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است،  آویزان آن بر خداوند که ریسمانی تک ،نوین  علم  درخشان با تابش

 .اند شده وحشت دچار گرا راست مسیحیان و خلقت به معتقدین

 

هر  خواهد می کرده که است، و تهدید داروین کار اتمام حال تی. درپرفسور جوان دانشگاه ام.آی.یک 

همچنین این نوشته علمی منتشر شده به  سازی نماید. آنچه را که نزد خرفتان گرامی و عزیز است، را خنثی

ارشد رندوم لنتز سردبیر  ،فعال مستقر در کالیفرنیاو نویسنده ، کاری از پال روزنبرگ 2015 ژانویه3تاریخ 

 .باشد میالجزیره انگلیسی  یسنو و مقالهنیوز 

 نفرت توسط که رسد فرامی روزی اما است، انگیز شگفت داروین از مسیحی راستهیستریک  نفرتدوام 

آنکه  خاطر به داروین .نشنیده باشید مورد چالش قرار گیرد اش درباره هرگز احتماالًکسی که  از

نفرت  ،داد توضیح ندارد نیاز خدا سویبه دخالت از  را در مسیری که زندگی (تکاملفرگشت)

 از بسیاریرسد  به نظر می هرچند ،کردن رد را خدا داروینالبته . برانگیخترا  گرا.م( )مسیحیان راستآنان

( Creationists -معتقدین به آفرینش توسط یک قدرت ماورالطبیعه )ها شنیستکریئییا  خلقتمعتقدین به 

برای تکامل زندگی بر روی کره خاکی را الزم  خدا نیاز به )داروین.م(او اما. نیستند نکته این درک به قادر

 .از خود عصبانی کندرا  برخیبود که  کافیهمین  و ،دانست نمی

 هرچند -نگفته است شد آغاز ساکن ابتدابه همچنین داروین چیزی در مورد اینکه چگونه زندگی

قائل شدن  اما. ه استباز گذاردرا  معتقدندو کسانی که به آن  خدا بزرگ نقشدر را برای ایفای  ترتیب این به

 جرمیخاطر آقای  به برای معتقدین به خلقت چیز همه و ،و دگرگونی است تغییرنقشی در حال  چنین به

 طور به ، داده ارائه ترمودینامیک اساس بررا نوینی ئوری ت که 1تی.پروفسور جوان دانشگاه ام.آی. انگلند

 ؛ه استبود الزمضروری و  اما ،نبوده اتفاقی زندگی ظهور که دهد می نشان. او شده است بدتر ای فزاینده

 بهرا  زندگی با مرتبط کلیدی فیزیکی های ویژگی ناپذیری اجتناب طور به ،خاصی شرایطماده تحت " که

و اخیراً  2014 سال در کوانتوم مجله در قبالًکه  مقاله یک در او. از قول "(کند می)یا ذخیره آورد می دست

                                                           
1
 MIT 

https://www.quantamagazine.org/20140122-a-new-physics-theory-of-life/
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خود "است که  شده نقل ،گشته منتشر بیزینس اینسایدرو نیز  ساینتیفیک امریکن ی مجله توسطهم 

 ".ده استوو تکامل پیدا نمرشد ه زند غیرتر  ساده های سیستمدرون  از )حیات(زندگی

 ،درواقع. نیست یجدیدچیز ، است( زندگیخود حیات) از تر گستردهکه  )فرگشت(تکامل ی پروسه مفهوم

 توسط قبالً که وجود دارد "سیاست یونان در لیبرال خوی و خلق"در کتاب  هوالک اریک توسطی شواهد

با  اتم مفهوم ازجملهدر ارتباط با خیلی چیزهای دیگر  بار اولین برای نیز سقراطیاپیش طبیعیعلوم  ی فالسفه

 مکانیسمیک  جرمی انگلند ،پیشگامان اندیشمند دیگر یا ها آن برخالف اما. است شده گذاشتهما در میان 

 .رددا ذهن دراست را  آزمایش قابلکه  د(حاو)متحد و ی یکپارچه خاصِ تکاملی

 :بخشد تجسم می بدین صورت را چیزی کوانتوم

 های اتم از جان بی ی توده و زنده موجودات بین اساسی تفاوت یک فیزیک، نظر ازنقطه

 آن وجذب  اش پیرامونیمحیط  ازرا  انرژی بهتردارد که خیلی  تمایل اولی: دارد وجود کربن

