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 ی استیون پینکری کتاب لوح سپید نوشتهدرباره

 محمد رضا مردانیان

، اند و آن دو موضوع ی سخن راندهبیشتر به نسبت فالسفه و متفکران درباره ی دو موضوع -1

 و علومی همانند فیزیک و شیمی و زیست شناسی و گسترش جهان و انسان هستند. با پیشرفت

، عرصه بر فالسفه و آراء آنها در باب این دو مقوله هر روز تنگ و مقبولیت و مشروعیت آن

تنگ تر می شود. نظریات درباره ی چیستی انسان، امروزه از زبان فرهنگ پژوهان، انسان 

های مختلف علوم انسانی و جامعه  شناسان، روان شناسان و روان کاوان، پزشکان، محققان حوزه

بیان می شود. شاید بتوان مخرج مشترک بسیاری از این   -و نه صرفًا و فقط فالسفه  – شناسان

گفتمان های تقریبًا متفاوت و سرشار از بدایع و نکات گوناگون را در یک جمله خالصه کرد. 

ا بازگو تر آنها سخن جان الک ربه بیانی دیگر بیش« بشر ذات ندارد.»اکثریت آنها معتقدند که 

. آن دسته هم که تا حد کمی به ذات بشر «انسان لوح سپید است»که می گفت:  می کنند

 معتقد بودند، آن را چیزی همانند خمیر بازی که تحت تاثیر محیط است می دانستند.  

علوم  ددانشگاه هاروارد و زبان شناس و دانشمنتکاملی  استیون پینکر استاد روان شناسی  -2

شناختی ست که صاحب کتابهای متعددی در این زمینه ها بوده و جوایز بسیاری را در جوامع 

آکادمیک نصیب خود ساخته است. از او جستارهای زیادی در نشریات معتبر علمی و پژوهشی 

و رییس هیات کاربرد واژه ی واژه نامه ی  کاگنیشنبه چاپ رسیده و سردبیر نشریه ی علمی 

ن نوشت که عنوا« لوح سپید»است. وی حدود ده سال پیش کتابی به نام  هریتیج آمریکن

آقایان است. این کتاب حدود چند ماه پیش با ترجمه ی  «انکار مدرن ذات بشر»فرعی اش 

 توسط انتشارات نگاه معاصر منتشر شد. در پانصد و چهار صفحه بهزاد سروری و دانیال قارونی

را از سنخ روان شناسی تکاملی می توان در نظر « لوح سپید»موضوعات مطرح شده در کتاب 

 گرفت.

روان شناسی تکاملی ترکیبی از دو علم زیست شناسی تکاملی و روان شناسی شناختی است  -3

که مکمل همدیگر برای شناخت رفتار انسان هستند تا به زعم خود به توصیفی علمی و کامل 

 شناسی تکاملی اعمال انسان را به مددروان د. از ماهیت انسان و نحوه ی رفتارش دست یابن
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ظریه به ما ناین  و فشرده ی تعریف مختصر د.ن تشریح و تبیین می کننظریه ی محاسباتی ذه

که ذهن با جمع آوری اطالعات گوناگون راجع به اختالف وضعیت کنونی و وضعیت  می گوید

ه ب اجرا می کند. این عملیات وآرمانی و مطلوب، عملیاتی را برای کاهش اختالف میان این د

. ، اجرا می شودنام دارند اندام های حسی واسطه های ارتباط ذهن با جهان پیرامون که کمک

 و برنامه های انرژی فیزیکی را به ساختمان داده های مغزی تبدیل می کنند اندام های حسی

حرکتی ای را دریافت کرده که به مغز کمک کرده تا ماهیچه ها را کنترل کنند. بر این اساس 

مغز را به مثابه ی ماشینی فیزیکی تلقی می کنند که برنامه ای به نام  روان شناسان تکاملی

 ذهن سخت افزاری بسیار پیچیده ست که بر پایه ی نظریات زیستذهن را اجرا می کند. 

