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 جانورنامه هم باز
 کامران امیرارجمند

 دانشگاه مارتین لوتر، هله ویتنبرگ، آلمان
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 (27/05/1397، پذیرش: 21/03/1397)دریافت: 
 چکیده
 تقی انصاری کاشانی تا چندی پیش به عنوان تبییننوشتۀ محمد جانورنامهکتاب 

شده است. اخیراً آقای عرفان خسروی در نظریۀ تکامل داروین معرفی می
گونه درستی رد کرده ولی معتقد است که هیچای تخصصی این باور را بهمقاله

ترین مقاله مهمجایز نیست. در این  جانورنامهبرداشت تکامل زیستی از کتاب 
 ن بررسی محتوای این کتاب در پرتوشوند و ضممعرفی می جانورنامهمنابع کتاب 

 18 هایسدهشناسی های مطرح شده در تاریخ طبیعی و زیست و نظریه هاکشف
در  جانورنامهشود، که بر خالف ادعای خسروی، میالدی استدالل مئ 19و 

پردازد، به روند اران و تاریخ زیست میبخش بسیار مهم خود که به پیدایش جاند
نزدیکی بین مبنای نظری  ۀتوان رابطهای متعدد دارد و میتکاملی جانوران اشاره

های المارک و پیروانش را نیز در و المارکیسم دید و نوآوریجانورنامه 
 .خوبى مشاهده کردهب جانورنامه

 .المارک، میلن ادواردز، داروین، جانورنامه ،تکامل زیستی ها:واژهکلید
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 مقدمه
 و لفنونادار سیتأس با زمانهم که یدرس و یعلمهای کتاب نیب در که رسدیم نظر به

 مقام یعیطب خیتار و یشناسستیز یهامتن شدند ترجمه یفارس به آن از پس یاندک
 چهارپا جانوران یعیطب خیتار کتاب ینهزم ینا در نوشته نیاول. اندداشته یبرتر
 کمک با 2ریدب نیحس محمد رزایم توسط که بود 1کلرک بوفنلُ یاثر لوئ م(1856)

 1856 سال در وشد  ترجمهبه فارسی  نیو در 3دارب آلفرد شیهانر ،یشیرتا شناسایران
. دیرس چاپ به مختصری در توصیف احوال بعضی از حیواناتبا عنوان جا همان در
 احمد. ودب شده گرفته نظر در دارالفنون در سیتدر یبرا بسیار احتمال به کتاب نیا

 نانجوا یبرا بوفن یکی: شدند ترجمه کهبرد یم نام بوفن از زین یگرید یهانوشته یمنزو
، 5ج ،یمنزو) 5/بوفن یپوت لو/ ای کوچک بوفن یگرید و 4/ژونسال  دو بوفنلو / ای

 6هیگیف اثر طوفان از پس نیزم کتاب زمان نیا یهاگرترجمهید از(. 3807ص
 ابکت فیتأل از قبل سال سه باًیتقر یکاشان یانصار یمحمدتق. است م(1864)

( 1867 دسامبر 8ق )1284 شعبان 11 در را هیگیف کتاب ترجمۀ کار خود ۀجانورنام
بخش آن در که نهاد نام یناصر رضاأل تذکرة را ترجمه نیا یو. بود رسانده انیپا به
 شتریب که یکتاب اما. است شده زین ریتعب گاه و خالصه حذف، گاه هیگیف ۀنوشت از ییها
 .است جانورنامه کتاب قرارگرفته توجه کانون در یاد شده هایکتاب از

 نییتب در مدرن یشناسستیز کتاب نیتریمیقد تیآدمفریدون  را جانورنامه کتاب
 یاریبس او از تیتبع به و او از پس(. 24ص ،تیآدم) ه استکرد یمعرف نیدارو اتینظر
 نیا. کردند تکرار را یو سخنان کتاب، اصل به مراجعه بدون دیشا پژوهشگران، از

 رتطو ای تکامل» ذیل مقالۀ) است شده زین اسالم جهان ۀدانشنام وارد یحت پنداشت
 یدیدج مباحث آن بارۀ در و گرفته قرار توجه مورد گرید بار کتاب نیا راًیاخ(. «انواع
 یشهراب(. 1395 ،ارجمند ریام ؛1393 ،یخسرو ؛1394 ،یشهراب) است شده عرضه

                                              
1. Louis Leclerc de Buffon (1707-1788) 

به  1850داودخان در سال  (3399ص، 5جکند )منزوی، ن را داود خان معرفی می. احمد منزوی یکی از مترجما2
الفنون به وین فرستاده شد و یک سال بعد به تهران مراجعت کرد، یعنی چهار سال قبل قصد استخدام معلم برای دار

 برد. بدین خاطر محتمل است که ضبط منزوی درست نباشد.از چاپ کتاب در ایران به سر می
3. Heinrich Alfred Darb (1826-1883) 

4. Le Buffon de la jeunesse 

5. Le petit Buffon 

6. Louis Figuier (1819-1894) 
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 یخسرو. محتوا جهت از یخسرو و کرده، یبررس یشناسواژه نگاه از شتریب را کتاب
 رد ،پندارندیم نیدارو تکامل یۀنظر ۀکنند منعکس را جانورنامه که را یپژوهشگران باور
 با ستین نیدارو تکامل ۀینظر نییتب جانورنامه که نیا در مقاله نیا ۀسندینو. کندیم

 یندبیم المارک یتکامل ۀینظر از یبرداشت را آن خودِ یول است دهیعق هم یخسرو
ز گفتاری که ا میانبا اشاره به تناقض  خود یبررس در یخسرو(. 36ص، رارجمندیام)
ر که ظاهراً ل متصور است با مطالبی در جای دیگهای تکامنظریه بارۀن تعابیری در آ

 که رسدیم جهینت نیا بهتماسی با تکامل زیستی ندارند در سنجش نهایی  ۀهیچ نقط
 یبرا وا .(210ص ،یخسرو) «است نداشته تکامل از یبرداشت چیه» یکاشان یانصار
 یاتیروا» و جانورنامه در عتیطب نردبان و جانوران یبندرده به گیرینتیجه نیا هیتوج
 اشاره «دهدیم دستبه جانداران ساختار یدگیچیپ و مرتبه یجیتدر شدن کامل از که
 است معتقد بلکه ندیبینم تکامل ۀینظر و یکاشان یانصار گفتۀ میان یربط یول کندمی
 انورانج سکون ای رییتغ یعنی ؛یعیطب خیتار از انهیگراذات است یریتعب صرفاً» آن که
 ارتباط ۀیفرض» نیا بر بنا (.213ص ،همو) «شمردیم آنها یذات استعداد از یناش را

 هک است آن بر یو .«ستین دییتأ قابل زین المارک، ۀینظر با جانورنامه یمحتوا

 یشناسنهیرید و( نهیل راثیم) یجانوران یبندرده دانش از یانعکاس جانورنامه
 یط زبان هفرانس یایدن در( هیگیف کتاب از برگرفته یتمام به احتماالً) یجانور
 (.215ص ،همو) «...است یالدیم 1870-1830 یهادهه

در زیر به استدالل های خسروی در جای خود اشاره خواهد شد. ولی قصد این مقاله 
دادن این است که  گیری خسروی نیست، بلکه نشانجهیاول نقد برداشت و نت ۀلهدر و
تکامل، در بخش اعظم کتاب  ۀبا نظری جانورنامهرغم تناقضات قسمتی از گفتار به

 توان یافت.بازتابی از تکامل زیستی را می

یهنظر و هاکشف پرتو در آن منابع با مقابله با جانورنامه کتاب یمحتوا مقاله نیا در
 یبررس نو از یالدیم 19 و 18 هایسده یشناسستیز و یعیطب خیتار در شده مطرح یها

 خود مهم اریبس بخش در جانورنامه که ،یمکنیم استدالل شواهد آوردن با و شد خواهد
 یهااشاره جانوران یتکامل روند به پردازد،یم ستیز خیتار و جانداران شیدایپ به که

 و دید سمیالمارک و جانورنامه ینظر انیمب میان یکینزد ۀرابطتوان یم و دارد متعدد
 روشن یبرا. کرد مشاهده یخوبهب جانورنامه در زین را روانشیپ و المارک یهاینوآور
 .میپردازیم آن منابع و جانورنامه یمعرف به ابتدا امر نیا شدن
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 آن منابع و جانورنامه
 رزایم اثر( م1871 لیآور/هیفور ق،1287 ذوالحجة: کتابت آغاز) جانورنامه کتاب
در بر  هایکتاب نیاول از یکی( ق1319-1256) یکاشان یانصار خان یتقمحمد
 یشناسستیز علوم ژهیوبه یعیطب خیتار ۀنیزم در اروپا مدرن اتیکشف و اتینظر دارندۀ

 تیاهم رانیا به علم انتقال خیتار تریقدق درک یبرا کتاب نیا. است یشناسنیزم و
 و افتیدر بُعد و یعلم اصطالحات حیتوض و ترجمه نظر از هم زیرا ،دارد ایویژه

 از یاگوشه یننو یهاواژه گسترش و کاربرد لحاظ از هم اتینظر و اتیکشف انعکاس
 .کندیم یندگینما را رانیا در شهیاند خیتار

 کی ،(3-1ص ،1390 ،یکاشان یانصار) عنوان بدون سرآغاز کی یدارا کتاب
 «میُدُ ۀچیدر» و( 59-6ص) «نینخست ۀچیدر»: «چهیدر» دو ،(6-4ص) مقدمه

 یهامرتبه در» ،(176-104ص) نینخست بخش: است بخش سه و ،(103-59ص)
 جانوران چهارم تا اول یها«شعبه» یبندرده یهالوحه بخش نیا آخر در که «جانوران

 عنوان «(کیژئولژ) جانوران ینشیآفر بخش» ،(248-177ص) دوم بخش ؛است آمده
 و پردازدیم جانوران شیدایپ و نیزم یعیطب خیتار به و است یشناسنهیرید در و دارد
 جانوران خصوصبه جانوران، یائیجغراف بخش» عنوان با( 357-249ص) موس بخش

 دارندۀ بر در اول موضوع. است هم به مرتبط موضوع دو یدارا «رانیا زهرناک
-249ص) دارد یشتریب حجم که است جهان مختلف مناطق ییایجغراف یجانورشناس

 شامل اکثراً که( 357-320ص) است رانیا جانوران بارۀ در دوم موضوع و( 320
 که ودندب فرستاده او یبرا رانیا مختلف نقاط از انیآشنا و همکاران که است یگزارشات

 .است زهردار جانوران ۀبار در نآ از یبخش

یم وانمود واست  نکرده مشخص خود را جانورنامه کتاب منابع یکاشان یانصار
 پرانتز رد «کرهیپ» ۀواژ متن در یگاه البته ،است کرده فیلأت خود را آن یتمام کهکند 
 ار وصفشان که یاشکال داشته قصد او احتماالً( ... و 150-147ص همان،)است  آمده
 در که یکتاب تنها. کند اضافه کتاب متن به بردارد و منبع هایکتاب ازاست  آورده

 یانصار) است هیگیف اثر طوفان از پس نیزم کتاب شده یااشاره آن به جانورنامه
آن  و تر آن را به فارسی ترجمه کرده بودکه انصاری خود پیش (54ص ،1390 ،یکاشان
 سال چاپ «هیگیف کتاب» که یسدنویمنامیده بود. او در آنجا  یناصر رضاأل تذکرةرا 

 ،یکاشان یانصار) بیاورد را آن عنوان نکهیا بدوناست  بوده ترجمه مبنای 1864
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 یناصر رضاأل تذکرة به ایگو جانورنامه کتاب یبررس در یخسرو(. 2ص ،ق1284
 هیگیف کتاب با یساختار عمدتاً و یکل ۀیسمقا کی از پس فقط و است، نکرده مراجعه
 زا برگرفته یتمام به جانورنامه کتاب یشناسنهیرید بخش الاقل کهاست  دانسته محتمل
 چند در مقاله نیا موضوع چارچوب در ریز در(. 215ص ،یخسرو) باشد هیگیف کتاب
 یدیکل مطالبکدام  که شود روشن تا شد خواهد اشاره یناصر رضاأل تذکرة به مورد

 نیا که دید میخواه و دارد رتیمغا آن با یمطالب چه وآن است  ازبرگرفته  جانورنامه
 «(کیژئولوژ) جانوران ینشیآفر بخش» یعنی جانورنامه دوم بخش در تنها عمدتاً کتاب

 .اندنبوده او یاصل منبع وجه چیه به و انداستفاده شده

 عنوان با یگرید کتاب جانورنامه یاصل منبع که داد میخواه نشان نیهمچن
 آن یاجمال شرح که است، بوده 2ادواردز لنیم یهنر فیتأل1(یجانورشناس) یزوئولوژ
 ،یکاشان یانصار؛ 71)ص هیگیف گفتۀ به کتاب نیا که شودیم دیتأک. آمد خواهد
 رةتذک ای طوفان از قبل نیزم در یجانورشناس بخش منابع از یکی ،(53ص، 1284

 در هیگیف کتاب و جانورنامه مطالب نیب شباهت نیا بر بنا است، بوده یناصر رضاأل
 یارانص. است مشترک منبع نیا از استفاده خاطر به احتماالً یجانورشناس با رابطه
 به اشاره در آن و آورده است نام بار کی فقط ادواردز لنیم از جانورنامهدر  یکاشان

 کتاب به یول( 166ص ،1390 ،یکاشان یانصار) است 3«دیمُلُوسکُئ» جانوران
 کند.ینم اشاره او یجانورشناس

 به بارها سپس و شد منتشر سیپار در 1841 سال در بار نیاول یجانورشناس کتاب
 1852 این کتاب در ششم چاپ با جانورنامهدر این مقاله . شد چاپ دیتجد و روز

 نیا ،است آشکار یجانورشناس کتابتر کامل عنوان از که طور همان. مقایسه شده است
 .بود شده فیتأل یعموم آموزش و یعیطب خیتار در یمقدمات درس یبرا کتاب

                                              
1. Zoologie 

2. Henri Milne-Edwards (1800-1855) 

3. molluscoĭdes 
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 1852 سیپار ششم، چاپ یجانورشناس کتاب عنوان صفحۀ. 1تصویر

Milne-Edwards, Henri (1800-1885): Zoologie: Cours élémentaire d'histoire 

naturelle  . sixiéme edition, Paris, 1852 

 یجانورشناس کتاب با جانورنامه ۀسیمقا
 شمارۀ از مقدمه. اندشده یگذارشماره یهمگ آمده جانورنامه یهابخش در که یمطالب
 بکتا به مراجعه با. دارد ادامه است یانیپا مطلب که 110 ۀشمار تا و شودمی شروع یک

 عالمت با زین مطلب هر ودارند  یبندشماره زین کتاب آن مطالب که ینیمبیم یجانورشناس
 یهماهنگ یجانورشناس و جانورنامه مطالب نیب .است شده مشخص (§) پاراگراف

http://stabikat.de/DB=1/SET=3/TTL=1/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=8063&TRM=(Cours+e%CC%81le%CC%81mentaire+d%27histoire+naturelle)
http://stabikat.de/DB=1/SET=3/TTL=1/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=8063&TRM=(Cours+e%CC%81le%CC%81mentaire+d%27histoire+naturelle)
http://stabikat.de/DB=1/SET=3/TTL=1/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=8063&TRM=(Cours+e%CC%81le%CC%81mentaire+d%27histoire+naturelle)
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 ،یکاشان یانصار) «(کیژئولوژ) جانوران ینشیآفر بخش» جز به. دارد وجود کینزد
 ،همان) دارد اختصاص رانیا جانوران به که یبخش و ،(249-181ص ،1390
 یشناسجانور از میمستق ۀترجم و اقتباس جانورنامه مطالب تمام باًیتقر ،(357-320ص

 منابع از دیبا که است کرده اضافه خود از یمطالب یکاشان یانصار یموارد در البته. است
 او خود یهایریگجهینت و تفکرات حاصل را آنها دیبا هم یگاه و باشد گرفته یگرید

 امهجانورن اول بخش مطالب نیعناو کتاب، دو نیب یهماهنگ دادننشان  یبرا. دانست
از  یجانورشناس مطالب یهاعنوان و سو کی از «میدُ ۀچیدر» و «نینخست چۀیدر» یعنی

 در کتاب دو هر یهاعنوان ۀسیمقا از. اندآمده فهرستوار ریز جداول درسوی دیگر 
 یجانورشناس از ماًیمستق جانورنامه مطالب هایعنوان کهشود یم مشخص ریز جداول
 نهاآ ییحتوام مطابقت کتاب دو نیا مشترک یهابخش متون ۀسیمقا با. اندشده برگرفته

 :یمکنیم اشاره اجماالً فقط رمواردیسا به. شودمی آشکار زین
 جانورشناسیو  جانورنامهمطالب  . مقایسۀ1-1جدول 

 صفحه جانورشناسیشماره یا عنوان مطلب در  صفحه
شماره یا عنوان مطلب در 

 جانورنامه

1 
Notions préliminaires: §1-But 

et utilité de l´Histoire naturelle 
4 

ـ سودمندی داستان 1: مقدمه
 طبیعی

3 
§2-Division des corps naturels en 

trois règnes 
6 

ـ بخش 2: دریچۀ نخستین
 آفریدگان به سه سلطنت

3 
§3-Différences entre les corps 

bruts et les êtres vivants 
9 

جان از جدایی پیکرهای بی -3
 پیکرهای زنده

 ـ4 10 4§ 3

 ـ5 12 5§ 4

 ـ[6] 14 6§ 4

 ـ7 15 7§ 5

 ـ8 18 8§ 5

 ـ9 21 9§ 6

 ـ10 25 10§ 7

 ـــ 26 11§ 7

 ـ11 28 12§ 8

 §ـ12 29 13§ 8
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 صفحه جانورشناسیشماره یا عنوان مطلب در  صفحه
شماره یا عنوان مطلب در 

