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حقیقت در ژرفا نهفته است... 
)فریدریش شیللر(

پیشگفتار مترجم

انسان از زمان آگاه شدن به خود و هستی پیرامونش همواره درگیر پرسش های عمیق 
فلسفی از زندگی و مرگ و چرایی بودن خویش بوده است. اینکه از کجا آمده و به 
کجا می رود، راز هستی در چیست و چرا از بقیه ی موجودات متمایز است. تالش 
او در طول هزاره ها در پاسخ به این پرسش ها منجر به پیدایش منابع معرفتی مدرنی 
همچون هنر، دین، علم و فلسفه شده است که هر کدام به سهم خود از زاویه ای به 
این پرسش های بنیادین پاسخ داده اند. در این میان وضعیت علم به نحوی است که 
به همین  او بدل گشته است.  به منبع اصلی فلسفه ورزی و تفکر  در دوران معاصر 
دلیل است که کارهای علمی دانشمندانی همچون کوپرنیک، گالیله، نیوتون، داروین 
و اینشتین دارای پیامدهای عمیق فلسفی و تأثیرات شگرف بر زندگی و بر اندیشه ی 
انسان خردمند بوده اند. با این حال علم یک ویژگی بارز دارد که همان خصلت ابطال 
پذیری و به تبع آن تصحیح و تکامل در طول زمان می باشد. علم مدرن بر مشاهده 
و تجربه بنیان نهاده شده و هر فرضیه ای که از این آزمون سربلند بیرون نیاید ابطال 
گردیده و در صورت قابل آزمایش نبودن نیز در شمار فلسفه یا خیالبافی قرار می گیرد. 
به دنبال شکوفایی چشم گیر علوم شیمی و فیزیک در دو قرن اخیر، اندیشمندان 
قرن حاضر را قرن شکوفایی و پیشروی علم زیست شناسی نامیده اند که اساس این 
شکوفایی انتشار نظریه ی تکامل طبیعی داروین )در سال 1859( و کشف ساختار مارپیچ 
دوگانه ی ملکول DNA )در سال 1953( است. رشد انقالبی و سریع علم زیست شناسی 
در چند دهه اخیر باعث نفوذ انسان به آن »ژرفایی« گردید که شاید او را به »حقیقت« 
نزدیک تر کند. با این حال به نظر می آید که کشفیات و پیشرفت های حیرت آور اخیر به 
خصوص در حوزه ی زیست شناسی ملکولی همانطور که دوبژانسکی می گوید »معنی 
واقعی خود را تحت پرتوافکنی نظریه ی تکامل طبیعی است که باز می یابند.« کل نگری 
و بیرون کشیدن معانی فلسفی- زیستی »اشتراکی« از دل این خیل عظیم و روزافزون 
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جزءنگری های علم زیست شناسی باعث تغییراتی بس شگرف در بینش فلسفی انسان 
خردمند نسبت به هستی و به خود و به جایگاهش در این جهان شده است. 

