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 م٢٠٠٩     فبروری              ديپلوم انجينير کريم عطائی: تتبع و نگارش
  
  
  

 بحث روی نظريۀ داروين هنوز خاتمه نيافته است
  

  تئوری َسيِر تکاملی در بسياری از ساحات تحقيق به موجوديت خود ادامه می دهد
  نظريۀ َسيِرتکاملیبا  کهربوی، تجهامپل ، پروفيسور در پوهنتون تخنيکی سوريخ برای ِاکولوژی-پاول شميد: نويسنده

 بيولوژی مصروفيت دارد
  
  

  
شکل خطوط جريان آب و مقايسۀ 

  از دست آوردهای پوست شارک
که روند  به شمار می  تکاملی َسيِر
  . تخنيک کاپی گردداست درنظر  در

  
  

ی از اين سؤاالت در بسيار.  را بی جواب گذاشتیتئوری داروين از َسيِر تکاملی ساده و عالی بود ولی سؤالهای چند
  .با آنهم موضوعات قابل بحث وجود دارند. توضيح گرديده است) علم وراثت(ظرف سالها با ژنتيک 

  
م  کمتر کسانی را ١٨٥٩نومبر سال ٢٢داروين بتاريخ طرف از  » The Origin of Species  اصل بنياد بشر«نشر

 آن در ۀ با آن هم مواد قابل مطالع.ع قرار داده شدچاپ اول آن بدون اينکه به نشر برسد، ممنو. بی غرض گذاشت
از اينکه که داروين . قرار نگرفتکليسا مورد خوشنودی نمايندگان  زمان ويکتوريا حقيقتاً  و خاصتاً  در نزد ِ انگلستان

 صرف ، خلقت کشيده و پيدايش تنوع حيات را از مسؤليت های قوانين سادۀ علوم طبيعی می دانديتانسان را از مرکز
 همچنان قسمت زيادی از علمای شناخته شده به تئوری داروين معتقد نبوده و به خالهای آن .نظر شده نمی توانست

 را منفور دانسته آنرا مضحک و  داروينن ، تئوریو اناتوم نامدار وقت، ريشارد ُاوِوپالونتولوگ . اشاره می کرد
داليل وی و واقعيت .  گرديداز بيست سالۀ داروين بايد تقدير میولی کار دقيق و ُپرزحمتِ  بيش . ناشايست می خواند

گرچه بدون ترديد نبودند، اشخاص را قناعت می داد تا تئوری سيرتکاملی را به حيث  ،های بيان شده بيشتر و بيشتر
  .اساس تعيين کننده بيولوژی قبول نمايند

  

  تفکر داروين در جمعيت ها تمرکز داشت
ای درک خودی بر اين نظريه. تئوری َسيِر تکاملی هنوز هم دليلی برای مناقشات گرم می باشد بعد، سال١٥٠امروز ، 

از اين لحاظ پيچيدگی ها به فاصله های مرتب با شدت مشابه مانند زمان . ست بسيار زياد اساسيماو جهان بينی 
قيقی با کار های تجربی و نظری ل ساحات زيادِ  تحاشکادراما امروز ميراث بزرگ داروين . داروين بيان می گردند

و نوع دراختالف نظريات وی يعنی اهميت ) اساسی(نسيپ های مرکزی يآنچه به جا مانده است پر .دنموجوديت دار
  .دنجديد می باشگونه های انتخاب برای تغيير جمعيت ها و تشکيل 

 
  :  پرينسيپ های تئوری َسيِر تکاملی[

  :ستوار استاين تئوری داروين روی چهار پرينسيپ ا
  
   در داخل يک جمعيت نظر به صفات خود هامی گويد که فرديت ) ورمناز  متفاوت(وارياسيون   پرينسيپ -١ 

  . متفاوت هستند    
  ). تکثيرشود(د ند نسبت به اينکه می تواند زنده بماند و توليد مثل کننبيشتر توليد می گرد  هانسلانتخاب، پرينسيپ  -٢ 
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  .ات موافق و بهتِر محيط زيست ، چانس خوبتر برای زنده ماندن و توليد مثل دارندفرديت ها، باصف     
  اقالً  يک قسمت از اينپرينسيپ   اين مطابق بهمی گويد ،  يعنی معيار صفات وراثتHerabilitaet پپرينسي -٣ 

   .تغييرپذيريها ارثی بوده و به نسل آينده انتقال می يابد     
  تطابق با محيط زيست به عمل  زيرا  آينده با امکانات زياد صفات مساعد را داشته می باشدنسل ،پريسيپ چهارم  -٤