 افته استی و البته سازگاری ه و تکاملثر فرآیند انتخاب طبیعی پدید آمدشناسی تکاملی بر ا

ه ی . توانایی های بالقوو با مقوله های مختلف به تناسب اهمیت زیستی آن ها  برخورد می کند

ه یانسان ها در یادگیری زبان در دوران کودکی به روش هایی عجیب و خاص، پیچیدگی نظر

ر برخی روان شناسان شناختی را ب ،پیچیدگی ذهنمی کند.  تی ذهن را بیشتر نمایانی محاسبا

آن داشته است که ذهن مجموعه ی یکتایی نیست و ممکن است مجموعه ای از برنامه هایی 

خاص باشد که هر کدام تابع قواعدی است. مثالی را که معمواًل در این باب ذکر می کنند، 

 بزارهای متعددی در یک بدنه ی واحد است.چاقوی ارتشی ست که شامل ا

 ست که نقشا کالسیک نظریه ی لوح سپید از معروف ترین نظریه های علوم روان شناسی -4

گسترده و پر کاربردی در علوم وابسته داشته و در حوزه هایی نظیر آموزش و پرورش، تربیت 

ن استیون پینکر در ایکودکان، سیاست عمومی، زبان شناسی و ... تاثیر زیادی داشته است. 

دیگر  نظریه ی مهم می پردازد. او هم رای باکتاب به نقد و البته بیش از آن به رد این 

دانشمندان علوم شناختی معتقد است که ذهن همانند یک ماشین کار می کند و کارکرد آن 

 بر اساس یک نظریه ی محاسباتی پیچیده است که از قوانین مشخصی پیروی می کند. وی به

یرامونش پمحیط  هیچ عنوان معتقد نیست که انسان از خالء برآمده و در ارتباط با جهان بیرون و 

نقش  ،نر و همکارانشرفتارگرایانی همانند اسکی برخالف او تا سالیان بسیار شکل می پذیرد.

به بهانه هایی از قبیل اینکه این ها را نمی توان اندازه گرفت و علمی نیستند، را  و استعداد ذهن

آن ها  .ها تغییر ایجاد کرد نادیده می گرفتند و معتقد بودند با تغییر محیط می توان در انسان
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عقیده داشتند که رفتار را می توان بدون توجه به ساختار ژنتیکی و یا پیشینه ی تکاملی بررسی 

، پینکر عقیده دارد که هم محیط و هم توارث ژنتیکی در شکل گیری آنچه که انسان اام کرد.

قًا هنوز مشخص و دقی می نامیم نقش دارند. البته در مورد ارجحیت یکی بر دیگری تردید دارد.

آیا از یک رویکرد ویژه تبعیت  معلوم نشده است که این برهمکنش چگونه عمل می کند و

 کند.می

مطرح شده را  ه نظریه ی مهم در مورد ذات بشر که صد ها سال استپینکر س در این کتاب -5

نظریه ی معروف جان الک در باب لوح سپید است. دومین  ،آن به چالش می کشد. نخستیِن

و سومین آن برخاسته از آراء رنه دکارت « وحشی نجیب»آن نظریه ی ژان ژاک روسو در مورد 

د. جان الک مدعی می نام« شبح در ماشین»گیلبرت رایل،  به نقل از است که آن را طعنه وار

بود که آگاهی از تجربه می آید و با این نظریه به جنگ اشرافیتی رفت که مدعی بود لیاقتش 

و به همین دلیل  برای اشرافی بودن ذاتی و موروثی است و دیگران چنین چیزی را ندارند

 استدالل و با تکیه بر نظریات سیاسی آزادی . او با اینبایستی پیرو و زیر دست آنها باشند

ه ب خواهانه اش معتقد بود که همه ی انسان ها شبیه به هم هستند و حق و حقوقی برابر دارند.

 در همان دوران ژان ژاک روسو همین دلیل او فرضیه ی لوح سپید را مبنای استداللش قرار داد.

سترش ند و گدبه سر می بر و آشتی در صلح معتقد بود که انسان های اولیه در وضعیتی آرام و

رهم بو وضعیت اولیه  این تعادل  با هجوم اروپاییان به مناطق دیگر تمدن غربی باعث شده

بخورد و انسان ها را آزمند و حریص و بد خو به بار آورد. رنه دکارت هم انسان را ماشینی با 

م در جس که روحی غیر مادی تصور می کرد مکانیسم و ساز و کاری مشخص و تدوین یافته

پینکر این سه  او حلول کرده و ذهن را اساسًا به دو بخش مادی و غیر مادی تقسیم می کرد.

