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اشتباهات كارهايشان درآيد خوشحال هم ميياسدانشمندان بر خالف س اينكه  از  را مردم  شوند.  تمداران  سياستمداري كه نظرش 

دانشمندان در كل دوست دارند   ."است نظرش را عوض"كه هيچگاه  كرد به اينمي  ميدانند. توني بلر افتخار  "دو رو"كند را  عوض مي

-مورد ارج هم واقع مي  منشي پذيرفته شود،بخصوص اگر با بزرگ  ها،هايشان مورد تاييد قرار گيرد، اما رد گهگاه برخي ايدهكه ايده

 كه به دانشمندي پسوند دوروئي زده شود. ام من تابحال نديدهمورد در اينشود. 

از برخي جنبه هر  ها خيلي دوست دارم كه راهي بيابم تا پيام محوري كتاب ژن خودخواه را پس بگيرم. در دنياي ژنوميكس  من 

در    "ژن"ي  ژهنمايد كه كتابي با وامي  -انگيزو حتي وسوسه  –  اند، و تقريبا ناگزيرانگيز بسياري در حال وقوعهيجان  روزه كشفيات

در اين كتاب به    "ژن"نياز به بازنگري كامل داشته باشد. اگر   اگر قرار نباشد كه كنار گذاشته شود  ،  از چهل سال  اش، پس عنوان

-شناسي، است بكار گرفته نشده بود من هم بايست اين كار را مي و نه جنين  ي تكامل طبيعي،مفهوم خاصي، كه برگرفته از حوزه

ن مورد تقدير كتاب است، كه حاال به همراه جان مينارد  قهرمانايكي از    ج ث. ويليامز،رتعريف من از ژن همان تعريف جو  .1كردم

 متمادي  يهانسل  قدر دربطور بالقوه آن  ي كروموزومي است كهژن هر بخشي از ماده"اند:  ون ما را ترك گفتهل هاميلتاسميت و بي

مي عنوان  دوام  به  كه  كندآورد  عمل  طبيعي  انتخاب  جمع  ."واحد  سمت  به  را  تعريف  اين  بيبنديمن  كشاندم:  اي  تر  دقيق"جا 

بگوئيم، ...    بخواهيم  بايد  كتاب،  يا حتييقطعهاين  اندكي خودخواه،  كروموزومي  آن  بزرگ  از  كروموزومي  يقطعه  ،بيشتر  كوچك 

مي  خودخواه جنين  .2" شدناميده  در  برخالف  كه  فنوتيپشناسان  بر  ژن  تاثير  كاوش  نودارويني پي  ديدگاهي  بر  نظر  اينجا  از   اند، 

  نا )ويليامز بعدها اين مع  هستند  "ژن"اين هستومندها در معناي مدنظر ويليامز    ست. ه  "هادر جمعيت  3تغيير فراواني هستومندها "

اين كتاب اين است    اصليهاي  يكي از پيام   شان است.و تعدادشان معياري از موفقيت  ،ها را ميتوان شمردژنناميد(.    "4نامهآيين"را  

ندارد.كه جاندار فردي چنين ويژگي نفر است،  اي  انتخاب  "تواند  و نمي  يك جاندار صرفا يك  .  "طبيعي عمل كندبه عنوان واحد 

معناي  جاندار اگر بخواهيم  را نمي  همانندساز، همان  را  دهد.  انتخابجاندار  طبيعي در نظر بگيريم در معنايي كامال متفاوت  واحد 

و آن چيزي را كه تقال    هاي بعدي است،اش در نسلهايمعيار موفقيت جاندار فراواني ژن  بايد باشد.  5ي ژني" نقليهيوسيله"  يعني

 است.  "6كلي قابليت "كند به حداكثر برساند مي

-د. يك ژن موفق در بدنيازهاي فردي است كه به موفقيت پرشمار شدن در جمعيت دست ميبر بدن)فنوتيپي( ژن بخاطر تاثيرات 

قدر زنده بمانند تا در محيط كند آنها كمك مي چنين ژني به آن بدن . نماياندمي مدت خود را هاي زماني بلندشماري در بازههاي پر
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بلكه محيط    نيست، -شكارگران، و امثالهم  آب، ها،يعني رستني–اي محيط بيرون از بدن  خود توليدمثل كنند. اما محيط تنها به معن

بدن،   ژندروني  ديگر  بخصوص  ژنو  كه  همراه هايي  به  بدنخودخواه  پيشان  نسلدرهاي  در  و  جمعيت  درون  را  بعدي  پي  هاي 

