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 اچهدیب

سر چارلز شرینگتون می گوید برای تعطیالت تابستان به خانه مادری برگشته بودم، 

این کتاب ": ی گفت بخوانم؛ او ممادرم مرا متقاعد کرد که اصل انواع  داروین را 

گفت هیچ مادر شرینگتون به راستی درست می ".گذاشته باز ه در جهان را نیم

. نظریه ت نزده استنظریه دیگری در پهنه دانش اینچنین ضربه مهیبی به فهم ما از طبیع

 هنظریه بود که با اطمینان زیادی تبیینی طبیعی از وجود انسان بداروین انقالبی ترین 

داد.توماس هاکسلی یکی از دوستان نزدیک داروین بعد خواندن کتاب اصل دست می

 . مسأله داروین و روش"فتادماحمق بودم که زودتر بدین فکر نی چقدر :"گویدانواع می

بسیاری از فالسفه هم  مین سادگی باعث شدشاید ه،آن از سادگی برخوردار است حل 

ر ا قبول کنند. البته در آن دوران همه منتظر یک  عصر وی مانند اسپنسر نظریه داروین

تبیین طبیعی از حیات و پیدایش موجودات زنده بودند. اینکه چرا فالسفه خیلی راحتر 

متری های کنظریه داروین را پذیرفتند ریشه در این باور دارد که یک نظریه هرچه فرض

ات اضافه زیادی در الهیفایده و های بیداشته باشد توان توضیح بیشتری دارد. فرض

طبیعی وجود دارد که اصول تبیین صحیح را مخدوش می کند؛ نیروی حیات، نیروی 

 .کمال،اراده و اعمال نفوذ غیبی

 Berlin, November.2019اشکان سال 
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 های فردی گوناگونی
 

 

 ی کهانگاه مبتنی بر ماهیت باوری بود . اندیشه نگاه غالب  پیش از داروین به طبیعت 

توسط افالطون و فیثاغورثیان وارد فضای فکر ی فلسفه و علم شد. به نظر آنان جهان 

از تعداد محدودی از طبقه و صورت ها تشکیل شده و تنها ماهیت یا ذات آنها واقیت 

دارد. داروین بعد از سفرش با کشتی بیگل از این نظر دست کشید و نشان داد که در 

دوقلو باشند به هیچ عنوان باهم یکسان نیستند، با یک جمعیت هیچ دو فردی حتی اگر 

آوریم. نگاه ماهیت باوری از محبوبیت خاصی اینکه ما آنها را ذیل یک مجموعه می

وحدت یا  لعات فیزیک یعنی جرم، ماده و انرژیبرخوردار بود؛ زیرا که در سطح مطا

کند. اما در سان عمل میدارد. انرژی گرمایی در همه جا یک یکدستی خاصی وجود

شناسی قضیه به طور کل متفاوت است، لزوم آوردن یک دسته از سطح تبیین زیست 

ست. ها نیآنسنخ ها زیر یک تیپ و نامگذاری آنها مثال قوها دلیل برای یکسان دانستن 

نظریه انتخاب طبیعی بر روی این تفکر بنا شده که هیچ دو موجود زنده شبیه هم نیستند 

ند. البته درک این فاکت برای دار گرییکد هایی بادارای گوناگونیو از ابعاد مختلف 
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انسانی که فهمی از ژنتیک داشته باشد بسیار راحتر است زیرا که همه می دانیم آنچه 

های مختلفی است و حتی بیان رایاگوید این است که هر ژنی دعلم ژنتیک به ما می

 یا فنوتیپ نشان دهد. میتواند با حاالت مختلفی خود را در صفات ظاهری

 

 

 

 

 

 

 

 

 0512تصویر کتاب خواستگاه گونه ها،انتشار در سال                               

نویسد : این آشکار است که نهاد انسانی بسیار متنوع است. هیچ داروین در این باره می

ها یونمیلدو فردی از یک نژاد وجود ندارند که کامال یکسان باشند، ممکن است بتوانی 

 .0دچهره را باهم مقایسه کنیم ولی هرکدام قابل تمایز از یکدیگرن

                                                             

1 The decent of men 108 
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با پذیرش تفاوت های فردی در یک جمعیت زیستی تقریبا نیم از راه فهم انتخاب طبیعی 

