




ســال اول  /   شــماره دوم

بــه  مجلــه  ایــن  اول  شــماره  در 
ــر  ــی و هن ــم، زیبای ــه عل ــی رابط بررس
پرداختیــم. شــماره دوم »مجلــه 42« 
ــورد  ــی در م ــه های ــه مقال ــه مجموع ب
فرگشــت، دارویــن و فلســفه اختصــاص 
یافتــه اســت. بــا پیدایــش علــم مــدرن،  
تصــورات انســان در مــورد جهــان خــارج 
دچــار تغییراتــی گســترده شــد. آســمان 
ــن  ــت و زمی ــقف نیس ــک س ــر ی دیگ
مرکــز جهــان محســوب نمــی شــود. در 
حالــی کــه تــا قبــل از دارویــن، علــم بــر 
ــری  ــارج تاثی ــان خ ــا از جه تصــورات م
انــکار ناپذیــر داشــت، بــا مطــرح شــدن 
فرگشــت تصــور مــا در مــورد خودمــان 

ــر  ــاوه ب ــد. ع ــون ش ــز دگرگ نی
ــش  ــرح پرس ــن ط ــن، داروی ای
ــرد.  ــا ک ــاره احی ــرا« را دوب »چ
مــا  چــرا  اینکــه  از  پرســش 
ــم،  ــم داری ــم، چش ــت داری دس
ــی  ــی ب ــه پرسش ــم، ب ــا داری پ
ــه  ــود ک ــده ب ــل ش ــا تبدی معن
بــا مطــرح شــدن فرگشــت، 
ــاره  ــه پرســش هــا دوب ایــن گون
ــی«  ــدند. »چرای ــرح ش ــل ط قاب
کــه فرگشــت احیــا کــرده اســت، 
ــته  ــه در گذش ــی« ک ــا »چرای ب
تفــاوت  شــد  مــی  مطــرح 
ــن رو،  هــای بســیاری دارد. از ای
»چراهایــی« کــه در فلســفه قابل 
ــده  ــر ش ــتند محدودت ــرح هس ط
انــد. در عــوض، پــروژه دیگــری 
مطــرح مــی شــود، آن هــم ایــن 
ــا  ــد م ــور جدی ــه تص ــت ک اس
از انســان چــه داللــت هایــی 
بــرای اخــاق، معرفــت شناســی 
ــفه  ــای فلس ــاخه ه ــر ش و دیگ

سخن سردبیر
ــماره  ــن ش ــت. ای ــد داش خواه
شــامل شــش ترجمــه از مقاالتــی 
و  فرگشــت  فلســفه،  موضوعــات  بــا 
دارویــن اســت. مقالــه ای تحــت عنــوان 
»فرگشــِت نظریــه فرگشــت« بــه بررســی 
ــا  ــردازد. آی ســیر نظریــه فرگشــت مــی پ
مــی توانیــم از تغییــر پارادایــم در نظریــه 
ــی  ــا تغییرات ــم؟ ی فرگشــت ســخن بگویی
کــه در ایــن نظریــه رخ داده اســت، خــرد 
ــتند  ــی هس ــش های ــا پرس ــتند؟ اینه هس
ــرار  ــورد بررســی ق ــه م ــن مقال کــه در ای
ــر تحــت  ــه ای دیگ ــد. در مقال ــی گیرن م
ــا و داروینیســم« از  ــدف، معن ــوان »ه عن
جملــه مســائلی کــه مــورد بررســی قــرار 
ــای داروینیســم و  ــاوت ه ــرد، تف ــی گی م
ــن  ــه »داروی ــت. در مقال ــم اس داوکینیس
بــا ســقراط ماقــات مــی کنــد« موضــع 
هــای متفاوتــی کــه در رابطــه بــا اخــاق 
و فرگشــت اتخــاذ شــده انــد مــورد 
ــروه  ــت. دو گ ــه اس ــرار گرفت ــی ق بررس
معمــوال بــه نقــد فرگشــت مــی پردازنــد، 

گروهــی کــه گرایــش هــای دینــی آنهــا 
مانــع از پذیــرش ایــن نظریــه مــی 
شــود و گروهــی کــه دالیلــی غیردینــی 
ــه  ــوال ب ــواداران فرگشــت معم ــد. ه دارن
ــی  ــروه توجه ــن دو گ ــای ای ــاوت ه تف
نمــی کننــد. از جملــه آثــاری کــه در آن 
ــه  ــد شــده اســت - و ن ــه فرگشــت نق ب
ــیحی  ــی مس ــر بنیادگرای ــدی از منظ نق
ــود؟«  ــه ب ــن چ ــتباه داروی ــاب »اش - کت
اســت کــه در ایــن شــماره، نقــد و 
بررســی آن را مــی خوانیــد. تفــاوت 
ــز از  ــم نی ــریم و داروینیس ــای اسپنس ه
ــتند  ــی هس ــای مهم ــاوت ه ــه تف جمل
ــه  ــه آن توجــه کــرد. در مقال کــه بایــد ب
ــی  ــه بررس ــی« ب ــم اجتماع »اسپنسریس
بــا  آن  تفــاوت  و  اسپنســر  نظریــات 
فرگشــت پرداختــه مــی شــود. در آخریــن 
ــه و  ــر نیچ ــن ب ــر آرا داروی ــه، تاثی مقال
اگزیستانسیالیســم او مــورد بررســی قــرار 
مــی گیــرد، اگزیستانسیالیســمی کــه بــر 

ــود. ــده ب ــاده ش ــا نه ــوژی بن بیول
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1 ــت.  ــا اس ــی ژنه ــم تجمع ــاق توه »اخ
ــم،  ــاق داری ــاور در اخ ــه ب ــاز ب ــا نی م
و در نتیجــه بــه لطــف زیستشناســی 
ــم.  ــاور داری ــه اخــاق ب ــا هــم ب مــان، م
هیــچ پایــه ای ورای طبیعــت انســان 
مایــکل  نــدارد.«  وجــود  بیــرون  آن 
فرگشــتی:مقاالت  گرایــی  روز،طبیعــت 

250 برگزیده،1995،صفحــه.

نظریــه فرگشــت دارویــن از بــدو تولــدش 
بــه طــور یگانــه ای جنجــال برانگیــز بوده 
ــت  ــه دق ــت ک ــن نیس ــش ای ــت. دلیل اس
نظریــه در میــان زیستشناســان هیــچ 
شــکی در بــر داشــته باشــد. برخــاف آن، 
ــات  ــن نظری ــده تری ــه ش ــی از پذیرفت یک
ــرون  ــود، بی ــن وج ــا ای ــت. ب ــی اس علم
ــی  ــه توانای ــن نظری ــی ای ــط علم از محی
یگانــه ای در برافروختــن هیجانــات و 
برانگیختــن بحــث دارد. یکــی از داغتریــن 
حیطــه هــای بحــث بــه طــور ویــژه 
مربــوط بــه تاثیــرات نظریــه فرگشــت بــر 
ــاط  ــه ارتب ــی هرگون ــت. برخ ــاق اس اخ
نظریــه بــا اخــاق را کامــا رد مــی کنند، 
دیدگاهــی کــه تکیــه اش بر این اســتدالل 
اســت کــه نمیتــوان ارزشــها را از واقعیــت 

ــت  ــا از هس ــد ه ــا )بای ه
هــا( اســتخراج کــرد. دیگــران 
مخالــف انــد ولــی در میانشــان هیــچ 
توافقــی بــر اینکــه تاثیــرات اخاقــی 
فرگشــت چیســت وجــود نــدارد )اوه چــه 
ــرده  ــتدالل ک ــی اس ــگفت آور( . بعض ش
انــد کــه نظریــه از سیاســتهای اجتماعــی 
و اقتصــادی دســت راســتی پشــتیبانی 
مــی کنــد. دیــدگاه دیگــر ایــن اســت کــه 
ــه  ــه ب ــا توج ــهایمان را ب ــد ارزش ــا بای م
ــم و  ــف نمایی ــاز تعری ــت ب ــه فرگش نظری
دربــاره ارزشــی کــه بــرای جــان انســانها 
در مقایســه بــا حیوانــات قائلیــم بازنگــری 
ــری  ــه گی ــر نتیج ــده ای دیگ ــم. ع کنی
تاریــک تــری گرفتــه و مــی گوینــد 
درســتی نظریــه فرگشــت ریشــه اخــاق 
را بــه کلــی مــی زنــد. در صفحــات زیــر، 
ــه  ــا ب ــن دیدگاهه ــک از ای ــه هری ــن ب م

ــرد. ــگاه خواهــم ک ــب ن ترتی

نظریــه فرگشــت بــه اخــاق 
ــت ــوط اس نامرب

ــت  ــوان داش ــه میت ــی ک ــن دیدگاه اولی
ــه فرگشــت اصــا  ایــن اســت کــه نظری
هیــچ تاثیــری بــر اخــاق نــدارد. انگیــزه 
ــا حــدی  دهنــده ایــن دیــدگاه احتمــاال ت
ــه از  ــی ک ــای نامحبوب ــری ه ــه گی نتیج
ایــن نظریه در گذشــته گرفته شــده اســت 
ــت  ــه داروینیس ــرای نمون ــد. ب ــی باش م
ــه دیدگاهشــان را در  هــای اجتماعــی، ک

ــرار  ــورد بررســی ق ــق م ــد دقی بخــش بع
ــه  ــد ک ــی کنن ــتدالل م ــم داد، اس خواه
ــه  ــد ک ــی کن ــاب م ــن ایج ــه داروی نظری
ــر اســاس اصــول لســه  ــد ب ــه را بای جامع
ــه  ــک ب ــه کم ــرد. و ارائ ــم اداره ک فریس
ضعیــف، بیمــار و فقیــر برخــاف طبیعــت 
ــن  ــه آرزوی رد ای ــان ک ــرای آن ــت. ب اس
امــکان در  دارنــد چندیــن  را  دیــدگاه 
دســترس اســت. یکــی رد درســتی نظریــه 
ــر  ــی ت ــن عقان فرگشــت اســت. جایگزی
ایــن اســت کــه اســتدالل کنیــم نظریــه 
فرگشــت دارای نتایــج اخاقــی کــه ادعــا 
مــی شــود نیســت. و یــک راه ایــن اســت 
ــت  ــه  فرگش ــم نظری ــتدالل کنی ــه اس ک

ــدارد. ــی ن ــه نتیجــه اخاق ــچ گون هی
ــا ایــن موضــع اغلــب اینگونــه برخــورد  ب
و از آن پشــتیبانی مــی شــود کــه سیســتم 
اخاقــی بیــرون کشــیده شــده از نظریــه 
کــه  را  اســتداللی  خطــای  فرگشــت 
ــی  ــده م ــی خوان ــت گرای ــه طبیع مغالط
ــرن  ــک ق ــردد. ی ــی گ ــب م ــود مرتک ش
نظریــه  از  دارویــن  کــه  آن  از  پیــش 
ــاره  ــوم اش ــد هی ــردارد، دیوی ــرده ب اش پ
ــا  ــب ب ــردم اغل ــاق، م ــه در اخ ــرد ک ک
مدعاهــای واقــع گونــه آغــاز کــرده 
)گــزاره هــای اســتی( امــا ســپس در 
ــه ســاخت  طــول اســتدالل در ســکوت ب
مدعاهــای ارزشــی و هنجــاری تغییــر 
جهــت مــی دهنــد) گــزاره هــای بایــدی(. 
بــا ایــن وجــود جهــش از مبناهــای 
ــر  ــی از نظ ــج ارزش ــه نتای ــه ب ــع گون واق
اســتنتاجی ارزش نــدارد. ایــن اســتدالل را 

ــد: ــر بگیری در نظ
ــا  ــار و ی ــف، بیم ــاری ضعی ــاش در ی ت

ــت. ــت اس ــاف طبیع ــر خ فقی
در نتیجــه مــا نبایــد بــه ضعیــف، بیمــار و 

یــا فقیــر کمــک کنیــم.
ــود،  ــی ش ــه نم ــه نتیج ــر ب ــه منج مقدم
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 
ــد.  ــاکام مــی مان ــری اش ن در نتیجــه گی

استیو استیوارت ویلیامز 

ترجمــــــه اصالن شیعتی

قامالقا   ت
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ــوم،  ــون هی ــه قان ــروف ب ــن اصــل، مع ای
ممکــن اســت وسوســه مــان کنــد فــرض 
کنیــم فرگشــت هیــچ اثــری بــر مســایل 
اخاقــی نــدارد و اســتدالل واقــع گرایانــه 
و اخاقــی ســاحت هــای کامــا مجــزای 
ــون  ــود، قان ــن وج ــا ای ــتند. ب ــر هس تفک
ــدارد.  هیــوم در حقیقــت ایــن نتیجــه را ن
اســتدالل ســاده بــاال بــه روشــنی نامعتبــر 
ــه ســادگی  ــد ب ــن مــی توان ــا ای اســت ام
ــش  ــه جه ــی ک ــزودن مقدمات ــیله اف بوس
بیــن »اســت« و »بایــد« را ترمیــم کنــد، 
توجیــه شــود. )هــر چــه باشــد، در اصــل 
ــات  ــردن مقدم ــل ک ــا دخی ــوان ب ــی ت م
اســتنتاجی  اســتدالل  گــر،  مداخلــه 
ــر  ــه ه ــه ای ب ــر مقدم ــری را از ه معتب

ــه:  ــرای نمون ــاند( ب ــه ای رس نتیج
ما نباید خاف طبیعت عمل کنیم.

ــا  ــار و ی ــف، بیم ــاری ضعی ــاش در ی ت
ــت. ــت اس ــاف طبیع ــر خ فقی

بنابرایــن مــا نبایــد بــه ضعیــف، بیمــار و 
یــا فقیــر یــاری برســانیم.

آنچــه ایــن نشــان مــی دهــد ایــن اســت 
ــی را )  ــی نهای ــای اخاق ــزاره ه ــه گ ک
گــزاره هــای اخاقــی کــه متاثــر از گــزاره 
ــر اخاقــی نیســتند( نمــی  ــی ت هــای کل
ــه  ــه ب ــع گون ــات واق ــا از مقدم ــوان تنه ت
ــهای  ــه ارزش ــن، گرچ دســت آورد. بنابرای
نهایــی اخاقــی را نمــی تــوان مســتقیما 
ــت آورد  ــه دس ــت ب ــای فرگش از واقعیته
ــش داشــتن  ــکان نق ــه ام ــن نکت ــی ای ول
ایــن واقعیــت هــا در اســتنتاج اخاقــی مــا 

ــد. را رد نمــی کن

داروینیسم اجتماعی
بــا پذیــرش ایــن نکتــه، اکنــون مــی توانم 
ــت  ــه فرگش ــه نظری ــرم ک ــر بگی در نظ
ممکــن اســت چــه تاثیــرات اخاقــی 
داشــته باشــد. بــرای شــروع، یــک پاســخ 
بدنــام  را بــه ایــن پرســش در نظــر مــی 
ــی در  ــش داروینیســم اجتماع ــرم: جنب گی

ــل  ــوزده و اوای ــرن ن ــر ق اواخ
ــع  ــت. در واق ــتم اس ــرن بیس ق
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 
شــامل  اجتماعــی  داروینیســم  دهــد، 
ــر  ــروض( ب ــی )مف ــال اصــول داروین اعم
جامعــه اســت. داروینیســت اجتماعــی 
ــاس  ــر اس ــد ب ــه بای ــه جامع ــاور دارد ک ب
اصــل بقــای منطبــق تریــن ســازمان داده 
ــادی  ــتهای اقتص ــن سیاس ــده و بنابرای ش
ــغ مــی  و اجتماعــی لســه فریســم را تبلی
ــه  ــرمایه داران تکی ــی از س ــد. بعض کنن
نامحــدود  آزاد  بــازار  بــرای  اخاقــی 
ــه  ــد. ب ــی یابن ــن م ــه داروی را در نظری
ــر  عنــوان مثــال، از نظــر جــان دی.راکفل
ــا  ــزرگ تنه ــای ب ــب و کاره ــد کس »رش
ایــن  بقــای منطبــق تریــن اســت... 
یــک گرایــش شــرورانه در کســب و 
کار نیســت. ایــن تنهــا عمــل قانــون 
طبیعــت اســت« و همانطــور کــه اشــاره 
ــاش  ــی ت ــت اجتماع ــردم، داروینیس ک
ــر را  ــار و فقی ــف، بیم ــاری ضعی ــرای ی ب
نامطلــوب مــی دانــد. بــا رعایــت انصــاف، 
ــی  ــای اجتماع ــت ه ــی از داروینیس بعض
ــر،  ــرت اسپنس ــوادتر همچــون هرب ــا س ب
ــه  ــرای توجی ــن ب ــه  داروی ــا از نظری صرف
و  اجتماعــی  رحمانــه  بــی  اقدامــات 
ــه هــر  ــد. ب اقتصــادی اســتفاده نکــرده ان
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــن نتایج ــورت، ای ص
ــه فرگشــت را  ــه نظری شــکلی غیرمنصفان
لکــه دار کــرده و مــا  درگیــرش خواهیــم 

ــد . ش
قانــون هیــوم، هــر گونــه  براســاس 
ــه  ــی را ک ــیت اجتماع ــتدالل داروینس اس
ــه  ــتقیم ب ــتی« مس ــای اس ــزاره ه از »گ
ــی  ــد را م ــدی« برس ــای بای ــزاره ه »گ
ــن  ــال، ای ــن ح ــا ای ــم. ب ــم رد کنی توانی
ــی از اســتدالل  ــا دســته معین ــون تنه قان
ــاری  ــی اعتب ــن ب ــد. ای ــی کن ــا را رد م ه
ــان  ــی را نش ــت اجتماع ــج داروینیس نتای

ــم  ــرض کنی ــد ف ــس بیایی ــد. پ ــی ده نم
ــتدالل  ــوان اس ــی ت ــی م ــه اساس ــر چ ب
ــل  ــاس اص ــر اس ــد ب ــه را بای ــرد جامع ک
بقــای منطبــق تریــن ســازمان داد. یــک 
رویکــرد مــی توانــد ایــن باشــد کــه ایــن 
ــوب  ــت خ ــت و راه طبیع ــت اس راه طبیع
ــتر  ــه پیش ــه ای ک ــا مقدم ــن ب ــت. ای اس
بحثــش شــد گــره خــورده کــه مــا نبایــد 
ــا  ــم و اساس ــل کنی ــت عم ــاف طبیع خ
ــوان  ــه عن ــن ب ــق تری ــای منطب ــا بق ب
ــوب  ــود خ ــودی خ ــه خ ــه ب ــزی ک چی
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 
ــتند  ــاور داش ــد و ب ــتقبال کردن ــرده اس ک
کــه عنصــر حیاتــی ایــن پیشــرفت بقــای 
منطبــق تریــن اســت. بنابرایــن آنهــا 
ــای  ــه بق ــد ک ــد اســتدالل کنن ــی توانن م
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 
در  تــاش  و  بــوده  پیشــرفت  زاینــده 
محــدود کــردن بــازار و یــا یــاری نیازمنــد 
نامطلــوب  اســت،  پیشــرفت  راه  ســد 

ــتند. هس
ــا  ــیم آی ــت بپرس ــن اس ــا ممک ــه م البت
هــدف وســیله را توجیــه مــی کنــد. 
بــا ایــن حــال، دشــواریهای اساســی 
دیگــری دربــاره ایــن اندیشــه هــا وجــود 
ــر  ــی ب ــت اجتماع ــه داروینیس دارد. اندیش
پایــه ی چندیــن بدفهمــی از نظریــه 
فرگشــت بنــا شــده اســت. بــرای شــروع، 
ــک  ــن ی ــق تری ــای منطب ــاح بق اصط
ــت  ــت.) دق ــده اس ــراه کنن ــی گم جورهای
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 
ــکاری و  ــد هم ــن میتوان ــاب همچنی انتخ
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 
ــرف  ــر دو ط ــرای ه ــه ب ــکاری ک ــا هم ب
درگیــر نفــع دارد.( بنابریــان ایــن گرایــش 
ــن  ــتند. ای ــت نیس ــد طبیع ــا ض ــا الزام ه
نخســتین بدفهمــی داروینیســت اجتماعی 

اســت.
از نظــر بســیاری از نظریــه پــردازان مدرن 
فرگشــت، تنهــا در ســطح ژن هــا اســت 
ــر  ــاب ناپذی ــت همیشــه و اجتن ــه طبیع ک
بــر اســاس اصــول مشــابه بــا ترجیحــات 
ــد.  داروینیســت اجتماعــی عمــل مــی کن
ــد  ــی کنن ــدا م ــا پی ــی  بق ــا ژن های تنه
کــه ســهم آنهــا در نتایــج فنوتایــپ 
ــا ســرعت بیشــتری  ــد ب ــی توانن شــان م
ــابه  ــای مش ــای ژنه ــخه ه ــر نس از دیگ
ــا همدیگــر  ــب ژنهــا ب ــر شــوند. اغل تکثی
ــرای  ــه، ب ــرای نمون ــرده ) ب ــکاری ک هم
ایجــاد موجــودات هماهنــگ کــه بتواننــد 
آنهــا را نگهــداری و منتشــر مــی کننــد.( 
امــا ایــن کار را بــه گونــه ای انجــام مــی 
ــان  ــع خودش ــت مناف ــه در جه ــد ک دهن
میــان  در  دیگرخواهــی  هیــچ  باشــد. 
ژنهــا وجــود نــدارد، و هیــچ ژنــی معــادل 
ــت  ــت. داروینیس ــی نیس ــن اجتماع تامی
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 

