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یده   چ
ترین آثار چارلز داروین در سال ی از مهم هاپیدایش گونهکتاب تأثیرگذار 

منتشر و به سرعت در میان اندیشمندان سراسر دنیا دست به دست و به  ١٨۵٩
نیز در مواجهه با این کتاب، با  »ما«در این میان یازده زبان زنده ترجمه شد. 

  هایی به فارسشمس بدین سو، ترجمه ١٣١٨خیری قابل توجه، از سال أت
ذر چنینایم. هدف نگارنده کاوش تطبیق در این ترجمهداشته   هاست؛ تا از ره
بازجست. ادعا این است که  »آنها«و  »ما«ای بتوان نوع مواجهه را میان نگره

کامل و دقیق از متن اصل کتاب، همواره با کژ اندیش و سوء  ۀدر فقدان ترجم
مواجهه،  ۀایم؛ این نحورو بودههفهم نسبت به چارچوب اصل اندیشه داروین روب

علل دارد که در این مقاله، به اجمال بررس شده است. در اینجا ضمن معرف 
ها با ویراست های فارس و عربی، این ترجمهانه ترجمهو گزارش کتاب شناس

ها به دست ها و مشابهتاول و ششم انگلیس کتاب مقابله و برخ از تفاوت
  داده شده است.

، داروین، عباس هاپیدایش گونه، ترجمۀ فارس هاپیدایش گونه ها:کلیدواژه
، نورالدین فرهیخته.   شوق
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  مقدمه 
عنوان ) با م١٨٨٢‐١٨٠٩چاپ نخست کتاب چارلز داروین ( ۀنسخ ١٢۵٠ ۀظاهراً، هم

ها از راه گزینش طبیع یا نگهداشت نژادهای دلخواه در جریان پیدایش گونه« کامل
ش برای زنده ماندن رسد م. در همان روز اول به فروش م١٨۵٩در سال  ١،»کشم

زنده برگردانده و در مدت زمان کوتاه به یازده زبان  )٢١٨ص ٢. داروین،فرانسیس(
های عربی و فارس به علت نزدی ترجمه این کتاب، هایدرمیان ترجمه ٣.دش

های زبان مشترک، و نیز به آن دلیل که این دو در زمرۀ تنگاتنگ جغرافیایی و ریشه
واجد اهمیت باشد؛ و از  »ما«تواند برای اسالم قرار دارند، مهای سرزمینهای زبان

  را بنمایاند. »آنها«با  »ما«ت سویی، نسبت معرف

  »آنها«داروین 

                                            
ل ثر از منابع عربی، درترجمهأعنوان کتاب باید گفت که، این عنوان مت ۀبار در. ١ آمده  »اصل انواع«های اولیه با ش

مت (مترجم)،  برای نمونه نکاست ( ، فروردین ماهنامه تقدم؛ ٢۴، صفلسفه نشو و ارتقاء: عل اصغر ح
مت در اروپا). در این میان محمدعل فروغ در ش١٣٠٨ تر را مناسب »انواع أمنش«ترکیب  )٩٣، ص٣(ج سیر ح

اه پیشدرس دورۀ شناس کتاب زیستدر  کند.نیز اشاره م »تبدل انواع«دیده است، ضمن اینکه به  دانش
). که با توجه به ٨١(ص آمده است  »ها از طریق انتخاب طبیعخاستگاه گونه ۀبار در«) عنوان کتاب را ش١٣٨٨(

ها به وسیلۀ انتخاب طبیع یا پیرامون آغاز گونه«عنوان پدیای فارس هم وی عنوان کل کتاب، ناقص است.
ها به شیوۀ انتخاب طبیع یا نگهداری نژادهای در باب سرمنشاء گونه«و » نگهداری نژادهای اصلح در تنازع بقاء

پیدایش «که در متن آمده است، نگارنده  البته همچنان تر دانسته است.را مناسب »ءکشاکش برای بقا مطلوب در
ش برای زنده ماندنگونه . را مناسب تر یافتم »ها از گزینش طبیع یا نگهداشت نژادهای دلخواه در جریان کشم

ل اسم مصدر است و واژۀ  Originچرا که  ر اینکه گمان ؛ داست تربه آن نزدی »پیدایش«در اینجا به ش لیل دی
ونگ کنم داروین درکتابش بیش از آنکه در بارۀ اصل، بنیاد، منشا، یا آغاز گونهم ها سخن گفته باشد، در مورد چ
به آنچه مدنظر داروین م »پیدایش«کنم این به دالیل گفته شده، تصور م بر آنها حرف زده است، بنا »پیدایش«

