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چ یده

کتاب تأثیرگذار پیدایش گونهها ی

از مهﻢترین آثار چارلز داروین در سال

 ١٨۵٩منتشر و به سرﻋت در میان اﻧدیشمندان سراسر دﻧیا دست به دست و به
یازده زبان زﻧده ترجمه ﺷد .در این میان »ما« ﻧیز در مﻮاجهه با این کتاب ،با
تأخیری قابﻞ تﻮجه ،از سال  ١٣١٨ﺷمس بدین سﻮ ،ترجمهﻫایی به فارس
داﺷتهایﻢ .ﻫدف ﻧگارﻧده کاوش تطبیق در این ترجمهﻫاست؛ تا از رﻫ ذر چنین
ﻧگرهای بتﻮان ﻧﻮﻋ مﻮاجهه را میان »ما« و »آﻧها« بازجست .ادﻋا این است که
در فقدان ترجمﮥ کامﻞ و دقیق از متن اصل کتاب ،ﻫمﻮاره با کژ اﻧدیش و سﻮء

فهﻢ ﻧسبت به چارچﻮب اصل اﻧدیشه داروین روبهرو بﻮدهایﻢ؛ این ﻧحﻮۀ مﻮاجهه،

ﻋلل دارد که در این مقاله ،به اجمال بررس ﺷده است .در اینجا ضمن معرف

و گزارش کتاب ﺷناساﻧه ترجمهﻫای فارس و ﻋربی ،این ترجمهﻫا با ویراست
اول و ﺷشﻢ اﻧگلیس کتاب مقابله و برخ از تفاوتﻫا و مشابهتﻫا به دست
داده ﺷده است.

کلیدواژهها :پیدایش گونهها ،ترجمﮥ فارس پیدایش گونهها ،داروین ،ﻋباس
ﺷﻮق  ،ﻧﻮرالدین فرﻫیخته.
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مقدمه
ظاﻫراً ،ﻫمﮥ  ١٢۵٠ﻧسخﮥ چاپ ﻧخست کتاب چارلز داروین )١٨٨٢ ١٨٠٩م( با ﻋنﻮان
کامﻞ »پیدایش گﻮﻧهﻫا از راه گزینش طبیع یا ﻧگهداﺷت ﻧژادﻫای دلخﻮاه در جریان
کشم ش برای زﻧده ماﻧدن« ١،در سال ١٨۵٩م .در ﻫمان روز اول به فروش م رسد
)فراﻧسیس .داروین ٢،ص (٢١٨و در مدت زمان کﻮتاﻫ به یازده زبان زﻧده برگرداﻧده
ﺷد ٣.درمیان ترجمهﻫای این کتاب ،ترجمهﻫای ﻋربی و فارس به ﻋلت ﻧزدی
تنگاتنﮓ جغرافیایی و ریشهﻫای زباﻧ مشترک ،و ﻧیز به آن دلیﻞ که این دو در زمرۀ
زبانﻫای سرزمینﻫای اسﻼم قرار دارﻧد ،م تﻮاﻧد برای »ما« واجد اﻫمیت باﺷد؛ و از
سﻮیی ،ﻧسبت معرفت »ما« با »آﻧها« را بنمایاﻧد.
داروین »آنﻬا«

 .١در بارۀ ﻋنﻮان کتاب باید گفت که ،این ﻋنﻮان متأثر از منابع ﻋربی ،درترجمهﻫای اولیه با ﺷ ﻞ »اصﻞ اﻧﻮاع« آمده
است )برای ﻧمﻮﻧه ﻧک  :ﻋل اصغر ح مت )مترجﻢ( ،فلسفه نشو و ارتقاء ،ص٢۴؛ ماهنامه تقدم ،فروردین
١٣٠٨ش( .در این میان محمدﻋل فروغ در سیر ح مﺖ در اروپا )ج ،٣ص (٩٣ترکیب »منشأ اﻧﻮاع« را مناسبتر
دیده است ،ضمن اینکه به »تبدل اﻧﻮاع« ﻧیز اﺷاره م کند .در کتاب زیستﺷناس درس دورۀ پیشداﻧش اﻫ

)١٣٨٨ش( ﻋنﻮان کتاب را »در بارۀ خاستگاه گﻮﻧهﻫا از طریق اﻧتخاب طبیع « آمده است )ص  .(٨١که با تﻮجه به
ﻋنﻮان کل کتاب ،ﻧاقص است .وی

پدیای فارس ﻫﻢ ﻋنﻮان »پیرامﻮن آغاز گﻮﻧهﻫا به وسیلﮥ اﻧتخاب طبیع یا

ﻧگهداری ﻧژادﻫای اصلح در تنازع بقاء« و »در باب سرمنشاء گﻮﻧهﻫا به ﺷیﻮۀ اﻧتخاب طبیع یا ﻧگهداری ﻧژادﻫای

مطلﻮب در کشاکش برای بقاء« را مناسبتر داﻧسته است .البته ﻫمﭽنان که در متن آمده است ،ﻧگارﻧده »پیدایش
گﻮﻧهﻫا از گزینش طبیع یا ﻧگهداﺷت ﻧژادﻫای دلخﻮاه در جریان کشم ش برای زﻧده ماﻧدن« را مناسب تر یافتﻢ.

