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و شميره   ٤تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه ل، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئه رالي

  م٢٤/١٠/٢٠٠٩                    ديپلوم انجينير کريم عطائی :و تتيعنگارش 
  
  

  داروين» اشتباهِ کالنترين « 
  سنگ تهداب متوديک گرديد،در سکاتلند مرموز طبيعتچطور يک پديدۀ 

  
  
 
 

  اشدر مضمون علمیاو ولی . داروين بودجدی عالقه به جيولوژی اولين عشق 
ه از  آموزندِ مرتکب اشتباه عظيم گرديد که تاريخ در سکاتلند هراجع به يک در

  .يک فيصلۀ غلط می باشد
  

 
 

 Robert Darwin  Charlesچارلس رابرت داروين
 

 
 

تا جائيکه چشم کار می کند : لند خود را يک مرتبه از پهلوی زيبائی اش عرضه می کندارتفاعات کوهسار سکاتـ
 شده » ترسيمنرم«  به اصطالح رسامی ، جلوه کنند  کم رنگه به نحويکه عناصر اخالل کنندمنظرۀ بدون کم و کاست

: دفعتاً   ولی .  و به تپه های عاری از اشجار منتهی می گردد گذشتهپيچ از بين جنگل کج و ِ  باريکِ  راه يک.است
شده باشد، عرض خراشيده  در دامنۀ کوه )وسيلۀجراحی(بزرگ  مانند اينکه از يک سکالپل، يک خط افقی در منظره 

 Glen(که در اين جا در گلين روی   هستند»راه های موازی « اين ها . میوجود می کند و باز يک خط دومی و سو
Roy( –های به  بندیبا مالحظۀ دقيق مرتبه.  در ارتفاعات متفاوت در هردو سمت دره کشيده شده اند- درۀ در سکاتلند 

 خطوط"  محل ايننين قبلی اکس.   ديده می شوند،عرض جای پای يک پياده رو يا گوسفندانی که هميشه موجود اند
Roads  " جهت شکار ) مردمی از عصريخ در اروپا(که قهرمان های افسانوی کـِلتها راه های می خواندند را  حقيـقتـًا

  . کشيده بودند
  

  
  سکاتلند را " گلين روی"درۀ  Darwin  برای نشريۀ اصلی داروينAlbert Wayالبرت وی 

  .ت افقی روی کاغذ قيد کرده اسبا سه خط  نادِر
  

  سطح آب به حيث خطکش
: آنها اتفاق نظر داشتند.  تحقيق می کردند راضی نبودند١٩را در شروع قرن " دره "با اين توضيحات جيولوجهای که 

 آب قابل تو  سطح و افقی بودن بی عيب آنها صرف در ارتباط با صفتستند از طبيعتاثری ه" Roadsخطوط "اين 
در اين ضمن . سخره های ساحل را ساييده اندآب  و امواج هملو از آب بوددر ظرف قرن ها دره م. ضيح می باشد



 
 

 
و شميره   ٤تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-t@afghanmaqala  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

. لندتر از سطح بحر قرار داشته است متر ب٣٥٠ و مرتبۀ ديگر به ٣٢٥، يک مرتبه به ٢٦٠سطح آب يک مرتبه به 
  . اين ارتفاعات سه خطی به وجود آمده است که ساحل قبلی آب را تشکيل می دادندزا

را برای محقـقيـن طبيعت " دره" به اين سو ١٨٢٠ صورت گرفته است؟ اين سؤال از سال های و اما چطور آبخيزی
 َسر تـُوماس ديکيک تن از محقـقيـن اولی جيولوجِ  اماتور و نجيب زادۀ سکاتلندی، . ميله گاه محبوب ساخته است

که مجرا های آن با تشکيل می کرد يک بحيره دره به نظر او از قديم االيام . بود  Sir Thomas Dick Lauderالودر
عالوه بر آن . خطوط  می رساند) ناگهانی(خاتمه يافتن آنی اثبات اين نظر را . سخره ها بزرگ و جغل مسدود شده بود

ل ـاين کوت. يک کوتل را کشف کرد خط  باالترين و پايانترين اتارتفاع از محل دقيقاً  در در پيمايش های خود الودر
 سرريزۀ آب بند شده را تشکيل داده و به اين صورت سطح آب را در ارتفاعات مربوط ثبات – وی ی قرار تئور–ها 