هاي  گزيند كه در حضور ديگر ژنهايي را برمي ژنگوئي    كند كه طوري عمل مي  طبيعيانتخاب  .دربرميگيردمشترك است را هم  

هايي  ژنديگر  آنها با    هستند.   " خودخواه"معنايي كه در اين كتاب آمده  به  ها  ژن  ، واقع  به   كنند. زادآور خوب عمل مي  درون جمعيتِ

جمعيتي كه    كنند.مي هم    همكاريشوند،  پديدار مي  8گونه   7ژني ي حوضچههايي كه توسط  دنكه كال ب  ، نه تنها بدن كنونييك بدن

توليدمثل ميبه شيوه اتحاديهي جنسي  از ژنكند  با هم  هاي همكار است كه سازگاري متقابل دارند:  اي  امروزه  اين دليل  به  آنها 

 ي نكته  خوبي با هم داشته اند. هاي مشابه، همكاري  هاي متوالي از بدندر خالل نسلشان،  ي نياكانيدر گذشتههمكاري دارند كه  

به اين خاطر مورد حمايت واقع نشده كه    اين است كه همكاري  و خيلي دچار سوءبرداشت شده()  مهمي كه بايد اينجا دركش كنيم

هايي  ها در بطن ديگر ژنبلكه به اين خاطر بوده كه تك تك ژن  برگزيده باشد،  ها را به مثابه يك كلانتخاب طبيعي گروهي از ژن

اي  كه ممكن بوده در يك بدن با آنها مواجه شوند، انتخاب   ژنييحوضچه هاي درون  يعني ديگر ژن  نو  گونه، بطور جداگانه مورد 

-ژن  گيرد. هايش را از آن ميي جنسي، ژنشيوهبه  كننده ي توليدمثلژني هماني است كه هر فردي از گونهي اند. حوضچهواقع شده

 .  -كنند و با هم همكاري مي –هاي متوالي يكديگر را ديده هاي نسلهاي ديگر( دائما در بدنونههاي يك گونه )و نه گ

به عنوان   ،گونهجنسي ابداع  مدهاي توليدمثلآ اما يكي از پي  .چيستجنسي  توليدمثل  خاستگاه آغازيندانيم  ما هنوز هم واقعا نمي 

يازي بلند  دست"  همان طور كه در فصل آخر كتاب،   سازگاري متقابل دارند، بوده است. هاي همكاري كه  هاي ژنبوم اتحاديهزيست

خروجي يكساني براي رفتن    "گلوگاه "هاي درون يك بدن،  ام، رمز همكاري در اين است كه در هر نسل تمام ژن، توضيح داده"ژن

توانست عنوان مي  "ژن همكار"به نسل بعد پارو كشند.    اشبه آينده دارند، كه همان اسپرم يا تخمكي است كه آرزو دارند از درون

ها  صورت بسياري از نقدها و سوءبرداشتكنم در ايناينكه خود كتاب تغييري بكند. فكر مي مناسب ديگري براي اين كتاب باشد، بي

   آمد.  پديد نمي

براي كتاب مي ناميرا"توانست  عنوان مناسب ديگر  اصلي كتاب  شاعرانهيي هم  "ناميرا"باشد.    "ژن  از مباحث  تر است، و هم يكي 

دقت باال به اين    طبيعي ضروري است.انتخابي  تكامل به واسطهبراي    -ها نادر اندجهش  –  DNAبرداري از  دقت باالي نسخه  است.

-اما ژنهاي موفق اينطورند،  ژن  ها سال دوام آورند. توانند تا ميليون، ميرستهاي اطالعاتي دها، به شكل نسخهمعني است كه ژن

-بود، تفاوت چنداني ايجاد نمي ژنتيكي كوتاه مي ي يك قطعه اطالعاتعمر بالقوهاگر طول  بنا به تعريف، چنين نيستند.هاي ناموفق،  

-شان به نسلپيشينهشود كه  هايي ساخته مي اش توسط ژناي در زمان تكوين جنينيهر فرد زندهبه شكلي ديگر اگر بنگريم،  كرد.  

اند تا اند كه به پيشينيان بسياري كمك كردههايي را به ارث بردهجانداران زنده ژن  گردد.مي  هاي بيشمار بازاز بدن  يشمارهاي بي

اي به آن چيزها از گونه  اند دارند.ماني و توليدمثل الزمبه همين خاطر است كه جانداران زنده چيزهايي را كه براي زنده  بقاء يابند. 

