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در ستایش کتاب

»کتاب موفق دیگری از دکتر شوبین، که با مهارت و استادی کامل ما را به سفری باورنکردنی به دنیای 
از  عمیق تری  درک  دکتر شوبین،  و جذاب  روشن  نگارش  می برد. سبک  فسیل ها  و     DNA   شگفت انگیز
دارد،  تکامل  نظریه ی  بر  که  باالیی  تسلط  با  او  می دهد.  ما  به  زمین  سیاره ی  روی  بر  حیات  پیوندهای 
می بود،  داروین  اگر چارلز  بیندیشیم.  بیشتر  طبیعی  دنیای  با  پیوستگی خود  به  که  ما می شود  الهام بخش 
توضیحات شفاف و آگاهی بخش دکتر شوبین را در زمینه ی شواهد انکارناپذیر تکامل حیات بر روی کره ی 

خاکی می ستود.«
- دونالد جوهانسون، مؤسسه ی خاستگاه انسان؛ کاشف »لوسی«

»نیل شوبین نشان می دهد که خالقیتی ذاتی برای داستان گویی و بیان مطالب علمی دارد.«
- وال استریت ژورنال

»صمیمی و متفکرانه... هیجان انگیز... شرح مفصلی از تاریخ تکامل... یکی از بهترین ویژگی های کتاب، 
بخش یادداشت ها در پایان کتاب است که هر کدام از این یادداشت ها می تواند سرفصلی برای کتابی کامل 
باشد. یادداشت ها به تفکیک هر فصل ارائه شده اند، و بسیاری از آن ها داستانی کوتاه را نقل می کنند که غالبًا 

با پیشنهادهایی برای مطالعه ی بیشتر همراه است.«
- ساینس

»از زمانی که در دانشگاه در کالس درس کالبدشناسی نیل شوبین شرکت کردم، او یکی از مروجان علمی 
مورد عالقه ی من بوده است. او در این کتاب جاه طلبانه و خواندنی، پژوهش های خود و قصه هایی جالب 
از تاریخ علم را به همراه آخرین کشفیات دیرینه شناسی و ژنتیک در هم می آمیزد و به بحث درباره ی یکی 
از بزرگ ترین معماهای تکامل می پردازد. این کتاب، شرحی است افسونگر از یک داستان سرای  علمی که 

از باالترین استعداد در این کار برخوردار است.«
- استیو بروسات، دیرینه شناس دانشگاه ادینبورگ و مؤلف ظهور و سقوط دایناسورها

»شوبین یک داستان گوی علمی هنرمند و یک روایتگر بلیغ است که شما را به دنیای پرماجرای ماهی های 
پادار و مگس های جهش یافته، پرندگان ماقبل تاریخ و زیست شناسان باهوش می برد. کتاب دگرگونی های 
بزرگ ترکیبی است از ماجرا و معما، کتابی مسحور کننده که در مقابل خواندن آن نمی توان مقاومت کرد!«
- ابرت ام. هیزن، مؤسسه ی علوم کارنگی، مؤلف سمفونی در سی

که  خارق العاده تر  حتی  افرادی  و  خارق العاده،  موجوداتی  درباره ی  داستان هایی  طریق  از  شوبین  »نیل 
آن ها را مطالعه می کنند، معمای اصلی تکامل را برمال می کند - اینکه طبیعت چگونه اختراع می کند. از 
باکتری ها گرفته تا مغز، و از شش های ماهی گرفته تا زبان پرتابه ای سمندرها، شوبین خاستگاه شگفت انگیز 

ویژگی هایی را که محرک تنوع حیات بوده است، رمزگشایی می کند.«
- شان بی. کارول، مؤلف قوانین سرنگتی و نابغه ی دلیر

»تاریخ چهار میلیارد ساله ی شوبین از فسیل های باستانی تا   DNA  ، تصویری واقعی را به خوانندگان عام ارائه 
- نیچرمی کند، و حکایت های جالبی را از دانشمندان گذشته و حال بازگو می نماید.«

و  آموزنده  به گونه ای  را  علمی  کشفیات  فکری  هیجان  عالی،  راهنمای  این  گویا...  و  لذت بخش  »کتابی 
سرگرم کننده در اختیار خوانندگان می گذارد.«

- پابلیشرز ویکلی
»شرح نوین و بهنگامی از تکامل انسان و حیات جانوری بر روی زمین... شوبین با همان اشتیاق و وضوح 

همیشگی خود، مطالب را ارائه می کند... کتابی جذاب و هیجان انگیز.«
- کرکوس ریویوز
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پیشگفتار

