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Evolutionیا تکامل یا فرگشت به معنی تغییر در یک یا چند صفت ارثی که در طی زمان درجمعیت از نسلی به نسل بعد جابه جا می شود.

در طول دوران ها و عصرهای متمادی دانشمندان زیادی درمورد تکامل مطالب و نظریاتی را بیان کردند. اما نظریه تکامل به وسیله ی انتخاب 
طبیعی که اولین بار به وسیله چارلز داروین در سال 1859 مطرح شد از آن دسته نظریات مهم تاریخ بشر است که نگرش ما را نسبت به خود و جهان 

اطرافمان دگرگون ساخت.
سه نظریه انسان را از عرش اعال به فرش آوردند و او را در کنار باقی موجودات نشاندند. اولین آنها نظریه کوپرنیک بود که نشان داد زمین مرکز 
کاینات نیست، سپس نظریه تکامل داروین که نشان داد انسان از امتیاز خاصی نسبت به باقی موجودات برخوردار نیست و سپس فروید که با نظریه 

ناخودآگاه نشان داد انسان آن موجود منطقی فرض شده نیست.
این نظریه تا به امروز و با پیشرفت های علمی و یافته های جدید، تغییرات بسیار زیادی داشته ولی اصول اساسی آن تغییری نکرده است.

در تئوری داروین گفته می شود که تمام زندگی محصول تکامل بوده و این فرایند به وسیله ی انتخاب طبیعی هدایت می شود ؛ فرایندی که مکانیسم 
آن اولین مولکول های تکثیر شونده را به سوی میلیون ها گونه مختلف برده.

از زمان داروین تا کنون برخی از افراد نظریه تکامل را خالف مذهب و آفرینش باریتعالی میدادند، در حالی که به گفته خود داروین او آفرینش را رد 
نکرده است،بلکه تنها مکانیزم آفرینش را بیان کرده است.

مانند  است،  وارد شده  نیز  بشری  دیگر حیطه های علوم  در  زیستی مطالعه می شود،  در شاخه های مختلف علوم  اینکه  بر  تکامل عالوه  امرزه 
روانشناسی، انسان شناسی و....

در این شماره از نشریه دانشجویی ژنوم با نگاه های مختلف، به مقوله تکامل و جنبه های مختلف آن می پردازیم.

 Darwin matters because evolution matters. Evolution matters because science matters. Science
 matters because it is the preeminent story of our age, an epic saga about who we are, where we
.came from and where we are going

”Michael shermer“

داروین مهمه چون تکامل مهمه، تکامل مهمه چون علم مهمه، علم مهمه چون مقدمه ی داستان زندگی ماست، یک داستان درباره اینکه ما که 
هستیم ، از کجا آمده ایم و به کجا میرویم.
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کشف فسیل آرواره پریمات اطالعات جدیدی درباره ی تکامل انسان 
ارائه می دهد!

انسان های اولیه به وسیله چندین موج وارد امریکای جنوبی شدند!
چرا انسان ها واقعا از نئاندرتال ها مبتکرتر هستند؟

در   Homo antecessor غذایی  رژیم  از  جدید  شواهدی 
Atapuercs منطقه
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اطالعات  پریمات  آرواره  فسیل  کشف 
جدیدی درباره ی تکامل انسان ارائه می 

دهد!!
اما یک  دارد  انسان هنوز غایب هایی در چندین شاخه  تکاملی  درخت 
کشف جدید، کلید جدیدی برای پیدا کردن سرچشمه انسان در اختیار ما 

قرار داده است.
نشان  عمدتا  تکاملی  درخت 
ها  پریمات  از  ما  که  میدهد 

نشات گرفته ایم.
این فسیل که قطعاتی از آرواره 
توسط  است  پریمات  یک 
کالیفرنیای  دانشگاه  محققان 
جنوبی بعداز شش سال حفاری 

در منطقه کشمیر در شمال هندوستان از خاک بیرون آورده شده است.
بعد از انالیز این قطعات، مشخص شد که آنها متعلق به یک گونه کامال 
جدید می باشند که بین 11 تا 14 میلیون سال قبل وجود داشته است که 
گیاه خوار بوده و اندازه ای برابر یک گربه خانگی امروزی داشته است.این 

پریمات Ramadapis Sahnii نام گذاری شده است.
این 40 سال  اولین کشف یک گونه پریمات در  این  محققان میگویند 
در این منطقه است و میلیون ها سال  نسبت به عموزاده هایش بیشتر 

دوام آورده است.
را در  Evolution منتشر شده است سوالی  این مقاله که در ژورنال 
ذهن پدید می آورد که کدام شرایط در سرزمین کشمیر وجود داشته که 

این گونه را از انقراض محافظت می کرده؟
مردم  ها.  پریمات  فهمیدن سرچشمه  برای  است  نیازی  اکتشافات  این 
نیاکان  این  باید همه  اما  بدانند  انسان ها  میخواهند در مورد سرچشمه 
 Sivaladapids پیدا شوند تا این سرچشمه فهمیده شود. میمون ها و
برای ما آنتروپوئید ها گروه خواهری هستند و همگی ما پریمات هستیم!

منبع خبر:
https://www.siliconrepublic.com/innovation/
human-evolution-ramadapis-sahnii

موج  چندین  وسیله  به  اولیه  های  انسان 
وارد امریکای جنوبی شدند!!

بر خالف تفکر غالبی که وجود دارد حداقل دو گروه ، شاید هم بیشتر؛ از 
مردم وارد امریکای جنوبی شده اند.

انالیز جمجمه یک انسان دیرین که در جنوب غربی برزیل پیدا شده است 
در حال ارائه بینش جدید از روایت پیچیده مهاجرت انسان از کشور های 

صحرای افریقا به امریکا می باشد.
بسیاری از تفاوت های مورفولوژیکی پیدا شده در جمجمه های مطالعه 
شده بقایای Paleoamerican یک مدل تاریخی شامل چندین موج 

از جمعیت های گسترش یافته از آسیا به آمریکا را نشان می دهد. 
این گسترش از تنگه برینگ در سواحل پایین امریکای شمالی که متصل 

به امریکای جنوبی می باشد، رخ داده است.
از  امریکا یک جد مشترک خارج  بومیان  بیان می کند که  تئوری  این 

امریکای جنوبی داشته اند نه در داخل..!
چقدر مردم امریکا در جوامع علمی بر سر مقیم بودنشان مناقشه کردند 
اما در حال حاضر مشخص است که ورود اولین انسان به امریکا حداقل 
15.000سال پیش آغاز شده است و به سرعت از طریق سواحل اقیانوس 

آرام به آمریکای جنوبی پراکنده شده اند.

منبع خبر:

https://www.sciencedaily.com/releas-
es/2017/02/170224121748.htm

تازه های خبری

https://www.siliconrepublic.com/innovation/human-evolution-ramadapis-sahnii
https://www.siliconrepublic.com/innovation/human-evolution-ramadapis-sahnii
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/02/170224121748.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/02/170224121748.htm
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شواهدی جدید از رژیم غذایی  
Atapuercsدر منطقه Homo antecessor

جزیره  شبه  در  قبل  سال  که800.000  Homininها  از  گونه  این 
Iberian زندگی میکرده است مجبور بوده به طور خودکار رژیم غذایی 

سخت تری از دیگر گونه های هومینین در اروپا و آفریقا داشته باشد.
این الگو که همراه با مصرف غذاهای سخت و ساینده می باشد نشان 
بسیاری محیط های طاقت  در  غذایی  برنامه های  تفاوت های  دهنده 

فرسا از نظر آب و هوا و منابع غذایی می باشد.
این مطالعه که با هدایت یک تیم از دانشگاه بارسلونا انجام شده و در 
دندان  که  دهد  می  نشان  شده،  منتشر   Scientific Reports مجله 
های H.antecessor تراکم باالتری در خط بندی از باقی گونه های 
تجزیه و تحلیل شده دارد. با این وجود نمی توان گفت که انها دقیقا چه 
چیزی میخورده اند اما از آنجایی که مواد ساینده علت نشانه گذاری روی 
دندان ها هستند، میتوانیم اشاره کنیم که احتماال گلسنگ ها، قارچ های 
همراه با ذرات خاک، استخوان یا گوشت خام غذای این گونه بوده است.

ابزار سنگی  از  هومینین  این  است  بعید  که  معتقدند  محققان  همچنین 
استفاده کرده باشد و اغلب از دندانهایش برای شکستن استخوان استفاده 
منطقه  دراین  آتش  از  استفاده  شواهد  کمبود  عالوه  به  است،  میکرده 
پیشنهاد میکند که انها غذای خود را بصورت خام میخورده اند که شامل 

غذاهای گیاهی،گوشت، تاندون و پوست بوده است.
تکاملی  اشاره  فراوان یک  با گوشت  برنامه غذایی  برای محققان، یک 
است. چرا که گوشت، انرژی الزم را برای تقویت و بزرگ شدن مغز در 

اختیار قرار می دهد.
مکعب  متر  برابر1000سانتی  مغزی  حجم  با   H.antecessor مثل 
نشان می دهد که  متر مکعب،  با 766 سانتی   H.ergasterمقابل در 
با میوه یا  یک منبع غذایی مهم در شرایط سخت محیطی در مقایسه 

سبزیجات که فصلی هستند ترجیح داده می شود.
منبع خبر:

https://www.sciencedaily.com/releas-
es/2017/02/170227082536.htm

ها  نئاندرتال  از  واقعا  ها  انسان  چرا 
مبتکرتر هستند؟

این وسوسه انگیز است که ما معتقدیم انسان خاص است و این رفتار و 
تفکر ما منحصر به فرد است.

