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آدریان وولفسون
در شهر لندن و در کمبریج و آکسفورد تحصیل کرد.او بورسیه کارآموزی تحقیقات بالینی ولکام تراست دربخش
شیمی پروتئین و اسید نوکلئیک در البراتوار شورای تحقیقات پزشکی بیولوژی مولکولی درکمبریج است و نیز
کارآموز تحقیقات چارلز و کاترین داروین در بیولوژی مولکولی در کالج داروین در کمبریج است.
قسمتی از نقد های اثر او
" ازامواج نترس ! آدریان وولفسون معنی اصطالح "حیات " و "ژن " را رقیق می کند تا برای ما اسباب بازی های
جدیدی در زمین بازی احتماالت فراهم کند –جایی که شاید ما بتوانیم منشأ حیات را بفهمیم.این یک تفریح جدی است.
گراهام کرنز-اسمیت نویسنده هفت سرنخ برای منشأ حیات
"به طوری باورنکردنی انعطاف پذیر و پرحرارت ،یکی از مهیج ترین خوانده هایم در طول سالها "
آلن کرسی ،روزنامه کمبریج ایونینگ نیوز
"نوشدارویی سرگرم کننده و شگفت آور برای این اندیشۀ جبرگرای غم انگیز رایج که همه کس و همه چیز به
طور غیر قابل اجتنابی به طور ژنتیک برنامه ریزی شده اند  .وولفسون عالمه گی هراس آور خود را به آهستگی
برتن می کند و ما را تشویق می کند که به دی.ان.ا مثالً به عنوان مجموعه لگوی بی نهایت انعطاف پذیر با همه نوع
امکانات فریبنده اش فکر کنیم .شگفت آور و ترغیب کننده" .
اسکاتزمن
"آیا حیات بدون ژن می تواند وجود داشته باشد.موجودات د رآینده به چه چیزی شبیه خواهند بود ؟حیات در آینده
فوق العاده سرزنده ،فریبنده،شگفت انگیز و امیدوار کننده خواهد بود ".
اسکاتزمن
" نوشدارویی خوشایند برای جبرگرائی ژنتیک خام که بسیار در علم عامه پسند رایج است ،و لذت خواندن .چیزی
برای از دست دادن ندارید ،جز ژن هایتان" .
لن استوارت ،نویسنده کتاب" آیا خداوند طاس می ریزد؟” و" راز دیگر حیات "
" احتماالً در بین انتشارات اشتباهی رخ داده است.کارمند تازه کار بیچاره ،در راه رفتن به مغازه فتوکپی دستخط های
آلیس در سرزمین عجایب را با رساله ای در باب ژنتیک روی زمین انداخته و بعد آنها را با هم اشتباه کرده .نتیجه
کتابی است که از قوانین ترمودینامیک مستقیما ً می پرد به داستانهای غریب در باره شاه کروکودیل ها که غزل می
سراید .وولفسون تعریف حیات را اصالح می کند تا نشان دهد که نیاکان دور ما می توانسته اند بسته هایی از مواد
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شیمیایی شناور در اقیانوسی ساکن باشند .نظریه های او بسیار قانع کننده اند.هرکسی که تا به حال ازخود پرسیده
باشد که سیاره ای از صخره ها و دریاهای جوشان ،چگونه می تواند موتزارت و گروه موسیقی اسپایسی گرلز را به
عرصۀ وجود در آورد ،پاسخ خود را در اینجا خواهد یافت".
سارا پلیفورت منچستر ایونینگ نیوز
" آدریان وولفسون با بردن ما به ماورای بیولوژی و ژن  ،چشم انداز ما را از آینده برای همیشه تغییر می دهد .آیا
ممکن است که زرافه ها بلند تر از آسمانخراش ها رشد کنند ؟چگونه کروکودیل ها می توانند بیش از یک ساعت زیر
آب بمانند ؟آیا می توان یک ماهی آبنوس را به نرگس زرد ،یا ببر را به جوجه تیغی تبدیل کرد؟ وولفسون از ما می
خواهد که هایپر مارکتی را م جسم کنیم که همۀ انواع اسباب بازی های ممکن کائنات را در خود دارد  ،یا به دی ان ا
مانند یک لگوی بی نهایت انعطاف پذیر بنگریم  ،و ما را به سفر های خیالی پیتر پن درون ژن خودمان می برد و
قلمروی کامل مهندسی ژنتیک و همین طور خطرات آن را به ما نشان می دهد .یک نوشته منحصر به فرد علمی در
دسترس با رنگ سایه هایی از هاکسلی (بیولوژیست مولکولی ) ،لویس کارول و داروین  ،کتاب حیات بدون ژن ارائه
می کند منظره ای شگفت انگیز از آینده ای که اثرات تجارب ژنتیک کنونی ما هم غریب تر و هم بیگانه تر از آنی که
تصور می کردیم ظاهر خواهند شد.
با بافتن دقیق رویاهایمان و با فرود سریع به مرزهای قابل درک  ،حیات بدون ژن ،ما را به فضاهای مفهومی شگفت
انگیزی می برد که با توسل به زنده کردن جهان های وحشتناک بورخسی ،باید فرضیات خود درمورد حیات را به
شکل لذت بخشی به چالش بطلبیم".
لیزا گی – اسکاتلند
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بررسی کتاب از طرف انتشارات آمازون

این کتاب ،باکنارهم گذاشتن بینش های ژنتیک و فرهنگ سایبری ادعا می کند که کل حیات می تواند به
عنوان اطالعات تلقی شود  .این کتاب درباب پیشرفت آیندۀ ژنتیک ،هم درنتیجۀ انتخاب طبیعی داروینی و هم تحت
تاثیر مهندسی ژنتیک کاوش می کند.ایده ها با مثال های سوررئالیستی توضیح داده می شوند مانند هایپر مارکت هایی
که شامل انواع اسباب بازی های کائنات هستند  ،مثالً یک ماهی پفکی که مانند حشرات فکر می کند و سفرهای شبیه
پیتر پن بی تجربه درون ژن انسان و موجوداتی که به جای هزاران سال ،در چندین ماه تکامل پیدا می کنند .کتاب
استدالل می کند که ماشین های بیولوژیک که به طور مصنوعی در فرآیند شتاب یافتۀ " تکامل متراکم " تکامل یافته
اند ،برآینده تسلط خواهد یافت .

صفحه  4از 161

حیات بدون ژن

تاریخ  ،ساختار و آیندۀ حیات

نویسنده  ،محقق و دکتر کنونی آدریان وولفسون اظهار می کند ":موجودات زنده درآینده درست مثل
خودروها با استفاده از اصول اولیه طراحی خواهند شد و ما محدود به استفاده از دی ان ا و آر ان ا و فناوری
پروتئین نخواهیم بود  ،بلکه درعوض قادر خواهیم بود که امکانات ذاتی سایر مواد شیمیایی را کاوش کنیم" .او سپس
می افزاید ":زمانی که ما زنجیرۀ ژنوم همه موجودات و شاید همه موجودات انقراض یافته را نیز ردیف یابی کنیم ،
قادر خواهیم بود که از این اطالعات برای طراحی الگوریتم هایی استفاده کنیم که اجازه می دهند در "فضای زنجیره
های دی ان ا " رهیابی کنیم و ژنوم مخلوقات محتمل را بیابیم  ،ژنوم هایی که تا کنون توسط تاریخ کشف نشده اند" .
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همان طور که در ابتدا بود،
اکنون هم همان سان است
و همیشه همان سان خواهد ماند.
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توضیح در مورد پانویس ها
اصل این کتاب به کلی فاقد هرنوع پانویس و توضیحی می باشد .کلیه پانویس ها و توضیحات از طرف مترجم و فقط به
منظور روشن کردن برخی از مفاهیم پیچیده اضافه شده است .در کلیه صفحات مواردی که نیاز به توضیح داشته به پایین صفحه
ارجاع داده شده و در مواردی که توضیحات مفصل تر بوده است برای راحتی و سهولت خواننده ،مطالب بیشتری در انتهای
فصل نگاشته شده و کلیه موارد با عالمت * و شماره در توضیحات پایین صفحه نوشته شده است مانند * 1یا *.1
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پیش گفتار
پیام این کتاب ساده است و می تواند در یک جمله بیان شود ":ممکن است ژن برای حیات ضروری نباشد" .گر چه
عجیب به نظر می رسد ولی ممکن است این حرف کامالً درست باشد .گرچه مخلوقات آشنای ما پیچیدگی خود را مدیون ژن
هستند ولی معلوم نیست که اولین موجودات زنده برای ایجاد و ذخیرۀ اطالعات ضروری خود از ژن استفاده کرده باشند .به هر
صورت اجداد بدون ژنی که ممکن است منشأ همگی ما باشند می توانسته اند ظرفیت بسیار محدودی برای استمرار اطالعات
اصلی تکامل داشته باشند .نتیجتا ً ممکن است که این اجداد عمری کوتاه داشته و از تولید شجره ای ممتد ناتوان بوده باشند،
یعنی شجره ای که فقط می تواند سطح ناچیزی از پیچیدگی را به دست آورد .فقط دنباله روی از یک نو آوری فنی ،ساختمان
حیات را قادر ساخت که به شکل دیجیتال در پایگاه دادۀ ژنتیک به رمز در آید و اطالعات برای اولین بار بتواند با دقت از نسلی
به نسل دیگر منتقل شود .به این ترتیب ،ژن ها توانستند به اشکال حیات اجدادی خود ظرفیت توارث نامحدودی اعطا کنند که
قبالً غیر قابل دسترسی می نمود .بعداً این نوآوری با نو آوری دیگری دنبال شد که اجازه داد اطالعات دیجیتال به رمز در آمده
توسط یک فناوری شیمیایی ،درفناوری دیگری به عنوان سمبل استفاده شود .بنابراین گر چه ممکن است ژن برای حیات
ضروری نباشد ولی پیچیدگی حقیقی در قدیمی ترین اجداد ما ،به قدرت منحصر به فرد ژنهای رمزدار وابسته است که قادرند
ویژگی های اطالعاتی جانداران را از تحقق مادی آنها جدا کنند .
به منظور بررسی این موارد و ترسیم خطوط کلی آیندۀ احتمالی حیات ،سفری را در پیش می گیریم که ما را به حدود
 8.3میلیارد سال پیش و به منشأ حیات در روی زمین خواهد برد .این کار در جای خود ما را به بررسی ساختمان منطقی ژنها و
نیز خود حیات هدایت خواهد کرد .دراین راه ما پی خواهیم برد که می توان به موجودات زنده مانند کیتی از ژنها نگاه کرد که از
نظر مفهوم بی شباهت به کیت های مدلی که در اسباب بازی فروشی ها دیده می شوند نیستند .در هر صورت ،تعریف کامل یک
مخلوق زنده ابعادی از اطالعات را در بر می گیرد که از مرز خصوصیات ژنتیک می گذرند و شامل رشد ،آموزش و فرهنگ می
شوند .بنابراین ،اطالعات موجود زنده در سطوح مختلف سلسله مراتبی پراکنده است .با توجه به مفهومی که از حیات بدون ژن
در نظر داریم ،سعی خواهیم کرد که هم طبیعت ژنتیک و هم ساختمان های دیگری را که شالودۀ حیات معاصر را تشکیل می دهند
روشن کنیم.
اصطالح "حیات بدون ژن " قصد بیان چند مفهوم را دارد .اول این که ،ژنها برای برخی از صور حیات ضروری
نیستند .در حقیقت مدار سوخت و ساز اولین موجودات زنده می تواند در فقدان اطالعات رمزدار ژنتیک و "سازمان حیات "
حک شده در مادۀ بی جان ،و بدون روش های نمادین یا رمزی نمایش اطالعات که توسط ژنها به کار می رود ،خود به
خودساخته شده باشد .دوم این که  ،ممکن است ژنها برای حیات کافی نباشند ،چون بدون عوامل خود سازمانده ای که در غیاب
دستورالعمل های نمادین ژن ها ،نظم و ثبات را به وجود می آورند ،احتمال دارد شبکه های سوخت وسازی که این عوامل تنظیم
می کنند و به رمزدر می آورند بی نظم باشند و نتوانند تکامل یابند .سوم این که ژنها مجیور نیستند که از دی.ان.ا ساخته شوند
یا در واقع به پروتئین ها ترجمه شوند .در اصل ،اطالعات ضروری موجودات می تواند در بستر دیگری هم به رمز در آید و
ساختمان حیات نیز از لگوی مولکولی غیر پروتئینی دیگری ساخته شود .به این ترتیب فرآیند منطقی حیات می تواند مستقل از
سخت افزاری که در آن اجرا می شود ،مورد توجه قرار گیرد .درک این نکته ،توجه ما را هم به رابطۀ دقیق بین جنبه های
ظاهری و مادی دستگاه های زنده و هم محدودیت هایی که فناوری های خاص شیمیایی به آنها تحمیل می کنند ،جلب می کند .این
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گفته همچنین به این معناست که اصوالً باید بتوان عصارۀ منطق را از موجودات استخراج کرد و به آنها به عنوان یک کیت
اطالعاتی مستقل از محیط نگاه کرد .عالوه بر این می توان دقیقا ً ساز و کاری را که فرآیندهای حیات توسط آن در فضای
احتماالت ریاضی مربوط به آن جاری می شوند ،تعریف کرد .چهارم و باالخره این که ،تمام موجودات زنده و یا بالقوه زنده می
توانند به عنوان موجوداتی دیده شوند که زندگی ریاضی بی انتهایی دارند که مستقل از هستی فیزیکی آنهاست .زندگی پرندۀ
"دودو"1ی ریاضی به معنای واقعی ادامه دارد ،در حالی که بدیل مادی آن سالهاست که منقرض شده است.
درک این مسئله سخت است که فهم دائم التزاید ما از پایۀ ژنتیک حیات بیولوژیک تا چه حد آیندۀ حیات در زمین و
سرانجام درهمۀ جاهای دیگر را تغییر خواهد داد .زمانی که دورنمای ژنتیکی را که توسط فرآیندهای طبیعی تکامل کاوش شده
رسم کنیم و بتوانیم ماهیت سازوکار مسئول ساخت و بهسازی موجودات زنده را درک کنیم ،حیات وارد قلمروی نوینی از تاریخ
خود خواهد شد .دیگر حیات در قلمروی تاریخی انحصاری و دمدمی مزاج تصادف و انتخاب طبیعی باقی نخواهد ماند .در عوض
خواهیم توانست به همان روشی که در حال حاضر اتوموبیل ،چراغ راهنمایی ،هلی کوپتر و جاروبرقی می سازیم ،موجودات زندۀ
نوینی را طراحی کنیم و بسازیم.
اطالعات اساسی موجودات زندۀ معاصر در ژنها به رمز در آمده است .در واقع به نظر می رسد که کانگورو چیزی جز
یک کیت ژن کانگورو نیست ،و هیپوپوتاموس 2مجموعه ای است از کیت ژنهای هیپوپوتاموس که درست مثل کیت هواپیماهای
مدل سرهم شده است .وقتی که اجزاء درست ساخته و روی هم سوار شوند ،مدلی متناظر با موجود زنده شکل می گیرد .از این
رو ژنها پایگاه داده ای را بنا می کنند که همۀ جنبه های موجودات زنده و یا بیشتر این جنبه ها می توانند با استفاده از این
پایگاه محاسبه شوند .با این وجود ،آیا ممکن است که اطالعات اولین موجودات زنده ،بدون ژن آغاز شده باشد؟ آیا ساکنان
بهشت به معنای واقعی کلمه فاقد ژن بوده اند؟
گر چه ژنهای امروزی از دی.ان.ا ساخته شده اند ولی ژنهای اولیه ممکن است از مواد ساختمانی متفاوتی ساخته شده
باشند .نتیجتا ً ،نرم افزاری که ژنها می نویسند بسیار اساسی تر از سخت افزاری است که برنامه شان در آن اجرا می شود.
برای مثال ،ما ممکن است بخواهیم نیزه  ،دیگ غذا و سایر لوازم خود را از سنگ ،آهن ،برنز یا آلومینیوم بسازیم .هر ماده ای
امکانات و محدودیت های خاص خود را دارد .اطالعات موجودات زنده نیز می تواند به طور مشابه در موارد مختلف هر کدام با
شاخصه های یکتای خود نمایش داده شوند .اصوالً ،موجودات زنده می توانند به جای پروتئین ،از بلوک ،قوطی حلبی ودر واقع
هر فناوری دیگری ساخته شوند .بنابراین به نظر می رسد که "منطق " حیات " اساسی " تر از تجلی خاص آن منطق است.
در هر حال فرمانهای طبیعت و تاریخ تخطی ناپذیر نیستند .فقط کسر کوچکی از گنجینۀ نامحدود احتماالت طبیعت توسط
سازوکارهای جستجوی طبیعی کاوش و شناخته شده اند .ببر دندان خنجری  ،8کواگا  ،پنگوئن و پلنگ و همۀ موجودات دیگری
که در تاریخ کشف وشناخته شده اند فقط بخشی از موجودات ممکن را که می توانسته اند شناخته شوند ،نشان می دهند ،که
هنوزهم ممکن است روزی خلق شوند .گر چه امروز همۀ حیات روی زمین توسط فرآیندهای بی طرف تکامل ،یعنی انتخاب
طبیعی همراه با احتماالت تاریخی و نیز قوانین فیزیکی و شیمیایی ساخته شده است که زمینه ساز فرآیندهای خود مونتاژ و
خود سازمانده هستند ،ولی سرانجام نوع انسان در موقعیتی قرار خواهد گرفت که بست های گذشته را شل کند و تا حدی از
گشت و گذارهای شانس و اجبارهای تاریخ رهایی پیدا کند .در آینده ،حیات به صورت غیر تاریخی ،از اصول اولیه طراحی
خواهد شد .الزم نخواهد بود که این مسئولیت به دی .ان.ا و آر .ان.ا ی تاریخی و فناوری آشنای پروتئین محدود شود .همان
طورکه الزم نیست طراحی موتورهای خود را به شکلی خاص یا مواد ساختمانی خاصی محدود کنیم و حتی الزم نیست که
 Dodo 1نوعی پرندۀ منقرض شده
Hippopotamus 1
Sabre-toothed 3

Quagga 4

Self assembly 5
Self organizational 6
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حیات بدون ژن
اطالعات ارگانیسم یا اندام واره ای را که مصنوعا ً طراحی می شود ،به کمک ژن به رمز در آورد ،چون به نظر نمی رسد
فرآیندهای اصلی حیات انحصاراً به دی.ان.ا یا اسپین ژن وابسته باشند.
جهان نسبت به حضور هر چیز خاص یا وقوع هر حادثه ای بی تفاوت است.این صفحۀ ریاضی که اکنون ما روی آن
ایستاده ایم نه ثابت است و نه غیرقابل اجتناب .درست همان طور که ما به این نتیجه رسیدیم که در ناحیه ای از فضای ریاضی
که هم اکنون در اشغال ماست اقامت کنیم ،به ناگزیر روزی هم در همان ذوب خواهیم شد .نواحی آشنایی مانند فضای زنجیره
پروتئین ها و فضای دی.ان.ا که به نظر می رسید سنگ بنای اولیه تعریف و وجود ما را شکل می دهد ،ممکن است ازنظر
تاریخی نامربوط تلقی شوند ؛مانند شبح شهرهایی در ناحیه مرزی فراموش شده .نتیجتا ً طبیعت چیزی بیش از ان چه که ما به آن
انس داریم نیست.اگر بخواهیم ارزشی برای کلماتی مانند " نوع انسان " قائل شویم ،این کار اختیاری است .شک داریم که چه
تعداد ژن از داخل کیت ژنهای انسان را می توان برداشت یا جدا کرد تا بتوان برچسب هومو ساپینس را از روی جعبه کیت
برداشت .به سختی می توان اندازه و محتوای دریای ریاضی همۀ موجودات زندۀ ممکن را فهمید ،گرچه ،قانع کردن خود به این
که در این باغ وحش اطالعات نامتناهی کلیه موجودات ممکن ،ما از اهمیت و اعتبار خاصی برخورداریم ،کاری سخت تر است .
این کتاب برای کسانی نوشته شده است که به تاریخ ،ساختار و آیندۀ حیات عالقه دارند .من سعی کرده ام که امور
مسلم را به حداقل برسانم و درعوض بر ساختن چهارچوبی مفهومی تمرکز کنم که از درون آن ماهیت ژنها و حیات بدون ژن
فهمیده شود .گرچه نام کتاب " حیات بدون ژن " است ولی بیشتر سوالی است برای فهم این مسئله که ژنها واقعا چه هستند،
همچنین سفری است برای شناسایی اجداد مفروض فاقد ژن حیات معاصر.این کتاب هیچ آگاهی یا شناخت قبلی در باره موضوع
را الزم نمی داند وهم برای خوانندۀ عادی و هم برای متخصص نوشته شده است .ممکن است که من با کوششی که برای ارضاء
هر دو گروه انجام داده ام  ،در انتها هیچکدام را راضی نکرده باشم .اگر چنین باشد صمیمانه از شما عذرخواهی می کنم.در
غیراین صورت امیدوارم که شما این کاوش در حیات را جالب ،سرگرم کننده و آموزنده بیابید.
گرچه غالب مطالب طرح شده مسلم است ولی ممکن است بعضی از اندیشه ها از طرف عموم درست به نظر نیایند.
در حقیقت بسیاری از کسانی که در زمینه منشأ حیات کار می کنند موافق نیستند که حیات  ،حتی ازنظر تئوری ،بتواند بدون ژن
آغاز شده باشد .نتیجتا ً نباید فکر کرد که این کتاب تحلیل اصلی بیولوژی مدرن را نشان می دهد .محدودیت فضا ،صرفه جویی
قابل توجهی را با توجه به محتوای کتاب و جزئیات مواردی که بررسی شده است ،می طلبید .هدف ما ،بیش از هر چیز ،این بوده
است که خواننده را با موضوع به صورت اجمالی آشنا کنیم.سرعت تولید اطالعات در این رشته آنقدر زیاد است که می توان
عاقالنه از خود سوال کرد که آیا مجازیم که در این موضوع کتابی با فرمی غیر از شکل الکترونیک بنویسیم که بتواند هفته ای
یک بار و شاید روزی یک بار روز آمد شود ؟ به هر حال من احساس می کنم که بله ،مجازیم  ،و نیز فکر می کنم که اصول
کلی می توانند باعث بقاء بیشتر تغییراتی شوند که الزمۀ واقعیات جدیدند.
طبیعت ناقص شواهد مربوط به ترکیب و معماری ویژۀ اشکال اولیۀ حیات باعث شد که من ،به جای تکیه بر فناوری
های خاص ،بر اصولی کلی ای تمرکز کنم که به نظر می رسد تاریخ اولیۀ حیات را پی ریزی کرده اند .به جای پیشنهاد راه حل
های قطعی ،قصد داشته ام شما را با حال و هوای عمومی موضوع آشنا کنم .به جای بررسی کلیۀ گذارهای اصلی که تکامل حیات
چند سلولی نوین را شرح می دهند ،روی منشأ ،ساختار و آیندۀ حیات تمرکز کرده ام .افزون بر این الزم می نمود که مطالب،
حتی در این رشته های کامالً محدود و مشخص ،بسیار گزینشی باشد .از این رو ،گرچه این احتمال را بررسی کرده ام که ممکن
است حیات بدون ژن آغاز شده باشد ،ولی نظریه های مرتبط با آن را نکاویده ام .این موارد شامل نظریه هایی می شود که بر
پایۀ مجموعۀ ملکولهای آر.ان.ا ای استوار است که به صورت فوق چرخه ای

8

سازمان یافته اند .نحوۀ تعامل من با این

موضوع بدین منوال ،باید غیرعادی باشد .سرانجام ،این ایده که احتماالً ژنها برای ساده ترین نمودهای حیات ضروری نبوده

hypercyclically 7
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حیات بدون ژن
اند ،نباید به عنوان واقعیت تجربی اثبات شده یا حتی به عنوان یک فرضیۀ محکم مورد توجه قرار گیرد .در عوض ،کلیات مطرح
شده فرضیه ای است که درعین حال منسجم و قابل آزمایش است.
من صالح دیدم برای هر نظری مرجع جداگانه ندهم ولی مرجع مهم ترین مفاهیم را در مکان های مناسب در متن
معرفی کرده ام و فهرست کتاب قابل فهمی را نیز ارائه کرده ام.اگر بیش از دو نویسنده مربوط به مطالعۀ خاصی هستند من اولین
و آخرین آنها را معرفی کرده ام.هستۀ اصلی ایدۀ این کتاب از منابع مختلفی برداشته شده است ولی عمدتا ً بر روی مطالعات افراد
زیر تکیه دارد.
R.J.Bagley, D.Bray , S.Brenner , A.G.Cairns-Smith , C.Calvin , J.Chmielewski , J.E.Cohen ,
S.Conway Morris , K.Craik , B.Derrida , F.Dyson , M.Eigen , J.D.Farmer , R.Fledberg ,
W.Fontana , R.Ghadiri , H.Haken , R.W.Hamming , J.H.Holland , S.Kauffman , J.J.Kay ,
C.Kundsen , C.Langton , D.H.Lee , J.Maynard Smith , W.S.McCulloch , H.Morowitz ,
L.E.Orgel , G.Oster , N.H.Packard , A.Perelson , W.Pitts , H.Plotkin , I.Prigogine , S.Rasmussen
, I.Rechenberg , R.Rosen , O.RÖssler , E.D.Schneider , P.Schuster , E.Szathmary , J.W.Szostak
, D.Thompson , G.Wächtershäuser , G.Weisbuch , J.Wicken , S.Wright , S.Yao
آدریان وولفسون ()AW
کالج داروین ،کمبریج

جون 1999
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قدردانی
من مدیون افراد زیر هستم و خواهم بود :
سزار میلستاین،باری کورن،هرمان والدمن ،نیکالس مکینتاش ،میریام روچیلد ،آنتونی دیکینسون ،چاک یانگ یو،پیتر
سالمون،سو هنلی ،بنجامین چین،کیت پیترز ،دیوید اولیویرا ،شیال بنکس ،راشل و ژوزف کارالف ،جرالد ،لین و آلکساندر
وولفسون ،کارن ،دیوید ودانیل وولفسون ،جیمزهالت ،جان گریملی-اوانس ،کلر سفتون ،جین واردل ،ژوستین استبینگ ،هنری
پالتکین ،جان لدینگهام ،کریس بولسترود ،گئوفری لوید ،دیوید برنز،آن –لویی فیشر ،نائومی روزنبام ،مارتین راف و آویزون
میچیسون.
من به خصوص به محبت کارگزارم فلیسیتی برایان برای تعهد او و سرپرستی پروژه با اشتیاق و مهارت زیاد ،همچنین
دستیارش میشل توفام برای کمک او و تشویق هایش ،به ویراستار رونوشت هایم ربکا پورتئوس برای مساعدت کارشناسانه
اش ،به دستیارویراستارم ،جورجینا لیکاک به خاطر کمک ها ،اشتیاق و تشویق های او وبه کارن اسپیالرد برای کمک به تنظیم
فهرست کتب  ،مدیون هستم .ویراستارمن فیلیپ گوین جونز شهامت زیادی نشان داد در تعهد به نویسنده ناشناسی که خالصۀ
نسبتا ناقصی برای کتابی به وجود آورده بود که در آن هنگام به طور آزمایشی " ماوراء بیولوژی " نام گرفته بود.مایلم از او
هم برای اعتماد به توانایی من در اتمام این کتاب و هم برای تعهد زیاد ،صبر و اشتیاقی که از آغاز برای این پروژه نشان داد
تشکر کنم.
همچنین می خواهم از ولکام تراست ،شورای تحقیقات پزشکی ،دانشکده پیش بالینی پزشکی در کینگزکالج لندن،گروه
آموزشی روانشناسی و جانورشناسی کالج دانشگاه لندن ،کالج گونویل و کایوس کمبریچ ،بخش جانورشناسی ،و بخش زیرین آن
" رفتار حیوانات " و بخش روانشناسی تجربی دانشگاه کمبریج ،مدرسه بالینی پزشکی در بیمارستان جان رادکلیف در
آکسفورد ،کالج بالیول آکسفورد ،کالج داروین کمبریج و البراتوار ام.آر.سی بیولوژی مولکولی در کمبریج،برای کمک و حمایت
شان تشکر کنم .ولکام تراست و شورای تحقیقات پزشکی برای من پشتیبانی مالی سخاوتمندانه ای را در طی سالها فراهم کردند،
که من بسیار قدردان ایشان هستم .
عالوه بر این من مخصوصا برای خواندن پیشنویس کامل کتاب وتمام تذکرات مفید ،عقاید و پیشنهادات و مباحثه ها،
مدیون سزار میلستاین ،بری کورن ،جرالد وولفسون ،جان مینار اسمیت ،شیال بنکس ،کلر سفتون و میریام روچیلد ،هستم
.عالوه بر این از کیوشی ناگایی برای خواندن فصل ،8از دیوید گرلشید برای خواندن فصل  ،4از مایکل راجرز برای خواندن
فصل یک تا ده و از ولف رایک ،آلکساندر وولفسون و میریام آلتامیرانو برای خواندن فصل  18ممنونم  .نیازی نیست که
بگویم در قبال اشتباهات باقی مانده من کامالً مسئولم .به خصوص مایلم از شیال بنکس و کلر سفتون برای کمک بزرگ  ،حمایت
و الهام هایشان در خالل آخرین ماههای نوشتن تشکر کنم.
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1
ماجرای یک فضای اسباب بازی
اگر گذارتان به یک مغازه اسباب بازی فروشی مجهز بیفتد و به قسمت مدل ها سربزنید ،احتماالً ویترین کیت هایی
که ردیف کنار هم در قفسه های سربه فلک کشیده چیده شده اند ،توجهتان را جلب می کند .مطمئن نیستم که کدام یک از آنها در
حال حاضر محبوب تراست .شاید کیت دایناسورها ،کیت بشقاب پرنده یا کیت هایی که بعد از ساخته شدن  ،موجودات بین
کهکشانی عجیب را می سازند .وقتی که من بچه مدرسه ای بودم ،تقریبا همه دوستان درست و حسابیم مجموعه ای از
هواپیماهای مدل پالستیکی داشتند .آنهایی که بیشتر مشتاق بودند مدلهایشان را با رنگ روغن تند و غلیظی که در قوطی های
کوچک عرضه می شد رنگ می کردند .بقیۀ بچه ها خود را با چسباندن عکس برگردان های رنگی روی بالها ،تکه های دم و یا
بدنۀ هواپیما راضی می کردند.
تنها استثناء بر این قاعده ،دوست من کنراد بود که مجموعه متوسطی از هواپیماهای مدل داشت که همه یک بمب
انداز النکاستر تنها داشتند .او همچنین مشتاق جمع آوری مدل پالستیکی کله روسای سرخپوستی بود که در داخل نوعی خاص
از غالت صبحانه یافت می شد .متاسفانه مدل " گاو نشسته " قبل از این که او موفق به کامل کردن مجموعۀ چشمگیر ولی
ناقص خود شود ،تمام شده بود.اگر او این را می دانست تا اندازه ای اشتهای حریص وسیری ناپذیرش برای غالت صبحانه کم
می شد.
اسباب بازی های مورد عالقۀ شخصی من زیردریایی اسپیت فایر ام کی  1ایکس و هاکر هوریکان مسر اشمیت
 119و یک مدل مقیاس کوچک کشتی جنگی لرد آدمیرال نلسون در پیروزی  HMSبود .این مدل وخیلی از مدلهای دیگر
درمیان قفسه های اسباب بازی فروشی محله ما که نامش "تویز تویز تویز " بود یافت می شد ،جایی که ما می توانستیم ساعتها
به تصاویر جعبه ها خیره بمانیم .و وقتی به خانه می آمدیم محوطه ای می ساختیم که در آن سرباز ،هواپیما ،تانک ،کشتی
جنگی ،کشتی نیروپیاده کن و وسائل نقلیه پشتیبانی وجودداشت .گاهی هم هواپیمایی را آتش می زدیم و از پنجره اتاق خواب به
بیرون پرتاب می کردیم.
گر چه بعضی از مغازه های اسباب بازی مدلهای خود را بدون نظم مشخصی می چینند ولی عمدتا مغازه داران تمایل
دارند که ویترین را طوری سازمان بدهند که کیت های یک نوع خاص ،به عنوان مثال ،هواپیما ،هلی کوپتر ،تانک و یا کشتی
کنار هم قرار بگیرند.می شود آنها را در یک سطح ثانوی هم مرتب کرد.مثالً هواپیماهای جنگ جهانی دوم را از هواپیمای
معاصر جدا کرد.همچنین می توان کیت هارا بر حسب اندازه ،قیمت یا کشور سازنده مرتب کرد.
سوار کردن کیت های مدل کماکان مثل سابق ساده اند .کیت ها معموالً بر حسب عالقۀ شخصی ،توصیه دوستان ،تبلیغ
تلویزیونی و یا برانگیختن قوۀ تخیل بچه ها با تصاویر روی جعبه ،انتخاب می شوند .با خریدن کیت ولوله چسب تنها کمی وقت،
حوصله و یک دفتر چه دستورالعمل الزم است .بعد از آن فقط باید قطعات پالستیکی را از نایلن در آورد و با استفاده از
دستورالعمل ،کمی چسب و یک گیرۀ لباس به شکل صحیح کنار هم قرار داد.
در هر صورت اسباب بازی های امروزی کامالً با اعقابشان متفاوتند و مغازه های کوچک قدیمی کنار خیابانها دارند
به فروشگاههای بزرگ اسباب بازی تبدیل می شوند .معموالً راحت تر است که به جای گشتن درتعدادی اسباب بازی فروشی دور
از هم برای گیر آوردن مدل خاصی ،به یک هایپرمارکت محلی رفت که در آن انواع قابل توجهی اسباب بازی زیر یک سقف گرد
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آمده اند.اجناس این اسباب بازی فروشی ها آنقدر زیاد است که لزوما ً باید به اندازه کافی بزرگ باشند که بتوانند همه را در خود
جا بدهند .گرچه سابقا ً می شد از راهنمایی دوستانۀ دستیار فروشنده برای خرید استفاده کرد ولی این روزها طبیعی است که در
سوپرمارکت فقط به همراه چرخ دستی تان حرکت کنید.
بعضی مواقع میدان انتخاب اسباب بازی و کیت های مدل آن قدر گسترده می شود که فروشگاههای بزرگ نیاز به کمال
پیدا می کنند .برای این که بفهمیم منظور از کمال چیست به آنتی تز آن نظر می اندازیم .یعنی سعی می کنیم بفهمیم که چه چیزی
ناتمام یا ناقص است.این کار سختی نیست ،به خصوص اگر به احساس آزاردهنده ای فکر کنیم که بعد از ورود به مغازه و
دریافتن این مطلب که جنس مورد نظر ما تمام شده و یا این که از اول در آن مغازه موجود نبوده به ما دست می دهد .مغازه های
کوچک فضای محدودی در قفسه های خود دارند و بنابراین تعداد محدودی از اجناسی را که در کاتالوگ عمده فروشی موجود
است می توانند بخرند و انبار کنند .این نوع مغازه ها می توانند تنوع اجناسشان را از طریق تغییر جنس در فصلهای مختلف
تامین کند .مثالً یک میوه فروشی می تواند در تابستانها توت فرنگی وگیالس بفروشد و در زمستان انبه و میوۀ گل ساعتی را
جایگزین آن کند .موجودی انبار این مغازه در هر لحظه کسر کوچکی از کل میوه ها و سبزیجاتی را که اصوالً قابل دسترسی است
تشکیل می دهد .حتی بزرگترین عمده فروشی ها هم بعید است اجناسی از سرتاسر دنیا مثالً گینه جدید پاپوا یا ماداگاسکار داشته
باشند .انبار فرضی کلیۀ میوه های شناخته شده ،از انبار هر مغازۀ مشخص یا عمده فروشی بزرگتر خواهد بود .در مغازه های
کوچک حقیقتا ً جا برای ذخیره همه فرآورده ها موجود نیست و تقاضای محدودی که برای فرآورده های خاص وجود دارد ،مانع
حضور آنها در قفسه ها می شود .در بزرگترین عمده فروشی ها ،گرچه علی االصول ذخیرۀ تقریبا کاملی از اجناس در دسترس
است ولی در واقعیت هم فشار بازار و هم سایر فاکتور های اقتصادی مانع تحقق این مسئله می شود.
اجازه دهید به هایپرمارکت خود باز گردیم و کلمۀ کمال را به تفصیل بررسی کنیم .یک هایپرمارکت را از نظر های
مختلف می توان کامل نامید .مثالً اگر به دیدار دومین هایپرمارکت خیالی در انگلیس که ما آن را "سرزمین اسباب بازی " 3می
نامیم برویم ممکن است ادعا داشته باشد که همه اسباب بازی ها و کیت های مدل را که در حال حاضر در این کشور تولید می
شود ،انبار کرده است.این فروشگاه به یک معنی کامل است یعنی این که می توان وارد آن شد و هر نوع اسباب بازی یا کیت
مدلی را که اکنون در کشور انگلیس تولیدمی شود یافت و آن را انتخاب کرد وهمراه آن از فروشگاه بیرون آمد .فقط ممکن است
که کلکسیونری که متقاضی کیت های مدل ساخت روسیه است  ،یا بچه ای که دنبال اتوموبیل مسابقه سوئدی می گردد از بازدید
خود نومید شوند .بنابراین " سرزمین اسباب بازی "گرچه در یک سطح کامل است ولی در سطح تقاضای بیشتر ناقص است.
شاید والدین این بچه ها ترجیح بدهند که به فروشگاه " اسباب بازی خوب است " 9بروند که بزرگترین فروشگاه قابل تصور
درکشور است و همۀ اسباب بازی هایی که در حال حاضر در دنیا قابل دسترسی است دراین فروشگاه وجود دارد .تجارت این
فروشگاه بازهم تا اندازه ای جامع و کامل است به طوری که کلکسیونر های متقاضی کیت های مدل روسی و سوئدی هم آن را
با سبدی پر ترک خواهند کرد.
اینک سری به بزرگترین فروشگاه دنیا می زنیم.این فروشگاه تخیلی که نام آن را " دنیای اسباب بازی " 10خواهیم
گذاشت واقعا عظیم است.این فروشگاه بسیار محبوب است و به دلیل مشتریان مشتاق و عالقمندش فروش منحصر به فردی
دارد .چون این فروشگاه نه تنها کلیۀ اسباب بازی های فعلی تمام دنیا بلکه تمام اسباب بازی هایی که تا به حال تولید شده است
را دارد .اگر گذرم به این فروشگاه می افتاد از میان ردیف ها می گذشتم و یک مدل ماساچوست  109نو را که عین مدل دوران
کودکی ام بود برمی داشتم.همچنین می توانستم اسباب بازی هایی را که رومیان ،یونانیان ،وایکینک ها و ویکتوریایی ها ساخته
بودند پیدا کنم .در این فروشگاه ناحیه ای که شامل فرفره های چرخان باشد باید به طور حیرت آوری بزرگ می بود.
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بنابراین دنیای اسباب بازی آنقدر کامل است که فروشگاههای دیگر نمی توانند مانند آن باشند .به این دلیل که تاریخ به
جامعیت آن غنا بخشیده است .جامعیت" دنیای اسباب بازی" و هر اسباب بازی فروشی دیگری به تعریف ما از اسباب بازی
وابسته است .شخصی ممکن است اسباب بازی های آنتیک را از ردۀ اسباب بازی خارج کند چون آنها به روش انبوه تولید نشده
اند .همچنین به نظر می رسد که بعضی چیزها ممکن است موقتا در اثر رفتار بعضی ها  ،به اسباب بازی تبدیل شوند .بنابراین
جامعیت یک فروشگاه اسباب بازی با تعریفی که از اسباب بازی به دست می دهیم  ،تعیین می شود.
به زودی کاوش خود را در باب انواع مختلف مغازه های اسباب بازی تکمیل خواهم کرد ولی قبل از این که از دل
مشغولی فعلی خود با فروشگاهها و کیت های مدل دست بکشم صبر بیشتری را از شما می طلبم .چون اکنون می خواهم نوعی
فروشگاه غائی را توصیف کنم که نمونۀ اقتصاد طالیی است  ،و در آرزوی دنیایی بهتر آن را کامل حقیقی خواهم نامید .فروشگاه
اسباب بازی حقیقتا ً کاملی که مورد نظر من است نامش فضای اسباب بازی 11است.
فضای اسباب بازی فراتر از تمام فروشگاههای دیگر قرار دارد و هیچ فروشگاه دیگری نمی تواند روی دست آن بلند
شود .به این دلیل که این فروشگاه بعد عظیم و مهم دیگری را به مفهوم جامعیت افزوده است .فضای اسباب بازی نه تنها تمام
اسباب بازی های گذشته و حال را انبار کرده است ،بلکه تمام اسباب بازی هایی را که ممکن است زمانی در آینده نیز ساخته
شوند،در خود جای داده است .یعنی مجموعه ای از کلیۀ اسباب بازی های ممکن است .در هر صورت این نوع فروشگاه با
وجود جذابیت زیاد بعید است که روزی ساخته شود چون خیلی خیلی بزرگتر از فروشگاههای "سرزمین اسباب بازی "،
"اسباب بازی خوب است " و" دنیای اسباب بازی " است .فضای اسباب بازی آنقدر بزرگ است که قابل ساختن نیست.اگر می
توانست ساخته شود ،تمام کهکشان را در بر می گرفت وشاید به داخل فضا نیز کشیده می شد .فضای اسباب بازی در حقیقت
هایپرهایپر مارکتی است از تمام هایپرمارکت های ممکن اسباب بازی و ویژگی مهمی دارد که آن را از سایر فروشگاهها متمایز
میکند .ویژگی آن این است که اصوالً هر کس درهر زمان ،گذشته ،حال یا آینده می تواند با چرخ خرید داخل آن شود و با اسباب
بازی یا کیت مورد عالقه اش آن را ترک کند .اما این که آیا بتوان درعمل چنین کاری کرد موضوع دیگری است .
اگر در آینده بچه ها تصادفا ً به اندازه یک کک شوند ،نباید برای یافتن مجموعه ای بی پایان از اسباب بازی هایی که
اندازه شان یک صدم کک است مشکلی پیدا کنند.همین طور هم اگر تصادفا به غول تبدیل شوند باز هم نباید مشکلی برای یافتن
ردۀ کاملی از انواع اسباب بازی هایی که برای بازی غولها قابل تصوراست  ،در عرصۀ پهناور " فضای اسباب بازی " پیدا
کنند ،چون اسباب بازی و کیت های مورد نظر خود را در آنجا خواهند یافت.توصیف فضای اسباب بازی چنین است :اسباب
بازی برای همه کس و همه چیز در هر زمان ودر هر مکان.
به راحتی می توان فرض کرد که انواع اسباب بازی در"فضای اسباب بازی " توسط بایگان های آن به طور منظم
یکی روی دیگری و در ردیفهای مختلف  ،باال و پایین و درهمه جهات منظم شده اند .صد ها هزار از این کارمندان روز و شب
مانند دسته ای از مورچه های بیش فعال ،مشغول کار مداوم جعبه گذاری ،فهرست برداری ،ردیف کردن ،مرتب کردن ،بسته
بندی کردن ،برچسب زدن و جابه جایی هستند.هر اسباب بازی یا کیت برحسب شکل ،اندازه ،رنگ و کشور سازنده به خوبی
مرتب شده است .و علیرغم کار سخت آنها ،هنوز نواحی عظیمی از کوهها ،دره ها و دشتهای وسیعی از پشته های اسباب بازی
هایی که نامرتب و درهم هستند ،وجود دارد .در هر گوشه ای و هر جهتی دردریایی چند رنگ که به نظر بی انتها می آید ،اسباب
بازی ها وجود دارند ،و تا افق و ماورائ آن گسترده شده اند .در بسیاری از نواحی آنها روی هم تا آسمان پشته شده اند و
کتابدارها مانند باستانشناسانی که مشغول حفاری در مکانی باستانی هستند باید الیه به الیه آنهارا الک کنند.این مکان ظاهراً بی
انتها و عظیم اسباب بازی های نامنظم ،هنوز مرتب نشده و آش شله قلمکاری است از اسباب بازی هایی که بسیاری از آنها
کامال متفاوت هستند.
Toy Space 11
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کسانی که از ترس از ارتفاع دارند بهتر است که از فضای اسباب بازی خرید نکنند زیرا گیر افتادن در یکی از
آسانسورهایی که صدها هزار مایل ارتفاع دارند تجربۀ آزار دهنده ای خواهد بود.همچنین بهتر است که پدر ومادرها بچه های
خود را در این محل گم نکنند .برای این که حتی اگر یک بار هم در دریای اسباب بازی ها گم شوند پیداکردنشان مشکل
است.همچنین باید مراقب اسباب بازی هایی که می افتند باشید .اسب های چوبی گهواره ای که قدشان از برج ایفل بلندتر
است.حلقۀ پالستیکی که مثل فرفره می چرخد ،مجموعه های جادویی که در آن اشیاء غیب می شوند و هرگز دوباره پیدایشان
نمی شود .علی ورجه 12هایی با فنر های مارپیچ فوالدی به اندازه کشور فرانسه .ضمنا مراقب این اطالعیه ها نیز باشید ":
لطفا داخل این اسباب بازی نشوید"" ،این اسباب بازی شما را بامنجنیق به آسمان پرتاب می کند " " ،این اسباب بازی ممکن
است اسباب بازی نباشد" " ،حرکات عجیب و غریب ،غیر قابل پیش بینی "و یا " این قسمت فروشگاه خودش یک اسباب بازی
است ".
خدا بیامرزد کسی را که فکرمی کند صاحبان فضای اسباب بازی ثروتمند تر از صاحبان بقیه اسباب بازی فروشی ها
هستند .آنها حتی صاحب یک اسباب بازی فروشی هستند که تمام اسباب بازی فروشی های دیگر در آن قرار دارد.عالوه بر این،
به جای استخدام صدهاهزار طراح برای اختراع اسباب بازی ،از یک دستگاه سازندۀ تصادفی اسباب بازی استفاده می کنند که
می تواند تمام محتویات فضای اسباب بازی را بدون دخالت حتی یک طراح بسازد .کارشناسان و سهامداران مستعد بهتر است
قبل از سرمایه گذاری در این فروشگاه کمی وقت بگذارند و بروشور آن را مطالعه کنند .زیرا فضای اسباب بازی همان طور که
چیز های خوب زیادی دارد ،مشکالتی هم دارد .مشکل آن این است که خرید از آن مرگبار است.
نکتۀ نسبتا مهم ولی ناراحت کننده از اینجا ناشی می شود که فضای اسباب بازی آنقدر بزرگ است و آنقدر زیاد اسباب
بازی دارد که بازدید قسمت کوچکی از آن فرصتی بیش از عمر انسان را طلب می کند .گشت و گذار در فضای اسباب بازی معنای
جدیدی برای این اصطالح که " آنقدر خرید کن تا بمیری " را تداعی می کند .حتی اگر می توانستید صدها سال بیشتر زندگی
کنید بازهم معلوم نبود که بتوانید بعد از ورود به این فضا ،زنده از آن خارج شوید .چون فضای اسباب بازی چیزی جز اسباب
بازی ندارد الزم است که تدارکات زیادی مانند آب ،غذا ،رختخواب و سایر چیزهای الزم برای گردش را همراه خود ببرید .یک
خرید آخر هفتۀ ساده ممکن است شبیه سفر به قطب شمال شود .اگر معجزه ای رخ دهد و قبل از این که خیلی پیر شوید در
خروج را مشاهده کنید بعید است که آنجا را با چیزی که در جستجویش بودید ترک کنید .و اگر شانس بیاورید و این اتفاق بیافتد
ممکن است وقتی باالخره به منزل برسید بفهمید که یکی از قطعات حیاتی کیت شما شکلش غلط است یا این که کم است یا این که
مثالً مدل " پیروزی "HMSشما شباهت کمی به کشتی آشنای لرد آدمیرال نلسون دارد .ممکن است متوجه شوید که دیگر به
اسباب بازی عالقه ندارید و شاید ترجیح بدهید که سری به فضای " مرکز گیاهشناسی " "،فضای بینگو " "،فضای گلف " یا
" فضای بولینگ" بزنید .این اوضاع نه به سود فروشنده است و نه به سود سهامدارانی که ممکن است عاقبت نتایج اقتصادی
خالی بودن دخل و هزینه های مربوط به ساخت مرزهای بی پایان فضای اسباب بازی و نیز دعوای حقوقی مداوم خویشان همۀ
مشتریان وفات یافته را که برعلیه فضای اسباب بازی جریان دارد احساس کنند .بعد از همۀ این حرفها شاید بهتر باشد به
فروشگاههای قدیمی خودمان بچسبیم.
توصیف فروشگاههای اسباب بازی و مدل های کیت با این طول و تفصیل به این خاطر نیست که کشش خاصی به آنها
دارم بلکه به خاطر این است که می خواهم کیت های مدل اسباب بازی را بانوع دیگری از کیت مقایسه کنم .این نوع کیت بسیار
پیچیده تر از کیت اسباب بازی است چون قادر است چیزهای زنده تولید کند .من این نوع کیت را مدل کیت ژن یا ساده تر به
شکلی که سیدنی برنر 18به کار برده است فقط " کیت ژن " خواهم نامید .اکنون مقایسۀ دقیقی بین کیت مدل اسباب بازی و
کیت ژن خواهم کرد .به این ترتیب می توانیم کیت ژن را مثل جعبه مقوایی که پراز ژن است تصور کنیم .جلو و کنار جعبه
 Jack-in-the-box 11جعبه اى که چون در آن را مي گشایند آدمکى از ان خارج می شود.
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حیات بدون ژن
تصاویر رنگ آمیزی شده و براقی از موجوداتی وجود دارد که اگر روش ساخت بیولوژیکی آنها درون جعبه باشد  ،می توانیم
آنها را بسازیم.همین طور می توانیم آنهارا کیت دی.ان.ا (اسید دزوکسی ریبو نوکلئیک ) بنامیم ،به این دلیل که دستورات
رمزدار ژنتیک الزم برای ساخت تمام موجودات زنده ،به جز بعضی ویروس ها ،به زبان شیمایی دی.ان .ا نوشته شده اند.
افزون براین ،فقط ژنها برای سرهم کردن موجودات زنده الزم نیستند ،بلکه همچنین بعضی از بیت های دی .ان .ا که بین آنها
قرار می گیرند نیز الزمند.
مانند کیت مدل اسباب بازی که هم شامل کتابچه راهنمای دستورالعمل ها وهم قطعات خود کیت است ،می توان کیت
ژنی را در نظر گرفت که ،هم راهنمای دستورالعمل دی .ان .ا و هم مجموعه ای از مصالح اولیۀ شیمیایی (قطعات ) را دارد .این
قطعات را می توان بادنبال کردن دقیق دستورات موجود درکتابچه راهنمای دی.ان.ا بهم چسباند .اگر عملیات سرهم کردن
(سوارکردن) به درستی صورت گیرد باید موجودی به دست آید که مشخصاتش در دفترچه راهنما آمده است .ولی عمالً همه چیز
به این سادگی نیست .با این حال فعالً فرض می کنیم که اطالعات درون کیت ژن برای ساختن موجود زنده کافی است .
وقتی کیت ژن با استفاده از دستورات درون جعبه سرهم(سوار) می شود باید یک موجود زنده به وجود آورد .اما،
برخالف دفترچه راهنمای هواپیما که چنانچه مو به مو انجام شود نتیجه اش چیزی عین شکل روی جعبه می شود ،ماهیت
محصولی که از اجرای دستورالعمل داخل دی.ان.ا به دست می آید کمتر قطعی و یقینی است .منظوراین نیست که اهمیت تغییر
پذیری در ساخت صدهزار کیت ظاهراً مشابه اسپیت فایر

1

را دست کم بگیریم .خطاهای ماشینی به ناچار موجب تغییرات

کوچک در قطعات می شود وهمچنین خطاهای چاپی در دفترچۀ راهنما نیز ممکن است باعث ساخت هواپیمایی بدون دم یا
هواپیمایی با یک بال شود .اما ،این اتفاقات نادر هستند و معموالً مدل های ناقص توسط گروه مسئول کنترل کیفیت مشخص می
شوند .ساختن کیت مدل ،وقتی که یک دفترچه راهنما ،یک جفت دست سالم و مجموعۀ کاملی از قطعات داریم و محیط نیز مناسب
است  ،کمابیش قطعی وحتمی است.
در مقابل ،عدم قطعیت نسبی در هنگام ساخت بیولوژیک موجود زنده با استفاده از اطالعات داخل دفترچه راهنمای
ژن ،پیچیدگی روند ساخت موجودات ژنی یا " اسباب بازی ژنی " را منعکس می کند .استفاده از واژۀ اسباب بازی به جای
ارگانیزم ( عضو زنده) مخصوصا ً برای انعکاس این واقعیت است ،چون اطالعات الزم برای ساخت یک عضو زنده منحصراً
داخل ژن های آن نیست .افزون بر این ،اطالعات الزم برای کارکرد صحیح یک عضو ممکن است منحصراً داخل برنامه های
ژنتیک آن نباشد .برای مثال ،دستگاه الزم برای خواندن واجرای دستورالعمل های دفترچه راهنمای دی.ان.ا در اعضای تولید
جنسی ،هم در تخمک وهم در سلولهای فولیکولی مادر که جنین درحال رشد را احاطه کرده اند ذخیره می شود .این دستگاهها
دستورالعمل های حساسی را تولید می کنند که داخل دفترچه راهنمای دی.ان.ا ی عضو رشد یابنده نیست .نتیجتا ً اطالعات درون
تخمک و سلولهای فولیکولی به اندازه اطالعات داخل کیت ژن مهم است.
معادل فرض کردن اعضای زنده و اسباب بازی ها بر این مسئله تاکید می کند که موجودات زنده هم مانند کیت ها
مکانیزمی با سازمان معین هستند .به این ترتیب موجودات زنده در اصل می توانند با اجرای فرآیند مکانیکی مناسبی ،طراحی و
ساخته شوند .تفاوت میان اسباب بازی های ژنی و موجودات زندۀ سرهم شده در بخش بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
درهر صورت من از فرصت استفاده می کنم و تاکید می کنم که کیت ژن عبارت است از شرح مشخصات برای یک اسباب بازی
ژنی و نه شرح کامل موجود زنده .تشریح کامل موجود زنده ابعادی از اطالعات را در بر می گیرد که از مشخصات اصلی به رمز
در آمده در ژنها و رشته های تنظیم کنندۀ دی.ان.ا فراتر می رود و عالوه بر اطالعات درون تخمک و سلولهای فولیکولی شامل
سایر اشکال اطالعات تکاملی و اطالعاتی که توسط فر آیندهای آموزش و فرهنگ به دست می آیند نیز می شود.
ولی کیت ژن دقیقا چیست ؟ و خود ژن چیست ؟ عجالتا ً ما پارچه را به اندازه نیازمان می بریم و مدل بسیار ساده ای را
برای ژن می پذیریم .اما ،در مراحل بعدی این مدل مفید ولی ناقص با مدلی که هم عمومی و هم پیچیده است جایگزین خواهد
Spitfire 14
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حیات بدون ژن
شد .بنابراین من فعالً می خواهم ژن را با یک رشته از تسبیح که دانه هایش  4رنگ دارند مقایسه کنم.فرض کنیم که این دانه ها
یک به یک با سیم بلندی به یکدیگر نخ شده اند تا گردنبندی تشکیل بدهند .فرآیند نخ کردن دانه هایی با رنگهای متفاوت،مشابه
اطالعاتی است که ژن به رمز در می آورد.مقدار اطالعات ذخیره شده در یک ژن بستگی به طول گردنبند دارد .اما هنگام استفاده
از واژۀ اطالعات الزم است سوال کنیم که اطالعات برای چه چیزی است یا برای چه کسی .بعداً متوجه اهمیت این مسئله خواهیم
شد .در هر حال فعالً الزم است خاطرنشان کنیم که فقط بعضی از اطالعات ذخیره شده در گردنبند دی.ان.ا اطالعات ژنها را به
رمز در می آورد .مناطق دیگر ،به منظم کردن الگوی روشن و خاموش شدن ژن ها یا به جا به جایی آنها در فضا هنگام کپی
کردن اطالعات ،کمک می کنند.همچنین بقیه به بسته بندی زیر اجزائ ژنها کمک می کنند یا کمک می کنند که حاوی ژنهای بی
اثر باشند .اما ،در کمال تعجب به نظر می رسد که غالب رشتۀ گردنبند دی .ان .ا بنجل ( 1بی معنی )باشد .
دراینجا مکالمه ای به خاطرم رسید که سالها پیش در بار دهکده ای به نام ویت شیف داشتم ،وقتی که موقتا ً از اعضای
تور کر دانشگاه نورث همپتون جدا شدم .کشیشی که تور را برنامه ریزی کرده بود تمام روز را درحالی سپری کرده بود که کتاب
راهنمای پوسنر  1در دستانش بود و ما را به بناهای مختلفی که جاذبه معماری یا جاذبه های دیگری داشتند می برد .در میان
بناها ساختمانی مثلثی بود که توسط کاتولیک متمرد " سرتوماس ترشام  "18ساخته شده بود ،که در جریان توطئه باروت
13دستگیر شده بود .وقتی که کشیش در باره تحقیقم از من سوال کرد و توضیح مختصری دادم اضافه کردم  ":می دانید که در
حقیقت تمام وجود شما زنجیره ای از ژن هاست؟" خوشبختانه وقتی که متوجه حیرت او شدم ،احساس کردم که باید این جمله
را هم اضافه کنم " :ولی البته بعد معنوی هم وجود دارد" ،نتیجتا ً او لبخندی زد و جواب داد  ":بله ،بله ،این مسئله را نباید
فراموش کنیم ".
شاید نتوان سواالت مربوط به ماوراءالطبیعه را به کلی از دستگاه های زنده پاک کرد ،چون مسائلی مربوط به
اعتقادات هستند و خارج از قلمروی علم قرار دارند .در واقع این اندیشه که" موجودات زنده دستگاه هایی هستند که با استناد
به سازوکارهای فیزیکی و شیمیایی که اساس عملکرد آنها ست ،شناخته می شوند" ،لزوما مغایر اعتقادات متافیزیکی فطرت
همگانی نیست .اما ،زیبایی روایت هایی که منحصرا به زبان ژن و اطالعات بیان می شوند دراین است که ،قادرند بدون توسل به
اجزاء فرعی که به دلیل ماهیت ،حضور یا تاثیرشان ،،نه قابل اثباتند ونه قابل رد ،توضیح کامل و جامعی از موجودات زنده ارائه
بدهند.
گردنبند ژنی ممکن است در ترتیب دانه های تسبیح و تعداد کل دانه هایی که از آن ترکیب یافته و یا هردوی موارد،
متفاوت باشد " .اویرس زاتماری " 19و "جان می نارد اسمیت " 20اظهار کرده اند که تعداد کل دانه تسبیح هایی که اطالعات
بامعنی را رمزدار می می کنند می تواند مقیاسی برای پیچیدگی موجود زنده باشد .اگر از این واقعیت چشم پوشی کنیم که فقط
بعضی از زنجیره های اطالعات دی.ان.ا عملکرد ژنها را به رمز در می آورند ،در این صورت اهمیت  8.1میلیارد (
یا در همین حدود دانۀ تسبیح ژن که در انسان یافت می شود در مقایسه با  180میلیارد(
مربوط به گیاه اللۀ واژگون

21

 ) 180دانه تسبیح که

است رنگ خواهد باخت .اما شاید باعث خوشبختی باشد که فقط در حدود  0.02%ا از این

تعداد دانه تسبیح اطالعات ژنتیک را به رمز در می آورند .گرچه برخی از نواحی دیگر حاوی زنجیره های نظارت کننده هستند
ولی به نظر می رسد که بسیاری از  99.03 %دانه تسبیح های دیگر در الله واژگون فاقد کارکرد باشند .جالب است که اگر
این طور نبود ،ممکن بود گیاهان گلداری مانند الله واژگون یکشنبه بعد از ظهرها دورو بر محل نگهداری آدم ها پرسه بزنند تا
junk 15
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حیات بدون ژن
نمونۀ انسانی جذابی را پیدا کنند و ببرند در باغچه هایشان بکارند .مردان و زنان به برده های زینتی تنزل پیدا می کردند و ما هم
ازاین که گیاه-اربابان ما برسرما منت گذاشته و کلمه ای با ما صحبت کنند خرسند می شدیم.
اما ،تعداد کل ژنهای موجود درکیت نشان دهندۀ فقط یکی از الیه های پیچیدگی است که معرف موجود زنده است .این
الیه ها شامل پیچیدگی برنامه های ژنتیکی است که ژنهای اختصاصی در آن شرکت دارند ،وهمچنین پایگاه دادۀ غیر ژنیتیک
آموزش و فرهنگ ،که بعضی از کیت های ژن قادرند کسب کنند .بنابراین معیار واقعی پیچیدگی موجود زنده باید شامل کلیۀ
اطالعاتی بشود که در عملکرد موفقیت آمیز آن در هر مرحله از چرخۀ حیات ،چه ژنتیک و چه فراژنتیک مشارکت دارد.
اکنون ساختمان گردنبند ژنتیکی را بررسی می کنیم.اولین دانه گردنبند باید  BLUE ( Bیا آبی ) باشد.دومی (O
 ORANGEیا نارنجی ) ،سپس  2تا  GREEN (Gیا سبز ) و یک  RED ( Rیا قرمز ) 1 ،تا سبز ) ،(GGGGGدو
آبی (  )BBو غیره باشد که به این شکل خوانده می شود. BOGGRGGGGGBB :گردنبند دیگری ممکن است که با قرمز
 Rشروع شود ،بعد یک سبز  ،Gدونارنجی  ،OOهفت آبی  ،BBBBBBBو یک سبز که به این شکل خوانده می
شود .RGOOBBBBBBBG:واضح است که اگر این دو گردنبند کنار هم قرار بگیرند به نظر کامالً متفاوت می آیند.
دراین مدل دانۀ گردنبند ژنی 4 ،رنگ نشان دهنده  4ماده شیمیایی هستند .این مواد ( Aآدنین ( C ،)22سیتوسین
( T ،)28تیمین )  2و ( Gگوانین  )2هستند که اطالعات ژنها را به رمز در می آورند و به نام بازهای نوکلئوتیدی شناخته می
شوند .درست مانند مثال گردنبند ،اختالف بین یک ژن و ژن دیگر در ترتیب قرارگیری بازهای نوکلئوتیدی است .بنابراین
همچنان که یک ژن ممکن است به این شکل خوانده شود ، AAAGGGCCTTTTAAACTTAGCCAT:ژن دیگری
ممکن است به این شکل خوانده شود .TACTGGAACGCTTGTGAATGCCGC :از طرف دیگر تعداد کل بازها
منعکس کننده مقدار اطالعاتی است که ژن به رمز در می آورد.
در ارگانیزم های یوکاریوت  2ردۀ باالتر ،گردنبند ژنی در یک حجرۀ داخل سلول به نام هسته ،قرار می گیرد .اما به
جای این که ژنها داخل هسته تلق تلق کنند ،با زنجیره های حائل دی.ان.ا بهم می پیوندند تا ابرگردنبندی 28به نام کروموزوم را
تشکیل بدهند .در داخل کروموزوم ابتدا وانتهای هر ژن با عالئم نقطه گذاری مشخص می شوند و بنابراین باوجود این که ژنها
به هم متصلند ولی هر ژن از ژن کنار خود به روشنی مجزا شده است.عالوه بر ژنهای هسته ،تعداد کمی از ژنها در یک زیر
حجره از سلول به نام میتوکندری ذخیره شده اند.
به استثنای گلبول های قرمز خون ( که همه فاقد مادۀ ژنتیک هستند)  ،سلولهای تخمک و اسپرم و سلولهای  23Bی
سیستم ایمنی ،همۀ سلول های انسان مجموعه یکسانی از  41کروموزوم دارند .در هر سلول دو کپی ناهمسان از هرکروموزوم
وجود دارد که در نتیجه  28نوع کروموزوم متفاوت می شوند .گونه های مختلف موجودات تعداد متفاوتی کروموزوم در
سلولهای خود دارند .برای مثال سلول کانگورو  12کروموزوم دارد ومگس میوه  3کروموزوم .زنجیرۀ دی.ان.ا ی همه
کروموزوم های هسته و نیز مینی کروموزوم میتوکندریایی که در همۀ سلول های هسته دار موجود زنده وجود دارد ،ژنوم نام
دارد .ژنوم شامل کلیه اطالعات ژنتیک الزم برای ساخت و عملکرد موجود زنده است .بنابراین کیت ژن یک موجود خاص شامل
زنجیرۀ کامل ژنوم اوست .اما ،همه ژنوم ها داخل هسته قرار ندارند .برای مثال ،ژنوم های نسبتا سادۀ موجودات تک یاخته ای
مانند باکتری آزادانه در سلول شناورند .فرآیند تعیین ترتیب به هم پیوستن بازهای نوکلئوتید ،توالی یابی

Adenine 11
Cytosine 13
Thymin 14
Guanine 15

Eukaryotic 16هوهسته )1* (.
Super -necklace 17
)3*(. b-cell or b-lymphocyte 18
Sequencing 19
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حیات بدون ژن
خواستیم ژنوم کامل موجودی را بسازیم به یک رشته تنهای  A,C,G,Tاکتفا می کردیم.اگر از اختالفات موجود بین افراد
مختلف صرف نظرکنیم ،این اثر انگشت منحصر به فرد زنجیره ای می تواند به طور جامع همه اعضای یک گونه را توصیف
کند.
تنها جزئیات دیگری که در حال حاضر مایلم به آن بپردازم این است که چگونه اطالعات زنجیره های ژنتیک برای
هماهنگی ساخت موجود زنده به کار می رود .نباید تعجب کرد از این که درون سلولها دستگاه هایی وجود دارند که قادرند به
اطالعات درون ژن دست پیدا کنند .این اطالعات بعداً به پروتئین ها ترجمه می شوند که مصالح اصلی سازندۀ موجودات زنده
هستند .دستگاه های ظریفی که متن های ژنتیک نوشته شده در دی.ان.ا را به زبان آمینو اسیدی پروتئین ها ترجمه می کنند
ریبوزوم نام دارند .این دستگاه ها بیرون هسته و در فضای احاطه کنندۀ آن قرار دارند .ریبوزوم ها کلید ورود به هسته را ندارند
و مجبورند به طور غیر مستقیم به اطالعات ژنها دسترسی پیدا کنند .این کار با به کار گیری خدمات پیغامبرهای شیمیایی به نام
ملکولهای پیغامبر آر.ان.ا یا ام.آر.ان.ا صورت می گیرد .این مواد شیمیایی " داخل رونده" یک کپی از ژن ها را می دزدند و
این اطالعات را به بیرون هسته برای ریبوزوم که در کمین نشسته ،می برند .تفاوت اصلی دی.ان.ا و زنجیرۀ ام.آر.ان.ا در این
است که در ام.آر.ان.ا باز ) Tتیمین ) با بازی به نام یوراسیل )U( 80جایگزین می شود .بنابراین کلمات زبان شیمی ام.آر.ان.ا
با الفبای  A,C,G,Uنوشته می شود و دی.ان.ا با الفبای .A,C,G,T
ریبوزوم ها دستگاه های ترجمۀ جهانی هستند که مانند مینی کامپیوتر ها عمل می کنند .به این دلیل جهانی هستند که
هر برنامۀ نوشته شده به زبان  A,C,G,Uی مربوط به ام.آر.ان.ا هنگام ورود به ریبوزوم توسط آن پذیرفته و جواب داده می
شود .این فرآیند بدون توجه به ماهیت و منشأ زنجیرۀ ورودی رخ می دهد .وقتی ریبوزوم با یک برنامۀ ام.آر.ان.ا تغذیه می
شود شروع به خواندن پیام و ترجمه از ابتدا تا انتهای آن می کند .اطالعاتی که در ام.آر.ان.ا به رمز در آمده برای خلق نوع
نوینی گردنبند به کار می رود که از مجموعه مصالح ساختمانی دیگری به وجود می آید .این مصالح بیست نوع آمینو اسید
مختلف هستند که پروتئین ها را می سازند .گردنبند های آمینو اسید که از سرهم کردن زنجیره  A,C,G,Uی برنامه های
ام.آر.ان.ا به وجود می آیند ،عناصر یک بعدی ریزساختار

81

پروتئین هستند که کالن ساختارهای

82

سه بعدی کلیۀ موجودات

زنده از آنها ساخته می شود.
زمانی که برنامۀ دیجیتال ام.آر.ان.ا به ریبوزوم خورانده می شود ممکن است به نظر بیاید که موقتا ً کنترل دستگاه
ترجمه را در دست می گیرد وسپس نظم آن را تا انتها از بین می برد.می توان تصور کرد که ریبوزوم ها در یکی از حاالت بیست
گانۀ گوناگون قرار می گیرند که هر یک متناظر است با رفتار های یکی از بیست آمینو اسید اضافه شونده .این رفتارها می
توانند توسط برنامه ام.آر.ان.ا  ،به ترتیب ازمخزن رفتارهای دستگاه انتخاب بشوند و متعاقبا ً توسط ریبوزوم محاسبه شوند.
هرکدام از این رفتار ها  ،مشخص کنندۀ این است که یک آمینو اسید متفاوت به گردنبند درحال ساخت اضافه می شود.
به منظور ترجمۀ کد های  A,C,G,Uی مربوط به ام.آر.ان.ا به زبانی که با الفبای آمینو اسید نوشته می شود به یک
قاعده کلی در ترجمه نیازمندیم.آشکار شده است که به استثنای تعداد کمی از موجودات زنده که اصالحات کوچکی در کد به عمل
آورده اند ،بقیه موجودات زنده قاعده یکسانی را در ترجمه به کار می برند.این کد ژنتیک به صورت رشته های سه حرفی از
باز های

A,C,G,U

نوشته می شود .بنابراین ریبوزومی که با برنامه ام.آر.ان ا ی زیر تغذیه می شود

 ،CCCGUACCGUAUUGCUACGUGAGGاین رشته را تجزیه می کند و آن را به  3دسته  8حرفی زیر تبدیل می
کند:

Uracil 31
Micro-structure 31
Macro-structure 31

صفحه  13از 161

حیات بدون ژن
 . CCC/GUA/CCG/UAU/UGC/UAC/GUG/AGGهرترکیب سه تایی از  4باز  A,C,G,Uیکی از بیست اسید
آمینۀ مختلف و یا نقطۀ شروع یا پایان را مشخص می کند .این عالئم هم شروع و پایان هر ژن و هم چهارچوبی را که باید در
آن خوانده شود مشخص می کند.
تعداد ترکیبات سه تایی که از  4باز به دست می آید عبارت است از

یا  4*4*4یعنی در مجموع  14ترکیب سه

تایی وجود دارد .هر یک از این ترکیبات سه تایی کدون نامیده می شود .چون کد ژنتیک فقط به 20عدد ازاین اسیدهای آمینه ،به
عالوه  2عالمت برای شروع و پایان ،نیاز دارد ،در واقع  42کدون بالقوه اضافی هستند .ولی کد ها هم ارز هستند و همۀ اسید
های آمینه به جز دوتایشان با بیش از یک کدون مشخص می شوند .برای مثال اسید آمینه لیوسین با  1تا سه تایی مترادف به
رمز در می آید .UUA,UUG,CUU,CUC,CUA,CUG :بنابراین زمانی که ریبوزوم با کدون  UUAمواجه می شود
رفتارش عینا ً مانند وقتی است که با کدون  CUCمواجه می شود و در این هنگام یک لیوسین به زنجیره نوزاد اضافه می کند.
سه کدون متفاوت یعنی  UAA,UAG,UGAنیز مشخص کننده عالمت توقف هستند که انتهای ژن را معین می کند .اما ابتدا
یا شروع کلیۀ ژنها با یک عالمت ثابت یعنی کدون  ATGمشخص می شود.
نکتۀ مهم در رابطه با کیت ژن این است که حاوی کلیۀ ژنهای الزم برای ساخت و به حرکت درآوردن موجود زنده ای
است که شکل آن روی جعبه حک شده است .افزون بر آن این کیت ،شامل سایر بیت های دی.ان.ا ای است که برای اطمینان از
عملکرد صحیح عضو الزمند.اگر بخواهیم جنبه های خاصی از طراحی ،کنترل وعملکرد موجود زنده را درک کنیم ،حداقل باید
بتوانیم توضیحات مربوطه را در جعبه کیت بیابیم .در حقیقت جز نخ های نامرئی مولکولی پنهان شده در کیت جای دیگری را
نمی توان برای یافتن توضیحات اساسی جستجو کرد و یا این که باید آنها را در الگوی دینامیکی که درهنگام روشن و خاموش
شدن اجزاء در سلول های مختلف و زمانهای مختلف تولید می شود جستجو کرد .ژنهای داخل جعبه باید در قبال دادن توضیحات
مسئول باشند .بنابراین جعبۀ شعبده بازی ژنتیک ،ساختار و عملکرد عضو زنده را در پایین ترین سطح توضیح می دهد.
مشارکت هر ژن خاص در بازی خلق موجود زنده با ور رفتن سیستماتیک با تعداد ژنها و ترکیبات مختلف ژنهای داخل کیت،
مشخص می شود.
اکنون جزئیات وصل کردن ژنها را شرح نمی دهیم ،چون بعداً به این موضوع اشاره خواهیم کرد و درحال حاضر
ضرورتی هم ندارد .یک مهندس برق می تواند بدون دانستن چیز زیادی در بارۀ ساختار دقیق قطعات ،با وصل کردن تعدادی
خازن ،مقاومت ،ترانزیستور و سایر قطعات رادیو بسازد .آنچه که برای یک مهندس مهم است این نیست که خازن یا ترانزیستور
چگونه ساخته شده اند بلکه دانستن این مسئله مهم است که این قطعات وقتی که با سایر قطعات در یک مدار قرار گیرند چگونه
رفتار می کنند.از این رو قطعات مجزا کوچکترین واحد عملیاتی هستند ،در حالی که مداری که از آنها تشکیل یافته است در
مرتبه باالتری قرار دارد.
همچنین  ،می توان تصور کرد که گروههای ژن داخل کیت ،مدارهایی هستند که از بخش های خودکفا تشکیل شده اند.
به هر یک از این بخش ها می توان زیر تابع اختصاصی خودش را که با منطق ژنتیک زیربنایی آن تعریف می شود اختصاص
داد .از این رو به نظر می رسد که موجود زنده از ترکیب توابع مجزای گوناگون پدید می آید .نتیجتا ً می توانیم با وارد کردن
توابع اختصاصی جدید به مجموعۀ اصلی ،معماری و رفتارهای مختلف بیولوژیک به وجود بیاوریم .همچنین بخش ها را می
توانیم اصالح یا حذف کنیم یا دوباره با روشهای دیگری به قطعات مجاور وصل کنیم و یا الگوی خاموش و روشن شدن آنها را
اصالح کنیم.
به نظر می رسد که موجودات زندۀ مشابه ،بخش های مشترک زیادی داشته باشند .مثالً اختالف بین ببر و پلنگ ممکن
است نتیجۀ اضافه ،حذف،اصالح یا دوباره وصل کردن تعداد کمی از بخش ها باشد ،درحالی که فاصلۀ بین ببر وجوجه تیغی
ممکن است خیلی بیشتر از این باشد .باوجود این واقعیت که انواع مختلف مخلوقات با بخش های ویژۀ خودشان تعریف می
شوند ،به نظر می رسد که مجموعه ای از اجزای اصلی درهمۀ موجودات زنده مشترک باشند.
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اکنون می توانیم نوع جدیدی هایپرمارکت به نام هایپرمارکت کلیه بخش های ممکن را در نظر بگیریم.هر بخش مثل
یک جعبه سیاه است و همۀ توابع می توانند با استفاده از تکنولوژی های متعدد مختلف به وجود آیند .اما ساختار دقیق قطعات
داخل جعبه لزوما ً دخلی به ما ندارد .چون تاوقتی که بتوانیم بخش ها را با روش مناسبی به هم وصل کنیم می توانیم گروهی
موجود زندۀ متفاوت بسازیم .مثالً برای ساختن یک بابون کافی است درون هایپرمارکت حرکت کنیم و بخش های مناسب را جمع
آوری کنیم .سپس می توانیم آنها را با استفاده از دستورالعمل مناسب سوار کنیم .می توانیم فرض کنیم که زرافه جزئی ژنتیک
برای رشد گردن دراز دارد و جوجه تیغی جزئی برای رشد تیغ های دراز .افزون بر این ،بوته های گل رز می توانند جزئی
برای رشد خار ،برگ یا گلبرگ داشته باشند و اگر راهراه های سیاه گورخرها توسط جزء راهراه کننده ساخته می شد می
توانستیم با وارد کردن اجزاء مناسب به درون کیت ژن گل رز ،رزهای راه راه درست کنیم .این گل مطمئنا جایزه نمایشگاه گل
چلسی  88را می برد.
اجزای بخش بخش توابع که ساختار و عملکرد کلی موجود خاصی را تعریف می کنند باهندسۀ خاصی به یکدیگر
متصل هستند .همچنین به نظر می رسد که بخشی که رشد گلبرگ گیاه را کنترل می کند اساسی تر از بخشی است که مسئول
رنگ آمیزی گلبرگها به رنگ قرمز و زرد است .بنابراین بخش رنگ آمیزی ممکن است از نظر سلسله مراتب پایین تر از آن
بخش اصلی قرار داشته باشدکه معماری گلبرگ را مشخص می کند .گذشته از این ،بخش رنگ آمیزی نمی تواند فضای خالی را
رنگ کند .هرچه عملکرد یک جزء بنیادی تر باشد تاثیر خرابی ،تغییر یا جابجایی آن بیشتر است.
گرچه می توان توابع گسسته را به مدارهای ژنتیک نسبت داد ولی وقتی که این مدارها بهم وصل شوند ممکن است
رفتار هایی بروز دهند که نتوان آن را به صورت یک تابع واحد مجزا ساده کرد .پدیده های پیچیده ای مانند آگاهی یا طرحهایی
که روی بال پروانه دیده می شوند در این مقوله قرار می گیرند .ارتباط بین مدار های ژنتیک در واقع آنقدر زیاد است که می
توان به چشم یک شبکه ژنتیک به ژنوم نگریست .ریشۀ این پیوستگی این است که ژنها قادرند هم مانند تولید کنندگان پیام
پروتئین عمل کنند وهم مانند آدرس های بیوشیمیایی هدف ،یعنی جایی که پروتئین ها نفوذ دارند.
درسالهای گذشته کیت ژن تعدادی از موجودات زندۀ ساده ویا نسبتا ً پیچیده به طور کامل ردیف یابی شده است .اولین
ژنومی که کامالً ردیف یابی شد مربوط به ویروس  Pbi-X174بود که در  1988توسط فرد سنگر

8

انجام شد .طول ژنوم

کوچک این ویروس فقط به اندازۀ  1831باز است .از آن به بعد زنجیرۀ کامل تعدادی ژنوم مربوط به ویروس ها شناسایی شده
است که شامل ویروس بزرگتری به نام سیتومگالو ویروس با  229،000باز ،ویروس واچینیا  8به درازای  192،000باز،
واریوال  (8آبله مرغان ) با 131،000باز و مولوسکوم کنتاگیوسوم 88با  190،000باز می باشد.همه این کیت های ژن می
توانند در قفسه های هایپرمارکت تخیلی " فضای ویروس " جای بگیرند .بی تردید بسیاری از قفسه های خالی این فروشگاه به
سرعت پر می شوند .درنهایت ،همۀ ویروسهای فعلی وشاید بعضی از ویروس های قدیمی در هایپرمارکت " فضای ویروس"
عرضه خواهند شد .اما ویروس قادر به تکثیر خود نیست و فقط وقتی قادر به این کار است که سربار دستگاه سوخت و ساز
موجود زنده ای شود که میزبان آن است .از این رو کیت ژن ویروس ،به موجودی خودگردان تعلق ندارد.
در اکتبر  1991زنجیرۀ کامل باکتری میکوپالسما جنیتالیوم
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و کالید هاچینسون ،اداره می شد .زمان

حیات بدون ژن
قابل توجهی طول کشیده بود تا پروژه به انجام برسد ،یعنی حدود هشت ماه .در آن سال تیم کرگ ونتر با ردیف یابی ژنوم باکتری
همو فیلوس آنفلوانزا با  1،380،188باز برندۀ مسابقه ردیف یابی اولین موجود همتا ساز (خود تکثیر) شد.
اهمیت زنجیرۀ میکوپالسما جنیتالیوم در این است که کوتاهترین ژنوم شناخته ای است که موجودی قابل تکثیر را به
رمز در می آورد .در حقیقت کیت ژن این باکتری  130،000باز دارد .از این رو ژنوم این باکتری کمترین تعداد ژن الزم برای
مشخص کردن موجود زنده و نیز راهنمایی الزم برای ساخت آن را فراهم می آورد .همچنین این سوال را پیش می آورد که آیا
می توان کیت ژن حداقلی را که برای ساختمان موجودات زنده الزم است تعریف کرد؟
م یکوپالسما جنیتالیوم مانند یک انگل در دستگاه تنفس و تناسلی انسان زندگی می کند و تخمین زده می شود که حدود
 480ژن داشته باشد .چون این باکتری دارای کوتاهترین ژنوم شناخته شده در بین موجودات زنده است می تواند به عنوان
استانداردی برای سنجش سایر کیت ها در نظر گرفته شود .هریک از تزئینات اطالعات به رمزدر آمده درون ژنوم فشرده این
موجود ناچیز نیازمند توضیح است .به عنوان مثال ژنوم انسان در حدود  8.1میلیارد باز دارد و به نظر می رسد که حدود صد
هزار ژن داشته باشد .با اضافه کردن این چیزها به کیت پایه به جای ساختن میکو پالسما جنیتالیوم می توانیم انسان را به
شکل انسان امروزی بسازیم.
فناوری های نوین اجازه می دهند که ژن های مجزا از داخل کیت بیرون آورده شوند .مطالعات انجام شده برروی ژن
های بیرون آورده از خمیر مایه ،کرم ،حشرات و نیز موش ،نشان می دهد که از هر سه ژن فقط یک ژن ضروری است و این
نشان می دهد که بسیاری از ژنها را می توان به دریا ریخت .آرکادی موشه گیان 2و اوگن کونین

8

 ،ژنوم هموفیلوس آنفلوانزا

را با ژنوم میکوپالسما جنیتالیوم مقایسه کرده اند تا ژنهای مشترک بین این دو را بیابند .از  1808ژن هموفیلوس آنفلوانزا و
 480ژن میکوپالسما جنیتالیوم 288 ،ژن در هر دو یافت شدند که به نظر می رسید از این تعداد  101تای آنها به هم پیوسته
باشند و یا اینکه منشأ متاخر دارند و به همین دلیل از مجموعه خارج شدند و  123ژن مشترک باقی ماندند .آنها به این نتیجه
رسیدند که این ژنها مربوط به مجموعه ای اجدادی هستند که اولین موجودات زندۀ ژنتیک رمز دار را ساخته اند .نتیجتا به ژنوم
موجودات قدیمی یا کنونی می توان به عنوان شاخ و برگ این مجموعه اصلی یا پایه نگریست.
کسب و کار ردیف یابی ژنوم رونق گرفته است .ریسک های کنونی ردیف یابی هر ماهه اعالم می شود و تعدادی از
پروژه ها که شامل ردیف یابی گوجه فرنگی و غالت مانند گندم و ذرت است اکنون درموسسات خصوصی ودانشگاهها در جریان
است .کیت کامل ژنوم انسان نهایتا تا سال 2001

در قفسه فروشگاه ژنتیک یافت خواهد شد .گرچه پروژه های بین المللی

جهت ردیف یابی ژنوم انسان توسط دولت ایاالت متحده در  1990زیر پرچم پروژه ژنوم انسان ( )HGP

شروع شد ،آغاز

کار خصوصی ماجراجویانه و جنجالی به رهبری کرگ ونتر به صدور اعالمیه مشترکی از یک از ژنوم انسانی به شکل پیش
نویس در سه شنبه  23جون  2000منتهی شد.
کارل ووئز

اشاره کرده است که حیات روی زمین از یکی از سه تبار شجره شناختی به نام آرکائیا ،باکتریا و

یوکاریوت نشآت گرفته است .در چند سال گذشته نمونۀ کیت ژن موجودات زیر ردیف یابی شده اند .کیت ژن مخمر ساخارومیسز
سرویسیا با  11،120،000باز در  1991کامل شد .زنجیرۀ این کیت به ویژه به این دلیل قابل توجه است که این موجود تک
سلولی به همان شاخه تبارشناسی انسان تعلق دارد .اندازه گیری زنجیرۀ کامل ژنوم جانور چند سلولی کانورابدیتیس الگانس با
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حیات بدون ژن
 98،000،000باز ،نقطه عطف مهمی بود ،چون این کرم نخی ( نخ نما _نواری ) بسیار پیچیده تر از خمیر مایه یا باکتری
است .اکنون می توان دریافت که چگونه  19،099ژن این موجود با ژنهای ژنوم موجودات تک سلولی فرق می کند.
سرعت ردیف یابی های کنونی آنقدر باالست که هر لیستی از ژنوم های کامل شده به محض ترجمه کهنه می شود .به
هر حال ،در زمان نوشتن این کتاب سایر زنجیره های مربوط به ژن باکتری هاشامل موارد زیر می شوند:
اشریشیا کوالی

 ( K-12دارای  4،189،221باز) ،سینکو سیستیس  8،188،480 (PCC6703باز ) ،هلیکو باکتر

پیلوری (  1،118،318باز ) ،اکیفکس ائولیکوس ( ،)1،111،881میکوباکتریا توبرکولوسیس(  4،411،129باز )
ترپونماپالیدوم (  1،183،001باز ) ،کالمیدیا تراکوماتیک (  1،042،119باز )،ریکتسیا پرووازکی ( 1،111،128باز ) و
باسیلوس سابتیلیس (  4،214،310باز ).
تا کنون فقط سه موجود آرکئن ردیف یابی شده اند :متانوکوکوس جاناشی (  12،012،000باز ) ،متانوباکتریوم
ترمواتوتروفیکوم دلتا اچ ( 1،811،888باز ) و آرکائیوگلوبوس فولگیدوس (  2،183،400باز ). 8متانوکوکوس جاناشی
شبیه موجودات غریب علمی تخیلی است که در دمای باالی  93درجه سانتیگراد زندگی می کند و قادر است فشار تا 200
آتمسفر را تحمل کند و درمجاورت اکسیژن می میرد .این موجود در اقیانوس آرام در عمق  8هزار کیلومتری توسط یک زیر
دریایی تحقیقاتی به نام آلوین کشف شد.
سایر ژنوم ها که اکنون در حال ردیف یابی هستند عبارتند از  :مگس میوه دروسوفیالمالنوگاستر ،ماهی پفکی
فوگوروبریپز ،گیاه آرابیدوپسیس تالیانا ،محصول برنج

اوریزا ساتیوا ،انگل ماالریای پالسمودیوم فالسیپاروم و قارچ

آسپرجیلوس نیدوالنس .بسیاری از این ژنوم ها نمایندۀ رده هایی مختلفی از موجودات هستند .برای مثال دانۀ ریز آرابیدوپسیس
تالیانا مدلی است برای بیش از  210،000گونۀ گیاهی مختلف .ژنوم بسیاری موجودات دیگر نیز که از نظر اقتصادی و آسیب
شناسی مهم هستند در حال ردیف یابی است که شامل نیسریا منینژیتیدس (منانژیت ) ،میکوباکتریوم لپرا (جذام) ،نیسریا گونوریا
( گونوریا) ،استرپتوکوکوس نیومونیا(ذات الریه)و ویبریو کولرا( وبا) می شود.
اگر زمانی ژنوم عمومی انسان ردیف یابی شود ،بر روی افرادی تاکید خواهد شد که از مرض خاصی رنج می برند و
جمعیت هایی که از لحاظ جغرافیایی یا فرهنگی منزوی هستند ،مانند سکنۀ تریستان داکونها  ( 3که از نوعی آسم شدید رنج می
برند) و قبائل اونگ 9در هندوستان .زنجیره این ژنوم ها به روشن شدن اجزاء ژنتیک امراض مهم جهانگیر کمک خواهد کرد.
در واقع هجوم برای ردیف یابی ژنتیک در راه است و جویندگان حیات برای یافتن مجموعه های ارزشمند دی.ان.ا و حق
استخراج آن با یکدیگر مسابقه گذاشته اند .سازمان های نمایندۀ مردم بومی این ابتکار عمل را محکوم کرده اند و آنها را
امپراطوری ژنتیک یا راهزن زیستی خوانده اند .با این وجود طرح پروژۀ تنوعات ژنوم انسانی

0

(  )HGDPبرای بررسی

تنوع های ژنتیک انسان در دست اقدام است.
تصور کنید که ژن گونه های مختلف موجودات یک دور نمای ژنتیک 1می سازد .شرکت های خصوصی و موسسات
دانشگاهی ،درست مثل استعمارگران قرن نوزدهم ،به جان یکدیگر افتاده اند تا ژن هرچه بیشتری بیاندوزند ودر بعضی موارد
زنجیرۀ ژنها مانند اختراع یا مالکیتی معنوی به نظر می رسند که با حق ثبتی محافظت می شوند که بالقوه به آن ارزش تجاری
می بخشد .سرانجام بخش مدرن فروشگاه باغ وحش دی.ان.ا که شامل کیت ژن انواع موجودات شناخته شده است ساخته
خواهد شد .شاید بتوان بخش قدیمی باغ وحش ژن را که شامل زنجیره ناقص یا کامل ژن موجودات منقرض شده است ،با کمک
فناوری یابندۀ دی.ان.ا های قدیمی ،در فروشگاه ساخت.
 47برای دیدن اسامی کامل انگلیسی این موجودات به انتهای همین فصل قسمت توضیحات مراجعه کنید)4*(.
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حیات بدون ژن
بعد از ردیف یابی کیت ژن ،می توان آن را با سایر کیت ها مقایسه کرد .الگوی فعالیت ژن های داخل کیت را نیز می
توان مطالعه نمود.علم نوین ژن شناسی تطبیقی و زیست اطالعات ،از کامپیوتر های قدرتمندی برای تفسیر پایگاه دادۀ زنجیره
دی.ان.ا استفاده می کند و ارزش زیادی در تشخیص عناصر ژنتیکی که در طول تکامل حفظ شده اند دارد .تکامل ژنهای خاص
نیز می تواند از طریق مقایسۀ زنجیرۀ دی .ان .ا ی گونه های مختلف و ایجاد دودمان های فرضی مورد مطالعه قرار گیرد.
تعریف قراردادی اصطالحاتی مانند "گونه " و " حیات" باید با توجه به نظریه های ژنتیک مولکولی مجددا ارزیابی شوند.
چالش پیش رو ،یافتن روش های نوینی برای استفاده از اطالعات به دست آمده توسط پروژه های ردیف یابی دی.ان.ا است.
ژن شناسی تطبیقی همچنین به تشخیص بخش های زائد ژن و ژنوم ،یعنی آن نواحی که با حذف آنها می توان ژنوم
متراکم تری بدست آورد ،کمک می کند .برای مثال ماهی پفکی فوگو

2

تقریبا به اندازه انسان ژن دارد ولی ژنوم آن هفت و نیم

بار کوچکتر ازژنوم انسان است .گرچه ماهی فوگو دارای دی.ان.ا های به رمز درنیامدۀ کمتری نسبت به انسان است ولی با
کوچک کردن اندازۀ ژنهای ژنوم نیز می توان به ژنوم کوچک تری دست یافت .برای مثال ژنوم ماهی فوگو حاوی نسخۀ فشرده
ای از ژنی است که تصور می شود عامل بیماری هانتینگتون باشد .در حالی که ژن انسان حاوی  130،000باز است ،ژن فوگو
فقط  22،000باز دارد .اما تشکیالت ساختاری ژن آن یکسان است که نشان می دهد به خوبی محافظت شده است .ژن شناسی
تطبیقی بینشی در مورد نحوۀ کوچک کردن ژنها با عملیات مصنوعی کاهش ژنی

8

به ما می دهد .بسیاری از زوائد ژنهای ماهی

ماهی پفکی تا حدودی در روند تاریخ از آنها ستانده شده است ،بنابراین آنها ژن کاهیده هستند .این ژنهای کاهیده به یافتن
نواحی کلیدی زنجیره های رمزدار کمک می کنند ،و حال آن که ژنوم های کاهیده برای تشخیص زنجیره های ضروری به رمز
درنیامده مفید هستند .چون ژنوم فوگو بسیار کوچکتر از ژنوم انسان است ولی تعداد ژن های آن با انسان مساوی است،این ژنوم
بالقوه سیستم مناسبی برای مطالعۀ عملکرد و قانونمندی ژن های انسان می باشد.
ظاهراً ،در ژنوم انسان  %98ژنها رمزدار نیستند .تعابیر متعددی برای توضیح این دی ان ا ی غنی فاقد رمز اقامه
شده اند که مشهور ترین آنها این است که قسمت عمدۀ این دی.ان.ا شامل زنجیره های انگلی و نامربوط است .اما ،بعضی از
نواحی ممکن است اتاق کار دی.ان.ا باشند که زنجیره های مهجور را در خود جای می دهد تا روزی مانند سیمرغ ،به شکل
اصلی شان یا با شکلی اصالح شده ظهورکنند .بقیه نواحی ممکن است منبعی از اسباب های کوچک مفید ژنتیک باشند که می
توانند وارد سایر ژنها شوند .فیزیکدانی به نام اوگن استانلی

با به کارگیری شیوه های آماری وام گرفته از زبانشناسی نشان

داده است که زباله های دی .ان.ا شباهت به زبان طبیعی انسان دارد .او اظهار می کند که این زباله ها حامل نوعی پیام است که
اساسا ً با اطالعات به رمز در آمده در ژنها متفاوت است .نتیجتا ً ممکن است که چیز جالبی در زباله ها پنهان شده باشد .شاید
رمزی ژرف تر؛ متنی بیگانه و محرمانه که در انتظار ترجمۀ رمز خود به سر می برد.
حداقل چندین زنجیرۀ دی.ان.ا ی به رمز درنیامده دست اندرکار نظارت بر بسته بندی و بیان (بروز) ژن هستند .بیان
ژن عبارت است از فرآیندی که در آن اطالعات ژنها در آر.ان.ا کپی می شوند و به پروتئین ها ترجمه می شوند .با وجود اهمیت
قابل مالحظۀ نواحی تنظیم کننده ،تعیین محل آنها مشکل است .ژنومیک تطبیقی ،با مقایسۀ نواحی فاقد رمز ژنوم گونه های
مختلف ،می تواند زنجیره های تنظیم کننده ای را که در بین گونه های مختلف محفوظ مانده اند معین کند .ژنومیک تطبیقی و بیو
انفورماتیک همچنین به تشخیص عملکرد ژنهای تازه کشف شده کمک می کند .برای مثال اگر نقش یا موتیفی

در ژنی که

عملکردش شناخته شده است موجود باشد و همین نقش در ژن دیگری که عملکردش معلوم نیست یافت شود احتمال داده می
شود که هردو ژن عملکرد کامالً مشابهی داشته باشند .ژنومیک تطبیقی همچنین با تعیین درصد ژنهای اختصاص یافته به توابع
ضروری گوناگون که در اغلب موجودات مشترکند ،به اختصاص منابع ژنتیک آنها کمک می کند .مثال ،در حالی که هموفیلوس
Fugu 51
Genetic pruning 53
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 Motif 55نقش یا نقش مکرر)5*( .
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حیات بدون ژن
آنفلوانزا  13ژن (یعنی  %8.9ژنهایش) را به بیوسنتز آمینو اسید اختصاص داده ،میکوپالسما جنیتالیوم سرمایه گذاری
متفاوتی کرده است یعنی فقط یک ژن را (  )%0.2برای این کار کنار گذاشته است.
عالوه بر این ،می توان کیت ژنها را شکافت و با روش معینی تجزیه کرد .می توان ژنی به آن اضافه کرد یا ژنی را
اصالح کرد و یا از آن حذف کرد و تاثیرات کلی این دستکاری ها قابل مشاهده است .برای مثال ،تحقیقاتی که مستلزم تکه پاره
کردن تصادفی ژن ساکارومیسزسرویسیا هستند نشان می دهند که عملکرد زائد فراوانی دارد .در واقع در شرایط مناسب%80 ،
ژنوم ساکارومیسزسرویسیا را می توان دور ریخت ،بدون این که در بقاء او تاثیری بگذارد .بنا براین به نظر می رسد که
ارگانیزم ها با ساخت سامانه های پشتییان که حافظ وظایف اصلی هستند ،خود را درمقابل خرابی و یا صدمات وارده به اجزاء
اصلی کیت ژن خود بیمه می کنند .همان طور که ذکر کردیم میکوپالسما جنیتالیوم تقریبا مثالی از حیات حداقل است که به گفته
باری بلوم " یاد گرفته است که از طریق اتحاد با میزبان پستاندار خود زندگی اش را آسانتر کند" .درحقیقت " جالب است که
یاد میگیرد که هرچه را که می تواند ،دوربریزد و بازهم زنده بماند" .همچنین تعجب آوراست که می توانیم ژنهای ژنوم ماهی
پفکی یا مگس میوه را دور بریزیم بدون این که صفت ماهی پفکی این یک و جوهر مگسیت آن یک از دست برود.
پاسخ به این سوالها تا اندازه ای به شناسایی ویژگی های انحصاری یک گونه بستگی دارد .این ویژگی می تواند مثالً
ریخت خارجی آن ،ساختار داخلی ،رفتار ،دینامیک سلول ها یا مسیرهای بیو شیمیایی آن و یا ترکیبی از همۀ این موارد باشد.
مثالً می توان یک ماهی پفکی فرض کرد که شکل ماهی پفکی است ولی مانند مگس میوه رفتار می کند با این تفاوت که به جای
پرواز شنا می کند .از طرف دیگر می توان مگس میوه ای را در نظر آورد که ادای ماهی را در می آورد .نه تنها این رفتار
برازندۀ آنها نیست ،بلکه با رفتار ناجوری که دارند حتی موفق هم به نظر نمی رسند.
گرچه حل این مسائل فلسفی سخت است ولی ژنومیک تطبیقی روش قدرتمندی را برای شناسایی ژن هایی که می
توانند ویژگی های یک کیت حداقل را اصالح کنند ،در پیش می گیرد .مثالً اگر بخواهیم زنجیرۀ ماهی پفکی را با مگس میوه
مقایسه کنیم و سپس مناطقی را که در هر دو مشترک یا یکسان هستند از آن کم کنیم ،باقیمانده بیت ها باید صفات انحصاری هر
گونه را دربرداشته باشند .برعکس ،مناطقی که شبیه هم هستند پس زمینۀ ثابت ژنتیک را می سازند .اما ،یکی از مشکالت این
نوع نگاه این است که فرض می کند برداشتن یک یا چند ژن از کیت ،فقط تاثیرات موضعی به جای می گذارد و سایر مدارهای
ژنتیک را دچار اختالل نمی کند.
درحال حاضر تحقیقاتی از این نوع جریان دارند .مثال ،در مقایسه ای که بین ژنوم هموفیلوس آنفلوانزا با اشریشیا
کوالی انجام شده است 111 ،ژن که در اشریشیا یافت نمی شوند مشخص شده اند .فرض می شود که این ژنها بعضی از
خصوصیاتی را به رمز در می آورند که هموفیلوس را هموفیلوس می کند و نه اشریشیا کوالی .تحقیقات مربوط به ژنوم سایر
ارگانیسم ها ،ژنهای" یتیم" را نشان داده اند که شباهتی به سایر ژن های شناخته شده ندارند و هیچ وظیفه ای به آنها نسبت
داده نشده است .احتماالً این ژنهای یتیم برای تعریف ترکیب انحصاری گونه های مختلف اهمیت دارند.
قبالً دیدیم که کیت ژن در هایپرمارکت های ژنتیک به فروش می رسد و ممکن است درجات متفاوتی از کمال را نمایش
دهد .مثالً یک نفر ممکن است کیت ژن مهره داران را جمع آوری کند ،در حالی که دیگران در مورد حشرات ،طوطی های
آمازونی ،درختها یا ماهی تخصص داشته باشند .اما ،اجازه دهید که اکنون از کنار هایپرمارکت عظیم سینوژن
باکتری چاینیز
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8

که کیت ژن

را انبار می کند بگذریم و در عوض وارد هایپرمارکت ژنتیکی شویم که کیت ژن حیوانات آفریقا را عرضه می

کند .ممکن است که سایر شعبه های این فروشگاه کیت ژن گلهای آفریقایی و پرندگان یا گونه هایی مانند کواگا را که زمانی در
آفریقا پرسه می زدند ولی اکنون منقرض شده اند داشته باشند.

Barry Bloom 56
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حیات بدون ژن
وقتی به داخل مغازه قدم می گذارم ،سکه ای را در شکاف چرخ خرید می اندازم تا آزادش کنم و آنرا تا اولین راهرو
هل می دهم .فوراً بستۀ کیت ژن هایی که تا ارتفاعی نزدیک سقف روی هم توده شده اند توجه مرا به خود جلب می کنند .وقتی
دقیق تر بررسی می کنم متوجه می شوم که مکان این توده اصالً اتفاقی و هللا بختکی نیست .واضح است که مالک این فروشگاه
می تواند جنس های بالقوه پر فروش را تشخیص بدهد .در حالی که در بیشترقسمت های فضا تصویر سلطان جانوران درروی
جعبه ها دیده می شود ،من دو جعبه کیت برمی دارم و در چرخ خریدم می گذارم .از هرچه که بگذریم آنها درسبد ویژۀ فروشگاه
قرار دارند .در کنار کیت ژن شیر توده ای از کیت ژن گورخر کوت شده است .و نزدیک اینها کپۀ دیگری ازکیت ژن قرار دارد که
در نگاه اول به نظر می رسد که گورخر باشد .اما ،متوجه پالکاردی می شوم که از سقف آویزان است و رویش نوشته " گورخر

 ،1+پیشنهاد مخصوص -

یک نوار مجانی در هر بسته " .و وقتی برای اطمینان خودم نوار های روی همه انواع

گورخرها را می شمارم ،به نظرم می رسد که نوع گورخر  1+یک نوار اضافه دارد .بعد از عبور از اسب آبی ،کفتار و
کروکودیل ،باالخره به بخش کرگدن می رسم .پالکارد دیگری اعالم می کند که اگر کیت ژن عقاب را از راهروی شماره 24
بخرم برندۀ یک کرگدن  8+می شوم .من به تصویر روی جعبه  8+نگاه می کنم و متوجه می شوم که کرگدن های  4شاخ را
نمایش می دهد.
گرچه آنا ً مجذوب فالمینگوها می شوم ولی توجه اندکی هم به کیت هایی که در راهروی  80قرار دارند می کنم .بعد
وارد راهروی شماره  81می شوم و اینک مقابل مجموعۀ کیت ژن پلنگ قرار دارم .تعجب می کنم که چقدر زیادند .بعد متوجه
می شوم که جایی که به آن نگاه می کنم مطمئنا پرجلوه ترین ویترین این فروشگاه است .زیرا که فقط یک نوع پلنگ ندارد
بلکه برای مثال شامل انواع زیر است  ،1_ ، 8_ ،8+ ،1+ :و یک پلنگ صفر .به نظر می رسد که  1+و  8+به خال های
اضافی و  8-و  8-به خال های کاسته شده اشاره می کنند .پلنگ صفر نمونه ای است با ظاهر غیر طبیعی که غیرممکن را
ممکن کرده و کلیه خالهایش را از دست داده .چه کسی گفته که پلنگ نمی تواند خالهایش را تغییر بدهد؟
من اینک در باره تنوعات حیواناتی که فکر می کردم به خوبی می شناسم کنجکاو شده ام و وقتی که به صاحب
فروشگاه برمی خورم ،خیالم راحت می شود .اومرد درشت هیکلی است با صورت بزرگ سرخ و دستهای کوتاه چاق .بلوز موهر
خاکی رنگی پوشیده و با دوربین دوچشمی و کاله شکاری اش پز می دهد .سوال مرا حدس می زند و در جواب می گوید " آقا،
قبل از این که کلمه ای بیان کنید ،به شما جواب می دهم که بله همه اینها طبیعی اند .من تضمین می کنم ،همه به طور طبیعی
جهش یافته اند .قبول دارم که پیدا کردن  0و  12-خیلی سخت بود .ولی بقیۀ آنها فقط بخشی از یک جنگل طبیعی هستند ،آقا،
یک جنگل طبیعی .صادقانه بگویم که اگر نگاه نکنید پیدا نمی کنید .در سی تی آفریبیستز

9

می توانید آنها را بیابید ( این نام یک

فروشگاه بود).همین طور که با عجله دور می شود می شنوم که غرغرکنان چیزی در باره ببرها یی که راهراه های اضافه دارند
و عنکبوتهایی که  11پا دارند به زبان می آورد .ولی خوشبختانه صدای او در صدای اپراتور صندوق دخل خروجی محو می
شود .دخترمسئول صندوق به من اطالع می دهد که اگر وقت بیشتری صرف کرده بودم یک پلیکان  248.4مجانی دریافت می
کردم .سعی می کنم وسوسه نشوم و این سوال را مطرح نکنم که این عدد به چه چیزی اشاره می کند ،ولی در این لحظه می
فهمم که هر کیت ژن فقط می تواند یک موجود کلی را رمزدارکند ،یعنی میانگینی آماری از ژنهای طبیعی متنوع گونۀ خود است.
هایپرمارکتی که فقط یک نمونه از هرگونه ژنی را انبار کرده باشد چیزی جز کشتی نوح سترون پسامدرن نیست .حتی نوح هم
انقدر هوش داشت که از هر گونه ای دوتا داخل کشتی بگنجاند.
یک کیت ژن تنها جز شکل عمومی گونۀ خود چیز دیگری را نمی تواند نشان بدهد ،زیرا افراد یک گونه از نظر
ژنتیکی نامتجانس اند .در نتیجه کیت ژن تنها ،در بهترین حالت می تواند سفیری آماری برای گونۀ خودش باشد .اما ،تنوعات به
طور یکنواخت در طول ژنوم پخش نشده اند و نواحی معینی ،نسبت به بقیه ،قابلیت تنظیم بیشتری دارند .هر چقدر گونه ای از
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حیات بدون ژن
نظر ژنتیکی همگن باشد و هرچه تعداد افراد آن گونه کمتر باشند ،تشابه آن با کیت تعمیم داده شده اش بیشتر است .اگر ژنوم
همۀ اعضائ گونه ای خاص را کنار هم در یک ردیف بگذاریم می توانیم در هر مکان ،رایج ترین تفاوت های آنها را تشخیص
دهیم .آنگاه می توانیم ژنومی را که نشان دهندۀ متوسط آماری کلیۀ ژنوم های آن جمعیت است بسازیم .این نوع وحشی ژنوم
نمایش دهندۀ ژنوم متوسط یا استاندارد آن گونه می باشد .افرادی را که زنجیره شان از زنجیرۀ ژنوم وحشی متفاوت باشد جهش
یافته می نامیم .همۀ گونه ها ،طیفی از زنجیره های جهش یافته را در بر می گیرند که حول نوع وحشی گرد می آیند.
هر شکاف در کروموزوم می تواند با یکی از شکل های دیگر همان ژن پر شود که به آن آلل
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می گویند .آلل نسخه

ای از ژن است که یک یا چند جهش در زنجیرۀ نوع وحشی آن اعمال شده است .اما هر ارگانیسمی ممکن است فقط یک آلل از
مخزن ژن ها بردارد و شکاف خاصی را با آن پرکند .در این صورت آلل برای اشغال شکاف کروموزومی مناسب ،با خواهرانش
رقابت می کند .در گونه هایی که از طریق جنسی تکثیرمی شوند و دو کپی از هر نوع کروموزوم دارند ،هر فرد می تواند آلل
متفاوتی در شکاف هر کروموزوم داشته باشد .در این حالت آن فرد هتروزیگوس( 1نا خالص) نامیده می شود ،زیرا ژن مورد
نظر و نیز همۀ سلول های آن موجود دو نسخه از یک ژن دارند .در غیر این صورت اگر عینا همان آلل در شکاف متناظر یافت
شود هموزیگوس ( 2هم تخم یا خالص ) خوانده می شود.
مخزن ژن را می توان مانند استخری تصور کرد که پر است از تمام ژنهای جایگزینی که توسط آن گونه قابل دسترسی
هستند .می توانیم با اقتباس جالبی از نقاشی دیوید هاکنی تصور کنیم که همۀ اعضای یک گونه را کنار هم جمع کرده ،ژنهای
کروموزوم آنها را یکی یکی کنده و بعد در یک استخر شنای فیروزه ای درخشان کالیفرنیایی پرتاب کرده ایم .وقتی که ژنها را
به نوبت جدا می کنیم می توانیم آنها را برحسب شکافی که از آن کنده شده اند مرتب کنیم .می توانیم به هر شکاف مخزن جدایی
را اختصاص دهیم و فقط ژنهای خودش را داخل آن بیاندازیم وهیچ یک از بقیه ژن ها را در آن نیندازیم .می توانیم ده ها هزار
بدنساز ونیزی استخدام کنیم که ژنها را کتره ای از هر مخزن با یک چوب ماهیگیری که طرح ویژه ای دارد و "چوب ژن گیری
" نام دارد و " تور ژن" به انتهایش چسبیده است صید کنند .و وقتی که نمونه های متعددی از هر ژن را از استخرهای
اختصاصی صید کردند ،زنجیره های آنها را به کارخانۀ مونتاژ موجودات که دور از ساحل قرار دارد فکس کنند .دستگاه های
کارخانه ،موجودات جدیدی را بنا بر اطالعات ژنتیکی که از استخرها صید شده و پایگاه دادۀ زنجیره های ضروری تنظیم کننده
دی.ان.ا،که فاقد رمزند سرهم خواهند کرد .اگر صیادان ژن بی طرف باشند و تورهای آنها واقعا به طور تصادفی نمونۀ ژن های
مختلفی را صید کنند ،موجودات ساخته شده دراین کارخانه همه به طرق گوناگون با یکدیگر فرق خواهند داشت .اما اگر قالبها
به نسخه های خاصی از ژنها بهتر بچسبند مخلوقات متمایل به یکسو وطرحهایشان یکنواخت تر خواهد بود.
ظهور پروژه های ردیف یابی (زنجیره یابی ) ژنوم و فناوری های اصالح شدۀ ردیف یابی اجازه می دهد که " ابر
استخرهای ژنی
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" را مورد توجه قرار دهیم ؛ یعنی مخزن ژن فرضی که حاوی ژن کلیه موجودات معاصر وشاید بعضی از

موجودات منقرض شده می باشد .می توانیم تصور کنیم که ،ژن هر یک از گونه های زنده ،از انسان و نهنگ گرفته ،تا
کفشدوزک ،شته ،فیل ،پلیکان ،پنگوئن ،کوسه ،میمون ،ماهی حوض ،مار ،پالنکتون ،ویروس و خمیر مایه را برداریم و همه را
باهم دریک پاتیل گندۀ ژنی بریزیم .گرچه طبیعت معموالً اجازۀ تبادل مصالح ژنتیک را در گونه های مختلف نمی دهد ولی
لزومی ندارد که روش های مصنوعی پیوند ودستکاری ژن ها محدود و مقید گردند .ابراستخر ژنی تخته رنگ شگرفی را برای
طراحان آینده به وجود خواهد آورد تا تصاویر ژنی خود را با استفاده از ژنها رنگ آمیزی کنند .این موجودات متلون که اجزائ
ژنتیک شان از منابع متعدد فراهم آمده و بهم وصله پینه شده اند ،به جای این که در گالری های مرسوم مورد بازدید قرارگیرند
در محیط خاصی مستقر خواهند شد .سرانجام ،هنرمند های واقعا خالق ژنتیک خواهند فهمید که دلیلی ندارد خود را به مصالح
 61ژنهای ناهمسان مجاور Allele
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حیات بدون ژن
ژنتیکی که تا کنون توسط تاریخ پیشنهاد شده ،محدود کنند .درعوض ترجیح خواهند داد که ژنها وعناصر تنظیم کنندۀ دی .ان.ا
ی جدید و غیر تاریخی بسازند .این ژنهای مصنوعی و عناصر تنظیم کننده ،قبل از این که سرانجام در ارگانیسم های واقعی تست
شوند ،باید با برنامه های کامپیوتری که عناصر زنده را شبیه سازی می کنند تست شوند.
وقتی خرید خود را با موفقیت در هایپرمارکت سی تی آفری بیستز به پایان می رسانم ،سرانجام به خانه می رسم .کیت
ژن پلنگ  2+را جلویم روی میز آشپزخانه می گذارم و آماده می شوم که آنرا سرهم کنم .لکن اکنون در این اندیشه ام که بعد
از ساختن  2+ام می خواهم با آن چه کنم .چگونه با آب و هوای انگلیس کنار خواهد آمد و با چه چیزی باید او را تغذیه کنم ؟
درحال تفکر به این سواالت و مسائل دیگر متوجه یادداشت کوچکی کنار جعبه می شوم.ذره بینی می آورم و از کلمات ریز آن
سردرمی آورم :

سی تی آفری بیست فقط با احتمال  %20تضمین می کند که این کیت ژن بعد از ساخته شدن می تواند پلنگ  2+که
عکس آن جلوی جعبه چاپ شده است تولید کند.گذشته از این چنانچه احتما ًال ÷ شما از نظر ظاهری شبیه موجودی باشد که
جلوی جعبه است با این حال تضمینی وجود ندارد که مثل یک پلنگ معمولی رفتار کند.ما انتظار نداریم که بین رفتارجهش یافته
 2+شما و نوع مرسوم جانور وحشی فرقی وجود داشته باشد .به هر حال اگر  2+شما رفتاری غیر عادی یا ناهنجار داشته
باشد ،تقاضا می کنیم که آن را به فروشگاه برنگردانید چون وجه پرداخت شده به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.عالوه
بر این آفری بیست متاسفانه نمی تواند مسئولیتی در قبال هر گونه رفتار غیر پلنگانه که کیت ساخته شده  2+شما نشان می دهد
داشته باشد.به عالوه آفری بیست متاسف است که نمی تواند مسئولیت هیچ گونه صدمه ای را که در حین انبارکردن یا حمل
ونقل به  2+وارد شده است،یا فقدان مقاومت به عفونت ها ،سایر امراض غیر عفونی یا هرگونه شرایط غیرقابل پیش بینی که
ممکن است به خاطر فقدان ارتباط با سایر پلنگ ها برایش پیش آید را به عهده بگیرد .از این گذشته ما نمی توانیم مسئولیت
هر گونه صدمه ای که  2+به اموال خصوصی یا عمومی ،به شما به عنوان صاحب آن یا هرفرد دیگری که با او در ارتباط است
وارد بیاورد را به عهده بگیریم.گرچه مطمئنیم که  2+شما شانس خوبی برای جفت گیری و تولید مثل به روش های مرسوم
دارد ولی نمی توانیم تضمین کنیم که قادر به انجام این کار باشد.همچنین نمی توانیم تضمین کنیم که درصورت تولید مثل قادر به
مراقبت از فرزند خود باشد.در هر حال برای به حداقل رساندن احتمال باال ،سی تی آفری بیست با خوشحالی اعالم می کند که
تمام زنجیره به رمز درنیامده وخرده ریزها همراه با دستورالعمل چگونگی اتصال آنها به ژن های مربوطه ،در کیت گنجانده
شده اند.آفری بیست از این موقعیت استفاده می کند تا از شما برای خریدن این محصول تشکر کند و منتظر خرید های دائمی
شما در آینده می باشد .قابل توجه  " :به زودی از همین مجموعه ،پلنگ  ،3+بدون دم  1+و مارک  ( 8فوق سریع ) در
دسترس شما خواهد بود(تضمین می شود که حد اقل  1کیلومتر در ساعت سریع تر از نوع وحشی بدود ".
بعد از چند هفته از هایپرمارکت آفری بیست خسته می شوم .انتظاراتم بیشتر می شود و می خواهم که کیت همه
جانوران عجیب و غریب را بخرم .روزی به فکر پالتیپوس

و پنتاپوس  1پا افتادم .و بعد ،خفاش میوه خوار که از درخت

آویزان است و بعد یک حشرۀ چوب کبریتی شبیه چیزهایی که توی مدرسه می دیدیم .حتی احساس می کنم که به گاومیش هاهم
دارم عالقمند می شوم .راستی ،می دانستید که مردان قبایل تبت چندین ماه از سال چیزی جز فرآورده های شیر این گاوها برای
خوردن و زنده ماندن ندارند .فکر خرسهای قطبی و در حقیقت همۀ انواع خرس ها که قبال ذهن مرا اشغال کرده بودد  ،هنوز هم
ادامه دارد .و بعد نوری که از پشت دری های اتاق پذیرایی رد می شود مرا به یاد پارامسیوم جهش یافته و نیز ماهی مرکبی
که از استاد فیزیولوژی محبوبم قرض گرفته ام می اندازد .یک روزبعد از ظهر تصمیم می گیرم که همه این موجودات را بسازم و
متوجه می شوم که فقط یک جا هست که می توانم به آن مراجعه کنم .و آن هایپرمارکتی است در شمال نزدیک نیوکاسل یا شاید
 64پستاندار آبزی و منقاردار و صدفخوارجنوب استرالیا
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حیات بدون ژن
هم لیدز ،که نامش چنین است "ژن ها محشرند " .بنا براین سوار اتوموبیلم می شوم و در حالی که آهنگی را زمزمه می کنم
و به صحبت های رادیو 4در باره خارپشت ها گوش می دهم  ،ساعت ها در آزاد راه می رانم .وقتی به تقاطع نزدیک می شوم
و عالئم راهنمای "ژنها محشرند " را دنبال می کنم با خودم فکر می کنم  ":بله ،من حتی مایلم یکی از آنها را هم درست کنم".
باالخره می رسم و خودم را در فروشگاهی بسیار بزرگتر از " سی تی آفری بیست " می یابم.
در حالی که ریل برقی متحرک از بخش حشرات می گذرد که به نظر می رسد تا ابد ادامه دارد  ،با خود فکر می کنم "
این مکان واقعا عظیم است" .تصاویر حشرات عجیبی که می خزند و سینه مال می روند مانند اشکال کریه ناخوشایند از کنار
جعبه ها ییرون آمده اند و به من خیره شده اند و به سرعت برانگیخته می شوند .اما من تصمیم می گیرم که کیت حشرۀ چوب
کبریتی نخرم .جلوتر و جلوتر می روم و سنجاقک و مورچه و کفشدوزک ها را که خالهای گوناگونی دارند پشت سر می گذارم .و
بعد ساس و سوسک های دیگر و حشرۀ بزرگ بدون بالی شبیه زنجرۀ دیناکریدا هتراکاندا

8

که در نیوزیلند یافت می شود و

پسر عمویش که روی درخت زندگی می کند به نام همی دینا کراسیدنس . 3با نومیدی از خود می پرسم ":آیا هیچوقت تمام می
شود؟" و به زودی وقت ناهار می رسد و کمی احساس گرسنگی می کنم .ولی چیزی که می ببینم فقط حشره است و باز هم
حشره که در تمام جهات گسترده شده است .خانمی که نزدیک من است به شکل نگران کننده ای شروع به بیرون کشیدن کیت
های کرم پروانه از داخل قفسه می کند طوری که مجبور می شوم به طرفش برگردم و بگویم " لطفا ً یک کمی آهسته تر ".
همچنان که ریل برقی مرا همراه می برد ،بی رغبت از کنار عنکبوت ها و عقربها رد می شوم و ناچار خودم را تسلیم زمزمۀ
خفیف ریل می کنم .کم کم آرزو میکنم که ایکاش هرگز داخل این فروشگاه نشده بودم ،چون این فروشگاه کیت ژن همۀ گونه
های زنده را دارد .کاش موقع ورود فقط یک نقشه به من می دادند .به خاطر می سپارم که شکایت نامه ای برای مدیر بفرستم
ولی بعد چیز دیگری حواسم را پرت می کند .دریای پروانه ها چشمم را خیره می کند و باعث می شود که طرحهای تکه پاره شده
حشرات رنگارنگ به طور عجیبی در سر من شروع به رقصیدن کنند.
هنگام عصر خیلی خسته ام .و متوجه می شوم که هنوز دارم باسرعتی ثابت ولی کم ،غژعژ به طرف جلو حرکت می
کنم .خانم پهلویی من روی تختخواب موقتی که با جعبه های کرم صد پایش درست کرده به سرعت به خواب رفته است .با خودم
فکر می کنم که چه خوب شد که قبل از این که ما به بخش هزارپا و هزارپای علف خوار برسیم او انرژی خود را برای خرید
صرف کرد .سریعا ً به بخش خرسها می رسیم .و باالخره صبر من نتیجه می دهد و من آخرین کیت ژن خرس قطبی را که در
فروشگاه مانده است می خرم .زیر لب غرغر می کنم  ":باالخره من هم چیزی یافتم " .ولی به نظر نمی رسد که خرید من باعث
شده باشد که جعبه های هندسی که ردیف به ردیف قرار دارند ،از یکنواختی در آمده باشند.
طولی نمی کشد که به بخش سگ ماهی می رسیم و من متوجه می شوم که در حال شمردن سی و پنجمین گونه هستم
و شروع به تکرار نام آنها می کنم تا به این ترتیب وقت را بگذرانم .هیپوکامپوس اینژن ،هیپوکامپوس ارکتوس ،هیپوکامپوس
زوسترا ،هیپوکامپوس رایدی ،هیپوکامپوس فوسکوس ،هیپوکامپوس هیپوکامپوس ،هیپوکامپوس کومس ،هیپوکامپوس
بیستریکس ،هیپوکامپوس برویسپس ،هیپوکامپوس براگی بانتی و غیره وغیره .یاد بازی های مهد کودک می افتم که گوسفندان
را می شمردیم .به نظر نمی رسد که این صف تمام ناشدنی سگ های آبی مرا به خواب ببرد .ولی اشتباه کردم .خیلی زود چشم
هایم روی هم می افتد و اسامی سگ های آبی با اسم هزاران جانور دیگر درهم می آمیزد.
وقتی صبح روز بعد بیدار می شوم ،متوجه می شوم که دارم به بخش کاکتوس نزدیک می شوم  ،که نفر جلویی فکر
می کند این بخش به در خروجی نزدیک است .از دور ،کم کم صندوق ها دیده می شوند .در واقع صدها هزار صندوق دیده می
شود .پول کیت ژن خود را پرداخت می کنم و آنجا را ترک می کنم و خدا را شکر می کنم که از بخش های " دنیای درختان " و
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Hemideina crassidens 68
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حیات بدون ژن
" شهر جلبک " اجتناب کرده ام ،ولی بسیار خسته وگرسنه ام .وقتی به پارکینگ می رسم متوجه می شوم که بلیطی به من داده
اند .وقتی که به طرف خانه می روم با خود فکر می کنم که بهتر است سرگرمی جدیدی پیداکنم.
موفق می شوم که برای هفته ها به کیت ژن فکر نکنم.ولی بعداً برنامه ای که از تلویزیون در باره تخم دایناسور پخش
می شود عالقه مرا به حیات از دست رفته بیدار می کند و به زودی سرم انباشته از " دودو
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" ،ببر دندان شمشیری،

تروسائور و ماموت می شود .فیلم پارک ژوراسیک را از مغازه ویدئو فروشی می گیرم و بارها تماشایش می کنم .واقعا
دایناسورهامی توانستند آنقدر تند بدوند؟ حریصانه در باره شهاب سنگها و انقراض های بزرگ وموجودات عجیب و از بین رفته
کوهستان راکی که دینومیشوس

80

و ویواکسیا

81

نام داشتند واجسادی که چند ردیف ستون فقرات مطول داشتند ،مطالعه می

کنم.می خواهم یک تریلوبیت بسازم .مجله ای را باز می کنم و ضمن دنبال کردن مقاله ای در مورد کاسیوس ،82یک نوع
کروکودیل پوروسوس  88که در گودالی پر از خزه زندگی می کند و بزرگترین کروکودیل دراسارت است ،مقالۀ دیگری در باره
دایناسورها می بینم .این مقاله در بارۀ کارچارودونتوسائوروس
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است که در صحرای آفریقا زندگی می کرده است و اسکلتی

چندین اینچ بلند تر از تیرانوسائوروس رکس  8داشته و می توانسته طعمه ای به اندازۀ آدم را با یک گاز ببلعد.
به زودی معلوم می شود که کجا باید بروم .باید دنبال آدرس " فسیل شده ها و همه ذره هایی که به دنیا نیامدند "
بگردم.ولی با وحشت متوجه می شوم که ظاهرا فقط گوشه ای از هایپرمارکت بزرگی است که " فضای ژن " نام دارد .فروشگاه
همۀ کیت های ژن ممکن ،فروشگاهی که همۀ انواع طرح های دی،ان.ا موجوداتی را که روزی توانسته اند  ،یا شاید اکنون یا
در آینده بتوانند در فضای کائنات راه بروند ،بخزند ،شنا کنند ،شناور شوند ،پرواز کنند ،بلرزند ،جمع شوند ،بدوند ،بال بزنند،
وزوز کنند یا چرخ بخورند ،انبار کند .توی دفترچه تلفن دنبال نشانی " فضای ژن " می گردم و می بینم که شامل چندین کشور
می شود .درواقع وقتی که سوار اتوموبیل می شوم هنوز ساختن آن ادامه دارد .درواقع بخش عمدۀ زمین های کره زمین با
هایپرمارکت پوشیده شده است که اینک هستی کیت قبلی حیات را تهدید می کند .به اندازه کافی نگران پاندیت ها (فقهای
برهمایی) و چینی ها هستند و تظاهرات خیابانهای مسکو و نیز صحبت جنگ چین جریان دارد .اتوموبیلم در بزرگراه با صرف
مایلها در دقیقه به پایین می خزد .من برای مدتی که مانند قرون سپری می شود رانندگی و بازهم رانندگی می کنم و ناگهان خودم
را در تاریکی مطلق می یابم .به نظر عجیب می رسد زیرا هنوز روز است و فقط چند لحظه قبل آفتاب درخشانی مرا محاصره
کرده بود .به روبرویم می نگرم و از فاصلۀ خیلی دور طرح یک ساختمان عظیم خاکستری را می بینم که به نظر می رسد مایلها
در همۀ جهات و نیز در بلندای آسمان امتداد پیدا کرده است .زود متوجه می شوم که اینجا "فضای ژن " است .فروشگاه همۀ
فروشگاهها.هایپرمارکت بزرگی مرکب از همۀ هایپرمارکت های کیت دی.ان.ا.

)7*( .Dodo 69
Dinomischus 71
Wiwaxia 71
Cassius 71
)8*( Crocodylus porosus 73
Carcharodontosaurus 74
Tyrannosaurus rex 75
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توضیحات فصل اول
 -1توطئه باروت Gunpowder Plot
نام توطئهای در  1615بود که گروهی از کاتولیکمذهبان قصد ترور شاه جیمز اول را در روز بازگشایی مجلس در
پنجم نوامبر همان سال به وسیل ٔه منفجر کردن بشکههای باروت در سرداب ٔه زیر ساختمان مجلس در کاخ وستمینستر
داشتند.
گای فاکس ،سرباز انگلیسی کاتولیکمذهب که به دلیل تعصبات مذهبی و مورد آزار قرار داشتن کاتولیکها ،انگلستان
پروتستانی را ترک و به ارتش اسپانیا در هلند پیوسته بود در  1614به دعوت رابرت کیتسبی ،آمر اصلی توطئهٔ
اره سردابی که تا زیر کاخ وستمینستر امتداد داشت آنجا را
باروت ،به او و گروهش در انگلستان پیوست و پس از اج ٔ
با  36بشکهٔ باروت (برخی منابع این تعداد را کمتر گفتهاند) پر کرد تا آنها را در روز افتتاح پارلمان در  5نوامبر
 1615منفجر سازدبا اینحال نقش ٔه آنها پیش از انفجار کشف و خنثی گردید و گای فاکس که دستگیر شده بود پس از
تحمل شکنجه وادار به لو دادن نام همدستانش شد.رابرت کیتسبی به ضرب گلولهای بههنگام مقاومتش در برابر
دستگیری کشته شد اما دیگر دسیسهچینان دستگیر و همراه با گای فاکس ،در  17ژانویهٔ  1616از سوی هیأتی ویژه
محاکمه و محکوم به مرگ گردیدند و چند روز بعد در  31ژانویه همان سال در مقابل ساختمان پارلمان اعدام شدند.
 -2یوکاریوت
یوکاریوتها یا هوهستهها یاختههایی هستند که در آنها ماده ژنتیکی در یک غشا محفوظ شده که هسته نام دارد.
موجودات پرسلولی همگی یوکاریوت هستند و در مقابل یوکاریوت گروهی به پروکاریوت یا پیش هسته قرار دارد که
در اینها ماده ژنتیکی به طور آزادانه درون سیتوپالسم قرار دارد.هوهستهها دارای کروموزوم خطی هستند و
اندامکهای غشاداری مانند میتوکندری نیز دارند .ریبوزومهای سلولهای هوهستهای یچیدگی بیشتری نسبت به
ریبوزومهای سلولهای پیش هستهای(پروکاریوتی) دارند و کمی بزرگترند.
 -3لنفوسیتهای بیB cell ،
لنفوسیتهایی از سیستم ایمنی بدن هستند که در مقابل پاتوژنهایی مثل ویروسها پادتن تولید میکنند .این لنفوسیتها در
ایمنی هومورال نقش دارند که همراه با ایمنی سلولی ،مکانیسم دفاع اختصاصی را تشکیل میدهند .لنفوسیتها به طور
اختصاصی عمل میکنند ،یعنی یک نوع خاصی از عوامل بیگانه را شناسایی و از بین میبرند.لنفوسیتهای بی نقش
بزرگی در ایمنی هومورال (در کنار آن پاسخ ایمنی سلولی قرار دارد که توسط لنفوسیتهای تی مدیریت میشود) دارند.
کارکرد اصلی لنفوسیتهای بی تولید پادتن علیه آنتیژنها ،ایفای نقش به عنوان سلولهای ارایه دهندهٔ آنتیژن(ای پی
سی) ،و در نهایت تکامل یافتن به سلولهای بی خاطره پس از فعال شدن توسط برهمکنشهای آنتیژنی است .سلولهای
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خاطره در برخورد مجدد با همان آنتیژن پادتن بیشتری را در مدت زمان کوتاهتری تولید میکنند .لنفوسیتهای بی جزء
اساسی سیستم ایمنی تطابقی است.

