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  حسين فروتن داکتر غالم
  سازمان انقالبی افغانستان:  و ارسال ازبازتايپ

 ٢٠١٣ جنوری ٢٠

  مارکسيستۀرئاليزم اسالمی و فلسف

 بخش دوازدھم

  شعور و اراده و ھدفی است؟آيا طبيعت را 

جھان، موجودی زنده، دارای اراده، خود آگاه، صاحب شعور و « دکتر شريعتی بر خالف ماترياليسم بر آنست که

  ١. است» دارای ايده آل و ھدف

و وجود، طبيعت » جھان يعنی وجود«در نزد او، در جائی . دست نمی دھده او از جھان درک يا تعريف مشخصی ب

، اما در جای ديگر )سر و کاری نيست» طبيعتالماوراء «ما را در اين بحث با ( دو را در بر می گيرد و جامعه ھر

يد که  آ از سخن اخير اينگونه بر می٢»جھان و طبيعت يک پيکر می شود«بر آنست که در جھان بينی توحيدی 

توان از   اين نارسائی آنچه که میرغم علی. جداگانه اند و طبيعت بخشی از جھان نيست» پيکر«جھان و طبيعت دو 

در اين نوشته . خالل نوشته ھای او درک کرد اين است که طبيعت بخشی از جھان است و جز اين ھم نمی تواند باشد

  .ھر جا که از طبيعت صحبت می شود منظور تمام واقعيت عينی به استثنای انسان و جامعۀ انسانی است

  

  آيا طبيعت واقعاً صاحب شعور است؟

شعور دارد، اراده دارد، ايده آل و ھدف دارد و بدين ترتيب تمام پديده ھای ) جھان(در نظر دکترشريعتی طبيعت 

  .روانی انسان به طبيعت تعميم داده می شود

شعور مجموعۀ فعاليت روانی انسان است، فعاليتی که ھمۀ اشکال حسی و تعقلی انعکاس . نخست ببينيم شعور چيست

عواطف و احساسات و ارادۀ انسانی را در بر می گيرد و به اين مفھوم پديده ای است که مختص دنيای خارج، ھمۀ 

اين اشکال گوناگون پروسه ھای بغرنج روانی، فونکسيون ارگانی است به نام مغز که از لحاظ سازمانی . انسان است

مغز، ارگان پديده ھای روانی . پيچيده ترين و بغرنج ترين شکلی است که مادۀ متحرک تاکنون به خود ديده است

ھر چه حيوانات در روند . البته انسان يگانه حيوانی نيست که از پديده ھای روانی برخوردار است. انسان است
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کنند سيستم عصبی آنھا ساده تر و در نتيجه پديده ھای روانی آنھا نيز در  تکامل، جای عقب تری را اشغال می

  .نجا که سيستم عصبی مرکزی نيست ھيچگونه پديدۀ روانی ھم نيستدرجات پائين تری قرار دارد و آ

داشت،  می اگر در گذشته تئوری تکامل موجودات زنده و منشاء حيوانی انسان ھنوز سر سختانی را به مقاومت وا

امروز به دنبال حفاری ھای جديدی که در سرزمين افريقا صورت گرفته جای ھيچگونه ترديد باقی نمی ماند که 

رغم صفات بيولوژيک خود، صدھا ھزار سال از جرگۀ  انسان علی. سان از دنيای حيوانات بر خاسته استان

حيوانات متمايز نبود و مانند آنھا به اندازۀ آنھا تحت تأثير نيروھای طبيعت قرار داشت، مانند آنھا به آنچه که طبيعت 

ی آدم نما، شاخۀ درختان را برای صيد و شکار و در اختيار او ميگذاشت قناعت ميکرد، حداکثر مانند ميمون ھا

در تمام اين دوران انسان مانند ھمۀ حيوانات مقھور قوای کور طبيعت . چيدن ميوۀ درختان مورد استفاده قرار ميداد

تاريخ ھر جا از انسان « اين ادعا که. است، در تمام اين دوران نه از شعور و مذھب اثری ھست و نه از نطق و بيان

  »قابل تصور نيست» جامعه«غی دارد خدا را و احساس مذھبی را در کنارش ديده است و گذشته از آن مفھوم سرا

انسان بايد به درجۀ معينی از شعور اجتماعی رسيده باشد برای آنکه به مفھوم . با حقيقت و واقعيات علمی نمی خواند

  .مذھب دست يابد

دو ميليون سال پيش مربوط می شود و فرھنگ در اينجا به معنی به بيش از ) Homo(نخستين آثار فرھنگ انسان 

دست ه دست می آورد و آنچه که در گذشته به عام آن مورد نظر است يعنی مجموعۀ آنچه که انسان در اجتماع ب

در . آورده است، از تکنيک ھای مختلف گرفته تا عادات و سنن و آثار و افکار علمی، ھنری، فلسفی، مذھبی وغيره

ريخ طوالنی تکامل انسان بايد به ھفتاد تا ھشتاد ھزار سال قبل رسيد تا به تکنيک نسبتاً تکامل يافته و ھمراه با آن تا

که از آن به مثابه مذاھب اوليه بشر ياد ) پرستش توتم(به شعور و تفکر و آثاری از آئين دنيا پرستی و تقدس ارواح 

  .می شود برخورد

 سنگی آغاز می شود که نشانۀ کار است و کار فعاليت آگاھانۀ انسان است به خاطر فرھنگ انسان با ساختن ابزار

اما اين . البته کار مستلزم شناخت ولو در بدوی ترين اشکال آنست. نيل به ھدفی که در برابر خود گذاشته است

 در واقع انسان را از عالم آنچه که. شناخت چنانچه با کار ھمراه نمی بود انسان از دنيای حيوانات متمايز نمی گرديد

عنکبوت . فتد برخی از حيوانات نيز مشھود می االبته کار در. کار جوھر انسان است.  کار بود،حيوانات جدا ساخت

اعمالی انجام ميدھد که اعمال بافنده را به ياد می آورد و زنبور عسل کندوی خود را با چنان دقت و سنجشی می 

اما آنچه بدترين معماران را از بھترين زنبور ھا ممتاز می گرداند اين است که . استسازد که مايه شگفتی معماران 

  .معمار بنا را در مغز خود می سازد پيش از آنکه آن را در خارج به واقعيت در آورد

 انسان خالف حيوانات ديگر فقط به داده ھای طبيعت چشم نمی دوزد، بلکه نيازمندی ھای خود را با کار خود توليد

انسان زمانی خود را از عالم . می کند و توليد بدون وسايل و ابزار حتی در ابتدائی ترين شکل آنھا امکان پذير نيست

حيوانات بيرون می کشد که نيازمندی ھای زندگی خود را با کار خود توليد می کند و زندگی مادی خود را بدين قسم 

  .گذارد پايه می

ظر اول به حقيقت آن پی برد و بنابر اين نکته ای نيست که بتواند مورد ترديد واقع اين نکته ای است که ميتوان در ن

 از انسان را در بر ميگيرد که به او امکان داده  خصوصيتیتوصيف انسان به مثابه حيواِن سازندۀ ابزار، آن. شود

ظور بررسی تاريخ پيدايش و کاوش ھائی که اخيراً به من. خود را از بردۀ طبيعت به فرمانروای طبيعت تکامل دھد

تکامل انسان صورت گرفته نشان ميدھند که انسان الاقل از دو ميليون و سيصد ھزار سال پيش به ساختن ابزار 

سنگی نائل آمده است و جالب توجه اينکه ساختن ابزار سنگی با افزايش فوق العاده ظرفيت جمجمه ھمراه است و 
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) Homo Sapiens(در انسان امروزی . نگ انسان تکامل بيشتری می يابدھر چه بر ظرفيت جمجمه می افزايد فرھ

البته اين .  سانتی متر مکعب بالغ می گردد١٣۵٠که مابين سيصد تا پنجصد ھزار سال عمر دارد، اين ظرفيت به 

که  ن سانتی متر مکعب تغيير می کند ولی قدر مسلم اي٢٣٠٠ تا ٧٩٠رقم در انسان امروزی نيز متغيير است و از 

   i.در تاريخ تکامل انسان افزايش ظرفيت جمجمه با تکامل فرھنگ ھمراه است

کار اجتماعی نه تنھا ميان انسان و طبيعت روابط . کار انسان، کار افراد منفرد و جدا نيست، کار اجتماعی است

لکه پيوند ھای تازه ای جديدی برقرار می کند که در عالم حيوانات حتی در تکامل يافته ترين آنھا بی سابقه است ب

کار اجتماعی و توليد افق ديد و شناخت انسان را به طور مداوم توسعه می بخشد . ميان خود انسان ھا ايجاد می نمايد

و به تدريج بر نياز انسان ھا به اينکه در توليد، ھم آھنگ کار کنند و تجارب خود را به يکديگر منتقل نمايند می 

د جامعۀ انسانی را به يکديگر پيوند ميدھد و مراوده در انسان ھا اين احتياج را پديد می کار مشترک، افرا. افزايد

از اين مراوده و اين احتياج زبان می زايد . آورد که يکديگر را بفھمند، اميال، نيات و اھداف خود را به ھم باز گويند

زبان و انديشه که خود . گی مادی تکامل می يابدو ھمراه با آن انديشه و تفکر پديد می گردد که پيوسته با تکامل زند

  .محصول کار اجتماعی اند به نوبۀ خود بر روند تکامل جامعه تأثير ميگذارند و جامعه را به پيش می رانند

شعور چنانکه گفته شد، محصول فعاليت مغز انسان است ولی فعاليت مغز زمانی آغاز می گردد که انسان در پيوند 

بدون وجود امواج صوتی که در فضا پراکنده می شود احساس صدا دست نمی . ی خارج قرار گيردو رابطه با دنيا

دھد، بدون تأثير ذرات مواد معطر بر مخاِط بينی احساس بو پديد نمی آيد، بدون تأثير نوری که از اجسام به چشم می 

 و نرمی از راه پوست به احساس سردی و گرمی، زبری. رسد احساس شکل، رنگ، و اندازه صورت نمی پذيرد

ھمين احساس ھای گوناگون از . بدينسان پيوند مغز با دنيای خارج از طريق اعضای حواس است... عمل می آيد و 

سرچشمۀ شعور و . دنيای مادی خارج است که منشاء و آغاز شناخت حسی و تعقلی و ديگر پديده ھای روانی است

ھر اندازه .  دنيای خارج سخنی ھم از شعور نمی تواند به ميان آيدبدون. مضمون آن مشروط به دنيای خارج است

از سوی ديگر انسان . پيوند مغز و دنيای مادی خارج عميق تر و ھمه جانبه تر باشد شعور تکامل بيشتری می يابد

در ھمان حالی که زادۀ طبيعت و ثمرۀ تکامل طبيعت يعنی يک پديدۀ بيولوژيک است يک وجود اجتماعی است، 

رشد و تکامل شعور نيز بر اساس ھمين روابط اجتماعی و نتيجۀ روند زندگی . مجموعه ای است از روابط اجتماعی

  .اجتماعی است

از ميان اين دو خصلت بيولوژيک و اجتماعی انسان، آنچه که در رشد و تکامل شعور نقش تعيين کننده داشته و دارد 

