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يادداشت دبيرمجموعه
یکصدوشـصت سـال پس از انتشـار کتاب دورانسـاز داروین ،تکاملْ دیگر

«فقط یک نظریه» در کنار نظریههای دیگر نیست .هیچ دانشگاهی در جهان و 

ایران وجود ندارد که نظریهای جز تکامل را دربارۀ منشأ و تنوع گونهها تدریس

کند و «نظریههای دیگر» عمدتاً محدود به محافل غیردانشگاهی و غیرعلمی 

و در دانشگاهها نیز محدود به غیرزیستشناسان مانده است.

یکصدوشصت سال پس از انتشار کتاب دورانساز داروین ،اکنون بحث

نه بر سر نظریۀ تکامل بلکه بر سر انقالب داروینی است که پس از انقالب

کوپرنیکی بزرگترین دستاورد بشر در تعیین جایگاه او در نظام کائنات است.

همانطور که انقالب کوپرنیکی باعث ابطال نظریۀ مرکزیت فیزیکی ما در 

کیهان شد ،انقالب داروینی هم مشغول ابطال نظریۀ مرکزیت زیستیمان در 

مجموعۀ موجودات زنده است.

این انقالب حتی در غرب نیز هنوز در جریان است و هضم نتایج آن به

ترین این نتایج ،اول قبول «غیرضروری بودن»
چند سده وقت نیاز دارد .مهم ِ
( )contingencyوجودمـان و دوم  قبـول «پیوسـتگی» ( )continuityآن بـا

دیگـر موجـودات زنـده اسـت .غیرضروری بودن یعنی اینکـه وجود ما نتیجۀ

اتفاقـات تکاملـی اسـت و ا گـر زمان به عقب بازمیگشـت و تکامـل دوباره

اتفاق میافتاد ،هیچ معلوم نبود ما نیز دوباره ازجملۀ محصوالت آن باشیم.

پیوستگی نیز یعنی تفاوت ما با موجودات زندۀ دیگر تفاوتی ماهوی و کیفی 

نیست .ما تنها کمی از موجودات زندۀ دیگر پیچیدهتریم.

اینها اما نتایجی نیستند که همه با آن موافق باشند یا بتوانند بهآسانی 

هضم کنند .حتی سازگار کردن باورهای دینی با این نتایج نیازمند شناخت

نظریۀ تکامل و انقالب داروینی حاصل از آن است.

استلزامات نظریۀ تکامل سالهاست که دیگر محدود به زیستشناسی 
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تکاملـی نمانـده و ا کنون مباحثی مانند بیوشـیمی تکاملی ،باستانشناسـی 

تکاملـی ،علـوم سیاسـی تکاملـی ،روانشناسـی تکاملـی ،جامعهشناسـی 

تکاملـی ،پزشـکی  تکاملـی ،فلسـفۀ تکاملـی ،انسانشناسـی  تکاملـی،

زیباییشناسی تکاملی ،اقتصاد تکاملی ،دینشناسی تکاملی ،اسطورهشناسی 

عصبی -تکاملی ،زبانشناسی تکاملی ،آواشناسی تکاملی و موسیقیشناسی 

تکاملـی تنهـا بخشـی از نتایـج ورود تکامل به عرصههای شـناخت بشـری

است .ا گر ما ،مثل همۀ جانداران ،محصول فرایند تکامل (تکامل زیستی 

و تکامل فرهنگی) باشیم ،هر چیز مربوط به ما نیز محصول فرایند تکامل

اسـت و بایـد اول از ایـن منظر به آن نگریسـته شـود .تکامـل حتی محدود 

بـه عرصـۀ شـناخت نیـز نمانـده و در عرصههـای فنـاوری و خالقیـت نیـز

الهامبخش بوده اسـت؛ برنامهنویسـی تکاملی ،رایانش تکاملی ،روباتیک

تکاملـی ،هنـر تکاملـی (بهویـژه موسـیقی تکاملـی ) و نقـد ادبـی داروینـی 
نمونههایی از این دستاند.

