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 :مقدمه

 و آشاانا چناادا  چهاار  چنااد هاار یحیاای  هااارو 

 سااط  در امااا نیساا   ایاارا  در ای شااد  شاناتهه 

 علاوم  پارداز  یهنظر و شناس اسالم دانشمندا  ترین برجسهه از یکی عنوا  به جها 

 عثماانی  سالطنهی  و قدیمی تانواد  یك در 6591 سال در او. شود می مطرح انسانی

. تواناد  هنار  اسهانبول شهر mimar sinan دانشگا  در ابهدا او. شد مهولد آنکارا در

 .داد تحصیل ادامه فیزیولوژی رشهه در اسهانبول دانشگا  در بعد

 دنیاا  زناد   زباا   04 از بایش  به كهاس    كرد  تألیف كهاب عنوا  862 كنو  تا او

 بارد   سار  باه  زنادا   در را تاود  عمار  از ساال  9 او. اند شد  ترجمه فارسی جمله از

 گرفهاه  قارار  ساکوررها  تهااجم  ماورد  بارها علمی تحقیقات بنیاد در او دفهر و اس 

 تاا  كوشاد  مای  اتالقی و اجهماعی سیاسی  عقیدتی  موضوعات با او آثار بیشهر. اس 

 انگیزتارین  بحث حال این در. كند منعکس را بشری  بر الهی فرسهاد  آترین یامپ

 از بایش  كاه  اسا   دارویان  تکامال  نظریاه  به مربوط وی نظریات ترین مجادله پر و

 باه  را دنیاا  سرتاسار  در مهم های روزنامه نیز و گزاری تبر و تلویزیونی شبکه 644

 بااااا  لبهااااها كااااه نظریااااات  ایاااان. اساااا  كشاااااند   ازمیرتركیااااه شااااهر

 اسا   شاد   مواجاه  انگلیسی و آمریکایی دانشمندا  سوی از شدیدی های مخالف  
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 كارد   اروپاا  سراسار  علمای  محافال  در هراس و بیم از موجی »:هلند رادیو عقید  به

 «اس 

BBC و گااردین  های روزنامه و سات  او زندگی از مسهند فیلم یك 8442 سال در 

independent چاو   مجالتی و Nature   popular science  آلماا    یگلشا  ا و 

 بزرگداشا   8445 ساال . اناد  رسااند   چاا   باه  را او مفصل های مصاحبه و مقارت

 نویساند   و تکامل نظریه تالق انگلیسی رشهی دانشمند داروین تولد سال دویسهمین

 ویاه   باه  جهاا   دانشاگاههای  اكثار  ساال  ایان  در حالیکه در. بود انواع منشاء كهاب

 تبرسااز  و جنجاالی  هاای  مناارر  . بودناد  مراسم و جشن پایی بر صدد رد، انگلیس

 ساخ   سار  ماداف   و انگلیس گرای تکوین دانشمند داوكینز ریچارد با یحیی هارو 

 .  كرد جلب تود به را بسیاری نگاههای داروین نظریه

 

 

 

 

 :تکامل نظریه روی پیش های چالش

 دانسا   مای  داروین. اس  یفسیل ثب  تکامل نظریه روی پیش مشکل مهمهرین -6

 اناواع  منشاأ  كهااب  در او. بینادازد  تطار  باه  را اش فرضایه  تواناد  می فسیل ثب  كه
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 بررسای  ماورد  تکاوین  منظار  از تواند نمی فسیلی تاریخچه و ثب  كه كند می عا ذا

 .بگیرد قرار

 :  گوید می تود كهاب124 صفحه در داروین

 ماا . گیرناد  می ریشه برتر ثیراتو هگیهایوی وسیله به انواع سایر از انواع  اگر چرا))

 چارا  نیساهم   شاد   دیسای  دگار  و یافهاه  تغییار  شماری بی های گونه شاهد جا همه

  نیساهند   گسایخهگی  و تعارض در بینیم  می یافهه ساما  توبی به را آنها ما كه انواع

 در را آنهاا  ماا  چارا  اماا  داشاهند  مای  وجاود  بایاد  شامار  بی شد  دگرگو  های گونه

 چارا  پس یابیم  نمی زمین پوسهه در شد  جاسازی شمار بی و پایا  بی های اسمقی

 گاری  مداتلاه  پیونادهای  چناین  از پار  سلولی قشر یك شناتهی  زمین ی  گونه هر

 تواناد  مای  كه اس  مخالفهی ترین روشن و ترین جدی مطمئناً شناسی زمین نیس  

 ((.شود انجام من فرضیه با

 دگرگاو   هاای  نموناه  چارا  كاه  كند می مطرح را والس این داروین پیش سال 694

 ساوال  ایان  باه  پاسا   در همچناا   اماروز  هاا  سا  یداروین و. شاوند  نمی یاف  شد  

 .هسهند

 شاد   كشاف  فسایل  میلیاو   644 از بایش  كناو   تاا  كه اس  این توجه جالب نکهه

 گرفهاه  ریشاه  دیگاری  از هام  آنهاا  از عادد  یك حهی كه نشد  ثاب  هرگز اما اس  
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 یافهاه  وتکوین نمو دیگر  عبارت به باشد كرد  نزول ژنهیکی توالی یك در یا و باشد

 .باشد

 طاور  باه  زناد   موجاودات  كاه  دهاد  مای  نشاا   ها فسیل شناسی ساتهار و تاریخچه

 تغییار  بادو   ساال  میلیاو   دههاا  تاا  و اناد  شد  تلق عبارتی به و شد  راهر ناگها 

درزیار برتای فسایلهای    .اناد  نگذاشهه سر پش  را تکاملی اصالً یعنی. اند ماند  باقی

 زند  رامشاهد  میکنیم كه سالها بدو  تغییر ماند  اند:

 

 

 

 

 

 

میلیون سال قدمت دارد،و درسممت  531فسیل سمت راست مربوط به یک سنجاقک است که 

میلیون ساله مورچه هستیم. با تامل در این دو نمونه میتوان دریافت کمه   511چپ ما شاهد فسیل 

 فسیلها طی میلیونها سال بدون تغییر مانده اند. این
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 و بماناد  مخفای  واقعیا   ایان  تاا  كردناد  تاالش  فاراوا   هوشمندی با ها داروینسی 

 از اثاری  هرگاز  جهاا   معارو   دانشاگاههای  و ها موز  در دانیم می كه طور هما 

 ایا  هاا  ماوز   اكثار  در. گذارناد  نمای  نماایش  باه  را آ  یاا  و شاود  نمای  دیاد   فسیل

 دایناساورها  مثال  شد  منقرض های گونه های فسیل تنها دنیا  بزرگ نمایشگاههای

 و شاود  مای  گذاشاهه  نماایش  باه  كاامبرین  ا دور به مربوط شد  نقاشی تابلویی یا و

 044 فسایل  یاا  عنکبوت  ساله میلیو  844 فسیل یك كه اس  نشد  دید  هیچگا 

 تارس  سااله  میلیو  644 یا سرتس ساله میلیو 

 .شود گذاشهه نمایش به هیما و

 یااا تلقاا  اطلااس كهاااب تااألیف بااا یحیاای هااارو 

Atlas of creation مای  هاا  فسایل  این بررسی به 

 اثار  مشاهورترین  و تارین  مهام  كهاب این. پردازد

 بار  را مهیاب  ای ضاربه  تاود  گفهه به كه اس  وی

 یفسایل  هاای  نموناه  كاه  كوشاد  می عظیم كهاب این. كند می وارد داروینسیم پیکر 

 نماایش  باه  را اند ماند  باقی تغییر بدو  سال میلیو  صدها كه را مخهلف موجودات
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 باه  كهاب این در موجود مدارك و اسناد: كه معهقدند یحیی هارو  اطرافیا . بگذارد

 كاه  یحیای  هاارو  . اسا   كارد   وارد بازرگ  و عظایم  شوك یك داروینسیم محافل

 دههاا . اسا   تركیاه  در تصوصای  و دثروتمنا  مراكاز  از یکی او علمی تحقیقات بنیاد

 جهاا   سراسار  در علمای  مراكاز  و دانشاگاهها  به رایگا  را كهاب این از نسخه هزار

 تماام  كاه  كهااب  ایان . اس  شد  منهشر جلد 0 در تاكنو  كهاب این. كند می ارسال

 تارین  مرغوب و ترین هزینه پر از یکی كیلوگرم 9 وز  با اس  گالسه آ  صفحات

 .اس  تركیه در شد  منهشر های كهاب

 :پردازیم می مسئله این ارزیابی به تر دقیق كمی حال

 كاه  كسای  اولین. اس  گرفهه صورت داروین نظریه از قبل ها فسیل مورد در مطالعه

 در 6215 ساال  در وی. باود  George cuvier آورد روی كاار  این به جدی طور به

 و آورد روی هاا  فسایل  بنادی  طبقاه  باه  كاه  باود  كسای  اولین او .آمد دنیا به فرانسه

 طرفادار  او. كارد  بررسای  را زناد   موجاودات  و شاد   كشاف  هاای  فسیل بین رابطه

 و دانسا   نمای  تصاادفی  را طبیعای  انهخااب  او. باود  هاا  گوناه  ثبوت و تلق  نظریه

 باا  موجاود  تاواز   و تعاادل  و اس  آمد  بوجود هد  یك با ای گونه هر بود معهقد

 باه  عملکاردی  هم و ساتهاری لحاظ به هم موجود آ  كه آید می بوجود وقهی محیط

 ساال  در كوویاه .ایساهاد  رماارك  نظریه برابر در كه بود كسی اولین او. برسد تعادل

 .  درگذش  6208
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 تحصایل  الهیاات  رشاهه  در او. آمد بدنیا 6245 در داروین چارلز

 كاه  نداشا   بیشاهر  سال 88. بود شناسی زیس  عاشق ولی كرد

 دسا   جاالبی  هاای  یافهاه  به سفر این طی و  رف دریایی سفر به

 نشاأت  واحاد  موجاود  یك از همه موجودات بین گوناگونی: گف  می داروین. یاف 

 فسایل  ولی اس  شد  تغییر دچار تکامل بنام فرایندی طی مشهرك جد. اس  گرفهه

 تاود  نظریه 6295 سال در داروین. اس  ماند  مصو  اقدام این از عمالً موجود آ 

 موجاودات  باین  در واساط  حد های حلقه وجود از سال هما  در او. كند می مطرح را

 تاود  نظریاه  هاا  حلقه این بدو  او. شود كشف اس  قرار آیند  در كه دهد می تبر

 انس .می د ساسا و پایه بی را

 دارویان  كاه  این از بعد سال یك

 یعنای  كارد  منهشر را تود نظریه

 آلماا   كشور در 6214 سال در

 یاااك هااافن  النساا  شااهر  در و

 شد كشف فسیل بصورت موجود

 حاد  حلقاه  بسایاری  گماا   به كه

 گساهرش  و نیا دارو موفقیا   در كشاف  ایان . باود  پرندگا  و تزندگا  بین واسط

  Archaeopteryx آركئاوپهریکس ناام ایان موجود  . داشا   زیاادی  سهم او نظریه
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 ناام  كاه (قادیمی  بالادار  یعنی بود)