یک تحقیق، این فرضیات بلند مدت را درباره اجدادمان زیر سوال می برد 
و نشان می دهد که اناتومی بدن انسان مدرن ممکن نیست از همان ابتدا 
 Nagoya متفاوت از نئاندرتال ها رفتار کرده باشد. محققانی از دانشگاه
و دانشگاه توکیو در مورد سالح هایی که در حدود 4200-3400 سال 
قبل استفاده می شده است تحقیق کرده اند. انسان شناسان معتقدند که 
ابتکار در سالح ها، انسان ها را قادر ساخته که از آفریقا به اروپا جایی که 
نئاندرتال ها زندگی میکردند، گسترش یابند. اما مطالعات جدید پیشنهاد 
میکند که این ابتکارات محرکی برای مهاجرت انسان ها به اروپا نبوده 

است به نوعی آنها از نئاندرتال ها مجهز تر نبوده اند.
طبق این یافته ها که در  ژورنال Human Evolution منتشر شده 
، ممکن است یک نیاز به تجدید نظر در مورد اینکه چه دالیلی ما را از 
نئاندرتال ها در امان نگه داشته؛ به وجود آورده باشد. و اینکه ما اینطور 

که فکر میکنیم متفاوت از آن ها رفتار نکرده باشیم!
منبع خبر:

https://www.journals.elsevier.com/jour-
nal-of-human-evolution/media-coverage/
were-humans-really-more-inventive-than-ne-
anderthals

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/02/170227082536.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/02/170227082536.htm
https://www.journals.elsevier.com/journal-of-human-evolution/media-coverage/were-humans-really-more-inventive-than-neanderthals
https://www.journals.elsevier.com/journal-of-human-evolution/media-coverage/were-humans-really-more-inventive-than-neanderthals
https://www.journals.elsevier.com/journal-of-human-evolution/media-coverage/were-humans-really-more-inventive-than-neanderthals
https://www.journals.elsevier.com/journal-of-human-evolution/media-coverage/were-humans-really-more-inventive-than-neanderthals
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انسان شناسی زیستی چیست؟
شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم ؛

پیشنهاد  به  که  زیستی«  شناسی  »انسان  ارشد  کارشناسی  رشته 
دانشگاه تهران به شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم ارائه شده 

بود، توسط این شورا تصویب شد. 
رشته کارشناسی ارشد »انسان شناسی زیستی« یک رشته بین رشته 
ای و ترکیبی از مردم شناسی و زیست شناسی است.  دانشجویانی 
که در این رشته تربیت می شوند می توانند، در پزشکی قانونی در 

زمینه شناخت اجساد قدیمی فعالیت کنند.
این رشته به پیشنهاد دانشگاه تهران به شورای عالی برنامه ریزی 
وزارت علوم ارائه شد که شورای عالی برنامه ریزی آن را تصویب 
کرد که پس از ارایه مجوز شورای گسترش وزارت علوم، دانشگاه 

تهران می تواند در این رشته از سال آینده دانشجو پذیرش کند.

مراد از انسان شناسی زیستی مطالعه خصوصیات زیستی و بدنی، 
تکامل انسان و اختال فات زیستی موجود میان انسان هاست. این 
علم به مطالعه منشا تغییرات و تفاوت های موجود میان افراد یک 
گروه از یک طرف و میان گروه ها و جمعیت های مختلف انسانی از 
طرف دیگر می پردازد. البته تغییراتی که در گذشته و در مدتی نسبتا 
طوال نی در انسان به وجود آمده است، به وسیله دیرینه شناسی و 
تکامل بررسی می شود. باید توجه داشت که تغییرات انسانی، هر 

چند کند، اما پیوسته ادامه دارد.

در انسان شناسی زیستی مطالعه اختال فات موجود میان انسان ها 
با توجه به )رشد و نمو( و اختال فات تشریحی امری ضروری است 
و مقایسه وضع فیزیولوژیک، متابولیک و بیوشیمیایی بدن در گروه 
زیستی  شناسی  انسان  شود.  می  انجام  نیز  انسانی  مختلف  های 
همچنین تفاوت در اندازه گیری های بدن را میان افراد مختلف از 
یک طرف و میان گروه ها از طرف دیگر مطالعه و مقایسه می کند. 
دانشمندانی که در زیست شناسی انسانی به مطالعه و تحقیق می 
پردازند، نمونه های متوسط گروه ها و سنین مختلف را پیدا کرده 
و در مطالعات مربوط به رشد و نمو به کار می برند. در حقیقت این 
قسمت از انسان شناسی زیستی در برخی از محافل علمی به نام 

زیست شناسی انسانی شناخته می شود.

انسان شناسی زیستی از طرف دیگر مطالعه خصوصیات زیستی و 
بدنی را - با توجه به مطالعات علوم انسانی و اجتماعی - انجام می 
دهد و در این مطالعات به فسیل ها و بقایای فرهنگ های پیشین 
توجه می کند. معموال  کسانی که در این رشته کار می کنند؛ باستان 
شناس، دیرینه شناس و انسان شناس زیستی هستند، ولی گاهی 
را  انسانی  دیرینه شناس  اعتقاد بعضی اصطال ح کلی  به  توان  می 
برای همه آنان به کار برد. بنابراین دیرینه شناسی انسانی مطالعه و 
بازسازی فرهنگ های پیش از تاریخ و فسیل های مربوط به انسان 
و موجودات نزدیک به او می باشد. دیرینه شناسی انسانی برای پیدا 
کردن زمان و تاریخ دقیق کشفیات خود از زمین شناسی و فیزیک 

کمک می گیرد.

بعضی اوقات تاکید انسان شناسی زیستی بیشتر به تاریخ طوال نی 
زندگی انسان یا مطالعه نسل به نسل انسان هاست. هر دوی اینها 
اختال ف  بخواهد  اگر کسی  مثال  برای  و مربوطند.  نزدیک  به هم 
زیستی میان انسان ها را مطالعه کند، باید اطال عاتی درباره این که 
از کجا آمده اند بداند، یا اگر بخواهد درباره منشا انسان کنجکاوی 
نماید، باید از اختال فات زیستی میان انسان ها و گروه های مختلف 
خصوصیات  شناسی  انسان  باشد.در  داشته  کامل  آگاهی  انسانی 
جسمانی و اختال ف و دگرگونی های موجود بین افراد و گروه های 
انسانی و نیز تغییراتی که در نسل های مختلف در این خصوصیات 
انسان  با  ژنتیک جمعیتی  گیرد.  قرار  توجه  مورد  حادث می شود، 
شناسی زیستی ارتباط کاملی برقرار کرده است، زیرا از یک طرف، 
)ژنتیک جمعیتی(، پویایی تغییرات ژنتیکی را در گروه های مختلف 
موجودات دوجنسی مطالعه می کند و از طرف دیگر انسان شناسی 
زیستی با استفاده از داده های جمعیتی و اکولوژی انسانی - مثل 
میزان موالید، مرگ و میر و ازدواج، تغذیه و بهداشت - به پیشبرد 

توسعه ژنتیک جمعیتی کمک کرده است.

گیری  اندازه  به  یعنی  سنجی(  )انسان  به  زیستی  شناسی  انسان 
ارثی  کمی  خصوصیات  دارد.  توجه  نیز  انسانی  مختلف  های 
بسیاری  تابع  و  پیچیده  بدنی(  مختلف  های  اندازه  و  )قد  انسان 
به  توجه  با  زیستی  شناسی  انسان  باشد.  می  مختلف  عوامل  از 
مقایسه  و  آمده  دست  به  های  فسیل  مختلف  های  گیری  اندازه 
کند. می  کمک  انسان  گذشته  شناخت  به  امروزی  انسان  با   آنها 

شاخه های جدید زیست شناسی با گسترش روزافزون علوم برای 
شناخت هر چه بیشتر پایگاه های حیات انسانی به وجود آمدند؛ از 
آن جمله پیشرفت های بیوشیمی در سال های اخیر باعث ظهور 

مهدیه دربهشتیمعرفی رشته
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است. ساختمان  شده  مولکولی  ژنتیک  و  مولکولی  زیست شناسی 
کار و تکامل مولکول های داخل سلول در انسان شناخته شده اند، 
متخصصان ژنتیک، وراثت و اختال فات آنها را در بین افراد و گروه 
فراوانی  به  توجه  با  مطالعات  این  اند.  کرده  مطالعه  مختلف  های 
مولکول ها در جمعیت های مختلف باعث شناخت عوامل ژنتیکی 

موثر در تکامل شده است.

مسایل انسان شناسی زیستی با توجه به ژنتیک، بیوشیمی و حتی 
زیادی  اثرات  زیستی  عوامل  بر  فرهنگ  است.  حل  قابل  فرهنگ 
دارد. مثال  ازدواج های خویشاوندی باعث بروز بیماری های مختلف 

از طریق انتقال ژن های مغلوب بیماری زا میشود.

اکولوژی انسانی، اثر متقابل انسان و محیط زیست او را مطالعه می 
کند.

 سازگاری انسان با محیط زیست نیز در اکولوژی انسانی مورد توجه 
اختال فات جسمانی  انسان شناسی زیستی،  قرار می گیرد.سرانجام 
انسان را - به هر دلیل که باشد - مطالعه و مقایسه می کند. گاهی 
از یافته های انسان شناسی زیستی در عمل استفاه می شود. برای 
مثال در رابطه با خصوصیات بدنی و امراض مختلف، در پزشکی 
گیری  اندازه  برای طرح  حتی  و  بهداشتی  های  برنامه  در  قانونی، 
های مختلف وسایل راحتی انسان مثل اتومبیل و هواپیما، داده های 

انسان شناسی زیستی را به کار می گیرند.
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با  تعریف نظریه تکامل باید گفت؛ طرفداران  در رابطه 
 این نظریه معتقدند که انواع موجودات زنده در آغاز به
 شکل کنونی نبوده اند بلکه در آغاز موجودات تک سلولی
 در آب اقیانوسها و در البالی لجنهای دریا با یک جهش
 پیدا شده و تدریجا تکامل یافتند و از نوعی به نوع دیگر
 تغییر شکل دادند و از دریا به صحرا و هوا منتقل شدند
 و انسان نیز از این مستثنی نیست و معتقدند انسانهای

امروز تکامل یافته و از میمونهای انسان نما هستند .
 این نظریه به شکل علمی ابتدا  توسط المارک و سپس
 داروین بیان شد اما به شکل تئوری سابقه طوالنی دارد و
 قدمتی دست کم برابر با عصر فیلسوفان یونانی دارد. مثال
 هراکلیوس معتقد بود : »ما باید بدانیم همه چیز در حال
 جریان و تحول است و تمام اشیاء بر اثر ستیزه به وجود
 آمدهاند.«و یا آناکسیمندر دومین فیلسوف بعد از طالس
 و یکی از اندیشمندان یونان باستان بیان می داشت که
اشکال کنونی و  ناشی می شود و صور  از دریا   »حیات 
رسیده ظهور  به  محیط  با  سازگاری  سبب  به   حیوانات 
کاپلستون. فردریک  روم  و  یونان  فلسفه  )تاریخ  اند.« 