  ).]نتيجۀ   به حيثيقاتط(می آيد      
 

 موجود فرديت های مختلف، نطفۀ اصلی  برای به وجود آمدن اشکال و نوع  جديد از يک جمعيِتداروين شناخت که 
که می  ( Essentialismنظريۀ هستيتمعنی بازگشت از» درجمعيت هاتفکر «اين جهت ديد انقالبی از . می باشد
است که تا حال قبول گرديده بود و چنين تفاوت ها به حيث انحراف از  تيپ آيديال يک ) همين طور بايد باشدگويد،
قطعی  تعيين کننده و ،نفاوت ها،  تنوع شکل در داخل يک جمعيتبرای داروين  برخالف . ديده می شد) نوع(گونه 
 تيپ ممکن متفاوت ،جانوران مؤفق . مساعد هستند» ميارزۀ حيات« درزيرا جانوران مختلف به صورت متفاوت  .بود

         يگانه کاپی در تصادفی نيست که .  که به اين وسيله منبع نوع جديد می توان گرديدخودرا به ميراث می رساند
  .را نشان می دهد  مختلف و يک اتنخاب بعدیِ ل به اشکال جديدشق شدن يک شکعنيی يدقيقاً  اين پرينسيپ » اصل«

. قرون اوسطی نمی دانست) متود طرزتفکر علمی(ِ  شوالستيکرالبته داروين درمورد ميکانيزم وراثت بيشتر از يک 
  که او آنرا برای تئوری خود ضرورت داشت، باآلخره به کمک پارتيکل های بسيار کوچک و غير رامنبع نوع ارثی

 شرايط متفاوت زندگی اين پارتيکل هارا .، توضيح کردقابل ديد ، گيموال، که در هرحجرۀ جسم مخصوص آن است
در جسم به دوران می افتند، داروين تصور گيموال ها به اساس . اصالح کرده و تغيرات را در وراثت باعث می گردد

با اين تصور که به زمان انتيک تکيه .  ميراث می رسنددر خط سير نطفه انباشته شده و به اين طريق به نسل آينده به
  .اوراه غلط را پيش گرفته بود که بزودی ترديد گرديدمی کرد 

  

  موتاسيون ها نادر ولی مؤثر هستند
 تخنيک .انکشاف يافته است) تئوری(کترين به حيث يک ُد) جديد(امروز تفکر داورين در همجوشی با ژنيتيک ُمدرن 

وقايع نشان دهندۀ آن .  را در ظرف يک ساعت مشخص کرد) Gen (ژن ژنيتيک هريک ِ کود دجديد ممکن می ساز
 . گردديک نسل پيديدار میهر  يک در برابر يک ميلياردم  در،در حروف شامل کود) ناگهانی(اند که تغييرات آنی 

 سيت های ،)DNAصر عن(نجوره های باز از صدها مليون  مثالً ولی درقياسقليل به نظر می رسد اين نهايت 
، )selction(متقابل با  انتخاب مؤثريت در  . يک عدد قابل مال حظه بدست می آيد،کروموزوم های انسانیطويل 

  ،موتاسيون ها
 

  
  

 به مالحظه می رسد که با جوره بازندر ترسيم يک 
اصطالح . عنصر هايد روژن باهم پيوست گرديده اند

  .د ناميده می شوBasenpaareآلمانی آن 
  

  
 

درين واقعه دو فرديت در تقريباً  سه مليون   .، مدتی در جمعيت باقی می مانندقبل از آنکه از بين بروند و تجديد گردند
در طرز تفکر داروين هم از اين نگاه .  ازهم تفاوت دارند که يک در هزار مجموع کود می باشدجوره های اصيل
  . رار داده نمی شوند اساس ق، وقاييع برای تغيير،نسيت به جمعيت

و در فضای آزاد ، با ُمدل های رياضی و زيموالسيون امروز فهم ما برای مؤثريت انتخاب با تحقيق در البراتوار 
 بسيار )selction(نان واضح است که انتخابهمچ. و حتی قابل پيشگوئی شده استکمپيوتری ، تا حدی زياد اصالح 

 تا به اين وسيله تغييرات در ترکيب  معينی محيط زيست را ثبت می کندتفاوت در قابل پسند بودن شرايطبندرت 
 چنين تغييرات ديگر مناقشه دور نبود ولی از داروين به اين سواز اين موضوع هيچگاه . جمعيت را تأثير گذار باشد