 -4اسامی انگلیسی مربوط به صفحه 13
Saccharomyces cereviciae
Caenorhabditis elegans

Echerchia coli
Synchocystis
Helicobacter pylori
Aquifex aeolicus

Mycobacteria tuberculosis
Treponema pallidum
Chlamydia trachomatis

Rikettsia prowazekii
Bacillus subtilis
Methanococus jannaschii
Methanobacteriumthermoautotrophicum delta H
Archaeoglobus folgidus

 -5موتیف Motif
یک زنجیره مشخص در روی پروتئین یا دی ان ا که ساختاری سه بعدی دارد که اجازه می دهد برهم کنش های مربوط
به اتصال رخ دهد.
 -1پارامسی
پارامسیها پروتوزوئرهای تک سلولی (یونی سلوالر) هستند و در شاخه مژه داران و سلسله پروتیستا طبقه بندی
زنجیره غذایی را تشکیل میدهند .آنها از
میشوند .آنها در آبهای آرام و آبگیرهای راکد زندگی میکنند و بخش اصلی
ٔ
پسمانده جلبکها و سایر موجودات ریز تغذیه میکنند و خودشان توسط موجودات کوچک دیگر خورده میشوند .تمام
ٔ
اعضای شاخه مژه داران (سیلیوفورا) به وسیله برآمدگیهای ریز مو مانندی که مژه نامیده میشود حرکت
میکنند.پارامسی قادر نیست شکل بدنش را مانند آمیب تغییر دهد زیرا غشای (پوسته ی) بیرونی ضخیم و سختی به نام
پلیکل دارد .پلیکل غشای سلولی را فرا میگیرد.
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 -8دودو dodo
پرنده ای که قادر به پرواز نبود و اکنون منقرض شده است.این پرنده اولین بار در  1517توسط ملوانان پرتغالی در
جزیره موریس(جزیره ای در اقیانوس هند ) دیده شد.این پرنده در  1681توسط انسان و حیوانات منقرض شد.وزن آن
حدود  13کیلوگرم بود و پروبال آبی خاکستری داشت.
 -8کروکودیل پوروسوس Crocodylus porosus
کروکودیل مصب رودخانه مربوط به آسیای شرقی و جزایر اقیانوس آرام
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2
ساختار" فضای ژن"
در رویای اولم بالهای کوچکی از پهلوهایم سبز می شود .مانند شخصیت کتاب کافکا بیشترو بیشتر مسخ می شوم .تا
این که باالخره در ارتفاعات به پرواز در می آیم .در ارتفاعات فضای ژن .چه بالیی سر م آمده است؟ یعنی به چه چیزی دارم
تبدیل می شوم؟ پاهایم به سم تبدیل می شوند و پوستم به رنگ سبز زمردی خالدار در می آید .نورچشمم را کور می کند .و بعد
ناگهان از باال و سپس از پهلو ها جوانه می زنم.هزاران تصویر پرواز کنان از کنارم می گذرند .و وقتی سرانجام متوقف می شوم
با دریایی از مارهای ازکوره در رفته محاصره می شوم که تا جایی می بینم در تمام جهات می رقصند .با چشمان جدید حشره ای
خود به نظرم می رسد که دنیا به شکلی غیرقابل باور در فضایی صلب زندانی شده است .اینک من به جای یک تصویر ،هشتصد
قاب پنجره با تصویر یکسان مشاهده می کنم .هربار که چشمک می زنم تعداد این تصاویر دو ،سه ویا چهار برابر می شود.
سعی می کنم جهتم را درست کنم ولی همه چیز پشت و رو به نظر می رسد.توی کله ام دارند پتک می زنند و از وزوز حرکت
بالهایم کر شده ام.
از خواب بیدار می شوم و تصاویر کم کم ناپدید می شوند و می بینم که به یک قطعه کش بی انتهای نرم چسبیده شده
ام .و دارم باال و پایین و بازهم باال و پایین می پرم .و جعبه های فراوان براق که محکم بسته بندی شده اند مثل چرخ وفلک
دور من می چرخند .لحظه ای در مقابل دیواری از ببر های دندان شمشیری متوقف می شوم .در پهنۀ تاریک و بی کران این گنبد
که در گرداگرد من ،به باال و پایین گسترده است ،نیشخند موذیانۀ ببرها عجیب و تهدید آمیز است .یک لحظه بعد در دریایی از
پرندگانی شبیه پلیکان به سرعت حر کت می کنم و بعد درون چشم اندازی هستم که مملو از موجوداتی بسیار عجیبی است که
تابه حال شبیه شان را ندیده ام .و بعد ،در فضای سوسک ها هستم که بدون شک کوچکترین کنج فضای ژن است .خودم را در
دریای بیکرانی از غالف های براق سوسک ها می بینم .شبیه کاپوت فولکس واگن خمیده است،همراه با صدهزار تریلیون پای
سوسک که همه هم آهنگ ضربه می زنند .از این که می بینم در حق من یک چنین بی حرمتی را روا نداشته اند که یکی از این
موجودات بخت برگشته باشم احساس آرامش می کنم.
در هر لحظه ،چشم انداز جدیدی می بینم .اکنون در دیار جانوران افسانه ای هستم .مانند پرندۀ شکاری ،بلند پرواز و
چرخ زنان در آسمان بلند ،به پایین و به صف بی پایان جانوران می نگرم .هر چه باال و باالتر پرواز می کنم هوا رقیق تر می
شود.و بعد ناگاه خودم را درحال لغزیدن درون سوراخی می بینم که به جایگاه قنطورس منتهی می شود .بینایی ام به طور
فزاینده ای قوی می شود تا این که می توانم جزئیات دقیق موجودات پایین پایم را ببینم .کمی جلوتر خود را دردره ای که
جانوران واهی در آن سکنی گرفته اند می بینم .شیرهایی با پنجه های عقاب مانند و منقار ،گرگ هایی با عاج فیل و ماهی های

مارپیچ که پا و شاخهای خمیده غیر عادی دارند  .در گوشه ای یک تابلوی راهنما می بینم که نوشته است  :به طرف دریای
موجودات غیر ممکن .ولی اینک زیر پای من دریایی است از جانوران شبیه میمون با کوهان هایی شبیه شتر و موهای بلند
کرک شده .تعداد بیشماری از آنها مانند گلۀ حیوانات وحشی که ناگهان در مسیرخود منجمد شده باشند به صف ایستاده اند.
با توجه به ترس وحشتناکی که دقایقی قبل بر من چیره شده بودشایسته نیست که اکنون احساس پریشانی کنم ،زیرا
در قفسۀ جلوی رویم جعبه های بی رنگ و بی شکل قرار گرفته است .روی هر یک از آنها به دنبال نام یا تصویری هستم ولی
چیزی نمی یابم .سپس مدتی طوالنی که به نظرم ساعتها می رسد باز هم جعبه و جعبه دیده می شود .جعبه های تیره و تار و
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بدون رنگ و بدون هیچ نوشته یا تصویری .حیرانم که آیا این سفر هرگز تمام می شود یا این که تا ابد ادامه خواهد داشت .ای
کاش می توانستم راه خروجی پیدا کنم .مطمئنا هر چیزی ،حتی فضای ژن آغاز و پایانی دارد.
اکنون هوا آنقدر تاریک است که به سختی می بینم .و در این مغاک هولناک ،فقدان حیات را شدیداً احساس می کنم.
سکوت بر این مکان آرام و ساکن سایه افکنده است و من ،به زودی باید برای پیداکردن راه ،کورمال کورمال دست به دیوار
بکشم .بالهای ناقص من که اکنون دوباره پدیدار شده اند ،تاب برداشته و مچاله شده و کامالً بال استفاده شده اند .االن نزدیک
است از فضای ژن بیافتم .و همان طور که می افتم ذهنم تنها مجذوب یک فکر است .به سازماندهی فکر می کنم .آیا نوعی

سازماندهی وجود دارد؟ هبوط من ادامه پیدا می کند و دریک آن قادر می شوم که از عالمتی سر در بیاورم که نوشته " لجن
بدوی " .تازه می فهمم که به کجا رسیده ام .جایی نزدیک آغاز .آغاز حیات و آغاز ژن .و خودم را قانع می کنم که اگر نزدیک
آغاز هستم پس شاید شانسی برای فرار داشته باشم .ولی به نظر می آید دارم کوچک و کوچک تر می شوم .آنقدر کوچک که
مطمئنا به زودی ناپدید می شوم.
در رویای دوم که بعداً متوجه می شوم یک اخطار قبلی بوده ،به نظرم می رسد که در داخل کپسول شیشه ای در حال
حرکت قطری در فضای ژن هستم .اما ،اینجا به هیچ وجه فضای ژن نیست و کامالً با آن متفاوت است .چهار مرد و یک زن
داخل کپسول هستند که همه مناسب هوای آفتابی لباس پوشیده اند .خانم ،کاله آفتابی فروشگاه آسکوت را برسر گذاشته است.
مردها ،به غیر از آن که لباس شب پوشیده و کراوات سیاه زده است ،بقیه کاله حصیری و کت بلیزر پوشیده اند .یک نفر ژاکت
فالنل پوشیده است .سعی می کنم قسمت سبز نوار بلیزر را بخوانم ولی نامش از چشمم دورمی ماند .مردی توت فرنگی دردست
دارد .دیگری به طور غیر قابل کنترلی می خندد .زن به فکر تیم ویمبلدون است .و بعد روی چمن خانه ییالقی بد مینتون بازی
می کند و لیمونادی را مزمزه می کند.
در حالی که اسبها کنار رودخانه شیهه می کشند و روباه دست پاچه فرار می کند ،مرد فالنل پوش می گوید " باید روز
خوبی برای تیراندازی باشد " .در این حین خانم از دستشویی برگشته است .او درست در زمان مناسب برای نیمه دوم رسیده
است .از بلند گو اعالم می کنند ":خانمها و آقایان ،ممکن است لطف کنید و در جای خود بنشینید ،چرا که به زودی نیمه دوم
برنامه شروع می شود " .پرده باال می رود و زمانی که نیمه دوم برنامۀ "صیادان مروارید " آغاز می شود ،خوانندۀ سوپرانو
در میان تماشاچیان لبخند می زند .با خودش فکر می کند که کاش کمی بیشتر نوشیده بود ولی االن هم سردماغ است .وعالوه بر
آن ،او از آغاز زمان مشغول تماشا کردن نیمه دوم بوده است .از این که روژ لبش را تجدید کرده خوشحال است.
وقتی پرده باال می رود زن با خود می گوید که من همیشه با کمی روژ لب بهتر به نظر می آیم .مردی که سمت چپ او
نشسته بلند سرفه می کند و زنش کیفش را زیرو رو می کند .اما علیرغم این که او پانزده میلیارد سال مشغول جستجو بوده ،ولی
چیزی را که جستجو می کند نمی یابد .مردی که بلیزر آبی کمرنگی پوشیده است زیر آفتاب دراز کشیده است .گیالسی شراب
سفید گازدار در دست چپ او است .پدرش در کمپانی هند شرقی کار می کرده است .کارش را در پوندیچری 1شروع کرده ولی در
شیکاگو به آن پایان داده بود .امتیاز صد و هجده در برابر شش است .آسمان آبی می درخشد و درختان نارون سایه های درازی
روی زمین سبز پهن کرده اند .وقتی که توپزن بعدی به خط می رسد تشویقش می کند .خوب گرفتش .به طرف تماشاچیانی که
در بار جمع شده اند فریاد می کشد " :هورا" .در حین این که گروه شکارچی دارد روباه را گیر می اندازد و سگ های سریع
شکاری باهم مسابقه می دهند ،مرد فالنل پوش به نظرش می رسد که منشوری را می بیند .همین طور که به منشور نگاه می کند
نور می شکافد و تصویر رنگی چهار مرد و یک زن دیده می شود .یکی ازاین مرد ها تصور می کند که در یک سالن سخنرانی
نشسته است .پروفسور با عصایش به تریبون ضربه می زند و و سپس به پروژکتور باالی سر اشاره می کند .در حالی که بر
کلمات " ساختار لحظه ها " در روی صحنه نورافکنده می شود ،دستگاه غژغژو وزوز می کند و و ذرات گرد و خاک در نور
)1*( .Pondichery 1
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حیات بدون ژن
می رقصند .و بعد دوباره به تاالر نمایش برمی گردم و درست زمانی به آنجا می رسم که می بینم خانمی از دستشویی برگشته
است .لبهای قرمزش زننده است .به ارکستر که مشغول کوک کردن ساز هایشان هستند گوش فرا می دهم و سپس اعالم برنامه
 ":خانمها و آقایان ،لطف کنید و در جای خود بنشینید ،چرا که به زودی نیمه دوم برنامه شروع می شود".
در رویای سوم که از همه کوتاه تر است ،کیت ژنی را از قفسه بر می دارم و سخت تکان می دهم .بسیار سبک و به
نحو غریبی خالی به نظر می رسد .وقتی بازش می کنم ،یک ژن تنها بیرون می افتد .اینک بالهایم ناپدید شده اند و من برای این
که با وسیلۀ متداول تری جابه جا شوم فورا تغییر شکل می دهم و وارد یکی از آسانسورهای شیشه ای می شوم .تماس پاهایم با
زمین از بین می رود و به زودی شناور می شوم .وقتی در فضای ژن به باال حرکت می کنم نمی توانم بگویم که کجا هستم .نمی
توانم جای دقیقی را ذکر کنم .ولی مانند دفعۀ قبل ،قفسه های بی شمار این بایگانی که حاوی غیر ممکن های منطقی است ،پر از
صد ها وهزارها جعبۀ بدون تصویر است .و با توجه به این که من همین اخیراً درناحیه "لجن بدوی " بودم ،حدس می زنم که
هنوز در همان ناحیه هستم .ظاهراً ،کتابدار های فضای ژن گروه منضبطی هستند و مجموعه ها را طوری مرتب کرده اند که هر
کیت ژن با کیت ژن مجاورش مربوط باشد.
اولین و سومین رویایم اندیشه ای کلی را در مورد فضای ژن مطرح می کنند که وسوسه انگیزاست .لکن دومین
رویا به فضایی بسیار عجیب تر از فضای ژن اشاره می کند ،چون این هایپر مارکت غیرعادی نه تنها شامل مجموعۀ کامل کلیۀ

موجودات ممکن است بلکه همچنین مجموعۀ کامل همۀ رویدادهای ممکن را نیز در بر می گیرد .در فضای " کلیه رویدادهای
ممکن " مجموعۀ مختصات ریاضی رویدادها نیز ،مانند کیت ژنها ذخیره می شوند .هر جعبه شامل نسخه های متفاوتی از یک
رویداد است و هر مجموعۀ رویداد ممکن تا ابد وجود دارد.
اکنون می خواهم آناتومی فضای ژن را مورد بررسی قرار دهم .این کار به ما کمک می کند که در پهنۀ وسیع و
ناشناختۀ فضای ژن حرکت کنیم و آن را بپیماییم ،و فرآیند هایی را که به ما اجازه این کار را می دهند بهتر درک کنیم .گر چه

فضای کلیۀ کیت های ژن را فضای ژن نامیده ایم ،ولی اگر بخواهیم دقیق تر باشیم ،باید بگوییم فضای زنجیره های دی ان
ا ویا به طور ساده فضای دی.ان.ا .چون  ،بیشتر زنجیره های موجود در این فضا ژن را به رمز در نمی آورند .با این حال،
فعالً از اصطالح فضای ژن که مورد قبول ماست استفاده خواهیم کرد.
اگر سوال شود که فرق بین خرس های کواال و شترمرغ در چیست  ،می توان پاسخ داد که خرس های کواال موجودات
کوچک و پشمالویی هستند که روی درختان صمغ زندگی می کنند و در استرالیا یافت می شوند در حالی که شترمرغ موجود
بزرگ و بد قواره ای است که پرهای سیاه وسفید دارد و در آفریقا یافت می شود .اما ممکن است شخص دیگری ترجیح دهد که
پاسخ دقیق تری بدهد و به تفاوت زنجیره های دی.ان.ا ی آنها با هم اشاره کند .این تفاوت ها را با دو روش ساده می توان
مشخص کرد.
اولین روش این است که تعداد بازهای موجود در مجموعه کامل کروموزم های شترمرغ و کواال رابشماریم و سپس آن
ها را باهم مقایسه کنیم .در این صورت می توانیم بگوییم که تعداد بازهای ژنوم کواال این تعداد بیشتر یا کمتر از شترمرغ است.
دومین روش این است که کروموزمهای شترمرغ را بگیرم و ردیف یابی کنیم .اگر از اولی شروع کنیم ،می توانیم مثل دانه های
چرتکه ،هربار یکی از بازها را یکی به طرف چپ جا به جا کنیم .اگر با این روش تا انتهای گردنبند پیش برویم می توانیم نام
همه بازهایی را که با آن روبرو می شویم فوراً یاد داشت کنیم .در انتها ،چیزی که روی کاغذ می بینیم شبیه این است
 TTGACGC :و غیره .اگر طبع خالقی داشتید ،می توانستید ماشینی بسازید که این کار را برای شما انجام دهد .با دادن
زنجیرۀ شترمرغ ،دستگاه می تواند به طور اتوماتیک یک باز را بیرون بیاورد و بعد از ثبت ارزش آن به سراغ باز بعدی برود.
زنجیرۀ کواال هم می تواند به همین روش وارد دستگاه شود ،و بعد از این که زنجیرۀ هر دو موجود مشخص شدمی توان آنهارا
کنارهم گذاشت و به راحتی آنها را مقایسه کرد.
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حیات بدون ژن
فرض کنیم که کواال با یک ژنوم کوچک به طول شش باز مشخص می شود که عبارتنداز  TTCACG :در حالی که
شتر مرغ با ژنومی به طول هشت باز مشخص می شود به این شکل  .TTGACGAT :اگر این دو زنجیره کنار هم گذاشته
شوند تفاوت های شترمرغ و کواال می توانند به طور واضح بیان شوند .در این مثال شترمرغ دو باز اضافی دارد( یک  Aو یک
 Tبه ترتیب در مکان های  8و  )3و  Gی واقع در مکان  8ی ژنوم شترمرغ با یک  Cدر ژنوم کواال جا به جا شده
است.
توجه به تفاوت زنجیرۀ دی.ان.ا ی این دو موجود ،فقط به دلیل دقت ویا اقتصادی بودن آن مهم نیست بلکه از این
نظراهمیت دارد که به ما اجازه می دهد گامی پیش تر بنهیم .زمانی که تفاوت های بین کواال و شترمرغ را مشخص کردیم به
راحتی متوجه می شویم که روش معینی را برای تبدیل یکی از آنها به دیگری به دست آورده ایم .به عنوان مثال برای تبدیل
کواال به شترمرغ تنها چیزی که نیازداریم این است که  Cموجود در مکان سوم در زنجیرۀ کواال را با یک  Gعوض کنیم و
یک  Aدر مکان هفت و یک  Tدر مکان هشت قرار دهیم .می توان فرض کرد که دستگاه تبریل کنندۀ جهانی ژنی وجود دارد
که قادراست هر بازمشخصی را دریک زنجیره با یک باز دیگر جایگزین کند .همچنین قادر است که هرتعداد باز را به یک
زنجیره اضافه کند یا از داخل آن بردارد .با داشتن چنین ماشینی قادر خواهیم بود برنامۀ ساده ای بنویسیم که کواال را به شتر
مرغ تبدیل کند .دستگاه می تواند هر نوع زنجیرۀ دی.ان.ا از فضای ژن را به عنوان ورودی بپذیرد .همچنین هریک از
دستورالعمل های مورد نیاز برنامه را اجرا کند .اگر زمان کافی و تعداد نامحدودی باز داشته باشیم ،دستگاه می تواند هر زنجیرۀ
دی.ان .ا از فضای ژن را به زنجیرۀ دیگری تبدیل کند .این کار را قاعدۀ کلی قابلیت تبدیل می گذاریم .
منظور از "رویه قاعده مند " دستور العمل هایی است که برای انجام ترادیسی ها (2تغییر شکل ها) باید به دستگاه
خورانده شود .این دستورالعمل ها ممکن است به شکل زیر باشند -)1( :به مکان  4زنجیره برو ( T - )2را پاک کن و به
جای آن  Aبگذار ) 8( .برو به مکان  G - )4( .12را پاک کن و به جای آن  Cبگذار -)1( .برو به مکان  -)1( .38چهار
تا  Gدر آن مکان بگذار – )8( .متوقف شو .مجموعه ای از چنین دستوراتی را الگوریتم می نامند.
در مثال باال ،روند تبدیل زنجیرۀ کواال به زنجیرۀ شترمرغ ،الگوریتم "کواال به شترمرغ " ( 8)KOCAنامیده می
شود .همچنین می توانیم الگوریتم های دیگری را فرض کنیم که توسط دستگاه ما اجرا می شوند مانند  :تبدیل کرگدن به آرمادیلو
( )RACAیا تبدیل زرافه به الک پشت (  ،)GTCAتبدیل دندلیون به پنگوئن( )DPCAیا ماهی خاردار به کوسه (.)SSCA
در هر صورت نیازی نیست که خود را به موجودات آشنا محدود کنیم .ممکن است بخواهیم کرم شب تاب را به فالمینگدن که
موجودی خیالی تبدیل کنیم که ترکیب فالمینگو و کرگدن است .معلوم نیست که دی ان ا ی چنین موجودی در فضای ژن وجود
داشته باشد .اما اگر ارتباط بین زنجیره و ریخت موجودات را بهتر درک کنیم ،می توانیم خصوصیات شبه فالمینگدن ها را در
فضای ژن جستجو کنیم تا بتوانیم ژنوم های مناسب را صید کنیم و سپس این ژنوم ها را به کار بیاندازیم تا ببینیم چه چیزی
تولید می کنند.
به این ترتیب به نظر می رسد که هر کیت در فضای ژن با همه کیت های دیگر درهمین فضا توسط شبکۀ غول
پیکری از الگوریتم های تبدیل مرتبط باشد .بنابراین ،تغییر مکان در فضای ژن با اجرای الگوریتم مناسب به وقوع می پیوندد.
به این ترتیب ،دستگاه جهانی تبدیل ژن ،موتوری است که اجازه می دهد در فضای ژن به سیاحت بپردازیم .اگر این دستگاه به
اندازه کافی قدرتمند باشد می تواند مخزن عظیمی از الگوریتم های تبدیل را در بانک حافظۀ خود داشته باشد .ممکن است
بخواهیم هنگام وارد کردن زنجیرۀ دی ان ا ی جوجه تیغی به دستگاه ،کلمه خوک را تایپ کنیم  .بعد از مقداری ناله و غژغژ
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حیات بدون ژن
دندانه های دستگاه که مشغول اضافه کردن ،حذف و جایگزینی هستند ،کیت ژن قدیمی ازبین می رود و جعبۀ جدیدی جای آن را
می گیرد که تصویر خوک بر روی آن است.
فضای ژن شامل همۀ زنجیره های دی ان ا با هر طول و هر ترکیبی است .فرض می کنیم که این فضا طوری مرتب
شده است که زنجیره های مشابه کنار هم و در یک خوشه جا گرفته اند .طول زنجیره های دی ان ا می تواند از یک باز تا بی
نهایت باز ،متفاوت باشند .گرچه در عمل احتمال دارد که فاکتورهای گوناگونی طول آنها را محدود کند .درناحیۀ مربوط به
زنجیره های بسیار بزرگ ،در انتهایی که شامل زنجیره های کوچکتر است ،با بریدن کروموزوم ها به قطعات کوچکتر مشکل
طول اضافی حل می شود .ظاهراً استراتژی طبیعت نیزهمین است ،چون موجوداتی که ژنوم طویل دارند چندین کروموزوم دارند.
اما ،در انتهای دیگر این ناحیه که شامل زنجیره های بزرگتر است ،محدودیت هایی جدیدی نقش بازی می کنند .مثالً ،حجم هسته
تعداد دی.ان.ا های جای گرفته در آن را محدود می کند .منابعی که سلول می تواند برای اصالح دی.ان.ا و مراقبت از آن
اختصاص بدهد نیز محدود است .نتیجتا ً ممکن است در ژنوم هایی که بزرگتر از اندازۀ مشخصی هستند بازده عمل مرمت دی.ان.ا
کاهش یابد .اما ،شاید بتوان اندازۀ هسته را طوری تغییر داد که حجم های بزرگتری از دی.ان.ا را در خود جای دهد .همچنین
شاید بتوانیم به طور مصنوعی مرمت دی.ان.ا را کارآمدتر کنیم.
تعداد ترکیبات مختلفی را که با یک زنجیره دی ان ا ساخته می شوند می توان به آسانی محاسبه کرد .برای زنجیره ای
یعنی  4ترکیب (  Tیا  Cیا  Aیا  ) Gو برای زنجیره ای با دو باز ،تعداد

با یک باز

ساخت .به روش مشابه برای زنجیره سه تایی،

یعنی  14و برای زنجیره  4تایی،

یعنی  11ترکیب می توان

یعنی  211ترکیب می توان ساخت .اگر

سلول ها فقط ظرفیت  4باز را می داشتند آنوقت طول زنجیرۀ دی ان ا 4 ،می بود .به این ترتیب تعداد کل زنجیره های قابل
حصول چنین خواهد بود  ( 4:تمام زنجیره های شامل یک باز )  ( 11 +تمام زنجیره های شامل دو باز ) ( 14 +تمام زنجیره
های شامل سه باز ) ( 211 +تمام زنجیره های شامل  4باز ) .جمع این اعداد  840 ،زنجیره مختلف را به دست می دهد .اما
سلول های واقعی قادرند زنجیره های بسیار بزرگتری را در خود جای دهند و وقتی محدودیت طول برداشته می شود ،تعداد
زنجیره های ممکن نجومی می شود .برای مثال ،میکوپالسما جنیتالیوم ژنومی به طول  130000باز دارد .اگر بخواهیم
مجموعۀ کاملی از تمام زنجیره های ممکن به طول  130،000بسازیم شامل

ترکیب می شود .روشن نیست که چه

تعداد از این ژنوم ها می توانند نمایش دهندۀ یک ارگانیزم زنده یا در واقع میکو پالسما جنیتالیوم باشند .معهذا ،واضح است که
مجموعۀ زنجیره هایی که کلیۀ موجودات زنده یا منقرض را نشان می دهند ،تنها کسر کوچکی از احتماالت فضای ژن را
تشکیل می دهند .تاریخ ،در گذشته فقط به طور سرسری نمونه هایی را ازمیان موجودات محتمل به وجود آورده یا در آینده به
وجود خواهد آورد.
برای نشان دادن بزرگی اعداد مربوطه ،توجه شما را به محاسبه مانفرد ایگن جلب می کنم که مربوط می شود به
زنجیرۀ دی ان ا ای که شامل  1000باز است .تعداد ترکیبات مختلف چهار باز متفاوت در این زنجیره

یا

)

است .آیگن به نکته متینی اشاره می کند مبنی بر این که کل مادۀ موجود در جهان طابق النعل بالنعل مطابق است با کمتر از
زنجیره ای که طولشان هزار باز باشد .بنا براین  ،برای ساختن حتی بخش کوچکی از این مجموعه ،مادۀ کافی در جهان
وجود ندارد.
انسانها با ژنومی مشخص می شوند که طولش حدوداً  8.1میلیارد باز است .طبق محاسبات آیگن ،عدد شگفت آور (
) برای مجموعۀ کامل همه زنجیره های ممکن ژنوم انسان بدیهی است .من به جای اصطالح ژنوم انسان از
اصطالح طول ژنوم انسان استفاده خواهم کرد چرا که بسیاری از ژنوم های طول ژنوم انسان ،صفات انسان را مشخص نمی
کنند .اگر احتیاطا ً فرض کنیم که اندازۀ ژنوم های انسان فقط یک باز کم یا زیاد می شود ،در این صورت تعداد ژنوم های ممکنی
Manfred Eigen 4
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حیات بدون ژن
که می توانند با طول ژنوم انسان ساخته شوند به عدد نجومی و باورنکردنی

+

+

خواهد رسید.
این سوال که چند باز می توان به کیت ژن انسان اضافه یا از آن کسر کرد تا کماکان برچسب هومو ساپینس روی آن
باقی بماند ،معنای پیچیده ای دارد .بسیاری از این پیچیدگیها ،به انتظارات حداقل ما از فکر ،احساس ،ادراک و نحوۀ رفتار انسان
مربوط می شود .بقیه پیچیدگی ها مربوط می شود به معیارهای ما در باره مظاهر قابل قبول انسانی مانند شکل درونی و بیرونی
انسان .عالوه بر آن تعداد دیگری نیز به این مسئله مربوط می شوند که کدام یک از بازهای خاص تغییر کرده اند .مثالً می توان
چندین میلیون باز را از ناحیۀ ظاهرا غیر ضروری زباله  ،حذف کرد بدون این که تغییری در اطالعات ضروری رمزدار ایجاد
شود .در واقع  %98ژنوم انسانی شامل زباله است ،و شاید بتوان بدون مواجهه با نتایج مضر  8،891میلیارد باز آن را حذف
کرد .اما ،حذف تنها یک باز از ژن اصلی یا ناحیۀ تنظیم کننده می تواند نتایج وخیمی داشته باشد .درنهایت ،به نظر نمی رسد که
سوال ما جواب روشن و صریحی داشته باشد .ولی زمانی که انواع زیادی از ژنوم های متفاوت تجزیه و تحلیل شوند آسانترمی
توان بین گونه های مختلف،به شکل منطقی تری تفاوت قائل شد.
صرف نظر از محدودیتی که به دلخواه خود برای بزرگترین و کوچکترین ژنوم انسانی قائلیم ،تعداد بازهایی که می
توانند به ژنوم اضافه یا از آن کاسته شوند ،بدون این که تغییر محسوسی در طبیعت جانور ایجاد کنند،می تواند به دهها میلیون
برسد .اگر احتماالت ترکیب شوندگی این مجموعه های ژنوم به محاسبات اضافه شوند اندازۀ مخزن کلیۀ ژنوم های ممکن انسانی
به عدد سرگیجه آوری خواهد رسید .اگر فرض کنیم که حداکثر جمعیت قابل تحمل روی زمین در هر زمانی به دهها میلیارد برسد
دراین صورت اگر متوسط عمر ثابت بماند ،و تحقق همۀ زنجیره های دی ان ا به طور مساوی ممکن باشد ،باید میلیارد ها سال
سپری شود تا بخش کوچکی از مجموعۀ کلیه ژنوم های انسانی ممکن بتواند تحقق یابد .اما عمر کیهان تنها  11میلیارد سال
است و حیات روی زمین تنها  8.1تا  8.31میلیارد سال تداوم داشته است .بنابراین ،فرآیندهایی که دریای اطالعات زنجیره
های بالقوۀ دی ان ا توسط آنها کاوش می شوند و هستی می یابند ،بوسیله زمان و فضا محدود می شوند.
اکنون روشن است که فضای ژن بزرگ است .در واقع آنقدر بزرگ ،و تعداد زنجیره های دی ان ا ی درون آن آنقدر
زیاد است ،که به نظر می رسد نه تنها جای دادن ژنها در جعبه عملی نیست ،بلکه از نظر فیزیکی هم غیر ممکن است .پس،
فرض می کنیم که کتابداران فضای ژن به جای ذخیره کردن ژنها تصمیم گرفته اند که اطالعات ژنها را به صورت نمادین
نمایش بدهند و فقط الگوریتم تبدیل دی ان ا را داخل جعبه ذخیره کنند .آنهاهمچنین روش منحصر به فردی را برای فراهم کردن
کیت های مورد نیاز خریداران ابداع کرده اند.
برای هر خریدار ،عالوه بر یک دستگاه جهانی تبدیل ژن رایگان ،منبعی از بازهای نوکلئوتید و زنجیرۀ دی ان ا ی
تریتوروس تدارک دیده می شود که ژنومی به طول حدود  19میلیارد بازدارد .مثالً اگر بخواهید ماهی ریه دار پروتوپتروس

8

بسازید ،جعبۀ کیت ژن مناسب را می خرید ،ولی درون کیت به جای ژنوم پروتوپتروس ،الگوریتم تبدیل تریتوروس به
پروتوپتروس قراردارد (  .)TPCAهنگام ترک هایپرمارکت باید دستگاه مجانی تبدیل ژن و مخزن بازها و دی ان ای تریتوروس
راهم بردارید .وقتی که به خانه می رسید،ساختن پروتوپتروس کارساده ای خواهد بود .زنجیره تریتوروس را داخل دستگاه می
گذارید و سپس الگوریتم ( )TPCAرا از شکاف ورودی به خورد دستگاه می دهید .بعد از پر کردن دستگاه با باز ها ،زمانی که
دستگاه مشغول انجام وظیفه است،می توانید بروید و قدم کوتاهی بزنید .طول ژنوم پروتوپتروس حدود  140میلیارد باز است،
بنابراین عالوه بر اصالح زنجیره تریتوروس ،دستگاه باید  121میلیارد باز به آن اضافه کند .هر تبدیل خاص ،الگوی منحصر به
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حیات بدون ژن
فردی برای اضافه کردن بازها ،حذف ویا تغییرات آنها دارد .برای مثال ،روند اجرای الگوریتم تبدیل تریتوروس به میکوپالسما
جنیتالیوم (  )TMCAمنجر به از میان برداشتن  130،000باز از زنجیره تریتوروس خواهد شد.
اگر بخواهیم حداکثر استفاده را ببریم ،تعداد مهره هایی که به هر خریدار می دهیم ،باید با فاصلۀ زنجیرۀ دی ان ا ی
تریتوروس و ژنوم مورد نظر،متناسب باشد .فاصلۀ زنجیره ها یعنی تعداد تغییراتی که باید برای تبدیل زنجیرۀ تریتوروس به
زنجیرۀ دی ان ا ی هدف ،برموجود مورد نظر اعمال شود .همچنین این فاصله معیاری است برای محاسبۀ تعداد بیت های
اطالعاتی الزم برای انجام تبدیل مورد نظر .بنابراین ،فاصله زنجیره دی ان ا بین دو کیت ژن در فضای ژن فاصله اطالعاتی
نامیده می شود.
با این که ممکن است برای تبدیل تریتوروس به مورچه میلیاردها تغییرالزم باشد ،ولی شاید برای تبدیل شدن به
قورباغه فقط چندمیلیون اصالحات نیاز داشته باشد .بنا بر این معقول تر این است که چند کیت متفاوت مرجع داشته باشیم و به
همراه الگوریتم های تبدیل ،تحویل خریداران دهیم .مثالً اگر بخواهید هزار پا داشته باشید ،شاید بهتر باشد که به جای استفاده از
کیت استاندارد مرجع خرس قطبی ،کارخود را با کیت ژن کرم صد پا شروع کنید .برعکس ،اگر بخواهید بابون بسازید ،استفاده از
کیت معیار انسان ،سریع تر و اقتصادی تر است تا کیت نرگس زرد .احتماالً در فضای ژن ،انواع موجودات مشابه در یک خوشه

قرار می گیرند تا فاصلۀ زنجیره های دی ان ا ی آنها از هم ،نسبت به فاصلۀ آنها از موجودات دیگر کم باشد .فاصله در فضای
ژن هم منعکس کنندۀ شباهت های منطقی بین موجودات است ،هم زمان و کوشش الزم برای سفر از ناحیه ای به ناحیۀ دیگررا
نشان می دهد.
اگر بخواهیم محتویات فضای ژن را به موجودات زندۀ کنونی یا موجوداتی که زمانی زندگی می کرده اند محدود کنیم،
فاصلۀ اطالعاتی بین کیت ها اهمیت بیشتری می یابد ،زیرا به ما اجازه می دهد رابطۀ تاریخی احتمالی بین همۀ موجودات فضا
را معین کنیم .جدول کاملی از فواصل اطالعاتی بین هر زوج از موجودات ،می تواند به ما کمک کند تا دودمان هایی را بسازیم که
ارتباط احتمالی انواع موجودات مختلف با یکدیگر را نشان می دهند.
الگوریتم های تبدیل ،نوعی نقشۀ جاده را در فضای ژن ترسیم می کنند که مسیر حرکت از  Aبه  Zرا نشان می
دهد ،یعنی به ما اجازه میدهد ،به جای این که با نومیدی در دریای بیکرانی از مقصدهای گوناگون گم شویم ،از یک موجود به
موجودی دیگر سفرکنیم .گرچه احتماالً فقط تعداد اندکی از مسیرها به کیت ژنی که یک ارگانیسم زنده را مشخص می کند ،ختم
می شوند .استراتژی های تکامل طبیعی ،برای پیمایش فضای ژن ،نیاز به این دارند که تمام زنجیره های دی ان ا ی سر راه ،
موجود زنده ای را نشان دهند که قادر به تحمل سرشت ویژۀ جهان پیرامون خود است .اما فرآیندهای مصنوعی تبدیل که توسط
دستگاه جهانی تبدیل ژن انجام می گیرند مقید به این شرط نمی باشند ،یعنی می توانند بدون نیاز به تحقق زنجیره های میانی ،از
روی آنها بپرند .در نتیجه موتورهای مصنوعی کاوش فضای ژن می توانند بدون جریمه شدن ،همۀ مسیر ها سفر کنند.
بر خالف ابزارهای مصنوعی که حداکثر صرفه جویی را به عمل می آورند و کوتاهترین مسیر به سمت مقصد را
انتخاب می کنند ،فرآیندهای طبیعی که فضای ژن را می پیمایند ،مسیر خود را کورکورانه انتخاب می کنند .قابلیت دسترسی مسیر
ها توسط رویدادهای تصادفی جهش و شرایط محیطی که کشف بعضی از آنها را میسر می کند ،مشخص می کند .به محض این
که مسیری انتخاب می شود ،تعداد مسیرهایی که از این به بعد می توانند کاوش شوند کاهش می یابد .در نتیجه سفرهای طبیعی
در فضای ژن نمی تواند به گستردگی سفرهای مصنوعی باشد.
سرانجام کتابدارهای فضای ژن به این نتیجه می رسند که طراحی سیستم ذخیره اطالعات دی ان ا حول زنجیره
تریتوروس و گروهی معیار مرجع ،هم غیرعملی وهم غیر کارآمد است .بسیار اقتصادی تر است که همۀ الگوریتم های تبدیل را
کنار بگذاریم و آنها را با الگوریتم ساخت جایگزین کنیم .الگوریتم های ساخت نیز در دستگاه های جهانی تبدیل ژن اجرا خواهند
شد .اگر دستگاه جهانی موجودی کافی از بازهای مختلف داشته باشد ،می تواند همۀ زنجیره های دی ان ا را با توجه به
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حیات بدون ژن
دستورات الگوریتم سازندۀ آن ،بسازد .الگوریتم ساخت ،منطق درونی ژن را منعکس می کند و  4نماد یا سمبل را که در یک
زنجیره یگانه ترکیب شده اند به کار می برد .این چهار نماد ،حروف

 G ،C ،Aو  Tمی باشند که مربوط به بازهای

نوکلئوتیدی هستند که اطالعات دی ان ا را به رمز در می آورند .وقتی که حروف  A C T C G Aمربوط به یک الگوریتم
ساخت ،وارد دستگاه جهانی می شوند زنجیرۀ ژنی ACTCGA

سر هم می شود.

اگر چه ممکن است زنجیرۀ ژنی و الگوریتم ،یکسان به نظر برسند ولی اختالف مهمی بین آنها وجود دارد .درحالی که
الگوریتم ساخت یک زنجیرۀ ژنتیک ،اطالعات خالصی را که مستقل از نحوۀ نمایش آن است نشان می دهد  ،درمورد ژن این
مسئله صدق نمی کند .وقتی که اطالعات مجرد الگوریتم به زبان طبیعی بازهای  ACGTی ژن اعمال می شود ،الزاما ً به زبان
آمینو اسیدها نیز ترجمه می شود .ولی آماده سازی منطق در زبان دی ان ا و اجرای آن به زبان آمینو اسید ،محدودیت های
خاصی را به اطالعات ،یعنی به اظهارات ژنتیک و آمینو اسید ،که بیان می شوند ،اعمال می کند .به این ترتیب ،گرچه به نظر می
رسد که پیامی که به زبان بازهای نوکلئوتید دی ان ا به رمز در می آید ،وجود آمینو اسیدها و شیمی مربوطه را که به آنها اجازه
می دهد به پروتئین ها بپیوندند ،می پذیرد  ،ولی به نظر می رسد که ژنها و مجموعۀ ژنهایی که درون ژنوم برهم کنش دارند،
ازمنطق سطح باالتری برخوردارند.
آیا می توان این سازمان یا ساختار منطقی را مستقل از مصالح ساختمانی به وجود آورندۀ آن بررسی کرد؟ در این
صورت "شکل منطقی " موجودات زنده باید اساسی تر از جلوه های خاص آن شکل باشد ،و شاید هم این شکل را بتوان توسط
فناوریهای متفاوت به وجود آورد .برخی از این فناوری ها ممکن است برای دی ان ا ی تاریخی ومصالح ساختمانی آمینو
اسیدها که حیات معاصر با آن آشناست ،بیگانه باشند .از این رو دی ان ا و آمینو اسیدها لزوما ً بهترین یا تنها مصالح ساختمانی
ممکن نیستند .گرچه تطبیق پذیری آنها را نباید دست کم گرفت ،اما یقینا ً ،تاریخ جستجوی همه جانبه ای را برای یافتن
فناوریهای ممکن حیات صورت نداده است.
نمودار سیم کشی موجودات که مسیرهایی را مشخص می کند و در این مسیرها ژنهای هر کیت با روشن و خاموش
شدن برنامه ریزی شده درطول زمان  ،به هم متصل و باهم هماهنگ می شوند  ،به تنهایی می تواند یک روبوت مریخی باهوش
را از چگونگی ایجاد حیات در روی زمین آگاه کند .گرچه ممکن است نتوانیم مستقیما ً وجود آر ان ا و دی ان ا و مولکول های
پروتئین را از شکل منطقی برنامه هایی که به رمز درمی آورند استنباط کنیم ،ولی منطق انتزاعی آن باید قادر باشد فناوری
مناسب برای تحقق ساختارهای زیستی پنهان در نمودار سیم کشی معینی را نشان دهد.
لودویگ ویتگنشتاین اظهار می کند که زبان ،بیان افکار را محدود می نماید .همچنین به نظر میرسد که اطالعات به
رمزدر آمده در الگوریتم های ساخت ژنتیک مانند افکارهستند و ژنهامانند زبان اول یا مادری هستند که افکار با آن به راحتی
بیان می شوند وهمه زبانهای دیگر باید به آن ترجمه شوند ،و آمینو اسید ها هم مانند زبان دوم هستند.اما برخالف نمادهای
تجریدی زبانهای نوشتاری ،که واقعا سمبلیک هستند ،زبان دی ان ا و آمینو اسیدها در دنیای فیزیکی–شیمیایی محصور شده اند.
این مسئله محدودیت های زیادی،هم بر ماهیت اطالعاتی که می تواند توسط این زبانها بیان شوند اعمال می کند و هم بر نحوۀ
تغییراطالعات زیستی بیان شده توسط این زبانها در طول زمان .می توان حدس زد که اظهارات بالقوۀ فراوانی وجود دارند که با
این که در الگوریتم های مجرد منطقی تعبیر مجاز دارند ،ولی به دلیل محدودیت های اعمال شده توسط زبان دی ان ا ها و آمینو
اسیدهای کنونی نمی توانند بیان شوند.
مهم ترین محدودیت هایی که به این زبان ها اعمال می شوند مربوط به بیست آمینو اسید مختلفی است که پروتئین
های طبیعی را می سازند .خواص شیمیائی و فیزیکی آمینو اسید ها و ساختاری که تشکیل می دهند ،مخرن اشکال سه بعدی یا
تاخوردگی هایی را مشخص می کند که مولکول های پروتئین می توانند بپذیرند .کلیۀ ساختارهای پیچیدۀ حیات باید با استفاده از
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حیات بدون ژن
ساختارهای ممکن محدودی که آمینو اسید ها اجازه می دهند ،ساخته شوند .سایروس چوتیا  3پیش بینی کرده است که پروتئین
های کنونی تقریبا ً به هزار خانوادۀ متفاوت تقسیم می شوند که هرخانواده از نظر ساختار به هم مربوطند .حتی این تعداد ممکن

است به هشت هزارهم برسد .درهر حال تعداد همۀ خانواده های پروتئینی که در قفسه های " فضای تاخوردگی های قابل
تحقق پروتئین ها" جای می گیرند بسیار بزرگتر از مخزنی است که امروزه در دسترس ماست .بنا براین طبیعت در فرآیند
ساخت ،از تاخوردگی پروتئین بسیار کمتری نسبت به آنچه که تئوری پیشنهاد می کند استفاده می کند ،و حیات معاصر نیز فقط
تعداد بسیار محدودی را به کار می برد .از آن گذشته ،تاخوردگی های استفاده شده مجموعه ای جهت دار را نشان می دهند که
اصوالً بعید است بتواند تنوع به کار رفته در تاریخ را به نمایش بگذارد.

احتماالً محتویات " فضای تاخوردگی های قابل تحقق پروتئین ها " فقط کسر کوچکی از عناصر فضای فرضی
تاخوردگی های پروتئین را تشکیل می دهند .اما محدودیت های فیزیکی و شیمیایی مانع تحقق یافتن شکل ذاتی آنها در دنیای
ما می شوند .اگر برای ساخت آسان بعضی از این تاخوردگی ها از فناوریهای مصنوعی استفاده کنیم یا برخی از قوانین فیزیک و
شیمی و یاهمه آنها را نادیده بگیریم ،شاید این تاخوردگی ها ایجاد شوند .تاخوردگی های دیگری نیز ممکن است براساس قوانین
فیزیک و شیمی محتمل باشند ،معذالک به این علت که امکان رد فرآیندهای تکامل طبیعی وجود ندارد  ،تحقق نیابند.
حتی اگر موانع را در نظر نگیریم ،اختالف عظیم میان تعداد واقعی تاخوردگی های پروتئین و تاخوردگی هایی که در
تئوری مجاز شمرده می شوند نشان می دهد که ،حداقل بخشی از ابزارهای ساختاری پروتئین ها که توسط حیات معاصر قابل

دسترسی اند ،توسط عاملی محدود شده است .احتماالً مهم ترین عامل محدود کننده ،شتاب تاریخ برای کاوش فضای زنجیره
های پروتئین ها و نتیجتا ً فضای تاخوردگی های قابل تحقق پروتئین ها است .گرچه مخزن کنونی تاخوردگی های پروتئین
طی میلیاردها سال گذشته چندین نوبت گزینش شده اند ولی شکل آنها در جریان رویدادهای تصادفی که مشخصۀ روندهای
تاریخی هستند سرو صورتی گرفته است .به اصطالح،همۀ فناوریهای سنتی ساختمان حیات ،به جز یکی از آنها که تا کنون
بسیار موفق بوده است ،بقیه به یک عادت تاریخی چسبیده اند.
حدس می زنیم که الگوریتم هایی در مجموعۀ فرضی فضای الگوریتم های سازنده وجود دارند که زبان دی ان ا و
آمینو اسیدها از بیان آنها عاجز هستند .دلیل آن می تواند این باشد که تاخوردگی معینی که الگوریتم برای پروتئین پیشنهاد می
دهد ،از نظر شیمیایی – فیزیکی غیرممکن است .از این رو ،ممکن است تاریخ از روی اطالعات گنجانده شده در الگوریتم های

فوق با سکوت عبور کرده باشد .بنا براین ،قالیچۀ غنی مربوط به اطالعات الگوریتم های بالقوۀ فضای الگوریتم های سازندۀ
پروتئین  ،تنها ممکن است به شکل بافتۀ ناقص و سستی از رگه های تاریخ تحقق یافته باشد.
اکنون می خواهم به جعبه های بدون تصویری که دررویای اول و سومم ظاهر شدند بازگردم .اگر می خواستیم نقشه
ای از فضای ژن بکشیم شبیه شبکۀ پهناور و پیچیده ای از چهارخانه های متقاطع سه بعدی می شد .هر کیت ژن درون
چهارخانۀ متفاوتی جای می گرفت و آدرس منحصر به فردی از شبکه به آن به آن اختصاص می یافت .اما ،کیت های ژن بسیار
زیادند و برای نمایش مناسب آنها ،واقعا باید فضایی چند بعدی داشته باشیم .برای سهولت تقسیم بندی فضای ژن به جعبه های
شفاف و مرتب ،به نحوی که نقشه قابل استفاده ای برای مسافرین آیندۀ فضای ژن داشته باشد،جلسه ای بین کتابدارها ترتیب
داده می شود .وقتی که معلوم می شود کیت ها به صورت تصادفی انبار نشده اند بلکه به بهترین روش ممکن مرتب شده اند،
همه احساس آرامش می کنند .یعنی معلوم می شود که همۀ کیت هایی که طول زنجیرۀ یکسانی دارند ،در یک خوشه قراردارند و
این خوشه نیز کنار خوشه ای قراردارد که نزدیک ترین خویشاوند آنهاست .چون بین اطالعات کیت های مجزا در هرخوشه
اختالف کمی وجود دارد ،تبدیل متقاطع بین زنجیره ها امری پیش پا افتاده است .
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حیات بدون ژن
من اینک در مقابل ورودی هایپرمارکت فضای ژن هستم .در اولین راهرو  4کیت ژن می بینم که کنارهم انبار شده
اند .جعبۀ همۀ این کیت ها فاقد تصویرند و فقط حاوی یک باز دی ان ا هستند .کنار این جعبه ها  11کیت دیگر قرار گرفته اند که
فقط حاوی دو باز هستند وبازهم فاقد عکس هستند .همچنان که باال ،پایین ،جلو ،اریب و یک بری حرکت می کنم ،با کیت هایی
مواجه می شوم که طول ژنومشان یکسان است .جلوتر که می روم ،کیت هایی می بینم که تعداد باز بیشتری دارند .هر چه تعداد
بازهای کیت ها بیشتر می شود خوشۀ مربوطه شان بزرگتر می شود .در هر جهتی که حرکت می کنم نتیجه عینا ً یکی است؛یعنی
زنجیره های گوناگون دی ان ا ،بازهای بیشتر وبازهم بیشتر درون جعبه ها و فقدان یک پارچۀ تصاویر روی جعبه ها .باالخره
بعد از پیمودن مسافت زیادی خوشه هایی از جعبه ها را پیدا می کنم که تصویر دارند .بعضی از اینها مانند جزیره هایی در میان
دریای جعبه های بدون تصویر هستند .بقیۀ جعبه های مصور مانند رگۀ زغال در معدن به جمعیتی از جعبه های عکس دار
مختلف منتهی می شوند .تصمیم می گیرم که برای هر کیتی که با آن مواجه می شوم یک چوب خط بیندازم و یادداشت کنم که
جعبه اش تصویردارد (مصور) یا بی تصویر است (ساده ) .این اطالعات را بعداً در نقشه ام جای خواهم داد .اگر با یک جعبۀ
ساده (بدون تصویر ) روبرو شوم ،خانۀ مربوط به آن را در نقشه ام با مداد سفید پر می کنم .و اگر با جعبۀ مصور روبرو شوم
خانه آن را سیاه می کنم.
با وجود این که موانع فیزیکی اندازۀ زنجیرۀ دی ان ا های واقعی را محدود می کنند ،فضای ژن بی نهایت بزرگ
است .بنابراین حتی بهترین نقشه کش ها نیز از کشیدن نقشه نهایی آن عاجز خواهند بود .اما داشتن نقشه ناقص بهتر از نداشتن
آن است .ثابت شده است که پرسه زنی با پای پیاده در فضای ژن طاقت فرسا و پردردسر است .به همین دلیل وقتی که کتابدارها
یک کپسول فضایی برایم تدارک می بینند که اجازه می دهد با سرعت نور حرکت کنم خیالم راحت می شود .من نیز مانند زنبوری
که مشغول معاینه و بازدید خانه های کندوی عظیمی است ،می توانم وضعیت هر یک از خانه های نقشۀ سه بعدی ناتمام خود را
بررسی کنم.غالب موجوداتی که حین سفر با آنها مواجه می شوم برایم نا آشنا هستند .زرافه هایی به اندازه برج پستخانه  9و
موجودات بیشماری که خارج از محدودۀ تجربۀ من است .همین طور که با سرعت در فضای ژن حرکت می کنم ،هر جعبه ای را
که می بینم ،سریع روی یک تکه کاغذ یاد داشت می کنم که مصور است یا نه .وقتی به خانه باز می گردم شروع به نقاشی
چهارخانه ها روی نقشه ام می کنم که کار خسته کننده ای است .جعبه های مصور را سیاه می کنم و جعبه های ساده را سفید .
بعد از ساعتها نقاشی ،نقشۀ ناتمام چهارخانۀ سه بعدی فضای ژن تمام می شود .نقشه بسیار بزرگ است و برای درک
کامل نقشۀ پیچیدۀ خانه های سیاه و سفیدی که به وجود آورده ام،مکعب پالستیکی شفاف عظیمی می سازم که به حجره های
زیادی تقسیم شده است.هر حجره نشان دهندۀ یکی از چهارخانه های نقشۀ من است که آن هم به نوبه خود نشان دهندۀ یک
جعبه کیت ژن است .با توجه به اطالعات رنگی روی نقشه ام  ،به رنگ کردن خانه های مکعب با رنگهای سیاه و سفید ادامه می
دهم .چون مکعب شفاف است ،می توانم شکل تمام خانه های سیاه و سفید سرتاسر فضای ژن را بازرسی کنم و چیزی که می
بینم ،بسیار جالب است .شبکۀ به هم پیوسته ای از خانه های سیاه در دریایی از خانه های سفید پراکنده شده اند ،و این خانه
های سیاه درتمام مکعب گسترش یافته اند وطرح سه بعدی پر پیچ و خمی را تشکیل می دهند .این کوره راههای شاخه شاخه
سیستم پیچیدۀ جاده های متقاطع و دوربرگردان ها را به یاد من می آورد .پهنا وعمق خطوط از مکانی به مکان دیگر فرق می
کند ،ولی همۀ آنها به هم وصلند .بعضی از این راهها بن بست اند ،در حالی که برخی دیگر پیچ خورده اند و به طرف باال ،پایین،
در عرض ،جلو و یا به طرف بیرون شاخه داده اند ،و به صدها و هزارها مسیر فرزند انشعاب یافته اند که آنها نیز همین به
همین شکل انشعاب یافته اند.
اکنون تصور می کنم که در حال دورزدن در مسیریکی از این جاده ها هستم .اما ،در مکعب پالستیکی ،برخالف
دورزدن عادی ،می توانم پایین یا باال بروم ،اریب و یک بری حرکت کنم ،هم چنین به طرف جلو و یا عقب دوربزنم.از هر جا که
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حیات بدون ژن
شروع کنم ،می توانم دوربزنم و با رجوع به نقشۀ فضای ژن خود ،راه مناسب را بیابم و با دنبال کردن این راه به هریک از
خانه های سیاه برسم .برخی از راهها ممکن است بالنسبه مستقیم باشند در حالی که بقیه ممکن است پرپیچ و خم باشند .اما،
اگر در مسیر خود خیلی به راست یا چپ بروم ،خود را در لبۀ دریای سفیدی خواهم یافت.هیچ میانبری در سراسر این دریای
ممنوعه وجود ندارد ،نتیجتا ً نمی توان تغییر مسیر داد .هر از گاهی راه اشتباهی را بر می گزینم ومی بینم که در کوچه بن
بستی هستم که به دریای سفیدی منتهی می شود.
جعبه های مصور ،کیت ژن موجودات بالقوه ای را نشان می دهند که تا کنون ساخته شده اند ،اما جعبه های ساده این
طور نیستند .جاده های سیاه که دنبالۀ پیوسته ای از جعبه های مصوری را نشان می دهند که در دریای جعبه های بدون تصویر
محاط شده اند ،طناب نجات را مجسم می کنند .این طناب بالقوۀ نجات ،به دریای سفید سترون منتهی می شود و شبه جزیرۀ سه
بعدی وسیعی را تشکیل می دهد که کلیۀ حیات ممکن را در برمی گیرد و حاشیه ای دندانه دندانه دارد که تنها درمیان پهنه
وسیع دریای سفیدی تمیز داده می شود .این راهها ،مقر جعبه های مصور برتر بهم پیوسته اند که ترتیبی منطقی دارند و قابلیت
دارند که نیروی حیات را در اختیار بگیرند .اما جعبه های ساده قادر به این کار نیستند .استعداد آنها برای مهار نیروی حیات را
می توان ،با شمردن خانه هایی که کوتاه ترین مسیر را تا نزدیک ترین جعبه مصور دارند ،تعیین کرد .این فاصله معادل فاصله
اطالعاتی بین جعبۀ ساده و نزدیک ترین جعبۀ مصور است.در فصل بعد ،به جستجوی تاریخی طبیعت برای یافتن بعضی از
چهارخانه های سیاه چند شاخه در فضای ژن خواهیم پرداخت .اما فعالً مواردی را دراین ارتباط مورد مالحظه قرار خواهیم
داد .
اولین مورد مربوط به این می شود که ،مواجهه با اولین جعبۀ مصوردرهنگام پرسه زنی اکتشافی ما در دریای سفیدی
غیرمنتظره بود .اهمیت اولین جعبه مصوری که می یابیم این است که ،نشان دهندۀ نقاط بالقوۀ گذار از غیرحیات به حیات است.
بنابراین ،این سوال تاریخی و فرضی پیش می آید که چگونه ناگهان ،کیت ژنی که بالقوه موجود زنده ای را مشخص می کند می
تواند از دریای عاری از زندگی جعبه های غیر مصور پدید آید .در واقع ،سوال این است که مشخصات ژنتیک موجود زنده در
ابتدا چگونه پدید می آید .اجداد آنها چه هستند و کجا ممکن است یافت شوند ؟ این مسئله به این سوال عمومی مربوط می شود
که چگونه موجودات زنده می توانند از عناصر غیر زنده به وجود آیند و همچنین به فرآیند تاریخی آغاز حیات روی زمین ربط
پیدا می کند .
می خواهم بگویم که ،انتقال ناگهانی و غیر منتظره از جعبه های سفید به جعبه های سیاه ،و ظهور ناگهانی حیات در
فضای ژن،بی شباهت به کارهای مصنوعی نیست .این نظر از این حقیقت ناشی شده است که ما تا کنون مطالعه در مورد حیات
را به کیت های ژن که منحصرا از دی ان ا ساخته شده اند و در فضای ژن جای دارند محدود کرده ایم .در حقیقت فرض کرده ایم
که اطالعات موجودات زنده باید درون ژن به رمز در آیند و ژنها هم باید از دی ان ا ساخته شده شوند .اما این فرضیه لزوما ً
فرضیۀ معقولی نیست .مثالً اظهار شده است که ،امکان دارد موجودات اولیه اطالعات ضروری خود را در بلور های خاک رس
به رمز در آورده باشند .چون فضای ژن فقط کیت های ژن ساخته شده از دی ان ا را درخود جای می دهد ،پیشگامان اولین
جعبه های مصور وقتی در فضای ژن یافت می شوند که کیت ژن باشند و از دی ان ا ساخته شده باشند .هر جنسی را باید در
فضای مناسب خودش جستجو کرد .منظور این که  ،ما در مغازه میوه فروشی دنبال اسباب بازی و یا در کتابفروشی دنبال
وسایل باغبانی نمی گردیم.
اما ،اولین جعبه های مصوری که در فضای ژن با آنها روبرو می شویم ممکن است به رشته ای از نخ های نامرئی
متصل باشند که شبکه دیگری از راهها را می سازند .این راهها شبیه طناب نجات فضای ژن هستند ولی لبه های آن را می
پیمایند و در مکانی ماورای فضای ژن که آن را فضای شیمی می نامیم پایان می یابند .این فضا مجموعۀ کامل همۀ واکنش
های شیمیایی را در خود جای می دهد .به دلیل این که ژنها موادی شیمیایی هستند و اضافه یا کم کردن یک باز به زنجیرۀ آنها
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مستلزم تبدیل شیمیایی است ،فضای ژن باید زیر مجموعه ای از فضای شیمی باشد .با استفاده از مدل مکعب ،فضای ژن،
مکعب کوچکی است که درون مکعب بزرگتری قرار گرفته است که فضای شیمی نام دارد و در این فضا ما باید نخستین مظاهر
حیات را جستجو کنیم .نمونه های اولیۀ موجودات ،اجداد بالقوه و گاهی نیاکان واقعی و تاریخی ساده ترین جعبه های مصور
فضای ژن هستند .می توانیم خانه های پیشقراوالن داوطلب را به رنگ سبز در بیاوریم.
سرانجام می خواهیم گره موجود در تاریخ حرکت حیات در فضای ژن و فضای شیمی را بگشاییم .ولی قبل ازاین که
جلوتر برویم می خواهم نکته ای پایانی را عنوان کنم .در بحث قبلی فرض کردیم که می توانیم تعیین کنیم که کدام یک از جعبه ها
الیق تصویرند .ولی کتابدارهای فضای ژن هنگام ساختن مجموعۀ همۀ کیت های ممکن ژن ،چگونه می توانستند بفهمند که
کدام یک از جعبه ها قادرند موجودات بالقوه را به رمز دربیاورند و نتیجتا ً نیازمند تصویرند .ممکن است سوال کنیم که این
کتابدارها بدون ساختن کیت ها و درک این که این موجودات به چه چیزی شبیه هستند چگونه توانسته اند روی جعبه ها نقاشی
کنند .در اینجا تاریخ می تواند کمی به آنها کمک کند ،چون کتابدارهای فضای ژن سابقۀ تمام جعبه های کیت ژنی را که باز شده
اند ،نگاهداشته اند .این بایگانی ،گزارش کاملی از الگوریتم های ساخت که تاکنون اجرا ،آزمایش و تست شده اند را ارائه می
دهد .کتابدارها می دانند که این کیت ها در شرایط مناسب ،قابلیت ساخت موجودات زنده را دارند .اما در مورد جعبه هایی که
تاریخ فراموششان کرده است چه می توانیم بگوییم؟ جعبه های مصوری که تاکنون باز نشده اند و ممکن است هیچوقت باز
نشوند .چگونه مطمئن باشیم اگر روزی آنها را امتحان کنیم الگوریتم های ساخت آنها خواهد توانست موجودات زنده تولیدکند؟
جواب این سواالت به هیچ عنوان آسان نیست ،و نظر من به قرار زیر است .
ممکن است روزی بتوانیم منطق صوری حیات را تعریف کنیم ،یعنی نوعی منطق ساخت که در همۀ موجودات زنده
مشترک باشد .هنگامی که تعداد زنجیره های کامل ژنوم در پایگاه داده زیاد می شود ،فناوری های زیست اطالعات کمک می کند
که مجموعۀ اصلی ژن های مشترک نوع خاصی از موجودات را تعریف کنیم .جستجوی این ژن ها راهبردی را برای شناسایی
فضای ژن جعبه های مصور داوطلب تشکیل می هد .اما ،این فرض که موجودات بالقوه در فضای ژن همه از مجموعه ژن
یکسانی استفاده می کنند ،نامعقول است .حیات می تواند با استفاده از مجموعه های متفاوت ژن ها هم ساخته شود.
در آینده این امکان وجود خواهد داشت که نقشۀ فعالیت ژن موجودات زنده را به تفصیل نشان دهیم .اما ممکن است
راهی برای پیش بینی این نقشه ،و یا مجموعه ای از نقشه های احتمالی ژنوم ،وجود داشته باشد .نقشۀ موجودات زنده یا بالقوه
زنده ،به احتمال زیاد ،با نقشۀ موجودات غیر قابل حصول تفاوت خواهد داشت .اگر ژنوم و نقشۀ استنتاج شدۀ فعالیت ژن موجود
مفروضی را به ما نشان می دادند ،می توانستیم تشخیص بدهیم که مربوط به یک موجود زنده است یانه .اما موجوداتی که از
مخزن ژن متفاوتی استفاده می کنند نقشه ای کامالً متفاوت با نقشۀ موجودات زندۀ آشنا به وجود می آورند.
زمانی که ساختمان منطقی موجود محرز شود،این ساختمان بینشی در مورد شکل احتمالی آن به ما می دهد و به این
ترتیب می توانیم تصویری تقریبی روی جعبه های مصور نقاشی کنیم .اما ،تا وقتی که موجودی ساخته و آزمایش نشده است،
این تصاویر ،محض امتحان باید روی جعبه باقی بمانند .ممکن است الزم باشد که بسیاری از تصاویر را بعد از ساختن موجود،
پاک کنیم و دوباره بکشیم .در بعضی از موارد ممکن است الزم باشد تصویر را برای همیشه پاک کنیم .همچنین مشکل دیگری
نیز درمقابل ما قرار دارد .زیرا ،برای تصمیم گیری در مورد این که جعبه باید مصور باشد یا نه ،باید بدانیم که آیا کافی است که
موجود ساخته شود و چند ساعت یا چند روز زنده بماند یا این که باید مدت طوالنی تری زندگی کند و اوالدی از خودش باقی
بگذارد؟ گذشته از این ،هریک از موجودات را در چه محیطی باید آزمایش کرد؟ ایده آل آن است که هر یک از کیت ها درهمه
محیط های ممکن آزمایش شوند ،گرچه ،ژنوم خود می تواند سرنخ هایی بدهد که نشان دهد بهترین محیط کدام است .
اما ،صحبت در مورد فضای ژن و دریای الیتناهی کیت های ژن یک چیز است و تایید این نکته که هیج کدام از آنها
وسائلی برای اجرای خود ندارند ،چیز دیگر .برای پیاده سازی دستورالعمل های نوشته در برنامه های دی ان ا درون کیت ژن،
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دستگاه ترجمه الزم است .همان طور که قبالً ذکر کرده ام ،در گونه هایی که تولید مثل جنسی دارند ،دستگاه تولید مثل هم درون
تخمک حاوی کیت ژن قرار دارد وهم در عالئم القائی وجود دارد که توسط سلول های فولیکولی احاطه کنندۀ نطفۀ درحال رشد
تحویل داده می شود .ولی فضای ژن حاوی تخمک یا عالئم القایی فولیکولی نیست .بنابراین کماکان الزم است که مجموعه
دیگری از خطوط متقاطع نامرئی را مطرح کنیم ،که دراین جا به زیر ناحیه ای از فضای شیمی منتهی می شوند که آن را فضای
تخمک و فضای نقشۀ عالئم القایی فولیکولی خواهیم نامید.این فضا ،فضای تمام دستگاه های محتملی است که قادرند
دستورالعمل های درون دی ان ا ها را بخوانند و حیات کیت ژن را استارت بزنند .بنابراین همه کیت های فضای ژن با نخ نازکی
به هر تخمک در فضای تخمک و به هر نقشۀ عالئم القایی در فضای نقشۀ عالئم القایی فولیکولی متصل هستند .اما ،فقط
بعضی از این جفت شدگی ها می توانند ترجمۀ معناداری از اطالعات کیت ژن را به دست دهند .بنا براین وقتی یاد داشت می کنیم
که کدام یک از جعبه ها الیق تصویر است ،باید کیت را مکرراً آزمایش کنیم تا این که همۀ جفت شدگی های بالقوه با تخمک ها و
عالئم القایی فولیکولی متفاوت را بتوانیم ارزیابی کنیم.عالوه بر این ،اطالعات انباشته در تخمک و نقشه های عالئم القایی
فولیکولی تنها منابع اطالعات اساسی فرا ژنتیک

10

نیستند .غشاء حول سلول واحدی که در نتیجۀ آمیزش اسپرم و تخمک

تشکیل شده است ،خود نیز از تخمک مشتق شده است .بنابراین ،سازمان این غشای سلولی از قبل موجود ،الگویی می شود

برای ساختمان همه غشاهای سلولی بعدی .از این رو می توان فضای دیگری را به نام فضای همه غشاهای سلولی ممکن
درنظر گرفت .احتماالً فقط تعداد کمی از این غشاهای سلولی با کارکردهای عادی سلولی سازگار هستند.
با توجه به این پیچیدگیها ،باید با احتیاط پیش برویم و به جای اصطالح جسورانۀ "موجودات زنده " ،از اصطالح
"موجودات بالقوه زنده " استفاده کنیم .شاید در پایان ،حداکثر بتوانیم ادعا کنیم که کیت ژن خاصی احتمال معینی برای تولید
موجود زنده دارد .ولی همیشه درجه ای از عدم قطعیت وجود دارد ،و احتماالً فقط آزمایش دقیق اجازه خواهد داد که کیت ژن در
محیط تخمک و مجموعۀ عالئم القایی فولیکولی خاصی ساخته شود .منطق موجود بالقوه زنده و دستگاهی که مسئول
رمزگشایی این منطق است ،می توانند در زمان و مکان واقعی ،یا با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری آزمایش شوند .اما ،تا
رسیدن چنین زمانی مجبوریم عالمت سوالی بر روی همه جعبه های باز نشده قرار دهیم و هر تصویری را با جمالتی مانند
"احتماالً چنین یا چنان موجودی را می سازد " و یا چیزی شبیه این ،شرح دهیم .
در این مدل محاسباتی ،مخلوقات زنده چیزهایی هستند که توسط زنجیره های ژنتیک شان محاسبه می شوند .ژنهای
موجود در اعضای جنسی تولید مثل ،برنامه ،و تخمک و عالئم القائی فولیکولی سخت افزاری هستند که برنامه در آن اجرا می
شود.اما ،کورت گویدل 11نشان داده است که بعضی موضوعات منطقی وجود دارند که بالتکلیف اند ؛ساختار هایی وجود دارند که
با کمک رویه های محاسباتی هرگز نمی توان ثابت کرد که صحیح هستند یا غلط .اگر می خواستیم در فضای ژن پیش برویم و
برنامه ژنتیک همۀ موجودمات بالقوه را به طورمنظم به کامپیوتر تغذیه کنیم ،باید انتظار برنامه هایی را می داشتیم که کامپیوتر
قادر نباشد جواب قطعی مشابه جواب زیر به آنها بدهد ":بله ،این برنامه اگر اجرا شود قادر به ساخت یک موجود زنده است "،
یا " خیر این برنامه موجود زنده تولید نمی کند ".از این رو بعضی از موجودات بالقوه زنده احتماالً قابل محاسبه نیستند و
نتیجتا ً این موجودات در زیر مجموعه ای از فضای ژن که ما آن را باغ وحش دی ان ا های ممکن غیر مسلم می نامیم
جای می گیرند .چهار خانه های متناظر این کیت ها به جای رنگ معین سیاه یا سفید باید به رنگ خاکستری دربیایند .تنها راه
برای حل این عدم قطعیت ها این است که موجود را درست کنیم و ببینیم که چه اتفاقی می افتد .باید به یاد داشته باشیم که جعبۀ
مصوری که امروز قادر به تولید حیات است ،دلیلی ندارد که فردا هم این توانایی را داشته باشد .کیت های ژن در خال ساخته

Extra-genetic 11
Kurt Godel 11
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نشده اند و ناچار باید در ناحیه معینی از دنیای معینی به دنیا بیایند .حتی در این صورت ،هرگز تصویر روی جعبه نمی تواند به
دقت منطق داخل کیت را نمایش دهد ،چون اگر بخواهد چنین کند ،محیط آن باید با دقت بی نهایت مشخص شده باشد.

توضیحات فصل دوم
-1

پوندیچری  Pondicheryیا پودوچری Puducherry

سابقا خطه ای از هند بود .کلنی سابق فرانسه که شامل  4ناحیه غیر همجوار بود که بزرگترین شان پوندیچری نام
داشت.
 -2برج بی تی یا برج پستخانه BT Tower
برج بی تی ساختمانی استوانه ای در لندن است.برج سابقا به نام برج پستخانه نامیده می شد.ساختمان اصلی  175متر
بلندی دارد که با آنتن هوایی آن به  188متر می رسد.
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8
کروکودیل نفسش را حبس می کند
آیا تا به حال از خودتان پرسیده اید که چگونه کروکودیل نفسش را انقدر طوالنی زیر آب حبس می کند .رودخانه نیل
کروکودیلی دارد به نام کروکودیلوس نیلوتیکوس  1که حقیقتا ً می تواند بیش از یک ساعت زیر آب باقی بماند ،بدون این که الزم
باشد به روی آب بیاید .اگر بد شانسی بیاورید و در میان آرواره های قوی این موجود گرفتار شوید متوجه می شوید که
کروکودیل ها ،به جای این که به روش متداول و اندکی دلرحمانه تر ،پاهای طعمه را چنگ زده ،خود را سریعا بچرخانند تا پای
قربانی کنده شود ،بیشتر مایلند که قربانیان بزرگتر را غرق کنند .احتماالً ،این مسئله که کروکودیل به جای مثله کردن شکار
خود عالقه دارد که آن را غرق کند ،به این دلیل است که این کار ریسک از دست دادن غذا را هنگامی که می خواهد با آرواره
هایش تیر خالص به قربانی بزند  ،کم می کند.
از یک منبع غیر موثق شنیده ام که ،اگر تصادفا ً زمانی گرفتار یک کروکودیل شدید و اول سرتان بلعیده شد ،می توانید
جانوردرندۀ نادان را گول بزنید و روی دستش بلند شوید .ظاهراً فقط الزم است که دستتان را جلو ببرید و هر چقدر که می توانید
زبان کوچک او را ،که تکه بافت کوچک و صورتی رنگی است که در پشت گلویش آویزان است و در ریه هایش را می پوشاند،
محکم بکشید .اگر کار را درست انجام دهید ،این حیله باعث غرق شدن کروکودیل خواهد شد .می گویند که ماهیچه های کشنده،
که آرواره های کروکودیل را ناگهانی و با قدرت غیرقابل باور می بندند ،بسیار قوی تراز ماهیچه های رباینده ای هستند که
آرواره اش را بازمی کنند .بنا براین اگر موفق شوید خودتان را از دست آرواره های کروکودیل رها کنید و از دومین گاز اجتناب
ناپذیرش احترازکنید ،دراصل می توانید آرواره هایش را محکم بسته نگاهدارید .خوشبختانه من در موقعیتی نبوده ام که هیچیک
از این روش های نجات را امتحان کنم و بنابراین نمی توانم تضمین دهم که مفید باشند .
شماره جدید مجلۀ پزشکی استرالیا راهنمایی مفیدی را منتشر کرده است به این مضمون ،که اگر از منطقۀ سکونت
کروکودیل ها دیدن می کنید باید از فعالیت زیردوری کنید  :پارو زدن کرجی های سبک ،شنا ،راه رفتن در آب کم عمق ،تمیز
کردن ماهی در لبۀ آب و چادر زدن در نزدیکی ساحل رودخانه .همچنین ،با استناد به موفقیت کلی راهبردهایی که بر مقابله به
مثل تکیه دارند ،تاکتیک های دفاعی فوق را زیاد نافذ نمی داند .این مسائل در اظهاراتی که سه قربانی نجات یافته در خطۀ
شمالی استرالیا نموده اند مطرح شده است .هر سه مدعی شدند که توانسته اند با فروکردن انگشت در چشم و منخرین
کروکودیل ،فرار خود را از آرواره های کروکودیل تسریع کنند .سه قربانی دیگر نیز توانسته بودند ازطریق کشمکش طوالنی
خود را رها کنند و دونفر دیگرشان هم از دوستی که درصحنه حاضر بود کمک گرفتند .اگر بدانیم که در خطۀ شمالی استرالیا،
حداقل کمیسیون حفظ منابع طبیعی به دنبال انتقال کروکودیل های مشکل سازی که در مناطق توریستی یافت می شوند به نواحی
دیگر روستایی است ،قوت قلب می گیریم.
در مورد خودم حدس می زنم که اگر شرایط مناسب باشد ،بتوانم نفسم را برای سه دقیقه حبس کنم .اما ،به جای حدس
زدن ،خودم را امتحان کرده و فهمیده ام که متاسفانه فقط از پس  41ثانیه برمی آیم .بد نیست که سری به باشگاه بدنسازی
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حیات بدون ژن
بزنم .اما غواصان حرفه ای،می توانند با یک نفس شیرجه بزنند و تا عمق صد متری شنا کنند و تا  4دقیقه هم ادامه بدهند.
بهترین غواص ها با تکیه بر تکنیک هایی مانند یوگا ،درجۀ سوخت وساز بدن و درنتیجه مصرف اکسیژن را پائین می آورند.
علت این که انسان و بسیاری از مخلوقات دیگر می توانند نفس خود را حبس کنند  ،وجود پروتئینی به نام هموگلوبین
است که قادر به اتصال و رها کردن اکسیژن است .هموگلوبین توسط گلبولهای قرمز خون که آکنده از پروتئین هموگلوبین هستند
ذخیره و سپس منتقل می شود .وقتی ذخیرۀ اکسیژن کم است ،هموگلوبین می تواند همه یا مقداری از ذخیرۀ ملکولهای 4
اکسیژنی خود را رها کند .ولی پروتئین های هموگلوبین وقتی که در معرض مقادیر باالی اکسیژن ریه ها قرار می گیرند مقدار
جدیدی از اکسیژن را درخود ذخیره می کند .بنابراین هر پروتئین هموگلوبین مانند ریز دستگاهی است که اکسیژن را گردآوری
و توزیع می کند .این مسئله که هموگلوبین قادر است ابتدا اکسیژن ذخیره کند و بعدا آنرا رها کند ممکن است متناقض به نظر
برسد .راه حل این معما توسط ماکس پروتز 2ارائه شد که ساختارهای سه بعدی مولکولهای هموگلوبین مملو از اکسیژن و نیز
خالی را توضیح داد .این ساختارها چگونگی تاثیر هندسۀ منحصر به فرد هموگلوبین را در رفتار آن شرح می دادند و اولین
نظریه را درمورد طرح دستگاه پیچیدۀ پروتئین فراهم کردند.
هموگلوبین از 4زنجیرۀ شامل دونوع آمینو اسید متفاوت تشکیل شده است .این زنجیره ها به  4زیر واحد تقسیم می
شوند وهر کدام تا می خورند و همه شکل مشابهی دارند .زیرواحدها مانند یک پازل سه بعدی ،به دقت درهم بافته شده اند .هر
زیرواحد یک جایگاه اتصال 8اکسیژن دارد که "هم " نامیده می شود و می تواند یک مولکول اکسیژن تنها را درخود جای دهد.
آزمایشات نشان داده اند که هر " 4هم" قادرند با هم ارتباط برقرار و همکاری کنند .گرچه هموگلوبین اولین "هم" را با اکراه
پر می کند ،ولی بعد از پرشدن اولین "هم" ،اشتهایش برای مولکول های اکسیژن به نحو شگفت انگیزی بیشتر می شود.
بالعکس ،گرچه هموگلوبین اولین مولکول اکسیژن را با اکراه رها می کند ولی بعد از رها کردن اولین اکسیژن سه تای باقیمانده
را با میل واگذار می کند .ماکس پروتزبه شباهت بین این حالت و تمثیل زیر اشاره کرده است که "هرچی بیشتر داشته باشی خدا
هم بهت بیشتر می ده،اما اگر نداشته باشی ،همان را که نداری ازت می گیرد ".
ساختارهای سه بعدی مولکول های هموگلوبین خالی یا پر از اکسیژن ،به خوبی این پدیده را توضیح می دهد .به نظر
می رسد که هموگلوبین قادر است شکل خود را تغییردهد و مانند یک بند باز سیرک به جلو و عقب برود و اشکال مختلف سه
بعدی به خود بگیرد .زمانی که در ریه ها ،آرایش آرمیده  Rرا به خود می گیرد قادر به بارگیری اکسیژن است .اما ،زمانی که
به بافت های سوخت و ساز می رسد آرایش تنیده

 Tرا می پذیرد .این کار ،تخلیۀ اکسیژن را آسان می کند ،چرا که

وابستگی هموگلوبین به اکسیژن را تا  21برابر کم می کند .فرآورده هایی که در جریان سوخت و ساز در خون انباشته می
شوند اجازه می دهند که گذار از یک آرایش به آرایش دیگر به آسانی رخ دهد .این تعدیل کنندهای شیمیایی شامل  :بی فوسفو
گلیسرات ،یون های کلراید ،اسیدها و دی اکسید کربن هستند .انباشته شدن اسید در بافت های سوخت و ساز ،آرایش  Tرا
تحکیم می بخشند ،در حالی که زمانی که خون درشش ها کمتر اسیدی است ،آرایش  Rتثبیت می شود.
انسان و سایر مخلوقاتی که به هموگلوبین به عنوان منبع اصلی مولکولهای اکسیژن تکیه دارند ،قادرند نفس خود را
تا زمانی که ذخیرۀ اکسیژن آنها به انتها برسد ،حبس کنند .اما ،بعضی از موجودات راهبردهایی ابتکاری برای ذخیرۀ اکسیژن به
وجود آورده اند .شاه پنگوئن 8ها اجازه می دهند درجۀ حرارت شکمشان به  11درجه سانتیگراد برسد و به این ترتیب مصرف
اکسیژن خود را کاهش می دهند .این کار ،میزان سوخت و ساز آنها را پایین می آورد و آنها را قادر می سازد که تا  8دقیقه و
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حیات بدون ژن
نیم زیر آب بمانند .از طرف دیگر ،نهنگ ها ،سگ ماهی ها و بسیاری از دیگر پستاندارانی که به زیر آب فرو می روند ،ذخیرۀ
هموگلوبین خود را با استفاده از موجودی زیاد پروتئینی به نام میوگلوبین تهیه می کنند که اتصال اکسیژن 3دارد و به قول جان
کندرو  ،9نسبت خانوادگی دوری هم با هموگلوبین دارد .میوگلوبین به جای 4زنجیره فقط یک زنجیرۀ آمینو اسید دارد و نتیجتا ً
فقط یک "هم" دارد .میوگلوبین در بافت ماهیچه ذخیره می شود و به عنوان مخزن یدکی مولکول های اکسیژن عمل می کند که
با اکسیژن های متصل به هموگلوبین حمل شده از شش ها پر می شود.
وقتی نهنگی شیرجه می زند ،به سرعت ذخیرۀ اکسیژن متصل به هموگلوبین آن به انتها می رسد و به سراغ مخزن
یدکی متصل به میوگلوبین خود می رود که مانند ریه ای شیمیایی عمل می کند و برای بافت های درحال سوخت وساز ،اکسیژن
آزادمی کند .کروکودیل ها تقریبا صد بار کمتر از نهنگ ها میوگلوبین دارند .هیچ دلیل واضحی در دست نیست که نشان دهد چرا
کروکودیل ها امکان سیستم ذخیرۀ اکسیژنی مانند میوگلوبین را بررسی نکرده اند .اما ،سیر تکامل ،برای آنها سازوکار کامالً
متفاوت ولی درعین حال موثری را تدارک دیده است تا ظرفیت تحویل اکسیژن را بیشینه کنند .هموگلوبین کروکودیل دو ویژگی
طراحی منحصر به فرد را ترکیب کرده است .اوالً ،به بیوکربنات ،که در اثر حل شدن دی اکسیدکربن در آب تولید می شود ،بسیار
حساس است .وقتی که کروکودیل زیر آب است ،بیوکربنات در خون انباشته می شود و به یک نقطۀ تنظیم کننده متصل می شود،
که میل ترکیبی هموگلوبین به اکسیژن را کم می کند .ثانیا ً ،هموگلوبین کروکودیل ،حتی در غیاب بیوکربنات ،آمادۀ تحویل اکسیژن
است ،چون درمقایسه با هموگلوبین انسان ،نهنگ ،سگ ماهی یا شاه پنگوئن ،میل ترکیبی کمتری به اکسیژن دارد.
زمانی می توانیم اثر بیوکربنات در تحویل اکسیژن را بهتر درک کنیم که به جای پروتئین های تنها ،جمعیتی از
مولکولهای هموگلوبین را درنظر بگیریم .همان طور که دیدیم مولکول های هموگلوبین دارای " 4هم " هستند ،که هر یک از
آنها می تواند به یک مولکول تنهای اکسیژن متصل شود .در حالت  ، Tهمۀ چهار "هم" می توانند خالی باشند ،در صورتی که
در حالت  Rهمۀ چهار "هم" می توانند پر باشند .بعضی از پروتئین های هموگلوبین در حالت گذار بین  Tو  Rخواهند بود و
فقط دو یا سه مولکول اکسیژن متصل خواهندداشت .اندازۀ مخزن مولکولهای هموگلوبین ،هم در کروکودیل و هم در انسان
بزرگ است .ولی بگذارید فرض کنیم که این مخزن فقط حاوی ده مولکول همو گلوبین است و سرجمع " 40هم" دارد .اگر
همۀ " 40هم " اشغال شده باشند ،جمعیت صد در صد اشباع شده است .اگر هیچکدام اشغال نشده باشند ،جمعیت  %0اشباع
شده است .در انسان ،اشباع اکسیژن جمعیت مولکول های هموگلوبین می تواند بین  %98تا  % 81باشد .اگر این نسبت را
برای مخزن مفروض ما که ده هموگلوبین دارد در نظر بگیریم ،درهرزمان فقط حداکثر " 10هم " می توانند خالی باشند.
بنابراین بقیۀ سی مولکول اکسیژن متصل می مانند و بنابراین غیر قابل دسترسی اند.
اثر بیوکربنات در کروکودیل به این شکل است که به آنها اجازه می دهد که به بعضی از مولکول های اکسیژن که
معموالً در دسترس نیستند ،دسترسی پیدا کنند .به این ترتیب که با جهت دار کردن مولکول های هموگلوبین ،احتمال مواجه شدن
مولکول خاصی را با حالت "  " Tبسیار افزایش می دهد .دراین روش جمعیت مولکول های هموگلوبین اجازه می یابد که به
سطوحی از اشباع برسد که بسیار پایین تر از حد مجاز انسان است .چنین روشی برای پیداکردن اکسیژن ،در کنار میل ترکیبی
هموگلوبین کروکودیل به اکسیژن ،کروکودیل ها را قادر می سازد که نفس خود را بیش از یک ساعت حبس کنند که تقریبا 10
برابر طوالنی تر از حد متوسط حبس تنفس درانسان و  11برابر طوالنی تر ازشاه پنگوئن است.
نوبورو کومیاکا 10و کیوشی ناگایی،11ژن هموگلوبین انسان را با کروکودیل مقایسه کرده و ناحیۀ مجزایی را در ژن
هموگلوبین کروکودیل تشخیص داده اند ،که مسئول اثر بی کربنات است .با تشخیص مکان های متفاوت ژن ها ،آنها ژن
کروکودیل را در این ناحیۀ کنترلی ،مشابه ژن انسان کردند .اگر در نقطه ای ،زنجیرۀ کروکودیل  AAGACAباشد و با ژن
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حیات بدون ژن
انسان که  AACACAاست مقایسه شود G ،درزنجیرۀ کروکودیل به  Cتبدیل می شود .این روند تکرار شد تا وقتی که
فقط  81اختالف باقی ماند .ژن پیوندی  ،پروتئینی واهی را به رمزدر می آورد که پاره ای انسان و پاره ای کروکودیل است و
به نام هموگلوبین "اسکوبا "12نامیده شده است .این ژن ،نسبت به بیوکربنات ،تقریبا رفتاری مشابه رفتار نوع وحشی
هموگلوبین کروکودیل نشان داد .بنابراین ،به نظر می رسد که توانایی کروکودیل ها برای ماندن طوالنی زیر آب ،فقط با وارد
کردن  81تغییر یا کمتر در زنجیرۀ هموگلوبین انسانی حاصل می شود .مکان اتصال

18

بیوکربنات در فصل مشترک  4قسمت

زیرین هموگلوبین قرار دارد .این قسمت ها روی هم سر می خوردند و مسئول جا به جا کردن پروتئین بین دو آرایش متفاوت
هستند .بیوکربنات مانند یک گیرۀ مولکولی عمل می کند که حالت  Tرا محکم حفظ می کند و نتیجتا ً اجازه می دهد که ریز
دستگاه هموگلوبین ،اکسیژن تحویل دهد.
تغییرات معدودی در مکان های کلیدی زنجیرۀ ژن هموگلوبین ،کروکودیل ها را قادر ساخته است که به راز جهان زیر
آب دست پیدا کنند .اگر اوضاع به شکل متفاوتی پیش رفته بود ،ممکن بود که ما با دوستان کروکودیل خود به گردش زیر آب
بپردازیم ،و شاید پهلو به پهلوی آنها درمرداب ها ،دریاچه ها ،رودخانه ها ،خورها و سواحل آفریقا ،آسیا ،استرالیای شمالی،
مکزیکو ،آمریکای مرکزی ،هند غربی و آمریکای جنوبی زندگی می کردیم .احتمال دارد در آینده ژنهای هموگلوبین انسان به
طور عادی "کروکودیلی " شوند ،تا ماهم بتوانیم نفس مان را برای یک ساعت نگه داریم .در حقیقت هموگلوبین هر جانوری
می تواند با اعمال تغییرات کمی ،یعنی معادل  ، %4.2بر روی حدود  311بازی که زنجیرۀ پروتئین هموگلوبین را به رمز
در می آورند  ،ساخته شود ،تا بتواند مانند هموگلوبین کروکودیل رفتار کند  .از این رو انسان کروکودیلی شده ،می تواند با گربه
ها و خفاشهای کروکودیلی شده پیوند داشته باشد .ولی الزم نیست خود را محدود به قرض گرفتن زنجیره از ژنهای هموگلوبین
کنیم .روزی ممکن است سالن های مد ،مجموعه های متنوعی از ژن های طراح را بفروش برسانند .مثالً اگر کسی بتواند پوست
خودش را به شکل پولک های سبز جذاب در بیاورد ،چرا باید کت پوست کروکودیل بخرد؟ وانگهی چرا باید به دهان دو بعدی
راضی باشد در حالی که می تواند آن را به پوزه ای که یک ردیف دندانهای تیز گیرا دارد ارتقاء دهد.
مجموعۀ کروکودیل های امروزی بسیار متنوع است .برای مثال ،کروکودیل رودخانه نیل به نام کروکودیلوس
نیلوتیکوس و کروکودیل های مصب رودخانه به نام کروکودیلوس پوروسوس ،ممکن است طولی حدود بیست پا داشته باشند .از
طرف دیگر ،کروکودیل کوتولۀ اوستئوالموس تتراسپیس ،1فقط  1پا طول دارد .در حالی که کروکودیل آمریکایی کروکودیلوس
اکوتوس  ،1دارای پوزه بلند ،الغر و نوک تیز است ،پوزۀ کیمن کروکودیلوس  1کوتاهتر و گردتر است .معذالک بیست و یک
گونۀ مختلف کروکودیل های موجود ،فقط نشان دهندۀ نمونه کوچکی از مجموعۀ کامل همه کیت های ممکن ژن کروکودیل است
که در فضای کروکودیل قراردارند ،که خود آن هم زیر مجموعه ای از فضای ژن است .بسیاری از این کیت ها کامالً با همتایان
امروزی خود متفاوتند .ولی علیرغم عمق ،پرمایگی و وسعت دریای امکانات کروکودیل ها ،فقط تعداد کمی از این کیت ها زمانی
بازخواهند شد و نور روز را خواهند دید.
مدارک باستان شناسی تصدیق می کنند که بعضی از کیت های کروکودیل در گذشته از دریای ژن گزینش شده اند .آن
ها کیت هایی هستند که زمانی سرهم شده و آزمایش شده اند ولی در نتیجۀ روند انقراض ،نهایتا دوباره از هم باز شده و به
قفسه های شلوغی که از آغاز از آنجا آمده بودند بازگشته اند .پروتو سوچین 18ها گروهی از کروکودیل ها بودند که حول و
حوش صد و نود تا دویست میلیون سال پیش در باتالق های عصر تریاس پسین
Scuba 11
Binding site 13
Osteolameus tetraspis 14
Crocodilus acutus 15
Caiman crocodilus 16
Protosuchian 17
 Upper Triassic 18یکی از دوره های زمین شناسی)3*(.

صفحه  55از 161

13

سکونت داشتند .این جانوران باستانی

حیات بدون ژن
استثنائا پوزه های کوتاه داشتند که خالف قاعدۀ کروکودیل های فعلی است .رفتارکروکودیل های باستانی که متاسفانه سنگواره
نشده اند و فقط از طریق ساختار آنها قابل استنباط است نیز احتماالً با همتایان کنونی آنها متفاوت است .مثال ،پروتوسوچوس

19

ها ،به احتمال قریب به یقین در خشکی زندگی می کرده اند .سایر کروکودیل های منقرض شده شامل ،مزوسوچین 20هاست که
مربوط به عصر ژوراسیک

21

و کرتاسه اند  ،و حدود  11تا  190میلیون سال قبل زندگی می کرده اند .یکی از اینها به نام

برنیسارتیا ،22در بلژیک و انگلستان زندگی می کرد و فقط دو پا طول داشت .ایوسوچین 28ها که در دوره دوم ژوراسیک

2

ظاهر شدند شامل داینوسوچوس 2بودند که به معنی کروکودیل ترسناک است .این کروکودیل هم چنین فوبوسوچوس 2هم نامیده
شده است که به معنی کروکودیل وحشت است .داینوسوچوس ،تا انتهای دوره کرتاسه در باتالق های تکزاس زندگی می کرده
است و احتماالً طولش به حدود پنجاه پا رسیده است .ولی فوبوسوچوس تنها کیت کروکودیل غول پیکری نیست که در تاریخ
ساخته شده است .به نظر می رسد که رامفوسوچوس  ،28که از روی یک استخوان آروارۀ تنها ،مربوط به عصر پلیوسن،23
درهند شناخته شده ،حداقل به بزرگی داینوسوچوس بوده باشد .کروکودیل دیگری از نوع ایوسوچین به نام پریستی چامپسوس
29در دوره ایوسین زندگی می کرده که مانند پروتو سوچوس ساکن خشکی بوده است .پریستی چامپسوس ،برعکس کروکودیل
های امروزی پاهای درازی داشت که مناسب دویدن بود و به جای پنجه ،سم داشت.
ولی در کنار مجموعۀ کوچکی از کیت ژن کروکودیل هایی که توسط تاریخ گشوده شده اند ،با وحشت زندگی کرده و
مزۀ خون را چشیده اند ،مجموعۀ بسیار بزرگتری از جعبه های مصور کروکودیل ها در عمق فضای کروکودیل پراکنده شده که
زمان آنها را نادیده گرفته است .چه کسی می داند که چه رازهایی دراین جعبه های باز نشده و گرد و خاک گرفته پنهان شده
است ؟ کروکودیل هایی به اندازه بچه قورباغه ،کروکودیل های بالدار ،کروکودیل هایی که از درخت باال می روند ،یا کروکودیل
هایی که مثل فیل عاج دارند یا مثل ببر راهراه هستند .کروکودیل هایی که دم ندارند و مانند کانگورو می جهند یا مانند کفتار زوزه
می کشند ،یا کروکودیل هایی که مثل حشره ها صد پا دارند .کروکودیل های پشمالو ،کروکودیل های آبی رنگ ،کروکودیل دو سر
وکروکودیلی که مانند ماهی ،فلس نقره ای دارد .مطمئنا گشت زدن در فضای کروکودیل کار خسته کننده ای نیست.
تاریخ تنها به شکلی ابتدایی و ناقص این فضا را کاوش نموده است .در حقیقت ،باتالقها ،رودخانه ها ،دریاچه ها،
ساحلها و مصب رودخانه های زیاد ،همچنین زمان بسیار زیادی الزم است تا بخش کوچکی از کروکودیل های بالقوه ای را که
زیر گنبد فضای کروکودیل قرار دارند ،آزمایش کنیم .گرچه غالب آنها هرگز ساخته نخواهند شد ،ولی مشخصات ژنتیک آنها به
صورت ریاضی و مستقل از تحقق فیزیکی آنها ،تا ابد وجود خواهد داشت .مثالً اگر باقیماندۀ فسیل های به پروتوسوچوس را پیدا
نکرده بودیم هیچوقت نمی توانستیم حدس بزنیم که موجودی شبیه آن هرگز می توانسته وجود داشته باشد.اما چون می دانیم که
این موجود زمانی وجود داشته است و با کیت ژن پروتوسوچوس مشخص می شده است ،می توانیم محتوای کیت را استنباط
کنیم و به سرعت آن را بسازیم .گرچه اکنون هیچ نوع پروتوسوچوسی زمین را مورد لطف خود قرار نمی دهد ولی قابلیت تولید
دوبارۀ آن همیشه وجود دارد ،یعنی اطالعات آن به صورت مشخصاتی ریاضی ذخیره شده است که تخطی ناپذیراست .اما بعید
است که همۀ اطالعات آن به صورت ژنتیک به رمز درآمده باشد .برای تولید دوبارۀ یک پروتوسوچوس معتبر تاریخی ،باید
گشت و گذار خود را به فضاهای اطالعاتی ماورای فضای ژن توسعه دهیم .
)4*( .Protosuchus 19
Mesosuchian 11
)5*( . Jurassic .11
Bernissartia 11
Eusachian 13
upper jurassic 14
Deinosuchus 15
Phobosuchus 16
Ramphosuchus 17
pliocene 18
Pristichampsus 19
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حیات بدون ژن
در حین بازدید کوتاه از فضای کروکودیل ،تصویرهای روی جعبه های کیت ژن صورت ظاهری داشتند و همه
کروکودیل های ممکن طوری به نظر می آمدند انگار فقط شکل خارجی دارند .اگر دو جعبۀ مصور تصویر مشترکی داشتند
یکسان درنظر گرفته می شدند .اما ،توصیف ما از هموگلوبین کروکودیل نشان می دهد که تغییرا ت کوچک درساختار داخلی یک
موجود می تواند به اندازۀ تغییرات ساختمان ظاهری آن عمیق و حاد باشد .گرچه تصویر روی جعبه کیت ژن شکل ظاهری
موجود را نمایش می دهد ،ولی درمورد ترکیب داخی آن چیزی نمی گوید .نماد تصویر روی جعبه ها درواقع دو بعدی است .از
این گذشته  ،کروکودیلی که هموگلوبین انسانی داشته باشد از نظر ظاهری عینا مانند کروکودیلی با هموگلوبین کروکودیل یا
هموگلوبین اسکوبا ،به نظر خواهد رسید .وقتی که در فروشگاه فضای کروکودیل راه برویم وجذابیت آنرا خیلی کمتر از آن که
انتظار داشتیم بیابیم ،متوجه یکنواختی در بعد ساختمان داخلی آنها خواهیم شد .نه به این دلیل که تنوع ندارند ،چون یک به یک
جعبه های مصور کروکودیل ،همان قدر که فکر می کردیم سرگرم کننده اند ،ولی یکنواختی به خاطر فواصل طوالنی ایست که
مجبوریم بپیماییم تا عکس روی جعبه ها تغییر کند .برای مثال ،هنگام ورود به ناحیه داینوسوچوس در فضای کروکودیل،
میلیاردها کیت در راهروها هستند که عکس همه یکسان است .راهنمای مقتصد تور که در بروشورهای خود نوشته " :شانس
مادام العمر " برای سفر به فضای کروکودیل ،بی درنگ متوجه می شود که مسافران از ظاهر تکراری تصاویر خسته شده اند.
از این گذشته ،چه کسی برای ورود به نمایشگاهی هنری که همۀ تصاویرش یکسان است ،پول پرداخت می کند ؟ راهنما جلسه
ای با مدیران شرکت فضای کروکودیل تشکیل می دهد و پس از آن بازدیدی برای ما ترتیب داده می شود که نشان می دهد فقط
بخش کوچکی از کل جعبه ها تصویری متفاوت از بقیه دارند .بعد پیشنهاد می کنند که فضای کروکودیل را کاهش دهند و کیت
های تکراری را حذف کنند؛ ولی به خاطر سرمایه ای که باید هزینه شود،این پیشنهاد رد می شود .متصدی که مایل است کار
مهمی انجام دهد ،پیشنهاد میکند که ،برای اجتناب از نواحی تکراری ،مسافران را با اتوبوس از یک ناحیه به ناحیۀ دیگری در
فضای کروکودیل ببرد.او ،چون نقشۀ مخصوص نقشه بردارها را در اختیار دارد ،تضمین می کند که در هر سفر به فضای
کروکودیل بیش از ده هزار نوع کروکودیل را می توان بازدید کرد .در سفرهای قبلی اگر در یک گردش تنها بیش از  4نمونه
را می دیدید شانس می آوردید .بعد از اجرای یک برنامه تبلیغاتی ،تور جدید شروع می شود .بعد از مشاهدۀ فقط یک نمونه
ازیک کروکودیل خاص ،کرکره های اتوبوس پایین کشیده می شوند و چراغها خاموش می شوند واز بازدیدکنندگان با تازه ترین
فیلم ها پذیرایی می شود .هنگام رسیدن به ناحیۀ جدید ،کرکره ها باال کشیده می شوند تا نوع بعدی کروکودیل مشاهده شود ،و
از آن عکس و فیلم تهیه کنند .بعد از چند دقیقه دوباره کرکره ها پایین کشیده می شوند تا در نمایش فیلم وقفه ای نیفتد .در
اتوبوس ،برای کسانی که گرایش دانشگاهی دارند ،سخنرانی نمایشی کوتاهی تدارک دیده شده که در آن پروفسوری به بررسی
رفتارهای کروکودیل های بالقوه ای را که می توانستند در تاریخ تحقق یابند می پردازد .
در حقیقت ،همان طور که می دانیم ،جعبه های مصوری که ظاهراً یکسان به نظر می رسند ،در سطح زنجیره های دی
ان ا یکسان نیستند و تغییرات بسیاری را در ریخت داخلی نشان می دهند که بر ظاهر خارجی کروکودیل اثری ندارند .برای مثال
در قفسۀ تصویرهای کروکودیلوس نیلوتیکوس ،طیف کیت ژن های متفاوتی که تصویر یکسان دارند ،ممکن است شامل
کروکودیلی باشد که ژن هموگلوبین انسانی دارد .این کروکودیل که صفت انسانی دارد ،چون فاقد ژن هموگلوبین کروکودیل است،
بعید است که بتواند نفسش را بیشتر از  4دقیقه نگاهدارد و نتیجتا ً ممکن است قادر نباشد قربانیان آتی خود را غرق کند .کیت
دیگری ممکن است معرف کروکودیلی انسانی باشد که ژن هموگلوبین ندارد ولی به جای آن ،ذخیره میوگلوبینی معادل نهنگ
گوژپشت دارد .گر چه این کروکودیل ممکن است بتواند یک ساعت زیر آب بماند ،ولی بعید است که بتواند به اندازه کروکودیلی
که ژن هموگلوبین کروکودیل و نیز ژن های افزایش دهندۀ ذخیره میوگلوبین دارد ،زیر آب بماند .کیت کروکودیل دیگری ممکن
است که شامل یک ژن هموگلوبین باشد که پروتئین آن توانایی اتصال و تحویل اکسیژن را ندارد .ممکن است این کروکویل ها
فقط بتوانند نفس شان را به مدت چند ثانیه حبس کنند .اگر این موجودات زمانی به وجود آمده بودند احتماالً کروکودیل های نفس
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حیات بدون ژن
بریده نامیده می شدند .همۀ این کروکودیل های بالقوه ،با وجود تفاوت های شایان توجه در نحوۀ زندگی و توانایی زنده ماندن،
احتماآل ظاهر یکسانی دارند.
بنابراین ما برای اولین بار دلیلی پیدا کرده ایم که شک کنیم که آیا تصاویر روی جعبه های کیت ژن ،موجود مورد
ادعای خود را به درستی نمایش می دهند یا نه .اگر به شکل ظاهری کروکودیل کاری نداشته باشیم ،زنده ماندنش به این حقیقت
وابسته است که ساختمان داخلیش رابطۀ مهمی با آب دارد .اگر کروکودیل توان غرق کردن قربانی های بزرگ را نداشت ،ممکن
بود غالبا گرسنه باشد و گاهی از گرسنگی بمیرد .از این رو باید تغییرات قابل توجهی در ساختمان آن داخلی ایجاد می شد بدون
این که بر ریخت خارجی آن تاثیر بگذارد .بنابراین ،دو فسیل ظاهراً یکسان ممکن است موجودات کامالً متفاوتی را نمایش دهند.
اما ،تغییرات ساختمان داخلی یک موجود محدود به ژن هموگلوبین نیست .همه نواحی ژنوم ،چه رمزدار و چه فاقد رمز  ،جهش
پذیرند ،گرچه بیشتر جهش ها نه تاثیری در ساختمان داخلی دارند و نه در ساختمان خارجی  .برای تعیین تمام اثرات جهش الزم
بود فهرستی از تمام وجوه موجود جهش یابنده تهیه کنیم .این فهرست باید موارد زیر را در بر می گرفت  :ریخت شناسی
خارجی ،ریخت شناسی سلولی و زیر سلولی ،آناتومی (اندام شناسی ) ،فیزیولوژی ،بیوشیمی و آسیب شناسی و برخی چیزهای
دیگر.
ما دالیل بیشتری خواهیم داشت تا سوال کنیم که آیا تصویر روی جعبۀ کیت ژن می تواند نمادی از موجودی باشد که
توصیف می کند .اما ،فعالً جنبه دیگری از ساختمان داخلی را در نظر می گیریم که در ساختمان خارجی منعکس نمی شود .برای
انجام این کار ردیفی از کروکودیل های بالقوه را در ناحیۀ کروکودیلوس نیلوتیکوس از فضای کروکودیل فرض خواهیم کرد .با
وجود این که این کروکودیل ها با هم قطارهای خود یکسان به نظر می رسند وبه طور طبیعی ظرفیت غواصی زیر آب را دارند،
ولی یکی از این کروکودیل ها بسیار با دیگران متفاوت است ،چون مشکل بزرگی دارد.مشکلش این است که از آب می ترسد،
مخلص کالم این که از آب گریزان است .به خاطر این که بحث پیش برود ،فرض می کنیم که اکراه این کروکودیل از نزدیک شدن
به آب ،ناشی از این است که در ژن مفروض عالقه به آب این موجود ،یک جهش خاص رخ داده است .گر چه ممکن است که
آب-هراسی او را محترم بشماریم ولی این مسئله برای کروکودیل مرگ آور است .و به این دلیل به نظر می رسد که یک
کروکودیل آب-هراس را به سختی می تواتن یک کروکویل واقعی به شمار آورد .چون ،همان طور که قبالً دیده ایم حیات کنونی
کروکودیل ها بسیار با آب مرتبط است .گرچه کروکودیل ها از خوردن ماهی لذت می برند ولی حیوانات خاکزی بخش عمده ای از
غذای روزانۀ آنها را تشکیل می دهند .به این ترتیب ،رفتارهای مربوط به شکار ،متضمن این است که کروکودیل ها به آب عالقه
داشته باشند ،یا حداقل نسبت به آن بی تفاوت باشند.
حیلۀ مطلوب کروکودیل برای شکار،این است که به آرامی در سطح آب شناور می ماند به طوری که تقریبا ً از یک
کندۀ بی حرکت قابل تشخیص نیست .او سپس صبورانه منتظر می ماند تا جانوری شنا یا پرواز کند یا از کنار او بگذرد .بعضی
مواقع ممکن است در لبۀ آبشخور بدون حرکت منتظر بایستد تا طعمه اش پایین بیاید و آب بنوشد .اگر شکارموفقی داشته باشد،
ممکن است که با دم خود ضربه ای به جانور از همه جا بی خبر بزند و او را به داخل آب بکشد و زیر آب ساقطش کند.
کروکودیل آب-هراس نخواهد توانست با هیچیک از این استراتژی ها شکار کند .و اگر از شدت گرسنگی نمیرد مطمئنا ً اوالدی از
خودش باقی نمی گذارد ،چون جفت گیری کروکودیل ها منحصرا در آب صورت می گیرد.
سرهم کردن و ساختن پروتئین خیلی شبیه ساختن یک عمارت میکروسکپی است ،و جهش دادن ژن ،مثل تغییر یکی
از اجزاء نقشه معمار است .اهمیت تغییر به مکان آن بستگی دارد .فرض کنید مشغول ساختن برج ایفل هستیم .تغییر در بخشی
از نقشه که مربوط به اجزاء باالی برج است بعید است که برماهیت کلی ساختمان نهایی تاثیربگذارد .اما اصالح بخش
فونداسیون و یا ستون های حمال  ،منجر به سقوط برج به پایین و یا حداقل کجی آن خواهد شد .پروتئین ها ،نسبت به تغییرات
ساختاری بسیار حساسند .آمینواسیدهای خاص و یا بعضی از زنجیره های آنها که در موقعیت کلیدی استراتژیک قرار دارند
نقشی حیاتی در ساختن ساختار منحصر به فرد به پروتئین دارند .سایر زنجیره های آمینو اسیدها یا منظومه های آمینواسید در
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فضای سه بعدی با یکدیگرخوشه تشکیل می دهند وجایگاه های شناسایی 80مهم را می سازند .پروتئین ها واسطۀ بین اطالعات
ژنها و دنیای بیولوژیک هستند .آنها مانند ارز رایج جهانی هستند که در ساختمان حیات روی زمین استفاده می شوند .ساختار
پروتئین ها عملکرد آنها را معین می کند ویک تغییر خاص در ژن می تواند عمیقا ً بر ابعاد باالتر ساختمان پروتئین تاثیر بگذارد.
پروتئین ها از زنجیره های یک بعدی آمینو اسیدها ساخته شده اند که آمینو اسیدها نیز با زنجیره های یک بعدی ژن
مشخص می شوند .گرچه اصوالً زنجیره های آمینواسیدها می توانند خود را به طرق مختلف تنظیم کنند ،اما در حقیقت فقط دو
طرح بنیادی متفاوت را می پذیرند .این الگوهای دو بعدی به نام های مارپیچ آلفا و صفحه های بتا  81نامیده می شوند .مارپیچ
های آلفای منفرد و صفحه های بتا با بندهای کوتاه زنجیرۀ آمینو اسیدهای اصلی به هم متصل شده اند .تعداد این عناصر ،همراه
با ساختمان ثانویه پروتئین ،و شیوه به هم جفت شدن آنها ،توپولوژی نامیده می شود .اگر توپولوژی پروتئین ها کامالً تصادفی
می بود انتظار می رفت که مخلوط هایی از مارپیچ های آلفا و صفحه های بتا داشته باشند .اما به نظر می رسد که بیشتر پروتئین
ها دریکی از چهار دسته بندی زیر قرار بگیرند  :1عمد تا ً مارپیچ های آلفا  :2عمدتا ً صفحه های بتا : 8 ،ترکیب متناوبی از
مارپیج های آلفا و صفحه های بتا ،یا  :4ترکیبات مجزای مارپیچ های آلفا باهم و صفحه های بتا باهم .
زنجیرۀ اولیۀ پروتئین شامل همه اطالعات الزم برای تشخیص طرح های ابعاد باالتر ساختار پروتئین است  .کالً به
نظر می رسد که همۀ آمینواسیدها ترجیح می دهند در ساختارهای ثانویۀ معینی ظاهر شوند .اما درهر حال ،این رجحان طبیعی
می تواند توسط محیطی که در آن قرار می گیرند تغییرداده شود .برای مثال آمینواسیدهای والین ،ایزولیوسین ،ترئونین ،فنیل
آالنین ،تریروسین و تریپتوفان اغلب در صفحه های بتا یافت می شوند و به یک معنی برای بتا بودن زاده شده اند .از طرف
دیگر ،آالنین ،آسپارتات ،گلیسین و پرولین به ندرت در صفحه های بتا یافت می شوند .معذالک شواهد نشان می دهند که فقط
تعداد نسبتا ً کمی از آمینواسیدهای زنجیرۀ اصلی پروتئین ،درساخت الگوهای مراتب باالتر مشارکت عمده دارند .در واقع ،ظاهرا
مکان بسیاری از آمینواسیدها کامالً تصادفی است .ساختار زنجیره های اصلی طوری است که این تصور را در ما به وجود می
آورد که زنجیره هایی تصادفی هستند که در نواحی حیاتی اصالح شده اند تا "تا خوردگی " مرکزی ایجاد کنند .زنجیره ها را
بعداً می توان با تغییرات اضافی تزئین کرد ،و بعضی از آنها می توانند موتیف هایی ایجاد کنند که عملکرد نظارتی داشته باشند .
لین ریگان 82و همکارانش در دانشگاه ییل نشان داده اند که می توان پروتئینی را که اصوالً از صفحات بتا تشکیل یافته است،
با تغییر  %10آمینواسیدهای زنجیرۀ اصلی آن ،به پروتئینی تبدیل کرد که دارای 4مارپیچ آلفاست .مطالعات ساختاری نیز مثال
هایی از پروتئین هایی را فراهم آورده اند که خصوصیات زنجیرۀ اولیۀ آنها به هیچ عنوان بهتر از زنجیره هایی که به طور
تصادفی انتخاب می شوند نیست  ،ولی معذالک طرحهای نسبتا ً یکسانی از ابعاد باالتر را می پذیرند.
ترکیبات صفحات بتا و عناصر ساختمانی مارپیچ های آلفا ،می تواند خم شود ،به هم دوخته شود و یکی روی دیگری
تا شود تا طرحهایی در ابعاد باالتر

88

به وجود آورد .این معماری های سه بعدی به نام ساختار ثالث پروتئین شناخته می شوند.

در برخی موارد زنجیرهای آمینو اسیدها از نظر ساختاری ناهماهنگ به نظر می رسند و بین دو یا چند ساختمان ثالث متناوب
نوسان می کنند .برخی از پروتئین ها از بیش از یک زنجیرۀ سه بعدی آمینو اسید تاخورده ترکیب شده اند .به عنوان مثال
هموگلوبین از سرهم شدن  4زیر واحد مجزا ترکیب یافته است .ترتیب چفت شدن هر یک از این  4زیرواحد در ساختارهای ثالث
زیرواحدهای دیگر نیز ،سطح دیگری از پیچیدگی را تولید می کنند که ساختار (مرتبه) چهارم نامیده می شود.
بعضی از پروتئین ها ساختار معماری ثالث یکسانی دارند ولی در توپولوژی

8

متفاوت هستند .وجود تفاوت های

توپولوژیک نشان می دهد که توپولوژی پروتئین ها بهینه سازی شده است .در عین این که سازمان توپولوژیک متفاوت عناصر
)6*(. recognition site 31
)7*( .Beta sheets 31
Lynne Regan 31
 33بیش از سه بعد
 34جای شناسی ،مکان شناسی
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ساختارهای آلفا و بتا به طور یکسان درفضای سه بعدی پراکنده شده اند  ،احتماالً تاخوردگی پروتئین را کارآمد تر می کنند و به
این ترتیب اجازه می دهند طرحی فضایی ازمرتبه باالترایجاد شود .سیر تکامل ممکن است که توپولوژی های متفاوتی را بر پایۀ
کارآیی نسبی تاخوردگی آنها انتخاب کرده باشد .هم چنین احتمال دارد که توپولوژی هایی را انتخاب کرده باشد که کمترین
محدودیت را بر معماری های بالقوه ای که در آینده به وجود می آیند تحمیل کند .این توپولوژی انعطاف پذیر تضمین می کند که
تاخوردگی های بالقوه به حداکثر ممکن برسند.
در غیاب مواد شیمیایی که ساختار را اصالح می کنند و با دانستن اطالعات کافی در بارۀ محیطی که قراراست پروتئین
در آن یافت شود،اساسا ً باید بتوان طرح های ابعاد باالتر پروتئین را از زنجیره اولیه استنتاج یا محاسبه کرد .از این رو
متخصصینی که می توانند ساختارها را پیش بینی کنند پی می برند که بسیاری از ساختارهایی که آنها پیش بینی کرده بودند به
خوبی با ساختارهایی که به طور تجربی مشخص شده اند مطابقت دارند .درحال حاضر الگوریتم های قدرتمندی وجود دارند که
قادرند طبیعت تاخوردگی احتمالی تولید شده توسط زنجیرۀ اولیه را به دقت پیش بینی کنند .این الگوریتم ها و قوانین تاخوردگی
مربوط به پروتئین ها که تا کنون فقط بخشی از آن شناخته شده است ،نهایتا ً باید اجازه دهد که تاخوردگی پروتئینها با استفاده از
اصول اولیه به دقت پیش بینی و طراحی شوند .اما ،در مورد برخی از پروتئین ها ،الزم است که از مساعدت پروتئین های
متخصص مراقب

8

و آنزیم های تاکننده برای تسهیل تاخوردگی صحیح استفاده کرد .سایر پروتئین ها به درستی در متن

پروتئینی که با آن ترکیبی دائمی می سازند تا می خورند .
مشاهده کردیم که چگونه طرح های سطح باالتر مولکول هموگلوبین به آن اجازه می دهد مانند ریز دستگاه ها عمل
کند .اما ،ساختمان مرتبه چهارم بیشترین مشارکت را در پیچیدگی الزم برای تولید آناتومی اصلی دستگاه دارد .روشی که درآن
زیرواحد ساختمانی مرتبه سوم هموگلوبین می چرخند و روی یکدیگر می لغزند و به این ترتیب ساختارهای مرتبه چهارم
متفاوتی را می سازند ،تاثیری حیاتی بر پیوند یا شکند (گسست ) ملکول های اکسیژن در چهار جایگاه اتصال که در شکاف هایی
نزدیک سطح خارجی پروتئین مستقر هستند ،دارد .پس چگونه کروکودیل قادر است عمل دستگاه هموگلوبین را که منتقل کنندۀ
اکسیژن است  ،تنظیم و تعدیل کند و عملکرد آن را تا ا ندازه ای بهبود بخشد؟
جهش های ژن هموگلوبین کروکودیل فقط دوازده آمینو اسیدی را که درفصل مشترک دو زیرواحد آن قراردارند ،تغییر
می دهد ،و یک جایگاه اتصال بی کربنات می سازد .زمانی که کروکودیل با آرواره های قالب شده دور شکار خود ،به زیر آب
می رود ،یون های بی کربنات درخون او انباشته می شوند .وقتی که یون های بی کربنات به نقاط تنظیم کننده متصل می شوند،
تغییری را در ساختار مرتبۀ چهارم آن ایجاد می کنند که موجب می شود اکسیژنی بیش از حد نرمال تحویل داده شود .این سازو
کار به مولکول های هموگلوبین منفرد اجازه می دهد که تارو پود دنیای خارج را حس کنند و به آن پاسخ دهند .از این رو نقاط
پیوند بی کربنات مانند حسگر اکسیژن عمل می کنند که می تواند دستگاه هموگلوبین را از وضعیت نرمال به وضعیت مضیقۀ
اکسیژن ،انتقال دهد .کنش -از -راه دور بین دو نقطۀ فضایی مجزا در یک پروتئین ،مثالً بین یک جایگاه اتصال بی کربنات و
چهار "هم " یا بین هر "هم " جدا با سه هم دیگر ،برهم کنش الوستریک  8نامیده می شود .ایجاد اثر الوستریک درهموگلوبین
کروکودیل نیل به او اجازه داده است که در رفتار خود ،گامهای بلندی به خطۀ ممنوع قبلی بردارد .این عمل فقط با انجام
اصالحات کمی در ژن هموگلوبین کروکودیل ممکن شده است .ایجاد اثر الوستریک به روش مقتصدانه ،نشان دهندۀ قدرت طبیعت
است در یافتن راه حل های برازنده و اقتصادی جهت برطرف کردن مشکالتی که رام نشدنی می نمایند.
موفقیت تشکیل خود به خود ساختارهای بیولوژیک بر قابلیت انعطاف و قابلیت تکامل آنها متکی است .ممکن است
چنین به نظر برسد که پروتئین ها آمادۀ تغییرند و از میان بقیۀ عناصر ،به خاطر ساختار شکل پذیر و تلون مزاج شان انتخاب
شده اند .بنابراین برای موفقیت درتاریخ عناصری ساختمانی الزمند که نه فقط برای عملکرد کنونی بهینه شده باشند ،بلکه
 Chaperone 35مراقب مولکولی)8*( .
 Allosteric 36دگر ریختار)9*( .
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قابلیت تغییر در آینده را نیز داشته باشند .به نظر می رسد که طبیعت برای انجام چنین تغییر شکل هایی ،به موجودات اجازه می
دهد که در فضای کلیۀ مکانهای گذران زندگی که آن را فضای کنام (طاقچه)  88خواهیم نامید گامهای بلند بردارند ،و در
فضای ژن و فضای زنجیرۀ آمینو اسید و فضای مقررات ژن  ،پاورچین قدم بردارند .
برای نشان دادن این که راه حل الوستریک طبیعت برای تجهیز هموگلوبین با یک خاصیت جدید ،به منظور اصالح
آن،عملی اقتصادی است ،می توان آن را با راه حل دیگری برای همان منظور مقایسه کرد .به این منظور نیاز به مهندسی
مصنوعی هموگلوبین داریم ،یعنی باید اجازه دهیم که هموگلوبین به جای این که ساختمانش را به انتخاب خود تغییردهد ،با
دستورالعمل ما تغییر دهد ،و به جای این که ساختار اصالح شده اش را با ساختن مخزنی از متغیرهای تصادفی وسپس انتخاب
آنهایی که خود را بهتر برای بقا وفق داده اند ،تکمیل کند ،آن را دوباره با استفاده از اصول اولیه طراحی کند .گرچه انتخاب
تنوعات در یک زمینه تاریخی ،از دانشی که درطی میلیونها سال تجربۀ قبلی جمع آوری شده ،بهره می برد ،ولی طراحی مجدد
از اصول اولیه این چنین نیست .راه حل طراحی مجدد به شرطی می تواند موفق باشد که معیار های زیر را در نظر داشته باشد
:تعداد تغییرات ژنتیک الزم برای اجرای آن ،سرعت انجام تغییر ،اندازه ای که آن راه حل نیازمندی های پیچیدۀ مختلف را
برآورده می کند ،و کارائی و قابلیت انعطاف نسبی آن.
اکنون اجازه دهید خودمان را به

درون سلطنت خیالی پادشاه کروکودیل های خشکی بیافکنیم .پادشاه

پریستیکامپسوس خسته است .خسته از خشکی و احساس زمین سخت زیر سم های خود ،و خسته از دوستان زمینی اش .واقعا
دلش می خواهد بتواند مانند ماهی شنا کند .البته او نمی خواهد کامالً زندگی روی خشکی را از دست بدهد ولی به نحو دائم
التزایدی بی قرار است.چقدر آرزو دارد که عمق رودخانه ها را جستجو کند ،گربه ماهی ها را دنبال کند و در تابستان در آبهای
خنک و تاریک باتالقها غوطه ور شود .درحالی که عمر خود را با ورزش های مورد عالقه اش مانند شکار و مثله کردن سپری
می کند  ،ممکن است بقیه سالهای آن را برای این قصیده زیر آبی صرف کند .لمیده بر تخت با لباسی بنفش ،معمار دربار،
کروتوپوس را که " پا گنده "می خواندش ،فرا می خواند .کروتو پوس سرمهندس ژنتیک اوست ،صنعتگر و طراح معتبر.
کروتوپوس که با تواضع در حضور شاه ایستاده است ،وقتی مورد خطاب قرار میگیرد با احترام چشمانش را بر می گرداند.
شاه می خواند :
"پولم تمام شده و وقتم هم تمام شده،
ولی بسیار دوست دارم که برای ناهار
آن ماهی نقره ای کوچک براق را بخورم
که بدون شک غذایی کامل است "
معمار عالقمند به نظر می رسد.شاه به طور خالصه ادامه می دهد
"سه روز فرصت داری و مبلغی کم
تا بزرگترین آرزوی مرا بر آورده سازی ،که گونه ای کروکو ماهی باشم
کافی است بگویم،اگر شکست بخوری
دندانها و قپه هایت را به چهار میخ می کشم".
کروتو پوس در حالی که چاپلوسانه لند لندی کروکودیالنه می کند عقب می کشد و سم هایش ناشیانه روی قالی قرمز
سر می خورد .تقریبا ً تخت پادشاهی را ترک کرده است که شاه می ایستد و نسبتا ً با تهدید می افزاید "مهم تر از همه این که
کارآمد باشد ".کروتو پوس تعظیمی کروکودیالنه می کند و ازدروازۀ هاللی عقب عقب بیرون می رود ودر اعماق کاخ ناپدید می
شود.
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و اکنون کروتوپوس با یک پارادوکس مواجه است  .شاه می خواهد شنا کند ،شاه می خواهد ماهی شکار کند ،شاه می
خواهد نوعی کروکودیل -ماهی باشد .اما شاه عجله دارد و می خواهد کم خرج کند .کروتوپوس روی تختۀ طراحی اش مشغول
کار می شود .در حالی که کامالً به عظمت کار خود و محدودیت های زمانی و مالی اش واقف است ،تشخیص می دهد که تنها
شانس او این است که روی یکی از عناصر دستگاه سوخت وساز پادشاه متمرکز شود یعنی پروتئینی که توسط یک ژن به رمز
در آمده است .کروتوپوس به فکرهموگلوبین می افتد ولی می داند که پادشاه دمدمی مزاج است .گرچه امروز به شکار گربه
ماهی رودخانه قانع است ولی فردا به راحتی به این نتیجه می رسد که گربه ماهی ها خسته کنننده اند و او واقعا ً دلش می خواهد
که در ژرفای دریاها به شکار بپردازد .اگر کروتوپوس طرح خود را بر شکار گربه ماهی متمرکز کند ،یک ساعت زیر آب ماندن
کفایت می کند .از طرف دیگر ماهیگیری در اعماق دریا موضوع کامالً متفاوتی است و بدون داشتن نگاه نافذ و سرعت پنگوئن،
به سه ساعت زیر آب ماندن نیاز خواهد داشت .بنا براین مسئلۀ مهم استفادۀ شاه از زبان ایهام است ،یعنی به جای دستورالعمل
های مستقیم و شفاف ،ابیات رازآلود کروکودیل ( کالریج)
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شاعر را ترجیح می دهد .از این گذشته طراحی هموگلوبین شاه،

فقط یکی از چندین راه حل جایگزین است ،که هر کدام از این راه حل ها باید با توجه به صرفه جویی نسبی ،راحتی انجام کار
و عواقب احتمالی شان بررسی شوند .که موجودی الیق و صالح است با دانستن ضعف شاه ،فهرستی از صفاتی را که پروتئین
جدید باید ترکیب کند تهیه می کند .
کروتوپوس،به خاطر محدودیت های ذکر شده ،بر خالف معمول تصمیم می گیرد که از مالحظات زیبایی شناسی و هنر
صرف نظر کند .بنابراین گرچه او به امروزی بودن و شجاعت مشهور است،همچنین قادر به سنت شکنی است و اظهاراتش قابل
اعتماد است ،ولی اکنون باید همه این موارد را کنار بگذارد .باید عملگرا و دقیق باشد و به دنبال کارایی وسودمندی باشد.
تغییراتی که می تواند اعمال کند محدود است ،چون ،اصالح ،اضافه و یا کم کردن هر کدام از باز ها در ژن مستلزم مخارجی
است .به هر حال مهم ترین مسئله این است که ،پروتئین جدید باید نسبت به هموگلوبین کروکودیلی فعلی قادر به ذخیره و
تحویل اکسیژن بیشتری باشد .
اما ،متاسفانه راه حلی که در کوتاه مدت مقرون به صرفه و سودمند است ،ممکن است در دراز مدت غیر اقتصادی
باشد .اگر کروتو پوس قادر بود عملکرد هموگلوبین کروکودیل وحشی را بهتر کند ،می توانست کارکرد آنرا درست به اندازه ای
که شاه برای زندگی در چکامه آبی اش الزم دارد،اصالح کند  .چه خوب بود اگر می توانست این کار را با هزینۀ نسبتا ً کمی
انجام دهد .اگر کروتوپوس مثل سیاستمدارغرغرویی عمل کند که موانع به ارث رسیده از پیشینیانش را وصله کاری می کند و
حریصانه به دنبال فواید کوتاه مدت است ،ممکن است مشمول الطاف ملوکانه شود .ولی با این کار ،ناخواسته مانع این می شود
که شاه در آینده بتواند به سهولت خودش را مهندسی کند .چرا شاه به ماهیگیری در آبهای عمیق عالقه پیدا کرد؟ آیا احتمال
دارد او نتواند با هیچ روشی سه ساعت کارایی هموگلوبین برای شاه فراهم کند ،تا او بتواند به ماهیگیری درعمق آب سرگرم
باشد.
بنا براین ،گرچه وررفتن باهموگلوبین می توانست در کوتاه مدت سودمند باشد ولی ممکن بود توانایی آن برای این
کار محدود باشد .و وقتی که کروتوپوس یا هریک از اخالفش تا نهایت پیش می رفتند ،ممکن بود روزی مجبور شوند عقب گرد
کنند و پروتئین انتقال دهندۀ اکسیژن را از ابتدا طراحی کنند .این کار هم گران و هم شدیدا خسته کننده بود .به خصوص اگر قرار
بود که مسئولیت آن را به گردن او بیاندازند .اگر طراحی او به بن بست منتهی می شد ،این مسئله به شهرتش هم صدمه می زد.
کروتوپوس دلش نمی خواست که درتاریخ از او به عنوان طراحی یاد شود که نمی توانست تشخیص دهد هموگلوبین قطعه ای از
مد افتاده و ناقص از دستگاه است .نه ،او کروتوپوس بود .بصیر و خالق ،و طراحی بود که به جای دنباله روی از مد ،خودش
مد را بوجود می آورد .طراحی بزرگ با طرحهایی عظیم .و طرحهای کروتوپوس برای تداوم داشتن به وجود می آمدند .
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جزئیات طرح کروتوگلوبین فقط دو روز بعد به شکلی مناسب ،در خواب به ذهن کروتوپوس متبادرشد .در خواب دید
که ماری به دمش ضربه می زند و وقتی که بیدار شد تشخیص داد که هر یک از زیرواحدهای کروتوگلوبین باید به شکل C
دربیاید و اکسیژن ها منظم در مرکز آن قرار گیرند .بله من عمداً از عبارت جمع استفاده کردم و گفتم اکسیژن ها .برای این که
هر زیرواحد کروتوگلوبین قادر بود نه فقط یک میوگلوبین شبیه مولکول اکسیژن را ،بلکه دوتا از آنها را درخود جای دهد .زیرا
کروتوگلوبین به جای  4زیر واحد از هفت زیرواحد مستقل ترکیب شده بود و ظرفیت تحویل  14ملکول اکسیژن را داشت .یک
مولکول برای هر یک از حروف نام شاه .کروتوپوس وقتی که نقشه ها را روی میز می انداخت با خودش خندید و گفت ":
پروتئینی بزرگ برای طراحی بزرگ ،که قادراست اکسیژن کافی برای حداقل  4ساعت زیر آب غوطه زدن تهیه کند " .و شاهکار
اصلی او ،که معرف ساختار نبوغ او بود؟ کروتوگلوبین به جای این که مثل معماری هموگلوبین به روش الوستریک ،فقط بین
وضعیت  Tو  Rجا به جا شود ،سومین انتقال الوستریک یا وضعیت  Cرا نیز در نظر می گیرد .کروتوگلوبین،هنگام انتقال
از قوارۀ  Tبه قوارۀ  ،Cمی تواند همۀ  14ملکول اکسیژن را تحویل بافت های نیازمند بدهد.
برای کروتوپوس ،سفر از اتاق خود به کاخ کامالً خاطره انگیز بود .به نظر می رسید که حتی پرندگان به خاطر ابداع
جدید و زیبای او با شادی آواز می خوانند .در حقیقت به نظر می رسید که تمام جهان فریاد مدح بی حد و حصر سرداده است".
کروتوپوس ،بزرگترین طراحی که جهان تا کنون به خود دیده است " .کروتوپوس،در حالی که دشت و صحرا ناپدید می شد از
پنجرۀ کالسکه به بیرون نگاه می کرد.او در صندلی مخملش فرو رفت و چشمانش را بست .نزد خود ،همۀ همه فن حریفان جهان
را تحقیر می کرد ،طراحان کوته فکری که به قراردادها می چسبیدند .حقه بازها و کارشناسانی که راه حل هایشان را از تاریخ
می دزدیدند .چقدر آسان می توانستند راه حل میوگلوبین را از اسناد مهر شده بربایند و یا ترکیبی از هموگلوبین /میوگلوبین
بسازند .ولی ساختن فرمی نو در اقدامی شجاعانه ،با استفاده از استعداد و ژرف اندیشی فکر محض ؛ فقط می تواند ازشناخت و
درک عمیق و مفصل ساختمان طبیعت ناشی شود .این کار به مشارکت و همدلی با همۀ پیچ و مهره های هستی نیاز دارد .این
نوع بصیرت فقط به افراد کمی دست داده است واز کنار بسیاری افراد دیگر بدون این که اثری روی آنها بگذارد گذشته است.
باید باور کنیم که به او ،یعنی به کروتوپوس ،فرزند فروتن ماهیگیر ،یک چنین توانایی اعطا شده است.
دلیجان ایستاد ،دروازه های کاخ روی پاشنه چرخیدند و کروتوپوس به زیر آمد .پوشیده در مخمل سبز و کالهی سرخ
و ارغوانی به درون اتاق پادشاه خرامید .کروتوپوس پوزخندی کروکودیلی زد .تصاویری ازترفیع گرفتن ،هدایای فراوان و
مداهنه در سرش شناور شد .شاه چگونه او را خواهد ستود؟ آقای کروتو پوس ،وارد شوید! جمعیت چگونه هورا خواهند کشید
و گیالس هایشان را با تحسینی پرشور باال خواهند برد .به سالمتی کروتوپوس ،بزرگترین معماری که جهان تاکنون به خود دیده
است.ایستاد ،ودر حالی که سم هایش به سنگینی روی کف مرمرین کوبیده می شد تعظیمی کروکودیالنه نمود.
در حالی که دندانهای بسته اش قرچ و قروچ می کرد و چشمهای زردش به اطراف اتاق می پرید ،با لحنی شیوا و
فصیح گفت ":اعلیحضرت ،اعلیحضرت همایونی بزرگوار"  .شاه نزدیک تخت گام بر می داشت و به نظر می آمد که فکرش
مشغول است .کروتو پوس صدای خود را بلند کرد".من خبر های خوبی آورده ام .خبرهای حقیقتا ً خیلی خوب " .شاه بی صبرانه
نگریست و با خودش زیر لب زمزمه ای کرد و با شتاب چیزی روی یک تکه کاغذ نوشت .کروتوپوس باچاپلوسی ادامه داد و
خروشید "آقا ،حضرت اجل " " ،اجازه دارم که برای اولین بار در تاریخ کروکودیل ها ،اعلیحضرت ،کروتوگلوبین را معرفی
کنم ،پادشاها،اعلیحضرت ،شما به مخترع آن التفات خواهید فرمود .که البته اعلیحضرتا،کسی نیست جز خدمتکار حقیر و مطیع و
وفادار شخص شما ،یعنی کروتوپوس .البته این طرحی جدید است .و اگر جنابعالی فقط وقت کمی را در اختیار من می گذاشتید،
اعلیحضرتا ،من می توانستم طرز کار آن را توضیح بدهم .ولی در این هنگام شاه به سرعت به خواب رفته بود و چنان که به
نظر می رسید آنقدر زنده نمی ماند که حتی جزئیات کامل طرح کروتوگلوبین را بشنود.
اخبار ناسالمتی پادشاه روز بعد ،صبح زود رسید .شایع بود که رنگ پریده و کم نفس است و سردردهای وحشتناک
دارد .دو روز بعد نورهایی را می دید که چشمک می زدند و از ضعف در ناحیۀ دم خود شکایت داشت و روز سوم مرد .ملکه
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ساماته اولین کسی بود که اظهار داشت ،ممکن است مرگ نابهنگام پادشاه و عوض کردن ژن هموگلوبین او با ژن کروتوگلوبین
به نحوی با یکدیگر مرتبط بوده باشند.این مسئله بعدا توسط فیزیکدان های دربار تایید شد ،و آنها تشخیص دادند که فشار خون
باال و ناگهانی عامل تسریع مرگ او بوده است .آزمایشات بعدی نشان دادند که کروتوگلوبین بر خالف هموگلوبین ،قادر به اتصال
اکسید نیتریک ،یعنی ماده ای شیمیایی که برای تنظیم فشار خون حیاتی است ،نمی باشد .کروتوپوس ،با تمرکز صرف بر روی
خاصیت انتقال اکسیژن هموگلوبین و بهینه سازی آن ،فراموش کرده بود که هموگلوبین بیش از یک عملکرد سودمند دارد.
بیچاره پریستیکامپسوس .به هرحال سرنوشت او این نبود که کروکوماهی بشود.
از این لحظه همه چیز به سرعت تغییر کرد وملکه ساماته کروتوپوس را به مرگ محکوم کرد .محاکمۀ کروتوپوس
توسط دادگاه عالی کروکودیل ها ،رویدادی تاسف بار بود .قاضی لینوس زمانی که گفت "لطفا متهم قیام کند" جدی به نظر می
رسید .صداها و فریادهای "عدالت برای شاه " و "کروتوپوس پادشاه را کشته است " ،فضای دادگاه را انباشته بود.قاضی در
هنگام نتیجه گیری گفت که همانا طبیعت معماری بهتر از کروتوپوس بوده است.او اضافه کرد که کروتوپوس طرۀ طالیی تاریخ
را پاره کرده است و نقش هستی کروکودیل را دست کاری کرده است .انبوه مردم درخیابانها برای تماشای کروتوپوس فلک زده
که با زنجیر کشیده می شد و سم هایش حتی ناهنجارتر از قبل به زمین کوبیده می شد ،به صف ایستادند .او روی نوک قله کوهی
قرارداده شد و تا صبح توسط گرگها تکه تکه شد .کروتوپوس در راه دگرگون کردن پادشاه ،ناخواسته ،نابودی خودش را ترسیم
کرده بود.
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توضیحات فصل سوم
 -1جایگاه اتصال Binding site
در بیوشیمی جایگاه اتصال ناحیه ای است روی پروتئین ،دی ان ا یا آر ان ا که مولکول های مشخص دیگر و یون ها
در زمینه ای به نام لیگاند یا به طور مشخص پروتئین های لیگاند یک اتصال شیمیایی را تشکیل می دهند.
 -2شاه پنگوئن King Penguin
ازنظر بزرگی دومین گونه پنگوئن هاست که حدود  91سانتیمتر قد دارد و وزنش حدود  11تا  16کیلوگرم است.
 -8تریاس پسین Late Triassic
دوره تریاس دومین دوره از دوران مزوزوئیک که در حدود  199٫6-151میلیون سال پیش بوده است و با  41میلیون
سال کوتاهترین دوره در دوران مزوزوئیک است.نام این دوره اولین بار در سال ( 1834میالدی) و توسط دانشمندی
در آلمان بکار گرفته شد.سبب نامگذاری این دوره به تریاس این است که رسوبات این دوره از سه قسمت کامالً مشخص
به نام های کوپر ،موشل کاک و بونت ساندشتین تشکیل شده است که به ترتیب بخش باالیی ،میانی و زیرین را تشکیل
میدهند .این

دوره

به

سه

قسمت

پیشین،

میانه

و

پسین

تقسیم

گشته

است.

دهنده این گرما نیز ترکهای گلی
در دوره تریاس آب و هوا بسیار گرم بوده است و بیابانها گسترش یافتند.دالیل نشان
ٔ
در رسوبات ،رسوباتی چون نمک و گچ که از حاصل از تبخیر هستند و اکسید شدن فلزات و مواردی دیگر هستند.در
میان تنوع زیستی در این دوراه بیمهرگانی مثل نوعی آمونیت و همچنین خزندگان بسیار فراوان شدند.با وجود آب و
هوای خشک ،سرخس و درخت آروکاریاس در خشکی و جلبک در دریا نیز از گیاهان متداول آن دوره هستند.همچنین
اولین حشره و اولین پستاندار در این دوره بوجود آمدند.در این دوره خشکی بزرگ پانگها به دو خشکی بزرگ یعنی
گندوانا و لوراسیا تقسیم شد.
 -4پروتوسوچوس Protosuchus
طبقه ای از کروکودیل ها بود که در در دوره ژوراسیک پسین زندگی می کردند.این اسم به معنی اولین کروکودیل
است و جزو اولین کروکودیل هایی است که به وضوح به شکل کروکودیل قابل شناسایی هستند.در حدود یک متر طول
داست و حدود  41کیلوگرم وزن.
 -ژوراسیک Late Jurassic
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ژوراسیک یکی از دورههای زمینشناسی در دوران میانهزیستی است .طول زمانی این دوره به 199٫6-145٫5
میلیون سال پیش برمیگردد و به سه دوره ژوراسیک پسین ،میانی و پیشین تقسیم میشود و نام خود را از کوههای
ژورا در آلپ گرفته است.اولین پرندگان در این دوره بوجود آمدند.همچنین مهرهداران نیز مانند ماهی و دایناسور و...
در این دوره فراوان بودند.اولین قورباغه مانند قورباغههای امروزی در این دوره ظهور کرد و وجود این میزان تنوع
زیستی نشان از هوای معتدل این دوره است .از لحاظ جغرافیایی نیز این دوره تغییر چندانی نسبت به دوره قبل از خود
نکرد.

 -1جایگاه شناسایی یا زنجیره شناسایی

شناسایی یک موتیف پروتئین اتصال دی ان ا که گاهی به عنوان جایگاه شناسایی از آن نام برده می شود ،که
زنجیره
ِ
مشخصات اتصال آن را نشان می دهد به زنجیرۀ دی ان ا ای اشاره می کند که دامنه مشخصی دارد .زنجیره شناسایی
از دوسر متقارن است.

 -7صفحه های بتا Beta sheet
صفحه های بتا که همچنین صفحه های چین خوردۀ بتا هم نامیده می شوند شکل دوم ساختمان ثانوی عادی پروتئین ها
هستند.شکل اول مارپیچ (حلزون ) آلفا نام دارد که شامل رشته های بتا است که به طور عرضی توسط سه پیوند
هیدروژن یا بیشتربه یکدیگر متصل هستند که تشکیل یک صفحه تابیدۀ چین خورده را می دهد.
 -3مولکول های مراقب )Chaperone (protein
در بیولوژی مولکولی مراقب ها پروتئین هایی هستند که به تاخوردگی کوواالنسی یا باز شدن آن کمک می کنند یا به
سرهم شدن و یا از هم بازشدن سایر ساختارهای ماکرومولکولی،ولی وقتی که این ساختارها پس از انجام کارهای
مربوط به تاخوردگی یا مونتاژ ،مشغول انجام فعالیت های عادی بیولوژیک هستند ،در این ساختارها رخ نمی دهند.
.
 -9دگرریختار allosteric
وابسته به پروتئین هایي كه عمل اصلي آنها توسط یك مولكول كوچك دگرگون مي شود-
دگرریختاری یا آلوستریسم از مفاهیم بیوشیمی است.

صفحه  66از 161

حیات بدون ژن
آنزیمهای دگرریختار آنزیمهایی هستند که عالوه بر جایگاه ویژه اتصال زیرالیه (سوبسترا) ،جایگاهی برای اتصال
مولکولهایی دارند که میزان واکنش آنزیم را افزایش یا کاهش میدهند.
آنزیمهای دگرریختار دارای تفاوتهایی با آنزیمهای سادهاند:


آنزیمهای دگرریختار به صورت بسپار پپتیدی هستند یعنی همیشه بیش از  1زنجیرهٔ پپتیدی در ساختمانشان
وجود دارد در حالی که آنزیمهای ساده فقط دارای یک زنجیرهٔ پپتیدیاند.