ار سال زندگی مادی اجتماعی خود به تدريج طبيعت و قوانين انسان طی صد ھا ھز. ھمانا خصلت اجتماعی است

حرکت و تکامل آن را می شناسد، طبيعت و زندگی اجتماعی خود را دگرگون می سازد و در عين حال دامنۀ شعور 

 ه طور خالصه می توان گفت که اوالً ب. و امکانات خود را توسعه می بخشد و خود را نيز رشد و تکامل ميدھد

ده ای ازلی نيست و در درجۀ معينی از تکامل دنيای مادی پديد آمده و ھمراه با دگرگون ساختن دنيای مادی شعور پدي

ثانياً شعور ارتباط ناگسستنی با مغز انسان دارد و از آن . بر اثر زندگی اجتماعی انسان رشد و تکامل يافته است

در مغز انسان است و باالخره رابعاً شعور ثمرۀ کار جدائی ناپذير است، ثالثاً سرچشمۀ شعور بازتاب دنيای مادی 

انسان است کاری که بدون آن توليد نيازمندی ھای انسان و تغيير محيط پيرامون و به دنبال آن فکر و زبان نمی 

شايد باشند ھنوز کسانيکه تئوری تکامل موجودات زنده و .   اينھا ھمه حقايق علمی مسلمی استii.توانست پديد آيد

 حيوانی انسانی را نمی پذيرند و با آن از در دشمنی در می آيند، شايد باشد کسانی که با علم و دستاورد ھای آن منشاء

سرسازگاری ندارند و ايقان کامل به امکانات اليتناھی علم، اعم از تئوريک يا پراتيک را مردود ميشمارند ولی اين 
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آيا اين امر که شعور و .  از امکانات نامتناھی علم اندکی ميکاھددشمنی نه حقيقت را از حقيقت بودن باز ميدارد و نه

اراده که مختص به انسان و فونکسيون سيستم عصبی مرکزی انسان است ميتواند مورد ترديد قرار گيرد؟ چگونه 

ميتوان اين خصيصۀ منحصراً انسانی را به طبيعت تعميم داد و خالف ھر گونه منطق سليم ادعا کرد که طبيعت 

احب شعور و اراده است؟ البته ميتوان در عالم تخيالت و پندار ھا غوطه ور شد و سنگ و درخت و کوه و دريا و ص

زمين و آسمان را صاحب شعور دانست، ولی اين پندار ھا نه سنگ و درخت را صاحب شعور می کند و نه کوه و 

  .ن و عالم واقعيت ندارداين پندار ھا ربطی به دنيای خارج از ذھ. دريا و آسمان و زمين را

  

  آيا طبيعت را ھدفی است؟

ھدف تصوير فکری وضع يا حالتی است برای آينده که انسان آن را در عرصۀ . نخست بايد ديد ھدف چيست

  . اجزاء اين تعريف را بيشتر بشکافيم.امکانات عينی، آگاھانه بر می گزيند و با عمل خود بدان تحقق می بخشد

اما ھر تصوير فکری وضع، حالت يا حادثه ای در . صوير فکری وضع يا حالت آينده استھدف قبل از ھر چيز ت

بر چنين تصويری فقط به شرطی ميتوان نام ھدف نھاد که اين تصوير در انطباق با آرزو و . آينده لزوماً ھدف نيست

ده تالش می کند آن را به تحقق در اساساً ھمينکه انسان پس از تعيين وضع يا حالت آين. تمايل انسان يا انسان ھا باشد

آورد نشانۀ آنست که آن تصوير در انطباق با آرزو و خواست انسان است و گرنه چنين تالشی از عقل سالم بر نمی 

مثالً می توان اين تصوير فکری آينده را در خاطر خطور داد که امسال در زمستان در جادۀ ھراز بھمن از کوه . زند

ن تصوير فکری از وضع آينده است ولی بر آن نام ھدف نمی توان نھاد چون در انطباق با اي. فرو خواھد افتاد

پزشکی که مرگ بيمار خود را به علت ! خواست يا آرزوی انسان نيست و به خاطر آن عملی صورت نمی گيرد

پزشک است و دارد چون مرگ بيمار نه خواست  بيماری مھلک و بی درمان پيشگوئی می کند، ھدفی را اعالم نمی

بنابر . نه خواست بيمار، نه بيمار در تالش پايان بخشيدن به زندگی خويش است و نه پزشک در تالش کشتن بيمار

اين تصوير فکری آينده فقط ھنگامی ھدف نام می گيرد که در انطباق با خواست و تمايل انسان باشد و انسان برای 

 انسان و مستقل از انسان به تحقق در آيد و انسان را در وقوع آن تحقق آن تالش کند نه آنکه تصوير فکری در وراء

  .تأثيری نباشد

اين نياز ممکن است . ھمينکه ھدف، از خواست و آرزو حکايت دارد نشانۀ آنست که نيازی از انسان را بر مياورد

گروه ھا، طبقات در ھمه روشن است که نياز ھای انسان ھا، . فردی، گروھی، طبقاتی يا نياز جامعه در کّل آن باشد

از دو طبقۀ عمدۀ اجتماع ھر طبقه ای در تالش . حال يکسان نمی باشند و چه بسا با يکديگر در تضاد و تناقض اند

روند تکامل جامعه چيزی جز نتيجۀ فعاليت اين طبقات . است به نياز ھا و اھداف طبقاتی خود جامۀ عمل بپوشاند

عت تکامل جامعه وابسته به اين است که نياز ھای افراد تا چه اندازه با نياز برای نيل به اھداف خويش نيست و سر

در جامعۀ بی طبقه نياز ھا و اھداف تمام افراد جامعه با نياز ھا و اھداف . ھای طبقه و تمام جامعه ھم آھنگ است

حقق آنھا تالش می کنند و تمام جامعه در انطباق کامل است از اينرو ھمۀ افراد جامعه به اتفاق و آگاھانه برای ت

  .تکامل جامعه با سرعت پيش ميرود

از سوی ديگر انسان پيوسته در واقعيتی به سر می برد که بر طبق دلخواه و ارادۀ او شکل نگرفته است و نمی تواند 

ۀ در اين واقعيت امکاناتی ھست و فقط در عرص. آن را ھر طور که بخواھد و در ھر جھتی که ميل کند تغيير دھد

بنابر اين برای تعيين ھدف نخست . توان ھدفی را در برابر خود گذاشت و به دنبال تحقق آن رفت اين امکانات می

بنابر اين، ھدف بايد، پس از يک تحليل . بايد امکانات موجود را شناخت و ارزيابی درستی از آنھا به عمل آورد
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قعی شناخت شود تا بتوان آن را از عالم امکان به عالم علمی از واقعيت و امکانات موجود، به عنوان يک امکان وا

آنچه که بر اساس تحليل علمی امکان واقعی شناخته نشود، تحقق ناپذير است و نمی تواند ھدف . واقعيت در آورد

  .قرار گيرد

 امکان واقعی که فرجام آن، ھدِف مورد نظر است، مبداء يک حرکت تکاملی است و حرکت تکاملی پيرو قوانين

. از اين جھت ھدف را نمی توان خودسرانه از ميان امکانات واقعی تعيين کرد. عينی حاکم بر طبيعت و اجتماع است

امکان واقعی، برای آنکه به ھدف برسد بايد تکامل آن بر طبق قانونمندی ھای عينی صورت گيرد و گرنه ھدفی که 

ه انسان، با شعور و ارادۀ خود قادر است ھر ھدفی را ظاھراً چنين می نمايد ک. تعيين می شود ممکن الحصول نيست

اما . در برابر خود قرار دھد و به آن دست يابد) ھدفی مستقل از شرايط عينی و حرکت تکاملی و قوانين اين حرکت(

ھدف زمانی دست يافتنی است که در تضاد با قوانين تکامل نباشد و از ميان امکانات واقعِی . در واقع چنين نيست

داری بازگشت به توليد خرده کاالئی امکان واقعی نيست و در  مثالً از مبداء جھان سرمايه. قق پذير برگزيده شودتح

تضاد با قوانين تکامل جامعه است چنين ھدفی فقط در عالم خيال ممکن است و تحقق آن نيز از عالم خيال فراتر نمی 

  .رود ولو آنکه در اين راه تالش فراوانی ھم صورت گيرد

بدين ترتيب در اجتماع و در جريان تاريخ، انسان ھا بايد آن ھدفی را در برابر خود بگذارند و با فعاليت خود به 

اھداف ذھنی . تحقق آن ھمت گمارند که در زمرۀ امکانات واقعی موجود و در انطباق با قوانين تکامل جامعه باشد

 حاصل نخواھند آمد ولو آنکه برای نيل به آنھا از ھيچ ھر اندازه ھم که خواستنی و اشتياق انگيز باشند ھرگز

  .کوششی و از ھيچ ايثاری دريغ نشود

گذرا گفته شود که وابستگی ھدف به امکانات واقعی و در انطباق با قوانين تکامل جامعه، در مبارزه و پراتيک 

ماعی مھم اين نيست که انسان در پراتيک و مبارزات تاريخی و اجت. اجتماعی و تاريخی دارای اھميت حياتی است

چه اھدافی در برابر خود قرار ميدھد، مھم اين است که ھدف ھا تا چه حد در عرصۀ امکانات واقعی جامعه قرار 

فقط آن مبارزاتی به موفقيت خواھد انجاميد، فقط به آن . دارند و تا چه حد با قانونمندی ھای تکامل جامعه وفق ميدھند

بديھی است ھر چه انسان ساخت  اقتصادی . فت که قوانين تکامل جامعه را به حساب بياورداھدافی می توان دست يا

 اجتماعی جامعه را خوب بشناسد و جھت حرکت جامعه را در انطباق با قوانين عينی تکامل به درستی تشخيص –

به آن را انتخاب می کند دھد، کمتر تحت تأثير عوامل مجھول قرار ميگيرد و با آزادی بيشتری ھدف خود و راه نيل 

يد ناگزير بايد وسيله يا وسايل مادی و ايده ای نيل به  آباالخره وقتی از ھدف سخن به ميان می. و به آن دست ميابد

اين نکته . بدون وسيله، تحقق ھدف امکان پذير نيست ولو آنکه در انطباق با قوانين عينی تکامل باشد. آن موجود باشد

 دست يافتن به ھدف بدين معنی است که يکی از امکانات واقعی جامه عمل می پوشد و با تحقق را ھم اضافه کنيم که

يد و در نتيجه ھدف نيز  آآن اين امکان از بين می رود و در جمع امکانات واقعی ديگر تغييرات و تحوالتی پديد می

 شود بلکه ھمراه با تکامل واقعيت بدينسان ھدف چيزی نيست که يکبار برای ھميشه تعيين. دستخوش تغيير می گردد

  .عينی و فعاليت عملی انسان تغيير می پذيرد، دقيقتر می شود يا با ھدف ھای ديگر جانشين می گردد

از آنچه در فوق آمد معلوم می شود که ھدف را پيوسته بايد در ارتباط ديالکتيکی با عواملی نظير قوانين عينی تکامل 