دوبخش نخست کتاب اصل انواع  بر روی دو نکته در داروین را پیموده ایم. از این رو 

اندارن . وی در اهلی کردن ج -3ی فردی. ها .دگرگونی ها و تفاوت0تاکید دارد 

 آورد:میبخشی از این کتاب 

طبقه بندی جانداران اهمیت  های فردی برای متخصصگرچه تفاوت""

دارند و آثار تالیف شده پیرامون تاریخ طبیعی با کم اهمیت شمردن  اندکی

ی داعتنا گذر می کند. من برای تفاوت های فراین اختالفات از کنارشان بی

 هایترین طرح ارزش واالیی قائلم، چه همین ها نخستین اثرات و ابتدائی

کنم اصناف اندک تحول یافته و به پیدایش اصناف کوچک اند. من گمان می

 "".3شونداصناف تحول یافته و ثابت دیگری مبدل می
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  انتخاب مبتنی بر روش

 
مبتنی بر روش که به دست انسان وی برای بررسی اهلی کردن جانداران یا انتخاب 

دهد و بارها آنها صورت می گیرد مطالعات زیادی بر روی حیوانات اهلی شده انجام می

. وی به کندرا با حیوانات وحشی که می توان حدس زد از یک تبارند مقایسه می

 های دقیقی در اینآید تا بتواند پژوهشعضویت در دو باشگاه پرورش کبوتر در می

داشته باشد. نکته سنجی و عشق به حل مسائل در همه کارها و رفتار او همچون  راستا

 درخشد. ای در آسمان میستاره
از خصائص مهم جانداران اهلی سازش است، سازش نه جهت  ییک""

هایی است که فوائدی که برای جانوران در بر دارد بلکه مقصود استفاده

ید های مفای از گونهبرد.پارهمی انسان حتی گاهی برای تفنن از این خاصیت

مده طور ناگهانی یا تدریجی به وجود آ توانند احتماال بهبرای انسان می

 .1باشند

                                                             
 85اصل انواع برگ  3
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هنگامی که مشاهده نژادهای گوناگون گیاهان کشاورزی و سبزیجات 

خوراکی و گیاهان زینتی که در فصول مختلف در شرایط گوناگون برای 

ه در رسیم کگمان بدین نتیجه می پردازیم بیآدمی مفید و ثمر بخش اند می

تمام این پدیده ها چیزی جز تغییرات ساده نهفته نیست.....طبیعت تغییر بر 

، کندمی انگیزد و آدمی اندک اندک در مسیر دلخواه و ثمربخش جمع می

  "".4توان گفت انسان نژاد دلخواه را برای خود خلق کردهاین ترتیب می

برای اینکه نشان دهد که انسان خود دست به انتخاب زده که کدامین داروین در ادامه 

 نویسد: حیوان یا گیاه بتواند به رشد و زاد و ولد ادامه دهد می

داده که در انگلستان قانونی بود که حکم به معدوم کردن اسبهایی می""

-تر باشد.این روش همانند عمل وجین کردن بوتهقدشان از حد معینی کوتاه

نامرغوب توسط کشاورزان پس از بذرافشانی است که طی آن هرگیاه   های

 .""5کنندمیرا که از نوع اصلی دور شود از بیخ بر 
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گیاهان  رات متداول در حیوانات وکه انسان توانسته با توجه به تغیی  پذیرفت بتوان اگر

شود؛  می آسان ما فهم داروین برای رگزیده، بوده را ب مفید  حال او به ییراتی که ن تغآ

زرگی ب زاد و ولد کنند که دارای اندام یکدیگر ابرای نمونه فقط بگذاریم اسب هایی ب

الب اسبهایی که در دست یت غبعد از چند نسل جمع ، ی دیگرندنسبت به اسب ها

این ایده را در ذهن داروین پروراند که گسترده حقیقات ت .رای جثه بزرگی انداداریم د

 چرا طبیعت نتواند دست به چنین کاری بزند.
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 عدی مثل تصا یدتول
 

پایه دیگری که انتخاب طبیعی بر روی آن لنگر انداخته  تولید مثل با انبوه هندسی 

رشد هندسی است و مالتوس بر این باور بود که رشد جمعیت انسان ها بر پایه است.

 تولیدات غذایی برپایه رشد عددی است .

