شورش

تأملی بر نظريه تکامل
دو قرن پس از سالروز تولد چارلز داروين

تأملی بر نظریه تکامل

تأملی بر نظریه تکامل
دو قرن پس از سالروز تولد چارلز داروین
انتشارات شورش
بهمن ماه 2932

2

دو قرن پس از سالروز تولد چارلز داروین

دو قرن پس از سالروز تولد چارلز داروين
 ۲۱فوريه ی سالِ  ۱۱۲۲ميالدی مصادف با  ۱۲بهمنِ  ،۲۳۱دويست و پنجمين گرامی داشتِ سال روزِ تولدِ فردی
است که جهانِ بشری و افکارِ انسان را برای هميشه دگرگون نمود .چارلز داروين با اتکا به علمِ زيست شناسی،
تئوری تکاملِ انواعِ مختلفِ گونه های موجوداتِ زنده بر روی کره ی زمين را برای نخستين بار ثابت نمود و ارائه
کرد .به سال  ،۲۵۸۱داروين در کتابِ "در باره ی سرمنشاءِ گونه ها به وسيله ی انتخابِ طبيعی و حفظِ نوعِ برتر در
تنازعِ بقا" (که همواره به اختصار "سرمنشاءِ گونه ها" ناميده می شود) برای اولين بار تئوری علمی تکاملِ زندگی در
جهانِ هستی را عرضه و تدوين کرد .انتشارِ اين کتاب و توضيحِ علمی اين تئوری ،انقالبی در تمامی زمينه های دانش
و علومِ مختلف به وجود آورد .قبل از انتشارِ تئوری داروين ،متد و راهِ حلِ علمی برای اين که بتواند توضيح دهد که
چگونه و چرا اين همه گونه ها و موجوداتِ زنده با تمامِ پيچيدگی هايشان ظرفِ ميليون ها سال تغييراتِ تدريجی و
کالن در اين جهان به وجود آمده اند ،وجود نداشت .در اين زمينه فرضيه های خامی از طرفِ زيست شناسان ،زمين
شناسان و جامعه شناسانی نظير "مالتوس" ارائه شده بود ،اما هيچ يک نتوانسته بود معمای هستی را با متدِ علمی ثابت
نمايد .تا آن زمان مسجد و کليسا از طريقِ کتابِ قرآن و انجيل بر اين عقيده بودند که "زندگی در زمين فقط ظرفِ
شش هزار سالِ گذشته شروع گشته ،در هفت روز آفريده شده و خدا خالقِ هر يک از موجودات است و هر آن چه را
که خالقِ توانا خلق نمود ديگر بار هيچ نيرويی را قادر به تغييير و تحولش نيست !".طبقِ اين فرضيه ی غيرِعلمی عدمِ
تغيير و ثباتِ گونه ها و تمامی موجوداتِ زنده امری است الهی!

داروين و علمِ تکامل در مقابلِ ميليون ها نفر...

سيرِ تکاملِ تئوری تکاملِ زندگی داروين!
"هرچيزی که مخالفِ طبيعت باشد در دراز مدت دوام نخواهد آورد".
(چارلز داروين)

در  ۱۱۸سالگی تولدِ داروين ،تکامل تئوری "سرمنشاءِ گونه ها "...در علمِ نوينِ ميکروب شناسی در سطحِ
مولکولی(ماکروبيولوژی) وعلمِ ژنتيکِ مدرن به آن چنان دست آوردهای نوينی رسيده است ،و درستی نظراتِ داروين
را به شکلِ علمی تری ثابت نموده که تصورش برای داروين در  ۲۸۱سالِ پيش غيرِممکن بود .ژنتيکِ مدرن بر نظريه
ی داروين حکمِ تأييد زد .دکتر جيمز واتسون* -که خود موفق شد به همراهِ فرانسيس کريک ساختارِ مارپيچِ دو
رشته ای "دی ان ای" را کشف کند -داروين را مهم ترين انسانی می داند که جهان در تمامِ زمينه ها از علم طبيعی و
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علمِ زيست شناسی تا علومی هم چون ماکروبيولوژی ،علمِ بيوشيمی و ژنتيکِ مدرن تاکنون به خود ديده است.
متدولوژی تحقيق ،ابداع و اثباتِ تئوری داروين پايه ی اصلی تمامی علومِ جهانِ کنونی است.

تئوری "شناختِ منشاءِ گونه ها"ی داروين تحتِ چه شرايطی و چگونه تکامل پيدا کرد؟
"جهالت بيش از دانايی احساسِ امنيت ايجاد می کند".
(از کتابِ "تبار انسان" -چارلز داروين)

دنيايی سراسر متغير
زمانی که چارلز دانشجو بود ،يعنی حدوداً دهه ی  ،۲۵۱۱هيچ علمی به اندازه ی زمين شناسی موردِ توجهِ دانشمندان
نبود .به طوری که حتی مردمِ عادی نتايجِ دست آوردهای اين علم را دنبال می کردند .هزاران کتابِ علمی عمومی و
تخصصی در اين زمينه وجود داشت و مردم آن ها را مطالعه می کردند و بحث های پيرامون چگونگی تشکيلِ زمين و
شکل گيری آن ،جزوِ قديمی ترين مباحث دانشمندانِ آن زمان بود.
زمين شن اسان معتقد بودند که زمين نه ثابت و نه ساکن است و همواره در طولِ زمان در حال تغيير و تحول است .اين
ايده ،تأثيرِ بسياری روی تفکراتِ داروين داشت چرا که تغييراتی که به تدريج و آهسته طی ميليون ها سال در زمين
رخ داده بود می توانست عيناً برای گونه های مختلفِ جانوری نيز رخ داده باشد.

حرکتِ اليه های صخره ها
اليه اليه شدنِ صخره های سيکار پوئينت در اسکاتلند به

صخره های مشهور Siccar Point

خوبی نشان می داد که حرکتِ صخره ها و لغزشِ آن ها بر
روی هم ،از ديرباز وجود داشته و تا ابد ادامه خواهد داشت.
وجودِ اليه های عمودی خاکستری زيرِ اليه های افقی قرمز
رنگ همواره برای زمين شناسان موضوعِ جالبی برای تحقيق
بود .دانشمندِ اسکاتلندی جيمز هاتون در اواخرِ قرنِ ۲۵
ميالدی طی تحقيقاتِ خود به اين نتيجه رسيده بود که چنين
تغييراتی تنها می تواند در طولِ ميليون ها سال به وجود آمده
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باشد.
او معتقد بود که اين اليه های عمودی از قبل در زيرِ اليه های افقی -همانند آن ها -قرار داشته اند و به تدريج با
نيرويی که از طرفِ زمين به آن ها وارد شده است کج شده و به زيرِ آب رفته اند .بروز رسوباتِ مختلف روی سطحِ
آن ها کم کم صخره های قرمز رنگِ را به وجود آورده است و پس از مدتی سطح آب پايين آمده و همه ی آن ها به
روی آب آمده و چنين پديده ای را موجب شده اند.
امروزه طبقِ تحقيقات و کشفياتِ جديدِ زمين شناسی ،حرکت سايشی تدريجی و آهسته ی آخرين اليه های سنگ
های زيرِ زمين ،در اعماقِ درياها و اق يانوس ها(يکی از حرکت های سايشی اليه های سنگ های زيرِ زمين موسوم به
تِکتانيک ،شيفت است .اين حرکت در "بدترين" حالت منجر به سونامی -طوفان در اقيانوس و دريا با موج هايی به
طولِ چندين هزار متر-می شود) که از بدو پيدايش کره ی زمين همواره و در هر لحظه به وقوع پيوسته است ،باعثِ
جابه جايی برآمدگی ها (تپه ها و کوه ها) و فرورفتگی ها (رودخانه ها و  )...می شود .به اين مفهوم که مثالً
رودخانه يا درياچه ای که در يک نقطه ی مشخصِ کره ی زمين موجود بوده است و چندين کيلومتر و در مواقعی
حتی هزاران کيلومتر از محلِ ابتدايی خود به نقطه ای ديگر از کره ی زمين نقلِ مکان نموده اند .اين نقلِ مکان ها و
به وجود آمدنِ فرورفتگی ها و برآمده گی های جديد در مدتِ ميليون ها سال در جريان بوده است .اين پديده باعثِ
انقراضِ نسل های گونه های مختلفِ جانوران و گياهان شده و در عين حال تنازعِ بقا ديگر گونه ها را باعث گشته
است.
يک چنين تغييراتی به خوبی نشان می دهد که نه تنها زمين همواره در حالِ تغيير است بلکه عمرِ آن به ميليون ها سال
قبل باز می گردد و اين تصور که زمين و گونه های بشری حدود  ۰۱۱۱سال بيش تر عمر ندارند را به طورِ قطعی زيرِ
سؤال می برد.

