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 چکیده
شناختی باید به دو های ریشههای علمی عالوه بر توجه به ظرافتسازیدر واژه

نکته توجه کرد. نخست آنکه برخی واژگانِ نظری به نحوی مستقیم یا 
ای که نظریه در آن شکل گرفته واژگانی را از جامعهغیرمستقیم بار استعاری 

های کنند. دوم آنکه برخی از واژگان کلیدی موجود در برخی نظریهحمل می
این  ۀاین برای هر واژ بر دهند. بناای را شکل میتنیدهمعنایی درهم ۀعلمی شبک

ه در چنین شود کشبکه باید به سایر واژگان شبکه نیز توجه داشت. این باعث می
 ۀعلم نیز نقش مهمی بازی کند. در این مقاله به سراغ نظری ۀهایی فلسفگزینیواژه

رویم و برای روشن شدن اینکه واژگان علمی در بستر تاریخی خود اوولوشن می
جتماعی و سیاسی ظهور این نظریه در غرب ی به فضای ایهایابند اشارهمعنا می

ی های سیاسی، دینی و اجتماعتر به برخی اندیشهخواهیم داشت. به نحوی مفصل
 االًکنیم که احتمظهور نظریه در میان اعراب، ترکان عثمانی و ایرانیان اشاره می

بر یافتن معادل مناسب برای اوولوشن تأثیر داشته است. ساختار مقاله چنین 
ای بسیار کوتاه خواهیم داشت به اهمیت شناختی واژگان. که ابتدا اشارهاست 

های پیشنهادی در ای از معادلسپس، تالشی خواهیم داشت در معرفی تاریخچه
 ۀزبانان برای واژمیان اعراب، ترکان عثمانی، و باالخره در میان فارسی

ی هابرابرنهاد  ترین دالیلی که طرفداران در قسمت بعد به رایج«. اوولوشن»
شود. آنگاه بحثی فلسفی را در آورند اشاره میمشهور برای انتخاب خود می

 سی پیشنازیست ۀشناسی و فلسفاوولوشن در متون کنونی زیست ۀخصوص واژ
گیریم که البته در دسترس نخستین پیشنهاددهندگان نبوده است. خواهیم دید می

یند داری فرابیستم نیز بر سر جهتنام قرن شناسان صاحبدر میان خود زیست
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تواند به ابهام در از این اختالف می یتکامل اختالف نظر بوده است. بخش
اینکه داروین در این باب چگونه از های خود داروین بازگردد؛ اما جدای گفته
داری فرایند اوولوشن تا به امروز در میان اندیشیده است بحث جهتمی

. در بخش پیشاپایانی به چند مفهوم دیگر در نظریه شناسان برقرار استزیست
دار تواند در جهتدهیم نوع تفسیر ما از این مفاهیم میکنیم و نشان میاشاره می

دیدن یا ندیدن فرایند اوولوشن، و در نتیجه بر گرایش به گزینش یکی از 
ا هبرای این سنخ پژوهش یدر بخش نهایی پیشنهاد ها اثر گذارد.برابرنهاد
 شود.عرضه می

 .سازیواژه ،فرگشت ،تکامل ،تطور ،اوولوشن، برابرنهاد ها:کلیدواژه
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 1مقدمه
های عمومی دارند. وقتی از یافتن سازیهای علمی تفاوتی اساسی با سایر واژهسازیواژه

سخن  ر، تلویزیون، فوتبال، یا اینترنتبرابرنهاد مناسبی برای واژگانی مانند هلیکوپت
جوییم؛ هر چند شیء یا مفهوم را می دانیم برابرنهادِ مناسبِ کدامدرمیان است همگان می

بر سر مناسب بودن برابرنهادهای پیشنهادی اختالف نظر باشد. اما برخی واژگان علمی 
های بنیادینی با موارد ذکر شده دارند. برخی از آنها چهارچوب مفهومی تفاوت
 دهند.می های علمی را شکلنظریه

ه درکِ دهند کای را میاند و تشکیل شبکهاین سنخ از مفاهیم علمی گاه درهم تنیده
ست برای درک سایر مفاهیم. به نحو مشابه، بدفهمی در یک مفهوم نیز هر یک راهی
قل و سازی مستکند. به همین دلیل واژهمفهومی باز می ۀفهمی در کل شبکراه را بر کج

اهیمی روش صحیحی نیست، بلکه ابتدا باید به ارتباطِ مفهومیِ منفک برای چنین مف
اوولوشن  ۀدست داد. به عنوان نمونه در نظریکلِ شبکه توجه کرد و آنگاه پیشنهادهایی به

، «evolution» ،«adaptation» ،«fitness» ،«drift»برخی مفاهیم از جمله 
«variation» ،«natural selection» و ،«units and levels of selection » و چندین

مان اند که تغییری در فهم ما از هرکدام به تغییری در درکمفهوم دیگر چنان در هم تنیده
در خود  مهم آنجاست که برخالف تصور رایج ۀانجامد. نکتاز سایر مفاهیم می

ن آنها شود و بحث پیراموهای مفهومی نادیده گرفته میشناسی بسیاری از ظرافتزیست
بحث از  این بر شود. بناشناسی واگذار میزیست ۀای از فلسفه به نام فلسفه شاخهب

 یابی واژگان و حتی دانشی از علم موردبرابرنهاد مناسب این واژگان چیزی بیش از ریشه
 علم نیز الزم است. اینکه ۀطلبد؛ برای این مقصود آگاهی از مباحث فلسفنظر را می

«ulna»2  چندان بر فهم ما از آنچه این واژگان بدان « زند سفلی»نامیم یا ب« زند زیرین»را
گذارد. علت آن است که این واژه، مرجعی قابل اشاره در جهان خارج اشاره دارند اثر نمی

که مرجعی قابل اشاره یا )چنان« evolution»دارد. اما واژگان نظری یا مفاهیمی مانند 
ید در اغلب قریب به اتفاق موارد( یک توضیح در ادامه و در مورد اوولوشن خواهیم د

                                            
 ۀمقاله را در دو نوبت با حوصل ۀنسب که متن اولیعزیز جناب آقای دکتر مهدی ساالریاز دوست فرهیخته و . 1

های هکنیم. از برخی افزودبرکار نوشتند صمیمانه تشکر می بسیاریهای ادبی و علمی فراوان خواندند و اصالحیه
 نویسی.ابوریحان در سره و شهمردانهای قولایشان نیز در متن بهره بردیم؛ از جمله در اشاره به نجفی اصفهانی و نقل

 نام یکی از دو استخوان بلند ساعد دست در انسان .2
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دانشمندان ندارند. با این حال چنان در ادراک ما از  ۀقطعی و مورد وفاق هم
 ۀمتخصص برجست 1دوبژانسکی، تئودوسیوسشناسی نقش اساسی دارند که زیست
 ۀیابد جز در سایشناسی معنا نمیگوید هیچ چیز در زیستشناسی تکاملی میزیست

 .اوولوشن

توان در یک مقاله تمامی واژگان اساسی نام برده در باال را تحلیل از آنجا که نمی
متمرکز شده « evolution» ۀای موردی تنها بر واژحاضر به عنوان مطالعه ۀکرد نوشت
این قصدِ نویسندگان مقاله معرفی برابرنهادی متناسب برای اوولوشن نیست  بر است. بنا

که گفته شد انجام این کار بدون واکاوی مفهومی سایر واژگان طور زیرا اوالً، همان
مفهومی برخطاست )هر چند در انتهای مقاله به برخی از سایر مفاهیم  ۀموجود در آن شبک

 ۀسد شود(؛ و ثانیاً طیکه چگونگی تفسیر آنها بر درک ما از اوولوشن اثر دارد اشاره می
جا  «تکامل»د شده است و برخی مانند گذشته برای اوولوشن برابرنهادهایی پیشنها

اند و قصد نگارندگان تغییر در آنچه جاافتاده، نیست زیرا اگر قرار بر انجام تغییر افتاده
هایی باشد که در این و اصالحی باشد باید محصول خردِ جمعی و پس از انجام پژوهش

دار شدن این شوند. اما نگاهی تاریخی به چگونگی معرفی و ریشهمقاله معرفی می
آموز است که بدانیم نه این برابرنهاد، و نه سایر برابرنهادهای برابرنهاد از آن جهت درس

هایی بییا، بدون مطالعات ضروری برای چنین واژه«تطور»و « فرگشت»پیشنهادی مانند 
 شناسانی مانند محمود بهزاداند. شاهدی بر این دعوی آنکه از وقتی زیستپیشنهاد شده

وارد بحث شدند تردید در مورد متناسب بودن برابرنهادها آغاز ش( 1292-1387)
ی در علم هایفهمیشناسان متوجه شدند برخی برابرنهادها به کجشد. این دسته از زیست

  شود.انجامند که گاه اصالح آنها در ذهن مخاطب ناممکن میشناسی میزیست

برابرنهادهای پیشنهاد شده  ۀتاریخچدارد. الف. با مروری بر  مقاله دو هدف عمده
زبانان نشان دهیم که چگونه واژگان علمی )در و فارسی توسط اعراب و ترکان عثمانی

اوولوشن( متأثر از فضای اجتماعی و سیاسی حاکم بر دوران معانی  ۀحاضر واژ ۀمطالع
گذارند. م اثر میکند و بر فهم ما از علگیرند و با خود به علم منتقل میای را وام میتازه

 ها مدخلیتگزینیعلم در این سنخ از واژه ۀب. نشان دهیم چگونه مباحثی از فلسف
ر انتها بار باشد. بر همین مبنا دکننده و زیانتواند منحرفتوجهی به آنها مییابند و بیمی

                                            
1 . Dobzhansky (2013) 
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ب سشود و نه آنکه برابرنهاد مناهای علمی ارائه میگزینیپیشنهادی برای چگونگی واژه
 اوولوشن معرفی شود. 

ای بسیار کوتاه خواهیم داشت به اهمیت ساختار مقاله چنین است که ابتدا اشاره
های ای از معادلشناختی واژگان. سپس، تالشی خواهیم داشت در معرفی تاریخچه
های زبانان. معادلپیشنهادی در میان اعراب، ترکان عثمانی، و باالخره در میان فارسی

اده نیز از آنها استفزبانان اند که فارسیرکان عثمانی از آن جهت حائز اهمیتاعراب و ت
ترین دالیلی که طرفداران برابرنهادهای مشهور برای . در قسمت بعد به رایجاندکرده

 اوولوشن در ۀواژ بارۀشود. آنگاه بحثی فلسفی را در آورند اشاره میانتخاب خود می
گیریم که البته در دسترس نخستین می شناسی پیزیست ۀفشناسی و فلسمتون کنونی زیست

توان توجهی به این مباحث نمیاین از حیث بی بر )بنا ه استپیشنهاددهندگان نبود
پیشنهاددهندگان متقدم را مقصر دانست، اما مباحث متأخر مربوط به اوولوشن امروزه 

امروزی  ۀپیشنهاد دهندتوجهی به آنها قصوری بر هر در اختیار ما است و دیگر بی
در بخش نهایی پیشنهادی برای این سنخ  .(رنهادهای جدید به حساب خواهد آمدبراب

 شود.ها عرضه میپژوهش

 ها اهمیت شناختی نام
کند نظریه را چه نامیم؟ مگر نه آنکه محتوای چه تفاوتی می»ممکن است گفته شود 

 / سه نگردد ابریشم َار او را»فهانی به تعبیر هاتف اص«. نظریه مهم است و نه نام آن؟
اما این معنا اگر هم در بعضی موارد قابل دفاع باشد در  «.پرنیان خوانی و حریر و پرند

ه اند بر اینکشناسی گواههای روانهمه جا، از جمله در مورد حاضر، چنین نیست. یافته
ها آزمودنی ارند. وقتی ازهایی ساده نیستند؛ بلکه بر شناخت ما تأثیر دها تنها برچسبنام

 هایی گرد، و دیگریکدامیک از دو شکل، یکی ابرمانند و با لبه»شود که پرسیده
ها نیاکثر آزمود« کی؟هایی تیز، نامش بائوبا است و کدام نامش کیدار و بالبهدندانه

های تیز کی را برای شکل با لبهبائوبا را برای شکل ابرمانند انتخاب کردند و کی
کی بر ذهن شنوندگان (؛ پیداست که آوای بائوبا و کی34-3 1راماچاندران و هوبارد،)

ها صرفاً برچسب باشند انتظارِ بجایی است که نیمی از افراد تأثیر نهاده است. اما اگر نام
 کی را. بائوبا را برای شکل ابرمانند انتخاب کنند و نیمی دیگر کی

                                            
1 . V.S. Ramachandran & E.M. Hubbard 
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، «یککی»و « بائوبا»شود که از میان دو نام ش میها پرسدر آزمون دیگری از آزمودنی
گیر است و کدامیک فردی ها باشند،کدامیک فردی سهلهایی برای انساناگر نام

 1،کی را مصمم )سیدهو و پکزمنگیر دانستند و کیها بائوبا را فرد سهلمصمم. آزمودنی
یمی انتظار آن بود که ن (. باز هم، اگر بپذیریم که هیچ وجهِ مرجّحی در کار نیست،2015

ن کی مصمم، و نیم دیگر، عکس این را گویند. همچنیگیر است و کیبگویند بائوبا سهل
دهند که شخصیت افراد تا حدی متأثر شناسی اجتماعی نشان میهای روانبرخی یافته

  2افراد اثر دارد. ۀاز نام آنان است؛ و حتی فراتر، نام افراد در پردازش مغز ما از چهر

کی معنایی مانند بائوبا و کیها که توسط هجاهای بیگذاریترین ناماین ساده بر بنا
شوند، صرفاً بر اساسِ شهودِ واژگانی، و در اینجا ظاهراً درک آوایی، بارمعنایی انجام می

آورند؛ آنگاه چه رسد به زمانی که واژگان به کار رفته در علم، را با خود همراه می
که ریچارد « خودخواهی» ۀهای علمی باشند. مثالً، استعارکلیدیِ نظریه هایِاستعاره
های داکینز اثر گذاشت و بحث ۀها برگزید بر فهم مخاطب از نظریبرای ژن 3داکینز

ها تنها متعددی را دامن زد. حتی وقتی خود او به صراحت گفت که خودخواهیِ ژن
اقعاً خودخواه نیستند، صفت خودخواهی ها وای برای فهم بهتر بوده است و ژناستعاره

(. پس اینکه نظریه را چه بنامیم 1999ها از ذهن خوانندگان زدوده نشد )داکینز، ژن
 مقابل نیز اگر ۀاند. در نقطها چیزی بیش از برچسباهمیت نیست. نامچندان هم بی

د که سرشت علمی برگزی ۀتوان برابرنهاد دقیقی برای یک نظریگمان داشته باشیم که می
سایر  اوولوشن نیز مانند ۀنظریه را به طور کامل و یقینی بازنمایاند، در اشتباهیم. نظری

داشت، ای ندارد، که حتی اگر میهای علمی ذات یا سرشت مشخص و یگانهنظریه
بازنمایی آن با یک واژه ناممکن بود. اما نکته آنجاست که برابرنهاد پیشنهادی نباید 

ها برگزید ذهن را به جهتی ناخواسته خودخواهی که داکینز برای ژن ۀهمانند استعار
ویژه مخاطب هدایت کند چرا که توضیحات اصالحی بعدی اثر چندانی بر مخاطب، به

 نوآموز نخواهد داشت.

