فرضیه ی تکامل؛ منطقه ی ممنوعه! ( )5بخش 1
دستاویزی به نام سنگواره ها (فسیل ها) !!! (قسمت دوم)

تذکر :سلسله مقاالت «فرضیه ی تکامل؛ منطقه ی ممنوعه!» متعلق به وبسایت «وعده صادق» به نشانی
 www.alvadossadegh.comمی باشد .وبگاه « شکوه آفرینش » shokooh-afarinesh.ir :تنها این
مطالب را جمع آوری کرده است و نکات مهم آن را برجسته ،خطکشی و رنگ گذاری کرده و آن ها را در قالب
 PDFعرضه کرده است .بنابراین خوانندگان محترم هم چنین می توانند برای مطالعه ی این سلسله مقاالت
به وبگاه «شکوه آفرینش» و یا به بخش «مقاالت ویژه» در وبگاه «وعده صادق» مراجعه نمایند.
هم چنین ،همان طور که در بند بعد می خوانید طبق بیان نویسنده این مقاالت انتشار این مطالب بدون ذکر
منبع اصلی (سایت وعده صادق) مورد رضایت نویسنده ی آن ها نمی باشد:
ً
{{با توجه به نابرابری عددی جبهه ی منتقد « فرضیه ی تکامل » با جبهه ی حامیان آن ،قطعا دوستان عزیز و بزرگواری
هستند که تمایل دارند تا به ر
مسی پیش رو ،یاری فرمایند.
نش این سلسله مقاالت کمک نمایند و ان شاء هللا ما را در ر
ضمن تشکر از این عزیزان و بزرگواران ،استدعا یم نماییم که تمایم مطالب نقل شده از این سلسله مقاالت ،با ذکر منبع
باشد.
ر
کپ شده از وبسایت « وعده ی صادق »
به دلیل بروز مشکالت زیاد ناش از عدم درج منبع مقاالت لینک داده شده یا ی
ی
پاسخگون به سواالت و شبهات طرف مقابل ،وبسایت « وعده ی
کپ کننده ی این مطالب از
و ناتوان بسیاری از افراد ی
ی
ی
کپ کاری بدون درج منبع را از طریق مجاری قانون ،حق خود یم داند}}.
صادق » ،ر
پیگیی این نوع ی
1

توجه  :لطفا قبل از مطالعه این بخش از مقاله  ،مقدمه بخش ( 5مقدمه و سخنی با مخاطبان
محترم) را مرور کنید.

دستاویزی به نام فسیل ها (سنگواره ها)!!!  -قسمت دوم
در بخش های قبلی مقاله ،بنا بر دالیل متعدد دریافتیم که « فرضیه ی تکامل » ،به دلیل این
که فاقد اسناد و مدارک دقیق و معتبری است که تمام ابعاد آن را پوشش دهد و اثبات نماید ،در
بهترین حالت ،تنها یک « فرضیه » بوده و به هیچ وجه واجد شرایط « نظریه » « ،واقعیت » یا
« قانون » نیست!
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همچنین در قسمت قبلی مقاله ،بر اساس مستندات دقیق و به روز علمی ،این مسئله اثبات گردید
که طول عمرهای ارائه شده در مورد فسیل های مکشوفه ،بر پایه ی مفروضات غلط ،ناقص و
ناصحیح محاسبه شده و طول عمرهای منسوب به فسیل های مورد ادعای تکامل شناسان ،عمدتاً
پرابهام ،غلط و غیر قابل اعتماد می باشند!( )2در این باره در قسمت  4همین سلسله مقاالت،
صحبت شد و اشاره گردید که برای مثال با استفاده از همین محاسبات رادیومتریک مورد استفاده
در فسیل شناسی ،برای صخره ی  11ساله ،طول عمری حدود  8.5میلیون سال تخمین زده
شده است!( )3این گونه اشتباهات فاحش محاسباتی ،به کرات توسط دانشمندان زمین شناس،
مورد بررسی قرار گرفته است که حدود  16مورد از این اشتباهات ،در جدولی در قسمت  4این
سلسله مقاالت ،ارایه شده است.
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در این بخش از مقاله ،به بحث در مورد برخی دیگر از ادعاهای تکامل شناسان پیرامون فسیل
های مکشوفه می پردازیم:
آیا فسیل های مکشوفه آیینه ی مناسبی از موجودات ادوار گذشته هستند؟
اگر از یک طرفدار فرضیه ی تکامل بپرسید ،آن ها می گویند که  :بله! فسیل ها و سنگواره ها،
آیینه ی مناسبی از موجودات صاحب آن ها هستند!
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اما پاسخ ما به این پرسش چنین است :خیر! فسیل های مکشوفه ،به هیچ عنوان نمی توانند به
عنوان یک شاخص قابل اعتماد برای اظهار نظر در مورد صاحبانشان به کار روند! قبل از ورود
کامل به این بحث ،می بایست به یادآوری برخی اطالعات مقدماتی بپردازیم:
مباحث مقدماتی
-1

برای مثال ،در انسان بیماری موسوم به سندرم (Mayer-Rokitansky-Kuster-
 )Hauser syndrome : MRKHیا به صورت خالصه ،سندرم راکی تانسکی ،موجب عدم
پیدایش رحم (زهدان) در جنس مونث می شود ،حال آن که افراد مبتال ،از نظر ظاهری ،فرم
استخوان بندی و عملکرد سایر نقاط بدن ،تفاوت چندانی با زنان سالم ندارند .این زنان به صورت
طبیعی به دلیل نداشتن رحم ،نازا می باشند )5(.بدین ترتیب ساختار ظاهری و استخوانی بدن
این افراد ،معرف شرایط فیزیولوژیک و پاتولوژیک درونی آن ها نیست .چرا که اگر استخوان همین
افراد در  1.000.000سال بعد از خاک خارج شده و مورد بررسی قرار گیرد ،شواهدی از بیماری
که به آن مبتال بوده اند ،یافت نشده و تفاوتی با استخوان بندی زنان دیگر ندارند.
مثال دیگر در این زمینه ،بیماری قلبی ژنتیکی (کاردیومیوپاتی هایپرتروفیک انسدادی
 )Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy :یا به اختصار ( )HOCMمی باشد
که موجب مرگ ناگهانی قلبی در جوانان ،به خصوص جوانان ورزشکار می گردد .در این بیماری،
ماهیچه های بطن قلب ،ضخیم تر از حد معمول بوده و افراد مبتال به آن ،به دلیل اختالل ریتم
قلب (آریتمی) دچار اختالل فعالیت الکتریکی قلب و مرگ ناگهانی می گردند )6(.این بیماری
علی رغم مهلک بودن ،اختالل واضح اسکلتی یا ظاهری در فرد مبتال ایجاد نمی کند ،بلکه حتی
افرادی که در اثر این بیماری ژنتیکی فوت شده اند ،جوانان رشید و ورزشکار بوده اند )7(.یکی از
راه های شناخت این بیماری ،استفاده از اکو (اکوکاردیوگرافی) و راه دیگر ،بررسی های ژنتیکی
در فرد مبتال می باشد.
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3