صص35 تا 52(
خداشناسی با  تکامل  نظریه  تعارض   1-تبیین 
اروپا علمی  مجامع  که  شد  مطرح  زمانی  نظریه  این   : 
آن در  پاپ  دستگاه  و  بودند  کلیسا  تسلط  تحت   بسیار 
از را  آزادی  گونه  موقعیت خود همه  برای حفظ   روزها 
 دانشمندان گرفته بود، بنابراین هیچ کس جرات نداشت
 که بر خالف کتاب مقدس سخن بگوید، نظیر قضیه ای
 که برای گالیله به وجود آمد و چون کلیسا گمان میکرد
 در کتاب مقدس بیان شده که زمین مرکز عالم است و
 گالیله خالف آن را گفت، او را  به اعدام محکوم کردند.
 به این ترتیب نظریه داروین به این دلیل که بر خالف
علمی دلیل  که  میکرد  اثبات  را  سخنی  مقدس   کتاب 
دستگاه از  دانشمندان  که  بود  موقعیتی  بهترین   داشت 

 پاپ انتقام بگیرند و با کشف قوانین علمی رهبران کلیسا
نظریه را موید  . چرا که گفتار کتاب مقدس  بکوبند   را 

ثبوت انواع می دانستند نه تحول انواع.
 به این وسیله این نظریه صد برابر  بیش از آنچه که ارزش
برای شد  ای  وسیله  و  نمود  پیدا  طرفدار  داشت   علمی 
 تعارض با خداشناسی چون این اعتقاد به وجود آمد که
اثر تغییرات در  موجودات از یک تک سلولی و فقط بر 
 طبیعت و ماندگاری در طبیعت به وجود آمدهاند پس
 نه خدایی هست و نه برنامه و هدفی برای خلقت وجود
 دارد، چرا که تصادفی ایجاد گردیده است. و در واقع با

برهان اتقان صنع یا هدف شناختی تعارض دارد.
 2- نظریه تکامل با توجه به آیات قران و روایات در

  رابطه با خلقت انسان:
انتقام از زمانی که دانشمندان حس   نظریه داروین بعد 
 جویی و کینه توزی با کلیسا را کنار گذاشتند و آن رادر
 محیط آزاد و بدور از تعصب به منظور فهم واقعیت مورد
 بررسی قرار دادند بسیاری از مبانی آن را مورد نقد قرار
 دادند)کتاب علی اطالل المذهب المادی نوشته دانشمند
 مصری فرید وجدی ( اما متفکران و مفسران اسالمی در
انسان، خلقت  مورد  در  تکامل  نظریه  پذیرش  با    رابطه 
از طباطبایی  عالمه  داشتهاند:  مختلفی  های   واکنش 
ظاهر آیات قرآن خلقت مستقل انسان را استفاده میکند.
 )تفسیر المیزان ،ج16 ،ص263(آیه اهلل مصباح احتمال
فرماید اما می  پذیرد  را می  انسان  ایجاد شدن   تکاملی 
این انسان  مورد  در  که  هست  قراینی  قرآن  آیات   در  
آل عمران که آیه 59  برد. مثل  بین می  از  را   احتمال 
خلقت حضرت عیسی را به حضرت آدم تشبیه می کند.
 )کتاب معارف قران ، صص341تا 348(آیه اهلل طالقانی
 هم اصل نظریه تکامل را قبول میکند و هم آن را بر آیات
 قرآن تطبیق میدهد.البته نه به شکلی که داروین در این
برای را  ای  نه گانه  بلکه تحوالت  بیان می کند   تئوری 

مقاالت
نظریه تکامل و خداشناسی

دکتر سیده سمیه خاتمی سبزواری، عضو هیات علمی گروه معارف در دانشگاه حکیم سبزواری
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زمین قایل است.) پرتوی از قرآن ج1 ص113(
و خداشناسی  با  تکامل  نظریه  تعارض  عدم   -3 
 هدفمندی انسان:  با وجود آنکه نقد هایی در رد نظریه
اما حتی پذیرش آن نیز خللی را به  تکامل وجود دارد 
 اصل خداشناسی و یا هدفداری انسان نمیزند و ملحدان
 به خدای تبارک و تعالی  که میخواستند از طریق این
نتوانستند کنند  نفی  را  خدا  وجود  اثبات  دالیل   نظریه 

 زیرا
سلولی تک  یک  از  انسان  کنیم  فرض  اگر  حتی   الف؛ 
چه را  سلولی  تک  آن  باز  آمده  وجود  به  یافته   جهش 
 کسی آفریده تا باالخره به انسان تبدیل گردد و در واقع
 تفاوت انسان با خدای متعال در مرحلهی ایجاد کردن،
 در این است که خداوند متعال هیچ چیزی نبود و خلق
 کرد در حالی که انسان حتی در مسالهای  نظیر شبیه
را چیزی  تواند  نمی  نباشد  سلول  یک  همان  تا   سازی 

ایجاد نماید .
 ب؛ هیچ جایی در نظریه تکامل نظم انکار نشد، نظمی که
 از یک تک سلولی به انسان میرسد و این چنین هدفمند

 است آیا میتوان گفت تصادفی ایجاد شده است؟
شده ایجاد  میمون  از  انسان  کنیم  فرض  اگر  حتی   ج؛ 
 است باز در مرحله ای که تبدیل به انسان میشود خداوند
 متعال می فرماید :»و نفخت فیه من روحی« من از روح
موجود هیج  در  را  عبارت  این  و  دمیدم  او  در   خودم 
 دیگری و در هیچ جای دیگری نمیفرماید یعنی خدای
شرافیت و  خودش  روح  از  انسان  برای  تعالی  و   تبارک 
 وجودی خودش چیزی را قرار داده است که این در سایر

حیوانات نیست.
 د؛ مگر تنها دلیل اثبات وجود خدا و هدفمندی عالم، در
 خلقت انسان است که اگر به شکلی مورد نقد قرار گرفت
 وجود خدا نقض شود پس عظمت موجود در آسمانها و
 کهکشانها و سیارات و نظم موجود در آنها چیست ؟ آیا

میتوان گفت تصادفا چنین نظمی وجود دارد؟
 و ؛ داروین با وجود بیان این نظریه  تا پایان عمر هرگز
 ملحد و خدانشناس نبود و تکالیف مذهبی خود را انجام

میداد.
از علوم:  بعد  سایر  در  تکامل  نظریه  پذیرش   -4 

 بیان نظریه تکامل توسط داروین این نظریه بسیار مورد
 استفاده در علوم مختلف قرار گرفت و از جمله در علم
 روانشناسی ، در حقوق، جامعه شناسی و یا اخالق وارد
 شد. که بر این اساس نظریات خوب و مفیدی بیان گردید
 . اما در کنار این مطلب، این نکته را نیز الزم است، در نظر
 داشت که نمیتوان این نظریه را دلیلی محکم و مبنایی
 قوی در علومی دیگر مثل جامعه شناسی و یا حقوق و
 یا اخالق دانست، و بر اساس تنها این دلیل نتیجه گیری
 نمود، هر چند همه قایل به پیشرفت و تکامل نوع انسان
 می باشیم. چرا که حتی با فرض اثبات این نظریه در علم
 زیست شناسی باز این نظریه در طبیعت و طبق عوامل
 جبری صورت گرفته است و این مخالف با پذیرش اختیار
 انسان در علم جامعه شناسی و یا اخالق میباشد. بنابراین
 اگر نتیجه نظریه تکامل در علوم دیگر مطابق با احکام و
 موازین اسالمی باشد قابل قبول است و اگر چنین نباشد،
نظریه یک  اثبات  برای  آن  در  دلیل  عنوان  به   نمیتوان 

استفاده نمود.
ایجاد تدریجی  احتمال  هرچند  بنابراین  گیری:   نتیجه 
داروین( نظریه  با  مطابق  الزاما  نه  البته  انسان)   شدن 
امری  قویتر  در دیدگاههای جدید دانشمندان اسالمی 
 میباشد)کالم جدید با رویکرد اسالمی، دکتر خسرو پناه
یا باشد  تکامل  چه  حال  هر  در  اما   )  صص418_487 
 نه، منافاتی با وجود خدای تبارک و تعالی و هدفمندی
 انسان ندارد، چرا که که حتی این نظریه میتواند آیینهای

برای شناخت خلقت زیبای خداوند متعال هم باشد.
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حمایت و تامین مالی ندارند، رفتارهای جنسی زنان به مرور مشابه 
مردان شده است. امروزه هرچه برابری اقتصادی زنان و مردان کمتر 
باشد، زنان نیز گرایش به ریسک پذیری بیشتر جنسی دارند. اما هرچه 
جامعه مردساالرتر و قدرت اقتصادی در دستان مردان باشد، زنان به 

سمت خودداری و عفت بیشتر گرایش دارند. 
معموال مردان به داشتن تعداد زیاد شریک جنسی افتخار می کنند، 
اما زنان به عدم رابطه جنسی پیش از ازدواج و رعایت شرط پاکدامنی 
مرد  و  زن  در  والدینی  اطمینان  که  است  آن  علت  هستند.  مفتخر 
اینکه  از  اطمینان  میزان  معنای  به  والدینی  اطمینان  است.  متفاوت 
فرزند به دنیا آمده قطعا فرزند من است، می باشد. زنان از اطمینان 
والدنی صددرصد برخوردار هستند. فارغ از اینکه پدر بچه چه شخصی 
است، مادر از اینکه فرزند به دنیا امده از خون او است اطمینان کامل 
اما از سوی دیگر، اطمینان والدینی در مرد تقریبا صفر است.  دارد. 
از همخون  اطمینان  برای  راه معناداری  تاریخ هیچ  مردان در طول 
بودن فرزند با خود نداشته اند؛ در نتیجه پاکدامنی و اطمینان از عدم 
رابطه همسر با دیگر مردان از اهمیت برخوردار شده است. زیرا تنها 
انتقال ژن خود به نسل آینده این است که مطمئن  از  راه اطمینان 
شوند، همسرشان با هیچ مرد دیگری ارتباط نداشته است. برای همین 
در جوامع مردساالتر فرهنگ باکرگی و نجابت دختران اهمیت وافر 