 تکنولوژی موسسه در ساله 31 استادیار ،ندانگل جرمی. انرژی گرمایی دفع کند صورت به را

مشتق شده  فرمول یکاتکا به  ابمعتقد است که ظرفیت کارکرد این تئوری را  ،2ماساچوست

 نشان ،است گشته بنا فیزیکقوانین  اساس بری که فرمول. داده است توضیح ریاضیاز 

 مواد یا خورشید مانند)انرژی خارجی منبع یک توسط  اتم از گروه یک که زمانی که دهد می

 (جو -اتمسفر یا و اقیانوس مانند)حرارتی حمام یک توسطو همچنین ( یسوخت شیمیایی

 نمودن( پراکندهدفع) منظور به تری فزاینده طور به را خود تدریج به اغلب ،شود می احاطه

 ماده خاصی، شرایط تحت کهآن باشد  معنای به تواند می این. نماید میبازسازی  ،انرژی

 دست بهحیات)زندگی( را  با مرتبطِ کلیدی فیزیکی های ویژگیناپذیری  توقف طور به

 .آورد می

ود جیونیورس( وکائنات)( جا همه)جای جای درانتظار داشته باشیم که حیات نباید  کهاست  معنا این به این

حتی با اتکا  شود می باعث خورشید دوراز به ازحد بیش که این یا و ناسبم اتمسفروجود  عدم. زیرا داشته باشد

 زندگی)حیات( برایهمچنان  ما شمسی های منظومه از بسیاری جرمی انگلند دیدگاه دونبه دیدگاه یا 

 -است ممکن وقوع حیات آن در که "خاصی شرایط تحت" که است معنا آن به این اما. باشند نامناسب 

 احتمالاما   -نیست ناپذیر اجتناب نهایتاً اگرچه  حیات که ،واضح است زمین روی بر ینجاادر که  گونه همان

 همه یا و یکدیگر، از مستقل طور به بار چند خوبی به زمین روی بر حیات ،درواقع. واقعی آن نیز وجود دارد
                                                           
2
 The Massachusetts Institute of Technology 

http://www.amazon.com/The-Liberal-Temper-Greek-Politics/dp/0685266923
http://www.englandlab.com/
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اعم از گیاه یا -ارگانیسم)واقعی موجود زنده اولین. باشد یافته تکامل تواند میباره و یا ترکیبی از هر دو  یک به

 مادر و پدر یک از ی که همهبرادران و خواهران از نفر هزاران شایدو  صدها توانسته می جانور و میکروب(

فیزیکی که  سیستم یک ، داشته باشد،اند شدهفیزیکی مشترک زاده  سیستم یک از اما اند نشده متولد فیزیکی

 ی گانه چندمشابه  تولد و. باشد می زندگی تولید امکان دارای و بوده دار)حامله(ربا کلمه واقعی معنای به

 .باشد افتاده اتفاق زمان مختلف نقاط در بارها و بارها تواند می زندگی

چرخند  های دیگری  می خورشیدکه به دور  زمین ی کره مشابه سیارات که است معنی بدان همچنین این

)بشریت ما. دنباش برخوردار می نیزوجود داشته باشد،  ها آندر  زندگیاینکه  برای  یباالتر بسیار احتمالاز 

که باالتر  حرارتی های )که هر دو حماماتمسفر نیزو  توجه قابلهای  اقیانوسبه خاطر اینکه  ساکن کره زمین(

که  دهد یم نشان ندانگل تئوری اما ،اقبال هستیم خوش باشیم میرا دارا  (دهند یمرا تشکیل  شده اشارهبه آن 

گذشت  به توجه با)حیات( تر کوچک بسیار یها نسخه حتیو  ها آن از یکی با تنها تواند یم زندگی)حیات(

 .آید به وجودشکل گیرد و  ،کافی اندازه به زمان

 ارتدادبه خاطر  قرن هفدهم در که ،(م-فیلسوف ایتالیاییو  دان ریاضیشناس،  ستاره)3برونو وردانویج

 گسترش داد آن منطقی شکلبه را  ای تئوری چنینکه  باشد 4سیمیکوپرنیک اولین شاید ،سوخته شد زنده زنده