مجموعۀ «مطالعات تکامل» بر آن است با فراهم آوردن متون کالسیک

و غیرکالسیک در همۀ مباحث تکاملی ،گامی کوچک در راه شناخت انقالب

داروینی و نتایج و استلزامات آن بردارد و کمک کند ما نسبت خود را با این

انقالب علمی هرچه روشنتر کنیم .بررسی و پژوهش در تاریخ نظریۀ تکامل

و تاریخ مواجهۀ ما با این نظریه و نیز احیای میراث فرهنگی و علمی ما در 

این زمینه گام کوچک دیگری است در این راستا که در مجموعۀ «مطالعات
تکامل» به آن خواهیم پرداخت.

نظریـۀ تکامـل نه حرف آخر اسـت و نـه حقیقت محض .نظریۀ تکامل

موفقتریـن نظریـه در تبییـن چگونگـی پیدایـش جانـداران و مـا اسـت که

تا کنـون ارائـه و از سـوی جامعـۀ علمـی پذیرفته شـده اسـت و همین کافی 

است مجموعهای را در نشر کرگدن به آن اختصاص دهیم.
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مقدمۀ مترجم

مقدمۀ مترجم
«من یک سوسیالیسـتام ،زیرا عقیده دارم واالترین قانون بشـریت

عدالـت اسـت» .ایـن جملهای اسـت از زندگینامۀ خودنوشـت آلفرد 
واالس ،1دانشـمند انگلیسـی کـه همزمـان با داروین و مسـتقل از او 

بـه نظریـۀ انتخـاب طبیعـی دسـت یافـت .واالس ،برخلاف داروین

کـه عالقـهای به دنبال کردن داللتهای سیاسـی یا مذهبی نظریهاش

نداشـت ،بـدش نمیآمـد نظریـۀ انتخاب طبیعی را با سوسیالیسـم و 
معنویتگرایـی محبوبـش پیونـد زنـد .امـا درنهایـت ،سـکۀ انتخاب

طبیعی به نام داروین خورد و همین امر تا اندازهای سرنوشت سیاسی 

این نظریه را رقم زد .نظریۀ داروین متولدنشـده توسـط جناح راسـت
مصادره شد .گویی پتانسیل نهفته در ایدههای تنازع برای بقا و بقای
شایستهترینی 2را هیچکس بهتر از دستراستیها نمیتوانست آزاد کند.

1. Alfred Russel Wallace
survival of the fittest .2؛ شایسـتهترین از نظر تکاملی ،یعنی افرادی که بیشـترین
شانس را برای بقا و تولیدمثل دارند.
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ایدههایـی کـه بـه تعبیر توماس ها کسـلی« 1کار یک اسـلحۀ واقعی و 

بینقص را در زرادخانۀ لیبرالیسم به انجام میرساندند».

بااینحال ،این سرنوشـت تنها سرنوشـت ممکن برای این نظریه

نبود و در عمل هم آیندۀ داروینیسـم در پیوند با سـرمایهداری خالصه
نشد .همچنانکه از نامۀ  1862مارکس به فردینان السال 2برمیآید،

اشتیاق او به منشأ انواع 3ا گر از جبهۀ مقابل بیشتر نبوده باشد کمتر

هم نبود .او عقیده داشت «کتاب داروین اهمیت بسیار دارد و مبنایی 

طبیعی-علمی برای نبرد طبقاتی در تاریخ فراهم میکند» .این تعبیر

البتـه عجیـب نخواهـد بـود ا گـر ارادت مارکس را به علـوم تجربی به
یـاد آوریـم ،وقتـی او در کتاب سـرمایه 4کار خـود را با فیزیک قیاس

کـرد ،و گفـت هدفـش از ایـن کتـاب کشـف قوانیـن حرکـت اقتصاد 
سـرمایهداری با الگوی قوانین مکانیک سـماوی بوده است .مارکس

در دو پاورقی از ویرایش دوم جلد نخست سرمایه از داروین نام برد.
در سال  ،1873یعنی شش سال پس از چاپ جلد نخست سرمایه،