پروفسور دکتر ریچارد داکینز از معدود اندیشمندان علوم زیستی نیم قرن اخیر 
بر  مبتنی  زیست شناسی  دانش  به  خود  فلسفی  تحلیلی-  و  کل نگر  نگاه  که  است 
زیست شناسی ملکولی مدرن را در قالب نظریه ای تکاملی در کتاب حاضر گرد آورده 
و در دسترس عموم قرار داده است. ایشان با نگاهی نو، ژن  را هستِی خودمحور و 
مستقلی می بیند که به صورت کلونی وار در درون موجودات زنده، به مثابه ماشین های 
حامل این ژن ها، جا خوش کرده و از نسلی به نسلی دیگر جز سعادت و رفاه خویش 
)و بالطبع ماشین بقاءاش یا همان بدنی که در آن می زید( هدفی ندارد. با این حال، 
جالب است که چنین رفتاری از ژن هایی این چنین خودخواه، بنا بر نظریات این کتاب، 
می تواند عامل اساسی تکامل فداکاری، ایثار و از خودگذشتگی ها و بسیاری از دیگر 
رفتارهای ماشین های بقاء - همچون راستی و درستی - باشد. به طور مثال در فصل 
12 کتاب پایه های ژنتیکی تکامل راستی و درستی در پندار و کردار آدمی از دیدگاه 
نظریه ژن  خودخواه مورد بحث قرار گرفته است. لذا در بطن شواهد ارائه شده در 
این کتاب می توان برخی ریشه های بسیاری از درست کرداری ها و رفتارهای ایثارگرانه 
آدمی، حتی از جان گذشتگی، را در رفتار ژن ها و برهم کنش آن ها با هم جستجو کرد. 
بینشی که او عرضه می کند این چنین بر می آید که هر گونه ی زیستی  با  همچنین، 
)ویروس، باکتری، جانور، گیاه،...( صرفاً یک حوضچه ژنی از ژن های خودخواه است 
و اصوالً فرد نیست که اهمیت دارد بلکه آنگونه که مکسول )فیزیکدان( می گوید »در 
پنهان  هستی  از  ژرف تری  اشتراک  ماست،  زندگی شخصی  همراه  که  فردیت،  پس 
انسان ها خود  ما  فرد  فرد  باعث شده  باشد که  این خطای خودآگاهی  است«. شاید 
را هستی ای مستقل بپنداریم. همچنین، در فصل 11 کتاب او انسان را در میان دیگر 
موجودات به واسطه ی داشتن فرهنگ انسانی منحصر بفرد می داند و با ارائه مفهوم 
نوین مم )معادل فرهنگی ژن ( پیش بینی کرده که مم ها هستی های خودمحور نوینی 
باشند که به نوبه ی خود درصدد تسلط بر حوضچه ی ژنی انسان اند. با این حال، در 
بند آخر همین فصل پیام خود را این چنین می رسانند که ما قدرت به مبارزه طلبیدن 
ژن های خودخواه همزادمان، و اگر الزم باشد، مم های خودخواه تفکرات غالب مان 
را داریم. حتی می توانیم در مورد راه های ایجاد و اشاعه ی آزادانه ی فداکاری به بحث 
بنشینیم. منظور این است که انسان اسیر ژن های خود نیست و می تواند به چیزی فراتر 
از یک ماشین زیستی بدل شود، همان طور که قرن هاست به اشاعه اخالقیات پرداخته 



 پیشگفتار مترجم   13

است. شاید همین پدیده است که باعث شده انسان خردمند در کنار حوضچه ی ژنی 
طبیعی اش، تمدنی آکنده از هنر و علم و فلسفه و دین )حوضچه ای ممی( پدید آورد 
که تنها با غور در ژرفناهای آنجاست که برای زندگی خود معنی ای دیگر و جهانی 
دیگر می یابد که او را از دیگر موجودات متمایز می کند و آن همان جاودانگِی فراتنی 
و اشرف المخلوقاتی است. لذا در زندگی امروز تنها »آدم بودن« و گذران زندگی کافی 
نیست، بلکه باید بتواند از این سطح گذشته و به سهم خود در غنی کردن حوضچه ی 
ممی نوع بشر گامی بردارد چرا که همین کار است که او را به مقام »انسان بودن« و 

خداگونگی و شناخت حقایق ژرف هستی نزدیک و نزدیک تر می کند. 
برخی  نظر  به  که  شود  یافت  مواردی  کتاب  مسائل  بطن  در  است  ممکن  البته 
اندیشمندان، ناکامل یا نارسا یا حتی نادرست جلوه کند، همانگونه که خود نویسنده هم 
در پی نوشت های موخره ی کتاب به برخی از آن ها اشاره کرده است. منتها باید توجه 
داشت که همان طور که والتر نرنست )فیزیکدان( گفته است »در بررسی طبیعت و 
قوانین اش نباید تردید داشت که قاعده ای که در بسیاری از موارد درست تلقی می شود 
و در مواردی دیگر نارساست، دانه ای از حقیقت را در دل خود نهفته دارد که هنوز از 
پوسته اش بیرون نیامده است«. نکته ی دیگر اینکه، علم هیچ گاه ادعای حقیقت مطلق 
را نداشته و ندارد. لذا بسیاری از نظریه های علمی پرطرفدار همچون نجوم بطلمیوسی 
در دل تاریخ ابطال و گم شده اند و بسیاری دیگر هم همچون قوانین نیوتونی تکامل 
خود را در دل نظریات فیزیک نوین شاهد بوده اند. این پدیده، یعنی نقد سازنده جامعه 
علمی و پذیرش نارسایی یا نادرستی و سعی در اصالح یا پاسخ به انتقادات را در 
بطن چاپ های مختلف کتاب حاضر و تصحیحات و توضیحاتی که خود نگارنده در 
قالب پی نوشت به کتاب افزوده است می توان دید. گرچه زمان بیش تری می طلبد تا 
این نظریات تایید یا ابطال گردند، اما کتاب ژن خودخواه از زمان انتشارش بدین سو 
روز به روز مورد توجه بیش تری قرار گرفته، و برخی از نظریات آن به متون علمی و 
فرهنگی راه یافته اند. چاپ سوم کتاب پس از گذشت 30 سال از نخستین انتشارش به 
عنوان کتابی کالسیک توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد نشان از توجه جامعه علمی و 
چالش های هنوز زنده و بحث برانگیز مباحث کتاب دارد. امید است که ترجمه حاضر 
مقبول طبع خوانندگان گرامی قرار گرفته و بابی جهت ژرف اندیشی بیش تر درباره ی 

