار باشد، 
رشدي كه اهرمش مستضعفين به معناي دقيق جامعه شناسي و تاريخي 
آن، يعني كارگر و دهقان هستند، رشدي كه در آن بسيج تمام خلق الزم 
است  رشدي كه در آن بايد همه آنهايي را كه به رغم شعار وحدت، در تفرقه 
مي كوشند، به جاي خودشان نشاند  منهاي اين، امكان ندارد، مگر در شعار و 

حرف! مي دانيد تكامل هم گوشش به اين حرفها بدهكار نيست!
برگرديم به بحث خودمان  جهت داري در دنياي آلي را گفتيم، بعد به اشكال واسط، 
يعني ميانجيها رسيديم و گفتيم اين اشكال بعداً از بين مي روند، و برايش شاهد آورديم 

كه پديده نو، خودش، شرايط تكرار گذشته را مي خورد و از بين مي برد 
اجازه دهيد در  يعني جهت داري است   برگشت ناپذيري،  نشان  بارزترين  اين 

قلمرو حيات نيز جهت داري را تعقيب كنيم 

 جهت داري در قلمرو حيات
گفته بوديم جريان تكامل، راه را بر هر برگشتي سد مي كند و از ميان امكانها 
دارد   آدرس  گويي  كه  مي كند،  انتخاب  را  يكي  متعدد،  چهارراههاي  سر  بر  و 
كلمه »انتخاب« يا گزينش، در جوهر معنايش، هم رديف جهت داري است  وقتي 
از  و  نمي كنم  انتخاب  را  اين  يا  مي كنم،  انتخاب  را  اين  چهارراه،  سر  من  كه 
براي  هميشه  »انتخاب«  كلمه  دارم   آدرس  جهت دارم،  يعني  مي شوم،  رد  آن جا 
زيست شناسها، آنهايي كه در قلمرو حيات تحقيق مي كنند، معناي خاص خودش 
را دارد  از قضا بعدًا خواهيم ديد كه »جهت داري« و »انتخاب طبيعي«، در قلمرو 
انواع ـ يعني جانداران و جانوران ـ خيلي ملموستر بوده و بهتر  حيات و تكامل 

مشخص و روشن مي شود 
در همين رابطه اجازه بدهيد چند جمله از كتاب اپارين بخوانم:
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با  باال10  ثابت سيستمهاي اصلي مورد بحث در  تأثير متقابل  نتيجه  »در 
مأل خارجي، افزايش تدريجي در شماره اين سيستمها حاصل شد  اما اين 
افزايش، هميشه تحت كنترل شد يد يك »انتخاب« صورت مي گرفت و اين 
امر فقط كارآمدترين سيستمها را براي تكامل بعدي ابقا كرد11؛ به طوري كه 

كيفيت سازمان بندي آنها هميشه در جهتي خاص تغيير مي كرد« 12
فقط  نتيجه  در  و  كردند،  پيدا  افزايش  انتخاب شده  كوآسرواتهاي  اين  يعني 
سيستمهاي بهتر باقي ماندند  مالحظه مي كنيد كه اصليترين ابزار و مكانيزم تكامل 
در دنياي جانداران، همين پديده »انتخاب طبيعي« است  دقيقاًً نظير راننده يي كه 
مثالش را زديم، بر سر چهارراهها انتخاب مي كرد و معلوم بود كه دنبال چيزي است  

اين پديده آن قدر واضح است كه باز استاد اپارين تأكيد مي كند كه:
امكانات  اين  ميان  از  زنده  طبيعت  كه  است  اين  مهم  بسيار  »موضوع 

پرشمار، فقط يك تركيب ويژه را انتخاب كرده است« 13
نام  طبيعي«  »انتخاب  اين جا  در  كه  »انتخاب«  پديده  كه  مي بينيم  بنابراين 
است؛  قلمرو  اين  در  تكامل  جهت داري  و  سمت داري  مبين  اندازه  چه  تا  دارد، 
به نحوي كه از ميان انبوهي از موجودات، فقط اصلح آنها، يعني شايسته ترين آنها، 

براي بقا انتخاب مي شوند 
ويژگيهاي  حياتي،  تشريح  در  اپارين«،  »پروفسور  كه  است  رابطه  همين  در 
ناديده گرفتن آنها را توسط دانشمندان ـ ناديده گرفتن اين جهت داري و انتخاب 
طبيعي را كه خاص قلمرو زيست شناسي است ـ مقدمه يي مي داند براي افتادن به 
يكسري تحليلهاي غلط، تحليلهايي صرفًا بر پايه فيزيك و شيمي، كه حاصلي جز 

بن بست براي دانشمندان ندارد و اين واقعيت را تأكيد مي كند كه:
»سلسله واكنشهاي بيوسنتز، بر اثر سازمان ويژه اجسام زنده، به سمت 

10- منظور كوآسرواتها يا همان قطره هاي اوليه حيات هستند  
11- يعني سيستمهاي بهتر را نگه مي داشت و قطره هاي خرابتر را كنار مي گذاشت  

12- كتاب » حيات: طبيعت، منشأ و تكامل آن«، نوشته اپارين- صفحه175 
13- همان كتاب ـ صفحه212 
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از  معيني  توالي جدًا  و  امتداد خط سير  در  و  است  متوجه  هدف خاصي 
واكنشها به پيش مي رود« 14

به جانب  نامعيني گري و بي سمتي،  از  »توالي جدًا معين«! مالحظه كنيد، گذار 
تشخيص مسير و تأييد جهت جدًا معين ـ كه جدًا هم قابل مطالعه است ـ و امر بسيار 
پذيرش  كه  مي كند  تأكيد  باز  بعد  مي شود   محسوب  حيات،  تكامل  فهم  در  مهمي 
رشته هاي  در  اندازه يي  تا  كه  است  اشتباهاتي  از  احتراز  خاص«15براي  »هدف  اين 
كه  چرا  مي كنند(   را  اشتباهات  اين  همه  )يعني  مي شود  محسوب  عمومي  علمي، 
اين جا نگران است كه از اين »هدف« كسي ـ مثاًل يك آدم غيرماترياليست ـ چيز 
و  جهت داري  مي كنيم  تأكيد  اين جا  در  ما  كه  است  طبيعي  دربياورد   ديگري 
داشتن هدف و جهت خاص، بسته به پذيرش اين فرد يا آن فرد نيست، بلكه 
در  منتها،  هست   تكامل  همه جاي  در  كه  ما،  ذهن  از  مستقل  است  واقعيتي 
شده،  محسوستر  و  ملموستر  پيچيده تر،  جريان  چون  حياتي،  پديده هاي  قلمرو 
امر انتخاب، نظر استاد را بيشتر جلب كرده است  چرا؟ براي اين كه خودش باز 

تأكيد مي كند كه:
از  معيني  سيرهاي  خط  امكانات،  وسيع  ميدان  اين  ميان  از  »حيات 

پروسه هاي بيوشيمي را پيش گرفته است« 16
در  هميشه  مجموعًا  بيولوژيك،  )سوخت و ساز(  متابوليزم  اساس  اين  بر  و 
يك جهت مشخص جريان مي يابد وي در جاي ديگر، سيستمهاي كارآمدتر حياتي 

را باز تحت كنترل شديد يك انتخاب توصيف كرده و مي گويد:
»سيستمهاي مزبور در پروسه تكامل تدريجي، سمت يافته و امتياز مسلمي 
داشتند، و بنابراين، بر اثر عمل »انتخاب«، در ميان صورت بنديهايي كه 

به وجود مي آمدند، موقعيت ممتازي را اشغال نمودند« 17

14- كتاب » حيات: طبيعت، منشأ و تكامل آن«، نوشته اپارين ـ صفحات206 و207 
15- توجه كنيم كه يك دانشمند ماترياليست اين حرف را مي زند  

16- كتاب » حيات: طبيعت، منشأ و تكامل آن«، نوشته اپارين ـ صفحه167 
17- همان كتاب ـ صفحه174 
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وي هم چنين افزايش تدريجي سيستمهاي كوآسروات را تحت كنترل شديد 
»انتخاب طبيعي« مي داند:

»از اين رو در نتيجه تأثير متقابل ثابت سيستمهاي اصلي مورد بحث در 
باال)كوآسرواتها( با مأل خارجي، افزايش تدريجي در شماره اين سيستمها 
حاصل شد  اما اين افزايش هميشه تحت كنترل شديد يك »انتخاب« 
صورت مي گرفت، و اين امر فقط كارآمدترين سيستمها را براي تكامل 
بعدي ابقا كرد؛ به طوري كه كيفيت سازمان بندي آنها هميشه در جهتي 

خاص تغيير مي كرد« 18
اگر خود كتاب اپارين را مطالعه كنيد، مشاهده مي كنيدكه مسأله جهت داري 
و حركت يك جهته مبتني بر انتخاب، در بررسي حركت تكاملي در قلمرو حيات، 

چقدر واضح و عيان است 
ولي طبيعتًا ما در اين جا متوقف نمي شويم، و در تعقيب جهت داري به قلمرو 
و  يك جهته  حركت،  كه  مي بينيم  هم  آن جا  مي شويم   وارد  اجتماعي  تكامل 

برگشت ناپذير است 

 جهت داري در قلمرو اجتماعي
به خوبي  برگشت ناپذيري  و  بودن  يك جهته  نيز  اجتماع  و  جامعه  صحنه  در 
قابل تشخيص است  سؤال در اين جا اين است كه آيا تاريخ و جامعه هم، جهت 

مشخص و معيني دارند؟ بله، جواب مثبت است 
امروز ـ برخالف بسياري از دانشمندان ماترياليست قديم ـ ماترياليستهاي جديد، 
خودشان در خيلي جاها، پيشتاز تأييد اين نظريه هستند كه تكامل اجتماعي نيز جهت دار 

و برگشت ناپذير است  ما اين مسأله را به ترتيب در چند زمينه بررسي مي كنيم 

18-كتاب » حيات: طبيعت، منشأ و تكامل آن«، نوشته اپارين ـ صفحه175
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ـ به لحاظ جغرافيايي
مبدأ تاريخ شناخته شده يي كه ما در مورد آن صحبت مي كنيم، تقريبًا چهارهزار 
سال قبل از ميالد است؛ وقتي كه مصر در دره »نيل«، و »سومر« در جلگه بين 
هنگام  اين  در  شدند   ايجاد  دولتها  اولين  به عنوان  )بين النهرين(،  دجله  و  فرات 
زندگاني  گذشته،  پراكندگيهاي  برخالف  مي كنيم(،  صحبت  آن  از  كه  )مبدأيي 
اجتماعي در كانون دولتهاي اوليه سومر و مصر، متمركز شده است  بررسي و مروري 
كوتاه از آن تاريخ، جاي ترديد نمي گذارد كه از نظر جغرافيايي، جامعه پيوسته رو به 
پيشرفت و گسترش بوده است، يعني جهتي رو به باال داشته است  تا آن جايي كه ما 
مي دانيم، از طريق اين دو مركز، تمدن سريعًا در اطراف پخش مي شود  تنها دوهزار 
سال بعد، در طول سه قسمت مجاور در قاره هاي بزرگ آسيا، آفريقا و اروپا، تمدنهاي 
تاريخي شكل گرفته است  بعد تدريجًا اين سه كانون عظيم تمدن گسترش پيدا كرده 
و اضافه مي شوند، به ترتيبي كه در آغاز سده هاي ميالدي، سه مركز قبلي به هفت 

مركز تبديل شده و سراسر دنياي قديم را مي گيرند 
اروپا، آسياي مركزي،  از اين هفت مركز، يعني كارتاژ، دنياي التين، جنوب   
تركستان و… تمدن به ساير جاها گسترش مي يابد؛ يونان در جنوب اروپا مهد دانش 
و فلسفه شد، ُگلها غرب اروپا را تسخير كردند، حكومت روم در تالش بود تا هر چه 
گسترة خود را پهناورتر كند، ايران، بر آسياي غربي فرمانروايي مي كرد و در چين، 