در اينجا به دو . ، نياز ھا و منافع افراد و طبقات و وسايل نيل به ھدف در نظر گرفتجامعه و امکانات واقعی موجود

  :انحراف ميتوان اشاره کرد

نخست مطلق کردن قوانين عينی حرکت و تکامل و اين بدان معنا است که قوانين عينی حاکم بر جامعه، جامعه و 

ی رسيدن به چنين سرنوشتی فعاليت و عمل انسان ھا افراد را خواه ناخواه به سوی سرنوشت معينی ميرانند و برا
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است، انحرافی است که انسان را در برابر قوانين عينی بيچاره و ناتوان ) Fatalisem(اين فاتاليسم . ضروری نيست

روشن است که با چنين ديدی صحبت از اينکه انسان ھدفی در برابر خود قرار دھد عبث و بيھوده است، . می نماياند

  .رنوشت، از قبل و بدون دخالت انسان تعيين شده و امکان تصميم گيری آزادانه نيستچون س

تالش برای تحقق چنين . ديگرمطلق کردن ھدف و اراده بدون در نظر گرفتن قوانين عينی و وسائل نيل به آن است

  .ھدفی که يقيناً ثمری به بار نخواھد آورد به انحراف ماجراجوئی می انجامد

فوق روشن است که ھدف با فکر و شعور پيوندی ناگسستنی دارد، ھدف و انسان از يکديگر جدائی با توضيحات 

  .در طبيعت اگر انسان را کنار بگذاريم ھدفی نيست و نمی تواند باشد. ناپذيرند

ی در طبيعت اگر از تأثير متقابل انسان بر آن صرفنظر کنيم نه فقط عوامل کور و الشعور وجود دارند که بر رو«

در . ھيچ چيز به مثابه ھدف آگاھانه و ارادی روی نميدھد... از ھمۀ آنھا که اتفاق می افتد... يکديگر تأثير ميگذارند

 عکس آنھائی که عمل می کنند فقط انسان ھائی می باشند که برخوردار از شعورند و با فکر و شور و شوق هتاريخ ب

ھيچ چيز بدون مقصودی آگاھانه و ھدفی ارادی . ر دست می زنندعمل ميکنند و به خاطر نيل به ھدف معينی به کا

  )مارکس(» صورت نمی گيرد

جھان  «جالب است که دکتر شريعتی که در جائی بر روی شعور، اراده و ھدف طبيعت تکيه می کند و بر آنست که

برای . اقد شعور ميدانددر جائی ديگر اشياء طبيعت را ف» دارای اراده، صاحب شعور و دارای ايده آل و ھدف، است

  .او انسان يگانه موجودی است که از شعور و اراده برخوردار است

انسان موجودی است از ميان ھمۀ موجودات طبيعت که به خودش شاعر است، به طبيعت آگاه است، می انديشد، «

دات طبيعت مادی، جامد ھمۀ کائنات و موجو... اراده می کند، انتخاب می کند و سنت جبری طبيعت را تغيير ميدھد

 از خود به خود iiiو زنده، ھمه عبارتند از مصالح ناخود آگاه و مجبور در دست ارادۀ خداوند يا جبر طبيعت مادی،

گياه ھمچنان رشد می کند، جوانه می زند، گل ميدھد، ميوه می نشيند و بعد زرد . ھيچگونه شناختی و اراده ای ندارند

ھمه به .  حرکت می کند، که کوه سائيده می شود، که ماه دور زمين می چرخدمی شود و خشک می شود، که باد

اما . آنکه بتوانند، بی آنکه بدانند و احساس کنند بردۀ قانونی ھستند که بر اساس آن قانون ساخته و منظم شده اند

   ٣». و جھان آگاه است خالف ھمۀ موجودات کائنات، انديشمند، آفريننده، بدعت گذار، عصيانگر، خود آگاههانسان ب

. دکتر شريعتی وقتی از انسان سخن می گويد آن را به مفھومی که معموالً از آن مستفاد می شود در نظر نمی گيرد

  .مقصود او از انسان ھمۀ افراد انسانی نمی باشد

، حيوان ھمه... ھرکس که روی پايش راه رفت و کف دستش و پيشانيش مو نداشت انسان نيست، حيوان ناطق است«

انسان به ميزانی که قدرت در تطبيق يا تغيير محيطش با ايده آل خود دارد، انسان . ناطق اند اما ھمه انسان نيستند

  iv»٤است

اگر انسان به علت داشتن شعور و اراده يک موجود استثنائی است و ھيچ موجود ديگری در طبيعت برخوردار از 

ميتواند صاحب شعور و اراده و ھدف باشد؟ آيا اين شعور و اراده و شعور و اراده و ھدف نيست پس جھان چگونه 

تنھا يک چيز می ماند و آن اينکه اراده ای آگاه، . ھدف از انسان منشاء می گيرد؟ نه، کسی را چنين باوری نيست

ر خارج از چنين ارادۀ آگاھی بايد د. جھان و تمام اجزاء آن را با ارادۀ توانای خود به سوی ھدفی ھدايت می کند

اگر چنين است آنگاه اين . چون دکتر شريعتی در جھان ھيچ ذيشعوری جز انسان نمی شناسد) در کجا؟(جھان باشد 

                                                 
 )۶٣ و ۶٢. ، ص»فلسفۀ انسان« (-  3
 )٩٣. ، ص»فلسفۀ انسان« (-  4
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يد که ھر آنچه که در جھان روی ميدھد، با دست او و با اراده او است و مسير معينی را می پيمايد  آنتيجه حاصل می

  )کدام ھدف؟. (تا به ھدف معينی نائل آيد

است از يونان قديم بر می خيزد و از آنجا به دنيای مسيحيت و » علت غائی«عقيده که طبيعت را ھدفی نھائی و اين 

 عمل ۀرغم توسعه و تکامل علوم که تمام پديده ھای جھان را از ساده تا بغرنج نتيج جھان اسالم راه يافته و علی

آن آموزش مذھبی و گرايش . ی مانده و تبليغ می شودقوانين عينی حاکم بر آن ميداند، ھنوز در محافل مذھبی باق

فلسفی که اصل عليت را ـ و در مواردی با وجود تظاھر به پيروی از آن ـ نفی می کند و ھر تغيير و تکامل در 

واقعيت عينی را برای نيل به اھداف معينی می شمرد ـ اھدافی که بر تکامل و تغيير مقدم اند و نقش تعيين کننده 

  .ناميده می شود) Teleologie(ئولوژی  يا تله) Finalisme( غائيت، فيناليسم دارند ـ

در اين آموزش، نيروی محرکۀ تمام تغييرات جھان، در تأثير متقابل تضاد ھای درونی و بيرونی اشياء، سيستم ھا و 

امِل واقعيت نه بر اساس ساختمان و تک. پديده ھا نيست بلکه در اھدافی است که غالباً در ماوراء جھان قرار دارند

 اراده و فعل وجودی توانا که ھدفی را در برابر جھان ۀاصل عليت که بر پايه غائيت توضيح داده می شود يعنی ثمر

مقدم بر علت » علت غائی«و » علت غائی«در اينجا علت فاعلی تابع . قرار داده و جھان را به سوی آن ميراند

فعاليت انسان ھا و حرکت جامعه . فريده شده است و به سوی آن پيش ميرودجھان برای ھدف معينی آ. فاعلی است

  .نيز در جھت نيل به اين ھدف نھائی و متعالی است

در آن زمان که زمين را مرکز جھان می پنداشتند، که آفتاب و ماه  و ستارگان بدور آن می گرديدند، در آن دوران 

 ميرفت و در مرکز کائنات قرار داشت، ھمه چيز بر محور انسان که انسان بر روی زمين اشرف مخلوقات به شمار

می گشت و بر اساس فايده ای که برای انسان داشت توصيف می گرديد، مثالً ماھی در دريا است برای آنکه انسان 

برای از آن تغذيه کند، آفتاب و ماه برای آنکه به روز و شب انسان نور و گرما می بخشند، درختان بلند و پر برگ 

گربه «: انگلس آن را چنين مورد استھزاء قرار ميدھد. آنکه انسان در گرمای سوزان در زير سايه آنھا بياسايد وغيره

ھا آفريده شده اند برای آنکه موش ھا را بخورند و موش ھا آفريده شده اند برای آنکه گربه ھا آنھا را بخورند و تمام 

  »گار به معرض تماشا گذارده شودطبيعت آفريده شده برای آنکه عقل آفريد

حتی درخت چوب پنبه بوجود آمده برای آنکه بتوانيم برای بطری «: ھگل با اين عبارت طنز آميز از آن ياد می کند

  ».ھای خود در داشته باشيم

  :اين شيوۀ تبيين اشياء را به مسخره گرفته است» سفر به ھارتز«لمانی در اثر خود اھنری ھاينه شاعر حساس 

خداوند گاو را آفريد زيرا که سوپ گوشت گاو ... درختان سبزند زيرا که رنگ سبز برای چشم ھا نيکو است« 

سازد، خر را آفريد برای آنکه وجه مقايسه با انسان قرار گيرد و خود انسان را آفريد برای  انسان ھا را نيرومند می

  ».آنکه سوپ گوشت گاو بخورد و خر نباشد

ان و اشياء آن که انسان در مرکز آن و ھمه چيز به خاطر ارضای غرائز و اميال انسان بود اين شيوۀ تبيين جھ

  .گی از رونق افتادج داشت ولی به علت سستی و بيمايھا روا اگرچه قرن

  :اصل غائيت به دو شکل اساسی تجلی می کند

  .رج از جھان تعيين می شودغائيت متعالی که ھدف ھمۀ پديده ھای مادی است توسط نيروئی غير مادی و در خا

غائيت ذاتی که ھدف را در خود اشياء و پديده ھا قرار می دھد و بنابر اين پديده ھا ھمه تابع ھدفی می باشند که در 

  .درون آنھا نھفته است

  .روشن است که غائيت به ھر شکل که در آيد قوانين طبيعت را ناديده می انگارد و از علوم جدا و دور می شود
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  نظام و انتظام جھان نشانۀ ھدف داشتن جھان است؟آيا 

آنچه که فالسفۀ ايده آليست و فالسفۀ الھی را می راند به اينکه وجود ھدفی را در جھان بپذيرند يکی نظام و انتظام 

  .جھان و مجموع اشياء آنست و ديگر تکامل موجودات زنده که به نظر ميرسد جھت معينی را دنبال می کند

نگی ھا و توافق ھائی بين اجزاء طبيعت مشاھده ميکند و فعاليت ھای طبيعت را ھمواره تحت انتظام انسان ھماھ«

می بيند به طوريکه ھمواره نتيجۀ آن توافق ھا و ھماھنگی ھا ھدف ھای خاصی است و انسان نميتواند بپذيرد که 

شده باشد به عالوه انسان در برخی بدون آنکه در طبيعت ھدفگيری شده باشد اين توافق ھا و ھماھنگی ھا حاصل 

موارد يا ھمۀ موارد، طبيعت را در يک خط سير تکاملی جھت داری مشاھده ميکند و اين خود دليل است بر اينکه 