موجودات  به  نگاهم  گذشته،  سنگ ها  شکستن  به  که  من  عمر  از  سال  ده ها 
زنده را تغییر داده است. اگر بدانید چگونه نگاه کنید، پژوهش علمی تبدیل به 
جست وجویی برای گنج در سرتاسر دنیا می شود، تالش برای یافتن ماهی های 
دارای دست، مارهای دارای پا، و میمون های بی دمی که روی دو پا راه می روند، 
موجوداتی باستانی که لحظات مهم تاریخ حیات را بازگو می کنند. در کتاب 
قبلی ام، ماهی درونی شما، شرح دادم که چگونه من و دوستانم بر اثر برنامه ریزی 
و خوش اقبالی، موفق به یافتن تیکتالیک روزئا )  Tiktaalik roseae  ( در مناطق قطبی 
کانادا شدیم: نوعی ماهی که دارای گردن، آرنج، و مچ دست است. این موجود 
شکاف بین حیات درون آب و حیات روی خشکی را پر می کند، و لحظه ی 
مهمی را آشکار می کند که نیاکان قدیمی ما ماهی بودند. تقریباً دو قرن است 
که این گونه کشفیات به ما آموخته است که تکامل چگونه رخ می دهد، بدن 
موجودات چگونه ساخته می شود، و موجودات زنده چگونه به وجود آمده اند. 
که  لحظه ای  است،  رسیده  مهمی  تغییر  لحظه ی  به  دیرینه شناسی  اکنون،  ولی 

تقریباً با شروع زندگی حرفه ای من در چهار دهه ی قبل مقارن بود.
من که با مجله و فیلم های مستند نشنال جئوگرافیک بزرگ شده بودم، از سن 
نسبتاً پایینی فهمیدم که دلم می خواهد به سفرهای اکتشافی بروم و فسیل ها را 
کشف کنم. این عالقه مرا به تحصیالت تکمیلی در دانشگاه هاروارد کشاند، 
و در آنجا سرانجام در اواسط دهه ی 1980 نخستین سفرهایم را برای شکار 
فسیل ها انجام دادم. از آنجا که توانایی گردش در محل های غیرعادی را نداشتم، 
به بررسی سنگ ها در امتداد جاده های جنوب کمبریج در ایالت ماساچوست 
را  پژوهشی  مقاالت  از  پشته ای  برگشتم،  سفر  از  وقتی که  بار  یک  پرداختم. 
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دنیای  که  فهمیدم  که  بود  مقاالت  این  از  استفاده  با  دیدم.  تحریرم  میز  روی 
دیرینه شناسی در شرف دگرگونی شگرفی است.

یکی از دوستانم که مثل خودم دانشجوی تحصیالت تکمیلی بود، مقاالتی 
از  برخی  که  بود  شده  داده  شرح  آن ها  در  که  بود  کرده  پیدا  کتابخانه  در  را 
آزمایشگاه ها   DNA   هایی را کشف کرده اند که در ساخت بدن حیوانات دخالت 
دارد، و ژن هایی را شناسایی کرده اند که نقش ساختن سر، بال، یا شاخک مگس 
نیز  بود، ولی مطالب دیگری  باورنکردنی  این واقعیت  بر عهده دارد. خود  را 
انسان ها  ماهی ها، موش ها، و  بدن  از همان ژن ها در ساخت  بود: نسخه هایی 
دخالت داشتند. تصاویر این مقاالت حکایت از ظهور علم جدیدی می کرد که 
می توانست توضیح دهد که جانوران در دوران رویانی چگونه ساخته می شوند، 

و در طول میلیون ها سال چگونه تکامل پیدا کرده اند.
آزمایش هایی که بر روی   DNA   انجام می شد، نویدبخش آن بود که بتواند به 
پرسش هایی پاسخ دهد که تا پیش از آن تنها در قلمرو شکارچیان فسیل بود. 
به عالوه، درِک   DNA   می توانست سازوکار ژنتیکی تغییراتی را که من در میان 

صخره های فسیلی در پی توضیح آن بودم، مشخص کند.
من هم مانند گونه های سنگواره ای گذشته می بایست یا تکامل پیدا می کردم 
و یا منقرض می شدم. در مورد یک دانشمند، انقراض به معنای از دست دادن 
ژرفای  به  رفتن  شیرجه  با  من  ازاین رو،  است،  کاری اش  حوزه ی  در  اهمیت 
ژنتیک، زیست شناسی تکاملی، و دنیای   DNA   می توانستم به حضور خودم در 
فعالیت فکری ادامه دهم. از همان زمانی که آن مقاالت پژوهشی را خواندم، تا 
به امروز آزمایشگاه من مانند یک مغز دوپاره بوده است، به گونه ای که تابستان ها 
را در فعالیت های میدانی صرف جست وجوی فسیل ها می کنم، و بقیه ی سال بر 
روی رویان ها و   DNA   تحقیق می کنم. از هر دوی این رویکردها می توان برای 
پاسخ به یک پرسش واحد استفاده کرد: دگرگونی های بزرگ در تاریخ حیات 