سفر با بيگل ،مشاهده ها و ياداشت ها
داروينِ بيست و دو ساله در سالِ  ۲۵۳۲ميالدی
سفرِ خود را با کشتی «بيگل» آغاز کرد .سفر
دورِ دنيای «بيگل» پنج سال طول کشيد .داروين
و سرنشينانِ آن کشتی طی اين مدت بدونِ هيچ
گونه عجله و شتابی گوشه و کنارِ سواحلِ
آمريکای جنوبی را در نورديدند ،جزايرِ گم شدهی «گاالپاگوس» را کشف کردند و از جزايرِ بسياری در اقيانوسِ
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آرام ،اقيانوسِ هند و اقيانوسِ اطلسِ جنوبی ديدن نمودند .مجمع الجزايرِ گاالپاگوس در آمريکای جنوبی قرار دارد.
اين جزايرِ آتشفشانی که از جمله به الک پشت های عظيم الجثه ی خود شناخته می شود در اقيانوسِ آرام و در غربِ
اکوادور قرار دارد.
داروين در آغاز سفرش فردی آفرينش باور بود که معتقد بود نيرويی ورای طبيعت خالقِ جهانِ هستی است ،اما به
واسطه ی مشاهدات و تحقيقاتِ گسترده اش در امتداد و به خصوص در اواخرِ سفرش انسانی بی دين و منکرِ وجودِ
خدا شده بود.
داروين در طولِ اين سفر با عجايبِ طبيعی فراوانی روبه رو شد .قبايلِ بدوی را ديد ،فسيلهای گوناگونِ فراوانی به
دست آورد و گونه های بی شمارِ گياهی و حيوانی را موردِ مشاهده و بررسی قرار داد .او در مورد هر چيزی که
مشاهده می کرد يادداشتهای با ارزشی برمی داشت .اين يادداشتها اساسِ کارهای بعدی او قرار گرفت .اصولِ
نظريههای او از اين يادداشتها که شواهدِ ارزشمندی برای شکلگيری تئوری های آينده ی او بودند ،استخراج شد.
داروين در بخشی از سفر خود -از سپتامبر تا اکتبرِ  -۲۵۳۸مشاهده کرد که هر يک از جزيره ها دارای نوعی مرغِ
مقلّد است که در عينِ تشابه ،خصوصياتی کامالً متفاوت دارند .مرغِ مقلّدِ آمريکای شمالی که شاملِ  ۲۱نوع و در
سه گروهِ مختلف اند ،به واسطه ی تقليدِ صدای حشرات و دوزيستان ،و آوازِ پرندگانِ ديگر شهرت دارد .فنچ نيز جزءِ
اين خانواده از پرندگان است که از لحاظِ شکل و سيمای ظاهری به مرغِ مقلّدِ آمريکای جنوبی بسيار شباهت دارد.
در طبقه ی سومِ کتاب خانه ی دانشگاهِ کمبريجِ لندن اطاقِ کوچکی قرار دارد که گنجينه ای از نسخه های دست
نويسِ اصلی نامه ها ،ياداشت ها ،نت های برداشته شده در ميدانِ کارِ عملی و مجموعه ی کتاب های داروين قرار
دارد .اکثر آن ها پس از گذشتِ  ۲۸۱سال کماکان انتشار نيافته است! اين گنجينه شاملِ نظراتی است که نشان می
دهد چگونه داروينِ جوان به مرورِ زمان هرچه عميق تر و علمی تر به اين حقيقت پی می برد که "در طولِ زمان انواعِ
مختلفِ گونه ها و موجوداتِ زنده دست خوشِ تغيير و تحول
می شوند ".يادداشتِ نسخه ی اصلی ،واقع در کتاب خانه ی

شباهت کلی و تفاوت منقار فنچ ها داروين را به فکر
فرو برد که آيا آن ها دارای يک جد مشترک هستند؟!

دانشگاهِ کمبريج نشان می دهد که داروين در  ۱۱سالگی
يادداشت هايی را به خطِ خود در زمانِ بازگشت به انگلستان
در کشتی "بيگل" نوشته است .اين نوشته اولين مشاهده ی او
در مجمع الجزايرِ گاالپاگوس در آمريکای جنوبی است که هر
کدام يک ،نوعِ خاص و مختلف از مرغِ مقّلد و پرنده ی فنچ را
در خود جای داده است .داروين مشاهده کرد که مرغِ مقلّد از
يک جزيره تا جزيره ی بعد کامالً با هم متفاوت است.
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داروين در سالِ  ۲۵۳۰به انگلستان بازگشت و در خاللِ بيست سالِ بعد کتاب هايی را تأليف و منتشر کرد که باعثِ
شهرت و معروفيتِ او به عنوانِ يک زيستشناسِ برجسته در کشورش شد .او يک سال بعد از بازگشتِ از سفرِ
تحقيقی اش ،در يکی از يادداشت هايش که به يادداشت های سرخ معروف است نوشت که؛ بررسی و مطالعه ی مرغِ
مقلّد و فنچ با آن چه تاکنون به او گفته شده و او تاکنون همانندِ تمامی طرفدارانِ فرضيه ی خلقت بدان معتقد بوده
است که تغييرناپذيری و ثباتِ گونه ها و تمامی موجودات دليلی بر وجود يگانه خالق اليتناهی است با آن چه که او از
مشاهداتِ عينی اش استنتاج کرده است در تقابل و تضاد قرار دارد .جوش و خروشی کالن در افکارش ،مغزِ او را به
تحرک واداشته بود و داروين را هر روز به تعمق برای دست يابی به حقيقت پديدار گشتنِ حيات در جهانِ هستی
ترغيب می نمود .نتيجه گيری داروين به عنوانِ ضربه ی مرگ بارِ بر جهل و نادانی ،و فرود آورنده ی ضربه ی کاری
بر قصه ها و رواياتِ دروغِ کتابِ انجيل و تورات و قرآن چنين نوشته شده است" :اگر کوچک ترين ريشه ای برای
اين اظهارات وجود داشته باشد ،چنان که بازبينی و آزمايش در جانورشناسی و مجمع الجزاير حياتی می باشد ،چنان
حقيقتِ مسلمی ،ثبات گونه ها را منتفی می سازد".
مشاهده ی داروين در موردِ الک پشت ها در مجمع الجزايرِ گاالپاگوس در يادداشت های سرخ چنين نوشته شده:
" اين موجودات به اندازه های عظيم رشد کرده اند ...چندين نوع از آن ها آن قدر عظيم الجثه اند که  ۰تا  ۵انسان
قادر به بلند کردن آن ها از زمين نيستند".
داروين مشاهداتِ خود در اين زمينه را در يادداشت هايش چنين توصيف می کند که اين به خاطرِ پديده ی "جزيره ی
غول پيکر" است که در آن درنده ی طبيعی وجود ندارد و به همين خاطر الک پشت های عظيم الجثه از مزيت و
امکانِ شانسِ حياتِ بيش تری در مقابلِ خطرِ شکار توسطِ درنده گان و شکارچيانِ طبيعی برخوردارند.
داروين در موردِ عللِ رشد و تکاملِ الک پشت ها و سيمای ظاهری شان می گويد که در آن دسته از جزايرِ بزرگ
تری که از رطوبت و آبِ بيش تری برخوردارند(همانندِ جزايرِ سنتا کروز و جزيره ی آتشفشانی لسيدز در ايزابال)
گياهانِ شاداب ،تازه و پرپشتی می رويند .الک پشت ها در اين جزاير از پوسته ای الکی به شکلِ محدب برخوردارند.
از سر و گردن و دست و پای کوتاه تری در مقايسه با الک پشت های جزايرِ بی آب و خشک برخوردارند و در اين
جزاير بزرگ ترين و سنگين ترين الک پشت ها زندگی می کنند.
داروين در موردِ الک پشت های کوچک تر چنين می گويد که الک پشت ها در جزايرِ خشک مانندِ جزايرِ اسپانوال و
پينتا کوچک ترند و دارای پوسته ی الکی مقعر (هم آنندِ زينِ اسب) هستند و از گردن و دست و پای کشيده تر و
بلندتری برخوردارند .اين به آن ها اجازه می دهد که در بينِ گياهان و علف زارهای بلندتری بچرند .در اين جزايرِ
خشک ،گياهِ کاکتوس اوپينتا که منبعِ اصلی آبِ الک پشت است ،از کاکتوسِ مشابه در مناطقِ مرطوب تر در سيرِ
تکاملِ ميليون ها سال خود درازتر و بلند قامت ترند .تکاملِ انواعِ مختلفِ خانواده ی الک پشت ها و درختِ
کاکتوس در جزايرِ کم آب و خشک گواه بر وجودِ رابطه و ارتباط بين اين دو در "مسابقه ی تکاملِ شاخه" بينِ سيرِ
7
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بلندتر شدنِ کاکتوسِ بلند تر و دست و پا و گردنِ بلندتر الک پشت های همين منطقه است .الک پشت ها با الکِ
مقعرِ کوچک تر از الک پشتان با الکِ محدبند .داروين در مشاهداتِ خود پی می برد که در دامنه ی کوه های
آتشفشانی در جزيره ی سييرا ناگرا جمعيتِ الک پشتانی که ساکنِ جنوبِ جزيره ی ايزابال هستند از الکی کامالً
مسطح به مانندِ "سطحِ صافِ ميز" برخوردارند و در اين جزيره الک پشتانی که از الکِ محدب يا مقعر برخوردار
باشند ،وجود ندارند.
داروين به اين نتيجه رسيد که خصوصيات و شکلِ فيزيکی پوسته ی الکی به محلِ سکونتِ طبيعی هر يک از انواعِ
رسته ها ی مختلفِ خانواده ی الک پشت ها و موجوداتِ زنده ی ديگر از جمله گياهان ارتباطِ ناگسستنی دارد.
الکپشت جزاير سيير ناگرا

