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 ھوادار سازمان انقالبی افغانستان - الله: بازتايپ توسط

   ٢٠١١ اکتوبر ٢٨

  

  ١٩سه کشف بزرگ علوم طبيعی در قرن 
  

 پيوست که در تکامل دانش و انديشۀ بشری نقش اساسی ، سه کشف اساسی در علوم طبيعی به وقوع١٩در قرن 

به کرات اھميت اين سه کشف بزرگ علمی " ديالکتيک طبيعيت"و در " انتی دورينگ"انگلس در کتاب .  نمودءايفا

  :اين سه کشف بزرگ عبارتند از. را به ويژه در تدوين تيوری ماترياليسم ديالکتيک يادآوری نمود

  

  : ١٨٣٩ و ١٨٣٨ در سال ھای )ياخته(کشف سلول : اول

" شاليدن "یلمانادھد، به وسيلۀ گياه شناس  تيوری سلول که ترکيب و تکامل پيکر ھای بيولوژيکی را توضيح می

" ھوکر "١۶۶٠قبل از اين دو و پس از سال ھای . پايه گذاری شد" شوان"لمانی او جانور شناس ) ١٨٠۴ – ١٨٨١(

  .روسوپ متوجه وجود سلول ھای گياھی شده بودبه وسيلۀ ميک) ١۶٣۵ -١٧٠٣(انگليسی 

 بر پايۀ مطالعۀ خود بر روی گياھان ١٨٣٨شاليدن در سال .  پديدار شد١٩ قرن ٣٠تيوری سلول در سال ھای 

در ساده ترين گياه که از يک سلول تشکيل گرديده است تا گياھانی که : سلول واحد بنيادی ھر گياه است: "نوشت

 شوان اين تيوری را تکامل داد ١٨٣٩در سال ." لول ھای تغيير شکل يافته تشکيل گرديده انداغلب از سلول ھا يا س

اعم از نباتی و (و نشان داد که اجسام حيوانی نيز از سلول تشکيل شده اند و سلول يک شکل تشکل مادۀ زنده 

  .دھد است و پايۀ ترکيب کليۀ اجسام زنده نباتی و حيوانی را تشکيل می) حيوانی

مطابق اين . زيکی در قلمرو بيولوژی به شدت رايج بودندتيوری، نقطه نظرات و تصورات متافل از پيدايش اين قب

ولی پيدايش تيوری . نظرات، حيوانات حيوان ھستند و و گياھان، گياه و ميان اين دو ھيچ رابطه ای موجود نيست

بت نمود که برای حيات فقط يک منشاء مشترک سلول که از اھميت بسيار عظيم علمی و فلسفی بر خوردار است، ثا

اين نظريۀ علمی . قرار گرفته است" سلول"وجود دارد و جھان زنده يا آلی از ساده ترين موجودات تا انسان بر پايۀ 

و " خدا انسان و حيوان را جداگانه خلق کرده است"زيکی را که اعتقاد داشته اند،  کليۀ تز ھای ايده آليستی و متافپايۀ

، به لرزه در آورده و پايۀ محکمی برای علوم طبيعی و درک "ميان موجودات زنده ھيچ رابطه ای موجود نيست"

  . ديالکتيکی طبيعت فراھم آورد–ماترياليستی 
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از نقطه نظر مطالعات جديدی که پس از اين کشف بر روی ساختمان موجودات زنده صورت گرفته است، محتوای 

مثالً در نظر گرفتن موجودات زنده (رسد   و حتی در برخی از مواقع نادرست به نظر میاين تيوری اکنون کھنه شده

در سال ھای اخير، مطالعۀ سلول به سطح مولکول رسيده است، و به کمک ). به عنوان مجموعه ای از سلول ھا

 سلول را ميکروسکوپ ھای الکترونيکی که به مراتب قوی تر و دقيق تر از ميکروسکوپ ھای عادی ساختمان

دھد، ثابت شده است که کل سلول از يک ساختمان پيچيده و متشکل از غشاء ھا و ذرات متعدد برخوردار  نشان می

