ســال اول /

شــماره دوم

سخن سردبیر
در شــماره اول ایــن مجلــه بــه
بررســی رابطــه علــم ،زیبایــی و هنــر
پرداختیــم .شــماره دوم «مجلــه »42
بــه مجموعــه مقالــه هایــی در مــورد
فرگشــت ،دارویــن و فلســفه اختصــاص
یافتــه اســت .بــا پیدایــش علــم مــدرن،
تصــورات انســان در مــورد جهــان خــارج
دچــار تغییراتــی گســترده شــد .آســمان
دیگــر یــک ســقف نیســت و زمیــن
مرکــز جهــان محســوب نمــی شــود .در
حالــی کــه تــا قبــل از دارویــن ،علــم بــر
تصــورات مــا از جهــان خــارج تاثیــری
انــکار ناپذیــر داشــت ،بــا مطــرح شــدن
فرگشــت تصــور مــا در مــورد خودمــان
نیــز دگرگــون شــد .عــاوه بــر
ایــن ،دارویــن طــرح پرســش
«چــرا» را دوبــاره احیــا کــرد.
پرســش از اینکــه چــرا مــا
دســت داریــم ،چشــم داریــم،
پــا داریــم ،بــه پرسشــی بــی
معنــا تبدیــل شــده بــود کــه
بــا مطــرح شــدن فرگشــت،
ایــن گونــه پرســش هــا دوبــاره
قابــل طــرح شــدند« .چرایــی»
کــه فرگشــت احیــا کــرده اســت،
بــا «چرایــی» کــه در گذشــته
مطــرح مــی شــد تفــاوت
هــای بســیاری دارد .از ایــن رو،
«چراهایــی» کــه در فلســفه قابل
طــرح هســتند محدودتــر شــده
انــد .در عــوض ،پــروژه دیگــری
مطــرح مــی شــود ،آن هــم ایــن
اســت کــه تصــور جدیــد مــا
از انســان چــه داللــت هایــی
بــرای اخــاق ،معرفــت شناســی
و دیگــر شــاخه هــای فلســفه

خواهــد داشــت .ایــن شــماره
شــامل شــش ترجمــه از مقاالتــی
بــا موضوعــات فلســفه ،فرگشــت و
دارویــن اســت .مقالــه ای تحــت عنــوان
ـت نظریــه فرگشــت» بــه بررســی
«فرگشـ ِ
ســیر نظریــه فرگشــت مــی پــردازد .آیــا
مــی توانیــم از تغییــر پارادایــم در نظریــه
فرگشــت ســخن بگوییــم؟ یــا تغییراتــی
کــه در ایــن نظریــه رخ داده اســت ،خــرد
هســتند؟ اینهــا پرســش هایــی هســتند
کــه در ایــن مقالــه مــورد بررســی قــرار
مــی گیرنــد .در مقالــه ای دیگــر تحــت
عنــوان «هــدف ،معنــا و داروینیســم» از
جملــه مســائلی کــه مــورد بررســی قــرار
مــی گیــرد ،تفــاوت هــای داروینیســم و
داوکینیســم اســت .در مقالــه «دارویــن
بــا ســقراط مالقــات مــی کنــد» موضــع
هــای متفاوتــی کــه در رابطــه بــا اخــاق
و فرگشــت اتخــاذ شــده انــد مــورد
بررســی قــرار گرفتــه اســت .دو گــروه
معمــوال بــه نقــد فرگشــت مــی پردازنــد،

گروهــی کــه گرایــش هــای دینــی آنهــا
مانــع از پذیــرش ایــن نظریــه مــی
شــود و گروهــی کــه دالیلــی غیردینــی
دارنــد .هــواداران فرگشــت معمــوال بــه
تفــاوت هــای ایــن دو گــروه توجهــی
نمــی کننــد .از جملــه آثــاری کــه در آن
بــه فرگشــت نقــد شــده اســت  -و نــه
نقــدی از منظــر بنیادگرایــی مســیحی
 کتــاب «اشــتباه دارویــن چــه بــود؟»اســت کــه در ایــن شــماره ،نقــد و
بررســی آن را مــی خوانیــد .تفــاوت
هــای اسپنســریم و داروینیســم نیــز از
جملــه تفــاوت هــای مهمــی هســتند
کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد .در مقالــه
«اسپنسریســم اجتماعــی» بــه بررســی
نظریــات اسپنســر و تفــاوت آن بــا
فرگشــت پرداختــه مــی شــود .در آخریــن
مقالــه ،تاثیــر آرا دارویــن بــر نیچــه و
اگزیستانسیالیســم او مــورد بررســی قــرار
مــی گیــرد ،اگزیستانسیالیســمی کــه بــر
بیولــوژی بنــا نهــاده شــده بــود.
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مالقااق ت
استیو استیوارت ویلیامز
ترجمــــــه اصالن شیعتی
«اخــاق توهــم تجمعــی ژنهــا اســت.
مــا نیــاز بــه بــاور در اخــاق داریــم،
و در نتیجــه بــه لطــف زیستشناســی
مــان ،مــا هــم بــه اخــاق بــاور داریــم.
هیــچ پایــه ای ورای طبیعــت انســان
آن بیــرون وجــود نــدارد ».مایــکل
روز،طبیعــت گرایــی فرگشــتی:مقاالت
برگزیده،1995،صفحــه250.
نظریــه فرگشــت دارویــن از بــدو تولــدش
بــه طــور یگانــه ای جنجــال برانگیــز بوده
اســت .دلیلــش ایــن نیســت کــه دقــت
نظریــه در میــان زیستشناســان هیــچ
شــکی در بــر داشــته باشــد .برخــاف آن،
یکــی از پذیرفتــه شــده تریــن نظریــات
علمــی اســت .بــا ایــن وجــود ،بیــرون
از محیــط علمــی ایــن نظریــه توانایــی
یگانــه ای در برافروختــن هیجانــات و
برانگیختــن بحــث دارد .یکــی از داغتریــن
حیطــه هــای بحــث بــه طــور ویــژه
مربــوط بــه تاثیــرات نظریــه فرگشــت بــر
اخــاق اســت .برخــی هرگونــه ارتبــاط
نظریــه بــا اخــاق را کامــا رد مــی کنند،
دیدگاهــی کــه تکیــه اش بر این اســتدالل
اســت کــه نمیتــوان ارزشــها را از واقعیــت

هــا (بایــد هــا از هســت
هــا) اســتخراج کــرد .دیگــران
مخالــف انــد ولــی در میانشــان هیــچ
توافقــی بــر اینکــه تاثیــرات اخالقــی
فرگشــت چیســت وجــود نــدارد (اوه چــه
شــگفت آور)  .بعضــی اســتدالل کــرده
انــد کــه نظریــه از سیاســتهای اجتماعــی
و اقتصــادی دســت راســتی پشــتیبانی
مــی کنــد .دیــدگاه دیگــر ایــن اســت کــه
مــا بایــد ارزشــهایمان را بــا توجــه بــه
نظریــه فرگشــت بــاز تعریــف نماییــم و
دربــاره ارزشــی کــه بــرای جــان انســانها
در مقایســه بــا حیوانــات قائلیــم بازنگــری
کنیــم .عــده ای دیگــر نتیجــه گیــری
تاریــک تــری گرفتــه و مــی گوینــد
درســتی نظریــه فرگشــت ریشــه اخــاق
را بــه کلــی مــی زنــد .در صفحــات زیــر،
مــن بــه هریــک از ایــن دیدگاههــا بــه
ترتیــب نــگاه خواهــم کــرد.
نظریــه فرگشــت بــه اخــاق
نامربــوط اســت
اولیــن دیدگاهــی کــه میتــوان داشــت
ایــن اســت کــه نظریــه فرگشــت اصــا
هیــچ تاثیــری بــر اخــاق نــدارد .انگیــزه
دهنــده ایــن دیــدگاه احتمــاال تــا حــدی
نتیجــه گیــری هــای نامحبوبــی کــه از
ایــن نظریه در گذشــته گرفته شــده اســت
مــی باشــد .بــرای نمونــه داروینیســت
هــای اجتماعــی ،کــه دیدگاهشــان را در

بخــش بعــد دقیــق مــورد بررســی قــرار
خواهــم داد ،اســتدالل مــی کننــد کــه
نظریــه دارویــن ایجــاب مــی کنــد کــه
جامعــه را بایــد بــر اســاس اصــول لســه
فریســم اداره کــرد .و ارائــه کمــک بــه
ضعیــف ،بیمــار و فقیــر برخــاف طبیعــت
اســت .بــرای آنــان کــه آرزوی رد ایــن
دیــدگاه را دارنــد چندیــن امــکان در
دســترس اســت .یکــی رد درســتی نظریــه
فرگشــت اســت .جایگزیــن عقالنــی تــر
ایــن اســت کــه اســتدالل کنیــم نظریــه
فرگشــت دارای نتایــج اخالقــی کــه ادعــا
مــی شــود نیســت .و یــک راه ایــن اســت
کــه اســتدالل کنیــم نظریــه فرگشــت
هیــچ گونــه نتیجــه اخالقــی نــدارد.
بــا ایــن موضــع اغلــب اینگونــه برخــورد
و از آن پشــتیبانی مــی شــود کــه سیســتم
اخالقــی بیــرون کشــیده شــده از نظریــه
فرگشــت خطــای اســتداللی را کــه
مغالطــه طبیعــت گرایــی خوانــده مــی
شــود مرتکــب مــی گــردد .یــک قــرن
پیــش از آن کــه دارویــن از نظریــه
اش پــرده بــردارد ،دیویــد هیــوم اشــاره
کــرد کــه در اخــاق ،مــردم اغلــب بــا
مدعاهــای واقــع گونــه آغــاز کــرده
(گــزاره هــای اســتی) امــا ســپس در
طــول اســتدالل در ســکوت بــه ســاخت
مدعاهــای ارزشــی و هنجــاری تغییــر
جهــت مــی دهنــد( گــزاره هــای بایــدی).
بــا ایــن وجــود جهــش از مبناهــای
واقــع گونــه بــه نتایــج ارزشــی از نظــر
اســتنتاجی ارزش نــدارد .ایــن اســتدالل را
در نظــر بگیریــد:
تــاش در یــاری ضعیــف ،بیمــار و یــا
فقیــر خــاف طبیعــت اســت.
در نتیجــه مــا نبایــد بــه ضعیــف ،بیمــار و
یــا فقیــر کمــک کنیــم.
مقدمــه منجــر بــه نتیجــه نمــی شــود،
چــرا کــه نتیجــه مولفــه ای در خــود
دارد کــه در مقدمــه نیســت ،کلمــه ی
«بایــد» .بنابرایــن حتــی اگــر مقدمــه هــم
درســت باشــد ،اســتدالل درســت نبــوده و
در نتیجــه گیــری اش نــاکام مــی مانــد.
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ایــن اصــل ،معــروف بــه قانــون هیــوم،
ممکــن اســت وسوســه مــان کنــد فــرض
کنیــم فرگشــت هیــچ اثــری بــر مســایل
اخالقــی نــدارد و اســتدالل واقــع گرایانــه
و اخالقــی ســاحت هــای کامــا مجــزای
تفکــر هســتند .بــا ایــن وجــود ،قانــون
هیــوم در حقیقــت ایــن نتیجــه را نــدارد.
اســتدالل ســاده بــاال بــه روشــنی نامعتبــر
اســت امــا ایــن مــی توانــد بــه ســادگی
بوســیله افــزودن مقدماتــی کــه جهــش
بیــن «اســت» و «بایــد» را ترمیــم کنــد،
توجیــه شــود( .هــر چــه باشــد ،در اصــل
مــی تــوان بــا دخیــل کــردن مقدمــات
مداخلــه گــر ،اســتدالل اســتنتاجی
معتبــری را از هــر مقدمــه ای بــه هــر
نتیجــه ای رســاند) بــرای نمونــه:
ما نباید خالف طبیعت عمل کنیم.
تــاش در یــاری ضعیــف ،بیمــار و یــا
فقیــر خــاف طبیعــت اســت.
بنابرایــن مــا نبایــد بــه ضعیــف ،بیمــار و
یــا فقیــر یــاری برســانیم.
آنچــه ایــن نشــان مــی دهــد ایــن اســت
کــه گــزاره هــای اخالقــی نهایــی را (
گــزاره هــای اخالقــی کــه متاثــر از گــزاره
هــای کلــی تــر اخالقــی نیســتند) نمــی
تــوان تنهــا از مقدمــات واقــع گونــه بــه
دســت آورد .بنابرایــن ،گرچــه ارزشــهای
نهایــی اخالقــی را نمــی تــوان مســتقیما
از واقعیتهــای فرگشــت بــه دســت آورد
ولــی ایــن نکتــه امــکان نقــش داشــتن
ایــن واقعیــت هــا در اســتنتاج اخالقــی مــا
را رد نمــی کنــد.
داروینیسم اجتماعی
بــا پذیــرش ایــن نکتــه ،اکنــون مــی توانم
در نظــر بگیــرم کــه نظریــه فرگشــت
ممکــن اســت چــه تاثیــرات اخالقــی
داشــته باشــد .بــرای شــروع ،یــک پاســخ
بدنــام را بــه ایــن پرســش در نظــر مــی
گیــرم :جنبــش داروینیســم اجتماعــی در

اواخــر قــرن نــوزده و اوایــل
قــرن بیســتم اســت .در واقــع
داروینیســم اجتماعــی بیــش از آنکــه
جنبــش منســجمی باشــد ،بیشــتر یــک
گرایــش فکــری بــود کــه بعدهــا اینچنین
نامگــذاری و بــه رســمیت شــناخته شــد.
همانگونــه کــه نامــش نشــان مــی
دهــد ،داروینیســم اجتماعــی شــامل
اعمــال اصــول داروینــی (مفــروض) بــر
جامعــه اســت .داروینیســت اجتماعــی
بــاور دارد کــه جامعــه بایــد بــر اســاس
اصــل بقــای منطبــق تریــن ســازمان داده
شــده و بنابرایــن سیاســتهای اقتصــادی
و اجتماعــی لســه فریســم را تبلیــغ مــی
کننــد .بعضــی از ســرمایه داران تکیــه
اخالقــی بــرای بــازار آزاد نامحــدود
را در نظریــه دارویــن مــی یابنــد .بــه
عنــوان مثــال ،از نظــر جــان دی.راکفلــر
«رشــد کســب و کارهــای بــزرگ تنهــا
بقــای منطبــق تریــن اســت ...ایــن
یــک گرایــش شــرورانه در کســب و
کار نیســت .ایــن تنهــا عمــل قانــون
طبیعــت اســت» و همانطــور کــه اشــاره
کــردم ،داروینیســت اجتماعــی تــاش
بــرای یــاری ضعیــف ،بیمــار و فقیــر را
نامطلــوب مــی دانــد .بــا رعایــت انصــاف،
بعضــی از داروینیســت هــای اجتماعــی
بــا ســوادتر همچــون هربــرت اسپنســر،
صرفــا از نظریــه دارویــن بــرای توجیــه
اقدامــات بــی رحمانــه اجتماعــی و
اقتصــادی اســتفاده نکــرده انــد .بــه هــر
صــورت ،ایــن نتایجــی اســت کــه بــه
شــکلی غیرمنصفانــه نظریــه فرگشــت را
لکــه دار کــرده و مــا درگیــرش خواهیــم
شــد .
براســاس قانــون هیــوم ،هــر گونــه
اســتدالل داروینســیت اجتماعــی را کــه
از «گــزاره هــای اســتی» مســتقیم بــه
«گــزاره هــای بایــدی» برســد را مــی
توانیــم رد کنیــم .بــا ایــن حــال ،ایــن
قانــون تنهــا دســته معینــی از اســتدالل
هــا را رد مــی کنــد .ایــن بــی اعتبــاری
نتایــج داروینیســت اجتماعــی را نشــان

نمــی دهــد .پــس بیاییــد فــرض کنیــم
بــر چــه اساســی مــی تــوان اســتدالل
کــرد جامعــه را بایــد بــر اســاس اصــل
بقــای منطبــق تریــن ســازمان داد .یــک
رویکــرد مــی توانــد ایــن باشــد کــه ایــن
راه طبیعــت اســت و راه طبیعــت خــوب
اســت .ایــن بــا مقدمــه ای کــه پیشــتر
بحثــش شــد گــره خــورده کــه مــا نبایــد
خــاف طبیعــت عمــل کنیــم و اساســا
بــا بقــای منطبــق تریــن بــه عنــوان
چیــزی کــه بــه خــودی خــود خــوب
اســت برخــورد مــی کنــد .یــک رویکــرد
جایگزیــن ایــن اســتدالل اســت کــه ایــن
وســیله ای بــه دیگــر اهــداف اســت.
داروینیســت هــای اجتماعــی از ایــن ایــده
کــه فرگشــت پیشــرفتی ادامــه دار ایجــاد
کــرده اســتقبال کردنــد و بــاور داشــتند
کــه عنصــر حیاتــی ایــن پیشــرفت بقــای
منطبــق تریــن اســت .بنابرایــن آنهــا
مــی تواننــد اســتدالل کننــد کــه بقــای
منطبــق تریــن بــه ســادگی وســیله ای را
بــرای اهدافــی فراهــم مــی آورد کــه مــا
مســتقل از فرگشــت خــوب مــی پنداریــم.
در ایــن دیــدگاه ،دخالــت دولــت و تامیــن
اجتماعــی نــه بــه جهــت خــاف طبیعــت
بــودن بلکــه بــه ســبب اینکــه راه طبیعــی
زاینــده پیشــرفت بــوده و تــاش در
محــدود کــردن بــازار و یــا یــاری نیازمنــد
ســد راه پیشــرفت اســت ،نامطلــوب
هســتند.
البتــه مــا ممکــن اســت بپرســیم آیــا
هــدف وســیله را توجیــه مــی کنــد.
بــا ایــن حــال ،دشــواریهای اساســی
دیگــری دربــاره ایــن اندیشــه هــا وجــود
دارد .اندیشــه داروینیســت اجتماعــی بــر
پایــه ی چندیــن بدفهمــی از نظریــه
فرگشــت بنــا شــده اســت .بــرای شــروع،
اصطــاح بقــای منطبــق تریــن یــک
جورهایــی گمــراه کننــده اســت (.دقــت
کنیــد کــه ایــن اصطــاح را نــه دارویــن
بلکــه اسپنســر ســاخت) نظریــه فرگشــت
صرفــا یــک جنــگ هابــزی «همــه علیــه
همــه» نیســت .میــزان زیــادی از جنــگ
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و رقابــت در طبیعــت وجــود دارد امــا
انتخــاب همچنیــن میتوانــد همــکاری و
حتــی خیرخواهــی (دیگرخواهــی) محــدود
میــان موجــودات باشــد( .در بیــان زیســت
شناســی ،دیگرخواهــی هــر کاری کــه
ســودش بــه موجــود دیگــری بــه هزینــه
دیگرخــواه برســد تعریــف شــده در تمایــز
بــا همــکاری کــه بــرای هــر دو طــرف
درگیــر نفــع دارد ).بنابریــان ایــن گرایــش
هــا الزامــا ضــد طبیعــت نیســتند .ایــن
نخســتین بدفهمــی داروینیســت اجتماعی
اســت.
از نظــر بســیاری از نظریــه پــردازان مدرن
فرگشــت ،تنهــا در ســطح ژن هــا اســت
کــه طبیعــت همیشــه و اجتنــاب ناپذیــر
بــر اســاس اصــول مشــابه بــا ترجیحــات
داروینیســت اجتماعــی عمــل مــی کنــد.
تنهــا ژن هایــی بقــا پیــدا مــی کننــد
کــه ســهم آنهــا در نتایــج فنوتایــپ
شــان مــی تواننــد بــا ســرعت بیشــتری
از دیگــر نســخه هــای ژنهــای مشــابه
تکثیــر شــوند .اغلــب ژنهــا بــا همدیگــر
همــکاری کــرده ( بــرای نمونــه ،بــرای
ایجــاد موجــودات هماهنــگ کــه بتواننــد
آنهــا را نگهــداری و منتشــر مــی کننــد).
امــا ایــن کار را بــه گونــه ای انجــام مــی
دهنــد کــه در جهــت منافــع خودشــان
باشــد .هیــچ دیگرخواهــی در میــان
ژنهــا وجــود نــدارد ،و هیــچ ژنــی معــادل
تامیــن اجتماعــی نیســت .داروینیســت
اجتماعــی بــرای نجــات موضعــش بایــد
دیدگاهــی (نســبتا غریــب) را اتخــاذ کنــد
کــه بــر اســاس آن جوامــع انســانی بایــد
از شــرایط انتخــاب ژن هــا تقلیــد کننــد.
ولــی بــرای بنیــان نهــادن چنیــن نظامــی،
بایــد گرایشــات دیگرخواهانــه ی طبیعی را
ســرکوب کنیــم ،و بــه طــور مصنوعــی بــر
گرایشــات طبیعــی خودخواهانــه و رقابتــی
مــان تاکیــد کنیــم .متعاقبــا ،بــرای دنبــال
کــردن این شــیوه اســتدالل ،داروینیســت