 جانورنامه

9 §14- Différences entre les 

animaux et les plantes 
36 

بیگانگی و جدائی جانوران  ـ13
 هااز رستنی

 ــ 38 15§ 10
 ــ 39 16§ 10
 ـ14 42 17§ 11

11 §18-Des tissus organiques des 

animaux et de leurs organes 
43 

های افزاری جانوران ـ بافت15
 و افزارهای آنها

 ـ16 44 19§ 12
 ـ17 50 20§ 13

( 57-52ص ،1390 ،یکاشان یانصار) «جانوران از مردمان یجدائ» 18 ۀشمار
 ۀصفح از 19 ۀشمار. باشد شده اقتباس یناصر رضاأل تذکرة کتاباست که احتماالً از 

 طرح در راتییتغ آن در که است جانورنامه یابتدا مطالب یبندجمع ،59 آخر تا 57
 قسمت نیآخر 19 مطلب. استشده  حیتشر ونیترانسفورماس واقع در و هاارگانیسم

 مطالبش که شود یم آغاز جانورنامه «میدُ ۀچیدر» 20 ۀشمار از. است «نینخست ۀچیدر»
 نیا ریز جدول در. است یجانورشناس کتاب از یگرید فصل تمام ۀترجم و اقتباس

 :میدهیم نشان فهرستوار را خوانیهم
 جانورشناسیو  جانورنامهمطالب  . مقایسۀ2-1جدول 

 صفحه جانورشناسیشماره یا عنوان مطلب در  صفحه
شماره یا عنوان مطلب در 

 جانورنامه

262 
Notions sur la conformation, la 

calssification  

et la distribution géographique 

des Animaux 

 یم:دریچۀ دُ 59

 
§344- Considértions sur le plan 

général suivi par la nature dans 

l´organisation des animaux 

 59ـ60

نیرنگ عمومی که  مالحظۀـ 20
از کار سرشت در شکل 

جانوران آشکار شده  افزارهای
 است

262 §345 61 21 
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 صفحه جانورشناسیشماره یا عنوان مطلب در  صفحه
شماره یا عنوان مطلب در 

 جانورنامه

263 
§346 Tendance á la localisation 

des fonctions et á la division du 

travail physiologique 

62 
ـ گرایش جاگرفتن هنرهای 22

سرشتی کالبد و بخش یافتن 
 کارهای فیزیولژیکی

 23ـ24 64ـ67 347§ 263
265 §348 68 25 
266 §349 74 26 

267 
§350- Transformations 

organiques et tendance á 

l´uniformité de composition 

76 
های ـ دیگرگونی شکل27

افزاری و گرایش به یکسان بودن 
 آنها

 ــ 81 351§ 269
 ـ28 84 352§ 270
 ـ29 87 353§ 272

273 §354- Affinités naturelles et 

analogie de structure 
93 

های سرشتی و ـ افینیته30
 تناسبات بنیادی

 ـ31 95 355§ 274
274 §356- Harmonies organiques 97 32ـ همسازی افزارها 
 ـ33 102 357§ 276

از  34 ۀبا شمار «جانوران ۀبخش نخستین در مرتب»، این دو دریچه پس از پایان
و پس از آن چهار تمام شده است  176 ۀدر صفح 49آغاز شده و با شمارۀ  104 ۀصفح

ترجمه  جانورنامهآیند. این بخش از صفحه مربوط به همین بخش می ۀلوحه بدون شمار
است، که با شمارۀ  جانورشناسیکتاب  1«شناسیبر اساس زمینبندی رده» و اقتباس فصل

 305بندی صفحۀ و لوحۀ رده 382§ ۀا شمارو ب شودمیشروع  277از صفحۀ  359§
بندی هر دو های ردهیابد. برای مقایسه، لوحهاست، پایان می جانورنامهکه منبع لوحۀ 

 آیند:کتاب در زیر می

                                              
1. Classifications géologiques 
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  یجانورشناسجانوران از کتاب  یبندلوحۀ رده. 2تصویر



 47/ جانورنامهباز هم 

 
 جانورنامهاول و دوم در  یهاشعبه یبندرده یهالوحه. 3تصویر
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 جانورنامهدر  سوم و چهارم یهاشعبه یبندرده یهالوحه. 4تصویر

  



 49/ جانورنامهباز هم 

 یجانورشناس کتاب یرو از قاًیدق جانورنامه یبندرده ۀلوح که شودیم معلوم سهیمقا در
 .است شده برداشته

 به راجع دارد نام «(کیژئولژ) جانوران ینشیآفر بخش»که  جانورنامهبخش دوم 
. گیردرا در بر می 82 تا 50 یهاشماره بخش نیا. است جانوران شیدایپ و یعیطب خیتار
قسمت  یکاشان یدهد که انصارینشان م یرض ناصرتذکرة األ با بخش نیا متن ۀسیمقا
نیز و خود در اینجا آورده است  این کتاب را یشناسنهیریاز مطالب مربوط به د یکم

 ۀبار هم در یحاتیاست. او توض اضافه کردهاست،  ریمغاکه گاه با آن  یگریمطالب د
 دیآورد که مؤیبخش م نیها در اسمیارگان رییدر تغ یعیعوامل طب ریو تاث یشناسنیزم

 .میورآیم ادامهاز آنها را در  یااست که شمه یجانورشناسمطالب کتاب 

 یایجغراف یدر پراکندگ یکیشده:  لیاز دو قسمت تشک جانورنامهبخش سوم 
-249ص ،1390 ،یکاشان یانصار) §100تا  §83 یهااست شامل شماره یجانور
در بارۀ » با عنوان یجانورشناسفصل آخر کتاب  ۀ( و عمدتاً اقتباس و ترجم320

 گریدقسمت است.  §634تا  §624از شمارۀ  1«پراکندگی جغرافیایی جانوران
از آن راجع به جانوران زهردار  یدر بر دارد، که بخش رانیجانوران ا ۀدر بار یاطالعات
 واو فرستاده بودند  یبرا یکاشان یانصار انیاطالعات را همکاران و آشنا نیاست. ا

ز گزارش وجود او غالباً  ستندینمناسبی برخوردار  یعلم تیفیو ک اتیجزئ بیشتر آنها از
 روند.یها و مناطق مختلف فراتر نممار و عقرب در شهر

 در یعیطب خیتار و یشناسیستز در تحوالت چارچوب در جانورنامه یمحتوا یبررس
 گذشته قرون

 و یاملتک ریغ ای و یتکامل نشیب از است یانعکاس جانورنامه ایآ که نیا ۀبار در هنوز
 ابهامات دارد، بر در را دوران آن یعلم یهاهینظر و اتیکشف حد چه تا آن مطالب
یم ،است شده مشخص جانورنامه کتاب یاصل منبع که اکنون. استمانده  یباق یچند
 یخسرو یمحور ابهام دو. دیسنج یخیتار چارچوب در را آن یمحتوا گرید بار توان
 اننردب سر بر اول ابهام: شد او جانب از جانورنامه یمحتوا یتکامل ریتعب رد باعث

 یگرید و داندیم انهیگراذات را آن او که است جانورنامه در شده فیتوص عتیطب
 باز خاطر نیا به و کندیم منسوب نهیل به را آن او که است جانورنامه در یبندرده ستمیس

                                              
1. De la distributions géographiques des animaux 
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 اصطالح یخسرو چون. شمردیم تکامل ۀینظر با ریمغا جهت نیبد وگرایانه ذات
 یبرا است، برده کاربه عتیطب به نسبت جانورنامه نظر هنقط فیتوص یبرا را «گراذات»

 هجده قرن یشناسستیز خیتار از یاشمه ابتدا در است جا به ابهامات نیا شدن روشن
 ،وریمایب تکامل ۀینظر با رابطه در را فرانسه در خصوص به و اروپا در یالدیم نوزده و
 طالبم بتوان تا ،کنیم اشاره ادواردز لنیم اتیوکشف قاتیتحق به اجماالً نیهمچن و

 در. یمنک مشخص تردقیق خود یخیتار گاهیجا در سهیمقا با را جانورنامه در شده مطرح
یم اشاره آنها یخیتار چارچوب درشناسی ستیز در موجود یهاشیگرا شرح به آغاز
 .شود

 یا اِسنسیالیسم؟ ژنسیساپی ،سمیونیفورماسرِپِ: «گراییذات»
 دگاهید دو یکل طوربه جاندار عتِیطب به نسبت خود مالحضات در باستان ونانی لسوفانیف
 نیا. دیآیم دستهب 1آنکساگوراس گفتار از دگاهید دو نیا از یکی. اندکرده منعکس را
 هک دانه و تخم ای و نطفه ای اسپرم در هاارگان یتمام یساختگشیپ به است لیقا نشیب
 و شوندیم باز یطومار مثل ده،ییرو ای و دهیبال یدرون استعداد اساس بر زمان گذر با

 سمیونیپِرِفورماس نشیب نیا امروزه. ندارند رشد نیا جهت رییتغ در یریتأث یخارج عوامل
-)پینتو شودیم دهینام 2(یساختگشیپبه معنای  زمیفورمیپر ای زمیشنیفورمِیپر ای)

 تیقابل به لیقا که ارسطو و وستیهراکل بهگردد یبرم دوم دگاهید. (292ص 3کُرئیا،
 هب. است یخارج ازعوامل یریرپذیتأث با دانه ای و نطفه از هااندام یجیتدر یریگشکل

 ،یروزاد: یعلم اصطالحات فرهنگ) یفراشوندگ ای 4ژنسیساپی امروزه گاهدید نیا
 (.2017 5)ماینشاین، شودیم گفته( زادیپس: یفارس ادب و زبان فرهنگستان

 به خود کسوتانشیپ همانند یالدیم وهجده هفده قرون شناسانستیز اروپا در
. یستندنگریم ینید ای یفلسف یشناسیهست ای کیزیمتاف دگاهید از اول ۀلهو در عتیطب
 یبازتاب را آنتوان یم که شد داریپد شناسانستیز انیم در یدستگ دو کی دوران نیا در
 اصل طرفدار شناسانستیز اکثر ابتدا در. پنداشت باال یفلسف میقد دگاهید دو از
 یکیکانم حرکت اساس بر یرشد راتییتغ آنان از یریکث گروه و بودندساختگی شیپ

                                              
1. Anaxagoras 

2. préformationisme/ preformationism/ preformism 

3. Pinto-Correia 

4. epigenesis 

5. Maienschein 



 51/ جانورنامهباز هم 

ارل ک ازتوان ساختگی میقائالن به نظر پیش جمله ازدانستند. یم ریپذهیتوج را ماده
 به نوزدهم قرن تا. برد نام یسیسو 3بونه شارل و یآلمان 2هلر فون البرشت ،یسوئد 1نهیل
 فرگشت معادل اکنون که یاواژه همان یعنی 4،«ونیاُولوس» پرداختهیشپ رشدِ روند نیا
 بازکردن ای گشودن ونیاولوس ۀواژ ۀیاول یمعناشد. یم اطالق ،رودیم کار به تکامل ای

 به 5یشناسجنیندر  ژهیوبه یشناسستیز در یالدیم هفده قرن در و بود دهیچیپ طومار
 دنیرس تا دانه ای نطفه از زنده موجود کی دنیبال و دنییرو کردن، رشد ایمعن به انتزاع

 رییتغ ونیاولوس ۀواژمعنای  زمان گذشت با. (33ص 6)کلوْمن، شد گرفته کاربه بلوغ به
 هک داشت توجه دیبا. شد اطالق آن، یامروز مفهوم به شیب و کم تکامل، به وکرد 

. کندیمها مسیانگار در ترانسفورم از صحبت خود تکامل ۀینظر در (1809) 7المارک
 شیدایپ کتاب اول چاپ در و داشت زیگر ونیاولوس ۀواژکار بردن به ازابتدا  زین نیدارو

 یهادهیپد به را تکامل که ،اسپنسر از پس فقط و نبرد کاربه را آن (1859) انواع
نوشته در و انواع شیدایپ کتاب یبعد یهاچاپ در نیدارو ،بود داد میتعم زین یاجتماع

 .(1975 8)بولر، کرد استفادهطور گسترده به آن از گرشید یها

 قرن یهاتژنسیساپی جمله از. افتی گسترش ژنسیساپی هجدهم قرن دوم مۀین از
 شیدریفر وهانی و 9ولف شیدریفر رسپَکَ ازتوان یم نوزدهم قرن لیاوا و هجدهم
 ژان رینظ تکامل ۀینظر روانیپ نیهمچن و نبوف لوکلرک ییلو ژرژ و آلمان از 10بلومنباخ

 نآ به دیبا که یمهم ۀنکت. برد نام فرانسه از 11لریه سن ژوفروا نیات و المارک ستیتپبا
 یاستعدادها وجود لزوم منکر تنها نه تژنسیساپی شناسانستیز که ستا نیا کرد توجه
 دانستندیم رشد یاصل شرط را نآ بلکه نبودند، نمو و رشد جهت دانه ای و نطفه در یدرون
 یریگشکل در یخارج عوامل یجیتدر اما مؤثر نقش به قائل یهمگ حال ینع در یول
 .بودند هاسمیانگار رییتغ و

                                              
1. Carl Linné (1702-1778) 

2. Albrecht von Haller (1708-1777) 

3. Charles Bonnet (1702-1793) 

4. evolution 

5. embryology 

6. Klemun 

7. Jean-Baptiste de Lamarck 

8. Bowler 

9. Caspar Friedrich Wolf (1734-1794) 

10. Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840) 

11. Étienne Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1844) 
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کلیدی است که با تکامل زیستی  ۀیک واژ «گراییذات» جانورنامهبر  یخسرودر نقد 
دست نمیبه «گراییذات»سفانه خسروی خود تعریف دقیقی از أمت نیست. مطلقاً سازگار

رش یافت مورد نظ گراییِآن تعریف دقیق ذات که درکند دهد و یا به منبعی اشاره نمی
پندارد از ای در تاریخ طبیعی میپدیده ۀمثابرا به «گراییذات»خسروی  احتماالً شود.

ولی تعریفی که خسروی  ادامه به آن خواهیم پرداخت،شناسی که در منظری مرتبط با آرایه
 کند.شناسی بررسی نمیآرایهدهد جانوران را در رابطه با دست میگرایی بهاز ذات
 سکون ای رییغت» که است یریتعب یعیطب خیتار از گرایانهذات ریتعب: سدینویمخسروی 
 است مشخص(. 213ص ،یخسرو) «شمردیم آنها یذات استعداد از یناش را جانداران

یاپ همکه  بینیممیشناسی هنگام مرور تاریخ زیست. ستین مانع یفیتعر ،فیتعراین  که
. هستند جانداران رشد در «یذات» استعداد به معتقد هاستیونیپرفورماس هم هاستیژنس
ر د گرایانهذات ریتعب از یخسروای برای تعریف این اگر بخواهیم مصداق یگانه بنا بر

شناسی جستجو کنیم که نافی تکامل زیستی باشد، باید تغییری جزیی در تاریخ زیست
 کهدانست  یریتعب آنرا باید  «گراییذات»ن صورت آتعریف خسروی وارد کرد. در 

 وصف نیا با. بداند آنها یذات استعداد از یناش تنها را جانداران سکون و رییتغ
 .شودمی سمیونیفورماسرِپِ با مترادف یخسرو گراییذات

 یانصار که شودیم معلوم یآسان به آمد خواهد ریز در آنچه و باال حاتیتوض با
 کهبل شمرد،بر گرایانذات تعبیر باال به ای هاستیونیرفورماسپِ جزءتوان ینم را یکاشان

 شد گفته که طور همان. آورد شمارهب هاتژنسیساپی ۀرد از دیبا را او نشیب مشخصاً
توانند یم که هستند هاسمیارگان یرو بر یرونیب عوامل ریتأث به معتقد هاژنسیستاپی
 مطالب زا یاریبس در یگذار اثر نیا بهکنند.  یجادا جانداران اتیخصوص در یراتییتغ

 کتاب دوم بخش درتوان یم را اشاره نیترواضح دیشا. است شده اشاره جانورنامه کتاب
 و یرگیت[ ریتأث] یکارگر» بحث در. افتی «(کیژئولژ) جانوران ینشیآفر بخش» در

 مثال عنوان به دیخورش نور کمبود که ستا آن بر یکاشان یانصار «[نور] شعاع نبودن
 شود: جانوران ۀگون در یحت یراتییتغ باعث تواندیم

 اهم شش که شمال قطب در مانند دارند، یزندگ یقطب هایبخش در که یکسان
 چون جانوران چه و انیآدم چه است، دیسف آنها کالبد است، روز ماه شش و شب
 (. 192ص ،1390 ،یکاشان یانصار) دگانیآفر گرید و هاخرس



 53/ جانورنامهباز هم 

 احتمال سپس و پنداردیم آفتاب کمبود ریتأث از را یقطب خرس نوع آمدن دیپد یحت او
 نژاد در یکودن و یتنبل باعث است ممکن ادیز رطوبت و آفتاب نور یکم کهدهد یم

 :یسدنو یم یو. شود

 که ستشعاع دنینرس و ابر و یتر یِاریبس و یبارندگ یفراوان نیهم از دید دیبا
 مازندران و النیگ چون خزر یایدر کنار در که یکسان مانند ایدر کنار مردمان
 سست رفتار، کند و[ است] رنگیب ای و نیچرک دیسپ آنها کالبد کنند،یم یزندگ

 .(194-193ص ،همان) اندهوش کم و خرد کم و

 روانیپ انیم در ینژاد و یقوم تعصب از برخاسته یهایریگجهینت نوع نیا از گفت دیبا
 لفمختنۀ گو ای نوع دو را آنها یاعده که دپوستانیسف و پوستانیاهس ۀبار در تکامل ۀینظر
ستیز میان در بسیاری یهانمونه توانیم ،(221ص 1)کرسی، دانستندیم انسان از