 او.گذاشا   هکسلی ماستو را آ 

 و پرناد   نیمای  جاانور  نایا : گفا  

 چنگال   دندا . اس  تزند  نیمی

 ولی اس  تزندگا  مشابه او دم و

 یااد  به را انسا  بال اطرا  پرهای

 را پار  كماك  باه  پارواز  قابلیا   كاه . اسا   ابهادایی  پرند  یك این اندازد  می پرند 

 را آركئاوپهریکس  و كارد  جلب تود سم  به را بسیاری  نظر ها صحب  این. ندارد

 .نهادند نام ام84 قر  اسطور 

Alan feduccia    مای  شامالی  كارولیناای  دانشاگا   بیولاوژی  اساهاد  و شناس پرند 

 و فیزیولااوژیکی تصوصاایات روی مااا كااه بااود ای گونااه اركئااوپهریکس: گویااد

 ایان  كاه  دهاد  می نشا  ما مطالعات. یمدآور عمل به زیادی مطالعات آ  آناتومیك

 .واسط حد حلقه یك نه اس  واقعی پرند  یك موجود

 وجاود  بسایار  تفااوت  تروپاود  دایناساور  و اركئاوپهریکس  بین: گوید می ادامه در او

 .دارد

 حلقاه  و اسا   پرند  گونه یك آركئوپهریکس كه دارند قبول دانشمندا  اكثر امروز

 مای  اركئاوپهریکس  باه  تکامل نظریه طرفدارا  كه ایراداتی از یکی. نیس  واسط حد
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 هام  باا  را چنگاال  هام  و باال  هام    پرند  یك كه شود می چطور كه اس  این گیرند

 از پرناد   اینکاه  یعنای  ایان . باشاد  داشاهه  منقاار  هام  و دنادا   هم نیز و باشد داشهه

 .اس  شد  مشهق تزند 

 در و چنگاال  دارای تاود  بال در اركئوپهریکس. اس  درس  دسهه این های صحب 

 را موجاود  ایان  هاا  داروینسایم  اماروز   هك دلیلی تنها. اس  دندا  دارای تود منقار

 تاونگرم  موجاود  ایان  كاه  دانناد  می آنها همه. اس  همین دانند می واسط حد حلقه

 و دنادا   یعنای . نادارد  مورد 8 همین جزء به را تزندگا  سایر تصوصیات و. اس 

 .چنگال

 Zhonghe و Lianhai Hou هاای  بناام  شاناس  باسها  دانشمند دو 6559 سال در

zhou پرناد   یاك  فسیل كشف به موفق چین دارا  مهر  شناسی دیرین موسسه از 

 هام  تقریبااً  یعنای . داش  قدم  سال میلیو  604 كه شدند confuciusornis بنام

 .  آركئوپهریکس سال و سن

 اساکل  . دهاد  مای  نشاا   تاوبی  به را امروزی پرندگا  تصوصیات همه پرند  این

 سااتهار  اسا .  اماروزی  پرندگا  مشابه آ  در پیگوسهیل اسهخوا  ویه ه ب آ  بد 

 آ  در باارز  تصوصایات  از یکای . اس  امروزی موجودات در پر مشابه دقیقاً آ  پر

 چنگاال  باا  پرنادگا   گذشاهه  در اینکاه  یعنای  ایان . اس  پرند  بال در چنگال وجود

 ایان  گفا   بایاد  مجماوع  در. نیسا   اركئاوپهریکس  مخاه   این و. اند داشهه وجود
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 همااه و اساا  مقااار  اركئااوپهریکس فساایل بااا تاااریخی دم قاا لحاااظ بااه فساایل

 .باشد می دارا را دندا  جزء به آركئوپهریکس تصوصیات

 ای پرناد   فسایل . گردد برمی 6551 نوامبر به شد كشف چین در كه دیگری فسیل

 گوناه  مثال  پرناد   ایان . داشا   قادم   ساال  میلیو  604 كه Liaoningornis بنام

 اماروزی  پرندگا  مشابه كامالً و. داش  پروازی وا اسهخ چین در شد  كشف دیگر

 .آنهاس  در دندا  وجود در امروزی پرندگا  با آ  تفاوت تنها. بود

 پرنادگا   را آنهاا  ماا  كاه  دندا  با پرندگا  سایر و اركئوپهریکس در دندا  ساتهار

 دناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادا  دارای

(birds with teeth) مهفااوت  دایناساورها  الخصاو   علای  تزنادگا   با. نامیم می 

 دارای پرنادگا   در دنادا   كاه  معهقدناد  L.D.Martin چاو   شناسانی پرند . اس 

و  تزنااادگا  در حالیکاااه در اسااا  پهااان انههااایی  همااارا  باااه عمیاااق ای ریشااه 

 یعنای  ایان . اسا   ساطحی  ای ریشه و تیز نوك انههایی دارای دندا وپهریکس  ئآرك

 .تفاوت

 شاد   اثباات  اماروز  . نیساهند  ا دناد  دارای تزندگا  همه كه اس  این بعدی نکهه

 .هسهند دندا  فاقد تزندگا  از بسیاری كه اس 

R.Carroll اساا  معهقااد اركئااوپهریکس مااورد در اساا  شااناس باسااها  یااك كااه :

 پرناد   یاك  پرناد   ایان  كاه  دهاد  می نشا  آركئوپهریکس پرهای هندسی ساتهار»
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 ایان  پارواز  روش. كناد  مای  پارواز  امروزی پرندگا  مثل و. اس  پرواز امر در ماهر

 ساال  میلیاو   694 را روش ایان  كاه  داشا   توجه باید و. اس  داركوب مثل پرند 

 «اس  كرد  می ارائه پیش

 ساال  میلیاو   684 قادم   باا  دیگاری  فسایل  بعادها  كاه  كرد تاطرنشا  باید البهه

 پرنادگا   تصوصایات  تمام كه گذاشهه Eoalulavis را پرند  این اسم كه شد كشف

 . داش را امروزی

Jonathan wells او. پاردازد  مای  امار  ایان  باه  نیاز  تاود  تکامال  تندیس كهاب در 

 باه  ساالها  آ  طرفادارا   كاه  داناد  می تکامل نظریه تندیس یا icon را اركئوپهریس

 مثال  دوپاا  تزندگا  كه كشد می پیش را مسأله این كهاب این در او. بالیدند می آ 

 بعادها . نامناد  مای  آركئاوپهریکس  جد ار آ  تکامل نظریه طرفدارا  كه دایناسورها

 ماورد  در تنااق   یك یعنی این آركئوپهریکس تلق  از بعد یعنی. اس  شد  راهر

 .  پرند  و[ تروپود] دایناسور بین آركئوپهریکس بود  واسط حد

درپایا  باید گف  موجوداتی مثال آركئاوپهریکس یاك موجاود موزاییاك هساهند.       

برتاای موجااودات موزاییااك  عهقدنااد كااه دانشاامندا  در حااوز  علااوم جااانوری م 

هسهند مثل پالتی اوس كاه در اساهرالیا زنادگی میکناد.این موجاود مثال تزنادگا          

دارای وپرندگا  تخم گذار اس  مثل پرندگا  دارای منقاار اسا  مثل پساهاندارا     

 ر نظر نمی گیرد.دغدد شیری می باشد.ولی هیچ كس آنرا حدواسط 
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 :  تشکی به دریا از انهقال

 دورا  در موجاود  مهرگاا   بای  ساال  میلیو  دهها طی كه معهقدند تکامل دارا طرف

 كاه  بودناد  ماهیهاا  این بعد و شدند fish یا ماهی بنام دارانی مهر  به تبدیل كامبرین

 آ  طای  و گرفا   صاورت  بسیاری یهایحفار .آورند تشکی به دوزیس  صورت به

. گرفا   قارار  ارزیاابی  ماورد  آماد   بدسا   هاای  فسیل. داد رخ بسیاری مشاهدات

 حاد  حلقاه  از تباری  اماا . شد پیدا ماهی فسیل ها میلیو  و مهر  بی فسیل ها میلیو 

 .نشد كه نشد واسط

Gerald. Todd او اسا   تکامال  نظریاه  طرفادار  كاه  گراس  تکوین شناس دیرین 

 یاك  باه  دسا   «اساهخوانی  ماهیاا   منشاأ  و شاش  تکامال » عنوا  تح  ای همقال در

 زماا   یاك  در تقریبااً  هماه . اساهخوانی  ماهیاا   شاته زیر 0 همه»: زدند می اعهرا 

 محکام  زر  وجاود  و آنها بین فاحش تفاوت به توجه با. اند شد  راهر هم به نزدیك

 هام  از اینهاا  چگوناه  و چطاور  كاه  اس  مطرح سوال این آنها  از برتی در سنگین و
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 مااهی  یاك  از اثاری  راچا  دارد  وجود آنها در زمانی راب ق حالیکه در اند شد  جدا

 «كجاس   آنها منشأ راسهی به ندارد  وجود واسط حد ماهی و اولیه

 بااه ورود یعناای اساا  مااهی  از دوزیساا  تکااوین. تکامال  طرفاادارا  دیگاار ادعاای 

 نیمای  كاه  فسایل  یك حهی. اس  وسند مدرك هرگونه فاقد تقریباً ادعا این. تشکی

 .اس  نشد  اف ی تاكنو  باشد ماهی دیگر نیم و دوزیس  آ  از

Robert carroll كاه  گویاد  مای  و پذیرد می را مطلب این اس  گرا تکوین یك كه 

 و كهان  دارا  مهار   كهااب  در او. نادارد  گفاهن  بارای  حرفای  قسم  این در تکامل

 تفاااوت دوزیسااها  تارین  پیشاارفهه باا  ابهاادایی تزنادگا   حهاای: گویاد  ماای تکامال 

 و دوزیسا   باین  واساط  حاد  حلقاه  تصو  در ادعایی ما هنوز كه دارد چشمگیری

 مهار   تکاوین  فراینادهای  و الگوهاا ) بنام تود جدید كهاب در او. نداریم هم تزند 

 باین  واساطی  حاد  حلقه ما: )كه كند می اعهرا  شد منهشر 6552 سال در كه( دارا 

 (نداریم اولیه دوزیسها  و ماهیا 

 مای  باار   ایان  در نیاز  Calbert and morales هاای  بناام  دیگار  گارای  تکوین دو

 جااد یااك از پالئوزوئیاك  دورا  دوزیسااها  اینکاه  باار مبناای مادركی  هاایچ: )گویناد 

 سامندرو  قورباغاه   هاای  فسایل  تارین  قادیمی . نادارد  وجاود  بگیرند منشأ مشهرك

  (.اس  آنها امروزی مشابه دقیقاً ها سیسیل
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 هكا  Coelacanth بناام  موجودی كه بودند معهقد تکامل طرفدارا  پیش سال 24 تا