چرا که  Originدر اینجا به ﺷ ﻞ اسﻢ مصدر است و واژۀ »پیدایش« به آن ﻧزدی

تر است؛ دلیﻞ دی ر اینکه گمان

م کنﻢ داروین درکتابش بیش از آﻧکه در بارۀ اصﻞ ،بنیاد ،منشا ،یا آغاز گﻮﻧهﻫا سخن گفته باﺷد ،در مﻮرد چ ﻮﻧگ
»پیدایش« آﻧها حرف زده است ،بنا بر این به دﻻیﻞ گفته ﺷده ،تصﻮر م کنﻢ »پیدایش« به آﻧﭽه مدﻧظر داروین م

باﺷد ﻧزدی تر است.
2. Francis. Darwin
 .٣فریمن ) (Freemanدر کتابی با ﻋنﻮان »آثار چارلز داروین« ) (Works of Charles Darwin,1977از ﻫمﮥ
ترجمهﻫا یاد کرده است .ﻧخستین ترجمه از کتاب در سال  ١٨۶٠به زبان آلماﻧ و در اﺷتﻮتگارت منتشر ﺷد .پس از
آن ترجمهﻫای فراﻧسﻮی ) ،(١٨۶٢روس ) ،(١٨۶۴ایتالیایی) ،(١٨۶۴سﻮئدی ) ،(١٨۶٩اسپاﻧیﻮل )،(١٨٧٧

ژاپن ) (١٨٩٠و یﻮﻧاﻧ ) (١٩١۵ی

پس از دی ری وارد بازار ﺷدﻧد .فریمن در کتابش به ترجمهﻫای متأخر ﻧیز

اﺷاره کرده است ،مﺜﻼ ترجمﮥ روماﻧیایی) ،(١٩۵٠کرهای ) (١٩۵٧وترک استاﻧبﻮل ) .(١٩٧٠اما بدون ﻋلت ،ذکری

از ترجمهﻫای ﻋربی و فارس به میان ﻧم آورد .ﺷاید گفته ﺷﻮد ،به دلیﻞ ﻧاتمام آﻧان بﻮده است ،اما او ترجمهﻫای
ﻧاقص را ﻫﻢ مﺜﻼ ترجمﮥ چین ) (١٩٠٢که ﺷامﻞ فصﻞ ٣و ۴بﻮده است آورده و این دلیﻞ قاﻧع کننده ﻧیست.

داروین »ما« و داروین »آﻧها«٢٣٩/ ...

پیدایش گونهها ،کتاب مهم در تاریخ اﻧدیشﮥ غرب است به طﻮری که آن را از جملﮥ
مهﻢترین آثار م تﻮب در تاریخ بشر داﻧستهاﻧد )ب .دوﻧز ،ص .(٧در بارۀ چرایی این
مﻮضﻮع ،سخن فراوان است ،اما ﺷاید به اختصار بتﻮان ﻋلت را در تفسیر طبیعت گرایاﻧﮥ
داروین از پیدایش حیﻮاﻧات در ﻫست  ،در برابر ﻧگاه اسطﻮرهای کتاب مقدس و روایت
غیر ﻋالماﻧه جست .کتاب او حاصﻞ پژوﻫشﻫا ،مشاﻫدات و مطالعات ﻧاﺷ از سفر پنج
سالهاش با کشت بی ﻞ ١و ﻧیز تحقیقات بعدی بیست سالﮥ او است .داروین در آن کتاب،
استدﻻل م کند که مﻮجﻮدات از ی
وجﻮد

»ﻧیای مشترک« و با فرآیند »اﻧتخاب طبیع « به

آمدهاﻧد٢.

ﻧام کتاب در ابتدا »خﻼصهای از ی

رساله در باب اصﻞ اﻧﻮاع و اصناف« بﻮد ،اما

داروین به پیشنهاد اﻧتشارات مﻮرِی و تأ کید چارلز ﻻیﻞ ﻧام کنﻮﻧ را پذیرفت )استﻮن،
ص .(٧٣٣ ٧٣٢او پس از اﻧتشار چاپ اول کتاب در ﻧﻮامبر ١٨۵٩م ،در ﺷش ﻧﻮبت
تا پایان ﻋمر ،کتاب را ویراست؛ و ﻫر بار چیزﻫایی به آن افزود یا برخ مطالب را از
کﻢ کرد تا در ﻧهایت در سال ١٨٧٢م ویراست ﺷشﻢ را به ﻋنﻮان ﻧسخﮥ مرجع و ﻧهایی در
 ۴۵٨صفحه ،پاﻧزده فصﻞ ،به اﻧضمام مقدمﮥ چاپ اول و ی

تاریخﭽه از سیر ﻧظریه

اش در میان داﻧشمندان قبل  ،به چاپخاﻧه سپرد .آخرین ویرایش به طﻮر وسیع تجدید
ﻧظر ﺷد و ﺷامﻞ فصﻞ جدیدی با ﻋنﻮان »ایرادﻫای گﻮﻧاگﻮن که به اﻧتخاب طبیع وارد
م کنند« بﻮد .ﻫمﭽنین در ویرایش ﻧهایی ،او از واژۀ ٣ Evolutionاستفاده کرد )داروین،
1. Beagle
 .٢ﻧک  :میاﻧداری ،حسن١٣٩٢) .ش(» .از خﻮد گذﺷتگ تکامل در سایﮥ خﻮدخﻮاﻫ تکامل « ،مجله پژوهشهای
جانوری ،جلد  ،٢۶ﺷماره.٢
 .٣فارس زباﻧان با الهام از برخ ﻋرب زباﻧان معادل »تکامﻞ« را برای این واژه برگزیدهاﻧد )فرﻫیخته ،ص۵٨٠؛
ﺷﻮق  ،ص(٣۵٠؛ ﻫر چند برخ ﻧیز »ﻧشﻮ و تطﻮر« را صحیحتر م داﻧند .گمان م ﺷﻮد این واژۀ تکامﻞ طنین خاص

به سﻮی ﻧﻮﻋ کمالگرایی و کامﻞ ﺷدن داﺷته باﺷد و از ﻫمین رو مﻮجب سﻮء تعبیرﻫایی ﻧیز ﺷده است .گﻮیا

فرﻫنگستان زبان و ادب فارس واژۀ »فرگشت« به معنای تغییر یافتن و دگرگﻮن ﺷدن متمادی را پیش ﻧهاده است

