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یادداشت مترجم

برایذهنآسانطلبوحاضریپسندمابعضیمسائلکهپاسخروشنیندارندیا
بیشازدوپاسخدارندخارشآورند.جهانبرایادراکخوددرذهنمامبارزی
ورزیدهطلبمیکندکهتاسرحدنفسبریدگیباپیچیدگیهاگالویزشود.با
رویکردسادهانگارانه»حفظیجات«کهیادگیریرابهحافظهفرومیکاهد،یا
صرفاحترامبهعلموشناختاهمیتآن،دراینُکشتیشانسیبرایبرنده
شدنمانیست.عالوهبرقدرتوپایداری،مقدارزیادیانعطافپذیریالزم
بسته و ابتکاری کرد: شیوهخودشعمل به باید طبیعت درک برای است.
بهموقعیت.ذهنبایدپذیرایهرراهحلیباشد،حتیاگردرظاهرمنطقیبه
نظرنرسد.اینکاررانمیتوانازسروظیفهوبهضرورتاهمیتشناخت
علمیانجامداد؛بایدازانجامشلذتببرید.بهگفتهلئوگراسه1،زیستشناس
تکاملی29سالهفرانسویونویسندهکتابیکهدردستدارید،»کنجکاوبودن
ودانشآموختهبودندرواقعراهخیلیخوبیاستبرایآنکههرگزحوصلهتان

سرنرود.«
یوتیوبی کانال برای که کرده کمکش او هوشمندانه و غیرعادی سبک
BiologyDirtyخودبیشاز700هزارمشترکجمعکند.اودرتوضیحنامی

1. Léo Grasset
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کهبرایکانالشانتخابکرده،میگوید»جانورانهرروزکارهاییمیکنند
کهازنظرماشرمآوراست،کارهاییهمچونهمنوعخوارییازنابامحارم.
هدفمنایناستکهنشاندهمزیستشناسی،ودنیایزنده،دنیایپاکیزهای
نیست،بلکهخیلیجالبترازاینحرفهاست.«موفقیتاینکانالکهبهزبان
فرانسهاست،تلویزیوناینکشورراواداشتهبرایانجامپروژهایازاودعوت
کند.گراسهکهباسیستمهایپیچیدهبیگانهنیستمیگوید»تلویزیونسیستم
پیچیدهایاستوآنهاخیلیُکندحرکتمیکنندوبهآهستگیباتغییرعادات

مخاطبانخودسازشمییابند.«
بیضههای »در نام با فرانسه( زبان )به وبالگی سال2013 از اوضمناً
داروین«1داردکهتعدادکلصفحاتبازدیدشدهآنازمرزنیممیلیونگذشته
آمده»بیضههانقش انتخابشده نامیکه اینوبالگدرتوضیح است.در
بسیارمهمیدرتولیدمثلدارند،وتولیدمثلدرانتقالژنهانقشبسیارمهمی

دارد،وانتقالژنهاخیلیمهماستتادربرزخفراموشیمحونشوید.«
بهدشمن اجتماعی بهنظررسددردورهایکهرسانههای بنابراینشاید
اصلیمطالعهوجلبعالقهعمومیبهعلمتبدیلشدهاند،گراسهازآنهابه
انکارنمیکندکهرقابت او اینکاراستفادهکردهاست. بهترینشکلبرای
اما یوتیوبکاردشواریاست، بامزگیهایگربههادر باویدئوهاییدرباره
شدهاند. باسوادتر خیلی گذشته به نسبت اکنون مردم من نظر »به میگوید
میتوانمدربارهفرایندهاییهمچونانتخابطبیعیحرفبزنمومطمئنباشم