تصویر شماتیک (راست) و اکوکاردیوگرافیک (چپ) قلب بیماران مبتال به بیماری
(کاردیومیوپاتی هایپرتروفیک انسدادی Hypertrphic Obstructive :
 )Cardiomyopathyیا به اختصار (.)HOCM
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« میکلوس فهر ( » Miklós Fehér :باال) فوتبالیست لهستانی مبتال به بیماری قلبی
(کاردیومیوپاتی هایپرتروفیک انسدادی  )HOCM :که در سال  2004میالدی حین
مسابقه ی فوتبال در گذشت « .مارک ویوین فو( » Marc-Vivien Foé :پایین)
فوتبالیست اهل کامرون مبتال به بیماری قلبی (کاردیومیوپاتی هایپرتروفیک
انسدادی  )HOCM :که در سال  2004میالدی حین مسابقه ی فوتبال در گذشت.

الزم به ذکر است که بیماری  HOCMدر حیواناتی مانند گربه ها و گربه سانان دیگر و برخی
گوریل ها نیز شناسایی شده است.
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همان گونه که مالحظه فرمودید ،بیماران مبتال به  HOCMاز نظر جسمانی ،ظاهری و استخوانی
کامالً نرمال به نظر می رسند ،ولی بیماری مهلکی دارند که بقا و حیات آنان را نیز مورد تهدید
قرار می دهد .بدین ترتیب ساختار ظاهری و استخوانی بدن این افراد ،معرف شرایط فیزیولوژیک
و پاتولوژیک درونی آن ها نیست .چرا که اگر استخوان همین افراد در  1.000.000سال بعد از
خاک خارج شده و مورد بررسی قرار گیرد ،شواهدی از بیماری که به آن مبتال بوده اند ،یافت
نشده و تفاوتی با استخوان بندی افراد دیگر ندارند.
البته بیماری های متعدد دیگری نیز وجود دارند که وضعیت مشابهی را پدید می آورند ،اما به
منظور پرهیز از اطاله ی کالم ،از اشاره به آن ها خودداری می نماییم .خالصه ی کالم این که
وضعیت ظاهری و اسکلتی هیچ موجودی ،از احوال فیزیولوژیک وی اخبار دقیقی به ما نمی دهد.

 - 2از سوی دیگر ،عدم تطابق ژنوتیپ بیمار با وضعیت فنوتیپی (ظاهری) بیمار ،می تواند به طرز
خیره کننده و عجیبی ،غیر قابل پیش بینی باشد .در این میان ،مثال های متعددی وجود دارند،
اما مهم ترین آن ها ،ابتال به وضعیتی به نام « سندرم عدم حساسیت به آندروژن
( » Androgen insensitivity syndrome :به اختصار  )AISیا ( Testicular
 )Feminizationمی باشد .در این بیماری مبتالیان ،زنانی با اندام ،رفتار و احساساتی کامالً
زنانه هستند که گهگاه تا سنین باروری و حتی تا زمان ازدواج از بیماری خود خبر ندارند و در
حین بررسی علت ناباروری خود ،متوجه می شوند که اصوالً از نظر ژنتیکی وضعیت کروموزوم
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جنسی آنان همانند مردان ( )XYبوده و مانند زنان دیگر ،کروموزوم جنسی آن ها ( )XXنمی
باشد!( )10همچنین اگر از روش هایی مانند سونوگرافی MRI ،یا سایر روش های تصویربرداری
استفاده شود ،عمدتاً می توان بیضه های نارس را در حفره ی شکمی  -لگنی این افراد
یافت )11(.جالب این که وضعیت جسمی این افراد ،کامالً شبیه زنان بوده و از هیبت زنانه
برخوردارند و از نظر زیبایی ظاهری نیز معموالً زیبا هستند! در بدن این افراد نیز بجز اختالل در
رویش موهای زیر بغل و اختالالت جزئی در دستگاه تناسلی خارجی ،عمدتاً تفاوتی با زنان دیگر
وجود ندارد( )12و فرم استخوان بندی و اسکلتی آنان (اعم از فرم لگن ،شکل استخوان های پا،
وضعیت جمجمه ،زاویه های موجود در مفاصل آنان و  )...کامالً زنانه می باشد و خود این بیماران
و همسرانشان نیز عمدتاً از وضعیت ژنتیکی مردانه ( ) XYاین بیماران زن ،کامالً بی خبرند و در
موقع تشخیص توسط پزشک ،کامالً شوکه می شوند.
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بیمار مبتال به « سندرم عدم حساسیت به آندروژن Androgen insensitivity :
( » syndromeبه اختصار  )AISیا ( )Testicular Feminizationکه با فلش آبی
رنگ مشخص شده است .توجه فرمایید که بیمار از نظر ژنتیکی شبیه به برادر خود
( )XYمی باشد (حلقه ی قرمز رنگ)! اما از نظر ساختار ظاهری بدنی و جسمی ،شبیه
خواهر خود می باشد (حلقه ی سبز رنگ)!

خانم ( )E Aخواننده ی مشهور آمریکایی که مبتال به فرم کامل بیماری « سندرم عدم
حساسیت به آندروژن ( » Androgen insensitivity syndrome :به اختصار )AIS
می باشد .وضعیت ژنتیکی وی به صورت ( )XYیا مردانه می باشد ،اما وضعیت جسمی
وی زنانه است.
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خانم ( )C Sفعال اجتماعی آمریکایی که مبتال به فرم کامل بیماری « سندرم عدم
حساسیت به آندروژن ( » Androgen insensitivity syndrome :به
اختصار  )AISمی باشد .وضعیت ژنتیکی وی به صورت ( )XYیا مردانه می باشد ،اما
وضعیت جسمی وی زنانه است.