. شناسی الزم استشناختی تعاریف نیز در زیستای کوتاه به شأن معرفتاشاره
 ۀبار رهایی را دارند دشوند نقش فرضیهن عرضه میبسیاری از تعاریفی که برای اوولوش

                                            
1 . David Sidhu & M. Pexman 

2. https://www.apa.org/pubs/journals/releases/psp-pspa0000076.pdf 
3. Richard Dawkins 

https://www.apa.org/pubs/journals/releases/psp-pspa0000076.pdf
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شناسی نقش گوید مفاهیم در زیستتحول در جهان زیستی. ارنست مایر می ۀنحو
کنند. در این معنا، اختالف بر سر معنای اوولوشن یا ها را در فیزیک بازی مینظریه

تواند تا حدی به اختالف در گزینش میان تکامل، فرگشت، تطور و سایر برابرنهادها می
گردد؛ یعنی اختالف بر سر تغییرات در جهان زیستی باز  ۀنحو ۀبار رأی دراختالفِ 

ویژه خود نظریه؛ که البته در ایران کمتر چنین بوده و بحث عمداً بر سر خود واژگان، و به
 نویسی در فارسی مطرح شده است.در جهت رد و اثبات سره

یشنهادی اوولوشن و ورود آنها از عربی و ترکی عثمانی ای از برابرنهادهای پتاریخچه
 به فارسی 

علمی کشور ما  ۀاوولوشن همواره در جامع ۀبرابرنهادِ دقیقِ فارسیِ واژ در بارۀبحث 
، «تکامل»، «تحوّل»، «تبّدل»مطرح بوده است. برابرنهادهایی گوناگونی از جمله 

، 1390: بریجانیان،ـ )نک« فرگشت»و « برآمدن»، «ارتقاء»، «نشو»، «تبدّل»، «تطوّر»
اسناد موجود نام چارلز داروین به شکل داروَن  ۀبرپایبرای آن پیشنهاد شده است.  (336

حال  بیان حقیقت مذهب نیچری و ۀای نخستین بار از رهگذر انتشار رسالیا داروِن بر
اسدآبادی در  ۀالدین اسدآبادی/افغانی در ایران شنیده شد. رسالسید جمال نیچریانِ
ق در حیدرآباد دکِن هند نوشته و منتشر شد. سپس از راه پُست به ایران آمد و در 1298
چاپ اصفهان و به مدیریت میرزا تقی خان انصاری کاشانی صاحب  فرهنگ، ۀروزنام

هر چند (. 103، ص 1380: رجائی، ـ بازنشر گردید )نک 1، به شکل پاورقیجانورنامه
ه ها کشان با میمونها و ارتباطانسان ۀبار در آن کتاب نام دارون آمده و به دیدگاه او در

 ۀاو و واژ ۀاشاره شده است اما سخنی از نظریشد در آن روزگار به داروین نسبت داده می
اشاره  «تبدل و تحول و تغییر در انواع»به میان نیامده، و البته تلویحاً به « اوولوشن»

از دیگر سو، اندیشمندان جهان  (.11ق، 1298: حسینی ]اسدآبادی[، ـ کند )نکمی
داروین آشنایی  ۀنظری عَرَب در قرن نوزدهم و از راه مجالت علمی و فنی عمومی با نام و

فی »ام ها( با نبه معنای گزیده)المُقتَطَف  ه البَرباری در مجلهپیدا کردند. مقاله رزق اللّ
هایی که قبل از او در ( و کتاب281-279، م1876اول سال  ۀ)شمار« اصل االنسان
 اعراب با موضوع هۀاند نخستین مواجشدهطبیعی به عربی ترجمه می ۀتاریخ و فلسف

ها و از جانب دیگر، ترکان عثمانی هم با اندکی تأخیر نسبت به اعراب، کتاب 2بودند.

                                            
 ق.1299اول جمادی االخر  148ق تا شماره 1298سیزده رجب  102از شماره . 1
 (.1396: زیادات، عادل )ـ بیشتر در این موضوع نک ۀبرای مطالع. 2
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 ۀاند که حکایت از آشنایی آنان با نام و اندیشهایی نوشته و ترجمه کردهها و مقالهرساله
زبانان از بسیاری از برابرنهادهای پیشنهادی اعراب و ترکان عثمانی داروین دارد. فارسی

این باید به اختالف نظرهایی که در آن جوامع بر سر معادل اوولوشن  بر ؛ بنابهره بردند
  بوده است توجه کرد.

 اوولوشن استفاده نکرده و ۀاز واژ هاپیدایش گونهداروین در ویراست نخست کتاب 
های هفتم و پانزدهم آخرین ویراست کتاب، یعنی ویراست های فعلی در فصلطبق دانسته

 (.445و  225-224، 1958را چند بار آورده است )داروین، ششم، این کلمه 

 اسناد زبان عربی و ترکی عثمانی  -الف
را با عنوان کلی  اوولوشن ۀزبانان، واژیِّل در مصر در نخستین مواجهه عربشِبلی شُمَ

احتماالً این شکل از ترکیب واژگانی را شُمَیّل ابداع  1نامد.می فلسفة النشوء و االرتقاء
(. حورانی، از استادان فلسفه و 745-707م، 2010: شومر، توفیق، ـ کرده باشد )نک

گرایانه دانست و نخستین واکنش را به آن نشان منطق در بیروت، کتاب شمیّل را مادی
اش او در عنوان اصلی رسالهم(. اما 1884ای در ردّ آن نوشت )الحورانی، داد و رساله
با شمیل  رغم مخالفتاین به بر استفاده کرد. بنا النشوء و االرتقاء ةفلسفاز ترکیب 

برابرنهاد او را پسندیده که در عنوان رساله آن را آورده است. در عنوان کتاب دیگری که 
یان ه در مشویم کدیگری از اوولوشن مواجه می ۀرسد با برابرنهاددر کربال به چاپ می

 ۀشود و آن واژهای کهن عربی دیده نمیزبانان مرسوم نبوده است و در فرهنگعرب
 تا(.است )الموسوی النوری، محمد )بی 2«تَطَوُّر»

ه دارد. وی ک نقد فلسفة دارونای با عنوان شیخ محمدرضا نجفی اصفهانی رساله
ی کتاب را به زبان عربیک روحانی ایرانی بود در عراق و تحت تأثیر کار شمیل این 

 ۀکار رفته اما نه برای اشاربه «کمال» ۀدر این کتاب مشتقات مربوط به ریش 3نوشت.
نظریة »طور کل و ظاهراً به تبَعِ شمیل داروین را به ۀداروین. مؤلف، نظری ۀمستقیم به نظری

                                            
ما در استفاده کرده ا« تکامل» ۀپانزده از همین کتاب از واژگفتنی است شمیل در صفحه  م(.1884شُمَیِّل، شبلی ). 1

را « ترقی» ۀدر مصر منتشر شد به جای استفاده از این کلمه، واژ النشوء و االرتقاء ةفلسفم که با نام 1910چاپ سال 
 (.76) جایگزین ساخته است

باور است که داروین کلمه تطور را از (. بدوی بر این 474م،1984ـ : بدوی، عبدالرحمن )تطور نک ۀواژ ۀبار در. 2
  اسپنسر گرفته است.

یل ها منتشر شده که به دلیل تفصهای عربی متعددی مقارن با این سالها و رسالهشود که کتاباینجا متذکر می. 3
 کنیم.بحث از ذکر آنها اجتناب و تنها به همین میزان بسنده می
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 کند، و در جایی آنعطف می «ارتقاء»و گاه به  «تحول»خواند و آن را گاه به می «النُّشوء
نظریة النُّشوء »( و 48) «فلسفة النُّشوء و التحوّل»نامد: را نظریه و در جایی فلسفه می

(. این نکته نیز درخور توجه است که نجفی اصفهانی در هر حال هیچ 101) «واالرتقاء
ترجیح آورد و شن در عنوان کتاب خود نمیویک از این اسامی و مفاهیم را برای اوول

 (. 1389 : نجفی االصفهانیـ بخواند )نک« فلسفۀ دارون»دهد آن را می

افزون بر حورانی، مسیحیان عرب اولین کسانی بودند که در برابر کتاب شمیل دست 
ا و تَحَولو» ای که مارونی در بیروت نگاشت از واژگانی همچون به قلم شدند. در رساله

( به عنوان برابرنهادی برای 21و  17« )هب التَحَوُّلمذ»( و نیز 16تَبَدلوا و تکاملوا )
تحول، تبدل، و  ۀم(. از میان سه واژ1890اوولوشن استفاده شده است )المارونی، 

ن زبانان قرار گرفت اما دیگر نویسندگان عرب هماتکامل سومی بیشتر مورد توجه فارسی
ند. به عنوان یشتر استفاده کردبرابرنهادهای شمیل را بیشتر پسندیدند و از نشو و ارتقاء ب

(، ارتقاء و تحول 232نمونه حسین افندی الجسر از برابرنهادهای النشوء واالرتقاء )
نویسندگان و ق(. هرچند 1322برد )الجسر، ( بهره می236(، و ترقی )233االنواع )

در  احمد امیناند. های بعدی نیز از برابرنهاد تکامل استفاده کردهمترجمان عرب نسل
ست. تکامل استفاده کرده ا ۀو نیز متن آن مکرراً از واژ التکامل فی االسالمعنوان کتاب 

 ۀکه در مقدماو این کلمه را هم به معنای کامل شدن و کمال یافتن مراد کرده )همچنان
دین اسالم دین تکامل بشری است... تکامل در نفس و روح، نه » گوید:جلد اول می

( و هم در توضیح [م، بیروت: دارالمعرفة1986از چاپ سال ] 16) «فقط در عالم ماده
( از 149(؛ قابلیةالتکامل )248)تکامل االنواع ) اوولوشن ۀداروین برای واژ ۀنظری

افرادی است که رویکرد  ۀرسد احمد امین در زمرم(. به نظر می2011جلد دوم )امین، 
دار و رو به اوولوشن را فرایندی جهت این فرایند بر الهیاتی به اوولوشن داشته است و بنا

کارگیری برابرنهاد تکامل توسط به کامل شدن دیده است. این گواهی است بر اینکه
 ای از رویکرد او نسبت به ماهیت اوولوشن نیز باشد. تواند نشانهای عرب مینویسنده

رویم ب شناسی در جهان عربشناسان یا مترجمان متون زیستاما وقتی به سراغ زیست
شم ویراست ش دیگر با برابرنهاد تکامل مواجه نخواهیم شد. اسماعیل مظهر که مترجم

در دو بخش جداگانه دو برابرنهاد متفاوت  اوولوشن ۀکتاب داروین است برای واژ
(؛ که البته 449( و النشوء التدرجی البطیء )448عرضه کرده است: النشوء و التطور )

 ،پیشنهاد داده است )داروین، تشارلز Gradual evolution ترکیب واژگانی دوم را برای
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 دهد هر چنددهد که آن را به تطور نیز ترجیح میم(. او با تکرار نشوء نشان می1971
 کار برده است.تطور را نیز به

-القاموس العصری: عربیهای عربی نیز بیندازیم. جاست نگاهی به فرهنگبه
برابرنهاِد پیشنهادی شمیل  م(1968ادوراد ا.الیاس،  )انطون الیاس، الیاس وانکلیزی 

النشوء  ةداروین است به سایر برابرنهادها ترجیح داده و آن را نظری ۀرا وقتی سخن از نظری
(. نویسندگان قاموس، احتماالً این کار را به احترام 704و 213و االرتقاء نامیده است )

رسند دو برابرنهاد دیگر تطور و وشن میاند زیرا وقتی به مدخل اوولشمیل انجام داده
کنند و آن (. اما از برابرنهاد تکامل استفاده نمی413کنند )تحول را مقابل آن درج می

نامند )بر ( و کالکلوس را تکامل و تفاضل می603برند )کار میبه Calculusرا برای 
له خالف برخی مترجمان قدیمی فارسی که کالکلوس را حساب جامعه و فاض

 نامیدند.(می

ا ببینیم، تفارسی -فرهنگ معاصر عربیدر انتهای این بخش نگاهی بیندازیم به دو 
در مسیر عکس، سه برابرنهادی که تا به حال بیش از بقیه از آنها سخن گفتیم چگونه 

 اند. معنا شده

 سازی، تلفیق )اقتصادی(/ عملیة تَکامل: تکامل )شخصیت(؛ یکپارچه
 (.599، 1381گیری )آذرنوش، آذرتاش، لالتَکامل: انتگرا

 اسم[: عمل )مکمل بودن(، عمل )کامل بودن(، تکامل/ -تکامل ]کمل
گیری ]ریاضیات[ حساب التکامل: حساب انتگرال. عملیه التکامل: انتگرال