اجتماعــی مجبــور بــه رهــا
کــردن ایــن دیــدگاه اســت
کــه مــا بایــد راه طبیعــت را دنبــال
کنیــم.
پــس تنهــا اســتداللی کــه باقــی مــی
مانــد ایــن اســت کــه انتخــاب طبیعــی
باعــث پیشــرفت مــی شــود .ولــی ایــن
دیــدگاه بدفهمــی مهــم دیگــری از
نظریــه دارویــن را نمایندگــی مــی کنــد.
فرگشــت معــادل پیشــرفت نیســت .اوال،
فرگشــت مســاله ی بهتــر شــدن دائــم
نیســت .وقتــی کــه محیــط تغییــر مــی
کنــد ،معیــار خــوب بــودن طــرح بــا
آن تغییــر مــی کنــد .از آن مهــم تــر،
انتخــاب هــر جهتــی را کــه احتمــال
اینکــه ژن متناســب بــا آن کپــی بشــود
بــی توجــه بــه اینکــه مــا آن را خــوب یــا
دلخــواه بــه هــر معنایــی بدانیــم ،ترجیــح
مــی دهــد .گرچــه انتخــاب ژنهــا مســبب
بعضــی چیزهــا کــه مــا خــوب مــی
پنداریــم  -بــرای نمونــه دیگرخواهــی -
هســتند .در عیــن حــال موجــب بســیاری
از آنچــه کــه بــد مــی دانیــم هــم
هســتند .در نتیجــه ،هیــچ دلیلــی نداریــم
کــه بگوییــم اصــول گزینــش گــری کــه
در میــان ژنهــا عمــل مــی کنــد الزامــا
بــه بهبــود جامعــه یــا افزایــش شــادی
در کل منجــر شــود و متعاقبــا دلیلــی بــر
پذیــرش اینکــه جامعــه بایــد بــر اســاس
ایــن اصــول اداره شــود نداریــم .ایــن
مالحظــات ،سســتی دیــدگاه داروینیســت
اجتماعــی را نمایــان مــی ســازد و نشــان
مــی دهــد که هیــچ رابطــه ضــروری بین
نظریــه ی فرگشــت و سیاســتهای لســه
فریســم وجــود نــدارد .در واقــع اگــر هــم
چیــزی باشــد ،ســاختار رنــج آور انتخــاب
طبیعــی بایــد از اســتدالل بــر ضــد ایــن
سیاســتها پشــتیبانی کنــد.
بازنگری تعهدات اخالقی
داروینیســم اجتماعــی ،نمونــه بــارز
تالشــی نــاکام در بیــرون کشــیدن نتایــج
اخالقــی از نظریــه فرگشــت اســت .در

ایــن بخــش ،مــن تــاش دیگــری را در
نظــر مــی گیــرم ،کــه مرتبــط بــا فهــم
پیچیــده تــری از نظریــه فرگشــت اســت.
ایــن دیــدگاه را جیمــز راشــل در کتــاب
«آفریــده شــده از حیوانــات» مطــرح مــی
کنــد :داللــت هــای اخالقــی داروینیســم.
راشــل رونــد مهمــی را در اخالقیــات
ســنتی غــرب شناســایی کــرد کــه او آن
را دکتریــن شــرافت انســانی مــی خوانــد.
بــر اســاس ایــن رونــد اندیشــه ،زندگــی
انســانی ارزش واالیــی دارد در حالــی کــه
زندگــی حیوانــات را مــی تــوان بــرای
اهدافمــان قربانــی کنیــم – همانطــور
کــه کانــت مطــرح کــرد ،نــوع بشــر بــه
خــودی خــود هــدف اســت در صورتــی
کــه حیوانــات تنهــا وســائلی بــرای
رســیدن بــه اهــداف مــا هســتند -اگرچــه
دیــگاه جهانشــمول داروینــی مســتقیما
بــا ایــن موضــع در تضــاد نیســت ،ریشــه
پایــه هایــی کــه بــر آن بنــا شــده و
دیدگاهــی کــه در آن معنــا دار مــی شــود
را سســت مــی کنــد .دکتریــن شــرافت
انســانی ریشــه در دیــدگاه انســان-
محــور پیشــا-داروینی از جهــان دارد و
بــر باورهایــی از قبیــل اینکــه روح خــدا
تنهــا در نــوع انســان دمیــده شــده و ایــن
دلیــل مــا را بــه طــور قابــل مالحظــه ای
از دیگــر موجــودات متمایــز مــی کنــد،
بنــا شــده اســت .امــا نظریــه فرگشــت،
چنیــن دیــدگاه هایــی را بــه چالــش مــی
کشــد .اوال ،مــواد خامــی کــه انتخــاب
طبیعــی بــر آنهــا عمــل مــی کنــد جهــش
هــای تصادفــی هســتند ،و اینکــه تاریــخ
فرگشــت بــا رویدادهــای ناگهانــی و
غیرقابــل پیشــبینی شــکل گرفتــه اســت،
نگــه داشــتن ایــن موضــع کــه انســان در
ذهــن خداونــد یــا بــر اســاس طرحــی از
پیــش تعییــن شــده آفریــده شــده دشــوار
اســت .بــه عــاوه ،چشــم انــداز فرگشــتی
دیدگاهــی را کــه مــا بــه گونــه ای مهــم
بــه دلیــل داشــتن عقــل متمایزیــم را بــه
چالــش مــی کشــد .عقــل بــه ســادگی
یــک تطابــق میــان بســیاری دیگــر
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اســت و مــا تنهــا حیوانــی میــان بســیاری
دیگریــم.
از ایــن منظــر ،ایــن ایــده کــه زندگــی
انســان ارزشــی بــی نهایــت دارد بــه نظــر
مشــاهده ای بســیار بــزرگ و غیرموجــه
در مــورد زندگــی بشــر اســت .بــر اســاس
نظــر راشــل ،ایــن موضــع نتایــج مهمــی
بــرای تعــدادی از مســائل در اخــاق
عملــی دارد .اگــر نهایتــا زندگــی انســان
مطلقــا مهــم نباشــد ،هیــچ دلیلــی وجــود
نــدارد کــه فــرض کنیــم وظیفــه حفــظ
جــان انســان همــواره از ســایر مالحظــات
 چــون شــادی آدمــی مهــم تــر اســت.پــس ،بــرای نمونــه خودکشــی و بهمرگی
داوطلبانــه را دیگــر نمــی شــود بــا دیــدگاه
شــر مطلــق رد کــرد .اگــر خودکشــی یــا
بهمرگــی بــرای فــردی مفیــد باشــند،
پذیــرش اینکــه الزامــا تحــت شــرایط
دیگــری نیــز نادرســت باشــند دشــوار
اســت.
دســته ی دومــی از نتایــج مرتبــط بــا
وضعیــت اخالقــی حیوانــات بــه غیــر
از انســان اســت .نظریــه فرگشــت بــر
ارتبــاط مــا بــا دیگــر حیوانــات تاکیــد
دارد و ایــن فکــر را کــه نــوع مــا قلــه
ای در رونــد پیشــرفت تکاملــی اســت
بــه اســتثنای مــواردی کــه بــا معیارهــای
دلبخواهــی و دســتچین داوری مــی
شــوند ،بــی اســاس مــی دانــد .همچنیــن
اعتمــاد مــا بــه ایــن فکــر کــه حیوانــات
دســتگاه هایــی بــدون آگاهــی هســتند
را کاهــش مــی دهــد ،دســت آخــر مــا
موجوداتــی خــودآگاه هســتیم (دســتگاهی
خــود آگاه) و از همــان رونــد فرگشــتی
بوجــود آمدیــم کــه هــر حیــوان دیگــری
آمــده اســت .در نتیجــه ،مــا نمــی توانیــم
امــکان اینکــه دیگــر حیوانــات ماننــد
انســان درد و رنــج را تجربــه کننــد نادیــده
بگیریــم .ایــن مالحظــات مدعاهــای
اخــاق دان هایــی را پشــتیبانی مــی

کننــد کــه مــی گوینــد مــا
ارزش جــان دیگــر حیوانــات را
دســت کــم گرفتــه ایــم .اگــر ایــن
دیــدگاه جــدی گرفتــه شــود ،نتایــج
مهمــی خواهــد داشــت .پیتــر ســینگر
اســتدالل مــی کنــد کــه وقتــی مــا بــه
دیگــر حیوانــات جایــگاه اخالقــی را کــه
مســتحقش هســتند اختصــاص مــی
دهیــم ،متوجــه مــی شــویم کــه پیــش
داوری مــا نســبت بــه دیگرگونــه هــا
همچــون هــر نــوع پیــش داوری دیگــر
همچــون نژادپرســتی و سکسیســم ،قابــل
اعتــراض اســت .بــه عــاوه او اســتدالل
مــی کنــد کــه میــزان درد و رنج ناشــی از
اســتبداد نــوع انســان بــر دیگــر حیوانــات
( ب ِویــژه در تولیــد غــذا و آزمایشــها) بــه
مراتــب از آنچــه سکسیســم و نژادپرســتی
و هــر گونــه دیگــر تبعیــض ایجــاد کــرده
بیشــتر اســت و بنابرایــن جنبــش آزادی
بخــش حیوانــات مهمتریــن جنبــش
آزادی بخــش در جهــان امــروز اســت.
ایــن گونــه پیشــنهادات ،گرچــه نتایــج
ضــروری منطقــی فرگشــت نیســتند،
از منظــر پیشــا داروینــی مطلقــا قابــل
تصــور نیســتند.
نـظــــریـــه فـــرگشـــت و
مـــــــرگ خــــوب و بــــد
نتایــج اخالقــی کــه برجســته کــردم
از واقعیــت هــای فرگشــت منتــج مــی
شــوند .بــا ایــن حــال ،تلویحــا درون
اســتدالل اصــول اخالقــی بنیــادی تــری
قــرار داشــت کــه از نظریــه فرگشــت
بدســت نیامــده بودنــد -بــرای نمونــه
اینکــه مــا بایــد هــر گونــه زندگــی را
براســاس ظرفیتــش در تــاب آوردن رنــج
ارزش گــذاری کنیــم .پــس ،بحــث در
تجانــس بــا نتیجــه پیشــین بــود کــه
گرچــه واقعیتهــا مــی تواننــد تصمیــم
هــای اخالقــی را نتیجــه دهنــد ،آنهــا
نمــی تواننــد اصــول نهایــی اخالقــی را
دیکتــه کنند.امــا ایــن مــا را بــا پرسشــی

بنیادیــن باقــی مــی گــذارد :چگونــه بــه
اصــول نهایــی اخالقــی برســیم؟
چگونــه بــه دانــش حقایــق اخالقی دســت
بیابیــم؟ پاســخهای بســیاری بــرای ایــن
پرســش ارائــه شــده اســت .برخــی مــردم
بــر آننــد کــه مــا حقایــق اخالقــی را از
طریــق قــوه رازآلــود شــهود بــه دســت
مــی آوریــم .دیگــر پاســخ محبــوب
مربــوط بــه ایــن ایــده اســت کــه
دانــش و دیــن ســاحت هــای جداگانــه
و ناهمپوشــانی هســتند .در ایــن رویکــرد
علــم محــدود بــه فراهــم کــردن دانــش
تجربــی اســت در حالــی کــه نقــش
دیــن فراهــم آوردن دانــش نســبت بــه
حقایــق اخالقــی اســت .موضعــی کــه
در ایــن بخــش مــورد بررســی قــرار مــی
گیــرد ایــن اســت کــه همــه ایــن گونــه
پیشــنهادات در ســایه نظریــه فرگشــت رد
خواهنــد شــد .دانــش بــه حقایــق اخالقــی
ممکــن نیســت چــرا کــه اصــا حقایــق
اخالقــی وجــود ندارنــد .ایــن دیــدگاه را
نبایــد بــا نســبی گرایــی اخالقــی کــه
مدعــی اســت همــه باورهــای اخالقــی
دســتکم در آن فرهنگــی کــه رعایــت
مــی شــوند درســتند ،خلــط کــرد .موضــع
گرفتــه شــده در ایــن بحــث پــوچ گرایــی
اخالقــی اســت ،ایــن دیــدگاه کــه همــه
باورهــای اخالقــی غلــط هســتند.
بــه شــکلی نظریــه فرگشــت از پــوچ
گرایــی اخالقــی در چنــد جهت پشــتیبانی
مــی کنــد .اول ،بســیاری بــر آننــد کــه
حقایــق اخالقــی وابســته بــه وجــود
خــدا هســتند .آنطــور کــه داستایوفســکی
گفــت «،اگــر خــدا نباشــد ،هــر کاری
مجــاز اســت - ».در بیانــی دیگــر ،هیــچ
خــوب و بــدی وجــود نــدارد .گرچــه
حقیقــت نظریــه فرگشــت بــا وجــود خــدا
در تضــاد نیســت ،ادعــای وجــود خــدا را
تضعیــف مــی کنــد .پیــش از دارویــن،
طراحــی نمایــان در گونــه هــای زنــده را
بــه دیــد بهتریــن دلیــل بــر وجــود خــدا
مــی دیدنــد .هرچنــد نظریــه دارویــن
تببینــی طبیعــی بــرای ایــن طراحــی
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ارائــه کــرد .بــه عــاوه ،انتخــاب طبیعــی
رونــدی بیرحمانــه و اســرافکار اســت
کــه مســاله شــر را بــه شــکل اســتداللی
علیــه وجــود خــدا بــه میــان مــی آورد.
پــس ،اگــر حــق
بــا داستایوفســکی
باشــد ،تــا انــدازه
نظریــه
ای
فرگشــت ریشــه
وجــود خــدا را
مــی زنــد ،ریشــه
اخــاق را نیــز
مــی زنــد .دومــا،
توضیحــات قابــل
اتــکای فرگشــتی
بــرای برخــی
احســاس
از
هــا و گرایشــات
اخالقــی
بنیــادی
مــا ارائــه شــده اســت.
بــرای نمونــه ،بــر اســاس
نظریــه دیگرخواهــی بــده
بســتانی رابــرت تریــور ،بســیاری از
واکنشــهای بنیــادی اخالقــی مــا را
انتخــاب طبیعــی بــرای فراهــم
کــردن روابــط همــکاری
و جلوگیــری از بهــره
کشــی در جریــان ایــن
گونــه ترتیبــات دوجانبــه
ســاخته و پرداختــه کــرده
اســت .براســاس نظــر برخــی
فیلســوفان ،چنیــن نتایجــی
آشــکار مــی کنــد کــه باورهــای
اخالقــی مــا توهــم هســتند و نــه بــه
خاطــر درســتی شــان بلکــه بــه دلیــل
آنکــه از لحــاظ زیســت شناســانه در
تنظیــم زندگــی اجتماعــی یــک حیــوان
بــه شــدت اجتماعــی کارآمــد هســتند .
بــه ماننــد نمونــه پیشــین حقیقــت
نظریــه فرگشــت باعــث شــکل گیــری

ایــن نتیجــه کــه حقایــق
عینــی اخالقــی نداریــم نمــی
شــود و برخــی نیــز علیــه ایــن
مــورد اســتدالل مــی کننــد .بســیاری
از اخــاق دانهــا اشــاره کــرده انــد کــه
وجــود حقایــق اخالقــی منطقــا وابســته
بــه وجــود خــدا نیســتند .بــه شــکلی
مشــابه حتــی اگــر طبیعــت اخالقــی

مــا ســوگیری فرگشــتی داشــته باشــد،
ممکــن اســت بــا ترتیــب اخــاق عینــی
در هــم مــی آمیــزد ،همانگونــه کــه
تطابقــات فیزیکــی بــا محیــط طبیعــی
موجــود زنــده ترکیــب مــی شــوند .بــه
بیانــی دیگــر ،وجــود حقایــق عینــی