   ٥».طبيعت به نقطۀ معينی متوجه است و مسير خود را برای رسيدن به آن نقطه آغاز می کند و ادامه ميدھد

تظام است ولی اين توافق ھا و ھماھنگی ھا نتيجۀ تأثير نيروھای کور و ناآگاه بدون شک طبيعت دارای نظام و ان

دست ه علوم مختلف و قوانينی که ب. است که بر طبيعت حکم ميرانند و از تأثير متقابل آنھا قوانينی به ظھور ميرسد

د بدون آنکه نيازی به نيروی داده اند تاکنون بسياری از پديده ھای طبيعت و نظام و انتظام آنھا را توضيح داده ان

. بدون شک ھنوز مسائل بسياری وجود دارد که برای آنھا راه حلی يافت نشده است. ديگری جز نيروی طبيعت باشد

اين طبيعی است که ھر چه . در آينده مسائل ديگری بوجود خواھد آمد که علوم به روشن ساختن آنھا خواھند پرداخت

 انسان در بارۀ اشياء و پديده ھای جھان عميق تر و ھمه جانبه تر می گردد مسائل علوم پيش ميروند، ھر چه شناخت

تاريخ تکامل جامعۀ بشری نشان ميدھد که انسان به تدريج از مجھوالت به . تازه و تازه تری بروز می کنند

ه است و اين خود معلومات، از نادانی به دانائی و از شناخت سطحی به شناخت عميق تر و ھمه جانبه تری پيش رفت

  . جامعه را نشان ميدھدۀروال تکامل آيند

برای علوم، ناشناخته ھست ولی . طبيعت را اسراری نيست که از ديد تيزبين ترين انسان، شناخت او پنھان بماند

  .نشناختنی نيست

ای طبيعت را توضيح در گذشتۀ دوِر تاريِخ بشر، انسان در برابر قھر طبيعت زبون و ناتوان بود و می کوشيد پديده ھ

دھد و چون شناخت چندانی از جھان نداشت و برای پديده ھا توضيح صحيح و علمی نمی يافت ناگزير به قوۀ تخيل 

. اين شيوۀ تبيين جھان بر اساس شناخت واقعی استوار نبود و در برابر پيشرفت علوم از پای در می آمد. پناه می برد

اما نيروی علم و دانش آنچنان پر توان بود که کليسا .  و کشف حقايق جلوگيردمذھب بسيار تالش کرد از پيشرفت علم

مذھب و کليسا سنگر ھای خود را يکی پس از ديگری از . را از سر راه برداشت و راه را برای پيشروی گشود

ئی چنگ می اندازند آنھا پيوسته به زمينه ھا. دست دادند، ولی اين ھنوز بدان معنی نيست که کامالً خلع سالح شده اند

. شکست آنھا در اين زمينه ھا نيز حتمی است. که دانش بشر ھنوز بدانھا دست نيافته يا کامالً روشن نساخته است

  .تضاد آشتی ناپذير ميان مذھب و علم سر انجام به سود علم حل خواھد شد

 می بود انسانی بر روی زمين اگر جز اين. در اينکه جھان را نظام و انتظامی است جای ھيچگونه ترديد نيست

ی آن به تالش و تکاپو بر »چرا«ھم آھنگی در حيرت فرو رود و برای پاسخ به » اينھمه«بوجود نمی آمد تا از 

ھر کجا . اين نظم و انتظام از کجا می آيد؟ از تأثير متقابل نيروھای طبيعی و قوانينی که از آن بر می خيزد. خيزد

نظم و انتظام جھان نتيجۀ عمل قوانين عينی است، قوانينی مانند . ظمی بر قرار استقانون حکمفرماست در آنجا ن

ی که بر سراسر ئبقای ماده و انرژی، قانون جاذبۀ عمومی، تئوری کوانتا، تئوری نسبيت، تئوری ھای فيزيک ھسته 
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ب خاصی که در قانون وقتی سنگی و يا ھر جسم ديگری به ھوا پرتاب می شود با نظم و ترتي. جھان حکم ميرانند

سقوط اجسمام نتيجۀ عمل قانون جاذبۀ عمومی است که کور است، قھری . سقوط اجسام آمده بر زمين باز می گردد

آن اين است که به » غايت«به مرکز زمين دارد و » ميل«در اينجا سخن از اينکه سنگ . است، بدون ھدف است

  .مرکز زمين جذب شود سخن بيھوده ای است

مگر جز اين است که اين نظام و ھم آھنگی محصول . مظاھر نظام و انتظام طبيعت منظومۀ شمسی استيکی از 

تأثير نيروھای طبيعی و قوانين عينی حاکم بر جھان است؟ چرا بايد نظام منظومۀ شمسی را ناشی از ھدفی دانست و 

يارد ھا ستاره ای است که در کھکشان طبيعی توضيح داد؟ خورشيد يکی از ميلالآن را با توسل به نيروئی ماوراء 

ليون ھا کھکشان ديگر به اشکال يم. تازه آغاز جھان است» راه شيری«جای گرفته اند و کھکشان » راه شيری«

در ھر يک از آنھا ستارگانی پديد می آيند و ستارگانی بر . مختلف در فضای اليتناھی و در تمام جھات در حرکت اند

ی راه زوال می گيرند و می ميرند و ستارگانی نيز مانند خورشيد مسير عادی خود را ئته اثر انفجار ھای عظيم ھس

دور . ليون سال نوری تا بيش از ميليارد ھا سال نوری تغيير می کنديفواصل آنھا از زمين از ده ھا م. می پيمايند

سال نوری قرار دارد و اين فقط  ميليارد ۵يت است، در فاصلۀ ؤترين ستاره ای که با تلسکوپ ھای امروزی قابل ر

پنج ميليارد سال نوری رقمی است که . مرزی است که تکنولوژی امروز و شرايط اتمسفر زمين آن را محدود ميکند

ياد بياوريم که نور خورشيد فقط ظرف ه ب. به زبان آسان می آيد ولی تصور آن به زحمت در مخيلۀ انسان می گنجد

در اين فضای عظيم اليتناھی تمام تغييراتی که صورت می گيرد ھمه از ھمان . ميرسد ثانيه به زمين ١٨ دقيقه و ٨

  .قوانينی پيروی می کنند که در فوق بدانھا اشارت رفت، قوانينی کور، قھری، بدون اراده، بدون ھدف

اتم منظومۀ . يد آ میدامنۀ قوانين علمی به دنيای ذرات بسيار ريز نيز کشيده می شود و در آنجا نيز نظم و انتظام پديد

بعضی از دانشمندان و فالسفه از آن نتيجه گرفتند . ديگری است که در آغاز قرن حاضر حيرت ھمه را بر انگيخت

ال ؤکه ماده معدوم شد و اساس ماترياليسم بر باد رفت و برخی نيز قانون عليت را که جھانشمول است زير عالمت س

دل «رار طبيعت به شمار آوردند و از ترجيح بند ھاتف اصفھانی ياد کردند که گذاشتند، کسانی نيز آن را در زمرۀ اس

اما ھر چه . يعنی ساختمان اتم جلوه ای از انوار ذات متعال است» ھر ذره را که بشکافی آفتابيش در ميان بينی

سم ديالکتيک و قوانين شناخت اتم پيش رفت معلوم شد که در آن ھيچ پديده ای نيست که از دائرۀ فرمانروائی ماتريالي

در اين ھم آھنگی درون اتم از تعداد الکترون و وضع قرار گرفتن و گردش آنھا به دور ھسته . عينی بيرون باشد

گرفته تا ھسته و اجزاء مختلف آن فقط نيروی طبيعی و قوانين عينی دست دارند و بس و بر اين مجموعه ذرات، 

توان مدعی شد که آفرينش اتم برای آنست که  سخن بگوئيم می» غائيت«ن البته اگر به زبا. ھيچ ھدفی متصور نيست

انسان در قرن بيستم از آن بمب اتمی و ھيدروژنی بسازد و بر سر دشمنانش فرو ريزد و انرژی عظيم آن را برای 

را دنبال اما روشن است که اين نظم و ھم آھنگی در دنيای ذرات ھيچ ھدفی ! کار گيرده رفع نيازمندی ھای خود ب

  .نمی کند

موجودات زنده در دو مقطع، حيرت . لۀ داشتن ھدف و نظم و انتظام در سيستم ھای زنده بر انگيزنده تر استأمس

  .انسان را بر می انگيزند

تدريج ه يکی در مقطع فرد آن ھم به ويژه در موجودات چند سلولی که در جريان رشد از سلول تخم تا مرحلۀ بلوغ ب

يعنی در تکامل موجودات زنده از ) Espece(يد و ديگری در مقطع نوع  آ ھای متعددی پديد میصور و ساختمان

اين طور به . ويروس ھا و باکتری ھا تا گياھان و جانوران عالی که پيوسته به نظم و ھم آھنگی بيشتری می انجامد

ی خود با محيط پيرامون، ھدِف نظر ميرسد که موجودات زنده با ساختمان ارگان ھای خود و با تطبيق و سازگار
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در موارد بسياری تطبيق موجودات زنده با محيط پيرامون، با شرايط زيست آن، به راستی . خاصی را دنبال می کنند

شگفت انگيز است، پرندگان آبزی را پرده ای ميان انگشتان کشيده شده است که به آنھا امکان ميدھد در آب زيست و 

عموالً در زير زمين به سر می برد دارای پنجه ھای حفار نيرومندی است، در گياھانی که شنا کنند، موِش کور که م

در مناطق خشک و بی آب ميرويند برگ ھا به صورت خار در می آيد تا از تعريق و از دست رفتن آب جلوگيری 

برخی از ) Mimetisme(و ھم شکلی با محيط ) Homochromie(شود، به کمک پديده ھای ھمرنگی با محيط 

و ) پرندگان(حيوانات خود را پنھان می کنند و از تعرض و دستبرد دشمنان مصون می دارند، تغيير دست به بال 

که محيط ھوا و آب را در اختيار اين حيوانات قرار ميدھد و از اين نمونه ھا ميتوان فراوان بر شمرد ) ماھی ھا(بالۀ 

در واقع ھم در دنيای .  می کند که در دنيای زنده ھدفی در کار استو اين ھا ھمه اين انديشه را در انسان تلقين

 ميالدی ھمۀ افکار بر مدار ثبات انواع و آفرينش آنھا ميگشت؛ انواع حيوانات و ١٨موجودات زنده تا اواخر قرن 

يط خاصی نباتات از آغاز به ھمين صور آفريده شده و باقی مانده اند، آفريدگار ھر نوعی را برای زندگی در مح

  .آفريده و آن را برای زندگی در آن محيط با وسائل و جھازات مناسبی مجھز گردانيده است

 فرمانروائی خود را در ميان بسياری از دانشمندان ١٧تا اواخر قرن » غائيت«اصل آفرينش و ثبات انواع و اصل 

ی گوناگون از يکسو و مشاھدۀ انواع اما تحقيقات در تاريخ گذشتۀ دوِر زمين و پيدايش سنگواره ھا. حفظ ميکرد

کم کم نظريه آفرينش و ثبات انواع ) ١٨در ھمان نيمۀ اول قرن (جديد از انواع موجود، بر اثر يک تغيير ناگھانی 