ولی مشکل . لِ  را سراغ نکردـ کوت، ارتفاع اين و دره توضيحاتِ  نداشتوسطی محقق متذکره برای خط . می بخشيدند
  .ديده نمی شدو مواد جمع شده، چيزی جغل ، ترسبات  موانع عظيم ديگر اثری از قبيل  آناين بود که ازدر کالن 

به انگلستان باز گشته بود، نيز  به گلين روی  » Beagle «سال بعد از اينکه از يک سفر به م داروين دو١٨٣٨در سال 
او در محل مربوط پنج روز گشت و گذار کرد، از هوای خوب لذت برد و غروب آفتاب را تحسين کنان تماشا . رفت
 طبيعت همه مناظر «: راپور دادChrles Lyellمرشد خود جيولوج مشهور، چارلس ليول ب به او در يک مکتو. کرد

ل مالحظه که من ـبه سهولت بايد بگويم  محلی است قاب. ت می نمايند که من خود را احساس می کنمچنان خوشبخ
 و ه ، همراآلبرت وی» .سته ا من به شما اطمينان می دهم که گلين روی مرا متعجت ساخت[. . .]تحقـيق نموده ام 

يک « : ترسيم نموده که بايد به چشمان وی ديده شده باشد "گلين روی"از داروين تصويری را زمان تحصيل رفيق 
 يک جوی از آب شفاف و در هردو جناحِ   دره، در عمقکج شده با وزيدن باد کهدرۀ با فضای دوستانه، يک درختِ  

 .» Parallel Roadsخط موازی « سه آن 
 

  )پايان آمدن سطح آب(ابحار، سقوط مرتفع شدن سطح زمين
 عميق فرو می )پل پای (جاهای پا. رو به باال راه پيمود  » Roads«در گلين روی به طرف امروز هم می شود هنوز 
ر شود فک چنانکه بايد ،تبديل می کندو نشيبی کوه را به يک نوع  دلدلزار و علف رطوبت را ذخيره ) گـِل(الی . روند

  . اين جا وقتی در عمق آب قرار داشته است
گلين روی او را بيشتر به ياد درۀ در چيلی . ، عقيده نداردکه اين جا بحيره بوده است الودر" تئوری" وين به رليکن دا

حقق م. اين دره همچنان مرتبه بندی شده بود. ديده بود»  Beagle«با د که در سفرش همراه َرـَمی ب) امريکای جنوبی(
 قرار معلوم زمين آهسته آهسته به و . حيوانات بحری برخورد کرد)بقايا از ادوار گذشته (جوان در آن جا به فوسيلهای

دره های اطراف اين دره و همه .  در گلين روی بايد عين عمل صورت گرفته باشد.ه ها از سطح بحر بلند شده بودـفـق
گروپِ  از جزاير واقع در  (Feuerlandدر ) به خشکه داخل شده باشدحر که ببازوی  (Fjordeزير آب بوده و مانند 

  .به ديده می رسيد) نوک جنوبِ  امريکای جنوبی
داورين در سال .  جلوه می دهددلچسپترين  دسيپلن های آنزمانحيث  به  را جيولوژی،سؤال های بی جوابشماری از 

 »Beagale«ازيادداشتهای وی % ٧٥بيش از .  می ديديک جيولوجبه حيث  نيز های جوانی اش خود را در قدم اول
او يک تئوری جهانی  را انکشاف داد که نطر  Chrles Lyellنظر به تصورات . يولوژيکی می باشندوقف مشاهدات ج 

د که از قديم ترين اوقات ن می باشی متشکل از تخته های متعدد-روی مواد مايع داخل زمين  استوار –به آن قشرزمين 
 اساس داروين و ليول ،تخته ها  خفيف در احتزازات.در حرکت هستندبه سمت باال و پايان ره های نسبتاً  طويل در دو

جهان قبل از « در کتاب خود بنام Martin Rudwick مارتين رودويک تاريخ ِ تشکيل کوها را درک کردند که آنرا عالم
 زمين به حيث عامل سير تکاملی که تغيير اراضی و اقليم  برای داروين بلند شدن.می نويسد »World befor Adamآدم 
   .  نيز مهم بودانتخاب طبيعی موجودات زنده را سبب می گردد،  ،در بر داشتهرا 

  

     تحقيـق ِ يک آجندای شفاف
جهان بينی وی زير .  را در بر نداشت يک پديدۀ خارق العادهصرف بيان در مودر گلين روی داروين  توضيحات

در اين نوشته او . که او آنرا قبل از سفرش نوشته استبود " آجندایِ "شاهد اين موضوع . قرار می گرفتسؤاال 
او با وجود کوشش های جدی اين . تصميم اتخاذ می نمايد در گلين روی به سراغ فوسيل های بحری برآيدصريحاً  