بیماری « سندرم عدم حساسیت به آندروژن » Androgen insensitivity syndrome :
صرفاً بیماری مخصوص به انسان نیست ،بلکه مطابق مطالعات انجام شده در دهه های اخیر ،در
حیوانات باالخص پستانداران نیز دیده شده است .در چند مقاله ی معتبر علمی ،به نمونه هایی
از این بیماری در سایر حیوانات اشاره شده است:
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9

بر اساس مطالعات و تحقیقات انجام شده در طی سال های اخیر ،بیماری « سندرم
عدم حساسیت به آندروژن ( » Androgen insensitivity syndrome :به
اختصار  )AISدر گربه ها و سگ ها نیز دیده شده است.
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بر اساس مطالعات و تحقیقات انجام شده در طی سال های اخیر ،بیماری « سندرم
عدم حساسیت به آندروژن ( » Androgen insensitivity syndrome :به
اختصار  )AISدر اسب ها نیز دیده شده است.

با توجه به مطالبی که ذکر شد ،می توان دریافت که « سندرم عدم حساسیت به آندروژن
( » Androgen insensitivity syndrome:به اختصار  )AISیا ( Testicular
 )Feminizationیکی از مثال هایی است که در طی آن ،اختالفات فاحشی بین وضعیت ظاهری
(فنوتیپ) و وضعیت ژنتیکی (ژنوتیپ) افراد وجود دارد ،تا جایی که فردی با ظاهر کامالً زنانه،
وضعیت ژنتیکی مردانه دارد .با این اوصاف ،اگر جسد و اسکلت فردی مبتال به این سندرم ،حدود
 1.000.000سال بعد از خاک بیرون آورده شود ،صرفاً بررسی ظاهری اسکلت وی ،فرد صاحب
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اسکلت را یک زن نشان داده و با این اوصاف انتظار وجود وضعیت زنتیکی جنسی ( )XXدر وی
می رود ،حال آن که آن فرد ،در اصل وضعیت ژنتیکی ( )XYداشته است!

به این ترتیب در می یابیم که وضعیت های متعددی وجود دارند که موجب می شوند وضعیت
ژنتیکی فرد با وضعیت فنوتیپی (ظاهری) وی متفاوت باشد و اتکا بر تحلیل های مبتنی بر
وضعیت ظاهری ،نقص و چالش عمده ای در این خصوص ایجاد خواهد نمود .چه بسا تحلیل های
به ظاهر دقیق تکامل شناسانی که در کتاب های خود ،به داستان سرایی در مورد فسیل های
بیش نباشد! برای مثال تکامل شناسانی که

کشف شده می پردازند،

اسکلت یک « انسان سا  » Hominid:از گونه ی « جنوبی کپی عفاری Australopithecus :
 » afarensisموسوم به « لوسی  » Lucy:را یک « جنوبی کپی عفاری » از جنس « مونث »
شمرده اند( )14و درباره ی نحوه ی زندگی وی نیز سخن سرایی نموده اند ،معلوم نیست که با چه
خوش خیالی ،یافته های خود از اسکلت ناقص ( 40 %از کل اسکلت جاندار)( )15را به راحتی شاخ
و بال داده و در مورد نحوه ی زندگی « لوسی » سخن گفته اند؟ با چه اطمینانی در مورد جنسیت
« لوسی » سخن گفته اند؟ حتی اگر احتمال بروز « سندرم عدم حساسیت به آندروژن
 » Androgen insensitivity syndrome :را در این جاندار کمتر از  1درصد در نظر
بگیریم ،باز هم این احتمال به معنای نادیده گرفتن و رد کردن آن نیست و باید برای رد یا تأیید
آن چاره ای اندیشید ه می شد! با توجه به وجود این احتمال و قاعده ی عقلی (اذا جاء االحتمال،
بطل االستدالل  :اگر احتمال به جایی وارد شود استدالل فایده ای ندارد)( ،)16نمی توان وجود
این احتمال را رد کرده و به صورت قطعی در این زمینه سخن گفت و وضعیت ژنوتیپی و قابلیت
باروری این موجود را به صورت قطعی تعیین کرد( .ضمن این که ما فقط یک مثال از بیماری
های ایجاد کننده ی تفاوت بین ژنوتیپ و فنوتیپ (ظاهر) زدیم ،حال آن که بیماری های بسیار
دیگری نیز وجود دارند که آن ها نیز می توانند تفاوت ژنوتیپی و فنوتیپی (ظاهری) ایجاد کنند).
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فسیل متعلق به یک به اصطالح « انسان سا  » Hominid :از گونه ی « جنوبی کپی
عفاری  » Australopithecus afarensis :موسوم به « لوسی  .» Lucy :جالب این
که تکامل شناسان ،به صورت خوش باورانه و بدون توجه به فاکتورهای مداخله گر در
مورد ارتباط فنوتیپ (ظاهر) جانداران با ژنوتیپ آن ها ،صاحب این اسکلت را یک
جاندار مونث دانسته و نام آن را « لوسی » نهاده اند!

13

ذکر نکته ی مهم :توجه فرمایید که بیماری « سندرم عدم حساسیت به آندروژن
 » Androgen insensitivity syndrome :یک بیماری واقعی و حقیقی در انسان و سایر
پستانداران است و به صورت طبیعی و بدون دستکاری و دخالت انسان پدید می آید .بیماری
مذکور ،با وضعیتی که در انسان های تراجنس (ترانس س.ک.شوال) وجود دارد ،تفاوت فاحشی
دارد؛ چرا که افراد ترانس س.ک.شوال مبتال به نوعی اختالل شناخت جنسی هستند و بدنشان
به صورت طبیعی و اساسی به فرم زن طبیعی یا مرد طبیعی است ،اما خود این افراد به خاطر
اختالل شناخت جنسی ،با استفاده از هورمون های جنسی و عمل جراحی های متعدد ،بدن خود
را به فرم جنس مخالف خود در می آورند )17(.توجه داشته باشید که به دلیل ساختگی و مصنوعی
بودن تغییرات اعمال شده در افراد تراجنس ،این مسئله در حیوانات مالحظه نمی گردد( .بر
خالف بیماری « سندرم عدم حساسیت به آندروژن Androgen insensitivity :
 » syndromeکه در حیوانات دیگر نیز مالحظه می گردد).
ذکر نکته ی مهم :موارد دیگری از بیماری های ایجاد کننده ی تفاوت بین ژنوتیپ و فنوتیپ
(ظاهر) در جانداران وجود دارند که بیماری هایی از جمله « سندرم دالچاپل de la Chapelle :
 )18(» syndromeو  ...از آن جمله اند و ما در این مقاله به دلیل ضیق وقت ،از اشاره به آن ها
خودداری می نماییم.