 (.306، 1390)قَیِّم، عبدالنبی، 

اوت فها برای تکامل معنایی متدر هر دو مورد مشخص است که نگارندگان فرهنگ
تکامل را در عربی به عنوان  اینجااز اوولوشن درنظر دارند. جالب آنکه با وجودی که در 

های فارسی تطور و نشوء، در هر اند. اما به عنوان معادلبرابرنهادی برای اوولوشن ندیده
اند تهاند. به عبارتی، پذیرفتکامل دانسته ۀیکی از معانی فارسی را نظری ،چهار مورد زیر

ای فارسی در نظر در عربی چیز دیگری است اما آن را به عنوان واژه« تکامل»ای معن
 اند که عموماً در فارسی معادل اوولوشن درنظر گرفته شده است.گرفته

  تَطَور: توسعه، تکامل؛ تحول، دگرگونی/ نظریة تطوریة: نظریه اصالت تکامل
 (.405، 1381)تحول(، مکتب اصالت تکامل تدریجی )آذرنوش، آذرتاش، 
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 اسم[: پیشرفت، ترقی/نظریة )او مذهب( التطور: نظریه تکامل -]طور تَطَور
 (.287، 1390)قَیِّم، عبدالنبی،

  :نُشوء: رشد، تکامل، تحول/ مذهب النُشوء والتَرقی: نظریه تکامل/ النشوئیون
 (.688، 1381طرفداران نظریه تکامل )آذرنوش، آذرتاش، 

 شناسی[ نُشوء اِحیایی: ایجاد د و نَشاَت/ ]زیستاسم[: آغاز، تول-نُشوء ]نشا
موجود زنده از موجود زنده دیگر/ نظریه )او مذهب( النشوء: تئوری تکامل 

 (.118، 1390)قَیِّم، عبدالنبی،

دانند اما گاه در اوولوشن نمی ۀبار های پیش از المارک را عموماً درهر چند نظریه
گردانند ا به نظراتی در چین و یونان باستان باز میشناسی تاریخ نظریه رمتون تاریخ زیست

طور که قبالً البته همان 1آید.های زیستی سخنی به میان میکه در آنها از تغییر در گونه
رایج شده است. با این حال  منشاء انواعاوولوشن از چاپ ششم  ۀاشاره شد واژ

را به هنگام  2تکامل ۀای کوتاه به مالصدرا داشته باشیم که واژمناسبت نیست اشارهبی
سخن گفتن از تغییر در موجودات زنده به کار برده است. صدرا در فصل هجدهم از 

ت تا( آنجا که به بیان تفاو)شیرازی، صدرالدین محمد، بی حکمت متعالیهجلد پنجم 
 262 ۀو در صفح« تکامَلها و ترقیها»از ترکیب  261 ۀرسد در صفحموجودات میدر 

استفاده کرده است. هرچند این فرازها بسیار شبیه به بیان ابوعلی « فَیَتَکامل» ۀاز کلم
( و 91-85ق، 1319مسکویه، است )ابن االصغر الفوزمِسکَویه رازی در کتاب 

وقتی به سلسله مراتب موجودات از معدنیات و احتماالً از آنجا نقل شده اما مسکویه 
کند ه نمیاستفاد« فیتکامل»و « تکاملها»پردازد از واژگان نباتات و حیوانات و انسان می

                                            
توان بازجست. در میان سنت فکری مسلمانان، از دیرباز تا مان نیز میاین شیوه را گاه حتی میان متفکران مسل .1

گرایانه از موجودات زنده وجود داشته که در آثارشان دیده بندی ذاتنوعی طبقه کنون تحت تاثیر فلسفه ارسطویی،
اند فتهمندان گتوان آنچه را این دانشهای پراکنده موجب شده است که برخی گمان کنند میشود. این نحو گزارشمی

 ۀارب اند. برای توضیح درتکامل دانست و به همین دلیل آنان را پیشتاز عرضه این نظریه معرفی کرده ۀهمان نظری
اخوان الصفا، ابن مسکویه، بیرونی و » ش(.1388نکـ : میانداری، حسن. )بهار و تابستان بخشی از این مناقشات 

 .46-25 ،2و  1، ش متافیزیک ،«تکامل زیستی ۀنظری
« تکامل»  ۀاش در قرن هشتم از دنیا رفته است واژکه نویسنده اللغات کنزاین نکته راهم اضافه کنیم که در فرهنگ . 2

تکامل در زبان عربی که البته به معنایی غیر از اوولوشن استفاده  ۀدهد واژبه معنی تمام شدن آمده است و این نشان می
ف، محمد : ابن معروـ ) نک اند بوده استایرانیانی که با زبان عربی سروکار داشته شده است و احتماالً در دسترسمی

 ـ(. در منابع قرن نهم البته این کلمه نیامده و برای تمام کردن واژه التَکمیل آمده است. نک398، تابن عبدالخالق )بی
 (.29، 1333)(؛ نیز: جُرجانی، میر سید شریف 163، 1349) : دهار ، قاضی خان بدر محمد
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لهین است. گویی صدرا نوعی نگاه تکاملی را به معنای أهای صدرالمتو اینها برساخته
 طی کردن سیر کمال در موجودات در نظر داشته است. 

جموع در متون عربی شده است در م« تکامل»رغم اشاراتی که به برابرنهاد این به بر بنا
توان گفت برابرنهاد پرتواتر و محبوبی برای اوولوشن نزد اعراب نبوده است. احتماالً می

اند. در گان این واژه در فارسی نگاهی به متون ترکی عثمانی داشتهنخستین پیشنهادهنده
ند و تشتت اد اوولوشن برگزیدتکامل را به عنوان برابرنه ۀهمگان واژترکی عثمانی تقریباً 

م( از فرانسه 1905ق /1322)سامی، ش.  اینامهواژه بسیار کمتر از عربی است. آراء
ترین سندی است ق منتشر شده، قدیمی1318به ترکی، که طبق تاریخ مقدمه آن ابتدا در 

 ۀاند. در صفحوشن و معنای آن مطلع بودهاوول ۀدهد ترکان عثمانی از واژکه نشان می
( اشاره و نام شارل داروین به ترکی عثمانی ذکر شده Darwinismeبه داروینیزم ) 690

 نشو و نما و تکامل را ۀدو واژ Evolutionدر مدخل  1003است. همچنین در صفحه 
م تقریباً یروشناسان در ترکی عثمانی میبرای اوولوشن آورده است. وقتی به سراغ زیست

ان شویم. در تنها اثر تألیف شده به ترکی عثمانی که عنوتنها با برابرنهاد تکامل مواجه می
اشاره شده است « تکامل ۀنظری»م( دارد به 1913ق/ 1327)اِدهِم، صُبحی،  نیزمداروه

( و نویسنده که از مدرسان تاریخ طبیعی در مدارس نظامی و دارالفنون بوده، چند 22)
یز در این زمینه تألیف کرده است. آثار دیگری نیز به ترکی عثمانی وجود دارند کتاب ن

  1اند.که همگی از برابرنهاد تکامل بهره برده

 اسناد فارسیب( 
ویژه شناسان، بلکه عموماً توسط فعاالن سیاسی و بهداروین، نه توسط زیست ۀنظری

مرامنامه خورشیدی در  1290گرایش چپ وارد ایران شد. در سال  فعاالن سیاسی با
و « تکامل» از( ش1290ق./1328نام ))بی)عامیون(  سیاسی دموکرات ایران ۀفرق
(. از آنجا که این مرامنامه در تبریز به چاپ رسیده است احتمال 4رود )سخن می« ترقی»

 برده باشد زیاد است.  کاررا بهآنکه همنوا با ترکان عثمانی برابرنهاد تکامل 

                                            
تکامل استفاده کرده  ۀاز واژ 10 ۀم(. در چند فقره و از جمله در صفح1907) به عنوان نمونه: لوبون، گوستاو .1

تکامل را  ۀداروین اشاره شده در عنوان خودش واژ ۀق(. در این کتاب که به نظری1329است؛ نیز: انِجدِت، اِدهِم )
تکامل استفاده شده است؛ نیز:  ۀق(. در سراسر کتاب بارها از واژ1344آورده است؛ نیز: حصیرزاده، محمد الیف )

 ش(.1285م/1906ق/1324زاده، محمدامین )رسول
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های حزب که از روزنامه نوبهار، ۀالشعراء بهار در روزنامملک 1296سالدر 
اده تکامل استف ۀهای سوسیالیستی داشت، باز هم از واژدموکرات ایران بود و گرایش

ان همانند برخی نویسندگ داروین ۀاما نه برای اوولوشن. بهار برای توصیف نظری 1کند؛می
(. به 177-174، 1349: بهار، محمدتقی، ـ دهد )نکتطور را ترجیح می ۀواژ عرب 

تکامل و تطور مطرح شده است.  ۀرسد از همان ابتدای ورود بحث به ایران دوگاننظر می
( از قانون تکامل تدریجی و ترقی و تکامل نام برده 5دولتی ) ۀسال بعد در یک سالنام

ر ازنمایی از روح حاکم بدولتی ب ۀترقی در کنار تکامل در یک سالنام ۀواژ 2شده است.
ر صدر بریتانیای ع« پیشرفت»و « اوولوشن»مقاله خواهیم دید که  ۀ)در ادام زمان است

برای گردانندگان و اهدی بر این سخن آنکه ش .(ملکه ویکتوریا همراه هم بودند
اکبر سراج )سیدسراج(، سید/میر علی)تکامل سیاسی، ادبی و اخالقیِ  ۀنویسندگان نشری

شده، مراد از خورشیدی در تبریز چاپ می 1299ش(، که در سال 1299ق/1339)
-88، 1398: قاسمی، ـ تکامل همان ترقی و روبه کمال و پیشرفت داشتن است )نک

 ۀاژنوشته بارها از و دانشکده ۀ(. گفتنی است بهار در دو یادداشتی که برای مجل102
 تاریخافزون بر این، طبق گزارش او در کتاب  3کنار ترقی استفاده کرده است. تکامل در

ش( 1304تا  1302پنجم )( در مجلس شورای ملی دور 2/58) احزاب سیاسی
(. همچنین عیسی 1363، الشعراءبوده است )بهار، ملک« ملتکا»فراکسیونی با نام 

تکامل و ترقی را در جوار هم ای در همین دوران نیز در مقاله (3، 1297)بهار  صدیق
 برد.به کار می

 انجمن غیبی سوسیال دمکرات ۀه خارقانی، که نمایندوقتی سید اسداللّ 1300در سال 
که  فارسی اختصاصی ۀرسال( در نخستین 68، 1370 نام،:بیـ در تهران نیز بوده )نک

پردازد، برخالف سایر فعاالن سیاسی به عنوان ها مییک روحانی به رد آراء داروینی
گیرد برابرنهادی برای اوولوشن، نه از تکامل و تطور، بلکه از تحول و تبدل بهره می

                                            
ۀ مسلسل ، شمار83 ۀ، سال ششم، شمارنوبهارثیر آن در شعر(، أ)انقالب، تکامل، انحطاط و ت« سعدی کیست؟». 1

الشعراء بهار(، یکصد مقاله از ملک ۀ)مجموع یبهار و ادب فارس: ش. بازنشر در1296جدی )دی ماه(  19، 323
 .1351کوشش محمد گلبن، تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی، جلد اول، به
تکامل استفاده شده به قلم علی اصغر  ۀم(. گفتنی است این یادداشت که در آن از واژ1918ش/ 1297نام )بی. 2

 ت بوده است.محک
 118) ارتقاء و تکامل(، 115ش، 1297) ؛ نیز: بهار، م.(4و  2م، 1918ق/1336ش/1297): بهار،م. ـ نک. 3

 .()ناموس تکامل( 119)سیر تکامل(، و 
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رود، اما نه به عنوان کار میتکامل نیز به ۀ(. شایان ذکر است که در همان نوشته، واژ11)
ای عمومی به معنای کامل شدن. از نظر ای اوولوشن، بلکه به عنوان واژهبرابرنهادی بر

گزینی قابل تأمل است چون در حالی که فعاالن سیاسی تاریخی این تغییر منظر در واژه
خواِه مخالفِ دادند، یک روحانیِ سیاسیِ مشروطهچپ، تکامل و ترقی را ترجیح می

 برد.وش ندارد و از تحول و تبدل بهره میداروین ظاهراً بار مثبت این واژگان را خ

ای کمونیستی که از چاپ شده )نشریه فرهنگ ۀدر نشری 1304اثر بعدی که در سال 
( مجدداً برابرنهاد تکامل را برگزیده است 1شده استش در رشت منتشر می1298سال 
یابد یر منشتعلیم و تربیت  ۀ(. در همین سال یادداشتی در مجل81، 1304نام، خرداد )بی

که ضمن به دست دادن خبر وضع قانونی در ایالت تنسی ایاالت متحده امریکا در 
 «مبحث تکامل»،  Theory of evolutionداروین، در برابر  ۀممنوعیت تدریس نظری

در قالب  1305(. احمد فرامرزی در 54، 1304نام آبان و آذر را نهاده است )بی
ش، 1305کند )فرامرزی، احمد، شهریور و مهر اشاره می نشوء و ارتقاء ۀبه فلسف ایمقاله
351-355.) 

