
"Từ lúc Thiếu Thời Tôi có mong muốn mãnh liệT nhấT, 
là hiểu và giải Thích được bấT cứ cái gì Tôi quan sáT 
Thấy, nghĩa là xếp được TấT cả những dữ kiện được 
vào các định luậT phố quáT nào đó". 

"Trong chừng mực Tôi có Thể phán đoán được, Tôi 
không Tuân Theo sự lãnh đạo của người khác mộT 
cách dễ dàng và mù quáng. Tôi luôn luôn nỗ lực 
giữ cho Tinh Thần mình được Tự do, để có Thể Từ bỏ 
bấT cứ giả ThuyếT nào cho dù Tôi có yêu Thích nó Tới 
đâu khi có những chứng cứ đi ngược lại nó".   

kỶ niệm sinh nhậT 200 nĂm 
unesco đã Tuyên bố chọn 2009 là nĂm charles 
darwin để kỶ niệm sinh nhậT Thứ 200 của nhà sinh 
học đã có ảnh hưởng To lớn đến sự pháT Triển 
khoa học của nhân loại, và kỶ niệm 150 nĂm ngày 
pháT hành cuốn sách "on The origin of The species" 
(nguồn gốc của các loài). 

& Tầm ảnh hưởng 
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các nhà sinh học đã nhanh chóng chấp 
nhận ý tưởng về sự tiến hoá, nhưng 
trong nhiều thập kỉ họ vẫn phản đối 
qui luật chọn lọc tự nhiên, cơ chế mà 

darwin đề xuất để giải thích cho quá trình tiến 
hoá. cho đến giữa thế kỉ 20, các nhà sinh học 
vẫn phớt lờ qui luật chọn lọc giới tính, một khía 
cạnh đặc biệt của qui luật chọn lọc tự nhiên mà 
darwin đưa ra để giải thích cho màu sắc sặc sỡ 
thường thấy ở những con đực trong tự nhiên, ví 
dụ như đuôi của chim công đực. và các nhà sinh 
học vẫn tranh cãi về mức độ phân chia nhóm, ý 
tưởng cho rằng sự chọn lọc tự nhiên có thể diễn 
ra mức độ nhóm hoặc ở mức độ từng cá thể. 
darwin đã đưa ra “qui luật chọn lọc nhóm” để 
giải thích cho giai cấp trong xã hội hay những 
qui tắc đạo đức của con người.

các nhà sử học tự nhiên đã phát hiện ra một 
số điểm khác biệt trong cách tiếp cận khoa học 
của darwin so với những người khác. bên cạnh 
yếu tố thiên tài của darwin, họ cũng đã chỉ ra 
một số tiêu chuẩn để giải thích cho những bế tắc 
trong cách suy nghĩ của các nhà sinh học khiến 
họ không thể chấp nhận được những ý tưởng 
của ông.

một trong những lợi thế của darwin là ông 

không phải viết những những bản đề tài hay 
phải công bố 15 bài báo một năm. ông suy 
nghĩ và nghiên cứu rất sâu về mọi chi tiết thuộc 
lý thuyết của mình trong hơn 20 năm trước khi 
xuất bản cuốn sách “nguồn gốc của các loài” 
vào năm 1859, và trong 12 năm trước khi đưa 
ra cuốn sách tiếp theo, “sự suy thoái của con 
người”, trong đó chỉ ra cách áp dụng lý thuyết 
của ông cho nhân loại.

ông đã mang một số đức tính của người nghiên 
cứu khoa học vào trong những nhiệm vụ nghiên 
cứu của mình. Thay vì gạt đi những phản đối 
đối với lý thuyết của mình, ông suy nghĩ về 
chúng rất kĩ cho đến khi ông tìm ra lời giải. sự 
phô trương vẻ ngoài của những con đực trong 
tự nhiên, như trường hợp lông đuôi của chim 
công đực, dường như rất khó để có thể giải thích 
bằng qui luật chọn lọc tự nhiên vì sự phô trương 
này dường như là điều bất lợi cho khả năng sinh 
tồn của sinh vật trong tự nhiên. darwin đã từng 
viết “việc nhìn ngắm những chiếc lông công 
luôn khiến tôi cảm thấy mệt mỏi”. nhưng chính 
từ những suy nghĩ về vấn đề này, ông đã phát 
triển được ý tưởng về sự chọn lọc giới, đó là việc 
những con cái thường chọn những con đực có 
vẻ ngoài bóng bẩy nhất, và do đó những con 
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công đực đẹp nhất cũng là những con công có nhiều con nhất, 
tức là có khả năng duy trì nòi giống cao nhất.

