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چکیده
تلفیق تکاملى گسترشیافته نظریهای است که برای افزایش قدرت تبیینى نظریهی تلفیق تکاملى در مقابل
پیچیدهگىهای تکاملى از یک سو و از دیگر سو توان ارائهی تبیین دربارهی کشفیات جدید در
زیستشناسى تکاملى پیشنهاد شده است .این نظریه در دو بخش مطرح شده که در بخش نخست نیاز
به بازنگری و ضرورت گسترش در چارچوبهای مفهومى حاکم بر این نظریه را دادهاست .بازنگری
چارچوبهای مفهومى شامل حذف اصل دگمای مرکزی و تعدیل در صورتبندی نظریهی ژنمحوری
مىشود .در بخش دوم ضرورت گسترش در دو نوع تفکر غالب در مبانى نظریهی تلفیق تکاملى مطرح
شدهاست :گسترش تفکر تکامل محور به تفکر تکامل-تکوین محور و پذیرش علیت متقابل بجای
علیت یکطرفه .مىتوان با بررسى مهمترین پیشفرضها و ادعاهای این نظریهی جدید ،برخى از
استعاره ها ،تمثیلها و تعابیر مهم آن را برای تبیین این نظریه معرفى کرد .اینکه این نظریهی جدید تا چه
حد مىتواند مورد پذیرش قرار گیرد بستگى به آن دارد که بنیانگذاران آن از «قابلیت گسترشپذیری» چه
تعریفى در سر داشته و بیشتر آن را در کدام قسمت اجزای نظریهی تلفیق تکاملى الزم مىبینند.
کلیدواژهها :تلفیق تکاملى ،تلفیق تکاملى گسترشیافته ،گسترشپذیری ،علیت متقابل،
چارچوبهای مفهومى.
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 .9تاریخ وصول9311/6/22 :؛ تاریخ تصویب9311/6/39 :
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مقدمه
کشف مجدد نظریهی وراثت مندلى در سال  9111توسط دوریس ،اختالفنظر میان
قائلین به تکامل پرشى و تکامل تدریجى در طى دهههای  9121و  ،9131ابداع نظریهی
تلفیقى در دهههای  9131و  9121توسط فیشر ،هالدین و رایت از جمله تحوالت مهم
تاریخ تکامل است .در این میان نظریهی تلفیق تکاملى همراه با انتشار کتاب ژنتيک و
منشاء گونهها ،حمایت استداللهای نظری موجود در آن با مدارک آزمایشگاهى ،کشف
دی ان آ توسط واتسون و کریک در سال  ،9193یکهتاز عرصهی تکامل شد .بر این مبنا
«تلفیق تکاملى» نظریهای است که ادعا شده توانسته بدون هیچ بازنگری عمدهای در
برابر تمام حمالتى که در پنجاه سال گذشته علیه آن صورت گرفته مقاومت کند و درنتیجه
برای دستوپنجه نرم کردن با تمام مسائل احتمالى پیشرو در زیستشناسى تکاملى

بهقدر کافى جامع است 9.نیز کسانى چون سونسون ادعا مىکنند که« :تلفیق مدرن بهطور
مداوم در حال تکمیلشدن و تطبیقیافتن است و از این لحاظ یک برنامهی کار
انعطافپذیر است که از چند اقدام برای جایگزینشدن توسط برنامههای دیگر جان
سالم به در بردهاست».

2

اما دیری نگذشت که زمزمههایى در باب ناکافىبودن ،جامعنبودن نظریهی تلفیق
تکاملى و یا لزوم بازنگری در آن و حتى در مواردی جایگزینى آن با نظریههای رقیب
توسط برخى از دانشمندان طراز اول زیستشناسى تکاملى به گوش رسید .اظهارنظرهای
زیر نمونهای از این دست است« :بازنگری این مفاهیم مبنایى داللت بر آن دارد که تلفیق
تکاملى دیگر قابل اعتماد نیست و یک تلفیق پستمدرن جایگزین آن خواهد شد».

3

______________________________________________________
 .9میر ،ارنست .چه چيزی زیستشناسى را بىهمتا مىسازد؟ ترجمه کاوه فیضاللهى ،انتشارات جهاد
دانشگاهى مشهد9311 ،ش ،ص.939
2. Svensson I. Erik, On Reciprocal Causation in the Evolutionary
Process, 2018, p.1.
3. Koonin EV., “Darwinian Evolution in the Light of Genomics. Nucleic
Acids”, Nucleic Acids Res, 37, 2009, p.2.
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و همچنین« :یافتههای تجربى در اپىژنتیک و حوزههای مربوطه در پژوهشهای
زیستى نشان مىدهد که نظریهی تلفیق تکاملى(نئو-داروینیسم) به یک گسترش یا
جایگزینى نیاز دارد .احتمال جایگزینى بیش از گسترش است».

9

بر این اساس نظریهای که به تلفیق تکاملى گسترشیافته شهرت دارد و بهاختصار

 EES2نامیده مىشود ،پیشنهاد شدهاست .حامیان این نظریهی مدعىاند که نظریهی

تلفیقى در تبیین یافتههای جدید زیستشناسى و مباحثى همچون وراثت اپىژنتیکى،3

انتقال افقى ژن ،2تکا-تکو ،9علیت متقابل ،ژنومیکس ،6آشیان سازی ،7تکاملپذیری،1
ِ

انعطافپذیری فنوتیپى ،1وراثت شامل 91مستلزم یک گسترش است .تأکید بر این
گسترش بیشتر در چارچوب مفهومى حاکم بر نظریهی تلفیق تکاملى است .اگرچه هدف
از این مقاله بیشتر معرفى  EESاست ،اما در قسمت بحث به ادعاهای  EESپرداخته
خواهد شد و با رویکرد ایضاح مفهومى لفظ گسترشیافتگى سعى مىشود نشان داده
شود که پیشنهاد دهندگان این نظریه با چه چالشى ممکن است مواجه شوند.
تعریف EES
ً
هرکدام از حامیان  EESسعى کردهاند تعریفى از آن ارائه کنند که تقریبا تعاریف دادهشده
همپوشانى زیادی با یکدیگر دارند .مىتوان تعریف فشردهشدهی زیر را از مجموع
______________________________________________________
1. Noble, Denis, “Evolution beyond neo-Darwinism: a New Conceptual
framework”, The Journal of Experimental Biology, Published by The
Company of Biologists Ltd, 218, 2015, pp.7-13.
2. Extended Evolutionary Synthesis
3. Epigenetic inheritance
4. Horizontal gene transfer
5. Evo-devo
6. Genomics
7. Niche construction
8. evolvability
9. Phenotypic Plasticity
10. Inclusive inheritance
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تعاریف داده شده ارائه داد :نظریهای که به دنبال وحدتبخشى نظریههای تکاملى در

مورد ژنها و فرمهاست 9و بهعنوان چارچوب نظری پیشنهاد شدهاست که نظامى
چندقطبى از عوامل و روابط على در فرایندهای تکاملى را شامل شده و در تفسیرهایى که
از نقش برخى از عناصر ارائه مىدهد و نیز در تجمیع مؤلفههای جدیدی نظیر فرآیندهای

سازندهی تکوین ،مکانیسمهای وراثتى چندگانه ،2آشیان گزینى متقابل 3با  ESفرق

مىکند 2و پیشفرض مىگیرد که تکوین نقشى سازنده دارد ،انتخاب طبیعى تنها روشى
ً
نیست که تنوع جمعیتها را تغییر مىدهد ،علیت صرفا یکجهته نیست و بجای یک
سازوکار وراثت منفرد مدلهای متنوعى از وراثت بین نسلها وجود دارد.

9

تاریخچهی EES
اولین زمزمهی لزوم بازنگری نظریهی تلفیقى از اواسط دههی  9191با پژوهش
وادینگتون در مورد ژنتیک و اپىژنتیک شروع شد و از این لحاظ مىتوان دو مرحلهی
تاریخى برای تکوین  EESدر نظر گرفت که در مرحلهی اول تالشها پراکنده بوده و تا
اوایل قرن بیستم طول کشید ولى در مرحلهی دوم پس از قرن بیستم تاکنون تالشهای
جمعى برای گسترشیافتگى شکل گرفتهاست .در مرحلهی اول چندین تلفیق پیشنهاد شد
که عبارتاند از:
 .1تلفیق گسترشیافتهای که توسط وادینگتون ،زیستشناس انگلیسى پیشنهاد
______________________________________________________
1. Pigliucci, M., “Do We Need an Extended Evolutionary Synthesis?”,
Evolution, 61, 2007, pp.2743–2749.
2. multiple inheritance mechanisms
3. niche reciprocity
4. Muller GB., “Why an Extended Evolutionary Synthesis is Necessary”,
Interface Focus, 7, 2017.
5. Laland KN, Uller T, Feldman MW, Sterelny K, Mu¨ller GB, Moczek
A, Jablonka E, Odling-Smee J., The Extended Evolutionary Synthesis: its
Structure, Assumptions, and Predictions, 2015.
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شده و بر مبنای پژوهشهایى بود که او در مورد ژنتیک و اپىژنتیک در دههی 1191
انجام داده بود.
 .2تلفیق گسترشیافتهای که بهوسیلهی جانورشناس استرالیایى ،ریدلى بر اساس
مطالعاتش در تکاملپذیری پیشنهاد شد.
 .3تلفیق گسترشیافتهای که توسط جى .دی .وایت در مورد لزوم گسترش تلفیق
تکاملى در سال  1191پیشنهاد شد که البته بر پژوهشهایى که روی گونهزایى کرد استوار
بود.
 .4تلفیق گسترشیافتهای که دیرینهشناس آمریکایى جىگولد به همراه الدرج در
دههی  1111پیشنهاد دادند .این تلفیق مبتنى بر ایدهی آنها در مورد تعادلهای منقطع و
نیز نقش انتخاب گونهها در شکلگیری الگوهای بزرگمقیاس تکاملى بوده و همچنین
بررسى تأثیر انتخاب طبیعى بر روی سطوح چندگانه که از ژنها بهسوی گونهها گسترش

مىیابد .الدرج همچنین در سال  1119کتاب تلفيق ناتمام 9را بر همین اساس نوشت.
کتابى که مدعى ناتمام بودن تلفیق دههی  1141است.
 .9جان اندلر اتولوژیست هم در سال  1111در مورد فرآیندهایى که در تکامل
مورد غفلت قرارگرفتهاند در طى مقالهای بحث کرد.
 .6تلفیق گسترش یافتهای که توسط جمعى از پژوهشگران در مورد
زیستشناسى تکاملى -تکوینى (تکا-تکو) انجام شد و آنها جنینشناسى را با ژنتیک
مولکولى و تکامل ادغام کردند تا بتوانند بفهمند که چگونه انتخاب طبیعى بر روی
فرایندهای تکاملى و هماهنگى عمیق بین ارگانیسمها در سطح ژنهای بسیار

محافظتشده 2عمل مىکند.

