آنا کلیبورن
تصویرگر :وزلی رابینز
مشاور :دکتر ایزابل دوگروت
مترجم :کاوه فیضاللهی

فرهنگنشرنو
با همکاری نشر آسیم
تهران ـ 1399

مقدمه
ما در دنیایی زندگی میکنیم که همه چیز آن در تغییر است.
سنگها کمکم ترک میخورند ،از هم میپاشند ،و باز از نو
تشکیل میشوند .شکل دیوارهها ،درهها و ساحلها تغییر
میکند .خود سیارهها و ستارهها نیز مدام در حرکت و تغییرند.
بیشتر از همه ،و سریعتر از همه ،موجودات زندهاند که تغییر
میکنند .از فصلی به فصل بعد تغییر میکنند .به دنیا میآیند،
رشد میکنند ،پیر میشوند و میمیرند .و بچه هم دارند ،تا
وقتی که میمیرند ،بچههایشان جای آنها را بگیرند .و با گذشت
نسلها ،انواع جدیدی از موجودات زنده به وجود میآیند ،یا
تکامل مییابند.
این فرایند ،که تکامل نامیده میشود ،بسیار مهم است .بخش
بزرگی از زیستشناسی یا علم بررسی جانداران است .تا قرن
نوزدهم طول کشید که دانشمندان طرزکار تکامل را کشف کنند
کمتر از  200سال پیش .هنوز هم سرگرم بررسیاش هستندتا چیزهای بیشتری کشف کنند.
امروزی روی
• تکامل توضیح میدهد که چگونه تمام جانداران
ِ
زمین به وجود آمدهاند.
• به همین دلیل است که این همه انواع یا گونههای مختلف
موجودات زنده وجود دارند.
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• به علت تکامل است که جانداران این اندازه با محیط
زندگیشان متناسب یا سازگار به نظر میرسند.
• تکامل ضمناً توضیح میدهد که چرا در گذشته جانداران

دیگر بسیاری همچون دایناسورها بودند که دیگر وجود ندارند.
• ما انسانها نیز به لطف تکامل است که اینجاییم .و مانند
جانداران دیگر ،ما نیز همچنان در حال تکاملیم.
تکامل فرایندی شگفتانگیز و همیشه در تغییر است.
این کتاب به این میپردازد که تکامل چیست ،چگونه کار
میکند ،و چه کسی اسرار آن را کشف کرد .نشان میدهد
که حیات چگونه طی میلیاردها سال تغییر کرده و به اشکال
متفاوت بسیار انشعاب یافته است .ضمناً نشان میدهد که

ما انسانها چه نسبتی با تمام جانداران دیگر داریم ،نه فقط با
انسانریختها و میمونها ،بلکه با گربهها ،سگها ،ماهیها
و حتی با موز! با بعضی از عجیبترین و باورنکردنیترین
جانداران و ویژگیهایی که تکامل در آنها به وجود آورده
آشنا خواهید شد ،و کشف میکنید که در آینده تکامل
ممکن است به کدام سو برود.
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سیارۀ ما لبریز از حیات است .از اقیانوسهای عمیق
که آ کنده از پالنکتون ،ماهی ،عروس دریایی ،نهنگ
و دلفین است ،تا علفزارها و جنگلهای سبز پهناور
که در تمام قارهها گستردهاند ،تا بزرگترین شهرهای
امروزی که خانه میلیونها انسان است ،تقریب ًا همه جا
موجودات زنده دیده میشوند .اما اگر میتوانستید چهار
میلیارد سال به گذشته بازگردید ،میدیدید که اصالً
از این خبرها نبود .در فاصلۀ آن زمان تا اکنون ،اتفاق
شگفتانگیزی افتاده است :حیات به طریقی آغاز شد و
ِ
گوناگون بسیاری تکامل یافت.
به اشکال
تا مدتها کسی واقعاً نمیدانست که این اتفاق چگونه
افتاده و طرزکارش چگونه است .تا قرن نوزدهم طول
کشید تا دانشمندان کمکم به تکامل جانداران ،علتهای
آن و طرزکارش پی ببرند .از آن زمان تاکنون ،تکامل
یکی از مهمترین موضوعات در علم بوده است.
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تکامل چیست؟

تکامل همان شیوهای است که جانداران تغییر کردهاند ،و با گذشت زمان به تغییرشان ادامه

میدهند .هر نوع ،یا گونه ،از موجودات زنده به شکل و طوری که اکنون هست تکامل یافته
و به همین علت است که این همه انواع گوناگون و شگفتانگیز حیات روی زمین وجود

دارد .تکامل است که به این گونهها امکان تغییر ،زندگی در جاهای مختلف ،و یافتن غذا به
شیوههای مختلف داده و در نهایت آنها را به اشکالی چنین متفاوت از هم درآورده است.