»چیستی و چرایی زندگی« باشد. 

جالل سلطانی



درآمدی بر چاپ نخست کتاب

نگاشته شده  قالب علمی- تخیلی  در  انگار  که  باید طوری خوانده شود  کتاب  این 
است. سبک نگارش کتاب طوری است که قوه ی تخیل را به کار گیرد؛ اما علمی- 
تخیلی نیست، بلکه علمی است. »عجیب تر از تخیل«، چه کلیشه ای باشد چه نه، دقیقاً 
احساس من را در مورد حقیقت بیان می کند. ما ماشین های بقاء هستیم؛ روبات های 
نقلیه ای که به طور کورکورانه ای برنامه ریزی شده اند تا از ملکول های خودخواهی به 
نام ژن ها محافظت کنند. این حقیقتی است که هنوز هم مرا آکنده از بهت و حیرت 
می کند. هرچند من سال هاست که این را می دانم، ولی انگار که هیچ وقت به آن عادت 
نمی کنم. یکی از امیدهای من این است که شاید بتوانم تا حدی دیگران را هم در این 

بحت و حیرت بیفکنم. 
مرا  شانه هایم  فراز  از  خیالی  خواننده ی  سه  بودم  کتاب  نوشتن  حال  در  وقتی 
می پاییدند و من حاال کتاب را به آن ها تقدیم می کنم. نخست، خواننده ی عام، که به 
خاطر او تقریباً از کاربرد واژه های تخصصی علمی دست کشیدم و اگر جایی مجبور به 
استفاده از آن ها شده ام در موردشان توضیح داده ام. حاال تعجب می کنم که چرا از کاربرد 
اکثر واژگان تخصصی خودمان در مجالت علمی هم دست نمی کشیم. فرض من بر 
این بوده که خواننده ی عام کتاب دانش خاصی ندارد، اما او را ناآگاه فرض نکرده ام. 
هرکسی که بتواند علم را ساده نویسی کند می تواند آن را به میان مردم بیاورد. من تالش 
فراوانی کرده ام تا بتوانم برخی ایده های ظریف و پیچیده را به زبانی غیر ریاضیاتی و 
بدون از دست رفتن روح آن ها، عامیانه کنم. نمی دانم چقدر موفق به این کار شده ام، و 
چقدر توانسته ام به خواسته دیگرم برسم: اینکه سعی کنم تا کتاب آن چنان که شایسته ی 
موضوع و محتوای آن است سرگرم کننده و گیرا باشد. مدت هاست که احساس می کنم 
که زیست شناسی می بایست، بمانند قصه ای سر به مهر، هیجان انگیز به نظر آید؛ چرا 
که زیست شناسی حقیقتا قصه ای سر به مهر است. جرات آن را ندارم به خود امید دهم 
که چیزی بیش از اندک هیجانی که موضوع بر می انگیزد به خواننده منتقل کرده باشم. 
به  او منتقدی سرسخت بود که  دومین خواننده ی خیالی من، خبره ی کار، بود. 
تندی نفحه اش را بر بعضی قیاس ها و شیوه های سخنگویی من می دمید. عبارات مورد 
عالقه ی او »به استثناء«، »اما از سوی دیگر«، و »آه« بودند. من به دقت به او گوش 
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می دادم و حتا به خاطرش یکی از فصل ها را کاماًل از نو نوشتم، اما آخرسر مجبور 
بودم که قصه را به شیوه ی خودم بگویم. خبره ی کار، هنوز هم، به شیوه ای که من 
مطالب را ارائه کرده ام راضی نیست. اما هنوز بزرگترین آرزویم این است که حتی او 
هم چیز جدیدی در اینجا بیابد: راه جدیدی شاید، برای نگریستن به ایده های آشنا؛ یا 
حتی برانگیختن ایده های جدیدی در خود او. حتی اگر این آرزوی بزرگی باشد، آیا 