را شالوده های اصلی عقایدی که در باب تجربه گرایی، رمانتیسیزم و دوگانه انگاری نظریه 

 است، می داند. که مدعی است بشر فاقد ذات ذات بشر و فهم برآمده از آن

زیادی دارد. او  تجربی پینکر حرف ها و مثال ها و شواهد ، استیوندر نقد و رد این نظریه ها -6

تارهای ، سنت ها و مناسبات و رفکالسیک می نویسد که بر اساس نظریات بیشتر جامعه شناسان

ی « ساختهبر»از قبیل جنسیت، واقعیت، نابرابری و حتی بیماری، اجتماعی جوامع گوناگون دنیا 

جوامع هستند و چیزی طبیعی نیستند. آنها غریزه و توارث ژنتیکی و استعداد را نادیده  همان
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مهندسی »رویای کمال پذیری انسان را با  با تکیه بر همین ادعا، می گیرند و می خواهند

به عرصه ی ظهور برسانند. در حالی بر خالف آنها پینکر بر این باور است که ذات « اجتماعی

و ژنتیکی و اثرات محیطی ست. ا ز برهمکنش پیچیده و تو در تویی از توارثبشر برخاسته ا

 ،محسوب شده در نظر منتقدان و روشنفکرانو بینابینی گوید چنین دیدگاهی که میانه رو می

افراطی به نظر آمده و آنها پینکر و همکاران اش را به تالش برای  به دالیلی عمومًا سیاسی،

ا و این تهمت هعیض نژادی و ترویج نابرابری محکوم می کنند. توجیه علمی فاشیسم و تب

حمالت گاهی حتی رنگ خشونت هم به خود گرفته و برخی از دانشمندان را آماج حمالت 

و حتی تهدید به شکایت و تعقیب قضایی و محکومیت جنایی قرار  و اعتراض فیزیکی و توهین

توصیفی در علم با امور تجویزی در سیاست  پدیده ای که معموال با خلط کردن امورداده است. 

 ،انگاردگاهی که ذات بشر را لوحی سپید میبر این اساس پینکر معتقد است دیداتفاق می افتد. 

و دیدگاه  دیدگاهی افراطی است که از طنز روزگار در جایگاهی میانه رو قرار گرفته است

دیدگاه را مذهب جدید . او این های مخالف را به شدت و با قدرت سرکوب می کند

مذهبی که کاهنان آن به سختی و با شدت تمام در حال دفاع از آن  روشنفکری می نامد.

مردم هم این نظریه را خوش آیند  هستند و هر گونه انتقاد و خدشه ای بر آن را بر نمی تابند.

تواند کسی نمی و تلقی می کنند به این دلیل که اگر انسان ها لوحی سپید باشند با هم برابر بوده

بر دیگری برتری داشته باشد. و این که اعتقاد به این نظریه شاید بتواند تبعیض ها را در جامعه 

مثاًل کم کاری، فقر و رفتارهای ضد اجتماعی همگی رفع شدنی و از جامعه زدودنی  از بین ببرد.

لوح سپید کنیم. هستند اگر بخواهیم آموزش و پرورش و والدی گری و رسانه ها را اصالح 

چنان در اندیشه ی دوران مدرن ریشه دوانده که خیال باطل شدن آن هم بسیار آشوبناک و 

 آزار دهنده به نظر می رسد.

مثال پر کاربردی که در این کتاب برای تاثیر محیط و البته ژن ها بر روی انسان زده می شود،  -7

محیط جغرافیایی و فرهنگی متفاوت و دو قلو های همسانی ست که از ابتدای تولدشان در دو 

دور از همدیگر رشد می کنند و بعد از سال ها این دو قلو های همسان رفتارهایی مشابه هم 

انجام می دهند و سالیق و عالیقی شبیه به هم دارند. از قبیل طرز لباس پوشیدن، عادات روزانه، 

ب و تامل برانگیز در مورد تربیت . این مثال جالی شاننحوه ی به کار بردن کلمات و شوخی ها



 محمد رضا مردانیان                            پینکر                                            ی استیوننوشته "لوح سپیدی "درباره

 

www.Gaeeni.com 

این را به ما یادآور می شود که بایستی توانایی ها و استعدادهای ارثی را در نظر گرفت  ،کودک