آنزیمهای دگرریختار هم جایگاه ساده دارند هم جایگاه ناظم دارند اما آنزیمهای ساده فقط جایگاه ساده دارند.
(فقط دارای یک جایگاه فعال هستند).
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4
بازدیدی از دریای اطالعات
در آغاز احتماالت ریاضی وجود داشت .پانزده میلیارد سال پیش در اولین لحظات تکوین کائنات دریایی عمیق با
بینهایت بعد ،از نیستی سر برآورد .آبهای رنگ پریدۀ آن  ،سبز و آبی فیروزه ای ،درخشیده در نور ناموجود خورشیدی
ناموجود ،توسط مهتاب ناموجود ماهی ناموجود سرد شدند .و در عمیق ترین ژرفای آن ،نظم از آشوب متبلور شد .اگر چه
دریای اطالعت دریایی غریب بود .غریب به این دلیل که عاری از مکان بود ،آبکی ولی در عین حال ناتوان از این که کسی را
خیس کند .دریایی که شخص می توانست عمری را در جستجوی آن صرف کند ،ولی هرگز یافت نمی شد .دریایی که همزمان همه
جا بود ولی هیچ جا نبود .دریایی که عریان بود و عاری از شکل .دریایی حقیقتا ًعجیب.
دنیا را تا انتها جستجو کنید،عمیق ترین غارها ،انبوه ترین جنگل ها ،دورترین سرزمین ها ،کهکشان های دور را کندو
کاو کنید .ولی این دریا ،گریزان مانند ببر ،با الیه های نرم نهفته در کف جنگل ،اسارت را به چالش می طلبد .ولی با وجود این
چقدر عجیب است که در دریایی چنین بی تکلف  ،چنین مبهم و نامفهوم ،قابلیت همه چیز نهفته است .زیرا درون این دریا نه
تنها تو و من ،نه فقط امروز یا دیروز بلکه همه چیز و همه روزهایی که زمانی بوده اند ،هستند یا خواهند بود ،قرار دارد.
نبردها و ارتش ها ،پیروزها و مغلوب ها ،شیرین ترین اصوات و تلخ ترین اشک ها .موجوداتی چنان غریب که به سختی می
توان آنها را در تصور آورد و حوادثی چنان شگفت آور که قابل درک نیستند.
دریای اطالعات دریایی فرضی است .دریایی انتزاعی و با این حال ،دورنمای ریاضی آن به اندازۀ مناظری که بر
حسب اتفاق در آلپ سویس یا در کانال های ونیز و یا در خیابانهای پاریس می بینیم ،حقیقی است .این مناظر به اندازۀ میدان
پیکادلی یا ترافالگار واقعی هستند و نیش های ریاضی موجودات درنده خوی آن به اندازۀ زهر سمی ترین مارها کشنده است .در
فصل بعد واقعیت فیزیکی و ملموس این منظره های ریاضی و انتزاعی را با پژوهش قاعده مند برخی نواحی از گسترۀ بیکران
آنها نشان خواهیم داد .اما ،این کار با کاوش طبیعی و تاریخی حاصل نمی شود ،بلکه با استفاده ازکاوش های مصنوعی و
غیرتاریخی و ترسیم دورنما انجام می شود .ولی وجود واقعی دریای اطالعات ،هرگونه که باشد ،حقیقی یا تخیلی ،محل توجه
کنونی ما نیست .در واقع باعث شرمندگی است اگر اجازه دهیم که اختالف نظر درمورد وجود یا عدم دریای اطالعات ،حواس ما
را از موضوعات مهم تر پرت کند .نتیجتا ً ما در بیشتر بخش های آینده ،خود را به بررسی معنای دقیق مفهوم دریای اطالعات
محدود خواهیم کرد.
اما ،قبل از پیشروی بیشتر ،باید توضیح دهیم که منظورما از اصطالح دریای اطالعات چیست ؟ در یکی از فصل

های قبلی درمورد فضایی فرضی صحبت کردیم که آن را فضای ژن ،فضای زنجیره های دی ان ا یا به طور مختصر فضای
دی ان ا نامیدیم .ارزش فضای دی ان ا در این است که اجازه می دهد مجموعۀ کامل مشخصات ژنتیک همه موجودات زندۀ
ممکن را که داده های بنیادی آنها در دی ان ا به رمز در می آید ،شرح دهیم .ضمنا ً تاکید کردیم که مشخصات مربوط به ساخت
یک موجود بالقوه که در ریزدستورالعمل های دی ان ا وجود دارد ،برای توصیف کامل موجود کافی نیست .در حقیقت گرچه
برنامه های نوشته شده در دی ان ا برای ساخت موجود زنده  ،داده های بنیادی ضروری آن موجود را رمزدار می کند ،ولی
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قسمت قابل توجهی از اطالعات موجودات پیچیده ،در سطوح فراژنی

1

فراهم می شود .این سطوح شامل رشد ،آموزش و در

بعضی موارد فرهنگ می شود .اگر تصمیم داشتیم توصیف کاملی از موجودی پیچیده را فرمول بندی کنیم الزم بود که اطالعات
ذخیره شده در هر یک از سطوح مناسب ،هم در سطح ژن و هم در سطح فراژنی را مشخص کنیم .گرچه بخش های مختلف
اطالعات موجودات به زبانهای مختلفی به رمز در می آید ،ولی همین اطالعات خام نوعی زبان بین المللی را تشکیل می دهد که
می تواند همۀ بخش ها را توصیف کند .از این رو ،می توان شکل کامل اطالعاتی یک موجود را به دقت توصیف ،تعریف و در
فضای چند بعدی اطالعات جای داد .می توان فرض کرد که داده های فضای دی ان ا ،به سادگی در این فضا جای می گیرند ،اما
بخش بینهایت کوچکی از پهندشت بیکران آن را اشغال می کنند .این فضای اطالعاتی توصیف کاملی از همۀ موجودات بالقوه
زنده وغیرقابل حصول را به دقت فراهم می کند .این فضا شامل بسیاری چیزها ،منجمله موجودات ناهنجاری است که طرح های
معماری مورد قبول دارند ولی رفتارشان نامناسب و بی معنی است.
ولی اگر می خواستیم وضوح تصویر بیشتر و در حقیقت بینهایت ارائه بدهیم چه باید می کردیم ؟ اگر اصرار داشتیم
که توصیف ما از ژن و عناصر تنظیم کنندۀ فاقد رمز ،نه تنها شامل زنجیره دی ان ای ،بلکه شامل جزئیات ساختمان اتم های
سازنده بازها نیز باشد ،چه می شد ؟ درآن صورت ،تعریف واقعا ً دقیق یک موجود می توانست شامل اطالعات بسیار جزئی باشد
که چنانچه به خورد یک دستگاه فرضی مونتاژکنندۀ اتم داده می شد ،می توانست رونوشت تمام عیاری از آن موجود تولید کند.
در مورد انسان ،این توصیف می توانست شامل بسیاری چیزها منجمله محتوای جریان آگاهی و اطالعات فرهنگی کسب شده در
دوران زندگی او باشد .این توصیف همچنین می توانست شامل آگاهی از نتایج آخرین مسابقات فوتبال ،شعرهای کیتز ،شاعر
انگلیسی ،رویدادهای سریال های آبکی تلویزیونی ،اطالع از آهنگ های روز ،هنر استفاده از موبایل ،عالقه به آبجو ،تهیه
غذاهای هندی و لذت بردن از خودروهای کروکی براق خوشرنگ باشد .همچنین می توانست شامل اطالعات کتابهای موجود در
قفسه ها ،یا مجموعۀ صفحات موسیقی ،سی دی یا نوارهای کاست یا کتابهای کتابخانه های محلی دردسترس ،البته به شرط
داشتن کارت عضویت ،باشد.
اما برای این که توصیفی واقعا ً کامل باشد باید شرح لباس هایی که پوشیده می شود و مدل موها و نیز جزئیات همه
جانبۀ محیط آنها را نیز دربرگیرد .اندازۀ وضوح تصویر کامالً اختیاری است .یک نفر می تواند استدالل کند که شرح کامل یک
موجود باید شامل جزئیات بی نهایت از اکوسیستمی باشد که احاطه اش کرده است .شخص دیگری ممکن است استدالل کند که
مشخصات ژنتیک کافی است .حتی ممکن است به این نتیجه برسیم که نیازی به تعریف موجود خاصی نیست و به شرحی کلی از
تمام گونه های ممکن بسنده کنیم .نتیجتا ً درجۀ وضوح توصیفات باید طبق نیاز ما تغییر کند.
ولی تمام این اطالعات را چگونه می توان فهرست بندی کرد؟ چگونه ،دانش یک فرد از قوانین تنیس ،یا عالقۀ او را
به پاستای غذای دریایی و یا حتی این واقعیت را که درهمین لحظه که او را توصیف می کنیم ،او در نور شمع مشغول شنیدن
سمفونی شماره یک الگار است ،می توان هم عرض زنجیرۀ ژنوم او قرارداد؟ مانند قبل ،جواب این است که هر یک از اجزاء
توصیفات را در زبان بین المللی اطالعات که مستقل از محیط است ذخیره می کنیم .زمانی که زبان اختصاصی دی ان ا ،قوانین
تنیس ،عالقه یک فرد به پاستای دریایی ،و اطالعات مربوط به نور شمع و موسیقی ،به زبان ریاضی اطالعات ترجمه شوند ،این
گونه توصیفات ناهمسان می توانند در فضای یکسانی ذخیره شوند.درست همان طور که همۀ زنجیره های دی ان ا ،داخل فضای

دی ان ا جای گرفته اند .بنابراین همۀ بیت های اطالعاتی ممکن درون فضای اطالعات جای می گیرند که ما آن را دریای
اطالعات نامیده ایم .این فضا،همۀ اجزاء توصیفات بیشمار در بارۀ وضعیت جهان در هر لحظه از گذشته ،حال یا آینده را درخود
جای می دهد .مخزن بی انتهایی ازاین گونه شرح و وصف ها می تواند اطالعات الزم برای ساخت هر لحظه ای از تاریخ را در
بر گیرد .همچنین می تواند اطالعات الزم برای تولید نسخه های دیگری از تاریخ و در حقیقت هر نسخۀ جایگزین دیگری برای

Extragenetic 1
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گذشته ،حال یا آینده را فراهم کند .هر بخش مشخصی از تاریخ واقعی یا احتمالی مانند اثر انگشتی منحصر به فرد ،به شکل
ریاضی توصیف می شود.
به این ترتیب دریای اطالعات فضایی است شامل همۀ فضاهای ریاضی ،و فضای فرضی اطالعات است ،که شامل
مجموعۀ کامل همۀ کتابخانه های غول آسایی است که وضعیت های ممکن جهان را با بیشترین درجۀ وضوح توصیف ومستند
می کند .توضیحات ریاضی درون کتابخانه ها ،همۀ احتماالت را تعریف می کنند .مجدداً یادآور می شوم که اذعان به این مطلب که
مخازن بی انتهای توضیحات ریاضی می توانند وجود داشته باشند ،به هیج عنوان به این معنی نیست که می توان مو به مو
جزئیات آنها را تشریح کرد .با این حال ،این حقیقت که نمی توان آنها را جزء به جزء شرح داد نیز وجود آنها را نفی نمی کند.
هم چنین ،گرچه مجموعۀ تعاریف ریاضی موجود در دریای اطالعات ،داده هایی را نگه می دارند که اصوالً می توان از آنها
برای بازسازی دقیق وقایع تاریخی استفاده کرد ،ولی در عمل ،تعاریف ریاضی متوالی که تغییرات تاریخی را توضیح می دهند،
هیچ ردپایی از خود باقی نمی گذارند و با هیچ نوع روش قطعی نمی توان آنها را از تعریف مقدماتی استنتاج کرد .از این رو
گرچه می توان ساخت نمونه وار لحظه ای تاریخی را در تصور آورد ،ولی به هیچ وجه نمی توان تشخیص داد که واقعۀ ساخته
شده با واقعیت رخ داده در تاریخ وفق دارد یا نه .
صرف نظر از نظریۀ خاصی که می توان با توجه به وجود عینی دریای اطالعات پذیرفت ،بهتر است بدون بحث

فرض کنیم که دنیای مادی بی طرفانه در مجموعۀ عظیم احتماالت ریاضی ،که توصیفات عینی و بعضاً ناشناختۀ آن در دریای
اطالعات جای دارند ،کاوش می کند .دریای اطالعات چیزی مشابه مخزن ژن است .اما به جای استخرشنای فیروزه ای
درخشان کالیفرنیایی مملو از ژن ،اقیانوسی بی انتهاست که لبالب از اطالعات خام است .به نظر می رسد که همۀ موجودات و

تاریخچۀ واقعی یا تاریخچه های دیگر حیات آنها را می توان رسماً توسط مجموعه ای از موجهای متحرک جوهر ریاضی دریای
اطالعات توضیح داد.
دریای اطالعات لزوما ً توسط یک ساختار ریاضی تعریف و پشتیبانی نمی شود .در حقیقت توصیف کامل دنیای مادی
ممکن است به عناصری نیاز داشته باشد که ورای تعاریف ریاضی قرار می گیرند .سرانجام معلوم نیست که کائنات تاروپود
ریاضی داشته باشند ،که دراین صورت دریای اطالعات که ترکیب ریاضی دارد ،دریایی ناقص خواهد بود .ریاضیات نمی تواند
بیش از مدل یا تصویری منطقی از حقیقت عینی زیرین باشد  .زبانهای دیگری هم می توانند برای بیان واقعیات وجود داشته
باشند که با تاویل آنچه که از صافی ریاضیات می گذرد باعث ارتقای مدلهای ریاضی شود .در هر صورت ،چون زبان مناسب
دیگری نداریم که بتواند جایگزین ریاضیات شود ،فرض می کنیم که دریای اطالعات ساختار ریاضی دارد ،که این ساختار نه
تنها حقایق عینی را به تصویر می کشد بلکه خود نیز جلوه گر عینی احتماالت آن می باشد .از این رو می توانیم به درستی
دریای اطالعات را فضای ریاضی بنامیم.
پس چگونه می توان مخزن کلیۀ توصیفات ریاضی ممکن را سازمان داد؟ دریای اطالعات را می توان ترکیبی از دو
قسمت تصور کرد که درهم قفل شده اند ؛ که یکی دریای بی انتهایی از واقعیت ها است و دیگری فضایی منطقی که در آن وقایع
به نظم در آمده اند .به هر واقعیت می توان به شکل ذره ای تجزیه ناپذیر از اطالعات راجع به دنیا نگاه کرد ،واقعیت هایی مثل ً
"آسمان آبی است "" ،گربه سیاه است " یا "این اتم در این موقعیت قرار دارد " .رابطۀ بین واقعیت های تجزیه ناپذیر در
فضای منطقی مو به مو بیان می شود .با درست قراردادن دریای واقعیات در فضای منطقی ،همۀ روابط منطقی ممکن بین
همۀ واقعیت های ممکن می توانند به دقت تشریح شوند .هر حالت خاصی از هر دنیای ممکنی درون فضای منطقی ،با طرح
خاصی از واقعیت ها نشان داده میشود .الگوی پویای واقعیتی که مرا پشت میزم در یک لحظه خاص از امروز توصیف می کند ،
متفاوت از واقعیتی است که مرا ،فردا یا دیروز یا روزهای دیگر درپشت همین میز وصف می کند .اگر می توانستیم از ارتفاع
باال به دریای اطالعات به دقت بنگریم و هر واقعیت را به رنگی در آوریم ،طرح های تولید شده درهر موقعیت ،به راحتی از
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یکدیگر قابل تمیز می بودند .تاریخ حیات ،و همۀ گزینه های دیگر آن و حتی احتماالت تحقق نیافتۀ آن می تواند توسط مجموعه
ای نامتناهی از" فیلم های واقعی " نمایش داده شود ،که فرض می شود همه این فیلم ها در پهنۀ عظیم دریای اطالعات قرار
دارند.
در مدلی که از دریای اطالعات ارائه دادیم ،واقعیت ها عبارتند از واحدهای تجزیه ناپذیر بنیادی که جهت توصیف به
کار می روند .چون این واقعیت ها تجزیه ناپذیر هستند ،نمی توانند به واقعیت های کوچکتر تقسیم شوند .از این رو هر واقعیت
تکه ای از اطالعاتی است که برای مشخص کردن جزئی از دنیای مادی الزم است .هر واقعیت ،بخشی از واقعیت جامع تری است
که عینیتی را می سازد و این عینیت به طور کلی و به نحوی از انحاء نشان دهندۀ جهان فیزیکی است .این جهان می تواند جهان
آشنای ما باشد ،ولی در عین حال می تواند جهانی بیگانه باشد .مثالً جهانی شبیه نپتون یا ونوس یا جایی که در آن قوانین
فیزیک آشنای ما کارآیی ندارند.
ارائۀ یک واقعیت یا مجموعه ای از واقعیت ها در جهان مادی ،می تواند مانند تصویر آن واقعیت به نظر آید .سمبل،
مانند واقعیتهای عینی که در زیر آن جاری است ،اطالعات نهفته در منطق را مجسم می کند .مجموعۀ اطالعات موجود در فضای
منطق ،شکل واقعی ساختار مورد نظر و همچنین پیوندهای میان واقعیت ها یا همان "شکل منطقی " آنها را شرح می دهد .از
همۀ اینها گذشته ،سودی ندارد اگر تلی از استخوان داشته باشیم ولی نتوانیم آنها را به صورت یک واحد یک تکۀ منطقی سرهم
کنیم .تکه های اطالعات الزم برای تشریح مجموعۀ استخوانها مانند واقعیت ها هستند ،در حالی که دستورالعمل های الزم برای
متصل کردن استخوانها ،منطق آنها را در بر می گیرد .برای سرهم کردن یک ساختمان نمادین در جهان مادی ،ترکیب واقعیت و
منطق ضروری است .همۀ چیزهایی که تا کنون ،در این جهان یا هر جهان دیگری ،وجود داشته اند یا در آینده وجود خواهند
داشت ،می توانند با مجموعۀ کاملی از واقعیت های مرتبط به هم و نیز مجموعۀ ارتباطات منطقی بین این واقعیت ها ،به طور
کامل توصیف شوند.
دریای اطالعات به دلیل این که می تواند همۀ تکه های اطالعات خاص را به هر روش خاصی تهیه کند ،بدون تغییر
باقی می ماند .سابقا ً گفتیم که این دریا ،فضایی است ریاضی که همۀ اطالعات ممکن و همۀ پیوندهای متقابل منطقی را که می
تواند بین واقعیت های تجزیه ناپذیر وجود داشته باشد در بر می گیرد .مجموعه ای از واقعیت های تجزیه ناپذیر را که از نظر
منطقی به هم مرتبط هستند ،خوشه اطالعاتی می نامیم .خوشه های اطالعاتی تجزیه ناپذیر را نیز که از نظر منطقی با یکدیگر
مرتبط باشند ،ابر خوشۀ اطالعاتی یا واقعیت مولکولی می نامیم .واقعیت مولکولی می تواند به واقعیت های تجزیه ناپذیر یا اتمی
تشکیل دهنده اش تجزیه شود .چون هیچ واقعیتی به صورت مستقل نمی تواند وجود داشته باشد ،به نظر می رسد که هر واقعیت
اتمی داخل دریای اطالعات با هر یک از واقعیت های دیگر درون این دریا به نوعی مرتبط باشد .بنابراین هر تکه از اطالعات
همزمان عضو تعدادی واقعیت های مولکولی مجزاست که باهم ،هم پوشی دارند .ولی با وجود این که واقعیت های ممکن،
قابلیت باالیی برای ارتباط متقابل دارند ،قدرت ارتباط های مختلف می تواند بسیار با یکدیگر تفاوت کند.
حال اجازه دهید خود را به دنیای تخیلی بازی لگو بیافکنیم .دنیای بازی لگو از یک کیت لگو که  1000قطعه
(آجر) گوناگون در رنگ های گوناگون دارد ،تشکیل شده و یک صفحه که هر مدل لگو را می توان روی آن بنا کرد .در این
دنیای بازی ،مکان هر قطعۀ لگو یک واقعیت اتمی است .رابطۀ هر قطعه با  999قطعۀ دیگر نشان دهندۀ ناحیه ای از فضای
منطق آن است که در آن قرار دارد .هنگامی که مدلی را با استفاده از چند آجر یا همۀ آجرهای کیت می سازیم آجرهایی که بخشی
خاص از مدل را تشکیل می دهند خوشۀ اطالعاتی هستند یعنی مجموعه ای از واقعیت های تجزیه ناپذیر به هم پیوسته هستند.
اگر دو مدل مجزا روی یک صفحه بسازیم ،خوشه های اطالعات نمایش داده شده توسط هر دو مدل قسمتی از یک واقعیت
مولکولی را تشکیل می دهند.
ارتفاع این دنیای اسباب بازی عبارت است از حداکثر ارتفاع ممکنی که از طریق چیدن همۀ  1000آجر روی هم ،به
دست می آید .اندازۀ افقی این دنیا عبارت است از حداکثر فاصله ای که از کنار هم چیدن همین  1000آجر ،در یک خط به دست
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می آید ،به طوری که انتهای یکی به سر دیگری متصل شود .تعداد روش هایی که می توان هزار آجر را چید بسیار زیاد ولیکن
متناهی است .آرایش های دیگر را نیز می توان دقیقا ً با شماره گذاری آجرها از یک تا هزار و سپس ثبت مختصات فضایی هر
یک در دنیای بازی لگو توصیف کرد .مجموعۀ همۀ این زیرمجموعه های مختصات ریاضی ،کتابخانه ای از توصیفات را
تشکیل می دهد که همۀ احتماالت فضایی داخل دنیای بازی لگو را مستند می کنند .اگر فهرست این توصیفات را تهیه کنیم می
توانیم همۀ مدل های ممکن لگو را که با مختصات انتزاعی ریاضی وصف شده اند بسازیم .با انجام این کار دو چیز را کشف
خواهیم کرد .یکی این که اکثریت این توصیفات انتزاعی ریاضی چیزی را که حتی به طور مبهم نشانی از یک ساختمان یا یک
شیء قابل تشخیص داشته باشد را توصیف نمی کنند و دوم این که تعداد زیادی از آنها چیزهایی را توصیف می کنند که حتی از
نظر اصولی قابل ساختن نیستند ،مثالً سازه هایی را توصیف می کنند که تحت تاثیر نیروی جاذبه به زمین می افتند .به جای
آزمایش همۀ گونه ها ،باید سعی کنیم که ساختارهای ثابت و پایدار را ازمیان توصیفاتی که ساختارهای نامربوط یا غیر ممکن
را نشان می دهند ،بیرون بکشیم .سپس می توانیم از این توصیفات برای نمایش همۀ توصیفات ساختمانی مدلهای لگو استفاده
کنیم ،و آن ها را از همۀ توصیفاتی که اشیاء مورد قبول را در بر نمی گیرد ،بپاالییم .به این ترتیب ،احتمال این که یک مدل قابل
دوام بسازیم ،زیاد می شود و می توانیم توصیفات نامربوط و غیر محتمل را در سطل زباله بیاندازیم.

دریای اطالعات را می توان مانند نوعی دنیای بازی لگوی بزرگ تصور کرد.اما ،روشن است که دنیای بازی
لگو که هم اکنون تشریح کردیم ،وضوح تصویر کمی داشت .واقعیاتی که موقعیت هر آجر را تشریح می کردند ،برای تعریف
وضعیت دقیق دنیای بازی لگو در هر لحظه ضروری بودند .ولی این واقعیات به معنای دقیق کلمه تجزیه ناپذیر نبودند ،زیرا
اگر بیشتر دقت می کردیم می توانستیم موقعیت هر یک از ملکول های داخل آجر را نیز بیان کنیم .حتی برای توصیفی دقیق تر
می توانستیم موقعیت هریک از اتم ها را در داخل آجر ثبت کنیم یا حتی برای وضوح بیشتر ،موقعیت هر جزء زیر اتمی در داخل
آجر را بیان کنیم .به طور کلی ،یک توصیف کامل باید به زبان مجموعه ای از واقعیت های تجزیه ناپذیر نوشته شود .اما ،به
هیچ ترتیبی نمی توان مطمئن شد که ،علی االصول می توان توصیفی عینی از چنین جریانی را فرموله کرد .
ظاهراً این عدم قطعیت ناشی از این واقعیت حیرت انگیز است که ،قوانین فیزیکی که در اجسام بزرگ مقیاس کاربرد
دارند ،مثالً در توپ کریکت یا آجرهای لگو یا راکت تنیس ،برای اجسامی در اندازه های اجزاء زیر اتمی کاربرد ندارند .وقتی که
آجرهای لگو در دنیای بازی لگو اشیائی بزرگ مقیاس را در جهان ماکروسکپی نمایش می دهند ،می توان مکان دقیقی را به
هر آجر تخصیص داد ،و آن را اندازه گرفت .اما وقتی که آجرهای لگو پیک هایی از اجزای زیر اتمی دنیای میکروسکپی هستند،
اتفاق بسیار عجیبی می افتد .در اینجا دیگر نمی توانیم بگوییم که آجر معینی در این مکان قرار دارد یا در آن مکان ،و درعوض
باید این حقیقت گیج کننده را بپذیریم که هر آجر ،همزمان همۀ مکانها را در داخل دنیای بازی لگو اشغال می کند .دراین حالت،
مکان یک آجر معین توسط برهم نهش 2کلیۀ مکان های فضایی آن توصیف می شود .این توصیف ها طوری میزان می شوند که
آجر در برخی نواحی زیاده نمایی می شوند و در برخی نواحی کم نمایی. 8از این رو ما باید به اصطالحاتی نا آشنا رو بیاوریم و
این تصورنسبتا ً مضحک را بپذیریم که آجرهای لگو درمکان های مجزا قرار ندارند بلکه درتمام فضای لگو پخش شده اند.
این برهم نهش عجیب و موزون مکان های فضایی آجرها در مکانیک کوانتوم با تابع موج یا حالت کوانتومی توصیف
می شود .عجیب است که ،ظاهراً وقتی سیستم مشاهده یا اندازه گیری می شود حالت کوانتومی آن در یک آن نابود می شود (فرو
می ریزد ) .اگر سرپوش دنیای بازی لگو را برنداریم و سعی نکنیم که مکان همۀ آجرها را اندازه گیری کنیم ،حالت کوانتومی
سیستم دست نخورده باقی می ماند .اما به محض این که سرپوش را برداریم وسیستم را به منظور اندازه گیری حالت کوانتومی
آن ،مشاهده کنیم ،تابع موج آن فرو می ریزد و وضعیت کوانتومی اش فرو می پاشد .وقتی که این اتفاق می افتد آجر ها دیگر

Superposition 1
Under-represented 3
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مانند اشیای میکروسکپی رفتار نمی کنند بلکه مانند اشیای ماکروسکپی رفتار می کنند .مادۀ هر آجر در فضا فشرده می شود و
فقط به یکی از صورت های تعریف شده در تابع موج آن کاهش می یابد .در لحظه ای که اندازه گیری یا مشاهده متوقف می
شود آجرها دوباره شروع به پخش شدن می کنند و بار دیگر به حالت کوانتومیی واقعی خود رجوع می کنند ،که غیر قابل
اندازه گیری است.
از این رو دریای اطالعات دریایی است از نوع مکانیک کوانتومی ،که از مخازن بی انتهای توصیفات کوانتومی در
هم تنیده تشکیل شده است .گرچه این توصیفات چالش برانگیزند ،اما با این حال کامالً عینی به نظر می رسند و با اندازه گیری
قابل تشخیص هستند .ممکن است توصیف غائی حقیقت به زبان تابع موج مکانیک کوانتوم نوشته نشده باشد .در حقیقت توابع
موج کوانتومی ممکن است خود تصاویر ناتمامی ازتعاریفی بنیادی تر باشند .ولی تا زمانی که تئوری کوانتوم اطالح شود یا
جایگزینی برای آن پیشنهاد و اثبات شود ،مجبوریم که تصویر آشفته ای را که تئوری کوانتوم از واقعیت ارائه می دهد ،که در
عین حال از نظر تجربی قابل تایید است ،قبول کنیم.
به نظر می رسد که اولین گام به سوی حیات را در روی زمین ،می توان به آغاز تصویر سازی یا منشأ اولین سمبل

(نماد) ربط داد .یعنی زمانی اولین قدمها به سوی حیات برداشته شد که اولین داده های (فاکت ) اتمی و مولکولی که در دریای
اطالعات قرار داشتند درعالم فیزیکی واقعیت یافتند .فضای حقیقی در مقابل فضای انتزاعی .می توان تاریخ این رویداد را منشأ
عالم و همه مادۀ درون آن دانست .در آن لحظه بود که ،با خلق فضای واقعی ،ماده و زمان حقیقی ،امکان تصویر سازی به
وجود آمد .ممکن است وسوسه شویم و فکر کنیم که شاید منشأ دریای اطالعات مقدم بر منشأ عالم باشد .ممکن است قابلیت
خلق کائنات ،نیز درون کتابخانه های بی انتهای ریاضی دریای اطالعات قرار داشته باشد .اما چنین تصوری زیاد منطقی نیست
و بیشتر به نظر می رسد که فضا ،ماده ،زمان و دریای اطالعات همزمان به عرصه ظهور در آمده باشند.اما ،با طرح این
سوال ،ممکن است ریسک کنیم و این احساس را تقویت کنیم که دریای اطالعات چیزی است بیش از یک مفهومی کمکی.
پس وقتی الجرم طبق تعریف ،این فضای اطالعات نامتناهی قرار است انتزاعی ،غیرقابل درک و ناملموس باقی بماند،
چرا خود را با فکر دریای اطالعات آزار بدهیم .یک دلیل این است که ظاهراً ساختارها و فرآیندهای معرف حیات طوری
رفتارمی کنند انگار که دریای اطالعات وجود دارد .از این رومی توان تصور کرد که همۀ موجودات بالقوه زنده و همۀ
رویدادهایی که این موجودات در آنها شرکت داشته یا دارند یا خواهند داشت ،توسط طرح های ریاضی به هم پیوستۀ مرتبی
درون دریای اطالعات کامالً توصیف شده اند .به این ترتیب دریای اطالعات پناهگاه غائی توصیفات است و بنیانی منطقی
برای بازنمایی نمادها فراهم می کند .این دریا مکانی است که در آن ،شکل منطقی و واقعی همۀ موجودات ممکن می تواند به
طور قاعده مند عریان شوند و به تعاریف ریاضی صرف تنزل یابند .از یک موجود زنده گرفته تا یک روز داغ تابستان ،موقعیت
یک ذره زیر اتمی ،یا ساختمان یک کتری ،تعریف کامل ولی غیر قابل دستیابی مکانیک کوانتومی همۀ موارد باال ،می تواند در
اعماق ژرف این دریا یافت شوند .از این رو دریای اطالعات بوتۀ آزمایشی است که اطالعات همۀ عناصر ساختاری جهان مادی
می تواند در آن گداخته شود .به این ترتیب توصیفاتی که به شکل اطالعات محض ریاضی ،تهیه و بیان می شوند زبانی جهانی

برای توصیف تمام هستی اند .در واقع تمام هستی با الگوهای لرزانی از تعاریف مختلف درون ابعاد نامتناهی دریای اطالعات
تعریف می شود.
مجموعۀ همۀ طرح های محلی موجود در زمان و فضای چند بعدی به طرحی از مرحله باالتر تبدیل می شود که "
نشان اطالعاتی" به همراه دارد .هر چه تعداد بیت های الزم برای تشریح وجهی از جهان مادی بیشتر باشد ،آن وجه به مخازن
مختلف یا واقعیت های مولکولی بیشتری منشعب می شود و طرح مرتبۀ باالتر آن پیچیده تر است .اگر کسی می توانست بر فراز
دریای اطالعات پرواز کند و همزمان به همه ابعاد آن خیره بشود ،می توانست هر چیز یا مجموعه ای از چیزها را  ،همچنین
رویداد یا مجموعه ای از رویدادها را با یک ردیابی مشخص در دیار نامشهود خیالی اطالعاتی ،تشخیص دهد .اما ،چون ما حتی
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مجاز به بازکردن جعبۀ بی پایان حاوی دریای اطالعات نیستیم ،بگذارید از پرواز برفراز آن صرف نظر کنیم  ،جزئیات دقیق تر
این ردیابی ها نیز برای همیشه پنهان خواهد ماند .
دریای اطالعات پارادوکس جالبی را به نمایش می گذارد.از یک طرف مجموعۀ بینهایت گسترده ای از توصیفات خام
ریاضی را که همۀ احتماالت را تعریف می کنند در خود جای می دهد .از طرف دیگر آنقدر کوچک به نظر می رسد که هیچ
فضایی را اشغال نمی کند .پس چگونه چیزی فاقد اندازه ،می تواند قابلیت همه چیز را در خود داشته باشد.اگر بخواهیم از روش
های امروزی ذخیرۀ اطالعات یعنی روش دو دویی(باینری) استفاده کنیم ،حتی برای ذخیرۀ کوچک ترین بخش از اطالعات الزم
برای توصیف کامل سیستم های کوانتومی پیچیده مانند گربه ،کلیسای سن پل ،یا یک مسابقۀ فوتبال ،و سیستم هایی که با آنها
درهم تنیده اند ،به حافظۀ عظیمی نیاز داریم.و برای این کار باید فرض کنیم که می توان حالت کوانتومی را بدون نابود کردن آن
اندازه گرفت.اما این پارادوکس ،قالبی است ،یعنی اصالً پارادوکسی وجود ندارد .نیازی نیست که هیچ یک از اطالعات داخل
دریای اطالعات ذخیره شوند ،چون هیچکدام واقعا وجود ندارند .تنها چیزی که وجود دارد قابلیت ریاضی برای این اطالعات
است .هر توصیف ممکن از هر چیز ممکن ،چون فقط به صورت بالقوه ذخیره شده ،می تواند در نقطه کوچکی مثل سر یک
سوزن خالصه شود .یعنی در نقطه ای آنقدر کوچک که هیچ اندازه ای نداشته باشد و در واقع اصالً وجود نداشته باشد .چقدر
شگفت انگیز و کنایه آمیز است که بزرگترین و پیچیده ترین چیز کائنات هیچ فضایی را اشغال نمی کند و مکانی که اطالعات همۀ
چیزهای عالم را در میان آن جستجو می کنیم ،خود یافت نمی شود.
دریای اطالعات وجود ندارد و نمی توان آن را یافت ،چون خارج از زمان قرار دارد .فقط درجریان بازنمایی است که
اطالعات در دسترس قرار می گیرند و بخش کوچکی از دریای اطالعات در زمان تحقق می یابد و به طور غیرمستقیم قابل
مشاهده می شود .برای هر پاره از اطالعات در طول زمان ،فقط یک سمبل می تواند وجود داشته باشد .ولی نابودی یک سمبل به
معنی نابودی قابلیت آن اطالعات نمی باشد .قابلیت اطالعات یک سمبل ،بدون توجه به خلق یا نابودی بخش هایی از زمان که در
نتیجۀ خلق یا نابودی سمبل آن اطالعات رخ می دهد ،بدون تغییر باقی می ماند.
این مسئله نتایج جالبی برای مفهوم سفر در زمان در بر دارد .زیرا دریای اطالعات حقیقتا ً دریایی کامل است که
اطالعات ضروری برای تشریح حاالت کوانتومی کلیۀ احتماالت را دربر می گیرد ،بنابراین کل تاریخ و تمام تاریخ های جایگزین
احتمالی باید درون آن قرار گیرند .برای مثال ،توابع موجی که نبرد هیستینگز در سال  1011میالدی را درست همان طور که
اتفاق افتاده ،توصیف می کنند ،در اعماق پنهان دریای اطالعات قرار دارند.همچنین توابع جایگزین دیگری هم وجود دارند که
نبردهای بی شمار دیگری را شرح می دهند که در تاریخ به تحقق نپیوسته .در یکی از این نبردها ممکن است ویلیام توسط تیری
که به چشمش فرورفت کشته شده باشد و هارولد ممکن است فاتح از میدان خارج شده باشد .در نبرد دیگری ،ویلیام فاتح " که
تقریبا موفق شده بود ،ولی نه کامالً " به جای رسیدن و آتش زدن کشتی هایش ممکن است در مورد تهاجم به انگلیس تغییر
عقیده داده و به نرماندی بازگشته باشد .درکنار نسخه های متفاوت نبرد هیستینگز ،انسان می تواند مجموعۀ کاملی از تاریخ
های جهان را بیابد ؛ یعنی روایت های دیگری از رویدادهای کلیدی تاریخ و یا قرائن ناشی از آن .تاریخ چه بازیهایی می توانست
بکند.
پس به نظر می آید که سفر در زمان می تواند به مسئلۀ جستجو تقلیل یاید ؛ چالشی که پیش ما قرار دارد،عبارت است
از بازیابی ساختارهای اطالعاتی صحیح از میان کتابخانه های الیتناهی که همۀ واقعیت های ممکن را در بر می گیرند .ولی برای
سفر در زمان ،ابتدا باید بیرون از زمان سفر کرد و از دورنمای بی انتهای ریاضی دریای اطالعات عبور کرد .به محض این که
مجموعه ای از توصیفات کوانتومی مناسب انتخاب شدند ،می توانیم بدون اجبار به دیدن سمبل ها ،برای این حالت ها سمبل هایی
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 5درتاریخ واقعی ،تیر به چشمان هارولد فرو رفت و ویلیام پیروز میدان بود.
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بسازیم .اما نمی توانیم مشخص کنیم که مجموعۀ توصیفات کوانتومی که از زیر کاله کوانتومی دریای اطالعات بیرون کشیده
ایم ،از نظر تاریخی نسخه های معتبری از حوادثی که مدعی آن بوده اند هستند یا نه.
منظوراز نسخه های معتبر ،نسخه های صحیح است .فرض کنیم فقط یک نبردهیستینگز وجود داشته است .توصیف
کامل کوانتومی این واقعیت ،تمام واقعیت های اتمی ضروری برای بازسازی دقیق آن را در بر می گیرد .و این توصیف باید شامل
تعریف بسیاری چیزها ،منجمله الگویی که نورون ها در مغز هر سرباز برمی انگیزد ،فعالیت های سارکومرها در ماهیچه های
سربازان و همچنین تعریف موقعیت و طبیعت هر برگ چمن در میدان نبرد و هر دانۀ شن درساحل باشد .همچنین تکان برگ
روی درختان ،مکان و نوع ابرها و غیره ،همه را باید در بر گیرد .دو نسخه از یک نبرد ممکن است فقط از این نظر متفاوت
باشند که برگ خاصی در روی درخت خاصی در لحظه خاصی ذره ای حرکت کرده.هر چقدر هم این تغییر ناچیز به نظر برسد ،اما
در تاریخ فقط یک توصیف صحت دارد .
اگر ماشینی داشته باشیم که بتواند به طور سیستماتیک ناحیه ای از دریای اطالعات را برای یافتن نسخه های
احتمالی نبرد هیستینگز جستجو کند ،و نیز دستگاه دیگری داشته باشیم که بتواند این اطالعات را به نماد های تصویری ترجمه
کند ،در این صورت علی االصول می توانیم خروجی های این دستگاه را در بخشی از فضای خالی به اجرا در آوریم ،و این نبرد
را مشاهده کنیم .با بازسازی یک واقعۀ تاریخی می توانیم همان نتیجه ای را به دست بیاوریم که انگار در زمان سفر کرده ایم.
راه حل دیگر این است که اطالعات حسی مناسب را مستقیما ً در اخیتار مغزمان قرار دهیم ؛ این کار به ما امکان می دهد نبرد
هیستینگز را بدون نیاز به حضور در آن ،تجربه کنیم .اگر چه توصیف کامل کوانتومی نبرد هیستینگز حقیقی  ،جایی درون
دریای اطالعات قرار دارد ،ولی بسیار بعید است که بتوانیم زمانی آن را بازیابی کنیم .معهذا ممکن است نسخه ای از این نبرد
را بیابیم که با وجود نقیصه های تاریخی ،به اندازه کافی به نبرد واقعی نزدیک باشد .بنابراین ،قدرت الگوریتم جستجوی ما در
تشخیص ساختمان های اطالعاتی مناسب متفاوت  ،وناتوانی ذاتی ما در تخمین واقع بینانۀ اعتبار تاریخی این نسخه ها ،سفر
ناقص ما را در زمان ،محدود می کند.
تحقق یک واقعیت به معنی تکوین تصویر آن است .این اتفاق وقتی رخ می دهد که سمبلی در دنیای واقعی مانند

سفیری از توصیفات ریاضی زیر بنایی عمل می کند .هر سمبل یا تصویر در دنیای واقعی متناطر است با توصیفی در دریای
اطالعات .ولی گرچه تصویر موجود در فضای واقعی و خوشه های اطالعاتی که این تصویر نماینده آنهاست ،شکل منطقی
مشترکی دارند ،نباید یکی را با دیگری اشتباه بگیریم ،چرا که ممکن است خوشه هایی اطالعاتی باشند که نتوان آنها را به فرم
سمبلیک نمایش داد .موانع موجود بر سر راه تحقق این واقعیت ها ،هم نتیجۀ ماهیت این زبانهای بیولوژیک تاریخی است که
اطالعات آنها را بیان می کنند و هم نتیجۀ آن فرآیندهای طبیعی تاریخی که دریای اطالعات را کاوش کرده اند .می توان تصور
نمود که مجموعۀ این خوشه های اطالعاتی ممنوعه یا تحقق ناپذیر در زیر ناحیه ای از دریای اطالعات قرار گرفته که دریای
ناشناخته یا سری نام دارد.
واقعیت های درون دریای اطالعات هم نسبت به ماهیت نمادهایی که آنها را به تصویر می کشند و هم نسبت به
محیطی که در آن نمایش داده می شوند ،بی طرف هستند .به عنوان مثال ،گرچه دریای اطالعات تعریفی در باره سیبی که از
درخت بر روی سر نیوتون می افتد در خود دارد ،از سیبی نیز که از درخت می افتد و در فضا به باال پرتاب می شود تعریفی
دارد .منطق ساختارهای اطالعاتی ،وجود گرانش را فرض نمی گیرد .دریای اطالعات می تواند توصیفی از جهان دارای گرانش
و همچنین جهان بدون گرانش داشته باشد .دریای اطالعات هم چنین حاوی اطالعاتی در مورد موجودات بالقوه ای است که
وجودشان در روی زمین قابل تصور نیست .مثالً ،مخلوقات عجیبی که می توانند در فضای بیرون از زمین ،یعنی جایی که نیروی
گرانش ناچیز است رشد کنند ،ولی در محیط گرانشی نامعقول به نظر رسند .از این رو شرایط پیرامونی ،در تعیین این که کدام
)1*( .Sarcomeres 6
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یک از نمایش های بالقوه قابل قبولند ،نقش مهمی برعهده دارند ،و این نمایش ها تا اندازه ای توسط روابطی منطقی که با
خوشه های اطالعاتی پیرامون خود دارند تعریف می شوند .دریای اطالعات خود هیچ تجربه مستقیمی از جهان مادی ندارد.
منطق آن ماوراء هستی قرار دارد ،همان طور که ساختار آن وامدار گفتگوی طوالنی پانزده میلیون ساله اش با جهان مادی
نیست.
اکنون ممکن است از خود بپرسیم که اطالعات چگونه در دریای اطالعات پخش شده اند .آیا اطالعات جای گرفته در
فضای منطق به طور منظم مرتب شده اند یا به طور کتره ای و تصادفی ؟ آیا می توان دریای اطالعات را بر حسب موضوع به
ناحیه هایی تقسیم کرد و آیا این نواحی فرضی طوری سازماندهی شده اند که زیر ناحیه های آنها به هم مرتبط باشند؟ آیا هر

ناحیه مجزاست و یا این که مرز بین نواحی پیوسته است؟ حتی ممکن است سوال کنیم که آیا می توان وسعت دریای اطالعات
را محدود کرد یا نه .یعنی ،وقتی که وارد گستره ریاضی دریای اطالعات شدیم ،علی االصول می توانیم جستجوی جامعی در
محتویات آن انجام دهیم ؟
چون دریای اطالعات مخزن بالقوۀ اطالعات است و خارج از جهان فضا و نماد ها قرار دارد ،بود و نبود نظم
درسازمانش بی اهمیت است .فاصلۀ بین هر جفت از واقعیت ها ،فارغ از این که چقدر با یکدیگر تفاوت دارند ،یکسان است .بهتر
است فرض کنیم که واقعیت های مشابه موجود در ساختارهای منطقی مشابه ،به جای این که تصادفی در سرتاسر دریا پخش

شده باشند ،طوری سازماندهی شده اند که در گروه های یکسانی قرار می گیرند .نتیجتاً می توان فرض کرد که دریای اطالعات
به زیر بخش هایی تقسیم شده است که اطالعات مشابه در یک بخش جای گرفته است .اطالعات ،به جای دسته بندی زمخت و
غیر دقیق ،به خوبی مرتب می شوند ،به طوری که توالی مالیمی بین خوشه اطالعاتی اول با خوشۀ بعدی وجود دارد .چون
دریای اطالعات حاوی تعاریف ریاضی همۀ چیزهای ممکن است ،هرچیز در جهان مادی می تواند فقط مثالی از مخزن ریاضی
اقالم مربوط به هم باشد .و هر یک از این مخازن باید در ناحیۀ مناسبی از دریای اطالعات یافت شوند.
مخزن اقالم مرتبط ممکن است زیر مجموعه کوچکی از مجموعۀ عناصر رده باال باشد .برای مثال ،توصیف یک گربه
منکس 8ممکن است در فضای گربه منکس یافت شود .ولی این فضا خود ناحیه کوچکی از فضای بسیار بزرگتری به نام
فضای گربه باشد .اما ،فضای گربه فقط ناحیۀ کوچکی از فضای خانواده گربه ها است که آن هم به نوبه خودش ناحیه
ناچیزی از فضای همۀ گونه های پستانداران است .این فضا هم ناحیه ای بسیار کوچکی از فضای همۀ چیزهای زنده است،
که آن هم به نوبۀ خود ناحیه ای کوچک از فضای همه موجودات زندۀ ممکن ،می باشد .عروسک های روسی را به یاد می
آورد که هر کدام به سلسله مراتبی از عروسک های بزرگتر و کوچکتر تعلق دارند ،هر قلم از دریای اطالعات می تواند همزمان
عضو فضاهای بهم پیوستۀ بی شماری باشد.
تصور فضایی ریاضی که به نواحی نسبتا متجانسی از مجموعه اقالم مرتبط تقسیم شده  ،این سوال را پیش می آورد
که چگونه می توان نوع خاصی ازچیزها را تعریف کرد .شاید معیارهای منطقی قاعده مندی وجود دارند که با استفاده از آنها می
توان بدون ابهام خوشه ای اطالعاتی را به جای یک ناحیه به ناحیۀ دیگری از دریای اطالعات تخصیص داد .در این صورت در
لبه های نواحی چه اتفاقی می افتد؟ آیا انتقال ازیک ناحیه به ناحیۀ دیگر ،آرام و پیوسته است یا این که با یک پرش گسسته
مشخص می شود؟ آیا بین انواع ساختارهای مختلف ریاضی تعدادی نواحی خاکستری وجود دارند ،که توصیفات موجودات بالقوۀ
ناکجا آباد منطقی درآن در تله می افتند؟
اکنون برای بررسی این سواالت ،از ناحیه ای از دریای اطالعات دیدن خواهیم کرد که مجموعه ای از خوشه های
اطالعاتی را در خود جای می دهد که قابلیت سیب شدن دارند .فعالً این ناحیه را فضای سیب می نامیم که گوشۀ کوچکی از
 7گربه بی دم Manx
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هایپرمارکت بزرگتری است که فضای میوه نام دارد .به جای کاوش مستقیم باغ های پهناور ریاضیات که شامل اطالعات بی
شکل این نواحی هستند ،نمادهای سیب را از دنیای واقعی قرض خواهیم گرفت .از این نمادها برای نمایش هر یک از خوشه های
اطالعاتی که درون فضای سیب ذخیره شده اند ،استفاده خواهیم کرد .چون فضای سیب مجموعه کاملی از توصیفات سیب های
گوناگون را در بر می گیرد ،لزوما ً همۀ نمادهایی که قرض می گیریم ،بو و مزۀ سیب های آشنا را ندارد .باید ملتفت بود که مالک
شمول و محدوده ای که بر فضای سیب تحمیل می کنیم تا حدی اختیاری است.
وقتی که بچه بودم و با مادر بزرگ به فروشگاه بزرگ محله می رفتم ،محال بود که بدون شوکوالت حیوانات یا سیب
قرمز به خانه برگردیم .شوکوالت حیوانات را معموالً چند ثانیه بعد از خریدن می بلعیدم ،گرچه هراز گاهی آنرا در جیبم نگاه می
داشتم و هنگام برگشت به خانه ،در طبقه باالی اتوبوس شماره سیزده می خوردم .قسمت ناراحت کنندۀ این داستان ،سیبی بود که
معموالً در ادامۀ کار می آمد .این طور نبود که من اصالً سیب قرمز دوست نداشته باشم ،بلکه مسئله این بود که شوکوالتهای
شکل حیوانات خیلی خوشمزه تر بودند.هیچوقت نشمرده ام که چند بار به این خرید ها رفته ایم و مادر بزرگ چند سیب به من
داده است .ولی حاال فرض کنید که من بخواهم برای جستجوی آن سیب ها داخل فضای سیب بشوم .البته عین همان سیب ها

نیستند ولی خیلی شبیه به آنهاهستند و هنوز گرمای دست مادربزرگ را دارند.من می دانم که آن سیب ها آنجا هستند ،چون باید
آنجا باشند .و من تصمیم می گیرم که آنها را پیدا کنم و برای بار دوم بخورم .برای این که می خواهم با آنها جشن بگیرم ،و
آنقدر پرخوری کنم تا دیگر جا نداشته باشم.
خوشبختانه به نظر می رسد که فضای سیب به زیر فضاهای زیادی تقسیم شده است .برای هر کدام از آنها تابلوهای

راهنمای خوبی گذاشته اند و خیلی از عالمت ها زیر ناحیه های مورد عالقۀ مرا نشان می دهند .مثالً فضای همۀ سیب های
قرمز خورده شده در اتوبوس های شماره سیزده.این زیر فضا مطمئنا ً باید حداقل بعضی از سیب هایی را که من بدنبالشان

هستم در خود جای داده باشد .با این همه من به زودی به یک زیر فضای بزرگتر برمی خورم که نامش این است  :فضای همه
سیب های قرمزی که تا کنون توسط پسری جوان به فاصله  24ساعت بعد از خوردن شکالت حیوانات خورده شده
است .اما ،وقتی مکان عالی تری را برای جستجو کشف می کنم ،احساس خوشبختی فوق العاده ای می کنم .اینجا " فضای
سیب های سرخی که تا کنون در مغازه جان بارنز فروخته شده" است .چون مادربزرگ من بجز آنجا هیچ جای دیگری
خرید نمی کرد ،تمام سیب های من باید جایی در میان این زیر فضا قرار داشته باشند .از شانس خوبم ،وقتی وارد این زیر فضا
می شوم تابلوهای راهنمای بیشتری مرا به فضاهای زیر و زیرتری راهنمایی می کنند .یکی از اینها زیر زیر ناحیه ای است که

شامل فضای همه سیب های قرمزی که تاکنون از مغازه جان بارنز توسط مادر بزرگی برای نوه اش خریداری شده
است می باشد .وارد این فضا می شوم و باالخره تابلوی راهنمایی پیدا می کنم که مرا به زیرزیرزیرفضایی هدایت می کند که

فضای همه سیب هایی که تا کنون از مغازه جان بارنز توسط مادربزرگی به نام راشل برای نوه اش آدریان خریداری
شده است .این فضا تقریبا ً چند صد سیب دارد و نتیجه می گیرم که اینها درست همان سیب هایی هستند که وقتی بچه بودم مادر
بزرگم به من می داد .چقدر از این که فهمیدم آنها هنوز آنجا هستند خوشنود شدم .حقیقتا ً چقدر عجیب بود اگر می توانستم دوباره
آنها را بخورم .ولی متاسفانه همان طوری که هنگام جستجوی نبرد تاریخی هیستینگز پیش آمد ،در واقع هیچ روش روشنی
برای سنجش اعتبار تاریخی هیچ یک از سیب های مناسبی که پیدا می کنیم وجود ندارد .از این رو گرچه اصوالً می توان این
سیب ها را یافت ،ولی در عمل احتمال دارد که قابل بازیابی نباشند.
این زیرزیرفضاهای مربوط به فضای سیب ،ابعاد باالتر این فضا را تشکیل می دهند .هر یک از این زیرفضاها شامل
مجموعه ای از خوشه ها است که در آنها اطالعات یکسان در محیط های اطالعاتی و منطقی متفاوت جامی گیرند .تعداد ابعاد،

فقط محدود به روش های متفاوتی است که می توان فضایی ریاضی را تقسیم بندی کرد .مثال ،این جمله کامالً در فضای همه
نسخه های بالقوۀ ممکن کتاب هایی که تیترشان حاوی کلمه "حیات " است ،قرار دارد .یک تعریف مشابه دیگر برای
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این جمله می تواند در فضای همه جمله های ممکن که با کلمۀ "یک " شروع می شوند یا در فضای همه جمالت
ممکنی که تاکنون در کمبریج نوشته شده اند یا فضای همۀ جمالت ممکنی که تا کنون در دیرگاه سه شنبه شبی در
یک کلمه پرداز 3تایپ شده اند یافت شود.از این نظر ،دریای اطالعات چند ترازی است .9اگر اطالعات در یک بعد از بین
برود می تواند از بعدی که منطقا به آن مرتبط است بازیابی شود .وقتی در ناحیه ای از دریای اطالعات می ایستید همزمان
درکلیه ابعادی که منطقا به آن مرتبطند ایستاده اید .از این رو ،هر خوشه اطالعاتی مانند نقبی است که به فضاها و زیر فضاهای
بهم پیوستۀ بیکرانی راه دارد .چون هر واقعیت ابعاد متعددی دارد ،برای این که یک نماد بتواند از نظر ریاضی کامالً حذف
شود ،باید خوشه های اطالعاتی مربوط به آن واقعیت در همۀ ابعاد حذف شوند.
اکنون فرض می کنیم که فضای سیب فاقد هر گونه سازمانی است .نتایج این امر وقتی مشخص می شود که خود را
موظف به ورود به فضای سیب و جستجوی سرخ ترین سیب های ممکن بنماییم .تنها محدودیت ما در این کار این است که باید
در یک برهه زمانی  24ساعته این کار را انجام بدهیم و اجازه داریم فقط یک سیب برداریم .زمانی که وارد فضای سیب می
شویم با دریایی از سیب ها که در افق و در همه جهات گسترده شده اند احاطه می شویم .سیب های قرمز ،سیب های سبز ،زرد،
قهوه ای ،رسیده ،گندیده ،لکه دار ،کبود شده ،بزرگ ،کوچک ،سیب های پختنی ،سیب های معیوب و سیب های چند رنگ .همه
آنجا هستند ،بعضی ها ترش هستند و بعضی شیرین ،بعضی هسته دارند و بعضی ندارند .برخی به بزرگی برج های تجارت
جهانی هستند و برخی به کوچکی یک کفشدوزک.هر از گاهی سیب سرخی را در دریایی از سیب های سبز تشخیص می دهیم و
می خواهیم باور کنیم که رگه ای از قرمزی یافته ایم ولی با مشاهدۀ این که این رگه به دریای زردی منتهی می شود نا امید می
شویم .وقتی که سیبی را بر می داریم متعهدیم که آن را برگردانیم ،ولی اگر آن را برنگردانیم ،بعید است که دوباره با آن مواجه
شویم .و اگر آنقدر بد شانس باشیم که داخل بعد نامناسبی از فضای سیب شویم ،مثالً فضای سیب های سبز ،حتی با یک سیب
قرمز مواجه نخواهیم شد ،چه برسد به سرخ ترین سیب ممکن .حتی ممکن است متوجه شویم که در ناحیۀ ناشناخته ای از
فضای میوه افتاده ایم ،و دوروبرمان میوه هایی هستند که رنگ های عجیبی دارند و نا آشنا و غیر قابل توصیف اند.
بعد از جستجوی زیاد باالخره سیبی را انتخاب می کنیم که به طور حیرت آوری سرخ است .چه خوب شد که سیب های
قبلی را برنداشتیم .با این حال ،مثل کسی که در البیرنت همپتون کورت 10گیر افتاده است ،خبر نداریم که فقط چند ردیف آن طرف
تر سیب های سرخ تری وجود دارد .سرخ ترین سیب ها چند باغستان دورتر درجای دوری از فضای سیب قرار دارند .ولی کم
ترین شانسی برای یافتن آن نداشتیم .در حقیقت در یک فضای سیب تصادفی باید خیلی خوشبخت باشیم که سیبی را بیابیم که حتی
ذره ای تمایل به سرخی دارد .در این فضای سیب آشفته ،مجبوریم رضایت بدهیم وبه جای راه حل های کلی و جامع ،راه حل های
محلی یا موضعی را برگزینیم .اگر احتمال ضعیفی هم برای یافتن سیب سرخ باشد باید احمق باشیم که چیزی را که به سختی
شبیه به آن چیزی است که دنبالش هستیم ،نادیده بگیریم .مشکل دیگری که در رابطه با فضاهای غیر همبسته وجود دارد این
است که ،حتی اگر شانس بیاوریم و اتفاقا به چیزی که فکر می کنیم مطلوب ترین گزینه است بر بخوریم ،این مسئله قابل اثبات
نیست.عدم قطعیت همیشه بر روی همه راه حل هایی که برای این مشکل می یابیم ،سایه خواهد افکند .آیا ممکن است که راه حل
بهتری جایی دیگر در میان دریای گستردۀ احتماالت قرار داشته باشد ؟
اما در فضاهای همبسته ،یعنی جایی که انواع چیزهای مشابه کنارهم قرار گرفته اند ،جستجوی یک موضوع خاص
بسیار راحت تر است.در این نوع فضاها ،به محض این که ناحیۀ صحیح را می یابید به طرف انواع مشابه آن چیز خاص
راهنمایی می شوید .در فضای سیبی که همبسته است ،همه سیب های سبز در فضای سیب های سبز خوشه بندی شده اند و
سیب های زرد در فضای سیب زرد ،همان طور که انواع دیگر سیب ها نیز در زیر فضای متناسب خودشان قرار خواهند گرفت.
Word Processor 8
degenerate 9
)3*( .Hampton Court 11
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هر چه همبستگی یک فضا بیشتر باشد ،دارای ابعاد بیشتری خواهد بود .در فضای سیب سرخ ،یافتن سرخ ترین سیب ممکن
بسیار ساده بود .سخت ترین جنبۀ کار این بود که اولین رگه های سرخ را بیابیم .بعد از آن ،یافتن سرخ ترین سیب مستلزم دنبال
کردن باریکۀ سرخ بود تا وقتی که به سرخ ترین سیب برسیم .به این ترتیب ابعاد باالتر این فضا ،مجموعه سیب ها را حتی
بیشتر ،مثالً تا فضای سیب سرخ کمرنگ یا فضای سیب سرخ تیره همبسته می کردند .بعدا خواهیم دید که ماهیت هم بستۀ فضای
ریاضی کمک می کند که این فضا مانند محیطی مناسب برای فرآیند های تکامل طبیعی عمل کند.
اکنون که به سازمان و محتوای دریای اطالعات بذل توجه کرده ایم ،اجازه دهید نگاهی به وسعت آن بیاندازیم .به
جای این که بپرسیم آیا میتوان تا انتهای آن را پیمود ،ابتدا به این پرسش آسان ترمی پردازیم که آیا یک ناحیۀ مشخص را می
توان تا انتها پیمود؟ فضای همه سیب های سرخی که تا کنون در مغازه جان بارنز فروخته شده اند ،چنین ناحیه ای است و
شامل اطالعاتی است که نه تنها در فضای منطقی بلکه در زمان نیز جای گرفته است .زمان ،هم ماهیت امکانات مجاز درون این
فضا را مشخص می کند و هم آنها را محدود می کند ،یعنی شروع و پایان آنها را به روشنی معین می کند .تنها محدودیت این
است که نمی توان با دقت دلخواه فضا را تعریف کرد .می توان پرسید که آیا این فضا شامل سیب هایی می شود که ابتدا از جان
بارنز خریداری شده اند ولی بعداً به دلیل آفت زدگی یا گذشتن تاریخ مصرف به آن برگردانده شده اند یا نه؟ آیا ممکن است این
فضا شامل سیب هایی بشود که به جای فروش رفتن ،دزدیده شده اند یا سیب هایی که توسط شاگرد فروشنده های گرسنه پنهانی
خورده شده اند؟ همچنین می توانیم به ناحیه ای برگردیم که کلیۀ تعاریف ممکن نبردهای جایگزین هیستینگز را در خود جای
داده اند ،و از سازماندهی آن متعجب شویم .آیا نبرد وقتی شروع شد که سرباز های نرمان (قوم اسکاندیناویایی) قدم به خاک
انگلیس نهادند ،یا در لحظه ای که اندیشۀ تهاجم به فکرشان خطور کرد؟ و آیا نبرد وقتی خاتمه پیدا کرد که تیر به چشم هارولد
فرو رفت یا وقتی که ویلیام فاتح پیروز مندانه به سوی لندن راند؟ می توانیم به دلخواه خود هر نوع ساختارغیر واقعی را به این
واقعیت تحمیل کنیم .خوب ،درباره فضای سیب چطور؟ آیااین فضا لبه دارد یا این که سیب ها فقط بزر گ و بزرگتر و یا کوچک و
کوچک تر می شوند یا این که بینهایت تنوع دارند ؟
اگر می توانستیم به انتهای دریای اطالعات دست پیدا کنیم ،آیا قانع می شدیم که متناهی است؟ در قرن  4قبل از
میالد آرکیتاس  11دوست افالطون بحث مجاب کننده ای را در باره نامنتاهی بودن فضا به راه انداخت که مستقیما ً عقیدۀ ارسطو
را در مورد متناهی بودن فضا به چالش می طلبید .در یک آزمایش فکری آرکیتاس فرض کرد که به مرز کائنات رسیده است.
وقتی به آنجا رسید از خود سوال کرد که که آیا می تواند چوبش را به آنطرف مرز بیرون ببرد و نتیجه گرفت که بی معنی است
اگر نتواند این کار را انجام دهد .اما ،اگر می توانست چوبش را بیرون ببرد ،آن چیزی که در بیرون قرار گرفته بود باید یا جسم
می بود یا مکان .از این رو آرکیتاس باید به همین روش تا ابد پیش می رفت وهر بار که به مرز جدیدی می رسید همین سوال را
تکرار می کرد .بهترین جواب او از عهد باستان ،سخن اسکندر آفرودیسی بود که گفته بود ،زمانی که آرکیتاس به لبۀ کیهان
برسد ،نه توسط مانعی که در مرز کیهان است بلکه فقط به این خاطر که چیزی خارج از آن قرار ندارد نمی تواند چوبش را
بیرون ببرد .ازاین گذشته ،چگونه ممکن بود که چوبی را بیرون و در هیچ فرو برد و چگونه چیزی می تواند ،درون چیزی که
خودش وجود ندارد ،به وجود بیاید؟ چالش مقابل آرکیتاس این است که فضا می تواند متناهی باشد بدون این که لبه داشته باشد.
با وجود این صحبت ها و مخالفت های دیگری که با الیتناهی بودن فضا وجود دارد ،جالب است که به طور خالصه اشاره ای
بکنیم به نتایج این مسئله بر جستجوی ما در فضای سیب به دنبال سرخ ترین سیب .این اندیشه که می توان سرخ ترین سیب
ممکن را یافت ،حتی در تئوری ،مستلزم این است که فضای جستجو متناهی باشد .اما اگر فضا نامتناهی بود ،امکان نداشت که
حتی در تئوری نیز دنبال سرخ ترین سیب ممکن بگردیم ،چون احتمال انجام جستجوی همه جانبه وجود نداشت.
 11آرخوطس )4*( .Archytas
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حال بگذارید مانند آرکیتاس خود را در لبۀ دریای اطالعات تصور کنیم .چون این دریا هیچ فضایی را اشغال نمی کند،
هیچ مرزی نمی تواند دامنه اش را محدود کند .ما به خاطر بحث کنونی دریای اطالعات را به دو زیر فضا تقسیم می کنیم،
دریای واقعیت ها و فضای منطق .چون دریای اطالعات شامل دو زیر فضاست که یکی در درون دیگری جای دارد بنابراین به
نظر می رسد که فضای منطق می تواند اندازۀ دریای واقعیت ها را محدود کند ،مثالً ،واقعیت هایی وجود دارند که هیچ نوع
ارتباطات منطقی برای آنها وجود ندارد .اگر می خواستیم نقطه نظر طرفداران ارسطو را که می گویند فضا متناهی است بپذیریم،
باید استدالل می کردیم که مادۀ درون کیهان نیز متناهی است .به این ترتیب نتیجه می گرفتیم که مجموعۀ همه توصیفات ریاضی

تمام چیزهای ممکن در کائنات نیز باید متناهی باشد.البته استداللی از این نوع بیهوده است چرا که قبالً توضیح دادیم که دریای
اطالعات چیزی در مورد دنیای واقعی نمی داند ،بلکه فقط قابلیت تحقق نمادها را دارد .به سختی می توان تصورکرد که دریای
اطالعات حاوی توصیفاتی در باره چیزهایی باشد که نمی توانند در کائنات آشنای ما تحقق یابند ،ولی با این وجود ،این مورد
دعوی نیست.
اگر قرار بور دریای اطالعات مرزی داشته باشد که هیچ چوبی نتواند از آن عبورکند چه می شد؟ دراین صورت الزم
بود که موانعی ریاضی وجود داشته باشد تا احتماالت را محدود کنند ،وهستی نیز مرز مشخصی با نیستی داشته باشد .ماورای
این صخره های ریاضی پرتگاهی قرار دارد که به خالئی فرضی منتهی می شود که هیچ قابلیتی برای اطالعات یا منطق ندارد
ودر آن هیچ نوع نماد سازی نمی تواند رخ دهد ،چون طبق تعریف هر نماد باید تصویر یا تجسم چیزی باشد ،گرچه می توان
استدالل کرد که هر چیز خارج از مرز فضای ریاضی ،خود می تواند نمادی برای فضای خالی باشد .اما ،اگر فضای ریاضی
بیکران باشد ،دراین صورت هیچوقت ما از حدود نامتناهی اش بیرون نمی افتیم و احتماالت هم نامتناهی است.
اکنون روشن است که برای همه چیزهایی که قابلیت به وجود آمدن دارند ،می توان حداقل یک نوع فضای مناسب
فرض کرد که همۀ نمونه های ممکن آن را در خود جای می دهد .همچنین به نظر می رسد که همۀ نمادها ناحیه ای را در یک
زیر فضای ریاضی کاوش می کنند که از قبل مقرر شده است.همچنین واضح است که مجموعۀ کامل همه نمونه های ممکن یک
چیز خاص بسیار بیشتر از فضا و زمانی است که برای تحقق همۀ آن نمونه ها در دسترس است .زمین حدود  4.1میلیارد سال
پیش خلق شد و تقریبا  8.9میلیارد سال پیش به اندازه کافی سرد شد تا اولین تخته سنگ ها بوجود بیایند .بدون اغراق باید گفت
که پهنۀ یکپارچۀ زمین همراه با گذشت  8.9میلیارد سال از تشکیل اولین سنگ ها ،فقط برای تحقق بخش کوچکی از دریای
نامتناهی توصیفاتی که درون دریای اطالعات جای گرفته اند و همۀ نسخه های ممکن و جایگزین نبرد هیستینگز را توصیف
می کنند ،کافی است .اگر همۀ زمان و فضای قابل دسترسی ،برای تفسیرهای متفاوت این نبرد استفاده شده باشد ،جای بسیار
کوچکی اضافه می آید که باید برای همۀ چیزهای دیگر درنظر گرفته شود .تاریخ چقدر می توانست مالل انگیز باشد !
تاکنون فقط به این مسئله اشاره کرده ایم که ممکن است ساختارهایی منطقی درون فضای سیب وجود داشته باشند که
در فضای مادی قابل نمایش نیست .این نواحی ممنوعۀ دریای اطالعات را دریای سری یا پنهانی نامیدیم ،چرا که محتوای غیر
معقول آنها ،نمی تواند در دنیای واقعی بروز یابد و نتیجتا ً باید از کنار آنها با سکوت عبورکرد .اگر واقعا ً این چنین نواحی وجود
داشته باشند ،می توانیم انتظارداشته باشیم که بعضی از سیب های بالقوۀ فضای سیب به محض این که لمسشان کردیم ناپدید
شوند .این میوه های ممنوعه را نمی توان خورد ،همان طور که در دنیای واقعی نیز این میوه ها نمی توانند وجود داشته
باشند ،و خوشه های اطالعاتی که ساختمان آنها را مشخص می کنند فاقد نماد در دنیای واقعی هستند .مثل این است که کل
نواحی فضای سیب با حصار از ما جدا شده و سیب هایی دارد که حضورشان را احساس می کنیم و به نحو هوس انگیزی
نزدیک ما هستند ولی تا ابد دور از دسترس ما باقی می مانند.
دریای اطالعات ،دنیایی است ماورای تجسم و تاریخ ،که توسط اطالعات و منطق تعریف شده ولی عاری از فرم
وشکل است .این دنیا ،دنیایی امن و آرام است .دنیایی است که در آن همۀ احتماالت در یک اتحاد و یک پارچگی به هم پیوسته
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درکنارهم آشیان کرده اند .دنیایی که در آن هر چیزی جزئی است از همۀ چیزهای دیگر.فقط وقتی که اجزاء دریای اطالعات
توسط تاریخ تحقق پیدا کنند و نمادهای گوناگون با یکدیگر رقابت و برای جاودانگی مبارزه کنند ،در این زمان بازی حیات آغاز
می شود .فقط زمانی که اطالعات از وادی تخیلی دریای اطالعات به دنیای حقیقی گذر می کنند ،اطالعات در ژنها طوری
رفتارمی کنند که انگار مایلند خود را جاودانی کنند ،و به جای منطق مجرد ،در دنیای واقعی منطق شل و ول ،اعالم وجود می
کنند.
دلیل وجود تاریخ فقط این است که تعداد عناصر ممکن بسیار بیشتر از منابع زمان و فضایی است که برای نمایش همه
آن عناصر در دسترس است .در اینجا کشمکشی جریان دارد که گوهر فرآیند حیات را به روشنی نشان می دهد .یکی از مشکالت
عظیم حیات تخصیص منابع است .ولی این کشاکش چگونه در دنیای واقعی برطرف می شود؟ واضح است که برای جستجو و
انتخاب باید اصولی وجود داشته باشد .بنابراین ،حیات فرآیندی است که درجریان آن ،فضای ریاضی همه چیزهای ممکن
جستجو می شود .این مسئله عینا ً هم درمورد چیزهای مشخص و هم در مورد رویدادها به کار می رود .بنابراین حیات مسابقه
ای برای جاودانه کردن نماد هر جسم در زمان و فضای حقیقی است.
امتیاز این مدل حیات که برمبنای اطالعات پایه گذاری شده ،این است که به ما امکان می دهد توصیف کاملی را از
موجود باب کنیم که همۀ ابعاد نابرابری را که اطالعات در طول آن پخش شده است ،در خود جای می دهد .وقتی این توصیفات به
زبان بین المللی اطالعات ترجمه می شوند ،می توانند متناظر فضای آن قرار گیرند .معادل گرفتن حیات با جستجوی فضای
ریاضی ،این امتیاز را دارد که چیزی اختراع یا طراحی نمی شود ،چرا که قابلیت همه چیز از قبل دراین فضا موجود است .به
این ترتیب حیات به صورت فرآیندی تعریف می شود که نمادهای بالقوۀ درون دریای اطالعات ،مکانی که همه از آن برآمده ایم
و همه باید به آن برگردیم را ،خلق و بازیابی می کند .
اکنون مایلم روی ناحیۀ باغ وحش اطالعات در دریای اطالعات تمرکزکنم که حاوی خوشه هایی اطالعاتی است که
قادر به تولید موجودات زنده اند .وقتی وارد باغ وحش اطالعات می شویم احساس می کنیم که نوع دیگری هایپرمارکت است که
به جای کیت های ژن ،قفسه های آن با کیت های اطالعاتی پر شده اند .بنابراین می توان آن را هایپرمارکت کیت های اطالعاتی
نامید .برخالف کیت های ژن که فاقد ابعاد رشد ،آموزش و فرهنگ هستند ،کیت های اطالعات حاوی همۀ اطالعات الزم برای
توصیف کامل موجود زنده هستند .برخالف کیت هایی که در فضای ژن ذخیره شده اند ،اگر کسی یک کیت اطالعات را از روی
قفسه های هایپرمارکت اطالعات بردارد و موجودی را که آن کیت توصیف می کند سرهم کند ،آن موجود رونوشت دقیق
موجودی چند بعدی است که تصویر روی جعبه نشان می دهد.
باغ وحش اطالعات به زیرفضاهای نامحدودی تقسیم شده است که هرکدام شامل کیت های اطالعاتی نمونه ای خاص
هستند .مثال ،یکی از این نواحی ممکن است حاوی تعداد نامتناهی موتزارت باشد که یکسان به نظر می رسند .بنابراین اگر
شخصی  40کیت موتزارت را به طور تصادفی از نواحی جدای فضای موتزارت انتخاب کند و بسازد چیزهای جالب وغیر منتظره
ای ظاهر خواهد شد .موتزارت بی سواد ،موتزارتی که آلمانی صحبت نمی کند ،موتزارتی که استعداد آهنگسازی ندارد ،و تعداد
معتنابه دیگری موتزارت که برای ما نا آشناست ،و با وجود این که ریخت ظاهری همه مثل هم است ولی با موتزارت تاریخی
شباهت کمی دارند .ولی برای یافتن موتزارت هایی چنین آشکارا متفاوت ،باید ابتدا در دریاهای عظیمی از موتزارت های مشابه
که تفاوت های نامحسوسی دارند و در بسیاری ازموارد غیرقابل تشخیص اند ،خود را به آب بزنیم .این شامل موتزارت هایی
است که ساختار بیرونی یکسانی دارند ولی ساختار داخلی آنها متفاوت است ،مثالً یک نمونۀ افراطی آن می تواند موتزارتی باشد
که کبدی شبیه نعل اسب دارد .ریخت داخلی و خارجی موتزارت های دیگر نیز می تواند یکسان باشند ولی کمابیش یک حافظه
تنها یا قطعه ای نامربوط از اطالعات آنها تفاوت کنند .گرچه جمعیت موتزارت ها همگی مشخصات ژنیتک یکسانی دارند ولی
وقتی اطالعات سطوح دیگر را درنظر آوریم ،به وضوح ناهمگن اند.
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اگر سایر زیرناحیه های فضای موتزارت را کاوش می کردیم نباید از یافتن دریاهای بیشتری از موتزارت هایی که
ریخت یکسان داشتند ،تعجب می کردیم .جایی ،کودکی های موتزارت را می یافتیم ،یا دریایی از موتزارت های  11ساله20 ،
ساله یا موتزارت هایی که آخرین دقایق عمرشان را سپری می کنند .همچنین وقتی به زیر فضاهایی بر می خوردیم که موتزارت
های عجیب و غریب و بدشکل را در خود جای داده اند یا موتزارت هایی که بیشتر شبیه مریلین مونرو یا بیلی دکید هستند تا
موتزارت آشنای ما ،بیشتر شگفت زده می شدیم .اصالً چرا این کیت ها را داخل فضای موتزارت گذاشته اند ؟ جواب این است که
کتابدارهای فضای موتزارت هنگام طبقه بندی اطالعات داخل کیت ،به اطالعات جهت خاصی نمی دهند .ظاهراً ،صرفا در
چهارچوب جزئیات ریاضی ،اطالعات ژنتیکی موتزارت در مقایسه با اطالعات فرا ژنتیک آن بی اهمیت است .نتیجتا ً الزم است که
معیارهای شمول فضای موتزارت را روشن و مشخص کنیم که چه چیزی موتزارت را موتزارت می کند.همچنین درک کنیم که
همه اجزاء اطالعات ارزش یکسانی ندارند .جهش در ناحیۀ زبالۀ دی ان ا ،به طور وضوح با جهشی که منجر به دیابت می شود،
متفاوت است .همچنین ،موتزارتی که محتوای کامل دائره المعارف بریتانیکا را از حفظ باشد از موتزارتی که این طور نیست یا
موتزارتی که مقدمات تئوری موسیقی را می داند ،متفاوت است.
از چشم باغ وحش فرضی اطالعات ،موجودات زنده نمادهایی هستند که نمایندۀ ساختمان های ریاضی زیرین هستند.
نظر به این که اطالعات حیات ،بدون توجه به اجزاء پنهانی زیرین واضح تر بیان می شوند ،در این صورت این سوال مطرح می
شود که آیا می توان الگوی حیات  ،یعنی مجموعه ای از مشخصات ریاضی را که پیش نیاز ضروری همۀ فرآیندهای حیات
هستند و از استعداد نهفتۀ حیات ،نمادی ریاضی می سازند ،در ساختار اطالعاتی موجودات زنده تشخیص داد؟ آیا می توان نوعی
طبقه بندی بیولوژیک را بر اساس گونه های خوشه های اطالعاتی ،فرموله کرد .نوعی رده بندی که بر پایۀ ساختارهای
اطالعاتی شکل گرفته باشد ،قطعا بنیان منطقی استوارتری نسبت به سیستم لیناوسی ،12دارد که منحصرا بر پایه ریخت شناسی
قرار دارد .اگر حقیقتا می توانستیم الگوی نهفتۀ حیات را در سازه های اطالعاتی مجرد تمیز بدهیم ،در این صورت می توانستیم
دریای اطالعات را بررسی کنیم و کیت هایی را که به باغ وحش اطالعات تعلق دارند ،از کیت هایی که به باغ وحش تعلق ندارند
باز شناسیم .اگر تصاویر روی کیت های اطالعات به نحو قاعده مندی پاک شده بودند ،می توانستیم به سادگی ،فقط با آزمایش
ماهیت روشن توصیفات ریاضی درون جعبه ،کیتی را که یک چراغ مطالعۀ بالقوه را به رمز در می آورد از کیتی که کرگدن یا
گراز ماهی و یا مورچه را به رمز در می آورد ،بازشناسیم .همچنین می توانستیم مشخصات ریاضی انواع کرگدن های آشنا را،
از جانوران شبه کرگدن غیر محتمل که قابل دوام نیستند ،تمیز دهیم.
می توان " دستگاه کاشف حیات بالقوه" ای را در تصور آورد که قادر است محتوی کامل باغ وحش اطالعات را با
آزمایش سیستماتیک همه خوشه های اطالعاتی درون فضای اطالعات تعریف کند وسپس آنها را بسازد و مشخص کند که کدام
یک قادر به تولید حیات هستند .می توانیم "دستگاه کاشف حیات بالقوه " را در طول راهروهای هایپرمارکت کیت های اطالعات
راه ببریم و اطالعات داخل کیت ها را به خورد دستگاه بدهیم .دستگاه ،بعد از آزمایش اطالعات ،به ما خواهد گفت که کیت مورد
نظر باید داخل باغ وحش اطالعات قرار گیرد یا نه .یعنی بگوید که آیا اطالعات کیت قادر به ساخت موجود زنده هست یا نه؟ البته
ساخت موجود زنده یک چیز است و ساخت موجود زنده ای که بتواند دوام بیاورد ،کامالً چیز دیگری است.
اگر فرض کنیم که هایپر مارکت کیت های اطالعات طوری سازماندهی شده است که هر کیت در یک نقطۀ یگانه در یک
چهارخانۀ سه بعدی قرار دارد ،در این صورت با در نظر گرفتن اطالعاتی که هرکیت در بر دارد می توان یک آدرس یگانه به آن
تخصیص داد .می توانیم یک نقشه بردار استخدام کنیم که نقشه ای از هایپر مارکت کیت های اطالعات بکشد و رنگ آمیزی کند
و رنگ ها را کد بندی کند ،به شکلی که همۀ کیت هایی که موجودات بالقوه زنده را توصیف می کنند به رنگ سیاه در بیایند و
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کیت هایی که مربوط به موجودات بالقوه نیستند به رنگ سفید دربیایند .چنین نقشه ای به ما کمک می کند که بدون اجبار به
ساخت تعداد زیادی کیت های نامربوط ،همه احتماالتی را که حیات پیشنهاد می کند ،بکاویم .همچنین ممکن است متوجه شویم که
کیت های سیاه در یک ناحیه هایپر مارکت خوشه تشکیل داده اند،در حالی که در دریای کیت های سفید هراز گاهی رگۀ کیت های
سیاه به شکل نقطه نقطه دیده می شود.همچنین ممکن است انتظار داشته باشیم که کیت ها با توجه به پیچیدگی شان سازماندهی
شده باشند .یکی از معیارهای پیچیدگی ارگانیسم مقدار اطالعاتی الزم برای توصیف آن است .اگر دو نفر ژولیوس سزار عین هم
داشتیم که همه چیزشان یکسان بود ،جز این که یکی از آنها با متون سقراط آشنا بود ،در این صورت آن که نوشته های سقراط
را به خاطر سپرده بود ،با خطوط ریاضی بیشتری توصیف می شد تا آن سقراط دیگر .نسخۀ ژولیوس سزار نسبتا جاهل ،نسبت
به نسخۀ تحصیل کرده فشرده تر است .در حقیقت می توان خطوط اطالعات را از سطوح مختلف توصیفات کامل سزار تراشید و
نسخۀ کامالً فشرده ای از این شخصیت تاریخی به دست آورد.
چنین به نظر می رسد که مخلوقات باغ وحش اطالعات موجودیتی دارند ،که مستقل از تحقق یافتن آنهاست .برای
مثال ،علیرغم این حقیقت که امروزه دیگر "دودو" ی زنده ای باقی نمانده است ،ولی خوشه ای اطالعاتی که دودوی بالقوه را
توصیف می کند ،وجود ریاضی ابدی دارد .از این رو دودوهای بالقوه بسیار پیش از آن که اولین دو دو توسط تاریخ کشف شود
و گوشت و پوست پیدا کند ،به معنی واقعی وجود داشتند .از این گذشته ،اگر امکان داشت کیت اطالعاتی دودو را در باغ وحش
اطالعات بازیابی کنیم،علی االصول می توانستیم دودوی تاریخی را دقیقا ً بازسازی کنیم .همچنین ،گرچه پلنگ ها هم اکنون روی
زمین می غرند ولی زمانی که باالخره منقرض شوند ،کیت اطالعاتشان دربایگانی باغ وحش اطالعات بدون تغییر باقی خواهد
ماند .همچنین موجودات بیشماری وجود دارند که تاکنون کیت هایشان بازنشده و به نظر نمی رسد که هرگز باز شوند و ریشه
بگیرند.به وضوح باید گفت که در کائنات ،فضا و زمان و مادۀ کافی برای ساختن همۀ آنها وجود ندارد .ولی این موجودات ،با
این که هرگز در تاریخ تحقق نیافته اند ،از یک جهت چیزی از یک دودوی "واقعی " کم ندارند.
وقتی که باالخره هایپرمارکت کیت های اطالعات و باغ وحش اطالعات را ترک می کنیم ،دو سوال نهایی باقی می ماند.
اولین سوال این است که آیا می توان در مورد ساختار اطالعاتی یک ارگانیسم بالقوه ،بدون اشاره به محیطی که در آن ساخته
می شود ،بحث کرد .دومین سوال این است که آیا حتی از نظر تئوری می توان همۀ فضای چهارخانۀ داخل هایپرمارکت کیت های
اطالعاتی را به طور قطعی به نقاط سفید و سیاه تبدیل کرد؟ آیا ممکن است بعضی از فضاهای روی نقشه خاکستری باشند؟ یعنی
این که دستگاه ما در بعضی موارد قادر نباشد تصمیم بگیرد که جعبه خاصی را سفید رنگ بزند یا سیاه و برای اثبات این تصمیم
ناپذیری ذاتی ،آن را خاکستری رنگ کند.
برای مثال ،اگر پلنگ روی سطح خورشید به دنیا می آمد فورا تبخیر می شد ،همان طورکه این اتفاق برای همه
جانوران روی زمین نیز می توانست پیش بیاید .یا اگر در قطب جنوب به دنیا می آمد یخ می زد .از طرف دیگر ممکن بود در
پیاده روی خیابان آکسفورد یا در باند یک فرودگاه مهم بین المللی متولد شود که در این صورت حتما ً مورد شلیک تیر قرار می
گرفت ،یا ممکن بود در صحرای بزرگ آفریقا به دنیا بیاید ،که در این صورت آب بدنش را از دست می داد و چنانچه در عمق
اقیانوس کبیر به دنیا می آمد،حتما ً غرق می شد .یا ممکن بود در دنیایی به وجود آید که هیچ پلنگی در آن یافت نمی شود و
دراین صورت از داشتن زوج محروم می ماند .حتی ممکن بود در کیهانی با قوانین فیزیکی متفاوت به وجود آید که در این
صورت ممکن بود از داخل منفجرشود یا گوشتش هزار تکه شود .برای محدود کردن دامنۀ باغ وحش اطالعات ،چندین فرض
جامع در باره دنیایی که موجودات بالقوه می توانند در آن تحقق یابند در نظر می گیریم .روشن است که ماهیت دنیایی که کیت
ها در آن ساخته می شوند قید و بندهایی خواهد داشت که بر ماهیت موجودات ریاضی ساکن باغ وحش اطالعات ،تاثیر خواهد
گذاشت.
این سوال که آیا می توان ماشینی را طراحی کرد که بتواند همه جعبه های داخل باغ وحش اطالعات را به طور
غیرقابل انکار به رنگ سیاه یا سفید دربیاورد ،فقط از نظر تئوری مورد عالقۀ ما نیست ،بلکه از نظر عملی هم بسیار اهمیت
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دارد .یقینا در آینده از دستگاه هایی برای کمک به جستجوی اشکال جدید تحقق نیافتۀ حیات بالقوه بهره خواهیم گرفت .ولی
بدون داشتن روال مناسبی برای آشکار کردن این کیت ها ،این سفرهای ریاضی ،ناقص و مالل انگیز خواهند بود .آنچه مورد
نیاز است ،روالی عمومی است برای پویش ساختمان های اطالعاتی کیت های اطالعاتی و تعیین این که آیا این ساختمانها ،
موجود زندۀ بالقوه ای را توصیف می کنند یا نه .به این ترتیب هر کیت فرضیاتی دارد ،که روال ما می تواند درستی یا کذب آن را
اثبات کند .اگرفرضیات درست بود ،در این صورت توصیفات داخل کیت موجودی را به رمز در می آورد که قابلیت حیات دارد ،و
اگر غلط باشد ،موجود قابلیت حیات ندارد .این روال باید  )1( :از نظر درونی یکپارچه و منسجم باشد و هرگز نباید سعی کند که
یک کیت اطالعاتی خاص را همزمان به هر دو رنگ سیاه و سفید رنگ بزند )2( ،کامل باشد ،یعنی بتواند همه کیت های داخل
هایپرمارکت را یا سیاه رنگ آمیزی کند یا سفید و هیچ مقوله ای نماند که از زیر دستش در برود و ( )8مختصر و فشرده و به
طور متناهی قابل توصیف باشد ،یعنی بتواند در زمانی محدود راجع به رنگ آمیزی سیاه یا سفید یک کیت تصمیم بگیرد.
متاسفانه قضیۀ ناتمامیت گویدل 18نشان می دهد که چنین روالی نمی تواند وجود داشته باشد .اگر روال خود را در هایپرمارکت
کیت های اطالعات به کار ببریم ،همیشه بعضی از کیت ها هستند که نه می توان سیاه رنگ آمیزی شان کرد و نه سفید و نتیجتا ً
باید خاکستری باشند.
چنین به نظر می رسد که نمی توان ماشینی را طوری برنامه ریزی کرد که فهرست کامل کیت های اطالعاتی توصیف
کنندۀ موجودات حقیقی باغ وحش اطالعات را چاپ کند .به این ترتیب ما عمالً مجاز به ترسیم مرزهای این باغ وحش و مقوله
بندی محتویات آن نیستیم .بدتراز همه این است که تحقیقات آلونزو چرچ  1نشان می دهد که اگر روال خاصی برای تشخیص بین
کیت های اطالعات داشته باشیم بازهم به راحتی نمی توانیم پیش بینی کنیم که روال ما کدام کیت را به رنگ سیاه یا سفید در می
آورد و کدام را خاکستری .پس بهترین کاری که می توانیم انجام دهیم این است که روالی ابداع کنیم،سپس آنرا میان
هایپرمارکت کیت های اطالعات رها کنیم وعقب بنشینیم و ببینیم که کیت مورد نظر ما سیاه می شود یا سفید .اگر روال ما
نتواند در این مورد تصمیم بگیرد که کیت مورد نظر موجودی حقیقی یا موجودی غیرواقعی را توصیف می کند ،ممکن است
مجبورباشیم زمان نامعینی صبر کنیم ،و هرگز متوجه نشویم که روال ما دارد به نتیجه معینی می رسد یا نه .در واقع ،آلن
تورینگ ثابت کرده است که غیر ممکن است بتوان پیش بینی کرد که چقدر طول می کشد تا چنین روالی کارش را تمام کند.
پس ظاهراً ،تنها روش کامالً فراگیر برای یافتن کیت هایی اطالعاتی که موجودات زنده را به رمز درمی آورند ،این
است که عمالً کیت ها را بسازیم و بعد کنار بنشینیم و ببینیم که چه رخ می دهد .اگر برای آشکار کردن کیت های حیات بالقوه ،به
دستگاه ها تکیه کنیم ،احتمال دارد که جعبه هایی را که رگه هایی از جواهرات درخشان دارند ،دست نخورده و باز نشده باقی
گذاریم و آنها را روانۀ گمنامی کنیم .باید بدانیم که هرچند ظاهراً ،به طور کلی نمی توانیم هایپرمارکت کیت های اطالعات را
محقق سازیم ،ولی در عمل باید بتوانیم رویه هایی را طراحی کنیم که جستجوی اشکال عجیب و غریب ،شگفت انگیز و بعضا ً
مفید حیات بالقوه را برای ما آسان می کند .درخالل مدتی که تاریخ دمدمی مزاج با تدبیرهای خاص خود ،بعضی از جعبه ها را
لمس می کند و اکثریت غالب جعبه ها را دست نخورده باقی می گذارد ،این کیت های اطالعاتی که از اولین لحظه های خلق
هایپرمارکت کیت های اطالعات در  11میلیارد سال قبل ،مسکوت مانده اند ،به تدریج خاک می گیرند.

)5*( . Geodel 13
)6*( . Alonzo Church 14
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توضیحات فصل چهارم
 -1نبرد هیستینگز Hastings Battle of
هیستینگز نام نبرد معروفی در تاریخ انگلستان است که بین نیروهای آنگلوساکسون به فرماندهی هارولد گادوینسن
(هارولد دوم ،شاه انگلستان) و نورمانهای مهاجم به فرماندهی ویلیام ،دوک نورماندی (بعدتر ویلیام فاتح یا شاه ویلیام
یکم) در  14اکتبر  1166و در نزدیکی هیستینگز در شرق ساسکس درگرفت و به شکست و مرگ هارولد و پیروزی
ویلیام و استیالی نورمنها بر انگلستان منجر شد .در این نبرد تیری به چشم هارولد فرورفت و ویلیام توانست به خاک
انگلیس پای بگذارد.
 -2سارکومر Sarcomeres
سارکومر واحد مبنای یک میوفیبریل ماهیچه ای شیار دار است.سارکومرها ترکیبات چند پروتئینی هستند که از سه
سیستم فیالمان مختلف تشکیل شده اند .تارچه یا میوفیبریل اندامکهایی استوانهای هستند .آنها در درون سلولهای
ماهیچهای یافت میشوند .آنها بستههایی رشتهای هستند که از ابتدای سلول تا انتهای آن کشیده شدهاند و در هر سر به
غشای سلولی متصل شدهاند.هر تارچه از توالی تعدادی سارکومر درست شدهاست .هر سارکومر از دو نوع تار تشکیل
شدهاست ،نازک و ضخیم.
 -3همپتون کورت Hampton Court
کاخ سلطنتی خانواده تئودور در بخش ریچموند در لندن بزرگ برفراز رودخانه تیمز
 -4آرخوطس Archytas
عالم و فیلسوف بزرگ یونانی وپیرو ریاضی دان بزرگ فیثاغورث بود که گاهی موسس مکانیک ریاضی خوانده می
شود.وی در تارنتوم ماگنا گریکیا درایتالیای کنونی متولد شد .افالطون که دوست نزدیک وی بود از کارهای او در
ریاضیات استفاده کرد و شواهدی وجود دارد که اقلیدس از کتاب او به نام کتاب سوم عناصر اقتباس کرده است.
 -1قضیه ناتمامیت incompleteness theorem
در منطق .قضیه ای است که توسط ریاضی دان معروف کورت گویدل پیشنهاد شد و بیان می کرد که در هر
فرموالسیون منطقی سازگار بسیار محکم ریاضی یا منطقی باید فرمول های صحیحی باشند که نه قابل اثبات هستند ونه
قابل ردکردن.
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گزاره
در ریاضی  :برای هر صور استوار ،نظریهٔ شمارش پذیری بازگشتی که اصول حسابی را ثابت میکند ،یک
ٔ
حسابی میتوان یافت که درست است اما قابل اثبات در نظریه نیست.این بدین معناست که یک نظریه تولید شده که
قابلیت توضیح حساب بنیادی را دارد ،نمیتواند هم جامع و هم استوار باشد.
 -1آلونزو چرچ Alonzo Church
ریاضی دان آمریکایی
او در دانشگاه پرینستون مدرک دکترا دریافت کرد.مشارکت او در تئوری اعداد و تئوری های الگوریتم ها و
قابلیت محاسبه اساس علم کامپیوتر را بنا نهاد.
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1
سرچشمه های حیات
ما در دنیایی از اشکال زندگی می کنیم که با پیچیدگی فراوانی احاطه شده است .درخت ،برگ ،زرافه ،بزکوهی،
گلسنگ ،ماهی و جلبک .مارپیچ های میوه کاج ،گلبرگ های گل مینا ،هندسۀ یک سلول ،معماری مغز .همۀ این ساختارها به
توضیحی تاریخی نیازدارند .برخی از این پیچیدگیها مصنوعا ً ساخته شده است .ساختمان ،گلدان ،نقاشی های درون غارها ،سرود
کریسمس ،پل ،تبرسنگی ،کشتی بخار ،تلفن و المپ خیابان .همۀ نماد ها به منطق و واقعیت چشم دوخته اند .چه آسان می توان
به یک نگاره گر قادر مطلق ،حاضر مطلق ،وعالم مطلق متوسل شد که خالق اشکال است .همۀ این اشکال چقدر شگفت
انگیزند .ولی توانایی شکل پذیری این اشکال ،شگفت انگیزتر است .و با این حال ،اگر اشباح موجودات بالقوه قادر به نمایش
خود نبودند ،هیچوقت به مقصود نمی رسیدند .بیسمارک هیچوقت به دنیا نمی آمد و از بین نمی رفت ،و اهرام برای همیشه
ناشناخته می ماند؛ گوشه های مبهمی از اطالعات بی شکل که درون منطق بی ربط و خاک گرفته جا داده شده اند .زیرا که این
نمادهاهستند که وجود را به خوشه های اطالعاتی دریای اطالعات و حیات را به موجودات بالقوۀ باغ وحش اطالعات می دمند.
نمادها دستگاه هایی هستند که احتماالت را به تاریخ تبدیل می کنند و اجازه می دهند که فضاهای ریاضی پیموده و کاویده شوند.
نمادها هم سازندۀ واقعیت وهم موتور آن هستند.
جستجوی سرآغاز نماد پردازی ،ما را تا انفجاری که همزمان در همه جا حدود  11میلیارد سال پیش اتفاق افتاد ،به
عقب برمی گرداند ،به زمانی که فضا و مادۀ کائنات از نیستی خلق و زمان آغاز شد .زیرا سرچشمۀ نماد پردازی و قابلیت نماد

پردازی در سرآغاز فضا و ماده است .در پی خلق فضا ،انرژی ،ماده ،و بایگانی الیتناهی توصیفات ریاضی یا همان دریای
اطالعات ،کائنات شروع به گسترش و تکامل کردند .گرچه یک صدم ثانیۀ اول بعد از انفجار بزرگ به صورت معمایی باقی مانده
است ،ولی مشاهدات تلسکوپ های قدرتمند که رادیواختر شناس و اخترفیزیک دان ها را قادر می سازد به گذشته ها نگاه کنند،
به ما در تخمین آغاز جهان کمک کرده است .و در این نقطه  ،در لحظات آغازین کائنات است ،که ما به جستجوی منشأ نوع
خاصی از نماد پردازی پیچیده می رویم که حیات نام دارد.
ممکن است هیچوقت به طور کامل درک نکنیم که در نیمۀ اول یک صدم ثانیۀ اول بعد از آغاز کیهان چه اتفاقی رخ
داده است .عالوه برآن ،درک ما از علیت نیز نهایتا ً می تواند توانایی ما را برای انجام این کار محدود کند؛ از این گذشته ،از
عقل به دوراست که چیزی فی البداهه از عدم تکوین یافته باشد .مدلهای علیتی که ما می شناسیم زمان را به عنوان بعدی در
نظر می گیرند که در آن ،رویدادها با رابطه ای مشخص نسبت به یکدیگر قرار می گیرند .این مسئله موجب می شود باور کنیم
که وقتی معلولی را مشاهده میکنیم باید علتی مقدم بر آن باشد .در هر صورت اگر زمان با آغاز کائنات شروع شده باشد ،هیچ
نوع واقعیت علی نمی تواند برسرآغاز زمان پیشی گیرد ،یعنی طبق تعریف ،این رویدادها باید بیرون از زمان وجود داشته باشند
که این نیز به وضوح غیرممکن است .یکی از مهمترین موانع درک ما ،از نا آگاهی ما نسبت به فیزیک میکروسکپی ،خصوصا ً
در دماهای فوق العاده باال و چگالی هایی که مشخصۀ همین لحظات آغازین جهان است ،ناشی می شود .این به خاطر این است
که ماورای دمای نسبتا سرد صد میلیارد درجۀ سانتیگراد (تقریبا هفت هزار بار داغتر از خورشید ) که در پایان یکصدم ثانیۀ اول
حاکم شد ،گروهی از ذرات بنیادی به نام هادرون و پاد هادرون به تعداد زیاد وجود داشته اند .این ذرات به شدت تحت تاثیر برهم
کنش های کوتاه برد فوق العاده قوی قرار دارند که هسته اتم را به هم متصل نگاه می دارد .اما درمجموع هیچ روش مقبولی
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برای مدلسازی رفتار آنها وجود ندارد .معلوم شده است که مدلسازی برهم کنشهای الکترومغناطیسی ضعیف و جاذبه در دماها و
چگالی های فوق العاده زیاد ،به یک اندازه غامض هستند.
در حدود یک صدم ثانیه پس از پیدایش کائنات ،سوپ کیهانی نخستین در دمای صد میلیارد درجه سانتیگراد سوخت و
پخت .این درجۀ حرارت غیرقابل تصور مانع شکل گیری اتم ها شد ،و آبگوشت کیهانی مرکب از ذرات ابتدایی ،جداگانه و مستقل
از یکدیگر شتاب گرفتند .در آن هنگام مقدار مادۀ کائنات ثابت نبود ،بلکه پیوسته در حال خلق و انهدام بود .می توان تصورکرد
که در زمانی که حدود و دامنۀ امکانات ریاضی پیوسته در حال ترسیم و بازبینی بود ،تغییر در محتوای مادی جهان ،منعکس
کنندۀ دریایی از اطالعات بود که دستخوش خمش های چند بعدی ،اعوجاج و گسترش و فشردگی بود .در حدود سه دقیقه بعد از
آغاز ،جهان تا دمایی در حدود یک میلیارد درجۀ سانتیگراد سرد شد و ذرات سنگین تر که هستۀ اتم را تشکیل می دهند شروع
به انباشته شدن در مقادیر زیاد کردند ،و سرانجام به هم پیوستند تا هستۀ اتم را که پیش درآمد اتم ها بود ،تشکیل دهند .اما،
صدها هزار سال طول کشید تا جهان به اندازه کافی سردشد و اجازه داد اتم های جدول تناوبی شکل گیرند .این اتم ها جعبه
ابزاری اتمی را تشکیل می دهند که محتوای ماکروسکپی جهان از آن ساخته شده است .این سوپ اتمی جدید ،مادۀ تشکیل دهنده
ستارگان و کهکشانها بود .زمانی که کیهان به گسترش و سرد شدن ادامه می داد ،سرانجام سوپ پیچیده تری را فراهم کرد که
شامل ترکیباتی از اتم هایی بود که به هم پیوستند و مولکول ها را تشکیل دادند .ما باید جایی در میان این سوپ شیمیایی پیچیده،
پیشگامان حیات یعنی پیشینیان شیمیایی و غیر فسیلی نوعی از نمادها را که ژن می نامیم ،جستجو کنیم .
حین گسترش و سرد شدن کیهان ،نوکلئوسنتز 1در مقیاس کیهانی تقریبا نامحسوس شد .ولی تولید هسته های سنگین
در اثر همجوشی هسته های سبک تر قبلی کامالً متوقف نشد و در حقیقت هنوز هم در درون ستاره ها ادامه دارد .هم در نتیجۀ
هم جوشی و هم به این دلیل که فضای کیهان در هنگام گسترش زیاد می شود و ماده دائما ً خلق و نابود می شود ،می توان تصور
کرد که دریای اطالعات دائم در حال بازبینی است؛ یعنی مرزهای ریاضی آن و ماهیت احتماالت آن از لحظه ای به لحظه دیگر
تفاوت می کند .اگر کیهان از آغاز الیتناهی بوده باشد،در این صورت دریای اطالعات هم می بایست همین طور باشد .به این
ترتیب همۀ رویدادهای کیهانی پس آیند نیز در دریای اطالعات جای دارند ،چون واضح است که چیزی نامحدود را نه می توان
گسترش داد و نه بازسازی کرد.
اولین ستاره ها در نتیجۀ فشرده شدن توده های اتم های ساده مانند هیدرژن وهلیم تحت تاثیر گرانش ،شروع به شکل
گیری کردند.همین طور که تعداد ستارگان زیاد می شد ،خوشه های ستارگان که کهکشان نامیده می شوند ،شروع به تشکیل
کردند .یکی از این کهکشهان ها به نام کهکشان راه شیری درحدود کمتر از ده میلیارد و پانصد میلیون سال بعد از آغاز کائنات
به وجود آمد .این کهکشان در میان حدود صد میلیارد ستارۀ خود ،کرۀ زمین را نیز در بر می گیرد .راه شیری ،خود یکی از
میلیاردها کهکشانی است که همه در نتیجۀ تراکم هایی که به وفور در سراسر فضا روی می دهند ،به وجود آمده اند .هر
کهکشان سیستم مستقلی از ستاره ها را تشکیل می دهد .ولی تعداد ستاره ها در کهکشان ها بسیار متفاوت است .آرایش کامل
ستاره های نمایان در شب ،تنها بخش کوچکی از ستاره های راه شیری است .و راه شیری با دارا بودن بخش کوچکی از
ستارگان پراکنده درمیان کهکشان های بیشمار کیهان ،خود ،کهکشان نسبتا ً قابل توجهی نیست .تنها تمایز این کهکشان با سایر
کهکشان ها این است که ماوای کنونی ما و نیز تنها مخزن شناخته شدۀ حیات در کیهان است.
اگر می توانستیم با سرعت نور دوچرخه سواری کنیم ،یعنی تقریبا یک میلیارد کیلومتر در ساعت ،حدود صد هزار
سال طول می کشید تا از راه شیری عبور کنیم .اگر با همین سرعت ادامه می دادیم  ،حدود دو میلیون سال طول می کشید تا به
آندرومدا ،نزدیک ترین کهکشان همسایه برسیم .در مقیاس کیهانی ،سفر دو-میلیون–سالۀ-نوری مثل رفتن به مغازۀ گوشه
خیابان است .اگر خیلی زرنگ باشیم می توانیم تا شهر دوچرخه سواری کنیم ،که مساوی با رکاب زدن با سرعت نور برای مدت

 Nucleosynthesis 1هسته زایی)1*(.
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یک میلیارد سال است .طی این مدت می توانیم حجمی از فضا را بگردیم که تقریبا ً شامل صد میلیون کهکشان مختلف است .اگر
با سرعت نور حرکت کنیم می توانیم تا بی نهایت در یک خط مستقیم برانیم .اما ،اگر فضا محدود و خمیده باشد سرانجام متوجه
می شویم که به جایی که از آن شروع کرده ایم برگشته ایم.
زمین حدود هفت میلیارد سال پس از به وجود آمدن ،به اندازه کافی سرد شد تا اولین صخره ها روی آن تشکیل شوند.
سپس ،اجزاء مختلف آن مانند هسته ،الیه ،پوسته و سرانجام اقیانوسها تشکیل شدند و زمین همگن ،فرزند بیش از پیش
ناهمگن خود را به وجود آورد .احتماالً ،در خالل این مدت ،زمین با رگبار شهاب سنگ ها بمباران شده است .متاسفانه سوابق
زمین شناسی مربوط به  1میلیون سال اول تاریخ زمین پاک شده است و ما را از رخداد های مربوط به رشد اولیۀ آن بی خبر
گذاشته است .حدود  8.31میلیارد سال قبل (یعنی حدود  0.31میلیاردسال بعد از پیدایش زمین )اولین موجودات زنده پدیدار
شدند .ولی حدود هفت میلیون سال پیش ،اولین نمونه های انسان جدید برای نخستین بار ظاهر شدند .به این ترتیب،همۀ پیچیدگی
زیستی ماکروسکپی و میکروسکپی ،در گذشته و حال ،در دوره ای بین آغاز اولین میکروارگانیسم سلولی ،یعنی حداقل 8.1
میلیارد سال پیش ،و امروز به وجود آمده است .دوره زیستی نوآورانه ای که درخالل آن الگوهای حیات کهن از پیشگامان
سلولی شان تولید شد را دوران آرکئن 2می نامیم.
اکنون سوال این است که آیا می توانیم از رویدادهای شیمیایی که در فاصلۀ تشکیل اولین صخره در  4.1میلیارد سال
پیش تا تشکیل اولین سلول حیات ،حدود  8.1میلیون سال پیش رخ داد ،تخمینی منطقی داشته باشیم ؟ زیرا ،زمانی در خالل این
دوران به ظاهر عاری از سلول که آنرا دوران هادئن 8می نامیم ،پیش سلولهای حیات آغازین که داربست الزم را برای حیات
سلولی آرکائین ها فراهم می کردند،به وجود آمدند .الزم به تاکید است که سوال فوق با این سوال که آیا می توان به مسیرهای
دقیق تاریخی طی شده توسط حیات آغازین پی برد ،تفاوت دارد .حقیقتا هرگز نمی توان مسیر پرپیچ و خم تاریخ در میان فضای
احتماالت شیمیایی را استنباط کرد .با این که نمی توانیم مختصات واضح این مسیر ها را احراز کنیم ،ولی فعالً نباید نگران این
جزئیات تاریخی باشیم  .مهم این است که می توانیم تخمین قابل قبولی از چگونگی نشأت گرفتن حیات غیر سلولی ارائه دهیم .
حیات فرضی غیرسلولی آغازین دوران هادئن ،اطالعاتی را بنا نهاده کرده است که تاریخ  8.1میلیارد سالۀ حیات
متعارف سلولی بر اساس آن ساخته شده است .بدون اسکلت های ناپیدای این موجودات ،که مدتها پیش در میان تاریخ بی نام و
نشان کهن حل شدند وردپای مشخصی از خود باقی نگذاشتند ،احتمال آغاز حیات سلولی در روی زمین وجود نداشت .گرچه
ممکن است جزئیات شیمیایی گیاهان و جانوران دورۀ هادئن به ذهن ما خطور نکند ،ولی این مطلب در مورد فرآیندهایی که آنها
را شکل داد صدق نمی کند .یکی از اصول عمدۀ سازماندهندۀ این فرآیندها ،تکامل از طریق انتخاب طبیعی به همان شکلی بود که
آلفردراسل واالس و چارلز داروین تدوین کردند .در هر صورت احتماالتی که در دسترس موجودات آغازی قرار داشت ،نامحدود
نبود ،همان طور که تکامل نیز در بستری از موانع متعدد عمل می کند .این موانع ،شامل قوانین فیزیک و شیمی ،زیست بوم
های میکروسکپی در دسترس ،پیشامدهای تاریخی ،نیاز به حفظ ظرفیت تکامل پذیری و حتی قوانین ناقص پیچیدگی می شود،
که احتماالً از عمل خودمونتاژی و خود سازماندهی دینامیک سیستم های پیچیده حمایت می کنند.
هنگام جستجوی پیشگامان حیات سلولی ،به دنبال مجموعه ای از نمادهای مناسب می گردیم که نه تنها قادر به نمایش
اطالعاتند ،بلکه این اطالعات را در طول زمان به شکلی قابل انعطاف انتقال می دهند .زیرا فقط با تداوم اطالعات اصلی یک
ساختار در جهان مادی ،می توان نماد آن را به طور مداوم ثابت نگاه داشت .اما حتی این نیز کافی نیست ،زیرا برای این که یک
نماد بستری برای انتخاب طبیعی باشد ،باید ظرفیت تغییر را در خود جای دهد .در گروههایی از ساختارهای در حال تکامل،
توانایی ایجاد تغییرات در مضمون اطالعات و منطق ،آنها را قادر می سازد که نسخه های دیگری از خود را کشف کنند .به این
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حیات بدون ژن
ترتیب ،بستر بالقوه موفق برای فرآیند تکاملی باید بتواند المثنای دقیقی از خود ایجاد کند ،ودرعین حال همزمان اجازه دهد که
تغییراتی در ساختار اطالعاتی اوالدش وارد شوند .بنابراین ،فرآیند تکثیر باید دقیق باشد ،اما نه بیش از اندازه ،چون در غیر این
صورت نمادها غیرقابل انعطاف می شوند و نمی توانند تکامل یابند .ولی اگر دقت تکثیر کم باشد مثل این است که اطالعات ناپدید
شوند و نمادهای فرزند شباهت کمی به نمادهای والدین داشته باشند .به نظر معقول می رسد که حیات آغازین روی زمین با
تشکیل نخستین ساختارهای اطالعاتی به وجود آمده باشد ،که قادر به موازنۀ این نیازها بودند .نتیجتا ً سازوکارهایی که دقت
ذخیرۀ اطالعات و تکثیر آنها را تنظیم می کنند ،احتماالً نقش مهمی در زایش اعقاب دستگاه های زیستی بازی کرده اند.
کریستوفر لنگتون و نورمن پاکارد از اصطالح " تکامل در لبۀ مغاک " برای رساندن این مفهوم استفاده کرده اند
که ،سیستم های سازگار باید موازنۀ صحیحی بین ثبات و انعطاف پذیری برقرار کنند ،تا توانایی تولید ،پردازش و ذخیره
اطالعات را بیشینه کنند .درواقع ،شبیه سازی های کامپیوتری حاکی از این هستند که سیستم های تکامل یابنده به طور طبیعی و
بی امان به طرف ناحیۀ منظمی که در مرز بی نظمی واقع است ،کشیده می شوند .سیستم های در حال تکامل ،با سفر در نزدیکی
تند بادهای بی نظمی ،می توانند بین نظمی غیر قابل انعطاف که برای نگهداری اطالعات گذشته الزم است و نرمی و انعطافی که
برای پاسخ به آینده الزم است ،موازنه ای ظریف برقرار کنند .ولی اگر سیستم های در حال تکامل زیاده از حد انعطاف داشته
باشند ،اطالعات شان مانند یک حبه قند در چای داغ آب می شود.
اصوالً هر کدام از ما می توانیم یک شجره خانوادگی درست کنیم که با والدین ما شروع می شود ،بعد پدر بزرگ و
مادر بزرگ و پدرو مادر آنها و به همین ترتیب عقب تر برویم تا برسیم به دورۀ سنگ و ماقبل آن ،یعنی به اولین لحظات تاریخ
انسان .از آنجا زنجیرۀ بی وقفۀ حیات بازهم به عقب ادامه پیدا می کند ،ابتدا به سوی اولین خانوادۀ انسان 8و پیشینیان مهره
دار ما ،سپس ،اولین موجودات تک سلولی دورۀ آرکائین و باالخره به آغاز حیات نخستی در دوران هادئن .به این ترتیب ،به
اتاق ناهارخوری بسیار بزرگی برای آویزان کردن عکس همۀ نیاکان خود نیاز خواهیم داشت ،و بدون شک مایل نیستیم بعضی از
آنها را نشان بدهیم .ولی گذشته از این که همۀ اینها اجداد ما هستند ،هرکدام حلقه ای اساسی و ضروری در تاریخ تکامل
شخصی ما هستند .اگر عکس ها را به ترتیب زمانی مرتب کنیم تا "مجموعه عکس تبهکاران " شجره نامه ای را تشکیل دهند،
نباید ازمشاهده این که عکس ما ،به سلول های تنها و سپس به موجودات ساخته شده از آر.ان.ا ،پپتید و یا کریستالهای خاک
رس منتهی می شود ،تعجب کنیم.
ما با سر بلندی بر شانۀ زنجیره مداوم نیاکان خود ونیز سلسله ای از رویدادهای تاریخی که به پانزده میلیاردسال پیش
و آغاز کائنات برمی گردند ،گام بر می داریم .اما اگر می خواستیم نوار شیمیایی بی شکل دوران هادئن را به عقب برگردانیم ،آن
را پاک کنیم و دوباره پخش کنیم ،مطمئنا ً تاریخ حیات روی زمین چیز متفاوتی از آب در می آمد .اگر یک شهاب سنگ با شهاب
سنگ دیگری عوض می شد یا یک اتفاق تصادفی کم و زیاد می شد ،ممکن بود حیات روی زمین هرگز آغاز نشود ،یاممکن بود
کتاب علوم طبیعی که می خوانیم ،کامالً با آن که تاکنون خوانده ایم متفاوت باشد .حقیقتا ً ممکن بود که دهها میلیارد سال در
سالن سینمای حیات بنشینیم و صبورانه ،خش و خش ذرت بوداده بخوریم و تازه بفهمیم که داریم به یک صفحۀ خالی نگاه می
کنیم و فیلم اصلی "حیات" هنوز آغاز نشده است .هیچ فیلم دیگری هم درکار نیست که به جای آن تماشا کنیم ،و یا در واقع
اصالً امیدی هم نیست که پولمان را پس بدهند .اگر نوشتۀ ریز پشت بلیط را خوانده بودیم می فهمیدیم که هرگز تضمین نکرده
بودند که راضی ازدیدن فیلم برگردیم .واگر برحسب اتفاق فیلم شروع می شد ،هیچ راهی نداشتیم که پیش بینی کنیم چه مدت طول
می کشد و همچنین اطمینان نداشتیم که حیات به یک طناب نجات اختصاصی یعنی به سیستمی که سرانجام توسط دی.ان.ا
تصرف می شود منتهی می شود یا نه .حتی اگر ساخت و تداوم سیستم خود تکثیر اجتناب ناپذیر باشد ،الزم نیست که حتما ً در
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حیات بدون ژن
طول طناب نجاتی پیش برود که قادراست الگوهای سازمان بیوشیمیایی سلولهای مدرن رابسازد .درحقیقت بسیاری از پیشگامان
حیات ،به کوچه های بن بستی سفر کرده اند که سرانجام منجر به زوال آنها شده است.
بیان این سخن که حیات آشنای ما ،با اولین رویداد تکثیر آغاز شد ،حرفی منطقی است.هرچند ،احتماالً دقت اولین
رویدادهای تکثیر بسیار کم بوده است .اطالعات قدیمی ترین نمادها تقریبا آنا ً در همهمۀ بی معنا مضمحل شده است .فرآیند
تکثیر ،برای این که به عنوان فرآیند حیات شناخته شود ،به دقتی نیاز دارد که تا حدی اختیاری است .مثال ،تخته سنگی که به دو
قسمت شکافته می شود ،به یک معنی خودش را دوباره ساخته است ولی به هیج عنوان اطالعاتش را تکثیر نکرده است .یعنی،
نه می تواند این فرآیند را آغاز کند و نه می تواند یک نسخۀ دقیق از خودش بسازد .در حقیقت محتوای اطالعاتی تخته سنگ
مادر ،در ساختار همشیره اش به طور ناقص نمایان می شود ،و حتی شکافتن پی در پی تخته سنگ های فرزند ،اطالعات
باقیمانده را بی ارزش تر هم می کند .اگر بخواهیم دقیق تر صحبت کنیم باید بگوییم که ،حیات با اولین رویداد تکثیری آغاز شد
که قادر به نسخه برداری از ساختار والد خود بود و ضمنا ً ساختارهای اطالعاتی اصلی خود را حفظ می کرد .حیات ،تا حدی
فرآیندی خود مختار برای تکثیر ساختارهایی اطالعاتی است که به اندازه ای مشخص به نسخه اصلی وفادارند .برای انجام فرآیند
تکثیر و برای اطمینان ازاین که در هنگام کپی کردن ،به آستانۀ دقت قابل قبولی رسیده ایم ،به یک دستگاه کپی نیاز داریم .به این
ترتیب کلید فهم مبدا حیات ،تعریف معماری حداقلی است که مناسب انجام چنین فرآیندی باشد .به این منظور باید در بایگانی
شیمیایی ،به دنبال همۀ ترکیبات ممکن بگردیم تا موارد مناسب و محتمل تاریخی را بیابیم .ولی برای این کار نباید هیچ پیش
انگاشتی در باره ماهیت پیچیدگی اولین دستگاه های تکثیر داشته باشیم .
نتیجۀ جالبی که از تعریف حیات به عنوان یک فرآیند به دست می آید این است که می توان فرآیند را مستقل از سخت
افزاری که منطق اصلی آن را نمایش می دهد ،در نظر گرفت .بعید است دستگاه های زیستی بدوی که پیشگام حیات سلولی
بودند ،از دی .ان .ا و عناصر ساختمانی پروتئین که موجودات معاصر را می سازند ،ساخته شده باشند .گرچه ،این پیشگامان
سادۀ فرضی دوره هادئن بودند که ،درطول هزاران میلیون سال بعد از انقضای تاریخ مصرف،از فناوری های حیات استفاده
کردند تا مشعل حیات را برای مدت تقریبی  1.1میلیارد سال حمل کنند ،یعنی تا زمانی که موجودات زندۀ مجسم ،به شکل آشنای
نرم افزار و سخت افزار دی.ان.ا و پروتئین تولید شدند.
جستجوی اولین عناصر خود تکثیر( 3خود همانندساز) ،یعنی نمادهای پیشگامی که توانستند گذار طوالنی در فضای
ریاضی را تاب بیاورند ،ما را به عمق فضای تخیلی همۀ واکنش های شیمیایی می برد که آن را فضای شیمی می نامیم ،و
فضای ژن گوشۀ بسیار کوچک و در عین حال مهمی از آن را اشغال می کند .فضای شیمی فضایی چنان پهناوراست که به
راحتی فضای ژن را می بلعد ،درست مانند قطره رنگی که به حلب خود می چکد .وجود فضای شیمی ،وامدار وجود اتم ها
است .چرا که شیمی ،فقط در نتیجۀ خصوصیات منحصر به فرد اتم هایی که می توانند با یکدیگر ترکیب شوند و منظومه ای از
اتم های بهم پیوسته به نام مولکول را تشکیل دهند ،ممکن می شود.
الزم به تاکید است که هدف ما جستجوی فضای شیمی جهت یافتن سازوکارهایی است که فرآیندهای تکثیر احتماالً
توسط آنها آغازشده و همانها ،مشعل حیات را به سوی دی .ان .ا ،پروتئین ها وفناوری سلولی ،حمل کرده اند .بعید است که
روزی قادر باشیم مسیرهای تاریخی واقعی در فضای شیمی را که منجر به تولید اولین موجود زندۀ تک سلولی شد ،دوباره
سازی کنیم .این راه ها به احتمال قریب به یقین برای همیشه در" فضای همه مسیرهای محتمل در فضای شیمی " گم شده
اند .همۀ آن چیزی که از این معبر باقی خواهد ماند عبارت است از فسیل های اندیشمند از هم گسیخته که کوره راههای
بیوشیمی ،رمز ژنتیک و زنجیره های دی.ان.ا و آر.ان.ا ی معاصر و مجموعۀ محدودی از موجودات زندۀ منقرض شده را در
بر می گیرند .ولی ناتوانی ما از دوباره سازی دقیق تبارهای حیات نخستی دورۀ هادئن ،اصالً اهمیت ندارد .چرا که اگر می
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حیات بدون ژن
توانستیم شواهدی برای وجود حتی یک طناب نجات احتمالی در فضای شیمی بیابیم ،دراین صورت اعتبار این فرضیه ثابت می
شد که ،حیات سلولی از پیشگامان شیمیایی که اصالً به موجودات زندۀ کنونی شبیه نبودند یا این که شباهت کمی به آنها داشتند،
تکامل یافته است.
اکنون تصمیم دارم با تکه ای طناب به درون فضای شیمی بلغزم .مدت زمانی طوالنی که قرنها به نظر می رسد پایین
می روم تا وقتی که طناب نزدیک زمین متوقف می شود .چند فوت باقی مانده را می پرم و محکم روی زمین چسبنده فرود می
آیم .بخارآب و گازهای عجیب و غریب ،به رنگ بنفش و یا سبز درخشان ،در هوای مرطوب و نمور پخش شده است .درانتظار
دیدن جادوگرانی هستم که پاتیل های بزرگ مسی را که در حال قل زدن است هم می زنند .ولی وقتی به دور و برم نگاه می کنم
تنها چیزی که می بینم جعبه است .ردیفهای متوالی جعبه در همۀ جهات کشیده شده است .شاید به نوع دیگری از هایپرمارکت
رسیده ام؟ دور و بر جعبه های به ظاهر بی انتها ،بی هدف پرسه می زنم ،تا این که سرانجام متوجه اعالنی باالی سرم می شوم
که نوشته است به فضای ملکول خوش آمدید و متوجه می شوم که به اولین بعد فضای شیمی پا گذاشته ام که عبارت است
از فضای همۀ ترکیبات شیمیایی ممکن همۀ اتم های ممکن .سرانجام به نظر می رسد که چیزها قابل فهم می شوند ،چون
ترکیبات اتم های متصل به هم ملکولها را تشکیل می دهد که آنها هم اجزاء اساسی شیمیایی حیات هستند .طبقات فضای ملکول
انباشته از کیت های ساخت ملکولها است.هر کیت شامل اتم هایی است که برای ساختن ملکولی که تصویرش روی جعبه است
و جزئیات نحوۀ وصل کردن آنها و نیز مقدار انرژی الزم برای برقراری این پیوند ،الزم است.
تعداد کیت ملکولهایی که برای ساختن موجودات زنده به کار می رود ،فوق العاده زیاد است .به این دلیل که بیش از
صد نوع اتم پایدار در کیت اتمی جدول تناوبی وجود دارد و ملکولها می توانند از تعداد زیادی اتم ترکیب شوند .جالب است که
بدانیم پیچیدگی موجودات زنده فقط با استفاده از بخشی از قدرت ترکیب شوندگی جدول تناوبی به دست می آید .در حقیقت ،اکثر
ملکولهایی که درساخت موجودات زنده استفاده شده اند از ترکیب فقط  1نوع اتم به وجود آمده اند که عبارتند از  :کربن،
هیدرژن ،نیترژن ،اکسیژن ،فسفر و گوگرد.
بازیگر اصلی تاریخ خلق حیات ،اتم کربن بی قاعده و بی بندو بار است .کربن نه فقط هزاران پیوند شیمیایی با تعداد
زیادی از اتم های دیگر تشکیل می دهد ،بلکه به خودش هم به آسانی متصل می شود .کربن به طور ذاتی تمایل دارد زنجیرهای
طویل بسازد و می تواند بچرخد و پیچ بخورد و سازه های حلقوی بسازد ،که هریک از این سازه ها خواص شیمیایی منحصر به
فرد دارند .در فضای شیمی ،کربن در حقیقت خبره ای است که بیشترین کارائی شیمیایی را دارد .برای مثال از کیتی شامل فقط
 40اتم کربن و  32اتم هیدرژن ،علی االصول می توان بیش از  10تریلیون  9ملکول متفاوت ساخت.هر کدام از این ترکیبات
منجر به تشکیل ملکول منحصر به فردی با خصوصیات مشخص و متمایز می شود .هم ترکیب و هم ترتیب اتم های ترکیب شونده
خصوصیات یگانه ای به ملکول اعطا می کند .مجموعۀ همۀ ترکیبات ممکن کربن وهیدرژن به تنهایی ،به طور سرسام آوری
بزرگ است .اگر تصادفا گذارتان به ناحیۀ " شیمی کربن" در " فضای شیمی " افتاد ،نصیحت می کنیم که حتما ً یک نقشه
خوب همراه داشته باشید.
برای ورود به ابعاد باالتر فضای شیمی که همۀ ترکیبات ممکن فعل و انفعاالت بین ملکولهای مختلف را در بر می
گیرد ،کافی است فقط یک کیت سازندۀ ملکول را باز کنیم و به داخل آن قدم بگذاریم .ابعاد باالتر جعبه های کیت که در دسترس
هستند ،مجموعۀ کامل فعل و انفعاالتی را نشان می دهند که ملکول مورد نظر می تواند در آنها شرکت کند .هرچند ،تعداد واکنش
های شیمیایی که در تاریخ توسط هر گروه خاصی از ملکولها تحقق یافته ،فقط بخشی از واکنش های قابل اکتشاف را نشان می
دهد .اسکلت های شیمیایی حیات نخستی که نیاکان حیات معاصر هستند ،در میان ابعاد باالتر فضای شیمی جای گرفته اند .در
( 9امریکا  -فرانسه )عدد یک با  11صفر( ،انگلیس )عدد یک با  18صفر
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واقع جایی میان این فضای گسترده ،اسراری قرار دارد که زمینه ساز آغاز حیات روی زمین هستند ،یعنی طناب نجات های
شیمیایی که مانند زنجیرهای منشعب مداوم تا مسافت های باورنکردنی بسط یافته اند.
اکنون آماده ایم برخی از سازه های شیمیایی مناسب برای تشکیل اولین حلقۀ این زنجیر مداوم را بررسی کنیم ،که
درزمانی بین آغاز دوره هادئن و آغاز دورۀ آرکئن خلق شدند و تا زمان کنونی گسترش یافتند .همان طور که گفته ایم بی شک
حیات ،آغازهای کاذب متعددی هم داشته است .هر چند ،احتمال دارد که در دودمان های نسبتا ً یا کامالً مورد قبول ،حیات ،قبل از
استقرار کامل ،تلفات متعددی داده باشد ،که هیچ اثر مشخصی ازخود به جای نگذاشته اند .برخی از این طناب نجات های نامرئی
ممکن است قبل از این که کامالً محو شوند ،تا اواخر دوره هادئن بسط پیدا کرده باشند ،در حالی که برخی دیگر ممکن است قبل
از ناپدید شدن رد پایشان ،تا عمق دوره آرکئن امتداد یافته باشند .برای ارزیابی احتمال هر یک از طناب نجات های محتمل در
فضای شیمی ،از دو معیار استفاده خواهیم کرد .اول این که آیا این طناب نجات محتمل است؟ یعنی آیا در مورد این که حیات
نخستی ها اصوالً چگونه به وجود آمدند ،راهی منطقی ارائه می دهد ،حتی اگر تحقق آن راه در تاریخ واضح نباشد .و دوم این
که آیا این طناب نجات از نظر تاریخی عملی است؟ یعنی ،اگر شرایط شیمیایی مسلط بر زمین اولیه را بدانیم ،آیا این طناب نجات
مفروض ،مسیری حقیقی را درون فضای شیمی برگزیده است که به خزانۀ موجودات زندۀ معاصر منتهی می شود؟
گرچه ژن های امروزی اطالعات ضروری خود را با استفاده از دی ان ا نمایش می دهند ولی این ممکن فقط یک
چرخش تاریخی باشد .اگر به آغاز نمونه های اولیۀ حیات در دوره هادئن برگردیم و به حیات اجازه دهیم بار دیگر باز گشوده
شود،ممکن است دیگر شاهد ظاهر شدن موجودات زنده ای که از فناوری دی .ان .ا استفاده می کنند نباشیم .در حقیقت ،فرض
این که قوانینی وجود دارند که مانع بیان اطالعات حیات توسط فناوری های دیگر می شوند ،نامعقول به نظر می رسد .با این
وجود ،کسی نمی تواند این احتمال را رد کند که حیطۀ فناوریهای شیمیایی که از فرآیندهای حیات پشتیبانی می کنند بسیار
محدود است .هنوز ،این اندیشه را که تمام راههای ممکن حیات ،ناگزیر و به طور قطع به دی.ان.ا منتهی می شوند نمی توان
با اطمینان کنار گذاشت .
همان طور که انسان قرونی را سپری کرده است که با فناوری روز مشخص شده اند ،آیا احتمال ندارد که اطالعات
حیات هم از فناوری های متعدد متفاوتی استفاده کرده باشند؟ برای مثال ،انسان دوره آهن ،مشکل می توانست تصور کند که
زمانی همه چیز از سنگ ساخته شده بود .به همین ترتیب انسان دورۀ برنز ،از فناوریهای ابتدایی دورۀ آهن حیرت می کرد .به
نظر می رسد که مدرنیته در انقالب صنعتی ریشه دارد که آن هم با تکیه بر مواد و فناوری های متعدد نوین به وجود آمد .آهن،
زغال ،پنبه ،آسیاب و موتور بخار که آنقدر برای قرن  19ضروری بودند ،در قرن پسامدرن ،توسط فناوریهایی مثل سیلیکون
چیپس (مدارهای سیلیکون )و انرژی هسته ای به حاشیه رانده شدند .با این وصف همۀ فناوری های پیشین ،درساختن داربستی
که همه فناوریهای بعدی روی آن قرار می گیرند ،مشارکت دارند.
تردیدی وجود ندارد که دی.ان.ا نیز مانند آهن ،فوالد ،پالستیک یا آلومینیم ،مادۀ ساختمانی قابل توجهی است .یعنی
فناوری شگرفی است که هنگام ذخیره ،تکثیر و یا اصالح اطالعات حیات ،فناوری های دیگر به راحتی نمی توانند بر آن پیشی
بگیرند .در حقیقت خصوصیات منحصر به فرد دی.ان.ا در تولید و تداوم رژۀ پیچیدۀ اشکال که معرف تاریخ حیات روی زمین
است نقش اساسی بازی کرده است .ولی دی.ان.ا نیز مانندهمه فناوریهای دیگر،هم ویژگیهای منحصر به فرد و هم محدودیت
های خودش را داراست .بنابراین ممکن است که روزی دی.ان.ا با سخت افزار قدرتمند تر و همه کاره تری که اطالعات را ذخیره
می کند ،جا به جا شود؟ آیا ممکن است که ،این عمارت مجلل ظاهراً ضروری حیات نوین ،یعنی فناوری دی.ان.ا ،فقط وسیله ای
باشد برای رسیدن به طرحی دیگر؟ آیا ممکن است که" عصر دی.ان.ا " هم مانند عصر آهن متناهی و زودگذر باشد ؟
شاید در سالهای آینده ،موجودات زنده ای که ارثیۀ پیچیده تری را به کار می برند ،باهمان کنجکاوی ،به عقب و به
دوران تاریک فناوری دی .ان.ا بنگرند که ما اکنون به پیشینیان خود یعنی به فناوری حیات اولیه که احتماالً عصر هادئن را پی
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ریزی کرده اندمی نگریم .چقدراذعان به این که ریشه های بیوشیمیایی آنها به زمانی برمی گردد که دی.ان.ا ستون فقرات
اطالعاتی همۀ موجودات زنده را تشکیل می داده ،برای آنها سخت خواهد بود.
اگر فناوری جدیدی بیاید و جای دی.ان.ا را بگیرد ،نباید از این که موجودات زندۀ مبتنی بر دی.ان.ا ،در مراحل اولیه با
مخلوقات پسا دی.ان.ا ای که خودشان زاده اند ،همزیستی دارند ،تعجب کنیم .مثل زمانی که ضبط صوت ها با سی دی پلیرها
همزیستی داشتند ،تا این که باالخره آخرین ضبط صوت به اتاق زیرشیروانی حمل و به یکی دیگر از تحفه های تاریخ فناوری
تبدیل شد .از این گذشته ،اگر در نقطه ای فرضی در آینده ،زمانی که هزاران سال از انقراض حیات مبتنی بر دی.ان.ا گذشته
است ،یک انسان شناس مولکولی از سیاره ای دیگر بیاید و از زمین بازدید کند و در ماموریت خود اتفاقا ً به یک دی.ان.ا بر
بخورد ،ممکن است از دیدن طرح ساده و ظریف آن شوکه شود .گرچه ،هرقدر هم که دی.ان.ا در کنار زیرساخت پیشرفتۀ خود
که اطالعات را ذخیره می کند ،ممکن است ابتدایی به نظر برسد ولی واضح است که فناوری دی.ان.ا ،از نظر مهندسی ،نسبتا ً
پیچیده است .این مطلب از اینجا نتیجه می شود که ،دم و دستگاه دی.ان.ا که تولید کننده -ذخیره کننده – تداوم بخشنده ،و تغییر
دهندۀ اطالعات است ،از اجزاء متعددی ساخته شده است.هر یک از این اجزاء در فرآیندهای مربوط به خود تکثیری دی.ان.ا
ومهیا کردن اطالعات برای ساخت پروتئین ها ،نقشی اساسی بازی می کنند .این اجزاء عبارتند از )1( :پروتئین هایی که تکثیر
دی.ان.ا را آغاز و به انجام می رسانند؛ ( )2پروتئین های نقاط بازرسی ،که خطاهای رخ داده در هنگام تکثیر دی.ان.ا را
تشخیص می دهند ؛( )8پروتئین هایی که زنجیره های معیوب و بد تکثیر شدۀ دی.ان.ا را بازسازی می کنند؛()4کد ژنتیک
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مربوط به ترجمۀ زنجیره های دی.ان.ا به زنجیره های آمینو اسید؛ ( )1پروتئین هایی که زنجیرۀ ژن دی.ان.ا را به زنجیره های
آر.ان.ا پیامبر کپی می کنند و ( )1دستگاه هایی که قادرند زنجیرۀ آمینو اسیدها را طیق برنامه آر.ان.ا ی پیغامبر که به آنها
تغذیه می شود ،با به کاربردن سیستماتیک قوانین کد ژنتیک ،بسازند.
پروتئین های تکثیر و تعمیر ،درجۀ خطای خود به خود مرتبط با تکثیر را تنظیم می کنند و با این کار مانع تحلیل رفتن
جنبه های اصلی اطالعات می شوند.هرچند باید اجازه دهند که برخی تغییرات به ماده ژنتیک اعمال شود تا مادۀ خام جهت تغییر
تکاملی فراهم شود .وقتی فرآیند تکثیر دی.ان.ا دقت زیادی داشته باشد ،فرزند یکسان یا تقریبا ً یکسان زنجیرۀ دی.ان .ا را تولید
می کند .زنجیرۀ غیر یکسان ،فقط به ندرت و آن هم با احتمال کم و محدود ظاهر می شود .فناوری دی .ان.ا ی امروزی بر پایۀ
اصل تقسیم کار اصولی بین زنجیره دی.ان.ا (ژنوتایپ) 11و پروتئین (فنوتایپ) 12قرارگرفته ،که زنجیرۀ دی.ان.ا نرم افزار ذخیره
اطالعات یا "برنامۀ " موجود زنده است ،و پروتئین ،سخت افزار یا مظهر فیزیکی اطالعات به رمز در آمده و اندوخته.هرچند،
لزومی نداشت که فناوری کهنۀ دی.ان.ا این اصل را به کار گیرد.
پروتئین های"کنترل کنندۀ کیفیت " در نقاط بازرسی ،تضمین می کنند که همۀ گامهای فرآیند تکثیر دی.ان.ا به درستی
پیش می رود .اگر دی.ان.ا نتواند برای اثبات موفقیت درعمل تکثیر ،ویزا ارائه کند ،تا زمانی که به موارد اختالف رسیدگی شود،
از نقطۀ بازرسی برگشت داده می شود .اطالعات ،از نقاط بازرسی به پروتئین های "چرخه سلولی " 18انتقال می یابند و
پیشروی در چرخۀ سلولی را به تاخیر می اندازند ،تا زمانی که تصحیحات الزم در پروتئین انجام گیرد .در خالل یک چرخۀ تکثیر
دی.ان.ا ،از تعداد زیادی نقاط بازرسی مجزا عبور می شود .اگر تکثیر اشتباهی نتواند تصحیح شود ،یک برنامه خود ویرانگر به
نام "برنامه ریز مرگ سلول  "1درون سلول ناهنجار فعال می شود.
این پیش نیازها ،معرف حداقل پیچیدگی ضروری برای ساخت سیستم ژنتیکی است که از فناوری دی.ان.ا استفاده می
کند .اگر فرض کنیم که همۀ این عناصر برای عملکرد چنین سیستمی الزم هستند ،ناگزیر به این پرسش می شویم که همۀ این
)4*( .Genetic code 11
 11ریخت ارثی
 11ریخت ظاهری
 13چرخه تقسیم سلولی

apoptosis 14
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عناصر چگونه در جریان تاریخ ساخته شده اند؟ به نظر می رسد که بررسی دقیق این مورد به معمای مرغ و تخم مرغ بیانجامد.
بدون کد ژنتیک مناسب و پروتئین های ضروری برای ساخت ،تعمیر و تکثیر دقیق ،دی.ان.ا نمی توانست محتوای اطالعات خود
را برای زمان طوالنی محفوظ نگاه دارد .اما ،دالیل خوبی در دست داریم که باور کنیم پروتئینهایی که آنقدر پیچیده هستند که
قادرند بر این اعمال تاثیر بگذارند ،خود نمی توانند بدون وساطت دی.ان.ا ساخته و تنظیم شوند .این مسئله نشان می دهد که
فناوری دی.ان.ا ،برای به رمز در آوردن اطالعات حیاتی پیچ و مهره های حیات نخستین عصر هادئن ،بیش از حد پیچیده است.
پس مجبوریم که فناوریهای پیشگام دیگری را که در تقسیم کار بین ژنوتایپ و فنوتایپ دارای پیچیدگی ذاتی نیستند ،جستجو
کنیم .بنابراین ،جستجوی اولین مخلوق زنده ،نیاز به کاوش شیمیایی و تاریخی فناوری های پیشگام محتملی خواهد داشت که
قادرند بدون نیاز به رمزی کردن و ترجمۀ اطالعات به زبانهای مختلف شیمیایی ،همزمان آنها را ذخیره کنند و به کار ببرند.
ممکن است که حیات ،درخالل سه تا چهار میلیون سال اقامت موقت خود روی زمین ،از فناوریهای متفاوتی استفاده
کرده باشد .گراهام کرنز اسمیت  1اصطالح " چیرگی ژنتیک " 1را برای فرآیندی که طی آن یک فناوری حیات جای فناوری
دیگری را می گیرد ،پیشنهاد کرده است .چقدر باید از این مسئله احساس حقارت کنیم .برای این که از نظر تاریخی ،انسان  ،نه
تنها بازیگری تصادفی و ظاهراً غیرمحتمل در بازی حیات است ،بلکه حتی ممکن است که دی.ان.ا ،و اجزاء اصلی پروتئین های
سازندۀ آن که آخرین دژ منزلت انسان است ،غیر ضروری و فقط یکی از گزینه های متعدد فناوری حیات باشند .در حقیقت ممکن
است دی.ان.ا اصالً اهمیت خاصی نداشته باشد ،جز این که تاریخ تصادفا به آن برخورد و فناوری حیات مبتنی بر دی.ان.ا را
وصله پینه کرد ،که سرانجام همۀ فرآیندهای بعدی حیات محکم به آن چسبیدند .حقیقتا ً این امکان وجود دارد که اطالعات
موجودات زنده را در موادی به جز دی.ان.ا ذخیره کنیم ،و همزمان اجزاء اساسی پروتئین ها را در جایی که اطالعات ترجمه
می شود ،حفظ کنیم .از طرف دیگر ،ژنهای ساخته شده از دی.ان.ا ممکن است از خیر پروتئین ها بگذرند و مواد ساختمانی
دیگری را به کار برند .اما ،گرچه محصوالت نهایی ممکن است بسیار شبیه هم باشند ،ولی انتخاب مواد ساختمانی تاثیری ژرف
بر ماهیت محصول نهایی خواهد داشت .برای مثال ،تیغۀ تبری که از آهن ساخته شده باشد مانند تبری که از برنز ساخته شده
باشد نیست .هیچ تقلیدی از دی.ان.ا یا پروتئین ها نمی توانند این مجموعه از موجودات زندۀ شناخته شده را تولید کنند ،و در
این صورت ممکن است دی.ان.ا و پروتئین ها برای حیات ،نقشی اساسی تر از حفاظت اطالعات برعهده داشته باشند.
اگر فرض کنیم که جهان کنونی موجودات زندۀ مبتنی بر دی.ان.ا  ،نمایندۀ عصر برنز ژنتیک است ،در این صورت
پیشگامان فناوری عصر آهن و عصر حجر ژنتیک به چه چیزی شباهت داشته اند ؟ و چگونه ممکن است که این فناوریها ،از
طریق رشته ای از رویدادهای متوالی "چیرگی ژنتیک" ،موفق به ساختن فناوری امروزی مبتنی بر دی.ان.ا شده باشند؟ گرچه
توضیحات مورد قبول زیادی برای این پرسش وجود دارد ،که جهان نوین دی.ان.ا چگونه به وجود آمد ،ولی جهان های فرضی

پیشگام که ما در جستجوی نیاکان شیمیایی حیات مبتنی بر دی.ان.ا بازدید خواهیم کرد،عبارتنداز  )1( :جهان تهاجم ژنتیک
فرا زمینی  18؛ ( )2جهان آر.ان.ا ؛ و(  )8جهان فاقد ژن .این حرف به این معنا نیست که جهان های فرضی دیگری برای
بازدید وجود ندارند ،مثالً جهان خاک رس که آن هم کاندیدای قابل قبولی است .اما ،هدف این نیست که همۀ شقوق ممکن
فناوریهای حیات را به طور جامع توضیح دهیم ،بلکه درعوض فقط روی چند مثال تمرکزمی کنیم ،تا مقبولیت کلی موجودات
اجدادی ابتدایی را که از دی.ان.ا برای ذخیرۀ اطالعات اساسی شان استفاده نمی کردند ،ثابت کنیم.
به نظر می رسد که بیشتر فناوریهای مناسب به طور مستقیم ،و " جهان تهاجم ژنتیک فرا زمینی" به طور غیر
مستقیم ،در سوپ شیمیایی پیش زیستی که بوته آزمایشی برای حیات نخستین بود ،ریشه داشته باشند .این مجموعۀ شیمیایی
آغازین ،توسط تخته سنگ ها ،اقیانوس ها ،هواکش های اعماق دریا و جو زمین نوزاد ،و با کمک رویدادهای شیمیایی زمین و
Graham Cairns-Smith 15
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تحوالت جوی ،مانند آتشفشانها و طوفان آذرخش ،ساخته شد .شهاب سنگ ها هم که از مواد آلی و کانی ترکیب شده بودند،
مواد بیشتری را از فضا به همراه آوردند و ،به تنوعات سوپ کمک کردند .این احتمال نیز وجود دارد که ضربۀ شهاب سنگ ها
مکانیسم دیگری برای ترکیب ملکولهای آلی فراهم کرده باشد .ممکن است که ،مواد وابسته به عوامل خارجی ( برون زاد ) و
نیز موادی که در اثر ضربۀ شهاب سنگ ساخته شده اند ،به پیچیدگی سوپ پیش زیست کمک کرده و عنصر تصادفی فرا-زمینی
را به تاریخ حیات روی زمین وارد کرده باشند .چنین به نظر می رسد که این سوپ پیش زیستی سترون ،حیات نخستین را توسط
فرآیند تکامل شیمیایی پایدار و تدریجی به وجود آورده باشد .هرچند ،نظر دیگری هم مطرح است که اظهار می دارد ،حیات
ممکن است در سطح ملکول های سولفید آهن درون هواکش های عمق دریا آغاز شده باشد و نتیجتا ً حیات به هیچ عنوان
مستقیما از سوپ پیش زیستی ناشی نشده است.
بمباران زمین اولیه توسط شهاب سنگ ها اساس اولین و مناقشه برانگیزترین توضیح برای آغاز حیات روی زمین را
تشکیل می دهد .با توجه به فرضیۀ " پان اسپرمیا "13یا جهان تهاجم ژنتیک فرا زمینی که توسط فرد هویل 19و چاندرا
ویک راماسینگ 20پیشنهاد شده است ،حیات در روی زمین آغاز نشده است بلکه حاضرو آماده توسط شهاب سنگ ها به زمین
رسیده است.اما حتی اگر روزی این فرضیۀ اتواستاپ بین سیاره ای به اثبات برسد ،عقالنی به نظر نمی رسد .برای این که اگر
بگوییم حیات درسیاره ای دیگر یا کهکشانی دیگر آغازشده است ،بازهم مسئلۀ سرچشمۀ حیات را حل نکرده ایم بلکه آنرا به
تعویق انداخته ایم .این فرضیه اقتصادی هم نیست چرا که شواهد اظهار می کنند که در روی زمین ،زمان و فرصت شیمیایی کافی
برای تکامل حیات از نو ،وجود داشته است .البته معنی این حرف این نیست که حیات همزمان ،یا در زمانهای متفاوت در نواحی
دیگر کیهان آغاز نشد .حتی احتمال دارد که حیات روی زمین تبار دوگانه داشته باشد ،یک رشته از پیشگامان زمینی و دیگری
از منبع بیرون زمینی سرچشمه گرفته باشند .ولی با داشتن مدارکی که نشان می دهند همۀ موجودات زندۀ کنونی می توانند تا
نیای مشترکی ردیابی شوند که حدود  8.2میلیارد سال تا  8.31میلیارد سال قبل زندگی کرده است ،الزم است که این دو مسیر
فرضی متفاوت ،قبل از این تاریخ ،یک نقطه مشترک داشته باشند.
گرچه شواهد پشتیبان نظریه پان اسپرمیا،در بهترین حالت ناقص و نامربوطند ،ولی نکات قابل توجهی دارند .برای
مثال ،معروف است که شهاب سنگ ها سرشار از مواد آلی ،شامل آمینو اسیدهای فرا زمینی و بازهای نوکلئو اسیدی هستند.از
این گذشته ،کشف آمینو اسید گلیسین که در عمق فضا در مرکز کهکشان راه شیری درون ابر غلیظی از گازهای ساگیتاریوس
B2

21

شناوراست ،شواهد بیشتری را برای اثبات این مسئله فراهم می کند که آمینو اسید در هر جایی از کیهان می تواند ساخته
22

شود .به گفتۀ کریستیان دو دوو  ،این نوع کشفیات نشان می دهد که شیمی آلی نه تنها منحصر به زمین نیست بلکه "پیش پا
افتاده ترین شیمی در کیهان " است .همین اواخر ،جف مارسی

28

و پل باتلر

2

سیارات دوردست را مطالعه کردند که به گفته

مارسی " عین سیارات خودمان در منظومه شمسی هستند" .این سیارات جدید در" دب اکبر " و صورت فلکی سنبله  2آنقدر
شبیه سیارات منظومه شمسی هستند که کشف آنها را اوج تاریخ  100سالۀ عقالنیت نامیده اند .این کشفیات آنقدر اخترشناسان
را به هیجان آورد که گزارش شده است حتی خدمتکاران یک کافی شاپ نزدیک به سایت سن آنتونیو ،محلی که اکتشاف اولین
بار در آنجا اعالم شد ،قادر بودند جزئیات سیاره ها را بازگوکنند .آیا ممکن است نوعی از حیات در این سیاره ها به طور مستقل
آغاز شده باشد ،مثل اتفاقی که روی زمین افتاد ؟

)6*( . Panspermia 18
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امکان وجود حیات در دیگر کرات ،موقتا ً به خاطر شهاب سنگ مریخی  ALH84001اعتبار بیشتری یافت .این
شهاب سنگ با ضربۀ یک سیارک یا ستارۀ دنباله دار از مریخ جداشد و به مدت تقریبا ً  11میلیون سال در فضا سفر کرد و بعد
به زمین افتاد ،و زیر الیه های یخ به مدت سیزده هزار سال پوشیده ماند ،تا در سال  1934توسط آلن هیلز

2

در منطقه قطب

جنوب کشف شد .بعد هم تا اگوست  1991طول کشید تا گروههایی از محققین که توسط دیوید مک کی ازمرکز فضایی جانسون
در ایالت هوستون وابسته به ناسا ،هدایت می شدند ،اعالم کردند که تحقیقاتشان در مورد این شهاب سنگ که اندازۀ گریپ فروت
است ،به این نتیجه منتهی شده است که ممکن است موجودات خیلی ریزی شبه باکتری ،میلیاردها سال قبل روی مریخ اولیه
زندگی کرده باشند ؛ یعنی زمانی که شرایط روی این سیارۀ خشک منجمد مساعد تر بوده است .ولی محققین تاکید کردند که
شواهد آنها دلیل قاطعی برای وجود حیات ابتدایی بر روی مریخ ارائه نمی دهد بلکه اشاراتی به آن می کنند .آنها همچنین اذعان
داشتند که شواهد مستقل بیشتری نیاز است تا تفسیری را که از مطالعات مربوط به ترک های سطح  ALH84001شده است،
تایید کند.
مدارک آنها شامی سه مولفه اساسی می شد .اول این که ،تخته سنگ ها شامل مقدار زیادی رسوب آلی پیچیده به نام
هیدروکربن های چند حلقه ای معطر ( 28)PAHبودند که (بین سایر سازو کارهای غیر بیولوژیک ترکیب شونده ) معروفند که
از فساد موجودات زنده به وجود آمده اند .دوم این که ،ترکیب مشخصی از کربنات ،سولفید آهن و مغناطیس یافت شد که از
فعالیت بیولوژیک نهفته ای حکایت می کرد .سوم ،حباب 23های چسبناک ریز تخم مرغی شکل و باریک و دراز میان سنگ ها
پیدا شدند که محققین ادعا می کردند نمونه های فسیل شده ای از موجودات قدیم مریخی هستند .چون این باکتری ها تقریبا ً صد
بار کوچکتر از باکتری های کنونی بودند ،بقایای مفروض فسیلی آنها را نانوفسیل نامیدند .مک کی و همکارانش استدالل کردند
که ،گرچه هر یک از این مشاهدات اگر به تنهایی درنظر گرفته شوند می توانند با فرآیندهای غیر بیولوژیک توضیح داده شوند،
ولی که وقتی همه با هم و در متن پیوندهای فضایی شان درنظر گرفته شوند ،شواهد شیمیایی و معدن شناسی و ریخت شناختی
قویا ً حاکی از این است که نانوحیات ابتدایی ممکن است زمانی در مریخ شکوفا شده باشد.
خبرگان هنوز مشغول تعبیر و بررسی نتایج هستند و انتقاد زیادی هم از این تعبیر که حباب ها اشکال فسیلی حیات
قدیم روی مریخ را نشان می دهند ،به عمل آمد .مشکل اصلی از این حقیقت ناشی می شود که نانوفسیل های مورد نظر فاقد
ساختارهای متشکلی هستند که معموالً درمیکرو فسیل ها دیده می شود .گذشته از این ،نانوباکتری مریخی مفروض آنقدر کوچک
بوده که احتماالً فضای کافی برای جای دادن دستگاه بیوشیمیایی الزم برای بقا را نداشته است .مطالعات همچنین نشان می دهد
که نانوفسیل ها در دمای نزدیک به  800درجه سانتیگراد شکل گرفتند که چند صد درجه از حداکثر دمایی که قوی ترین باکتری
های زمینی می توانند تحمل کنند ،یعنی  120درجه سانتیگراد ،بیشتر است.گروهی از زمین شناسان استدالل می کردند که حباب
ها مراحلی از رشد کریستالی غیر آلی هستند و منشائی غیر بیولوژیک دارند.عده دیگری اظهار داشته اند که ساختار آنها
مصنوعی است و  PAHها از آلودگی زمینی ناشی شده اند .حتی این فرض منطقی ،که مبدا شهاب سنگ مریخ است ،نیز مورد
مباحثه و جدل قرار گرفته است .ولی علیرغم این شکاکیت ،خدشۀ آشکاری به کار وارد نشده است .واضح است که مطالعات
بیشتری باید انجام شود و تحقیقات گستردۀ بین المللی از  ،ALH84001شامل جستجوی آمینو اسید ها و آزمایش دقیق تری از
نانوفسیل های مفروض که مک کی آنها را "موجودات کوچک "29نامیده است در دست انجام است .مطالعۀ ALH84001
تلویحا ً فرض می کرد که آرم شیمیایی 80حیات مفروض مریخی شبیه موجودات زمینی است .ولی ممکن است که زیست
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نشانگرهای

81

حیات که مستقالً در سیاره های دیگر رشد کرده اند ،کامالً با نشانه های زیستی حیات زمینی ،متفاوت باشند.