 دارای زیارا . اسا  باین مااهی ودوزیسا      واسط حد. دارد قدم  سال میلیو  064

 مغاز  تشاکی   بارای  مناساب  گاوارش دساهگا    و تاو   گردش سیسهم اولیه  شش

 گماا   ایان . اسا   رفهن را  برای رزم مکانیزم حهی و ماهی به نسب  تر یافهه تکامل

 در مااهی  ایان  زناد   وناه نم یك تاری  این در. داش  ادامه 6502 دسامبر 88 تا ها

 بزرگای  شاوك  آ  زناد   نموناه  روی ها بررسی و تحقیقات. شد كشف هند اقیانوس

: گفا   J.L.B.Smith بنام گرا تکوین دانشمند یك. كرد وارد تکامل طرفدارا  به را

 تعجاب  اینقادر  رفا   مای  را  كه دیدم می تیابا  در را زند  دایناسور یك من اگر)

 كاه  شاد  كشف ماهی این دیگر نمونه 844 تا آ  از بعد( ممهعجب حار كه كردم نمی

 .بودند زند  همگی

 كاه  یافهاه  تکامال  مغاز  گوناه  ایان  اورً كاه  داد نشاا   گونه این روی بعدی مطالعات

 تحا   آنهاا  كاه  انادامی . اسا   اولیاه  شاش  فاقاد  ثانیاً. ندارد باشد دوزیسها  مشابه
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 ایان  باا .باود  Lipid pouch یاا  چربی كیسه كردند می یاد آ  از ابهدایی شش عنوا 

 حالیکاه  در. دانناد  مای  واساط  حاد  حلقاه  یاك  را آ  تکامل طرفدارا  هم هنوز حال

 هیچگاا   و كناد  می زندگی اقیانوس های قسم  ترین عمیق در آ  زند  های نمونه

 و بلایم  مجلاه  -6552 ناوامبر )آیاد  نمی هم آب سط  به نزدیك مهری624 عمق تا

 ( 86 صفحه.  028 شمار . تکنیك

 اس   ناممکن تشکی به دریا از انهقال چرا 

 موجاودات  تاا  كنناد  می حمل تر راح  را تود وز  دریازی موجودات :وز  -6

 حركا   صار   را تاود  انرژی %04 تشکی ساكن موجودات. تشکی ساكن

 ایان  چطاور  شاود  تشاکی  وارد دریا از اس  قرار كه موجودی حال. كنند می

 كند  می تأمین چطور را آ  به مربوط انرژی كند  می حمل را وز 

 تشاکی  در دماا  و كناد  مای  تغییار  سارع   به دما تشکی در :گرما نگهداری -8

 مای  تغییار  كنادی  به دما دریا  در. اس  وسی  محدود  در زیاد نوسا  دارای

 دریاا  داتال  زنادگی  باه  كاه  موجاودی . اسا   كام  دما نوسا  محدود  و كند

 نیازمناد  موجاود  ایان . شاود  تشاکی  وارد تواند می چگونه اس  كرد  عادت

 .اس  تود اطرا  در قوی حفارهی سیسهم یك

 زی تشااکی موجااودات. اساا  ضااروری مهابولیساام باارای همااوار  آب :آب -0

 از پوسا   ایان . اسا   باد   داتال  آب نگهاداری  بارای  ضخیم پوس  دارای
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 آ  پوسا   كاه  دریاازی  موجاود  یاك  اگر حال. كند می جلوگیری هم تبخیر

 موجاودات  شاد   تواهاد  چاه . شود تشکی وارد س ا حفارهی س ر این فاقد

 باه  وای. كنناد  مای  تشانگی  احسااس  گاهی حال  این وجود با تشکی ساكن

 بیایند  تشکی به اس  قرار كه دریازی موجودات حال

 آمونیااك  بصاورت  را تود مهابولیسم از حاصل مواد دریازی موجودات :كلیه -0

 وجاود  كاافی  آب زیارا  .نیسا   پذیر امکا  امر این تشکی در. كنند می دف 

 در. شاود  مای  تبادیل  اوریاك  اساید  و اور  به شرایط این در آمونیاك. ندارد

 تواناد  مای  تاود  كلیاه  در تغییر بدو  موجود یك آیا. تشکی به دریا از گذر

 كند  طی را مسیر این

. گیارد  می آب در محلول اكسیه  از را تود نیاز مورد اكسیه  ماهی :تنفس -9

 كاام مقاادار در زناادگی توانااایی ماااهی. كشااد ماای نفااس آبشااش طریااق از و

 ناه  ببارد  بهر  شش از باید فقط شد تشکی وارد وقهی پس. ندارد را اكسیه 

 .دیگر چیز

جاد   coelacanthدلیلی را كه امروز بازهم مطرح میشود كه :تفاوت باله و پا -1

ماهیا  امروزی اس  این اس  كه این ماهیا  باله اسهخوانی دارند.واین بالاه  

اما این نکهه از چشم آنها دور ماند  اسا  كاه یاك    میهواند مثل پا تم كند.را 

اساهخوا  بالاه    تفاوت اساسی باین بالاه و پاا وجاود دارد وآ  ایان اسا  كاه       
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درماهیا  به هیچ وجه به سهو  مهر  هاا نمای چسابد ولی پاا در مهار  دارا       

 ساكن تشکی به سهو  مهر  ها چسبید  اس . به شکل توجه كنید:

 

 

 

 

 

 ایان  همه با 1

 تشاکی  باه  دریاا  از انهقال تصاد  و شانس براساس كه ندارد امکا  شد  ذكر دلیل

   .دهد رخ

 

 :   اسب تکامل

 او. باود  نشاد   كشاف  حدواساطی  حلقه هیچ. كرد مطرح را تود نظریه داروین وقهی

 آمریکاای  در هاا  حلقاه  ایان  از یکای . شاود  كشف ها حلقه این آیند  در بود امیدوار

 زیاادی  موفقیا   آنها كشف با كرد می فکر داروینسیم. اس  اسب به مربوط یشمال

 .  كرد تواهد كسب
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 نظریاه  انهشاار  از قبال  و 6206 ساال  در شاد   كشاف  هاای  اساب  تاوالی  ترین مهم

 هاای  گوناه  ایان  از یکای . شاد  انجام   Sir Richard owen توسط كه. اس  داروین

 بناام  گارگ  ناوع  یاك  باه  شبیه بود یپسهاندار  شد پیدا مریکای شمالیآ در فسیلی

Hirax  را آ  اسام  او كاه Hyracotherium   باه  شابیه  پساهاندار  ایان . نهااد Hirax  

 .(جمجمه ساتهار هم و مد لحاظ از همبود.)

 بااین تااا كاارد تااالش كوالوسااکی وردیمااو بنااام روس دانشاامند 6220 سااال در

 مشاهور  دانشامند  دو 6225 ساال  در. كناد  پیدا معنادار ارتباط اسب و اكوتریومرهی

 را جادولی  آنهاا . زدناد  مهمای  كشاف  به دس  مارش چارلز و هکسلی توماس یعنی

 .  بود شد یکسری از تصوصیات اسب ها كار  روی آ  در كه كردند طراحی

 عقبای  پاای  انگشها  تعداد نیز و دندا  اسبها نسب  تعداد سم شات  براساس آنها

 ناام .جادول  طراحای  بارای . بودناد  كارد   ریزی طرح را جدول این جلویی پای نیز و

 ایان . هاا  اساب  سرآغاز یعنی  Eohippus. یاف  تغییر eohippus به اكوتریومرهی

 یاا  و هاا  موز  در سالها كه بود جدولی اساس و شد منهشر science مجله در جدول

 تارین  سااد   از هاا  اسب تکامل یعنی این. داش  وجود دنیا سر سرتا در علمی كهب

 این توالیها به قرار زیر هسهند:. دارد وجود اكنو  كه معمولی اسب به نوع
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Eohippus 

Epihippus 

Orohippus 

Mesohippus 

Miohippus 

Parahippus 

Merychippus 

Pliohippus 

Plesihippus 

Eques 

 

 كشاف  جانوری های گونه همه مورد در توالی این بودند امیدوار آنها ام 84 قر  در

  اساب  سان  كاه  كارد  مشخ  بعدی های یافهه. نشد محقق  وق هیچ كه امری. شود

 شاد   باطال  سابب  تاود  كاه  اسا   ناسازگار آنها انگشها  تعداد نیز و توالی در ها-

 .  اس  فرضیه

:  گویاد  مای   Gordon Taylor بناام  BBC در علمای  هاای  برناماه  مجریاا   از یکای 

 ایان . اس  نظمنام و سرگردا  توالی یك horse تا Eophippus بین توالی یا سری

 ساایر  ولای  شاود  مای  تار  بازرگ  تادری   باه  اساب  جثاه  كاه  دهاد  مای  نشاا   سری

 هاا  اسب توالی مشاهد . بزرگهر نه شود می كوچکهر اسب در ویهگیها و تصوصیات

 .  باشد ها اسب تکامل دهند  نشا  واقعی طور به تواند نمی
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 محقاق . نادارد  ساندی  و مادرك  هایچ  هاا  اساب  تاوالی  كناد  مای  ادعا واض  بطور او

 مصانوعی  تیلای  تاوالی  یك ها اسب تکامل اس  معهقد نیلسو  هربرت بنام دیگری

 :  اس 

 در فقاط  كاه  اسا   كاری و اس  زیبا و جالب شود تهیه نامه شجر  اسب برای اینکه

 مای  نظار  باه  مصانوعی  تاوالی  ایان  كه پذیرف  باید اما. شد تواهد انجام علمی كهب

 برساد  اساب  باه  تاا  شاود  مای  شروع آ  گونه نكوچکهری از كه تغییراتی زیرا. شود

 ماا  و شاد   مهوقاف  آ  بعاد  و اسا   بخاش  یاك  در ابهدا تغییر یعنی. اس  نامهواز 

 آ  باود   تاوالی  تواند می این كه هسهیم جدید گونه در دیگر بخش در تغییر شاهد

 .  ببرد سوال زیر را

 694 كااه .شااد پاا  باار شاایکاگو در روز 0  نشساهی  نااوامبر  مااا  در 6524 ساال  در

 ابهادای  هماا   در برناماه  مجری. آوردند هم به حضور آ  در داروین نظریه طرفدار

 او. نیسا   دسا   در هاا  اسب توالی صح  بر دال سندی هیچ كه كند می عنوا  امر

 هام  باا  ساال  و سن لحاظ به ها اسب این كه كند می اشار  امر این به نشس  این در

 94. دارد نااام Eophippus و دارد نگشاا ا 0 كااه اساابی مااثالً. ندارنااد تااوانی هاام

. اسا   آ  از بیشاهر  آ  قادم    horse اساب  حالیکاه  در. دارد قادم   سال میلیو 

 و علمای  پایاه  هایچ  هاا  اساب  تاوالی  كه دهد می نشا  شد  مطرح نظریات این تمام

 تاوالی  هاای  گونه از بسیاری كه گف  باید. اس  ساتهگی واق  در و ندارد تحقیقاتی
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. نیسا   فاو   نظریاه  بار  محکمای  دلیال  ایان  و زیساهند  مای  هام  با ما همز ها اسب

 رااهر  Mesohippus از قبال  Miohippus حهای  كاه  اسا   شاد   مشاخ   امروز 

 طای  در كاه  معهقدناد  آنهاا  حهای ( تکامال  تنادیس  كهااب  – ولز جاناتا ) اس  شد 

