اصل يکنواختی
شبنم محمودی

کارشناس ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه اصفهان

چکيده

در اين مقاله يکی از نظريههای مربوط به تحوالت پديدههای زمين يعنی
اصل يکنواختی و تقابل اين نظريه با نئوکاتاستروف ،کاتاستروف وتکامل به
روش اسنادی بيان میگردد.

واژههای کليدی:

اصل يکنواختی ،نئوکاتاستروف ،کاتاستروف ،تکامل

مقدمه

آيا شما برخواستن کوهها را درگذشته ديدهايد؟ خیر .چرا؟ زيرا کوهها
بوسيله حوادث ناشناخته کاتاستروف قبل از اينکه بشر در سطح زمين پديدار
شود شکل گرفتهاند که کمترين اين زمان را قرنها پيش میگوئيم.
قبل از قبول روش علمی مردم چشماندازها را شناسائی میکردند اما
نمیتوانستند توضيح بدهند که چطور چشماندازهای بزرگ بوجود میآيند.
آنها فرض میکردند اشکالی همانند کوهها و درياها بوسيله حوادث
کاتاستروف که ورای فهم آنهاست شکل گرفتهاند .امروزه میدانيم که اغلب
اشکال روی سطح زمين بوسيله مراحل تدريجی که طی ساليان دراز ،صدها
يا ميليونها سال پيش اتفاق افتاده است شکل پيدا کرده وثابت شدهاند.

اصل يکنواختی

اصل يکنواختی يکی از مهمترين مفاهيم يکی بودن در علم زمين است،
اين اصل که در سال  1788بوسيله هوتن معرفی و بوسيله جانپلی فير دفاع
گردید و چارلز ليل آ ن را در 1830بنام اصول زمينشناسی نامگذاری کرد،
دارای چند اصل میباشد:
 -1قوانين فيزيک وشيمی با زمان تغيير نمی کند ياقوانين طبيعی پايدارند.
 - 2تاريخ زمين را ميتوان از مشاهدات جاری وروابط آنهاتوضيح داد.
 - 3فرايندهائی که سطح زمين راشکل ميدهند آرام و ثابت هستند.
 - 4زمين در گذشته مانند امروز واکنش نشان ميداده است.
-5فرايندهای ژئومورفيک مثل نوع ،آهنگ(سرعت) در گذشته و حال شبیه
هم بودهاند.
 - 6وبطور کلی حال کليد گذشته است.
اولين نمونه کاربرد عملی در زمينشناسی کشفی بر مبنای مشاهدات
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هوتن است که زمين پيرتر از آن است که قبال" فکر میشد .گامهای آهستهی
اغلب فرايندهای زمينشناسی برای فرسايش کوهها و تشکيل اقيانوسها
نيازمند ميليونها سال زمان است .کشف سه مفهوم کلی ،طوالنی بودن
عمر زمين  ،ناپيوستگیهای رسوبی(ناپيوستگی زاويهای) واصل يکنواختی به
هوتن نسبت داده میشود.
اگرچه اصل یکنواختی مورد قبول واقع شده است اما نه برای هر شکل
روی زمین .هوتن به اين نتيجه رسيده بود که زمين همانند ماشينی بزرگ
است که دنيای قابل سکونتی را برای انسان و ساير اشکال وارگانيسمهای
زنده بوجود میآورد .طبق نظريه هوتن بعضی از مراحل تکاملی را میتوانيم
بطور محلی بدون آنکه واقعا" مشاهده کنيم استنتاج نماييم.
با این حال اگرچه اصل یکنواختی مورد قبول واقع شده است اما نه برای
هر شکل روی زمین .برای مثال درمورد برخی از فرآيندها مانند برخورد
ستارههای دنبالهدار و شهاب سنگها که فقط گاهگاهی در طی گذشته زمين
اتفاق افتاده الزم است بعض ًا کاتاستروف را درطبيعت مد نظر داشته باشيم،
گرچه در تاريخ زمين اينگونه حوادث منحصر بفرد کم نيستند ولی حوادثی
کمياب میباشند.
اما مفهوم يکنواختی بيان ميکند که فرآيند کاتاستروف مسئول همه
اشکالی که بر روی زمين بوجود آمدهاند نيست و اين مخالف با ايدهای بود
که در آن زمان برای تفسير تاريخ زمين بکار میرفت .ديدگاه غالب آن زمان
اين بود که در زمين حوادث فوق طبيعی بوجود آمده و دچار يک سری
حوادث ناگهانی مانند سيالب شده که اين حوادث «کاتاستروفيسم» ناميده
میشد .اما در مقابل اين نظرات هوتن در انجمن ايدينبورگ اظهار کرد که
زمين يک تاريخ طوالنی دارد ،تاريخی که امروزه هم میتوان فرآيندهای
جاری آن را ديد .برای مثال او حدس زد که پروفيلهای خاک عميق بوسيله
هوازدگی سنگ بستر در طول هزاران سال شکل گرفتهاند .همچنين حدس
زد که برای توضيح تاريخ زمينشناسی به تئوری حوادث فوق طبيعی نيازی
نيست .اما نظريه هوتن تا کار آقای ليل در جامعه علمی جايگاهی نيافت .تا
زمانی که ليل مدارک زمينشناسی متفاوتی از انگليس ،فرانسه ،ايتاليا واسپانيا
معرفی کرد که درستی نظريه هوتن را بهبود میبخشيد وتئوری کاتاستروفيسم
را رد میکرد.
ليل میپنداشت زمين در طی زمان تغيير نکرده است و عواملی که امروزه
تأثیرگذار هستند ،معموالً با همان درجه و شدت در گذشته عمل کردهاند.
همچنين هيچ جريانی وجود ندارد که امروزه وجود داشته اما در گذشته وجود