 هاآن به دورهای)جهان( دیگری  دنیا باشند یمدر کائنات  که های دیگریخورشید و ،ستارگان کهو معتقد بود 

در آن زمان دیدگاه او  هرچند. برند می به سر ها نآدر  خودمان مانندزنده  موجودات از جمعیتیو  چرخند یم

ی جلوبه  ندانگلتئوری  لطف به همیشه، از بهتر رسد یم نظر به حاضر حال درمفرط قرار داشت اما  اقلیتِدر 

 .است دشدهییتأعلم آمده و  ی صحنه

از زاویه یک نُت  این اما. خواهد بود تاریخی علمی پیشرفتیک  وضوح به ،ثابت شود ندانگلتئوری  اگر

که علم  کردند میادعا  آمیز اشتباه طور به و که به مدت طوالنی 5کاذب خلقت علمِمعتقدین به  تر برای سبک

نظریه و  7شود می محسوبمناسب  یک گوشمالی، رد کرده استفرگشت)تکامل( را تئوری  6ترمودینامیک
                                                           
3
 Giordano Bruno 

4
  (Copernicanismطرفدار ) خورشیدِ ی  نظریه که بود لهستانی اقتصاددانی و ریاضیدان شناس، ستاره کپرنیک نیکوالس. کپرنیک نیکوالس تئوری 

 تصور برخالف که رسید نتیجه این به آسمانی اجرام رصد و مطالعه ها سال از پس وی. درآورد علمی صورت به و داد بسط را شمسی ی منظومه مرکزیِ

 حال در آن دور به زمین ازجمله سیارات سایر و است شمسی منظومه مرکز در که است خورشید این بلکه ندارد، قرار کائنات مرکز در زمین پیشینیان

 بشر دیدگاه بلکه بود، نوین شناسی ستاره آغازگر فقط نه که است رنسانس عصر کشفیات ترین درخشان از یکی کپرنیک انقالبی ی نظریه. اند گردش

 م-کرد دگرگون را هستی جهان ی درباره
5
 Pseudo-Scientific Creationists 

6
  (Thermodynamicمطالعه ) انرژی تبدیل و انتقال -کارآییِ-راندمانِ مطالعه به که است فیزیک از ای شاخه ترمودینامیک علم حرارت؛ قدرت ی 

 .پردازد می
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 از قبل حتی ،انجام داده است، قرار دارد ندانگلجرمی که  باکاری قابلت دردقیقاً  ها کریشنیست کاذب علمِ

و  میزان یک به فیزیک بر مبتنی منطقِ یکآمده باشد، با  وجود به بار اولین برای )حیات(زندگیخودِ  اینکه

 .کند می صدق غیرزنده و ی زنده در مورد ماده اندازه

در هر : که گوید یم. این قانون است قوانین آن ینتر مهمیکی از  قانون دوم ترمودینامیکدر این زمینه 

وجود اختالل( نظمی یا  بی یریگ اندازه یعنی،) آنتروپیافزایش در کل یک  (process closed)بستهفرآیند 

با  این، بنابرها کریشنیست، دلیل خاطر تکامل است بهجهت افزایش با قابل تدر  نظمی در بی. افزایش دارد

این بیان ی برای مختلفمعادل های  راه! است یک تناقضحامل  البته "بسته"قاطع( و توجه به کلمه مهم)

به سردتر  بدنِاز یک  توان ینماین است که انرژی را  ها آن، که یکی از ترمودینامیک( وجود دارد )دومقانون

های  نویسنده نامدار داستان 8ایزاک آسیموف. نمودمنتقل  گیردکار اضافی انجام اینکه بدون  تر گرم بدنِ

قانون  درباب )او با استفاده از بازی پوکرها خطاب به کریئیشنیست این مورد های تخیلی در داستانو  یعلم

 : گوید می دوم ترمودینامیک(

 اگرچه "را ترک کنید.بازی  توانید ینم. شما یابید دست یتساو به توانید ینمبرنده شوید.  توانید ینمشما "

است،  ترمودینامیک نقض قانون دوم فرگشتتئوری معتقد بودند که  اشتباه بهمدت طوالنی  ها کریئیشنیست