الکپشت جزاير دامنه جنوبی جزيره پينتا

جزاير گاالپاگوس به الک پشت های عظيمش
معروف است

با انتشارِ نظراتِ داروين ،تئوری شناختِ منشاءِ گونه های مختلفِ جهانِ هستی داروين در مقابلِ باورهای رايجِ تمامِ
انسان های کره ی خاکی قرار می گيرد! و برای اولين بار فرضيه ی خلقت در مقابلِ تئوری تکامل قرار گرفته زير
سؤال می رود.
"من تحتِ هيچ شرايطی نمی

کاکتوس اوپينتا منبع آب در جزاير کم آب و خشک

کاکتوس اوپينتا منبع آب در جزاير کم آب و خشک

توانم بپذيرم که فردی -
هر که می خواهد باشد-
آرزو کند که تعاليمِ دينِ
مسيح واقعی باشد .اگر
چنين آرزويی به حقيقت
بپيوندد ،آياتِ انجيلِ
مبين است که بی ايمان
ها ،که من پدر ،برادر و بيش تر دوستانم را جزوِ اين گروه می دانم ،به عذابِ جاودانی گرفتار خواهند شد .اين
آموزشی است بسيار نفرت انگيز( ".کتاب شرح حال داروين)
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تا آن زمان مراکزِ دينی و معتقدين به خلقتِ الهی به عنوانِ حاکمانِ بی چون و چرا و بشارت دهنده گانِ بهشت و
جهنم ،خشم الهی ،بخشنده گی وعقوبتِ الهی با خاطری آسوده مدام در ميانِ بشريت به تبليغ و ترويجِ چنين توهماتی
می پرداختند که" :خالقِ مخلوقات (خدا) از همان آغازِ خلقت هر موجودِ زنده ی جهان منجمله انسان ،آنان را به
شکل و ظاهری که امروزه مشاهده می شوند ،آفريده است ".برخالفِ اعتقاداتِ مرسومِ مردم ،داروين برای نخستين
بار بر چني ن باورهای غيرعلمی و پوسيده ای مهر باطل زد .تيشه را به ريشه ی تمامی جهلِ انسان کوبيد و ثابت نمود
که ظرفِ بيليون ها سال تمامی گونه ها مدام و آهسته آهسته دستخوشِ تغيير و تحولِ بنيادين واقع شده و تمامی گونه
ها و موجوداتِ زنده ،از گياهان تا پرنده گان و خزنده گان گرفته تا مهره داران ،دوزيستان ،حيوانات و انسان ها همه
و همه بدونِ هيچ استثنايی دستخوشِ تغييراتی بر مبنای "منشاءِ گونه ها به وسيله ی انتخابِ طبيعی" اند .و هيچ
"خالقی" وجود نداشته است که از قبل تمامی گونه ها و موجودات را به
شکل و شمايلِ آن چه که امروز هستند ،خلق نموده باشد! بدين ترتيب

صفحه ی  ۶۳نتهای سرخ داروين
معروف به "درخت زندگی"

تئوری علمی داروين با تغييرناپذيری و ثباتِ گونه ها در تضادِ آشتی
ناپذير قرار گرفت***.
در همان نت های سرخِ داروين (معروف به "درخت زندگی") در صفحه
ی  ۳۰نسخه ی دست نويسِ اصلی ،افکارِ راديکالِ داروين به وسيله ی
نقاشی بدنه ی مرکزی درختی که شاخه های فرعی اش داللت بر انواعِ
مختلفِ گونه ها و موجوداتِ دارد ،ترسيم شده است .بدنه ی اصلی
درخت ،بيان گرِ دنيای اصلی تمامی آن شاخه های فرعی "درختِ
زندگی" است .بر مبنای تئوری تکاملِ طبيعی داروين تمامی گونه های
مختلفِ موجوداتِ زنده ی شاخه های فرعی ،از اوليه ترين و ابتدايی ترين
شکل زندگی (بدنه ی مرکزی درخت زندگی) منشعب گشته اند .اين
ياداشت های به رنگ سرخ در سال های ( )۲۵۳۱ - ۲۵۳۵نوشته شده
است.
در يکی از صفحات نت  ،Bداروين چنين نوشته است" :ما می توانيم اجازه دهيم ،ماه ،سيارات ،خورشيد و تمامی
جهان هستی به وسيله ی قوانين هدايت شوند ،اما ميل داريم که کوچکترين حشرات اين جهان هستی به وسيله ی
حرکت خاص به يکباره خلق شده باشند".
از سال  ۲۵۳۰تا  ۲۵۸۵داروين مخفيانه و در اوقات فراغت روی نظريه ی انقالبی اش کار می کرد .او ديگر به
وجود تکامل در موجودات زنده يقين پيدا کرده بود ولی از آن بيم داشت که با علنی کردن آن از سوی گروههای
تندروی مذهبی به کفرگويی متهم شود.
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داروين می دانست که انتشار نظريه اش چه خطرات و هزينه هايی در بر خواهد داشت .می دانست عليه کدام نظريه
غيرعلمی که با اتکا بر جهل و محدويت علم و دانش بشر از قوانين طبيعی تکامل دهنده ی جهان هستی ،بشريت را
به تمکين برده وار از سيستم حاکم فرا می خواند ،قد عَلَم کرده است .داروين به راهی قدم گذارده بود که مخالف
باورهای "مجاز" بود و بنابراين می بايد به طور علمی بر فرضيه ی جاهالنه ی خلقت جهان هستی به دست خالق
چيره شود .داروين بايد بر فرضيه ای که تاکنون مورد قبول اکثريت انسانهای کره زمين واقع شده است و معتقد است
يک نيروی خاص (خدای خالق) هر يک از گونه ها و تمامی موجودات را در زمان واحدی خلق نمود و آنان را روانه
زندگی در کره زمين نموده است ،خط بالن کشد.
عليرغم تمامی مخالفت ها و سرزنش های حيرت انگيز نيروهای متنفذِ خزيده در دولت و کليسای مقتدر مسيحيت،
و با آگاهی به اين که انتشار نظراتش شوق بسيار شديدی را در سراسر جهان به وجود می آورد ،داروين تئوری خود را
به مدت  ۱۱سال تکامل داد.
دوسال بعد از انتشار اوليه و ناتمام تئوری داروين ( )۲۵۳۰محقق طبيعی دان ديگری به نام "آلفرد راسل واالس" که
در جزاير هند غربی مشغول مطالعات علمی بود ،دست نوشته ای حاوی خالصه ای از تئوری تکاملش را برای داروين
فرستاد .واالس نيز مستقالً و بدون اطالع از کارهای داروين نظريه های مشابهی را تنظيم می نمود .در سال ۲۵۸۵
هر دو با هم مکاشفات خود را اعالم نمودند و انتشار دادند.
"گرچه "خداناباوری" ،به احتمال قوی پيش از چارلز داروين قادر به دفاع منطقی از خود بوده است،
اما داروين نخستين روشنفکر منکر وجود خدا بود که ظهور کرد( ".ريچارد داوکينز)
چارلز داروين کتابِ "درباره ی سرمنشاء گونه ها بوسيله
ی انتخاب طبيعی و حفظ نوع برتر در تنازع بقا" را در سال
متدولوژی علمی ثابت نمود که سرمنشاء (بدنه ی مرکزی
درخت زندگی) نشان می دهد که زندگی از موجودات زنده
ی ساده و اوليه در يک درخت با شاخه های بی شمار
(گونه های مختلف) تکامل يافته است .به عبارت ديگر
سرمنشاء معرف تکامل يافته ی زندگی از ساده ترين و اوليه
ترين موجودات زنده (اورگانيسمز) بوده است و نيز

"درخت زندگی" نوين ،منتشر شده از طرف
"موزه ی تاريخ علوم طبيعی آمريکا"

 ۲۵۸۱منتشر کرد .داروين در اين کتاب با پيروی از

تقسيمش به شاخه های بی شمار درخت.
امروزه علم نوين با اتکا به نت های سرخ "درخت زندگی"
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صفحه  ،۳۰به عنوان يک نظريه ی اوليه در مورد منشاء گونه ها "درخت زندگی" داروين خود را چنين تکامل داده
است:

