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يادداشت دبيرمجموعه

بیش از یکصدوشصت سال پس از انتشار کتاب دوران ساز داروین، تکاملْ دیگر »فقط 
یک نظریه« در کنار نظریه های دیگر نیست. هیچ دانشگاهی در جهان و ایران وجود 
ندارد که نظریه ای جز تکامل را دربارۀ منشأ و تنوع گونه ها تدریس کند و »نظریه های 
دیگر« عمدتاً محدود به محافل غیردانشگاهی و غیرعلمی و در دانشگاه ها نیز محدود 

به غیرزیست شناسان مانده است. 
بیش از یکصدوشصت سال پس از انتشار کتاب دوران ساز 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. همان طور که انقالب 
کوپرنیکی باعث ابطال نظریۀ مرکزیت فیزیکی ما در کیهان شد، انقالب داروینی هم 

مشغول ابطال نظریۀ مرکزیت زیستی مان در مجموعۀ موجودات زنده است.
این انقالب حتی در غرب نیز هنوز در جریان است و هضم نتایج آن به چند سده 
 (contingency( »وقت نیاز دارد. مهم تریِن این نتایج، اول قبول »غیرضروری بودن
وجودمان و دوم  قبول »پیوستگی« )continuity) آن با دیگر موجودات زنده است. 
غیرضـروری بـودن یعنـی اینکه وجود ما نتیجۀ اتفاقات تکاملی اسـت و ا گر زمان به 
عقـب بازمی گشـت و تکامـل دوبـاره اتفـاق می افتاد، هیـچ معلوم نبود ما نیـز دوباره 
ازجملۀ محصوالت آن باشـیم. پیوسـتگی نیز یعنی تفاوت ما با موجودات زندۀ دیگر 

تفاوتی ماهوی و کیفی نیست. ما تنها کمی از موجودات زندۀ دیگر پیچیده تریم. 
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اینهـا امـا نتایجـی نیسـتند که همه با آن موافق باشـند یا بتوانند به آسـانی هضم 
کنند، اما حتی سازگار کردن باورهای دینی با این نتایج نیز نیازمند شناخت نظریۀ 

تکامل و انقالب داروینی حاصل از آن است.
استلزامات نظریۀ تکامل سال هاست که دیگر محدود به زیست شناسی تکاملی 
نمانده و ا کنون مباحثی مانند بیوشیمی تکاملی، باستان شناسی تکاملی، علوم سیاسی 
تکاملـی، روان شناسـی تکاملـی، جامعه شناسـی تکاملـی، پزشـکی تکاملی، فلسـفۀ 
تکاملی، انسان شناسی تکاملی، زیبایی شناسی تکاملی، اقتصاد تکاملی، دین شناسی 
تکاملی، اسطوره شناسی عصبی - تکاملی، زبان شناسی تکاملی، آواشناسی تکاملی 
و موسیقی شناسی تکاملی تنها بخشی از نتایج ورود تکامل به عرصه های شناخت 
بشری 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 است و باید 
اول از این منظر به آن نگریسـته شـود. تکامل حتی محدود به عرصۀ شـناخت نیز 
نمانده و در عرصه های فناوری و خالقیت نیز الهام بخش بوده است؛ برنامه نویسی 
تکاملی، رایانش تکاملی، روباتیک تکاملی، هنر تکاملی )به ویژه موسیقی تکاملی ( 

و نقد ادبی داروینی نمونه هایی از این دست اند.
مجموعـۀ »مطالعـات تکامـل« بـر آن اسـت بـا فراهـم آوردن متـون کالسـیک 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 
روشـن تر کنیـم. بررسـی و پژوهـش در تاریـخ نظریۀ تکامل و تاریـخ 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.
نظریۀ تکامل نه حرف آخر است و نه حقیقت محض. نظریۀ تکامل موفق ترین 
نظریه در تبیین چگونگی پیدایش جانداران و ما اسـت که تا کنون ارائه و از سـوی 
جامعۀ علمی پذیرفته شده است و همین کافی است مجموعه ای را در نشر کرگدن 

به آن اختصاص دهیم.