در سال که  9استفان جی بروشنامدار  فیزیکدان، مثال عنوان به. چنین اعتقادی ندارنددانشمندان واقعی اما 

خاطرنشان کرد:  "طبیعی علوم مقابل در خلقت"تحت عنوان  یا مقاله در 10مریکاابرای جامعه فیزیکی  2000

که  دهد یماجازه  فقط نهترمودینامیک  ذکر کرد بیش از یک قرن پیش 11که لودویگ بولتزمن طور همان"

 ".کند یم هم ییدتأ آن را بلکه ،شودتکامل داروینی صحیحی از تئوری تفسیر 

 سنداز آن در بخشی  ترمودینامیکپرسش و پاسخ متداول با عنوان   یک سندمطلب در  توضیح ساده این

مورد مناقشه و در  اعتماد قابلآنالین از اطالعات نبع م ینتر مهماولین و که )12بحث منشأ بایگانیکه به فصل 

 :هشد دادهتوضیح بخشاً چنین ، است شده دادهاختصاص  (هستمباحثه بین خلقت و فرگشت 

در جهت نظم به همواره  یزچ همهکه  گویند یمکرده و تفسیر غلط  بهرا  2قانون  ها کریئیشنیست یجهدرنت»

 «.استنظمی در حال پیشرفت  بی

                                                                                                                                                                                           
7
 کنید رجوع اینجا به مثال برای  

8
 Isaac Asimov 

9
 Stephen G. Brush 

10
 The American Physical Society 

11
 Ludwig Boltzmann 

12
 Talk Origins Archive 

http://en.wikipedia.org/wiki/Second_law_of_thermodynamics
http://en.wikipedia.org/wiki/Entropy
https://web.archive.org/web/20010224023714/http:/www.aps.org/apsnews/1100/110018.html
http://www.talkorigins.org/faqs/faq-misconceptions.html#thermo
http://www.talkorigins.org/faqs/thermo.html
https://web.archive.org/web/20060112220824/http:/www.christiananswers.net/q-eden/edn-thermodynamics.html
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. زنند میباز  سر نیست بسته سیستم یک زندگی که واقعیت این تأییداز  ها آن ،حال بااین

 فراهم را چیز همهپیش راندن)به حرکت درآوردن(  برایبیشتری  کافی انرژی خورشید

( که ای دانه)تخمکیاز  تری استفاده قابل انرژی بتواند بالغ فرنگی گوجهنهال  یک اگر. کند می

 بعدی نسلداشته باشد که  انتظارباید  هرکسی چرا ،ت، داشته باشدسرشد کرده ا از آن 

 ؟داشته باشد تری استفاده قابل انرژی نتواند فرنگی گوجه

که خود زندگی ناقض  گونه همانبه  نیست دوم قانون نقضفرگشت . رود می ماده قلب به درستنوشته 

و برداشت  معتقدین به خلقت بار سبکو  فنی غیربا برخورد جانبه  همهبرای آشنایی  .چنان قانونی نیست

 .رجوع کنید اینجا به توانید میدر جریان است  واقعاً آنچهو  شان ناصحیح

 که به آنچه به منجر تواند می باشد، دیگر منابعاز  یا و خورشید شا منبعسوای آنکه  ،انرژی شران جریان

عبور  ها آن طریق ازکه  انرژی اتالفی  یافته سازمان خود فرایند توسطو  معروف است 13اتالفی ساختارهای

 1977 بود در 15کییفیز-دان و یک شیمیبلژیک روسیه، شهروند  متولدکه  14ایلیا پریگوژین .، شودکند می

او ثابت . شد اتالفی ساختارهایمفهوم   ی توسعه ی ینهزم درش کاره خاطر جایزه نوبل در شیمی بی  برنده

زنده  بسیاری از چیزهای غیرکه  گونه همانبه ، هستند ساختار اتالفییک موجودات زنده  ی همهکه نمود 

. بدون استفاده باشند یک ساختار اتالفی می مثال عنوان بهها  و گردبادهای دریایی  باد تندوفان، ت ونهمچ

 ،استدعای کمک کرد ها آناز فوق در ادامه نوشته  "یساختار اتالف"ی  واژهاز صریح)شفاف و قاطع( 