چگونه پدید می آیند؟
در طول دو دهه ی گذشته، پیشرفت های فناوری با سرعت گیج کننده ای رخ 
داده است. دستگاه های توالی یابی ژنوم اکنون به قدری قدرت دارند که پروژه ی 
ژنوم انسان که بیش از یک دهه طول کشید و میلیاردها دالر هزینه دربر داشت، 



پیشگفتار   9

حاال در یک بعدازظهر با کمتر از هزار دالر قابل انجام است. و تازه توالی یابی 
تنها یک نمونه است: توان رایانشی و فناوری های تصویربرداری این امکان را به 
ما داده است که درون رویان ها را ببینیم و حتی سلول ها را در حین کار مشاهده 
همچون  متنوعی  جانوران  حتی  که  شده  قدرتمند  چنان     DNA   فناوری کنیم. 
قورباغه و میمون را می توان به راحتی همانندسازی کرد، و موش ها را می توان 
   DNA   اکنون کرد.  وارد  آن ها  در  را  مگس  یا  انسان  ژن های  و  کرد  مهندسی 
تقریباً هر جانوری را می توان ویرایش کرد، به طوری که می توانیم کد ژنتیکی 
را که بدن تقریباً هر گونه ی جانوری یا گیاهی با آن ساخته می شود، حذف یا 
بازنویسی کنیم. می توانیم بپرسیم که در سطح   DNA  ، چه ترکیبی از ژن ها موجب 

تفاوت قورباغه با قزل آال یا شمپانزه یا انسان می شود؟
این انقالب ما را به لحظه ی خارق العاده ای رسانده است. سنگ ها و فسیل ها، 
به همراه   DNA  ، امکان پاسخ گویی به برخی از پرسش های کالسیک را فراهم 
داشتند.  مشکل  آن ها  به  دادن  پاسخ  در  او  معاصران  و  داروین  که  می کنند 
از  میلیارد ساله را آشکار می کنند که مملو  تاریخی چند  آزمایش های جدید، 
همکاری، تغییر کاربری، رقابت، دزدی، و جنگ بوده است. و تازه این چیزی 
است که فقط در درون خود   DNA   اتفاق می افتد. با توجه به اینکه ویروس ها 
مدام ژنوم را آلوده می کنند و قطعات خود ژنوم هم با یکدیگر در جنگ هستند، 
لذا ژنوم هر سلول جانوری در حین انجام فعالیت خود، نسلی پس از نسل دیگر، 
درهم آمیخته می شود. پیامد این پویایی، پیدایش اندام ها و بافت های جدید بوده 

است، نوآوری هایی زیست شناختی که جهان را تغییر داده است.
زمانی که حیات ظاهر شد، تا میلیاردها سال، کل سیاره ی زمین مانند یک 
باغ وحش میکروبی بود. حدود یک میلیارد سال پیش، میکروب های تک سلولی 
موجب پیدایش موجودات دارای بدن شدند. چند صد میلیون سال بعد، تمام 
موجودات از عروس دریایی تا انسان ها ایجاد شدند. از آن زمان، موجودات 
تکامل پیدا کرده اند و توانایی شنا کردن، پرواز کردن، و فکر کردن به دست 
آورده اند، به گونه ای که هر اختراعی زمینه ساز اختراع بعدی شده است. پرنده ها 
از بال ها و پرهای خود برای پرواز استفاده می کنند. جانورانی که در خشکی 
زندگی می کنند، دارای ُشش و دست و پا هستند. این لیست همچنان ادامه دارد. 
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جانوران از نیاکانی ساده تکامل یافته اند تا بتوانند در قعر اقیانوس زندگی کنند، 
در بیابان های بی آب وعلف ساکن شوند، بر قله ی کوه های بلند اقامت گزینند، و 