-با هم فرق مي -زميني زيرزميني به رو از جاندار زي، مثال از شكارچي به شكار، از انگل به ميزبان، از آبزي به خشكي –ي ديگرگونه

 كلي همان است.  يقاعدهاما كنند، 
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  توسعه داده شده  ام،اش غمگيناز مرگكه هنوز    دوستم بيل هاميلتون بزرگ،توسط  يكي از مباحث اصلي كتاب هماني است كه  

  پسندم، كه من مي   ي بيان آن،راه ساده كنند.  مراقبت ميهم  شان  هاي خودشان كه از خويشان ژنتيكيجانوران نه تنها از بچهاست.  

فرد منتفع   نفعكمتر از  ،  (C)فرد فداكار    اش براييابد كه هزينهعامل فداكاري در صورتي گسترش ميژن  است:  "ي هاميلتونقاعده"

(Bباشد، كه بر مبناي ضريب خويشاوندي بين )  شان(r)نسبت  يابد.  ، كاهش ميr  .اش براي دوقلوهاي ارزش   بين صفر و يك است

-عمه)/.؛ و براي عمو25ها  برادرخواهرزاده، و  ها، خواهربرادرهاي ناتني براي نوه  /.؛5ها و خواهربرادرها  همسان يك است؛ براي بچه

 اهميت دارد، تر است، اما  دريافتن اين سختگرچه    شود؟ بر اين مبنا معني صفر چيست؟اما كي صفر مي  /. .125ها  زاده(دائيخالي

  .ندارند  صفر به اين معني نيست كه دو فرد هيچ ژن مشتركي  نشد.  بحثبه روشني از آن    "ژن خودخواه"و در چاپ نخست كتاب  

انسان ژن  99ها  ما  با هم شريكدرصد  را  از  هايمان  بيش  مو  90ايم،  با  ماهيشدرصد  با  هم  دوسوم  و  باال  ها،  درصدهاي  اين  ها. 

اين اعداد و ارقام   rمنظوراز    اماكرده است.    9از جمله برخي دانشمندان شاخص، را دچار درك غلط از انتخاب خويشاونديبسياري،  

-براي نظريه  صفر است.  كنم جمعيت كه با او رقابت مي  ازي  ديگر  هر فرد براي  اما  /. است،  5براي مثال برادر من    rگرچه  ا.  نيست

آن صفر   r/. است كه با جمعيت مرجع )كه  125ها فقط هنگامي  دائي(زادهخاليبين عمو)عمه  r،  ي تكامل فداكاريپردازي درباره

غذا و جا، كه    فرد براي  يعني رقباي  صورت گيرد،شان فداكاري  كه مابقي جمعيتي است كه ممكن است براي   ،شود  سنجيدهاست(  

از جمعيتي    بيشتر و باالتر اي  بيانگر خويشاوندي  /. يا هر عدد ديگر(125/. )5عدد    .هستند  10گونه   در محيطِاو    يهمسفران زمانه

 كند. اش به صفر ميل مي خويشاوندي است كه نسبت

ه  شان چ ملكولي  و مهم نيست كه سرشتها ميتوان شمردشان،  ها در معناي مدنظر ويليامز چيزهايي هستند كه در گذر نسلژن

اثر )كه توسط ماشين رونويسي هاي غالبا بيكه توسط اينترون  ، هاي بيان شونده( . مثال مهم نيست كه به يكسري اگزون )بخشباشد

خاطر  ژنوميكس ملكولي موضوعي جذاب است اما چندان باعث آشفتگي . 11د نباش گسسته ، اندشوند( از هم جدا شدهناديده گرفته مي

براي    "ژن خودخواه"ي  نظريهطور ديگري بخواهم بگويم،    شود.اصلي اين كتاب است نمي  موضوعتكامل كه    "12محورديدگاه ژن"

ملكولي  ژنتيك    تفاصيلهايي ميتوان  حال، به شيوهبا اين  نباشد، مصداق دارد.   DNAمبتني بر    ، حتي اگركرات ديگر هم   درحيات  

-اين نوع نگاه به حيات وارد نمياي به  و ديد كه نه تنها شبهه  محور كرد،ي ژنرا وارد نظريه،  DNAفاي  يعني كاوش در ژر  نوين،

رسد كامال موضوع ديگري باشد، به اين مساله باز خواهم  من پس از طرح بحثي كه بنظر مي  كنند.كنند كه از آن پشتيباني هم مي

 هاي همگون است ادامه خواهم داد. و با يك پرسش خاص كه نماينده شمار زيادي پرسش  گشت،

جد مشترك   پانزدهمين پسرعموي او هستم.  در دو نسل پشت،  ،دانم كهمن ميما با ملكه اليزابت دوم چقدر است؟    فاميلينسبت  

( مي باشد. يكي از پسران ريچارد، شاه ادوارد چهارم بود كه ملكه اليزابت 1460-1412سومين دوك يورك )  ،13ما ريچارد پالنتاژنت 