 :ترتیب ینا به

تخت رودخانه ، (استاالکتیتهاسنگ) یها چکاندهشنی، گردبادها،  یها تپههای برف،  تکه

فقط چند نمونه از  رعدوبرقو  هر الیه سنگی نشان از عمر رودخانه است(که شده) مدرج

برای رسیدن به چنان  کدام یچه و گیرند یم تأنشطبیعت در  (اختالل)نظمی یبکه از  ینظم

با جریان  یتبااهمسیستم کوچک اما . در هر ندارندهوشمند  ی به یک برنامه ینیازنظمی 

 جایی در سیستماز ناشی که نظم قطعی است  یباًتقر، در گردش استاز طریق آن انرژی که 
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 شود؛ می اطالق ،گذارد می سر شدن تبدیل کمتر سوی به یا و ناپدید آرامی به که روندی به یابنده اضمحالل و شونده پراکنده ساختار با اتالفی ساختار 

 بعضی در که بردارد در را عمل یک ی یابنده وقوع منظم الگوی از دینامیکی که است شونده تلف سیستم یک اتالفی ساختار. انرژی یا و نور تجزیه مثل

-ابتکاربشریت ی قوه وسیله به یا و سیستم، طبیعی تکامل توسط است ممکن تولیدی باز پایدار حالت این. دارد قرار بازتولیدی پایدار حالت یک در جهات

 م -باشد حصول قابل دو، این از ترکیبی یا و -اختراع
14

 Ilya Romanovich Prigogine 
15

 Physical chemist 

https://web.archive.org/web/20010804123218/http:/members.aol.com/darrwin/thermo.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Dissipative_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Ilya_Prigogine


 گروه شورش

[8] 
 

 دومقض قانون ان نظمیِ بیاز  نظمگیری  شکلقرار بود  . اگرپیدا کنید توانید یمرا 

 ؟وجود دارد و حاضر است طبیعتی چرا همه جاپس ، باشد ترمودینامیک

، به شده است، دهد یمانجام امروز  ندانگلچه آنبرای ای  پایه پریگوژین بسیار واقعی، کار یبه یک معنا

 گونه همان، داده شود انگلنداین تئوری به  ابداع منشأکه کریدیت باشد  یزآم اغراقدلیل ممکن است همین 

نظریه  رببا و قائم مرتبط  چیزی مگر انگلندنظرات ، اند کرده اشارهمفسران کوانتوم ین تن از چندکه 

در  رسد یمبه نظر . اما نیست (منابع رجوع کنید ، در میان دیگراینجاهمچنین به و  اینجا، اینجابه )پیشینیان

 ی یهچندالی  پیچیدهتئوریک صحیح مراه با یک رویکرد هاز ابزارهای تحلیلی  یا مجموعه ندانگلحال حاضر 

یک طرح از   غیر بهانجام کارهای بیشتری  ی وعده تنها نهکه است،  هنمودرا گردآوری  منضبطمنسجم و 

 ی چنان نظریهبه  یمعنای دقیقنوینی که  یکار تحقیقاتیک  راهکاراز بلکه ، تئوری صرف را داده است

کرده  در حال حاضر شروع به تولید نتایج ای یپژوهش راهکارچنان . و است برخوردار نیز تئوریکی را بدهد

 هاین نوع از بدنمفصل  ی توسعه .مراجعه کنید(او  پژوهشی گروه اصلی صفحهبرای اطالع بیشتر به )است

دیگر با  ندانگل شفاف منسجم و  ی نظریهبین فرق  ی کننده ه بیانو مرتبط ک یوستهپ هم به خاصِنتایج 

شان  یپژوهش یها برنامهاست ولی تاکنون  گشتهدیگران طرح  یلهوس به قبالًکه  (فرموالسیون)های یبند فرمول

 مورد آزمایش قرار داده باشد و نتایج تئوری را در برگرفته باشدعمالً)در پراتیک( را  تئوریکه به موفقیت 

 است. یصتشخ قابل، است یدهنرس

در  ی ذکرشده گروه پژوهشیصفحه اصلی در  تاکنونسوای آنچه از همه،  تر مهم

)همچون در هم متصل کردنبافتن و  به همدرگیر  ندانگل، شده دادهشرح )متعلق به انگلند(باال

و مراحل مختلف  )حیات(زندگی درکِ م(-برای ایجاد قالی فرش مثالً ها نخها و  بافتن تار

