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داروین
خواهند

گفت

از

فیلسوف، نویسنده و دانشمند شناختی اهل ایاالت 
متحده آمریکا است. او در زمینه فلسفه ذهن، فلسفه 
علم و فلسفه زیست شناسی به ویژه نظریه تکامل و 

علوم شناختی پژوهش می کند.

رفتارشناس،  علم«،  عمومی  »درک  در  آکسفورد  دانشگاه  کرسی  صاحب  استاد 
عضو  او  است.  عموم  برای  علمی  کتاب های  نویسندٔه  و  تکاملی  زیست شناس 
و  تفسیر  در  و  است،  بریتانیا  ادبیات  سلطنتی  انجمن  و  علوم  سلطنتی  انجمن 

آموزش عمومی علم نقش برجسته ای در انگلستان دارد.

دیرین شناس، زیست شناس تکاملی و مورخ علم اهل آمریکا بود. 
نثر  نویسندگان  پرخواننده ترین  و  موثرترین  از  یکی  همچنین  او 
علمی خوش خوان و مردم پسند بود. گولد بیشتر عمر شغلی خود 
را صرف تدریس در دانشگاه هاروارد و کار در موزٔه آمریکایی تاریخ 

طبیعی نیویورک نمود.

انجمن  عضو  و  تکاملی  زیست شناس  نظریه پرداز، 
نظریه  مفاهیم  از  استفاده  با  که  انگلستان  سلطنتی 
بازی ها که ایده راهکار پایدار تکاملی را مطرح کرد.

مورخ تاریخ علم از انگلستان خصوصا در حوزه 
کالج  در  نوزدهم،  قرن  زیست شناسی  تاریخ 
لندن تدریس داشته و درحال حاضر به عنوان 
پرفسور تاریخ علم در دانشگاه هاروارد مشغول 

به کار است.
دانیل دنت

ریچارد داوکنیز

جنت براون

استیفن جی گولد

جان مینارد اسمیت



ِانقالبِی ُمحاِفظه کار
براساس کتاب بردوش غوالن، زندگینامه مردان بزرگ علم

نوشته ملوین براگ

ترجمه حبیب اله فقیهی نژاد



به زندگی نوابغ تاریخ که نگاه کنید آن ها را گروه زبر و زمختی می یابید. 
باشد.  بوده  مهربانی  زیاد  انسان  نیوتن  نمی کنم  فکر  من 
با  من  به هرحال  بود.  تحریک کننده  انسانی  مطمئنا  گالیله 
بیشتر  می دیدم  را  آن ها  اگر  بگویم  نمی توانم  جمع  خاطری 
گروه  این  مسحورعظمت  و  ستایشگر  فقط  من  می داشتم.   دوست  را  آن ها 
با صفاتر می یابم.  و  از همه مهربان تر  را  و در میان آن ها چارلز داروین  هستم، 
باالی  طبقٔه  زندگی  زرق  و  لعاب  او  زندگی  که  نبود  جذاب  رو  این  از  داروین 
چشم گیر  صفات  می زیست.  وصفا  مهربانی  با  او  داشت.  را  انگلستان  جامعٔه 

کرد. هم  خیال انگیزی  بسیار  زندگی  او  داشت.  زیادی  ستایش انگیز  و 

دیرین شناس  گولد  جی  استیفن،  استاد  که  است  ساده  جمالتی  با  تمجیدی 
ثمرٔه  که  داروینی  چارلز  می کند؛  داروین  چارلز  از  آمریکایی  علمی نویس  و 

است. علم  تاریخ  اندیشه  های  انقالبی ترین  از  یکی  او  خیال انگیز  زندگی 

چیزهای  و  جهان  از  نوزده  قرن  مردم  دیدگاه  داروین،  طبیعی  انتخاب  نظریٔه 
مکان  یک  به جای  جهان  خواست  خواند.داروین  چالش  به  را،  آن  در  موجود 
ترتیب یافته بدست خدا، یک عرصٔه رقابت کورکورانه و میدان وقوع زنجیره ای 
بقاء خود  برای  زنده  موجودات  آن  در  که  باشد؛ عرصه ای  تصادفی  تغییرات  از 
مساعد،  صرفا  بخت  از  که  گروه هایی  تنها  درآن  و  هستند  کشمکش  در  مدام 

برند. به در  جان  باشند،  داشته  خود  بوم  زیست  با  را  سازگاری  بهترین 

نظریه ای ساده، اما چنان بنیادی است که پیامدهای آن را حتی امروزهم شماری از 
مردم، هولناک و مردود می دانند. با این حال، داروینیسم امروز برای زیست شناسان، 

است. مهمتر  نیز  پیش  سال  صد  از  فیلسوفان،  و  کیهان شناسان،  پزشکان، 

بقاء یعنی تنازع 
ماندگاری موجودی که

است نیرومندتر 
است هوشمندتر 

است چابک تر 
است بااستعدادتر 

سازگاتر است
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دانش پژوهان  جالب ترین  از  زیادی  شمار  آمدن  گرد  حوزٔه  داروینیسم 
امروز شده است. تأکید دانیل دنت فیلسوف و استاد علم وهنر دانشگاه تافتز 

ماساچوستز بر اهمیت حیاتی داروینیسم را، مشکل بتوان اغراق  آمیزدانست:

اگر من می توانستم برای ارائٔه بهترین ایده به کسی نشانی بدهم، آن را به چارلز 
داروین می دادم.ایدٔه او در یک حرکت واحد دو جهان بکلی متفاوت 
را وحدت می بخشد: جهان مکانیکی، و تا آن زمان بی معنای علوم 
فیزیکی، اخترشناسی، و شیمی از یکسو، و جهان با معنای فرهنگ، 
می دهد  نشان  حرکت  یک  در  او  دیگر  سوی  از  را،  زیست شناسی  البته  و  هنر، 

درآورد. کلی  واحد  نظریٔه  لوای یک  زیر  را  دانش ها  این  کلیٔه  می توان  چگونه 

بیشترین سعی در شناساندن داروینیسم به نسل جدید را در قرن حاضر ریچارد 
داوکینز استاد دورٔه درسی تفهیم علوم به همگان در دانشگاه آکسفورد انگلستان 

کرده است. او نیز به نیکی از داروین یاد می کند و بدون هیچ تردیدی می گوید:

در  امروز  که  کرد  کشف  را  اصلی  او  بود.  العاده  خارق  بسیار  او  دستاورد 
این  با  می آید،  به نظر  ساده  بسیار  گذشته،  به  مجدد  نگاهی 

بود. نیفتاده  آن  کشف  اندیشٔه  به  هیچ کس  وی  از  پیش  حال 

کس  هیچ  واقعًا  را  کشف  لکن  است،  دشوار  آن  کردن  باور 
که  گیرد  صورت  نوزدهم  قرن  اواسط  در  تا  می ماند  باید  نکرد.  دیگری 

بود. دیر  بسیار  مثال(  )برای  نیوتن  کشفیات  انجام  زمان  با  قیاس  در 

به نظر من دستیابی به کشف، الاقل آن گونه که ظاهر امر نشان می دهد، بسیار 
دشوارتر از آنچه تصور می شده بوده است. قهرمان من بدون تردید داروین است.

یک ارائه بزرگ

از یک ایده بزرگ

از یک مرد بزرگ

برای انسان های بزرگ
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در  انگلستان  اشراف  طبقٔه  ثروتمند  خانوادٔه  یک  در  داروین  چارلز 
بود. خانواده  فرزند  شش  از  پنجم  فرزند  او  شد.  زاده  شروزبری  شهر 

سوزانا مادر او از خانوادٔه مشهور وجوود و رابرت پدرا ویک پزشک ثروتمند بود.