نداشته باشد و تقريب ًا همين تعداد از گونههای جانوری وگياهی بر روی زمين
وجود داشته است .شباهت در روشهای گوناگون زندگی موجودات زنده
بر روی زمين در طی گذشت زمان تقريب ًا مشابه است (اگرچه بعدها اين
نظريه را بعد از انتشار فرضيه تکاملی داروين در سال  1859اصالح نمود).
همچنين او معتقد بودکه تمام انواع مهم سنگها(سنگهای آذرين ،دگرگونی
ورسوبی) میتوانند در طی هر زمانی از تاريخ زمينشناسی تشکيل شوند زيرا
سنگها وکانیها مواد فيزيکی هستند که طبق قوانين شيميايی که در تمام
زمانها عمل میکنند بوجود میآيند.
امروزه اغلب تئوری تکامل چشمانداز در مفهوم يکنواختی استفاده
میشود .حقيقت آن است که کاتاستروفها جواب رد به امکان تولد جديد
زندگی در طول تاريخ زمين دادند .اما ليل تفسير کاملی از نظر خود را بعد
از فرموله کردن يونيفورماتی و قبل از اينکه در سن پيری معتقد به تکامل
بشود ،ارائه نمود.
تئوری يکنواختی در شکلگيری و توسعه و نظام دادن به نظريهها مهم
است اصل يکنواختی بيان ميدارد که ادامه يکنواخت فرآيندها چهارچوبی
برای فهميدن شکل وتاريخ زمين است.
بررسی همه تاريخ فرض اينکه قوانين طبيعی در فضا و زمان پايدارند
را ارائه میدهد و اگر نتايج تاريخی مشاهده شده را بتوان بوسيله فرايندهای
قابل مشاهده حاضر توضيح داد فرض يا فرآيند ناشناختهای وجود ندارد.
تئوری يکنواختی در شکلگيری و توسعه و نظام دادن به نظريهها مهم است.
اصل يکنواختی بيان ميدارد که ادامه يکنواخت فرآيندها چهارچوبی برای
فهميدن شکل و تاريخ زمين است.
بااين حال ممکن است زمين در طول تاريخ با تغيير در ترکيبات
اتمسفر يا وضعيت زمين در جهان عوض شود .مخالفت مهمتر با متدولوژی
يکنواختی ،بعنوان يک مفهوم رسمی است ،چرا که زمينه ثبات طبيعت برای
همه پرسشهای مدرن علمی چنان پر اهميت است که از بديهيات به نظر
میآيد.
شيوه تفکر ديگری در زمان هوتن وجود نداشت وحتی کسی نمیتوانست
به روش ديگری فکر کند .اما علمخواهان تعميمی سادهتر و بهتر بود ،بطوری
که قوانين موجود رفتار طبيعت را توصيف کنند .بنابراين اصل يکنواختی
در اصل سادهای که خاص زمينشناسی نيست بلکه همه علوم و زندگی
روزمره را در بر میگيرد حل شد.