)ﻫمﭽنین ﻧک  :آﺷﻮری» ،ازفیشته تا ﻧیﭽه«(؛ البته در این میان »برآمدن« )سروش ،دانش و ارزش ،ص،(۵٩
دگرگﻮﻧش ،فرارویش ﻧیز مشاﻫده م ﺷﻮد .گفتن است مجتبﻮی در فلسفه )ارتقاء( ،جﻮادی در فلسفه )تحﻮل تدریج
و کم ( ،ﻧاظﻢ در سیاست )تکامﻞ تدریج ( ،ﺷعاریﻧژاد در روانﺷناس رﺷد )تطﻮر ،دگرگﻮﻧ ( ،ﺷیرواﻧلﻮ در

ضرورت ﻫنر )تحﻮل( ،برابرﻧهادهﻫای متناسب را برگزیدهاﻧد .آیزاک آسیمﻮف در سرگذشﺖ زیسﺖشناس )ص(۵۶

بر این باور است که کلمﮥ »تکامﻞ« از اواسط قرن ﻧﻮزدﻫﻢ مصطلح ﺷده است و به ﻫمراه»بقای اصلح« از واژگان
برساختﮥ ﻫربرت اسپنسر است )ص٩٧؛ ﻧیز به منظﻮر آﺷنایی با سیر دگردیس مفهﻮم  Evolutionبه مقاله سﻮدمند زیر

مراجعه گردد :
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 ،١٩۶٣ص ،(٢٢۴ﻫمان کلمهای که پیشتر در سال  ١٨٧١در کتاب تبار انسان بهکار
برده بﻮد )برا ،ص.(١٠٩
داروین »آﻧها« و کتابش ،روی ردی زیستﺷناساﻧه به پیدایش حیﻮاﻧات در پهنﮥ ﻫست
با روش »ﻋلم « خاص خﻮد ،داﺷته است .ﻫر چند در میزان »ﻋلم « بﻮدن این ﻧظریه،
ﻧظرﻫای مختلف وجﻮد دارد اما ﻧگارﻧده در این بخش به روی رد ﻋمﻮم ﻋلم بﻮدن به
معنای مشاﻫده و فرضیه و آزمﻮن و تﻮلید ﻧظریه ﻧظر دارد.
داروین »ما«
جغرافیایی با کشﻮرﻫای اروپایی طبع ًا در جبهﮥ رویارویی با

ﻋربزباﻧان به ﻋلت ﻧزدی

اﻧدیشهﻫای آﻧان قرار داﺷتند و ﻧیز واسطهای برای اﻧتقال آن دستاوردﻫا به دی ر
کشﻮرﻫای ﻫمسایه به حساب م آمدﻧد )ﻧک  :ﻋقاد ،ص .(١۴۵بنا بر این طبیع است
که برای بررس تاریخ پارهای از مﻮاجهات معرفت ﻧاگزیر از رجﻮع به آﻧان ﻫستیﻢ .در
بارۀ ﺷیﻮۀ ﺷناخت و ﻧحﻮۀ ورود اﻧدیشهﻫای داروین در جهان ﻋرب ،م تﻮان به کﻮتاﻫ
گفت تأمل گذرا به کتابﻫا و مقاﻻت منتشر ﺷده اولیه در این حﻮزه ،ما را به این ﻧتیجه
م رساﻧد که این رویارویی از ریشه با ﻧﻮﻋ کژ فهم و ﻧاراست ﻫمراه بﻮده است؛ اﻧدیشه
ورزان ﻋرب زبان ،اساساً با داروین بﻮخنریزه ﺷده مﻮاجه بﻮدهاﻧد! داروین که با ﺷبل
ﺷُمیﻞ ) ١(١٩١٧ ١٨۶٠و ﻫمفکراﻧش در مجلﮥ المقتَطﻒ و کتابﻫای آﻧان به دستگاه
اﻧدیشﮥ متفکران وارد ﺷد.
ﺷبل ﺷمیل که ﻧحﻮی ﻧگرۀ پﻮزیتیﻮیست از ﻧظریﮥ تکامﻞ به دست م داد و به مادی

گرایی کامل از ﻧﻮع م اﻧیست قائﻞ بﻮد که فیلسﻮفان فراﻧسﻮی قرن ﻫجدﻫﻢ میﻼدی از

 .١ﺷبل ﺷمیﻞ پزﺷ
پاریس پزﺷ

و از ﻧخستین فارغالتحصیﻼن کالج پروتستان سﻮری )داﻧش اه آمری ایی بیروت( بﻮد .او در

خﻮاﻧد و سپس در سال  ١٩٠٩/١٣٢٧به مصر آمد و تا پایان ﻋمرش در آﻧجا ماﻧد .در مصر با مقاﻻت

که در مجلﮥ المقتطﻒ م ﻧﻮﺷت ،ﺷهرت یافت .این مجله در سال  ١٨٧۶به ﻫمت دو سﻮری مسیح به ﻧام یعقﻮب
صروف و فارس ﻧمرکه ﻫر دو استاد کالج پروتستان سﻮری بﻮدﻧد ،در بیروت بنیاد گرفت .ول در سال  ١٨٨۴به قاﻫره

منتقﻞ ﺷد و اﻧتشار آن تا ﻧزدی

به ﻧیﻢ قرن دوام یافت .ﻫدف اصل المقتطﻒ آﺷنا کردن مصریان و سایر ﻋربزباﻧان

با ﻋلﻮم ﻧﻮ بﻮد ،و مطالب آن بیشتر به مباحث پزﺷ

و زیستﺷناس و جاﻧﻮرﺷناس و کشاورزی و مهندس مربﻮط

م ﺷد و گاه گاه مقاﻻت ﻧیز در مﻮرد مسائﻞ سیاس و اجتماﻋ در آن منتشر م ﺷد .ﺷمیﻞ از میان فرضیات ﻋلم
ﻧﻮ ،ﺷیفتﮥ آراء داروین و مشرب تطﻮر بﻮد و در بسیاری از مقاﻻتش مسائﻞ اجتماﻋ را ﻧیز از ﻫمین دیدگاه بررس