نمی توانم امیدوار باشم که کتاب حداقل او را در حین سفری سرگرم کند؟ 
به  از خواننده ی عام  دانشجوست، که گذار  بود  سومین خواننده ای که در سرم 
خبره ی کار را طی می کند. اگر او هنوز تصمیم نگرفته باشد که چه شاخه ای از علم را 
دنبال کند، امیدوارم که آن چنان بر سر شوقش آورم که نگاهی مجدد به شاخه ی علمی 
جانورشناسی  احتمالی  بودن«  »مفید  از  بهتر  دلیلی  بیندازد.  جانور شناسی،  من،  خود 
و دوست داشتن عمومی جانوران برای واردشدن به این رشته هست. آن دلیل این 
دنیایی  در  ماشین های ساخته شده  کامل ترین  و  پیچیده ترین  جانوران،  ما،  که  است 
که می شناسیم هستیم. اگر آن را اینگونه ببینید، تصور آنکه هرکسی رشته ای دیگر را 
دنبال کند سخت می شود! امیدوارم کتاب من، برای دانشجویی که از قبل وارد رشته ی 
جانورشناسی شده است، ارزش آموزشی هم داشته باشد. او مجبور خواهد بود که 
مقاالت اصلی و کتاب های تخصصی ای را که مبنای نگارش کتاب من بوده اند مطالعه 
کند. اگر درک آن منابع برایش سخت باشد، شاید تفاسیر غیرریاضیاتی من، به عنوان 

پیش درآمد و کمک درسی، بتوانند کمکی به او بکنند. 
آشکار است که سعی در جلب رضایت سه نوع خواننده ی متفاوت خطرات خود 
را دارد. من فقط می توانم بگویم که خیلی حواسم به این خطرات بوده، ولی مزایای 

کوشش ام ظاهراً به آن ها چربیده است. 
من رفتارشناس ام، و این نوشتار کتابی در زمینه ی رفتار جانوران است. من مدیون 
سنت رفتارشناسی ای هستم که در آن پرورش یافته ام. به ویژه، نیکو تینبرخن نمی داند 
که در طول دوازده سال کاری که من تحت راهنمایی او در آکسفورد انجام دادم تا 
چه اندازه بر من تأثیر گذاشته است. واژه ی »ماشین بقاء« هرچند ممکن است در اصل 
اندیشه های  از ورود  اخیراً  رفتارشناسی  اما  اوست.  از  برگرفته  نباشد ولی  او  ایده ی 
تازه ای نیرو گرفته است که به طور سنتی در حوزه رفتارشناسی قرار نمی گیرند. این 
کتاب عمدتاً براساس این اندیشه های تازه بنا شده است. پدیدآورندگان این اندیشه ها 
در جای خود در کتاب مورد تقدیر قرار گرفته اند. چهره های بارز این جریان ج. ث. 

ویلیامز، ج. مینارد اسمیت، و. د. هامیلتون، و ر. ل. تریورس هستند. 



 درآمدی بر چاپ نخست کتاب   33

افراد مختلفی عناوینی برای کتاب پیشنهاد کردند که من سپاسگزارانه آن ها را برای 
عناوین فصل ها به کار گرفتم: »مارپیچ های نامیرا«، جان کربس؛ »ماشین ژن «، دزموند 
موریس؛ »ژن  چیرگی«، تیم کلوتن- بروک و ژان داکینز، به طور مستقل از هم با عرض 