انستیتوی  زیست شناسی  تاریخ  دانشیار  و  زندگینامه نویس  براون،  جنت 
از  جوان  چارلز  ممتاز  زندگی  از  ما  آگاهی  بهترین  که  است  معتقد  علوم  تاریخ 

او، نه، بلکه از حوزٔه ادبیات است: یا از صفات هوشی آبایی  ناحیٔه کار علمی، 

می ماند.  آستین  جین  کتاب  از  سربرآورده  کودک  یک  به  بیشتر  او 
امای  به  بیشتر  و  نیست  کارش  در  زیادی  تعصب  و  غرور 

می ماند. مجلس،  در  شرکت  و  رقص  و  پیک نیک  اهل 

را  خود  سالگی  نوزده  تا  سیزده  بین  سال های  بیشتر  داروین 
گذراند طبیعت  در  کردن  جمع  نمونه  و  شکار،  تیراندازی،  اسب سواری،  به 

نمونه هایی  خود  به گفتٔه  هم  زمان هایی  در  و  صحرایی،  سوسک  سنگ،  او 
به  مایل  دیگری  نوجوان  هر  مانند  که  زیرا  می کرد،  جمع  بیسکویت  انواع  از 
شگفت انگیز  ویژگی های  از  بود.  خویش  عالقٔه  مورد  چیز  هر  بر  انداختن  چنگ 

نمی آمد. به نظر  تابناک  هوشی  یک  از  برخوردار  به روشنی  او  اینکه  داروین 

دوستان او فقط این را به یاد می آورند که او یک پسربچٔه کامال خوش رفتار بود.

بقیه  از  او  حساب  که  تیزهوشی  نوجوان  بمثابه  هیچ  را  او  آن ها 
نمی آورند. یاد  به  باشد،  بزرگ  کارهای  انجام  به  مقدر  و  جدا 

چارلز در سن در هفت سالگی

darwinday.ir



استفن. جی. گولد، گرچه از زندگینامه نویسان داروین نیست، اما از خود یک 
صاحب نظر دربارٔه داروین و نظریه های او ساخته است. نظر او دربارٔه داروین را 

به ساده ترین و حقیقی ترین شکل آن که بنگریم، نظری شاد و سبکبارانه است:

او سا ل های تحصیل در دانشگاه کمبریج را اساسًا به قمار با دوستان ثروتمند خود 
گذرانید. در یک مقطع، پدر او چنان از دست او ناراحت شد که او را 

مایٔه سرافکندگی خانواده و فقط الیق شکار و موش گیری دانست.

اما چیزی نگذشت که او هرطور بود خود را مسافر کشتی بیگل 
او را بر آن  یافت. شور و عالقٔه زیادی که به مطالعه در تاریخ طبیعی داشت، 
مطالعٔه  به  دانشگاهی  رسمی  آموزش های  از  دلزدگی هایش  رغم  بر  که  داشت 

آزاد در طبیعت بپردازد. بدینسان، شوق وعالقه به کار علمی در وجود او بود.

مجادله ای  خود  دربارٔه  او  قضاوت  سر  بر  خود  پدر  با  داروین 
پدر  مانند  تا  بود  شده  کشیده  او  برای  که  را  نقشه ای  اینک  او  نکرد. 

بود. کرده  رها  را  شدنش  کشیش  بعدی  برنامٔه  نیز  و  شود،  پزشک 

دوسالگی  و  بیست  درسن  بیگل  کشتی  در  دنیا  دور  به  سفر  فرصت  اگر  او 
برایش پیش نمی آمد، احتماال مانند سابق به زندگی بی هدف خود ادامه می داد.

در  ناگهان  را  خود  دلخواه  شدیدا  فرصت  آن  بی هدف،  جوان  داروین  اینکه 
پیش روی یافت، البته بسیار مهم است؛ اما چیزی هم نمانده بود که با منتفی 
نشده  انجام  اگر  آن سفر  برود.  از دست  نیز  آن فرصت  شدن سفر مشهورش 

متفاوت می بود. اکنون است  آنچه  با  زیادی  تا حد  بود، وضع علم در جهان 
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طبیعیدان  فرد  یک  یافتن  تالش  در  که  کشتی  ناخدای  فیتزروی  رابرت 
همراهی  به  جدی  عالقه ای  آغاز  در  بود  اکتشافی  سفر  آن  در  همراهی  برای 

نداد. نشان  بود-  کرده  معرفی  کار  آن  برای  را  خود  که   - جوان  مرد  آن 

فیتزروی که از باورمندان بزرگ به فیزیوگنومی بود و فکر می کرد شکل خاص  بینی 
داروین از او آدم بد آوازه ای خواهد ساخت اما داروین او را به قبول چیز دیگری قانع کرد.

داروین پس از آن باید با پدر ناموافق خود روبرو می شد. او نومیدانه نامه ای به 
عموی خود جوزیا نوشت و ایرادات پدر به سفر خویش را در آن یک به یک برای او 
شرح داد. جوزیا متقابال جواب هایی به یک یک آن هشت ایراد آماده کرد تا چارلز 

با استفاده از آن ها بتواند با پدر روبرو شود. ایرادات پدر او به وی چنین بود:

۱. سفر، به شهرت تو در حرفٔه کشیشی آینده ات لطمه خواهد زد.

۲. برنامٔه نسنجیده ای است.

۳. این شغل طبیعیدانی را باید پیش از تو به افراد زیاد دیگری هم پیشنهاد 
کرده باشند.

۴. اینکه دیگران آن را نپذیرفته اند می رساند که در کشتی یا سفر اشکالی 
جدی هست

۵. از این به بعد در یک مکان مستقر نخواهی بود و زندگی با ثباتی نخواهی 
داشت.

۶. مسکن و مأوایت در کشتی جای بسیار ناراحتی خواهد بود.

۷. باید بدانی که این بمعنای یک بار دیگر تغییرشغل نیز هست.

۸. کار و تعهد بی فایده ای خواهد بود.

رابرت فیتیز روی

بیگل ناخدای کشتی 

darwinday.ir



خود  عموی  به کمک  نداشت،  را  سفر  از  انصراف  قصد  که  داروین 
که  را  دریایی  سفر   ۱۳۸۱ سال  دسامبر  در  و  داد  تغییر  را  پدر  نظر  جوزیا 
جزیرٔه  استرالیا،  تاهیتی،  جنوبی،  آمریکای  به  زمین  کامل  دور  یک  را  او 

کرد. آغاز  می برد  گالپاگوس،  جزایر  به  همه،  از  مشهورتر  و  آفریقا،  موریس، 

کابین  ودر  بود،  دریایی  سفر  گیجی  دچار  اوقات  بیشتر  راه  طول  در  داروین 
و  سن  هم  ناخدای  فیتزروی  و  خود  مشترک  استفادٔه  مورد  اشیاء  از  انباشته 

گرفت،  پهلو  کشتی  که  هرجا  او  حال،  این  با  بود.  مانده  محبوس  خود،  سال 

و  کرد،  استفاده  جدید  عجیب  سرزمین های  دیدن  برای  فرصتی  هر  از 
کوه ها،  رشته  و  پالنکتون ها  تا  گرفته  مرجانی  صخره های  از  چیز،  همه  دربارٔه 
در  سنگ  و  فسیلی،  حیوانی،  نمونٔه  صدها  بیش  از  او  کرد.  نظریه پردازی 

فرستاد.  بریتانیا  به  خود  همکاران  و  دوستان  نشانی  به  بزرگ  صندوق های 

خود  بی حاصل  نوجوانی  در  آنچه  جز  آموزشی  آن باره  در  داروین 
اما  بود،  ندیده  بود،  آموخته  طبیعت  در  کردن  جمع  نمونه  از 

درآمد. آب  از  زیاد  بسیار  او  کشفیات  شمار  و  نبوغ آمیز  او  کار 

با این حال، ریچارد داروین کینز نوادٔه داروین که یادداشت های سفر در بیگل جد 
خود را ویرایش کرده است، می گوید او در تمام موارد هم به درک درستی نرسید:
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چیزهای  برمی آید،  او  یادداشت های  و  انواع  منشا  کتاب  از  که  آن گونه 
آن  از  پس  و  گاالپاگوس،  جزیرٔه  در  شده  پیدا  فسیل های  مهم 
بود  این  آمد  پیش  عمل  در  آنچه  اما  بودند.  جزیره  آن  پرندگان 
بود  نداده  نشان  جزایر  آن  فنچ های)سهره(  به  توجه چندانی  او  که 
نبودند،  دقیق  او  دیگر  یادداشت های  اندازٔه  به  آن ها  دربارٔه  یادداشت هایش  و 