نتیجتا ً احتمال دارد از برخی شواهد حیات در سنگهای برون زمینی غفلت شده باشد .حقیقتا ً اگر چنین تفسیرهایی از شواهد
وجود نشان حیات در مریخ تایید شود ،بسیار قابل توجه است .اگر فرضیۀ حیات مریخی محقق شود هم بر ادراک ما از وحدت
حیات در زمین و هم بر پیوند تاریخی آن حیات با هر حیات در نقاط دیگر کیهان تاثیری ژرف خواهد داشت .ممکن است مجبور
شویم درک خود از این واقعیت را که تجلی حیات درمنظومه شمسی اولیه عادی بود واین مسئله که آیا در برخی موارد ،تجربه
های اولیۀ حیات تا امروز دوام آوردند ،دوباره ارزیابی کنیم .عالوه بر این ،مطالعه حیات مفروض فرا زمینی ممکن است
اطالعاتی را در بارۀ دامنۀ ساختارهایی بیوشیمیایی که قادر به انجام فرآیندهای حیات هستند ،فراهم کند .هرچند ،چون مدارک
کمی در رابطه با " پان اسپرمیا " داریم ،فرضیه متداول تر را می پذیریم که معتقد است ،سوپ آغازین زمین اولیه از نظر
شیمیایی بارور ،ولی از نظر بیولوژیکی سترون بوده ،و تخم حیات توسط منبع حیاتی خارج از آن و پنهان در یک شهاب سنگ
،در آن کاشته نشده است .درعوض ،حیات زمینی و هر حیات مفروض فرا زمینی را نمایندۀ دودمان های مجزا و از نظر تاریخی
غیر ممزوج در نظر خواهیم گرفت.
با توجه به وسعت باغ وحش اطالعات و تاثیر پیش آمدهای احتمالی و انطباق با محیط میکروسکپی واحد ،بعید است
که دورشته حیات مستقل که در سیاره های متفاوت آغاز شده اند ،از مواد ژنتیک ،اجزائ ساختمانی و یا منطق بیوشیمیایی
یکسانی استفاده کرده باشند .به عالوه ،خصوصیات شیمیایی هر نوع سوپ اولیۀ مشخص ،مجموعۀ مسیرهای احتمالی منتهی
به حیات را محدود می کند .به این ترتیب ،خزانۀ تاریخی طناب نجات های قابل دسترسی برای حیات روی زمین ،احتماالً فقط
بخشی از مسیرهای ممکن را نشان می دهد .اگر شکل قابل قبولی از حیات فرا زمینی یافت می شد که از دی.ان.ا به عنوان مادۀ
ژنتیک و پروتئین های به هم پیوسته در منطقی بیوشیمیایی استفاده می کرد ،که دستگاه اجرایی آن یاد آور بیولوژی زمینی
باشد ،می توانست حاکی از این باشد که ،زمانی مواد زنده بین زمین ومنشأ آن حیات دیگر رد و بدل شده است .حتی اگر ترکیب
سوپ آغازین زمینی و فرا زمینی تقریبا یکسان می بود ،بازهم این مسئله صادق بود .ولی برعکس ،ممکن بود دلیلی باشد بر
این که در سوپ های گوناگون شیمیایی غیر بیولوژیکی که در کائنات اولیۀ ناحیۀ ما یافت می شد ،تنها یک مسیر همگرای برتر
وجود داشت که به اشکال سادۀ حیات مبتنی بر دی.ان.ا منتهی می شد .اگر این مسئله درست بود ،امکانات هستی ابتدایی،
بسیار از آنچه که به نظر می رسد محدودتر بود.
این فرضیه را می توان با جستجوی حیات یا شواهدی از فعالیت های بیولوژیک قبلی در سایر نواحی کهکشان ما،
مانند قمر اروپا که متعلق به مشتری است ،یا تایتان بزرگترین قمر سیارۀ کیوان ،آزمایش نمود .در حال حاضر جستجوی جهان
های قابل سکنی ،به سوی سیاره ها و ماههایی که منابع آب مایع دارند متمایل شده است ،چون حیات زمینی مطلقا به آن وابسته
است .گرچه سطح اروپا یخ زده است ولی نشانه هایی از وجود اقیانوس مایعی زیر سطح آن موجود است .ولی فرض این که
همۀ اشکال ممکن حیات به آب مایع وابسته باشند ،غیر معقول است.کارل ساگان 82و همکارانش ثابت کرده اند که سفر
فضاپیماهای بدون سرنشین ،برای کاوش سایر سیارات ،می تواند بدون مسلم دانستن ماهیت شیمیایی آن ،حضور حیات در سطح
سیاره را آشکار کند .وجود گازها یی که کامالً از تعادل ترمودینامیکی خارج شده اند ،رنگدانه هایی که به آسانی با فرآیندهای
طبیعی زیست شیمیایی قابل توضیح نیستند ،و امواج رادیویی گسیل شده ،می توانند به عنوان عالئمی برای فرآیند حیات نهفته
در نظرگرفته شوند .گرچه ،این چنین سفر هایی ممکن است برای آشکار کردن حیات منقرض ،حیات پراکنده ،حیات زیر سطحی،
یا حیاتی که پیوند سستی با محیط سطح سیاره دارد ،نامناسب باشد.
اگر سایر منابع دی.ان.ا و حیات مبتنی بر پروتئین درکهکشان ما کشف شده بودند ،می توانستیم روابط خویشاوندی
مورد قبول بین دی.ان.ا و زنجیرۀ پروتئین های زمینی و منابع فرازمینی را بررسی کنیم .اگر شباهتی بین زنجیره ها می یافتیم،
biomarker 31
Carl Sagan 31
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حیات بدون ژن
می توانستیم پیوند تاریخی بین دودمان های متفاوت حیات را استنتاج کنیم .این کار ،فرضیه پان اسپرمیا را تقویت می کرد .حالت
دیگر این بود که ،طرح های تولید شده توسط فرآیندهای حیات ممکن است آنقدر محدود باشند که به جای همتایی دی.ان.ا و
زنجیره های پروتئین آنها ،باید به دنبال شباهت نسبی آنها می بودیم .برای نمونه ،اگر شیر آفریقایی در سیاره تایتان یافت می
شد نباید نتیجه می گرفتیم که نوعی پیوستگی تاریخی بین شیرهای تایتان و همتایان زمینی شان وجود دارد .این مسئله فقط می
توانست منعکس کنندۀ این واقعیت باشد که فرآیندهای حیاتی مبتنی بر فناوریهای دی.ان.ا و پروتئین ،سرانجام به صورتی
تغییرناپذیر و پایدار ،مخلوقاتی شبیه شیر آفریقایی تحویل می دهند .هرچند چنین چیزی بسیار بعید به نظر می رسد.
همان طور که بعداً خواهیم دید ،همۀ چیزهایی که ما درمورد ظهور فرآیندهای حیات در پهنۀ بیکران زمان می دانیم ،با
این برداشت تناقض دارد .گرچه به نظر می رسد که فاکتورهای متعددی وجود داشته باشند که طبیعت فرآیندهای حیات مبتنی بر
دی.ان.ا و آر.ان.ا و پروتئین ها را مقید می کنند ،با این حال آنقدر آزادی دارند که تنوعات زیادی تولید کنند .به نظر نمی رسد که
پیچ و خم های تاریخ درسراسر فضا-زمان ریاضی ،توسط صانعی ملکوتی با نخ هایی نامرئی ،برنامه ریزی یا کنترل شده باشد.
ولی لزوما ً هم غیر قابل پیش بینی نیستند .قوانین فرضی پیچیدگی که تا کنون خوب درک نشده اند ،ممکن است با زمختی ،طبیعت
کلی و سیالیت طرحهای بیولوژیک را محدود کنند .وجود چنین قوانینی می تواند بخشی از استبعاد ذاتی اطالعات و منطق را از
بین ببرد .ولی با فرض بنیان های آماری که حیات بر آنها بنا شده است ،به نظر می رسد که حتی اگر همۀ سیارات کیهان ،مانند
زمین بذر حیات دریافت می کردند ،باز باید فضای کالنی را در کیهان به دنبال موجودی طبیعی جستجو می کردیم که حتی شباهت
کمی به شیر آفریقایی داشته باشد .به این ترتیب ،احتمال این که یک جانور خاص از طریق انتخاب طبیعی و تصادف توسط
مخترعان بی طرف و دمدمی مزاج تکامل داروینی از آستین باغ وحش اطالعات بیرون بیاید ،بسیار کم است.
قبل از رهاکردن موضوع  ،ALH84001بهتر است خاطر نشان کنیم که شهاب سنگی فرانسوی به نام اورگوئیل
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در سال  1314به زمین اصابت کرد و در همان زمان توسط متخصصان متعددی ،منجمله میکرب شناس مشهور لویی پاستور
آزمایش شد .تحقیقات آزمایشی انجام گرفته ،تقریبا صد سال بعد در دانشگاه فوردهام نیویورک ،منتهی شد به این که بارتولومیو
نگی  8اعالن کند که وجود مواد آلی را درشهاب سنگ شناسایی کرده است .وی همچنین ادعا کرد که ذرات میکروسکپی جلبک
مانند در آن قرار داشتند و در آزمایش دی.ان.ا نتیجه مثبت دادند .به هرحال بعد از چهارده سال مباحثۀ داغ ،این نتیجه حاصل شد
که آزمایشات دی.ان.ا کافی و قابل اتکاء نبودند ،و این که این ذرات فرازمینی غریب ،در حقیقت ذرات زمینی میکروسکپی آالیندۀ
گردۀ علف ابروسیا

8

می باشند .در ضربۀ نهایی وارد شده به ادعای "نگی " ،آشکار شد که احتمال این که آن مادۀ آلی از

فرآیندهای غیر آلی بوجود آمده باشد بیشتراست تا از فرآیند حیات .در  1981حتی "نگی " خود ناچار شد تصدیق کند که بعید
بود آن ذرات میکروفسیل های فرا زمینی را نمایش دهند.
تئوری های متعارف زیاد در باره منشأ حیات روی زمین ،دراین نکته باهم متفقند که اولین گامها به سوی حیات را
درست میان پیچیدگی شیمیایی سوپ پیش زیستی قرار می دهند که اقیانوس آغازین و پوستۀ نازک شیمیایی پوشانندۀ سطح
معدنی زمین نوزاد را یکپارچه می کند .این فرضیات ،ریشه در عقاید آلکساندر اوپارین

8

و جی.بی.اس هالدین 88دارند که

مستقالً در 1924و 1929به نتیجه یکسانی رسیدند .به گفته اوپارین و هالدین ،سوپ آغازین حاوی مولکول های آلی ،یک
کیت ساختمانی تشکیل می داد که همۀ مواد شیمیایی نیازمند به ادامه بقا را در بر می گرفت .به نظر می رسید که خود سوپ در
نتیجۀ بازی متقابل بین فرآیندهای شیمی زمین و منابع انرژی ،مانند رعد و برق و نور ماوراء بنفش تشکیل شده باشد.عالوه بر
این تصور می شد که آغاز حیات ،در آتمسفری بسیار شبیه طبیعت مشتری رخ داده باشد ؛ یعنی آتمسفری که در آن گازهای
Orgueil 33
Bartholomew Nagy 34
 Ragweed 35نوعی گیاهی بومی آمریکای شمالی
Alexander Oparin 36
J.S.B.Haldane 37
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اکسید نشده مانند متان ،آمونیاک و هیدرژن اکثریت داشته باشند .چنین نظری از نتیجه ای که هارولد اوری

83

شیمیدان گرفت

پیروی می کرد ،نظری مبنی براین که آتمسفر زمین اولیه خیلی شبیه مشتری بوده است ،که فاقد اکسیژن و لذا در حال کاهیدن
است.
در سال  1918استنلی میلر

89

که در آن هنگام دانشجوی جوان فارغ التحصیلی بود و در آزمایشگاه هارولد اوری

کارمی کرد نتایج آزمایشی را منتشر کرد که آغازگر مطالعۀ آزمایشگاهی درباره سرچشمه حیات بود .میلر سعی کرد که شرایط
زمین اولیه را با پرکردن یک فالسک شیشه ای از مخلوط کاهنده ای از متان ،آمونیاک و هیدرژن و آب تقلید کند .سپس عمل
رعد و برق را با استفاده از دو الکترود که جرقه می زدند شبیه سازی کرد .وقتی مادۀ قیرگون تشکیل شده در فالسک تجزیه
شد ،مشخص شد که حاوی ترکیبات گوناگون آلی است .این مواد شامل فرم آلدئید ( که پیشگام شکر ریبوزی است که یکی از
عناصر سازنده آر.ان.ا است )،سیانید (که پیشگام یکی از اسیدهای نوکلئیک است ) وچهارعدد از بیست آمینو اسیدی بود که
پروتئین هارا می سازند .تجربه میلر برای اولین بار نشان داد که چگونه آمینواسیدهای سازندۀ پروتئین ها می توانند از روند
های غیر آلی فراهم شوند .همچنین نشان داد که چگونه مولکولهای پیچیده که برای موجودات زنده اهمیت اساسی دارند ،می
توانند در نتیجۀ واکنش های شیمیایی بین مولکولهای ساده تر به وجود آیند .این نوع ترکیبات طبیعی ،می توانند سازندۀ بنیان
بیوشیمیایی اولین فرآیندهای حیات روی زمین باشند .تا سال  1938میلرو دوستانش موفق شدند با استفاده از شرایط گوناگون،
ده عدد از بیست آمینواسیدی را که در پروتئین ها یافت می شوند ،بسازند .آنها همچنین موفق شدند که دوازده اسید آمینه دیگر
هم بسازند که درساخت پروتئین های کنونی مشارکت ندارند.
هرچند ،با وجود وعدۀ اولیۀ این آزمایشات و تولید آسان مولکولهای مهم بیولوژیک در روندهای غیر ارگانیک ،ثابت
شده است که ساخت دی.ان.ا و آر.ان.ا و مولکولهای چرب ضروری برای تشکیل دیوارهای اولین سلول آغازین ،درشرایط پیش
زیستی سخت و اغلب غیرممکن است .گذشته از این ،نظریه های اخیر در مورد این که آتمسفر زمین اولیه خنثی بوده است و نه
کاهنده ،فرضیه اوری را نقض می کند ،و چنانچه این مطلب صحیح باشد ،نتایج آزمایشاتی را که در شرایط کاهنده انجام گرفته
اند تضعیف می کند .متاسفانه ،شواهدی وجود ندارد که نشان دهد این مشکل حل شده است .ولی چنان که لسلی اورگل

0

بیان

نموده است " باور این مسئله که تشکیل آسان شکر ،آمینو اسید ،پورین و پیریمیدین درشرایط آتمسفری کاهنده ،تصادفی است
و یا سرنخ دروغینی است که توسط آفریننده ای بد اندیش کارگذاشته شده ،سخت است ".
شکست عمومی تمام کوششهایی که در شرایط پیش زیستی برای ترکیب عناصر شیمیایی بنیادی و ضروری حیات به
کار رفتند ،به این برداشت دامن می زند ،که فناوریهای دی.ان.ا و آر.ان.ا و پروتئین ها بیش از آن پیچیده هستند که توانسته
باشند از آغاز حیات وجود داشته باشند .گرچه تکامل شیمیایی درون زیرمجموعه های سوپ آغازین در عمق اقیانوس ها یا در
سطح تخته سنگ ها یا شاید در هواکش های اعماق دریا ،برای تولید حیات ضروری بوده اند ،ولی به نظر نمی رسد که اولین
موجودات ،دی.ان.ا و آر.ان.ا و پروتئین را به روش کنونی به کارگرفته باشند .در حقیقت این فرض که حیات ،مانند بچه گیجی
که با اسباب بازی پیچیده ای بازی می کند ،از آبگوشت پیش زیستی بیرون جهید و فناوریهای پیچیده و جدید خود یعنی دی.ان.ا
و آر.ان.ا و پروتئین ها را درهوا با اشتیاق تکان داد ،بسیار شبیه این است که باستانشناسی یک اتوموبیل بی ام و را در میان
ابزارهای انسان اولیه پیدا کند .به این ترتیب به نظر می رسد که حداقل بعضی از فرضیات حامی آزمایشات پیش زیستی معتبر
نباشند .به نظر می رسد که باید رویکرد دیگری به پرسش مربوط به سرچشمۀ حیات داشته باشیم که از نظر بیولوژیک قابل
قبول تر باشد .با فرض پیچیدگی ذاتی فناوری پروتئین که با دی.ان.ا و آر.ان.ا به رمز در آمده است ،آیا امکان دارد که اولین
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حیات بدون ژن
موجودات زنده از فناوریهای شیمیایی ساده تری برای استقرار اصول اطالعاتی ،متابولیک و انرژتیکی که همۀ حیات بعدی بر
آن پایه گذاری شد ،استفاده کرده باشند ؟
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توضیحات فصل پنجم

 -1هسته زایی nucleosynthesis
هسته زایی به ساخته شدن هستههای سنگینتر از هیدروژن در مراحل آغازین جهان گفته میشود .این هستهزایی زمانی
بین یک تا  5دقیقه پس از مهبانگ آغاز شد.این فرآیند هم اکنون در مرکز ستارگان و در خالل انفجار ابرنواختر ها
رخ می دهد.همچنین می تواند در تصادم در انرژی های زیاد بین هسته اتم و ذرات بنیادی که دارای انرژی باالهستند
مانند آنهایی که در پرتوهای کیهانی یافت می شوند ،رخ دهد.
 Archean -2وابسته به اوائل دوره پرکامبرین
آرکئن یکی از دورههای زمینشناسی است.مهمترین وقایع دوره آرکئن یا ابر دوران نخست زیستی تحوالت زیستی
بودهاست.در بین ملوکولهای مختلف موجود در سطح زمین اولیه ،احتماالً ملوکولهای آلی کربندار وجود
داشتهاست.ولی فرایند پیشرفت از چنین ملوکولی تا حتی سادهترین موجود زنده باید به زمان بسیار طوالنی نیاز داشته
باشد.قبالً این دوره را ماقبل پرکامبرین یا دوره دیده نشده یاجهنم می نامیدند و از سال  1971این نام را گرفت .آن را
آزوئیک هم نامیده اند که به معنی بدون حیات است.
 -8هادئن Hadean
هادئن ،قدیمى ترین زیر تقسیم دورۀ پرکامبرین ،متعلق به زمان تشکیل کره زمین در حدود  5٫4میلیارد سال پیش
وشروع دوران آرکئن در  3/8میلیارد سال پیش می باشد.این دوران شامل حد فاصل بین پیدایش منظومه شمسی تا
قدیمیترین سنگهای شناخته شده در سطح زمین است.احتماالً در  111میلیون سال ابتدای این دوران ،زمین و سایر
سیارات منظومه شمسی شکل گرفتهاند .پوسته زمین در این دوران تشکیل و به ضخامت آن افزوده شده .به عقیده
دانشمندان در اواخر این دوران

 ،اقیانوسهای بزرگ ،دشتهای بیآب و علف ،رشته کوهها  ،جلگهها  ،رودخانهها

،آتشفشانها ،ابرهای متراکم و بادهای شدید وجود داشته است.
 -4کد ژنتیک
کد ژنتیک مجموعۀ قوانینی است که بر اساس آنها اطالعات به رمز در آمده در مادۀ ژنتیک( مانند دی ان ای یا آر ان
ا) توسط سلول های زنده به پروتئین ها (زنجیره آمینو اسید ها) ترجمه می شود.این رمز تناظری را بین زنجیره تری
نوکلئوتید ها که کدون نامیده می شود و آمینو اسید ها تعریف می کند .با استثناء کمی یک کدون سه تایی در یک زنجیره
اسید نوکلئیک ،یک آمینو اسید تنها را مشخص می کند.چون اکثریت ژنها با دقیقا یک کد مشابه رمزگذاری می شوند این
کد مشخص به نام ک د ژنتیک استاندارد یا متعارف یا فقط کد ژنتیک نامیده می شود در حالی که در حقیقت بسیاری کد
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های گوناگون وجود دارند .برای مثال ترکیب پروتئین در میتوکندری انسان بر کد ژنتیکی تکیه دارد که با کد ژنتیک
استاندارد متفاوت است.
 -5چیرگی ژنتیک Takeover
تصاحب ،تسلط ،قبضه ،بلعیدن یک شرکت توسط شرکت دیگری که آن را خریده است.
 -1پان اسپرمیا
تئوری مبنی بر این که حیات در کائنات ازانتشارهاگ ها یا باکتری ها که در محیط مناسبی رشد می کنند
بوجود می آید.
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1
در جستجوی فسیل های هوشمند
وقتی با انبوهی از اشکال و طرح های پیچیدۀ بیولوژیک مواجه می شویم که بر فضای زمین نقش بسته اند  ،از خود
می پرسیم که اولین موجودات روی زمین به چه چیزی شباهت داشته اند.آرم حیات نوین با زبان اشکال نوشته شده است،
بنابراین منطقی است که حدس بزنیم اولین موجودات زنده نیز این خصوصیت ظاهراً اساسی را داشته اند.اگر بدانیم که می
توانیم شجره خانوادگی خود را تا نیاکان بی شکلی پی بگیریم ،که حتی با ذوق ترین نقاشان هم به سختی می توانند آنها را روی
بوم نمایش بدهند ،بسیار تعجب خواهیم کرد .ولی به افتخار کوشش های این پسرعموهای فراموش شده باید گیالسهای خود را
بلند کنیم .در حقیقت ،این کهنه سربازان بی رگ " نبرد آغازین حیات" که به برهوت تاریخ پرتاب شده اند و صندلی هایشان در
ضیافت حیات برای مدت طوالنی خالی مانده است ،شایستۀ جایگاه واالیی هستند .جای آنها در جشن شدیدا خالی است .زیرا اگر
به خاطر کوشش های این پیشاهنگان شجاع و دالور ،که در مرز امکانات بیولوژیک کاوش می کردند و دورنمای ریاضی
ترسناک و ناشناختۀ غیرممکن ها را می پیمودند ،نبود ،سطح زمین هنوز ممکن بود سترون باشد.
هرچند ،قبل از خوارشمردن نیاکان پیش سلولی خود ،باید کمی محتاط باشیم .مخلوقاتی که بیگانه و دورند ولی با این
حال بخشی از خانوادۀ ما هستند.اینها هم خون هم خون های ما هستند ،که بسیار به آنها مدیونیم .ولی منظورمان از این که
قدیمی ترین نیاکان ما احتماالً فاقد شکل بوده اند ،دقیقا چیست؟ آیا باکتری ،فقط به این دلیل که قادر به دیدن آن با چشم غیر
مسلح نیستیم ،فاقد شکل است؟ بزرگنمایی باکتری با میکروسکوپ دقیقا ً عکس این مطلب را آشکار می کند ،چون گرچه باکتری
فاقد پیچیدگی سلولهای جانوری است ،ولی بسیار پیشرفته است.اگر یک باکتری به اندازه فیل می ساختیم ،بی تردید پیچیدگی
ساختار آن را تصدیق می کردیم .و اگر یک باکتری به اندازۀ فیل جلوی راه ما را می گرفت ،بدون شک به اندازۀ کافی به آن
احترام می گذاشتیم و حواسمان بود که سر راهش قرار نگیریم .
قبالً پیچیدگی قابل توجه یک هموگلوبین واحد را مورد بحث قرار دادیم .هموگلوبین آنقدر کوچک است که می توانید
تعداد بسیار زیادی از آن را در فضایی خیلی کوچکتر از ریزترین باکتری بچپانید ،و تازه باز هم جای اضافی در کنار آن بماند.
اگر می خواستیم یک مولکول هموگلوبین غول پیکر بسازیم ،ساختمان آن آنقدر شکوهمند می شد که حضورش در موزه یا
گالری هنرهای معاصر را تضمین می کرد .در حقیقت یک مدل نمونۀ مولکول میوگلوبین نهنگ که در محفظه ای پالستیکی در
کتابخانۀ مدرسه پزشکی دانشگاه کمبریج قرارگرفته است ،آنقدراز نظر زیباشناسی گیراست که سالهاست در معرض نمایش
عمومی است .
بنابراین واضح است که وقتی عبارت پسرعموهای بی بضاعت را در مورد نیاکان شیمیایی پیش سلولی بی شکل خود
به کار می بریم ،بی انصافی می کنیم .اگر کمی بیشتر توجه کنیم درمی یابیم که نیاکان ما بسیار ثروتمند تراز آن بودند که ما
تصورمی کنیم .زیرا چیزی که آنها فاقد آن بودند شکل نبود بلکه نوعی ساختار صلب سلولی بود که با چشم انسانی دیده شود .در
واقع ممکن است که ،نیاکان بدون سلول ما" ،موجودات زندۀ سیال " ،لخت و حجره بندی نشده باشند و از فناوریهایی بسیار
ساده تر از دی.ان.ا و آر.ان.ا و پروتئین ها ساخته شده باشند ،و یا این که این عناصر را به روشی ابتدایی و بدیع بکار برده
باشند .چون احتمال دارد که این موجودات پیش سلولی ،فاقد ساختارهای صلب ،معین و غالفداری باشند که ما با موجودات زندۀ
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مدرن تک سلولی مربوط می دانیم ،و بعید است از دی.ان.ا و آر.ان.ا و پرو تئین ها به روشی امروزی استفاده کرده باشند،
وسوسه می شویم که آنها را موجود واره  1بنامیم .ولی استفاده از این اصطالحات خوار کننده در حق اجدادمان بی انصافی است.
شعری را از توماس هاردی به یاد می آورم که درحال غور مگس خواب آلوده ای که پاهایش را به هم می مالد ،می گوید :
"پست ترین موجود خدا ،آنها ! من در بحر تفکر .پس چرا ؟ نه من ،رازهای زمین را می دانند آنها " .به جای این که به این
موجودات بی سلول فرضی به عنوان نیاکان بی بضاعت حیات معاصر نگاه کنیم ،می توانیم از تصور حیات عاری از پوست،
خون ،دندان ،استخوان ،سلول و غشاء به شگفت در آییم .شاید آنها ساده و بی هدف باشند ،ولی بی شکل و بی ریخت قطعا
نیستند.
منظورم از استفاده از اصطالح سیال یامایع این است که ،اولین موجود زنده ممکن است فاقد هرگونه حجره بندی
باشد .یعنی آنها نه تنها فاقد غالف های پیچیده و دیواره سلول بودند ،که مشخصه حیات سلولی امروزی است ،بلکه فاقد هر نوع
غالف دیگری بودند که می توانست آنها را از دنیای شیمیایی اطرافشان مجزا کند .احتمال دارد که این مرحلۀ فرضی حیات
غیرسلولی یا سیال بسیار کوتاه مدت بوده باشد و منحصر به مجموعۀ محدودی از ریز بوم های برتر بوده باشد ؛ مثالً
فرورفتگی های کوچک در سطح تخته سنگها یا حوضچه های ریز روی سنگها که قادر بودند کالبد شیمیایی این موجودات سیال
را یکجا جمع کنند .گرچه این موجودات پیش سلولی فاقد دیوارۀ سلولی وغالف بودند ،ولی می توانستند توسط ساختار منطقی
صوری مدار شیمیایی شان تعریف شوند.
قبل از بررسی بعضی از روش های ساخت این موجودات شیمیایی به ظاهر بی شکل و بی سلول ،ارزش دارد که
بعضی از مباحث عامی را که دراثر استفاده ازعبارت هایی نظیر " پیشگامان شجاع و دالور " و " نبرد آغازین حیات " سر
برمی آوردند ،مورد مالحظه قرار دهیم .شایسته است که اولین موجودات را با پیشگامان غرب وحشی آمریکا که با گاری های
اسبی شان ،به گستره پهناور خطه های ناشناختۀ دشمن سفر کردند ،مقایسه کنیم .هر چند ،این عبارت به دو دلیل نباید به
صورت تحت اللفظی در نظر گرفته شود .اول این که ظاهراً عبارت "پیشگامان شجاع و دالور" پویایی را به اولین موجودات
نسبت می دهد ،در حالی که این موجودات به وضوح فاقد آن بودند؛ هزاران میلیون سال طول کشید تا ابتدایی ترین نوع آگاهی
روی زمین بروید .دوم این که دیار غرب وحشی آمریکا برای پیشگامان ناشناخته بود ولی برای بومیان آمریکا شناخته شده بود.
این مستلزم این است که دشت هایی که اولین موجودات زنده روی آنها روییدند کامالً عاری از حیات نبوده باشند ،درحالی که
درحقیقت عاری از آن بودند .
بنابراین مهم است که ما از نظر ذهنی هر اشاره ای به "هدف" " ،ارادۀ آزاد " یا "پویایی" را با اظهاراتی مانند

"چنان که گویی یا مثل این که " جا به جا کنیم .از این رو می توان تصور کرد که اولین موجود چنان رفتار کرده است که
گویی دچار یک حریق خانمانسوز آغازین خیالی بوده است که " نبرد آغازین حیات " نام دارد .همچنین می توان تصور کرد که
این موجودات سرزمین های نامکشوف احتماالت شیمیایی را چنان کاوش کردند ،که گویی پیشگامانی شجاع و دالور بودند.
حقیقت مسئله این است که ،به هرحال ،آنها به معنای لفظی اش نه شجاع بودند و نه دالور ،بلکه قریب به یقین نشئۀ ناآگاهی
بودند .این موجودات حجره بندی نشده ،هیچ درکی از بخش های ماقبل تاریخ که می بایستی فعاالنه و بنیادی در آن شرکت کنند،
نداشتند .درحقیقت آنها حتی فاقد آگاهی ابتدایی بودند .عوامل اصلی تصادفی در بازی خلق موجود زنده عبارت بودند از اقبال یا
شانس بی هدف ،همراه با تکامل داروینی از طریق انتخاب طبیعی ،احتماالت تاریخی ،قوانین فیزیک و شیمی ،و قوانین پیچیدگی
که می توانند بر پویایی رفتار ساختارهای پیچیده تاثیر بگذارند.
اگرمی توانستیم المثنایی از نیاکان حجره بندی نشدۀ 2خود بسازیم و تخم و ترکۀ حجره بندی شده ای را هم که سرانجام
به راه انداختند ،در مقابل خود قرارمی دادیم ،نمی توانستیم باور کنیم که این قابلیت اعجاب انگیز را در خود جای داده باشند.
Quasi-organism 1
Uncompartmentalized 1
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تقریبا باورکردنی نیست که درمیان بذر احتماالت متعددی که به طور ذاتی در ساختارهای اطالعاتی این نیاکان قرار دارد ،نه تنها
قابلیت تولید انسان امروزی بلکه همچنین همه دست آوردهای این انسان ،یعنی  :سنگ چخماق ،نقاشی ،زبان ،شعر ،فلسفه،
قلعه ،ریاضیات ،موسیقی ،آمفی تاتر ،پل معلق ،تلفن ،هلی کوپتر و فضاپیما نیز قرار دارد .از خود سوال می کنیم که اگر این
پیشگامان اولیه ،دودمان های متوالی دیگری را تولید کرده بودند ،آیا همه چیز کمی تفاوت نمی کرد؟ تنها چیزی که می توانیم از
آن مطمئن باشیم این است که  :طرح تاریخی شکلی که از پیشگامان ما ناشی شده است فقط بخشی از مجموعۀ طرحها و نمایش
های باشکوهی است که می تواند ازچنین آغاز غیر محتملی نتیجه شده باشد .اذعان به چنین موضوعی همانقدر ما را خوار می
کند که نیاکان فرضی بی شکل پیش سلولی ما ،خود را در مقابل اعقاب حجره بندی شدۀ خود خوار می بینند.
اگر می توانستیم زمان را به عقب برگردانیم ،و نقش هزاران میلیون سال تاریخ را پاک کنیم و سپس بگذاریم ساعت
به روشی که سیمون کانوی موریس  8پیشنهاد کرده است ،دوباره به حرکت دربیاید ،احتمال این که چیزی که حتی کمی به انسان
شباهت داشته باشد ،بتواند بار دیگر روی سطح زمین راه برود ،وجود ندارد .نیاکان ما بیشتر احتمال داشت که در مسیرهای
دیگری پیش بروند که شرایط تاریخی مانع از کاوش آنها شده اند .حیات می توانست بسیارمتفاوت باشد .بنابراین ،احتمال تحقق
هر یک از مسیرهای مشخص فضای همه رویداد های ممکن تاریخی نزدیک به صفر است .از این گذشته هر سری از

رویدادهای تاریخی به هم پیوستۀ محتمل ،ذاتاً به اندازه بقیه اعتبار دارد .ظاهراً هیچ راهی در فضای همه رویداد های ممکن
تاریخی وجود ندارد که به بقیه راهها ترجیح داده شود .هیچ راهی بیشتر از راه دیگر مورد پذیرش نیست .اما ،منظور این
نیست که همه وضعیت ها دراین فضای بالقوه احتمال وقوع یکسانی دارند .گرچه طرح های کلی تری ممکن است قابل تشخیص
باشند ولی به نظر نمی رسد که الگوی از پیش تعیین شده یا برنامه ای برای تاریخ وجود داشته باشد .این نوع تاثیرات عمیق
ممکن است ماهیت و اندازۀ همه گزینه های ممکن دیگر را به معنای عام محدود کنند .چنین مالحظاتی ما را به این نتیجه می
رساند که طبیعت را از یک نظر می توان این چنین تعریف کرد که همان چیزی است که ما با آن آشناییم .زیرا درفضای غول
آسای " همۀ چیزهای زنده ممکن " نمی توانیم جز با احتماالت بسیار کم سر وکار داشته باشیم .
در فصل بعد بعضی از فناوریهایی را که احتمال دارد ،موجودات اجدادی اولین پلۀ شجرۀ خانوادگی ما ،از آنها ساخته
شده باشند ،بررسی خواهیم کرد .فعالً بر روی دو موضوع تمرکز می کنیم که بنیان عقالنی الزم را برای جستجوی قدیمی ترین
نیاکان ما پی ریزی می کند .اولین موضوع ،روند فرضی "چیرگی ژنتیک " است ،که بر اساس آن ،علی االصول ،جنبه هایی از
شکل منطقی و یا ساختار اطالعاتی موجودات زنده ،می تواند ازیک فناوری به فناوری دیگری منتقل شود .زیرا ،تصور این که
فناوری پیشگام ساده تری بر فناوری دی.ان.ا تقدم داشته ،بدون وجود ساز و کاری برای انتقال فناوریها ،بیهوده است .ما اینک
ماهیت کلی سازو کاری را بررسی می کنیم که اجازه می دهد ،منطق طراحی یک دستگاه بیولوژیک یا غیر بیولوژیک با احتیاط
یا کمی بی احتیاطی،شکلی از نمایش ماده را به شکل دیگری از نمایش تبدیل کند.همچنین دراین مورد بحث خواهیم کرد که چرا
بعید است که عناصر ساختمانی ضروری اولین اشکال حیات از فناوری پیچیده ای چون دی.ان.ا ساخته شوند.
باوجود این که روند فرضی "چیرگی ژنتیک " در فناوری متفاوتی رخ می دهد ،ولی ساختار اطالعاتی الگو به طور
وسیعی حفظ می شود .البته تفاوت بین فناوریهای جایگزین در برخی موارد ممکن است آنقدر زیاد باشد که جا به جایی یک نوع
سخت افزار با نوع دیگر ،نیازمند تغییری درساختمان منطقی آن دستگاه باشد .فرض کنید یک بارانی از ورقه های فلزی ساخته
شده باشد .این بارانی ،اگر بتوانید وزنش را تحمل کنید بدون شک شما را خشک نگاه می دارد و از این نظر یکی از جنبه های
کلیدی منطق نهفته در مفهوم بارانی را دارد .ولی ممکن است کسی به اجبار بگوید که بارانی فلزی می تواند سبک ،ارزان ،گرم
و راحت باشد .حتی این بارانی هم سرانجام روزی شروع به زنگ زدن می کند.
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برای فهم معنای کلی فرآیند چیرگی ژنتیک ،اجازه دهید به تکامل یک دستگاه غیر بیولوژیک نگاهی بیاندازیم .ممکن
است گفته شود که جد موتور امروزی ،فورد مدل تی ،کالسکه چینی ،کجاوه ،ارابه،اسب و گاری ،یا اختراعات دیگری مانند
اینها نبوده است.در عوض ،اسب ،قاطر ،االغ ،گاونر ،فیل یا شتر یا هر چهارپای دیگری بودند که زمانی در یک وسیله نقلیه
جای گرفتند .از این نظر ،اختراع دهنه و زین ،اولین تزیین فنی در قاعدۀ کلی استفاده از قوه محرکه حیوان در ترابری بوده
است .اما ،گذار از وضعیت یک راست نشستن روی پشت یکی از این حیوانات ،به وضعیت نشستن در ارابه ای که توسط آنها
کشیده می شود ،تغییر مفهوم اساسی تری را نشان می دهد که آنرا پارادایماتیک می نامیم .گذار پارادایماتیک ،گذاری است که
منجر به تغییری در منطق اصلی فرآیند می شود .وقتی که یک ارابه اختراع می کنید ،گذار به اختراعات مشابه مانند گاری،
کالسکه و دلیجان ،گرچه از لحاظ کیفیت متفاوتند ،منجر به تغییری در طراحی می شود ولی منطق آن را تغییر نمی دهد .در یک
گذار غیر پارادایماتیک ،منطق ضروری و حیاتی طرح حفظ می شود .مثال ،می توانید وسیله ای درست کنید که چرخ داشته باشد
وبعد آنرا به حیوان قوی و رامی وصل کنید ،به آن آب و غذا بدهید و تازیانه اش بزنید .به این ترتیب شما یک وسیلۀ نقلیه دارید.
اما ،گذار از کالسکه اسبی به خودرو ،تغییر ذاتی اساسی تری است و نمونه ای از انتقال پارادایماتیک را ارائه می دهد .زیرا
برعکس همۀ دستگاه های متحرک قبلی ،خودروها از دست موتورهای بیولوژیک راحت شدند و آنها را با دستگاههای غیر
بیولوژیک جایگزین کردند.
جالب توجه است که طرح کلی خودروهای امروزی جزء تفکیک ناپذیر نمونۀ آزمایشی فورد بود .علیرغم این که
خودروهای جدید از مواد متفاوتی ساخته می شوند و مجهز به ابزارهای جدید و موتورهایی هستند که بعضا ً سوخت های
متفاوتی مصرف می کنند ،ولی غالب آنها از طرح اولیه فورد در نمونه آزمایشی اش منحرف نشده اند .یعنی منطق خودرو ،دست
نخورده باقی مانده است .یعنی کماکان دارای چهار چرخ ،دو یا چهار در ،یک موتور ،غربیلک فرمان ،استارت ،باک بنزین،
صندلی ها ،برف پاک کن ،آینه ،بوق ،صندلی راننده و صندلی مسافر است  .بدون شک طرح اولیۀ فورد زمانی به سرنوشت
کجاوه مبتال خواهد شد و جزو عجایب تاریخی محسوب خواهد شد .با این وصف ،منطق اعقاب آن ،آزادانه و بی وقفه مستقیما ً
از منبع آن ،یعنی دفترچه یادداشت هنری فورد در گاراژ منزل او به آخرین سالن های نمایشگاه جریان می یابد .ضمنا ً در عمق
منطق اصلی طرح نمونۀ فورد ،ساختمانهای نظری دقیقی نهفته است؛ فسیل های باهوش که به سختی قابل تشخیصند و
تاریخشان به زمانی برمی گردد که انسان برای اولین بار روی یک گاو نر پرید ،اولین اسب را افسار زد و زین کرد یا این که
اولین حیوان را به ارابه وصل کرد.
احتماالً طرحهای متعدد دیگری قبل از تولید انبوه خودرو و پذیرش طرح اولیۀ فورد به عنوان معیار این صنعت ،توسط
مخترعین مورد بررسی قرار گرفتند .این طرحها روی کاغذ فرموله و سپس ساخته می شدند تا کارائی شان مورد آزمایش قرار
گیرد .احتمال دارد که در روزهای اول ،فاصلۀ منطقی بین طرح ها قابل مالحظه بوده باشد .قاعدتا ً ،دالیل خوبی برای از بین بردن
غالب طرحها بدون گذاشتن رد پا و ارسال آنها به انبار خودروهای اوراقی ،وجود داشته است .بدون شک شانس هم در این میان
نقش بازی کرده است .برای مثال ،هر مهندسی نمی تواند سرمایه هایی را که برای این پروژه ها صرف می شود تضمین کند و
برخی از طرحهایی که بالقوه عالی هستند ممکن است قربانی استراتژی های بد بازاریابی شده باشند .ممکن است عناصر
مشخص ساختمان منطقی این طرحها هنوزهم ایستادگی کرده باشند .وقتی که منطق اصلی و توپولوژی خودروی مدرن محرز
شد ،نسبت نوآوری های مهمی که می توانستند وارد طرح شوند ،کم شد .باوجود این که هرنسلی از خودروها قابلیت طراحی
دوباره مطابق با طرح اولیه را دارند ،ولی به نظر می رسد که مهندسین فقط می توانند تا اندازۀ محدودی از منطق اساسی طرح
منحرف شوند.
با این وصف ،عمده ترین طراحان و سازندگان خودرو به تولید مدلهای جدید با مهارت های جالب توجه ادامه می
دهند .با وجود محدودیت های تحمیل شده توسط طرح های ابتدایی ،به نظر می رسد که تقریبا ً مجموعه نامحدودی از ساختارها
وجود دارند که بالقوه شبیه خودرو هستند و می توانند مورد بررسی قرار گیرند .در حقیقت ،احتماالً انعطاف پذیری طرح اولیه
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فورد از دالیل اصلی پایداری آن است .گرچه مدلهای جدید در مسائل فرعی مانند مصرف سوخت ،تجهیزات ،یا طراحی شاسی با
یکدیگر متفاوتند ،ولی ثابت شده است که طراحی خودروی موفقی که از نقشه اولیه به طور جدی منحرف شده ،کار سختی است.
طرح اولیه ،هم می تواند مانع کشف طرحهایی شود که از نظر کیفی متفاوتند و هم منبع نوآوری باشد .اگر اندازۀ خودرو زیادی
بزرگ شود تبدیل به ون ،کامیون ،اتوبوس یا تریلی می شود .اگر پلکان و چراغهای آبی داشته باشد می شود ماشین آتش نشانی
و اگر زره داشته باشد تانک است .اگر موتور خیلی قوی باشد ،ماشین مسابقه می شود و چنانچه مخزنی برای مخلوط کردن
سیمان داشته باشد می شود ماشین بتن ساز" .فضای همه خودروهای ممکن " فضای صلبی نیست ،ومرزهای آن و ضوابط
شمول آن فقط با تعاریف اختیاری خود ما تعیین می شوند؛ مثالً ،تصور این که کسی با اتوبوس به محل کارش برود سخت است،
ولی در آتیه اگر خانواده ها بزرگ تر شوند ،ممکن است این مسئله عادی شود .اگر وقت بود ،می توانستیم مجموعۀ فرضیاتی را
که تصور کلی از واقعیت یک خودرو را تعیین می کنند ،بگشاییم .
در دنیای غیر بیولوژیکی که دستگاه ها در آن ساخته می شود ،امتحان و آزمایش طرح های جدید بی حساب و کتاب،
منحصر به کشیدن نقشه ها و محاسبات و سپس اجرای آنهاست .اگر دستگاهها کار نکنند و آنقدر خوش شانس باشیم که بتوانیم
سرمایه گذاری بیشتری بکنیم ،می توانیم به راحتی کار را از نو شروع کنیم .اما طبیعت اجازۀ این تجمالت را نمی دهد .طبیعت
اجازه نمی دهد که طراحی مجددی بر اساس اصول اولیه صورت بگیرد ،ودر هر زمان ،فقط تعداد محدودی از اجزاء دستگاه
بیولوژیک می تواند به مقداری قابل مالحظه اصالح شوند .ریشۀ هریک از طرح های معاصر در تاریخ پیشینیانش است و نمی
تواند به آسانی بر این ماترک پیشی بگیرد .طرح اولیه ،همۀ طرحهای آتی را تثبیت و محدود می کند .این مسئله درمورد
خودروها و سایر دستگاه های مصنوعی صدق نمی کند ،که گرچه ریشه درتاریخ پیشینیانشان دارند ،ولی به آن سختی توسط
آنها محدود و مقید نشده اند.دستگاه های مصنوعی با ماهیت بیولوژیک یا غیر بیولوژیک ،می توانند به میل طراح دوباره
ساخته شوند و هیچ دلیل ماهوی برای این که چرا خودروها یا موجودات زندۀ مصنوع در آینده ،باید مشابه همان امروزی ها
باشند ،موجود نیست .از این گذشته ،هر جزء از یک ساختار بیولوژیک با اجزاء همراه خود تشریک مساعی دارد .به خاطر این
اتکاء متقابل ،تغییرعمده ای در یک قطعه ممکن است عملکرد بسیاری از قطعات دیگر را به خطر بیندازد.
واضح است که وارد کردن تغییرات عمده دردستگاه های بیولوژیک توسط فرآیندهای مهندسی طبیعی کار ساده ای
نیست ،و قابلیت تغییر آنها نیز محدودتر از همتایان مصنوعی آنهاست .با این وصف ،ظاهراً ساختار منطقی دستگاه ،صرف نظر
از سازو کاری که آن را طراحی کرده است ،حفظ می شود .بنابراین ،گرچه هر نوع جدید خودرو از خط خطی کردن طرح های
قدیم به وجودآمده است ولی معموالً به پیشینیانش شباهت دارد .و باداشتن مشخصات تعدادی از خودروهای جدید ،باید بتوانیم
مجموعه ای ازمعماری های فورد مدل تی را از آنها استنباط کنیم ،حتی اگر هیج نمونه ای از آن نمانده باشد و همۀ نقشه های
موجود نابود شده باشند .اما ،اسب و زین و گاری را نمی توان فوراً از یک خودرو استنباط کرد .استنباط ساختارهایی که از نظر
پارادایماتیک فاصله دارند ،سخت تر است و ممکن است زمانی وقت بگیرد تا تشخیص داده شود که صندلی ماشین همان زین
اسب است که به سختی تغییر قیافه داده ،و شاسی همان گاری تغییر یافته است و موتور ،یک اسب مصنوعی یا گاو نر یا االغ
است.
در مورد دستگاه های طبیعی بیولوژیک ،نظر عمومی تری وجود دارد که معتقد است انواع خاص موجودات زنده ،فقط
نتیجۀ تغییر درمنطق ساختمانی اساسی دربرگیرندۀ همۀ موجودات زنده است .برای نمونه ،همۀ سلول های شناخته شده ،از
دی.ان.ا و آر.ان.ا و پروتئین ها ساخته شده اند .از این گذشته درعالم وسیع گیاهان و حیوانات ،موجودات زنده در ژن ها و
شبکه های سوخت و ساز متعددی شریکند .این که منطق طراحی آنها از تبارهای متعدد شاخه شاخه ،عبور می کند و به آنها می
رسد ،منعکس کنندۀ نژاد مشترک آنها و نیزمنعکس کنندۀ همگرایی آنها به راه حل های طراحی مشابه می باشد .زمانی که
نوآوری موفقیت آمیزی کشف می شود ،می تواند تغییر قیافه بدهد .برای مثال ،دستگاه یک سوخت و ساز معین ،می تواند برای
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توان بخشیدن به دامنه وسیعی از سلول های مختلف به کار رود .یکی از این دستگاه ها می تواند به همین نحو بر دامنه ای از
موجودات که براساس طرح اولیۀ  4پا ،یک بدن و یک دم ساخته شده اند ،منعکس شود.
بنابراین به نظر می رسد که در دنیای بیولوژیک هم ،طراحی مجدد جهت دست یابی به تغییر پارادایماتیک ،مثل تغییر
ماشین های دست ساز ،آنقدر سخت است که فقط به ندرت و فقط بعد از سپری شدن زمانی قابل مالحظه از تاریخ طرح ،رخ می
دهد .دامنۀ تغییرات پارادایماتیک در سیستم های مصنوعی بسیار بیشتر از سیستم های طبیعی است .به این دلیل که دست کاری
های طبیعی ماشین های بیولوژیک ،فقط در نتیجۀ اضافه شدن ،کم شدن ،تغییر یا جا به جایی عنصری تنها ،یا گروهی از عناصر
در زمانی طوالنی میسر است .به هر حال ،فهم این مطلب که اسب و گاری یا کالسکه چگونه تبدیل به خودرو شدند ،امر پیش پا
افتاده ای است .الزم نبود که فورد اسبی را شبیه موتور احتراق داخلی طراحی کند ،بلکه او به سادگی اسب ها را تماما ً کنار
گذاشت .موتورهای بیولوژیک با اجزائی غیر بیولوژیک جایگزین شدند که در ماشینی غیر بیولوژیک و دست ساز روی هم
سوار می شد .انجام این کارها در طبیعت خیلی آسان نیست .انجام یک تغییر پارادایماتیک در ماشین بیولوژیک کاری سرنوشت
ساز است و به هیج وجه معلوم نیست که عملکرد به دست آمده در یک فناوری ،بدون طراحی مجدد کامل بتواند به فناوری
دیگری منتقل شود .با انباشته شدن محدودیت ها و قیود ،سرعت رخ دادن تغییرات پارادایماتیک در یک طرح مشخص پایین می
آید.
ولی چرا این همه درمورد خوردوها و منطق طراحی و انتقال پارادایماتیک صحبت کردیم؟ نکته این است که تاریخ
وسایل نقلیه این سوال مهم را مورد مالحظه قرار می دهد که آیا فناوری دی.ان.ا و در حقیقت منطق کلی مولکولی سیستم های
اطالعاتی مبتنی بر دی.ان.ا ،مانند طرح اولیه خودروی فورد،درست از همان ابتدای کار حضور داشت؟ چه نوع ساختارهای
منطقی و فناوری های شیمیایی ممکن است در حیات اولیه ،از زین یا اسب و گاری فرضی مولکولی پشتیبانی کرده باشند ،و
چگونه یک نوع فناوری می تواند جای فناوری دیگری را گرفته باشد؟ قبل از این که این سواالت را مورد مالحظه قرار دهیم،
الزم است برخی از خصیصه های فردی فناوری دی.ان.ا را مورد بررسی قرار دهیم.
دی.ان.ا و پروتئین های رمز دار ،پیچ و مهره های ساختمانی و اطالعاتی موجودات زندۀ معاصر را تشکیل می دهند.
دی.ان.ا مولکول متخصص عالیرتبه ای است که بایگانی اطالعات ژنتیک را به رمز در می آورد و نگهداری می کند.هر سلول
هسته دار حاوی بایگانی کاملی است ،ولی در موجوداتی که بیش از یک نوع سلول دارند ،به منظور فراهم کردن تاریخچۀ
اطالعاتی الزم برای تولید عملکرد سلولی ویژه ،اطالعات به شکل متفاوتی دست یابی می شود .اگر اثر دستورالعمل های به رمز
در آمده به موجود زنده اجازه بدهد که انقدر زنده بماند که باز تولید کند ،در این صورت جنبه های بایگانی شده به نسل های
آینده منتقل می شود .ولی اگر دی.ان.ا ،بخواهد چیزی بیش از یک بایگانی منجمد باشد که از شبیه سازی اطالعات جدید ناتوان
است و اگر بخواهد منسوخ و مهجور نباشد وضمنا ً اهل رقابت هم باشد ،باید کارهای بیشتری را انجام دهد .در کائنات منظم و
قابل پیش بینی ،بایگانی ژنتیک می تواند در طول نسل های نامحدود ،بدون تغییر انتقال یابد ،ولی کائنات پیوسته در تغییرند.
شاید تنها چیزی که ما می توانیم از آن مطمئن باشیم این است که فرداهای دور ما احتماالً شباهت گذرایی به دیروز و امروز ما
خواهند داشت .بنابراین ضروری است که اطالعات اندوختۀ دی.ان.ا ،جدید باقی بماند و درعین حال تصویر منطقی تار و پود
تصادفی گذشته را حفظ کند .راحت ترین روش حصول این منظور ،آمیختن سازو کارهایی است که بایگانی دی.ان.ا را به روز
درمی آورند .روزآمد کردن اطالعات فقط منحصر به بایگانی ژنتیک نیست .رشد ،آموزش و فرهنگ قادرند اطالعات ژنتیکی رمز
دار را تکمیل کنند و ظرفیت های اعجاب انگیزی جهت ذخیره ،تکثیر و تولید اطالعات فرا–ژنی فراهم کنند .از این گذشته ،این
رده های اضافی پردازش اطالعات ،نسبت به تغییرات پربسامدی که نمی توانند توسط دی.ان.ا دنبال شوند ،حساسند.
همه اطالعات در معرض نابودی اند و بایگانی دی.ان.ا هم از این قاعده مستثتی نیست .این آمادگی ازآنجا ناشی می
شود که اطالعات مداوما ً در معرض عوامل شیمیایی بالقوه مضر ،مانند اکسیدان ها که در سوخت وساز بدن تولید می شوند و
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فرآیندهای فیزیکی مانند تابش نور ماوراء بنفش که اتصال عرضی مضر به دی.ان.ا وارد می کند ،قرار دارند .حتی
مولکولهای آب که برای نگاهداری یکپارچگی ساختار دی.ان.ا بسیار ضروری اند ،به آن حمله می کنند و اتصاالت شیمیایی اش
را از هم می گسلند .همچنین ،محتوای اطالعاتی دی.ان.ا در خالل تکثیر و در اثر خطاهای نسخه برداری آسیب می بیند .درجۀ
جایزالخطا بودن عمل نسخه برداری می تواند معیاری برای پیچیدگی در نظر گرفته شود .اگر از کودکان  4سالۀ یک کالس
بخواهیم که تمام کارهای میلتون را در دفتر مشق شان کپی کنند ،حتی اگر درصد کمی از کلمات شبیه متن اصلی باشند تعجب می
کنیم .اما ،انتظار ما از یک استاد ادبیات انگلیسی ،کامالً متفاوت است .حتی زرنگ ترین دانش آموزها نیز احتمال دارد در اثر
خستگی ،یا به خاطر پرت شدن حواسش دریک لحظه حساس ،تک و توک مرتکب اشتباهات عجیب شوند .از طرف دیگر،
دستگاه فتوکپی باید بی عیب باشد .پس آیا ما به یک دستگاه فتوکپی مینیاتوری نیازداریم که اطالعات اندوخته در دی.ان .ا را
تکثیر کند؟
در حقیقت مطلقا ً مسئلۀ ما این نیست .اگر دی.ان.ا با دقت یک دستگاه فتوکپی تکثیر می شد ،اصالً بعید بود که حیات
مبتنی بر دی.ان.ا به وجود آید .آنچه که واقعا دی.ان.ا نیاز دارد دستگاه تکثیری است که دقتی مابین دقت یک نجیب زاده
انگلیسی خواب آلود و دقت جدید ترین تکنولوژی دستگاه فتوکپی زیراکس داشته باشد .برقراری تعادل میان دقت و خطا،هر دو
برای ما حساس و مهم و هم سنگ است .اگر خطا زیاد باشد اطالعات به آهستگی تحلیل می روند و به چیزهای بی معنا تبدیل می
شوند و متون گرانبهای ما به سوپ بی معنایی از کلمات تبدیل می شوند.اما اگر خطا خیلی کم باشد ،حیات صلب و انعطاف ناپذیر،
منجمد و کامالً غیر قابل توجیه می شود.
از این رو دی.ان.ا هم ماشینی است برای تداوم اطالعات وهم برای تولید آن .اطالعات تولید می کند نه به این دلیل که
مستقیما ً از تجربه هایش چیزی می آموزد ،بلکه به این دلیل که ممکن است دسته ای از بایگانی های مربوطۀ دی.ان.ا ،به طور
تصادفی تغییراتی در محتوای اطالعاتی آن بدهند و این تغییرات را انباشته کنند .نسخه های متفاوت اطالعات یکسان بعداً بر
اساس توانایی نسبی در نمایش اجزاء ضروری ساختمان تصادفی محیط خود می توانند انتخاب شوند .تنشی که از دو نیاز متضاد
هم برای ثبات وهم برای تغییر برمی خیزد ،جوهر تکامل مولکولی را تشکیل می دهد.
در یکی از فصول قبلی،مدل ساده ای را برای فهم ساختار اطالعات دی.ان.ا تشریح کردیم که در آن چهار باز نوکلئوتید
دی.ان.ا را با  4دانه تسبیح رنگی نمایش می دادیم که در قطعه سیم بلندی به نخ کشیده شده بودند تا گردنبد دی.ان.ا را بسازند.
گرچه این دانه ها برای اهداف اولیۀ ما مناسب بودند ولی اکنون باید این مدل را کمی اصالح کنیم تا بتوانیم سازو کار تکثیر
دی.ان.ا را توضیح دهیم .مدل جدید ،به درک معنای تکثیر قالبی کمک خواهد کرد .این مدل معموالً معیاری برای همه سیستم
های ژنتیک تاریخی منجمله اولین موجودات زنده است .گرچه نباید فراموش کنیم که سایر نمونه های ممکن تکثیر اطالعات
ژنتیک می توانسته است مقدم بر تکثیر قالبی باشد .بنابراین ،مفهوم "چیرگی ژنتیک " نباید فقط به معنای تغییر در فناوری
مادی محدود شود ،چون ممکن است نیازمند تغییراتی در منطق فرآیندهای مربوط به حیات نیز باشد.
کلید فهم ذخیرۀ اطالعات و ظرفیت تکثیر قالبی دی.ان.ا درون ساختمان ماریپچ دوگانۀ آن جای دارد .این موضوع
درسال  1918در کمبریج ،توسط جیمز واتسون و فرانسیس کریک 8و با استفاده از عکاسی اشعه ایکس توسط موریس
ویلکینس 3و رزالیند فرانکلین 9در کالج سلطنتی لندن ،مشخص شد .واتسون و کریک ثابت کردند که مولکولهای دی.ان.ا
امروزی یک کالفی نیستند بلکه دوکالفی هستند .یکی از کالفها به عنوان کالف اصلی یا رمز کننده (برنامه نویس ) عمل می کند
که کارش ذخیرۀ اطالعات ژنتیک است ،در حالی که کالف دیگر "غیر برنامه نویس " یا کالف منفی را برای کالف اصلی
)1*( cross link 4
Template-based replication 5
James watson 6
Francis crick 7
Maurice wilkins 8
Rosalind franklin 9
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تشکیل می دهد.کالف اصلی و کالف منفی متناظر آن در کنار هم قرار گرفته اند و توسط پیوندهای شیمیایی ضعیف موجود بین
بازهای متناظر دوکالف ،به هم متصل می شوند .این پیوند از به کار بستن قانون ساده شیمیایی زیر به دست می آید که یک باز
 Cرا قادر می سازد که به یک باز  Gدر کالف همسایه اش بپیوندد و باز  Tبا باز  Aی متناظر خود جفت شود.عکس آن
هم صادق است یعنی  Gبا  Cجفت می شود و  Aبا  . Cاز این رو هر  G ،T، Cیا  Aدر کالف اصلی قادر است یک پیوند
هیدرژنی ضعیف با  T ، C، A، Gهای مکمل در کالف منفی برقرار کند .در نتیجه دو کالف در کنار هم قرار می گیرند و
یکدیگر را با پیوندهای بین کالفی ،که لنگه های هر یک از زوج بازها را به هم می پیوندد ،نگه می دارند .دو کالف دور هم می
پیچند و یک ساختمان مارپیچ دوگانه را تشکیل می دهند که شبیه یک پلکان مارپیچ است .سپس این پلکان دور خودش هم می
پیچد ،مانند ابر پیچ های یک ریسمان و ساختاری از مرتبۀ باالتر و ابرمارپیچی فشرده تر می سازد.
زنجیرۀ کالف اصلی را به سادگی می توان با خواندن زنجیرۀ بازها در کالف منفی و سپس به کار بستن قانون تبدیل
شیمیایی بازها استنتاج کرد .برای مثال زنجیرۀ  CCTGACدر کالف معکوس متناظر است با زنجیره مکمل GGACTG
در کالف اصلی .به همین ترتیب ،زنجیره کالف معکوس هم می تواند از کالف اصلی استنباط شود .از این رو هر کالف مثل یک
قالب برای ساختن زوج مکمل اش عمل می کند.
اکنون اجازه دهید به مدل دانه گردنبند برگردیم و فرض کنیم که گردنبندی از  4دانه به رنگهای مختلف ساخته ایم.
وقتی که گردنبند مثبت (برنامه نویس ) را ساختیم ،شروع می کنیم به ساختن گردنبد دوم منفی (غیر رمز کننده) .ترتیب دانه ها
در گردنبند دوم از روی ترتیب دانه ها درگردنبند اول تعییین می شود ،به این ترتیب که گردنبند دوم مکمل گردنبند اول است و نه
عین آن .و این گردنبند با به کار بستن قانون تبدیل رنگها – مشابه قانون تبدیل شیمیایی – به دست می آید.این قانون بیان می
کند که اگر دانه سبز در گردنبند اصلی است باید یک دانه قرمز در مکان متناظر آن در گردنبند منفی بگذاریم .به همین نحو ،اگر
دانه قرمزی در گردنبند اصلی است ،باید یک دانه سبز بگذاریم و اگر نارنجی است یک آبی بگذاریم و اگر آبی است نارنجی
بگذاریم .اگر اطالعات گردنبند اصلی برای قالب زنی گردنبند دوم استفاده شود ،گردنبند جدید نسخۀ منفی گردنبند اصلی خواهد
بود.حال می توان گردنبند مکمل را ردیف کرد و دانه های متناظر در گردنبند مثبت و منفی را با استفاده از دکمه قابلمه ای
مناسبی که نشان دهنده پیوند هیدرژنی بین هر دوباز در یک جفت متناظر است ،به هم متصل کرد .اگر پیوند بین بازهای مکمل
در دو کالف مرئی بودند ساختمان آن چیزی شبیه نردبانی ریسمانی می بود .اگریک انتهای کالف را در دست می گرفتیم چنان
که انگار طناب مخصوص طناب بازی است و از دوستمان می خواستیم که انتهای دیگر را در دست بگیرد و بعد هر دونفر آنرا
در دو جهت عکس یکدیگر می پیچاندیم ،دوکالف دور خودشان می پیچیدند و ساختمان برتر مار پیچ دوگانۀ دی.ان.ا را شکل می
دادند.
حال ممکن است بخواهیم گردنبند سومی ،بااستفاده از گردنبد منفی به عنوان قالب ،و با استفاده از قانون تبدیل رنگ
ها بسازیم ،به نحوی که گردنبندی به دست بیاوریم که زنجیره آن با گردنبند اصلی یکسان باشد .گردنبند سوم می تواند به عنوان
پیغامبر یا فرستاده ای برای ارسال اطالعات به کالف اصلی عمل کند .به طور خالصه ،اگر قسمتی از گردنبند اصلی شامل زنجیره
قرمز ،سبز ،نارنجی و آبی می شد ،در این صورت ناحیه متناظر در گردنبند مکمل عبارت بود از  :سبز ،قرمز ،آبی و نارنجی.
اگر بعداً گردنبند جدیدی با استفاده از گردنبند منفی به عنوان قالب ،ترکیب می کردیم ،کار با رنگهای قرمز ،سبز ،نارنجی و آبی
به پایان می رسید .شایان توجه است که برای دست یابی به اطالعات اندوخته در کالف منفی ،باید اتصال دگمه قابلمه ای را که
دو گردنبند مکمل را پیوند می دهد باز کنیم.
اکنون در موقعیتی قرار داریم که قدر پیچیدگی فناوری ذخیرۀ اطالعات مبتنی بر دی.ان.ا را بدانیم .این پیچیدگی به دو
جزء اصلی تقسیم می شود .اولین جزء آن مربوط است به تکثیر دوکالف دی.ان.ا برای تولید یک نسخه یکسان از مادۀ ژنتیک و
دومی مربوط به فرآیند نسخه برداری فیلدهای اطالعات اندوخته در قالب اصلی ،که ژن نام دارند .این شامل پیچیدگی مربوط به
ترجمۀ اطالعات مجرد ژنها به تصویری مادی و ملموس نیز می شود .هرچند ،همه این اجزاء به نحو جدایی ناپذیری بهم
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پیوسته هستند.آثار جان وان نومن ،10که درسال  1934تئوری عمومی دستگاه های خود تکثیر را ارائه داد و آنها را اتوماتا
نامید ،به فهم این قضیه کمک می کند.
به نظر وان نومن ،دستگاه های خود تکثیر(خودمونتاژ) ،چه طبیعی باشند و چه مصنوعا ً ساخته شده باشند ،می
توانند به دو زیر مجموعۀ منطقا ً جدا تقسیم شوند که در اصطالح جدید کامپیوتری به عنوان نرم افزار و سخت افزار شناخته می
شوند .در حالی که نرم افزار اطالعا ت برنامه را به رمز در می آورد ،سخت افزار مسئول اجرای آن است .برای این که یک
دستگاه یا آدم مکانیکی قابلیت خود تکثیری داشته باشد ،باید هر دو جزء را داشته باشد .به زبان بیولوژی امروزی ،نرم افزار
مثل قانون ژنتیک دی.ان.ا است ،در حالی که سخت افزار مثل شبکه پروتئین های بارکش است که ماموریت های محوله از طرف
اصل ژنتیک به آدم مکانیکی را اجرا می کنند .شبکه های پروتئین ها به سوخت و سازی متصلند و دستگاهی اجرایی را می
سازند ،که تضمین می کند اعمال الزم برای بقاء موجود زنده با موفقیت انجام شده اند .الزم به تاکید است که عوامل نرم افزار و
سخت افزار که پیش نیاز ساخت ماشین های خودتکثیر هستند ،نسبت به آن فناوری که در آن تحقق می یابند بی تفاوت و خنثی
هستند.از این رو نیازهای این دو عامل می تواند توسط هر فناوری متفاوتی برآورده شود ،یعنی دی.ان.ا و پروتئین کامالً
تصادفی به سخت افزار و نرم افزار خاصی تبدیل شدند ،که حیات معاصر با آن آشناست .و همان طور که یاد آور شدیم ،لزوما این
طور نیست که تاریخ فناوری های دیگری را تجربه نکرده باشد .ساختار منطقی یک آدم آهنی بسیار اساسی تراز شکل خاصی
است که آن منطق را به نمایش در می آورد.
ساختمان مارپیچ دوگانۀ دی.ان.ا نشان می دهد که دی.ان.ا می تواند دو کالف خود را ازهم بازکند و هر یک از کالف
ها مانند قالبی برای ساخت کالف مکمل خودعمل کند ،و به این ترتیب خودش را تکثیر کند.این عمل منجر به تولید نسخه جدیدی
از دی.ان.ا می شود .شواهد تجربی به زودی ثابت کردند که این مسئله درست است ،ولی همچنین تصدیق کردند که دی.ان.ا با
وجود توانایی بی اندازه برای ذخیره اطالعات ،در کار تکثیر اطالعات ناکارآمد است .نتیجتا ً مجبور است که از کمک گروهی
پروتئین آموزش دیده که سپر بال هستند ،برای تکمیل کار بهره بگیرد.رفتار و پیچیدگی ساختاری این پروتئین ظرافتی را به
تصویر می کشد که نشان می دهد مدارجی را در تاریخ طی کرده و در امر تطبیق ماهر شده است.هر پروتئین در واقع بیش از
هزاران میلیون سال توسط فرآیند تکامل داورینی برنامه ریزی شده است .تکثیر دی.ان.ا به عمل هماهنگ مجموعه بزرگی از
آنزیم های پروتئین متخصص نیاز دارد ،که هر کدام از آنها بخش کاملی از شبکه سوخت و ساز را تشکیل می دهند.
آنزیم ها به عنوان تسهیل کننده های بیوشیمیایی عمل می کنند که سرعت واکنش های شیمیایی را بین یک میلیون و
یک سپتیلیون (

) درصد شتاب می بخشند .آنزیم ها با مشخص کردن واکنش ها یی که مجاز به پیش روی هستند ،به

سازماندهی و تعریف ساختار شیمیایی موجودات زنده کمک می کنند .بیشتر مولکولهای الزم برای موجودات زنده توسط
واکنشهایی تولید می شوند که با آنزیم تسریع شده اند .آنزیم ها ریز ماشین هایی هستند که بر روی مواد خام یا محیط هایی که به
آنها متصلند ،واکنش شیمیایی انجام می دهند و آنها را به محصول یا مجموعه ای از محصول ها ی جدید تبدیل می کنند .آنزیم
ها اعمال منحصر به فردی دارند که نقشی اساسی در تولید سازمان سیستم های زنده دارند .خزانۀ پروتئین هایی که دست اندر
کار تکثیر دی.ان.ا هستند ،شامل آنزیم های بازکنندۀ مارپیچ و ابر مارپیچ دی.ان.ا ،و نیز آنزیم های ذوب کنندۀ پیوند بین کالفی
بازهای متناطر هستند .همچنین شامل آنزیم های قالبی با کیفیتی هستند که نسخۀ مکمل هر کالف را مطابق اطالعات موجود در
قالب ،ترکیب می کنند .این آنزیم ها دارای ویژگی غلط گیری و ویرایش هستند که به آنها اجازه می دهد حین عمل ترکیب ،دقت
آن را بررسی کنند .برای نمونه ،این آنزیم ها ،بازهای ناجور را برداشته و با بازهای صحیح که با شرایط زوج شدگی واتسون
–کریک منطبق باشند جایگزین می کنند .گروهی دیگر از آنزیم ها نیز درگیر بررسی و نگاهداری یکپارچگی اطالعاتی زنجیره
دی.ان.ا هستند ،هم در زمان وقفه و هم در خالل عمل تکثیر و نسخه برداری دی.ان.ا .
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تعمیر کاران دی.ان.ا مانند همتایان انسان خود ،یعنی مامورین راه آهن که روز و شب کار می کنند تا آسیب های وارده
به خط آهن را تعمیر کنند ،تضمین می کنند که اطالعات ژنها تقلیل نیافته است .همان طور که قبالً گفته ایم ژنها در نتیجۀ قرار
گرفتن در معرض فرآوردۀ شیمیایی سوخت وساز ،مواد شیمیایی خارجی و تشعشع ماوراء بنفش ،و رویدادهای تکثیر ناقص
دچار استهالک می شوند و اطالعات صدمه می بینند .بدون آنزیم های ضروری جهت تعمیر و نقاط بازرسی و پروتئین های
"برنامه ریز مرگ سلول " ،ساختار اطالعاتی دی.ان.ا به سرعت خراب می شود و به مهمالت تبدیل می شود .مانفرد آیگن
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نقطه ای را که در آن ،نرخ خطا بیشتر از آستانۀ الزم برای محافظت از اطالعات است را آستانۀ خطا نامید.غیر ممکن است که
دی.ان.ا را با اطالعات مهمی که دارد ،بدون کمک آنزیم های تعمیرکار و توانایی غلط گیری آنها ،پایین تر از آستانۀ خطا نگاه
داشت .دی.ان.ا ،در غیاب سوخت و سازی تخصصی و پیچیده ،نه تنها در تکثیر ناکارآمد است و نمی تواند اطالعات رمزدار خود
را تشخیص دهد ،بلکه از نگهداری ساختار اطالعاتی خود نیز ناتوان است .دی.ان.ا ای که آنزیمی برای ماموریت های ساخت
و تعمیر خود ندارد ،مانند کارخانه ای است که همه کارگران آن در اعتصابند.
این مسئله ما را به این پارادوکس برمی گرداند که چگونه دی.ان.ا ،با وابستگی کنونی اش توانسته است خود را
تکثیر کند و یکپارچگی اطالعاتی اش را بدون پیش آنزیم های متخصص ،حفظ کند .این واقعیت که دی.ان.ا بدون کمک آنزیم ها
نمی تواند خودرا تکثیر کند ویا آسیب های وارده به ساختار اطالعاتی اش را مرمت کند ،نشان می دهد که فناوری دی.ان.ا
همیشه به فعالیت آنزیم ها وابسته بوده است .ولی اگر فناوری پروتئین ،که آنزیمهای امروزی از آن ساخته شده اند ،مطابق
اطالعات اندوخته در دی.ان.ا ساخته شود ،دراین صورت منطق حکم می کند که این آنزیمها ،که در فرآیند مداوم تکامل ظاهر و
برنامه ریزی شده اند ،همیشه باید بر دی.ان.ا تقدم داشته باشند .به این دلیل که ،درغیاب این آنزیم ها هیچ نوع تکثیر دی.ان.ا و
تعمیر و نسخه برداری و یا ترجمه اطالعات رمز دار به درون زنجیرۀ پروتئین ها درکار نخواهد بود .و تناقض دیگر این که،
آنزیم های پروتئین برنامه ریزی شده ای که درخدمت اعمال ضروری فوق هستند ،برای آموزش و هستی پویای خود ،کامالً به
دی.ان.ا وابسته اند .به بیان دیگر ،به نظر می رسد که بدون دی.ان.ا ،آنزیم آموزش دیده نیز وجود نخواهد داشت.
این معما ما را به دومین عامل پیچیدگی دی.ان.ا راهنمایی می کند .این عامل ،سازو کاری است که اطالعات به رمز
در آمدۀ درون ژنها را کپی و سپس طی فرآیند نسخه برداری رمزگشایی می کند .اطالعات رمزگشایی شده بعداً درفرآیندی به نام
ترجمه ،برای ساخت مولکولهای پروتئین به کار می روند .تشریح ساختار دی.ان.ا درک بهتری از مکانیسمی را برای ما فراهم
می آورد ،که اطالعات رمز دار ذخیره شده در ژنها و زنجیره های تنظیم کنندۀ فاقد رمز مربوطه ،به کمک آن مکانیسم ،ساختار
اطالعاتی متابولیسم را تعیین می کنند.
اگر بایگانی دی.ان.ا ،سازو کاری برای رمز گشایی و اجرای اطالعات به رمز درآمده در زنجیره بازهایش را نداشته
باشد ،شبیه کتابچه راهنمایی است که به زبان ناشناخته ای نوشته شده است .دستورالعمل های خام ،هیچ فایده ای ندارند.
دستگاهی که اجازۀ اجرای دستورالعمل های ژنتیک را می دهد ،سخت افزاری است متعلق به سوخت و ساز و بدین طریق ،
پروتئین ها ژنها را توانمند می سازند .اما ،فرآیند مکانیکی که اطالعات ژنی را به سازو کار دستگاه متابولیک پیوند می زند،
پیچیدگی زیادی دارد .این نکته ،هم در مورد فرآیندهایی که اطالعات درون ژنها را در دسترس قرار می دهند ،آنها را کپی می
کنند و به مقصد مورد نظر منتقل می کنند ،صدق می کند و هم در مورد فرآیندی که اطالعات نوشته شده در دی.ان.ا را به زبان
آمینو اسیدی پروتئین ها ترجمه می کند.
درغالب ژنها ،اطالعات زنجیرۀ آمینو اسید ،در کالف رمز کننده (اصلی) قرار گرفته است .وقتی ژن یک پروتئین خاص
فعال می شود ،آر.ان.ا ی پیغامبر ( )mRNAیک کپی از آن را می دزدد و اطالعات آن را به ریبوزوم حمل می کند .مارپیچ
دوگانۀ دی.ان.ا ابتدا در ناحیۀ ژن کپی شونده باز می شود .سپس با کمک آنزیم پلیمراز قالبی مربوط به دی.ان.ا و منبع انرژی
مناسب و مواد خام ،ناحیه متناظر کالف غیر رمز کننده (منفی) کپی می شود و یک ملکول آر.ان.ا پیغامبر تولید می کند .چون
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آر.ان.ا پیغامبر با استفاده از قالب کالف منفی ساخته شده است ،اطالعاتش عین زنجیرۀ کالف رمز کننده است .فرآیند رونویسی
(نسخه برداری) که اطالعات رمزدار دی.ان.ا را به آر.ان.ا پیغامبر کپی می کند ،نیازمند مشارکت تعداد زیادی آنزیم است.
دومین بخش این فرآیند ،نیازمند استخراج اطالعات نوشته شده در آر.ان.ا پیغامبر و ترجمۀ آنها به زبان آمینو اسیدی پروتئین
هاست.
همانطور که قبالً توضیح دادیم ،این کار توسط دستگاه های ترجمه ای به نام ریبوزوم انجام می شود .ریبوزوم ها از
نوعی آر.ان.ا ی متخصص به نام آر.آر.ان.ا (  ) rRNAیا آر.ان.ا ی ریبوزوم ساخته می شوند .آر.ان.ا پیغامبر هنگام چسبیدن
به ریبوزوم از ابتدا تا انتها به ترتیب خوانده می شود .این فرآیند شدیداً به رمزگشایی و ترجمۀ همزمان پیغام ژنتیک رمزدار
پیوند خورده است .رمزگشایی ،با استفاده از کد ژنتیک به دست می آید ،که تصریح می کند هر" کلمه" سه تایی بازهای آر.ان.ا
پیغامبر چگونه باید به کلمۀ متناظر آمینواسید یا عالمات نقطه گذاری شروع  ،یا پایان ،ترجمه شود .ساخت آمینواسیدها با کمک
ردۀ دیگری از مولکول های آر.ان.ا ،به نام تی.آر.ان.ا 12انجام می شود .این مولکولها مانند شرپا (حمال) های مولکولی عمل
می کنند که بار مربوط به یک نوع آمینواسید خاص را حمل می کنند و به مکان صحیح در ریبوزوم تحویل می دهند .سپس هر
مولکول تی.آر.ان.ا  ،آمینواسیدش را آزاد می کند .آمینواسید آزاد شده ،بالفاصله به سایر آمینواسیدها در رشتۀ جدیداً ترکیب
شده می پیوندد و ریسمانی از اسید آمینه می سازد .سپس پروتئین تازه ساخته شده ،آزاد می شود و به مکان سلولی مناسب
انتقال می یابد .در بسیاری موارد ،زنجیر آمینواسید یک بعدی درشرف تکوین بدون هیچ کمکی ،روی ساختار دو و سه بعدی
خود تا می خورد .اما ،در برخی موارد ،پروتئین های مراقب و دیگر آنزیم های تا کنندۀ متخصص الزم می آیند ،تا به فرآیند
تاخوردگی کمک کنند و از تجمع پروتئین ها و تاخوردگی اشتباه یا معیوب آنها ممانعت کنند.
ساختار منطقی و اطالعاتی کد ژنتیک 18آنقدر دقیق و پیچیده است که گرچه به طور غیرمستقیم از روی نتایج آن قابل
مشاهده است ،ولی آن را می توان با هریک از ساختمان های معماری دنیای ماکروسکپی ،مانند خطوط راه راه ببر ،گردن
زرافه ،یا مارپیچ های میوه کاج مقایسه کرد .اما در عین حال چالش دیگری را برای این فرضیه ،که دی.ان.ا اولین مادۀ ژنتیک
بوده است ،مطرح می کند .چون ،بدون داشتن قاعده ای برای رمزگشایی ،رمزهای ژنتیک به اندازۀ گمنام ترین و باستانی ترین
زبان انسانی ،غامض و غریبه خواهند بود .
به این ترتیب ،کاربرد موفق دی.ان.ا به عنوان یک فناوری ژنتیک برای ساخت موجودات زنده ،مستلزم این است که
عناصر زیر سر جایشان قرار داشته باشند )1(.مجموعه ای از آنزیم های قادر به تکثیر و غلط گیری زنجیره دی ان ا ؛ ()2
مجموعه ای از آنزیم های رونویسی زنجیره دی.ان.ا ؛ ( )8یک جواب دهنده یا طرف صحبت برای آر.ان.ا پیغامبر که اطالعات
ژنها را به مکان ترجمه حمل کند ؛ ( )4یک کد ژنتیک که زبان دیجیتال آر.ان.ا پیغامبر را به زبان دیجیتال آمینو اسیدی مربوط
به پروتئین ها ترجمه کند ؛( )1دستگاه هایی برای اجرای متن ترجمه شده ؛( )1ذخیرۀ کافی از مواد خام و انرژی قابل دسترسی
؛( )8مجموعه ای از نقاط بازرسی دی.ان.ا و آنزیم های تعمیرکننده که تضمین می کنند ساختار اطالعاتی ژن ها در طول زمان
حفظ شود ؛( )3آنزیم هایی که قادر به باز کردن و دوباره بستن پیچ مارپیچ دوگانه و ابرمارپیچ باشند ؛ و ( )9در مورد
موجودات چند سلولی ،برنامه ریز مرگ سلولی الزم است ،تا خود نابودکننده ها را برای دی.ان.ا هایی که از شدت خرابی قابل
تعمیر نیستند ،راه اندازی کند.
به نظر می رسد که وابستگی قابل توجه دی.ان.ا و پروتئین ها به هم ،درفرآیند تکثیر ،رونویسی ،ترجمه ،تعمیر و
گاهی تاخوردگی ،مانعی برای این فرض است که ،اصل ژنتیک اولین موجودات زنده در دی.ان.ا بافته شده است .اگر دی.ان.ا
حیطه ای برای فعالیت آنزیم داشت و می توانست آنها را درگیر این کار کند ،در این صورت ممکن بود که موضوع به نحوی
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عوض شود و می شد فرض کرد که موجودات اجدادی ما منحصراً از دی.ان.ا ساخته شده باشند.همچنین ،اگر پروتئین ها می
توانستند طبق اطالعات اندوخته درپروتئین های دیگر ترکیب شوند ،قابل تصور بود که پیش ماده ها منحصراً از پروتئین ساخته
شده باشند .ولی با آگاهی از این که ،دی.ان.ا ی دوکالفی ،قابلیت کاتالیستی (تسریع بخشی )بسیار ابتدایی دارد و شواهد دال بر
وجود پروتئین های خود تکثیر نیز بسیار ناقص است ،آیا ممکن است فناوری شیمیایی دیگری وجود داشته باشد ،که نیازهای
منطقی نرم افزاری و سخت افزاری الزم برای تولید دستگاه های خودکار خودتکثیر را فراهم کرده باشد ؟
جواب این است  :بله وجود دارد و درست در آستانۀ در است.دی.ان.ا ،با این که نرم افزار متخصصی است ولی ظاهراً
نمی تواند مانند سخت افزار عمل کند؛ وبرای نمایش اطالعات خود به حضور متابولیسم خارجی وابسته است .از طرف دیگر،
آر.ان.ا ،هم می تواند فعالیت آنزیمی تولید کند و هم می تواند مانند دی.ان.ا اطالعات ژنتیک را به روش ترکیب شونده رمزدار
کند .حداقل در تئوری ،به نظر می رسد که ،آر.ان.ا باید بدون نیاز به پروتئین ها ،قادر به نمایش اطالعات خود باشد و بنابراین
همزمان اعمال سخت افزاری و نرم افزاری را انجام دهد .چون به نظر می رسد که ،حداقل بعضی از ملکولهای آر.ان.ا این قابلیت
ویژه و قابل توجه "همه –در-یکی" را داشته باشند ،آیا امکان دارد که مادۀ ژنتیک و متابولیک اولین دستگاه های بیولوژیک
منحصراً از آر.ان.ا ساخته شده باشند؟ وآیا ،شالودۀ منطقی موجودات زنده که سابقا ً در قالب آر.ان.ا ریخته می شد ،ممکن است
سرانجام در نتیجۀ فرآیند "چیرگی ژنتیک" دوباره در قالب دی.ان.ا ریخته شده باشند؟
متاسفانه ،برخالف استخوان ،پوسته و دیوارۀ بعضی موجودات تک سلولی ،ژنها و مادۀ متابولیک ،سنگواره نمی
شوند .گر چه می توان دی.ان.ا را از بقایای موجودات صدها هزار سال پیش استخراج کرد ولی انتظار این که این ملکولها ،پس
از سپری شدن میلیونها سال از حیات بر روی زمین ،دست نخورده باقی مانده باشند ،غیر معقول است .تنها راه منطقی در مقابل
ما این است که بکوشیم با جستجوی سنگواره (فسیل ) های هوشمند ،ساختمان شیمیایی نزدیک ترین نیاکان خود را ،مشابه
آنچه که شرح دادیم ،استنتاج کنیم .به این ترتیب جستجوی فسیل های هوشمند را با بررسی شواهدی ادامه می دهیم که پشتیبان
دنیای فرضی آر.ان.ا هستند ،که طبق فرض ،این دنیا ،توسط موجوداتی اشغال شد که بر خالف شکل حیات امروزی مبتنی بر
دی.ان.ا ،منحصرا با آر.ان.ا ساخته شده اند.
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توضیحات فصل ششم
 -1اتصال عرضی Cross link
یک پیوند جانبی که دو زنجیر مجاور از اتم هارا در یک مولکول مرکب به هم پیوند می زند.
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8
جهان بدون دی.ان.ا
اکنون وارد جهان جدیدی می شویم .جهانی که در آن ،دی.ان.ا هیچ جایی ندارد .جهانی که ساکنین آن آنقدر غریبه و
عجیب هستند که برای دیدن آنها باید از عینک های مخصوص استفاده کنیم .ولی این جهان به ظاهر مضحک وغیرطبیعی ،جهان
جدیدی نیست .بلکه بسیار قدیمی است.اشکالی از حیات که ما را احاطه کرده اند ،نه از دی.ان.ا و پروتئین ،بلکه از آر.ان.ا
ساخته شده اند .این جهان ،جهان آر.ان.ا است ،جهانی فرضی ،مملو از فسیل های مولکولی آر.ان.ا و موجودات بی استخوان،
که وجودشان ،البته اگر واقعا زمانی موجود بوده باشند ،هیچ رد پای قابل تشخیصی به جا نگذاشته است.
اکنون،درعمق جهان آر.ان.ا ،باعینک های مخصوص بر چشم ،قادریم سفر اکتشافی خود را شروع کنیم .درمقابل ما
دروازه ای چدنی با تاق ضربی قرار دارد .با بررسی حروف آهنی تاق دروازه ،فقط می توانیم این کلمات را تشخیص بدهیم " به
باغ وحش آر.ان.ا خوش آمدید " .با احتیاط وارد می شویم و دوربین هایمان را محکم می چسبیم و آماده عکسبرداری می
شویم ،انگار منتظر دیدن جانور عجیبی با بالهای گسترده هستیم که قرار است در مسیر خود با آن مصادف شویم .ولی متاسفانه
یا شاید خوشبختانه ،چیزی سر نمی رسد.
باید بگویم که باغ وحش آر.ان.ا مکان غریبی است ،و درآن احساس راحتی نمی کنم .فکر می کنم که این احساس از
عدم تعلق سرچشمه می گیرد  ،یا این که برعکس ،از این که شاید روزی به آن تعلق داشته ام .ولی مجبورم سفرم را ادامه بدهم.

بله درست است ،من به اینجا تعلق ندارم.از این گذشته ،به نظر می رسد که نمی توانم به اینجا ،به این باغ وحش آر.ان.ای
فلک زده تعلق داشته باشم .زیرا من ،عالوه بر آر.ان.ا ،از دی.ان.ا و پروتئین هم ساخته شده ام .اگر دی.ان.ا و پروتئین را از
من بگیرید ،حداکثر به سایه ای کمرنگ از خود پیشینم تبدیل می شوم .در حقیقت ،قوانین باغ وحش آشکارا اظهار می کنند که

من نمی توانم در اینجا به حیات خود ادامه دهم .چون باغ وحش آر.ان.ا در واقع نام دیگری برای "فضای همه موجودات
ممکن آر.ان.ا" است .در جزوه ای که از کنار دروازه برمی دارم ،نوشته شده که موجودات آر.ان.ا ی باغ وحش" ریبورگ"
نامیده می شوند .این اسم ،خالصۀ اسم کامل آن یعنی ارگانیسم های اسید ریبونوکلئیک  1است.
در این لحظه فکر ناراحت کننده ای به مغزم خطور می کند ،به پاهایم ضربه می زنم و زوزه وحشتناکی می کشم .آیا
فریب دی.ان.ا ی خود را خورده ام و به ریبورگ تبدیل شده ام؟ غول آزاد شده ای که رگ هایش با شیمی آر.ان.ا می تپد؟ وقتی
که نگهبان باغ وحش سر می رسد و به من اطمینان می دهد که تغییر نکرده ام ،آرام می شوم .او ،در قوانین باغ وحش استثنائی
قائل شده و اجازه داده است که موجودات مبتنی بر دی.ان.ا ،که نامشان را دیوریبورگ گذاشته (ارگانیسم های اسید دزوکسی
ریبونوکلئیک ،) 2با ویزای محدود بیست و چهار ساعته وارد باغ وحش شوند .البته به این شرط که یک دایره سبز به نیم تنه
هایمان سنجاق کنیم ،تا به آسانی شناخته و از ریبورگ ها تشخیص داده شویم .با این درخواست موافقت می کنیم و از دروازه
عبور می کنیم .ولی دوباره موضوع دیگری فکر مرا مشغول می کند .آیا ممکن است کپی دقیقی از من ،اما از جنس آر.ان.ا
وجود داشته باشد که جایی درون باغ وحش آر.ان.ا کمین کرده باشد؟ و اگر هست ،آیا شبیه من است؟ ممکن است شبیه من فکر

Ribonucleic acid organisms 1
Deoxyribonucleic Acid organisms (deoriborg) 1
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کند،یا حتی شبیه من باشد؟ آیا باغ وحش ،عاری از موجوداتی به پیچیدگی من است؟ این فکر بیشتر مایه دلسردی است ،برای
این که اگر این طور باشد حتی ساختمان منطقی من نیز نمی تواند در اینجا وجود داشته باشد.

نگهبان ،قبل از این که ناپدید شود ،به ما اطالع می دهد که باغ وحش به دو بخش اصلی تقسیم شده است .یکی باغ
وحش آر.ان.ا های محتمل تاریخی است ودیگری باغ وحش آر.ان.ا های بالقوه .باغ وحش دوم خیلی از اولی بزرگتر است

چون شامل مجموعه کامل همه ریبورگ های ممکن است .ولی آنچه که مورد عالقه ماست باغ وحش آر.ان.ا های محتمل
تاریخی است ،چون ناحیه ای است شامل موجودات آر.ان.ا ای که احتماالً زمانی که دی.ان.ا و پروتئین ها به معنای امروزی
با حیات همراه نبودند ،در زمین سکنی گزیده بودند .نقشۀ نگهبان نشان می دهد که باغ وحش آر.ان.ا های بالقوه نیز به دو
قسمت تقسیم شده است .یکی از این قسمت ها شامل نمونه های اولیۀ ریبورگ های فرضی است که فاقد حجره بندی و فاقد شکل
هستند .دیگری شامل ریبورگ های فرضی است که ساختاری مجزا و حجره بندی شده دارند.
آیا این اندیشه ها کامالً خیالی هستند؟ آیا موجودات می توانند منحصراً از آر.ان.ا ساخته شوند؟ آیا دنیای آر.ان.ا
هیچوقت واقعا وجود داشته است و آیا هیچکدام از موجودات بالقوۀ آر.ان.ا که در باغ وحش آر.ان.ا قراردارند هرگز هستی
یافته اند؟ و آیا اصالً جهان آر.ان.ا باغ وحش دارد؟ قبالً با نظریۀ وان نومن آشناشده ایم که اظهار می دارد ،پیش نیازهای منطقی
حیات هم شامل جزء اطالعاتی وهم جزء متابولیک است .در جهان دی.ان.ا ی آشنای ما ،این نقش ها به ترتیب توسط دی.ان.ا و
پروتئین ها اجرا می شود .دو فناوری جدا برای دو عمل مجزا .اما ،ممکن است که مادۀ ساختمانی آر.ان.ا به تنهایی هر دوی آن
اعمال را یکجا با هم انجام داده باشد؟ اگر این چنین بوده باشد ،آیا احتمال دارد که تصادفا ً راه حل معمای مرغ و تخم مرغی را
بیابیم ،که این سوال را مطرح می کند که چگونه ممکن است اجزاء اطالعاتی و متابولیک الزم برای حیات معاصر ،مستقالً و در
عین حال همزمان آغاز شده باشند .روشن است که فرضیۀ جهان آر.ان.ا می تواند تا حدی با این نظر موافق باشد یا به آن
حمله کند.
ممکن است هرگز متوجه نشویم که اولین اشکال حیات حقیقتا به چه چیزی شباهت داشته اند .بخش بزرگتر تاریخ
مولکولی ما از سوابق زمین شناسی حذف شده است و خزانۀ موجوداتی که خود را به عنوان نیاکان محتمل ما معرفی می کنند
بسیار وسیع است .ولی اگر بتوانیم نشان بدهیم که اصوالً ساخت موجودات زنده از آر.ان.ا امکان پذیر است ،دراین صورت تا
زمانی که مورد متقاعد کننده تری یافت شود ،باید نظریۀ جهان آر.ان.ا  ،موضوع جدی تاریخی تلقی شود .حداقل ،این موجودات
می توانند تقریبی از اجداد فرضی فاقد دی.ان.ا ی ما را به دست دهند .این مسئله ،ما را وادار به پذیرش این تصور ناخوشایند
می کند که در حقیقت ممکن است زمانی ،مثالً چندین میلیارد سال پیش ،زمین دراشغال ریبورگ ها بوده باشد .در واقع ممکن
است که این موجودات مهجور ،هزاران میلیون سال مشعل حیات را حمل کرده باشند .ازاین گذشته ،معلوم نیست که نیاکان مبتنی
بر آر.ان.ا ی ما هرگز به نفع موجودی مبتنی بر دی.ان.ا ،آر.ان.ا و پروتئین،از زندگی منحصرا مبتنی بر آر.ان.ا ی خود ،تبری

جسته باشند .اگر رویدادهای دیگری رخ می داد ،ممکن بود تاریخ حیات منحصرا در آر.ان.ا نوشته و اجرا شود .ممکن بود باغ
وحش دی.ان.ا ناحیه ای ناملموس و نامربوط از دریای اطالعات باقی بماند وهیچ اهمیت تاریخی نداشته باشد .در آن صورت
ببر ،پلیکان ،نرگس زرد ،و انسان ،مانند دفترچۀ مشخصات کیت ژن موجودات مبتنی بر دی.ان.ا ای بودند که هرگز آزمایش
نشده بود.
پذیرش این احتمال تاریخی ،که موجودات آر.ان.ا ای در زمین اولیه می زیستند که اصالً شبیه ما و دیگر موجودات
معاصر نبودند ،نتایج ژرفی به همراه دارد .چون ،وقتی بپذیریم که حیات می تواند از تار و پود آر.ان.ا بافته شود ،خواهیم
پذیرفت که فرآیندهای پشتیبان حیات نیز می توانند از هریک از جلوه های خاص ماده منتزع شوند .به این ترتیب ،به نظر می
رسد که به تعریف دوبارۀ اصطالحاتمان نیاز داریم .وقتی که کلمۀ ژن را به کار می بریم ،الزم است که نوع ژنی را که به آن
اشاره داریم مشخص کنیم .یعنی مشخص کنیم که آیا ژن آر.ان.ا است یا این که از دی.ان.ا ساخته شده است .باید یاد بگیریم که
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نگاه دی.ان.ا محور را ارتقاء دهیم و ببینیم که ژن به چه درد می خورد ،نه این که ببینیم از چه چیزی ساخته شده است.هنگامی
که در باره فضای ژن صحبت می کنیم ،الزم است مشخص کنیم نوع فضای ژن مورد نظر ما چیست .آیا منظورمان،فضای ژن
آر.ان.ا است یا فضای ژن دی.ان.ا یا نوعی دیگر ازفضای ژن .فناوری های مختلف ذخیره اطالعات ،فضای ژن خود را دارند.
در برخی موارد این فضاها ممکن است با طناب نجات هایی که نشان دهندۀ مسیرهای احتمالی فرآیندهای " چیرگی ژنتیک" است
به یکدیگر متصل باشند .در سایر موارد ،ممکن است هیچ ارتباطی بین فضاهای مختلف ژن وجود نداشته باشد .تعریف هر
فضای ژن بالقوه ،هم باید شامل بهم پیوستگی داخلی آنها وهم رابطه آنها با نوعی فضای کد ژنتیک باشد.می توان تصور کرد
که جزئیات پیوندهای بالقوۀ داخل فضای ژن و بین انواع فضاهای ممکن ژن ،در همه شرایط قابل تصور ،توسط نقشه های
نامحدودی تشریح می شود.
آگاهی از این موضوع که موجودات زنده می توانند از مواد ساختمانی مختلف ساخته شوند ،امتیازها و محدودیت های
منحصر به فرد فناوری های مختلف را ،پر رنگ می کند .اگر یک طراح ،موقعیت این را داشت که موجودات زنده را با استفاده
از اصول اولیه به طور مصنوعی بسازد ،می توانست آمیزۀ دقیقی از فناوری های متفاوت را به کار گیرد .ویژگی های مورد
انتظار ما از یک ماده ساختمانی بستگی به استفاده ای دارد که از آن می کنیم .برای مثال یک ماهیتابۀ آهنی نمی تواند به اندازه
یک ماهیتابه مسی کارآمد باشد و یک پل معلق از جنس بتن در اولین تندباد فرو خواهد ریخت .تصوراین که مغز ،فقط از
آر.ان.ا ساخته شده باشد سخت است ،ولی نمی توان ادعا کرد که ابزار یا دستگاه محاسباتی معادل یا حتی قوی تر از مغز را نمی
توان با این ماده ساخت .باید یاد بگیریم که اصول منطقی حیات را از هر شکل خاصی که آن اصول را نمایش می دهد ،انتزاع
کنیم .پس نتیجه می گیریم که ،گرچه فقدان فناوری پروتئین و دی.ان.ا مانع حضورمن در باغ وحش آر.ان.ا است  ،ولی شاید
بتوانم وجود منطقی ام را در یکی از قفس های بیکران آن جای دهم .از فکر این که رونوشت آر.ان.ا ی من ممکن است به چه
ریخت مضحکی درآید مشمئز می شوم.همچنین ،این فکر که منطق مقدس ذهن من ،می تواند سالم ودست نخورده ،ولی با جامۀ
مبدل در جلوه ای ترسناک در گوشۀ دور و ناخوشایندی از باغ وحش آر.ان.ا باقی بماند ،هراسناک است.
الزم است که همۀ تعاریف تنگ نظرانۀ بیولوژی را ،که به حیات اجازه نمی دهد در تارو پود فناوریهایی به جز
دی.ان.ا و پروتئین بافته شود ،رها کنیم .اما آر.ان.ا دقیقا چیست و چگونه به دی.ان.ا مربوط است؟ از این گذشته چه تفاوتی ما
بین دی.ان.ا و آر.ان.ا وجود دارد که یکی از این فناوری ها را محدود می کند که منحصرا مانند حامل اطالعات عمل کند ،در حالی
که به دیگری اجازه می دهد ذخیره اطالعات و اعمال متابولیک را باهم در آمیزد؟ ممکن است برای دانستن این مسئله کنجکاو
شویم که ،آیا آر.ان.ا در ذخیره اطالعات به همان اندازۀ دی.ان.ا مهارت دارد ،یا مانند پروتئین ها در تولید ساختارهای
بیومولکولی و دستگاه ها و اجرای ریزه کاری های سوخت و ساز چیره دست است؟ این مالحظات منجر به این سوال می شود
که چه شد که موجودات زنده از ترکیب دی.ان.ا ،آر.ان.ا و پروتئین ها ساخته شدند .برای جواب دادن به برخی از این سواالت
باید به ساختار دی.ان.ا بازگردیم.
یک گردنبند می تواند به دو جزء اصلی تقسیم شود .جزء ثابت ،سیمی است که از داخل دانه ها رد می شود و دانه ها
یز جزء متغیر را تشکیل می دهند .جزء متغیر از طریق ترکیبات متفاوت دانه ها ،اطالعات را به رمز در می آورد ،و به این
وسیله مجموعه ای از دنباله ها را به وجود می آورد.هرچه گردنبند درازتر باشد و هرچه دانه های بیشتری در آن نخ شده
باشند ،محتوای اطالعاتی آن بیشتر است .سیم ،منحصراً نقشی ساختاری ایفا میکند و مانند داربستی عمل می کند که اطالعات
دنباله ها روی آن ردیف شده است .ویژگیهای فیزیکی گردنبند ،تحت تاثیر این ستون فقرات قرار می گیرند .گردنبندی که به نخ
کشیده شده باشد ،اگر به زور کشیده شود یا این که در آب گذاشته شود ممکن است که پاره شود؛ البته اگر جنس سیم از طال
باشد ،بادوام تر می شود .به همین نحو اگر مهره ها به سیم چدنی کشیده شده باشد ،برای قرار دادن گردنبند در وضعیت عادی،
مشکل زیادی خواهیم داشت .از این رو ،انجام تغییرات در ساختمان فاقد اطالعات گردنبند ،می تواند ویژگیهای فیزیکی یک بعدی
آن را تغییر دهد ،بدون این که بر محتوای اطالعاتی آن تاثیر بگذارد .اما ،می تواند موجب تغییرات چند بعدی درآن بشود .برای
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نمونه ،تصور کنید که الک پشتی بودید که سعی می کرد اطالعات گردنبند را که به سیم چدنی کشیده شده است ،رمزگشایی کند.
به خاطر صالبت و انعطاف ناپذیری سیم چدنی ،ساعتها طول می کشید که از یک سر گردنبند به سر دیگر آن برسید .همچنین
ممکن بود که گردنبند ،دور خود بپیچد و بعضی از وجوه اطالعاتش در دسترس نباشد.
دی.ان.ا و آر.ان.ا هم ،مانند گردنبند مهره دار رنگی ،می توانند به اجزاء ثابت و متغیر تقسیم شوند .بازهای متغیر
دی.ان.ا و آر.ان.ا برای نمایش خود به ساختار اسکلتی ثابت نیاز دارند .بازهایی که اطالعات ژن ها را به رمز در می آورند،
تنها اجزاء ساختمانی دی.ان.ا و آر.ان.ا نیستند .در واقع هر باز به شکل شیمیایی ،به یک ملکول شکر چسبیده است و هر ترکیب
شکر-باز ،توسط پل های شیمیایی به نام پیوندهای فوسفو دی استر ،8به ترکیبات مجاور خود پیوند می خورد .واحدی که از
چسبیدن ترکیب قند–فسفات فاقد اطالعات به باز رمزکنندۀ اطالعات به وجود می آید ،نوکلئوتید نام دارد .رشتۀ قندهای دزوکسی
ریبوز و یا ریبوز که با فوسفو دی استر به هم پیوسته اند  ،به ترتیب ،ستون فقرات ساختمانی دی.ان.ا و آر.ان.ا را ،تشکیل می
دهند .این رشته ،در دی.ان.ا از قندی به نام دزوکسی ریبوز ساخته می شود ،درحالی که در آر.ان.ا از ریبوز ساخته می شود.
قندهای ریبوز ،ماده ای شیمیایی به نام هیدروکسیل ( که به نام  2' –OHشناخته می شوند ) دارند که در قندهای دزوکسی
ریبوز حضور ندارد .نوکلئوتیدهای ساخته شده از قند دزوکسی ریبوز ،به نام دزوکسی ریبوز نوکلئوتید شناخته می شوند در
حالی که آنهایی که شامل قند ریبوز هستند ریبونوکلئوتید نامیده می شوند.
اختالفات بین استخوان بندی قند دی.ان.ا و آر.ان.ا مسئول بسیاری از مشخصات منحصر به فرد این دو نوکلئیک اسید
مشابه است ،که فقط در این یک مورد اختالف دارند .ولی دی.ان.ا و آر.ان.ا از نظر ساختمانی از دو نظر دیگر هم فرق می کنند.
اول این که ،آر.ان.ا از باز  (Uاوراسیل ) به جای (Tتی مین ) ،که در دی.ان.ا یافت می شود ،استفاده می کند .ساختمان
شیمیایی  Uتقریبا شبیه  Tاست ،به جز این که فاقد گروه متیل است که د ر  Tیافت می شود U .هم مثل  Tقادر است که
پیوند جفت باز واتسون -کریک را با باز  Aتشکیل بدهد .دوم این که برعکس دی.ان.ا ،در آر.ان.ا مارپیچ های دوکالفی
کوتاهی ،شامل ده جفت باز و یا کمتر ،بین نواحی تک کالفی که تشکیل مارپیچ نمی دهند ،پراکنده شده اند .عمل به عنوان عامل
دوگانۀ مولکولی که قادر است هم اطالعات را به رمز درآورد و هم در سوخت و ساز مشارکت کند ،در قلب توانایی آر.ان.ا
قراردارد.
گرچه ساختمان مارپیچ دوگانه دی.ان.ا برای ذخیره اطالعات با کیفیت باال مناسب است ،ولی این ساختمان مولکولها
را وادار می کند که فقط سه نوع ساختار مشابه را بپذیرند .این ساختمانها عبارتند از ، Z-DNA , B-DNA , A-DNA
که از بین همۀ اینها تا کنون ،ساختمان  Bمعمول ترین است .آر.ان.ا بسیار منعطف تراست و هندسه های پیچیده زیادی را می
پذیرد که از مجموعه محدودی از اجزاء موضعی ساختمانی ترکیب می شوند .این اجزاء شامل پیچ و حلقه های سنجاق سری ،
شکم ،برهم کنش های سه کالفه و گره نما می شوند .جنیفر دودنا و جمی کیت  ،نشان داده اند که برخی از مولکولهای آر.ان.ا
چین های کروی تشکیل می دهند که یادآور چین های پروتئین است .بنابراین گر چه آر.ان.ا محدود به چهار جزء ساختمانی
نوکلئوتید است ،ولی به نظر می رسد که تا اندازه ای می تواند با مخزن ساختارهای سه بعدی گوناگون و پیچیدۀ تولید شده
توسط زنجیرۀ پروتئین ها ،رقابت کند.
این نظریه که اولین موجودات از آر.ان.ا ساخته شده اند ،مستقالً توسط کارل ووئز
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فرانسیس کریک در  1913ارائه شد .عبارت جهان آر.ان.ا که به این دوران فرضی تاریخی اشاره می کند در  1931توسط
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والتر گیلبرت 3ابداع شد .تصور می شود که اولین موجودات جهان آر.ان.ا ،از سوپ اولیۀ الفبایی و بی ساختار نوکلئوتیدهای
 T، C،Aو  Uخود به خود ساخته شده باشند .به نظر می رسد که این موجودات آر.ان.ا ،سرانجام سازوکاری برای جداکردن
خود از دنیای شیمیایی اطرافشان به کار گرفته باشند؛ مثالً با محصورکردن خود داخل ذره های چربی کوچکی که همزمان تشکیل
می شدند .به دست آوردن فضای واکنش حجره بندی شده ،اولین گام به سوی تشکیل سلول نوین بود .موجودات حجره بندی شدۀ
آر.ان.ا ممکن است قادر به تولید و تثبیت مجموعه ای از عملکردهای متابولیک و نیز قادر به تکامل بوده باشند ،چون ،با این
که به دلیل خطاهای ساخت و آسیب های وارده ،در معرض خرابی بودند ولی در شرایط مناسب و با محدودیتی که از نظر طول
داشتند ،مخزن اطالعاتشان ثابت می ماند.
9

به نظر می رسد که پیچیدگی مربوط به تسریع کنندگی موجودات فرضی آر.ان.ا ،در طول زمان ،هم از طریق تغییرات
واردشده به زنجیرۀ آر.ان.ا و هم با تلفیق گونه های شیمیایی که به تسریع کنندگی آنها کمک می کردند ،افزایش یافته باشد .به
نظر می رسد که موجودات آر.ان.ا سرانجام توانایی به رمز در آوردن و ترکیب پروتئین ها را به دست آورده باشند .هرچند هیچ
سازوکار روشنی برای این مسئله پیشنهاد نشده است .به دالیلی که بعدا شرح خواهیم داد ،پروتئین ها از همتایان آر.ان.ا ی خود
کاتالیزورهای بهتری هستند وممکن است به مرور زمان ،بیشتر وظایف کاتالیزور آر.ان.ا را به عهده گرفته باشند .به نظر می
رسد که در صحنه آخر نمایش ،زمانی که حیات از تیرگی های جهان آر.ان.ا به نوزایی جهان دی.ان.ا گذر می کرد ،دی.ان.ا،
عمل بایگانی اطالعات را که توسط آر.ان.ا انجام می گرفت ،متوقف کرده باشد.
فرآیندهایی که زمینه را برای گذارهای مفروضی فراهم آوردند ،که حیات را قادر به باز آفرینی تدریجی خود ساخت،
غیرقابل درکند .مثال ،دنیای پیش آر.ان.ا ،دقیقا ً چگونه دنیای آر.ان.ا را به وجود آورد .ازاین گذشته ،چگونه موجودات زنده ای
که منحصرا بر دستگاه سوخت و ساز فاقد رمز آر.ان.ا ی تکیه کردند ،به این نتیجه رسیدند که روز آمد شوند و این دم و دستگاه
را با فناوری به رمز درآمدۀ دیجیتال پروتئین جایگزین کنند؟ آیا حتی معقول است که زنجیره آر.ان.ا را که فاقد سازو کاری برای
رمزی کردن نمادین است ،ژن بنامیم؟ موجودات آر.ان.ا قبل از این که اعمال سوخت و ساز آنها توسط پروتئین ها غصب شود،
تا چه درجه ای می توانستند سوخت وساز پیچیده به دست بیاورند؟ چگونه کد ژنتیک می توانست تکامل یابد و چگونه بایگانی
اطالعات حیات از مخزن آر.ان.ا به مخزن دی.ان.ا انتقال یافت؟ نمی توانیم این سواالت را کناربگذاریم ونادیده بگیریم ،انگار که
اصالً وجود ندارند .گرچه مدل های تفصیلی بخش بزرگی ازاین فرآیندها غایب است ،ولی می توانیم فرض کنیم که در زمان
مناسبی خواهیم توانست این مشکالت را به طور تجربی تحلیل کنیم .چون شواهد مستقیمی دردست نداریم ،برمقبولیت عام
فرضیۀ جهان آر.ان.ا تمرکز می کنیم .زیرا اگر فرضیه ای نتواند دربرابر استنطاق مقاومت کند دراین صورت بیان جزئیات،
خارج از موضوع خواهد بود.
گرچه فرضیه جهان آر.ان.ا پیش بینی میکند که احتماالً آر.ان.ا درگذشته ،مانند پروتئین های امروزی ،عملکرد
کاتالیزور داشته ،ولی فرض می شود که این عملکردها چندین صد میلیون سال پیش گم شده باشند .آر.ان.ا ظاهراً مانند خانواده
ای ایلیاتی ،که مدتها پیش به مناطق شهری انتقال یافته ،هنری را که به آن تکیه داشت فراموش کرده است .آر.ان.ا در حلول
جدید خود نسخه ای رقیق شده از گذشته ای بود که ،در قلمرو پادشاهی مولکولها واقعا شیری بود .و چقدر حیرت انگیز بود که
اولین نشانۀ فسیل مولکولی این شکوه سوخت و ساز آغازین آر.ان.ا ،نه زیر زمین و یا روی سطح صخره ،بلکه در یک لوله
آزمایش کشف شد .در  1932آزمایشگاه توماس کچ
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مولکول آر.ان.ا ای را که قادر به تسریع شیمیایی بود کشف کرد .به

سختی می توان بیان کرد که این کشف در آن زمان چقدر شگفت آور بود .تا آن زمان ،کلمات پروتئین ،آنزیم و کاتالیزور (تسریع
کننده) های شیمیایی مترادف هم بودند .اگر چه این فقط نمونه ای تک افتاده از فعالیت کاتالیزور به کمک آر.ان.ا می باشد ،وفقط
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به پردازش آر.ان.ا محدود است ،با این همه چالشی را بر این نظریه مطرح می کند که پروتئین ها عامل انحصاری تسریع کنندگی
هستند.عبارت ریبوزیم

11

برای مولکول های آر.ان.ا ی کاتالیزور در نظر گرفته شد ،تا تاکید کند که دامنۀ کاتالیزورها دیگر

منحصر به پروتئین ها نیست.
از کشف ریبوزیم توسط "کچ " تا کنون ،مولکول های آر.ان.ا ی کاتالیزور طبیعی دیگری ،کشف شده اند .هرچند،
مخزن شناخته شدۀ ریبوزیم های طبیعی ،فقط مجموعه محدودی از واکنش های شیمیایی را تسریع می کنند .به استثناء بعضی
موارد ،مثالً فعالیت ریبوزیم در ریبوزوم ها ،که تشکیل پیوند بین آمینو اسید ها را تسریع می کند و احتمال وجود مخزن وسیع
تری از کاتالیزورها را مطرح می کند ،به نظر می رسد همۀ ریبوزیم های طبیعی در عملیات آر.ان.ا دست داشته باشند .دو
توضیح برای کارائی محدود تسریع کنندگی ریبوزیم معاصر وجود دارد .یا این که واکنش هایی شیمیایی که ریبوزیم ها تسریع می
کنند محدودیت ذاتی دارند ،یا این که ریبوزیم های طبیعی امروزی ،فقط تصور اجمالی فریبنده ای از مهارت های قدیمی تسریع
کنندۀ آر.ان.ا را ارائه می دهند ،که اکنون این مهارت به طور قابل توجهی تضعیف شده است .اگر اولین مورد درست باشد،
دراین صورت فرضیه جهان آر.ان.ا غیر قابل قبول و غیر قابل دفاع خواهد بود ،چون حتی برای ساخت ساده ترین دستگاه های
بیولوژیک ،دایره وسیعی از فعالیت های کاتالیزور مورد نیاز است .اما ،اگر دومین مورد صحیح باشد ،دراین صورت فعالیت های
کاتالیزور فسیل شده که در شیمی مولکولهای نوین آر.ان.ا نوشته شده ،علیرغم تهی شدن از علقه های باستانی خویش ،ممکن
است برای بازسازی بعضی از ترکیبات اسرارآمیز ساکنین جهان آر.ان.ا ی متکی بر ریبوز ،مورد استفاده قرار بگیرند.
چگونه می توان به این مسئله نائل آمد؟ آیا می توانیم گوشه کوچکی از جهان آر.ان.ا را به طور مصنوعی بازسازی
کنیم و یا پنجرۀ مصنوعی محکمی بسازیم که بتوان از درون آن به گستره های منجمد زمان در حال تکامل و تاریخ کهن چشم
دوخت؟ یا این که ،آیا ممکن است که شبکه های آر.ان.ا ی کاتالیزور فرضی که احتماالً نیاکان مبتنی بر ریبوز ما را تعریف
کرده و به حرکت درآورده اند ،حین کاوش جهان آر.ان.ا به طور جبران ناپذیری گم شده باشند ،و هرگز نتوانند توسط مورخین
تاریخ بیومولکولی زمین بازیابی شوند؟
یکی از موضوعات تکراری سفرما ،کاوش فضایی ریاضی است که همه نمونه های محتمل انواع چیزهای معین را در
بر می گیرد .بحثمان را ابتدا با مالحظۀ مجموعۀ ناقصی از کله های پالستیکی روسای سرخپوست که توسط دوستم کنراد گرد

آوری شده بود ،شروع کردیم ،و با تشریح فضاهایی که شامل  :فضای ژن ،فضای کروکودیل ،فضای زنجیره پروتئین،
فضای شیمی و فضای سیب بود ،ادامه دادیم .همه این فضاها مجموعه های بیکرانی هستند که نسخه های متفاوتی از اقالم
مورد نظر را دربردارند .اطالعات الزم برای ساختن هریک از اقالم مجموعه ای معین ،به طور ریاضی بیان می شود .برای
گلچین کردن یک کروکودیل از فضای کروکودیل ،فقط کافی است که خوشه اطالعاتی مناسب را بازیابی کنیم .با داشتن این
توصیف ریاضی ،می توانیم به مغازه ای خیالی که بی شباهت به مغازه های فتوکپی کنار خیابان نیست قدم بگذاریم ،که ماشینی
دارد که توصیفات ریاضی را به گوشت و پوست کروکودیل واقعی ترجمه می کند .فضای همۀ چیزهای ممکن ،خواه فضای ماهی
گوشتخوار پیرانا باشد ،یا فضای پتروداکتیل ،12فضای کشتی جنگی پرتغالی ،یا فضای ماهی آبنوس یا هر فضای دیگری ،یک
فضای اطالعاتی است .جریان اطالعات جهانی است ،و هم به موجودات زنده وهم غیر زنده اجازه می دهد که در زبان انتزاعی
واحدی تعریف شوند ،تحلیل بروند و دستکاری شوند .همچنین این فضا ،به ما توانایی دکتر دولیتل 18افسانه ای را می دهد که نه
تنها قادر به صحبت با حیوانات است ،بلکه با ماهی ها ،حشرات ،باکتری ها ،صندوق های پست ،دانه های برف و چراغهای
خیابان گفت وگو می کند.
)3*(. Ribozyme 11
 Pterodactyl 11راسته ای از سوسماران بالدار عهد ژوراسیک تا عهد مسوزوئیک
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پادشاه کورینت  1محکوم شده بود که سنگی را تا ابد به باالی تپه هل بدهد .متاسفانه آن سنگ عادت داشت که درست
قبل از این که به نوک تپه برسد به پایین غل بخورد .حق دارید فکر کنید که سرنوشت بی رحمانه ای است .ولی او باید خدا را
شکر می کرد ،چرا که ممکن بود خیلی بدتر از این به سرش بیاید .مثالً ممکن بود وادارش کنند که بر روی ساختن فضای شتر
کار کند.حتی اگر اسطوره شناس دیگری لطف می کرد و او را به ساختن فضای شترهای یک کوهانه محدود می کرد ،به جرات
می توان گفت که خیلی قبل از این که او حتی ناحیۀ کوچکی از این فضای بالقوه را بسازد ،جهان انباشته از شتر می شد .بدون
شک ،به محبوبیت او در دنیای اموات صدمه وارد می شد ،چون عالم اسفل پر از شتر شده بود و بقیه ساکنین هم مجبور به تهیه
غذا برای آنها می شدند .هرچند ،اگر خوشه اطالعاتی مربوط به شترهایی به اندازۀ سیارۀ مشتری را به دستش می دادند ،احتمال
داشت میلیاردها سال وقت صرف کند بدون این که حتی یک شتر را تکمیل کند.
اکنون متوجه می شویم که چرا ذخیره کردن موجودات بالقوه به شکل خوشه های اطالعاتی به صرفه است .این روش
آنقدر خالصه است که تمام عالم امکانات ،هیچ فضایی را اشغال نمی کند .قبالً بیان کردم که مکان طبیعی مجموعه های بیکران
همۀ فضاهای اطالعات ،دریای اطالعات است که ،فضای همه فضاهای اطالعاتی ممکن است.همچنین کوشش کرده ام این
واقعیت نسبتا غریب را بیان کنم که از نظر ریاضی به نظر می رسد که این فضاها واقعا وجود دارند ،گرچه هرگز ممکن نیست که
غالب اقالمشان به واقعیت بپیوندند .در حقیقت ،محدودیت هایی مانند زمان ،فضا ،ماده و ماهیت فرآیندهایی که عناصر را
درجهان اشکال تحقق می بخشند ،فقط به عجول ترین عناصر اجازه غوطه ور شدن در دریای ممکن ها را می دهد.
دارم می شنوم که شما می گویید،این ها همه درست ،راحت می توان در باره جهان های دیگر ،فضاهای ریاضی و
مجموعۀ همۀ چیزهای ممکن صحبت کرد .ولی روی هم رفته ،هیچکدام از اینها قابل لمس نیستند ،یا بهتر است بگوییم که بر
دنیای واقعی تکیه ندارند .پس اینک من کوشش خواهم کرد امکان تحقق فیزیکی یک فضای ریاضی از میان بینهایت فضای
اطالعاتی ممکن را نشان دهم.اگر موفق به این کار شوم ،طولی نمی کشد که خیال خود را پرواز دهیم و احساس کنیم که این کار
را برای فضاهای ریاضی دیگرهم می توانیم انجام دهیم .