  .اين امر بيش از پيش نشان داد که سلول، وحدت ديالکتيکی ھر کدام از اجزاء تشکيل دھنده است. است

  

  :١٨۴۵  و١٨۴٢کشف قانون بقاء و تغيير حالت انرژی در سال ھای : دوم

اين قانون يک قانون جھانشمول جھان . کشف قانون بقاء و تغيير حالت انرژی گام بزرگ ديگری در تکامل علوم بود

ماده و حرکت .  حرکت ماده استانرژی بيان حرکت ماده و به عبارت ديگر معيار مقدار. دھد طبيعی را تشکيل می

ی مادی وجود دارد و نيز انواع مختلفی از انرژی نيز به اين در جھان مادی انواع مختلف حرکت ھا. ی ناپذيراندجدائ

، )که حرکت آن ايجاد حرارت می کند ھنگامی(مثالً ماده دارای يک انرژی حرارتی است . حرکت ھا وابسته اند

که  زمانی(، دارای انرژی ميکانيکی است )که يک حرکت مقناطيسی دارد وقتی(دارای انرژی مقناطيسی است 

  ...وغيره) کانيکی استحرکت آن مي

بدين ترتيب، کميت و مقدار انرژی ماده ھمواره ثابت می ماند و غير ممکن است بتوان آن را از نظر کمی نابود کرد 

و اين ظرفيت . و انرژی فقط می تواند اشکال مختلفی به خود بگيرد که يکی به ديگری قابل تبديل است. يا خلق نمود

  .اين جوھر قانون بقاء و دگرگونی انرژی است. رژی خصلت ذاتی ماده استتبديل پذيری و تغيير حالت ان

جنبۀ کمی آن نشان دھندۀ اين است که مجموع حرکت ماده ھرگز تغيير . اين قانون واجد دو جنبۀ کمی و کيفی است

ه و نسبت تغيير حالت اشکال مختلف انرژی به يکديگر مطابق يک رابط. نمی کند و نه کاھش و نه افزايش می يابد

ھمان مقدار ناپديد شدن مقدار معينی انرژی از يک شکل حرکت به طور ضروری . عددی معينی صورت می گيرد

 متر گرام می تواند به يک انرژی ۴٢٧.٠٠٠مثالً يک انرژی ميکانيکی . انرژی را تحت شکل ديگری ايجاد می کند

 کالوری تبديل شود و يک انرژی الکتريکی معادل يک ژول می تواند به يک انرژی حرارتی ١٠٠حرارتی معادل 

  .ت می ماند و کاھش يا افزايش نمی يابدمقدار انرژی ھمواره ثاب.  کالوری مبدل گردد٠.٢۴معادل 

جنبۀ کيفی اين قانون گويای اين است که ظرفيت ماده در تبديل خود از يک شکل حرکت به شکل ديگر، جاودانی و 

ی به انرژی حرارتی تبديل می شود و اگر انرژی کيميائ.  وقتی زغال می سوزد.ھميشگی و جزء خصلت ماده است

لد تبديل به انرژی ميکانيکی می شود و ريسيته به کار بريم، به کمک يک مؤ ايجاد الکتاين انرژی حرارتی را برای

اگر از الکتريسيته برای حرکت دادن ماشين استفاده کنيم، انرژی الکتريکی دوباره به انرژی ميکانيکی تبديل می 

  .شود

و " ماير"لمانی او دانشمند " لژو"قانون بقاء انرژی و تغيير حالت آن به وسيلۀ تحقيقات فيزيکدان انگليسی 

در زمانی کشف گرديد که صنايع سنگين و علوم طبيعی به اندازۀ کافی رشد کرده " ھلم ھولتز"لمانی افيزيکدان 

زيکی آن عصر، اين دانشمندان نتوانستند ھميشه برد و اھميت اساسی اصل بقای أثير تفکر متافاما تحت ت. بودند

را با بقای نيرو جايگزين کرده و بدين ترتيب کليۀ اشکال حرکت " ل بقای انرژیاص"حرکت را درک کنند و ناچار 