م کرد )ﻋنایت ،ص (۴٧ ۴۵کتابﻫای او در این زمینه ﻋبارتند از :فلسفة النشو واﻻرتقاء١٨٨۴ ،؛ شرح بخنرعل
مذهب دارون١٨٨۴ ،؛ ﮐتاب الحقیقة.١٨٨۵ ،
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دیدرو تا داﻻمبر و ﻫﻮلباخ داﻋیان آن بﻮدﻧد )فخری ،ص .(٣۶٨ﻫمﻮ بﻮد که مسیر
مﻮاجهه را به اﻧحراف کشاﻧید و پایه را بر ویراﻧه ﻧهاد؛ و با طرح ﻧادرست مسأله ،ﻧاگزیر
پاسخﻫا ﻧیز در ﻫمان مسیر خﻮاﻫند بﻮد ،ﻫمﭽنان که کتابﻫای اولیه در رد ﻧظریﮥ داروین
ﻧیز بیشتر بر ﻧگاه مادیگرایاﻧﮥ آن ﻧظر م افکنند )ﻧک  :نیﭽریه سید جمالالدین
اسدآبادی؛ المرتفق میرزا مهدی ﻧجف و .( ...
ﻫر چند در کتابﻫای ﺷمیﻞ و پیش از آن در مقاﻻتش ،اصﻮل ﻧظریﮥ داروین ،بیان
م ﺷد ،اما این اصﻮل در خدمت ﻧﻮﻋ ﻧگاه ایدئﻮلﻮژی

قرار م گرفت ،و ﻫمﭽنان در

فقدان ترجمهای درست و امین و کامﻞ از متن اصل  ،ﻧﻮﻋ سﻮء فهﻢ در فضا سیﻼن
داﺷت .در چنین سپهراﻧدیش

 ،اسماﻋیﻞ مظهر )١٩۶٢ ١٨٩١م( قدم در میدان م

ﻧهد و ﻋﻼوه بر مقاﻻت که از پیش م ﻧﻮﺷت ،کتاب ﻫایی تألیف کرد و در سال ١٩١٨
کتاب داروین را با ﻋنﻮان زیر ترجمه م کند:
اصل اﻻنواع و نشوئها باﻻنتخاب الطبیع و حفظ الصنوف الﻐالبة ف التناحر
عل البقاء ،مطبعة المصریة٣١٢ ،ص.
و سپس در :١٩٢٩
اصل اﻻنواع و نشئها باﻻنتخاب الطبیع و حفظ الصنوف الﻐالبة ف التناحر
عل البقاء ،دارالعصﻮر۵ ،ج.
و در ﻧهایت در :١٩٧١
اصل اﻻنواع ،م تبة النهضة٧٨۴ ،ص.
پس از مظهر ،در سالﻫای اخیر ،ترجمهای ﻫﻢ با مشخصات زیر در مصر منتشر ﺷد:
تشارلس داروین؛ اصل اﻻنواع  :نشأة اﻻنواع الحیة عن طریق اﻻنتخاب الطبیع
او اﻻحتفاظ باﻻعراق المفضلة ف اثناء ال فاح من اجل الحیاة ،محمﻮد مجدی
ملیج ٢٠٠۴ ،م.
درنگ بﺮ تﺮجمههای عﺮبی
برگردان ﻧخست از کتاب ،ترجمهای ﻧاتمام در پنج فصﻞ از کتاب پاﻧزده فصل ویرایش
ﻧهایی داروین است .مظهر ،تﻮضیحات و مقدمات بر کتاب افزوده و پیشینﮥ ﻧظریﮥ تکامﻞ
را در میان متفکران اسﻼم از اخﻮان الصفا ،مس ﻮیه ،ابن خلدون و جاحظ کاویده
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است )مظهر ،١٩١٨ ،ص .(٢٩ ١۵او در بارۀ ﻧاتمام کارش ،در بخش فاتحﮥ کتاب
)ص (۴ادﻋا کرده است که این پنج فصﻞ ﻫستﮥ اصل و جﻮﻫر ﻧظریﮥ داروین است ،بنا
بر این گﻮیا به زﻋﻢ او با خﻮاﻧدن ﻫمان پنج فصﻞ به مقصﻮد مﻮرد ﻧظر داروین خﻮاﻫیﻢ
رسید .ﻫرچند که در ادامه وﻋده م دﻫد تا بقیﮥ فصﻮل را به مرور ترجمه و منتشر سازد.
البته او اﺷارهای به فصﻮل پاﻧزده گاﻧﮥ کتاب ﻧم کند ،ﻫر چند در مقدمهای که از داروین
ترجمه کرده است ،خﻮد داروین به تعداد فصﻮل و محتﻮای آﻧها اﺷاره کرده است .وﻋدۀ
مظهر ،در سال  ١٩٢٩محقق م ﺷﻮد و او ترجمهای کامﻞ ،مطابق ویراست ﻧهایی کتاب،
در پنج مجلد و با ملحقات و تﻮضیحات سﻮدمند ،به دست م دﻫد .در واقع ،این ترجمﮥ
مفصﻞ ،ﻧخستین برگردان کامﻞ از کتاب پیدایش گونهها در جهان ﻋرب است.
بﺮگﺮدانهای پارﺳ
ﻧخستین ترجمﮥ منتشر ﺷده از کتاب به زبان فارس به سال  ١٣١٨باز م گردد که بهدست
ﻋباس ﺷﻮق اﻧجام ﺷد .ﻋباس ﺷﻮق  ،مترجم فعال و کﻮﺷا بﻮد که در آن سالﻫا تقریب ًا
تا سه دﻫه کتابﻫای مهم را به جامﮥ فارس درآورده است .بر روی جلد کتاب ﻧﻮﺷته
ﺷده است» :جلد اول ﺷامﻞ ﺷش فصﻞ از پاﻧزده فصﻞ« اما ﻫنگام که به فهرست کتاب
مراجعه و آن را با ﻧسخﮥ ﻧهایی اﻧگلیس تطبیق م کنیﻢ ،تنها با پنج فصﻞ روبهرو م
ﺷﻮیﻢ ،دقیقاً ﻫمان پنج فصل که در ترجمﮥ ﻋربی سال  ١٩١٨ترجمه ﺷده بﻮد .گمان این
است که این ترجمه دقیق ًا از روی ﻧسخﮥ ﻋربی اﻧجام ﺷده باﺷد چرا که با مطابقت برخ
فقرات م تﻮان مشابهتﻫای واژگاﻧ فراواﻧ میاﻧشان یافت ،ضمن اینکه برخ از
پاﻧﻮﺷتﻫای تﻮضیح مترجﻢ ﻋرب ،با کاست ﻫا و افزونﻫایی ﻧاﺷیاﻧه در کتاب آمدهاﻧد