دارد.
هم  مردان  و  زنان  در  جنسی  حسادت  علت  و  نوع  راستا  همین  در 
متفاوت است. زنان از خیانت عاطفی شوهران خود سخت آشفته می 
شوند. خیانت عاطفی به معنای این است که شوهرشان عاشق زن 
دیگری شده است، صرف نظر از اینکه رابطه جنسی بین آنها بوده یا 
خیر. عالقه به زن دیگر به معنای از دست دادن حمایت و منابع مرد 
می باشد. که در طول تاریخ گونه انسان می توانست به مرگ خود 
از خطرات  برای حفاظت فرزندان  زیرا زن  و فرزندانش منجر شود. 
و تامین غذای آنها به مرد وابسته بوده است. اگر این مرد به علت 
عالقه به زن دیگری، منابع و شکار خود را به او تقدیم کند، زن اول 
و فرزندانش از گرسنگی خواهند مرد. در نتیجه خیانت عاطفی مرد 

بسیار برای زنان دردناک و غیرقابل تحمل است.
اما از سوی دیگر، خیانت جنسی برای مردان غیرقابل تحمل است. 
خیلی  باشد  دیگری  مرد  عاشق  همسرشان  اینکه  به  مردان  شاید 
با  رابطه جنسی  متوجه شوند که همسرشان  اگر  اما  ندهند،  اهمیت 
مردان دیگر داشته است، این موضوع غیر قابل بخشش محسوب می 
شود. زیرا اطمینان والدینی را به شدت مخدوش می کند. دیگر این 
مرد هیچ اطمینانی از اینکه بچه هایی که بزرگ می کند، منابع خود 
را صرف آنها می کند، فرزندان خود او و ناقل ژن های او هستند، 
نخواهد داشت. این تفاوت در بنیاد حسادت در زنان و مردان باعث 
می شود که رفتارهای واحد معنای متفاوتی برای زنان و مردان داشته 
باشند. بعضی مواقع همسران برای تالفی اشتباه همسر خود اقدام به 
تقلید رفتار خود او می کنند، غافل از اینکه این رفتار یک معنای واحد 
برای زنان و مردان ندارد. برای مثال اگر زنی از اینکه همسرش با 
زن دیگری گرم گرفته ناراحت شود و برای تالفی، خود او با مردان 
غریبه بسیار گرم و صمیمی رفتار کند تا شوهرش را ادب کند؛ احتماال 
با برخورد بسیار شدید شوهر مواجه خواهد شد. زیرا احتمال خیانت 
از  بسیاری  که  حالی  در  است.  تحمل  غیرقابل  مردان  برای  جنسی 

روانشناسی تکاملی
دکتر مهدی سودآوری، روانشناس

اصول تکاملی که چارلز داروین بنیان گذار آن بود، در اکثر علوم 
تجربی مورد استفاده قرار گرفته اند. برخالف تصور عمومی که نظریه 
تکامل مربوط به علوم تجربی است، شاخه ای از علم روانشناسی نیز 
تحت تاثیر نظریات داروین و نظریه تکامل او شکل گرفته است. این 
شاخه از روانشناسی، بر خالف باقی روانشناسان، به کشف علت غایی 
رفتارها و خصلت های انسان متمایل است. به عبارت دیگر، به جای 
مکانیزم  رفتار،  گیری شخصیت،  چگونگی شکل  به  پرداختن  صرفا 
پرسش  به  دادن  جواب  پی  در  تکاملی  روانشناسی  روانی....  های 
چرایی نیز هست. باید پی برد که هرکدام از رفتارها و خصلت های 
مشترک بین فرهنگ ها از نظر بقا گونه انسان چه نقشی داشته اند 

که همچنان باقی مانده و ادامه دار شده اند. 
دیدگاه  هر  مانند  تکاملی،  روانشناسی  در  اصل  مهمترین  و  اولین 
واقع هدف  در  است.  آینده  های  نسل  به  ژن  انتقال  دیگر،  تکاملی 
اصلی هر موجود زنده، موفقیت در تولید مثل و انتقال موفقیت آمیز 
ژن های خود به نسل بعدی است. و هر چه نسل های آینده از نظر 
مخزن ژن غنی تر باشند، احتمال بقای گونه نیز افزایش پیدا می کند. 
در همین راستا روانشناسان تکاملی بیشتر به رفتارهای جفت جویی، 
بزرگ کردن فرزندان و هر رفتاری که باعث موفقیت در انتقال ژن به 
نسل آینده می شوند، می پردازند. در این نوشتار به بررسی کلیاتی از 
نظریات روانشناسی تکاملی در مورد تفاوت های جنسیتی و رفتارهای 

جفت جویی می پردازیم.
رفتار  مردان،  و  زنان  بین  تفاوت های جهانی  ترین  بدیهی  از  یکی 
جنسی ظاهری آنها است. مردان بیش از زنان عالقه به تعدد شرکای 
با یک  بلند مدت  روابط  که  دهند  ترجیح می  زنان  و  دارند.  جنسی 
فرد خاص داشته باشند. همچنین رفتار پدر و مادر در بزرگ کردن 
فرزندان نیز متفاوت است. معموال پدران نقش تامین کننده مالی و 
اقتصادی خانواده را ایفا می کنند، و زنان نقش فرزندپروری و مراقبت 
های روزانه و آموزش فرزندان را بر عهده دارند. این تفاوت ها ناشی 
این  توان  می  است.  مرد  و  زن  فیزیولوژی  در  عمده  تفاوت  از یک 
تفاوت را در یک جمله خالصه کرد: اسپرم ارزان است. در بدن مرد 
بالغ روزانه حدود 250 میلیون اسپرم تولید می شود، اما در بدن زن 
بالغ ماهانه فقط یک تخمک تولید می شود. همین تفاوت باعث ایجاد 
رفتارهای کامال متفاوت جنسیتی شده است. برای یک مرد داشتن 
تعداد بیشتر شریک های جنسی، به منزله افزایش شانس انتقال ژن 
هایش به نسل اینده است. اما در مقابل برای یک زن، داشتن یک 
ژن  امیز  موفقیت  انتقال  اصلی  عامل  کننده  تامین  و  متعهد  همسر 
فرزندان  تعداد  در  توجهی  قابل  محدودیت  زن  یک  زیرا  باشد.  می 
نسبت به مردان دارد. برای همین مردان گرایش به روابط گسترده 
تر جنسی دارند. قابل ذکر است که در حال حاضر که زنان قادر به 
تامین اقتصادی خود و فرزندان خود هستند، و الزاما نیاز به مرد برای 
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زیبایی  از مالک  هردو  داشت.  نخواهند  خاصی  تفاوت  باشد،  زیباتر 
گذر کرده، و به بررسی عوامل بعدی رسیده اند. دیگر مردان از نظر 
عاطفی بالغ با دیدن یک دختر جذاب تر، همسر خود را رها نکرده به 

سراغ او بروند. 
در آخر هم باید ذکر شود که وفاداری به همسر یک سازه ذهنی است. 
هیچ قانون و سند رسمی مستلزم ایجاد وفاداری روانی نخواهد شد. 
اما اگر فردی ، چه زن چه مرد، از نظر روانی خود را متعهد به فرد 
دیگری بداند، به صورت خودکار جذابیت باقی افراد برای او از بین 
خواهد رفت. به عبارت دیگر، مردی که از نظر روانی به زنی وفادار 
است، صرف نظر از اینکه آن زن همراه او هست یا نه، زنده است یا 
خیر، دیگر هیچ زنی به چشم او جذاب نخواهد بود. و همین استدالل 
برای زنان نیز صادق است. برای همین است که مشاهده می کنیم 
یا فوت همسر، همچنان  قبلی  رابطه  از شکست  بعد  افراد  از  برخی 
در تجرد باقی مانده و وارد رابطه جدیدی نمی شوند. علت این امر 
جذابیت  رفتن  بین  از  باعث  که  است.  قبلی  فرد  به  روانی  وفاداری 

دیگران شده است.
از  کوچک  بخشی  شد،  گفته  آنچه  که  شود  می  یاداوری  انتها  در 
انتخاب  و  تکامل  نظریه  است.  تکاملی  روانشناسی  پربار  اقیانوس 
طبیعی داروین، یکی از مهمترین نظریات در طول تاریخ بوده است 
که باعث تحول عظیمی در تمامی علوم، چه علوم تجربی و چه علوم 
انسانی، شده است. و هرچه به پیش می رویم این اثرات عمیق تر 
و معنادارتر خواهند شد. به امید روزی که نظریه تکاملی داروین به 
خوبی فهمیده شود و مقاوت های غیر اصولی در مقابل آن کاهش 
پیدا کند. برخی از افراد می گویند که نظریه داروین، خلقت الهی را 
زیر سوال برده است. خود داروین پاسخ بسیار مناسبی به این ایراد 

داده است: من مکانیزم خلقت را تشریح کرده ام.

زنان از خیانت صرفا جنسی همسر، بدون گرایش عاطفی به زن دوم، 
خواهند گذشت.