به دنبال برابرنهادی بوده است که نه مانند  1306احتماالً محمدعلی فروغی در 
های چپ باشد و نه مانند تحول و تبدلِ پیشنهادی خارقانی یادآور تکامل یادآور نگاه

 ۀسان یک سیاستمدار، از هم دیدگاه یک روحانی مخالف اوولوشن. در عین حال، به
کار عالوه، همچون فرامرزی، برابرنهاد مطلوبِ شمیل را نیز بهبرد و بهآنها نیز بهره می

ای که او در صفحه شانزده از نخستین رساله ش(.1306گیرد )فروغی، محمدعلی، می
را برای  «اءنشوء و ارتق»یا « تکامل ۀفلسف»در استانبول نوشته و منتشر کرده است معادل 

را برای ترانسفورمیسم پیشنهاد « تحول انواع موجودات»اوولوشن و همچنین معادل 
ز گرایی در استفاده اآورد نوعی کمالهفده می ۀکرده است و در توضیحی که در صفح

کند چند سال بعد قدری تعداد برابرنهادها را کم می رسد. البته فروغیتکامل به مشام می
در بخشی که به داروین  ش(1320)فروغی، محمد علی،  اروپاسیر حکمت در و در 

از چاپ دوم(. ترجیح  99استفاده کرده است )ص تکامل ۀپرداخته تنها یک مرتبه از واژ
بر آوردن کلماتی همچون تبدل انواع و تحول و ارتقاء موجودات بوده است  1320او در 
ای که در انتهای کتاب (. ضمن اینکه در فهرست اصطالحات علمی99و  98: ـ )نک

                                            
 (.1396: خسروپناه، محمدحسین )ـ این مجله و انجمن فرهنگ رشت نک ۀبار برای توضیح بیشتر در. 1
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(. 195آورده، در مقابل اوولوشن دو برابرنهاد تحول و تکامل را پیشنهاد کرده است )
 ۀداروین از واژ ۀفروغی شایان یادآوری است که او برای نظری ۀبار این نکته در

هر چند در پایان این  (98کند )اع ترجمه میا به تبدل انور ترانسفورمیسم استفاده و آن
در بخش مربوط به  البته بهار (.102بخش به تحول و ارتقاء موجودات هم اشاره دارد )

را  ن تحول و تکاملآورد و برای آاوولوشن را می ۀاو واژ ۀاسپنسر و برای توضیح فلسف
برد. با این توضیح میتوضیحات بارها از این واژه بهره  ۀ( و در ادام106نهد )پیش می
 ۀرسد که گویی او میان این دو برابرنهاد تفاوتی قائل است اما ناگاه در صفحبه نظر می

پندارد و اینجاست که ، قانون تحول و تکامل را همان نشوء و ارتقاء می108
 ۀشود او نیز مرز روشنی میان این واژگان نکشیده است؛ تا جایی که در صفحمیمشخص 

  دهد.ترانسفورمیزم و اوولوشنیزم، مذهب تحول تکاملی را قرار می برای 121

 1(290، 1306نام، دی ماه شود )بیبرابرنهاد تطور نیز وارد فارسی می1306سال  در
ها فعاالن سیاسی چپ کماکان به نحوی یکدست بر همان برابرنهاد اما طی آن سال

کنند ان جایگزین اصلیِ اوولشن تثبیت میو تقریباً آن را به عنو 2کنندتکامل پایفشاری می
های که در همین سال علی اصغر حکمت نیز که به لحاظ فکری تناسبی با نگرشتا جایی

 3(.586کند )استفاده می« اصول تکامل»چپ ندارد ضمن سخن از آراء اسپنسر از 
وزش متکامل توسط حکمت که چندین سال نیز وزیر معارف )آ ۀاحتماالً به کاربردن واژ

، امین 1321قدر زدوده بود که در سال تکامل را آن ۀو پرورش( بوده بار مارکسیتیِ واژ
تکامل ت پرداخها را که به اوولوشن میمیرهادی نخستین کتاب درسی مستقل دبیرستان

ش(. احتماالً ورود این واژه در 1321نام نهاد )میرهادی،  تدریجی موجودات زنده
                                            

 کند.نیز از ناموس تطور بحث می 654در صفحه  1308یازده فروردین سال  ۀتطور سخن گفته و در شمار ۀاز نظری. 1
قاضی، احمد ]تقی ارانی[  (؛22و  21ش، 1311) (؛ ارانی، ت]تقی[.97و  96ش، 1310ارانی، ت ]تقی[. ). 2

عرفان و اصول (؛ بازنشر در 127-109، 1313(؛ قاضی، احمد ]تقی ارانی[ )اردیبهشت 43-37، 1312)اسفند 
تا، از تکامل و قانون تکامل استفاده شده است. ارانی، تقی )بی 35و  34، 1322توده ایران،  ۀ، تهران: چاپخانمادی
داروینیسم، بشر را به دیالکتیک و تکامل »نوشته است:  76ۀ تکامل استفاده کرده و در صفح ۀ( از واژ52و  11

ر جایی گفته است که این سلسله مقاالت محصول ؛جمشید، ا. ] ایرج اسکندری د«موجودات زنده متوجه کرده است
 (.382-377، 1314([، )خرداد 283، 1397:احمدی، محمدعلی )ـ مشترک او و تقی ارانی بوده است. نک

 کتاب ۀحکمت این نکته گفتنی است که او در ترجم ۀبار ش(. در1306حکمت، علی اصغر ) بهمن و اسفند . 3
ه نشوء و ارتقاء و تحول موجودات بهره برده است. البت ۀفلسف ۀلی شمیل، از واژعربی شب ۀبوکنر آلمانی از روی ترجم

ش 1293این را هم باید در نظر بگیریم که طبق گفته خودش در پیشگفتار کتاب ) صفحه ب( او کتاب را ابتدا در 
چندان عجیب نیست به تعویق انداخته است، از این رو  1354ترجمه کرده و چاپ آن را با توجه به شرایط تا سال 

 (.1354: بوکنر، لودویک )ـ که او همان عنوان عربی را برای ترجمه برگزیده باشد. نک
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آن در ذهن خواص و عموم به عنوان جایگزین اصلی  های درسی در تثبیتکتاب
 اوولشن، نقشی اساسی داشت.

کند از آغاز می 1323زمانی که محمود بهزاد نگارش و ترجمه در این حیطه را در 
وقتی  ،1352ها بعد، در ش(. هر چند سال1323برد )بهزاد، همین برابرنهاد بهره می

کند اس میاحس داروینیسم و تکاملپ ششم یابد، در چاکار ایشان پختگی بیشتری می
 15 ۀاین در صفح بر ش( بنا 1352که تکامل برابرنهاد مناسبی نبوده است )بهزاد، 

ن های معنایی آن سخکژتابی ۀبار آورد و درتکامل می ۀواژ ۀبار چاپ ششم توضیحی در
گوید. به باور بهزاد معنای تکامل در اینجا همان تحول و تبدل است و نباید نوعی می

بدیلی با توجه به اینکه بهزاد جایگاه بی گرایی یا کامل شدن از آن برداشت شود.کمال
ر از یشناسی کشور داشته است از این تاریخ به بعد، به احتمال بسیار به تأثدر زیست

د جدیدی ش ۀتذکرات وی، بحث پیرامون مناسب نبودن برابرنهاد تکامل وارد مرحل
البته همان طور که  تکامل بهره گرفتند. ۀهرچند که عموماً همچون خود بهزاد از واژ

دید.  منشاء انواعهای خواهد آمد دلیل دیگر ماندگاری تکامل را باید در ترجمه
یی تکامل به عنوان برابرنهادی برای اوولوشن نباید تشخیص بهزاد را در کژتابی معنا

ای عالمانه با نام مقاله 1332تأمالت شخصی وی دانست زیرا در سال  ۀتنها نتیج
رسد که این تردید را با وضوح تمام شرح توسط محمدباقر هوشیار به چاپ می« تکامل»

ی هایبین نوشته در این مقاله گفتتوان می (.98-69ش، 1332دهد )هوشیار، مهر می
. در این ها استترینداروین نوشته شده، تا زمان خود، از دقیق ۀنظری بارۀکه در 

حق »، «تکامل طبیعی»، «تعریف تکامل»یادداشت نسبتاً مفصل از موضوعاتی چون 
تکامل در نظر »، «حد نظریات راجع به تکامل نوع»، «بحث تکامل در علوم طبیعی

سخن به میان آمده است. گفتنی است نویسنده در توضیحی « اسپنسر و انتقاد بر آن
دهد. تکامل نیز نکاتی به دست می ۀواژ ۀبار مقدماتی که در آغاز سخن آورده است در

های انگلیسی و فرانسه معنایی دارد که با تکامل چندان وی اولوسیون در زبان ۀبه گفت
درآورده انتخاب اصطالح مندر این مورد از »دهد قابل جمع نیست اما او ترجیح می

کند تا خرده روشنبرد و معنی آن را خردهکار هدوری جسته، همان کلمه تکامل را ب
 (69« )که به مفهوم اولوسیون و معنی فرنگی و علمی این لفظ نزدیک گردد.جایی

برویم خواهیم دید عباس شوقی در چاپ نخست  منشا انواعوقتی به سراغ مترجمان 
کتاب بهره  ۀتکامل در مقدم ۀشود از واژبه شکلی ناقص چاپ می 1318کتاب که در 
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و در بار دوم که آن را «( ز»، 1318گیرد )روبرت داروین، چالز] چارلز[، فروردین می
برای اوولوشن در ش( 1351، کند )داروین، ]چارلز[تر و در یازده فصل چاپ میکامل
 1«تکامل تدریجی» ،351 ۀد و در صفحگزینرا برمی «نشوء و تطور»ترکیب  350 ۀصفح

های ، که آشکارا گرایش2منشاء انواعنهد. نورالدین فرهیخته، دیگر مترجم می را پیش
 ۀ( و همچنین از مقال3-1) منشاء انواع مارکسیستی داشته و این موضوع از مقدمه او بر

تئوریک نشریه »( که 38-29، 1358، فروردین )فرهیخته اندیشه ۀاو که در مجل
خود  ۀاش در ترجمسنت فعاالن چپ نسل گذشته ۀآید، در ادامبوده برمی« مارکسیستی

رای اوولوشن برابرنهادهای تکامل و تکامل تدریجی و آرام را ب منشاء انواع،از 
تکامل موجودات و اصل »به  534 ۀ(. نیز در صفح580، 1357، گزیند )داروینبرمی

پردازان هها برخی نظریقابل توجه آنکه در این سال ۀکتاشاره کرده است. ن« بزرگ تکامل
با گرایش چپ نیز، ازجمله احسان طبری، ضمن آنکه کماکان از برابرنهاد تکامل بهره 

گوید ش(. طبری می1358، ایی واژه نیز اشاره دارند )طبریبرند اما به کژتابی معنمی
تکامل » افزایدو می« ترجمه کرد توان بسط، رشد و گسترش نیزاین واژه را در فارسی می»

ه کند که گویا این بسط و رشد حتماً باید پیشروندبه خودی خود این اشتباه را تولید می
های جایگزین (. البته معادل37« )هم باشد و حال آنکه مقصود پیشرونده بودن نیست

 همچنین در 3برد.رسند و خود او نیز از آنها بهره نمیپیشنهادی او مناسب به نظر نمی

                                            
1. Gradual evolution  

. همچنین گفتنی است که همین ترکیب منشا انواع نیز ترکیبی است که از سمت ترکان عثمانی به زبان فارسی آمده 2
 (.43و41، م1913ق/ 1327: اِدهِم، صُبحی )ـ است. نک

یت است بیند از این نظر حائز اهماین نکته که طبری با وجود تعلق خاطر به مارکسیسم اوولوشن را پیشرونده نمی. 3
اند اشتههای سوسیالیستی داند که گرایشآوری مانند استفن جی گولد وجود داشتهشناسان نامکه در غرب نیز زیست

 ۀدهای سیاسی چپ را همایند وجه پیشرونند. به عبارتی نباید تعلق به نگاهدیددار نمیاوولوشن را پیشرونده و جهت
های ایرانی چنین بوده است. اینکه موضع خود اوولوشن درنظر گرفت هر چند که در ابتدا عموماً در میان مارکسیست

س انگلس و مارکحاضر است اما اولین واکنش  ۀداروین چه بوده است خارج از موضوع مقال ۀمارکس نسبت به نظری
ا به باوری را همراستاست. و اگر غایت« باوریغایت»قاطع داروین به  ۀکتاب داروین تمجید ایشان از ضرب ۀبار در

رداشتی باوران بریتانیایی، بداری اوولوشن ببینیم باید بگوییم مارکس و انگلس نیز، برخالف پیشرفتجهت
 . (2020ایرز، سباورانه دانستن مارکسیسم ببینید عنوان نقدی بر پیشرفتبه ) اندداروین داشته ۀدار از نظریغیرجهت
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هایی از توان رگهسازمان مجاهدین خلق که تمایالت مارکسیستی داشتند نیز می ۀبار
 1چنین نگاهی به تکامل را دید.

شناسی و دیگر متون مرتبط با لفان زیادی متونی در زیستؤزین پس مترجمان و م
ترین حجم زاده بیشدر این میان عبدالحسین وهاب 2اوولوشن را ترجمه و تالیف کردند.

متون تخصصی را در این مورد منتشر کرده و به نحوی یکدست در تمامی آثار خود 
البته در این بین عالوه بر  3.ه استبرابرنهاد تکامل را بر دیگر برابرنهادها ترجیح داد

تطور، که قبالً در عربی معرفی شده بود، دو معادل دیگر نیز معرفی شدند که یکی از آنها 
های اخیر به عنوان رقیبی برای تکامل طرح به مرور در سال اما دیگری مقبول نیفتاد

 ۀشده است. اولی را عبدالکریم سروش معرفی کرد او ضمن برشمردن اشکاالت واژ
 ۀ(. گفتنی است واژ59، 1358، است )سروش را پیشنهاد کرده« دنبرآم»تکامل، کلمه 

. »..به نحوی به دست داده است:  سیرحکمت در اروپاتر فروغی در برآمدن را پیش
از جلد سوم،  98«. )آیندبرمییابند و از یکدیگر نماید که انواع تبدیل میچنین می

 چاپ صفی علیشاه(. 