 - 3موارد متعددی وجود دارند که افراد درون یک گونه ،به دلیل بروز بیماری های خاص ،یا
سایر علل ،تفاوت فاحش ظاهری و اسکلتی با افراد دیگر درون همان گونه پیدا می کنند ،اما
کماکان درون گونه ی مذکور طبقه بندی می شوند .برای فهم بهتر این مسئله ،به مثال های زیر
توجه فرمایید:
الف) بیماری « آکندروپالزی  » Achondroplasia :یک بیماری ژنتیکی است که در انسان
و برخی از جانوران به وقوع می پیوندد .بیماری آکندروپالزی یکی از علل مهم کوتاهی قد بوده
و موجب کوتاهی دست ها و پاها (اندام های فوقانی و تحتانی) ،تغییر فرم جمجمه و  ...در اسکلت
انسان می شود ،اما افراد مبتال به این بیماری ،از هوش طبیعی برخوردارند.

14

()19

یک پدر و کودک مبتال به آکندروپالزی.

گروهی از افراد مبتال به بیماری آکندروپالزی که برخی از آن ها با یکدیگر خواهر و
برادر هستند.

15

این بیماران که در عرف جوامع به آن ها « آدم کوچولوها » اطالق می گردد ،افرادی بسیار موفق،
فعال و اجتماعی می باشند .این بیماری گرچه ممکن است بدون سابقه ی فامیلی رخ دهد ،اما
به شکل کالسیک به صورت توارثی در خانواده های مبتال ،به نسل بعد منتقل می شود .به طوری
که اگر یک فرد مبتال به آکندروپالزی با یک فرد سالم ازدواج کند ،معموالً نیمی از فرزندان هر
فرد مبتال ،سالم بوده و نیم دیگر مبتال به این بیماری خواهند بود )20(.بنابراین دیدن تصاویر زیر
در خانواده ی افراد مبتال به آکندروپالزی ،چندان دور از ذهن نیست:

برادران دوقلوی ناهمسان؛ برادر سمت چپ سالم ،و برادر سمت راست مبتال به
آکندروپالزی است.

16

تصویری جالب از فرزندان یک خانواده؛ خواهر  12ساله ی مبتال به آکندروپالزی در
کنار برادر سالم  7ساله و کوچکترش ،ایستاده است.

اما نکته ی مهم این که افراد مبتال به آکندروپالزی علی رغم تفاوت های ظاهری و جثه ای با
افراد سالم ،همانند خود ما از گونه ی انسان هستند و این تفاوت های ظاهری ،موجب اطالق
گونه ی دیگری به آن ها نمی شود .چرا که تعریف علمی شناخته شده ی « گونه » که بیش از
سایر تعاریف ،مورد توافق می باشد بدین صورت است که افراد موجود در یک « گونه » شامل
گروهی از موجودات زنده هستند که میتوانند با هم تولید مثل کنند و فرزندان آنها در آینده
قدرت باروری خواهند داشت.

()26

نکته ی دیگر این که آکندروپالزی عالوه بر انسان ،در جانوران دیگر نیز مالحظه می گردد .برای
مثال ،بیماری آکندروپالزی و شرایط پاتولوژیک مشابه آن ،در بسیاری از پستانداران دیگر اعم از
()21

گربه ها ،گاوها ،سگ ها و خوک ها نیز مالحظه شده است:

17

گربه های « مانچکین ( » Munchkin :تصاویر باال) و سگ های « داشهوند
( »Dachshund :تصویر وسط راست) و « بستهوند ( » Basset Hound :تصویر
وسط چپ) مثال هایی از آکندروپالزی در حیوانات می باشند.

بدین ترتیب و با توجه به تصاویر فوق،

ب) مثال مهم شناخته شده ی دیگر در این زمینه « ،بیماری پاژه ی استخوان Paget's :
 » disease of boneیا « استئیت دفورمانس  » Osteitis deformans :می باشد که با
درگیری استخوان های مختلف ،موجب بروز تغییرات شدید اسکلتی در انسان و سایر جانوران
می گردد )22(.تصاویر زیر ،نمونه هایی از مبتالیان به این بیماری را نشان می دهند:

18

تغییرات واضح اسکلتی و استخوانی در بیماران مبتال به « بیماری پاژه ی استخوان
.» Paget's disease of bone:

19

« بیماری پاژه ی استخوان  » Paget'sdisease of bone :عالوه بر انسان ،جانوران
دیگر از جمله خزندگان را نیز درگیر می نماید.

20

« بیماری پاژه ی استخوان  » Paget'sdisease of bone :یا « استئیت دفورمانس
 » Osteitis deformans:در یک مار پیتون؛ تصویر چپ ،مقطع یک مهره ی این مار
را با استفاده از  CT Scanنشان می دهد.

بدین ترتیب بیماری « پاژه ی استخوان » نیز تغییرات اسکلتی جدی و شدید ایجاد می کند ،اما
فرد مبتال به آن علی رغم تغییرات شدید ظاهری ،در یک گونه ی مجزا ،طبقه بندی نمی شود.

ج) مثال های دیگری که می توان به آن ها اشاره نمود ،بیماری ها و وضعیت های دیگری
همچون « ژیگانتیسم (غول پیکری)  )23(» Gigantism :و « کوتولگی  )24(» Dwarfism :و
«آکرومگالی (درشت پایانکی)  )25(» Acromegaly :می باشند .در این بیماری ها نیز به دلیل
برخی اختالالت هورمونی اکتسابی یا ژنتیکی ،اختالالت اسکلتی و عملکردی فاحشی در افراد
مبتال پدید می آید.

21

بیماری « ژیگانتیسم (غول پیکری)  » Gigantism :به دلیل ترشح بیش از حد هورمون
رشد از غده ی هیپوفیز در دوره ی قبل از بلوغ پدید می آید و افراد مبتال به آن ،از قد بسیار
بلند و اندام های کشیده برخوردارند و فرم چهره ی آنان نیز ممکن است دستخوش تغییر
گردد.

()23

دو فرد مبتال به بیماری « ژیگانتیسم (غول پیکری)  » Gigantism :که در اثر افزایش
ترشح هورمون رشد به وجود می آید.

22

بیماری « ژیگانتیسم (غول پیکری)  » Gigantism :که در اثر افزایش ترشح هورمون
رشد به وجود می آید ،ممکن است در جانوران دیگر (از جمله اسب ها) نیز پدید آید.

بیماری « آکرومگالی (درشت پایانکی)  » Acromegaly :نیز بر اثر افزایش ترشح هورمون
رشد از هیپوفیز به وجود می آید؛ با این تفاوت که افزایش ترشح هورمون رشد در این بیماری ،بعد
از بلوغ رخ می دهد (بر خالف ژیگانتیسم) .در بیماری آکرومگالی (درشت پایانکی)
 ،» Acromegaly :تغییر فرم واضحی در صورت ،دست ها و پاها و احشاء پدید می آید و این
اعضا ،پهن و درشت می گردند.