نیز وجود  انتخاب همسر  نحوه  در مورد  تکاملی  تفاوت های  همین 
زیبایی  مبادله  معنای  به  ازدواج  تکاملی  روانشناسان  دیدگاه  از  دارد. 
و جوانی و قدرت تولید مثل زن با حمایت و منابع مرد می باشد. لذا 
مردان به زنانی که از آنها کوچکتر باشند و زنان زیبا گرایش دارند. 
زیبایی هم به عنوان شاخصی از سالمت مورد نظر بوده است. اما زنان 
به مردان مسن تر و دارای پایگاه اجتماعی و منابع بیشتر عالقمند 
هستند. البته شایان ذکر است که در بحث در مورد رفتار انسان، هیچ 
قانون صددرصدی وجود ندارند. و بر هر اصلی قطعا موارد استثنا هم 
یافت می شوند.  به طور کلی مردان در انتخاب همسر به ترتیب به 
این عوامل توجه می کنند: جذابیت فیزیکی، خون گرم بودن، صادق 

بودن، قابل اعتماد بودن و مهربان بودن زن.
از سوی دیگر زنان در انتخاب های خود قدری پیچیده تر عمل می 
کنند. زنان برای روابط بلند مدت ) تشکیل خانواده( و روابط کوتاه 
مدت مالک های مجزایی دارند. در روابط کوتاه مدت ) زیر یکسال( 
فیزیکی،  جذابیت  ترتیب(  به   ( هستند:  مردی  اینگونه  دنبال  زنان 
بر  توانایی غالب شدن  خصلت های مردانه و بدن عضالنی، غرور، 
و  ازدواج  قصد  خانم  اگر همین  اما  اجتماعی.  پایگاه  و  مردان  دیگر 
تشکیل خانواده را داشته باشد، به دنبال خصوصیاتی کامال متفاوت 
و  توانایی  هوش،  هستند:  اینگونه  اولویت  ترتیب  به  که  بود  خواهد 
پتانسیل پدری کردن، پتانسیل موفقیت مالی، پایگاه اجتماعی. برای 
نمی  دردی  به هیچ  مرد کم هوش  فرزندان  بزرگ کردن  و  ازدواج 
خورد. در همین راستا القاب شغلی مانند مهندس، دکتر... برای زنان 
جذاب تر است، زیرا خبر از هوش و موفقیت های اجتماعی و مالی 
آینده آن مرد می دهد. دختران نوجوان گرایش به روابط کوتاه مدت 
دارند، و با رشد عاطفی و شخصیتی به سمت مدل بلند مدت تغییر 
الی 23  بین 16  به همین علت است که دختران  جهت می دهند. 
اما  دهند،  می  اهمیت  پسران  فیزیکی  های  جذابیت  به  بیشتر  سال 
همین فرد با ورود به حیطه بلوغ عاطفی تغیر ذائقه داده و به سمت 
مردان باهوش و از نظر اجتماعی موفق گرایش پیدا می کند. برای 
همین بسیاری از ازدواج هایی که در سنین یاد شده اتفاق می افتد، در 
معرض جدایی هستند. زیرا مالک های خانم از همسر ایده آل دچار 
دگرگونی کامل می شود، و مرد جذاب و بدنسازی که تا دیروز جذاب 

به نظر می آمد، دیگر ارزش خود را از دست می دهد.
پسران نیز با گذر از نوجوانی دچار تغییراتی در مالک های انتخاب 
همسر می شوند. البته موارد گفته شده تغییر نخواهند کرد، اما نحوه 
تفسیر آنها متفاوت خواهد شد. پسران در سنین 16 الی 24 صرفا به 
باشد،  زیباتر  که  دختری  هر  و  هستند.  زیبا  و  جذاب  دختران  دنبال 
امتیاز بیشتری داشته و در اولویت خواهد بود. اما بعد از بلوغ عاطفی 
نحوه تفسیر زیبایی متفاوت می شود، با اینکه کماکان اولویت اول 
باقی می ماند. این تفاوت اینگونه است که زیبایی به سمت یک عامل 
غربالگر تغیر جهت می دهد. هر شخصی طبق سلیقه شخصی خود 
یک حداقل قابل قبول برای خود دارد، صرف اینکه خانم مورد نظر 
از آن حداقل باالتر باشد، کافی خواهد بود. دیگر زیبایی بیشتر امتیاز 
بیشتری به همراه نخواهد داشت. به عبارت دیگر، کسی که حداقل 
با کسی که بسیار  نمره قبولی را طبق سلیقه این مرد داشته باشد، 
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فرگشت فرهنگی

)تکامل فرهنگی(
دکتر سید ابوالفضل حسینی - عضو هیات علمی گروه زیست 

شناسی دانشگاه حکیم سبزواری-  8 اسفند 1395

فرگشت زیستی
 Evolution تکامل: کلمه ای است عربی که در فارسی به جای«
بکار رفته است. مثل بسیاری موارد دیگر پس از این که اصطالح 
تکامل  درفرهنگ عمومی جا افتاده، در سال های اخیر کلمه ی 

فرگشت به عنوان معادل فارسی آن  بکار برده می شود. 
در زیست شناسی، نظریه ی فرگشت در میان اغلب زیست شناسان 
پذیرفته شده است. شهرت این نظریه عالوه بر تاثیردر علوم زیستی، 
بیشتر به خاطر چالش هایی است  که این نظریه، ظاهرا با قرائت 
سنتی از اعتقادات مذهبی پیدا کرده و نیز تغییر نگرشی که در علوم 
انسانی ایجاد کرده است. می توان به سود تئوری فرگشت دالئلی 
ارائه کرد. می توان قرائتی از تکامل ارائه کرد که با برداشت های 
آثار مرحوم دکتر یداهلل سحابی  با شد)  از قرآن سازگار  متعالی تر 
و...( . همچنین می توان تاثیر فرگشت زیستی را در علوم مختلف 

نشان داد )روان شناسی ، علوم اجتماعی و...(. 
بسامد  و  ها،  در شرایط محیطی، جهش  تغییر  با  زیستی  فرگشت 
ژن ها در جمعیت ها، رابطه دارد. فرگشت زیستی تبیین می کند 
که همه ی موجودات زنده ی زمین از آ غاز تا امروز، حتی گونه 
های منقرض شده، به مثابه شاخه هایی از یک درخت فرضی بهم 
متصل بوده و هستند. شواهد بسیاری از ریخت شناسی، فیزیولوژی، 
تشریح و آناتومی، فسیل شناسی و نیز بیولوژی مولکولی و ژنتیک، 
کلیت آن را تایید می کنند. با این حال ممکن است که از نظریه 
در  یا  و  شود.  استفاده  سوء  و...  سیاست  های  عرصه  در  داروین  

مواردی اغرق صورت پذیرد. 
کتاب ژن خودخواه نوشته ی داوکینز در سال های اخیر شهرت 

زیادی به دست آورده است .  
ایده  و  نیست،  اخالق  درباره  کتاب  این  که  دهد  می  توضیح  او 
استخراج اخالق  )به عنوان سازوکار تشخیص خوب از بد( از زیست 

شناسی را پوچ می شمارد.
او در این کتاب به گونه ای نقش ژن ها را برجسته کرده است که 

نمونه هایی از آن را در جمالت زیر مشاهده می کنید: 
بقای  نه  بقا هستیم،  های  تنها ماشین  زنده،  موجودات  ما   -  «

خودمان، بلکه بقای ژن هایمان.
- فرگشت هیچ هدف غایی را پیگیری نمی کند و رانه ای جز بقای 

ژن در پس اش نیست.
- دقت باید کرد که باز هدف، بقای ژن است، نه لزوما حامل ژن 

)بدن(.
- سیاست گذاری در سطح ژن ها انجام می شود ...«

داوکینز می گوید که تنها با در نظر گرفتن این اصل است که می 
توان رفتار موجودات متنوع را تفسیر کرد. 

تئوری او مدعی توضیح پذیری همه رفتار های موجود زنده است. 
 ،DANIELJAFARI.COM :معرفی کتاب-ژن خودخواه ، منبع(

نویسنده: دانیال جعفری(

فرگشت فرهنگی
فرگشت فرهنگی اما موضوعی دیگر است. آیا قواعدی وجود دارد 

که نشان دهد فرهنگ هم تکامل می یابد؟
جع  را  نظریات  باب  در  ن  توا  نمی  جا  این  در  چیست؟  فرهنگ 
شود.  می  بیان  شاخصه  چند  فقط  پرداخت.  بحث  به  فرهنگ  به 
میراث معنوی جامعه که در تاریخ ملی شکل گرفته است و امروز 
در اندیشه، گفتار و رفتار عمومی حضور دارد، فرهنگ است. زبان، 
هنجارها  اجتماعی،  روابط  نوع  دین،  اخالق،  علم،  رسوم،  آداب، 
وعرف غالب در جامعه و...اجزاء فرهنگ اند. فرهنگ، هویت ملی 

را به نمایش می گذارد.
آری فرهنگ ها متفاوت اند. فرهنگ ها واجزاء آن ها تکامل می 
یابند. عقب ماندگی و یا توسعه یافتگی به عناصر فرهنگ مربوط 
اند. فرهنگ در تاریخ یک ملت شکل می گیرد و به بیشترین تعداد 

افراد جامعه  مربوط می شود، یعنی موضوعی فردی نیست.
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تهدید  نباید  تنها  نه  و......همه  هنری  تخصصی،  نژادی،  دینی، 
می  فرهنگی  فرگشت  ساز  بستر  و  اند  فرصت  که  شوند،  تلقی 
شوند. در دوران ما سیستم تک صدایی، تک حزبی و تک رسانه 
ای شوروی موجب شد که آن کشور عظیم، لیاقت ماندگاری را 
ازدست بدهد. با آن که در روزگار ما لیبرالیسم بر فردیت و حقوق 
فردی تاکید می کند، با این حال دموکراسی برخاسته از هویت 
های فردی را ضامن بقای جامعه می دانند. به جامعه ی آمریکا 
بنگرید. طی دو جنگ جهانی اول و دوم از مضار آنها در امان 
از سرمایه  ای  برخودار شد. بخش عمده  آن ها  منافع  از  و  بود 
های مادی ومعنوی آسیا و اروپا در زمان جنگ وپس از آن به 
آمریکا رفت، زیرا که در آن جا امنیت وجود داشت. مهاجرت ها 
به آمریکا، خزانه ژنی جامعه ی آمریکایی را غنا بخشیده است و 
این سرمایه انسانی بهترین موهبت برای آنان است و از مهمترین 

علل قدرت و ماندگاری آن جامعه است. 
به یاد بیاوریم که دکتر شریعتی می گفت:« اگر در یک جامعه 
وحدت فکری وجود دارد از دو حال خارج نیست: یا استبداد حاکم 
زیبایی  تنوع فکری  فرا رسیده است«.  اندیشه  یا مرگ  و  است 
خاص خود را دارد و حکایت از رشد فردیت و شخصیت در جامعه 
دارد. فراموش نکنیم که در جوامع ابتدایی تر و نظام های قبایلی 
معموال نظر پدر ساالر، ریش سفید، خان، رئیس قبیله و....نظر 

همه ی قبیله بود!
 جامعه ی ایران جامعه ای متکثراست. در گذشته وحدت ملی با 
این تنوع ممکن بوده، و بقای کشور را همین تنوع زیبا ضمانت 

می کند.