 تر است.باشد نزدی
2. Francis. Darwin 

 ۀهماز  (Works of Charles Darwin,1977) »آثار چارلز داروین«در کتابی با عنوان  )Freeman( فریمن. ٣
پس از  .شدو در اشتوتگارت منتشر  به زبان آلمان ١٨۶٠نخستین ترجمه از کتاب در سال  یاد کرده است.ها جمهتر

)، ١٨٧٧( ، اسپانیول)١٨۶٩)، سوئدی (١٨۶۴ایتالیایی()، ١٨۶۴)، روس (١٨۶٢های فرانسوی (آن ترجمه
) ری وارد بازار ١٩١۵) و یونان (١٨٩٠ژاپن خر نیز أهای مت. فریمن در کتابش به ترجمهشدند) ی پس از دی

. اما بدون علت، ذکری )١٩٧٠( ترک استانبولو )١٩۵٧ای ()، کره١٩۵٠رومانیایی( ۀترجم مثال اشاره کرده است،
های آورد. شاید گفته شود، به دلیل ناتمام آنان بوده است، اما او ترجمههای عربی و فارس به میان نمجمهاز تر

 رده و این دلیل قانع کننده نیست.آو ‐بوده است ۴و٣) که شامل فصل ١٩٠٢چین ( ۀترجم مثال‐ ناقص را هم
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به طوری که آن را از جملۀ  ستغرب ا ۀ، کتاب مهم در تاریخ اندیشهاپیدایش گونه
توب در تاریخ بشر دانستهمهم چرایی این  ۀبار . در)٧اند (ب. دونز، صترین آثار م

 ۀرایانتفسیر طبیعت گموضوع، سخن فراوان است، اما شاید به اختصار بتوان علت را در 
، در برابر نگاه اسطوره ای کتاب مقدس و روایت داروین از پیدایش حیوانات در هست

ها، مشاهدات و مطالعات ناش از سفر پنج حاصل پژوهش کتاب او .جستغیر عالمانه 
لساله او است. داروین در آن کتاب،  ۀو نیز تحقیقات بعدی بیست سال ١اش با کشت بی

به  »انتخاب طبیع«و با فرآیند » نیای مشترک«کند که موجودات از ی ماستدالل 
  ٢اند.وجود آمده

بود، اما » رساله در باب اصل انواع و اصناف ای از یخالصه«نام کتاب در ابتدا 
، ستوناکید چارلز الیل نام کنون را پذیرفت (أداروین به پیشنهاد انتشارات مورِی و ت

، در شش نوبت م١٨۵٩شار چاپ اول کتاب در نوامبر ز انت. او پس ا)٧٣٣‐٧٣٢ص
چیزهایی به آن افزود یا برخ مطالب را از تا پایان عمر، کتاب را ویراست؛ و هر بار 

مرجع و نهایی در  ۀویراست ششم را به عنوان نسخ م١٨٧٢نهایت در سال  تا در کم کرد
تاریخچه از سیر نظریهچاپ اول و ی  ۀمقدم به انضمام ،، پانزده فصلصفحه ۴۵٨

، به چاپخانه سپرداش در میان  . آخرین ویرایش به طور وسیع تجدید دانشمندان قبل
ایرادهای گوناگون که به انتخاب طبیع وارد «با عنوان  نظر شد و شامل فصل جدیدی

(داروین،  استفاده کرد٣ Evolution ۀبود. همچنین در ویرایش نهایی، او از واژ» کنندم
                                            

1. Beagle 
های پژوهش، مجله »خودخواه تکامل ۀتکامل در سایاز خود گذشتگ « ش).١٣٩٢میانداری، حسن. (:  نک. ٢

 .٢، شماره٢۶، جلد جانوری
؛ ۵٨٠ص، فرهیختهاند (را برای این واژه برگزیده» تکامل«معادل  ‐با الهام از برخ عرب زبانان‐ فارس زبانان. ٣

، طنین خاص  ۀ تکاملواژشود این دانند. گمان متر مرا صحیح »نشو و تطور«)؛ هر چند برخ نیز ٣۵٠ص شوق
گویا  گرایی و کامل شدن داشته باشد و از همین رو موجب سوء تعبیرهایی نیز شده است.به سوی نوع کمال

 به معنای تغییر یافتن و دگرگون شدن متمادی را پیش نهاده است »فرگشت«فرهنگستان زبان و ادب فارس واژۀ 
، )۵٩، صدانش و ارزشسروش، ( »برآمدن« لبته در این میان؛ ا)»ازفیشته تا نیچه«: آشوری،  (همچنین نک