()25

23

تصاویر فوق ،دو بیمار مبتال به بیماری « آکرومگالی (درشت پایانکی)
 » Acromegaly :را در گذر زمان نشان می دهند .در سمت چپ تصاویر باالیی ،یک
خانم مبتال به « آکرومگالی » را مالحظه می فرمایید که قبل از ابتال به بیماری ،صورت
متناسبی داشته است ،اما به مرور زمان و بعد از ابتال به بیماری ،کم کم فرم چهره ی
وی تغییر می نماید .در تصاویر پایینی ،یک مرد مبتال به «آکرومگالی » را مالحظه می
فرمایید که قبل از ابتال به بیماری ،صورت متناسبی داشته است ،اما به مرور زمان و
بعد از ابتال به بیماری ،کم کم فرم چهره ی وی تغییر می نماید .تغییرات عمده ی
ایجاد شده در این افراد،بزرگ شدن بینی ،چانه ،استخوان پیشانی ،ابروها و گوش ها و
نیز زمخت شدن چهره می باشد.

24

بیماری « آکرومگالی (درشت پایانکی)  » Acromegaly :تغییراتی در وضعیت
آناتومیک و فیزیولوژیک بدن انسان ایجاد می نماید که از جمله مهمترین آن ها می
توان به بزرگ شدن بینی ،چانه ،استخوان پیشانی ،ابروها و گوش ها ،ایجاد فاصله بین
دندان ها ،افزایش ضخامت پاشنه ی پا ،ابتال به دیابت و بیماری های قلبی و نیز زمخت
شدن چهره اشاره کرد.

بیماری « آکرومگالی (درشت پایانکی)  » Acromegaly :در گربه ها؛ از جمله
تغییرات ایجاد شده در گربه های مبتال ،پهن شدن صورت ،افزایش فاصله ی دندان
ها ،جلو آمدن چانه و بزرگ شدن دست و پای آن ها است.
25

26

تصاویر باال ،چهره ی یک گربه ی مبتال به بیماری « آکرومگالی (درشت پایانکی)
 » Acromegaly:را نشان می دهند که در آن ها بزرگی صورت ،دست ها ،پاها و
افزایش فاصله ی دندان ها به چشم می خورد .تصویر وسط ،رادیوگرافی از دست های
گربه ی نامبرده را نشان می دهد که ضخیم شدن انگشتان را نشان می دهد .تصاویر
پایینی ،تصاویر رادیوگرافیک گربه ی مبتال به « آکرومگالی » را قبل و بعد از ابتال،
نشان می دهند( .تصویر سمت چپ مربوط به قبل از ابتال و تصویر سمت راست مربوط
به بعد از ابتال می باشد ).همانگونه که در تصاویر رادیوگرافیک مشخص است ،بعد از
ابتال به بیماری ،استخوان جمجمه و فک باال و پایین (به خصوص فک پایین) بزرگ تر
شده و فاصله ی دندان ها از یکدیگر افزایش یافته است.

مثال دیگر در این زمینه « ،کوتولگی  » Dwarfism :است که یک بیماری واحد نیست ،بلکه
کوتاهی قدی است که در اثر سندرم ها و بیماری های خاص ژنتیکی و اکتسابی مختلف به وجود
می آید )24(.در تصاویر زیر ،تعدادی از بیماران مبتال به « کوتولگی  » Dwarfism :در اثر بیماری
های مختلف ،به چشم می خورند.

بیماران مبتال به « کوتولگی  » Dwarfism :در اثر بیماری های زمینه ای مختلف.

27

مثال های فوق ،موارد دیگری هستند که نشان می دهند افراد بسیار متفاوت از نظر ظاهری یا
فنوتیپی ،لزوماً « گونه » ای جداگانه نیستند ،بلکه با ما در یک « گونه » جای می گیرند.

د) نقایص دیگری نیز وجود دارند که اختالالت اسکلتی واضحی در موجود زنده به وجود میآورند.
برای مثال « چند انگشتی (پلی داکتیلی)  )27(» Polydactyly :و « به هم پیوستن
انگشتان (سین داکتیلی)  ،)28(» Syndactyly :نمونه هایی از این گونه نقایص می باشند که
اختالالت واضح اسکلتی ایجاد می نمایند .تصاویر زیر ،نمونه هایی از این وضعیت ها را نشان می
دهند:

تصاویر و گرافی های مربوط به بیماران مبتال به وضعیت « چند انگشتی (پلی
داکتیلی)  .» Polydactyly:تصویر پایین سمت چپ « ،هریتیک روشن Hrithick :
 » Roshanهنرپیشه ی هندی مبتال به « پلی داکتیلی » را نشان می دهد.

28

تصاویر و گرافی های مربوط به بیماران مبتال به وضعیت « به هم پیوستن انگشتان
(سین داکتیلی) » .تصویر پایین سمت چپ ،یک بیمار مبتال به « به هم پیوستن
انگشتان (سین داکتیلی)  » Syndactyly :و « چند انگشتی (پلی داکتیلی)
 » Polydactyly :را به صورت همزمان نشان می دهد.

« چند انگشتی (پلی داکتیلی)  » Polydactyly :عالوه بر انسان ها ،در جانوران دیگر
از جمله گربه ها و اسب ها نیز مالحظه می گردد.

29

علی رغم تفاوت های فاحش ظاهری ،تمامی مبتالیان به بیماری های فوق ،جدا از « گونه » ی
اصلی ،قرار نمی گیرند.

ه) عالوه بر مثال های ذکر شده ،اختالالت اسکلتی جدی در استخوان های جمجمه وجود دارند
که از بدو تولد بروز می یابند و موجب ناهنجاری های واضح در استخوان کاسه ی سر می گردند.
حاالتی همچون « سر قایقی (اسکافو سفالی)  )29(» Scaphocephaly :یا به عبارت دیگر
«دولیکو سفالی

« ،)30(» Dolichocephaly :

سر مورب (پالژیو سفالی)

 « ،)31(» Plagiocephaly :سر مثلثی (تریگونو سفالی)  « ،)32(» Trigonocephaly :سر
پهن (براکی سفالی)  « ،)33(» Brachycephaly :سر کوچک (میکرو سفالی)
 )34(» Microcephaly :و « هیدروسفالی  )35(» Hydrocephaly :مثال هایی از این
ناهنجاری های اسکلتی جمجمه می باشند:

ناهنجاری « سر مثلثی (تریگونو سفالی)  » Trigonocephaly :در چند نوزاد.

30

ناهنجاری « سر مورب (پالژیو سفالی)  » Plagiocephaly :در چند نوزاد.