اصل تنازع بقا
در سال  ۲۵۳۰داروين اثر مهم مالتوس«مقالهای در باب منشأ جمعيت» را مطالعه کرد .مطالعه ی اين کتاب راه
گشای اثبات نظريه ی انتخاب اصلح در طبيعت از طريق تنازع بقا ،برای داروين شد .حتی پس از آن که داروين اصل
تئوری انتخاب اصلح را تنظيم و از هر جهت آماده نمود اما برای چاپ و انتشار آن تعجيل نکرد .او دريافته بود که
تئوری او با مخالفتهای شديدی مواجه خواهد گرديد .بنابراين بر آن شد که مدت زمان بيشتری را با دقت و وسواس
صرف جمعآوری و مرتب کردن شواهد و قرائن و داليل علمی برای دفاع از نظريه ی خود بنمايد.
عقايد مالتوس منشأ نتيجه گيری های متفاوت ،حتی در زمينه ی "اخالق اجتماعی"(!) نيز قرار گرفت ،ولی داروين
به اين مسائل توجهی نداشت .آنچه که داروين به آن توجه نمود اين بود که مسأله فزونی نوزادان نسبت به والدين ،تنها
محدود به انسان ها نيست .بلکه در ميان ساير جانداران نيز عموميت دارد .به عالوه کثرت تعداد نوزادان نسبت به
والدين در مورد اغلب گونههای جانداران به مراتب باالتر از نسبت هايی است که در پيش انسان ها ديده می شود .به
عنوان مثال يک ماهی آزاد در فصل تخم گذاری  ۱۵ميليون تخم توليد می کند و يا در عالم گياهان ،برخی
اُرکيدههای مناطق استوايی ،هر سال بيش از يک ميليون عدد دانه توليد می کنند.
واضح است که محدود بودن امکانات محيط اجازه رشد و بقا به همه ی نوزادان را نمی دهد و برای استفاده از فضا و
امکانات محيط ،مبارزهای بين نوزادان بروز می کند .بر همين اساس اصل اول نظريه ی خود يعنی تنازع بقا را ارائه
نمود .به اعتقاد داروين روند مبارزه تنها محدود به نوزادان يک گونه نيست .افراد متعلق به گونههای مختلف نيز برای
استفاده از منابع محدود محيط ،درگير مبارزه با يکديگر می شوند .عالوه بر اين ،تقالی موجودات در برخورد با
شرايط دشوار محيط را نيز شکلی از تنازع بقا تلقی می کند.
امروزه با کشفيات جديد فسيل های گونه های مختلف و مقايسه ی علمی آن ها روشن گرديده است که حداقل پنج
بار در  ۸۱۱ميليون سال گذشته ،تغييرات سريع بخش عظيمی از حيات و جانداران روی زمين را منهدم نموده است.
اما چنين انقراض توه ای(دسته جمعی) به گونه های زنده مانده ای که جان سالم به در بردند فرصتی ارائه داد ،تا
مناطقی که قبالً غير قابل سکونت بودند تغيير نمايند .جمعيت هايی که زنده ماندند خود را با مناطق سکونت تخليه
شده و منابع قابل استفاده وفق دادند .هر گروه مسير تکاملی خويش را طی نمود و به گونه های خاص و متنوع و
جديد تبديل شد.
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اين امر در مورد صدف ها ،آن سرپايان آبزی ،قابل استثناء نيست .در آخر عصر ديونيان(اشاره به عصری از زمين
شناسی است که در دوره پاليوزوئيک قرار دارد) يعنی  ۳۰۱ميليون سال پيش ،اکثر گونه های صدف ها (آمونيت ها)
منقرض شدند .اما بعد از اين انقراض نسبتاً دسته جمعی ،تنی چند از گونه هايی که زنده ماندند پراکنده شدند ،خود را
با مناطق جديد وفق دادند و از هم دور شدند .دوباره چند بار در طول  ۳۱۱ميليون سال آينده ،تعداد زيادی از گونه
های صدف (آمونيت ها) منقرض شدند ،و هر بار گونه ی جديدی به سرعت جای آنان را پر نمود .سرانجام ،تقريباً
 ۰۸ميليون سال پيش ،زمانی که بيش از نيمی از کل گونه ها منقرض شدند ،تمام گونه های صدف ها (آمونيت ها)
مُردند ،و تنها پوسته های(شِل) خود را به عنوان دليل موجوديت شان باقی گذاردند.

اصل انتخاب طبيعی
در عين حال داروين در تحقيقات اش برای اولين بار به مکانيسم انتخاب طبيعی اشاره می نمايد.
انتخاب طبيعی يک مکانيسم کليدی است برای کمک در توضيح اين که موجودات زنده چگونه در مدت زيادی تغيير
(تحول کالن) نمودند .انتخاب طبيعی عوامل داخلی يک موجود زنده ،گياه يا جانور(پروسه ی تغييرات تدريجی و
سپس کالن ژنيتيکی) بيانگر چگونگی تغييرات در نحوه و فرم زندگی به وسيله ی عوامل متغير طبيعی در تمامی
موجودات زنده است و اين که هر موجود زنده حتی از ديگر خويشاوندان خود متمايز و متفاوت است.
بسياری از آن تغييرات و تمايزات بعدها بر مبنای انتخاب طبيعی "دستچين" شده ،که درختان و جانوران با آن
تمايزات يا زنده می مانند و خصوصيات جديد را به نسل بعدی منتقل می نمايند ،يا در محيط زيستِ دائماً متغير مُرده
و منقرض خواهند شد .در اين پروسه ،در خالل سير پيدايش چندين و چند نسل ،موجودات زنده تغيير و تکامل می
يابند و گونه های جديدی پديدار می شوند.
عصر کشف و انتشار تئوری داروين مصادف بود با رشد جامعه سرمايه داری در کنار بقايای رو به انحطاط ولی
کماکان پا برجای جامعه فئودالی در انگلستان .طبقه ی بورژوازی نوخاسته ی سرمايه داری دورانِ رقابت آزاد برای
انقراض بقايای فئوداليسم ،که تبلور قدرتش در کليسا ،مذهب و قدرت سياسی همچنان باقی بود ،به عنوان يک
سيستم نوين و مترقی از تئوری داروين در مقابل سرسختی و مقاومت متنفذين ،زمينداران بزرگ و سيستم ارباب
رعيتی پشتيبانی نمود .دانشمندان حامی تئوری تکامل ،بخصوص "توماس هاکزلی" مناظرهگر چيرهدست ،سرسختانه
از تئوری های داروين دفاع کردند و تئوری داروين را عامه پسند نمودند .سرانجام تا هنگام مرگ داروين به سال
 ۲۵۵۱صحت تئوری های او مورد پذيرش و قبول اکثريت عمده ی علما و دانشمندان قرار گرفته بود.
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دومين فردی که همزمان با داروين میزيست و در پيدايش بيولوژی مدرن نقش داشت ،گرگور مندل (Gregor
 **)Mandelاتريشی بود .او با آزمايشهايی که روی گياه نخودفرنگی انجام داد قوانين حاکم بر انتقال صفات
ارثی را پايهريزی کرد.
بايد تصريح کرد که قبل از داروين افراد ديگری نيز چنين نظريهای (تکامل گونه ها) را به طور خام و ناقص ارائه داده
بودند ،که از جمله ی آنها میتوان از "جين المارک" طبيعی دان فرانسوی و "اراسموس داروين" پدربزرگ چارلز
داروين نام برد .اما نظريههای اين افراد هرگز مورد قبول جوامع علمی قرار نگرفت زيرا صاحبان اين نظريهها
نمیتوانستند توضيح علمی قانعکنندهای در مورد اين که تکامل چگونه انجام يافته است ارائه دهند .نقش عمده ی
داروين در اين ماجرا نه تنها کشف و نشان دادن مکانيسم چگونگی انجام مراحل –تکامل انتخاب اصلح ،انتخاب
طبيعی و تنازع بقا– بود بلکه توانست با اتکاء به متدلوژی علمی شواهد و قرائن قانعکننده ی فراوانی را در دفاع از
نظرياتش نيز ارايه نمايد.
اين نکته نيز قابل توجه است که تئوری های داروين بدون اتکا به تئوری ژنتيک شکل گرفته بود و يا بهتر است گفته
شود در آن زمان کسی از تئوری ژنتيک اطالعی نداشت .در زمان داروين هيچ کس نمی دانست چگونه خصيصهها و
ويژگی های نسلی به نسل بعد منتقل میشود .البته در همان سالهايی که داروين مشغول تأليف و انتشار کتاب های
تاريخساز خود بود ،گريگور مندل نيز روی قوانين وراثت کار میکرد .کار مندل که به خوبی مؤيد نظريههای
داروين بود ،تا سال  ۲۱۱۱به کلی ناديده گرفته شد .تا آن زمان تئوری های داروين ديگر جای خود را در محافل
علمی باز کرده و کامالً مورد پذيرش قرار گرفته بود .به اين ترتيب با پيشرفت علوم زيست شناسی ،زمين شناسی و
علم ژنتيک ،برداشت کنونی ما از نظريهی تکامل که ترکيبی از قوانين وراثت ژنتيکی و انتخاب اصلح می باشد به
مراتب کاملتر از تئوری اوليه ی داروين است.
با پيشرفت علم و به ياری يافتههای گريگور مندل و واتسون ـ کريک محققان توانستند ،حلقه ی مهم ديگری از
معمای سهره های (فينچ ها و مرغان مقلّد) داروين را کشف و حل کنند .چرا که طبق کشفيات جديد علم ژنتيک،
مطالعهی فرمول ژنتيکی هر موجود زنده اين امکان را به وجود میآورد که تکامل و تغييرات به وجود آمده در آن
موجود پيشبينی شود .به ياری يافتههای گرگور مندل و واتسون ـ کريک محققان توانستند ،معمای سهرههای داروين
را حل کنند .چرا که مطالعهی فرمول ژنتيکی هر موجود زنده اين امکان را به وجود میآورد که تکامل و تغييرات به
وجود آمده در آن موجود پيشبينی شود .با فعال کردن يک ژن میتوان پروتئينی معيين را در سلول به وجود آورد .اگر
ژن مربوط به پروتئين  BMP4فعال شود ،منقار سهره کوتاه و پهن خواهد شد .برعکس اگر ژن مربوط به پروتئين
کالمودولين را فعال کنيم منقار ،بلند و ظريف میشود.
به عالوه امروزه پژوهشگران می دانند که تکامل نه تنها حاصل تغييرات محيط زيست و ژنتيکی ،بلکه حاصل فعال
شدن اين يا آن ژن است.
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در عين حال در عصر داروين هنوز پديدهی جهش شناخته نشده بود .در علم تکامل ،به تغييرات کوچک و تدريجی
"تکامل خرد" و به تغييرات بزرگتر که گونهی جديدی را پديد میآورند "تکامل کالن" گفته میشود" .تغييرات
خرد" و تدريجی که منجر به "تکامل کالن" توسط پديدهی جهش(انقالب) صورت می گيرد به وسيله کارل مارکس
کشف شد .مارکس پس از مطالعهی تئوری تکامل داروين حلقهی گمشدهی اين تئوری مبنی بر اين که چگونه
"تغييرات خرد" به "تغييرات کالن" از طريق پديدهی جهش (در مبارزه بين اضداد و غالب شدن نو بر کهنه) منجر می
شود ،پاسخ داد که داروين به علت محدوديت علم در عصر خويش از درک اين پديده عاجز بود.
امروزه با اتکا به پيشرفت های نوين علم ،اصل انتخاب طبيعی به طور خالصه يعنی مکانيسمی که به وسيله آن جمعيت
گونه ها خود را وفق و تکامل می دهند .ماهيت اين اصل ،به طور ساده عبارت است از توليد مثل و مرگ :آن گونهی
جانداری که خود را به بهترين وجهی با شرايط محيط زيست وفق می دهد به عنوان موفق ترين عضو کرهی خاکی
باقی می ماند و توليد مثل می کند ،و فرزندان و نسل های جديدِ خويش را که با محيط به خوبی سازگار اند بوجود
می آورند .بعد از تکرار چندين سلسله مراتب توليد مثل ،آن که به خوبی خود را وفق داده است چيره می شود و به
قول داروين "هرچيزی که مخالف طبيعت باشد در درازمدت دوام نخواهد آورد".
اصل انتخاب طبيعی در يک مسير پر پيچ و خم سير تکامل بايد  ۸مرحله را در طول ميليون ها سال طی کند که
عبارتند از :تغيير(وّرييشن) ،وراثت(اينهريتنس) ،انتخاب(سلکشن) ،زمان و تطبيق با محيط(ادپتيشن).