است. کرده  جمع  جزیره  کدام  از  هریک  را  نمونه ها  که  بود  نکرده  ذکر  و 

نکتٔه دیگر این که در آنجا خانوادٔه بزرگی از پرندگان وجود داشت که همٔه آ ن ها از 
اعضای گونٔه فنچ نبودند. تنها پس از داده شدن آنها به جان گولد، پرنده شناس 
شناسایی  پرندگان  آن  همٔه  جالب  ویژگی های  که  بود  لندن  زمین شناسی  انجمن 
کردن  کامل  و  جور  به تقالی  افتادن  از  ناچار  بسیار  هیجان  با  داروین  و  گردید، 
نمونه های خود شد و برای آن منظور به ناخدا فیتزروی و برخی از خدمٔه کشتی 

بگیرد. آنان  از  بودند  آورده  خود  با  نیز  آن ها  که  را  نمونه هایی  تا  آورد  روی 

او از کفیل فرمانداری جزایر که یک فرد بریتانیایی بود شنید که جمعیت اسپانیایی 
جزایر می توانند از روی شکل الکپشت ها بگویند هر یک متعلق به کالم جزیره هستند. 
داروین از آن راهنمایی استفاده و اطالعات را به موقع گزارش کرد، اما  هیچ نمونه برداری 

از آن ها بود. از الکپشت ها نکرد و تنها کاری که کرد خوردن گوشت شماری 

سردرگمی اولیه ای که داروین در جمع آوری نمونه ها با آن روبرو گردید طبیعی بود. 
فرصت جمع آوری نمونه ها چنان سریع و با شتابزدگی پیش می آمد، و او چنان سریع 
بین یافته های خود ارتباط برقرار و بینش جدید کسب می کرد که اگر بعد از آن سفر 
خارق العاده هرچیز پاکیزه و مرتب در جای خود می بود امروز بد گمانی ها به مراتب 
زیادتر بود. او بدون برخورد با مشکل زیادی آنچه را که بدان نیاز داشت مرتب و 

طبقه بندی کرد. همتایان او هیچ گونه تردیدی در اعتبار یافته های او نداشتند.

نقاشی گولد از فنچ های معروف داروین

 بعد از آن که جان گولد آن ها را بررسی
 کرد، مشاهده کرد منقار هر کدام با

دیگری تفاوت دارد
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 مسیر رفت و برگشت کشتی بیگل

از انگلستان به جنوب کره زمین
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چاپ  بخاطر  اکنون  آن  در  که  وطن  به  بازگشت  در  داروین 
قصد  بود،  شده  شهیری  طبیعی دان  جراید  در  کشفیاتش  گزارشی 
نبایدهایش  و  باید  خود،  سیاهه های  از  دیگر  یکی  تهیٔه  با  او  کرد.  ازدواج 

کرد: ثبت  ازدواج  ستون  در  احساسانی  دادن  به خرج  بدون  را 

پیری۔  ایام  دوست  و  دائمی  مصاحب  بخواهد(  خدا  )اگر  بچه   .۱
برای  خوب  آدم.  دوستدار  و  داشتنی  دوست  چیزی 

نگهداشتن. سگ  از  بهتر  بهرحال  و  گرفتن  بازی 

۲. خانه و کسی که از آن نگهداری کند - جذابیت موسیقی و گفت 
و شنود با جنس لطیف - خوب برای تندرستی اما یک مایٔه بزرگ اتالف وقت.

نه  و  نر  نه  زنبور  یک  مانند  زندگی  گذرانیدن  تصور  من،  خدای   .۳
نه،  - است  تحمل  قابل  غیر  چقدر  کردن،  کار  و  کار  فقط  و  ماده 

یک  در  را  روز  تمام  بکن،  را  فکرش   - نمی رود  پیش  طور  این  کار 
یا  است  بهتر  بردن  بسر  تنهایی  در  لندن  گرفتٔه  دوده  کثیف  خانٔه 

راحتی،  میل  یک  روی  بر  اندام  لطیف  و  مهربان  بانویی  با  نشستن 

با آتشی خوب در بخاری و موسیقی و کتابی در کنار؟ این دورنما را با منظرٔه دوده و 
غم گرفتٔه خیابان مارلبوروی بزرگ در نستر ارتا ببینی که ... ازدواج، ازدواج، ازدواج.

سیاهه را دشوار بتوان سنجیده و بی عیب دانست اما هر چه بود او را با شتاب بسوی 
یک زناشویی پر از خوشبختی، پر انگیزه و زایا با دختر دایی خود اما وجوود راند.
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همسر چارلز رابرت داروین



تأمین  کار،  از  نه  و  دیگر،  جای  از  زندگی اش  هزینٔه  که  داروین، 
که  اندیشید  نظریه هایی  به  و  نشست  آن،  از  پس  سال  بیست  در  بود، 

بودند. داشته  مشغول  خودبخود  دنیای  دور  سفر  آغاز  از  را  او  ذهن 

او در دهٔه ۱۸۹۰ به داون هاوس در منطقه ی کنت نقل مکان، و تا پایان عمر، بی آنکه 
دیگر سفری به خارج کند در آنجا زندگی کرد. او در تالشی سریع و کوتاه، تمام چیزهایی 

را که برای سال ها اندیشه ی شدید و بی وقفه نیاز داشت در یکجا گرد آورده بود.

و  گذارش،  اثر  حد  آن  تا  سفر  زمان  بین  چرا  پرسیدم  گولد  جی  استفن  از 
هست.  فاصله  اندازه  آن   ،۱۸۵۹ سال  در  او  انواع  منشا  کتاب  انتشار  زمان 

بود: ماده  بر  ذهن  پیروزی  معنا  یک  به  سبب  کرد.  متعجب  مرا  او  توضیح 

او  که  بودند  چیزهایی  آن  درست  دید،  بیگل  کشتی  با  سفر  در  او  آنچه 
می کردند.  وادار  خود  پیشین  ذهنیات  به  کردن  عمل  به  را 
طبیعی  انتخاب  نظریٔه  ابداع  با  ارتباطی  سفر  نمی گویم  من 
در  و  لندن  در  نظریه  عمدٔه  بخش  می گویم  من  نداشت،  او 
شعری،  ادبیات  دربارٔه  آنجا  در  او  شد.  کامل  و  پی ریزی  که  بود  کتابخانٔه 

غرب، جهان  روز  آن  فکری  میراث  کل  دربارٔه  و  فلسفه،  دربارٔه  علم،  دربارٔه 

یکدیگر  کنار  در  خوانده ها  آن  همٔه  گذاشتن  با  را  طبیعی  انتخاب  و  مطالعه 
مبتنی  بدیهی  و  ساده  طرح ریزی  یک  با  او  را  نظریه  پرورانید.  و  کرد  ابداع 
بلکه  نکرد،  وضع  طبیعت  در  مشهود  واقعیت های  از  خود  استنتاجات  بر 

کرد. وضع  که  بود  چیزها  ان  همٔه  از  درخشان  ترکیب  یک  بصورت 

خواندنی  همه  آن  از  داروین  بدانم  بودم  مایل  بود.  مسحورکننده  جوابی 
کار  آن  دهد  شرح  خواستم  گولد  از  رو  این  از  برد.  بهره هایی  چه  متنوع 

افزود؟ او  سفربیگل  یافتههای  و  مشاهدات  بر  چیزهایی  چه  داروین 

نمایی از خانه داون

واقع در کنت انگلستان
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او مشتاق سردرآوردن از ماهیت علم بود و برای آن منظور آغاز به خواندن 
آثار کانت و فالسفه و جامعه  شناسان دیگر کرد. کار او یک تالش 
چیزی  چه  یافتن  پی  در  می دانست  او  بود.  جهتدار  کتاب خوانی 
است، و می دانست هم که کارش به یک فرمول بندی مجدد وعمده 
از مساله خواهد کشید. مساله، مسالٔه علل تنوع موجودات زنده بود. او نظریٔه 
تکامل را اختراع نکرد. در آن زمینه طرح ها یی از پیش وجود داشت که نظریٔه 

بود. خیالیبافی  نوعی  داروین  ازدید  که  نظری های  بود؛  جمله  آن  از  المارک 

ژان باپتیست پییر آنتوان دو مونه المارک )۹۳۸۱-۳۳۷۱( طبیعیدان فرانسوی 
بود.  زنده  موجودات  تکامل  دربارٔه  اندیشه  اولیٔه  مراحل  در  مهم  دانش پژوهی 
قرن ها  المارک،  را  آن  علت  که  است  زرافه  گردن  درازی  او  مثال  برعکس  او 

کوشش زرافه برای رسیدن به برگ درختان در باالترین شاخه ها می دانست.