اصل يکنواختی  -نظريه تکامل

تکامل ،فرآيندی در طول زمان معين و کنترل شده است .اين امر توسط
واکنشی که رو به افزايش نظم وترتيب دارد و به کاهش اتفاقات منجر
میشود ،به وقوع میپيوندد .در واژههای ترموديناميک ،يک کاهش آنتروپی
موجود است که بر اساس قانون دوم ترموديناميک ،اين کاهش فقط در
صورت وجود يک جريان انرژی از ميان سيستم پيشرفته وتوسعه يافته،
فراهم میشود و جسم به وجود آمده بين منبع انرژی و محل تخليه انرژی
واقع است .محل تخليه انرژی تقريب ًا در تمام حاالت يک محيط خارجی
واقع در درجه حرارتی پايينتر از سيستم توسعه يافته و سيستم مجاور آن

میباشد اما منبع انرژی ممکن است در دوردست قرار داشته باشد .بررسی
سيستمهای پيشرفته ،طبقات تکاملی را که هر کدام بوسيله اعمال مختلف
تکاملی مشخص میشوند آشکار میکند.
بنابراين جهان ،اعمال و فعل و انفعاالتی فيزيکی را در بر دارد که
کوچکترين واحدها(اتمها وذرات اتمی)را ترکيب داده و موجب تشکيل
بزرگترين محصوالت(کهکشان وساير مجموعههای آسمانی) میشود.
همچنين پالنتوسفر()Planetosphereتکامل شيميايی را به همان نحو
تکامل فيزيکی دارا میباشد و واحدهای بزرگتر(مولکولهای آلی) را
ترکيب کرده و موجب ازدياد محصوالت کوچکتر(ستارهها و سيستمهای
سيارهای) میشود .همچنين در طی دورههای زمينشناسی تکامل کره زمين
موجب تفکيک وتشکيل هسته ،مانتو ،هيدروسفر و اتمسفر شده و قارهها و
اقيانوسها را شکل میدهد.
چارلزداروين از اصول يکنواختی برای تئوری تکامل و بعد نوترکيبی
استفاده کرد .اين عقيده عمومی که کاتاستروف وتکامل دو توضيح متقابل
برای مدارک فسيلی جمع شده در طی قرن نوزدهم هستند کام ً
ال آشکار کرد
که اشکال مشاهده شده نمیتواند بوسيله مدل زمين مرکزی کاتاستروفيسم
متداول در آن زمان توضيح داده شود و در نتيجه انقراض گونهها را به باال
آمدن پوسته در مقياس جهانی مرتبط کرد.
بدينگونه که تغيير ناگهانی محيط در مرز کرتاسه _ ترشياری و از
بين رفتن موجودات ،به علت پسروی دريا میباشد .اين مسأله بصورت
فرضيه توسط  Ginsburgدر سال  1964ارائه گرديد که ناپديد شدن تدريجی
گونهها را در ارتباط و وابسته به عقبنشينی دريا در مائس تريشنين میداند
به طوريکه کاهش وسعت محيط نريتيک موجب از بين رفتن تعداد زيادی از
گونههای بنتيک گرديده است .ضمن ًا با کاهش محيطهای دريايی ،محيطهای
خشکی گسترش يافته وآب و هوای قاره حاکم گرديده است .بنابراين مث ً
ال
دايناسورها که به درجه حرارت متغير يا نيمه يکنواخت عادت داشتهاند با
سرد شدن هوا ازبين رفتهاند.
کار داروين وآلفرد والس بر روی منشاء زمين بنوعی نظريه يکنواختی را
در علوم بيولوژيکی توسعه داد .بر اساس اين اصل میتوان تنوع گونههای
زمين را بوسيله تغيير ويژگیهای ژنتيکی در طول دورههای طوالنی از زمان
توضيح داد .دراين هنگام در ژئومورفولوژی نيز کاتاستروف جايش را به
تغييرات تدريجی داد ،عقيدهای که تغييرات چشمانداز را آرام میدانست؛
وزمينشناسان وژئومورفولوژيستها نيز به توصيف سنگهايی که مدرک
بزرگی از حوادث تدريجی ژئومورفولوژی را در خود داشتند پرداختند.

