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Chance is one of the topics discussed under causality and has a special
place in the works of Aristotle and Darwin's theory of evolution. A closer
look reveals that the meaning of chance for Darwin is the same as the
meaning accepted by Aristotle. According to Aristotle and Darwin, chance
is the most effective factor of change and transformation that causes
modification and adaptation and consequently the evolution of living
beings. Natural selection is the law that decides which creatures survive
and evolve in the struggle for survival. How and why change occurs and
what are the natural causes of the vast diversity of organisms is something
that is unknown to Darwin. In fact, our ignorance of these causes is called
chance. This descriptive-analytical article seeks to examine the meaning of
chance according to Aristotle and Darwin and to clarify its place in natural
selection and evolution.
Among the ancient philosophers, people such as Anaximander and
Empedocles have studied theories of evolution. Empedocles believed that
human beings first lived in fish body and only came ashore when they
were able to take care of themselves. He considered a significant role for
chance and said that living beings came into existence by chance and there
is no necessary or ultimate cause for them. Most of the contemporary
evolutionary biologists have followed Empedocles and deny any necessary
or ultimate cause in the process of evolution. After him, Aristotle was
another philosopher who spoke about chance and examined it in a
teleological context. Darwin saw evolution as a product of chance and like
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Aristotle examined it in a teleological context. Aristotle gave the example
of an architect who has to use stones thrown from a rock to construct a
building. The architect, due to his ignorance of natural laws, considers the
shape of each stone as the product of chance; but he consciously uses these
stones for his own purposes. In the process of evolution, natural selection
is like an architect for whom random genetic drifts and mutations are the
materials from which he selects. The selection made by natural selection is
purposeful and will be in the direction of survival and adaptation of the
living organism to the environment. Therefore, the role of chance in the
process of evolution that Aristotle believed in and that Darwin used in his
theory is very important.
Aristotle in his second book of Physics stated that chance is a kind of
cause that gives rise to unusual events like finding a treasure while digging
a hole for planting a tree and chance is an accidental cause.
Darwin stated that chance has two meanings: the first one is probability
and the second one is randomness and believed that the second meaning is
in fact the same as the first one. But as a whole, chance is the cause of
phenomena whose real cause has not been found yet and by the passage of
time their real cause will be discovered.
Examining the views of Aristotle and Darwin, it can be concluded that
First, both Aristotle and Darwin accept the principle of causality and
believe that no phenomenon in the universe occurs without a cause.
Second, they are in agreement about the principle of purposefulness of the
universe. Third, for both, chance is a cause that plays a key role in the
evolutionary process. According to Aristotle, chance is not an essential
cause rather an accidental cause and gives rise to unusual things in the
natural world. However, Darwin says that wherever we do not know the
real causes or we encountered unexpected results we interpret it as
chance. Therefore, accidental causality seems meaningless to Darwin.
Fourth, natural selection as a law of nature is accepted by Aristotle and
Darwin and it can select those changes and transformations which are
necessary for the evolution of a living being. These changes such as drifts
and genetic mutations occur by chance. In other words, natural selection is
like an architect that by selecting changes and transformations, enables
the living beings to adapt to the environment, to survive, and to evolve.
Fifth, both Aristotle and Darwin consider chance as an equivalent for
human ignorance and believe that human understanding is incapable of
knowing the laws of nature. So they use chance to point out unknown
causes that act as a mystery and may be known in the future. It can be said
that the discussion of chance has two ontological and epistemological
dimensions. The epistemological dimension of chance means whether we,
as the agent of knowledge, are able to recognize chance in the natural
world or not. The fact is that there is no certain and a priori knowledge
about chance events. Accidental causes also indicate human ignorance of
real causes, and ignorance is a category related to the field of
epistemology. Therefore, this article examines epistemological dimension
of chance. It should be noted that Darwin offers another meaning of
chance, which is his own innovation, and that is that the adaptation of
beings to the environment is a matter of time and future conditions and it
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will occur by chance in the future. It means that sometimes we know the
cause of an accident but we do not know why and how it causes change and
transformation. Future events are uncertain and unpredictable and arise in
order to adapt to the environment and survival. Darwin considered the
second meaning of chance as an accident and said that the second meaning
is in fact the same as the first meaning which is probability. It seems that
the second meaning of chance which has been presented by Darwin is also
accepted by Aristotle but he did not separate these two meanings.
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خوانش ارسطویی از مفهوم شانس در نظریة تکامل داروین
*

فاطمه مشکیباف مقدم
رامین فرح

چکیده
شانس از جمله مباحثی است که در ذيل بحث علیت مطرح می¬شوود و در
آثار ارسطو و نظريه تکامل داروين از جايگاه ويژه¬ای برخوردار اسوت .بوا
بررسی دقیق می¬توان دريافت کوه معنوای شوانس از نظور دارويون ،هموان
معنای مورد پذيرش ارسطوست .شانس ،مؤثرترين عامل تغییور و دررروونی
است که باعث اصالح و سازراری و در نتیجه تکامل موجودات زنده است.
انتخاب طبیعی قانونی است که تصمیم می¬ریورد چوه موجووداتی در نوزا
برای بقاء زنده بمانند و بوه تکامول برسوند .اينکوه چگونوه و چورا تغییور و
درررونی ايجاد می¬شود و علل طبیعی تنو رسوترده موجوودات چیسوت،
امری است که برای داروين مجهول است .در حقیقت ،ناآرواهی موا از ايون
علل و عوامل ،شانس نام دارد .اين مقاله با روشی توصویفی-تحلیلوی بور آن
است تا معنای شانس در ارسطو و داروين را مورد مداقه قرار دهد و جايگاه
آن را در انتخاب طبیعی و تکامل روشن سازد.
کلید واژهها :شانس ،تکامل ،تنو زيستی ،قانون طبیعی ،درررونی ،ارسوطو،
داروين.
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 .1مقدمه
در میان فالسفه قديم کسانی چون آناکسیمندر و امپدوکلس به نظريههای تکامل
پرداختهاند ( .)Naddaf, 2003, pp.13-17نظريه آناکسیمندر که نظريهای قابل توجه
و مؤثر است ،بیان میکند زندری حیوانی در دريا آغاز شدهاست و موجودات زنده از
دريا به طرف ساحل آمده و خودشان را با زندری بر روی خشکی وفق دادند .امپدکلس
معتقد است موجودات انسانی نخستین بار درون ماهی پرورش يافتند و تنها زمانی به
ساحل آمدند که توانستند از خودشان مراقبت کنند .دلیلی وجود ندارد که آناکسیمندر
در جهانشناسی يا حیوانشناسی خود از شانس استفاده کردهباشد ( Gregory, 2007,
 .) p.45اما امپدوکلس در نظريه خود پیرامون تنو زيستی ،جايگاه قابل توجهی برای
شانس در نظر میریرد و ارسطو هم به آن اشاره دارد (ارسطو ،1434 ،ص.)13.
ارسطو ديدراه امپدوکلس درباره انتخاب طبیعی را نوعی آنتیتز در برابر ديدراه
غايتشناسانه میداند ( .)Sorabji, 1980, pp.176-181استفاده امپدوکلس از
شانس به اين معناست که موجودات زنده به طور کامالً اتفاقی به هستی آمدهاند و علت
ضروری و علت غايی ندارند .او بقاء و حیات را از آن موجودی میداند که توانايی بقاء
و زنده ماندن را داراست .اکثر زيستشناسان تکاملی معاصر از امپدوکلس پیروی کرده-
اند و هررونه علت ضروری يا علت غايی را در فرآيند تکامل منکرند .میتوان نتیجه
ررفت امپدوکلس و ارسطو در بررسی جايگاه شانس اتفاق نظر ندارند و بحثهای
اخیر ريشه در نزا اين دو بر سر معنا و جايگاه شانس دارد .در بررسی جايگاه شانس
در آراء ارسطو درمیيابیم که او شانس را مربوط به فلک مادون قمر میداند و آن را در
بستری غايتشناسانه بررسی میکند .وی معتقد است شانس يعنی تشخیص حادثه و
رويدادی معنادار ،درست زمانی که انتظار آن را نمیکشیم و پیشفرضی نسبت به آن
نداريم .او بیان میکند شانس به اين معنا در فرآيند تکامل و نزا برای بقاء از جايگاه
ويژهای برخوردار است.