من به صورت کامل «  :او به ليول می نويسد.  مواجه نمی کردرا به اشتباه ولی اين او. فوسيل ها را يافته نتوانست
 ها نشانۀ يک صدف را حتی هاکه سواحل، با وجوديکه من درآن) بعد از شک و ترديدِ  چند در شروع(مطمئن هستم 

گره . »همه مشکالت عايده داليلی يا فته بتوانممن فکر می کنم برای . نيز نيافته ام ، لبه های بحر می باشند
بکلی " :عادی تعريف کند حادثۀ به حيث "گلين روی"او در اين نهفته بود که غيابت فوسيل را در ) رمز(شائیگ

، سقوط سخره ها و امثال آن تخريب شده تا اينکه )Erosion(  سايشدر ظرف هزار ها سال بافوسيل ها پيداست که 
  ."باقی مانده باشند



 
 

 
و شميره   ٤تر ٣  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-t@afghanmaqala  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

. اشتاز سر راهِ  تئوری خود نيز برد  باشد،»Roads«محدوديت محلی  ی را که عبارت ازمانع ديگر به همين ترتيب
به اساس .  به نظر برسند که چنين نبوددر دره های همجوار نيزآنها توسط بحر به وجود آمده باشند بايد خطوط اگر 

دوام ا هزارها سال رنتوانستند در اين نهفته است که آنها  صرف ،»Roads«خطوط در عدم موجوديت نظر داروين 
  عدم موجوديتسواحل ادوار قديم بافته بود تصادف گفته و با اشاره بهتفاع ر دقيقاً  در االودرکوتل های را که . کنند

  . را بکلی ترديد می کندالودرموانع مجرای آب  بآلخره نظر 
  لقب ساله٣٠وين  به نشر رسيده و دار Royal Society از طرف ١٨٣٩در سال . کار داروين مورد قبول واقع گرديد

Fellowsکريير  «مسير شغل حيات اين اولين نشريۀ طويلِ  .  را بدست آوردCareer «او بود.  
  

   می ديدساسيگآنچه آ
درست در سال بعد جيولوج سويسی ، لوئی آگاسيس به سکاتلند رفته و صورت . فقيت وی دير پای نبودؤشادی از م

اضطراب خلق می کرد از همه بيشتر با همه وقت آگاسيس که . ئه کردارا" گلين روی" حل خود را در مورد معمای 
، ايگناس پرکارل فريدريش شيماو زيربنای عمدۀ  آنرا از همکاران خود . تئوری راديکال عصريخ شناخته شده بود

اديده گرفته  ولی اين ن.بدست آورده بود،  قايل گرددِ ، بدون اينکه به آنها حرمتوينيتس و يوهان شار فون شارپنتير 
گرديده " فروشگار خلق" يک ،می گويد) سويس( از برن کريستيان شلوشترجيولوج  طوريکه ،زيرا آگاسيس. شد
برخالف :  نگاه دارد و از هيچگونه  مذاکره دوری نمی جست خوداو قادر بود اشخاصی با فکر را در طلسم .بود

  .يد به خود رنج می بردجنتلمن بود، منزوی می زيست و از شک و تردداروين که يک 
 را که در آن يخ قسمت بزرگ اروپا و شايد تمام کرۀ ِ  ادوار گذشتۀ بی حد سردمراحلی به اساس نظر آگاسيس زمين

 که بعد  را نابود ساخت روی زمين تمام حيات غير مترقبهحوادث چنين .، به عقب گذاشته استزمين را پوشانيده بود
را تعقيب " تجربه و اشتباه" تعويض شده است؛ مطلق چنين که گويا خدا نسخۀ " خلقت جديد"از عصر يخ هربار با 

بايد به صورت " سيرتکاملی"در تئوری  آنرااين وقايع مکمالً  در خالف آنچه قرار دارد که داروين بعدتر. می کند
 . که همه جانوران فعلی زاده های موجودات قبلی می باشند: مشرح بيان می کرد

 ابن جا عاليمی را رد. يس از همه بيشتر درسويس تائيد تئوری خود را در قسمت عصر يخ می جستتا حال آگاس
اکنون می خواست . باقی می مانددر حالت انبساط و انقباض آموخت تا نشانه های را خوانده بتواند که از يخچال ها 

د در همه جا اثبات آنرا مشاهده کرد که به مجرد رسيدن به سکاتلن. نظريۀ خويش را در مثال سکاتلند آزمايش نمايد
  شده با يخچال ها انتقال داده کهو عاليمی  موادمجموع : ه باشدخچال های عظيمی پوشيده بوديسکاتلند زمانی بايد با 