داستانهایی در سنگ

سنگوارههایی که از زمین بیرون آورده میشوند بعضی از راههای تغییر
جانداران در طول زمان را به ما نشان میدهند .ما امروزه سنجاقک
داریم ،اما سنگوارهها نشان میدهند که  300میلیون سال پیش،
سنجاقکهایی بودند که خیلی خیلی بزرگتر بودند!
فاصله دو نوک بالهای
سنجاقک غولپیکر مگانورا
به  70سانتیمتر میرسید.

 150میلیون سال پیش دایناسورها روی زمین پرسه میزدند .ما این را از روی

سنگوارههایی که پیدا کردهایم میدانیم .امروزه هیچ دایناسوری وجود ندارد ،اما
بعضی انواع دایناسورها به پرندگان تکامل یافتهاند که هنوز وجود دارند.
دانشمندان بر این باورند که
دایناسورها نیاکان پرندگان
بودند و بعضی از آنها پر و
دهان منقارمانند داشتند.
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از یک به بسیار

دانشمندان معتقدند که حیات روی زمین شاید حدود  3/8میلیارد (یا  3800میلیون) سال پیش با فقط

یک نوع جاندار تکسلولی ساده آغاز شده است .از این نخستین شکل حیاتی ،تغییرات تدریجی به تغییرات
بیشتر و بیشتری انجامیدند و میلیاردها گونۀ مختلف به وجود آمدند ،یعنی تمام جاندارانی که تاکنون روی
زمین زندگی کردهاند و تمام جاندارانی که امروزه روی زمین زندگی میکنند .با گذشت زمان ،جانداران به
تغییر و تکامل ادامه میدهند .تکامل هرگز «پایان» نمییابد و اکنون نیز دارد روی میدهد.
 -تکامل ما -

در خط سیر زمانی زیر میتوانید بعضی مراحل تکامل انسان از نخستین جانداران
تکسلولی را ببینید .این تصویر تمام تکامل را نشان نمیدهد ،بلکه این فقط یکی

از میلیونها و میلیونها مسیری است که پیموده شده و به تمام گونههای مختلفی

مسپ شکل کوتاهشدۀ
«میلیون سال پیش»
است.

که وجود دارند ،و در گذشته وجود داشتند ،انجامیده است.

بیهستگان
 3800مسپ :حیات
تکسلولی ساده

کیسهتنان
 580مسپ :چشم دارند و
میتوانند حرکت کنند

اسفنجهای دریایی
 600مسپ :پرسلولی
(دارای بیش از یک سلول)

ماهیان بیآرواره
 505مسپ :ستون فقرات دارند

پستانداران
 210مسپ :خونگرم هستند ،پوششی از
مو دارند و نوزاد زنده به دنیا میآورند

سیناپسیدها
 300مسپ :روی خشکی زندگی
میکنند و تخم میگذارند

داروینیوس (یک نخستی)
 47مسپ :دستهای گیرنده
و چشمهای رو به جلو داشت

اوسترالوپیتیکس
 4مسپ :روی دو پا
راه میرفت

چهارپایان
 395مسپ :چهار
پا دارند

انسان خردمند
بین  300,000تا  200,000سال پیش:
انسانهای مدرنی همچون ما
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گوناگونی حیات

سیارۀ ما ،زمین ،تنها جایی است که میدانیم در آن حیات وجود دارد .در تمام
کاوشهایی که تاکنون در فضا انجام دادهایم ،نتوانستهایم در هیچ جای دیگری
حیات پیدا کنیم .بیگانگانی از دنیاهای دیگر هرگز با ما تماس نگرفتهاند ،یعنی تا
این لحظه! اما اینجا روی سیاره خودمان ،فقط یک نوع حیات ،یا فقط چند نوع
حیات ،نداریم .دنیای ما خانه میلیونها گونۀ مختلف است.
پرندگان ،خفاشها و
حشرات پرنده

درختان ،علفها و
گیاهان گلدار سبز

انسانهای دوپا ،سخنگو،
هوشمند و ابرخالق

میلیاردها باکتری

خزندگان پولکدار و
پستانداران پشمالو

اقیانوسهایی پر از ماهی،
نهنگ ،هشتپا و موجودات
دریایی دیگر
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