اخالقــی همچنــان یــک امــکان منطقــی
اســت .در هــر صــورت ،اگــر ایــن همــه
چیــزی باشــد کــه بتــوان در پشــتیبانی
از چنیــن حقایقــی گفــت ،مــردم را مــی
تــوان بــه دلیــل قانــع نشــدن بخشــید.
هــر چــه باشــد ،ایــن امــکان منطقــی کــه
هیــچ حقیقــت اخالقــی وجــود نداشــته
باشــد بــا ایــن امــکان کــه وجــود داشــته
باشــند برابــر اســت .بــه عــاوه ،حتــی
اگــر حقایــق اخالقــی وجــود داشــته
باشــد ،نظریــه فرگشــت اخــاق
را بــا چالــش دیگــری مواجــه
مــی کنــد .از منظــر مــاده
گرایانــه داروینــی ،ذهــن
فعالیــت یــک مغــز
فرگشــت یافتــه
اســت و متعاقبــا
نمــی توانــد از
مــرگ بــدن نجــات
پیــدا کنــد همانطــور کــه
قلــب از بــاز ایســتادن نمــی
توانــد .امــا اگــر زندگــی پــس از
مرگــی وجــود نداشــته باشــد
هیــچ تعــادل نهایــی در
معیــار عدالــت در زندگی
پــس از مــرگ یــا
تناســخ نیــز وجــود
نخواهــد داشــت.
در اینجــا اهمیــت
ســوال حیاتــی
فلســفه اخــاق
آشــکار مــی شــود:
چــرا اخالقــی
باشــیم؟
ایــن
برخــی
گونــه پرسشــها
را ترســناک مــی
یابنــد و شــاید
ایــن واکنــش درخــوری هــم باشــد.
شــاید هــم نــه .چــرا کــه قطعــا امــکان
ارائــه چهارچــوب اخالقــی هــم راســتا
بــا نظریــه فرگشــت وجــود دارد .چنیــن
اخالقــی شــاید چنــان بــر ارزش شــرافت
یــا شــجاعت تاکیــد داشــته باشــد کــه
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معتــرف بــه نبــود بنیــان عینــی بــرای
اخــاق باشــد .هیــچ هــدف واالیــی
ورای رنــج مــا وجــود نــدارد ،کــه مــا
در جهــان پهنــاور و غیرشــخصی ناچیــز
هســتیم ،کــه وجــود در نهایــت هیــچ
معنــا و هدفــی نــدارد و اینکــه اثــرات
کارهــای مــا دســت آخــر بــدون هیــچ
ردی از بیــن خواهــد رفــت .مــا مــی
توانیــم بــه همــه اینهــا اعتــراف کنیــم
ولــی در تکاپــو باشــیم انــگار کــه زندگــی
معنــادار اســت و تــاش کنیــم جهــان
بهتــری بســازیم ،بــی هیــچ چشــم
داشــتی ،پیــروزی نهایــی ،پــاداش ابــدی
و یــا کارمــای نیکــی و البتــه بــدون
اینکــه دلیــل اســتواری داشــته باشــیم.
بــه هیــچ شــکلی نمــی تــوان اســتدالل
نمــود کــه مــردم محکــوم بــه پایبنــدی
بــه ایــن نــوع اخــاق هســتند ،چــرا کــه
اینــکار بــا اندیشــه ای کــه بــه شــکل
گیــری ایــن موضــع انجامیــد در تعــارض
اســت .ایــن اخالقــی اســت کــه افــرادی
کــه درخشــش زیبایــی معینــی را در
مهربانــی بــدون پــاداش و لــذت بــدون
هــدف و پیشــرفت بــدون دســتاورد مانــا
مــی یابنــد ،مــی تواننــد بپذیرنــد.
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اسپنسریسم
اجــتماعی
نتیم دالنی
ترجمه ساره عظیمی
هــرگاه اصطــاح داروینیســم اجتماعــی
رو میشــنوم منقبــض میشــوم و از
خــودم (و دانشــجویانم) میپرســم :
چــرا مــا اصطــاح داروینیســم اجتماعــی
را اســتفاده میکنیــم درحالیکــه آثــار
هربــرت اسپنســر تــا کنــون تطابــق بشــر
بــا محیــط اجتماعــی اش را توصیــف
کــرده اســت.
داروینیســم اجتماعــی متضمــن اعمــال
ایــده هــای داروینیســتی در مطالعــه
اجتمــاع انســانی میباشــد .تئــوری
فرگشــت دارویــن در گرماگــرم مشــاهدات
تجربــی اش از جهــان طبیعــی توســعه
پیــدا کــرد .علــی الخصــوص آنهایــی
کــه در طــول ســفر دریایــی وســیعش
بــرای اکتشــاف در [نــاو دریایــی] HMS
 Beagleدر اوایــل  1830ایجاد گشــت.
اوج ایــن ســفرها در آمریــکای جنوبــی و
جزایــر گاالپاگــوس روی داد .او متذکــر
شــد کــه گونــه هــای متنــوع مشــابه
پرنــدگان ،الک پشــتان و دیگــر حیوانــات
از یکدیگــر متمایــز میشــوند؛ بــه نحــوی
کــه بــه نظــر میرســد ایــن گونــه هــا بــا
محیــط پیرامونشــان مطابقــت یافتــه انــد.
دارویــن نتیجــه گرفــت آنهــا در طــول
میلیونهــا ســال فرگشــت یافتهانــد.
تئــوری دارویــن مبنــی بــر اینکــه چگونــه
فرگشــت روی میدهــد ایــن اســت
کــه جهــش ژنتیکــی (تغییــرات فیزیکــی
موروثــی اتفاقــی) گهــگاه اتفــاق میافتــد.

برخــی از ایــن جهشهــا
توانایــی هــای فــردی بــرای
بقــا در محیــط را ارتقــا میبخشــد،
بــرای همیــن وقتــی کــه ویژگیهــای
بهینــه اتفاقــی انتخــاب میشــوند[ ،ایــن
دســت جانــداران] شــانس بیشــتری بــرای
زندگــی و همچنیــن تولیــد مثــل دارنــد.
بعــد از آن ایــن ویژگیهــای جدیــد بــه
نســل بعــدی منتقــل میشــوند و ویژگــی
ارتقــا یافتــه بــه تدریــج در میــان جمعیــت
جانــداران بــه خاطــر ســودمندی و منافــع
گســترش مییابــد.
دارویــن انتشــار نتایــج تحقیقاتــش را در
گســتره وســیعی از نشــریات در اواخــر
دهــه  1830آغــاز کــرد .ایــده او مبنــی
بــر گزینــش طبیعــی تــا زمــان نامگــذاری
مقالــه اش « گرایــش گونــه هــا بــرای
شــکل دادن انــواع؛ و تــداوم گونــه هــا
و انــواع بــه طــرق طبیعــی گزینــش»
مشــخص و فصــل بنــدی شــده نگردیــده
بــود .تعــداد کمــی از مــردم در آن زمــان
بــه ایــن مقالــه توجــه نشــان دادنــد و
برخــی منتقدیــن هــم ادعــا میکردنــد کــه
چیــز جدیــد ارزشــمندی [از ایــن مقالــه]
بدســت نمیآیــد .دارویــن نهایت ـ ًا مفهــوم
گزینــش طبیعــی اش را یــک ســال بعــد
در قالــب کتابــی بــا عنــوان «خاســتگاه
گونــه هــا بــه وســیله گزینــش طبیعــی؛
یــا صیانــت از نســل /نــژاد مــورد توجــه در
نــزاع بــرای بقــا» منتشــر نمــود.
در همیــن اثنــا ،در قســمت دیگــری از
انگلســتان ،هربــرت اسپنســر (-1820
 )1903بــه خاطــر تئــوری هــای انقالبــی
اش رســوا شــده بــود .مشــاهدات اسپنســر
حاکــی از ایــن بــود کــه دقیقــ ًا ماننــد
گونــه هــای حیوانــی ،انســان هــا نیــز
بــه صــورت گســترده در سرتاســر ســیاره
پخــش شــده انــد و بــا انواعــی از آب و
هــوا و انــواع محیــط مواجهنــد .اسپنســر
از ایــن متعجــب بــود کــه چــرا بشــر
بــه ماننــد دیگــر حیوانــات مثــل الک

پشــتان و مارمولــک هــا در گســترهی
متنوعــی از گونــه هــای مجــزا رشــد و
نمــو نکــرده اســت .اسپنســر اســتدالل
میکنــد کــه انســانها بــا تغییــرات
در محیــط فیزیکــی ،از طریــق تغییــرات
فرهنگــی ،و نــه تغییــرات بیولوژیکــی،
ســازگار میشــوند .او تطبیــق فرهنگــی
موفــق را در خصــوص رویکــرد و فهــم
خــودش از بقــای اصلــح توصیــف
میکنــد .در ایــن رویکــرد ،نظری ـه بقــای
اصلــح بیــان میکنــد کــه آنهایــی کــه
بیشــترین موفقیــت را در تطبیــق بــا
تغییــرات فرهنگــی محیــط پیرامــون خــود
دارا میباشــند همــان هایــی هســتند کــه
بیشــترین احتمــال بــرای موفقیــت در
ســطح اجتمــاع را دارنــد .ایــن افــراد موفق
فوایــد تطبیــق فرهنگیشــان را بــرای
فرزندانشــان بــه جــا میگذارنــد .بعــاوه،
فرزنــدان بــه موقعیــت هــای بهتــر و
دارای منافــع بیشــتر در جامعــه عالقــه
مندنــد؛ و بنابرایــن در بهتریــن موقعیــت
بــرای فرگشــت بیشــتر از منظــر اقتصــاد
اجتماعــی میباشــند .بعــد از نســلهای
بســیار ،تعــدادی از افــراد بــه تجمــات
عالقــه و گرایــش پیــدا میکننــد کــه برخی
از هــم عصرانشــان تنهــا میتواننــد [بــه
ایــن ســطح از تجمــات] رشــک بورزنــد.
اسپنســر اســتدالل میکنــد کــه بــا وجــود
تکامــل بیولوژیکــی ،تکامــل فرهنگــی
یــک ضــرورت پیشــرونده بــوده کــه
نمیتوانســت متوقــف شــود.
در «آمــار اجتماعــی» ( )1851اسپنســر ادعا
کــرد کــه فرگشــت هــر اجتمــاع انســانی
ای در نهایــت یــک ماهیــت از بقــای
اصلــح اســت .بــر ایــن اســاس ،روندهــای
تکاملــی[ ،ماهیــت] نامناســب را تصفیــه
میکنــد[ ،بنابرایــن] نتیجــهی نهایــی
یــک جامعـهی پیشــرفته تــر خواهــد بــود.
اسپنســر تصریــح میکنــد کــه تطابــق
موفــق بــا تغییــر فرهنگــی یــک کلیــد
اســت ،اگــر افــراد و یــا جوامــع در محیــط
فرهنگــی باقــی بماننــد .بنابرایــن اسپنســر
بــاور داشــت کــه آن جوامعــی کــه بــا
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چالــش ضــرورت تغییــر فرهنگــی مواجــه
میشــوند اصلحنــد (و ازیــن طریــق)
بیشــترین احتمــال بقــا بــرای ایشــان
قابــل تصــور خواهــد بــود .بــرای مثــال،
اسپنســر تصدیــق میکــرد کــه نگهــداری
از فرزنــدان و وفــاداری بــه همســر در
طبیعــت انســانی ریشــه دارد .بــا ایــن
حــال ،جامعــه در صــورت ضــرورت اجــازه
تغییــر میدهــد؛ بــه عنــوان نمونــه شــاید
وقتــی کــه جمعیــت جامعــه ای
بســیار کــم شــود ،آن جامعــه
صــورت چندهمســری را اتخاذ
کنــد .در ایــن بــاره ،گویــی
اسپنســر گونــه ای از نســبی
گرایــی اخالقــی را پذیرفتــه
اســت :هنجارهــا قابــل انطباق
هســتند و اخالقیــات بایــد از
نقطــه نظــر فرهنــگ مــورد
نظــر فهمیــده شــوند .ایــن
نیــاز بــه انطبــاق اخالقــی
مخصوصـ ًا درســت اســت اگــر
تــداوم یــک جامعــه مشــروط
بــه تغییــر باشــد .اسپنســر،
ســپس طبیعــت بیولوژیکــی
بشــر را تصدیــق میکنــد ،امــا
اعــام مـیدارد کــه ایــن اصطــاح دائمـاً
اســتوار و ثابــت نیســت و آن انســانها
موضــوع تغییــر تکامــل اجتماعــی هســتند
 .اسپنســر نســبی گرایــی اخالقــی و
دالیــل تنــوع عــرف هــای اجتماعــی را در
اصــول اخــاق (پایــان یافتــه در )1897
برمیشــمرد.
در اصــول جامعــه شناســی ()1898

اسپنســر اهمیــت نیــاز اجتمــاع بــه تطبیــق
و ســازگاری بــا محیــط پیرامونــش از
طریــق فعالیــت اقتصــادی را توصیــف
کــرد .اسپنســر بــاور داشــت کــه جوامــع

صنعتــی بــه طــور مــداوم راه
هــای انجــام وظایــف اقتصــادی
راآزمایــش میکننــد .بعضــی از ایــن
راه هــا موفقیــت آمیــز اســت و برخــی
نیــز ناموفــق میشــود .بــا ایــن حــال،
صــرف پروســه آزمایــش راه هــای جدیــد
بــرای انجــام اعمــال اقتصــادی ،رشــد
و توســعهی تکنولوژیهــای جدیــد را
تهییــج و تحریــک میکنــد .و توســعه
تکنولــوژی هــای پیشــرفته ،یــک جامعــه
را بــرای بقــا در محیــط اقتصــاد جهانــی
اصلــح و منطبــق تــر میســازد .توســعه
فناوریهــای کامپیوتــری ،فنــاوری لیــزر

آن آن دســته ای خواهــد
بقــای اصلــح از ِ
بــود کــه عظیــم تریــن فعالیــت هــا و
مشــارکت هــای نظامــی را دارنــد؛ و
همــکاری نظامــی آن دســته همــکاری
ابتدایــی ای اســت کــه راه را بــرای دیگــر
انــواع فراهــم مــیآورد (؟) .فلــذا ایــن
ترکیــب جوامــع بــزرگ تــر بوســیلهی
اتحادیــه ای از انــواع کوچــک ترشــان
در جنــگ  ،و ایــن ویرانــی و انهــدام یــا
جــذب و درکشــی جوامــع کوچکتــر متحــد
نشــده بــه وســیله جوامــع بزرگتــر متحــد،
یــک رونــد غیــر قابــل اجتنــاب اســت کــه
از پــی آن گســتره ای از مردمــان تطبیــق
یافتــه بــرای زندگــی اجتماعــی
ریشــه انــواع کمتــر انعطــاف
یافتــه را از جــا میکنــد( ».ص)78:
بحــث اسپنســر در خصــوص
جوامــع نظامــی صنعتــی،
رهنمــون هایــی را بــرای درک
نظریــه تکاملــش [بــه مخاطــب]
اعطــا میکنــد .مطمئنــ ًا جنــگ
یکــی از شــدیدترین اَشــکال بقای
اصلــح را نشــان میدهــد.
اسپنسر علیه داروین؟
موضــوع اولیــهی مطالعــه [و

و علــم پزشــکی مثالهــای حــال حاضــر
تکامــل فرهنگــی را فراهــم مــیآورد
(یعنــی اسپنریســم اجتماعــی)  .در
جوامــع غربــی کــودکان بــرای اســتفاده از
رایانههــا آمــوزش میبیننــد .در گفتمــان
فرهنگــی و اقتصــادی ایــن اتفــاق بــه آنها
و جامعــه القــا میکنــد کــه آنهــا یــک
منفعــت عظیمــی را نســبت بــه جوامعــی
کــه از ایــن فناوریهــا بــی بهــره هســتند
دارا میباشــند.
اسپنســر اســتدالل میکنــد کــه پیشــرفت
در فنــاوری هــای نظامــی نیــز بــه اصلــح
شــدن جامعــه کمــک میکنــد .وی در
تکامــل جامعــه ( )1876ابــراز م ـیدارد:
«در تنــازع میــان جوامــع بــرای زندگــی،

کار] دارویــن دنیــای طبیعــی گیاهــان و
حیوانــات بــود؛ درحالیکــه دغدغــه اولیــه
اسپنســر جامعــه انســانی بــود .درک
ایــن موضــوع مــارا بــه بازگشــت بــه
پرســش مطــرح شــده در ابتــدای مقالــه
رهنمــون میســازد -چــرا مــا از اصطــاح
داروینیســم اجتماعــی اســتفاده میکنیــم
درحالیکــه بایــد از عبــارت «اسپنسریســم
اجتماعــی» اســتفاده کنیــم؟ داروینیســم
اجتماعــی احتمــا ًال اعمــال ایــده هــای
بیولوژیکــی دارویــن را در خصــوص جهان
اجتماعــی در بــر میگیــرد (یعنــی انتخــاب
طبیعــی) -امــا هربــرت اسپنســر ایــن
[ایــده] را بــا کار بــر روی [تئــوری] بقــای
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اصلــح از طریــق تکامــل فرهنگــی انجــام
داده اســت!
برچســب داروینیســم اجتماعــی بــر تعــداد
بســیار زیــادی از ایــده هایــی کــه در
جامعــه شناســی اسپنســر مــورد بحــث قرار
میگیــرد بــه کار گرفتــه میشــود .بــرای
مثــال ،ایــن [مفهــوم] در تعارضــات درون
گروهــی و رقابتهــا ،علــی الخصــوص
نقــش قــدرت و ثــروت ،اســتعمار و
امپریالیســم ،اصــول عــدم مداخلــه دولــت
در امــور اقتصــادی [(اقتصــاد آزاد)] ،جنــگ
گرایــی و برنامــه هــای اصــاح نــژادی
بــه کار گرفتــه میشــود .اسپنســر تمــام
ایــن مســائل را از منظــر بقــای اصلــح و
فرگشــت فرهنگــی مــورد بررســی قــرار
داد.
مطالعــات طبیعــی درخشــان دارویــن
بــر بســیاری از دانشــگاهیان گذشــته و
امــروز تاثیــر گذاشــته اســت کــه شایســته
تحســین بســیار اســت .بــا ایــن حــال
نکتــه ای کــه اینجــا پیــش روی مــا قــرار
دارد ایــن اســت کــه اسپنســر نیــز رهنمون
هــای بزرگــی را در خصــوص طبیعــت
فرهنگــی فراهــم آورد .بــه طــور خالصــه،
مطمئنــ ًا مفاهیــم «انتخــاب طبیعــی» و
«بقــای اصلــح» بــا یکدیگــر مرتبطنــد،
امــا بقــای اصلــح در اصطالحــات و
متــون فرهنگــی وجــود دارد .اکنــون
زمانــی اســت کــه بایــد ســهم اسپنســر
را بــا بکارگیــری اصطــاح «اسپنسریســم
اجتماعــی» دریابیــم ،هــرگاه کــه مفهــوم
انطبــاق مشــخصا بــرای جامعــه انســانی
بــکار مــیرود.
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ا شـــتبـا ه
داروین
چـــه بود؟
بررسی کتابی از جری فودر و ماسیمو پیاتلی پاملارینی
نوشته :ماسیمو پیگلیوچی
ترجمه :شقایق طالبی
رابطــه بیــن فلســفه و علــم همواره سرشــار
از عــدم درک متقابــل بــوده اســت ،در مورد
روابــط بیــن فزرند-والدیــن نیــز غالبـ ْا ایــن
درک متقابــل وجــود دارد .تلقی بســیاری از
دانشــمندان در مــورد فلســفه ،بــه تعبیــر
تلویحــی اســتیون وینبــرگ ،در بهتریــن
حالــت نســبت بــه یافتههــای علــم
یــک «تفســیر دلگشــا» اســت .از ســوی
دیگــر نیــز فیلســوفان غالبــ ْا نســبت بــه
اســتعمار فرهنگــی مداخلهگرانــه کــه
برخــی از دانشــمندان برجســته ماننــد
ادوارد اُ.ویلســون از آن اســتفاده میکننــد،
بیاعتمــاد هســتند.
وقتــی کــه پــای فرگشــت بــه میــان
ميآیــد ،اوضــاع پیچیدهتــر نیــز
میشــود .البتــه فرگشــت موضوعــی
اســت کــه از زمــان دارویــن عرصــه جــدل
و مباحثــه بــوده اســت و هنــوز هــم در
بســیاری از نقــاط جهــان ،بــه خصــوص در
ایــاالت متحــده ،اوضــاع بــه همــان ســیاق
پیــش مــیرود .ایــاالت متحــده همــان
جایــی اســت کــه جنگهــای فرهنگــی
بیــن فرگشــت و خلقــت بــه همــان
میــزان امریکایــی اســت کــه کوکاکــوال و
چیزبرگــر امریکایــی هســتند.
گاهــی فیلســوفان نســبت بــه فرگشــت
موضعــی اتخــاذ کردهانــد کــه دانشــمندان