اي از شراب مامزي شايع است كه در بشكه كه  )  بود كه من از نوادگان اويمكالرنس،  دوك    پسر ديگرش جورج، از نوادگان اوست.  
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ها ابتدا هاي اگزون و اينترون تشكيل شده اند. در فرآيند رونويسي از اين ژنبخشها در موجودات عالي )يوكاريوت ها( غالبا گسسته بوده و از ژني توالي رمزدهنده   11

به همين  اي ساخته شود كه قابل ترجمه در ريبوزوم هاست.  mRNAتا  ( splicing)تحت فرآيند  ها بهم متصل ميشوندحذف شده و سپس اگزون pre-mRNAها از اينترون

 )مترجم(.  خوانند. هاي گسسته هم ميهاي يوكاريوتي را ژنخاطر ژن
12gene’s eye view of evolution  
13Richard Plantagenet  



 تر باشيد، يا منم همينطور،خيلي از پانزدهمين پسرعمو به ملكه نزديك 14دانيم اما ممكن است كه شما گر چه نمي .خفه شده است(

دو  در دانم كه، مي  هست، و ما به تمام آن طرق با هم نسبت داريم.دور يك نفر بودن فاميلهاي زيادي براي راه . مانمحله پستچييا  

)كه جد مشترك پسرعموي دوازدهم همسرم هستم  پشت،  ارل نسل  بوده    1544-1488اول هانتيگدون،    15مان جورج هستينگز، 

هاي  مان(، و قطعا راهاقوامتري با همسرم داشته باشم )از طريق  اما خيلي احتمالش هست كه به طرق ديگري نسبت نزديك  .است(

كه نسبت نزديكديگري هم هست  او  به  را  است همزمان،    مان همينطوريم.همه  تر كند.ام  ملكه ممكن  و  پشت،  شما  شش نسل 

-و هشت نسل پشت، سي  هاي هم،زادهين عمو)عمه خاله دايي(بيستمو چهار نسل پشت،    ي هم،ها زادهنهمين عمو)عمه خاله دايي(

-زادهنه تنها عمو)عمه خاله دايي(كنيم،  در هر كجاي جهان كه زندگي ميمان،  همه  هاي هم باشيد. زادهعمو)عمه خاله دايي(مين  ا

ي ماها اعضاي  اي ديگر براي گفتن اين موضوع است كه همهشيوه  روش،  ، كه به طرق گوناگوني با هم نسبت داريم. اينايمهاي هم

و    مخود  (r خويشاوندي )  ضريبمن    كند.شان، به صفر ميل مي ، يعني ضريب خويشاونديشان  rآن جمعيت زمينه هستيم كه  

تفاوت چنداني  در عمل  ملكه را بر اساس مستندات موجود محاسبه كردم، اما اين عدد، براي معادله، آنقدر به صفر نزديك است كه  

   كند.ايجاد نمي

ها(،  چهار جد )پدربزرگ مادربزرگداريم؛    ما دو والد )پدر و مادر(  است.  16جنسيتوليدمثل  ،روابط فاميلي  درتنوع  همه  ين  دليل ا

به    به زمان ويليام فاتح،  نسل پشت،  اگر همينطور تا دو  .-اعدادي نجوميبرسد به  تا  –آخر  هشت پدرجد و مادرجد، و همينطور الي

ز جمعيت جهان در آن اكه بيش    زند،مان )چه من، چه شما، چه ملكه و چه پستچي( سر به ميليارد مينياكانشمار    عقب برويم،

از نياكان  اهل هر كجا كه باشيد،  كند كه،محاسبه به تنهايي ثابت مي  زمان است. مان يكي است )و اگر بقدر كافي عقب  بسياري 

 . ايمبودههاي همديگر زاده مو)عمه خاله دايي(هاي مختلف ع و در زمان اند(،برويم، كال يكي

هاي گوناگون در اين كتاب از آن دفاع شده( در برابر ديدگاه فرد جاندار )كه با نگاه به اين روابط فاميلي از ديدگاه ژني )كه به شيوه

زيست بين  پيچيدگيدر  اين  تمام  است(  بوده  معمول  ميان ميشناسان  از  اين    رود.ها  فرد  پرسش بجاي   نسبت كه  محور  -ديدگاه 

-نسبت ژن رنگ  پرسيد كهآبي چشم،  مثال ژن رنگژن،  از ديدگاه يك تكبايد    ؛يا ملكه( چيست  فاميلي من با همسرم )يا پستچي،