. زيکی و ميکانيکی دچار شدندقليل دادند و ناچار به تفکر متافماده را به حرکت ميکانيکی و بقای نيروی ميکانيکی ت

به مان نشان داد ) نون بقاءقا: "(انگلس می گويد. با اينھمه، کشف اين قانون واجد اھميت عظيم علمی و فلسفی است
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ی که در وھلۀ اول در طبيعت غير آگاه نيک عمل می کنند، يعنی نيرو ھای ميکانيکی و که کليۀ به اصطالح نيروھائ

ھمانقدر تظاھرات ... یلکتريسيته، مقناطيس، انرژی کيميائ، گرما، تشعشع، ا)بالقوه(مکمل آن، انرژی پتانسيل 

 توانند مطابق روابط کمی معينی به ھم  تبديل شوند به نحوی که برای مقدار مختلف حرکت عمومی ھستند که می

رود، مقدار معينی از ديگری به وجود می آيد و بدين ترتيب کل حرکت طبيعت  معينی از يکی از آنھا که از بين می

  ١."به اين روند بی وقفۀ دگرگونی يک شکل به شکل ديگر تحويل می شود

  

  :١٨۵٩ به وسيلۀ داروين در سال کشف تيوری تکامل: سوم

چارلز " به وسيلۀ ١٨۵٩تيوری تکامل داروين که به دگرگونی و تکامل موجودات زنده مربوط می گردد، در سال 

 اين تيوری را که مطابق آن تکامل –" منشاء انواع" در کتاب خود ١٨۵٩داروين از سال . مطرح گرديد" داروين

نتشار داد و بدين ترتيب ضربۀ نھائی را به قرار دارد، ا" مصنوعی"و " يعیانتخاب طب"موجودات زنده بر پايۀ 

که انواع را ثابت و فاقد تکامل تصور می کردند ) مثل تيوری لينه و کوويه(زيکی در علوم طبيعی تيوری ھای متاف

: گلس می گويدان. تيوری تکامل داروين ايدۀ دگرگونی انواع و تکامل و رابطۀ آنھا را مطرح نمود. وارد آورد

زيکی از طبيعت وارد آورد و ثابت کرد تمام طبيعت آلی کنونی يعنی نيرومندترين ضربه را به درک متافداروين "

  ٢."ليون ھا سال ادامه داشته استيگياھان و حيوانات و نتيجتاً انسان محصول يک روند تکاملی اند که م

نات و گياھان بدون رابطه با ھمديگرند و به طور خلق الساعه داروين به اين تصور که انواع حيوا: "و لنين می گويد

و ثابت و اليتغير اند، پايان داد و نخستين کسی بود که برای بيولوژی يک پايۀ کامالً " به وسيلۀ خدا خلق شده اند"

  ٣."علمی بنياد نھاد و تنوع و تداوم انواع را اثبات نمود

انتخاب " جوانب نادرست می باشد، زيرا به طور يک جانبه به نقش تيوری تکامل داروين نيز دارای نقاط ضعف و

 در دگرگونی ارگانيسم ھا تکيه می کند و آن را علت منحصر به فرد دگرگونی ھا می داند و تا آنجا پيش می" طبيعی

ثير أدر عين حال برخی نکات اين تيوری تحت ت. رود که قوانين درونی و ضروری تکامل انواع را انکار می کند

ناشی از توليد مثل " تنازع بقاء"تکيه بر قانون . در بارۀ رشد جمعيت قرار گرفته است" مالتوس"تيوری ارتجاعی 

بورژوازی با استفاده از اين اشتباه ھمين قانون را به جامعه اطالق نمود و يک به . ثير استأفراوان يک مثال اين ت

 سرکوب کشور ھا و ملت ھای کوچک به وسيلۀ امپرياليسم قرار را اختراع و بھانۀ" داروينيسم اجتماعی"اصطالح 

  .داد

*****  

  

 بر گرفته از کتاب مبانی و مفاھيم مارکسيسم
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