 تقاء)، جوادی در فلسفه (تحول تدریجارود. گفتن است مجتبوی در فلسفه (شدگرگونش، فرارویش نیز مشاهده م
)، ناظم در سیاست (تکامل تدریج )، شیروانلو در نژاد در روان)، شعاریو کم شناس رشد (تطور، دگرگون

 )۵۶ص(شناسسرگذشت زیستآیزاک آسیموف در  اند.های متناسب را برگزیدهنهادهر (تحول)، برابرضرورت هن
 از واژگان »بقای اصلح«از اواسط قرن نوزدهم مصطلح شده است و به همراه »تکامل«ۀ بر این باور است که کلم

به مقاله سودمند زیر  Evolution به منظور آشنایی با سیر دگردیس مفهوم؛ نیز ٩٧(ص هربرت اسپنسر است ۀبرساخت
 مراجعه گردد :

p. J. Bowler. (1975). “The changing meaning of Evolution”). 
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کار به تبار انساندر کتاب  ١٨٧١تر در سال ای که پیشهمان کلمه )،٢٢۴، ص١٩۶٣
  .)١٠٩(برا، ص برده بود

ردی زیست »آنها«داروین   هست ۀشناسانه به پیدایش حیوانات در پهنو کتابش، روی
بودن این نظریه، » علم«د، داشته است. هر چند در میزان خاص خو» علم«با روش 

رد عموم علم بودن به نظرهای مختلف  وجود دارد اما نگارنده در این بخش به روی
  .ددارنظر معنای مشاهده و فرضیه و آزمون و تولید نظریه 

  »ما« داروین
ویارویی با ر ۀزبانان به علت نزدی جغرافیایی با کشورهای اروپایی طبعًا در جبهعرب

ر  ای برایواسطهنیز و  های آنان قرار داشتنداندیشه انتقال آن دستاوردها به دی
این طبیع است  بر . بنا)١۴۵: عقاد، ص (نک آمدندکشورهای همسایه به حساب م

 ای از مواجهات معرفت ناگزیر از رجوع به آنان هستیم. درکه برای بررس تاریخ پاره
ه توان به کوتا، مهای داروین در جهان عربورود اندیشه ۀشناخت و نحو ۀشیو ۀبار

، ما را به این نتیجه الت منتشر شده اولیه در این حوزهها و مقاگفت تأمل گذرا به کتاب
رساند که این رویارویی از ریشه با نوع کژ فهم و ناراست همراه بوده است؛ اندیشهم

اند! داروین که با شبل ورزان عرب زبان، اساساً با داروین بوخنریزه شده مواجه بوده
های آنان به دستگاه و کتاب المقَتطف ۀو همفکرانش در مجل ١)١٩١٧‐١٨۶٠( لُشمی

  متفکران وارد شد.  ۀاندیش

و به مادی دادتکامل به دست م ۀپوزیتیویست از نظری ۀشبل شمیل که نحوی نگر
انیست قائل بود که فیلسوفان فرانسوی قرن هجدهم میالدی از  گرایی کامل از نوع م

                                            
ایی بیروت) بود. اوالتحصیالن کالج پروتستان سوری (شبل شمیل پزش و از نخستین فارغ. ١ اه آمری ر د دانش

به مصر آمد و تا پایان عمرش در آنجا ماند. در مصر با مقاالت  ١٣٢٧/١٩٠٩پس در سال پاریس پزش خواند و س
به همت دو سوری مسیح به نام یعقوب  ١٨٧۶نوشت، شهرت یافت. این مجله در سال م المقتطفکه در مجلۀ 

قاهره به  ١٨٨۴صروف و فارس نمرکه هر دو استاد کالج پروتستان سوری بودند، در بیروت بنیاد گرفت. ول در سال 
زبانان آشنا کردن مصریان و سایر عرب مقتطفالمنتقل شد و انتشار آن تا نزدی به نیم قرن دوام یافت. هدف اصل 

شناس و جانورشناس و کشاورزی و مهندس مربوط با علوم نو بود، و مطالب آن بیشتر به مباحث پزش و زیست
شد. شمیل از میان فرضیات علم و اجتماع در آن منتشر م شد و گاه گاه مقاالت نیز در مورد مسائل سیاسم

آراء داروین و مشرب تطور بود و در بسیاری از مقاالتش مسائل اجتماع را نیز از همین دیدگاه بررس  ۀنو، شیفت
ل شرح بخنرع ؛١٨٨۴، واالرتقاء نشوال ةفلسف: های او در این زمینه عبارتند از) کتاب۴٧‐۴۵عنایت، ص( کردم