آن گونه که گولد توضیح می دهد، داروین تنها به صحت نظریٔه المارک مظنون 
نبود، بلکه به صحت باورهای تکامل شناسان پیش از المارک نیز بدگمان بود:

او فکر نمی کرد در میان نظریه های تکامل وضع شده درگذشته، نظریه ای عملی 
و کار آمد وجود داشته باشد. نتیجه ای که داروین سرانجام گرفت 
کشورهای  بیشتر  سنت  در  بود:  بنیادی  بسیار  فلسفی  دیدگاه  از 
غربی هر نظریٔه تکاملی برای مقبول افتادن باید یک نیروی پیچیدٔه 
وابسته  بخود  هم  باشد  شده  شناسانده  و  کشف  که  تکامل،  پیدایش  عامل 
داشته باشد. لکن وضع در داروینیسم بر این منوال نیست. در اینجا تکامل از 

طریق یک سلسله قربانی دادن های عجیب و مرگبار است که تحقق می یابد.
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مثال معروف المارک

نظریه دو  تکامل  وقوع  چگونگی  بیان  برای   المارک 
صفات ارثی بودن  و  اندامها  استعمال  عدم  و   استعمال 
اندامی اگر  که  کرد  مشاهده  وی  کرد.  عنوان  را   اکتسابی 
می شود کارآمدتر  و  بزرگ  شود،  استفاده  جاندار  یک  بدن   از 
می رود تحلیل  و  شده  کوچک  نیفتد،  بکار  عضوی  اگر  و 



از گولد خواستم در صورت امکان چکیدٔه نظریٔه انتخاب طبیعی را شرح دهد:

اولیه،  بندی  چارچوب  یک  قالب  در  الاقل  طبیعی،  انتخاب  نظریٔه  چکیدٔه 
است: زیر  بشرح  قیاسی  استنباط  یک  و  مشهود،  طبیعی  واقعیت  سه  شامل 

اول اینکه ارگانیسم ها و انواع گونه ها، زادوولدشان بسیار بیش از 
آنچه سرانجام زنده می ماند است. ماهی ُکد، به گفتٔه داروین هر بار 
ظرف  در  بمانند،  زنده  آنها  تمام  اگر  که  می گذارد  تخم  میلیون ها 

خواهد شد. ُکد  ماهی  از  انباشته  هم  واحل  حتی  و  اقیانوس ها،  همٔه  ماه  شش 

داروین با در نظر گرفتن آهنگ رشد فیل آفریقایی)کندترین زادوولد کننده( نتیجه 
گرفت اگر فیل های زاده شده در آن قاره همه جان سالم به در برند چیزی نمی گذرد 

که قاره آفریقا پوشیده از فیل ها خواد شد. پس مالحظٔه یکم ما یقینا صحبت دارد.

دوم     اینکه همٔه ارگانیسم ها تغییر می کنند و این را دیگر مردم عادی هم می دانند. اگر 
نگاهی به افراد حاضر در یک اتاق بیندازید خواهید دید هیچ دو نفری شبیه هم نیستند.

انتقال  بعد  نسل های  به  وراثت  راه  از  تغییرات  مجموعٔه  اینکه  سوم 
شجره ای  و  آبایی  نظریه ای  اصوال  طبیعی  انتخاب  نظریٔه  زیرا  می یابد، 
زاینده،  زوج  صفات  با  زاییده  فرد  صفات  آن  در  که  مثلی  تولید  است. 
از  چیزی  انتقال  بار  هر  شما  اگرخواست  باشد،  کرده  تغییر  و  متفاوت  زیاد 

نمی کند. شما  به  کمکی  باشد  فرزندانتان  به  خودتان  وجود  ویژگی های 

این سه فرایند، یعنی تولید مثل بیش از حد، و زنده ماندن تنها معدودی از زاده ها، 
و تغییر کردن ارگانیسم های هر نسل و انتقال تأثیر هرتغییر به نسل بعد را که در کنار 

یکدیگر قرار دهید، مفهوم انتخاب طبیعی را دقیقًا از آنها استنتاج خواهید کرد.

از آنجا که تنها برخی از انواع جان به در می برند، جان به در بردگان در میانگین 
آن هایی هستند که: خود را در قیاس با بقیه بهتر با زیست بوم تطبیق داده ا ند؛ که برای 

زیستن در آن مناسب تر هستند، و برای تغییر با تغییرات آن، آمادگی بیشتری دارند.

می دهد: نتیجه  اما  است  فکاهی  و  جدی  غیر  که  می زنیم  مثالی 

معروف  یخبندان  که  می کنند  زندگی  گرم  سیبری  در  عادی  فیل  گروه  یک 
یک  همیشه  فیل ها  بدن  موی  مقدار  در  که  می دانیم  می شود.  آغاز  آنجا 
اقبالی  بد  هنوز  بقیه  مانند  گله، گرچه  ترین گروه  مو  پر  و  تفاوت طبیعی هست 
هوا،  سردی  گرفتن  شدت  با  دارند،  را  یخ ها  بین  عمیق  شکاف  در  افتادن 
می کنند،  هم  زیادتری  مثل  تولید  و  می برند  در  به  جان  بقیه  از  بهتر  کل  در 

داشت. پشم آلود  ماموت  می توان  دیگر  بعد  نسل  یکصد  در  که  آن سان 

تبار ماموت ها و فیل های امروزی
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ممکن  جامعه  بر  داروین  انواع  منشا  کتاب  تأثیر  توضیح 
بود. مانند  ضربه  واقعًا  تأثیر  اما  آید،  به نظر  آسان  است 

در روز ۳۰ ژوئن سال ۱۸۹۰، یعنی در زمانی که از روز انتشار کتاب بیش از شش 
ماه نمی گذشت، مناظره ای دربارٔه نظریٔه تکامل در همایش انجمن بریتانیا برای 

پیشرفت علم در دانشگاه آکسفورد برگزارشد که پر از پرخاش و تاخت وتاز بود.

آیا  بداند  خواست  آکسفورد  شهر  اسقف  فورس  ویلبر  سمیونل  مناظره  آن  در 
خود. پدربزرگ  جانب  از  یا  است  میمون  نسل  از  خود  مادربزرگ  جانب  از  او 

داروین در آن همایش حاضر نبود، اما دوست گیاه شناس او جوزف هوکر، که حاضر 
بود، ماجرا را بی درنگ در نامه ای برای او نوشت. جواب داروین به نامٔه او - چنین بود:

دوم ژوئیه ۱۸۶۰

هوکر عزیزم

من  را  گذشته  ساعت  چهل وهشت  رسید.  به دستم  اکنون  هم  نامه ات 
این  در  برده ام.  سر  به  ضعیف  روحیه ای  و  مداوم  تقریبا  و  بد  دردی  سر  با 
دیگران  و  خود  برای  بی فاید ه ای  َسربار  چه  که  بودم  فکر 

خوشحالم. بسیار  آن  دریافت  از  رسید.  نامه ات  که  شده ام 

آورده است... چقدر دلم می خواست  به چشمانم  تو اشک  و محبت  مهربانی 
باشم  آنجا  در  آن  از  مهم تر  و  بزنم  قدم  آکسفورد  در  تو  با  بتوانم  تا  بودم  سالم 

مانده ام. توحیران  بی باکی  و  موفقیت  از  ببینم  را  اسقف  بر  پیروزی ت  که 

درک اینکه انسان چگونه می تواند در حضور جمع مانند خطبا دست به مجادله 
بزند، برای من ناممکن است. هیچ نمی دانستم که این توانایی در تو هست. این 
مانده است تصور کنم  بر کار خود خوانده ام که کم  نقد خصمانه  بقدری  اواخر 

