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One…Natural Selection
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Fitness…

تکامل

ابقای تغييرات: مرحله دومبروز تغييرات: مرحله اول

1در جهت شايستگی

Fitness Biassed

داروينالمارک

عدم اهميت شايستگی

Not Fitness Biassed

داروين

(نظريه تکامل خنثی)

المارک

(نظريه تکامل خنثی)
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گونه؟
گونه،فتعريمقبول ترينامانداردوجودگونه هاتعريفمورددرتوافقیهنوزتکاملیزيست شناسیدرسوبرنظربه

ژنیجريانتوسطکهاست(اکولوژيکیواحد)محلیجمعيت هایمجموعشاملزيستیگونه یيک:استمايرتعريف
گريکديبامحلیمختلفجمعيت هایميانافرادنيزوجمعيتيکداخلافراد.هستدمتصلهمبه(ژنتيکیواحد)

(ايزوله)داججمعيتیسيستم هایسايرازتوليدمثلنظرازجمعيت ها،ازسيستماين.می کنند(توليد مثل)جفتيگری
فرزندانياواستجفتگيریازمانعکهفيزيکیيارفتاریتفاوت هایاثربرياجغرافيايیموانعوجوداثربرياهستند؛
 هایتفاوتنهواستتوليدمثلنظرازبودنايزولهمی کند،متمايزهمازراگونهدوکهآنچه.می آوردبه وجودنابارور

ازولدوزادنظرازکههستندطبيعیجمعيت هایازگروه هايیگونه ها»خالصهطوربه.(311ص،2009:سوبر)فنوتيپی
صورتبهبايدباشندمتعلقگونهيکبهجمعيتدواينکهبرایماير،نظراز«يافته اندفاصلهوجدايیديگرگروه های
.(کردحذفرا«بالقوه»بعداًاوالبته).باشندداشتهتوليدمثلوجفتگيریهمبابالقوهوبالفعل

اينزمانیبازه.می پرسداساسیسوالدووی.می دهدقرارتوجهموردنيزراگونهزيست شناختیمفهومايراداتسوبر
باشند؟متعلقگونهيکبهتاکنندجفتيگریاين هابايدفرکانسیچهباواستچقدربالفعل،مثلتوليدوجفتگيری

بهوانندنمی تکهاين هانه؟ياگونه انديکازپيشهزارسالانسان هایباکنونیانسان هایآياکهاينجاستديگرسوال
گونه هايیکهاينجاستهممايرتعريفديگرمشکل.(2009،311:سوبر).کنندتوليدمثلوجفتگيریباهمبالفعلصورت

.برنمی گيرددررامی کنندتوليدمثلغيرجنسیطريقبهکه

تحقيقاتابتنهاگونه ها،(اتمیعددمثال)می شوندمرتبطهمبهنظريهيکباکهشيميايیعناصربرخالفحال،عيندر
ه هایجوانواقعدر(باالترطبقه بندی هایسايرو)گونه ها.هستندبندیدستهقابلزيستمحيطومزرعهدروميدانی
وجودازجدایماهيتیآن هابراینمی توانودسته بندی اندقابلزدنجوانهازپستنهاکههستندحياتدرخت

مشخصنوعنههيچگونتوانکهنيستاينطورتکاملی،زيست شناسیدرکهکردتوجهبايدالبته.شدقايلآنهاانضمامی
:سوبر)نددهتشکيلطبيعینوعيکبتوانندهستندشکارچیکهآن هايادارندجنسیتوليدمثلکهآن هاشايد.کرد
درست.آن هاتاريخیوتبارزايیوخويشاندیروابطبهنهوداريمتوجهآن هاشباهت هایبهمواردايندر.(2009،313
لزوماًلياتکومفاهيمسايرمورددرامامی کشد،چالشبهراگونه هاازذاتگرايانهتعبيرتکاملی،زيست شناسیکهاست

.نمی رودپيشکارشکلياتازاستفادهبدونعلمیهيجاينکهکما.نيستاينطور
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Teleo…

"وودوجعلّی،طوربهکهایگونهبهاستهاويژگیازایمجموعهياوويژگیيککارکرد
.دهدمینشانطبيعیانتخابمکانيسمطريقازمنتخبجمعيتيکدرراويژگیآنبقاءيا
(Allen and Jacob, 2020)
استتأملقابلنکتهچندمدلايندر:

يکدرويژگیيکبقاءياووجودتبيينبرایشناسیزيستدرکارکردیادعاهای-1
.استخاصجمعيت

تخابانمکانيسمطريقازويژگیيکبقاءياووجودباعلیطوربهزيستیکارکردهای-2
.استمرتبططبيعی

ازوداردطبيعیانتخابدرريشهکاملطوربهشناسیزيستدرکارکردیادعاهای-3
(همان).استدوربهکامالً(هدف)غايتوقصد،طراحی،چونشناختیروانمفاهيمکاربرد
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Teleo…
تحليلقابلزيرعبارتدوبهدهد،انجامراfکهاستشدهطراحیطبيعیطوربهxويژگی
.است