)برای ﻧمﻮﻧه ﻧک  :ص ٢و  .(٩البته م تﻮان در ترجمﮥ فارس به برخ مشابهتﻫای
واژگاﻧ ﻧیز اﺷاره کرد مﺜﻼ :قابلیة التغایر ← قابلیت تغایر )فصﻞ دوم ،ب(؛ التباینات
الفردیة ← تباینات فردی )فصﻞ دوم ،ب(؛ زیادة اﻻفراد بنسبة ریاضیة ← تزاید افراد
به ﻧسبت ریاض )فصﻞ سﻮم ،ج( .از مجمﻮع ﺷﻮاﻫد ،م تﻮان ادﻋا کرد که ﻧسخﮥ مرجع
ﺷﻮق برای این ترجمه ،کتاب ﻋربی مظهر بﻮده است ،ضمن اینکه پارهای از ﺷﻮاﻫد ﻧیز
گﻮاه آن است که گﻮیا مترجﻢ بر ﻧسخﮥ دی ری ﻧظر داﺷته است .مﺜﻼ در ی

مﻮرد،

ﻋنﻮان فصﻞ چهارم در ترجمه ﺷﻮق » ،اﻧتخاب طبیع « و مطابق با چاپ اول )(١٨۵٩
از کتاب است ،در حال که در ﻫر دو ترجمﮥ ﻋربی مظهر ،ﻋنﻮان فصﻞ »اﻻﻧتخاب
الطبیع او بقاء اﻻصلح« و برابر با ویراست ﺷشﻢ از کتاب است.
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باری ،ﻧخستین ترجمﮥ فارس ﻫﻢ ،چناﻧکه دیدیﻢ ،ﻧاقص متﻮلد ﺷد .ﺷﻮق در مقدمﮥ
کﻮتاﻫ که آورده است ،ﻧظریﮥ اصل مطرح ﺷده در کتاب را مختصراً تﻮضیح م دﻫد و
م ﻧﻮیسد:
 ...ﻧخبﮥ طبیع دانﻫای ممال

راق  ،ﻧظریﮥ داروین را تأیید و ﻋقیدۀ او را

پذیرفته اﻧد؛ امروزه مسأله اصﻞ تکامﻞ و اﻧتخاب طبیع به قدری واضح و مبرﻫن
است که جهال و ﻧاداﻧان فقط مم ن است از آن بیخبر یا در آن تردید داﺷته
باﺷند )صفحه ز(.

او سپس در ادامه وﻋده م دﻫد که در بارۀ حیات داروین و ﻧظریات طبیع او کتابی
مستقﻞ منتشر کند ،اما ﻫیچ ﻧکتهای در مﻮرد جلد دوم و ادامﮥ فصﻮل ﻧم گﻮید .از این
ترجمﮥ ﻧاقص سالﻫا م گذرد و خبری از ادامﮥ فصﻞﻫا در مجلد دی ر و ﻧیز کتابی که
در مقدمه وﻋده داده بﻮد ﻧم ﺷﻮد ،تا اینکه ﺷﻮق در سال  ١٣۵١ترجمﮥ دی ری را با
ﻋنﻮان زیر منتشر م کند:
بنیاد انواع بوسیله انتخاب طبیع یا ﮐشم ش و نبرد برای زیستن ،تهران،
اﻧتشارات ابن سینا۵٣۶ ،ص.
در این ترجمﮥ تازه ﻧیز اﺷارهای به ترجمﮥ پیشین ﻧم ﺷﻮد ومقدمﮥ جدید ﻧیز از لحن
مطلقاﻧگاراﻧﮥ گذﺷته فاصله گرفته و به ﻧﻮﻋ گزارش و ﺷرح احﻮال و آثار مختصر از
داروین قناﻋت م ﺷﻮد ،اما ﻧکتﮥ مهﻢ آن است که مترجﻢ به ﻧسخﮥ مبداء مﻮرد استفاده در
ترجمه اﺷاره م کند » :ترجمه و تجدید ﻧظر از روی ﻧسخﮥ چاپ اخیر کتابخاﻧﮥ مدرن
ﻧیﻮیﻮرک« ١.ﻫر چند این ﻧحﻮۀ ارجاع ﻧیز خال از اﺷ ال ﻧیست اما به ﻫر روی م تﻮان
با کندوکاوی میان ﻧسخهﻫا به چنین چاپی از کتاب دست یافت.
ﺷﻮربختاﻧه باید گفت که این ترجمه ﻧیز ،حت بدون اینکه به جلد دی ری احاله ﺷﻮد،
ﻧاتمام و تنها ﺷامﻞ یازده فصﻞ از پاﻧزده فصﻞ کتاب است .در این ترجمه که بنا بر گفتﮥ
 .١در این مﻮرد باید گفته ﺷﻮد که خطایی فاحش در پشت جلد کتاب ترجمﮥ فارس دیده م ﺷﻮد .این خطا ﻧاﺷ از
بیدقت ﻧاﺷر ایراﻧ به کتاب راه یافته است .در ﻧسخهای که »کتابخاﻧﮥ مدرن ﻧیﻮیﻮرک« )(The modern library