داشته،  اي  تاريخ تكامل طوالني  ABOخوني  هايهايي همچون گروه17چندشكلي  پستچي چيست؟آبي چشممن با ژن رنگآبي چشم

آدمي با ژن مشابه خودش در   Aشود. ژن  ها هم ديده مينما )همچون گوريل و شمپانزه. م.( و ميمونهاي انسانو در ديگر نخستي

  SRYمن ژن    SRYژن    ،شودكه باعث نرينگي مي  Yكروموزوم    SRYژن  در رابطه با    آدمي.  Bژن  با  شمپانزه قرابت بيشتري دارد تا  

 بيند.خود مي يك فاميل نزدكانگورو را 

-ها اجسام ريزي هستند كه در تمام سلولميتوكندري  ميتوكندري بنگريم.  هاي خويشاوندي از ديدگاه توانيم به قرابتما حتي مي

خود را نگه    18كنند و بقاياي ژنومي غيرجنسي توليدمثل مي آنها به شيوه  اند.هايمان به فراواني وجود دارند، و براي بقاءمان ضروري

-"بنا به تعريف ويليامز ميتوان ژنوم ميتوكندريايي را يك تك  اند(.هاي دور از باكتريهاي آزادزي منشاء گرفتهدارند )آنها در زمانمي
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هايمان چه قرابتي با  لذا اگر االن از ما پرسيده شود كه ميتوكندري  گيريم. مان ميها را تنها از مادرانما ميتوكندري  دانست.  "ژن

و ما با    هاي اودانيم كه ميتوكندرياما اين را ميممكن است پاسخ را ندانيم،    تنها يك پاسخ ميتوان داد.  هاي ملكه دارندميتوكندري

هاي پيشين  اگر نسلد.  نشومثابه يك كل نمودار ميهم تنها به يك صورت نسبت دارند، نه به صدها صورت كه با نگاه به بدن به  

هاي  نامهشجره"كه نقطه مقابل مسير    بينيد،باريك )ميتوكندريايي( مي   مسيرخود را تنها در خط سير مادري دنبال كنيد تنها يك  

ها  باريك مادري او را در خالل نسلهمين كار را براي ملكه هم بكنيد، و خط سير    اند.شدنشاخهست كه دائم در حال شاخه"فردي

مي هم  به  مسير  دو  زود  يا  دير  كنيد.  نسل  رسند،دنبال  شمارش  با  تنها  حاال  ميو  مسير  دو  هر  بههاي  قرابت توانيد  راحتي 

 ميتوكندريايي خود با ملكه را دريابيد.

ميتوكندري مي براي  را ميكاري كه  براي هر تككنيم  اينتوانيم  و  بكنيم؛  بين ديدگاه ژندهندهنشان  ژني هم  تفاوت  و ي  محور 

اما هر  آخر.  فرد دو والد دارد، چهار جد، هشت پدرجد و مادرجد، و اليمحور  -از ديدگاه جاندار  محور است.  ديدگاه فرد )يا جاندار(

آبي چشم دارم، و ملكه  من يك ژن رنگ  آخر.تنها يك والد دارد، يك جد، يك مادر/پدر جد، و الي  همچون ميتوكندري،  ژني،تك

بر قاعده ميدوتا.   پيشين رفته و نسبت ژن رنگتوانيم به نسلبنا  نياي  چشم ملكه را در آوريم.  آبي چشم من و دو ژن رنگ هاي 

-مي   هاي پربار ژنتيك بوده و بسيار جذاب است.تالقي از شاخهيآناليز نقطه  شود.ناميده مي  "19تالقي ينقطه"هاي ما  مشترك ژن

محور دارد بازوان خود را به  ديدگاه ژن  كنيم.محور چه چيزهايي هست؟ ما ديگر از فداكاري صحبتي نميدر بطن ديدگاه ژن  بينيد

 است.  آباء و اجدادي يمورد گذشتهكه در اين  كشد،ديگر سوها مي

توانيم تصور كنيم  و مي شاهزاده چارلز چشمان آبي دارد،    بدن بررسي كرد.تالقي را بين دو آللِ درون يك تكيميتوان حتي نقطه

آبي چشم شاهزاده چارلز،  حال، دو آلل رنگ  اش روبروي هم قرار دارند.  15هاي  آبي چشم دارد كه روي كروموزومكه او دو آلل رنگ

بر  هاي سلطنتي،  نامهچرا كه شجره  دانيم،اينجا ما تا حدي جواب را مي  كه يكي از مادر آمده يكي از پدر، چه قرابتي با هم دارند؟ 

و مستند شدهنامهخالف شجره ثبت  بيشترمان،  آبي داشت،  اند.هاي  ويكتوريا چشمان  نواده  و شاهزاده چارلز  ملكه  ي  از دو مسير 