فرهنگ و تجارت از راه جادة  ابريشم، راه تمدنهاي ديگر را پي گرفت  
»پيدايش دولتهاي برده داري     اولين بار در مصر، )هم چنين( در حوزة رودهاي 
دجله و فرات )در بين النهرين( به وجود آمدند  قلمرو حكومتهاي بابل، سومر و آكد 
جزو آنها بودند  دولتهايي از اين نوع در هزارة 2 تا 4 پيش از ميالد در هندوستان 
و چين و در نيمة اول هزارة دوم در آشور، ظاهر گشتند… در قرن هشتم پيش 
از ميالد، مادها در بخش غربي ايران ظاهر شدند و دو قرن بعد، جاي خود را به 

پارسها دادند«19   

19- كتاب »زمينه تکامل اجتماعی«،  ميتروپولسكي، زوبريتسکی و کروف 
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و در آن موقع دنيا، دنياي مسكوني مي شود و ديگر چهره خانه خالي را ندارد  
بعد، ديگر همه جا  پانصد سال  نيست، ولي هزار و  زياد  اگرچه جنب و جوش هنوز 
جنب و جوش است و همه اتاقها و راهروها پر شده اند  از اعماق آفريقا تا سرزمين 
جديد، يعني آمريكا،20 جغرافياي انساني، خودش را گسترش داده است؛ دريانوردها 
ديگر كمتر جايي را غيرمسكون و ناشناخته گذاشته اند و توسعه جغرافيايي تاريخ به 

حد نهايي رسيده است 

ـ به لحاظ قومي و مّلي
در اين زمينه نيزـ از همان تاريخي كه شروع كرديمـ  هر چه هست، گسترش و 
گسترش هرچه بيشتر اقوام و مليتها است  شاخه هاي جديد از جماعات بشري قدم 
به عرصه تاريخ مي گذارند  اساسًا مثل اين كه قرار بوده است در مسير همين تنوع 
اقوام و مليتها و اختالفات و تضادها، شناخت انسان ـ به دليل طينت متضادش، 

كه اشيا را به ضدش بايد درك كرد ـ21 افزايش پيدا كند به قول قرآن:

َباِئَل  َها الَناُس ِإَنا َخَلْقَناُكم ِمن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقـَ »َيا َأيـُ
َعاَرُفوا..«.22 ِلتـَ

»ما شما را از مرد و زن آفريديم و شما را شعبه شعبه، ملت ملت و قبيله قبيله 
قرار داديم تا متقاباًل در اين مجاري شناخت پيدا كنيد« 

به هرحال در اين اختالفها و در مهاجرتهاي بزرگ تاريخ، عده يي از اقوام از 
مشخصات  با  جديد  اقوام  مي شوند،  آميخته  ديگران  با  عده  يك  مي روند،  ميان 
ساير  به  شرقي،  اروپاي  از  »ژرمنها«  مثل  اقوامي  مي شوند   متولد  جديد،  قومي 
نواحي قاره و تا انگلستان مي روند، آن جا با ساكنين بومي در مي آميزند و خالصه، 

20- سال 1492 ميالدي كريستف كلمب با 3 كشتي اقيانوس اطلس را پيمود و ندانسته گام بر سرزميني 
گذاشت كه بعدها قارة آمريكا ناميده شد  

21- تعرف االشياء باضدادها 
22- سوره حجرات، آيه13
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مي آورند   به وجود  را  و…  ايتاليايي  انگليسي،  فرانسوي،  امروزي  ملتهاي  هسته 
به قول نويسندگان كتاب »تاريخ جهان باستان«:

ما  سياره  اقوام،  مهاجرت  و  تاريخ  جغرافياي  گسترش  اثر  بر  »بدينسان 
زندگي  و  توسعه مي پذيرفت  مناطق مسكوني  و  رفته رفته مسكون شد، 
مگر  ارض،  كره  سرانجام  كه  آن جا  تا  مي يافت   تكامل  بشر  تاريخي 
قسمتهايي كه هنوز براي زندگي انسان مساعد نشده بود، در مدار جهاني 

تاريخ، قرار گرفت« 
قبيله يي  گروههاي  تاريخ،  پرتالطم  و  پيچيده  برخوردهاي  جريان  »در 
كه از لحاظ قومي پايدار بودند، به وجود آمدند و به حيات خود ادامه دادند  
خلقها و اقوام به مليتها تبديل شدند، ملتها تكامل يافتند  مفهوم اجتماعي 
زبان تغيير كرد، زبانهاي قبيله يي، به صورت زبانهاي قومي و زبان خلقهاي 

مختلف، توسعه يافته و سرانجام زبان ملتها به وجود آمد« 23

در  چه  و  جغرافيايي  زمينة  در  چه  انسان،  گذشته  تاريخ  بنابراين 
به  مرج،  و  هرج  با  توأم  كه  نيست  اتفاقي  يك جريان  قومي،  زمينة 
و  مشخص  گرايش  نوسانات،  همه  به رغم  بلكه  باشد،  رسيده  اين جا 
معيني را در جهت تكامل و توسعه داشته و خالصه در يك كالم، سير 

صعودي پيموده است 
ـ به لحاظ اقتصادي

از نظر اقتصادي نيز همين طور است، يعني تاريخ جهت مشخصي را طي كرده 
است، يك جهت مشخصاًً رو به باال، همراه با گسترش و رو به پيچيدگي و نوآوري  
اما چرا آن را همراه با گسترش و پيچيدگي و نوآوري مي دانيم؟ چون انسان براي 
بيماري و  لباس، مسكن و محافظت در مقابل  به غذا،  احتياج  نيازهايش  تأمين 
خودش  با  را  پيرامون  محيط  كه  موقعي  است   داشته  طبيعت  مختلف  قهرهاي 

23- كتاب »تاريخ جهان باستان«، مقدمه ـ صفحه24 
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و  مي كرد،  تأمين  گرما  خودش  براي  سرد  فضاي  در  مي بايستي  مي داد،  تطبيق 
بنابراين مي بايست با مواد اوليه و منابع طبيعت درگير مي شد، يك مبارزه توليدي 
آزاد  نيز  توليدي  مبارزه  مضمون  كند   تأمين  را  نيازهايش  تا  مي گرفت  پيش  را 

كردن انرژي و به خدمت گرفتن و تسخير اين منابع است 
مثاًل ما منابع مختلفي را تسخير كرده ايم تا فرضًا اين قلم را ساختيم  خود اين 
نيز مستلزم داشتن ابزار است، و در همين مسير بود كه انسان، اول با ابزارهاي 
سنگي آشنا شد و بعد وارد عصر فلزات شد  در مرحله بعد، از نيروي بخار و سپس 
از نيروي الكتريسيته استفاده كرد  امروز ما در عصر اتم هستيم و از انرژي اتمي 
هم مي توانيم استفاده كنيم  مي بينيم »جهت«، همواره رو به گسترش، تسخير و 

آزاد كردن هرچه بيشتر نيرو و به خدمت گرفتن آن مي باشد 
البته نبايد فروگذار كرد كه رشد ابزار و عامل تكنيكي، در يك ظرف روابط و 
مناسبات اجتماعي صورت مي گيرد  امروز خود آن روابط هم، متكاملتر و پيچيده تر 
شده اند  اين چنين است كه مثاًل مناسبات اجتماعي دوران برده داري با همت 
روابط  و  مي شود  منتفي  سرانجام  عصر،  همان  انقالبهاي  و  انقالبيون 
ديگري جانشين مي شود  بعداً روابط ارباب و رعيتي به وسيله انقالبهاي 
نفي  كبير  عصر  آغاز  در  امروز  ما  سرانجام،  و  مي رود،  بين  از  بورژوايي 
دخول  عصر  خلقها،  بيداري  عصر  هستيم؛  انسان  از  انسان  بهره كشي 

انسان به مناسبات يگانه ساز و رهاييبخش و به اعتقاد ما، توحيدي 
به هرحال آن چه مسلم است، انسان سنگ به دست نيمه عريان، پس از عبور از 
هزارتوي تاريخ، پّله پّله، از نردبان پيشرفت و شكوفايي باال رفته است  انسان كه روزي 
در برابر نيروهاي طبيعت، درمانده بود، انساني كه به خاطر اين ناتواني، وابسته و مقهوِر 
طبعيت بود، حاال با هر گامي كه بر پلة باالترِ  پيشرفت مي گذارد، حلقه يی از زنجيِر 
وابستگي و درماندگي را باز گشوده، طبيعت را رام كرده، به زير سلطة خود مي كشاند   
به اين ترتيب انسان تدريجًا و به طور مداوم و منظم، از وابستگيهاي حقارت آميز 
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خودش در مقابل نيروهاي طبيعت، آزاد شده و طبيعت را تسخير كرده است  با حفر 
تونل دل كوهها را شكافته، با حفر كانال درياها را به هم وصل كرده و حتي با ايجاد 
درياچه ها، آب و هواي يك ناحيه را تغيير مي دهد  رشد اقتصادي، توليد كالن و توليد 
انبوه را ميسر كرده است، به نحوي كه صرفنظر از ارضاي نيازهاي داخلي و اشباع 
بازارهاي ملي، اين توليد مي تواند به بازارهاي بين المللي سرازير شود  امروز، توليد انبوه، 

مرزهاي بين المللي را درمي نوردد 
با توليد كالن، روزگار نايابي، كمبود، بيماري، فقر و مرضـ  تا آن جايي كه به نفس 
خود توليد و عنصر تكنيكي ربط پيدا مي كند ـ منتفي شده است  توليد ماشيني در 
ابعاد كالن هر روز بيشتر قادر مي شود كه نيازهاي تمام خانواده بشري را فراهم كند  
بنابراين آن چه در اين جا باقي مي ماند، ديگر روابط حاكم بر توليد است؛ مناسبات 
از  بشري  خانواده  شده اند  مانع  كه  است  بهره كشانه يي  و  سودپرستانه  غيرعادالنه، 
تمامي مواهب و نتايج پيشرفتهاي علمي و صنعتي بهره برداري كند  به اين ترتيب 
مشاهده مي كنيم در زمينه اقتصادي نيز، سير وقايع مبين يك جهت برگشت ناپذير و 

رو به توسعه است كه مبين اوج توان تكنيكي و اقتصادي بشريت است 

ـ به لحاظ فكري و فرهنگي

نيز، روزگاري بود كه بشر هيچ چيز نمي دانست   به لحاظ فرهنگي و فكري 
از اين هم بدتر، وقتي بود كه به خاطر نظرات و تحليلهاي غلط و توهم آميزش، 
نمي دانست كه نمي داند! ولي بر اثر يك سير منظم و جهت دار، امروز ما با غناي 
پايان ناپذير انديشه بشري مواجه هستيم  دانش بشر نسبت به طبيعت، جامعه و 
خودش، افزايش چشمگيري پيداكرده است  در جريان مبارزه با ستمها و قهرهاي 
طبيعت و تسخير نيروهاي آن، انسان خودش و جامعه را شناخته است  چرا كه در 
طي اين جريان، با ستمهاي اجتماعي و همين طور با سركشيهاي شخصي خودش، 

درگير شده است 
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اواًل  انسان؛  خود  و  جامعه  طبيعت،  يعني  زمينه،  سه  اين  در  پيگير  مبارزات 
شناخت و معرفت ما را به موجوديت اين مقوالت، يعني مجموعه محيط مادي و 
معنوي كه در آن به سر مي بريم، افزايش داده و ما را از فرهنگ هرچه غني تري 
نسبت به آنها برخوردار كرده است؛ ثانيًا بروز استعدادات و عواطف عاليه بشري را 