موجودات زنده چگونه با هم نسبت دارند (خويشاوندی موجودات)؟
درخت زندگی...
درخت زندگی ،که درخت مطالعه ژنتيکی (فيلوجنتيک تری) نيز ناميده می شود ،يک ابزار تصويری (گرافيکی)
است که زيست شناسان برای نمايش روابط بين گياهان ،جانوران و تمامی اشکال مختلف زندگی ديگر از آن استفاده
می کنند(.لطفاً ،به تصوير درخت زندگی نوين "موزه ی تاريخ علوم طبيعی آمريکا" در باال مراجعه کنيد) .اين
درخت تاريخ های تکامل را فاش می سازد  :هر شاخه در طول جاده ی تکامل ،يا هر نقطه ی انشعاب ،بيانگر يک
نيای مشترک می باشد که به دو يا چند نسل(گونه) تقسيم شده است .تقسيم شاخه های کمتر بين هر يک از دو گونه
داللت بر آن دارد که آن ها با هم نسبت نزديکتری دارند  -خصيصه ای که ارزش پيشگويانه ای دارد.
هر آينه که يک گياه شناس خاصيت مفيد دارويی در يک گونه ی گياه را کشف نمايد ،ممکن است برای کشف
چنان خاصيت دارويی به خواهر آن گياه مراجعه کند.
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از زمان داروين ،دانشمندان مرکز توجه شان را به خصوصيات مشترک کالبدشناسی برای تعيين روابط ارتباطات
خويشاوندی تکاملی جلب نموده اند .به تازگی ،آن ها دريافته اند که تاريخ سيرِ تکاملِ گونه ها در "دی .ان .اِی".
آن ها ضبط می گردد .به اين مفهوم که مجموعه ی راهنمايی هايی برای ساختن بدن در سلول تمام موجودات زنده
بصورت کُد قرار دارد .زمانی که گياهان و جانوران توليدمثل می کنند ،آن ها نسخه های دی .ان .ای .خود را به
فرزندان خود منتقل می نمايند .اما در طول تاريخ" ،دی.ان.ایِ" گونه ها ،معموالً به خاطر اشتباهات نسخه برداری که
پديده ی جهش (ميوتيشن) نام دارد ،تغيير کيفی می کند (تغييرات تدريجی ظرف ميليون ها سال که به خاطر تغيير
شرايط جوی و محيط زيست کره ی زمين در اثر پديده ی جهش به تحوالت کالن منجر می شود) .دانشمندان می
توانند با مقايسه ی "دی.ان.ای" تکامل روابط خويشاوندی را تعيين نمايند :به عنوان يک قاعده ی کلی ،هرچه فرق
بزرگتر و بيشتری در "دی.ان.ایِ" دو گونه موجود باشد ،مدت زمانی بيشتری از اين که اين دو متعلق به يک گروه
بوده اند ،می گذرد ،زيرا از يک نيای مشترک منشعب شده اند.
در نگاه اول ،به نظر می رسد که نه مرغ و نه مرغ با انسان شباهتی نداشته

دی .ان .ای .در حال جورسازی و تکثير
خويشDNA replicating/

باشند .اما با کالبد شناسی مرغ متوجه می شويم که به طور مثال شش ها
(ريه ها) و استخوان ستون فقراتش به انسان بيشتر شبيه است تا به مرغ.
مقايسه ی دی .ان .ای .تصديق می کند که مرغ و انسان با هم نسبت
نزديکی دارند ۱۱ :درصد ژن های مرغ با انسان يکی می باشند ،حال آن
که " فقط"  ۲۳درصد ژن های مرغ با انسان يکی می باشند .در واقع،
تمام اشکال زندگی  -از جمله گياهان ،باکتری ها (ميکروهای تک
سلولی) و انسان -از ژن های بسياری که در ترتيب (سِيکوئِنس) و تسلسل "دی.ان.ای" مشابه ای برخوردارند ،می
باشند؛ که داللت بر آن حقيقت می کند که همه ی حيات و زندگی از يک جد مشترک نزول کرده است.

