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V يا  زشتد بيرمجموعه

مقدمۀدمترجمدد
سا  زشتدهایدنوسسندهدد

آ مدهایدنماسشدد
صحنهدد

عکید۵۱دد

يادداشت دبيرمجموعه

نوشـتپدنماسشـنامهد ادزاتبـاطدبـادعلمدطیدجنگدجهانـید  مد چاادتحولد
شـد،دتحولـیدکـهدعمـاًدبـهدندسـددآمـدندژزنـریدجدسـدد ادنماسشنامهدنوسسـید
زنجامید:دنماسشنامهدهایدعلمی.دبادآنکهدنگااشدگفتد گوهاسید ابااۀدعلمد
زادآغاادنیدزسشدعلمدجدسددبابدبو ،دا زجد دتثبیتدندسدۀدنماسشنامهدهاید
علمیدبهدبرشتد دگالیلهدهایدز دباامیدگر  :دگالیلۀدقبلدزادجنگد دگالیلۀد

بعددزادجنگ.
گسـترۀدشـمولدزسپدمجموعهدبسـیاادمحد  دزسـت.دزسپدمجموعهدزادنظرد
امانیدخو دازدمحد  دمیدکنددبهدنماسشنامهدهایدعلمیدبعددزادجنگدجهانید
  م.دکااد ادزسپدمحد  ۀدامانید اد  دمرحلهد نبالدخوزهددشـد.دنخسـت،د
مطالعهد دبراسیدزجماعدجهانید ابااۀد اخشاندترسپدنماسشنامهدهایدعلمید
 دزنتخابدحد  د هدنماسشنامۀدعلمی.دنیدزادزسپ،دکاادترجمۀدنماسشنامهدهاسید
کهدنیشدتردبهدفااسیدترجمهدنشدهدزنددآغاادمیدشو .دزادآنجادکهدگماندمیدا  د
زسپدنماسشنامهدهادعمدتاًدمربوطدبهدسکداشتۀدعلمید)فیزسک(دباشندد د اد
نتیجهدمجموعۀد»علمدبردصحنه«دفاقددتنوعدموضوعیدشو ،دگامد  مدعبااتد
زسـتدزادجسـتد جویدآند سـتهدزادنماسشنامهدهایدعلمیدکهدزدگرچهدممکپد
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زسـتدبهددزندزاۀد سـتۀدنخسـتدشناختهدشـدهد دکاسـیکدنباشـند،دزمادزسپد
حسپدازد زانددکهدبهداشتهدهایدعلمیدمتنوعدترد دماجرزهایدعلمیدمتأخرترد
میدنر زاند.دچاالزدنرسدزسنودنیمددقرندنیش،دشکافدمیاند زنشمندزندزهلد
علمد دا شنفکرزندزهلدهنردازدشکافدمیانددو فرهنگدخوزند.د اد  دسهد
 هۀدگذشـتهدشـاهددبو هدزسمدچگونهدتئاتردبرخافدفیلمد دتلوسزسوندتوزنسـتهد
زسـتدبردزسپدشـکافدغلبهدکندد دازهگشـادباشـد.دمنشأدزلهامدزنتخابدهاید
زسـپدمجموعـهدهمیـپدبصیـرتدخوزهـددبو د-دسعنـیدتاشدبرزیداسـیدندبهد
نیونـددعلـمد دتئاتـر.دبدسهیدزسـتدزجرزیدزسپدطرحد ادگر دمشـااکتدزفرز د

عاقهدمنددزاداشتهدهایدمتفا تدزست.

شانوادزعتما 
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1 بهدجایدمقدمه

به جای مقدمه

پس از دارویندحا یدزشاازتدتااسخیدبهداندگید زا سپد دمرزحلدتکوسپد
نظرسـۀدتکامـلدزسـت.دبـهدنظرم،دزشـااهدزیدمختصردبهد زسـتاندشـکلدگیرید
نظرسۀدتکاملدبرزیدفهمدبهتردآندمفیددخوزهددبو ؛دزلبتهد ادزسپدمقدمهدصرفاًد
بهداندگید زا سپدتادنیشدزادزنتشـاادکتابدمنشـأ انواع۱ زشـااهدخوزهددشدد

 دزسنکهدز دچهدسخپدتااهدزید زشتهدزست.
گفتهدمیدشو دکهد زا سپدبادطرحدنظرسۀدخو دزنقابید ادنحوۀدتفکردزنساند
 امـوا دجاسگاهـشد ادنظـامدآفرسنشدبهد جـو دآ ا .دنظرسۀدتکاملدآندقداد
جذزبد دبدسعدبهدنظردمیداسـددکهدبسـیاایدزادمواخاندعلمد د زنشـمندزْند
ظهـوادآندازدزنقابـید اداسستدشناسـیدتلقـیدمیدکننـد.دبـادنگاهید قیقدبهد
تااسخچـۀدنیدزسـشدزسـپدنظرسـه،د امیدسابیـمدکـهدچندزندهمدزنقابیدنیسـت.د
فکردتکاملدگونهدهایداسستیدمختصد زا سپدنیستد دنیشدزادز دبعضید
زادفاسـفۀدطبیعـید د زنشـمندزندآلمانـید دفرزنسـویدنیـزدقائـلدبهدتکاملد
موجو زتدبو هدزند.دزدگردبهدطوادخاصد زا سپدزسدۀدتکاملداسسـتیدازدطرحد
نکـر ه،دچـرزدبـهدزسـپدزمـردشـهرتدنیـدزدکر هدزسـت؟دناسـخد ز ندبـهدچنیپد