پوزش از استفان پوتر. 
هرچند ممکن است خوانندگان خیالی به عنوان هدف هایی برای آرزوها و امیدهای 
پاک مثمرثمر افتند، ولی ارزش عملی شان کمتر از ارزش خوانندگان و منتقدان واقعی 
است. من نسبت به بازنگری نوشته ها وسواس دارم و ماریان داکینز این کار مستمر را 
در مورد صفحه به صفحه ی متن های اولیه انجام داد. دانش فراوان او در مورد کتب و 
مقاالت زیستی و درک او از مباحث نظری، به همراه تشویق ها و حمایت های روحی 
را  کتاب  اولیه ی  کامل  متن  هم  کربس  ژان  است.  بوده  حیاتی  من  برای  بی پایانش، 
خواند. او بیش از من درباره ی موضوع کتاب می داند، و از هیچ توصیه و مشاوره ای 
دریغ نکرده است. گلنیس تامسون و والتر بودمر دستنوشته های من در مورد عناوین 
بازنگری  که  می ترسم  کردند.  نقد  محکم؛  ولی  لطف؛  نهایت  با  را  ژنتیک  با  مرتبط 
تاحدی اصالح شده  را  آن  امیدوارم که  باشد، ولی  نکرده  را راضی  آن ها  من هنوز 
بیابند. من خیلی بابت وقتی که گذاشتند و صبری که به خرج دادند از آن ها ممنونم. 
با دقتی خطاناپذیر جمله بندی های گمراه کننده ی من را بررسی کرد و  ژان داکینز 
ارائه داد. من نمی توانستم  بازنویسی آن ها  پیشنهادات سازنده ی خیلی خوبی جهت 
آرزوی داشتن »خواننده ی عام باهوش« تری از مکسول استمپ را داشته باشم. دست 
متن  نگارش  در سبک  مهم  کلی  عیوب  از  یکی  روی  بر  او  هوشمندانه ی  گذاشتن 
اولیه کمک بسیاری در نگارش متن نهایی کرد. دیگرانی که به طور سازنده فصل های 
مینارد  ژان  بودند:  این ها  نمودند  تخصصی  توصیه های  یا  و  کردند،  نقد  را  خاصی 
اسمیت، دزموند موریس، تام مشلر، نیک بلورتون جونز، سارا کتل ول، نیک همفری، 
تیم کلوتن- بروک، لوئیز جانسون، کریستوفر گراهام، ژف پارکر، و رابرت تریورس. 
پت سیرله و استفانی فرهوفن نه تنها متن را با مهارت تایپ کردند، بلکه به خاطر لذت 
بردن شان از این کار باعث روحیه گرفتن من هم شدند. در نهایت، دوست دارم از 
میشل رودگرز در انتشارات دانشگاه آکسفورد تشکر کنم که، عالوه بر نقد مفیدش بر 
متن کتاب، چیزی بیش از انجام وظیفه اش در تمام مراحل چاپ این کتاب انجام داد. 

ریچارد داکینز
1976
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حیات هوشمند بر روی یک سیاره هنگامی به بلوغ خود می رسد که برای نخستین بار 
چرائی وجود خویش را در می یابد. اگر روزی موجودات برتر فضایی از سیاره ی زمین 
بازدید کنند اولین سوآلی که به منظور ارزیابی سطح تمدن ما می پرسند این است که: 
»آیا آن ها هنوز تکامل طبیعی را کشف کرده اند؟« موجودات زنده، بی اینکه هیچ وقت 
بدانند چرا، بیش از سه میلیارد سال برروی کره ی زمین زیسته اند تا این حقیقت بر 
یکی از آنان طلوع کند. او چارلز داروین بود. منصف اگر باشیم باید بگوییم دیگرانی 
هم بوده اند که اشارات مختصری به این موضوع داشته اند ولی داروین بود که برای 
نخستین بار دالیل منطقی و قابل قبولی از »چرایی وجود ما« ارائه کرد. داروین این 
امکان را به ما داد که جواب معقولی به کودک کنجکاوی بدهیم که پرسش اش عنوان 
این فصل است. ما دیگر هنگام مواجهه با سوآالت ژرف مجبور نیستیم بیش از این 
به خرافه و توهم پناه ببریم. سوآالتی از این قبیل که آیا حیات معنا و مفهومی دارد؟ 
ما برای چه زنده ایم؟ انسان چیست؟ پس از طرح این آخرین پرسش، جانورشناس 
مشهور جی. جی. سیمپسون، چنین نوشت: »نکته ای که اکنون می خواهم بگویم این 
است که هیچ کدام از تالش های صورت گرفته تا پیش از سال 1859برای پاسخ به این 