 رشد هندسی  3،4،5،06،13،64

 رشد عددی  3،4،6،5،01،03،04

در رشد هندسی بعد عدد اول هر عدد برابر با حاصل ضرب عدد قبلی با یک عدد ثابت 

. 3است که قدر نسبت نام دارد در مثال باال قدر نسبت در رشد هندسی برابر است با 

 نویسد:داروین میر رشد عددی عدد قبل به عالوه ی یک عدد معین. د

که قانون رشد تصاعدی را  اقتصادان انگلسی  6بنا بر دکترین مالتوس""

-ختم گذاری تکثیر میتجاندارانی که از طریق بذر افشانی یا  کشف کرد.

اگر  گیرد.ری نابودی قراای از حیات خود در مخاطرهشوند باید در مرحله

                                                             
6 Malthus 
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چنین نبود به علت آهنگ انبوه شدن با تصاعد هندسی در اندک زمان، جاندار 

  "".7یافت که هیچ سرزمینی جای گنجایش آنان نبودچنان افزایش می

داروین با نکته سنجی به مکانیسم خاصی از طبیعت اشاره دارد. به راستی اگر هر تخم 

آیا جایی برای دیگر  ؛کند ماهی به صورت موجودی بالغ درآید که بتواند زاد و ولد

ماند؟ حتی گونه انسان با آنکه تولید مثل آهسته ای دارد آبزیان دریاها و رودخانه می

شود.اگر این روند بدون هیچ مانعی رخ جمعیت در هر بیست و پنج سال دو برابر می

  .دهد جایی برای انسان ها بر روی کره زمین نمی ماند
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 انتخاب طبیعی 

 
سمی به مکانیداروین بعد از بررسی گوناگونی فردی،اهلی سازی و تولید مثل هندسی 

اشاره دارد که بتواند اینها را زیر یک چتر بیاورد و آن را انتخاب طبیعی نام گذاری 

تواند با توجه به تغییراتی که برایش مفید است دست به کند. هنگامی که انسان میمی

هتر کند؟ البته او این پرسش را برا طبیعت نتواند چنین کاری زند چزایش جانداران تازه ب

 مطرح می کند:

ما در اهلی کردن شاهد پاره ای از تغییرات مفید برای خودمان هستیم آیا ""

محتمل نیست که در جریان نبرد بزرگ حیات طی هزاران نسل از برخی 

گر کند؟ ا ن تغییرات مفید و ممیزی بروزانقطه نظرهای دیگر نیز در جاندار

پیدایش تغییرات از این دست ممکن است با توجه به این امر که پیوسته 
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-شوند که قادر به زیستن نیستد، این سوال مطرح میبیشمار افرادی زاده می

شود که آیا برخی از آحاد و افراد هرچند ضعیف و ناتوان بخت زیستن و 

 ""؟ 5انبوه شدنشان از دیگران بیشتر است

 

شود پرسش کامال مشخص است. بهتر است آنرا به گونه داروین از اینجا آغاز میپرواز 

گی و اران با توجه به ویژپذیریم که بسیاری از جاندآیا وقتی می دیگر بازنویسی کنم.

 آنهم با توجه به صفات ماندروند و عده ای که باقی میهایی که دارند از بین میتوانایی

، شانس بیشتری برای تولید مثل و به جا گذاشتن بازماندگان هایی که دارندو توانایی

بیشتری ندارند؟ اگر این شانس وجود دارد، خب پرسش اینجاست این عامل یا مکانیسم 

ا اینگونه دهد و آنرداروین خود بدین پرسش بنیادین با انتخاب طبیعی پاسخ می چیست؟

 کند:تعریف می

آید، پدید می انر جاندارسودمندی دمی که دگرگونی ها و تحوالت اهنگ""

افراد واجد آن در تنازع بقا و دوام، بخت بیشتری خواهند داشت و طبق 

شود. من این حراست بازماندگانی با همان ویژگی ها از آنها زاده می ،توارث

  ""2نامماز دگرگونی های مفید و بقای اصل را انتخاب طبیعی می

                                                             
 128اصل انواع برگ  5
 121همان برگ  9
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اب د. انتخکنکه تغییرات فردی را تثبیت میانتخاب طبیعی صرفا مکانیسمی است 