 باهاشت و ییگو گزاف نیا از نظر صرف البته. افتی نوزدهم قرن یاروپا در شناسان
 یقطب رسخ مانند یجانوران نوع شیدایپ در دیخورش نور ریتأث به نسبت یکاشان یانصار

گرایان ذات نه و دانست هاژنسیستاپی ۀزمر در دیبا شک بدون را یو
ا، گرذات ۀجانورنام در شده ابراز نظر نقطه که است روشن پس. ستیونیفورماسرِپِ
 تواند باشد.به معنای پرفورماسیونیست نمی «گراذات»

 2یا آرایه شناختی شناختیگرایی همان اِسِنسیالیسم زیستخسروی از ذاتاگر منظور 
نخ سِطور که در باال آمد هم گرایی همانتعریف وی از ذات است، باید گفت که اوالً

 شناختیکامالً با تعاریف متداول ِاسنسیالیسم زیستاست و از این بابت پِرِفورماسیونیسم 
گرایی به اختصار خواهد آمد، این نوع ذات ادامهدر  . ثانیاً همان طور کهمتفاوت است

های آخر قرن بیستم برای تشریح شناسی در دههمفهومی مدرن است که فیلسوفان زیست
شناختی در واقع گرایی زیستذات ،کار گرفتتدشناسی قبل از داروین بهتاریخ زیست

رن فیلسوفان قچیزی به غیر از محدودیتی در چارچوب تعریف ارسطویی نیست که 
نماید که با اندک مورد و چنین می اندشناسان قرن نوزده قایل شدهبیستم برای زیست

، 395ص 3)ویلکینز،شناسی قبل از داروین نداشته باشد استثنا مصداقی در تاریخ زیست
کند ادعا می راجع است،شناختی بنا بر برداشتی که به ارسطو گرایی زیست. ذات(400
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سان پیش از داروین و همچنین مخالفان تکامل زیستی همگی بر آن بودند شناکه زیست
ای که انواع را از یکدیگر کامالً بندی لینهکه هر نوع تکامل زیستی به دلیل وجود رده

گذارد که به ممکن است. همچنین فرض را بر آن میدهد، نامیانجی نشان میبی مجزا و
کرد، آنها معتقد تعریف ارسطویی بر آنها تحمیل میهای متافیزیکی که خاطر محدودیت

بودند که هر نوع دارای خصوصیات ذاتی غیر قابل تغییر و مختص به خود است که 
شطور گسسته و جهِشود. تکامل زیستی انواع فقط بهتمام اعضای آن نوع را شامل می

د ضو آن نوع جدینیای اولین عضو نوع جدید خود منطقاً ع وار متصور بود، به طوری که
 1این داروین بود که این نقطه نظر را به چالش کشید و از منظر مونیسم توانست باشد.نمی

یا یکتاگرایی به انواع و اعضای آن نگریست. برای داروین هر یک از اعضای یک 
نوع، موجودی دارای مشخصات یگانه است، یعنی مشخصات هیچ کدام از اعضاء با 

 (.396ویلکینز، صنیست )سان دیگری عیناً هم

ح یرا برای تشر «گراییذات»شناسی که اِسنسیالیسم یا اولین فیلسوف زیست
از  استفاده بود. با 2کار گرفت دیوید هالبندی انواع بهشناسان در ردهمشکالت زیست

که از برداشتی نادقیق از منطق ارسطو، که از قرون وسطی  3تعریف اِسنسیالیسمِ کارل پوپر
ویی باعث تعریف ارسط»، هال به این نتیجه رسید که وپا رایج شد، نشأت گرفته بودر ارد

 «شناسان ]پیش از داروین[ نتوانند نوع را به اندازۀ کافی تعریف کنندشد که زیست
دست داد. بندی به( تا بشود امکانی منطقی برای تکامل زیستی در رده317هال، ص)

، ویلکینزند )یگری نیز این ایده را گسترش دادد شناسیِپس از هال فیلسوفان زیست
2013.) 

 «گراذات»سنت لینه، منطقاً  شناسان پیش از داروین، پیروبنا بر این تعبیر، زیست
منطق  ۀالزم و انواع است« های ذاتیخصلت»ای تعیین بندی لینهرده ۀبودند چون الزم

شاخصی است که ذاتاً فقط مختص  ۀبندی انواع بر پایشناسان طبقهبندی برای زیسترده
شناختی. ولی یک مفهوم معرفتی است و نه هستی «ذات»همین نوع است. با این تعبیر 

گیرند که مصداقشان وجود کار میخصوصیاتی را به بندی معموالًردهشناسان در زیست
به پس از بررسی موارد یید باشند. ویلکینزأخارجی داشته باشد و با مشاهده قابل ت
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رسد که چندین مفهوم مختلف از ِاسنسیالیسم کارگیری اِسنسیالیسم به این نتیجه می
و  «ذات»های اند. همچنین واژهوجود دارد که اغلب با یکدیگر در هم آمیخته شده

اند. به کار رفتهاغلب به معانی مختلفی به (essential و essence)انگلیسی:  «ذاتی»
گذاری بندی و نامرا برای تشریح رده «های ذاتیخصلت»عنوان مثال لینه خود عبارت 

گذاری نوع انسان عبارت . به عالوه وی برای نام(400)ویلکینز، ص انواع به کار برد
homo sapiens  ۀ ارسطویی دارد انتخاب که ریش «ناطق»یا « انسان عاقل»به معنای را

 «های ذاتیخصلت»کار گیری عبارت وز متداول است، ولی او عمدتاً در بهکرد، که هن
خصلت»مد نظر نداشت، بلکه آن را به مفهوم  را در تعریف ارسطویی «ذات»مفهوم 

بندی را بر اساس روش شناسان ردهکار برده است. پس از لینه زیستبه 1«های بازشناختی
ری به معنای ارسطویی کا «ذات»که به  (401)همو، صتنظیم کردند  2بندی الگوواررده

ست که شباهت را در نظر دارد نه اشتراک در ذات را. به ا ایآرایه 3،آرایه الگو ندارد.
اهان خود به درخت انار بیشتر از گی عنوان مثال اگر گیاهی در خصوصیات تعیین کنندۀ
طور که در باال آمد، ذات شود. هماندیگر شباهت دارد، آن گیاه درخت انار قلمداد می

موارد بسیار نادری قابل تأیید  پیش از داروین شاید فقط در شناسانِزیست گرا بودنِ
یش از این مقاله خارج است و ب ۀباشد. البته کاوش بیشتر در بارۀ اِسنسیالیسم از حوصل

شناختی کنیم که اسنسیالیسم زیستولی تأکید می پردازیم،این به آن در اینجا نمی
 شناسی بایستی قبل از داروین منطقاً سوفان زیستای از فیلمفهومی است که به ادعای پاره

رسد که برای بندی جانداران بوده باشد. ولی به نظر میشناسان در ردهگیر زیستگریبان
شناختی های زیستشناسی استفاده از مفهومشناسان در تاریخ زیستادراک منظر زیست
فلسفی اسنسیالیسم و های ترباشند تا مفهوممناسب ژنسیساپیپرفورماسیونیسم و 

 مونیسم. 

شود که انصاری کاشانی به مفهوم روشن می جانورنامهبه هر حال، با بررسی 
پنداشت و گرا نبود. وی تکامل انواع را جهش وار نمیذات «راییگذات»اِسنسیالیستیِ 

گذاری تدریجی آن اشاره خواهد شد معتقد به اثر طور که در باال آمد و در زیر به همان
 یط زیست بر انواع و نهایتاً به وجود آمدن نوع جدید بود.مح
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 هجدهم قرن در یعیطب علوم در تحول
 مفهوم. افتی راه شناسانستیز ینب در یاتازه یفلسف انیجر هجدهم قرن اواسط در
 از اوتمتف یاگذشته و شد پنداشته ریمتغ عتیطب. آورد دستهب یگرید خصلت عتیطب

 جانداران ۀرابط. شد اضافه یعیطب روند درک به یخیتار بُعد سان نیبد. کرد دایپ حال
 از یکی به زمان. گرفت قرار زمان گذشت چارچوب در زین گریکدی با و عتیطب با

ستیاز ز ی. گروه(37)کلومن، ص افتی ارتقاء زنده عتیطب نییتب در عوامل ترینمهم
 رییتغ را آن بلکه ندنکرد ریتعب اثریب و یخنث گرید را عتیطب و رفته فراتر ینا شناسان از

 محرک ۀبار در با عنوان با کتاب خود بلومِنباخ شیدریفر وهانی. دانستند دهنده
 یضاف در را تکامل کینامید و( یفراشوندگ) سیسژنیاپ توانست (1781) 1یساختار

 یلسفف ۀشالود از متأثر اروپا یروشنگر عصر ییخردگرا روح. دهد گسترش آلمان یعلم
یم را یعیطب یهادهیپد تمام که را، پندار نیا وتنین کیمکان علم به اتکاء و دکارت
 عتیطب نیوانق که باور نیاکرد.  حاکم فرانسه در کرد، حیتشر یکیمکان نیقوان با توان
 همه ،آن ریغ چه و کیولوژیب چه عت،یطب در راتییتغ ۀهم و هستند یعیطب راتییتغ رآمِ

 ست،ین یمستثن قاعده نیا از هم یزندگ آمدن دیپد یحت و دارند هیتوج قابل یعیطب علل
 ۀپرورد خود که بوفن فرانسه در(. 69ص، 1989)بولر،  کرد دایپ یاسابقهیب وعیش

 درک گسترش در یمهم سهم 2،یعیطب خیتار ،نفوذش پر کتاب در بود ییخردگرا عصر
 کتاب نیا اول جلد .دارد فرانسه در سمیالیماتر اشاعۀ و عتیطب یاثرگذار و یخیتار بُعد
 مرگ از پس آن آخر جلد چند که کرد، دایپ ادامه جلد 44 تا و شد منتشر 1749 سال در
 میدید که طور همان ،ماند یجا بر بسیاری هایکتاب بوفن از. شد خارج چاپ از او

 یسفار به جانورنامه از قبل انتشارش، خیتار اساس بر او، هایکتاب از یکی حداقل
 .بود زین یکاشان یانصار دسترس در احتماالً  و شده ترجمه

 یاتیروا و مطالب از یاپاره ،ییخردگرا روح از متأثر ،یعیطب خیتار اول جلد در بوفن
 روز هفت در ایدن خلقت و نوح طوفان مانند استآمده  ایدن ۀبار در مقدس کتاب در که
 از سپ البته. کند تصور آنها یبرا یعیطب علت توانستینم چون خواند، اساسیب را

 یعیطب خیتار یو. داد ئهارا ریپذیآشت و ترمتعادل یاهینظر یو یساییکل رهبران فشار
 و خلقت روز هفت از یریتعب توانستیم که کرد میتقس ییایپ ۀدور هفت به را نیزم

                                              
1. Über den Bildungstrieb 

2. Histroire naturelle 



 57/ جانورنامهباز هم 

 شیدایپ خیتار او. (36؛ کلومن، ص76ص، 1989)بولر،  باشد تورات در ایدن تبرک
 : کرد فیتوص طور نیا را نیزم

 شدن جامد جهینت در و شدن سرد حال در نیزم ۀکر دوم و اول یهادوره در
 ۀیاول نوع تا دهدیم امکان یول است گرم اریبس هنور نیزم سوم ۀدور در. است
 زنده یهاسمیرگانا بتواند و دیآ وجود به الساعهخلق طور به کیرگاناُ ای یآل ۀماد
 یمختلف انواع شیدایپ به توانستند مختلف یهاسمیارگان قیطر نیا به .بسازد را

سمیرگانا نیا یبرا یزندگ ۀادام امکان گرید نیزم شدن سردتر با یول. شوند منجر
 داریپد یآل ۀماد باره دگر پنجم ۀدور در. رفتند نیب از آنها ۀهم و نبود انواع و ها
 انواع اکانین و آمدند وجود به زنده یهاسمیارگان الساعهخلق طور به باز و شد

 سرد با هفتم و ششم یهادوران در. آوردند دیپد دارند وجود هنوز کهرا  یمختلف
 هجمل از که آمده یدپد یمحدود راتییتغ انواع در ستیز طیمح یجیتدر شدن
 جا(.)بولر، همان است گشته منجر آنها جثۀ شدنتر کوچک به

 بوفن. بود یتیمحدود یدارا بوفن یبراالساعه خلق ینشآفر مفهوم که گفت دیبا
 هک گونه همان. باشند داشته را بخواهیدل ساختار هر توانندینم هاسمیارگان که بود لیقا

تواند یم فقط هم یآل ۀماد آورند وجود به را ینیمع یدائم یهابیترک قادرند فقط عناصر
 .(جاهمان) آورد دیپد را ینیمع یساختار یهاطرح ای هاقالب

 را آن و دیورز مخالفت نهیل یبندرده با یعیطب خیتار کتاب در ابتدا از بوفن
 زنده عتیطب بود معتقد او. دانست نارسا جانوران یبندطبقه یبرا وخواند  خودسرانه

 یبندرده اتیخصوص از اندک یتعداد با را آن بتوان که ستا آن از تردهیچیپ اریبس
 نقد رغمبه یول کند استفاده یگرید یهاصنف از هایبندرده در کرد یسع خود وا. کرد
 تا نااستث بال باًیتقر و آورد شمار به ثابت را انواع 1749 سال از خود بوفن نهیل یبندرده
 (.37ص، 1989)بولر،  نداد دهیعق رییتغ عمر آخر

 بوفن. داد دستبه نوع از او که است مدرن یفیتعر مستلزم بوفن یبرا نوع بودن ثابت
 او. کنند مثل دیتول خود نیب در توانندیم که کرد اطالق واناتیح از گروه آن به را نوع
 دودمر انسانند ذهن ۀساخت و ستندین یعیطب که نآ خاطر به را یبندرده مقوالت ریسا

( رهیت) خانواده و جنس از نهیل که یبندمیتقس مقوالت از خود بعد یچند یول. دانست
 یبرا ودخ تالش در شکست به اقرار عمالً بیترت نیبد و کرد استفاده بود داده دستهب

 فقط نه و یکیولوژیب تیهو ۀکنند نییتع که ،یعیطب اتیخصوص ۀیپا بر یبندرده نیتدو
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 یعنی ،بندیرده حال هر به. (357ص 1)سلوان، کرد باشد، جانوران یکیمورفولوژ
 و ماند یبرجا نهیل گذارینام ستمیس و رهیغ و نوع ره،یت جنس، یهامقوله از استفاده
؛ ته شدکار گرف، بهتژنسیساپی چه و پِرِفورماسیونیست چه ،شناسانستیز عموم توسط
 .شد اردو نهیل ۀیاول ستمیس به یاضافات انتخاب ای قهیسل به یگاه چند از هر البته

 منعکس هم را یعیطب یهانسبت یگاه تواندیم نهیل بندیرده نکهیا قبول با بوفن
 دارند یشاوندیخو گریکدی با االغ و اسب مثالً که کرد قبول 1766 سال در باالخره کند
 یول هستند، یمشترک 2یدرون قالب ای طرح نیا بر بنا و یمشترک نسب ای این یدارا و

 یگاه نکهیا قبول با. (98ص 3)مایسن، بداند یکل ۀقاعد کی مصداق را آن نخواست
 مدرن مفهوم به بوفن باشند یمشترک یهانسب ای اکانین یدارا توانندیم مختلف انواع
 .(74، ص1989)بولر،  شد کینزد اریبس تکامل

 دیدپ واحد ییاین از رهیت ای خانواده هر مختلف یاعضا که بود باور نیا بر بوفن
 هر نکهیا از پس. دارند مشترک یاین کی ببر و پلنگ ر،یش گربه، مثالً یعنی اندآمده
 پخش مختلف یهوا و آب با مختلف ینواح در هاگروه نیا از یکی یاعضا از کدام
 هر و داده قیتطب موجود طیشرا با را خود ینواح آن در یزندگ نسل چند از پس شدند،

ینم آنها که بود معتقد چون بوفن. کندیم کسب را محل همان مختص هایویژگی کی
 ینژادها عنوان هب بلکه اوردین حساب به نوع جزء را نهاآ کنند مثل دیتول گریکدی باتوانند 
 جهت آن از. پنداشت 4(ونیدژنراس) انحطاط ای انحراف را راتییتغ آن و شمرد یمحل

 اگر که داشت باور یعنی شمرد،ینم یدائم را آنها که دینام انحطاط را راتییتغ نیا
 یهایژگیو دوباره نیز «انواع» نیا برگردد اول ۀنقط همان به ستیز طیمح طیشرا

 (.76)همان، ص دهندیم دست از را یاکتساب

 اردو با و داد قرار زمان یط در یجیتدر تکامل چارچوب در را عتیطب نردبان بوفن
 یهاشاخه با و کرد خارج ینردبان حالت از را آن یعیطب یشاوندیخو یهانسبت کردن
 قرن دوم ۀمین شناسانستیز از یاریبس. (38)کلومن، ص داد شینما یجانب و یافق

 .کردند یرویپ بوفن از ینهزم ینا در بیش وکوویه کم  و المارک جمله از هجدهم

                                              
1. Sloan 

2. moule intérieure 

3. Meisen 

4. degeneration 
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 سمیالیرمات یرتأث تحت ،بود یو تیحما مورد و ترجوان بوفن از نسل کی که المارک
 ۀبار در و کرد، یرویپ یعیطب خیتار در بوفن نظر نقطه از ابتدا او. داشت قرار فرانسه

 کردیم تکرار را جنس، نه و شناسدیم نوع نه عتیطب که بوفن، نقد همان نهیل ستمیس
 الس از بوفن یعیطب خیتار کتاب ۀبار در مناقشات المارک یبرا. (43)کرسی، ص

