
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصه کتاب تبار انسان
 

The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex 

 ویسنده و مترجم: دکتر محمود بهزادن 

 

نوشته مل م و تکادکتر محمود بهزاد در کتاب داروینیستوسط ای از آن بود که زبان موجود، خالصهفارسی ترجمه نشده است. تنها منبع فارسی، کتاب تبار انسان)یا اصل انسان( به(منشا انواعها)خاستگاه گونهتوضیح: بر خالف کتاب 

متن، و  اصل نیاز، صورت در. است ۰۳۳۱ هایسال برای ترجمه اصل که چرا شدند، ویرایش خوانیروان برای جمالت از ضمنًا، بعضی ، منتشر شده است.داروین انسان تبارکامل فصل آخر کتاب  یاین خالصه همراه با ترجمه .بودند

 .باشدمی موجود اصلی زبانبه  ترجمه
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 آتاویسم

وط ی دوم مربی اول مربوط به ساختمان جسمی و در درجهکنند در درجهختن نوع انسان از جانوران دیگر اقامه میمنظور مجزا سا دالیلی که معمواًل به

 .به امتیازاتی است که انسان از لحاظ نفسانیات بر دیگر جانوران دارد

 ،خود ندارد گونه صفت مخصوص بهصاصات جسمی، هیچانسان باید مدلل ساخت که اواًل انسان از لحاظ اخت اصل   نظر داروین برای اثبات حیوان بودن  به

 اند.العاده، از خصایص قاطع نیستند و از این گذشته درست از سنخ نفسانیات جانوران عالیوجود نمو و تکامل فوق ثانیًا نفسانیات انسان با

ت است نه در ها در کمیساسی وجود ندارد، بلکه مورد اختالف آنحاصل آنکه باید نشان داده شود، بین انسان و جانوران نه فقط از نظر نفسانیات تفاوت ا

 .کیفیت قوای عقالنی

 بلکه برای اثبات مدعا، یعنی مدلل ساختن حیوان بودن اصل انسان و برداشتن پرده از روی منشاء نوع ،تازه وقتی که دالیل مذکور اقامه شدند کافی نیستند

ضی از انواع جانوران و برای تعقیب روش تکامل او، الزم است که بدن انسان را از نظر تشریحی با موشکافی کافی منظور انتساب انسان به بع آدمی و نیز به

آوری و سپس آن تغییرات یا خارق عادتها را با ساختمان عادی بدن جانوران اند با منتهای دقت جمعمطالعه کرد و تغییراتی را که در اعضای او حاصل شده

تظار داشت که توان انطور اتفاقی، حتی پس از چند نسل در اعقاب ظاهر گردند، مید.نظر به اینکه اختصاصات اجداد اولیه ممکن است بهمختلف مقایسه کر 

 .ی خویشاوندی انسان را با جانوران دیگر مکشوف سازدبروز و ظهور اتفاقی خصایص اجدادی در اعقاب، بتواند رشته

موسوم است با مهارت عجیبی در کشف اصل انسان  (Atavism)بروز صفات از بین رفته که اصطالحًا به آتاویسمداروین از این کیفیت یعنی امکان 

 (Vestigiality،وستیجالمانده از اجداد ژنتیکی، باقی هایاندام یا ژنتیکی هایبازمانده) .جویداستمداد می

ای که هیچ فایده کنندروند، جانوران در طی چند نسل اعضایی را حفظ میر تدریج از بین میطومفید با کندی و بهنظر داروین از آنجا که اختصاصات غیر به

 اند.گرفتهاند و مورد استفاده قرار میصورت کمال وجود داشته ی آن است که زمانی در اجداد بهبرایشان ندارد. آخرین آثار آن اعضا در واقع نشانه

 اند، در انسان نیز وجود دارند. این دسته از اعضا را باید به دقت مطالعه کرد. اعضایرفتهکار میضایی که سابقًا بهگونه اعضای تحلیل رفته، یعنی اعاین

ی آتاویسم، توان به کمک پدیدهدهند. سپس میدست می شوند، نخستین دالیل حیوان بودن اصل انسان را بهتحلیل رفته که در بدن انسان مالحضه می

 ل آن عضو را روشن ساخت. ی تحو تاریخچه

ها ماند و آن بیان چگونگی تشکیل نژادهای مختلف آدمی است که ممکن است آن، تازه یک مسأله غامض میثابت شدوقتی که حیوان بودن اصل انسان 

یعنی نوع  نوع کامل روی زمین ی تکامل یک نوع جانور معین تصور کرد که همگی به سویرا یک منشاء مشترک پنداشت یا آنکه هر یک را آخرین سلسله

 .اندآدمی تکامل یافته

ارادی است که جانوران ماده یا نر برای انتخاب جنس مخالف دارند تا به نظر داروین عامل مؤثر در تشکیل نژادهای مختلف انسان تمایلی ارادی یا غیر

ی اختصاصات جسمی یا اخالقی نیز اعمال گردد، داروین انتخاب جنسی نام رهها را انتخاب کنند. به این پدیده که ممکن است درباترین آنبهترین و کامل

شود نقش مهمی را که انتخاب جنسی در تکامل انسان بازی کرده است و نتایجی که از آن به بار آمده است درست به دقت در مورد گذارد و پس الزم میمی

همه شرح لی با آندهد و تنهایی نصف کتاب اصل انسان را تشکیل می کند خود بهکه بازی میجانوران مطالعه شود. شرح کیفیت انتخاب جنسی و نقشی را 

 .رسدو بسط، برای تشخیص نتایجش در جانوران مختلف و سپس تطبیق آن نتایج در انسان، ناکافی به نظر می
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 استانسان از جانوران پست اشتقاق یافته

ه امتیاز قاطع گونباید مورد بحث باشد، این است که بین انسان و جانوران دیگر، از نظر ساختمان جسمی هیچکه امروزه بحثی ندارد، و به راستی ن امری

 .خصوص پستانداران، نباشدداران دیگر و بهوجود ندارد. عضوی در انسان نیست که نظیر بعضی از اعضای مهره

مغز  کند، به زحمت از ه است در عالم جاندران جایی جداگانه برای انسان بازحتی مغز انسان، یعنی این ماشین عالی که آلت هوش اوست و باعث شد

 .شودمیمونها تمیز داده می

گر ها و پستاندران دیفرماست، بین میمونهای عالی حکمشباهتی که از نظر ساختمان، بین مغز انسان و مغز میمون (Vulpian) قول پروفسور وولپیازبه

 .شودو گنون دیده نمی حتی بوزینگانی چون ماکک

رساند . این امر تا حدی به ثبوت میعنوان مثال بیماری ایدز[]به اندهای پستاندران دیگرها و انگلهای ما کاماًل از همان سنخ بیماریها و انگلبیماری

 .گرددشود و متالشی میکه بدن ما درست مانند بدن جانوران متشکل می

دارن خود مؤید نظر فوق است. کودکان انسان پیش از به دنیا آمدن درست همان مراحلی های اولیه با جنین سایر مهرهاهشباهت عجیب جنین انسان در م

ین، گردد. پیش از آن، یعنی در آغاز تشکیل جنهای بعدی ظاهر میپیماید و تفاوت حاصل در ماهکنند که جنین میمون ضمن طی مراحل جنینی میرا طی می

 .داران پست چون ماهی شباهت داردگیرد، از نظر ساختمان تشریحی و از بسیاری جهات با جنین مهرهلفی که جنین انسان به خود میهای مختصورت

روند و حال آنکه همان اعضا در جانوران پست به صورتی ی جنینی از بین میی دورهشوند ولی پیش از خاتمهبرخی اعضا در انسان زمانی ظاهر می

که در  رگ آئورتی ماهیان است. همچنین است دومین قوس سرخجای کلیه جنین انسان که به« کوردو وولف»جمله است مانند. از آنقی میهمیشگی با

ظریفی که در ماه ششم تمام سطح بدن انسان را به  موهایماند. رود. در صورتی که در خزندگان همیشه باقی میشود و سپس از بین میجنین ظاهر می

 .ماندباقی نمی بعد از تولد پوشاند مسلمًا همان پوشش بدن جانوران است کهتثنای کف دست و پا میاس

ی آن ها بر آن وقوف کامل دارند، پس جا دارد دربارهدانهایی است که تمام طبیعیتوان ذکر کرد. چون این امر یکی از پدیدهها بسیار میگونه مثالاز این

 .بحث بیشتری شود

ازی بین انسان گونه امتیپیمایند. از این نظر هیچهای جانوران عالی دیگر، میکند که جنینانسان در حین تشکیل شدن، درست همان راه را طی میجنین 

 .اندمیشگیو هآیند که در پستانداران پست، دائمی میو جانوران عالی وجود ندارد. بسیاری از اعضای انسان در ضمن طی مراحل جنینی به همان صورتی در

دریج تکامل یافته طور تی جانوران بهداران خویشاوندی حقیقی باید موجود باشد و سلسلههای مهرهگیرد که بین تمام دستهداروین از این پدیده نتیجه می

قب اند. جانوران منحط و عها دارا بودهآنی آید که اجداد تکامل نیافتهصورتی در میی جانوران در طی مراحل جنینی فقط بهای از سلسلهاست و هر دسته

گاسیس دانشمند آمریکاها هستند، منتها بهاند، نیز دارای آن صورتصورت پست باقی ماندهی همان تیره، که امروزه بهمانده یی طور دائم و همیشگی، لوئی آ

داند و داران است، دلیل تحقق پذیرفتن طرح خلقت میر خویشاوندی مهرهگونه مدارک را، که دال بشود اینی تبدیل انواع محسوب میکه از مخالفان نظریه

ی یک بنای عظیم است، مصالح ساختمانی ثابت است منتها برای تشکیل یافتن این همه جانوران متنوع فقط در معتقد است که در طرح خلقت، که به منزله

رف مصای دارد که کاماًل بینین در حین تکامل و در مراحل بلوغ و کمال اعضای تحلیل رفتهاگر از طرفی ج .استهای گوناگون داده شدهها آرایشظواهر آن

 .است، از طرف دیگر این اعضا معرف وجود اعضای مشابه در اجداد جانوران پست کنونی است
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 بقایای خصایص اجدادی

هم در بعضی آدمیان نموی داشته باشد  نسان تحلیل رفته است و اگری گوش را نام برد که در االله متحرکی توان ماهیچهای میدر دستگاه ماهیچه

 .ها در پستاندارانی مانند اسب نمو و فعالیت بسیار داردامری اتفاقی است، و حال آنکه این ماهیچه

ی نسان دیوارهد که مانند گوش ای عقبی گوش انسان برجستگی کوچکی هست. اگر نوک گوش گربه را، مثاًل چنان تا کننغالبًا در قسمت فوقانی دیواره

کند که آیا وجود این برجستگی در گوش انسان آخرین آثار ارثی نیست که از عقبی پیدا کند، نظیر همان برجستگی در آن ظاهر خواهد شد. داروین سؤال می

 ؟ندارداند آیا حقیقتی در بر کردهترسیم می (Faunes) های یونان برای فونهاسرهای عجیبی که در افسانه اجداد دارای گوش نوک تیز به ما رسیده است؟

ها ها درست در حالت حد واسط گوش انسان و گوش نوک تیزی است که برای فونکند آن است که گوش بعضی از میمونامری که بسیار جلب توجه می

 .اند. از آن جمله میمونی است به نام آتلس بلزبوتکردهترسیم می

یدن آن در جلو شود که عقاب بتواند با کشی شفافی بیش نیست سبب میهست. این پلک که پردهنیز انسان بقایای پلک سوم ی داخلی چشم در گوشه

ماهی، و از پستانداران در شیر دریایی و خصوص کوسهها، بهچشم در قرص خورشید خیره شود. در تمام پرندگان و بعضی از خرندگان و بسیاری از ماهی

 .رغسانان این پلک وجود داردداران و مکیسه

داران پوشش بدن ما در عین قلیل بودن، از نظر جهت خواب استثنایی که دارد درست مانند وضع موهای بدن میمونهای عالی است. در بسیاری از کیسه

ی در کنند. آثار چنین سوراخرخرگ بازو عبور میها و گوشتخواران،غالبا نزدیک به انتهای استخوان بازو سوراخی وجود دارد. از این سوراخ اعصاب و سو لمور

های پست و عالی همیشه موجود بازوی انسان ممکن است سوراخ دیگری نیز موجود باشد که در بازوی میمون شود. در استخوانبازوی انسان مشاهده می

ندرت دیده هی اروپا این صفت بودند و حال آنکه در ساکنان قارهبردند بیش از آدمیان کنونی دارای این خصیصه بسر میاست. آدمیانی که در عصر گوزن به

 .شودمی

ها در الجزایر کاناری غالبًا این خصیصه را دارا بودند. اگر فرض شود خصایص مذکور آثار ارثی صفات اجدادی است علت وجود آنی مجمعساکنان اولیه

 .ستشود وگرنه به هیچ صورت قابل توضیح نیبدن انسان روشن می

 .وجود آیدی اعضای یک خانواده بهیک صفت نادر و استثنایی ممکن است با تمام جزئیاتش در همه

شود. ظاهر می ی سفید رنگییک یا چند تن از اعضای خانواده شبیه است. گاه در قسمتی از موی سر بعضی آدمیان لکهاختصاصات هر کودکی همیشه به

های انوادهکند. خای ظهور میمنتظرهرود و بار دیگر به صورت غیرماند و سپس برای مدتی از بین میها باقی میاین صفت چند نسل متوالی در اعقاب آن

 .رسددارند به اوالد میهایی که معمول میکنند. بعضی از امراض مخصوص با تمام دقتشش انگشتی این صفت را معمواًل حفظ می

اجداد بر اثر کیفیت وراثت یا به علت آتاویسم در انسان ظاهر شود، پس باید در انسان بعضی خارق عادتها  راستی گاه ممکن است صفاتی ازپس اگر به

 .ل سازدلزظهور کنند که اصل حیوانیش را بروز دهند و بنای این پندار را که انسان از اصلی عالی است و جدا از دیگر جانداران خلقت یافته است متز

، منظور در اینجا و جاهای دیگر تفاوت باشد عادت خالف بر که چیزی)هاعادت خارقکند. باره به قدر کافی بحث میدر این داروین در کتاب اصل انسان

در انسان هرچه باشند، دلیلی برآنند که انسان هم مانند جانوران قابلیت تغییر دارد. وقتی این نتیجه حاصل شد،  ساختاری بدن انسان و موجودات دیگر است(

ل انسان را بدان کند و فصل مهمی از کتاب اص، داروین از آن برای بیان چگونگی تشکیل نژادهای انسان استفاده میشودمیقابلیت تغییر انسان روشن  یعنی

 .دهداختصاص می
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 هاتغییرات حاصل در ماهیچه

 ۵۹۲ی اول نفر بود توانست در دسته ۳۳آدمی که هر یک شامل  در دو دسته ،وود.های ناچیز بسیار است. مگونه خارق عادتها از ایندر دستگاه ماهیچه

ممکن است در  .ای انسانی نبودندی دوم هیچ یک دارای ساختمان عادی و عمومی ماهیچهدر افراد دسته .خارق عادت مشاهده کند ۲۲۹ی دوم و در دسته

 .خارق عادت دیده شود ۵۲یک نفر جمعا 

رده است کمتر ای خفاش را نیز مطالعه کرق گوناگون تغییر کند. پروفسور ماکالیستر، که با کمال دقت دستگاه ماهیچهتواند به طعالوه یک ماهیچه میبه

ند، طریقی غیر مشخص و بدون ارتباط باشهای کف دست انسان مشاهده نکرده است. اگر تغییرات مشهود در انسان بهقسم تغییر مشخص در ماهیچه ۵۱از 

توانند مفید واقع شوند، و حال آنکه اگر هر یک از آن تغییرات با تغییرات دیگر در انسانی بروز کنند و آن را شبیه ل حیوانی انسان نمیبرای روشن ساختن اص

 .توانند مورد استفاده قرار گیرندجانوران پست سازند می

دهد. در هر سازد، یعنی اختصاصات چهاردستان را نشان میمیهای ساعد دست حادث شود آن را به ساق پا شبیه طور کلی هر تغییری که در ماهیچهبه