محمدرضا معمارصادقی
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مقدمه

کودکـی دبسـتانی بـودم و درحالی کـه کیـف بـر دوش داشـتم، بـه مدرسـه می رفتـم. 
هماننـد هـر کودکـی، تمـام مسـیر بـا خیال ورزی هـای طوالنـی همـراه بود. یـک بار 
درحالی کـه بـا خـودم نجـوا می کـردم کـه چه می  شـد اگر من هم یک فسـیل داشـتم، 
ناگهـان چشـمم بـه سـنگی عجیـب افتـاد. سـنگ را از کنار جاده برداشـتم. می شـد 
اسـتخوان های سنگ شـدۀ یـک حیـوان را دید. آن سـنگ را بـرای مدت ها همچون 
یـک گنـج در اتاقـم نگـه داشـتم و سـاعت های زیـادی از دوران کودکـی ام بـه نـگاه 
کردن به آن فسـیل گذشـت. بعدها فسـیل های دیگری تهیه کردم و اکنون مجموعۀ 
کوچکی از فسیل ها دارم که مرا به دنیای عجیِب تکامل می برد. آنچه در این کتاب 
 نوشته ام درواقع بخشی از سودای کودکی من است. اسطوره شناسی عصبی -تکاملی
حاصـل تلفیـق تمـام آن چیزهایـی اسـت کـه در ایـن سـال ها از سـه علـم بـزرگ 
اسطوره شناسـی، علـوم اعصـاب و زیست شناسـی تکاملـی آموختـه ام. در ایـن راه، 
بیـش از هرکسـی تحت تأثیـر آرای خـود داروین بـوده ام. در این کتاب سـعی کرده ام 
جنبه های زیسـتی اسـطوره را تحلیل و بررسـی کنم. می خواسـتم ببینم چگونه یک 
اسـطورْه حیـات و ویژگی هـای آن را به طـور زنده لمس کرده اسـت. برای تحقق این 
ایده، دست به لمس مستقیم حیات زدم. یک میکروسکوپ خریدم تا حیات را با 
چشـم های خودم ببینم. سـاعت ها در موزه های حیات وحش، جانداران مختلف و 
تنوع زیستی آنها را نگاه کردم. درضمن، به جمع آوری گونه های گیاهان، برگ ها و 
دانه هـای آنهـا پرداختـم. این موضوع درک من را از حیـات ده چندان کرد. ازآنجاکه 
دائمًا در رفت وآمد عمیقی با دنیای اسـطوره ها بودم عماًل هرکدام از این مراحل را 
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با یافته ها و دانش خود در زمینۀ اسطوره مقایسه و همراه می کردم. نتیجه آن شد که درآ

در پی می آید: یک سـفر دور و دراز، همانند سـفر در کشـتی بیگل برای رسـیدن به 
جزایِر گاالپاگوِس اسطوره ها.۱ در این سفر، همچو دانش آموزی بودم که سعی دارد تا 
می تواند بیاموزد و آموزه های خود را بنویسد. لذا از شما می خواهم بیش از هرچیزی 
آن را بـه چشـم یـک کنجـکاوی سـیری ناپذیر ببینیـد. کنجکاوی ای کـه نه تنها پایان 
ندارد، بلکه نویسـندۀ آن بسـیار مشـتاق اسـت آنچه را که در این سفر شگفت انگیز 
دیده و تجربه کرده با همگان به اشتراک بگذارد. ازاین رو بهتر است بگویم این کتابی 
اسـت که همواره آرزوی نوشـتنش را داشـته ام. کتابی که جدا از مطالعه و مشـاهده، 

مرا به جست وجو در طبیعت و تاریخ و آزمایش های متعدد کشاند.
در پایان باید از استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور تشکر 
و قدردانـی نمایـم. راهنمایی هـا و توصیه ها و تشـویق های ایشـان یاریگر بزرگ من 
در تألیـف ایـن کتاب بوده اسـت. از دوسـتان فرزانه ام، سـرکار خانـم دکتر معصومه 
ابراهیمی و آقای دکتر پیمان متین، بی نهایت سپاسگزارم. چاپ کتاب هایم جز در 
سایۀ همت و راهنمایی های این دو بزرگوار ممکن و میسر نبود. من همواره خود را 
وام دار این دو استاد دانشمند می دانم. از اساتید ارجمند شاعر بزرگ، جناب آقای 
شـمس لنگـرودی، اسطوره شـناس نامـی، جناب آقـای عباس مخبر، و نویسـنده و 
مترجم نامدار، جناب آقای کاظم فرهادی، برای راهنمایی های ارزنده شان بی نهایت 
سپاسـگزارم. همچنیـن چـاپ ایـن کتاب را مدیون دوسـت بزرگـوارم، جناب آقای 

معمارصادقی، هستم. عنوان این کتاب نیز پیشنهاد ایشان بوده است.
درنهایـت، ایـن مقدمـۀ کوتـاه را بـا بیتـی از حضـرت حافظ بـه پایان می رسـانم. بیتی 
کـه نه تنهـا مشـوق مـن بـرای تـداوم ایـن راه بود، بلکه همـواره به مـن یـادآوری می کرد که 
جست وجوی علم و حقیقت بزرگ ترین ودیعه ای است که می تواند به یک انسان داده شود:

روزی به قدِر همت هرکس مقدر استما باده می خوریم و حریفان غم جهان

اسفند ۱۳98
تهران

کشتی بیگل به سفری پنج ساله رفت که  ۱. چارلز داروین وقتی ۲۲ سال داشت، به عنوان طبیعی دان همراه با 
تأثیری بسزا در نحوۀ نگرشش به جهان داشت. جزایر گاالپاگوس یکی از مکان های مهمی بود که در شکل بخشیدن 

به نظریات وی در زمینۀ تکامل نقش اصلی را ایفا کرد.