ــا  ــه ره ــور ب ــی مجب اجتماع
اســت  دیــدگاه  ایــن  کــردن 
کــه مــا بایــد راه طبیعــت را دنبــال 

ــم.  کنی
ــی  ــی م ــه باق ــتداللی ک ــا اس ــس تنه پ
ــد ایــن اســت کــه انتخــاب طبیعــی  مان
باعــث پیشــرفت مــی شــود. ولــی ایــن 
از  بدفهمــی مهــم دیگــری  دیــدگاه 
نظریــه دارویــن را نمایندگــی مــی کنــد. 
فرگشــت معــادل پیشــرفت نیســت. اوال، 
ــم  ــدن دائ ــر ش ــاله ی بهت فرگشــت مس
ــر مــی  ــط تغیی ــی کــه محی نیســت. وقت
ــا  ــرح ب ــودن ط ــوب ب ــار خ ــد، معی کن
ــر،  ــم ت ــد. از آن مه ــی کن ــر م آن تغیی
ــال  ــه احتم ــی را ک ــر جهت ــاب ه انتخ
ــا آن کپــی بشــود  اینکــه ژن متناســب ب
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 
ــا  ــد الزام ــی کن ــل م ــا عم ــان ژنه در می
ــادی  ــش ش ــا افزای ــه ی ــود جامع ــه بهب ب
در کل منجــر شــود و متعاقبــا دلیلــی بــر 
پذیــرش اینکــه جامعــه بایــد بــر اســاس 
ــن  ــم. ای ــود نداری ــول اداره ش ــن اص ای
ماحظــات، سســتی دیــدگاه داروینیســت 
اجتماعــی را نمایــان مــی ســازد و نشــان 
مــی دهــد که هیــچ رابطــه ضــروری بین 
ــه ی فرگشــت و سیاســتهای لســه  نظری
فریســم وجــود نــدارد. در واقــع اگــر هــم 
چیــزی باشــد، ســاختار رنــج آور انتخــاب 
طبیعــی بایــد از اســتدالل بــر ضــد ایــن 

ــد. ــتیبانی کن ــتها پش سیاس

بازنگری تعهدات اخاقی
بــارز  نمونــه  اجتماعــی،  داروینیســم 
تاشــی نــاکام در بیــرون کشــیدن نتایــج 
ــت. در  ــت اس ــه فرگش ــی از نظری اخاق

ایــن بخــش، مــن تــاش دیگــری را در 
ــم  ــا فه ــط ب ــه مرتب ــرم، ک ــی گی نظــر م
پیچیــده تــری از نظریــه فرگشــت اســت. 
ــاب  ــل در کت ــز راش ــدگاه را جیم ــن دی ای
»آفریــده شــده از حیوانــات« مطــرح مــی 
کنــد: داللــت هــای اخاقــی داروینیســم. 
راشــل رونــد مهمــی را در اخاقیــات 
ســنتی غــرب شناســایی کــرد کــه او آن 
را دکتریــن شــرافت انســانی مــی خوانــد. 
ــد اندیشــه، زندگــی  ــن رون ــر اســاس ای ب
انســانی ارزش واالیــی دارد در حالــی کــه 
ــرای  ــوان ب ــی ت ــات را م ــی حیوان زندگ
اهدافمــان قربانــی کنیــم – همانطــور 
ــه  ــوع بشــر ب کــه کانــت مطــرح کــرد، ن
ــی  ــت در صورت ــدف اس ــود ه ــودی خ خ
بــرای  وســائلی  تنهــا  حیوانــات  کــه 
رســیدن بــه اهــداف مــا هســتند- اگرچــه 
ــتقیما  ــی مس ــمول داروین ــگاه جهانش دی
بــا ایــن موضــع در تضــاد نیســت، ریشــه 
پایــه هایــی کــه بــر آن بنــا شــده و 
دیدگاهــی کــه در آن معنــا دار مــی شــود 
ــرافت  ــن ش ــد. دکتری ــی کن ــت م را سس
انســان- دیــدگاه  در  ریشــه  انســانی 

محــور پیشــا-داروینی از جهــان دارد و 
ــدا  ــه روح خ ــل اینک ــی از قبی ــر باورهای ب
تنهــا در نــوع انســان دمیــده شــده و ایــن 
دلیــل مــا را بــه طــور قابــل ماحظــه ای 
ــد،  ــی کن ــز م ــودات متمای ــر موج از دیگ
ــت،  ــه فرگش ــا نظری ــت. ام ــده اس ــا ش بن
چنیــن دیــدگاه هایــی را بــه چالــش مــی 
ــاب  ــه انتخ ــی ک ــواد خام ــد. اوال، م کش
طبیعــی بــر آنهــا عمــل مــی کنــد جهــش 
هــای تصادفــی هســتند، و اینکــه تاریــخ 
و  ناگهانــی  رویدادهــای  بــا  فرگشــت 
غیرقابــل پیشــبینی شــکل گرفتــه اســت، 
نگــه داشــتن ایــن موضــع کــه انســان در 
ــر اســاس طرحــی از  ــا ب ــد ی ذهــن خداون
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 
ــادگی  ــه س ــل ب ــد. عق ــی کش ــش م چال
یــک تطابــق میــان بســیاری دیگــر 
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اســت و مــا تنهــا حیوانــی میــان بســیاری 
ــم. دیگری

ــی  ــه زندگ ــده ک ــن ای ــر، ای ــن منظ  از ای
انســان ارزشــی بــی نهایــت دارد بــه نظــر 
ــه  ــزرگ و غیرموج ــیار ب ــاهده ای بس مش
در مــورد زندگــی بشــر اســت. بــر اســاس 
نظــر راشــل، ایــن موضــع نتایــج مهمــی 
بــرای تعــدادی از مســائل در اخــاق 
ــا زندگــی انســان  ــر نهایت ــی دارد. اگ عمل
مطلقــا مهــم نباشــد، هیــچ دلیلــی وجــود 
ــظ  ــه حف ــم وظیف ــرض کنی ــه ف ــدارد ک ن
جــان انســان همــواره از ســایر ماحظــات 
- 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 
ــند،  ــد باش ــردی مفی ــرای ف ــی ب بهمرگ
ــرایط  ــت ش ــا تح ــه الزام ــرش اینک پذی
ــوار  ــند دش ــت باش ــز نادرس ــری نی دیگ

اســت.
ــا  ــط ب ــج مرتب ــی از نتای ــته ی دوم دس
وضعیــت اخاقــی حیوانــات بــه غیــر 
ــر  ــت ب ــه فرگش ــت. نظری ــان اس از انس
ــد  ــات تاکی ــر حیوان ــا دیگ ــا ب ــاط م ارتب
ــه  ــا قل ــوع م ــه ن ــر را ک ــن فک دارد و ای
ای در رونــد پیشــرفت تکاملــی اســت 
بــه اســتثنای مــواردی کــه بــا معیارهــای 
مــی  داوری  دســتچین  و  دلبخواهــی 
شــوند، بــی اســاس مــی دانــد. همچنیــن 
اعتمــاد مــا بــه ایــن فکــر کــه حیوانــات 
ــتند  ــی هس ــدون آگاه ــی ب ــتگاه های دس
ــا  ــر م ــت آخ ــد، دس ــی ده ــش م را کاه
موجوداتــی خــودآگاه هســتیم )دســتگاهی 
ــتی  ــد فرگش ــان رون ــود آگاه(  و از هم خ
بوجــود آمدیــم کــه هــر حیــوان دیگــری 
آمــده اســت. در نتیجــه، مــا نمــی توانیــم  
ــد  ــات مانن ــر حیوان ــه دیگ ــکان اینک ام
انســان درد و رنــج را تجربــه کننــد نادیــده 
ایــن ماحظــات مدعاهــای  بگیریــم. 
اخــاق دان هایــی را پشــتیبانی مــی 

ــا  ــد م ــی گوین ــه م ــد ک کنن
ــات را  ــر حیوان ــان دیگ ارزش ج
دســت کــم گرفتــه ایــم. اگــر ایــن 
ــج  ــود، نتای ــه ش ــدی گرفت ــدگاه ج دی
ــینگر  ــر س ــت. پیت ــد داش ــی خواه مهم
ــه  ــا ب ــد کــه وقتــی م اســتدالل مــی کن
دیگــر حیوانــات جایــگاه اخاقــی را کــه 
مــی  اختصــاص  مســتحقش هســتند 
ــش  ــه پی ــویم ک ــی ش ــه م ــم، متوج دهی
ــا  ــه ه ــه دیگرگون ــبت ب ــا نس داوری م
ــش داوری دیگــر  ــوع پی همچــون هــر ن
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 
ــه  ــد غــذا و آزمایشــها( ب ــژه در تولی ) بِوی
مراتــب از آنچــه سکسیســم و نژادپرســتی 
و هــر گونــه دیگــر تبعیــض ایجــاد کــرده 
ــش آزادی  ــن جنب ــت و بنابرای ــتر اس بیش
جنبــش  مهمتریــن  حیوانــات  بخــش 
ــت.  ــروز اس ــان ام ــش در جه آزادی بخ
ــج  ــه نتای ــنهادات، گرچ ــه پیش ــن گون ای
ضــروری منطقــی فرگشــت نیســتند، 
ــل  ــا قاب ــی مطلق ــا داروین ــر پیش از منظ

ــتند. ــور نیس تص

نـظــــریـــه فـــرگشـــت و
 مـــــــرگ خــــوب و بــــد

نتایــج اخاقــی کــه برجســته کــردم 
ــی  ــج م ــت منت ــای فرگش ــت ه از واقعی
شــوند. بــا ایــن حــال، تلویحــا درون 
اســتدالل اصــول اخاقــی بنیــادی تــری 
ــت  ــه  فرگش ــه از نظری ــت ک ــرار داش ق
ــه  ــرای نمون ــد- ب ــده بودن ــت نیام بدس
ــی را  ــه زندگ ــر گون ــد ه ــا بای ــه م اینک
براســاس ظرفیتــش در تــاب آوردن رنــج 
ــث در  ــس، بح ــم. پ ــذاری کنی ارزش گ
ــه  ــود ک ــین ب ــه پیش ــا نتیج ــس ب تجان
ــم  ــد تصمی ــی توانن ــا م ــه واقعیته گرچ
ــا  ــد، آنه ــه دهن ــی را نتیج ــای اخاق ه
ــی را  ــی اخاق ــول نهای ــد اص ــی توانن نم
دیکتــه کنند.امــا ایــن مــا را بــا پرسشــی 

ــه  ــه ب ــذارد: چگون ــی مــی گ ــن باق بنیادی
ــیم؟ ــی برس ــی اخاق ــول نهای اص

چگونــه بــه دانــش حقایــق اخاقی دســت 
ــرای ایــن  بیابیــم؟ پاســخهای بســیاری ب
پرســش ارائــه شــده اســت. برخــی مــردم 
ــی را از  ــق اخاق ــا حقای ــه م ــد ک ــر آنن ب
ــت  ــه دس ــهود ب ــود ش ــوه رازآل ــق ق طری
مــی آوریــم. دیگــر پاســخ محبــوب 
کــه  اســت  ایــده  ایــن  بــه  مربــوط 
ــه  ــای جداگان ــاحت ه ــن س ــش و دی دان
و ناهمپوشــانی هســتند. در ایــن رویکــرد 
ــه فراهــم کــردن دانــش  علــم محــدود ب
تجربــی اســت در حالــی کــه نقــش 
ــه  ــبت ب ــش نس ــم آوردن دان ــن فراه دی
ــه  ــی ک ــت. موضع ــی اس ــق اخاق حقای
در ایــن بخــش مــورد بررســی قــرار مــی 
ــه  گیــرد ایــن اســت کــه همــه ایــن گون
پیشــنهادات در ســایه نظریــه فرگشــت رد 
خواهنــد شــد. دانــش بــه حقایــق اخاقــی 
ــق  ممکــن نیســت چــرا کــه اصــا حقای
ــدگاه را  ــن دی ــد. ای ــود ندارن ــی وج اخاق
ــه  ــی ک ــی اخاق ــبی گرای ــا نس ــد ب نبای
ــی  ــای اخاق ــه باوره ــت هم ــی اس مدع
دســتکم در آن فرهنگــی کــه رعایــت 
مــی شــوند درســتند، خلــط کــرد. موضــع 
گرفتــه شــده در ایــن بحــث پــوچ گرایــی 
ــدگاه کــه همــه  اخاقــی اســت، ایــن دی

ــتند. ــط هس ــی غل ــای اخاق باوره
بــه شــکلی نظریــه فرگشــت از پــوچ 
گرایــی اخاقــی در چنــد جهت پشــتیبانی 
ــه  ــد ک ــر آنن ــیاری ب ــد. اول، بس ــی کن م
حقایــق اخاقــی وابســته بــه وجــود 
خــدا هســتند. آنطــور کــه داستایوفســکی 
ــر کاری  ــد، ه ــدا نباش ــر خ ــت،» اگ گف
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 
ــن،  ــش از داروی ــد. پی ــی کن ــف م تضعی
طراحــی نمایــان در گونــه هــای زنــده را 
ــر وجــود خــدا  ــد بهتریــن دلیــل ب ــه دی ب
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 
ــی آورد.  ــان م ــه می ــدا ب ــود خ ــه وج علی

پــس، اگــر حــق 
ــکی  ــا داستایوفس ب
ــدازه  ــا ان ــد، ت باش
نظریــه  ای 
ریشــه  فرگشــت 
را  خــدا  وجــود 
ــه  ــد، ریش ــی زن م
نیــز  را  اخــاق 
ــا،  ــد. دوم ــی زن م
ــل  ــات قاب توضیح
ــتی  ــکای فرگش ات
برخــی  بــرای 
احســاس  از 

گرایشــات  و  هــا 
اخاقــی  بنیــادی 

مــا ارائــه شــده اســت. 
بــرای نمونــه، بــر اســاس 

بــده  دیگرخواهــی  نظریــه 
بســتانی رابــرت تریــور، بســیاری از 
واکنشــهای بنیــادی اخاقــی مــا را 

ــرای فراهــم  انتخــاب طبیعــی ب
همــکاری  روابــط  کــردن 

بهــره  از  جلوگیــری  و 
ــن  ــان ای ــی در جری کش

ــه  ــات دوجانب ــه ترتیب گون
ســاخته و پرداختــه کــرده 

ــی  ــر برخ ــاس نظ ــت .براس اس
نتایجــی  چنیــن  فیلســوفان، 

ــای  ــه باوره ــد ک ــی کن ــکار م آش
ــه  ــه ب اخاقــی مــا توهــم هســتند و ن

ــل  ــه دلی ــه ب ــان بلک ــتی ش ــر درس خاط
از لحــاظ زیســت شناســانه در  آنکــه 
ــوان  ــک حی ــی ی ــی اجتماع ــم زندگ تنظی
ــتند . ــد هس ــی کارآم ــدت اجتماع ــه ش ب
حقیقــت  پیشــین  نمونــه  ماننــد  بــه 
ــری  ــکل گی ــث ش ــت باع ــه فرگش نظری

ایــن نتیجــه کــه حقایــق 
ــی  ــم نم ــی نداری ــی اخاق عین
شــود و برخــی نیــز علیــه ایــن 
ــد. بســیاری  ــی کنن ــورد اســتدالل م م
ــه  ــد ک ــرده ان ــاره ک ــا اش ــاق دانه از اخ
ــته  ــا وابس ــی منطق ــق اخاق ــود حقای وج
ــکلی  ــه ش ــتند. ب ــدا نیس ــود خ ــه وج ب
مشــابه حتــی اگــر طبیعــت اخاقــی 

ــد،  ــته باش ــتی داش ــوگیری فرگش ــا س م
ممکــن اســت بــا ترتیــب اخــاق عینــی 
در هــم مــی آمیــزد، همانگونــه کــه 
ــی  ــط طبیع ــا محی ــی ب ــات فیزیک تطابق
ــه  ــوند. ب ــی ش ــب م ــده ترکی ــود زن موج
بیانــی دیگــر، وجــود حقایــق عینــی 

اخاقــی همچنــان یــک امــکان منطقــی 
اســت. در هــر صــورت، اگــر ایــن همــه 
ــتیبانی  ــوان در پش ــه بت ــد ک ــزی باش چی
ــی  ــردم را م ــت، م ــی گف ــن حقایق از چنی
ــید.  ــدن بخش ــع نش ــل قان ــه دلی ــوان ب ت
هــر چــه باشــد، ایــن امــکان منطقــی کــه 
ــته  ــود نداش ــی وج ــت اخاق ــچ حقیق هی
باشــد بــا ایــن امــکان کــه وجــود داشــته 
باشــند برابــر اســت. بــه عــاوه، حتــی 
اگــر حقایــق اخاقــی وجــود داشــته 
ــاق  ــه فرگشــت اخ ــد، نظری باش
ــا چالــش دیگــری مواجــه  را ب
ــاده  ــر م ــد. از منظ ــی کن م
گرایانــه داروینــی، ذهــن 
فعالیــت یــک مغــز 
یافتــه  فرگشــت 
متعاقبــا  و  اســت 
از  توانــد  نمــی 
مــرگ بــدن نجــات 
ــه  ــد همانطــور ک ــدا کن پی
ــی  ــتادن نم ــاز ایس ــب از ب قل
ــس از  ــا اگــر زندگــی پ ــد. ام توان
ــد  ــته باش ــود نداش ــی وج مرگ
در  نهایــی  تعــادل  هیــچ 
معیــار عدالــت در زندگی 
پــس از مــرگ یــا 
تناســخ نیــز وجــود 
نخواهــد داشــت.

ــت  ــا اهمی در اینج
حیاتــی  ســوال 
اخــاق  فلســفه 
آشــکار مــی شــود: 
اخاقــی  چــرا 

ــیم؟ باش
ایــن  برخــی 
پرسشــها  گونــه 
را ترســناک مــی 
شــاید  و  یابنــد 
ایــن واکنــش درخــوری هــم باشــد. 
ــا امــکان  ــه. چــرا کــه قطع شــاید هــم ن
ــتا  ــم راس ــی ه ــوب اخاق ــه چهارچ ارائ
ــن  ــود دارد. چنی ــه فرگشــت وج ــا نظری ب
اخاقــی شــاید چنــان بــر ارزش شــرافت 
ــه  ــد ک ــته باش ــد داش ــجاعت تاکی ــا ش ی
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ــرای  ــی ب ــان عین ــود بنی ــه نب ــرف ب معت
اخــاق باشــد. هیــچ هــدف واالیــی 
ــا  ــه م ــدارد، ک ــود ن ــا وج ــج م ورای رن
ــز  ــخصی ناچی ــاور و غیرش ــان پهن در جه
ــچ  ــت هی ــود در نهای ــه وج ــتیم، ک هس
ــرات  ــه اث ــدارد و اینک ــی ن ــا و هدف معن
ــچ  ــدون هی ــر ب ــت آخ ــا دس ــای م کاره
ردی از بیــن خواهــد رفــت. مــا مــی 
ــم  ــراف کنی ــا اعت ــه اینه ــه هم ــم ب توانی
ولــی در تکاپــو باشــیم انــگار کــه زندگــی 
ــان  ــم جه ــاش کنی ــت و ت ــادار اس معن
چشــم  هیــچ  بــی  بســازیم،  بهتــری 
ــاداش ابــدی  داشــتی، پیــروزی نهایــی، پ
و یــا کارمــای نیکــی و البتــه بــدون 
ــیم.  ــته باش ــتواری داش ــل اس ــه دلی اینک
ــوان اســتدالل  ــچ شــکلی نمــی ت ــه هی ب
ــدی  ــه پایبن ــردم محکــوم ب ــه م نمــود ک
بــه ایــن نــوع اخــاق هســتند، چــرا کــه 
ــکل  ــه ش ــه ب ــه ای ک ــا اندیش ــکار ب این
گیــری ایــن موضــع انجامیــد در تعــارض 
اســت. ایــن اخاقــی اســت کــه افــرادی 
کــه درخشــش زیبایــی معینــی را در 
ــدون  ــذت ب ــاداش و ل ــدون پ ــی ب مهربان
ــا  ــدون دســتاورد مان هــدف و پیشــرفت ب

ــد. ــد بپذیرن ــی توانن ــد، م ــی یابن م
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 اسپنسریسم
 اجــتماعی             

نتیم دالنی

ترجمه ساره عظیمی

ــی  ــم اجتماع ــاح داروینیس ــرگاه اصط ه
از  و  می شــوم  منقبــض  میشــنوم  رو 
  : می پرســم  دانشــجویانم(  )و  خــودم 
ــا اصطــاح داروینیســم اجتماعــی  چــرا م
آثــار  درحالیکــه  می کنیــم  اســتفاده  را 
هربــرت اسپنســر تــا کنــون تطابــق بشــر 
بــا محیــط اجتماعــی اش را توصیــف 

ــت. ــرده اس  ک
ــال  ــن اعم ــی متضم ــم اجتماع داروینیس
مطالعــه  در  داروینیســتی  هــای  ایــده 
تئــوری  می باشــد.  انســانی  اجتمــاع 
فرگشــت دارویــن در گرماگــرم مشــاهدات 
ــعه  ــی توس ــان طبیع ــی اش از جه تجرب
پیــدا کــرد. علــی الخصــوص آنهایــی 
ــیعش  ــی وس ــفر دریای ــول س ــه در ط ک
 HMS ]بــرای اکتشــاف در ]نــاو دریایــی
Beagle در اوایــل 1830 ایجاد گشــت. 
ــی و  ــکای جنوب ــفرها در آمری ــن س اوج ای
ــر  ــوس روی داد. او متذک ــر گاالپاگ جزای
ــابه  ــوع مش ــای متن ــه ه ــه گون ــد ک ش
پرنــدگان، الک پشــتان و دیگــر حیوانــات 
از یکدیگــر متمایــز می شــوند؛ بــه نحــوی 
کــه بــه نظــر میرســد ایــن گونــه هــا بــا 
محیــط پیرامونشــان مطابقــت یافتــه انــد. 
ــول  ــا در ط ــت آنه ــه گرف ــن نتیج داروی
یافته انــد.  فرگشــت  ســال  میلیون هــا 
تئــوری دارویــن مبنــی بــر اینکــه چگونــه 
اســت  ایــن  می دهــد  روی  فرگشــت 
ــرات فیزیکــی  کــه جهــش ژنتیکــی )تغیی
موروثــی اتفاقــی( گهــگاه اتفــاق می افتــد. 