امكان پذير كرده است 
در اين مسير است كه انسان به عاليترين شكل فعاليت خودش، يعني 
فعاليت ايدئولوژيك دست مي زند، چيزي كه خاّص حيات انساني است  
او اصواًل حيات را در عقيده و جهاد يافته است  يعني فعاليتي كه انسان بر 
اساس آن به ارزشيابي و داوري اشيا و هستي مي پردازد  كما اين كه ما نيز 
پس از تبيين و راه يافتن، مي خواهيم زندگي را تسخير كرده و در خدمت 

خودمان درآوريم، و سمت و جهت درست به آن بدهيم 
مقدمات اين پيشرفتها ساده طي نشده است  دريافت و روي هم نهادن انبوهي از 
واژه ها، مفاهيم، كلمات، سمبلها، رمزها و كلماتي كه به كمك آن، جهان پيرامونمان 
را فهم كرده و براي هم تشريح مي كنيم، و بعد هم تسخيرش مي كنيم؛ به راستي 
فكر  و  نگاه كرده  انسان  كار خستگي ناپذير فكري  به  اگر  واقعًا  است   شگفت آور 
كنيم، روشن خواهد شدكه اين كارهاي فكري به مدد انبوهي از تصورات، تخيالت، 
فرضيات و عبارات رمزي آفريده شده است و چنين است كه ما االن از گنجينه هاي 
بس عظيمي برخوردار هستيم  منظورم از اين مفاهيم و عالئم رمزي، نفس »تجريد« 

است، يعني ذهنيت ناب را به كار انداختن و مددكار سلسله عينيتها كردن  
از آن جا در  هر روز تصوير هزاران پديده، در مردمك چشم ما جاي گرفته، 
دستگاه ادراك مغز، مفهوم مي شوند  اما چگونه؟ با چه ساز و كاري مغز ما مي تواند 

هر پديده را بشناسد؟
مغز انسان، به عنوان پيچيده ترين پديدة جهان مادي، توان اين را دارد كه براي هر 
پديده، با استفاده از عالئم و سمبلها، نامي انتخاب كند  از آن پس، ديگر حتي بدون وجود 

مادي آن پديده، تنها با شنيدن آن نام، پديدة مورد نظر، در ذهن ما مجسم مي گردد 
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شكل  ما  ذهن  در  پديده يي  بيدرنگ  مي رود،  بكار  درخت  واژة  هنگامي كه 
مي گيرد كه داراي ساقه، شاخه، برگ و ميوه است  

و  دريا  ما  اطراف  در  دور،  بسيار  مسافتي  تا  اگر  حتي  دلفين،  نام  شنيدن  با 
اقيانوسي وجود نداشته باشد، اما به سرعت جانوري در اقيانوس يا دريا، در ذهن 

ما شناور مي گردد 
را  پديده ها  واژه ها،  كارگيري  به  و  »تجريد«  با  مي تواند  انسان  بدين گونه، 

مجسم كند  
به قول »ففر«:

است   زحمت  مايه  استعمالشان  لغتها،  بهترين  حتي  موارد  بسياري  »در 
براي بيان مفاهيم مجرد ذهني، و يا نزديك شدن به سرحد قطعيت و 
صحت، ناچار بايد به عالئم و سمبلهاي رياضي روي آوريم  ما مي توانيم 
يك معادله جبري نظير              را به همين صورت كه نوشته ايم 
با  يا به صورت : “نصف مكعب عدد مجهولي به اضافه سه، مساويست 

هفت«، بيان كنيم” 24
يا حداكثر يك خطي را در معادله فوق  مشاهده مي كنيم كه جمله نيم خطي 

خالصه كرده ايم 
شايد در مرحله اول به نظر برسد كه خودمان جمله را مي خوانديم، بهتر بود و 
شكل معادله يي چندان رجحاني ندارد، ولي اگر در نظر بگيريم كه مسائل چندبار 
مشكلتر بشوند، بعد چند ده بار، بعد چند صدبار، بعد چندين هزار و چندين ميليون بار، 
در آن صورت اگر با عالئم اختصاري در معادالت فرموله نشوند، نوشتنشان شايد 
يك صفحه، دوصفحه يا چند صفحه جا بگيرد؛ خواندن چنين متوني به مراتب 

مشكلتر از اسناد حقوقي است 
اين كار نامعقولي است كه مثاًل فكر كنيم رياضيدانهاي چهارهزارسال پيش 
اين جا  بوده اند، مسأله در  ما  از رياضيدانهاي  از نظر رياضي، كم استعدادتر  مصر، 
نيست، مسأله در اين است كه »تجريد«، يعني همين ذهنيتها و عالمت گذاريها، 

24- كتاب »از كهكشان تا انسان«، صفحه310 
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به اين مقدار پيشرفته نبود  آنها يقينًا بدون اين عالئم تالش مي كردند كه معادالت 
ساده را حل كنند، شايد بعضيهايش را حل مي كردند، ولي به خاطر نداشتن اين 
عالئم، در خيلي از موارد حتي نمي توانستند به حل آن نزديك شوند  مثل اين كه 
اره و تيشه  ايفل را فقط به مدد رنده،  ما فكر كنيم، امكان داشت آن موقع، برج 

بسازند، درحالي كه چنين ساختماني، دستگاهها و ابزار پيچيده تري مي خواهد 
اين عالئم اختصاري، ابزار فكر هستند  كما اين كه امروز به مدد همين عالئم و 
معادالت، ما محاسبات بسيار پيچيده يي را انجام مي دهيم  حتي يك دانش آموز معمولي، 
معادالتي را حل مي كند و از چنان قدرت تسخير و فهمي در رياضيات برخوردار است 

كه شايد نامدارترين اساتيد رياضي مصر قديم، نمي توانستند از آن برخوردار باشند 25
اوليه و  ادامه همان كارهاي  امروز،  البته مفاهيم ذهني و معادالت و فرمولهاي 
تكامل يافته آنها هستند، ولي در قياس، مثل اين كه مغز انسان را با شبكه هاي عصبي 

ناهنجار يك شقايق دريايي مقايسه كنيم، فاصله از اين هم بيشتر است!
پيشرفته ترين تجريدهاي ذهني، امروز با معادالت رياضي بيان مي شوند  اين معادالت، 
نسبتهاي اساسي ميان گروهها و نمودهاي مختلف را بيان مي كنند  به عنوان مثال، 
مي توانيم از معادالت ديفرانسيل غيرخطي كه در پيش بيني وضع هوا، اقتصاد، نقشه كشي 
مدار اقمار و ستاره ها، طرح هواپيماهاي مافوق صوت، كارخانه هاي اتمي، مطالعه طرح 

راههاي الكتريكي مغز، و بسياري حوزه هاي ديگر به كار مي روند، صحبت كنيم 
اگر هر مرحله را يك ضرب يا تقسيم حساب كنيم، اين محاسبات ميليونها مرحله 
دارند  به اين ترتيب است كه امروز ما اوج آسمانها و قعر درياها را درمي نورديم 26به قول 

نويسنده كتاب »تاريخ جهان باستان«:
روشن  كنيم،  نگاه  كه  انسان  فكري  فعاليت  حوزه هاي  از  كدام  هر  به 
تمام  درك  براي  است  سرسختي  و  پردامنه  كوشش  تاريخ  كه  مي شود 
پيوسته  و  مداوم  مي كند   پيدا  ربط  طبيعت  و  جامعه  فرد،  به  كه  آن چه 

25-مضمون از كتاب » از كهكشان تا انسان« ـ صفحه311  
26- همان کتاب ـ صفحه312 
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خارج  بررسي  حوزه  از  كهنه  مسائل  و  مي شوند  مطرح  جديدي  مسائل 
در مجموع، يك جريان  اما  پيموده مي شود،  راههاي مختلف  مي شوند  
توسعه  همواره  را  انسان  دانش  كه  است  دائمي  ولي  تضاد،  از  پر  آرام، 

مي دهد، و آن را در برخي از زمينه ها به نتايج قطعي و مسلم مي رساند 27
مثل شناگري كه زياد دست و پا مي زند، ولي همين دست  و  پا  زدنها، در مجموع 
پيشرفتهاي  نيست كه  ترديدي  به سمت ساحل حركت كند   باعث مي شود كه 
انسان به سادگي حالت يك خط رو به باال نيست، ادوار ركود و عقب گرد هم هست  
اوج مي گيرد، دورانهايي  با شدت خاصي  پيشرفت  ترّقي و  دورانهايي هست كه 
هم هست كه پيشرفتها هماهنگي ندارد  در يك زمينه رشد هست، ولي در يك 
زمينه ديگر نيست  اما صرفنظر از همه اينها، اگر در مجموع نگاه كنيم، اگر همه 
سير تاريخ را در نظر بگيريم، شكي نخواهد ماند كه در هر قلمروي، سير تاريخ 
مشخصاًً سمت يافته و جهت دار و رو به باال بوده است و با گامهايي كاماًل استوار 
نيز  اين پس  از  تكاملي داشته است   برگشت ناپذير، وضعيتي  به صورت  متين،  و 
همين طور خواهد بود  مراحل تكاملي اجتماع، بي وقفه پشت سرهم مي آيند، 
چون برگشتي در كار نيست  تمام پديده هاي مربوط به گذشته، قهقرايي 
و ارتجاعي، رو به زوالند  جامعه در مجموع به سمت نفي طبقات و نفي 
همه  ميان  از  نخواهيم   چه  و  بخواهيم  ما  چه  مي رود،  پيش  بهره كشي 
راههايي كه در مقابلش هست، در مجموع فقط يك راه را انتخاب مي كند 

جوامع  سير  قطعاًً  كه  مي گيريم  را  نتيجه  اين  شد،  گفته  آن چه  از  به هرحال 
رو به  باال است 

به رغم همه تالشهاي كافران، حق پوشان، بهره كشان، و ستمگران، 
مبني بر به بندكشيدن خلقهاي محروم، سمت، سمت آزادي است، سمت 
حريت، سمت رهايي و يگانگي و امحاي طبقات بهره كش و نيل به جامعه 

بي طبقه توحيدي است 

27- مضمون از كتاب » تاريخ جهان باستان« جلد1 ـ مقدمه ـ صفحه 29 
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به اين ترتيب، جهت داري را در مراحل مختلف تعقيب كرديم  حاال اجازه بدهيد 
حسب المعمولـ  نه از نظر اثبات، شايد فقط از نظر اطالعـ  به قرآن نظري بيندازيم 

2.نظريبهقرآن،سيروجهتگيريهمهاشيابهجانبخدا
قرآن سير و سلوك و جهت گيري همه اشيا و پديده ها و امور را، مشخصًا به 

جانب و به جهت خدا يا كمال مطلق مي داند:
َماَواِت َوَما ِفي اْلَْرِض …« 28 »ُيَسبُِّح ِللَِّه َما ِفي السَّ

و هم چنين قانونمنديهاي جهان را در كل، به عنوان يك سنت تخلف ناپذيري 
معرفي مي كند كه هيچ چيز در آن تغيير و تبديل نخواهد داد:

ْبِدياًل َوَلن َتِجَد ِلُسنَِّت الَلِه َتْحِوياًل«29 َلن َتِجَد ِلُسنَِّت اللَِّه تـَ »فـَ
در اين نظرگاه، همه قطره هاي وجود از اقيانوسي بيكران، يعني همان هستي 
اليتناهي و مطلق نشأت و سرچشمه مي گيرند، و بعد از طي ادوار تكاملي خودشان، 

به همان جانب سرازير ـ يا بهتر است بگوييم »سرفراز« ـ مي شوند:30
»ِإَنا ِلّلِه َو ِإنَـا ِإَلْيِه َراِجعوَن«31

»ما از خدائيم و به سوي او باز مي گرديم«

و هم چنين در جاي ديگري مي گويد:
ْفَسُه َوِإَلى الّلِه اْلَمِصيُر«32 »َوُيَحِذُرُكُم الّلُه نـَ