کشف فسيل های جديد برای پيدا کردن حلقه ی گمشده ی تئوری داروين
در ميان تمام کشفياتی که امروزه برای پيدا نمودن حلقه ی گمشده ی تئوری داروين به علم تکامل کمک مهمی
نمود ،کشف دو فسيل از ماهی ها می باشد.
داروين و ديگر دانشمندانِ طرفدار تئوری تکامل از همان آغاز معتقد بودند که اوليه ترين موجودات اوليه در درون آب
و در اعماق درياها و اقيانوس ها بوجود آمدند و سپس اين موجود زنده با تغيير تدريجی (تغييرات خرد) ظرف ميليون
ها سال به گونه های مختلف (تغييرات کالن) از جمله به ماهی (آبزيستان) تبديل شد و در اين پروسه تکامل تدريجی
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تحت تأثير تغيير محيط زيست ،به تغييرات درونی و ژنيتيکی موجود زنده منجر شد .برخی از گونه های آبزيستان در
تکامل خود باله هايشان به دست و پا تبديل شد(تغيير کالن).
زمين شناسان ،فسيل شناسان ومحققين طرفدار اين تئوری تاکنون نتوانسته بودند هيچ گونه موجود زنده ی آبزی و
مشخصاً گونه هايی از ماهی را کشف نمايند که دارای دست و يا پا باشد .موجود زنده ی اوليه ای که گذار از ماهی
دارای باله را به ماهی با دست را نمايندگی کنند اساساً کشف نشده بود.
در زير کشف دو فسيل را مورد بررسی قرار می دهيم .با در نظر داشتن اين که کشف دوم به لحاظِ تاريخی تکامل
گونه ی آبزیِ دارای دست ،مقدم بر کشف اول است .اما تاريخ کشف اين دو فسيل را طبق قاعده بنا به ارجحيت
سال کشف شان مطرح می کنيم.
اولين کشف در سال  ۱۱۱۲و دومی در ماهای ژوئيه  -اوت سال  ۱۱۱۱بود.
در سال  ۱۱۱۲فسيل جانوری که "تيکتاليک روزيا" ناميده شد در قطب شمال کانادا توسط نيل شوبين ،۲کشف
شد.
"تيکتاليک روزيا" (اسم ديگر آن "فيشا پاد" -ماهی پاداراست) ،يک فسيل  ۳۱۸ميليون ساله است .تاکنون  ۲۱عدد
از اين فسيل کشف شده است .کشف آن روشنگر نقطه ی عطف حلقه ی گمشده ی بين ماهی و اولين جانورانی که
در روی زمين زندگی می کردند ،می باشد .تيکتاليک گونه ای از ماهيان است که درست قبل از آغاز زندگی در
روی زمين (زمين زيستی) و تکامل اش به چهارپايانی که قادر شدند در خشکی زندگی کنند ،بود .زمانی که اولين
ماهی در تکامل خود از دو پا برخوردار شد ،تيکتاليک هنوز قادر نبود در خشکی زندگی کند.
طول اين ماهی به بيش از  ۱متر و  ۱سانتيمتر می رسيد .تيکتاليک شبيه آن پيوند حد وسطی بود (در رديف تغيير يک
حالت از زندگی به حالت ديگر زندگی) ،يا به طور دقيقتر يک گونه ی گذاری ،در بين ماهی اوليه و اولين جانوران
چهارپا(گروهی که به "تتراپادس" يا چهارپايان معروف است) محسوب می شود .تيکتاليک يک گونه ی گذرا بين
ماهی "ئيستينوفرون" و آن ماهی پادار مانند "اسانتواستيگا" و دارای دو پا بود .نيل شوبين با اتکا به شمار زيادی از
فسيل های مختلف کشف شده و سپس کشف تيکتاليک نشان می دهد که چگونه دو باله ی جلوی ماهی اوليه در
طول ميليون ها سال تحوالت تدريجی ،کالن تغييراتِ ژنتيکی و پروسه ی تقسيم سلول جنين اوليه ،به استخوان دو پا
مبدل شد .آنچه محرز است اين است که دوبالِ دست مانندِ اين جانور بر خالف ماهی اوليه به گردن پيوندی ندارد،
بلکه به استخوان شانه متصل است .با اين وجه تمايز ،گردن تيکتاليک می توانسته است از حرکات و جنبش بيشتری
برخوردار باشد .به اين مفهوم که چرخش های گردن تيکتاليک به سمت باال و پايين ،چرخش به راست يا چپ (در
فارسی به معنی "دامنه ی حرکت" و به انگليسی "رنج آف موشن") برای اولين بار درسير تکامل آبزيستان از انعطاف
خاصی برخوردار شده است .تيکتاليک از پوزه ی درازتر(اکسپندد اسنات) و از هايومنديبل *۱برخوردار بود .هرچند
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تيکتاليک قادر به راه رفتن نبوده است اما دو دست جلو ،قادر به
تحمل وزن اين جانور بوده است.
اين خصوصيتِ بارز حرکت گردن در کنار وجود دو پا ،به
تيکتاليک اجازه می داد که سرش را از آب باال آورد .در واقع،
تمامی جانورانی که از تغيير اين پيشگام دوزيستان(امفيبينز)
بوجود آمدند ،از جمله خود انسان ،چهارپايان ناميده شدند .تيکتاليک  ۲۱ميليون سال قبل از بوجود آمدن اولين
چهارپايان (که تقريباً  ۳۰۳ميليون سال است) زندگی می کرد .بنابراين وجود خصايص چهارپايان در ماهی هم چون
تيکتاليک بسيار عمده و مهم است زيرا نشانه ی ابتدايی ترين (و قديمی ترين) شکل ظهور چنان گونه هايی است.
بنابراين تيکتاليک از اوليه ترين دو دستان بشمار می آيد.
اين دياگرام ،فسيلِ کشف شده و ماکتِ
"تيکتاليک روزيا" را نشان می دهد که
بدنش زير آب و سرش باالی آب در درون
حفره ای کم عمق قرار دارد .دوبال سينه ای
به دو پا تبديل شده است.

اين تصوير نشان می دهد که "تيکتاليک
روزيا" يک گونه ی گذرا و بينابينی
(ترنزيشنان -اسپيشيز) بين "باله پايان" و
"چهارپايان" در عصر فسيل های پاليوزوئيک
و مسوزوئيک است.

بررسی جديد "تيکتاليک روزيا" فسيل بينابينی (ترنزيشنال)  ۳۱۸ميليون ساله (عکس
وسط) ،داللت بر يک قدم ميانی و واسطه ای بين شرايط ماهی مثلِ "ئيستينوفرون"
(عکس پائين) و آن ماهی پادار مانندِ "اسانتواستيگا" (عکس پائين) است.
دومين کشف ،متعلق به ماهی دو دست در سال  ۱۱۱۱در وايومينگِ آمريکا است.
اين ماهی که بين ماهی اوليه و تيکتاليک قرار دارد ،از دو باله ی سينه ای تبديل شده به پا
برخوردار است .نام اين ماهی که فسيل آن متعلق به  ۲۱۱ميليون سال پيش است،
"سيليکانت" است .اين گونه ماهی با وجود تغيير دوباله ی سينه اش (باله ی سينه ای) به پا ،همچنان در آب زندگی
ميکرده است و قادر به تحمل وزن خود به روی دو پايش نبوده است .دو باله ی پا مانندِ سيليکانت بر خالف
تيکتاليک ،همچنان به گردن اين ماهی اتصال داشته است و از وجود استخوان شانه در سيليکانت خبری نيست.

A present-day coelacanth.
)(Photo courtesy of Hans Fricke/Max-Planck Institute
The coelacanth fossil, Shoshonia arctopteryx, is 400
million years old. (Illustration courtesy of Matt
)Friedman
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"ايدا" فسيلی با قدمت  ۲۱ميليون سال!
دانشمندان اين فسيل را "ايـدا"

عکس "ايـدا" فسيل  ۷۴ميليون ساله

نامگذاری کردند .قامت او  ۳فوت
( ۱۲سانتی متر) ،و شکل ظاهريش
به ميمون پوزه دار(ميمون لمور)
امروزی شبيه است .اين فسيل در
سال  ۲۱۵۳در منطقه ای به نام
"ميسل پيت"(درياچه ای مرده در
 ۳۸کيلومتری شهر فرانکفورت در
آلمان) که از قرن  ۲۱به گنجينه ی
سنگواره ها مشهور شد ،توسط
فردی کشف گرديده بود .ولی اين
شخص که از اهميت آن فسيل
اطالعی نداشت آن را روی ديوار
خانه اش نصب کرده و در سال
 ۱۱۱۰يک دالل به نام "توماس پرنر" با دفترکار "دکتر هوروم"
عضو هيأت علمی دانشگاه آثار تاريخ طبيعی اسلو تماس گرفت و
خبر از در اختيار داشتن فسيلی با ارزش داد .پروفسور هوروم در اين
باره می گويد" :زمانی که پرنر سه عکسی که از اين سنگواره در
اختيار داشت را به من نشان داد نزديک بود قلبم از کار بيفتد .می
دانستم اين دالل چه گنجينه ی نفيسی در دستانش دارد .برای دو

نمای ميمون لمورد (بوزينه) مدرن امروزين

شب تمام نتوانستم بخوابم .در بيست سال گذشته شايعاتی مبنی بر
کشف فسيلی سالم و دست نخورده دهان به دهان می چرخيد ولی هيچ فردی از جوامع علمی موفق نشده بود آن را
ببيند ".کاری که دکتر هوروم کرد اين بود که با اعاده ی نام علم اجازه نداد يک بار ديگر اين سنگواره ی ارزشمند
در دست دالالن معامله شود و در کنج خانه ی کلکسيونر ديگری خاک بخورد .دکتر هوروم که از نقش اساسی اين
اسکلت در درک ما نسبت به تاريخ تکامل انسان خبر داشت سرانجام موفق شد در يک معامله ی هنگفت چند ميليون
دالری و مخفيانه در يکی از بارهای مشروب هامبورگ اين اسکلت را از اين دالل خريداری کند تا از بزرگترين قمار
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زندگيش به نفع علم موفق بيرون بيايد.
باالخره در ۲۵ماه می  ۱۱۱۱بعد از دو سال
تحقيق و پژوهش خسته کننده بر روی اين

دکتر هوروم مشغول بحث در مورد اهميت کشف "ايدا" در موزه ی
تاريخ طبيعی نيويورک" .ايدا" اولين و قديمی ترين فسيل با استخوان
چانه است که از  ۵انگشت دست برای چنگ انداختن و گرفتن اشياء از
جمله غذا ،برخوردار بوده است.

فسيل ،در برابر خيل عظيم مشتاقان در موزه
ی تاريخ طبيعی نيويورک از اين سنگواره
پرده برداری شد .دکتر هوروم اين فسيل را
که جنسيت ماده داشته است و اولين حلقه ی
تکامل نوع بشر محسوب می شود را "ايدا"
نام گذاشت .اين موجود قامتی معادل ۱۲
سانتی متر دارد و به گفته دانشمندان می تواند
حلقه ی گمشده ی سير تکاملی انسان باشد.
اين موجود جد مشترک انسان ،گوريل و ميمون می باشد .اين موجودِ ميمون شکل ۲۱ ،ميليون سال پيش در درياچه
ای مرده است .به گفته دکتر هوروم " :ايدا اولين حلقه ارتباط با تمام بشريت است۵*".
دانشمندان معتقد اند که اين فسيل حلقه ی مفقود شده ی مهم شجره ی تکاملی انسان است و می تواند قسمت های
مبهم نظريه ی تکامل انسان را به خوبی روشن کند.