 .١٨٨۵، ةکتاب الحقیق؛ ١٨٨۴، مذهب دارون



 ٢۴١»... /آنها«و داروین  »ما«داروین 

). همو بود که مسیر ٣۶٨صفخری، مبر و هولباخ داعیان آن بودند (داالدیدرو تا 
 زیرله، ناگأمسنادرست را بر ویرانه نهاد؛ و با طرح  مواجهه را به انحراف کشانید و پایه

داروین  ۀهای اولیه در رد نظریها نیز در همان مسیر خواهند بود، همچنان که کتابپاسخ
الدین سید جمال نیچریه:  نکافکنند (آن نظر م ۀگرایاننیز بیشتر بر نگاه مادی

  میرزا مهدی نجف و ... ).  المرتفقاسدآبادی؛ 

داروین، بیان  ۀهای شمیل و پیش از آن در مقاالتش، اصول نظریهر چند در کتاب
شد، اما این اصول در خدمت نوع نگاه ایدئولوژی قرار م گرفت، و همچنان در م

، نوع سوء فهم در فضا سیالن ای درفقدان ترجمه ست و امین و کامل از متن اصل
، اسماعیل مظهر ( ) قدم در میدان مم١٩۶٢‐١٨٩١داشت. در چنین سپهراندیش

 ١٩١٨و در سال کرد  تألیفنوشت، کتاب هایی نهد و عالوه بر مقاالت که از پیش م
  : کندکتاب داروین را با عنوان زیر ترجمه م

و نشوئها باالنتخاب الطبیع و حفظ الصنوف الغالبة ف التناحر اصل االنواع  ‐
  ص.٣١٢ ،، مطبعة المصریةعل البقاء

  : ١٩٢٩و سپس در 

اصل االنواع و نشئها باالنتخاب الطبیع و حفظ الصنوف الغالبة ف التناحر  ‐
  ج.۵ ،، دارالعصورعل البقاء

  : ١٩٧١در  و در نهایت

تبة النهضة،اصل االنواع ‐   ص. ٧٨۴ ، م

  شد:ای هم با مشخصات زیر در مصر منتشر های اخیر، ترجمهپس از مظهر، در سال

اصل االنواع : نشأة االنواع الحیة عن طریق االنتخاب الطبیع تشارلس داروین؛  ‐
فاح من اجل الحیاة دی محمود مج ،او االحتفاظ باالعراق المفضلة ف اثناء ال

 ،   . م٢٠٠۴ملیج

  عربی  هایدرنگ بر ترجمه
ایش ویر ای ناتمام در پنج فصل از کتاب پانزده فصل برگردان نخست از کتاب، ترجمه

تکامل  ۀرینظ ۀو پیشین نهایی داروین است. مظهر، توضیحات و مقدمات بر کتاب افزوده
ویه، ابن خلدون و جاحظ کاویده ن متفکران اسالم از اخوان الصفارا در میا ، مس
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کتاب  ۀناتمام کارش، در بخش فاتح ۀبار ). او در٢٩‐١۵ص، ١٩١٨ است (مظهر،
 ناداروین است، ب ۀنظری اصل و جوهر ۀ) ادعا کرده است که این پنج فصل هست۴(ص

این گویا به زعم او با خواندن همان پنج فصل به مقصود مورد نظر داروین خواهیم  بر
مرور ترجمه و منتشر سازد.  فصول را به ۀدهد تا بقیرسید. هرچند که در ادامه وعده م

ای که از داروین کند، هر چند در مقدمهکتاب نم ۀای به فصول پانزده گانالبته او اشاره
 ۀدوع ها اشاره کرده است.اروین به تعداد فصول و محتوای آنترجمه کرده است، خود د

مطابق ویراست نهایی کتاب،  ،ای کاملشود و او ترجمهم محقق ١٩٢٩مظهر، در سال 
 ۀدهد. در واقع، این ترجمدر پنج مجلد و با ملحقات و توضیحات سودمند، به دست م

  .در جهان عرب است هاپیدایش گونهمفصل، نخستین برگردان کامل از کتاب 

  های پارس برگردان
دست که به گرددباز م ١٣١٨منتشر شده از کتاب به زبان فارس به سال  ۀنخستین ترجم

، مترجم فعال و کوشا عباس شوق انجام شد  تقریباً ‐ هاکه در آن سال بود. عباس شوق
. بر روی جلد کتاب نوشته فارس درآورده است ۀهای مهم را به جامکتاب ‐تا سه دهه