darwin cũng rất bền bỉ suy nghĩ để có thể đưa ra câu trả lời cho 
những những nhận xét hóc búa về lý thuyết của ông, như lời nhận 
xét là qui luật chọn lọc tự nhiên của ông chẳng hề có mục đích cụ 
thể nào cả. alfred waallace, người có suy nghĩ hoàn toàn độc lập 
với ý tưởng thuyết tiến hoá, sau này đã không còn tin tưởng vào 
sức mạnh của trí tuệ con người mà đi theo chủ nghĩa duy tâm để 
giải thích nguồn gốc tư duy của con người. william provine, một 
nhà sử học ở trường đại học cornell đã nhận xét rằng “darwin 
đã dũng cảm để đối diện với những ý tưởng của mình, nhưng 
wallace thì đã không thể vượt qua được chính mình” (đọc tài liệu 
của tiến sĩ Provine về cuốn Nguồn gốc của muôn loài).

những suy nghĩ của darwin về thuyết tiến hoá không chỉ sâu mà 
còn rất rộng. ông rất hứng thú nghiên cứu về hoá thạch, quá trình 
sinh sản ở động vật và sự phân bố địa lý, giải phẫu học và thực 
vật học. robert J.richarhs, một nhà sử học của đại học chicago 
đã nhận xét rằng: “chính cách nhìn rất toàn diện đã cho phép 
ông thấy được những điều mà những người khác không thể thấy 
được. darwin rất chắc chắn về những ý tưởng chủ đạo của mình 
về sự biến đổi của các loài và sự chọc lọc tự nhiên, và ông chỉ phải 
tìm cách liên kết để khiến các ý tưởng đó làm việc mà thôi”.

Tuy nhiên, không phải mọi thứ darwin đưa ra đều đúng. Thời 
đó, ông chưa biết đến hoạt động kiến tạo địa chất, những nhận 
xét của darwin về sự phân bố của các loài là không có nhiều bổ 
ích. lý thuyết của ông về sự di truyền hầu như không chính xác 
do ông không có những kiến thức về adn. nhưng những khái 
niệm cơ bản về sự chọn lọc tự nhiên và chọn lọc giới là đúng đắn. 

ông cũng đã đưa ra một dạng của 
sự chọn lọc ở cấp độ nhóm mà nó 
đã bị phủ nhận trong một thời gian 
dài nhưng ngày nay đã được nhiều 
người ủng hộ, trong số đó có e.o 
wilson và david sloan wilson.

Trong một số vấn đề mở thì những 
quan điểm của darwin dường như 
vẫn đang chiếm ưu thế. Ý tưởng của 
ông về sự hình thành loài mới vốn 
bị lu mờ bởi những quan điểm của 
ernst mayr cho rằng một hàng rào 
tự nhiên có khả năng được thiết lập 
như một ngọn núi sẽ khiến các loài 
bị tách ra. nhưng một số nhà sinh 
học bây giờ lại quay trở lại quan 
điểm của darwin, quan điểm cho 
rằng sự hình thành loài mới thường 
xuất hiện thông qua quá trình cạnh 
tranh trong một không gian mở.

darwin tin rằng có một sự tiến hoá 
liên tục giữa người và các loài khác, 
điều này đã khiến ông nghĩ rằng 
những tiêu chuẩn đạo đức của con 
người có liên quan đến sự cảm 
thông vẫn thường xuất hiện trong 
các loài động vật xã hội. Ý tưởng bị 
mọi người miệt thị rất lâu này, gần 
đây, đã được xem xét lại. Tiến sĩ frans 
de waal viết: “darwin chưa bao giờ 
cảm thấy rằng các giá trị đạo đức là 
sự sáng tạo riêng loài người, mà là 
sản phẩm của quá trình tiến hoá, 
một quan điểm mà hiện nay theo 
những hiểu biết của chúng ta về 
hành vi động vật thì nó đúng đối với 
đa số các loài. Thực tế chúng ta đang 
quay trở lại quan điểm của darwin”.

darwin mất vào năm 1882, nhưng 
những quan niệm của ông vẫn 
thường được đem ra thảo luận sôi 
nổi trong các cuộc thảo luận của các 
nhà sinh học. điều này cũng khác 
thường như việc rất nhiều nhà sinh 
học đã tốn nhiều thập kỉ để có thể 
chấp nhận những ý tưởng được diễn 
đạt rất trong sáng của darwin.
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sự phủ nhận của các nhà sinh học một phần là do một lượng tri thức khoa 
học lớn, bao gồm lĩnh vực thuyết di truyền của menden và di truyền người 
cần phải được phát triển trước khi một cơ chế khác thú vị hơn về sự chọn lọc 
có thể được loại trừ. nhưng cũng có một loạt các quan điểm phi khoa học 
đã ảnh hưởng đến kết luận của các nhà sinh học.  