1-fزيستیکارکردxاست.
2-xاستدهآوروجودبهنحویبهطبيعیانتخابکهاستساختاریتغييرفرآيندنتيجه
هاینمونهبانسبتدراست،برخوردارfبرای(بيشترسازگاریياو)بهينهحالتازxکه

.(منبعهمان)xويژگیایريشهونژادی

طراحیانآسمفرازبرپروازبرایعقابهایبالشودمیگفتهوقتیتبيينی،چنينبراساس
ديگرلمقابدر)آسمانفرازبرپروازبرایتوانايیبگوييمکهاستمعنااينبهاست،شده
ریسازگاوتوليدمثلازهاعقابنياکانچگونهکهدهدمیتوضيح(پرندگانپروازانواع

فرازربپروازبرایبيشتریسازگاریازعقابهایبالاينکهدوموبودند،برخوردارباالتری
يخیتارادعایيکالبتهدومادعای.آنهانياکانهایبالبانسبتدراست،برخوردارآسمان
(همان).گرددتأييدنيزفسيلیشواهدطريقازبايدکهاست
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Teleo…

 مبتنی بر هوشمندی)دو الگوی غايت مندی(

 هدف در : 1الگویt3 در زمان قبل ( وسايط)، توضيح دهنده وسايلt2است.
 رويدادی در : 2الگویt1( های ارادی برای رسيدن بهه ههدفی در با نگرشکهt3 درگيهر

.استt2در ( وسايط)توضيح دهنده وسايل ( است

ص به عبارتی کلماتی چون هدف و غايت و مشابه آن با قصد و نيت و شهعورمندی مخهت
انيزم نوع انسان همراه است، درحالی که در تبيين زيستی، رفتار همه حيات زيست و ارگ

.منظور است

يهز به همين داليل است که برخی زيست شناسان از کاربرد کلمهه غايهت شناسهی پره
(ماير(.اندچنان بر استفاده درست از آن اصرار ورزيدهاند، در حالی که برخی همکرده
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Teleo…

کارکردگوييممیوقتیپسx(کانگوروکيسه)برایz(کانگوروهابچهازنگهداری)
،xکارکردپس.دهدانجامراzتااستشدهانتخابگذشتهدرxکهاستمعنااينبهاست

zيعنی.استxانجامبرایهاzکيسهمثالبرایکهتذکراينباالبتهاندشدهانتخاب
استشدهانتخابقصدمندغيرکانگورو

خچهتاريبهمربوطداردراکانگوروهابچهازنگهداریکارکردکانگورو،کيسهاينکه
رایبکانگوروکيسهشودمیگفتهاگرواستکارکردهااينبرایهاارگاناينسازگاری
یزيستتاريخدرآنسازگاریفرآيندمعنایبهصرفاًاست،کانگوروهابچهنگهداری
.استگذشته

«کارکردxانجامبرایzکهاستمعنااينبهxکهاندشدهانتخاباينبرایهاzراها
قصدمندانتخاببشری،مصنوعاتشناختیغايتکارکردهایمورددر.دهندانجام

هبزيستیحياتدرکهمندیقانونکارکردهایمورددرامادارد،مدخليتنيز(هوشمند)
رفا  صهوشمندغيرانتخابفرآينددهد،میرخزيستیهایخصيصهبرایطبيعیصورت

«.داردمدخليت
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...نظریات رقیب
-يست؛نمهمخصيصهگيریشکلتاريخاندگفتهبرخی:تاريخیغيرآمارینظريه

.دهدضيحتوخوبیبهراکنونیگرايانهسازشنقشبتواند،بايدخصيصهيککارکرد
همتهگذشدردارد،حالدرمناسبیگرايانهکارکردتبيينای،خصيصهاگربنابراين
آن،براساسکهنامندمیآماریهتاريخیغيربهرارويکرداين.استبودههمين
.استآنکنونیدهندگیسازشدرخصيصهآنعلّینقشدرخصيصهيککارکرد
قتحقيدروباشدخودشاصلینظريهازجزيیتواندمینظريهاينگويدمینيندر

.نداردوجودرويکرددواينميانجدیناسازگاری

2-بهبايده،گذشتياوحالجایبهاندگفتهنيزبرخی:گرايانهتمايلگرايشینظريه
هایهخصيصکارکردهایگرايانهتمايلتئوری.کردتوجهآيندهدهندگیسازشنقش

.کندارائهآيندهزمانفرآينددرراتبيينبهترينتواندمیبساچهزيستی

3-دف،هبهمعطوفرفتارهایياوفرآيندهاطريقازنيزبرخی:سايبرنتيکنظريه
تمیسيس.اندناميدهتاريخیغيروعلّیهآماریراديدگاهاين.اندکردهگریتبيين