پديد آمد که به موجب آن زندگی با گذشت زمان ) Transformisme(مورد ترديد قرار گرفت و انديشۀ تحول انواع 

  .تحول يافته و از صورت ساده و يکنواخت رو به پيچيدگی و تنوع رفته است

به صورت فرضيه تکامل موجودات زنده در آمد ) Lamarck( توسط المارک ١٩انديشۀ تحول انواع در اوايل قرن 

 المارک مورد توجه قرار نگرفت و در بوتۀ ۀو کودکانکه به علت تسلط مذھب در اذھان و برخی توضيحات ساده 

سی، سلول  شعب ديگر زيست شناسی مانند تشريح تطبيقی، رويان شنا١٩در جريان نيمۀ اول قرن . فراموشی افتاد

لۀ وحدت دنيای زنده، پيوند و قرابت حيوانات و نباتات را روشن تر در معرض تماشا أشناسی و شيمی زيستی، مس

 داروين برای نخستين بار تئوری واقعی تکامل موجودات زنده و تطبيق موجود با محيط زيست ١٨۵٩ در. گذاشتند

با تکيه بر انبوھی از مشاھدات و تجربيات سه » بنياد انواع«او در اثِر جاودانی خود تحت عنوان . را بيان داشت

 پيوسته دستخوش تغيير اند به قسمی ،يک نوعافراد : واقعيت اولواقعيت را بيان ميکند و از آنھا دو نتيجه ميگيرد، 

اين واقعيتی است که کامالً مشھود است و . که ھيچ فردی را نمی توان يافت که از افراد ديگر آن نوع متمايز نباشد

 علی: واقعيت سوم. ازدياد موجودات زنده به صورت تصاعد ھندسی است: واقعيت دوم. ھمه کس آن را می بيند

ريع و تصاعد ھندسی تعداد افراد نوع ثابت می ماند در حاليکه مجموع آنھا به تنھائی می توانند رغم اين ازدياد س

نخست اينکه برای زندگی و ادامۀ آن : از اين سه واقعيت دو نتيجه حاصل می آيد. سراسر کرۀ زمين را بپوشانند

جودات زنده، ناگزير مبارزه ای برای به علت آھنگ سريع ازدياد مو «مبارزه ای در جريان است يا به گفتۀ داروين

دوم آنکه در اين مبارزه، آنان که اصلح اند باقی ميمانند، بعضی قوی تر اند، بعضی چابک . »زندگی در می گيرد

تر، گروھی در برابر تغيير آب و ھوا مقاومت بيشتری دارند، عده ای در نتيجۀ تغييرات، با محيط ھمرنگ و ھم 

البته منظور از مبارزه، تنھا جنگ با چنگ و دندان نيست . منان محفوظ می مانند وغيرهشکل می شوند و از شر دش

افرادی که دارای تغييرات . بلکه برتری و امتياز اين يا آن فرد بر افراد ديگر است برای بقاء زندگی و ادامۀ نسل

. د قدرت تطبيق اند نابود می شوندگيرند و افرادی که فاق مساعد اند با محيط فيزيکی و زيستی در انطباق قرار می

  .ورد آتدريج و به طور مداوم تطبيق نوع را با محيط زندگی فراھم میه ھمين مبارزه به خاطر زندگی و بقاء اصلح ب
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وقوع می پيوندد يا موجب برتری و ه بدين ترتيب در ھر نوع، افراد دستخوش تغييراند و تغييراتی که در افراد ب

در نتيجه او را در مبارزه به خاطر زندگی نيرو می بخشد و يا به زيان فرد تمام می شود و در امتياز فرد ميشود و 

آن تغييری که سبب برتری و امتياز است به . نتيجه از نيروی حياتی او می کاھد و چه بسا او را به نيستی ميکشاند

ن تغييرات است که از يکنوع، نوع اعقاب منتقل می شود و قابليت حيات نسل را افزايش می دھد و بر اثر ھمي

مبارزه به «تغييرات اتفاقی که در افراد پديد می آيند بر اثر . بنياد انواع در ھمين واقعيت نھفته است. ديگری می زايد

جھت پيدا می کنند و در نتيجه چنين می نمايد که دنيای زنده به سوی ھدفی روان » بقاء اصلح«و » خاطر زندگی

کند  تکيه بر انبوھی مدارک و اسناد نشان داد که وجود بيولوژيک که ظاھراً ھدفی را دنبال میداروين با . است

بدون وجودی که به آن ھدف بدھد ممکن است و قوانين حاکم بر طبيعت و حاکم بر دنيای زنده برای توضيح و تبيين 

 نام ھدف ياد می کنند، ولی در تطبيق و سازگاری موجودات زنده با محيط زيست که از آن به. زندگی کافی است

واقع ھدف نيست، ثمرۀ تأثير متقابل موجود زنده با محيط زيست، ثمرۀ تضاد عوامل درونی و بيرونی موجود زنده 

  .است

تذکر يک نکته ضروری است و آن اينکه تطبيق و سازگاری، مطلق نيست و بنابر اين نمی توان گفت که زندگی در 

پردۀ ميان انگشتان پای مرغابی، اردک، قو در انطباق با . وجود ارگان ھائی مناسب استاين يا آن محيط الزمه اش 

زندگی در محيط آبی است، معذالک مرغانی در ھمين محيط زندگی می گذرانند و به ھمان خوبی، اگر نه بھتر، در 

ر در انطباق با زندگی در پنجه ھای حفار موِش کو. آب شنا می کنند بدون آنکه از چنين پرده ای برخوردار باشند

زير زمين است اما جوندگان ديگری در زير خاک النه ھائی حفر می کنند ولی مانند موِش کور پنجه ھائی مناسب 

در عين حال در نزد بسياری از حيوانات ارگان ھا يا ساختمان . و از اين نمونه ھا کم نيست. برای کندن زمين ندارند

مثالً خال ھای سياھی که به تعداد دو يا شش بر روی بال . ای بر آنھا متصور نيستھائی يافت می شوند که فايده 

گاھی اين ارگان ھا بازمانده ھای اعضای . ھای سرخ رنگ حشرۀ پينه دوز افتاده چه فايده ای می تواند داشته باشد

ئی از آنھا باقی مانده است و است که در اجداد دور يا نزديک نقشی داشته اند ولی نقش خود را از دست داده و بقايا

گاھی رشد ارگان ھای مفيد تا . از آنجمله اند ضميمۀ اعور، دندان ھای عقل و مھره ھای پائين ستون فقرات در انسان

سرحد افراط پيش می رود و به جای مفيد بودن، زندگی حيوان را در مخاطره می افکند مانند شاخ ھای عظيم نوعی 

 کيلو گرم ميرسد و ھنگام فرار به شاخۀ درختان گير می کند و او را از فرار باز ٢۵ تا ٢٠از گوزن که وزن آنھا به 

لۀ أران مفيِد فايده ای نمی باشند مسوجود ارگان ھا يا ساختمان ھائی که در جانو. ميدارد و به کام مرگ ميکشاند

درد پرواز ه ند داشته باشد وقتی ببال ھای شتر مرغ چه ھدفی می توا. ال قرار ميدھدؤھدف داری را زير عالمت س

که در استراليا زندگی ) Ornithorhinque(مانند اُرنی توزنگ » شتر گاو پلنگی«خورد، ھدف آفرينش حيوان  نمی

کند چيست؟ اين حيوان تخم ميگذارد ولی نوزادان خود را شير ميدھد، منقاری پھن دارد و پا ھا و منقار او به  می

ھدف از گياه يا جانور انگلی که به . بيه ُدم سگ آبی و پوست او مانند پوست روباه استماند، ُدم او ش اردک می

طفيل جانور يا گياه ديگر زندگی می کند چيست؟ چرا بايد مار بر روی زمين بخزد، آھو در دشت بدود، پرنده در 

چيست؟ آيا برای آنست که به ھوا بپرد، ماھی در آب شنا کند و انسان بر روی دو پا راه برود؟ ھدف از اين تنوع 

 اين پديده ھا ھمه از لحاظ تئوری تکامل تا حدود زيادی قابل ؟»عقل آفريدگار به تماشا گذاشته شود«قول انگلس 

  .آيد بيانی برای آن نمی توان يافت توجيه است ولی وقتی پای ھدف به ميان می

زی يا پديده ای در جھان باور ندارند چون چيزی که به بيفايده بودن چي» رئاليسم«فالسفۀ الھی، اين پيروان مکتب 

 ١٧آنھا مانند آن نويسندۀ قرن . فايده ندارد ھدف نميتواند قرار گيرد و ھدف داری يکی از اصول فلسفۀ الھی است
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در نظر آنھا . »ھيچ حيوانی فاقد عضو مفيد نيست و ھيچ حيوانی عضو غير مفيد ندارد«فرانسه بر اين باورند که 

در طبيعت گويا » بيفايده بودن پديده ھائی«بی فايده بودن اعضائی در حيوانات و حتی از اين ھم کلی تر » یادعا«

اما در واقع اگر مغالطه ای در کار باشد . نتيجه گرفته شده است» نيست«و » نميدانم«است چون از » مغالطه«يک 

تمام پراتيک و تجربيات انسان در . است» ميدانم«نيست از » نميدانم«در اينجا سخن از . است» استدالل«در ھمين 

قرون اخير نشان ميدھد که ضميمۀ اعور عضوء بيفايده است، مھره ھای پائين ستون فقرات نيز باقی ماندۀ ُدم در 

» روز پنجاه ھزار سال«آنھا در انتظار نشسته اند که علم در . اجداد انسان است و بنابر اين مفيد فايده ای نيست

ولی علم . آنھا را بر آورد و فايده ای بر ضميمۀ اعور و ارگان ھای نظير آن در انسان و حيوانات بيابدآرزوی 

داوری خود را کرده و بيفايده بودن بسياری از ارگان ھا و ساختمان ھا را در موجودات زنده به مثابه حقايقی مسلم 

  .ابراز داشته است

. ل، با مذھب و کليسا نمی خواند و مورد ھجوم آنھا قرار گرفتروشن است که تئوری داروين يعنی تئوری تحو

در مجمعی که توسط جمعيت انگليسی طرفداران پيشرفت دانش در آکسفورد » بنياد انواع«بالفاصله پس از انتشار 

برای اظھار نظر در اين تئوری تشکيل شد، اسقف شھر با شدت به داروين و تئوری او تاخت و در پايان، خطاب به 

آيا ھکسلی بر آنست که پدر بزرگ يا مادر «: مدافع داروينيسم که در جلسه حضور داشت گفت) Huxley(ھکسلی 

 ھکسلی در پاسخ اظھار داشت از اينکه نياکان او ميمون باشند احساس شرم »بزرگ او از ميمون برخاسته است؟

وعی می پردازد که با آن از ريشه بيگانه آن کسی بايد احساس شرم کند که به بحث و اظھار نظر در موض. نمی کند

  !و اين کالم چه مناسب حال و روز است. است

داروين اگرچه تحول موجودات زنده و پيوند و خويشاوندی آنھا را به اثبات رسانيد و نشان داد که در مبارزه به 