سیاست های در باب  سبک آموزش تقلیل نداد. چیزی که باعث شدهو همه چیز را به محیط و 

 موالی ملی و عظیم معبودجه های هنگفت و طرح ها وزش و پرورش و فرزند پروری با صرفآم

 انجامد. پینکر عالوه بر اینبی به شکست  طرح های عظیم مهندسی اجتماعی ره به خطا برده و

معتقد است که جو سازی های سیاسی و نزاع های شخصی، جایگزین تحلیل داده ها و بررسی 

البی جآزمایشات و تجربیات شده و مانع واکاوی در این مباحث می شود. البته او به گسست 

میان زندگی شخصی و روزمره ی روشنفکران و اعتقادات آنها انگشت می گذارد. اعتقاداتی 

رومانتیک که می پندارد به یاری پروژه های عظیم مهندسی اجتماعی می توان بشر را به سر 

و البته نیک می دانیم که فرجام این برنامه ها بزرگترین فجایع و مصایب منزل سعادت رساند 

 ستم را رقم زد.قرن بی

ر دکتاب شامل فصول متعددی ست که در مقدمه ی آن استیون پینکر اشاره می کند که  -8

نگرانی های برخاسته از شیوه ی نقد خود و نظریه های خود و تشریح کتاب به  فصول ابتدایی

 فرونشاندن این نگرانی ها اشاره می کند راهکارهایدر فصول میانی به  و پرداخته همفکرانش

در فصول پایانی به قول خود این وعده را می دهد که مفهوم ذات بشر از دیدگاه وی چگونه و 

می تواند به درک ما از زبان، اندیشیدن، حیات اجتماعی و اخالقیات غنا ببخشد و چراغ راه 

مناقشات و تعارضات موجود بر سر مفاهیمی همچون سیاست، خشونت، جنسیت، تربیت فرزند 

همچنین می گوید که ترس و دلهره ی ما را از گذار از تئوری لوح سپید خواهد و هنر باشد. او 

او هراس و تشویش  ها افراطی و انقالبی نخواهد بود. زدود و نشان خواهد داد این گذار آن قدر

اگر آدم ها ذاتًا با هم  -برآمده از ذات بشر را به چهار دسته ی اصلی تقسیم بندی می کند: 

 اگر آدم ها ذاتًا غیر اخالقی هستند، پس –کوب و تضعیف بالمانع خواهد بود متفاوتند، پس سر

اگر آدم ها فرآورده هایی زیست شناختی اند،  –امید به بهبود وضعیت بشر عقیم خواهد بود. 

پس اراده ی آزاد جز یک اسطوره نیست و مسئولیت پذیری افراد در قبال رفتارهایشان منتفی 

خواهد بود. هر کدام از این چهار هراس را در فصلی جداگانه بررسی کرده و منطق مخدوش 

ل آور و خطرناک است. او وعده آن را نشان داده و حتی مدعی می شود که انکار ذات بشر هو
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یی که تحقق می دهد که با خواندن کتاب شاید متوجه شویم که چه سان می توان با ادعاها

 ت. ، همزیستی مسالمت آمیزی داشبل بررسی و سنجش هستنداو ق یردرستی شان اجتناب ناپذ

ان آن به ما نشپینکر در این کتاب سیر تاریخی این افکار را هم واکاوی می کند و در جریان  -9

می دهد که آسیب ها و خطاها و کژ روی های ناشی از این نظریات چه فرجامی داشته و خواهد 

ه و به آمار و ارقام تکی نداشته اند هم تجربی ایو  علمی نظریاتی که هیچ پشتوانه ی داشت.

ی منظریه ی لوح سپید هنگامی شروع به فرو ریختن کرد که یافته های نوین عل .نمی کنند

نشان دادند که تفکر فرآیندی فیزیکی ست، انسان ها به لحاظ روان شناختی یکسان نیستند، 

تفاوت اعضای دو جنس محدود به آناتومی شان نیست و این که مغز انسان هم از فرآیند 

. برخورد بسیاری از دانشمندان و متفکران با این یافته ها آمیزه ای است تکامل در امان نمانده