فرگشت زیستی و فرگشت فرهنگی واقعیت دارند
ادعای این مقاله این است که هم در فرگشت زیستی و هم در 
فرگشت فرهنگی، تغییرات محیط در ایجاد تنوع تاثیر می گذارند. 
اجازه دهید در این بخش عباراتی از یک مقاله در باره ی نظریه 

اطالعات و فرهنگ را مرور کنیم:
از تاریخ آغاز شد و نیز  از پیش  » - تکامل ژنتیکی انسان که 
تکامل فرهنگی در او، که نسبت به عمر کیهان پدیده ای بسیار 
متاخر است، را می توان در یک واژه خالصه کرد: اطالعات. رشد 
و پیشرفت سریعی که در گونه ی ما اتفاق افتاده است می تواند به 
مثابه انباشت بی وقفه و پیوسته ی اطالعات در نظر گرفته شود.

- در طی چندین میلیون سال تحول زبانی، فرهنگی و هوش 
ممکن شده است.

- در تمام جانداران روی زمین، اطالعات میان نسل ها 
توسط کدهای ژنتیکی منتقل می شوند؛ تکامل ژنتیکی 
از طریق انتخاب طبیعی اتفاق می افتد. حال آنکه در 
تکامل فرهنگی انسان انتقال اطالعات از طریق زبان 
صورت می پذیرد. این نوع دوم تکامل، برای گونه ی 

ما امکان انطباق زیادی را فرهم می کند.
حدود  از  فرهنگی  رشد  سرعت  افزایش  که  می رسد  نظر  به   -

40000 سال پیش آغاز شد.
تکامل  که  سرعتی  ژنتیکی،  تکامل  سرعت  با  مقایسه  در   -
خارج  بخشیده،  امروزی  انسان  در  اطالعات  انتقال  به  فرهنگی 

از تصور است.
- روش های نوین برای ذخیره سازی و کاربرد اطالعات سرعت 

تکامل فرهنگ انسانی را افزایش داده است
- نباید فراموش کرد که تکامل فرهنگی انسان در طول تاریخ 

تکامل زیستی او مانند لحظه ای بیش نیست.
)/http://1.darwinday.irنظریه اطالعات و فرهنگ(

 تنوع ، فرگشت زیستی و فرگشت فرهنگی
در صورت وجود تنوع زیستی، انتخاب می تواند صورت می گیرد 
و در نتیجه، هماهنگی با تحوالت محیطی رخ می دهد. نتیجه 
است.  زیست  محیط  در  تحوالت  وجود  با  حیات  استمرار  کلی، 
اگر تنوع در ویژگی های زیستی وجود نداشته باشد و مثال تمام 
افراد یک گونه در صفاتی یکسان باشند، ممکن است شرایطی 
به وجود آید که منجر به انقراض آن گونه شود. اما با وجود تنوع، 
آن ها که با شرایط جدید سازگار ترند، باقی می مانند و زاد و 

ولد می کنند.
 در یک جامعه ی انسانی نیز تنوع و تکثر فکری، زبانی، قومی، 
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   در این شماره از نشریه ژنوم در خدمت جناب آقای دکتر اسکندر 
رستگار پویانی ، ریاست سابق دانشکده علوم پایه ، عضو هیئت علمی 

گروه زیست شناسی و استاد درس تکامل هستیم
*با سالم و سپاس ازوقتي که در اختیار ما قرار دادید، درابتدا درمورد 

زندگي تحصیلي و پژوهشي خودتان براي ما توضیحاتي را بفرمایید؟
به نام خدا، بنده متولدیکی از روستاهای استان کرمانشاه هستم، مقطع 
دبیرستان را دررشته ریاضي در شهر کرمانشاه گذراندم و دیپلم ریاضي 
گرفتم.اما کنکور تجربي شرکت کردم ودر دانشگاه تهران رشته گیاه 
شناسي قبول شدم.سه ترم دراین رشته تحصیل کردم و بعد از ان به 
علوم  رشته  دانشجویان  با  دوستی  و  محیطي  شرایط  یکسري  دلیل 
دانشگاه  همان  در  جانورشناسي  رشته  به  مندي  عالقه  و  جانوری 
و  .لیسانس  دادم  رشته  تغییر  جانوری  علوم  به  گیاهي  علوم  ازرشته 
فوق لیسانس را درهمان دانشگاه و دانشگاه خوارزمی گرفتم . تز فوق 
و  بود  خوارزمی  دانشگاه  تکوین  استاد  که  پریور  دکتر  با  را  لیسانسم 
به همراهی آقای دکتر بلوچ از دانشگاه تهران انتخاب کردم  و روي 
سوسماران استان سمنان منطقه دامغان کار کردم و از همینجا ورود 

دقیقتري به عالم خزندگان داشتم.
از فوق لیسانس در سال 1375به دانشگاه حکیم سبزواري وارد  بعد 
شدم و شروع به  تدریس در این دانشگاه کردم.درآن  زمان دکتري 
جانورشناسي درایران نبود و براي ادامه تحصیل باید حتما به خارج مي 
رفتیم .خارج کشور هم سهمیه اي بود و من هم در دانشگاه حکیم 
طرح سربازي بودم تا سال 1381 و بعد از ان سربازي بنده که تمام شد 
براي ادامه تحصیل به خارج کشور رفتم و در دانشگاه هایدلبرگ المان  
مقطع دکتري راشروع کردم عنوان پایان نامه دکتری من  فایلوژني 
مولکولي و تکامل خزندگان بود. 5سال آلمان بودم و درسال 1386 
به ایران برگشتم و از همان زمان تا االن خدمت گروه زیست شناسي 
هستم و دروس مختلفی مثل جانورشناسي، اکولوژی،  تکامل ، گونه 

و گونه زایی و خزنده شناسی را تدریس می کنم. 
*به طور کلي به دانشجویان توصیه مي کنید براي تحصیل مقاطع 

باالتر در ایران بمانند یا به کشورهاي  دیگربروند؟
را داریم،  ایران مقطع دکتري  از رشته ها در  براي خیلي  اکنون  هم 
با تمام مزایایی که دارد مشکالت خاص خودش را هم  خارج رفتن 
دارد. رفتن به کشورهای دیگر برای ادامه تحصیل بسیار خوب است 
بدیهای  ، خوبیها و  ، رفتن و دیدن تجربیات و نحوه زنگی دیگران 
ما  از  بهتر  را  آنها  آنچه زندگی  آموختن  فرهنگ و زندگی دیگران و 
نموده کار ارزشمندی است اما حواشي زیادي نظیر مشکالت فرهنگي، 
تضادها ومسایل مادي را نیز  به دنبال دارد. هم اکنون دانشگاه هاي 
بزرگ ما نظیر مشهد، تهران، شیراز، اصفهان  و... قابلیت هاي زیادي 
در ارائه دوره های دکتری در گرایشهای مختلف زیست شناسی دارند 
که بهتر است دانشجویان براي ادامه تحصیل حد اقل برای دوره فوق 
لیسانس به همین دانشگاه ها بروند. به هرحال تجربه رفتن نه تنها 
براي درس خواندن بلکه تجربه دیدن زندگي و آنچه که در کشورهاي 

دیگر مي گذرد، تجربه مفید است.

ولی توصیه اکید بنده این است که دانشجویان با اخذ مدرک کارشناسي 
ارشد از داخل و آنگاه که کمی رشید تر و پخته تر شدند به خارج از 
کشور بروند که در این حالت به یک ثبات فکری رسیده اند و احتماال 

خیلی تحت تاثیر ات منفی فرهنگهای غیر بومی قرار می گیرند.
*رشته جانورشناسي براي ادامه تحصیل و بازارکار، چه جایگاهي دارد؟

من معتقدم جایگاه بدي ندارد و نسبت به سایر گرایش هاي زیست 
بیشتري  کاربردي  هاي  قابلیت  جانوري  و  گیاهي  رشته  شناسي،دو 
دارند.در بخش مدیریت منابع طبیعي و علي الخصوص محیط زیست 
می  و  شده  جذب  گیاهی  و  جانوري  هاي  التحصیل  فارغ  از  خیلي 
شوند. وضعیت محیط زیست به گونه اي است که نیاز به حمایت و 
نیروهاي توانمند و تحصیل کرده دارد.در بخش کشاورزي دانشجویان  
رشته هاي گیاهي و همچنین درآموزش و پرورش  فارغ التحصیالن 
جانوري و گیاهي تقریبا شانس بیشتري دارند.چون درسها بیشتر در 
این مسیر طراحی شده است ولي با همه اینها ما انکار نمي کنیم که 
دارد  وجود  پایه  علوم  دانشجویان  اشتغال  براي  بنیادي  هاي  ضعف 
ولي من مطمنم که درآینده اوضاع عوض مي شود.این مملکت رو به 
توسعه است و با این رشد روزافزون جمعیت، صنعت و تجارت بازار کار 
رو به توسعه اي دارد و با توسعه اي که در کشور انشاهلل شاهد خواهیم 

بود آینده ما بسیار متفاوت  از این وضع کنوني است.
*دانشجویان رشته زیست شناسي را در مجموع چگونه مي بینید؟

بعد از 20 سال که دراین دانشگاه حضور دارم،آنچه که خیلي واضح 
است این است که خیلي چیزها عوض شده یعني تغییرات وتحوالت 
به  سال  دانشگاه  است.وضع  اجتماع  در  تغییرات  از  برگرفته  دانشگاه 
سال متفاوت مي شود.از نظر روحیه و وجهه شخصیتي تفاوت ها با 
گذشته قابل تامل است.انگیزه دانشجویان قدیمي بسیار بیشتر و درس 
خواندنشان بسیار جدي تر بود. البته که این موضوع راهم نادیده نمي 
تاثیر  بی  دبیري؛خود  براي شغل  دانشجویان  آن   انتخاب  که  گیریم 