 بوجاود  آنهاا  دنادا   در تغییراتی ها جنگل از علفزار در حضور برای ها اسب تکامل

 در تغییاری  هایچ  تکامال  ایان  طای  در كاه  اس  معهقد فاد  مك وسرب. اس  آمد 

 ناگاا   باه  ماا  هاا  اساب  تکامال  طای  در نیاز . اسا   نیامد  بوجود آنها دندا  ساتهار

 ولای  یاباد  می افزایش 65 به 69 از سینه قفسه اسهخوا  تعداد كه كنیم می مشاهد 

 كاه  اس  توالی برای آنها های ههگف با مهناق  این یابدكه می كاهش 62 به ناگا  به

 تواهاد  تصاادفی  عادد  تغییار  این. اس  شد  بزرگ حال در اسب جثه بودند معهقد

 باه  رساید   بارای  اساب  بارای  هاد   یك منظور به تواند نمی بود  تصادفی كه بود

 .  باشد زارها چمن

 اساب  تاوالی  كه ای موز  رئیس شپی سال 64 كه رود می پیش جایی تا حوادث این

 بایاد  گویاد  مای  طبیعا   تااری   آمریکاایی  ماوز   یعنی. شود می نگهداری آ  رد ها

 .  اس  داد  دس  از را تود اعهبار توالی این دیگر كه كنم اعهرا 

 كااهش  تادری   باه  هاا  اساب  پاای  در انگشها  تعداد كه اس  این آنها دیگر ادعای

 روزیاما  هاای  اساب  پاای  در برآمادگی  یك صورت به اضافی انگش  و. اس  یافهه

 .  اس  ویسهجال یا Vestigial اندام واق  در كه. شود می مشاهد 
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 ایاان باارای گرفاا  صااورت فلوریاادا دانشااگا  در 8448 سااال در كااه تحقیقاااتی

 كاه  جایی اسهخوا  داتل در. كند می ذكر را فردی به منحصر تصوصیات برآمدگی

 حفار   طبیعای  بطاور . دارد وجاود  لوبیا انداز  به حفر  یك. شود می وارد تونی رگ

 در اساهخوا   ایان  فشاار   تسا   آزمایشاگا    در. شاود  مای  اساهخوا   تضعیف سبب

 از قسام   ایان  كاه  كارد  مشاخ   تحقیقاات . نشکسا   فشاار  تحا   حفر  قسم 

 اساهخوا   هاا   اساهرس  و فشارها تح  كه دهد می را توانایی این اسب به اسهخوا  

 برتای  برای تود هوایی های پروژ  در ناسا كه چیزی. نشود شکسهگی دچار او پای

 .  اس  برد  بهر  ساتهار این از ها موشك

 عناوا   تحا   دیگار  كهااب  یاك  از را اساب  تکامل مورد در فو  مباحث بیائیم حال

evolution Deciet كنیم بررسی  : 

 كاه  اسا   آماد   كهااب  28 صافحه  در هاا  باسا  تکامال  به مربوط مبحث ابهدای در

 باا  هاا  اساب  تکامال  كاه  اناد  پذیرفهاه  کامال ت فرضایه  طرفادارا   از بسیاری امروز 

 طرفادار  694 روز   0 نشسا   باه  نیاز  كهااب  ایان  در. اسا   شد  رو روبه شکس 

 یاك  نشسا   ایان  در كاه  اسا   شاد   اشاار   شیکاگو موز  محوطه در تکامل نظریه

 :   كند می اعهرا   Boyce resenbery بنام شخ 

 دیگار  ساوی  در و eohippus بناام  گوناه  یاك  ماا  ها اسب تکامل سری طر  8 در

 هار  یلفسا  كاه  فهمایم  می كنیم  نگا  ها واسط حد به اگر اما. داریم را امروزی اسب
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 بادو   بعاد  شود می راهر ناگا  به قبلی گونه به نسب  تررب ویهگی یك با واسط حد

 .  شود می منقرض یا حذ  ناگا  به تود تصوصیات در تغییر

 ترسایم  هاا  اساب  تاوالی  ماورد  در تچاار  نوع 84 تاكنو   اس  مد آ كهاب این در

 كنناد  می دنبال را هد  6 ولی هسهند مهفاوت هم با نوع 84 این همه كه اس  شد 

 .  هسهند آ  دنبال بهداروینیس   كه اس  سناریویی آ  و

میلیو  سال پایش  9  طبق ادعای داروینیسهها  اسب امروزی باید  درانهها باید گف  

شف یك فسیل مربوط به جمجمه اسب اماروزی در  در روی زمین راهر میشد  اما ك

میلیااو  00چااین كااه 

ساااال قااادم  دارد   

تمااام تااوالی اسااب را  

 !زیر سوال میبرد..

 

 :  انسا  تکامل

 اماا .  دانسا  دتیل بسیار كم تود نظریه اثبات در را فسیلی ثب  داروین حالیکه در

 .  كردند د اسهفا انسا  گمشد  حلقه برای ها یلفس از تکامل نظریه طرفدارا 

 :   مهفاوت برداش  0 و یلفس یك* 
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 Australopithecas اسا   شاد   كشاف  انساا   ماورد  در كه فسیلی ترین معرو 

robustus   آ  از سااتهگی  مااجرای  0 انساانی  گمشاد   حلقه اثبات برای كه. اس 

 :اس  آمد  شکل در آ  از شد  ترسیم اشکال كه. كردند جعل

 

 

 

 

  انسا  جمجه و گوتا اوران فك: pilt down شهر

 قطعاه  یاك  كاه  شاد  مادعی  charles dawson بناام  پزشاك  یاك  6568 ساال  در

 كشاف  انگلایس  Piltdown شهر در را انسا  به مهعلق جمجمه یك و فك اسهخوا 

 ها یمو م شبیه فك اسهخوا . اس  كرد 

 دو ایان . بود انسا  شبیه دندا  و جمجه و

 و كردنااد هاام ساار را اسااهخوا  قطعااه

Piltdown man  بوجااود آ  روی از را 

 میلیاو   نایم  آ  تااریخی  قادم  . آوردند

 مخهلاف  هاای  ماوز   در را  آ و باود  سال
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 944 از بایش  و گذاشاهند  نماایش  باه  میماو   و انسا  واسط حد حلقه عنوا  به دنیا

 .  كرد تأئید را آ  پزشك

 یاك     برای نخساهین باار  بودند گذاشهه انگلیس موز  در را جمجه این كه هنگامی 

:  گفا   او. كارد  دیاد   آ  از 6586 سال در Henry Fair field بنام شناس باسها 

  مای  مشااهد   فاراوا   هاای  پاارادوكس  جمجماه  این در طبیعی ساتهارهای لحاظ به

 در. آورد وجاود  باه  دنیاا  علمای  محافال  در فراوا  بیم و هراس او صحب  این. شود

 روی را  fluorine تساا     انگلسااها مااوز  از   kenneth Oakley 6505 سااال

هاا در آ    یلفس سن تخمین برای جدید روش یك تس   این. دهد می انجام نمونه

 اساهخوا   كه شدند مهوجه تس  حین در. بود تعجب برانگیز تس  نهیجه. زما  بود

 ساال  چناد  فقاط  اساهخوا   ایان  یعنای  ایان . گیارد  نمی تود به را فلورین هیچ فك 

 كاه  یعنای  ایان . شاود  مای  شاامل  را فلاورین  كمای  قدارم هم جمجمه و. دارد قدم 

 كاه  شاد  مهوجاه  تحقیقات ادامه در او.  بیشهر نه اس  سال هزار چند فقط آ  قدم 

 ناشایانه  بطاور  كاه  باشاد  مای  اورانگوتاا   یاك  به مهعلق فك  در موجود های دندا 

 نوشاهه    Piltdown كهااب  در شاد   نوشاهه ) اسا   شاد   تیز فلزی آل  یك توسط

 joseph توساط  كاه  بعادی  هاای  آناالیز  در(. 600 صافحه  64 جلاد  وكلای  ا كنا  

weiner  شد مشخ  گرف  صورت 6590 سال در كه   : 
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 (ape) میماو   یاك  باه  مهعلاق  فاك  و اس  ساله 944 انسا  یك به مهعلق جمجمه

 داد  نظام  مشاخ    روش یاك  باا  هاا  دنادا  . اس  دهه چند فقط آ  عمر كه اس 

 ساوها   ای ماهراناه  بطور آسیاب دندا  سط . اند شد  فهاضا فك به بعد و اند شد 

 كروماات  پهاسیم آنها روی بر آ   از بعد. شود انسا  یك مشابه تا اس  شد  كاری

: گویاد  مای  او. بیایاد  نظر به زد  زنگال یعنی. بیاید نظر به تر كهنه تا اند كرد  اضافه

 .  شد كپا ها زنگال تمام كردیم اسید داتل را نمونه ما كه وقهی

 در او داد  انجاام   Wilfred le Gros derk آقاای  همارا   تایم  را تحقیقاات  آترین

 :   گف  تود تحقیقات كار پایا 

 چطاور  حاال  دیاد   هاا  دندا  روی را تراش اثر توا  می راحهی به ساد  نگا  یك با

   اس  نشد  آ  مهوجه كسی این از پیش

 نماایش  باه  دنیاا  های موز  سراسر رد سال 04 از بیش نمونه این اوصا  این همه با

 .  درآمد

Nebaraska Man  : توك دندا 

 ارهاار  طبیعا    تااری   آمریکاایی  ماوز   مدیاد   Henry Fair Field 6588 سال در

 غارب  در را  Pliocene یاا  پلیوسان  دور  به مهعلق آسیاب دندا  عدد یك كه كرد

Nebaraska  تصوصاایات دناادا  ایان . اساا  كاارد  پیادا  بااروك اسانك  نزدیااك 
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 پیراماو   زیاادی  هاای  بحاث . باشد می دارا را میمو  از هم و انسا  از هم مشخصی

 باود  او باه  مهعلاق  دنادا   كاه  را فاردی  ناام  بعادها  بطوریکاه  گرفا   صورت فسیل

Nebaraska man یاك  هماا   براساس تکامل نظریه طرفدارا  از بسیاری. نهادند 

 .  كردند ترسیم را یختاری انسا  این تصویر و زدند جالبی ابهکار به دس  دندا  

 تصاورات  ایان  همه. كردند ترسیم تود فرزند و ز  كنار در را آ  دیگر برتی حهی

 پیادا  دنادا   كناار  در كشاف  ایان  از بعاد  سال 9 مدت. بود دندا  یك هما  پایه بر

 اجازاء  بقیاه  كشاف  باا  6582 ساال  در یعنای . شد پیدا نیز اسکل  اجزاء باقی   شد 

 یاك  به مهعلق بلکه. اس  میمو  نه و انسا  به مهعلق نه دندا  كه شد مشخ  بد 

 ای مقالاه  در  William Gregory. اسا   prosthennops ناام  با وحشی گراز نوع

 فاش را مطلب این میمو  نه و انسا  نه نام  با رسید چا  به  Science مجله در كه

 .  كرد
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Ota Benga  :در آفریقااایی ماارد 

  قفس

 

 واساط  حاد  حلقاه  از حار   دارویان  وقهی

 دنباال  باه  برتای  زد  میماو   و انسا  بین

 اما. بودند واسط حد این فسیل كرد  پیدا

 گشاهند  می زند  موجود بدنبال نیز برتی

 Ota. دانساهند  می زند  را ها حلقه این و

Benga پیاادا كنگااو در 6540 سااال در 

   .  دوس یا   friend   یعنی محلی زبا  در  Ota Benga. شد

 باه  آنجاا  از و كردناد  قفاس  در حیواناات  مثال  را او. داشا    بچاه  8 و همسر یك وا

 در و بردناد  نیویاورك  در Bronx وحاش  باا   به را او سال 8 از بعد. آوردند آمریکا

 و( انساا   باساهانی  جاد : ) نوشهند او قفس روی. دادند قرار انظار دید جلوی در آنجا

 قارار  Dohung بناام  اورانگوتا  یك و Dinah بنام شام انز  یك كنار در را او قفس

 موجاود  ایان  پیراماو   زیاادی  هاای  ساخنرانی  ویلیامز دكهر وحش با  مدیر. دادند

 آ  روی گونااگو   آزمایشاات  تا داد دسهور او. نامید انهقالی فرم را آ  و. داد انجام
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 كناد  تحمال  را آزمایشات این نهوانس  كوتاهی مدت در  Ota Benga. دهند انجام

وتنها گونه ای كه باه اتهیاار دسا  باه تاود كشای میزناد انساا          . كرد تودكشی و

 اس .