»خدا به شما درباره خودش و راهش هشدار مي دهد، شما را بينا مي كند، اندرز 
و آگاهي مي دهد و بازگشت به جانب اوست« 

28- سوره جمعه، آيه1
29- سوره فاطر، آيه43

30- البته بديهي است كه اين رجعت، در مداري بسيار باالتر و برتر و در اوج آگاهي و آزادي 
صورت مي گيرد  

31- سوره بقره، آيه156
32- سوره آل عمران، آيه28
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بله، همه قطرات وجود، چه بخواهند و چه نخواهند به جانب او روان، در سجده 
و سرسپار هستند:

َماَواِت َواَلْرِض َطْوعًا َوَكْرهًا«33 »َوِلّلِه َيْسُجُد َمن ِفي السَّ
»هر چه در آسمانها و زمين است، خواه ناخواه به جانب او روان، در سجده و 

سرسپار هستند« 

در جايي هم كه صحبت از تسبيح مي كرديم، گفتيم كه همه چيز به جانب خدا 
شناور است  تسبيح به دو صورت عام و خاص است 

تسبيح به معناي عام، تسبيح ناخودآگاه و جبري است كه همه انجام 
مثل  گناهكاران،  چه  و  نيكوكاران  چه  جاندارها،  چه  و  بي جانها  چه  مي دهند؛ 
در  ولي  مي شوند،  دور  اقيانوس  از  كه  لحظه يي  همان  در  حتي  باران،  قطرات 

مجموع، باز روبه سوي او دارند 
نهان در  عــالــم  ذرات  جمله 

شبان و  روزان  گويانند،  تو  با 
هشيم و  بصيريم  و  سميعيم  كه 

خامشيم ما  نامحرمان،  شما  با 
تسبيح به معناي خاص، تسبيح آگاهانه و اختياري است كه ويژه نوع 

انسان است 
بنابراين در مجموع و به طور اعم، چه بخواهيم و چه نخواهيم، امور در جهت 

خداست و به سوي خدا سير مي كند  چرا؟ براي اين كه:

ْقَطَع َداِبَر اْلَكاِفِريَن )7( ِلُيِحقَّ  »َوُيِريُد الّلُه َأن ُيِحَق الَحَق ِبَكِلَماِتِه َويـَ
ْبِطَل اْلَباِطَل َوَلْو َكِرَه اْلُمْجِرُمون«34 اْلَحقَّ َويـُ

حق  را  آن چه  كه  دارد(  تداوم  و  استمرار  كه  )اراده يي  است  كرده  اراده  »خدا 

33- سوره رعد، آيه15
34- سوره انفال، آيات7و8
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است، با كلمات خودش35محقق سازد، و ببرد و قطع كند دنباله قوم حق پوش 
را  ـ حق پوشان آينده ندارند، محو، نفرين و طرد مي شوند ـ تا حق را محقق 
مجرمين،  اگرچه  كند،  باطل  را  باطل  و  بپوشاند  واقعيت  و  تحقق  لباس  كند، 

جنايتكاران و تجاوزگران كراهت داشته باشند و درمقابل اين منطق بايستند« 

اين به دليل اين است كه همه چيز در سمت خدا جريان دارد  پس اگر ما هم 
مي خواهيم بي دنباله و ناپايدار نباشيم، بايستي ابراهيم وار بگوييم:

َماَواِت َواَلْرَض َحِنيفًا َوَما َأَنْا  »ِإِني َوَجْهُت َوْجِهَي ِلَلِذي َفَطَر السَّ
ِمَن اْلُمْشِرِكيَن«36

»من با ايمان خالص رو مي كنم و جهت گيري مي كنم به جانب كسي كه بنيان 
نهاد آسمانها و زمين را، و من از شرك ورزندگان نيستم« 

همين جا مفهوم و مضمون عيني شرك هم روشن مي شود: عدول و سرپيچي 
از جريان يگانه و برگشت ناپذير تكامل  اتخاذ هرجهت غيرتكاملي، سمت گيري 
مسير،  كه  چرا  است،  شرك  تكامل،  يك جهته  حركت  برخالف  غيريكتا پرستانه 
واحد است  اتخاذ هر مسير ديگري، مفهوم عيني شرك است  پس باز هم بايستي 

هم صدا با ابراهيم بگوييم:
»ِإَن َصاَلِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي ِلّلِه َرِب اْلَعاَلِميَن«37

»نمازم، مناسكم، زندگيم، مرگم ـ و همه كارهايم ـ در جهت خدا و به سوي 
خداست كه تكامل بخش جهانيان است« 

»اَل َشِريَك َلُه َوِبَذِلَك ُأِمْرُت َوَأَنْا َأَوُل اْلُمْسِلِميَن«38
» كسي را به جاي او عوضي نمي گيرم، به مسيري جز آن نمي روم و به اين 
امر شده ام )و آن قدر به اين امر عقيده مند هستم و روي آن قاطعم( كه بايستي 

35- حاال ديگر ما مي دانيم كلمات خدا چه هستند، كلمات خدا را در ارزيابي تكاملي خيلي خوب شنيديم   
36- سوره انعام، آيه79

37- سوره انعام، آيه162
38- سوره انعام، آيه163
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اولين اسالم آورنده و سرسپارنده به اين راه باشم )چون جهت و مسير ديگري 
حقانيت، اصالت و اعتبار ندارد( 

بر اين اساس بگذاريد بپرسيم:
آيا كسي كه به سمت سود و منفعت هرچه بيشتر موضع گرفته، مي تواند 
يكتاپرست تلقي شود؟ آيا توليد و حركت به خاطر سود كه اساس فلسفه 
و  خودخواهي  جاه پرستي،  آيا  دارد؟  مقاربتي  اسالم  با  است،  سرمايه داري 
تلقي شوند؟  از مصاديق »الشريك له«  خودپرستي در همه صورشان، مي توانند 
پس، فقط حرف زدن از توحيد كافي نيست، اگر تكامل عيني است، مضامين آن 

هم عيني و واقعي است 
بجوي را  مسما  رو  خواندي،  اسم 

مـه به باال دان، نه انـدر آب جــوي
بگذري خواهي  حرف  و  نام  ز  گر 

پاك كن خود را زخود، هان يكسري
از طرف ديگر، يكتاپرستي و توحيد فلسفي در فرهنگ قرآن، به هيچ وجه 

از توحيد اجتماعي جدا نيست  چرا كه، در اين ديدگاه:

»ُكُل َشْيئٍ  َهاِلٌك ِإاَل َوْجَهُه«39
 »هر چيزي هالك و نابود مي شود؛ جز آن چيزهايي كه در جهت و به جانب 

خدا باشد )يعني كمال مطلق(« 

پس واي بر سلطه جويان و ستمگران، واي بر انحصارطلبان و مرتجعان 
كه با اراده خدا و با ناموس آفرينش در جنگ افتاده اند 

حاكميت  به سمت  اجتماعي  يكتاپرستانه  جهت گيري  قرآن،  ديدگاه  از  بله، 
مستضعفين است  البته منظور از كلمه مستضعفين، كلمه لوث شده كنوني نيست  
اين كلمه، معناي خاص خودش را در قرآن دارد  اگر نخواهيم روح كلمات را ملوث 
كنيم، خود قرآن خيلي واضح در اين مورد صحبت مي كند؛ دقيقًا منظور آن طبقاتي 

39- سوره قصص، آيه88
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است كه ضعيف نگه داشته شده اند، ولي آينده دار و بالنده هستند  اين جريان را در 
قرآن چنين مي بينيم كه وقتي در مورد فرعون توضيح مي دهد، مي گويد:

»ِإَن ِفْرَعْوَن َعاَل ِفي اْلَْرِض َوَجَعَل َأْهَلَها ِشَيعًا.... «40
»همانا فرعون در زمين برتري جويي كرد و مردم را طبقه طبقه كرده و نظام 

طبقاتي ايجاد نمود   « 

و بالفاصله بعد از آن مي بينيم:

َأِئَمًة  َوَنْجَعَلُهْم  اْلَْرِض  ِفي  اْسُتْضِعُفوا  اَلِذيَن  َعَلى  َنُمَن  َأن  »َوُنِريُد 
َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرِثيَن«41

زمين  در  كه  كساني  بر  بگذاريم  بزرگي  بگذاريم،  منت  كه  كرده ايم  »اراده   
ضعيف نگه داشته شده اند و آنها را راهبر و وارث نماييم« 

پس خصوصيت اين مستضعفين چنين است: ضعيف نگهداشته شده اند، يعني 
در باطن ضعيف نيستند، چرا كه شايستگي راهبري و وراثت زمين را دارند 42

در پايان اين قسمت، مطلبي هست كه بايد به آن اشاره كنيم و آن، تفاوت 
بين جهت داري مطلق قرآني است و جهت داري مقطعي و نسبي اي كه دانشمندان 

ماترياليست به آن معتقدند 

3.تفاوتمهمميانجهتداريمطلققرآني
وجهتداريمقطعيدانشمندانماترياليست

قباًل نظر »اپارين« را در مورد جهت داري ديديم و نظر قرآن را نيز بررسي 
كرديم  تفاوت مهم اين دو نظرگاه در اين است كه از نظر قرآن، اين جهت داري 
مطلق است، از ابتدا تا انتها، از ابر هيدروژني تا جامعه بي طبقه توحيدي، مطابق 

40-سوره قصص، آيه4
41-سوره قصص، آيه5  

42- اين جا است كه مي گوييم، قرآن به طور اخص به مستضعفين و به مفهوم امروز، روي طبقه كارگر و 
متحدين دهقانش، يعني طبقات رنجبر، تكيه دارد  
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آن حديث نبوي:

»َخَلْقُت اْلَْشياَء ِلَْجِلَك َوَخَلْقُتَك ِلَْجِلي«
» اشيا را به سمت تو، و تو رابه سمت خودم آفريدم« 

مي بينيم هيچ خألي در اين مسير نيست، يعني از ابتدا تا انتها، تمام زير و بمها 
ما  براي  ـ  حيات  قلمرو  در  مثاًل  ـ  جهت داري  اين  چه  است،  روشن  و  واضح 
ملموس و محسوس باشد، چه نباشد و هنوز به آن نرسيده باشيم  ولي دانشمندان 
ماترياليست، حتي برجسته ترين آنان نظير استاد »اپارين«، اين وضعيت را ندارند  
مثاًل در رابطه با قطرات حياتي اوليه، از آن جايي كه برخالف اجسام غيرزنده در 

اين جا وضعيت انتخاب و جهت داري محسوستر است، پروفسور اپارين مي نويسد:
كوچك  قطره  در  كه  پروسه هايي  سازمان بندي  و  كوآسرواتي  »حالت 
بوده  از يكديگر  اندازه يي مستقل  تا  صورت مي گرفت، ممكن است كه 
باشد، اما به داليل باال، هنگامي كه تكامل تدريجي جهت يافت، اين دو 

پروسه مي بايستي هرچه بيشتر در واحد منفردي سازمان يافته باشند« 43
يعني نتيجه گيري مي كند كه تكامل از اول جهت نداشت، بلكه بعد جهت پيدا 

كرد  يا در جاي ديگري مي نويسد:
»اما تكامل تدريجي بعدي در جريان حيات، سمت معيني گرفت و بعد 
طبيعت سيستم ما تحت تأثير اين تكامل جهت دار، تغيير اساسي يافت« 

يعني اين كه گويا اول سمت نداشته، بلكه بعدًا سمت يافته است! خوب، آيا در 
اين جا حق نداريم غرق شگفتي شويم؟ با يك نظر عميق به كل جريان، ديگر بعيد 
است كه بگوييم: » از وقتي سمت پيدا كرد«؛ نمي خواهيم »ماللغتي« بشويم، ولي 
اصاًل خود جمله »از وقتي سمت پيدا كرد«، غلط است  زيرا اينشتين ثابت كرد 
كه زمان و مكان از خصايص استمراري و انتشاري ماده هستند  يعني برخالف 
آن چه كه قباًل تصور مي شد كه زمان و مكان يك ظرف است و ماده درون آن 