حتی پا بر کره ی ماه بگذارند.
زندگی  نحوه ی  در  را  کلی  تغییراتی  حیات،  تاریخ  بزرگ  دگرگونی های 
جانوران و چگونگی سازمان دهی بدن آن ها پدید آورده است. تکامل ماهی ها 
از  بدن  تشکیل  پرندگان، و حتی خود  پیدایش  به موجودات ساکن خشکی، 
موجودات تک سلولی - تمام این ها تنها برخی از انقالب هایی هستند که در 
تاریخ حیات بروز کرده است. و علمی که به کاوش درباره ی آن ها می پردازد، 
پر از نکات غافلگیر کننده است. اگر فکر می کنید که پرها برای کمک به پرواز 
کردن جانوران پدید آمده است، یا اینکه ُشش ها و پاها برای راه رفتن جانوران 
بر روی خشکی ایجاد شده اند، شما هم مثل خیلی های دیگر هستید. در عین 

حال، کاماًل اشتباه می کنید.
پیشرفت ها در این علم می تواند به پاسخ گویی به برخی پرسش های اساسی 
مربوط به هستی ما کمک کند: آیا حضور ما در این سیاره نتیجه ی شانس است؟ 

یا اینکه تاریخی که ما را به اینجا آورده، به نحوی گریزناپذیر بوده است؟
تاریخ حیات، سفری طوالنی، عجیب، و شگفت انگیز، پر از آزمایش و خطا، 
و  این مسیر،  است.  بوده  اختراع  و  انقالب،  انحراف،  شانس و گریزناپذیری، 

چگونگی شناخت آن به وسیله ی ما، داستان کتاب حاضر است.



فصل 1

پنج کلمه

کار  در عرصه ی  یا  آزمایشگاه  در  را  عمرشان  تمام  کار  موضوع  افراد  بعضی 
میدانی پیدا می کنند. من آن را در یک اسالید پروژکتور یافتم.

در اوایل دورانی که دانشجوی دکترا بودم، در کالسی شرکت کردم که یک 
تدریس  حیات  تاریخ  در  موضوعات  بزرگ ترین  درباره ی  فرهیخته  دانشمند 
می کرد. دوره ی فشرده ای بود، نوعی آشنایی سریع با معماهای بزرگ تکامل. 
از  یکی  در  بود.  متفاوت  فرگشتی  دگرگونی  یک  هفته،  هر  بحث  موضوع 
آنچه  اساس  بر  که  داد  نمایش  را  ساده ای  کاریکاتور  استاد  ابتدایی،  جلسات 
در آن زمان، در سال 1986، معلوم شده بود، گذار از ماهی به جانوران ساکن 
پایین آن یک  خشکی را نشان می داد. در باالی نمودار یک ماهی بود و در 
فسیل دوزیست ابتدایی. یک فلِش از ماهی به دوزیست کشیده شده بود. آنچه 
توجه مرا جلب کرد، فلش بود، نه ماهی. به شکل نگاه کردم و به فکر فرورفتم. 
ماهی ای که روی خشکی راه می رود: چطور چنین چیزی توانسته اتفاق بیفتد؟ 
این در نظرم یک معمای درجه یک علمی بود که می توانستم زندگی ام را به 
آن اختصاص دهم. در نگاه اول، عاشق آن شدم. این گونه بود که چهار دهه 
اکتشاف به قطب شمال و جنوب و چند قاره در جست وجوی فسیل ها برای 

توضیح نحوه ی بروز این رخداد آغاز شد.
دوستانم  و  اقوام  برای  را  برنامه ام  می کردم  سعی  وقتی که  حال،  این  با 
و  می انداختند  من  به  ترحم  روی  از  نگاه هایی  وقت ها  خیلی  دهم،  توضیح 
ماهی  تبدیل شدن  می پرسیدند.  آن  درباره ی  مؤدبانه  لحنی  با  را  پرسش هایی 
به یک جانور خشکی زی به معنای ایجاد نوع جدیدی از اسکلت بود، اسکلتی 
باید  باشد. به عالوه،  پا برای راه رفتن داشته  باله برای شنا کردن،  که به جای 
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از ُشش  روش جدیدی برای نفس کشیدن پدید می آمد که به جای آب شش 
استفاده کند. و به همین ترتیب، نحوه ی غذا خوردن و تولید مثل نیز باید تغییر 
می کرد - غذا خوردن و تخم گذاری در آب با وضعیت خشکی کاماًل متفاوت 
است. تقریبًا تمام دستگاه های بدن باید هم زمان دگرگون می شد. داشتن اندام 
اگر حیوان نمی توانست نفس  فایده ای می داشت  راه رفتن روی خشکی چه 
بکشد، غذا بخورد، یا تولید مثل کند؟ زندگی در خشکی فقط به یک اختراع 
نیاز ندارد، بلکه نیازمند تعامل صدها اختراع جدید است. همین مشکالت در 
رابطه با هزاران گذار دیگر در تاریخ حیات نیز مصداق دارد، از پیدایش پرواز 
و راه رفتن روی دو پا گرفته تا خاستگاه بدن و خود حیات. رسالت من گویا 