فضایی که مایلم مورد مالحظه قرار دهم ،فضای فرضی همه زنجیره های ممکن آر.ان.ا است ،که آن را فضای
آر.ان.ا می نامیم .این فضا بسیار شبیه فضای همه زنجیره های ممکن دی.ان.ا است که آن را فضای ژن یا فضای
دی.ان.ا نامیدیم .چون فضای آر.ان.ا شامل مجموعه کامل همه زنجیره های ممکن آر.ان.ا است ،طبق تعریف باید شامل کالبد
همه موجودات ساکن در جهان آر.ان.ا باشد .این فضا ،موزه عظیمی است که عمدتا ً پر از بنجل های بی معنی آر.ان.ا است ،ولی
اگر خوب از نزدیک نگاه کنیم درمی یابیم که مملو از رگه های بقایای فسیلی اجزاء موجودات آر.ان.ا است .اگر قادر بودیم فضا
را به دقت جستجو کنیم ،می توانستیم خود موجودات فرضی آر.ان.ا را هم بیابیم .آیا ممکن نیست که از این فضا برای بدام
انداختن موجودات جهان آر.ان.ا ،ازمیان تیرگی خواب غفلت میلیون ها ساله استفاده کنیم و گولشان بزنیم تا درمقابل چشمان
ما برقصند؟
قبل از کوشش برای انجام این کار ،اول باید جای این فضا را مشخص کنیم .اما ،کجا باید دنبال فضایی شبح مانند که

فاقد تجسم مادی است بگردیم ،و چطور می توان چیزی را که وجود ندارد پیدا کرد؟ ولی اگر می توانستیم ثابت کنیم که فضای
آر.ان.ا وجود دارد چه می شد؟ چه می شد اگر می توانستیم تاریخ را به مبارزه بطلبیم و به طور مصنوعی بخش کوچکی از این
فضا رابسازیم ،که تا زمان واقعیت یافتنش فقط یک وجود ریاضی مجرد و غیر مجسم داشت؟ آیا ساختن این بخش کوچک گواهی
بر واقعیت کلی این فضاهای فرضی نبود ،و نیز گواهی بر این که برای تحقق یافتن این فضاها  ،اطالعات و منطق الزمۀ آنها

باید مقدم بر وجودشان باشد.اگر می توانستیم حتی به شکلی شکسته و ناقص و برای چند ساعت یا چند روز به فضای آر.ان.ا
توسل جوییم،آیا این شانس را نداشتیم که از فضای جنی آر.ان.ا پرسشی مطرح کنیم ؟ آیا فضای آر.ان.ا ی دست ساز ما نوعی
14
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ماشین زمان بیولوژیک فراهم نمی کند ،که ما را قادر به سفر به عقب و به درون عمق تاریخ محتمل و واقعی کند ،و اجازه دهد
از نزدیک صور دنیایی باستانی را که مانند چشم گالستر  1مدتها پیش منقرض شدند مشاهده کنیم؟
بگذارید برای لحظه ای،از منطق عالم اسفل منحرف شویم و تصور کنیم که توسط الهه آن ،یعنی پلوتو و همسرش
پرسفون به عقوبت مهیبی محکوم شده ایم ،که عبارت است ازساختن فضای آر.ان.ا .چطور باید این کار را شروع کنیم؟ چگونه
می توانیم در خزانه ای بسیار گسترده تراز خزانۀ ارواح محبوس در عالم اسفل ،میان زباله ها به دنبال منابع ضروری برای
دمیدن حیات به جن فضای آر.ان.ا باشیم ؟ هرگونه کوشش برای ساختن فضا با یک حرکت ،آشکارا غیرممکن است .گذشته از
اینها ،فضای آر.ان.ا بی کران است و خدایانی هم که فکری جز این ندارند که ما را با اسب های وحشی از هم بدرند ،بعید است
که به عقوبتی محکوممان کنند که پایان شادی داشته باشد.
بگذارید به جای این که سراسر فضای آر.ان.ا را با یک چراغ تنها روشن کنیم ،ناحیۀ کوچک مشخصی را با نورافکن
روشن کنیم .ولی چگونه فضای آر.ان.ا را باید تقسیم بندی کرد و نورافکن را کجا باید متمرکز کنیم؟ برای این که سر خود را
گرم کنیم ،ساعت ها را صرف جستجوی ساختمان های ملکولی موجودات منقرض شده و هرگز آزمایش نشدۀ جهان آر.ان.ا می
کنیم .عتیقه هایی که می یابیم ،استخوان بندی کامل موجودات آر.ان.ا را نشان نمی دهند ،چون این موجودات ممکن است فقط در
فضای همه موجودات ممکن آر.ان.ا یافت شوند که آنرا باغ وحش آر.ان.ا نامیدیم .اینها درعوض ،ریبوزیم های
منفردهستند که اجزای اساسی استخوان های موجودات آر.ان.ا ،یا چرخ دنده های اطالعاتی و متابولیک دستگاه های بالقوه زندۀ
آر.ان.ا را تشکیل می دهند.
محتمل بودن فرضیه جهان آر.ان.ار بر این فرض استوار است که ،می توان در میان زنجیره های ترکیب پذیر آر.ان.ا،
خزانۀ پهناوری از ریبوزیم ها یافت .این ریبوزیم ها باید بتوانند دامنۀ وسیعی از واکنش های شیمیایی را ،که ممکن است بعضی
از آنها اجزای سوخت و ساز ابتدایی آر.ان.ا را تشکیل بدهند ،تسریع کنند .قبالً گفتیم که مشخص شده است ،تعداد کمی از
زنجیره های آر.ان.ا ی معاصر فعالیت ریبوزیم دارند .پس این انتظار که بقیۀ آنها نیزاین خاصیت را داشته باشند،منطقی است.
چون فضای آر.ان.ا شامل همه ترکیبات ممکن زنجیره های آر.ان.ا ،و با هر طولی است ،باید بتوانیم ریبوزیم ها را از فضای
آر.ان.ا صید کنیم .چون ریبوزیم های معاصر حدود  40تا  400باز ریبونوکلئوتید دارند ،دوراندیشانه به نظر می رسد که برای
تفسیر فضای آر.ان.ا از زنجیره هایی با همین طول استفاده کنیم .از این گذشته ،به دالیلی که بعدا معلوم می شود ،شاید بهتر
باشد به جای تمرکز روی دامنه ای وسیع ،نورافکن را روی زنجیره هایی از آر.ان.ا که فقط طول مشخصی دارند متمرکز کنیم.
فضای آر.ان.ا می تواند درست به همان روش فضای دی.ان.ا ساخته شود.هر مکان در زنجیره آر.ان.ا می تواند
توسط یک ریبونوکئوتید  A ، G، C ،Uاشغال شود .به این ترتیب ( 4
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و

(

)

گردنبند

) زنجیره به طول یک ریبونوکئوتید ()U,C,G,A

با

طول

دو

ریبونوکلئوتید

) )UU,UC,UG,UA,CU,CC,CG,CA,GU,GC,GG,GA,AU,AC,AG,AAوجود خواهند داشت .خوشبختانه ما می
توانیم مانند فضای دی.ان.ا ،از ریاضیات ساده برای محاسبه تعداد ترکیبات ممکن زنجیره های طویل تر استفاده کنیم .به طور
کلی برای زنجیره ای با طول  ، nکه  nدنباله ای از طول های مشخص است،

ترکیب ممکن متفاوت از ریبو نوکئوتید ها

وجود دارد.
اگر می خواستیم نور افکن را روی ناحیه ای از فضای آر.ان.ا ای که شامل زنجیره هایی با طول  21ریبونوکلئوتید
است متمرکز کنیم فقط می توانستیم آرایه هایی با

(

) زنجیره متفاوت آر.ان.ا را روشن کنیم .و اگر می خواستیم

نور را روی ناحیه ای که زنجیره هایی با طول  800ریبونوکلئوتید را درخود جای می دهد متمرکز کنیم ،نور آنقدر پخش می شد

15
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که فقط کسر کوچکی از عدد نجومی

) زنجیرۀ ممکن را می توانست روشن کند.البته در مقایسه با زنجیره های

(

با طول  8،000یا  800،000ریبونوکلئوتید یا حتی بیشتر ،فضای زنجیره های  800ریبونوکلئوتیدی بسیار ناقابل به نظر می
رسد .اگر ریبوزیم های مستعد درزیر فضایی از فضای آر.ان.ا قرار داشته باشند که همۀ زنجیره ریبونوکلئوتید را ،از هر طول
در بر می گیرد ،شاید جستجوی ریبوزیم تاریخی یا غیر تاریخی در زیر فضایی از آر.ان.ا که شامل زنجیره هایی با طولی
مشابه ریبوزیم های کنونی است ،قابل درک باشد.
فناوریهای جدید ،رویای ساختن تمام نواحی فضای آر.ان.ا و نمونه های محدودی از زنجیره های طویل تر را عملی
کرده است .در حقیقت ،اکنون می توان مجموعه هایی از آر.ان.ا های ترکیب شونده را در ابعاد کوچک از پیش تعیین شده،
مصنوعا ً در لوله آزمایش ترکیب کرد .این ترکیبات را بعدا می توان برای فعالیت های ریبوزیم برگزید .ریشه های هوشمندانه این
نوع آزمایش ها می تواند به تجربیات سول اشپیگلمان  1بازگردد ،که در سال  1980میالدی گروه های متنوعی از مولکول های
آر.ان.ا را در لوله آزمایش تولید کرد .وی سپس نشان داد که می توان به طور مکرر مولکولهای گوناگون تولید کرد و سپس با
انتخابی موشکافانه ،مولکولهایی را که ویژگیهای مشخص مطلوبی دارند ،از مخرن تولید شده بیرون کشید .لسلی اورگل در
 1989به طور مفصل قاعدۀ جستجوی فعالیت های ریبوزیم در گروههای آر.ان.ا ای را که خارج از موجودات زنده و در لوله
های آزمایش محبوس بودند تشریح کرد ،و نشان داد که چگونه آنها در فرآیند تکامل ساختگی بالغ می شوند .هرچند این اندیشه
ها تا سال  1990که جرالد جویس 18و جک ژوستاک کار مستقل خود را ارائه دادند ،نتوانست به حیطه عمل در آید .از آن به
بعد ،تعداد زیادی ریبوزیم های گوناگون در مجموعه های آر.ان.ا های ساختگی کشف شده اند.
گرچه اولین گروه ریبوزیم هایی که به این روش جدا شدند محدود به تسریع واکنش هایی بود که دست اندر کار بهم
تاباندن آر.ان.ا بودند ،ولی در  1991ویلسون و ژوستاک نشان دادند که ریبوزیم ها می توانند دامنه وسیع تری از واکنش ها را
تسریع کنند .در حقیقت اکنون به نظر می رسد که می توان ریبوزیم هایی را که قادر به تسریع تقریبا همه واکنش های شیمیایی
هستند ،از مجموعه های ساختگی آر.ان.ا که دارای اندازه و طول مناسبی هستند ،جدا کرد .این ریبوزیم ها به شرح زیرهستند :
ریبوزیم هایی که تشکیل پیوند کربن –کربن را تسریع می کنند ،ریبوزیم هایی که مولکولهای آر.ان.ا را به یکدیگرمتصل می
کنند ،و ریبوزیم های دیگری که آمینو اسید ها را متصل می کنند و سیستم سازندۀ پروتئین را پایه گذاری می کنند .این واقعیت
که جستجوی ریبوزیم در فضای زنجیره های ترکیب شوندۀ ناقص و محدود،می تواند ریبوزیم هایی با ساختمان وعملکرد پیچیده
را ارزانی دارد ،نشان می دهد که احتماالً تراکم و تنوع چنین گونه هایی در فضای زنجیره های آر.ان.ا ،زیاد است .به این
ترتیب ،احتمال کلی فرضیۀ جهان آر.ان.ا به اثبات می رسد .ولی جام مقدس این مطالعات ،یعنی کشف ریبوزیمی که ،با توجه به
اطالعات درون قالب آر.ان.ا ،قادر به تکثیر مولکولهای آر.ان.ا باشد ،کماکان از دست ما می گریزد.هرچند ،نمایش ریبوزیمی با
فعالیتی ناقص و ابتدایی در  1991توسط اریک اکلند و دیوید بارتل ،13نشانه خوبی از دست یابی احتمالی به این هدف می باشد .
اکنون من وارد زیر فضایی از آر.ان.ا می شوم که شامل مجموعه کامل مولکولهای  800ریبونوکئوتیدی است که آن
را سرزمین آر.ان.ا  800می نامم .به خاطر غیرعادی بودن این فضا ،اندیشۀ سفر با پای پیاده را رها می کنم و کپسول
فضایی را که برای کاوش فضای دی.ان.ا استفاده کردیم ،قرض می گیرم .اکنون مشغول پرواز بر فراز این ناحیه از فضای
آر.ان.ا هستم و قادرم از پنجره کپسول به زمین پایین نگاه کنم .زیر پای من گستره بیکرانی از جعبه های زنجیره آر.ان.ا قرار
گرفته اند که هر یک شامل یک مولکول منحصر به فرد آر.ان.ا می باشد .ساعتها پرواز می کنم و هنوز منظرۀ مقابلم تغییر
نکرده است.سفر با قطار در استپ های روسیه را به یاد می آورم که منظرۀ یکنواخت بیرون پنجره کالسکه با گذر زمان تغییر
نمی کند .صبورانه به راهم ادامه می دهم و به طور قاعده مند این سرزمین را بررسی می کنم ،تا این که چیز غریبی اتفاق می
Sol Spiegelman 16
Gerald Joyce and Jack Szostak17
Eric Ekland & David Bartel 18
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افتد .جعبه های زیر پای من به کلید تبدیل می شوند و یک قفل هم در دست من ظاهر می شود .چون قفلی دارم که فاقد کلید است،
تصمیم می گیرم کلید مناسب آنرا پیدا کنم .اگر همه جعبه ها به کلید تبدیل شده باشند ،آنوقت به نظر می رسد که من باید کلیدم را
از بین

یا (

) کلید مختلف انتخاب کنم .اگرچه همۀ کلیدها ،کورکورانه و بدون هیچ آگاهی پیشین از وجود قفل

ساخته شده اند ،ولی مطمئنا یکی از این کلید ها باید به قفل من بخورد.
از ترس این که مبادا کلیدها دستخوش استحالۀ دیگری شوند ،بدون تاخیر بیشتر رهسپار تحقیق می شوم .در حالی که
جای مشخصی را ندارم که از آن شروع کنم ،تصادفی در دشتی از کلید ها به زمین می نشینم و شروع می کنم به آزمایش یک به
یک آنها .بعد از امتحان تنها ده میلیارد (

) کلید ،از یافتن کلیدی که به قفل من می خورد خوشحال می شوم .البته کامالً

مناسب آن نیست و به سختی قفل را باز می کند .چون می توانم مسافت های زیاد را بدون زحمت با کپسول فضاییم طی کنم
تصمیم می گیرم که به جستجو ادامه دهم ،به این امید که کلیدی را بیابم که مناسب تر باشد و قفل را بهتر باز کند.در خطی راست
به راه رفتن ادامه می دهم و برای مسافت تقریبا یک میلیارد کلید دیگر ،کلیدهای متوالی هر یک به طور جزئی بهتر از کلید قبلی

به قفل می خورد .بعد از این ،دیگر هیچ کلیدی مناسب نیست و من همه جا را می گردم .به ناحیه دیگری از سرزمین آر.ان.ا
 800پرواز می کنم و بعد از امتحان  100میلیارد (

) کلید دیگر ،کلیدی پیدا می کنم که به خوبی همان کلیدهای دشت

قبلی ،قفل راباز می کند .اکنون آشکار می شود که اگر می خواستم بهترین کلید ممکن را بیابم باید همۀ مجموعه کامل
کلید را یکی یکی امتحان می کردم ،چون حذف حتی یکی از کلید ها می توانست به کل پروژه آسیب برساند.
پیش از این که رهسپار این ماموریت جدید شوم ،ماشینی طراحی می کنم که درجۀ تناسب هریک از کلیدها را با قفل
خود بسنجم .نتیجۀ این عمل به درجه ای بین صفر ،برای کلیدی که اصالً داخل قفل نمی شود ،تا یک میلیارد (

) که برای

بهترین ومناسب ترین کلید است ،ترجمه می شود .همین طور که همه کلیدها را امتحان می کنم در محل هر کلید یک آسمان
خراش می سازم ،که ارتفاع آن نشان دهنده میزان کارائی کلیداست .اگر کلید اصالً داخل نرود چیزی نمی سازم و اگر کلید به
اندازه ای معادل یکصد فرو برود ،آسمانخراشی به ارتفاع صد طبقه می سازم .بهترین کلیدهای ممکن ،مربوط است به
آسمانخراشی به ارتفاع یک میلیارد طبقه .بعد از سنجش همه

کلید و ساختن تعداد انبوهی آسمان خراش به کپسول

فضایی ام باز می گردم و باالی کالن شهری که ساخته ام پرواز می کنم .چشم انداز آن شبیه نیویورک است و مرکز شهری در آن
وجود دارد که غالب آسمانخراشها در آن جمع شده اند.همچنین مناطق تجاری کوچکتری نیز در چشم انداز پخش شده اند که
ساختمان های بلند مربوط به شهری با اندازه متوسط هستند.ساختمان امپایراستیت مانند برجی بر فراز بقیه آسمانخراشها ،مقر
بهترین کلید ممکن است .گرچه احتمال مکانی مانند برج های دوقلوی تجارت جهانی که در آن دو ساختمان مشابه هم در قله
وجود داشته باشند منتفی نشده است ،ولی در این دورنمای خاص به نظر می رسد که فقط یک راه حل بهینه وجود دارد.
با بررسی دقیق تر متوجه می شوم که انتقال از یک آسمان خراش به آسمان خراشی دیگر،علی االصول راحت است،
برای این که می توان از یک ساختمان میلیون طبقه راه افتاد و به پشت بام های دیگر پرید تا این که به امپایر استیت رسید .ولی
برخی نواحی دورنما شبیه پراکندگی های غیر منظم شهری ،در لوس آنجلس است .مثال ،یک آسمان خراش تنهای صدهزار طبقه
ممکن است با خوشه هایی از آسمان خراش های هزار طبقه احاطه شده باشد .پرش  99هزار طبقه ای از یک ساختمان به
ساختمانی دیگر حتی چابک ترین ورزشکاران را هم به چالش می کشد.همچنین نواحی میان شهری دیگری هم هستند که در
فواصل عظیم از ناحیه منتهن قرار گرفته اند .با استفاده از وسایل نقلیه امروزی ،برای رسیدن به این خوشه های آسمان خراش،
باید در طول دشتهای مسطح و بی شکل ،مدت طوالنی رانندگی کنیم .این نواحی نامربوط شامل کلیدهایی هستند که هیچ شباهتی
به کلید من ندارند .به نظر می رسد که برخی از نواحی این دورنما سهل الوصول از بقیه اند .دورنمایی که در آن راهی از زمین
مسطح با شیب کم به ارتفاعات منتهی می شود پیمودنش آسان است.اما ،اگر روی آسمان خراش فرعی در دورنمایی بی شکل
و بی نظم قرار بگیریم ،رفتن به ارتفاع باالتر برایمان سخت است.
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اکنون اگر بخواهیم به ارتفاعی پرواز کنیم ،و از آنجا عکسی ماهواره ای بگیریم که همه سرزمین آر.ان.ا  800را
در بر گیرد ،می توانیم نقشه ای درست کنیم ،که برای یافتن منهتن در دورنمای ما و سپس یافتن امپایر استیت به کار رود .این
نقشه همچنین اجازه می دهد به گشت هایی برویم که از داخل کالن شهر و از زمین های پست شروع می شوند و به آرامی در
میان پشت بام های آسمان خراش ها پیش می رود تا به مرتفع ترین پنت هاوس امپایر استیت برسند .گشت هایی از این دست،
در دنیای واقعی ،مسیرهای تکامل هستند که در آنها سیستم ها به مرور زمان تغییر می کنند .اما ،در دنیای مصنوعی مجموعه
های ساختگی چنین محدودیت هایی وجود ندارند.اگر کل فضا ساخته شود ،در این صورت همزمان می توان همۀ فضا را ،بدون
نیاز به عبور متوالی از مراحل میانی یا واسطه ای جستجو کرد.
مهم ترین نکته این است که آیا هرگز می توان یک کلید به درد بخور را در مجموعه هایی که تصادفی تولیدشده اند
یافت؟ عجیب این است که کلیدها قبل از قفل های مربوطه شان به وجود می آیند .در قیاس با سرزمین آر.ان.ا  ،800کلیدهای
قرار گرفته در قلۀ مرتفع ترین آسمان خراش ها ،نمایندۀ ریبوزیم هایی هستند که قادر به تسریع واکنش های شیمیایی هستند.
این واکنش ها همان قفلی هستند که این کلید ها بازشان می کنند .دورنمای موجود در مثال ما مربوط می شود به پراکندگی

کلیدهای ریبوزیم که قادر به تسریع واکنش شیمیایی نمایش داده شده توسط قفل هستند .اگر می خواستیم در سرزمین آر.ان.ا
 800کلید دیگری را جهت قفلی دیگر جستجو کنیم ،یعنی دنبال ریبوزیمی بگردیم که مشخصا واکنش شیمیایی متفاوت دیگری را
تسریع می کند ،ساختار دورنمای ساخته شده کامالً متفاوت می بود .بسیار احتمال داشت که منهتن قدیمی ،دشتی صاف باشد و
یک منهتن جدید ،شبیه فونیکس ،در گوشه غیر قابل انتظاری از دورنما ،ظهور کند .ماهیت کلی این خطه هم ممکن بود تغییر
کند .برای مثال ،به جای این که آسمان خراشها باهم ،در یک کالنشهر خوشه تشکیل دهند ،ممکن بود به طور کتره ای در تمام
دورنما پراکنده شوند؛ چون هر واکنش شیمیایی با ساختار سه بعدی متفاوتی تسریع می شود .خیلی بعید است که شکل ریبوزیم
کاتالیزور یک واکنش ،عین ریبوزیم کاتالیزور واکنش دیگری باشد ،و نتیجتا احتمال دارد که این دو در نواحی متفاوتی از فضا
قرارگیرند.
عکس ماهواره ای ما ،برای تخمین این که هر دورنمای خاص چقدر می تواند سهل الوصول باشد ارزش زیادی
دارد.همچنین ،حتما ً دلمان می خواهد که با تقلید مصنوعی فرآیندهای تکاملی ،دورنمایی خاص را بپیماییم .با آزمایش خط تراز
زمین ،می توانیم راهمان را با صعود مالیم به طرف قله پی بگیریم .ولی یک محدودیت فنی ،مانع عمده ای در جستجوی موثر ما
در دورنمای ساختگی پدید می آورد ،و ساخت کامل ناحیه هایی از فضای آر.ان.ا را که طولشان از حدود  21ریبونوکلئوتید
فراتر برود ،منتفی میکند.
محدودیت از اینجا ناشی می شود که ،درحال حاضر ساختن مخازن مصنوعی آر.ان.ا با بیش از

گونه مختلف

آر.ان .ا بسیار سخت است .در مورد زنجیره های آر.ان.ا که حدود  21نوکلئوتید یا کمتر دارند مشکلی وجود ندارد .تعداد زنجیره
های متفاوتی که دارای  21نوکلئوتید باشند

(

) است .بنابراین از نظر فنی می توان همه محتوای سرزمین

آر.ان.ا یک (مجموعه ای که یک نوکلنوتید دارد ) تا سرزمین آر.ان.ا ( 21مجموعه ای که  21نوکلنوتید دارد ) را واقعیت

بخشید .نتیجتا ً مخازنی ساختگی که در این محدوده قرار گیرند می توانند کامل باشند .اگر قفلی درون سرزمین آر.ان.ا 21
انداخته شود و عمل ترکیب نمونه و کارآمد باشد ،اصوالً ممکن است که محله منهتن و بهترین زنجیره های ممکن درون منهتن،
با یک حرکت یافت شوند .هر چه اندازۀ زیر فضایی در آر.ان.ا که در آن جستجو می کنیم کاهش یابد ،این احتمال افزایش می

یابد .جستجوی امپایر استیت در سرزمین آر.ان.ا  10بسیار راحت تر است تا آر.ان.ا  21؛ به این دلیل که در سرزمین
آر.ان.ا  21زمانی که یک ملکول تنها را از مخزن خارج می کنیم ،در بهترین حالت ،هر کلید فقط با یک نسخه نشان داده می
شود که یعنی ،احتمال یک در

دارد تا امپایر استیت را بیابیم .ولی در سرزمین آر.ان.ا  10بدون شیبی که
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عنصر دارد ،ممکن است نسخه های متعددی از هر کلید حضور داشته باشند .معنی آن این است که باید چندین ساختمان امپایر
استیت در روی دورنما مشخص شوند ،که نتیجتا یافتن کلید را برای ما آسان تر می کند.
اما ،عکس آن نیز ،زمانی که زیر جهان های آر.ان.ا را که زنجیره هایی طویل تراز  21ریبونوکلئوتید دارند ،جستجو
می کنیم ،صادق است .برای نمونه ،سرزمین آر.ان.ا  ،800حاوی

(

) ماده متفاوت است .برای این که شانس

منصفانه ای برای آزمایش همه کلیدهای ممکن داشته باشیم ،باید صفحه نمایشی داشته باشیم که گنجایش حداقل
پیاپی را داشته باشد ،و هر کدام از مخازن اندازه ای معادل

مخزن

ماده داشته باشند .و این تعهد سنگینی است که نمی تواند

عملی شود .با آگاهی از این که ما از نظر فنی قادر به جستجوی کارآمد و جامع در زیرفضاهای آر.ان.ا ای نیستیم که زنجیره
شان از طول قابل قبولی برخوردار باشد ،باید ببینیم که از چه ترفند دیگری می توانیم استفاده کنیم؟
یک ترفند می تواند این باشد که ،یک فضای میکروسکپی آر.ان.ا به اندازۀ

ماده بسازیم ،که نمونه ای

تصادفی از فضای مورد نظر را ارائه می دهد .ممکن است این شانس را داشته باشیم که ،درون این نمونه تصادفی که
دورنماهای گوناگونی دارد ،یک منهتن را به تور بیاندازیم یا شاید منهتن کوچکی را که در فاصله ای از ناحیه مرکزی شهر قرار
گرفته است بیابیم .گرچه احتمال دارد که غالب دورنماها ،دشت های بی شکلی را نمایش دهند که نواحی مختلف آسمان خراشها
را از هم جدا می کنند .این ترفند ،کمی شبیه کیوسک گوشه شهربازی است که در آن باید حلقه ای را به طرف میله ای پرتاب
کنیم تا برنده جایزه شویم .اگر در لحظه پرتاب ،چشم مان بسته شود ،جایزه ها هم کیلومترها از ما دور می شوند.

پرتابی

که ما در این بازی اجازه داریم انجام دهیم ،ممکن است زیاد به نظر برسد ،ولی نسبت به عظمت فضایی که مایل به کاوش آن
هستیم ،این عدد حقیقتا ً ناچیز است .این عمل در قیاس با سرزمین آر.ان.ا  ،800مثل پروازی است بر روی دورنما ،که در آن
هر از گاهی حلقه ای پرتاب می کنیم ،به این امید که این حلقه روی آسمان خراش منهتن یا هر آسمان خراشی در هر جای دیگر
فرود بیاید .ترفند دیگر این است که ،ساختمان مجموعه را جهت دار کنیم تا این که به جای این که ریبونوکلئوتید ها در بیشتر
مکان ها به طور تصادفی قرار بگیرند ،در برخی مکان ها گیر بیافتند .وقتی به این روش از تنوع مخازن می کاهیم ،غلظت مواد
افزایش می یابد .هرچند ،برای طراحی هوشمندانۀ مجموعه های غیر تصادفی ،الزم است که از این موضوع که نواحی منهتن
دورنما در چه مکان هایی می توانند قرارداشته باشند ،تصوری داشته باشیم.
با آگاهی از این که ،با نمونه گیری تصادفی بعید است که امپایر استیت یا حتی آسمان خراشی از خیابان پنجم را صید
کنیم ،و به این دلیل که این کار خسته کننده است و بعید است به نتیجه برسد ،آیا راه دیگری وجود ندارد که برخی از آسمان
خراش های کوچکتری را که پیدا می کنیم بهبود دهیم؟ آیا فرآیندی وجود ندارد که توسط آن ،یک آسمان خراش کوچک 40
طبقه را به  4هزار طبقه یا حتی  40میلیون طبقه تبدیل کنیم؟ اگر یکی از حلقه ها روی آسمان خراش مستقر در ناحیه کالنشهر
فرود می آمد ،حتی اگر این آسمانخراش در داخل بیگ اپل
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قرار نداشت بازهم ممکن بود بسادگی از روی پشت بام های

آسمانخراشهای همسایه بپریم تا به بلندترین آسمانخراش آن ناحیه برسیم ،و به این ترتیب اندازه کلید را بهبود بخشیم .ولی
هنگام رسیدن به بلند ترین آسمان خراش منطقه ،ممکن است بفهمیم که آسمان خراش بلند بعدی در فاصله دوری قرار گرفته که
باید با هواپیما به آن پرواز کنیم ،وبه این ترتیب پرش به روی آن برای ما غیر ممکن است .ممکن است که به بلندترین ساختمان
محل دست پیدا کنیم ولی بهترین کلیدهای ممکن از دسترس ما دور بمانند .البته ،بدون کمک یک نقشۀ ماهواره ای ،ممکن است
هرگز نفهمیم که منهتنی که ما اتفاقی به آن برخورد کرده ایم منتهتن واقعی نیست .از طرف دیگر ،اگر حلقه روی آسمان خراش
تنهایی که با خانه های یک طبقه یا بلوک های  4طبقه احاطه شده است فرود بیاید ،هیچ راه طبیعی وجود ندارد که به طبقات
باالتر منتهی شود.
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این نوع نمونه برداری تصادفی ،با موفقیت برای ساختن مصنوعی مینی فضاهای لوله-آزمایشی آر.ان.ا استفاده شده
است.در عمل ،مجموعه ای تصادفی از

مولکول آر.ان.ا با طول مشخص ،تقریبا همیشه فعالیت ریبوزیمی را که به

دنبالش هستیم در بر خواهد داشت .ولی این ریبوزیم ،کیفیت مطلقا ً پایینی دارد و معادل آسمان خراشی هشتاد طبقه است در
دنیایی که در آن یک میلیارد طبقه هم قابل حصول است .آیا نمی توان به همان طریقی که آسمان خراشهای کوتاه را ،با کاوش
مناطق نزدیک دور و بر آنها بهبود می بخشیم ،این فعالیت ناقص راهم بهینه کنیم؟ آیا می توانیم به طور ساختگی از فرآیندهایی
طبیعی تقلید کنیم که در آنها همه چیز به مرور زمان تغییر می کنند؟ جواب مثبت است .اصل تکامل از طریق انتخاب طبیعی
داروین و واالس ، 20فقطً منحصر به تکامل موجودات کامل نیست بلکه عینا ً در مورد اجزای آنها نیز کاربرد دارد .گروههایی از
مولکولهای آر.ان.ا می توانند با فرآیند انتخاب طبیعی یا ساختگی تکامل یابند ،همان طور که پروانه ها ،بوفالو ها یا گورکن ها
در طول زمان با گردش در فضای اطالعاتی خود ،در طول زمان تغییر می کنند .در حالی که در سیستم های تکاملی طبیعی،
الگوی تغییر توسط شرایط محیطی دیکته می شود ،در سیستم های تکاملی ساختگی ،فشارهای گزینشی خارجی آنها را مجبور
به جهت گیری های خاصی می نماید.
راه حل های گزینش و تکامل مصنوعی مولکولهای ساختگی آر.ان.ا در لوله آزمایش را ،می توان به طریق زیر درک
کرد .ابتدا ،یک مجموعه تصادفی از

زنجیره آر.ان.ا های کلید ساخته می شود .به جای منظم کردن کلیدهای تازه ساخته

شده روی زمین ،که دورنمایی صاف و یکنواخت تشکیل می دهد ،آنها را با سوپ پیچیده ای از کلیدها مخلوط می کنند .نسخه
های متعددی از قفل هدف به چوب ماهیگیری چسبانده و به درون سوپ فرو برده می شود .وقتی چوب را عقب می کشیم کلید
هایی که به درون قفل فرو رفته اند ،صید می شوند .کلیدهایی که به این روش گزینش می شوند مجموعه برتری هستند که
برخالف کلیدهای بدشانسی که با خماری در سوپ درماندۀ تاریخی مانده اند ،کششی به قفل دارند که قابل اندازه گیری است.
شدت گزینش قابل کنترل است .اگر ضربه ای مالیم به هر ترکیب قفل و کلید بزنیم ،هنگامی که آنرا از سوپ بیرون می کشیم،
کلیدهایی که خوب در قفل فرو نرفته اند از آن جدا می شوند.هر چه مجموعه قفل و کلید سخت تر ضربه بخورند ،تعداد کلید هایی
که از جای خود بیرون می آیند بیشتر می شود .پاالیش های دیگری نیز می توان انجام داد تا سختگیری بیشتر شود و کیفیت کلید
هایی که دراولین دور گزینش استخراج می شوند ارتقاء یابد .برای مثال ،می توان تعداد چوبها را افزود ،تا به کلیدهای با کیفیت
تر شانس بیشتری برای تصادم و برخورد با قفل ها را داد .یازمان صید را تمدید کرد .اگر قبل از برداشتن مجموعه جفت های
کلید و قفل ،چوب ها را با دقت بشوییم ،بیشتر پیوندهای کم بنیه ازبین می روند .به این ترتیب ،کلیدهایی هم که عملکردی
نامناسب دارند و با چسبیدن ضمنی به چوب ماهیگیری یا قفل ها ،سواری مجانی می گیرند ،دور انداخته می شوند .پس با
استفاده از این روشها می توانیم تعداد عناصر ناخواسته را در مجموعه انتخابی خود ،که کیفیت صید را زیر سوال می برد ،به
حداقل برسانیم.
کلیدهایی که با موفقیت این موانع را پشت سر می گذارند ،بخش کوچکی ازکلیدهای گروه اول هستند .چون در دنیای
واقعی ،از نعمت نقشه های ماهواره ای محرومیم ،نمی توانیم آدرس کلیدها را در دورنما ،و نیز ساختار موضعی ناحیه ای را که
کلیدها در آن قرارگرفته اند ،تعیین کنیم .تنها فرضی که می توانیم با خیال راحت انجام دهیم ،این است که چون کلیدها درقفل فرو
می روند پس نمایانگر نواحی مشخص موردنظر هستند ،که به جای زمین لم یزرع عقب مانده ،شامل آسمان خراش ها هستند.
گرچه آسمان خراشها در این دورنما ها نادرند ولی به اندازه آسمان خراشهای بلند کمیاب نیستند .اگر مجموعۀ کلیدها کامل باشد،
مشکلی وجود ندارد ،چون درهرحال شامل بهترین کلیدهای ممکن است .ولی چون اندازۀ مخزن های ساختگی محدود است،
معموالً این مخزن ها ناقصند .
ساخت و نگهداری مجموعه کاملی از همه کلیدها هم گران است و هم زمان بر.همچنین این مجموعه ها فضای عظیمی
را اشغال خواهند کرد که بیشتر آنها به هیچ قفل مشخصی مربوط نمی شود .بنابراین به صرفه است که به جای تولید مخازن
Darwin & Wallace 11
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کامل همه کلیدهای ممکن ،به نمونه ای تصادفی از محتویات آن بسنده کنیم .احتمال زیادی دارد که این نمونه شامل بهترین کلید
ها نباشد ولی احتماالً حداقل یک کلید دارد که قفل مورد نظر را بازمی کند .کیفیت کلیدها در نمونۀ تصادفی به اندازه نسبی آن
نمونه و ماهیت مخزنی که از آن برداشته می شود بستگی دارد.
به دالیل فوق ،احتمال دارد که کلیدهایی که اولین دور انتخاب را پشت سر می گذارند ،به جای سرچشمه گرفنن از
هیوالهای مرکز شهری که شیشه های آیینه سان شان در آفتاب تابستان می درخشد ،از نواحی مربوط به آسمان خراشهای کوتاه
یا متوسط سرچشمه گرفته باشند .ولی چون کلیدهای انتخابی ،از نمونه ای تصادفی متعلق به دورنمای کامل برداشته شده است،
انتظار می رود سفرایی از نواحی اصلی یا فرعی آسمانخراش ها داشته باشد .برخی از آنها ممکن است نشان دهندۀ آسمان
خراشهایی مجزا دردشت های صاف بی شکل باشند که درهمه جهات گسترده شده .برخی دیگر ممکن است در کالنشهر همسایه
قرار گرفته باشند و با آسمان خراشهایی احاطه شده باشند ،که گرچه در مقیاس جهانی کوتاه اند ولی درمجموع بلندترند و به
سهولت قابل دسترسی اند.هنوز هم ممکن است آسمان خراشهای دیگری در مرز منهتن قرار داشته باشند و به پیاده رویی
دسترسی داشته باشند که از باالی سر تاکسی ها ،اغذیه فروشی ها و نوازنده های دوره گرد ،باال می رود و به ساختمان امپایر
استیت ختم می شود .چون در مورد ساختار محلی و جهانی دورنمایی که کلید را در خود جای داده ،اطالعاتی نداریم ،به سختی
می توانیم بفهیمیم که هر آسمانخراش ،هم نسبت به همسایگان پهلویی اش و هم نسبت به حداکثر جهانی چقدر بلند است .احتمال
دارد که شل ترین و ناالیق ترین عضو اولین کلیدهای انتخاب شده ،بیشترین استعداد را برای اصالح داشته باشد و درنتیجه،
عمالً درخشان ترین آیندۀ تکاملی را داشته باشد .متقابالً ،کلیدی که بهترین اندازه را دارد ممکن است ظرفیت کمی برای اصالح
داشته باشد .بنابراین به صالح است که قبل از بیرون انداختن هر کلید از مجموعۀ انتخابی ،دقیقا ً فکر کنیم.
اکنون که می دانیم در برخی موارد ،کلیدهای ممتاز نزدیک کلیدهای نامناسب صید شدۀ مجاور قرار دارند ،چگونه می
توانیم اولین نسل بازماندگان را پاالیش کنیم تا ساختارهای نسل دومی را تولید کنند که ماهیت مقبول تر و دقیق تری داشته باشد.
در واقع ،چگونه می توان به هریک از کلیدهای خوب ولی در عین حال زیر حد مطلوب ،فرصت داد که استعداد ذاتی ناحیه ای از
دورنما را که در آن قرار دارند ،تشخیص دهند .ترفند های متفاوتی را می توان به کار گرفت و نوعی ماشین تکاملی مصنوعی
ساخت که به این اهداف نائل آید ،که در حقیقت هم اکنون نیز تعدادی ساخته شده اند .ساده ترین ترفند برای انجام تغییرات
تکاملی ساختگی ،از فرآیندهای خود طبیعت برای ساختن یک بن مایه ،اعمال تغییراتی در آن و سپس انتخاب مجموعه ای از
عناصر جهش یافتۀ مخزن تازه تولید شده ،استفاده می کنند.
هر خوشۀ آسمان خراش شبیه منهتن در فضای آر.ان.ا ،متناظر است با مجموعه ای از زنجیره های آر.ان.ا .درچنین
دورنماهای ترکیب شونده ای،عناصر مشابه همیشه در کنار هم یافت می شوند .بنابراین اگر زنجیره خاصی از آر.ان.ا فعالیت
ریبوزیمی دارد ،احتمال دارد که بسیاری از همسایگان نزدیکش هم این خاصیت را داشته باشند .وقتی که ناحیه ای شبیه منهتن
در زنجیره های آر.ان.ا یافت می شود ،با تغییر ریبونوکلئوتیدهای مجزا در مکان های مجزای زنجیره مورد نظر ،می توان از
یک آسمان خراش به آسمان خراش دیگر تغییر مکان داد .برای مثال ،در سرزمین آر.ان.ا  ،1حرکت از باالی مجموعه ای از
آسمان خراشها به طرف امپایر استیت ،می تواند شامل تغییر مکان هایی در دورنمای فضای زنجیره آر.ان.ا به شکل زیر باشد.
گونۀ وحشی
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زنجیره  AAUAAUابتدا می تواند به زنجیره جهش یافته  AAAAAUتغییر یابد .سپس خود این زنجیره هم

به  AAAGCUتبدیل می شود .فرآیندی که در آن یک ریبونوکلئوتید با ریبونوکلئوتید دیگری جابه جا می شود جهش نامیده
می شود.در مثال باال ،تغییر از زنجیرۀ وحشی به زنجیرۀ جهش یافته ،نیازمند جابه جایی متوالی سه ریبونوکلئوتید است که آن
را جهش سه مرحله ای می نامیم .فاصله اطالعاتی موجود بین زنجیرۀ نوع وحشی مادر و نوع جهش یافته ،ارزش عددی  8را
داراست.اگر شانس داشتیم و نقشۀ ماهواره ای دورنما را داشتیم ،می توانستیم با دنبال کردن راه هایی که از آسمان خراشهای
کوتاه به ارتفاعات باال منتهی می شوند ،کلیدهای مناسب تری را بسازیم .تحقق یافتن چنین راههایی درون فضای آر.ان.ا تباری
 11استاندارد یا نرمال

صفحه  131از 161

حیات بدون ژن
از زنجیره های آر.ان.ا یا یک شجره خانوادگی به وجود می آورد .می توانیم راهنماهایی استخدام کنیم که به ما کمک کنند
باصرفه ترین پیاده روها را برای جهش در فضای آر.ان.ا بیابیم .اما بهتر است که آنها را با دقت انتخاب کنیم چرا که اگر مسیر
درستی را نپیماییم ممکن است از یک طرف آسمان خراش به پایین پرت شویم.
چون طبیعت ما را از دستیابی به نقشۀ فضاهای نظری خود بازداشته ،در حال حاضر طراحی مسیرهایی برای جهش
در دورنمای زنجیره ها ،که متضمن محصولی حاصل خیز باشد ،کارآسانی نیست .گرچه در برخی موارد ،مدلسازی کامپیوتری و
تخمین بنیادی ،ما را قادر به طراحی جهش های مطلوب می کند ،ولی برای کشف دورنمای ناشناخته ای که هریک از عناصر
مجزا را احاطه کرده ،بهتر است که اصول طراحی را رها کنیم و به جای آن از آن از روشی تکاملی جهت کاوش استفاده کنیم .
این کار نیاز به تولید ،انتخاب ،تقویت ازطریق اعمال تغییرات تصادفی و سپس گزینش دوباره از میان عناصر تغییر یافته دارد.
اگر یک ریبوزیم نامرغوب را بگیریم و به طور مصنوعی یک یا چند جهش به زنجیرۀ آن وارد کنیم ،می توانیم گزینه های
مناسب محلی را در زنجیره های مجاور بررسی کنیم .اگر مخزن عناصر جهش یافته به اندازه کافی بزرگ باشد ،یکی از زنجیره
های همسایه می تواند به طور تصادفی ،در راهی جهشی قرار بگیرد که به ارتفاعات منتهی می شود .بعداً ،این ریبوزیم اصالح
شده ،می تواند تقویت شود و جمعیتی را تولید کند که حول زنجیرۀ جدید آر.ان.ا خوشه تشکیل دهد .با تقویت ریبوزیم پس از
جهش ،می توان تغییراتی تصادفی را در زنجیره فرزند داخل کرد .جمعیت جدیدی را که از عناصر جهش یافته تشکیل می شود
می توان به همان روش سابق صید کرد.اما ،این بار می توان به هر زوج قفل و کلید ضربه محکمتری زد ،چون عناصر
بازمانده ،نسبت به نسل پدران خود ،میل ترکیبی بیشتری به یکدیگر دارند.
فرآیند تولید ریبوزیم های جدید ،گزینش ،تقویت و گزینش دوباره،همراه با جهش ،می تواند به دفعات تکرار شود.
گشت هایی که در نواحی معین دورنمای محلی به منظور جهش صورت می گیرند ،اجازه می دهند که راههای بالقوه ای که از
زمین های پست به ارتفاعات منتهی می شوند تا رسیدن به نتایج منطقی دنبال شوند .کیفیت بهترین کلید قابل دست یابی فقط
توسط ساختمان دورنمای اولیه و کارآمدی هر یک از گامهای تکاملی محدود می شود .ساختمان دورنما ،سهولت پیمایش آن
توسط فرآیندی تکاملی را نشان می دهد .در حالی که بعضی از دورنماها برای تکامل مناسب هستند ،ولی در بسیاری دیگر از
دورنماها نمی توان به راحتی سیرو سفر کرد.
اگر یک دورنما بهم پیوسته نباشد و آسمان خراش هایش به طور تصادفی در سراسر دورنما پراکنده شده باشند،
تغییرمکان از یک کلید نامناسب به کلیدی عالی ،ممکن است مستلزم عبور از دشتهایی از کلیدهای اهریمنی باشد .با توجه به
محدودیت های فرآیند های تکاملی ،دشت ها نشان دهندۀ مناطق ممنوعه ای هستند که نمی توان از آنها عبور کرد .مسیر یک
جهش که از بلند ترین آسمان خراش محلی به آسمان خراشی بلندتر در کالنشهر همسایه منتهی می شود ،مستلزم ساختن
مجموعه ای از کلیدهای اهریمنی است که شانسی برای این که در قفل فرو بروند ندارند .چون کلیدهای متوالی باید از آزمایش
سخت مربوط به قفل ،جان سالم در ببرند ،به سرعت از حیض انتفاع می افتند و دودمانشان منقرض می شود .از طرف دیگر اگر
دورنما همبسته باشد ومرتفع ترین آسمان خراش ها در ناحیه مرکزی شهر دورهم کپه شده باشند ،دراین صورت می توان
جهش هایی را طراحی کرد که در آنها کلیدهای متوسط ،به اندازۀ اجدادشان خوب هستند .به این ترتیب ،روشن است که موفقیت
تجربه های تکامل ساختگی و کاوش های تاریخی طبیعت ،به طور حیاتی به ساختمان دورنماهایی که سیستم در آنها تکامل می
یابد وابسته است .باید مطمئن باشیم که دورنماهایی وجود دارند که ،با وجود داشتن راه حل های فراوان جهت طراحی بهینه  ،به
علت فقدان ساختار همبسته ،قابل پیمایش نیستند.
قدرت مکانیسم های مناسب و در دسترسی که امکانات ترکیب شوندۀ پیچیدۀ دورنما را کاوش می کند ،جستجوی
کارآمد آنها را توسط فرآیندهای طبیعی یا مصنوعی ،با محدودیت روبرو می کند .موفقیت موجودات زنده ،وابسته به تکامل این
موتورهای جستجو است .یکی از سازوکارهای مهم جستجو ،ترمیم یا تجدید سازمان مادۀ ژنتیکی است که در نتیجه فرآیند جنسی
به نام جفت گیری ظاهر می شود .این عمل ،به فرآیند جستجو اجازه می دهد ،به مناطقی از دورنمای زنجیره ها دست پیدا کند که
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در فاصله ای دور از زنجیره وحشی قرار دارند .از طرف دیگر ،کاوش از طریق جهش نقطه ای ،جستجو را فقط به همسایگان
محلی محدود می کند .موفقیت راهبردهای مصنوعی تکاملی ،به پیشرفت فناوریهای کارآمدتر برای جستجو در فضاهای اطالعاتی
وابسته خواهد بود .برای مثال ،فرآیند جفت گیری جنسی ،ممکن است به طور مصنوعی انجام شود .در واقع جفت گیری های
دی.ان.ا توانسته اند با موفقیت درلوله آزمایش تقلید شوند.
نکته دیگری که در رابطه با ساختمان دورنما مطرح است ،نکته ای تاریخی است .اگر دورنما دارای ساختمانی "همه
یا هیچ " می بود ،یعنی این که یا از دشت های صاف ساخته شده بود یا از آسمان خراشهای یک میلیارد طبقه ،بدون هیچ چیز
بینابینی ،در این صورت احتماالت تاریخی درون دورنما محدود می شد .به این دلیل که ،فارغ از مکان اولیۀ ما در دورنما ،فقط
دوگزینه برای آینده در مقابل ما قرار می داشت .اگر دورنما شامل آسمان خراشهایی با ارتفاع های متفاوت بود ،احتمال داشت که
آسمان خراشهایی با ارتفاع یکسان ،در نواحی بسیار جدا قرار گیرند .گرچه دو آسمان خراش جدای با ارتفاع مساوی ،ممکن
است یکسان به نظر برسند ،ولی آینده های احتمالی که از این دو نقطه سرچشمه می گیرند ،می توانند کامالً متفاوت باشند .از
این رو،غنای استعداد ذاتی یک دورنمای مفروض ،به طور الینحلی توسط طبیعت و مقدار پیچیدگی ساختار آن دورنما محدود می
شود .
اگر بنیان های آر.ان.ا ی مربوط به حیات امروزی مبتنی بر دی.ان.ا ،به جای این که از دوقلویی در ناحیه دیگری از
دورنما آغاز شوند ،از یک آسمان خراش آغاز شده بودند ،تاریخ حیات در روی زمین بسیار متفاوت می بود .آن طور که ما می
دانیم ،حیات تحت تاثیر دسته ای از حوادث سخت تاریخی قرار گرفته است که منجر به دودمان هایی شده است که این دودمان ها
،به جای این که از آسمان خراش هایی آغاز شده باشد که تقریبا یکسان در دورنمایی هم ارز پراکنده شده اند ،از مجموعه ای از
آسمان خراش سرچشمه گرفته است .میزان تاثیر این تفاوتها به همبستگی دورنما بستگی دارد .در دورنمایی که کامالً هم بسته
است،همه آسمان خراشها در ناحیه مرکزی منهتن قرار خواهند گرفت.در چنین دورنمایی راه حل های گوناگون یک مسئله
کنارهم کپه می شوند واحتمال این که در آینده بهم بپیوندند زیاد است .اما ،در یک دورنمای غیرهمبسته ،آسمان خراشها به طور
تصادفی در سراسر دورنما پراکنده اند و احتمال این که در آینده به هم بپیوندند کم است.

به زودی زمان آن فرا خواهد رسید که سرزمین آر.ان.ا  ،800فضای آر.ان.ا ،جهان آر.ان.ا و باغ وحش
آر.ان.ا ،یعنی جایی که سفرمان را از آنجا آغاز کردیم ،ترک کنیم .نکات مهم بسیاری برجای مانده اند که فرصت نخواهیم داشت
درموردشان صحبت کنیم .به عنوان مثال این که چگونه جهان فرضی آر.ان.ا سرانجام با مرگ مواجه شد وچگونه حیات مبتنی
بر کاوش در فضای آر.ان.ا به مرحله ای رسید که نوع جدیدی از حیات را که درون مخازن اطالعاتی فضای دی.ان.ا جریان
داشت جایگزین آن کند .ممکن است هیچوقت جواب این سواالت را نفهمیم .ولی بدون شک سرانجام خواهیم توانست مدلهای
قابل قبولی از این فرآیندها را که مبتنی بر مالحظات تئوریک و تجربی باشد بسازیم .عالوه بر این ،مولکولهای آر.ان.ا چگونه
قادر به تکثیر خود بودند و مانع از نابودی اطالعات خود می شدند؟ و اگر موجودات فرضی آر.ان.ا از شبکه ای از ریبوزیم هایی
که برروی یکدیگر اثر متقابل داشتند ترکیب شده بودند ،چگونه زنجیره های خود تکثیر مجزای آر.ان.ا با یکدیگر همکاری می
کردند؟ برخی از این پرسش ها در فصل بعدی مورد بررسی قرار خواهند گرفت .ولی قبل از ترک باغ وحش آر.ان.ا ،کارهای
ناتمامی باقی مانده اند که باید به نتیجه برسانیم .چرا مولکولهای آر.ان.ا در سرزمین آر.ان.ا  800به کلید ها تغییر ماهیت می
دهند؟ کلیدها و ریبوزیم ها چگونه به هم وابسته اند ،و آیا موقعیت هایی وجود دارند که در آنها مولکول های دی.ان.ا مانند
کلیدهای کاتالیزور عمل کنند؟ خاطر نشان کردم که ریبوزیم ها کلیدهایی مجازی هستند ،که قادرند قفل واکنش های شیمیایی را
بگشایند .ریبوزیم ها نیز مانند آنزیم ها ،واکنش های شیمیایی را با زیاد کردن نرخ رخدادشان تسریع می کنند .ولی آیا ممکن
است مولکول کاتالیزور آر.ان.ا و کلیدها به مفهوم واقعی تری به هم وابسته باشند.
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تشبیه قفل و کلید در  1390توسط امیل فیشر 22برای تشریح سازوکار عملکرد آنزیم ارائه شد .فیشر اظهار کرد که
شکل یک آنزیم ،مکمل موجودی شیمیایی است که با آن همراه می شود،درست مانند شکل کلید که مکمل شکل قفلی است که
برای بازکردن آن به کار می رود .اختصاص یک آنزیم برای یک واکنش شیمیایی ،نتیجۀ شکل منحصر به فرد محل اتصال آن

است .بنابراین فضایی حاوی ترکیبات تولید شده توسط همه انواع آنزیم های پروتئین ها ،می تواند فضای جایگاه های اتصال
پروتئین ها نامیده شود .به همین نحو می توانیم فضای همه جایگاه های فعال ممکن را که توسط پروتئین ها تولید می شوند
درنظر بگیریم و آنرا فضای جایگاه های فعال پروتئین ها بنامیم .برعکس نقطۀ اتصال آنزیم که ناحیه ای مسئول تشخیص
محیط است ،جایگاه فعال آنزیم ناحیه ای است که در آن عمل تسریع واقعا رخ می دهد .چون ساختار سه بعدی پروتئین برای
عملکرد آن به عنوان آنزیم حیاتی است ،آیا احتمال ندارد که فناوری های دیگر ،مانند آر.ان.ا ،بتوانند شکل سه بعدی " جایگاه
های اتصال" و " جایگاه های فعال" را تقلید کنند و به این ترتیب مستقیما ً با فضای جایگاه های اتصال پروتئین ها و
فضای جایگاه های فعال پروتئین ها متناظر شوند؟ در حقیقت ممکن نیست که مخزن شکل های مولکولی بالقوه ای که قادرند
مانند جایگاه های اتصال و جایگاه های فعال عمل کنند ،حیاتی تر از آن فناوری باشند که این شکل ها را تجسم می بخشد؟
حال بیایید فضایی ازشکل های جایگاه اتصال را که فضای ترکیبات کاتالیزور می نامیم درنظر بگیریم .این فضا
عبارت است از فضای فرضی همه ترکیبات مولکولی سه بعدی ممکن که قادر به تسریع واکنش های شیمیایی هستند و
شامل همه کاتالیزورهایی است که در فضای همه سوخت و سازهای ممکن قرار دارند .فضای ترکیبات کاتالیزور هم
شکل سه بعدی انتزاعی یک مولکول در فضای سه بعدی را مستند می کند ،و هم مستقل از فناوری خاصی است که این شکل ها
و فعالیت های کاتالیزور همراه آنها در آن تحقق می یابند .هر شکل ملکولی سه بعدی ،قابلیت الکترواستاتیک سطحی منحصر به
فردی دارد .پس ما می توانیم فضای همه کاتالیزورهای ممکن را فضای قابلیت الکترو استاتیک سطحی کاتالیزور بنامیم.
واضح است که فناوری پروتئین که آنزیم ها از آن ساخته می شوند ،می تواند متناظر بعضی از شکل های درون این فضاها یا
قابلیت های الکترو استاتیک سطحی موجود در این فضاها ،قرار گیرد .بدون شک حفره هایی در مخازن ترکیبات پروتئین ها
وجود خواهند داشت که ترکیبات مولکولی بالقوه و فعالیت های کاتالیزوری را نشان می دهند که اصوالً هیچ پروتئینی نمی تواند

آنها را به وجود آورد .اما ،بعضی از این حفره ها ممکن است با بازدیدی از فضای زنجیره پروتئین متصل به مراقب
ملکولی ،پر شوند .دراین چهارچوب ،می توان اظهار کرد که توانایی تسریع کنندگی ریبوزیم ها از اینجا ناشی می شود که
زنجیره های آر.ان.ا قادر به تولید برخی از معماری های فضای ترکیبات کاتالیزور ،که از نظر بیولوژیک مرتبط هستند می
باشند .شواهد تجربی این مسئله را ثابت می کنند و اظهار می کنند که آنزیم ها و ریبوزیم ها واقعا ً واکنش های شیمیایی را به
روشی یکسان تسریع می کنند .هرچند ،به نظر می رسد که آنزیم ها در همه اعمال کاتالیزور از همتایان ریبوزیم شان بهتر
باشند.
توانایی زنجیره های آر.ان.ا برای جا افتادن در نقاط اتصال سه بعدی پیچیده ،توسط چندین گروه تحقیقاتی ثابت شده
است .دینشا پاتل 28نشان داده است که مولکولهای کوچک  2 ATPکه وجه رایج جهانی انرژی سلولی هستند ،می توانند درون
یک جایگاه اتصال ریبوزیم جای بگیرند .بنابراین به نظر می رسد که زنجیره های خطی آر.ان.ا مانند زنجیره اصلی آمینو اسید
پروتئین ها ،اطالعاتی از ابعاد باالتر را به رمز در می آورند که به زنجیره دستور می دهد چگونه خودش را به شکلی سه بعدی
مونتاژ کند .تقلید آر.ان.ا از ساختار و عملکرد پروتئین ،مبنایی فیزیکی برای قابلیت سوخت و ساز مولکولهای آر.ان.ا فراهم
میآورد .ولی تنها شکل نیست که ریبوزیم ها را قادر به تقلید اعمال پروتئین ها می سازد .بلکه همچنین توانایی آنها برای اتصال

Emil Fischer 11
Dinshaw Patel 13
)4*( 14
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حیات بدون ژن
به یون های فلز ،که اجزائ ضروری جایگاه های فعال هستند ،می باشد .مولکولهای آر.ان.ا ،باساختن داربستی که قادر به
نمایش یون های فلز در موقعیت فضایی است ،قادرند این ساختار مهم آنزیم ها را نیز تقلید کنند .سرانجام ،تفاوت در قابلیت های
تسریع کنندگی بین آنزیم ها و ریبوزیم ها ،ممکن است تا اندازه ای نتیجه توانایی های متفاوت آنها در اتصال و جهت دادن یون
های فلز به روش های خاص باشد .از این رو ،فضای ترکیبات کاتالیزور یک فضای آرایه سه بعدی فضایی یون فلز ،را
در خود جای می دهد که خود ناحیه ای از فضای جایگاه های فعال است.
در حالی که پروتئین ها از ترکیبات مختلف  20جزء اساسی ساخته شده اند ،زنجیره های آر.ان.ا از ترکیب فقط  4جزء
اساسی ساخته می شوند .بنابراین ،زنجیره های آر.ان.ا ،با این که پیچیدگی شیمیایی نسبتا محدودی دارند ،چگونه قادرند مخازنی
از هندسه های سه بعدی فشرده تولید کنند که یاد آور مهارت های ساختاری نقاط اتصال پروتئین هاست ؟ شواهد نشان می
دهند ،که جاگرفتن زنجیرۀ یک بعدی آر.ان.ا در ساختمان های چند بعدی ،دقیقا سلسله مراتبی است .در مورد پروتئین ها هم،
احتماالً این مسئله براساس مجموعه ای از قوانین بنیادی چین خوردگی

2

رخ می دهد ،که تاکنون به خوبی درک نشده اند.

مسئلۀ چین خوردگی آر.ان.ا ممکن است به دو مسئله کوچکتر شکسته شود،اول تولید ساختمان ثانویه و سپس فروریزی
مجموعه ای از عناصر ساختمان ثانویه به ساختمان سه بعدی پایدار .چون عناصر اصلی ساختمان ثانویۀ زنجیرۀ آر.ان.ا بند
های کوتاه ،مستقل و دومارپیچی هستند ،مسئله ساختمان ثالث آر.ان.ا به فشردگی مارپیچ آن تقلیل می یابد .ولی زنجیره های
آر.ان.ا چگونه نواحی متعدد کوتاه مارپیچی ،ناپیوسته و تکه تکۀ خود را متراکم و به نحوی سازمان می دهند ،که بتوانند
معماری " جایگاه فعال " را که با فضای ترکیبات کاتالیزور متناظر است ،شکل بدهند؟
برخالف مارپیچ دوگانۀ دی.ان.ا که گروه های شیمیایی خود را ،در خارج مارپیچ نمایش می دهد ،یعنی جایی که آنها
در شرایط مطلوب مترصد واکنش های شیمیایی اند ،گروه های شیمیایی منحصر به فرد ریبونوکلنوتیدهای آر.ان.ا ،داخل مارپیچ
های آن مدفون شده اند .آر.ان.ا برای ساختن هندسه های پیچیده باید بر این معلولیت غلبه کند .این کار به روش های متعددی
قابل دست یابی است .واحدهای ساختمان آر.ان.ا ،پشته های بزرگی از پیچک ها هستند که درنتیجه شکنج در فضا ،غالبا مانند
کرۀ روی نان ،روی سر همدیگر قرار می گیرند و مارپیچ بزرگتر ولی منقطعی را تشکیل دهند .این شکنج ها ،به دلیل درجه
آزادی زیادی که ستون فقرات تک زنجیره ای قند فسفات اجازه می دهد ،ممکن می شوند .سازماندهی توده های پیچک ها نیز
به طرق متعددی به انجام می رسد.
گروه یگانۀ هیدروکسیل (  ) 2'-OHکه قند ریبوز آر.ان.ا را از قند دزوکسی ریبوز دی.ان.ا تشخیص می دهد ،نقشی
حیاتی در تسهیل فشردگی مار پیچ آر.ان.ا بازی می کند .درحالی که گروه های شیمیایی بازهای آر.ان.ا درون مارپیچ ها پنهان
شده اند ،گروه های  2'-OHکه در لبه بیرونی رشتۀ قند ریبوز قطار شده اند ،در مکان های مطلوب جهت واکنش های شیمیایی
مستقر می شوند؛ و قادرند با یکدیگر شبکۀ گسترده ای از اتصاالت هیدرژنی تشکیل دهند ،که جمعا ً به نام زیپ ریبوز شناخته
می شود .برعکس دی.ان.ا که قوانین جفت شدگی بازهای واتسون -کریگ فقط به اتصاالت  Aبه  ،Tو  Gبه  Cاجازه می
دهد رخ دهند ،در آر.ان.ا ،جفت شدن غیر سنتی هم رواج دارد .این مورد معموالً در بین نواحی مارپیچی آر.ان.ا یافت می شود و
اختالالتی درون ساختار آنها تولید می کند .به نظر می رسد که انواع خاصی از اختالالت مارپیچی در گونه های مختلف آر.ان.ا
نگهداری می شوند ،که نشان دهنده این است که این اختالالت عناصر مهمی از ساختار آر.ان.ا هستند .اهمیت رخداد جفت شدگی
غیرسنتی بازها ،مانند  A-A ,G-A ,G-G, C-Uو غیره ،در این است که معموالً گروه های شیمیایی غیر قابل دسترس را
برای واکنش های شیمیایی قابل دسترسی می کنند .از این رو ،تولید مارپیچ های ناقص توسط جفت شدن بازهای غیر سنتی،
برای تشکیل ساختمان ثالث آر.ان.ا ضروری است.
یون های فلز با بار مثبت  ،+ 2مانند منیزیوم ،عالوه بر نقش شان در تسریع کنندگی ،به ساختن ساختار آر.ان.ا نیز
کمک می کنند .این یون ها هم برای خنثی کردن بارهای منفی ستون فقرات قند-فسفات به کار می روند ،که اجازه می دهد
Folding 15
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حیات بدون ژن
مارپیچ های مجاور بیشتر فشرده شوند ،وهم جایگاه هایی برای لنگرگیری تشکیل می دهند ،که عناصرساختمان ثانویه می تواند
حول آنها سازماندهی شوند .عالوه بر این مکانیسم ها ،واکنش های تثبیت کنندۀ دیرپای بین مارپیچ ها ،با وساطت گروهی از
نقش های مراتب باالتر انجام می گیرد .مثالً مارپیچ ها می توانند با استفاده از نقش های متوالی خاص و نواحی گیرندۀ متناظر
شان کنار یکدیگر پهلو بگیرند .یک مثال برای این نقش حلقه ( GNRAو گیرنده متناظر آن ) و حلقه  GAAAاست .در حلقۀ
 N ، GNRAمی تواند هر بازی باشد و  Rمی تواند یا  Aباشد یا  .Gاین نوع نقش ها ،خود را به نقاط گیرندۀ متناظر
شان الصاق می کنند و با این کار پیچ و تابی را در زنجیره آر.ان.ا وارد می کنند .گرچه این مکانیسم ها فرصت کافی برای
معماری پیچیدۀ زنجیرۀ آر.ان.ا فراهم می کنند ،ولی شواهد نشان می دهند که تنوع شیمیایی زنجیره های آغازین آر.ان.ا ممکن
است با الحاق بازهای اصالح شدۀ شیمیایی که ممکن است در شرایط پیش زیستی تشکیل شده باشند ،بازهم بیشتر شده باشد.
قبالً خاطر نشان کردم که دلیل اصلی عدم توانایی دی.ان.ا برای تولید مخزن گوناگونی از ساختارهای سه بعدی،
ساختار مارپیچ دوگانه اش است .نظریۀ جهان آر.ان.ا بر این واقعیت تکیه دارد که دی.ان.ا ی دوکالفی قادر نیست معماری هایی
تولید کند که به طورکارآمد با فضای ترکیبات کاتالیزور متناظر باشند و عمل کاتالیزور داشته باشند .از طرف دیگر ،آر.ان.ا
یک کالفی است و بنابراین همه کاره ای مولکولی است ،که هم می تواند اطالعات را ذخیره کند و هم بر نتایج بیوشیمیایی آن
تاثیر بگذارد .برعکس فعالیت های ریبوزیمی تسریع کننده که در زنجیره های آر.ان.ا ی طبیعی یافت می شوند ،هیچ مولکول
دی.ان.ا ی تسریع کنندۀ زیستی نمی شناسیم که در طبیعت ظاهرشده باشد .همان طور که قبالً گفته ایم ،فقدان ظاهری یک آنزیم
دی.ان.ا ی طبیعی ،احتماالً این واقعیت را منعکس می کند که تقریبا همۀ دی.ان.ا های موجودات امروزی ساختاری دوکالفی
دارند ،که مانع ساختن معماری های پیچیده است.گر چه این مسئله در موجودات کنونی صحت دارد ،ولی به این معنی نیست که
موجودات باستانی از زنجیره های یک کالفی دی.ان.ا برای اهداف اطالعاتی یا ساختاری استفاده نمی کرده اند .با شباهت های
شیمیایی موجود بین دی.ان.ا و آر.ان.ا ،این پرسش به نظر معقول می رسد که اگر دی.ان.ا از محدودیت های محیط دومارپیچی
رها می شد ،آیا زنجیرۀ تک کالفی آن می توانست معماری های سه بعدی پیچیدۀ متناظر با فضای ترکیبات کاتالیزور را،
تولید کند؟
چون مولکول های تک کالفی دی.ان.ا فاقد گروه

 2'-OHهستند ،که این مولکولها باعث می شوند برهم کنش

های زیپ ریبوز برای تولید ساختار آر.ان.ا حیاتی باشد ،بعید است که دی.ان.ا ی تک کالفی بتواند مخزنی از ساختارهای پیچیده
تولید کند که به بزرگی مخزن ریبوزیم های بالقوه باشد .گرچه زنجیره های تک کالفی د.ان.ا ممکن است نتوانند ساختارهایی
یکسان با همتایان آر.ان.ا شان به وجود بیاورند ،ولی ممکن است بتوانند انواع دیگری از برهم کنش ها را برای دست یابی به
همه چین خوردگی ها به کار برند.
قابلیت تسریع کنندگی دی.ان.ا ،با استفاده از مجموعه هایی از دی.ان.ا ی تک کالفی مصنوعی که مورد مطالعۀ
فناوریهای تکامل مصنوعی هستند ،بررسی شده است .دسته ای از آنزیم های مصنوعی دی.ان.ا یا چیزی که آن را دی.ان.ایزیم
2

یا دزوکسی ریبوزیم می نامیم ،در مجموعه های ترکیب شونده یافت شده اند،که شامل زنجیره هایی هستند که ناحیه های

کوتاه تک کالفی دی.ان.ا را بهم می پیوندند و نیز زنجیره هایی که زنجیره های آر.ان.ا را پاره می کنند .عالوه بر این ،کارآیی
هر ذرۀ آنزیم های دی.ان.ا به خوبی همتایان ریبوزیم اش است .مطالعات ساختاری مقدماتی نشان می دهد که دی.ان.ا ی تک
کالفی قادر به تولید ساختمان های ثالث متنوع شگفت آوری است ،که شامل تعداد زیادی از نقش(موتیف) های ساختمانی است
که در مولکول های تاخوردۀ آر.ان.ا یافت می شوند .هرچند ،ماهیت و اندازۀ کامل فضای همه آنزیم های دی.ان.ا ی ممکن،
هنوز باید کاوش شود.

DNAzyme 16
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حیات بدون ژن
آیا نباید در تصور خود از احتمال وجود تاریخی جهان آر.ان.ا ،تجدید نظر کنیم؟ آیا ممکن است نیاکان اولیه ما آنزیم
هایی از جنس دی.ان.ا داشته و به این ترتیب در جهان دی.ان.ا ی تک کالفی ساکن بوده باشند؟ در حقیقت اگر دی.ان.ا قابلیت
داشت که هم مانند یک ملکول اطالعاتی عمل کند وهم مانند یک آنزیم ،در این صورت به نظر می رسید که بدون توسل به
فناوری آر.ان.ا باستانی ،معمای مرغ و تخم مرغ را حل کرده باشیم .نمی توانیم این احتمال را ردکنیم ،ولی این واقعیت که آنزیم
های آر.ان.ا نقشی حیاتی در بیوشیمی جدید بازی می کنند ،درحالی که هیچ آنزیم دی.ان.ا با منشأ طبیعی تا به حال شناخته نشده
است ،و عالوه بر آن این حقیقت که بعضی از ویروس ها ژنوم آر.ان.ا دارند ،ممکن است شواهدی به نفع فرضیه جهان آر.ان.ا
در نظر گرفته شوند .اگر روزی زیست کاتالیزورهای طبیعی دی.ان.ا کشف شوند ،ممکن است که احتمال وجود جهان آر.ان.ا
نیاز به ارزیابی دوباره پیدا کند.
تفاوت بین آنزیم های دی.ان.ا و آر.ان.ا ممکن است ظریف ترو پیچیده تر از آن باشد که در ابتدای امر به نظر می
رسد .برای نمونه ،ساختار آنزیم های پروتئین قادرند که جهش های نقطه ای متعددی را در خود جای دهند ،بدون این که تغییر
عمده ای در ویژگی ها و تسریع کنندگی شان ایجاد شود ،درحالی که نوعا ً به نظر می رسد جهش های تک نقطه ای در ریبوزیم
ها یا دزوکسی ریبوزیم ها ،فعالیت کاتالیزور آنها را کامالً نابود می کند .این باعث می شود که آنزیم های دی.ان.ا و آر.ان.ا بی
شکننده تر ونحیف تر ظاهر شوند و در نتیجه کمتر از پروتئین ها قابلیت تکامل داشته باشند .اما ،حساسیت این فناوری ها نسبت
به تغییرات کوچک ممکن است ،امتیازی باشد که از قدیم داشته اند ،و این امتیاز زنجیره ها را قادر ساخته در اثر تغییرات
حداقل در زنجیره ها ،پرش های بلندی در فضای ترکیبات کاتالیزور بردارند .ولی همزمان این عناصر را در مقابل تغییرات
تصادفی ،بی نهایت شکننده و مستعد تباهی کرده باشد.
بنابراین توانایی آر.ان.ا در فراهم کردن اعمال اطالعاتی و سوخت و ساز ،منحصر به فرد نیست ،ولی تا کنون شواهد
مستقیمی وجود نداشته که نشان بدهد کوشش های مصنوعی برای وادار کردن دی.ان.ا به نشان دادن رفتاری مشابه آنزیم،
ارتباط مستقیمی با رویدادهای تاریخی عامل شکل گیری حیات معاصر دارد .اما ،این واقعیت که ویژگی و میل ترکیبی دزوکسی
ریبوزیم ها کامالً به خوبی ریبوزیم هاست ،نشان می دهد که تفوق ظاهری مولکول های آر.ان.ا به دی.ان.ا ،در ساختارهای
اطالعاتی و سوخت و ساز موجودات اولیه ،بیشتر نتیجۀ قابلیت دسترسی بهتر به آر.ان.ا بوده است تا برتری ذاتی فناوری
آر.ان.ا بر دی.ان.ا .اما این امکان نیز وجود دارد که تاریخ ،از فناوری تک کالفی دی.ان.ا به دلیل ناتوانی نسبی اش در فراهم
کردن دورنماهایی که به راحتی و باکفایت توسط فرآیندهای طبیعی کاوش شوند ،چشم پوشی کرد.
این واقعیت که واکنش جفت بازهای واتسون –کریک درمولکولهای دی.ان.ا و آر.ان.ا به طور شیمیایی در زنجیره
های آنها برنامه ریزی شده ،دزوکسی ریبوزیم ها و ریبوزیم ها را قادر می سازد ساختمان های تاخوردۀ فشرده ای تشکیل بدهند
که از زنجیره های خیلی کوتاه ساخته شده اند .از طرف دیگر ،عموما ً به نظر می رسد که پروتئین ها برای تشکیل تاخوردگی
های پیچیده ،به زنجیره های طویل تر آمینو اسید نیاز داشته باشند .از این رو ،در حالی که زنجیره های کوتاه پیش زیستی
دی.ان.ا و آر.ان.ا ،احتماالً قادر به تولید مخازن انبوهی از فعالیت های کاتالیزور بوده اند ،ولی احتمال این که زنجیره های کوتاه
آمینو اسید ها نیز قادر به انجام این کار بوده باشند ،کم است.
زمانی که از باغ وحش آر.ان.ا خارج می شویم ،دروازه های آهنی آن باشدت به هم کوفته و بسته می شوند .هوا
آتشین است و نگهبان باغ وحش که قبالً لبخندش دوستانه به نظر می آمد ،اکنون به نظر کامالً خبیث و شریر می رسد.
پاسپورتمان منقضی شده است و باید از این مکان ناپدید شویم .حروف فلزی که نوشته بود "به باغ وحش آر.ان.ا خوش آمدید"
پاک شده اند و با نوارهای فلزی بی شکل جایگزین شده اند .وقتی که باغ وحش آر.ان.ا را ترک می کنیم ،جانوران بالقوۀ
آر.ان.ا جیغ می کشند و فش فش می کنند .فریاد های نومیدشان در هوای شامگاهی انعکاس می یابد و در حالی که راهمان را
در تاریکی پی می گیریم ،ما را دنبال می کند .یک جا ،صدای قدم هایی را پشت سرم می شنوم ولی در مقابل این وسوسه که
برگردم و پشت سرم را نگاه کنم ،مقاومت می کنم .خیلی زود از باغ وحش آر.ان.ا دور می شویم و سایه های بی شکل و فلک
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زدۀ موجودات بالقوۀ آر.ان.ا ،تدریجا ً در صدای زنجیرهایی که تلق تلق می کنند و پردۀ نمناک دود ،که چشم انداز ما را محومی
کند ،حل می شوند.

توضیحات فصل هفتم
 -1فوسفودی استر
یک پیوند فوسفو دی استر دسته ای از اتصاالت کوواالنس است بین یک گروه فسفات و دو حلقه هیدرات کربن که 5
کربن دارند بر روی دو اتصال استر.پیوند های فوسفو دی استر برای حیات د رروی زمین حیاتی هستند چون آنها ستون
فقرات رشته های دی ان ا را می سازند.

 -2میله -حلقه  Stem-loopیا Hairpin-loop
جفت شدن بازی بین مولکولی شکل میله –حلقه طرحی است که می تواند در دی ان ا ی تک کالفی رخ دهد.این
ساختار همچنین به عنوان سنجاق سر یا حلقه سنجاق سری نامیده می شود.وقتی که دوناحیه از یک کالف ،معموالً به
صورت مکمل در یک زنجیره نوکلئو تید ،در جهت های مخالف خوانده شوند ،بازهایشان جفت می شود تا یک مارپیچ
دوگانه بسازند که به یک حلقه جفت نشده منتهی می شود.ساختاری که شکل آب نبات چوبی است یک عنصر اساسی از
ساختمان ثانوی آر ان ا است.

 -8ریبوزیم Ribozyme
ریبوزیم که ازکلمه ریبونوکلئیک اسید آنزیم گرفته شده است مولکول  RNAای است که دارای ساختمان ثالث است و
می تواند واکنش های شیمیایی را کاتالیز کند.

 -4آ ت پ )ATP (adenosine triphosphate
شکلی از انرژی ذخیره شده در اندام ها که ترکیب شده است از یک نوکلئو تید با قند ریبوز و سه فسفات
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3
مخلوقات آنالوگ
در  13دسامبر  ،1382چارلز داروین و کاپیتان فیتزروی 1ناودریایی بیگل 2را ترک کردند و به طرف ساحل راندند.
آنها دوروز پیش مونته ویدئو را ترک کرده بودند و اکنون د رخلیج گودساسکس ،نزدیک نوک جنوبی تیرادل فوگو 8در آمریکای
جنوبی بودند.هوا ،هوایی بود که احساس فرحبخش زمستان انگلیس را می داد ولی این مسئله آنها را منصرف نکرد ،برای این
که قرار بود دیدار از "وحشی ها " یکی از نقاط جالب سفر آنها باشد.همین طور که داروین مشغول تماشای "موجودات فلک
زده " بود ،رفتار وحشی و "ادا و اصول زشت و زننده شان " باعث می شد که مثل "اشباح آشفتۀ دنیایی دیگر " به نظر
برسند .او همچنین با دیدن بازوی عریان یکی از اعضای گروهش ،اظهار کرد که بومی های " فوجیان شگفتی شان را درست
مانند اوران اوتان های باغ وحش ابراز می کنند " .درست حدود  2ماه بعد از آن در  24فوریه ،وقتی که در جزایر والستون
درست باالی دماغه در کنار ساحل پهلو گرفتند ،داروین با گروه دیگری از بومیان فوجین مواجه شد .او این "وحشی های رام
نشده" را کریه یافت و درعین حال مسحور آنان شد .این مردمان از کجا آمده بودند؟ چون گرچه اساسا ً موجوداتی مشابه بودند
ولی در واقع دنیایی اختالف " بین قوای ذهنی یک وحشی فوجین و سر ایزاک نیوتن " وجود داشت.
داروین ازاین فکر که جنتلمن های عصر ویکتوریا ممکن است از چنین تخمه حقیری انشقاق یافته باشند ،به وضوح
شوکه شده بود .حقیقتا ً شان و مقام انسانهایی که "برهنه واغلب بدون حفاظ در برابر باد و باران  ...روی زمین مرطوب در حال
چمبره مانند حیوانات می خوابیدند" ،کجا بود؟ او همچنین اندیشید "حدس و گمان راجع به این موضوع زیاد است ،که حیوانات
پست تر چه لذتی از زندگی می توانند ببرند " اما  " ،منطقی تر است که این سوال در مورد این بربرها پرسیده شود! " باالخره
با ترک خلیج کوچک وولیا 8در  1مارس ،او اشاره کرد "من معتقدم ،دراین بخش انتهایی آمریکای جنوبی ،انسان از نظر
پیشرفت نسبت به همۀ نقاط دیگر جهان پایین تر است".
در فصل قبلی ،این احتمال را مورد مداقه قرار دادیم که اشکال اولیه حیات ممکن است به جای فناوری دی.ان.ا از
آر.ان.ا استفاده کرده باشند .گرچه فرضیۀ جهان آر.ان.ا در محدودۀ حدس وگمان باقی می ماند ،ولی اکثریت عمدۀ شواهد تجربی
اشاره می کنند که چنین جهانی می توانسته است وجود داشته باشد .از این گذشته ،جهان آر.ان.ا معمای مرغ و تخم مرغی را که
بر پرسش چگونگی آغاز حیات در زمین سایه می افکند ،حل می کند .اما قبل از این که فناوری آر.ان.ا ،تجارت ساختمان ژن را
درانحصار خود بگیرد چه چیزی وجود داشت؟ و "مولکول های وحشی " صاف وسادۀ فلک زده و محقری که بر جهان آر.ان.ا
مقدم بودند چه شکلی بودند ؟

Fitzroy 1
Beagle 1
Tierra del Fuego 3

Fuegian 4
Wollaston 5
cape horn 6
Woolya 7
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شواهد اظهار می دارند که هر تعدادی از ملکول های متفاوت ممکن است اطالعات را با استفاده از ترفندهای ترکیب
شوندۀ ژن های کنونی ،به رمز در آورده باشند .ولی تا این تاریخ ،آر.ان.ا تنها ملکول شناخته شدۀ اطالعاتی است که قابلیت
تسریع دامنه بزرگی از واکنش های شیمیایی را به روشی مشابه آنزیم ها دارد و هم در بعد ژنتیک و هم در بعد سوخت و ساز
مشارکت می کند .این مسئله ما را وادار می کند که این احتمال را درنظر بگیریم که حیات با ژنهایی شروع شد که از آر.ان.ا
ساخته شده بودند ،ونیز این که شجره خانوادگی همه موجودات زنده می تواند تا رسیدن به یک یا چند مولکول آر.ان.ا ی
اجدادی ،به عقب دنبال شود.
ولی من مایلم احتمال دیگری را درنظر بگیرم ،که شاید پذیرش آن سخت تر از تصور ساخته شدن ژنهای اولیه از
آر.ان.ا باشد .چه می شد اگر اولین موجودات کالً فاقد ژن می بودند و به قول استوارت کافمن . . ." ،کریستالهای بزرگ غیر
متناوبی که یک رمز کوچک را حمل می کنند" " ،برای ظهور و تکامل حیات ،نه الزم و نه کافی هستند "؟ چه می شد اگر به
جای این که ژنها درست از ابتدای حیات حاضر باشند ،فقط نوعی نوآوری در فناوری بودند که بعدها ارائه می شدند .در این
صورت ،ژنها ترکیبی ضروری برای حیات نمی بودند ،بلکه زینتی تاریخی بودند .البته معنی این حرف این نیست که اشکال حیات
بدون ژن قادر بوده اند به این چنین پیچیدگی دست یابند که در اوالد صاحب ژن آنها مشاهده می شود؛ درحقیقت دالیل خوبی
وجود دارد که نشان می دهد چرا موجودات فاقد ژن نخستین ،سرانجام با زیست ماشین های ژنتیک جایگزین شدند .ما نیز ممکن
است مانند داروین در اولین مواجهه اش با "وحشی ها" ،این اندیشه را که موجودات رفیعی مانند خودمان ممکن است چنین
آغاز سخیفی داشته باشند را ،مورد ناسزا و تحقیر قرار بدهیم .در حقیقت ممکن است احساس کنیم که شالودۀ قطعیت بیولوژیک
درست زیر پای ما در حال فروپاشی است .با این حال ،به این مسائل توجه خواهیم کرد و در این راستا ،مانند داروین به جایی می
خواهیم رسید ،که تشخیص دهیم نیاکان فرضی فاقد ژن ما احتماالً پیچیده تر و پیراسته از آن چیزی هستند که ما بتوانیم تصور
کنیم .
مکانی که به زودی وارد آن می شویم جایی بسیار بیگانه تر از جهان آر.ان.ا است .چون ،حداقل ،ژنهای آر.ان.ا از
منطق ضروری دیجیتال قالبی همتایان مبتنی بر دی.ان.ا خود تقلید کرده بود .از این گذشته ،برخالف جهان آر.ان.ا ،احتماال ً
بیشتر شواهد مولکولی فسیلی مربوط به این دوره فرضی تاریخ حیات پاک شده است .تنها راهی که ابتدائا ً ما را قادر به احیاء
این دنیای فرضی مبهم ومعمایی ،که موجودات بدون ژن در آن سکنی داشتند،می کند ،کمک گرفتن از کامپیوتر هاست.
وجود آن چیزی که من جهان بدون ژن می نامم کامالً فرضی است .برعکس فرضیۀ جهان آر.ان.ا که بر بنیان های
تجربی محکم قرار گرفته است ،فرضیۀ جهان بدون ژن فقط بر نظریه و بنیان های تجربی تکه پاره و سطحی قرار گرفته است.
گرچه ،این دالیل ،به اندازه کافی برای اثبات وجود دوران بدون ژنی که مقدم بر آغاز اولین موجودات ژنتیک هستند ،مجاب کننده
اند .از این گذشته ،گرچه شواهد آزمایشگاهی زیادی وجود ندارد که نشان دهد این فرضیه از نظر بیولوژیک محتمل است ،ولی
به سادگی می تواند منعکس کنندۀ این واقعیت باشد که هنوز آزمایش های مناسب انجام نشده اند .درحقیقت اگر فرضیۀ جهان
بدون ژن قابل آزمایش نبود ،این مسئله بیشتر جای نگرانی داشت .
قبل از آزمایش ماهیت و ساختمان جهان بدون ژن و نظریه های حامی آن ،الزم خواهد بود که برخی از واژه هایمان
را توضیح دهیم .معقول به نظر می رسد که منظورمان از واژه "ژن" را بررسی کنیم  .قبالً دیده ایم که ژنها ممکن است در بیش
از یک فناوری تحقق یابند ،بنابراین آشکار است که الزم نیست  ،نه دی.ان.ا و نه آر.ان.ا ،قسمتی از تعریف را تشکیل بدهند.
چیزی که نیاز داریم تعریفی کلی تر است که چکیدۀ منطقی ژن را بستاند .می توان اظهار کرد که ژن عبارت است از )1( :
پلیمرهای شیمیایی مجزا که ( )2اطالعات را از طریق روش ترکیب شونده ای که زنجیره های یگانۀ نمادهای گسستۀ دیجیتال
را به کار می گیرد ،به رمز در می آورد و ( )8می تواند با یا بدون کمک دیگر مواد شیمیایی پیچیده خودش را تکثیر کند)4( .
تکثیر آنها اصولی از نسخه برداری مکمل قالبی را درهم می آمیزد که به موجب آن ( )1اطالعات زنجیره ها باید حفظ شود ،به
این منظور که محصوالت تکثیر شده در جوهر و اصل ساختار اطالعاتی والدین سهیم باشند ولی ( )1برخی اوقات تغییر جزئی و
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بعضا ً بزرگ ،به طور تصادفی یا نیمه تصادفی توسط رویدادهایی چون جابه جایی ،حذف ،اضافه کردن و بازترکیب نمادهای
دیجیتال سازندۀ آنها ،در ساختار اطالعاتی شان وارد می شود )8(.میزان تغییراتی که وارد زنجیره های دیجیتال می شوند و
تثبیت می شوند باید بسیار دقیق تنظیم شده باشد ،یا مقدار آن به طور طبیعی زیرآستانه مشخصی باشد ،تا توازنی بین حقظ
یکپارچگی ساختارهای اطالعاتی قبلی و تولید اطالعات جدید نگهدارد )3( ،یعنی اطالعاتی که هراز چند گاه قابلیت بقاء ژنها را
تغییر می دهد ،تا ژنهای فرزند با کفایت بیشتری در نسل بعدی ظهور کنند و گروه ژنها به مرور زمان تحول یابد )9(.گرچه
بعضی از زنجیره های دیجیتال ممکن است در نتیجۀ ترکیب شیمیایی شان ،نسبت به دیگر زنجیره ها امتیاز بقاء بی کم و کاستی
داشته باشند ،ولی مفهوم بیولوژیک آنها ،در طرحی یک بعدی که نمادها را نظم داده ،رمز دار شده است .این اطالعات مجرد
نمادین ،با رمزگشایی بیرونی و ترجمه ،آشکار می شوند .بنابراین ،ژنها عالوه بر بعد نحوی و دستوری  ،3دارای بعد معنا
شناختی  9نیز هستند .یعنی ،اجازه می دهند که ساختار یک بعدی نوشته شده در دی.ان.ا ،به ساختمانی سه بعدی که به زبان
آمینواسیدها نوشته شده ،ترجمه شود )10(.به این ترتیب ژنها رمزگذاران مولکولی هستند که در آنها اطالعات بیولوژیک به
طور سیستماتیک به رمز در می آیند .ژنها مرکز اطالعات اصلی را تشکیل می دهند که برنامه های مشخص کنندۀ ساختمان
دینامیک موجودات زنده ،از آنجا به کار انداخته می شوند )11(.آنها همچنین قادر به فشرده سازی اطالعات هستند.
از این رو ،یک منبع متناهی و کوچک از نمادهای دیجیتال گسسته ،می تواند طبق رمزی ساده و با روشی منحصر به
فرد ترکیب شود ،و دامنه ای از مفهوم های ژنتیک بالقوه نامتناهی تولید کند .ظرفیت استفادۀ نامتناهی از وسایل متناهی با
استفاده از احتماالت ترکیبی ،صفت بارز روش های کسب ،ذخیره و انتقال اطالعات دیجیتال ژنتیک است .در ژنهای ساخته شده
از آر.ان.ا ،اطالعات زنجیره اصلی به همان زبان آر.ان.ا ای بیان می شود که توسط آن به رمز در آمده است و نیازی به دستگاه
ترجمه ندارد .زنجیرۀ خطی آر.ان.ا  ،خود ،قوانینی مربوط به تاخوردگی دارد که به مولکولهای آر.ان.ا اجازه می دهد ساختمان
پیچیده سه بعدی تشکیل دهند .با توجه به تعریف باال ،می توان منطقا ً استدالل کرد که زنجیره های خود تکثیر آر.ان.ا ای که
پروتئین ها را به رمز در نمی آوردند ژنهای واقعی نبودند ،و زنجیره های آر.ان.ا ای که ریبوزیم های اولین موجودات فرضی
مبتنی بر آر.ان.ا ی ساکن جهان آر.ان.ا را به رمز در می آوردند ،فقط زمانی ژن واقعی شدند که ظرفیت رمزگذاری و سازوکار
ترجمۀ همراه آن ونیز دستگاهی برای ساخت پروتئین ها را به کار بردند .نتیجتا ً ،ممکن است مایل باشیم که جهان آر.ان.ا را به
دوران اولیۀ غیر ژنتیک و دوران انتقالی بعدی ژنتیک تقسیم کنیم که ،در طی آن ،سوخت و ساز مخلوقات آر.ان.ا شروع به
آمیختن عناصر پروتئین رمزدار کرد .و اگر بخواهیم دقیق تر بیان کنیم باید آنرا جهان آر.ان.ا  /پروتئین بنامیم.
ممکن است بخواهیم با کنار گذاشتن نیاز به نسخه برداری قالبی ،یا شیمیایی بودن ژنها در طبیعت ،تعریف خود از ژن
را عمومی تر کنیم .ولی اگر ژنهای مبتنی بر دی.ان.ا ،پایه های اطالعاتی حیات معاصر و نیز بخش عمده ای از حیات کهن را
فراهم کرده باشند ،به نظر منطقی می رسد که تعریف خود از ژن را ،به نحوی که در باال توضیح دادم ،به روشی متمایل به
دی.ان.ا محدود کنیم .این رویکرد ،همچنین به ما کمک خواهد کرد که تفاوت بین ژن های کالسیک دی.ان.ا و آر.ان.ا را که بیش
از سه میلیارد سال صنعت معیار برای ساخت حیات در تاریخ بوده اند ،و عناصراطالعاتی فرضی غیر کالسیک تکثیر یابنده ای
را برجسته کنیم ،که گرچه تقریبا عملکردی مشابه نمونه های ژن دی.ان.ا و آر.ان.ا دارند ولی احتماالً به روش های بسیار
متفاوتی ساخته شده اند.
اینک تعریفی ابتدایی از ژن را مورد مالحظه قرار می دهیم که مناسب نیاز های فعلی ما است .با فرموله کردن این
تعریف ،برای فضایی فرضی که آن را فضای همه ژن های ممکن می نامیم ،مرز ترسیم می کنیم و آن را محدوده می کنیم.
هر یک از اقالم این فضا باید معیارهای شمولی را که در باال لحاظ کردیم ارضا کند .برطبق این تعریف می توانیم به درستی
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تصمیم بگیریم که ،موجودات اولیۀ آر.ان.ا ی فاقد سوخت و ساز سمبلیک رمزگذاری شده را ،از این مقوله خارج کنیم و فقط
آنهایی را ژن به حساب بیاوریم که اطالعات زنجیره های آر.ان.ا را به زنجیره های پروتئین ترجمه می کنند.
اکنون مایل به اظهار این مطلب هستم که ،اولین موجودات زنده ،یعنی وحشی های مولکولی فرضی ،که بنیان های
اطالعاتی حیات مدرن را بر پا کردند ،ممکن است از سازه هایی اطالعاتی با ماهیت غیر دیجیتال ساخته شده باشند ،ومانند اولین
موجودات آر.ان.ا ،اطالعات خود را به طور سمبلیک رمزگذاری نمی کردند .تخطی از این دو معیار شمول مهم و حیاتی ،چنین
عناصری را از مجموعۀ ممتاز "باشگاه ژن " کنار می گذارد .در این صورت نتیجه می گیریم که اولین موجودات زنده نمی
توانسته اند از ژن ساخته شوند .در نهایت ،جستجوی کفش در فضای همه دوچرخه های ممکن کاری بی فایده است .به جای

این کار بهتر است که فضا یا باغ وحش مناسب خود آن را جستجو کنیم ،که میتوان آن را دنیای فاقد ژن یا باغ وحش فاقد
ژن بنامیم .با توجه به این که در تعریف خود از ژن  ،معیار دیجیتال را مستثنی کردیم ،ارزش دارد که معنی عبارات دیجیتال و
غیر دیجیتال را با تفصیل بیشتر بررسی کنیم.
شاید بهترین راه برای فهم کلمه دیجیتال این باشد که نقیض ( آنتی تز) آن را مورد مالحظه قرار دهیم .یعنی ماشینی که
با استفاده از روش آنالوگ ،اطالعات را به دست می آورد ،ذخیره می کند و انتقال می دهد .مثال خوبی برای این دستگاه،
گرامافون 10های بوقی قدیمی و صفحاتی است که توسط آن پخش می شدند.
انریکو کاروزو 11ی خواننده در  1383در ناپل متولد شد و پانزدهمین فرزند خانواده ای بود که  20فرزند داشتند .او
از بزرگترین خوانندگان تنوری بود که تا به حال زیسته اند .می گویند هنگام تماشای اولین اجرای اصلی او د رنقش رودولفو در
اپرای البوهم ،پوچینی آهنگساز که نمایش را برگزار می کرد ،ازپشت پیانو بیرون پرید و فریاد زد "،چه کسی تو را برای من
فرستاد ؟ خدا ؟ " اجرای کاروزو دنیای اپرا را نورانی کرد .خوشبختانه ،البته از نظر ما ،آنها با اختراع گرامافون همزمان شدند.
کاروزو ،قبل از فوت نا بهنگامش در  49سالگی ،بیش از  210عنوان صفحه ضبط کرده بود.
اختراع صفحه گرامافون توسط امیل برلینر

12

این امکان را فراهم کرد که رویدادهای موسیقی برای آیندگان ضبط

شوند .درحقیقت اگر کسی گرامافون بوقی داشته باشد ،هنوز هم می تواند صدای جادویی کاروزو را ،که تا ابد جاودان شده است،
درون شیارهای پیچیدۀ نقش بسته در بخش های مدور صفحات پالستیکی سیاه بازسازی کند .گرامافون بوقی و صفحات قابل
پخش کاروزو ،درمقام سفرایی از خود این خوانندۀ تنور برجسته هستند .دستگاه ،با تقلید کاروزو ،جنبه های مشخصی از شبح
او را به اتاق پذیرایی ما می آورد .ولی اینک اجازه دهید فرض کنیم که شانس آنرا داریم که یک گرامافون بوقی قدیمی پیدا کنیم.
وقتی به منزل می رسیم صفحه ای خاک آلود از کاروزو را از جلدش بیرون می آوریم ،دستگاه را به چرخش در می آوریم تا
بخواند.همین طور که در صندلی راحتی دراز می کشیم و آرام می گیریم ،هوا برای مدت  4دقیقه و نیم با ویژگی های فراموش
ناشدنی صدای کاروزو پر می شود.
اولین دستگاه سخنگوی قادر به ضبط و تولید دوبارۀ صدا درسال  1388توسط توماس ادیسون اختراع شد .در
دستگاه ادیسون ،ارتعاشات هوا که مبنای احساس صدا هستند به شکل فرورفتگی هایی نمایش داده می شوند که با سوزنی
متصل به پرده ای مرتعش ،سطح ورق قلعی را که دور یک استوانۀ چرخان پیچیده شده ،خراش می دهد .اطالعات متغیر و
پیوستۀ صوت ،که توسط تغییرات مشابه در عمق فرورفتگی ها به رمز در می آید ،با طرحی مارپیچی در سطح ورق قلع رسم
می شوند .فناوری گرامافون امیل برلینر که تا انتهای قرن 19توسط دستگاه سخنگوی ادیسون جایگزین شد ،استوانۀ قلع
چرخان را با یک صفحه صاف از جنس روی که با الیه ای از موم پوشیده شده بود ،جایگزین کرد .فرآیندی که توسط آن
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اطالعات مربوط به اجراهای تاریخی کاروزو ،روی یک صفحه گرامافون در زمان منجمد و جاودانی شد را می توان به روش
زیر درک کرد.
کاروزوی خواننده ،نزدیک بوق یک دستگاه ضبط کنندۀ مخروط شکل می ایستاد که ،این دستگاه ارتعاشات هوای
ایجاد شده توسط تارهای صوتی مرتعش خواننده را جمع آوری و در دیافراگمی واقع در نوک بوق ،متمرکز می کرد .دیافراگم،
همساز با اختالالت هوا ،با رفتاری که منعکس کنندۀ دامنه و فرکانس صوت داخل شونده بود ،ارتعاش می کرد .سوزن تیز
متصل به دیافراگم ،این ارتعاشات را به شیار مارپیچی موجداری تبدیل می کرد و آنها را بر پوشش مومی صفحۀ روی ،حک می
کرد .قبل از سال  ،1900اطالعات مربوط به صوت ،درعمق شیارها به رمز در می آمد ،و پس از آن ،به شکل مسیرهای کج
ومعوج عرضی در شیارهایی باعمق ثابت حک می شد .بعد از پایان ضبط ،صفحه منقش در حمام اسید فرو برده می شد .اسید
فقط در نقاطی که سوزن الیۀ محافظ مومی صفحه را زدوده بود فرو می رفت .این نسخه اصلی صفحۀ حکاکی شده با اسید،
تاریخچه و سابقه ای دائمی و ماندنی از اطالعات صوتی تولید شده در هنگام اجرای اثر بود.
صفحه اصلی "مثبت " برای ساختن یک قالب مسی "منفی " که دستگاه قالب زنی یا چاپ نام داشت ،استفاده می شد.
در این دستگاه ،شیارهای صفحۀ "مثبت" از جنس روی ،دقیقا با برآمدگی منحنی های پیوستۀ متناظر نمایش داده می شدند.
سپس این قالب در یک پرس قالب گیری پالستیک ،برای تولید انبوه صفحه های پالستیکی تقریبا ً یکسان "مثبت " ،استفاده می
شد (که فرزند قالب اصلی بودند).اگربیش از صد نسخۀ فرزند مورد نیاز بود ،از دستگاه چاپ برای ساختن یک صفحه " مثبت "
مسی استفاده می شد که به آن نسخه مادر می گفتند .از این نسخه برای ساختن نسل دوم دستگاه های چاپ استفاده می شد که
برای تولید صفحه های پالستیکی به کار می رفتند .به این طریق ،هزاران نسخه از صفحه اصلی روی ،می توانست بدون این
که کیفیت اطالعات درصفحه های فرزند ،افت زیادی داشته باشد ،ساخته شود ،چون هر دستگاه چاپی که عالئمی از خرابی نشان
می داد ،فورا جایگزین می شد.
سوزن الماس یا یاقوت کبود روی یک دستگاه گرامافون ،قادر است به طور مکانیکی به حافظۀ صوتی حک شده در
شیار مارپیچی سطح صفحه گرامافون دست پیدا کند وطرحهای ارتعاش صوتی حاضر در زمان ضبط صدا را بازسازی کند .این
کار با ترجمۀ اطالعات داخل خطوط شیارها ،به ارتعاشات مکانیکی سوزن ،حاصل می شود .این ارتعاشاتات بعداً به ارتعاشات
دیافراگم گرامافون ترجمه می شوند که آن نیز به نوبۀ خود ارتعاشاتی در هوای پیرامون به وجود می آورد .سپس این ارتعاشات
دوباره توسط بوق یا شیپور تقویت می شوند .در دستگاه های گرامافون الکتریکی ،سوزن به مغناطیسی متصل است که با سیم
پیچ احاطه شده است .تکان های سوزن در شیارهای مارپیچ ،در مغناطیس تکان تولید می کند که آن هم جریان متناظری را در
سیم پیچ ها القاء می کند.
شایان توجه است که برای بازسازی جنبه هایی از اطالعات شنیداری حاضر در زمان ضبط  ،گرامافون های کوکی

وهمتایان الکتریکی آنها ناقص عمل می کنند ،ولی با این وجود ،برای سفری در زمان ،درون فضای فرضی فضای همۀ
اطالعات صوتی ممکن یا فضای صوت ،این دستگاه ها موتورهای قابل قبولی هستند .اگر می توانستیم اطالعات شنیداری
حاضر در زمان اجرای یک قطعۀ موسیقی را بگیریم و عینا ً بازسازی کنیم ،در این صورت واقعا ً شنونده احسس می کرد که در
زمان و در بعد صوت در حال سفر است .این تجربه ،ممکن است حالت غیر معمول ولی درعین حال قابل قبولی از سفر در زمان
را ارائه بدهد ،چون فضای صوت خارج از زمان قرار دارد .زمان در این مفهوم فقط چوب ذرعی است که می تواند تحقق فضای
صوت را بسنجد ،یا مانند میخی است که رویدادهای تاریخی مجاز می توانند روی آن آویزان شوند؛درست مانند کاله هایی که در
یک رختکن عظیم در چند ردیف روی هم چیده شده اند.
سفر در فضای صوت ،با تولید اطالعاتی شنیداری که به اندازۀ کافی پیچیده اند تا بتوانند نواحی مختلف فضای صوت
را تقلید کنند ،حاصل می شود .این تقلید را نمی توان با دقت بی نهایت انجام داد ،ولی این مسئله مهم نیست ،چون ،اگرساختمان
اطالعات مورد نظر و تقلیدی که از آن می شود ،ازهم غیر قابل تشخیص باشند ،می توانند در بسیاری از موارد یکسان در نظر
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گرفته شوند .اما ،مهم این است که درجۀ وضوح رونوشت بیشتر از وضوح دستگاهی است که برای نمایش اطالعات ان به کار
می رود .سلولهای مو در گوش انسان به اصواتی با فرکانس بین  20و  20،000هرتز حساس است .گرچه ارتعاشات تارهای
صوتی کاروزو ممکن است صدایی با فرکانس بیشتر از  20،000هرتز تولید کند ،ولی برای گوش انسان قابل شنیدن نیست .اما
ممکن است گوش گربه یا سگی را که در حال عبوراست ،بیازارد .بنابراین در حالی که توصیف کامل اطالعات شنیداری ممکن
است نیازمند شمول فرکانس های ماورای صوت ( باالی  20،000هرتز ) و مادون صوت ( زیر  10هرتز ) باشد ،ولی این
وجوه صوت ،در تجربۀ شنیداری انسان نمی گنجد و بنابراین می توانند حذف شوند و توصیفی فشرده به وجود آورند.
چون فضای صوت فضایی فرضی و نامتناهی است و شامل توصیفاتی از همه رویدادهای شنیداری ممکن از گذشته،

حال و آینده است ،مانند صندوق گنجی حاوی بدایع و نوادر است .برای مثال ،در قسمتی از این فضا که برچسب فضای تاریخی
صوت را دارد ،ممکن است صدای ژولیوس سزار جوان را بیابیم که زمانی در کنار ساحل رود تیبر می دوید و شادمانه آواز می
خواند .همچنین می توانیم صحبت های محرمانه بین دسیسه چین های توطئه باروت را استراق سمع کنیم ،یا به طور تصادفی
فریاد یک دودو را بشنویم ،یا طعمه ای صوتی در روی دیوار پناهگاه هیتلر باشیم .همین طورمی توانیم با نوعی از نواحی
مواجه شویم که " مجموعه کامل اصوات ممکنی را که هرگز اتفاق نیفتاده است " دربر می گیرد.این مکان می تواند
مکالمه هایی را که همیشه آرزو داشتیم انجام شود ،آوازهایی را که هرگز خوانده نشد و خنده های سرداده نشده را بیابیم.
ولی این اصوات با معنی جزیره مانند ،ستاره هایی هستند که در دریایی از اصوات ناهنجار و گوشخراش چشمک می
زنند .حتی برای یافتن یک آوای بامعنی سلیس ،باید از پهنه های گسترده ای از اصوات ناخوشایند عبور کنیم .البته تعریف نوفه
و همهمه ،بستگی به تفکر شخص دارد و اصوات ناخوشایند امروز ،ممکن است فردا موسیقی خوش آهنگی به نظر بیاید .ما
باید سفرهایی را برای جستجو در فضای صوت سازمان بدهیم که اطالعات مجموعه کامل اجراهای کاروزو را بازیابی کند.
ماجراجویان فرهیخته تر نیز ممکن است در جستجوی جلسات تمرین کاروزو باشند ،یا این که "فضای همه اجراهای ممکن
کاروزو " را به دنبال مواردی که در تاریخ تحقق نیافته اند جستجو کنند .اماچون فضای جستجو بینهایت بزرگ است و لزوما
همبسته نیست ،این کار شبیه جستجوی یک مولکول آب در اقیانوسی بیکران است .بنابراین چنین جستجوهایی قابل قبول اند
ولی در عین حال ،تا وقتی که الگوریتم های مناسب جهت جستجوساخته شود ،قابل اجرا نیستند.
اختراع اولین آمپلی فایر (تقویت کننده) لوله خالء درست قبل از جنگ جهانی اول ،انتقال از دوران ضبط صوت با
روش آکوستیک ( آوایی ) را ،به روش ضبط الکترونیک میسر کرد .درطول زمان ،گرامافونهای اولیۀ اکوستیک با دستگاه های
الکتریکی که دقت فزاینده ای داشتند جایگزین شدند .بسیاری از انگیزه های اولیه برای نوآوری تکنولوژیک در دستگاه
گرامافون ،ناشی از رقابت با برنامه های عمومی پخش شده از رادیو در  1919بود.در سیستم جدید ضبط ،میکروفون برای
ترجمۀ صوت به نوسانات ولتاژی که متناسب با فرکانس و دامنه صوت ورودی بود ،استفاده می شد .سپس این نوسانات به
آمپلی فایر خورانده می شدند.
ارائۀ بلندگوهای دینامیک در  ،192نیاز به بوق های کم بازده و بی قواره را از بین برد ،چون موتورهای
الکتریکی دیگر نیاز به کوک کردن نداشتند .در  19 3شرکت صفحه کلمبیا اولین صفحه های  88دور را ارائه کرد (  .)LPاین
صفحات از وینیل ساخته شده بودند و به جای سرعت استاندارد  83دور در دقیقه ( ،)rpmباسرعت  88/8دور در دقیقه پخش
می کردند .ریزشیارهای ظریفی در سطح صفحه تراشیده شده بودند که امکان ذخیرۀ اطالعات بیشتری را درهر واحد از فضای
دیسک فراهم می آورد و اجازه می داد که زمان هر قطعه موسیقی از مقدار استاندارد

دقیقه و نیم ،به حدود سی دقیقه در هر

طرف صفحه برسد .اولین سیستم های تجاری قابل دسترسی استریوفونیک در  19 3ارائه شدند .در دهه های  19 0و 19 0
نسل جدیدی از مشتاقان دستگاههای گیرنده عالی و خوش صدا (  )hi-fiظهور کردند .این افراد پا را از حد فراتر می گذاشتند تا
اصوات را به طور کامل بازسازی کنند .روش آنها عبارت بود از وررفتن با اجزاء الکترونیک و ترکیب و تطبیق دادن گردونه
گرامافون ،آمپلی فایر و بلندگوها برای این که بهترین صدای ممکن را تولید کنند.
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گرچه معدود گرامافون باقیمانده ،دستخوش تغییرات عمده ای نسبت به اولین روزهای ساخت دستگاههای کوکی شده
اند ،ولی منطق آنالوگی که اساس کار آنهاست همان جور باقی مانده است .فرآیندهای آنالوگ ذخیره اطالعات ،استفاده و انتقال
آنها ،سابقۀ فیزیکی دائمی یا نمایشی از اطالعات مورد نظر ایجاد می کند که کامالً شبیه و قابل قیاس با ساختمان اطالعاتی آن
است .اطالعات اندوخته در این شکل نمایش فیزیکی ،با عملی مکانیکی بازیابی می شود .هرچه تناظر بین نمایش آنالوگ مورد
نظر و خود اطالعات بیشتر باشد ،و هر چه دستگاه کارآمدتر باشد ،کیفیت صدای بازتولید شده بهتر است .در ضبط آنالوگ ایده
آل ،نمایش فیزیکی اطالعات منتشر شده از منبع صدا ،رونوشت دقیقی ازهمان اطالعات خواهد بود .یک دستگاه کامل آنالوگ،
به همۀ نوسانات امواج صدا در یک اجرا  ،که به فواصل زمانی نامحدودی تقسیم شده حساس است .در یک دستگاه کامل
الکتریکی ،این مقدارهای بی نهایت دقیق که در فواصل بینهایت کوچک زمان تغییر می کنند ،می توانند به مجموعه ای از
ولتاژهای بی نهایت کوچک ترجمه شوند .سپس مقدار بینهایت دقیق یک ولتاژ نوسانی درسیم خروجی میکروفون ،در هر لحظۀ
بینهایت کوچک ،به مقدار فیزیکی بی نهایت متغیری ترجمه می شود .در یک صفحه گرامافون ،این مقدار فیزیکی کوچک می
تواند عمق یا عرض شیار حک شده روی صفحۀ مادر است .در یک ماده ایده آل ،برای این که تفاوت های بینهایت کوچک میان
مقادیر عددی ولتاژها ،عینا ً به تغییرات بی نهایت کوچک متناظر در شیارهای حک شوندۀ صفحه مادر منعکس شوند ،عمق و
عرض شیارها بی نهایت متغیر خواهند بود .در این صورت ،سوزن یک گرامافون ایده آل باید نسبت به مجموعه نامتناهی اندازه
های عرض و عمق شیار ها درهر نقطه ،بی نهایت حساس باشد.
هرگونه ضبط صدا توسط یک دستگاه ایده آل آنالوگ ،یک کانال ارتباطی تقریبا کامل بین آوازخوان و شنونده فراهم
می کند .ولی حتی یک کانال ارتباطی ایده آل می تواند فقط خیال و تصوری قابل قبول از یک اجرای تاریخی باشد .دالیل زیادی
برای این مسئله موجود است ،که شامل این حقیقت نیز می شود که میکروفون ها ،برعکس گوش انسان ،گزینشی نمی شنوند و
هم به صدای موردنظر و هم به همهمه های پیرامون آن حساسند .از این گذشته ،بلندگوهای به کار رفته برای بازسازی صدای
ضبط شده  ،به درون فضای اکوستیکی که کامالً محصور تر از منبع اصلی صداست ،پراکنده می شوند.
صفحات گرامافون صدا و جذابیت خاص خود را دارند .صفحه تازه چاپ شده ای که با تکنولوژی جدید پخش شود
ممکن است صدا را با دقتی بیشتر از همۀ دستگاه دیگر بازسازی کند .روش های آنالوگ ذخیره ،بازتولید و تکثیر اطالعات
محدودیت های مشخصی دارند و آرزوی یک کانال ارتباطی آنالوگ کامل برای همۀ اهداف عملی ،قابل تحقق نیست .این
محدودیت ها هم از طبیعت مکانیکی دستگاه آنالوگ سرچشمه می گیرد و هم از روشی که این دستگاهها سعی می کنند اطالعات
مورد نظر را با جزئیات نامحدود توصیف کنند .خوب است که برخی از این محدودیت ها را بررسی کنیم تا بعدا بتوانیم سیستم
های بیولوژیک بدون ژن آنالوگ را با همتایان دیجیتال ژنتیک کنونی شان مقایسه کنیم.
سیستم های آنالوگ ،متغیرهای فیزیکی مانند ولتاژ یا شکل یک شیار را برای نمایش اطالعات به کار می برند .در این
سیستم ها ،الزم است که فرآیندی مکانیکی بین اطالعات و نمایش فیزیکی آن میانجیگری کند .فرآیندهای مکانیکی مطلقا ً ناقص
هستند .احتمال دارد که درکانال ارتباطی بین منبع و گیرندۀ اطالعات ،همهمه( نویز) وارد شود و یا این که اطالعات سیگنال
تحریف شود .و این مسئله به درستی و دقت فرآیند حصول ،ذخیره و بازتولید اطالعات در این دستگاهها آسیب می رساند .ریشۀ
این نوفه (نویز) و تحریف را می توان با بررسی فرآیندهای تولید کنندۀ کانال های مخابرۀ اطالعات درک کرد.
در فناوری گرامافون ،اطالعات صدا توسط فرآیندی مکانیکی به نمایشی فیزیکی ترجمه می شود .دقت این نمایش هم
با کارآمدی عمل ترجمه و هم با رسانۀ ذخیره کننده محدود می شود .گرچه اصوالً همه مقادیر را می توان نمایش داد ولی درعمل
سوزن ضبط کننده ،دقت محدودی دارد و نمی تواند مقادیری را که تفاوت بسیار کمی از هم دارند ،تمیزدهد .قابلیت انعطاف صفۀه
مادر نیز دقت فرآیند را محدود می کند .به این ترتیب ،هم ابزار ترجمه و هم وسیۀ ذخیره سازی ،درعدم نمایش ایده آل اختالفات
جزئی موجود بین اجزاء اطالعات ،مقصرند.
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در بسیاری از نقاط دیگر سیستم هم ،نوفه و کم دقتی می تواند وارد می شود؛ در یک دستگاه بی عیب و نقص
مکانیسم موتوری که صفحه را می گرداند ،باید بدون صدا و بدون ارتعاش باشد و با سرعت ثابتی حرکت کند؛ بازویی که سوزن
را نگهداشته است باید کامالً متعادل و متوازن باشد تا حرکت سوزن بدون اصطکاک صورت گیرد و فقط از شکل شیار تاثیر
پذیرد؛ گذشته از این ،بازو باید تحت تاثیر لرزش های سوزن قرار نگیرد و برای جبران تمایل سوزن به سر خوردن و با توجه
به این مسئله تنظیم شود که سوزن ،کنارۀ داخلی شیار را بیشتر فشار می دهد تا کناره خارجی آن .همچنین ،عوامل بسیار
دیگری نیز مانند نیروی اینرسی (لختی ) ،که نتیجۀ باال و پایین رفتن های بازو است ،نیز نیاز به توجه دارد .هم چنین،
دستگاهها در اثر استفاده زیاد ،تمایل به خرابی و پایین آوردن راندمان خود دارند.این نوع عوامل همچنین به دقت اطالعاتی که
در دستگاههای آنالوگ به دست می آید ،ذخیره و مجددا تولید می شود آسیب می رسانند.
در سیستم های آنالوگ ،نوفه و کاهش دقت نتایج عمیقی در دقت و درستی تکثیر اطالعات آنها دارد .به مرور زمان،
اطالعاتی که در آنها جریان دارد ،اضمحالل می یابد تا جایی که سیگنال از نوفۀ زمینه غیرقابل تشخیص می شود .ماهیت ناقص
تکثیر اطالعات در این سیستم ها ،تعداد نسل هایی را که اطالعات می تواند در طول آنها به درستی انتقال یابد ،محدود می کند.
تکثیر اطالعات در سیستم های آنالوگ ،شبیه فتوکپی گرفتن از عکس است و بعد ،گرفتن فتوکپی از فتوکپی اول و متعاقبا فتوکپی
های پی درپی از فتوکپی ها .بعد از چند نسل ،اطالعات ساختار مادر چنان دچار تغییر می شود که دیگر قابل شناسایی نیست .در
مورد صفحه های گرامافون ،طبیعت ناقص و غیر مستقیم فرآیند تکثیر اطالعات صفحۀ مادر ،به این معنی است که حتی نسخه
های فرزند جدیدی که به خوبی چاپ شده اند نیز ،هیچوقت رونوشت های دقیق و کاملی از صفحه مادر نیستند .شبیه سازی کامل
آنالوگ ،در حقیقت از نظر اصولی نیز انجام پذیر نیست ،چون برای داشتن کپی دقیقی از مادر ،شبیه سازی باید از دقتی بی
نهایت برخوردار باشد.
صفحه های پالستیکی خود نمی توانند به عنوان قالبی برای تولید فرزندان استفاده شوند.اگر قالب پالستیکی مثبت
برای بازتولید استفاده شود ،اولین نسل فرزندان کامالً با نسخه اصلی متفاوت خواهند بود .تنها راه ساختن فرزندان دقیق ،این
است که نسخه هایی با استفاده از مدل اصلی چاپ کنیم .گرچه اولین نسل نسخه های قالب اصلی ممکن است نسخه های دقیقی
باشند ،ولی بعد از دو ،سه و یا چندین نسل قالب گیری ،حتی مدل اصلی نیز ممکن است فرسوده و ساییده شود و اطالعات آن
تحلیل برود .اگر مدل اصلی مثبت خراب یا گم شود ،هیج ساختار مرجعی وجود ندارد که اطالعات منحط شدۀ قالب اصلی را بتوان
با آن مقایسه کرد .اگر (برای مثال ) صفحات کاروزو بعد از تولید چند هزار صفحه از مد می افتاد ،این مسئله ممکن بود مهم
نباشد؛ ولی اگر کاروزو هزاران سال مد می بود ،صفحاتش سرانجام به شکلی غیر قابل شناسایی از ریخت می افتاد.همچنین اگر
این اطالعات مفقود می شد قابل بازیابی نبود .مشکل بازتولید در طول نسل ها را تا اندازه ای می توان از طریق تولید تعداد
زیادی از نسخه های فلزی مادر حل کرد ،ولی همیشه محدودیت های اقتصادی و فضایی که برای ذخیره سازی الزم است  ،مانع
این کار می شوند.
اطالعات اندوخته در محیط های آنالوگ ،به خاطر ماهیت نمایش فیزیکی خود ،به راحتی آسیب می بینند ،یا گم می
شوند و به این ترتیب در طول زمان ناپایدارند .مستقل از این که اطالعات کپی بشوند یا نه ،بازتولید متوالی کیفیت پست تری
خواهد داشت ،چون هستۀ اطالعات اصلی تحلیل می رود .اگرسعی کنید صفحه ای را که به سختی خراش داده شده است یا در
لفافی پیچیده شده است پخش کنید ،متوجه این مسئله می شوید .در سیستم های آنالوگ به خاطر طبیعت پیوستۀ اطالعات ،آشکار
کردن آسیب وارده به آنها و اصالح شان کارسختی است.از این رو ،دقت اطالعات سیستم های آنالوگ به راحتی با استفاده از
ابزارهای تصحیح خطا ،حفظ نمی شود .استهالک موجب تغییرات تصاعدی در نمایش اطالعات می شود که منجر به تباهی
فزایندۀ آن می شود .چون در جریان تباهی ،این نوع اطالعات می توانند به بی نهایت مقدار مختلف تبدیل شوند ،آشکارسازی و
تصحیح خطا بسیار مشکل است .به این دلیل ،اطالعات اندوخته در سیستم های آنالوگ مستعد آسیب های جبران ناپذیرهستند.
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ناپایداری ذاتی اطالعات آنالوگ ،دستگاههای آنالوگ را وسیله ای غیر قابل اتکاء برای ذخیره اطالعات می کند.
اطالعاتی که به این روش ذخیره می شوند ،ظرفیت بسیار کمی برای تحول و تکامل دارند .خطاها در زمینه ای پایدار وارد نمی
شوند ،چون هر بخش اطالعات ممکن است در هر لحظه تغییر کند.از این گذشته ،نرخ اعمال تغییرات در اطالعات ،نمی تواند
توسط سازوکارهای تصحیح خطا ،تنظیم یا تعدیل شود.از این رو ،سیستم های آنالوگ مستعد خطاهای فاجعه آمیزی هستند که
نرخ تغییراتی که در آنها رخ می دهد ،بیشتر از نرخ جهش های مطلوب قابل گزینش است.در نتیجه ،اطالعات تحلیل می رود و
اطالعات اصلی سیستم هم نابود می شود .به عالوه ،روش های ذخیره اطالعات آنالوگ فشرده نیستند و بنابراین غیر اقتصادی
اند .حتی مقادیر نسبتا کوچک از اطالعات ،به فضای ذخیرۀ بزرگی نیاز دارند .ظرفیت محدود سیستم های آنالوگ برای ذخیرۀ
اطالعات ،نتیجۀ ماهیت مکانیکی آنها است.
اطالعات اندوخته در سیستم های آنالوگ انعطاف پذیری کمی دارند.اطالعات اندوخته در نوعی از نمایش آنالوگ ،به
راحتی توسط دستگاه دیگری که اطالعات را در مادۀ فیزیکی متفاوتی ذخیره می کند قابل دست یابی نیست .نتیجتا اطالعات در
دستگاههای آنالوگ ،ارزی اختصاصی است که به زبان اختصاصی آنالوگ ذخیره شده است .بنابراین دستگاه های آنالوگ نوعی
خاص قادر نیستند که با سایر دستگاهها ی نوع دیگر ارتباط برقرار کنند .اطالعات و محیط هایی که اطالعات در آنها نمایش
داده می شود از هم مجزا نیستند .از این گذشته ،ماهیت فرآیندی که اطالعات آنالوگ را نمایش می دهد ،مقدار اصالحاتی را که
می تواند در آن صورت بگیرد ،محدود می کند.
این نکته بار دیگر می تواند با استفاده از گرامافون نشان داده شود .اطالعات اندوخته در یک صفحه نمی تواند بدون
یک دستگاه گرامافون استخراج شود .از این رو ،نمایش صوتی که در شیارهای صفحه به رمز در آمده است ،زبان خاصی را
تشکیل می دهد که برای سایر دستگاهها قابل درک نیست .نتیجتا ،قابلیت تولید صدا که در چین و چروک های سطح صفحه به
رمز در آمده است ،نمی تواند توسط دستگاههای دیگر انجام پذیرد .در حقیقت بدون دستگاه گرامافونی که زبان مواج شیارهای
پالستیکی یا وینیل را به صوت ترجمه کند ،صفحه موسیقی چیز بی فایده ای می بود .به این ترتیب ،اطالعات اندوخته در یک
صفحه به رابطۀ همزیستانه اش با دستگاه گرامافونی که آن را پخش می کند قفل شده است .مثالً ،زبان شیار پالستیکی یک
صفحه ،با زبان نوار مغناطیسی یک ضبط صوت ناسازگار است.
نسخه اصلی یک صفحه گرامافون می تواند تکثیر شود ولی نمی تواند ویرایش شود .محتوای اطالعات اندوخته در
شیارها ثابت و تغییر ناپذیراست ،گرچه ناگزیر در اثر خواندن و استهالک خراب می شود .صفحات تکی ممکن است کیفیت شان
در اثر ناهمسانی های موجود در فرآیند ساخت متفاوت باشد ،ولی همۀ نسخه های تولید شده در یک نسل ،ضرورتا یکسان
هستند .چنین نیست که همه نمایش های آنالوگ اینقدر غیر قابل انعطاف باشند .برای نمونه ،نوار مغناطیسی را می توان برید و
وصله کرد.اما ،دقت این چنین روال ها ،توسط طبیعت مکانیکی فرآیندهایی که برای این کار استفاده می شوند ،محدود می شود.
دستگاههای آنالوگ مخصوص ضبط و بازتولید صوت ،مانند گرامافون های بوقی ،گرامافونهای با کیفیت و خوش
صدا ،ضبط صوت های ریل و ضبط صوت های کاست ،اکنون توسط دیسک های فشردۀ دیجیتال ،مینی دیسک ها و دستگاههای
نوار شنیداری دیجیتال ( ) DAT
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از دورخارج شده اند .این دستگاههای جدید دیجیتال اطالعات صوتی را به روش کامالً

متفاوتی نسبت به همتایان آنالوگ شان ذخیره می کنند و برای این کار خود را از محدودیت های پردازش آنالوگ اطالعات آزاد
می کنند .برعکس دستگاههای آنالوگ که صوت در حال ضبط را به شکل فیزیکی نمایش می دهند ،دستگاههای دیجیتال این کار
را نمی کنند .درعوض ،ولتاژ پیوسته در حال نوسان میکروفون که مشابه با اطالعات امواج صوت است در فواصل مجزا نمونه
برداری می شود .مقدار ولتاژ در هر لحظۀ خاص ،به مقداری عددی تبدیل می شود که به صورت عددی باینری (دودویی) به
رمز در می آید .درزبان باینری هر عدد با یک سری صفر یک و نمایش داده می شود .دستگاههای صوتی دیجیتال جدید از
کلمات باینری استفاده می کنند که ترکیباتی حداکثر  11تایی از صفر و یک ها هستند و قادرند هر مقدار عددی بین صفر تا
Digital Audio Tape 13
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 11،181را نمایش دهند .به این ترتیب ،مقادیر ولتاژهای متغیر در طول زمان ،مانند پالس هایی ازعکس های لحظه ای که از
اطالعات گرفته می شود ،نمایش داده می شوند .این ولتاژها به صورت کلمات باینری به رمز در می آیند .پالس های کلمات
باینری به جای این که کپی صوت مورد نظر باشند ،مجموعه ای دستورالعمل مجرد برای بازسازی اطالعات صوت مورد نظر می
باشند .در نمونه برداری گزینشی از اطالعات امواج صوتی مورد نظر ،دستگاه دیجیتال بخشی از اطالعات قابل دسترسی را می
ستاند .باوجود این ،تا وقتی که نرخ نمونه برداری معادل یا بیشتر از باالترین فرکانس صوت مورد نظر باشد،می توان از عکس
های لحظه ای دیجیتال برای بازسازی آن استفاده نمود .در حالی که گرامافون اطالعات صوت را با استفاده از تعداد نامحدودی
از مقادیر نمایش می دهد ،پخش کنند های دیسک های فشرده و دستگاههای ( ،)DATنمایش اطالعات را با استفاده از مجموعۀ
کوچکی از مقادیر متناهی انجام می دهند .برعکس شیارهای پیوستۀ یک صفحه ،دنبالۀ عالئم صفر و یک که اطالعات را به
روش دیجیتال به رمز درمی آورند مجزا و منفصل است .عالئم می توانند یا حاضر باشند یا غایب ،ولی نمی توانند مقادیری مابین
این دو را بپذیرند.
تکه های مجزای اطالعات دیجیتال می توانند برای توصیف همه چیز استفاده شوند .زبان انگلیسی یک مثال خوب
برای فرآیند دیجیتال کسب ،ذخیره و انتقال اطالعات است .منبع محدودی که شامل  21حرف دیجیتال الفبای انگلیسی است می
تواند به روشهای بینهایت متعددی مرتب شود ،تا کتابخانه همه کتابهای ممکن را ایجاد کند ،که خوزه لویی بورخس

1

نویسنده آن را " کتابخانه بابل  "1نامیده است.در حقیقت به نظر می رسد که هرگز نیازی نیست که دوباره کتابی بنویسیم،
چون همه کتابهای ممکن هم اکنون از نقطه نظر ریاضی به صورت مجازی ،وجود دارد .اگر می خواستیم برنامه ای بنویسیم که
همه ترکیبات ممکن  21حرف الفبای انگلیسی را تولید کند و بین رشته های حروف نیز فواصلی با هر طول ممکن بگذارد و
همۀ ترکیبات ممکن از عالمات نقطه گذاری را هم در بر گیرد ،و بعد همۀ این کتاب ها را با چاپگر لیزری در خانه چاپ می
کردیم ،ممکن بود که بخشی از کتابخانه بابل را تولید کنیم .در روی زمین ،فضای کافی حتی برای جای دادن کسری از این
کتابخانه و یا زمان و مولکول کافی برای ساختن آن وجود نداشت ،ولی این نکته خارج از بحث ماست.
می توانیم به کتابخانه بابل مانند یک اثر مصنوعی ریاضی نگاه کنیم  .گرچه غالب اشکال ریاضی بالقوه آن ممکن
است هرگز واقعیت نیابند ،ولی به نظر می رسد که این کتابخانه واقعا وجود دارد .از این رو ،این فضای ریاضی جایی دیدنی ولی
نامرئی است که در خارج وجود دارد و مانند غالب جاهای دیدنی معروف مانند "کولوزیوم  "1یا "آبشار ویکتوریا " واقعی
است.اگر شخصی به ریاضیات افالطونی عقیده داشته باشد ،دراین صورت کتابخانه بابل مکانی است که او واقعا می تواند از آن
دیدن کند .چنانچه زمانی ،مقدار قابل توجهی از کتابخانه بابل چاپ شود ،در این صورت می توان آثار کامل شکسپیر را درون آن
یافت ،یا یک انجیل قدیمی ،نسخه ای از روزنامه تایم به تاریخ  11می  4004و تمام کارهای فروید ،نیوتن ،کیتس ،الیوت و
هیوم ،همچنین همۀ نسخ دیگر این آثار را .هرچند ،اکثریت غالب متون بی معنی خواهند بود .درواقع ،رگه های نازک متون معنی
دار ،از نظر تعداد ،با دریایی از متون بی ربط وبی معنی قابل مقایسه نیست ،و اگر کتابخانه منظم نباشد ،هرگز نمی توانیم کتابی
را که دنبالش می گردیم درآن بیابیم ،یا تصوری ازغنای کتابهایی که درانتظار اکتشاف هستند ،داشته باشیم .
واقعا به نظر می رسد که هملت شکسپیر میلیاردها سال قبل از تولد شکسپیر می زیسته است .شکسپیر برای نوشتن
هملت ،کاری جز این نکرد که مانند دستگاه گزینش کارآزموده ای ،کپه های بی پایان مهمالت و مزخرفات درون کتابخانه بابل را
غربال کرد و گاه گداری قطعاتی از سخنان منثور از آن بیرون کشید .اگر درناحیه ای از کتابخانه بابل که عنوانش فضای هملت
است قرار بگیرید ،ممکن است صدها هزار سال طول بکشد تا نسخۀ اصلی (اوریجینال ) را از دریای نسخه های دیگر تغییر یافته
گلچین کنید.برای یافتن کتابی که شامل این جمله باشد " زمان من تقریبا فرارسیده است ،زمانی که باید خود را تسلیم شعله های

 14ـ Jorge Luis Borgesنویسنده آرژانتینی  1899تا 1986
 Babble . Library of Babel- 15به معنای یاوه است و ممکن است نویسنده کلمه دو پهلویی را استفاده کرده باشد.
 Colosseum 16آمفی تاتر قدیمی در رم
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عذاب دهنده کنم " 18باید متون بی پایانی را بپیماییم که نسخه هایی شبیه زیر را دارند "زمان می آلموست فرارسیده،ون توکام
و خود را تسلیم شعله های تورمنتینگ کنم"و"مای روح سیت سلما رسیده است،زمانی که باید خود را به تورمنتینگ
وسولفوروس استام رندراپ " و " .".......................البته تا جایی که به ادبیات مربوط می شود چیزی که برای یک نفر حکم
پوشال را دارد برای نفر دیگرحکم گندم را دارد ،و تصور این که محیطی فرهنگی وجود داشته باشد که همۀ ادبیات نوشته شده
به سبک شکسپیر را کریه و نفرت انگیز بداند ،سخت نیست .اما ،کتابخانه بابل نسبت به معنی ،ارزش و سودمندی متن ،که همۀ
اینها توسط کاربر تحمیل می شود ،بی تفاوت است.کشف فضای ریاضی همه مغزهای انسانی ممکن توسط تاریخ ،کلیدی
برای بازکردن در فضایی ریاضی که کتابخانه بابل در آن جای دارد فراهم کرد .دیکنز هم مانند شکسپیر به یک معنا چیزی بیش
از یک ماشین کارآمد جهت گزینش نسخه های از پیش موجود اولیورتویست ،آرزوهای بزرگ ،سرود کریسمس و سایر آثار
بزرگ کتابخانه بابل نبود .باوجود این ،حتی اگر دیکنز به دنیا نیامده بود ،این کتابها به زیستن در وضعیتی که از نظر فیزیکی
تحقق نیافته است ادامه می دادند .اگر او بیشتر عمر کرده و کمی بیشتر کار کرده بود ،نمونه های بزرگتری از کارهای شبیه
دیکنز را می توانست از کتابخانه بابل انتخاب کند.
 2حرف زبان انگلیسی می توانند با یکدیگر جایگزین شوند یا به روش های متفاوتی ترکیب شوند تا معانی مختلفی
بدهند ،ولی هیچ حرف تنهایی ممکن نیست که مقدار بینابینی داشته باشد .یک" " aفقط یک " "aاست و یک "  "bفقط یک
" ."bهیج حالت میانه ای با "  "a/bیا "  "a/a/bیا "  "b/a/bمتناظر نیست .فقط ترکیبات واحدی از  aها و  bهای مجزا
وجود دارد .عالوه بر این ،هر کلمه شروع و پایان معینی دارد .از این رو ،کلمه " "catو "  "satدر جمله" گربه روی پادری
نشست  " the cat sat on the matدو واحد معنادار جدا را نمایش می دهد که می توانند دوباره ترکیب شوند و معنایی که
از نظر کیفی کامالً متفاوت است ،بسازند .اما ،هر کلمه معنایی از خود را که در فرهنگ لغات است حفظ می کند و برای مثال
هیچ حالت میانه ای متناظر نیست با

;  cat/mat ; mat/catیا  .cat/satاز این رو ،با وجود پیچیدگی های آنالوگی که

توسط معنا وارد زبان می شوند ،مانند تن صدای شخص و یا مثالً این واقعیت که وقتی من کلمه " "catرا به زبان می آورم با
محبت به موجودی فکر می کنم که ملقمه ای از گربه هایی است که درحال حاضر دارم مثل داستی ،وولی ،بلوبل و منکس
ماچینکای چاالک پیر ،در حالی که شما ممکن است از گربه بترسید ،ولی ساختار دیجیتال زبان ،تبادل مقدار معینی از اطالعات را
بین افراد امکان پذیر می کند .واضح است که هرچه ماهیت اطالعاتی که رد و بدل می شود بنیادی تر باشد ،انتقال آن بدون ابهام
راحت تر است.
راهبردهای نمایش دیجیتال اطالعات از این امتیاز قابل توجه برخوردارند که غالب آنها فاقد محدودیت های ذاتی نمایش
های آنالوگ هستند.از این رو اطالعات اندوخته در سیستم دیجیتال این قابلیت را دارد که نسبت به نوفه و اغتشاش مقاوم باشد و
بتواند در طول نسل های مختلف با دقت زیادی تکثیر شود .خطاها می توانند توسط سازوکارهای متخصص غلط گیری برطرف
شوند.این سازوکارها اجازه می دهد که اطالعات به دفعات متعدد بدون این که از دقتشان کاسته شود باز تولید شوند .همچنین،
ماهیت دیجیتال اطالعات اندوخته  ،انعطاف پذیری آن را تضمین می کند .برای مثال اطالعات می تواند از یک نوع دستگاه
دیجیتال به دستگاهی دیگر انتقال یابد و در کمال مصونیت ویرایش شود .ازهمه مهم تر این که سازو کارهای ذخیره اطالعات
دیجیتال مایلند توسط فرآیندهای تکامل به روز در آیند ،که نسخه های متفاوت اطالعات یکسان را از یکدیگر متمایز می کند.
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My hour is almost come, When I to sulph'rous and tormenting flames

Must render up myself.
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فقدان نوفه و اغتشاش درسیستم های دیجیتال از این واقعیت سرچشمه می گیرد که ،در دستگاههای دیجیتال هرعدد با
یک کلمه دوتایی (باینری ) نمایش داده می شود ،در حالی که دردستگاههای آنالوگ هر عدد با یک مقدار فیزیکی نمایش داده
می شود .این نمایش باینری نیز با دسته ای از نشانگرهای فیزیکی نمایش داده می شود.در یک سی دی پلیر ،اجزاء  0و  1که
نشان دهندۀ موج صوت هستند ،درهر لحظه روی فرورفتگی های ظریف سطح دیسک نوری ذخیره می شوند .عمق فرورفتگی
معین می کند که یک را نمایش می دهد یا صفر را .در خالل روند ضبط ،پالس های باینری اطالعات که از منبع صوت صادر می
شوند ،توسط لیزر به طرح مارپیچی فرورفتگی ها ترجمه می شوند .بعد از این که دیسک به رمز در آمد ،در یک ماده شیمیایی
قلم زنی (تیزاب) فرو برده می شود ،که ناحیه های فرورفته توسط اشعۀ لیزر را ،می خورد .برای دست یافتن به دستورالعمل
های دیجیتال به منظور بازسازی اطالعات صوت ،اشعه لیزر دستگاه پخش ،دیسک را اسکن می کند و شدت های متغیر نور را
به عالئم دیجیتال تبدیل می کند .سپس مقادیر عددی به رمز در آمده برای بازسازی صوتی با دامنه و فرکانس مناسب استفاده می
شوند .در خالل پخش ،هیچ چیز سطح دیسک را لمس نمی کند و از این رو ،دیسک های فشرده ،برخالف صفحه های گرامافون،
دراثر پخش کیفیت خود را از دست نمی دهند .از این گذشته ،گرد و خاک و خراش ،به طور عمده ای بر کیفیت بازسازی تاثیر
نمی گذارند ،مگر این که خیلی شدید و سخت باشند .این حقیقت که دستگاههای دیجیتال ،اطالعات را با مجموعه بسیار محدودی
از سمبل های مجزا نمایش می دهند ،که یا غایب هستند و یا حاضر ،ولی نمی توانند مقادیر میانی را اتخاذ کنند ،به این معنی
است که انتقال اطالعات از آنها بسیار دقیق و ضرورتا ً فارغ از نوفه است.این مسئله با مجموعۀ مقادیر مدرجی که در نمایش
آنالوگ به کار می روند ،مغایرت دارد .در حالی که مقدار آنالوگ  0.8می تواند با بی توجهی به مقدار  0.8000001بلغزد،
جهشی که عدد یک را به صفر یا صفر را به یک تغییر می دهد ،مستلزم اشتباه بزرگی است که می تواند به راحتی کشف و
تصحیح شود.
بنابراین اطالعات دیجیتال بسیار قوی تر از همتایان آنالوگ خود هستند .مقاومت در برابر خرابی مهم ترین امتیاز
روش های رمزگذاری دیجیتال اطالعات است ،چون اجازه می دهد که اطالعات در طول نسل های زیادی بدون کاهش دقت قابل
مالحظه  ،تکثیر شوند .انتقال اطالعات در طول نسل ها مثل بازی نجوای چینی
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است .در این بازی اگر دقت پایین باشد،

اطالعات مورد نظر به سرعت روبه انحطاط می گذارند و به نوفه های نامفهوم تبدیل می شوند .هم چنین ،درجه خطا در فرآیند
تکثیر اطالعات موجودات زنده ،باید به طور جدی کنترل شود .وقتی خطا خیلی زیاد باشد ،اطالعات ارگانیسم به نوفه ای تصادفی
کاهش می یابد .اما اگر خطا کم باشد ،موجود زنده ،منجمد و صلب می شود و نمی تواند راه حل های جدید ژنتیک را برای
مواجهۀ خود با چالش های آینده به میدان بیاورد .فناوری دیجیتال دقتی نزدیک به کمال را فراهم می کند .زمانی که کمال تحقق
می یابد ،می توان نرخ واقعی خطا را تا حدی تنظیم نمود که با تکامل سازگار باشد .این مسئله با سیستم های آنالوگ متناقض
است ،چون ساز و کار تصحیح خطا ندارند و نمی توانند مانع از نابودی ساختار اطالعات در زمان نسبتا ً کوتاه شوند.
یک بیت از اطالعات دیجیتال بسیار انعطاف پذیر تر از همتای آنالوگ اوست .به عنوان مثال ،اگر پخش کنندۀ دیسک
فشرده با فناوری پیشرفته تری جایگزین شود ،اطالعات اصلی می تواند به دستگاههای جدید انتقال یابد .برخالف اطالعات
آنالوگ به رمز در آمده در شیارهای یک صفحه که مقدر است خصوصی باقی بماند و فقط توسط گرامافون قابل دست یابی باشد،
اطالعات دیجیتال در قلمروی عمومی است و برای همۀ دستگاه دیجیتال جهانی قابل دست یابی است .گرچه اطالعات دیجیتال
موجود در نوارهای از نوع  DATمستقیما نمی توانند توسط سی دی پلیر دست یابی شوند ولی نسخۀ دیجیتال اصلی می تواند
برای ساختن دیسک فشرده مورد استفاده قرار گیرد .این واقعیت که اطالعات صوتی دیجیتال ،مستقل از هر نوع نمایش فیزیکی
خاص هستند به آنها اجازه می دهد که به طور گسترده و کار آمد ویرایش شوند .برای مثال ما می توانیم قسمت هایی از سمفونی
مالر را در اجرایی از کنسرتو پیانوی موتزارت به رهبری آنی فیشر

19

کپی کنیم .معلوم نیست که نتیجۀ نهایی مورد عالقه ما

 chinese whisper 18یک بازی چینی که درحین آن پیا می که با نجوا بین عده ای رد وبدل می شود به مرورزمان تحریف می شود)3*(.
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قرارگیرد ،ولی باوجود این واضح است که اطالعاتی که به صورت دیجیتال ذخیره می شود بسیار قابل انعطاف تر و تطبیق پذیر
تر از بایگانی های منجمد صفحات انالوگ است .به این دلیل و بسیاری دالیل دیگر که قبالً شرح داده ایم ،نباید از این که
دستگاههای بیولوژیک جدید به این نتیجه رسیده اند که از روش دیجیتال برای نمایش اطالعات اساسی ضروری خود استفاده
کنند حیرت کنیم.
حال که تفاوت بین شیوه های ذخیره اطالعات آنالوگ و دیجیتال را شرح داده ام مایلم اظهارکنم که اولین موجودات
زنده آنالوگ بودند نه دیجیتال .و اطالعات آنها با استفاده از راهبردهای دیجیتال ژن و تکثیر قالبی همراه آن و سمبل ها نمایش
داده نمی شد بلکه به شکلی غیر مجزا ،پراکنده و آنالوگ ذخیره می شد .اما ،موفقیت این مخلوقات فرضی بدون ژن ،احتماالً
توسط موانع مربوط به فناوری آنالوگ محدود می شده است .ازهمه مهم تر این که موجودات فرضی بدون ژن ،احتماالً ظرفیت
وراثتی ناقصی داشته اند .بعید است که اجداد فرضی آنالوگ موجودات آغازین فاقد ژن ،قبل از این که به تدریج ناپدید شوند ،قادر
به تداوم بخشیدن جوهر اطالعات خود به بیش از تعداد محدودی نسل های پس از خود بوده باشند .احتمال ساختن گونه های
مختلف در اثر جهش همراه با انتخاب نیز ممکن است محدود بوده باشد .این مسئله ممکن است توانایی تغییر اطالعات سیستم
را با استفاده از فرآیندهای کالسیک داروینی محدود کرده باشد.
مخلوقات فرضی آنالوگ ،در غیاب سازو کاری مناسب جهت تداوم بخشیدن به اطالعات ،پیوسته خلق و نابود می
شدند .هر خاندان خاص ممکن است بعد از معدودی نسل منقرض شده باشد .اندیشۀ این که امواج بی دوام متوالی دودمان های
آنالوگ قادر بوده باشند فناوری غیر کار آمد و منسوخ آنالوگ خود را دور بیاندازند و آن را با فناوری دیجیتال جایگزین کنند،
اغواکننده است .این مخلوقات دیجیتال ابتدایی ،با استفاده از پلیمرهای دیجیتال خود-تکثیر برای ذخیرۀ اطالعات خود ،قابلیت
ارث بری نامحدود را که عالمت و نشانۀ حیات معاصر است ،یعنی قابلیت انتقال اطالعات به شیوه ای پایدار در طول نسل های
متعدد ،را به کار گرفتند ،تا از این طریق به طور جدی کاوش کنند و مسیر پایداری را در گروهی از فضاهای ریاضی حفظ کنند.
احتمال دارد که این تازه کارهای دیجیتال پیشرفته ،خود توسط موجوداتی که فناوری دیجیتال مبنی بر آر.ان.ا را به کار
می بردند ،برکنار شده باشند .سرانجام ،فناوری ذخیره اطالعات دیجیتال آر.ان.ا ممکن است خود با موجوداتی که فناوری پسا
مدرن دیجیتالی به نام دی.ان.ا را به کار می بردند ،جابه جاشده باشد .در ذخیرۀ اطالعات مبتنی بر دی.ان.ا یک نسخه منفی از
کالف رمز کنندۀ اطالعات ،برای تعیین دقت رویدادهای تکثیر و درستی و صحت انتقال اطالعات به کار برده می شود .اگر
خطاهایی حین عمل تکثیر واردشده باشند ،یا اگر دی.ان.ا آسیب دیده باشد ،کالف منفی قادراست که اطالعات الزم برای یافتن و
تصحیح آنها را فراهم کند.
ولی چگونه می توانیم این موجودات آنالوگ فرضی را از عمق احتماالت پیش از تاریخ احضار کنیم و به زمانی دراز
قبل از سرآغاز ژنها چشم بدوزیم؟ اگر موجودات فاقد ژن زمانی وجود داشته اند ،در این صورت ساکنین این جهان بدون ژن
چگونه ساخته شده اند و قبل از آنها چه بوده است؟اگر حیات بر روی زمین با مادۀ غیر زنده آغاز شده باشد ،در این صورت
تشکیالت آن چگونه از دریای بی نظمی که شامل مواد شیمیایی بی جان است به وجود آمده است؟ در حقیقت ،چه چیزی ،اولین
لحظۀ حیات روی زمین ،یعنی خلق موجود زنده از غیر زنده را شتاب بخشید؟
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توضیحات فصل هشتم
 -1گرامافون ادیسون.سال 1899

 -2انریکو کاروزو Enrico Caruso
خواننده تنور معروف ایتالیایی 1388 -1921
او نمایش های تحسین بر انگیز حماسی و دراماتیک بسیاری در سالن های اپرای اروپا و امریکای شمالی و جنوبی اجرا کرد.از
سال  1902تا  1920تقریبا  290صفحه از اجراهای او ضبط شد .قبل از  3سالگی  3 8اجرا در اپرای متروپولیتن نیویورک
داشت.
 -8بازی نجوا( پچ پچ ) چینی Chnese whispers

در این بازی اولین بازیکن کلمه ای را با نجوا به بازیکن دوم می گوید .بازیکنان بعدی به نوبه خود کلمه ای را که فکر می کنند
شنیده اند به نفر بعدی با نجوا می گویند.آخرین بازیکن کلمه را برای همه گروه با صدای بلند اعال م می کند.معموالً غلط ها به
مرور و درهنگام بازگویی انباشته می شوند و بنابراین کلمه ای که توسط آخرین بازیکن اعال م می شود با اصل آن تفاوت زیادی
دارد و گاهی سرگرم کننده است.
این بازی نام های مختلف دارد مانند " تلفن ""،تلفن خراب " "،شایعه " و غیره.علت اطالق صفت چینی به این بازی نامفهوم
بودن زبان چینی برای اروپائیان بوده است.
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حیات بدون ژن
اکنون ما در آغاز حیات قرار داریم ،در فصل مشترک فیزیک و بیولوژی ،شیمی و بیوشیمی .دوره ای پیش از تاریخ
که ساختار دقیق آن قابل بازیابی نیست ولی در هر صورت کوشش خواهیم کرد با کنارهم گذاشتن بخش های معقولی که باهم
جور هستند ،آن را بازسازی کنیم .ولی وقتی که این وظیفه رنج آور را به پایان برسانیم ،با آگاهی از این که هنوز در ابتدای راه
هستیم مجازات می شویم  .چون فقط با اتکاء به تجربه می توانیم از معقول بودن آنچه که بازسازی کرده ایم اطمینان یابیم .از
این رو باید برای گمانه زنی های خود در مورد عصری تاریخی که خیلی کم می شناسیم پوزش بطلبیم ،ضمن این که در عین حال
تصدیق می کنیم که پیشنهادات مقدماتی ما در مورد چگونگی اوضاع می تواند کمک کند تا بینش نافذ تری پایه گذاری شود.
اجازه دهید که ابتدا بعضی از اجزاء عقالنی را که به سرهم کردن مدلمان کمک می کند بیازماییم .بعد از انجام این کار،
و دمیدن حیات به درون جهان بدون ژن ،مبادرت به کالبد شکافی ساکنین فاقد ژن و آنالوگ آن جهان خواهیم کرد .اما ،ما به
میکروسکوپ ،میز کالبد شکافی و چاقوی جراحی روی نخواهیم آورد ،بلکه ازکامپیوتر استفاده خواهیم کرد .شاید مهم ترین این
اجزاء ،این اندیشه باشد که پیچیدگی مشاهده شده در ساختمان و تشکیالت موجودات زنده ،در جهانی فیزیکی شیمیایی محاط
شده اند و اساسا ً بخشی از آن را تشکیل می دهند .این مسئله منحصر به موجودات زنده نیست ولی جنبۀ بالقوه ای از رفتار
برخی از سیستم ها است.از این رو ما باید بدون مراجعه به عناصری که خارج از چارچوب علم تجربی جدید قرار دارند ،قادر به
توضیح منشأ موجودات زنده باشیم.
اگر قبول کنیم که عوامل تصادفی زیربنای تولید حیات ،قویا ً در فیزیک و شیمی ریشه دارند ،پس باید با خوشحالی
بپذیریم که موجودات زنده ،غایتی بیش از ماه نورانی شب تار یا صخره ای در معرض باد و دریا ،ندارند .عالم نسبت به وجود
اشیاء و رویدادهای خاص بی تفاوت است ،حال می خواهند زنده باشند یا غیر زنده .هیچ ذاتی ،خواه مطلقا فیزیکی –شیمیایی
باشد یا بیولوژیک ،اعتبار یا پذیرش بیشتری نسبت به آن یک ندارد .به محظ این که کیهان پدید آمد ،قابلیت همه چیزهای دیگر
اجتناب ناپذیرشد .باوجود این نباید تعجب کنیم که سامان موجودات زنده به طور محکم درجهان فیزیکی -شیمیایی ریشه داشته
باشد .زیرا قطعا موجودات زنده ،بسیار با سنگریزه های ساحل ،گیالس شرابی که در دست داریم ،یا کتابهای درهم و برهم
انباشته شده در قفسه ها ،متفاوتند .
این فکر که نظم منحصراً به قلمرو موجودات زنده محدود شده است ،باید کنارگذاشته شود ،چون ،مثالً وقتی بچه
مدرسه ای بودیم می دیدیم که وقتی تکه نخی را که به انتهای آن یک دانه کریستال چسبانده بودیم در محلول اشباع سولفات مس
آویزان می کردیم کریستال های سولفات مس در انتهای نخ تشکیل می شد .این مشاهده هم چنین می توانست مبین این باشد که
یک سیستم می تواند بسته به محیطی که با آن مواجه می شود ،جنبه های متفاوتی از خودش ارائه دهد .برای مثال مولکولهای
سولفات مس می توانند مانند یک محلول سادۀ فاقد اطالعات وجود داشته باشند ،یااین که خود به خود واحدهای سلولی تکراری
را که کریستالها را می سازد ،شکل دهند .همچنین ممکن است از هندسه یک دانه برف ،که چند لحظه قبل بخار بدون شکل و
ساده و فاقد اطالعات بوده است ،یا از تماشای چکیدن روغنی که روی الیه ای از آب می ریزد و خودش را به شکل گویچه های
کروی درمی آورد ،شگفت زده شویم .ولی هر گونه بصیرتی در مورد منابع طبیعی نظم غیر بیولوژیک که قابل تسری به دنیای
فیزیکی -شیمیایی هم باشد ،احتماالً تحت الشعاع قانون دوم ترمودینامیک قرار می گیرد ،که بیان می دارد ،نظم ذاتا ً وجهی
ناپایدار و غیر محتمل از دنیای فیزیکی است و سیستم های فیزیکی -شیمیایی تمایل دارند که نظم شان را خود به خود ویران کنند
و به وضعیت حداکثر بی نظمی زوال یابند.
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ولی با وجود این که موجودات زنده و غیر زنده ،هر دو اطالعات تولید می کنند ،بسیار با یکدیگر متفاوتند .هرچند،
یافتن این تفاوت ها به روشی بدون ابهام ،کار ساده ای نیست .پس ما انصراف می دهیم و اظهار می کنیم که حیات ممکن است
فقط درون قلمروی پیچیده ای از فضای همه رفتارهای ممکن همه سیستم های فیزیکی –شیمیایی ممکن ،تولید شود و
تداوم یابد .ولی این فضا شامل سیستم های خود سازمانده مانند دانه برف ،قطرۀ روغن و کریستال های سولفات مس هم می
شود ،که گرچه قادر به بروز رفتارهای پیچیده اند ولی زنده لحاظ نمی شوند .بنابراین ،روشن است که پیچیدگی رفتار به تنهایی
نمی تواند مشخصۀ تعیین کنندۀ حیات باشد ،با این حال پیش شرطی ضروری برای حیات و یکی از نیازهای حداقل سیستم زنده
است.
این که دقیقا منظورمان از پیچیدگی در این شرایط چیست ،به زودی روشن خواهد شد ،ولی ارزش دارد که مکثی بکنیم
و توجه مختصری به آن بکنیم .اگر از شما می پرسیدم که در زندگیتان چقدر نمک خورده اید ،با کمی تفکر ممکن بود بتوانید به
خاطر بیاورید که هر چند وقت یک بار یک بسته نمک و با چه وزن تقریبی می خرید .اگر متوجه می شدید که سالی یک کیلو
نمک استفاده می کنید و سن شما هم  80سال بود ،آنوقت تخمین می زدید که در دوره زندگی تان  80کیلو گرم نمک مصرف
کرده اید .پس از بازتاب این مسئله ،ممکن است بخواهید این رقم را تعدیل کنید .مثالً غیر ممکن است که مصرف نمک شما در
سن سه ماهگی عین مصرف سه سالگی باشد .عالوه بر این ،بیشتر نمکی که در خانه مصرف می کنید با آبی که برای پختن به
کار می برید دور ریخته می شود.همچنین در بیشتر چیزهایی که می خوریم یا می نوشیم کمابیش نمک به مقدار متفاوتی یافت
می شود.
می توانید برنامه ای برای کامپیوتر بنویسید که کمک کند تخمین مناسبی بزنید .اگر مجبور بودید این کار را بکنید،
دراین صورت به جای این که کالً به سختی مسئله اعتراض کنید ،می توانستید با احتساب خطوط برنامۀ کامپیوتری که برای
محاسبه آن الزم است ،معیار مشخص تری برای سختی آن به دست بیاورید .اگر به نوشتن برنامه های  20خطی عادت داشتید و
راه حل شما نیاز به  200خط می داشت ،ممکن بود نتیجه بگیرید که  10برابر پیچیده تر از مسائلی بود که شما به طور روزمره
با آن آشنایی داشتید .به هر حال اگر هم اکنون از شما می خواستم که مقدار نمکی را که انسان در طول تاریخ مصرف کرده است
محاسبه کنید ،ممکن بود بفهمید که برنامه شما به بیش از  2000خط نیاز دارد .به این ترتیب این مسئله هم  100برابر پیچیده
تر از مسائلی بود که با آن آشنایی داشتید .اما ،نباید گمراه شویم و فکر کنیم که یک مسئلۀ پیچیده باید ظاهری پیچیده داشته
باشد .در واقع غالبا این طور است که مسائل در نگاه اول به نظر ساده می آید ولی بعدا معلوم می شود که به شدت پیچیده اند،
مانند مسئلۀ فروشنده ای که آرزو دارد از تعداد زیادی شهر و از کوتاهترین مسیر ممکن بازدید کند .
این نوع رویکرد الگوریتمی که پیچیدگی مسئله را با تعداد دستورالعمل های الزم برای محاسبۀ راه حل آن یکسان
فرض می کند ،به طور مستقل توسط دو ریاضی دان به نامهای کولوگوروف و چیاتین
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رهگشایی شد .با تعیین تعداد الگوریتم