و نفرت بود زیرا آرمان های برابری خواهانه ی آن ها در معرض تهدید قرار گرفته از ترس 

بود. پینکر واکنش هایی که با انگیزه های سیاسی علیه ذات بشر شکل گرفته را یک به یک 

بررسی می کند و توضیح می دهد که واکنش ها نه تنها از سمت و سوی چپ ها بوده بلکه در 

هم پیدا کرده است. واکنش هایی که به  و محافظه کاران ت سیاسیادامه هوادارانی در راس

الزامات اخالقی در پاسداری از لوح سپید بوده است. آن ها می پنداشتند که این  ،تعبیر پینکر

یافته ها برای توجیه وضع موجود از منظر ژنتیکی و پاسداشت امتیازات اجتماعی گروه های 

ه است که ممکن است نهاد های اجتماعی مسئول را از پدید آمدطبقاتی، نژادی و جنسیتی 

 مسئولیت پذیری مبرا کند. 

را به « فروکاست گرایی»و « جبر گرایی»دانشمندان مخالف ذات انسان دو اتهام  -10

منتقدان لوح سپید وارد می کردند. پینکر این اتهام ها را به معنای دقیق کلمه وارد نمی داند 

در قالبی گنگ و نامفهوم برای سوء استفاده به کار رفته اند. مثاًل بلکه ذکر می کند که این ها 

در پاسخ به اتهام جبرگرایی می گوید که یک نظام جبری، نظامی ست که وضعیت اش در هر 

زمان معلول قطعِی وضعیت قبلی باشد و هیچ دانشمندی که منتقد لوح سپید است حتی به 

به قول آلکساندر ریچارد آلکساندر  است.« بریج»فکرش هم خطور نمی کند که رفتار انسان 

سانی جبر گراست که هنوز از آن تکامل به راستی بیش از همه برای ک»زیست شناس، 

اصطالح  به یعنی فرد مجبور به بی بند و باری جنسی، خشونت یا خودخواهی است. «خبرند.بی
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وح طرفداران سرسخت لاو توضیح می دهد که  تبیین یک وضعیت، دستور به انجام آن نیست.

سپید هر احتمال بیشتر از صفری را با احتمال صد در صد برابر می دانند و این مغلطه ما را به 

سمتی سوق می دهد که فکر کنیم هر باوری به جز وجود لوح سپید پذیرفتنی نیست. حتی 

گاهی در نقل قول ها هم تحریف هایی عجیب صورت می گیرد. جمله های که می گوید: 

: را به صورت« جوه رفتار ذاتی استوبرخی از »و یا « جسم و جان ما ساخته ی ژن هاست»

 در حالی نقل می کنند.« تمام وجوه رفتار ذاتی است»و « جسم و جان ما در کنترل ژن هاست»

ودخواه یا رفتار خودخواهانه نیست و تاثیر گذاری که ژن خودخواه لزومًا به معنای ارگانیسم خ

در قسمتی از کتاب که درباره ی تفاوت عیین کردن سرشت موجود زنده نیست. به معنای ت

اداره ای که کارمند مرد را به »های جنسیتی و تصمیم های ناشی از آن است می خوانیم که 

کارمند زن به جهت نداشتن مرخصی زایمانی ترجیح می دهد، از نظر ما محکوم و سزاوار 

که هنگام انتخاب پرستار کودک، زن را به مرد به این سرزنش است. اما آیا پدر و مادری 

دلیل که خظر سوء استفاده ی جنسی او از کودکشان کمتر است ترجیح بدهند، نیز هدف 

او ادامه می دهد که تفاوت میان جنس ها  (154)ص «سرزنش و مواخذه ی ما خواهند بود؟

ه ن این تفاوت الزامًا منجر بهرگز نمی تواند به ابزاری برای ترویج تبعیض تبدیل گردد چو

چنین نتیجه ای نخواهد شد و ما می توانیم با کمک از بنیان های اخالقی مان تصمیم بگیریم 

که چنین نشود. بنیان های اخالقی ای که در طول زمان و با استفاده از بازی های تراز مثبت 

ه که به ما کمک می کند ک فهمیده ایمو به یاری تجربه ی اندوخته و زیسته، پدید آمده اند و 

پدید آمدن تجارت و مبادله ی  همزیستی مسالمت آمیز تری با همنوعان مان داشته باشیم.

 در جایی کاالها و تخصص گرایی در جامعه به بسط چنین امری کمک بسیاری کرده است.