پرسش ارزشی ندارند و بهتر است که کاًل همه ی آن ها را کنار بگذاریم. «*1
امروزه نظریه تکامل طبیعی به همان اندازه مورد شک و تردید است که نظریه 
گردش زمین بدور خورشید؛ اما هنوز دالیل و معانی انقالب داروین به طور کامل و 
وسیع درک نشده اند. هنوز درس جانورشناسی موضوعی جزئی در دانشگاه هاست و 
حتی کسانی که این درس را انتخاب می کنند تصمیم شان را بدون درک اهمیت فلسفی 
عمیق آن می گیرند. فلسفه و موضوعاتی تحت عنوان »انسان شناسی )اومانیته(« هنوز 
به نحوی تدریس می شوند که گویی داروین هرگز به این دنیا نیامده است. بی شک به 
مرور زمان این مهم تغییر خواهد کرد. به هر رو این کتاب در مقام دفاع از داروینیسم 

1. عالمت * معرف آن است که جمله یا پاراگراف مورد اشاره در بخش پی نویس ها در آخر کتاب 
مورد بحث و نقد بیشتری قرار گرفته است. م.
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خواهد  کاوش  ویژه  موردی  در  را  طبیعی  تکامل  نظریه  اثرات  و  نتایج  اما  نیست، 
)فداکاری؛  خودگذشتگی  از  و  خودخواهی  زیست شناسی  بررسی  من  هدف  کرد. 

دگرخواهی؛ نوع دوستی( است. 
چرا  است  آشکار  موضوع  این  انسانی  اهمیت  آن،  دانشگاهی  جاذبه ی  از  جدا 
که تمام جنبه های زندگی اجتماعی ما، عشق و نفرتمان، جنگ و اتحادمان، دادن و 
دزدی مان، آز و بخشش مان را دربر می گیرد. این ها دعوی هایی است که می توانست 
تنفر  و  عشق  و  )آردری(  اجتماعی  قرارداد  )لورنتس(،  ستیز  درباره ی  کتاب های  برای 
)ایبل-ایبسفلدت( اقامه شود. اما مشکل این کتاب ها این است که مؤلفان شان قضیه را 
کاماًل اشتباه گرفته اند. اشتباه آنان به دلیل درک نادرست شان از نحوه ی عملکرد تکامل 
طبیعی بود. آنان فرض را اشتباهاً بر این گذاشتند که امر مهم در تکامل طبیعی »نفع 
گونه )یا گروه(« است نه »نفع فرد )یا ژن («. عجیب آنکه اشلی مونتاگو باید لورنتس را 
به عنوان خلف مستقیم اندیشمندان قرن نوزدهمی معتقد به »طبیعت با چنگال و دندان 
خونین« مورد انتفاد قرار دهد. آنطور که من دیدگاه لورنتس در مورد تکامل طبیعی 
با مونتاگو همنواست.  را می فهمم، او در رد کردن مفاهیم جمله ی مشهور تنیسون، 
برخالف این دو به نظر من »طبیعت با چنگال و دندان خونین« درک ما از انتخاب 

طبیعی را به نحو شایسته ای جمع بندی می کند. 
پیش از ارائه ی مبحث خودم، من بر آنم تا مختصراً توضیح دهم که این مبحث 
از چه نوعی است و از چه نوعی نیست. اگر به ما بگویند که کسی مدتی طوالنی و 
کامیابانه در میان گانگستر های شیکاگو زیسته است می توانیم در مورد اینکه او چگونه 
قبیل  از  او واجد صفاتی  که  داریم  انتظار  ما  بزنیم.  بوده است حدس هایی  شخصی 
سرسختی، هفت تیرکشی سریع و توانایی جذب دوستان باوفا باشد. این گمانه زنی ها 
عاری از خطا نیستند ولی انسان می تواند با توجه به شرایطی که کسی در آن زیسته 
و موفق شده است در مورد شخصیت آن فرد گمانه زنی هایی کند. بحث این کتاب 
این است که ما، و تمام دیگر جانداران، ماشین هایی هستیم که توسط ژن های مان خلق 
شده ایم. ژن های ما، مانند گانگستر های شیکاگوئی، در یک دنیای بسیار پر رقابت و 
در برخی موارد برای میلیون ها سال به حیات خود ادامه داده اند. این موضوع به ما 
حق می دهد که انتظار برخی کیفیت ها را در ژن هایمان داشته باشیم. بحث من این 
خواهد بود که یکی از کیفیات بارز یک ژن  موفق خودخواهی بی رحمانه است. این 
اما، همان طور که  فرد می انجامد.  رفتار  به خودخواهی در  خودخواهی ژنی معموالً 
خواهیم دید، بعضی شرایط هست که در آن یک ژن  می تواند با انجام نوعی فداکاری 
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کوچک در سطح فرد جاندار، بهتر به هدف های خودخواهانه اش برسد. »بعضی« و 
»کوچک« کلمات مهم جمله ی پیشین هستند. هر چقدر هم دوست داشته باشیم طور 
دیگری فکر کنیم، عشق همگانی و رفاه اجتماعی گونه، به مثابه یک کل، مفاهیمی 