ً
تاریخ اخیر نظریهی  EESتقریبا با مقالهای که پیگلوئیچى در سال  2117منتشر

کرد ،آغاز شد .در کنفرانسى که در انستیتو کنراد لورنس برای پژوهشهای شناختى و
______________________________________________________
1. Unfinished Synthesis
2. highly conserved genes
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تکاملى برگزار شد ،مقاالتى ارائه شده و متعاقب آن در سال  2191دستاوردها و
توافقهای کنفرانس و موارد جدید در کتابى تحت عنوان تکامل :تلفيق گسترشیافته

9

منتشر شد .از این لحاظ شاید این کنفرانس را بتوان شبیه کنفرانس  9122و انتشار کتاب

هاکسلى ،تکامل :تلفيق مدرن 2دانست .در این کنفرانس جدید پیشنهاد تلفیقهای
پراکنده در یک تلفیق واحد و در رویکردی نوین به نام  EESتجمیع شد.مانند هر
نظریهای این نظریهی نیز واجد ادعاها ،پیشفرضها ،تعابیر ،مفاهیم و استعاراتى است
که ضمن بیان و توضیح اجمالى آنها اختالف این نظریهی را با نظریهی تلفیق تکاملى
مىتوان ارزیابى کرد.
بیان مهمترین ادعاها ،پیشفرضها و تفسیرهای موجود در EES
الف :مهمترین ادعاها
در سطح آنچه مدافعین  EESمدعى آن هستند اشتراکات زیر وجود دارد:
 .1نیاز نظریهی تلفیقى به گسترشیافتگى
 .2تأکید بر نقش تکوین سازنده و علیت متقابل در تحلیل مفاهیم زیستى.
 .3نقد اصل دگمای مرکزی و حذف نگاه ژنمحوری.
 .1نیاز نظریهی تلفیقی به گسترشیافتگی
کسانى که از  EESدفاع مىکنند براین باورند که نظریهی تلفیق تکاملى به یک گسترش
فراگیر در چارچوبهای مفهومى خود نیاز دارد .این گسترش در چارچوبها دو امکان را
ایجاد مىکند که در نظریهی تلفیق تکاملى وجود ندارد .اول آنکه برای برخى از یافتههای
جدید در زیستشناسى نظیر تکاملپذیری ارگانیسمها تبیینى فراهم مىکند و دوم آنکه
______________________________________________________
1. Evolution: The Extended Synthesiss
2. Evolution: The Modern Synthesis
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تبیینهای بهتر و قدرتمندتری نسبت به نظریهی تلفیقى به دست مىدهد .به همین دلیل
پرسشى در دهههای گذشته توسط تعدادی از زیستشناسان تکاملى مطرحشده که آیا
بعد از نیمقرن اندیشیدن در پرتو نظریهی تلفیقى نیازی به بازنگری و بهروزرسانى
چارچوبهای مفهومى آن احساس نشدهاست؟ از جملهی این افراد پیگلوئیچى است که
ضمن تأکید بر نیاز بر چنین گسترشى در چارچوب مفهومى تلفیق تکاملى معتقد است
که« :بهطور خاص مىتوانیم استدالل خودمان را برای نیاز به  ESSبهوسیلهی
مطرحکردن دستهای از پرسشهایى در  ESاحساس کنیم که  ESیا جوابى جزئى برای
ً
آنها دارد و یا آنکه اصال پاسخى برای آنها ندارد .برای نمونه آنکه تکوین چه نقشهای
على در تکامل بازی مىکند؟»

9

مدافعین نظریهی تلفیق گسترشیافته معتقدند یکى از مهمترین ضرورتهای

گسترشدادن نظریهی تلفیقى که از آن به تلفیق مدرن ( 2)MSو یا تفسیر سنتى 3هم یاد
ً
مىکنند ،ارتقای توان تبیینى آن است .به بیان آنها عمدتا این ضرورت به خاطر موارد زیر
به وجود آمدهاست:

 اهمیت یافتن بالقوهی مفاهیم تکاملى جدید به دلیل پیشرفتها در زیستشناسىمانند انتقال افقى ژن.
 تأکید روی نقش محیط بر ارگانیسم در تبیینهای تکاملى و زیستى وجایگزینکردن نگاه زیستبومى محور و زیستشناسى سیستمى محور بجای نگاه ژن
محور.
 نشاندادن نقش علیت متقابل در تحلیل ساختارهای ارگانیسم و واکنشهایمحیط-ارگانیسم و برعکس.
______________________________________________________
1. Pigliucci, Massimo, An Extended Synthesis for Evolutionary Biology,
Departments of Ecology and Evolution and of Philosophy, Stony Brook
University, Stony Brook, New York, USA, 2009.
2. Modern Synthesis
3. Traditional interpretation
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 اصالح محدودیتهای چارچوبى موجود در نظریهی تلفیقى مانند طرد اصلژنمحوری.

پیگلوئیچى و مولر 9نموداری را برای نشاندادن مرز بین سه نظریهی مهم تکاملى و

نیز مهمترین حوزههای اختصاصى  EESطراحى کردهاند که نوبل سعى کرده با جدا
کردن سه حوزه ،اختالف اصلى تلفیق تکاملى (نئو داروینیسم) را با تلفیق گسترشیافته

نشان دهد 2.این نمودار یکى از مهمترین مدلهای بکارگرفتهشده در بیان تمایزات سه
نظریهی مهم تکاملى است .مطابق این نمودار مدافعین  EESشماری از پدیدارهای
زیستى را فهرست مىکنند که در حوزهی پژوهش و مطالعات این نظریهی وجود دارد،
مانند تکا-تکو که در  ESمشاهده نمىشوند .بنابراین نمودار  EESیک نظریهی تکاملى
داروینستى است.

 .2تأکید بر نقش علیت متقابل و تکوین سازنده در تحلیل مفاهیم زیستی
مدافعین  EESمعتقدند که در تبیینهای تکاملى بایستى این دو مفهوم جایگزین ژن و
علیت یکطرفه شوند .یعنى بهجای ژنمحوری از تکوینمحوری و بهجای علیت از پایین
______________________________________________________
1. Pigliucci, Massimo and Müller, Gred, B. Evolution, the Extended
Synthesis, M.I.T press, Cambridge, 2010.
2. Noble, Denis, “Evolution beyond neo-Darwinism: a New Conceptual
Framework”, Published by The Company of Biologists Ltd, The Journal
of Experimental Biology, 218, 2015, pp.7-13.
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به باال از علیت متقابل سخن گفت که شامل علیت از پایین به باال و برعکس و علیت از
داخل ارگانیسم به بیرون و برعکس است.
الف .تکوین سازنده :این مفهوم اشاره به توانایى ارگانیزم برای شکلدادن به مسیر
ً
تکوین خود دارد که دائما با پاسخدادن به تغییر وضعیتهای داخلى و خارجى محیط
همراه است 9.تکوین سازنده واسطهای بین سه عامل شرایط وابسته به بیان ژنى،

ویژگىهای فیزیکى سلولها و بافتها و رفتارهای اکتشافى سیستمهای فیزیولوژیکال

2

است .رفتارهای اکتشافى برای واکنشهای کارکردی با تنوع در سطح باال هستند که
بهوسیلهی هیچ پیشا انتخابى برنامهریزی نشدهاند .برای مثال شکل سیستمهای چرخشى
در بافتها و اجزای بدن مطابق اکسیژنى که نیاز دارند متعین مىشوند تا اینکه بخواهند
از قبل به صورت ژنتیکى برنامهریزی شوند .همچنین شکل کل سلول توسط ساختار
دیوارهی آن تعیین مىشود که بهعنوان اسکلت سلولى شناخته مىشود .فرایندهای
اکتشافى که در طول تکوین همهجانبه بوده ،عوامل قدرتمند ساخت فنوتیپ هستند ،زیرا
پاسخهای کارکردی بسیار متنوعى را فراهم مىکنند که نباید آنها را به حساب انتخاب از
ً
قبل گذاشت .تکوین سازنده ،پیشفرض یک نگاشت نسبتا ساده بین ژنوتیپ و فنوتیپ را
نمىپذیرد و هیچ امتیاز على به ژنها در تکوین فرد زیستى اختصاص نمىدهد.
سازندگى تکوینى همچنین از طریق خواص فیزیکى سلولها و بافتها و رفتار اکتشافى
در میان سیستمهای میکروتوبوالر ،عصبى ،عضالنى و عروقى نیز صورت مىگیرد .به
بیان مولر  EESبرخالف  ESشامل مؤلفههای تکوینى مانند انعطافپذیری تکوینى،
سوگیری تکوینى و تکوین سازنده است که باعث مىشوند در  EESبه ژنها نقش
اختصاصى مانند برنامه یا بلوپرینت داده نشود و لذا بهجای یک نقش برنامهریزیشده،
______________________________________________________
1. Hallgrımsson B, Hall BK., Epigenetics. Linking genotype and
Phenotype in Development and Evolution, Berkeley, CA, University of
California Press, 2011.
2. Exploratory behavior of physiological systems
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نقشى تکوینى برای فرایندهای تکاملى در نظر گرفته مىشود 9.بر اساس همین مفهوم

تکوین سازنده موژک نشان مىدهد که استعارههای «طرح»« ،2برنامه» یا

«دستورالعمل» 3ژنتیکى در متون تکاملى زیستشناسى به طرز گستردهای باقى ماندند و
هرگز وارد  EESنشدند.