 در خود اتینظر بر یمبتن تا بود کننده نییتع یمحرک 1800 از پس سال چند تا 1795
)همو،  کند نیتدو را انواع تکامل ۀینظر یشناساهیگ و یمیش ک،یزیف یعیطب علوم
 .(41ص

 یجیتدر را تکامل بلکه نبود یپ در یپ یهادوره به معتقد المارک بوفن خالف بر
 سال در مهرهیب جانوران ستمیس عنوان با را خود مهم کتاب نیاول اودانست. یم مداوم و

یب وداران مهره به واناتیح ۀدوگان بندیرده بار نیاول یبرا آن در که کرد، منتشر 1801
 یهاشاخه جانوران بندیرده در او (.4، ص1997 1)لوفِوْر، دیکش شیپ راگان مهره
 (انیفلس: یکاشان یانصار) 2پوستانسخت جمله ازکرد  گذارینام و فیتعر را یدیجد
 در یو (.191-190ص 4،دپاکاران؛یانگشتر: یکاشان یانصار) 3یاحلقه یهاکرم و

 از استفاده با را مهرهیب جانوران( جلد دو) یجانورشناخت ۀفلسف کتاب در 1809 سال
 سه بر عالوه که (6، ص1997)لوفور،  کرد میتقس شاخه ده بهکوویه  قاتیتحق جینتا

 دهید جانورنامه بندیرده در رشاخهیز ای شاخهعنوان  به آن یهاشاخه گرید ،باال شاخۀ
 شوند.یم

 به جانداران یبنددسته یبرا طرح کی نیتدو المارک یهاینوآور از گرید یکی
 در یو. باشد تکامل ۀینظر ۀکنند هیتوج توانستیم که بود آنها یانم یشاوندیخو نسبت
 نییتع به است مربوط بندیرده. کرد یبنددسته نیا وارد را یپراکندگ بوفن، راه ۀادام
 حورم بر که رهیوغ راسته و( فهیطا یانصار قول به ای) خانواده ای رهیت ،(گونه) نوع
 جانوران نسبت نییتع بهشود یم مربوط یپراکندگ که یحال در دارد، قرار نهیل بندیرده
 5تهینیاف ای یشاوندیخو آن بهکه  گریکدی جنب در مختلف یهاتاکسن ای هاهیآرا در

 .(6-5، ص1997)لوفور،  شودیم گفته

                                              
1. Lefèvre 

2. Crustacés/ Crustanceans 

3. Annélides/ Annelids 

4. Packard 

5. affinité 
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 بر یجانورشناخت ۀفلسف کتاب در را خود مداوم و یجیتدر تکامل ۀینظر المارک
 در اتیکشف انیب و یبندجمع واقع در اتینظر نیا. کرد نییتب و استوار یعیطب علل ۀیپا
یاپشناسان تسزی قبول مورد کماکان که بود ییهاهیفرض و یشناسنهیرید و یشناستسزی
 یهاقانون نییتب در المارک خود یهاینوآور اضافۀ به داشت قرار زمان آن ستیژن

 هفت در را مهرهیب جانوران یعیطب خیتار کتاب یو. عتیطب در آنها مصداق و تکامل
هیپا را گانمهرهیب مدرن یشناسستیز آن با و داد انتشار 1822 تا 1815 سال از جلد
ورده آ فشردهطور به را خود یعیطب تکامل ۀینظر کتاب نیا ۀمقدم دراو . کرد یگذار
 جانور آن دیبا دیآ دیپد یترساده نوع از ینوع نکهیا یبرا ،هینظر ینا بر اساس. است
 مراتب سلسله نیا اگر. باشد آمده وجود به یگرید ترساده جانور از خود ۀنوببه ترساده
 به یاگونه به یول نداشته ییاین خود که باشد یاهیاول ۀساد جانور دیبا الخرهاب شود یط

 بدان دیبا تکامل ۀینظر به قائالن که است ییهاچالش از یکی نیا. باشد آمده وجود
 یکیزیف وایی یشیم عوامل به را هیاول جانوران نیا شیدایپ المارکدادند. یم پاسخ
لقخ شیدایپ قبول به را المارک است ممکن خاطر نیبد و داد، نسبت ستیز طیمح

 بودن الساعهخلق از مشخصاً و کرد سکوت امر نیا به راجع او. دانست ملزمالساعه 
 کجا و کدامند جانوران نیا که نیا به راجع بلکه ،وردیان یانمه ب صحبت هیاول جانوران

 که بود معتقد او. (93-92مطالبی آورده است )کرسی، ص ندیآیم وجود به عتیطب در
 زمان، آن یهاپوکروسکیم و نیب ذره با را، آنها که اندکوچک قدر آن جانوران نیا
یم وجود به وقت همه در و شهیهم جاندار موجودات المارک یبرا. کرد کشفشد ینم
 به جانوران نیترکینزد 1شکلیب یهاپیپل که بود معتقد او (.93)همو، ص ندیآ

 (.191)پاکارد، ص هستند هیاول سمیارگان

 یساختار طرح جانداران از نوع هر زمانهم شناسانستیز مانند زین المارک یبرا
 و یجانور چه جانداران، سلطنت انواع یتمام که بود باور نیا بر او. دارد را خود ۀژیو

 هیاول هایارگان رده نیچند مختلف و یپ در یپ تکامل واقع در اهانیگ سلطنت چه
 چهار از جانوران انواع یتمام که بود معتقد او جانوران سلطنت خصوص در. هستند
کرم: اندآمده وجود به هستند، یمتفاوت یهاطرح یدارا که ه،یاول یهاسمیارگان از رده
سمینارگا اتایراد و هاپولیپ ،(هینقوع ای انینمروانصاری کاشانی: ) 2هاانیوریانفوس ها،

                                              
1. polypes amorphs 

2. infusiorians 
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 شیدایپ به منجر هاکرم ۀیاول سمیارگان تکامل نهایا میان از 1.یشعاع تقارن یدارا یها
 (.101، ص2003)لوفور،  است شده انسان تینها در و پستانداران

 اثر» عنوان تحت 2یجانورشناخت ۀفلسف کتاب اول جلد هفتم فصل در المارک
 تکامل روند یهایسممکان و نیقوان «جانوران عادات و اعمال بر ستیز طیمح یبخش
 هک کندمی وضع قانون دو تکامل یبرا او آنجا در. است آورده بود معتقد آن به که ،را

 وآنها  کار گرفته شدنِ مداومبابت به هاارگان شدن تربزرگ و رییتغ و تیتقو اول قانون
. است آنها از مستمرنکردنِ  استفاده اثر در هاارگان یجیتدر رفتن نیب از وشدن یف عض

 را قانون دو نیا المارک. است هاسمیارگان در راتییتغ یموروث انتقال همان دوم قانون
 :اوردمی نیچن

 و رمکر ۀاستفاد باشد نگذشته خود توسعۀ حد از که یجانور هر در :اول قانون
یم تربزرگ و متحول ،یرومندن را آن جیتدر به( ارگان) بدن عضو هر مستدام
 .دهدیم شده است، استفاده از آن که یزمان طول با متناسب ییروین آن به وکند 
 و فیضع یمحسوسنا طور به را آن عضو هر مداومنکردنِ  هاستفاد که یحال در

 .شود دیناپد تاًینها آنکه تاکاهد یم را آن یکاربرد تیظرف جاًیتدر کرده، منحط

 ،موجودات در عتیطب آوردۀ دیپد یرفتگ دست از ای و یافزودگ هر :دوم قانون
 جهیتن در و داشته، قرار آن در هامدت نژاد آن که یستیز طیمح راتیتأث خاطر به
 دیبازتول در نهایا تمام ،یعضو هر از ممتد استفادۀ عدم ای و مستمر ۀاستفاد اثر بر

دگرش تمام که شرط نیا با ،شوندیم حفظ ندیآیم وجود به تازه که یموجودات
نمونه دو هر در حداقل ای و باشد، موجود یجانور هر نر و ماده در حاصل یها
 (.235، ص1، ج1809)المارک، . کنندیم مثل دیتول که یا

 :استوارکرد هیفرض سه بر توانیم را دوم و اول قانون

 رد جانوران هایارگان یرو بر ستیز طیمح در یزندگ یبرا تالش نکهیا اول -
 مؤثر است؛ مدت دراز

 تیتقو هاانارگ نیا مستمر،نکردنِ  استفاده ایکردن  استفاده به بسته نکهیا دوم -
 ؛ شوندیم مضمحل و سست ای متحول و

                                              
1. radiarians 

2. Philosophie Zoologique 
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 .شوندمی منتقل بعد نسل به راتییتغ نیا نکهیا سوم -

 او از قبل و نبود، المارک یهاینوآور از یاکتساب راتییتغ بودن یموروث قانون البته
 نیدارو. نوزدهم قرن سرتاسر در بلکه هجدهم، قرن در تنها نه داشت، گسترده رواج هم
، 1997بداند )لوفور،  اصل کی عنوانهب را آن نکهیا بدونبه آن اشاره کرده است،  هم
 (.23ص

 قرارشناسان ستیز عموم استقبال مورد تکامل ۀینظر نیا چرا که دید دیبا اما
 نوع در هچ و انیب طرز در چه المارک تکامل ۀینظر ضعف نقاط که گفت دیبا. نگرفت
 شدیم گرانید تمسخر باعث یحت یراحت به آوردیم نآ هیتوج یبرا یو که هاییمثال

 در 1هکووی یلیفس اکتشافات جمله از یشناسنهیرید شواهد ین. همچن(94)کرسی، ص
 شیپ هایدوران در جانوران از یاریبس انواع که ندددا نشان نوزدهم قرن اول یهادهه

 ،بودنکرده  ئهارا انواع انقراض یبرا یعلت خود ۀینظر در که المارک .اندشده منقرض
 تا یشناسستیز شواهد که بود نیا گرشید ضعف. نکرد قبول را انواع انقراض ابتدا در
 طبق که یجانوران از یاریبس وجود مثالًشد یم ریتفس تکامل ۀینظر هیعل شتریب زمان آن
 ه. کووینبود دییتأ قابل باشند، بوده یانجیم عنوان به دیبا یعال به ساده از تکامل ۀینظر
 کند میترس زنده انواع به را هالیفس از گذار است نتوانسته تکامل ۀینظر که کرد ادعا

 شانن به منظور عتیطب نردبان به استناد مشکالت از یکی واقع در. (242)همو، ص
پله و بود تهگسس بلکه نبود یجیتدر عتیطب نردبان که بود نیا جانوران در تکامل دادنِ
 روانیپ و المارک یبرا عتیطب نردبان حال نیا با بودند اریبس مفقود ینینابیب یها

 به نقص نیا یبرا یهیتوج ستیبایم و بود الزم یهاضفر شیپ از سمیترانسفورمال
 یساختار طرح در که گذاشت نیا بر را فرض المارک خاطر نیا به. شدیم داده دست
 یخارج طیشرا و دارد وجود تکامل یعنی ترشدندهیچیپ به یدرون لیم کی هاسمیارگان
 عوض را سمیارگان آن تکامل و رشد جهت که شودیم یراتییتغ و اختالالت بروز باعث

 یهالهپ و است گسسته گاه جانوران سلطنت در یجانور نردبان خاطر نیهم به کند،یم
 تکامل المارک (.22، ص1997)لوفور،  اندنامنظم موجود یهاپله و ارداردیبس مفقود

 که ددار ینیقوان به یبستگ اول ۀلهو در کهپنداشت یم یروند را گرید ینوع به نوع کی
یم عمل خارج طیمح با واکنش در عیما و جامد هایقسمت نیب هاارگان داخل در

                                              
1. Georges Cuvier 
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 هب دنیرس و سمیارگان رشد اول ۀلهو در: دهندرخ می جهت دو در راتییتغ نیا. کنند
: یعلم اصطالحات فرهنگ) 1یکیانتوژنت راتییتغ دوم ۀلهو در و بلوغ ساختار
 در که (100، ص2003)لوفور،  یعموم رشد یورا یفرد راتییتغ یعنی( یفردبالش
 حال نیا باگذارد. یم اثر روند نیا بر محرک عنوان به ستیز طیمح عوامل با واکنش

 نتوانست مه تکامل ۀینظر نجات و مشکل نیا رفع یبرا المارک یکیزیمتاف حیتوض نیا
یب از خود عمر اواخر در المارک. کند یریجلوگ بعد یهادهه در اشیهنظر افول از

 یتوجهیب نیا ولؤمس را کوویه وبرد یم رنج یعلم یهامحفل در اتشینظر به یتوجه
 نیب یادیز قدرت و نفوذ نوزدهم قرن نخست یهادهه در توانست کوویه. دانستمی
 .آورد دستهب شناسانستیز

 در ودخ و داشت قبول را عتیطب نردبان ابتدا در بود ترجوان المارک از که کوویه
 اتشاکتشاف از پس یول داشت دست لریه سن ژوفروا نیات جمله از گرانید کردن قانع
. (231)کرسی، ص کرد رد را عتیطب یجیتدر نردبان و داد دهیعق رییتغ یشناسنهیرید در

 نیمع فواصل با که یمختلف یرسوب یهاهیال در سیپار ریآبگ ۀحوض در توانست کوویه
 نیا که گرفت هجینت و کند دایپ را یگوناگون واناتیح هایفسیل داشتند قرار گریکدی از

. کردندیم یزندگ یمختلف و یاپیپ یهادوران در که بودند یواناتیح به متعلق هافسیل
 شد یدیجد یعلم روش خود نیزم عمق در یرسوب یهاهیال وجود از ریتعب نوع نیا

)از جمله  گرانید و کوویه یهاکاوش. یشناسنهیرید و یشناسنیزم یهاکاوش یبرا
 هایدوران در که بودند یجانوران هیاول یهادوران در که ندددا نشان (2ویلیام اسمیت

 یعیبط خیتار که گرفت جهینت کشف نیا از کوویه. شدینم افتی نهاآ از یاثر گرید بعد
به  یخشکسال و لیس مثل یعیطب یهافاجعه آمدن با که است یمختلف هایدوران شامل

. شوندیم خلق بعد ۀدور در یگرید انواع و شودیم منقرض یانواع نسل. رسندمی انیپا
 وجود .به بعد( 49ص 3)هُفباوئر، دانست یکنون ۀدور به مربوط را انسان شیدایپ یو
 طرح چهارتوان یم فقط که بود لیقا یول کرد رد را واناتیح از یجیتدر انینرد کی

 نیا که گفت توانینم یول 5،شد متصور یجانور 4«ۀشاخ» چهار به متعلق یساختار

                                              
1. ontogenetic 

2 .William Smith (1769-1839)  

3. Hofbauer 

4. embranchements 

 نامد.می «شعبه»را  انصاری کاشانی آن. 5
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 ست،ا یگرید از ترکامل یکی ای دارند یشاوندیخو گریکدی با شاخه هر در واناتیح
 هایرگانا یونومیزیف در شباهت کوویه .هستند کامل خود نوع در واناتیح نیا ۀهم بلکه

داد: یم ارجاع هاارگان نیا کسانی کاربردِ به مختلف یهادوران دررا  جانوران مختلف
 هایماه چون ای و باشند داشته پا دیبا هادوران ۀهم درروند یم راه چون انیارپاهچ مثالً
 ستنیز یابر را الزم یهاسمیارگان دیبا یعنی. دنباش داشته باله دیباکنند یم شنا آب در
 نیا خداوند که بود معتقد یو. (123ص 1)اُسپُوات، باشند داشته یزندگ طیمح در

 رییتغ مختلف یهادوران در که ست،یز طیمح با مناسب و احسن نحو به را موجودات
 2)اپل، پندارندیم گرایتغا را کوویه علت نیهم به. کندمی خلق یپ در یپ ،کندیم

 .(203ص

 با توانست او. کرد مخالفت سمیترانسفورم و عتیطب یتکامل روند ۀینظر با کوویه
هب یادیز روانیپ و کند یریگموضع سمیترانسفورم هیعل خود نفوذ و تیموقع از استفاده
 یوس به لیتما وون ئناپل عهد ۀفرانس در یفرهنگ جو در رییتغ احتماالً. آورد دست

 اعثب بود تکامل ۀینظر با مانأتو که یفلسف 3یزنگمانه از زیگر و یفرهنگ یکارمحافظه
 اشاعه لکهب نرفت نیب از سمیترانسفورم یول. شود فراموش مرگش از پس المارک که شد
 وشاترک دیشا سمیترانسفورم ۀاشاع یبرا بود المارک روانیپ از که 4یبور ژان. کرد دایپ
 1831-1822 هایسال در را 5یعیطب خیتار کیکالس رةالمعارفیدا او. بود گرانید از

 عکاسان. بود تاز کهی عمالً نوزدهم قرن ۀمین تا و شد چاپ دیتجد بارها که کرد نیتدو
 نیهمچن او (220)کرسی، ص بود نیز بسیار فرانسه از خارج در ژهیوبه اثر نیا

 ژوفروا نیات جمله از المارک روانیپ از یاعده کمک با را 6یعیطب علوم رةالمعارفیدا
 یهنر رینظ سرشناس شناسانستیز ریسا و 7لریه سن ژوفروا دوریزیا فرزندش و لریه سن
 مسیترانسفورم ۀدیا به که کوویه شاگردان از یاعده نیهمچن. کرد نیتدو ادواردز لنیم

 داشتند سمیترانسفورم با استادشان اتینظر دادن یآشت در یسع بودند کرده دایپ شیگرا

                                              
1. Ospovat 

2. Appel 

3. speculation 

4. Jean Baptiste Bory de Saint-Vincent (1780-1846) 

5. Dictionnaire clasique d’histoire naturelle 

6. Dictionnaire des sciences naturelles 

7. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire (1805-1861) 
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 سال در 1لیال چارلز یاسکاتلند معروف شناسیستز انگلستان در. (221)کرسی، ص
 کرد رد راکوویه  یِمتوال یهادوره یو. کرد منتشر را 2یشناس نیزم اصول کتاب 1832

