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مقدمه

برایبعضیازدانشآموزاندرآمریکایشمالی،نخستیندرسزمینشناسیدربارهی
زمینشناسی معلم دارد. تمرکز صدفها روی درس دیگران برای است. پوکر
بریتانیاییمنبحثدربارهیشترهاراانتخابکرد.درهرسهمورد،ایدهایناست
کهمطمئنشویمدانشآموزان،تقسیماتزمینشناسیاصلینیممیلیاردسالگذشته
-کامبرین،اردوویسین،سیلورینوغیرهرایادمیگیرند.جزئیاتتفاوتدارنداما

روشانتخابهماناست:کمکحافظه.
روزی پوکر بازی می کنی و می بینی سه سرباز بی بی ها را می برند. 

آن ها  عصاره های  می پرورانند،  نفیس  مرواریدهای  ندرت  به  سرد  صدف های 
خیلی سریع سفت می شوند. 

)فن( انتخابمیشوند، متفاوت اندکی زمینشناسی، تقسیمات که بریتانیا در
می نشینند.  احتیاط  با  معموالً  شترها  هستند: صورت این به گاهی حافظهها تقویت
شاید مفصل های شان صدا می کند؟ روغن کاری زود هنگام می تواند از روماتیسم دائمی 

پیشگیری کند. 
علمآکندهازاینتعابیراست.یادافزا)کمکحافظه(هاییبرایبهخاطرآوردن
مراتبهای سلسله و تناوبی جدول عناصر شمسی، منظومهی سیارات ترتیب
گوناگونیبرایطبقهبندیارگانیسمهاوجوددارند.امااینها،تنهااشاراتکوچکی
نیستندکهدانشمندانودانشجویانعلوممیتوانندازآنبرایحفظکردنواحدهای
کلیدیاطالعاتاستفادهکنند.یکیازمؤثرترینروشهاییادآورییکنظریهی

علمییاقوانین،تلخیصآنبهیکاصطالحمختصروپرمعنیاست.
چارلز تکامل نظریهی انواع، منشأ  درباره ی  کتاب انتشار از پس چندسال طی

داروینبراساسانتخابطبیعیبهعبارتیسادهتقلیلیافتهبود:بقایاَصلح.
یکیدیگرازدستاوردهایبزرگعلمیقرننوزدهم،فرمولبندیقوانیناولو
دومترمودینامیکبود.امروزهبسیاریازفیزیکدانانوغیرفیزیکدانان،هردویآنها
رادریککلمهیقصارقابلحفظکردنخالصهکردهاند:نمیتوانیدبرندهشوید،

حتیمساویهمنمیتوانیدبکنید.
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بااینهمه،فروکاستنبیشازحدیکمفهومعلمیمحوریمیتواندمشکل
سازشود.بعضیازمردم»بقایاَصلح«رابهایندلیلکههمانگوییاستردمیکنند
)آنهامیگویندکهمیتوانآنرابهشکل»بقایآنهاییکهباقیمیمانند«(نوشت.
درضمن،خالصهکردنقوانیناولودومترمودینامیکدریکجملهبرایکسیکه
ازقبلچیزیدربارهیدوقانوننمیداندسربستهتراست.دراینکتابمنحالت
میانهایراهدفقراردادهام.اشاراتیکهبهدنبالهرقسمتمیآیندممکناستبه
اندازهیمثالهایباالزیرکانهیاقابلحفظکردننباشنداماامیدوارماندکیبیشتر
از برایدرکبعضی برایکسانیکهمیخواهند باشند-مخصوصاً فایدهداشته

چالشبرانگیزترینمفاهیمعلمی،میانبُریپیداکنند.



1
نظریه ی تکامل براساس انتخاب طبیعی

چرا داروین مهم است

)1809-1882(نیورادزلراچ

1/ نگاه هلیکوپتری: بیشترمردمدربارهیچارلز داروینشنیدهاند.دردههی
1830داروینباکشتیسلطنتیاچ.ام.اسبیگلبهسرزمینهایبیگانهسفر
کرد.داروینمابینبسیاریازمشاهداتشبهتنوعپذیریدردنیایطبیعیو

تنازعدشواریکهارگانیسمهایمنفردبرایبقاباآنروبروبودند،توجهکرد.
دوسالپسازبازگشتبهانگلستان،داروینمقالهایازتوماس مالتوِساقتصاددان
بود:جمعیتهامیتوانند برایبشریتتصویرکرده را تاریکی آیندهی خواندکه
باگذارازهرنسلیدوبرابرشوند،اماتولیدغذابااینسرعترشدنمیکندکهنتیجهی
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آن،قحطیبرایبسیاریازمردماست-تنازعدیگریبرایبقا.
داروینشککردکهتنازعمالتوسیدردنیایطبیعیکارکردداشتهباشدواینکه
ازطریقآن باشدکه برایسازوکاری برای مبنایی تنازعمیتواند این او، ازدید

گونههایجدیدتکاملمییابند.
شایدبهگونهایتعجبآور،دارویندرانتشارآنعجلهنکرد.اوایدههایخودرا
بادوستانشدرمیانگذاشتوپیشنهادآناناینبودکهاستداللاومیتواندبابدنهی
بزرگیازشواهدتقویتشود.داروینبهنصیحتآنانعملکردوبرایگردآوردن

چنانشواهدی،سالهایمتمادیبهمطالعهیگونههاپرداخت.
سپسدردههی1850اوازدانشمنددیگریکهدراندونزیکارمیکردپیامی
دریافتکرد.آلفرد راسل واالسمستقالًرویدیدگاهبسیارمشابهیازفرایندهای
تکاملیجستجومیکرد.در1858انجمنعلمیایدرلندن،نامههاییراازداروین
وواالسدرتوضیحایدهیجدیددریافتکرد.سالبعدداروینکتاببزرگیبرای
ارائهشواهدخوددرتکامل براساس انتخاب طبیعیمنتشرکردکهبعدهابه،درباره ی 

منشأ گونه ها،مشهورشدوشهرتداروینراتضمینکرد.