ở thế kỉ 19, các nhà sinh học đã chấp nhận thuyết tiến hoá, một phần vì nó 
phản ánh sự tiến bộ. peter J.bowler, một nhà sử học tự nhiên ở trường đại 
học queen, belfast nói rằng “những ý tưởng chung của thuyết tiến hoá là rất 
phù hợp với thời đại, đặc biệt là nếu bạn áp dụng nó một cách tiến bộ và có 
mục đích”. nhưng điều đó cũng khiến cho chúng ta khó chấp nhận rằng, sự 
chọn lọc tự nhiên có thể điều khiển quá trình tiến hoá. cuốn sách “nguồn 
gốc của các loài” và những ý tưởng cơ bản của nó đã phần lớn bị bỏ qua và 
không thật sự thịnh hành cho đến tận những năm 1930. Trước khoảng thời 
gian này nhà nghiên cứu di truyền dân số r.. a. fisher và nhiều người khác 
đã chỉ ra rằng di truyền menden là tương thích với những ý tưởng của thuyết 
chọn lọc tự nhiên có tác dụng trên một số biến thể nhỏ. 

helena cronin một nhà triết học tự nhiên của trường kinh tế london đã nói 
rằng: “nếu bạn nhìn lại 150 năm kể từ khi xuất bản cuốn “nguồn gốc của 
các loài”, thì nó đã có hơn một nửa thời gian nằm bên lề của khoa học, và 
một nửa  thời gian thì nằm ở trung tâm, mà thậm chí ngay cả khi nằm ở 
vị trí trung tâm thì nó cũng thường chỉ được coi là nằm ngoài lề khoa học 
mà thôi”. “đây thật sự là một sự phủ nhận hoàn toàn thuyết tiến hóa của 
darwin”.

darwin vẫn còn lâu mới được chấp nhận hoàn toàn trong các ngành khoa 
học tự nhiên không phải sinh học. Tiến sĩ cronin đã phát biểu, “mọi người 
vẫn thường nói rằng, qui luật chọn lọc tự nhiên đúng với loài người nhưng 
không phải đối với bộ não và tính cách của con người”. sự khao khát tìm ra 
mục đích của tiến hoá và sự nghi ngờ rằng liệu nó có áp dụng cho người là 
2 tiêu chuẩn phi khoa học đã khiến các nhà khoa học phản đối những điều 
cốt lõi của học thuyết darwin. một phần ba trong số chúng ta có xu hướng 
sẽ nghĩ về bản thân như những cá thể hơn là những đơn vị trong một nhóm. 
david sloan wilson, một nhà sinh học ở đại học binghamton đã nói rằng 
“tôi đang ngày càng nghĩ về chủ nghĩa cá nhân khi mà xu hướng văn hoá 
của chúng ta dù ít hay nhiều đã giải thích tại sao sự chọn lọc nhóm lại bị phủ 
nhận mạnh mẽ và tại sao nó vẫn còn gây tranh cãi đến vậy?”.

các nhà sử học là những người đã nhận thức được "sự che phủ" lâu dài đối 
với học thuyết darwin nên họ đã ít nhiều hiểu được những đóng góp phi 
thường của ông rõ hơn những nhà sinh học khác, mà rất nhiều trong số họ 
đã cho rằng lý thuyết của darwin bây giờ đã luôn được coi là cơ sở chung để 
giải thích tất cả các hiện tượng sinh học. 

                                                                       >> việT Tuyên (theo ny Times)
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>> Bốn loài chim fink của cùng một họ chim 
sẻ ở Nam Mỹ, nhưng trải qua những điều kiện 
sống khác nhau trên các hòn đảo Galapagos mà 
chúng phải thích nghi, chúng đã phát triển những 
hình dạng mỏ đặc trưng khác nhau. Đây chính 
là “nguồn gốc của tất cả ý tưởng của tôi” về sự 
tiến hóa các chủng loài, như Darwin viết trong tự 
truyện. Các chủng loài, kể cả con người, không 
được tạo ra một lần hoàn chỉnh và bất biến như 
trong Kinh thánh mà luôn luôn chịu sự tiến hóa do 
những điều kiện sinh tồn đặt ra.
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