بــه تعبیــری درســت آن
رویکــرد را جنونآمیــز دانســتهاند.
بــه عنــوان مثــال ،تلقــی معــروف کارل
پوپــر نســبت بــه نظریــه انتخــاب طبیعــی
ایــن گونــه اســت کــه بــه جــای یــک
فرضیــه علمــی آن را بــه عنــوان یــک
برنامــه تحقیقاتــی متافیزیکــی در نظــر
گرفتــه اســت .در حالــی کــه عمــ ْ
ا
منظــور پوپــر از ایــن تعبیــر ایــن نیســت
کــه نظریــه فرگشــت را پــس میزنــد،
امــا خلقتگراهــا همیشــه از او بــه عنــوان
روشــنفکر برجســتهای یــاد میکننــد
کــه نظریــه دارویــن را رد کــرده اســت.
خلقتگراهــا در نظــر نمیگیرنــد کــه
پوپــر بعدهــا وعلن ـ ْا نظــر خــود را اصــاح
کــرد .در پروپاگانــدای خلقتگراهــا هرگــز
بــرای ایــن تغییــر موضــع پوپــر جایــی
وجــود نخواهــد داشــت.
اخیــراْ شــاهد بودیــم کــه فیلســوف
برجســته تامــس نیــگل (نویســنده مقالــه
معــروف «خفــاش بــودن چــه کیفیتــی
دارد؟») در روزنامــه تایمــز ،مطالــب
کتــاب «امضــاء درون ســلول» را تأییــد
کــرده اســت .ایــن کتــاب نوشــته اســتفن
میــر اســت و نــگاه مثبتــی بــه طراحــی
هوشــمند دارد .بــا ایــن حــال ،بــزرگ ترین
اشــتباه را بایــد بــه کتــاب «اشــتباه داروین
چــه بــود» اطــاق کــرد ،کــه حاصــل
همــکاری جــری فــودر ،فیلســوف ذهــن
و ماســیمو پیاتلــی پالمارینــی ،دانشــمند
علــوم شــناختی اســت .بخــش جالــب

ماجــرا ایــن اســت کــه هیچیــک از
ایــن دو نفــر ،نــه زیستشــناس تکاملــی
هســتند و نــه فیلســوف علــم.
ادعــای ایــن کتــاب نســبت ْا کمحجــم ایــن
اســت کــه میخواهــد نشــان بدهــد چــرا
دانشــمندان و فیلســوفان علــم ،در درک
فرگشــت طــی  150ســال گذشــته اشــتباه
کردهانــد و ظاهــراْ هیــچ کــس متوجــه
ایــن اشــتباه بــزرگ نشــده اســت .بــرای
ایــن کار از یــک حملــه دو جانبــه اســتفاده
میکننــد .بــه ایــن صــورت کــه کتــاب
بــه دو بخــش تقســیم میشــود ،گمــان
میکنــم کــه بخــش بیشــتر کتــاب را
پیاتلــی پالمارینــی کار کــرده اســت (نیمــه
اول) و بخــش دیگــر را فــودر بــه عهــده
گرفتــه اســت (نیمــه دوم).
بخــش اول ایــن کتــاب ادعــا میکنــد
کــه «داروینیســم» (اصطالحــی کــه
عمدتــ ْا توســط خلقتگراهــا اســتفاده
میشــود ،هرچنــد کــه نویســندگان ایــن
کتــاب قطعــ ْا از پیــروان گرایشــی تــا
ایــن حــد ســادهلوحانه نیســتند) بیــش
از حــد بــر روی علــل خارجــی تغییــرات
بیولوژیکــی ،بــرای مثــال روی مســئله
انتخــاب طبیعــی ،تأکیــد میکنــد و
مکانیســمهای داخلــی را نادیــده گرفتــه
اســت.
ایــن بحــث در واقــع یکــی از بحثهــای
قدیمــی در زیستشناســی اســت کــه
بــه دوران قبــل از دارویــن بازمیگــردد،
امــا پیاتلــی پالمارینــی و فــودر طــوری
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مطالــب کتــاب را نوشــتهاند گویــی
زیستشناســان مــدرن بــه طــور
کامــل از پیشــرفت در زیستشناســی
مولکولــی ،ژنتیــک و زیستشناســی
رشــد بیاطــاع بودهانــد .در واقــع،
خــود دارویــن از همــان ابتــدا در مــورد
مکانیســمهای متعــدد تغییــرات تکاملــی
صحبــت کــرده و صراحتــ ْا خواننــدگان
خــود را بــه «قوانیــن همبســتگی رشــد»
ارجــاع داده بــود .قوانیــن همبســتگی رشــد
عبــارت از ایــن واقعیــت اســت که ســاختار
درونــی موجــودات زنــده محدودیتهایــی
را تحمیــل میکنــد و بــه فرگشــت
جهــت میدهــد ،چــرا کــه تغییــرات
خــاص یــا خیلــی محتمــل هســتند یــا بنــا
بــر وضعیــت طبیعــی اجــداد و دودمــان،
غیرممکنانــد .بنابرایــن ،حیرتانگیــز
اســت کــه فــودر و پیاتلــی پالمارینــی بــا
مطــرح کــردن پرســش «چــرا خوکهــا
پــرواز نمیکننــد» ،بــر ایــن گماننــد کــه
بــرگ برنــدهای در برابــر نظریــه انتخــاب
طبیعــی رو کردهانــد .معنــای ضمنــی ایــن
پرســش ایــن اســت کــه ایــن مســئله قطع ْا
بــه دلیــل عــدم امــکان انتخــاب نیســت،
چــرا کــه بــه وضــوح ممکــن اســت پــرواز
بــرای خوکهــا مزایایــی داشــته باشــد.
چنانکــه ایــن اتفاق بیفتــد ،زیستشناســان
پاســخ بســیار خوبــی بــرای ایــن ســؤال
دارنــد کــه شــامل محدودیتهــای
شناختهشــدهای اســت کــه بــه مهــرهداران
بــه واســطه زیستشناســی رشــد و
ژنتیکشــان در برابــر فرگشــت پــرواز
تحمیــل شــده اســت .هیــچ رمــز و رازی
در ایــن ســؤال مســتتر نیســت و بحرانــی
بــرای داروینیســم محســوب نمیشــود.
بخــش دوم کتــاب «اشــتباه دارویــن چــه
بــود» بــه مراتــب عجیــب و غریبتــر
اســت .ایــن بخــش کتــاب یــک حملــه
فلســفی اســت ،بنابرایــن گمــان مــن بــر
ایــن اســت کــه تــا حــد زیــادی محصــول
تفکــر فــودر اســت .ایــده اصلــی این اســت

کــه چــون انتخــاب طبیعــی از
احتمــاالت بدیــل واقعیــت [نتایــج ممکــن
جایگزیــن] پشــتیبانی نمیکنــد ،پــس
نمیتوانــد یــک نظریــه علمــی باشــد.
فــودر از مــا میخواهــد کــه قورباغههــا را
در نظــر بگیریــم کــه از طریــق دراز کردن
ســریع زبــان خــود بــرای شــکار مگسهــا
تکامــل یافتهانــد .زیستشناســان اظهــار
میکننــد کــه انتخــاب طبیعــی بــه اجــداد
قورباغههــا کمــک کــرده اســت تــا در

شــکار مگــس بــه ایــن روش ،بهتــر و
بهتــر شــوند .در ایــن رونــد ،قورباغههایــی
کــه کمتــر در ایــن کار موفــق بودنــد یــا
اساس ـ ْا قــادر بــه انجــام ایــن کار نبودنــد،
حــذف میشــدند( .در ضمــن ،اکنــون
میتوانیــم انتخــاب طبیعــی را در حفــظ و
یــا بهبــود آن رفتــار ،هــم در آزمایشــگاه و
هــم بــه صــورت میدانــی ،بســنجیم)
بــه گفتــه فــودر و پیاتلــی پالمارینــی« :بله،
امــا چگونــه انتخــاب طبیعــی توانســت
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بــر روی کل زمیــن بــه طــور خــاص
شــامل شــکار مگسهــا باشــد؟ چگونــه
زیستشناســان میتواننــد احتمــاالت
بدیــل واقعیــت را در نظــر نگیرنــد؟ چگونــه
ایــن احتمــال را در نظــر نمیگیرنــد کــه
قورباغههــا بــه جــای تکامــل بــرای شــکار
فینفســه مگسهــا ،بــرای گرفتــن
لکههــای تیــر ه جنبنــده مقابــل خــود کــه
اتفاقــ ْا شــبیه مگسهــا هســتند تکامــل
یافتــهانــد؟» بــه عبــارت دیگــر ،بــدون
نســبت دادن عمــل معنــادار بــه فرآینــدی
طبیعــی ،چگونــه زیستشناســان
میتواننــد ادعــا کننــد کــه ایــن انتخــاب
بــه علــت بــوده اســت و بــه علــت کــه
میتوانــد بــا ارتبــاط داشــته باشــد ،نبــوده
اســت؟ نســبت دادن عمــل معنــادار (کــه
مفهومــی متمایــز از قصدمنــدی اســت)،
ظرفیتــی ذهنــی بــرای کنــش بــا توجــه
بــه معنــای کلمــات اســت ،ماننــد انجــام
کاری بــه هــر دلیلــی کــه ممکــن اســت.
امــا حتــی اگــر زیستشناســان در مــورد
انتخــاب طبیعــی از انتســاب عمــل معنــادار
بهــره بــرده بودنــد ،بــا توجــه بــه اینکــه
انتخــاب طبیعــی نــه قانونــی طبیعی اســت
و نــه نتیجــه عاملیتــی هوشــمند ،چگونــه
میتواســتند بــه ایــن کار مشــروعیت
ببخشــند؟
اگــر تــا بدیــن جــای متــن شــما نیــز
احســاس ســردرگمی مــی کنیــد ،هماننــد
زیستشناســان و فیلســوفان دیگــری
شــده ایــد کــه ایــن کتــاب را بررســی
کــرده انــد .زیستشناســان بــه مــدت
طوالنــی از اینکــه فرگشــت ممکــن اســت
بــر یــک خصیصــه بــه صــورت مســتقیم
عمــل نکنــد ،بلکــه تنهــا بــه خصیصــه
ای مرتبــط عمــل کنــد آگاه بــوده انــد .در
ـاب شــکار مگــس واقع ـ ْا
مثــال بــاال ،انتخـ ِ
انتخــاب شــکار هــر چیــزی
بــه معنــی
ِ
اســت کــه مثــل مگــس رفتــار مــی
کنــد ،کــه فــارغ از اینکــه ارزش غذایــی
آن چــه باشــد .بــه همیــن دلیــل اســت

کــه فرضیههــای مربــوط
بــه انتخــاب طبیعــی معمــو ًال بــا
اســتفاده از تجزیــه و تحلیلهــای
عملکــردی کــه ریشــه در فیزیولــوژی،
ژنتیــک و زیستشناســی تکاملــی دارنــد،
آزمــوده مــی شــوند .بــه همیــن دلیــل
هــم هســت کــه هــرگاه امکانــش باشــد
مشــاهدات مربــوط بــه انتخــاب بــا آزمــون
هــای دســت کاری شــده ترکیــب مــی
شــوند ،آزمــون هایــی کــه بتواننــد بیــن
مگــس و مثــا «نقــاط ســیاهی کــه
جلــوی زبــان در حــال حرکــت هســتند»
تمایــز ایجــاد کننــد باشــند.
مدتهاســت کــه فیلســوفان علــم بــا
مســئله نســبت دادن عمــل معنــادار
[بــه فرآیندهــای طبیعــی] کــه فــودر
و پیاتلــی پالمارینــی تظاهــر کردهانــد
کــه بــه صــورت ناگهانــی بــه کشــف
آن نائــل آمدهانــد ،درگیــر هســتند و
بــه آن پرداختهانــد .پاســخ ایــن ســوال
در تمایــز بیــن انتخــاب بــه منظــو ِر و
دلیــل ،نهفتــه اســت .در
انتخــاب بــه
ِ
مــورد قورباغههــا ،میتوانیــم بگوییــم
کــه انتخــاب بــه منظــو ِر شــکار مگــس
صــورت میگیــرد ،امــا بــه عنــوان یــک
نتیجــه فرعــی ،ایــن امــکان نیــز وجــود
ـل گرایــش بــه
دارد کــه انتخــاب بــه دلیـ ِ
شــکار هــر موجــود ریــز کوچکــی باشــد
کــه در میــدان دیــد قورباغــه پیداســت و
شــباهتی کافــی نیــز بــه مگــس دارد .در
ضمــن ،ایــن تفــاوت در ایــن اســت کــه
چــرا ،بــر خــاف بــاور عمومــی ،انتخــاب
طبیعــی یــک فرآینــد کمالگــرا نیســت -
چــرا اشــتباه میکنــد و ناکارآمــد اســت،
بــازده هــر نتیجــه بــه انــدازه کافــی خــوب
بــرای بقــا و تولیــد مثــل اســت.
راه دیگــر بــرای درک چگونگــی اســتدالل
عجیــب فــودر و پیاتلــی پالمارینــی در
دریافــت ایــن نکتــه اســت کــه اگــر
حــق بــا آنهــا باشــد و تنهــا فرضیههــای
قانونماننــدی کــه از احتمــاالت بدیــل
واقعیــت حمایــت میکننــد واجــد
انتســاب بــه جایــگاه علمــی باشــند ،در

ایــن صــورت نــه فقــط زیستشناســی
تکاملی(فرگشــتی) بلکــه همــه علــوم
تاریخــی بــر بــاد خواهــد رفــت .ایــن
مگسهــا در مقابــل تمــام دانــش
پساپوزیتیویســتی در فلســفه علــم قــد
علــم کردهانــد.
در پایــان کتــاب ،خواننــده بــه احتمــال
زیــاد خواهــد پرســید کــه فــودر و
پیاتلــی پالمارینــی ،چــه نظریــهای را بــه
جــای نظریــه انتخــاب طبیعــی پیشــنهاد
ظاهــرا فرامــوش دســتور
میکننــد؟
ْ
بیکــن کــه هــر انتقــاد (وجــه منفــی) بایــد
بــا یــک اســتدالل مثبــت (وجــه مثبــت)
همــراه اســت ،فــودر و پیاتلــی پالمارینــی
زحمــت ارائــه هیــچ روایــت جایگزیــن
محتملــی را بــه خــود نمیدهنــد .احتمــا ْال
بــه همیــن دلیــل اســت کــه ایــن کتــاب
تــا بدیــن حــد کمحجــم و نابســنده اســت.
هــراس مــن از ایــن اســت کــه تنهــا
نتایــج حاصــل از کتــاب «اشــتباه دارویــن
چــه بــود» ،ایــن باشــد کــه دســتاویزهای
بیشــتری بــرای خلقتگراهــا فراهــم کنــد
(علیرغــم ســلب مســئولیت خــودآگاه
نویســندگان کتــاب در قبــال این مــورد) و
یــک بــار دیگــر رابطــه بیــن فلســفه و علم
را بــه عقــب برانــد .رفــع آثــار ایــن آســیب،
کار زیــادی را بــر دوش فیلســوفان علــم
خواهــد نهــاد.
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فرگشت نظریه فرگشت
ماســیمو پیــگــلیوچی
مرتجم :پریسا دبستانی

مســلما تکامــل یکــی از عمیقتریــن و
بحثبرانگیزتریــن ایدههایــی اســت کــه
تــا کنــون بــه ذهــن بشــر رســیده اســت.
کتــاب خواســتگاه گونههــا ،هنگامــی
کــه در  ۱۵۰ســال قبــل منتشــر شــد ،پــر
مخاطــب بــود و یکــی از کتابهــای تعییــن
کننــده در تاریــخ علــم باقــی مانــد .امــا
بــا وجــود ایــن واقعیــت کــه دیــدگاه
داروینــی از جهــان بــه ســرعت بــه وســیله
دانشــمندان پذیرفتــه شــد ،امــروزه بیش از
نیمــی از مــردم ایــاالت متحــده هنــوز آن
را نپذیرفتــه انــد ،زیــرا بــه نظــر میرســد
کــه دیــدگاه آنهــا در ایــن مــورد کــه مــا
چــه کســی هســتیم ،از کجــا آمدهایــم
و بــرای چــه اینجــا هســتیم را نابــود
خواهــد کــرد.
امــا نظریــه تکاملــی کــه
امــروزه بــه وســیله
د ا نشــمند ا ن

پذیرفتــه شــده ،بیشــتر از
آن چیــزی کــه فیزیــک مــدرن،
نیوتنــی اســت ،داروینــی نیســت و
در واقــع تمــام حــوزه زیستشناســی
تکاملــی همچنــان دســتخوش یــک
تجدیدنظــر و گســترش دیــدگاه در تاریــخ
و ارتبــاط آن بــا حیــات اســت .بــا وجــود
ناآگاهــی اغلــب مــردم ،نظریــه تکامــل از
زمــان دارویــن تــا کنــون ســه اصــاح
عمــده را پشــت ســر گذاشتهاســت و در
میانــه چهارمیــن گام تکامــل آن اســت.
در ایــن مقالــه نشــان خواهــم داد کــه
هیــچ یــک از ایــن تغییــرات متناســب
بــا مفهــوم جابجایــی پارادایــم مــورد
نظــر تومــاس کوهــن ،فیلســوف علــم،
نیســت .در واقــع تنهــا جابجایــی عمــده
چشــمانداز زیســت شناســی تکاملــی،
دقیقــا در همــان آغــاز و بــا دســتان خــود
چارلــز دارویــن رخ داد.
فرگشت ورژن  ۱.۰و ۱.۱
ایــده فرگشــت بــه معنــی یــک تغییــر
زیستشــناختی تمــام مــدت -بــا دارویــن
آغــاز نشــده اســت .از زمــان فیلســوفان
پیــش از ســقراط ایــن ایــده وجــود
داشــته و چندیــن نویســنده
ویکتوریــا
عصــر
ماننــد پدربــزرگ
د ا ر و یــن