اما هنگام که به فهرست کتاب  »امل شش فصل از پانزده فصلجلد اول ش«شده است: 
رو مهکنیم، تنها با پنج فصل روبانگلیس تطبیق منهایی  ۀنسخ مراجعه و آن را با

این . گمان ترجمه شده بود ١٩١٨عربی سال  ۀهمان پنج فصل که در ترجم شویم، دقیقاً
عربی انجام شده باشد چرا که با مطابقت برخ  ۀاز روی نسخ این ترجمه دقیقاً که  است

 میانشان یافت، ضمن اینکه برخ از های واژگان فراوانتوان مشابهتفقرات م
 اندناشیانه در کتاب آمده هاییها و افزونکاستهای توضیح مترجم عرب، با پانوشت

 هایتوان در ترجمۀ فارس به برخ مشابهتالبته م. )٩و  ٢ص : برای نمونه نک(
التباینات  ؛قابلیت تغایر (فصل دوم، ب) ←قابلیة التغایر واژگان نیز اشاره کرد مثال: 

زاید افراد ت ←زیادة االفراد بنسبة ریاضیة ؛ تباینات فردی (فصل دوم، ب) ←الفردیة 
مرجع  ۀتوان ادعا کرد که نسخاز مجموع شواهد، م. به نسبت ریاض (فصل سوم، ج)

شواهد نیز  ای ازشوق برای این ترجمه، کتاب عربی مظهر بوده است، ضمن اینکه پاره
ری نظر داشته است. مثال ۀگواه آن است که گویا مترجم بر نسخ د، در ی مور دی

، ع ) ١٨۵٩و مطابق با چاپ اول (» انتخاب طبیع«نوان فصل چهارم در ترجمه شوق
االنتخاب «عربی مظهر، عنوان فصل  ۀاز کتاب است، در حال که در هر دو ترجم

  ر با ویراست ششم از کتاب است. و براب» بیع او بقاء االصلحالط
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 ۀقدم. شوق در مشدفارس هم، چنانکه دیدیم، ناقص متولد  ۀباری، نخستین ترجم
و  دهدتوضیح ممختصراً  اصل مطرح شده در کتاب را ۀکوتاه که آورده است، نظری

  نویسد: م

، نظریدانطبیع ۀ... نخب را او  ۀیید و عقیدأداروین را ت ۀهای ممال راق
مبرهن  و قدری واضحه له اصل تکامل و انتخاب طبیع بأپذیرفته اند؛ امروزه مس

ن است از آن بی است که جهال خبر یا در آن تردید داشته و نادانان فقط مم
  .صفحه ز)باشند (

حیات داروین و نظریات طبیع او کتابی  ۀبار دهد که دراو سپس در ادامه وعده م
از این  گوید.فصول نم ۀای در مورد جلد دوم و اداممستقل منتشر کند، اما هیچ نکته

ر و نیز کتابی که فصل ۀو خبری از ادام ها م گذردناقص سال ۀترجم ها در مجلد دی
ری را با  ۀترجم ١٣۵١شود، تا اینکه شوق در سال در مقدمه وعده داده بود نم دی

  کند:معنوان زیر منتشر 

ش و نبرد برای زیستن ‐ تهران،  ،بنیاد انواع بوسیله انتخاب طبیع یا کشم
  ص.۵٣۶انتشارات ابن سینا، 

جدید نیز از لحن  ۀومقدم شودپیشین نم ۀای به ترجمتازه نیز اشاره ۀدر این ترجم
ز شرح احوال و آثار مختصر اگذشته فاصله گرفته و به نوع گزارش و  ۀانگارانمطلق

مبداء مورد استفاده در  ۀمهم آن است که مترجم به نسخ ۀاما نکت، شودداروین قناعت م
مدرن  ۀچاپ اخیر کتابخان ۀترجمه و تجدید نظر از روی نسخ: « کنداشاره م ترجمه

ال نیست اما به هر روی م ۀهر چند این نحو ١».نیویورک توان ارجاع نیز خال از اش
  ها به چنین چاپی از کتاب دست یافت.با کندوکاوی میان نسخه

ری احاله شود،  شوربختانه باید گفت که این ترجمه نیز، حت بدون اینکه به جلد دی
 ۀر گفتب ناتمام و تنها شامل یازده فصل از پانزده فصل کتاب است. در این ترجمه که بنا

                                            
شود. این خطا ناش از فارس دیده م ۀدر این مورد باید گفته شود که خطایی فاحش در پشت جلد کتاب ترجم. ١