جمعیت
نقطه بحرانی

منابع

نظریه اساسی مالتوس

.تفریذپریثأتسوتلامراکندناوخولگیبیتشکابرفسزانیوراد

2/ میان بر:دارویندریافتکهارگانیسمهاغالباًزادوولدهایزیادی
دارندومابینآنهاتنوعپذیریوجوددارد:مثاًلبعضیازآنهامیتوانند
اعضاییبزرگتریاچشمانیتیزترداشتهباشند.بیشترافراددرگیرتنازعبقامیشوند
اماتنهاتعدادمعدودیشانسبرخورداریازجنبههاییرادارندکهنشوونماکردن
بنابراینآنهاموفقمیشوندوزادآوریمیکنند-آنهابهطور راآسانمیکند،
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طبیعیانتخابمیشوند.داروینفرضکردکهفرزنداناینافرادبرخیازجنبههای
سودمندرابهارثمیبرندوبهتدریجاینجنبههادرجمعیتهامعمولترمیشوند.
بااینجنبههایجدیدمشخص بهمرورزمان،جمعیتبهگونههایجدیدیکه

میشوند،تکاملمییابد.

از  سازگار تر  محیط  با  نهفته  به صورتی  فقط  افراد  بعضی  اشاره:   /3
بقیه اند. احتمال بقا و زادآوری در آن ها بیشتر است. 

در نتیجه آن ها تأثیر بیشتری روی مسیر تکاملی دودمان خود دارند. 

نیز← 2. اصل تتامل توأم )هم فرگشت(  5. سنتز )نهشت( مدرن



2
اصل تکامل توأم

قدرت پیشگویی حیرت آور داروین

)1823-1895(اتروپاسودنوتساگ

1/نگاه هلیکوپتری:درسالهایبعدازانتشارکتابدرباره ی منشأ گونه ها،
دلیل به او اما شد. مشهور تکامل روی کارش خاطر به داروین چارلز
برخورداریازدانشتخصصیهم-ازجملهدرزیستشناسیارکیدهها-نیز

شهرتداشت.
درسال1862دارویننمونهایغیرعادیازارکیدههایماداگاسکاریدریافت
کردکهباشهدیکهدرتهیکشیپوری25سانتیمتریبودگلهاییبهبارآورد.
داروینپیشبینیکرد:ماداگاسکاربایدزیستگاهیبرایحشراتیباطولزبان25
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سانتیمترباشد.پیشبینیاوبراساساینایدهبودهکهدویاچندگونهمتفاوت،
تأثیرقرارمیدهندیاتکاملتوأمدارند-هرچندواژهی تکاملیکدیگرراتحت
تکاملتوأمتادههی1960مصطلحنبودهاست.داروینشایدهرگزازایناصطالح

استفادهنکردهباشداماازاهمیتنقشاصل تکامل توأمدرطبیعتآگاهبود.
مثالمشهوریمربوطبهگیاهانگلداراست.درزمانداروینآثارسنگوارهای
نشانمیدادندکهورودگلهابهصحنهیطبیعتبامقیاسهایزمینشناختیدر
چشمبههمزدنیاتفاقافتادهاست.اینموضوعداروینراکهمعتقدبودگونههابه
آرامیتکاملمییابند،نگرانمیکرد.گاستون دوساپورتاپیشنهادکردکهشایدبتوان
داد. توأممینامندتوضیح تکامل را آن دانشمندان اکنون باچیزیکه را راز این
شایدگلهابهایندلیلچنانسریعتکاملیافتهاندکهتکاملآنهاباگردهافشانی
حشراتتوأمبودهاستواین،سرعتتحولآنهاراازمقدارمعمولیباالتربرده
است.داروینایدهیساپورتارا»تحسینانگیز«یافت)هرچندامروزهدانشمندانفکر
میکنندکهاینایدهغلطبودهاست،مخصوصاًبهایندلیلکهسنگوارههایپیدا
شدهاززماندارویننشانمیدهندکهتکاملگلهاتدریجیترازچیزیاستکه

تصورمیشدهاست.(
دربارهیپیشبینیداروینچطور؟حدود20سالپسازمرگاو،زیستشناسان
گونهایازپروانهماداگاسکارییافتندکهزبانشبهشکلیغیرعادیدرازبود.درسال
1992زیستشناسانتأییدکردندکهاینپروانهواقعاًازشهدارکیدهیغیرمعمول

تغذیهمیکند.

یراکساگادامریگمشچیهدیکرازاهیذغتیاربشاهدننکریحتمدنلبموطرخزاناگرومدیبیهناورپ
.دنکیمهدافتسا