مال دارد كه يكي  احت  %50و از سمت پدرش از طريق شاهزاده خانم آليسِ هسه.    : از سمت مادرش از طريق شاه ادوارد هفتم؛اوست

دوارد هفتم رسيده باشد، و ديگري به دخترش شاهزاده خودش ساخته باشد كه يكي به پسرش ادو نسخه از    چشم اوهاي رنگاز ژن

آليس. اين دو ژن همنسخه  خانم  از  بيشتري  از طريق نسلتوانستهنيا ميهاي  اليزابت دوماز يك  ،هاي بعدياند  به ملكه  از   ،سو  و 

تالقي  ياين يعني اينكه نقطه  .اند ديگر را يافتهدر شاهزاده چارلز هم  دوباره  كه از آنجا زاده فيليپ رسيده باشند،  هسوي ديگر به شا 

 چشم چارلز رخ دادههاي رنگكه آيا اين واقعه در مورد ژن   -توانيم بدانيميا نمي–دانيم  نمي   ما  دو ژن چارلز، ويكتوريا بوده است.

از نظر آماري بايد درست باشد. هاي او در ويكتوريا تالقي ميژنكه بسياري از جفتاما اين  يا نه.  است و همين قاعده براي    كنند 

مستند شاهزاده   ينامهاي همچون شجرهنامههاي من هم درست است. اگر چه ممكن است ما شجرهژنهاي شما و جفتژنجفت

ك ژن  از ي "تالقيينقطه" در يكي نياكاني خود شتهگذ  درتوانند ميبنا به قاعده،  ،مانهايژنيك جفتاما هر  چارلز نداشته باشيم، 

 باشند.  برخاستهوالدي 

اينجا هست.    ها دانام را در آورم، اما ژنتيكهاي هر ژنتالقي جفت آلليتوانم نقطهاگر چه من نمي  حاال، چيزي جالب توجه در 

ي مسيرها چراكه خيلي هر كسي را برگرفته و با در نظر گرفتن تمام مسيرهاي ممكن به گذشته )البته نه همههاي  توانند ژنمي
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الگوئي ازخيلي زيادند، بلكه نمونه از آنها را(  از   20نقطه تالقي براي كل ژنوم ترسيم كنند. هنگ لي و ريچارد دوربين  هاي آماري 

هاي درون ژنوم يك ژنمهمي را كشف كردند، و آن اينكه، الگوي نقطه تالقي جفتكمبريج انگلستان چيز خيلي    21موسسه سانگر 

 تاريخي كل يك گونه را بازسازي كرد.  هاي ماقبلبرهه 22شناختيهاي جمعيتقدر اطالعات در بر دارد كه بتوان ويژگيفرد آن

بين جفت تالقي  از  ما  بحث  مادر،  ژندر  از  ديگري  و  آمده  پدر  از  يكي  كه  معمول  "ژن"ي  واژهها،  معناي  به  ميان نسبت  در  اش 

بازتريشناسانزيست معناي  مي  23ملكولي  واقع،  در  ژنتيكدارد.  كه  وتوان گفت  كم  معنايي  به  تالقي  بحث  با  مرتبط  بيش    دانان 

زگشته اند. آناليز  با  "كوچك كروموزومي خودخواهيقطعه  بزرگ كروموزومي اندكي خودخواه، يا حتي بيشتر از آن،يقطعه"همچون  

ملكولي ممكن است بزرگتر يا حتي شناسان دهد كه نسبت به ژن مورد نظر زيسترا مورد بررسي قرار مي  DNAقطعاتي از    ، تالقي

باشن اينكوچكتر  با  ميد،  هنوز  عمو)حال  دايي(زادهتوانند  خاله  پيش عمه  نسل  چند  كه  آيند،  شمار  به  هم  نياي  هاي  يك  از  تر، 

 .اندبرخاستهمشترك 

-دهد، ممكن است در گذر زمان، نسخهسازد و هر يك را به يك فرزند ميهنگامي كه ژني )در اين معني( دو نسخه از خودش مي

نسخه   دو  آن  بعدي  ژنتيكيخاطرجهشهب  –هاي  اين جهشهايتفاوت   -هاي  شود.  بيشتر  و  بيشتر  به چشم  شان  است  ممكن  ها 

تفاوت  نيايند،  كه  معني  اين  تفاوتبه  ندهند.  نشان  فنوتيپي  موقع  هاي جهشهاي  از  كه  است  زماني  با  متناسب  آنها  بين  يافتگي 