 در داخل جمعيت  تغيير تصادفی ازدياد ِژن– جرياد ژنيتيک را هم برای پروسه های اساسی مشهور ساخت، مثالً 
ولی بعد از مذاکرات که دهها سال دوام کرد ، نتايج تحقيقی ُمدرن به صورت واضح به اثبات می رساند . های کوچک
  . اروين مهمترين قدرت برای وقايع سيرتکاملی می باشد  طبيعی د)selction  (که انتخاب



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 
 

 
  ٤از  ٣ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

  وارثين تئوری سير تکاملی
 ديگر احتياج دارند که قسماً  رنگ های مختلف شگوفهبوتۀ به ه بوتنطفه از يک انتقال خاکه به طور مثال نباتات به 

تحقيق نشان داد که هر يک ِژن رنگهای گل يا شگوفه را تعين می کند و اينکه .  داده می شوند ها را ترجيحها و گل
اوقات انواع جديد را اين در بعضی . ِژن های مختلف رنگ انتخاب می گردندانتقال خاکه نطفه، نظر به موجوديت 

اکثراً  هم آن ِژن .  در برابر يک ديگر تحديد می گردندمانع تکثر يک باعث می شود، که با تغيير هريک ِژن توسط 
مثال برای آن استعداد انسان هاست، که يک . ها از انتخات متأثر کرديده اند که فعاليت ِژن ديگر را رهبری می کنند

ِژن های جديد مختلف .  فعال در روده استالکتازانزيماساس آن موجوديت . ررا هضم کنندبه جيث بالغ نيز توليدات شي
افريقا يا شرق هزاره های اخير جداگانه در اروپا، به مرور زيم را در انسان های بالغ فعال می سازد ناظم که اين ان

  .  استفاده از توليدات شير به وجود آمده اند ميانه در هم آهنگی کلتوِر
تحقيق عميق سؤال های ديگر جريان .  سال گذشته بسياری سؤال های مهم توضيح گرديده اند١٥٠ اين لحاظ در از

يا هم با خيزهای  و پيش می رود با قدم های آهسته   هميشسيرتکاملی.  و سؤال های جديد به آن عالوه شده انددارد
بيولوژی سيرتکاملی انکشاف درين جا  می آيد؟ مکمل به وجودجانور ژنيتيک يک وسيع؟  چطور از چاپ اصلی کود 

به اين معنی که چه وقت و در کجا کدام ِژن فعال يا غير فعال می ) Gen, DNA( که نمونۀ اطالعات ِژن نشان داد
گی ه تازدرين . زنده جان است) Funktion(و فعاليت ) چهره(قطعی يا فيصله کن برای تفاوتها در قواره و شود، 

به حيث ميکانيزم به ارث دادن مشخصه ها به نسل آينده ) خصوصيت ها به نسل آيندهانتقال  (ی ژنيتيکپِاپروسه های 
 نوع وا لدين شکل می گيرد و مؤثر استند درمحيط زيست  توسط ِپی ژنيتيکفکتور های ا. به آن عالوه شده است

ريسيپ های نوع و انتخاب را منسوخ قرار ليکن اين ها پ. ، بدون اين اينکه سلسلۀ ِژن تغيير کند )genotype(معرف 
  .  از آنها می باشندندادند بلکه يک قسمِت

جا گرفته وم علاز همه بيشتر ميراث داروين درين پيداست که تئوری جديد سيرتکاملی امروز در بسياری از ساير 
ط زيست معين فهميده  در انتروپولوژی کوشش می گردد بطور مثال معيار تطابق قواعد کلتوری برای يک محي.است
يا در طب کوشش می گردد معيار مقاومت وجود به حيث تطابق سيرتکاملی با مصرف و فايده مشاهده گردد . شود

بررسی را علم روانی سيرتکاملی . يک مرضی معين نقشه برداری گردد) خطر(ارتباطهای ژنيتيک برای ريسک 
الوگريتمهای . ريعۀ انتخاب می تواند به وجود آمده باشدچطور استعداد فکری و معرفتی مغز انسان ذکه  می کند

عبارت اند از علومی [م موادوعل. انکشاف می يابند) انتخاب(کمپيوتر به اساس پريسيپ های موتاسيون و زليکسيون 
 راه حل ]ندکه روی دسيپلين های شيمی، فزيک، امور انجينيری، مينيرالوژی، کريستلو گرافی و پيترولوژی استوار ا

 می  که روی برگ شکل مرواريد راب قطرۀ آ- لوتوس–افکت به ميان آورده شده مانند های را که از سيرتکاملی 
و يک اقتصاد سيرتکاملی کوشش دارد فيصله های منفرد را به حيث ستراتيژی به معنی  .  کاپی می کندگيرد،