ظرف  در  موضوع  است  گفته  که  بدهم  اسقف  به  را  حق  و  بوده ام  خطا  بر 
آن ها  با  هاکسلی  و  تو  می بینم  که  اینک  اما  شد  خواهد  فراموش  بکلی  سال  ده 
کامال  نیست(  ساخته  من  خود  از  هرگز  مطمئنا  که  )کلی  داشت  خواهید  جدال 

یافت. خواهد  ماندگار  و  استیال  قطعا  درازمدت  در  ما  آرمان  کرده ام  باور 

جوزف دالتون هوکر
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اندیشه های  تأثیر  که  است  معتقد  فیلسوف  دنت  دانیل 
کرد: ارزیابی  حد  از  زیاده  بتوان  دشوار  را  او  معاصران  بر  داروین 

به یاد که می آورم اندیشٔه داروین تا چه حد برای شماری از مردم معما گونه، 
کوچک  خیال پردازی  است،   بوده  تهدیدکننده  و  ناشدنی،  درک 
و  باید  کسی  است  ممکن  فردا  می گیرد:  شکل  مغزم  در  زیر 

کرده ایم: اعداد کشف  برای  هم  تکاملی  فرایند  یک  بلی،  بگوید 

است  بوده   ۴ عدد  هم  ابتدا  از  و  نبوده،  اول  عدد  یک  همیشه   ۷ عدد 
دیوانگی  نیز  من  نظر  از  بلی،  است!  دیوانگی  دیگر  این  گفت  خواهید   .
از  حاکی  و  ناباورانه  و  صریح  چنین  واکنشی  که  است  این  نکته  اما  است 

دادند. نشان  داروین  آراء  برابر  در  مردم  از  برخی  را،  خاطر  رنجیدگی 

مردم،  ترسی  براین  هم  و  جریان،  براین  هم  باید  سان،  بدین  داروین، 
می آمد. فائق  می داد،  مرتبه  تنزل  را  آنان  عزیز  باورهای  کارش  با  او  که 
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چارلز داروین به شکل میمون

انسان تبار  کتاب  چاپ  به  واکنش   در 
داروینستی عقاید  گسترش  و  نشر  و 



اصطالح تکامل را خود داروین ابداع نکرد.او هیچ گاه فکر انجامیدن حتمی 
تکامل به پیشرفت را نیز، که پیامدهای آن ظاهرا مؤید آن بودند، تأیید نکرد.

او که آدم همیشه محتاطی بود بسیارکم دربارٔه موضوعی که مخالفان او را تا آن حد 
ناراحت کرده بود، سخن گفت. استفن جی گولد داستان را چنین ادامه می دهد:

می برد.  لذت  خود  مشرب  از  و  بود  رادیکال  فیلسوفی  به وضوح  داروین 
ذاتی  دربارٔه  انگلستان  جامعٔه  رسمی  باورهای  داشت  خوش  او 
سیاسی  لحاظ  از  او  طرفی  بگیرد.از  سخره  به  را  پیشرفت  بودن 

بود. کاملی  کار  محافظه  یک  اجتماعی  نظر  از  اما  لیبرال،  یک 

منظورم این نیست که او از لحاظ عقیده محافظه کار بود، نه، او از لحاظ اسلوب سنتی 
زندگی چنین بود. او عاشق اربابی در ملک ییالقی و آداب و رفتار اشرافی بود. او اسلوب 

زندگی آدم های رادیکال را دوست نداشت، اما برخی از افکار آنها را خوشایند می یافت.

او میلی به حضور این گروه ها در خانٔه خود نداشت، اما خواندن کتا ب های آن ها 
را دوست داشت. این صفات او در تقابل با یکدیگر بودند، از این رو او مواظب 

نکند. ناراحت  زیاد  بود،  دلشاد  آنها  از  که خود  افکار،  این  با  را  دیگران  تا  بود 

اینجا است که با تضاد روبرو می شود و چیزی چاپ نمی کند. او نظریٔه انتخاب 
منتشر   ۱۸ سال ۵۹  تا  را  آن  اما  می کند،  کامل  سال ۱۸۳۸  در  را  خود  طبیعی 
نمی کند. فکر می کنم آواز برمال شدن مصادیق رادیکال آراء آمده در نظریه اش 

داشت. بود(هراس  شده  عادی  دیگر  این  که  آن  سنت  خالف  جنبٔه  از  نه  )و 
سال طول کشید تا داروین راضی شود

کتاب خود را چاپ کند

۲۱
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منتشر  را  خود  انواع  منشا  کتاب  سرانجام  که  هنگامی  او  رو  این  از 
در  تنها  و  نمی آورد  میان  به  انسان  تکامل  از  ذکری  هیچ  آن  در  می کند 
کند.  می  آن  به  سطر،  آن  یا  این  در  گذرا  اشاره ای  پراکنده  جای  چند 

شد. خواهد  پرتوافکنی  انسان  زندگی  تاریخ  و  منشأ  بر  می گوید:  او 

این کل چیزی است که او برای گفتن دربارٔه تکامل خود انسان دارد. جرأت او 
در چاپ های بعد منشأ انواع اندکی زیادتر شد و نوشت: پرتوافکنی زیادی بر منشأ 
زندگی انسان خواهد شد، و تنها بعد از نوشتن کتاب تا حدی تخیلی تبار انسان در 

سال ۷۱ ۱۸  درباره ی تکامل انسان بود که دیگر کامال بر آن ترس فائق آمد.

در خالل این تأخیر طوالنی در انتشار، یا در پروراندن نظریه، که توجیهات گوناگون 
زیادی هم برای آن پیدا شده است )از جمله بیمار شدن مکرر او در آن دوره که ناشی 
از فشار روانی حاصل از خودداری های او از انتشار گزارش آن کشفیات انقالبی 

دانسته شده است( داروین به گفته ی جنت براون در مرز باور و ناباوری قرارداشت:

دینی  ازعقاید  ته مانده ای  هنوز  نیز  او  خود  بود.  مذهبی  بانویی  او  همسر 
می دانست  او  داشت.  خود  زمان  انگلیسی  مردان  عقاید  شبیه 

دارد. وجود  به نحوی  خدا،  نوعی  او،  خود  از  بزرگتر  چیزی  که 

دیگر اینکه بسیاری از دوستان نزدیک او دینی بودند و او نمی خواست کتاب 
او، که در میان بودن یک برنامٔه الهی از پیش ریخته شده، یا یک خلقت آغازین 

و نظارت بین راهی الهی در کار آن را برنمی تابید، سیلی بر صورت آن ها باشد.

نظریٔه او در بست مبتنی بر طبیعت شناسی بود. علت اینکه او تا پایان کتاب 
درمرز باور و ناباوری باقی می ماند هم همین است. او نویسندٔه باهوشی است.
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به  از  و  ماند،  باقی  ناباوری  و  باور  مرز  در  داروین  خود  اگر 
ورزید،  ابا  خدا  وجود  مسألٔه  و  انسان  تکامل  نظریٔه  گذاشتن  بحث 

کردند.  اختیار  سکوت  کمتر  و  نکردند  او  چون  او  جانشینان 

مشکل بسیاری از مردم یافتن پاسخی برای این پرسشی شده بود که: انسان 
اگر در حال تکامل است، این فرایند آیا هنوزهم برای او در حال ادامه است؟

نشان  را  آن  می شود  چگونه  باشد،  مثبت  اگر  جواب 
می دهد: جواب  داوکینز  ریچارد  را  سئوال  داد؟ 

در  او  مغز  اندازٔه  دید  خواهید  کنید،  نگاه  که  انسان  پیدایش  تاریخ  به 
است.  بوده  امروز  از  کوچکتر  بسیار  پیش  سال  دومیلیون 

براین پایه انتظار دارید مغز انسان در دو میلیون سال بعد، دیگر 
مانند مغز به وجود آمده بسیار بزرگ و از هر سورشد یافته باشد. 