43- كتاب »حيات: طبيعت، منشأ و تكامل آن« ـ صفحه172 
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است، مسلم شد كه اگر ماده يي نباشد، زمان و مكاني هم نيست  وقتي ماده منتشر 
مي شود، مكان را پيدا مي كند و وقتي مستمر مي شود، زمان را به وجود مي آورد 

نيز  حركت  داشته،  وجود  اشكالش  ساده ترين  در  ماده  كه  وقتي  از  بنابراين 
بوده، تضاد بوده و تكامل بوده است  حال چگونه مي شود تكامل را در يك جايي 
جهت دار گرفت؟ سنگ بنا در جايي، خود ماده است و در يك جا غير آن؟! چگونه 
مي توان گفت كه تا اين جا جهت نداشت و از اين جا به بعد جهت پيدا كرد؟! اگر 
تا آخر است  كما اين كه خود پروفسور »اپارين« شكل گيري  اول  از  جهت دارد، 
دنياي  اصواًل  و  كرات  سيارات،  مي داند   جهت داري  حركت  را  كرات  و  سيارات 
بي جان نيز چيز بي نظم و تصادفي نبوده است و خود، مرحله يي از مراحل متوالي 

تكامل ماده است و اين يعني منظم، يعني جهت دار 
»اكثر ستاره شناسان و علماي معاصر علم تكوين عالم، راجع به اين امر 
ميمون”  “تصادف  يك  نتيجه  نيز  ما  سياره يي  منظومه  كه  دارند  عقيده 
بسيار نادري نبوده44، بلكه مانند بسياري از منظومه هاي مشابه، به مثابه 
پديده يي كاماًل معمولي )يعني قابل انتظار( و به منزله مرحله يي از تكامل 

متوالي ماده، پديد آمده است« 45
وقتي  »از  كه  مي كند  اعمال  را  محدوديتي  چنين  اپارين  استاد  چرا  راستي 
جهت دار شد«؟ و تازه از ديد ما هم در جاي ديگر به تناقض افتاده و مي گويد: نه، 

آن جا هم چنين بود!
آيا چون رشته تخصصي استاد، بيولوژي است و در آن جا جهت داري خيلي بارز 
و ملموس است، اين چنين توجهش را جلب كرده است؟ يا اين يك اشتباه ناچيز 
مانع مي شود  اوست كه  ماترياليستي  تفكر  بنياد  اين  ما،  به نظر  انشايي است؟!    

جهت را از ابتدا تا انتها، ببيند 
اين مورد صحبت خواهيم كرد  ولي  تبيين جهان، مفصل در  در كتاب دوم 

44- مي بينيد! تصادفي نبوده، جهت دار بوده است  
45- كتاب »حيات: طبيعت، منشأ و تكامل آن«، صفحه111 
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آن چه كه االن مي توان گفت اين است كه اگر از ابتدا تا انتها، جريان را جهت دار 
ببينيم، اين مطلب مترادف با اين خواهد شد كه در تحليل نهايي بگوييم كه از 
روز اول نيز جهتي، سمتي، هدفي، مقصدي، غرضي و هدايتي در كار بوده است، 

و اين با ماترياليسم در تعارض است 
به هرحال از اين مطلب بگذريم، چرا كه بعدًا مفصلتر، آن را مطالعه خواهيم 
كرد  آن چه كه مي خواهيم نتيجه بگيريم اين است كه از روز اول، از ابر هيدروژني 
تا امروز و تا بعد، بالترديد، تكامل برگشت ناپذير و جهت دار بوده است و از ساده 

به پيچيده و از كهنه به نو مي باشد 
دقيقاًً مثل مراحل تولد يك نوزاد جديد، با همه مقدمات و مراحل قبلي كه 

يك به يك، بايستي طي شود 
مثل اين كه بايد قوة عاقله يي در كار باشد! البته تا اين جا هنوز ما نمي دانيم، 
ولي مثل اين كه گويا قوة عاقله يي در كار است كه با نظم و ديسيپلين خاص و 
قاطعي، قدم به قدم جريان را به پيش مي برد  سرگرداني و اين طرف آن طرف رفتن، 
در كار نيست  مانند همان راننده يي كه گفتيم براي رسيدن به مقصد كوتاهترين 
راه را »انتخاب« مي كند و به جانب مقصد جهت مي گيرد،  به طوري كه بعد معلوم 
به  نيل  تنها و صحيحترين طرح ممكن  اپارين،  استاد  به قول خود  مي شود كه  

مقصد اين بوده:
»انتخاب اجزا برطبق تنها و تنها طرح درست ساختماني هر موجود زنده 

خاص بود«46
البته باز هم استاد براساس تفكر ماترياليستي اش، براي اين كه مبادا چارچوب 
ماترياليسم را بشكند، هر نوع طرح و نقشه از پيش تعيين شده را منكر شده و مي گويد:

»چنين طرحي در ميان نبوده و نمي توانست باشد« 
از يك طرف مي گويد تنها طرح ممكن و كوتاهترين راه را انتخاب كرده، و از 

طرف ديگر مي گويد چنين طرحي نمي توانست در ميان باشد!

46- كتاب »حيات: طبيعت، منشأ و تكامل آن« ـ صفحه208 
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ولي اگر اپارين مي توانست اين تناقض را حل كند، حرفهايش درست مي بود، 
نظرگاههايش هم همين طور؛ و ما اين را مي پذيرفتيم  ولي وقتي مطالعه كرده و 

ديديم نمي توانيم قانع شويم، طبيعتًا سراغ تحليل و تبيين ديگري خواهيم رفت 
خوب، استاد چگونه مي تواند اين تضاد و شكاف بين اين دو حرف را پر بكند؟ 
آيا مي توان با تكامل خود به خودي، با تكامل هدايت ناشده، حل كرد؟ مي توان از 
يك طرف جهت داري را پذيرفت و از طرف ديگر آن را نفي كرد؟ مي توان فرضًا 
تصادفي  تحليل  گرفتار  جريان،  داشتن  هدايت  و  بودن  آگاهانه  تحليل  ترس  از 
شد؟ بله! كما اين كه مي بينيم پروفسور »اپارين« در جاهايي چنين تمايلي نشان 

مي دهد، به خصوص اگر كتاب را خوانده باشيم:
»آن چه كه از عمل قوانين فيزيك و شيمي، كه تا آن وقت تنها قوانين 
حاكم بر زمين بي حيات بودند، بر مي آيد؛ اين است كه پليمرهاي كم و 
بيش تصادفي ساخته شده يي، با ترتيبي اتفاقي، از پپتيدها و مونونوكلئيد ها 
تشكيل شدند 47و بدين ترتيب هيچ “تضمن مقصود” يا تطابقي با اجراي 

اعمال ويژه نداشته اند« 48
علوم  اعتالي  براي  همفكرانش  يا  اپارين  چون  اساتيدي  كه  زحماتي  در 
كشيده اند شكي نيست  البته آنها معتقد هستند كه اين شكاف و تضادي كه ما 
نشان داديم، پرشدني است  كه گفتيم بعدًا روي آن بحث خواهيم كرد، چرا كه 
ما هنوز نتيجه قاطعي در اين مورد نگرفته ايم  يعني اين يك بحث فلسفي است 
كه موضوع كارمان هم هست و فوق العاده عميق و مهم است، كه در كتاب دوم، 
روي آن بيشتر صحبت مي كنيم  ما االن فقط جهت داري را به عنوان يك قاعده 
علمي، و نه يك نتيجه گيري فلسفي، مطالعه مي كنيم  اگرچه با تبيينات فلسفي 

آن هم، خيلي قرين و متقارن است 

اپارين توضيح مي دهد كه چگونه حيات، بدون اين كه از مرحله ماقبل آن به سمت حيات   -47
جهت گيري كرده باشد، ايجاد شده است  

48- كتاب »حيات: طبيعت، منشأ و تكامل آن« ـ صفحه96، قابل توجه است كه پروفسور اپارين در 
كتاب بعديش تأكيد بيشتري بر تصادف دارد  
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از  به عنوان يكي  جهت داري  گفت:  مي توان  هم  حد  همين  در  به هرحال، 
مجموعًا  آن چه  از  بنابراين  است   تكامل  كاراكترهاي  و  سيماها  بارز ترين 
تا به حال گفته ايم، اين نتيجه را مي گيريم كه از ابتدا تا انتها، درست مثل همان 
نظم  و  جهت  نشيبها،  و  فراز  همه  در  و  لحظات  همه  در  رودخانه،  آب  قطرات 

مشخصي حاكم است 
عنوان  ماترياليست  علماي  كه  بودني  جهت دار  با  قرآني  جهت داري  تفاوت 
مي كنند، در اين است كه ديدگاههاي علماي ماترياليست در اين مورد، مثله شده 
است، درحالي كه قرآن از ابتدا تا انتها و علي االطالق اين را مطرح مي كند  و ما 
مي بينيم كه علم هم مؤيد آن است و هرچه پيشتر مي رويم، بيشتر تأييدش مي كند 

وقتي  ديد   مي توان  به وضوح  هم  انسان  خود  پيدايش  در  را  مطلب  اين 
آدم نما  ارگانيسم ميمونهاي  بيايد، به خصوص  انسان  تا  مقدمه چينيهايي كه شده 
و تغييراتشان را كه مطالعه مي كنيم، مي بينيم زمينه دارد براي ورود انسان آماده 
مي شود  ابتدا راست قامت مي شود، در كف دست و پايش چين مي افتد كه امكان 
جمع شدن پنجه و گرفتن اشيا را بدهد، استخوان بندي كف پا براي راه رفتن قائم 
مي شود،  زياد  مغز  حجم  مي شود،  تغيير  دچار  جمجمه  ساختمان  مي كند،  تغيير 
تركيب چهره و به خصوص حالت چشمها تغيير مي كند تا امكان ديدن سه بعدي را 
فراهم كند، عضالت خاص حلقوي در بدن شكل مي گيرد، سيستم عصبي پيچيده 
مي شود، و سرانجام ما به هيأت و وضعيت فيزيولوژيك و به خصوص مغزي امروز 

خود درمي آييم  خالصه به قول قرآن:
»ُسْبَحاَنُه َبل َلُه َما ِفي الَسَماَواِت َواَلْرِض ُكٌل َلُه َقاِنُتوَن«49

»پاك و منزه است او، بلكه براي اوست همه چيزهايي كه در آسمانها و زمين 
است، در تماميتشان، كاًل به سمت او قنوت مي كنند و سرسپرده و فروتن هستند« 

اكنون اجازه دهيد با رسيدن به مفهوم قاعده جهت داري در تمام وجوه تكامل، 
نتايجي از آن بگيريم!