داروين تکامل را محصول شانس میداند و همانند ارسطو ،شانس را در تبیینی غايت
شناسانه ارائه میدهد .وی مثال معماری را مطرح میسازد که مجبور است از سنگهايی
که از صخره پرتاب شدهاند ،برای ساختن بنايی استفاده نمايد .معمار به خاطر جهلش از
قوانین طبیعی ،شکل هر سنگ را محصول تصادف میداند؛ امّا آراهانه در جهت
اهدافش از اين سنگها استفاده میکند .در فرآيند تکامل نیز انتخاب طبیعی ،همانند
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معماری است که رانشها و جهشهای ژنتیکی تصادفی برای او در حکم مصالحی
هستند که از میان آنها رزينش میکند .رزينشی که توسط انتخاب طبیعی انجام میشود،
هدفمند است و در جهت بقاء و سازراری موجود زنده با محیط خواهدبود ( Dudley,
 .)2012, p.336-7; Darwin, 1868, I.395بنابراين ،نقش شانس در فرآيند
تکامل که ارسطو بدان قائل است و داروين هم در نظريه خود آن را به کار میبرد،
بسیار با اهمیّت است.
در اين پژوهش ،ديدراه ارسطو ،بر محور آراء «دنیل دادلی» قرار ررفت؛ زيرا وی
سعی کرده است مفهوم شانس را در فیزيک ،متافیزيک ،بیولوژی و اخالق ارسطو
رردآورد و با يکديگر مقايسه و بررسی نمايد .دادلی مدعی است که پیش از وی چنین
کاری انجام نشدهاست ( .)Dudley, 2015, p.335در تبیین مفهوم شانس داروين نیز
بر ديدراه «کريتس جانسون» تکیه بیشتری داشتهايم ،زيرا به نظر میرسد که کتاب
«تاس داروين» وی ،يکی از جامعترين آثاری است که در سالهای اخیر در اين زمینه
نگاشته شدهاست.
 .2بررسی شانس در نظر ارسطو
 .2-9اصطالحشناسی
ارسطو در کتاب دوم فیزيک يا طبیعیات (ارسطو ،1434 ،صص  )88-13در بررسی
خود پیرامون مفهوم شانس ،بین امور معمول و غیرمعمول 1فرق میرذارد .امور معمول
اموری هستند که يا همیشه ،مانند «روز در پی شب میآيد» يا اکثر مواقع ،مانند «زمستان
سرد است» ،ضرورتاً تحقق پیدا میکنند .واضح است که چنین اموری را شانسی يا
اتفاقی نمی دانیم .امور غیرمعمول اموری هستند که از روی شانس و يا از روی تصادف
رخ میدهند و همیشگی و ضروری نیستند .به منظور توضیح و تقسیم امور غیرمعمول،
ارسطو از «اتفاق»« ،2بخت» 4و «خودانگیزش» 3ياد میکند (Phys. II, x, 197a 8-
23؛ ارسطو ،1434 ،ص .)19در تبیین اين سه اصطالح ،میتوان رفت که ارسطو
«اتفاق» را به عنوان جنسی مطرح میکند که دارای دو نو است :بخت و خودانگیزش
(خود به خودی)« .بخت» در قلمرو عمل تأثیر دارد و شبیه آن در جهان طبیعی ،امر
1. Usual and unusual occurrences.
2. Chance (to automaton).
3. Luck, fortune (tuche).
4. Spontaneous, automatic.
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خودکار يا «خودانگیخته» است ( .)Allen, 2015, p.66به بیان ديگر« ،اتفاق»
اصطالحی اعم از رويدادهای ناشی از «بخت» و «خودانگیزش» است که هم میتواند
نتیجه انتخابی آراهانه باشد ،که مربوط به حوزه کنش و رفتارهای انسانی است (بخت)
و هم میتواند موارد ديگری مانند فعل موجودات بیجان ،حیوانات پست و کودکان را
که در آنها انتخاب آراهانه وجود ندارد (خودانگیزش) ،در برریرد .بنابراين« ،اتفاق» بر
خالف «بخت» ،در مورد غیر انسان و اشیاء بیجان نیز صادق است .البته «بخت» ،تنها
با فعل آراهانه مالزمت دارد؛ امّا به عنوان غايت اصلی عمل آراهانه از قبل نبوده است.
ارسطو تأثیر بخت بر اخالقیات انسان را به عوامل علّی چون طبیعت و عقل ،تحويل
میبرد ( .)Phys. II, x, 197b 4-5در تفاوت دو اصطالح «بخت» و «اتفاق» ،ارسطو
از مثال کمک میریرد .زمانی که رفته میشود اسبی به حسب اتفاق آمد و اين امر باعث
نجات او شد ،مراد از «اتفاق» يعنی «آمدن به منظور نجات» که از روی قصد ،تعقل و
انتخاب نبوده است .همچنین است سنگی که خودبهخود میافتد و به فردی اصابت می-
کند؛ حال آنکه آن سنگ به قصد اصابت به آن فرد نیفتادهاست .در اين دو مثال« ،اتفاق»
در معنای «خودانگیزش» است :خودانگیزش در حیوان و در شیء بیجان« .بخت» مانند
اينکه فردی به بازار میرود و به طور اتفاقی بدهکار خود را میبیند و پول خود را از
او پس میریرد .در اينجا علت رفتن به بازار اراده فرد است که از روی اتفاق ،بدهکار
خود را میبیند .در رويدادهای اتفاقی ،علتی خارجی همراه رفتار يا حرکت شیء بی-
جان يا فاقد عقل است که ررچه پیامدی غايتمند دارد ،ولی بالفعل غايتی ندارد و از
روی قصد نیست.
 .2-2شانس بر اساس تبیین متافیزیکی ارسطو

تبیین متافیزيکی ارسطو از اتفاق و شانس در کتاب دوم فیزيک يا طبیعیات مطرح می-
شود (ارسطو ،1434 ،صص  .)88-13اين کتاب درباره علیت است و شانس توسط
ارسطو به عنوان علتی تلقی میشود که غیر از علل اربعه است و میتواند عامل پیدايی
امور باشد ( .)Dudley, 2018, p.8در اينجا ارسطو تمامی وقايع و رويدادهای عالم
را به سه دسته تقسیم میکند:
 )1وقايع و اموری که همیشه و به يک سبک رخ میدهند مانند اينکه روز در پی
شب ،تابستان در پی بهار و مرگ در پی حیات رخ میدهد و هیچ رونه استثنايی در کار
نیست؛
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 )2وقايع و اموری که به طور معمول و به يک سبک رخ میدهند مانند اينکه آب و
هوای يونان در فصل زمستان معموالً خوب است اما استثنابردار است .مثل اينکه
زمستان امسال طوفانی است؛
 )4وقايع و اموری که غیرمعمول هستند مانند بردن التاری يا پیدا کردن رنج در
چالهای که برای کاشتن درخت حفر شدهاست .شانس و اتفاق به اين دسته تعلق دارد
(.)Phys. II, v, 196, b10-13; 196, b20; 197, a19-20
مقسم اين سه قسم ،علیت است .قسم اول به اموری اشاره دارد که ضرورتاً و به
حکم طبیعت همیشه به يک شکل خواهندبود .قسم دوم هم اشاره دارد به اموری که در
اکثر مواقع ،بر حسب ضرورت ،به يک شکل رخ میدهند .علیت در اين دو قسم ،علیت
ذاتی و ضروری است .اما قسم سوم به اموری اشاره دارد که میان آنها رابطه ضروری
برقرار نیست .فردی که چالهای حفر میکند ،هدف و قصدش کاشتن درخت است .به
عبارت ديگر همواره برای کاشت درخت ،ضرورت دارد که چالهای حفر بشود .اما حفر
چاله برای کاشت درخت ،منجر به پیدا کردن رنج نمیشود .به عبارت ديگر میان حفر
چاله و پیدا کردن رنج ،رابطه ضروری برقرار نیست و حفر چاله به طور اتفاقی و
بالعرض منجر به پیدايی رنج شدهاست .بنابراين میتوان حفر چاله را علت بالعرض
پیدايی رنج در نظر ررفت .بنابراين ،ارسطو بین دو نو علت يعنی علت ذاتی يا
ضروری و علت عرضی يا علت شانسی و اتفاقی ،فرق میرذارد .دلیل او بر وجود
شانس و اتفاق  ،بر اساس روش ديالکتیکی اوست؛ يعنی از آنجا که همگان و از جمله
اهل خرد به وجود وقايع اتفاقی اعتقاد دارند ،پس قطعاً شانس و اتفاق وجود دارد
(ارسطو ،1434 ،ص.)19
سپس ارسطو به بحث غايتمندی امور اشاره میکند و بر اساس آن تقسیمبندی
ديگری از وقايع عالم ارائه میدهد و برخی امور را دارای غايت و برخی را فاقد آن می-
داند .درمیان امور دارای غايت ،برخی وقايع بر طبق قصد مشخص روی میدهند و
برخی قصد و هدف از پیش تعیینشده ندارند ،اما غايت و «برای چیزی» در مورد آنها
صادق است (ارسطو ،1434 ،ص .)11اموری که دارای غايت معین هستند ،محصول
عقل و يا طبیعت هستند و عقل و طبیعت به عنوان علت فاعلی عمل میکنند .علت
بودن عقل و تصمیمات عقلی بشر امری واضح و آشکار است .طبیعت نیز به علل اربعه
اشاره دارد و در مورد طبیعت ،علت صوری و علت غايی و علت فاعلی يکی است .اما
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علت شانسی و اتفاقی يکی از علل اربعه نخواهدبود .بنابراين ،علت شانسی و اتفاقی
قسم ديگری از علل است که به واسطه علت ذاتی و ضروری ،معنادار و هدفمند می-
رردد و میتوان آن را علت عرضی دانست .به عنوان مثال ،پیدايش خانه يک علت
ضروری دارد و صدها علت شانسی وتصادفی را داراست (Phys. II, v, 196, b28-
 .)29بنّا علت ضروری پیدايی خانه و موسیقیدان بودن يا رنگپريده بودن او علت
تصادفی خانه است .يعنی موسیقیدان بودن يا رنگپريده بودن ،علت فاعلی يا علت
غايی پیدايی خانه نیست و اينها علل تصادفی هستند که همزمان با علت فاعلی خانه
يعنی بنّا وجود دارند اما با ساخت خانه ارتباطی ندارند (Dudley, 2012, pp.20-
.)31
شاهد مثال ديگر ارسطو ،فردی است که برای رفتن به تئاتر به مرکز خريد آمدهاست
و به طور اتفاقی بدهکار خود را مالقات میکند و بدهی خود را از او باز میستاند.