انتخاب «را که پايه عامل تطبيق و سازگاری است ولی علل تغييرات انفرادی » انتخاب طبيعی«خاطر زندگی، 

بعد از او شعب ديگر علوم زيستی مانند سلول شناسی، فيزيولوژی سلولی، ژنتيک، . است، در نيافت» طبيعی

بيوشيمی وغيره تا اعماق فعاليت حياتی مادۀ زنده نفود کردند و علل تغييرات موروثی را نيز روشن ساختند و نشان 

عواملی که از نسلی به نسلی (ضروری و وابسته به عوامل زيستی داخلی دادند که پروسۀ تغيير و تطبيق، پديده ای 

امروز دانش سيبرنتيک که ھنوز عمر . است) يعنی شرايط محيط زيست(و شرايط خارجی ) ديگر منتقل می شوند

ير چندانی بر آن نمی گذرد ِمتُد تطبيق و تکامل را به وجه بھتری توضيح ميدھد و بايد گفت ما ھنوز در آغاز مس

در ھر حال آنچه در اينجا مورد بحث است اين است که زندگی و پيدايش و تکامل آن، . علوم زيستی قرار داريم

بر آن متکی است، ) Vitalisme(اسرار آميز که ويتاليسم » نيروی حياتی«طبيعی يا النيازی به نيرو ھای ماوراء 

ک نيرو ھا و قوانين عينی حاکم بر طبيعت قابل توضيح ندارد پديده ھای زيستی مانند ساير پديده ھای طبيعت به کم

  .است

  

  آيا ھدف، رفتن از نقص به سوی کمال است؟

صحبت از ھدف بدون دخالت . شعور الزمۀ تعيين ھدف است. قبالً گفته شد که ھدف با شعور ارتباط ناگسستنی دارد

يش از دست يافتن به آن، آن را در ذھن  ھدف را در ذھن خود می پروراند، پءانسان ابتدا. شعور، بی معنی است

کسی که ھدف ساختن خانه ای را در . خود می بيند و ادراک می کند و سپس برای نيل به آن دست به کار می شود

برابر خود قرار ميدھد، قبالً ميداند که چه می خواھد و چگونه می خواھد و آنگاه است که برای ساختمان آن به دنبال 

دانشمندی که در پی ساختن تلسکوپ بخاطر سير در اجرام آسمانی است، قبالً طرح و نقشۀ . يرودم) وسيله(مصالح 
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اين مطلبی است که به ذھن ھمه کس . تلسکوپ و جزئيات آن را ترسيم می کند و سپس به دنبال ساختن آن ميرود

تراشند، رابطۀ ھدف و شعور را اما فالسفۀ الھی که به ھر قيمت ميخواھند برای طبيعت و اجزاء آن ھدفی ب. ميرسد

اطالع از غايت در مناط «و يا » غائيت متقدم به شعور و اطالع فاعل از غايت نيست«قطع ميکنند و می گويند 

  ٦.»غائيت دخالت ندارد

را نيز در زمرۀ مالک ھای ھدف جای » لذت و رنج«آنھا نه تنھا شعور را از جمع مالک ھا حذف می کنند بلکه 

احتياج را نيز اينگونه . بر حسب اينکه به ھدف دست يابد يا نيابد لذت يا رنج می برد» موجود«اينکه ميدھند يعنی 

خود را کامل می کند، انسان يا حيوان گرسنه است بنابرين ناقص » موجود«کنند که با دست يافتن به ھدف  تعبير می

  .فع احتياج به معنی تکامل استاست، سير که می شود استکمال دست ميدھد، بدين سان در نزد آنان ر

چيزی است که او را برای تأمين احتياجات وجودی می خواھيم، گرسنه ايم و با خوردن غذا سيری ... ھر غائيتی«

ما ناقصيم و با غايت فعل، خودمان را تکميل ... ميخواھيم، تشنه ايم و با نوشيدن آب سيراب شدن ميطلبيم و ھمچنين

  ٧»يم نسبت غايت به ما که فاعل ھستيم نسبت کمال است به نقصساده تر بگوئ. نمائيم می

اما روزی چند بار ناقص . بدين ترتيب رفع گرسنگی، رفع تشنگی و رفع خستگی، حرکت به سوی کمال است

شويم و دوباره به کمال دست می يابيم، غريزۀ شھوت ما را در خود فرو می برد ناقص می شويم و با ارضای  می

  !آيا اينست معنی کمال؟ درک مضحکی از کمال و تکامل است. را باز می يابيمآن کمال خود 

اما مسئلۀ مھم اين است که با حذف مالک شعور از ھدف و افزودن مالک رنج و لذت بر آن، آنھا مفھوم ھدف، اراده 

دف دندان ھا جويدن و اختيار انسان را با ِرفلِکس ھا و غرائز انسان و حيوان درھم می ريزند تا مدعی شوند که ھ

  ...غذا، ھدف ِمری فرو بردن لقمه تا معده و ھدف معده گوارش معدی است وغيره

اين . در خارج از انسان اين واژه مفھومی ندارد. بايد توجه داشت که ھدف، قبل از ھر چيز، يک مفھوم انسانی است

ظر می گيرد و برای نيل به آن ميکوشد و ھم انسان است که در تمام زمينه ھای فعاليت خود پيوسته ھدفی را در مد ن

او است که انديشۀ ھدف داری را به سراسر کائنات تعميم ميدھد، وگرنه اشياء و پديده ھای طبيعت برای خود ھدفی 

شتری که غذا را ابتدا به معده فرو می برد . نمی شناسند و ھمۀ حرکات خود را بر طبق قوانين عينی انجام می دھند

برای ميکربی که انسان را . ا به دھان آورده نشخوار می کند درکی از ھدف و رنج و لذت و کمال نداردو سپس آن ر

آيا پروانه ای که به سوی منبع نور و شمع . مبتال به مرض حصبه می کند استعمال کلمۀ ھدف به کلی بی معنی است

؟ فالسفۀ الھی بر آنند که ھدف دندان نزديک می شود و ِگرد آن به پرواز در ميايد ھدفش سوختن در شعله است

اما آيا دندان برای خود چنين ھدفی ميشناسد؟ ممکن است گفته شود که ھدف ھست ولی فاعل به . جويدن اغذيه است

اما در واقع وظايف دندان ھا، غدد بزاق، مری، معده و روده ھا يا ھر عضو ديگر بر اثر واکنش . آن مشعر نيست

وقتی غذا به دھان وارد می شود، دندان ھا به کار می افتند و نمی .  خارجی انجام می گيرددر برابر عامل يا محرک

توانند به کار نيفتند، وقتی غذا به معده رسيد عضالت و ترشحات معده وظايف خود را انجام می دھند، وقتی شيئی 

اينھا ھمه پديدۀ . به حرک در نيايدای در برابر ديدگان قرار گرفت دستگاه اعصاب به حرکت در ميايد و نمی تواند 

اصوالً فالسفۀ الھی نمی توانند . است و اطالق ھدف بر آن غير علمی و نامعقول است) Reflexe(فيزيولوژيکی 

شمارند، آفريننده  مگر نه اينست که آنھا تمام کائنات را آفريدۀ آفريننده ای دانا می. شعور را مالک ھدف قرار ندھند

   خود را اعمال می کند؟»ر حدوث ھر شيئی بلکه در دوام و بقاء آن قدرت و دانائید«ای که نه تنھا 

                                                 
 )٢۵۶ و ٢۴٩. ، ص٣روش رئاليسم، جلد  (-  6
 )٢۴٧. ، ص٣روش رئاليسم، جلد  (-  7
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 اما آنجا که سخن از ٨.»رئاليسم آنچه در غائيت دخيل است انتخاب وسيلۀ استکمال فاعل است«برای مکتب 

ائل ممکن به اين معنی است که از ميان وس» انتخاب وسيله«. است ناگزير پای شعور به ميان ميايد» انتخاب«

موجود، آن وسيله ای که فاعل را به ھدف ميرساند برگزيده می شود و بدون ترديد تشخيص وسيلۀ مناسب نياز به 

نمی کند، پروانه ای که به سوی منبع » انتخاب«حيوان درنده برای رفع گرسنگی شکار خود را . شعور و تعقل دارد

ھی که به وسيلۀ باد به نقاط مختلف حمل می شود زمينی را که نميکند، دانۀ گيا» انتخاب«نور ميرود منبع نور را 

زنبور عسل نه شکل کندوی خود را انتخاب می کند و نه مصالح . نمی کند» انتخاب«بايد بر روی آن برويد 

می کند و حتی » انتخاب«البته ميتوان مدعی شد که حيوان درنده ميان گوشت و علف، گوشت را . ساختمان آن را

نظير آنست که گفته شود آب برای جريان يافتن » انتخاب«اما اين . فخوار علف ھای مطلوب خود راحيوان عل

بی معنی » انتخاب«ھمۀ اينھا يا رفلکس اند و يا غريزه و در ھر حال سخن از . می کند» انتخاب«سرازيری را 

کند؟  می» انتخاب«ا زمين را او است پيمودن فاصله ت» ھدف«آيا سنگ برای فرود آمدن به زمين که گويا . است

  . ھا برای اثبات ھدف داری و ھدف گيری در وراء انسان کوششی عبث و بيھوده است» رئاليست«تالش 

ميتوان که غائيت ھمان » از يکديگر منفک نمی شوند« در خارج، »استکمال فاعل«و » انتخاب وسيله«از آنجا که 

  .است» استکمال فاعل«

تشکيل ميدھد اين است که موجود متحول متکامل، در يک جھت معين که ھمان جھت سير آنچه که روح غائيت را «

حقيقت  « به عبارت ديگر»کمالی خويش است سير کند و فعاليت ھايش ھمه مقدمۀ رسيدن به آن کمال واقع شود

د را غايت عبارت است از صورت کامل تر وجود چيزی که در راه تکامل افتاده و صورت ناقص تر موجود خو

  ).ھمانجا(» تبديل به وی نمايد

استکمال به چه معنی است؟ استکمال يعنی . است» استکمال«بدين ترتيب غايت و ھدف يک مالک دارد و آن ھم 

بنابر اين ھدف ھر چيز رفتن از نقص به سوی کمال . »کامل تر«شيئی، به صورت » ناقص تر«تبديل صورت 

و کاملتر چه مفھومی دارند؟ در » ناقص تر«و » کمال«و » نقص«اما . به سوی کاملتر» ناقص تر«است، رفتن از 

يعنی در » اين پرونده ناقص است«. را به کار می بريم و معنی آن را در می يابيم» نقص«محاورات عادی، ما کلمۀ 

نی نقص فال«. داشت نيست يا تحقيقاتی که بايد صورت می گرفت، نگرفته است آن سند يا اسنادی که بايد وجود می

نقص «. يعنی فاقد يکی از اعضاء بدن است يا در فونکسيون اين يا آن عضو کاستی مشھود است» عضوی دارد

اما وقتی کلمات . فقدان شعور و تعقل يا فقدان اين يا آن فونکسيون روانی يا اين يا آن عيب اخالقی است» «روانی

کت جھان مادی به کار گرفته می شود درک معنی آن، در مقياس تکامل ـ تکامل تمام اشکال حر» کمال«و » نقص«