اراســموس نیــز بــه وضــوح بــا ایــن ایــده
َور رفتهبودنــد .بــا ایــن حــال فرگشــت
تنهــا پــس از مطــرح شــدنش توســط
دارویــن در کتــاب خاســتگاه کــه او بــه
عنــوان یــک مباحثــه طوالنــی بــه آن
ارجــاع کــرده اســت ،بــه یــک نظریــه
علمــی بــدل شــد( .نــگارش آن چندیــن
ســال زمــان بــرد و بــا آگاه شــدن از
اینکــه آلفــرد راســل واالس؛ یــک طبیعــت
شــناس بســیار جــوان؛ بــه طــور مســتقل
بــه ایــن نتیجــه رســیده بــود و آمــاده
انتشــار آنهــا بــود ،دارویــن در چــاپ اثــر
خــود شــتافت).
بینــش بنیادیــن دارویــن بــر روی هــزاران
مشــاهده و دو اصــل او بنــا شــده بــود:
نــژاد مشــترک و انتخــاب طبیعــی .بــر
مبنــای مطالعــات دقیــق او از صفــات
ویــژه و توزیــع گونههــا در سراســر
جهــان ،دارویــن یــک اســتنباط قــوی
بــرای رســیدن بــه ایــن نتیجــه ارائــه کــرد
کــه تمــام موجــودات زنــده دارای اجــداد
مشــترک هســتند و از ایــن رو بــه وســیله
یــک فرآینــد «هبــوط بــا تغییــرات» بــه
یکدیگــر مرتبــط میشــوند .امــا چــه
چیــزی اصــاح را انجــام مــیداد؟
یــک پاســخ روشــن ایــن بــود :انتخــاب
طبیعــی .همانطــور کــه میبینیــد،
مشــکل تریــن چیــز بــرای توصیــف در
زیستشناســی تناســب واضــح بیــن
جانــداران و محیــط پیرامــون آنهــا
بــود :بــه وضــوح پرهــا بــرای
پــرواز بودنــد ،چشــمها
بــرای دیــدن ،تــار
عنکبــوت بــرای
بــه دام
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انداختــن
حشــر ا ت ،
و بــه همیــن
ترتیــب .ایــن جنبــه
مهندســی ســاختارهای
ایــن
زیستشــناختی،
«بــرای چیــزی بــودن» ،همانطور
کــه گاهــی نامیــده میشــود ،چیــزی
بــود کــه اغلــب مــردم حــال حاضــر را
هماننــد تقریبــا همــه افــراد در زمــان
دارویــن بــرای اســتناد کــردن بــه
طراحــی هوشــمند ســوق داد اگــر ایــن
ســاعت اســت ،بنابرایــن حتمــا بایــد یــک
ساعتســاز باشــد؛ اگــر ایــن بــال اســت،
حتمــا بایــد یــک ســازنده بــال وجــود
داشتهباشــد.
امــا دارویــن موفــق بــه پیشــنهاد و
جمــعآوری شــواهد موثــر بــرای -یــک
مکانیــزم جدیــد شــد کــه زیستشناســی
را از چنــگال الهیــات طبیعــی رهایــی
میبخشــید و بــه حــوزه علــم مــیآورد.
نکتــه نغــز ایــن اســت کــه ،ایــده انتخــاب
طبیعــی از یــک انتخاب ســاختگی انســانی
الهــام گرفتــه اســت (بــه عبارتــی ،حیوانات
انتخــاب گــر یــا اصــاح نباتــات) بــه
وضــوح خــود گونــه ای از طراحــی
هوشــمند -نتیجــه شــده بــود .دارویــن
گمــان کــرد اگــر تنــوع ارثــی بیــن
موجــودات زنــده بــرای خصیصههایــی
وجــود داشــته باشــد کــه بــر ســازگاری
آنهــا بــا محیطشــان تاثیــر میگــذارد
(بــه عنــوان مثــال زنــده مانــدن و
تولیدمثــل) آنــگاه آنهایــی کــه بیشــترین
خصیصــه ســازگاری را دارنــد ،شــانس
بیشــتری را بــرای انتقــال بــه فرزنــدان

خواهنــد داشــت .ایــن
در یــک فرآینــد پیوســته
از هبــوط بــا اصــاح نتیجــه
خواهــد شــد ،جایــی کــه اصالحــات
تصادفــی نیســتند (طبــق آن چیــزی کــه
بــه غلــط بــه وســیله خلقــت گرایــان
اظهــار میشــود) ،امــا در مســیر یــک
توانایــی بهبــود یافتــه موجــودات بــرای
فعالیــت در محیــط پیرامونشــان هســتند.
دقــت نماییــد کــه نظریــه میتوانــد بــه
صــورت یــک فــرم ’اگــر  ...آنــگاه‘...
بیــان شــود یــک نتیجهگیــری اســتقرایی
کــه صحیــح خواهــد بــود اگــر فرضیــه
مقــدم صحیــح باشــد .همانطــور کــه
اتفــاق میافتــد ،زیستشناســان بارهــا و
بارهــا تائیــد کردهانــد کــه فرضیــه مقــدم
دارویــن حقیقتــا صحیــح اســت.
ممکــن اســت توجــه کردهباشــید کــه
چنیــن فرضیــه مقدمــی وراثــت اســت:
خصیصههــای ممتــاز بایــد ارثــی باشــند،
یــا انتخــاب طبیعــی قــادر بــه اعمــال
هیــچ تغییــر بلنــد مــدت در جمعیــت
نخواهــد بــود .دارویــن آگاه بــود کــه بــه
یــک نظریــه وراثــت ،مجــزا از ایــده نــژاد
مشــترک و انتخــاب طبیعــی نیــاز دارد.
وراثــت یــک واقعیــت بــود ،همانطــور
کــه همــه مــا از شــباهت بیــن والدیــن و
فرزندانشــان در تمــام گونههــا میبینیــم،
امــا چــه چیــزی ایــن حقیقــت را توضیــح
مــیداد؟
دارویــن بــا یــک جفــت از ممکنهــا از
ایــن ســو بــه آن ســو میجهیــد کــه کــدام
یــک از آنهــا بــه صــورت قابــل توجهــی
خــوب اســت .گاهــی اوقــات او راهحلــی
کــه در آغــاز قــرن نوزدهــم به وســیله ژان
باتیســت المــارک در فرانســه ارائــه شــده
بــود را در نظــر میگرفــت کــه موجــودات
زنــده میتواننــد ظاهــر و رفتــار خــود را
در پاســخ بــه تغییــرات محیطــی اصــاح
کننــد .ایــن اصــاح بــه نوعــی توســط

نســل آینــده بــه ارث بــرده
میشــود .ایــن بــه اصطــاح
«بــه ارث بــردن مشــخصات
اکتســابی» نامیــده میشــد .امــا قبــا،
در زمــان دارویــن شــواهد تجربــی قانــع
کننــدهای وجــود داشــت کــه المارکیســم
کاربــرد نــدارد .ســپس دارویــن نظریــه
وراثــت خــود را بــر مبنــای یــک ایــده
بــا عنــوان «وراثــت کــور» پیشــنهاد کــرد
همچنیــن هنگامــی کــه یــک غیرمبتــدی
بــا واقعیــت مواجــه میشــود ،همانطورکــه
زیستشناســان خودشــان بــه ســهولت
تصدیــق میکننــد.
نســبتا طعنهآمیــز اســت کــه پاســخ بــه
پرســش وراثــت کــه در زمــان دارویــن
ایجــاد شــده بــود ،بــه وســیله کشــیش
آگوســتینی ،جــورج منــدل ،پاســخ داده
شــدهبود .تحقیقــات منــدل تــا آغــاز
قــرن بیســتم نادیــده گرفتــه شــده بــود،
بیشــتر بــه خاطــر اینکــه او آنهــا را در
یــک مجلــه گمنــام منتشــر کــرده بــود
و بنابرایــن آنهــا بیــن زیستشناســان
بــا نفــوذ عصــر خــود کمتــر شناختهشــده
بودنــد .عــاوه بــر ایــن همانطــور کــه
بــه زودی اشــاره خواهــم کــرد ،هنگامــی
کــه کارهــای منــدل دوبــاره پیــدا شــد،
بــه نظــر مــی آمــد ضربــه مهلکــی بــه
داروینیســم اســت.
پیــش از پایــان قــرن نوزدهــم ،اولیــن
جابجایــی از داروینیســم بــه چیــزی
کــه نئوداروینیســم شــناخته میشــد را
شــاهد بودیــم :اصطالحــا نظریــه تکامــل
 .۱.۱نئوداروینیســم ایــدهای بــود کــه بــه
وســیله آلفــرد راســل واالس (کســی کــه
همزمــان [بــا دارویــن] انتخــاب طبیعــی
را کشــف کــرده بــود) و زیستشــناس
آلمانــی آگوســت ویســمن بیــان شــده
بــود ،کــه المارکیســم کامــا خــارج
از ایــن حــوزه بــود ،و از ایــن رو هــر
پاســخی بــه پرســش وراثــت بایــد در
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نظــر میگرفــت کــه موجــودات زنــده،
ســلولهای زایــا (ســلولهای جنینــی) را
کــه منتقــل کننــده وراثــت هســتند بــه
طــور کامــل از ســلولهای بــدن (ســلولهای
ســوماتیک) جــدا میکننــد .همچنیــن
تفکیــک جنینــی -ســوماتیک ویســمن
بــه دور از یــک [نظریــه] فراگیــر از کار
درآمــد (گیاهــان ایــن کار را نمیکردنــد)،
نئوداروینیســم مراحــل را بــرای دو
فصــل آینــده در پیشــینه نظریــه تکامــل
پایهریــزی کــرد.
تکامل ورژن  ۲.۰و ۲.۱
ورژن اصلــی نظریــه تکامــل در آغــاز
قــرن بیســتم در بحــران بــود زمانــی
کــه تاریخنویســان علــم «گرفتگــی»
داروینیســم را مصطلــح کــرده بودنــد .عــده
کمــی از مــردم نســبت بــه ایــده نــژاد
مشــترک تردیــد داشــتند ،امــا انتخــاب
طبیعــی هنــوز بــه عنــوان یــک مکانیــزم
مناســب یــا حتــی مهــم بــرای تغییــرات
تکاملــی پذیرفتــه نشــده بــود و عــاوه بــر
آن مــوارد ســرزنش نظریــه گمشــده وراثت
وجــود داشــت .در واقــع ،بالفاصلــه بعــد از
کشــف دوبــاره کارهــای منــدل همــه چیــز
بدتــر شــد زیــرا بــه نظــر میرســید کــه
طبیعــت گسســته جهشهــا و وراثــت
آنهــا طبــق قانــون منــدل ،در تضــاد بــا
فرضیــات دارویــن باشــدکه در آن تکامــل
بــا تغییــرات تدریجــی شــامل عناصــر
کمــی (بــرای مثــال نــا گسســته) پیــش
مــیرود.
یــک گــروه برجســته از زیستشناســان
نظــری ،نئوداروینیســم و مندلیســم را در
مقالههایــی کــه بیــن ســالهای ۱۹۱۸
و  ۱۹۳۰چــاپ کردنــد ،تطبیــق دادنــد.
رونالــد فیشــر ،جــی .بــی .اس .هالــدان،
و ســوال رایــت نشــان دادنــد کــه
تضــادی بیــن دیــدگاه داروینــی و مندلــی
وجــود نــدارد ،بلکــه مندلیســم کــه طــی

تحلیلهــای آمــاری بــرای موضــوع
تغییــرات کمــی خصیصههــا تعمیــم یافتــه
بــود ،نظریــه وراثتــی بــا تحقیقــات زیــاد
بــود ،چیــزی کــه دارویــن از آن دوری
کــرده بــود .تکامــل  ۲.۰متولــد شــد!
طــی دو دهــه آینــده ،بیــن اواخــر دهــه
 ۱۹۴۰تــا اویــل  ،۱۹۵۰گــروه دیگــری
از زیستشناســان ،شــامل تئودوســیوس
دوبژانســکی ،جولیــان هاکســلی (نــوه
بولــداگ دارویــن (ســگ مراقــب دارویــن)،
تومــاس هاکســلی) ،ارنســت مایــر ،جــورج
گیلــور سیمپســون و جــورج لدیــارد
اســتبینز ،دیــدگاه مــا در مــورد تکامــل را
در چندیــن مســیر جدیــد گســترش دادنــد.
کار مشــترک آنهــا نشــان داد کــه جهــش
و انتخــاب طبیعــی چگونــه میتوانــد
تغییــرات بلنــد مــدت یافتههــای فســیلی
را توضیــح دهــد .چگونــه گونهزایــی،
خواســتگاه گونههــای جدیــد ،در جمعیــت
صــورت میگیــرد ( علیرغــم نــام
کتابــش ،دارویــن واقعــا بــه پرســش
خواســتگاه گونههــا پاســخ نــداد) و چگونــه
انتخــاب میتوانــد بــرای اتفــاق افتــادن
در جمعیتهــای طبیعــی همعصــر
از گیاهــان و جانــوان ثابــت شــود (بــه
عبارتــی مشــاهده شــود) .بــه اصطــاح
«ســنتز مــدرن» (نظریــه تکامــل )۲.۱
متولــد شــد ،و در حــال حاضــر نیــز مــدل
اســتاندارد زیستشناســی اســت .ایــن
بــر اصــل اولیــه خواســتگاه دارویــن بــه

انضمــام یــک نظریــه ریاضیاتی-آمــاری،
یــک تئــوری از وراثــت ،و پایههــای
تجربــی بســیار گســترده کــه دارویــن و
همعصرانــش قــادر بــه گــردآوری آن
بودنــد بنــا شــده اســت.
تکامل  ۳.۱؟ سنتز توسعه یافته
همانطــور کــه مدلهــای اســتاندارد فیزیــک
دســتخوش چالــش و تغییــرات بســیار
شــده اســت (بــه عنــوان مثــال نظریــه
ریســمان را در نظــر بگیریــد) ،ســنتز مدرن
در زیستشناســی تکاملــی نیــز دچــار
چالــش شدهاســت .تعــداد رو بــه رشــدی
از دانشــمندان کــه مــن هــم جــزو آنهــا
هســتم  -از ایــن حقیقــت کــه ایــن ورژن
از فرگشــت بســیاری از پرســشهای
مهــم را بــه شــکل مکفــی پاســخ نمــی
دهــد ،ناراضــی هســتند .اینهــا مشــتمل
بــود بــر  :نقــش فرآیندهــای رشــدی
در تکامــل  ،خواســتگاه خصیصههــای
کامــا جدیــد (الک الکپشــت ،بــه عنــوان
مثــال) ،امــکان افزایشــی -پذیرفتنــی
بــه اصطــاح «وراثــت نــرم» (مثــل
مکانیزیمهــای وراثتــی کــه بــه DNA
وابســته نیســتند) ،و حتــی اینکــه آیــا
و چگونــه تمایــل طبیعــی بــه اســتنتاج
بــه اصطــاح «تکامــل» یــک نســب-
میتوانــد در طــول تکامــل تغییــر کنــد.
عــاوه بــر ایــن ،برخــی از زیستشناســان
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تکاملــی فکــر میکننــد تکامــل غنیتــر
از آن چیــزی اســت کــه ســنتز مــدرن
اجــازه میدهــد ،و شــامل قابلیــت
انتخــاب طبیعــی بــرای واکنــش نــه
تنهــا در موجــودات خــاص بلکــه حتــی
در دو ســطح پایینتــر (ژن) و باالتــر
(گونههــا) نیــز میشــود .امــا جالــب
اســت کــه هرچنــد بیشــتر بــه لحــاظ
نظــری -برخــی از مــا تحقیقاتــی را دنبــال
میکنیــم کــه بــه نظــر میرســد بــرای
اولیــن بــار از زمــان دارویــن ،در امــکان
اینکــه انتخــاب طبیعــی نمیتوانــد
تنهــا یــک مکانیســم طبیعــی تولیــد
پیچیدگــی باشــد ،جــدی هســتند .مدلهــای
ریاضیاتــی جــذاب اقتبــاس شــده از نظریــه
پیچیدگــی پیشــنهاد میکننــد کــه فرمهــا
و رفتارهــای پیچیــده میتواننــد بــدون
تبییــن بــه عنــوان یــک ویژگــی معلــول
از گونههــای مشــخص از سیســتمهای
غیرخطــی گســترش پیــدا کننــد کــه
موجــودات زنــده تنهــا یــک مثــال اســت
(مثالهــای دیگــر شــامل پدیده هواشناســی
ماننــد گردبــاد ،و الگوریتمهای محاســبهای
ماننــد بــازی  LIFEاســت)
هنــوز بســیار زود اســت کــه بگوییــم
کجــا ایــن مســیرهای جدیــد در تحقیقــات
تکامــل در ایــن زمینــه پیشــرو خواهنــد
بــود .ممکــن اســت برخــی از آنهــا بــرای
رویــه پــرس و جــو مفیــد از کار در نیاینــد
و نتیجــه بخــش نخواهنــد بــود .برخــی
دیگــر بــه زمینــهی مطالعــات تکامــل
یافتــه تبدیــل شــدهاند ،ماننــد رشــته
فرعــی تثبیــت شــده بــه اصطــاح
'( 'evo-devoبــرای تکامــل رشــد)
در زیستشناســی تکاملــی کــه فــورا
بــه ایــن پرســش رهنمــون میشــود
کــه چگونــه مکانیزمهــای رشــدی (ماننــد
برهمکنشــهای ســلول -ســلول و بافــت-
بافــت) فرآینــد تکامــل را تســهیل یــا
مختــل میکننــد.

هماننــد مــوارد بحثــی کــه نظریه ریســمان
در فیزیــک را احاطــه کردهاســت ،در
اینجــا نیــز مــا دانشــمندانی را داریــم
کــه بــه اندیشــیدن روشــن در احتمــاالت
جدیــد اعتنایــی نمیکننــد ،در صورتــی
کــه دیگــران اعتــراض میکننــد کــه
شــواهد تجربــی کافــی بــرای تاثیــر
گذاشــتن در پرســش منتســب بــه ســنتز
تکاملــی تعمیمیافتــه ،آورده نشــده اســت.
هــر دو طــرف صحیــح میگوینــد ،البتــه،
بــه ایــن معنــی کــه هــر دوآنهــا راه عــادی
طــی شــده توســط دانشــمندان را منعکــس
میکننــد .مــا بــه محافظ ـهکاران (پیــروان
ســنت قدیــم) بــرای نگــه داشــتن خــود
روی پنجــه خودمــان و اتصــال محکــم بــه
دادههــا نیــاز داریــم؛ امــا در عیــن حــال،
جایــی بــرای مــوج نــو نامعلومــی کــه مــا
را وادار بــه تحــول و مبــادرت کــردن بــه
شکســتن مرزهــای نظــری جدیــد کنــد،
وجــود دارد .امــا آیــا بــا فــرض اینکــه
مــا شــاهد یــک تغییــر بــزرگ در ســاختار
مفهومــی زیستشناســی تکاملــی هســتیم،
ایــن بــه جابجایــی پارادایــم کوهــن
میرســد؟ آیــا زیستشناســی داروینــی
هرگــز در پیشــینه خــود دســتخوش
چنیــن جابجایــی شدهاســت؟
تعمیم بدون جابجایی
طبــق [ســخنان] تومــاس کوهــن در کتاب
ســاختارهای انقــاب علمــی (،)1962
«جابجایــی پارادایــم» جایگزینهایــی
هســتند بــرای نظریههــای هســته کــه
دانشــمندان بــرای توصیــف جهان اســتفاده
میکننــد .بــه طــور بیربــط میتوانیــم