نسخهای از متن آلمانی آن را همراه نامهای برای داروین فرستاد .از

نامۀ مارکس اثری به جا نمانده ،اما پاسـخ داروین که با فاصلۀ چند

ماه نوشـته شـده باقی اسـت .او پس از تقدیر و تشـکر ،ناآشناییاش

را بـا «موضـوع عمیق و مهم اقتصاد سیاسـی» دلیل نخواندن کتاب

مارکس عنوان کرد .ا گرچه این را هم نوشت که «من باور دارم هر دو 

ما دلبستۀ گسترش دانشایم و این اثر نیز در طول زمان بیتردید بر

خوشـبختی بشـریت خواهد افزود» .هفت سال بعد ،مارکس دوباره

با داروین نامهنگاری کرد ،که اینبار هم تنها نامۀ داروین شانس بقا
2. Ferdinand Lassalle
)4. Das Kapital (1867

1. Thomas Henry Huxley
	)3. The Origin of Species (1859
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یافتـه اسـت .از مفـاد ایـن نامه برمیآید مارکس قصد داشـته یکی از

آثارش  -شاید ترجمۀ انگلیسی جلد نخست سرمایه  -را به داروین
تقدیـم کنـد کـه بـا مخالفت ا کید او روبهرو میشـود .از نظـر داروین،

تقدیـم اثـر بـه معنـای تصدیـق آن توسـط دارویـن بـود ،حـال آنکه او 

سررشـتهای از ایـن مباحـث نداشـت .ضمـن اینکه از مشـی مارکس

مبنـی بـر مخالفـت عریان با مسـیحیت نیز دوری میجسـت ،هم به

دلیـل مقاومتهایـی کـه در برابـر نظریـات علمی او ایجـاد میکرد و 

هـم بهخاطـر مراعات حـال برخی اعضای خانواده ،یعنی همسـرش.

مـراودات میـان ایـن دو چهرۀ تاریخسـاز همینجا تمام میشـود ،اما

حیـات سیاسـی ایـن دو نظریـه با تمام فرازونشـیبهایش تـازه آغاز

شده بود ،حیاتی که البته مطابق میل هیچیک از آن دو پیش نرفت.
در یک سـو ،داروینیسـم اجتماعی ،با تالشهای هربرت اسپنسـر،1

حامی مشهور داروین ،و فرانسیس گالتون ،2پسرعمۀ ناتنی داروین،

بهسـرعت از دل داروینیسـم سـربرآورد .تقابـل میـان داروینیسـم و 
مسیحیت نیز بهمرور باال گرفت و عرصه را بر این نظریه تنگ کرد.

در دیگر سو ،مارکسیسم نیز بهتدریج از علوم تجربی فاصله گرفت و 
هرچه بیشتر رنگوبوی یک ایدئولوژی سیاسی گرفت.

اما از ابتدای قرن بیسـتم بهویژه دانشـمندان روسـی بسیار تالش 

کردنـد بـا فاصله انداختـن میان داروین و مالتوس 3بین داروینیسـم
و سوسیالیسم آشتی برقرار کنند .پیتر کروپوتکین 4شاید نامدارترین

1. Herbert Spencer
2. Francis Galton
Thomas Robert Malthus .3؛ ( ،)1834-1766متفکـر انگلیسـی کـه نظریـۀ رشـد
جمعیت او تأثیر زیادی بر صورتبندی داروین از ایدۀ تنازع برای بقا داشت.
4. Peter Kropotkin
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چهره میان آنها باشـد .کسـی که کوشـید با ایجاد تعدیالتی در نظریۀ

انتخاب طبیعی ،تصویری رقابتی از سرشت انسانی را با تصویری

همکارانـه جایگزیـن کنـد .بدینمنظـور ،او نمونههایـی فـراوان از

رفتارهای جمعی و همکارانه از گونههای مختلف جانوری گرد آورد 

ْ
طبیعت بیـش از آنکـه سـتیزهجویی و خودخواهی را 
تـا نشـان دهـد

در جانداران تعبیه کرده باشـد ،تخم همکاری و جمعگرایی را کاشـته

است .هرچند این دیدگاه عموماً دیدگاهی حاشیهای تلقی شده ،تا به

امروز به حیات خود ادامه داده است و ا کنون میتوان گفت در سایۀ
شـواهد متعـددی که ایثارگـری 1پیدا کرده ،نادیده گرفتـن این دیدگاه

مغایر با صداقت علمی است.