ناقص «توضيحی نداده اند که » روش رئاليسم«اگر غير ممکن نباشد، دشوار است و متأسفانه فالسفۀ الھی در کتاب 

آنھا . پديد آيد» کامل تر«، »ناقص تر«چه چيز را بايد مالک قرار داد تا از . کدام است» کامل تر«چيست و » تر

گرسنگی، تشنگی، بيخوابی و » کامل تر«گفته شد سيری، سيرابی، خفتن و ارضاء غريزۀ جنسی را حاالت چنانکه 

در کنار اين توضيحات برای تکامل انسان . به شمار می آيند» ناقص تر«ميل به جنس مخالف ميدانند که حاالت 

انش، قابليت عصيان در برابر صفات ديگری نيز بر می شمرند مانند داشتن ايده آل، گرايش به کسب علم و د

از حدود انسان فراتر نمی رود اما وقتی تکامل در » استکمال«در نز آنھا . طاغوت و داشتن فضائل اخالقی وغيره

، مبتذل و عاميانه جلوه می »تکامل«و » کامل تر«و » ناقص تر«مقياس جھان مطرح است اين شيوۀ برخورد به 
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اسالمی با آنکه تمايل به کسب علم و دانش را در زمرۀ صفات انسان کامل » فۀفالس«دليل آن ھم اين است که . کند

ميگذارند ولی با ھيچيک از شعب علوم آشنائی ندارند و اساساً علم و دانش بشری را از آنجا که با تحجر فکری آنھا 

 چيز بايد آن را شناخت برای داشتن ديدی از جھان و تکامل آن قبل از ھر. سازگار نيست خوار و بيمقدار ميشمارند

. و شناخت جھان و تکامل آن با عقايد مذھبی آفرينش در انطباق قرار نمی گيرد، لذا آنھا مجبورند علم را بدور افکنند

آنھا از علم تکامل موجودات زنده روی می . تا در اعتقاد به نصوص کتاب آسمانی در آنھا شائبه شکی بوجود نيايد

با چنين ديدی از عالم و علم چه . ل آفرينش، محصولی از ِگل مسنون و روح خدا بنماياندگردانند تا انسان را محصو

  .جای سخن از تکامل است

آيا عنکبوت که يک جفت پا از حشره بيشتر دارد و يک يا دو جفت بال کمتر » کامل تر«و » ناقص تر«از ديدگاه 

 به ھيچ موجود زنده ای نيازمند نمی باشند و ؟ گياھان سبز برای زندگی»کامل تر«ناقص تر از حشره است يا 

زندگی خود را مستقل از موجودات زنده ديگر می گذرانند، در حاليکه حيوانات و انسان به طفيل گياھان سبز زنده 

از حيوان و حتی انسان نيست و در پله کان تکامل باالتر از انسان قرار » کامل تر«آيا گياه سبز به ھمين علت . اند

آيا .  مگر زندگی طفيلی نقص نيست؟ يک ويروس ناچيز به انسان حمله ور می شود  او را از پای در مياوردندارد؟

که » کامل تر«و » ناقص تر«از انسان نيست؟ می بينيد که » کامل تر«ويروس که نيرويش بر انسان ميچربد، 

  .فالسفۀ اسالمی از آن سخن می گويند، ھيچ تعريف مشخصی ندارد

. از انسان دروغگو است» کامل تر«دروغگوئی نقص است و کسی که راست می گويد . قی را بگيريمفضائل اخال

مسلمان مومنی در رأس يک سازمان سياسی قرار داشت . برای قضاوت، به اين واقعيت کوچک تاريخی توجه کنيد

مومن .  سازمان را پرسيدکه با طاغوت مبارزه می کرد، ساواک او را بازداشت کرد و در بازجوئی اسامی رھبران

مسلمان که دروغگوئی را نقص می پنداشت اسامی رھبران را برای ساواک باز گفت که منجر به بازداشت آنھا 

وقتی علت لو دادن را از او سوال کردند جواب اين بود که دروغگوئی نقص مسلمان است و گفتن دروغ بر . گرديد

ممکن . ۀ کمال است؟ تصور نمی رود کسی به اين سوال پاسخ مثبت بدھدآيا اين راستگوئی نشان. مسلمان جائز نيست

اما طاغوت کيست؟ بسياری از . است گفته شود که در برابر طاغوت می توان و بايد کتمان کرد و دروغ گفت

برای آنھا اين حکومت طاغوت . مسلمانان مومن و حتی مراجع تقليد، با جمھوری اسالمی و واليت فقيه مخالف اند

است آيا مومنين مسلمان می توانند به حکام جمھوری اسالمی دروغ بگويند؟ البته واليت فقيه و اعوان و انصار او 

باالخره معلوم نمی شود که کی و در چه . چنين امری را خالف شرع اسالم می نمايانند و آن را جائز نمی دانند

بدين ترتيب در . است» کامل تر« نشانۀ انسان شرايطی می توان دروغ بگويد و دروغ در چه اوضاع و احوالی

  .دانستن مبھم گذاشتن مفھوم ھدف است» کامل تر«به » ناقص تر«، يا تبديل »کامل تر«و » ناقص تر«اخالقيات نيز 

  

  اگر جھان را ھدفی است اين ھدف کدام است؟

 ھيچ و پوچ است زياد صحبت در اينکه جھان و طبيعت را ھدفی است و حتی بنابر دکتر شريعتی جھان بدون ھدف،

به راستی ھدف جھان چيست و تکامل چه غايتی دارد؟ . ميشود اما در اينکه اين ھدف چيست سخن به ميان نميايد

اين واقعيات انکار » روش رئاليسم«. طفره رفتن از جواب به اين سوال خود حاکی از فروماندن در جواب است

نسان خلق شده باشد، که تطبيق موجودات زنده از تأثير متقابل موجود و تواند به خاطر ا ناپذير را که جھان نمی

منشاء می گيرد، که پديده ھائی ميتوان يافت که فايده ای بر آنھا متصور نيست می » انتخاب طبيعی«محيط و عامل 

وده و رو به اين جھان با نظام مخصوص خويش پيوسته در تحول ب« معذالک باز ھمان نغمه را سر ميدھد که v.پذيرد
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ھر موجودی با ساختمان مخصوص و ابزار ويژۀ وجودی به سوی کماالت مناسب خودش  «، يا»تکامل می رود

ھر موجود چه نوع کماالتی است و به کجا » کماالت مناسب«اما اينکه غايت تکامل کدام است و  ٩»رھسپار می شود

غايت در ميان است بايد به توضيح ھمين مطلب آنجا که سخن از ھدف و . منتھی می شود، مطلقاً معلوم نيست

گذشته از اينکه بحث در بارۀ . اينکه جھان تحول می يابد و رو به تکامل می رود گويای داشتن ھدف نيست. پرداخت

ستارۀ دنباله داری که در فضا با سرعت فوق العاده در حرکت است يا صحبت در اين زمينه که » کماالت مناسب«

و اين کماالت از چه مقوله اند » به سوی کماالت مناسب خودش رھسپار می شود«چگونه ) امپيرو(خفاش خونخوار 

تکامل يک . اضافه کنيم که ھدف و تکامل نه يک مقولۀ واحد که دو مقولۀ متفاوت اند. چندان جدی به نظر نمی رسد

ميتوان در ذھن » فلسفه«يل و واقعيت انکار ناپذير است حال آنکه ھدف جھان مجھولی است که فقط به نيروی تخ

  .گنجانيد و به صورت مجھول باقی گذاشت

  :حال که سخن از تکامل به ميان آمد تذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد

نخست اينکه تکامل ھمان تغيير و تحول است منتھا تغيير و تحولی که دارای جھت و گرايش معينی است، جھت و 

چنين جھت و گرايشی در تکامل دنيای زنده و . ماده به اشکال بغرنج ميرودگرايشی که از اشکال سادۀ حرکت 

  .جامعه و تفکر کامالً مشھود است

دوم اينکه تکامل نه تنھا جھت دارد بلکه جھت آن از پائين به باال است بدين معنی که مسير تکامل خط مستقيم نيست، 

حله ای که از آن گذشته باز نمی گردد بلکه ھر بار به مار پيچ است و در نتيجه حرکت تکاملی ھيچگاه به ھمان مر

  .پله کان باالتری صعود می کند

زندگی، جامعه، تفکر به مراتب سريعتر از آھنگ حرکات ساده : سوم آنکه آھنگ تکامل در حرکت ھای بغرنج ماده

  .است

و پيش رونده، واقعيتی انکار چھارم اينکه اگر برای حرکات بغرنج ماده، تکامل به معنی تغيير و تحول جھت دار 

  .ناپذير است برای طبيعت غير زنده به ويژه برای اجرام آسمانی تکامل مفھوم پيدا نمی کند

و باالخره پنجم اينکه مفھوم تکامل را نمی توان در مورد جھان به مثابه مجموعه ای واحد به کار گرفت، آنچه تحول 

ارت ديگر می توان از تحول و تکامل در جھان صحبت کرد و نه از به عب. می يابد اشياء و پديده ھای جھان است

  .تحول و تکامل جھان

لنين خطوط اصلی مفھوم مارکسيستی تکامل را . بی مناسبت نيست مفھوم تکامل را از نظر لنين در اينجا بياوريم

  :چنين بيان ميدارد

، )نفی در نفی(وۀ ديگر، بر روی پله کانی باالتر تکاملی که مراحل پيموده شده را بار ديگر می پيمايد منتھا به شي«

تکاملی که مسير آن نه بر روی خط مستقيم بلکه بر روی مارپيچ پيش ميرود، تکاملی انقالبی، جھش دار، ھمراه با 

، تکامل به کشمکش ھای درونی که بر اثر تضاد »تغيير ناگھانی کميت به کيفيت«و » قطع تدرج«تحوالت بنيادی، 

نيرو ھا و گرايش ھای مختلف پديد ميايد که بر يک جسم تأثير می گذارند و يا در چارچوب يک پديدۀ و مبارزۀ 

معين يا در درون يک جامعۀ معين عمل می کنند، وابستگی متقابل و رابطۀ نزديک و ناگسستنی ھمۀ جوانب ھر 

چنين است برخی از خصوصيات . پديده، رابطه ای که از آن پروسۀ واحد و قانونمندانۀ جھانی نتيجه می شود

  .»ديالکتيک به مثابه آموزش سرشار از غنای تکامل
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در پايان اين مقاله شايد بيفايده نباشد به اين نکته توجه داده شود که فالسفۀ الھی وجود ھدف را در جھان دليل بر 

ت پس پروردگار ھست چون جھان را ھدفی اس. وجود پروردگار می دانند و خود پروردگار را دليل بر وجود ھدف

اين آن چيزی است که در اصطالح فلسفی دور و تسلسل ناميده . و چون پروردگار ھست پس جھان را ھدفی است

می شود آن چنين است که ابتدا سخنی برای اثبات مطلبی گفته می شود و سپس ھمان مطلب برای اثبات ھمان سخن 

چنين استداللی از لحاظ منطق .  معرفی می کنندB را نتيجۀ A نتيجه می گيرند و سپس A را از B. به کار ميرود