ناهنجاری « سر پهن (براکی سفالی) » Brachycephaly :در چند نوزاد.

31

شکل شماتیک مقایسه ی ناهنجاری های « سر مورب (پالژیو سفالی)
 »Plagiocephaly :و « سر پهن (براکی سفالی)  » Brachycephaly :در  3حالت
خفیف ،متوسط و شدید.

ناهنجاری « سر قایقی (اسکافو سفالی)  » Scaphocephaly :یا به عبارت دیگر
«دولیکو سفالی  » Dolichocephaly :در چند نوزاد.
32

تصاویر ناهنجاری « سر کوچک (میکرو سفالی) » Microcephaly :

33

ناهنجاری « هیدروسفالی  » Hydrocephaly :در اشراف زاده ی ایتالیایی فوت شده
در قرن  16میالدی ،موسوم به « دن فیلیپینو مدیسی Don Filippino de :
 « .» Mediciدن فیلیپینو » که در سن  5سالگی فوت کرده است ،بسیار شانس آورد
که به واسطه ی اشراف زادگی اش و به دلیل این که شرح حال دقیق و شرح دقیق
بیماری وی (اعم از تظاهرات عصبی ،تشنج های مکرر و کما) در کتب تاریخی خاندان
مدیسی ثبت شده است ،از سوی دانشمندان امروز به عنوان یک بیمار مبتال به
«هیدروسفالی  » Hydrocephaly:لقب گرفته است؛ به هر حال به نظر می رسد که
اگر جنازه ی وی در گورستان مجلل خانوادگی و با تشریفات خاص دفن نمی شد و در
بیابان یا جنگل پیدا می شد ،احتماالً تکامل شناسان از جمجمه ی وی سوء استفاده
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نموده و وی را به عنوان یک هومینید (انسان سا) و گونه ای مجزا از انسان ،به خورد
مجالت و نشریات می دادند!

ناهنجاری « هیدروسفالی  » Hydrocephaly :در گاو ،سگ و گربه .ناهنجاری های
اسکلتی جمجمه ،صرفاً مختص انسان نیستند.

با توجه به مثال های فوق ،می توان دریافت که علی رغم تفاوت های فاحش ظاهری ،تمامی
مبتالیان به بیماری های فوق ،جدا از « گونه ی اصلی » ،قرار نمی گیرند.

ی) اما تفاوت های ظاهری ناشی از نقایص ژنتیکی ،یا سایر بیماری ها ،می تواند به صورت بسیار
خیره کننده ای ،چشمگیر باشد! برای مثال افراد مبتال به نقایصی همچون « هولوپروزنسفالی
 )36(» Holoprosencephaly:و نوع شدید آن یعنی « سیکلوپیا  )37(» Cyclopia :دچار
اختالالت شدید ظاهری ،اسکلتی ،عصبی و احشایی هستند .تصاویر زیر ،نمونه های مختلفی از
« هولوپروزنسفالی  » Holoprosencephaly :را در انسان و حیوانات نشان می دهد:
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کودکان مبتال به درجات مختلف « هولوپروزنسفالی .» Holoprosencephaly :
نوزادان تک چشمی سمت چپ ،مبتال به « سیکلوپیا  » Cyclopia :می باشند.

کودکان مبتال به درجات مختلف « هولوپروزنسفالی .» Holoprosencephaly :
نوزادان تک چشمی ،مبتال به « سیکلوپیا  » Cyclopia :می باشند.

36

چهره ی چند خوک مبتال به « هولوپروزنسفالی  .» Holoprosencephaly :تغییر
چهره در این خوک ها به حدی شدید است که این خوک ها بیشتر به میمون شبیه
شده اند.
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چهره ی چند گربه ی مبتال به نوع شدید « هولوپروزنسفالی
 » Holoprosencephaly :یعنی « سیکلوپیا  .» Cyclopia :تغییر چهره ی شدید
این حیوانات را مالحظه می فرمایید.

چهره ی یک بچه کوسه ی مبتال به نوع شدید « هولوپروزنسفالی
 »Holoprosencephaly :یعنی « سیکلوپیا  .» Cyclopia :تغییر چهره ی شدید این
حیوان را مالحظه می فرمایید( .تصویر سمت چپ ،همین یک بچه کوسه ی مبتال به
«سیکلوپیا  » Cyclopia :را در کنار برادران و خواهران نرمال و طبیعی اش نشان می
دهد).

همانگونه

که

مالحظه

فرمودید،

وضعیت

هایی

همچون

«

هولوپروزنسفالی

 » Holoprosencephaly :می تواند اختالالت ساختاری و عملکردی جدی در موجودات
مختلف ایجاد کند و تفاوت های واضحی در بدن جانوران مختلف ایجاد نماید ،اما این اختالفات
فاحش باعث تبدیل شدن این جانوران به « گونه » ی جدید ،نمی گردد.
با توجه به مثال های فوق ،در می یابیم که تفاوت در وضعیت ظاهری دو جاندار ،لزوماً به معنای
وجود جانداران مذکور در دو گروه مختلف نیست
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 – 4بجز بیماری ها که در قسمت قبلی به آن پرداختیم ،عوامل دیگری نیز وجود دارند که موجب
ایجاد تفاوت های بین فردی می شوند .یکی از این عوامل مسئله ی جنسیت و سن جاندار می
باشد؛ به نحوی که اسکلت و ظاهر یک جاندار نر بالغ ،با اسکلت و ظاهر یک جاندار ماده ی بالغ
و نیز اسکلت جانداران جوان همان « گونه » ،ممکن است تفاوت داشته باشد.

()38

در اکثر جانوران ،تفاوت های بارز جسمانی و اسکلتی بین جنس نر و ماده و نیز بین
جانور بالغ و نابالغ وجود دارد .این تفاوت ها را در شیرها مالحظه می فرمایید.
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در اکثر جانوران ،تفاوت های بارز جسمانی و اسکلتی بین جنس نر و ماده و نیز بین
جانور بالغ و نابالغ وجود دارد .این تفاوت ها را در ماکیان اهلی مالحظه می فرمایید.

عالوه بر وجود تفاوت های بین جنس نر و ماده و افراد بالغ و نابالغ گونه های جانوری ،در درون
یک جنس نیز ،تفاوت های مهم و چشمگیری وجود دارد که بعضاً پیامدهای مهمی نیز دارد.
برای مثال در انسان ها و در جنس زن ،وضعیت استخوان های لگنی ،از تنوع چشمگیری
برخوردار است که این تنوع زیاد ،در کتب پزشکی و به خصوص کتب فوق تخصصی زنان و
زایمان ،به دلیل پیامدهایی که بر زایمان طبیعی می گذارد ،به خوبی مورد بحث و کنکاش قرار
()39

گرفته است.