های الزم برای محاسبه یک مسئله ،می توانیم مقیاسی واقعی برای پیچیدگی الگوریتمی آن به دست بیاوریم .اما ،این رویکرد به
تعریف پیچیدگی ،به مسئله ای که هم اکنون مورد مالحظه قرار دادیم محدود نمی شود .این روش به طور یکسان به مسئلۀ
توصیف سیستم های فیزیکی شیمیایی نیز قابل تعمیم است .باید بتوانیم وضعیت یک سیستم را با نوشتن برنامه ای که می تواند
به دقت آن را بازتولید کند ،مشخص کنیم .تعداد محاسبات الزم برای تولید چنین توصیفاتی ،مقیاسی برای پیچیدگی الگوریتمی آن
سیستم محسوب می شود.
مثالً ممکن بود بخواهیم پیچیدگی یک آبگیر سنگی را با بلوک سیمانی ،یا گرداب مقایسه کنیم و یا یکی از نقاشی های
ونگوگ را با نقاشی سورا
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یا مانه  22مقایسه کنیم .می توان تصور کرد که شکل الگوریتمی برنامه ای که مشخصات نقاشی
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حیات بدون ژن
گلهای آفتابگردان ونگوگ را بیان می کند ،چیزی شبیه این است  :یک مولکول رنگدانه  xرا بردار ،آن را در مکان
 BZE240روی بوم بگذار ،بعد یک مولکول رنگدانه  qرا درمکان  BZE241قرار بده و غیره .تعداد دستورالعمل های الزم
برای مشخص کردن گلهای آفتابگردان ،معیاری معلوم برای پیچیدگی الگوریتمی آن است .سپس آن را می توان با تابلوی

شناگران آسنیر

28

مربوط به سورا ،یا تابلوی نهار روی علفها 2ی مانه مقایسه کرد .همین طور ممکن است بخواهیم

پیچیدگی گلهای آفتابگردان را با بلوک سیمانی مقایسه کنیم.
اما ،اگر فقط به دلیل محدودیت های تئوریکی که مانع اندازه گیری های الزم برای تعیین حالت دقیق کوانتومی یک
سیستم می شود ،فکرکنیم که پیچیدگی الگوریتم ،معیاری برای مفید بودن چیزهاست ،مضحک است .مسئله دیگر این است که
تعداد الگوریتم های الزم برای محاسبه یک مسئله  ،بر زمان اجرای آن برنامه داللت نمی کند .اگر دو برنامه متفاوت که طول
یکسانی دارند ،زمان اجرای کامالً متفاوتی داشته باشند ،دراین صورت یقینا ً ارزیابی متفاوتی از پیچیدگی نسبی این دو برنامه
خواهیم کرد .اگر یکی از برنامه ها کار خود را در پنج دقیقه به اتمام برساند و دیگری ،بدون حتی نشانه کوچکی از این که می
تواند به راه حلی دست یابد و متوقف شود ،تا ابد اجرا شود ،در این صورت قطعا ً نمی توانیم زمان اجرا را نادیده بگیریم .این
تعریف دقیق الگوریتمی از پیچیدگی ،نمی تواند جنبه هایی از نظراتی را که یک هنرمند می خواهد بیان کند مانند ،تداعی معانی،
اشارات ،و مایه های درون یک نقاشی را مجسم کند.
پیچیدگی ،همچینین تابعی است از قابلیت واکنش ناظر به اطالعات ،که درآن ،ساختمان اطالعات در اثر تعامل آن با
مشاهده گر ،به شکل تراکنش یا داد وستد تعریف می شود .یک شی ممکن است حاوی اطالعاتی باشد که فقط بعضی از ناظرها
قادر به درک آن هستند؛ مثال ،بعید است که یک خفاش ،خرس قطبی یا مگس میوه ،نقاشی گلهای آفتابگردان را همان طوری
که ما می بینیم درک کنند .و به فرد نابینایی که مجاز به لمس و بوییدن نقاشی نیست ،ممکن است اصالً اطالعاتی منتقل نشود.
بنابراین باید پرسید ،اطالعات برای چه چیزی و یا برای چه کسی است؟ و این احتمال را باید در نظر گرفت که بعضی از جنبه
های سیستم های خاص ،حتی در تئوری قابل محاسبه نیستند.
به این دلیل و بسیاری دالیل دیگر ،بعید به نظر می رسد که نویسندگان تاریخ هنر ،روزی کارهای نقاشان بزرگ را
برپایۀ پیچیدگی الگوریتمی دوباره ارزیابی کنند .البته این احتمال هم وجود دارد که گله ای فیل ،بتوانند اثری تولید کنند که
الگوریتمش بسیار پیچیده تر از تمام آثاری باشد که تاکنون ونگوگ تولید کرده است .چون این برداشت استاتیک از پیچیدگی
الگوریتمی محدودیت هایی دارد ،آیا بهتر نیست که روی وجوه دینامیک پیچیدگی الگوریتمی تمرکز کنیم .یعنی روی الگوی
رفتاری تمرکز کنیم که در دوره زمانی خاصی در یک سیستم آشکار می شود .با تاکید روی رفتار دینامیک به جای ساختمان
استاتیک ،می توانیم پیچیدگی الگوریتمی دینامیک یک سیستم را به این شکل تعریف کنیم که ،عبارت است از مجموعۀ حداقلی
از دستورات الگوریتمی الزم برای این که ناظری چشم بسته ،بتواند رونوشتی از رفتاری که ما مشاهده کردیم تولید کند .به این
ترتیب ،پیچیدگی الگوریتمی دینامیک ،عبارت است از نرخ تغییر اطالعات الگوریتمی استاتیک نسبت به زمان .
اگر نقاشی ها را از دیدگاه پیچیدگی الگوریتمی دینامیک ارزیابی کنیم ،آبگیرهای سنگی و بلوک سیمانی به نظر ساده
می رسند چون ساختارشان در طول زمان ثابت است .به این ترتیب گرچه چنین سیستم هایی ،از منظر عکس فوری لحظه ای
پیچیده به نظر می آیند ،اما زمانی که در دوره ای طوالنی مشاهده می شوند ،فاقد رفتار هستند .اطالعات آنها با گذر زمان به
طور قابل مالحظه ای تغییر نمی کند ،و از نظر پیچیدگی الگوریتمی دینامیک ،تحلیل می رود .گرچه هیچ یک از این سیستم ها در
سطح اتمی استاتیک نیستند ،ولی در اصطالح ماکروسکپی ،بلوک سیمانی یک بلوک سیمانی باقی می ماند ،و گل آفتابگردان اگر
چه کمی نور جذب کند و فعالیت گرمایی بکند ،گل آفتابگردان می ماند و آبگیر سنگی ،اگر چه موج و نوسان دما داشته باشد،
یک آبگیر سنگی می ماند .برعکس ،چون ساختار گرداب پیوسته با زمان تغییر می کند بعد دینامیک دارد .برای این که شکل
bathers at asnieres 13
Le dejeuner sur l'Herbe 14
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حیات بدون ژن
سیستم را همین طور که در طول زمان آشکار و برمال می شود برای ناظر چشم بسته توصیف کنیم ،الزم است جریانی از
اطالعات به روز در آمده را در دسترس او قراردهیم .بارسیدن تکه های اطالعات مدل آنها به روز در می آید.
گرچه مفهوم پیچیدگی الگوریتمی دینامیک که در باال اجماالً بیان کردیم ،نسبت به پیچیدگی الگوریتمی استاتیک بهبود
قابل مالحظه ای دارد و حداقل یک جنبۀ مهم از سیستم های زنده را مجسم می کند ،ولی تعریفی کامل و غنی از پیچیدگی در
معنای صوری آن را ارائه نمی دهد .این مسئله با این واقعیت توضیح داده می شود که یک شیشه ملکول گاز برم پخش شده با
وجود این که آنتی تز آن چیزی است که ما پیچیدگی می نامیم ،ولی،هم به طور استاتیک و هم دینامیک پیچیده است .نتیجتا ً
توصیف کامل پیچیدگی سیستم زنده باید فراتر از فرمول بندی هایی باشد که منحصراً در زبان پیچیدگی الگوریتمی پنهان شده اند.
جزء مفقود را می توان با تمرکز روی طبیعت رفتاری که سیستم به نمایش می گذارد تعریف نمود .رفتار سیستمی که
الگوریتم پیچیدۀ دینامیک دارد ،ممکن است فاقد نظم باشد .فقط سیستم های حقیقتا پیچیده می توانند واکنش منسجمی را در
سطح مولکولی تولید کنند .در مورد موجودات زنده ،این اطالعات متکی به خود است و در طول زمان دوام می آورد .گرچه
بعضی از سیستم های فیزیکی یا فیزیکی –شیمیایی قادرند واکنش منظمی تولید کنند که در سطح ماکروسکپی قابل مشاهده باشد،
ولی اطالعات آنها عموما ً به خود اتکا ندارد و به حضور یک قید یا محدودیت خارجی مانند گرادیان  2حرارتی وابسته است.
گرچه ذکر خصوصیات حالت میکروسکپی یک شیشه گاز برم پراکنده شده ،اگر واقعا امکان پذیر باشد ،به تعداد
سهمگینی الگوریتم نیاز خواهد داشت ،ولی ،زمانی که سیستم به تعادل ترمودینامیکی دست پیدا کند ،به تولید رفتاری که از نظر
ماکروسکپی مرئی است ،پایان خواهد داد .درعوض می تواند در وضعیتی میکروسکپی ثابت بماند که بیشترین بی نظمی را دارد
و از تولید رفتار ماکروسکپی ناتوان است .دراینجا،ممکن است ناظر متوجه شود که گاز در اطراف شیشه پخش شده است.اگر تا
ابد هم شیشه را تماشا می کرد بعید بود که هیچ تغییری در رفتار ماکروسکپی سیستم کشاهده کند .این یکنواختی ماکروسکپی،
نتیجۀ فقدان نظم در سطح میکروسکپی است .از این رو ،با وجود داشتن پیچیدگی زیاد الگوریتمی دینامیک در سطح
میکروسکپی ،پیچیدگی دینامیک این نوع سیستم قادر نیست که درسطح ماکروسکپی اطالعات تولید کند .و این مسئله منتج به
فقدان رفتار ماکروسکپی می شود.
سومین ردۀ تعریف ما از پیچیدگی ،وجود رفتار دینامیکی است که بتواند اطالعات میکروسکپی تولید کند .سیستم های
پیچیدۀ دینامیک قادرند بامحدود کردن دامنه رفتارهای ممکن خود اطالعات تولید کنند .واین کار با انتخاب مجموعه ای محدود
ولی گزینشی از عملکردهای ممکن حاصل می شود .سیستم هایی که نظم دینامیک میکروسکپی را نمایش می دهند ،به جای این
که آزاد باشند تا کلیه حالت های دردسترس خود را اختیار کنند ،طوری رفتار می کنند انگار که قوانینی آنها را محدود به اختیار
کردن برخی از حاالت می کنند .درست مانند دستور زبان که ناحیه هایی از "فضای همه ترکیبات لغات ممکن " را در گروههایی
از سخنان منطقی مرتب می کند ،دینامیک بعضی از سیستم ها محدودیت هایی را به فرآیندهایی که در فضای بالقوۀ حالت ها
کاوش می کنند ،تحمیل می کنند .عیار واقعی پیچیدگی یک سیستم ،تمرکز شدید آن بر ناحیۀ محدودی از فضای وسیع حاالت
بالقوۀ آن است .سیستم ،فقط با محدود کردن فضای حالت های خود به مجموعۀ محدودی از احتماالت ،قادر است ظرفیت تولید
اطالعات را به دست آورد .حداقل نیازهای ساختاری الزم برای این عمل این است که سیستم برای تبادل ماده و انرژی باز باشد و
از تعادل ترمودینامیکی فاصله داشته باشد.
به طور خالصه،سه رده ساختمانی الزم برای تولید رفتار پیچیده عبارتند از  )1( :پیچیدگی الگوریتمی استاتیک)2( ،
پیچیدگی الگوریتمی دینامیک و ( )8توانایی سیستم برای محدود کردن روش کاوش فضای حاالت بالقوه .تعداد زیادی از سیستم
های خالص فیزیکی و فیزیکی –شیمیایی این نیازها را بر آورده می کنند ولی با این وجود موجودات زنده به حساب نمی آیند.
بنابراین درحالی که پیچیدگی ،به شکلی که در باال تعریف شد ،برای حیات ضروری است ولی به وضوح کافی نیست .به نظر می
رسد که باید عوامل دیگری را جستجو کنیم که ما را به توصیفی قاعده مند از پیش نیازهای ساختمانی حیات نزدیک کند.
)1*( Gradient 15
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حیات بدون ژن
تفاوت اساسی میان سیستم های پیچیده ای که آنها را زنده می نامیم و آنهایی که زنده نمی نامیم ،در ذات اجزای
سازندۀ سیستم نیست ،بلکه درروش سازماندهی آنهاست .ازاین رو ،یکی از چیزهایی که موجودات زندۀ بالقوه را از غیر زنده
متمایز می کند ،شکل منطقی آنها است .نوعی الگوی سازماندهی که به نظر می رسد پیش نیاز حیات باشد به ساختار شبکه ای
معروف است.در شبکه ها عناصر مجزای سیستم شدیدا بهم پیوسته هستند .قدرت فعل و انفعال بین این عناصر به طور قابل
مالحظه ای بیشتر از آن چیزی است که بین عناصر سیستم های فاقد اطالعات ،مانند شیشه برم که از نظر الگوریتمی پیچیده ولی
تصادفی اند ،موجود است .به خاطر پیوستگی شبکه های پیچیدۀ دینامیک ،عناصر مجزای درون آنها قادرند در فواصل دور
اطالعات را به یکدیگر تغذیه کنند .این عمل اجازه می دهد که سیگنال های محلی تقویت شوند ،و درگوشه های دور شبکه
منتشر شوند .
در تمام موجودات زنده ای که ما می شناسیم ،شبکه ها از مجموعه هایی از مواد شیمیایی و سلول هایی ساخته شده
اند که با هم تعامل دارند .این شبکه ها و شبکه هایی از رده های دیگر ،به دلیل سازمان دهی آنها ،قابل تنظیم هستند .معنای آن
این است که با تنظیم ساختمان شبکه،می توان تعداد حالت هایی را که شبکه می تواند اختیار کند و تناوب تکرار این حاالت را
نیز تغییر داد .به این ترتیب می توانیم رده چهارمی را به تعریف خود از پیچیدگی اضافه کنیم ،که مربوط است به زیرمجموعه ای
از سیستم های پیچیده که قابلیت حیات دارند .پس ،این سیستم ها باید ( ) ساختمان شبکه ای داشته باشند که ( ) قابل تنظیم
باشد تا سیستم بتواند در ناحیه کوچکی از فضای حالت های خود متراکم شود .اضافه بر این ،دینامیک شبکه باید طوری باشد که
( ) قادر باشد توازنی تولید کند که نسبتا در برابر افت و خیزهای تصادفی محیط مقاوم باشد.سرانجام ،شبکه باید ( )8متکی به
خود  2باشد )3( ،خود تکثیر باشد و ( )9از اجزاء ماجوالر (پیمانه ای )ساخته شده باشد که به قول گابریل دوور
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بتواند در

تاریخ ،با " فرآیندهای تکاملی بی پایان لگوی مولکولی " پردازش شود.
اعمال مولکولی تصادفی یا نیمه تصادفی مانند ترمیم ،اضافه ،حذف و اصالح اجزائ شبکه های شیمیایی متصل به
فرآیندهای تکامل از طریق انتخاب طبیعی ،بنیان فیزیکی تنظیم شبکه را تشکیل می دهند .مخزن ساختارهای شبکه توسط
مهندسی داروینی سرهم می شود که کورعمل می کند و مخزن فرضی همه ساختارهای ممکن شبکه را با جفت و جورکردن
مولکولهای جدید به شبکه و حذف یا تغییر سایر ملکولها کاوش می کند .هرچند احتمال دارد که مخازن ساختارهای قابل
دسترسی  ،با انحراف هایی که خود اجزای سازندۀ شبکه سازمان می دهند ،محدود شوند.
ساختار قابل انعطاف ،به شبکه ها این ظرفیت را اهدا می کند که رفتار تولید کنند .از این رو ،به جای این که یک
شبکه رفتار تغییر ناپذیر و سیم بندی شده داشته باشد ،می تواند توسط انتخاب طبیعی تغییر کند .همراهی فرآیندهای تکاملی
داروینی با انحراف ساختاری ارائه شده توسط فرآیندهای خود سازمانده ،فرصتی برای رقابت شبکه هایی که به شکل های
متفاوتی پیکر بندی شده اند و همچنین تطبیق پذیری با ریز محیط های مشخص فراهم می کند .هیچ محرکه درونی برای اضافه
شدن پیچیدگی وجود ندارد ،ولی ازدیاد پیچیدگی منجر به ازدیاد کارایی بازتولید می شود ،در این صورت ساختمان های پیچیده تر
تمایل پیدا می کنند که بیشتر به نمایش درآیند و سرانجام جای رقبای دیگر را که پیچیدگی کمتری دارند بگیرند .هرچند ،کاهش
پیچیدگی نیز ممکن است شکل ظاهری قابل رقابت تری به وجود آورد .
درمطلبی که به دنبال خواهد آمد ،اظهار خواهم کرد که ممکن است که حیات آنالوگ فاقد ژن ،در نتیجۀ مجموعۀ پیچیده
ای از واکنش ها و دینامیک هایی که درون شبکه های شیمیایی خود سازمانده و بسیار بهم پیوسته و قابل تنظیم به وجود می
آیند ،به طور طبیعی و خود به خود ظاهر شده باشد .گرچه این نوع واکنش ها ممکن است در درون یا بیرون ساختارهای حجره
بندی شده آغاز شده باشند ،ولی شبکه های بدون ساختار و فاقد حجره بندی ،ممکن است ظرفیت محدودی برای تکامل داشته
باشند .از اینرو ،حتی اگر اولین موجودات زنده فاقد مرزهای مجزا بوده باشند ،ولی حجره بندی ،نشان دهندۀ گامی اساسی به
Self sustaining 16

Gabriel Dover 17
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حیات بدون ژن
طرف پیچیدگی امروزی و همۀ امتیازات آن بوده است .این شبکه های شیمیایی خود کرانمند 23و خود ساخته ،29وقتی که درون
ساختاری غیر اطالعاتی و خود تکثیر مانند یک میسل (ریزواره ) قرار بگیرند ،مخزنی از متغیرها را تشکیل میدهد که انتخاب
طبیعی می تواند روی آنها عمل کند و صفات ارثی به صفات ظاهری تبدیل شوند .ضمنا ،کلمۀ خودساخته( اتوپوئتیک) ،به
مجموعه ای از اشیاء اشاره می کند که در یک شبکه سرهم شده اند و در آن هر جزء به شکل گیری یا تغییر شکل اجزاء دیگر
آن شبکه کمک می کند.
ظهور حیات آنالوگ فاقد ژن در این شبکه های شیمیایی قابل تنظیم که شاید در ابتدا بدون مرز بوده اند ،ممکن است
شگفت آور تر یا غیر طبیعی تر از تبلور آب به یخ ،یا جذب براده های آهن به آهن ربا نباشد .گرچه همان طور که قبالً اظهار
کرده ام ،ممکن است هیچوقت قادر نباشیم نیاکان حقیقی بدون ژن مفروض خود را بازسازی کنیم ،ولی به هر حال می توانیم
ساختار منطقی رفتار شبکه های انتزاعی را با استفاده از کامپیوتر نمایش دهیم .به این طریق می توانیم نسبت به انواعی از
معماری های مولکولی آگاهی به دست بیاوریم ،که می توانند استخوان بندی و گوشت و پوست نیاکان مفروض فاقد ژن ،و شاید
ابتدائا ً بدون طبقه بندی ما را شکل داده باشند.
در بررسی ساختمان موجودات فاقد ژن ،این احتمال را در نظر خواهیم گرفت که ژنها برای تولید حیات ،نه الزمند و نه
کافی .بر خالف سوخت و ساز رمزدار موجودات دیجیتال که منطق و الگوی اساسی آنها ،توسط برنامه هایی دیکته می شود که
به زبان ریز دستورالعمل های دی.ان.ا نوشته شده ،که در مرکز اطالعات اصلی جای دارد ،متابولیسم فاقد رمز موجودات آنالوگ
فاقد ژن ،ممکن است بدون نیاز به برنامه های داخلی یا خارجی ،و در پی تشریک مساعی ،خود سازماندهی و قابلیت تنظیم
اجزاء آن پدیدار شده باشد .از این رو ،ژنهای عریانی که فاقد ساختار شبکه ای خود سازمانده و خود تنظیم کننده و دینامیکی
هستند که پیش نیاز حیات است ،از دیدگاه سیستم های زندۀ پیچیده ،ورشکستۀ اطالعاتی هستند .بنابراین ،گرچه ماهیت ترکیب
شوندگی دیجیتال ژنها ،آنها را قادر می کند که اطالعات را به رمز در آورند ،ولی در غیاب ساختمان شبکه ای پویا ،متکی به
خود ،خود تنظیم کننده و خود سازمانده ،این اطالعات نمی توانند در فرآیند حیات شرکت کنند .توانایی یک سیستم برای تنظیم
خود ،هومئواستازی یا هم ایستایی
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نامیده می شود.

احتمال دارد که ژنها فقط با استفاده از طرح شبکه وار تشکیالت و دینامیک هم ایستا که مشخصۀ سیستم های زنده
اند و به نمایش درآوردن این طرح ها و جای گرفتن در محیطی باز و دور از تعادل توانسته باشند از نظر اطالعاتی توانمند
شوند .به گفته فریمن دایسون  " ،81یکی ازصفات ممیزۀ اولیه حیات ،به جای تکثیر ،هم ایستایی است " .مطابق این تعریف،
یک مولکول عریان فرضی خود تکثیر و خود گردان ،مثالً رشته ای از زنجیرۀ دیجیتال آر.ان.ا ،زنجیره دی.ان.ا یا پپتید یا
پروتئین پریون  82زنده نیستند .بدون یک سوخت و ساز هم ایستا که بتواند ریز محیط کنترل شده ای که مناسب فعالیت آنها باشد
تولید کند ،همه آنها عاری از حیات هستند .ما بعداً به این سوال خواهیم پرداخت که آیا منطقی است که ،خط روشنی به این شکل
بین ساختارهای بالقوه زنده و غیر زنده بکشیم؟ اما فعالً به معیار هم ایستایی "الگوی حیات" خواهیم چسبید تا مرز بین
ساختارهایی را که زنده می دانیم و بقیه ساختارها را تعریف کنیم.
از این رو  ،به جای این که ژنها از ابتدا در حیات حضور داشته باشند ،ممکن است بعدا سوار اتوبوس حیات شده
باشند .فریمن دایسون در سخنرانی های گیفورد
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در سال

 193تکثیر را از مراحل اولیۀ حیات بیرون نگاه داشت و تکثیر

ژنتیک را وابسته به " دخالت یک انگل بیگانه " دانست ،که این انگل بعدها معرفی شد .این فرض مستلزم این است که ژنها
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حیات بدون ژن
به جای این که اطالعاتی اساسی و تخطی ناپذیر حیات را پایه گذاری کرده باشند ،بعدها به آن اضافه شده باشند و بنابراین قابل
چشم پوشی بوده باشند .ماباید گمانه بزنیم که ژنهای خود تکثیر ولی غیر زندۀ ساخته شده از آر.ان.ا یا سایر پلیمرهای دیجیتال،
به سرعت عمل می کردند تا از فرصت های پیشنهادی حیات بدون ژن ،بهره برداری کنند و در یک لحظه توانستند این موجود
آنالوگ ابتدایی بی قواره را انگلی کنند .ممکن است ارگانیسم های پیشاهنگ فاقد ژن ،با تهی کردن تاریخ از قلمروی موجودات
بیجان و کشف بیولوژی ،سرانجام توسط ژنها یا پیشقراوالن آنها آلوده شده باشند و اطالعات حیات مدرن دیجیتال را پایه گذاری
کرده باشند .ممکن است که انتقال فرضی از حیات فاقد ژن به حیاتی که ظرفیت های اطالعاتی شبکه های شیمیایی خود مونتاژ و
خود سازمانده و زنجیره های دیجیتال را داشت ،توسط آفتی ژنتیک که نتیجۀ افزایش بی سابقۀ غلظت موضعی مولکولهای خود
تکثیر یا غیر خودتکثیر بود ،سرنگون شده باشد .این مسئله می تواند باعث افزایش رقابت بین مولکولهایی که زنجیره شبیه هم
یا یکسان دارند شده باشد ،و شانس آلوده شدن ارگانیسم فاقد ژن را با مایه تلقیح دیجیتال افزایش داده باشد.
در شرایط متفاوت محیطی ،حیات می توانست نسبت به آفت ژنتیک مصونیت پیدا کند و تا ابد در وضعیت بدون ژن
باقی بماند .اگراحتماالً تاریخ از چنین مصونیتی استفاده می کرد ،درست به همان اندازه که ،انقراض دایناسورها در انتهای دوره
کرتاسه جاده را برای ازدیاد و تنوع بخشیدن به پستانداران صاف کرد ،این مسئله نیز حیات پس آیند را شدیداً درتنگنا قرار می
داد .طبق تعریفی که کردیم ،احتمال این که ژنها ،عنصر ساختمانی یا اطالعاتی عناصر زنده بوده باشند ،به هیچ روی بیش از این
احتمال نیست که فناوری ژن دیجیتال آر.ان.ا با فناوری دیجیتال دی.ان.ا جایگزین شده باشد .اما ،آنچه که محتمل است این است
که ،در شرایطی که افراد یا جمعیت هایی از موجودات فاقد ژن ،بر سر منابع محدود با یکدیگر رقابت می کرده اند ،احتماال ً
برخی از دودمان های آلوده به مرض دیجیتال ،با استفاده از عملکرد ساختاری جدید و تسریع کننده مانند عمل محافظت ،نسبت
به همتایان عقیم دیجیتالی خود امتیاز نسبی کسب کرده باشند.همچنین ،درشرایطی که جمعیت های غیر زنده ،خود تکثیر و غیر
نمادین " پیش -ژن " ها بر سر منابع محدود رقابت می کردند ،هر پیش ژنی که با آلوده کردن دیگران ،می توانست نیروی
حیات را مهار کند ،امتیاز قابل مالحظه ای نسبت به رقبای غیر زندۀ خود به دست می آورد.
در اینجا ،منظور از پیش -ژن  ،8پلیمری است که اطالعات را شبیه به ژن ،درون زنجیره های ترکیب شوندۀ دیجیتال
خود به رمز در می آورد ،ولی برعکس ژن از تدوین قوانین

8

ناتوان است .گرچه پیش -ژن اطالعات را درون زنجیره های

دیجیتال به رمز در می آورد و خودش را با استفاده از سازوکار قالبی تکثیر می کند ولی نمایش اطالعات آن انتزاعی نیست ،و
به زبان های مولکولی متفاوت مانند آر.ان.ا پیغامبر یا آمینو اسیدها ترجمه نمی شود.عالوه بر این ،برعکس سازوکار تکثیر
قالبی ژنها که با استفاده از مکمل  8صورت می گیرد ،تصور می شود که سازو کار تکثیر قالبی در پیش -ژن ها خود -مکمل
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باشد .اما ،فرض می شود که بعضی از پیش -ژنها این قابلیت را داشتند که ظرفیت تدوین قوانین و تکثیر قالبی با استفاده
ازمکمل را به دست آورند و به ژنهای بالغ تبدیل شوند .ممکن است بعضی از پیش–ژن ها ،در پی دوره ای از تحول شیمیایی
درون مخازن راکد پلیمر های پیش–ژن دیجیتالی که قادر به تکثیر خود نبودند ،میزبان های فاقد ژن مستعد را آلوده کرده باشند،
و ممکن است نهایتا بعد از این کار ،این انگل ها به ژنهای واقعی تکامل یافته باشند .در این صورت ،ممکن است ژنها ،به معنای
واقعی کلمه ،درون شبکه های سوخت و ساز میزبان های فاقد ژن خود متولد شده باشند .اگر چنین بوده باشد ،دراین صورت
بهتر بود که به جای آفت ژنتیک ،به آفتی دیجیتال و غیر ژنتیک تمسک می جستند  .زیرا در این مدل ،فقط به دلیل آلوده شدن
موجودات بدون ژن ،اطالعات دیجیتال به رمز در آمده در زنجیرۀ پلیمرهای آغازین پیش–ژن دیجیتال ،قادر شدند که تجهیزات
ژنها را تصاحب کنند .این تجهیزات عالوه بر چیزهایی که قبالً ذکر کرده ایم ،شامل ظرفیت رمزگذاری سمبلیک ،سازوکار تکثیر
قالبی با استفاده از مکمل ،مشابه روش ژنهای امروزی ،و نیز سازوکارهایی است که تکثیر دقیق را تضمین می کند.
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حیات بدون ژن
اطالعات زیستی موجودات فاقد ژن ،قبل از این که به مایه تلقیح دیجیتال آلوده شوند ،به روشی منحصرا آنالوگ ذخیره
می شده است .اما ،زمانی که آلودگی رخ داد ،تفاوت میان میزبان های آنالوگ و انگل های دیجیتال آنها کامالً محو شد و
فرزندان نهایی این اتحاد نامقدس ،یعنی نمونه های اولیۀ ژن ها و باالخره خود ژن ها ،دست به کار تعریف دوبارۀ معماری حیات
شدند .ظرفیت اعجاب انگیز ذخیره اطالعات که به طور فطری درون زنجیره های دیجیتال نمونه–ژن ها ست ،احتماالً موجودات
جدید دیجیتالی را با قابلیت تنظیمی شیمیایی شبکه ،که تا آن زمان غیر قابل دسترسی می نمود ،فراهم کرده اند .ساختار و
اتصاالت موجودات سابقا ً آنالوگ و فاقد ژن ،اکنون می تواند مثل یک پیانوی ناکوک ،نوسازی ،مهار ،کوک و به دقت تنظیم
شود تا ظرفیت تولید رفتار منظم را افزایش دهد.
برای اولین بار در تاریخ ،حیات در لباس جدید دیجیتال نمونه-ژن خود  ،قابلیت تولید دودمان های ممتد را به دست
آورد ،چون اکنون تا اندازه ای می توانست اطالعات خود را تداوم بخشد ،چیزی که تا این زمان برای او غیر قابل دسترسی بود .
این موجودات جدید نمونه -ژن ،برعکس نیاکان فاقد ژن خود که ظرفیت محدودی برای توارث داشتند و فضاهای حالت محدود و
متناهی را کاوش می کردند ،کلید ابدیت را در اختیار داشتند .حیات اکنون ،مجهز به فناوری جدید دیجیتال ،آزاد بود تا از محدود
به نامحدود تغییر مکان بدهد و اولین کاوش های مقدماتی در گستره های فضای ژن را که به تازگی قابل دسترسی شده بودند
انجام بدهد .فقط بعدها است که در گوشه کوچکی از فضای ژن که آن را فضای دی.ان.ا خواندیم پرسه می زند و ناحیه
هایی را کشف می کند که مشخص کنندۀ ارگانیسم های تک سلولی ،آمونیت ،تریلوبیت ،دایناسور ،شیرهای کوهی ،انسان و
خیلی چیزهای دیگر است.
چیرگی دیجیتال یا فرضیۀ همزیستی اطالعاتی (  )symbiosysکه نمای کلی آن را شرح دادم ،بیان می کند که اطالعات
حیات مدرن ،از یک رویداد هم جوشی آغازین سرچشمه گرفت که درآن ،اطالعات نوشته شده در زنجیره های دیجیتال پیش-ژن
ها با اطالعات آنالوگی که در دینامیک شبکه های شیمیایی ذخیره شده بودند ،باهم جوش خوردند .گرچه هیچ شواهد مستقیمی
برای حمایت از این نظریه وجود ندارد ،ولی منطق کلی آن و پیش بینی های آن قابل آزمایش هستند .عالوه بر این ،مقدمات و
نمونه های انگلی شدن ساختمان های سوخت و ساز در مواد ژنتیک عادی ،توسط ویروس ها احراز شده اند.
باید بتوانیم مدلی از احتمال فرآیندهای همجوشی را بسازیم ،که در آن ،اطالعات دو منبع مجزا با یکدیگر تشریک
مساعی می کنند و نهایتا یکپارچه شده و ساختار جدیدی را به وجود می آورند که ویژگی هایی از هر دو سیستم را در خود جای
داده است.اگر مدلسازی ریاضی و شبیه سازی کامپیوتری حاکی از این هستند که این نوع همزیستی اطالعاتی محتمل است ،در
این صورت منطقی است که با استفاده از عناصر بیولوژیک ،آزمایشاتی انجام بدهیم .گرچه نباید فرض کنیم که همزیستی
اطالعاتی همزمان با آلودگی رخ داده است.ممکن است زمانی طوالنی طول کشیده باشد تا منابع اطالعاتی با هم همیاری کنند و
یکی شوند .ممکن است احتمال این رویداد هم جوشی بسیار پائین بوده باشد .ممکن است آلودگی های مکرر مستقل دیجیتالی
برای ایجاد جهش در همجوشی هایی که ساختمانی پایدار و اطالعاتی ماندگار داشتند ،الزم بوده باشد .اما ،پیش از این اتفاق ،به
احتمال زیاد ،پلیمرهای دیجیتال پیش-ژن به عنوان کاتالیزورهایی عمل می کرده اند که به یک یا چند واکنش درون شبکه های
شیمیایی میزبان های فاقد ژن شتاب می بخشیده اند و بر دینامیک آنها به طریقی خنثی یا مطلوب تاثیر می گذاشته اند .انگل های
دیجیتال ،با اعطای امتیاز قابلیت انطباق به میزبان های خود ،احتمال بقای خودشان را افزایش می دادند .ممکن است بسیاری از
آلودگی های ژنتیک منتقل شده ازطریق تولیدی مثل غیرجنسی ،دینامیک های فاقد ژن را تضعیف کرده و باعث حذف آنها شده
باشند .فقط آن تولید مثل های انگلی که در آنها اثرات آلودگی دیجیتال از نظر فنوتایپ (شکلی) خنثی بودند یا به میزبانشان
اجازۀ انطباق داده بودند ،می توانستند ایستادگی کنند.
عالوه بر آزمایش مقبولیت فرضیه همزیستی اطالعاتی و ساز وکارهایی که اطالعات نمایش داده شدۀ دیجیتال و
دینامیک به توسط آنها با یکدیگر می آمیزند ،جالب خواهد بود که محدودیت های تحمیل شده به سیستم های فاقد ژن ،به دلیل

فقدان قابلیت رمزگذاری دیجیتال،را امتحان کنیم .به احتمال قوی ،پیچیدگی موجودات بالقوۀ درون فضای همه موجودات
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ممکن فاقد ژن ،شدیدا توسط محدودیت های ذاتی روش های نمایش اطالعات غیر دیجیتال و غیر سمبلیک محدود شده اند.
دیگر این که ،فقدان روشهایی برای نمایش اطالعات ترکیب شونده ،موجودات فاقد ژن را از فضاهای ترکیب شوندۀ نامحدودی
که این فناوریها فراهم می آورند محروم می کند و ظرفیت توارث آنها را فوق العاده محدود می کند .جالب است که این محدودیت
های منطقی را دقیق تر تعریف کنیم و به این منظور ،برای سطح پیچیدگی قابل وصول توسط موجودات آنالوگی که فاقد اطالعات
رمز دار دیجیتال هستند ،مرزی صوری بکشیم.
همچنین باید به این سوال جواب دهیم که ،شبکه های شیمیایی فاقد ژن و خودسازمانده دینامیک چگونه ممکن است
جهش و تکثیر یافته و خود را تعمیر کرده باشند و در اثر انتخاب طبیعی تکامل یافته باشند .آیا ممکن است این شبکه ها از ابتدا
مانند عناصری بدون مرز ،درون حاللی آزاد حاضر بوده باشند یا این که الزم بود که درون مرزهای هندسی تعریف شدۀ ذرات
چربی یا ریزواره ها ( )micelleیا سایر ساختمان های غالف مانند محصور باشند .نکات زیاد دیگری نیز هست که ممکن است
بخواهیم مورد مالحظه قرار دهیم .برای مثال ،موجودات فاقد ژن منفرد چه مدت زمانی ممکن است زندگی کرده باشند؟ نانو ثانیه
،ثانیه ،دقیقه ،روز ،هفته ،ماه و یا سالها .اگر حیات بدون ژن ،بدون اراده توسط آرواره های تیز و آلودۀ انگل های دیجیتال
غیر زنده گزیده نشده بود ،آیا می توانست تداوم یابد؟ آیا ساختارهای فاقد ژن امکان داشتند که حتی کمی به پیچیدگی بیولوژیک
موجود در معمولی ترین ارگانیسم های معاصر نزدیک شوند؟ به هر حال ،از بابت یک مسئله می توانیم اطمینان داشته باشیم و
آن این است که ،زمانی که حیات ،سیب پیش ژنتیک دیجیتال را چشید و آزمندانه بلعید ،دیگر نمی توانست دوباره مانند قبل باشد.
اگر شواهد تجربی مقبولیت فرضیۀ همزیستی اطالعاتی را تایید کند ،مجبوریم تصدیق کنیم که ممکن است بنیادهای
اطالعاتی حیات مدرن منشائی دوگانه داشته باشند .منشأ اول ،شامل اطالعاتی است که خود به خود در رده های معینی از شبکه
های شیمیایی خودسازمانده ،باز و دوراز تعادل ظاهر می شود ،که با تنظیم مناسب ،قادرند در اثر رفتار دینامیک خود اطالعات
تولید کنند ،آنها را تداوم بخشند و اصالح کنند .این اطالعات در اثر محدودیت هایی که به روش و حد توانایی شبکه ها برای
کاوش فضای حالت های بالقوۀ خود تحمیل می شود ،به وجود می آید .احتمال دارد که نوسازی ،اضافه کردن ،حذف و تغییر
تصادفی اجزای جدای شبکه ها ،ساختارها و دینامیک های گوناگونی را که برای انتخاب طبیعی مناسبند ،تولید کرده باشد.
ساختارهایی که بتوانند دینامیک قابل تکامل ایجاد کنند و بین پایداری و انعطاف پذیری ،توازن بهینه برقرار کنند و خودرا با ریز
محیط خود وفق دهند ،احتماالً بهتر می توانند با بقیه رقابت کنند .دومین منشأ اطالعات ،مستقیما از زنجیره های دیجیتال ترکیب
شوندۀ پیش -ژن های فاقد حیات ناتوان از خود تکثیری و یا پیش-ژن های خود تکثیر فاقد حیات ،که توسط انتخاب طبیعی سرهم
شدند ،ناشی می شود.
فرضیه همزیستی اطالعاتی اشاره می کند که احتماالً در پی آلودگی دیجیتالی ،اطالعات پیش-ژن های مجزای فاقد حیات
با اطالعات انباشته در دینامیک پیچیدۀ شبکه های فاقد ژن برهم کنش داشته و سرانجام با آنها یکپارچه شده باشند .احتمال دارد
که این رویداد همجوشی فرضی ،بعد از دوره ای از تکامل شیمیایی درون محیط داخلی موجودات فاقد ژن صورت گرفته باشد.
در این مدت ،نسخه های تصادفی ساخته شده از انگل دیجیتال بنیانگذار ،برای بقا ،با یکدیگر و با زنجیره های بیگانه که به
علت آلودگی فراوان داخل شده بودند ،رقابت می کردند .احتماالً ،بعضی از اطالعات والدین ،بعد از همجوشی اطالعاتی بیرون
افکنده می شدند و در این فرآیند ،دورگۀ اطالعاتی جدید منسجمی می توانست شکل بگیرد .نمونه -ژن های خود تکثیر انشقاق
یافته از پیش-ژن های پیشگام ،که مانند سمبل ،ساختمان شیمیایی اجزای فاقد ژن موجودات را مشخص می کردند ،سرانجام باید
جایگزین دستگاه فاقد ژن ابتدایی و موروثی خود شده باشند .می توان تصور کرد که ،در حالی که نمونه–ژن ها شروع به
آزمایش روش های نمادین نمایش اطالعات کرده بودند ،دینامیک ارگانیسم های بی جان پیشاهنگ مشغول درست کردن واسطه
ای اطالعاتی بودند که مزایای ابتدایی حیات را مهیا می کرد .بنابراین ،سوخت و ساز فاقد رمز ارگانیسم های فاقد ژن ،سرانجام
یک روش نمادین انتزاعی برای کد گذاری اطالعات به شکل زنجیره های دیجیتال ترکیب شوندۀ ژن ها و کد ژنتیک همراه آن به
دست آورد ،و الگوی ژنتیک دیجیتال حیات بنا نهاده شد.
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گرچه من اشاره کردم که اطالعات اولین ارگانیسم های بدون ژن با استفاده از روش آنالوگ فاقد رمز نمایش داده می
شد ،ولی همان طور که من با ایما و اشاره فهمانده ام ،نباید از این که این ارگانیسم ها از اجزای دیجیتال ،ولی درعین حال غیر
ژنتیک مانند پپتیدها ساخته شده باشند ،تعجب کنیم .عالوه بر این ،عناصر شیمیایی دیجیتال که به طور تصادفی تولید شده اند،
گرچه ساختمان فیزیکی مشترکی با پیش-ژن ها دارند ،ولی بدون سازوکارهای خودتکثیری که دقت قابل قبول داشته باشند و نیز
بدون سازوکار بالقوۀ رمزگذاری اطالعات ،نمی توانند به شایستگی پیش-ژن ها باشند .گرچه پیش-ژن ها ،از طریق ضبط
وسایل رمزگذاری و توانایی تداوم اطالعات اندوخته در زنجیره های دیجیتال خود ،قابلیت تکامل به نمونه -ژن ها وسرانجام ژن
های واقعی را دارند ،ولی بدون سازوکارهای ذکرشده ،قادر به رمزگذاری اطالعات دیجیتالی که بتوانند درفرآیند حیات مشارکت
جویند ،نبودند.
بااین حال ،پیچیدگی ترکیب شوندۀ جمعیت های ناهمگون مولکولهای غیر ژنتیک دیجیتال ،ممکن است قابلیت ذخیرۀ
دینامیک اطالعات آنالوگ را در شبکه های شیمیایی فراهم کرده باشد .از این رو ،پیچیدگی شیمیایی ذاتی درمجموعه های بزرگ
ساخته شدۀ پلیمرهای ترکیب شوندۀ دیجیتال ،ممکن است یکی از پیش نیازهای ضروری خلق حیات را تشکیل داده باشد .جمعیت
های ناهمگن شیمیایی چنین مولکولهایی ،قابلیت تکامل به پیش-ژن های غیرزنده واشکال حیات بدون ژن را در خود می
پرورند .گرچه نمی توانیم فرض کنیم که پیچیدگی ترکیب شونده زمینه ای تاریخ را فراهم کرده باشد که به توسط آن ،درابتدا
مخلوط های ناهمگون شیمیایی با حیات مصادف شده باشند .ممکن است توانایی سهمگین شیمی ترکیب شونده  ،بعدا توسط
حیات کشف شده باشد.
اکنون که این احتمال را بررسی کردیم که حیات ممکن است در اولین گردش ها ،به طور عریان و بدون استفاده از
مزایای لباس ژنتیک جدید شروع شده باشد ،وقت آن است که این سوال را مورد مالحظه قرار دهیم که چگونه در ابتدای کار،
نیاکان فرضی بدون ژن ما توانسته اند به وجود آیند .سرانجام ،چگونه اطالعات می تواند از غیر اطالعات تولید شده باشد ؟ و
زمانی که این اطالعات جدید بیولوژیک تولید شدند چگونه تداوم یافتند؟ برای جواب دادن به این سواالت و آماده کردن زمینه
بحث در مورد معماری های ممکن ارگانیسم های فرضی فاقد ژن ،الزم خواهد بود به قانون دوم ترمودینامیک مراجعه کنیم .چون
تنها با فهم سازوکارهای استاتیکی که تمایل ذاتی طبیعت به نابودی اطالعات را بنا می نهند ،می توانیم کامالً سازوکاری را که
اطالعات موجودات زنده را تولید می کند و تداوم می بخشد ،درک کنیم.

توضیحات فصل نهم
 -1گرادیان gradient
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بر آورد و درجه بندي میزان رشد و سوخت و ساز در جنین یا اندام یا سازواره
افت شیب ،میزان تغییر درجه حرارت یا فشار هوا

 -2اتوپوئتیک Autopoiesis
فرآیندی که در آن یک موجود زنده یا سازمان با تکرار فرآیند تولید مجدد خودش را تولید می کند و به طور ثابتی این
کار را ادامه می دهد (مانند سلول ها یا ارگانیسم ها )
 -3هومئواستازی  -خود ایستایی –خود پایداری Homeostasis
خاصیت یک سیستم باز یا بسته به خصوص یک موجود زنده است برای این که وضعیت محیط داخلی اش را طوری
تنظیم کند که در شرایط پایدار و ثابت باقی بماند.هر فرآیند خود تنظیم کننده ای که توسط آن سیستم های بیولوژیک
تمایل دارند که پایدار بمانند و درعین حال خود را وفق دهند با شرایطی که برای بقا بهینه است.اگر خودپایداری موفق
باشد حیات ادامه پیدا می کند .پایداری به دست آمده درحقیقت یک تعادل دینامیک است که در آن تغییرات پیوسته رخ می
دهد.
 پریون prionدر مورد پریون اطالعات زیادی هنوز بدست نیامده است .پریون یکی از پروتئینهایی است که بطور عادی در
سلولهای عصبی بیان میشود .جهش در این پروتئین میتواند باعث تغییر ساختار این پروتئین شده بطوری که پروتئین
جهش یافته میتواند مجتمع شده و پالکهای پروتئینی را در سلولهای عصبی ایجاد کند .این پالکها باعث
انسفالوپاتیهای اسفنجی شکل در مغز میشوند .برای مثال پریونها عامل بیماری اسکراپی که نوعی بیماری تخریب
کننده سیستم عصبی مرکزی در گوسفندان است و همچنین جنون گاوی میباشند.ساختمان پریونها فقط از پروتئین ساخته
شده و فاقد اسید نوکلئیک است .بیماریهای ناشی از پریون در انسان به علت اینکه به صورت بیماریهای ژنتیکی و
عفونی بروز میکند کامالً اختصاصی هستند.شایان ذکر است که برضد پریونها در بدن پاسخ ایمنیمصونیتزا ایجاد
نمیشود ،بنابراین تشخیص آلودگی یا بیماری با بررسی پادتنها غیرممکن است .تنها راه شناسایی عامل بیماری در
بافت آسیبدیده میباشد.

صفحه  161از 161

حیات بدون ژن

10
سرچشمه های اطالعات بدون ژن
این دریافت بین عموم رایج است که حیات قوانین شیمیایی و فیزیکی کائنات را به شکل مرموزی به مبارزه طلبیده
است .در حقیقت قانون دوم ترمودینامیک به ما می گوید که کیهان به حالت بی نظمی بیشینه تمایل دارد .همه ما لکه ای جوهر
را که روی یک کاغذ صافی می ریزد ،یا گاز برم را که در یک بطری پخش می شود ،دیده ایم .ولی چه کسی تا به حال دیده است
که جوهری که روی کاغذ پخش شده است در یک لحظه جمع شود و به یک لکه تبدیل شود یا این که عمل انتشار گاز در جهت
عکس صورت بگیرد؟ بنابراین آن نیروی محرک حامی این نابودی یک طرفه و برگشت ناپذیر نظم وتبدیل به بی نظمی چیست و
اگر تمایل ذاتی طبیعت به تخریب اطالعات است در این صورت چگونه اطالعات حیات می توانند خلق شده باشند؟ بررسی این
موارد ما را به قلب جهان بدون ژن رهنمون خواهد شد و سایر بخش های معقول و منطقی را که برای تجسم جزئیات آناتومی
ساکنان آن نیاز داریم ،فراهم خواهد آورد .اما ،قبل از این که شروع به جستجوی سازوکاری کنیم که اطالعات توسط آن کاهش
می یابد ،ابتدا ساختار ابتدایی سیستم هایی را که قادر به تولیداطالعات هستند ،مورد بررسی قرار خواهیم داد .اختالفات اساسی
ساختاری بین سیستم های تولید کننده اطالعات وسیستم های عاری از اطالعات وجود دارد .بررسی هر دو نوع سیستم نشان
خواهد داد که اطالعات چگونه می توانند بدون نقض قانون دوم ترمودینامیک ،تولید و نگهداری شوند.
کمترین نیازهای معماری سیستم های تولید کننده اطالعات این است که آنها باید برای تبادل ماده و انرژی باز باشد و
از تعادل ترمودینامیکی دورباشد .تعادل حالتی است که در آن همۀ گرادیان های یک سیستم ناپدید شده اند .گرادیان ها ممکن
است طبیعت شیمیایی یا حرارتی داشته باشند ،یا ممکن است انواع دیگری از ناهمگنی مثل اختالف فشار را نمایش دهند .وقتی
حالت همگن تعادل به دست بیاید ،سیستم قرینه است و همه نواحی درون آن از یکدیگر غیر قابل تشخیص اند.سیستم ها را می
توان به دو نوع تقسیم کرد ،سیستم های نزدیک به حالت تعادل و سیستم های دور از تعادل.
مفهوم تعادل را می توان با تصویر وان حمام پر از آبی نشان داد .اگر آب به خوبی مخلوط شده باشد ،گرادیان های
حرارتی از پیش موجود خنثی می شوند و دمای سطح آب وان با دمای پایین ترین نقطه آن یکسان خواهد بود .در این زمان
سیستم درحالت تعادل گرمایی است .فرض کنیم که شما می توانید خودتان را طوری کوچک کنید که ،وان حمام ،نسبت به وجود
کاهیدۀ شما به بزرگی اقیانوس اطلس به نظر برسد .اگر در این حالت درهم فشرده می خواستید سفری به آن طرف اقیانوس
اطلس بکنید ،متوجه می شدید که صرف نظر از جهتی که در آن سفر می کردید همه چیز یکسان به نظر می رسد .به علت همگن
بودن پیرامون شما و عدم توانایی تان در تشخیص یک مکان از مکانی دیگر ،هیچ تصوری از این که از حجمی از فضا عبور
کرده اید نداشتید .عالوه بر این ممکن بود تصور ضعیفی از زمان داشته باشید ،چون هیچ رویداد خارجی رخ نمی داد که به شما
کمک کند تا متوجه سپری شدن زمان شوید .اما ،اگر ته وان را سوراخ می کردیم و شیر آب جوش را از باال روی آب باز می
کردیم و آب ته وان را با یخ سرد می کردیم ،گرادیان حرارتی در وان از باال به پایین برقرار می شد .در این حال حرارت آب دیگر
نمی توانست یکنواخت باشد و تقارن سیستم از بین می رفت .دراین زمان سیستم از تعادل ترمودینامیکی جا به جا می شد .لغت
ترمودینامیک تاکید می کند که تعادل گرمایی پدیده ای دینامیک است .اکنون اگر می خواستید خود را مجددا کوچک کنید و یک
بار دیگر از این مسیر عبور کنید متوجه می شدید که اگر در یک جهت حرکت می کردید دمای آب بیشتر می شد در حالی که در
مسیر دیگری دما ثابت می ماند و یا کاهش می یافت  .وجود اختالف دماهای موضعی ،شما را قادر می ساخت که مفهومی از
جهت ،حس تغییر مکان ،عدم تجانس منطقه ای ،و فضا و زمان به دست آورید .ازاین رو گرچه سیستم های دارای تعادل
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متجانس و عاری از اطالعات هستند ،ولی سیستم هایی که از تعادل دور می شوند ،تقارن شان می شکند و لبریز از اطالعات
خود ساخته اند.
حالت عدم متعادل با مصرف مداوم ماده و انرژی حفظ می شود .این حالت ،به جریان آب درمیان وان ،و انرژی الزم
برای جوش آوردن آب در یک انتها به اندازه  100درجه سانتیگراد و انجماد آن در صفر درجه درانتهای دیگر تعبیر می
شود.اگر سوراخ داخل وان را تعمیرمی کردیم و شیر آب داغ را هم می بستیم ،سیستم بسته می شد و نمی توانست با محیطش
ماده تبادل کند .هم چنین اگر برق قطع می شد ،انرژی الزم برای جوشاندن و منجمد کردن آب دیگر عملی نمی بود.از این رو
سیستم نمی توانست با پیرامونش تبادل انرژی کند .اگر این اتفاق می افتاد ،دراین صورت گرادیان حرارتی وان ناپدید می شد و
همه نواحی آن به دمای یکسانی دست می یافتند و سیستم به تعادل ترمودینامیکی می رسید.
فاصله یک سیستم از تعادل با اندازۀ گرادیان آن سیستم تخمین زده می شود .این اندازه نشان می دهد که به دست
آوردن تعادل برای آن سیستم چقدر آسان است .اگر درجۀ دمای آب در یک انتها  100و در انتهای دیگر صفر درجه سانتیگراد
باشد ،گرادیان حرارتی شدید است و سیستم دور از تعادل است .ازطرف دیگر اگر درجه حرارت آب در یک انتها  0درجه و
درانتهای دیگر  88درجه باشد ،گرادیان سیستم قابل چشم پوشی است .دراین مورد خاص ،تعادل نسبتا ً راحت به دست می آید
وسیستم به تعادل نزدیک است.
برعکس سیستم های نامتعادل که پذیرای تبادل ماده و انرژی هستند ،یک شیشۀ گاز برم ،سیستمی نزدیک به تعادل
است که نسبت به تبادل ماده و انرژی با محیط ،بسته است .جریان ماده و انرژی درون موجودات زنده گرادیان هایی تولید و حفظ
می کنند که مبنای نظم آنها ست .عدم توانایی سیستم های بسته برای اتالف کردن ماده و انرژی ،آنها را از تولید اطالعات ناتوان
می کند .یک شیشۀ برم ،سیستمی کم انرژی است که حاوی تعداد هنگفتی عناصر مولکولی یکسان است ،که به خاطر شعاع عمل
کم  ،با همسایگان خود برهم کنش ضعیفی دارند .هرملکول مستقل از همراهانش حرکت می کند وهیچ مشارکتی در بین نیست.
رفتار این نوع سیستم های بستۀ غیرمتعادل می تواند با استفاده از معادالت ریاضی خطی مدل سازی شود .معادالت خطی
روابطی را بین متغیرهایی که به شکل خطی و قابل پیش بینی به هم وابسته اند ،شرح می دهند ،برای مثال اگر اولین متغیر به
اندازه یک واحد افزایش یابد ،دومین متغیر ممکن است دو واحد افزایش یابد .قابل پیش بینی بودن طبیعت معادالت خطی به این
معنی است که راه حل های آنها را می توان با دقت زیاد و قطعیت محاسبه کرد.
برعکس سیستم های متعادل ،موجودات زنده و برخی از ساختارهای غیر زندۀ معین ،سیستم هایی با انرژی باال هستند
که از اجزای متفاوتی ساخته شده اند ،که اغلب برهم کنشی قوی بر یکدیگر دارند .این مسئله منجر به پدیدار شدن رفتار
منسجمی از رتبه باالتر می شود .رفتار هر جزء ،به بسیاری از دیگر اجزائ درون شبکه که فواصل قابل مالحظه ای دارند
وابسته است ،که معنی آن این است که رفتار موضعی می تواند نتایج دوررس و وسیع داشته باشد .این نوع سیستم های غیر
متعادل بسیار همبسته نمی توانند با استفاده از معادالت خطی به دقت مدلسازی شوند و درعوض نیاز به معاالت غیر خطی دارند.
برعکس معادالت خطی ،معادالت غیرخطی نسبت به شرایط اولیه بسیار حساس هستند ،به طوری که کوچکترین افزایش یا
کاهش در مقدار یک متغیر می تواند توسط شبکۀ اجزای به هم پیوسته بسیار تقویت شود .در حالی که متغیرهای معادالت خطی
به طریقی ساده و تصاعدی به هم وابسته اند ،در معادالت غیرخطی ممکن است که این متغیرها مجذور شوند یا به توانهای باالتر
برسند .اگرمعادالت را به شکل یک نمودار رسم کنیم ،معادالت خطی خط مستقیم می سازند در صورتی که معادالت غیرخطی،
اشکال پیچیده تولید می کنند که حل کردنشان بسیار مشکل تر است .اما ،کامپیوترهای قدرتمند جدید ،اجازه می دهند که این
معادالت سخت ،که سابقا غیر قابل حل می نمودند با سهولت نسبی حل شوند .حتی در این حالت ،حساسیت این معادالت به
جزئیات شرایط اولیه به این معنی است که حتی یک بی دقتی کوچک در اندازه گیری به شدت بزرگ می شود .ناتوانی ما از این
که شرایط اولیه ای با دقت بینهایت تعریف کنیم ،به این معنی است که رفتار معادالت غیر خطی شامل عناصری غیر قابل پیش
بینی است .هرچه بی دقتی اندازه گیری بیشتر باشد این ناپایداری ها عمده تر خواهند بود.
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سیستم هایی که در مقابل تبادل ماده و انرژی بسته اند می توانند به راحتی به تعادل برسند .درظرف برم ،تعادل عبارت
از موقعیتی است که در آن ملکولها بیشترین بی نظمی را داشته باشند.از طرف دیگر ،سیستم های باز ،با جریان پیوسته ای از
ماده و انرژی که ناشی از محیط آنهاست ،پیش می روند .اتالف ماده و انرژی ،سیستم های دارای انرژی را قادر به تولید
اطالعات و تداوم آن می کند .این سیستم ها ،مانند قلعه ای شنی هستند که تدریجا توسط جزر و مد ساییده می شود .اگر آن را
به حال خود بگذاریم به زودی متالشی می شود و به وضعیت ساحلی در می آید که بیشترین احتمال وقوع را دارد و آن ساحلی
بی شکل و بی نظم است  .اما ،اگر زمانی که به ساختمان قلعه خسارت وارد می شد آن را تعمیر می کردیم ،ساختمان قلعه حفظ
می شد .مطمئنا دانه های شن قلعۀ اولیه نمی توانند عین دانه های قلعه بعدی باشند ،ولی به هرحال طرح کلی آن برای مدت
نامحدودی محفوظ می ماند.
نتیجتا ً ،منشأ حیات باید دقیقا به منشأ سیستم های غیر خطی باز دور از تعادل که ماده و انرژی رد و بدل می کنند،
وابسته باشد .این گونه سیستم های نامتعادل ،برعکس سیستم های متعادل ،قادرند که ازچیزهای کامالً تصادفی اطالعات تولید
کنند .اگر بتوانیم نشان دهیم که این نوع سیستم ها قادرند به طور طبیعی و خود به خود به وجود آیند ،سازوکاری مقدماتی را بنا
نهاده ایم که استخوان بندی ابتدایی ترین اشکال حیات می تواند از آن سرچشمه گرفته باشد .در جایی که جادۀ سیستم های
متعادل توسط قانون دوم ترمودینامیک صاف می شود ،سیستم های زنده ،ساختمان اطالعاتی خود را ،از طریق نابود کردن
اطالعات پیرامون خود ،حفظ می کنند.اما ،همان طور که خواهیم دید ،فقط انواع معینی از سیستم های نامتعادل قادر به تولید
فرآیند حیات هستند.
قانون دوم ترمودینامیک با مدل ذهنی مشخصی از سیستم فرمول بندی شد  ،که سیستمی است بسته و نزدیک به تعادل
که بی شباهت به شیشه برم مذکور نیست .،اما ،سیستم های باز و دور از تعادل بسیار پیچیده تر از سیستم های بسته و نزدیک
به تعادل هستند.دانستن تفاوت بین آنها ،برای فهم نظام موجودات زنده اهمیت اساسی دارد .گر چه سیستم های باز و دور از
تعادل قادر به تولید و تداوم اطالعات هستند ،ولی نظم موضعی آنها به بهای افزایش سراسری بی نظمی در محیط اطراف شان
به دست می آید .از این رو سیستم های دور از تعادل و باز ،نظم اطراف خود را انگلی می کنند و با طمع ورزی ،نظم خود را
به بهای تنزل محتوای اطالعاتی محیط خود به دست می آورند .به قول ایلیا پریگوگین  ،1نظم موجودات زنده " روی بی نظمی
شناور است" .بنابراین ،به هیچ عنوان قانون دوم ترمودینامیک نقض نمی شود .به این ترتیب ،تناقض ظاهری وجود اطالعات
در دنیایی که تحت کنترل قانون دوم ترمودینامیک است ،مترسکی بیش نیست .درواقع اصالً تناقضی درکار نیست.
قبل از بررسی تفصیلی تر ساختار سیستم های مولد اطالعات ،زمان کوتاهی را برای بررسی سیستم های بسته و
نزدیک به تعادل ،که فاقد نظم میکروسکپی هستند اختصاص خواهیم داد .اولین دلیل این که چرا سیستم های بسته و نزدیک به
تعادل ،مانند یک شیشه گازبرم منتشر شده ،باسماجت تمایل به حالت آشفته ای دارند که در آن اطالعات نابود می شود ،توسط
نظریه ترمودینامیک استاتیک فراهم شد که از مطالعات سادی کارنو ،2لودویک بولتزمن 8و جیمزکالرک ماکسول ناشی شده
بود .این نظریه بیان می کرد که ناپایداری اطالعات ناشی از این حقیقت است که به طور ذاتی ،حالت های غنی از اطالعات در
مقایسه با حالت های بی نظم احتمال کمتری دارند .اصول زیربنای ترمودینامیک استاتیک را می توان به طریق زیر درک کرد.
تصور کنید که یک بچه مدرسۀ روبات روی یک پله توری غول پیکر ،شبیه آنهایی که در عملیات تمرین نظامی
استفاده می شود و بلند به طرف آسمان کشیده شده است ،رها شده باشد  .روبات نمایش دهندۀ مولکول برم است و طناب های
متقاطع پله توری مانند یک زمین بازی است که ملکول می تواند در آن به کاوش بپردازد .بچه مدرسۀ روبات ،درست مانند
همتایان بیولوژیک اش میل دارد که بدون هدف و بی پروا اینجا و آنجا پرسه بزند .به همین ترتیب ،مولکولهای برم در نتیجۀ
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انرژی گرمایی که از برخورد با ملکولهای هوا به آنها منتقل می شود به حرکت در می آیند .اما ،برعکس بچه مدرسه ای های
واقعی ،ربات ها فاقد اراده هستند .هر چه دمای پیرامون بیشتر باشد ،روبات سریع تر حرکت می کند و تنها راه برای از جنبش
واداشتن ربات این است که آن را تا سردترین دمای ممکن ،که درجه صفر مطلق است ( -288کلوین) ،منجمد کنیم .در عمل،
می توان این کار را به روش بهتری انجام داد ،یعنی باتری هایش را برداشت .چون روبات فاقد اراده آزاد است ،نسبت به مسیر
حرکت در پله توری بی تفاوت است .نتیجتا ً می تواند در تور باال برود ،پایین بیاید ،یا قطری ،به خط صاف یا زیکزاک و در مسیر
های مختلف زیادی حرکت کند .چون روبات نسبت به پیرامون خود بی تفاوت است ،هر جا که باشد راضی است.
روبات آزاد است که همه چهارخانه های پله توری را ،که همان فضای حالت های سیستم است ،بکاود .اکنون فرض
می کنیم که ربات را آزاد گذاشته ایم که برای روزهای متوالی این فضا را کاوش کند .فرض می کنیم که  1000چهارخانه روی
پله توری قرار داشته باشد که هر کدام با ریسمان های متقاطع شکل گرفته اند .بنابراین فضای دوبعدی جهان پله توری که
روبات در آن جای دارد  1000حالت ممکن را در بر می گیرد .چون همه نواحی تور یکسان هستند و روبات برای هیچکدام از
مختصات روی تور مزیت خاصی قائل نیست ،بنابراین احتمال وقوع هیچ یک از حاالت بیش از دیگری نیست .اگر ما ،در مقام
مدیران مدرسه هنگام جستجوی این شاگرد مکانیکی سرکش ،بتوانیم توسط ریموت کنترل آن را خاموش کنیم و بعد به جستجوی
آن بپردازیم ،اولین بار یک درهزار شانس برای یافتن او داریم.
حال تصور کنید که دو شاگرد روبات درون چهارخانه های مجاور در گوشه پله توری قرار دهیم و باطری هایشان را
در بیاوریم .هرکدام از آنها هم نسبت به حضور روبات دیگر و هم نسبت به موقعیت خودش بی تفاوت است .گذاشتن روبات ها
در کنار هم در گوشه جهان پله توری ،پیکر بندی منظمی است که حالت بسیار بعیدی را نمایش می دهد .اگر بر آن بودیم که
باطری هایشان را سرجایش بگذاریم و اجازه دهیم که روی تور برای چند روز پرسه بزنند ،احتمال یافتن هر کدام از آنها یک در
هزار باقی می ماند .چون احتمال ها در هم ضرب می شوند بنابراین احتمال یافتن روبات ها درمکان اولیه شان یک هزارم ضرب
در یک هزارم است که می شود یک در میلیون .بنابراین واضح است که حتی در یک جهان پله توری نسبتا محدود و کم
جمعیت ،احتمال آرایش منظم ،بسیار کمتر از آرایشی است که روبات ها به طور تصادفی در آن قرار می گیرند .نتیجتا ً ،بازی های
تنها دو شاگرد روبات می تواند حتی صبورترین مدیران مدرسه را هم به ستوه بیاورد.
هر چه تور بزرگتر و تعداد روبات ها بیشتر باشد ،احتمال آرایش منظم آنها کمتر و یافتن هر روبات معین سخت تر می
شود .مثالً اگر می خواستیم اندازه تور را به  100،000چهارخانه افزایش دهیم ،احتمال یافتن یک روبات یک در صدهزار می
شد .و احتمال یافتن دو ربات در مکان های اولیه شان یک در ده میلیارد می شد .با آگاهی از این که آرایش های منظم غنی از
اطالعات به طور ذاتی غیر محتمل هستند ،اکنون آسان تر می توانیم درک کنیم که چرا اطالعات تمایل دارند به آرایش های
متعدد دیگری که نامنظمند و احتمال بیشتری دارند ،فرو بپاشند.
اکنون می خواهم فرض کنم که پله توری از زمین تا ماه کشیده شده است و شامل یک میلیون کوادریلیون یا
چهارخانه است .این تور حتما ً بسیار بزرگ است چون به مدرسه ای تعلق دارد که ده میلیون (

( شاگرد روبات دارد .مدیر

مدرسه مسئول این کالس درک می کند که هرگونه کوشش برای این که حساب هر شاگرد را جدا نگه دارد،عبث است .با وجود
این ،اولین بار شانس او برای یافتن هر شاگرد ،تنها یک در سکستیلیون (

) است .در جهان پله توری با این وسعت،

که ده میلیون روبات در نقاط پرت و مجزای آن جای گرفته اند ،تعداد پراکندگی های مربوط به آرایش غیر منظم بسیار بیشتر از
مجموعه کوچکتری است که مربوط به آرایش منظم است .نتیجۀ اجتناب ناپذیر این عدم تجانس ،فروپاشی آرایش های منظم
ربات ها به آرایش های نامنظم و تصادفی است .این مسئله به این واقعیت بستگی دارد که همۀ مکان ها در جهان پله توری،
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هم به علت بی تفاوتی روبات ها و هم به علت فقدان جذب کننده ای که بتواند آنها را با احتمالی برابر به سمت نواحی معینی
بکشد ،احتمال یکسانی دارند.
باوجود این که مدیر مدرسه در مورد مکان هر شاگرد اطالعات ندارد ولی از خود سوال می کند که آیا می تواند رفتار
کل کالس را پیش بینی کند .بنا براین تجربه زیر را در رویای خود می پرورد.او همه ده میلیون روبات را در چهارخانه های
کنارهم در گوشه ای از تور جای می دهد .سپس باطری های آنها را بیرون می آورد و همه روبات را به رنگ قرمز رنگ
آمیزی می کند .سپس مجدداً باطری آنها را سرجایش می گذارد و اجازه می دهد که به روش معمول گردش کنند .با استفاده از
تلسکوپ عظیمی که مخصوصا با زاویه دید زیاد ساخته شده ،روی تمام تور متمرکز می شود و چنان که انگار ببری را با احتیاط
تعقیب می کند ،روی صندلی راحتی اش می نشیند و صبورانه منتظر می ماند تا رویدادها آشکار شوند.
گرچه مدیر نمی تواند روبات های تنها را ببیند ،ولی می بیند که رنگ قرمز به آهستگی و منظم از گوشۀ تور پراکنده
میشود و سپس به آرامی در سراسر تور پراکنده می شود و سرانجام به طور یکنواخت قرمز به نظر می رسد .مدیر مدرسه
تجربه را چندین بار تکرار می کند و متوجه می شود که هر بار نتیجه یکسانی به دست می آید .به نظر می رسد که روبات ها،
وقتی به صورت گروهی عمل می کنند،رفتارشان قابل پیش بینی است و نظم سراسری از بی نظمی محلی پدیدار می شود .از این
رو با وجود این که تغییر مکان های فردی ربات ها غیرقابل پیش بینی است ،ولی تعداد بیشماری از آنها ،ناخواسته با یکدیگر
همکاری می کنند تا رفتاری از مرتبه باالتر بسازند که نماینده بیشترین بی نظمی است .بنابراین وقتی که روبات های شاگرد
مدرسه به حال خود رها می شوند ،اطالعات را به روشی منحصر به فرد ولی درعین حال قابل پیش بینی نابود می کنند.
مدیر مدرسه ،بعد از این نتیجه گیری ،تصمیم می گیرد تحقیق کند که آیا نظم کلی رفتار روبات ها در سطح فردی نیز
قابل تمیز است.از این رو آزمایش دیگری انجام می دهد .ده هزار روبات را به طور تصادفی انتخاب و به رنگ آبی در می
آورد.سپس آنها را در گوشه ای از تور با بقیه روبات ها قرار می دهد و رها می کند .با وجود این که همیشه در انتهای هر
آزمایش نتیجه یکسان و غیرقابل اجتنابی حاصل می شود که همان دریای یکنواخت قرمز رنگ است ،ولی نقطه های آبی شناور
در دریای سرخ ،مکرراً طرح پراکندگی شان را تغییر می دهند و هرگز در هیچ لحظه ای دوباره در نقطه قبلی یا در هیچ موقعیت
جدایی ظاهر نمی شوند .از این رو با وجود این که می توان پیش بینی کرد که ساختمان منظم خوشه ای از ده میلیارد روبات
تبدیل به توزیع یکنواخت و نامنظم شود ،اما در مورد موقعیت محلی هیچ یک از آنها چیزی نمی توان گفت.در حقیقت رفتارهای
آماری اشیاء بیشمار ،از دادن اطالعات در مورد جزئیات سرباز می زنند .گرچه کشفیات مدیر مدرسه به او کمک می کند که
نتایج کلی در باره کالس رباتیک خود به دست آورد ،ولی هرگز نمی تواند بصیرتی برای او فراهم کنند تا به حل عدم قطعیت در
سطح محلی کمک کند .در حقیقت مکان و رفتار هر روبات معین هیچوقت دراختیاراو قرار نخواهد گرفت.
گازها ،ازجمله برم ،شامل حدود ده میلیارد میلیارد مولکول در سانتیمتر مکعب هستند که در فضاهای حالت عظیمی
که مشابه پله توری است و نه تنها دو بعد بلکه سه بعد دارد ،به طور تصادفی حرکت می کنند .ملکول های برم مانند ربات های
شاگرد مدرسه رفتار می کنند و وقتی که از مکان اولیۀ خود رها می شوند ،تمایل دارند که به طور تصادفی تمام مکان ها را در
فضای شبه تور سه بعدی خود سیاحت کنند .ولی مولکولها ،به جای نیرو گرفتن از باطری ها ،با استفاده از انرژی گرمایی محیط
بی وقفه به جنبش در می آیند .چون حالت منظمی که در آن مولکول ها در یک ناحیه از فضای بالقوه حالت ها خوشه تشکیل
بدهند بسیار بعید است ،سیستم سرانجام به حالت احتمال بیشینه فروخواهد پاشید .این حالت متناظر موقعیت غیر منظمی است که
در آن همه نواحی فضای حالت با بسامدی تقریبا یکسان بازدید می شوند .نتیجه ماکروسکپی این ناخنک زدن پیوسته به فضای
حالت ،رنگ قهوه ای یکنواخت شیشه برم است .احتمال این که مولکولهای برم به حالت غنی از اطالعات بازگردند (یعنی خوشه
تشکیل بدهند ) آنقدر کم است که درواقع احتمال آن وجود ندارد.

Attractor 5
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از این رو محتمل ترین آرایش برای عناصر یکسان بیشماری که در فضایی قرار گرفته باشند ،آرایشی تصادفی است
که دائما ً شکل پراکندگی خود را تغییر می دهد و نواحی مختلف فضای حاالت آن تقریبا با بسامد یکسان ناخنک زده می شود.
قوانین آماری فیزیک مبتنی بر این هستند که ماده منظمی که از تحریک حرارتی نیرو می گیرد ،تمایل دارد که به حالتی که
بیشترین احتمال را دارد تنزل یابد .و با همه این احوال ،حیات ،که اولین تجسم پیچیدگی منظم است ،مسلط می شود .بنابراین آیا
پدیده حیات ملتمسانه از ما می خواهد که بپذیریم عاملی خارجی ماوراء قوانین فیزیک و شیمی قرار دارد؟ هم چنان که قبالً گفته
ایم،جواب موکداً منفی است .برعکس ملکولهای برم پراکنده در ظرف ،یا شاگرد مدرسه های ربات سرگردان در پله توری،
سیستم های زنده دوراز تعادل و آمادۀ تبادل ماده و انرژی با محیط خود هستند.هیچ رازی پیرامون تولید و تداوم اطالعات حیات
وجود ندارد ،چون حیات ،بدون مطالبه بهای خود ،که همانا نابودی نسبی اطالعات محیط و نتیجتا ً افزایش بی نظمی آن است ،به
دست نمی آید .چشم در برابر چشم و دندان اطالعات در برابر دندان اطالعات.
در سیستم های زنده ،واحدهای ساختمانی یکسان نیستند و قویا باهم برهم کنش دارند .نتیجتا ،روبات ها در تمثیل
جهان پله توری ،دیگر همزادهای مشابه و غیر اجتماعی نیستند ،بلکه باهم اشتراک مساعی می کنند و شبکه های بهم پیوسته
را تشکیل می دهند .به این دلیل و نیز به دلیل ساختار باز و دور از تعادل خود ،قادرند ،به جای بازدید از همۀ نواحی فضای
حالت با بسامد یکسان ،کاوش خود را به بخشی از همه حالت های ممکن محدود کنند .طبیعت و اندازۀ فشردگی فضای حاالت،
تحت تاثیر معماری ودینامیک عناصری است که از آن ساخته شده اند.از این رو شرایط حیات متناظر با موقعیتی است که در آن
آهنرباهای بی اندازه قدرتمند در جهان پله توری پراکنده شده اند .به محض این که ربات ها از مکان اولیه شان رها می شوند،
دیگر به طورتصادفی در فضای حاالت خود سیر نمی کنند ،بلکه در عوض تحت تاثیر نیروی جذب کنندۀ آهنربا قرار می گیرند.
هر آهنربا ناحیۀ نفوذ خود را دارد و رباتی که داخل حوزه جاذبه اش شود به طرفش کشیده می شود .گرچه وسعت فضای حاالت
بالقوه تغییر نمی کند ولی تعداد حالت های قابل بازدید برای ربات ها ،به طور عمده ای کاهش می یابد .ساختارهای حیات کامالً
به این جهت گیری پرماجرای احتماالت وابسته اند .از این رو قرعه حیات سنگین تر می شود.
درسیستم های زنده ،به جای این که ربات ها روی تور ،طبق پیش بینی قوانین احتماالت به طور تصادفی پراکنده
شوند ،در آرایشی منظم باقی می مانند .بنابراین با وجود تهدید دائمی ترمالیزاسیون  ،قادرند لنگر بیندازند و الگویشان را حفظ
کنند .از طرف دیگر نبود حیات ،معادل موقعیتی است که خوشۀ ربات ها شکل خود را از دست می دهند و به حالتی که بیشترین
احتمال را دارد فرومی پاشند ،یعنی حالت توزیع یکنواخت و تصادفی .بنابراین ،حیات از شرایطی مشابه سرد کردن ربات ها تا
درجه صفر مطلق تقلید می کند .در این دما ،موتور حرارتی محیط که ترمالیزاسیون را می راند خاموش می شود و پدیده های
آماری دیگر مطرح نیستند .از این رو ،گرچه حیات قوانین احتمال را خراب نمی کند ،ولی خروجی آنها را تغییرمی دهد
وموجودات زنده طوری رفتار می کنند که انگار از دنیای پدیده های آماری پس زده شده اند.
اروین شرودینگر ،8در کتاب "حیات چیست " که در سال  1944منتشر شده است ،تالش برای فهم مکانیک حیات را
با آشفتگی مهندسی مقایسه کرده است که با موتورهای بخار آشناست و با یک موتور الکتریکی مواجه می شود .ولی آشفتگی
او ممکن است مدت کوتاهی دوام داشته باشد ،چون زمانی که فرصت کند موتور را آزمایش کند ،به سرعت تشخیص می دهد که
ساختمان آن از یک اصل کارکردی بنیادی پیروی می کند .شرودینگر اندیشید که " گرچه مادۀ زنده از قوانینی فیزیکی که تا
کنون ثابت شده تخطی نمی کند " ولی "احتمال دارد که نیازمند قوانین دیگر فیزیک باشد که تا کنون ناشناخته مانده اند ،و درهر
صورت زمانی که این قوانین آشکار شوند ،به اندازۀ همان علوم قبلی ،کامل خواهند بود" .عالوه بر این ،آشکارشدن منظم و
قانونمند رویدادهای حیات "،توسط سازو کاری کامالً متفاوت از احتماالت فیزیک هدایت می شوند " و موضوعی است که "
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حیات بدون ژن
در هر جای دیگری به جز ماده زنده ناشناخته است .فیزیکدان و شیمی دان ،که در مورد مادۀ بیجان تحقیق می کنند ،هیچوقت
شاهد پدیده ای نبوده اند که چنین تفسیری داشته باشد .این مورد ظاهر نشد و بنابراین تئوری ما شامل آن نمی شود " ...
گمان معقولی است که قوانین ناشناختۀ فیزیک که شرودینگر به آن گریز می زد ،قوانینی باشند که به قوانین پیچیدگی
معروف شده اند؛ قوانینی که به حد بلوغ رسیده اند و در حال فرمول بندی هستند ،و ممکن است بصیرتی بنیادی به رفتار
دینامیک سیستم های به هم پیوستۀ باز و دور از تعادل فراهم کنند .قوانین پیچیدگی نشان می دهند که چگونه سیستم های غیر
متعادل قادرند فشارهای ترمالیزاسیون را خنثی کنند  ،فشارهایی که تالش می کنند این سیستم ها را به شکلی تصادفی به فضای
حالت هایشان براند.
به دلیل دینامیک طبیعی سیستم های غیرمتعادل بهم پیوسته ،نواحی وسیعی از فضای حالت آنها مناطق ممنوعه و
خراب هستند .این مسئله به طور چشمگیری با سیستم های متعادل تصادفی تناقض دارد ،که با آزادی می توانند فضای حالت
های خود را در کمال مصونیت کاوش کنند ،و به همین دلیل از تولید اطالعات ناتوان هستند.
ولی چگونه کاوش در فضای حالت محدود می شود و منبع نظم حیات چیست؟ ماکس پالنک بین دو نوع نظم فرق
گذاشت.اولین آن نظمی است که از بی نظمی بر می خیزد و به قوانینی آماری اشاره دارد که رفتار دسته جمعی تعداد بیشماری از
عناصر مستقل را وصف می کنند .دومی ،نظمی است که از نظم قبالً موجود برمی خیزد .مثالی برای اصل " نظم برخاسته از نظم
" ،هیئت سیارات در منظومه شمسی است که در هر لحظه ،نتیجه مستقیم همه حالت های قبلی اش است .اصلی که حرکت ساعت
مانند سیارات را معین می کند ،به پدیده های آماری توسل نمی جوید ومنحصراً بر پایۀ قانون جاذبۀ نیوتن قرار گرفته است .با
فرض یک صورت فلکی ،تغییر مکان های قاعده مند سیارات تا ابد ادامه خواهند داشت .برعکس سیستم های آماری ،حرکت
سیارات می تواند با کاربرد قوانین محض مکانیکی فهمیده شود ،قوانینی که تضمین می کند صورت های نظم گذشته بر آینده
نیزمنقوش شود.
از طرف دیگر ،اصل " ظهور نظم از بی نظمی " بر بنیان های آماری پدیده ای قرار گرفته است که نیازمند اجزاء
بیشماری است .شرودینگر استدالل می کرد که احتمال کمی وجود دارد که موجودات زنده بتوانند نظم خود را ،دقیقا به خاطر
تعداد زیاد عناصری که الزم است دست اندرکار باشند ،از چنین منبعی استنتاج کنند .به این ترتیب او اشاره کرد که نظم موجودات
زنده از اصل " نظم برخاسته از نظم " ناشی شده است .شرودینگر در استنتاج خود ،بنیان هایی برای نمونه و الگوی اصلی
بیولوژی مدرن برقرار کرد .و آن این بود که اطالعات حیات معاصر از اجرای برنامه دیجیتالی که به زبان دی.ان.ا ی ژن نوشته
شده ناشی می شود و هر برنامۀ ژنتیک خود با یک برنامۀ ازپیش موجود اجدادی نوشته شده است.
در  1944اوسوالد اوری  ،3کالین مک لئود 9و مکلین مک کارتی
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نشان دادند که اصل ژنتیک " نظم برخاسته از

نظم " موجوات کنونی در دی.ان.ا قرار دارد .توضیح ساختمان سه بعدی دی.ان.ا توسط واتسون و کریک ثابت کرد که چگونه
اطالعات اساسی حیات می تواند به صورت دیجیتال در ترکیبات خطی بازهای  G ، T، Cو  Aکه دی.ان.ا از آنها ساخته شده
است نمایش داده شوند.همچنین این نظریه توضیح داد که اطالعات چگونه تکثیر می یابند .دی.ان.ا ،عمالً بنیان شیمیایی همه
روش های معاصر ذخیرۀ اطالعات بیولوژیک را تشکیل می دهد .به نظر می رسد ژنهای ساخته شده از دی.ان.ا یا سایر مواد
شیمیایی دیجیتال پیشگامانی ضروری باشند که اطالعات همه حیات از آنها سرچشمه گرفته است.از این الگوی ژنتیک نتیجه
گرفته می شود که حیات با یک ژن مادربزرگ نخستین شروع شد ،یعنی سرچشمه اصلی آنچه که ریچارد داوکینس
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"رودخانه

دیجیتال" اطالعات ژنتیک نامیده است .رودخانه ای که از آغاز ،در عمق زهدان بهشتی استعاری ،در گستره زمان جاری است.
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حیات بدون ژن
قبالً این احتمال را بررسی کردیم که رودخانه دیجیتال نمی تواند مستقیما از بهشت برآمده باشد .در حقیقت این
رودخانه می تواند از رودخانۀ دیجیتال آر.ان.ا منشعب شده باشد و آن رودخانه هم ،از رودخانه ای آکنده از ژنهای دیجیتال
نخستین ،پیش -ژن ها ،و نمونه ژنها که طبیعت شیمیایی ناشناخته ای دارند منشعب شده باشد .وقتی اظهار می کنیم که حیات
بدون ژن آغاز شد و ژنها فقط بعداً در پی فرآیند آلودگی ،به تملک موجودات آنالوگ فاقد ژن درآمدند ،متوجه می شویم که
در حقیقت ،سرچشمۀ غائی رودخانه دیجیتال دی.ان.ا به هیچ وجه نمی تواند درون یک بهشت دیجیتال قرار داشته باشد .گرچه
دی.ان.ا ساختمان اطالعاتی حیات کنونی را مشخص می کند ،ولی ممکن است که اصل " نظم برخاسته از نظم " از ساختمان
اطالعاتی اولین موجودات زنده پشتیبانی نکرده باشد .درواقع ممکن است که بهشت ،پناهگاهی آنالوگ و فاقد ژن بوده باشد.اگر
این موضوع حقیقت داشته باشد ،در این صورت ،اولین موجودات بر روی زمین های جهان قدیمی فاقد ژن آنالوگ گام گذاشته
اند .سرچشمۀ پیش ژن های دیجیتال فاقد حیات ممکن است به تاریخی قبل از کشف بهشت آنالوگ برگردد ،ولی نیروهای بخت،
رانش ،تصادف ،پیچیدگی و تکامل از طریق انتخاب طبیعی ،دراین آزمایشگاه بدون ژن ،هدیه گرانبها و آسیب پذیر حیات را
کشف کردند.
البته بهشت لزوما مکانی مجزا نبود .احتمال دارد که همزمان درچند حالت در مکان ها و صور ظاهری متعدد وجود
داشت .در حقیقت بهشت ،در هرگوشه یا شکاف زیر آب ،که تجربه موفقی از حیات رخ داده بود ،وجود داشت .گرچه تاریخ حیات
ممکن است با بهشت های متعددی آغاز شده باشد ،اما ،بعید است که اعقاب به جای مانده از بیش از یک بهشت تاریخی ادامه
یافته و نیاکان حیات معاصر باشند .کاوش های حیات در این باغ جادویی ،نیاکانی را به وجود آورد که اطالعاتشان تخم حیات
را در روی زمین کاشت .یک کپی تنهای فاقد ژن ،استعداد نهانی پچیدگی خود را توسط طیف گوناگونی از نواده های آلوده
دیجیتال آشکار می کند ،و به طور تصادفی در طول زمان و فضاهای متعدد گستردۀ چند بعدی اطالعاتی پراکنده می شود .
ولی ،رودخانۀ اطالعات بیولوژیک برآمده از بهشت ،یعنی سرچشمۀ اصلی کل حیات روی زمین ،اصالً نمی تواند
دیجیتال باشد .حین سفر آرام در رودخانۀ آنالوگی که گذشته را به زمان حاضر پیوند می دهد ،می بینیم که اگر حیات بدون ژن
آغاز شد ،به این دلیل است که منبع آنالوگ و فاقد ژن همه اطالعات سرانجام به یک شاخۀ رود دیجیتال پیوست .این شاخه ،زیر
مجموعه کوچکی از انگل های پیش -ژن دیجیتال فاقد حیات بسیار کهن بود که در نتیجه آلودگی توانسته بودند اطالعات دیجیتال
خود را با اطالعات آنالوگ میزبان های فاقد ژن خود درهم آمیزند .همین طور که به سفر در رودخانه استعاری اطالعات
بیولوژیک ادامه می دهیم ،ممکن است الزم باشد قبل از این که آبها بلرزند و از اطالعات دیجیتال آر.ان.ا و سرانجام دی.ان.ا
پرشوند ،فاصله ای طوالنی را طی کنیم .کمی پایین تر که رودخانه به تعداد بیشماری جویبارهای مربوط به اطالعات شخصی
منشعب می شود ،متوجه ظهور انشعاب جدیدی می شویم .درحالی که اطالعات فراژنی مربوط به فرهنگ با اطالعات دیجیتال
دی.ان.ا آمیخته می شود ،تاریخ خود را تکرار می کند و یک دور کامل می زند .اگر سفرخود را تا آینده ادامه دهیم نباید حیرت
کنیم از این که رودخانۀ دی.ان.ا در محلی دیگر کف می کند و دوباره وارد گرداب می شود ،و این مکانی است که اطالعات از
منبع دیگری می آید و با آن آمیخته و رقیق می شود و سرانجام جای اطالعات به رمز در آمدۀ زنجیره های قدیمی و فرسودۀ
دی.ان.ا را می گیرد .سمبل های دی.ان.ا ،اینک پس از گذشتن صدها میلیون سال از تاریخ مصرف ،مانند فناوری های منسوخ
قبل از خود ،سرانجام ممکن است خودشان کنار بروند و به بایگانی های تاریخ احتمالی بازگردند.
گفتیم که رفتار موجودات زنده طوری است که انگار در برابر اختالالت اطالعاتی بالقوه که از تحریک حرارتی بسیار
ناشی می شود ،مصون هستند .به نظر می رسد که موجودات زنده ،برخالف سیستم های بستۀ متعادل که مطیع قوانین مستبد
آماری هستند ،مکانیکی ترعمل می کنند .در موجودات آشنای ما ،توانایی تولید و تداوم اطالعات هم به اصول " نظم برخاسته
از نظم " ژنتیک بستگی دارد و هم به اصول سوخت و سازی که سیستم های غیر زنده فاقد آن هستند .به زودی روش تولید نظم
متفاوتی را مالحظه خواهیم کرد که قابل انتقال است و بر پایه اصول آنالوگ غیر دیجیتال قرار گرفته است .اما قبل از بررسی
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کالبد ساختارهای تشکیل دهندۀ بدن نیاکان فرضی فاقد ژن خود ،می توانیم ابتدا چگونگی فرار ژنها از آشفتگی و بی نظمی
قوانین آماری و تقلید آنها از رفتار مکانیکی را بررسی کنیم.
پایۀ ایمنی گذرای حیات معاصر در برابر فروپاشی ناگزیر و تبدیل شدن به همهمهۀ بی شکل ،خواص فناوری دیجیتال
اطالعات است ،که اجازه می دهد اطالعات اساسی در طول زمان حفظ شوند  .مهم ترین این ویژگی ها شاید تغییر سمبل های
مجزای دیجیتال به روش کوانتومی باشد .مثالً در دی.ان.ا ،هر کدام از سمبل های باز  T ، C ،Aیا  Gممکن است دستخوش
جهشی کوانتومی شوند و با یکی دیگر از سمبل های باقیمانده جایگزین شوند .سمبل ها همچنین می توانند به یک زنجیره اضافه
یا از آن حذف شوند .ولی فرصتی برای تغییر پیوسته آنالوگ ندارند .مثالً یک  Aنمی تواند به یک  A/////Cکه واسطه ای
فرضی بین  Aو  Cاست تغییر یابد .یا به یک  A/////////////Tکه ترکیبی فرضی از  Aو  Tاست ،تبدیل شود .این نیاز به
جهش های کوانتومی و گسسته و نبود هر نوع امکان تغییر پیوسته ،برای حفظ هویت ساختاری اصول " نظم برخاسته از
نظم" دیجیتال حیاتی است.
پایداری نسبی اصول مختلف ژنتیک از طبیعت اتصاالت شیمیایی درون و مابین سمبل های مولکولی تاثیر می پذیرد.
این پایداری ،هم چنین به محیطی که ژن در آن قرار دارد بستگی دارد .قدرت اطالعات ذخیره شده در ژنهای معاصر به روش
های متفاوتی به دست می آید .این روشها عبارتند از  :ظرفیت غلط گیری و ویرایش دی.ان.ا و پلیمرازهای آر.ان.ا ،پروتئین
های نقطه بازرسی که رویدادهای تکثیر را می آزمایند ،برنامه های نابود کننده ای که سلول هایی را که پایگاه دادۀ دی.ان.ا ی
آنها به طرز غیر قابل جبرانی آسیب دیده نابود می کنند ،و سازوکارهای تعمیر که بر ساخت و تکثیر دی.ان.ا نظارت می کنند.
این روش های مستقیم توسط گروهی از روش های غیر مستقیم تکمیل می شود ،که شامل مکانیزم های هم ایستایی است که،
محیط شیمیایی مجاور ژن ها و عوامل فیزیکی را در دی.ان.ا تنظیم می کند .همچنین احتمال دارد که عوامل دینامیک مانند
سرعت ترکیب دی.ان.ا و نسخه برداری نیز در اینجا نقش بازی کنند ،چون بازکردن دوکالف دی.ان.ا از هم ،می تواند باعث
آسیب دیدگی فیزیکی و شیمیایی شود .
عالوه بر این به نظر می رسد که دستور زبان کد ژنتیک ،طوری انتخاب شده که اثر جهش را به حداقل برساند .برای
مثال ،آمینواسیدهای مجزا ،با بیش از یک کدون به رمز در آورده می شوند ،تا هنگام تغییر اطالعات زنجیرۀ دی.ان.ا ،یک جهش
نقطه ای نتواند اطالعات به رمز در آمدۀ ژن را تغییر دهد .اگر جهش مورد نظر کدونی تولید کند که آمینو اسید متفاوتی را به
رمز در می آورد ،این رمز طوری ساخته می شود که آمینو اسید جدید از نظر شیمیایی شبیه آمینو اسید قبلی باشد .بعضی از ژن
ها چیزی به نام گرایش کدون را نمایش می دهند ،و از کدونی که فرکانسش باالتر از سایر کدون هاست استفاده می کنند .عالوه
بر این ،به استثنائ جایگاه های اتصال و جایگاه های فعال که عملکردی حیاتی دارند و شدیداً نسبت به تغییرات حساسند و
نواحی دیگری که اهمیت ساختاری دارند ،ساختمان ثالث پروتئین ها ،به طور قابل توجهی در مقابل جابه جایی آمینواسیدها
انعطاف دارند .در حقیقت مارپیچ های آلفا و ورقه های بتا که قطعات ضروری سازندۀ ساختمان ثالث هستند بسیار نیرومند
هستند.
ناما باراکی و استانیسالوس لیبلر

12

نظر داده اند که شبکه های سوخت و ساز تشکیل دهندۀ دستگاه های محاسباتی

موجودات زنده ،به خاطر عدم حساسیت به تغییرات انتخاب شده اند ،که این مسئله نشان می دهد قدرت فعالیت جمعی ژن می
تواند سطح دیگری از پایداری را به اصل" نظم برخاسته از نظم" ژنتیک اضافه کند .اگر نظم را معادل اطالعات کلی درون واحد
های مجزای توابع بیوشمیایی در نظر بگیریم ،دراین صورت ممکن است مدارهای ژنتیک و اطالعات پروتئین های رمزدار
متحمل خسارات گسترده ای شوند ،بدون این که تاثیری بر ساختمان مرتبۀ باالتری بگذارند که تابع محاسباتی مدار را مشخص
می کند .شواهدی که از آزمایشات مربوط به ناکار کردن ژن ها به دست آمده نشان می دهد که عملکردهای چند ترازی زیادی هم
در سیستم های زنده دیده می شود .از این رو ،اگر یک مدار به خطر بیافتد فعالیت آن اغلب توسط مدار دیگری ترمیم می شود.
Stanislaws Laibler , Naama Baraki 11
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حیات بدون ژن
بنابراین ،اصل "نظم برخاسته از نظم" دی.ان.ا توسط سلسله مراتبی از اصول حافظ نظم پشتیبانی می شود؛ که بعید
است تعداد زیادی از آنها در دسترس ژنهایی با مواد ساختمانی متفاوت باشند .برای مثال آر.ان.ا می تواند نواحی موضعی
دوکالفی ایجاد کند ،ولی نمی تواند ویژگی های ساختمان سراسری مارپیچ دوگانه دی.ان.ا را بپذیرد .یک آنزیم تعمیرکار آر.ان.ا،
بدون کالف مکملی که بتواند به عنوان نسخۀ مرجع منفی اطالعات رمزدار به کار رود ،هیچ نوع سابقه عینی از اطالعات
اساسی نخواهد داشت و نتیجتا ً بعید است که قادر به کشف و مرمت آسیب دیدگی باشد.
جهش های کوانتومی با فرکانس محدودی درهمۀ زنجیره های ژنتیک دیجیتال رخ می دهند .از این رو به نظر می
رسد یک قطعه از دی.ان.ا یا هر زنجیرۀ دیگر دیجیتال مانند یک تکه اورانیوم نیمه عمر داشته باشد .نیمه عمر زمانی است که
طول می کشد تا نیمی از سمبل های دی.ان.ا در یک زنجیره خاص تجزیه و به سمبل متفاوتی تغییر یابند .گرچه می توانیم به
طور وسیعی تخمین بزنیم که مقدار معینی اتم در تکه ای از اورانیوم در خالل زمان مشخصی ازبین می روند ،ولی قوانین فیزیک
به ما اجازه نمی دهد تخمین بزنیم که کدام یک از اتم ها ازبین می روند .زنجیره های دی.ان.ا نیز تمایل دارند به همین روش
تصادفی و هللا بختی متالشی شوند .گرچه انحطاط آنهاغیر قابل اجتناب است ،ولی بعید است که الگوی آن در دو موقعیت جداگانه
یکسان باشد؛ عالوه بر این ،برخالف اورانیوم وسایر اتم های رادیواکتیو که نرخ زوال ثابتی دارند ،نرخ زوال دی.ان.ا تحت تاثیر
محیط فیزیکی –شیمیایی آن قرار دارد.
شواهد اظهار می دارند که در برخی نمونه ها ،روش تالشی دی.ان.ا غیر تصادفی است .جهت دهی(سودهی)

18

به

جهش ها ،هم " نقاط گرم " و هم " نقاط سرد" را آشکار می کند که این نقاط بیشترین یا کمترین احتمال جهش را دارند ،و هم
می توانند بر جهت تغییرات درنقطه ای خاص تاثیر بگذارند .از این رو ،گرچه نرخ جهش کلی لزوما مستقل از زنجیره است ،ولی
نمونه هایی دیده می شوند که در آنها برخی نواحی یا موتیف  1ها بیشتر از سایرین آمادۀ تغییرهستند .این واقعیت که عموما ً
انواع معینی از خرابی دی.ان.ا بیشتر دیده می شود ،رده دیگری از پیچیدگی را به اصل "نظم برخاسته از نظم" دی.ان.ا اضافه
می کند .گرچه به دلیل این که تالشی دی.ان.ا طبیعتی تصادفی دارد ،نمی توان پیش بینی کرد که کدام نوکلئوتید خاص ممکن است
دریک دوره زمانی جهش یابد ،ولی زمانی که به یک مکان خاص ضربه وارد می شود ،دیگر جهت تغییر تصادفی نیست .مثال،
اگر یک باز  Aهدف گیری شود ،مستعد این است که به  G ، Cیا  Tتغییر یابد .انحراف جهت دار وقتی رخ می دهد که مثالً
احتمال تغییر یک باز  Aبه  Cبیشتر از تغییر به  Gیا  Tباشد.
گرچه ممکن است بخواهیم به زنجیره ها نیمۀ عمر اختصاص دهیم ،ولی این کار مشکل است ،چون ضربۀ اطالعاتی
یک جهش به عوامل متعددی وابسته است .این عوامل عبارتند از مکان جهش ،این که آیا یک سیگنال پایان نا بهنگام تولید شده
است یا نه و آیا جهش خاموش بوده است یا نه ،یعنی حالتی که در آن رشته پروتئین به رمز در آمده تغییر نمی کند .یک جهش
تنها در زنجیرۀ دی.ان.ا می تواند با تغییر فقط یک آمینو اسید ،ساختمان و یا کارکرد پروتئین رمز دار را نابود کند یا عمیقا تغییر
دهد .بنابراین با وجود این که جهش ،اثر نسبتا ً کمی بر اطالعات زنجیرۀ دی.ان.ا می گذارد ،ولی تاثیر کلی آن بر اطالعات ژرف
است .اضافه کردن یا حذف یک یا دو سمبل در ابتدای ژن ،تاثیر اطالعاتی ویرانگری دارد ،چون قالب خواندن را جا به جا می
کند و نتیجتا ً زنجیره پروتئین کامالً متفاوتی تولید می شود .
همچنین ،نیمه عمر ژن به عوامل محیطی مانند تشعشع ماوراء بنفش یا مواد جهش زای (موتاژن ) شیمیایی که نرخ
زوال دی.ان.ا را افزایش می دهند ،حساس است .برای مثال ،مولکول های اکسیژن واکنش پذیر (راکتیو ) که اجازه می دهد
سلول ها روی سطح خود به سیگنال ها پاسخ دهند ،و محصوالتی سمی هستند که در نتیجۀ سوخت و سازهای متعدد تولید می
شوند ،آسیب های زیادی به دی.ان.ا می زنند .حتی آب که برای نگهداری ساختمان دی.ان.ا ضروری است ممکن است به آن
حمله کند و محتوای اطالعاتی آن را نابود کند .چون دی.ان.ا ،به طور پیوسته در معرض چنین خطراتی قرار دارد ،به طور حیاتی
Biasing 13
 Motif 14نقش مایه
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حیات بدون ژن
به راهبردهایی وابسته است که به هنگام تحمل صدمات ،کمترین تاثیر را بر اطالعات می گذارد .سازو کارهای کشف و ترمیم
جهش ها یکی از مهم ترین راههای تغییر نیمه عمر زنجیره های ژنتیک را تشکیل می دهند .این سازوکار ها شامل ترمیم برش
باز  )BER (1است که بازهای ناهماهنگ یا بازهایی را که از نظر شیمیایی آسیب دیده اند می شکافد و ترمیم می کند ،دیگری
سازو کار ترمیم برش نوکلئوتید

1

( )NERاست که کل نوکلئوتید را برش می دهد و ترمیم می کند ،سازوکار شکستن کالف
13

دوگانه  ،)DSBR( 18وباالخره ترمیم ناهماهنگی ( ) MSRاست که خطاهایی را که هنگام کپی کردن وارد دی.ان.ا می شوند،
تصحیح می کند.
همچنین ،آنزیم های پلیمراز دی.ان.ا که دست اندر کار ساخت دی.ان.ا هستند ،نقش مهمی در نیمه عمر یک زنجیره
دارند .آنزیم های پلیمراز دی.ان.ا که از موجودات متفاوتی جدا شده اند ،درجه خطای متفاوتی دارند .درحالی که دقت ساخت
دی.ان.ا در برخی گونه ها باالست ،در برخی دیگر بسیار مستعد خطاست .نتیجتا یک قطعۀ یکسان از دی.ان.ا ،اگر به جای
استفاده از یک نوع پلیمراز از پلیمراز دیگری برای تکثیر استفاده کند ،ممکن است نیمه عمر متفاوتی داشته باشد .گونه های
معینی ،حتی ممکن است پلیمرازهای متفاوتی را به کار ببرند که هریک درجه خطای متفاوتی دارند .پلیمرازها حتی می توانند
ازنظر تناوب تولید خطاهای خاص با یکدیگر متفاوت باشند .فرضا ً پلیمرازهای دی.ان.ا می توانند طوری طراحی شوند که به
خطاهای خاصی متمایل باشند .با این کار می توان کاوش در فضای دی.ان.ا را جهت داد و به این طریق بر همۀ تنوعات ژنتیک
قابل دسترسی برای یک گونه تاثیر گذارد .دراین صورت ،آینده های محتملی که برای آن گونۀ خاص قابل تصوراست ،به طور
اساسی مقید ومحدود می شود.
در برخی از سیستم های ژنتیک ،تحت شرایط معین ،خط مبنای 19کلی جهش می تواند به نحو چشمگیری افزایش یابد.
سازو کارهای فوق جهش  20به سرعت انواع معینی از باکتری های متنوع الزم ژنتیک را تهیه می کند تا پاسخ سریعی به شرایط
ناسازگار بدهند .فوق جهش در ژن های پادتن (آنتی بادی ) سیستم ایمنی انسان هم رخ می دهد .اما در اینجا ،جهش ها به درون
زنجیرۀ یاخته جنسی

21

وارد نمی شوند و بنابراین نمی توانند به نسل بعدی منتقل شوند .فوق جهش مشاهده شده در ژنهای

پادتن مثال خوبی است که نشان می دهد چگونه زمانی که زنجیره های آمادۀ فوق جهش ،نواحی مولکول آنتی بادی را که
ساختاری حیاتی دارد به رمز در می آورند ،جهش ها می توانند بر نقاط داغ یک زنجیره متمرکز شوند .سیستم ایمنی ،با تمرکز
عمده ولی غیر انحصاریبر روی این نواحی ،در بکار بردن منبع فوق جهشی خود صرفه جویی زیادی می کند.
بیشتر آسیب های وارده به دی.ان.ا به دقت ترمیم می شود ،ولی هراز گاهی یکی از جهش ها ترمیم نمی شود و در
زنجیره ژنتیک تثبیت می شود .تثبیت گاهگاهی جهش های تصادفی کوانتومی تضمین می کند که "اصل نظم برخاسته از نظم "
ژنتیک قادر است نیاز به انتقال اطالعات با کیفیت باال را ،با نیاز به انعطاف پذیری اطالعات که به همان اندازه اهمیت دارد،
متوازن کند .وقتی که تثبیت جهش های اتفاقی ،با فرآیند انتخاب همراه می شوند ،تضمین می کنند که مجموعه ساختمان های
اطالعاتی قادرند محیطی را که در آن تکامل می یابند ،به شکلی روزآمد شده نمایش دهند .همان طور که ذکر کردیم ،مهم است که
نرخ جهش به اندازه کافی زیاد باشد تا بتواند گونه های اتفاقی درست کند ،ولی نه آنقدر زیاد که هسته اطالعات تحلیل برود و به
نوفه تبدیل شود.

Base Excision Repair:BER 15
Nucleotide Excision Repair:NER 16
Double Stranded Break:DSBR 17
Mismatch Repair:MSR 18
Base line 19

Hypermutation 11
Germ line 11
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حیات بدون ژن
عالوه بر جهش ،فرآیندهای دیگری نیز تنوع اطالعاتی ایجاد می کنند و در اصل نظم برخاسته از نظم دی.ان.ا
مشارکت می جویند .عمل بازترکیب

22

ژنها را مانند دسته ای از ورق بر می زند و تنوع ژنتیک تولید می کند .این کار با تبادل

نواحی متناظر کروموزوم های مختلف با یکدیگر ،حاصل می شود .فرآیند بازترکیب با ترکیب مجدد ماده اولیه به روشی جدید،
بهترین استفاده را از اندوختۀ محدود مواد ژنتیک در دسترس می کند .این فرآیند ،گرچه نهایتا به تنوعاتی مربوط است که با
جهش ایجاد می شوند ،ولی ضربۀ اطالعاتی آنها را به حداکثر می رساند .به این ترتیب ،نظم اطالعات ژنتیک هم در زنجیرۀ
ژنهای منفرد و هم در محیط ژنتیکی است که نمونه های جایگزین آن ژن را دربردارد .موفقیت روش باز ترکیب در تولید
اطالعات ژنتیک براین واقعیت تکیه دارد که ترکیبات متفاوت شکل های دیگر همان مجموعه ژن می توانند کامالً متفاوت رفتار
کند .احتمال دارد که بازترکیب ،با این روش تولید اطالعات،اجازه دهد که تصحیح خطا ،نسبت به زمانی که تنوع فقط از طریق
جهش تنها به وجود می آید ،کارآمد تر شود .
وجود نسخه های متفاوت از ژن یکسان در یک جمعیت ،پلی مورفیزم نامیده می شود .کارآیی بازترکیب در تولید
اطالعات به درجه پلی مورفیزم آن جمعیت وابسته است .اگر مخزن ژن بسیار پلی مورفیک باشد ،در این صورت تعداد ترکیبات
مختلف بالقوه بسیار عظیم است .درجه پلی مورفیزم در هر ژن مشخص بسیار با دیگر ژن ها متفاوت است .برای مثال بعضی از
ژنها تقریبا صدها نسخه جایگزین دارند .مثال ،آلل ژن های  MHCسیستم ایمنی ،یا بدن را در مقابل امراض گوناگون مقاوم
می کنند ،یا آمادگی ابتال به این امراض را افزایش می دهند .ژنهایی که زهر بعضی از مارهای سمی را به رمز در می آورند
بسیار پلی مورفیک هستند،در حالی که بقیه پلی مورفیزم کمی دارند یا اصالً ندارند.
در سیستم های ژنتیک مبتنی بر رابطه جنسی ،تنوع ژنتیک ،عالوه بر بسیاری سازوکارهای دیگر منجمله تکثیر ژن،
با مخلوطی از جهش و بازترکیب به دست می آید .اما ،بازترکیب نیز مانند جهش ،فرآیندی کامالً تصادفی نیست .گرچه علی
االصول ممکن است تمام نواحی ژنوم با فرکانس یکسانی بازترکیب شوند ولی بازترکیب های موضعی معموالً یکنواخت نیستند.
بعضی از نقاط داغ ،نسبت به بقیه ،با فرکانس های باالتری دستخوش بازترکیب می شوند .بنابراین ،طبیعت مانند یک دالل شیاد
در کازینوی الس وگاس ،ورق های ژنتیک خود را به طور تصادفی بر نمی زند ،بلکه هر آنچه در توان دارد انجام می دهد تا
ترکیب های معینی را نگه دارد ،و در همزمان کار بقیۀ ترکیبات را مختل می کند .بعد ازهمه این حرفها ،کدام قمار بازی که
استریت فالش آس دار آورده باشد ،ریسک می کند که دوباره کارت هایش را به طور اساسی بر بزند؟
با بررسی رفتار سیستم های بسته و نزدیک به تعادل و اصل نظم برخاسته از نظم ژنتیک ،که رفتار تصادفی و آماری
را عقالً توجیه می کند و به این منظور اطالعات تصادفی تولید می کند ،یک بار دیگر با مسئله ای مواجه می شویم که از این
واقعیت سرچشمه می گیرد که اصل نظم برخاسته از نظم ژن ها ،منبع نظم از پیش موجودی را فرض می کند .یعنی یک برنامه
مادر را پیش فرض می گیرد که برای فرزندانش برنامه ریزی می کند .مهم نیست که چقدر به عقب بنگریم ،در هر صورت باید
وجود برنامۀ مادر اجدادی یا مادر بزرگ یا مادر مادر بزرگی را فرض کنیم و همین طور تا بینهایت ادامه دهیم  .این سیر
قهقرایی تا بینهایت ،به وضوح کار بی معنایی است و بهتر است فرض کنیم که زمانی ،زمین عاری از برنامه بوده است .در این
صورت ،چالش پیش رو این خواهد بود که توضیح دهیم چگونه برنامه های دیجیتال ژنتیک می توانند در محیطی فاقد برنامه
آغاز شده باشند .حتی ممکن است که برنامه های دیجیتال ،خود به خود از نوفۀ فاقد اطالعات سر بر آورده باشند .اگر نتیجه
بگیریم که این کار غیر ممکن یا بعید است ،در این صورت آیا ممکن است که واسطۀ دیگری به عنوان فناوری میانی عمل کرده
باشد ؟ درواقع اولین برنامه ژنتیک چگونه نوشته شد؟
درمعنایی عام تر و بدون این که فرضیه ای در مورد چگونگی نمایش اطالعات موجودات اولیه پیشنهاد دهیم ،به نظر
می رسد به فرآیندی نیاز داریم که بتواند از نبود اطالعات یا از نوفه ،اطالعات خلق کند .اما ،گرچه اصل " تولید نظم از بی
نظمی" ممکن است در ابتدا اطالعات بیولوژیک را از نوفه بیافریند ،ولی اصل " نظم برخاسته از نظم "برای انتقال موروثی این
recombination 11
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حیات بدون ژن
اطالعات الزامی است .اما اصل " تولید نظم از بی نظمی" لزومی ندارد که ژنتیک باشد .اگر اطالعات بیولوژیک تازهً تولید شده
بخواهد تداوم یابد ،باید ظرفیت تکامل داشته باشد .از این رو اصل نظم برخاسته از نظم باید بتواند هستۀ اطالعاتی راکه مشخص
کنندۀ ساختمان آن است تضمین کند ،و درعین حال اجازه دهد که بخش محدودی از اطالعات تکامل یابند .به این ترتیب به
سیستم توانایی وراثت و تکامل اعطا می شود .در حالی که کاوش سیستم هایی که توارث محدود دارند ،به فضای بالقوۀ نسبتا
کوچک و مرزبندی شده ای از حالت ها منحصر می شود ،سیستم هایی که ظرفیت توارث نامحدود دارند ،می توانند در فضاهای
حالت بیکرانی کاوش کنند.
با فرض این مالحظات ،آیا شواهدی تجربی وجود دارد تا نشان بدهد برنامه های دیجیتال ژنتیک ازهر طولی که باشند
و از هر مادۀ شیمیایی از نظر تاریخی قابل قبول که ساخته شده باشد ،می توانند خود به خود از سوپ تصادفی فاقد اطالعات
اجدادشان ساخته شده باشند؟ به گفتۀ استین راسموسن ،کارستن کنودسن و راسموس فلدبرگ  " ،28آیا هیچ رده ای از ماده
وجود دارد که قادر باشد در غیاب یک قالب اطالعاتی از پیش موجود ،خود به خود ،از غیر اطالعات ،اطالعات خلق کند و نتیجتا ً
توسط خودش قابل برنامه ریزی باشد "؟ اگر مادۀ خود برنامه ریز بتواند به وجود آید یا قبالً وجود داشته باشد ،در این صورت،
زمانی که برنامه ای خود به خود از نوفۀ فاقد اطالعات ساخته شد ،آیا این برنامه می تواند خود را تکثیر کند؟ شواهد نشان می
دهند که اجزاء اسید نوکلئیک که سازندۀ دی.ان.ا و آر.ان.ا هستند ،خود برنامه ریز نیستند .دی.ان.ا و آر.ان.ا ی کنونی فقط قادر
به تکثیر در محیط آنزیم های بسیار تکامل یافته هستند .این اسیدها حتی در بهترین حالت ،ظرفیت بسیار کمی برای تکثیر غیر
آنزیمی دارند .عالوه بر این ،تکثیری که در غیاب آنزیم ها رخ می دهد مشابه تکثیری که با حضور آنها رخ می دهد نیست.
شکل گیری چرخه طبیعی و کامل تکثیر ،هم محتاج نسخه برداری قالبی مکمل دقیق و جدا کردن مولکول تازه ساخته
از قالب است  ،و نیاز به هم آغاز دوره تکثیر بعدی دارد .هم تکثیرهای فاقد آنزیم وهم نسخه برداری قالبی ،تا اندازه ای
محدودی به طور مستقل از یکدیگر حاصل شده است .اما ،تکثیر خود مکملی که در سیستم های آزمایشی حاصل شده است معادل
تکثیر طبیعی اسیدنوکلئیک (با استفاده از مکمل ) نیست.در مورد دی.ان.ا و آر.ان.ا  ،تکثیر نیازمند تولید کالف فرزند تازه ای
است که مکمل قالب مادر باشد .از طرف دیگر در سیستم های مصنوعی ،کالف فرزند عین قالب مادر است و ازاین رو مکمل
خودش است.تا به حال ،نوعی نسخه برداری قالبی مکمل که بتواند دور جدیدی از تکثیر را آغاز کند ،صورت نگرفته است.عالوه
بر این ،ازنظر تئوری دالیل خوبی برای کارائی ،میزان ،دقت ،و عمومیت واکنش های ترکیبی مکمل وجود دارند که نشان می
دهند کپی کردن مکمل بدون آنزیم وسپس آغاز خود تکثیری ،حتی از نظر تئوری نیز انجام پذیر نیست .برای مثال ،آزمایش هایی
که از سیستم های مصنوعی استفاده می کنند نشان دادند که فقط دامنه محدودی از زنجیره ها می توانند قالب های کارآمدی
برای ساخت مکمل ها باشند.
جولیوس ریبک و گونتر فون کیدروسکی

2

به طور مستقل از یکدیگر نشان دادند که امکان خودتکثیری پلیمرهای

معدنی که از نظر شیمیایی بسیار با دی.ان.ا و آر.ان.ا متفاوتند وجود دارد .این تکثیر کننده های مصنوعی "خود برنامه ریز"
نیستند ،ولی این واقعیت که در برخی موارد می توانند خود تکثیری مکمل را به عهده بگیرند و این که قادر به جهش و تکامل از
طریق انتخاب طبیعی هستند ،بار دیگر بر این نکته تاکید می کند که ،الزم است جستجوی ملکولهای خود تکثیر آغازین به طور
وسیعی آغاز شود .از این رو،این احتمال را باید جدی گرفت که حیات می تواند از بعضی نواحی فضای شیمیایی پدیدار شود که
حیات کنونی با آن آشنایی ندارد .تعدادی از مولکولهای اطالعاتی برای مواد ژنتیک آغازین مناسب به نظر می رسند .اینها شامل
مولکولهای حاوی ستون فقرات قندی هستند که در دی.ان.ا و آر.ان.ا وجود دارد و سایر ملکولها مانند اسید نوکئیلک پپتید (
 )PNAکه فاقد این ستون فقرات هستند .لسلی اورگل و ووژیش زیلینسکی
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2

نشان داده اند که اسید نوکلئیک های تغییر داده

حیات بدون ژن
شده بیشتر از اسید نوکلئیک های طبیعی برای تکثیر مناسبند ،و این نشان می دهد که اولین ژنها ممکن است اقوام تغییر یافتۀ
دی.ان.ا و آر.ان.ا باشند .مخزن ساختارهایی که پلیمرهای ترکیب شونده از بازهای غیر معمول می سازند ،ممکن است بیشتر
مناسب ساختن آنزیم باشند تا همتایان دی.ان.ا و آر.ان.ا آنها .تا زمانی که همه سیستم های شیمیایی قابل قبول کامالً مورد
جستجو قرار نگرفته اند ،باید این احتمال را بدهیم که حداقل یکی از این سیستم ها ممکن است قابلیت خود برنامه ریزی داشته
باشد .از این رو ،برنامه های اجدادی که ممکن است قالبی برای برنامه های نوشته شده در دی.ان.ا و آر.ان.ا باشند می توانند
کامالً از نظر شیمیایی از نواده هایشان متمایز باشند.
در  1991جیمز فریس

2

و لسلی اورگل نشان دادند که چگونه آر.ان.ا و "مینی -ژن " های کوچک پپتید با طول

حداکثر  11آمینواسید می توانند خود به خود روی یکی از سطوح کاتالیزور فراهم شده توسط مواد معدنی مانند گل رس  ،و یا
هیدروکسیل اپاتیت که در زمین آغازی وجود داشت ،ساخته شوند .اگر عین همان واکنش ها درجایی غیر از سطح کاتالیزور رخ
بدهند ،حداکثر طول مینی–ژن های به دست آمده فقط ده آمینو اسید است ،چون هیدرولیز به خوبی با پلیمریزاسیون که در غیاب
کاتالیزور کمتر کار آمد است ،رقابت می کند .در شرایط مناسب ،حتی احتمال دارد که مینی-ژن های طویل تری به روش مشابهی
خود را تکثیر کنند .ثابت شده است که مجموعه های تصادفی زنجیره های آر.ان.ا با همین اندازه ،گونه هایی از ریبوزیم دارند که
عمل آنزیم را تقلید می کنند .به این ترتیب سطوح معدنی می توانند مانند کارخانه هایی عمل کنند که دستگاه ریبوزیمی الزم برای
تولید حیات ابتدائی را می سازند .اما بدبختانه ،در این سیستم ،مینی-ژن تازه ترکیب شده لجوجانه به سطح معدنی که روی آن
ساخته می شود می چسبد و قادر نیست که دور ترکیب تازه ای را برای تکمیل چرخۀ تکثیر آغاز کند.
گرچه مادۀ موجود در آزمایش فریس و اورگل خود -برنامه ریز نیست ،ولی گام مهمی را در این جهت برمی دارد .این
آزمایش همچنین نشان می دهد که حیات ابتدایی ممکن است ،به جای این که در اقیانوس آغازین مانند یک سوپ سبزی پخته
شده باشد ،مثل یک پنکیک نخستی روی سطوح معدنی تنوری شده باشد.همچنین این احتمال را مطرح می کند که اولین
موجودات ،روی زمین مسطح دوبعدی سکنی داشتند و با پراکنده شدن در سطح گسترش یافتند .هیچ نوع سیستم آزمایشی تا
کنون مینی– ژن خود مونتاژی را که با عمل به عنوان قالب مکمل خود ،قادر به خود تکثیری و تولید اوالد مینی-ژن باشد،
نساخته است .بنابراین با وجود این که این پنکیک های مینیاتوری دیجیتال ،قابلیت گشودن قفل فضاهای دیجیتال ترکیب شونده
ای را دارند ،که اندازۀ آنها هم به طول مینی-ژن وهم به تعداد عناصر جای گرفته در آن بستگی دارد ،ولی تعریف ما از ژن را
برآورده نمی سازند.
در  1984مانفردسامپر  28نشان داد که آر.ان.ا می تواند بدون قالب ساخته شود .اما ساخت بدون قالب نیاز به حضور
آنزیم تکثیر کنندۀ (ریپلیکاز) بسیار تکامل یافته ای دارد .معلوم نیست که آیا این کار تشکیل قالب موسس را تسریع می کند ،و یا
این که در نتیجۀ فرآیند مستقل از آنزیم ،نوکلئوتیدهای آر.ان.ا خود را می سازند و بعداً توسط ریپلیکاز تقویت می شود .بااین
حال ،این آزمایش نشان می دهد که ساخت آر.ان.ا از طریق مکمل همراه با تکثیر نیز امکان پذیر است ،و احتمال این را که
آر.ان.ا بتواند ساخت و تکثیر خود را با استفاده از ریبوزیمی که مقلد فعالیت تکثیر آر.ان.ا است تسریع کند  ،باال می برد .ولی
با وجود جستجوی شدید هنوز چنین ریبوزیمی کشف نشده است.
29

در  1991دیوید لی 23و رضا قدیری نشان دادند که یک پپتید مانده  82می تواند با قالب گیری اتوماتیک از ترکیب
خود ،خودش را تکثیر کند.این پپتید با شتاب بخشیدن به اتصال قطعات مانده  11و مانده  18ی از قبل موجود اجدادی به
دست می آید .پپتید مادر مانند قالبی ساختمانی عمل می کند که قطعات مانده  11و مانده  18روی آن تشکیل می شوند .وجود
این پپتید تکثیر کننده ،این احتمال را که اطالعات موجودات آغازین توسط پیش–ژن های پپتید خودتکثیر به رمز در آمده باشند
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حیات بدون ژن
باال می برد .اگر چنین بوده باشد ،باید در نمونه های ابتدایی حیات ،تفاوت بین سخت افزار و نرم افزار محو شده باشد .این
مولکولهای تکثیر کنندۀ پیش-ژن ،کیفیت ژنهای واقعی را ندارند ،چون اطالعات را با استفاده از میکروکد رمزدار نمی کنند.
اطالعات زنجیره آمینواسید پپتیدها ،آن چنان که کدون در ژن دی.ان.ا .اطالعات آمینواسید را به طور نمادین نمایش می دهد،
سمبل مجردی برای بخش دیگری از اطالعات نیستند .نکته دیگر این که مکانیزم تکثیر قالبی متفاوت از مکانیزم دی.ان.ا و ذاتا ً
پیچیده تر از آن است ،چون هم به ساختمان ابتدایی زنجیره آمینو اسید وابسته است و هم به ساختمان ثالث آن .فرآیند تکثیر
همچنین به حضور پپتیدهای اجدادی از قبل موجود بستگی دارد ،که این پپتیدها می توانند به هم متصل شوند ،برخالف تکثیر
دی.ان.ا که در آن ،قالب اجازه می دهد که مولکول فرزند ،مجدداً از واحد های اجدادی غیر پلیمری منفرد ،به گونه ای یکتا
ساخته شود .و برعکس خود تکثیری قالبی و مکمل ژنها ،این سیستم پپتید با استفاده از نوعی مکانیزم خود -مکمل تکثیرمی
شود .به این ترتیب زنجیره ژن  AAAAAدر نتیجۀ تکثیر قالبی مکمل ،زنجیره مکمل  TTTTTرا می سازد ،درحالی که یک
پپتید  YYYYYکه با مکانیزم قالبی خود -مکمل تکثیر می شود ،زنجیره خود -مکمل فرزند را به شکل  YYYYYتولید
می کند .
گرچه هم ترکیب خود به خود و هم خود -تکثیری زنجیره های پپتید به تنهایی اثبات شده است ،ولی هنوز هیچ حالت
شناخته شده ای که درآن ترکیب و خود تکثیری با هم همراه باشند مشاهده نشده است .ازاین رو به نظر می رسد که آمینو اسید
های سازندۀ پپتیدها نیز مانند نوکلئوتیدهای سازندۀ دی.ان.ا و آر.ان.ا ،خود برنامه ریز نباشند .اما اثبات این که زنجیره پپتید به
عنوان قالبی عمل کند که خودش را از روی آن بسازد ،این احتمال را باال می برد که شناسایی مولکولی زنجیرۀ مکمل که در
تکثیر دی.ان.ا و آر.ان.ا دیده می شود ممکن است درسیستم های شیمیایی دیگرهم رخ دهد .اما احتمال دارد که واکنش های
مولکولی مکمل بین پپتیدها ،بسیار پیچیده تر از جفت شدن سادۀ بازهای واتسون -کریک باشد که در دی.ان.ا و آر.ان .ا
مشاهده می شود .عالوه بر مشکالت عملی مربوط به تکثیر اطالعات بدون آنزیم ،یک مشکل تئوریک مهم ،مانعی برسر راه
همۀ تئوری های مربوط به آغاز حیات ،که قادرند جایگزین خود برنامه ریزی و تکثیر قالبی شوند ،می گذارد .مانفرد آیگن که
اولین بار این پارادوکس را در 1981مطرح کرد ،نشان داد که مقدار اطالعاتی که می تواند در یک زنجیره ژنتیک دیجیتال به
رمز در آید توسط دقت کپی برداری هریک از سمبل های دیجیتال محدود می شود .از این رو ،مقدار عددی دقت کپی برداری،
آستانه خطای آن را معین می کند .اگر از آستانه خطا عبور شود ،اطالعات به نوفۀ بدون معنی تبدیل می شود .بنابراین ،آستانه
خطا ،حداکثر طول قابل حصول توسط یک زنجیره دیجیتال و نتیجتا ً مقدار اطالعاتی را که به رمز در می آورد ،محدود می کند.
بدون حضور واسطه ای خارجی که شیوع خطا را به حداقل برساند ،حداکثر طول قابل حصول برای یک قطعه از اطالعات
دیجیتال حدود  100بیت است .بعید است که این مقدار اطالعات برای رمزگذاری آنزیم های تصحیح خطا کافی باشد و بنابراین
به نظر می رسد که آستانه بحرانی اطالعات مانع تشکیل موجودات ژنتیک آزادی می شود که ژنومی بزرگتر از  100سمبل
دیجیتال داشته باشند .گرچه ،باید به یاد داشته باشیم که زنجیره های آر.ان.ا با طول  100نوکلئوتید برای تشکیل عناصر
ساختمانی و نقش مایه هایی مانند شکم ،گره نما  80و حلقۀ سنجاق سری  81که برای عملکرد ریبوزیم ضروری هستند ،کافی
هستند .بنابراین کامالً ممکن است که مجموعه تمام زنجیره های ممکن آر.ان.ا با طول حداکثر  100نوکلئوتید ،حاوی
ملکولهایی باشند که قادرند به عنوان ماشین های ابتدایی پیش گیری ازخطا و تصحیح خطا عمل کنند .اما تا کنون چنین
ریبوزیمی کشف نشده است و گرچه جستجوی شدیدی برای مجموعه های ترکیب شوندۀ آر.ان.ا مصنوعی هم اکنون در جریان
است ،اما اصالً معلوم نیست که این نوع ریبوزیم ها وجود داشته باشند .ولی اگر بتوان خطاها را به اندازه کافی تصحیح کرد و
برای ترکیب رقابت به وجود آورد و به این طریق اجازه داد که مینی-ژن هایی با طول  101نوکلئوتید یا بیشتر ساخته شوند،

)1*( . Pseudoknot 31

stem- loop 31
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در این صورت فضای همه نوکلئوتید های ممکن به طول  101یا بیشتر می تواند حاوی پلیمراز های آر.ان.ا ای باشد که
کفایت شان در تقلید از ریبوزیم  ،بیشتر از مجموعۀ مینی –ژن های با طول  100باشد.
با آگاهی از این که سابقه ای از مادۀ خود برنامه ریز در هیچ یک از مواد ژنتیک مناسب نداریم و نیز آگاهی از این که
بدون سازوکاری برای تصحیح خطا ،پارادوکس آیگن مقدار اطالعاتی را که می تواند در سیستم های ژنتیک ذخیره شود محدود
می کند ،آیا وسیلۀ غیر دیجیتال دیگری وجود دارد که اطالعات بتواند توسط آن به طور خود به خود از نوفه منتج شود؟ و اگر
اطالعات بتواند به طور غیر ژنتیک ذخیره شود ،آیا ظرفیت ذخیره اطالعات این نوع سیستم ها برای غلبه بر بحران اطالعاتی
مطرح شده توسط پارادوکس آیگن کافی خواهد بود؟ باید به یاد بیاوریم که ژن را به روش بسیار مشخصی تعریف کرده ایم ،به
این منظور که فقط آن عناصر دیجیتالی را در برگیرد که اطالعات را به رمز در می آورند ،توسط سازوکار نسخه برداری با یک
قالب مکمل تکثیر می یابند و نوع خاصی از رمزگذاری را به کار می برند .اما ،آیا احتمال دارد که سیستم های اطالعاتی فاقد ژنی
هم بوده باشند که قادر به مشارکت در فرآیند حیات بوده باشند ،ولی معماری غیر دیجیتال و سوخت و ساز فاقد رمزگذاری داشته
و اطالعات خود را به کمک روشی قالبی تکثیر نمی کرده اند؟ آیا ممکن است که چنین سیستم هایی ظرفیت وراثت ذاتی ژن ها را
تقلید کرده باشند و اطالعات آنها را تکامل بخشیده باشند ،با یکدیگر رقابت کرده و در نتیجۀ فرآیند انتخاب طبیعی تکامل یافته
باشند؟ اگر این طور بود ،در این صورت یک اصل نظم غیر دیجیتال و فرا-ژنی ممکن بود پایۀ اطالعاتی حیات بعدی روی زمین
را گذاشته باشد.
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توضیحات فصل دهم
 -1ترمالیزاسیون Thermalisation
در فیزیک به معنی فرآیندی است که در خالل برهم کنش های متقابل ذرات به تعادل حرارتی می رسند.وقتی یک
مولکول انرژی جذب می کند ،مانند تکنیک فلئورسانس مولکولی ،عمر حالت برانگیخته تقریبا  10-12ثانیه است.سپس
این مولکول به سرعت انرژی اش را از دست می دهد و به پایین ترین سطح حالت برانگیخته می رسد ؛ این حالت
ترمالیزاسیون نامیده می شود.
 -2گره کاذب Pseudoknot
گره کاذب یک ساختمان ثالث آر ان ا است که شامل دو ساختار میله-حلقه می شود که در آنها اولین میله حلقه قسمتی از
میله دوم را می سازد.گره کاذب اولین بار در ویروس موزاییک زرد شلغم در  1981شناخته شد.گره های کاذب در
ساختارهای سه بعدی شبیه گره جا می خورند ولی از نظر توپولوژی گره های واقعی نیستند .
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11
طرحهای بدون برنامه

در  1310پیر هابر 1حشره شناس مشاهده کرد که بسیاری از گونه های مورچه ها برای افزایش نیروی کار کلنی خود
برده هایی را از کلنی های همسایه به انقیاد در می آورند .به این ترتیب گرچه برده داری در بین انسانها غیر قانونی است ولی
دردنیای مورچگان به رشد و توسعه خود ادامه می دهد .کلنی از طریق تدارک برده ،کارگران ذخیره بیشتری به دست می آورد
که بعضی از آنها مهارت هایی دارند که اسیر کنندگان آنها ندارند .اسیرها بعد از اسارت وارد زندگی روزمرۀ کولنی می شوند،
ولی اوضاع همیشه به آرامش نمی گذرد و نمونه های متعددی از شورش بردگان ثبت شده است.مثال ،معلوم شده که بردگان
گونه لپتوتوراکس کورویسپینوسوس

2

سر و سینۀ ملکۀ بدلی را گاز می گیرند .همچنین مشاهده شده که برده های جوان بی

احترامی مشابهی را نسبت به خانواده سلطنتی نشان می دهند .برای مثال ،دیده شد که یکی از آنها در حالی که مرتبا ً ملکه نیش
میزد ،اورا به عقب و جلو می کشید.
دو نوع برده داری در بین مورچه ها یافت می شود :برده داری واقعی که در آن مورچه های یک گونه توسط خودشان
به بردگی گرفته می شوند و حالت رایج تری که شبیه برده داری است و در آن مورچه های گونه دیگری گرفته می شوند و به
انقیاد در می آیند .بعضی از گونه های مورچه ،برده داران گهگاهی هستند که برخی از کلنی های آنها برده می گیرند و برخی
دیگر برده نمی گیرند .برای مثال ،در جمعیت فرمیکا سانگوینیا  8تعداد کلنی هایی که برده می گیرند بین  %2و  %93متفاوت
است .گونه های دیگر به ندرت برده می گیرند و حتی اگر این کار را انجام دهند به طور تصادفی انجام می دهند .روش های
متفاوتی برای به دست آوردن برده به کار گرفته می شوند .برای مثال ،مورچه های فرمیکا سابینتگرا از جنگ شیمیایی برای
انقیاد قربانیان خود استفاده می کنند و زمانی که مهاجمین به یک کلنی حمله می کنند مواد تبلیغاتی به مدافعین می افشانند .این
مورچه ها با تقلید از مواد شیمیایی مخصوص اعالم خطر مدافعین ،بین آنها اطالعات غلط منتشر می کنند و حالت اغتشاش و
درهم برهمی را بین آنها القاء می کنند.
مورعسل انبار به نام میره مکوسیستوس میمیکوس واقعا بردگی می کند .این واقعیت که چراگاه های کولنی های
مجاور معموالً هم پوشی دارند ،اغلب اوقات منتهی به حریق خانمانسوز محلی می شود .ولی نبرد بین کولنی های رقیب بیشتر
شبیه مسابقات قهرمانی سمبلیک است تا کشمکش های واقعی ،و شرکت کنندگان به ندرت مجروح می شوند .مسابقات نیزه بازی
که در آن همه افراد پاهایشان را دراز می کنند و شاخک های خود را بر شکم دشمنانشان فرو می کوبند ،روزهای متوالی ادامه
می یابد .اما اگر ،یک کولنی قادر به اعزام کارگران کافی به میدان مسابقه نباشد ،امکان دارد که تاراج شود .ملکۀ مغلوب ،یا
کشته می شود یا از کلنی بیرون رانده می شود و الرو (شفیره ) و لیسه و کارگران به آشیانۀ گروه فاتح حمل می شوند .کلنی
برندۀ مسابقه ،از طریق برده گیری نیروی کار خود را بسیار افزایش می دهد ،ولی هیچ مهارت جدیدی کسب نمی کند .اما در
Pierre Huber 1
Leptothorax curvispinosus 1
Formica Sanguinea 3
Formica Subintegra 4
Myremecocystus mimicus 5
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مورد مورچه آمازونی پولیرگوس این اتفاق نمی افتد .این جانوران بزرگ ،با رنگ قرمز براق یا سیاه کهربایی ،دشمنان
هولناکی هستند که مدافعینی را که در مقابل حمله آنها مقاومت کنند سالخی می کنند .گرچه در هنر جنگاوری ماهرند ولی استعداد
کارهای دیگر را ندارند .آرواره های داسی شکل آنها در شکافتن زره مخالفین مهارت دارد ،ولی برای کارهای ضروری مانند
حفاری (خانه) ،یا پرستاری از الرو و شفیره شان مناسب نیست .آنها حتی قادر نیستند که غذای خودشان را تهیه کنند و کامالً
به مهارت های خانه داری اسرای خود وابسته اند .راحت طلبی زندگی انگلی آنها فقط گاه وبیگاه با یورش به کلنی های همسایه
که متعلق به گونه های دیگر مورچه ها است ،به منظور برده گیری قطع می شود.
قبالً گفتیم که ممکن است حیات معاصر درنتیجه انگلی شدن موجودات آنالوگ فاقد ژن توسط پیش –ژن های دیجیتال
پدید آمده باشد .این موجودات را به شکل پلیمرهای دیجیتالی تعریف کردیم که اطالعات را درون زنجیره های ترکیب پذیر خود
به رمز در می آورند ولی با استفاده از روش قالب گیری مکمل ژنها تکثیر نمی شوند وضمنا ً فاقد سازوکارهایی جهت رمزگذاری
سمبلیک و نیز ترجمۀ اطالعات بیولوژیک رمزدار هستند .پیش-ژن های دیجیتال ممکن است مانند مورچه های پولیرگوس که
جنبه های پیچیده مورچه های بیگانه را به بردگی می گیرند ،طفیلی شده باشند و شبکه های سوخت و ساز موجودات فاقد ژن و
آنالوگ را به بردگی گرفته باشند .ازاین رو ،این موجودات خودسازمانده ،آنالوگ و فاقد ژن ممکن است زمینه اطالعاتی را
برای تکامل ژنهای معاصر فراهم کرده باشند .در این سناریو ،فرض می شود که پیش-ژن ها ،نظم و دینامیک خود به خود
سیستم های خودسازمانده آنالوگ را با وعده وعیدهای دیجیتال خود دستکاری کرده اند .در این نما ،می توان ژنهای جدید را به
یک معنی مانند انگل هایی مشاهده کرد که نظم طبیعی سیستم های خود سازمانده را به دام می اندازند و محدود می کنند .ازاین
رو ،بنیان های حیات معاصر ممکن است در استثمار نظم خود به خود موجودات فاقد ژن باستانی ریشه داشته باشد.
ولی ساختارهای اطالعاتی موجودات آنالوگ فاقد ژن ،چگونه ممکن است بدون ژن آغاز شده باشد .چرا حتما ً همه
موجودات بیولوژیک باید با ژنها مشخص بشوند؟ عالوه براین ،با این که انتظار نداریم این موجودات فرضی فاقد ژن ،دفترچه
مشخصات متمرکز و نمادینی از خود داشته باشند ،آیا معقول است که آنها را زنده بنامیم؟ مثال ،آب و هوا سیستمی پیچیده و فاقد
ژن است ،ولی فاقد نوعی نمایش داخلی رمزدار از ساختار خود است که از نظر فیزیکی از اجزاء آب وهوا قابل تمیز باشد.
اصل غیر ژنتیکی که احتماالً مسئول تولید اولین موجودات فاقد ژن بوده است ،اصل نظم خود به خودی است که در
انواع معینی از سیستم های بهم پیوسته ،باز و دوراز تعادل ظهور می کند .اصول مقدماتی ای که به نظر می رسد زمینه ساز
ویژگی های خود برنامه ریزی و خود سازماندهی مربوط به مادۀ شاکلۀ این سیستم ها باشد ،به عنوان قوانین پیچیدگی شناخته
شده اند .هنگام بررسی نحوۀ نمایش اطالعات در انواع سیستم ها ،باید تصور خطی و دیجیتال از یک برنامه را که از علوم
کامپیوتر وام گرفته شده کنار بگذاریم ،و فرض کنیم که اطالعات برنامه به روشی پراکنده ،دینامیک وغیر دیجیتال یا آنالوگ در
سراسر سیستم ذخیره می شوند .در چنین سیستم های اطالعاتی دینامیک و فاقد برنامه ،هیچ تمایز صوری بین سخت افزار و
نرم افزار و همچنین هیچ پایگاه دادۀ متمرکزی وجود ندارد .برنامه دیگر مجموعه ای از دستورالعمل های مجزا و اصلی نیست،
بلکه خصوصیتی دینامیک و ناگهانی مربوط به کل سیستم است.
برخالف نظم تداوم یافته توسط ژن ها ،که وابسته است به انتقال منبع نظم از قبل موجود یک سیستم دیجیتال به
سیستمی دیگر ،نظمی که از سیستم های پیچیدۀ خود سازمانده پدیدار می شود ،خود به خود و در غیاب یک نظم اجدادی به
وجود می آید .این گونه نظم طبیعی که هانس فون فورتس

8

آن را " نظم برخاسته از نوفه " خوانده است ،بعدی از رفتار

احتمالی مولکول ها را نمایش می دهد که منحصر به انواع معینی از سیستم های باز ،دوراز تعادل ،نامتجانس و بسیار بهم
پیوسته است .به این شرط که کلمۀ برنامه را به معنای باال به کار ببریم ،مادۀ درون سیستمی که سازمان ضروری برای تولید
نظم از نوفه را دارد ،خود برنامه ریز است .
Polyergus 6
Hans von Foerster 7
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همچنان که قبالً دیده ایم ،تناقضی که در ظهور خود به خود نظم از متن قاعده ای که ظاهراً درست عکس آن ،یعنی بی
نظمی را طلب می کند ،دیده می شود ،واقعی نیست .به این دلیل که سیستم کالسیکی که قانون دوم ترمودینامیک تعریف می کند
سیستمی ایده آل ،بسته ،کم انرژی و نسبتا متعادل است که نمی تواند ماده و انرژی با دنیای خارج رد و بدل کند و حاوی اجزاء
همگنی است که به هم پیوستگی کمی دارند .از طرف دیگر ،موجودات زنده ،سیستم های پر انرژی و دوراز تعادل ترمودینامیکی
هستند .آنها از اجزاء غیرهمگن و بسیار به هم پیوسته ساخته شده اند که به طور پویایی در تبادل ماده و انرژی با محیط خود
هستند .سیالن و زوال ماده و انرژی درون سیستم های زنده سرچشمۀ اصلی نظم آنها است .این جریان ماده و انرژی ،مانند
نوری که روی یک ذره بین متمرکز شود ،اجازه می دهد که نظم در سیستم به قیمت افزایش بی نظمی در محیط اطراف متمرکز
شود .وقتی یک سیستم باز به همراه محیط اطراف آن به عنوان یک سیستم مجرد در نظر گرفته شود ،معادالت تراز می شوند و
معلوم می شود که از قانون دوم ترمودینامیک تخطی نشده است .اما ،سیستم های دور از تعادل ترمودینامیکی ،به دلیل ساختار
باز و توانایی مکش نظم از اطراف و اضافه کردن آن به نظم خود ،می توانند طوری رفتار کنند که انگار در برابر قانون دوم
ترمودینامیک مصون هستند .اصوالً ،اطالعات مربوط به حالت های متفاوت نظم طبیعی خود برنامه ریز ،باید قابل تکامل باشند
و بنابراین الزم است که تابع فرآیند تکامل از طریق انتخاب طبیعی داروین باشند.
بنابراین ،احتمال دارد نظم موجودات زنده از دو منبع جداگانه سرچشمه گرفته باشد .اولین منبع ،اصل " نظم برخاسته
از نوفه " است که خود بخود و خود برنامه ریز است و در رده های معینی از سیستم های باز و دور از تعادل عمل می کند ،و
دومین منبع ،اصل" نظم برخاسته از نظم" است که با اولین برنامه دیجیتال خود تکثیر آغاز شده است .پیچیدگی این منابع
اطالعاتی وابسته بود به الگوریتم تکراری " تولید –تست –بازتست "که به تکامل از طریق انتخاب طبیعی تعلق دارد .ولی
احتماالً اصل " نظم برخاسته از نظم " ژن ها ،بعد از استقرار موجودات ابتدایی فاقد ژن که اصل " نظم برخاسته از نوفه " را
به کار می بردند ،توانسته است درفرآیند حیات مشارکت جوید .ممکن است یک اصل آنالوگ " نظم برخاسته از نوفه " نیز برای
زدن دکمه استارت حیات دیجیتال الزم بوده باشد .ممکن است موجودات فرضی بدون ژن بعد از به وجود آمدن ،آزمایشگاههای
میکروسپی ای را تشکیل داده باشند که اولین ژن ها در آنها تکامل یافتند و پایه های ژنتیک و دیجیتال حیات معاصر را پی
افکندند .
احتمال دارد که قوانین پیچیدگی عالوه بر تهیه محتوی و دستورالعمل قوانینی که به ماده اجازه می دهند خود به خود
برنامه ریزی شود ،بر روش تکامل اطالعات برخاسته از نوفه و برنامه های دیجیتال ،تاثیر بگذارند .از این رو قوانین پیچیدگی
هم به تولید مجدد اطالعات و هم به پیچیدگی بعدی و بهینه سازی آنها مربوط است؛ و نتیجتا احتمال دارد که تدبیرهای آن ،فرآیند
تکامل ازطریق انتخاب طبیعی را هم تکمیل و هم محدود کند .احتمال دارد که این اصول در هم تابیده که توسط رویدادهای
تاریخی تصادفی تعدیل می شوند ،نشان دهندۀ عوامل اتفاقی عمده ای باشند که مسئول شکل دهی اطالعات حیات معاصر است.
در جایی که اصطالح " ترکیب مدرن " تئوری داروین روی رویدادهای ژنتیک مولکولی که مبنای مکانیکی فرآیندهای تکامل
هستند تمرکز می کند ،ترکیب جامع تر "پست مدرن " بر روی تاثیر متقابل انتخاب طبیعی ،پیشامدهای احتمالی تاریخی ،قوانین
ناقص پیچیدگی و عوامل فیزیکی-شیمیایی که طبیعت موجودات زنده را شکل می دهند و محدود می کنند ،تمرکز می کند.
گرچه سرانجام ممکن است انتخاب طبیعی دست باال را بگیرد ،ولی به نظر می رسد که قوانین پیچیدگی در کمک به
حفظ ثبات هم ایستای موجودات زنده و تضمین این مسئله که ساختارهای زندۀ تابع فرآیندهای داروینی با بیشترین قابلیت برای
تکامل ساخته می شوند ،اهمیت داشته باشند .این مقصود می تواند از طریق تاثیر گذاری و مقید کردن رفتار دینامیک سیستم
های ژنتیک حاصل شود .نتیجتا اطالعات حیات منحصراً وابسته به اتفاقات منجمد رویداد های شانسی نیست ،ولی ممکن است با
فرصت طلبی ،رگه هایی از اطالعات فاقد برنامه را که ذاتی فرآیندهای طبیعی خود سازمانده هستند،منجمد و بهره برداری کند.
بنابراین حیات ،تنها نتیجۀ رشته ای از رویدادهای شانسی بسیار بعید نیست و زمان هم ،تنها پیروز میدان بازی تاریخی خلق
حیات نیست.