دريافت بدهی علت اصلی آمدن به مرکز خريد نیست و علت شانسی و اتفاقی آمدن به
آنجا تلقی میشود ( .)Phys. II, v, 169, b33-197اين فرد برای مالقات بدهکار
خود هیچ برنامهريزی قبلی انجام نداده و قصد و نیت اين کار را از قبل نداشتهاست.
بنابراين ،حوادث و وقايع ناشی از شانس ،به خاطر رسیدن به هدف مفروض و از پیش
تعیینشده رخ نمیدهند؛ بلکه زمانی به وقو میپیوندند که انتظار آن را نمیکشیم و از
قبل به آن علم نداريم .ارسطو معتقد است حوادث ناشی از شانس غیرقابل پیشبینی
هستند .زيرا فردی که به مرکز خريد آمده ،ممکن است قصدش رفتن به تئاتر ،دادراه،
مالقات يک دوست و يا هزاران دلیل ديگر باشد .در نتیجه بايد بگويیم شانس و علت
شانسی نتیجه و برآيند علل ضروری و ذاتی بسیار است .هر يک از اين هزاران علت
میتواند توسط اراده آزاد فرد انتخاب شود و به عنوان علت ذاتی و ضروری آمدن به
مرکز خريد باشد.
ارسطو در فصل سوم از کتاب ششم متافیزيک به حوادث و اتفاقات غیرمعمول در
عالم مادون قمر میپردازد ( .)Met. E (VI), iiiبسیاری از مفسران ارسطو معتقدند
اين فصل ،سخت و مبهم و بیان ارسطو پیرامون تصادف و اتفاق بسیار ریجکننده است
( .)Heinaman, 1985, p.317ارسطو در اين فصل بیان میکند مبادی و عللی
وجود دارد که پديد میآيند و از بین میروند .اين مبادی و علل میتوانند اتفاقی 1باشند.
1. Chance.
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در ادامه به بررسی چیستی شانس و اتفاق اشاره میکند و اينکه چرا تصادف و اتفاق
وجود دارد .او بیان میکند که هیچ علمی به اتفاق و تصادف نمیپردازد.
ارسطو معتقد است اين امور اتفاقی و تصادفی وجودی حقیقی از جنس مثل
افالطونی ندارند .اما وجودی بالقوه برای آنها مفروض است .وجود بالقوه آنها واقعی
است و نوعی ماده برای آنها پیشفرض ررفته میشود .جواهر زيربنا هستند و علت
مادی اين اتفاقات و امور تصادفیاند .بنابراين ،علل ذاتی و ضروری ،همزمان با اتفاق
موجودند و می توان نتیجه ررفت علل اتفاقی و تصادف در عالم وجود دارند .ارر علل
اتفاقی موجود نباشند ،در مثال فردی که غذای پرادويه خوردهاست و برای رفع تشنگی
به بیمارستان میرود و در بین راه به قتل میرسد ،بايد نتیجه ررفت هر که غذای
پرادويه بخورد ،به قتل خواهدرسید و هیچ احتمالی برای فروض ديگری از قبیل بیماری
باقی نخواهدماند؛ همچنین ممکن است از حوادث رذشته نسبت به ضرورت آينده
استدالل کنیم؛ حال آنکه اين موارد خالف تجربه است .ارسطو بیان میکند اينکه می-
رويیم امری راهی اوقات رخ میدهد و نه همیشه ،به وجود اتفاق اشاره دارد .چرايی
وجود چنین اموری به خاطر ماده است .ماده داشتن ،وجود و عدم وجود اشیاء را ممکن
میسازد و از ضروری بودن اشیاء جلوریری میکند.
ارسطو میرويد در بررسی سلسله علل ،از زمان حال به سمت رذشته ،اين سلسله
در جايی متوقف میشود و از يک جايی به بعد ،نمیتوان جلوتر رفت و اين به خاطر
وجود شانس و اتفاق در سلسله علل است .مثالً فردی تصمیم میریرد (علت فاعلی)
که به آتن سفر کند .به خاطر طوفان (علت تصادفی و اتفاقی) در شهر ديگری پیاده می-
شود که سنگهای مرغوب و فراوانی دارد .به خاطر وجود سنگها (علت مادی)
تصمیم میریرد در آنجا خانهای بسازد .سپس با زنی ازدواج میکند و در آن خانه
زندری می کنند .طوفان آن علت تصادفی است که اين سلسله علل را پديد آورده و اين
سلسله محدود است و از اين فراتر نمیرود .بنابراين از نظر ارسطو ،امور غیرمعمول و
ناشی از شانس ضروری نیستند ،پس آينده ،قطعی و قابل پیشبینی و پیشرويی نخواهد
بود .از نظر ارسطو علل فاعلی تأثیرشان ضروری است ولی وی منکر علیت در وقايع
اتفاقی و تصادفی است ( .)Sorabji, 1980, p.52در مثال خانه سنگی ،زمانی اين
سلسله علل ايجاد میشود که فرد تصمیم میریرد به آتن سفر کند .يعنی در رأس اين
سلسله ،علت فاعلی قرار دارد .سؤالی مطرح است و آن اينکه چرا انسان تصمیم می-
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ریرد و اين سلسله علل پديد می آيد؟ پاسخ اين است که انسان تحت تأثیر علت غايی
است وعقل بر اساس علت غايی انسان را به انجام کار هدايت میکند.