شناسی شناس و عضو کمیسیون زمینعبدالکریم قریب، زمینظاهراً  برابر نهاد دوم را
 ای )قریب، مرداد والهفرهنگستان دوم زبان فارسی، عرضه کرده است. در پانوشت مق

تر به معنی تحول و پیچیده»گوید اوولوشن ( در شرح اوولوشن می292، 1360شهریور 
شدن ساختار ماده اعم از موجودات زنده وغیرزنده است و معنی کامل شدن از آن استفاده 

تکامل  تر ازمفهوم« دیگرشدن»و « دیگرگشتن»را به معنای « فرگشت»ۀ و واژ« شودنمی
چند « فرگشت» ۀواژ ۀپیشین ۀبار عنوان برابرنهادی برای اوولوشن دانسته است. دربه 

نظر گرفته  شن درونکته گفتنی است. گویا این واژه پیش از آنکه برابرنهادی برای اوول
(. داریوش 226، 1348، نای تحول کاربرد داشته است )کیاشود در زبان فارسی به مع

این واژه را به کار برده  ها و مفهوم فرهنگفتعری آشوری در ویراست دوم کتاب

                                            
نیست  ه(. ذکر این نکته در اینجا خالی از فاید1358(؛ نیز: رجوی، مسعود )زمستان 1357) : حنیفی، الف.ـ نک. 1

یدند آن را کوشتکاملی داروین، می ۀها به دلیل تمایالت مذهبی خودشان، ضمن پذیرش اصول کلی نظریکه این گروه
 زدند.های مارکسیستی و اسالمی نزدیک کنند و گاه در این مسیر دست به تأویالتی هم مینحوی با داده به
[(؛ 1355]2535: رودز، فرانک اچ.تی. )ـ ها منتشر شده است. نکمشخصاً دو کتاب با عنوان تکامل در این سال. 2

 (.1357اوژه، گانتر )
اند و در نهایت همان تکامل را برای های اوولوشن هم سخن گفتهسازیمعادل ۀبار ی درکوتاه ۀایشان در مقدم. 3

 (.1391: ریدلی، مارک )ـ اند. نکپرهیز از اغتشاش زبانی به کار برده



 45/«اوولوشن»موردی  ۀهای علمی: مطالعسازیتأملی در واژه

( و سپس در ویراست سوم آن اشاره کرده که این واژه از 111و  102، 1357، )آشوری
ده است ی اوولوشن ساخته شالتین ۀهای فرهنگستان دوم بوده و با توجه به ریشبرساخته
ت ن بهره برده اساز آ نیز تاریخ فلسفهجلد هفتم  ۀ(. وی در ترجم153، 1381، )آشوری

دهد این واژه را بر سایر برابرنهادها ترجیح ( این نشان می391، 1367، )کاپلستون
ه برای ک واژگان فلسفه و علوم اجتماعی دهد. البته این را هم بیفزاییم که او در کتابمی

شر منت -یعنی پیش از همه منابعی که تاکنون از او نام بردیم- 1355بار اول در سال 
ش[، 1355]2535آورد )آشوری، است در برابر اوولوشن از فرگشت نامی نمیشده 
98.) 

 خالصه
ر از تو سپس یک. در عربی در متون اولیه اغلب از ترکیب النشوء و االرتقاء

ای شاخص زبان عربی بر ۀشده است. واژکلمات تطور، تحول و تبدل استفاده می
 اوولوشن کلمه نشوء و ارتقاء است.

ناد ترکی عثمانی، برابرنهاد اصلی تکامل است. گاهی از واژگانی دو. در اس
 شود. همچون نشو و نما و تحول نیز نشانی دیده می

بیشتر در ریاضیات و به معنای انتگرال استفاده  تکامل ۀسه. در زبان عربی از واژ
کار گرفته شود و تنها در آثار محدودی به معنای زیستی و معادل اوولوشن بهمی

اعراب  ۀست اما برساختاشده است. هر چند این واژه در اصل و ریشه عربی 
 اش را با اوولوشن باید به حساب ترکان عثمانی گذاشت.نیست و برابرسازی

زمان با مبارزات سیاسی و در جهان ترکان عثمانی، هم تکاملچهار. کاربرد کلمه 
جنگ جهانی اول که مصادف با  جویانه آنها و حوالیخواهانه و ترقیآزادی

فروپاشی امپراتوری عثمانی است، شیوع بیشتری یافت و اغلب کسانی که چنین 
اند از مبارزان سیاسی و طرفداران ترقی و لیف کردهأهایی نوشته یا تکتاب

شواهد  ۀگیریم که بر پایپیشرفت و آزادی بودند؛ از این رو، چنین نتیجه می
فهمیدند؛ خواهی را میجویی و ترقین واژه همان کمالتوان گفت آنان از ایمی

ها و متون ایدئولوژیک آنان بیشترین ها و بیانیهمعنایی که در عنوان روزنامه
 کاربرد را داشت.



 1400 بهار و تابستان، 1، شمارۀ 19، دورۀ تاریخ علم/ 46

پنج. در زبان فارسی بسته به اینکه چه متنی و از کدام یک از همسایگان ایران 
آنچه در جهان  ۀواقع همترجمه شده باشد واژگان مختلفی وارد شده است. در

عرب و ترکان عثمانی دیدیم به نوعی به زبان فارسی سرازیر شد. البته شایان ذکر 
ی نوشته های عربهایی که توسط علمای مذهبی و با نگاه به کتاباست که در متن

وی بینیم و در متونی که از ساوولوشن را می ۀهای عربیِ واژشد، بیشتر برابرنهاده
که گفته تکامل ) ۀی و قفقاز توسط روشنفکران ایرانی آورده شده واژترکان عثمان

. باید شودهاست( بیشتر دیده میی ترکشد گرچه در اصل عربی ست اما ساخته
شان تکامل در متون فارسی ن ۀاستفاده از واژ ۀبر این نکته تأکید شود که غلب

ند و ماندگار پیدا ک دهد این کلمه توانسته سازش بیشتری نسبت به رقیبان خودمی
  1شود.

 دشونها که در فضای عمومی له یا علیه برابرنهادهای مختار عرضه میبرخی استدالل
نند عموماً کشناسانی که امروزه در ایران از یکی از برابرنهادهای پیشنهادی دفاع میزیست
خود از  سیاسی و اجتماعی یاد شده در باال کاری ندارند و معموالً در دفاع ۀبه سبق

های جاست قبل از آنکه به برخی تدقیقبرند. بهشناختی بهره میهای زیستاستدالل
ی که هایفلسفی پیرامون موضوع وارد شویم نگاهی اجمالی بیندازیم به اهم استدالل

ها له یا علیِه توانند عرضه کنند. معموالً این استداللاند یا میایشان عرضه کرده
 شوند. اوولوشن عرضه می داریِ فرایندِجهت

ه جلو ییرات تکاملی نه رو بشود، تغمطابق یک برداشت عمومی که بسیار شنیده می
نه رو به عقب؛ چون اصالً جهتی ندارند که جلو یا عقب باشد. در این معنا اصرار  دارند

برجایگزین کردن تکامل با فرگشت، غلطی به جای غلط دیگر، و نابجاست. مطابق این 
های هتوانند به برخی داد، تطور جایگزین مناسبی است. اما مخالفان این نگاه میقرائت

گویند نخستین موجودات جاندارِ ظاهر شده بر علمی ارجاع دهند. به عنوان نمونه می
( بسیار ساده 885-869روی زمین در حدود سه و نیم بیلیون سال پیش )اسکوف، 

                                            
ر گرای ایرانی از اواخفراوان در متون سیاسی توسط احزاب چپ ۀشک در اثرِ استفاداین سازش و ماندگاری بی .1

خرتر، از جمله در سازمان مجاهدین خلق، بوده است و با تأثیرپذیری أهای متقاجار تا حزب توده و مارکسیست ۀدور
آید اولین طور که از اسناد برمیهای قفقاز که با روسیه ارتباط داشتند. هماناز فعاالن سیاسی عثمانی و سوسیالیست

ای که ه شده از این واژه استفاده کرده است، همان کلمهش نوشت1290سند سیاسی سوسیالیستی فارسی که در حوالی 
شد. نیز در ترجمه کم به فضای فکری ایرانیان وارد میهای ترکی به تواتر رسیده بود و کمها و کتابتر در روزنامهپیش

 تکامل استفاده شده است. ۀهای مارکسیستی داشته واژنورالدین فرهیخته که گرایش
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اند. وجود آمدههها بها و انسانی درختان و فیلاند و امروزه موجوداتی به پیچیدگبوده
نونده تکامل برای ش ۀ، که واژاین بدان معناست که برای این فهمِ صرفاً شهودی از نظریه

دارد )و مطابق آن تکامل جهتی از سادگی به پیچیدگی دارد( شواهد تجربی نیز در دست 
کامل ت ۀ. پس از این منظر واژاین شهود رایج مبتنی بر شواهد علمی است بر است و بنا

عموماً سه ایراد را  تکامل ۀکارگیری واژبسیار هم بامسما است. در مقابل، مخالفانِ به
 دانند.به این فهم وارد می

ایراد نخست آن است که بر خالف دعوی ذکر شده این شهودهای عرفی تأیید علمی 
باید کنار نهاده شود. اگر گرایش های علمی را با خود همراه ندارد و در مقابل استدالل

داشت باید طی سه و نیم بیلیون سال گذشته، که زمانی کافی تر شدن وجود میبه پیچیده
 ۀکه در حال حاضر کماکان عمدشدند در حالیاست، تمامی موجودات پیچیده می

دهند. فقط به عنوان یک سلولی شکل میزمین را موجودات تک ۀحیات بر روی کر
ه شود کر نظر آورید که هر کدام از ما یک ارگانیسم هستیم. اما تخمین زده مینمونه د

کنند تا حدود سه برابر تعداد هایی که با هر کدام از ما زندگی میسلولیتعداد تک
اند. مطابق برابر را گفته 10های دیگر از یک برابر تا تخمین 1سلولهای بدن ماست.

یعنی حداقل به  2تریلیون سلول است. 37بدن ما حدود های تخمینی دیگر، تعداد سلول
ریلیون دانیم، یکصد تتر از باکتری میازای هر ارگانیسمی مثل انسان، که آن را پیچیده

دانیم، وجود دارد. این در حالی است که عموم تک سلولی، که آن را ساده می
د و به میزبانی نیاز ها زندگی آزاد دارنها و خشکیهای موجود در اقیانوسسلولیتک

د آغاز زمین کماکان همانن ۀندارند. یعنی، به بیان آماری، تقریباً تمامی حیات بر روی کر
قط محورانه است که فهای ساده است. این نگاهی انسانسلولیپیدایی حیات شامل تک

 نهومو ساپینس ختم شده است. به ازاء ای ۀبه آن شاخه از اوولوشن توجه دارد که به گون
اند. اتخاذ دیگر وجود دارند که کماکان تک سلولی مانده ۀها شاخشاخه، میلیون

کارگیری برابرنهاد کند. بهرویکردی آماری، وجود گرایش به پیچیدگی را تأیید نمی
که کند، درحالیها به انسان را در ذهن مخاطب متبادر میسلولیتکامل، گذار از تک

 هایسلولیها نیز به همان تکدارد. تمامی سرشاخه درختِ تکامل میلیاردها سرشاخه
ت را طی ها مسیر متفاوگردند که تریلیوننخستینِ سه و نیم بیلیون سال پیش باز می

                                            
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Human_microbiome 
2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23829164 
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ها مسیر تا زمان حال تداوم اند؛ تنها میلیوناند و عمدتاً در زمانی منقرض شدهکرده
یِع نسان انجامیده است. این تصور شاها مسیر باقی مانده به اآن میلیون یکی ازاند. داشته

گوید تنها یک مسیر تکاملی اصلی وجود دارد المارکی از اوولوشن نادرست است، که می
 اند. انجامد و سایر مسیرها انحراف از مسیر اصلیکه به انسان می

امل با تک ۀکنند این است که واژایراد دومی که مخالفان برابرنهاد تکامل عرضه می
که موجودی مانند موشِ کور با آورد مبنی بر اینفهمی دیگری را به همراه میخود کج

نگاه  که ازضعیف شدن قدرتِ بینایی مسیرِ تکاملیِ وارونه را طی کرده است. درحالی
مختلف  ۀهای دو شاخشناس، موشِ کور و موشِ معمولی هر دو سرشاخهیک زیست

یم دانتر نیست. امروزه مییافتهکاملای از دیگری تاند و هیچ سرشاخهدرخت حیات
اما  ای بسیار بسیار شایع در جهان زیستی استها پدیدهتحلیل رفتن و از بین رفتن اندام

گیرد نپرداختن به آن در مدارس است )جانسون و دلیل آنکه کمتر مورد توجه قرار می
اه شایع تدریس اوولوشن در مدارس باعث شده است نگ ۀنحو (.138-128 1،دیگران

و عرفی المارکی به اوولوشن کماکان باقی بماند. حتی این نگاه در برخی متخصصان که 
رسانند وجود دارد، های معتبر علمی به چاپ میمقاالت تخصصی تکامل را در ژورنال

با  در مقاالت علمی ایشان« ترپایین»و « باالتر»هایی مانند جانوران یا گیاهان و استعاره
 2ی،مانند )ریگاتو و مینگلشوند و از نگاه داوران مقاله نیز پنهان میظاهر می تواتر زیادی

1-6.) 