داشته  انتظار  نمی توانیم  ما  زیرا  می دانم  بعید  من  را  وضع  آن  آمدن  پیش 
برود.  پیش  کیفیت  و  سرعت  همان  با  و  گذشته  به شیؤه  تکامل  فرایند  باشیم 

به  دیگر  امروز  انسان  زیرا  است،  دشواری  مورد  به ویژه  انسان،  مورد 
بی رحم  طبیعی  انتخا ب های  حملٔه  آماج  خود،  دور  اجداد  مستقیمی  و  تنگاتنگی 
نمی میرد.  جوانی  در  آسانی  به  دیگر  امروز  انسان  نیست.  دور  گذشته های 
خواهد  به خطر  آنچه  برود،  پیش  طبیعی  انتخاب  با  اگر  تکامل  ادامٔه  بنابراین 

است. او  نسل  و  تولیدمثل  ادامه یابی  بلکه  نیست،  انسان  خود  بقاء  افتاد 

دیگر  بزرگ  اثر  در  نیز  داروین  را  آن  که  است  مهمی  نکتٔه  این 
است. کرده  شناسایی  جنسیت  با  آن  رابطه  و  طبیعی  انتخاب  خود 

که  دارد  وجود  دیگر  افراد  از  افراد  از  برخی  بودن  زایاتر  برای  زیادی  علل 
بنابر  زیاد(  )زایای  ویژگی  بروز  عامل  باشد  ژنتیکی  مؤلفٔه  یک  آن ها  از  یکی  اگر 
شود،  نهادینه  و  عمده  اینکه  برای  تأثیر  اما  می شود،  طبیعی  انتخاب  تعریف، 

بماند. باقی  تا صدها هزار سال بعد، بی تغییر  تا مدتی بسیار مدید، شاید  باید 

است  این  چاره  باشد،  بزرگتر  مغز  با  انسانی  اگر  دلخواه  بنابراین، 
و  زاد  کوچک  مغزهای  صاحبان  از  بیش  بزرگ  مغزهای  دارندگان  که 
دلیل  و  نیست،  درمیان  این  دادن  رخ  از  نشانی  هیچ  البته  کنند.  ولد 

کنند. تولیدمثل  زیادتر  حتما  مغزها  بزرگ  که  ندارد  وجود  هم  خاصی 

ظن من این است که اگر پای یک عامل ژنتیکی درمیان باشد آن عامل تا چند 
صد سال بعد هم تغییر نکرده باقی نماند، تا چه رسد به صد هزار سال بعد.

نمودار درخت زندگی

 داروین این ایده را نشان داد که تمام حیات بر روی زمین به هم مربوط
بوده و تمام موجودات و جانداران دارای تبار مشترک هستند



پرسش احتمالی دیگر در بیشتر مناظره های آیندٔه راجع به داروینیسم اینکه 
اگر زمین یک سر از وجود تمام زندگان کنونی آن پاک و بعد در آن کار طبیعت از 
سرگرفته می شد، آیا این بار نیز انسان خردورز بی در آن پیدا می شد، یا اینکه پیدایش 

مجدد انسان در زمین امری کامالتصادفی می بود؟ ریچارد داوکینز می گوید:

انسان ِخَردورز)هوموساپینس( دیگر پیدا نمی شد. پیدایش آن بسیار نامحتمل 
مثال  و  می دادید  تغییر  را  خود  سؤال  جمله بندی  اگر  شما  بود. 
دیگر  بار  یا  می شد؟  پیدا  خردورزی  حیوان  بازهم  آیا  می گفتید 
پای خردورز  دو  بازهم حیوان  یا  به وجود می آمد؟  مکالمه ای  زبان 

دیگری به وجود می آید؟ میزان قطعی نبودن وقوع این اتفاقات کمتر می شد.

در هرحال، گرچه موجودات دو پای زیادی مانند دایناسورها، پرندگان، و کانگروها 
در زمین پدید آمده اند، مغزدار خردورز بزرگ، و مطمن تر از آن پدیدٔه تکلم، ظاهرا 
تنها یک بار در زمین به وجود آمده و، مثال، مانند چشم نبوده است که تاکنون بیش 
از چهل یا پنجاه بار مستقال در علم حیوانات بوجود آمده باشد. آن سان که پیداست 
چشم، بعکس نظر حاکی از دشواری پیدایش و تکامل یافتنش که نظر بسیاری 

از منتقدان داروین است، بسیار آسان بوجود می آید و آسان نیز تکامل می یابد.

زبان  خردورز،  انسان  وجود  مدت  تمام  در  شد  ذکر  که  سان  آن  اما 
است  لحاظ  این  از  و  است  یافته  تکامل  و  تحقق  بار  یک  فقط  تکلم 

می دانم. نامحتمل  بسیار  را  آن  مجدد  تکامل  و  پیدایش  من  که 
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دیرزمانی  دیگر  تکامل  هرم  رأس  در  ما  خود  بودن  واقع  فکر  گرچه 
مربوط  های  بررسی  به  ما  توجه  است،  داده  دیگری  چیز  به  را  خود  است جای 
خواستم  داوکینز  ریچارد  از  می شود.  جلب  زیاد  هنوز  ما  خود  ویژگی های  به 

است: بوده  ُکند  حد  این  تا  چرا  همتا،  بی  پدیدٔه  این  مغز،  رشد  بگوید 

که  می دهند  نشان  مانده  برجای  سنگواره های  است.  نبوده  ُکند  هم  چندان 
رشد آن سریع هم بوده است. دراین باره چند نظریه وجود دارد:

اول اینکه هوشمندی احتماال جذابیت جنسی داشته یا برای به یادآوردن 
است. بوده  الزم  دیگر  کارهای  انواع  و  رقص،  گام های  قصه ها، 

در  به  میدان  از  آن  در  که  اجتماعی،  برنامه ریزی  به  را  موضوع  دوم،  نظریٔه 
ربط  است،  مهم  زیاد  او  از  کردن  عمل  بهتر  و  هوشی  لحاظ  از  حریف  کردن 

دارد. زیاد  و خواهان  قبیله، هوشمندی گرانبهاست  می دهد: در سیاستگذاری 

به دست  رایانه  کار  با  قیاس  راه  از  که  می دهم  ترجیح  من  خود  که  نظریه ای 
آمده است، نظریٔه تکامل پابه پای نرم افزار و سخت افزار، در آن دستگاه است.

مغز  بیولوژیکی  تکامل  که  رفته  پیش  زیادی  سرعت  همان  با  رایانه  تکامل 
این  از  و  می کند  پیدا  زیادتری  بسی  سرعت  فرهنگی  تکامل  است.  رفته  پیش 

باشد. تسلیحاتی  مسابقات  سرعت  با  قیاسی  قابل  می کنم  تصور  من  لحاظ 

تکامل پابه پا در مثال رایانه پیشرفت مارپیچی و در جهت باالی نرم افزار، و اجبار 
سخت افزار به همگامی با آن است. همگامی سخت افزار نیز به نوبٔه خود راه را برای 
پیشرفت بعدی نرم افزار باز می کند و کار به آن جا می رسد که پیشرفت فرایند از 

می شود. زیادتر  پیش  حلقٔه  از  زنجیره  حلقٔه  درهر  آن  زنجیره ای وسرعت  نوع 

امکان  و  داده  رخ  رایانه  ساخت  فناوری  برای  اتفاق  این 

باشد. داده  رخ  خردورز  انسان  برای  آن  مشابه  دارد 

آغاز  دیگر)بتازگی(  ما  ناطقٔه  قؤه  آن  در  که  پیش  سال  دومیلیون  به 
در  که  آنان  برای  که  نرم افزاری  پیشرفت  این  به  یعنی  است،  کرده  بکار 

بیندیشید. است،  می شده  محسوب  بزرگ  امتیازی  بوده اند  خوب  تکلم 

فشار عظیمی به مغز وارد می آید تا بزرگی و گنجایش آن افزایش یابد. مغز که بزرگتر 
شود هم، راه بهتر شدن شیؤه مکالمه باز می گردد. امکان دارد پیشقدمی با قؤه ناطقه، 
که ممکن است دیر هم از راه رسیده باشد، نبوده باشد، اما من آماده ام برروی مبلغ 

کوچکی شرط ببندم که ِکشندٔه ماشه پیشرفت، یک عامل نرم افزاری بوده است.