از همان آغاز محکوم به شکست بود.
راه حل این مخمصه در نقل قول مشهوری از نمایشنامه نویس لیلیان ِهلمن 
سوی  از   1950 دهه ی  در  که   - زندگی اش  شرح  در  زمانی  او  است.  نهفته 
کمیته ی فعالیت های ضدآمریکایی کنگره در لیست سیاه قرار گرفته بود و در 
شرایط سختی زندگی می کرد - گفت: »البته هیچ چیز در زمانی که شما فکر 
می کنید، شروع نمی شود.« او با این جمله ناخواسته یکی از قدرتمندترین مفاهیم 
تاریخ حیات را بازگو کرده است، مفهومی که برای توضیح خاستگاه هر عضو، 
بافت، و هر قطعه ی   DNA   در تمام موجودات روی سیاره ی زمین صادق است.
از  یکی  کارهای  نتیجه ی  در  زیست شناسی  در  فکر  این  بذرهای 
خودویرانگرترین چهره های علمی کاشته شد که از طریق اشتباه کردنش، واقعًا 

این رشته را متحول ساخت.

برای درک معنای کشفیات اخیر در زمینه ی ژنوم، الزم است که توجه خود را 
به دورانی از اکتشافات گذشته معطوف کنیم. انگلستان عصر ویکتوریا، بوته ی 
فهمیدن  که  است  شاعرانه  خیلی  بود.  دیرپا  کشفیات  و  افکار  برای  آزمایشی 
در  که  است  اندیشه هایی  به  وابسته  حیات،  تاریخ  در     DNA   کارکرد نحوه ی 

دورانی پدید آمده که کسی حتی از وجود ژن ها خبر نداشت.
مسیحی  مادری  و  پدر  از   )1827-1900( جورج جکسون میوارت  سنت 
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بود،  سرخدمتکار  ابتدا  در  که  پدرش  آمد.  دنیا  به  لندن  در  متعصب  انجیلی 
به  پدر  میوارِت  بود. جایگاه  بزرگ شهر رسیده  از هتل های  یکی  مالکیت  به 
پسرش امکان می داد که منزلت اجتماعی یک اشراف زاده را داشته باشد و بتواند 
وارد هر حرفه ای شود که بخواهد. میوارت هم مانند چارلز داروین که معاصر 
و  گیاهان،  کودکی، حشرات،  در  داشت.  طبیعت  به  بود، عالقه ی شدیدی  او 
کانی ها را گردآوری می کرد، و اغلب یادداشت های میدانی فراوانی برمی داشت 
میوارت آن  نظر می رسید سرنوشت  به  ابداع می کرد.  و روش های طبقه بندی 

است که عمر حرفه ای خود را در رشته ی تاریخ طبیعی دنبال کند.
ولی مشکلی که برایش پیش آمد، مخالفت ذاتی او با اقتدار بود. میوارت 
انگلیکانی خانواده اش احساس  اعتقادات  از  در سال های نوجوانی، روزبه روز 
ناراحتی بیشتری می کرد. او با وجود مخالفت شدید پدر و مادرش، به مذهب 
بود،  گستاخانه  بسیار  شانزده ساله  پسری  برای  که  اقدام  این  درآمد.  کاتولیک 
کلیسای  پیرو  میوارت  که  آنجا  از  در پی داشت.  پیش بینی نشده ای  عواقب 
کاتولیک شده بود، نمی توانست به دانشگاه آکسفورد یا کمبریج برود، زیرا ورود 
به دانشگاه های انگلیس در آن زمان برای پیروان مذهب کاتولیک ممنوع بود. 
از آنجا که امکان تحصیل در رشته ی تاریخ طبیعی برای او وجود نداشت، تنها 
گزینه ی باقی مانده را انتخاب کرد، و آن تحصیل در رشته ی حقوق در کانون 
محسوب  تحصیل  برای  مانعی  مذهب شخص  آنجا  در  که  بود  لندن  وکالی 