2

ب :علیت متقابل :تلفیق تکاملى گسترشیافته ،دیدگاهى را ترویج مىکند که در
ً
آن علیت در سیستمهای زیستى ذاتا متقابل است .علیت متقابل شامل این ایده است که
ارگانیسم در حال تکوین نه تنها محصول ،بلکه همچنین علت تکامل است .اصطالح
علیت متقابل به سادگى به این معنى است که فرآیند  Aیک علت فرآیند  Bاست و به
همین ترتیب فرآیند  Bعلت فرایند  Aاست و این بازخورد بهطور بالقوه در زنجیرههای
على تکرار مىشود.

همچنان که از نمودار فوق پیداست ،محیط از طریق انتخاب طبیعى و
انعطافپذیری تکوینى بر ارگانیسم تأثیر مىگذارد و ارگانیسم هم از طریق آشیانسازی و
______________________________________________________
1. Muller GB., Why an Extended Evolutionary Synthesis is Necessary,
2017.
2. blueprint
3. instructions
4. Moczek, p. Armin, “the Nature of Nurture and the Future of Evodevo:
Toward a Theory of Developmental Evolution”, Integrative and
Comparative Biology, 52(1), 2012, pp.108-119.
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سوداری تکوینى بر محیط اثر دارد .جمعیت ارگانیسمها بهعنوان گیرندههای منفعل
فشارهای انتخاب خارجى محسوب نمىشوند ،بلکه از طریق شکلهای مختلف
آشیانسازی ،محیطهایى را فعال مىکنند تا شرایط انتخابى نسلهای بعد را تغییر دهند.
جهات و پیکانهای على در انتخاب طبیعى و آشیانسازی ،مدلهایى از فرایندهای
علیت متقابل در تکامل هستند .برخى چون داوکینز در دیدگاه سنتى مواردی مانند
آشیانسازی را بهعنوان فنوتیپ گسترشیافته مىنامند که بهطور مؤثر باعث تبدیل
پدیدههای به لحاظ على متقابل به علیت یکطرفه مىشود EES .اعتقاد به علیت متقابل
را یک ویژگى معمول و شاید حتى جهانى از سیستمهای در حال تحول و تکوین مىداند
که ویژگى منشاء تکوین و نمو تنوع فنوتیپى است و تکامل آن را در پاسخ به ویژگىهای
متغیر محیط نشان مىدهد.
 .3نقد اصل دگمای مرکزی و نظریهی ژنمحوری
مفهوم ژن و ایدهی ژنمحوری از طرف دانشمندان بسیاری در زیستشناسى تکاملى
مورد انتقاد قرار گرفتهاست که از جملهی آنها مىتوان به مقاالتى در این باب از دوپره،
کلر ،نوبل و میر اشاره کرد و برخى از این مقاالت در پایان مقاله (منابع) معرفى شدهاند.
منتقدین معتقدند که مفهوم ژن تغییر کرده و هنوز هم در حال تغییر است ،بنابراین از چه
نسخهای برای ژن باید استفاده کرد؟ همچنین ژن را مىتوان به دو مفهوم ژن مندلى و ژن
مولکولى تقسیم کرد .همیشه بین تعریف اصلى از ژن بهعنوان یک فنوتیپ گسترشیافته و
قابل وراثت تحت قوانین مندلى و تعریف زیستى -مولکولى ژن بهعنوان یک الگو برای
یک پروتئین خاص ،تفاوت وجود داشتهاست .نوبل اصل دگمای مرکزی را ناکامل و

نادرست مىپندارد 9.همچنین او وجود این اصل را مانع تحقق علیت متقابل یا علیت از
باال به پایین در یک ارگانیسم مىداند .اصل دگمای مرکزی که از آن با عناوینى نظیر
______________________________________________________
1. Noble, “Evolution beyond neo-Darwinism: a New Conceptual
Framework”, p.10.
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«دعوی همیشه صادق» و «اصلىترین و مرکزیترین اصل در زیستشناسى» یادشده
است 9و آنکه« :اطالعات ژنتیکى از دی ان آ به آر ان آ و سپس به پروتئین منتقل مىشوند
اما این به امر به شکل وارونه صادق نیست؛ یعنى امکان ندارد اطالعات از پروتئین به دی
ان آ یا دیگر مواد ژنتیکى منتقل شود».

ً
و همچنین میر معتقد است که« :نهایتا با زیستشناسى مولکولى نشان دادهشده که

هیچ اطالعاتى را نمىتوان از پروتئینها به اسیدهای نوکلئیک سلولهای جنسى منتقل
ً
کرد و به عبارت دیگر وراثت صفات اکتسابى رخ نمىدهد .این موضوع اصطالحا دگمای
اصلى زیستشناسى مولکولى است».

2

ا ین در حالى است که نوبل بنابر ده اصلى که در تبیین دیدگاه سیستمى خود در
زیستشناسى بیان مىدارد مستقیم این ادعای اصل دگمای مرکزی را رد مىکند« :انتقال
اطالعات یک جهته و به یک روش نیست .دی ان آ شالودهی انتقال وراثت نیست».

3

ب :مهمترین پیشفرضها در EES
مدافعین تز گسترشیافتگى ،که اغلب آنها در نوشتن مقاله معروف سال  2199مشارکت
داشتند ،مهمترین پیشفرضهای آن را اینگونه بیان مىکنند:

2

 .9علیت متقابل در ارگانیسمها وجود دارد .فرایندهای تکوینى درحالىکه در میان
آشیانسازی و سوداری تکوینى ،عمل مىکنند با انتخاب طبیعى در مسئول بودن برای
______________________________________________________
 .9روزنبرگ .آلگزاندر ،مک شى .دانیل دبیلو ،درآمدی معاصر بر فلسفهی زیستشناسى ،ترجمه پریسا صادقیه،
انتشارات پیام امروز9312 ،ش.
 .2میر ،ارنست ،چه چيزی زیستشناسى را بىهمتا مىسازد؟ ،ص.933
3. Noble D., “Claude Bernard, the first Systems Biologist, and the future
of Physiology”, Experimental Physiology, 93, 2008, pp.16-26.
4. Laland KN, Uller T, Feldman MW, Sterelny K, Mu¨ller GB, Moczek
A, Jablonka E, Odling-Smee J., The Extended Evolutionary Synthesis: its
Structure, Assumptions, and Predictions”, 2015, p.4.
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جهت و نرخ تکامل و تکمیل کنش محیط -ارگانیسم مشارکت دارند.
 .2وراثت که در  ESدر احاطهی ژنها بود به وراثت اپىژنتیکى ،فیزیولوژیکال،
بومزیستى ،اجتماعى و فرهنگى گسترش مىیابد که وراثت شامل نام دارد .خصیصههای
اکتسابى مىتوانند بهوسیلهی اخذ تنوعات فنوتیپى براثر تکامل نقشهای تکاملى بازی
کنند ،درحالىکه محیطها را تغییر مىدهند و در به ارث رسیدن مشارکت دارند.
 .3سوداری تکوینى که از جهشهای غیر شانسى یا انباشتهای فنوتیپى نتیجه
مىشود ،چنین معنى مىدهد که برخى تنوعات فنوتیپى احتمال وقوع بیشتری نسبت به
بقیه دارند .سیستمهای تکوینى بهخوبى پاسخها و واکنشهای فنوتیپى کارکردی را به
جهشها یا القائات محیطى تسهیل مىکنند و باعث تنوع فنوتیپى غیر شانسى مىشوند.
 .2تنوعات با تأثیر بزرگ (پرش) امکانپذیر است که به تغییر سریع تکامل کمک
مىکند .پرشها مىتوانند هم بهواسطهی جهشها در ژنهای کنترل تنظیمى اصلى که در
بافت یا ماژول بیان مىشوند یا در روش خاص تقسیم شدن ژنى 9اتفاق بیافتند و هم

مىتوانند بهوسیله تأثیرات آستانهای غیرخطى ،اتفاق بیافتد.
 .9سیستمهای تکوینى مىتوانند تنوع سازشگر را تسهیل کنند و محیطهای
انتخابگر را تغییر دهند .تکامل بهعنوان یک تغییر انتقال بین نسلى در توزیع
خصیصههای قابل وراثت یک جمعیت تعریف مىشود .اهمیت قابل توجهى برای فرایند
تکاملپذیری و وراثت وجود دارد.
 .6فرایندهای تکاملى اضافهشده شامل سوداری تکوینى ،وراثت بومزیستى به تبیین
الگوهای تکاملى کالن کمک مىکنند و در تکاملپذیری موجودات نقش دارند.
ج :مهمترین تفسیرها
نظریه  EESمدعى است که در مورد تفسیرها در موارد زیر تفاوتهای عمده با ES
______________________________________________________
1. compartment-speciﬁc manner
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دارد.