اهیچه از ی استخوان ترقوه.این مهای بلند کنندههایی است به نام ماهیچهشوند، تقریبًا یک نفر واجد ماهیچهنفر انسانی که، پس از مرگ تشریح می ۳۱

 .شودنداران پست وجود دارد که گاه در مردان و استثنائًا در زنان مشاهده میی جنسی از پستای مخصوصی در لگن خاصرهاختصاصات میمونهاست. ماهیچه

 دستان است و معموالً  ی انگشت شست. وجود آن از اختصاصت چهارکنندهی جمعنام ماهیچهشود بهای در پا دیده میدر بعضی از همنوعان ما ماهیچه

 .سازدها مانند میشود که او را به بعضی از میمونای دیده میفت تغییر ماهیچهکم هشود. باالخره در هر آدمی دستدر انسان دیده نمی

ها دو قسمتی است و حال آنکه این صفت ازا غالبًا استخوان گونه و پیشانی، در انسان .شودبندی انسان نیز تغییرات بسیار مشاهده میدر استخوان

 .ختصاصات پستانداران پست است

ها ودن نیشهاست. بلند ببندی میمونشود و بلندی آن به حدی است که شبیه دندانتر میها بلندی دندانهای نیش از بقیهدندان گاه در نژادهای انسان

 .روندشمار میترین سالح دفاعی بهی قویمنزلههای بلند بهها بارزتر است و نیشدر میمون

شوند، منتها درجه خشمگین می چنانکه بعضی افراد هنگامی که به.شونددر انسان مالحضه میهای نیش گونه استعمال دندانهای اینگاه آخرین نشانه

 .سازندهای خود را ظاهر میکنند و نیشی لب باالیی را منقبض میهای باالبرندهماهیچه

وی دست و پا و ندرت ر روید و بهانبوه میصورتی یکنواخت کم نیست. روی سینه ی بعضی از اشخاص موهای بسیار پوشش بدن ما در تمام سطح بدن به

های غالب اشخاص از موی انبوه پوشیده است. تورات بدون آنکه استعجابی نشان شانه .سینه ممکن است قطعات پهن مستور از موی متراکم مالحضه شود

 .ادر استها بسیار ناند و اکنون نظیر آنکند که موی بسیار زیاد بر تن داشتهدهد از آدمیانی یاد می

نما که در تمام بدن اعضای آن خانواده از زن گرفته تا مرد، حتی روی صورت، به نام آدمیان سگکرد بهای زندگی میدر زمان داروین در پاریس خانواده

 .اندها دلیل آن است که اجداد ما بدنی مستور از موی انبوه داشتهی سگ پرپشمی مو وجود داشته است. این خارق عادتاندازه

شود. وضع افتد که رحم زنان مانند رحم بعضی پستانداران دو قسمتی میشود. بسا اتفاق میی خود حاالت آتاویک دیده میمثل به نوبهدر دستگاه تولید

تان که معمواًل عالوه بر دو پس اند.ها زیر شکم قرار داشتهها دیده شده است که پستانها روی سینه نیز بسیار متغیر است. در برخی از زنقرارگرفتن پستان

 .استروی سینه جای دارند پستانهای اضافی نیز در بعضی زنان مالحضه شده

 !طبیعت دانست هایها ار باید بازیدهد. اینگونه خارق عادتی آتاویسم را نشان میطریقی است که خالف نظریهگاه وضع قرارگرفتن پستانهای اضافی به
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 انگشت ششم

 فرماست.باره شک کامل حکمتوان ظهور آن را به کیفیت آتاویسم نسبت داد؟ در اینشود. آیا میها دیده میششم که در بعضی خانوادهو اما انگشت 

مین ز صورت فسیل در اعماقها بهاند و آثار آنکردههای قدیم زندگی میها که در زمانکنند و آنزیرا وقتی به جانورانی که اکنون روی زمین زندگی می 

ام ایکتیوزور ن ای از دوران دوم بهالجثهی عظیمتوان یافت که بیش از پنج انگشت داشته باشد، مگر خزندهکنیم هیچ جانوری نمیمدفون است، مراجعه می

روی زمین  داری کهترین استخواندیمیحساب آیند. قی اجداد انسان بههیچ روی در زمرهتوانند بهقدر از ما دورند نمیولی جانورانی مانند ایکتیوزور که آن

 .باشدکرده پنج انگشت داشته و این تعداد ممکن است در پستانداران دونده یا جهنده تقلیل یافتهطریق میطی

پست است،  نروید، چون این خاصیت عجیب از صفات پستانداراکند، انگشت ششم پس از قطع شدن دوباره میقول میکه داروین نقلراستی چنان اگر به

 .مانده استتوان آن را یکی از حاالت آتاویک تصور کرد که از اجداد بسیار قدیمی به ما رسیده و با حفظ خاصیت نمو، پس از قطع شدن تاکنون باقیمی

 کوچک مغزان

گونه آدمیان مطالعات دقیق کرده ی اینبارهدر « وو گت کارل»کند. های کوچک مغز را ذکر میهای قابل توجه، حالت ابلهباالخره داروین از جمله پدیده

 .های عالی و از بسیاری جهات به جانوران شباهت دارداست. مغز این آدمیان کوچک و ناقص است و از بعضی جهات به میمون

توانند سازد. این آدمیان نمیمانند میجوان  (Corilla) هایها، آنان را به گوریلهای آنزای آروارهابروهای برجسته و پیشانی عقب رفته و برآمدگی وحشت

الند و دایما ها غریزی و طبیعی است. بسیار قوی و فعای معطوف سازند ولی تقلید در آنبه هیچ زبانی سخن بگویند و قادر نیستند مدتی توجه خود را به نقطه

ال نشینند و به سهولت از درختان بار کمال خوبی روی مبل و به هیئت پرندگان میروند و مخصوصًا دها چهار چهار باال میآورند. از پلهاز خود ادا و اطوار در می

 .هاستها از اختصاصات میمونی اینروند. همهمی

 .پیمایندگذرد که کاماًل شبیه مراحلی است که جانوران نزدیک به آن میحاصل آنکه انسان در حین نمو از مراحلی می

تهای های آتاویک و خارق عاداند، غالبًا در انسان پدیدهطور کمال نمو کردهشوند که فقط در جانوران بهضایی دیده میدر بدن انسان بقایایی چند از اع

 .دهند که خاص جانوران استها صفاتی را در انسان بروز میطریق دیگر بیان آن میسر نیست. این پدیدهشوند که جز با وراثت بهعجیبی دیده می

 سازد که: آیا انسان از نسل بعضی جانوران پست نیست؟شد شخص را به طرح این سؤال وادار مینچه گفتهبه نظر داروین، آ

 هایی مانع اثبات مدعای ما وجود داشته باشند. مثاًل ممکن استپیش از آنکه بدین سؤال پاسخ داده شود، باید دید که آیا ممکن است در طبیعت پدیده

 دو میسر نشود؟هیچ وسیله امکان ربط دادن آنچنان امتیاز قاطع و بارزی موجود باشد که به تصور رود بین انسان و جانوران

 .آمیز استشتباهکند تا مدلل چنین تصوری اتوانند این مدعا را اثبات کنند. داروین سعی میاین چیزی است که غالبًا اظهار شده است ولی باید دید که آیا می
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 جانوراناختصاصات جسمی انسان و 

 جمله تفاوت موجود در شکل دست و پا و قائماند. از آنبرای اثبات جدا بودن انسان از عالم جانوران، از بعضی اختصاصات ظاهری جسمی استمداد جسته

ختصاصات رده از ای صفات نامبایستادن و طرز قرار گرفتن پوشش بدن و باالخره شکل مخصوص بینی است. ممکن است تصور رود که دارا بودن مجموعه

ها را در توان وجود آنطوری که نمیشود بهطور انفرادی در بعضی از جانوران عالی دیده میدهد که هر یک از آن صفات بهانسان باشد ولی داروین نشان می

 .انسان از امتیازات قاطع تصور کرد

ی تفاوتی کند که تفاوت شکل دست و پا در هیچ میمونی به اندازهاظهار می بارهکشد و در اینداروین نخست تفاوت شکل دست و پای انسان را پیش می

ت شود و مقابل چهار انگشنیست که در دست و پای انسان موجود است و اگر هم در میمونی موجود باشد در جهت عکس است. مثاًل شست دست کوچک می

است و مقابل چهارانگشت دیگر قرار دارد و روی این اصل انسان به بهترین صورت عکس شست بزرگ گیرد و حال آنکه در دست انسان بهدیگر قرار نمی

ی شود. چنانکه پیش از این نیز اشاره شده، ممکن است ماهیچهها به یک قالب چهارانگشتی تبدیل میتواند اشیاء را بگیرد. در واقع دست میمونمی

ی نمو جنین های اولیهدارد، در دورهاظهار می (Vimann) طوری که پروفسور ویمانباشد. به ی شست در پای بعضی از اشخاص نمو زیاد داشتهکنندهجمع

 .سازدها زاویه میانسان، انگشت شست از انگشتان دیگر کوچکتر است و نظیر پای چهار دستان با آن

گردد که وحشیان بتوانند بدان وسیله به چاالکی برفراز ماند و باعث میطور وضوح در تمام مدت عمر باقی میدر بعضی از آدمیان وحشی این وضع به

کمک شست پا اشیای بسیار ریز، کند که سیاهان مصری با مهارت کافی بههایش حکایت میدر نوشته (G.st. Hilarie) درختان باال روند. ژوفرواسنت هیلر

عمولی رساند و نیز تحرک شست را، که در آٔمیان مودن شست پا را با انگشتان میربودند. این موضوع تاحدی مقابل بچون قالب ماهیگیری را از چادر پدرش می

 .سازدخوبی روشن میشود، بهدیده نمی

ی کامل، دیده قائم تا حالت چهارپایی حاالت حدواسط بین حالت نیمهها کلیهتواند عادتا قائم بایستد. ولی در اقسام میمونهیچ جانوری مانند انسان نمی

کیه دود. ولی فقط در موقع راه رفتن انگشتان دستش را مختصرا روی زمین تی سنگینی بدن بر روی دو پا می. گوریل با حالتی متمایل به جلو و تکیهشودمی

 .دهدمی

 .تواند روی دوپا راه رود و بدودبدون آنکه قباًل آموخته باشد می گیبوننیز همین حالت را دارد ولی ها گوتاناوران

اند ولی سعی در رسیدن بدان دارند. ایستادن عادی و حرکت ها حالت حدی است که هنوز بدان نرسیدهشود که قائم ایستادن برای میمونلوم میپس مع

 .اشدبی ابنای نوع انسان مانند نژادهای متمدن ممکن است واضح نعالوه قائم ایستادن در همهها به انسان نزدیکتر است تا به چهارپایان، بهمیمون

رخی سازد. درست مانند قائم ایستادن بها نزدیک میها را تاحدی به میموندرازی بازوان و الغر بودن ساق پای بعضی از نژادها از اختصاصاتی است که آن

 .کنددقت مطالعه میواسط را به حدکند ولی داروین تمام حاالت باره اشاراتی میکند. گرچه المارک نیز در اینها را به انسان شبیه میها که آناز میمون

ها از امتیازات قاطع انسان نیست زیرا اند ولی وجود آنظاهرًا از اختصاصات نوع انسان )زیر شکم(بغل و زهارموی زیر،ریش مردانروها، اب ،موهای بدن

 .ها مانند انسان موی انبوه بر سر دارندبسیاری از میمون

کند. ساکی ساتان ریش زیبایی دارد که از نظر بلندی و شکل ظاهری شبیه ها رشد زیاد میدارد. ریش در جنس نر میمون بسیار رشددر برخی انواع  ابروها

 .تر از رنگ موی سر استها نیز رنگ ریش روشنریش انسان است. ناگفته نماند که در میمون
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ها را فاقدند. ی آنضی نژادها مانند ساکنان سلسله جبال مرتفع آند، تقریبًا همهی آدمیان ریش و موی زیربغل و زهار ندارند، بلکه در بعاز طرف دیگر همه

 .ها نیز چنین استبه همان اندازه که وضع قرار گرفتن مو در انسان متنوع است در میمون

توجه ر پستانداران متوجه کف دست باشد مکند. موی بازوان انسان به عوض آنکه مانند سایی وضع خواب موی بازوان دقت کافی میباالخره داروین درباره

الی دیده های عو دیگر میمون ها(گوتان)اورانای نزدیک آرنج متمرکز باشد. این وضع عینًا در اوران اوتانرسد که در حول نقطهنظر میآرنج است و چنین به

 .کندمی ترآسانها موقع باران، ریزش آب را ت در آنگذارند، این حالها را بر سر میها در مواقع نزول باران دستشود. چون میمونمی

قدری دراز است که هولوک بینی برجسته دارد و بینی نازیک به گیبون نوعشود، زیرا شکل مخصوص بینی برجسته نیز از اختصاصات انسان محسوب نمی

 .دهد. از طرف دیگر بعضی دیگر از نژادها بینی پهن دارندسیمای مضحکی به جانور می

گونه ها همهگیرد که از نظر اختصاصات جسمی بین انسان و میمونها اشاره شده چنین نتیجه میهای بسیاری به مختصری از آنداروین با ذکر نمونه

پیش ط کند که آیا انسان راه انحطاشود و هیچ صفت و خصوصیت جسمی در انسان نیست که مخصوص او باشد. سپس سؤال میحاالت حد واسط یافت می

کتر است، حقیقت نزدیاند؟ و اگر فرض دوم، که بهوجود آوردهصورت جانوران پست درآمده است یا انکه جانوران پست تکامل یافته و انسان را بهگرفته و به

 آید؟حیثیت و شرافت انسان وارد می ای بهپذیرفته شود چه لطمه

 مقایسه خصوصیات اخالقی و هوش

 قدر امتیاز وجود ندارد که سبب شود در عالم جانوران برایهای عالی از نظر خصوصیات جسمی آندند که بین انسان و میمونها معتقدانبیشتر طبیعی

ژادهای انسان بین گوریل و ن انسان مقامی جدا از دیگران قائل شویم. مثاًل تفاوتی که بین دو نوع میمون گوریل و ماکک وجود دارد بیش از تفاوتی است که

 هست.