 ساال  میلیاو   9 تا 0 از تود دنیای از انسا  تکامل معهقدند  تکامل نظریه طرفدارا 

 یاك  در آنهاا . اسا   شاد   تاهم  اماروزی  انسا  به تدری  به و اس  شد  آغاز پیش

 :  دهند می رارق گرو  0 در را انسا  تکاملی سیر بندی دسهه

6 )Australopithecus 

8 )Homo habilis   

0)Homo erectus  

0 )Homo sapiens  

 نیسا    طواسا  حاد  حلقاه  واقا   در گونه این. دانند می انسا  منشأ را اول گونه آنها

 بار  آ  یلفسا فقاط   و اسا   شد  منقرض پیش سالها كه اس  میمو   نوع یك بلکه

 هام  باا  همگای  كاه . اسا   شاد   كشاف  آ  از فای مخهل های فسیل. اس  ماند  جای

 از. هساهند  تار  ضعیف و تر كوچك برتی و قویهر و تر بزرگ برتی. هسهند مهفاوت

 انساا   تکامال  بعاد  باه  شاود  مای  شروع انسا  معنی به Homo ظفل با كه دوم گونه

 انساا   تکامل پایا  کهس  اس  یامروز انسا  هما  هم  چهارم گونه. شود می آغاز
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 كاه  هساهند  هاایی  نموناه  لوسی و پکن مرد جاو   مرد مثل هایی فسیل. اندرس می را

 .  گرفهند قرار بار بندی طبقه در و شدند كشف

 و دنیاا  مخهلاف  نقااط  در 0 و 8  6 هاای  گوناه  كاه  اس  داد  نشا  جدید های یافهه

 H.erectus آترین) عنوا  تح  ای مقاله در. اند داشهه وجود هم با همزما  بطور

(  90 0 تاا   82 8)  جااو   شاهر  در گوناه  ایان  فسایل :  كاه  اس  آمد ( او ج در 

 تاداتل  اس  امروزی انسا  كه 0 گونه با گونه این یعنی این. دارد قدم  سال هزار

 شاد   كشاف  آسایا  منااطق  هماا   در شاد   كشف انسانی نمونه واق  در. دارد زمانی

 :  كنیم می بررسی تك تك را كدام هر حال. اس 

6 )Australopithecus  : 

 Southern آ  باه  كاه  اسا   انساا   تکامال  باه  مهعلق جنس واق  در یا گونه اولین

ape قادم   ساال  میلیاو   0 و شاد  كشاف  آفریقاا  در بار اولین برای كه. گویند هم 

 باه  تاا  آ  از مخهلفی های نمونه. اس  زیسهه می نیز پیش سال میلیو  6 تا و داش 

 .  اس  A-afarensis آ  ترین یقدیم اما. اس  شد  كشف امروز
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A-africanus بعااد آمااد  بوجااود آ  از بعااد A-

Robustus بعااد و A-Boisei انااد آمااد  بوجااود .

. هساهند  اماروزی  میماو   مشابه ها گونه این همه

 امروزی شام انز  مشابه دقیقاً آنها جمجمه انداز 

 وجاود  آنهاا  پای و دس  در برآمدگی یك. اس 

. رفهناد  مای  باار  درتا   از آ  كماك  به كه دارد

 از نار  گوناه . (  cm  604 تاا ) هساهند  كوتا  آنها

 شااام انز  مشااابه دقیقاااً.)اساا  تاار باازرگ ماااد 

 (  امروزی

 جزئیااات  مثاال   آنهااا  تصوصاایات  از بساایاری 

 تیاز   ناوك  آسیاب دندا  چشم  ساتهار جمجمه 

 .  اس  امروزی شام انز  مشابه كوتا  پای و. دراز بازوی آروار   ساتهار

 مشااابه موجاود  ایان  كاه  پذیرناد  مای  را مااوارد ایان  هماه  تکامال  نظریاه  طرفادارا  

 زباا   سار  بر سالها فرضیه این. رف  می را  انسا  مانند ولی اس  امروزی شام انز 

 ترتیاب  باه  charles oxnar پروفسور و Zuckerman Lord solly اینکه تا. بود ها

 روی ساال  69 مادت  باه  Oxnar. كردند تحقیق قضیه این روی آمریکا و انگلیس از
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 وجاه  هایچ  باه  كاه  گرف  نهیجه پایا  در و كرد كار موجود این پای اسهخوا  فسیل

 .  رف  نمی را  پا 8 روی موجود این

Zuckerman هایچ  و اسا   معماولی  میماو   یاك  گوناه  ایان  كاه  گرفا   نهیجه نیز 

 نموناه  ایان  كاه  :داشا   بیا  oxnar دوبار  او از بعد ندارد ها میمو  سایر با تفاوتی

 نوشاهه  grounds for doubt مقالاه ) دیگر چیز نه اس  مدر  اورانگوتا  یك فقط

oxnar   مجله scince    025 صفحه.  892 شمار  ) 

 

 

 

 

 

شکل سمت راست جمجه یک شامپانزه امروزی است،درحالیکه شکل سممت چمپ فسمیل    

Australopithecus ؟است.آیابه راستی این دو شبیه هم نیستند 
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8 )Homo Habilis   : 

 

 فساااایل  اولااااین 

 در آ  بااه مربااوط

 6514 سااااااااال

 و شااااد كشااااف

 در فسایل  آترین

 باااه 6524 ساااال

 از اساهفاد   توانایی زیرا. اند داد  ماهر مرد لقب موجود این به محققا . رسید كشف

 را Australopithecus تصوصایات  از تیلی موجود این. داش  را ابزاری نوع همه

 و دسا   انگش . میمو  مشابه اسکلهی ساتهار و كوتا   پای بلند  بازوی مثل داش 

 مشاابه  دقیقااً  آنهاا  جمجماه  اناداز  . باود  درتا   از رفاهن  بار برای مناسب آ  پای

 كاه  كردند كار قضیه این روی Brace و Wood. بود آ  حجم cc244 و بود میمو 

 باار  در واقا   نهاای   باه  آنهاا  و. نادارد  Australopithecus با تفاوتی هیچ گونه این

 در. اسا    Australopithecus هماا   گوناه  این كه گفهند پایا  در و. یافهند دس 

 Homo كاه  كارد  بیا  Holly Smith بنام آمریکایی شناس انسا  یك 6550 سال
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habilis  سااتهار  آناالیز  باه  شاروع  او. اسا   میماو   ناوعی  بلکه. نیس  انسا  یك 

 – H:  گفا   پایاا   در و. كارد  انساا   تکامال  را  سار  موجود گونه 0 هر در دندا 

Sapiens  و H – erectus  اول گوناه  8 ولای  هساهند  انسا  دندا  ساتهار لحاظ به 

 .  هسهند میمو 

 Frans و Fred spoor   Bernard wood  6550 ژوئان  80 در یعنای  بعد چندی

zonnereld  هماین  باه  و كردناد  بررسای  را هاا  گوناه  این ساتهار آناتومی لحاظ به 

 تصوصایات   H – habilis حهای  كه گفهند جالب  ادعایی در آنها. رسیدند بار نهیجه

 .   Australopitheas تا دهد می نشا  بههر را میمو  یك

 نهیجاه  0 آنهاا  تحقیقاات . كردند كار داش  نام Stw53 كه ای گونه فسیل روی آنها

 :  داش  گیری

 آ  بارای  Homo لفاظ  و اسا   میمو  نوع یك گونه این كه داد نشا  فسیل -6

 . نیس  صحی 

 شاد   دور بصاورت   Australopithecus و  Homo habilis گوناه  8 هار  -8

 .  ایسهاد  بصورت نه رفهند می را 

0- Homo  Habilis   از بعاد Australopithecus  یعنای . شاد  مای  رااهر  بایاد 

 مای  ماا  حالیکه در میمو   یك تا داد می نشا  بههر را انسا  یك تصوصیات
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 زیارا  باشاد  واساط  حد تواند نمی Homo habilis و اس  برعکس این انیمد

 .  اس  تر ابهدایی اول گونه به نسب 

0- Homo erectus   

 طرفادارا  . رود مای  را  ایساهاد   بصاورت  كاه  ماردی :  یعنای  گوناه  ایان  نام ترجمه

 بارای  كاه  را دریلای . دانند می تر ابهدایی امروزی انسا  از را گونه این تکامل نظریه

 :   از عبارتس  كنند می ذكر امر این

 جمجماه  یعنای  اس  cc6644- 544 آنها جمجمه ررفی :  جمجمه ررفی  -6

 .  دارند انسا  از كوچکهر

 .  ابرو قسم  در برآمدگی -8
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 و اساهعداد  باا  ارتباطی هیچ انسا  در جمجمه حجم و انداز  كه دانند می همه امروز 

 هاای  سالول  و م  قشر وجود اس  دتیل ظحاف در كه چیزی آ  بلکه. ندارد حافظه

 peking و  Java man گوناه   ایان  باه  مربوط های فسیل. اس  م  داتل در بیشهر

man   بصاورت  فقاط  پکان  در شاد   پیادا  نمونه. دارند آسیا تاسهگا  8 هر كه اس 

 جااو   در شاد   پیادا  نموناه . اسا   رفهه بین از امروز اصلی نمونه و دارد وجود قالب

 ساینه  اساهخوا   قطعاه  یك همرا  به جمجمه قطعه یك از كه اس  هگیسات بصورت

 موجاود  یاك  به مهعلق 8 هر اس  ممکن و شد  تشکیل بود  دور آ  از مهر چند كه

 .  نباشد
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 تکامال  نظریاه  طرفادارا   كاه  شاد  كشاف  افریقا در گونه این به مربوط دیگر فسیل

 هاای  فسایل . گذاشهند  Homo ergaster را آ  اسم و دانند می مهمهر همه از آنرا

 .  اس  بود  بچه یك به مهعلق آنها از یکی كه شد كشف آفریقا در نیز دیگری

 هساهند  اماروزی  انساا   مشاابه  دقیقاً همه و باشند می راس  بصورت همه ها فسیل

 .  شد ذكر قبل در كه تفاوت چند جزء به

 :   دارد می بیا  Richard Leakey بنام تکامل نظریه طرفدار یك

 وقهای  و. اسا   ناهاد  حاد  در فقاط  اماروزی  مادر   انسا  با ها نمونه این بین اوتتف