1. On the Origin of Species 

بهددجایدمقدمه
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نرسشـیدزلبتـهدبـهدتحقیقـید قیقد ادتااسخداسستدشناسـیدنیـااد زا .دآنچهدپ

 ادزسپدمختصردبدزندخوزهیمدنر زختدنگاهیدزجمالیدزسـتدبهدامینهدهاید
نیدزسـشدنظرسـۀدتکامـل؛دزلبتهدبیشـتردتمرکزمـاندبرداندگید زا سـپد دتأثیرد
معاصرزند یدبردزندسشهدهاد دزفکااشدزست.دبدسهیدزستد ادزسپدمختصرد
نمیدتـوزندتمامـیدعوزمـلدتأثیرگـذزادبـردنیدزسشد دتکوسپدنظرسـۀدتکاملدازد

شرحد ز ،دبنابرزسپدا زستدمادزاد زستاندکاماًدگزسنشیدخوزهددبو .
زجااهد هیدد زسـتاندازدبادکتاب مقدسدشـر عدکنیم.دا زستدکتاب مقدسد

زادآفرسنشدموجو زتدسا هدزست.د ادسفردتکوسپدمیدخوزنیم:۱

 دخدزدگفت:د»امیپدنباتاتدبر سانددعلفیدکهدتخمدبیا ا د د اختدمیوهدزید
کـهدموزفـقدجنـیدخـو دمیـوهدآ ا دکهدتخمـشد ادآندباشـددا یدامیپ«.د د

چنیپدشد.
۱2(دد دامیـپدنباتـاتدازدا سانیـددعلفـیدکـهدموزفقدجنیدخـو دتخمدآ ا د د
 اخـتدمیـوهد زایدکـهدتخمـشد ادآندموزفقدجنیدخو دباشـد.د دخدزد

 سددکهدنیکوست.
۱۳(دد دشامدبو د دصبحدبو دا ایدسوم.

 ادز زمه:د

2۰(دد دخدزدگفت:د»آبدهادبهدزنبوهدجانوازندنردشو د دنرندگاندباالیدامیپد
ا یدفلکدآسماندنر زادکنند«.

2۱(ددنـیدخـدزدنهنـگاندبزاگدآفرسدد دهمۀدجاندزازندخزندهدازدکهدآبدهادزاد
آنهادموزفقدزجناسدآنهادنردشدد دهمۀدنرندگاندبالدزادازدبهدزجناسدآنها.د

 دخدزد سددکهدنیکوست.
22(دد دخدزدآنهادازدبرکتد ز هدگفت:د»باا اد دکثیردشـوسدد دآبدهاید اساد

ازدنردسااسدد دنرندگاند ادامیپدکثیردبشوند«.

۱.دترجمۀدکتاب مقدسدبهدصواتدآناسپد ادآ اسداسرد اد سترسد دمبتنیدبردچاپدلندند)۱۹۰۴(دزست.
http://bjes.ir/post/Genesis1  



3 بهدجایدمقدمه

2۳(دد دشامدبو د دصبحدبو دا ایدننجم.
2۴(دد دخدزدگفت:د»امیپدجانوازندازدموزفقدزجناسدآنهادبیر ندآ ا .دبهاسمد

 دحشرزتد دحیوزناتدامیپدبهدزجناسدآنها«.د دچنیپدشد

 دبعددزندکیدجلوتردمیدخوزنیم:

2۵(ددنـیدخـدزدحیوزنـاتدامیـپدازدبـهدزجنـاسدآنهادبسـاختد دبهاسمدازدبهد
زجنـاسدآنهـاد دهمۀدحشـرزتدامیپدازدبهدزجنـاسدآنها.د دخدزد سددکهد

نیکوست.
2۶(دد دخـدزدگفـت:د»آ مدازدبهدصـواتدمـاد دموزفـقدشـبیهدمادبسـااسمدتادبرد
ماهیـاند اسـاد دنرنـدگاندآسـماند دبهاسـمد دبـردتمامـیدامیـپد دهمـۀد

حشرزتیدکهدبردامیپدمیدخزنددحکومتدنماسد«.