جهش هــا  ایــن  از  برخــی 
توانایــی هــای فــردی بــرای 
ــد،  ــا می بخش ــط را ارتق ــا در محی بق
ــای  ــه ویژگی ه ــی ک ــن وقت ــرای همی ب
ــن  ــوند، ]ای ــاب می ش ــی انتخ ــه  اتفاق بهین
دســت جانــداران[ شــانس بیشــتری بــرای 
ــد.  ــل دارن ــد مث ــن تولی ــی و همچنی زندگ
ــه  ــد ب ــای جدی ــن ویژگی ه ــد از آن ای بع
نســل بعــدی منتقــل می شــوند و ویژگــی 
ارتقــا یافتــه بــه تدریــج در میــان جمعیــت 
جانــداران بــه خاطــر ســودمندی و منافــع 

گســترش می یابــد.
ــش را در  ــج تحقیقات ــار نتای ــن انتش داروی
گســتره وســیعی از نشــریات در اواخــر 
ــی  ــده او مبن ــرد. ای ــاز ک ــه  1830 آغ ده
بــر گزینــش طبیعــی تــا زمــان نامگــذاری 
ــرای  ــا ب ــه ه ــش گون ــه اش » گرای مقال
ــا  ــه ه ــداوم گون ــواع؛ و ت ــکل دادن ان ش
و انــواع بــه طــرق طبیعــی گزینــش« 
مشــخص و فصــل بنــدی شــده نگردیــده 
ــان  ــردم در آن زم ــداد کمــی از م ــود. تع ب
ــد و  ــان دادن ــه نش ــه توج ــن مقال ــه ای ب
برخــی منتقدیــن هــم ادعــا میکردنــد کــه 
ــه[  ــن مقال ــمندی ]از ای ــد ارزش ــز جدی چی
ــًا مفهــوم  ــن نهایت ــد. داروی بدســت نمی آی
ــد  ــک ســال بع گزینــش طبیعــی اش را ی
ــتگاه  ــوان »خاس ــا عن ــی ب ــب کتاب در قال
ــی؛  ــش طبیع ــیله  گزین ــه وس ــا ب ــه ه گون
یــا صیانــت از نســل/ نــژاد مــورد توجــه در 

ــود.  ــا« منتشــر نم ــرای بق ــزاع ب ن

در همیــن اثنــا، در قســمت دیگــری از 
-1820( اسپنســر  هربــرت  انگلســتان، 

1903( بــه خاطــر تئــوری هــای انقابــی 
اش رســوا شــده بــود. مشــاهدات اسپنســر 
ــد  ــًا مانن ــه دقیق ــود ک ــن ب ــی از ای حاک
ــز  ــا نی ــان ه ــی، انس ــای حیوان ــه ه گون
ــه صــورت گســترده در سرتاســر ســیاره   ب
ــی از آب و  ــا انواع ــد و ب ــده ان ــش ش پخ
ــواع  محیــط مواجهنــد. اسپنســر  هــوا و ان
از ایــن متعجــب بــود کــه چــرا بشــر 
ــل الک  ــات مث ــر حیوان ــد دیگ ــه مانن ب

پشــتان و مارمولــک هــا در گســتره ی 
ــد و  ــزا رش ــای مج ــه ه ــی از گون متنوع
ــتدالل  ــر اس ــت.  اسپنس ــرده اس ــو نک نم
تغییــرات  بــا  انســان ها  کــه  می کنــد 
ــرات  ــق تغیی ــی، از طری ــط فیزیک در محی
فرهنگــی، و نــه تغییــرات بیولوژیکــی، 
ــی  ــق فرهنگ ــوند. او تطبی ــازگار می ش س
ــم  ــرد و فه ــوص رویک ــق را در خص موف
توصیــف  اصلــح   بقــای  از  خــودش 
ــای  ــه  بق ــن رویکــرد، نظری ــد. در ای می کن
ــه  ــی ک ــه آنهای ــد ک ــان می کن ــح بی اصل
بــا  تطبیــق  در  را  موفقیــت  بیشــترین 
تغییــرات فرهنگــی محیــط پیرامــون خــود 
دارا می باشــند همــان هایــی هســتند کــه 
بیشــترین احتمــال بــرای موفقیــت در 
ســطح اجتمــاع را دارنــد. ایــن افــراد موفق 
فوایــد تطبیــق فرهنگی شــان را بــرای 
فرزندانشــان بــه جــا می گذارنــد.  بعــاوه، 
فرزنــدان بــه موقعیــت هــای بهتــر و 
دارای منافــع بیشــتر در جامعــه عاقــه 
ــت  ــن موقعی ــن در بهتری ــد؛ و بنابرای مندن
ــرای فرگشــت بیشــتر از منظــر اقتصــاد  ب
ــل های  ــد از نس ــند. بع ــی می باش اجتماع
ــات  ــه تجم ــراد ب ــدادی از اف ــیار، تع بس
عاقــه و گرایــش پیــدا میکننــد کــه برخی 
ــه  ــد ]ب ــا می توانن ــان تنه ــم عصرانش از ه
ایــن ســطح از تجمــات[ رشــک بورزنــد. 
اسپنســر اســتدالل می کنــد کــه بــا وجــود 
تکامــل بیولوژیکــی، تکامــل فرهنگــی 
یــک ضــرورت پیشــرونده بــوده کــه 

نمی توانســت متوقــف شــود.
در »آمــار اجتماعــی« )1851( اسپنســر ادعا 
کــرد کــه فرگشــت هــر اجتمــاع انســانی 
ای در نهایــت یــک ماهیــت از بقــای 
اصلــح اســت. بــر ایــن اســاس، روندهــای 
ــه  ــب را تصفی ــت[ نامناس ــی، ]ماهی تکامل
نهایــی  نتیجــه ی  ]بنابرایــن[  می کنــد، 
یــک جامعــه ی پیشــرفته تــر خواهــد بــود. 
ــق  ــه تطاب ــد ک ــح می کن ــر تصری اسپنس
ــد  ــک کلی ــی ی ــر فرهنگ ــا تغیی ــق ب موف
اســت، اگــر افــراد و یــا جوامــع در محیــط 
فرهنگــی باقــی بماننــد. بنابرایــن اسپنســر 
ــا  ــه ب ــی ک ــه آن جوامع ــت ک ــاور داش ب
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چالــش ضــرورت تغییــر فرهنگــی مواجــه 
طریــق(  ازیــن  )و  اصلحنــد  می شــوند 
بیشــترین احتمــال بقــا بــرای ایشــان 
ــال،  ــرای مث ــود. ب ــد ب ــل تصــور خواه قاب
اسپنســر تصدیــق می کــرد کــه نگهــداری 
از فرزنــدان و وفــاداری بــه همســر در 
طبیعــت انســانی ریشــه دارد. بــا ایــن 
حــال، جامعــه در صــورت ضــرورت اجــازه  
تغییــر می دهــد؛ بــه عنــوان نمونــه شــاید 

وقتــی کــه جمعیــت جامعــه ای 
ــه  بســیار کــم شــود، آن جامع
صــورت چندهمســری را اتخاذ 
ــی  ــاره، گوی ــن ب ــد. در ای کن
ــبی  ــه ای از نس ــر گون اسپنس
ــه  ــی را پذیرفت ــی اخاق گرای
اســت: هنجارهــا قابــل انطباق 
ــد از  ــات بای ــتند و اخاقی هس
ــورد  ــگ م ــر فرهن ــه نظ نقط
نظــر فهمیــده شــوند. ایــن 
نیــاز بــه انطبــاق اخاقــی 
مخصوصــًا درســت اســت اگــر 
ــه مشــروط  ــک جامع ــداوم ی ت
بــه تغییــر باشــد. اسپنســر، 
ــی  ــت بیولوژیک ــپس طبیع س
بشــر را تصدیــق می کنــد، امــا 

اعــام مــی دارد کــه ایــن اصطــاح دائمــًا 
اســتوار و ثابــت نیســت و آن انســان ها 
موضــوع تغییــر تکامــل اجتماعــی هســتند 
و  اخاقــی  گرایــی  نســبی  اسپنســر   .
دالیــل تنــوع عــرف هــای اجتماعــی را در 
ــه در 1897(  ــان یافت اصــول اخــاق  )پای

برمی شــمرد.
 )1898( شناســی  جامعــه  اصــول  در 

اسپنســر اهمیــت نیــاز اجتمــاع بــه تطبیــق 
و ســازگاری بــا محیــط پیرامونــش از 
طریــق فعالیــت اقتصــادی را توصیــف 
ــع  ــه جوام ــاور داشــت ک ــرد. اسپنســر ب ک

ــداوم راه  ــور م ــه ط ــی ب صنعت
ــف اقتصــادی  ــای انجــام وظای ه
ــن  ــد. بعضــی از ای راآزمایــش می کنن
ــی  ــت و برخ ــز اس ــت آمی ــا موفقی راه ه
ــال،  ــن ح ــا ای ــود. ب ــق می ش ــز ناموف نی
صــرف پروســه آزمایــش راه هــای جدیــد 
ــد  ــادی، رش ــال اقتص ــام اعم ــرای انج ب
را  جدیــد  تکنولوژی هــای  توســعه ی  و 
تهییــج و تحریــک می کنــد. و توســعه  
تکنولــوژی هــای پیشــرفته، یــک جامعــه 
ــی  ــط اقتصــاد جهان ــا در محی ــرای بق را ب
ــعه   ــازد. توس ــر می س ــق ت ــح و منطب اصل
ــزر  ــاوری لی ــری، فن ــای کامپیوت فناوری ه

ــم پزشــکی مثال هــای حــال حاضــر  و عل
فراهــم مــی آورد  را  فرهنگــی  تکامــل 
در   . اجتماعــی(  اسپنریســم  )یعنــی 
جوامــع غربــی کــودکان بــرای اســتفاده از 
ــان  ــد. در گفتم ــوزش می بینن ــا آم رایانه ه
فرهنگــی و اقتصــادی ایــن اتفــاق بــه آنها 
ــک  ــا ی ــه آنه ــد ک ــا می کن ــه الق و جامع
ــی  ــه جوامع ــت عظیمــی را نســبت ب منفع
کــه از ایــن فناوری هــا بــی بهــره هســتند 

می باشــند. دارا 
اسپنســر اســتدالل می کنــد کــه پیشــرفت 
در فنــاوری هــای نظامــی نیــز بــه اصلــح 
شــدن جامعــه کمــک می کنــد. وی در 

ــراز مــی دارد: تکامــل جامعــه )1876( اب
ــرای زندگــی،  ــع ب ــان جوام ــازع می »در تن

ــح از آِن آن دســته ای خواهــد  ــای اصل بق
ــا و  ــت ه ــن فعالی ــم تری ــه عظی ــود ک ب
و  دارنــد؛  را  نظامــی  هــای  مشــارکت 
ــکاری  ــته هم ــی آن دس ــکاری نظام هم
ابتدایــی ای اســت کــه راه را بــرای دیگــر 
انــواع فراهــم مــی آورد )؟(. فلــذا ایــن 
ــیله ی  ــر بوس ــزرگ ت ــع ب ــب جوام ترکی
اتحادیــه ای از انــواع کوچــک ترشــان 
ــا  ــدام ی ــی و انه ــن ویران ــگ ، و ای در جن
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 
ــی  ــی اجتماع ــرای زندگ ــه ب یافت
انعطــاف  انــواع کمتــر  ریشــه 
یافتــه را از جــا میکنــد.« )ص:78(

خصــوص  در  اسپنســر  بحــث 
صنعتــی،   نظامــی  جوامــع 
ــرای درک  ــی را ب ــون های رهنم
نظریــه تکاملــش ]بــه مخاطــب[ 
ــگ  ــًا جن ــد. مطمئن ــا می کن اعط
یکــی از شــدیدترین اَشــکال بقای 

می دهــد. نشــان  را  اصلــح 

اسپنسر علیه داروین؟

]و  مطالعــه  اولیــه ی  موضــوع 

ــان و  ــی گیاه ــای طبیع ــن دنی کار[ داروی
ــه  ــه  اولی ــه دغدغ ــود؛ درحالیک ــات ب حیوان
درک  بــود.  انســانی  جامعــه   اسپنســر 
ــه  ــت ب ــه بازگش ــارا ب ــوع م ــن موض ای
ــه  ــدای مقال ــده در ابت ــرح ش ــش مط پرس
رهنمــون می ســازد- چــرا مــا از اصطــاح 
ــم  ــتفاده می کنی ــی اس ــم اجتماع داروینیس
ــارت »اسپنسریســم  ــد از عب درحالیکــه بای
ــم  ــم؟ داروینیس ــتفاده کنی ــی« اس اجتماع
ــای  ــده ه ــال ای ــااًل اعم ــی احتم اجتماع
بیولوژیکــی دارویــن را در خصــوص جهان 
اجتماعــی در بــر می گیــرد )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 
ــت! داده اس

برچســب داروینیســم اجتماعــی بــر تعــداد 
بســیار زیــادی از ایــده هایــی کــه در 
جامعــه شناســی اسپنســر مــورد بحــث قرار 
ــرای  ــه می شــود. ب ــه کار گرفت ــرد ب می گی
مثــال، ایــن ]مفهــوم[ در تعارضــات درون 
ــوص  ــی الخص ــا، عل ــی و رقابت ه گروه
و  اســتعمار  ثــروت،  و  قــدرت  نقــش 
امپریالیســم،  اصــول عــدم مداخلــه دولــت 
در امــور اقتصــادی ])اقتصــاد آزاد([، جنــگ 
ــژادی  ــاح ن ــای اص ــه ه ــی و برنام گرای
ــام  ــر تم ــود. اسپنس ــه می ش ــه کار گرفت ب
ــح و  ــای اصل ــر بق ــائل را از منظ ــن مس ای
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــی م ــت فرهنگ فرگش

داد.
دارویــن  درخشــان  طبیعــی  مطالعــات 
ــته و  ــگاهیان گذش ــیاری از دانش ــر بس ب
امــروز تاثیــر گذاشــته اســت کــه شایســته 
ــال  ــن ح ــا ای ــت. ب ــیار اس ــین بس تحس
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 خاصــه، 
ــی« و  ــاب طبیع ــم »انتخ ــًا مفاهی مطمئن
ــد،  ــر مرتبطن ــا یکدیگ ــح« ب ــای اصل »بق
و  اصطاحــات  در  اصلــح  بقــای  امــا 
اکنــون  دارد.  وجــود  فرهنگــی  متــون 
ــر  ــهم اسپنس ــد س ــه بای ــت ک ــی اس زمان
را بــا بکارگیــری اصطــاح »اسپنسریســم 
اجتماعــی« دریابیــم، هــرگاه کــه مفهــوم 
ــانی  ــه انس ــرای جامع ــاق مشــخصا ب انطب

ــی رود. ــکار م ب
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رابطــه بیــن فلســفه و علــم همواره سرشــار 
از عــدم درک متقابــل بــوده اســت، در مورد 
روابــط بیــن فزرند-والدیــن نیــز غالبــْا ایــن 
درک متقابــل وجــود دارد. تلقی بســیاری از 
ــر  ــه تعبی ــفه، ب ــورد فلس ــمندان در م دانش
ــن  ــرگ، در بهتری ــتیون وینب ــی اس تلویح
علــم  یافته هــای  بــه  نســبت  حالــت 
ــوی  ــت. از س ــا« اس ــیر دلگش ــک »تفس ی
ــه  ــبت ب ــْا نس ــوفان غالب ــز فیلس ــر نی دیگ
کــه  مداخله گرانــه  فرهنگــی  اســتعمار 
برخــی از دانشــمندان برجســته ماننــد 
ــد،  ادوارد اُ.ویلســون از آن اســتفاده می کنن

بی اعتمــاد هســتند.
وقتــی کــه پــای فرگشــت بــه میــان 
نیــز  پیچیده تــر  اوضــاع  مي آیــد، 
موضوعــی  فرگشــت  البتــه  می شــود. 
اســت کــه از زمــان دارویــن عرصــه جــدل 
ــم در  ــوز ه ــت و هن ــوده اس ــه ب و مباحث
بســیاری از نقــاط جهــان، بــه خصــوص در 
ایــاالت متحــده، اوضــاع بــه همــان ســیاق 
ــان  ــده هم ــاالت متح ــی رود. ای ــش م پی
ــی  ــای فرهنگ ــه جنگ ه ــت ک ــی اس جای
بیــن فرگشــت و خلقــت  بــه همــان 
میــزان امریکایــی اســت کــه کوکاکــوال و 

چیزبرگــر امریکایــی هســتند. 
ــت  ــه فرگش ــبت ب ــوفان نس ــی فیلس گاه
موضعــی اتخــاذ کرده انــد کــه دانشــمندان 

آن  درســت  تعبیــری  بــه 
ــته اند.  ــز دانس ــرد را جنون آمی رویک
بــه عنــوان مثــال، تلقــی معــروف کارل 
پوپــر نســبت بــه  نظریــه انتخــاب طبیعــی 
ــک  ــای ی ــه ج ــه ب ــت ک ــه اس ــن گون ای
ــک  ــوان ی ــه عن ــی آن را ب ــه علم فرضی
ــر  ــی در نظ ــی متافیزیک ــه تحقیقات برنام
حالــی کــه عمــْا  در  اســت.  گرفتــه 
ــن نیســت  ــر ای ــن تعبی ــر از ای منظــور پوپ
ــد،  ــس می زن ــت را پ ــه فرگش ــه نظری ک
امــا خلقت گراهــا همیشــه از او بــه عنــوان 
می کننــد  یــاد  برجســته ای  روشــنفکر 
ــت.  ــرده اس ــن را رد ک ــه داروی ــه نظری ک
کــه  نمی گیرنــد  نظــر  در  خلقت گراهــا 
پوپــر بعد هــا وعلنــْا نظــر خــود را اصــاح 
کــرد. در پروپاگانــدای خلقت گراهــا هرگــز 
ــی  ــر جای ــع پوپ ــر موض ــن تغیی ــرای ای ب

ــت. ــد داش ــود نخواه وج
فیلســوف  کــه  بودیــم  شــاهد  اخیــراْ 
ــه  ــگل )نویســنده مقال برجســته تامــس نی
ــی  ــه کیفیت ــودن چ ــاش ب ــروف »خف مع
مطالــب  تایمــز،  روزنامــه  در  دارد؟«( 
ــد  ــلول« را تأیی ــاء درون س ــاب »امض کت
کــرده اســت. ایــن کتــاب نوشــته اســتفن 
ــی  ــه طراح ــی ب ــگاه مثبت ــت و ن ــر اس می
هوشــمند دارد. بــا ایــن حــال، بــزرگ ترین 
اشــتباه را بایــد بــه کتــاب »اشــتباه داروین 
ــل  ــه حاص ــرد، ک ــاق ک ــود« اط ــه ب چ
ــن  ــودر، فیلســوف ذه ــری ف ــکاری ج هم
ــمند  ــی، دانش ــی پالمارین ــیمو پیاتل و ماس
علــوم شــناختی اســت. بخــش جالــب 

از  هیچ یــک  کــه  اســت  ایــن  ماجــرا 
ــی  ــناس تکامل ــه زیست ش ــر، ن ــن دو نف ای

ــم. ــوف عل ــه فیلس ــتند و ن هس
ادعــای ایــن کتــاب نســبتْا کم حجــم ایــن 
اســت کــه می خواهــد نشــان بدهــد چــرا 
ــم، در درک  ــوفان عل ــمندان و فیلس دانش
فرگشــت طــی 150 ســال گذشــته اشــتباه 
ــه  ــس متوج ــچ ک ــراْ هی ــد و ظاه کرده ان
ــرای  ــزرگ نشــده اســت. ب ــن اشــتباه ب ای
ایــن کار از یــک حملــه دو جانبــه اســتفاده 
ــاب  ــه کت ــورت ک ــن ص ــه ای ــد. ب می کنن
ــان  ــود، گم ــیم می ش ــش تقس ــه دو بخ ب
می کنــم کــه بخــش بیشــتر کتــاب را 
پیاتلــی پالمارینــی کار کــرده اســت )نیمــه 
ــده  ــه عه ــودر ب ــر را ف اول( و بخــش دیگ