طبیعی برچسبی است که داللت بر عواملی دارد که سبب ثبات تغییرات در جاندارن 

توان آنرا وارونه کرد و به شکل دیگر نشان داد.چه عواملی منجرب به شود، البته میمی

را می توان شود؟ عوامل بسیار زیادی حذف و یا کاهش شانس زاد و ولد جانداران می

متصور شد وجود دشمان،تغییرات جوی،اختاللت ژنتیکی،عدم دسترسی به مواد 

نی باشند که اغذایی،مهاجرت،شکست در رقابت درون گروهی و... حال اگر جاندار

 توانند زاد و ولد بیشتری داشته باشند وبتوانند از این عوامل جان سالم به در ببرند نمی

اندن آنان شده به نسل بعد انتقال پیدا کند؟پاسخ کامال هایی که باعث زنده مویژگی

تفاوت بین فردی درون یک جمعیت وجود دارد  بپذیریم و فقط اگر روشن است. اگر

فقط اگر بپذیریم که صفات و و هیچ فردی درون یک جمعیت یکسان نیست، اگر و 

از ی بپذیریم که بعضشود، اگر فقط اگر های ارثی به نسل بعد انتقال داده میویژگی

پاسخ بدین پرسش باال الزما مثبت خواهد  ؛شوندمی انویژگی ها باعث سازگاری جاندار

بود. البته ممکن است مفاهیم به کار رفته کمی برای خوانندگان گنگ باشد زیرا که 

هیم فانم جایز می بینم این متالش دارم فلسفه فکری داروین و انتخاب طبیعی را بیان ک

 تر بیان کنم . وسلمرا م

 جمعیتی از گور خر ها را در نظر بگیرید

فردی در جمعیت باشد اگر همه گورخرها  .باید تغییرات و تفاوت های بین0

 به سرعت یکسان بدوند انتخاب طبیعی توان گزینش ندارد.
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.تغییرات و تفاوت های بین فردی باید باعث سازش و یا توانایی شود، اگر 3

زیاد  اب طبیعی سرعتیا بازتولید کمک نمی کند پس انتخ سرعت زیاد به بقا 

 ترجیح نمی دهد. درا بر سرعت ک

.ویژگی ها باید به ارث برسند.اگر نوادگان گورخر سریع، از نوادگان 1

یرا که کنند زبهتر از خرهای آهسته بقا پیدا می ،سریعتر باشند ،گورخرهای کند

مانطور . هسل های بعدی تغییر دهندآهسته ها نمی تواند ترکیب جمعیتی را در ن

 .نیست شسازو  تغییرات،توارثبیعی چیزی جز که مشهود است انتخاب ط

 

خر را نباید همچون مدل واقعی در نظر گرفت این بیشتر مثالی بود نمونه گور

برای درک انتخاب طبیعی. فرگشت جانداران چونکه به عوامل بسیار زیادی 

سرعت باال در گورخرها در  .گیردنمی بستگی دارد به این سادگی صورت

شود که دشمنانی باشند که از صورتی سازش یا تناسب است محسوب می

سرعت باالیی برخوردار باشند.هنگامی که به فرگشت فکر می کنیم زنجیره 

ای از عوامل محیطی را همیشه باید در نظر بگیریم . گورخرهایی که توانایی 

ی توانایی حرکات کیلومتر در ساعت بدوند ول 46سرعت این را دارند که با 

زیرک زاکی را ندارند احتمال شکست باالیی در نبرد با شکارچیان دارند؛ حتی 

 آن گورخری که سرعت باالیی دارد ولی توان لگد زدن را ندارد به همین ترتیب.
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 و ترم یک ارتفاع در کنندمی زندگی آن در جاندارانی که کنید تصور را اتاقی