؛ 33)کلومن، ص دیورز دیتأک موجوداتش و نیزم شیدایپ خیتار در تداوم به و
 مرگش از پس اشیهنظر اتیجزئ و المارک که است درست نیا بر بنا (54هفباوئر، ص

 با او بجان از بار نیاول که سمیترانسفورم ۀدیا و او تکامل ۀینظر یول افتاد، هازبان از
 روانشیپ و شاگردان توسط توانست و ماند یباق شد، مستدل یانبوه اتیجزئ و شواهد

 .ابدی گسترش وشود  یلتکم دتریجد اتیکشف به توجه با

 واژوفر نیات شد، اشاره او به باال در که المارک، همکار نفوذ پر شناسستیز کی
دهه در یول. داشتکوویه  با هم یکینزد یدوست نوزدهم قرن یابتدا در که بود لریه سن
 جدل کی واردکوویه  با 1830 در یو. کرد دایپ یدیشد نظر اختالف او با بعد یها

 افتی مهخاتکوویه  نفع به و یو ضرر به تینها در که شد فرانسه علوم یکادمآ در یعلم
 یعیبط تکامل ۀینظر او به اتکاء با و بود المارک رویپ ژوفروا(. 242-230)کرسی، ص

 ۀینظر همانند درست - عتیطب در تکامل آن در که کرد نیتدو 1820 سال در را خود
 گرفت،یم بر در زین را انواع تکامل و بود دهیچیپ به ساده موجودات تکامل - المارک

 رد فقط تکامل بود معتقد المارک. داشت تفاوت المارک ۀینظر با مورد چند در اما
 یمستقل تکامل و مشترک ۀیاول طرح یدارا رده هر و است ریپذامکان یجانور یهارده

 هینظر نیا. اندافتهی تکامل طرح کی از جانوران ۀهم که داد نظر ژوفروا یول است،
 5و اوکن 4گوته و آلمان کیرومانت 3عتیطب ۀفلسف از یرویپ به را یوکوویه  که شد باعث

 نیا ژوفروا. (236، 220)کرسی، ص کند متهم فرانسه یمل علم به انتیخ تینها در و
 جهینت نیا به آلمان عتیطب ۀفلسف از مستقل ژوفروا نکهیا دییتأ در ،کرد رد را اتهام
 ۀینظر با مقابله در. (239-238)کرسی، ص داد ارائه یچند لیدال توانیم بود دهیرس

 :کرد اعالم 1825 سال درکوویه  فرانسه در سمیترانسفورمال و ژوفروا گانهی طرح

                                              
1. Charles Lyell (1797-1875) 

2. Principles of Geology 

3. Naturphilosophie 

4. Johann Friedrich Goethe (1749-1832) 

5. Lorenz Oken (1779-1851) 

https://de.wikipedia.org/wiki/1749
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 احتمال نیا به نه و م،ینیبیم یازین گانهی طرح و یجانور نردبان فرض یبرا نه ما
 از نقل) اندآمده دیپد یرگید از پس یکی زنده مختلف اشکال که میمعتقد

 (.242کرسی، ص

 است توانسته هک کرد اعالمکوویه  با تقابل و سمیترانسفورمال از دفاع یبرا نیز ژوفروا
 2سستنوسارو و 1تلئوساروس که کرد ادعا یو. دهد نشان زنده انواع بهرا  هالیفس گذار
 دو نیا 3.(243)کرسی، ص بودند یامروز یهالیکرکد اسالف از لیفس لیکرُکُد دو

 که اند،آمده جانورنامه در هم یناصر رضاأل تذکرة در در هم گرشانید انواع با لیکرکد
 نییعت عتیطب یبرا ینیقوان خداوند که بود معتقد ژوفروا .یمکنیم اشاره بدان ریز در

 روند ملهج از یعیطب انفعاالت و فعل او میمستق دخالت بدون گرید نیقوان نیا و کرده
 یکاشان یانصار که دید میخواه ما. (230)اپل، ص کنندیم تیهدا و نییتع را یستیز

 ۀفک بار دگرکوویه  ازمرگ پس .استکرده  مطرح را پندار نیهم رینظ درست یگاه
 و عتیطب نردبان و شد ترنیسنگ ژوفروا و المارک روانیپ نظرات نفع به ترازو

 هم که بود یشناسانیستز از یکی ادواردز لنیم. کرد دایپ یشتریب رواج سمیترانسفورم
 .المارک و ژوفروا از هم بود ثرأمتکوویه  از

 4(م1855-1800) ادواردز لنیم یهانر
 انیپا هب دکترا ۀدرج افتیدر با را یپزشک ۀرشت سیپار دانشگاه در 1823 سال دراو 

 و یشناسستیز در قیتحق به بلکه نکرد، دنبال گاه چیه را طبابت شغل یول دیرسان
 ۀمدرس در یعیطب خیتار و بهداشت استاد عنوان به 1832 سال از .پرداخت یجانورشناس

کوویه  مرگ از پس 1838 سال در .پرداخت قیتحق و سیتدر به 5عیصنا و هنرها یمرکز
 استاد عنوان به 1842 سال در. آمد در فرانسه علوم یآکادم تیعضو به یو یجا به

 سن ژوفروا ریدوزیا ینیجانش به 1862 سال از و 6یعیطب خیتار ۀموز در یشناسحشره
 چاپ شگریرایو دو از یکی یو. شد نییتع پستاندار جانوران یکرس استاد عنوان به لریه

                                              
1. Teleosaurus 

2. Steneosaurus 

 «شناسی و جانورشناسی ثبت نشده استدر تاریخ دیرینه» stenosaurusاشاره می کند که امالی  خسروی. 3
این امال در قرن رسد ( و به نظر می472( همین امالء آمده است )صFiguierاما در کتاب فیگیه )(، 191)ص

 علمی متداول بوده است. هایکتابنوزدهم و اوایل قرن بیستم در 
 .210-209(، صBiography« )نامهزندگی»نکـ : نامه ٔهنری میلن ادواردز برای زندگی .4

5. École centrale des arts et manufactures 

6. Muséum d´Histoire Naturelle 
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 ۀبار در یمتعدد هایکتاب خود و بود المارک مهرهیب جانوران یعیطب خیتار کتاب دوم
 دوم ۀمین در فرانسهشناسان ستیز نیبانفوذتر از یکی و نوشت جانوران مختلف یهارده
 اتیفرض یول د،رندا تکامل ۀینظردر  یاژهیو ۀمقال ادواردز لنیم. شد نوزدهم قرن

 ینا بر کرد وارد انتقاد هم نیدارو به یوپنداشت. یم سست رابطه نیا در را المارک
 در یعیطب انتخاب عملکرد قیطر از انواع تمام راتییتغ بارۀ در او حیتوض که اساس
 خاطر به یو از حال هر به. ستین حیصح امروز حاضر طیشرا رینظ یستیز طیشرا
 (134ص 1)استبینز، کرد دیتمج قبول قابل یهاهیفرض یریکارگ به و یعلم قاتیتحق
 شنهادیپ فرانسه علوم یکادمآ در یقلم تیعضو یبرا را نیدارو که بود یکسان از یکی و
 اتیفرض و اتیحدس از استفاده از او(. 148ص همو،) کرد دفاع یو ینامزد از و

دهیچیپ و ترکامل از بارها آثارش در یول کردیم اجتناب سمیترانسفورم ۀبار در ناموجه
کوویه  نیب ادواردز لنیمکند. یم صحبتها سمیارگان کیولوژیزیف کار میتقس و شدن تر
 یو بهکوویه  یشنهادیپ 2یجانور یهاشاخه قبول با. کرد اتخاذ یاانهیم موضع ژوفروا و

 و یدگیچیپ بیترت به توانیم را جانوران بندیرده که داده نیا قبول با یول شد کینزد
 خاطر به نیز ژوفروا از. گرفت فاصله یو از داد، نشان آنها یهاارگان بودنتر کامل
 همانند یول شد دور پنداشت،یم نشده هیتوج را نآ که المارک، تکامل ۀینظر به شیگرا

 یبرا مشترک یاهیپا طرح وجود به لیقا یجانور نظام بارۀ در آثارش ۀهم در ژوفروا
 یمتما یبرا گانهی طرح ژوفروا خالف بر که تفاوت نیا با بود، یجانور هایارگان

ن را آکوویه قائل بود که  یجانور یهاشاخه یبرا گانهی طرح به وکرد یم رد را جانوران
خواند )اسپوات، می یجانور یهاشعبهآن را  یکاشان یانصارتدوین کرده بود، آنچه 

 .(129ص

 زنده یهامیسارگان در یکیولوژیزیف کار میتقس ادواردز لنیم مهم اتیکشف از یکی
 ،یکاشان یانصار؛ §346) پردازد یم آن مختصر شرح به یجانورشناس در که است
 آن باشد شتریب جانوران هایارگان در کار میتقس چند هر او یبرا 3(62ص ،1390

 با خود بندیرده در را تکامل اریمع نیا یو(. 76ص ،همان) هستند ترکامل جانوران
 در اصل نیا جانورنامه در. ه استکرد منعکسکوویه  یجانور یهاشاخه از استفاده

                                              
1. Stebbins 

2. embranchements 

 آمده است.( نوشتۀ میلن ادواردز 1851) مقدمه بر جانورشناسی عمومیاین اصل در کتاب  ترکاملشرح . 3
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 «یکیولژیزیف یکارها یافتن بخش و کالبد یسرشت یهنرها جاگرفتن شیگرا» 22 مطلب
 :است شده انیب نیچن

 گریکدی با است مختلف اریبس شانیکارها دامنۀ و شمار که را جانوران چون
 نجاگرفت رویپ و همراه دگانیآفر نیا لیتکم شهیهم کهشود یم دهید بسنجند
 انهجداگ یجاها شتریب آنها یکارها چه هر یعنی آنهاست، افتنی بخش و کارها

، همان) است ترفزون دگانیآفر آن لیتکم گردند، بخش ادتریز ای رندیگ
 .(63ص

 شیگرا نیا. کرد انیب کار میتقس با است مانأتو که ی راگرید شیگرا ادواردز لنیم
 انیب ،است آمده نیز جانورنامه در که اصل، نیا. شد دهینام عتیطب ییجوصرفه اصل
 :است دیجد مواد از استفاده نیکمتر با راتییتغ یفراوان به شیگرا

 دایپ شکل لیتبد نیهم ازدهد یم جانوران ادیبن در سرشت که ییرهاییتغ شتریب
 یشدن که را ییهارییتغ ترینبزرگ خواهدیم سرشت که یدنمایم چنان وشود یم

 گریکدی با سرشت در که را ییهاهیما آنکه با آورد، دیپد خود دگانیآفر در است
 یهااختالف است یشدن تا خواهدیم یعنی.... باشد برده کار به کمتر مختلفند،
 دیدپ جداگانه یهابخش کمتر و رساند انجام به اندک ۀیما با را نشیآفر بزرگ
 .(82-81همان، ص) آورد

 تکامل ۀینظر نیتدو در کرد،یم دنبال دقت با را ادواردز لنیم قاتیتحق که ن،یدارو
 انواع شیدایپدر چاپ دوم کتاب  .(327ص 1لیموژ،استفاده کرده است ) آنها از خود
 کندمی اشاره جانوران یبرتر یبرا یاریبه عنوان مع 2یکیولوژیزیم کار فیبه تقس نیدارو
با  نیدارو(. 183ص 4؛ شاناهان،221ص 3،)داروین برد یردز نام مادوا لنیم از و

 ۀیرا در نظر 5«خصلت ییواگرا» اصل توانست ادواردز لنیم کار میاستفاده از اصل تقس
 .(186ص 6)بلیتز، گنجاندب خود تکامل

جزئیات  ،اششناختانهستیز دید بودن یتکامل ریغ بر ادواردز لنیم ۀیتک رغمیعل
نوشته  پوستانسخت بارۀ در 1844ای که در همقال رد یجانور بندیردهبیشتری در بارۀ 

                                              
1. Limoges 

2. division of physiological labour 

3. Darwin 

4. Shanahan 

5. divergence of character 

6. Blitz 
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 قیطر زا سمیارگان شدنتر کامل به شیگرا» حیتصر خودش، اقرار به ،آورده است ،است
 نشان یبرا بندیرده نیا واقع در .(317لیموژ، ص) است «یکیولوژیزیف کار میتقس
 ادواردز لنیم. (1299ص )اسپوات، است مناسب اریبس نیدارو اتینظر و تکامل دادن
 ،نوشت نیدارو انواع منشاء کتاب بر که ینقد در انواع شیدایپ یهایهنظر با رابطه در

 در انواع شیدایپ حیتوض یبرا هیفرض سه اندتوانسته فقط یعیطب علوم که کرد حیتصر
 انواع خداوند دوره هر در نکهیا اول: دهند دست به یشناسنیزم مختلف یهادوران
 از یعیطب یهافاجعه بروز با دوره آن انیپا در کهکند یم خلق را جانوران از یدیجد

 نکهیا سوم و است الساعهخلق طوربه انواع ۀهم شیدایپ نکهیا دوم ؛روندیممیان 
 یرو بر نهاآ از شیپ که هستند یگرید جانوران اعقاب از دیجد اشکال با جانوران»
 از گرفته رب) «بودند افتهی سازمان یگرید شکل به شیب و کم که ،کردندیم یزندگ نیزم

 نیهمچن و بود شده مطرحکوویه  توسط که اول نظر رد از پس یو (133استبینز، ص
 ۀینظر اساس که سوم ۀیفرض ۀبار در د،یجد انواع بودنالساعه خلق یعنی دوم ۀیفرض

استبینز،  از گرفته بر) «داردن یخاص مشکل من نظر به»: سدینویم است تکامل
 .(134ص

 یختلفم هایدوران شامل یعیطب خیتار را مبنی بر این کهکوویه  ۀینظر ادواردز لنیم
 دنبال به را جانوران نسل انقراض که ،یعیطب یهافاجعه و هاطوفان وقوع با که است
 رد که داشت دنبال به را فرض نیا نیهمچن هینظر نیا. کرد رد اندشده جدا هم از دارد،
 یهاتفاوت تا بود آن برکوویه  خالف بر یو .شوندیم خلق یگرید جانوران دوره هر

 یعنی ییاغ علل به تا کند هیتوج یعیطب نیقوان ۀیپا بر را هاسمیارگان یکیمورفولوژ
 جانوران داشیپ در بودن الساعهخلق اصل او نکهیا به نظر .شود متوصل خداوند خواست

 خود زمان مرور به که بود یاله طرح نوع کی وجود به معتقد الجرم بود، کرده رد نیز را
 .(221)اپل، ص یدگشایم نیزم یرو بر را

 طرح یگانگی فرض او. نداشت قبول را ژوفروا و المارک تکامل ۀینظر ادواردز لنیم
. دیدینم یجانور یهاشعبه ای ها«شاخه» میان یاواسطه چون کرد رد را ژوفروا یادیبن

 خاطر به را او وپنداشت یم یحتصح یازمندن را المارک جانوران بندیرده نیهمچن
 نیهمچن و تکامل و سمیترانسفورم سمیمکان با رابطه در خصوص به موجه ریغ اتیفرض
 یاشتباهات دچار جانوران یهاویژگی حیتوض و هیتوج در یو اندشده باعث که یاتیفرض
 لنیم انتقادات از یکی یکل یجانورشناس بر یدرآمد کتاب در مثالًکرد. یم سرزنش شود
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 نهات مشخصعملکرد  کی که اشتباه فرض نیا خاطر به المارک که است نیا ادواردز
 فاقد چون هاکرم مثالً که دیرس جهینت نیا به بالعکس، و شودانجام می ارگان کی توسط
، 1851)میلن ادواردز،  باشند داشتهتوانند ینم یحس چیه هستند یمغز یهابافت
 (.69ص

 که شناسانستیز از یاریبس یالدیم نوزدهم و هجدهم قرن در که شد ادآوری دیبا
 واناتیح آوردن وجود به در خداوند خالق ارادۀ به لیقاکردند یم رد را سمیالیماتر

یم سریم را نآ و باشد مناسب ستیز طیمح در یزندگ یبرا که یاتیخصوص با مختلف
 معموالً یول. داشتند اعتقاد 2ییگراخلقت ای 1هوشمند طرح ینوع به نانیا. بودند ،کنند
 در کهدانند یم 3نیپا امیلیو یسیانگل اتیاله راعالم هوشمند طرح آموزۀ یبان غرب در

 خالق به منوط را جانوران و جهان خلقت 4یعیطب اتیاله خود کتاب در 1802 سال
 وجه نیبهتر به خداوند را انسان یونومیزیف مثالً که بود معتقد یو. است کرده 5مدبر
 یبانر عالم که است جالب. است کرده خلق و طرح یو یزندگان و تیفعال یراحت یبرا

 تکامل ۀینظر و سمیالیماتر با مواجهه در ناتیب اتیآ کتاب در یشهرستان نیحس محمد
 ستیز طیمح با آنها سازش و واناتیح اشکال و انواع هیتوج یبرا را لیدل نیهم رینظ
 کند.یم مطرح ینید معتقدات اساس بر

 جانورنامه در تکامل ۀینظر انعکاس
یم جانورنامه در افتهی انعکاس مطالب از ییهانمونه یبررس به اکنون مقدمه ینا از پس
ستیز اتیظرن خیتار گاهیجا در را آنها میبتوان منبع ای و سرچشمه ییشناسا با تا یمپرداز
 چیه جانورنامه از کندیم ادعا یخسرو که طور آن ایآ که میکن یبررس و داده قرار یشناس
 کاملت از یبرداشت اصالً هم یکاشان یانصار و ستین درک قابل تکامل ۀینظر گونه