 -و تلفیق)شانه کردن و یا مخلوط و ترکیب کردن (حیاتزندگی)شبیه نزدیک و فرآیندهای 

combining ) به این ترتیبو فیزیک است شناسی یستزدیدگاه ،: 

و در  (محیط زیست)خود پیراموناطالعات در مورد محیط  یآور جمعموجودات زنده در 

خود  محیط زیستبا تعامل این اطالعات برای استفاده از طریق  درآوردن اجرا به مورد

. بنابراین، صحبت ندکامیاب بوده و خوب عمل کرده ا و تکثیر خود )بقا(برای زنده ماندن

به صحبت کردن در مورد تصمیم، هدف و  ناچار به شناسی یستزکردن در مورد 

 .شود یممنجر  (کار کردن)عملکرد

https://www.quantamagazine.org/20140122-a-new-physics-theory-of-life/#comment-60462
https://www.quantamagazine.org/20140122-a-new-physics-theory-of-life/#comment-97760
https://www.quantamagazine.org/20140122-a-new-physics-theory-of-life/#comment-61630
http://www.englandlab.com/
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هر اتم مجرد چه در خود و و  اند شده یلتشکنیز از اتم ه زندی موجودات  همه، حال یندرع

. در عوض، برد نمی یشپ بهخاصی( را  ی یفهوظ)عملکرد خاصی هیچ خود یخود بهچه درهم 

در توانند  آنکه میبا توجه به  اند شده ساختهحیات جاندار از آن که  ییها اتمو  ها مولکول

 و با یکدیگر ترکیب پیوند شیمایی خورند، حرکت و جهش کنند سراسر فضا و در طول زمان

 .باشند می خواص فیزیکی رنمایشگ یخوب بهشوند  ملحقو 

در نگاه  یک پل میان این دو راه مختلف نساختمانند  درواقعدر سطح مولکولی  )حیات(زندگیدرک از 

 هان است.کردن به ج

)با  اوارائه کار  ی یک ساعتهویدیو این از ممکن است  صورت ینادر  انگیزد میبر شمارااگر این کنجکاوی 

خوان ولی  شاگرد همیشه درس ( اگر شما یکتنها نه)اما ویژه به -دیبرب( لذت آمیزیشی از طبیعت سوئدی

 .باشیدعلم  (NERDجایی نرس) به

کاری او در حال حاضر اما ، ثابت شود یا نشود ندانگلتئوری صحت  اًدر پایان و نهایتگذشته از آنکه 

در طی مشابه  یها تالشبرای الهام بخشیدن به دیگران همچنین و  ینیب جهانپلی بین زیادی در ساختن 

 بلکه، نوین نیستنوآوری و  ها اکتشافدسترسی به  . علم فقط در مورد، نموده استنمودن چنین مسیری

در  ندانگلو  سازد یم یرناپذ اجتناب یباًتقر را نویناکتشافات  ازآن پسکه  - نوین است طرقدیدن جهان در 

 :همقاله کوانتومی توضیح دادکه  گونه همان. ه استحال حاضر در آن موفق شد

او  که فرمول -این تفسیر او استو معتبر است.  یطورکل به ندانگل تئورینتایج 

که شامل  16در طبیعت   ها پدیده یبند طبقهپشت  درچشمگیر ای  هنیروی محرک دهنده نشان

 هایی هنوز ثابت نشده است. اما در حال حاضر، ایدهالبته که  - باشد می، )حیات( استزندگی

در آزمایشگاه وجود  یتفسیر چنان (آزمودنو  کردن تستمحک زدن)در مورد چگونگی 

 دارد.