صفحه  181از 161

حیات بدون ژن
قوانین پیچیدگی یا خودسازماندهی پیچیده ،ظرفی صلب و تهی را به حیات پیشنهاد می دهند که در فرکانس های
متفاوت نوسان می کند و قادر است خود به خود تعدادی الگوی پیچیده هندسی شامل مربع ،خط راه راه و شش ضلعی تولید
کند.
آلن تورینگ 3ریاضی دان ،آزمایش ساده ای اختراع کرد برای این که مشخص کند آیا یک ماشین می تواند فکر کند،
ولی نتیجه گرفت که خود این سوال مهمل است ،زیرا اگر یک ماشین طوری رفتار می کند که انگار می تواند مانند به روشی
غیرمتمایز از انسان فکر کند ،دراین صورت این سوال که آیا حقیقتا فکر می کند یا نه ،بی ربط است .ممکن است برای تعیین
این که ساختمان اطالعاتی سیستم های شبکه ای با اجرای یک برنامه ژنتیک ساخته می شود ،یا این که خود به خود در نتیجه
فرآیند خود سازماندهی پدید می آیند ،نوعی تست تورینگ اصالح شده را در مورد آنها آزمایش کنیم .گرچه بعضی از آزمایشات
ممکن است قادر نباشند بین سیستم های برنامه ریزی شده و فاقد برنامه فرق بگذارند ،ولی فرض می کنیم که هر سیستمی
خصوصیات یا رفتار منحصر به فردی تولید می کند و قوت و ضعف خودش را دارد .اما همه اینها فقط زمانی معلوم می شوند
که سیستم ها به روش مناسبی آزمایش شوند.
نمونه دیگری از خود سازماندهی بی برنامه را می توان درساختار پروتئین ها یافت .در یکی از فصول قبل ،ساختمان
ثانوی و ثالث و رابع هموگلوبین را به تفصیل بررسی کردیم .هنگام تحسین پیچیدگی قابل توجه معماری هموگلوبین ،باید به یاد
داشته باشیم که اجزای ساختمان ابعاد باالتر پروتئین ،در نتیجۀ ساختمان اولیۀ آن خود را سازمان می دهند .تقریبا مثل این است
که کلیسای جامع سن پل را ازهم جدا کنیم ،آن را به کویر صحرا (آفریقای شمالی ) منتقل کنیم و بعد کنار بنشینیم و ببینیم که
خود به خود ،بدون دخالت آرشیتکت ،بنٌا ،سرکارگر و جرثقیل ،خود را بازسازی می کند .گرچه بعضی از پروتئین ها به پروتئین
های محافظ و آنزیم های تاکننده نیازدارند تا به آنها کمک کند درون ساختمان های ابعاد باالتر خود جای بگیرند ،ولی قابلیت
اطالعاتی کامل برای ساختارهای ابعاد باالتر پروتئین های طبیعی ذاتا ً درون ساختمان اولیۀ آنها قرار دارد .از این رو ،ساختمان
های اولیه مانند سفیرهای اطالعاتی بسیار فشرده برای مشتقات تاخوردۀ خود عمل می کنند و گرچه ساختمان اولیه یک بعدی
است ،ولی شامل همه اطالعات ضروری برای تولید آرایه پیچیده در فضای سه بعدی است .از این رو ،یک زنجیره پروتئین
همزمان هم سخت افزار و هم نرم افزار یک نانو ماشین پروتئین خود مونتاژ را تشکیل می دهد.
فرآیندی که در آن زنجیره خطی آمینو اسید به ساختمان های بلند مرتبه تر تبدیل می شوند ،بدون شک فرآیندی مجاز
است و توسط مجموعه ای از قوانین پیچیده اداره می شود .اما ،با وجود برخی کوشش های موفق که برای پیش بینی این
ساختمان ها صورت گرفته ،هنوز قوانینی که بر ساخت خود به خود ساختارهای ابعاد باالتر پروتئین ها حاکمند و اجازه می دهند
که تاخوردگی محلی در فضای همۀ تاخوردگی های ممکن پروتئین مانند سوزنی در انبار کاه یافت شود ،روشن نشده است.
باوجود این ،آنچه که افزایش نظم در پروتئین های تاخورده به نظر می رسد،هم به دلیل افزایش بی نظمی در مولکولهای ٌ
حاللی
که پروتئین را احاطه کرده اند و هم به این دلیل که پروتئین تاخورده انرژی کمتری نسبت به پروتئین تا نخورده دارد ،خنثی شود.
از این رو ،با وجود این که نظم به نحو قابل توجهی در یک ساختمان تاخورده افزایش می یابد ،ولی بی نظمی کلی سیستم به
طور خالص افزایش می یابد ،و این بی نظمی شامل مولکولهای ٌ
حاللی که پروتئین تاخورده را احاطه کرده اند نیز می شود.
ساختمان سیستم های باز و دور از تعادل بسیار متفاوت از سیستم های بسته و متعادلی است که با استفاده از معادالت
خطی ریاضی ترمودینامیک کالسیک مدلسازی می شوند.از این رو معادالت خطی کالسیک قادر نیستند پیچیدگی سیستم های باز
و دور از تعادل را مجسم کنند .ایلیاپریگوگین 9ترمودینامیک غیرخطی جدیدی را برای توصیف سیستم های غیرمتعادل ابداع کرد.
چون ساختمان منظم این گونه سیستم ها از جریان انرژی و ماده درون آنها ناشی می شود ،پریگوگین آنها را ساختمان های تلف
کننده نامید .ساختمان غیرخطی سیستم های تلف کننده ،اجازه نمی دهد که ویژگیهای کل سیستم را از هر یک از اجزاء آن
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استنتاج نماییم .به این دلیل که درهنگام انتقال از تعادل به عدم تعادل ،واکنش های دوربرد به درون سیستم می خزند و رفتار
خطی آن را نابود می کنند .در این زمان ،سیستم مانند یک مجموعه کامل عمل می کند ،که عمل آن بسیار پیچیده تر از مجموع
اعمال اجزای آن است .این رفتارهای جدید در نتیجۀ بهم پیوستگی سیستم ظاهر می شوند.
رفتار سیستم های بسته و متعادل قابل پیش بینی است و مستقل از شرایط راه اندازی است.ازاین رو مولکولهای گاز
برم ،بدون توجه به این که برم از آغاز در کنارۀ ظرف و یا در وسط آن قرار داشته ،پخش خواهند شد و توزیع یکنواختی خواهند
داشت که بیشترین بی نظمی و بیشترین احتمال است .دراین سیستم ها تاریخچه در حاشیه قرار می گیرد و نامربوط است .برای
نمونه ،تصور کنید که توپی فلزی موقع رها شدن از لبه یک قیف ،ممکن است که تا انتهای قیف در مسیرهای متفاوتی بغلتد .هر
مسیری که طی کند ،نتیجه پایانی یکسان است .حالت ایستای کم انرژی نهایی ته قیف ،مانند آهنربا توپ را به شکلی اجتناب
ناپذیر به طرف خود جذب می کند .حالت بی نظمی بیشینۀ ظرف برم نیزبه همین نحو ،بدون توجه به راهی که هر مولکول پیموده
است می تواند حاصل شود .
وضعیت در سیستم های باز و غیر متعادل کامال متفاوت است .در این سیستم ها به جای این که توپ به طرف یک
نقطه تنها جذب شود ،ممکن است در زیر قیف های متفاوتی مکیده شود .هر کدام از این قیف ها آهنربا و ناحیه تاثیر یا حوزه
جاذبۀ مربوط به خود را دارد .اگر مسیری که توپ می پیماید تصادفا تحت تاثیر آهنربای خاصی قرار گیرد ،توپ به درون زیر
قیفی که توسط آن آهنربا کنترل می شود کشیده می شود .در اینجا تاریخچه اهمیت زیادی پیدا می کند ،چون مسیر خاصی که
توسط توپ طی می شود مشخص کنندۀ زیرقیفی که توپ در آن گرفتار شده می باشد و بنابراین حالت نهایی آن رانشان می دهد.
در سیستم غیر متعادل هیچ اجبار و استبعادی وجود ندارد و اتفاقات تصادفی تاریخی اثر مهمی بر روی آیندۀ سیستم می گذارند.
نتیجۀ فقدان اجبار این است که همیشه به دلیل ناتوانی ما در تعریف شرایط ابتدایی با تقریب کافی ،ریاضیات غیر خطی پیچیدگی
باموفقیت روبرو نمی شوند .حساسیت این نوع سیستم ها نسبت به تغییرات جزئی شرایط راه اندازی ،و مشکالت مربوط به
تخمین بسیار دقیق ،به این معنی است که گرچه ممکن است قادر باشیم با الگوهای غیر دقیق ،رفتار سیستم های پیچیده را
مدلسازی کنیم ،ولی حتی ازنظر تئوری نیز اجازه نداریم نیز پیش بینی های تفصیلی تر انجام دهیم.
نمونۀ ساده و قابل رویت یک سیستم غیر زندۀ تلف کننده ،گردابی است که بعد از برداشتن درپوش زیرآب وان شکل
می گیرد.اگر آب از شیر جاری باشد ،ممکن است ساختمان حلقوی گرداب با مارپیچ هایی که به شکل قیف مخروطی در می آیند،
برای مدت نامحدودی حفظ شود .گرچه مولکولهای آب تشکیل دهندۀ گرداب لحظه به لحظه تغییر می کنند ،ولی ساختمان آن حفظ
می شود .ساختمان گرداب خود به خود پدیدار می شود و توسط مرکز فرماندهی داخلی اطالعات برنامه ریزی نشده است .اگر
همه اتم های بدن ما با خودنویس شب نمایی عالمت زده شوند ،در شرایط مناسب همه آنها شب نمایی می کنند .اگرهر روز ناظر
این شب نمایی بدن باشیم ،مشاهده خواهیم کرد که قدرت سیگنال آن به طور فزاینده ای در حال نابودی است ،چون اتم هایی که
در هنگام عالمت زدن حضور داشتند کم کم با اتم های بدون عالمت جایگزین شده اند .موجودات زنده ،درست مانند گردابی که در
وان حمام شکل می گیرد ،سیستم های تلف کننده و غیر متعادل هستند که ساختمانشان در نتیجه زوال پیوسته ماده و انرژی در
طول زمان حفظ می شود.
نظم موجودات زنده رایگان به دست نمی آید ،ولی همان طور که دیده ایم ،به قیمت افزایش بی نظمی در محیط حاصل
می شود .کافی است فقط به بی نظمی تولید شده توسط یک وعده اسنک که برای ناهار مصرف می شود فکر کنیم تا خاطر جمع
شویم که قانون دوم ترمودینامیک نقض نشده است .ماهی داخل بشقاب باید صید شود که این کار مستلزم نابودی نظم شیمیایی
موتور قایق ماهیگیری ای است که برای صید ماهی به کار می رود ،همچنین باعث نابودی نظم در غذایی که ماهیگیر می خورد
تا انرژی الزم برای صید ماهی را به دست آورد ،نابودی نظم در درختان برای تولید روزنامه ای که ماهی شما در آن پیچیده می
شود و البته نابودی اطالعات چاپ شده در روزنامه می شود .همچنین مستلزم نابودی نظم در خود ماهی است و احتماالً ازبین
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رفتن نظم به طورگذرا در زندگی شخصی شما ،اگر مثال همسر شما ترجیح می داد در رستوران مد روز " سوهو بیسترو " غذا
میل کند.
اگر نظم می تواند خود به خود درون سیستم های خود سازمانده و تلف شونده ظهور کند ،آیا ممکن است که اطالعات
حیات درون نوعی سیستم خود سازمانده غیر متعادل آغاز شده باشد؟ در  1900هانری بنارد  10ظهور بعضی الگوهای پیچیده
را در یک الیۀ نازک روغن که از زیر حرارت می دید مشاهده کرد .این مورد مدلی کلی ساخت برای این مسئله که چگونه
طرحهایی شبیه طرحهای زمینه ساز نظم ماشین های بیولوژیک می توانند در غیاب دستورالعمل های رمزدار دیجیتال ،خود به
خود پدید آیند .این مشاهده به طور قاعده مند تری توسط لرد ریلی  11در  1911بررسی شد .معلوم شد که طرح هایی که
بنارد و ریلی مشاهده کردند و تبادل این طرح ها در فضا و زمان ،منحصراً از دینامیک سیستم پدید می آیند و به اجرای برنامه
ای داخلی یا خارجی وابسته نیستند .مشاهدات آنها به طریق زیر می تواند درک شود.
الیه نازک آب روی سطح یک صفحه فلزی ،یکنواخت ،متقارن و بی شکل است .اگر خود را مینیاتوری می کردیم،
همه نواحی مایع به نظر ما یکسان می آمد و نتیجتا ً راهی برای درک مفهوم فضا نداشتیم .زیرا مایع دراین مرحله ،همان طور
که در تعادل ترمودینامیکی دیده می شود کامالً همگن و فاقد گرادیان است .همه نواحی دمای یکسانی دارند و آب بی حرکت
است.سیستم پایدار است و اگر اتفاقا مختل شود ،مثالً توسط کسی که انگشتش را روی سطح آن می چسباند ،به محض این که
محرک برداشته شود و خاطره اختالل پاک شود ،فورا به حالت قبل خود باز می گردد .پایداری حالت تعادل به این معنی است که
همه لحظه ها از یکدیگر غیر قابل تشخیصند و نتیجتا قادر نیستیم مفهومی از زمان را ایجاد کنیم .در این مرحله سیستم از
رفتار تهی است.
اکنون اگر مایع به آرامی از زیر حرارت ببیند ،یک گرادیان حرارتی برقرار می شود و سیستم از حالت پایدار تعادل
جابه جا می شود .اندازه این جابه جایی بستگی دارد به دامنه گرادیان حرارتی .تا زمانی که این اندازه از آستانۀ بحرانی عبور
نکند ،حرارت ،از طریق رسانش ،از نقاط گرمتر پایینی به نقاط سردتر باالیی منتقل می شود .مانند قبل هر نوع خاطره اختالل
پاک می شود و سیستم کماکان فاقد رفتار است .اما اگر مقدار گرادیان حرارتی در مایع از اندازه بحرانی بگذرد ،طرحهای شش
گوش النه زنبوری روی سطح مایع ظاهر می شوند .این طرحها ،که با پاشیدن پودر آلومینیوم روی سطح مایع بهتر مشاهده می
شوند ،سلولهای -ریلی بنارد نامیده شده اند.هرچه سیستم بیشتر از تعادل دور می شود ،طرحهای مختلفی ممکن است ظاهر
شوند .این طرح ها شامل  :استوانه های موازی ،مثلث ،مارپیچ" ،تیرهای نشانه روی " و "لحاف های چهل تیکه " می شوند.
از سوی دیگر ،قبل از اتالف انرژی حرارتی توسط فرآیند هدایت گرمایی ،در نتیجۀ ظهور مکانیزم اتالف حرارت که
نیاز به جابه جایی حجم بزرگی از مایع دارد و همرفتی (انتقال گرما یا  )convectionنامیده می شود ،سلولهای النه زنبوری
ظاهر می شوند .پایین تر از آستانه ،به وسیله چسبندگی و اثر تلف کنندۀ هدایت گرمایی از جابه جایی حجیم مایع جلوگیری می
شود .اما وقتی از مقدار آستانه تجاوز می شود ،این آثار پایدار کننده بی اثر می شوند و سیستم ناپایدار می شود .این مسئله از
این حقیقت ناشی می شود که آب داغی که به منبع حرارت نزدیک است ،نسبت به آب سردتری که روی آن قرار دارد سبک تر
است و غلظت کمتری دارد .نتیجتا ً حجم های داغ تر و سبک تر پایین مایع تمایل دارند که به سطح بیایند و حجم های سردتر و
سنگین تر روی آب تمایل دارند که به پایین و ته بروند .اگر حجم کمی از آب نزدیک کف ظرف ،اتفاقا توسط یک اختالل به طور
جزئی به سمت باال حرکت کند ،خود را درناحیه ای متراکم تر خواهد یافت و نیروی ارشمیدس ،تغییر مکان آن را به طرف باال
شدت خواهد بخشید .از طرف دیگر ،اگر آب نزدیک سطح اختاللی را تجربه کند که آن را به طرف پایین براند ،خودش را در
ناحیه ای با تراکم کمتر خواهد یافت و نیروی ارشمیدس به پایین رفتن آن کمک خواهد کرد .در حرارت پایین تر از مقدار آستانه،
اصطکاک درون مایع این اثرات را فرو می نشاند و از تشکیل جریان های دورانی که طرحهای النه زنبوری درست می کند،
Henri Benard 11
Lord Rayleigh 11
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ممانعت می کند .آب داغ از مرکز سلول النه زنبوری باال می آید و مایع سرد از لبه های آن پایین می رود .ساختار النه زنبوری
راندمان انتقال حرارت به محیط را باال می برد و به پخش گرادیان حرارتی کمک می کند .جالب است که ،اگر سلول های النه
زنبوری از نزدیک مورد آزمایش قرار گیرند ،معلوم می شود که جریان انتقال حرارت در سلول های مجاور در جهت عکس
یکدیگر است .هنگام پرش از یک سلول به سلول دیگر الگوهایی را می بینیم که یک درمیان یا در جهت عقربه ساعت ،خالف
عقربه ساعت ،جهت عقربه ساعت می گردند (  )CW-AW-CWیا خالف عقربه ساعت ،جهت عقربه ساعت ،خالف عقربه
ساعت ( )AW-CW-AWمی گردند .هر یک از این الگوها ممکن است یافت شوند ،فقط سیستم باید تصمیم بگیرد که کدام
الگو باید اجرا شود .اما نمی توان پیش بینی کرد که کدام یک از این دو الگو در یک موقعیت خاص ظاهر خواهد شد .عالوه بر
این ،اگر سیستم در موقعیت های متعدد ،باالتر از مقدار آستانه یا پایین آن درنظر گرفته شود ،احتمال دارد که هر بار که از
آستانه تجاوز می شود انتخاب های متفاوتی انجام دهد.
ظهور ناگهانی سلول های ریلی –بنارد هنگام تجاوز از آستانه ،جهان بدون زمان و بی شکل سابق را که شبح
مینیاتوری ما به آن انس گرفته ،خرد می کند .مایعی که قبالً همگن و متقارن بود ،اکنون نامتجانس است و تقارنش شکسته
است .اکنون ،با پرش از یک سلول به سلول دیگر و شمردن سلول هایی که از آنها عبورکرده ایم ،تصوری از فاصله و فضا به
دست می آوریم .عالوه بر این ،وقتی که ساکن هستیم ،با مشاهده جهت چرخش سلولی که در آن قرارداریم می توانیم بگوییم کجا
بوده ایم .جنبه حیرت انگیز پدیده سلول ریلی –بنارد این است که ،مولکول های آب وقتی که پایین تر از آستانۀ ناپایداری قرار
دارند مانند مادۀ مستقل و ناپیوسته ای که تصادفی حرکت می کند عمل می کنند ،ولی باالی آستانه ،هر مولکول با تعداد انبوهی
از مولکولهای دیگر اشتراک مساعی می کند تا طرح پیچیده و مرتبه باالتری را تولید کند .هر سلول ریلی بنارد در نتیجه فعالیت
هماهنگ حدود صد میلیارد میلیارد مولکول آب (

) به وجود می آید .اگر بخواهیم با مثال روبات های بچه مدرسه ای

مقایسه کنیم ،این حالت مانند حالتی است که هر روبات فقط ناحیه بسیار کوچکی از فضای عظیم "دنیای حالت های پله های
توری " را کاوش می کند .تغییر ناگهانی از سادگی به پیچیدگی یادآور انتقال فازی است که هنگام تبدیل آب به یخ رخ می دهد.
نواحی دور مایع ،عالوه بر این که همکاری موضعی دارند ،همبسته می شوند و طرح کلی دوربرد سلولهای متناوب
(یک درمیان ) را می سازند .از این رو ،چون جریان انرژی ،سیستمی را که قبالً عاری از اطالعات بوده از حالت تعادل جا به
جا می کند ،نظم می تواند خود به خود ایجاد شود .گرادیان حرارتی،اختصاصی نیست و رمز یا برنامه ای ندارد که دستور ساخت
طرح ها را بدهد .اطالعات طرحها منحصرا در نتیجۀ فرآیند خود سازماندهی آغاز می شود ،که این فرآیند نیز خود به خود در
پاسخ به فشار گرادیان حرارتی ظهور می کند .از این رو ،طرحهای النه زنبوری پارادایمی برای آغاز نظم بدون برنامه فراهم
می کنند ،و هم چنین نگاهی اجمالی دارند به نوع آناتومی ای که احتمال دارد از اشکال مقدماتی حیات فرضی بدون ژن حمایت
کرده باشد .همچنین این طرحها ،نمونه های جالبی هستند که نشان می دهد ساختمان ابتدایی ولی در عین حال پیچیده ،چگونه می
تواند ناگهانی و به طور غیر پیوسته  ،بدون وساطت فرآیند سنتی انتخاب طبیعی ساخته شود.
سطح پیچیدگی اطالعات پدید آمده در سیستم ریلی –بنارد ،بسیار پایین تر از پیچیدگی ساده ترین موجوات زنده است.
درهرحال این مسئله مهمی است ،چون نشان می دهد که چگونه ساختارهای شبیه حیات ،که معموالً با سیستم هایی همراهند که
از اطالعات رمزدار ژنها فرمانبری می کنند ،می توانند در یک سیستم ساده بدون ژن یا ژنوم پدیدار شوند .ساختمان مجرد
سیستم ریلی–بنارد مدل خوبی از همۀ سیستم های پیچیده خود سازمانده است .از این رو ،تفاوت موجود بین سیستم های ساده
خود سازمانده ولی غیر زنده با ساده ترین موجودات زنده ممکن است مسئله ای مربوط به مقدار پیچیدگی باشد نه نوع آن .می
توان نردبان پیوسته ای از پیچیدگی های خود سازمانده را در نظر گرفت که گروهی از سیستم ها با پیچیدگی های متفاوت را در
بر می گیرد ،و قطرات روغن ،دانه های برف ،بلور ،پروتئین های تاخورده ،گرداب ،و سلولهای ریلی -بنارد در یک انتهای آن
قرار دارند و موجودات چند سلولی درانتهای دیگر آن.
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دلیلی برای این باور وجود ندارد که طرحهای موجودات زنده از اصولی متفاوت با اصول سیستم های شیمیایی یا
فیزیکی –شیمیایی ،ساخته شوند .بیشتر احتمال دارد که پیچیدگی سیستم های غیر متعادل غیر زنده ،درسیستم های زنده ، ،با
تزریق اطالعات دیجیتال رمزدار ،که نظم طبیعی و خود به خود آنها را به اسارت خود در می آورد ،تقویت شده باشد .اریک
اشنایدر و جیمز کی 12اظهار کرده اند که ژنها مانند " بانکهای اطالعاتی راهبردهای خود سازمانده موثر " عمل می کنند .ژنها
در طول زمان با استفاده از قدرت خود در رمزدارکردن ،و تعدیل و تنظیم نظم خود ساخته ،ظرفیت بازتولید الگوهای خود مونتاژ
را ،عالوه بر چیزهای دیگر به دست آورده اند .سیستم ریلی –بنارد به ما آگاهی می دهد که چگونه چنین اتفاقی می تواند رخ
بدهد و نیز این که اصوالً چگونه ژنها می توانند اطالعات خود به خود تولید شده درون چنین سیستم هایی را ،به جهت های
خاصی سوق دهند.
دیده ایم که هنگام تجاوز از آستانه ،سیستم با دو احتمال روبرو می شود .یعنی ممکن است یا الگوی CW-AW-
 CWرا درست کند یا  .AW-CW-AWگرچه همان سیستم می تواند در موقعیت های متفاوت الگوهای متفاوت تولید کند،
ولی امکان ندارد که همزمان از هردو الگو استفاده کند .هردو الگو احتمال یکسانی دارند .پس چه چیزی تعیین میکند که کدام
الگو انتخاب شود .سیستم ناپایدار بعد از تجاوز از آستانه ،حتی به جزئی ترین اختالل ها حساس است .اولین اختاللی که سیستم
پس از عبور از مقدار آستانه با آن مواجه می شود ،معین می کند که کدام یک از الگوهای  CW-AW-CWیا AW-CW-
 AWشکل خواهند گرفت .برخالف موقعیت های زیر آستانه که سیستم خاطرات اختالالت تصادفی را پاک می کند ،سیستم فوق
آستانه با رویدادهای شانسی مهر می خورد و بعدی تاریخی به دست می آورد .تکامل بعدی سیستم تحت تاثیر رویدادهای محتمل
تاریخی قرار می گیرد که نمی توانند پاک شوند .بنابراین ،تکامل هر سیستم خاص ریلی –بنارد در هر موقعیت خاص منعکس
کنندۀ تاثیرات متقابل پیچیده بین احتمال و جبرگرایی می باشد.
اجازه بدهید فرض کنیم که الگوهای متناوب  CW-AW-CWو  AW-CW-AWبرای سیستم فوق آستانه ،نتایج
متفاوت دربردارند .الگوی  CW-AW-CWممکن است از نظر زیبایی شناختی خوشایند تر از

 AW-CW-AWباشد،

به طوری که هر سیستمی که الگوی  AW-CW-AWرا نشان می دهد فورا توسط ناظر مشکل پسند دور انداخته می شود.
در این مورد دو الگوی متناوب در یک فرآیند انتخاب زیبایی شناختی برای بقا بایکدیگر رقابت می کنند.هر عاملی که فرآیند
انتخاب را طوری جهت دهد که احتمال یکی از نتایج بیش از دیگری باشد ،به سیستمی که تصادفی تصمیم میگیرد اجازۀ گزینش
بهتری را می دهد .دراین صورت ممکن است تصور شود که یکی از اولین عمل های پیش –ژن ها این بوده که تکامل سیستم
های پیچیده ای را که در " فضاهای عظیم راه حل های متناوب " کاوش می کنند و در نبود عوامل جهت دهنده ،به روشی
کامالً تصادفی انتخاب می کنند ،جهت بدهند .ممکن است پیش – ژن ها در ابتدا وظیفه داشته اند با هدایت فرآیندهای خود
سازماندهده به سوی راه حل های بهینۀ امتحان شده و محک خوردۀ تاریخی ،اثر رویدادهای شانسی بر آنها را به حداقل
برسانند.
آستانه های بحرانی ناپایداری که در آنها راه حل های متناوب به سیستم های غیر متعادل عرضه می شوند ،نقاط
انشعاب نامیده می شوند .هر راه حل مسیری را نشان می دهد که سیستم می تواند با استفاده از آن خود را پایدار کند .در شرایط
غیر جهت دار ،احتمال هر راه حل با راه حل های دیگر مساوی است و نتیجه با تثبیت اختاللهای تصادفی تعیین می شود .ولی
می توان وضعیت هایی را تصور کرد که در آنها نتیجه یک نقطه انشعاب طوری جهت داده می شود که ،به جای مسیرهای
دیگری که احتمال یکسانی دارد ،سیستم به طور ثابت در یک مسیر خاص جریان پیدا می کند .با تثبیت یک نتیجه خاص ،سیستم
یک مادۀ تاریخی می شود .درمثال توپ فلزی که قبالً مورد بحث قرار دادیم ،عواملی که در نقطه انشعاب بر نتیجه تاثیر می
گذارند ،آهنرباهایی هستند که توپ را به جای یک مسیر در مسیر مخروطی دیگری به پایین جذب می کنند .ازاین رو ،به نظر می
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حیات بدون ژن
رسد که شکستن تقارن در نقاط انشعاب توسط اختاللهای تصادفی ،نقشی اساسی در تولید اطالعات درسیستم های پیچیده بازی
می کند.
وقتی که فشار سیستم از حد اولین ناپایداری نقطۀ انشعاب فراتر می رود ،ناپایداری های دیگر و انشعابات همراه آنها
را نیز پشت سر می گذرد .این ناپایداری ها الگوهای پیچیده تری دارند .هر سیستم به طور بالقوه ناپایداری های متوالی دارد .بعد
از تجاوز از هریک از ناپایداری های متوالی ،راه حل های ممکن آن ناپایداری آشکار می شود .اصوال ،هر جزیره پایداری که
یک سیستم بتواند در آن متمرکز شود ،جذب کننده نامیده می شود .مجموعه همه شرایط اولیه ای که یک سیستم را به یک
جذب کننده خاص هدایت می کند ،حوزه آن جذب کننده نامیده می شوند.
وقتی که سیستم از اولین ناپایداری می گذرد و تعادلش کمتر و کمتر می شود ،تعداد انشعابات هم افزایش می یابد.
درواقع فاصله با هر نقطۀ انشعاب بعدی به طور فزاینده نصف می شود.اگر سیستمی بسیار از تعادل دور شود ،راه حل های
ممکن در هر یک از نقاط انشعاب ،انقدر زیاد می شود که رفتارسیستم به نظر آشفته و بی نظم می رسد .مثال ،اگر گرادیان
حرارتی در یک سیستم ریلی –بنارد خیلی زیاد باشد ،الگوهای منظم ناپدید می شوند و سیستم آشفته و متالطم می شود .این
رفتار به ظاهر آشفته ،این واقعیت را منعکس می کند که سیستم دیگر مجبور نیست که فقط یک راه حل جذب کننده را انتخاب
کند بلکه آزاد است که هریک از جذب کننده های گوناگون را انتخاب کند .این اتفاق در نتیجه افزایش بیش از حد اطالعاتی رخ
می دهد ،که وقتی سیستم از تعادل دور می شود تولید می شود.
انواع سیستم های بدون برنامه و بدون دستورالعمل که قادر به تولید خود به خود اطالعات هستند ،دراین نقطه
مشترکند که با اعمال محدودیت خارجی ای که آنها را به سوی ناپایداری های تولید کنندۀ انشعاب می راند ،در حالت غیر متعادل
نگهداری می شوند .انشعابات درون یک سیستم توسط راه حل های جذب کنندۀ متفاوتی ارضاء می شوند که قبل از انتخاب یک
راه حل خاص و تثبیت آن توسط اختاللی شانسی ،اسکن می شوند .اصوالً می توان اجازه داد که نتیجۀ هر نقطه انشعاب بر مسیر
حرکت سیستم تاثیر بگذارد .قبالً اشاره کرده بودم که پیش –ژن ها و نمونه –ژن های بعدی احتماالً طوری عمل کرده اند که یک
الگوی گزینش برنامه ریزی شده و غیر تصادفی برای نقاط انشعاب تولید کنند .گرگوار نیکولیس
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شباهتی بین اختالالت شانسی موثر بر انتخاب مسیرها در نقاط انشعاب و جهشهای وارد شده به ژنها یافته اند .آنها همچنین
اشاره کرده اند که تثبیت یک اختالل شانسی در نقطه انشعاب از طریق گزینش یک جذب کننده به جای دیگری ،مشابه تثبیت یک
جهش توسط انتخاب طبیعی است.از این رو تثبیت تصادفی یک رویداد شانسی ممکن است ،درنتیجۀ تاثیر بر دینامیک سیستم
تقویت شود و نتایج ژرفی بر روی تکامل بعدی اش بگذارد.
اهمیت این عبارت که ژنها " بانکهای اطالعاتی راهبردهای خود سازمانده موثر " هستند ،اکنون آشکار می شود.
چون ،گرچه سیستم های خود سازمانده ای که از آستانه ناپایداری خود تجاوز کرده اند عمیقا تاریخی هستند و با اختالالت
تصادفی متعدد ممهورشده اند ،ولی احتمال این که زنجیرۀ انتخاب ها درسیستم جهت دار نشدۀ دیگری تکرار شود بسیار کم
است ،مگر این که نقاط انشعاب محدود باشند و ضمنا ،راه حل های جذب کنندۀ موجود در نقاط انشعاب نیز کم باشند .ازاین رو
گرچه سیستم های مشخص تاریخی هستند ،ولی مجموعه سیستم ها فاقد تاریخ هستند چرا که هر سیستم جدید ،لوح سفیدی است
که تاریخ جدید روی آن نوشته می شود .یک سیستم ،بدون این که سابقۀ مستندی از انتخاب های صورت گرفته در نقاط انشعاب
داشته باشد ،نمی تواند با راهنمایی سیستم دیگری اطالعاتش را بازتولید کند و دودمانی تاریخی بنا نهد .از این رو ،هر سیستم
مشخص ممهور تاریخی حالت های غیر ممکن زیادی را نمایش می دهد .مقدار عدم احتمال یک ساختار خاص ،تا اندازه ای می
تواند تعداد نقاط انشعاب مستقلی را که از آنها تجاوز کرده است و تعداد راه حل های ممکنی را که در هر نقطه انشعاب با آنها
مواجه شده است منعکس کند.
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حیات بدون ژن
اصوالً ممکن است ژنها با رمزدار کردن و تحمیل الگوی جامعی از انتخاب هایی که در نقاط بحرانی انشعاب یک
سیستم پیچیده انجام می شود ،آن سیستم را به ناحیه مجزا و مشخصی از " فضای راه حل های نقاط انشعاب " بالقوۀ خود،
خالصه کرده باشند .به این ترتیب ،ممکن است دستورالعمل های رمزدار ،نظم طبیعی و درعین حال بدون ساختار سیستم های
پیچیدۀ خود سازمانده را در اختیار خود بگیرند و آنها را به گزینش راههای تجویز شده تاریخی که به راه حل های آزمایش و
تست شده منتهی می شوند ،راهنمایی کنند .می توان تصور کرد که ژنها پیچیدگی ماکروسکپی سیستم های زیستی را با استفاده
از دانش تاریخی به رمز درآمده ،به وجود می آورند ،تا قابلیت عظیم پیچیدگی میکروسکپی را کاهش دهند .تصمیمات اخذ شده
درهر یک از نقاط انشعاب ،درغیاب دستورالعمل های رمز دار ،تصادفی و غیر جبری است .اما وقتی همین سیستم ها توسط ژنها
به بردگی گرفته می شوند بسیار جبری تر رفتار می کنند.
این مدل از ژنها که آنها را در نقش واسطه ای نشان می دهد که روش آشکار شدن الگوهای ریاضی سیستم های
پیچیدۀ خود سازمانده در زمان و فضا را اصالح می کنند ،کالً قابل قبول به نظر می رسد .اما ،این مدل فرض می کند که سیستم
های پیچیده قادر نیستند تصمیم های اخذ شده در نقاط انشعاب را بدون دخالت ژنها جهت دار کنند .فرض می شود که ژنها با
فرصت طلبی بر روی عمارت های ریاضی بدون ساختاری عمل می کنند که از جهات دیگر سیستم های آزاد و خود سازماندهی
هستند .گرچه این سیستم ها قادر به تولید اطالعات هستند ،ولی کیفیت آن پایین است چون به جای این که اطالعات سمبلیک
باشد ساختمانی است .اما به نظر می رسد که این فرض معقول نیست ،چون سیستم های فاقد ژن می توانند جهت گیری های
خاص خود را داشته باشند و طوری رفتار کنند که انگار تحت تاثیر دستورالعمل های رمز دار ژنتیک هستند .اصوالً بدون ژنها،
تداوم اطالعات به طور ناقص حاصل می شود .قبل از توصیف انواع سازو کارهایی که ممکن است موجودات فاقد ژن را قادر به
ترکیب و تداوم اطالعاتی که خود به خود تولید کرده اند بسازد ،باید منظورخود از واژۀ اطالعات را بیان کنیم.
لغت اطالعات از کلمه قدیمی یونانی ایدوس ا
ساختار یک سیستم .کارل فردریش فون وایزاخر
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یا فرم مشتق شده است و مقیاسی است برای اندازه گیری نظم یا

اطالعات را " چیزی که فهمیده می شود " تعریف کرده است .این تعریف

مستلزم این است که این مفهوم به طور الینحل به انتقال اطالعات بین یک فرستنده و یک گیرنده محدود شود .می توان مالحظه
کرد که اطالعات حاوی دو جزء اساسی است که آنها را ساختاری و دستوری می نامیم ،یا ترکیبی و معنایی( & Synthetic
 .)Semanticمحتوای ساختاری رابطه بین سمبل هایی را که اطالعات را به رمز در می آورند توصیف می کند .برای مثال
مقدار اطالعات ساختاری در کلمه "  ،"manبا ترکیب ساختاری جایگزین آن یعنی " " amn"،nma" ،" nam" ،"mna
و"  "anmیکسان است ،چون همه رشته ها شامل تعداد کاراکترها ،یا بیت های اطالعات ساختاری یکسان هستند .اما فقط
کلمه "  "manاطالعات معنی دار را به رمز در می آورد .اگر این رشته توسط یک انگلیسی زبان خوانده شود ،به عنوان یک
فوق سمبل شناخته می شود که نمایش دهنده مفهوم ژنتیک مرد است .درحالی که رشته نمادین "  "manتصویری از یک مرد
را در ذهن بیننده متبادر می کند ،اما رشته جایگزین آن "  "anmاین کار را نمی کند .تشخیص کلمه "  "manبه عنوان یک
فوق سمبل که معنی خاصی دارد ،متضمن ادراکی ضمنی یا توافقی است که مبتنی بر دانش مشترکی بین فرستنده و گیرنده است.
ماهیت این توافق ممکن است تغییر کند و معنی کلمۀ سابق " "manبه رشتۀ بی معنای "  "anmاختصاص یابد .کلمه "
 "manمی تواند مجددا به مفهوم یک درخت نسبت داده شود ،یا این که اصالً به مفهمومی نسبت داده نشود و بی معنی باقی
بماند .تا زمانی که متن قرارداد بین استفاده کنندگان یک کانال ارتباطی از نظر معنا تکامل می یابد ،این که چه ترکیباتی برای
نمایش یک مفهوم به کار می روند ،بی اهمیت است.
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حیات بدون ژن
نظریه اطالعات که در آغاز توسط شانون و ویور

1

در  1949فرموله شد ،انتقال اطالعات ساختاری بین منبع و

گیرنده را مورد مالحظه قرار می دهد ،ولی بعد معنایی آن را در بر نمی گیرد .تا جایی که به نظریه اطالعات مربوط می شود،
محتوای اطالعاتی یک ژنوم با اطالعات زنجیره ای تصادفی که هم طول ژنوم باشد معادل است .این نظریه به این واقعیت توجه
ندارد که بعضی از زنجیره های دی.ان.ا به عنوان نقاط اتصال برای پروتئین های تنظیم کننده عمل می کنند ،یا مثالً ژن ها عمالً
اطالعات مجرد و معنی داری را به رمز در می آورند که می تواند به زنجیره پروتئین یا مولکولهای اساسی آر.ان.ا ترجمه شود،
در حالی که زنجیره های تصادفی فاقد معنی هستند .در نگاه اول ،به نظر نمی رسد که نظم خود به خود بعضی سیستم های غیر
زیستی ،معیار های تعریف فون وایزاخر را برآورده سازد ،چون ظاهرا نه رمز داراست و نه انتقال می یابد .ولی اگر فکر کنیم که
سلول های النه زنبوری فرستندۀ پیام و ملکولهای آبی که آن را احاطه کرده اند گیرنده پیام هستند ،در این صورت به نظر می
رسد که ساختار سلول النه زنبوری مولکولهای آب را مطلع می کند و اطالعاتی را که موقعیت فضایی آنها را معین می کند،
مخابره می کنند .بدون این اطالعات ،مکان آنها تصادفی است و ساختمان سلول هایشان به طور دینامیک در طول زمان دوام
نمی یابد.
اطالعات بدون ژن که در سیستم ریلی –بنارد دور از تعادل ،خود به خود ظاهر می شوند منحصر به ساختار است .در
هیچ نقطه ای ما شاهد تولد نوعی اطالعات مجرد ،رمزدار ،معنادار یا سمبلیک که در ژنها یافت می شود نیستیم .در عوض،
اطالعات در خود ساختار سیستم ،به روشی آنالوگ که یاد آور صفحه گرامافون است ذخیره می شود ،و از نظر ظاهری تمایزی
بین اطالعات و دم و دستگاهی که همین اطالعات در آن به نمایش در می آید موجود نیست .از این رو ،گرچه مولکولهای آب که
مانند گیرنده رفتار می کنند ،به اجزاء سازندۀ اطالعات سیستم حساس هستند ،ولی بعد معنا شناختی در کار نیست .با این حال،
اطالعات تولید شده درون یک سیستم ریلی-بنارد ،با وجود این که گیرنده ای ندارد که به معنا حساس باشد و بتواند پیام را رمز
گشایی کند ،ولی بالقوه منبعی برای اطالعات معنایی است .وضعیت آن شبیه برنامه ای است که بنگاه سخن پراکنی بی بی سی
برای جماعتی غیر انگلیسی که رادیو ندارند پخش کند .گرچه ممکن است به نظر رسد که سیستم ریلی -بنارد به یک معنی
اطالعات بالقوۀ بامعنی تولید می کند ،ولی هیچ ساز و کاری برای انتقال آن و هیچ گیرنده ای هم برای تشخیص گرامر یا معنی
آن وجود ندارد .پس چه معنی می دهد که بگوییم اطالعات تولید شده در چنین سیستم هایی بالقوه معنا دارند؟
اگر سیستم ریلی -بنارد به طور مداوم در باال و پایین نقطه بحرانی ناپایداری آن در نظر گرفته شود ،طرح های النه
زنبوری درهر رویداد تجاوز از آستانه ظاهر و سپس ناپدید می شوند .زمانی که طرح ها به وجود می آیند ،طرح چرخشی که اول
در جهت عقربه ساعت باشد یا اول در خالف جهت عقربه ساعت ،صورت می گیرد .اگر طرح اول را معادل یک فرض کنیم و
طرح دوم را معادل صفر ،در این صورت رفتار سیستم در یک دورۀ زمانی را می توان به شکل زیر توسط صفر و یک های
پشت سرهم نشان داد  .1000101001000100101010000111111100100010101 :رشته ای از این گونه
سمبل ها یک رکورد مجرد یا یک " اثر انگشت " از کاوش سیستم در فضای بالقوۀ حالت هایش در طول زمان را می سازد .اگر
این رشته به گیرنده ای ارسال می شد که می دانست این صفر ها و یک ها طرحهای ساخته شدۀ درون سیستم را نشان می
دهند ،در این صورت می توانست از آن برای بازتولید مصنوعی تاریخچه سیستم استفاده کند .این واقعیت که هیچ ناظر یا
سازوکاری برای انجام این کار وجود ندارد ،حالت این بخش از اطالعات را به اطالعات بالقوۀ معنادار تقلیل می دهد .اگر
اتفاقا،

طرحی

غیر

تصادفی

مانند

1111111111111111111111111111111111111111111

0000000000000000000000000000000000000000000

یا
یا

 1111111100000000111111110000000011111111را مشاهده می کردیم ،در این صورت باید به حضور یک
عامل جهت دهندۀ زیر بنایی شک می بردیم.
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حیات بدون ژن
محتوای اطالعات ساختمانی ژن ها به طور قابل مالحظه ای کمتراز اطالعات سیستمی است که آنها به رمز در می
آورند.از این رو ژنها ،به جای تشکیل پایگاه داده دقیق درمورد اطالعات ساختمانی سیستم ،نمونه ای اقتصادی تر از این
اطالعات را به رمز در می آورند که فقط جنبه های ضروری جهت بازسازی سیستم را در خود جای می دهد .صرفه جویی زیاد
در فرآیند رمزگذاری بیولوژیک را می توان با دو مثال نمایش داد.
در یکی ازفصول قبلی تشریح کردیم که چگونه ابعاد باالتر ساختمان پروتئین قادرند خود را از مشخصات حداقلی که در
ردۀ اولیۀ زنجیرۀ آمینواسید آنها وجود دارد ،بسازند .گرچه آنزیم های زیادی فقط از یک پرو تئین ساخته می شوند ،ولی بقیه
آنزیم ها پیچیده ترند و از اجزاء پروتئین متفاوتی ساخته می شوند ،که هر یک از این پروتئین ها با یک ژن جداگانه به رمز در
می آید .برای مثال ،آنزیم لیگاز
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- ATP

که مولکول های  ATPرا برای تامین انرژی الزم جهت واکنش های درون

سلول ها تولید می کند ،از یک ساقه و یک رأس ساخته شده است که با ده الی دوازده پروتئین متفاوت سرهم می شود .این آنزیم
ها خود به خود ساخته می شوند و موتوری بیولوژیک با معماری بسیار پیچیده تولید می کنند .اطالعات نسبتا کم ساختمانی
درون ده تا دوازده ژن که زنجیره های اصلی آمینو اسید های اجزاء رأس لیگاز - ATP

را به رمز در می آورند ،نه تنها

قادر است اطالعات ساختمانی الزم برای تشکیل ساختمان ثالث هر یک از زیر واحدها را تولید کند ،بلکه می تواند اطالعات الزم
برای سرهم کردن زیر واحدها در مجتمع مولکولی که معماری اساسی دستگاه را تشکیل می دهد نیز تولید کند .از این رو،
اطالعات ساختمانی ژنتیک نسبتا ً کم اجزاء پروتئین سازندۀ لیگاز ،مانند یک سفیر اطالعاتی بسیار فشرده برای اطالعات
ساختمانی مجتمع آنزیم چند جزئی کامل عمل می کند .نتیجتا ً ،بیشتر اطالعاتی که برای مشخص کردن معماری نهایی لیگاز
الزمند ،نیازی نیست رمزدار شود .اینک جنبۀ اساسی فیزیک شیمی پروتئین ها و واکنش های آنها در محلولی خاص و محیط
میکروسکپی به وضوح قابل مشاهده است .فشردگی ساختمان اطالعاتی دستگاه لیگاز - ATP

فقط به این دلیل امکان پذیر

است که تصویر ژنتیک آن فرضیاتی تاریخی در مورد ماهیت پروتئین ها و انواع محیط هایی که درآنها الگوهای سازماندهی
مراتب باالتر می توانند ظاهر شوند ،در نظر می گیرد .برای مثال ،خیلی بعید است که ،لیگاز - ATP

بتواند در حضور یک

شوینده ،یا در داخل یک بطری روغن ،خود به خود ساخته شود .به این ترتیب ،درون ژنوم ،هیچ تصویر واضح ژنتیکی از
لیگاز - ATP

کامل ساخته شده وجود ندارد .در عوض ،از دستورالعمل های ژنتیک مربوط به ساخت هر یک از اجزاء

مجزا ،برای سرهم کردن ساختمان آنزیم اصلی چند جزئی استفاده می شود .
اما سوخت و ساز ،که اتفاقا ً می توان آن را به عنوان مجموعه پیچیده ای از پروتئین هایی که عالئم را انتقال می دهند
یا مانند نانوماشین های ساختمانی یا کاتالیزور عمل می کنند ،تعریف کرد ،و مداربندی اساسی و ضروری همه موجودات زنده را
تشکیل می دهد ،حتی پیچیدگی ساختاری خودمونتاژ و نوخاستۀ مرتبه باالتری را تشکیل می دهد .لیگاز - ATP

خود در یک

شبکه سوخت و ساز ادغام می شود .آنزیم ،به جای قرار گرفتن درمکان نامناسبی از سلول ،به غشاء سلول هدایت می شود.
بدین گونه ،ژنهایی که آنزیم های شکل دهنده و تنظیم کننده مدارهای سوخت و ساز را رمزدار می کنند ،همچنین اطالعات
ساختاری مربوط به مشخصات فضایی هر پروتئین داخل سلول و مجموعۀ واکنش های شیمیایی ای را که این پروتئین ها احتمال
شرکت در آن دارند ،به صورت فشرده ای نمایش می دهند.
حلقه های نظارتی خودسازمانده که راههای سوخت و ساز را تنظیم می کنند حتی مرتبه باالتری از تشکیالت ساختاری
پویا را تشکیل می دهند که به وضوح درون ژنوم نمایش داده نمی شود ،اما به طور غیر مستیقم از آن استنباط می شوند.
عناصر مجزای پروتئین که مسیر سوخت و ساز معینی دارند و ژنهای به رمز درآورندۀ آنها ،به مثابه سفرای اطالعاتی بی
نهایت فشرده ای برای ابعاد باالتر ساختارهای خود سازمانده عمل می کنند ،و دامنه شان از ساختارهای دوم ،سوم و چهارم
پروتئین های مجزا شروع می شود و تا ساخت مجتمع های پیچیده پروتئین ،معماری مسیرهای سوخت و ساز پیچیده و مکانیزم
تنظیم کننده ای که این مسیرها را کنترل می کنند ،گسترش می یابد .همۀ این پدیده های خود سازمانده سطح باال ،با حدت بر
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صفحه  191از 161

حیات بدون ژن
روی ساختمان اولیۀ پروتئین و بنابراین بر روی زنجیره ژن و زنجیره دی.ان.ا که بروز آن را تنظیم می کند ،قرار می گیرند .به
این ترتیب بار دیگر ثابت کردیم که ژنها سفرای اطالعاتی بسیار متراکمی برای گروهی از استراتژی های خود سازماندهنده موثر
مراتب باالتر هستند .همچنین به نظر می رسد که اجزاء پروتئین یک سوخت وساز ممکن است مانند یک دستگاه محاسبه آنالوگ
مینیاتوری به نظر برسند ،که هم قادر به محاسبۀ ساختارهای مرتبه باالتر خود هستند و هم قادر به محاسبه ساختارهای مربوط
به سوخت و سازها و حلقه های نظارتی که در آنها شرکت دارند .به این ترتیب ،ساختارهای بیولوژیک از سطوح زیادی از خود
سازماندهی سلسله مراتبی ترکیب شده اند که نهایتا در ساختارهای سطح پایین پروتئین که از نظر ژنتیک داربست نام گرفته اند
ریشه دارند و یا غیرمستقیم توسط آنها برنامه ریزی شده اند ،واین پروتئین ها برای تشکیالت خود سازمانده مراتب باالتر
مانند بذر عمل می کنند.
به دلیل ماهیت بسیار فشردۀ اطالعات ژنتیک ،ممکن است هیچوقت نتوان اجزای اطالعات ساختاری سطوح باالتر را
به تنهایی از زنجیره ژنها و عناصر تنظیم کننده دی.ان.ا به طور کامل محاسبه کرد .نکته دیگر این است که  ،دی.ان.ا تنها پایگاه
دادۀ فشردۀ بیولوژیک نیست .اطالعات ساختاری بالقوۀ به رمز در آمده درون مجموعه ای از ژنها و زنجیره های تنظیم کننده که
در اثر همجوشی اسپرم و تخمک تولید شده اند ،فقط وقتی می توانند آشکار شوند که اطالعات زنجیرۀ آر.ان.ا پیغامبر در
سیتوپالسم تخمک موجود باشد و عالئم القایی تحویل شده توسط سلولهای فولیکولی احاطه کنندۀ تخمک بارور الگوی صحیحی
داشته باشند .تخمک و عالئم القایی فولیکولی ،ماشینی هستند که اطالعات الزم را فراهم می کنند تا مشخص کند که اطالعات
ساختاری بالقوه ای که در ژنوم جدید ذخیره شده چگونه باید تحقق یابد .به این دلیل ،همان طور که لوئیس ولپرت  13استدالل
کرده است ،سناریوی فیلم پارک ژوراسیک غیر محتمل است .گرچه ما نهایتا ً ممکن است قادر به بازیابی یا استنتاج یک ژنوم
دایناسور شویم ،ولی هرگز امکان ندارد که قادر به بازیابی یا استنتاج صحیح ساختارهای اطالعاتی درون تخمک دایناسور و
سلولهای فولیکولی ماده های باردار آنها بشویم .بدون این کار ،هرگز نمی توانیم تضمین کنیم که اطالعات ساختاری بالقوۀ
ذخیره شده در ژن دایناسور بتوانند به روش تاریخی معتبری به تجسم درآیند .با این حال ،ممکن است در نتیجۀ درک مفصلی که
در مورد مکانیزم های سایر گونه های بسیار نزدیک به دایناسور پیدا می کنیم ،نهایتا قادر باشیم در مورد محتوای اطالعاتی
تخمک و عالئم القایی دایناسور حدس هایی بزنیم که قریب به یقین باشند .پس ،این کار به ما کمک می کند که مخلوقات قابل
قبولی بسازیم که شبیه دایناسورند ،و گرچه اعتبار تاریخی آنها قابل اثبات نیست ولی احتماالً قابل قبول است.
مقدار فشردگی اطالعات ساختاری فراوانی که ساختمان و دینامیک یک متابولیسم را تعریف می کنند  ،نشان دهنده این
است که اطالعات ساختاری چقدر می توانند آزادانه و خود به خود توسط فرآیندهای فاقد ژن خود سازمانده به وجود آیند .به نظر
می رسد که ساختار اطالعاتی موجودات زنده،می تواند با داشتن منبع متمرکزی از زنجیره های اولیۀ پروتئین های الزم برای
ساخت موجود زنده و نیز شرایط خاص دور از تعادل ،خود به خود ،خود را به شکل ریزماشین های زیستی منسجم و گذرگاههای
بیوشیمیایی بسازد .اطالعات به رمز در آمدۀ ژنهای منفرد ،بر روی این فرشینۀ غیر رمزی و فاقد دستورالعمل اطالعات
ساختاری پدیدار شده سوار می شود .این راهبرد فشردگی اطالعات کامالً اقتصادی است .اما ،این نوع فشردگی اطالعات که
توسط میکرو کدهای مجرد دیجیتال ژنها بدست می آید ،در سیستم ریلی-بنارد رخ نمی دهد .گرچه این سیستم ها قادر به تولید
اطالعات ساختاری هستند ،ولی در نمایش آنها صرفه جویی وجود ندارد .هر سیستم ،نمایش دقیق آنالوگی از خودش است .همۀ
اطالعات ساختاری آشکار است و هیچ کدام استنباط نمی شود و به همین دلیل سیستم ریلی-بنارد مبتال به فراموشی است و به
سرعت گذشته خود را فراموش می کند .ازاین رو ،گرچه اصوالً رفتار دینامیک سیستم ممکن است به شکل دیجیتال نمایش داده
شود ،چون راه حل هایی که در هر نقطه انشعاب عرضه می شوند تصمیم های دوگانه را نشان می دهند ،ولی این انتخاب ها به
روشی منحصرا آنالوگ ثبت می شوند و الگوی تصمیمات تاریخی اتخاذ شده اصالً رمزگذاری نمی شوند .عالوه بر این هیچ متن
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حیات بدون ژن
مرجع خالصه یا قالبی اصلی که بتوان حالت جاری اطالعات ساختاری سیستم را با آن مقایسه کرد وجود ندارد.ماهیت آنالوگ
اطالعات تولید شده توسط سیستم ریلی-بنارد آنها را تابع همۀ محدودیت های ماشین های آنالوگ می کند.
دو نکته مهم را دربارۀ نوع اطالعات تولید شده توسط سیستم های ساده ای مشابه سیستم ریلی-بنارد ثابت کرده ایم.
اول این که این سیستم ساختمانی است و نه معنایی و دوم این که آنالوگ است و نه دیجیتال و ضمنا ً متراکم هم نیست.اما همۀ
مخلوقات معاصر از اطالعات ساختاری رمزدار دیجیتال استفاده می کنند ،بعد معنایی دارند و شدیداً توسط نشانه گذاری سمبلیک
انتزاعی فشرده می شوند .بنابراین گرچه ما شاهد ظهور خود به خود ساختار اطالعات در سیستم ریلی-بنارد هستیم ولی به نظر
می رسد کهاین سیستم فاقد ویژگی های اطالعاتی مرتبط با حیات معاصر باشد .اما ،این ویژگی های سیستم های زیستی بالغ
تاریخی ،میلیون ها سال طول کشیده است تا تکامل یابند ،و به وضوح ،انتظار این که اولین موجودات زنده در هر امری ،جز به
شکلی بی نهایت ابتدایی مشارکت کرده باشند ،غیر واقع بینانه است.
بنابراین همان طور که قبالً بیان کردیم به نظر منطقی می رسد که به وضعیتی متوسل شویم که در آن بین چیزهایی
که پیش-حیات ،نمونه –حیات و حیات نامیده ایم ،پیوستگی وجود داشته باشد .سیستم های پیچیدۀ مولد اطالعات ولی درعین حال
غیر زنده ،مانند ریلی –بنارد ،به وضوح درانتهای شاخص پیش -حیات قرار می گیرند .آنها ساختارهای غیر متعادل و تلف کننده
ای هستند که خود به خود اطالعات ساختاری تولید می کنند ،ولی قادر به فشرده سازی اطالعات ساختاری و تولید تصویری
انتزاعی و رمزدار نیستند .از طرف دیگر ممکن است اولین نمونه –ارگانیسم ها سرانجام ظرفیتی ابتدایی برای رمزدار کردن و
نمایش مجرد به دست آورده باشند .اما ،بعد معنایی محتوای اطالعاتی چنین نمونه –ارگانیسم هایی می تواند نسخه رقیق آن
چیزی باشد که در موجوداتی که سرانجام آنها را از ریشه برداشتند و ما با آن آشناییم ،یافت می شود.
اکنون ممکن است سوال کنیم که آیا رمزگذاری دیجیتال و ظرفیت نمایش اطالعات معنا دار از وجوه ضروری حیات
هستند؟ اگر می توانستیم ثابت کنیم که اصول ذاتی سازماندهنده ای در سیستم های پیچیدۀ خود مونتاژ حضور دارند که قادر به
جهت دهی تصمیم های نقطه انشعاب هستند ،ولی درعین حال غیردیجیتال و فاقد عنصر معنا هستند ،آیا در این صورت ممکن
بود چنین سیستم هایی به یک معنی زنده باشند؟ آیا احتمال دارد که نیاکان نمونه –حیات که همگی ما از آن سرچشمه گرفته ایم،
درون سوخت و ساز خود مونتاژ خودشان ،بدون کمک ژنها ،حالت های جذب کننده و جهت دهی به وجود آورده باشند؟ پاسخ
هر یک از این سواالت می تواند مثبت باشد ،چون همان طور که خواهیم دید ،آزمایشاتی که از برنامه های کامپیوتری استفاده
می کنند ،و این برنامه ها می توانند ویژگیهای خالصۀ شبکه های بسیار بهم پیوسته و خوشه های شدیداً متصل عناصر غیر
متعادلی را که با یکدیگر بر هم کنش دارند ،شبیه سازی کنند ،نشان می دهند که تحت شرایط معین ،جذب کننده ها که رفتار یک
سیستم را به شکل قابل توجهی جهت دار می کنند ،می توانند خود به خود و به راحتی ظاهر شوند .مطالعۀ منطق کلی خالصه
شدۀ موجودات زنده با استفاده از کامپیوتر ،حیات مصنوعی در معنای وسیع آن یا " حیات  19" Aنامیده شده است.
نقش اساسی فرآیندهای بازخوردی
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در تولید پیچیدگی سیستم هایی که از عناصر متعددی که باهم برهم کنش

دارند ،ترکیب شده اند ،توسط استوارت کافمن

21

نشان داده شده است .او  10،000دکمه را در نظر می گیرد که روی زمین

پراکنده شده اند .دو تا از آن ها به طور تصادفی برداشته می شوند و با یک نخ به هم متصل می شوند .این اتصال اجازه می دهد
که رفتار هر دکمه به شریکش بازخورد داده شود .اگر زوج متصل روی زمین انداخته شوند و یکی از دکمه های زوج برداشته
شود ،شریک آن هم منفعالنه مانند یک مسافر حمل خواهد شد .سپس این دکمه ها روی زمین انداخته می شوند و دو دکمه دیگر
به طور تصادفی برداشته و به هم متصل می شوند .اگر روند برداشتن و اتصال دکمه ها به دفعات تکرار شود ،نهایتا درخواهیم
یافت که بیشتر دکمه هایی که انتخاب می کنیم ،قبالً به دکمه دیگری متصل شده اند .وقتی یک دکمه اضافه به زوجی که قبالً
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حیات بدون ژن
موجود بودند متصل شود ،خوشه کوچکی از سه یا تعداد بیشتری دکمه شکل خواهد گرفت .اگر به برداشتن و اتصال و رها کردن
آنها به این روش ادامه دهیم ،سیستم نهایتا ً و کامالً ناگهانی به یک نقطۀ بحرانی بهم پیوستگی می رسد .در این نقطه اگر تنها
یک دکمه از زمین برداشته شود متوجه خواهیم شد که همه یا تعداد زیادی از  9999دکمۀ باقی مانده با آن به باال کشیده می
شوند .مجموعۀ دکمه هایی که در آغاز کار مانند عناصر مستقل رفتار می کردند اینک خوشۀ تنهای به هم پیوسته ای است و
رفتارهر دکمه درون خوشه اطالعات به بقیۀ دکمه های درون خوشه بازخورد می شود .تقالی ناچیزی در هر یک از دکمه ها،
امواجی از تاثیرات را خواهد فرستاد که توسط بقیۀ دکمه های شبکه احساس خواهد شد .از این رو ،یک ساختار شبکه ای
شدیداً به هم پیوسته ،خود به خود و به طور چشمگیر متبلور می شود و دراین حالت ،رفتار موضعی می تواند در فاصله های
دور هم عمل کند و نتایج عمیق کلی و سراسری داشته باشد.
این مثال ساده جنبه های مهمی از نحوۀ ظهور خود به خود اطالعات در سیستم هایی را نشان می دهد که قابلیت تولید
شبکه های بسیار به هم پیوسته را دارند .پیچیدگی رفتار این سیستم ها از این واقعیت ناشی می شود که وقتی به هم پیوستگی
به سطح بحرانی می رسد ،هر یک از اجزاء سیستم می تواند اطالعات مربوط به حالت کنونی خود را به همه اجزای دیگر
بازخورد دهد .پیچیدگی این برهم کنش ها توضیح می دهد که چرا برای مدلسازی رفتار این سیستم ها به معادالت غیرخطی
نیازمندیم .رفتارهر دکمه در هر لحظۀ خاص به عنوان تابعی از اعمالی که  9999دکمه دیگر در آن لحظه خاص انجام می
دهند ،محاسبه می شود .اثری که هر دکمه بر روی بقیه دکمه ها اعمال می کند به عوامل متعددی بستگی دارد ،مثالً این که،
چقدر دکمه ها به هم نزدیکند ،بین آنها چه تعداد اتصال موجود است و قدرت اتصاالت چقدر است .انتقال از وضعیتی که در آن
همه دکمه ها مانند عاملی خود مختار و خود گردان رفتار می کنند ،به وضعیتی که دکمه ها شبکه ای از برهم کنش های بسیار به
هم پیوسته را تشکیل می دهند ،ناگهان به مانند " انتقال فاز " رخ می دهد .مثالً  ،این مسئله یاد آور تغییر ناگهانی آب به یخ
می باشد .ساختار شبکه ای که به هم پیوستگی اجزایش باالتر از سطح معینی قرار داشته باشد ،خود به خود متبلور می شود.
شبیه سازی های کامپیوتری نشان می دهند که هرچه تعداد اجزای سیستم بیشتر باشد ،انتقال از رفتار ساده به رفتار پیچیده
ناگهانی تر خواهد بود .اردوس و رینی 22در  1919نشان دادند که تبدیل فاز وقتی رخ می دهد که نسبت اتصاالت به دکمه ها
به آستانه بحرانی که مساوی عدد  0.1است ،برسد .زمانی که تعداد نخ ها بیشتر از تعداد دکمه ها بشود ،شبکه ناگهانی و خود
به خود سقوط می کند.
این نوع تبدیل فاز از رفتار ساده به رفتار پیچیده منحصر به دستۀ دکمه ها یا در واقع به سیستم های ریلی-بنارد
نیست .سیستم های شیمیایی همچنین قادر به تشکیل شبکه های به هم پیوسته ای از واکنش های سوخت و ساز هستند که به
یکدیگر بازخورد می دهند و از این طریق قادرند رفتار پیچیده و اطالعات ساختاری ای تولید کنند که یاد آور سیستم ریلی-بنارد
است .درحالی که در سلول های ریلی-بنارد ،جریان انتقال گرمایی (همرفتی ) که در جهت عقربه ساعت یا خالف عقربه به گردش
در می آید ،زیربنای بازخورد است ،زیربنای بازخورد مثبت یا منفی در سیستم های واکنش شیمیایی ،خود تسریع کنندگی و
تسریع متقابل است .واکنش شیمیایی خود تسریع کننده (خود کاتالیزور) واکنشی است که فرآورده های آن قادرند نرخ تولیدات
خود را با تشکیل یک حلقۀ بازخورد مثبت افزایش دهند .یک واکنش ساده شیمیایی را تصور می کنیم که در آن واکنش کننده
های  Aو  Bباهم ترکیب می شوند تا فرآورده ها ی  Cو  Dرا تولید کنند .اگر فرآورده های  Cیا  Dبازخوردی بدهند
که نرخ تبدیل واکنش کننده های  Aو  Bبه  Cو  Dرا افزایش دهد این واکنش خود کاتالیزور است .حلقۀ بازخورد مثبتی
که به این ترتیب شکل می گیرد حلقۀ خود کاتالیزور نام دارد.
اگر ماده های  Aو  Bدر یک محیط مناسب و در حضور کاتالیزور مناسب با هم مخلوط شوند ،باهم برهم کنش
خواهند داشت و فرآورده های  Cو  Dرا خواهند ساخت .اما واکنش هرچقدر هم که طول بکشد ،بعضی از ماده های  Aو
 Bباقی خواهند ماند؛ به دلیل این که همۀ واکنش های شیمیایی برگشت پذیرند .به این ترتیب در حالی که مواد  Aو  Bدر
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حیات بدون ژن
حال تبدیل به  Cو  Dهستند ،فرآورده های  Cو  Dهمزمان در حال تبدیل به  Aو  Bهستند .به این ترتیب واکنش
های رو به جلو و رو به عقب با یکدیگر رقابت می کنند .اگر سیستم ،به مدت کافی در شرایط مناسب شیمیایی نگه داشته شوند
سرانجام به تعادل می رسد .درشرایط تعادل ،نسبت فرآورده ها به مواد اولیه به یک مقدار ثابت می رسد که " ثابت تعادل" نام
دارد .دراین نقطه ،واکنش های رو به جلو و رو به عقب دقیقا ً تراز می شوند .مقدار ثابت تعادل از یک واکنش به واکنش دیگر
متفاوت است .اگر این مقدار بزرگ باشد نسبت فرآورده ها به مواد اولیه بزرگ است و اکثر مواد اولیه به فرآورده تبدیل می
شوند.اما اگر مقدارش کوچک باشد نسبت فرآورده ها به مواد اولیه کم است و واکنش شامل مواد اولیۀ بیشتری نسبت به
فرآورده ها خواهد بود .گرچه یک کاتالیزور قادر به افزایش سرعت تعادل است ،ولی اندازۀ ثابت تعادل و نتیجتا غلظت نهایی
مواد اولیه و فرآورده های تعادل را تغییر نمی دهد .یک واکنش شیمیایی در حالت تعادل پایدار ،شبیه یک سیستم ریلی-بنارد است
که زیر آستانه بحرانی ناپایداری قرار دارد و انرژی حرارتی اضافی را از طریق انتقال تلف می کند .سیستم شیمیایی ،متقارن ،بی
شکل و عاری از رفتار است .هر نوع اختالل تصادفی در این سیستم به سرعت محو می شود و خاطرۀ هیچ اختاللی نگهداری
نمی شود.
در سال  1911بوریس بلوسوف 28ثابت کرد که اگر یک واکنش ساده شیمیایی خود کاتالیزور مشابه آنچه که هم اینک
شرح دادیم از تعادل خارج شود ،مانند سیستم ریلی-بنارد ناگهان و خود به خود دستخوش انتقال فاز خواهد شد و رفتار پیچیده
تولید خواهد کرد .برای مطالعۀ سیستماتیک این ویژگی خود برنامه ریز واکنش شیمیایی خود کاتالیزور ،می توان غلظت مواد
اولیه و فرآورده ها را در یک ظرف به طور مصنوعی تغییر داد و آن را بهم زد و سپس سیستم را باز گذاشت تا ماده جریان
یابد .در این روش ،فاصلۀ سیستم واکنش شیمیایی از تعادل را می توان با تعدیل نسبت پمپ کردن مواد اولیه به ظرف و پمپ
کردن فرآورده ها به خارج ،تنظیم کرد .فاصله عددی نسبت فرآورده ها به مواد اولیه ،که مصنوعا تحمیل شده ،از ثابت تعادل
طبیعی ،مشابه کمیت گرادیان حرارتی سیستم ریلی –بنارد است .ابتدا بلوسوف و بعداً آناتولی ژابوتینسکی  2مشاهده کردند که
به محض این که یک آستانۀ بحرانی از نسبت فرآورده ها به مواد اولیه به طور مصنوعی به دست می آید ،سیستم رفتار پیچیده
ای نشان می دهد .درمورد مواد شیمیایی خاصی که توسط بلوسوف و ژابوتینسکی استفاده شدند ،رفتار سیستم تغییری متناوب و
منظم را به این شکل نشان می داد که رنگ واکنش مخلوط از رنگ زرد (  )Yبه بی رنگ (  ) Cتغییر می کرد ،البته رفتارهای
دیگری نیز نشان می داد .اگر سیستم در یک دوره زمانی ثابت مشاهده می شد ،مثالً الگوی زیر از تغییر رنگ آن مشاهده می شد
 .C ، Y، C، Y ، C، Y، C، Y، C، Y، C، Y :این نوسانات شیمیایی ،مشابه سلول های هادی گرما در سیستم ریلی –
بنارد است با این تفاوت که بازخورد جریان های همرفت سیستم ریلی –بنارد ،با بازخورد حلقه های شیمیایی خود کاتالیزور جابه
جا شده است ،که با یکدیگر همکاری می کنند و از فواصل دور همبسته می شوند .حلقه های شیمیایی خود کاتالیزور ،مانند
جریان همرفت سیستم ریلی -بنارد ،اختالل های شانسی را که درون سیستم رخ می دهند ،تقویت می کنند .درحالی که در حالت
تعادل همۀ لحظات یکسان و هم ارز هستند ،به محض این که سیستم از آستانه بحرانی ناپایداری تجاوز می کند و در حالت
نامتعادل نگه داشته می شود ،تقارن زمان شکسته می شود و ممکن است سیستم در لحظه های متفاوت رفتار بسیار متفاوتی
داشته باشد .واکنش به اصطالح بلوسوف-ژابوتینسکی (  )BZنشان می دهد چگونه سیستم های نسبتا سادۀ شیمیایی می توانند
در شرایط عدم تعادل ،خود را سازماندهی و برنامه ریزی کنند و در نتیجۀ این کار اطالعات ساختاری و رفتار پیچیده تولید کند.
به نظر می رسد که حلقه های خودکاتالیزور واکنش های شیمیایی ،از رفتار پیچیدۀ بعضی از سیستم های شیمیایی
پشتیبانی می کنند .گرچه پیچیدگی واکنش (  )B-Zنتیجۀ وضعیت مصنوعی ای است که درآن ،جریان مواد اولیه و فرآورده ها
با استفاده از یک پمپ خارجی تغییر می کنند ،ولی رفتار پیچیدۀ دور از تعادل می تواند با استفاده از سازو کارهای محتمل تری
ایجاد شود .یکی از روش ها این است که واکنش های خود کاتالیزوری را که حرارت اضافی تولید می کنند با واکنش هایی که
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حرات تولید نمی کنند ،همراه کنیم .به این طریق ،انرژی الزم برای دور کردن واکنش ها ازحالت تعادل ،می تواند درون خود
سوخت و ساز تولید شود .اگر واکنش  BZهم زده نشود ،غلظت مواد اولیه و فرآورده ها در فضا یکنواخت نخواهد بود .در
این شرایط ،درون سیستم امواج مارپیچی یا هم محور ایجاد می شوند .کانونی که این امواج از آن صادر می شوند مانند منبعی
عمل می کند که پیامی را به بقیۀ مواد شیمیایی درون سیستم ،که مانند گیرنده عمل می کنند ،انتقال می دهد .اولیور اشتاینبوک
2

ثابت کرده است که شبکه های شیمیایی درون یک واکنش  BZمی توانند مهار و وادار به عمل مانند یک کامپیوتر پردازش

موازی شیمیایی شوند که برای حل مسائل ریاضی استفاده می شود .این مورد حاکی از این است که یک سیستم واکنش شیمیایی
خود سازمانده فاقد ژن ،حداقل در اصول ،ممکن است مقدمات وسیله ای محاسباتی را فراهم کند که بتواند به ایجاد تجسمی
ابتدایی از حیات کمک کند.
سوخت و ساز موجودات نوین شامل تعداد زیادی حلقه های بهم پیوستۀ خود کاتالیزور است .گرچه عناصر مجزای این
حلقه ها توسط ژنها به رمز در می آیند ولی آناتومی اساسی مدارهای خود کاتالیزور آنها به صورت ژنتیک نمایش داده نمی
شود .درعوض ،مدارهای بیوشیمیایی که شامل ماشین محاسباتی موجودات زنده هستند اجازه دارند خود را مونتاژ کنند .گرچه
منطق برنامه نویسی ژنتیک ،اطالعات سیبرنتیک فشرده ای را در خود جای می دهد که اجازه می دهد مدارهای سوخت و ساز
هماهنگ شوند و به منظور مواجهه با چالش های محیطی تغییر یابند ،ولی طرح اصلی و ماهیت اتصاالت بین اجزاء مدارها به
صورت ژنتیک برنامه ریزی نشده است .بنابراین ممکن است که اولین موجودات زنده از شبکه های بیوشیمیایی خود مونتاژی
ساخته شده باشند که فاقد ویژگی ژنتیک بودند .اگر چنین باشد ،در این صورت حیات می تواند بدون ژن شروع شده باشد و
اولین موجودات زنده ممکن است سوخت و سازی خود کاتالیزور و فاقد ژن داشته بوده باشند که امکان ذخیره اطالعات و
تکثیر قالبی را نداشته ،ولی نظم خود را در نتیجۀ فرآیندهای بازخورد شیمیایی غیرخطی به دست می آورده اند .در این گونه
سیستم ها ،اطالعات به صورت دیجیتال در یک پایگاه داده متمرکز ذخیره نمی شود ،بلکه به روش آنالوگ در خود شبکۀ واکنش
های شیمیایی نمایش داده می شود؛ یعنی هیچ تمایزی بین پایگاه داده و خود سیستم نیست .این گونه سیستم های فرضی فاقد ژن
اصالً امکان ندارد که هیچ نوع برنامه یا رمزگذاری ای داشته باشند .اگر این چنین بوده باشد و اولین موجودات زنده ،شبکه
های بیوشیمیایی خود مونتاژ بوده باشند ،دراین صورت حیات نه به صورت ساده ،بلکه پیچیده آغاز شده است ،و مولکول های
آزاد-زی و خود -تکثیر دیجیتال فقط ممکن است در زمان دیرتری با ساختار موجودات زنده درهم آمیخته باشند .به این ترتیب
ممکن است نظم حیات از نظمی از پیش موجود سرچشمه نگرفته باشد ،بلکه از نوفۀ فاقد برنامه آغاز شده باشد .گرچه شواهد
تجربی مستقیمی برای پشتیبانی از این فرضیۀ حیات فاقد ژن که نسبتا بدعت آمیز است ،موجود نیست ،ولی دالیلی برای جدی
گرفتن این مسئله وجود دارد ،که این دالیل از نظر تئوری قانع کننده و وسوسه انگیز و درعین حال غیر مستقیم اند.
اما چگونه چنین شبکه های بیوشیمیایی خودشان را مونتاژ کرده اند تا مجموعه ای از واکنش های شیمیایی سازمان
یافته درون یک سوخت وساز بهم پیوسته منسجم را ،تولید کنند .یک احتمال این است که به جای این که این شبکه ها از واکنش
های خود کاتالیزوری که از فرآورده های  Cو  Dی واکنش (که درآن مواد اولیه  Aو  Bبه فرآورده های  Cو D
تبدیل می شوند ) بازخورد بگیرند و بتوانند نسبت تبدیل مواد  Aو

 Bبه  Cو  Dرا افزایش دهند و یک حلقۀ خود-

کاتالیزور درون همان واکنش شیمیایی شکل دهند ،در فرآیندی که تسریع متقابل یا متقابالً -کاتالیزور نام دارد ،حلقه های
بازخوردی کاتالیزور ،بین واکنش های شیمیایی مختلف تشکیل شوند .در این وضعیت ،گرچه هیچ یک از واکنشها به تنهایی
خود -کاتالیزور نیست ،ولی مجموعه واکنش های به هم پیوسته ای که به یکدیگر بازخورد می دهند و یکدیگر را تسریع می
کنند ،مجتمعاً خود کاتالیزور است.این وضعیت ازاینجا ناشی می شود که هرواکنش درون شبکه متقابالً -کاتالیزور به طور غیر
مستقیم به همه واکنش های دیگر درون شبکه متصل است که شامل خودش هم می شود .به این ترتیب هر عضوی از یک
Oliver Steinbock 15
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مجموعه واکنش در نگهداری و تداوم کل مجموعه مشارکت می کند .بنابراین گرچه فرآورده های  Cو D

شکل گیری

خودشان را تسریع نمی کنند ،اما ممکن است تبدیل مواد اولیه  Eو  Fرا به فرآورده های  Gو  Hتسریع کنند .به همین
نحو گرچه  Gو  Hنمی توانند شکل گیری خود از مواد اولیه  Eو  Fرا تسریع کنند ،ولی ممکن است قادر به تسریع شکل
گیری فرآورده های  Cو  Dاز مواد اولیۀ  Aو  Bباشند .پس این دو واکنش می توانند در مجموعۀ واکنش های مجتمعا ً
خود کاتالیزور به یکدیگر قفل شوند .مجموعه واکنش های مجتمعا خود کاتالیزور می توانند تعداد زیادی واکنش شیمیایی مختلف
را در خود جای دهند .تنها معیار برای عضویت در این مجموعه این است که تشکیل هر فرآورده ،بتواند حداقل توسط یکی دیگر
از اعضای آن مجموعه تسریع شود .این باعث می شود که هر عضو به طور حیاتی به همۀ واکنش های شبکه وابستگی داشته
باشد ،که این واکنش ها فعالیت های مناسب کاتالیزوری را فراهم می کنند که برای ساختن آن عضو توسط مولکولهای "غذا"
(یا مواد اولیه ) ضروری هستند.
گرچه در مدل کافمن هیچ یک ازعناصرمجموعه واکنش های مجتمعا خود کاتالیزور نمی توانند خود را تکثیر کنند ،و
برای این کار به تشکیالت بقیه شبکه تکیه دارند ،ولی بعضی از عناصر ممکن است همزمان هم در واکنش متقابالً -کاتالیزور و
هم درفرآیند خود -تکثیری خود -کاتالیزور شرکت کنند .بنابراین ،فرآورده  Cیا  Dممکن است از طریق خود تسریع کنندگی
نرخ تولید خود از واکنش کننده های  Aو  ( Bو نتیجتا خود -تکثیری ) را تسریع ببخشد ،و همزمان تبدیل مواد  Eو  Fاز
واکنش شیمیایی دیگری را به فرآورده های  Gو  Hمتقابالً تسریع کند .اما ،مشارکت در تسریع متقابل ،به واکنش اختصاصا ً
خود -کاتالیزور یا خود -تکثیر این قابلیت را می بخشد که عضوی از مجموعه واکنش مجتمعا خود -کاتالیزور باشد .انتظار می
رود که عناصر خود -تکثیر و خود -کاتالیزور ،به ندرت در مجموعۀ مجتمعا خود -کاتالیزور جای گیرند ،چون اگر هر یک از
عناصر آن هم ورودی خود کاتالیزور و هم متقابالً -کاتالیزور داشته باشد ،ممکن است بر شبکه چیره شود و ساختار آن را
نابود کند .گرچه تمایل به چیرگی بر سایر اجزاء ،ممکن است بدواً مخالف بقاء شبکه های مجتمعا خود کاتالیزوری باشد که
حاوی اجزاء خود -تکثیر خود -کاتالیزور هستند ،ولی با وجود این می توان شرایطی را در نظر گرفت که در آن شرایط ،این
اجزاء توسط اثرات بازدارنده ای که از درون خود مجموعۀ مجتمعا خود کاتالیزور سرچشمه گرفته است ،مهار شوند .
این تصور که اولین موجودات زنده ممکن است از شبکه های شیمیایی مجتمعا خود کاتالیزور ساخته شده باشند،
مستقالً توسط روسلر  ،2آیگن و کافمن در  1982پیشنهاد شد .اما ،یکی از متقاعد کننده ترین مباحث حامی این فرضیه ،توسط
استوارت کافمن ارائه شده است ،که برای نشان دادن این که در غیاب اجداد اطالعاتی ،شبکه های مجتمعا خود کاتالیزور چقدر
پیچیده خود را تکثیر می کنند ،از مدلسازی کامپیوتری استفاده کرده است .ریچارد بگلی ،دوین فارمر و والتر فونتانا  28نیز از
شبیه سازی کامپیوتری شبکه های مجتمعا خود کاتالیزور مصنوعی استفاده کرده اند تا نشان دهند که این نوع سوخت وسازهای
فاقد ژن ازنظر دینامیکی پایدارند و قادر به ذخیره و تغییر اطالعات خود به منظور بازتولید و اصالح ،و تکامل خود هستند.
عالوه بر این ،شبیه سازی های کامپیوتری از سوخت و سازهای مجتمعا خود کاتالیزوری که به طور تصادفی تولید شده اند،
نشان داده اند که این نوع شبکه ها ویژگی خود سازماندهی قدرتمندی دارند ،که بدون نیاز به دستورالعمل های ژنتیک از قبل
برنامه ریزی شدۀ داخلی یا خارجی ،آنها را قادر به تولید نظمی عالی و مقاومتی هم ایستا می کند .مقاومت هم ایستا در مقابل
اثرات آشفتۀ بالقوۀ اختالالت تصادفی ،ویژگی اساسی همه موجودات زنده است .کریس لنگتون 23و استوارت کافمن و سایرین
به راستی نشان دادند که شبکه های تصادفی واکنش های شیمیایی مجتمعا خود کاتالیزور می توانند با تغییر پارامترهای اساسی
مانند میزان اتصال بین عناصر سازندۀ مدارهای شیمیایی شبکه ،تنظیم شوند .شبکه ای که مناسب تنظیم شده باشد ،صاحب نظم
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و پایداری زیادی است ،و در عین حال همزمان انعطاف الزم برای فرآیندهای تکاملی را حفظ می کند .از طرف دیگر شبکه ای
که ضعیف تنظیم شده باشد ،ممکن است به طور نومید کننده ای آشفته و عاری از نظم و استحکام باشد.
فریمان دایسون 29و استوارت کافمن هر یک به طور مستقل استدالل کرده اند که اولین سوخت و سازها از دریای
مختلطی از مولکولهای منفصل یا اندکی متصل متبلور شده اند ،و مجموعه به هم پیوسته ای از واکنش های شیمیایی مجتمعا
خود کاتالیزور را تشکیل داده اند .تبدیل از حالت غیر متصل به حالت بهم پیوسته مانند یک " انتقال فاز" ناگهانی در ذهن مجسم
می شود ،شبیه آن چیزی که در مثال دکمه و نخ قبالً دیدیم  .وقتی که تعداد اتصاالت و مواد شیمیایی گوناگون از سطح بحرانی
تجاوز می کند ،سوخت و ساز مجتمعا خود کاتالیزور خود به خود ساخته می شود .گرچه می توان مخلوط واکنش را در حجره ای
فضایی محبوس کرد و از این طریق موادی تولید کرد که غلظت کافی برای تولید یک نمونه -سلول را داشته باشند ،ولی سایر
روش های تغلیظ که به حجره بندی نیاز ندارند نیز محتمل هستند .از این رو ممکن است اولین مخلوقات موجودات مایع غیر
سلولی باشند؛ یعنی سوخت و سازهای مجتمعا خود -کاتالیزور بدون شکل ،خود به خود تولید شده وآلودگی دیجیتالی یافته ،که
در ناحیه مشخصی از فضا مانند سطح دو بعدی یک سنگ یا حجم تغلیظ شده ای از محلول آزاد محبوس بوده اند ،ولی در اولین
لحظات فاقد حجره بندی بوده اند.
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توضیحات فصل یازدهم
 -1ایده (مثل افالطونی)
ایده یک کلمه یونانی است که به معنای تصویر ،پندار خیالی،شکل یا فرم است.این اصطالح زمانی اهمیت پیدا کرد که
توسط افالطون برای اشاره به شکل های ایده آل یا ایده ها در تئوری فرم های او استفاده شد.
 -2سینتتاز یا لیگاز  synthetaseوLigase
لیگاز در التین به معنای پیوند یا چسبیدن به یکدیگر است .در بیوشیمی لیگاز آنزیمی است که می تواند پیوستن دو
مولکول بزرگ را با تشکیل یک پیوند شیمیایی جدید تسریع کند،و معموالً همراه با هیدرولیز یک گروه کوچک
شیمیایی است که به یکی از مولکول های بزرگ آویزان هستند.عموما لیگاز واکنشی مشابه ذیل را تسریع می کند.
Ab + C → A–C + b
لیگاز ها به رده ای از آنزیم های  51گانه تعلق دارند که واکنش را تسریع می کنند و مستلزم حفظ انرژی شیمیایی
هستند و زوجی بین فرآیند های ساختگی نیازمند انرژی و واکنش های از کار افتادۀ تهیه کننده انرژی می سازند.آنها
پیوستن دو ملکول را تسریع می کنند و انرژی مورد نیاز خود را از شکافتن یک اتصال فسفات غنی از انرژی به دست
می آورند.
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12
سفری به باغ وحش فاقد ژن

اکنون من دوباره درحال سقوطم .ولی این بار بیشتر شبیه یک پر تا یک سنگ .یا شاید کمی شبیه هر دو .چنان که
انگار ناخواسته در تجربه غریب و ظاهرا غیر طبیعی شخص دیگری شریک باشم .ابتدا مناظری از ایتالیا را می بینم .پیزا با
برج کج و تپه های توسکانی با رنگهای اخرایی و شهرهای برج و بارودار قرون وسطائی .ما زیر نور آفتاب انگور می چینیم
و از کنار استخر شنا صدای خنده به گوش می رسد .و سپس توره گوینیگی 1درخت برگ دار بی قواره ،سینمای فضای باز و
رستوران در کنار خط آهن دیده می شوند .تو می دانی که من تو را در تمام مسیر تا قله ،روی شانه هایم حمل کردم .و تو به من
گفتی که نقاشی های من "زیبا " بود .به خاطر این چیزهاست که دور کره زمین می گردیم .اما این تصاویر به زودی رنگ می
بازند و من به خود واگذارده می شوم تا لحظه بعدی را پیش بینی کنم .تا مدتی به نظر نمی رسد که این لحظه فرا خواهد رسید .و
قیف مرا به درون فضای ژن با همه اعداد و ترکیبات غریبش هدایت می کند .قطعا سفری طوالنی خواهد بود .پایین و پایین تر و
ژرف و ژرف تر .و یک بار دیگر رویدادهای گذشته را به خاطر می آورم ،ردیف های بی پایان جعبه های بی چهره و باغ گیاهان
و جالیز سبزیجات .نباید بترسیم .چون قبالً اینجا بوده ایم .همۀ ما قبالً اینجا بوده ایم .پایین تر به طرف ریشه ها .به طرف آغاز.
ولی باید راه درست را انتخاب کرد .لطفا حتما این کار را بکنید .دودمان صحیح را انتخاب کنید ،هر چیز یا هر کسی که می
خواهد باشد .البته آنهایی را انتخاب کنید که ما را به مقصد می رسانند.
فریادهایی که از فضای آر.ان.ا به گوش می رسند ،به دلیل سرعت ما هنگام سقوط خفه می شود و زمانی که به
عمق فضای خالی پرتاب می شویم ،قیف به مرور باریک تر می شود .بازهم فضاهای بیشتری مانند قطعات کیک یکی یکی قاچ
می شوند .و سطوح متقاطع غریب تر از دیگری به نظر می رسد .طبیعی .مصنوعی .زیبا .خشن .بند زن .خیاط .سرباز .جاسوس.
قطعۀ دیگری از فضای بیگانه را می بریم و از دیدن آن مشمئز می شویم .می شنوم که تو فریاد می زنی "،گود تر و گود تر" .و
همین طور است .در حقیقت برخالف عقل سلیم ،به هبوط خود ادامه می دهیم .و به زودی به مقصد غریب خود خواهیم رسید .
دورنمایی با توانایی غائی برای قید و بند زدن  .سرآغاز های بی شمار و شاید نامحدودی از اندام ها ،رنگ ها و اشکال پیچیده.
و عالوه بر همه اینها ،ظرفیت تغییر شکل.
صدایی در زمین بازی می شنوم .غنچۀ چین خورده ،شیر آبی که چکه می کند ،سینک آشپزخانه ،آلودگی شهر .برای
این که همه چیز از اینجا سرچشمه می گیرد .و سپس گفت و گویی ناخواسته ،ظاهرا ضروری و غیر قابل اجتناب.
" تو خیلی کوچکی،من نمی توانم ببینمت ".
"پس تو را کوچکتر می کنیم ".
"ولی من اصالً نمی خواهم کوچکتر شوم ".
" ولی به هر حال تو کوچکتر خواهی شد ".چون در دریای قیف ها انتخاب کمی خواهی داشت و نمی توانی مسیر
خود را تغییر دهی ".ما تو را به اندازۀ الزم تغییر شکل خواهیم داد .ما ریخت و قوارۀ تو را اختراع و دوباره اختراع می کنیم .تو
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ناتوانی .ما مرزهای تو را مجددا تعریف خواهیم کرد ".و تو اشتباه می کردی اگر فکر می کردی که قدرت انتخاب داری .تو
هیچوقت این حق را نداشتی.
ما دم دروازه هستیم .خانۀ امن .البته نسبتا امن ،یا شاید این طوری خیال می کنیم .و بعد این صداها  ".ما به تو اجازه
می دهیم که ببینی قضایا چگونه ممکن است بوده باشد" .و در یک لحظه می توانم از یک قیف به قیف دیگر بخزم .صدای یک
شیپور .و در گرداب دردناکی که اجازه می دهد گذشته ،حال و آینده را در یک نوبت درک کنم ،بی وقفه و بیهوده به دنبال
زیگورات 2می گردم .هیچ شهر محصور توسکانیایی نمی بینم و نمی توانم تو را به باالی برج حمل کنم .هیچ انگور یا
استخرشنایی دیده نمی شود و باغ های تیره رنگ زیتون مانند مهره های کشتۀ صفحه شطرنج یکی یکی ناپدید می شوند.
بار دیگر آبی فیروزه ای به چشم می خورد و حاال نور آفتاب طرحهایی روی سطح سفت صیقلی زیر آب درست می
کند که سوسو می زنند .برای لحظه ای من بخشی ازاین طرح هستم که به طور منظم راه پرفراز و نشیب آن را در این زمین
گوی مانند و بعضا ً زمخت  ،دنبال می کنم .اردک وحشی بی پروا روی سبزه ها می خرامد و وقتی که غازهای کانادایی 8روی آب
چلپ و چلوپ می کنند ما می خندیم .وبه این ترتیب داخل فضای بدون ژن می شویم .چون شاید راه ورودی این باشد .نمی توانیم
با تحسین بگوییم که بله این حیات است ،گرچه حیاتی در لباسی مبدل یا تجسدی دیگر که ما قادر به درک آن نیستیم  .و تو مرا
که در انتظار خال ها و راه راه ها و دندان و مو هستم از کنار قفس ها عبور می دهی ،فقط به این منظور که از نبودن حتی یک
غرش آرام نومیدم کنی  .رنگهای این رنگین کمان نامرئی است .ظرف طال در کار نیست .ولی در حقیقت یک ظرف هست .ظرفی
شفاف ،بدون رنگ ولی نه کامالً تهی .در اینجا دندان تیز ،لجن لیزی که رویش سربخوری وتلوتلو بخوری ،زبان صورتی شاخه
دار ،یا منقار نارنجی وجود ندارد .ولی به هر حال یک باغ وحش است.
وقتی که سرپوش باغ وحش را برمی داریم ،و وارونه اش می کنیم ،جانورهایی که بیرون می ریزند کامالً غریب
هستند .برای این که فاقد ژن هستند .درحقیقت بعضی از آنها فاقد ساختار هستند .بدون شکل و کدر ،و مانند یک تکه دستمال
کاغذی لطیف و نازکند .بعضی از آنها هیچ سلفی ندارند .آنها در سرزمین های برهوتی که در حاشیۀ طناب نجات قرار دارد
سکنی دارند و قبل از آنها به احتمال قریب به یقین چیزی وجود نداشته است .در حقیقت هم چیزی نبوده است ،چون آنها در لبۀ
یک پرتگاه ریاضی قرار داشته اند .
اشاره کردیم که مخلوقات فرضی ساکن باغ وحش بدون ژن ،به دستورهای دیجیتال رمز دار تکیه نداشتند و در بعضی
موارد نیازی به تاریخچه هم نداشتند چون در ساده ترین تجسم خود ،احتمال داشت خود به خود تولید شده باشند؛ یعنی فرزندان
بدون والدین وصلت خودسازمانده ای که بین فیزیک و شیمی صورت گرفته .واضح است که این ماشین های زیستی آنالوگ خود
برنامه ریز فاقد ژن ،فاقد نماد سازی و در حقیقت فاقد هرگونه دستورالعمل رمزدار ،به اندازۀ مخلوقات معاصر پیچیده و پیشرفته
نبوده اند .احتماالً ظرفیت آنها برای وراثت شدیدا محدود بوده است و احتمال دارد هریک از تبارهای متعدد آنها در اثر رویداد
های شانسی منقرض شده باشند یا به صورت مایع در آمده باشند .حفره های آب آنها سایه های تاریکی از انقراض بوده اند .ولی
با وجود این آنها موجودات زنده بوده اند؛ وراثت و نیاکان آنها محدود بوده ،اما به هر حال نوعی وراثت و دودمان داشته اند.
اگر اولین موجودات زنده فاقد ژن بودند و اگر این موجودات فرضی بدون ژن قادر بوده اند در غیاب ساختارهای
والدین اجدادی ،خود به خود ساخته شوند ،در این صورت پارادوکسی را مطرح کرده ایم که برهر کوششی برای توضیح سرآغاز
حیات سایه می افکند و ممکن است به این سوال پاسخی معقول بدهد که اولین برنامه را چه چیزی برنامه ریزی کرد .بعضی از
رده های سیستم های شیمیایی ممکن است قادر به برنامه ریزی خود بدون نیاز به هیچیک از دستورالعمل های بیرون یا درونی
باشند.
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قبالً فایدۀ استفاده از دستگاه آنالوگ را به جای دستگاه دیجیتال برای نمایش و تداوم اطالعات تشریح کرده ایم .نتیجتا
باید از محدودیت ج ٌدی ای که فناوری ذخیرۀ اطالعات آنالوگ به اولین موجودات زنده تحمیل کرده آگاه باشیم .ممکن است
طبیعت و وسعت زندگی اولین موجودات زنده ،حتی نسبت به ساده ترین اشکال موجودات زنده ای که ما می شناسیم ،ابتدایی و
ناقص بوده باشد .تا زمانی که نیاکان ژن در دودمان های بدون ژن پخته نشدند ،حیات نتوانست راز وراثت دیجیتال نامحدود را
کشف کند و دورنماهای ریاضی مربوط به پیچیدگی امروزی قابل دسترس و قابل مشاهده نگردید .
آغاز حیات ابتدایی در این نوع سیستم های فرضی فاقد ژن ،نمونه ای برای خلق حیات آنالوگ در غیاب اطالعات
رمز دار دیجیتال از قبل موجود تاریخی ،می سازد .این نمونه -موجودات فرضی پایین ترین سطح پیچیدگی را نمایش می دهند که
پایین تر از آن ،زندگی امکان پذیر نیست .ولی این موجودات و دستگاه های سوخت و ساز آنها چگونه ممکن است خود به خود
بدون یک نقشه یا دستور ساخت خودشان را ساخته باشند .در حقیقت چگونه یک ساختار شبکۀ خود -تکثیر مجتمعا ً خود-
کاتالیزور می تواند از گروهی از عناصر مجزا ساخته شده باشد ،که هر یک از این عناصر به تنهایی از تکثیر قالبی یا هر نوع
دیگری از خود -تکثیری ناتوان بودند.
موضوع سوخت وساز پیچیدۀ خود تکثیر ،خود به خود و مجتمعا ً خود کاتالیزور بر این اندیشه مبتنی است که ،درون
مجموعه ای از انواع مواد شیمیایی ،نسبت مشخصی از عناصر می توانند به طور تصادفی واکنش های شیمیایی محتمل بین
اعضای مختلف مجموعه را ،تسریع کنند .بگذارید فرض کنیم که دکمه هایی که در فصل قبل از آن صحبت کردیم ،نشان دهندۀ
مواد مختلف شیمیایی باشند و نخ های بین آنها مجموعه واکنش های شیمیایی ای باشند که این مواد می توانند در آن مشارکت
جویند .شبیه سازی های کامپیوتری نشان می دهند که در یک شبکۀ مجتمعا ً خود -کاتالیزور اگر تعداد واکنش های تسریع شده
تقریبا مساوی یا بزرگتر از تعداد مواد شیمیایی مختلف درون آن باشد ،این شبکه می تواند خود به خود از یک آبگوشت شیمیایی
که از نظر اطالعات عقیم است ظهور کند .این نتیجه بر پایۀ این فرض قرار دارد که احتمال یافتن کاتالیزور برای یک واکنش
شیمیایی خاص درون مجموعه ای تصادفی از پلیمرها محدود است .
منتقدهایی مانند لسلی اورگل اظهارکرده اند که ،ظرفیت مجموعه های شیمیایی تصادفی برای تهیه مقداری کاتالیزور
متقابالً سازگار که برای خود تکثیری خود به خود یک مجموعه مجتمعا ً خود کاتالیزور کافی باشد ،زیاد بر آورد شده است ،ولی
شواهد تجربی غیر مستقیم مربوط به شیمی ترکیب شونده حاکی از این است که ظاهراً این فرضیه نامعقول نیست .اما عیب عمدۀ
این فرضیه این است که ،هنوز معلوم نیست که ظهور خود به خود مجموعه های مجتمعا خود -کاتالیزور ،از نظر شیمیایی
محتمل است یا نه .با وجود این ،بهتر است توجه داشته باشیم که حتی اگر بتوانیم ثابت کنیم که هیچ شیمی طبیعی قابل قبولی
نمی تواند چنین سیستمی را تولید کند ،بازهم نباید این احتمال را رد کنیم که حیات آنالوگ فاقد ژن می تواند در بعضی فرآیندهای
غیر تاریخی ،در محدوده و محیط برخی سیستم های شیمیایی مصنوعی تاکنون ناشناخته ،به وجود آید.
استوارت کافمن به این نکته اشاره کرده است که وقتی طول یک پلیمر شیمیایی مانند پپتید ،دی.ان.ا تک کالفی یا
زنجیرۀ آر.ان.ا افزایش می یابد ،تعداد مولکول های مختلف مستعد ترکیب ،بسیار آهسته تر از تعداد واکنش های شیمیایی که هر
یک از مولکولها به تنهایی می توانند در آن شرکت کنند،افزایش می یابد .این موضوع ناب تئوریک نشان می دهد که اگر احتمال
یافتن فعل و انفعاالت سازگار متقابالً کاتالیزور ،درون پلیمر مورد نظر کافی باشد ،تبلور شبکۀ مجتمعا خود کاتالیزور تقریبا غیر
قابل اجتناب می شود.
تعریفی که از مجموعه زنجیره های تصادفی آر.ان.ا ارائه دادیم ،مثالی عینی از مجموعۀ ترکیب شونده ای است که
آکنده از فعل و انفعاالت کاتالیزور است .بررسی سایر مجموعه های ساخته شدۀ تصادفی مانند زنجیره های پپتید یا دی.ان.ا ی
تک کالفی یا مولکولهای آنتی بادی ،نتایج مشابهی را اعالم می کند .بنابراین ،اگر معلوم شود که این ویژگی ها به سایر مجموعه
های شیمیایی نیز تسری می یابند نباید موجب تعجب شود .عالوه بر این ،به نظر می رسدکه بسامد کشف فعل و انفعال های
کاتالیزور درون مجموعه ها ،با ظهور خود به خود مجموعه های مجتمعا ً خودکاتالیزور متناسب باشد .اما ،تاکنون مطالعه
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سیستماتیک در مورد بسامد ،پراکندگی ،سودمندی ،پایداری ،جنبش و سازگاری متقابل بین فعل و انفعال های کاتالیزور احتمالی
درون مجموعه های مختلف ترکیب شونده ،انجام نشده است .این گونه مطالعات برای آزمودن مقبولیت فرضیه ،بسیار مهم
هستند.
احتمال یافتن فعل وانفعالت کاتالیزور مناسب درون هر مجموعه خاص از پلیمرهای شیمیایی به این مسئله مربوط می
شود که این پلیمرها بتوانند با فضای انتزاعی ترکیبات که آنرا " فضای ترکیبات کاتالیزور" نامیده ایم ،متناظر قرارگیرند .این
فضای انتزاعی هم شکل جایگاه اتصال آنزیم را -که مشخص کننده جزئیات آن است -مورد توجه قرار می دهد ،و هم به جایگاه
های فعال آن -که معرف اثر کاتالیزور آن است -توجه می کند .مثال ،مجموعه ای تصادفی از مولکولهای دوکالفی دی.ان.ا ممکن
است حاوی تعداد کمی و شاید حتی یک فعل و انفعال کاتالیزور باشند ،چون مولکولهای دوکالفی دی.ان.ا ظرفیت بسیار کمی
برای تشکیل اشکال سه بعدی مولکولی و اتصال و پیکر بندی یونهای فلزی -که اجزاء اساسی بسیاری از جایگاه های فعال را
تشکیل می دهند -دارند  .از طرف دیگر ،آر.ان.ا به دالیلی که قبالً برشمردیم ،قادر است که از بسیاری از نقاط اتصال پروتئین
تقلید کند و یون های فلز را در آرایه هایی که با ساخت جایگاه های فعال هماهنگ هستند سازمان دهد .کمابیش عین همین مطلب
درمورد پپتیدها ،نقاط اتصال آنتی بادی و مولکول های تک کالفی دی.ان.ا ی "آپتامر " صدق می کند .به طور فرض بسیاری
از انواع پلیمرهای شیمیایی وجود دارند که قادرند متناظر فضای ترکیبات کاتالیزور قرار گیرند و ممکن است نهایتا ً عناصر
سخت افزاری الزم برای ساخت یک مجموعه مجتمعا خودکاتالیزور را فراهم آوردند.
گرچه هر مجموعه پیچیده ای از مواد شیمیایی می تواند عناصری را که برای خود تکثیری خود به خود یک مجموعه
مجتمعا ً خود کاتالیزور الزم است را فراهم کند ،ولی مجموعه هایی از پلیمرها مانند زنجیره های آر.ان.ا ،زنجیره های تک کالفی
دی.ان.ا یا پپتید ها از نظر آماری بیشتر احتمال دارند که انباشته از فعل و انفعال های کاتالیزور باشند .این ،نتیجۀ قدرت درونی
حاالت ترکیب شوندۀ فضای ترکیبات کاتالیزور است .اما این گمان منطقی به نظر می رسد که احتماالً بعضی از مجموعه های
شیمیایی بیشتر از بقیه حاوی مجموعه های متقابالً سازگاری که فعل و انفعاالت متقابالً کاتالیزور دارند ،باشند.
اندازۀ مواد شیمیایی الزم برای خود تکثیری خود به خود یک مجموعۀ مجتمعا ً خود کاتالیزور ،هم با احتمال وجود فعل
و انفعاالت کاتالیزور در مجموعه ای با ویژگی های مناسب ،مهارت و هماهنگی متقابل متناسب است و هم با نسبت عناصر
شیمیایی درون مجموعه به واکنش های ممکن ،تناسب دارد .هر چه تعداد واکنش های بین اجزاء شبکه بیشتر باشد احتمال این
که یکی از آنها واکنش دیگری در شبکه را تسریع کند بیشتر می شود .هر چه ساختار مواد شیمیایی سازندۀ کاتالیزورهای
محتمل پیچیده تر باشد ،تعداد واکنش هایی که می توانند در آن شرکت جویند بیشتر می شود .بنابراین اگر بخواهیم دنبال مواد
شیمیایی مناسبی بگردیم که در تولید مصنوعی سوخت و سازهای فاقد ژن مجتمعا ً خود کاتالیزور استفاده شوند یا در حقیقت
دنبال کاندیداهای محتمل تاریخی باشیم ،الزم است که مجموعه ای از مولکول ها را که هم تعداد فعل و انفعال های کاتالیزور آنها
وهم نسبت واکنش های بالقوۀ شیمیایی به عناصر مولکولی شان باالست ،مشخص کنیم  .این مجموعه های فشرده ،بیشترین
قابلیت برای تولید یک مجموعه مجتمعا ً خود کاتالیزور ،و در عین حال کم ترین تنوع عناصر را خواهند داشت .این نوع مجموعه
های شیمیایی کاندیدای مناسبی برای فناوریهای خود برنامه ریز هستند .
اگر حیات واقعا به این شکل آغاز شده باشد ،دراین صورت پیچیدگی ابتدایی اولین سیستم های شبکه ای متقابالً
کاتالیزور زنده ،نه درپی فرآیند متوالی و فزایندۀ تکامل از طریق انتخاب طبیعی داروین ،بلکه در اثر فرآیند خودسازماندهی،
ناگهان و خود به خود پدیدار شده است .گرچه ،زمانی که این گونه سیستم ها شکل می گیرند ،زمینه ای مناسب برای انتخاب
طبیعی به روش معمول هستند ،ولی پیدایش ساختار بنیادین ،لزوما نیازمند پردازش تاریخی همراه با فرآیندهای داروینی نمی
باشد .چون چنین ساختارهایی کمترین پیچیدگی سازگار با حیات را دارا می باشند ،طبق تعریف نمی توانند در فرآیند وراثت به
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وجود آمده باشند .حتی اگر خود شبکه متوالیا و به طور فزاینده با اضافه کردن بخش به بخش الیه های مجزایی از مدارهای
شیمیایی به وجود آمده باشد و دوره ای از تکامل شیمیایی پایدار هم قبل از آن رخ داده باشد ،نمی توان آن را یک فرآیند
کالسیک وراثتی در نظر گرفت .نتیجتا معقول نیست بگوییم که نمونه–موجود نوزاد در اولین لحظۀ نطفه بستن از یک ساختار
اطالعاتی اجدادی تکامل یافته است.
بنابراین ،حیات ممکن است هم نتیجه ای طبیعی وهم قابل انتظار از رفتاری باشد که خود به خود درون انواع معینی از
سیستم های واکنش شیمیایی خود برنامه ریز پدیدار می شود .و گرچه به محض این که سوخت و ساز متقابالً کاتالیزور ساخته
شد ،می تواند در تاریخ توسط سازو کارهای کالسیک داروینی پردازش شود ،ولی به نظر نمی رسد که نظم اولیۀ آن در نتیجۀ
انتخاب های بهم پیوستۀ منطقی گروهی ازعناصر ساده که همه می توانند پی درپی بیشتر برنامه ریزی شوند ،آغاز شده باشد.
بافرض این که چنین شبکه هایی از واکنش های شیمیایی مجتمعا ً خود کاتالیزور حقیقتا از نظر شیمیایی محتمل باشند ،
به چه معنایی می توان آنها را زنده درنظر گرفت؟ هیچ تعریف عموما ً پذیرفته ای در مورد موجود زنده وجود ندارد .اما اگر
کوشش کنیم که فهرستی از پیش نیازها را جمع آوری کنیم می توانیم عالوه بر بسیاری چیزهای دیگر به موارد زیر اشاره کنیم
که ،موجودات زنده  )1( :موجودات مجزا ،مشخص و حجره بندی شده ای هستند که مرز روشنی دارند و ( )2مرکب از شبکه
های در هم قفل شده یا سوخت و ساز های واکنش های شیمیایی متقابالً سازگاری هستند که باهم همکاری می کنند .موجودات
زنده باید بتوانند ( )8اطالعات را ذخیره و بازیابی کنند ،به منظور این که ( )4خود را تکثیر کنند یا ساختار اطالعاتی خود را
بازتولید کنند و به این ترتیب حداقل ظرفیت محدود یا ناقصی برای توارث را دارا شوند .آنها همچنین باید قادر باشند ( )1ساختار
اطالعات مرکزی خود را جهش دهند تا بتوانند جمعیت های گوناگونی را تولید کنند که ( )1پذیرای انتخاب مثبت و منفی فرآیند
کالسیک داروینی باشند و نتیجتا قادر باشند که تصویر خود از دنیای بیرون را به روز در آورند و بهینه کنند و به این ترتیب
تکامل یابند .نتیجتا ممکن است دودمان های اطالعاتی ای تولید کنند که تغییرات ساختاری ناشی از جهش های تصادفی را که در
اثر رویدادهای تصادفی تاریخی یا موانع ساختاری انتخاب شده یا پابرجا شده اند در بر می گیرد ،و می توان این دودمان ها را تا
یک ساختار بنیادین اجدادی ردیابی کرد.
این ویژگیها باید از درون خود سیستم سرچشمه بگیرند تا سیستم ،با داشتن غذا و انرژی کافی ،قادر به حفظ ساختار
اطالعات خود در طول زمان باشد .بنابراین سیستم های زنده باید ( )8سازوکارهایی برای تهیه و تحویل ماده و انرژی الزم برای
انجام تغییر شکل های شیمیایی درون مدارهای سوخت و ساز خود و برای تضمین این که سیستم دور از تعادل باقی می ماند،
داشته باشند .همچنین سیستم باید قادر باشد که ( )3درصورت آسیب دیدن ساختار اطالعاتی یا بد تکثیر شدن ،خودش را مرمت
کند و ( )9درجه ای از هم ایستایی و پایداری دینامیک را نمایش بدهد .و باید آن را در مقابل اثرات اختالالت شانسی نسبتا ایمن
کند و آن را قوی و نیرومند سازد .اما سیستم نباید خیلی پایدار باشد ،چون مانع تغییرات تکاملی می شود .از این رو باید ()10
توازن بهینه داشته باشد تا هم پایدار و نیرومند باشد و هم انعطاف پذیری اطالعاتی و قابلیت تکامل را حفظ کند .یعنی ،بتواند
تصویر خود از ترکیب تصادفی دنیای بیرون را در فواصل مجزا روز آمد کند .این مسئله ،موجودات زنده را قادر می سازد که به
طور پویا و تعاملی با محیطی که در آن هستند ،تعامل کنند و به پیش آمدهای احتمالی که با آن مواجه می شوند پاسخ های
مناسبی بدهند و اطالعات محیطی را پردازش کنند و پاسخ های رفتاری بهینه ای که موجب بقاء مداوم آنها می شود فراهم کنند.
این کار مستلزم این است که ( )11حداقل ،درجه ای از مهارت محاسباتی را به موجودات زنده نسبت دهیم .گرچه سبک محاسبۀ
این موجودات به وضوح از محاسبات دستگاه های مصنوعی متفاوت است ،ولی این موضوع که موجودات زنده محاسباتی انجام
می دهند که آنها را قادر به پاسخ دینامیک به رویدادهای درون محیط می سازد ،ادامه منطقی توانایی آنها برای پردازش
اطالعات است .در حقیقت این مسئله که تصویر آنها از دنیای خارج چقدر مربوط و دقیق است و در نتیجه توانایی آنها برای
بقاء دائم ،به طور حیاتی به ظرفیت آنها برای تطبیق پویای حالت داخلی خود با حالت محیط وابسته است .
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چون سیستم زنده را می توان به جای ساختمان مادی ویژه اش ،وسیعا ً توسط سازمان کلی اش تعریف کرد ،بنابراین
الزم نیست که تعریف ما گزارشی از طبیعت فیزیکی و شیمیایی اجزاء سیستم را در برگیرد .به این ترتیب می توان ماده و جنبه
های صوری سیستم های زنده را مستقل از یکدیگر در نظر گرفت .به دلیل فقدان کانیداهای واضح دیگر ،و قابلیت دسترسی
آشکار در محیط پیش زیستی ،منطقی به نظر می رسد که سوخت و سازهای مجتمعا خود کاتالیزور فرضی ،که فعالیت های موثر
و اطالعاتی در موجودات زندۀ معاصر دارند و می توانند اجداد موجودات معاصر باشند ،از دی.ان.ا تک کالفی ،آر.ان.ا و یا
مولکولهای پپتید ساخته شده باشند .اصوال،هر یک از این فناوریها می توانسته اند کافی باشند .سوخت و ساز های فرضی بدون
ژن ،حتی ممکن است خود را از مجموعه نامتجانسی از عناصر ساخته باشند .اساسا معیار شمول اینها در مجموعه مجتمعا خود
کاتالیزور ،قابلیت دسترسی وسازگاری جایگاه اتصال و جایگاه فعال شان است که آنها راهم قادر به تسریع متقابل با سایر
اعضای مجموعه و هم ساخت بخشی از واکنشی می سازد که خود بتواند توسط عضو دیگری از مجموعه تسریع شود .اما
ممکن است یک یا چند فرآیند "چیرگی " تکنولوژیک درتاریخ نمونه -حیات اولیه رخ داده باشد .درحقیقت ممکن است زمانی
یک مجموعه بنیادین از سخت افزارهای کاتالیزور فرضی فروفن

و غیررمزدار توسط سایر فناوریهای پیشرفته شیمیایی

رمزدار از کار برکنار شده باشند .بنابراین ،اجزاء شیمیایی اولین سوخت و سازهای بدون ژن ممکن است دیگر در مخازن
مولکولی موجودات دیجیتالی نوین ارائه نشوند.
چیز مهمی که در فهرست پیش نیازهای ضروری از قلم افتاد ،نیاز دقیق به طریقه یا سبکی است که سیستم های زندۀ
مورد قبول ،با آن اطالعات را ذخیره و بازیابی می کنند .همچنین هیچ اشاره ای به ساز و کاری نشده است که سیستم ابتدائا ً
توسط آن مطلع می شود .اگر کسی منحصراً حیات مدرن را در نظر می گرفت ،قریب به یقین اصرار می کرد که اطالعات باید
توسط میکروکدهای دیجیتال سمبولیک زبان دی.ان.ا رمزگذاری شود .یکی از ویژگی های اقناع کنندۀ دستگاه سوخت و ساز
موجودات زنده معاصر این است که شیمی تعالی می یابد؛ یعنی بازهای مولکول های دی.ان.ا بر اساس ویژگیهای فیزیکی و
شیمیایی شان انتخاب نمی شوند ،بلکه بر اساس ویژگیهای سمبولیک یا اطالعاتی انتخاب می شوند .عالوه بر این وقتی که
اطالعات از این بانک های اطالعاتی میکروسکپی بازیابی می شود ،الزم است که اطالعات به رمز در آمدۀ سمبولیک رمزگشایی
و به زبان اجرایی پروتئین ترجمه شود .این کار نیازمند وجود دستور زبانی است که قوانین ترجمه را مشخص می کند .به این
ترتیب اطالعات رمزدار گنجانده شده در زنجیره های دیجیتال دی.ان.ا ی ژنها ،دستورالعمل های فوق العاده فشرده برای ساخت
و ادارۀ موجود زنده را شامل می شوند .
اما بعید است که سمبولیزم و کدهای همراه آن و دستگاه ترجمه ،گزینه ای در مقابل اولین موجودات زنده بوده باشند،
بنابراین بهتر است که از خیر این پیش نیازها بگذریم .با وجود این ممکن است از نظر شخص دیگری ،هر چیز زنده ای که
متضمن نوعی فرآیند یا برنامۀ رمزی کردن ابتدایی نیست و خود از طریق اجرای سیستماتیک مجموعه ای از دستورات که از
یک مرکز فرماندهی صادر می شوند ساخته نمی شود ،باید در مقوله شبه حیات یا "حیات واره

" جای گیرد .اما ،نباید

فراموش کنیم که تعداد قابل توجهی از زنجیره های دی.ان.ا که درتنظیم عملکرد برنامه های رمزدار ژنتیک اهمیت حیاتی دارند
و از نظر محاسباتی ترجمۀ روشنی دارند ،هیچوقت به زبان زنجیره های پروتئین ترجمه نمی شوند و منحصرا مانند دستگاه های
منطقی آنالوگ عمل می کنند .این ها نمونه ای از اطالعات معنادار بیولوژیک هستند که به روش معمول به رمز در نیامد اند،
ولی با این وجود در خدمت یکی از فعالیت های مهم بیولوژیک است.
اگر فهرست حداقل و خالصه شدۀ فوق را بدون قید و شرط قبول کنیم و سوخت وساز خود تکثیر قابل قبولی که شرایط
فوق را ارضا کند بیابیم ،دراین صورت می توانیم ،کامالً به حق ،یا حداقل با استناد به این تعریف خاص ،آن را موجود زنده
بنامیم .گرچه اگر یک یا چند تا از پیش نیاز ها به طور ناقص یا شرطی ارضا ء شوند در این صورت باید از لفظ زنده چشم پوشی
Low-tech 5
Quasi-life 6
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کنیم .اما اگر بفهمیم که این نوع سیستم ها ممکن است بسیاری از ویژگی های معمول موجودات زنده را داشته باشند ،ممکن
است فکر کنیم که از نظر مقوله بندی نمی توان این احتمال را رد کرد که حداقل زیر مجموعه کوچکی از تمام این نوع سیستم ها،
ممکن است به یک معنی جاندار باشند .ممکن است ترجیح بدهیم که هنگام اشاره به این موجودات ،برای نشان دادن این که آنها
در یک منطقه خاکستری فرضی یا ناحیه ای انتقالی بین مرحلۀ حیات و غیر-حیات ،که تاحدی اختیاری تعریف شده اند ،سکنی
دارند ،از اصطالح " شبه جاندار " استفاده کنیم .این مسئله ماهیتا غیر معقول به نظر نمی رسد ،چون ظاهرا دلیلی وجود ندارد
که چرا باید حالت های زنده و غیر زنده دقیقا ً توصیف شوند .در حقیقت ،موجودات زندۀ پیشگام ممکن است در حالتی تقریبا
میانه بین زنده و غیر-زنده وجود داشته بوده باشند که خارج از همه تعاریف باریک و مرزبندی شدۀ دقیق از حیات ،که درون
چهارچوب موجودات زنده معاصر فرموله شده باشد ،قرار می گیرد .همچنین اولین موجود شبه –جاندار ممکن است به صورت
گذرا وجود داشته ،شاید برای فقط چند ثانیه ،چند دقیقه یا چند ساعت قبل از این که نابود شود شبه جاندار بوده است .
اکنون دقیق تر به پیش نیازهای حیات نگاه می کنیم ،تا معلوم کنیم که این پیش نیازها تا چه اندازه می توانند توسط
موجودات فاقد ژن فرضی مجتمعا خود کاتالیزوری که احتماالً ساکن دشت های "جهان فاقد ژن " بوده و داربست اطالعاتی
اشکال پیچیدۀ حیات معاصر آشنا را فراهم کرده اند ،ارضاء شوند .بنابراین باید ببینیم که آیا می توانیم منطقا ً آنها را به عنوان
جاندار یا شبه جاندار دسته بندی کنیم یا نه .
اجازه بدهید کارمان را با بررسی روش ذخیرۀ اطالعات سوخت وسازهای منحصرا آنالوگ آغاز کنیم که بدون ژن یا
ژنوم صورت می گیرد .واضح است که این مسئله مهمی است ،چون برعکس سوخت و ساز موجودات امروزی که اجزاء
پروتئین آنها دقیقا ً با مشخصه های درونی ژنتیک رمز دار می شوند ،به نظر می رسد که اجزائی که سوخت و ساز موجودات
فاقد ژن را می سازند ،رمزدار نباشند .این شبکه های آنالوگ غیررمزدار هیچ تعریف درونی از خود ،که بتوان آن را از سوخت
و ساز آنها جدا کرد ،ندارند .هیچ نوع بانک اطالعات دیجیتال متمرکز مجزا و هیچ نوع ریز دستورالعمل ندارند ،و برعکس
سوخت و سازهای آزمودۀ تاریخی که توسط ژنها آگاه می شوند ،نمایش سمبلیک از ساختار اجزاء خود ندارند .درعوض
اطالعات شبکه به روشی کامالً آنالوگ نگهداری می شود و هیج قالب اصلی یا نقطه مرجعی که بتوان وضعیت کنونی سیستم را
با آن مقایسه کرد وجود ندارد .بلکه ،اطالعات در تشکیالت دقیق و اندازۀ غلظت گونه های شیمیایی سازندۀ آن و در شبکۀ
پیچیدۀ تبدیالت شیمیایی که هر جزء شبکه در آن شرکت دارد ،پخش شده و جای گرفته است .از این رو مشخصات این موجودات
محتمل فاقد ژن با دورنمای غلظتی که اجزاء آن درهر لحظه تولید می کنند ،نمایش داده می شود.
بنابراین ،خود شبکه سابقۀ شیمیایی پیوستۀ آنالوگی از ساختار ،دینامیک و تاریخچۀ خود است و تمایزی بین دستگاه
و ویژگی های آن وجود ندارد .این مسئله با سیستم های ژنتیک که " تصویری" از ساختار اطالعات اصلی خود ذخیره نمی
کنند ،بلکه در عوض هسته ای مرکزی از دستورات حداقل را برای بازسازی آن ذخیره می کنند  ،تناقض مطلق دارد .همچنین
هیچ نوع فشردگی اطالعات و صرفه جویی که مشخصۀ نمایش ژنتیک است وجود ندارد.درحالی که سیستم های ژنتیک قادرند
جزئیات ضروری حالت های پیچیدۀ آنالوگ را بگیرند و خالصه کنند و متعاقبا این نمایش خالصه ،فشرده و دیجیتال را برای
بازسازی دستگاهی آنالوگ به کار برند ،سوخت و سازهای آنالوگ فاقد ساز وکاری برای تلخیص اطالعات خود درون اجزاء
ضروری مدوالر هستند .اگر یک سوخت و ساز رمزدار نابود شود ،می تواند طبق دستورالعمل از روی توصیفات ژنتیک
بازسازی شود .اما اگر یک سوخت و ساز فاقد رمز نابود شود ،وسایل آنالوگ بازسازی آن هم نابود می شود و اطالعات ساختار
آن نیز به طور جبران ناپذیری از دست می رود.
مانند اجزاء برنامه ریزی شدۀ سوخت و ساز های رمزدار که بدون داشتن تصویر واضحی از روش انجام کار می
توانند خود را بسازند ،اجزاء برنامه ریزی نشدۀ سوخت و سازهای فاقد رمز هم ممکن است خود را بدون برنامه ساخته باشند.
اما اطالعات در شبکه های آنالوگ به روش معمول ذخیره و بازیابی نمی شود .برعکس اطالعات رمزدار ژنتیک ،که می توانند
خاموش شوند و به طور گزینشی در زمان های مختلف و در مکان های فضایی متفاوت دست یابی شوند ،در سوخت و سازهای
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فاقد رمز ،همیشه از همه اطالعات استفاده می شود .عالوه بر این ،درحالی که ژنها به قول سیدنی برنر " 8شامل وسایل نیستند
ولی درعوض توصیفی از وسایل را " ،برای اجرای یک برنامه ژنتیک که دستور ساخت و عمل موجود زنده را می دهد دارند،
و نتیجتا ً به دم و دستگاه تخمک برای رمزگشایی اطالعات ،ونصب وسایل انجام این کار در دستگاه فرزند نیاز دارند ،سوخت و
سازهای فاقد ژن ،هم شامل برنامه خاص غیر دیجیتال خود و هم وسایل اجرای آن هستند .
جفری ویکن 3بیان کرده است که "اطالعات الزم برای توضیحات ،ربطی به محتوای اطالعات ندارد" .از این دید،
برای نسبت دادن محتوای اطالعاتی به یک سیستم ،باید فکر کنیم که این سیستم واقعا چیزی را انتقال می دهد .و این کار مستلزم
این است که گیرنده ای وجود داشته باشد که اطالعات را با استفاده از قوانین مشخص ترجمه در دستور زبان مناسبی،
رمزگشایی کند .درست است که برای تداوم صحیح جنبه های اصلی یک ساختار اطالعاتی در طول زمان ،وسیلۀارتباطی دقیقی
الزم است .و جای سوال ندارد که استراتژی رمزگذاری سمبولیک به کار رفته توسط همه موجودات زندۀ آشنا ،قدرتمندترین
سازوکار انتقال اطالعات را تشکیل می دهد .ولی اصرار براین که موجودات زنده باید درست از همان ابتدای کار ظرفیت توارث
نامحدود داشته باشند غیرمنطقی است ،و گفتن این که اولین موجودات زنده فقط ظرفیت کمی برای انتقال اطالعات خود در طول
زمان داشته اند ،معقول تر است .
اما ،به دلیل این نقص نباید از آنها بدگویی کنیم ،گرچه ممکن است که همان طور که قبالً بیان کردیم ،ترجیح دهیم که
این تقصیر آنها را با "شبه جاندار " نامیدنشان به جای جاندار ،تایید کنیم .چون اگر زمان کافی داشتیم ،می توانستیم انتظار
داشته باشیم که زنجیره های ژنها آنقدر از ساختار والدین خود دور شوند که بتوان این سوال را مطرح کرد که چقدر از اطالعات
انتقال یافته توسط زنجیرۀ موسس در ساختار گیرنده ژنتیک نهایی نمایش داده می شود .بنابراین روشن نیست که آیا منطقا می
توانیم به جای این که واقعا به دلخواه خود چنین تمایزاتی قائل شویم  ،آنها را طبق قاعده در نظر بگیریم ؟
تا اینجا ،جنبه های استاتیک ساختار اطالعات درون شبکه های مجتمعا خود تسریع کننده را تشریح کردیم .ولی آیا
ممکن است که جزء دینامیکی هم در اطالعاتی که این شبکه ها تولید می کنند وجود داشته باشد؟ یعنی این که ،اگر این شبکه
های خود مونتاژ ،فاقد ژن و برنامه های دیجیتال ژنتیک باشند ،آیا با این وصف ممکن است بتوانند خود را طوری برنامه ریزی
کنند که خود به خود اطالعات موردنظر ویکن را تولید کنند؟ آیا چیزی هست که نشان دهد سوخت و سازهای بدون ژن قادر به
تولید دینامیک های غیر تصادفی هستند؟ و اگر چنین باشد ،آیا این اطالعات ،پایداری هم ایستا و قدرتی را که مشخصۀ
ساختارهای اطالعاتی تولید شده توسط دستورات سمبلیک رمزدار ژنهاست به نمایش می گذارند؟ عالوه بر این ،اگر ژنهای
معاصر از کالف مکمل خود به عنوان یک کپی اصلی مرجع استفاده می کنند که زنجیره های خود را با آن مقایسه می کنند و
آنهایی را که آسیب دیده یا بد تکثیر شده اند مرمت می کنند ،و با توجه به این که سوخت و سازهای غیر قالبی فاقد چنین سازو
کارهایی هستند ،آیا این سوخت و سازها می توانستند خود را تعمیر کنند ،یا این که اطالعاتشان را بعد از یک حلقۀ تکثیر کم دقت
حفظ کنند.
اگر شبکه های آنالوگ با دینامیک خود برنامه ریز مشخص شوند ،در این صورت می توان نظم طبیعی به وجود آمده
درون آنها را به دو جزء مرتبط ولی مجزا تقسیم کرد .اولین جزء مربوط به خود تکثیری اجزاء شبکه است ،در حالی که دومی
مربوط است به دینامیک خود سازمانده ساختارهای سرهم شده .جزء دوم لزوما نتیجه جزء اول نیست .از این رو هر جهش
آنالوگی که وارد شبکه شود ممکن است بر ساختار یا دینامیک شبکه و یا بر هر دوی آنها اثر بگذارد .ولی چگونه این نوع
اطالعات دینامیک می توانند در غیاب منطق دستورالعمل های برنامه ریزی شدۀ تاریخی ژنتیک خود به خود ظاهر شوند.
قبالً روشی را که در آن سیستم های نسبتا ساده  B-Zدر نتیجۀ حلقه های بازخورد شیمیایی خود کاتالیزور قادر به
تولید خود به خود رفتار دینامیک پیچیده اند ،توضیح دادیم .بنابراین نباید حیرت کرد از این که سیستم های بازخورد شیمیایی
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حیات بدون ژن
پیچیده تر که در برخی موارد می توانند اجزاء خود کاتالیزور و متقابالً -کاتالیزور را در شبکۀ مجتمعا خود کاتالیزور درهم
آمیزند ،رفتارهای خود سازمانده مشابه یا پیچیده تری را نیز به نمایش گذارند .اما ،با فرض پیچیدگی ساختاری فراوان شبکه
های فرضی فاقد ژن و روش غیر تاریخی و نسبتا ً خلق الساعه ای که احتمال دارد خود را به آن روش ساخته باشند ،نباید از
آشفتگی و فقدان نظم دینامیک این شبکه ها تعجب کنیم.
چون هیچ نمونۀ طبیعی یا مصنوعی شناخته شده ای از شبکه های واکنش شیمیایی مجتمعا ً خودکاتالیزور وجود ندارد،
مطالعۀ مستقیم دینامیک آنها غیر ممکن است .معلوم نیست همیشه بدین منوال باقی بماند ،مگر این که ،همان طور که قبالً خاطر
نشان کردیم ،این سوخت و سازهای آنالوگ فاقد رمز از نظر شیمیایی بی معنا باشند و حتی از نظر تئوری نیز امکان پذیر
نباشند .ولی می توانیم رفتار ژنتیک شبکه های شیمیایی مصنوعی را با استفاده از کامپیوترهای قدرتمند مدلسازی کنیم .این کار
فرصت منحصر به فردی را برای ما فراهم می آورد تا نگاهی بیاندازیم به آناتومی های ممکن و رفتارهای انواع موجودات فاقد
ژن که ممکن است دردشت های عاری از دستورالعمل و آنالوگ " جهان فاقد ژن " سکنی گزیده باشند و سرانجام دودمان های
دیجیتال ژنتیکی را برقرار کرده باشند که همه ما از آنها سرچشمه گرفته ایم.
توانایی شبیه سازی کامپیوتری درمدلسازی و تقلید دینامیک سوخت و سازهای مصنوعی ،بر این حقیقت تکیه دارد که
شبکه های اجزاء مولکولی شدیداً بهم پیوسته ،تعبیر محاسباتی روشنی دارند .می توان تصور کرد که هر یک از اجزاء سوخت
و ساز یک سیگنال ورودی را به خروجی تبدیل می کند .ورودی این سوخت و سازها اطالعات دریافتی از پروتئین های دیگر
شبکه است که با آنها واکنش دارند ،و خروجی آنها عبارت است از نوع واکنش آنها با سایر اجزاء شبکه .می توان فرض کرد
که آنزیم ،غلظت واکنش کننده های ورودی را می خواند و آن را ترجمه می کند ،یعنی مقدار فعالیت خود را با غلظت محصوالت
خروجی به روز در می آورد .در سوخت و سازهای رمزدار پروتئین ها ،هرجزء پروتئین ممکن است به عنوان یک سویچ
دیجیتال ایده آل که یا روشن است یا خاموش ،در نظرگرفته شود.
پروتئین ها و عملکردشان می توانند به روش های متفاوت از حالت  ONبه  OFFو بالعکس تبدیل شوند .این
روش ها شامل سازو کارهایی است برای افزایش یا کاهش غلظت پروتئین یا اجزاء آن ،تغییرات دگر ریختاری(الوستریک ) که
در پاسخ به تغییر غلظت واکنش کننده ها رخ می دهد و پروتئین را به حالت فعال یا غیرفعال تبدیل می کند ،حضور فعال کننده ها
و بازدارنده هایی که فعالیت آنزیم را با تغییر قابلیت دسترسی جایگاه اتصال آن تغییر می دهند ،و همچنین تعدیالت شیمیایی
برگشت پذیر مانند افزایش یا کاهش فسفات ،که تغییری سازگار را القا می کند که دست یابی به جایگاه اتصال را اصالح می کند.
هر جزء پروتئین ممکن است بیش از یک ورودی دریافت کند .دراین هنگام ،پروتئینی که ورودیها به آن می پیوندند
نیاز دارد که اطالعات آنها را به منظور تولید پاسخ هماهنگ ،یکپارچه کند .قوانینی که مشخص می کنند این رویداد یکپارچکی
چگونه رخ می دهند به قوانین بول  9معروفند .مثالً اگر پروتئینی فقط وقتی که هر دو ورودی اش  ONباشند به حالت ON
تبدیل شود ،با تابع بولین یا "دریچه"