فر فرض کنید یک میلیون ن»دیگر به نقل از رابرت نازیک فیلسوف سیاسی می نویسد که 

ضرند نفری ده دالر بپردازند تا آواز پاواروتی را بشنوند اما حاضر نیستند همان ده دالر را حا

صرف شنیدن آواز خواندن من کنند، و این تبعیض تا اندازه ای ناشی از تفاوت های ژنتیکی 

میان ما باشد. پاواروتی ده میلیون دالر ثروتمندتر خواهد شد و در طبقه ی اجتماعی زندگی 

کرد که ژن های من مرا از آن بیرون نگه داشته اند، و این ها همه در شرایطی است خواهد 

  (155)ص «که جامعه به تمامی عادالنه است.
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واکنش ها به نظریه ذات انسان محدود به این ها نیست. هر پژوهشی که منجر به  -11

نش با این واکاز جانب مخالفان نتایجی شود که با نظریه ی لوح سپید از در مخالفت در آید 

ها روبرو می شود. مثاًل یافتن ریشه ی نسل کشی در گذشته ی تکاملی انسان را تالشی برای 

در مواردی وخیم تر حتی مدعی بودند که هر کسی که ادعا حمایت از نسل کشی خوانده اند. 

اراگرافی پپینکر در کند به حقایق دسترسی دارد تنها به دنبال اعمال قدرت بر دیگران است. 

کنایه ی نهفته در انکار مدرن ذات بشر آن است که »بسیار طنزآمیز و رندانه می نویسد که 

افراطیون دو سر طیف سیاسی، که در حالت عادی تحمل حتی دیدن همدیگر را ندارند، اینجا 

او می افزاید که بسیاری از متفکران، مخصوصا با . «به همخوابگان ناخوانده بدل می شوند.

منکر استعداد ذاتی بویژه در مورد هوش هستند و هوش را یک برساخته ی  ،ایش های چپگر

اجتماعی مختص جوامع سرمایه داری می دانند و نقش انگیزه و کار جمعی و تالش را بسیار 

ر . پینکو عاملی به نام هوش و استعداد وراثتی را به سخره می گیرند مهم تر برمی شمرند

کار وجود هوش از سوی دانشگاهیان باور نکردنی ست. هوش موضوع متعجبانه می گوید ان

بحث های بی پایان آنها در بررسی درخواست پذیرش دانشجویان، استخدام هیات علمی و 

اساتید، و خاصه در محافل غیبت هایشان از یکدیگر است. اما تا صحبت از اعدام قاتلی با 

ی مربوط به ریاست جمهوری جورج ضریب هوش شصت و چهار می شود، یا غربالگری ها

بوش، بالفاصله موضع شان عوض می شود. بدون این که هیچ شاهد علمی و تجربی برای گفته 

هایشان آورده شود. از نظر روان شناسان تکاملی، البته هوش تا اندازه ای وراثت پذیر است و 

ین تی نیست بر امشخصه ی پایداری برای فرد است. متفکران چپ با این توجیه که هوش ذا

باورند که هر کسی وضعش بهتر از دیگران است طماع و متقلب بوده است و جامعه ی آرمانی 

ای که ذهن های مطلوب می طلبد، مجبور به کنترل تجربه هاست و پرورش در محیط سرمایه 

داری می تواند لکه ای پاک نشدنی بر روان فرد بر جای بگذارد. پینکر با دست گذاشتن روی 

ین تفکرات به ما نشان می دهد که با سوء استفاده از لوح سپید، دیکتاتوری ها به یاری برخی ا

 روشنفکران، چگونه توانستد بر ملت ها حکومت کنند و ستم روا دارند.

ب که شامل فصل هایی به نام های سیاست، خشونت، جنسیت، ادر قسمتی از کت  -12

چوب تحلیلی نظریه ی خود درباره ی ذات انسان، کودکان و هنر است، پینکر با استفاده از چار
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به سراغ این مقوله ها می رود. او فرضیات غیر مستدل نهفته در هر یک از این موضوعات را 