ــه دوم(. ــه اســت )نیم گرفت
ــد  ــا می کن ــاب ادع ــن کت ــش اول ای بخ
کــه  )اصطاحــی  »داروینیســم«  کــه 
اســتفاده  خلقت گراهــا  توســط  عمدتــْا 
ــن  ــندگان ای ــه نویس ــد ک ــود، هرچن می ش
کتــاب قطعــْا از پیــروان گرایشــی تــا 
ایــن حــد ســاده لوحانه نیســتند( بیــش 
ــرات  ــی تغیی ــل خارج ــر روی عل ــد ب از ح
ــئله  ــال روی  مس ــرای مث ــی، ب بیولوژیک
و  می کنــد  تأکیــد  طبیعــی،  انتخــاب 
ــه  ــده گرفت ــی را نادی ــم های داخل مکانیس

ــت. اس
ایــن بحــث در واقــع یکــی از  بحث هــای 
قدیمــی در زیست شناســی اســت کــه 
ــردد،  ــن بازمی گ ــل از داروی ــه دوران قب ب
ــوری  ــودر ط ــی و ف ــی پالمارین ــا پیاتل ام

ه  شـــتبـا ا
چـــه بود؟

بررسی کتابی از جری فودر و ماسیمو پیاتلی پاملارینی

داروین

نوشته: ماسیمو پیگلیوچی

ترجمه: شقایق طالبی
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گویــی  نوشــته اند  را  کتــاب  مطالــب 
طــور  بــه  مــدرن  زیست شناســان 
زیست شناســی  در  پیشــرفت  از  کامــل 
زیست شناســی  و  ژنتیــک  مولکولــی، 
واقــع،  در  بوده انــد.  بی اطــاع  رشــد 
ــورد  ــدا در م ــان ابت ــن از هم ــود داروی خ
ــی  ــرات تکامل ــدد تغیی ــم های متع مکانیس
صحبــت کــرده و صراحتــْا خواننــدگان 
ــن همبســتگی رشــد«  ــه »قوانی ــود را ب خ
ارجــاع داده بــود. قوانیــن همبســتگی رشــد 
عبــارت از ایــن واقعیــت اســت که ســاختار 
ــی  ــده محدودیت های ــی موجــودات زن درون
فرگشــت  بــه  و  می کنــد  تحمیــل  را 
تغییــرات  کــه  چــرا  می دهــد،  جهــت 
خــاص یــا خیلــی محتمــل هســتند یــا بنــا 
ــان،  ــداد و دودم ــی اج ــت طبیع ــر وضعی ب
حیرت انگیــز  بنابرایــن،  غیرممکن انــد. 
ــا  ــی ب ــی پالمارین ــودر و پیاتل اســت کــه ف
ــا  ــرا خوک ه ــش »چ ــردن پرس ــرح ک مط
ــه  ــد ک ــن گمانن ــر ای ــد«، ب ــرواز نمی کنن پ
ــه انتخــاب  ــر نظری ــده ای در براب بــرگ برن
طبیعــی رو کرده انــد. معنــای ضمنــی ایــن 
پرســش ایــن اســت کــه ایــن مســئله قطعْا 
ــه دلیــل عــدم امــکان انتخــاب نیســت،  ب
چــرا کــه بــه وضــوح ممکــن اســت پــرواز 
ــد.  ــته باش ــی داش ــا مزایای ــرای خوک ه ب
چنانکــه ایــن اتفاق بیفتــد، زیست شناســان 
ــؤال  ــن س ــرای ای ــی ب ــیار خوب ــخ بس پاس
محدودیت هــای  شــامل  کــه  دارنــد 
شناخته شــده ای اســت کــه بــه مهــره داران 
و  رشــد  زیست شناســی  واســطه  بــه 
پــرواز  فرگشــت  برابــر  در  ژنتیکشــان 
ــز و رازی  ــچ رم ــل شــده اســت. هی تحمی
در ایــن ســؤال مســتتر نیســت و بحرانــی 
ــود. ــوب نمی ش ــم محس ــرای داروینیس ب

بخــش دوم کتــاب »اشــتباه دارویــن چــه 
ــر  ــب و غریب ت ــب عجی ــه مرات ــود« ب ب
ــه  ــک حمل ــاب ی ــش کت ــن بخ ــت. ای اس
ــر  ــن گمــان مــن ب فلســفی اســت، بنابرای
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 نمی کنــد، پــس 
ــد.  ــی باش ــه علم ــک نظری ــد ی نمی توان
فــودر از مــا می خواهــد کــه قورباغه هــا را 
در نظــر بگیریــم کــه از طریــق دراز کردن 
ســریع زبــان خــود بــرای شــکار مگس هــا 
ــار  ــان اظه ــد. زیست شناس ــل یافته ان تکام
می کننــد کــه انتخــاب طبیعــی بــه اجــداد 
ــا در  ــت ت ــرده اس ــک ک ــا کم قورباغه ه

ــر و  ــن روش، بهت ــه ای ــس ب ــکار مگ ش
بهتــر شــوند. در ایــن رونــد، قورباغه هایــی 
ــا  ــد ی ــق بودن ــن کار موف ــر در ای کــه کمت
ــد،  ــه انجــام ایــن کار نبودن ــادر ب اساســْا ق
اکنــون  حــذف می شــدند. )در ضمــن، 
ــم انتخــاب طبیعــی را در حفــظ و  می توانی
یــا بهبــود آن رفتــار، هــم در آزمایشــگاه و 

ــی، بســنجیم( ــه صــورت میدان هــم ب
بــه گفتــه فــودر و پیاتلــی پالمارینــی: »بله، 
ــت  ــی توانس ــاب طبیع ــه انتخ ــا چگون ام
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بــر روی کل زمیــن بــه طــور خــاص 
ــه   ــد؟ چگون ــا باش ــکار مگس ه ــامل ش ش
احتمــاالت  می تواننــد  زیست شناســان 
بدیــل واقعیــت را در نظــر نگیرنــد؟ چگونــه 
ــه  ــد ک ــر نمی گیرن ــال را در نظ ــن احتم ای
قورباغه هــا بــه جــای تکامــل بــرای شــکار 
گرفتــن  بــرای  مگس هــا،  فی نفســه 
لکه هــای تیــره  جنبنــده مقابــل خــود کــه 
ــل  ــتند تکام ــا هس ــبیه مگس ه ــْا ش اتفاق
ــدون  ــر، ب ــارت دیگ ــه عب ــد؟« ب ــه  ان یافت
نســبت دادن  عمــل معنــادار بــه فرآینــدی 
زیست شناســان  چگونــه  طبیعــی، 
ــن انتخــاب  ــه ای ــد ک ــا کنن ــد ادع می توانن
ــه  ــت ک ــه عل ــوده اســت و  ب ــت ب ــه عل ب
ــا ارتبــاط داشــته باشــد، نبــوده  می توانــد ب
ــادار )کــه  اســت؟ نســبت دادن عمــل معن
ــت(،  ــدی اس ــز از قصدمن ــی متمای مفهوم
ــه  ــا توج ــش ب ــرای کن ــی ب ــی ذهن ظرفیت
ــد انجــام  ــای کلمــات اســت، مانن ــه معن ب
کاری بــه هــر دلیلــی کــه ممکــن اســت. 
ــورد  ــان در م ــر زیست شناس ــی اگ ــا حت ام
انتخــاب طبیعــی از انتســاب عمــل معنــادار 
ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــد، ب ــرده بودن بهــره ب
انتخــاب طبیعــی نــه قانونــی طبیعی اســت 
ــه  ــه نتیجــه عاملیتــی هوشــمند، چگون و ن
مشــروعیت  کار  ایــن  بــه  می تواســتند 

ــند؟ ببخش
ــز  ــما نی ــن ش ــای مت ــن ج ــا بدی ــر ت اگ
ــد  احســاس ســردرگمی مــی کنیــد، همانن
دیگــری  فیلســوفان  و  زیست شناســان 
ــی  ــاب را بررس ــن کت ــه ای ــد ک ــده ای ش
کــرده انــد. زیست شناســان بــه مــدت 
طوالنــی از اینکــه فرگشــت ممکــن اســت 
ــه صــورت مســتقیم  ــر یــک خصیصــه ب ب
ــه  ــه خصیص ــا ب ــه تنه ــد، بلک ــل نکن عم
ای مرتبــط عمــل کنــد آگاه بــوده انــد. در 
مثــال بــاال، انتخــاِب شــکار مگــس واقعــْا 
ــزی  ــر چی ــکار ه ــاِب ش ــی انتخ ــه معن ب
اســت کــه مثــل مگــس رفتــار مــی 
ــی  ــه ارزش غذای ــارغ از اینک ــه ف ــد، ک کن
ــت  ــل اس ــن دلی ــه همی ــد. ب ــه باش آن چ

مربــوط  فرضیه هــای  کــه 
ــا  ــواًل ب ــی معم ــه انتخــاب طبیع ب
تحلیل هــای  و  تجزیــه  از  اســتفاده 
عملکــردی کــه ریشــه در فیزیولــوژی، 
ــد،  ــی دارن ژنتیــک و زیست شناســی تکامل
ــل  ــن دلی ــه همی ــوند. ب ــی ش ــوده م آزم
ــش باشــد  هــم هســت کــه هــرگاه امکان
مشــاهدات مربــوط بــه انتخــاب بــا آزمــون 
ــی  ــب م ــده ترکی ــت کاری ش ــای دس ه
ــن  ــد بی ــه بتوانن ــی ک ــون های ــوند، آزم ش
مگــس و مثــا »نقــاط ســیاهی کــه 
ــان در حــال حرکــت هســتند«  ــوی زب جل

ــند. ــد باش ــاد کنن ــز ایج تمای
مدت هاســت کــه فیلســوفان علــم بــا 
معنــادار  عمــل  دادن  نســبت  مســئله 
]بــه فرآیندهــای طبیعــی[ کــه فــودر 
پالمارینــی تظاهــر کرده انــد  پیاتلــی  و 
ــف  ــه کش ــی ب ــورت ناگهان ــه ص ــه ب ک
و  هســتند  درگیــر  آمده انــد،  نائــل  آن 
ــوال  ــن س ــخ ای ــد. پاس ــه آن پرداخته ان ب
در تمایــز بیــن انتخــاب بــه منظــوِر و 
انتخــاب بــه دلیــِل، نهفتــه اســت. در 
مــورد قورباغه هــا، می توانیــم بگوییــم 
ــس  ــکار مگ ــوِر ش ــه منظ ــاب ب ــه انتخ ک
ــک  ــوان ی ــه عن ــا ب ــرد، ام صــورت می گی
ــود  ــز وج ــکان نی ــن ام ــی، ای ــه فرع نتیج
ــه  ــِل گرایــش ب ــه دلی دارد کــه انتخــاب ب
ــز کوچکــی باشــد  ــود ری ــر موج شــکار ه
ــه پیداســت و  ــد قورباغ ــدان دی ــه در می ک
ــه مگــس دارد. در  ــز ب ــی نی شــباهتی کاف
ــه  ــن اســت ک ــاوت در ای ــن تف ضمــن، ای
چــرا، بــر خــاف بــاور عمومــی، انتخــاب 
طبیعــی یــک فرآینــد کمال گــرا نیســت - 
ــت،  ــد اس ــد و ناکارآم ــتباه می کن ــرا اش چ
بــازده هــر نتیجــه بــه انــدازه کافــی خــوب 

ــت. ــل اس ــد مث ــا و تولی ــرای بق ب
راه دیگــر بــرای درک چگونگــی اســتدالل 
عجیــب فــودر و پیاتلــی پالمارینــی در 
دریافــت ایــن نکتــه اســت کــه اگــر 
ــا آنهــا باشــد و تنهــا فرضیه هــای  حــق ب
ــل  ــاالت بدی ــه از احتم ــدی ک قانون مانن
واجــد  می کننــد  حمایــت  واقعیــت 
ــند، در  ــی باش ــگاه علم ــه جای ــاب ب انتس

ــی  ــط زیست شناس ــه فق ــورت ن ــن ص ای
علــوم  همــه  بلکــه  تکاملی)فرگشــتی( 
ــد رفــت. ایــن  ــاد خواه ــر ب تاریخــی ب
دانــش  تمــام  مقابــل  در  مگس هــا 
پساپوزیتیویســتی در فلســفه علــم قــد 

کرده انــد. علــم 
ــال  ــه احتم ــده ب ــاب، خوانن ــان کت در پای
و  فــودر  کــه  پرســید  خواهــد  زیــاد 
ــه  ــه ای را ب ــه نظری ــی، چ ــی پالمارین پیاتل
ــنهاد  ــی پیش ــاب طبیع ــه انتخ ــای نظری ج
دســتور  فرامــوش  ظاهــْرا  می کننــد؟ 
بیکــن کــه هــر انتقــاد )وجــه منفــی( بایــد 
ــت(  ــت )وجــه مثب ــک اســتدالل مثب ــا ی ب
ــی  ــی پالمارین ــودر و پیاتل همــراه اســت، ف
ــن  ــت جایگزی ــچ روای ــه هی ــت ارائ زحم
محتملــی را بــه خــود نمی دهنــد. احتمــااْل 
بــه همیــن دلیــل اســت کــه ایــن کتــاب 
تــا بدیــن حــد کم حجــم و نابســنده اســت.

ــا  ــه تنه ــت ک ــن اس ــن از ای ــراس م ه
نتایــج حاصــل از کتــاب »اشــتباه دارویــن 
چــه بــود«، ایــن باشــد کــه دســتاویزهای 
بیشــتری بــرای خلقت گراهــا فراهــم کنــد 
)علی رغــم 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، 
ــم  ــوفان عل ــر دوش فیلس ــادی را ب کار زی

خواهــد نهــاد.
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مســلما تکامــل یکــی از عمیق تریــن و 
ــه  ــت ک ــی اس ــن ایده های بحث برانگیزتری
ــه ذهــن بشــر رســیده اســت.  ــا کنــون ب ت
هنگامــی  گونه هــا،  خواســتگاه  کتــاب 
کــه در 150 ســال قبــل منتشــر شــد، پــر 
مخاطــب بــود و یکــی از کتابهــای تعییــن 
ــا  ــد. ام ــی مان ــم باق ــخ عل ــده در تاری کنن
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 می رســد 
کــه دیــدگاه آنهــا در ایــن مــورد کــه مــا 
ــم  ــا آمده ای ــتیم، از کج ــی هس ــه کس چ

ــود  ــتیم را ناب ــا هس ــه اینج ــرای چ و ب
خواهــد کــرد.

ــه  ــی ک ــه تکامل ــا نظری ام
ــیله  ــه وس ــروزه ب ام

ن  ا نشــمند ا د

از  بیشــتر  شــده،  پذیرفتــه 
ــدرن،  ــک م ــه فیزی ــزی ک آن چی
نیوتنــی اســت، داروینــی نیســت و 
زیست شناســی  تمــام حــوزه  واقــع  در 
یــک  دســتخوش  همچنــان  تکاملــی 
تجدیدنظــر و گســترش دیــدگاه در تاریــخ 
ــا وجــود  ــا حیــات اســت. ب و ارتبــاط آن ب
ناآگاهــی اغلــب مــردم، نظریــه تکامــل از 
ــاح  ــه اص ــون س ــا کن ــن ت ــان داروی زم
ــت و در  ــر گذاشته اس ــت س ــده را پش عم
ــت.  ــل آن اس ــن گام تکام ــه چهارمی میان
ــه  ــم داد ک ــان خواه ــه نش ــن مقال در ای
ــب  ــرات متناس ــن تغیی ــک از ای ــچ ی هی
بــا مفهــوم جابجایــی پارادایــم مــورد 
ــم،  ــوف عل ــن، فیلس ــاس کوه ــر توم نظ
ــده  ــی عم ــا جابجای ــع تنه نیســت. در واق
چشــم انداز زیســت شناســی تکاملــی، 
دقیقــا در همــان آغــاز و بــا دســتان خــود 

چارلــز دارویــن رخ داد.

فرگشت ورژن ۱.۰ و ۱.۱

ــر  ــک تغیی ــی ی ــه معن ــت  ب ــده فرگش ای
زیست شــناختی تمــام مــدت- بــا دارویــن 
ــان فیلســوفان  ــاز نشــده اســت. از زم آغ

پیــش از ســقراط ایــن ایــده وجــود 
ــنده  ــن نویس ــته و چندی داش

ویکتوریــا  عصــر 
ــزرگ  ــد پدرب مانن

یــن  و ر ا د

اراســموس نیــز بــه وضــوح بــا ایــن ایــده 
ــت  ــال فرگش ــن ح ــا ای ــد. ب َور رفته بودن
تنهــا پــس از مطــرح شــدنش توســط 
ــه  ــه او ب ــتگاه ک ــاب خاس ــن در کت داروی
ــه آن  ــی ب ــه طوالن ــک مباحث ــوان ی عن
ــه  ــک نظری ــه ی ــت، ب ــرده اس ــاع ک ارج
ــن  ــگارش آن چندی ــد. )ن ــدل ش ــی ب علم
ســال زمــان بــرد و بــا آگاه شــدن از 
اینکــه آلفــرد راســل واالس؛ یــک طبیعــت 
شــناس بســیار جــوان؛ بــه طــور مســتقل 
ــاده  ــود و آم ــیده ب ــه رس ــن نتیج ــه ای ب
ــر  ــن در چــاپ اث ــود، داروی ــا ب انتشــار آنه

ــتافت.( ــود ش خ
بینــش بنیادیــن دارویــن بــر روی هــزاران 
ــود:  ــده ب ــا ش ــل او بن ــاهده و دو اص مش
ــر  ــی. ب ــاب طبیع ــترک و انتخ ــژاد مش ن
مبنــای مطالعــات دقیــق او از صفــات 
سراســر  در  گونه هــا  توزیــع  و  ویــژه 
جهــان، دارویــن یــک اســتنباط قــوی 
بــرای رســیدن بــه ایــن نتیجــه ارائــه کــرد 
ــداد  ــده دارای اج ــام موجــودات زن ــه تم ک
مشــترک هســتند و از ایــن رو بــه وســیله 
ــه  ــرات« ب ــا تغیی ــوط ب ــد »هب ــک فرآین ی
یکدیگــر مرتبــط می شــوند. امــا چــه 

ــی داد؟ ــام م ــاح را انج ــزی اص چی
ــاب  ــود: انتخ ــن ب ــن ای ــخ روش ــک پاس ی
می بینیــد،  کــه  همانطــور  طبیعــی. 
ــف در  ــرای توصی ــز ب ــن چی ــکل تری مش
بیــن  واضــح  تناســب  زیست شناســی 

ــا  ــون آنه ــط پیرام ــداران و محی جان
ــرای  ــا ب ــه وضــوح پره ــود: ب ب

بودنــد، چشــم ها  پــرواز 
بــرای دیــدن، تــار 

عنکبــوت بــرای 
دام  بــه 

فرگشت نظریه فرگشت
ماســیمو پیــگــلیوچی

مرتجم: پریسا دبستانی
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انداختــن 
 ، ت ا حشــر
همیــن  بــه  و 
ــه  ــن جنب ــب. ای ترتی
مهندســی ســاختارهای 
ایــن  زیست شــناختی، 
»بــرای چیــزی بــودن«، همانطور 
ــزی  ــده می شــود، چی کــه گاهــی نامی
ــر را  ــال حاض ــردم ح ــب م ــه اغل ــود ک ب
هماننــد تقریبــا همــه افــراد در زمــان 
بــه  کــردن  اســتناد  بــرای  دارویــن 
ــن  ــر ای ــوق داد اگ ــمند س ــی هوش طراح
ســاعت اســت، بنابرایــن حتمــا بایــد یــک 
ــال اســت،  ــن ب ساعت ســاز باشــد؛ اگــر ای
ــود  ــال وج ــازنده ب ــک س ــد ی ــا بای حتم

شــد. شته با ا د
امــا دارویــن موفــق بــه پیشــنهاد  و 
ــک  ــرای- ی ــر ب ــواهد موث ــع آوری ش جم
ــه زیست شناســی  ــد شــد ک ــزم جدی مکانی
را از چنــگال الهیــات طبیعــی رهایــی 
ــی آورد.  ــم م ــوزه عل ــه ح ــید و ب می بخش
نکتــه نغــز ایــن اســت کــه، ایــده انتخــاب 
طبیعــی از یــک انتخاب ســاختگی انســانی 
الهــام گرفتــه اســت )بــه عبارتــی، حیوانات 
ــه  ــات(  ب ــاح نبات ــا اص ــر ی ــاب گ انتخ
طراحــی  از  ای  گونــه  خــود  وضــوح 
ــن  ــود. داروی ــده ب ــه ش ــمند- نتیج هوش
گمــان کــرد اگــر تنــوع ارثــی بیــن 
موجــودات زنــده بــرای خصیصه هایــی 
ــازگاری  ــر س ــه ب ــته باشــد  ک ــود داش وج
آنهــا بــا محیط شــان تاثیــر می گــذارد 
و  مانــدن  زنــده  مثــال  عنــوان  )بــه 
ــه بیشــترین  ــی ک ــگاه آنهای ــل( آن تولیدمث
خصیصــه ســازگاری را دارنــد، شــانس 
ــدان  ــه فرزن ــال ب ــرای انتق ــتری را ب بیش