باخبر شد و در  انگلندکار از  ازآنکه پسفیزیک دانشگاه هاروارد پرفسور ، 17پرنتیز مارا

 کامالًچیزی برای  انگلند" :گوید یم بوده واندیشی و تفکر  مورد آن سخت مشغول ژرف

 یعدسیک  عنوان به": گوید یمهمچنین   مارا "است. تالش درمتفاوت، رادیکال و 
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 A class of phenomena in nature 
17

 Mara Prentiss 

https://www.youtube.com/watch?v=e91D5UAz-f4
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بسیار . درست یا غلط، آوری دارد شگفت ی او ایده کنم یم، من فکر کننده( )تنظیمسازمانده

 ".همت گماردآن بررسی ارزش است که به تحقیق و  با

 عنوان بهعلوم را و دانشمندان بندگان فروتن خدا، و دانشمندان  عنوان بهاغلب خود را  ها کریئیشنیست

نیست، آور  شگفت. اما کنند یم قیاماش  علیه( داباورانخکه آنان) داند یماو)انگلند( ، کنند یمنقاشی متکبر 

. اند برداشتهرا  دارند و گام قهقرایی )در برخورد به تئوری انگلند( از آن یا وارونهدرک  ها آنبار دیگر  یک

با آن شاخ  به شاخ (مقابلهتقابل)جهل خود ما و در به اعتراف  18یادآوری آن تمایل دانشمندان ندانگلکار 

آن در که  یهای یشگفتاز  یانبار بزرگبر و پریدن از آن، به گشودن قفلِ درِ سرپوش گذاشتن  یجا بهو  است

 .دهد یمرا در مقابل ما قرار  گری جستجو ترین بخش یترضا ،یزترینبرانگ چالشو  پردازد یم کنیم یمزندگی 

 لینک منبع به زبان انگلیسی

 

 

 

 

 

 

 

 پیشنهاد مطالعاتییک موخره، یک 

ای  ترجمه، که در واقع "تابش درخشان علم نوین"ی  جزوه

در خصوص کشفیات دانشمند جوانی  علمی است از یک گزارش
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 Scientists 

http://www.salon.com/2015/01/03/god_is_on_the_ropes_the_brilliant_new_science_that_has_creationists_and_the_christian_right_terrified/
http://www.salon.com/2015/01/03/god_is_on_the_ropes_the_brilliant_new_science_that_has_creationists_and_the_christian_right_terrified/
https://shouresharchive.files.wordpress.com/2014/02/do-gharn-pas-az-salrooze-tavalode-darwin.pdf
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از سوی گروه شورش  "تکامل ی ی تأملی بر نظریه جزوه"تقریباً یک سال پس از انتشار  جرمی انگلندبه نام 

الزم به تاکید بیش از حد در خصوص اهمیت کشفیات گردد.  تقدیم به جنبش کمونیستی و انقالبی ایران می

توسط مارکس جمعبندی و سنتز شده به  علمیِ ی برای جنبشی که سرآغاز خود را در سوسیالیسمِجدید علم

 "سوسیالیسم علمی"کتاب  به عنوان مثالآثار نظری رهبران این جنبش  که چرا ؛یابد نیست و انگلس می

برخورد علمی و حتی به قلم لنین  "سمیسیتیوکریامپر و سمیالیماتر"نوشته شده به توسط انگلس و کتاب 

تنیده شدن کشفیات علمی و بسیاری از دیگر مسائل خود نشانگر اهمیت  سیاسی ی اقتصاد مارکس به پدیده

جنبش  با علم ارتباط است و صدر مائو به درستی در خصوص اهمیت ایدئولوژیک کمونیسم -با خط سیاسی

 دارد: کمونیستی انقالبی چنین بیان می

 )تأکید از گروه شورش(".شود ینم آن نیگزیجا یول ردیگ یم بر در را علوممارکسیسم "

المللی از جمله جنبش  بینتوجه جنبش کمونیستی  ،به واقع امر و های گذشته اما به هر روی طی دهه

ای از این دست که حتی  ی آنها و نیز تولیدات نظری به کشفیات جدید علمی، مطالعه کمونیستی ایران

باشد از دستور کار خارج شده و به  جهانی انقالبی و استراتژیک جنبش کمونیستیتواند راهگشای مسائل  می

گذاری شده به توسط رهبران جهانی جنبش کمونیستی، تحت  همین جهت نیز هست که بر خالف سنت پایه

و نه چیز دیگری، نیروهای انقالبی دست کم در مصاف نظری با جناحین  سوسیالیسم علمیعنوان 

اند  پریالیستی که خصوصاً بعد از فروپاشی شوروی به سمت بنیادگرایی مذهبی در حرکتداری ام سرمایه

ای که در سپهر سیاسی ایران و در جدال با حکومت جمهوری  دچار یک وضعیت اسف بار شده، به گونه