در مسیر رسیدن به هدف تعداد بیشماری از امور اتفاقی میتواند رخ دهد که قابل
تحلیل و بررسی علمی نیستند .علم ابزاری است که به انسان برای رسیدن به سعادت
کمک میکند .علم هدفمحور است و هر چه را که هدف ندارد ،دربرنمیریرد .خالصه
اينکه حوادث و اتفاقات ،ضروری نیستند و قابلیت پیشبینی و پیشرويی را ندارند؛
علی رغم اينکه نظم و قاعده در عالم وجود دارد و اين نظم و قاعده وجود عقل و
استدالل را ممکن میسازد ،اما تمامی علل و حوادث ضروری نیستند ( Dudley,
.)2012, pp.286-317
بنابراين شانس از نظر ارسطو اصطالحی است که زمانی به کار میرود که علتی
ضروری و ذاتی برای رسیدن به هدفی معین وجود دارد و در اين بستر حادثهای اتفاقی
و غیرمعمول در راستای آن هدف رخ میدهد که علتش شانس است نه آن علت
ضروری و اصلی .اکنون میتوان علت مخالفت ارسطو با دموکريتوس را دريافت
( .)Phys. II, VI, 198, a9-13دموکريتوس اتمیمذهب قائل است که اصل پیدايش
جهان ،مولود شانس و خودانگیزش است و علت فاعلی ندارد ،اما در درون اين جهان
هیچ حادثهای ناشی از شانس نخواهدبود و هر چه اتفاق میافتد ،دارای علتی اصلی و
ضروری است ( .)Guthrie,1965 , II, pp.159-164در مقابل ،ارسطو پاسخ می-
دهد اين نظر خالف واقع است؛ زيرا در درون عالم حوادث بسیاری را میبینیم که
ناشی از شانس است و شانس علت پیدايی آنهاست ،اما نظم عالم نمیتواند مولود
شانس باشد .پس اصل پیدايی عالم دارای علت ضروری و حقیقی است که ارسطو آن
را محرک بالمتحرک مینامد که از علیت غائی برخوردار است ( Dudley, 2012,
.)pp.144-152
 .2-8شانس ارسطویی در بستر طبیعت
ارسطو در کتاب هفتم متافیزيک مینويسد تنها سه علت برای پديدهها متصور است:
طبیعت ،صنعت و شانس ،و شانس علتی است که دو علت ديگر يعنی صنعت و طبیعت
را همراهی میکند ( .)Met. Z, VII, 1032, a12-13مراد از صنعت هم در اينجا
يعنی هرچه توسط بشر به وجود آيد .اکنون به بررسی شانس در بستر طبیعت می-
پردازيم .از نظر ارسطو ،طبیعت شامل موجودات زنده و غیرزنده میشود و خداوند و

خوانش ارسطويی از مفهوم شانس در نظرية تکامل داروين

423

مصنوعات بشری ،از دايره طبیعت خارجند .موجودات غیرزنده دارای طبیعتند؛ زيرا
دارای صیرورت هستند و تالش میکنند به جايگاه حقیقی خود بر اساس طبیعتشان
برسند ( .)Met. IX, Viii, 1050, b22-30آب و خاک سنگین هستند و میل به
سمت پائین دارند و هوا و آتش سبک هستند و تالش میکنند به سمت باال بروند .پس
ارسطو نتیجه می ریرد هر چیزی در طبیعت دارای هدفی است .موجودات زنده نیز،
تالش میکنند کاملترين شکل خود را به دست آورند و تا زمانی که ممکن است در
کاملترين شکل خود باقی بمانند .با اين توضیح ديگر جايی برای شانس در طبیعت
نمیماند .زيرا آنچه بر اساس شانس رخ میدهد غیرمعمول است ،قاعدهمند نیست و به
يک شکل اتفاق نمیافتد .حال آنکه امور طبیعی قاعدهمندند و به يک شکل واقع می-
شوند.
ارسطو بیان میدارد هر چیزی در طبیعت بوسیله نوعی از ضرورت پديده آمدهاست
و بین دو نو ضرورت مطلق و ضرورت مفروض 1تمايز قائل است .ضرورت مطلق در
جايی است که تغییر و درررونی در کار نیست مثل رياضیات و هندسه ( Phys. II,
 .)IX, 200, a15-18ضرورت مفروض هم يعنی هنگامی که هدف مشخص شود،
ابزار رسیدن به آن هدف نیز ضروری میرردد .اين نو از ضرورت در طبیعت و
صنعت يافت میشود .انسان در ابتدا تصمیم میریرد که به چیزی میخواهد دست پیدا
کند ،سپس ابزار و طريق رسیدن به آن هدف ضرورت میيابد .در مورد طبیعت نیز
چنین است و هر موجود زندهای از ابتدای حیات خود ،هدف مشخصی دارد مانند دانه
بلوط که هدفش تبديل شدن به در خت بلوط است و چون اين درخت بلوط بالقوه
موجود است پس دانه به شرط عدم مانع ،بايد به درخت تبديل رردد ( Dudley,
.)2012, pp.108-109
در مورد طبیعت بايد متذکر شد که طبیعت امری هوشمند و دارای عقل و استدالل
نیست .مثل پرنده يا عنکبوتی که النه میسازد بدون اينکه استداللی برای اين کار خود
داشتهباشد يا تعقلی در کار باشد و در عین حال عمل او دارای هدف ومعنادار است،
رويی تعقل و خردی ورای کار او حضور دارد .در اين موارد منشأ هدف و هدفمندی،
امری غیرمادی يعنی نفس 2است .ارسطو معتقد است تمام موجودات زنده دارای نفس
1. Absolute and hypothetical necessity.
2. Soul.
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هستند؛ زيرا همه آنها هدفمند هستند و هدف داشتن با اصطالحات مادی قابل توضیح
نیست و اصلی غیرمادی يعنی نفس را میطلبد .اولین هدف موجود زنده حفظ حیات و
بقاء خود است و به اين منظور به غذا ،به دفا از خود در برابر متجاوز ،درمان بیماری
و تولید مثل نیازمند است که با کمک نفس به اين هدف دست میيابد.
او متذکر می شود که همواره چنین نیست که موجودات زنده به اهداف خود برسند.
جواهری ناشی از شانس وجود دارند که در تقابل با طبیعت شکل ررفتهاند ( Phys.
 .)Ii, VI, 197, b34; De Gen. An. IV, iii-ivجواهر ناشی از شانس دو نو
هستند:
1
الف) موجودات عجیب وغیرمعمول  .اين جواهر ،مواردی هستند که شبیه والدين
خود نیستند و به هدفی که مطلوب طبیعت بوده ،نرسیدهاند؛ مانند دوقلوهای به هم
چسبیده ،حیوانات ناقص الخلقه ،حیواناتی با عضو اضافه ،حیواناتی با شکل غیرمعمول
و تومورها .اين موجودات عجیب و غیرمعمول ،پیامد ضروری و اجتنابناپذيری هستند
که در فرآيند رسیدن به هدف متعارف طبیعت ،به طور اتفاقی و شانسی پديد آمدهاند.
ارسطو به بررسی علت پیدايش موجودات عجیب و غیرمعمول میپردازد .علت
پیدايش موجودات غیرمعمول بماهو جوهر ،علل اربعه است همانطور که در هر جوهر
طبیعی يافت می شود .اما علت پیدايش موجودات غیرمعمول بماهو غیرمعمول اينگونه
است که در آنها آنچه اصل است تخم مذکر است که علت صوری لحاظ میشود و
تمام صفات و ويژریهای والدين را يا به عبارت دقیقتر طبیعت را ،به مولود بعدی
منتقل میکند .تخم مؤنث ،در حکم علت مادی است و علت صوری بر علت مادی
نظارت و کنترل دارد .اين موجود عجیب و غیرمعمول زمانی پديد میآيد که علت
صوری کنترل کافی بر علت مادی نداشتهباشد و علت کنترل کافی نداشتن ،يا اين است
که علت صوری يعنی تخم مذکر حرارت کافی ندارد و يا علت مادی يعنی تخم مؤنث
سرد است و درست عمل نمیکند ( .)De Gen. An. IV, I, 766, a15-22ارسطو
درباره علت پیدايش اين موجودات غیرمعمول و عجیب نظر قطعی نمیدهد و راه را
برای پاسخهای بعدی باز میرذارد ( .)Dudley, 2012, pp.165-172بايد توجه
داشت که از نظر ارسطو علت صوری همان علت فاعلی و علت غائی است .تخم مذکر،

1. Monsters.
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صورت را بالقوه داراست و آن را به تخم مؤنث به عنوان ماده منتقل میکند ( Met. H,
.)IV, 1044, a34
ب) موجودات خود به خودی .1اين جواهر ،خود به خودی و بدون مداخله امور
ديگر در طبیعت پديد میآيند .نه از والدينی مانند خود نشأت میریرند و نه مولودی
مانند خود تولید میکنند .مثل جیرجیرک که رفته میشود بدون مداخله جیرجیرک نر،
باردار میشود ( )Hist. An. X, VI, 637, b18و يا آب چشمهها و رودخانهها که
بدون مداخله عامل بیرونی و به شکل خود به خودی در جريان است ( Meteor. II,
 .)I, 353, b28در موجودات خود به خودی تخم اولیهای که حامل طبیعت باشد و آن
را به مولود بعدی منتقل کند ،وجود ندارد .از نظر ارسطو موجودات خود به خودی
دارای غايت و هدف هستند و توسط شانس پديد میآيند .اين موجودات زندهاند و
نفس دارند و نفس در آنها همان علت صوری ،فاعلی و غائی است .مسأله اينجاست که
منشأ اين نفس و علت صوری چیست؟ در مورد موجودات خود به خودی ،منشأ
پیدايش نفس در آنها نفس موجود در ماده اولیه آنهاست .ماده اولیه اين موجودات
مايعی است که توسط خورشید ررم میشود و حباب کفداری شکل میریرد که هوا را
در درون خود دارد و اين هوا دربردارنده نفس است .نفس موجود دراين حباب ،علت
صوری است که اندامهای موجود خود به خودی را شکل میبخشد .اين حباب همانند
رحم عمل میکند و تنو اين موجودات خود به خودی بستگی دارد به جايی که اين
حباب شکل میریرد و به مادهای که در اين حباب جای میریرد و از اين ماده مولود
جديد تشکیل میشود ( .)De Gen. An. III, xi, 762, a12-27در اين موجودات،
علت صوری ،هوای محبوس در حباب و علت مادی ،مايع اولیهای است که حباب از
آن تشکیل میشود .علت فاعلی ،حرارت و ررمای خورشید است که ارر نباشد ،علت
صوری و مادی هم نخواهدبود (.)Dudley, 2012, pp.172-185
خالصه اينکه تمامی موجودات زنده دارای جوهرند و در تالشند تا به سعادت و
کامل ترين شکل ممکن خود دست يابند و تا زمانی که ممکن است در بهترين و تکامل-
يافته ترين شکل خود باقی بمانند .از نظر ارسطو تمامی موجودات زنده دارای غايت و
هدف هستند و برای رسیدن به آن در تالشند؛ آن غايت و هدف عبارت است از بقاء.