  .قابل قبول نيست

 

                                                 
i  - مغز لرد بايرون شاعر بزرگ انگليسی بيش از دو برابر مغز . زيادی يا کمی وزن مغز داللت بر زيادی يا کمی شعور ندارد

  . گرم دور ميزند١٣٠٠وزن مغز افراد عادی در اطراف ).  ِگَرم٢٢٣٠ و ١٠٠٠ -١١٠٠(آناتول فرانس وزن داشت 
ii  -معذالک بالفاصله پس از صدور اين تصديق . ن بر آنند که جوھر انسان انديشه است و نه کار پيروان مکتب رئاليسم در ايرا

  : مجبور اند اعتراف کنند که

انسان به وسيلۀ کار و ممارست با جھان خارج، مواد اطالعات خود را از جھاِن بيرون بدست مياورد و تا ذھن از اين مواد اولی «

پس از گردآوری اين مواد، ذھن «!) تو گوئی دست يافتن به اين مواد ھنوز شناخت نيست(» دا نمی کندغنی نشود مجال ھيچگونه شناختی پي

عمل می کند و زمينۀ شناخت صحيح را فراھم » استدالل«و » انتزاع«، »تعميم«متقابالً بر روی فرآورده ھای کار به صورت ھای مختلف 

  ».مياورد

آيا وقتی تصوير دائره در مغز ما . است و مرحلۀ شناخت حسی را در بر نمی گيردبرای اينھا شناخت فقط شامل مرحلۀ تعقلی 

وقتی انسان قرص خورشيد را می بيند . انعکاس می يابد، شناختی از اين دائره دست نمی دھد چون تعميم و استدالل و انتزاع در ميان نيست

رئاليست ھا . رد بدون آنکه تعميم، انتزاع يا استدالل صورت گيردو نور و حرارت آن را احساس می کند بدون شک شناختی از خورشيد دا

اين شناخت حسی را شناخت نمی دانند و نمی خواھند بپذيرند که پروسۀ شناخت شامل دو مرحله شناخت حسی و شناخت تعقلی است و اين 

اگر بدون جھان . ، منشاء آن واقعيت خارج استشناخت اخير ھر اندازه ھم که شکل انتزاعی، مستقل و جدا از واقعيت عينی به خود بگيرد

گيرد و در نتيجه شناخت دست نمی دھد و انديشه پديد نميايد چگونه ميتوان ادعا کرد که انديشه   خارج انتزاع و تعميم و استدالل صورت نمی

يشه و در ھمان حال انديشه منشاء کار پس کار منشاء اند«برکار مقدم است؟ عجب اينکه به دنبال عبارت فوق اين نتيجه گرفته می شود که 

  : در اين صورت آنچه بر اين حکم اضافه شده. »است

چگونه ممکن است دو شيئی به طور متقابل منشاء . ، فقط به منظور تخطئه حکم اول است»در ھمان حال انديشه، منشاء کار است«

رشيد است و در ھمانحال گردش زمين به دور خورشيد، منشاء يکديگر باشند؟ آيا ميتوان گفت که منشاء فصول، گردش زمين به دور خو

فصول چھارگانه؟ چگونه ممکن است حرارت منشاء انبساط فلزات باشد و انبساط فلزات منشاء حرارت؟ انسان از طبيعت برخاسته است 

البته اين بدان معنی نيست .  باشدAاء  ديگر نمی تواند منشB است B منشاء Aبه طور کلی اگر . ولی آيا منشاء طبيعت، انسان است؟ وغيره

تقدم » اثبات«در دنبالۀ ھمين مطلب و برای . که انديشۀ که از کار منشاء می گيرد بر روی کار تأثير نمی گذارد و آن را به پيش نمی راند

» ايجابی«متقابل دو شيئ از يکطرف توسل جسته اند که ھمواره آنجا که رابطۀ » منطقی«انديشه بر کار، رئاليست ھا باز ھم به اين استدالل 

نظر به اينکه انسان علت » در نتيجه«تقدم با طرف ايجابی و ايجادی است، » امکانی«و » اِعدادی«است و از طرف ديگر » ايجادی«و 

ه عبارت ديگر ھر ب. انسان، پس انسان بر کار مقدم است و نه کار بر انسان» امکانی«و » اِعدادی«ايجابی و ايجادی کار است و کار علت 

اما برای چنين نتيجه گيری احتياجی به . پس بر کار مقدم است. انسان علت کار است. علتی ناگزير معلولی در پی دارد و بر آن مقدم است

ت که گيرد و اين آنچنان بديھی اس  روشن است که تا انسانی نباشد کاری صورت نمی. اين کلمات مغلق و استدالل بی پايه و نامفھوم نيست

  .اما اساساً بحث بر سر تقدم کار بر انديشه است و نه تقدم انسان بر کار. نيازی به استدالل ندارد

انسان به وسيلۀ کار و ممارست با جھان خارج مواد اطالعات خود را از جھان بيرون بدست مياورد و تا ذھن «اگر درست است که 

، آنچه که ايجابی و ايجادی است ھمان کار و ممارست با جھان خارج »پيدا نمی کنداز اين مواد اولی غنی نشود مجال ھيچگونه شناختی 

  .است و در نتيجه از ميان کار و انديشه آنچه که ايجابی و ايجادی است کار است و نه انديشه
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ر حيوانات مناسب تر انسان اوليه وقتی می بيند سنگی که در مشت او جای می گيرد يا سنگی که لبۀ آن تيز و برنده است برای شکا

. است اين انديشه در او پيدا می شود که سنگ را بتراشد و به شکلی در آورد که بھتر مورد استفاده واقع گردد و به اين کار ھم می پردازد

سان را در مبارزه ممارست در کار انديشه ای تازه و تازه تری در انسان پديد می آورد که به تدريج ابزار ھای توليد را تکامل می بخشد و ان

  .آن تمدنی که امروز در برابر ما است ثمرۀ ھمين تأثير متقابل کار و انديشه است. با طبيعت مجھزتر و تواناتر می گرداند

تو گوئی بشر از آن زمان که پا به عرصۀ وجود نھاد به تعميم و . در مورد انسان اوليه سخن از انتزاع و استدالل بيجا و بيھوده است

اما برای اين اعمال بايد دوره ھای طوالنی، با طبيعت . انسان البته با ساختمان مغزی خود قادر به تعميم و استدالل است. پرداخت   میانتزاع

رئاليست ھای اسالمی . و اشياء آن سر و کار پيدا کند و آنھا را در جريان فعاليت توليدی تغيير دھد تا به تعميم و انتزاع و استدالل بپردازد

دشان از تاريخ بشر، از حدود تاريخ ثبت شده فراتر نميرود و به ھمين علت به اين پندار واھی گرفتارند که بشر گويا ھميشه از روش ھای دي

  .منطقی استفاده ميجسته است

يالکتيک مياورند که و اين حکم را در رد ماترياليسم د» به تأثير متقابل کار و انديشه قائل است«بنابر پيروان مکتب رئاليسم، رئاليسم 

آنھا وقتی از ديالکتيک مارکسيست سخن می گويند رابطۀ متقابل اشياء و پديده ھا را يکی از . گويا به تأثير متقابل کار و انديشه معتقد نيست

را در نقطۀ متقابل اصول اين ديالکتيک می شمارند ولی ھر جا که الزم آيد و از جمله در ھمين بحث، اصل تأثير متقابل اشياء و پديده ھا 

ھمکيشان رئاليست او نيز . دکتر شريعتی بر آنست که مارکسيسم تأثير متقابل ماده و فکر را نفی می کند. ماتريالسيم مارکسيست قرار ميدھند

 از روی غرض؟ بدون اين اِسناد از روی نادانی است يا. بندند که به تأثير متقابل کار و انديشه اعتقاد ندارد  به مارکسيسم اين اتھام را می

  )٨٧ الی ٨۴اثر آيت هللا مطھری، صفحات » جامعه و تاريخ«رجوع شود به . (کارند شک نادانی و غرض ھر دو دست اندر
iii  - اين مصالح « ارادۀ خداوند يا جبر طبيعت مادی؟ آيا ارادۀ خداوندی ھمان جبر طبيعت مادی است؟ البته چنين نيست چون ارادۀ خداوندی

 را به سوی ھدف معينی ميراند در حالی که جبر طبيعت مادی از تحوالتی که در موجودات بر طبق قوانين عينی روی می دھد »ناخودآگاه

  !باالخره معلوم نيست اين مصالح، مجبور در دست جبر کورند يا مجبور در دست ارادۀ آگاه. مطلقاً ھدفی را دنبال نمی کند
iv  -باالخره کسانی که روی پايشان راه می روند و کف دست و پيشانيشان مو ندارد، دارای .  نمی خواند اين تعريف از انسان با ھيچ معياری

بعضی . شعور، اراده و ھدف اند يعنی انسان اند، ھيچ انسانی را نمی توان يافت که ايده آلی نداشته باشد و به خاطر رسيدن به آن تالش نکند

مال، گروھی به نفسانيات می انديشند و عده ای به جاه و مقام وغيره، بنابر دکتر شريعتی ايده آل شان مال است برخی کمال، عده ای ج

کدام ايده آل؟ در جامعه ھر طبقۀ اجتماعی و شايد بتوان گفت ھر فرد ايده آل خود . انسان کسی است که محيطش را با ايده آل خود تغيير دھد

ن صورت مبارزه به خاطر آن، انسان را واال و ارجمند می دارد، اما می تواند نامقدس، پليد اين ايده آل ميتواند مقدس باشد که در اي. را دارد

  !بنابر دکتر شريعتی انسانی که بخاطر چنين ايده آلی ھم تالش می کند انسان است و ديگران حيوان ناطق. و نفرت انگيز باشد
v  -وچی و بيھودگی آن جان تازه ای می گيرد، آيت هللا گيالنی يکی از  در ايران در شرايط سلطۀ مذھب دوباره اين انديشه، عليرغم پ

ھر جزئی از «بزرگان جمھوری اسالمی در مقاله ای در روزنامۀ کيھان پس از آنکه نظام شگفت آور جھان سخن به ميان مياورد و اينکه 

  :می نويسد» اجزاء خرد و کالن اين ماشين عظيم آفرينش بر منظوره ھائی داللت دارد

آفرينش آنھا برای انسان است و اگر غايت ... برای انسان است و انسان ھدف خلقت آنھا است) مواھب عالم(اين ھمه موھبت ھا  «

  ».خصلت آنھا انسان نمی بود نقشۀ آفرينش يقيناً نقشۀ ديگری بوده است

  :را به مرد عطا فرموده برای آنکه» غريزۀ اختصاص و غيرت«آفريدگار 

وی و دست نخورده باشد که در غير اين صورت نسل ھا از ھم منقطع می شده، اين انقطاع بنيان معيشت انسانی جفتش مختص به «

  ؟!»متزلزل ميساخت... و زندگی دستجمعی آن را

  اگر اين بيانات در پايان قرن بيستم و عليرغم دستاورد ھای عظيم بشر نشانۀ قلۀ جھالت نيست پس چيست؟! باللعجب

  