لگن زنان بر اساس وضعیت قرار گیری استخوان های لگنی ،انحنای استخوان های لگنی ،وضعیت
استخوان های خاجی و دنبالچه ای و سایر عوامل ،به چهار فرم اصلی و چند نوع فرعی تقسیم
می گردد .نکته ی مهم این که شکل و فرم استخوان های لگنی زنان ،نقش مهمی در فرآیند
زایمان طبیعی زنان دارد )39(.ابتدا به اشکال متفاوت استخوان های لگنی زنان می پردازیم:

()39

استخوان های لگنی زنان ،به چهار فرم عمده تقسیم می شود -1 :فرم زنانه (گاینکوئید (ژنیکوئید)
 -2 )Gynecoid:فرم مردانه (آندروئید  - 3 )Android :فرم پالتی پوئید (پالتی پلوئید
 - 4 )Platypelloid :فرم آنتروپوئید (آنتروپوئید  .)Anthropid :البته فرم های فرعی
متعددی نیز وجود دارند که از ترکیب چهار فرم فوق ،پدید می آیند.
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چهار فرم عمده ی لگن زنان -1 :فرم زنانه (گاینکوئید (ژنیکوئید) -2 )Gynecoid :
فرم مردانه (آندروئید  - 3 )Android :فرم پالتی پوئید (پالتی پلوئید
 - 4 )Platypelloid :فرم آنتروپوئید (آنتروپوئید  .)Anthropid :توجه فرمایید که
زنان به طور طبیعی ممکن است دارای لگنی به هر یک از فرم های فوق باشند ،اما
بهترین فرم لگن برای زایمان طبیعی ،فرم لگن زنانه (گاینکوئید (ژنیکوئید)
 )Gynecoid :می باشد.
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چهار فرم عمده ی لگن زنان -1 :فرم زنانه (گاینکوئید (ژنیکوئید) -2 )Gynecoid :
فرم مردانه (آندروئید  - 3 )Android :فرم پالتی پوئید (پالتی پلوئید
42

 - 4 )Platypelloid :فرم آنتروپوئید (آنتروپوئید  .)Anthropid :فرم های ترکیبی
فرعی حاصل از ترکیب چهار فرم اصلی را نیز مالحظه می فرمایید .توجه فرمایید که
زنان به طور طبیعی ممکن است دارای لگنی به هر یک از فرم های فوق باشند ،اما
بهترین فرم لگن برای زایمان طبیعی ،فرم لگن زنانه (گاینکوئید (ژنیکوئید)
 )Gynecoid :می باشد.

گرچه هر یک از زنان ،به طور طبیعی ممکن است فرم لگنی به صورت هر یک از فرم های اصلی
و فرعی فوق داشته باشند ،اما سهولت انجام زایمان طبیعی ،به فرم لگن مادر ،بسیار وابسته است؛
به طوری که در شرایط یکسان از نظر وزن و جثه ی جنین ،زنان دارای فرم لگنی زنانه (گاینکوئید
(ژنیکوئید)  )Gynecoid :زایمان بسیار راحت تری نسبت به زنان دارای فرم لگنی مردانه
(آندروئید  )Android:و فرم آنتروپوئید (آنتروپوئید  )Anthropid :دارند و چه بسا ممکن است
زنان دارای لگن های مردانه (آندروئید  )Android :و فرم آنتروپوئید (آنتروپوئید )Anthropid :
نتوانند زایمان طبیعی را به خوبی انجام داده و پزشکان معالج مجبور به انجام سزارین شوند تا از
()39

وارد شدن آسیب به مادر و نوزاد ممانعت به عمل آورند.
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با توجه به این که در عمده ی زایمان های طبیعی ،سر نوزاد اولین بخش خارج شونده
از رحم و فضای لگنی است ،از بین انواع فرم های لگنی زنان ،فرم لگن (گاینکوئید
(ژنیکوئید)  )Gynecoid :بیشترین فضا را برای سر نوزاد فراهم می نمایند و اجازه
می دهند تا سر نوزاد به خوبی از لگن عبور کرده و زایمان طبیعی به سهولت انجام
شود؛ بنابراین بهترین نوع لگن زنان برای انجام زایمان طبیعی ،فرم لگن (گاینکوئید
(ژنیکوئید)  )Gynecoid:می باشد که این مسئله یک واقعیت مسلم در کتب
تخصصی مربوط به زنان و زایمان می باشد.
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بدین ترتیب همان گونه که مالحظه فرمودید ،فرم لگن زنان به صورت طبیعی می تواند به هر
یک از فرم های چهار گانه ی اصلی فوق ،یا سایر فرم های ترکیبی دوازده گانه ی اشاره شده
باشد و این فرم های مختلف در زنان هر کشور و هر نژادی مالحظه می گردد و این تنوع در گونه
ی انسان ،کامالً طبیعی می باشد .یعنی زنی که فرم لگن وی به صورت مردانه (آندروئید
 )Android :و فرم آنتروپوئید (آنتروپوئید  )Anthropid :باشد ،باز هم کماکان یک زن از گونه
ی انسان بوده و مرد یا از گونه ی میمون ها و عنترها (میمون های بدون دم) نمی باشد! بلکه
وی انسانی طبیعی از جنس زن است که برخی از استخوان های بدن وی شبیه مرد ها یا عنترها
است و بجز در مورد زایمان طبیعی ،تفاوت عمده ای در وی نسبت به بقیه ی زنان ایجاد نمی
کند و چه بسا که همین گونه زنان نیز توانسته اند زایمان های طبیعی موفقی به دفعات زیاد
داشته باشند.