که80درصدمخاطبانمنظورمرامیفهمند.«
عنواناینکتاب،همانطورکهدربخش»سخنآخر«نیزگفتهشدهاشاره
بهپژوهشخودگراسهدردوراندانشجوییاشدارد.موضوعاینپروژهالگوی
راهراهگورخرهاوارتباطشانبارفتارآنهابود.گراسهمیخواستببیندآیامیان
اینالگوهاوشخصیتگورخرهارابطهایوجودداردیانه.اماچنینرابطهایبه
دستنیامد.میگوید»منمیانالگویاینراهراههاوشخصیتگورخرهاهیچ

danslestesticulesdedarwin.blogspot.com 1. به آدرس



بخش 1

تکامل در لباس مبدل

بهگفتهتیودوسیوسدوبژانسکی1،ژنتیکدانبرجسته،
»هیچچیزدرزیستشناسیمعنایینداردمگردرپرتو
تکامل.«اماگاهی،هنگامیکهمسائلموردبررسیدر
لبهپژوهشعلمیقراردارند،پرتوتکاملسایههاییروی
میکند. دشوار را معنایشان فهمیدن که میاندازد آنها

1. Theodosius Dobzhansky (1900-1975)
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آلت نرینه کفتار ماده

چراگاوهایمادهشاخدارند؟چرامادهبیشترآنتیلوپهایکوچکشاخ
ندارند؟چرامردهاپستاندارند؟چراکفتارمادهکلیتوریسیداردکهبرای
چشمغیرمسلح،قابلتمییزازپنیسکفتارنرنیست؟بهبیانکلیتر،پرسش
ایناست:چرابعضیویژگیهایریختیکهظاهراًکارکردشانمختصیکی
ازدوجنساستدرجنسدیگرنیزوجوددارد؟پستانمثالخوبیاست:
درزنانبهکارشیردادننوزادمیآید،مجاریشیردرآنبههممیرسند
وسطحمشترکیمیاندهاننوزادوغددپستانیمادرفراهممیکند.اما
کارکردشدرمردانروشننیست:فایدهداشتنیکجفتپستانچیست
اگرقرارنیستنوزادیباآنهاتغذیهشود؟شایدبایددرپاسخصرفاًبگوییم

»چراکهنه؟آیاهرچیزیبایدکارکردیداشتهباشد؟«
ازمیانقانونهاییکهبرتکاملجاندارانحاکماند،انتخابطبیعیاز
همهقدرتمندتراست.قدرتانتخابطبیعی،همانطورکهدرادامهخواهیم
دید،بهویژهدرعلفزاربزرگآفریقا)ساوانا(بسیارمشهوداست.اگرفردی
امتیازیابرتریکوچکینسبتبهدیگریداشتهباشد،فرزندانبیشتریتولید
خواهدکرد.اگراینفرزندانهمانامتیازرابهارثببرندوآنرابهنسل
بعدمنتقلکنند،زادگانفردممتازسرانجامبرکلخزانهژنیآنگونهغالب
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خواهندشد،درحالیکهزادگانرقیبسابقشبهفراموشیتکاملیسپرده
البتهروایتسادهشدهچیزیاستکهدرطبیعتروی این خواهندشد.
میدهد:درجهانواقعیهرگزبهاینسرراستینیست.امابرایشرحو

توضیحایننظریه،اجازهدهیدبهتکاملپستانبازگردیم.
فرضکنیددرابتداتماممردانسینههاییتختوبیپستانداشتند.
فرومونی که میشود ظاهر پستان جفت یک با مردی روز، یک سپس،
مستکنندهولذتبخشمنتشرمیکند.اینبورویزنانیکهبااوروبهرو
میشوندچنانتأثیرفریبندهایداردکهاونسبتبهرقیبانبیپستانشپدر
بچههای50درصدبیشتریمیشود.1چنانچهپستانهایمحرکجنسیاو
ارثیباشند،فرزندانحاصلازاینفردجهشیافتهخوشبختنیزخواهند
توانست50درصدفرزندانبیشتریداشتهباشندوآنهانیزبهنوبهخود50
درصدنتیجههایبیشتریبرایفردجهشیافتهنخستینتولیدخواهندکرد
واینرونددرطولنسلهاادامهخواهدیافت.پسازپنجقرن،یابیست
نسلبیستوپنجساله،زادگانآنانسان»پستانفروموندار«3325برابر
)1/5بهتوان20(نوعسینهتختخواهندبود:تفاوتیچشمگیر.تاوقتیکه
ارثیباشد،حتیکوچکترینبرتریدرتعدادفرزندانانعکاسبزرگیدر
طولنسلهاخواهدداشت.تفاوتهایکوچکرویهمانباشتهمیشوند،
ودراینمورد،سرانجامبهپیدایشجمعیتیانسانیخواهندانجامیدکهدر