 .  شود می حادث نهادی تفاوت این باشند جدا هم از جغرافیایی لحاظ به انسانها

 :   گوید می اس  آناتومیس  یك كه  William Laughlin پروفسور

 اروپاایی  ناهاد  تفاوت مثل امروزی انسا  و  Homo erectus های گونه بین تفاوت

 .  اس  ژنی تخلی  و جغرافیایی جدایی آ  دلیل تنها و اسکیموهاس  با

 :  نئاندرتال انسا 

 از پایش  ساال  هازار  09 و شاد  رااهر  اروپاا  در پیش سال صدهزار نئاندرتال  انسا 

 بازرگ  آ  جمجمه ساتهار كه اس  این امروزی انسا  با آنها تفاوت تنها. رف  بین

 .  دارد مهمد  انسا  به نسب  تر ش در بدنی اسکل  و تر
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 هایچ  كاه  دهد می نشا  تحقیقات تمامی

 آنااتومی  هوشای   ضریب لحاظ از تفاوتی

 انساا   باا  آ  باین  رفاهن  را  ناوع  و بد 

 یاك  از ناهادی  آنها فقط. نیس  امروزی

 علماای نااام اطااال  و هسااهند انسااا  نااوع

Homo Sapiense 

neanderthalensis  اشاااهبا  آ  باااه 

 تماد   و فرهنا   و داشاهند  موسیقی ابزارآرت آنها كه دهد می نشا  ها ههیاف. اس 

 درشا   امروزی انسا  از انداز  لحاظ به فقط و اند آورد  بوجود اروپا در را كوچکی

 اسا    ماناد   جاای  بر سوز  یك شد  كشف نئاندرتال انسا  یك از حهی. بودند تر

 .  اس  آنها باری پیشرف  نشا  كه

 مای  ساوال  زیار  را انساا   تکامل فرضیه كل كه اس  شد  مشاهد  هایی نمونه اتیراً

 :   پردازیم می آ  به تالصه بطور كه. برد

 0/8 باه  مهعقال  هوشامند  انساا   یاك  آروار  كشف -6

 09 از انسا  تکامل نظریه طبق رب پیش سال میلیو 

 مای  بوجاود  زماین  كر  روی در باید پیش سال هزار

 .  آمد
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 انسا  فسیل 82 و ساله 64  انسا ردپای فسیل 84 كشف -8

 . سال میلیو  چند های قدم  با سال 64 از تر كم

 یاك  سااله  میلیاو   1/0 ردپاای  فسیل تانزانیا در 6522 سال در

 .  شد یاف  هوشمند انسا 

میلیاو  ساال    2/6كشف یك آلونك امروزی باا قادم     -0

  )انسااا  دو پااا  Olduvai Goergeدر  6524در سااال 

پایش بوجاود مای آماد( ایان كلباه       هزار سال  244باید 

 كامالً سنگی اس .  

همه شواهد در بار نشا  می دهد كه تکامل انسا  از میماو  نادرسا  اسا . اتیاراً     

یافهااه انااد كااه بومیااا  ساااكن   

باااه لحااااظ سااااتهار   اساااهرالیا

جمجمه كامالً مشابه فسیل هاای  

 Homoكشااااف شااااد  از  

erectus    . هسهند و هیچ تفاوتی بین آنها نیس 

در مجموع باید گف  هرگا  فسیلی از انسا  كشف شد. انسا  بود و هرگاا  فسایلی   

از میمو  كشف شد میمو  بود. هیچ حد واساطی در ایان باین كشاف نشاد  اسا .       

گوناه آ  زناد     684هزار نوع میمو  در دنیا ثاب  شاد  كاه فقاط     1تاكنو  وجود 
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ا انساا  اشاهبا  گرفهاه    اس . این یعنی فسیل های كشف شد  از میمو  به راحهای با  

 می شوند كه این جای بحث دارد.  

 دومین چالش پیش روی نظریه تکامل این اس  كه آیا ما جهش مفید داریم    -8

موتاساایو    تغییراتاای اساا  كااه باار اثاار تااأثیرات     

رخ ماای دهااد. پرتااوی   DNAشاایمیایی یااا تابشاای در  

 DNAرادیواكهیو می تواند در برتی موارد بر زنجیار   

بگااذارد و در نهیجااه   یااك یااا چنااد حلقااه از ایاان  اثاار

زنجیاار  را دچااار اتااهالل كنااد. موتاساایو  بااه شااکلی 

ترسناك زیا  آور اس . موتاسیو  بیشهر از اینکاه باه   

گسهرش منجر شود. تخریاب مای كناد و هایچ نموناه      

 موتاسیو  مفید تاكنو  مشاهد  نشد  اس .  

دارا  تکامال   موجاودات زناد .    با این حال براسااس تخایالت توساعه طلباناه طرفا     

عالی امروز تود را به عنوا  حاصل موتاسایو  و باه عباارت دیگار  حاوادث      شرایط 

تا  می بیند. باور داشهن باه چناین عقیاد  ای تقریبااً غیار       DNAرخ داد  در یك 

را یك كهاب محسوب كنیم  موتاسیو  همانند اشاهباهات   DNAممکن اس . اگر ما 

كهاب اس . مشخصاا ایان اشاهباهات در هنگاام فرایناد حارو        در هنگام كار تایپ 
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چینی كهاب  هرگز اصالح نمی شود و یا اضافه شد  بخش هاای جدیاد باه كهااب را     

 هم بدنبال ندارد.  

تسارت تنها چیزی اس  كه در پی اشهباهات به دنباال مای آیاد. طرفادارا  نظریاه      

 DNAموتاسایو  در   یناد  آنها میگوتکامل اشهباهات را ساب بهباود كاار مای دانناد.     

اتفا  می افهد تا نهای  سودمند ایجاد كند. مانند افازود  اعضااء كامال مثال گاوش       

چشم  دس   بال و یا قادرت هوشایاری و تفکار در    

 انسا   كه این باور كردنی نیس .  

تاكنو  طرفدارا  نظریه تکامل انگش  شس  پاندا 

را یك مثال از جهش مفید میدانسهند. در واق  

شروع این فکر  تحقیقات بی نظیر اسهفا  گولد 

بود. گولد میگف  انگش  شس  در پاندا كه این نام را تود او روی آ  گذاشهه  

بود  محصول جهش اس . بر طبق این فرضیه   پاندا میهوانس  از انگش  شس  

 در حین تغذیه اسهفاد  بکند  ویا اینکه بدو  حضور این زائد  تغذیه كند. او معهقد

  بود در طی نسلهای مهمادی  این زائد  به عضوی كامال مفید مبدل میشود.
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به این نهیجه  tomographyچهار محقق زاپنی بااسهفاد  از   6555در سال سسس

رسیدند كه این زائد  كامال مفید اس  و جانور برای تغذیه بدا  وابسهه اس . 

 اس   نمی باشد. وبدو  آ  قادر به تورد  غذای تود كه هما  بامبو 

 نیز   پاندا بدو  این عضو قادر به را  رفهن روی زمین نیس .

(Endo, H., Yamagiwa, D., Hayashi, Y. H., Koie, 
H., Yamaya, Y. and Kimura, J. 1999. Nature 397: 309-310) 

  

 

 جنین شناسی :   -0

ه جناین شناسای   یکی از دریلی را كه داروین در اثبات نظریه تود مطرح مای كناد با   

مربااوط اساا . او در كهاااب تااود اعااالم ماای دارد كااه در یااك مرحلااه جنااین همااه  

موجودات مهر  دار كامالً شبیه به هم اس  و ثانیاً شکا  هایی آبششی را دلیال دوم  

اثبات نظریه تود می داند  او می گوید در پسهاندارا  با وجود این هماه پیشارفهگی   

های آبششی هساهیم شاروع ایان فکار را ارنسا        باز در مرحله ای ما شاهد شکا 

هکل آلمانی در ذهن داروین اندات . او قبل از اینکه داروین نظریه تاود را رسامی   

كند. شکل جنین موجودات مخهلف را رسم كرد. س س مرحلاه باه مرحلاه تاا بلاو       

پیش رف . او جنین س  میمو   توك و انسا  را ترسیم كرد و وقهی آنهاا را كناار   

در شکل زیار ایان سااتهار آورد     ذاش  مشابه بودند و تفاوت اندكی داشهند. هم گ

 شد  اس :
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این یك سند محکام بارای دارویان باود تاا در كهااب تاود باه آ  ب اردازد. اولاین           

 6212معرو  بود در ساال   Haekle Drawingمخالف  با این ترسیم جنین كه به 

صورت گرف  : او معهقاد باود     rutimeyerتوسط اسهاد آناتومی دانشگا  بازل بنام 

ترسیمی كه هکال داشا  كاذب محا  اسا  و از مجاام  علمای تواسا  تاا باا او           

نظریاه   6552سا هامبر   9ساال بعاد الیزابا  پنیازی در      604برتورد شود. حادود  

كاار هکاال را میشاال  ردهکال را رد كاارد. اماا علماای تارین كااار صاورت گرفهااه در     

كاه عضاو دانشاگا  پزشاکی لناد  باود در ساال         ریچاردسو  انگلیسی انجام داد. او

نشا  داد كه طرح هکل بطور كامل با واقعی  هم توانی ندارد و غلاط اسا .    6555
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او جنین موجودات را در مراحل مخهلف بررسی كرد و از آ  عکس گرف  و بعد باا  

 طرح هکل مقایسه كرد.  

 ریچاردسو  ادعا می كند :  

اغرا  كرد  اس  و در برتی جناین هاا چاین یاا     هکل اور در ترسیم شکل جنین ها 

فولد اضافی ایجاد كرد  اس . ثانیا نام برتی از موجودات را در ترسایم طارح تاود    

 به غلط آورد  اس .  
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كهاب انگلیسی زبا  این طرح را منعکس كارد  و هازارا     6546از آ  روز تاكنو  

 Newدر مقالاه ای در مجلاه    6555اكهبار   61مقاله به بررسی آ  پرداتهه اند. در 

Science    :  آمد  اس 

هکل طرح تود را یك قانو  در موجودات زند  مای دانسا . ایان ایاد  طرفادارا       

زیادی را به سم  تود جلب كرد. اما حقیق  این گونه نیس . قاانو  صاری  هکال    

برای مثال : جنین اولیه یاك انساا  هرگاز سااتهارهایی مثال      اكنو  نادرس  اس . 

آبششی در ماهی یاا چیازی شابیه آ  را نادارد. و ثانیااً از مراحلای كاه یاك          شکا 

 تزند  یا میمو  عبور می كند. هرگز عبور نمی كند.  

 *recapitulation  :     .یعنی جنین همه موجودات یك سیر تکامال مشاخ  دارناد

 كه هما  طرح هکل اس .  