مصاحبه
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در  انگیزه باالتر آنها در درس خواندن نبود.با توسعه کمی  عظیمي 
که در طی 15 سال اخیر در دانشگاه ها رخ داده است، رقابت برای 
ورود به داانشگاهها  به شدت افت پیداکرده است.طرف دیگر قضیه 
اخالق  و  روانشناسي  کال  و  دنیا  به  دانشجویان  نگاه  که  است  این 
هاي  تکنولوژي  ورود  شده،با  عوض  حدی   تا  دانشجویان  اجتماعي 
پیشرفته،روابط بسیار متفاوت شده است، میزان وقتي که براي درس 
خواندن مي گذارند خیلي کم شده  است و کال به نظر می رسد انگیزه 
و وقت درس خواندن کم شده است.وقت  زیادی از همه جوانها صرف 
معایب،فواید  بر  این موضوع،عالوه  البته  دنیاي مجازي می شود که 
انکار نیست.اطالعات دانشجویان باال رفته  زیادي هم دارد که قابل 
ارزشمند  و  مفید  کشور  در  اطالعات  قوی  جریان  وجود  کال  است،و 
است  شده  دسترس   در  همه  براي  ا  دنیا  اخبار  و  اطالعات  است. 
گرفتن  چون  مشکالتي  طرفي  از  است.اما  عالي  بسیار  خود  این  که 
صرف وقت دانشجو که خود موجب اهمیت ندادن به دروس مي شو 
و ضعیف شدن روابط بین افراد و حتی روابط بین خویشاوندان شده 
است .در هرصورت حتی  بین دانشجویان ترم یک و ترم آخر یک 
تفاوتهایی وجود دارد که به صورت یک شیب صعودی پیش مي رود 
یعني سال به سال حاشیه هاي زندگي بیشتر مي شود،غرق شدن در 
دنیاي مجازي افزایش مي یابد،انگیزه کاهش مي یابد. البته این را هم 
نمی توان انکار کرد که زماني که دانشجویان آینده شغلي خود را  در 
خوب درس خوندن نمي بینند؛طبیعي است که بسیاري از آنها خوب 

درس نخوانند.
*توصیه شما به دانشجوها چیست؟

احتماال خیلي از دانشجویان کنونی گروه زیست انگیزه باالیي داشتند،  
توقع بهترینها را داشتند ولي وارد این رشته شدند و در این دانشگاه 
عمر خود، یعنی بهترین دوران خود و جوانیشان را مي گذرانند.بنابراین 
نباید آنرا به بطالت بگذرانند.هیچ دلیلي اتالف عمر را توجیه نمیکند.

در  خواندن  درس  براي  اي  انگیزه  و  عالقه  هیچ  واقعا  دانشجو  اگر 
رشته خود نمي بیند،پس بهتر است برود پي رشته و کاري که عالقه 
دارند  و  اند  مانده  هردلیلي  به  اگر  دارد.ولي  را  آن  در  الزم  انگیزه  و 
درس  رو صرف  وقتشون  باید  نیرو  و  توان  تمام  خونند،با  مي  درس 
خود  مملکت  و  خانواده    ، خود  به  این صورت  غیر  کنند،در  خوندن 
خیانت میکنند.چرا که خانواده با انگیزه و آرزو و هزینه کردن زیادي 
فرزند خود را به دانشگاه میفرستد و کمترین انتظارش این است که 
فرزندش درس بخواند.دانشجو باید به این موارد فکرکند که خانواده 
واقعا چه انتظاراتي از او دارد و از این رو باید بدانند که هر دانشجوي 
کارشناسي خوب؛ارشد خوب و هر ارشد خوب؛دکتري خوب قبول مي 
شود  و در جامعه کنوني کمتر دانشجو دکتري بیکار میماند....تنها راه 
موفقیت به نظر من دو چیز است: انگیزه و تالش؛ انگیزه داشتن آدم 
را وادار به تالش مي کند و البته در کنار همه اینها مهم ترین عامل 
موفقیت توکل به خداوند است که خود راه مهم دستیابي به آرامش 
است.همگي باید به این جمله اعتقاد داشته باشیم که ما خداباوران این 

دنیاییم و تالش و انگیزه ما در پیشگاه او بي پاسخ نمي ماند.
*نگاه زیست شناسي به تکامل چگونه است؟

روند  یعني  است،تکامل  انکار  غیرقابل  بحثي  تکامل  وجود  واقعیت 
تغییرات تدریجي در نسل ها در طول زمان، تکامل در زیست شناسي 
پایه هاي  امروز حتی به عنوان یک نظریه مورد قبول است. اگرچه 

اصلي یک نظریه مدون و کالسیک را ندارد اما شواهد آن بسیار معتبر 
تئوري  یک  از  باالتر  چیزی  شناسان  زیست  اغلب  چشم  به  و  است 
است.ما به اقتضاي رشته ای که داریم الزامي است که بدانیم پیشرفته 
ترین اطالعات زیست شناسی امروز  دنیا در رابطه با تکامل چیست 
زمین  مغرب  خداناباوران  از  برخی  آن   گویندگان  کاشفانو  اگر  حتي 
با نگاه مدرن امروزه ،علمي است برای کشور ما   باشند. علم تکامل 
وارداتي و غربي . با این حال اطالعات داده ها و مطالعات روز زیست 
شناسي دنیا باید بررسي شوند  و در دانشگاههای ما تدریس شوند و 
البته  این به این معني نیست که هرچه  گفته میشود درست است.چه 
بسا آنچه االن زیست شناسان مثال در رابطه با تکامل انسان میگویند 
به  است.نگاه  تجربی  علوم  ذات  این   ، کند  تغییر جدی  بعد  ،10سال 
تکامل انسان از دیدگاه هاي مختلفي مطرح است استو البته تفاوتهایی 
در دیدگاهها خصوصا بین علوم انسانی و علوم تجربی در این مقوله 
وجود دارد.  به هر حال زیست شناسي تکاملی درحال حاضر مي گوید 
جد انسان و شامپانزه در حدود 6 میلیون سال پیش یک نقطه و یک 
گونه واحد است در آینده با اضافه شدن اطالعات، ممکن است این 
ما معموال  در زیست شناسي  دانیم که  را می  این  تغییر کند.  عقیده 
هیچ چیزی را به طور قطعی ادعا نمی کنیم  و اغلب از کلماتی نظیر 
احتماال ، شاید و ممکن است  استفاده می شود. به نظر می رسد که 
6 میلیون سال پیش این دو خط تباري ازهم جداشده ند   یک خط 
با گونه هایی حد واسط در آخرین تبارش تبدیل به انسان عاقل مي 
شود که از160-180هزارسال پیش منشا گرفته است و امروزه هم در 
حال تکامل فرهنگي،عقلي و..است.   خط بعدي در تبار آخرش تبدیل 
ژنومشان   نزدیک %98  این دو هنوز   و  است  به شامپانزده ها شده 

یکسان است.
*اگر فردي بخواهد  به سمت تکامل گرایش پیدا کند چه رشته هایي 

در مقاطع باالتر موجود است؟
تکامل  رشته  اما عمال  ندارد  وجود  عنوان  این  با  اي  رشته  متاسفانه 
رشته  در  الخصوص  علي  است  نهفته  دیگر  هاي  رشته  درون  در 
جانوري  علوم  در  که  سلولی.دانشجویاني  و  ژنتیک  جانورشناسي، 
در  که  مهمی  درسهای  دکتري  و  ارشد  مقطع  در  کنند  تحصیل مي 
زیست  اکثر  اعتقاد  به  گذرانند.  مي  را  است  اصلی  محور  تکامل  آن 
گرایشي  هر  در  و  است  شناسي  زیست  شالوده  تکامل  علم  شناسان 
در  البته  روند  مي  تکامل  پي  که  شوند  مي  پیدا  مند  عالقه  افرادي 
عنوان  اي تحت  رشته  لیسانس  مقطع  در  اروپایی  بعضي کشورهاي 

تکامل وجود دارد.
*و سخن آخر:

وجودم  تمام  با  که  شناسي  زیست  رشته  عزیز  دانشجویان  براي 
دوستشان دارم و از دیدن آنها همیشه برای من خوشحال کننده است 
و همواره برایشان آرزوي موفقیت مي کنم ، میخواهم بدانند که فلسفه 

اصلی وجود دانشگاه به  حضور همین  دانشجویان عزیز است.
را  خود  جواني  قدر  کنم  مي  توصیه  دانشجویان  به  همیشه  مانند 
بدانند،زندگي خودشان را سر شار از انگیزه های خوب،  شادابی و نشاط 
کنند چرا که زندگي با انگیزه و بانشاط تر برابراست با موفقیت بیشتر 
.   و ختم کالم اینکه  قدر این نعمت خدادادي ، حضور و تحصیل در 

دانشگاه را که این هم دوره ای است گذرا و همیشگي نیست.
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 مشخصات کتاب
عنوان کتاب: رد نظریه داروین  •

نویسنده: م ح م د ق طب   •
مترجم: خداداد مطاعی پور  •
موضوع: اندیشه و مذهب  •

تعداد صفحات: 28  •
تاریخ انتشار: 28 اردیبهشت 1394  •

معرفی کتاب:  
از اوایل قرن بیستم میالدی در غرب چیزی به وجود آمد که می توانیم آن را نادانی تکامل بنامیم . نظریه ی تکامل 
که داروین به آن فراخواند تکانی شدید در تمام زمینه های حیات اروپایی ایجاد کرد و این تاثیر تنهایی به دانش زیست 

شناسی منحصر نماند، دانشی که داروین تحقیقات خود را درچارچوب آن منحصر می نمود.
بدین گونه که این نظریه)هرچند زمینه ی پژوهش آنرا در چارچوب زیست شناسی منحصر نمایی( با القائات خطرناک 
خود که میدان وسیعی از فکر و اعتقاد را در بر گرفت از این چارچوب فراتر رفت کما اینکه کسانی بودند که از این 
القائات بصورت کامل و هدفمند برای تخریب برخی از مفاهیم رایج و جایگزین کردن مفاهیمی دیگر به جای آن بهره 
گرفتند، القائاتی که به اهداف گروه معینی از مردم خدمت می نمود و به این ترتیب القائات این نظریه و تاثیرات آن تا 
میدان عقیده و همچنین سیاست و اقتصاد واجتماع و اخالق و هنر و فکر توسعه یافت.... در حالیکه تمامی این موارد 

از میدان های قانون گذاری وتشریح است.