 اقات این در  دارد، وجود است حرکت در همیشه که برنده تیغی اتاق این ینیم

 ترم یک  باالی قدی دارای کدام هر که تا دنکنمی مثل تولید باهم جانداران این

 چندین زمان یک در ضرب را رخداد این ما اگر .شود می کشته شد که نیم و

 یک از تربیش قدی اتاق این در جانداران بیشتر  که بینیممی پایان در کنیم ساله

 واملیع مکانیسم انتخاب طبیعی در طبیعت همانند  داشت، نخواهند نیم و متر

 .دکنعمل می بماند ثابت مشخص مقیاس یک در جانداران این قد شد سبب که

 را هرجانداری که است حیات یپهنه در غربال یک همانند طبیعی تخابان

 عبور توان که هرجانداری و کندمی هایش سوراخ و درزها از شدن رد به مجبور

 زا کمتری یبازمانده یا بدهد مرگ به تن باید ندارد را غربال این هایسوراخ از

 تغییر غربال این یاندازه و شکل دوره هر در  البته ،که گذاردمی جا به خود

 که املیع یعنی تیغ توسط بماند ثابت قدها شد منجرب که تغییراتی.کندمی

 انتخاب جای به اگر البته شد، نگهداری و حراست زد می رقم را زندگی و مرگ

 استفاده طبیعی حمایت یا طبیعت مطلوبات یا طبیعی حراست واژه از ما طبیعی

 ایم.نکرده اشتباه همچین کنیم

-انتخاب طبیعی را نباید دستی غیب بدانیم که باعث تغیرات در جانداران می

زبان طبیعی انسان دارای خاصیت جان بخشی به اشیا است.برای نمونه ما  ،شود

 ،  واژه میل در اینجا بدیندگوییم عنصر الف میل به پیوند با عصر ب را دارمی

منظور نیست که عناصر درای شعور یا درکی اند و این سبب برانگیخته شدن 
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 برقرار کنند واژه میل شود که با عناصر دیگر پیوندامیال یا احساس در آنها می

جوشی و هم برچسبی یا نشانه ای است که ما بتوانیم این را بفهمیم الف پیوند

کنند انتخاب طبیعی دست غیبی . عده ای گمان میکندبهتری با  ب برقرار می

زند، داروین در است که آگاهانه و با طرح قبلی دست به انتخاب جاندارن می

 نویسد: این باره می

ویند من انتخاب طبیعی را نیرویی فعال همچون الوهیت گمی""

کنم اما به این حقیقت که حرکات سیارات با نیروی جاذبه قلمداد می

گیرند. معنای اصطالحات فوق مجازی شود ایرادی نمیتنظیم می

  "".01است و برای رساندن مطلب از آن گزیری نیست

البته همانطور که وی داروین به شخصیت بخشی به طبیعت مشکل دارد 

اعتراف کرد هیچ گزیر و گریزی از این مسئله نیست زیرا که زبان طبیعی 

عه انسان به این شکل درآمده .واژه طبیعت برای وی چیزی نیست جز مجمو

-که قابلیت مشاهده شدن پدیده را فراهم می ای از کنش ها و واکنش های  

 کند.

 باشند از انباشته شدن تغییرات طی هکسانی که با این نظریه آشنایی نداشت  

کارکرد پیچیده سخت تعجب اندامهایی با  متداول و به وجود آمدن ینسل ها

های پیاپی به وجود شود که چشم و بال طی نسلمثال چگونه میکنند؛ می

اندامی که همه اجزایش باید هم زمان شروع به فعالیت کنند، بال بیایند، 

                                                             
 121اصل انواع  16



 داروین و انتخاب طبیعی | 21

 

ور کل دگرگونش و زایش اندامها فرآیندی به ط  ..و. درپرندگان ،قلب ومغز

 نیست که یک شبه صورت بگیرد تغییرات در جاندارن بسیار آهسته است.

اگر اندامی یافت شود که از طریق تغییرات سبک و پی در پی و ""

ن ا مرسد اممتعدد پدید نیامده باشد بطالن فرضیه من به اثبات می

 ""00چنین موردی را ندیدم 

 

ها از ترکیب اسپرم و تخمک به موجوداتی تبدیل آهستگی انسان همانطور که به

یه نسبیت را بفهمند یا که درباب اقتصاد بازار آزاد توانند نظرشوند که میمی

نظریه پردازی کنند. آیا ما پذیرای این هستیم که اسپرم و تخمک یک شبه به 

ه تا فرد ب چنین موجوداتی مبدل شدن؟ پاسخ منفی است.زمان زیادی نیاز است

رشد شناختی برسد و این توانایی را به دست آورد تا نسبیت را درک کند. 

شوند که به پروسه های بسیار زیادی روی هم جمع میتغییرات و دگرگونی

ها پیچیده باید این الگو را مورد اندام یشناخت و درک ما منتهی شوند. درباره

اشتی و ار سال تغییرات انبتوجه قرار دهیم ، چشم انسان حاصل صد سال ،هز

حمایت انتخاب طبیعی نبوده، بلکه طی یک روند چندین میلیون ساله آغاز شده. 