نمی شد. به این ترتیب، میوارت وکیل شد.
معلوم نیست که میوارت وکالت هم کرد یا نه، ولی تاریخ طبیعی همچنان 
عالقه ی اصلی او بود. او با استفاده از جایگاهش به عنوان یک اشراف زاده، وارد 
جامعه ی ممتاز علمی شد، و با چهره های کلیدی آن روزگار ارتباط برقرار کرد، 
از جمله با توماس هِنری هاکسلی )95-1825(، که بعداً از مدافعان برجسته ی 
افکار داروین در عرصه ی عمومی شد. هاکسلی هم به نوبه ی خود کالبدشناس 
تطبیقی موفقی بود که گروهی از شاگردان تیزبین را گرد خود جمع کرده بود. 
او کار می کرد و حتی  آزمایشگاه  نزدیک شد، در  بزرگ  این مرد  به  میوارت 
هاکسلی،  راهنمایی  با  می کرد.  هاکسلی شرکت  در گردهمایی های خانوادگی 
میوارت کارهایی پیشگامانه، البته عمدتاً توصیفی، در زمینه ی کالبدشناسی تطبیقی 
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نخستیان ارائه کرد. شرح مفصل او از اسکلت هنوز هم امروزه قابل استفاده است. 
زمانی که داروین در سال 1859 ویراست نخست خاستگاه گونه ها را منتشر کرد، 
میوارت از حامیان اندیشه ی جدید داروین بود، که احتماالً تحت تأثیر عالقه ی 

هاکسلی به این موضوع بود.
ولی مثل همان اتفاقی که برای مذهب انگلیکان در جوانی افتاد، میوارت 
را  فکری  اعتراضاتی  و  کرد  پیدا  داروین  افکار  درباره ی  جدی  تردیدهایی 
نسبت به ایده ی تغییر تدریجی داروین مطرح کرد. او کم کم این نظرات را علنی 
کرد، ابتدا به مالیمت، و بعد با شدت بیشتر. او شواهدی را به نفع نظر مخالف 
خود گرد آورد، و پاسخی بر کتاب خاستگاه گونه ها نگاشت. او عنوان کتابش را، 
با یک کلمه اختالف نسبت به کتاب داروین، پیدایش گونه ها نامید، و با این کار 
اگر هم از میان رفقای قدیمی اش در دنیای تاریخ طبیعی دوستی برایش مانده 

بود، از دست داد.

سنت جورج جکسون میوارت، که به نحوی 
هر دو طرف بحث تکامل را از خود رنجاند.

با کلیسای کاتولیک نیز درافتاد. در نشریات کلیسا نوشت  سپس میوارت 
که تولد از مادر باکره و آموزه ی عصمت کلیسا به همان اندازه ی اندیشه های 
از  تقریباً  میوارت  خاستگاه گونه ها،  انتشار کتاب  با  داروین توجیه ناپذیر است. 
مجامع علمی طرد شد. نوشته های او سبب شد که کلیسای کاتولیک نیز شش 

هفته قبل از مرگش در سال 1900 رسماً او را تکفیر کند.
مخالفت های میوارت با داروین، نمایی از زورآزمایی های فکری انگلستان 
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عصر ویکتوریا را در مقابل چشمان ما قرار می دهد و نشان دهنده ی خرده حسابی 
است که هنوز هم خیلی ها با داروین دارند. میوارت در آغاز این حمله، خود 
را به صورت سوم شخص مورد خطاب قرار داده و طوری سخن گفته که خود 
را دارای ذهن باز نشان دهد و باورپذیری اش را باال ببرد: »او در اصل قصد 

نداشت نظریه ی جالب داروین را رد کند.«
میوارت استدالل خود را با فصل مفصلی شروع می کند که در آن به بیان 
را  آن  بوده است، و  داروین  او خطای مهلک  از دیدگاه  چیزی می پردازد که 
مفید«  ساختارهای  ابتدایی  مراحل  دادن  توضیح  طبیعی در  انتخاب  »ناتوانی 
نامیده است. این فصل، با عنوان دهان پرکنی که دارد، مسئله ی مهمی را بیان 
می کند: داروین تکامل را به صورت تعداد بی شماری مراحل بینابینی از گونه ای 
به گونه ی دیگر به تصور درآورد. برای اینکه تکامل صورت پذیرد، الزم است 
که هرکدام از این مراحل بینابینی بر پایه ی سازگاری باشد و توانایی فرد برای 
زندگی و رشد را افزایش دهد. از نظر میوارت، مراحل بینابینی غالباً قابل توجیه 
به نظر نمی رسید. مثالً خاستگاه پرواز را در نظر بگیرید. بال اولیه در مرحله ی 
درگذشته،  دیرینه شناس  باشد؟  داشته  می توانست  کاربردی  چه  خود  ابتدایی 
استیون جی گولد، به این مسئله، »مسئله ی 2٪ بال« می گفت: یک بال کوچک 
ابتدایی در نیای پرندگان به ظاهر هیچ فایده ای نداشته است. شاید بعدها آن قدر 
بزرگ بوده باشد که بتواند به شناور شدن جانور در آسمان کمک کند، ولی یک 
بال بسیار کوچک هیچ فایده ای برای هیچ نوع پروازی نمی توانست داشته باشد.
میوارت موارد متعددی را ذکر کرد که در آن مراحل بینابینی غیرقابل توجیه 
به نظر می رسید. کفشک ماهی دو چشم در یک طرف بدن دارد، زرافه گردن 
بلندی دارد، برخی نهنگ ها صفحه ی شانه ای دارند، انواع مختلفی از حشرات 
اندک در محل  شبیه پوست درخت هستند، و غیره و غیره. جابه جایی بسیار 
فایده ای  چه  رنگ  در  اندک  تغییر  یا  و  گردن  درازای  یا  چشم ها  قرارگیری 
می توانست داشته باشد؟ یا آرواره ای با صفحه ی شانه ای بسیار ریز چه نقشی 
در تغذیه ی یک نهنگ بزرگ دارد؟ پس چنین به نظر می رسد که تکامل متشکل 