ودی دهد. حاصل آنکه انسان موجقدرتی غیر مرئی معتقد است که جریان امور عالم را به آن نسبت میاما انسان عقل دارد و موجودی اخالقی است و ذاتًا به

ارد که قدر ارزش دهای زبده، آنداننظور برخی از طبیعیماند بهها پس از مرگ باقی نمیدیندار است و ذاتًا به خدا ایمان دارد. این اختصاصات که اثری از آن

 .اند، که فقط شامل یک نوع است و آن نوع انسان استبرای انسان در عالم خلقت یک سلسله جدا قائل شده

موجود نظر این دانشمندان در عالم چهار سلسله شمار آورد. بهرا به (De Quatrfage) هیلر و سپس م.دکاترفاژ توان ژوفراسنتاز پیشوایان این نظر می

 .ی آدمیانی جانوران و سلسلهی گیاهان، سلسلهها، سلسلهی کانیاست: سلسله

ت که ای اسداشت، اختصاصات هوشی و اخالقی انسان متمدن به اندازهاگر بین انسان متمدن و گوریل حد واسطی مانند بعضی از نژادها وجود نمی

 نظر داروین از سویی در تشخیص میزان هوش و اخالقیات بعضیو متمایز از دیگر جانوران. ولی بهای جدا توان تصور کرد انسان مخلوقی است از سلسلهمی

طور کند نفسانیات ما را اگرچه بهشمار آمده است. داروین سعی میروی شده و از سوی دیگر اختصاصات نفسانی جانوران ناچیز بهاز نژادهای انسان زیاده

 .یابدناقص و جزئی باشد در جانداران ب

کنند و عواطف و تمایالت دارند بسیار عامیانه خواهد بود. مثل آن است که بگوییم قوای عقالنی حیوانات عالی اگر گفته شود جانوران مانند انسان فکر می

 .کاماًل شبیه قوای عقالنی انسان است

ی تحت ی حیواناسی بود باید دید که هوش، حساسیت و ارادههای اسی موضوع با موشکافی کامل مطالعه کرد و در پی کشف شباهتولی باید درباره

 .گیرد یا نهبریم مورد استفاده قرار میها را به کار میهمان روش که ما آن
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 غریزه

 .بعضی از دانشمندان معتقد بودند که در جانوران نیروی مخصوصی به نام غریزه وجود دارد که انسان تقریبًا فاقد آن است

گاه که تحت تأثیر نیرویی درونی، ناخودآ  ها جانوران دارای غریزه،نظر آنانوران بدین منظور است که تا حدی نقص هوش را ترمیم کند. بهوجود غریزه در ج

گاه باشند، همهآو بی ار دارند ر دهند و در حکم موجودات متحرکی هستند که تحت اثر نیرویی خارجی قی کارهای حیاتی را انجام مینکه از نتایج اعمالشان آ

کمتر باشد  قدر در جانوری هوشکنند. نیز چنین اعتقاد داشتند که هری اوامر آن را کورکورانه اجرا میو بدون آنکه بتوانند خود را از این قید رهایی بخشند همه

 .غریزه نیرومندتر است

دارای ، که دارند یی نیرومند غریزهاز  جداکه جانوران  رسانندمی اثباتا به نظر داروین خالف این نظریه ر اند، بهباره صورت گرفتهمطالعاتی که بعدًا در این

دارند  دارند. از جانورانی که غرایز عجیب ایزیستان در عین حال غرایز بسیار سادهها و دوترین استخوانداران یعنی ماهیهوش. بیهستندنیز  یهوش سرشار 

توان از هوش مورچگان و زنبورهای عسل یاد کرد. این جانوران اجتماعی که از نظر باره میهوش سرشار دارد. در ایننیز توان نام برد و این جانور بیدستر را می

بینی دهند. مثاًل سعی بسیار در کم کردن زحمات خود دارند و با عوامل و اتفاقات پیشغریزه در درجات اول قرار دارند اعمال هوشی بسیار دقیق انجام می

 .شوندرت کافی سازگار مینشده با مها

نکه برای ها را پرورش دهند یا آدانند که چگونه شتهدر یک نوع مورچه یا زنبور عسل بعضی از نژادها فاقد برخی عاداتند. مثاًل تمام مورچگان یک نوع نمی

ان از توان گفت که بعضی از مورچگانجام آنند پس می اجرای کارهای سخت غالمانی تهیه کنند تا از رنج خود بکاهند، بلکه فقط معدودی از نژادها قادر به

 .ترنددیگر ابنای نوع خود متمدن

توان عادات گونه غرایز را میافتند، حاصل شوند. ایناز طرف دیگر بعضی از غرایز ممکن است بر اثر اجرای یک دسته اعمال هوشی، که به کرات اتفاق می

 .اند که از انسان فرار کنندگان جزایر اقیانوسیه یاد گرفتهارثی ساده محسوب داشت. مانند اینکه پرند 

ان حالت خاصی تو گونه حدفاصل حقیقی و قاطع بین غریزه و هوش وجود ندارند و این دو پدیده امتیاز کامل از یکدیگر ندارند، بلکه غریزه را میپس هیچ

س شوند، پواقع نوعی خاطرات ارثی محسوب می تر خواهد بود. غرایز درافظه قویقدر خاطرات متنوع کمتری در مغز جاگرفته باشد، حاز هوش دانست. هر

توانند ی کافی داشته باشند. مثاًل بعضی از سگان شکاری عادت مخصوصی دارند که میتوانند غرائز بسیار و حافظهفقط جانورانی که هوش سرشار دارند می

ی اند و اکنون یکی از عادات جاری بعضدست آمده و سپس به ارث رسیدهست که این عادات از راه آموختن بهشکار را متوقف سازند. در این مورد جای انکار نی

 .شونداز سگان محسوب می

ردند ممکن است پیدا گشوند، و سپس ارثی میگونه عادات، که نخست از آموختن حاصل میباید در حاالت نفسانی نیز دقیق شویم و ببینیم که نظیر این

 انست؟توان از این نوع عادات ارثی دگردد، آیا میخوانند و در کودکان ما مشابه اعمال غریزی جانوران ظاهر مید یا نه. مثاًل آنچه را که فالسفه فطریات میشون

ی فراتر انسان و جانوران قدم ی حاالت نفسانیی مقایسهپردازد،دربارهی یکسان بودن ماهیت هوش و غریزه به بحث میحال وقتی که داروین دربارهبه هر

برند یا آنکه در طرز استعمال کار میکنیم بههمان طریق که ما از هوش خود استفاده میرود که بداند که آیا جانوران هوش خود را بهنهد و در پی آن میمی

 .هوش تفاوتی موجود است

گاهی موتوانند بدون خوددو نمی ارند کافی نیست و از این گذشته اینی قوی داگر گفته شود جانوران مانند انسان ادراکات خارجی و حافظه جود باشند. آ

گاهی دارند  .پس البد جانوران خودآ
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 استقراء

 (یکلمسائل گیری از رویدادهای جزئی و رسیدن به )نتیجهتوانند استقراء کنند یا نه؟حال باید دید که آیا جانوران می

ارجی تواند بدان وسیله به درک عوامل خکنیم، هوش جانوران نیز میعوامل بسیاری از طبیعت را، ادراک می ما با استقراءگونه که همانعبارت دیگر بهبه

کنند یا نه مورد بحث بسیار بوده است. ,ولی آنچه محقق است آن است که گاه در جانوران ها موفق گردد. این موضوع که جانوران استقراء میو تفکیک آن

استقراء قابل  کار به کمکبینی امری است که بعدًا باید وقوع یابد. چون اینی فوری برای جانور ندارد و تا حدی در حکم پیششود که نتیجهیده میاعمالی د

کنیم بهتر یالعه مها مطشویم و چگونگی استعمال هوش را در آنکنند. وقتی که در حاالت هوشی جانوران دقیق میاجراست پس البد جانوران نیز استقرا می

 .ها بیابیمخواهیم توانست عمل استقراء را در آن

توانند دهد که در آنان نیز سه عنصر اصلی نفسانیات انسان یعنی ادراکات و انفعاالت و افعال موجودند. یعنی میی اعمال هوشی جانوران نشان میتجزیه

 .بینی کنندخاطر آورند و سپس آینده را پیشاست به که در گذشته صورت گرفتهپیوندد درک کنند و آنچه را وقوع میآنچه در زمان حال به

و هوس  بینند و تمایالت یا به عبارت دیگر هوینظر داروین از اختصاصات هوشی انسان نیست. جانوران مانند انسان خواب میتصور و تجرید و تعمیم به

 .در سر دارند

ی ه زاییدهدهد کجانوران دست می گردد. گاه وحشتی بهکردند ولی عینًا در جانوران مالحضه میانسان تصور می ها را از اختصاصات نوعگرچه این پدیده

 .زندی تصور است از جانوران سر میگونه اعمالی که دال بر وجود قوهتخیالت واهی است و همه

ی اهرم استفاده کند، از آن پس برای حرکت دادن هر شی سنگینی بدان اعدهمیمونی که یاد گرفته بود برای بلند کردن در صندوقی، از چوب درازی به ق

ا کرد آیجست. حال باید دید که اگر میمون، مسأله کم شدن مقاومت در صندوق را بر اثر استعمال چوب دراز، از موضوع در صندوق جدا نمیتوسل می

 .ی اجسام سنگین تعمیم دهدی کلیهتوانست آن روش را دربارهمی

دهد و تا ظاهر ساده، استقرا و داوری را نیز نشان میدر اینجا میمون براستی عمل تجرید )انتزاع( انجام داده و سپس آن را تعمیم داده است. این عمل به

 .ی عقل جانور استحدی نشانه

توانند با پرتاب سنگ از خود دفاع کنند و ها میمیمون دهد.دست میای از این قبیل بههای پیچیدهها و نمونهها مثالی حاالت نفسانی میمونمطالعه

را بشکنند و  مرغتوانند با احتیاط کامل تخمای در ذهن خود ترسیم کنند. بدون آنکه قباًل کسی بدانها آموخته باشد؛ میی دفاعی یا حملههای سادهنقشه

بار فریب دهند ا چندها ر کنند. اگر آناند با کمال احتیاط کار میین برخورد با آن آسیب دیدهمصرف رسانند. با ابزاری که در اول آنکه محتویاتش را بریزند بهبی

 .آیندبسیار محیل بار می

 (Colqhoun) جمله سگ کلک هاونرساند، از آنثبوت میها بهآن ها و مدارک بسیاری در دست است که قدرت اندیشیدن را دراز سگان شکاری مثال

 .اشت بدون آنکه کوچکترین آسیبی به شکار وارد سازد آن را به صاحبش برسانداست که عادت د

از آن دو  آید، سگ از ترس آنکه نکند یکیحرکت در می زنان در جهتی بهافتد و هر یک پر و بالزمین می جان بهاتفاقًا روزی که به یک تیر دو مرغابی نیمه

ی برد و سپس برای آوردن مرغابگذارد و دیگری را برای صاحبش می، یکی را خفه کرده در محل باقی میاز چنگش فرار کند، به خالف عادت همیشگی خود

ز رساند. مسلم است که پیش از خفه کردن یکی اها را به صاحبش میجان آنکند. از آن به بعد نیز چون گذشته بدون آزار شکارهای نیمهجان حرکت میبی

 .ی جالب را، که دلیل اندیشیدن است بازی کرده استی مسأله پرداخته، سپس این صحنهد به شور دربارهها، زمانی در خاطر خومرغابی
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ان را از جانوران توانند انسها نمیی اینها، تفاوت بین حاالت نفسانی انسان متمدن و جانوران عالی بسیار است. برای آنکه نشان داده شود آن تفاوتبا همه

طور استنباط ی موضوع اینی کافی دربارهی انسان نیز دقیق شویم. داروین پس از مطالعه، باید در حاالت نفسانی نژادهای عقب ماندهکاماًل متمایز سازند

ی نژادهای متمدن کمال نیافته است، به عبارت دیگر همان درجه اختالفی که بین نیروهای عقالنی نژاد مانده به درجهکند که هوش نژادهای عقبمی

جود ای والنار کلمهمانده و متمدن تفاوت هست. مثاًل در زبان اهالی ارضمانده و میمون عالی وجو دارد به همان اندازه میان نیروی عقالنی نژاد عقببعق

توان، ردد، میشود مدلل گها حاصل میندارد که براسم معنی داللت کند. وقتی یکی بودن ماهیت نیروهای عقالنی انسان و جانوران و وحدت نتایجی که از آن

 .بدون رو به رو شدن با اشکال، امکان نمو تدریجی نیروهای عقالنی و چگونگی تغییر تدریجی آن را بررسی کرد

 عواطف

های دهابیند. بیان عواطف جانوران نظیر ماست. َمحبت مادری در مها شبیه عواطف انسان میداروین عواطف جانوران را نیز مانند نیروهای عقالنی آن

مورد  های یتیم همیشهدوستی و َمحبت در جانوران نیز وجود دارد. بچه میمونی کمال است، منتها مانند زنان نوع ما دوام بسیار ندارد. نوعجانوران به درجه

انورانی رسد. در جی جانبازی میبه درجهمندی سگان به صاحبانشان گاه اید. عالقهعمل میها نگهداری کافی بهشوند و از آنهای پیر واقع میتوجه میمون

 .شودکنند، غالبًا از خود گذشتی و فداکاری بسیار به نفع اجتماع مالحضه میکه به حالت اجتماع زندگی می

نظر ز حرکات بهضی ااند و گاه بعاعتنایی نیز مخصوص نوع انسان نیست. حیوانات تا حدی مانند انسان برای خود شخصیت قائلحسادت، نفرت، کینه و بی

افتاد. اطفال جانوران مانند کودکان ما خواند در خشم میای میدید نگهبانش نامهوقت که میوحش لندن هر های باغآید. یکی از میمونها موهن میآن

 .پردازندتمایل مفرط به بازی دارند. حتی مورچگان با یکدیگر به بازی می

 .دهدگیرد که برای اطفای آن حالت وحشت بدانها دست میآنان گاه چنان قدرت می ها بسیار کنجکاوند. این حس درمیمون

ه پاکت نزدیک سرعت بای را درون پاکتی که سرش را خوب نچسبانده بودند به داخل قفسی محتوی چند میمون انداختند. یکی از آنان بهیک وقت مار زنده

ا بود با شان هویدهای دیگر در حالی که آثار وحشت از قیافهافکند و فورا خود را از آن دور ساخت. میمونشد، کمی آن را با احتیاط باز کرد، نظری به داخلش 

 .اور داشتای خندهها منظرهی آنی جالب و وحشت زدهکردند. قیافهی هرچه تمامتر، یکی پس از دیگری، پاکت را بازدید میعجله

توانند توجه خود را زمانی به چیزی معین معطوف سازند. ولی این قابلیت در تمام افراد یک نوع میمون، ،و نیز میها بسیار زیاد استی تقلید در میمونغریزه

واحد، ممکن  شود در جانوارن یک نوعطوری که مالحضه میشوند. پس بههایی توجه به امور بیشتر است که آسانتر تربیت میبه یک اندازه نیست. در میمون

 .حدی است که تصور آن بر ما دشوار استصاصات هوشی تفاوت موجود باشد و گاه این تفاوت بهاست از نظر اخت

یبایی در پندارد که این ز کند، محققا میآورد و با این عمل نظر جنس ماده را جلب میوقتی طاووس نر دم زیبایش را به صورت چتر رنگارنگی عالی در می

 .ورزدر، تا حس زیباپسندی در او سراغ نداشته باشد به چنین عملی مبادرت نمیشود. به عبارت دیگماده مؤثر واقع می
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 اعتقاد به خدایان

یست. از مرئی و تخیلی نیز از اختصاصات نوع انسان نها عمومی باشد. معتقد بودن به عوامل غیری انساناعتقاد به خدایان نیز چیزی نیست که در کلیه

 .ت که نظیر اینگونه معتقدات و تصورات در جانوران وجود نداشته باشدطرف دیگر هنوز محقق نشده اس

د و نیز سبب جنبنهای پی در پی صاحب خود از جای نمیکنند و با وجود شالق زدنها هنگامی که در تاریکی طی طریق میمثاًل علت توقف ناگهانی اسب

ه در تواند غیر از این باشد کآیا می ورزد،شود، امتناع میگونه خارق عادتی دیده نمیهیچ راست شدن مو بر تن سگی که از عبور از محلی، که در آن به ظاهر

 کند؟ذهن آن جانوران در آن لحظات، تصورات و اشباح هراس انگیز خطور می

تصورات  ذاریم، خواهیم دید که اینگونهنظر داروین اعتقاد به اشباح و موجودات غیرمرئی در انسان نیز از این سنخ تصورات است و اگر قدمی فراتر بگبه

 .گونه تخیالت باید باشدی اینای مذاهب بوده است. اعتقاد داشتن به خدایان متعدد نیز زاییدهاست که اساس پاره

اطاعت فیل  اگر چنین نباشدکنند، تر و برتر از خود تصور میاند انسان را موجودی عالیمحققا جانوران اهلی و جانورانی وحشی که به دست انسان رام شده

 توان کرد؟ی صاحبش را حمل بر چه چیز میبان و تسلیم سگ شکاری به ارادهاز فیل

 کند و جه تشابهی موجود نیست؟گونه تصورات جانوران و تصوراتی که انسان از خدایان میکند که آیا بین اینداروین سؤال می

اص نماید تا مدلل سازد آن اختصاصات خکند و در جانوران حاالت مشابه ذکر میان را، مطالعه میی خصوصیات نفسانی انسداروین بدین طریق کلیه

 .شوندتر و با تفاوت مختصر عینًا در جانوران مالحضه میصورتی ناقصانسان نیستند. بلکه به

 اخالق

ن در قبول اند. دارویشمار آوردهق را یکی از خصایص ممتاز بشریت بهاند که انسان تنها مخلوق اخالقی عالم جانداران است و اخالبسیار کسان ادعا کرده

 .مشابه آن دید توان در جانوران نیز حاالتیشود یا آنکه مینظر وی باید دید که آیا وظیفه شناسی فقط در انسان مالحضه میبیند ولی بهآن نظر تردیدی نمی

مختلف بسیار متفاوت است و با کندی بسیار تکامل یافته و به کمال امروزی، که در ملل متمدن  پسندی در مللشناسی نیز مانند حس زیبامفهوم وظیفه