منتشر ساخته است ،ﻫر دو کتاب داروین یعن ﻫﻢ »پیدایش گﻮﻧهﻫا« و ﻫﻢ »تبار اﻧسان« ،در ی

مجلد چاپ ﺷده

است و در پشت و روی کتاب ﻧﻮﺷته است :
Darwins Two Great Works complete And unabridged In one volume
و ﻧاﺷر ایراﻧ ﻫﻢ با بیدقت فراوان ،بدون تﻮجه به محتﻮای کتاب ﻋیناً ﻫمین مطلب را در پشت جلد آورده است.
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مترجﻢ ،ﻧﻮﻋ تجدید ﻧظر ﻧیز به حساب م آید بسیار تﻼش ﺷده است تا از متن ١٣١٨
و ﻋربیﻧﻮیس مفرط آن فاصله گرفته ﺷﻮد و ﻧﺜری روانتر و پاکیزهتر و به زبان روز به
دست داده ﺷﻮد .در واقع اگر ادﻋا کنیﻢ که این ترجمه جز در فصﻮل اضافه ﺷده ﻧﻮﻋ
بازﻧگری در ترجمﮥ پیشین بﻮده و ترجمﮥ جدیدی صﻮرت ﻧگرفته است ،بهگزافه سخن
ﻧگفتهایﻢ.در این ترجمه ﻧیز ،مقدمه و پیشینﮥ تاریخ داروین آمده است و بر مبنای ﻧسخﮥ
مبدأ مﻮجﻮد ،از روی ویراست ﻧهایی برگرداﻧده ﺷده است .ترجمﮥ ﺷﻮق صرفﻧظر از
فصﻮل که از قلﻢ افتاده و این ﻧاتمام به اطﻼع مخاطب ﻧرسیده ،ترجمهای امین و بدون
تصرف است.
سراﻧجام در سال  ١٣۵٧به ترجمﮥ دکتر ﻧﻮرالدین فرﻫیخته م رسیﻢ .ایشان بر خﻼف
ﺷﻮق که در زمینﮥ مباحث تکامل تازه کار به حساب م آمدﻧد ،در امر تألیف و ترجمه
در این مﻮضﻮع بسیار کﻮﺷا بﻮدهاﻧد؛ فهرست ﺷمار آثار ایشان ،به بیش از بیست و چند
جلد کتاب م رسد .بهیقین ،م تﻮان دکتر فرﻫیخته را در کنار افرادی ﻫمﭽﻮن دکتر
محمﻮد بهزاد ،از ﻧامآوران ﺷناساﻧدن ﻧظریهﻫای تکامل در دﻫهﻫای گذﺷتﮥ ایران معاصر
به حساب آورد .ﻫر چند که اگر دقیق بنگریﻢ میان آن دو ﻧیز تفاوتﻫای روﺷ مشخص
قابﻞ پی یری است .مﺜﻼ ﻧقص بزرگ روش فرﻫیخته آن است که ﻫمﭽﻮن ﻋربزباﻧان
پیش ام که در جهت ﻧﻮﻋ مادهگرایی پﻮزیتیﻮیست گام م زدﻧد و مﻮجب بدفهم ﻧظریﮥ
داروین م ﺷدﻧد ،او ﻧیز تﻼش م کرد تا ﻧزدی
مارکسیست برجسته سازد و ﻧﻮﻋ ماتریالیسﻢ دیال تی

ﻧظرات تکامل را با اﻧدیشهﻫای
از آن بیرون ب شد.

ترجمﮥ فرﻫیخته،با تﻮجه به اصطﻼحات فراﻧسﻮی مﻮجﻮد در پاﻧﻮﺷتﻫا ،ظاﻫر ًا از
ی

کتاب فراﻧسﻮی زبان برگرداﻧده ﺷده است و طبق ﺷﻮاﻫد مﻮجﻮد ،از چاپ اول کتاب

و بر مبنای ﻫمان فصﻞبندیﻫا اﻧجام گرفته است .ضمن اینکه ﻧسخهای از چاپ ویرایش
ﺷشﻢ ﻧیز پیش چشﻢ مترجﻢ بﻮده که گاﻫ اثرش در کتاب دیده م ﺷﻮد .مﺜﻼ ،فصﻞ ﻫفتﻢ
از کتاب در چاپ اول ) (١٨۵٩زیر ﻋنﻮان »غریزه« ) (Instinctبﻮده است ،که در
ویراست ﺷشﻢ ) (١٨٧٢با جابهجایی فصﻞﻫا و اضافه ﺷدن ی

فصﻞ جدید ،فصﻞ

ﻫفتﻢ به این ﻋنﻮان »اﻋتراضﻫای گﻮﻧاگﻮن وارد ﺷده به اﻧتخاب طبیع « تغییر کرده و
فصﻞ »غریزه« به فصﻞ ﻫشتﻢ رفته است .این ﺷ ﻞ از فصﻞبندیﻫا را که در آن فصﻞ
ﻫفتﻢ ﻫنﻮز تحت ﻋنﻮان غریزه دیده م ﺷﻮد ،تنها در ترجمﮥ فرﻫیخته م بینیﻢ و در ترجمه
ﻫای ﺷﻮق و مظهر چنین چیزی ﻧم بینیﻢ؛ این بدان معن است که ﺷﻮق و مظهر ویراست
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ﻧهایی کتاب را اساس کار خﻮد ﻧهادهاﻧد .مﺜال دی ر اینکه در فصﻞ ﺷشﻢ از چاپ اول،
بخش با ﻋنﻮان اﻧگلیس  Transitionدیده م ﺷﻮد که در ویراست ﻧهایی تﻮسط داروین
حذف ﺷده است ،و در ترجمهﻫای ﺷﻮق و مظهر وجﻮد ﻧدارد ،اما در ترجمﮥ فرﻫیخته
با ﻋنﻮان »)صﻮر( بینابین « آمده است .ﻫمﭽنین در فصﻞ ﺷشﻢ دو بخش با ﻋنﻮانﻫای:
 .١برخ دﺷﻮاریﻫا ) (Cases of difficultyو  .٢اﻧدامﻫا در ﻫمﮥ حالتﻫا کامﻞ ﻧیستند
) (Organs not in all cases absolutely perfectدر ﻫمﮥ ویراستﻫا وجﻮد دارﻧد اما
در ترجمﮥ فرﻫیخته حذف ﺷدهاﻧد! افزون بر مﻮارد گفته ﺷده ،گمان م رود که چند ﻧقص
دی ر به این ترجمه راه یافته است:
 .١کتاب فاقد مقدمه و پیشینﮥ تاریخ داروین است .ﺷاید گفته ﺷﻮد که پیشینﮥ
تاریخ از چاپ پنجﻢ به بعد به کتاب افزوده ﺷده و در چاپ اول مﻮجﻮد ﻧیست؛
اما مقدمه در ﻫمﮥ چاپﻫای ﺷشگاﻧه وجﻮد دارد و حذف آن بیوجه است .ﻫر
چند پیشینﮥ تاریخ داروین ﻫﻢ بسیار سﻮدمند است و با تﻮجه به اینکه فرﻫیخته
ملتزم به ی