جهش ژنتیکی وتغییر و درررونی در طبیعت ،علت اولیه رسیدن به تکامل و بقاء است
1. Spontaneous generation.
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که از طريق شانس و انتخاب طبیعی 1رخ میدهد .بنابراين بقاء و نزا برای بقاء ،به
شانس و انتخاب طبیعی بستگی دارد و میتواند اثر مثبت يا منفی در بقاء داشتهباشد.
انتخاب طبیعی به دو دلیل هدفمند است :اوالً درتناسب و کیفیت تولید نسل اثررذار
است؛ ثانیاً در بقاء اين تناسب و کیفیت مؤثر است (.)Ayala, 1970, pp.1-15
بنابراين ،تغییر و درررونی که همراه با فرآيند انتخاب طبیعی رخ میدهد ،قدم اول برای
تکامل است که بوسیله شانس اتفاق میافتد و اين است نقش شانس در فرآيند تکامل
که ارسطو بدان قائل است.
 .8بررسی شانس در نظریه تکامل داروین

امروزه ،بررسی جايگاه شانس در نظريه تکامل ،يکی ازمباحث مورد توجه در زيست-
شناسی تکاملی است ( .)Beatty, 1984, p.183پس از امپدکلس و ارسطو ،داروين
نخستین کسی است که به جايگاه شانس در زيستشناسی تکاملی توجه دارد و شانس
را فاکتور اصلی تکامل برمیشمرد .بر اساس تبیین داروين ،نظريه تکامل قائل است که
مکانیزم انتخاب طبیعی تغییرات و درررونیهايی را به واسطه شانس در جاندارانی که
برای بقاء انتخاب شدهاند ،پديد میآورد .در اين نظريه چهار فاکتور بنیادين وجود دارد:
الف .درررونی و تغییر2؛ يعنی تمام موجوداتی که تولید مثل دارند ،فرزندان و اعقابی
دارند که با آنها ،هر چند اندک ،متفاوتند .فرزندانی با پاهای بلندتر يا منقار کوتاهتر.
داروين بیان میدارد که نمیدانم چرا و چگونه اين درررونیها اتفاق میافتد و اينکه
چگونه فرزند با والدين خود متفاوت باشد ،قابل پیشبینی نخواهدبود .داروين تفاوت
فرزند و والدين را ناشی از شانس میداند .ب .وراثت4؛ نسل بعدی اين تغییرات و
درررونیها را از طريق وراثت به ارث میبرد .يعنی پاهای بلندتر يا منقار کوتاهتر از
طريق وراثت منتقل میشود .ج .تناز بقاء3؛ در هر نو و رونهای از موجودات زنده،
میزان تولید مثل بیشتر از میزان منابعی است که برای بقاء به آن نیاز دارند و قانون
زندری اين است که بخشی از آن موجودات از بین میروند .ارر اين سه فاکتور در
طبیعت رخ دهد ،انتخاب طبیعی هم رخ خواهدداد .د .انتخاب طبیعی؛ اين فاکتور
مشخص میکند که چه موجودی برنده نزا برای بقاء خواهدبود .آن موجوداتی که در
1. Natural selection.
2. Variation.
3. Heritability.
4. Competition for Survival.
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جهت مطلوب تغییر کنند و درررونی متناسب با شرايط را بپذيرند ،زنده خواهندماند.
مانند موجوداتی که در هوای سرد زندری میکنند و آن دسته از ايشان که موی بلندتری
دارند ،در برابر سرما مقاومترند و توسط طبیعت برای بقاء و ادامه حیات انتخاب می-
شوند.اين ويژری به نسل بعدی نیز ،منتقل میشود ( Johnson, 2015, pp. xiv-
.)xv
با بررسی اين چهار فاکتور جايگاه محوری شانس در نظريه تکامل مشخص میرردد
و ما در اين مقاله به بررسی آن میپردازيم.
 .8-9معنای شانس
شانس در تفکر داروين ،دو کاربرد دارد :شانس به عنوان احتمال 1و شانس به عنوان
تصادف .2قبل از بررسی اين دو ،ذکر يک نکته ضروری است و آن اينکه داروين اغلب
واژه شانس را به کار میبرد تا منشأ و ريشه تغییرات و درررونیها را توضیح دهد و
اشاره میکند واژه شانس به غفلت و جهل ما اشاره دارد؛ يعنی ارر از طبیعت بیشتر
بدانیم ،میتوان واژه شانس را حذف کرد .با اين توضیح ،عدهای معتقدند نظر داروين با
وجود «نظمدهندهای آراه» 4سازرار است و میتوان در نظريه او نقشی برای «خالق» 3در
نظر ررفت؛ اما عدهای ديگر معتقدند ارر با افزايش علم و پیشرفت علمی بتوان شانس
را حذف کرد و علت حقیقی آن پديده را جايگزين کرد ،نمیتوان نقشی برای خدا در
نظريه او قائل شد ( .)Johnson, 2015, pp.2-3در روزرار داروين مرسوم بود که
با تبیین و توضیح علمی به عرصه ناشناختهها قدم میرذاشتند و داروين هم بر همین
مشرب ،آنجا که علل حقیقی درررونیها را نمیداند ،از شانس نام میبرد و شانس را
علت پديدههايی می داند که علت حقیقی آنها و شرايط ضروری پیدايش آنها هنوز
کشف نشدهاست ( .)Hodge, 1977, p.242اين ديدراه امروزه نیز طرفدارانی دارد
که جايگاه شانس را با پیشرفت و افزايش علم قابل تقلیل میدانند ( Gigerenzer et
.)al, 1989, p.171
 .8-9-9شانس به عنوان احتمال
1. Probability or likelihood.
2. Randomness.
3. Intelligent Designer.
4. Creative Force.
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از نظر داروين برخی موجودات زنده شانس بیشتری برای بقاء نسبت به ديگر
موجودات دارند .بقاء به اين معنا که آن موجودات از ويژریهای ساختاری و رفتاری
خاصی برخوردارند که میتوانند در محیطی که در آن به سر میبرند ،با موفقیت زندری
کنند .اين همان «سازراری» 1است .هر چه اين سازراری بیشتر باشد ،شانس بیشتری
برای بقاء وجود دارد .شانس در اينجا به معنای احتمال است .احتمال در موقعیتهای
مختلفی از زندری روزمره نقش دارد .مثال معروف همان مثال ارسطو در کتاب فیزيک
است که در باال بیان شد .مثال به اينکه فردی به مرکز خريد میرود و به طور اتفاقی و
بدون انتظار قبلی بدهکار خود را مالقات میکند و بدهیاش را از او میستاند .در اين
مثال احتمال چنین مالقاتی بسیار کم است اما غیرممکن نیست .دامنه تغییر احتمال،
شامل احتمال بسیار ضعیف تا احتمال بسیار قوی است ،اما در هر شدتی ،باز هم شانس
خواهدبود؛ به اين معنا که نتايج از قبل ،به طور قطعی و يقینی مشخص و شناختهشده
نیست .شانس به شانس خوب و بد تقسیم میشود و تقريبا شانس خنثی استفاده نمی-
شود .داروين در بحث تناز بقاء ،شانس را در معنای « »Accidentبه کار میبرد تا به
نتايجی اشاره کند که برای بقاء موجود زنده خوب است .وقتی میرويیم موجود زنده از
شانس خوبی برخوردار است ،يعنی شانس بهرهمندی از صفات و ويژریهای ضروری
جهت سازراری با محیط و بقاء را داراست .اين صفات و ويژریها سبب شکست دادن
رقبا خواهدبود .ارر اين ويژریها از او ررفتهشود ،نابود خواهدشد و میدان را به رقبای
خود وارذار خواهدنمود .بايد توجه داشت که خوب و بد بودن شانس در اينجا از
ارزش اخالقی برخوردار نیست ( .)Johnson, 2015, pp.3-5شانس به معنای
احتمال میتواند با دو مفهوم مهارت و قانون در تعامل باشد.