 .شود، رسیده استدیده می

یوموها خوانند شباهت ندارد.مثال اسکهیچ وجه با آنچه که اجتماعات دیگر وظیفه میدانند که بهدر هر طایفه و ملتی اعمال مخصوصی را از وظایف اولیه می

دانند که دخترانشان را در اختیار آنان قرار دهند؛ بعضی از قبایل بدوی که خویشاوندان پیرشان را ی حتمی خویش میها وظیفهپذیرایی و حرمت مهمانبرای 

عادات  کنند. ولی اینی حتمی را اجرا میزنند به نظر خود یک وظیفهکنند؛ هندوها که زنان شوهر مرده را با اجساد همسرشان زنده زنده آتش میقربانی می

 !آورند اختالف داردها به راستی چقدر با آنچه اروپاییان تحت اخالق میبد اخالقی آن

اعات جانوران عکس باید در اجتمایم. بلکه بهطور نتیجه بگیریم که افکار اخالقی جانوران درست از سنخ افکار اخالقی ما نیست راه خطا پیمودهاگر این

ها را از نظر بگذرانیم تا شاید به کشف اعمالی موفق گردیم که شاید در اجداد نیمه آدم ما نیز زمانی جاری بوده و ممکن است زندگی آن دقیق شویم و نکات

 .ی نکات اخالقی ماقبل تطبیق استگیرد که تا حدی با کلیهی اخالقیات باشد. شک نیست که در جانوران اعمالی صورت میمنشاء اولیه

 

 

http://darwinday.ir/


14 

 

Darwinday.ir 

 نوع دوستی

گاه میجانوران یکدیگر را در پاره ظ تعادل کنند و در تقسیم غذا تا حدی حفکنند و در تحصیل غذا نیز به یکدیگر مساعدت میای موارد از بسیاری خطرها آ

 .کنندنمایند و در راه مساعدت به یکدیگر گاه تا پای جان پافشاری میرا مراعات می

ای رهسپار بودند و ها در ته درهخورد که قسمت اعظم آنبرمی (Baboon) ها از نوع بابونزرگی از بوزینهی بوقتی در حبشه به دسته (Brehm) برهم

ه تمامتر، از چیابند به چاالکی هرسازد وقتی بوزینگان خود را در معرض خطر میها روانه میرفتند. تازیها را به تعقیب آنی مجاور دره باال میمعدودی از تپه

 .سازندنشینی مجبور میها را به عقبکنند که آنها میای به تازیهای باز چنان حملهشوند و با دهانمی تپه سرازیر

یبًا شش ماهه که نظر تقر شود که بوزینگان بر فراز تپه رسیده بودند، فقط کودکی بهسازد مصادف با موقعی میها را به حمله وادار میبرای بار دوم که تازی

دن فریاد نوعان خود را به یاری طلبد. به شنیگذارد تا همبیند بنای فریاد میبرد و وقتی خود را محصور میماند بر باالی سنگی پناه میعقب می از یاران خود

ها که از ترس ازیردد. تگشود و با کمال تانی به کودک نزدیک میی خود بود از تپه سرازیر میهمتا از دستهی نر بزرگی، که دالوری بیکودک محصور، بوزینه

 .دهدی نر فاتحانه کودک را نجات میکنند پس بوزینهبرجای خود نقش بسته بودند مبادرت به حمله نمی

بیند که مرغان دیگر بدان خوراک خوار فربه و نابینایی را میمرغ ماهی (Utah) ی نمک واقع در یوتادر دریاچه (Stans bury) کاپتین استانس بوری

 .نددادمی

گونه ی یک خروس اهلی نظیر ایندادند. داروین شخصًا نیز دربارهنوعان خود خوراک میبیند که به دو کالغ نابینا از همهایی را میم.بلیت نیز کالغ

 .گرددجانوران نیز مالحضه می بیند. پس به نظر داروین چیزی که در ما مفهوم خدمت به نوع و حمایت از ضعفا و بیچارگان دارد درپروری و مساعدت را مینوع

و آیا  «چیزی را که برای خود خواستاری در حق دیگران روا دار»شود مصداق این گفتار مسیح نیست؟: گونه اعمال که در جانوران دیده میآیا نظایر این

 باالتر از این صفت اخالقی چیزی در عالم وجود دارد؟

 

 :گیرد کهاز آنچه گذشت داروین نتیجه می

 .شود در جانوران وجود داردآثار هر چیزی که در انسان دیده می -۰

 .رود، امتیازی اساسی و قاطع وجود ندرادبین انسان و جانوران به خالف آنچه غالبًا گمان می -۵

ین درجه رده است و خود معرف آخر دست آو ی کنونی خود بین جانداران دیگر را پس از طی مراحل حیوانی گوناگون بهتوان قبول کرد که انسان، رتبهمی -۳

 .تکامل آنهاست

 .پردازداکنون به بحث میی آن از هموقوع پیوسته است. این موضوعی است که داروین دربارهتوان از خود سؤال کرد که این تکامل چگونه بهمی -۴

 

 

 

 

http://darwinday.ir/


15 

 

Darwinday.ir 

 تکامل انسان

 :ی سه مسأله زیر توضیحات کافی داده شودست دربارهی تکامل نوع انسان بیان گردد الزم اپیش از آنکه چگونگی و تاریخچه

 انسان از چه راه و چگونه دارای ساختمان جسمانی کنونی شده است؟ -۰

 اند چنین کمالی حاصل کنند؟قوای عقالنی انسان به چه طریق توانسته -۵

 نامه انسان کدام است؟شجره -۳

 

 .دهدها اهمیت زیاد میداند که همیشه بدانان عواملی را دخیل میداروین در مورد نمو و تکامل اختصاصات جسمی انسان هم

 .از: قابلیت تغییر مشخص تحت اثر شرایط زندگی، وراثت، انتخاب طبیعیآن عوامل عبارتند

، پس باید الزامًا در بدن داثر قابلیت تغییر و کمک وراثت و دخالت انتخاب طبیعی توانسته است اختصاصات کنونی را دارا گرداگر صحیح است که انسان بر

نخواهد بود. از روی  لانسان آثار همان قابلیت اولیه موجود باشد. زیرا اگر گفته شود انسان در آغاز قابلیت تغییر داشته ولی اکنون ثابت و الیتغیر است معقو 

 ارد. خوبی روشن شده است که انسان کنونی نیز قابلیت تغییر دآنچه در صفحات پیش بیان گردیده به

یت تغییر نه فقط تر مشتق بدانیم. این قابلتوانیم مانند جانوران از جانداران پستهستند که انسان را نیز می دهند به آن حدتغییراتی که به انسان دست می

حشی و در شرایط زندگی جانوران و گردد بلکه در نژادهای وحشی انسان، کهکند، مالحضه میدر انسان متمدن که در شرایط زندگی جانوران اهلی زندگی می

گاسیس که از مخالفان نظریهگذرانند نیز دیده میآزادانه روزگار می واع بوده نیز ی تبدیل انشود. این موضوع از بسیاری جهات قابل اهمیت است زیرا لوی آ

ه جانوران اهلی نظر وی تغییراتی که باسته است استفاده کند. بهی تبدیل انواع خو کثرت تغییرات انواع اهلی را خاطر نشان ساخته ولی از آن برای رد نظریه

 شوند پس اگر فرضًا تغییراتی در جانوران اهلی پیدا شوند تا تبدیل وگر میمشخص جلوهطریقی غیراند و هر زمان بهی شرایط زندگیدهند زاییدهدست می

 .توانند در جهت و هدف معینی باشندیصورتی خواهند بود و نمدفعه به ها دست دهد هرتکاملی بدان

رو نبرد. از ایکار میکند و هوش خود را بهگیرد برای آن است که انسان در آن دخالت میشود که در عالم جانداران اهلی تحولی صورت میاگر دیده می

ب قدرتی صورت گیرد و آن دخالت مستقیم خالق است که سبدست وقت جانوران و گیاهان تغییر حاصل کردند باید به گیرد که در طبیعت هم هرنتیجه می

 .تواند به ثبوت رسدی تخیلی دارد و عماًل نمیگونه درک عوامل بیشتر جنبهنظر داروین اینگردد. بهاصلی تغییر جانداران وحشی می

ی اول و از روی عدم تعمق بوده است. زیرا انسان در وهله خالف آن اظهاراتی شده،کند و اگر احیانًا بهانسان وحشی از آدمیان متمدن کمتر تغییر نمی

آن نژاد دیگری  شوند که درتواند متوجه قابلیت تغییر نژادی گردد که با نژاد ما تفاوت عمده دارد. هنگامی که جهانگردان وارد سرزمینی میطور سطحی نمیبه

سفند نگاه یک گله گوشود. مانند آنکه وقتی بههای فردی بعدًا میسر میتفاوت شوند. تشخیصکند اول فقط متوجه صفات عمومی نژادی میزندگی می

 .ها را از هم تمیز دهدتواند یک یک آنکنیم تمام گوسفندان نظیر هم هستند و حال آنکه چوپان در کمال سهولت میکنیم در نظر اول تصور میمی

د از هم متمایز باشند. بدون شک آتاویسم یا وراثت باید در این مورد نقش مهمی ایفا کند. گرچه گردند که افراد یک نژاحال باید دید چه شرایطی باعث می

 .ها دانستتوان اثر آنی امتیازهای فردی را نمیدو عامل واضح است ولی همهدر برخی موارد اثر این

آورد، از مل دیگر بسیار مشکل است. داروین در اینجا چند مثال میشرایط محیط زندگی نیز تا حدی مؤثر است ولی جدا کردن عمل محیط زندگی از اثر عوا

 .کندجمله اینکه نوع زندگی دریانوردان رشد بدنشان را کم می آن
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 ی زیر به دستاند و نتیجهوقوع پیوسته، طول قامت بیش از یک میلیون سرباز اندازه گرفتهی آمریکای شمالی بهدر آخرین جنگی که در ایاالت متحده

 .«کند اثر مهمی بر طول قامت داردآید و رشد میمحلی که انسان در آنجا به دنیا می»آمده است: 

 .علت وراثت دانستبدون شک اثر محل تولد را باید غالبًا به

 .ده استی مثبت مانعمل آمده بدون نتیجهمنظور جداساختن اثر مستقیم شرایط گوناگون زندگی بهولی باید گفت که مطالعاتی که به

گونه اثری بر جسم انسان ندارد، معهذا در کشور فرانسه طول قامت ثروتمندان بیشتر آب و هوا و ارتفاع مکان و آسایش دایم در زندگی به نظر م.گولد هیچ

ت. نور، بر رنگ مو مورد شک اس برند. اثر حرارت وسر میخیز بههای حاصلشود که در سرزمیناز طبقات دیگر است. همین پدیده در قبایلی نیز دیده می

 .ی اثر شرایط محیط زندگی مدارک کم و ناچیز در دسترس علم قرار داردحاصل آنکه درباره

وجود آید. مانند بر اثر استعمال زیاد یا عدم استعمال اعضا تغییراتی به -کندچنانکه المارک تصور می-شود که در انسان ممکن است داروین متذکر می

 کنند. هایی که وزن بیشتری تحمل کنند ضخامت و طول بیشتر پیدا میکنند. استخوانها براثر تمرین نمو بسیار میچهآنکه ماهی

ا پا و بازوان کوتاهتر از دیگر آدمیان دارند. علتش آن است که ساق پ بعضی مشاغل ممکن است تغییرات مخصوص به بدن انسان بدهند. دریانوردان ساق

 شوند. بین میسازان، نزدیکسازان و گراورکنند. ساعتبرند و بازوان خود را برای کشیدن طناب دائمًا تا میرا کم به کار می

ه با مخاطره ها پهن است. آدمیان وحشی که همیشی آنی تنهکنند، پیشانی برجسته دارند و قاعدهجلو کار میکفاشان که همیشه نشسته و با سرخمیده به

 .زرگ دارندهایی بای فراخ و ششکنند سینهتند حواس بسیار دقیق دارند. ساکنان فالت مرتفع پرو که هوای بسیار رقیق تنفس میدایم رو به رو هس

ود بر ها فقط بدین صورت ممکن است که گفته شدهند که هماهنگ یکدیگرند. بیان چگونگی وقوع آنباالخره بعضی تغییرات به بدن انسان دست می

 .ی بیشتری صورت گیردباره باید مطالعهقابل دارند. ولی در اینیکدیگر اثر مت

لل پذیر بودن انسان بحثی ندراد. وجود قابلیت تغییر در انسان مدی چگونگی بروز تغییرات در انسان موجود است، تغییری ابهامی که دربارهبا وجود همه

 رساند که انسان همیشه وضع و حالت کنونی را دارا نبوده است. ثبوت میبدل یابد و نیز بهتواند بر اثر مرور زمان تغییر کند و تسازد که نوع ما میمی

تواند تغییرات تنهایی نمیاگر نوعی برای بقای خود نجنگد و افراد آن تحت اثر تنازع بقا قرار نگیرند تا بهترینشان برای بقا انتخاب گردند، قابلیت تغییر به

سازد در تأمین آسایش و تحصیل روزی بیش از پیش بکوشد خود یکی از ز این نظر افزایش سریع جمعیت که هر کس را وادار میوجود آورد. امفید دایم به

 ر تنازع بقا ازاثر قانون الیتغیبسا نژادها و قبایل و ملل، که پس از آنکه مدتها بر همسایگان خود تسلط و فرمانروایی کردند، بر عوامل مهم تکامل است و چه

 اند. بین رفته

گونه نژادها و قبایل، انحطاطی نیست که بدانها دست داده است بلکه بدان سبب است که هنگام تسلط و فرمانروایی، زمانی مساعی علل زوال و انقراض این

 .ران تسلط یابنددیگ ی خود بهاند ترقی کنند و به نوبهی زمانی ملل مجاور توانستهها وقفه حاصل کرده است. در همین فاصلهآن

ت طایفه یا باشند، ممکن اسهای طوالنی، بدون آنکه نفعی داشتهبینی مانند قحطی و جنگقابل بیشضمنًا نباید از نظر دور داشت که رویدادهای غیر

 .است تر و ارجحطور کلی هر نژادی که انتشار بیشتری در زمین دارد عالیملتی را به کلی نابود سازند. اما به

زوالند، مدنیت نیز، پیش از آنکه بتواند خود را از این عمل ناروا برهاند، نژادهای  ی انسان محکوم بهطور که تمام جانوران در مقابل نوع ممتاز و برگزیدهنهما

 یابد ولیرد در جهان اشاعه میقدر که این عمل از نظر اخالق مذموم باشد باید اذعان کرد که مدنیت داکند. هروحشی را در برابر ملل متمدن منهدم می

 .یابدها را متمدن سازد، به بهای قتل عام عقب ماندگان، توسعه میجای آنکه قوانینش را به ملل وحشی یاد دهد و آنبه
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 انسان و انتخاب طبیعی

اید اد نیمه آدم خود تفاوت محسوسی نداشته نیز بهای قدیم، یعنی آن ایام که نوع انسان با اجدی انسان صادق است قاعدتًا در زمانامری که اکنون درباره

رسد. حال باید امروزی ب ی کمالتوانست به درجهگردید نمیاند تدریجا برخوردار نمیکردهصادق بوده است. اگر انسان از مزایایی که او را در تنازع بقا یاری می

 .دید راست ایستادن بر روی دوپا و تفاوت وضع دست و پای انسان چه نفعی برای او داشته است

 :گویدباره چنین میداروین در این

تر بر روی درختان مها کی نخستیی مسکونی، بعضی اعضای تیرهعلت حدوث تغییراتی چند در ناحیهروزی، یا به که، بر اثر تغییر روش تحصیلهمین»

 .«زندگی کردند، در طرز تکاملشان نیز تغییراتی روی داد. در این حالت یا روی دو پا راه رفتند یا آنکه روش چارپایان را در پیش گرفتند

ی حاصل ل وادار سازد، روشها را بدین عمروند، مگر احتیاج مبرمی آنکنند و معموالً به باالی درختان نمیبوزینگانی که در نواحی سنگالخ زندگی می»

گونه توان تا حدی روشن ساخت که چنظر من میروش دوپایی گرایش حاصل کرد و بهاند که کامالً شبیه روش سگان است. فقط انسان از آن میان بهکرده

 .نزدیکش متمایز گردد خود بگیرد و در کمال وضوح از جانوران انسان توانسته است تدریجا حالت راست ایستادن بر روی دو پا را به

های خود است که همواره از بهترین آالت اجرای منویات فکری او انسان سلطه و اقتداری را که در دنیای کنونی حایز است، مرهون استعمال دست

شدند تبدیل نمی چنین اعضاییشدند، هرگز بهیکار برده ممنظور راه بردن تنه و تحمل وزن بدن و برای باال رفتن از درختان بههستند. اما اگر دستها و بازوان به

عالوه یک چنین استعمال خشن باعث کند شدن حس لمس ها و پرتاب سنگ و تیر با مهارت کامل موفق گردد. بهساختن سالحتوانست بهو انسان نمی

ی ی قوی در انگشتان است. هرچند علل مشروحهمسهعلت وجود حس الگیرند، بههای دقیق و ظریفی که اکنون با دست صورت میشد و حال آنکه کارمی

ها و رسند، باید توجه داشت که بسیاری از اعمال دیگر نیز وقتی توانستند صورت گیرند که دستنظر میفوق برای بیان کسب حالت راست ایستادن کافی به

 .حالت قائم ایستادن انسان را تشدید کردندی خود اتکای بر روی دو پا و نوبهقسمت فوقانی تنه آزاد باشند. این اعمال به

ر د برای رسیدن به این هدف سودمند، پاها مسطح شدند و انگشت شست پا به تناسب وضع، تغییر شکل حاصل کرد و خاصیت اخذ اشیاء را از دست داد.