امروزه "بدون علمِ تکامل ،علمی نمی توانست وجود داشته باشد"!
امروزه نظريه ی تکامل همانند هر تئوری علمی ديگری بطور قاطعی ثابت و مورد تصديق واقع شده است .اين تئوری
از زمان داروين تاکنون بسيار عميقتر گشته است و از زوايای مختلف با اتکا به شواهد مستقل علمی مورد تصديق قرار
گرفته است .همانگونه که دانشمند ژنتيک "تئودوسيس دوبژنسکی" گفت" :هيچ چيزی در بيولوژی (علم زيست
شناسی) معنی نمی دهد ،مگر در پرتو علمِ تکامل!"
مهم تر اينکه علم تکامل ستونِ اصلی و شالوده ی علم نوين است .اکثريت دانشمندان رشته های مختلف متفق القول
اند که علم تکامل يک حقيقت است ،زيرا شواهد زيادی بوسيله کشف دانشمندان در سراسر جهان در اين زمينه
موجود است .در واقع امروزه اکثر رشته های مختلف علم نمی توانند خدمات و دستاوردهای جديد قابل توجهی
عرضه نمايند بدون آن که با اصول و مکانيسم تحوالت تکاملی آشنا باشد و بدون آن که مفهوم تغييرات تکامل گذشته
را در نظر داشته باشند .به عنوان مثال ،می توان در رشته ی فيزيک و ستاره شناسی ،به "انفجار عظيم"(بيگ بنگ)
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تئوری چگونگی تکامل جهان اشاره نمود .بنا به داليل فوق ،همانگونه که "آرديا اسکايبرک" تصريح نموده است،
"بدون اغراق می توان گفت ،که در جهان کنونی ،بدون علم تکامل(اِوِلوشنيست) علمی نمی توانست وجود داشته
باشد".
مبارزه بين معتقدين به علم تکامل و معتقدين به خلقت (کرئيشنيسم)
ستيز بر سر اِوِلوشن و علم
مسأله اين است علوم انسانی يا "علوم" الهی؟
دانش علمی يا خرافات مذهبی!

"کشتن و دفن عقايد اشتباه به همان اندازه ی يک خدمت خوب به نوع بشر است؛ و در برخی مواقع حتی بهتر از
کشف يک حقيقت يا واقعيت نوين است( ".چارلز داروين)

از زمان انتشار تئوری داروين مبارزه سختی بين پيروان علم و تئوری تکامل (اِوِلوشنيست) از يک طرف و معتقدين به
فرضيه خلقت(کِرِئيشنيست) در جريان بوده است .علم و جهالت بشری همواره در يک ستيز و جدال دايمی در مقابل
هم قرار گرفته اند ۲۸۱ .سال است که مبارزه در اين عرصه به کشاکش مهمی تبديل شده است و تاريخ اين مبارزه به
همان زمان انتشار تئوری داروين باز می گردد.
اين تاريخ نشان می دهد که حمايت روشنفکران طبقه ی بورژوازی نوخاسته از تئوری تکامل داروين در قرن ۲۱ام
بيش از حمايت آنان در قرن۱۲ام می باشد.
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طبقه ی سرمايه دار در قرن ۲۱ام به رشد علم کمک نمود ،از دگرانديشی بشريت و "ارزش های روشنفکری" در
مبارزه عليه نظم فئودالی و استقرار و گسترش هر چه بيشتر سيستم جديد سرمايه داری(با وجود اين که کماکان
مذهب را در ميان توده های زيادی تبليغ می نمايند) پشتيبانی نمود .در قرن ۲۱ام هرچند پشتيبانی روشنفکران
بورژوازی از تئوری داروين بسيار مشروط بود و به ابزاری برای بسط و توسعه ی نظام سرمايه داری تبديل شد .اما در
قرن ۱۲ام ،بخش های متنفذ و پرقدرت حاکمان طبقه ی سرمايه دار ،تکامل(اِوِلوشن) را به عنوان يک خطر جدی و
ايده ای خطرناک می بينند و به راستی چرا؟! ...
"جهالت بيش از دانايی احساس امنيت ايجاد می کند( ".از کتاب "تبار انسان" -چارلز داروين)

امروزه علم و تئوری تکامل(اِوِلوشن) کماکان تحت حمله ی کينه جويانه ای در سراسر جهان قرار دارد .حتی زمانی
که علم در برخی موارد فقط برای رفع نياز سيستم امپرياليستی و استمرار سيستم سرمايه داری ترويج داده می شود
[مثالً در آن قست از صنعت تکنولوژی زيست شناسی که از طريق دستکاری ژنتيکی موجود زنده يا ترکيباتی از آن
برای ايجاد توليدات کشاورزی (بذرهای اصالح شده که در مقابل آفت های طبيعی مقاومت می کنند) و يا توليدات
سالح های کشتار دسته جمعی ميکروبی صنعت ارتش] .نياز سيستم امپراتوری جهانی امپرياليسم(با مشارکت همه ی
حکومت های امپرياليستی و خاصه آمريکا) به يک جمع از دانشمندان برگزيده و نخبه برای پيشبرد مقاصد طبقاتی
استثمارگرانه اش نيز الزامی است؛ در عين حال شاهد آنيم که به موازات اين ترفيع و ترويج حساب شده ی محدود،
علم ابزاری و در خدمت گرفته شده ،يک حمله هماهنگ عليه توانايی توده های مردم زحمتکشی که از اِوِلوشن و
شناخت علمی پديده ها جانبداری می کنند ،سازمان داده می شود.
در سراسر جهان و در تمامی کشورها ،از کشورهای متروپُل امپرياليستی آمريکا ،فرانسه ،آلمان ،انگليس ،هلند و
ايتاليا و ...تمامی کشورهای اسکانديناوی امپرياليستی گرفته تا ايران ،اسرائيل ،سوريه ،عربستان و مصر و...
نيروهای فاشيست بنيادگرای مذهب مسيحيت ،اسالم و يهوديت و به يک کالم تمامی طبقات ارتجاعی جهان ،جنگ
تند و تيزی را به راه انداخته اند تا از آموزش تئوری تکامل (اِوِلوشن) به عنوان يک حقيقت و دستاورد علمی جلوگيری
نمايند.
در آمريکا و ديگر کشورهای سرمايه داری-امپرياليستی غرب ،در رأس جنبش مبارزه با تئوری تکامل و علم
(اِوِلوشن) ،بنيادگرايان فاشيستِ مذهبِ مسيحيتِ طرفدار خلقت (کِرئيشنيسم يا خلقتيسم) قرار دارند .اين جريان
بوسيله ی جناح های مختلف طبقه ی حاکم آمريکا و اروپا بوجود آمده ،توليد و بازتوليد می شوند و مورد حمايت
شان قرار گرفته اند .فاشيست های مسيحی در يک کوشش حساب شده ی طبقات بورژوازی-امپرياليستی حاکم،
برای تزريق و القاء اطاعت برده گانه ی بی چون و چرا و کوشش مستمر جهت سرکوب دگرانديشی و انديشه ی
منتقدانه در ميان ده ها ميليون نفر از مردم به ترويج جهل و توهم آيين خرافات مشغول اند .اين بخش دُگم که عقل
خود را بخواب سپرده اند ،ترويج و بسط بردگی و اطاعت کورکورانه را بخشی الزم و ضروری می پندارند آن هم در
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ميان مردمی که "کتاب مقدس" (انجيل) را در تمام عرصه های زندگی به عنوان "حکم الهی" برای بقای کشور و
استمرار وضع موجود قياس می نمايند .نبايد فراموش کرد که همه ی اين کوشش ها و دست آويزها از جمله جنگ
های غارتگرانه ی امپراتوری ،در زمان تالطمات و تحوالت بنيادينِ عظيم شکل گرفته است و جريان دارد.
در ايران نيز فاشيست های اسالمی که در رأس حکومت اند ،دايماً بر طبل خلقت جهان هستی به دست خدا می
کوبند .تالششان اين است که با رواج عقايد خرافاتی و تقويت باورهای غيرواقعی دين اسالم ،مانع از شناخت جهان
هستی و تکاملش بر مبنای تئوری علمی توسط مردم شوند .رژيم جمهوری اسالمی با ترويج دين اسالم و ايجاد هاله
ای از اعتقادات غيرواقعی و ضدعلمی دين بر روند انديشيدن و فکر کردن مردم و به خصوص طبقه ی کارگر و ملل
تحت ستم ،مانع از آن می شود که آنان شناخت صحيحی از نيروهای محرکه ی طبيعت و جامعه پيدا کنند.
بدون درک همه جانبه از تکامل جهان هستی به طور کلی و نيروهای محرکه ی جامعه به طور خاص برمبنای علم
عصر جديد نمی توان به تغيير هيچ يک پرداخت .نيروی محرکه ی هر جامعه عبارت است از مبارزه ی آگاهانه با
استناد علمی توده های زحمتکش و خاصه طبقه ی کارگر برای محو و از بين بردن استثمار و ستم طبقاتی .زمانی که
توده های مردم به طور داوطلبانه ،آگاهانه و متشکل ،توهمات و باورهای دينی خود را کنار بگذارند ،آن وقت ديگر
نيازی به "پيامبران" و واسطه های فربيکار روحانی ندارند .روحانيت در قدرت نيز دقيقاً به اين نکته آگاه است و
برای همين خيال ندارد که داوطلبانه از "خَر مُراد" دين و نظم متکی به فرافکنی خرافاتِ خويش پياده شود؛ و دايماً به
توليد و بازتوليد آيين دين اسالم ،بازتوليد صحنه های تاسوعا و عاشورا (محرم) و ...می پردازد تا با تحميق مردم،
زنجير ستم و استثمار طبقاتی اش در مقابل دستيابی زحمتکشان به حقيقتِ جهان هستی و شناخت از نيروی محرکه ی
جامعه پاره نشود .زيرا تا آنزمان که طبقه کارگر و خلق های تحت ستم ،برای رهايی از اين وضعيت ستم گرايانه و
ناعدالنه در پی ظهور منجی از عالم غيب هستند ،پس به همين جهت خود را ملزم به تغيير جهانی پيرامونی شان نيافته،
در برابر نظام برده داری سرمايه داران ،برای احقاق حقوق خود قد علم نکرده و اين همان شرايط مطلوب برای
حاکمين سياسی و اقتصادی جامعه در پيکر سياست مداران ،روحانيون ،سرمايه داران و نظامی ها است.
آفرينشيسم (کرئيشينيسم يا آفرينش باوری) نه تنها در اين چهارچوب می گنجد ،بلکه بنوعی يک سُنبه و دژکوب در
اين تالش به حساب می آيد .حمالت بی رحمانه معتقدين به خلقت ،به تئوری تکامل جهان هستی در مجموع بر طرز
تفکر انتقادی ،بر علم و بر عقايد منطقی متمرکز گشته است .اين که مردم(منظور تمام انسان ها ،از جمله داغديده
ترين ستمکشان) بايد پی برند يا نبايد پی برند که زندگی در روی اين سياره واقعاً چگونه تکامل يافته ،بسيار مهم
است.
در ايران نيروهای فاشيست بنيادگرای اسالمی که همانند نيروهای فاشيست مسيحی در آمريکا در رأس جنبش
کرئيشينيسم يا آفرينش باوری قرار دارند ،نمی خواهند مردم بياموزند که بايد به "دنبال شواهد" بروند و به نتايج
منطقی از شواهد وسيعی که درباره ی تکامل جهان هستی ما را احاطه کرده است ،برسند.
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بنيادگرايان فاشيست مذهبی چه در ايران و چه در آمريکا و به طور کلی در سراسر جهان ،چه اسالمی ،چه مسيحی و
چه يهودی ،نمی خواهند که مردم و خاصه زحمتکشان ،پی ببرند که حقيقت "داستان ديگری" سوای قرآن و انجيل
بيان می کند .چرا که آن را به عنوان تهديدی جدی برای نظريه ی مذهبی رايج اعتقاد بر پايه ی ايمان آورندگان می
دانند .آن ها تنفر و ترس شان از اين است ،تئوری تکامل که از حقيقت عينی نتيجه می گيرد که تمامی زندگی ،از
جمله انسان ها ،نه بر پايه ی اراده ی خدا (خالق) ،بلکه بر مبنای عملکرد طبيعت بوجود آمده اند .اين مسأله هسته ی
جزم انديشی(دگم انديشی) مسيحيت ،اسالم و يهوديت و ...درباره ی حقيقت مطلق کتاب تورات ،انجيل و قرآن
و ...است ،حقيقت قدرت اليتناهی الهی؛ و گويا "نقش ويژه ی" بشريت در "خلقت خدا" را نفی می کند.
مردم ايران و سراسر جهان خواهان آنند و احتياج مبرم دارند که جهان را همانگونه که هست بشناسند .پی بردن به
تئوری تکامل به "رهايی فکر" کمک می کند و اين مسأله در ارتباط با اينکه مردم چگونه بيانديشند و در زمينه های
مختلف چه بايد کنند تأثير بسزايی دارد .به قول آرديا اسکايبرک(نويسنده مائوئيست نشريه ی انقالب) "همه مردم
نياز دارند که واقعيات علم تکامل و اساس متدولوژی علمی را فرا گيرند ...زمانی که مردم از برخورد علمی بر
حقيقت محروم شوند ،در حقيقت قدرت درک در قدردانی زيبايی و باشکوهی طبيعت جهان و ابزار پی بردن به نيروی
محرکه تغيير نه تنها در سطح طبيعت ،بلکه در جامعه بشری از آنان ربوده و سلب شده است".
روز تولد داروين نه تنها روز جشن علم است ،بلکه روزی است که بسياری علم و متدولوژی علمی را مورد حمايت
و تقويت قرار می دهند .در عين حال روزی است که بايد به مصاف و ستيز عليه جهل آفرينشيسم (کرئيشينيسم) و
حمالتش عليه تئوری تکامل رفت .برای تمامی نيروهای مترقی و انقالبی و خاصه نسل جديد جوانان کمونيست مهم
است که روز تولد داروين را جشن بگيرند و در مبارزه ای بی امان بر سر اين که مردم چگونه بايد به درک و تغيير
جهان برسند ،متحد شوند.