پیش می کشد و می افزاید که وقتی واقعیت های علمی سر بر می آورند، ممکن است مطابق 

به علم ورزیدن نبود. در بخش انتظارات و پیش فرض های ما نباشند، که اگر بودند نیازی 

سیاست او با این مدعا می آغازد که گرایش های سیاسی ممکن است تا حد زیادی وراثت 

پذیر باشند. پینکر دو سنت فکری قدیمی را روبروی هم قرار می دهد. سنت جامعه شناختی و 

دهد اجتماعی میسنت قرارداد اجتماعی. به اعتقاد او نظریه ی نوین تکامل رای به سنت قرارداد 

که مدعی ست استراتژی های رفتاری به نحوی تکامل یافته اند که منافع فرد، نه جامعه، گونه 

یا اکوسیستم را افزایش دهند. با این وصف البته سازماندهی اجتماعی وقتی گسترش می یابد 

با  ریخانسان ها در طول تاکه منافع بلند مدت فرد بر هزینه های بالفصل او چیرگی یابد. 

نظریه ی بازی ها، تکنیک های بهینه سازی مانند فداکاری دو  استفاده از ابزارهایی همانند

 ن هماقتصاد دانا که برخی توانستند به همزیستی مسالمت آمیزی دست یابند. امری جانبه

است. زیست  معتقدند ساز و کار اصلی بازار هم از دل همین روش های تکاملی سر بر آورده

د و تضاد میان منافع هستنتمام جوامع انسانی و حیوانی آبستن  تکاملی می گویندشناسان 

پینکر  ،آنان را منسجم و پا بر جا نگاه می دارد. در بخش خشونت ترکیبی از همکاری و چیرگی

با سفر تاریخی کوتاهی و آوردن مثال ها و شواهد و به مدد آمار و ارقام به ما می گوید که 

نسان ها سابقه ای بس طوالنی و البته تاریک دارد. او خشونت را اکتسابی و خشونت در میان ا

زاده ی محیط و یک نوع بیماری نمی داند و با همان روش تحلیل به سراغ این مساله می رود 

ان فرشتگچند سال بعد کتابی بسیار مفصل  با عنوان  د کاوش قرار می دهد. ویو آن را مور

نوشت که همین میزان  و کاهش آن در دوران مدرن له ی خشونتراجع به مسا برتر سرشت ما

ما نشان می دهد که به  ، اواهمیت این مقوله را در مطالعات او نشان می دهد. در فصل جنسیت

و تغییر سبک زندگی و البته نهضت فمینیسم،  ی و اقتصاد و جهانی شدنپیشرفت تکنولوژ

موقعیت زنان را بهتر کرده است. او فمینیسم را نیازمند لوح سپید نمی بیند و پیش فرض های 

اشتباه و غیر علمی فمینیسم جنسیت گرا را باطل می شمارد. جمله ی بسیار جالب و بی نظیرش 

اند و نه زنان ونوسی. زنان و مردان از پس نه مردها مریخی »در این فصل از یاد نرفتنی ست: 

پینکر به یاری نتایج برآمده از آزمایش (. 340)ص « آفریقا آمده اند، گهواره ی تکامل ما.
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های بسیار به ما می گوید که میان مردان و زنان تفاوتهایی ژنتیکی وجود دارد. مانند توانایی 

دت عواطف بنیادین، میزان عقب دید سه بعدی و نقشه خوانی، به یاد سپردن آدرس ها، ش

در یکی از دو جنس بروز و  ماندگی های ژنتیکی و اختالالت یادگیری و ... هر کدام به نوعی

ظهور بیشتری دارد. اما این ها هیچکدام مانعی برای حضور زنان در عرصه های گوناگون یا 

ری می روند مسینابرخورداری از حقوق بنیادین نیست. راهی که فمینیست های جنسیت گرا 

 ی کنداو تشریح م اشتباه است چون به گزاره هایی تکیه می کنند که پشتوانه ی علمی ندارد.

ظاهری اخالقی دارند بایستی به یاری علم دست تنها به جای هیجانات غیر مستدل و آتشین که 

 یدر فصلی که ویژه  به شفاف سازی زد و منافع زنان را مستحکم تر و استوار تر ساخت.