ؤید نظر دهند من و دیگر کارهایی که به کمک پاها انجام میاند و طرز باال رفتن از درختابعضی از اقوام وحشی، پاها هنوز اختصاص مذکور را از دست نداده

 .«فوق است

ها حادث گردید و انسان دیگر خمیده راه نرفت، و حال آنکه گوریل هنوز آن نظر داروین در خالل تغییرات مذکور تغییرات جزئی دیگر در تمام ماهیچهبه

ها ردن دستکار برفته انسان در بهپایی اغلب پستانداران و حالت دوپایی نوع انسان هست. رفتهواقع در حالت برزخ بین وضع چهار  حالت مایل را دارد و در

 .ها اسباب و ابزار بسازدمهارت بیشتری پیدا کرد و توانست با آن

ها ن ماهیچههای محل اتصال آند و برجستگیی آرواره کمتر نمو کردهای جنبانندهکار نبرد. در نتیجه ماهیچهها را برای حمله و دفاع بهبنابراین دیگر آرواره

ند. مؤید این های دیگر باقی ماندی دندانکار نرفتند و تدریجا به اندازه های نیش دیگر برای پاره کردن گوشت بههای صورت کوچک شدند. دندانبا استخوان

 .اندهای گراز بسیار کوچکتر شدههای خوک اهلی نیز به علت وقوع رویدادهای مشابه از دنداننظر آن است که دندان

رفته تهرفتند متابعت کرد و رفکار میی حیوانی و موحشی، که اکنون گوریل دارد، از بین رفت و مغز از کمال تدریجی آالت و ابزاری که بهسپس قیافه

دم به طریق مذکور قدم به قی داروین انسان بهه عقیدهها، که برای نگهداری و حفظ آن است، تغییراتی حاصل کردند. بهتر شد. جمجمه و ستون مهربزرگ

ها ی کنونی نزدیک شد. اما چه وقت انسان پوشش حیوانی خود را از دست داده و چگونه این عمل صورت گرفته است سؤالی است که حلش آن قدرمرحله
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ت که از آن نظر داروین موثرتر است انتخاب جنسی اسباره بهدر این آسان نیست. تأثیر حرارت ممکن است نقش مختصری ایفا کرده باشد ولی تنها عاملی که

 .در صفحات آینده یاد خواهد شد

 تکامل اوضاع روانی

فا تواند نقش مهمی در تکامل هوش اجداد ما ایکند. انتخاب طبیعی میهوش، بدون شک یکی از مزایای بزرگی است که جانداران را در تنازع بقا یاری می

طور مشروح، هتوان بکند. به نظر داروین با معلومات حاضر، نمیمسلم است هر فتحی که به کمک هوش نصیب جانوری شود نمو آن را تسریع می کرده باشد.

( ۰۸۸۱ه )تی پیرو مکتب داروین به نام م.رومان در دو کتاب که در این موضوع نوشظهور رسیدن قوای عقالنی ما را بیان کرد. یکی از فالسفهی بهتاریخچه

 .استی تکامل قوای عقالنی انسان ارائه دادهمدارک با ارجی درباره

ی یلهکند که در هر اجتماع افراد به وسکرده است و اظهار نظر میصورت اجتماع زندگی میدارد که انسان بهباره، از زمانی بیشتر صحبت میداروین در این

روابط معنوی  کند، پس، انس و الفت وشناسند. هر فردی رنج جدایی از دیگران رابه خوبی حس مییکدیگر را می انجام وظایف مختلف با یکدیگر در ارتباطند و

گاه میظاهر می  .دهندآورند به دیگران نیز سهمی میسازند و از غنایمی که به چنگ میگردد. بر اثر همین بستگی معنوی یکدیگر را از خطر آ

اند وانستهخواه است، چگونه ترویم خواهیم دید که تمام فضایل اخالقی و تمام صفاتی که خاص مردمان شرافتمند و خیراگر به همین روش قدمی جلوتر ب

اند که اتحاد و اند نسبت به سایر اجتماعات این مزیت را داشتهدوست و مهربان بیشتری بودهظاهر شوند و کمال یابند. اجتماعاتی که واجد افراد شجاع و نوع

اند و صفات ممتازشان به اعقابشان به ارث رسیده است. با این روش یعنی به علت ها بوده است، پس بهتر از دیگران روزگار گذرانیدهمحکمتری در آن بستگی

فع و آسایش نتوان به پیدایش و کمال تدریجی اخالقیات انسانی پی برد. از طرف دیگر شک نیست که هر فرد اجتماع، تأثیر انتخاب طبیعی و وراثت می

اند کردهحال اجتماع را قاعدتًا از جامعه طرد میداده است. افراد مضر بهکرده و عوامل مفید به حال جامعه را از عوامل مضر تشخیص میاجتماعی را درک می

 .تاند. این طرز تصفیه مسلمًا برای نمو اخالقیات مساعد بوده اسگرفتهها رفتار دیگری پیش مییا آنکه با آن

یاد، های ز افتاده است. پس از مدتنوعان خود مؤثر میتنبیهات مادی که در مقابل کارهای بد معمول بوده است در چگونگی داوری افراد نسبت به هم

وسته و با یای نمو حاصل کرد، حس عزت نفس، که اکنون بر بسیاری از قبایل وحشی مجهول است، به ظهور پیعنی در هنگامی که عقل انسان تا اندازه

 .است ی انسانی چون مناعت و عفت و غیره ظاهر شدهپیدایش این حس بسیاری از فضایل عالیه

ی کمال برند و دیگران در مدنیت به درجهسر میاند و چرا بعضی از اقوام هنوز همچنان به حالت توحش بهاین که پیشرفتهای بعدی چگونه صورت گرفته

 .کنداید و حل آن را به آیندگان واگذار مینظر داروین بسیار پیچیده میاند، سؤالی است که به رسیده

ًا به درک آن ای است که جدیداند و اما مسأله تکامل، این پدیدهآنچه روشن است این است که اخالقیات انسان از آغاز تاریخ او تاکنون تدریجا کمال یافته

 .انددان نداشتههای قدیم معرفتی بتوفیق حاصل شده است و در زمان

 ای ایفا کند.انسته است نقش عمدهدرست است که مدنیت عوامل بسیاری برای تکامل انسان مهیا کرده است، اما انتخاب طبیعی نیز تو 

ودتر نواده را احساس و ز گونه مردان بهتر از مردان خودخواه لزوم تشکیل خای خود را اداره کنند. اینتوانند خانوادهمردان الیق و فعال بهتر از دیگران می

ه استثنائاتی برند. البتها در جامعه باالتر از دیگران خواهند بود و غالبا بهتر صفات اجدادی را به ارث میورند. اعقاب آنآکنند و اوالد بیشتر میها ازدواج میاز آن

عبارت دیگر . بهاند نیستآوری کردهمو اخالقیشان به تناسب ثروتی که جمعهایی است که نها در خانوادهشود ولی بیشتر آنچند از این قاعده گاه مالحضه می

خود را به باد  کششود که فرزند ناالیقی در اندک مدتی ثروت پدر مقتصد زحمتبسا دیده می« اندتازه به دوران رسیده»در طبقاتی از جامعه که به اصطالح 

 .دهدمی
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سازد آن ی عقالنی کمتر از دیوانگی موروثی نیست. فقط آنچه موروثی شدن صفات عالی انسانی را مبهم میاز سوی دیگر، معلوم شده است که صفات عال

 .کند و از این گذشته ممکن است همیشه موقعیت برای ظهور آن فراهم نگردداست که نبوغ همیشه به یک طریق ظهور نمی

ع ی ملل متمدن صادق باشد، زیرا گاه ممکن است یک تعلیم غلط، تنزل سریی همهتکامل دربارهها را نباید دلیل آن بدانیم که قانون ترقی و اما این پدیده

 .ملتی را باعث شود

گوید کنترل افکار و عقاید در انحطاط کشور اسپانیا نقش بزرگی ایفا کرده است. در این کشور هر کسی که دارای ابتکار و افکار مثاًل چنانکه گالتون می

 .گردید و در مدت سه قرن، کشور اسپانیا هر سال هزار مرد متفکر و زبده را از دست داده استد معدوم میخواهی بوآزادی

ی گرفته و نیز اجبار به زندگی در عذوبت و رهبانیت برای کسانی که جز کلیسا پناهگاهکنترل افکار و عقاید که از طرف کشیشان قرون وسطایی صورت می

 .ل انحطاط اروپا بوده است. به نظر داروین ممکن است مزایای دیگری این نقص را تا حدی جبران کرده باشدپنداشتند، یکی از عوامنمی

 نامه انسانشجره

اند. تقاق یافتهها از آن اشدهد که منشاء انسان، باید شبیه جانورانی باشد که میمونسازد، نشان میپس از آنکه داروین حیوان بودن اصل انسان را روشن می

 .نامه انسان را تا آنجا که ممکن است دنبال کندکند شجرهشود و سپس سعی میها اصل مشترکی قائل میبه عبارت دیگر داروین برای انسان و میمون

ا در ها ر مروزه آناند که اها محتمال از جانورانی نتیجه شدهی جدید است. و میمونهای قارهتر از میمونی قدیم محققا شبیههای قارهانسان به میمون

ن ها شباهت دارند و از سوی دیگر به پستانداران. ایها از سویی به میمونهای این دسته ماکی است(. لموردهند )یکی از نمونهها جای میای به نام لموردسته

ازای توان بهه اکثرًا میطوری کتنوع پستانداران دارد بهبه گردند و تنوعشان شباهتهای متعدد تقسیم میجانوران تنوع بسیار دارند و مانند پستانداران به دسته

 .هر قسم پستاندار یک نوع لمور یافت

. ها شباهت فراوان دارددار است از لحاظ شکل ظاهری نیز با آنداران داشته باشند و ساریگ که نوعی کیسهها اجدادی مانند کیسهممکن است لمور

ی اند. جانوران اخیر به خزندگان شباهت بسیار دارند. خزندگان ممکن است با واسطهتورنک( داشتهرغسانان )اکیدنه،اورنیداران محتمال اجدادی نظیر مکیسه

 .نداکردهاند که در آب زندگی میی انسان به نظر داروین جانورانی بودهشود، اجداد اولیهها مربوط باشند. چنانکه دیده میها به ماهیذوحیاتین یا ایکتوزور

ایی ی دریها را از جانوران سادهکند. سپس ماهیهای نمو تدریجی جانوران مذکور استنباط میی راهها و مقایسهنامه را از روی شباهتداروین این شجره

دو جانور در قسمت  . مثاًل ایناندها هستند در بعضی صفات مشترکترین ماهیها با آمفیوکسوسها، که به نظر وی از پستداند آسیدیبه نام آسیدی مشتق می

تی دارد که شبیه نام طناب پشی جلو دهانی با آبشش مشبک دارند. از سوی دیگر جنین آسیدی در قسمت پشت، عضوی بهی گوارش خود محفظهپیشین لوله

 .داران استهای جنین استخوانی ستون مهرهپشتی موجود در ناحیه طناب

یار ها بدین جهت روی داده است که سکون اختاند. و این تغییر در آنیها از استخوانداران منحط و تغییر شکل یافتهچنانکه م.دوهرن معتقد است آسید

 .ی جانوران، که ما نیز بدان تعلق داریم، به شمار آیندی اجداد سلسلهتوانند در زمرهاند، پس نمیکرده

 .گرددداران محدود میی استخوانی جانوران یعنی شاخههای سلسلهیکی از شاخهدهد بهای که داروین ترتیب مینامهشود شجرهچنانکه مالحضه می
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 انتخاب جنسی

ی آن، یعنی انتخاب طبیعی، ذکر شده است، انواع جدید که به علت دارا بودن بعضی اختصاصات ممتاز و سودمند ی تنازع بقا و نتیجهچنانکه در فرضیه

اد مختلف سازند و دیگر صفات و اختصاصات، بر اثر اختالط افر یای خود را نسل به نسل به کیفیت وراثت به اعقاب منتقل میگردند، صفات و مزاتشکیل می

 ند.رواز بین مییک نوع، تدریجا 

اند، در هیچ ذف تدریجیح یابند، و بر اثر عدم استعمال در شرفی فوق، به استثنای اعضای تحلیل رفته، که به خاصیت وراثت انتقال میپس بنا به فرضیه

گونه وع هیچشود که برای حفظ و بقای نسودمند نباید دیده شود، و حال آنکه در بسیاری از جانوران اختصاصاتی دیده میجانوری اعضا و اختصاصات جسمی نا

 .پرندگان و غیره استهای دلپذیر جانوران و آواز جان فزای های زیبا و شکلتواند داشته باشد. از آن جمله رنگنفعی نمی

و  ی درختیشود. مانند اینکه سبزی رنگ ملخ و قورباغهسازند سودمند واقع میها را همرنگ محیط میها در جانوران، چون آنشک بعضی از رنگبی

ز شود که در کمال مهارت اها باعث میسازد. رنگ ریگی بسیاری از جانوران ساکن ریگزار های درختان از نظر مخفی میها را در میان برگبعضی از ماران آن

 .نظر دشمن پوشیده بمانند

ها از برگ درخت گیرند تمیز آنای قرار میای است که به برگ خشک شباهت دارد.بعضی از پروانگان مانند کالیما، وقتی که روی شاخهی سادهفیلی حشره

ارد چون ای که سزی نام دشباهت عجیب دارند. بعضی از جانوران بی زیان مانند پروانهها خالی از اشکال نیست. برخی از خرچنگها به شنهای داخل جویبار

سم تقلید از ها همه را تحت اقدر زیادند که برای بیان آنها در طبیعت آنگونه مثالشود. اینبه حشرات زیان آور دیگر شبیه است، مورد توجه پرندگان واقع می

 .اندبندی کردهمحیط دسته

تخاب طبیعی ی انها را در جانوران تعبیر کرده و به عالوه با فرضیهتوان وجود بسیاری از رنگهایی است که بر طبق آن میاز محیط یکی از پدیدهتقلید 

گ بعضی از پروانگان رنهای بسیار بارز نیز ممکن است بر اثر تقلید از محیط در جانوری ظاهر شده باشد. مانند آنکه بالهای رنگاقابل بیان است. بعضی از رنگ

من طور کلی اگر جانوری رنگ بارز و تند داشته باشد بهتر از دیگران به چشم دشهای رنگارنگ از نظر دشمن پوشیده بدارند. ولی بهها را بین گلتوانند آنروز می

 توان کرد؟رچه کیفیتی میکند. در این صورت ظاهر شدن آن رنگ را حمل باید و از این نظر خطری حقیقی او را تهدید میمی