ای فقط درک نور برای جاندارن مهم است و داشتن چشمی که تفاوت در دوره

کند.در دوره ای هم تصاویر مات می روز از شب را نشان دهد کفایت می

اه کنند. این تغییرات آرام آرام بدین منجر توانستند افراد را کمی از محیط آگ
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شده که ما بتوانیم به واسطه تلسکوپ سیارات دیگر را رصد کنیم .حتی اگر 

ها کنیم دقیقا این روند آشکار است. انسان خردمند نگاهی به ابزار سازی انسان

  تلسکوپ از اینجا آغاز ساخت فرستاد ، را یک شبه به فضا ن ابلتلسکوپ ه

ا نمایی اشینمایی و کوچکشود از عدسی برای بزرگمیم، بردی پیا که مشد 

ها وابستگی زیادی با فرگشت مغز ما دارد کمک گرفت. ابزار سازی ما انسان

های انتخاب طبیعی از رشد مغز ، اگر حمایتبردکه ظرفیت شناخت را باال می

  کردیم.انسان خردمند نبود اکنون داشتیم بر باالی درختان جست و خیز می

 

 

 

 

 

 

وش و هرشد مغز  ،همانگونه که لگد گورخر توانایی برای بقا و بازتولید است

شود. انتخاب طبیعی به همان عاملی برای بقا و بازتولید محسوب میدر انسانها 

هوش انسانی که به همان میزان به ؛ اهمیت می دهد میزان که به لگد خر

ن عظیم اقتصادی و حقوقی را بنیا تلسکوپ هابل را به فضا فرستاد و دستگاه

نهاده اهمیت می دهد. البته این کمی ترسناک است وقتی نظریه داروین این را 



 داروین و انتخاب طبیعی | 23

 

 و هوش انسانیخر  طبیعت تفاوتی بین لگدِ در ساز وکارِکه به ما می گوید 

 دارد.نوجود 

 

 

 

 های فهم انتخاب طبیعی دشواری

 

 :نویسدمیاهان در اهلی سازی تغییرات حیوانات و گی در کتابداروین 

من به صدق این نظریه باور دارم زیرا که بسیاری از حقایق و ""

آویزد و های مستقل را زیر یک نظر به هم میمجموعه ای از واقعیت

  12""دهدتبیینی عقالنی از آنها به دست می

نظریه داروین از انسجام باالی برخوردار است که بر روی مشاهدات بناشده و 

 تبیین انتخاب طبیعیروشن اتخاذ شده اند. نتایج برآمده از مشاهدات ملموس و 

و دارای هیچ گونه فرض اضافی و غیر  ای شکل گرفتهبر روی مفروضات ساده

انتخاب به نسل بعد، بین فردی، انتقال صفاتهای قابل توجیهی نیست. تفاوت

ز مفید واقع شدن بعضی امبتنی بر روش یا اهلی سازی حیوانات به دست انسان،

ا که ب تغییرات به سود جانداران؛ همه این اینها فرض های ساده و خردپسند اند
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فهم ما از طبیعت سازگار است.تا به امروز هیچ نظریه ای نبوده که بتواند وجود 

-را توضیح دهد، یا اینکه چرا بعضی از ویژگی  اکارآمد()نرفته  های تحلیلاندام

-های غیر اهلی دیده میکند که در گونههای خاص در جانوارن اهلی بروز می

 :نویسد شود.داروین در نقد آفرینش گرایی می

های جاندار با جمیع آیا فرضیه آفرینش اختصاصی ارگانیسم""

ه ثمر بهایی که آثار بیمهای کنونی که دارد علت به وجود انداویژگی

مثل دندانهای پیشین فک  هاییکند؟ اندامهمراه دارند را روشن می

  ""13فوقانی گوساله در ایام جنینی

 

 

 

 

 

 

 
یکی از بخش های گوش بیرونی در انسان که در گذشته برای تمرکز بر روی  04دکمه داروین            

یا  01الیانسان  کارایی ندارد و جز اندام وستیج هگونشد ولی در حال حاضر در اصوات استفاده می
 رود.ناآکارآمد به شمار می
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های های ناکارآمد زیادی در جاندارن وجود دارد،چشم در موشالبته اندام