کودکان است پینکر به موضوع تربیت فرزند و والدی گری می پردازد. برنامه های مفصل 

تربیت کودک که برخاسته از لوح سپید است، هزینه های زیادی را بدون تقریبا نتیجه ای 

مشخص و یکدست روی دست مالیات دهندگان و دولت گذاشته است. پینکر معتقد است 

گروه های همسال خود تاثیر می پذیرند تا از والدین شان و این کودکان و نوجوانان بیشتر از 

امر در رفتارهای ناشی از آنان به راحتی قابل مشاهده است. او اهمیت پدر و مادر و نقش آن 

ها را نادیده نمی انگارد اما مهم ترین کار آنان را حفظ حیات فرزند می داند. علم و روش های 

ت کند که شخصیت و سرنوشت یک فرد چند درصد وابسته به علمی هیچ وقت نمی تواند اثبا

محیط آموزشی و پرورشی و خانواده ی اوست و الگوریتم مشخصی برای پرورش کودکانی شاد 

روشنفکر زدگی ناشی از لوح سپید باعث شده چنین حقایق روشنی را و موفق وجود ندارد. 

ی قالب سازی ببینیم و نه شرکایی فراموش کنیم و کودکان را مانند خمیرواره هایی آماده 

در فصلی که به هنر اختصاص داده شده پینکر بر خالف نظر بیشتر  برای یک رابطه ی انسانی.

اهالی هنر و منتقدان هنری که بر طبل اضمحالل هنر در دوران کنونی می کوبند، می نویسد که 

بوده است. او این احساس را در هیچ دورانی به اندازه ی دوران کنونی هنر و فرهنگ پر رونق ن

یک توهم شناختی می پندارد که از خطایی محاسباتی سرچشمه گرفته که باعث می شود فکر 

کنیم صف های کناری در سوپر مارکت از صف ما سریع تر حرکت می کنند. پینکر می گوید 

ی و او لذت بخش بودن موسیقهنر در ذات ماست و ما از آن سرشاریم و در آن غوطه وریم. 

هنرهای تجسمی را به این علت می داند که آثار هنری به مغز نشان می دهند که عملکرد 
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سیستم بینایی و شنوایی برای تحلیل محیط پیرامون به دقت در حال انجام است. با نگاهی به 

تاریخ هنر به ما یادآور می شود که هنر و هنرمندان تحت حمایت و پشتیبانی اشراف ساالران 

هایی بودند که می خواستند از این راه شان و منزلتی و پایگاهی اجتماعی به دست  و نوکیسه

به آن اشاره می کند که این امر به نوعی  تمایزبیاورند. موضوعی که پیر بوردیو هم در کتاب 

 کارت عضویت در طبقات باالیی اجتماع است. 

 جم است و فصلو تا حدی روان است. کتاب پر ح ترجمه ی کتاب تقریبًا یک دست -13

های متعددی دارد که هر یک حاوی اطالعات بسیار زیادی ست که خواندن و فهم و تحلیل 

به جرات می توان گفت که این کتاب در زمره ی بهترین و پر محتوا  آن را دشوار می سازد.

 ترین کتاب هایی ست که تا به امروز در این زمینه به زبان فارسی ترجمه شده است. به عالوه

 استیون پینکر از آن دست دانشمندانی ست که قدرت قلم بسیار خوبی دارند و گواه آن جایزه

این ترکیب فرخنده ی علم و ادبیات  ز آن خود کرده است.است که این نویسنده ا یی پولیتزر

ر خوب بوده ولی غلط های تایپی هم د کیفیت چاپ تقریبًا کتابی خواندنی را پدید آورده است.

با  ت های هر فصلنوش مشاهده شده است. نکته ی اصلی اما اینجاست که متاسفانه پامواردی 

شماره  زا نوشت ها پا ه. یعنی اینکه در هر صفحهدر پایان کتاب آورده شد شماره بندی اشتباه

با شماره هایی  بیک شروع می شود و در صفحه ی بعدی ادامه نمی یابد اما در پایان کتا ی

تواند ورده شده و این گونه خواننده نمیماره گذاری داخل صفحات آاز نظام ش متفاوت

را در پایان کتاب پیدا کند. خوب است در چاپ و یا ویرایش  های مربوط به هر فصلنوشتپا

و مثال پا نوشت ها در پایان فصل و به ترتیبی صحیح  بعدی این کتاب، این مشکل رفع شود

ه بسیار کتاب ک نوشت ها و ارجاعات قه مند بتوانند از پاعال تا خوانندگان پیگیر و نوشته شود

 کنند.ی بهتری ست استفادهم و آموختنیمه

 محمد رضا مردانیان                                                    
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