) The modern library( »مدرن نیویورک ۀکتابخان« ای کهدقت ناشر ایران به کتاب راه یافته است. در نسخهبی
، در ی مجلد چاپ شده »تبار انسان«و هم  »هاپیدایش گونه«منتشر ساخته است، هر دو کتاب داروین یعن هم 

  است و در پشت و روی کتاب نوشته است :
Darwins Two Great Works complete And unabridged In one volume 

 است.آورده اب عیناً همین مطلب را در پشت جلد دقت فراوان، بدون توجه به محتوای کتو ناشر ایران هم با بی
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 ١٣١٨تا از متن است ید بسیار تالش شده آنظر نیز به حساب م ، نوع تجدیدمترجم
تر و به زبان روز بهتر و پاکیزهو نثری روان نویس مفرط آن فاصله گرفته شودو عربی

وع ن ‐جز در فصول اضافه شده‐ دست داده شود. در واقع اگر ادعا کنیم که این ترجمه
گزافه سخن ، بهاست جدیدی صورت نگرفته ۀپیشین بوده و ترجم ۀبازنگری در ترجم

 ۀخآمده است و بر مبنای نس تاریخ داروین ۀایم.در این ترجمه نیز، مقدمه و پیشیننگفته
نظر از شوق صرف ۀمبدأ موجود، از روی ویراست نهایی برگردانده شده است. ترجم

ای امین و بدون فصول که از قلم افتاده و این ناتمام به اطالع مخاطب نرسیده، ترجمه
  تصرف است.

رسیم. ایشان بر خالف دکتر نورالدین فرهیخته م ۀبه ترجم ١٣۵٧سرانجام در سال 
و ترجمه  تألیفآمدند، در امر مباحث تکامل تازه کار به حساب م ۀشوق که در زمین
اند؛ فهرست شمار آثار ایشان، به بیش از بیست و چند بسیار کوشا بودهدر این موضوع 

توان دکتر فرهیخته را در کنار افرادی همچون دکتر م یقین،رسد. بهجلد کتاب م
ایران معاصر  ۀهای گذشتهای تکامل در دههآوران شناساندن نظریهمحمود بهزاد، از نام

های روش مشخص به حساب آورد. هر چند که اگر دقیق بنگریم میان آن دو نیز تفاوت
یری است. مثال زبانان نقص بزرگ روش فرهیخته آن است که همچون عرب قابل پی

ام که در جهت نوع ماده  ۀفهم نظریزدند و موجب بدگرایی پوزیتیویست گام مپیش
های تا نزدی نظرات تکامل را با اندیشه کردمتالش او نیز ، شدندداروین م

تی از آن  شمارکسیست برجسته سازد و نوع ماتریالیسم دیال   د.بیرون ب

ها، ظاهرًا از نوشتموجود در پابا توجه به اصطالحات فرانسوی فرهیخته، ۀترجم
تاب اپ اول کو طبق شواهد موجود، از چ فرانسوی زبان برگردانده شده است ی کتاب

ای از چاپ ویرایش ها انجام گرفته است. ضمن اینکه نسخهبندیو بر مبنای همان فصل
، فصل هفتم شود. مثالبوده که گاه اثرش در کتاب دیده م ششم نیز پیش چشم مترجم
) بوده است، که در Instinct( »غریزه«) زیر عنوان ١٨۵٩از کتاب در چاپ اول (

ل جدید، فصل ها و اضافه شدن ی فصجایی فصل) با جابه١٨٧٢ویراست ششم (
 تغییر کرده و» وناگون وارد شده به انتخاب طبیعهای گاعتراض«هفتم به این عنوان 

ل از فصل »غریزه«فصل  ها را که در آن فصل بندیبه فصل هشتم رفته است. این ش
مهو در ترج بینیمفرهیخته م ۀ، تنها در ترجمشودهفتم هنوز تحت عنوان غریزه دیده م

است ویر شوق و مظهراین بدان معن است که بینیم؛ های شوق و مظهر چنین چیزی نم
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ر اینکه در فصل ششم از چاپ اول،  اند.را اساس کار خود نهاده نهایی کتاب مثال دی
شود که در ویراست نهایی توسط داروین دیده م Transitionبخش با عنوان انگلیس 

فرهیخته  ۀهای شوق و مظهر وجود ندارد، اما در ترجمحذف شده است، و در ترجمه
های: نوادر فصل ششم دو بخش با عنین همچن آمده است. »بین(صور) بینا«با عنوان 

ها کامل نیستند ها در همۀ حالتاندام. ٢) و Cases of difficultyها (. برخ دشواری١
)Organs not in all cases absolutely perfectها وجود دارند اما ) در همۀ ویراست