9

 .9در  ESتغییر ژنتیکى علت است و مقدم بر تغییر فنوتیپى است ،اما در EES
همسازیها و انطباقهای فنوتیپى در تکامل سازشى مىتواند بر تغییرات ژنتیکى مقدم
باشد.
 .2جهشهای ژنتیکى و از این رو نوآوری فنوتیپى ،در این که در چه جهتى اتفاق
ً
بیفتند به باور قائلین به  ESتصادفى و معموال خنثى هستند یا آنکه فایده آن چنانى
ندارند ،این در حالى است که در  EESتنوعات در نوآوری فنوتیپى بهتناوب مىتوانند
جهتدار و کارکردی باشند.
 .3جهشهای ایزوله در  ESنوآوری در فنوتیپ را تولید مىکنند و در یک فرد منفرد
اتفاق خواهند افتاد ،این در حالى است که در  EESپیامدهای تکاملى در افراد چندگانه
به صورت فرکانسى و وابسته به محیط تولید خواهند شد.
ً
 .2در  ESتکامل سازشى معموال محصولى در میان انتخاب جهشها با تأثیرات
کوچک است حال آنکه در  EESفنوتیپهای که بهطور برجستهایى متفاوتاند مىتوانند
هم از طریق جهش در ژنهایى که در یک بافت ویژه کنترل عامل تنظیم ژنى است اتفاق
بیفتند و هم مىتوانند در میان تنوع تسهیلشده اتفاق بیفتند.
 .9در  ESتکامل مکرر در جمعیتهای منزوی منجر به انتخاب همگرا مىشود،
حال آنکه در جمعیتهای منزوی شاید منجر به تکامل همگرا شود و یا شاید به سوگیری
تکوینى ختم شود.
 .6در  ESتنوعات سازشى بهواسطهی انتخاب تکثیر مىشوند حال آنکه  EESبر
این روایت است که درمجموع برای انتخاب ،تنوعات سازشى در میان القائات محیطى
تکرار شده یا انتقال وراثت غیر ژنتیکى یا انتقال وراثت فرهنگى و یا آموزشى تکثیر
مىشوند.
______________________________________________________
1. Laland KN & el, The Extended Evolutionary Synthesis: its Structure,
Assumptions, and Predictions, p.5.
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 .7تکامل فنوتیپى سریع در تنوع ژنتیکى فراوان احتیاج به انتخاب قوی دارد
درحالىکه مدافعین  EESمعتقدند که تکامل فنوتیپى سریع مىتواند متناوب باشد و از
القائات همزمان و انتخاب تنوعات کارکردی نتیجه شود.
 .1تنوع تاکسونومیک بهواسطهی تنوع در محیطهای انتخابگر در  ESتبیین
مىشود حال آنکه در  EESتنوع تاکسونومیک گاهگاهى بهواسطهی ویژگىهای
سیستمهای تکوینى نظیر تکاملپذیری و محدودیتها نسبت به ویژگىهای محیطى بهتر
تبیین مىشود.
 .1در  ESتنوع قابل ارث بدون هدف است حال آنکه در  EESتنوع قابل ارث به
صورت سیستمى به سمتوسوی تنوعاتى که سازشىاند و با جنبههای موجود از فنوتیپ
جهت مىگیرند ،تجمیع مىشوند.
 .91وضعیتهای محیطى بهوسیلهی ارگانیسمهایى که سیستمى متفاوت از
محیطشان ندارند اصالح مىشوند یا در میان فرایندهایى که از فعالیتهای ارگانیسمى
مستقل هستند ،تغییر مىکنند .حال آنکه در  EESآشیانسازی بهطور سیستمى بهسوی
تغییرات محیطى سو و جهت مىگیرد که بهخوبى تناسب محیط را زیاد مىکنند.
آشنایی با برخی از مفاهیم ،عبارات ،استعارهها و تمثیلهای مهم موجود در EES
این نظریهی نیز مانند هر نظریهی دیگر از تعدادی مفهوم /تعبیر /استعاره و تمثیل برای
بیان منظور خود بهره مىگیرد .در سطح مفاهیم موجود در  EESدو مفهوم «تکوین

سازنده» و «علیت متقابل» کلیدیترین مفاهیم هستند 9که شرح داده شدند .در سطح
تعابیر نیز به مهمترین آنها سوگیری تکوینى ،وراثت شامل ،انعطافپذیری تکوینى،
آشیانسازی ،تکا -تکو(تکامل-تکوین) ،تکاملپذیری ،و اپىژنتیک اشاره مىشود.
______________________________________________________
1. Ibid, p.8.
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سوگیری تکوینی

1

اشاره به جهتگیری در فرایند تکوین موجودات دارد و بیانگر آن است که تنوع فنوتیپى در
ارگانیسمها ممکن است شانسى نبوده و برخى از ویژگىها و خصیصههای موجودات
آسانتر از برخى دیگر تکوین یابند .چنین باوری در تعارض با این فرض در تلفیق
ت کاملى قرار دارد که رفتارهای مبتنى بر انتخاب طبیعى هیچ جهت خاصى ندارند و حتى
جهش ژنتیکى بهطور شانسى اتفاق مىافتد .ماهىهای سیکلید از دریاچهی ماالوی و
دریاچهی تانجانیکا در آفریقای مرکزی (دریاچههای آب شیرین دهانهی آتشفشانى واقع
ً
در کامرون) مثال خوبى در این زمینهاند .محیطزیستى تقریبا مشابه در دو دریاچه باعث
ً
شده که ماهیانى که از دو گونه متفاوت ولى تقریبا نزدیک به هم انتخاب شدهاند ،به
لحاظ فنوتیپى به هم شباهت پیدا کنند .ویژگىهای ذاتى تکوینى ،به نظر مىرسد صفات
ماهیان سیکلید را در مسیرهای خاص کانالیزه مىکند ،به این ترتیب موجب تسهیل
شکلهای موازی در دو دریاچه مىشود .سوگیری تکوینى مىتواند توضیح دهد که چرا
برخى گروههای موجود از برخى موجودات مختلف دیگر بسیار متفاوت هستند .ماهیان
سیکلید بهویژه در تولید گونههای جدید نمونههای خوبىاند که مىتوانند از فرصتهای
زیستمحیطى بهرهبرداری کرده و درنتیجه گونهزایى و سازش را به ارمغان بیاورند.
وراثت شامل
وراثت شامل بیانگر چند سیستم وراثتى در تکامل است و در تقابل با وراثت منحصر به
دی ان آ است .در  EESعالوه بر انتقال توالىهای دی ان آ از نسلى به نسل بعد ،وراثت
اپىژنتیکى ،وراثت از طریق رفتارهای تکوینى ،وراثت زیست -محیطى و وراثت فرهنگى
نیز وجود دارد .به تعبیری دیگر مشابهت بین والدین -زادگان تنها به کمک وراثت ژنتیکى
اتفاق نمىافتد بلکه همچنین والدین گسترهای از منابع تکوینى را که بازسازی و
______________________________________________________
1. Developmental Bias
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آشیانسازی را ممکن مىسازد ،انتقال مىدهند .این گستره تکوینى شامل موادی از قبیل
زیر است:

 )1منابع قبل و بعد لقاح ،9مانند هورمونها
 )2تعامالت رفتاری بین والدین و زادگان مانند مراقبتهای مادری
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 )3تغییرات و اصالحات والدینى
 )4مؤلفههای زیستى و غیر زیستى محیطى مانند انتخاب میزبان و انتقال وراثت
ً
که مستقیما از میان سلولهای جنسى مادر (خط زایشى مادری) یا بهوسیله مریضىها به
نسل بعد انتقال مىیابد.
وراثت از منظر قائلین به  EESفرآیندی تکوینى است و نیروهای تکوینى مىتوانند
روی نرخ و جهت تکامل تأثیرگذار شوند .موجودات زنده شرایط محیطى را که توسط
نسلهای پیشین تغییر کردهاند به ارث مىبرند که به وراثت بومزیستى نیز شناخته
مىشوند .مثال عمدهی آن خرچنگهای منزوی است که از پوسته یا صدف نرمتنان
استفاده مىکنند .وقتى هر خرچنگ بزرگتر مىشود صدف فعلى برای او کوچک
مىشود .لذا خرچنگها در کنار هم جمع شده و صدفهایشان را عوض مىکنند و
هرکدام صدف بزرگتری به ارث مىبرند .این نوع وراثت بومزیستى تولید پویایىهای
تکاملى غیرمعمول مىکنند.
انعطافپذیری تکوینی
انعطافپذیری تکوینى ظرفیت ارگانیسمها برای تکوین فنوتیپهای تغییریافته و یا
حذفشده در واکنش به شرایط متفاوت محیطى است .از دستدادن چشم در ماهیان
غارزی و تغییر رنگ دلفینها در نسل دوم در مواجه با شکارچیان نمونهای از آن است.
انعطافپذیری مىتواند نقش قاطعى در شناسایى این داشته باشد که کدام تنوعات
______________________________________________________
1. post-fertilization
2. maternal care
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ژنتیکى تفاوتهای فنوتیپى متفاوت در لوای شرایط محیطى تولید خواهند کرد و یا
درنتیجهی فشارهای محیطى در میان دامنهی وسیع یا باریکى از ظرفیتهای موجود در
واکنش فنوتیپى یک جمعیت ،کدام واکنش معمول و عادی رخ خواهد داد .انعطافپذیری
تکوینى ،منجر به سازش فنوتیپى مىشود و بنابراین به تنظیماتى از یک ارگانیسم در میان
ً
فرایندهای تکوین در بخشهای تغییریافته ارجاع مىدهد که معموال احتیاجى به جهش
ژنتیکى ندارند .انعطافپذیری را به مثابهی یک علت در نظر مىگیرند و نه بهعنوان نتیجه
و پیامدی از تکامل فنوتیپى .انعطافپذیری نقشهای زیر را در تکامل موجودات ایفاء
مىکند:
-

کلونسازی 9در محیطهای جدید را تسهیل مىکند.

-

در ایجاد تنوعهای خاص و یا تنوع براثر تغیرات دمایى که منجر به انتخاب

شود ،مشارکت دارد.
-

درنهایت ممکن است بر شانس تغییر یافتن 2گونهها و یا بر وقایع گونهزایى

تأثیر داشته باشد.
د :آشیانسازی
آشیانسازی نشان مىدهد موجود زنده در مقابل انتخاب طبیعى منفعل عمل نمىکند
بلکه تکامل خودش را با محیط و دیگر گونهها هماهنگ مىکند و از این لحاظ شامل
مفاهیم مهاجرت ،پراکندگى و انتخاب زیستگاه و همچنین همکاری تکاملى ژن-

فرهنگ 3مىشود .سونسوون معتقد است که در تقابل بین محیط و ارگانیسم ،محیط از
طریق انتخاب طبیعى بر ارگانیسم تأثیر مىگذارد حال آنکه ارگانیسم نیز از طریق
______________________________________________________

1. colonization
2. adaptive peak shift
3. Gene– culture co-evolution
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آشیانسازی بر محیط تأثیر مىنهد 9.در سال  ،2113اسمى ،اللند و فلدمن کتابى را
تحت عنوان آشیانسازی ،فرآیند غفلت شده در تکامل 2منتشر کردند که در آن کتاب