ایــن  داشــت.  خواهنــد 
پیوســته  فرآینــد  یــک  در 
نتیجــه  اصــاح  بــا  هبــوط  از 
ــات  ــه اصاح ــی ک ــد، جای ــد ش خواه
ــزی کــه  ــق آن چی ــی نیســتند )طب تصادف
ــان  ــت گرای ــیله خلق ــه وس ــط ب ــه غل ب
اظهــار می شــود(، امــا در مســیر یــک 
ــرای  ــودات ب ــه  موج ــود یافت ــی بهب توانای
ــتند.  ــان هس ــط پیرامونش ــت در محی فعالی
ــه  ــد ب ــه می توان ــه نظری ــد ک ــت نمایی دق
صــورت یــک فــرم ’اگــر ... آنــگاه...‘ 
ــان شــود یــک نتیجه گیــری اســتقرایی  بی
ــه  ــر فرضی ــود اگ ــد ب ــح خواه ــه صحی ک
مقــدم صحیــح باشــد. همانطــور کــه 
ــا و  ــان باره ــد، زیست شناس ــاق می افت اتف
بارهــا تائیــد کرده انــد کــه فرضیــه مقــدم 

ــت. ــح اس ــا صحی ــن حقیقت داروی
ممکــن اســت توجــه کرده باشــید کــه 
ــت:  ــت اس ــی وراث ــه مقدم ــن فرضی چنی
ــی باشــند،  ــد ارث ــاز بای خصیصه هــای ممت
ــال  ــه اعم ــادر ب ــی ق ــاب طبیع ــا انتخ ی
هیــچ تغییــر بلنــد مــدت در جمعیــت 
ــه  ــود کــه ب ــن آگاه ب ــود. داروی نخواهــد ب
یــک نظریــه وراثــت، مجــزا از ایــده نــژاد 
ــاز دارد.  ــی نی ــاب طبیع ــترک و انتخ مش
وراثــت یــک واقعیــت بــود، همانطــور 
کــه همــه مــا از شــباهت بیــن والدیــن و 
ــم،  ــا می بینی ــام گونه ه ــان در تم فرزندانش
امــا چــه چیــزی ایــن حقیقــت را توضیــح 

ــی داد؟ م
ــا از  ــت از ممکن ه ــک جف ــا ی ــن ب داروی
ایــن ســو بــه آن ســو می جهیــد کــه کــدام  
ــل توجهــی  ــه صــورت قاب یــک از آنهــا ب
ــی  ــات او راه حل ــی اوق ــت. گاه ــوب اس خ
کــه در آغــاز قــرن نوزدهــم به وســیله ژان 
باتیســت المــارک  در فرانســه ارائــه شــده 
بــود را در نظــر می گرفــت کــه موجــودات 
ــود را  ــار خ ــر و رفت ــد ظاه ــده می توانن زن
ــرات محیطــی اصــاح  ــه تغیی در پاســخ ب
ــط  ــی توس ــه نوع ــاح ب ــن اص ــد. ای کنن

ــرده  ــه ارث ب ــده ب نســل آین
می شــود. ایــن بــه اصطــاح 

مشــخصات  بــردن  ارث  »بــه 
ــا،  ــا قب ــد. ام ــده می ش ــابی« نامی اکتس
ــع  ــی قان ــواهد تجرب ــن ش ــان داروی در زم
کننــده ای وجــود داشــت کــه المارکیســم 
ــه  ــن نظری ــپس داروی ــدارد. س ــرد ن کارب
ــده  ــک ای ــای ی ــر مبن ــود را ب ــت خ وراث
بــا عنــوان »وراثــت کــور« پیشــنهاد کــرد 
همچنیــن هنگامــی کــه یــک غیرمبتــدی 
بــا واقعیــت مواجــه می شــود، همانطورکــه 
زیست شناســان خودشــان بــه ســهولت 

تصدیــق می کننــد.
ــه  ــخ ب ــه پاس ــت ک ــز اس ــبتا طعنه آمی نس
ــن  ــان داروی ــه در زم ــت ک ــش وراث پرس
ــیش  ــیله کش ــه وس ــود، ب ــده ب ــاد ش ایج
آگوســتینی، جــورج منــدل،  پاســخ داده 
شــده بود. تحقیقــات منــدل تــا آغــاز 
ــود،  ــه شــده ب ــده گرفت ــرن بیســتم نادی ق
ــا را در  ــه او آنه ــر اینک ــه خاط ــتر ب بیش
ــود  ــرده ب ــر ک ــام منتش ــه گمن ــک مجل ی
و بنابرایــن آنهــا بیــن زیست شناســان 
ــا نفــوذ عصــر خــود کمتــر شناخته شــده  ب
ــه  ــور ک ــن همانط ــر ای ــاوه ب ــد. ع بودن
ــه زودی اشــاره خواهــم کــرد، هنگامــی  ب
ــد،  ــدا ش ــاره پی ــدل دوب ــای من ــه کاره ک
ــه  ــی ب ــه مهلک ــد ضرب ــی آم ــر م ــه نظ ب

ــت. ــم اس داروینیس
ــن  ــم، اولی ــرن نوزده ــان ق ــش از پای پی
چیــزی  بــه  داروینیســم  از  جابجایــی 
کــه نئوداروینیســم شــناخته می شــد را 
شــاهد بودیــم: اصطاحــا نظریــه تکامــل 
ــه  ــود کــه ب ــده ای ب 1.1. نئوداروینیســم ای
وســیله آلفــرد راســل واالس )کســی کــه 
ــی  ــاب طبیع ــن[ انتخ ــا داروی ــان ]ب همزم
را کشــف کــرده بــود( و زیست شــناس 
ــده  ــان ش ــمن بی ــت ویس ــی  آگوس آلمان
بــود، کــه المارکیســم کامــا خــارج 
از ایــن حــوزه بــود، و از ایــن رو هــر 
پاســخی بــه پرســش وراثــت بایــد در 



ســال اول  /   شــماره دوم

15

ــده،  ــودات زن ــه موج ــت ک ــر می گرف نظ
ســلولهای زایــا )ســلولهای جنینــی( را 
ــه  ــتند ب ــت هس ــده وراث ــل کنن ــه منتق ک
طــور کامــل از ســلولهای بــدن )ســلولهای 
ســوماتیک( جــدا می کننــد. همچنیــن 
تفکیــک جنینــی- ســوماتیک ویســمن 
ــر از کار  ــه[ فراگی ــک ]نظری ــه دور از ی ب
ــد(،  ــن کار را نمی کردن ــان ای ــد )گیاه درآم
دو  بــرای  را  مراحــل  نئوداروینیســم 
ــل  ــه تکام ــینه نظری ــده در پیش فصــل آین

کــرد. پایه ریــزی 

تکامل ورژن ۲.۰ و ۲.۱

ورژن اصلــی نظریــه تکامــل در آغــاز 
قــرن بیســتم در بحــران بــود  زمانــی 
»گرفتگــی«  علــم  تاریخ نویســان  کــه 
داروینیســم را مصطلــح کــرده بودنــد. عــده  
ــژاد  ــده ن ــه ای ــبت ب ــردم نس ــی از م کم
ــاب  ــا انتخ ــتند، ام ــد داش ــترک تردی مش
ــه عنــوان یــک مکانیــزم  طبیعــی هنــوز ب
ــرات  ــرای تغیی ــم ب ــی مه ــا حت مناســب ی
تکاملــی پذیرفتــه نشــده بــود و عــاوه بــر 
آن مــوارد ســرزنش نظریــه گمشــده وراثت 
وجــود داشــت. در واقــع، بافاصلــه بعــد از 
کشــف دوبــاره کارهــای منــدل همــه چیــز 
ــه  ــید ک ــه نظــر می رس ــرا ب ــد زی ــر ش بدت
طبیعــت گسســته جهش هــا و وراثــت 
ــا  ــاد ب ــدل، در تض ــون من ــق قان ــا طب آنه
فرضیــات دارویــن باشــدکه در آن تکامــل 
بــا تغییــرات تدریجــی شــامل عناصــر 
ــش  ــته( پی ــا گسس ــال ن ــرای مث ــی )ب کم

ــی رود. م
ــان  ــته از زیست شناس ــروه برجس ــک گ ی
ــم را در  ــم و مندلیس ــری، نئوداروینیس نظ
مقاله هایــی کــه بیــن ســالهای 1918 
ــد.  ــق دادن ــد، تطبی ــاپ کردن و 1930  چ
ــدان،  ــی. اس. هال ــی. ب ــر، ج ــد فیش رونال
کــه  دادنــد  نشــان  رایــت  ســوال  و 
تضــادی بیــن دیــدگاه داروینــی و مندلــی 
ــه طــی  ــدارد، بلکــه مندلیســم ک ــود ن وج

موضــوع  بــرای  آمــاری  تحلیل هــای 
تغییــرات کمــی خصیصه هــا تعمیــم یافتــه 
ــاد  ــات زی ــا تحقیق ــی ب ــه وراثت ــود، نظری ب
بــود، چیــزی کــه دارویــن از آن دوری 

ــد! ــد ش ــل 2.0 متول ــود. تکام ــرده ب ک
ــه  ــر ده ــن اواخ ــده، بی ــه آین ــی دو ده ط
ــری  ــروه دیگ ــل 1950، گ ــا اوی 1940 ت
از زیست شناســان، شــامل تئودوســیوس 
)نــوه  دوبژانســکی، جولیــان هاکســلی 
بولــداگ دارویــن )ســگ مراقــب دارویــن(، 
تومــاس هاکســلی(، ارنســت مایــر، جــورج 
لدیــارد  جــورج  و  سیمپســون  گیلــور 
ــل را  ــورد تکام ــا در م ــدگاه م اســتبینز، دی
در چندیــن مســیر جدیــد گســترش دادنــد. 
کار مشــترک آنهــا نشــان داد کــه جهــش 
می توانــد  چگونــه  طبیعــی  انتخــاب  و 
ــای فســیلی  ــدت یافته ه ــد م ــرات بلن تغیی
گونه زایــی،   چگونــه  دهــد.  توضیــح  را 
ــت  ــد، در جمعی خواســتگاه گونه هــای جدی
نــام  علی رغــم   ( می گیــرد  صــورت 
کتابــش، دارویــن واقعــا بــه پرســش 
خواســتگاه گونه هــا پاســخ نــداد( و چگونــه 
ــادن  ــاق افت ــرای اتف ــد ب ــاب می توان انتخ
هم عصــر  طبیعــی  جمعیت هــای  در 
ــه  ــود )ب ــت ش ــوان ثاب ــان و جان از گیاه
ــاح  ــه اصط ــود(. ب ــاهده ش ــی مش عبارت
»ســنتز مــدرن« )نظریــه تکامــل 2.1( 
متولــد شــد، و در حــال حاضــر نیــز مــدل 
ایــن  اســت.  اســتاندارد زیست شناســی 
ــه  ــن ب ــتگاه داروی ــه خواس ــل اولی ــر اص ب

ــاری،  ــه ریاضیاتی-آم ــک نظری ــام ی انضم
پایه هــای  و  وراثــت،  از  تئــوری  یــک 
ــن و  ــه داروی ــترده ک ــیار گس ــی بس تجرب
هم عصرانــش قــادر بــه گــردآوری آن 

ــت. ــده اس ــا ش ــد بن بودن

تکامل ۳.۱ ؟ سنتز توسعه یافته

همانطــور کــه مدلهــای اســتاندارد فیزیــک 
دســتخوش چالــش و تغییــرات بســیار 
ــه  ــال نظری ــوان مث ــه عن ــت )ب ــده اس ش
ریســمان را در نظــر بگیریــد(، ســنتز مدرن 
در زیست شناســی تکاملــی نیــز دچــار 
ــه رشــدی  ــداد رو ب ــش شده اســت. تع چال
از دانشــمندان  کــه مــن هــم جــزو آنهــا 
هســتم - از ایــن حقیقــت کــه ایــن ورژن 
پرســش های  از  بســیاری  فرگشــت  از 
ــی  ــخ نم ــی پاس ــکل مکف ــه ش ــم را ب مه
ــتمل  ــا مش ــتند. اینه ــی هس ــد، ناراض ده
بــود بــر : نقــش فرآیندهــای رشــدی 
خصیصه هــای  خواســتگاه   ، تکامــل  در 
کامــا جدیــد )الک الکپشــت، بــه عنــوان 
پذیرفتنــی  افزایشــی-  امــکان  مثــال(،  
بــه اصطــاح »وراثــت نــرم« )مثــل 
 DNA ــه ــه ب ــی ک ــای وراثت مکانیزیم ه
وابســته نیســتند(، و حتــی اینکــه آیــا 
ــتنتاج  ــه اس ــی ب ــل طبیع ــه تمای و چگون
ــب-  ــک نس ــل« ی ــاح »تکام ــه اصط ب
ــد. ــر کن ــل تغیی ــول تکام ــد در ط می توان

عــاوه بــر ایــن، برخــی از زیست شناســان 
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ــر  ــل غنی ت ــد تکام ــر می کنن ــی فک تکامل
ــدرن  ــنتز م ــه س ــت ک ــزی اس از آن چی
قابلیــت  شــامل  و  می دهــد،  اجــازه 
نــه  بــرای واکنــش  انتخــاب طبیعــی 
ــی  ــه حت ــاص بلک ــودات خ ــا در موج تنه
باالتــر  و  )ژن(  پایین تــر  ســطح  دو  در 
جالــب  امــا  می شــود.  نیــز  )گونه هــا( 
ــاظ  ــه لح ــتر ب ــد بیش ــه هرچن ــت ک اس
نظــری- برخــی از مــا تحقیقاتــی را دنبــال 
ــرای  ــد ب ــر می رس ــه نظ ــه ب ــم ک می کنی
ــکان  ــن، در ام ــان داروی ــار از زم ــن ب اولی
نمی توانــد  طبیعــی  انتخــاب  اینکــه 
تنهــا یــک مکانیســم طبیعــی تولیــد 
پیچیدگــی باشــد، جــدی هســتند. مدلهــای 
ریاضیاتــی جــذاب اقتبــاس شــده از نظریــه 
پیچیدگــی پیشــنهاد می کننــد کــه فرمهــا 
و رفتارهــای پیچیــده می تواننــد بــدون 
ــول  ــی معل ــک ویژگ ــوان ی ــه عن ــن ب تبیی
از گونه هــای مشــخص از سیســتم های 
غیرخطــی گســترش پیــدا کننــد کــه 
ــال اســت  ــده تنهــا یــک مث موجــودات زن
)مثالهــای دیگــر شــامل پدیده  هواشناســی 
ماننــد گردبــاد، و الگوریتمهای محاســبه ای 

ــت( ــازی LIFE اس ــد ب مانن
هنــوز بســیار زود اســت کــه بگوییــم 
کجــا ایــن مســیرهای جدیــد در تحقیقــات 
ــد  ــرو خواهن ــه پیش ــن زمین ــل در ای تکام
بــود. ممکــن اســت برخــی از آنهــا بــرای 
رویــه پــرس و جــو مفیــد از کار در نیاینــد 
ــی  ــود. برخ ــد ب ــش نخواهن ــه بخ و نتیج
دیگــر بــه زمینــه ی مطالعــات تکامــل 
یافتــه تبدیــل شــده اند، ماننــد رشــته 
اصطــاح  بــه  شــده  تثبیــت  فرعــی 
'evo-devo' )بــرای تکامــل رشــد( 
فــورا  کــه  تکاملــی  زیست شناســی  در 
بــه ایــن پرســش رهنمــون می شــود 
کــه چگونــه مکانیزمهــای رشــدی )ماننــد 
برهم کنشــهای ســلول- ســلول و بافــت-

بافــت( فرآینــد تکامــل را تســهیل یــا 
می کننــد. مختــل 

هماننــد مــوارد بحثــی کــه نظریه ریســمان 
در  کرده اســت،  احاطــه  را  فیزیــک  در 
اینجــا نیــز مــا دانشــمندانی را داریــم 
ــه اندیشــیدن روشــن در احتمــاالت  کــه ب
جدیــد اعتنایــی نمی کننــد، در صورتــی 
کــه دیگــران اعتــراض می کننــد کــه 
تاثیــر  بــرای  کافــی  تجربــی  شــواهد 
ــه  ســنتز  گذاشــتن در پرســش منتســب ب
ــه، آورده نشــده اســت.  ــی تعمیم یافت تکامل
ــه،  ــد، البت ــح می  گوین هــر دو طــرف صحی
بــه ایــن معنــی کــه هــر دوآنهــا راه عــادی 
طــی شــده توســط دانشــمندان را منعکــس 
می کننــد. مــا بــه محافظــه کاران )پیــروان 
ــود  ــتن خ ــه داش ــرای نگ ــم( ب ــنت قدی س
روی پنجــه خودمــان و اتصــال محکــم بــه 
ــن حــال،  ــا در عی ــم؛ ام ــاز داری ــا نی داده ه
جایــی بــرای مــوج نــو نامعلومــی کــه مــا 
ــه  ــادرت کــردن ب ــه تحــول و مب را وادار ب
ــد،  ــد کن ــری جدی ــای نظ ــتن مرزه شکس
ــه  ــرض اینک ــا ف ــا ب ــا آی ــود دارد. ام وج
مــا شــاهد یــک تغییــر بــزرگ در ســاختار 
مفهومــی زیست شناســی تکاملــی هســتیم، 
پارادایــم کوهــن  جابجایــی  بــه  ایــن 
می رســد؟ آیــا زیست شناســی داروینــی 
دســت خوش  خــود  پیشــینه  در  هرگــز 

چنیــن جابجایــی شده اســت؟

تعمیم بدون جابجایی

طبــق ]ســخنان[ تومــاس کوهــن در کتاب 
 ،)1962( علمــی  انقــاب  ســاختارهای 
جایگزین هایــی  پارادایــم«  »جابجایــی 
ــه  ــته ک ــای هس ــرای نظریه ه ــتند ب هس
دانشــمندان بــرای توصیــف جهان اســتفاده 
ــم  ــط می توانی ــور بی رب ــه ط ــد. ب می کنن

ــن در  ــرات بنیادی ــم کــه آنهــا »تغیی بگویی
چشــم انداز« هســتند. مثالهــای کاســیک 
جابجایــی پارادایــم اغلــب از نجــوم و 
فیزیــک هســتند. آنهــا شــامل جایگزینــی 
نجــوم بطلمیوســی بــا سیســتم کوپرنیکــی 
یــا انتقــال مکانیــک نیوتونــی بــه نســبیت 
ایــن دو مثال هــای  انیشــتین هســتند. 
ــی  ــن گاه ــه کوه ــه را ک ــی از آنچ خوب
ــری«  ــاس ناپذی ــه »قی ــوان نظری ــه عن ب
ــچ  ــد: هی ــه می کن ــد، عرض ــوع می کن رج
راهــی وجــود نــدارد کــه مــدل بطلمیوســی 
ــتم  ــا سیس ــوان ب ــی را بت ــه شمس منظوم
ــدل  ــن م ــرد. همچنی ــا ک ــی معن کوپرنیک
ــوخ  ــود و منس ــتباه ب ــوح اش ــه وض اول ب
ــی  ــدگاه[ نیوتون ــرای ]دی ــت ب ــد. وضعی ش
ــان  ــتینی فضا-زم ــدگاه انیش ــل دی در مقاب
ــر  ــیله تغییرناپذی ــک وس ــت: ی ــابه اس مش
ــد  ــک کالب ــی، ی ــورد نیوتون ــفت در م س
ــورد[ انیشــتینی اســت. ــر در ]م انعطاف پذی

امــا زمانــی کــه بــه تکامــل نظریــه تکامل 
می رســیم، پیوســتگی بیشــتری را نســبت 
بــه قیاس ناپذیــری می بینیــم. درســت 
اســت کــه بخش هایــی از دکتریــن اصلــی 
دارویــن در همــان ابتــدا منســوخ شــد )بــه 
ــن(؛  ــت داروی ــه وراث ــال نظری ــوان مث عن
ــی  ــه واقعیت ــته ای آن ک ــوم هس ــا مفه ام
ــر روی آن  ــد و ب ــظ ش ــود، حف ــب ب مناس
ــه  ــه ب ــه ک ــن، هرآنچ ــد. همچنی ــا ش بن
ــد،  ــرم می ده ــا ف ــکل ی ــدرن ش ــنتز م س
ــر  ــده ب ــال آین ــد س ــت در چن ــن اس ممک
دهه هــای  در  کــه  ایده هایــی  اغلــب 
1930 و 40 ســنتز مــدرن را ســاخته  و باقی 
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ــزی  ــش مرک ــد، از نق ــه کن ــد، غلب مانده ان
انتخــاب طبیعــی گرفتــه تــا مدلهــای 
ــن رو  ــت. از ای ــک جمعی ــی ژنتی ریاضیات
در ایــن حالــت، مــن فکــر نمی کنــم 
ــم  ــی پارادای ــک جابجای کــه دســتخوش ی