بگوییــم کــه آنهــا «تغییــرات بنیادیــن در
چش ـمانداز» هســتند .مثالهــای کالســیک
جابجایــی پارادایــم اغلــب از نجــوم و
فیزیــک هســتند .آنهــا شــامل جایگزینــی
نجــوم بطلمیوســی بــا سیســتم کوپرنیکــی
یــا انتقــال مکانیــک نیوتونــی بــه نســبیت
انیشــتین هســتند .ایــن دو مثالهــای
خوبــی از آنچــه را کــه کوهــن گاهــی
بــه عنــوان نظریــه «قیــاس ناپذیــری»
رجــوع میکنــد ،عرضــه میکنــد :هیــچ
راهــی وجــود نــدارد کــه مــدل بطلمیوســی
منظومــه شمســی را بتــوان بــا سیســتم
کوپرنیکــی معنــا کــرد .همچنیــن مــدل
اول بــه وضــوح اشــتباه بــود و منســوخ
شــد .وضعیــت بــرای [دیــدگاه] نیوتونــی
در مقابــل دیــدگاه انیشــتینی فضا-زمــان
مشــابه اســت :یــک وســیله تغییرناپذیــر
ســفت در مــورد نیوتونــی ،یــک کالبــد
انعطافپذیــر در [مــورد] انیشــتینی اســت.
امــا زمانــی کــه بــه تکامــل نظریــه تکامل
میرســیم ،پیوســتگی بیشــتری را نســبت
بــه قیاسناپذیــری میبینیــم .درســت
اســت کــه بخشهایــی از دکتریــن اصلــی
دارویــن در همــان ابتــدا منســوخ شــد (بــه
عنــوان مثــال نظریــه وراثــت دارویــن)؛
امــا مفهــوم هســتهای آن کــه واقعیتــی
مناســب بــود ،حفــظ شــد و بــر روی آن
بنــا شــد .همچنیــن ،هرآنچــه کــه بــه
ســنتز مــدرن شــکل یــا فــرم میدهــد،
ممکــن اســت در چنــد ســال آینــده بــر
اغلــب ایدههایــی کــه در دهههــای
 ۱۹۳۰و  ۴۰ســنتز مــدرن را ســاخته و باقی

16

ســال اول /

شــماره دوم

ماندهانــد ،غلبــه کنــد ،از نقــش مرکــزی
انتخــاب طبیعــی گرفتــه تــا مدلهــای
ریاضیاتــی ژنتیــک جمعیــت .از ایــن رو
در ایــن حالــت ،مــن فکــر نمیکنــم
کــه دســتخوش یــک جابجایــی پارادایــم
حقیقــی شدهباشــد .بــا یــک اســتثنا.
در کتــاب خاســتگاه انــواع ،دارویــن یــک
فصــل را بــه بحــث در مــورد ســختيهای
بالقــوهای کــه نظریـهاش بایــد بــه منظــور
پذیرفتــه شــدن بــه وســیله انجمنهــای
علمــی برآنهــا غلبــه کنــد ،اختصــاص
دادهاســت .او همچنیــن حجــم قابــل
توجهــی را بــه بحــث در مــورد ایدههــای
ویلیــام پیلــی در طراحــی هوشــمند
اختصــاص دادهاســت .پالــی الهیــاتدان
طبیعــی و طبیعتشــناس مــورد احترامــی
بــود کــه «اســتدالل ســاعت» را بــرای
طراحــی ســاخت و طراحــی هوشــمند،
زمانــی کــه دارویــن نوشــتن کتــاب
خواســتگاه را پیــش میبــرد ،تقریبــا تنهــا
ســرگرمی در شــهر بــود.
در حــال حاضــر ،طراحــی هوشــمند بــه
عنــوان یــک ایــده فلســفی توســط دیویــد
هیــوم در کتــاب مکالماتــی دربــاره دیــن
طبیعــی ( )۱۹۹۷تخریــب شدهاســت،
امــا هیــوم تنهــا توانســت یــک انتقــاد
پذیرفتنــی از طراحــی هوشــمند را بــه
دســت دهــد ،نــه یــک توصیــف جایگزیـن

بــرای پیچیدگــی و تنــوع حیــات .ایــن امــر
کمــک عمــده دارویــن بــه بشــریت بــود و
ایــن توصیــف جایگزیــن بــه حقیقــت یــک
جابجایــی پارادایــم بــود کــه تاثیــرات آن
همچنــان در مباحثــه خلقت-تکامــل ولوله
انداختــه اســت .بــه منظــور گریــز از یــک
نــگاه مابعدالطبیعــی بــه حیــات بــر روی
زمیــن بــه نفــع توصیفــی بــر مبنــای
علتهــای طبیعــی ،یــک قیاسناپذیــری
را خلــق میکنــد چیــزی کــه ســرانجام
زیستشناســی را از قلمــرو الهیــات
طبیعــی و اســاطیری ،بــه حــوزه علــوم
واقعــی انتقــال داد .چارلــز دارویــن امســال
بــه حــق بــرای ایــن دســتاوردهای مهــم
در تاریــخ اندیشــه گرامــی داشــت ه خواهــد
شــد
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هدف ،معنا و داروینیسم
ماری میجلی
ترجمه رامتین شاهین فر
پژوهشــگران میگوینــد وقتــی از مــردم
خواســته میشــود دالیــل خــود را بــرای
تغییــر موضــع بــه «خلقتگرایــی»
بازگــو کننــد ،عمومــا میگوینــد ایــن
بــاور را بــه ایــن دلیــل کــه تنهــا
جایگزیــن ممکــن بــرای داروینیســم
 موضعــی کــه برایشــان برابــر بــاالحــاد اســت و آن را غیرقابــل تحمــل
میپندارنــد  -اســت اتخــاذ کردهانــد.
داروینیســم در اینجــا بــه چــه معنــا
اســت؟ شــکی نیســت کــه ایــن ایــده
نــزد آنهــا اغلــب ارتبــاط قــوی ای بــا
ایــده «داروینیســم اجتماعــی» برقــرار
میکنــد .ایــدهای کــه ماننــد علــف
هــرز سرســختی در خــاک اســت و
هرگــز واقعــا از بیــن نم ـیرود .بــا ایــن
حــال منابــع متاخــر بســیار بیشــتری
در دســترس آنهــا وجــود دارد تــا از رد
ایــن نظریــه پشــتیبانی کنــد .ریچــارد
داوکینــز در کتــاب «رودی بیــرون از
بــاغ بهشــت» ،عمــدا عبــارت «نگــرش
داروینــی حیــات» را زیــر عنــوان اصلــی
نوشتهاســت .او آنچــه را کــه اعتقــاد
دارد پیــام داروینــی اســت ،بــه ایــن
شــکل جمعبنــدی میکنــد:
«در جهانــی کــه سرشــار از نیروهای کور
و همتاســازی فیزیکــی ســت ،برخــی از
مــردم آســیب میبیننــد ،برخــی دیگــر
خوششانســی میآورنــد ،و شــما هیــچ
تــوازن ،دلیــل یــا عدالتــی بــرای آن
اتفاقــات پیــدا نخواهیــد کــرد .جهانــی
کــه مــا مشــاهده میکنیــم دقیقــا

ویژگیهــای دارد کــه بایــد توقــع آنهــا
را داشــته باشــیم اگــر در ســطح بنیادیــن
طــراح ،هــدف ،خیــر ،شــر یــا چیــزی جــز
کــوری و بــی تفاوتــی و بیرحمــی وجــود
نداشــته باشــد .همانطــور کــه شــاعر
ناراضــیای ماننــد هاســمن میگویــد:
بــرای طبیعــت ،طبیعتــی بیعاطفــه و
بیشــعور  /کــه نــه بــه چیــزی اهمیــت
میدهــد ،و نــه چیــزی را میفهمــد.
 DNAهــم نــه بــه چیــزی اهمیــت
میدهــد و نــه چیــزی را میفهمــد.
 DNAفقــط هســت .و مــا بــه ســاز او
میر قصیــم » .
ب ـه همیــن شــکل در صفحــه اول کتــاب
«ژن خودخــواه» ،داوکینــز ادعــا میکنــد
«مــا دیگــر مجبــور نیســتیم هنــگام
مواجــه شــدن بــا ســواالت عمیــق بــه
خرافــات متوســل شــویم :آیــا زندگــی
معنایــی دارد؟ مــا بــرای چــه هســتیم؟
انســان چیســت؟» او میگویــد پاســخ
نهایــی و خطاناپذیــر بــه ایــن پرســشها
بــا چــاپ کتــاب «خاســتگاه گونههــا» در
ســال  1859داده شدهاســت.
ایــن داوکینیســم اســت ،نــه داروینیســم.
امــا فکــر میکنــم همچنــان بایــد آن را
ت بررســی کــرد .بــرای شــروع،
بــا جدی ـ 
بایــد بپرســیم عبــارت در جهــان «خیــر و
شــر وجــود نــدارد» بــه چــه معنــا اســت.
ایــن حــرف ،حتــی از نظــر بیولوژیــک
هــم عجیــب بــه نظــر میرســد .هــر
چــه باشــد در ایــن جهــان ارگانیس ـمهای
زنــده زیــادی ،از جملــه خــود مــا ،زندگــی
میکننــد .و بــرای هــر موجــود زنــده
برخــی از چیزهایــی ضرورتــا خیــر یــا شــر
هســتند :گونههــای زیســتی نیازهــای

طبیعــی خــاص خــود را دارنــد کــه برخــی
از آنهــا میتوانــد بــرای دیگــران مفیــد
یــا مضــر باشــد .هنگامــی کــه انســانها
چیــزی را خیــر یــا شــر مینامنــد ،کیفیــت
غیرطبیعــی مرمــوزی را بــه جهــان اضافــه
نمیکننــد .بلکــه صرفــا گزارشــی از ایــن
واقعیــت کــه چ ـه اثــری روی مــا و ســایر
موجــودات میگــذارد ارائــه مــی کنیــم.
البتــه ،نــوع متفــاوت آگاهــی مــا از محیــط
باعــث مــی شــود تــا واقعیتهــا را بــه
روشــی متفــاوت ثبــت کنیــم .ایــن موضوع
باعــث میشــود مــا آگاهــی متفاوتــی
از تعارضــات ،بــه ویــژه تفاوتهــای
فرهنگــی ،داشــته باشــیم .همچنیــن ،ایــن
مســاله بــه مــا لذتــی در مباحثــه پیرامــون
مــوارد بینابینــی میدهــد .امــا هیچکــدام
ســازنده واقعیتهــا (کــه موجــب ایجــاد
خیــر و شــر میشــوند) نیســتند.
در مرحلــه بعــد ،بایــد بپرســیم اینکــه
میگوینــد جهــان هیــچ طــرح و هدفــی
نــدارد ،بــه چــه معنــا اســت؟ ایــن ادعــا
بــه ســختی مــی توانــد درســت باشــد.
زیــرا انســان بــه عنــوان بخشــی طبیعــی
از جهــان ،بــه روشــنی هــدفدار اســت.
در اینجــا هــدف خــود داوکینــز ،بــرای
از بیــن بــردن دیــن هــم مثــال خوبــی
اســت .هدفمنــدی ویژگــی خــاص انســان
نیســت .مــا در ایــن ویژگــی بــا بســیاری
از حیوانــات مشــترک هســتیم .البتــه
روش ویــژه و بســیار آگاهانــهای کــه در
طرحســازیهای مــا بــه کار مــیرود
غیرمعمــول اســت ،کــه علــت آن نحــوه
متفــاوت توســعه مغــزی مــا اســت .امــا
هدفمنــد بــودن ،شــامل تــاش مــداوم
و سیســتماتیک تــا دســتیابی بــه نتیجــه
نهایــی مــورد نظــر ،مشــخصا ویژگــی
انحصــاری مــا نیســت .انســانی کــه
تــاش مــی کنــد از تل ـهای خــارج شــود
بــدون شــک از ابزارهــای متفاوتــی
نســبت بــه یــک روبــاه یــا مــوش اســتفاده
میکنــد و بــه شــیوه متفاوتــی دربــاره
ایــن مســایل میاندیشــد .امــا تــاش
شــدید و مداومــی کــه تــا حصــول نتیجــه
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هدایــت میشــود ،قطعــا قابــل تعمیــم
بــه همــه اســت .انســان میبینــد ســایر
حیوانــات بــدون هیچگونــه تردیــدی
کارهــا را انجــام میدهنــد .و ایــن بــه
آنچــه مــا انجــام میدهیم شــبیه نیســت.
بــه طــور مشــابه ،دانـهای کــه زیر ســنگ
ســنگفرش جوانــه زده ،بــه شــکلی بــاور
نکردنــی دور ســنگها یــا از میــان آنهــا
رشــد میکنــد و در صــورت لــزوم ســنگ
را از جایــش خــارج میکنــد .همانطــور
کــه ارســطو اشــاره کــرده ،اینجــا
تالشــی مــداوم و قابلتوجــه ،کــه از
اهــداف آگاهانــه مــا نشــات میگیــرد،
در زندگــی وجــود دارد .حقیقــت ایــن
اســت کــه عنــوان ژن خودخــواه کتــاب
داوکینــز کــه بیانگــر هــدف بیرحمانــه
ژنهاســت ،نشــاندهنده غیرممکــن
بــودن توصیــف حیــات بــدون اســتفاده از
چنیــن زبانــی اســت.
هدف اختیاری نیست
كســاني کــه ادعــا ميكننــد جهــان طبيعــي
فاقــد هدفمنــدي اســت بــه نظــر میرســد
هــدف را بــه عنــوان چیــز ويــژه اي
بــراي انســان در نظــر ميگيرنــد ،ماننــد
یــک ســازه فرهنگــی كــه توســط انســان
ســاخته شــده اســت .يعنــي گرایشــی بــه
افكنــدن طــرح انســاني روي مــاده خنثــي
و بــدون جهــت وجــود دارد .هــدف ایــن
ادعــا پــر كــردن شــکاف بیــن ذهــن و
مــاده اســت کــه بــا در نظــر گرفتــن هــر
دو بــه عنــوان مــاده صــورت میپذیــرد.
در گذشــته ،بــه مــاده بــه عنــوان چيــزي
بــيروح ،ســاخته شــده از ذرات مــرده
کــه شــبیه تــوپ بیلیــارد هســتند ،بــاور
داشــتهاند و نــه مجموع ـهاي از انرژيهــا
و احتمــاالت متنــوع و نامحــدود ســطح
بــاال کــه فیزیکدانــان امــروزی از آن
ســخن ميگوينــد.
ایــن نــوع از مــاده انــگاري خــام ،امیدهاي

زیــادی را طــی قــرن گذشــته
ايجــاد كــرد و هنــوز هــم مــورد
اســتقبال بســیاری از دانشــمندان
قــرار دارد .امــا امــروزه ايــن موضــوع
عمومــا بــه مشــكل «مســاله آگاهــی»
تبديــل شــده اســت .بــه ويــژه بــه ســبب
ايــن نگــرش غیــر واقعــی بــه هــدف.
مفهــوم مــاده بــه كلــي بــه مفهــوم گیــج
کننــده ذهــن ،و حتــي شــاید چيــزي
بیشــتر بــدل شــده اســت.
برخــی از افــراد در حــال حاضــر بــه ايــن
گمــان افتادهانــد کــه شــايد بهتــر باشــد
بــا شــکاف ميــان ذهــن و مــاده بــه شــكل
متفاوتــی نــگاه کــرد .شــاید همانطــور
كــه اســپینوزا پیشــنهاد كــرده ،نبايــد
در همــان گام نخســت اجــازه داد ايــن
شــكاف بــه وجــود بيايــد .شــاید مســاله
اصــا وجــود دو نــوع جوهــر كامــا
متفــاوت نباشــد .و فقــط یــک جوهــر
جهانــي باشــد كــه شــامل هــر دو ویژگــی
جســمانی و روانــی ميشــود .پــس از آن
میتــوان بــه درســتي و بــدون تناقــض
از هــر دو زاویــه بــه ایــن مســاله نــگاه
كــرد .پــس چنــدان تعجــب آور نخواهــد
بــود اگــر تمایــل یــا انگیــزهای واحــد از
كلیــت (جهــان) برخيــزد ،بنابرايــن ايــن
نــوع از آگاهــي كــه مــا داريــم فقــط يــك
بخــش از هــدف راهبــری شــده توســط
طبیعــت اســت.
البتــه امــروزه چنیــن بحــث هايــي از مــد
افتادهانــد .امــا انــکار همهگیــری كــه
ادعــا ميكنــد هدفــي خــارج از زندگــی
انســان وجــود نــدارد ،قطعــا خــودش
ادعــاي متافیزیکــی بلندپروازانـهاي اســت.
ایــن ادعــا فقــط مــا را کمتــر متعجــب
میکنــد ،چــرا کــه قبــا از آن اســتفاده
كردهايــم .بــا ایــن حــال ،مادهانــگاري
محــض یــک کشــف علمــی نيســت.
فقــط يــك خــط مشــي افراطــي فلســفی
اســت ،درســت هماننــد ایدئالیســم محض.
ايــن موضــوع از نظــر فکــری مقــرون
بــه صرفــه نیســت ،چــرا کــه اقتصــاد
مفهومــی نميگويــد بــراي توصيــف

يــك موضــوع بايــد از كمتريــن واژگان
ممكــن اســتفاده شــود ،بلكــه ميگويــد
فقــط بايــد از آنهايــي اســتفاده شــود كــه
بــه كار مــي آينــد ،يعنــي ايدههايــي كــه
دادههــاي درون ســوال را واقعــا توضيــح
ميدهنــد .ارزش واقعــی هــر چیــزی را
میتــوان از نتایــج آن بدســت آورد ،نــه
ظاهــر آن .درســت اســت کــه مفهــوم
هــدف در فیزیــک اســتفاده نمیشــود ،امــا
فیزیــک تــوان تبییــن حيــات را نــدارد .اگر
هــدف مــا درک جهانــی باشــد کــه شــامل
خودمــان ،افکارمــان ،و موجــودات دیگــر
اســت ،بــه مفاهیمــی نيــاز داريــم كــه ایــن
کار را بــرای مــا انجــام دهنــد.
رفتــار هدفمندانــه ،تالشــی بــرای رســیدن
بــه اهــداف تعریــف شــده اســت ،نــه
چیــزی کــه برســاخته انســانها از هــدف
باشــد .یعنــی یــک ویژگــی عالمگیــر در
کل حیــات زمینــی اســت .بــه راســتی
پذیرفتــن ایــن نکتــه ســخت اســت کــه
چگونــه توانســتهایم چیــزی را بســازیم
کــه تــا بــه حــال بخشــی از جهــان طبیعی
مــا نبــوده اســت .بــا یــک بدعتگــذاری
در ایــن ابعــاد ،مــا تــا بــه حــال موجوداتــی
بودهایــم کــه ربطــی بــه دیگــر اشــکال
حیــات نداشــتهایم .موجوداتــی بودهایــم
بــا تواناییهــای نشــات گرفتــه از یــک
منبــع بیرونــی کامــا بیگانــه .در واقــع
ایــن ایــده دکارت بــود ،زمانیکــه ذهــن را
بــه عنــوان روحــی خالــص ،کــه ارتباطــی
بــا بــدن نــدارد ،در نظــر گرفــت .و ســایر
موجــودات غیرانســانی بــه دســتگاههایی
بــدون آگاهــی تبدیــل شــدند .امــا ایــده
دکارت بــا آنچــه کــه مــا امــروز فکــر
میکنیــم ناســازگار اســت.
بهینهسازی ذهن تکاملی ما
چنيــن اهــداف و ارزشهايــي ماننــد خيــر
و شــر ،رنگهايــي دلبهخواهــي نيســتند
كــه مــا آنهــا را بــه جهــان اضافــه كنيــم.
آنهــا در خــود جهــان رشــد كردهانــد
و جنبههــاي ذاتــی آن هســتند .ظهــور
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خصوصيــات طبيعــي و شــكلگيري
آنهــا ،همزمــان بــا افزايــش پيچيدگــي
موجــود زنــده و ایجــاد شــدن نيــاز بــه
آنهــا ،پديــدار ميشــود .خصوصيــات
مرتبــط بــا هوانــوردي تــا زمانــي كــه
موجــودي شــروع بــه پــرواز نكنــد ،وجــود
ندارنــد .و بــه طــور مشــابه ويژگيهــاي
موزيــكال تــا زمانــي كــه چیــزی
موســیقی توليــد نكنــد ،وجــود نخواهنــد
داشــت .بنابرايــن چنيــن الگوهايــی متعلــق
بــه جهانــي مــرده نيســتند .اهــداف و
ارزش هــا هركــدام بخشــي از ویژگــی
هايــی تکاملــي هســتند کــه بــه طــور
پیوســته و همزمــان بــا پيچيدهتــر شــدن
موجــود زنــده ،پيچيدهتــر ميشــوند.
ایــن ويژگيهــا نشــات گرفتــه از هیــچ
نتيجــه گيــري فــوق طبيعــي قابلتردیــدی
نيســت امــا هنــوز بــه وضــوح معنــادار
اســت .معنــادار بــودن جهــان بــه معنــي
رمزگشــایی از پیامــي مرمــوز و اضافــی
كــه پشــت پــرده اي پنهــان شــده اســت،
نيســت .بلكــه يافتــن پیوســتگی میــان
الگوهــای جهــان و زندگــي مــا اســت.
يــك پيوســتگي بهانــدازه ،بــرای اينكــه
تاييــد كنــد حضــور مــا در اینجــا قابــل
فهــم اســت .نکتــه اینجــا اســت کــه
ایــن جهــان متعلــق بــه مــا نیســت،
بلكــه مــا بــه آن تعلــق داريــم .مــا نبايــد
تصــور كنيــم كــه جهــان بــراي منافــع
مــا طراحــي شــده اســت .يــا اينكــه
میتوانیــم آن را بــه طــور کامــل درک
كنيــم .مــا تنهــا ميتوانيــم آن را بــه
شــکل نظمــي ببينيــم كــه باعــث مــی
شــود حضورمــان در اینجــا را قابــل فهــم
كنيــم .و تــا زمانــي كــه مــا بخشــی از
ایــن جهــان هســتيم ،ايــن تــاش بيهــوده
بــه نظــر نميآيــد .ایــن مســاله توضيــح
ميدهــد چــرا مــا بــه صــورت طبيعــي
مســتعد هســتیم بــا آمیــزهای از احتیــاط،
اعتمــاد و احتــرام بــه ایــن جهــان واکنــش