 است؟ نداشته

 گریکدی با جهت چند از نیدارو و المارک تکامل یهاهینظر که داشت توجه دیبا
 استعداد خاطر به همواره که دارجهت است یروند یالمارک تکامل. متفاوتند کامالً
 ساختار و کندیم عمل یقانونمند با طیمح طیشرا با مواجهه در هاسمیارگان یدرون

                                              
1. intelligent design 

2. creationalism 

3. William Payne (1743-1805) 

4. Natural theology 

5. intelligent Creator 
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 ینیدارو تکامل یول کندیم تیهدا شدن ترکامل و ترشدندهیچیپ یسو به را هاسمیارگان
 املتک روند در تصادف بلکه بود، متصوری تغای شیبراتوان ینم و ستین دارجهت
 .(22-21)لوفور، ص کندیم فایا یمهم نقش

 یعنی است یزیولوژیکیف کار میتقس تکامل، یهاشاخص از یکی جانورنامه در
 ساسا بر جانوران در «نگیرن» یکاشان یانصار قول به ای طرح یجیتدر شدن تردهیچیپ

 سمیارگان شدن تردهیچیپ. نو هایارگانآمدن  دیپد تاًینها و آنها کاربرد شدن یتخصص
 نیا نکهیا عالوه به. است لیقا تکامل یبرا المارک که است یشاخص همان درست

 با بهتر قیبتط به جانوران ازین خاطر به ونیترانسفورماس ای یگرگونید ای شدن تردهیچیپ
 سمیترانسفورم از صحبت یجانورشناس کتاب در ادواردز لنیم. دهدرخ می ستیز طیمح
 یانصار گفتۀ به ای (267، ص§350، 1852)میلن ادواردز،  دارد هایسمارگان در

 را یگرگونید نیا سبب(. 76ص ،1390) «یافزار یهاشکل یگرگونید» یکاشان
 یدگرگون»: یدگویوم دیجویم جانور «ازین» در المارک با آهنگ هم ،یکاشان یانصار
. برای مثال در بارۀ طرح (95ص ،همان) «است جانور یازمندین بر بنا افزارها از یبرخ

 نویسد:داران میدست و پای مهره

 آن یآزمند یچگونگ یرو از( ذوالفقار) دارمهره جانوران یپا و دست طرح
 ،یردذپیم رییتغ[ و] کامل ادیز ای اندک آنها ادیبن و شودیم گرگونید جانور
 دهیآفر آن از دست یگاه و رفت، تواند ییجا به ییجا از کهشود یم ییپا یگاه
 .(81-80صهمان، ) گرددیم

 شکارآ ستیز طیمح در جانور «کار» یکاشان یانصار قول به ای تیفعال در ازین نیا و
 شود:یم

 کی کار رویپگردد یم دایهو هایرستن ای جانوران از یکی در که یاثر و نشانه هر
 اختهس یچگونگ و ادیبن انیم شهیهم و است آنها کالبد ۀجداگان بخش و پاره
 یبستگ و یکینزدشود یم آشکار آن از که ییکارها عتِیطب و بخش آن شدن
 (. 28-27ص ،همان) است یستنیبا

 ای

 یهمساز و رنگین و مایس در اریبس یهایدگرگون شیدایپ یۀما کارها اختالف
همان، ) افتهی یهست یرستن ای جانور کالبد آنها یهمگ از که است ییافزارها

 .(40-39ص
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یم است «گرید طرح به یطرح از کردن گذر» یکاشان یانصار انیب به کهرا  تکامل
یم یکاشان یانصار. نوع کی افتنی نمو در هم دید جانوران مختلف انواع در هم توان
 :سدینو

 گریکدی اب را تلفهخم جانوران دنیسنج گاه به تنها نه گرید طرح به یطرح از گذر
 افتنی نمو مختلفه یهااندازه و هاهنگام در که آنست شتریب بلکه شود،یم دهید
 نیا به آمدن گاه به( یکِرُنو) غورباغه چنانکه گردد،یم دایهو زین جانور کی

 انیما مخصوص رنگین و انستیماه هیاصل یصفتها ۀهم یدارا جهان
 نیا هاهنگام شتریب پس. شودیم آشکار آنها در اندک اندک[ که(. ]لیرپط)

 گرید یهاگونه در که ستیحالت به مانند اریبس جانور کی ۀزودگذرند حالت
 .(87-86ص همان) است یشگیهم جانوران

 هاانارگ اضمحالل و یسست امکان یعنی المارک قانون اول بارۀ در یکاشان یانصار
 :آوردیم جانوران یادیبن طرح یگانگی دربحث را مطلب نیااو . کندیم صحبت زین

 ساخته هیما نوع کی از و طرح کی یرو از جانوران همۀ که نمود باور توانینم
 بزرگ هایبخش از کی هر در چون که نندیبب نکهیا از پس مگر اند،شده

 گرید با[ را] آنها نیتردهیشور و دگانیآفر نیترختهیآم هم در یجانور سلطنت
 جانوران همان یهانشانه مانند گرانید انیشا یهانشانه سنجند،یم دگانیآفر
 اریبس ای اندک گرانید در هانشانه آن که یدنمایم چنان کنیل. ادندیبن دهیشور
 دهش دایپ متناسبه یهابخش یمایس لیتبد از آنها اختالف آنکه ای اند،ساده

 که ییافزارها آنکه ای شده نابود هابخش نیاز پاره چند که گونه نیبد ،[است]
 وزغ یجدائ مانند ،اند[شده] افزوده آنها به بودند بهرهیب آنها از نینخست جانوران

یم آن یافزار ساخت یهمگ در کنیل است، اریبس مردمان از[ که( ]یگرنو)
 ستا شده ساخته یمردم ادیبن طرح همان یرو از که افتی یطرح یهانشانه توان
 .(83-82ص ،همان)

 المارک اول قانون اشاره به ضمن نجایا در یکاشان یانصار که است توجهجالب 
 متصور را یواحد طرح جانوران تمام یبرا ،هاارگان اضمحالل ای و تیتقو به راجع
 .است

 یجانورشناس مطالب ماً یمستق ،یادیبن طرح یگانگی با تناقض به توجه بدون بعد یول
 یادیبن طرح یگانگی که (270، ص§351، 1852)میلن ادواردز،  کندیم منتقل را

  :جانوران یتمام یبرا نه و است یجانور بزرگ هایبخش از کی هر به مربوط فقط
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 در را یعموم طرح تناسب هرگز ندینما مالحظه را یجانور سلطنت یهمگ چون
 اریبس مالحظات جوالنگاه در اگر کنیل نمود، مالحظهتوان ینم آنها همۀ

یب جانوران در که یانیپایب یهااختالف که شودیم آشکار ند،ینما جستجو
 ،1390 ،یکاشان یانصار) اندافتهی یهست هیاصل نمونه چند یرو از همه شمارند،

 .(84ص

 تمام هانآ تکامل از که بود هیاول طرح چهار به لیقا المارک یدیمد قبالًکه  طور همان
 یکاف را هیاول طرح کی فقط یو خالف بر ژوفروا نیات یول اند،آمده وجود به جانوران

 طرح کی وجود قبول به یشتریب لیتما یکاشان یانصار کهرسد یم نظر به .دانستیم
 .باشد ژوفروا نیات نظر ۀکنند منعکس تواندیم که دارد هیاول

 یجانورشناس از گرفته بر چون- است آزاد متن احتماالً که گر،ید یجا در یو
 و اهانیگ ساده، یهاسمیارگان یادیبن یگانگی از ادواردز لنیم نظر خالف بر -ستین

 :کندیم صحبت جانوران

 یساستق رنگین از نموده، یترق داًیمتزا کهافزارست یب یهایکرهپ سلطنت همان
 لیتکم رب وستهیپ زین جانوران و دهیرس یجانور و یرستن سلطنت به اندک اندک
 [دان] یافته یهست......  مردمان گروه شده، افزوده آنها یافزار یکارها و افزارها

 :پردازدیم داندمی ریفناناپذ را ماده که سمیالیماتر ینوع انیب به بعد و

 کار از آن یزندگ یبرا یستنیبا یهاقوه دگانیآفر از کی هر چون که داستیهو
 اندک نآ یافزارها و شده ساخته کالبد باز د،یآ سر به آن یزندگ هنگام و بازماند
 هایرستن از یکی جزء آن از یاخرده هر و شود تباه و پراکنده گریکدی از اندک

 یدودل یب پس ... شود مردمان از گرید شخص ای و کرجانوریپ ای هاکان ای
 گرگونید بلکه رد،ینپذ یستین شده هست چه هر استقس و هیما که گفت توانمی
 ،1390 ،یکاشان یانصار) کنند آغاز نو از یهست و ندیدرآ گرید رنگین به شده
 .(59ص

 یوندیپ و رفته فراتر زنده موجودات در یادیبن طرح یگانگی از یکاشان یانصار
 یمعرف به وندیپ نیا هیتوج یبرا. ندیبیم جانیب چه و جاندار چه موجودات، تمام میان
 :پردازدیم یانیانجیم

 دایپ توانیم دگانیآفر در چند یانجیم گرید سلطنت به یسلطنت از دنیرس یبرا
 سلطنت هب را یکان سلطنت دنیرسان یبرا( یکان پنبۀ) نتینیل: چنانکه، نمود
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 به را یرستن یهاکرهیپ دنیگذران یبرا( تیزئوفها )اهیگ جانور و ،یرستن
 (.جاهمان) مردمان و جانوران یانجیم یبرا نهیبوز و یجانور سلطنت

 زطوفانا قبل نیزم در نه و یجانورشناس کتاب در نه باال مطلب که شد متذکر دیبا
. است ردهک استفاده یگرید منبع از آن گزارش یبرا احتماالً یکاشان یانصار. است آمده
 نیدارو تز از باشد یبازتاب دیشا واناتیح و انسان نیب یانجیم عنوان به مونیم به اشاره
 یکسان یهادهیا بازتاب اناًیاح ای و شد چاپ 1871 سال در که 1انسان هبوط کتاب در

 هایسال در بیترت به نیدارو از قبل که باشد 3هکل ارنست ای و 2یهاکسل یهنر مانند
 عنوان به نهیبوز به اشاره البته .کردند محسوب انسان یاین را مونیم 1868 و 1863

 هب گرانید و تیآدم دونیفر یبرا را شبهه نیا توانستهیم انسان و وانیح نیب یانجیم
 .است ینیدارو تکامل از صحبت ایگو جانورنامه در که باشدآورده  وجود

 یزندگ قوۀ
یم گرفته کاربه جانیب و جاندار موجودات زیتما وجه انیب یبرا 4«یزندگ ۀقو» مفهوم
 سح و جنبش ،هیتغد رشد، مانند زنده موجودات هایویژگی هیتوج یبرا نیهمچن وشد 
 قابل ولاالص یعل و یعیطب نیقوان تابع و جنبش علت یزندگ ۀقو المارک یبرا. رهیغ و

یم عیما و جامد بخش دو یدارا را میارگانس المارک. است یبعیطب علوم توسط فکش
 محتاج را یزندگ قوۀ المارک. جامد بخش در است محصور عمای بخش که دانست
 و کیکالر یهاعیما از یبیترک و سمیارگان عیما قسمت در یآل یهابیترک وجود
، 2، ج1809)المارک،  خارج طیمح از است ریرپذیتأث که پنداشتیم یکیالکتر
تسیقبل از المارک توسط ز ی زندگۀمفهوم قو اگرچه(. 118ص 5؛ الیوت،97-96ص

 یروین هیتوج یمفهوم برا نیا یریکارگبه یشد ولیکار گرفته مبه 6گرایستشناسان ز
قابل شود و خود یآنها م یرشد و دگرگون ت،یباعث فعال هاسمیمحرک که در ارگان
 از تیتبع به یکاشان یانصار 7.است، ابتکار المارک بود یعیطب نیشناخت و تابع قوان

                                              
1. The Descent of Man 

2. Henry Huxley (1925-1995) 

3. Ernst Haeckel (1834-1919) 

4. force vitale 

5. Elliot 

6. vitalist 

یا روح تلقی و به یکی از مقوله نفس و ۀمثابرا بهزندگی  قوۀ بعدها در اواخر قرن نوزدهم گروهی اشاره کرد کهباید . 7
-Henri Bergson (1859) فرانسوی هانری برگسن ۀ. فیلسوف و نویسندکردندگرایی )ویتالیسم( تبدیل یستهای ز
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 هایبخش آمدن گرد از اندشده دهیآفر....  زنده یکرهایپ» که ستا آن بر ادواردز لنیم
 یکرهایپ را کرهایپ نیااو ( 18ص ،1390 ،یکاشان یانصار) «روان هایبخش و بسته
ک، )المار است یالمارک یاصطالح که ،نامدمی افتهی سازمان یکرهایپ یعنی 1یافزار

 رینظ یزندگان سبب هیتوج یبرا نیز ادواردز لنیم ....(65، 57، 40، 23، ص1809
 ابلق اصل در یول ناشناخته فعالً ییروین که ،شودیم متوسل یزندگ ۀقو همان به المارک

 خاطر نیا به(. 8، ص1852)میلن ادواردز،  است یمیش و کیزیف نیقوان توسط حیتوض
 درست نظر به نسبت نیا یول (221)اپل، ص دانندیم یانگراستیز زمرۀ از یگاه را او
دانند می ریناپذ یهتوج یعیطب نیقوان با را یزندگ قوۀ معموالً انیگرایستز چون دیآینم
 از تیتبع به هم یکاشان ینصارا. (13)لوفور، ص شمردندیم شناخت قابل ریغ را آن و
 دستهب یزندگ شیدایپ یبرا یمسلم جواب است نتوانسته علم که کندیم حیتصر او

 :یدگویم یو. دهد

[ یگزند منشأ] یزندگ ۀیسرما یبرا باشد گفتگویب که یسخن گونه چیه دانش به
 کیرکال نام به راه چند از را یگرم سبب کیزیف در کهچنان کنیل نشده، ادی

 یولژیزیف در نیهمچن شناسند،ینم را آن[ منشأ] ۀیسرما آنکه با کندیم متشخص
 یراب سبب مانند را یمخصوص قوۀ ،یهست یافزار یکارها ریتعب یآسان یبرا

 یرو زا آن منشأ و هیما انیب که اندرفتهیپذ زنده یهادهیآفر مخصوصه یهانشانه
 نام به را قوه نیا است، ینشدن است، دست در اکنون که یکیزیف و یمیش یاسای

 را یو که ییاسای و کرده پا بر را آن که یزیچ آن و شناسندیم یزندگ قوۀ
 . است یناگفتن و پنهان کندیم ییفرمانفرما

 علوم نینقوا یمبنا بر تاًینها «یزندگ ۀقو» یکاشان یانصار و ادواردز لنیم المارک، یبرا
 یشانکا یانصار است، نامعلوم سبب نیا چون یول. است درک و هیتوج قابل یعیطب

 : کندیم اضافه

 میدان هبست پاک زدانی به را مخصوصه یهاجنبش و یهست نینخست سبب پس
 .(است مقاله ۀسندینو از أکیدت ،27-26ص ،1390 ،یکاشان یانصار)

                                              
با نفس مرتبط و ( نامید élan vital) «جهش زندگی»را  ، آندانستمیتکامل  ۀریظبا اینکه خود را پیرو ن ( نیز(1941
 (.64-59)برگسن، ص دانست

1. corps organisés 



 1398، بهار و تابستان 1، شمارۀ 17، دورۀ تاریخ علم/ 76

. است یکاشان یانصار نظر هنقطه و ستین یاصل متن در آخر ۀجمل که کرد اشاره دیبا
 فرواژو جمله از المارک روانیپ از یاریبس نظر نقطه درست نیا آمد باال در که طور همان
 ارآث به ارجاع بدون را خود تکامل ۀینظر و بود کالیراد ستیالیماتر المارک. بود

 باال دره کچنان ،یکاشان یانصار که رسدمی نظر به باال قول نقل از. کرد نیتدو خداوند
 خلق یزندگ ۀقو با هاسمیارگان که یهنگام که بود معتقد روانشیپ و ژوفروا همانند آمد،
 نیا که شودیم محول یعیطب نیقوان به یتکامل راتییتغ و رشد یروندها گرید شدند
 کنند.یم یهمراه را روند

و  لیتکم یستگیمدبره به هست کردن آغاز نمود شا عتیکه طب یهنگام نینخست
 .(179ص ،1390 ،یکاشان یانصار) فرستاد یتیرا به همان هنگام به گ یبرتر

 معلول ار سمیارگان در یفیک راتییتغ تکامل ۀینظر پبروان یو از بعد و المارک
 یزندگ طیمح عوامل و هاسمیارگان ییمایش بیترک میان ییایمیش و یکیزیف هایواکنش

. آوردندیم حساب به یتکامل یهاجهش محرک و موتور را واکنش نیا وپنداشنتد یم
 نانآ از تیتبع به زین یکاشان یانصارپنداشتند. یم یعیطب نیقوان تابع را تکامل آنان
 نامد.یم خالق را عتیطب

 جانورنامه در عتیطب نردبان

 ییارسطو نردبان از ینوع کس هر که است باور نیا بر یخسرو که رسدیم نظر به
. ندارد تکامل ۀینظر به یزیگر راه و است «گراذات» الزاماً باشد داشته قبول را موجودات

 یارهاشا یعنی بود؛ یخیتار عدبُ فاقدبا اینکه  ارسطو 1یعتطب نردبان که کرد اشاره دیبا
 آن یمبنا بر بلکه. نبود «گراذات» تعبیر هرولی به  نداشت جانوران شیدایپ زمان به