صهیونیستی)فاشیسم داری امپریالیستی که بنیادگرایی مسیحی و  اسالمی، گاهاً به سمت تبلیغات سرمایه

کشند کشیده شده و از همین روی مبارزات نظری و حتی عملی آنها در تحلیل نهایی به  را یدک می مذهبی(

بار قرار نگرفته که در  مثابه یک فرد یا سازمان انقالبی نه تنها در مقابل وضعیت موجود طبقاتی و ستم

 کنند.  ی چنین وضعیت نقش بازی می ادامه

ای گره  طور ویژه دار آلترناتیو انقالبی به تی به عنوان یگانه پرچمبه طور قطع مبارزات جنبش کمونیس

های مذهبی  پروژه توان در برابر انواع خورده است با پیشرفت علم، چرا که تنها با سالح علم است که می

ایستادگی کرد، و این ایستادگی و مقاومت آنگاه تبدیل به نیروی مادی انقالب مورد حمایت حاکمیت جهانی 

آلیسم)مذهبی یا غیر مذهبی( گسست نموده، تماماً  گردد که مبارزین این جنبش به صورت قاطع از ایده می

می و ی محو انواع گرایشات فراطبیعی، غیر منطقی، غیر عل در طرف ماتریالیسم دیالکتیکی ایستاده و زمینه
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آلیسم در پدید آوردن یک قهرمادی  به یک تعبیر ضرورت گسست از انواع ایدهآلیستی را فراهم آورند.  ایده

 انقالبی برای سرنگونی قهرمادی ارتجاعی است. 

به اش و  گروه شورش به سهم خویش و ظرف فعالیت یک سال گذشته ص تولیدات نظریِ علمیخصودر 

ی علمی را فراهم آورده و امیدوار است که در آینده نیز  ی انتشار دو جزوه همت رفقای فعال در گروه زمینه

که تا مغز پردازان بورژوایی  نظریه و علمی در جهت افشای عمیق)علمی بارزات نظری/بتواند در جبهه م

 اند( کوشا باشد.  ی ما را آلوده به تفکرات ارتجاعی و مذهبی نموده استخوان جامعه

 ی فرگشت ن در خدمت شماست شاید به نوعی بخش دوم فعالیت ما در حوزهای که هم اکنو جزوه

و یا بر روی عکس  کلیک روی اینجاتوانند با  را شکل دهد که خوانندگان گرامی می داروین( تکامل ی نظریه)

 نیز دسترسی پیدا کنند.  "تأملی بر نظریه تکامل"ی  باال، به جزوه

پیشین به مناسبت دویست و پنجمین سالروز تولد چارلز داروین از سوی  ی الزم به ذکر است که نوشته

در دویست و ششمین سالروز تولد  "تابش درخشان علمی نوین"ی  ما منتشر گردیده و هم اکنون نیز، جزوه

ی مرتجعین سراسر جهان را پر از نفرت کرده،  سینه شا این محقق و دانشمند بزرگ که کشفیات علمی

عملی سربلند کرده و از  شود، باشد که جنبش کمونیستی بار دیگر از زیر خاکستر بحران نظری و منتشر می

داری امپریالیستی مگر در جهت  ای گردد که سرمایه لمیدار ترویج نظریات ع قرن پیشین طالیه نو به سان

های علمی برای رشد  برد و این نفع نیز نهفته است در استفاده از پیشرفت منافع خویش از آن استفاده نمی

های تحت ستم جهان که در غیر اینصورت، یعنی  ابزار سرکوب و یا نیز سرعت بخشیدن به امر استثمار توده

ا با یفته و علمی مطابق منافع آن عمل ننماید، یا مورد خشم و غضب مرتجعین قرار گر چنانچه یک پیشرفت

ای از انبار کشفیات علمی تا به ابد و بدون  های مردم، در گوشه یج آن در بین تودهرغبتی در جهت ترو بی

استفاده و رشد شتابان علم، خود بر علیه منافع  بر اساس ترم مارکسیستی گردد، چرا که استفاده ذخیره می

 اند به امر آینده.  حقیر و فاقد افقِ طبقات حاکم است که اساساً بی ارتباط

 گروه شورش 

https://shouresharchive.files.wordpress.com/2014/02/do-gharn-pas-az-salrooze-tavalode-darwin.pdf
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