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

 .٢مترجﻢ در ازای حذف مقدمه و پیش فتار مؤلف ،مطلبی را زیر ﻋنﻮان »اصﻮل
که فرضیﮥ تکامﻞ داروین بر آن استﻮار است« آورده و در ضمن آن به اجمال
برخ از ﻧکات فلسف ماتریالیسﻢ دیال تی

مارکسیست را بیان کرده است،

ضمن اینکه مرز مشخص میان یادداﺷت خﻮد و متن اصل کتاب ﻧنهاده تا
مخاطب را از احتمال خطا دور ﻧگه دارد .زیرا برخ گمان بردهاﻧد این یادداﺷت

به قلﻢ داروین است! ) ﻧک  :خسروپناه ،ص.(۴٢۵ ۴٢۴

 .٣در این ترجمه ،ﻧﻮﻋ رفتار غیر حرفهای بروز کرده است؛ آن که مترجﻢ از ترجمه
ﻫای پیشین یاد ﻧکرده است و این در حال است که به احتمال بسیار با این
ترجمهﻫا آﺷنا بﻮده است فرﻫیخته در کتاب داروینیسم و مذهب؛ نبرد اندیشهها
در زیسﺖشناس که درسال  ١٣۴٧منتشر ﺷده است ،در صفحﮥ  ۴۶از واژۀ
»بنیاد اﻧﻮاع« برای ﻧام کتاب داروین استفاده کرده است ،در حال که واژۀ
برساختﮥ ایشان »منشأ اﻧﻮاع« است و کلمﮥ »بنیاد« در ترجمﮥ ﺷﻮق بهکار رفته
است .پس دور از ذﻫن ﻧیست که ایشان آن ترجمه را دیده باﺷد حال آﻧکه به آﻧها
اﺷارهای ﻧکرده است حت در بخش »سخن با خﻮاﻧندگان« طﻮری واﻧمﻮد کرده
است که گﻮیا برای ﻧخستین بار است که کتاب به فارس برگرداﻧده م ﺷﻮد
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)ص .(٣ﺷایستهتر بﻮد که با اﺷاره به ترجمهﻫای گذﺷته ،به ﻧقائص آﻧها اﺷاره
م ﺷد و دلیﻞ ترجمﮥ جدید ﺷرح داده م ﺷد.
 .۴فرﻫیخته در ترجمﮥ ﻋنﻮان کتاب ،تنها به »منشأ اﻧﻮاع« بسنده کرده و زیر ﻋنﻮان
تﻮضیح ادامه را ﻧیاورده است .ﻫر چند در ترجمهﻫای ﺷﻮق ﻧیز این ﻋنﻮان به
کمال ترجمه ﻧشده است .تﻮضیح اینکه زیر ﻋنﻮان اصل کتاب ﻋﻼوه بر اﻧتخاب
طبیع و تنازع بقا ،متضمن »حفظ ﻧژادﻫای مطلﻮب« ﻧیز ﻫست که بخش اخیر
در ترجمهﻫای فارس حذف ﺷده است.
 .۵ترجمﮥ فرﻫیخته ،چنان که گفته ﺷد فاقد ﻧسخﮥ مرجع است؛ گمان م رود این
کار باﻋث ﺷده است تا دست مترجﻢ برای گزینش میان ویراستﻫای مختلف
کتاب گشﻮده باﺷد .در حقیقت مترجﻢ خﻮد را به ی

کتاب محدود ﻧکرده

است .بر این اساس ترجمﮥ فرﻫیخته به معنای دقیق کلمه ،اجتهاد در برابر ﻧص
است! حذف مقدمه و پیش فتار داروین ،جابهجایی فصﻮل بدون ذکر دلیﻞ،
حذف بخشﻫایی از کتاب که در ویراستﻫای ﺷشگاﻧه وجﻮد دارﻧد ،ﻫم
ﻧشان از این اجتهاد بیوجه دارد.
در کنار اﺷ اﻻت مﻮجﻮد ،باید گفته ﺷﻮد که ترجمﮥ فرﻫیخته از ﻧظر زباﻧ  ،روان و
گﻮیا و از جهت تﻮضیحات تکمیل مﻮجﻮد در پاﻧﻮﺷتﻫا غن و کارگشا و از جنبﮥ واژه
پردازی ﻫﻢ ﻧﻮآور و خﻮشخﻮان است .ویژگ مهﻢ دی ر ،وجﻮد تصاویری است که به
فهﻢ مخاطب از متن کم