مدلهای ریاضى معادالت مختلف مربوط بین ارگانیسم و محیط را توسعه داده و
استدالل کردند که آشیانسازی مستلزم توجه بیشتر متخصصان زیستشناسى تکاملى
است ،زیرا باید آن را یک فرایند تکاملى در نظر گرفت که اهمیتى برابر انتخاب طبیعى
دارد .در جنگلهای بارانى ،درختان بلند سایبان فضایى متفاوت ایجاد کرده ،نقش
بومزیستى را در مقایسه با قارچها که فضای نور را از طریق سایبان جذب مىکنند اشغال
مىکنند .سگهای آبى با سدسازیهایشان ،محیط را برای صدها ارگانیسم دیگر تغییر
مىدهند .تغییرات محیطى ناشى از آشیانسازی منحصربهفرد منجر به تغییرات فشارهای
انتخابى بر روی یک ارگانیزم مىشود .آشیانسازی پیوندهای مهم بین تکامل زیستى و
فرهنگى را شامل مىشود ،مانند انتخاب بسیاری از ژنهای انسانى در پاسخ کنشهای
فرهنگى که اثرات آن را مىتوان در مدلهای ریاضیاتى نشان داد .آشیانسازی ممکن
است بهعنوان مسیر دیگری از انعطافپذیری در نظر گرفته شود که چگونگى سازگاری
بین ارگانیسم و محیطزیست ارگانیسم را ایجاد مىکند .ماهیت تعامالت بین موجودات
زنده و محیط نشان مىدهد که در یک سطح آشیانسازی مىتواند بهعنوان یک مکانیسم
قوی یا سازندهی مسیرهای کانالیزه در نظر گرفته شود که باعث تکوین ارگانیزم در
محیطهای سخت و حساس شود و در سطح دیگری ،آشیانسازی ممکن است به
طبیعت واکنشپذیر محیطى سیستمهای تکوینى بستگى داشته باشد که سازندگان کنج را
قادر به سنجش ،ارزیابى و سازگاری در محیطهای مختلف مىکند .در تلفیق تکاملى
گسترشیافته ،دیدگاه وسیعتری از علیت تکاملى وجود دارد EES .تشخیص مىدهد که
آشیانسازی جهتگیری تکاملى را بهوسیلهی تغییرات سیستمى انتخاب ،سودار مىکند.
______________________________________________________
1. Svensson I. Erik, On Reciprocal Causation in the Evolutionary
Process, p.4.
2. Niche Construction—the neglected process in evolution
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از این لحاظ  EESنموداری را پیشنهاد مىکند که نقش هرکدام در جای خاص خود
نشان داده شدهاست:

9

تکا-تکو

کارول تکا-تکو را انقالب سوم 2و رابرت یولنوچس ،آن را پنجره سوم بر اساس بومزیستى

سیستم 3نام دادهاند .تکا-تکو درکى علمى-مکانیستى از تکامل را با استفاده از
زیستشناسى مقایسهای و تجربى برای شناسایى اصول تکاملى فراهم مىکند که آن
اصول تفاوتهای فنوتیپى در بین جمعیتها ،گونهها و تاکسونهای باالتر را توضیح
مىدهند .تکا-تکو حوزهای پژوهشى است که در اوایل دههی  9111پدیدار شد .از
آنجایى که قائلین به تکا-تکو فرایند تکوین ارگانیسمها را فرایندی خطى نمىدانند که
ً
صرفا تحت سیطرهی کد و برنامهی ژنتیکى باشد ،بنابراین به روابطى بین ارگانیسم و
______________________________________________________
1. Laland KN & el, The Extended Evolutionary Synthesis: its Structure,
Assumptions, and Predictions, p.8.
2. Carroll. S. B., “Evo-devo and Expanding Evolutionary Synthesis. A
Genetic Theory of Morphological Evolution”, Cell, 134, 2008, pp.25-36.
3. Bruce H. Weber, Extending and Expanding the Darwinian Synthesis:
the Role of Complex Systems Dynamics, Department of Chemistry and
Biochemistry, California State University Fullerton, 2011, p.4.
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محیط باور دارند که منتج از تکا-تکو بوده و در نتیجه مولر مىنویسد:
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 .1آن نوع از تنوع فنوتیپى قابل انتخاب که مىتواند بهوسیلهی سیستم تکوینى
تولید شود نه شانسى است و نه نامحدود؛ بنابراین تنوع قابل انتخاب توسط فرآیند
تکوینى هم مقید و هم تسریع شدهاست .قبل آنکه انتخاب طبیعى بتواند عمل کند،
سیستم تکوین تمایل به راهحلهای قطعىتری دارد و این ویژگى است که از آن به
سوداری تکوین یاد مىشود.
 .2در مورد سیستمهای چند سطحى ،فرآیندهای تکوینى ویژگىهای ضروری را
به نمایش مىگذارند .چنین چرخهی وسیعى از رفتارها در سلولها و بافتهای ارگانیسم
دیده مىشود.
 .3سیستمهای تکوینى با بىثباتى و رفتارهای آستانهای مشخص مىشوند.
زمانى که انتخاب طبیعى بر چنین انواعى از سیستمها تأثیر مىگذارد ،تنوع فنوتیپى را
نتیجه مىدهد که نیازی به آن ندارد که تدریجى یا پیوسته باشد.
بنابراین نظریهی تکا-تکو اجازه مىدهد که به فرایندهایى پرداخته شود که برای
تکامل فنوتیپ ارگانیسمها مسئول هستند و این چیزی است که نظریهی تلفیقى بهشدت
از آن دوری مىگزیند .به همین دلیل درحالىکه برخى همچون لوبیچلر 2معتقدند که

تکا-تکو چالشى معنادار برای نظریهی تلفیقى مدرن به دلیل فقدان فهمى مکانیستى از آن
فراهم مىکند ،کسان دیگری همچون مینلى 3استدالل مىکنند که تکا-تکو حوزهی
______________________________________________________
1. Muller. GB, Why an Extended Evolutionary Synthesis is Necessary,
2017.
2. Laubichler MD, Renn J., “Extended Evolution: a Concetptual
Framework for Integrating Regulatory networks and Niche Construction”,
J. Exp. Zool. B Mol. Dev. Evol, 324, 2015, pp.565–577.
3. Minelli, Alessandro, “Evolutionary Developmental Biology Does Not
Offer a Significant Challenge to the Neo-Darwinian Paradigm”,
Contemporary Debates in Philosophy of Biology, Edited by Francisco. J.
Ayala, Robert. Arp, Willy Black Well Press, 2010.
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پژوهشى در حال توسعه و شکلگیری است که در نظریهی تلفیق تکاملى هم وجود
داشته و اینکه این نظریهی را به خاطر فقدان فهمى مکانیستى از آن مورد انتقاد قرار
دهیم ،امری است که عامهپسند و مد شدهاست.
تکاملپذیری
ظرفیت یک سیستم برای تکامل سازشى ،تکاملپذیری تعریف مىشود و جمعیت
ارگانیسمها فقط تولید تنوع ژنتیکى ندارند ،بلکه همچنین تولید تنوع ژنتیکى سازشى نیز

دارند و از طریق انتخاب طبیعى تکامل مىیابند 9.بهطور تمثیلى تکاملپذیری ارگانیسمها

وابسته به نقشهی ژنوتیپ-فنوتیپى ارگانیسم است و بنابراین تکاملپذیری را مىتوان
برحسب دادههای احتماالتى ریاضیاتى محاسبه کرد.

2

اپیژنتیک
اگرچه بارت معتقد است که حوزهی اپىژنتیک در اوایل دههی  9121با کارهای

وادینگتون آغاز شد 3،اما به بیان دیوید ِهیج دو معنا از اپىژنتیک وجود دارد که اولى
معنای وادینگتونى آن است که فرآیندهای على  -تکوینى بر تعامالت میان ژن و محیط
تأکید مىکند و دومین معنا متعلق به نانى است که اپىژنتیک را برای توصیف سیستمهای
وراثتى سلولى بکار برد که بر توالى دی ان آ استوار نبودند 2.بررسى اپىژنتیک از این

______________________________________________________
1. Colegrave N, Collins S., “Experimental Evolution: Experimental
Evolution and Evolvability”, Heredity, 100 (5), 2008, pp.464–470.
2. Wagner GP, Altenberg L., “Perspective: Complex Adaptations and the
Evolution of Evolvability”, Evolution; International Journal of Organic
Evolution, 50 (3), 1996, pp.967–976.
3. J. HU & R. D. H. Barrett, Epigenetics in Natural Animal Populations,
Redpath Museum and Department of Biology, McGill University,
Montreal, QC, Canada, 2017.
4. Haig, David, “Weismann Rules!”, Biology and Philosophy, vol.22,
2007, pp.415–428.
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جهت برای  EESاهمیت دارد که امکان انتقال وراثت غیر ژنتیکى را ممکن مىسازد و
نظریهی ژنمحوری را به چالش مىکشد .متیالسیون دی ان آ ،تغییرات هیستونى و
ً
تنظیمهای کوچک آر ان آ عمدتا از عواملىاند که اپىژنتیک بر آن استوار است .مطالعات
تجربى و نظری نشان دادهاست که تغییرات اپىژنتیکى مىتوانند هم بهطور مستقل در
انعطافپذیری فنوتیپى مشارکت داشته باشند و هم اینکه نقش واسطه را در
انعطافپذیری به کدهای ژنتیکى داشته باشند .در طول تکامل اپىژنتیک سه نقش اصلى
را در تولید تنوع بازی مىکند:
 .1تنوع ژنتیکى بهوسیلهی جهشهای شانسى به وجود مىآید و مستقل از
تغییرات محیطى است درحالىکه تغییرات اپىژنتیکى ممکن است به علت تغییرات
محیط در برخى شرایط باشد.
 .2تنوع اپىژنتیکى شاید قابل توارث باشد اگرچه درجه و مکانیسم این قابلیت
ً
توارثى کامال هنوز فهمیده نشدهاست.
 .3در شرایط خاصى تنوع اپىژنتیکى این امکان را دارد که بتواند مواد خام و
اولیه را برای تنوع فنوتیپى فراهم کند.
 EESهمچنین شامل دستهای از تمثیلها و استعارههاست که برای بیان اهداف و
منظور خود از آنها بهره مىگیرد که از میان آنها به ذکر چند تمثیل و استعاره برای ایضاح
مطلب اشاره مىشود:
یکى از مهمترین تمثیلهایى که بکار گرفتهشده تا مسیرهای تکوینى ارگانیسم
زیستى (نظیر تکوین سازنده ،سوگیری تکوینى و انعطافپذیری تکوینى) را نشان دهد
نموداری موسوم به چشمانداز تکوینى وادیگنتون است .در این چشمانداز ،زمینه حاوی
کانالها و شیارهایى است که ساچمههایى روی آن قرار دارند .این تمثیل ساختار منعطف
تکوینى را نشان مىدهد که در آن ساچمهها هرکدام مىتوانند در مسیر یکى از شیارها
کانالیزه شده و جهت یابند .وادینگتون از کلمهی کانالیزه برای بیان این نظر استفاده کرد تا
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فرایند تکوینى پیش روی هستومندهای زیستى را بهمانند مجموعهای از امکانهایى که
هرکدام مىتوانند در یکى از درههای کانال چنگال مانند به وقوع بپیوندد نشان دهد.
مطالعات وادینگتون روی مگس میوه به او نقش تغییرات محیطى نظیر دما یا مواد
شیمیایى را بر روی ساختار بال و سینه این حیوان نشان داده بود .در این چشمانداز امکان
این نوع تغییرات در محیط را دستکاری کوچکى در حرکتدادن ساچمهها نمایندگى
مىکند که هر ساچمه مىتواند پس از دستکاری (هل دادن ساچمه همارز تغییر در محیط
مانند تغییر در دما) در یکى از شیارهای کانال (همارز مسیرهای تکوینى) به حرکت
درآید چنانچه از یک ژنوتیپ یکسان فنوتیپ مای متفاوت حاصل شود.