ت اس. تنها جهش در مورد انسان بودند شده مرتبتدریجاً  دهیچیپ به ساده از جانوران
 که یعتیطب نردبان یول. (407)ویلکینز، ص شودتفکر می ۀباره دارای قو که به یک

 اردد اشاره نکته نیا به و است یخیتار عدبُ یدارا کندیم صحبت آن از یکاشان یانصار
 یترساده یونومیزیف یداراکردند یم یزندگ یپ در یپ یهادوران در که یجانوران که

 ریسا و المارک شد گفته باال در که طور همان. اندافتهی تکامل زمان یط در که بودند
 بُعد آن به و کردند متصل نیشیپ یهادوران به را نردبان نیا یهاپله هاستیترانسفورم

 با را آن هبلک نکردند ریتعب خطه کی را «نردبان» نیا عالوه به. دادند یجیتدر یتکامل

                                              
1. scala naturae 
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 و دادیم نشان را یتکامل راه کی انشقاق هر که. کردند میترس یمختلف یهاانشقاق
 رهیغ و ییایجغراف عوامل و ستیز طیمح یجو و یکیژئولوژ راتییتغ در هم را علتش
 املتک و شیدایپ روند و نیزم یکیژئولوژ راتییتغ یزمان روند آنها یبرا. جستند

تکامل را گمان ۀینظر هیادواردز توج لنی. مداشت یهماهنگ آن یرو بر زنده موجودات
تکامل است باور  ۀینظر ۀکه الزم عتیاز نردبان طب یبه نوع یدانست ولیپردازانه م

 نوشت: یکل یبر جانورشناس یدرآمدخود به نام  گریداشت. او در کتاب د

 دیبابرُ راگرا عتیطب لسوفانیف لیتخ ۀقو توانست که شاعرانه و گران فکر کی
 مه امروز ابد،ی رییتغ المارک با و گسترش بونه و 1تزینبیال توسط یپ در یپ و

ستیز چنددهد. یم لیتشک را معتبر آموزۀ کی تنها از شتریب یزیچ اساس
 رد خشونت با را گانهی یجانور ۀرشت ۀشیاندکوویه  و 2راومور رینظ ،شناس
 یشواهد ۀیپا بر و بازگشته گرید یشکل با آموزه نیا ریاخ هایسال در اما ،کردند
، 1851د )میلن ادواردز، بودن دهیپوش ما گذشتگان بر که است شده استوار
 .(48ص

 :یدگویم یعیطب نیقوان با رابطه در جانورنامه در او از تیتبع به نیز یکاشان یانصار

 در هک ستیبزرگ اریبس یهاخدمت از یکی یسرشت یهانظم یرویپ و افتنی
 است، شده داریپد زنده دگانیآفر ترتب یبرا 3 [یعیطب خیتار] یسرشت داستان

 در تهسیشا یسودها و شده دانش نیا وضع رییتغ ۀیما یسرشت یاساهای یرویپ
 .(131ص ،1390 ،یکاشان یانصار)است  نموده آشکار یزُئولُژ و کیبُتان

                                              
1. Gottlieb Leibnitz (1646-1716) 

2. René-Antoine Ferchault de Réaumur (1683-1757) 

کاربرده شده است. هاینحا به معنای تاریخ بداند، که در می histoireرا انصاری کاشانی معادل  «داستان»واژۀ . 3
را در همه جا مترادف طبیعت و  «سرشت»( و واژۀ 4، ص1390 ،انصاری کاشانی «داستان طبیعی»)مقایسه کنید با .
را انصاری کاشانی  «سرشت»دهد که واژۀ گیرد. مقایسه با متن فرانسه نشان میکار میبه «طبیعی»را مترادف  «سرشتی»

را به معنای طبیعت یا محیط زیستی  «سرشت»اتنخاب کرده است. وی در اغلب موارد  natureمعادل  «طبیعت»مانند 
ت طبیع»یعنی طبیعت جانبخش )مقایسه نمایید با  «سرشت جان بخش»آورد: برند، میسر مین بهآکه جانداران در 

( یعنی علوم 105)همان، ص «سرشتی علوم»یعنی تاریخ طبیعی، « داستان سرشتی» ،(59 ،17)همان، ص «جانبخش
( )مقایسه کنید با 270، 112)همان، ص «سرشتیان»و  (174، 108)همان، ص «دانشمندان سرشتی» طبیعی،

را در خصوص  است. گاهی هم آن naturalistsشناسان که مترادف ( به معنای طبیعت89همان، ص ،«طبیعیون»
و یا  ( یعنی طبیعت آفریدگان61)همان، ص «سرشت جانوران»(، 37)همان، ص «سرشت آفریدگان»جانوران مانند 
 برد.کار می(، به130)همان، ص «مرتب کردن جانوران را از روی سرشت همانند آنها»نها مانند: آخصلت طبیعی 
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 بخش» :دوم بخش در خصوصبهشود یم اشاره بارها یهماهنگ نیا به جانورنامه در
 کی رد زنده موجودات که است معتقد یکاشان یانصار. «(کیژئولژ) جانوران ینشیآفر

 یناش و نیزم یعیطب طیشرا در راتییتغ با همراه نهاآ شیدایپ بلکه اندنشده دهیآفر زمان
 :است یعیطب عوامل از

 انج کردن دایپ یبرا ما ۀستار یستگیشا چه هر که شودیم شکارآ بخش نیا در
 را جاندار دگانیآفر یافزارها اندازه همان به مدبره عتیطب است، شده شتریب
 افزارها آن یکارها و هنرها و دهیآفر ترختهیآم درهم و بهتر( جانوران و هایرستن)
 .(178-177ص ،1390 ،یکاشان یانصار) است دهیگردان برتر و تردرست را

 :یدگو یم سپس و

 لیتکم ۀدرج و[ یعیطب] یسرشت جهان یستگیشا ۀانداز افتنی بخش نیا سود
 از کی هر یهست یپس و شیپ و یکیژئولژ یروزگارها از کی هر در دگانیآفر

 ۀرندیفروگ یهوا و هاآب و نیزم نش،یآفر آغاز در....  است یگرید بر جانوران
 سرشت که نداشتند را آن یستگیشا هنوز نیزم درکه  ییهاهیما همه آنها
 و نشیآفر جهان و دهد کامل یهست ما روزگار مانند را آنها جانبخش[ طبیعت]

 .(179-178ص ،همان) ...بود یکودک در ابداع

 ۀیپا بر آنها بیترت و یجانور یهاشاخه شرح به یجانورشناس در ادواردز لنیم
 اشاره ونیترانسفورماس به و پردازدیم جانوران یکیولوژیزیف کار میتقس ای و یدگیچیپ

 یول. کند، پرهیز میدهد یتکامل ای یزمان یجیتدر عدبُ یک نیا به که از این یول کندمی
 عدبُ در را جانوران مطالب، ریتعب ای و یجانورشناس متن به اضافاتش با یکاشان یانصار
 از را جانوران از یکی نمودن جدا و شناختن یبرا»: سدینویم او. دهدیم قرار یخیتار
همان، ) "نمود یادآوری را جانور آن[ خیتار] داستان همۀ به کینزد دیبا یگرید

 یجا به یکاشان یانصار کهشود یم مالحظه یاصل متن با سهیمقا در(. 111-110ص
. است آورده «داستان همۀ»( 278، ص§360، 1852)میلن ادواردز،  1«کامل فیتوص»
 رندۀیگ رب در فقط نه کامل فیتوص او یبرا که کرد ریتعب نیچنتوان یم را انتخاب نیا

 .هست زین آن شیدایپ خیتار شامل بلکه یولوژیزیف فیتوص

                                              
1. description complète 
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 کی بهتوان یم معموالً را یجانور هر یتکامل روند که است معتقد یکاشان یانصار
 : یدگویمکرد.  هیتشب «ریزنج»

 یچگونگ که دهینپاش و نگسسته شودیم ساخته یریزنج جانوران گونه نیا شتریب از
 افتی توانیم ریزنج در را جانور هر گوناگون هاییختگیمآ هم در ای و هایسادگ ادیبن
 (. 87ص ،1390 یکاشان یانصار)

 را ریزنج نیا یهاحلقه ۀدهند لیتشک جانوران در یدگرگون نیا علت یو
 شناسد،یم است، یالمارک پندار کی که ،شدن ترکامل یبرا «مخصوصه هاینیازمندی»
 : سدینویم یو

 یهاقهیطر به مخصوصه یهایازمندین یرو از یختگیمآ درهم و یسادگ نیا
یم رجیزن نیا در که یشباهت یوندهایپ و هاراه کنیل است افتهی رییتغ مختلفه
 به کینزد یهاگونه با را جانوران نیا از یهاگونه هر که یدنمایم چنانباشند 

 وشود یم دهید ریزنج نیا در یته یجا یگاه. دهد یگانگی و یبستگ آن
 گاه به کهچنان گردندیم گسسته نمونه دو نیا انیم یکسانی و شباهت یوندهایپ
 انیماه و انیما و انیپستان یعنی یامهره جانوران گرید با مرغان دنیسنج[ از]
 (. 88-87 ص ،همان) داستیهو

 ای یعیطب یشاوندیخو یرو از را جانوران تمام کهدهد یم ادامه یکاشان یانصار
 :دیگویم یو. داد قرار ریزنج ای یسعود نردبان کی درتوان ینم 1تهینیاف

 یهاهتینیاَف یرو از را یجانور هر که یکیزئولوژ نردبان ای ریزنج کردن برپا
 و تسس پندار...  گرفت یجا آن در بتوانند خود ادیبن لیتکم اندازۀ و یافزار

 دینمایم چنان بلکه ست،ین یکی یجانور ۀرشت ای ریزنج که رایز است، هودهیب
 و شده، دهیکش گریکدی با یمتواز یگاه که باشد یاریبس ریزنج را جانوران که
-89ص ،همانروند )یم باال زین متفاوته اندازۀ با و متخالف و نیمتبا یگاه
90). 

 یارهیزنج میترس تکامل درجۀ اساس بر جانوران فیتوص یبرا کهرسد یم جهینت نیا به و
 :دهد دست به را مطلوب شکل تواندینم ینردبان ای

                                              
1. affinité 
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 ادینب لیتکم مختلفه یهااندازه و جانوران یسرشت ریزنج طرح خواهند چون پس
 بهتر لکهب دانست، ینردبان سان به را یجانور سلطنت ناچار دینبا ندیبنما را آنها
 خود ۀسرچشم در که ستا یرود سان به یجانور سلطنت ندیگو که ستا آن

 و شتریب اندک اندک ،شودیم تریکنزد ایدر یسوه ب هرچه و است سبک
 غلطد،ینم خود یرو به راه کی در رود نیا آب همۀ کنیل گردد،یم تربزرگ
 یگاه کهچنان شود،یم بخش اریبس ای اندک یهاشاخه به که ستا آن شتریب بلکه
 در گرید یگاه و شوندیم یکی و وستهیپ باز دراز یگذرگاه مودنیپ از پس
 به بار رگید مودهیپ راه یچند که نیا از پس ای بمانند دیناپد رفته، فرو هاگیر
-92ص ،همان) شوند روان خود یعموم یمنتها یسو به شده، انینما و آمده رو
93). 

 جانورنامه در یانهیل بندیرده
 یبندبا دسته یانهیل بندیردهباور است که هر که  نیبر ا یرسد خسرویباز هم به نظر م

در باال گفته . است «گراذات» الزاماً کرد اریاخت را گانه سه یهاسلطنت «ییوسطاقرون »
لینه با وجود استفاده از مقوالت ارسطویی، با مفهوم ذات در تعریف  بندیردهشد که 

. دانست)اسنسیالیست(  گراذاتارسطویی فاصله دارد و نباید آن را به خودی خود 
و  10 ری)تصو جانورنامهجانوران در  بندیرده ۀاز لوح یرهاییبا آوردن تصو یخسرو
 «نهیپستانداران در کتاب ل بندیردهاز  یادهیچک»آن با  ۀسی( و مقااز مقالۀ خسروی 11

ل از نظر شک»پستانداران  یانهیل بندیردهکه  سدینوی(، ماز مقالۀ خسروی 12 ری)تصو
 یردگیم جهیو نت «دارد انورنامهجبه نمودار  یادیز هایشباهتصفات،  یو شمول برخ

 یبندردهمتذکر شد که  دیدادن تکامل مردود است. با نشان یبرا بندیرده نیکه ا
ش جانوران را در ش نهیدارد. ل یتفاوت اساس جانورنامه بندیردهنه با یجانوران توسط ل

در  یول ، خزندگان، پرندگان و پستاندارانهایها، حشرات، ماهکند: کرمیم میرده تقس
یبه آنها اشاره م ادامهجانوران در نظر گرفته شده است که در  یچهار رده برا جانورنامه

 شود.

 یهاولهمق از استفاده و نهیل گذارینام ستمیس و «سلطنت» سه به موجودات میتقس
 االب در که طور همان ندارد، تکامل یۀنظر رد ای قبول به یربط رهیغ و جنس نوع، رده،
 و کیستماتیس یبنددسته یۀپا آن واقع دراست.  برده کاربه را آن هم المارک شد اشاره
 که دید دیبا حال. دهدیم لیتشک یجانورشناس و یشناساهیگ در را یامروز گذارینام

 سمینسفورمترا روانیپ انتقاد مورد بود کرده شنهادیپ نهیل که جانوران بندیرده آن چگونه
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 از نبوف نقد به باال در. کرد رییتغ آنها توسط یبندطبقه نیا چگونه و شد واقع تکامل و
خصلت ۀیاپ بر را خود بندیرده نهیل که بود معتقد بوفن مانند المارک. میپرداخت نهیل
 خاطر نیا به و پرداخته، ظواهر به شتریب و نکرده بنا اهانیگ و جانوران یعیطب یها

 یناکاف را یظاهر اتیخصوص ۀیپا بر یبنددسته سمیترانسفورم روانیپ. است خودسرانه
 یارانص) «یصناع ترتّب» و «یصناع بخش» را آن یکاشان یانصار. دانستندیم ناقص و

 را آن و نامدیم( 118ص همان،) «یصناع ۀمنظوم» ای( 117ص ،1390 ،یکاشان
 بود لیما المارک( 116ص همان،) شناسدیم «زدیخ پندار یرو از که خودسرانه»

 یبرا خاطر نیا به وکند  منعکس بندیرده در نیز را اهانیگ و جانوران میان یشاوندیخو
 قول به ای یعیطب یشاوندیخو همان که تهینیاف مقولۀ از او یعیطب بندیرده به دنیرس

 روانیچون پهم یکاشان ی. انصارکرد استفاده است، «یسرشت تهینیاف» یکاشان یانصار
ها را فقط از ظاهر جانوران تهینیاف نیشود ایم یمعتقد بود که گاه سمیترانسفورم

 :کرد توجه آنها «یدرون ادیبن»به  دیاغلب با یول افت،یدر

 انیکه م یکیو نزد یشیخو یچگونگ یعنی یسرشت یهاتهینیشناختن اف یبرا
 دگانیآفر یبرون یهابس است که طرح نیهم یباشد، گاهیجانوران گوناگون م

ساخت  یشده مفسر چگونگ ادی یهاها طرحهنگام شتریچه ب ند،یرا مالحظه نما
گربه  انیه مک یاتهینیاف افتنیدانستن و  یبرا کهچنان ند،یدرون یافزارها وندیو پ

از هنگام یاریدر بس کنیجانوران را آموخت، ل نیکالبد ا حیتشر دیو ببر است نبا
واسطه، یمگر آنکه ب افت،یتوانند ینم را( هاتهینی)اف زهایچ گونهاینها 

 .(123-122ص ،همان) ندیآنها را آشکار نما یدرون ادیبن یهاصفت

 ات که است یشاخص که کرد، میتقس مهرهیب و دارانمهره به را جانوران خود المارک
 تردقیق را یبندمیتقس نیاشود. کوویه یم یرویپ آن از یعیطب یبندمیتقس یبرا زین امروز
 Entomozoaires به یعیطب یهایشاوندیخو گرفتن نظر در با را مهرهیب جانوران و کرد
 Zoophytes و( پانرمتنان: جانورنامه) Malacozoaires ،(انیچنبر: جانورنامه)
 همان نیا وکند ( تقسیم می228، ص1852)میلن ادواردز،  (اهانیجانورگ: جانورنامه)

 همان را اهانیگ یعیطب یبندرده. ینیمبیم باال در که است جانورنامه در یبند میتقس
 یعیطب اتیخصوص اساس بر 1ویژوس دو لوران آنتون یدگویم یکاشان یانصار که طور
طور که اشاره شد،  همان (.133-132ص ،1390 ،یکاشان یانصار) کرد میتنظ

                                              
1. Anton-Laurent de Jessieu (1748-1836) 
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 نیمناسب است. دارو اریدادن تکامل در جانوران بس نشان ین ادواردز برالیم بندیرده
 یتکامل ۀینظر به یکینزد یموجود برا یهابندیردهر تمام ب را ادواردز لنیم بندیرده
که  جانورنامه بندیردهکه  شودیپس مسلم م(. 129)اسپوات، ص دادیم حیترج خود

بر خالف  نیا بر با تکامل ندارد. بنا یرتیز است حداقل مغادرادوا لنیتماماً برگرفته از م
 چیبه ه «ییگراذات»از  یناش بندیرده کیصحبت از  جانورنامهدر  ،یخسرو یادعا

 تواند مطرح باشد.یوجه نم

 جانورنامه در یشناسیرینهد
 کتاب از جانورنامه یشناسنهیرید بخش مطالب اکثر که کندیم اشاره یدرستبه یخسرو

 البته .(202ص ،1393 ،یخسرو) است شده اسیاقت هیگیف فیتأل طوفان از بعد نیزم
شود یم مالحظه و دارد یکم حجم جانورنامه یشناسنهیرید بخش که داشت نظر در دیبا
 ختهیآم یگرید مطالب با یحت و افتهی بازتاب صفحه چند در هیگیف کتاب یهافصل که
 .اندشده