از تعداد بی شماری بن بست بین نقاط انتهایی هر گذار بزرگ است.
کرد  توجه  مشاهده  این  به  که  بود  دانشمندانی  نخستین  از  یکی  میوارت 
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نیست؛  واحد  در یک عضو  تغییر  شامل  فقط  تکامل  در  بزرگ  گذارهای  که 
بلکه باید مجموعه ی کاملی از ویژگی ها در سرتاسر بدن به طور هماهنگ تغییر 
جانور  اگر  در خشکی چیست،  رفتن  راه  برای  پا  یافتن  تکامل  فایده ی  کند. 
ُشش نداشته باشد که با آن نفس بکشد؟ یا اینکه به عنوان یک نمونه ی دیگر، 
خاستگاه پرواز را در نظر بگیرید. پرواز با بال زدن کاری است که به چندین 
اختراع مختلف نیاز دارد: بال، پر، استخوان های توخالی، سوخت وساز باال. برای 
موجودی که استخوان هایش به کلفتی فیل است یا سوخت وسازش مثل سمندر 
دگرگونی  هر  برای  اگر  ندارد. حال  فایده ای  بال  آوردن  به دست  است،  ُکند 
بزرگی باید تمام بدن تغییر کند، و ویژگی های بسیار باید هم زمان تغییر نماید، 

پس گذارهای بزرگ چگونه به صورت تدریجی رخ می دهد؟
در یک و نیم قرنی که از زمان انتشار افکار میوارت سپری شده است، این 
افکار همواره مبنای بسیاری از انتقادات بر علیه تکامل بوده است. اما در آن 

زمان، به عنوان محرکی برای یکی از اندیشه های بزرگ داروین نیز عمل کرد.
از نظر داروین، میوارت منتقد واقعاً مهمی بود. داروین نخستین ویراست 
خاستگاه گونه ها را در سال 1859 منتشر کرد؛ کتاب میوارت در سال 1871 منتشر 
شد. داروین برای ویراست ششم و جامع خاستگاه گونه ها، که در سال 1872 
منتشر شد، فصل جدیدی را برای پاسخ گویی به منتقدان خود اضافه کرد، که 

میوارت یکی از مهم ترین آن ها بود.
داروین به سنّت مجادالت عصر ویکتوریا، بحث را بدین گونه آغاز می کند: 
تمام  اخیراً  است،  برجسته ای  جانورشناس  که  جورج میوارت  سنت  »آقای 
اعتراضاتی را که تاکنون از سوی خود من و دیگران برعلیه نظریه ی انتخاب 
بیان کرده ایم،  را  آقای واالس آن ها  طبیعی مطرح شده است، که خود من و 
جمع آوری کرده، و با هنرمندی و قاطعیت تمام آن ها را به تصویر کشیده است.« 
سپس ادامه می دهد: »این اعتراضات زمانی که به این صورت در پی هم نوشته 

شود، مجموعه ی سترگی را تشکیل می دهد.«
بعد انتقاد میوارت را تنها با یک جمله پاسخ می دهد و مثال های فراوانی را 
نیز به دنبال آن می آورد. »تمام اعتراض های آقای میوارت در مجلد حاضر مورد 
توجه قرار گرفته است. یک نکته ی جدید که ظاهراً ذهن بسیاری از خوانندگان 
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دادن مراحل  از توضیح  ʼانتخاب طبیعی  این است:  به خود مشغول کرده،  را 
ابتدایی ساختارهای مفید ناتوان است.ʻ این موضوع ارتباط نزدیکی با پیشرفت 

تدریجی خصوصیات دارد که اغلب با تغییر کارکرد همراه است.«
درباره ی اهمیت باالیی که این پنج کلمه ی آخر۱ برای علم داشته، هرچه 
به  این کلمات سرمنشأ روش جدیدی برای نگاه کردن  بگوییم، کم گفته ایم. 