ــتثنا. ــک اس ــا ی ــد. ب ــی شده باش حقیق
ــن یــک  ــواع، داروی ــاب خاســتگاه ان در کت
فصــل را بــه بحــث در مــورد ســختي های 
بالقــوه ای کــه نظریــه اش بایــد بــه منظــور 
ــای  ــیله انجمن ه ــه وس ــدن ب ــه ش پذیرفت
علمــی برآنهــا غلبــه کنــد، اختصــاص 
قابــل  حجــم  همچنیــن  او  داده اســت. 
ــه بحــث در مــورد ایده هــای  توجهــی را ب
هوشــمند  طراحــی  در  پیلــی  ویلیــام 
ــات دان  ــی الهی ــت. پال ــاص داده اس اختص
ــی  ــورد احترام ــی و طبیعت شــناس م طبیع
ــرای  ــاعت« را ب ــتدالل س ــه »اس ــود ک ب
طراحــی ســاخت و طراحــی هوشــمند، 
کتــاب  نوشــتن  دارویــن  کــه  زمانــی 
ــا تنهــا  ــرد، تقریب خواســتگاه را پیــش می ب

ــود.  ــهر ب ــرگرمی در ش س
ــه  ــمند ب ــی هوش ــر، طراح ــال حاض در ح
عنــوان یــک ایــده فلســفی توســط دیویــد 
ــن  ــاره دی ــی درب ــاب مکالمات ــوم در کت هی
شده اســت،  تخریــب   )1997( طبیعــی 
ــاد  ــک انتق ــت  ی ــا توانس ــوم تنه ــا هی ام
پذیرفتنــی از طراحــی هوشــمند را بــه 
دســت دهــد، نــه یــک توصیــف جایگزیــن  

بــرای پیچیدگــی و تنــوع حیــات. ایــن امــر 
کمــک عمــده دارویــن بــه بشــریت بــود و 
ایــن توصیــف جایگزیــن بــه حقیقــت یــک 
ــرات آن  ــه تاثی ــود ک ــم ب ــی پارادای جابجای
همچنــان در مباحثــه خلقت-تکامــل ولوله 
انداختــه اســت. بــه منظــور گریــز از یــک 
ــر روی  ــات ب ــه حی ــی ب ــگاه مابعدالطبیع ن
زمیــن بــه نفــع توصیفــی بــر مبنــای 
علتهــای طبیعــی، یــک قیاس ناپذیــری 
ــرانجام  ــه س ــزی ک ــد چی ــق می کن را خل
الهیــات  قلمــرو  از  را  زیست شناســی 
ــوم  ــوزه عل ــه ح ــاطیری، ب ــی و اس طبیع
واقعــی انتقــال داد. چارلــز دارویــن امســال 
ــرای ایــن دســتاوردهای مهــم  ــه حــق ب ب
در تاریــخ اندیشــه گرامــی داشــته  خواهــد 

شــد
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هدف، معنا و داروینیسم

ماری میجلی 

ترجمه رامتین شاهین فر

پژوهشــگران می گوینــد وقتــی از مــردم 
خواســته می شــود دالیــل خــود را بــرای 
»خلقت گرایــی«  بــه  موضــع  تغییــر 
ــن  ــد ای ــا می گوین ــد، عموم ــو کنن بازگ
بــاور را بــه ایــن دلیــل کــه تنهــا 
جایگزیــن ممکــن بــرای داروینیســم 
- موضعــی کــه برایشــان برابــر بــا 
ــل  ــل تحم ــت و آن را غیرقاب ــاد اس الح
ــد. ــاذ کرده ان ــت اتخ ــد - اس می پندارن

داروینیســم در اینجــا بــه چــه معنــا 
ــده  ــن ای ــه ای ــت ک ــکی نیس ــت؟ ش اس
ــا  ــوی ای ب ــاط ق ــب ارتب ــا اغل ــزد آنه ن
ــرار  ــی« برق ــم اجتماع ــده »داروینیس ای
می کنــد. ایــده ای کــه ماننــد علــف 
هــرز سرســختی در خــاک اســت و 
ــا ایــن  هرگــز واقعــا از بیــن نمــی رود. ب
ــتری  ــیار بیش ــر بس ــع متاخ ــال مناب ح
ــا از رد  ــود دارد ت ــا وج ــترس آنه در دس
ــارد  ــد. ریچ ــتیبانی کن ــه پش ــن نظری ای
داوکینــز در کتــاب »رودی بیــرون از 
بــاغ بهشــت«، عمــدا عبــارت »نگــرش 
داروینــی حیــات« را زیــر عنــوان اصلــی 
ــاد  ــه اعتق ــه را ک ــت. او آن چ نوشته اس
دارد پیــام داروینــی اســت، بــه ایــن 

می کنــد: جمع بنــدی  شــکل 
»در جهانــی کــه سرشــار از نیروهای کور 
و همتاســازی فیزیکــی ســت، برخــی از 
ــر  ــی دیگ ــد، برخ ــیب می بینن ــردم آس م
ــچ  ــما هی ــد، و ش ــی می آورن خوش شانس
ــرای آن  ــی ب ــا عدالت ــل ی ــوازن، دلی ت
ــی  ــرد. جهان ــد ک ــدا نخواهی ــات پی اتفاق
دقیقــا  می کنیــم  مشــاهده  مــا  کــه 

ــا  ــع آنه ــد توق ــه بای ــای دارد ک ویژگی ه
ــن  ــر در ســطح بنیادی را داشــته باشــیم اگ
طــراح، هــدف، خیــر، شــر یــا چیــزی جــز 
کــوری و بــی تفاوتــی و بی رحمــی وجــود 
نداشــته باشــد. همان طــور کــه شــاعر 

ــد: ــمن می گوی ــد هاس ــی ای مانن ناراض
بــرای طبیعــت، طبیعتــی بی عاطفــه و 
ــت  ــزی اهمی ــه چی ــه ب ــه ن ــعور / ک بی ش

میدهــد، و نــه چیــزی را می فهمــد.

اهمیــت  چیــزی  بــه  نــه  هــم   DNA

می فهمــد.  را  چیــزی  نــه  و  می دهــد 
DNA فقــط هســت. و مــا بــه ســاز او 

» . قصیــم می ر
ــاب  ــه  همیــن شــکل در صفحــه اول کت ب
ــد  ــا می کن ــز ادع ــواه«، داوکین »ژن خودخ
نیســتیم هنــگام  »مــا دیگــر مجبــور 
ــه  ــق ب ــواالت عمی ــا س ــدن ب ــه ش مواج
خرافــات متوســل شــویم: آیــا زندگــی 
ــتیم؟  ــه هس ــرای چ ــا ب ــی دارد؟ م معنای
انســان چیســت؟« او می گویــد پاســخ 
ــن پرســش ها  ــه ای ــر ب ــی و خطاناپذی نهای
ــاب »خاســتگاه گونه هــا« در  ــا چــاپ کت ب

شده اســت. داده   1859 ســال 
ــم.  ــه داروینیس ــت، ن ــم اس ــن داوکینیس ای
ــد آن را  ــان بای ــم همچن ــر می کن ــا فک ام
ــرای شــروع،  ــرد. ب ــت  بررســی ک ــا جدی ب
بایــد بپرســیم عبــارت در جهــان  »خیــر و 
ــا اســت.  ــه چــه معن ــدارد« ب شــر وجــود ن
ــک  ــر بیولوژی ــی از نظ ــرف، حت ــن ح ای
هــم عجیــب بــه نظــر می رســد. هــر 
چــه باشــد در ایــن جهــان ارگانیســم های 
زنــده زیــادی، از جملــه خــود مــا، زندگــی 
می کننــد. و بــرای هــر موجــود زنــده 
برخــی از چیزهایــی ضرورتــا خیــر یــا شــر 
نیازهــای  هســتند: گونه هــای  زیســتی 

طبیعــی خــاص خــود را دارنــد کــه برخــی 
ــد  ــران مفی ــرای دیگ ــد ب ــا می توان از آن ه
ــه انســان ها  ــی ک ــا مضــر باشــد. هنگام ی
چیــزی را خیــر  یــا شــر می نامنــد، کیفیــت 
غیرطبیعــی مرمــوزی را بــه جهــان اضافــه 
ــن  ــا گزارشــی از ای ــد. بلکــه صرف نمی کنن
واقعیــت کــه چــه  اثــری روی مــا و ســایر 
ــم.  ــی کنی ــه م ــذارد ارائ ــودات می گ موج
البتــه، نــوع متفــاوت آگاهــی مــا از محیــط 
ــه  ــا را ب ــا واقعیت ه ــود ت ــی ش ــث م باع
روشــی متفــاوت ثبــت کنیــم. ایــن موضوع 
باعــث می شــود مــا آگاهــی متفاوتــی 
تفاوت هــای  ویــژه  بــه  تعارضــات،  از 
فرهنگــی، داشــته باشــیم. همچنیــن، ایــن 
مســاله بــه مــا لذتــی در مباحثــه پیرامــون 
ــدام  ــا هیچ ک ــد. ام ــی می ده ــوارد بینابین م
ــاد  ــب ایج ــه موج ــا )ک ــازنده واقعیت ه س

ــتند. ــوند( نیس ــر می ش ــر و ش خی
ــه  ــیم این ک ــد بپرس ــد، بای ــه بع در مرحل
ــی  ــرح و هدف ــچ ط ــان هی ــد جه می گوین
ــا  ــن ادع ــا اســت؟ ای ــه معن ــه چ ــدارد، ب ن
ــد.  ــت باش ــد درس ــی توان ــختی م ــه س ب
ــوان بخشــی طبیعــی  ــه عن ــرا انســان ب زی
ــت.  ــدف دار اس ــنی ه ــه روش ــان، ب از جه
ــرای  ــز، ب ــود داوکین ــدف خ ــا ه در این ج
ــی  ــال خوب ــم مث ــن ه ــردن دی ــن ب از  بی
اســت. هدفمنــدی ویژگــی خــاص انســان 
ــا بســیاری  ــن ویژگــی ب ــا در ای نیســت. م
البتــه  هســتیم.  مشــترک  حیوانــات  از 
ــه در  ــه ای ک ــیار آگاهان ــژه و بس روش وی
مــی رود  کار  بــه  مــا  طرح ســازی های 
ــوه  ــت آن نح ــه عل ــت، ک ــول اس غیرمعم
ــا  ــت. ام ــا اس ــزی م ــعه مغ ــاوت توس متف
ــداوم  ــاش م ــامل ت ــودن، ش ــد ب هدفمن
ــه  ــه نتیج ــتیابی ب ــا دس ــتماتیک ت و سیس
نهایــی مــورد نظــر، مشــخصا ویژگــی 
کــه  انســانی  نیســت.  مــا  انحصــاری 
ــه ای خــارج شــود  ــد از تل تــاش مــی کن
متفاوتــی  ابزارهــای  از  شــک  بــدون 
نســبت بــه یــک روبــاه یــا مــوش اســتفاده 
می کنــد و بــه شــیوه متفاوتــی دربــاره 
ایــن مســایل می اندیشــد. امــا تــاش 
شــدید و مداومــی کــه تــا حصــول نتیجــه 
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ــم  ــل تعمی ــا قاب ــود، قطع ــت می ش هدای
ــایر  ــد س ــان می بین ــه اســت. انس ــه هم ب
تردیــدی  هیچ گونــه  بــدون  حیوانــات 
ــه  ــن ب ــد. و ای ــام می دهن ــا را انج کاره
آن چــه مــا انجــام می دهیم شــبیه نیســت. 
بــه طــور مشــابه، دانــه ای کــه زیر ســنگ 
ســنگ فرش جوانــه زده، بــه شــکلی بــاور 
نکردنــی دور ســنگ ها یــا از میــان آن هــا 
رشــد می کنــد و در صــورت لــزوم ســنگ 
ــور  ــد. همان ط ــارج می کن ــش خ را از جای
این جــا  کــرده،  اشــاره  ارســطو  کــه 
از  قابل توجــه، کــه  و  تاشــی مــداوم 
ــرد،  ــات می گی ــا نش ــه م ــداف آگاهان اه
در زندگــی وجــود دارد. حقیقــت ایــن 
ــاب  ــواه کت ــوان ژن خودخ ــه عن ــت ک اس
ــه  ــدف بی رحمان ــر ه ــه بیان گ ــز ک داوکین
غیرممکــن  نشــان دهنده  ژن هاســت، 
بــودن توصیــف حیــات بــدون اســتفاده از 

ــت. ــی اس ــن زبان چنی

هدف اختیاری نیست
کســاني کــه ادعــا میکننــد جهــان طبیعــي 
فاقــد هدفمنــدي اســت بــه نظــر میرســد 
هــدف را بــه عنــوان چیــز ویــژه اي  
ــد  ــد، مانن ــر مي گیرن ــراي انســان در نظ ب
یــک ســازه فرهنگــی کــه توســط انســان 
ســاخته شــده اســت. یعنــي گرایشــی بــه 
افکنــدن طــرح انســاني روي مــاده خنثــي 
ــن  ــدون جهــت وجــود دارد. هــدف ای و ب
ــن و  ــن ذه ــکاف بی ــردن ش ــر ک ــا پ ادع
مــاده اســت کــه بــا در نظــر گرفتــن هــر 
ــرد.  ــاده صــورت می پذی ــوان م ــه عن دو ب
در گذشــته، بــه مــاده بــه عنــوان چیــزي 
بــي روح، ســاخته شــده از ذرات مــرده 
ــاور  ــتند، ب ــارد هس ــوپ بیلی ــبیه ت ــه ش ک
ــه مجموعــه اي از انرژي هــا  داشــته اند و ن
ــطح  ــدود س ــوع و نامح ــاالت متن و احتم
بــاال کــه فیزیکدانــان امــروزی از آن 

ســخن مي گوینــد.
ایــن نــوع از مــاده انــگاري خــام، امیدهاي 

زیــادی را طــی قــرن گذشــته 
ایجــاد کــرد و هنــوز هــم مــورد 
دانشــمندان  از  بســیاری  اســتقبال 
ــوع  ــن موض ــروزه ای ــا ام ــرار دارد. ام ق
ــی«  ــاله آگاه ــکل »مس ــه مش ــا ب عموم
تبدیــل شــده اســت. بــه ویــژه  بــه ســبب 
ــدف.  ــه ه ــی ب ــر واقع ــرش غی ــن نگ ای
مفهــوم مــاده بــه کلــي بــه مفهــوم گیــج 
کننــده ذهــن، و حتــي شــاید چیــزي 

ــده اســت. ــدل ش ــتر ب بیش
برخــی از افــراد در حــال حاضــر بــه ایــن 
ــد  ــر باش ــاید بهت ــه ش ــد ک ــان افتاده ان گم
بــا شــکاف میــان ذهــن و مــاده بــه شــکل 
ــور  ــاید همان ط ــرد. ش ــگاه ک ــی ن متفاوت
کــه اســپینوزا پیشــنهاد کــرده، نبایــد 
در همــان گام نخســت اجــازه داد ایــن 
ــاله  ــاید مس ــد. ش ــود بیای ــه وج ــکاف ب ش
اصــا وجــود دو نــوع جوهــر کامــا 
متفــاوت نباشــد. و فقــط یــک جوهــر 
جهانــي باشــد کــه شــامل هــر دو ویژگــی 
ــس از آن  ــود. پ ــی میش ــمانی و روان جس
ــض  ــدون تناق ــتي و ب ــه درس ــوان ب می ت
ــگاه  ــاله ن ــن مس ــه ای ــه ب ــر دو زاوی از ه
ــد  ــدان تعجــب آور نخواه ــس چن ــرد. پ ک
ــد از  ــزه ای واح ــا انگی ــل ی ــر تمای ــود اگ ب
ــن  ــن ای ــزد، بنابرای ــان( برخی ــت )جه کلی
نــوع از آگاهــي کــه مــا داریــم فقــط یــک 
ــط  ــده توس ــری ش ــدف راه ب ــش از ه بخ

ــت. ــت اس طبیع
البتــه امــروزه چنیــن بحــث هایــي از مــد 
افتاده انــد. امــا انــکار همه گیــری کــه 
ــی  ــارج از زندگ ــي خ ــد هدف ــا میکن ادع
انســان وجــود نــدارد، قطعــا خــودش 
ادعــاي متافیزیکــی بلندپروازانــه اي اســت. 
ــب  ــر متعج ــا را کمت ــط م ــا فق ــن ادع ای
ــتفاده  ــا از آن اس ــه قب ــرا ک ــد، چ می کن
ــگاري  ــال، ماده ان ــن ح ــا ای ــم. ب کرده ای
محــض یــک کشــف علمــی نیســت. 
فقــط یــک خــط مشــي افراطــي فلســفی 
اســت، درســت هماننــد ایدئالیســم محض. 
ــرون  ــری مق ــر فک ــوع از نظ ــن موض ای
ــاد  ــه اقتص ــرا ک ــت، چ ــه نیس ــه صرف ب
توصیــف  بــراي  نمي گویــد  مفهومــی 

ــن واژگان  ــد از کمتری ــوع بای ــک موض ی
ــد  ــه مي گوی ــود، بلک ــتفاده ش ــن اس ممک
فقــط بایــد از آن هایــي اســتفاده شــود کــه 
ــي کــه  ــي ایده های ــد، یعن ــي آین ــه کار م ب
ــح  ــا توضی ــوال را واقع ــاي درون س داده ه
مي دهنــد. ارزش واقعــی هــر چیــزی را 
میتــوان از نتایــج آن بدســت آورد، نــه 
ــوم  ــه مفه ــت ک ــت اس ــر آن. درس ظاه
هــدف در فیزیــک اســتفاده نمی شــود، امــا 
فیزیــک تــوان تبییــن حیــات را نــدارد. اگر 
هــدف مــا درک جهانــی باشــد کــه شــامل 
ــر  ــودات دیگ ــان، و موج ــان، افکارم خودم
اســت، بــه مفاهیمــی نیــاز داریــم کــه ایــن 

ــد. ــام دهن ــا انج ــرای م کار را ب
رفتــار هدفمندانــه، تاشــی بــرای رســیدن 
بــه اهــداف تعریــف شــده اســت، نــه 
ــزی کــه برســاخته انســان ها از هــدف  چی
ــر در  ــی عالم گی ــک ویژگ ــی ی ــد. یعن باش
ــتی  ــه راس ــت. ب ــی اس ــات زمین کل حی
ــه  ــه ســخت اســت ک ــن  نکت ــن ای پذیرفت
چگونــه توانســته ایم چیــزی را بســازیم 
کــه تــا بــه حــال بخشــی از جهــان طبیعی 
ــذاری  ــک بدعت گ ــا ی ــوده اســت. ب ــا نب م
در ایــن ابعــاد، مــا تــا بــه حــال موجوداتــی 
ــکال  ــر اش ــه دیگ ــی ب ــه ربط ــم ک بوده ای
ــم  ــی بوده ای ــته ایم. موجودات ــات نداش حی
ــک  ــه از ی ــات گرفت ــای نش ــا توانایی ه ب
ــع  ــه. در واق ــا بیگان ــی کام ــع بیرون منب
ایــن ایــده دکارت بــود، زمانی کــه ذهــن را 
بــه عنــوان روحــی خالــص، کــه ارتباطــی 
ــدارد، در نظــر گرفــت. و ســایر  ــا بــدن ن ب
ــتگاه هایی  ــه دس ــانی ب ــودات غیرانس موج
ــده  ــا ای ــدند. ام ــل ش ــی تبدی ــدون آگاه ب
ــر  ــروز فک ــا ام ــه م ــه ک ــا آن چ دکارت ب

ــت. ــازگار اس ــم ناس می کنی

بهینه سازی ذهن تکاملی ما
چنیــن اهــداف و ارزش هایــي ماننــد خیــر 
ــتند  ــي نیس ــي دل به خواه ــر، رنگ های و ش
کــه مــا آن هــا را بــه جهــان اضافــه کنیــم. 
آن هــا در خــود جهــان رشــد کرده انــد 
و جنبه هــاي ذاتــی آن هســتند. ظهــور 
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شــکل گیري  و  طبیعــي  خصوصیــات 
ــي  ــش پیچیدگ ــا افزای ــان ب ــا، همزم آن ه
ــه  ــاز ب ــدن نی ــاد ش ــده و ایج ــود زن موج
پدیــدار مي شــود. خصوصیــات  آن هــا، 
ــه  ــي ک ــا زمان ــوردي ت ــا هوان ــط ب مرتب
موجــودي شــروع بــه پــرواز نکنــد، وجــود 
ــاي  ــابه ویژگي ه ــور مش ــه ط ــد. و ب ندارن
چیــزی  کــه  زمانــي  موزیــکال  تــا 
ــد  ــود نخواهن ــد، وج ــد نکن ــیقی تولی موس
داشــت. بنابرایــن چنیــن الگوهایــی متعلــق 
ــداف و  ــتند.  اه ــرده نیس ــي م ــه جهان ب
ارزش هــا هرکــدام بخشــي از ویژگــی 
ــور  ــه ط ــه ب ــتند ک ــي هس ــی  تکامل های
ــر شــدن  ــا پیچیده ت ــان ب ــته و همزم پیوس