ت که کنند این اسایراد سومی که مخالفان به کار گیری برابرنهادِ تکامل عرضه می
یافتگی )به معنای بهترشدن( توان از تکاملحتی طی زمان در یک شاخه نیز نمی

ار هم فهمی دیگری است که بسیسخن گفت. این کجاش موجودی نسبت به زمان گذشته
عنای تر )به میافتهتر خود تکاملهای بزرگ امروز از نیاکان کوچکشایع است. اسب

اقی تر بودند، اما باقی ماندند و آزمونِ ببهتر( نیستند. نیاکان اسبان امروز، گرچه کوچک
چون امروزه اسالف آنها را  ماندنِ طی چند میلیون سال بعد را عمالً پشت سر گذاشتند؛

های امروز ممکن است در عمل موفق نشوند این آزمون که اسب حالی بینیم. درزنده می
تعامل با محیط زیست توسط آن  ۀسر گذارند و منقرض شوند. به عبارتی نحورا پشت

این  رب ها سال نشان داده است. بناتر، عماًل موفقیت خود را طی میلیوننیاکان کوچک
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تی در درون یک گونه نیز نباید از تکامل، به معنای بهتر شدن، سخن گفت. هرچند ح
ه در اند چرا کوجود نیامدهها با صرف برابرنهاد تکامل برای اوولوشن بهفهمیاین کج

ها را با دشواری بیشتری فهمیتکامل اصالح این کج ۀغرب نیز وجود دارند، اما واژ
 کند. روبرو می

شناسان آنچه را در اشاره شد و در ادامه نیز خواهد آمد برخی زیستطور که همان
 دانند. جدا از اشاره به افزایش پیچیدگی،فهمی نمینامیدیم اصالً کج« کج فهمی»اینجا 
 دهند باور به وجود جهتای که طرفداران حفظ برابرنهاد تکامل ارائه میترین دعویمهم

الً کام ۀکنند در دو دستین دعوی را مطرح میدر فرایند اوولوشن است. کسانی که ا
های اند و عمدتاً افرادی با نگرهنخست از زمان داروین وجود داشته ۀاند. دستمتفاوت

پسندند. الهیاتی به علم هستند که در اینجا نیز خوانشی الهیاتی از تکامل زیستی را می
 تواند مبناییدارد اما نمی الهیاتِ طبیعی ۀهایی در حوزآراء این دسته هرچند جذابیت

های تبیین ۀشناسی به عنوان علمی تجربی باشد زیرا در حیطگیری در زیستبرای تصمیم
دوم  ۀتوان از هستومندهای فراطبیعی بهره جست. اما دستعلوم تجربی نمی

کنند. دازی میپرشناسی تکاملی نظریهشناسانی پیشرو هستند که در مرزهای زیستزیست
شناسی نیز افرادی در خود زیست 2و نوالمارکیسم 1ژنتیکش هرچه بیشتر اپیبا گستر

ای را برابرنهاد بهتری بر« تکامل»دار دیدند، و پیرو آن، پیدا شدند که اوولوشن را جهت
دار دانند. بررسی این احتمال را باید به آینده سپرد و دید که آیا تفاسیر جهتاوولوشن می

تر از این خواهند شد یا خیر. اما در ادامه خواهیم دید که حتی دارل ریشهاز فرایند تکام
 صاحب شناسِقبل از پیدایی مباحث جدیدی که در نوالمارکیسم مطرح شده است زیست

راحت تلفیق نوین نیز به ص ۀنامی همچون ژولین هاکسلی، به عنوان یکی از معماران نظری
فردی همچون ریچارد داکینز هم بر خوانش  و داری فرایند اوولوشن دفاع کردهاز جهت

 او صحه گذارده است. 

 داری اوولوشن از داروین تاکنونبحث جهت ۀنگاهی اجمالی به تاریخچ

فارسی نیست. به عبارتی تنها مقدار کمی از  ۀاوولوشن ویژ ۀهای پیرامون نظریفهمیکج
بنیادی  ۀدامه خواهیم دید ریشگردد و در اها باز میها به نامناسب بودن برابرنهادفهمیکج
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های متفاوت از روند اوولوشن بسیاری از ابهامات را باید در خودِ نظریه و خوانش
 ردیابی کرد.

گیری جنبش مشروطه با شعار زمان است با شکلتکامل به ایران هم ۀورود نظری
یت لزمان گسترش آراء مارکسیستی توسط برخی از روشنفکران که هم کطلبی و همترقی

دهنگان نظریه در ایران بودند. دیدند و هم جزو اولین گسترشتاریخ را پیشرونده می
ی داروین در ایران ربطی به نگرش سیاس ۀها با نظریها و مخالفتاینکه نخستین موافقت

هی نیز های مشابکند از آن جهت قابل توجه است که ارتباطو ایدئولوژیک افراد پیدا می
سترش داروین و گ ۀگیری نظریالماراک با انقالب فرانسه، شکل ۀگیری نظریدر شکل

واهانه خداروین به آمریکا و جنبش ترقی ۀمفهوم پیشرفت در بریتانیا، و ورود نظری
(progressivismدر آن کشور دیده می )های توانند ذیل پژوهششود. این روابط می

ایانه بر مبنای رقابت در بازار گرهای پیشرفتای بررسی شوند. همسویی نگاهجداگانه
های شناسان تکاملی قرن بیستم با گرایشآزاد در آمریکا باعث شد که برخی از زیست

چپ سیاسی، به عنوان نمونه استفن جی گولد، برخالف طرفداران مارکسیسم در ایران، 
آراء ن که تالئم میا. اینمخالفت کننداوولوشن  بارۀباورانه در های پیشرفتبا قرائت

ه حاضر است. اما به نحوی کلی ب ۀسیاسی و علمی دانشمندان سنجیده شود فراتر از مقال
کنیم و شاید متناظر با چنین ارتباطی بوده است که از زمان داروین چنین ارتباطی اشاره می

دهد یا می رخ« تکاملی»تا کنون این بحث که آیا در فرایند اوولوشن جهتی دنبال شده و 
 مواجه هستیم همواره محل بحث بوده است.« تطور»دگرگونی و با  صرفاً

 1( از قرن هجدهم در اروپا رایج شد )میک لنگ،progressمفهوم پیشرفت )
رفتند. گمعرفت هر فرد در نظر می ۀپیشرفت را در محدود (. تا قبل از این تاریخ2021

ی خود هار دانستهتدریج دیک فرد خاص با گذر زمان و با مطالعه و پژوهش بیشتر به
رند مفهومی تهای قبلی پیشرفتهباور که نسل کنونی از نسل کند اما اینشرفت مییپ

های منسجم اوولوشن نیز در ها بود. جالب آنکه نخستین نظریهناشناخته برای انسان
همین فضای تاریخی در فرانسه ظهور پیدا کردند و در انتهای قرن هجدهم و ابتدای قرن 

 های المارک به جهان علم عرضه شدند. نوشته نوزدهم با
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زمان وقتی آدام اسمیت اسکاتلندی مبانی نظری جوامع تجاری را معرفی کرد هم
ها شادتر خواهند بود نیز بیان کرد و میان تردید خود را از اینکه در چنین جوامعی انسان

(. 318-309 1ها تفاوت قائل شد )راسموسن،رشد اقتصادی و افزایش شادکامی انسان
ی پیشرفت در جوامع های خود را دربارهژاک روسو نیز تردیدهمزمان در فرانسه ژان

ت مخالف« پیشرفت»این از همان آغاز پیدایی مفهوم  بر (. بنا1999 2اعالم کرد )روسو،
با آن و توهم دانستن آن در سطح اجتماعی وجود داشته است. از آنجا که علوم نیز 

گیرند )به عنوان شوند وام میرا از جوامعی که در آنها ظاهر میهای خود استعاره
و  : صمدی، بهارـ برگرفته از اجتماع در علم نک ۀهایی تاریخی از نقش استعارنمونه

گذارند همتای این دو نظرِ موافق و (. و در مقابل بر جوامع نیز اثر می1395تابستان 
نِ پیشرفت در جهان زیستی نیز از مخالفِ پیشرفت در سطح اجتماعی، بحث پیرامو

داروین مطرح بوده است. ممکن است گمان کنیم که علومی  ۀهمان ابتدای معرفی نظری
اند. نمایدهد بازمیشناسی، به نحوی عینی آنچه را در جهان طبیعت رخ میمانند زیست

هر چند هدف دانشمندان همین است اما برای بازنمایی جهان، در عمل، واژگان و 
گیرند که همراه خود ممکن است بار معنایی هایی را از زندگی روزمره وام میتعارهاس

 1795عنوان نمونه کندرسه در کنند. بهرایج در کاربرد زندگی روزمره را به علم منتقل 
وضوح از کارآمدی قانون آلی کمال یافتن یا زوال یافتن اعضاء بدن در جهان اجتماعی به

در همین راستا اگر دانشمندی در سطح  (.51-28 3ن،گوید )سیمپسوسخن می
اجتماعی به وجود پیشرفت در جامعه اعتقاد داشته باشد احتمال آنکه فرایند تکامل 

ت یابد؛ و در مسیر عکس ممکن اسدار و پیشرونده ببیند فزونی میزیستی را نیز جهت
دانشمندِ مخالفِ های اجتماعی بهره گیرد. های زیستی در توصیف پدیدهاز استعاره

پیشرفت در جامعه نیز احتماالً، در مسیر خالف این رأی، با پیشرفت در جهان زیستی 
کسی به پیشرفت در اجتماع اعتقاد  مخالف خواهد بود. )البته کامالً ممکن است که

تالف هایی از اخداشته باشد اما بارکردن آن به جهان زیستی را نپذیرد.( جا دارد به نمونه
 شناسان نام آشنا ذکر کنیم.داری اوولوشن در میان برخی از زیسترامون جهتنظر پی
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و اصطالح  1کنداوولوشن استفاده نمی ۀ، از واژمنشا انواعداروین در چاپ اول 
گزیند که بسیار با تطور همخوان است. اما به مرور را برمی 2«انشقاق همراه با تغییر»

ویژه به اطرافیانش ۀبرد بلکه متأثر از حلقا به کار میاوولوشن ر ۀزمان نه تنها داروین واژ
و در  کندداری تکامل ادا میجهت ۀمتأثر از اسپنسر و توماس هاکسلی سخنانی در بار

 شود. تر میاواخر عمر نیز چنین نگاه المارکی در آراءش پررنگ

پیشرفت در فرایند اوولوشن چه بوده است، محل  ۀبار اینکه نظر دقیق داروین در
 هایقولشناسی است. از علل این اختالف نظر وجود نقلنظر مورخان زیستاختالف

 های متعارضقولهای خود داروین است. شاناهان به برخی از این نقلمتعارض در گفته
 ۀودات زندگوید موج( از یک سو داروین می172، 1999 3کند. )شاناهان،اشاره می

اند هر نسل پیاپی در تاریخ حیات در مسابقه برای حیات پیشینیان خود را شکست داده
توان د میگویدر نردبان طبیعت دارند؛ و در جایی دیگر می باالتریاین جایگاه  بر و بنا

ترین تفاوت میان آنها ها، حتی کوچکتنوع ۀگفت انتخاب طبیعی هر روز و ساعت هم
دهد؛ و می ارتقاءکند و را حفظ میها خوبکند و را طرد میبدها کند و را واکاوی می

گوید پس از تأملی طوالنی به این رأی رسیده است که هیچ گرایش از سوی دیگر می
شناسی سوی دوم این وجود ندارد. عموماً مورخان زیست پیشرونده ۀتوسعدرونی برای 

شناسی، نام زیستکنند. به عنوان نمونه پیتر باولر، از مورخان بهسخنان را برجسته می
ی رایج در زمان خود که اجتماع را باورانهمعتقد است داروین برخالف اعتقاد پیشرفت

 4ر،د اوولوشن باور نداشت )باولدیدند به پیشرفت در فرایندر کل در حال پیشرفت می
گوید داروین (؛ و ارنست مایر نیز همسو با این نظر می1999به نقل از شاناهان  1986

ونه ی اوولوشن آگاه بود و وجود هرگطلبانهناپذیر و فرصتبینیهای پیشکامالً از جنبه
از شاناهان ، به نقل 1982 5کرد )مایر،قانون پیشرفت از ناکامل به کامل را رّد می

اینکه چگونه فضای سیاسی و اجتماعی زمان  ۀبار های زیادی در(. پژوهش1999
م شده آن تأثیر داشته انجا ۀبار سخن گفتن او در ۀداروین در صورتبندی نظریه و بر نحو

                                            
بوده که البته به معنایی غیر از اصطالح  evolvedالبته شایان ذکر است که آخرین کلمه کتاب در نوبت اول واژه . 1

evolution .استفاده شده است 
2. Dissent with modification 
3. T. Shanahan 

4. P. J. Bowler 
5. E. Mayr 
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هایی نیز به طور ویژه در رابطه با ارتباط ( و پژوهش167-143 1است )رادیک،
ظریه داروین و دیگر طرفداران بعدی ن ۀماعی در اندیشپیشرفت زیستی با پیشرفت اجت

های ها وجود ابهام در اندیشه(. در عموم این پژوهش2009صورت گرفته است )روس، 
داروین در این مورد قابل ردیابی است. این ابهام نه تنها با گذر زمان رفع نشد بلکه 

ان به ند. تیموتی شاناهشناسان قرن بیستم را به دو کمپ متعارض راترین زیستبزرگ
ها به اختالف نظران جولین هاکسلی و جی. جی. سیمسون ای از این تعارضعنوان نمونه

کند در اواسط قرن بیستم و اختالف نظرات گولد و داوکینز در اواخر قرن بیستم اشاره می
(. اختالف ایشان بیش از آنکه اختالف نظر در مورد 174-171، 1999)شاناهان، 

داری اوولوشن باشد اختالف بر سر این است که جدای اینکه جهت ۀبار اروین درباور د
 اندیشیده است آیا واقعاً فرایند اوولوشن پیشرونده است یا نه. داروین چگونه می

 ۀنوشاسی قرن بیستم جولین هاکسلی )دو تن از بنیانگذاران تلفیق نوین در زیست
اند. هاکسلی همانند پدربزرگ خود فرایند توماس هاکسلی( و جی.جی. سیمسون بوده

مسو ه های سیاسی پدربزرگشدید )که با گرایشدار و پیشرونده میاوولوشن را جهت
دانست. در بود( و سیمسون به جِدّ مخالف این سخن بود و آن را نظری غیرعلمی می

لی اواخر شناسان تکامترین زیستنسل بعد نیز این دعوا فیصله نیافت و دو تن از بزرگ
قرن بیستم، ریچارد داکینز و استفن جی. گولد به ترتیب جانب هاکسلی و سیمسون را 

گولد و داکینز بر سر  ۀدهد که منازعگرفتند و بحث را ادامه دادند. شاناهان نشان می
(؛ و اگر 151-127، 2001شواهد نیست. تفاسیر این دو متفاوت است )شاناهان، 