 .8-9-9-9شانس و مهارت
در هر حادثهای که شانس دخیل است ،اين احتمال وجود دارد که آن حادثه تحت تأثیر
عاملیت 2نیز قرار ریرد .مسابقات ورزشی را در نظر بگیريد .به عنوان نمونه در مسابقات
تنیس ،روند مسابقات به رونهای طراحی شدهاست که نقش احتمال و شانس را در
برنده شدن به حداقل برساند و برنده نهايی مسابقات ،ورزشکاری باشد که از باالترين
درجه مهارت برخوردار است .اما همیشه امور غیرمنتظرهای وجود دارد که ممکن است
1. Adaptedness.
2. Agency.
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مانع برنده شدن ماهرترين ورزشکار بشود .اين امور غیرمنتظره همان شانس به معنای
احتمال است .مثالً در روز مسابقه ،آن ورزشکار سرما بخورد و اين امر بر کیفیت
مهارت او و در نتیجه عدم پیروزی وی اثر بگذارد (.)Dennett, 1995, pp.52-55
در عرصه سیاست و اقتصاد نیز ،شاهد رقابت شانس و مهارت هستیم .هنگامی که
شانس تحت تأثیر مهارت انسانی قرار میریرد ،ضريب تأثیر آن کاهش میيابد .نمونه
اين امر را در پیشبینیهای هواشناسی میتوان ديد .هواشناسی علمی است که تالش
میکند تا با استفاده از روشهای پیچیده و دقیق ،وضعیت آب و هوايی را پیشبینی کند
و در اين پیشبینیها همیشه جايی برای شانس و احتمال میرذارد .مثالً میرويد فردا
به احتمال هفتاد درصد باران خواهدباريد .مهارتی که در پیشبینی آب و هوا به کار می-
رود ،دقت پیشبینیها را افزايش میدهد و به نوعی سعی دارد شانس و احتمال را
تحت کنترل در بیاورد ،اما هررز نمیتواند ضريب تأثیر شانس و احتمال را به صفر
برساند .زيرا حوادثی مانند آب و هوا چنان پیچیده ومتأثر از متغیرهای رونارون هستند
که نمیتوان با استفاده از مهارت انسان ضريب تأثیر شانس را درآنها به صفر رساند
(.)Johnson, 2015, p.6
رقابت شانس و مهارت ،میان موجودات زنده غیرانسانی هم وجود دارد .هر رونه
رفتار غیرغريزی که از حیواناتی چون برخی پستانداران يا برخی پرندران سر بزند،
نوعی مهارت خواهدبود .مهارت به معنای رفتار غیرغريزی ،در ریاهان ،باکتریها و
نمرويان وجود ندارد .البته مهارت مرزهای مشخصی ندارد و میتوان با کمی اغماض،
تمامی رفتارهايی را که به موجود زنده اجازه ادامه حیات میدهد و او را در نزا برای
بقاء موفق میدارد ،مهارت نامید .خالصه اينکه شانس به عنوان احتمال بقاء در نقطه
مقابل مهارت قرار دارد .هر چه شانس بیشتر باشد ،مهارت کمتر است و هر چه مهارت
بیشتر باشد شانس قلمرو محدودتر و ضريب تأثیر کمتری خواهدداشت ( Johnson,
.)2015, pp.6-7
 .8-9-9-2شانس و قانون
همیشه اين چنین نیست که بین مهارت و شانس رقابت باشد .راهی فقط میخواهیم
بدانیم که در آينده چه اتفاقی خواهدافتاد .مثالً آيا خورشید فردا طلو خواهد کرد؟ ارر
بدون چتر زير باران بروم خیس خواهمشد؟ پاسخ ما به سؤاالتی از اين دست ،حدس-
هايی خواهدبود که میتوانند صحیح يا غلط باشند .به عنوان مثال من حدس میزنم که
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خورشید فردا طلو نخواهدکرد .حدس صحیح يا غلط من در پاسخ به اين سؤاالت،
تأثیری در بقاء و ادامه حیات من ندارد و میان شانس و قانون هم رقابتی در کار نیست.
حوادث طبیعی آينده ممکن است توسط اموری ممکن و پیشبینی نشده مورد مداخله
قرار ریرند .مثالً خورشید فردا طلو نکند و امروز آخرين روز حیاتش باشد و يا باران
ديگر باعث خیس شدن نشود .ما هررز يقین مطلق نسبت به حوادث آينده نداريم و
همواره شانس به معنای احتمال در حوادث طبیعی باقی میماند .براين اساس ،هیچ اصل
ثابت و تغییرناپذيری وجود ندارد و قوانین طبیعی 1اموری بیمعنا هستند .تغییرپذيری و
شانس در حوادث طبیعی دو جهت کلی دارد؛ يکی اينکه هیچ يک از دو حادثه طبیعی
از همه جهات عین يکديگر نیستند و حداقل تفاوت میان آنها در زمان و مکان است.
پس در نظر ررفتن اصلی کلی و ثابت میان آنها تناقض است .دوم اينکه برای بشر
غیرممکن خواهدبود که بتواند تمامی شرايط و عوامل مؤثر بر حادثه را توصیف کند و
براساس آن قانونی ثابت و تغییرناپذير ارائه دهد.
با اين حال ،ارر معیارهای ارائه قانون علمی را از اين محدوديت خارج کنیم و اجازه
دهیم که اين قوانین از قطعیت و جامعیت آرمانررايانه فاصله بگیرند ،میتوان قوانین
علمی را کشف و ارائه کرد .اين قانون طبیعی که خورشید هر روز صبح طلو
خواهدکرد ،از جمله قوانینی است که تغییرناپذيری و ثبات را با درصد بسیار بااليی می-
توان به آن نسبت داد؛ اما دامنه شانس به معنای احتمال بسیار وسیع و نامحدود است و
احتمال خدشه پذيری اين قانون هرچند با درصد بسیار ناچیزی ،همچنان وجود دارد
(.)Johnson, 2015, pp.7-8
 .8-9-9-8داروین و شانس به معنای احتمال
اعتقاد داروين مبنی بر اينکه برخی موجودات زنده «شانس» بیشتری برای ادامه حیات
دارند ،به دو نکته اشاره دارد :اول اينکه وقو برخی حوادث از احتمال بیشتری
برخوردار است و دوم اينکه نمیتوان هیچ حادثهای را قبل از وقوعش با قطعیت و
يقین پیشبینی کرد .با اين حال ،او وجود قوانین ثابت در طبیعت را میپذيرد و در عین
حال معتقد است که مواردی را در طبیعت مشاهده میکنیم که از الگوهای ارائهشده در
اين قوانین ثابت پیروی نمیکنند.