موجــود زنــده، پیچیده تــر میشــوند.
ــچ  ــه از هی ــات گرفت ــا نش ــن ویژگي ه ای
نتیجــه گیــري فــوق طبیعــي قابل تردیــدی 
ــادار  ــوح معن ــه وض ــوز ب ــا هن ــت ام نیس
ــي  ــه معن ــان ب ــودن جه ــادار ب اســت. معن
ــی  ــوز و اضاف ــي مرم ــایی از پیام رمزگش
کــه پشــت پــرده اي پنهــان شــده اســت، 
ــان  ــتگی می ــن  پیوس ــه یافت ــت. بلک نیس
ــت.  ــا اس ــي م ــان و زندگ ــای جه الگوه
ــه  ــرای اینک ــدازه، ب ــتگي به ان ــک پیوس ی
ــل  ــا قاب ــا در این ج ــور م ــد حض ــد کن تایی
ــه  ــت ک ــا اس ــه این ج ــت. نکت ــم اس فه
ایــن جهــان متعلــق بــه مــا نیســت، 
بلکــه مــا بــه آن تعلــق داریــم. مــا نبایــد 
ــع  ــراي مناف ــان ب ــه جه ــم ک ــور کنی تص
مــا طراحــي شــده اســت. یــا اینکــه 
می توانیــم آن را بــه طــور کامــل درک 
کنیــم. مــا تنهــا مي توانیــم آن را بــه 
ــی  ــث م ــه باع ــم ک ــي ببینی ــکل نظم ش
شــود حضورمــان در این جــا را قابــل فهــم 
ــی از  ــا بخش ــه م ــي ک ــا زمان ــم. و ت کنی
ایــن جهــان هســتیم، ایــن تــاش بیهــوده 
ــح  ــاله توضی ــن مس ــد. ای ــر نمي آی ــه نظ ب
ــي  ــورت طبیع ــه ص ــا ب ــرا م ــد چ مي ده
ــاط،  ــزه ای از احتی ــا آمی مســتعد هســتیم ب
اعتمــاد و احتــرام بــه ایــن جهــان واکنــش 

نشــان دهیــم. و ثابــت مي کنــد 
ــا  ــداد م ــرای اج ــدگاه ب ــن دی ای
پــس از گذشــت ســال ها تجربــه 
ــت. ــبی بوده اس ــدگاه مناس ــخت، دی س

ــه  ــد هم ــا بای ــد م ــراد مي گوین ــی اف برخ
گرایشــات طبیعــی خودمــان را نادیــده 
ــی از  ــا بخش ــا صرف ــرا آن ه ــم، زی بگیری
ــتند.  ــه هس ــل یافت ــان تکام ــت انس طبیع
امــا از آن جــا کــه همــه مــا انســان 
ــري  ــز دیگ ــه چی ــم ب هســتیم و نمی توانی
تبدیــل شــویم، تصــور این کــه بــا در نظــر 
نگرفتــن گرایشــاتمان چــه خواهیــم بــود، 
ــت کاري  ــد. دس ــر مي رس ــه نظ ــخت ب س
ــه  ــچ گاه ب ــی، هی ــل کل ــک اص ــي ی ذهن
ــد و  ــد ش ــدود نخواه ــاص مح ــوارد خ م
گســترده تر  تعمیــم  بــرای  اي  زمینــه 
اســت. بــه عنــوان مثــال، طبیعــت انســانی 
مــا منبعــي عجیــب بــراي ایــن باور اســت 
ــودات آگاه  ــا موج ــون م ــردم پیرام ــه م ک
هســتند و نــه ربــات هایــي فاقــد ذهــن. و 
ایــن بــاور باعــث گرایــش مــا بــه دوســتي 
ــردم  ــی از م ــه برخ ــکاري نســبت ب و هم
ــه  ــل یافت ــت انســان تکام ــود. طبیع می ش
منبعــي بــرای ایــن بــاور اســت کــه حتــي 
وقتــي صورتمــان را برگردانــده ایــم، جهان 
مــادی هنــوز ســر جــای خــود وجــود دارد. 
همین طــور عــادت عجیــب مــا در اعتمــاد 
کــردن بــه شــهادت افــراد دیگــر )از جملــه 
گواهــی دانشــمندان( از ایــن جنس اســت، 
مگــر اینکــه دلیــل خاصــی بــراي اعتمــاد 
ــور  ــه ط ــد. ب ــته باش ــود داش ــردن وج نک
خاصــه تمایــات طبیعــی مــا تنهــا جعبــه 
ابــزاري اســت کــه بــراي زندگــي کــردن و 

ــا شــده اســت.  فکــر کــردن مــا مهی
ــم  ــاز داری ــم نی ــات ه ــی اوق ــه گاه البت
ــه  ــي ب ــور طبیع ــه ط ــه ب ــکاري را ک اف
امــا  کنیــم.  رد  مي آینــد،  ســمت مان 
صرفــا آن هــا را بــه دلیــل این کــه از 
ــد  ــات مي گیرن ــان نش ــت تکاملي م طبیع
رد نمي کنیــم. مــا آن هــا را بــه ایــن دلیــل 
ــکار دیگــري کــه  ــا اف ــه ب ــم ک رد مي کنی
بهتــر از مــا حمایــت مي کننــد، در تعــارض 
ــت  ــه در جه ــا همیش ــد. م ــرار مي گیرن ق

آشــتی بیــن تعارضــات بــه نفــع آن هایــي 
ــتند  ــا هس ــرای م ــري ب ــان بهت ــه حامی ک
ــه  ــتی وظیف ــن آش ــم. ای ــاش مي کنی ت
ــرا  ــت. چ ــا اس ــري م ــی فک ــی زندگ اصل
کــه مــا نیــازي طبیعــی بــه کامــل شــدن 
ــه  شــخصیت مان داریــم. مــا نمی توانیــم ب
ــاص،  ــاي خ ــي ایده ه ــا رد برخ ــي ب راحت
تنهــا بــه خاطــر طبیعــي بودنشــان، از کنــار 
ــم. ــور کنی ــد آشــتی دهــي عب ــن فرآین ای

رویاي خطاناپذیری
ــه  ــت ک ــه اس ــل توج ــوع قاب ــن موض ای
ایــن نــوع اســتدالل شــکاکانه بیشــتر 
قــرار  اســتفاده  مــورد  دیــن  بــرای 
ــر  ــا بخــش غی ــن تنه ــا دی ــرد. گوی مي گی
قابــل اعتمــاد ســازوکار ذهنــی انســان بــه 
ــن،  ــال، داروی ــراي مث ــد. ب ــاب مي آی حس
مي گویــد  نوشــتش  خودزندگی نامــه  در 
کــه چگونــه دیدگاهــش  نســبت بــه دیــن 
تغییــر کــرده اســت. او تاثــر خــودش را بــا 

ــد:  ــرح مي ده ــر ش ــات زی جم
»یــک دشــواري عظیــم، حتي بیــش از آن، 
ــان  ــن جه ــکان در درک ای ــدم ام ــک ع ی
بي کــران و فــوق العــاده، از جملــه انســان... 
بــه عنــوان نتیجــه یــک شــانس کــور یــا 
تاماتــي،  چنیــن  هنــگام  ضــرورت. 
ــه  ــی ب ــورم نگاه ــم مجب ــاس مي کن احس
ــا  علــت نخســتین کــه ذهنــي هوشــمند ب
ــم.  ــته باش ــت، داش ــانی اس ــي انس درجات
ــده  ــاور خوان ــک خداب ــزاوارم ی ــن س و م
شــوم... امــا پــس از آن شــک پدیــدار 
ــور  ــان، همان ط ــن انس ــا ذه ــود. آی مي ش
کــه مــن بــاور دارم، مي توانــد توســعه 
ــد  ــه یــک ذهــن ســطح پاییــن همانن یافت
آن چــه حیوانــات دارنــد باشــد، و بــه ایــن 

ــد؟« ــاد کن ــم اعتم ــري عظی نتیجه گی
ایــن ایــده دلســرد کننــده منجــر بــه ایــن 
شــد کــه دارویــن الادري باقــي بمانــد. امــا 
ایــن ســوظن قطعــا باعــث شــد او جلوتــر 
ــتدالل هایي  ــه اس ــه کلی ــد ب ــرود. او نبای ب
کــه او را بــه ایــن نتیجــه می رســاند 
ــر، از  ــع، کل تفک ــرد. در واق ــاد مي ک اعتم
ــه تفکــر علمــی، کــه موجــب تردیــد  جمل
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ــز  ــک چی ــا ی ــود تنه ــده ب ــی اش ش اخاق
بــود: همــه از منبــع تکاملــی یکســان مــی 
ــي  ــن منبع ــه چنی ــراض ب ــد! او در اعت آین
می گویــد بایــد امــری وحیانــي بــراي 
ــته  ــود داش ــکات وج ــن مش ــور از ای عب
ــي چــه خواهــد  ــر وحیان ــا آن ام باشــد. ام

ــود؟ ب
ایــن چشــم اندازي نوســتالژیک اســت کــه 
پیش تکاملــي  و  افاطونــی  تفکــري  از 
ــه خطــي  ــده ک ــن ای ــرد. ای نشــات مي گی
مســتقیم تنهــا بــراي مــا بــه عنــوان 
ــام  ــود دارد، اله ــي وج ــی روحان برگزیدگان
گرفتــه از تشــبیه معرفــت بــه تلفــن 

تلفــن  )خــط  هات الیــن 
مســتقیم کــه بافاصلــه و 
بــه  شــماره گیری  بــدون 
می شــود.  متصــل  مقصــد 
همان طــور  و  اســت.  م.( 
داده،  نشــان  دارویــن  کــه 
ایــن ایــده یــک رویــا اســت. 
اکنــون می دانیــم کــه مــا 
ــه  ــي ک ــتگاه هایی معرفت دس
بــه صــورت هدفمنــد ســاخته 
شــده باشــیم، نیســتیم. بلکــه 
کــه  هســتیم  موجوداتــي 
فکــری   ظرفیت هــای 
ــان  ــول زم ــان را در ط خودم
از  بخشــی  عنــوان  بــه  و 
تجهیــزات الزم بــرای بقــا بــه 

دســت آورده ایــم.
ایــن بــدان معنــی نیســت 
کــه ذهــن مــا نتیجــه آشــوبی 
ــورت  ــه ص ــوده و ب ــوده ب بیه
ــای  ــط الگوه ــی توس تصادف
رفتــاری گــذرا شــکل گرفتــه 
اســت. قــدرت اذهــان مــا 
اذهــان  اســت.  محــدود 
را  از ســواالت  بعضــي  مــا 
ــر  ــواالت دیگ ــخت تر از س س
آن هــا  نظــر مي گیرنــد.  در 

بــه طــور خــاص در پاســخ 
ــت  ــه غای ــوط ب ــه ســواالت مرب ب
ــا  ــارج، ب ــان خ ــا جه ــا ب ــه م و رابط
فقــط  مي شــوند.  مواجــه  دشــواري 
تعــداد محــدودي از ســواالت در علــم یــا 
ــد کــه اذهــان  ســایر حوزه هــا وجــود دارن
مــا برایشــان پاســخ نهایــي داشــته باشــند.

ــب و  ــل عجی ــن می ــر ای ــا در براب ــس م پ
بلندپروازانــه اذهان مــان، ماننــد اعتقــاد 
ــاال  ــن در ب ــه داروی ــزرگ ک ــرح ب ــه ط ب
ــد بکنیــم؟ ســیمون  اشــاره کــرد، چــه بای
ــل  ــي تقلی ــخ علم ــس، پاس ــوی موری کان
ــزرگ آمــاده  ــه اي در مــورد طــرح ب گرایان
ــت: ــوب شده اس ــروزه محب ــه ام ــرده ک ک

ــده اي وجــود  ــوز تردیدهــاي آزار دهن »هن
دارنــد. بلــه، همــه ایــن تردیدهــا ممکــن 

اســت بــه دلیــل آتــش )فرســتادن پالــس( 
اشــتباه نورون هــا یــا یــک دســته بــزرگ از 
نوروپپتیدهــا یــا هــر چیــز دیگــری باشــند، 
امــا واقعیــت ایــن اســت کــه انســان یــک 
درک سراســري از هــدف دارد. بــه عنــوان 
یــک گونــه زیســتی، مــا بــه طــرز عجیبــي 
ــک  ــان در ی ــرار دادن خودم ــه ق ــه ب عاق

ــم.« ــناختی داری ــس غایت ش ماتری
)راه حــل زندگــی؛ تنهایــي اجتنــاب ناپذیــر 
آدمیــان در جهــان، ســال 2003، ص313(

ــاز  ــا نی ــد م ــی گوی ــس م ــوی موری کان
ــه  ــان این گون ــرا جه ــیم چ ــم بپرس داری
ــد  ــزرگ زای ــدف ب ــده ه ــرا ای ــت و چ اس
او  کــه  همان طــور  )ص313(.  اســت 
چیزهایــی  چنیــن  کنــد،  مــی  اشــاره 
ــی  ــی تکامل ــوال در روانشناس ــروزه معم ام
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ــود  ــه می ش ــوند. گفت ــح داده مي ش توضی
مذهبــی  عــادات  داشــتن  بــه  مــردم 
مزیت هایــي  زیــرا  مي شــوند  ترغیــب 
انتخابــی از طریــق جلوگیــری از ناامیــدی 
ایــن  امــا  مي شــود.  اعطــا  آنهــا  بــه 
ــی هــم  ــی اگــر شــواهد کاف پاســخ ها، حت
ــرف  ــي منح ــه اصل ــند، از نکت ــته باش داش
ــک  ــدن در ی ــت ش ــاید هدای ــده اند. ش ش
مســیر مــوازی، همــان راهــی اســت کــه 

باعــث ایــن انحــراف می شــود. 
ــا  ــمنداني از آلف ــه دانش ــد ک ــرض کنی ف
ــال  ــتاره( در ح ــک س ــام ی ــورس )ن قنط
مطالعــه زندگــی انســان هســتند و متحیــر 
مانده انــد کــه چگونــه مواجهــه انســان بــا 
ــي  ــراي خودشــان بي معن موســیقي، کــه ب
اســت، را توضیــح دهنــد. بــر اســاس ایــن 
ــردم  ــد م ــا می کنن ــج، آن هــا ادع روش رای
ــزام آور بــه  ــر اســاس قــراردادي ال شــاید ب
مي شــوند.  ترغیــب  موســیقی  شــنیدن 
ایــن پژوهشــگران بــه پژوهش هایــي کــه 
ــد،  ــت مي کنن ــي حمای ــن یافته های از چنی
اســتناد مي کننــد. آیــا می تــوان گفــت 
ــي  ــي کاف ــه توضیح ــگران ب ــن پژوهش ای
پیــدا  دســت  موســیقي  نقــش  بــراي 

کرده انــد؟
ــل  ــن تحلی ــه ای ــا اســت ک مشــکل این ج
فقــط زمینــه خارجــي را در نظــر مي گیــرد، 
یعنــي یــک چارچــوب علــی کــه پدیــده ای 
دهــد.  رخ  می توانــد  آن  درون  پیچیــده 
ــن  ــت. ای ــي نیس ــل درون ــن تحلی ــا ای ام
تحلیــل، پیرامــون نقــش موســیقي در 
زندگــي افــراد چیــزي بــراي گفتــن نــدارد. 
ــن  ــاس چنی ــر اس ــان، ب ــن محقق ــر ای اگ
دســتاوردهایي تشــویق شــوند، قطعــا براي 
ســایر فعالیت هــاي پیچیــده انســاني ماننــد 
ــا  ــردن( ی ــن ک ــي )تزیی ــدن، گل آرای خندی
فوتبــال بازي کــردن هــم همیــن توضیــح 
مشــابه را مي دهنــد. بنابرایــن نقــش همــه 
و  می شــود  یکســان  فعالیت هــا  ایــن 
ــدام  ــر ک ــوان توضیحــات ه همیشــه می ت

ــن  ــا در ای ــرد. آی ــن گ ــري جایگزی رابادیگ
ــود دارد؟ ــتباهي وج روش اش

ــا در  ــه م ــی ک ــود دارد. هنگام ــه، وج بل
ــیقی  ــد موس ــي مانن ــای فعالیت ــورد معن م
بدانیــم  می خواهــم  مي کنیــم،  ســوال 
کار  آن  مي شــود  باعــث  چیــزی  چــه 
ارزش انجــام دادن داشــته باشــد و آن کار 
ــان دارد.  ــی انس ــي در زندگ ــه جایگاه چ
ایــن ســوالی درونــي اســت. مــن از مثــال 
ــرا نقــش آن  موســیقی اســتفاده کــردم زی
واقعــا بــراي افــراد گیج کننــده اســت. 
نمي تــوان بــه ســادگی بــا واژگانــی شــفاف 
از کاري کــه موســیقي انجــام مي دهــد 
ســخن گفــت. امــا ایــن باعــث نمي شــود 
ــچ کاری  ــیقی هی ــد موس ــا کن ــي ادع کس
ــیقی  ــه موس ــا این ک ــد، ی ــام نمی ده انج
ــدي  ــت ج ــازي نیس ــت و نی ــوده اس بیه
گرفتــه شــود. مشــکل دقیقــا این جــا 
اســت کــه موســیقي بســیار مهــم اســت. 
موســیقي چنــان درهــم تنیــده بــا زندگــي 
ــه راحتــي آن را  ماســت کــه نمي توانیــم ب

ــم. ــزا( ببینی ــک کل )مج ــورت ی ــه ص ب
ــاز  ــاله نی ــا مس ــه ب ــوع چگون ــن موض ای
ــودن مقایســه  ــد ب ــه هدفمن ــا ب ــي م طبیع
مي شــود؟ از بخــت بــد، کلیــت ایــن 
ســوال در باتــاق تاریــخ نــزاع دانشــمندان 
ایــن  اســت.  رفتــه  فــرو  کلیســاها  و 
تاریخ چــه موقعیتــي ایجــاد کــرده کــه 
را  موضــوع  دانشــمندان  از  بســیاری 
ــد،  ــه ای ببینن ــگ قبیل ــک جن ــون ی هم چ
ــا  ــرد آن ه ــگ س ــه ای در جن ــی جبه یعن
علیــه دیــن. بنابرایــن هــر تصــوري از 
ــی  ــک معن ــا ی ــی ی ــت کیهان ــک غای ی
خودانگیختــه بــرای جهــان، ضربــه اي 
ــوی  ــه س ــات ب ــه خراف ــاک از جبه خطرن
ــار  ــی اعتب ــم را ب ــه عل ــت ک ــا اس آن ه
میکنــد، و نتیجتــا از آن اجتنــاب کننــد. در 
کتــاب گلدیــاک انیگمــا، پــل دیویــس از 
قــول فیزیــک دان بــزرگ ریچــارد فاینمــن 
ــا از چگونگــي  ــش فهــم م ــد "افزای میگوی
ــاور  ــراي ب رفتــار جهــان فیزیکــی، تنهــا ب

بــه نوعــي بي معنایــی متقاعــد کننــده 
ــن  ــا گفت ــرگ ب ــتیون واینب ــت." و اس اس
ــه  ــر ب ــل فهم ت ــان قاب ــدر جه ــر چه ق "ه

ــه همــان صــورت بیشــتر  نظــر میرســد، ب
می رســد."  نظــر  بــه  بی معنــی  هــم 
ــد. ــه مــا وارد می کن ــر ب ــه ای نفس گی ضرب

مشــاهده  دیویــس  کــه  همان طــور 
ــا  ــن ادع ــان ای ــا بی ــرگ ب ــد، واینب می کن
ــی  ــرار م ــود ق ــکاران خ ــه هم ــورد حمل م
ــاداری  ــه معن ــر این ک ــه خاط ــه ب ــرد. ن گی
ــد  ــد، بلکــه  می گوی ــکار می کن جهــان را ان
بــا  باشــد.  معنــادار  می توانــد  جهــان 
ایــن حــال، نکتــه عجیــب در این جــا 
بی معنایــی  از  واینبــرگ  نتیجه گیــری 
ــود  ــا وج ــه او را ب ــزی ک ــا چی ــت. تنه اس
ــت  ــن واقعی ــد، ای ــی تشــویق می کن بی میل
ــک  ــوز در اخترفیزی ــردم هن ــه م ــت ک اس
ــرایطی  ــم در ش ــد. آن ه ــش می کنن پژوه
کــه اثبــات شــده همــه ارزش هــای رایــج 

بی معنــا هســتند:
"اگــر هیــچ تســکینی در ثمــره تحقیقــات 
می تــوان  حداقــل  نــدارد،  وجــود  مــا 
پژوهش هــا  خــود  در  نتایجــی  گفــت 
زنــان  و  مــردان  امــروزه  دارد.  وجــود 
ــول  ــان و غ ــانه های خدای ــا افس ــود را ب خ
تلســکوپ  آن هــا  نمی کننــد...  آســوده 
می ســازند  شــتاب دهنده  و  ماهــواره  و 
و پشــت میزشــان می نشــینند و بــرای 
معنــای  روی  بی پایــان  ســاعت های 
ــد کار  ــع آوری کرده ان ــه جم ــی ک داده های
ــان  ــم جه ــرای فه ــاش ب ــد... ت می کنن
اســت چیــزی اســت کــه زندگــی انســان 
ــر از ســطح بیهودگــی قــرار  را کمــی باالت
ــه آن  ــراژدی را  ب ــی ت ــد، و زیبای می ده
ــن  ــرگ، اولی ــتیون واینب ــد." )اس می یخش

ســه دقیقــه، 1977، ص155(
امــا اگــر جهانــی کــه در حــال حاضــر بــه 
نمایــش در آمــده بی معنــی اســت، چگونــه 
ــادار  ــار آن را معن ــه رفت ــوان مطالع ــی ت م
ــه پژوهشــگران  ــی ک ــرد؟ معنای قلمــداد ک
بــه دنبــال آن هســتند چیســت؟ چــرا 
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اصــا بــه علــم می پردازنــد؟ بــه وضــوح، 
ــود  ــو را از آن خ ــده ژاک مون ــرگ ای واینب
ایــده ای کــه می گویــد  کــرده اســت. 
حقیقــت علمــی تنهــا بازمانــده از قتل عــام 
ــوز  ــم هن ــرا  عل ــت. زی ــر اس ــق دیگ حقای
در جهــان غریبــی مملــو از شــانس، معنــا 
ــاله را  ــن مس ــس ای ــد. دیوی ــاد می کن ایج