ها. این اندام کنند یا دندان در والسوراخ کن که در اعماق زمین زندگی می

ها پیشین به حال نسل ایدهند که در دورههایی میحکایت از دگرگونش

برخوردار بودند و با توجه به گذشت زمان درگیر و دار  یجانداران از  سودمند

 های دیگر از سودمندی آنها کاسته شده و بدل به عضوی ناکارآمد دگرگونی

 به  است طبیعت تبیین درعقیم  اینکه و آفرینش طرح رد برای ویاند.شده

 یعیطب انتخاب توسط دیگر که هایی اندام کند می اشاره رفته تحلیل اندامهای

 می بروز بازماندگان در ولی ،نشدند حمایت  بودنشان غیرسودمند  دلیل به

 می شمار به داروین نظریات برای شاهدانی جمله از ها اندام این خود که. کنند

   .دنده می ها نسل طی در جانداران دگرگونی از نشان و روند

  دیشهان این و کندتاکیید  فرگشت بودن تدریجی سر بر اینکه برای داروین

 :کندمی اشارههایی به اندام  بزنم کنار را آنی فرینشآ

 سبا ی پایه ساق خفاش، بال انسان، دست بندی استخوان ترکیب""

 جز چیزی اند مرکب مهره شمار یک از که زرافه و فیل گردن و

 نمی گمان من نیست خفیف و پیاپی تغییرات با تداوم گیری شکل

 ها دیدهپ از انبوهی اینچنین تبیین  به قادر نادرست ای فرضه  که کنم

 ""گریبانیم. به دست آنها با که باشد
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های گردن زرافه و انسان که از هفت مهره تشکیل شده.هیچ نظریه ای جز فرگشت مقایسه مهره
با اینکه اندازه گردن این دو جاندار بسیار تفاوت دارد اما داروین توان تبیین این را ندارد که چرا 

 برابرند.  هاتعداد مهره

 

 

 می توانند از جاندارِ یها عجیب است که قبول کنیم جاندارچرا این برای ما انسان

و طبیعت همیشه در حال دگرگونی و فرگشت است؟ داروین بدین پدید آیند  یدیگر

 اینگونه پاسخ می دهد : شپرس
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 متمایز جاندار از جانداری اینکه قبول از ما طبیعی بیزاری علت""

 عظیم تغییرات شناخت برای ما که است، این آید پدید دیگری

 به قادر ما ذهن  ، نیستیم ها پیشرفت دیدن به قادر لذا نداریم آمادگی

 و آوری جمع ی عهده از و نیست سال میلیون ده مفهوم درک

 نمی بر سبک تغییرات از بزرگی ی مجموعه کامل اثرات نگهداری

  ""06آمده فراهم نسل بیشمار طی که آید

البته ذهن انسان توان تخیل و تصور تغییرات در بازه زمانی یک میلیون سال را 

های فراوان های زمین شناسی به قدری دست خوش دگرگونیهم ندارد، دوره

به  میسر نیست.ه واسطه اعتماد به شواهد و مدارک شود که درک آن جز بمی

ها درک رخدادبه رسد به دوزیم تا ناچار باید چشم به شواهدی که به دستمان می

ای با عقل سلیم ما ناسازگار است و شاید در نائل آییم. در علم گاهی نظریه

 اها بر بخوریم که غیر عقالنی جلوه کنند. بنگاه نخست به مجموعه از گزاره

نه کنم؛ همانگونه که در پهمن اینگونه استنتاج می،توجه بدین نوشتار گذشته 

آیند و جانداران از جاندارن دیگر پدید می اندهستی جانداران دچار دگرگونش 

شوند ، عقل انسانی هم دگرگونی پیدا های جدید میها و تواناییو دارای اندام

ه در گیرد کزیه و تحلیل صورت میکند، تغییراتی در ظرفیت و توان تجمی

 هایی در پهنه علم گذشته در چنگ ما نبوده. از این رو به نظریه
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دست یافتیم که که شاید تا دویست سال پیش هیچ فردی قادر به درک آن نبود 

و هیچ انسانی نمی توانست آنرا تایید کند. بگذارید این جستار را با گفته خود 

 انسان به پایان ببرم.ر کتاب تبار داروین د

 است حقایق به نگاهمان ما نیستیم، امیدها و ها بیم نگران دل جا این در ما""

 ""17کنیم کشف را آنها دهد می اجازه خردمان که اندازه هر تا
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