ها تناسبی دارد، ولی یال اسب و غبغب گاو و تاج خروس و پرهای پرپشت و اضافی برخی از پرندگان چه های بار یک گوزن و هیئت غزال با سرعت آنساق

 مصرفی دارد؟

ی کمالشان در جانورانی است که دو جنس نر و مادهگردند و حداکثر باید توجه داشت که غالب این اختصاصات در حدود سن بلوغ در جانوران ظاهر می

روند و معمواًل فقط در یکی از دو جنس نر یا ماده وجود دارند. شوند و سپس از بین میها جدا هستند. و در برخی از جانوران در موسم جفتگیری ظاهر میآن

وران جفتگیری و تولید مثل در جانوران دورانی پر هیجان است و زمانی است که ای موجود است. دگونه اختصاصات و عمل تولید مثل، قاعدتًا رابطهبین این

 .گیرددر آن نزاع بسیار شدید بر سر انتخاب جفت در می

جر فتحی اگویند. بنابراین تولید مثل برای جانوران چون حق حیات ی برزگران دور نمانده است و آن را دوران نزاع جانوران میها حتی از نظر سادهاین نزاع

ها با ز جنگگیرد ولی بسیاری ای خونین صورت میای از موارد منازعهپذیر است. اگرچه در پارههای بسیاری امکاناست. هربار تجدید نسل، به قیمت قربانی

منظور تصاحب ، بلکه جنگی است بههای زندگی نیستپذیرند. در اینجا نزاع بر سر غذا و آب و برای نیازمندیشوند و خاتمه میکندی و مالیمت شروع می

نی است که نفع جانوراشود، در بعضی از موارد بهتران تمام میای برای تمام مدت عمر یا برای یک فصل سال یا چند ساعت اگر این نزاع گاه به نفع قویماده

 .انددارای زیبایی و هنر نمایی
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قیبان خود نگرد، یا زمانی که بلبلی بر علیه ر گستراند و با خشم وافر به رقبای خود میآمیز میورهنگامی که طاووس نر، پرهای رنگارنگ خود را با حالتی غر 

های بکها را نکند. بعضی از کها جلب نظر مادهتوان منکر شد که اعمال آنگردد، نمیشود که خسته و کوفته نقش زمین میآنقدر به آواز خواندن مشغول می

کنند. اند، جلب میهای خود را، که به حالت اجتماع شاهد آن حرکات عجیبد که خود نوعی رقص است و بدان وسیله نظر مادهکنننر، حرکاتی مخصوص می

 .سازندپردازند و از این راه نظر ماده را به خود متوجه میی زیبایی از پر که به دور گردن دارند با رقبا به نزاع مینرهای مرغ کومباتان نیز با حلقه

. ها در انتخاب جفت استکنند و این احساس از عوامل مهم مشوق مادهشود جانوران نیز زیبایی و رنگ و آهنگ موسیقی را احساس مینکه دیده میچنا

نتخاب جنسی اهای مختلف وجود دارد در عالم جانوران نیز اختالف سلیقه موجود است. پس اگر انسان اختصاصاتی را که بر اثر طور که در انسان سلیقههمان

 .بیند تعجبی نخواهد داشتهمه متنوع میگردد ایندر جانوران ظاهر می

پسندی توان تنوع نژادهای مختلف انسان را تا حدی معلول تنوع حس زیباای است که میی مفرط به تزئینات در آدمیان وحشی به اندازهعشق و عالقه

از اختصاصاتی تصور کرد که در موقع انتخاب جفت مورد پسند واقع شده است و سپس بر اثر انتخاب توان ی نژادهای کنونی را میدانست و صفات مشخصه

 .رفته تشدید گردیده و به صورت مشخص کنونی در آمده است. احتمال دارد که در عالم جانوران نیز چنین امری صورت گرفته باشدحنسی رفته

اید و نظر میضی از تغییرات، که به کمک انتخاب طبیعی غیرقابل تفسیر است، امری خیالی و ذهنی بهدر نظر اول، انتخاب جنسی و اثر آن در پیدایش بع

ی فات ثانویهدهد، برای بیان اینکه صباره ارائه میها را تفسیر کرد. مدارکی که داروین در اینتوان آنها وجود دارند که با انتخاب طبیعی نمیبسیاری از پدیده

دهد که انتخاب جنسی در ظاهر ساختن بعضی از اختصاصات جسمی رسد و نشان مینظر می، چگونه ظاهر شده است تا حدی قانع کننده بهجنسی نر و ماده

 .ممکن است نقشی ایفا کرده باشد
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 )اصل انسان(انسان تبارترجمه فصل آخر کتاب 

 نوشته چارلز داروین، ترجمه دکتر محمود بهزاد

 

شک بوده و بی ی موجزی کافی است. بسیاری از مطالبی که بیان شدند، مبنی بر تحقیقات نظریی این کتاب، ذکر خالصهبرجستهآوری  نکات برای یاد

 .امها گفتهها کامل نیست ولی من دالیل خود را برای آوردن آنبعضی از آن

رسد. یکند کوششی با ارج به نظر میخ طبیعی آدمی کمک میی تار نشان دادن اینکه اصل تکامل تا چه حد به روشن شدن بعضی از مسائل پیچیده

أیید شوند باعث ی بعضی مدارک توسیلهآور است زیرا غالبًا بادوام هستند، اما نظرهای نادرست، چنانچه بههای نادرست برای پیشرفت علم بسیار زیانواقعیت

زمان بًا همهای خطا بسته شده و غالبرد، و هنگامی که چنین شد، یکی از راهتی سودمند میها لذشوند، چرا که هر کسی از اثبات نادرستی آنتری میزیان کم

 .شودی حقیقت گشوده میبا آن جاده

هاست، این است که آدمی از بعضی حیوانات که سازمان عالی دانآن رسیدیم، و درحال حاضر مورد قبول بسیاری از طبیعیای که در این کتاب بهنتیجه

 .اند اشتقاق بافته استی داشتهکمتر 

گاه نخواهد لرزید زیرا شباهت فراوان آدمی و حیوانات پست از نظر رشد جنینی، ساختمان بدنی و رفتاری )مثل اعضای تحلیل گیری هیچهای این نتیجهپایه

 .ناپذیرندهایی انکاری انسان(، واقعیترفته

گاه بود ولی تها از این واقعیتانسان مدت ی کل ها در پرتو دانش، دربارهدانست. اکنون که آن واقعیتی منشاء آدمی نمیا این اواخر چیزی دربارهها آ

 .ها تردیدی نیستجهان آلی شناخته شده است، دیگر در مفهوم آن

ها فیایی آندر گذشته، حال و توالی جغراها ها را همراه دیگر واقعیات مثل وابستگی متقابل اعضای یک گروه، توزیع جغرافیایی آنهنگامی که این واقعیت

 .نکردنی استی این واقعیات باورکند. انکار همهنمایی میدر نظر گرفته شوند، اصل بزرگ تکامل)فرگشت( به صورتی روشن و استوار خود

اگانه است. ور کند که آدمی محصول خلقتی جدتواند باارتباط با یکدیگر ببیند، نمیهای طبیعت را بیهای بدوی، پدیدهخواهد مثل انسانکسی که نمی

مان بندی و..، مثل هی استخوانها و همهها، پابلکه ناگزیر خواهد بود بپذیرد شباهت فراوان جنین انسان مثاًل به جنین سگ)ساختمان جمجمه، دست

دستان وجود ی چهارهاست و در همهدمی معمواًل فاقد آنطرحی است که همه پستانداران دارند( و ظهور مجدد اعضای گوناگون، مانند چند ماهیچه که آ

 .دهند که آدمی و دیگر پستانداران، دارای جدی مشترکی هستندها( همه و همه به روشنی نشان میدارد)و دیگر واقعیت

ها یا تغییرات ظاهرًا ناشی از ین تفاوتدهد. اهای فردی را نشان میهای ذهنی خود همواره تفاوتی اعضای بدن و در استعداددیدیم که آدمی در همه

 .فرما هستندها جاری است. در هر دو مورد قوانین مشابه وراثتی حکمهمان قوانینی هستند که در آن

 چه که درسرعت افزایش جمعیت آدمی بیش از سرعت افزایش وسایل معاش اوست در نتیجه آدمی گاه ناگزیر به تنازع بقاست و انتخاب طبیعی بر هر

 .کندمیدان فعالیت آن است اثر می

اب طبیعی های کوچک فردی برای عمل انتخسر یکدیگر به وجود آیند، بلکه تفاوتابدًا الزم نیست تغییرات آشکاری که دارای یک ماهیت هستند پشت

اشیم که اثرات توانیم مطمئن بکند. مییدا میی اعضای بدن یک نوع جاندار میل به تغییر گرایش پکند. دلیلی وجود ندارد که فرض کنیم همهکفایت می

 .وراثتی استفاده یا عدم استفاده دراز مدت اعضا در همان جهت انتخاب طبیعی است
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اند، اگرچه دیگر مورد استفاده نباشند، به مدت دراز باقی خواهد ماند. وقتی عضوی تغییر کرد، اعضای دیگر بر اساس اصل تغییراتی که قباًل مهم بوده

خص اوضاع محیط توان به اثر مستقیم و مشسو پیوسته داریم. بعضی از تغییرات را میکنند و ما در موارد جالبی از آن در هیوالهای دووسو پیوستگی تغییر مید

ق انتخاب ن دارند از طریمثل وفور غذا، گرما یا رطوبت نسبت داد؛ باالخره بسیاری از خصوصیات دارای اهمیت فیزیولوژیک اندک و بعضی که اهمیت فراوا

 .اندجنسی کسب شده

یات حشک نیست که آدمی چون هر حیوان دیگری، اعضایی دارد که براساس دانش محدود ما، سودی برایش ندارند. و سابقًا نیز نه از نظر شرایط کلی 

 .اند و نه از نظر ارتباطات یک جنس با جنس دیگرسودی داشته

دانیم توان به اثرات ارثی استعمال یا عدم استعمال نسبت داد. ولی چنانکه میبا هیچ نوع انتخابی توجیه کرد. و نیز نمی توانوجود اینگونه اعضا را نمی

تند، اجمااًل در داشها صورتی یکنواخت میی آنشوند، و اگر علل ناشناختهبعضی از خصوصیات ساختمانی بسیار آشکار، گاه در حیوانات اهلی ما ظاهر می

 .گونه تغییرات اتفاقی پی ببریمی وضع هیوالها به علل اینی مطالعهتوانیم امیدوار باشیم که در نتیجهشدند. میافراد یک نوع ظاهر می یهمه

ت کوچک ییراتوانیم بگوییم که علل تغطور کلی میدهند. بهبخش را نوید میای امیدهای آزمایشگرانی چون کامیل دارست، آیندهبنابراین حاصل کوشش

ا ی زندگی محققا سهم مهمی در تحریک تغییرات گوناگون اعضیافتهو هیوال شدن در نهاد اعضاست نه در ماهیت شرایط زندگی، اگرچه شرایط جدید و تغییر

 .دارند

مقام رسیده،  از وقتی که آدمی به اینشناخته، به وضع کنونی خود ارتقا یافته است. اما ی عواملی که یاد شدند و شاید کمک عوامل دیگر ناآدمی در نتیجه

 .های گوناگون تنوع یافته استنوعبه نژادهای گوناگون، یا به سخن بهتر، به زیر

ها را دانند، آندانی نشان میها را بدون اطالع قبلی به طبیعیهایی از آنها، مانند ساهپوستان و اروپاییان چنان است که اگر نمونهتفاوت بعضی از این

ا ها را فرزندان یک نیتوانند آنچنان شباهت ساختمانی و خصوصیات ذهنی دارند که میی نژادها آنآوردند. با وجود این، همهاع متمایز به حساب میانو 

 .ی آدمیان قرار داده شودی آن است که در زمرهپنداشت و نیایی با این خصوصیات، شایسته

ها از اصل مشترک را بتوان تا یک جفت نیای اولیه دنبال کرد. به عکس در هر ی آنهای دیگر و انشعاب همهنباید پنداشت که انشعاب هر نژاد از نژاد

ها که کمتر سازگار ی افرادی که به طریقی به شرایط زندگی سازگارتر بودند، ولو به درجات گوناگون، به تعدادی بیشتر از آنی فرآیند تغییر شکل، همهمرحله

 .کنداند. این فرآیند همانند فرآیندی است که آدمی از آن پیروی میهبودند باقی ماند

با  کند. آدمی بدین روش با کندی ولیکند و از افراد پست صرف نظر میکند، بلکه با افراد عالی ازدواج میآدمی از روی عمد افراد خاصی را انتخاب نمی

گاه دودمانی جدید به وجود میدهد و به صورتی ناخوداطمینان دودمان خود را تغییر می  آورد. بنابراین هیچ جفتی بدون تغییراتی که مستقل از انتخاب کسبآ

ییر غکند و به سبب تغییراتی که حاصل طبیعت جاندار و اثر شرایط محیط است یا ناشی از عادات زندگی است، بیش از جفت دیگر ساکن همان ناحیه تمی

 .شوندهای بین خود همواره مخلوط میا بر اثر جفتگیریهی آنکند. زیرا همهشکل حاصل نمی

هایی که به ای که دارد( و بازگشتدهد، و اعضای تحلیل رفتههایی که با حیوانات پست نشان میبا در نظر گرفتن ساختمان جنینی انسان )و شباهت

 .ی حیوانات تعیین کنیمها را در سلسلهی تقریبی آنی خود بکنیم، و جاتوانیم تصوری از حالت اجداد اولیهکند، میصفات اجدادی می

ی دار که بدنی پوشیده از موی انبوه داشته، و احتمااًل عادات زندگی برفراز درختان داشته و در قارهشویم که آدمی از چهارپایی دمبدین طریق متوجه می

 .قدیم ساکن بوده، اشتقاق یافته است
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 ترداد که اجداد قدیمیکرد، آن را، با همان اطمینان در گروه چهاردستان جای میی این جاندار را بررسی میی ساختمان بدندانی همهاگر طبیعی

فته داری قدیمی اشتقاق یای پستانداران عالی از حیوان کیسهدهد. احتمال دارد که چهاردستان و همهی قدیم و جدید را در این گروه جای میهای قارهمیمون

 .اندمانند اشتقاق یافتهداران از طریق مسیر دراز و متنوعی از جاندارانی شبیه دوزیستان و اینان نیز از بعضی حیوانات ماهیکیسهباشند، و این 

 داران را حیوانی آبزی به تصور آوریم، که آبشش داشته است و هر فردش دارای دوی مهرهتوانیم نخستین اجداد همهآمیز گذشته، میدر تاریکی ابهام

اند، این حیوان ظاهرًا بیش از دیگر جانداران شناخته شده به نوزاد اند یا اساسًا وجود نداشتهاش)مثل مغز و قلب( ناقص بودهجنس بوده، و اعضای مهم

 .دریایی امروزه شباهت داشته است (Ascidians)اسیدیهای

 کند، استاندارد عالی نیروهای هوشی و اوضاع اخالقی ماست، اما هرکسمایی میی اصل آدمی خودنگیری دربارهبزرگترین اشکالی که در برابر این نتیجه

ل ارتقا اند، اگرچه از نظر درجات تفاوت دارند، قابپذیرد، باید بداند که نیروهای عقالنی حیوانات عالی، که از نوع نیروهای عقالنی آدمیکه اصل تکامل را می

ها عالی و یک ماهی یا یک مورچه و یک شته، بسیار زیاد است ولی ترفیع آن (Ape) ریختعقالنی یک انسان ی بین نیروهایهستند. درست است که فاصله

 .با هیچ گونه دشواری رو به رو نخواهد شد

حالت توحش به  هکند که در حیواناتی که باند. کسی در این شک نمیدر حیوانات اهلی استعدادهای عقالنی محققا قابل تغییرند و تغییرات حاصل موروثی

 .اندبرند، استعدادهای عقالنی بسیار مهمسر می

ی ر گذشتهبایست، حتی دی آدمی گرفت. هوش میتوان دربارهها بر اثر انتخاب طبیعی مساعد است. همین نتیجه را میبنابراین اوضاع برای ترفیع آن