آنتماممردانمجهزبهپستانباشند.
باید احتماالً باشد داشته وجود اندامی اگر جهان، به نگاه این در
ایندلیلاستکه به تنها بهنظرمیرسد کارکردیداشتهباشد.اگرزائد
ماهنوزکارکردشراکشفنکردهایم.زیستشناسانیکهچنینطرزفکری
دارندممکناستپیشنهادکنندکهزنانمردانیکهپستاندارندرابهمردانی
کهپستانندارندترجیحمیدهند.یاممکناستکارکردیاجتماعیبرای

1. یک و نیم برابر
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آنپیشنهادکنند:میدانیمکهدرمادرانهنگامیکهنوزادپستانرامیمکد
موجیازهورموناکسیتوسیندرخونآزادمیشودکهاحساستندرستیو
همبستگیاجتماعیراافزایشمیدهدوتصورمیشودفرایندتشکیلپیوند
میانمادرونوزادراتقویتمیکند.بهعبارتدیگر،شیردادنبیشتربهمعنای
عشقوعالقهبیشتربهنوزادیاستکهدرنتیجهشانسبقایبیشتریدارد
کهاینخودبهمعنایبچههایبیشتراست.اینتبیینهاوتبیینهایدیگری
ازایندستازاینباورریشهمیگیرندکههرچیزیبهدلیلیوجوددارد.

تکاملی سناریوهای که است باور این بر دیگری فکری مکتب اما
امکانپذیریوجوددارندکهدرآنهاپستانکنراصالًهیچکاربردعملی
ندارد.تمامرویانهایانساندرابتدامادهاند:جنسمادهشکلپایهایاست
کهجنسنرخودراازآنمتمایزمیکند.نخستینهورمونهاینردرهفته
هشتمآبستنیظاهرمیشوند.بهعبارتدیگر،رویاننرناگزیراستاندامهای
نرینهاشراباموادیکهدراختیارداردبسازدکهتاپیشازآنمادینهبودند.
ازآنجاکهپستانکهاازهفتهششموجوددارند،رویاننرنیزآنهاراحفظ
میکند.درایننقطهمیتوانمنطقراوارونهکرد:هرویژگیمنحصراًنرینه
یکویژگیافزودهاستکهبهسختیبهوسیلهافزایشچشمگیرتستوسترون
وانفجارناگهانیهورمونهایجنسینرینهیاآندروژنهاایجادشدهاست.
اگریکویژگیمادینهباقیبماند،وبایکویژگینرینهتداخلینداشتهباشد
وفردنررادرموضعضعفقرارندهد،بهجایخودباقیخواهدماند.

با و بزند، رادور اینمحدودیت انتخابسختگیرانهمیتواند البته
شدتنربدونپستانکرابهحریفپستانکدارشترجیحدهد.اماازآنجا
کهبهوضوحاینطورنیست،هیچدلیلینداردکهآنهاراازدستبدهیم.
شناختعواملمنجربهپیدایشویژگیهاییکهنامربوطبهنظرمیرسند
یکیازچالشهایزیستشناساناست.اجازهدهیددراینجادومثالدیگر
ازایندسترابررسیکنیمکههردومربوطبهساواناهستند:کلیتوریس

پنیسمانندکفتارمادهوشاخگاومیشماده.