1. Natural laws.
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توضیح اينکه داروين در آغاز مطالعات خود معتقد بود که قوانین طبیعت محصول
خلقت الهی است؛ پس بايد ثابت و قطعی باشند .او در يادداشتهای خود مینويسد
که مطالعات جانورشناسی در جزائر راالپارو نشان میدهد خالقی الهی بر اساس قوانین
ثابت ،اين مجموعه را خلق کردهاست ( .)Darwin, 1987, B-98از آنجا که قوانین
طبیعی توسط خالقی الهی خلق شدهاند ،پس کامل و بینقص هستند ،استثنابردار نیستند
و منجر به پیدايش اَشکال و انوا در رذشته ،حال و آينده میشوند ( Darwin,
 .)1987, D-36درک اينکه چرا و به خاطر چه چیزی خداوند اين قوانین را خلق
کردهاست ،کار سادهای نیست .داروين بیان میدارد که انقراض تعداد زيادی از
پستانداران ،بخشی از نظم طبیعی است و اين انقراض به معنای نبود قوانین الهی
نخواهدبود ( .)Darwin, 1987, D-72با اين توضیح ،ديگر جايی برای شانس باقی
نمیماند و نمیتوان رفت شانس باعث پیدايش پر در کبوترهاست و انوا مختلف
کبوتر به سبب شانس پديد آمدهاند (.)Darwin, 1987, N-100-101
بنابراين ،داروين در آغاز بر اساس باور به خداوند ،شانس را از دايره طبیعت خارج
میکند و تالش میکند قوانین ضروری طبیعت را که مخلوق خداوند هستند ،کشف
نمايد .اما در ادامه مسیر از اعتقاد به وجود خداوند و اينکه قوانین طبیعت ،مخلوق بی-
عیب و نقص او باشند ،دست می کشد .با اين حال همچنان باور دارد که قوانینی ثابت و
کلی در طبیعت وجود دارد ( )Darwin, 1958, p.87و تنها فايده کشف قوانین را،
پیشبینی حوادث آينده میداند ( .)Darwin, 1987, D-67يکی از اين قوانین ،قانون
انتخاب طبیعی است و داروين بر اساس اين قانون ،شانس به معنای احتمال را در
طبیعت وارد می کند .بنابراين داروين متدين جايگاهی برای شانس قائل نیست و داروين
غیرمتدين جايگاهی برای شانس در نظر میریرد .توضیح اينکه قانون انتخاب طبیعی
بیان میدارد موجوداتی که سازراری بیشتری با محیط دارند ،شانس بهتری برای ادامه
حیات خواهدداشت و در تناز برای بقاء پیروز خواهندشد .عبارت «شانس بهتر» در
اين قانون ،به معنای احتمال است و اينکه در پیشبینی حوادث طبیعی آينده ،نمیتوان با
قطعیت حکم داد .اين به معنای نقص قوانین کلی طبیعی و استنثاپذير بودن آنها نیست؛
بلکه به سبب جهل انسان و ناتوانی فاهمه بشر در درک کامل قوانین طبیعت است
(داروين ،1489 ،ص .)189ارر بشر قادر به درک کامل قوانین طبیعی بود ،هیچ استثنائی
در قانون انتخاب طبیعی کشف نمیکرد (.)Johnson, 2015, pp.9-11
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 .8-9-2شانس به عنوان تصادف
شانس به عنوان تصادف ،نمونهای از شانس به عنوان احتمال است با اين تفاوت که
شانس به معنای تصادف زمینه را برای پیدايش مسائل جديدی فراهم میکند که مورد
توجه داروين است .شانس به عنوان تصادف در نظريه داروين ،در بررسی علل تفاوت
و درررونی میان موجود بالغ و فرزند او نمود میيابد .طبیعتررايان عصر داروين
معتقد بودند که هر موجود بالغی فرزندی همانند خود را تولید میکند .1اما داروين
برخالف ديگر همعصران خود ،نظريهاش را بر اين اصل که «موجود بالغ ،فرزندی
غیرهمانند به خود تولید میکند» ،2استوار کرد و مدعی شد که بدون اين اصل ،تکامل
ممکن نیست .داروين علت اين تغییر و درررونی را در ابتدا به خلقت خداوند نسبت
داد و بعد از اينکه از اين اعتقاد دست برداشت ،اين تغییر و درررونی را به علل
شناختهشده ،قوانین موجود در طبیعت و علل ناشناخته منتسب نمود .اين علل ناشناخته،
عللی هستند که در حال حاضر نسبت به آنها جهل داريم و ممکن است در آينده آنها را
بشناسیم که از آن به شانس تعبیر میشود ( .)Johnson, 2015, p.54شانس در اينجا
به معنای تصادف است .البته شانس به معنای تصادف ،به معنای نبود علت نیست .زيرا
داروين در سرتاسر آثار خود بر وجود علت در هر پديدهای تأکید دارد .عالوه براين،
شانس به معنای تغییر و درررونی در هر جهت 4و در هر درجهای 3نیست ( Ghiselin,
)1997, p.157؛ بلکه دارای محدوديتهای متعددی چون محدويت تاريخی ،فیزيکی
و زيستی است .شانس به معنای تصادف ،به اين معناست که سازراری موجودات با
محیط از قبل تحقق ندارد و موجودات در زمان آينده و برحسب نیاز ،با محیط سازرار
میشوند و تغییر و درررونی را میپذيرند .اين تغییر و درررونی کامالً تصادفی است.
برخی از اين تغییر و درررونیها برای بقاء و سازراری با محیط ،مطلوب ،برخی
نامطلوب و برخی هم خنثی هستند .خنثی به اين معنا که در بقاء موجود زنده اثری
ندارند؛ نه به بقاء کمک میکنند و نه مانع بقاء هستند.
بنابراين ،شانس به معنای تصادف ،عبارت است از« :درررونیهايی که در زمان آينده
و برحسب نیاز ،جهت سازراری با محیط و در نتیجه حفظ بقاء در موجود زنده پديد
1. Like produces like.
2. Like produces unlike.
3. Direction.
4. Degree.
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میآيد» .نقش شانس در طبیعت به اين معنا ،بزرگترين کشف داروين است
( .)Johnson, 2015, p.14شانس به اين معنا در نظريه تکامل نقش محوری دارد و
برخی از موارد کاربرد آن توسط خود داروين بیان شده مانند انتخاب طبیعی اما موارد
بسیاری هم وجود دارد که پس از داروين مطرح شدهاست .به عنوان مثال داروين با ژن
و  DNAآشنايی نداشتهاست و زيستشناسی معاصر حول مسأله جهش ژنتیکی می-
چرخد و شانس در جهش ژنتیکی نقش اصلی را بازی میکند.
 .8-2شانس و داروین
در اين قسمت به بررسی جايگاه شانس در تبیین داروين از نظريه تکامل اشاره میکنیم.
 .8-2-9حمل و نقل شانسی1

داروين به توزيع و پراکندری موجودات در مناطق جغرافیايی مختلف اشاره دارد و
معتقد است الگوی اين توزيع و پراکندری قابل پیشبینی نیست .اينکه چرا پستانداران
بر روی قارهها و نه در جزيره زندری میکنند ( ،)Darwin, 1987, B-81اينکه
موجودات ساکن در يک محیط زيستی با موجودات ساکن در محیط زيستی ديگر
متفاوتند ( ،)Ibid, B-158اينکه در هر محیط زيستی ،با موجوداتی مواجهیم که با
ساکنین آنجا به لحاظ فیزيولوژيکی ناسازرارند ( )Ibid, B-115و مشاهداتی از اين
دست ،تأيید میکند که حمل و نقل موجودات از يک مکان به مکان ديگر تصوری
صحیح است .اين حمل و نقل موجودات به طرق مختلفی رخ میدهد و در توزيع
جغرافیايی موجودات سهیم است .به عنوان نمونه تخم ریاهان از طريق جريان اقیانوس-
ها،رودخانهها ،طوفان ،پرندران و حیوانات خزدار و حتی انسان از سرزمینی به سرزمین
ديگر منتقل میشود ( ;Lyell, 1837, vol.3, pp.134-135; p.140;p.159
 .)vol.2, p.84اين انتقال اينگونه نیست که از قبل طراحی شدهباشد و امری تصادفی
است ( .)Lyell, 1837, vol.2, p.76داروين به اين مسأله توجه دارد ،زيرا منشأ
انوا در نظريه تکامل دارای اهمیت است .او در کتاب خود ،نمونههايی را میآورد
( )Darwin, 1987, B-10, B-81, B-102و ايده حمل و نقل شانسی را میپذيرد
و در پاسخ به علت و ابزار انتقال ریاهان و حیوانات از مکانی به مکان ديگر ،جواب
«نمیدانم» را برمیرزيند ( .)Ibid, B-194اين جواب نشاندهنده جهل ما نسبت به
1. Chance Transport.
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علت و ابزار حقیقی است  .يعنی ممکن است در آينده به علت و يا قانون اين انتقال
دست يابیم .واژه «شانس» زمانی به کار میرود که نسبت به علت يا قانون جهل داريم
(.)Johnson, 2015, p.35
 .8-2-2علل و قوانین دگرگونی و تغییر
داروين در پنج فصل اول کتاب منشأ انوا به بررسی علل و قوانین تغییر و درررونی
میپردازد( .)Darwin, 1959, ch.1-5اينکه موجودات زنده چرا ،چگونه و چه
زمانی تغییر و درررونی را میپذيرند ،داروين را به بررسی علل و قوانین تغییر می-
کشاند .تغییر عنصر اصلی تکامل است و موجودات طبیعی اين تغییر را میپذيرند .اين
تغییرات توسط طبیعت و انتخاب طبیعی در موجودات پديد میآيد و جهت و شدت
تکامل را معین میسازد .داروين معتقد است فرآيندهای طبیعی دارای علت هستند و
براساس قوانین پديد میآيند .در اينجا به بررسی علل و قوانین تغییر میپردازيم.
علل تغییر و درررونی راهی علل شناختهشده و راهی علل ناشناخته هستند؛ و
راهی در بررسی تغییر و درررونی با قوانینی مواجه هستیم که علت نیستند اما با علت
همراهی میکنند.