اش، تماعیی آن و به کمک عادات اجو به کار برد، سالح و ابزار و دام و غیره بسازد، و به وسیلهترین چیز بوده باشد تا بتواند زبان اختراع کند دور، برای او مهم

 .ی جانداران زنده شودترین همهاز مدتها پیش گسترش یافته

ه است و وم زبان برمغز اثر گذاشتگام بزرگی که در ترفیع هوش برداشته شد، زمانی بود که از زبان برای هنر و غریزه استفاده به عمل آمد؛ زیرا کاربرد مدا

خاطرنشان ساخته است،  (Chauency Wright)ی خود بر بهبود زبان اثر گذاشته است چنانکه شاونسی رایتاست؛ و این به نوبهاثری موروثی به بار آورده

ن عجیبی است که زبان، ماشی –نوعی زبان ساده نسبت داد  موقع ازی بهتوان به استفادهاش را در مقایسه با حیوانات پست میبزرگی مغز انسان نسبت به جثه

م حاصل شود و اگر هگذاری حواس حاصل نمیگاه با اثرهاست و این چیزی است که هیچکند و محرک پیدایش اندیشهعالمات را با همه گونه اشیا متحد می

 .تواند دنبال شودشود نمی

گاهی و مانند آننیروهای عالی هوشی آدمی چون استدالل، تجرید،   .ندکنها احتمااًل از بهبود و تمرین دیگر استعدادهای عقالنی پیروی میخودآ

خانوادگی نیز  هایای جالبتر است. زیربنای پیدایش صفات اخالقی غرایز اجتماعی است. در تحت این عنوان وابستگیپیدایش صفات اخالقی مسأله

دردی است. ترین عنصر، عشق و همدهند،اما مهمهای مخصوصی به بعضی از اعمال معین مییوانات پست، گرایشاند و به حآید. این غرایز بسیار پیچیدهمی

گاه میحیواناتی که غرایز اجتماعی دارند از باهم بودن لذت می ه هم یاری کنند و بهای مختلف از یکدیگر دفاع میسازند و به راهبرند، یکدیگر را از خطر آ

ی افراد گونه گسترش ندارند بلکه فقط در افراد یک اجتماع موجودند. از آنجا که این غرایز برای گونه)جانوری( بسیار سودمندند، ایز در همهدهند. این غر می

 .اندبه احتمال زیاد از طریق انتخاب طبیعی کسب شده

واقعیت،  موجه بداند(، و ایندیشند)اعمالی را موجه و اعمال دیگر را غیرها بینهای آنگویند که بتواند به اعمال گذشته و انگیزهموجودی را دارای اخالق می

 .ی این نام است، بزرگترین وجه تمایز میان او و حیوانات پست استکه آدمی تنها جانداری است که به راستی شایسته
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در حال حاضر  های گذشته، کهی تأثیرات این انگیزهبارهاش پیشی گرفته است، در بنابراین پس از آنکه میل یا ناراحتی موقت آدمی بر غرایز اجتماعی

اء نشده ی غرایز ارضاند و غرایز همیشه موجود اجتماعی اندیشیده و مقایسه انجام داده است، و سپس عدم رضایتی را احساس کرده است که همهضعیف شده

ست، ای که پایدارتر و قویتر از دیگر غرایز او این وجدان است. هر غریزه – اند، پس تصمیم گرفته است که در آینده به نوعی دیگر عمل کندباقی گذاشته

خود خواهد گفت  اش بیندیشد، بهی رفتار گذشتهکنیم، باید از آن اطاعت کرد. اگر تازی بتواند دربارهآورد که آن را با این جمله بیان میاحساسی را به وجود می

 .ی زودگذر صید او نشومسوی آن خرگوش وحشی بروم و تسلیم وسوسه( پنهانی بهگوییمی آن میباید )چنانکه ما درباره

ز با هایی دارد. آدمی نیحیوانات اجتماعی تا حدی به میل یاری کردن افراد اجتماع خود تشویق می شوند، اما عموما برای اجرای بعضی اعمال محدودیت

غریزی نبوده یا بسیار کم است. تفاوتش با حیوانات پست، نیروی بیان امیال او با کلمات است و این شود ولی کردن دیگران سوق داده میچنین میلی به یاری

 .خود راهنمایی برای یاری خواسته و عطا شده است

تأثیر تمجید یا  تی غریزی کورکورانه نیست، بلکه بیشتر تحکردن دیگر انگیزهکردن نیز به همین صورت در آدمی تغییر یافته است، یاریی یاریانگیزه

 .سرزنش دیگران است

ترین اجزای غرایز اجتماعی است. ها بر دلسوزی و همدردی استوار است، و این حس، چنانکه دیدیم، یکی از مهمآنادراک تمجید و سرزنش و اقدام به

 .شودباشد، بر اثر تمرین و عادت تقویت میاگرچه همدردی به صورت غریزه کسب شده

زاست و از آنجا که ها به همین منظور تمجیدآمیز یا سرزنشهای آنبخت باشند، اعمال و انگیزهی آدمیان میل دارند که همواره خوشهاز آنجا که هم

فت درستی. با پیشر مستقیم استاندارد نسبتًا ایمنی است برای امور درستی و ناطور غیربه« بیشترین خوشبختی»خوشبختی بخشی از خیر همگانی است. اصل 

 .استنیروی تعقل و کسب تجربه، اثرات دورتری در بعضی از رفتارهای فرد و در خیر همگانی احساس شده

که تمدن  هاییی عمومی در آمدند و مورد تمجید، و نیز مورد سرزنش مخالفان قرار گرفتند. اما در ملتدوستی در قلمرو عقیدهسپس خصایص خویشتن

ها عادات بد و خرافات بنیادی به یک قلمرو آمدند و چون خصایص عالی محترم شمرده نده است، چنانکه در بعضی از آنکنکمتری دارند، تعقل گاه گمراه

 .حساب آمدندها جنایات بزرگ بهشدند و نقض آن

ی یکی از یای بهتر تأثیرات گذشتهنهند. باید به خاطر داشته باشیم که فعالیت ذهن در اححق بیش از نیروهای ذهنی ارج میصفات اخالقی را عمومًا و به

ریک های ممکن تقویت و تحی آدمیان را به راهترین دلیلی است بر اینکه استعدادهای ذهنی همهمبانی اساسی،)اگرچه ثانوی( وجدان است؛ و این، قوی

 .کنیم

خوبی تقویت شود، به اعمال خیر سوق داده ست بههای ذهنی کم اهای فردی که دارای استعدادهای اجتماعی و همدردیبستگیشک نیست که اگر دل

 ی تأثیرات گذشته را تقویت نماید، وجدانتر کند، عادت به خاطر آوردن و مقایسهداشت؛ اما هر چیز که تصور را زنده خواهد شد و وجدانی کاماًل حساس خواهد

 .ها را جبران کنداعی و همدردیهای ضعیف اجتمبستگیتر خواهد ساخت و حتی ممکن است تا حدودی دلرا حساس

ی توافق آرا عمومی، به استاندارد کنونی رسیده است ولی بیشتر آن حاصل های استدالل او و نتیجهاثر پیشرفت نیروماهیت اخالقی آدمی تا حدودی بر

یرمحتمل به پرهیزگاری پس از تمرین بسیار مورثی شود، غاثر عادات، موارد، تعلیم و اندیشیدن بوده است. امکان اینکه گرایش تقویت همدردی و دلسوزی او بر

 .نیست

ی امور، اثری بالقوه بر پیشرفت اخالق داشته است. باالخره آدمی تمجید یا سرزنش دیگران را تر ایمان به وجود خداوند ناظر بر همهدر نژادهای متمدن

را برایش  ترین قاعدههای عادی او که با استدالل همراه باشند، ایمن، ولی مجاب شدنپذیرد، اگرچه معدودی چنین نیستندعنوان تنها راهنمای خود نمیبه
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بنا یا منشأ حس اخالقی در غرایز اجتماعی، از آن جمله همدردی و دلسوزی شود. باوجوداین، زیرترین داور و ناصح او میکنند و وجدان آدمی بزرگفراهم می

 .اندشدهپست، از طریق انتخاب طبیعی کسب شک، چون مورد حیواناتاست و غرایز بی

عتقاد در حساب آمده است. ولی چنانکه دیدیم، قبول اینکه این اتر بهترین تمایز بین آدمی و حیوانات پستترین، بلکه کاملتنها بزرگاعتقاد به خدا، نه

 .ممکن استآدمی مادرزادی یا غریزی است غیر

ای همگانی است و ظاهرًا ناشی از پیشرفت مهم عقل آدمی و پیشرفت ی امور، مسئلهاد به عوامل روحانی نافذ بر همهرسد که اعتقاز سوی دیگر به نظر می

اند؛ دا دانستهاند، آن را دلیل بر وجود خدانم که بسیار کسان که غریزی بودن اعتقاد به خدا را پذیرفتهتر استعدادهای تخیل، کنجکاوی و تحیر او است. میمهم

رند، خواهیم شد، زیرا اعتقاد ترحم و پلید که فقط اندکی از آدمی نیرومندزده است. اگر چنین باشد ناگزیر به پذیرفتن بسیاری ارواح بیگیری شتاباین نتیجه اما

نی و یافته است که فرهنگی طوال اهتر است. ظاهرًا فکر وجود خالقی جهانی و نیکوکار هنگامی به ذهن آدمی ر ها از اعتقاد به خداوندی نیکوکار شایعبه آن

 .پیوسته او را ارتقا داده است

ژادهای وحشی آید. نپذیرد، طبیعتًا خواهد پرسید چگونه این، با اعتقاد به ابدیت جور درمیکسی که آدمی را حاصل تکامل بعضی از جانداران پست می

ایم، اند، چنانکه دیدهی وحشی استنتاج شدهبیل ندارند، ولی دالیلی که از اعتقادات اولیهآدمی، چنانکه سر.جی.لوبوک نشان داده است، اعتقاد روشنی از این ق

نینی بسیار ی جکنند که در آن دوره آدمی از یک کیسهای از رشد فرد احساس نگرانی میسود کم یا هیچ دارند. افراد معدودی، از عدم امکان تعیین دقیق دوره

ی نگرانی بیشتر نیست زیرا امکان ندارد بتوان این دوره را در نردبان، رو به کمال تدریجی جهان جانداران، شود. این امر مایهیکوچک به فردی جاویدان تبدیل م

 .تعیین کرد

عنوان ل آدمی، بهصآید؛ اما اینان باید نشان دهند چرا، توضیح امذهبی می ام به نظر بعضی کسان بسیار ضدای را که در این اثر بدان رسیدهدانم نتیجهمی

مثل کمک قوانین تولید تر از توضیح تولید فرد بهتر، به کمک قوانین تغییر و انتخاب طبیعی ضد مذهبینوعی مستقل، از طریق اشتقاق از بعضی حیوانات پست

انیم د و هم تولد فرد. خواه بتوانیم یا نتو ها سرباز زنمعمولی است. هم پیدایش نوع جز سلسله رویدادهایی است که عقل ما از قبول تصادف محض بودن آن

نی مقدر هدف معیبپذیریم که هر تغییر ساختمانی جزئی، اتحاد هر جفت در ازدواج، پراکنده شدن هر دانه و رویدادهای دیگری از این قبیل، همه و همه برای 

 .رودای نمیگیریاند، فهم آدمی زیر بار قبول چنین نتیجهشده

ام نشان دهم، انتخاب جنسی نقش مهمی در تاریخ جهان جانداران تفصیل صحبت شده است؛ زیرا چنانکه کوشش کردهتخاب جنسی بهدر این اثر از ان

ی تر سلسلهام که نظر روشنی از کل آن بدهم. در تقسیمات پاییناند ولی سعی کردهماندهدانم که بسیاری مسائل مربوط بدان مشکوک باقیایفا کرده است. می

 .یوانات، انتخاب جنسی ظاهرًا عملی انجام نداده استح

وشی تر از همه استعدادهای ادراکی و همثل نر و ماده است، یا مهماند: یا هر کدام دارای هردو دستگاه تولیدی معینی ثابتگونه حیوانات غالبًا در نقطهاین

بینیم که انتخاب م، میرسیداران میکه به بندپایان و مهرهنند انتخاب نمایند؛ اما هنگامیها چنان پیشرفته نیست که عشق یا حسادت را احساس کنند یا بتواآن

 .ی بزرگ، اثر بسیار داشته استتر این دو زیر سلسلههای پستجنسی حتی در رده

ر و ماده های جنس نتفاوت –پوستان سخت ها، حشرات و حتیدر پستانداران، پرندگان، خزندگان، ماهی –ی حیوانات های بزرگ سلسلهدر بسیاری از رده

ها ؛ از مادههای مخصوص برای مقابله با رقبای خوددارندکنند و فقط نرها هستند که سالحبازی میتقریبًا تابع قواعد یکسان است. نرها تقریبًا همیشه عشق

 .اندترند و صاحب جرئت و جنگجویی الزمتر و قویبزرگ
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های خوشبو هستند. غالبًا تر است؛ نیز دارای غدهها وجود دارد یا از اعضایی مربوط در ماده عالیت موسیقی، منحصرًا در آناعضای تولید آواز یا اصوا

گونه ازاینها آنکه مادهصورت الگوهای بسیار زیبا هستند و حالها غالبًا بههایی بسیار درخشان و آشکار دارند و این تزیینات و رنگتزیینات بسیار متنوع یا رنگ

 .ها ندارندتزیینات و رنگ

 دکه تفاوت ساختمانی نر و ماده بسیار است، نر صاحب اعضای حسی مخصوص است تا بتواند ماده را پیدا کند و دارای اعضای حرکت است تا بتوانهنگامی

ال، دلربایی و به چنگ آوردن ماده غالبًا فقط در بخشی از سبه ماده برسد و دارای اعضای گیرنده است تا بتواند ماده را بگیرد.این اعضای گوناگون مخصوص 

 .آیندگیری به وجود میخصوص در فصل جفتبه

شوند. پس از اخته کردن حیوان نر، این اعضا از ها ظاهر میصورت اعضای تحلیل رفته در آناند اما بهیافتهها انتقالاین اعضا در بسیاری موارد به ماده

مثل ظهور ها به سن تولیدگردند، ولی اندکی پس از رسیدن آنشوند. عمومًا در سنین نوجوانی در نرها ظاهر نمیگاه دوباره ظاهر نمیچروند یا هیبین می

 .کنندمی

های بزرگ ی ردهاش تا حدودی به اوالد جوان خود شباهت دارد. تقریبًا در همهاند و ماده در تمام طول زندگیهای هردو جنس به هم شبیهرو جوانازاین

شوند که خاص ها صاحب صفاتی میکه مادهطوریشدگی کامل صفات مخصوص دو جنس است بهجابهشود و آن جاعادی مشاهده میمعدودی مورد غیر

گامی یافته است، هنشهای مجزا از هم فراوان و گستر کند و در ردهفرمایی میها حکمنرهاست. این یکنواختی عجیب قوانینی که بر تفاوت میان جنس

 درک خواهد بود که علتی مشترک، یعنی انتخاب جنسی را، برای آن بپذیریم.قابل

ه شرایط عمومی آنکه انتخاب طبیعی نسبت بجنسان خود وابسته است و حالانتخاب جنسی نسبت به گسترش نوع، به توفیق بعضی افراد نسبت به هم

 .ین، بستگی دارددو جنس و در تمام سنزندگی به توفیق هر

تی ندارند؛ ها فعالیدر کردن حریف و در آن مادهتنازع جنسی دو نوع است؛ یکی میان افراد یک جنس، که عموما نرهستند. به منظور کشتن یا از میدان به

غیرفعال  اند و دیگرلف، که عموما مادهمنظور تحریک یا دلربایی از جنس مخایابد ولی بهو حال آنکه در دیگری نیز تنازع میان افراد یک جنس جریان می

دهد؛ و اثر شد، انجام میباکنند. انتخاب نوع اخیر کاماًل شبیه انتخابی است که آدمی، بدون آنکه قصدی داشتهها را انتخاب مینیستند، و دلپسندترین جفت

 .کندند یا سودمندند، بدون آنکه قصد تغییر نژاد داشته باشد، حفظ میاشود. آدمی طول مدت درازی،افرادی را که مورد پسندشآن در حیوانات اهلی دیده می