نشــان دهیــم .و ثابــت ميكنــد
ايــن دیــدگاه بــرای اجــداد مــا
پــس از گذشــت ســالها تجربــه
ســخت ،دیــدگاه مناســبی بودهاســت.
برخــی افــراد ميگوينــد مــا بایــد همــه
گرایشــات طبیعــی خودمــان را ناديــده
بگيريــم ،زیــرا آنهــا صرفــا بخشــی از
طبیعــت انســان تکامــل یافتــه هســتند.
امــا از آنجــا کــه همــه مــا انســان
هســتيم و نمیتوانيــم بــه چيــز ديگــري
تبديــل شــويم ،تصــور اينكــه بــا در نظــر
نگرفتــن گرايشــاتمان چــه خواهيــم بــود،
ســخت بــه نظــر ميرســد .دســتکاري
ذهنــي یــک اصــل کلــی ،هیــچگاه بــه
مــوارد خــاص محــدود نخواهــد شــد و
زمينــه اي بــرای تعمیــم گســتردهتر
اســت .بــه عنــوان مثــال ،طبیعــت انســانی
مــا منبعــي عجيــب بــراي ايــن باور اســت
کــه مــردم پيرامــون مــا موجــودات آگاه
هســتند و نــه ربــات هایــي فاقــد ذهــن .و
ايــن بــاور باعــث گرايــش مــا بــه دوســتي
و همــكاري نســبت بــه برخــی از مــردم
میشــود .طبیعــت انســان تکامــل یافتــه
منبعــي بــرای ايــن بــاور اســت كــه حتــي
وقتــي صورتمــان را برگردانــده ايــم ،جهان
مــادی هنــوز ســر جــای خــود وجــود دارد.
همينطــور عــادت عجیــب مــا در اعتمــاد
كــردن بــه شــهادت افــراد دیگــر (از جملــه
گواهــی دانشــمندان) از ایــن جنس اســت،
مگــر اینکــه دلیــل خاصــی بــراي اعتمــاد
نكــردن وجــود داشــته باشــد .بــه طــور
خالصــه تمایــات طبیعــی مــا تنهــا جعبــه
ابــزاري اســت کــه بــراي زندگــي كــردن و
فكــر كــردن مــا مهيــا شــده اســت.
البتــه گاهــی اوقــات هــم نیــاز داریــم
افــکاري را كــه بــه طــور طبيعــي بــه
ســمتمان ميآينــد ،رد کنیــم .امــا
صرفــا آنهــا را بــه دليــل اينكــه از
طبيعــت تكامليمــان نشــات ميگيرنــد
رد نميكنيــم .مــا آنهــا را بــه ايــن دليــل
رد ميكنيــم كــه بــا افــكار ديگــري كــه
بهتــر از مــا حمايــت ميكننــد ،در تعــارض
قــرار ميگیرنــد .مــا همیشــه در جهــت

آشــتی بيــن تعارضــات بــه نفــع آنهايــي
كــه حامیــان بهتــري بــرای مــا هســتند
تــاش ميكنيــم .ايــن آشــتی وظيفــه
اصلــی زندگــی فكــري مــا اســت .چــرا
کــه مــا نیــازي طبیعــی بــه كامــل شــدن
شــخصيتمان داريــم .مــا نمیتوانیــم بــه
راحتــي بــا رد برخــي ايدههــاي خــاص،
تنهــا بــه خاطــر طبيعــي بودنشــان ،از كنــار
ایــن فرآينــد آشــتی دهــي عبــور كنيــم.
روياي خطاناپذیری
ایــن موضــوع قابــل توجــه اســت کــه
ایــن نــوع اســتدالل شــکاکانه بیشــتر
بــرای دیــن مــورد اســتفاده قــرار
ميگيــرد .گویــا دیــن تنهــا بخــش غیــر
قابــل اعتمــاد ســازوكار ذهنــی انســان بــه
حســاب ميآیــد .بــراي مثــال ،دارویــن،
در خودزندگینامــه نوشــتش ميگويــد
كــه چگونــه ديدگاهــش نســبت بــه دیــن
تغييــر كــرده اســت .او تاثــر خــودش را بــا
جمــات زيــر شــرح ميدهــد:
«يــك دشــواري عظيــم ،حتي بيــش از آن،
يــك عــدم امــکان در درک ايــن جهــان
بيكــران و فــوق العــاده ،از جملــه انســان...
بــه عنــوان نتیجــه یــک شــانس کــور یــا
ضــرورت .هنــگام چنيــن تامالتــي،
احســاس ميكنــم مجبــورم نگاهــی بــه
علــت نخســتین کــه ذهنــي هوشــمند بــا
درجاتــي انســانی اســت ،داشــته باشــم.
و مــن ســزاوارم یــک خدابــاور خوانــده
شــوم ...امــا پــس از آن شــك پديــدار
ميشــود .آيــا ذهــن انســان ،همانطــور
كــه مــن بــاور دارم ،ميتوانــد توســعه
يافتــه یــک ذهــن ســطح پاييــن هماننــد
آنچــه حیوانــات دارنــد باشــد ،و بــه ایــن
نتيجهگيــري عظيــم اعتمــاد كنــد؟»
ایــن ایــده دلســرد كننــده منجــر بــه ايــن
شــد كــه دارويــن الادري باقــي بمانــد .امــا
ایــن ســوظن قطعــا باعــث شــد او جلوتــر
بــرود .او نبايــد بــه كليــه اســتداللهايي
کــه او را بــه ایــن نتیجــه میرســاند
اعتمــاد ميکــرد .در واقــع ،کل تفكــر ،از
جملــه تفکــر علمــی ،کــه موجــب ترديــد
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اخالقــیاش شــده بــود تنهــا يــك چيــز
بــود :همــه از منبــع تکاملــی يكســان مــی
آینــد! او در اعتــراض بــه چنيــن منبعــي
میگویــد بايــد امــری وحیانــي بــراي
عبــور از ایــن مشــكالت وجــود داشــته
باشــد .امــا آن امــر وحيانــي چــه خواهــد
بــود؟
ایــن چشـماندازي نوســتالژيك اســت كــه
از تفکــري افالطونــی و پيشتكاملــي
نشــات ميگيــرد .ایــن ایــده كــه خطــي
مســتقيم تنهــا بــراي مــا بــه عنــوان
برگزيدگانــی روحانــي وجــود دارد ،الهــام
گرفتــه از تشــبيه معرفــت بــه تلفــن
هاتالیــن (خــط تلفــن
مســتقیم کــه بالفاصلــه و
بــدون شــمارهگیری بــه
مقصــد متصــل میشــود.
م ).اســت .و همانطــور
كــه دارویــن نشــان داده،
ایــن ایــده یــک رویــا اســت.
اکنــون میدانیــم کــه مــا
دســتگاههایی معرفتــي کــه
بــه صــورت هدفمنــد ســاخته
شــده باشــیم ،نیســتیم .بلكــه
موجوداتــي هســتیم کــه
فکــری
ظرفیتهــای
خودمــان را در طــول زمــان
و بــه عنــوان بخشــی از
تجهیــزات الزم بــرای بقــا بــه
دســت آوردهایــم.
ایــن بــدان معنــی نیســت
کــه ذهــن مــا نتیجــه آشــوبی
بیهــوده بــوده و بــه صــورت
تصادفــی توســط الگوهــای
رفتــاری گــذرا شــکل گرفتــه
اســت .قــدرت اذهــان مــا
محــدود اســت .اذهــان
مــا بعضــي از ســواالت را
ســختتر از ســواالت ديگــر
در نظــر ميگيرنــد .آنهــا

بــه طــور خــاص در پاســخ
بــه ســواالت مربــوط بــه غايــت
و رابطــه مــا بــا جهــان خــارج ،بــا
دشــواري مواجــه ميشــوند .فقــط
تعــداد محــدودي از ســواالت در علــم یــا
ســایر حوزههــا وجــود دارنــد کــه اذهــان
مــا برايشــان پاســخ نهايــي داشــته باشــند.
پــس مــا در برابــر ایــن میــل عجیــب و
بلندپروازانــه اذهانمــان ،ماننــد اعتقــاد
بــه طــرح بــزرگ كــه دارويــن در بــاال
اشــاره كــرد ،چــه بايــد بكنيــم؟ ســیمون
کانــوی موریــس ،پاســخ علمــي تقليــل
گرايان ـهاي در مــورد طــرح بــزرگ آمــاده
کــرده کــه امــروزه محبــوب شدهاســت:
«هنــوز تردیدهــاي آزار دهنــدهاي وجــود
دارنــد .بلــه ،همــه ايــن تردیدهــا ممكــن

اســت بــه دليــل آتــش (فرســتادن پالــس)
اشــتباه نورونهــا يــا یــک دســته بــزرگ از
نوروپپتیدهــا یــا هــر چیــز دیگــری باشــند،
امــا واقعیــت ایــن اســت کــه انســان یــک
درك سراســري از هــدف دارد .بــه عنــوان
یــک گونــه زیســتی ،مــا بــه طــرز عجيبــي
عالقــه بــه قــرار دادن خودمــان در یــک
ماتریــس غایتشــناختی داريــم».
(راه حــل زندگــی؛ تنهايــي اجتنــاب ناپذيــر
آدميــان در جهــان ،ســال  ،2003ص)313
کانــوی موریــس مــی گویــد مــا نیــاز
داريــم بپرســيم چــرا جهــان اينگونــه
اســت و چــرا ایــده هــدف بــزرگ زايــد
اســت (ص .)313همانطــور کــه او
اشــاره مــی کنــد ،چنيــن چیزهایــی
امــروزه معمــوال در روانشناســی تکاملــی
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توضیــح داده ميشــوند .گفتــه میشــود
مــردم بــه داشــتن عــادات مذهبــی
ترغيــب ميشــوند زيــرا مزیتهایــي
انتخابــی از طریــق جلوگیــری از ناامیــدی
بــه آنهــا اعطــا ميشــود .امــا ایــن
پاس ـخها ،حتــی اگــر شــواهد کافــی هــم
داشــته باشــند ،از نكتــه اصلــي منحــرف
شــدهاند .شــايد هدایــت شــدن در یــک
مســیر مــوازی ،همــان راهــی اســت کــه
باعــث ایــن انحــراف میشــود.
فــرض کنیــد کــه دانشــمنداني از آلفــا
قنطــورس (نــام یــک ســتاره) در حــال
مطالعــه زندگــی انســان هســتند و متحیــر
ماندهانــد کــه چگونــه مواجهــه انســان بــا
موســيقي ،كــه بــراي خودشــان بيمعنــي
اســت ،را توضيــح دهنــد .بــر اســاس ايــن
روش رايــج ،آنهــا ادعــا میکننــد مــردم
شــايد بــر اســاس قــراردادي الــزامآور بــه
شــنيدن موســیقی ترغيــب ميشــوند.
ايــن پژوهشــگران بــه پژوهشهايــي كــه
از چنيــن يافتههايــي حمايــت ميكننــد،
اســتناد ميكننــد .آيــا میتــوان گفــت
ايــن پژوهشــگران بــه توضيحــي كافــي
بــراي نقــش موســيقي دســت پيــدا
كرد هانــد؟
مشــکل اینجــا اســت کــه ايــن تحلیــل
فقــط زمینــه خارجــي را در نظــر ميگيــرد،
يعنــي یــک چارچــوب علــی کــه پدیــدهای
پيچيــده درون آن میتوانــد رخ دهــد.
امــا ایــن تحلیــل درونــي نيســت .ايــن
تحليــل ،پيرامــون نقــش موســيقي در
زندگــي افــراد چيــزي بــراي گفتــن نــدارد.
اگــر ایــن محققــان ،بــر اســاس چنيــن
دســتاوردهايي تشــويق شــوند ،قطعــا براي
ســاير فعاليتهــاي پيچيــده انســاني ماننــد
خنديــدن ،گلآرايــي (تزییــن کــردن) یــا
فوتبــال بازيكــردن هــم هميــن توضيــح
مشــابه را ميدهنــد .بنابرايــن نقــش همــه
ايــن فعاليتهــا يكســان میشــود و
همیشــه میتــوان توضيحــات هــر كــدام

راباديگــري جایگزیــن گــرد .آيــا در ایــن
روش اشــتباهي وجــود دارد؟
بلــه ،وجــود دارد .هنگامــی کــه مــا در
مــورد معنــای فعاليتــي ماننــد موســیقی
ســوال ميكنيــم ،میخواهــم بدانيــم
چــه چیــزی باعــث ميشــود آن كار
ارزش انجــام دادن داشــته باشــد و آن کار
چــه جایگاهــي در زندگــی انســان دارد.
ایــن ســوالی درونــي اســت .مــن از مثــال
موســیقی اســتفاده كــردم زیــرا نقــش آن
واقعــا بــراي افــراد گيجكننــده اســت.
نميتــوان بــه ســادگی بــا واژگانــی شــفاف
از كاري كــه موســيقي انجــام ميدهــد
ســخن گفــت .امــا ايــن باعــث نميشــود
كســي ادعــا کنــد موســیقی هیــچ کاری
انجــام نمیدهــد ،یــا اینکــه موســیقی
بيهــوده اســت و نیــازي نيســت جــدي
گرفتــه شــود .مشــکل دقیقــا اينجــا
اســت كــه موســيقي بســيار مهــم اســت.
موســيقي چنــان درهــم تنيــده بــا زندگــي
ماســت کــه نميتوانيــم بــه راحتــي آن را
بــه صــورت یــک کل (مجــزا) ببينيــم.
ايــن موضــوع چگونــه بــا مســاله نيــاز
طبيعــي مــا بــه هدفمنــد بــودن مقايســه
ميشــود؟ از بخــت بــد ،کلیــت ايــن
ســوال در باتــاق تاریــخ نــزاع دانشــمندان
و کلیســاها فــرو رفتــه اســت .ايــن
تاریخچــه موقعيتــي ايجــاد كــرده كــه
بســیاری از دانشــمندان موضــوع را
همچــون یــک جنــگ قبیلــهای ببیننــد،
یعنــی جبهــهای در جنــگ ســرد آنهــا
عليــه ديــن .بنابرایــن هــر تصــوري از
یــک غايــت کیهانــی یــا یــک معنــی
خودانگيختــه بــرای جهــان ،ضربــهاي
خطرنــاک از جبهــه خرافــات بــه ســوی
آنهــا اســت کــه علــم را بــی اعتبــار
ميكنــد ،و نتیجتــا از آن اجتنــاب کننــد .در
كتــاب گلدیــاک انیگمــا ،پــل دیویــس از
قــول فیزیـکدان بــزرگ ریچــارد فاینمــن
ميگويــد "افزايــش فهــم مــا از چگونگــي
رفتــار جهــان فیزیکــی ،تنهــا بــراي بــاور