اصل يکنواختی – کاتاستروف – نئوکاتاستروف

کاتاستروفيسم نظريهای است که پيدايش عوارض وموجودات زمين
را براساس رويدادها و بالهای ناگهانی فرض مینمايد و پيدايش مداوم
وتدريجی طبيعت در ساختمان عوارض و تحوالت حياتی را مردود میداند.
در ديدگاه کاتاستروفيسم تحليلهای ژئومورفيک بر اساس فرآيندهای
شکلزا در قالب تکرار تناوبی تغييرات اقليمی و سطوح اساس و پارهای از
رخدادهای تکتونيکی و انسانی در دوران چهارم صورت میگيرد.
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در زمان ليل کاتاستروفيسم نظريهای کام ً
ال رسمی بود که مقبوليت نتيجهگيری

عام داشت و تکيه کاتاستروفيسمها در زمانهای گذشته بر توضيحات
ماوراءطبيعی و کتب مذهبی بود.
در آن زمان میدانستند وضع زمين در حال حاضر نمونهای از وضعيت
آن در طول تاريخ است و به نظر میرسيد توجيهی برای رد وقايع مهمی که
بوسيله فرايندهائی که مطابق با قوانين تغيير ناپذير طبيعی عمل میکنند وجود
ندارد و از آنجاييکه کاتاستروف در مقياس جهانی بطور آشکار در زمانهای
تاريخی ديده نشده بود کاتاستروف بيشتر مديون نظريات از پيش تصور
شده بود تا مشاهده ،و اصل يکنواختی نيز داللت بر پيدايش تدريجی عناصر
فرعی کاتاستروفيسم همانند زلزله وآتشفشان میکرد .ليل با بکار گرفتن
مفهوم تکامل تدريجی که بوسيله دوست نزديکش داروين حمايت میشد
مفهوم تغييرات آرام زمين وعلوم طبيعی ،کوتاه بودن عمر زمين وقدرتهای
مافوق طبيعی را شکست داد و به اين ترتيب غفلت کاتاستروفها و
يونيفورماتيزمها در قرن نوزدهم باعث کنار گذاشتن کاتاستروفيسم شد.
امابعدها ستون چينهشناسی که بوسيله ليل بر اساس اصل يکنواختی
پايهريزی شده بود بوسيله اشکال زمينشناسی مانند فسيلهای چند اليه،
جابجائی فسيلها ،اليههای مفقود شده و اليههای جابجا شده(شامل اليههای
معکوس ،اليههای قديمی که در باالی اليههای جديد پيدا شدهاند) رد شد.
عالوه بر آن حوادث کاتاستروفيسم مشاهده شده مانند انفجار سنت هلن در
سال  1980کاتاستروفيسم را قانونی شناخت.
هم اکنون میدانيم کاتاستروفيسم يک نقش پرمعنی ومهم در شکلگيری
اشکال مشاهده شده در سطح زمين دارد ،چرا که حوادث کاتاستروفيسم
به شکل تصادفی در بدنه کيهانی در سرتاسر تاريخ منظومه شمسی اتفاق
افتاده است و زمين برخوردهائی را که اغلب کوچک بودهاند ،تحمل کرده
است.اما بعضی از آنها به اندازهای بزرگ بودند که باعث ويرانی گسترده
شدهاند وامروزه زمين هنوز در معرض تهديد شهاب سنگها و ستارههای
دنبالهدار است و ما می بينيم افزايش معلومات در سالهای اخير کمک کرد
که نئوکاتاستروف نمایان شود.
در نئوکاتاستروفيسم تمام اشکال پديدههای مختلف در جهان وجود
دارند اما با توجه به شرايط محيطی انواعی از آنها مشاهده میگردد.
بطورکلی نئوکاتاستروفيسم يک روايت مدرن از عقيدهای است
کمياب ،که در آن به حوادث با اهميت وبزرگی که نقش مهمی را در
تکامل چشمانداز زمين بازی کردهاند توسل شده است .البته این روایت
با فشار عمومی از طرف علم جديد زمينشناسی روبرو نشده است .يعنی
نئوکاتاستروفيسم اساس علمی دارد در حالی که اصل يکنواختی ،کاتاستروف
عمومی را همانگونه که گفته شد در کتابهايش مغلوب کرد .به هر حال
برای اغلب زمينشناسان وژئومورفولوژيستها نئوکاتاستروفيسم تنها نمود
دوباره فرآيندهای مهم بر حسب بزرگی وتواتر آن بود واگر مجالی برای
حوادث منحصر به فرد وجود داشت ،شايد ژئومورفولوژی و زمينشناسی به
شکل تاريخ در میآمدند.
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از زمان هوتن تاکنون نظريات متفاوتی در مورد پيدايش زمين و نحوه
تکوين آن ابراز شده است و انديشمندان علوم زمين وحتی ساير علوم(برای
مثال ورود بحث کاتاستروف در مباحث اقتصاد) را تحت تأثير قرار داده است
ليکن هيچ کدام از اين نظريات بطور قطع قابل قبول يا رد نمیباشند .فقط
میتوان گفت در هر برهه از زمان غلبه با يکی از اين نظريات بوده است.
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