49- سوره بقره، آيه116
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4.برخيازنتايججهتداري

 جهت داري به مفهوم بن بست شكني
همان  مثل  هست   هم  شكستن  بن بست  معني  به  جهت داري  اين  دقيقًا 
راننده يي كه گفتيم، از آن جايي كه جهت مشخصي دارد، موانع راه را با هر پيچ و 
خمي كه شده رد مي كند و به جلو مي رود  راه عقب هم بسته است  يعني از ميان 
راهش  مختلف،  چهارراههاي  و  شلوغي  ازدحام،  به رغم  و  بن بستها  و  مشكالت 
از ديگري در هم  را يكي پس  بن بستها  و  باز مي كند  به سمت جلو  بي امان  را 
مي شكند  هيچ بن بست و تاريكي براي تكامل متصور نيست؛ آينده به واقع، 

از خورشيد هم تابناكتر است!
بنابراين پيش بينيهاي مأيوس كننده و تخديركننده درمورد آينده انسان، از هر جانب 
كه باشد، محكوم به سخره و فنا است  شايد تئوريهاي اقتصادداني به نام »مالتوس« را 

شنيده باشيد كه مي گفت توليدات با تصاعد حسابي به جلو مي روند، مثاًل:
2 ،4 ،6 ،8 ،         

در حالي كه نفوس انسان و جمعيت با تصاعد هندسي افزوده مي شوند  مثاًل:
2 ،4 ،8 ،16 ،         

پس به سرعت به نايابي و قحطي خواهيم رسيد  شايد داليلي هم داشت كه 
ارائه بدهد، ولي اصاًل مسأله اين نيست  اين بن بستها كه خيلي ساده است، تكامل 
در ارتقا از مواد بي جان به حيات آن چنان بن بستهايي را شكسته است كه در تصور 
ما هم نمي گنجد  بنابراين تمام پيش بينيهاي مربوط به خطر انهدام كمبود غذايي 
و… همه افسانه است! ما اين ادعا را در اين شرايط و با اين پيشرفتهاي علمي 
عنوان مي كنيم، درحالي كه وقتي به آن مرحله )پيش بيني مالتوس( برسيم، تكامل 
حتمًا وسايلي را خلق خواهد كرد كه از آن بن بستها درآيد  مشي عمومي تكامل، 
خروج سرفرازانه از همه بن بستها است  به اين ترتيب و به طور واقعگرايانه، 
زده  پوزخند  آنها  به  و  گرفته  به مسخره  را  نافرجام  پيش بينيهاي  هميشه  تكامل 
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است  به قول »ففر«:
» بيشتر اين پيشگوييها و اخبار، آدمي را كوچك و ناچيز جلوه مي دهد 
و در تمام آنها چنين وانمود مي شود كه ديگر از دست ما كاري ساخته 
نيست  درحالي كه تاريخ، سراسر مشحون از درآمدن و بيرون شدن ما از 

اين قبيل به ظاهر بن بستهاست« 50
به ياد بياوريم آن سپيده دم شفق رنگ طلوع انسان را در صحنه زمين، او در 
محاصره آن همه تهديدات و مشكالت، علي الظاهر هيچ اميدي به بقايش نيست، 

باز به قول همان دانشمند:
»اگر از جنبه منفي به اين جانوران بنگريم )انسانهاي دو پا(، هيچ گونه اميدي 
به اين نسل نامصون و ضعيف نتوانيم داشت  اگر از سلطه تغييرات بر اوضاع 
جهان آگاهي نداشته باشيم، ممكن است تصور كنيم كه زمين براي هميشه 
جوالنگاه ددان و جانوران چهار دست و پاي مخوف خواهد ماند  اما، هنوز 
آثاري هست كه از آينده ديگري خبر مي دهد  آدم ميموني، عملياتي مي كند 
انجام  به  و  آزاد،  دستهايش  است   نكرده  اين  از  پيشتر  جانوري  هيچ  كه 
كارهاي دستي دقيق و پيچيده، تواناست  مغز او، مغز جديدي است  تكامل 
و رشد خواهد كرد و در آينده نقش برجسته يي را ايفا خواهد نمود و مسير 
جديدي را در تكامل ميسور خواهد ساخت  در حقيقت ماهيت تكامل را تغيير 

خواهد داد و از بن و اساس دگرگون خواهد نمود« 51
ماهيت تكامل با انسان تغيير كرد  تا آن موقع ناآگاهانه، جبري، كور و غريزي 
بود، ولي بعد از انسان، آگاهانه شد، چراكه انسان خليفه شد  پس، مشي تكامل اين 

است: هميشه فرآيندهاي نو، برنده مي شوند، چرا كه تا به حال شده اند 
به قول قرآن: كافي است تقوا پيشه باشيد  يعني از انحراف و كجي پرهيز كنيم 
و در جاده مستقيم برويم  تقواي رهاييبخش، تقواي تكاملي، تقواي خالق و خلق، 
يعني رستن از قيد و بندهاي اسارت بار، و آزادي و نيكي را اراده كردن  اگر به اين 

50- كتاب »از كهكشان تا انسان« ـ صفحه343 
51- كتاب »از كهكشان تا انسان« ـ صفحه258
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مفهوم تقوا پيشه باشيم، آن وقت كارها روي دور درست خود خواهند افتاد  به رغم 
را نمي كرديم، مدد مي شويم،  از جايي كه حتي فكرش  همه لطمات و صدمات، 
»ِمْن َحْيُث اَل َيْحَتِسُب«، از جايي كه حسابش را نمي كرديم  به راستي يك جنين 
ـ چه جنين معمولي و چه جنين حيات ـ چگونه مي توانست آن جهان آزادتر و 

رهاتري را كه در پيش دارد، پيش بيني كند؟
ْرُزْقُه ِمْن َحْيُث اَل َيْحَتِسُب«52 تَّق اللََّه َيْجَعل َلُه َمْخَرجًا)2( َويـَ »َوَمن يـَ

»كسي كه تقواي خدا را داشته باشد، در همان مسير و همان سمت، براي او 
گريزگاهي فراهم مي كند، به او روزي مي دهد و برخوردارش مي كند، از جايي 

كه فكرش را نمي كرد« 
نه اين كه شب برويم به خانه و منتظر باشيم كه به ما روزي بدهد، نه! بلكه جريان 

را استراتژيك ديدن، در مجموع ديدن، به همان معني كه خدا به پيغمبرش گفت:

َناَك اْلَكْوثـََر« »ِإَنا َأْعَطيـْ
»ما به تو زير آن همه فشارها »كوثر« را داديم« 

»كوثر« چيست؟ سرچشمه فزايندگي، رشد و بالندگي، كوثر اين است 53

»َفَصلِّ ِلَرِبَك َواْنَحْر«
»پس نماز بگذار و قرباني كن«

مگر فزايندگي و پيشرفت، بدون قرباني مي شود؟
ُر«54 تـَ »ِإَن َشاِنَئَك ُهَو اْلَبـْ

»مطمئن باش كه بدخواهانت دم بريده اند، بي دنباله و بي آينده اند« 
 اين داستان واقعي تكامل است، افسانه نيست  پس بگذاريد به همين دليل، به 

تمام مجاهدان و مبارزان تكامل، نويد پيروزي بدهيم، نويد پيروزي نهايي را 

52-سوره طالق، آيه2و3
53- اما مي بينيم ارتجاع، چه بر سر واژه ها و كلمات كه نياورده است 

54- سوره كوثر 
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 نويد پيروزي
و وحوشي  تهديدات  انواع  و  گفتيم  را  انسان  و رشد  پيدايي  داستان 
كه او را تهديد مي كردند، ديديم  امروز نيز در جهان وضع به همين قرار 

است، البته در صورتي ديگر 
امروز در يك طرف خيمه گاهها، خلقهاي در زنجير، گرسنه ها، آنها كه به قول 

حضرت علي)ع( »طمعي در سيري ندارند« 55 قرار دارند 
را  معادله  اين  جواب  بي نظير  قطعيت  با  تكامل  پيش،  از  چيست؟  سرانجام 
داده است  امروز ما مي دانيم كه آينده بي ترديد از آن نسلي است كه نسل 
جز  سرنوشتي  هيچ  ارتجاعي،  عناصر  ضدخلقي،  عناصر  است   انقالب 
مسير  اين  البته  داد!  خواهد  گواهي  را  اين  آينده  ندارند   محتوم  نابودي 
پررنج و شكيب است، اما فتنه گري و شكست، باز هم فتنه گري و شكست 
و در پايان نابودي! اين است سنت ديرين و تخلف ناپذير آفرينش! حاال 
بگذار باز هم توطئه كنند، هر برچسبي مي خواهند بزنند، ولي سرانجام اين 

حقيقت است كه پيروز خواهد شد 
ْيُت اْلَعنَكُبوِت«56 ُيوِت َلبـَ »َوِإَن َأْوَهَن اْلبـُ

»سست ترين خانه ها، خانه عنكبوت است« 

و باز به قول قرآن:

»اْسِتْكَبارًا ِفي اْلَْرِض َوَمْكَر الَسِيِئ َواَل َيِحيُق اْلَمْكُر الَسِيُئ ِإاَل ِبَأْهِلِه 
َهْل َينُظُروَن ِإاَل ُسَنَت اْلََوِليَن«57 فـَ

و  زشت  نيرنگهاي  نيرنگ بازي،  و  زمين  در  توسعه طلبي  و  »برتري جويي 
اهريمني، كه سرانجام و به طور نهايي محقق نخواهد شد، جز در مورد خود آنها  

55- نامه حضرت علي)ع( به عثمان بن حنيف ـ جلد5 نهج البالغه نامه45، فراز6 : »َلِكْن َهْيَهاَت َأْن 
ُقوَدِني َجَشِعي إَِلى َتَخُيِر اْلَْطِعَمِة َو َلَعَل ِباْلِحَجاِز َأْو اْلَيَماَمِة َمْن اَل َطَمَع َلُه ِفي اْلُقْرِص َو اَل  ْغِلَبِني َهَواَي َو يـَ يـَ

َعْهَد َلُه ِبالِشَبِع!!«
56- سوره عنكبوت، آيه41

57- سوره فاطر، آيه43 
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آيا جز اين سنت پيشينه دار و ديرين را انتظار داريد؟« )محققًا سنگي را كه بلند 
كرده اند، روي پاي خودشان خواهد افتاد( 

بنابراين اصاًل نبايد بيمي به دل راه داد وبه ظاهر و سطح پديده ها چشم 
شكافته  و  شكسته  قوي  به ظاهر  سدهاي  اين  از  تكامل  آن قدر  دوخت، 
درخشان  و  فرخنده  افقهاي  ترس،  و  تاريكي  بحبوحه  در  آن قدر  است، 
باز كرده و صبحهاي تابناك را در فضاي ظلماني پيش آورده، كه اينها در 

برابرش چيزي نيست  باز در ابتداي دوران حيات، به قول »ففر«:
»وقتي كه سيستمهاي اوليه زنده، در اثر تكثير، دچار كمبود مواد غذايي 
شدند58، باز مسأله كثرت جمعيت و نايابي غذا و نزديك گشتن به انهدام 
و نيستي بر اثر قحطي و نايابي پيش مي آيد، باز چنان به نظر مي رسد كه 
پيش مي روند   نامبارك  و  به سوي سرانجامي شوم  تكثيرپذير،  چيزهاي 
ولي باز آينده و سرانجام آنها چنان كه پيش بيني مي شود، شوم و نامبارك 
نيست و به ندرت، شوم و نامبارك است  درست در هنگامي كه امكانات 
طبيعت، پايان يافته به نظر مي رسد، درست از هنگامي كه طبيعت محتضر 
و بيچاره به نظر مي رسد، درست در همين هنگام، بايد چشم انتظار طلوع 

و آغازي نو بود« 59
بسيار  نوك  با  مي كند،  تداعي  را  پيكاني  تكامل  كه  مي بينيد  بنابراين 
تيز، كه سينه هر مانع قطوري را خواهد شكافت و راهش را با برندگي و 
قاطعيتي هزاران بار افزونتر باز خواهد كرد و به حركت خود ادامه خواهد 
داد؛ چيزي كه هرگز محافظه كاري، ترديد و دودلي در او راه ندارد  تكامل 
و رفرميسم؟ ابداً! تكامل و محافظه كاري؟ ابداً! چرا كه قباًل گفتيم، تكامل 

در ذات خودش انقالبي است 
اگر تكامل جهت و مسير يكطرفه نداشت، در حقيقت سخن گفتن از تكامل 