  دچیـزدزاد زسـتاندکتـاب مقـدسدبرمیدآسـد:دسکـیدزسنکـهدخدز نـددهمـۀد
موجـو زتدازدبـهدفاصلـۀدکمـیدزادهـمدآفرسدهدزسـتد د سگردزسنکـهدگونهدهاید
اسستیدبهدسکدسگردتبدسلدنمیدشوند،دچرزدکهدهردگونهدزیدازدمستقیماًدخدز ندد

بهد جو دمیدآ ا .
 ادقـرندهجدهـم،دچنیـپدتلقـیدزیدزادگونهدهـاد دحیـاتداسسـتیدا زجد
 زشـت:دخدز نـددتمامـیدگونهدهـایداسسـتیداز،دکـهدتعدز شـاندبـهدحـد  د
چندصددمیداسد،دآفرسدهدزست.دکاادفاسفۀدطبیعید دمواخاندطبیعتدنیزد
طبقهدبندیدموجو زتداندهد دبااشناسیدجاسگاهدآنهاد ادنظامدسلسلهدمرزتبید
زست،دنظامیدکهدزادموجو زتدنستدشر عدمیدشو د دبهدزنساند دمائکد
میداسد.۱دزسپدتلقیدبادبهدناسانداسیدندقرندهجدهمدزادمیاندافتد د ادقرند
نوا همداسستدشناسیدمتولددشد.دمیشلدفوکو2،دمواخدزندسشۀدفرزنسوی،د
میدگوسـد:د»تـادقبـلدزادقـرندنوا هـم،دحیـاتد جـو دندزشـتد دآنچـهدبـو د

۱.دبرزیدنمونه،دنک:
Lovjoy, A. (1971), The Great Chain of Being, Harvard University Press.
2. Michel Foucault 
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موجـو زتدانـدهدبو نـد.دزسپدجملهدبدسپدمعناسـتدکهدکاادمواخاندطبیعتدپ

طبقهدبنـدیدموجـو زتد ادکنـاادکانیدهـادبـو «د(Foucualt, 2002: 175).د
قوزنیپدحادکمدبردموجو زتدهماندقوزنیپدمکانیکیدبو ندد دطبیعتدبهدساند
ماشـیپدسـادسـاعتیدبـو دکـهدزجززسـشدازدسـتااگاند دسـنگدهاد دآبدهـاد د

موجو زتداندهدتشکیلدمید ز ندد)ا سی،د۱۳۹۳:د۳۱۳-2۸۱(.
زماد اد هۀدآخردقرندهجدهمد دزبتدزیدقرندنوا هم،دبراسـیدموجو زتد
انـدهدشـکلد سگـریدبـهدخـو دگرفـت.دزسـتعااۀدطبیعـتدبهدمثابهدسـاعتدساد
ماشـیپدجایدخو دازدبهدطبیعتدبهدمثابهدموجو داندهد ز د دبراسـیدحیاتد
 دتنوعد دساا کااهایدتبدسلدزشکالدآندبهدسکدسگرد ادآلماندا زجدسافت.د
 (Naturphilosophie)زاد سـددمتفکـرزند دنیر زندفلسـفۀدطبیعـیدآلمانـید
حیـاتد سژگیدهـاد دقوزنیـپدمخصوصدبهدخو دازد زشـت،دقوزنیپدحادکمدبرد
حیـاتد ادباالترسـپدا ۀدقوزنیـپدحادکـمدبـردجهـاندمادبو نـدد د ادماهیتدباد
قوزنیپدمکانیکیدتفا تد زشـتند.دمسـئلۀدمهمدبرزیدزسپد زنشـمندزندزبتدزد
چگونگیداشـدد دتکاملدجنیپدبو .د ادزسپدحواه،د  دنظرسهدبادهمداقابتد
 زشـتند:دنیشدازسـید دنیچیدگـی.دطبـقدنظرسۀدز ل،دجنیـپد ادخو دزلگوسید
بهدهمرزهد زا دکهدبردزساسدآنداشددمیدکند،دزمادبنابردنظرسۀد  م،دجنیپدزاد
ماّ هدزیدکاماًدبیدشکلداشددمیدکندد دتکاملدمیدسابدد دبهدموجو یداندهدباد

نیر یدحیاتیدبدلدمیدشو .
کاالدفر اسکدکاسلماسر۱د ادفواسۀد۱۷۹۳د ادمداسۀدکاالشوله2دسخنرزنید
مهمیدکر دکهدنقطۀدعطفید ادتولدداسستدشناسیدجدسددمحسوبدمیدشو .د
عنوزندزسپدسخنرزنیددربارۀ روابط نیروهای زیستی بین یکدیگردبو د د اد
آند  دنکتۀدمحوایدطرحدشد:دز لدزسنکهدموجو زتداندهدنیر هاسیدحیاتید
 زانـددکـهدکاماًدبادنیر هایدمکانیکید دفیزسکِیدشناختهدشـدهدمتفا تدزند؛د
  مدزسنکهدنیر هاسیدکهدمیاندگونهدهایداسستیدمتفا تد جو د زانددهماند

1. Karl Friedrich Kielmeyer
2. Karlsschule