 

 

 

 

 



 47 

 

 

جنین  در واقا  كاناال هاای    شکا  های آبششی مشاهد  شد  در مراحل اولیه رشد 

صاوتی هساهند كاه همارا  پاراتیروئیاد و تیماوس مای باشاند. آ  قسام  از جنااین          

پسهاندارا  كه مشابه كیسه زرد  تخم اس  در واق  كیسه ایس  كه تاو  جناین را   

در واقا    یا آ  قسم  كه هکال معهقاد باود دم اسا      )كیسه رویانی(. تولید می كند

عادد  08ی  باید گف  كاه ساهو  مهار  هاا در انساا       .درتوضسهو  مهر  ها هسهند

اولین قسمهی كه رشد میکند سیسهم عصابی اسا  كاه نخااع      اس   در حال  جنینی 

.در واق  این سیساهم ساری  رشاد میکناد تاا      داتل سهو  مهر  ها جزئی از آ  اس 

فرماندهی سایر قسمهها را بر عهد  داشهه باشاد.در واقا  ایان سیساهم ساری  رشاد       
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تا فرماندهی سایر قسمهها را بر عهد  داشهه باشد بعد كاه جناین رشاد كاافی     میکند 

   كرد دقیقا هم انداز  سهو  مهر  ها میشود یا به قولی فی  ا  میشود.

 

در جنین انسا  مثل جنین ماهی ابهدا قاوس آئورتیاك تشاکیل     درمورد این ادعا كه

 د باید گف :ناز بین میروبرتی از آنها میشود وس س 

كما  یا قوس آئورتیك كاه مشاابه اجاداد     1ارا  نظریه تکامل معهقدند كه از طرفد

اول دوم  كیا آئورت هاای  قاوس در انساا  باه وجاود مای آیاد       یعنی ماهیاا   انسا  

 باید گف  كه حقیق  این گونه نیس :وپنجم از بین می روند.

قوس آئورتیك اول تشاکیل میشاود ولای از باین نمای رود وشاریا  مااگزیالری را        

دوم نیز از بین نمای رود و شاریا  رمای یاا هیوئیاد را مای        كیقوس آئورت میسازد .

چهاارم     كیا قاوس آئورت  سوم شریا  كاروتید را می ساازد.  كیقوس آئورت سازد.

 كیا قاوس آئورت  پنجم اصال تشکیل نمای شاود.و   كیقوس آئورت آئورت را میسازد.

ساال  -66یراسا   و–ششم باه سام  ریاه میارود.)جنین شناسای پزشاکی رنگمان        

 (800صفحه-انهشارات ارجمند-8464

این نظر امروز  مورد پاذیرش هماه دانشامندا  علای الخصاو  طرفادارا  نظریاه        

 تکامل اس  و آنها در اعهرافات تود نظریه هکل را بی ارزش می توانند.  
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 منشأ حیات :   -0

این چالش  بسیار مهم تر 

از چااااالش دوم و سااااوم 

اس  و باه لحااظ اهمیا     

عااد از ثباا  فساایلی در   ب

رتبااه دوم اهمیاا  قاارار   

انجاام داد تاا حادودی آشانا      6590دارد. همه با آزمایشی كه اسهانلی میلر در ساال  

هسهیم. آزمایشی كه امروز مورد تأئید نیس . بسایاری از طرفادارا  نظریاه تکامال     

د مای  آنها آزمایش میلر را مردو 644نیز بر این امر تکیه دارند. در واق  قریب به %

در  هیا نظر نیاولا دانند. و آنها این را بزرگهرین چالش پایش روی تاود مای دانناد.     

 "نیادیااسااو  بن" هیاانظر اتیا ح شیدایااپ یماورد چگااونگ 

مطاارح شااد و در  نیتوسااط اپااار 6584اساا  كااه در دهااه 

 اثبات شد. لریم یعنیبعد توسط شاگرد او  یسالها

 

میلاار در آزمااایش تااود مخلااوطی از گازهااای مخهلااف را   

 مطابق شکل در محفظه ای قرار داد. این گازها عبارتناد از : 

 .  مها   هیدروژ   ازت و بخار آب
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این گازها در شرایط طبیعی با هم واكنش نمی دهد. او برای ایان كاار باه آنهاا یاك      

انرژی اضافی داد و از یاك جرقاه الکهریکای اساهفاد  كارد. او گازهاای تاود را در        

نگه داش  و به آ  جریا  الکهریکای اضاافه كارد. او    هفهه  6به مدت  c 644دمای 

در پایا  هفهه به بررسی مواد بوجود آمد  در ته رر  پردات  و مشاهد  كارد كاه   

نوع آمینواسید كه در فرایند سنهز پروتئین دتیال هساهند و تاه رار       84نوع از  0

 وجود دارد.  

 علمای بادنبال   موفقی  میلر مثال بماب تركیاد و ماوجی از توشاحالی را درمحافال      

 زماایش میلار باا واقعیا     آ چارا  .اما بعدها مشخ  شد ایرادات بسیار دارد. داش 

 تطابق ندارد   

اساهفاد  كارد و    cold trapمیلر در آزمایش تود از مکانیزمی تح  عنوا   -6

به سرع  آمینواسیدها را ایزوله كرد تا فرم طبیعی تود را حفاظ كنناد. اماا    

ینو اسیدها به سارع  تخریاب مای شادند. ایان      در شرایط آ  زما  قطعاً ام

نوع ایزوله كرد  بدو  شك در جو اولیه زمین وجود نداشا . و نیاز بادو     

 شك  میلر بدو  این مکانیزم قادر به انجام آزمایش تود نبود.  

جوی كه میلر برای آزمایش تود مهصور بود در واق  وجود نداش . اماروز    -8

لیه زمین با جو موجود در آزماایش میلار   همه دانشمندا  می دانند كه جو او

نوش  : جغرافیدانا  معهقدناد  earthژورنال  6552مهفاوت بود. در فوریه 
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كه جو اولیه زمین شامل دی اكسید كربن و نیهروژ  بود  اسا  و گازهاایی   

از آ  اسهفاد  كرد یا حضور نداش  یاا كام باود      6590در سال را كه میلر 

جود داش . چطور آمیناو اسایدها در آ  شارایط    اس . حهی اگر آ  گازها و

 00با هام واكانش مای  دادناد و پاروتئین را بوجاود مای آوردناد ] صافحه          

 ژورنال[

مجله ناشایونال ژئوگرافیاا در طای یاك مقالاه عناوا  كارد : هماه          6552در مارس 

دانشمندا  امروز  معهقد هسهند جو اولیه زمین با آ  چیازی كاه میلار در آزماایش     

 ام داد مهفاوت اس  .  تود انج

وجود اكسیه  اضافی سبب تخریب آمینواسایدها مای شاد. وجاود اكسایه        -0

اضافی در حیات اولیه كر  زمین در اثراتی كاه از اكساید فلازات و اورانیاوم     

میلیارد سال پیش بدسا  آماد  باود باه اثباات       9/0در سنگهای مربوط به 

 رسید.  

 ا یا ب یباود ولا   نیادی  هما  سو  بنبود كه در واق "نیادیحباب بن "دوم  هینظر

داتال حبااب از    یتاا مولکولهاا   دهاد یدر داتل حبااب رخ م  ندهایكه فرا کردیم

 یاساسا  رادیا ا كیا  هیا نظر نیا ا در اماا  باشاند.   دیگزند تابش فرابنفش تورشا 

 داش :
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اگر بر فرض مثال آمینواسیدها به وجود بیایند. از دید بیوشایمیایی بارای انجاام    

مولکول آب دارناد.   6 هیدی نیاز به از دس  داد  ایجاد پیوند پواكنش با هم و 

حال این پرسش مطرح می شود. اگر قرار بود كه این واكانش در تاارا از آب   

رخ دهد كه بالفاصله توسط اشعه ماوراء بنفش تخریب می شود و اگر قرار باود  

. در داتل آب رخ دهد. از دید بیوشیمیایی واكنشی كاه آب از دسا  مای دهاد    

را  نیادیا بن یهازا یپ هیا اسااس فااكس نظر   نیبارا  در محیط آبی رخ نمای دهاد.  

 .مطرح كرد 

 :   Foxآزمایش 

گرفهه شاد. توساط فااكس اصاالح شاد او       نظریه حباب بنیادینایرادی كه در بار به 

معهقد بود كه ابهدا آمینواسیدها به شکا  های آتشفشانی منهقل می شوند. آبای كاه   

ه این نقطه حمل می شود  ابهدا بخار می شود. آمینو اسیدی كاه  همرا  آمینواسیدها ب

شد  به راحهای تشاکیل پلای مار مای دهاد.        dried outفاقد آب اس  و به اصطالح 

نکهه ای كه فاكس به آ  توجه نکرد  بود ایان باود كاه آمینواسایدها در دماای باار       

فااكس بارهاا   تخریب می شوند. در تأئید این گفهه بایاد بیاا  داشا  كاه آزماایش      

 تکرار شد  و در دمای بار هی  وق  به نهیجه نرسید  اس .  

نکهه بعد این اس  كه فااكس از آمیناو اسایدهای بدسا  آماد  در آزماایش میلار        

اسهفاد  نکرد. بلکه او از آمینو اسیدهای اسهخراا شد  از ارگانیسم های زند  بهار   
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ه كار میلر اس  بایاد از محصاورت   برد. در حالیکه اگر او معهقد بود آزمایش او ادام

 آزمایش او اسهفاد  می كرد.  

فاكس در آزمایش تود به تركیبای بناام پروتئونیاد رساید كاه شابیه تركیاب چناد         

 آمینواسید با هم بود و با پروتئین زند  و طبیعی بسیار مهفاوت بود.  

از  نیزما  هیا اول اتیا دارد كه ح یم ا یمطرح شد وب 6511در سال  سهالیكر هیفرض

 لیروناد تشاک   نیتار  یاصلاعهقاد بر این اس  كه مثل تاك رس اس .  یمواد معدن

 یاجاداد سالولها   یمعادن  یسهالهایاز كر یشد  اس  وانواع سهالیكر ندیفرا اتیح

  بود  اند. یامروز

مولکاول   نیا ا یاریباعث شد بسا  6594در دهه      DNAكشف ساتهار مولکول      

كناد   ر یا اطالعات را در تود ذت هواندیمولکول فقط م نیبدانند اما ا اتیرا جوهر  ح

 ریاجهناب ناپاذ  نیوجود پروتئ بیترت نیدارد. بد نیبه پروتئ ازیتود ن دیتول یو برا

  اس .