گذارهای بزرگ در تاریخ حیات است.
اما این چگونه ممکن است؟ طبق معمول، ماهی نخستین سرنخ ها را به ما می دهد.

نسیم هوای تازه
و  کشتی  فقط  کرد،  مصر حمله  به   1798 سال  ناپلئون بُناپارت در  زمانی که 
سرباز و اسلحه در سپاهش نداشت. او که خودش را یک دانشمند می دانست، 
می خواست از طریق کمک به مصر برای کنترل رود نیل این کشور را متحول 
کند، استاندارد زندگی را در آنجا بهبود بخشد، و تاریخ فرهنگی و طبیعی آن 
را بشناسد. برخی از بهترین مهندسان و دانشمندان فرانسه در تیم او عضویت 

داشتند. یکی از آن ها اتین ژفروآ سنت- هیلر2 )1844-1772( بود.
سنت- هیلر در سن بیست و شش سالگی از نوابغ علمی بود. او که حتی 
در این سن، کرسی جانورشناسی را در موزه ی تاریخ طبیعی پاریس در دست 
در  شود.  تاریخ  تمام  کالبدشناسان  بزرگ ترین  از  یکی  که  بود  مقدر  داشت، 
همان دهه ی بیست سالگی عمر، توصیفات کالبدشناختی ممتازی از پستانداران 
و ماهی ها ارائه کرد. در محضر ناپلئون، وظیفه ی فرح بخش او تشریح، تحلیل، و 
نام گذاری بسیاری از گونه هایی بود که تیم های ناپلئون در وادی ها، واحه ها، و 
رودخانه های مصر پیدا می کردند. یکی از آن ها یک ماهی بود که رئیس موزه ی 
پاریس بعدها گفت که به عنوان دستاورد برای تمام لشکرکشی ناپلئون به مصر 
فرانسوا شامپولیون که هیروگلیف های مصری را با  کافی بود. البته شاید ژان- 

استفاده از سنگ روزتا رمزگشایی کرد، این مطلب را قبول نداشته باشد.

۱. منظور از پنج کلمه، جمله انگلیسی by a change of function است که به فارسی تغییر کارکرد ترجمه 
شده است.

2. Étienne Geoffroy Saint-Hilaire
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این موجود با فلس ها، باله ها، و دمی که داشت، به ظاهر مثل یک ماهی معمولی 
به نظر می رسید. در زمان سنت- هیلر، توصیفات کالبدشناختی به صورت تشریح 
مفصل همراه با جزئیات کامل بود، و غالباً تیمی از هنرمندان نیز دم دست بودند 
تا جزئیات مهم را با ترسیم تصاویر زیبا و اغلب رنگی مستند سازند. باالی 
جمجمه در قسمت پشت، نزدیک شانه، دو سوراخ داشت. این خودش یافته ی 
عجیبی بود، ولی غافلگیری واقعی در مری جانور بود. به طور معمول، مری در 
تشریح ماهی ویژگی قابل توجهی ندارد، زیرا لوله ی ساده ای است که از دهان به 
معده منتهی می شود. ولی این یکی فرق می کرد. مری این حیوان در هر طرف 

یک کیسه ی هوا داشت.

اتین ژفروآ سنت- هیلر، نابغه ی علمی.

دانشمندان در آن زمان با این نوع کیسه آشنا بودند. بادکنک های شناوری در 
چند نوع ماهی مختلف توصیف شده بود؛ حتی گوته، شاعر و فیلسوف آلمانی، 
بادکنک ها که هم در گونه های  این  بار درباره ی آن ها سخن گفته است.  یک 
اقیانوسی و هم در گونه های آب شیرین یافت می شوند، از هوا پر می شوند و 
سپس خالی می شوند، به طوری که امکان شناور شدن ماهی را در اعماق مختلف 
آب فراهم می کنند. مانند یک زیردریایی که با دستور رفتن به زیر آب، هوا را 
خارج می کند، غلظت هوای بادکنک شناوری تغییر می کند، و به جانور کمک 

می کند که در ژرفاها و فشارهای مختلف آب حرکت کند.