 طیراش با یمتوال ۀدور چهار به را نیزم یعیطب خیتار یناصر األرض تذکرة کتاب
 نیا از یک هر در کهرا  یمختلف جانوران نیهمچن وکند یم میتقس یمیاقل مختلف
 مختلف یهادوران در که یجانوران دارد قبول هیگیفبرد. یم نام ستندیزیم هادوران
 یزندگ ۀادام به قادر فقط غالباً و شده خلق دوران آن در یزندگ یبرا اندکردهیم یزندگ
 انجانور هایارگان در تغییر که است معتقد یحت و. بودند دوران آن ستیز طیمح در
ینم یصحبت معموالً  یستیترانسفورم یمعنا به تکامل از یول ،دهدیم رخ زمان یط در
 هیگیف بلکه ،دهدینم قرار یزمان جدول در تکاملشان نسبت به نیز را موجودات. کند

 با یعیطب خیتار دادن نشان هماهنگ در یسع و کرده اجتناب یتکامل ریتفس از همواره
 به قائل شناسانِستیز اتینظر به گذرا یگاه اما. دارد خلقت ۀبار در تورات اتیروا

 هم جانورنامه. کندیماشاره  انواع شیدایپ در ستیز طیمح ریتأث ۀبار در سمیترانسفورم
 یرخب نام .است کرده تیتبع یعیطب خیتار در یبندمیتقس نیا از یشناسنهیرید قسمت در
 األرض تذکرة کتاب در توانمی کندیم منسوب هادروان نیا بهاو  که را یجانوران از

 مختلف یهادوران در تکاملشان ۀدرج نسبت به جانوران یبرا جانورنامه. افتی یناصر
 .است قائل یزمان بیترت

 شباهت و یهمگون به یمتعدد اشارات یناصر األرض تذکرة و جانورنامه در
یم است، شده منقرض نسلشان که یجانوران با یامروز جانوران از یاریبس یهاارگان



 83/ جانورنامهباز هم 

 اریبس ملتکا ۀینظر هیتوج یبرا شباهت نیا وجود شد، گفته که طور همان. افتیتوان 
 : است آمده یناصر األرض تذکرة در مثالً. است تیاهم با

 موجود میقد زمان یاهایدر در که ییهالیکرکد به اندهیشب اریبس هانییتلئوزر
 جانوران نیا اندام تمام...... که ستا یدارزره یهالیرپط از وانیح نیا. بودند

 هیشب آنها هیحیتشر اعضاء و آالت و رینفوذناپذ است یزره به دهیپوش دندان به تا
 تذکرة) موجودند هندوستان در اکنون که است بوده ییهاالیگاو ای هالیدکرک به

 (. 194فیگیه، ص؛ 207ص ،یناصر األرض

 2لُپلُرُنیپوئث و 1نشوسیماکرُر به موسوم نیلیکرکد ۀفیطا» از گرید جانور دو از یحت هیگیف
برد. یم نام( 214ص ،1284 ،یکاشان یانصار) «زیانگدهشت و بیعج یهائتیه با
 نشوسیماکرُر ،(230)ص ستنوساروس ،(228)ص تلئوساروس از هم جانورنامه در

 ینسبت نهاآ شود ادعا نکهیا بدون است شده برده نام( 230)ص لُپلُرُنیپوئث و (230)ص
 :استآمده  یناصر األرض تذکرة در باز یول. اندداشته یامروز یهالیکرکد با

 یآالت یدارا و جامع اندشده دهینام 3تُوزُریکیا اسم به که یابهیعج واناتیح
شود یم دهید ما زمان واناتیح از یمخصوص فۀیطا در آنها از کی هر که هستند

 (. 156ص ،همان)

 با یکی: اندشده ارائه یمختلف ریتعاب با همراه مشترک مطالب کهشود یم مشاهده یول
 بخش در یناصر األرض تذکرة در مثالً. ییگرایعتطب ریتعب با یگرید و ینید ریتعب

 :است آمده وُزریکتیا فیتوص در کیژوراس

 بود هیمتوال اضالع یدارا لگن تا سر از ابتدا وانیح نیا فقار ستون امتداد تمام
 لشک هستند شیشناگر آالت متحمل که آن[ نهیس جناق] قصّ عَظم یهاقطعه و
 و موجود دیجد هُالند در که 4کیتُرنیاُرن قص عظم یهاقطعه مانند وندشانیپ و
 طعمۀ و غذا یجستجو تجه به هالند جانور نیا و است هیعیطب یهادهیآفر از

 چنان و دیآیم آب یرو به مجاور یهوا تنفس یبرا و نموده غور آب در خود

                                              
1. Marcorhynchus 

2. Poecilopleuron 

3. Ichtyosaure 

4. Ornithorhynque, Ornithorhynchus 
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 لقخ را آن ما زمان در مدبره عتیطب که است وزریتکیا از یانمونه که یدنمایم
 .(160ص ،همان) باشدیم وزریکتیا آالت مانند آن التآ تمام چه نموده،

 متنه در ترجم هنگام در یکاشان یانصار که دهدیم نشان یفرانسو یاصل متن با سهیمقا
 جودمو اصل در «مدبره عتیطب» عبارت باال ۀترجم در مثالً. کرده است تصرف و دخل

 نیبد 1.است آورده [خداوند] «le Créateur» یجا به را آن یکاشان یانصار و ستین
 یگراعتیطب ریتعب ییجاها در ترجمه هنگام در یکاشان یانصار که شودیم معلومسان 

 هنگام یشناسنهیرید قسمت در جانورنامه متن در. کرده است متن وارد هم را خودش
 ضاألر تذکرة مشابه بخش مطالب از یقسمت یکاشان یانصار ،کیراسژو ۀدور شرح
 :کندیم خالصه طور نیا را یناصر

 چه شدند آشکار مایس شگرف انیما یشش یامهره جانوران از دوره نیا در
 یرترب اسباب و نموده بهتر و برتر را جانوران نشیآفر دوره نیا در مدبره عتیطب
 وزریکتیا گونۀ: نانندیا نابودند اکنون که یانیما آن و آمده فراهم شتریب نشیآفر
 ونۀگ و داشت یدراز مطر ده زین که وزُریُپلز گونۀ داشت؛ یدراز[ متر] مطر ده که
 یایدر رۀیجز چند در خصوص به آن همانند که شدند دهیآفر انیما از گرید

 ،یکاشان یانصار) شودیم دهید اکنون ژاوا و سوماترا در مانند هندوستان طیمح
 .(224-223ص ،1390

شباهت جانوران امروزی با جانوران دوران گذشته مبنی بر گرایانه طبیعت فیتوص نیا
دانست که  (92ص ،همان) «انجانورسرشتی  ریزنج»توان تأییدی بر وجود را می

 ستابا پیشینیانی که نسلشان منقرض شده را پیوستگی یاخویشاوندی جانوران امروزی 
بلکه با در نظر گرفتن این امر که ظاهراً  داردن مغایرتی تکامل ۀینظر با دهد ونشان می

توان این توصیف ( می304، صهمانکند )الساعه را رد میخلقت خلق انصاری کاشانی
 مل زیستی دانست.را در تأیید تکا

  

                                              
یک پدیدۀ دیگر طبیعت زنده است ......که به نظر »این دو جانور صحبت از بروز  ۀدر متن اصلی هنگام مقایس. 1
رده ایکتیوزر خلق ک های ارگانیکی را تکرار کرده که او برای اولین بار برایرسد که خداوند در زمان ما آن قابلیتمی
 (.180، ص1866)فیگیه، « بود

“…cet autre phénomène de la nature vivante …. pour lequel le Créateur semble avoir répété de 

nos jours les dispositions organiques qu'il avait créées une première fois pour l’Ichthyosaure.” 
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 جانورنامه در انسان خلقت
 را انسان دهد،یم اختصاص انسان خلقت بهکه  جانورنامه از یبخش در یکاشان یانصار

 قتخل تا خالق عتیطب «شِنیآفر هنر» است معتقد او. کندمی جدا واناتیح ریسا از
 وانتزاع عقل قوۀ به مجهز را هاانسان خداوند که است زمان نیا در و دارد ادامه انسان
 :کندیم خلق

 بود، دهینرسان انیپا به هنوز یدرست و یبرتر در را نشیآفر هنر نیآفرجان سرشت
 یهامانع و بود ترستهیشا ۀدیآفر نشیآفر ۀآماد آن به کینزد یهوا و نیزم بلکه
 مجردات ادراک و باشد آنها یدارا که یکس و ابشی و هوش و نفس و خرد یهست
 یتسین از را مردمان گروه جهان کردگار یرو نیا از. بود شده نابود و زدوده دینما
 و ییفرمانفرما اهایدر و هاابانیب جانوران و نیزم یرو ۀهم بر آورده یهست به

 .(245ص ،1390 ،یکاشان یانصار) داد یپادشاه

 :دهدیم ادامه و

 فرات رود به کینزد ایآس کشور از شاداب و خرم ۀیناح در او نشیآفر آغاز و
 خشب کی ما روزگار نیا در و گذردمی قفقاز کوه یپا از که ییجا آن یعنی شد،
 .است ساخته را رانیا از

 ،ق1284همو، ) است آمده نیز یناصر األرض تذکرة در قفقاز در هیاول انسان شیدایپ
 :سدینویم ادامه در یکاشان یانصار 1.(447ص

 وناگونگ یهامرتبه به را جاندار دگانیآفر پاک زدانی کهچنان که گفتتوان یم
 کرد ابداع را جنبش و جان و هوش و خرد و دهیآفر ما ستارۀ یرو به یپ در یپ
 و جنبش با را جانوران و جداگانه یهاپاره و مختلفه یابزارها با را هایرستن و
 فتص به آنها از گذشته را یآدم و دیآفر دانش و شهیواند( حس و حرکت) ابشی

 .(246ص ،1390 ،یکاشان یانصار) دیگردان سرافراز زییتم و عقل تجرد

 :نویسدچنین می یناصر األرض تذکرة و در

 یپ رد یپ را جاندار مخلوقات مختلفه مراتب خداوند کهچنان که گفت توانیم
 اب را نباتات و کرد ابداع را جان و حرکت و هوش و عقل و دیآفر کره یرو به

                                              
 راجع است به تحقیقات یوهان فریدریش بلومنبخ. این باور محتمالً. 1
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 خلق هوش و حس و حرکت با را جانوران و متفاوته اعضاء و مختلفه آالت
 .(447ص) دیگردان مفتخر زیتم و عقل صفت به آنها بر عالوه را انسان و نمود

 شیدایپ رد را هیگیف ینید نظر نقطه ندانسته ای دانسته یکاشان یانصار جمله نیا با
 که ییگرایعتطب دید با هم و ادواردز لنیم نظر نقطه با هم کهدهد یم هیارا جانوران

 رتیمغاشود یم متوسل بدان جانوران شیدایپ یبرا جانورنامه گرید یهابخش در خود
 خداوند که م،یبدان هاستیپانتئ زمرۀ از را یکاشان یانصار دیبا مینینب یرتیمغا اگر. دارد
 نیا علت نه الّأو ،پندارندیم خداوند از یاجلوه را عتیطب و نندیبیم عتیطب در را
 یپردازگمانه از نجایا در حال هر به که یگرید زیچ ای و دانست دیبا سهو را رتیمغا
 شود.یم زیپره ۀ آنبار در

 یاکرهیپ را او بلکهکند یم جدا جانداران ریسا از تنها نه را انسان یکاشان یانصار
 که «دانشمندان» از یاعده دییتأ در ،شماردیم مانند فرشته و مجرد

 از رود،یم گمان او آمدن دیپد که را، دهیآفر نیا و داستانندهم گفته نیا در
 (.246ص ،1390 ،یکاشان یانصار) اندشمرده فرشته و مجرده یکرهایپ

 همو،) آورده است یناصر األرض تذکرة کتاب از یکاشان یانصار زین را گفتار نیا
 عنوان به حوا و آدم از یکاشان یانصار که شود توجه است الزم(. 447ص ،ق1284

 از را مردمان گروه خداوند دیگویم بلکه ،کندنمی صحبت نیزم یرو هایانسان نیاول
 سهیمقا األرض تذکرة با را جانورنامه متن از قسمت نیا توانیم. آورد یهست به یستین

  :است آمده األرض تذکرة در. کرد

 انپدر از ای شهیر کی و پدر کی از انسان انواع تمام ایآ نکهیا دنیفهم یبرا
 و دانشمندان اغلب[ گفت دیبا] اندشده دهیآفر مختلفه مواضع در و متعدد
 اهانیس چون مختلفه انسان که ندیگو و دانند شهیر کی از را انسان نوع انیکُندا

 (. 430-429ص ،همان) است متفاوته هایاقلیم اثر از زردپوستان و

کند. ینم ینف را آن و کرده صحبت هاستیسیژنیاپ نظر نقطه از حاً یتلو هیگیف نجایا در
 گذارد.یم یباق مبهم ،بوده پدر کی از انسان نوع ایآ کهرا  سوأل نیا جواب یرکیز با یو

 جهینت
 ،آن است یجانور یایجغراف و یشناسستیز یهابخش که جانورنامه عمدۀ قسمت
 یشناسنهیرید قسمت در. است ادواردز لنیم یجانورشناس کتاب از اقتباس و ترجمه
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 از قبل نیمز کتاب از یاقتباس که آورده یناصر األرض ةرتذک کتاب از را مطالببیشترِ 
 رجمهت متن دو هر در یکاشان یانصار. است و خود آن را ترجمه کرده است هیگیف طوفان
 موزشآ یبرا یکتاب یجانورشناس کتاب چون. است داشته گرایعتطب یدید با یتصرفات
 نیدوت دارالفنون در آموزش یبرا زین را جانورنامه یکاشان یانصار محتمالً بود، یمقدمات
 .بود کرده

 نه و است بقمنط بوفن ۀینظر با نه یعیطب خیتار با رابطه در یکاشان یانصار دگاهید
. دانست المارک با خوانهم را آن توانیم بلکه ،کوویه یعیطب یهاسانحه ۀینظر با

 و یجیتدر را نآ و نبود یعیطب خیتار در یپ در یپ یهادوره به معتقد یکاشان یانصار
 مردود را انواع شیدایپ بودن الساعهخلق ادواردز لنیم با همراه یوپنداشت. یم مداوم

 واردزاد لنیم بندیرده در که ،را هامیارگانس تکامل یعیطب روند جانورنامه دانست.یم
 ،را انواع یپ در یپ خلقت فرض ادواردز لنیم. کندیم منعکس است، شده دهیگنجان

 بخش در نیز یکاشان یانصار و یردپذینم ،بودند قائل آن به هیگیف و هیوکو که
 در هم آن و جا کی در فقط یو. شودینم متوسل آن به یشناسنهیرید و یجانورشناس

 انیم هب صحبت خداوند توسط جانوران یپ در یپ نشیآفر از انسان شیدایپ شرح هنگام
 که دیگویم سخن «مدبره عتیطب» و «جانبخش عتیطب» از بارها مقابل دراما آورد یم
 بخش رد یو آنچه از گذشته. آیدبرنمی طوفان از قبل نیزم از نه و یجانورشناس متن از نه

 یچگونگ و خداوند کردار از یو ریتعب و جانورنامه در سخنانش ،یدگویم انسان خلقت
یم را او سان نیبد. داشت تفاوت ینید اتیروا با عتیطب تیخالق و جانوران شیدایپ

 یچرین به هند در زمانهم که یانیگراعتیطب رینظ دانست، انیگرایعتطب ۀزمر در توان
 سمیالیترما و سمیتویپوز از متاثر که آخوندزاده، یفتحعل رزایم با ای و افتندی شهرت
 تکامل از صحبت جانورنامه. در کرد سهیمقا بود،ماده  اصالت به معتقد ییاروپا
 در که المارک هاینوآوری از. است انیم به آنها یدگرگون ای مرترانسفو و سمیارگان

 یعیطب یشاوندیخو نیهمچن و یو ولا قانون انیب توانیم است شده منعکس جانورنامه
 با. برد نام را جانوران ازین اساس بر هاسمیارگان یدگرگون و جانوران میان در تهینیاف ای

 تکامل و یدگیچیپ بیترت به عتیطب نردبان در جانوران یتمام که امکان نیا قبول
 اب ادواردز لنیم از یرویپ به یکاشان یانصار ،هستند بندیرده قابل آنها هایارگان

 در بندیرده نه و است «گراذات» جانورنامه در عتیطب نردبان نه شد. صداهم المارک
 یاارهیمع یول است، نشده برده ینام المارک از ماًیمستق جانورنامه در نکهیا با و ؛آن
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 وۀق مفهوم از استفاده و آمده عتیطب نردبان به راجع که یمطالب و جانوران بندیرده
 با. ستنده هماهنگ آن با بلکه ندارند یالمارک تکامل ۀینظر با یتناقض تنها نه ،یزندگ

 ینصارا اند،آمده دیپد مشترک یادیبن طرح کی تکامل از جانوران یتمام که پندار نیا
 لنیم نظر یو گرید ییجا در چه گر کرد، تکرار را لریه سن ژوفروا نیات یادعا یکاشان
 تناقضات کهرسد یم نظر بهآورد. یم ناًیع را داشت باور یادیبن طرح چهار به که ادواردز

 اقضنتم اتینظر با یمنابع از او استفاده حاصل احتماالً یکاشان یانصار سخنان در
توان یم حال هر به. استکرده  اقتباس را نهاآ یکاف یبازنگر و تأمل بدون یو که باشد
 را المارک یهاینوآور مطابق عتیطب در تکامل روند جانورنامه اعظم قسمت از

 .کرد برداشت
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