چنین برداشتی از نحؤه تکامل انسان برروی زمین، امکان دارد به نظر عده ای 
از سوی شماری  داروین  نظریٔه  پذیرش  توجیه کنندٔه عدم  و  آید،  بی روح  و  سرد 

باشد. نیز،  آن  فرمول بندی  از  سال  پنجاه  و  یکصد  گذشت  از  بعد  مردم  از 

ساسکس  دانشگاه  زیست شناسی  ممتاز  استاد  اسمیت،  مینارد  جان  به 
شدم: مردم  ایستادگی  این  قوت  و  شدت  از  او  ارزیابی  خواهان  و  کرده  روی 

پذیرش  از  مردم  از  زیادی  شمار  که  است  این  من  برداشت 
می دهند  ترجیح  و  دارند  اکراه  طبیعی  انتخاب  نظریٔه  مضامین 
و  باشد،  شده  ساخته  خود،  کنونی  نقشی  ایفای  برای  انسان 

نباشد. حیوانی  گزینشی  یک  و  کورانه  )موتاسیون(  جهش  یک  محصول 
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از او پرسیدم به نظر او، این فکر که جهان در حال پیشروی به سمت و سوی 
ما انسان ها و ختم شدن به ما است، واقعًا به ُکندی و سختی از میان می رود؟

درون  در  فکر  آن  است.  رفتن  میان  از  حال  در  وبه سختی  کند  بسیار 
آن  تکامل  نظریٔه  زیست شناسی،  در  ندارد.  وجود  زیست شناسی 

است. چنین  شیمی  در  اتمی  نظریٔه  که  است  قبول  مورد  گونه 

در  وحتی  زیست شناسی،  از  خارج  در  من  وصف  این  با   
از  ناگزیر  را  خود  بار  هر  هم،  دیگر  رشته های  علمی  همکاران  با  نشست 
باشد  شده  ناشی  این  از  مشکل  می کنم  فکر  می یابم.  نکته  این  توضیح 

است. شده  اینجا  به  ما  رسیدن  چگونگی  توضیح دهندٔه  داروینیسم  که 

خود  برای  همه  تمدن ها  است.  ما  خاستگاه  داستان  داروینیسم 
داستانی  دارند؛  را  انجیل  در  آمده  آفرینش  داستان  نظیر  داستان هایی 

دارد. علم  مرکز  در  واقع  و  خاص  جایگاهی  او  می گوید  انسان  به  که 

است،  داده  اختصاص  او  خلقت  به  را  خاصی  روز  و  دارد  دوست  را  او  خدا 
آن ها  به  ویژه ای  مقام  که  را  نظری هایی  مردم  قبیل  این  از  چیزهایی  و 
حیوان  نوع  میلیون ها  میان  در  حیوانی  جز  می گوید  آن ها  به  و  نمی دهد 

ندارند. دوست  را  تکامل  نظریٔه  آنها  ندارند.  دوست  نیستند،  دیگر 

اما مردم آن را دوست ندارند. نمی خواهند بپذیرند 
جز حیوانی در میان میلیون ها نوع حیوان دیگر 

نیستند

داستان
داروینیسم

خاستگاهماست
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خالقیت های  که  فکر  این  برابر  در  به ویژه  من،  خود  وازجمله  مردم، 
داروینیسم  با  همه  هنری  و  گفتاری،  شعری،  خالقیت های  نظیر  بشری، 
می گوید  دنت  دانیل  اما  می دهند،  نشان  ایستادگی  هستند،  توضیح  قابل 

ندارد: داروینیسم  داعیه  این  درستی  دربارٔه  تردیدی  هیچ گونه  او 

شاعران  و  پیشگان  ادبیات  واز  انسانی،  علوم  ازدست اندرکاران  غلبا 
گیاهان  دربارٔه  داروینی  توضیحی  داشتن  که  می شنوم 
کسی  خالقیت  برای  ولی  است  خوب  بسیار  وحیوانات 

می گویم: جواب  در  ومن  نه.  بزرگ،  شاعر  یک  مانند 

صبر کنید ببینم، شما دارید به من می گویید در درک این نکته که یک فرآیند 
گونه  هیچ  باشد  بلبل  یک  پیدایش  عامل  می تواند  شعور  فاقد  کورو  مکانیکی 
زحمتی ندارید اما آن را عامل پیدایش چکامه ای دروصف یک بلبل نمی توانید 
از  حد  آن  تا  بلبل  یک  وصف  در  ترانه ای  سرودن  می کنید  فکر  شما  بدانید؟ 
بلبل اطالع  بلبل اعجاب انگیزتر است؟ فکر نمی کنم شما دربارٔه  ساختن خود 
پرندٔه  آن  وجود  توضیح دهندٔه  بتواند  اگر  طبیعی  انتخاب  باشید.  داشته  کافی 

شگفت انگیز باشد مسلمًا توضیح دهندٔه سرودی دروصف آن نیز می تواند باشد.

داروینی  دیدگاه  چرای  و  بی چون  صدق  این  با  ربط  در  گولد  جی  استیفن 
دارد: متفاوتی  دیدگاه  فرهنگی،  امور  دربارٔه  جمله  واز  چیز،  همه  دربارٔه 

این  َاَبرداروینی هایی مانند داوکینز، دنت، و مینارد اسمیت  اشتباه وحشتناک 
انتخاب  فرایند  چیزها  پیدایش  عامل  می پذیرند  چون  که  است 
طبیعی است، و عامل بوجود آورندٔه خردورزی در انسان هم همان 
فرایند است -که من فکر می کنم چنین هم هست - پس هر کار 
تطبیق  و  تغییر  نوعی  بصورت  می کند،  کنونی  خردورز  انسان  که  نیز  دیگری 

انگاری است. این ساده  ندارد.  این حقیقت  توضیح است.  قابل  داروینی 

فرضں کنیم انتخاب طبیعی فرایند مسئول بزرگِی کنونی مغز انسان درطبیعت 
باشد و این مغز را هم انسان به سبب چیزهایی که در زیستگاه های اجدادی خود 

باشد. بزرگ کرده  این حد  تا  بوده است،  روبرو  آن ها  با  آفریقا  در صحارهای 

بزرگترین  اینک  که  مغز،  که  اینجاست  نکه  باشند،  بوده  هرچه  چیزها  آن 
است،  زمان  این  تا  تکامل  فرایند  از  آمده  به وجود  محاسبٔه  وسیلٔه 

تنها به برکت ساختاری که دارد قادر به انجام این همه کار زیاد است؛ کارهایی که 
هیچ یک از آنها )مانند نیاز به تطبیق با زیست بوم( ربطی به دالئل بزرگ شدنش 
تا این حد زیاد ندارد. هرچه باشد مغز انسان بزرگ نشد تا ما بتوانیم بخوانیم 
انتخاب  فرایند  از  یا سعی در سردرآوردن  و  یا دربارٔه داروین فکر،  بنویسیم،  یا 
طبیعی کنیم. هیچ یک از اینها از پیامدهای جنبی مرتبط با ضرورت سازگاری با 

محیط زیست و دالئل دیگر بزرگ شدن این مرکز نیرومند محاسبه، نیست. 