 هواناد یمولکاول م  نیا رایآغاز شد  اس .ز   RNAبا       اتیاعالم كرد كه ح لبرتیگ

 یغشاا  جااد یا یچارب بارا   یدهایحضاور اسا   نجایكند.در ا یبارها تود همانندساز

  اس . یسلول كامال ضرور

نهاا در سااتهار   آاس  كه همه  نیا شودیمطرح م نهیآم یدهایكه در مورد اس یمطلب

شاد    دیا تول یدهاینواسا یام کاه یحال  چپ گرد دارند. در حال یعیبطور طب نیپروتئ
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ر مولکولهاا د  دیتول ندیهم چپ گرد وهم راس  گرد اس . اگر فرا شگاههایدر آزما

ناوع راسا     دیا پس چرا شاهد تول دكن یم یرویپ یعیطب یاز هما  الگو شگا یآزما

 م یسهین ع یگرد در طب

اناد  بلکاه    اماد  یبوجاود ن  نیمولکولهاا داتال زما    نیا كه ا کنندیفرض م دانشمندا 

 یهاان یك یو بادهاا  یسوار بار اماواا تابشا    ایمثل شهاب سنگها  ییاجرام فضا لهیبوس

كااه  یا هیااغبااار منظومااه اظ اول شیهناار رید.دكهر مااافاارود آمدناا نیبرسااط  زماا

طاول ماوا تابشاها در     نکهیكرد و باتوجه به ا یساز هیاس  را شب اراتیس یمنشااصل

باود كاه تنهاا     نیا ا جاه یطول موا اسهفاد  كارد. نه  نینانومهر بود از ا 624آ  زما  

 یما  شاها یآزما نیا معهقد باود كاه ا   یشدند.و لینوع چپ گرد تشک یها نهیدآمیاس

 نیاولا "ایپاا  اسا رم  " صحه بگذارند. "ایپا  اس رم"تح  عنوا   یا هیتوانند بر نظر

 6200توسط آناكسااغورت مطارح شاد.مجددا در ساال      الدیاز م شیپ 9بار درقر 

در  نگهیوراماچانادرا ماسا   لیا بار توسط فارد بو  نیسوم یشد. برا ا یب ل یتوسط ما

آنهاا   یناور  فیا ط هیا دسا  وتجز شد.آنها باا رصاد ساهارگا  دور    ا یب 6524سال

بدساا   یمنظومااه ا شیدر غبااار پاا یاتیااح یاز امکااا  وجااود مولکولهااا یشااواهد

 یما  ناد یآ یغبارها بوجود ما  نیكه از ا ییآوردند.آنها عنوا  كردند شهاب سن  ها

  یا اجارام كاه ازسان  و     نیا ها باشند. ا یو اس ور باكهر یآل باتیتوانند  حامل ترك

موجود در فضا حفظ كنند و ساالم باه    یمواد راارفشارها نیاشد  اند قادرند  لیتشک
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 ییكاارا  هایدر ماورد تاك سالوا    ینا یمعهقد اس :تکامل دارو نگهی.ماسسانندبر نیزم

جاز   گار ید ییزناد   در جاا   یسلولها دیو تول اتیكه ح داردیندارد و ارهار م یچندان

 نیعاالو  بارا   د.در تمام نقااط جهاا  وجاود دار    اتیاتفا  افهاد  اس  وح نیكر  زم

نوبال شاد  باود ادعاا كارد  باود كاه         ز یكه به همرا  واتسو  برند  جا كیادعا كر

جاواب كاه    نیا باه ا  د یرسا  یبرا اس . نیقطعا از تارا از كر  زم   DNAمنشا      

باه مطالعاه شاهاب سانگها پرداتا . تاا        دیا ناه  با  ایكرات آمد   ریاز سا اتیح ایآ

 نشد  اس . اف ی هاب سنگهاش كنو  سلول زند  در ساتهار 

امروز   هنوز هم طرفدارا  نظریه تکامل را  كار مناسابی را بارای حال ایان معضال      

كه حیات چگونه بر روی كر  زمین بوجود آمد را ارائه ندادند. افرادی كه ساالها در  

مراكز تحقیقاتی سعی در تولید سلول زند  بادو  دتالا  نیاروی تاارجی داشاهند.      

می كنند كه این امر غیر ممکن اس . امروز  نظریات دیگاری مبنای    همه آنها اذعا 

بر اینکه حیات در كر  زمین از سایر كرات منشا گرفهه نیز دلیل بار ایان اسا  كاه     

همه طرفدارا  نظریه تکامل معهقدند كاه امکاا  تشاکیل سالول و حیاات در داتال       

   كر  زمین با آ  شرایطی كه آنها بیا  می كنند غیر ممکن اس .
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   vestigial organsای وسهیجیال : ه اندام  -9

بارها و بارها این را شنید  ایام كاه در داتال باد  ماا انادام هاایی مثال آپانادیس           

یعنی این انادام هاا در گذشاهه كاارایی داشاهند. شاروع ایان        ویسهجیال هسهند. این 

ماه ای پار از   بحث را داروین بر سر زبانها اندات  او گف  این اندام ها مثال یاك نا  

كلمات اس  كه به لحاظ امالیی  حفظ شد  اس  ولی باه لحااظ تلفاظ فاقاد اساهفاد       

انادام ویساهجیال را    644یاك دانشامند آلماانی  لیسا       6259شد  اس . در سال 

ردیف كرد كه آپاندیس و اساهخوا  تااجی جزئای از آ  باود. باا پیشارف  علام و        

هه و تیلی از اندام هاایی كاه در   تایی تیلی كاهش یاف644دانش مشخ  شد لیس  

آ  اضافی تلقی می شد. امروز  كاربرد دارند. مشاهدات میکروسکوپی از آپانادیس  

 GALTنشا  داد  اس  كه این اندام حاوی باف   لنفوئید اس  كه مهعلق به سیساهم  

 در بد  می باشد.  

ماوثر و  مطالعات نشا  می دهد كه اپاندیس در پیشبرد سیسهم ایمنی لوله گاوارش  

آزمایشاات بعادی اثباات شاد كاه اپانادیس در پساهاندارا  كاه در         مفید اسا . در  

سیسهم ایمنی مخاطی نقش دارد مشابه كیسة بورساا در پرنادگا  اسا  كاه حااوی      

مای باشاد. آپانادیس در ترگاوش ماورد مطالعاه قارار گرفهاه اسا  و          Bلنفوسی  

ساا  صاورت   فعاال اسا . مطالعاات بعادی روی ان    مشخ  شد  كاه در ترگاوش   

گرف . ساتهار آپاندیس در انسا  و ترگاوش هام باه لحااظ بافا  شناسای و هام        
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آناتومی و هم عملکردی یکسا  اس . آپاندیس در انسا  در ابهدای دورا  زنادگی  

او كاربرد حیاتی دارد. زیرا بعد از تولد و با افازایش سان رشاد آ  كام مای شاود و       

 مثل پالك پی یر در رود  كوچك می شود.

 ا این حال هنوز هم عد  ای آپاندیس را یك عضو اضافی در بد  می دانند. ب

وین در زما  تود وقهی باف  های آپاندیس را بررسی كرد  پی به باف  ارد

د و امروز  می دانیم میکروسکوپی كه داروین در زما  تود به رلنفوئیدی آ  نب

د گف  كه بررسی های در تکمیل صحب  های بار بایكاربرد بسیار ابهدایی بود. 
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صورت گرفهه روی آپاندیس انسا  ومیمو  نشا  میدهد كه به لحاظ ساتهاری 

  Thomas Fisher Rare Book Libraryكامال مشابه هم هسهند).

University of Toronto) 

تایی می دانسهند. امروز  مای دانایم    644در گذشهه اندام تیموس را نیز جزء لیس  

نیاز از    Pinealمی كند. اندام هایی مثل غاد  پیناه آل    Tسی  كه تیموس تولید لنفو

تاایی   644تایی تارا شد  اند. تیروئید هم به همین شاکل از فهرسا     644لیس  

 تارا شد.

دو پزشك سرشناس بنام های دكهر جری برگ مان و دكهار جاورا هااو در كهااب      

vestigial organs     ای موجاود در  تود نوشهند كه تا چند سال دیگار هماه انادام ها

 لیس  صد تایی از آ  تارا می شوند.

 مجله تئوری تکامل نیز می نویسد :  

هر قدر دانش ما زیادتر می شود  فهرس  اندام های ویسهجیال كااهش مای یاباد...    

بال سایر سار  ما باید بدانیم كه این اندام ها دلیلی برای اثبات تکامل نیس  و باید دن

   .ن  ها باشیم
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 طبیعی:انهخاب -1

 د یا چیواژگاا  پ  ر یا تکامال اساهفاد  از دا   هیا مهم طرفدارا  نظر یکهایاز تاكه یکی

كاارد  آ   یفرافکناا یباارا نیقاباال درك رتاا ریااآ  بااا لغااات غ بیااوغااام  وترك

توانند وانماود كنناد    یرا   آنها م نیبدهند. از ا  یتوض توانند یاس  كه نم ییزهایچ

ابهادا چگوناه    یبدهند كه زنادگ   یوضت دیا بارخ داد  اس . آنه رممکن یكه اتفا  غ

 دیا سالول چگوناه تول   نیكاه نهواناد ثابا  كناد نخساه      هیا نظر كی یشد. برا داریپد

 بحث كند. یکیژنه یشد  گونه ها داریندارد كه بخواهد در مورد پد یگاهیشد جا

ن یمنجار شاود وا   دیجد یندارد تا به نسلها یهیقابل چیه یعیطب ن انهخابیبر ا عالو 

 یبااق  عا  یاس  كاه قدرتمناد در طب    یواقع كی نیاس  .ا یآشکار فن  یواقع كی

امار را باه    نیا ا کنناد یتاالش م  ا یا گرا نیوتکاو  ردیم یم فیضع کهیماند درحال یم
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 یمعمور طعماه قاو   فیكه ضع مطلب نیمطرح كنند. اما ا نیتکو یعلم هیعنوا  توج

 دارد.به تکامل ن یارتباط گرددیم ریودر دام او اس شودیم

كاه ندارناد     ییماننادوآنها  یما  یكه در مقابل سرما مقاوم  دارند  باق یجانوران آ 

وآنکه كنادتر وآرام تار اسا        زدیگریاس   م عهری. آنکه چابك تر و سررندیم یم

 زیا انگ جاا  ی ه  یواقع نیا یكجا چیشود؛وهیوتوسط غارتگر  شکار م کندیسقوط م

كاه از دسا     یكاوه  یاز بزهاا  یا لهگ ا یمدرس  اس  كه در  نی. اس ین دیجد ای

و در اماا    زناد یگریهاا از حملاه او م   نیهریو قاو  نیعهریكنند  سر یفرار م ریش كی

 شوند. ینم لیانواع تبد ریسا ایبه ناگها  به زرافه  یكوه یبزها نیمانند  اما ا یم

موجاودات زناد     یکا یباه سااتهار ژنه   یدیجد یهگیو چیتواند ه ینم یعیطب انهخاب

بار تاال     گار  یكند.به عبارت د لیتبد گرید یرا به نوع یگونه زندگ كی د ویفزایب

. در سا  ین ینیقادرت تکاو   كیا  یعا یطب ند انهخابیگو یها م س ینیآنچه كه دارو

وتکامال   نیتواند باه تکاو   یم یعیكه انهخاب طب  یواقع نیا یبرا یاثبات چی ه جهینه

شاناس   نیریا پهرساو  د  نیالبدل شاود  مشااهد  نشاد  اسا .ك     یسهیز یگونه ها

كاس   چی: ها کناد یم دییا امر را در كالم تاود تا  اینزین یسیمشهور انگل یگرا نیتکو

كاس تاا    چینکرد  اس . ها  دیتول یعیبا كمك سازو كار انهخاب طب یتاامروز گونه ا

حاول   زیا ن سمینیوبخش عمد  مجادله بر سر نئو دارو نشد به آ  هم  كیامروز نزد

 .پرسش اس  نیهم