58- البد اقتصاددانهايي مثل »مالتوس« اگر مي بودند، انهدامشان را پيش بيني مي كردند! 
59- كتاب »از كهكشان تا انسان« ـ صفحه180 
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بيهوده و پوچ بود، چرا كه مرحله باالتري متصور نبود كه قله را شامل بشود و 
بتوانيم بگوييم»باال و پائين«  به جاي كوه بلند و سرفراز، جلگه يي بود و دشتي يا 
كويري برهوت و هموار، كه هر كس از هر طرفي مي رفت، معلوم نبود  در چنين 
شرايطي چگونه مي توان تشخيص داد كه چه كسي تكامل يافته است؟ چه كسي 
باالتر و چه كسي پائينتر است؟ مگر نه اين است كه سنجش، به يك مسير اصلي، 
به يك معيار اصلي كه بتوانيم نسبت به آن بسنجيم و در قياس با آن فرعيها را 
از اصليها تشخيص بدهيم، احتياج دارد؟ پس اجازه بدهيد تا اين مرحله بحث كه 

رسيده ايم، شكرگزاري كنيم كه تا حدودي از بيراهه ها نجات يافته ايم:
»اْلَحْمُدِلّلِه اَلِذي َهَداَنا ِلَهَذا«60

»سپاس بر آن خدايي كه به ما راه نشان داد« 

خالصه كنيم: اگر تكامل يك حقيقت عيني است، اين نتيجه گيري و اين سنجشها 
و اين دريافتهاي پيروزمند و نويدبخش، حقيقي، عيني و الجرم واقع بينانه هستند 

زورقي  به  انسان  بود،  تصادفي  همه چيز  و  نبود  جهتي  اگر  راستي  و 
مي مانست بدون جهت ياب، كه در يك درياي ظلماني بي انتها، سپرده به 
دست باد، ديوانه وار و بدون تبعيت از يك نظم مشخص، به چپ و راست 
بن بستي  گوياي  خود  )كه  غرق شدن  و  واژگوني  جز  و سرانجامي  مي زد 
مطلق است(، نمي داشت  ولي در راه تكامل، بن بست مطلقًا وجود ندارد  هرچه 
هست، در مجموع، پيروزي و افتخار است، يكي پس از ديگري  »حق« است كه 

سلطه مي يابد و »باطل« است كه در محاق ابدي فرو مي رود 61
پيدا  به مفهوم عيني »نيك« و »بد«، دست  اين جا  در  خوب، حاال مي توانيم 
يگانگي جهت  يگانگي هدف،  و  يگانگي مسير  راه،  يگانگي  اين  به  اعتقاد  كنيم  
حاكم بر همه تحوالت و همه قطره ها، مبين مفهوم فلسفه توحيد است  در پرتو اين 

60- سوره اعراف، آيه43 
َتِخَذ َلْهواً اَلَتَخْذَناُه ِمن َلُدَنا ِإن ُكَنا َفاِعِليَن  ْيَنُهَما اَلِعِبيَن )16( َلْو َأَرْدَنا َأن نـَ 61- َوَما َخَلْقَنا الَسَماء َواْلَْرَض َوَما بـَ

َيْدَمُغُه َفِإَذا ُهَو َزاِهٌق.   )18( سوره انبيا، آيات16و17و18  ْقِذُف ِباْلَحِق َعَلى اْلَباِطِل فـَ )17( َبْل نـَ
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يگانگي و يكتاگرايي است كه حق و باطل را از هم تميز مي دهيم؛ نيكي آن چيزي 
است كه در همين جهت باشد، در جهت تكامل  طبعًا آن اعمال و افعال و اراده ها و 
انديشه هايي كه خارج از اين جهت يا برضد اين جهت باشد، بد خواهد بود  پس ما 

كشف كرديم، البته هزاران سال طول كشيد تا اين كشف صورت گرفت 
صالح«  »عمل  به  همين جا  بگذاريد  شد،  اصلي  مسير  از  صحبت  كه  حاال 

به مثابه كار اصلي، اشاره يي كنيم 

 عمل صالح، كاراصلي
مي تواند  كه  هست  عمل  يك  فقط  زمان،  هر  در  ولي  بسيارند،  نيك  اعمال 
)يا  است  موازي  كه  عملي  آن  شود،  تلقي  سزاوارترين(  )يعني  شايسته  و  صالح 
هرچه موازيتر است( با بردار تكامل، عملي كه مصالح كمال طلبانه را به بهترين 

وجه تأمين كند 
هنگامي كه ديكتاتوري قطره قطره، سعادت و بهروزي مردمي را مي مكد، تاثير 
آن در جامعه، به صورتهاي مختلف بازتاب مي يابد  فقر، بدبختي، بيماري، بيكاري، 
سرگرداني نسل جوان، اختالف شديد طبقاتي، سركوب و سانسور و     حال در چنين 

جامعه يی، يك پرسش، در برابر همگان وجود دارد: »راه حل چيست؟«
 دستگيري از يك فقير، ساختن بيمارستان و مدرسه و شركت فعال در مبارزه 
اين  در  ولي  نيك هستند،  و  بهره كشي، همگي خوب  امحاي  به خاطر  اجتماعي 
براي  وسط فقط يكي هست كه مناسبترين و شايسته ترين است، شايسته ترين 
يك انتخاب اجتماعي از جانب من و شما، بقيه نقش فرعي دارند  براي اين كه 
پيوسته بار اصلي كمال در آن راه حمل مي شود، همان عمل اصلي و صالح، كه 
دقيقًا مكمل ايمان است 62بنابراين، به استناد قرآن، ايمان بدون عمل صالح، لنگ 
است، تك پايه است، واژگون شدني و فروريختني است  غير از اين هرچه هست، 

62- در سوره »عصر« و بسياري ديگر از سوره هاي قرآن، تأكيد بسيار زيادي روي ايمان و عمل 
صالح گرديده است  
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ولو نيك، فرعي و خرده كاري است 
اصواًل ايمان را عمل صالح باال مي برد و به اوج مي رساند:

ُعُه«63 ْرفـَ »ِإَلْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الَطِيُب َواْلَعَمُل الَصاِلُح يـَ
»هر پديده و كلمه طيب و پاك به جانب او صعود مي كند )چگونه؟( و عمل 

صالح او را باال مي برد« 

در همين جا مي توانيم نتيجه بگيريم:
راه حلها، نظرگاهها وجهان بينيها، مكاتب، سازمانها و احزاب مختلف، 
با  است،  صحيحترين  يكي  فقط  نيستند   مساوي  ارزش  و  اعتبار  داراي 
با  موازيتر  هرچه  كه  همان  است،  نزديكترين  است،  مطابقترين  واقعيت 
براي  شايسته تر  هرچه  بنابراين  و  هم جهتتر،  هرچه  است،  تكامل  بردار 

انتخاب اجتماعي من و شما است، و براي اين كه ما انتخابش بكنيم 

 مفهوم عيني شرك و توحيد
مي خواهيم  كه  چيزي  كرديم   صحبت  »شرك«  عملكرد  از  مقداري  قباًل 
اين جا درباره مفهوم عيني شرك اضافه كنيم، اين است كه شرك و تمام مظاهر 
چندگانه پرستي، از آن جهت در فرهنگ قرآن در رديف اول گناهان قرار گرفته 
كه با انكار يگانگي و جهت يگانگي حاكم بر كل تحوالت، و ناديده گرفتن سمت 

حركت آن، معيار، ميزان و مالك داوري و سنجش را از ما مي گيرد 

 گناه يعني چه؟
يعني اعمال و حركاتي كه در خالف مسير است، در خالف جهت است و به راستي 

كدام گناه از حاشا كردن معيار و ميزان بدتر است؟ به همين دليل قرآن مي گويد:

ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن َيَشاُء َوَمن  ْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِه َويـَ »ِإَن الّلَه اَل يـَ

63- سوره فاطر، آيه10 
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َرى ِإْثمًا َعِظيمًا«64 تـَ َقِد افـْ ُيْشِرْك ِبالّلِه فـَ
»همانا خدا هر چيزي را به آنان كه بخواهند )يعني خودشان بخواهند و تالش 

بكنند( خواهد بخشيد، جز شرك را« 

چون جاده، اساسًا عوضي است! به هدف نزديك نمي شود، بلكه دور مي شود  
چه چيز است كه نزديك مي كند؟ عمل تكاملي، رهاييبخش و يگانه ساز!…
همين عمل است كه وجه مميز عيني و واقعي بين شرك و ايمان است 

ايمان يعني چه؟ يعني گرويدن، سرپناه جستن، امن و امان جستن، از اعوجاج 
و كجي و ظلمات پرهيز كردن، و به جاي امني پناه بردن  بله، وجه مميزه عيني، 

همان عمل صالح رهاييبخش و يكتاپرستانه است  به قول قرآن:
ْعَمْل َعَماًل َصاِلحًا َواَل ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة َرِبِه َأَحدًا«65 ْليـَ »فـَ

عبادت  در  آن(  از  بعد  )بالفاصله  و  بپردازد  صالح  عمل  به  كه  بايستي  »پس 
پروردگارش احدي را شريك نكند« 

بگذاريد باز تأكيد كنم:
اگر ما سمت و جهت يگانه آفرينش را حاشا كنيم، ديگر چه معيار و 
ميزاني باقي مي ماند؟ رفتن به بازاري كه ترازو ندارد، چه فايده يي دارد؟ 
آيا جز اين چيزي هست كه بتواند مبناي توزين، سنجش، داوري و قضاوت 
در هستي قرار بگيرد؟ آخر، درست در همان ميزان و مالك واحد و يگانه 
است كه همه به وحدت مي رسند، دعواها حل و فصل مي شود، جاي گفتگو 

و چك و چانه باقي نمي ماند 
پس با مفهوم عيني شرك آشناتر شديم  اگر اين سمت و جهت يگانه نباشد، 

مسأله يي را نمي توان حل كرد 
اجازه بدهيد براي روشنتر شدن مطلب به سراغ »سارتر« برويم 

64- سوره نساء، آيه48 
65- سوره كهف، آيه 110 
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تنگناي  را در يك لحظه بحراني، در  بوديم كه »سارتر«، جواني  قباًل گفته 
انتخاب قرار مي دهد و مي خواهد با ديدگاه خودش ـ كه جهتي را معتقد نيست، 
جهت واقعي در خود جهان و نه در ذهن ما ـ اين مسأله را حل كند، بين »مادر« 
و »ميهن«، انتخاب كند  اگر به جنگ برود، مادرش را نمي بيند، و اگر به مادرش 
بپردازد، ميهنش را از دست مي دهد، چكار بايد بكند؟ سارتر اول اين مسأله را به 

نزد همه حكما و فالسفه مي برد و مثاًل از كانت مي پرسد  جواب كانت چيست؟
»انسان را غايت بدانيد و رفتار خود را با مردم بر اين تصور كه انسان 

به منزله حد و فاصل است، قرار ندهيد« 
را  مشكل  اين  مي خواهند  انسان  اصالت  معيار  با  است،  اصيل  انسان  اين جا 
انسان است و يك طرف ديگر، ميهن  حل كنند  يك طرف آن مادر است كه 
است كه آن هم به انسان برمي گردد  چگونه انتخاب كنيم؟ با معيار كمي؟ يعني 
بگوييم اين يكي انسانيت بيشتري دارد؟ همين طور سراغ همه دانشمندان مي رود 
و باالخره نمي تواند مسأله را حل كند  عاقبت در حضيض بي جهتي و عدم اعتقاد 
به يك معيار قاطع كه قضيه را حل و فصل كند، با پوچ انگاري و هيچ انگاري، جوان 
را در غرقاب انتخاب باقي مي گذارد! بعضي وقتها سارتر براي اين كه مسأله را حل 
كند، مي گويد: خوب، جهتي نيست، هدفي نيست، ولي خوب است كه ما در ذهن 
خودمان، چنين چيزي را قائل شويم، چون ما را ارضا مي كند! مسائلمان را حل 
مي كند! عجب! آيا اين جز ايده آليسم است؟ اگر چيزي نيست، ما بي جهت بياييم 
آن را قائل بشويم؟ وانگهي اگر مي گوييد چيزي هست كه مسأله حل مي كند، چرا 
نمي رويد ريشه وجودشناسانه اش را بررسي كنيد؟ شايد واقعيت داشته باشد! اين جا 
قاطعيت مشخص  با  را هم  ارائه مي دهد، مطلق  را  قرآن جهت  وقتي  است كه 