و  ذاتی  انسان  در  را  آن  وجود  امروز  ما  آنچه  اعظم  بخش  براین  بنا 
می کنیم،  فخر  آنها  به  که  زیادی  چیزهای  این  مانند  می دانیم،  طبیعی 
ضرورت  پیامدهای  از  است  محتمل  واقع  در  داریم،  هراس  آنها  از  یا 

نباشد. مغز،  شدن  بزرگ  دیگر  دالیل  و  زیست بوم  با  سازگاری 
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است،  آتشه  دو  داروینیستی  که  اسمیت  مینارد  جان  از 
گرفت؟ می  را  کسی  چه  طرف  بود  اگر  داروین  پرسیدم: 

دونفر  ما  از  هریک  که  است  واضح  است.  سخت  گفتنش  دیگر،  خوب 
چه  باشد-  ما  خود  با  هم سو  داروین  داریم  دوست  من(  و  )گولد 
داروین  خود  که  است  این  من  احساس  ندارد؟  دوست  کسی 

است. زیست بوم  با  سازش  ضرورت  طرفداراندیشٔه  اساسًا 

در  من  اما  اوست،  مانند  جمعه ها  و  چهارشنبه ها،  دوشنبه ها،  فقط  گولد 
کل،  در  فکری،  نظر  از  داروین  کنم  فکر  دارم  دوست  من  هفته  روزهای  تمام 
داروین  که  شویم  روبرو  باید  هم  حقیقت  این  با  طرفی  از  است.  من  با  همسو 
است  این  داروینیسم  دربارٔه  اساسی  نکتٔه  نبود.  نخوانده  ریاضی  من  مانند 
به  چه  و  رفتارآ ن ها،  در  دخیل  بیوشیمی  به  چه  بنگرید،  که  ارگانیسم ها  به  که 
کنید  نگاه  بیشتر  چه  هر  که  دید  خواهید  تعجب  با  آنها،  رفتار  دیگر  جنبه های 

هستند. چیزی  برای  هریک  ساختارها  این  که  شد  خواهید  متوجه  بیشتر 

باشند  شده  طراحی  خاصی  کار  انجام  برای  هرکدام  می آید  به نظر 
می شناسیم  مشهودات  این  توضیح  برای  ما  که  هم  سازوکاری  تنها  و 
انتخاب  اگر  اما  من  ازدید  بنابراین،  است.  طبیعی  انتخاب  همین 

کرد. خواهد  سردرگم مان  زیست شناسی  باشیم  نداشته  را  طبیعی 

با توجه به چند بار اشاره به چیزهایی که داروین نمی دانست، خواستم بدانم 
داشت: او  به  گفتن  برای  چیزی  چه  اسمیت  مینارد  جان  بود  زنده  اگراو 

اندیشیده ام. باره  آن  در  اوقات  بیشتر  نیز  من  خود 

تصور می کنم پیش و بیش ازهرچیز مایل بودم با او دربارٔه ژنتیک به گفتگو 
رسیدن  ارث  به  قواعد  نمی دانست،  آن  دربارٔه  چیز  هیچ  او  آنچه  زیر  بنشینم 
صفات و شیوه های انتقال اطالعات بین نسل ها از طریق ژن های بدن و چیزهایی 
نظیر این ها بود. به نظر من انسان می توانست این چیزها را برای او توضیح دهد، 

و من عقیده دارم که او نیز به دانستن این چیزها عالقٔه زیادی نشان می داد.

اتاق کار داروین در خانه داون
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مینارد  جان  از  داوکینز،  و  گولد  از  خود  سؤال  به  بازگشت  با  من   
فرهنگی  تغییرات  فهم  به  کمکی  داروینیسم  آیا  وی  بنظر  پرسیدم  اسمیت 
مفهوم  به  سؤال  این  خاصی  اینجا  در  را  فرهنگ  می کند؟)کلمٔه  هم 

بکاربردم(: نقاشی،  تاریخ،  ادبیات،  هنر،  به  اشاره  برای  یعنی  آن  هنری 

طرفدارانی  رسد  می  ارث  به  هم  ایده  یا  اندیشه  نظرکه  این  نیستم  مطمئن 
فکر  این  به  من  اما  است،  آن ها  از  یکی  داوکینز  که  دارد 

است. اکتسابی  یا  گزینشی  چیزی  فرهنگ،  که  افتاده ام 

درست  امکان  اما  ندارد،  فراوانی  خریدار  البته  من  نظر  این 
آرزویی  هیچ  دل  در  من  دارد.  را  زدن  محک  به  ارزشی  و  هست  آن  بودن 
مانند  و  فرهنگی،  تحلیل  تاریخ،  هنر،  بر  داروینیسم  استیالی  دیدن  برای 

بگویم. شما  به  خود  شخصی  دربارٔه  چیزی  بگذارید  نمی پرورانم  اینها، 

پسر کوچک من کار هنری می کند، او یک هنرپیشه است. او و من در اندیشٔه 
انجام یک پژوهش هستیم. منظورم این نیست که قصد اندازه گیری و بریدن 
را زیر نظر  با یکدیگر صحبت کنیم؛ یکدیگر  نه، ما می خواهیم  چیزی راداریم. 
بگیریم و شیؤه عمل مان را با یکدیگر مقایسه کنیم؛ شیؤه عمل یک زیست شناس 
در توضیح فرایند تولید شکل و فرم و نظاثر آن، با شیؤه عمل یک هنرپیشه در زمینٔه 
مشابهی از کار خود، اما من برای یک لحظه هم خیال نمی کنم که من، یا داروینیسم 
بخواهیم کنترل کار او را برای تفسیر دربارٔه آن به دست گیریم. برعکس، شاید 

کنیم. چه  باید  بگوید  وبه ما  گیرد  بدست  را  داروینیسم  کنترل  که  باشد  او 
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یادی کنیم از آلفرد راسل واالس

او مستقل از داروین به کشف فرآیند انتخاب طبیعی رسید



داروین در سال ۸۲ ۱۸ در سن هفتاد و یک سالگی درگذشت. به عقیدٔه استفن 
جی گولد او هرگز بینش عمیق و اصالت اندیشٔه خود را ازدست نداد. اما من مایل بودم 

بدانم به نظراوداروین چرا چند سال آخر عمر را صرف کتابی دربارٔه کرم خاکی کرد:

بزرگ  مسلم  نوابغ  از  اعم  علمی،  تحقیق  کاردست اندرکاران  ویژگی های  از 
می پندارند)که  نابغه  را  خویشتن  خود  آنان که  و  آن ها  میان 
سال های  در  که  است  این  می کند(  هم  بزرگتر  را  گروه  این، 
جمع  یک  شکل  که  می زنند  کتابی  نوشتن  به  دست  عمر  آخر 
فیلسوف  خیالیبافانه،  حد  از  بیش  معموال  کتاب  دارد:  را  کارشان  از  بندی 
است.  بعد  نسل های  ناراحتی  مایٔه  و  غیرواقعبینانه،  استثناء  بدون  مأبانه، 

است. اعجاب انگیز  بسیار  می کند  عمر  اواخر  در  داروین  که  کاری  اما 

او نتایج آزمایش های خود در چهل سال آخر عمر و شماری از مقاالت علمی 
اولیٔه خود دربارٔه کرم خاکی را می گیرد و عاشقانه از آن ها این کتاب شکل گیری 
قالب های گیاهی از طریق عملکرد کرم ها را که در سال ۱۸۸۱، یک سال پیش 
نشان می دهد که کرم  کتاب  در  او  تألیف می کند.  منتشر می شود،  از مرگش، 
به  جلوه اش،  کم  وجود  اهمیت  ظاهری  ناچیزی  به دلیل  را  آن  ما  که  خاکی، 

است.  خاک  دل  در  بزرگ  کارهای  انجام  مسؤل  حد  چه  تا  می گیریم،  هیچ 

گروه های  در  خود،  بدن  از  خاک  دهندٔه  عبور  خاکی  کوچک  مخلوق  این 
میلیونی، و دوره های هزاران سالی که در دل خاک کار می کند، مقادیر عظیمی 
می دهد.  انجام  را  آن  تکامل  فرایند  که  آن گونه  درست  می دهد،  انجام  کار 
او  بنیادی  اعتقاد  این  صحت  نشانگر  و  او  کار  از  درخشانی  جمع بندی  کتاب 
غیرواقع بینانه،  و  فریبنده  ایده های  نه  جهان،  در  تغییر  ایجاد  عامل  که:  است 

است. طبیعت  راهکارهای  درک  راه  در  فروتنانه  و  صبورانه  تالش های  بلکه 

محل دفن داروین
در کلیسای وست مینیستر
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کمک به سایت آگاهی، روز داروین

 برای گسترش فعالیت ها و تامین هزینه های نگهداری سایت، 
 از شما علم دوستان تقاضای همراهی داریم. اگر آگاهی  توانسته
 است کمک کوچکی به نشر علم کند، می توانید مبلغی را به دلخواه
 .ثبت و پرداخت نمایید. سپاس از محبتی که به آگاهی  دارید