می کنــد: رد 
ــاره  ــای اش ــه معن ــم، ب ــه عل ــن ب »پرداخت
ــاری  ــان ج ــه در جه ــزی اســت ک ــه چی ب
و  مــی رود  کجــا  بــه  جهــان  اســت. 
ــاره  ــان درب ــر جه ــت؟ اگ ــاره« چیس »درب
ــدارد از  ــود ن ــی وج ــت، دلیل ــزی نیس چی
ــم...   ــروع کنی ــی را ش ــاش علم ــدا ت ابت
ــم  ــس حک ــم عک ــق داری ــا ح ــن م بنابرای
ــان  ــدر جه ــم: هرچه ق ــرگ را بگویی واینب
ــان  ــه هم ــه نظــر می رســد، ب ــر ب بی معنات
ــم  ــل فه ــر قاب ــم غی ــتر ه ــورت بیش ص
 ،2006 انیگمــا،  )گلدیــاک  می شــود« 

ص18( 
ایــن مشــکل در مــورد ماهیــت فهــم 
درون  از  کــه  چیــزي  یعنــی   اســت. 
ــه  ــدي ک ــه نق ــرد، ن ــات مي گی ــم نش عل
از ســوی یــک قبیلــه مذهبــي بیگانــه 
مشــکلي  ایــن  مي شــود.  وارد  آن  بــه 
ــمندان  ــادي از دانش ــداد زی ــه تع ــت ک اس
پرداخته انــد.  آن  بــه  اخیــرا  برجســته 
ــه  ــس، ب ــد دیوی ــا، مانن ــیاری از آن ه بس
ــوارد  ــه م ــاع ب ــا ارج ــن کار را ب ــی ای تازگ
ــان در  ــه فیزیک دان ــي ای ک ــم تصادف مه
شــرایط فیزیکــی خاصــی از جهــان ثبــت 
مــواردي  مي دهنــد.  انجــام  کرده انــد، 
ــر  ــا ه ــمند ی ــات هوش ــد حی ــه می توانن ک
نوعــي از حیــات را ممکــن  ســازند. فریمــن 
ــراي  ــان ب ــد اصــاح جه دیســون مي گوی
ــات توســط شــانس،  ــا حی ســازگاري آن ب
بــا  بحــث  ایــن  اســت.  شــگفت انگیز 
بحــث دربــاره حضــور اتفاقــي مــا در 
جهــان منحــرف مي شــود. مــا بــه شــکلي 
ــرد موجــودات  ــو فکــر مي ک ــه ژاک مون ک
غریــب در جهانــي دورافتــاده نیســتیم کــه 

نتوانیــم انتظــار فهــم جهــان را 
ــه  ــور ک ــیم. همان ط ــته باش داش
دایســون مي گویــد: »مــن خــودم 
ــان  ــن جه ــه در ای ــک بیگان ــل ی را مث
احســاس نمی کنــم. هــر چــه بیشــتر 
ــات  ایــن جهــان را بررســی کــرده و جزئی
ــم، شــواهد  ــه مي کن معمــاری آن را مطالع
بایــد  جهــان  کــه  مي یابــم  بیشــتری 
از برخــي جهــات از آمــدن مــا مطلــع 
ــوده باشــد.« )آشــوب در جهــان، 1979،  ب

ص250( 
ــک  ــرای اتخــاذ ی ــی ب ــدگاه الزام ــن دی ای
بــاور مذهبــی ایجــاد نمی کنــد. فقــط 
کــه  می دهــد  نشــان  را  نکتــه  ایــن 
قلمــرو دیــن و متافیزیــک یــک بــار دیگــر 
بحثــی جــدی را مقابــل دانشــمندان قــرار 
ــان  ــه جه ــه اول ب ــت. و در وهل داده اس
فیلســوفانی ماننــد اســپینوزا، ارســطو و 
کانــت اشــاره می کنــد کــه هیچ کــدام 
بنیادگرایــی مســیحی  اتهــام  در مقــام 
ــماری  ــیرهای بیش ــا مس ــد. ام ــرار ندارن ق
بــرای ادامــه ایــن دیــدگاه در آینــده وجــود 
ــی را  ــان تصادف ــک جه ــس ی دارد. دیوی
توصیــف می کنــد کــه امــکان حیــات 
ــددی  ــیر متع ــه تفاس ــرده و ب ــم ک را فراه

می شــود: منتهــی 
»بــه نظــر مــن طرحــی حقیقــی از چیزهــا 
وجــود دارد، یعنــی جهــان "دربــاره" چیــزی 
ــا  ــرای مــن آســان نیســت ت اســت. امــا ب
همــه مشــکات را در یک خــدای دل خواه 
خاصــه کنــم. یــا همــه دیدگاه هــای 
جدیــد را رهــا کــرده و فقــط اعــام کنــم 
وجــود مــا یــک راز اســت... حتــی مــن بــه 
موجــودی بــه نــام هوموســاپینس، بیشــتر 
ــی  ــز محصــول جانب ــزی ج ــه چی از این ک
یــک فرآینــد تصادفی باشــد بــاور نــدارم... 
ــی  ــه واســطه نیم نگاهــی آن مــن، شــاید ب
ــات و  ــدم حی ــات، معتق ــه سرچشــمه حی ب
ذهــن عمیقــا بــه تــار و پــود هســتی گــره 
ص  انیگمــا،  )گلدیاکــز  خورده انــد.« 

)3-302
بــه طــور مشــابه، ســیمون کانــوی موریس 
ــی  ــی تکامل ــی از هم گرای در زیست شناس
ســخن می گویــد. هم گرایــی تکاملــی 

یعنــی چگونــه مســیرهای تکاملــی متفاوت 
ــم ،  ــد چش ــابهی مانن ــات مش ــه خصوصی ب
ــا ترســیم  ــم می شــوند. او ب ــال خت ــا و ب پ
مجموعــه  تصادف هــای آشــکار دیگــر بــه 
ــد،  ــک رخ می ده ــه در فیزی ــوازات آن  چ م
می تــوان  کــه ســخت  ادعــا می کنــد 
ــد  ــت. او می گوی ــی پنداش ــا را شانس آن ه
اشــتباه بــدی اســت کــه تکامــل را ایــده ای 
ــی در  ــی شانس ــل کازینوی ــا مث ــی ی وحش
نظــر بگیریــم. هم گرایــی تکاملــی نظمــی 
آشــکار و نــوع قابــل توجهــی از خاقیــت 

ــد: ــکار می کن را آش
»بــرای مزایــا و جذابیت هــای موجــود 
در نظریــه تکامــل محدودیــت وجــود 
ــت،  ــر اس ــاب ناپذی ــی اجتن دارد؛ هم گرای
ــی،  ــکل متناقض ــه ش ــال ب ــن ح و در عی
ــه  ــل ب ــتی بی حاص ــی بازگش ــه نهای نتیج
ــی آزاد  ــه تمایل ــت. بلک ــه  نیس ــک کلیش ی
ــی  ــت. برخ ــی اس ــش پیچیدگ ــه افزای ب
کیهان شناســان بــر ایــن باورنــد کــه 
ــات  ــه حی ــا الن ــده ت ــی ش ــان طراح جه
باشــد. برخــی زیست شناســان ممکــن 
اســت اضافــه کننــد: بلــه، ولــی ایــن همــه 
ــمندانه  ــده ای هوش ــا ای ــت. م ــرا نیس ماج
ــده  ــان ش ــا پنه ــت کارت ه ــه پش از آن چ
ــیم  ــم بپرس ــا می توانی ــم... م ــت داری اس
ــاهد زوال  ــه ش ــا ک ــینیان م ــی پیش برخ
ــرای آن  ــزی ب ــا خون ری ــی ی ایمــان مذهب
ــد و بیــش از حــد  ــد، اشــتباه می کردن بودن
ــت وجو،  ــورت جس ــد و در ص ــن بودن بدبی
را   مشــترکی  زمینه هــای  می توانســتند 

ــد.« ــی کنن بازیاب
کــه  بــود  امیــدوار  می تــوان  مطمئنــا 
بــه جــای پرداختــن بــه ایــن جنــگ 
ــده  ــندان در آین ــمی، دانمش ــرد غیررس س
می تواننــد بــه ایــن دســت مباحثــات 

بپردازنــد.



ســال اول  /   شــماره دوم

24

چارلــز دارویــِن دانشــمند بــا تشــخیص اینکــه 
در سراســر تاریــخ حیــات هیچ نوعــی )از جمله 
خودمــان( تغییرناپذیــر نیســت نیچــهٔ فیلســوف 
را از خــواب جزمــی بیــدار کــرد. تغییــر فراگیــر 
جانشــین ثبــات ابــدی شــد. متفکــر آلمانــی از 
ــت  ــیری از طبیع ــت و تفس ــر رف ــن فرات داروی
ــدی  ــفی ج ــات فلس ــم تبع ــه ه ــا داد ک پوی
گرفتــن تطــور زیســت  شــناختی و هــم نتایــج 

الهیاتــی ناشــی از آن را در برداشــت. 
ــن   ــوال زمی ــه اح ــز ب ــش از آن نی ــه پی نیچ
شــناختی و شــواهد دیرینــه  شــناختی بــی  
ــاخهٔ  ــن ش ــه  انگیزتری ــود. او مناقش ــه نب توج
ــه  ــز ب ــی نی ــت: آدم ــن را پذیرف ــه داروی نظری
ــد  ــال رون ــی  و از خ ــًا طبیع ــوی کام نح
دوردســِت  اجــداد  از  وضــرورت  احتمــال 
ــی از  ــت )یعن ــه اس ــل یافت ــون  وار تکام میم
ــراد  ــی اف ــی و اتفاق ــرات تصادف ــق تغیی طری
در محیــط متغیــر و نیــز انتخــاب طبیعــی 
ــرد(.  ــی  ک ــل م ــان عم ــر آن ــه ب ــری ک ناگزی
حتــی قــوای ذهنــی آدمیــان، از جملــه عشــق 
و عقــل نیــز بــا صعــودی تکاملــی از اشــکال 

ــود.  ــده ب ــت آم ــه دس ــر ب ــه  ت اولی
ــخ  ــح تاری ــن صحی ــل تبیی ــه تکام ــزد نیچ ن
جانــداران اســت، امــا ایــن بــه تصویــری 
ــرا  ــد؛ زی ــی  انجام ــت م ــار از واقعی مصیبت ب
تکامــل چنــان کــه نیچــه آن را دریافتــه 
ــم  ــی و ه ــی علم ــم در جهان شناس ــود، ه ب
ــت  ــی دوردس ــفی نتایج ــی فلس در مردم شناس
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 
ــر  ــنتی منج ــای س ــهٔ ارزش  ه ــی هم فروپاش
ــی و هــم  ــای عین ــی  شــد؛ چــون هــم معن م
هــدف روحانــی از کل واقعیــت رخــت بربســته 

ــن  ــات مطمئ ــچ اخاقی ــود )و در نتیجــه هی ب
ــی وجــود نداشــت(.    ــا ثابت ی

نیچــه مــی  دانســت کــه نظــام  هــای فلســفی 
ــا  ــه ت ــطو گرفت ــون و ارس ــته، از افاط گذش
کانــت و هــگل، از پرداختــن بــه بحــران 
ــام  ــک نظ ــه این ــد. در نتیج ــل ناتوان ان تکام
ــان  ــاب جه ــد در ب ــره جدی ــفی  ای یکس فلس
نیــاز اســت. نیچــه تفســیری از واقعیــت مــی 
 داد کــه ســّیالیت طبیعــت، انــواع، آراء، باورهــا 
و ارزش  هــا در آن پذیرفتــه شــده بــود. از 
نظــر وی همچنیــن بی معنــا بــود کــه گمــان 
ــه  ــل را ب ــت تکام ــوان واقعی ــی  ت ــم م کنی
ــه دیگــران آموخــت )چــه در  ــن ب ــوان دی عن
رونــد تکامــل هیــچ چیــز اســتوار، دائمــی یــا 

ــود(. ــی در کار نب روحان
می شــود گمــان کــرد کــه نیچــه علیــه 
اصطــاح  بــه  و  مســیحی  بنیادگرایــی 
ــل را  ــم و عق ــه عل ــی ک ــی علم خلقت گرای
در قــرن بیســتم تهدیــد مــی  کــرد زبــان بــه 
طعنــه گشــوده اســت. نیچــه بــه عنــوان یــک 
 Stephen J.( ملحــد از اشــتفان جــی گولــد
ــد  ــود؛ چــه اینکــه گول ــی ب ــر م Gould( متنف

بــه وجودشناســی دوگانــه  گرایــی اعتقــاد دارد 
ــت  ــم حمای ــی عل ــان طبیع ــم از جه ــه ه ک
ــت   ــی الهی ــهٔ متعال ــم از حیط ــد و ه ــی  کن م
دانــان. امــا نیچــه در مقــام فــردی یگانــه  گــرا 
ــت را تحســین  ــل دن ــز و دانی ریچــارد داوکین
ــدیداً  ــوب ش ــل چارچ ــه دلی ــرد، ب ــد ک خواه
طبیعــی  گرایانــه  شــان کــه هیــچ جایــی بــرای 

ــت.  ــل نیس ــی قائ ــت  گرای فراطبیع
نیچــه گمــان کــرده بــود کــه فرگشــت 
ــت اشــکال  ــد موفقی ــی تنهــا مــی  توان داروین
ــات  ــال( حی ــف و میان ح ــی ضعی ــت )یعن پس
را صرفــًا برحســب تعدادشــان توضیــح دهــد، 
مثــًا در مــورد ماهــی  هــا، حشــرات، باکتــری  
حاضــر.  همه جــا  هــای  ویــروس   و  هــا 
ــف  ــه کش ــرد ک ــی  ک ــتدالل م ــوف اس فیلس
عــده ای  فــردی  جنــگ  یعنــی  خــودش، 
معــدود بــرای خلــق خویشــتن و تعالــی، بایــد 
جایگزیــن آن خطــای دارویــن - یعنــی جنــگ 

بیــن انــواع کــه بــرای هســتی میــان توده هــا 
ــود. ــرد - بش ــی  گی در م

ــی  ــاب طبیع ــی انتخ ــم تبیین ــه مکانیس نیچ
ــواع  ــداد ان ــرای تع ــی ب ــراً توضیح را منحص
ــد  ــا از دی ــت، ام ــی  دانس ــات م ــخ حی در تاری
ــه در  ــود ک ــی  ای در کار ب ــروی حیات وی نی
خــال تکامــل رشــد یابنــدهٔ زیســت  شــناختی 
ــی  داد.  ــود م ــی را بهب ــکال زندگ ــت اش کیفی
ــود کــه طبیعــت اساســًا اراده  نیچــه معتقــد ب
ــًا  ــات صرف ــوالت حی ــت. تح ــدرت اس ــه ق ب
ــتی  ــرای هس ــی ب ــری داروین ــازع اسپنس تن
نیســت، بلکــه مهــم  تــر از آن تاشــی اســت 
ــوع و  ــدد، تن ــت، تع ــوی خاقی ــه س ــدام ب م
ــه  ــه آنک ــش. خاص ــش از پی ــی بی پیچیدگ
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 

ــود.  شــده ب
فیلســوف معتقــد بــود کــه تکامــل انــدام  هــا 
در لجــن آغازیــن اســت؛ امــا نــوع مــا اینــک 
نامــدار و مغــرور بــر هــرم هســتی می  ایســتد. 
ــر وی  ــه نظ ــز ب ــورت نی ــن ص ــی در ای حت
موجــودات انســانی گرایشــی طبیعــی بــه 
ــد. امــا افــراد برتــر  میانمایگــی مشــترک دارن
)بــا غلبــه بــر پــوچ  گرایــی و بدبینــی( امــکان 
ادارهٔ زندگــی خودشــان را و هــوِش بــه انجــام 

ــد. ــه را دارن ــای خاقان ــاندن کاره رس
ــلی،  ــاس هاکس ــا توم ــوا ب ــز همن ــه نی نیچ
ــی  ــاد م ــن ی ــود داروی ــکل و خ ــت ه ارنس
ــان  ــخ انس ــن تاری ــتگی  ای بی ــه پیوس  داد ک
ــامپانزه ها(  ــژه ش ــه وی ــات )و ب ــر حیوان و دیگ
ــا ایــن حــال فیلســوف مــی  گفــت  هســت. ب
ــراز دیگــر  ــر ف ــد ب ــراد مــی  توانن برخــی از اف
ــد؛  ــوع خــود، قــرار گیرن ــه ن ــوران، از جمل جان
ــیار دور  ــده  ای بس ــی در آین ــن وضع ــا چنی ام

می دهــد. رخ 
اگــر نــوع مــا توانســته از میمون  هــای قدیمی 
ــری از موجــودات  ــوع باالت ــر رود چــرا ن باالت
نتوانــد ایــن رونــد را ادامــه دهــد، همــان طــور 
ــا  ــون  ه ــن از میم ــای امروزی ــان  ه ــه انس ک
فراتــر رفتــه  انــد؟ بــه نظــر نیچــه تــا کنــون 
ــوع زیســت  ــا و هــدف زمیــن ]تحقــق[ ن معن
ــن  ــت؛ ای ــوده اس ــان ها[ ب ــا ]انس ــناختی م  ش
ــای  ــه از میمــون  ه ــی اســت ک ــِت پیکان جه
ــن  ــد. ای ــی  رس ــردا م ــرد ف ــه ابرم ــته ب گذش
ــه لحــاظ  ــر ب ــا تصورناپذی ــی ام موجــود متعال

نیچه و فرگشت

اچ جیمز برکس 
ترجمه شهرام شهریاری
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ــی  ــان های کنون ــدر از انس ــان  ق ــری هم فک
برتــر اســت کــه نــوع مــا بــه لحــاظ زیســتی 

ــر! از کــرم خاکــی پیشــرفته ت
بــرای نیچــه، تکامــل  گــرای زیباشــناس بــه 
مثابــه ابرمــرد آینــده همچــون تصویــری 
خیالــی اســت کــه در ســنگی زمخــت نهفتــه 
ــود  ــن موج ــت ای ــاخت و پرداخ ــت. در س اس
ــی  ــر، ســایهٔ آن موجــود نیچــه را راهنمای برت
مــی  کــرد، گرچــه او در مــورد همــهٔ ســاخته  
ــی   ــود م ــوی خ ــت ق ــی از خاقی ــای ناش ه

گفــت: قطعــات از 
مــی   بــر  ســنگ 
آیــد؛ ایــن بــرای 
مــن چــه چیــزی 

دارد؟
زمیــن   برخــاف 
دیرینــه  شــناس، 
عــارف  و   شــناس 
یســوعی و کشــیش 
ــار  ــر تی ــاکت پی س
ــه  ــاردن، نیچ دو ش
پایانــی  هدفــی 
یــا نقطــهٔ غایــت 
بــرای  ای  نهایــی  
انســانی  تکامــل 
در  نبــود.  قائــل 
ــک  عــوض، متافیزی
بازگشــت  بــر  وی 
همیــن  ابــدی 
مبتنــی  جهــان 
یعنــی  اســت؛ 
ــی  ــی  پایان ــمار ب ش
هــای  دوره   از 
یکســان.  جهانــی 
ــر  ــن در تغیی بنابرای
جهــان  هــا هیــچ 
کار  در  پیشــرفتی 
ــه  ــت. در نتیج نیس
ســی  ن شنا جها
را  بــودن  نیچــه 
معرفــی  شــدن 
مــی  کنــد و تکامــل 
غایــت  شــناختی 

ابرمــردی  را  آن 
مــی  دانــد کــه در خــال هــر دوره 
کامــًا متعیــن و مشــخص مــی  شــود. 
نیچــه بــرای حیــات یــا فکــر یــا رهایــی از 
تکامــل هیــچ جــای دیگــری در ایــن جهــان 
ــته  ــی  توانس ــی وی نم ــت. وانگه ــل نیس قائ
بــه انهــدام جمعــی، فنــاوری نانــو، مهندســی 
ــی  ــفر فضای ــی و س ــوش مصنوع ــک، ه ژنتی
انســان بــه دیگــر کــرات بیندیشــد. پیشــرفت  
هــای ممتــد در علــم و فنــاوری قابلیــت 
 هــای فــوق  العــاده  ای بــرای زندگــی جدیــد 
ــر در قــرن  هــای آتــی  و وجودهــای قــوی  ت

ــم آورده اســت.  فراه
ــل را  ــر و تکام ــان، تغیی ــه زم ــش نیچ فردری

ــی  ــیاری م ــا هش ــود. او ب ــه ب ــد گرفت ــه ج ب
 دانســت کــه ایــن جهــان نســبت بــه هســتی 
ــن  ــا ای ــت. ب ــه اس ــی  توج ــره ب ــان یکس انس
حــال فلســفهٔ وی جدالــی خوش بینانــه پیــش 
ــد  ــه می خواهن ــذارد ک ــی  گ ــی م ــای آنان پ
ــی او را  ــگاه حماس ــنگر ن ــای روش ــه  ه بارق

ــد. ــال کنن دنب