مي كند  اين قاطعيت را در سوره »توبه« چنين مي بينيم:

َوَعِشيَرُتُكْم  َوَأْزَواُجُكْم  َوِإْخَواُنُكْم  َنآُؤُكْم  َوَأبـْ َكاَن آَباُؤُكْم  ِإن  »ُقْل 
َها  ْرَضْونـَ تـَ َوَمَساِكُن  َكَساَدَها  َتْخَشْوَن  َوِتَجاَرٌه  ُتُموَها  َرفـْ تـَ اقـْ َوَأْمَواٌل 
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َرَبُصوْا َحَتى َيْأِتَي  تـَ َأَحَب ِإَلْيُكم ِمَن الّلِه َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد ِفي َسِبيِلِه فـَ
ْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقيَن«66 الّلُه ِبَأْمِرِه َوالّلُه اَل يـَ

اموالي كه  برادرانتان، همسرانتان، عشيره تان،  فرزندانتان،  پدرانتان،  اگر  »بگو 
اندوخته ايد، تجارت و آن شغل و مقامي كه به خاطر از دست دادنش مي ترسيد 
و  خوش نشسته  آن  در  كه  خانه هايي  و  مساكن  ـ  مي ترسيد  آن  كسادي  از  ـ 
بدان دل بسته ايد، اگر همه اينها، »َأَحــَب إِلَْيُكم ِمَن الّلِه َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد 
آنها،  راه  در  جهاد  و  رسولش  و  خدا  از  است  دوست داشتني تر  َســبِــيــلِــِه«،  ِفــي 
َرَبُصوْا َحَتى َيْأِتَي الّلُه ِبَأْمِرِه« پس منتظر باشيد تا چنان در مسير تكامل  تـَ »فـَ
ْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقيَن«  كوبيده و از هم پاشيده شويد،كه بفهميد! » َوالّلُه اَل يـَ
كه خدا منحرفها و آنهايي را كه از اين مسير و از اين معيار منحرف مي شوند، 

هدايت نمي كند« 

هدايت و راه يافتگي براي چه كساني است؟ در اين جا روشن مي شود كه چرا 
تمام انبياي راستين، شعار توحيد را مي دادند؟ مگر نه اين است كه آنها با درافتادن 
با انواع و اقسام بتها ـ چه بت سنگي، چه بت جاندار مثل گاو، چه بت فرعوني 
و چه سودپرستي ـ در حقيقت نظاماتي را درهم مي شكستند كه در مقابل اين 
سمت يگانه، قد علم كرده بودند؟ حتي آن نظامات چه بسا با ترويج مذاهب خرافي، 
مذاهب بي بنياد و مذاهب شرك آميز، از اين چندگانگيها، از اين اختالفات، از اين 
به اندازه  حزب  كدام  و  گروه  مي كردند كدام  دفاع  ستمگري  اين  از  و  بهره كشي 

انبياي توحيدي، با آن شكل اديان و با آن شكل بت پرستيها مبارزه كرده اند؟
اگر امروز شعار توحيد در بسياري موارد به دست و زبانهايي كه عليه 
آنها آمده بود، مسخ، تحريف، لوث و مبتذل شده است و از محتوي تهي؛ 
برده ها،  امواج خروشان  كه  بيفكنيم  به گذشته  نگاهي  و  برگرديم  بياييد 
پرچم،  اين  زير  در  چگونه  آزرده ها،  و  رنجبرها  محرومان،  ستم زده ها، 

فوج فوج جانبازي كردند 
فراراه  را  حكمت  مشعل  خودشان،  به گفته  راستين  انبياي  في الواقع،  بنابراين 

66- سوره توبه، آيه24 
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بشر روشن كردند و براي او معرفت و رستگاري هديه آوردند  خود آنها مي گفتند:

ْعٍض َواللَُّه َوِلُي اْلُمَتِقيَن« ْعُضُهْم َأْوِلَياء بـَ »وِإَن الَظاِلِميَن بـَ
»بعضي از ستمگران، رهبر بعضي ديگر از آنها هستند و خدا رهبر متقين است« 

 و ما تحت واليت چه كسي هستيم؟ خدا  كمال مطلق، راهيابي و جهت گيري 
به سمت او 

»َهَذا َبَصاِئُر ِللَناِس َوُهًدى َوَرْحَمٌة ِلَقْوِم ُيوِقُنوَن«67
»اين، بينشي است براي مردم ـ بدون بينش و معيار كه نمي شد ـ و هدايت و 

آموزش، و رحمت و عطوفت براي آنهايي كه يقين مي آورند« 

چه يقيني باالتر از اين!
بايد اضافه كنيم كه هم جهتي و يگانگي علمي و واقعي با مشي تكامل، الزم 
و  دارد و در عمل و عينيات متبلور  واقعيت و عينيت  اين جهت،  است  چرا كه 
متجّلي است؛ پس هم جهتي زباني مسأله يي را حل نمي كند  بنابراين مطابق سنت 
ديرين تكامل، ارزش اصلي و اساسي يي كه در ترازوي تكامل داراي وزن و اعتبار 
است، عينيت گرايي در هم جهتي با مشي تكامل است  چنين است كه به مفاهيم 
عميقتري از شرك و ايمان، و كفر و توحيد، دست پيدا مي كنيم  هم چنين وقتي 

اين سمت مشخص بشود، معاني ديگري نيز روشن خواهد شد 

 مفهوم وجودشناسانه ارتجاع، چپ و راست
   )بطالن وسط گرايي مكانيكي(

راست  و  معني چپ  بگيريم،  درنظر  را  راه  اين  اگر  مفهوم وجودشناسانه،  در 
نيز به نسبت اين راه، مشخص مي شود  به مفاهيم سياسي و طبقاتي كار نداريم، 
قهقرا،  مي شود:  روشن  ارتجاع  مفهوم  هم چنين  مي كنيم   وجودشناسانه  تعريف 

عقبگرد در اين مسير، هر گونه درماندگي و عقب افتادگي از تكامل 

67- سوره جاثيه، آيات 19 و 20
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در اين جا »وسط« نيز مفهومش روشن خواهد شد؛ مفهومي از »وسط« كه در 
فرهنگ قرآن و اسالم هست، نه وسط مكانيكي، اين جا وسط ايدئولوژيك 

مورد نظر است 
ميانه  راه  و  »وسط«  مفهوم  همين  مي شود،  مشتبه  امر  كه  جاهايي  از  يكي 
است  راه ميانه يعني بي انحراف، نه وسط حق و باطل! نه، به اين معني كه شما 
حق مي گوييد و من باطل، و يكي بيايد وسط را بگيرد و بخواهد جوش بدهد! و 
فكر هم مي كند كه اين يعني وسط! بين حق و باطل كه نبايد وسط را گرفت، 
بايد قاطعانه طرف حق را گرفت  »قسط« در قرآن دقيقًا به همين مفهوم 

است، يعني راه عادالنه تر و بلكه باالتر 68
وسط گرايي مكانيكي نوعي شرك است  به همان درجه كه از حق دور 
است، به همان درجه كه حق را مي پوشاند، رويش سرپوش مي گذارد، از آن دفاع 

نمي كند و در مقابلش سكوت مي كند 
مسئوليت و آگاهي براي چيست؟ چه بسا مي بينيم كه در خيلي از شعارها، در 
خيلي از كتابها و در خيلي از احزاب، فكر مي كنند وسط بودن، يعني رفتن و بين 

دوطرف قضيه را جوش دادن! اين كه وسط نيست!
براي  كه  است  روشن  كنيم،كاماًل  بررسي  اجتماعي  زاويه  از  را  مسأله  اگر 
رشد اقتصادي، يك راه، راه رشد متداول سرمايه داري است و راه ديگر، راه رشد 
ضداستثماري است  اين در جهان تجربه شده است كه راههاي ميانه، راههايي 
كه مي خواهند استثمار را ولو در ابعاد كوچكش، نگهدارند و حفظ بكنند، باالخره 
تجزيه مي شوند يا مي آيند اين طرف، يا مي روند آن طرف، وسط كه محل پايداري 
نيست 69و در نهايت انسان بايد كار را يكسره كند، تضاد بايد حل شود  وقتي حل 

68- نظر به اهميت مسأله »قسط« و مفهوم چپ و راست، مطالعه سؤال25 از كتاب »آموزش و تشريح 
اطالعيه تعيين مواضع سازمان مجاهدين خلق ايران، در برابر جريان اپورتونيستي چپ نما« ضروري 
است  هم چنين تفسير كالم علي)ع(: »اْلَيِميُن َو الِشَماُل َمَضَلٌة َو الَطِريُق اْلُوْسَطى ِهَي اْلَجادُة َعَلْيَها َباِقي 

اْلِكَتاِب َو آَثاُر الُنُبَوِة َو.. «  از خطبه16 نهج البالغه در نشريه مجاهد، شماره7  
69- تمام مواضع بينابيني، به دليل دوقطبي ) متضاد( بودن جهان مادي ناچار از تجزيه و تالشي هستند  
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شد، يا مي آيد اين طرف يا مي رود آن طرف، راهي كه مصر رفت 
رشد و توسعه و سازندگي كشور در طريق سرمايه داري يك طرف، و راه رشد 
ضداستثماري توحيدي، راه رشد انقالبي، طرف ديگر  اين وسط اگر چيزي هم 
باشد، كوتاه مدت است، چند ماه يا چندسالي است، و باالخره سرنوشت »مصر« در 

انتظار است  چرا كه توقف، مطرح نيست 
اگر در جهت گيري شما، اين نباشد كه استثمار ـ ولو صدسال، دويست سال 
استثمار رشد  بهره كشي كم بشود؛ جامعه مسلمًا در جهت  برود،  بين  از  ـ  ديگر 

خواهد كرد  چرا كه جامعه را نمي توان راكد كرد 
فقط در يك تفكر استاتيك )ايستا( است كه انسان فكر مي كند مي تواند جامعه 

را متوقف نگهدارد 
بنابراين اين گونه وسط گرايي مكانيكي، نوعي شرك است كه بايستي از 
مفهوم عيني و عميق توحيد، زدوده شود  جايي ميانه، بين ستمگر و ستمكش 
نداريم؛ در آخرين تحليل، انسان يا ستمگر است يا ستمكش  جايي ميانه 

بين استثمارگر و استثمارشده نداريم  يا اسارت است يا نبرد، والغير 70
حال بگذار مدتي كوتاه بعضي از به اصطالح ايدئولوگها دائما مردم را بفريبند، 

دائما از ناآگاهي عوام الناس سوء استفاده كنند 

5.سؤال

خوب، تا حدودي نسبت به جهت داري و قاعده برگشت ناپذيري آشنا شديم  
اكنون باز هم نوبت سؤالي است، به طرح اين سؤال نزديك شديم:

آيا با نفي تكامل بي جهت، با نفي هرج و مرج و آنارشي و يقين كردن 
به جهت داري، از ابتدا تا انتهاي جريان، بايستي نوعي جهت گيري، نوعي 
حساب و كتاب داشتن و خالصه نوعي هدايت شدگي را پذيرفت؟ يا نه، 

راه ديگري هم براي تبيين و تفسير هست؟

70- اشاره به جمله يي در يكي از جزوات اوليه سازمان به نام » مبارزه چيست؟« در سالهاي 45ـ 44 