نند باید بر کهای ایدئولوژیک نیز نقش بازی میفرضپیشبپذیریم در هنگام تفسیر، 
 های تجربی صحّه گذاریم. نقش باورهای سیاسی افراد در تفسیر داده

 دار بودن یا نبودنتا اینجا مواردی را مثال آوردیم که دانشمندان به صراحت از جهت
ریح به شکلی ص گفتند. در زیر مواردی را خواهیم دید که این نزاع نهاوولوشن سخن می

ی نشان شود. به عبارتبلکه به نحوی تلویحی در تعاریف دانشمندان از اوولوشن دیده می
شناسان به صراحت از وجود یا عدم پیشرفت سخن خواهیم داد که حتی اگر زیست

 رد. جهتی را استنتاج کداری یا بیتوان جهتنگویند گاه از فحوای تعاریف ایشان می

  

                                            
1. G. Radick 
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 اوولوشن ۀمعنای لغوی واژ

در زبان  ( در التین با معنای امروز اوولوشنevolutio) وولوتیومعنای اصلی ای
وولوشّو ( التینی است، متفاوت است. ایEvolutusاش اوولوتوس )انگلیسی، که ریشه

صورت، اطالعات نوشته شده در التین به معنای باز کردن یک طومار است. اما در این
شوند نه آنکه به وجود آیند. ارند و حین باز شدن تنها آشکار میدر طومار از قبل وجود د

ست که مطابق نظر رایج و عمومی، فرایند تکامل زیستی، موجبیتی نیست، این درحالی
ته این، اگر م بر اند. بناآورد که وجود نداشتهبلکه خالقانه موجوداتی را به وجود می
سیمپسون و گولد حتی اوولوشن، اوولوسیون، برخشخاش گذاریم، از منظر کسانی مانند 

، برای های چندان مناسبیاند نیز گزینهو ایوولوتسیون که در برخی کشورهای غربی رایج
ر آنکه فرایند مگ گویند، نیستنداسان از آن سخن میشنفرایندی زیستی که داروین و زیست

رچه دار بدانیم. گتشده، یعنی موجبیتی، و متعاقب آن جهتکامل را از پیش نگاشته
رند و هم پذیگرایی یا دترمینیسم را میشناسانی نیز وجود دارند که هم موجبیتزیست
( در این صورت چه بسا طرفداران این 224-213 1داری فرایند تکامل را )وبر،جهت

شن را بدون آنکه معنای اصلیِ آن را مراد کند به واوول ۀقرائت بگویند گرچه داروین واژ
 رده اما اتفاقاً اشتباه سودمندی مرتکب شده است.کار ب

های معروف انگلیسی برویم خواهیم اگر به سراغ چند تعریف اوولوشن در فرهنگ
هایی دارند. دیکشنری وبستر اوولوشن را مطابقِ رشد دید بسیاری از آنها آشکارا غلط

فته، یا از های ساده به تخصص یایا تکوین یک گونه، ارگانیسم یا عضو، از حالت
شناسان، کند. نیاز به تحلیل ندارد که از منظر زیستهای اولیه به امروزی معرفی میحالت
زد. اما ساکه در این تعریف، تکوین با اوولوشن خلط شده آن را کامالً نادرست میهمین

شناسی انگلیسی هم معنای اوولوشن حتی در متون زیست ۀجدای از مباحث لغوی، واژ
نظرها به سراغ مدخل اوولوشن هایی از این اختالفبتی ندارد. به عنوان نمونهدقیق و ثا
 رویم. استنفورد می ۀدر دانشنام

در « اوولوشن»روبرتا میلستاین به عنوان تعریفی بسیار عام از اوولوشن در مدخل 
 هایها یا تیپهای سنختغییرات در نسبت»نویسد: چنین می استنفورد ی فلسفیدانشنامه

این احتماالً  بر بنا (.2019 2)میلستاین،« زیستی موجود در یک جمعیت طی زمان

                                            
1. M. Weber 
2. Robert L. Millstein 
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غییرات تری است زیرا جهتی برای تمطابق این تعریف بتوان گفت تطور برابرنهاد دقیق
ن های زیستی را طی زمان اوولوشکند. این تعریف هر تغییری در نسبت سنخبیان نمی

نه گونه( شدن. اما تعریف رایجِ دیگری وجود دارد داند و این یعنی طورطور )= گومی
تر گیرد، که با افزودن آن به نحوی واضحپذیری را برای تغییرات در نظر میکه شرط ارث

غییرات ت ۀاوولوشن فرایندی است که درنتیج»کند: جهتی را برای اوولوشن معرفی می
رسد در این تعریف به نظر می 1«دهد.پذیر در جمعیتی طی چندین نسل رخ میارث

 های بهتری برای اوولوشن هستند. تکامل و فرگشت برابرنهاد

تعریفی  شناسی تکاملی و ژنتیک مولکولی،با ظهور تلفیق نوین، یعنی تلفیق زیست
در  2رایج شد که کماکان بسیار رایج است: اوولوشن هر تغییری است در فراوانی آللها

 (.974 3نسل بعد )کرتیس و بارنز، ژنی( از یک نسل به ۀیک جمعیت )خزان

گزینی قرار دهیم برابرنهاد تطور مرجّح است. زیرا در اگر این تعریف را مبنای واژه
های متوالی است که معنا است. جهت، تنها طی نسلدار بییک نسل تغییرات جهت

 داشته داریگرایانه از جهت)اگر برداشتی واقع قابل تشخیص یا قابل بار کردن است
گفت  گرا نباشیم خواهیمداری قابل تشخیص است و اگر واقعباشیم خواهیم گفت جهت

نیم. در هر کاین ما هستیم که با اتخاذ موضعی ابزارانگارانه جهت را بر تغییرات بار می
توان جهتی را کشف کرد و نه آن را بار کرد.( اما این دو صورت، در یک نسل نه می

 شناسان نیست. دلیل اول اینکه تنها به اوولوشنزیست ۀول همتعریف به دو دلیل مورد قب
ها اشاره دارد و دلیل دوم اینکه اگر هم تعریف مناسبی در یک سطح یعنی سطح ژن
 5یا اوولوشن در سطح خرد مناسب است و نه ماکرواوولوشن 4باشد، برای میکرواوولوشن

 اسی طرفدار انتخاب در سطحشنیا اوولوشن در سطح کالن. به عنوان نمونه، اگر زیست
مانی بسیار های زشناسی که بازهپسندد. همچنین است فسیلگروه باشد این تعریف را نمی

ولوشن تعاریف دیگری از او هااین در رفع این کاستی بر کند. بناتر را مطالعه میطوالنی
 عرضه شده است.

  

                                            
1. http://www.talkorigins.org/faqs/evolution-definition.html 

2. Allele اشکال مختلف یک ژنِ خاص  
3. Helena Curtis and N. Barnes 
4. Micro-evolution 
5. Macro-evolution 
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 شناسی تر از اوولوشن در متون تخصصی زیستتعاریف فنی
ه نام معاصر، فیوتایما و اندلر هستند کگرای بهدو تعریف جایگزین دیگر، از دو تکامل

 آورده است.  دانشنامه فلسفی استنفورد« اوولوشن»میلستاین در مدخل 

تابهای ترین کنامی است که یکی از معروفشناس صاحبداگالس فیوتایما زیست
کند: وولوشن را اینگونه تعریف میدرسی اوولوشن را نگاشته است. وی در کتاب خود ا

 (.2005 1)فیوتایما،« هاها طی نسلهایی از ارگانیسمهای گروههر تغییری در خصیصه»

تعریف فیوتایما دو تفاوت با تعریف قبلی دارد. نخست آنکه فیوتایما تعریف را 
و به چند ابرد تا شامل ماکرواوولوشن هم بشود. دوم آنکه هرها میفراتر از تغییر در آلل

گوید ممکن های متمادی سخن میکند اما وقتی از نسلای نمیداری اشارهموضوع جهت
، «هر تغییری»داری را به ذهن متبادر کند. در عین حال با آوردن عبارت جهت ۀاست اید

ر کدام شود که هبندد. این باز گذاشتن باعث میدار نیز نمیراه را بر تغییرات غیرجهت
های وی ن برابرنهادهای تکامل و فرگشت و تطور بتوانند بر اساس گفتهاز طرفدارا

توانند جایگزین مطلوب خود را تا حدی درست بینگارند، اما در عین حال نمی
گوید اوولوشن هم تعریف خود می ۀهای رقیب را نیز کنار نهند. وی در ادامبرابرنهاد

شود و هم شامل فرایند درازآهنگی که ها میشامل تغییرات کوچک در فراوانی انواع ژن
ها ها و انسانهای ساده آغاز شده است و به دایناسورها و زنبورها و بلوطاز ارگانیسم

 تر است و قسمت دوم با تکامل و فرگشت.رسیده است. قسمت اول با تطور همخوان

شناس به نام بعدی جان اندلر است. تعریف وی از اوولوشن چنین است: زیست
ها، یا های ارگانیسمدار یا تغییر انباشتی در خصیصهولوشن هر نوع تغییر جهتاو»

 (.1986 2)اندلر،« های متمادی استها، طی نسلجمعیت

داری اوولوشن اشاره دارد واضح است که اندلر با صراحت در تعریف خود به جهت
 این به وضوح با برابرنهاد تطور مخالفت خواهد کرد. بر و بنا

سخن در این بخش این است که در هنگام گزینش برابرنهاد باید بدانیم کدام  ۀخالص
آوریم یا نه. دار درنظر میتعریف اوولوشن را مدنظر داریم و فرایند اوولوشن را جهت

 شود که برخی مترجمان بدون توجه به آنکه کلیت متنی)عدم توجه به این نکته باعث می

                                            
1. Douglas J Futuyma 
2. John Endler 
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دار درنظر دارد یا نه، به نحوی تصادفی شن را جهتآن هستند اوولوۀ که در حال ترجم
ض با انتخابی کامالً در تعار ۀو کامالً ذوقی از یکی از برابرنهادها بهره گیرند که گاه واژ

روح حاکم بر متن باشد. البته برخی دیگر به این نکته توجه دارند و برای اجتناب از 
د. در صورت اخیر الزم است در کننتشتت نظر برابرنهاد واحدی را همواره حفظ می

 ابتدای متن به این نکته توجه داده شود.(

 اوولوشن بر گزینش برابرنهاد ۀمفهومی نظری ۀنقش دیگر مفاهیم موجود در شبک
 اوولوشن

 ۀشبک ۀحاضر بیان شد که معنای هر کدام از چند مفهوم بنیادین سازند ۀدر ابتدای نوشت
این انتخاب  بر گذارد و بناگر واژگان اثر میاوولوشن در معنای دی ۀمفهومی نظری

برابرنهاد برای هر کدام باید با درنظر داشتن سایر مفاهیم صورت گیرد. در اینجا جا 
 تواند بر فهم ما ازشود که تفسیر ما از آنها میدارد به عنوان نمونه به دو مفهوم اشاره 

 داشته باشند. اوولوشن و در انتخاب برابرنهادِ مناسب برای آن تأثیر

است. « شایستگی»در فارسی  fitness ۀالف. از برابرنهادهای جااُفتاده برای واژ
شایستگی یک موجود نسبت به سایرین، بهتر بودن نسبت به سایرین را به ذهن متبادر 

رابرنهادی که برسد. در حالینواتر به نظر میاین با برابرنهاد تکامل هم بر کند و بنامی
تر جهتی را با خود همراه ندارد و در این معنا با تطور همخوان« تناسب )داشتن(»مانند 
 است. 

گوییم موجود الف از ب شایستگی بیشتری دارد توجه مخاطب تنها عالوه وقتی میبه
تناسب، محیط نقش خود را بیشتر  ۀکه در واژدر حالی شودبه این دو موجود جلب می

 ۀتیجداشته و در نمحیط نماید: موجود الف نسبت به ب تناسب بیشتری با به ذهن می
وجود آوردن زادگان زیادتر داشته است. اما برای تناسب داشتن آن بخت بیشتری برای به

فعاالنه محیط را در جهت توان خود محیط را نیز تغییر داد: ارگانیسم با محیط، می
کند و نه آنکه منفعالنه در انتظار افزایشِ بختِ تولیدِ زادگان برای خود متناسب می

سوم به های مودانتخاب شدن توسط محیط بنشیند. این بحثی است که امروزه در رویکر
non-adaptationism  مطرح است. متناظر با چنین نگاهی است که استفن جی. گولد

گری در تغییر محیط به رغم سوسیالیست بودن از سایر کردن نقش کنشبا پررنگ 
کند. بیند تفسیر خود را جدا میدار میهایی که فرایند تکامل زیستی را جهتمارکیست

ه سوی این رو ب بر توان در مسیرهای بسیار متنوعی انجام داد و بناتغییرات محیط را می
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بر فهم ما از  adaptationismضع نسبت به جهت خاصی ندارد. به عبارتی، اتخاذ مو
ه خود بر گزینش میان شایستگی و تناسب ب ۀگذارد و این اثر به نوبنقش محیط اثر می

 بعد به انتخاب ۀگذارد و این اثر در پلاثر می fitnessعنوان برابرنهادهای پیشنهادی برای 
ینش که باید در هنگام گزشود. به همین علت است میان برابرنهادهای اوولوشن منتقل می

دون اوولوشن توجه داشت و از گزینش برابرنهاد ب ۀنظری ۀمفهومی پای ۀبرابرنهادها به شبک
دن مثال تر شتوجه به مفاهیم مرتبط با آن در شبکه مفهومی اجتناب کرد. برای روشن

  دیگری را در نظر بگیرید.