چند نقص که  رودافزون بر موارد گفته شده، گمان ماند! در ترجمۀ فرهیخته حذف شده
ر به این ترجمه راه یافته است   :دی

 ۀتاریخ داروین است. شاید گفته شود که پیشین ۀکتاب فاقد مقدمه و پیشین .١
تاریخ از چاپ پنجم به بعد به کتاب افزوده شده و در چاپ اول موجود نیست؛ 

وجه است. هر گانه وجود دارد و حذف آن بیهای ششچاپ ۀاما مقدمه در هم
تاریخ داروین هم بسیار سودمند است و با توجه به اینکه فرهیخته  ۀپیشین چند

 ملتزم به ی ویراست از کتاب نبوده است، دلیل برای حذف آن نداشته است.

فتار م .٢  اصول«لف، مطلبی را زیر عنوان ؤمترجم در ازای حذف مقدمه و پیش
من آن به اجمال آورده و در ض» تکامل داروین بر آن استوار است ۀکه فرضی

تی مارکسیست را بیان کرده است  ،برخ از نکات فلسف ماتریالیسم دیال
ضمن اینکه مرز مشخص میان یادداشت خود و متن اصل کتاب ننهاده تا 

د این یادداشت انزیرا برخ گمان برده مخاطب را از احتمال خطا دور نگه دارد.
 ).۴٢۵‐۴٢۴ص ،خسروپناه:  ! ( نکبه قلم داروین است

مترجم از ترجمه آن کهای بروز کرده است؛ در این ترجمه، نوع رفتار غیر حرفه .٣
به احتمال بسیار با این و این در حال است که یاد نکرده است های پیشین 

ها هیشدداروینیسم و مذهب؛ نبرد انفرهیخته در کتاب  است ها آشنا بودهترجمه
ۀ از واژ ۴۶ ۀ، در صفحشده استر منتش ١٣۴٧که درسال  شناسدر زیست

 ۀ، در حال که واژکرده استبرای نام کتاب داروین استفاده  »بنیاد انواع«
ار رفته کدر ترجمۀ شوق به» بنیاد« ۀاست و کلم »منشأ انواع«ایشان  ۀساختبر

ا حال آنکه به آنهدور از ذهن نیست که ایشان آن ترجمه را دیده باشد  پساست. 
طوری وانمود کرده  »سخن با خوانندگان«در بخش  ه است حتای نکرداشاره

 شودمکه گویا برای نخستین بار است که کتاب به فارس برگردانده است 
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ها اشاره نقائص آنبه های گذشته، با اشاره به ترجمهکه تر بود شایسته ).٣(ص
 شد.داده مشرح جدید  ۀدلیل ترجمشد و م

نوان ع بسنده کرده و زیر »منشأ انواع«عنوان کتاب، تنها به  ۀفرهیخته در ترجم .۴
به  های شوق نیز این عنوانتوضیح ادامه را نیاورده است. هر چند در ترجمه

کمال ترجمه نشده است. توضیح اینکه زیر عنوان اصل کتاب عالوه بر انتخاب 
خیر اهست که بخش  نیز »حفظ نژادهای مطلوب«طبیع و تنازع بقا، متضمن 

 حذف شده است.ی فارس هادر ترجمه

این  درومرجع است؛ گمان م ۀکه گفته شد فاقد نسخ فرهیخته، چنان ۀترجم .۵
های مختلف کار باعث شده است تا دست مترجم برای گزینش میان ویراست

مترجم خود را به ی کتاب محدود نکرده کتاب گشوده باشد. در حقیقت 
خته به معنای دقیق کلمه، اجتهاد در برابر نص فرهی ۀترجم است. بر این اساس

فتار داروین، جاب جایی فصول بدون ذکر دلیل، هاست! حذف مقدمه و پیش
د، هم نگانه وجود دارهای ششهایی از کتاب که در ویراستحذف بخش

  وجه دارد.نشان از این اجتهاد بی

االت موجود، باید گفته شود که ترجم روان و  ،از نظر زبانفرهیخته  ۀدر کنار اش
واژه ۀها غن و کارگشا و از جنباز جهت توضیحات تکمیل موجود در پانوشت گویا و

ر، وجود تصاویری است که به پردازی هم نوآور و خوش خوان است. ویژگ مهم دی
تصاویر ها و هم هم تصاویر موجود درفصل، کندفهم مخاطب از متن کم فراوان م

. افزون بر اینها، مترجم مرزگذاری واضح میان یادداشتنتهای کتابضمیمه شده به ا
اش با متن اصل کتاب قرار داده و بر دقت کار اضافه کرده های درون متنافزوده ها و

  است.