  .ند ادامه يابد ليست مثال ها دلخوا می توا–پرينسيپ های اساسی داروين تقليد کند 
  

  يک اثر برای ابديت
ولی ميراث داروين هيچگاه از مناقشات و مذاکرات شديد  و همچنان از اشتباه و سراسيمگی به دور نمانده به طور 

 نوع پرستی به نفع قرابت به حيث خود بينی به منافع ِژن ترجيح داده می شود تا )زليکسيون(مثال وقتيکه انتخاب 
ساس پرينسيپ های به ا بيساری کسان يک چنين اختصاِر معاملۀ نوع پرستی و اخالقی برای . توضيح گردد

همچنان تئوری داروين هميشه صرف به حيث علوم طبيعی    .سيرتکاملی خودطلبی ، مبارزه طلبی و تحريک است
علم  (اويگينيکط با  طبق اشتباهات در ارتبا.ديده نشد بلکه قسمًا برای مقاصد ديگری مورد سوء استفاده قرار گرفت

ميکانيزم  آنزيرا قرار گيرد مالمت کمترطرف املی کو تبغيض نژادی می تواند تئوری سيرت) اصالح نژاد انسان
اما مذاکرات بدون نظريۀ داروين به يقين . می کنندتعريف   راجيولوج زلزلهيک که می دهد انعکاس طبيعت را چنين 

  .سير دبگر اختيار می کرد
و چه طور بايد در آن کند نفوذ   سيرتکاملی خود درام اندازه انساندر بايد مناقشه درمورد ، آيا و به کهمين طور کمت

ضروراً  هم ، بلکه  بوده می تواند  باشد، صرف موضوع جدال برانگيز علمی در ان دخالت گردد و يا اجازۀ دخالت
 سال نيز نه نتها از نظر ١٥٠بعد از  داروين ادراکاز اين نگاه . نيکی نيز مراعات گرددتتصورات اجتماعی و اي

 ١٥٠بايد مطممئن بود که در . بل اهميت استنداعلمی مانند زمان خود تازه گی دارند بلکه از نظر اجتماعی همچنان ق
  به اين معنی اثر داروين برای ابد می باشد و مارا بعد از اين هم بصيرت می بخشد و .  سال آينده نيز چنين خواهد بود

 . بودتحريک خواهد
  

**********  
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  تبريک دو باال
 به سفر پنجسالۀ ١٨٣١ سالگی در دسمير سال ٢٢چارلس روبرت  داروين در سن 

اين سفر از انگلستان شروع شده از طريق امريکای جنوبی ، . جهانی خود شروع کرد
 به  دوباره از طريق امريکای جنوبی،جزايرگالپاگو ، آستراليا و افريقای جنوبی

او باآلخره با هزار ها صفحه يادداشت های زولوژی و وقتی . انگلستان برگشت
جيولوژی ، يک کتاب وسيع اجمال روز از سفر و مجموع معلومات بيولوژی برگشت، 

بعداً  او اين سفر  . کارهای نوآوری وی در مورد تئوری سيرتکاملی گذاشته شدنطفۀ 
  .ود می شناخترا بايد به حيث مهمترين حادثۀ حياتی خ

يادداشت های خود شروع کرد و داروين بعد از بازگشت به انگلستان به ارزيابی 
  برای مردم. کرد) مشخص( حيات را تثبيت" بدنۀ "ل به آن برای اولين مرتبه متص

در  » The Origin of Speciesاصل بنياد بشر «ليکن. را در مورد سيرتکاملی تقديم کرد  نظريۀ نوآوری خودعام
 امروز تئوری سيرتکاملی در  .مؤثريت آشکار می کردبيولوژی بايد انقالب و از آن گذشته .  شايع شد١٨٥٩سال 

داروين خود هم همه جانبه . ساحات تحقيقی مانند علوم مواد يا اجتماعی، رياضی ، فزيک يا روبوتبک نفوذ کرده است
  . زولوژی يا علم تناسب فعال بودفکر می کرد ؛ به طور مثال در جيولوژی، بوتانيک،

 » The Origin of Species«  نه تنها .باد بود اين متفکر بزرگ پرداختبه م از دو نگاه الزم ست ٢٠٠٩در سال 
  .  سالگرد تولد وی تجليل می گردد"مين٢٠٠" فبروی ١٢ ساله می شود بلکه در ١٥٠

  لينا شتالماخ: نويسنده
  
  

  
 
 
 