بــه نوعــي بيمعنایــی متقاعــد كننــده
اســت ".و اســتیون واینبــرگ بــا گفتــن
"هــر چهقــدر جهــان قابــل فهمتــر بــه
نظــر میرســد ،بــه همــان صــورت بیشــتر
هــم بیمعنــی بــه نظــر میرســد".
ضرب ـهای نفسگیــر بــه مــا وارد میکنــد.
همانطــور کــه دیویــس مشــاهده
میکنــد ،واینبــرگ بــا بیــان ایــن ادعــا
مــورد حملــه همــکاران خــود قــرار مــی
گیــرد .نــه بــه خاطــر اینکــه معنــاداری
جهــان را انــکار میکنــد ،بلکــهمیگویــد
جهــان میتوانــد معنــادار باشــد .بــا
ایــن حــال ،نکتــه عجیــب در اینجــا
نتیجهگیــری واینبــرگ از بیمعنایــی
اســت .تنهــا چیــزی کــه او را بــا وجــود
بیمیلــی تشــویق میکنــد ،ایــن واقعیــت
اســت کــه مــردم هنــوز در اخترفیزیــک
پژوهــش میکننــد .آن هــم در شــرایطی
کــه اثبــات شــده همــه ارزشهــای رایــج
بیمعنــا هســتند:
"اگــر هیــچ تســکینی در ثمــره تحقیقــات
مــا وجــود نــدارد ،حداقــل میتــوان
گفــت نتایجــی در خــود پژوهشهــا
وجــود دارد .امــروزه مــردان و زنــان
خــود را بــا افســانههای خدایــان و غــول
آســوده نمیکننــد ...آنهــا تلســکوپ
و ماهــواره و شــتابدهنده میســازند
و پشــت میزشــان مینشــینند و بــرای
ســاعتهای بیپایــان روی معنــای
دادههایــی کــه جمــعآوری کردهانــد کار
میکننــد ...تــاش بــرای فهــم جهــان
اســت چیــزی اســت کــه زندگــی انســان
را کمــی باالتــر از ســطح بیهودگــی قــرار
میدهــد ،و زیبایــی تــراژدی را بــه آن
مییخشــد( ".اســتیون واینبــرگ ،اولیــن
ســه دقیقــه ،1977 ،ص)155
امــا اگــر جهانــی کــه در حــال حاضــر بــه
نمایــش در آمــده بیمعنــی اســت ،چگونــه
مــی تــوان مطالعــه رفتــار آن را معنــادار
قلمــداد کــرد؟ معنایــی کــه پژوهشــگران
بــه دنبــال آن هســتند چیســت؟ چــرا
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اصــا بــه علــم میپردازنــد؟ بــه وضــوح،
واینبــرگ ایــده ژاک مونــو را از آن خــود
کــرده اســت .ایــدهای کــه میگویــد
حقیقــت علمــی تنهــا بازمانــده از قتلعــام
حقایــق دیگــر اســت .زیــرا علــم هنــوز
در جهــان غریبــی مملــو از شــانس ،معنــا
ایجــاد میکنــد .دیویــس ایــن مســاله را
رد میکنــد:
«پرداختــن بــه علــم ،بــه معنــای اشــاره
بــه چیــزی اســت کــه در جهــان جــاری
اســت .جهــان بــه کجــا مــیرود و
«دربــاره» چیســت؟ اگــر جهــان دربــاره
چیــزی نیســت ،دلیلــی وجــود نــدارد از
ابتــدا تــاش علمــی را شــروع کنیــم...
بنابرایــن مــا حــق داریــم عکــس حکــم
واینبــرگ را بگوییــم :هرچهقــدر جهــان
بیمعناتــر بــه نظــر میرســد ،بــه همــان
صــورت بیشــتر هــم غیــر قابــل فهــم
میشــود» (گلدیــاک انیگمــا،2006 ،
ص )18
ایــن مشــکل در مــورد ماهیــت فهــم
اســت .یعنــی چيــزي کــه از درون
علــم نشــات ميگيــرد ،نــه نقــدي كــه
از ســوی يــك قبيلــه مذهبــي بيگانــه
بــه آن وارد ميشــود .ایــن مشــکلي
اســت كــه تعــداد زيــادي از دانشــمندان
برجســته اخيــرا بــه آن پرداختهانــد.
بســیاری از آنهــا ،ماننــد دیویــس ،بــه
تازگــی ایــن کار را بــا ارجــاع بــه مــوارد
مهــم تصادفــيای کــه فیزیکدانــان در
شــرایط فیزیکــی خاصــی از جهــان ثبــت
كردهانــد ،انجــام ميدهنــد .مــواردي
كــه میتواننــد حيــات هوشــمند يــا هــر
نوعــي از حيــات را ممكــنســازند .فريمــن
ديســون ميگويــد اصــاح جهــان بــراي
ســازگاري آن بــا حيــات توســط شــانس،
شــگفتانگیز اســت .ایــن بحــث بــا
بحــث دربــاره حضــور اتفاقــي مــا در
جهــان منحــرف ميشــود .مــا بــه شــكلي
كــه ژاک مونــو فکــر ميكــرد موجــودات
غریــب در جهانــي دورافتــاده نیســتيم كــه

نتوانيــم انتظــار فهــم جهــان را
داشــته باشــيم .همانطــور كــه
دایســون ميگويــد« :مــن خــودم
را مثــل یــک بیگانــه در ایــن جهــان
احســاس نمیکنــم .هــر چــه بیشــتر
ایــن جهــان را بررســی كــرده و جزئیــات
معمــاری آن را مطالعــه ميكنــم ،شــواهد
بیشــتری ميیابــم کــه جهــان بایــد
از برخــي جهــات از آمــدن مــا مطلــع
بــوده باشــد( ».آشــوب در جهــان،1979 ،
ص)250
ایــن دیــدگاه الزامــی بــرای اتخــاذ یــک
بــاور مذهبــی ایجــاد نمیکنــد .فقــط
ایــن نکتــه را نشــان میدهــد کــه
قلمــرو دیــن و متافیزیــک یــک بــار دیگــر
بحثــی جــدی را مقابــل دانشــمندان قــرار
داده اســت .و در وهلــه اول بــه جهــان
فیلســوفانی ماننــد اســپینوزا ،ارســطو و
کانــت اشــاره میکنــد کــه هیچکــدام
در مقــام اتهــام بنیادگرایــی مســیحی
قــرار ندارنــد .امــا مســیرهای بیشــماری
بــرای ادامــه ایــن دیــدگاه در آینــده وجــود
دارد .دیویــس یــک جهــان تصادفــی را
توصیــف میکنــد کــه امــکان حیــات
را فراهــم کــرده و بــه تفاســیر متعــددی
منتهــی میشــود:
«بــه نظــر مــن طرحــی حقیقــی از چیزهــا
وجــود دارد ،یعنــی جهــان "دربــاره" چیــزی
اســت .امــا بــرای مــن آســان نیســت تــا
همــه مشــکالت را در یک خــدای دلخواه
خالصــه کنــم .یــا همــه دیدگاههــای
جدیــد را رهــا کــرده و فقــط اعــام کنــم
وجــود مــا یــک راز اســت ...حتــی مــن بــه
موجــودی بــه نــام هوموســاپینس ،بیشــتر
از اینکــه چیــزی جــز محصــول جانبــی
یــک فرآینــد تصادفی باشــد بــاور نــدارم...
مــن ،شــاید بــه واســطه نیمنگاهــی آنــی
بــه سرچشــمه حیــات ،معتقــدم حیــات و
ذهــن عمیقــا بــه تــار و پــود هســتی گــره
خوردهانــد( ».گلدیالکــز انیگمــا ،ص
)3-302
بــه طــور مشــابه ،ســیمون کانــوی موریس
در زیستشناســی از همگرایــی تکاملــی
ســخن میگویــد .همگرایــی تکاملــی

یعنــی چگونــه مســیرهای تکاملــی متفاوت
بــه خصوصیــات مشــابهی ماننــد چشــم،
پــا و بــال ختــم میشــوند .او بــا ترســیم
مجموع ـ ه تصادفهــای آشــکار دیگــر بــه
مــوازات آنچــه در فیزیــک رخ میدهــد،
ادعــا میکنــد کــه ســخت میتــوان
آنهــا را شانســی پنداشــت .او میگویــد
اشــتباه بــدی اســت کــه تکامــل را ایــدهای
وحشــی یــا مثــل کازینویــی شانســی در
نظــر بگیریــم .همگرایــی تکاملــی نظمــی
آشــکار و نــوع قابــل توجهــی از خالقیــت
را آشــکار میکنــد:
«بــرای مزایــا و جذابیتهــای موجــود
در نظریــه تکامــل محدودیــت وجــود
دارد؛ همگرایــی اجتنــاب ناپذیــر اســت،
و در عیــن حــال بــه شــکل متناقضــی،
نتیجــه نهایــی بازگشــتی بیحاصــل بــه
یــک کلیشــه نیســت .بلکــه تمایلــی آزاد
بــه افزایــش پیچیدگــی اســت .برخــی
کیهانشناســان بــر ایــن باورنــد کــه
جهــان طراحــی شــده تــا النــه حیــات
باشــد .برخــی زیستشناســان ممکــن
اســت اضافــه کننــد :بلــه ،ولــی ایــن همــه
ماجــرا نیســت .مــا ایــدهای هوشــمندانه
از آنچــه پشــت کارتهــا پنهــان شــده
اســت داریــم ...مــا میتوانیــم بپرســیم
برخــی پیشــینیان مــا کــه شــاهد زوال
ایمــان مذهبــی یــا خونریــزی بــرای آن
بودنــد ،اشــتباه میکردنــد و بیــش از حــد
بدبیــن بودنــد و در صــورت جســتوجو،
میتوانســتند زمینههــای مشــترکی را
بازیابــی کننــد».
مطمئنــا میتــوان امیــدوار بــود کــه
بــه جــای پرداختــن بــه ایــن جنــگ
ســرد غیررســمی ،دانمشــندان در آینــده
میتواننــد بــه ایــن دســت مباحثــات
بپردازنــد.
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نیچه و فرگشت
اچ جیمز برکس
ترجمه شهرام شهریاری
ـن دانشــمند بــا تشــخیص اینکــه
چارلــز دارویـ ِ
در سراســر تاریــخ حیــات هیچ نوعــی (از جمله
خودمــان) تغییرناپذیــر نیســت نیچـهٔ فیلســوف
را از خــواب جزمــی بیــدار کــرد .تغییــر فراگیــر
جانشــین ثبــات ابــدی شــد .متفکــر آلمانــی از
دارویــن فراتــر رفــت و تفســیری از طبیعــت
پویــا داد کــه هــم تبعــات فلســفی جــدی
ت شــناختی و هــم نتایــج
گرفتــن تطــور زیسـ 
الهیاتــی ناشــی از آن را در برداشــت.
نیچــه پیــش از آن نیــز بــه احــوال زمیــن
شــناختی و شــواهد دیرینــهشــناختی بــی
توجــه نبــود .او مناقشــهانگیزتریــن شــاخهٔ
نظریــه دارویــن را پذیرفــت :آدمــی نیــز بــه
نحــوی کامــ ً
ا طبیعــی و از خــال رونــد
دوردســت
احتمــال وضــرورت از اجــداد
ِ
میمــونوار تکامــل یافتــه اســت (یعنــی از
طریــق تغییــرات تصادفــی و اتفاقــی افــراد
در محیــط متغیــر و نیــز انتخــاب طبیعــی
ی کــرد).
ناگزیــری کــه بــر آنــان عمــل مــ 
حتــی قــوای ذهنــی آدمیــان ،از جملــه عشــق
و عقــل نیــز بــا صعــودی تکاملــی از اشــکال
اولیــهتــر بــه دســت آمــده بــود.
نــزد نیچــه تکامــل تبییــن صحیــح تاریــخ
جانــداران اســت ،امــا ایــن بــه تصویــری
مصیبتبــار از واقعیــت مــی انجامــد؛ زیــرا
تکامــل چنــان کــه نیچــه آن را دریافتــه
بــود ،هــم در جهانشناســی علمــی و هــم
در مردمشناســی فلســفی نتایجــی دوردســت
داشــت :دیگــر وجــود خــدا بــرای تبییــن وجود
جهــان یــا بــرای ظهــور نــوع مــا از حیوانــات
پیشــا تاریخــی ضــروری نیســت .در واقــع ایــن
فیلســوف قائــل بــود کــه تکامــل داروینــی بــه
فروپاشــی همــهٔ ارزشهــای ســنتی منجــر
ی شــد؛ چــون هــم معنــای عینــی و هــم
مـ 
هــدف روحانــی از کل واقعیــت رخــت بربســته

بــود (و در نتیجــه هیــچ اخالقیــات مطمئــن
یــا ثابتــی وجــود نداشــت).
نیچــه مـی دانســت کــه نظــا م هــای فلســفی
گذشــته ،از افالطــون و ارســطو گرفتــه تــا
کانــت و هــگل ،از پرداختــن بــه بحــران
تکامــل ناتوانانــد .در نتیجــه اینــک نظــام
فلســفیای یکســره جدیــد در بــاب جهــان
نیــاز اســت .نیچــه تفســیری از واقعیــت مــی
داد کــه سـ ّـیالیت طبیعــت ،انــواع ،آراء ،باورهــا
و ارزش هــا در آن پذیرفتــه شــده بــود .از
نظــر وی همچنیــن بیمعنــا بــود کــه گمــان
کنیــم مــیتــوان واقعیــت تکامــل را بــه
عنــوان دیــن بــه دیگــران آموخــت (چــه در
رونــد تکامــل هیــچ چیــز اســتوار ،دائمــی یــا
روحانــی در کار نبــود).
میشــود گمــان کــرد کــه نیچــه علیــه
بنیادگرایــی مســیحی و بــه اصطــاح
خلقتگرایــی علمــی کــه علــم و عقــل را
در قــرن بیســتم تهدیــد م ـی کــرد زبــان بــه
طعنــه گشــوده اســت .نیچــه بــه عنــوان یــک
ملحــد از اشــتفان جــی گولــد (Stephen J.
 )Gouldمتنفــر مــی بــود؛ چــه اینکــه گولــد
بــه وجودشناســی دوگانـه گرایــی اعتقــاد دارد
کــه هــم از جهــان طبیعــی علــم حمایــت
ی کنــد و هــم از حیطــهٔ متعالــی الهیــت
مــ 
دانــان .امــا نیچــه در مقــام فــردی یگانـه گــرا
ریچــارد داوکینــز و دانیــل دنــت را تحســین
خواهــد کــرد ،بــه دلیــل چارچــوب شــدیداً
طبیعــیگرایانــهشــان کــه هیــچ جایــی بــرای
فراطبیعــت گرایــی قائــل نیســت.
نیچــه گمــان کــرده بــود کــه فرگشــت
داروینــی تنهــا مــیتوانــد موفقیــت اشــکال
پســت (یعنــی ضعیــف و میانحــال) حیــات
را صرف ـ ًا برحســب تعدادشــان توضیــح دهــد،
مثـ ً
ی هــا ،حشــرات ،باکتــری
ا در مــورد ماهـ 
هــا و ویــروس هــای همهجــا حاضــر.
فیلســوف اســتدالل مــیکــرد کــه کشــف
خــودش ،یعنــی جنــگ فــردی عــدهای
معــدود بــرای خلــق خویشــتن و تعالــی ،بایــد
جایگزیــن آن خطــای دارویــن  -یعنــی جنــگ

بیــن انــواع کــه بــرای هســتی میــان تودههــا
در مــی گیــرد  -بشــود.
نیچــه مکانیســم تبیینــی انتخــاب طبیعــی
را منحصــراً توضیحــی بــرای تعــداد انــواع
در تاریــخ حیــات مــیدانســت ،امــا از دیــد
وی نیــروی حیاتــیای در کار بــود کــه در
ت شــناختی
خــال تکامــل رشــد یابنــدهٔ زیسـ 
کیفیــت اشــکال زندگــی را بهبــود مــی داد.
نیچــه معتقــد بــود کــه طبیعــت اساس ـ ًا اراده
بــه قــدرت اســت .تحــوالت حیــات صرفــ ًا
تنــازع اسپنســری داروینــی بــرای هســتی
نیســت ،بلکــه مه ـم تــر از آن تالشــی اســت
مــدام بــه ســوی خالقیــت ،تعــدد ،تنــوع و
پیچیدگــی بیــش از پیــش .خالصــه آنکــه
حیــات گرایــی نیچــه ــــ کــه یــادآور تفســیر
کســانی از جملــه المــارک و هانــری برگســن
بــود ــــ بــه واســطه قــدرت خــاق جایگزیــن
هماهنگــی ســازگار کننــدهٔ مــد نظــر دارویــن
شــده بــود.
فیلســوف معتقــد بــود کــه تکامــل انــدامهــا
در لجــن آغازیــن اســت؛ امــا نــوع مــا اینــک
نامــدار و مغــرور بــر هــرم هســتی می ایســتد.
حتــی در ایــن صــورت نیــز بــه نظــر وی
موجــودات انســانی گرایشــی طبیعــی بــه
میانمایگــی مشــترک دارنــد .امــا افــراد برتــر
(بــا غلبــه بــر پــوچ گرایــی و بدبینــی) امــکان
ـوش بــه انجــام
ادارهٔ زندگــی خودشــان را و هـ ِ
رســاندن کارهــای خالقانــه را دارنــد.
نیچــه نیــز همنــوا بــا تومــاس هاکســلی،
ارنســت هــکل و خــود دارویــن یــاد مــی
داد کــه پیوســتگی ای بیــن تاریــخ انســان
و دیگــر حیوانــات (و بــه ویــژه شــامپانزهها)
ی گفــت
هســت .بــا ایــن حــال فیلســوف م ـ 
برخــی از افــراد مــیتواننــد بــر فــراز دیگــر
جانــوران ،از جملــه نــوع خــود ،قــرار گیرنــد؛
امــا چنیــن وضعــی در آینــده ای بســیار دور
رخ میدهــد.
اگــر نــوع مــا توانســته از میمونهــای قدیمی
باالتــر رود چــرا نــوع باالتــری از موجــودات
نتوانــد ایــن رونــد را ادامــه دهــد ،همــان طــور
کــه انســانهــای امروزیــن از میمــونهــا
فراتــر رفت ـه انــد؟ بــه نظــر نیچــه تــا کنــون
معنــا و هــدف زمیــن [تحقــق] نــوع زیســت
شــناختی مــا [انســانها] بــوده اســت؛ ایــن
ـت پیکانــی اســت کــه از میمــونهــای
جهـ ِ
گذشــته بــه ابرمــرد فــردا مــیرســد .ایــن
موجــود متعالــی امــا تصورناپذیــر بــه لحــاظ
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فکــری همــانقــدر از انســانهای کنونــی
برتــر اســت کــه نــوع مــا بــه لحــاظ زیســتی
از کــرم خاکــی پیشــرفته تــر!
بــرای نیچــه ،تکام ـل گــرای زیباشــناس بــه
مثابــه ابرمــرد آینــده همچــون تصویــری
خیالــی اســت کــه در ســنگی زمخــت نهفتــه
اســت .در ســاخت و پرداخــت ایــن موجــود
برتــر ،ســایهٔ آن موجــود نیچــه را راهنمایــی
م ـی کــرد ،گرچــه او در مــورد هم ـهٔ ســاخته
هــای ناشــی از خالقیــت قــوی خــود مــی
گفــت :قطعــات از
ســنگ بــر مــی
آیــد؛ ایــن بــرای
مــن چــه چیــزی
دارد؟
برخــاف زمیــن
شــناس ،دیرینــه
شــناس و عــارف
یســوعی و کشــیش
ســاکت پیــر تیــار
دو شــاردن ،نیچــه
هدفــی پایانــی
یــا نقطــهٔ غایــت
نهایــی ای بــرای
تکامــل انســانی
قائــل نبــود .در
عــوض ،متافیزیــک
وی بــر بازگشــت
ابــدی همیــن
جهــان مبتنــی
اســت؛ یعنــی
شــمار بــی پایانــی
از دوره هــای
جهانــی یکســان.
بنابرایــن در تغییــر
جهــانهــا هیــچ
پیشــرفتی در کار
نیســت .در نتیجــه
جها ن شنا ســی
نیچــه بــودن را
شــدن معرفــی
مــیکنــد و تکامــل
غایــت شــناختی

آن را ابرمــردی
م ـی دانــد کــه در خــال هــر دوره
کام ـ ً
ا متعیــن و مشــخص م ـی شــود.
نیچــه بــرای حیــات یــا فکــر یــا رهایــی از
تکامــل هیــچ جــای دیگــری در ایــن جهــان
قائــل نیســت .وانگهــی وی نمــیتوانســته
بــه انهــدام جمعــی ،فنــاوری نانــو ،مهندســی
ژنتیــک ،هــوش مصنوعــی و ســفر فضایــی
انســان بــه دیگــر کــرات بیندیشــد .پیشــرفت
هــای ممتــد در علــم و فنــاوری قابلیــت
هــای فــوقالعــادهای بــرای زندگــی جدیــد
و وجودهــای قــوی تــر در قــرن هــای آتــی
فراهــم آورده اســت.
فردریــش نیچــه زمــان ،تغییــر و تکامــل را

بــه جــد گرفتــه بــود .او بــا هشــیاری مــی
دانســت کــه ایــن جهــان نســبت بــه هســتی
انســان یکســره بــیتوجــه اســت .بــا ایــن
حــال فلســفهٔ وی جدالــی خوشبینانــه پیــش
پــای آنانــی مــی گــذارد کــه میخواهنــد
بارقــه هــای روشــنگر نــگاه حماســی او را
دنبــال کننــد.
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