فهدبهمعطوفکارکردهایياورفتارهابهکند،میپايدارراخودبازخوردها،راهازکه
ايدارپحالتدرراموتورتواندمیدما،کنترلطريقازترموستاتمثالً.کنندمیتوجه
.شودمیمشاهدهنيززيستیحياتدرسيستمیچنين.دهدقرار
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واژگان غایت مندانه در زیست شناسی

- ( خودکار)فرآیندهای غایتگراteleomatic
ریق قوانین عمومی این نتیجه از ط. شودفرآیندهای فیزیکی در طبیعت، به صورت جبری، به نتیجه متعینی ختم می

جیان یعیی بیییعنی فرآیندهای حرکت در جهان طب. برای مثال از قانون گرانش می توان نام برد. شودفیزیک تبیین می
الیت انععیالی   اینها هدف متعین دارند، اما در ح. تحت قوانین فیزیکی ی شیمیایی به عنوان استلزامات قوانین طبیعت

بیعیت   رسیدن بیه آن هیدف نهیایی، تحیت قیوانین ط. شوداتوماتیک که از سوی نیر ها   شرایط بیر نی تعیین می
.گیردمینیر های بالقوه آن اشیاء شکل 

 فرآیندهای قانونی ی غاییteleonomic
ک فرآیند مایرفرآیندهای قانونی ی غایی در طبیعت جاندار را بدین صورت ارائه کرده است که بر اساس آن، در ی

البته با ایین .اش  ابسته به عملیات یک برنامه  استیا رفتار، فرآیندهای قانونی ی غایی آنچنان است که هدف گذاری
(.99همان، )د توضیح که برنامه محصول انتخاب طبیعی است نه اینکه از نیر های خارج در ارگانیزم تعبیه شده باش

-های سازگار یافته یژگی
ور از البتیه من ی. شیوندر ند، غاییت منید نامییده مییکار میهایی که برای سازگاری ارگانیزم زیستی به یژگی

.پیشینیسازگاری، نتیجه پسینی انتخاب طبیعی است، نه هدفمندی 
-رفتارهای غایت مند
مله شیرها در ح. توانند رفتارهای هدفمند از خود بر ز بدهندانسان   انواع گوناگونی از مهره داران خون گرم می

میوارد در چنیین. کنند تا شیکار از پیا درآییدشوند   گر هی از پشت طعمه، سد راه میبعضاً به د  گر ه تقسیم می
.شودنمیهدفداری، تعا ت زیادی میان انسان   دیگر حیوانات نیز دیده 

غایت مندی کیهانی-
 میل خیود قیرار از دار ین اعتقاد بر نوعی تکامل در طبیعت بود، به این معنا که طبیعت در مسیر رشد   تکاقبل

. دارد
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...آیاال
زیستیشناختغایتهایتبیینبه،"نوآوریوسازگاری"عنوانباخودمقالهدرآیاالفرانسیسکو

نترلکدرماشینفرمانحیوانات،دردیدنبرایچشمکاربردمثالسهمقایسهباتکاملیشناسی
.رویپیادهبرایکوهستانیکهای¬نشیبوفرازوخودرو،حرکتمسیر

قصدکهرفتارهاییاول.میکندتقسیمنیزدستهسهبهراغایتبرمبنیهایحرکتورفتارهاآیاال
ردحتییاوانسانارادیرفتارهایمثالً.کنندمیدنبالقصدمندیاساسبرراهدفیواندشده

.گیردمیجایدستهایندرنیزآهویکشکاربراییوزیکقصدحیوانات،

انیسمیمککهنحوبدینتولیدی،برخودمبتنیهایسیستمیاوقانونی-غایتهایسیستمدوم
از)کالفیزیولوژیدستهیک.کندمیمدیریتغایتیاوکارکردیکبرایراسیستمکهداردوجود
از)یرشدفرآیندهایدیگردستهو(گوناگونشرایطدرها¬کلیهدرخونتسویهمکانیزمقبیل
رایبترموستاتیککارکردنیز،انسانیمهارتحوزهدر.(جوجهبهتخمیکشدنتبدیلقبیل
،(یانسانسازدستچهطبیعی،چه)اموراینخودکارمکانیزم.استسنخاینازاتاقدمایکنترل
میبازخوردخودپیرامونمحیطازدائماًوکنند،میمحققراخودکارکردواکنش،طریقازهمواره
.گیرند

ندگذارمینمایشبهرامشخصکارکردیکنحویبهکهاندمختلفیهایاندامنیزسومدسته.
سمقیکنیزاینهااست،زماننمایشساعت،یککارکردکههمانطوراستبیناییچشم،کارکرد
.بردبکارراهدفوغایتمفاهیمآنهابرتوان¬میکههستندچیزیآنازمجزا

تفادهاسطبیعیانتخابفرآینداز،شودمیمربوطارگانیزمحیاتبهکهآنجاتافوقدستهسههر
،1ن،هما)رسندمیخودتکاملورشدبهطبیعی،انتخابتغییراتهایاثرفرآینددروکنند-می
18).
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