ه از پیش گفت ۀاین بخش الزم است اضافه کنیم که عالوه بر سه ترجم ۀدر خاتم
در  هاپیدایش گونه داروین در کتاب ۀنظریهای پراکنده از اصول کتاب، برخ گزارش

به  برای رعایت اختصار البتهها به شرح ذیل آمده است؛ ها و کتاببعض از مقاله
  کنیم.ترین آنها اشاره ممهم

وید؟ .)ش١٣٢٣( .بهزاد، محمود .١ در  ۶۵تا  ١٧ در صفحات داروین چه می
 ».اصل انواع« عنوانقالب فصل با 
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 . در صفحاتموتاسیونیسم‐داروینیسم: المارکیسم .)ش١٣٢۵( .بهزاد، محمود .٢
 .»ین در کتاب اصل انواعگفتار دارو ۀخالص«فصل با عنوان  ۶۶تا  ١٩

 ١٣۶١تا سال  داروینیسم و تکاملهای فوق که به نام بهزاد تا آخرین ویرایش از کتاب
  ، این فصل را حفظ و در جهت افزایش محتوایش کوشید.شدمچاپ نهم) منتشر (

در این کتاب . زندگ و نظریات داروین .)ش١٣٢٩). (م. سبالن (مترجم .٣
، خالص  .آمده استداروین  ۀکامل از نظری ۀکوچ

 ۀدور .سخن ۀنشری، »تکامل ۀداروین و نظری«ش). ١٣٣٨. (آذر بهزاد، محمود .۴
 ۀراست انسان زادهآیا بدر کتاب  ١٣۴٣. این مقاله در سال٩ ۀدوازدهم، شمار

 .شدمجدداً منتشر  میمون است؟

در فصل . هایی که دنیا را تغییر دادندکتاب ش).١٣۵٢. (دونز، روبرت ب. .۵
ای از کتاب داروین با خالصه »بقای اصلح«این کتاب با عنوان چهاردهم 

  .مده استمحمود بهزاد آ ۀترجم

  نتیجه
داروین و فهم  ۀنظری ۀدر بار »ما«توان دریافت که روشن مه، باز مجموع آنچه گفته شد

نسخه ۀایم. از سویی با ترجمدرست از آن، همواره با نوع کژتابی معنایی مواجه بوده
تر را از دست دادیم و پردازی دقیقدرگیری فکری با آنان، فرصت واژه های عربی و

، اصل انواع، تطور،....‐ هنوز هم با همان کلمات عربی مظهر  ‐مانند انتخاب طبیع
ر سو، در سوء فهم آنان مشارکت کردیم. در حقیقت مس و مأنوس هستیم ه از لأاز دی

های ایدئولوژی مانع از دریافت صورتک بندی نشد وابتدا برایمان صحیح صورت
  داروین گشت . ۀدرست نظری

به معنای عام آن است که تالش » علم«شود، کتاب داروین، نوع کتاب تصور م
ر، حاوی شواهد و اسناد عبارت دست دهد؛ به انه بهله، تبیین عالمأدارد از ی مس دی

ونگ تنوع موجودات در هست است. البته  و مشاهدات برای پاسخ به چرایی و چ
 عالمانه و ۀبه شیو ‐یابدو چه بسا م‐ تواندها، مها و پیامدانگاشتهها و پیشاستدالل
توان و نباید ه هرگز نممندی، نقد و یا حت رد شود، اما سخن این است کبا روش
مندانه را در پیش گرفت و پیامدهای دلخواهانه را روش های غیر عالمانه و غیربرداشت

  اخذ کرد.
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کامل، خوشخوان، روان و امین از  ۀ، شوربختانه در غیاب ی ترجم»ما« داروین
، ی داروین اتوری« متن اصل ای از است! برخ از وجوهش فربه و پاره »کاری

های چهار دهۀ اخیر انداخته شود تا عمق ه نقد. کاف است نگاه بابعادش تکیده است
دادیم که ارجاع م ‐شوق ١٣١٨ ۀترجم‐ ها به کتابیفاجعه مشخص گردد. ما سال

های میان سال‐ ها است کهدر این سال ی سوم از کتاب اصل بود! و اتفاقاً  ۀترجم
تا  ١٣۵١. و حت از سال ایمنوشتهداروین نظریۀ ه ها را ببیشترین نقد ‐١٣۵٧تا  ١٣١٨
 ای ناقصنیز با ترجمه ١٣۵٧ایم، ودر سال ای ناقص به سر بردهنیز با ترجمه ١٣۵٧

  ! مواجهیم
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