برای مثال در تصاویر زیر مالحظه می فرمایید که از بین انواع فرم
لگنهای انسان ،تنها لگن زنانه (گاینکوئید (ژنیکوئید)  )Gynecoid :را قرار داده و به مقایسه
ی آن با لگن شامپانزه و یک به اصطالح انسان سا (هومینید) از گونه ی « جنوبی کپی عفاری
 » Australopithecus afarensis:موسوم به « لوسی ( » Lucy :که در ابتدای مقاله نیز به
آن اشاره شد) ،اقدام نموده اند.
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مقایسه ی گزینشی لگن زنانه (گاینکوئید (ژنیکوئید)  )Gynecoid :انسان با لگن
شامپانزه و لگن یک به اصطالح (هومینید) از گونه ی « جنوبی کپی عفاری
 » Australopithecus afarensis:موسوم به « لوسی  » Lucy :از سوی تکامل
شناسان (تصویر سمت راست)! تکامل شناسان با این اقدام عوام فریبانه و بدون
اشاره به این که لگن طبیعی انسان می تواند به  3فرم اصلی دیگر و  12فرم فرعی
دیگر باشد (تصویر سمت چپ) که از بین این انواع حتی گونه ی آنتروپوئید
(آنتروپوئید  )Anthropid :نیز وجود دارد ،به صورت گزینشی به مقایسه ی لگن های
مذکور پرداخته اند.
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مقایسه ی گزینشی لگن زنانه (گاینکوئید (ژنیکوئید)  )Gynecoid :انسان با لگن
شامپانزه و لگن یک به اصطالح (هومینید) از گونه ی « جنوبی کپی عفاری
 » Australopithecus afarensis:موسوم به « لوسی  » Lucy :از سوی
تکاملشناسان (تصویر سمت راست)! تکامل شناسان با این اقدام عوام فریبانه و
بدون اشاره به این که لگن طبیعی انسان می تواند به  3فرم اصلی دیگر و  12فرم
فرعی دیگر باشد (تصویر سمت چپ) که از بین این انواع حتی گونه ی آنتروپوئید
(آنتروپوئید  )Anthropid :نیز وجود دارد ،به صورت گزینشی به مقایسه ی لگن های
مذکور پرداخته اند .البته آن ها با این عوام فریبی عمدی ،سعی می کنند تا به
مخاطب بقبوالنند که فرم لگن ،از اجداد مشترک انسان ها و میمون ها (البته به زعم
خودشان!) تغییر کرده است! حال آن که آن ها نمی گویند که چرا تنوع موجود در
فرم های لگن انسان ها را نادیده می گیرند؟!
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البته این تنوع همان گونه که ذکر گردید ،به صورت طبیعی و بدون وجود بیماری خاصی در
جنس مونث گونه ی انسان پدید می آید؛ حال اگر بیماری هایی که موجب تغییرات استخوانی
و اسکلتی در انسان می شوند (همچون بیماری پاژه ی استخوان)( )22را نیز در نظر بگیریم ،تنوع
استخوان های لگنی انسان ،چند برابر خواهد شد! بنابراین سو استفاده ی تکامل شناسان از فرم
لگن زنانه (گاینکوئید (ژنیکوئید)  )Gynecoid :گونه ی انسان از بین  16فرم اصلی و فرعی لگن
انسانی ،و مقایسه ی تنها این نوع لگن با لگن سایر گونه ها همچون شامپانزه ها ،نوعی عوام
فریبی زیرکانه می باشد!

از سوی دیگر ،تنوع اشاره شده در استخوان های لگنی ،تنها یک مثال کوچک از تنوع وسیع
اسکلتی و استخوانی در انسان های سالم می باشد؛ حال آن که در بقیه ی مناطق اسکلت و
استخوانبندی بدن انسان ،باز هم چنین تنوع وسیعی به چشم می خورد .برای مثال تصویر زیر،
جمجمه ی انسان های مختلف از نژاد ها ،جنس ها و سنین متفاوت را به نمایش می گذارد:
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()40

 6جمجمه متعلق به انسان های سالم از نژاد های مختلف که در قرون اخیر فوت کرده
اند :باال چپ متعلق به فرد اهل پرو فوت شده در قرن  ،15باال وسط متعلق به فرد
میانسال بنگالی ،باال راست متعلق به مرد ساکن جزایر سلیمان (مالنزی) متوفی به
سال  1893میالدی ،تصویر پایین چپ متعلق به مرد جوان آلمانی ،تصویر پایین وسط
متعلق به مرد میانسال اهل کنگو و تصویر پایین راست متعلق به یک مرد میانسال
اسکیمو می باشد .به تفاوت های زیاد در اجزای مختلف جمجمه ها توجه فرمایید!
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بدین ترتیب و با توجه به مطالب فوق ،در می یابیم که در بین جانداران یک گونه نیز تفاوت های
فاحش ظاهری و اسکلتی به چشم می خورد و این تفاوت ها لزوماً به معنای حضور در یک گونهی
دیگر نیست.

 - 5اما آخرین مسئله ای که در بخش مقدماتی مقاله باید به آن اشاره شود ،این مسئله است
که جانورانی با عنوان « دو رگه (هیبرید)  » Hybrid :وجود دارند که حاصل جفت گیری دو
گونه ی مجزا بوده و خودشان نیز عمدتاً (نه همیشه) نازا می باشند .از مهم ترین این حیوانات
می توان به « قاطر  )41(» Mule :اشاره کرد که حاصل آمیزش « اسب » و « االغ » می باشد و
بجز چند مورد استثناء ،نازا می باشد .حیوانات دیگری همچون « شیببر  )42(» Liger :و « ببشیر
 )43(» Tigon :نیز که اولی حاصل آمیزش شیر نر با ببر ماده و دومی حاصل آمیزش ببر نر با
شیر ماده می باشند ،از جمله حیوانات هیبرید (دو رگه) هستند که برخی از آن ها توانایی باروری
نیز دارند .بسیاری از زیست شناسان ،حیوانات « هیبرید (دو رگه) » را یک گونه ی مجزا
()44

نمی دانند؛ چرا که عمده ی هیبرید ها بجز چند استثنای خاص ،نابارور می باشند.
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حاصل آمیزش اسب (سمت چپ) و االغ (وسط) ،جانور هیبرید (دورگه ی) قاطر
(سمت راست) می باشد.

حاصل آمیزش شیر نر (سمت راست) و ببر ماده (سمت چپ) ،شیببر « الیگر
( » Liger :پایین) می باشد .اصوالً الیگر ها نسبت به هر دو والد خود جثه ی درشت
تری دارند( .به دلیل عدم تعادل ژنی)

51

حاصل آمیزش ببر نر (سمت راست) و شیر ماده (سمت چپ) ،ببشیر « تایگون
( »Tigon :پایین) می باشد .جثه ی تایگون ها در حد ببرها می باشد.

نکته ی مهم این که اندازه و جثه ی تعداد زیادی از حیوانات « هیبرید (دو رگه) » بزرگتر از هر
دو والد و در برخی از موارد ،بین جثه ی دو والد می باشد؛(42و43و )44ضمن این که همان طور که
اشاره کردیم ،عمده ی حیوانات دو رگه ،نازا می باشند .به همین دالیل و دالیل دیگر ،اکثر زیست
شناسان ،حیوانات دو رگه (هیبرید) را یک « گونه » به شمار نمی آورند.

ادامه دارد ...
قسمت بعدی :توالی فسیلی اسب ها ........
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