هستند که از نظر تکامل طبیعی معنایی ندارند. 
این مرا به اولین نکته ای می رساند که دوست دارم بگویم این کتاب چه چیزی 
نیست. من در مقام مدافعه از اخالقیاتی مبتنی بر تکامل طبیعی نیستم. * من چگونگی 
تکامل طبیعی چیز ها را بیان می کنم. من به این که ما انسان ها چقدر اخالق مدارانه 
باید رفتار کنیم کاری ندارم. من بر روی این نکته تأکید می کنم چرا که در معرض 
سوء برداشت کسان بی شماری هستم که نمی توانند بین »اظهار عقیده در مورد چیستی 
بگذارند.  فرقی  باشد«  باید  آن موضوع چگونه  اینکه  از  »طرفداری  با  یک موضوع« 
یعنی  ژنی،  قانون  بر  بناشده  انسانی  جامعه ی  یک  که  است  این  من  خود  احساس 
خودخواهِی بی رحمانه ی همگانی، جامعه ی بسیار نامطبوعی برای زیستن خواهد بود. 
اما متأسفانه، هرچقدر هم از چیزی تأسف بخوریم باعث نمی شود که حقیقت نیابد. 
قصد این کتاب این است که جذاب باشد، اما اگر شما بخواهید از آن نتیجه گیری 
اخالقی کنید لطفاً آن را به عنوان یک هشدار بخوانید. یادتان باشد که اگر شما هم مانند 
من آرزومند ساختن جامعه ای هستید که در آن آدم ها سخاوتمندانه و غیرخودخواهانه 
برای یک خیر عمومی همکاری می کنند از سوی طبیعت زیستی مان کمک چندانی 
دریافت نخواهیم کرد. از آنجا که ما خودخواه به دنیا آمده ایم بیایید بخشش و فداکاری 
را آموزش دهیم. اجازه دهید بفهمیم که ژن های خودخواه خود ما برای چه طرح ریزی 
شده اند، چرا که در این صورت حداقل شانس آن را خواهیم داشت تا طرح های آن ها 

را به هم بزنیم، موردی که تاکنون هیچ موجود دیگری آرزوی آن را نکرده است. 
از  که یکی  این مغالطه -  این اظهارات درباره ی آموزش،  نتایج فرعی  از  یکی 
معمول ترین مغالطه ها هم هست - است که گمان می شود صفات ارثی ژنتیکی، ثابت 
و تغییرناپذیرند. ممکن است ژن های ما خودخواهی را به ما بیاموزند ولی ما لزومًا 
مجبور به اطاعت از آن ها در تمام طول عمرمان نیستیم. فقط ممکن است که یادگیری 
فداکاری مشکل تر از وقتی باشدکه ژنتیکی برای فداکاری برنامه ریزی شده باشیم. در 
سیطره ی  تحت  درآمده،  فرهنگ  تحت سلطه ی  که  است  انسان  تنها  جانوران،  میان 
آثاری که یاد گرفته می شوند و به نسل بعد منتقل می شوند. برخی می گویند که فرهنگ 
آن قدر مهم است که ژن ها، چه خودخواه باشند و چه نه، حقیقتاً ربطی به فهم طبیعت 
انسان ندارند. برخی هم مخالف این گفته اند. این ها همه بستگی به این دارد که شما 