تمثیل نسبیت زیستشناسى 9را نوبل در مقاالت مختلفش پیشنهاد مىکند.

2

ایدهای که بر اساس آن هیچ سطح اختصاصى از علیت وجود ندارد و به بیان نوبل کسانى
چون دوپره ،کارترایت و کلر نیز به این عدم وجود سطح اختصاصى برای علیت اشاره
کردهاند .نوبل مىنویسد« :یکى از اولین تمایزها ،تمایز بین علل فعال و غیرفعال است.
ً
هیچگونه امتیاز خاص على وجود ندارد .در شبکهها ،این لزوما درست است ،و ویژگى
مرکزی آن چیزی است که من نظریهی نسبیت زیستى نامیدهام که در یک زمینهی
______________________________________________________
1. Biological Relativity
 .2از جمله مقاله:
Noble, Denis, “Evolution beyond neo-Darwinism: a New Conceptual
framework”, Published by The Company of Biologists Ltd, The Journal of
Experimental Biology, 218, 2015, pp.7-13.
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ریاضیاتى فرموله شدهاست».
نوبل از کلمهی «نسبیت» در صورتبندی این اصل استفاده مىکند زیرا
ویژگىهای خاصى را با نظریههای نسبیت مقیاس ارائهشده توسط برخى از فیزیکدانان
نظری به اشتراک مىگذارد 9.بین مفهوم مقیاس در فیزیک و مفهوم سطح در

زیستشناسى همبستگى آشکاری وجود دارد .این همبستگى ازآنجا ناشى مىگردد که
در سیستمهای زیستى بزرگشدن ارگانیسمها (و برعکس کوچکشدن آنها) در
مقیاسهایى انجام مىشود که متناسب با مقیاس در سیستمهای فیزیکى مربوط به
آنهاست .نوبل تمثیلى بین مفهوم مقیاس در سیستمهای فیزیکى با مفهوم سطح در
سیستمهای زیستى برقرار مىکند تا بتواند نشان دهد که چگونه برخى از چارچوبهای
نظریهی نسبیت مقیاس و ابزارهای ریاضى مرتبط با آن را برای مقابله با چالشهای
یکپارچگى چندبعدی در زیستشناسى سیستم پیشنهاد کردهاند .نسخهی نوبل از ایدهی
نظریهی نسبیت زیستى این است که در سیستمهای چند سطحى هیچگونه سطح
اختصاصى برای علیت وجود ندارد .به باور نوبل این نظریهی مىتواند تبدیل به یک
نظریهی عمومى نسبیت سطوح شود.
در سطح استعارهها قبل از بیان سه نمونه از مهمترین استعارههای این نظریهی به
نکتهای باید اشاره شود و آن اینکه نوبل معتقد است مفاهیم استعاری چون ژن،
خودخواهى ،کد ،برنامه ،بلوپرینت و کتاب زندگى باید مورد بررسى قرار گیرند که
همگى محصول نگاه ژن محوری و اصل دگمای مرکزیاند و نیز مفاهیم ثانویهای نظیر

همانندساز 2و حامل 3که منتج از مفاهیم اولیه هستند ،بایستى نقد شوند 2.نوبل بجای
______________________________________________________
1. Noble, D., “A Biological Theory of Relativity. No Privileged Level of
Causation”, Journal of the Royal Society Interface Focus, 2, 2012, pp.5574.
2. replicator
3. vehicle
4. Noble, “Evolution beyond neo-Darwinism: a New Conceptual
Framework”, p.7.
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استعارهی کد در  ESاستعارهی الگو ،بجای استعارهی ژن خودخواه ،استعارهی ژن
زندانىشده 9یا ژنهای همکاریکننده ،2بجای استعارهی برنامه که محصول یک تمثیل
بین علوم رایانهای و زیستى است ،استعاره مخلوطى از الگوها و سوئیچها و بجای
استعارهی کتاب زندگى که برای ژنوم بکار مىرود و منبعث از استعارهی ژن خودخواه
است ،استعارهی موسیقى حیات را در کتاب موسيقى حيات پیشنهاد مىدهد.
استعارههایى که در  EESبکار گرفته شدهاست نظیر ژن خسته ،انتقال افقى ژن ،علیت
متقابل ،وراثت گسترشیافته ،وراثت نرم ،شبکهی ژنى ،تنوع تسهیلشده ،موسیقى حیات
درخت حیات ،انتقال عمودی ژن و
ژن خودخواه،
ِ
و غیره در مقابل استعارههایى همچون ِ
علیت از پایین به باال و غیره قرار دارند.

استعارهی ژن خسته
در پژوهشهایى که توسط محققین و پژوهشگران حوزهی علوم زیستى صورت

گرفتهاست (دستکم در مورد پژوهش متفاوت) 3ایدهی انتقال ژن نوعى خاص از ماهیان
دریازی ،پروتئین ضدیخى در ماهى نوع یک ،2به گیاهانى همچون ذرت ،تنباکو و توتون

مورد بررسى قرار گرفته شده بود .چنین ماهیانى این ویژگى را دارند که در دماهای نزدیک
به صفر ،ژنى را در بدن خود بیان مىکنند که منجر به تولید نوعى الکل در بدن آنها شده
______________________________________________________
1. imprisoned
2. co-operative
3. Hightower, Robin, Baden, Cathy, Penzes, Eva, Lund, Peter and
Dunsmuir, “Expression of Antifreeze Proteins in Transgenic Plants”,
Plant Molecular Biology, 17, 1991, pp.1013-1021.
نیز:
Kenward, D. Kimberly, Altschuler. Mitchell, Hildebrand. David and
Davies. L. Peter, “Accumulation of type I Fish Antifreeze Proteins in
Transgenic Tobacco is cold-specific”, Plant Molecular Biology, 23, 1993,
pp.377-385.
4. type I fish antifreeze
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و باعث مىشود بدن این ماهىها در این دما به سرما مقاوم شود .ایده آن بود که همین ژن
را از ژنوم ماهى به ژنوم گیاهانى چون ذرت ،تنباکو و توتون انتقال دهند تا در مقابل افت
دمای ناگهانى ،این گیاهان نیز مقاوم بمانند .این پژوهش را تصور ژنمحوری ضمانت
ً
مىکرد که بر آن حاکم بود؛ اما بعد از چهار نسل مقاومت نسبتا خوب این گیاهان
مشاهده شد که این ژنها در ژنوم این گیاهان دیگر بیان نمىشوند و در واقع این گیاهان
ً
ً
مجددا به دماهای پایین آسیبپذیر شدند .برای بیان این ژن در ژنوم گیاه صرفا حضور ژن
کافى نبوده و به همه ماشینآالت بیان و تنظیم ژنى مانند کوفاکتورهای مربوطه( 9مجموعه
عواملى که در بیان ژن کمک مىکنند) ،افزایندهها( 2دستهای از پروتئینهای خاص که در

واقع کمک مىکنند به این که یک ژن خاص به چه میزان بیان گردد) ،ترمیناتورها

3

(کدهای سهکلمهای روی دی ان آ که به آر ان آ مای پلیمراز پیغام پایان ژن را مىدهند)،

ماتریکس پروتئینى( 2شبکهای از پروتئینها که نقش عوامل فوق را دارند) و آنزیمهای در
ارتباط و در تعامل با ژن مذکور با هم نیاز است .نتیجهای که گرفته شد آن شد که یک ژن
فقط یک بلوک نیست بلکه تحت شبکهی حمایتى قرار دارد که محصول میلیونها سال
تکامل است و مانند یک گروه عمل مىکند .این عدم بیان ژنى را به پدیدهای به نام
خستگى ژنى نسبت دادند و استعارهی ژن خسته 9در واقع اشاره به عدم تحقق ژنمحوری

در این پروژه دارد.
استعارهی انتقال افقی ژن
انتقال افقى ژن و همانندسازی ژنى به صورت افقى و پدیدههایى شبیه به آن در جهان
داروینى نامعتبر است .انتقال افقى ژن (انتقال اریب) که تجسم مستقیم آن بهتازگى
______________________________________________________
1. Co factor
2. Enhancer
3. Terminator
4. Protein Matrix
5. tired gene
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بهدست آمدهاست ،نیروی مهمى است که موجب تکامل باکتریها و آرکیاها و
یوکاریوتهای تکسلولى شده و باید بهعنوان بخشى از ساختار هر سنتز تکاملى در نظر
گرفته شود .انتقال افقى ژن عبارت است از انتقال غیر ژنتیکى مواد ژنتیکى از یک
ارگانیسم به ارگانیسمى دیگر که منبع انتقال ژنها و کارکرد جدیدی برای گیرندهی مواد

ژنتیکى منتقلشده ،بهوجود مىآورد 9.مفهوم انتقال افقى ژن بین ارگانیسمها در آغاز
دههی  9111بهعنوان یک تبیین جایگزین ،برای وقایع فیلوژنتیک تعارض ایجاد کرد چرا

که نظم مورد ادعای آن را زیر سؤال مىبرد 2.مطالعات نشان مىدهد 3که انتقال مىتواند

در تمام زمینهها و در تمام جهات ممکن رخ دهد :از باکتریها به آرکایاها ،از آرکایاها به
باکتریها ،از آرکیاها به یوکاریوتها ،از باکتریها به یوکاریوتها ،از یوکاریوتها به
باکتریها و حتى درون یوکاریوتها .انتقال افقى ژن نقش مهمى در تکامل میکروبى
ایفا مىکند و امروزه تخمین زده شدهاست که بین  1.6تا  32.6درصد ژنهای هر ژنوم
میکروبى توسط انتقال افقى ژن بهدست آمدهاست.

