«هربرت اسپنسر»،
فیلسوف ،که در نواحی
پررونق مرکز انگلستان
و در شهر صنعتی دربی
که اقامتگاه «اراسموس
داروین» نیز بود ،بزرگ
شده بود ،از جمله کسانی
بود که در سالهای قبل
از انتشار «اصل انواع»،
سعی میکرد مفهوم
تکامل را برای مخاطب
طبق ه متوسط جا بیندازد
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مطرح کرد که نقشی اساسی در دیدگاه رادیکال او از لیبرالیسم داشت .چنانکه در کتاب «فلسف ه ترکیبی» ،پروژهای
چندجلدیکهتماموقتاو رادرنیم ه دومقرننوزدهمگرفت،توضیحمیدهدکههمهچیزازارگانیسمهایمنفرد
گرفته تا جوامع انسانی و کائنات ،در کلیتشان ،میل به پیشرفت دارند و از وضعیت بسیط اولیه به وضعیتهایی
پیچیدهترسیرمیکنند.اسپنسرمعتقدبود،درسیکهانسانهابایدبگیرندایناستکهنبایدبرسرراهتکاملبایستند
و باید بگذارند قو ه پیشروندگی درون هرکس و هرچیز ،خود را آشکار کند .افراد ،رها از نظام پدرمآبانه و
سایر قیود مصنوع ،شخصیتهای اخالقی قَدری شکل خواهند داد ،چون به چالشهای اطرافشان با تکاپو برای
پیشرفت واکنش نشان خواهند داد.
هرچند داروین شک نداشت که انسانها تکاملیافتهاند ،اما با علم به عبثبودن احتمالی ،تالش کرد حواس
خوانندگانش را از آن نوع سواالتی که چمبرز و اسپنسر با کمال میل سرش گمانهزنی میکردند ،پرت کند .فقط
در صفح ه ۴۸۸کتابش اشارهای کرد« :نور بر اصل انسان و تاریخش افکنده خواهد شد ».و در عین ناامیدی معقول،
امیدوار بود مردم باور کنند که او درباره این موضوع مردد است .اما بهرغم تمام تالشهای داروین ،بحث درباره
کتابش ،به انسانها کشیده شد .مردم به گمانهزنی پرداختند که چگونه همه چیز؛ از روانشناسی گرفته تا ادبیات
و سیاست ،در پرتوی تکامل فهم و تعریف شود.
یکی از برنامههای اجتماعی که مبتنی بر ایده تکامل بود و آشکارا به کار داروین مرتبط میشد ،بهسازی نژادی
بود .برنامهای که حاصل اندیشه پسرعم ه جوان داروین «فرانسیس گالتون» ( )۱۹۱۱-۱۸۲۲بود« .گالتون» از
افراد ثروتمندی بود که به سفر و طبیعت عالقهمند بود .او در محیطی خاص پرورش یافت .پدربزرگش از پیروان
فرق ه «کواکر» بود ،اما از حلق ه یاران محلی در بیرمنگام طرد شده بود ،چون از طریق ساخت تفنگ امرار معاش
میکرد .اگرچه بهنظر میرسید گالتون کارش را در طب آغاز کند ،اما پس از مرگ پدرش( ،میراثی برای او
بهجای ماند که تا  70سال زندگیاش را تامین میکرد) مسیر متفاوتی را در پیش گرفت .بنابراین دو سال از عمر
خود را به کاوش در جنوب غربی آفریقا و خاورمیانه گذراند و ب ه عنوان کارشناس در جغرافیا و سفر شهرتی بههم
زد .او که نویسنده کتاب پرفروش «هنر سفر» ( )۱۸۵۵بود« ،واچرخه» را نیز کشف کرد و «نقشهپیشبینی هوای
امروزی» را اختراع کرد و حتی ارتش از او درخواست کرد که اسلوب بقا را به لشکریان آموزش دهد.
اما زمانی که «گالتون» کتاب «اصل انواع» را خواند ،هم ه چیز تغییر کرد .او که از تسلط و احاطه داروین بر این
حجم عظیم مستندات به شگفت آمده بود ،نظریه تکامل را پذیرفت .آنچه برای او بیش از هر چیز جالب بود،
قیاسی بود که داروین برای توضیح انتخاب طبیعی بهکار برد .داروین گفته بود بنگرید چگونه پرورشدهندگان
حیوانات میتوانند خصایل خاصی را در سگها ،چهارپایان و کبوترها حفظ کنند یا بهبود بخشند ،مثل پرهای
رنگین یا توانایی سریع دویدن ،بنابراین به این فکر کنید که طبیعت در طول اعصار قادر به انجام چه کارهایی
خواهد بود .گالتون به این میاندیشید که اگر این اصل را در مورد انسانها بهکار میبردیم ،چه اتفاقی میافتد.
بعدازاین،گالتونبهکارهاورفتاردوستانوفامیلخوددقیقترشد،هم هآنهاپدرانینامدار،ثروتمندوبرجسته
داشتند .او زندگینامه و اخبار طبقات باالدست که جایگاه اجتماعی و شغل خوب در بریتانیا داشتند ،بررسی کرد.
او طی این تحقیقات متقاعد شد که حدس و گمان او بیراه نبوده؛ تقریبا تمامی افراد دارای ثروت ،قدرت و آوازه،
با سایر افراد دارای ثروت ،قدرت و آوازه در ارتباط بودند .او به این نتیجه رسید که توانایی فکری وابسته به
پرورش است اما منتقدان کتاب «نبوغ وراثتی» ( )۱۸۶۹بر این عقیده بودند که در این میان مشکلی وجود دارد؛
چگونه میتوان ثابت کرد که واقعا وراثت هم در تواناییهای فرد نقش دارد و فقط محیط نیست.
«گالتون» بهخاطر ذهن بینهایت خالق و اشتیاقاش به سنجش ه ر آنچه جلوی چشمش میآمد و قابلیتی که
برای ترغیب مردم جهت مشارکت در پروژههایش داشت ،در برابر این انتقاد و چالش جا نزد .او ابزارهایی برای
اندازهگیری قد و وزن اختراع کرد .همچنین در اواسط ده ه ،۱۸۸۰اولین نمون ه سوت سگ که از آن برای سنجش
شنوایی افراد استفاده میکرد را اختراع کرد که در نمایشگاه بینالمللی سالمت در «سوثکنزینگتون» لندن ،به