ر موقعيت د   وسيلۀ يخچال درعصريخ که وموادسنگ های بزرگمجموع (  moraine مانند و باقی مانده اند ،  اند
 در موقعيت امروزی انتقال   که وسيلۀ يخچال درعصريخسنگ بسيار بزرگ( Erratiker ،)ده شده اندکشانيامروزی 

 ،بليربوليس ادموندطوريکه او در جيولوجی  برای اکمال مؤفقيت مسير. آثار سايدگیو ) يافته و آنجا مانده است
او آنرا . کمبودی داشت» ک قشنگکليسای کوچ« می نويسد ، صرف يک » The Ice Finders«مؤلف، در کتابش بنام 
زماينکه آگاسيس به اين دره آمد برايش روشن بود که بايد يک نخچال مجرای آب را مسدود کرده . در گلين روی يافت

اين . يخ راه های در آمد دره و سرريزه های آب را آهسته ، آهسته  مسدود و آزاد کرده باشد به اين صورت که –باشد 
نظرش توضيح می در و ا.  برايش معلوم بود)سويس(و  واليس ) ايتاليا و اطريش (ال از تيرولچنين بحيره های يخچ

  .  مفقود گرديده اند،دارد که چرا موانع بدون اينکه آثاری از آنها ديده شوند
آنها برای . آکثر محقـيقين برتانوی گوش شنوا بيابدآگاسيس نتوانست برای فکر خود در نزد ، با وجود قدرت تفـهيم 

قطب شمال و (نتی ارکتس رکتيس و َاَاخچال های آنگاه ي.  يخ بود پوشيده ازغير قابل تصور بود که سکاتلند زمانی
 کوه های آلپ ِ خچال های کوچکين از موجوديت ـقيمدتِ  در بر گرفت تا محق.  کشف نشده بودندهنوز ) قطب جنوب

 داروين که در حيات خود به قارۀ اروپا پای نگذاشته بود نيز صدق اين در مورد. باخبر شده و آنهارا به چشم سر ببينند
  .می کند

  

  تسليمی بعد از وقت
دليل عمدۀ وی .  خالصی نداشت گلين رویولی از. داروين هر چه بيشتر رو به بيولوژی می کرد. سالها سپری شدند

 اين دليل هم از قوت ١٨٤٥ر سال د. بود »Road«يت مجرای آب در ارتفاع خط وسطی در برابر آگاسيس عدم موجود
 دراماتيک ميلوعکس العمل داروين . داويد ميلنی سکاتلندی کوتلِ  را يافت که الودر آنرا بيهوده می پاليد: خود باخت

 زيرا من بايد از حد .در روزهای گذشته احساس خوبی نمی کردممن  « : و به رفيق خود، جوسوف هوکر، نوشتبود
تئوری مرا مورد تنقيد قرار ] مستر مييلنی[يک سگبچۀ گستاخ ( می انديشيدم و می نوشتم یگلين روزياد در مورد 

چه از نگاه اينکه در . و لی از تئوری خود صرف نظر نکرد. » می کرد، که مرا بی اندازه دچار بدبختی)داده بود
گلين روی فکر ثابت : شتی بانی کندپ Chrles Lyellزمينه زياد سرمايه گزاری کرده بود و يا اينکه می خواست از نظر 

  .گرديده بود



 
 

 
و شميره   ٤تر ٤  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-t@afghanmaqala  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

به ) On the Origins of Speciesبقای نژادهای مساعد در ميارزۀ حيات(، را بنام  ر عصر خوداآث١٨٥٩او در سال 
 مانند  اشاکنون يک تقصير جوانی. اين اثر وی مورد توجه کلی قرار گرفت و داروين مرد ميدان گرديد. نشر سپرد

توماس  باعث گرديد تا جيولوج اماتور ١٨٦١او در سال . می توانست ديگر به حيثيت او صدمۀ برساندنگلين روی 
اين متخصص يخچال ها تئوری آگاسيس را .  به گلين روی سفر کند و موضوع را بآلخره به روشنی بکشاندجميسون

من از لحاظ گلين روی از اتوم های  « :در آخير داروين تسليم شد و به ليول نوشت. تقويه نمودبا مشاهده های بيشتر
  ».آها. آها. نوشتۀ من از شروع تا ختم يگانه اشتباه عظيم بود. وجودم تکان خورده ام 

  
 پايان

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