فراواﻧ م کند ،ﻫﻢ تصاویر مﻮجﻮد درفصﻞﻫا و ﻫﻢ تصاویر

ضمیمه ﺷده به اﻧتهای کتاب .افزون بر اینها ،مترجﻢ مرزگذاری واضح میان یادداﺷت

ﻫا و افزودهﻫای درون متن اش با متن اصل کتاب قرار داده و بر دقت کار اضافه کرده
است.
در خاتمﮥ این بخش ﻻزم است اضافه کنیﻢ که ﻋﻼوه بر سه ترجمﮥ پیش گفته از
کتاب ،برخ گزارشﻫای پراکنده از اصﻮل ﻧظریﮥ داروین در کتاب پیدایش گونهها در
بعض از مقالهﻫا و کتابﻫا به ﺷرح ذیﻞ آمده است؛ البته برای رﻋایت اختصار به
مهﻢترین آﻧها اﺷاره م کنیﻢ.
 .١بهزاد ،محمﻮد١٣٢٣) .ش( .داروین چه می وید؟ در صفحات  ١٧تا  ۶۵در
قالب فصل با ﻋنﻮان »اصﻞ اﻧﻮاع«.
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 .٢بهزاد ،محمﻮد١٣٢۵) .ش( .داروینیسم :ﻻمارﮐیسم موتاسیونیسم .در صفحات
 ١٩تا  ۶۶فصل با ﻋنﻮان »خﻼصﮥ گفتار داروین در کتاب اصﻞ اﻧﻮاع«.
بهزاد تا آخرین ویرایش از کتابﻫای فﻮق که به ﻧام داروینیسم و تکامل تا سال ١٣۶١
)چاپ ﻧهﻢ( منتشر م ﺷد ،این فصﻞ را حفظ و در جهت افزایش محتﻮایش کﻮﺷید.
 .٣م .سبﻼﻧ )مترجﻢ(١٣٢٩) .ش( .زندگ و نظریات داروین .در این کتاب
کﻮچ

 ،خﻼصﮥ کامل از ﻧظریﮥ داروین آمده است.

 .۴بهزاد ،محمﻮد) .آذر ١٣٣٨ش(» .داروین و ﻧظریﮥ تکامﻞ« ،نشریﮥ سخن .دورۀ
دوازدﻫﻢ ،ﺷمارۀ  .٩این مقاله در سال ١٣۴٣در کتاب آیا بهراست انسان زادۀ
میمون اسﺖ؟ مجدداً منتشر ﺷد.
 .۵ب .دوﻧز ،روبرت١٣۵٢) .ش( .ﮐتابهایی ﮐه دنیا را تﻐییر دادند .در فصﻞ
چهاردﻫﻢ این کتاب با ﻋنﻮان »بقای اصلح« خﻼصهای از کتاب داروین با
ترجمﮥ محمﻮد بهزاد آمده است.
نتیﺠه
از مجمﻮع آﻧﭽه گفته ﺷد ،بهروﺷن م تﻮان دریافت که »ما« در بارۀ ﻧظریﮥ داروین و فهﻢ
درست از آن ،ﻫمﻮاره با ﻧﻮﻋ کژتابی معنایی مﻮاجه بﻮدهایﻢ .از سﻮیی با ترجمﮥ ﻧسخه
ﻫای ﻋربی و درگیری فکری با آﻧان ،فرصت واژهپردازی دقیقتر را از دست دادیﻢ و
ﻫنﻮز ﻫﻢ با ﻫمان کلمات ﻋربی مظهر ماﻧند اﻧتخاب طبیع  ،اصﻞ اﻧﻮاع ،تطﻮر....،
مأﻧﻮس ﻫستیﻢ و از دی ر سﻮ ،در سﻮء فهﻢ آﻧان مشارکت کردیﻢ .در حقیقت مسأله از

ابتدا برایمان صحیح صﻮرتبندی ﻧشد و صﻮرتکﻫای ایدئﻮلﻮژی

ماﻧع از دریافت

درست ﻧظریﮥ داروین گشت .
تصﻮر م ﺷﻮد ،کتاب داروین ،ﻧﻮﻋ کتاب »ﻋلم « به معنای ﻋام آن است که تﻼش
دارد از ی

مسأله ،تبیین ﻋالماﻧه بهدست دﻫد؛ به ﻋبارت دی ر ،حاوی ﺷﻮاﻫد و اسناد

و مشاﻫدات برای پاسخ به چرایی و چ ﻮﻧگ تنﻮع مﻮجﻮدات در ﻫست است .البته
استدﻻلﻫا و پیشاﻧگاﺷتهﻫا و پیامدﻫا ،م تﻮاﻧد و چه بسا م یابد به ﺷیﻮۀ ﻋالماﻧه و
با روشمندی ،ﻧقد و یا حت رد ﺷﻮد ،اما سخن این است که ﻫرگز ﻧم تﻮان و ﻧباید
برداﺷتﻫای غیر ﻋالماﻧه و غیر روشمنداﻧه را در پیش گرفت و پیامدﻫای دلخﻮاﻫاﻧه را
اخذ کرد.
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داروین »ما« ،ﺷﻮربختاﻧه در غیاب ی
متن اصل  ،ی

ترجمﮥ کامﻞ ،خﻮﺷخﻮان ،روان و امین از

داروین »کاری اتﻮری« است! برخ از وجﻮﻫش فربه و پارهای از

ابعادش تکیده است .کاف است ﻧگاﻫ به ﻧقدﻫای چهار دﻫﮥ اخیر اﻧداخته ﺷﻮد تا ﻋمق
فاجعه مشخص گردد .ما سالﻫا به کتابی ترجمﮥ  ١٣١٨ﺷﻮق
ترجمﮥ ی

ارجاع م دادیﻢ که

سﻮم از کتاب اصل بﻮد! و اتفاق ًا در این سالﻫا است که سالﻫای میان

 ١٣١٨تا  ١٣۵٧بیشترین ﻧقدﻫا را به ﻧظریﮥ داروین ﻧﻮﺷتهایﻢ .و حت از سال  ١٣۵١تا
 ١٣۵٧ﻧیز با ترجمهای ﻧاقص به سر بردهایﻢ ،ودر سال  ١٣۵٧ﻧیز با ترجمهای ﻧاقص
مﻮاجهیﻢ!
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