توضيحات:
*  DNAمولکولی دو رشتهای است که اطالعات ژنتيکی يا ارثی همهی موجودات زنده را با خود حمل می کند.
واتسون و فرانسيس کريک در سال  ۲۱۸۳مطرح کردند که ساختمان «دی ان ای» متشکل از «دابل هليکس» يا
رشتههای مارپيچی دوگانهاست .اين مدل حاوی اطالعاتی است که تکامل هر موجود زنده را برنامهريزی می کند.
واتسون و کريک به خاطر کشف ساختار داخلی مولکول«دی ان ای» موفق شدند ،جايزهی نوبل پزشکی  ۲۱۰۱را از
آن خود سازند.
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** برای آشنايی با تئوری ژنيتيک (وراثت) مندل اين جا را کليک کنيد (ويديوی آموزشی به زبان انگليسی):
http://videos.howstuffworks.com/hsw/6013-genetics-the-genetic-work-ofgregor-mendel-video.htm
*** "طبيعت محک آزمايش ديالکتيک است و بايد قبول کرد که علوم جديد برای اين آزمايش مواد بسيار فراوان
روزافزونی تهيه نموده از اين طريق ثابت کرده است که در تحليل نهايی در طبيعت يک روند ديالکتيکی و نه
متافيزيکی حکم فرماست ،حرکت طبيعت نه يک حرکت ابدی يکنواخت و يک دوران مکرر ،بلکه يک روند واقعیِ
تاريخی را شامل می شو د .در اين جا قبل از هر چيز بايد از داروين نام برد که اثبات اين واقعيت که تمام طبيعتِ
ارگانيک امروزی ،نباتات و حيوانات و در نتيجه انسان هم محصول يک پروسه ی تکاملی می باشد که ميليونها سال
جريان داشته است ،بزرگترين ضربه را به درک متافيزيکی طبيعت وارد آورد( ".فردريش انگلس ،رساله ی «تکامل
سوسياليسم از تخيل به علم»)

منابع:
 .1سايت "موزه تاريخ طبيعی آمريکا"
http://www.amnh.org/exhibitions/darwin/evolution/tree.php
 .2کتاب "تأثيرگذارترين های تاريخ" شرح حال و آثار يکصد نفر از موثرترين شخصيت های تاريخ جهان.
نوشته :ميشل اچ .هارت  -ترجمه :محمد حسين آهويی  -انتشارات روزنه
 .3مجله اينترنتی "فرياد"
 .4کتاب "داخل بدن ماهی شما ،سفری به اعماق  ۳.۸بيليون سال تاريخ بدن انسان"
نويسنده نيل شوبين -انتشارات کتابهای پنتيون ،نيويورک 11 ،ژانويه .2002
Neil Shubin - “Your Inner Fish: A Journey Through the 3.5-Billion-Year
History of the Human Body” (Pantheon Press), Jan. 15, 2008.
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نيل شوبين دانشمند ،محقق و استاد دانشگاه شيکاگو متخصص در رشته های علم ارگان شناسی موجودات زنده
(اُرگانيسمال بايولوژی) ،کارشناس و استاد تشريح استخوان بندی ،تکامل موجودات زنده ،منشأ استخوان های ستون
فقرات ،متخصص و کارشناس تاريخ تحوالت ريخت شناسی و دانشمند در مبحث زيست شناسی دوران قديم می
باشد.
 .1مقاله "داروين چه کرد و چرا مهم است؟!" منتشره در روزنامه ی انقالب شماره  ۲۸۰ارگان حزب کمونيست
انقالبی آمريکا.
http://revcom.us/a/156/Darwin_Day-en.html
 .6مقاله "افيون توده ها-نگاهی به ماهيت و نقش اجتماعی دين" حقيقت شماره  ۳۲ارگان حزب کمونيست ايران
(مارکسيست -لنينيست -مائوئيست)
http://www.sarbedaran.org/archives/html/hagh43_????_?????_??all.htm#
7- Hyomandibula
Pertaining both to the hyoidean arch and the mandible or lower jaw; as,
the hyomandibular bone or cartilage, a segment of the hyoid arch which
connects the lower jaw with the skull in fishes.
8-http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1184556/The-missinglink-A-47million-year-old-lemur-revolutionise-human-evolution.html
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نت B
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يکی از جديدترين نمونه های طراحی از"درخت زندگی"
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