 .8-2-2-9علل شناختهشده
علل شناختهشده دو قسم است؛ يا علل اررانیک و يا علل فیزيکی .علل اررانیک هم به
دو قسم مستقیم و غیرمستقیم تقسیم میشود .توضیح اينکه مراد از علل اررانیک ،عللی
است که بر ساختار اررانیک موجودات اثررذار است .تنها علتی که بر ساختار اررانیک
موجودات تأثیر دارد ،محیط زيست است .مانند آب و هوای سردتر که علت موهای
بلندتر است .داروين معتقد است شرايط فیزيکی بیرونی ،علت مستقیم تغییر و درررونی
است .راهی شرايط فیزيکی بیرونی ،تأثیر غیرمستقیم بر تغییر در ساختار اررانیک
موجودات دارد .تأثیر غیرمستقیم به اين شکل که بر سیستم تولید مثل والدين اثر می-
رذارد و اين باعث پیدايی تغییرات در فرزندان و ايجاد فرزندان اصالحشده و تکامل-
يافته میشود (.)Ibid, p.276: V.8
نو ديگر علل شناختهشده ،علل فیزيکی يا علل مکانیکی است .اين علل در يک
بخش يا يک اندام از موجود زنده تغییری ايجاد میکنند و اين تغییر باعث ايجاد تغییر
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ديگری در بخشی ديگر از آن موجود میشود .مثالً به خاطر جذب مواد غذايی توسط
يک بخش ،بخش يا اندام ديگر بزرگتر میشود (.)Ibid, p.318: V.291-293
 .8-2-2-2قوانین

برخی قوانین مربوط به تغییر و درررونی ،علت نیستند بلکه فقط با علت همراهی می-
کنند .اين قوانین برای داروين بسیار اهمیت دارند و بسیاری از آنها از دايره فهم و
شناخت ما خارجند .در اينجا علتی برای تغییر و درررونی بیان نشدهاست بلکه به
شرايطی اشاره دارد که تحت تأثیر آن شرايط ،تغییر رخ میدهد .علت همان شرايط
ضروری و کافی برای پديد آمدن يک پديده است؛ اما قانون ضرورتاً اين تأثیر را ندارد.

 .8-2-2-8علل ناشناخته
شانس در داروين به علل ناشناخته اشاره دارد؛ به عالوه ،عملکرد غیرمستقیم شرايط
فیزيکی بر موجودات زنده نیز نوعی علت ناشناخته است .به عبارت ديگر ،میتوان از
عملکرد غیرمستقیم شرايط فیزيکی آراهی داشت اما از چگونگی و چرايی آن بیاطال
بود .با اين توضیح ،میتوان رفت که تغییرات و درررونیها غیرقابل پیشبینی هستند و
نمیتوان حدس زد که در نسل جديد چه تغییراتی ايجاد شدهاست .علل ناشناخته و
شرايط فیزيکی که تأثیر غیرمستقیم بر سیستم تولید مثل دارند ،به شکل رازآلودی عمل
میکنند و اين باعث میشود بگويیم تغییرات بوسیله شانس پديد آمدهاند ( Johnson,
.)2015, pp.65-67
 .8-2-8انتخاب طبیعی
در بررسی علل و قوانین تغییر و درررونی ،داروين ،انتخاب طبیعی را يکی از علل تغییر
و بلکه مهمترين علت می داند .انتخاب طبیعی نقش مهمی در اصالح و درررونی انوا
دارد .هنگامی که تغییر توسط طبیعت ايجاد میشود ،اين انتخاب طبیعی است که تصمیم
میریرد چه تغییری رخ دهد تا موجود زنده در نزا خود برای بقاء پیروز شود و کدام
موجود در اين نزا به نابودی برسد .در کتاب منشأ انوا  ،پس از بررسی علل تغییر و
درررونی ،انتخاب طبیعی را به عنوان يکی از علل تغییر بلکه مهمترين علت میداند
( .)Darwin, Origin, 119: I.311اما ارر داروين را دقیقتر بخوانیم ،درمیيابیم که
او هررز انتخاب طبیعی را به عنوان علت درررونی نمیداند ،بلکه معتقد است انتخاب
طبیعی منجر به تغییرات اررانیک میشود و به اين تغییرات کمک میکند .انتخاب
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طبیعی میتواند تغییرات و درررونیهايی را که از طريق علل ديگر حاصل شده ،کنار
هم جمع کند و به اثررذاری آن کمک نمايد (.)Johnson, 2015, pp.59-60
 .4نتیجهگیری
با بررسی نظر ارسطو و داروين میتوان به اين نتايج رسید که:
 .1هر دو اصل علیت را میپذيرند و معتقدند هیچ پديدهای در عالم بدون علت رخ
نمیدهد.
 .2اصل هدفمندی و غايت مدار بودن عالم ،اصل ديگری است که هر دو بر آن
اتفاق نظر دارند.
 .4از نظر هر دو ،شانس نوعی علت است که در فرآيند تکامل نقش اساسی دارد .از
نظر ارسطو علت بودن شانس ،علیت ذاتی و ضروری نیست بلکه علیت عرضی است.
به اين معنا که میان علت و معلول رابطه ضروری وجود ندارد و علت عرضی سبب
پیدايش امور غیرمعمول در عالم طبیعت میشود .اما داروين میرويد هر جا علیتی در
کار بود که ما به علل حقیقی علم نداشتیم و يا با نتايج غیرمنتظره مواجه شديم ،از آن
تعبیر به شانس و علیت تصادفی میکنیم .در اينجا کاربرد شانس به جهل ما اشاره دارد.
بنابراين ،به نظر میرسد علیت عرضی در نظر او بیمعنا باشد و در عباراتش هم چنین
چیزی نیست.
 .3انتخاب طبیعی به عنوان يک قانون موجود در طبیعت ،مورد پذيرش ارسطو و
داروين است .انتخاب طبیعی میتواند از میان تغییرات و درررونیهايی که از طريق
علل ديگر حاصل شده ،تغییراتی را که برای اصالح و تکامل موجود زنده ضروری
است ،انتخاب کند .از جمله تغییرات و درررونیها ،رانشها و جهشهای ژنتیکی است
که به وسیله تصادف و شانس رخ میدهند .داروين انتخاب طبیعی را در حکم معماری
میداند که با انتخاب تغییرات و درررونیها ،به سازراری موجود زنده با محیط و
پیروزی وی در تناز برای بقاء کمک کند و منجر به تکامل میشود.
 .3هر دو شانس را به معنای جهل و غفلت بشر میدانند و معتقدند فاهمه انسانی،
ناتوان از درک قوانین طبیعت و ررفتار جهل و غفلت است .لذا شانس را برای اشاره به
علل ناشناختهای که به شکل رازآلودی عمل میکنند و ممکن است در آينده شناخته
شوند ،به کار میبرند .تبیین داروين از شانس به عنوان احتمال و در نظر ررفتن جهل
آدمی در اين معنا با تبیین ارسطو از شانس تطبیق دارد .میتوان رفت بحث از شانس و
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اتفاق دو بُعد هستیشناسانه و معرفتشناسانه دارد .بعد معرفتشناسانه شانس به اين
معناست که آيا ما به عنوان عامل معرفت قادر هستیم شانس را در عالم طبیعت
تشخیص دهیم يا خیر .حقیقت اين است که نسبت به حوادث شانسی ،معرفت يقینی
وجود ندارد و به طور پیشینی ،متعلَق معرفت انسانی قرار نمیریرند .علل شانسی و
تصادفی هم بیانگر جهل انسان نسبت به علل حقیقی است و جهل مقولهای مربوط به
حیطه معرفت شناسی است .بايد متذکر شد که داروين معنای ديگری از شانس ارائه می-
دهد که نوآوری خود اوست و آن عبارت از اين است که سازراری موجودات با محیط
امری است که مربوط به زمان و شرايط آينده است و اين سازراری در زمان آينده به
شکل شانسی رخ خواهدداد .به اين معنا که راهی علت حادثهای را میشناسیم اما نمی-
دانیم که آن علت ،چرا و چگونه سبب پیدايش تغییر و درررونی است .اين به معنای آن
است که حوادث و تغییرات آينده قطعیت ندارند و برحسب نیاز و به منظور سازراری
با محیط و تداوم بقاء پديد میآيند و قابل پیشبینی و پیشرويی نیستند .داروين شانس
را در اينجا به معنای تصادف در نظر میریرد و معتقد است اين معنا نیز در واقع همان
شانس به معنای احتمال است .به نظر میرسد اين معنای از شانس نیز مورد توجه
ارسطو بوده ،هرچند چنین تفکیکی را مطرح نکردهاست.
 .3در بحث تکامل و تناز بقاء ،داروين شانس را به معنای « »Accidentبه کار
میبرد اما ارسطو شانس را در معنای خودانگیزش و خود به خودی به کار میبرد و آن
را معادل « »Spontaneousقرار میدهد.
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