کتاب حاضر متنی است برخاسته از دل این سنت .پیتر سینگر،

فیلسـوف اخالق اسـترالیایی و نظریهپرداز برجستۀ اخالق زیستی،2

میکوشـد بـر پایـۀ شـواهدی که بهویـژه از نظریۀ بازیهـا وام گرفته،

نشـان دهـد تفسـیر دستراسـتی از سرشـت انسـانی بر پایـۀ نظریۀ

تکاملْ تفسیری ناصواب است ،و باید با تفسیری همکارانه که نفع
فـرد را در گـرو نفـع همـگان میبیند جایگزین شـود .بهطور خالصه،

سـینگر در پی آشـتی دادن داروینیسـم با سوسیالیسـم اسـت .برای

دسـتیابی بـه ایـن مقصـود او نخسـت دو وصلـت نامیمـون تاریخـی 

را هـدف قـرار میدهـد .وصلـت نخسـت ،چنانکـه گفته شـد ،میان

داروینیسـم و سـرمایهداری اسـت .سینگر میکوشـد سردستی نشان

دهـد ایـن دو تالزمـی بـا هـم ندارنـد و بنابرایـن ،بـاز کـردن ایـن گره 

تاریخـی دشـوار  نیسـت .وصلـت دوم نیـز میـان سوسیالیسـم و 
1. altruism
2. bioethics
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مارکسیسـم برقـرار اسـت .سـینگر در عین اینکه همدلـی چندانی با

مارکسیسـم نشـان نمیدهد ،عمیقاً دلبستۀ سوسیالیسم است .با باز

کردن این دو گره او میکوشد دو عنصر آزادشده ،یعنی داروینیسم و 

ِ
پیوند تازه تنها در صورتی 
سوسیالیسـم ،را با هم پیوند زند .اما این

ممکـن میشـود کـه حکواصالحاتـی در هـر دو نظریه اعمال شـود؛

نخسـت ،سوسیالیسـم باید تصورات خام و نادرسـتش را از سرشت

انسـانی کنـار بگـذارد و آنهـا را با تصویری علمی که زیستشناسـی 

به دست میدهد جایگزین کند .برای مثال ،در سوسیالیسم تکاملی 

از فـرد انتظـار نمـیرود خود را فدای خلق کند .انتظار این اسـت که

درهمتنیدگـی منافـع فـردیاش را با منافع جمعـی مالحظه کند و بر

پایۀ نفع همگان تصمیم بگیرد .این جایگزینی تجدیدنظری اساسـی 

را در سیاسـت و اقتصـاد چـپ بـه همـراه دارد .دوم اینکـه تصویـر

ِ
زیسـتی انسـان نیز با تلقی مشهور در 
سرشـت
تأییدشـدۀ سـینگر از
ِ
تصویـر بدیـل ،انسـان به
زیستشناسـی تفاوتهایـی دارد .در ایـن
ِ

ذات خود نه ستیزهجو که اهل همکاری است و به نسخهای از یک

فایدهگرایی جمعگرایانه پایبند است .امید سینگر این است که پیوند

داروینیسم و سوسیالیسم امکان بازتعریف خطمشیهای تثبیتشده

در عرصههـای اجتماعـی و اقتصـادی را فراهـم کنـد؛ بازتعریفـی در 

جهت نوعی آرمان سوسیالیستی واقعبینانه.

از راهله فتوحی ممنونام که از سر لطف متن ترجمه را خواند و آن

را صیقل داد .نیز سـپاس ویژه دارم از محمدرضا معمارصادقی که با

وسواس تحسینبرانگیزش متن را مقابله کرد و پیشنهادهایی شایسته

داد ،هرچند که درنهایت دستم را در اِعمال همۀ آنها باز گذاشت.
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