( نیز بر روی natural selectionشناسان از انتخاب طبیعی )ب. تفسیر زیست
 ۀکند. این پرسشی باز در نظریانتخاب برابر نهاد مناسب برای اوولوشن نقش بازی می

اند( کرده)که گاه آن را رانش ترجمه driftو  اوولوشن است که از میان انتخاب طبیعی
تر تری در فرایند اوولوشن دارد. کسانی که نقش دریفت را اساسیکدامیک نقش مهم

تری به گزینش تطور خواهند داشت تا به تکامل. اما کسانی حتماالً روی خوشبدانند ا
که انتخاب طبیعی را عاملی مهمتر بدانند لزوماً به معنای برگزیدن تکامل از سوی آنها 

یعی اوولوشن انواع متفاوتی از انتخاب طب ۀنظری ۀهای گذشته با توسعنیست. زیرا طی دهه
 ( استdirectional selectionدار )نخ آن، انتخابِ جهتاند. یک ساز هم متمایز شده

( disruptive selectionنواست و سنخ دیگر انتخابِ گسلنده )که با برابرنهاد تکامل هم
کننده جهت است. نوع سومی نیز وجود دارد با نام انتخاب تثبیتکه با برابرنهاد تطور هم

(stabilizing selectionکه می )جه طرفداران تعادل منقطع تواند مورد تو
(punctuated equilibriumقرارگیرد که مخالف جهت ) داری فرایند اوولوشن هستند

نوع  قابل توجه آن است که هر سه ۀدهند. )نکتاین تطور را بر تکامل ترجیح می بر و بنا
 شوند.( می انتخاب یاد شده در طبیعت مشاهده

دهد: به اب طبیعی کدامیک را توضیح میهمچنین در این راستا باید پرسید انتخ
انی ها را؟ احتماالً کسهای پیچیده مانند چشم یا تنها توزیع فراوانیوجود آمدن سازگاری

ایِ پیچیده هها، سازگاریپندارند انتخاب طبیعی عالوه بر توزیعِ فراونیِ خصیصهکه می
کر: )تذ کنند.ه میهایی مالحظکاستی« تطور»کند در برابرنهاد را نیز تبیین می

گزینش  مفهومی ۀبرابرنهادهای متناسب برای خود این مفاهیم نیز باید در کلیت شبک
 رسد در ایناند. به نظر میهایی که الزم است آورده شدهشوند و در اینجا بدون تدقیق

 شوند.(مورد نیز اغلب بدون تأمل دقیق برابرنهادهای پیشنهادی عرضه می
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 نتیجه و پیشنهاد
ها دارد. گزینیهایی را برای سایر واژهموردی برابرنهادهای اوولوشن درس ۀطالعم

صرار ای علمی پیدا نشد اترین توصیه آن است که اگر برابرنهاد مناسبی برای واژهساده
سازی نداشته باشیم؛ تهی پای رفتن به از کفش تنگ. اگر همانند الکترون بر برابرنهاد

گذاردیم اکنون وضعیت بهتر بود. چنین برابرنهادی نمیو اتم برای اوولوشن هم 
 (قرن پنجم هجری) الخیر رازیها قبل نیز شده است. شهمردان بن ابیای سدهتوصیه

نویسی هاند به نیت سرکند واژگانی از زبان مبدأ را که در زبان مقصد جاافتادهتوصیه می
فهم کردن واژگان زبان مبدأ قابل ۀهانویژه از برابرنهادهای نامأنوس به بعوض نکنیم و به

پاالیش  ۀنویسان آن دوران احتماالً دغدغ(. سره3-2، 1382استفاده نکنیم )رازی، 
پاالیش پارسی از عربی و  ۀمسلکان امروزین آنها دغدغاند و همپارسی از عربی را داشته

ت. در جدید نیس برابرنهادهای ۀالتین را. البته این توصیه به معنای منع ترجمه و عرض
گوید وقتی واژگانی از منطق مانند قاطیغوریاس، همان دوران ابوریحان بیرونی می

زبان در مواجهه با چنین پارسی ۀسازی نشوند خوانندارمیناس، و ایساغوجی معادلباری
واژگان ناآشنایی روی ترش خواهد کرد و چنین کاری مانعی است بر گسترش علم 

شهمردان آن است که اگر قرار است این واژگان با  ۀتوصی .(8-7، 1352)بیرونی، 
ی چیزی بیش کنون ۀمقال ۀتر جایگزین شود بهتر است نشود. توصیبرابرنهادهایی نامأنوس

می های علهای مفهومی نظریهعلیمردان است: وقتی چنین واژگانی چهارچوب ۀاز توصی
الزم نیز انجام شود و صرف سازی تأمالت فلسفی سازند باید در هنگام واژهرا می
ارهای کند. همچنین باید به بشناسی برای گزینش برابرنهاد مناسب کفایت نمیریشه

  شت.شوند توجه دامعنایی واژگان علمی که به شکلی استعاری از جامعه وام گرفته می

اند شاید شناسان تکامل را بر تطور و فرگشت ترجیح دادهاما حال که اکثریت زیست
تکامل که رواج و عمومیت بیشتری دارد استفاده کنیم و اگر  ۀباشد کماکان از واژ بهتر

ای رخ دهد، یا واژگان کلیدی جدیدی قرار است تغییری در چنین واژگان جاافتاده
ناسان، شبزرگی از زیست ۀاندیشی دستبرابرسازی شوند، چه خوب است که محصول هم

تی شناسان باشد و آن هم با تأمالاسی، و زبانشنشناسی، مورخان زیستفیلسوفان زیست
 درازدامنه در موضوعاتی که ذکر آن رفت. 

در انتها، نقدی احتمالی را طرح کنیم: اگر قرار باشد برای هر برابرنهاد چنین 
ای صورت گیرد احتماالً هیچ برابرنهادی پیشنهاد نخواهد شد. در های گستردهپژوهش
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رای هایی در این حد از گستردگی بد تذکر داد چنین پژوهشپاسخ به این نقد بالقوه بای
تواند مانعی در گسترش علم شود )مثال زند واژگان علوم ضروری نیست زیرا می ۀهم

زیرین و زند سفلی را به یاد آوریم(. اما برابرنهادهای مناسب برای واژگانِ مفهومیِ 
گسترش، و رسیدن به درکی نسبتاً قدر در گسترش یا عدمهای مهمِ علمی آننظریه ۀسازند

هایی ضروری باشد. در فهمی آن اهمیت دارند که برای آنها چنین پژوهشمناسب یا کج
سیار این نظریه امروز ب ۀمفهومی پای ۀاوولوشن جایگاه خاصی دارد. شبک ۀاین میان نظری

سی، اشنشناسی، مردمشناسی رفته است. اقتصاد، روانشناسی، جامعهفراتر از زیست
ناسی، و حتی ششناسی، علوم مهندسی، علوم کامپیوتری و روبوتیک، پزشکی، کیهانزبان

هایی هستند که رویکردهای مبتنی بر اوولوشن در هایی از حیطهفلسفه و الهیات نمونه
ری بر آن تأثی ۀمفهومی پای ۀاین توجه به شبک بر ای دارد. بنامرزهای آنها جایگاه ویژه

شن اوولو ۀاگر خواهان پیشرفت علم در جامعه هستیم نظری معه دارد.کلیت علوم در جا
 طلبد. ای میتوجه ویژه
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 سازمان مجاهدین خلق ایران. تهران: انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران.

]روزنامه[، روزنامه (. تکاملش1285م/1906ق/1324زاده، محمدامین )مدیرمسئول(. )رسول
 ی، اقتصادی، اجتماعی و ادبی، ترکی آذربایجانی.سیاس
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تهران: انجمن ملی حفاظت  . ترجمۀ محمود بهزاد.تکامل[(. 1355]2535رودز، فرانک اچ.تی. )
 منابع طبیعی و محیط انسانی. 

زاده، مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی . ترجمۀ عبدالحسین وهابتکامل (.1391ریدلی، مارک. ) 
 مشهد، چاپ اول.

مواجهه با داروین )نخستین برخوردها با نظریه تکامل در شرق مسیحی  (.1396یادات، عادل. ) ز
 ترجمه و پژوهش امیرمحمد گمینی، تهران: نشر کرگدن، چاپ اول. و اسالمی(.
 .یه لغت کتابیدَن ترکجهفرانسزجَه، رَسملی قاموس فرانسوی م(.1905ق/1322سامی، ش. )

 ی(، دُردُنجی طبعی.ساستانبول: )مهران مطبعه
]روزنامه[ ، سیاسی، ادبی و (. تکاملش1299ق/1339اکبر. )سراج(، سید/میر علی )سید سراج

 اخالقی. تبریز: مطبعه امید.
 . تهران: انتشارات یاران، چاپ دوم.دانش و ارزش (.1358سروش، عبدالکریم. ) 

فی انتقال االنواع و ظُهور العالم  تَعریبُ لِشَرح بُخنِر علی مذهب داروین م(.1884شمیل، شبلی. )
 مصر: مطبعة جریدة المحروسة باالسکندریة.  العضوی و اطالق ذلک علی االنسان.

، العدد 26، المجلد مجلة جامعة دمشق «النشوء و االرتقاء فی المقتطف.»م(. 2010شومر، توفیق. )
 .745-707الثالث و الرابع، صص 

د الخامس، . المجلالحِکمة المُتعالیة فی االَسفار العقلیة االربعة تا(.شیرازی، صدرالدین محمد. )بی
 بیروت، لبنان: دار احیاء التراث العربی، الطبعة االولی.

 .3،صفحه6شماره مجله اصول تعلیمات، « علم النفس.». (1297صدیق، عیسی. )بهار 
ی نگاری علم: مطالعهگرایانه به تاریخرویکردی طبیعت(. »1395صمدی، هادی. )بهار و تابستان 

 .78-59، 20، ش تاریخ علم «موردی داروین.
 لنینیسم(.-نامه برای نوآموزان مارکسیسمبنیاد آموزش انقالبی )درس (.1358طبری، احسان. )

 تهران: انتشارات حزب توده ایران.

، 7و  6، دورۀ هفتم، شماره ارمغان« اخوان الصفاء.(. »1305فرامرزی، احمد. )شهریور و مهر 
 .355-351صص 

. تهران: چاپخانه بانک ملی، جلد سوم )از سیر حکمت در اروپا ش(.1320فروغی، محمدعلی )
آغاز سدۀ نوزدهم میالدی تا زمان حاضر(، چاپ اول )چاپ دوم، تهران: بنگاه مطبوعاتی 

 ش.(1333صفیعلیشاه، سه جلد در یک مجلد، 
 سی.استانبول: آمدی مطبعه. اندیشۀ دور و دراز ش(.1306. )ـــــــــــــــ

الله صبحیان. ]مشهد[: دانشگاه فردوسی ترجمۀ محمد فرهت و روح تکامل.(. 1357اوژه، گانتر. )
 مشهد.
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، اندیشه« وحدت منطق و دیالکتیک و فرضیه شناخت.(. »1380فرهیخته، نورالدین. )فروردین 
 .38-29، صص1شماره

)موجودی کتابخانه  های کمیاب دانشگاه تهرانها و مجلهروزنامه (.1398قاسمی، سیدفرید. )
مرکزی، مرکز اسناد و تامین منابع علمی(. تهران: نشر مورخ با همکاری کتابخانه مرکزی و مرکز 

 اسناد دانشگاه تهران، چاپ اول.
، صص 4، شماره دنیا(، 3«)عرفان و اصول مادی(. »1314قاضی، احمد ]تقی ارانی[. )اردیبهشت 

 . 1322، تهران: چاپخانه توده ایران، عرفان و اصول مادیر در : ؛ بازنش109-127
، 2، شماره دنیا« تکامل، تبعیت به محیط و ارث.(. »1312قاضی، احمد ]تقی ارانی[. )اسفند  

 .43-37صص 
؛ بازنشر در: 8، شماره دنیا(، 3« )ماتریالیسم دیالکتیک(. »1313قاضی، احمد ]تقی ارانی[. )آذر 

 . 52و  11نا، صص تا، بیتقی ارانی، با مقدمه احسان طبری، بی الکتیک،ماتریالیسم دی
هدهد، سال سوم، شماره سوم و « درباره تکامل.» (.1360) مردد و شهریور  قریب، عبدالکریم
  .298-291چهارم، صص
 . تهران: فرهنگ معاصر، چاپ دهم.فارسی-فرهنگ معاصر عربی (.1390قیِّم، عبدالنبی. )

)جلد هفتم از فیشته تا نیچه(. ترجمه دایوش آشوری.  تاریخ فلسفه (.1367فردریک. )کاپلستون، 
 تهران: انتشارات سروش، چاپ اول.

ال ، سمجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی« سرکرده، سردار و سرکار.(. »1348کیا، صادق. )مهر 
 .226هفدهم، شماره دوم، ص 

 ترجمه عبدالله جُودَت، مصر: مطبعه اجتهاد.. روح االقوام م(.1907لوبون، گوستاو. )
کتاب فی اصل االنسان و الکائنات دَحضاً لِمذهب  م(.1890المارونی، جرجس فرج صفیر. )

. بیروت: مطبعة دَروین التَحَوُّل و رَداً علی الدُکتور شُمیل الذی عَرَّب شرح بُخنر علی مذهب
 االباء الیَسوعیین.

مع نظریة التَطَُور )نقد منطقی رصین لِهذه النظریة التی تتناول  ا(.تالموسوی النوری، محمد. )بی
 . کربالء: موسسه االعلمی للمطبوعات) مطبعة اهل البیت(.اصل البشریة و جمیع االحیاء(
اخوان الصفا، ابن مسکویه، بیرونی و نظریه تکامل (. »1388میانداری، حسن. )بهار و تابستان 

 .46-25صص  ،2و  1، ش متافیزیک «زیستی.
)مطابق برنامه وزارت فرهنگ برای  تکامل تدریجی موجودات زنده ش(.1321میرهادی، امین. )

 نا.سال ششم شعبه طبیعی(. طهران: بی
 . ایستانبول: مطبعه اجتهاد.تکامل و قانونلَری ق(.1329نجدت، اِدهِم. ) 

. تحقیق حامد ناجی فة دارون(. نقد فلس1389النجفی االصفهانی، ابی المجد الشیخ محمد الرضا. )
 االصفهانی، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس، چاپ اول.
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، صص 1، سال اول، شماره مجله دانشکده ادبیات« تکامل.(. »1332هوشیار، محمدباقر. )مهر 
69-98. 
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