زيست كه  واقعيتي  همان  است؛  شده  سپري  تخمين  انشقاق  براي  آن  از  بازه  "ملكوليساعت"شناسان  بلندمدتدر  زماني  تر  هاي 

بهره مي  نيازي نيست كبخوبي  را كه قرابتژنه جفتبرند. همچنين،  را بررسي ميهايي  اثرات فنوتيپي مشابهي داشته شان  كنيم 

پدر، و يك ژن رنگباشند. من يك ژن رنگ از  آبي  قهوهچشم  اين ژنچشم  از مادرم دارم.  اما ميها گرچه متفاوتاي  بايست اند، 

تالقي نقطه  برههجايي در گذشته  آن  يعني  باشند؛  داشته  ژناي  از خاي كه يك  دو نسخه  والدين من  نياي مشترك  اص در يك 

از بچه براي آن ديگري. آن تالقي )برخالف دو نسخه ي ژن رنگخودش ساخت، يكي براي يكي  چشم آبي ويكتوريا(  ها و دومي 

هايي كه  شمچويژه تفاوت در رنگهاند، بها داشتهها زمان خيلي زيادي براي انباشت تفاوت ژنها رخ داده، و جفتخيلي وقت پيش

 آورند. پديد مي

تاريخي كل  هاي ماقبلشناختي برهههاي جمعيتتوان براي بازسازي ويژگيخب، گفتم كه الگوي تالقي درون ژنوم يك نفر را مي

ژنوم از معدود كساني هستم كه  بكار گرفت. من يكي  توالييك گونه  بطور كامل  برنامهام  اين موضوع، حاصل  اي يابي شده است. 

، كه همكار  24بريتانيا ارائه كردم. يان وانگ   4بود كه من دركانال    "سكس، مرگ و معناي زندگي"با عنوان    2012زيوني در سال  تلوي

ام، خيلي از  دانم و خيلي چيزهاي ديگر را از او آموختهي تالقي مي بود، و من هر چه از نظريه  ”ي نياكانقصه“من درنگارش كتاب  

كار گرفت، تا تنها با استفاده از همان يك ژنوم، تاريخ آدمي را  ه روي ژنوم من ببات لي/دوربين را بهاين كار خوشش آمد و محاس

دهد كه جمعيتي كه نياكان من  هاي زيادي صورت گرفته است. اين نشان ميهزار سال پيش تالقي  60دربياورد. او ديد كه حدود  

آن مي اند  در  بو  60زيسته  پيش جمعيت كوچكي  سال  بودههزار  آن جمعيت  در  افراد كمي  است.  شانس جفتده  و  هاي  ژناند، 
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هاي كمتري وجود داشته، هزار سال پيش تالقي  300رسيدن در يك نفر در آن موقع زياد بوده است. حدود  كنوني من براي به هم

ي ا بر روي نموداري متشكل از اندازهتوان اين اعداد و ارقام ري جمعيت موثر بزرگتر بوده است. ميكه به اين معني است كه اندازه

او يافت نشان مي الگوئي را كه  الگوئي است كه توسعهجمعيت موثر در گذر زمان نشان داد. شكل زير  -دهد، كه شبيه به همان 

 دهندگان اين روش انتظار دارند در ژنوم هر فرد اروپايي ببينند.  

 

 .2016، تاليف داوكينز و وانگ، چاپ دوم. ”قصه ي نياكان“. الگوي تالقي درون ژنوم ريچارد داوكينز. برگرفته از كتاب  1شكل 

هاي تاريخي مختلف  هاي پدر و مادرم(، در برهههاي بين ژني جمعيت موثر را، بر اساس ژنوم من )تالقيخط سياه تخمين اندازه

هزار سال پيش بشدت    60ي جمعيت موثر در جمعيت نياكاني من، چيزي حدود  دهد كه اندازهان ميدهد. اين نمودار نشنشان مي 

ي  دهد. اين نمودار هم، براي همان محدودهاي نشان ميكاهش يافته است. خط خاكستري، همان الگو را براي ژنوم يك فرد نيجريه

اي كه عامل اين سقوط جمعيتي بوده، احتماال در اوراسيا شديدتر از دهد. هر فاجعهزماني افتي را، البته با شدتي كمتر، نشان مي

 آفريقا بوده است. 