2

استعارهی وراثت گسترشیافته
امروزه وجود وراثت غیر ژنتیکى دیگر موردبحث نیست و این چیزی است که از آن
بهعنوان وراثت گسترشیافته یاد مىشود .شواهد مستمر قوی در مورد نقش وراثت غیر
ژنتیکى در تکامل انسان وجود دارد .نمونهای که بهترین مطالعه انجام شدهاست ،تکامل
______________________________________________________
1. Boto, Luis, Horizontal Gene Transfer in Evolution: Facts and
Challenges, 2014.
2. Hilario, E. & Gogarten, J. P., “Horizontal Gene Transfer of ATPase
genes - the tree of Life becomes a net of Life”, BioSystems 31, 1993,
pp.111-119.
3. Boto, Horizontal Gene Transfer in Evolution: Facts and Challenges.
4. Koonin, E. V., Makarova, A. S. & Aravind, L., “Horizontal gene
transfer in Prokaryotes. Quantification and Classification”, Annu. Rev.
Microbiol. 55, 2001, pp.709-742.
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پایداری آنزیم الکتوز در برخى از جمعیتهای انسانى است که باعث شده بزرگساالن
شیر خام را در رژیم خود مصرف کنند .در چنین جمعیتى ،افرادی که مىتوانند بهطور
مؤثر شیر را بهعنوان غذای بزرگسال هضم کنند ،مىتوانند از مزایای تغذیهای قابل
توجهى برخوردار شوند؛ بنابراین از طریق انتخاب طبیعى ،جهشهای ژنتیکى که باعث
ایجاد آنزیم الکتوز (که هضم شیر را تسهیل مىکند) برای ادامه حیات در طول زندگى
مىشود و بعد از مدتى مصرف شیر بهعنوان یک فرهنگ درآمدهاست .به باور بوندریسکى
و دای مىتوان تمثیلى از کارکرد هموگلوبول به نام هموگلوبول ژنى-فرهنگ ساخت که در
آن هر دو عامل غیرقابل پیشگیری فرهنگى و ژنتیکى برای ایجاد نتیجهی تکاملى در
تعاملاند و این چیزی است که از آن به وراثت گسترشیافته یاد مىشود.
استعارهی تنوع تسهیلشده

9

2

برحسب این نظریهی محیطهایى که در یک سیستم منظم و مدوالر تغییر مىکنند ،تنوع
را تسهیل مىکنند 3و اجازه مىدهند تکامل به گسترشدادن در شرایط جدید بپردازد .این

نظریهی روشن مىسازد که چطور سیستمهای پیچیدهی زیستى مىتوانند از میان شمار
محدودی از تغییرات ژنتیکى منظم ظاهر شوند .این نظریهی به خاطر نقشى که در تولید
تنوعهای فنوتیپى غیر شانسى دارد (چیزی که از آن به نام سوگیری تکوینى نام برده
مىشود) توسط حامیان  EESمورد استقبال قرار گرفتهاست .انعطافپذیری فنوتیپى
مىتواند منجر به تنوع تسهیل شده شود و با به دستآوردن ویژگىهای کاربردی و تطبیقى
مانند عادات و تجهیزات تغذیه متنوع شود .تنوع تسهیلشده راه سادهای برای اشاره به
______________________________________________________
1. Bonduriansky, Russell & Day, Troy Extended Heredity: A New
Understanding of Inheritance and Evolution, Prineston University Press,
2018.
2. Facilitated variation
3. Gerhart JC, Kirschner MW, “The theory of facilitated variation”, Proc.
Natl Acad. Sci. USA 104, 2007, pp.8582–8589.
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ً
مجموعهی پیچیده از نیروهای فیزیکى و شیمیایى است که معموال در طول تکوین ظهور
مىکنند و مىتوانند ساختارها و کارکردها را به نحوی فراتر از ترجمهی ساده یک به یک
ژنوتیپ به فنوتیپ ظاهر کنند.
استعارهی موسیقی حیات
نوبل از این استعاره در مقابل استعارهی ژن خودخواه داوکینز استفاده مىکند .داوکینز
تحت تأثیر نظریهی تلفیقى مدرن واحد انتخاب را ژن مىداند و لذا ایدهی اصلى برای او
پذیرش اصل دگمای مرکزی است .نوبل یک سیستم بیولوژیست است بنابراین کارکرد
اصلى ژنى را منوط به همکاری و هماهنگى چندین کارکرد متفاوت و فرعىتر با یکدیگر
مى داند که مانند همکاری و هماهنگى موجود در یک گروه ارکستر موسیقى است.
کدهای ژنتیکى به مثابهی نتهای موسیقى ،ژنهای تنظیمکننده به مثابهی مدیر گروه
ارکستر ،ماشینآالت بیان ژنى به مثابهی تجهیزات و امکانات اجرای موسیقى ،ژنوم
همچون لوح فشردهای حاوی اطالعات الزم برای اجرا ،ژنهای همانندساز به مثابهی
نوازندگان و  ...نتیجه این کار گروهى برای ژن حیات در ارگانیسم و برای گروه موسیقى
است .ژن در ارتباط با ماتریکس پروتئینى ،دیوارهی سلولى ،کو فاکتورهای ژنى و مواردی
از این دست قرار دارد و مجموع تعامالت ژن با چنین اجزایى منجر به بیان ژنى مىگردد.
استعارهی شبکهی ژنی
استعارهای که در مقابل درخت حیات بیان مىشود .تعامالت و اندرکنشهای ژنى و
ژنتیکى بهگونهای است که تکوین خطى و یکسویه و تک عاملى به چالش کشیده
مىشود و شبکهی ژنى نقشهایى را برای محیط و خود ارگانیسم و کنشهای از باال به
پایین آن در نظر مىگیرد .این استعاره به همکاری گستردهی انواع ژنهای بیانکننده،
تنظیمکننده و تعامالت ژنى با یکدیگر در تولید یک فنوتیپ مخصوص داللت مىکند.
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وادینگتون این استعاره را در مدل زیر نشان مىدهد و بر آن باور است که فرمهای جدید
در ترکیبهای جدید ظهور مىکنند تا چشماندازهای جدیدی در پاسخ به فشارهای
محیطى تولید کنند و این فرمهای جدید سپس در داخل ژنومها با یکدیگر مونتاژ
مى شوند .وادینگتون یک سیستم بیولوژیست به معنای کامل کلمه بود .این مدل بیان
مىکند که چشمانداز تکوینى به ژنهای منفرد مربوط مىشوند .ژنها به طنابهایى
متصلاند .هر محصول ژنى یک شاخهی طناب را تشکیل مىدهد و لذا مجموع طنابها
به مثابهی خرپا یک شبکهی کارکردی به وجود مىآورند و از سوی دیگر تأثیرات محیطى
وجود دارند که از طریق یک چشمانداز تکوینى (مثل سوگیری یا انعطافپذیری) بر
کارکرد ژنهای منفرد تأثیر مىگذارند؛ بنابراین آنچه وجود دارد شبکهی ژنى است.
تاثیرات محیط

چشمانداز تکوینى

شبکههای کارکردی
ژنها

بحث و نتیجه
مدافعین نظریهی تلفیق مدرن در مقابل این ادعاهای مهم حامیان تز گسترشیافتگى
بیکار ننشسته و در مقابل حمله به اصول نظریهی تلفیقى تسلیم نشده و دعوای بین طرفین
کماکان داغ است .با گذر از سیل مقاالت در این زمینه ،به باور نویسنده این مقاله ،در
مقابل ادعای نیاز به بازنگری و احساس ضرورت گسترش در چارچوبهای مفهومى
تلفیق تکاملى مىتوان چندین رویکرد اتخاذ کرد:
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 .1رویکردی جامعهشناسانه :بررسى واکنشهای مدافعین  ESبه انگیزههای
بنیانگذاران  EESو طرح اهداف غیرعلمى
 .2رویکردی علمى :بررسى پاسخهای علمى مدافعان  ESو نقد ادعاهای
مطرحشده در EES
 .3رویکردی تکاملى :بر مبنای آموزههای معرفتشناسى تکاملى و نیز برنامهی

پژوهشى ارزیابى کردن  ESو  EESو همچنین با استفاده از  I.B.E9بتوان حکمى در
مورد نظریهی جدید صادر کرد.
 .4رویکردی فلسفهی علمى :تحلیل و ارزیابى قدرت تبیینى دو نظریه با مباحث
بیز گرایى یا انواع مدلهای تبیین
 .9رویکردی تحلیلى :ایضاح مفهومى گسترشیافتگى
هرکدام از رویکردهای فوق مىتواند پاسخى له یا علیه  EESبدهد و به سود یکى
از طرفین حکمى صادر کند .در اینجا به آخرین رویکرد پرداخته مىشود و علت این
انتخاب هم آن است که چنین به نظر مىرسد قبل از هرکدام از رویکردهای فوق الزم
است که دستکم اجماعى بر لفظ گسترشیافتگى حاصل شود و منظور بنیانگذاران و
ً
مدافعین  EESاز گسترشیافتگى کامال مشخص و روشن شود چه آنکه شاید با تحلیل
منطقى این لفظ بتوان پاسخى بىنیاز از سایر رویکردها به دست آورد .کسانى با
بهرهگیری از امکان گسترشدادن تالش در حلوفصل برخى معضالت و مشکالت
ً
روبهروی نظریههای علمى و بعضا ارائهی تبیینهایى برای یافتههای جدید علمى