دو جنس؛ نیز رسد یا به هر شوند، به جنسی که صفت از آن ناشی شده میکنند که خواصی که از طریق انتخاب جنسی کسب میقوانین وراثت معلوم می

 .کندکرد معلوم میسنی را که آن صفت ظهور خواهد

ار انتخاب است ی کرسد. قابلیت تغییر پایهشوند،عموما به یک جنس و همان جنسی که تغییر از آن بوده، میکه در اواخر عمر حاصل میظاهرًا تغییراتی 

ع مشود که تغییراتی با ماهیت کلی یکسان و غالبًا مفید، از طریق انتخاب جنسی نسبت به گسترش نوع جولی به کلی مستقل از آن است. از اینجا نتیجه می

باهت، از ی جنسی، اگر به تساوی به هر دو جنس انتقال یابند، فقط براسا شاند و از طریق انتخاب طبیعی نسبت به شرایط عمومی. بنابراین صفات ثانویهشده

بًا از دو نوع و ع را غالاند که دو جنس یک نوشوند گاه چنان مشخصشوند. تغییراتی که بر اثر انتخاب جنسی حاصل میصفات عمومی نوعی تمیز داده می

تنها نه دانیم، حصول آنها در بعضی مواردهای مشخص باید از جهتی بسیار مهم باشند؛ و چنانکه میاند.اینگونه تفاوتگاه از دو جنس متمایز به حساب آورده

 .مناسبت بوده است بلکه افراد را در معرض خطر واقعی قرار داده استبی
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آورد که اند،و همین خود این احتمال را پیش میجنسی براساس مالحضات زیر استوار است. بعضی از صفات خاص یک جنساعتقاد به نیروی انتخاب 

شوند. کنند و گاه فقط در بخشی از سال، که غالبًا فصل جفتگیری است نمایان میدر بیشتر موارد بیشمار، این صفات فقط پس از بلوغ حیوان کاماًل ظهور می

 .اندتر شدهترند و به طرق مختلف جذابچند مورد استثنایی( در همسرطلبی فعالترند، مسلح نرها )جز در

ها یری آنگگاه در غیر از فصل جفتگذارند و هیچها به نمایش میچنانکه مشاهده شده است نرها اسباب جذابیت خود را با دقتی استادانه در حضور ماده

ها باورنکردنی است.باالخره مدارکی در دست داریم مبنی بر اینکه در بعضی از چهارپایان و هدف بودن همه این.بیندرتدهند مگر بسیار بهرا نشان نمی

 .پرندگان، در افراد یک جنس استعدادی برای احساس تنفر فراوان یا برتری فراوان نسبت به بعضی از افراد جنس دیگر وجود دارد

 

عمدی آدمی در حیوانات اهلی و گیاهان کاشته شده به بار آورده است، به نظرم تقریبًا ج چشمگیری که انتخاب غیرها و نتایبا در نظر گرفتن این واقعیت

یری هایی مخصوص دارند جفتگهای متمادی ترجیح بدهند که با بعضی از افراد جنس دیگری که خاصهآید که اگر افراد یک جنس، در طول نسلمحقق می

 .های مخصوص خواهند شدی ولی مطمئنًا دارای همان خاصهکنند، اوالد حاصل به کند 

رسد ر مینظها هستند یا چند ماده در اختیار داشتن متداول است، این امر مشکوک بهتر از مادهام پنهان کنم که، جز در مواردی که نرها پرشمارنخواسته

ها را آن کنند، اوالد پرشمارتری که رجحان تزیینی یا دیگر عوامل دلرباییحاصل می کنند، توفیقکه چگونه نرهای جالبتر، بیش از نرهایی که جلب توجه نمی

تنها که نه – کنندها جفتگیری میها که مقدم بر دیگر مادهخصوص نیرومندترین آنبه –ها ام که این امر به مادهوجود آورند. ولی نشان دادهبرند، بهبه ارث می

 .پردازند، بستگی داردها میکنند بلکه به انتخاب نیرومندترین و پیروزترین آنجالبترین نرها را انتخاب می

در دست  –کند استرالیا می (Bouver bird) ی سایبان سازچنانکه پرنده –کنند اگرچه مدارک مثبتی بر له اینکه پرندگان اشیای درخشان و زیبا را ادراک می

ی ران سلیقههای بسیاری از پرندگان و بعضی از پستانداانگیز است که مادهکنند، به نظر من بسیار شگفتادراک میاست، و گرچه پرندگان محققا نیروی آواز را 

 .انگیزتر استها و حشرات شگفتدهیم،داشته باشند؛ و این امر در مورد خزندگان و ماهیحق به انتخاب جنسی نسبت میکافی برای ادراک تزییناتی را که، به

بهشتی یا طاووس بدون آنکه هدفی داشته  توان پذیرفت که نر مرغی ذوق حیوانات پست کم است. مثال نمیین است که اطالعات ما دربارهواقع امر ا

 .کندها را تحمل میباشد، رنج راست کردن و گستردن و تکان دادن پرهای زیبای خود، در برابر ماده

 ام، یادآوری کنم و آن این بود که بسیاری از قرقاولهای درشت مادههای پیش بیان داشتهیکی از فصلدر اینجا مطلبی را که از قول شخصیت بزرگی در 

(Peahens) کنندنمی مانند و با نر دیگری جفتگیریشوند، در تمام مدت فصل جفتگیری بیوه باقی میپس از آنکه از جفتگیری با نر دلخواهشان محروم می. 

ای، و ی قرقاول نوع آرگوس، سایه انداختن بسیار زیبای تزیینات گوی و کاسهشناسم که مادهعجیبتر در تاریخ طبیعی نمی با وجود این واقعیتی از این

انع صورت کنونی خود خلق شده است، باید بپذیرد که پرهای بلند، که مپندارد نر این نوع قرقاول بهکند. کسی که میالگوهای عالی پرهای بال نر را ادراک می

ی بدان داده شوند، به عنوان عضوی زینتطلبی، نه در مواقع دیگر، به صورتی خاص این نوع گسترده میشوند بالها برای پرواز به کار روند و در هنگام همسریم

 .ی این نوع نیز با استعداد ادراک چنین عضوی زینتی خلق شده استشده است. اگر چنین است، نیز باید بپذریرد که ماده

تر را نات زیباها، نرهای دارای تزییی ترجیح دادن مادهی من با این پندار این است که نر قرقاول نوع آرگوس این زیبایی را تدریجا، و در نتیجهگفته تفاوت

ه کمال ر ما، تدریجا رو باثر تمرین و عادت، درست نظیر همین استعداد دها در شناخت زیبایی برهای متمادی کسب کرده است، و استعداد مادهدر طول نسل

پهلو مختصرا  ای که در یکاند، به خوبی معلوم داریم که چگونه، نقاط سادهتغییر ماندهتوانیم از روی چند پر معدودی که برحسب تصادف بیرفته است. می

 .باشند ل یافتهاند؛ و احتمال دارد که همین طریق کماای عجیب درآمدهاند، تدریجا به تزیینات گوی و کاسهزرد رنگ
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ی عالی ادراک هاند سلیقها توانستهی پستاندارن،پرندگان،خزندگان و ماهیهرکس که اصل تکامل را بپذریرد ولی قبول این امر بر وی دشوار آید که ماده

ترین اجداد ترین و پستهای عصبی عالیکه سلول باید به این نکته توجه کند –ای که با استانداردهای ما قابل تطبیق است سلیقه –زیبایی نرها را کسب کنند 

 .اندی بزرگ، اشتقاق یافتهمشترک این سلسله

های گوناگون و بسیار متفاوت حیوانات، چگونه به روشی تقریبًا همانند های ذهنی، در گروهتوانیم متوجه شویم که بعضی از استعداددر این صورت می

 .اندتکامل یافته

ت خواندن، چند فصلی را که به انتخاب جنسی اختصاص داده شده، برخود هموار کرده است، به خوبی تشخیص خواهد داد نتایجی را ای که زحمخواننده

آدمی  در مورد نوع ها راراحتی بتواند آنکنم بهاند. اگر این نتایج مورد قبول او واقع شوند، گمان میی مدارک کافی تایید شدهایم به وسیلهکه بدانها رسیده

دانم و آن روش تأثیر انتخاب جنسی بر آدمی، هم بر مرد و هم بر زن است که باعث تفاوت ای را، که قباًل اشاره کردم، در اینجا زاید میتعمیم دهد. تکرار نکته

گر و نیز با اجداد دارای سازمان ها با یکدیاست که نژادها از لحاظ بسیاری خاصهاست و همچنین موجب شدهدو جنس از نظر اوضاع جسمی و روانی شده

 .بدنی پست،تفاوت حاصل کنند

کند بلکه می ی عصبی نه فقط بیشتر کنشهای بدن جاندار را تنظیمرسد که سلسلهی چشمگیر میپذیرد به این نتیجهکسی که اصل انتخاب جنسی را می

 .از صفات روانی مؤثر افتاده استهای بدنی و بعضی مستقیم، بر گسترش تدریجی انواع ساختمانبه صورتی غیر

ها،اعضای تولید موسیقی اعم از صوتی یا آلتی،رنگها و تزیینات درخشان، همه و همه به ی جثه، همه گونه سالحجرأت،جنگجویی،ثبات قدم،زور و اندازه

به رشد  اند و این تواناییهای ذهن، آشکارااده رسیدهمستقیم، از طریق انتخاب و اثر عشق و حسادت و ادراک زیبایی صدا زنگ و شکل به نر یا مصورتی غیر

 .اندمغز وابسته

اج کند ولی وقتی که نوبت ازدو ها، بررسی میی اسبها و گاوها و سگها را پیش از جفت کردن آننامهها و شجرهآدمی با دقتی آمیخته به وسواس، خاصه

وانات پست هاست که در حیکند وقتی که آدمی را در انتخاب آزاد بگذارند تقریبًا تابع همان انگیزهکند، یا هرگز نمیها میندرت از این دقترسد بهخودش می

 شناسد، برتر از آنهاست. ها و هنر را میهای دلرباییهست، اگرچه از این نظر که، ارزش

تواند ا چیزی از نظر ساختمان بدنی به فرزندش بدهد بلکه میتنهتواند به کمک انتخاب، نهاز سوی دیگر قویًا مجذوب ثروت و رتبه است. با وجود این می

زدواج خودداری اند، از اتر صاحبای پستدر صفات هوشی و اخالقی او نیز مؤثر واقع شود. هر دو جنس باید، در موقعی که خصوصیتی بدنی یا روانی را به درجه

یرند که قوانین وراثت کاماًل شناخته شود. هرکس که به این منظور کمک کند خدمت بزرگی انجام اند و هنگامی تحقق پذعملیگونه انتظارها غیرکنند؛ ولی این

ا هر طرحی آمیز بصورتی اهانتی ما، بهی مقننهدهد. هنگامی که اصول زاد و ولد و وراثت بهتر شناخته شدند، دیگر نخواهیم شنید که اعضای غافل قوهمی

 .کنندگذراد، مخالفت میهای نزدیکان را برای نوع آدمی به تحقیق میدواجزیان بودن از آور یا بیکه زیان

ای بسیار پیچیده است، همه باید از ازدواجی که نتواند، به عرصه رسیدن اوالد تهیدست را مانع شود، خودداری کنند؛ زیرا پیشرفت رفاه نوع آدمی مسئله

نشان ساخته شود. از سوی دیگر چنانچه آقای گالتون خاطرمالحضگی در امر ازدواج تشدید مییی بتنها مصیبت بزرگی است بلکه در نتیجهتهیدستی نه

 .مالحضه ازدواج کنند، کهتران جامعه مهرتان را از میدان بدر خواهند کرداست اگر محتاطان از ازدواج خودداری کنند و افراد بی

ت، و اگر قرار باشد اسکه حاصل تکثیر سریع اوست، به وضع عالی کنونی خود دست یافتهشک نیست که آدمی، چون حیوانات دیگر، از طریق تنازع بقا 

تر برسد باید بیم آن را داشته باشد که تنازعی سخت در پیش خواهد داشت، در غیر این صورت گرفتار تنبلی خواهد شد و آدمیان با استعداد که به ترازی عالی

 .کم استعداد توفیق نخواهند یافتدر میدان تنازع زندگی، بیش از آدمیان 
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آزاد باشند،  ی آدمیان باید در رقابتای بسیار کاهش یابد. همهبار است، نباید به هیچ وسیلهبنابراین سرعت طبیعی افزایش تعداد ما، اگرچه مصیبت

ترین بخش ماهیت بقا هرقدر مهم بوده باشد، براساس عالینازعی قوانین و رسوم از توفیق یافتن و بیشتر اوالد آوردن بازداشت. توالیقتران را نباید به وسیله

ن و غیره یآدمی، عوامل مهمتری نیز وجود دارند. زیرا صفات اخالقی آدمی، مستقیم یا غیرمستقیم، بیشتر از طریق اثرات عادات و نیروی تعقل،تعلیم،د

 .اند، به عامل اخیر نسبت دادی رشد حس اخالقیماعی را، که پایهتوان غرایز اجتاست تا از طریق انتخاب طبیعی. اگرچه میپیشرفت کرده

آید. ایم، یعنی اینکه آدمی از بعضی حیوانات پست اشتقاق یافته است، متاسفانه، به مذاق بسیار کسان خوش نمیی مهمی که در این اثر بدان رسیدهنتیجه

، در ساحلی ناهموار و بایر به من  (Fuegians) م. تعجبی که پس از دیدن گروهی از فوئژیانهاایاما در این شک نیست که ما از آدمیانی وحشی اشتقاق یافته

ا پرنقش و هاین آدمیان کاماًل برهنه بودند و تن آن«. اجداد ما بدین گونه بودند»دست داد هرگز فراموشم نخواهد شد. زیرا این فکر فورًا به ذهن من راه یافت 

 .ها ژولیده بود و دهانشان براثر برانگیختگی کف آلود بود و سیمایی وحشیانه و رمیده و ظنین داشتندنگار بود، موهای بلند آن

کردند. کسی که ها نبود رحم نمیی آنگذراندند. نظام حکومتی نداشتند و به کسی که از قبیلهآوردند روزگار میو چون حیوانات وحشی از آنچه به دست می

تر در رگهایش جریان دارد، احساس شرمندگی نخواهد کرد. اما آنچه ن بومی او دیده است، چنانچه بداند که خون مخلوطی نجیبانسانی وحشی را در سرزمی

کنم این است که به همان اندازه که احتمال دارد از میمون کوچک دلیری که در برابر دشمن خطرناکش مقاومت کرده تا جان نگهبانانش را از من فکر می

مال دارد زده رها سازد، اشتقاق یافته باشم، احتدهد، یا از بابون پیری که از کوه سرازیر شد تا فاتحانه رفیق جوانش را از گروه سگان شکاری حیرتخطر نجات 

ردگان رفتار ن بکند، با زنانش چوکشی میدهد، بدون آنکه پشیمان شود بچهبرد، قربانی میاز اعقاب انسانی وحشی باشم که از آزار دشمنانش لذت می

 .شناسد و اسیر بزرگترین خرافات استکند، آراستگی نمیمی

ه قرار داده کند، معذور است؛ این ارتقا، نآدمی از اینکه، نه بر اثر جد و جهد شخصی، در نردبان جهان آلی به باالترین پله ارتقا یافته است، احساس غرور می

 .تر داشته باشدای دور سرنوشتی عالیآورد که در آیندهوجود میشدن در باالترین پله، این امید را در او به

دهد، حقیقت است و بس و تا آنجا که در قدرت داشتم مدارک آن را اما اینجا مسئله امید و بیم در میان نیست بلکه، تا آنجا که عقل ما امکان کشف می

سبت به تنها ناش، نهاندیشیاش نسبت به مادونان، با خیراش، با همدردیی صفات عالیهام. ولی به نظر من باید اعتراف کنیم که آدمی با همارائه داده

ین نیروهای ی ابا همه –است  ی شمسی نفوذ کردهاش که در حرکات و ساختمان منظومهگونهترین مخلوقات، با هوش خدانوعان خود بلکه نسبت به پستهم

 .نی اصل حیوانی خود را حفظ کرده استدر چارچوب بدنش نشان محو نشد –اش عالی
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