اين را بگويم كه پيش از آن كه شروع به يادگيري چيزهاي زيادي از يان كنم، بيش از آن كه چيزي به او بياموزم، او در نيوكالج  

دوره شاگرد  كارشناسياكسفورد  دك  25ي  دانشجوي  بعدها  و  بوده،  دورهمن  دانشجوي  هم  گرافن  آلن  شد.  گرافن  آلن  ي  تري 

ام كه حاال او استاد من است. لذا، يان هم دانشجوي من، و  ام بوده است، و قبال هم گفتهكارشناسي من، و بعدتر دانشجوي دكتري

هاي گوناگون با  ه به راهي اينكاي كه پيشتر دربارهرفته اي است از نكته هم دانشجوي دانشجوي من است. اين قياس ممتيكي شسته

 هاست.  تر از اينهم مرتبط ايم گفتم، هرچند مسير توارث فرهنگي بسيار پيچيده
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محور حيات، كه موضوع اصلي اين كتاب است، نه تنها بر تكامل فداكاري و خودخواهي، بندي كنم: ديدگاه ژنخب، مطالب را جمع

ژن  "كه من در زمان نگارش كتاب  هم  هايي  شيوهتاباند؛ بلكه به  اند، نوري مي هاي قبلي كتاب به تفصيل شرح داده شدهكه در چاپ

تر در چاپ دوم كتاب  . اين موضوع بطور كاملكندهاي دور پرتوافكني ميگذشته  براي از آنها نداشتم  آگاهي  ترينكوچك  "خودخواه

اند( مورد شرح و تفصيل قرار گرفته است. ديدگاه  نگاشته شده( در صفحات مربوطه )كه بيشتر توسط يان  2016)  "ي نياكانقصه"

كند.  شناسي تاريخي كفايت ميهاي جمعيتمحور حيات آنقدر قوي است كه، تنها ژنوم يك نفر براي تعيين دقيق و كمي ويژگي ژن

آيد آناليز افراد از نقاط مختلف  مي  اي برتواند به دست دهد؟ آن گونه كه از مقايسه با فرد نيجريهاين موضوع چه كارهاي ديگري مي

 شناختي گذشته بيفزايد. هاي جمعيتنمونتواند بعدي جغرافيايي به اين رهجهان مي

ام  اي را پر و بال دادههايم ايدههاي ديگر هم نقبي به گذشته بزند؟ من در چندتا از كتابمحور به شيوهآيا ممكن است ديدگاه ژن

هاي همكار و حامي است اي از ژني ژني يك گونه اتحاديهبر آن گذاشته ام. حوضچه  "پيشيندنياهاي    يِكتاب ژنتيك"كه خودم نام  

ها را بدل به فيلم  هاي دور و چه نزديك، زيسته و دوام آورده اند. اين موضوع ژنهاي خاصي در گذشته، چه گذشتهكه در محيط

بايست بتواند با نگاه به ژنوم يك جاندار، بخواند كه اجدادش در چه محيطي دان كاركشته  كند. يك ژنتيكها ميآن محيط  26نگاتيو

اند. در اصل،  مي بايد گوياي دنياي زيرخاك، كه دنيايي نمور، تاريك، و مملوTalpa europaeaكور،  ي موشDNAزيسته  از   ، 

توانستيم ، اگر ميCamelus dromedariusي شتر يك كوهانه،  DNAهاي پوسيده و الرو حشرات است باشد.  بوي كرم، برگ

بيابان بخوانيم از  رمزنگاري شده  توصيفي  طوفاناش،  قديم،  داشت.  هاي  خواهد  بر  در  تشنگي  و  و شن،  گرد  دلفين DNAهاي  ي 

بيني زباني  Tursiops truncatus،  27بطريمعمولي  به  بخوانيم،  چنين  اين  روزي  است  ممكن  كه  شده  را  "اش:  نگاشته  آب 

-ي جهانهايي هم دربارهي دلفين حاوي پاراگرافDNA. اما همان  "هاي قاتل هم باشبشكاف، سريع ماهي را بگير، مراقب نهنگ

-ان از دست دايناسورها ميشهاي دورتري كه نياكاناند هست؛ يعني بر روي خشكي در زمانتر كه در آنها دوام آوردههاي پيش

تر را در بر دارند، از  توصيف شاهكارهاي بقائي قديمي  DNAهايي از  چنين، پيش از آن، قطعا بخشاند تا زاد و ولد كنند. همگريخته

زمان عقربآن  حتي  و  كوسه،  ماهي،  اجدادشان  كه  بودههايي  دريايي  بزرگ  مورد  هاي  در  پژوهش  ژنتيكي  "اند.  دنياهاي  كتاب 

 گفتار آن بدهد؟   تواند رنگ و روئي به پيموضوعي مربوط به آينده است. آيا در زمان چاپ پنجم كتاب، مي "شينپي

 

 

 
 رسد مي منظور فيلم عكاسي است كه با ثبوت به ظهور 26
27Common bottlenose dolphine  