کردهاند .بهعنوان مثال لوگان 2به دنبال ریشهیابى ظهور تکاملى نمادهای زبانى مدلى را
ارائه کردهاست که مبتنى بر گسترش حوزهی زبان از ادراک به مفهوم است و مدل ذهن

گسترشیافته نام دارد .کسانى چون کلر و روزنبرگ ،نیز به گسترشیافتگى فکر کردهاند
______________________________________________________
 .9استنتاج به قصد بهترین تبیین یا Infrence the Best Explanation
2. Logan, Robert K., The Extended Mind Model of the Origin of Language
and Culture, Department of Physics, University of Toronto, 2004.
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جایى که کلر 9سعى مىکند پروژهی تقلیلگرایى خویش را با گسترشدادن فیزیک آنگونه
پیش ببرد که کلمهی کارکرد با تعریف تکاملى را وارد دامنهی واژگان و مفاهیم فیزیک کند
و از استعارهی فیزیک گسترشیافته صحبت کرد و یا روزنبرگ که خواسته بود با افزودن
اصل انتخاب طبیعى به اصول فیزیک مشکل تقلیلگرایى و نیز قانونمندی زیستشناسى
را حل کند .کسانى چون دای و بوندرینسکیهم در مورد وراثت گسترشیافته کتابى تحت
ً
عنوان وراثت گسترشیافته ،فهمى جدید از انتقال وراثت و تکامل 2نوشتهاند .صرفا
کندوکاو در چنین مقاالتى مىتواند با توجه به اهداف نویسندگان آن ما را به این نتیجه
برساند که پروژهی گسترشدادن یک نظریه ،مستلزم تعمیم چند مقدمه یا اصل یا واژه
(چه در قالب مفهوم و یا استعاره و یا تمثیل و مواردی از این قبیل) در نظریه است.
ً
گسترشیافتگى اگرچه کمابیش در ادبیات و اهداف دانشمندان و مخصوصا فیلسوفان
علم وجود دارد اما مبحث مستقلى همچون تبیین یا تأیید را در منطق یا فلسفهی علم به
خود اختصاص ندادهاست .بنابراین به دست دادن تعریفى از واژهی گسترشپذیری
) )Extensibilityمستلزم مراجعه به فرهنگ لغتى عام است .دستکم مىتوان چنین
حکم داد که برای بقای یک نظریه بعید به نظر مىرسد که گسترشدادن که خود نوعى
تعمیم است ،شامل حذف مقدمه یا اصلى ،در نظریهای یا زدودن برخى واژگان مربوط به
آن باشد .اگرچه ممکن است گسترشدادن شامل شرح و بسط یا تعمیم مبانى و اصول و
مفاهیم موجود در یک نظریه باشد و حتى در مواردی منجر به برخى اصالحات و
تغییرات در صورتبندی یک نظریه شود بهگونهای که قلمرو زیادتری از تبیینخواه ها در
یک نظریه را شامل شود و ارتقای توان تبیینى نظریه را نتیجه دهد .یکى از انتقاداتى که
مخالفین  EESمىتوانند به این برنامه وارد نمایند آن است که اگرچه معماران این نظریه
______________________________________________________
1. Keller, Evelyn Fox, It Is Possible to Reduce Biological Explanations to
Explanations in Chemistry and/or Physics, Willy black well press, 2010,
pp.18-32.
2. Extended Heredity: A New Understanding of Inheritance and Evolution
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از امکان گسترشدادن نظریهی تلفیق تکاملى صحبت مىکنند اما هیچکدام تعریفى از

«گسترشیافتگى» ارائه نمىدهند .پیگلوئیچى (به نقل از گرانت) 9بهعنوان مدافع EES

مىنویسد« :کلمهی  EXTENDEDمهم است چرا که این کلمه بهوضوح بر این مسئله
داللت دارد که تلفیق قبلى مردود شمرده نمىشود .نه تلفیق مدرن و نه داروینیسم
هیچکدام مردود نیست .این فقط یک گسترش از آنهاست .ما به یک گسترش معنادار
مىاندیشیم در جهاتى که نه داروینیسم و نه تلفیق مدرن هیچکدام به آن به آن فکر
نکردهاند».
باید از پیگلوئیچى پرسید که اگر ادعای  EESگسترش در چارچوبهای مفهومى
تلفیق تکاملى است چگونه شامل جهاتى است که «نه داروینیسم و نه تلفیق مدرن
هیچکدام به آن فکر نکردهاند» .این جهات چیستاند و چگونه چارچوبهای مفهومى را
شامل مىشوند؟ بههرحال گرچه چارچوبهای مفهومى  ESباید گسترش یابند اما
معلوم نیست از کلمه یا تعبیر گسترش کاربران آن چه چیزی مراد مىکنند؟ با تحلیل
مفهومى از گسترشپذیری ،مىتوان گفت که نظریهی  Xمىتواند گسترشیافتهی نظریهی
 Tباشد هرگاه دستکم سه شرط زیر ارضا شود:
 .9نظریهی  Tگسترشپذیر است یا از  Extensibilityبرخوردار است اگر که
ً
ً
در صورتبندی اصول و مبانى نظریهی  Tفاقد قیود الزامى نظیر قطعا ،باید ،ضرورتا و
غیره باشد.
 .2نظریهی  Tگسترشیافتهای چون  Xدارد هرگاه دستکم عناصری از اصول/
واژگان /مفاهیم و پیشفرضهای نظریهی  Tدر  Xحفظ شود.
 .3تعداد مواردی را که  Tتبیین مىکند و یا قدرت تبیینى آن بهمراتب کمتر از X
باشد.
سه شرط فوق به نظر شهودی به نظر مىرسند .چرا که قابلت گسترشیافتگى شرط
______________________________________________________
1. Grant, Bob, Should Evolutionary Theory Evolve?, 2010.
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الزم برای گسترش یک نظریه است .اگر در فرآیند گسترشدادن نظریه جرحوتعدیلهایى
انجام شود حفظ برخى از مبانى و اجزای نظریهی اصلى ضروری به نظر مىرسد چرا که
در غیر این صورت با یک انقالب یا تغییر پارادایم و یا یک جایگز ینى روبهرو خواهیم
شد .از طرفى اگر شرط سوم محقق نشود ،لزوم گسترشیافتگى علىرغم امکان آن زیر
سؤال مى رود و کاری بیهوده یا عبث خواهد بود .حال در مورد نظریهی تلفیق تکاملى از
منظر این سه شرط چگونه مىتوان قضاوت کرد؟ در مورد شرط اول به نظر مىرسد
دستکم این شرط در نظریهی تلفیقى برقرار نیست چرا که در این نظریه اصل دگمای
مرکزی به صورت گزارهی مطلق بیان شدهاست .این اصل بیان مىدارد که :اطالعات از
دی ان آ به آر ان آ و از آر ان آ به پروتئینها و از آنجا به سایر ارگانیسمها جاری مىگردد.
اطالعات به روش دیگری جریان نمىیابد .آنچه که از آن با عناوینى نظیر «دعوی
همیشه صادق» و «اصلىترین و مرکزیترین اصل در زیستشناسى» یاد شدهاست

9

عبارت است از آنکه« :اطالعات ژنتیکى از دی ان آ به آر ان آ و سپس به پروتئین منتقل
مىشوند اما این به امر به شکل وارونه صادق نیست .یعنى امکان ندارد اطالعات از
پروتئین به دی ان آ یا دیگر مواد ژنتیکى منتقل شود».
ً
و نیز میر معتقد است که« :نهایتا با زیستشناسى مولکولى نشان داده شده که هیچ
اطالعاتى را نمىتوان از پروتئینها به اسیدهای نوکلئیک سلولهای جنسى منتقل کرد و
ً
به عبارت دیگر وراثت صفات اکتسابى رخ نمىدهد .این موضوع اصطالحا دگمای
اصلى زیستشناسى مولکولى است».

2

و همچنین فوتوما معتقد است که« :انتخاب طبیعى کماکان بهعنوان تنها فرآیندی
که تناسب را افزایش مىدهد و خصیصههای سازشى را شکل مىدهد حفظ مىشود و
______________________________________________________
 .9روزنبرگ .آلگزاندر ،مک شى .دانیل دبیلو ،درآمدی معاصر بر فلسفه زیست شناسى ،ترجمه پریسا صادقیه،
انتشارات پیام امروز9312 ،ش.
 .2میر ،ارنست ،چيستى تکامل ،ترجمه مهدی صادقى ،نشر نى9319 ،ش ،ص.913
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باقى مىماند».

9

اگر چنین اصلى یکطرفه مسیر انتقال اطالعات را تعیین مىکند و امکان روشهای
ً
دیگر را منتفى بداند و نیز سطح ژن تنها واحد انتخاب باشد عمال راه بر هرگونه گسترشى
مسدود است .از طرفى نوبل وجود اصل دگما را مانع تحقق علیت متقابل در یک
ارگانیسم مىداند که علیت متقابل از آموزههای مهم  EESاست .همانطور که در نمودار
پیگلوئیچى و مولر نشان داده شدهاست انتخاب خویشاوند ( )Gene Selectionو
وراثت دی ان آ ) )DNA inheritancبا قید  onlyمقید شده بودند؛ که فرض گسترش
برای قید  Onlyمنتفى است .شرط اول برای اصول دگمای مرکزی و ژنمحوری تحقق
نمىیابد؛ بنابراین چنانچه دانشمندان و اندیشمندان تکامل و زیستشناسى بخواهند با
دستکاری در تلفیق تکاملى به تبیینهای قویتر و بیشتر بپردازند ،محتمل است که به
راهکارهای دیگر نظیر جایگزینى بیاندیشند که البته همانطور که در مقدمه ذکر شد
کسانى چون نوبل به آن اشاره کردهاند.

______________________________________________________
1. Futuyma Douglas J., “Evolutionary Biology today and the Call for an
Extended Synthesis”, p.16.
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