فاطمه جغتاییمعرفی کتاب
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 مشخصات کتاب
عنوان کتاب: تکامل چیست؟  •

نویسنده: ارنست مایر  •
مترجم: سالمت رنجبر  •

ناشر: انتشارات خاوران فرانسه و فروغ آلمان  •
صفحات: 472  •

تکامل چیست و فرگشت چگونه رخ داد. وقتی می خواهید 
این مسئله را برای کسی توضیح دهید، چپ چپ نگاهتان 
می کند و منتظر است حرفتان تمام شود و سواالت بی پایان 
خود را بپرسد. شاید راحت ترین کار معرفی کتاب و مستند 
مثل  شده اند،  ترجمه  فارسی  به  خوبی  کتاب های  باشد. 
کتاب های ریچارد داکینز و غیره، اما مسئله اینجاست که 

بعضی وقت ها زیادی تخصصی می شوند.
ارنست مایر که خود یکی از بزرگترین تکامل دانان بزرگ 
معاصر ماست، با زبانی ساده و کمترین پیچیدگی می گوید: 
تکامل چیست؟ اگر می خواهید مطالعات خود را در حوزه 
شروع  بهترین  کتاب  این  کنید،  شروع  تکامل)فرگشت( 

است.
جرد دایموند در پیشگفتاری بر کتاب می نویسد:»راجع به 
کتاب ارنست مایر به طور خالصه باید بگویم: هرکسی با 
را  کتاب  این  باید  تکامل،  به  نسبت  عالقه مندی  اندکی 
بخواند. او حتما پاداش خود را خواهد گرفت. اثر دیگری 
بهتر از این درباره ی تکامل وجود ندارد. کتابب همانند آن 

در این این زمینه هم هرگز نوشته نخواهد شد.«

خالصه فهرست کتاب
تکامل چیست؟

در چگونه دنیایی زندگی می کنیم؟
کدام مدارک به وجود تکامل داللت می کند؟

ظهور جانوران
چگونه و چرا تکامل انجام می گیرد؟

سازگاری و انتخاب طبیعی
گونه ها و گونه زایی

انسان چگونه پدید آمد؟
تازه ترین یافته های زیست شناسی مولکولی

چه انتقاداتی از نظریه ی تکامل کرده اند؟

پاسخ های کوتاه به متداول ترین پرسش ها درباره تکامل
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آلبوم
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مسیر مهاجرت هومو ها
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معرفی سایت

یکی از مشهورترین موزه های ایالت متحده امریکا موزه 
 )American Museum of Natural History( تاریخی طبیعی
این  است.  گرفته  قرار  نیویورک  منهتن شهر  در  که  است 
موزه در سال 1869 میالدی افتتاح شد و هر ساله نزدیک 

به 5 میلیون نفر از آن بازدید می کنند.
نیویرک  در  منهتن  غرب  باالیی  قسمت  در  که  موزه  این 
نیز  بزرگترین موزه های جهان  از  ، یکی  واقع شده است 

می باشد.
 Albert Smith Bickmore میالدی   1869 سال  در 
تا پروپزال خود را در زمینه  دانشجویی بود که موفق شد 
ساخت یک موزه تاریخ طبیعی در نیویورک به اجرا برساند.

از زمان تاسیس این موزه، مسئوالن در موزه با یک برنامه 
گسترده ای از تحقیقات علمی، آموزشی و پژوهشی سعی 
انسانی  های  فرهنگ  مورد  در  انتشار  و  تفسیر  کشف،  بر 

وجهان طبیعی داشتند. این موزه به خاطر داشتن نمایشگاه 
ها و مجموعه های علمی آن و به خاطر ارائه یک چشم 

انداز عالی از فرهنگ های جهان مشهور شده است.
این موزه مجموعه ای از 27 ساختمان به هم پیوسته ، 45 
سالن نمایشگاه دائمی و یک کتابخانه می باشد. موزه تاریخ 
طبیعی امریکا شامل بیش از 32 میلیون نمونه از گیاهان، 
انسان، حیوانات، فسیل ها، مواد معدنی، سنگ ها، شهاب 
همچنین  باشد.  می  بشر  فرهنگی  مصنوعات   . ها  سنگ 
می توانید گستره ای از اطالعات درباره دایناسورها و مهره 

داران فسیلی را نیز در آن جا کسب نمایید.
هیات علمی ای متشکل از 225 نفر به صورت تمام وقت و 
120 حامی مالی در رشته های خاص به صورت ساالنه در 

این موزه فعالیت دارند.
با توجه به وسعت بسیار موزه، بازدیدکنندگان می توانند از 
بر روی گوشی های موبایل  راهنمایی که  افزار های  نرم 

موزه تاریخ طبیعی آمریکا

ابوالفضل اخالقی پور
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3- آموزش و یادگیری:
افراد  برای  منبع  و  برنامه  یافتن  جهت  را  هایی  پیشنهاد 

مختلف و یا گرید های مختلف پیشنهاد می دهد.

4- کاوش:
کاوش می  و  متنوعی جهت جستجو  های  قسمت  شامل 
فیلم  فستیوال   ،  AMNH.Tv  ،  O Logy  : بیل  از  باشد 

مارگارت ، اوریگامی در موزه ، اخبار و وبالگ هاست.
همچنین دارای نوع دیگری از تقسیم بندی بوده بر حسب 
 ، Climate Change :موضوعات علمی بوده که شامل
Whales ،Dinosaurs ،Cosmology و نیز کاوش 

در همه موضوعات می باشد.

5- تحقیقات ما :
در این بخش برخی زمینه های تحقیقاتی این موسسه و 

افراد مرتبط با این موزه آمده است:
)Anthropology(انسان شناسی

)Invertebrate Zoology(جانور شناسی بی مهرگان
)Collect Paleontology(دیرینه شناسی

)Physical Sciences(علوم فیریک
)Astrophysics(فیزیک نجومی

)Earth and Planetary Sciences(علوم زمین و سیارات
)Vertebrate Zoology(جانورشناسی مهره داران

)Herpetology(خزنده شناسی
)Ichthyology(ماهی شناسی

)Mammalogy(پستاندار شناسی
)Ornithology(پرنده شناسی

 Richard( گالیدر  ریچارد  تکمیلی  تحصیالت  دانشکده 
)Gilder Graduate School

)Hayden Planetarium( افالک نمای هیدن

نیز  موزه  خود  همچنین  نمایند.  استفاده  شود  می  نصب 
روزانه 360 دستگاه راهنما برای توریست ها در نظر گرفته 
تا با کرایه کردن آن ها بتوانند یک راهنمای شخصی برای 

خود داشته باشند.
شما برای بازدید از این موزه می توانید همه روزه از ساعت 
البته موزه در روز  10 صبح تا 5:45 عصر مراجعه نمایید. 

شکرگزاری و کریسمس تعطیل می باشد. 

در اینجا به بررسی قسمت های مختف سایت به 
صورت اجمالی می پردازیم :

در بخش Plan your visit: شما می توانید از برنامه 
قبیل  از  جانبی  های  برنامه  و  امکانات  و  پیشنهادی  های 
فروشگاه ، ناهارخوری ، پذیرش و فروش بلیط و اقسام تور 
 Highlights تور زمین و فضا، تور ،Dinoهایی چون : تور
، تور شب در موزه ، تور تئودور روزولت ، تور نهنگ و ... 

بهره جست.
در بخش Exhibitions با 4 بخش روبرو می شوید.

الف- نمایشگاه های اخیر:
نمایشگاه های پیشنهادی که اخیرا در جریان بوده و یا در 
The Butterfly Con- قبیل  از  را  است  برگزاری  :حال 

 Countdown to Zero: Defeating،  servatory
 Humpback Whales  ،  !Cuba¡  ،  Disease
معرض  در   show space: dark universe  ،

پیشنهاد قرار میدهد
ب- نمایشگاه های آتی:

را  برگزار شوند  قرار است  آینده  در  را که  نمایشگاه هایی 
Mummies: جهت رزرو پیشنهاد می دهد. مثال

ج- نمایشگاه های گذشته :
نمایشاه هایی که در گذشته برگزار شده بوده را به ارائه می 

Dinosaurs Among Us : گذارد. مثال
د- نمایشگاه های دائمی :

نمایشگاه هایی که به صورت دائمی در محل موزه برقرار 
است را جهت اطالع و احیانا رزرو به ما معرفی می کند . 

The Titanosaur : مثال
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Center for Biodi- )مرکز تنوع زیستی و حفاظت زیستی 
)versity & Conservation

 Sackler Institute( موسسه ی مقایسه ژنومیک ساکلر
)for Comparative Genomics

 Southwestern( غربی  جنوب  تحقیقات  ایستگاه 
)Research Station

)Research Library( کتابخانه تحقیقاتی
برداری  تصویر  تسهیالت  و  میکروسکوپی  تسهیالت 

)Microscopy and Imaging Facility(
 Natural( مجموعه علوم طبیعی حفاظت از محیط زیست

)Science Collections Conservation

)Computational Sciences( علوم محاسباتی
 Darwin Manuscripts( داروین  خطی  نسخ  پروژه 

)Project

)Science News( اخبار علمی
)Staff Directory( فهرست کارکنان

)Scientific Publications( انتشارات علمی

ارتباط با موزه:
آدرس

Central Park West at 79th Street ,New 
York, NY 10024-5192

تلفن:
 212-769-5100

آدرس سایت:
http://www.amnh.org

http://www.amnh.org/
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باسمه تعالی
فرم ثبت نام انجمن علمی زیست شناسی

دانشکده علوم پایه – دانشگاه حکیم سبزواری
نیمسال دوم 95-96

مایل به همکاری در کدامیک از کارگروه های زیر می باشید؟
      کارگروه برگزاری همایش ها و کارگاه های تخصصی                                         کارگروه ترجمه و تالیف کتاب

      کارگروه وبالگ ، نشریه و بُرد                                                                     کارگروه جشنواره حرکت

      کارگروه پژوهشی                                                                                    کارگروه فوق برنامه

      سایر موارد: ..................................................................

    دانشجویانی که تمایل به فعالیت در انجمن علمی زیست شناسی را دارند ، میتوانند پس از تکمیل فرم فوق ، آن را 
از طریق پل های ارتباطی زیر برای ما ارسال نمایند.

نام : ..........................................................                           نام خانوادگی: ......................................................
شماره دانشجویی:......................................                           سال تولد: ............................................................
شهر محل زندگی: ...................................                           شماره تلفن همراه: ...............................................
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