10

 ANDکنترل می شود .یعنی این که یک پاسخ یکپارچه  ONفقط وقتی تولید می

شود که هر دو ورودی دریچه  ANDحالت  ONداشته باشند .یکی دیگر از مثال های منطق بول دریچه  ORاست .جزئی
که دو ورودی داشته باشد و پاسخ آن تحت کنترل یک مدار  ORباشد ،اگر یکی از ورودی هایش حالت  ONداشته باشد ،یک
خروجی  ONتولید می کند .انواع دیگری نیز از توابع بولین وجود دارند که از نظر تئوری می توانند توسط اجزاء شیمیایی به
کار بسته شوند .از این رو مدارهای شیمیایی و عناصر تنظیم کننده که این توابع را اجرا می کنند عناصر بنیانی محاسبات را در
سیستم های بیوشیمیایی تشکیل می دهند .در برخی موارد پاسخ منطقی یک دریچه بستگی به موقعیت دارد ،و شاهد "منطق
فازی " هستیم که در آن تحت شرایط خاصی ،دریچه ممکن است مانند تابع  ANDرفتار کند و تحت شرایط دیگری مانند یک
دریچه  ORعمل کند.
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حیات بدون ژن
در سوخت و سازهای ژنتیک رمزدار ،زنجیره های فاقد رمز دی.ان.ا ی نقش تنظیم کننده مهمی را بازی می کنند و
مانند دریچه های آنالوگ عمل می کنند که اطالعات مربوط به غلظت دو پروتئین یا بیشتر را یکپارچه می کنند و با اصالح بروز
ژن ،11یک پاسخ خروجی مناسب تولید می کنند .پیچیدگی محاسباتی چنین دریچه های آنالوگی می توانند حیرت انگیز باشد.
برای مثال ناحیه ارتقاء دهنده (12تشدید کننده عمل کاتالیزور) ژن خارپوست دریایی اندو  18 11حداقل  80عنصر تنظیم کنندۀ
آنالوگ در بردارد که تقریبا در  2800باز دی.ان.ا پراکنده شده اند .چیو هوایو و اریک دیویدسون  1اظهار کرده اند که این
مجموعه عناصر تنظیم کننده مانند یک ریزکامپیوتر آنالوگ عمل می کنند .برنامه ای که روی این کامپیوتر اجرا می شود ،در
هریک از عناصر تنظیم کننده به رمز در آمده است ،که خودشان هیچوقت به زنجیره های پروتئین ترجمه نمی شوند و به این
ترتیب یک تابع منحصراً محاسباتی را اجرا می کنند.
مدارهای رمزدار سوخت و ساز موجودات امروزی در طی میلیاردها سال توسط فرآیند پایدار تکامل داروینی آموزش
دیده اند .ویژگیهای کارکردی هرمدار با بهینه کردن پارامترهای متعددی درون اجزاء آن مدار برنامه ریزی شده است.این
پارامترها شامل اقالمی هستند مانند آهنگ واکنش شیمیایی ،میل ترکیبی آنزیم ها نسبت به محیط خود ،پایداری و قابلیت
تاخوردگی هر یک از اجزاء ،ماهیت و مشخصات جایگاه های اتصال ،درجۀ تاثیر جایگاه های فعال و توانایی آنها برای ترکیب با
خود و با دیگر اجزاء .همان طور که قبالً دیده ایم ،هر ذره از عمل اجزاء تنظیم کنندۀ ترجمه نشدۀ دی.ان.ا در تنظیم دینامیک
سوخت و ساز ،به اندازه همان ژن هایی که اجزاء پروتئین ها را به رمز در می آورند حیاتی است .منطق برنامۀ مشخص کنندۀ
دینامیک اساسی مدار نیز مانند اجزاء مجری ،توسط تاریخ شکل گرفته است .چون همه اجزاء و برنامه هایی که این جزء در
آنها مشارکت می کند توسط تاریخ پردازش شده و برای عملکرد خاصی درون یک محیط ویژه بهینه شده اند ،شبکه به
رفتارهایی محدود می شود که به نحو موفقیت آمیز آزمایش و تست شده اند.
شبکه های مجتمعا خود کاتالیزور غیررمزدار چنین آموزش هایی ندیده اند و فاقد هوش تکاملی بوده اند .عناصر
مجزایی که این شبکه ها را می ساختند از نظر تاریخی خام و بی تجربه بودند و برای مثال ،در جریان تکامل آموزش ندیده بودند
که چگونه به بهترین وجه با محیط خود برهم کنش داشته باشند و بتوانند به سرعت و با کفایت تا بخورند یا این که خود را هم
در شرایط متعارف و هم غیر متعارف تثبیت کنند .این شبکه ها ،برعکس سوخت وسازهای رمزدار "باهوش " ،نمی توانستند از
انواع قوانین منطقی صیقل خورده ای که دینامیک سوخت و سازهای معاصر را تنظیم می کنند  ،یعنی قوانینی که طی فرآیندهای
تکاملی کشف شده و به صورت دیجیتال در زنجیرۀ ژن ها و عناصر کنترلی آنها اسیرشده اند ،سود ببرند .مطمئنا این شبکه های
شیمیایی تصادفی ،که از اجزاء تصادفی و آموزش ندیده ترکیب شده اند و درغیاب برنامه های تنظیم کنندۀ تاریخی ،ورودی های
خود را که به طور تصادفی به هر کدام یک تابع بول تخصیص داده ایم ،مطابق منطق قوانین بول یکپارچه می کنند ،کمترین
شانسی برای تحمل دینامیک های منظم را نداشتند .
باید توجه کنیم که مطلب چنین نیست .انواع معینی از شبکه های تصادفی که از عناصر به هم پیوسته ساخته شده اند،
و به هر یک به طور تصادفی یک تابع بول اختصاص یافته ،واقعا می توانند نظم معتنابهی تولید کنند .گرچه این نظم را نمی توان
حتی با پیچیدگی ابتدایی ترین سوخت و سازهای رمزدار آزمودۀ تاریخی مقایسه کرد ،با وجود این بسیار مهم است .خوشبختانه
رفتار ظاهری مجموعه های به هم پیوستۀ اجزاء  ، ON/ OFFمی تواند بدون اشاره به فناوری خاصی که در آن اجرا می
شوند ،روی کامپیوتر مدلسازی شود .این مدلها ،وسیعا ً قادرند ویژگیهای ژنتیک یا "استخوان بندی های منطقی " همه رده های
شبکه های بیوشیمیایی را ضبط کنند .درحقیقت این مدلها آنقدر کلی هستند که ممکن است برای هر نوع سیستم شبکۀ به هم
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حیات بدون ژن
پیوسته به کار روند ،منجمله اقتصاد جهانی ،که در این مدل ،اجزاء شرکت هایی را نمایش می دهند که معرف نوعی اقتصاد
هستند و اتصاالت بین اجزا هم همان نیروی بازار محلی و جهانی است .بنابراین ،این واقعیت که ما هویت اجزاء مولکولی
سازندۀ این سوخت وسازهای فرضی فاقد ژن را نمی دانیم ،مانع از مدلسازی سبک رفتار احتمالی آنها نمی شود .اما باید بدانیم
که این نوع مدل های ساده شدۀ مواد شیمیایی مصنوعی انتزاعی ،بسیاری از پارامترهای حیاتی برای تعریف ویژگیهای
بیوشیمی حقیقی را نادیده می گیرد .ساختار سوخت و سازهای بیولوژیک آموزش دیده ای که از نظر محاسباتی غنی هستند و
توسط تاریخ مشخص شده اند ،دقیقا چیزهایی هستند که حتی ساده ترین ارگانیسم تک سلولی برنامه ریزی شدۀ ژنتیک را قادر
به انجام اعمال ضروری می سازند.
اکنون بگذارید یک شبکۀ مجتمعا خود کاتالیزور شیمیایی را در نظر بگیریم که جمعا از  100،000جزء آنزیم
متفاوت ساخته شده است ،که هر یک از آنها در حالت ایده آل در حالت  ONیا در حالت  OFFقرار دارند .حالت ON
متناظر با غلظت زیاد آن جزء است ،درحالی که حالت  OFFمتناظر است با غلظت کم .زمانی که غلظت آنزیم توسط یک تغییر
آلوستریک یا تغییر شیمیایی بازگشت پذیر ثابت باقی بماند و فقط فعالیت آن تنظیم شود ،آنزیم فعال و حالت آن متناظر با ON
است و حالت  OFFمتناظر با وضعیتی است که آنزیم غیر فعال است .چون هر آنزیم ممکن است در یکی از دو حالت متفاوت (
 ONیا  ) OFFوجود داشته باشد ،متابولیسم آن  ،جهان نجومی " جهان دورنمای غلظت " را کاوش می کند که شامل
مجموعا

یا (

) حالت از غلظت های متفاوت است که ممکن است سوخت و ساز در هر لحظه در آن

حالت باشد .هرحالت نشان دهنده الگوی مشخصی از غلظت آنزیم است .برای مثال ،یکی از حالت های ممکن در جهان
دورنمای غلظت ،متناظر با وضعیتی است که درآن همه  100،000آنزیم به  ONتبدیل شوند ،و حالتی دیگر متناظر با
وضعیتی است که در آن همه آنزیم ها به  OFFتبدیل شوند .در وضعیت دیگری نیز ممکن است  10،000آنزیم  ONباشند
و  10،000تای بقیه  OFFباشند.
هر آنزیم در شبکه ،قادر است با یکپارچه کردن مشخصات ورودی های خود که از سایر اجزاء شبکۀ متصل به آن و
از طریق حلقه های بازدارنده یا متقابالً کاتالیزور دریافت می کند ،حالت های  ONو  OFFخود را تعیین کند .به نظر می رسد
که درفواصل گسسته ،هر آنزیم با جستجوی پاسخ خروجی مناسب و به روز در آوردن حالت خود مطابق منطق دیکته شدۀ
دریچه ،مشخصات ورودی هایش را مطابق منطق دریچه بول یکپارچه می کند .برای مثال ،آنزیمی که توسط دریچه AND
کنترل می شود ،وقتی هردو ورودی متقابالً کاتالیزوری که دریافت می کند  ONباشند ،حالت  ONپیدا می کند .اما آنزیمی که
تحت کنترل دریچۀ  NOTاست ،اگر یکی از ورودیهایش  ONباشد و ورودی دیگر  OFFباشد ،به حالت  ONمی رود .با
روزآمد کردن همزمان یا غیر همزمان حالت یک جزء شبکه در هرلحظۀ خاص به  ONیا  ،OFFویژگی غلظت شبکه تغییر
خواهد کرد .یک لحظه بعد فرآیند روز آمد کردن تکرار می شود و حالت شبکه یک بار دیگر تغییر می کند .به این ترتیب در
نتیجۀ تعداد زیادی از این گونه محاسبات که به طور موازی تکرار می شوند ،دینامیک شبکه ظاهر می شود.
در زمانی که سیستم " جهان دورنمای غلظت " را کاوش می کند ،رشته متوالی الگوهای غلظت یا "حالت " های
تولید شده " ،خط سیر " سیستم نامیده می شود .سرانجام سیستم با حالتی که قبالً مواجه شده بود دوباره مواجه می شود و
همان توالی حالت ها بار دیگر شروع شده و بی اندازه تکرار خواهد شد ،درست مثل طرحهای چشمک زنندۀ تابلوهای
الکترونیک تبلیغاتی که میدان پیکادلی را آراسته اند .الگوی حالت های متوالی که یک شبکه خاص مکرراً در آن می چرخد "
چرخه حالت " آن نامیده می شود .اگر چرخه حالت کوتاه باشد ،در این صورت دینامیک شبکه منظم است و فقط تعداد کمی از
حالت ها در آن مشاهده می شود .اما ممکن است که شبکه همه یا تعداد زیادی از حالت های ممکن را بازدید کند ،که در این
مورد خاص چرخۀ حالت طوالنی است و دینامیک آن هم آشفته و بی نظم خواهد بود .دراین وضعیت ،هر حالت تکراری ،به طور
تصادفی ازمیان مخزن همه حالت های ممکن انتخاب می شود.
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چرخه حالت شبکه "جذب کننده "(رباینده ) نام دارد و مجموعه حالت های اولیه ای که در چرخه حالت آن قرار می
گیرند "حوزه جاذبه " نامیده می شود .درحالی که سیستم های بستۀ متعادل به روشی کامالً تصادفی به سمت فضای حاالت
بالقوۀ خود رانده می شوند و از این رو تحت تاثیر جذب کننده های بی نظم بزرگ هستند ،سیستم های باز و دور از تعادل که
ساختار شبکه ای ندرتا ً پیوسته ای دارند ،قادرند خود به خود و درغیاب دستورالعمل های برنامه ریزی شده ،جذب کننده های
کوچک و منظم تولید کنند .این جذب کننده های کوچک ،سیستم را به ناحیه بسیار کوچکی از فضای حالت هایش می کشند و
تضمین می کنند که خط سیر سیستم درون فضای حالت های بالقوۀ آن غیرتصادفی باشد .هر سیستم شبکه یک یا چند جذب کننده
دارد و هر یک از آنها حوزۀ کشش منحصر به فرد خود را دارد ،و مجموعه مجزایی از حالت های ابتدایی را به طرف خود می
کشد .
در یکی از فصول قبلی فضای " جهان پله توری " را توصیف کردیم که توسط  1000ربات بچه مدرسه اشغال و
کاوش شده است .به همین نحو ،سوخت و ساز ما را که در برگیرنده حدود  100،000جزء شیمیایی متفاوت به هم پیوسته
است ،می توان کاوش در " جهان دورنمای غلظت " درنظر گرفت .در جهان پله توری ،دینامیک های منظم با موقعیتی نشان
داده شدند که درآن ،تغییر مکان روبات ها محدود به نواحی بسیار کوچکی از فضای بالقوۀ حالت های شان شده بود .از طرف
دیگر ،هرج و مرج نیز توسط موقعیتی نمایش داده شد که تغییر مکان ها محدود نبود و روبات ها آزاد بودند که فضا را با
مصونیت کاوش کنند .انتظار می رود که سوخت و سازی که دینامیک آشفته ای دارد در فضای بالقوۀ حالت های خود به روشی
کامالً تصادفی کاوش کند .دورنمای غلظت به طور پیوسته با  ONو  OFFشدن غلظت هر یک از اجزائ شبکه به روشی بی
نظم و بدون این که الگویی قابل تشخیص داشته باشد ،از  ONبه  OFFتغییر خواهد کرد .اما در یک شبکۀ کامالً منظم،
غلظت همۀ اجزاء به صورت الگوی ثابت و غیر متغیری از مقادیر  ONو  OFFثابت نگه داشته می شود .به وضوح هر
دو نوع رفتار دینامیک برای فرآیندهای حیات نامناسب هستند ،یکی از آنها زیادی تصادفی است و دیگری بسیار سخت و غیر
قابل انعطاف .بنابراین ،واقعا چه نوع دینامیکی در یک شبکه بولین تصادفی که از  100،000جزء متفاوت ساخته می شود،
مشاهده می شود ؟
استورات کافمن رفتارمتابولیسم های مصنوعی مجتمعا خود کاتالیزور ایده آل و بسیار ساده شده ای را که به طور
تصادفی ساخته می شوند ،با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری مطالعه کرده است .این شبیه سازی ها نشان داده اند که ترکیبات
اصلی ای که بر دینامیک شبکه تاثیر می گذارند عبارتند از  )1( :تعداد ورودیهایی که هر جزء دریافت می کند )2( ،ماهیت
دریچه بولی که روش یکی کردن ورودیهای هر جزء را کنترل می کند و خروجی آن را محاسبه می کند ،و (  )8انحرافی که
دریچه در پاسخ خروجی اعمال می کند.
شبیه سازی نشان می دهد که اگر هر جزء فقط یک ورودی دریافت کند ،رفتار شبکه روال ساده و منظمی پیدا می
کند و ثابت می ماند ،و فقط بین یک یا دو حالت از

حالت ممکن در جهان دورنمای غلظت خود چرخه می زند .اگر

هر جزء یک ورودی از همۀ اجزاء دیگر دریافت کند ،بازخورد اضافی (سربار) به وجود می آید و رفتار شبکه به طور نومید
کننده ای آشفته می شود .غلظت هر یک از اجزاء بین  ONو  OFFبه روشی تصادفی و آشفته چشمک می زند و سیستم،
به طور غیر منظم درحالت های زیادی از دورنمای بالقوۀ غلظت خود چرخ می زند .
اما ،نتیجه ای که بسیار شگفت آور است این است که اگر هرجزء فقط دو اتصال ورودی دریافت کند ،سیستم خود به
خود یک جذب کنندۀ کوچک تولید می کند که تضمین می کند که آن سیستم مکرراً فقط بین  818حالت از

حالت

ممکن خود چرخ ببزند .این درجه از نظم شگفت انگیز ،بدون کمک دستورالعمل های رمزدار دیجیتال تولید می شود .در حقیقت
پیش نیازهای اصلی تولید نظم پویای خود به خود و خود سازمانده درون این سیستم ،این است که باید طوری ساخته شود که
اجزاءآنها تک و توک به هم متصل باشند .وقتی این شرط ارضاء می شود،سیستم خود به خود یک جذب کننده کوچک و منظم
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تولید می کند .سپس از بیشتر حالت های موجود در فضای عظیم حالت های بالقوۀ خود چشم پوشی می کند و فقط از کسر بسیار
کوچکی از آنها بازدید می کند.
شبکه مجتمعا ً خود کاتالیزور ،می تواند از این طریق بر روی مولکولهای غذایی که به او تغذیه می شود متمرکز شود
و غلظت های بعضی از مولکولها را زیاد کند و در نتیجه مانند متابولیسم حقیقی عمل کند .بنابراین ،روشن است که حتی در یک
شبیه سازی که در آن ساختار و منطق شبکۀ فاقد ژن به شکلی کامالً تصادفی باهم آمیخته شده اند ،بدون دخالت برنامه های
رمزدار دیجیتال ،نظم عالی می تواند تولید شود .گرچه ،بعد از این که این نظم طبیعی به وجود آمد ،زمینه مناسبی برای فرآیند
تکامل از طریق انتخاب طبیعی فراهم می کند ،ولی خود این نظم ،مستقل از این فرآیند پدید می آید .
خالصه شدن قابل توجه سیستم به ناحیه بسیار کوچکی از فضای حاالت بالقوۀ آن ،بدون کمک هیچ نوع دستورالعمل
کاربردی درونی یا بیرونی و به طور طبیعی و خود به خود رخ می دهد .نظم عمیق ،به راحتی در غیاب یک برنامه اجدادی ظهور
می کند ،و سیستم غیر تاریخی بدون برنامه طوری رفتار می کند که انگار طوری برنامه ریزی شده است که از بسیاری از حالت
های موجود در جهان دورنمای غلظت اجتناب کند ،و فقط در حالت های بسیار کم و برگزیده ای چرخ بزند .این نظم تکان
دهندۀ پویا فقط در نتیجۀ شکل آرایش شبکه ظهور می کند .برعکس سوخت و سازهای ژنتیک که در آن ها نظم مربوط به یک
برنامۀ تاریخی در هر یک از اجزای هوشمند شبکه منقش شده است و برهمۀ پدیده های ذاتی خود سازمانده آن تحمیل می شود،
در سوخت و سازهای فاقد رمز ،نظم به صورت غیر تاریخی پدیدار می شود و منحصراً نتیجۀ خود برنامه ریزی خود انگیخته
است.
به نظر می رسد که فقط تعداد کمی از دریچه های متعدد منطق بول قادر به تولید و پایدار نگهداشتن دینامیک های
منظم باشند .نتیجتا ،به جای به کار بردن آش شله قلمکاری از مخلوط دریچه های منطقی ،می توان توابعی را به اجزاء شبکه
اختصاص داد که نظم تولید می کنند ،و به این ترتیب دینامیک شبکۀ شبیه سازی شده را منظم تر ساخت .همچنین می توان با
استفاده از مجموعه ای از دریچه های منطقی که به پاسخ های خروجی جهت خاصی می دهند ،نظم تولید کرد .برای مثال ،اجازه
دهید جزئی را در نظر بگیریم که دو ورودی دریافت می کند و پاسخ خروجی اش توسط یک دریچه  ORکنترل می شود .این
جزء می تواند  4ترکیب ورودی محتمل را دریافت کند .هردو ورودی می توانند  OFFباشند (  )0,0یا  ،)1,1 ( ONیکی می
تواند  ONباشد در حالی که دیگری  OFFاست (  )1,0و برعکس (  .)0,1در دریچه  ORسه عدد از چهار شکل
ورودیها ( )0,1 ( ،)1,0( ، )1,1پاسخ  ONتولید می کنند .بنابراین دریچه

 ORدر  %81موارد پاسخ  ONتولید می

کند و تمایل به پاسخ  ONدارد .از طرف دیگر یک دریچه  ANDکه منطقش برای تولید یک  ONنیازمند این است که هردو
ورودی اش  ONباشند ،در  %81موارد پاسخ  OFFتولید می کند .به این دلیل که فقط یکی از  4ترکیب ورودی های آن
یعنی (  )1,1پاسخ  ONتولیدمی کند ،درحالی که بقیه آنها یعنی ( )1,0و (  )0,1و (  )0,0پاسخ  ONتولید نمی کنند .پس،
تمایل کلی شبکه را می توان با گرفتن میانگین تمایل های همۀ دریچه ها تعیین کرد .اگر تمایل کلی شبکه از حد آستانه ای که
منحصر به همان شبکه است بگذرد ،احتمال دارد که نظم دینامیک تولید کند .درواقع می توان نظم کلی شبکه را با تنظیم قاعده
مند درجۀ انحراف تنظیم کرد .این نتیجه را می توان با تغییر مجموعه دریچه های منطقی مستقر در اجزاء یک شبیه سازی معین
به دست آورد .این اثر مخصوصا در شبکه هایی ک پیوستگی تنگاتنگ دارند وهمچنین تمایل به بازخورد اضافی (سربار ) دارند،
دیده می شود.
بنابراین به نظر می رسد که ،ژن ها و دستورالعمل های دیجیتال رمزدار آنها تنها منبع نظم بیولوژیک نیستند و نظم
می تواند از نو ،در غیاب نظم از پیش موجود ،به وجود آید .با توجه به این مسئله ،می توانیم به این سوال برگردیم که " چه
چیزی برنامۀ اولین برنامه را نوشت ؟" و این نظر را دوباره تکرارکنیم که شاید الزم نبوده که اولین برنامه توسط
ریزدستورالعمل های یک برنامۀ از پیش موجود نوشته شده باشد .در عوض ،احتمال دارد که اولین سیستم های ابتدایی وراثت
بیولوژیک ،خود به خود درون دینامیک های پیچیدۀ خود سازمانده شبکه های مجتمعا خود کاتالیزور باز و دور از تعادلی که
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تک و توک به هم پیوسته اند ،ظاهر شده باشند .حداقل در شبیه سازی کامپیوتری ،به نظر می رسد که جذب کننده های کوچک
مولد نظم که خود به خود درون شبکه های مجتمعا خود کاتالیزور تشکیل می شوند ،بدون نیاز به رمزگذاری یا نماد گذاری
دیجیتال ،قادر به تولید مجموعه دستورالعمل های آنالوگ توزیع شدۀ خود باشند .از این رو جذب کننده های آنالوگ قادرند درون
دینامیک سیستم شبکه های مناسب ،خود به خود پدیدار شوند ،و مانند اشباح عجیب ،این شبکه ها را درون حجم های بی نهایت
کوچکی از فضای وسیع حاالت خود در تله بیاندازند.
بنابراین آیا این شبکه های شیمیایی تک و توک بهم پیوستۀ خود سازمانده ،که توسط جذب کننده های قوی کنترل می
شوند ،قادر به تولید پایداری هم ایستا جهت مرمت و تکامل خود هستند؟ درشبکه های بزرگ ،جذب کننده های کوچک عموما
حوزه جاذبۀ وسیعی دارند .از این رو ،عالوه بر حالت هایی که بخشی از چرخه را تشکیل می دهند ،تعداد زیادی از حالت های
ابتدایی دیگر به چرخه حالت جذب کنندۀ مادر برمی گردند .این حالت های حوزه های جذب کنندۀ کوچک معموالً بسیار شبیه حالت
های چرخه جذب کننده ای است که به درون آن کشیده می شوند ،بنابراین هر اختالل یا آسیب به شبکه می تواند حالت جدیدی
را تولید کند که ،گرچه بخشی از چرخه حالت مادر نیست ولی ،با وجود این به داخل آن کشیده می شود .بنابراین شبکه تمایل
دارد که "به طرف خانه " یعنی به طرف جذب کننده کوچکی جاری شود ،که اجازه می دهد حتی با وجود اختالالت ،دینامیک
سیستم تحت تاثیر جذب کنندۀ آن منظم باقی بماند .این کار به شبکه استحکام می بخشد .به همین دلیل ،بعید است که جهش در
ساختار شبکه ،سیستم را از جذب کننده اش دور کند .این کار به شبکه اجازه می دهد که بدون وارد کردن تغییرات مصیبت بار
به ساختار یا دینامیک خود ،به آرامی درمیان " فضای سوخت و ساز فاقد ژن " تکامل یابد.
دورنماهای سازواری  1که این نوع سوخت و سازهای ندرتا ً پیوسته در آن جای دارند و آن را کاوش می کنند ،مثل
دورنمای فضای آر.ان.ا که به هنگام توصیف فضای آر.ان.ا آن را کاویدیم بسیار هم بسته هستند .راه حل های تطبیقی بالقوه
برای مشکالت محیطی مشابه ،به جای آسمان خراشهایی که به طور تصادفی حول دورنمای سازواری آن پراکنده شده باشند،
معموالً به صورت خوشه در ناحیه یکپارچه ای در مرکز شهر منهتن یافت خواهد شد .کالً احتمال دارد که سوخت و سازهای فاقد
ژن از یک آسمانخراش به آسمانخراش دیگری بپرند و هنگام جستجو در همسایگی نزدیک خود راه حل های قابل انعطافی را با
درجات سازواری متغیر بیابند .عالوه بر آن ،دینامیک شبکه هایی که تحت تاثیر جذب کننده های کوچک هستند نباید تحت تاثیر
تغییرات تصادفی در غلظت اجزاء آنها قرار گیرد.
بنابراین ،شبکه های ندرتا ً پیوسته ،دقیقا نوعی استواری ،پایداری هم ایستا و قابلیت تکامل را نشان می دهند ،که هم
برای نگهداری هسته ساختار اطالعات در طول زمان الزم است و هم برای تغییر سیستماتیک و فزایندۀ آن ،به طوری که قادر به
روزآمد کردن تصویر دنیای بیرون باشد .از طرف دیگر ،شبکه های قویا ً پیوستۀ آشفته و بی نظم ،بسیار نسبت به آسیب ،جهش
و اختالل حساس هستند ،و در دورنمایی سکنی دارند که به آسانی توسط فرآیندهای تکامل قابل رهیابی نیست .حذف فقط یک
جزء از سوخت و ساز می تواند اندازۀ جهان دورنمای غلظت شبکه را به طور وسیعی کاهش دهد و تاثیرات ژرفی هم بر
جذب کننده و هم بر چرخه حالت سیستم بگذارد.
دراین شبکه ها تغییر از رفتار منظم به رفتار پرهرج و مرج درنتیجۀ نوعی انتقال فاز که قبالً درمثال دکمه و نخ دیدیم،
رخ می دهد .کریستوفر لنگتون اظهار کرده است که بهترین مصالحه بین پایداری منظم و انعطاف پذیری ،و به عبارتی پیچیده
ترین شیوۀ پردازش اطالعات ،وقتی رخ می دهد که شبکه ها درون ناحیه منظم و در لبه بی نظمی قرار داشته باشند .انتخاب
طبیعی عمالً می تواند سیستم ها را به نقطه ای بکشاند که در آن ،درون ناحیه ای منظم از منطقۀ انتقالی تلوتلو می خورند  ،که
این منطقه مقدم است و نتیجتا " روی لبه " انتقال فاز به بی نظمی قرار دارد .دراین نقطه آنها آماده می شوند که هم پایدار
باشند وهم بتوانند حداکثر تکامل را پیدا کنند و بنابراین بتوانند باکفایت به چالش های محیطی پاسخ دهند.
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حیات بدون ژن
شبکه ها رامی توان به طور مصنوعی ،با تنظیم مناسب اتصاالت میان اجزاء شان ،و یا با تغییر ماهیت دریچه های
منطقی بول به این مرحله رساند .همان طور که می دانیم انحراف  1هر دریچه را می توان تنظیم نمود .افزایش انحراف قابلیت
بازخورد را کاهش می دهد و شبکه تمایل پیدا می کند که دینامیک منظم تری داشته باشد .بنابراین ،شبکۀ نامنظمی را که در آن
هر جزء بیش از دو ورودی دریافت می کند ،می توان با تنظیم انحراف دریچه های منطقی ای که پاسخ خروجی هر جزء را
محاسبه و کنترل می کنند ،درون دینامیک منظم تری به کار انداخت.
گرچه ممکن است بتوان شیمی های مجرد غیر مجسم خود-مونتاژ و خود-سازماندهنده را بدون اشاره واضح به
طبیعت مادی واحدهای شیمیایی سازنده آن ،مدلسازی کرد ،ولی معنی بیولوژیک و فایدۀ این مدل ها فقط با مراجعه به شیمی
های خاصی می تواند ارزیابی شود .با وجود کلیات وسیعی که می تواند از شبیه سازی معماری شبکه های انتزاعی بول استنتاج
شود ،احتمال دارد دینامیک شبکه های حقیقی شدیداً به جزئیات حساس باشد .این جزئیات شامل توپولوژی شبکه و پارامترهای
جنبشی واکنش های شیمیایی سازندۀ آن است .عالوه براین ،فرض این که هریک از اجزاء بتواند فقط  ONیا  OFFباشد
یک ایده آل گرایی غیر واقعی شیمیایی است ،چون آنزیم حقیقی پاسخ های مرحله مرحله می دهد.هم چنین خطا است که اتصاالت
بین اجزاء شبکه ها را طوری مدلسازی کنیم که انگار از نظر فضایی ثابت هستند یا سیم بندی شده اند ،چون در واقع آنها از
پراکندگی اجزاء شیمیایی در فضای واکنش های درون شبکه شکل گرفته اند .بنابراین با وجود سختی ظاهری مدل و عدم
حساسیت آن به جزئیات ،و این واقعیت که رفتار کلی هر شبکه شیمیایی واقعی باید قابل محاسبه باشد ،احتمال دارد که شبیه
سازی های دقیق ،نیاز به فهرست جامعی ازهمه پارامترهای شیمیایی و فیزیکی مربوطه داشته باشد .این پارامتر ها شامل نیمه
عمر همۀ اجزاء ،و نرخ و ضریب های تعادل واکنش هایی که آنزیم ها در آن شرکت می کنند و تعدادی پارامتر دیگر می شود.
این پرسش که تطبیق پذیری این مدل های فرضی با دنیای حقیقی وشیمی های حقیقی چقدر است می تواند به دو بخش
تقسیم شود .اولین پرسش مربوط می شود به این که آیا شیمی های محتمل تاریخی قادر بوده اند خود را به شکل شبکه های
سوخت و ساز تک و توک پیوسته و خود سازمانده بسازند؟ سوال دیگر مربوط می شود به این که آیا به طور کلی امکان دارد
که این نوع شبکه ها و دینامیک آنها را از اجزاء شیمیایی مصنوعی بسازیم ،که ضرورتا شبیه کاندیداهای طبیعی تاریخ نیستند.
همچنین ،همان طور که قبالً خاطر نشان کردم ،می توان پرسید که مدل های کامپیوتری شیمی های مصنوعی و آرمان گرایی شان
تا چه اندازه می تواند نمایش معقولی از شیمی واقعی باشد.
پاسخ به این پرسش ها اصوالً به مطالب زیر مربوط می شود  )1( :میزان تولید اجزاء شبکه توسط فرآیندهای
شیمیایی غیر اطالعاتی )2( ،میزان فعالیت های متقابالً کاتالیزور سازگاری که در مخازن اجزاء شیمیایی وجود دارند )8( ،تواتر
یافتن این اجزاء درون مجموعه های ترکیب شونده )4( ،میزان اتصال بین اجزائ سازندۀ شبکه های شیمیایی خود مونتاژ و ()1
دامنۀ کنترل جزاء توسط دریچه های منطقی تولید کننده دینامیک منظم.
در انتها ،پرسش در مورد محتمل بودن این مدل ها را فقط می توان براساس تجربه و با استفاده از کاندیداهای مناسب
شیمیایی جواب داد .بنابراین ،گرچه اصوالً دورنماهای متقابالً -کاتالیزورها و خود-کاتالیزورها که توسط انواع پلیمرهای مختلف
شیمیایی تولید شده اند ،را می توان بر پایه ساختار شیمیایی آنها مدلسازی کرد ،ولی بهتر است که با استفاده از انواع مجموعه
های ترکیب شونده ای که در هنگام توصیف جهان آر.ان.ا بررسی کردیم جستجو شوند .به محض این که فرکانس و پراکندگی
این نوع فعالیت ها با رده های متفاوت سیستم های طبیعی شیمیایی متناظر قرارگیرند ،می توان پیش بینی کرد که آیا مجموعه
مشخصی از پلیمرهای با اندازۀ معین قادرند خود را بسازد و خود به خود شرح حالی از دریچه های منطقی ،پیوند ها و انحراف
هایی را ارائه بدهند که بتواند نظم استاتیک و دینامیک ابتدایی تولید کند .هیچ دلیل ذاتی ای وجود ندارد که نشان بدهد چرا چنین
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شبکه هایی می توانند فقط از یک رده پلیمر ساخته شوند ،و ممکن است که فقط مخلوط های معینی از پلیمرهای متفاوت قادر به
تولید شبکه های منظم خود پایدار باشند.
پرسش مهم دیگر این است که آیا پلیمرهایی که اندازه شان در دامنه محدودی قرار دارد و احتماالً توسط فرآیندهای
شیمیایی پیش زیست غیربیولوژیک تولید شده اند ،می توانند فعالیت کاتالیزور کافی برای تولید یک مجموعه مجمتعا خود
کاتالیزور را داشته باشند؟ این مسئله که این اجزاء فقط در واکنش های خاص شرکت می کنند بحرانی است و شاید قابل حل
نباشد ،و دراین صورت بخت به وجود آمدن شبکۀ مجتمعا ً خود کاتالیزور از شیمی های طبیعی بسیار ناچیز خواهد بود .اما ،مدلی
که دریچه های منطقی بول رابه طور کامالً تصادفی به هر یک از اجزاء شبکه تخصیص می دهد ،احتماالً سناریوی بدتری را
نمایش می دهد .احتمال دارد که سوخت و سازهای طبیعی از مجموعه محدودتری از دریچه های بول ،که مایل به ایجاد دینامیک
های منظم هستند ،استفاده کنند .شاید بهتر باشد که خود را به این دلگرم کنیم که تقریبا همه مدارهای شناخته شدۀ ژنتیک با
تعداد کمی ورودی تنظیم می شوند ،و تحت کنترل زیر مجموعه ای از دریچه های منطقی بول هستند که عالقمند به ایجاد نظم
دینامیک هستند .
باوجود دشواری های بالقوه ،پژوهش های آزمایشی جهت یافتن بنیان تجربی فرضیۀ سوخت و سازهای فاقد ژن به
طور سطحی وغیر قطعی و در عین حال وسوسه انگیز آغاز شده اند .درسال  1991دیوید لی و رضا قدیری نشان دادند که
پپتیدی با طول  81آمینو اسید می تواند به طور خود -کاتالیزور نرخ تولید خود را با اتصال دو پپتید به طول  11و  18آمینو
اسید ،افزایش دهد .این واکنش نشان داد که زنجیره و ساختار آمینو اسید شدیداً اختصاصی است ،چون کمتر از  %11مواد
اولیه به محصول فرعی تبدیل شده بودند .این کار اولین شواهد را فراهم آورد تا نشان دهد که خود -تکثیری خود -کاتالیزور
پپتید از نظر شیمیایی امکان پذیر است .یک سال بعد لی و قدیری توانستند نشان دهند که دو پپتید متفاوت خود -تکثیر خود-
کاتالیزور می توانند با تسریع متقابل به یک شبکه کوچک بپیوندند .گرچه ،درحالی که هر یک از اجزاء این شبکه به تنهایی
خود-کاتالیزور است ،ولی این شبکه مینیاتوری مجتمعا ً خود-کاتالیزور نیست ،و با وجود این اتصالهای متقابالً کاتالیزوری را به
هم پیوند می زند که می توانند بنیان یک سوخت و ساز مجتمعا ً خود-کاتالیزور را بنا نهند .شائو یائو و جوان شمیلوسکی
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توانستند با تولید شبکه های پپتید خود سازمانده ای که شامل  4واکنش پیوند پپتید خود -کاتالیزور خود -تکثیر بود ،گامی به
پیش بردارند .هر واکنش انفرادی خود کاتالیزور توسط شبکه ای از اتصاالت متقابالً -کاتالیزور که بر یکدیگر منطبق شده اند،
به دیگر اجزاء وصل شده بود.عالوه براین ،مشاهده شد که غلظت  4فرآوردۀ این واکنش به ویژگی های متفاوت محیط اطراف
آن مثل  PHو غلظت نمک حساس هستند .این مسئله نشان می دهد که غلظت های تولید شده در مینی شبکه های واکنش های
شیمیایی که همزمان خود -کاتالیزور و متقابالً -کاتالیزورند می توانند خود را باشرایط محیطی وفق دهند و تکامل یابند .این
مسئله همچنین اشاره ای دارد به این که چگونه چرخۀ حالت تولید شده توسط جذب کننده های کوچک درون شبکه های منظم
مجتمعا ً خود کاتالیزور ،می تواند به غلظت های منحصر به فردی ترجمه شود ،که هر یک ممکن است نتایج قابل تطبیق جداگانه
ای داشته باشند.
نسبت تعمیم این نتایج به شبکه های پیچیده تر را ،که منحصرا متکی بر تسریع متقابل هستند و به تنهایی خود
کاتالیزور نیستند بلکه جمعا خود کاتالیزورند ،بعدا بررسی خواهیم کرد .اما آنها شواهدی مقدماتی هستند که بیان می کنند شبکه
های شیمیایی مجتمعا ً خود کاتالیزورساخته شده از مولکولهای پپتید ازنظر شیمیایی مورد قبول هستند و طولشان آن اندازه است
که علی االصول می توانند تحت شرایط پیش زیستی ترکیب شده باشند .بنابراین جهان فاقد ژن ممکن است توسط موجودات
آنالوگی که از فناوری پپتید ها برای تولید خود به خود سوخت و ساز هایشان استفاده کردند ،مسکونی شده باشد .گرچه اجزاء
خام و بی تجربۀ پپتید ،خود ممکن است از زنجیره های دیجینال آمینو اسیدها ترکیب یافته باشند ،ولی احتمال دارد که اولین
نمونه های آنها ،به روشی منحصرا آنالوگ مورد استفاده قرار گرفته باشند.
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به زودی جهان فرضی فاقد ژن را ترک خواهیم کرد .اما قبل از این کار به طور مختصر این سوال را مورد مالحظه
قرار خواهیم داد که آیا این موجودات فرضی فاقد ژن دارای حجره بندی بودند یا نه و بنابراین آیا قادر بودند مانند واحدهای
گسسته عمل کنند .همچنین به این مسئله می پردازیم که آیا آنها قادر بوده اند بازتولید کنند و جهش و تکامل یابند ،و نیز بررسی
خواهیم کرد که چگونه توانسته اند جریان ماده و انرژی الزم برای حفظ حالت دور از تعادل را تولید کنند .سپس سعی خواهیم
کرد برای شدت پیچیدگی به دست آمده توسط این شبکه های شبه جاندار بالقوه مرزی تعیین کنیم ،و صحبت را با تشریح این که
چگونه نظم غیر تاریخی ،خود سازمانده و فاقد ژن این شبکه ها سرانجام توانست به اسارت گرفته و توسط تاریخ پردازش شود
و سرانجام منطق دیجیتال رمزدار ژن ها روی آنها نوشته شود ،خاتمه دهیم.
احتمال دارد که اولین گیاهان و جانوران دنیای فاقد ژن شامل موجودات عریان ،بی دوام ،حجره بندی نشده یا مایع و
فاقد ژنی باشند که روی مواد معدنی یا سایر انواع سطوح دو بعدی ،یا شاید بدون محدودیت درون محلول های تغلیظ شده یا
دهیدراته ،شبه-زندگی کرده باشند .معلوم نیست که آیا این سوخت و سازهای بدون ژن فاقد حجره بندی و بد تعریف می توانسته
اند خودشان را بازتولید کنند ،و تکامل یابند و دودمان های وسیع به وجود بیاورند .اگر درمکانی  2نمونه از این سوخت و
سازهای مجتمعا ً خود کاتالیزور فاقد حجره بندی در فضای مشترکی کنار هم سکنی داشتند ،از یکدیگر قابل تشخیص نبودند.
گرچه موجودات فاقد حجره بندی نمی توانستند فرآیندهای تکثیر مجزا و با کیفیتی که توارث نامحدود موجودات زندۀ معاصر را
تضمین می کند داشته باشند ،ولی احتماالً می توانسته اند شرح حال غلظت خود را به روشی غیر دقیق ولی متوالی تر بازتولید
کنند .سرانجام ،احتماالً آنها خود-پایدار و قادر به تاثیرگذاری قوی و متمرکز بر روی دورنمای غلظت ریز محیطی که در آن
سکنی داشتند بوده اند .از این نظر می توان تصور کرد که آنها مقدمات سیستم وراثت را داشته اند .
ریچارد بیگلی ،دوین فارمر و والتر فونتانا  13شواهدی از مدلسازی کامپیوتری فراهم کرده اند که اظهار می دارد که
سوخت و سازهای مجتمعا ً خود کاتالیزور احتماالً می توانسته اند مانند بذر عمل کنند ،یعنی حتی در غلظت های بسیار کم بر
محیط کشتی که دارای ویژگیهای مناسب است مسلط شوند و مانع تشکیل سایر سوخت و سازها شوند .اصوال ،حتی زیر مجموعه
ای از اجزاء شبکۀ مجتمعا ً خود کاتالیزور ،می تواند کل شبکه را بازسازی کرده باشد .در موردی که فقط یک سوخت و ساز
فاقد حجره بندی ساکن ریز محیط بود ،جمعیتی از سوخت و سازهای دیگر وجود نداشت و بنابراین قابلیت رقابت و تکامل هم
وجود نداشت .منظور این نیست که این سوخت و سازهای خود پایدار و منزوی قادر نبودند که تغییرات فزاینده ای را که می
توانست بر تندرستی وادامه بقاء شان تاثیر بگذارد ،انباشته کنند .بیشتر احتمال دارد که آنها مداوما ً خلق و نابود می شدند تا این
که سرانجام شرایط به محفوظ شدن آنها درون نوعی مرز معین هندسی کمک کرد .این اتفاق ممکن است در نتیجۀ انگلی شدن
حجره های پیش زیستی مانند میسل های 19خود -کاتالیزور خود -تکثیر که توسط پاسکال باخمن و ژاک لنگ  20توصیف شد رخ
داده باشد ،یا در نتیجۀ واکنش درون خود شبکه که منجر به ترکیب یک ساختار حجره بندی شده از نو گشت .اما ،گذار از نمونه
های اولیۀ حیات حجره بندی نشده به حجره بندی شده ،ناچیز نبود و می توانست مشکالت جدیدی را به همراه آورد مثل حمل
تکه های غذا در سطح حجره .
به محض این که نمونه های اولیۀ سلول های ابتدایی خود را می ساختند ،غلظت هر یک از اجزای شبکه می توانست
بیشتر افزایش یابد .همچنین ،هر نمونۀ اولیه سلول فاقد ژن ممکن بود بتواند خودش را با فرآیند کم دقتی باز تولید کند ،که به
محض این که حجم آن از حد آستانه عبور می کرد ،به دو بخش تقسیم می شد .به این ترتیب هر جهشی که درون حجرۀ مادر رخ
می داد ،می توانست به حجرۀ فرزندهم انتقال یابد .انتقال غیر برابر مواد شبکه به حجره های فرزند می توانست امکانی اضافی
برای جهش های آنالوگ عرضه کند و به تولید مخزنی از جهش یابنده های آنالوگ کمک کند .هر حجره ممکن بود بتواند مانند
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یک واحد گزینش مجزا عمل کند و دورنمای یگانۀ غلظت که توسط جذب کننده های درون هر شبکه خاص تولید شده بود ،ممکن
بود به فنوتایپی ( شکل ظاهری) ترجمه شود که بر بقا و کارایی تولید نمونه های اولیۀ سلول تاثیر بگذارد.
بنابراین برای اولین بار اطالعات اصلی نمونه های اولیۀ ژنتیک می توانست مستقیما به یک فنوتایپ قابل گزینش
پیوند بخورد .این کار اجازه می داد که سوخت وساز به طور هم ایستا طبیعت ریز محیط محفظه دار خود را مشخص کند و به
اشکال مختلف از زیست بوم حجره های ناهمگن انتخاب شود .ممکن است جوامع پیچیدۀ نمونه –موجودات فاقد ژن حجره بندی
شده سرانجام در مکانی که نمونه –موجودات از طرق متفاوت مانند :همکاری ،رقابت ،همزیستی و زندگی انگلی با یکدیگر
تعامل داشتند ،تشکیل شده باشد .ممکن است که حداقل یکی از این جوامع ،بذر دودمانی تاریخی را که منجر به اولین شکل های
سلولی حیات ژنتیک رمزدار شد افشانده باشد و برای این کار ،هم امکانات و هم محدودیت های همه اشکال طبیعی و مصنوعی
حیات را برقرار کرده باشد.
گرچه احتمال دارد که سوخت و سازهای مجزا در نتیجه انباشته شدن جهش های آنالوگ تغییر یافته باشند ،ولی برای
این که یک فرآیند تکامل داروینی رخ دهد ،باید جمعیتی از گونه های مختلف تولید شوند .فقط در آن صورت می توان سازگاری
نسبی فنوتایپ نسخه های دیگر سوخت و ساز موسس را با ساختار محیط خود مکرراً آزمایش و دوباره آزمایش کرد .احتماال،
بعضی از گونه ها بهتر از بقیه خود را تطبیق می دهند و از این رو کارآمد تر از بقیه تولید مثل می کنند .این جهش یافته ها
سرانجام بر ریز محیطی که در آن بسر می برند تسلط می یابند .ولی چگونه ممکن است در ابتدای کار مخزنی از نمونه های
اولیۀ موجودات جهش یافته ایجاد شده باشد .ریچارد بیگلی ،دوین فارمر و والتر فونتانا اظهار داشته اند که می توان با اضافه
کردن یا حذف حلقه های متقابالً تسریع کننده ای که سوخت و سازهای مجتمعا ً خود کاتالیزور را می سازند ،به این سوخت و
ساز ها جهش وارد کرد.
مولکولهای سازندۀ سوخت و سازهای مجتمعا ً خود کاتالیزور ممکن است به دو بخش تقسیم شوند ،یکی مولکولهایی
که بخشی از مجموعه مجتمعا ً خود کاتالیزور را تشکیل می دهند ،ودیگری مولکولهای پس زمینه که در واکنش های خود به
خود غیر کاتالیزور تولید می شوند و جزو این مجموعه نیستند .اما ،بعضی از مولکولهای پس زمینه توسط واکنش هایی ساخته
می شوند که عناصری از مجموعۀ مجتمعا ً خود کاتالیزور را درگیر می کند و به نظر می رسد که سایه ای حول آن تشکیل می
دهد .نتیجتا،عناصر سایه غلظت هایی باالتر از بقیۀ پس زمینه دارند و غلظت آنها دقیقا از غلظت مجموعه خود کاتالیزور پیروی
می کند .
اختالل یا نوسان بی مقدمه در غلظت یکی از مولکولهای سایه ،می تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم منجر به
تسریع واکنش خود به خود پس زمینه درون سایه شود .اگر یکی از محصوالت چنین واکنشی بتواند به شکل خود کاتالیزور
تولید خود را افزایش دهد ،نوسان به شدت تقویت می شود .عالوه بر این ،اگر یکی از محصوالت جدید در واکنشی شرکت کند که
توسط عضوی از مجموعۀ مجتمعا ً خود کاتالیزور تسریع می شود ،یک حلقۀ واکنش شیمیایی جدید می تواند به وجود آید و با
تسریع متقابل به سوخت و ساز متصل شود .به همین نحو ،اگر یکی از محصوالت جدید مانع فعالیت یکی از اجزاء شبکه شود،
یک حلقۀ سوخت و ساز می تواند حذف شود .بنابراین مجموعۀ سایه زمینه مهمی را برای تولید مثل مولکولهایی فراهم می کند
که می توانند جهش های خود به خود آنالوگ به سوخت و ساز وارد کنند .یک نوسان تنها می تواند تغییرات آبشاری پیچیده ای
را در شبکه ها آغاز کند که در بعضی موارد برگشت پذیر نخواهند بود .عالوه بر این احتمال دارد که تثبیت نتایج چند شاخۀ
نوسانات خود به خود ،رفتار آیندۀ سوخت و ساز را به این ترتیب اصالح کند که بر احتمال رخ دادن یک نوسان جدید و احتمال
ارائۀ تغییرات جدید توسط این نوسان تاثیر بگذارد .همچنین احتمال دارد که تغییرات دائمی در ترکیب و معماری سوخت وساز،
در روش تغییر آن توسط یک نوسان معین تاثیر بگذارد.
سازوکار بالقوۀ دیگری نیز برای وارد کردن جهش در سوخت و سازهای مجتمعا ً خود کاتالیزور وجود دارد ،و آن
عبارت است از مختل کردن سوخت و ساز شبکه ،از طریق وارد کردن اجزاء مهاجمی که از نظر شیمیایی به اجزاء سوخت و
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ساز مادر مرتبط نیستند .به طور کلی ،اجزاء مهاجم می توانند درست مثل نوسانات خود به خود مجموعۀ سایه ،شبکه را جهش
دهند .حذف یا مهاجرت عناصر مجموعه اصلی نتایج یکسانی را به دنبال خواهد داشت .همچنین می توان وضعیتی را در نظر
گرفت که در آن وضعیت ،امکان دارد سوخت و ساز به دلیل رخنۀ اجزاء شیمیایی همبسته مختل شود .برای مثال ،ورود یک
پپتید جهش یافتۀ جدید ،مانند پروتئین پریون عمل می کند و تغییری سازگار در شبکۀ مربوطۀ پپتید ها القاء می کند.
شبکه های یکسان یا خیلی شبیه هم ،می توانند عالوه بر جهش های ساختاری به سوی جذب کننده های کوچک متعدد
همگرا شوند و جهش های دینامیک را تحمل کنند .بنا براین ،گروهی ازسوخت و سازهای مربوط به نمونه -سلول های حجره
بندی شده ،با وجود داشتن سیم کشی یا توپولوژی یکسان یا مشابه ،ممکن است قادر باشند درون مرزهای خود ،دورنماهایی از
غلظت های متعدد شیمیایی را به وجود آورند .اگر طرحهای دینامیک خاص ،به قابلیت های متفاوت ترجمه می شدند تا نمونۀ –
سلولهای اولیه و محتوای آنها را بازتولید کنند ،میل داشتند که همۀ نمونه -سلول هایی را که تحت تاثیر جذب کننده های متفاوت
قرار داشتند تکمیل کنند .به محض این که اکوسیستم پیچیدۀ حجره های نمونه_ موجودات فاقد ژن ایجاد شد ،مخزن گونه های
مختلف می توانند مجموعه ای از واکنش های پایدار همیارانه ،همزیست یا انگلی بین نمونه -موجودات اولیۀ متفاوت را در بر
گیرد .
همچنین ،می توان ترکیب مادی شبکه را با جایگزین کردن جایگاه اتصال یا فعالیت کاتالیزور با نوع دیگری که با آن
یکسان و یا مشابه است ،ولی در فناوری شیمیایی متفاوتی شکل گرفته ،تغییر داد .همچنین ،دو جزء که هندسۀ نقاط اتصالشان
متفاوت است ممکن است واکنش یکسانی را با استفاده از سازو کارهای متفاوت تسریع کنند .اما ،پویایی این سازو کارها ممکن
است متفاوت باشد ،مثالً ممکن است جایگزینی یک جزء با جزئی دیگر بر دینامیک یا قابلیت تکامل شبکه و بنابراین بر
سازگاری کلی آن تاثیر بگذارد .از طرف دیگر ،می توان وضعیتی را تصور کرد که در آن می توان سوخت و سازی را که
منحصراً از ریبوزیم ترکیب شده است ،،بدون تغییر فنوتایپ اساسی شبکه ،با دی.ان.ا ی تک کالفی ،پپتید ها یا سایر اجزاء جا
به جا کرد.

بنابراین به نظر می رسد که حتی سوخت و سازهای انفرادی فاقد حجره بندی  ،قادر به کاوش نواحی کوچک " فضای
همه سوخت و سازهای ممکن مجتمعًا خود کاتالیزور" و دینامیک های خود سازمانده مربوط به آنها هستند .چون سوخت
و ساز نمی تواند جهش یابنده های متفاوتی را از مخزن انتخاب کند ،نمی تواند فرآیند حقیقی تکامل داروینی را تشکیل دهد ،ولی
باوجود این می تواند ساختار و دینامیک خود را در طول زمان به طور فزاینده اصالح کند .اما ،ناتوانی سوخت و سازهای تک
افتاده برای ساختن جمعیتی از جهش یابنده ها ،آنها را بی نهایت نسبت به تغییرات ریزمحیطی که در آن سکنی دارند حساس می
سازد .بنابراین بعید است که هیچ یک از سوخت و سازهای حجره بندی نشده خاص بیش از چند ثانیه ،چند دقیقه ،چند ساعت،
چند روز و شاید چندهفته دوام داشته بوده باشند .از طرف دیگر ،سوخت و سازهای حجره بندی شده می توانستند جهش یابنده
هایی را بسازند که بر حسب توانایی تولید مثل و ادامه بقا گزینش می شوند .این کار به آنها اجازه می داد که با فرآیندهای
کالسیک داروینی تکامل یابند و دودمان های اطالعاتی با قابلیت وراثت نامحدود را بر پا کنند .بنابراین ،موجودات فرضی شبه–
زنده که در دشت های فاقد ژن جهان بدون ژن سکنی گزیده بودند ،احتماالً می توانستند درون دورنمای سازواری نمونه-
موجودات فاقد ژن تکامل یابند .می توان تصورکرد که ،سوخت و سازهای فاقد ژن نیز مانند موجودات ژنتیک رمزدار که فضای
زنجیره های دی.ان.ا را کاوش می کنند ،مجموعه ساختارهای ریاضی دیگری را که در باغ وحش فاقد ژن جای دارند ،کاوش
می کنند.
وقتی که داخل باغ وحش فاقد ژن می شویم ،قفسه ها مملو از کیت های فاقد ژن نمونه -موجودات بالقوۀ فاقد ژن
هستند .بیشتر این کیت ها نیز ،مانند کیت های فضای ژن ،به دست تاریخ لمس و باز نشده اند و خاک گرفته اند .اما کیت های
هایپرمارکت باغ وحش فاقد ژن ،فقط بخشی از کیت هایی هستند که درهایپرمارکت بزرگتر شبکه های مجتمعا ً خود کاتالیزور جای
دارند .این هایپرمارکت ،شامل مجموعۀ کامل همۀ سوخت و سازهای ممکن مجتمعا ً خود کاتالیزور است که اکثراً بی نظم و
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پرهرج و مرج هستند یا این که به سختی در دینامیک های ساده و تکراری ثابت مانده اند .طناب نجات های سیاه درون
هایپرمارکت ،شیاری از کیت های فاقد ژن را نشان میدهد که قادرند نمونه های اولیۀ حیات را بسازند و باغ وحش بدون ژن را
اشغال کنند .دریای وسیع سپیدی که آنها را جدا می کند شامل کیت هایی است که قادر به ساختن الگوهای دینامیک سازگار با
نمونه های اولیۀ حیات نیستند .باغ وحش فاقد ژن خود به زیر فضاهای متعددی تقسیم شده است ،چون ممکن است اجزاء

سازندۀ کیت های آن از یک یا چند فناوری شیمیایی متفاوت ساخته شده باشد .برای مثال یکی از این زیر فضا ها " باغ وحش
فاقد ژن مخصوص مولکولهای پپتید" است که شامل مجموعه کامل سوخت و سازهای پپتیدی است که قادر به ساخت

چیزهای شبه-جاندار هستند .دیگری "باغ وحش فاقد ژن مخصوص مولکولهای آر.ان.ا " است و همچنین یکی دیگر "باغ
وحش فاقد ژن مخصوص مولکولهای پپتید و آر.ان.ا " می باشد  .باغ وحش های دیگر نیز ممکن است شامل کیت هایی
باشند که از فناوریهای شیمیایی کامالً نا آشنا و غیر منتظره ساخته شده اند .چه کسی می توانست تصور کند که بعضی از این
فضاهای ریاضی ،اتصاالت و کانال ها ،یعنی درگاه هایی به دنیایی جدید دارند که سرانجام ،توسط جاده ای پرپیچ و خم درون
دسته ای از فضاهای ریاضی ،به پهنه های وسیع ترکیب شوندۀ فضای ژن که قابلیت بی اندازه ای برای پیچیدگی دارند منتهی
می شود.
این سوخت و سازهای مجتمعا ً خود کاتالیزور ،برای پایدارکردن حالت غیر متعادل خود به جریان ماده و انرژی نیاز
داشتند .ممکن است که در ابتدا ظرفیت اتالف ماده و انرژی را به روش های متعددی به دست آورده باشند .واکنش های شیمیایی
می توانند به دو دستۀ گرما زا 21یا گرمادهنده و گرما گیر
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تقسیم شوند .در سوخت و سازهای رمزدار معاصر ،انرژی اضافی

رها شده از واکنش های شیمیایی گرما زا می تواند توسط پیوندهای مولکولهای حامل انرژی ضبط شود .مهم ترین این مولکولها
آدنوسین تری فسفات (  )ATPنام دارد و انرژی را در پیوندهای فسفات خود ذخیره می کند .اگر برای انجام یک واکنش گرما
گیر انرژی الزم باشد ،پیوندهای فسفات  ATPمی تواند شکسته شود و انرژی آزاد کند .این گونه تزریق انرژی شیمیایی به
سیستم ،مشابه انرژی گرمایی ای است که الگوهای هندسی النه زنبوری در سیستم ریلی -بنارد را تولید می کند .اما ،این نوع
سیستم های پیچیدۀ حامل انرژی ،در خالل زمانی طوالنی تکامل یافته اند و بعید است که در دسترس نمونه های اولیۀ موجودات
بوده باشند .نتیجتا احتمال دارد که سوخت و سازهای مجتمعا ً خود کاتالیزور متعلق به نمونه -موجودات فاقد ژن از انواع ساده
تری از سیستم های ناقل انرژی استفاده کرده باشند ،یا این که واکنش های گرما زا و گرما گیر را در نوعی همکاری متقابالً
سازگار با هم همراه کرده باشند .اما ساده ترین راه برای دورکردن چنین سیستم هایی از حالت تعادل ،ادامه دادن به درون ریزی
مولکولهایی است که به بازتولید اجزای منفرد شبکه کمک می کنند .
اکنون که توصیف خود از نیازهای حداقل حیات را کامل کرده ایم ،به نظر منطقی می رسد که نتیجه بگیریم سوخت و
سازهای مجتمعا ً خود کاتالیزور حجره بندی شده و شاید حتی پیشینیان فاقد حجره بندی آنها دست کم شبه-جاندار بوده اند .گرچه
اینها عضو مجموعه وسیعی از سیستم هایی بودند که منطقا می توانند جاندار تعریف شوند ،ولی مشخصا ً به زیرمجموعه ای از
موجودات زنده که آنها را شبه –زنده نامیده ایم تعلق داشتند .می توان تصور کرد که این موجودات شبه-جاندار سازمانی بین
سیستم های غیرمتحرک تلف شونده ،مانند سیستم ریلی –بنارد ،و موجود زندۀ ژنتیک رمزدار -که شیمی آن تعالی می یابد-
دارند .گرچه بعید است که یکی از این نمونه های اولیۀ موجودات فاقد ژن فرضی توانسته باشد اپرای "عروسی فیگارو " را
نوشته باشد یا حتی ابتدایی ترین کارهایی را که توسط موجودات چند سلولی کنونی انجام می شود ،انجام دهد ،ولی نباید اجازه
دهیم که انتظارات ناشی از نا آشنایی ما با موجودات پیچیدۀ رمزدار ژنتیک معاصر ،درک و تعریف ما را از نمونه -موجودات
کهن که بر آنها تقدم داشتند تحت تاثیر قرار دهد .منطقی نیست که تقاضاهای یکسانی از موجوداتی داشته باشیم که نیاکانشان

Exothermic 11
Endothermic 11
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شاید حدود  8.1روز حیات داشته اند و موجوداتی دیگر که از حدود  8.1میلیارد سال تجربۀ تکاملی برنامه ریزی شدۀ اجزاء و
عناصر تنظیم کنندۀ خود سود می برند.
دراین مرحله جالب است که کوشش کنیم مرزی برای اندازه پیچیدگی قابل حصول توسط نمونه -موجودات فرضی فاقد
ژن ساکن فضای فاقد ژن ،بکشیم .گرچه فقدان جزئیات مانع از این می شود که تخمین های مشخص ک ٌمی بزنیم ،ولی می توانیم
بعضی از محدودیت های وسیعی را که احتماالً پیچیدگی آنها را محدود کرده است بررسی کنیم .شاید اساسی ترین این محدودیت
ها ماهیت دورنمای ریاضی ای است که این موجودات اجازه کاوش آن را داشته اند .برعکس دورنمای ریاضی نامحدود قابل
دسترسی برای موجودات رمزدار ژنتیک ،دورنماهای ریاضی در دسترس نمونه های اولیۀ موجودات ،محدود بودند .در حالی که
هر یک از اجزاء و عناصر تنظیم کنندۀ سوخت و ساز هوشمند رمزدار می تواند درتاریخ پردازش شود و طوری برنامه ریزی
شود که مجموعه غذای ثابت ورودی بتواند توسط برنامه های ترکیبی رمزدار به تعداد نامحدودی از مولکولهای دیگر ارسال
شود ،درسوخت و سازهای فاقد رمز ،مرزهای دورنمای عناصر قابل دسترسی ،به وضوح توسط طبیعت غذایی که در دسترس
آنهاست مشخص و معین می شود .نتیجتا ،این اجزاء خام و برنامه ریزی نشده ،فاقد هوش تکاملی اجزاء رمزدار و وسایلی که
توسط تاریخ برای هماهنگی آنها معین شده است ،می باشند.
در نتیجۀ مهاجرت و مشارکت بعدی گونه های جدید در سوخت و ساز ،گهگاه ممکن است تعداد اجزاء ممکن در این
شبکه ها تغییر کند ،ولی خود اجزاء ،توسط تاریخ پردازش و برنامه ریزی نمی شوند .بنابراین ،گرچه اجزاء جدیدی ممکن است
به سوخت و ساز بپیوندند یا از آن حذف شوند ولی ،خود اجزاء از نظر تاریخی خام و بی تجربه و بنابراین ثابت باقی می مانند.
این مانع ،توانایی محاسباتی کسب شده توسط نمونه -موجودات فاقد ژن را شدیدا محدود می کند .عالوه بر این ،بعید است که
اضافه کردن یا حذف هر حلقۀ خاص از سوخت و ساز ،اثری عمیق بر روی رفتاری که می تواند انتخاب کند ،داشته باشد .اندازۀ
حجره ای که سوخت و ساز را در خود جای داده ،تعداد حلقه های تازه را که می تواند به سوخت و ساز افزوده شوند و تولید
فنوتایپ های جدید را در جهش های آنالوگ محدود می کند .انتظار می رود که بسیاری از موانع دیگر نیز پیچیدگی موجودات
فاقد ژن را محدود کنند .از جملۀ این موانع یکی این واقعیت است که فقط به طرف یک یا چند جذب کنندۀ غیرقابل انعطاف کوچک
جذب می شوند ،دیگر این که احتماالً دقت تولید مثل آنها کم است ،و دیگر این که هیچ سازو کاری برای تنظیم دینامیک خود در
طول زمان ندارند .مقدار اطالعات موجود درهر یک از اجزاء این سوخت و سازها نیز باید بسیار کم بوده باشد .بنابراین،
موجودات فاقد ژن چگونه توانستند بر بحران اطالعاتی ای که هستی شان را تهدید می کرد ،غلبه کنند.
شاید قانع کننده ترین احتماالت این باشد که نمونه -موجودات حجره بندی شدۀ فاقد ژن ،به ماده دیجیتال آلوده شدند،
که بدواً مانند پیش -ژن ها عمل می کردند .همان طور که قبالً اظهار کرده ایم ،این مولکولهای دیجیتال درعین حال که مستقیما
اطالعات را به رمز در نمی آورند ،ولی احتماالً قادر بودند بر دینامیک سوخت و سازهای فاقد رمز ،یا بر طبیعت اجزاء جداگانۀ
آنها تاثیر بگذارند .پیش -ژن ها مانند اجداد نمونه -ژن ها هستند که آنها نیز مانند اولین مولکولهایی که قادر به استفاده
ازساختار قالبی دیجیتال برای رمزدار کردن سمبولیک اطالعات بیولوژیک بودند ،درذهن مجسم می شوند .این امر از به هم
پیوستن اطالعات به رمز در آمدۀ زنجیره های دیجیتال و دستگاههای بیوشیمیایی ای که در ساخت قالبی پلیمرها تخصص
داشتند ،حاصل شد .گرچه توانایی رمزگذاری نمونه– ژن ها ابتدایی بود ولی می توانست زمینه ای را برای تکامل نهایی آنها به
ژن های واقعی فراهم کند .برخالف پیچیدگی محدود نمونه -ژن ها و نمونه -کد های همراه آنها ،ژن ها از یک رمز ترکیب شوندۀ
پیچیده برای ساختن سوخت و ساز رمزدار مطابق فرمان های مشخص تاریخی استفاده می کنند .گرچه نمونه -ژن ها  ،حداقل در
ابتدا ،توسط نظم درونی فاقد ژن سیستمی که در کار اسیرکردنش بودند محدود شده بودند ،ولی ممکن بود سرانجام توانسته
باشند ساختار خود مونتاژ و دینامیک خود سازمانده سوخت و سازهای فاقد رمز را بازنویسی کنند و در بعضی موارد دوباره
روی آن بنویسند .عالوه بر این ،با جادادن مجموعه های آزمایش و تست شدۀ ژنها درون ژنوم ،مجموعه ای از اجزای متقابال ً
سازگار می توانست نگهداری شود.
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تازمانی که ژنها آنقدر پیچیده و قدرتمند شدند که بتوانند دستورات و طرحهای منحصر به فرد خود را بر سیستم های
خود -مونتاژ و خود -سازمانده دیکته و آنها را ممهور کنند ،ممکن است پیش -ژنها و نمونه -ژن ها برای بدام اندازی ،تنظیم،
تله گذاری و دستکاری نظم طبیعی فاقد ژن سوخت و سازهای فاقد برنامه و فاقد رمز فعالیت کرده باشند .این موجودات بدواً ،به
جای این که پیچیدگی تولید کنند ،آن را محدود و پاالیش می کردند؛ به آن فشار می آوردند و با تزریق مایۀ تلقیح دیجیتال آنرا
تنظیم می کردند؛ ساختار شبکه را مشخص نمی کردند ،ولی درعوض ویژگی های اجزائش را تغییرمی دادند ،درجه آزادی آن را
محدود می کردند و نتیجۀ فرآیندهای طبیعی خود سازمانده آن را تنظیم می کردند؛ مانند انگل از عمارات بزرگ فاقد سازماندهی
نمونه های اولیۀ جاندار آنالوگ بهره برداری می کردند و آنها را فرو می پاشاندند و مسیرهای قابل کاوش در فضاهای حالت
خود را محدود می کردند .مثال ،ممکن است پیش -ژن های دیجیتال فاقد رمز ،درست مثل زنجیره های تنظیم کنندۀ فاقد رمز
دی.ان.ا ژنوم های کنونی ،مانند دستگاههای محاسباتی آنالوگ که اطالعات را یکپارچه می کنند عمل کرده باشند ،و دینامیک
شبکه را تحت تاثیر قرار داده باشند .همچنین ممکن است بر روی تاخوردگی و پایداری اجزاء شبکه ،یا توانایی آنها برای
تشکیل مجتمع های مالتیمر از اولیگومر  28تاثیر گذاشته باشند.
ظهور نهایی ژن های واقعی وسوخت و ساز کامالً رمزدار ،حیات را درست وسط فضای نامحدود ریاضیات ترکیب
شونده قرار داد .ژنها ،با برقرار کردن یک کانال ارتباطی قابل اعتماد بین گذشته و حال و نتیجتا ً ظرفیتی برای وراثت نامحدود،
تونل زمانی فراهم کردند که اجازه می داد وجوهی از اطالعات گذشته انتقال یابند و به شکل قابل اطمینانی به اطالعات آینده
پیوند بخورند .اکنون اجزای منفرد دستگاههای بیوشیمیایی می توانستند در تاریخ پردازش شوند و توسط تکامل از طریق
انتخاب طبیعی داروینی برنامه ریزی شوند .وجوه اساسی ساختار و دینامیک سیستم می توانست به صورت سمبلیک درون
مجموعه هایی از دستورالعمل های مجرد دیجیتال که به طور سیستماتیک از یک مر کز فرماندهی مرکزی ترجمه و اجرا می
شدند ،ضبط شود.
قبل از ترک کامل باغ وحش فاقد ژن و موجودات بالقوۀ فاقد ژن درون آن ،به طور مختصر این سوال را مورد مالحظه
قرار خواهیم داد که اولین موجودات فاقد ژن حقیقتا از کجا می توانند سرچشمه گرفته باشند .چون هیچ مدرک تجربی مستقیمی
برای اثبات هیج یک از احتماالت وجود ندارد ،منطقی نیست که دقیقا ً روی یک فناوری در مقابل فناوری دیگر تمرکز کنیم .اما
کاری که می توانیم بکنیم این است که بعضی از کاندیداهایی را که می توانند بنیان مادی مورد قبول برای انواع فرآیندهایی که
خالصه کردیم فراهم کرده باشند ،مرور کنیم .بعد از ساختن فرضیه ،باید عقب بنشینیم و منتظر باشیم که آزمایش های مناسب
انجام شود تا نشان دهند که آیا هیچ یک از این فرضیات رگه ای از حقیقت دارند یا نه .
مبنای اتصال درسوخت و سازهای مجتمعا ً خود کاتالیزور ،تسریع متقابل است ،و نقطۀ اتصال و نقطۀ فعال آنزیم می
تواند توسط فناوریهای متعدد شیمیایی شامل آر.ان.ا ،پپتیدها ،پروتئین ها و مولکولهای تک کالفی دی.ان.ا تقلیدشود .بنابراین،
احتمال این که اولین سوخت و سازها از مخلوط پیچیده ای از فناوریهای متفاوت ساخته شده باشند منطقی به نظر می رسد .اما،
احتماالت دیگر این است که ،هر سوخت و ساز فقط از یک رده از مواد شیمیایی ساخته شده باشد ،یا این که حیات منشائی
دوگانه یا چندگانه داشته باشد ،که هریک از آنها فناوری متفاوتی را به کار برده باشند .اگر چنین بوده باشد ،دراین صورت
گیاهان و جانوران جهان فاقد ژن ممکن است شامل مخلوطی از نمونه -موجوداتی بوده باشند که بعضی از آنها منحصراً از
آر.ان.ا یا از پپتیدها ساخته شده بودند و نمونه-موجودات دیگری که سوخت و سازشان از رده های بسیار متفاوتی از مولکولها
ساخته شده بودند ،یا در حقیقت از ترکیبی از فناوریهای متفاوت ساخته شده بود.
این نکته ارزش تاکید دارد که اگر اولین سوخت و سازها واقعا از فناوری آر.ان.ا یا دی.ان.ا تک کالفی استفاده می
کردند ،دراین صورت قریب به یقین از این فناوریها به شیوه ای غیر ژنتیک استفاده می کرده اند .یعنی مانند ریبوزیم 2یا
 Multimeric 13و  Oligomericکم .چند پار )5*(.
Rybozyme 14
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حیات بدون ژن
دی.ان.ایزیم 2ها عمل کرده اند نه مانند قالب هایی برای خود -تکثیری ،رمزگذاری دیجیتال یا ترجمه اطالعات ژنتیک .مطابق
تعریف خالصه ای که قبالً از ژن ها ارائه دادیم ،این مولکولهای آر.ان.ا و دی.ان.ا ی تک کالفی ،بدون قابلیت رمزگذاری ابتدایی،
نمی توانسته اند ژن یا حتی نمونه -ژن نامیده شوند .درعوض ،همان طور که قبالً بیان کردیم منطقی تر است که آنها را پیش-
ژن بنامیم .این مسئله تصدیق می کند که ممکن است آنها نیاکان نمونه -ژنها و نیز خود ژن ها باشند ،ولی خود آنها درمرحله ای
نبوده اند که از فرآیندهای نمایش سمبلیک خاص ژن ها استفاده کنند .
هنگام تالش برای ساختن فرضیه ای منسجم برای تشریح منشأ موجودات زنده ،مهم است که بیاد داشته باشیم که
درحال بنا کردن قلعه های شنی بر روی مجموعه پاره پاره و غالبا ناقصی از تکه های غیر صریح مدارک تجربی و گمانه زنی
های تئوریک هستیم .شاید اصالً نباید گمانه زنی کنیم .اما ،ارزش گمانه زنی های قابل آزمایش در این است که ممکن است
زمینه ای برای یک برنامه کار آزمایشی فراهم کند .اکنون درنگ می کنیم تا این استدالل را مرور کنیم و بعد پیش برویم و شرح
مختصری برای تعدادی از فرضیه های جایگزین تنظیم کنیم.
به استثناء ویروس های آر.ان.ا ،هسته اطالعات حیات کنونی در ژنها ،اجزاء تنظیم کنندۀ ژنتیک و مجموعه های
ساخته شدۀ تاریخی ژنها (ژنوم ) که از دی.ان.ا ساخته شده اند ،به رمز درآمده است .دی.ان.ا ی دوکالفی و اجزاء کمکی که
برای عمل به مثابه مادۀ ژنتیک به آنها نیاز دارد ،قطعۀ بسیار پیچیده ای از دستگاه را تشکیل می دهند .نتیجتا بعید است که
دی.ان.ا ی دوکالفی ،اولین ماده ژنتیک بوده باشد .این مسئله بیان می کند که اولین موجودات زنده از فناوری ژنتیک ساده تری
استفاده می کردند ،ونیز این مطلب را بیان می کند که در تاریخ ،یک یا چند رویداد چیرگی ژنتیک رخ داده است .از این رو ممکن
است در دوره های طوالنی ،حیات متناوبا از یک فناوری قالبی به فناوری دیگری تغییر جهت داده باشد .اما ،سرانجام همه
موجودات زنده واقعا به جایی رسیدند که از پایگاه دادۀ دیجیتال دی.ان.ا برای بایگانی اطالعات اساسی خود استفاده کنند.
ازطرف دیگر ،اجزاء اصلی ساختمان موجودات معاصر از پروتئین ساخته شده اند .گرچه ممکن است که فناوری مادی
حیات با وجود تغییرات احتمالی در روش نمایش اطالعات ژنتیک ،بدون تغییر ادامه یافته باشد ،ولی ممکن است که رویدادهای"
چیرگی ژنتیک" با رویدادهای مربوط به چیرگی مادی نیز توام شده باشند .اگر این مسئله درست باشد در این صورت ،معلوم
نیست که اولین موجودات از پروتئین ها یا پپتیدها به عنوان اجزاء ساختمانی استفاده کرده باشند .بنابراین احتمال دارد که هم
وجوه اطالعاتی و هم مادی موجودات زنده دستخوش تغییرات فنی شده باشند .هر فرآیند چیرگی ژنتیک ،فرض می کند که قبل از
آن فناوری پیشین قالبی ابتدایی تری وجود داشته است .این موضوع این سوال را برمی انگیزد که چگونه اولین سیستم های
ژنتیک خود -تکثیر قالبی به وجود آمدند .درواقع چگونه اولین برنامۀ ژنتیک برنامه ریزی شد؟ و چگونه این سیستم های
وراثتی قادر بودند که فعل و انفعاال ت مشارکتی با پروتئین ها و پپتید ها تشکیل دهند و سرانجام به نقطه ای برسند که اطالعات
این مولکولها را به رمز دربیاورند ؟
مطالب زیر معقول به نظر می رسند .ممکن نیست که اولین موجود جاندار از ژن استفاده کرده باشد ،و احتمال دارد که
منشأ حیات مقدم بر شیمی مبتنی بر قالب و رمز گذاری باشد .سوخت و سازهای ابتدایی فاقد رمز اولین موجودات ،حقیقتا ممکن
است با خود -تکثیری خود به خود و خود -سازماندهی اجزائی که توانایی خود -تکثیری قالبی نداشتند ،تولید شده باشند .شبه
موجودات آنالوگ که قادر نبودند پلیمرهای اطالعاتی را جزء به جزء کپی کنند ،احتماالً ظرفیت بسیار محدودی برای وراثت
داشتند .عالوه براین ،چون قادر به رمزگذاری دیجیتال اطالعات اصلی خود نبودند ،فاقد سازوکارهایی برای تصحیح خطا هم
بودند .از این رو ،پیچیدگی آنها و توانایی شان برای پایداری و انتقال اطالعات خود در طول زمان شدیدا محدود بوده است.
باوجود این ،این شبه -موجودات فرضی ممکن است به روشی ابتدایی و ضعیف ،بسیاری از ویژگی هایی را که ما به موجودات
زنده ربط می دهیم نمایش داده باشند.

DNAzyme 15
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حیات بدون ژن
احتمال دارد سوخت و سازهای مجتمعا ً خود کاتالیزور اولین موجودات ،از پپتید ها ،آر.ان.ا ،ترکیبی از آر.ان.ا و پپیتد
ها ،یا ازفن آوری های شیمیایی دیگر ساخته شده باشد ،مانند پیرانوسیل آر.ان.ا ( ) p-RNAیا پپتید نوکلئیک اسید (  )PNAیا
پلیمرهای معدنی اطالعاتی که بسیار با اسید نوکلیئیک متفاوتند .اما ،تصور می شود که یک نمونه -موجود فرضی فاقد ژن که
مثالً از از آر.ان.ا ،ساخته شده ،اجزاء تنهای آر.ان.ا ی خود را به روشی غیر قالبی تکثیر می کند .مولکولهای آر.ان.ا باید قادر
به نوعی واکنش انعقادی خود کاتالیزور غیرقالبی باشند که توسط دیوید لی و رضا قدیری شرح داده شد .بنابراین ،یک فرآوردۀ
بزرگ آر.ان.ا می تواند با بهم بستن قسمت های کوچکتری که از آنها ترکیب شده است ،ساخت خود را تسریع کند.
حال اجازه بدهید که فرضیه ای را که " تقدم پپتید ها " نام می گذاریم بررسی کنیم .این فرضیه اظهار می دارد که
اولین نمونه –موجودات از شبکه های مجتمعا ً خود کاتالیزور پپتید ساخته شده بودند .اگر این طور باشد ،اولین موجودات ابتدایی
مبنی بر -پپتید ممکن است سرانجام توسط  )1( :مولکولهای غیر خود تکثیر آر.ان.ا )2( ،مولکولهای آر.ان.ا که خود را توسط
واکنش های انعقادی خود کاتالیزور تکثیر می کردند )8( ،مولکولهای خود-کاتالیزور خود -تکثیر آر.ان.ا که از سازو کار تکثیر
قالبی استفاده می کردند ،آلوده و انگلی شده باشند .ولی آیا مجموعه های تصادفی پپتید ها قادر بوده اند که اجزائی فراهم کنند که
پیچیدگی کافی برای تولید یک سوخت و ساز خود -مونتاژ را داشته باشد؟ آیا مولکول های آر.ان.ا ی خود تکثیر مبتنی برقالب
می توانسته اند بدون یک سوخت و ساز از پیش موجود ،ازنو بوجود آیند ،و اگر نمی توانسته اند ،چگونه سوخت و سازهای
پپتید به تشکیل اولین مولکول آر.ان.ا ی خود تکثیر مبتنی برقالب کمک کرده اند؟ عالوه بر این ،چگونه مشارکت مولکولهای
آر.ان.ا می تواند امتیاز برگزیده ای به سوخت و سازهای پپتید اعطا کرده باشد.
جیمزفریس

2

و لسلی اورگل نشان داده اند که پپتیدهایی با طول حداکثر  11آمینواسید می توانند به طور غیر

بیولوژیک روی سطوح معدنی ترکیب شوند .در پرتو این نتیجه ،منطقی است که گمانه بزنیم که در شرایط بهینه تر ،باید بتوانیم
حتی پپتیدهای طویل تر هم بسازیم .ولی آیا پپتیدهایی به این بزرگی می توانند روی هم تا شوند و نوعی ساختار پایدار که برای
تولید فعالیت های کاتالیزور الزمند بسازند؟ آلن دیویدسن و رابرت ساور 28نشان داده اند که بسیاری از اوقات ،در مجموعه های
ترکیبی تصادفی مصنوعی ،پپیتدهای تا خورده ای ظاهر می شوند که طولشان هشتاد تا صد آمینواسید است ،و عمدتا ً از سه
آمینواسید متفاوت ساخته شده اند .این تجربه نشان می دهد که چگونه حتی یک الفبای آمینواسید بی نهایت محدود می تواند
مخزن عظیمی از ساختارهای تاخورده را بسازد ،و نشان می دهد که تعداد قابل توجهی از زنجیره های تصادفی باید به شکل
ساختارهای منحصر به فرد تا بخورند .بنابراین ،پلی پپتیدهای ساختمانی درمیان زنجیره های تصادفی که پیچیدگی کمتری دارند
به شدت رایج هستند و نشان می دهند که تاخوردگی سریع زنجیره های پپتید طبیعی نتیجه بهینه سازی تکاملی گسترده نیست،
بلکه ویژگی ذاتی و نیرومند خود پپتیدهای آموزش ندیده است .این واقعیت که ساختمان های تا خورده می توانند با استفاده از
الفبای موجزی از آمینواسیدها ساخته شوند ،نشانگر این است که اصوالً مخازن ساختارهای پپتیدهای تاخورده می تواند به
طورغیر بیولوژیک از مجموعه حداقلی ازآمینواسیدهای موسس ساخته شده باشد .احتمال دارد که مجموعه های محدود متفاوتی
از آمینواسیدها ،تاخوردگی ها و ویژگی های فیزیکی -شیمیایی منحصر به فرد خود را تولید کنند .برای مثال ،پپتیدهایی که بیشتر
از ترکیبات تصادفی آمینواسیدهای گلوتامین ،لیوسین و آرگینین ساخته می شوند ،استثنائا ً در حرارت های باال پایدار هستند.
عالوه بر آن ،مری استراترز و باربارا ایمپریالی 23نشان داده اند که پپتیدهای کمتر از  80آمینو اسید قادرند که در ساختارهای
مجزا تا بخورند.کشف فعالیت لیگاز پپتید در پپتیدی که طولش فقط سی وسه آمینو اسید است توسط کی سورین

29

و رضا

قدیری ،نشان می دهد که این مجموعه ها که به طریق غیر بیولوژیک تولید شده اند ممکن است مخزن کافی از فعالیت های
کاتالیزور جهت تولید مجموعه مجتمعا ً خود کاتالیزور را فراهم آورده باشند.
James Ferris 16
 Alan Davidson 17و Robert Sauer
Mary Struthers and Barbara Imperiali 18
Kay Severine 19

صفحه  113از 161

حیات بدون ژن
قبال اظهار کرده ایم که آلودگی سوخت و ساز پپتیدهای خود -مونتاژ از پیش موجود ،توسط مولکولهای آر.ان.ا ای که
به طور غیربیولوژیک ساخته شده بودند و در آن مرحله نمی توانستند خود تکثیری قالبی داشته باشند،احتماال اولین گام به
سوی خود تکثیری قالبی بوده است .این پیش-ژن های آر.ان.ا ،گرچه در آغاز ،اطالعات سمبولیک را درون زنجیره های
دیجیتال خود به رمز در نمی آوردند ،ولی احتماالً قادر بوده اند فشار بیاورند و دینامیک های خود سازمانده خود به خود مربوط
به نمونه -موجودات فاقد ژن مبتنی -بر-پپتید را متوقف کنند .همچنین شاید توانسته باشند ویژگی های اجزاء شبکه را ،مثالً با
محافظت از تاخوردگی های آنها ،افزایش ثبات آنها ،یا تنظیم فعالیت های آنها ،اصالح کنند .کشف ریبوزیمی که قادر به تسریع
شکل گیری اتصاالت پپتید می باشد ،توسط بیلیانگ ژانگ  80و توماس کچ نشان می دهد که مولکول های آر.ان.ا ممکن است
به ساخت مجدد پپتیدها از مونومرهای پیشین کمک کرده باشند .اما ،ممکن است بعضی مواقع ،مولکولهای آر.ان.ا به سادگی
فعالیت های کاتالیزوری را به وجود آورده باشند که قبالً درون شبکه پپتید حضور نداشتند و به این ترتیب بعضی از حفره های
درون مخزن کاتالیزورها را پر کرده باشند .مجموعه پپتیدی که اندازه و پیچیدگی آمینواسیدهایش محدود باشد ،می تواند از این
طریق مخزن تاخوردگی ها و فعالیت های کاتالیزور آنها را که برای دستگاه آنالوگ قابل دسترسی است ،تکمیل کند .می دانیم که
مولکولهای آر.ان.ا را می توان به طریق غیر بیولوژیک ،مانند پپتیدها ،تا طول  11ریبونوکلئوتید روی سطوح معدنی ترکیب
کرد .ولی این مطلب فرض را بر این می گذارد که مونومرهای نوکلئوتید خودشان درآبگوشت پیش زیستی حضور داشته اند.
اما ،ازهمه مهم تر این که ،موجودات پپتیدی که آلودگی دیجیتال یافته بودند ممکن بود محیط پایداری برای تکامل
خود -تکثیری قالبی و رمزگذاری فراهم کرده باشند .بنابراین ممکن است بسترۀ نمونه -ژن ها و شاید نهایتا خود ژن ها را
تشکیل داده باشند .این نمونه -موجودات که از نظر اطالعاتی پیچیده تر بودند ،با سوخت و ساز کامالً دیجیتال و تکثیر قالبی و
کد ژنتیک ابتدایی ،نهایتا توانستند از برنامه های ژنتیک قدرتمند و مطلع تاریخی خود برای دوباره نویسی رفتار دینامیک سادۀ
سیستم های شیمیایی خود -سازمانده استفاده کنند ودستگاه پیچیده ای به وجود آورند که قادر به تصحیح خطا باشد و ظرفیت
وراثت نامحدود حیات معاصر را داشته باشد.سپس ،این امکان به وجود آمد که اجزاء منفرد سوخت و سازها و منطقی که رفتار
آنها را کنترل می کرد ،به جای استفاده از اجزاء خامی که فاقد تجربه تاریخی بودند ،در روند انتخاب طبیعی مداوما بهینه شوند و
سرانجام در داخل اولین ژنوم سرهم شود.اگر این اتفاق افتاده باشد ،در این صورت نقشه ابتدایی موجودات زنده و مقدمات
وراثت الزم برای فرآیندهای حیات ،بدون وساطت ژن ها برقرار شده است .وراثت این حیات ،گرچه ناقص و ابتدایی بود ،ولی به
هر حال وراثت بود .اما ،مولکولهای آر.ان.ا ای که اولین موجودات بدون ژن را انگلی کردند ،برای نمونه های اولیۀ حیات،

معبری به درون پهن دشت های بی انتهای دیجیتال " فضای زنجیره های آر.ان.ا " و پس از آن به " فضای زنجیره های
دی.ان.ا " و پیچیدگی و وراثت نامحدودی که آنها عرضه می کرد ،فراهم کردند.
بعید است که اولین مولکولهای آر.ان.ا ای که در نمونه –موجودات جای گرفتند ،قادر بوده باشند خود را به شکل
مکمل و یا خود -مکمل و به شکل قالبی تکثیر کنند .در حقیقت ،همه شواهد آزمایشگاهی تا امروز نشان می دهد که تکمیل یک
چرخه کامل تکثیر و شروع چرخه بعدی به صورت نامحدود ،به گروهی از فعالیت های کاتالیزور سازمان یافته و بنابراین به
حضور سوخت و سازهای از قبل موجود نیاز دارد .همان طور که مانفرد آیگن و پیتر شوستر اظهار کرده اند ،هر فرضیه ای که
شیمی ماقبل شیمی قالبی را از احتمال حیات ابتدایی محروم کند و منحصراً بر مبنای جفت شدگی مولکولهای آر.ان.ا ی خود-
تکثیر قالبی قرار گرفته باشد ،سرانجام باید در مورد این که اولین بار چگونه مولکولهای آر.ان.ا ی خود -تکثیر قالبی به وجود
آمدند ،توضیحاتی را ارائه دهد .بنابراین گرچه جفت شدگی فوق چرخه ای مولکولهای آر.ان.ا ممکن است در تولید ساختمان
های پیچیدۀ اطالعاتی در مراحل بعدی آغاز حیات مهم بوده باشد ،ولی این ساختمان ها به دلیل پیچیدگی ظاهری شان بعید است
که درست از همان آغاز حیات مهم بوده باشند .عالوه براین مشخص شده است که فوق چرخه ها درمعرض محدودیت ها و
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بالهای گوناگونی هستند ،مانند اتصال کوتاه ،فروپاشی و حساسیت به زنجیره های انگلی آر.ان.ا ،که ممکن است تکثیر سایر
مولکولهای فوق چرخه را جلو بیاندازد .
سناریوی دیگری نیز به همان اندازه مورد قبول است که "تقدم آر.ان.ا " نام دارد و بیان می کند که نمونه های اولیۀ
موجودات از شبکه های مجتمعا ً خود کاتالیزور آر.ان.ا ساخته شدند که در آن هیچ مولکول تنهای آر.ان.ا قادر نبود خود را به
شکل قالبی تکثیر کند  .تصور می شود که سوخت و سازهای آر.ان.ا توسط اجزاء پپتید خود -تکثیر خود-کاتالیزور آلوده شده
باشند .ممکن است برخی از این اجزاء پپتید مانند محافظین آر.ان.ا عمل کرده و به تاخوردن مولکولهای آر.ان.ا کمک کرده
باشند ،و به این ترتیب به آنها اجازه داده باشند که ساختمان ثانوی و ثالث خود را به وجود آورند .درغیاب پروتئین ها ،هم
مولکولهای ساده و هم پیچیدۀ آر.ان.ا غالبا بد تامی خورند یا این که اصالً تا نمی خورند .همچنین امکان دارد که مولکولهای
پپتید ،با فراهم کردن فعالیت های کاتالیزوری که در مخزن ریبوزیم های کاتالیزور حضور نداشتند ،ولی برای برقراری یک
چرخۀ کامل تکثیر الزم بودند ،به تکامل فرآیند خود-تکثیری قالبی کمک کرده باشند .آنها همچنین ممکن است با پایدار کردن
اشکال تک کالفی مولکولهای آر.ان.ا و بنابراین کمک به کالف مکمل یا خود –مکمل جدیداً ساخته شده ،برای جدا شدن از
قالب خود ،به مکانیک چرخه تکثیر مساعدت کرده باشند .همچنین شرایطی را می توان تصور کرد که در آن ،شبه-موجودی که
کامالً از آر.ان.ا ساخته شده ،قادر باشد با موجود دیگری که منحصرا از پپتیدها ساخته شده است درآمیزد .درپی چنین رویدادی،
دو موجود اصوالً مجزا می توانند از نظر همزیستی درهم تابیده باقی مانده باشند.
اینک توصیف خود از منشأ حیات و وراثت را کامل کرده ایم .و زمانی که فراموشی آنالوگ دنیای فاقد ژن را ترک می
کنیم ،یعنی دنیایی از شبه -موجودات و شیمی ماقبل -قالب ،که به سختی لیاقت تاریخچه و وراثت را داشت ،برای لحظه ای درنگ
می کنیم ،تا پوچی و بیهودگی ظاهری این چرخه های مکرر آفرینش و ا نهدام را تماشا کنیم؛ یعنی نظارۀ حیاتی که از اصلی
ترین دستگاه خود محروم است ،و نمی تواند توسط پیشینه اش هدایت شود و به راحتی توسط زمان حال نقش می خورد.
جهانی که درآن ،چرخ دنده های تکامل به سختی قادر بودند چرخهای وجود را به گردش در آورند ،واطالعات درآن مانند بارانی
که به زمین فرو می رود ،ناپدید می شدند .ولی درعین حال دنیایی آماده برای این که با انفجار و نوزایی اطالعاتی شکافته شود.
دنیایی که توسط اشباح گذشتۀ کهن ما اشغال شده بود؛ یعنی نیاکان احتمالی بی شکلی که مدتهاست فراموش کرده ایم .زمانی که
قائم روی این خاک سفت می ایستیم ،فریادهای آنها بلند تر و منسجم تر به گوش می رسد .ببر بی قرار در قفسه گام برمی دارد،
و زرافه های غیر ممکن با نوارهای پهن سیاه و موهای کرک شدۀ براق ،به آرامی در دشت های این آتالنتیس
چرند ،درحالی که جیغ میمون ها ،پرندگان و هواپیماها ،فضای سابقا خاموش را پر می کنند.

 31جزیره اى که می گویند سابقا در مغرب جبل الطارق وجود داشته و در اثر زلزله بدریا فرورفته است.
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توضیحات فصل دوازدهم

 -1غاز کانادایی Canada goose
غازی است با پشت قهوه ای رنگ و سینه ای کمرنگ با سر و گردنی سیاه و گونه های سفید .زیر گونه های آن در
اندازه متفاوتند یعنی بین  1٫4کیلو تا  8کیلو که مربوط می شود به غاز کانادایی غول پیکر که عرض بالهایش تا  1متر
می رسد.
 -2آپتامر Aptamer
آپتامر ها مولکول های اولیگو نوکلئیک اسید یا پپتید هستند که به مولکول هدف ویژه ای متصل می شوند.آنها معموالً
ساخته می شوند با انتخاب از مخزن تصادفی از زنجیره های بزرگ ،ولی آپتامر های طبیعی همچنین در ریبوسویچ ها
یافت می شوند.آپتامر ها می توانند هم برای تحقیقات اولیه مورد استفاده قرار گیرند و هم برای اهداف کلینیکی مانند
داروهای ماکرو مولکولی.آپتامر ها می توانند با ریبوزیم ترکیب شوند تا سلول خود را در حضور مولکول هدف
بشکافند.این مولکول های ترکیبی کاربردهای تحقیقاتی ،صنعتی و کلینیکی دیگر نیز دارند.
 -3ارتقاء دهنده

Promoter

در شیمی به معنای ماده ای است که به یک کاتالیزورجامد افزوده می شود تا کارآیی آن را در یک واکنش شیمیایی
بهبود بخشد .این ماده به خودی خود هیچ اثر کاتالیزوری ندارد.بعضی از ارتقاء دهنده ها با اجزاء فعال کاتالیزورها
برهم کنش می کنند و به این ترتیب تاثیرات شمیایی آنها را بر روی ماده کاتالیز شده اصالح می کنند.

 -4سازواری –سازواری Fitness
در بحث انتخاب طبیعی ،مفهوم سازواری از اهمیت ویژهای بر خوردار است .همانگونه که در عبارت معروف «بقای
اصلح» ذکر شده ،افرادی که آمادگی و سازواری بیشتری دارند بالقوه توان باالتری برای ادامه حیات خواهند داشت .با
این حال همانند تعریف انتخاب طبیعی ،سازواری میتواند تفاوت برداشت وسیعی داشته باشد به طوری که ریچارد
داوکینز در کتابهای اخیر خود از بکار بردن این واژه به کلی پرهیز کردهاست( .او در کتاب فنوتیپ گسترش یافته،
فصلی را به بحث پیرامون مواردی که این واژه برای تشریح آن موارد بکار رفته اختصاص دادهاست) .در نظریه مدرن
تکامل ،سازواری بر اساس طول حیات موجود زنده تعریف نمیشود بلکه با توفیق آن ارگانیسم در تولید مثل سنجیده
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میگردد .اگر ارگانیسمی به مدت نیمی از عمر دیگر اعضای گونه خود زندگی کند ولی در همان زمان دوبرابر دیگران
فرزندانی که توان رسیدن به بزرگسالی را داشته باشند تولید کند ،ژنهای وی در جمعیت بالغ نسل بعدی شایعتر خواهند
شد .اگر چه انتخاب طبیعی روی افراد اثر میکند ،نقش شانس سبب میشود که سازواری تاثیری بصورت میانگین روی
افراد جمعیت داشته باشد .سازواری یک ژنوتیپ ،مربوط به میانگین اثری است که آن ژنوتیپ روی کلیه افرادی که آن
ژنوتیپ را دارند میگذارد .ژنوتیپی که سازواری بسیار پایینی دارد سبب میشود که افرادی که حامل آن صفت هستند
تعداد فرزندان کمتری داشته باشند یا به طور کلی فاقد فرزند باشند .مثال آن اختالالت ژنتیکی در انسان همچون فیبروز
سیستیک است .از آن روی که سازواری یک صفت ،اثری میانگین است ،ممکن است که یک جهش (موتاسیون) مفید در
یک فرد ،در صورتی که آن ارگانیسم به هر دلیل دیگری به بزرگسالی نرسد ،از بین برود .سازواری همچنین بستگی
شدیدی به محیط زندگی دارد .کم خونی داسی شکل ممکن است در جمعیت انسانی در حالت عادی یک ناسازواری
محسوب شود ولی چون صفت داسیشکل ،تا حدی شخص را در مقابل ابتال به ماالریا مصون میکند ،در جمعیتهای
انسانی با آلودگی باالی ماالریا ،این صفت یک سازواری محسوب میگردد.
 -1اولیگومر
اولیگومر ،چندپار ،پلیمري است که تعداد منومرهاي آن در یک زنجیر کم باشد و بنابراین وزن مولکولي کمي دارد .به
عبارت دقیق تر به ترکیباتي اولیگومر گفته مي شود که جرم مولکولي آنها بیش از  511و کمتر از  5111باشد.
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13
آینده حیات

اینک بازهم فریادها بلند ترمی شوند و زندانی های کچ و معوج ریاضی در جستجوی رستگاری هستند .و تو برای من
مانند ایلعاذر 1هستی .ما دراین صحرا رها شدیم تا با سرابی فریفته شویم .و مسحور این صدا شده ایم ،صدایی محزون و سنگین
چون ناقوس .اما ملوانان پرتغالی با دیدن فلز زشت بی ارزش در دستان ما به ما می خندند .شاید بتوان گفت این هم نوع عجیبی
از عدالت است .و من به خاطر می آورم که که درحال تماشای ضربات چکش بر روی تارهای مرتعش ،زیر پیانو به آرامی دراز
کشیده بودم  .چنگی که از در رد نمی شد و بعد به خواب رفتن روی کاناپه .
گستره بال تو را حدود  1تا  8پا برآورد می کنم .اما اعتراف می کنم که فقط دارم حدس می زنم .بالهای تو که مثل تکه
ای کرباس کشیده شده شبیه طوطی یا پنگوئن است .اگر فقط یک لحظه وقت می گذاشتیم تشخیص می دادیم که موضوع اصلی
همین بوده .نخل های بی انتها که برسر زنانی که انبه می آوردند سایه می انداختند .نخل لرزان کامالً نسبت به فقدان ما بی
تفاوت است .ودرخت تیموتی همیشه صبور ،تو االن کجایی؟ آیا پل هرگز ساخته شد؟ و از دختر کرجی بان چه خبر ؟ اژدهایان
باالخره ظاهر شدند ،ولی بسیار دیر بود .ما در جزیره زندانی شده بودیم.
عصارۀ دودمان های از هم گسیخته مانند کلماتی به نظر می رسند که نمی توان به زبان آورد .شاید ما جایی برای این
منطق عجیب نداشته باشیم .و چقدر مطمئن بودیم که چیزها هیچوقت تغییرنخواهند کرد .گل استکانی های داخل بیشه ،نگاه
زودگذر آهو .ولی ما هرگز به اندازه حشرات یا مانند یک لوالی کوچک ناچیز نخواهیم شد .یادت باشد که میوه های بزرگ نباید
روی شاخه های نازک درختان بلند رشد کنند .این طور که می گویند تو آرام و باعظمت بودی و سیه چرده .رنگت ممکن است
خاکستری بوده باشد و درمقابل دشمنت ،یعنی خوک وحشی ،کامال ً بدون دفاع بوده باشی .روستایی های غیر بومی ناباورانه
نگاه می کردند و شادمان بودند .چون سفر طوالنی بود و آنها نیاز زیادی به خوراکی داشتند .پلیکان های بد ترکیب با منقارهای
نارنجی شان دنبال ماهی نقره ای می گردند ،که متقاعد شده اند گهگاهی می تواند پرواز کند .و ما دست در دست قدم می زنیم،
اقیانوس و دریایی که نمک می افشاند ،همراه با خاطرۀ راه رفتن پابرهنه روی سنگهای داغ و تافتۀ سنگفرش ،ردیف المپ های
رنگی ،بستنی چوبی و بادام زمینی های پوست کندۀ کنار ساحل .عنتر آفریقایی 2که از مقابل لنز دوربین فرار کرد و بوی آفتاب
روی صندلی های ماشین .بازی با حیوانات پالستیکی که یک جوری پشت نرده های سبز نگهداشته شده اند و میلک شیک های
وانیلی که با نی های کاغذی سفید و قرمز می نوشیدیم.
ماشین مسابقه قرمز براق و درخشان است .و اکنون ما با راههای باریک روستایی مصادف می شویم .کروکی ماشین
را پایین کشیده ایم و به طور طبیعی به زمین متصلیم .هرتکانی ،حتی حرکت اسب های کنار بزرگراه ،تشدید می شود .و ما زیر
طاق ها مشغول گفتگو هستیم .من هنوز گفتگویمان در مورد قفس ها را به یاد دارم .و صندوقچه ،هنوز در حالی که محمولۀ
مختلطش را به صدای نی صوفی بیرون می ریزد ،دارد خالی می شود .شمن 8ها به خواسته خود رسیده اند و خأل ،یعنی جایی

1

 Lazarusمردی بود که عیسی مسیح زنده کرد ،گدای مریضی که در یکی از تمثیل های عهد جدید از او نام برده شده.

.)1*( .Cape baboon 1
 3جادوگر قبیله Shaman
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که تصور می کردیم همه چیز در آن باشد ،مانند چرخ کاترین در تاریکی می چرخد .تند تر و تند تر می رویم .تابلو های راهنما
مدت هاست که ناپدید شده اند .بازهم تند تر ،و وقتی که به عقب نگاه می کنیم فضای ژن را جایی دورتر در فاصله زیاد می بینیم.
و عروسک های چرخان و فنرهای غول آسا مانند سکه های طالی شستۀ دزدان دریایی ،روی ساحل  ،برای جلب توجه ما با
یکدیگر رقابت می کنند .نور خورشید می درخشد و طولی نمی کشد که خود را در چشم اندازی جدید و نا آشنا می یابیم .برفراز
جادۀ یخ زده ای که از میان روستاهای آلپ به طور هراس انگیزی مارپیچ وار دور می زند ،کوه های بلورین به آسمان
سرکشیده اند .و طرحهای پرپیچ و شکنی سفر ما را به تونل های بی انتهایی که هیچوقت نمی توانیم از آنها فرار کنیم هدایت می
کنند.می دانید که ،خاطرات ما از معادن طال زیاد دور نیستند .این خاطرات مانند ضربه تبری که به صورت وارد آید ،درهر لحظه
لمسمان می کنند .ولی من هنوز مشغول بازی در حوضچه های سنگی هستم .و در رویایم می بینم که مردم دهکده را ترک می
کنند .و رداهای رنگی خود را با کتان عوض می کنند .و زبان های گم شده آرام به آهنگ سست نیاکان خود می رقصند و درون
تیرگی محو می شوند.
پیش به سوی دریای مغاک ها .موجودات دارند بی قرار می شوند .و ما دیگر بار زمانی طوالنی سقوط می کنیم .این
بار مقصد ما مکانی است آنقدر ترسناک ،که حضور ما مطلقا ً در اینجا منع شده است .جایی که باید در سکوت از اطالعات چشم
پوشی کرد .مکانی عاری از قهرمانان .در این نقشۀ جهان نما کشورها را تشخیص نمی دهم ،برای این که این قاره ها هیج
کرانی ندارند .خداحافظی های مان را کرده ایم ،و مانند کاشفین قرن هجده که به خطه های جدید و ناشناخته برخورد می کردند،
با دلهره به این مکان تاریک نزدیک می شویم .تیغۀ سکان ما خط زیبایی در این دریای ممنوع می اندازد .و حتی زمانی که
شهرهای سنگی را ترک می کنیم ،چشم های مطلقا ً بستۀ ما قادر نیستند که منظرۀ جانور عجیب را از ذهن بیرون کند .چون این
فلک پر از چیزهای ناشناخته است .در حقیقت ،ما نمی توانیم آنها را لمس کنیم .ولی به هرحال به سوی آن پیش می رویم ،یعنی
افق دنیای جدید شما.
اکنون وارد دریای اسرار شده ایم و آگاهیم که نژاد ما توسط چیزی بسیار توانمند تراز جاذبه کشیده می شود .ماٌده به
خودی خود ،فضا را دچار انحنا می کند ،که به نظر می رسد این انحنا تا بی نهایت گسترش می یابد .به آرامی روی این سطح
فرود می آییم و می فهمیم که چسبنده است و بویی از خود ساطع می کند که یاد آور شیرین بیان است .کنجکاوی ما به حدی است
که وادارمان می کند این سطح را با پای پیاده بپیماییم .و زمانی که ابعادمان تغییر می کند ،و می فهمیم که بر روی آرواره حشره
در حال حرکت بوده ایم ،دهشت واقعی به ما یورش می آورد .ولی این زیبای خفته هرگز نباید از خواب بیدار شود .چون به
داستان پری ها تعلق دارد که نمی تواند نوشته شود و هیچوقت هم تحقق نخواهد یافت .درواقع ما تولد تو را به چالش می طلبیم.
تونل هایی که در عمق زمین فرو می روند ،اکنون برداشتی کلی از سایر موجودات ارائه می دهند .و مانند بازدید
کنندگان برج ،زنی را با  8بازو ،و نیز کویسمچرونچیون را مشاهده می کنیم .با انزجار سرم را بر می گردانم ،کاش اینجا نمی
بودم .فاگایاگ و پومپریون زیبا و با وقار .ولی ما نمی توانیم به تو کمک کنیم .تو باید در زندان خودت باقی بمانی .و چیزهای
دیگری هم هستند ،خیلی چیزها .به سختی فضایی برای جای دادن آنها وجود دارد.
عروسک ها زنده هستند و اکنون دارند جعبه هایشان را ترک می کنند .پلنگ بدون خال و کرگدن  1شاخ .ما دست
دردست یکدیگر راه می رویم .هنگام سقوط جانورها از آسمانهای متالطم ،قفس ها را باز می کنیم .اردک وحشی بالهای پنبه ای
اش را به هم می زند و تقریبا به طور نامحسوسی معلق می ماند .و پانچ و جودی 8بی نتیجه با علی ورجه  ،که ظاهراً از این که
به بازیش نگرفته اند کامالً عصبانی است ،در هم می آمیزند .و همین طور که سوسک ها روی دامنۀ تپه صف بسته و قوانین

 4چرخ فلک –نوعی چرخ شکنجه در قرون وسطی
Quismachrunchion 5
Fagayag and pomerion 6
 Punch and Judy 7دو شخصیت از قصه های جن و پری ،آقای پانچ و زنش جودی
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نبرد مرگبار خود را تعریف و سپس دوره می کنند ،بیرق هایشان را به اهتزار در می آورند .صف آرایی سوسک های دیوانه
برای کژدمی که از قید جسم آزاد است ،مهم نیست .3در حقیقت شکلی شبیه این را سراغ نداریم.
و تو همۀ این ها را با آغوش باز پذیرا می شوی .کاوبوی به سرخپوست سالم می کند .ما با هم ،سوار بر زین فردا،
اتر را می بوسیم .ولی ما جایی برای این نیرنگ جادویی ،برای این حیله ها و تردستی ها نداریم .من هیچ عالقه ای ندارم که به
درون میکروسکوپ تو بیافتم .تو می توانی قطعات دستگاه های بیگانۀ خود را نگاه داری .و من احساس می کنم که تو داری ما
را با آهنرباهایی پنهان به مکانی می کشی که ما همه خوب می شناسیم ولی هرگز نخواهیم دید .و اکنون تو اعضای بدن من
هستی ،وزمانی که باز می گردیم ،صداهای اطرافمان غریب و نامفهوم است .ولی من می ترسم که نتوانم این زبان را تشخیص
دهم .و زمانی که بالهای غول آسا تهدید آمیز به هم می خورند ،آسمان می غرد .صیادی که " آینده" نام دارد .
وراثت نامحدود موتوری است که فرآیندهای طبیعی حیات را قادر به کاوش شبکه های پیچیدۀ به هم پیوسته و چند
بعدی ریاضی ای می سازد که طرحهای حیات را آشکار می کنند .نیروهای هدایت کننده عبارتند از تکامل از طریق انتخاب
طبیعی ،رویدادهای تاریخی و محدودیت های عمیقا ً ریشه داری که مرزهای احتماالت را معین می کنند .هریک از فضاها ویژگی،
محدودیت و نقشۀ اتصاالت داخلی خاص خود را دارد .وراثت اولیۀ محدود دنیای فاقد ژن ،مانند شنل شعبده بازی بود که کلید
گشودن دروازۀ این سطوح ریاضی الیتناهی را تحویل داد .هر فضای مجزا ،آبستن کرم چاله هایی است که به فضاهای متعدد
ریاضی دیگر منتهی می شوند و آنها را به هم پیوند می زنند .این تونل های نامرئی ریاضی ،به موجودات زنده اجازه می دهد
قلمروهای جدیدی از احتماالت را کاوش کنند و راههای جدیدی را برای احتراز از موانعی که دنیای مادی بی وقفه در مقابل
زندگی اختراع می کند ،جستجو کنند.
تاریخ حاکی از این است که همۀ اشکال شناخته شدۀ حیات سطح حداقلی از پیچیدگی را دارند ،و گرچه هیچ محرک
درونی برای انجام این کار وجود ندارد ،ولی بعضی از دودمان ها میل دارند که پیچیدگی خود را از حداقل نیازهای ضروری برای
وراثت نامحدود فراتر ببرند .ازطرف دیگر ،بعضی از مخلوقات ،مانند باکتری ،سطح نسبتا ثابتی از پیچیدگی را برای بیش از سه
میلیارد سال حفظ کرده اند .اما ،نباید فقدان پیچیدگی ریختی را با پیچیدگی اطالعاتی اجزاء برنامه ریزی شدۀ تاریخی رمزدار و
مجزا و عناصر محاسباتی تنظیم کنندۀ فاقد رمز ژنوم این موجودات ،اشتباه بگیریم .درحالی که بعضی از موجودات زنده ،بدون
افزودن پیچیدگی اولیۀ آناتومیک خود پایدار مانده اند ،چرا بقیه موجودات پیچیدگی اطالعاتی خود را به نحوی چشمگیر افزوده
اند ؟
مشخصۀ زندگی عدم قطعیت است .زندگی یعنی توانایی پیش بینی و عقالنی کردن آرزوهای آیندۀ نامعلومی که به
موجودات زنده اجازه می دهد ساختارهای اطالعاتی خود را در طول نسل های متوالی تداوم بخشند .از این منظر ،موجودات زنده
دستگاه هایی هستند برای نمایش اطالعات محیطی که در آن عمل می کنند .درحقیقت آنها نوعی ماشین زمان ناقص هستند که
گرچه از بازسازی و بازدید رویدادهای خاص ناتوانند ،ولی با این حال می توانند به عمق گذشته بروند و بعضی از چهره های آن
را بازیابی کند.
ممکن است چنین به نظر برسد که هر زیستگاه خاص به مناطقی تقسیم شده که باندهای فرکانس متفاوتی برای جریان
اطالعات دارند .در باندهای فرکانس پایین ،ظواهر محیط آهسته تغییر می کنند و اطالعاتی که در واحد زمان در فضا جریان می
یابد ،قابل چشم پوشی است .اما ،درباندهای با فرکانس باال ،جریان اطالعات هم پیچیده تراست و هم غیرعادی .آمدن و رفتن
عصر یخبندان مثالی از تغییر فرکانس بی نهایت کوچک است .باند فرکانس کم تا متوسط ،می تواند شامل تغییرات فصلی و
توانایی پاسخ به آنها باشد  :نمونۀ آن ،مهاجرت پرندگان و خواب زمستانی خارپشت هاست .ازطرف دیگر ،باند فرکانس باالتر
ممکن است مواردی مانند نوسان در قابلیت دسترسی به مواد غذایی ،مواد سمی محیطی و انگل ها ،دماهای افراطی ،و  PHو
چرخۀ روز/شب را در برگیرد .فرکانس بازهم باالتری ممکن است توانایی جلوگیری از افتادن سیب از درخت باشد ،یا گرفتن
 8داستانی از کتابی دنباله دار از مارک شلدون به نام Gottlehrling Goblet
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پشه (اگر قورباغه باشید ) ،فرار از آرواره های یک شیر گرسنه (اگر گوزن باشید ) ،معلق ماندن در هوا در شب (اگر یک
خفاش باشید ) ،یا امتحان آشنایی با خیابان های لندن باشد (اگر یک راننده تاکسی باشید ).
جریان اطالعات درون هر محیط خاص توسط موجودات ساکن در آن و عوامل فیزیکی -شیمیایی به وجود می آید .هر
چه موجودی پیچیده تر باشد ،فرکانس جریان تولید اطالعات در آن بیشتر است .چالش رو در روی موجودات زنده این است که
از فرصت های جدیدی که در محیط های کاوش نشده یا باندهای فرکانس متفاوت درون همان ریزمحیط ظاهر می شوند بهره
برداری کنند ،و تغییرات ذاتی باند فرکانسی را که اشغال کرده اند دنبال کنند،یعنی تغییراتی که مستقیما بر قابلیت بقاء آنها تاثیر
می گذارد .این موضوع نیز به نوبه خود مستلزم تولید مجموعه ای تودرتو و سلسه مراتبی از روش های کسب اطالعات ،نمایش
و تداوم آنهاست که هر یک از آنها به تغییراتی که در سطح مناسب رخ می دهد حساس هستند و خود را با آن تنظیم می کنند.
اصل وراثت به موجودات زنده اجازه می دهد که با ساختن پایگاه داده ای از اطالعات تاریخی به دست آمده ،از تجربه
اجدادشان سود ببرند .آنها می توانند بعداً از این پایگاه داده برای ساخت دستگاه های محاسباتی بیولوژیک استفاده کنند که این
دستگاه ها می توانند پیشدستی کنند و پاسخ های مناسبی برای انواع تغییراتی که احتمال دارد درون فضای زندگی یا " طاقچه
اطالعاتی "مسکونی آنها رخ بدهد ،را فراهم کنند .این اصل همچنین تبارهایی از مخلوقات را قادر می سازد که تغییرات جدیدی
را که با آن مواجه می شوند به رمز در آورند ،و جنبه هایی از این اطالعات را برای روزآمد کردن تصویر خود از دنیای خارج
به کار برند .به این طریق ،موجودات زنده وجوهی از محیط را که به بقاء دائم آنها مربوط است منعکس می کنند .بنابراین اصوالً
باید بتوان جنبه هایی از محیطی را که موجود زنده با آزمایش ساختارهای اطالعاتی آن ،در آن تکامل یافته است ،استنتاج کرد.
اگر بین نمونه های متفاوت موجودات زنده ،برسر فضا و منابع محدود رقابت وجود داشته باشد ،آنهایی که نمادسازی ژنتیک
شان اجازه ساختن تصویر دقیق تری از جهان خارج می دهد ،بیشتراز آنهایی که تصویر ناشیانه تری دارند احتمال دارد که زنده
بمانند.
دردنیای منظم و خود کار و عاری از تغییرات ،موجودات زنده فقط با نمایش ابتدایی بافت علی محیط خود قادر به ادامه
بقا خواهند بود .عالوه بر این ،نیاز به سازوکاری برای به روز درآوردن تصویر خود از دنیای خارج نخواهند داشت ،چون
جریان اطالعاتی وجود نخواهد داشت که بخواهند آن را ردیابی کنند .ولی دردنیای واقعی ،چشم انداز محیطی که مخلوقات در آن
ساکنند ،در اثر جریان اطالعاتی که سطح آنها را تراش می دهد ،به طور ثابت در حال پیچش ،کشش و خمش است.هرچه جریان
اطالعاتی که در معرض آن قرار می گیرند بیشتر باشد ،تغییر شکل چشم انداز شدیدتر می شود و ادامه زندگی در آن دشوارتر می
شود .اما تصویرمناسب ،به موجود زنده اجازه می دهد طبیعت کلی این تغییر شکل ها را پیش بینی کند ،و تغییرات بایسته را
دنبال کند و به طور مناسبی به آن پاسخ دهد.
9

می توان فرض کرد که باندهای فرکانس متفاوت جریان اطالعات ،طاقچه های محیط را به زیرطاقچه های متعددی
تقسیم می کنند .گونه های متفاوت ،با اشغال باندهای فرکانس متفاوت که از نظر فضایی برهم پوشانی دارند ،قادرند بدون این که
مجبور باشند مستقیما با یکدیگر برسر فضا و منابع قابل دسترسی رقابت کنند ،محیط عمومی یکسانی را اشغال کنند .این
موقعیت تقریبا شبیه روشی است که کنترل کننده های ترافیک هوایی ،با اختصاص مسیرهای پرواز در ارتفاع های متفاوت به
هواپیماهای متفاوت ،به آنها اجازه می دهند که همزمان روی ناحیه مشترکی از فضا پرواز کنند ،بدون این که برخوردی صورت
گیرد .درحالی که هواپیماهایی با فناوری پایین با موفقیت درارتفاع پایین پرواز می کنند ،به طرحهای مهندسی هوانوردی و
سازوکارهای پیچیده تری برای به کار انداختن دستگاهها در ارتفاعات باالتر نیاز است .اولین موجود فاقد ژن ،که ظرفیت بی
نهایت محدودی برای وراثت داشته ،طاقچه هایی را اشغال کرده است که حداقل اطالعات درآنها جریان داشته .هر رویداد تصادفی
که به فرد اجازه می داد تصویرش را پیچیده تر کند ،باید ظرفیت آن را برای کاوش محیط هایی که ازنظر اطالعاتی پیچیده تر
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بودند ،می افزود .اما زندگی فقط با تکامل نمادسازی دیجیتال ژنتیک و وراثت نامحدود آن ،می توانست تا ابد در مقابل جریان
مداوم و غیر یکنواخت اطالعات ادامه پیدا کند.
ممکن است فکر کنیم که طاقچه ها از پایین به باال توسط طاقچه های دیگری پرشده اند و فرکانس های کم ،پایین
ترین جا را اشغال کرده اند .وقتی که همه فضای قابل دسترسی درون شیارهای مربوط به فرکانس پایین با اجداد سادۀ موجودات
تک سلولی معاصر پرشده باشد ،هر تغییری که منجر به ساخت دستگاه نمایش دهنده ای بشود که قادر به ردیابی فرکانس های
باالتر و یا تغییرات کیفی متفاوت باشد ،به موجوداتی که جهش می یابند امتیاز رقابت خواهد بخشید .جهش یابنده ها ،به جای این
که خود را به کاوش طاقچه های شلوغ فرکانس های پایین و حیات زنده در خط کم سرعت محدود کنند ،می توانند از منابع جدید
وفرصت های استفاده نشده ای که در سراسر دشت های خالی طاقچه های فرکانس های باال پراکنده اند بهره برداری کنند.
پیچیدگی حداقلی که برای پایداری موجودات تک سلولی مانند باکتری الزم است ،ممکن است با پیچیدگی عمیق موجودات چند
سلولی درتناقض باشد و ظاهراً این واقعیت را منعکس می کند که موجودات فقط به اندازه ای که نیاز داشته اند پیچیده شده اند.
عدم تقارن اطالعاتی بین یک پالنکتون 10و یک خارپشت و درحقیقت بین همۀ موجودات تک سلولی ساده و موجودات چند
سلولی پیچیده تر ،را می توان منطقا ً به همین روش توجیه کرد.
نتیجتا ،احتمال دارد باکتری سطح نسبتا ً ثابتی از پیچیدگی آناتومی را برای مدت حدود  8.1میلیارد سال حفظ کرده
باشد ،فقط به دلیل این که این نوع دستگاه ها کامالً در طاقچه هایی که در آن سکنی دارند به قدر کافی بی عیب عمل می کنند.
چون اگر چیزی ،چه از نظر منطق کلی و طراحی آن و چه از نظر منابعی که برای عمل دائمی آن در دسترس هستند ،موفق
است ،دلیلی ندارد که پیچیده تر شود .گرچه باید بدانیم که با وجود این واقعیت که باکتری ها تک سلولی باقی مانده اند ،و فاقد
پیچیدگی ساختاری سلول های یوکاریوت هستند و نتیجتا در معرض همه محدودیت های این سبک زندگی هستند ،ولی برنامه ها،
ژنوم ،واجزاء پروتئین این مخلوقات به مقدار قابل توجهی در تاریخ پردازش شده است .هر جزء پروتئین یک باکتری امروزی
بسیار دقیق بهینه و طراحی شده است و از اجدادش پیچیده تر است .باکتری ها همچنین قادرند از فواصل کوتاه بین نسل های
خود و نیز جمعیت عظیم شان سود ببرند ،که این دو اجازه می دهند ژن آنها تغییرات را کارآمد تر از موجودات چند سلولی دنبال
کنند ،که این موجودات معموالً جمعیت کمی دارند ودر موارد استثنایی دوره های بین نسل شان بیشتر از صد سال است .اما،
فواصل کوتاه بین نسلها در موجودات تک سلولی مانند باکتری ،محدودیتی به آنها اعمال می کند که مانع از دست یابی آنها به
دستگاه آناتومی پیچیده ای می شود که توسط فرآیندهای متفاوت رشد در چند سلولی ها ساخته می شوند .
عالوه بر این ،باکتری ،راهبردهای ژنتیک دیگری را جهت پی گیری تغییرات تکامل بخشیده است .این راهبردها
عبارتند از  :تولید تعداد محدودی موجود فوق جهش یافته که تنوع ژنتیکی به وجود می آورند که نرخش بسیار بیشتر از نرخ کل
جمعیت است ،و نیز ساز و کارهایی برای انتقال افقی ماده ژنتیک بین یک باکتری نامرتبط و یک باکتری دیگر .همچنین به نظر
می رسد که برخی از باکتری ها برنامه های کمک رسان (  ) SOSرا تکمیل کرده باشند ،که ساز وکارهایی را برای بقا به رمز
در می آورد که اجازه می دهد نرخ جهش ژن های خود را افزایش دهند .باکتری ها این عمل را با جلوگیری از عمل اجزاء
مشخصی از دستگاه تعمیر دی.ان.ا ی خود انجام می دهند .وقتی که باکتری ها خود را در موقعیت های تنش زا مشاهده می
کنند ،برنامه های کمک رسان آنها فعال می شوند که به آنها اجازه می دهند دوباره خودشان را ،از طریق افزایش نرخ جهش
ژنوم خود بازسازی کنند .این کار احتمال تولید جهشی را افزایش می دهد که قادر است آنها را از فالکت نجات دهد .باکتری در
پاسخ به شرایط محیطی ،برای اصالح زنجیره دی.ان.ا ی خود ،از سازوکارهای بیوشیمیایی استفاده می کند ،و این امر باکتری
را قادر می سازد که فرآیندهای معموالً تصادفی را که ژن ها را به جهش وامی دارد ،دستکاری کند.
پس ،روشن است که باکتری ها قادرند به خاطر سادگی ساختمانی خود ،با استفاده از راهبردهای گوناگونی که ژن های
محدود آنها را ،دوباره می آرایند و برنامه ریزی می کنند ،تاوان پس بدهند .آنها قادرند با کاربرد خالقانۀ وسایل محدود ژنتیک
)1*( .Plankton 11
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خود ،در خط سرعت تکامل به زندگی ادامه دهند .اما برخی از باکتری ها سطح ابتدایی پیچیدگی ژنتیک خود را حفظ نکرده اند،
و درعوض اندازه ژنوم خود را کوچک کرده اند .برای مثال ،کیت ژن انگل داخلی میکوپالسما جنیتالیوم شامل  480ژن است،
در مقابل کیت مهم تر هموفیلوس آنفلوانزا که جمعا 1808ژن دارد .ولی به نظر می رسد که این باکتری های حداقل ،فقط نوعی
از پیچیدگی ژنتیک را با نوعی از پیچیدگی (انگلی ) جابه جا کرده اند .این راهبرد انگلی مستلزم مهار کردن و بهره برداری از
پایگاه دادۀ قدرتمند ژنتیک و فراژنتیک موجودی دیگراست .به این ترتیب میکوپالسما جنیتالیوم ،بدون این که مجبورباشد هیچ
یک از اطالعات این پایگاه دادۀ بی نهایت بزرگ را درون ژنوم کوچک خود حمل کند ،به بسیاری از مزایای حیات پیچیدۀ چند
سلولی دسترسی پیدا می کند.
این واقعیت که بیش از سه میلیارد سال طول کشید تا موجوداتی که محدود به کاوش دشت های ریاضی اشکال تک
سلولی حیات بودند ،راه ورود به فضای ریاضی مختص موجودات متفاوت چند سلولی را کشف کنند ،نشان می دهد که این گذار

به هیج عنوان کار ناچیزی نبوده است .اما به محض این که کلیدی کشف شد که قفل فضای ریاضی "همه موجودات متفاوت
محتمل چند سلولی" را باز کرد ،فقط ششصد میلیون سال دیگر طول کشید تا بازدیدهای تاریخی ،موجوداتی را احیاء کنند که
قابلیت داشته باشند از ماترک ژنتیک موروثی خود دست بکشند و دوباره خود را به طور مصنوعی از اصول اولیه طراحی کنند.
کشف چنین موجودات پیچیده ای به هیچوجه بدیهی نبود .درحقیقت امکان داشت کلید این پوستۀ ریاضی خاص هیچوقت یافت

نشود .احتمال یافتن چنین کلیدی هم به نوع و هم به فرکانس پراکندگی آنها در گستره های " فضای همه موجودات تک
سلولی ممکن " بستگی دارد .با وجود این ،کشف " فضای همه موجودات متفاوت محتمل چند سلولی" و پوسته ریاضی
آن که " فضای همۀ سازوکارهای ممکن رشد" می نامیم ،حیات را قادر ساخت که گروهی از فناوری های نوآورانه را در
اندازه های مختلف کشف کند .این نوآوری ها شامل گوش ،چشم ،شاخک ،دست ،پا ،برگ ،بال ،دندان ،پر ،شاخ ،باله ،آبشش،
کلیه ،کبد ،ریه ،قلب و مغز می شد .این صندوق گنج که شامل ساختارها وعملکردها بود ،حیات را قادر ساخت تا دنیای اشکال
پیچیده را کاوش کند ،و اجازه داد که مظاهر گوناگون حیات ،به دنبال تغییر ماهیت و فرکانسی باشند که تا آن موقع غیر ممکن
بود.
پنج گذار تکاملی که راه اکتشاف تاریخی اشکال گوناگون و پیچیدۀ حیات آشنای کنونی را پی بندی و صاف کردند
عبارتند از  )1( :گذاراز دنیای فاقد ژن فاقد رمز آنالوگ با وراثت محدود به جهانی دارای ژن که جمعیت هایی از موجودات تک
سلولی خود -تکثیر اجدادی در آن ساکن شده بودند ،ساختمان اطالعاتی رمزدار داشتند و از فناوری دیجیتال ژنتیک دی.ان.ا
استفاده می کردند که به آنها ظرفیت توارث نامحدود می بخشید )2( ،تکامل سه سلول متفاوت باکتری ،یوکاریوت و آرکائیا از
نیای تک سلولی جهانی که نیای همه حیات موجود است .یوکاریوت ها سلول های پیچیده ای هستند که ماده ژنتیک آنها در یک
هسته مجزا قرارگرفته است و تمام جانوران و گیاهان امروزی از آن ساخته شده اند و آرکائیا که تقریبا چیزی است مابین باکتری
و یوکاریوت و معموالً در محیط های بسیار داغ مسکن می گزیند .این ها سه قلمرو شجره نامه ای متفاوت از حیات را مشخص
می کنند که موجودات روی زمین از آنها برخاسته اند؛ ( )8تکامل موجودات چند سلولی (متازوا ) 11و گیاهان ،که عبارت است
از کشف برنامه های تکاملی برای نمونه سازی سلول ها در فضای سه بعدی و ساز و کارهایی برای تنظیم زمان و محل بروز
ژن ها به شکل متفاوت ؛( )4تکامل مغز (و ظرفیت یادگیری ،رفتار پیچیده ،نمایش ،هشیاری و در مورد انسان آگاهی ) ؛ و ()1
تکامل فرهنگ ،که پیچیده ترین مظاهرش شامل مهارکردن آتش ،توسعه زبان ،کشاورزی ،عالمت های نوشتاری ،جوامع ،هنر
وعلم است ،ولی ضمنا ً همه نمونه های ساده تر مربوط به کسب اطالعات فراژنی ،ذخیره و انتقال را که توسط گونه های کمی
استفاده می شود ،در بر می گیرد.
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اولین گذاراز دنیای آنالوگ فاقد ژن فاقد رمزی که وراثت ابتدایی داشت به دنیای دیجیتال رمزداری که وراثت
نامحدود داشت ،و نیای جهانی تک سلولی ای را در خود جای داده بود که نیای شجره نامه ای باکتری ،یوکاریوت و آرکائیا بود
و شاید هم تعداد دیگری از جانوران به بن بست رسیده ای که اطالعات کمی را به تبارهای حیات امروزی اهدا کردند ،خود
نیازمند رشته ای طویل از رویدادهای تصادفی پیچیده است .اما ،ترتیب و روش رخ دادن این گذارهای عمده و ساز و کارهای
پشتیبان آنها ،به هیچ وجه روشن نیست .این مسئله ،عالوه بر چیزهای دیگر ،به این خاطر است که هنوز نمی توان درخت
شجره نامه ما را آن سوی انواع مخلوقاتی که توسط باکتری ،یوکاریوت و آرکائیای امروزی نمایش داده می شوند ردیابی کرد.
شاید وقتی که زنجیره های کامل ژنوم همه یا شاید بیشتر موجودات تک سلولی معین شود ،بتوان بعضی از رویدادهای قدیمی تر
را که از نظر تاریخی معنا دارند ،استنتاج و بازسازی کرد .ولی شک داریم که هرگز بتوان شرح دقیق وقایع حیات را ،آن سوی
نقطه ای که دی.ان.ا اولین بار به عنوان مادۀ ساختمانی ژنتیک استاندارد بکار گرفته شد ،ردیابی کرد .خالصه ،علیرغم این عدم
قطعیت ها ،ارزش دارد که بعضی از مهم ترین تغییرات اطالعاتی این گذارهای اصلی تکاملی مربوط به اولین گذار بزرگ
رابررسی کنیم .
یکی از اولین گذارهای مهمی که اولین گذار بزرگ را مشخص کرد ،احتماالً نیازمند کشف یک فضای ریاضی بود که
آن را "فضای همه متابولیسم های احتمالی حجره بندی شدۀ فاقد ژن " می نامیم .همان طور که قبالً یاد آور شدیم ،زمانی
که حجره بندی کشف شد ،هر یک از امتیازات ویژۀ یک سوخت وساز معین فاقد ژن ،می توانست ازمیان سوخت و ساز های
دیگری که فاقد این مشخصه بودند گزینش شود .ضمنا ،اجزاء سوخت و سازها می توانستند متراکم تر شوند .عالوه بر این،
زمانی که سازمان فضای واکنش شیمیایی توسط حجره محصور می شد و از دنیای خارج تفکیک می شد ،می توانست طوری
تنظیم شود تا برای واکنش های شیمیایی درون خود مطلوب تر گردد.
گذارهای مهم دیگر ،احتماالً نیازمند تغییرات فنی در اجزاء کاتالیزوری بود که سوخت و سازها را می ساختند .ما
احتمال این را که اولین سوخت و سازها ،یا از اجزاء پپتید ،یا از آر.ان.ا یا ترکیبی از هر دو ساخته شده باشند ،قبال بررسی کرده
ایم .درحقیقت هرنوع سوخت و ساز محتملی می تواند مستقالً وجود داشته ،یا با یک یا چند نوع سوخت و ساز متفاوت ،درون
ریز محیط های یکسان همزیستی داشته باشد .ولی همچنین می توان سناریوهای شیمیایی محتمل دیگری را نیز تصور کرد که در
آنها فناوری های آر.ان.ا و پپتید ها متممی بر جامعۀ قبالً رشد کردۀ سوخت و سازهای شبه -زنده ،که از اجزاء شیمیایی متفاوتی
برای نمایش اطالعات ژنتیک اولیۀ خود استفاده می کردند ،اضافه کرده باشند .هر اندازه هم که طبیعت ،روش و ترتیب به کار
گرفته شدن فناوریهای متفاوت شیمیایی توسط مخلوقات جاندار اولیه دقیق بوده باشد ،واضح است که هر رویداد چیرگی یا
رویداد نوآورانه نیاز به تغییر مکان از یک نوع فضای ریاضی به فضای دیگری داشته است.
شاید ژرف ترین گذار ،مستلزم کشف کرم چاله ای بود که از دشت های ریاضی آنالوگ جهان فاقد ژن به گستره های
دیجیتال دنیای نمونه -ژن و ویژگی های اولیۀ ژنتیک آن منتهی می شد .بدون شک این گذار مهم ،به صورت پله ای اتفاق افتاد
و می توان سیستم های ژنتیک اولیه ای را تصور کرد که در آنها فقط یک جزء تنها از شبکه به شکل دیجیتال به رمز در آمده
درحالی که اکثریت آنها آنالوگ و فاقد رمز باقی مانده اند .باوجود این ،کشف اصول ابتدایی ژنتیک اولیه بر پایۀ توسعه سیستم
های پیچیده تر ژنتیک قرار داشت که قادر به ادامه توارث نامحدود بودند .منشأ این سوخت و سازهای پروتئین که بخشی از آنها
رمزدار شده بود ،منوط است به بازشناسی شیمیایی معینی که می تواند بین اسیدنوکلئیک ها و آمینو اسید ها رخ دهد .پس می
توان تصور کرد که نمونه -ژن ها مولکولهای آر.ان.ا ای بودند که یا به طور اتوماتیک خود را تکثیر کردند یا با دقت های
متفاوتی توسط مولکولهای رمزدار یا فاقد رمز درون سوخت و سازها تکثیر شدند ،و توانستند ساخت زنجیره های کمتر پیچیدۀ
آمینواسیدها را مطابق اطالعاتی که درون زنجیره های باز ریبونوکلئوتید به رمز در آمده است آموزش دهند.
اما تکامل اصول رمزکنندۀ ژنتیک نمی توانست بدون تکامل همزمان یک اصل رمزگشایی که با آن متناظر باشد ،رخ
دهد .به نظر منطقی می رسد که گمانه بزنیم که ،کد ژنتیک تقریبا جهانی که توسط همه اشکال حیات معاصر استفاده می شود ،به
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خاطر پیچیدگی ذاتی خود ،بعد از نمونه -کدهای ابتدایی ساده تر که با آن متفاوتند ،به وجود آمده است  .اشاره شده است که
نمونه های اولیۀ کدهای ژنتیک فقط  2باز آر.ان.ا یعنی (  Aو  ) Uرا به کار می بردند که هشت کدون سه تایی ممکن را تشکیل
می دهند یعنی ( UAU ، UUA، UAA، AUU، AAU، UUU،AAAو .) AUAیک سیستم رمزگذاری ساده از این
نوع می توانست حداکثر  8آمینواسید متفاوت و یک عالمت توقف را مشخص کند .این حقیقت که بسیاری از تاخوردگی های
پروتئین ها می تواند با استفاده از مجموعه های بسیار محدود آمینو اسید ها تولید شود ،نشان می دهد که این فرضیه محتمل و
قابل قبول است و نیز نشان می دهد که سیستم های بسیار ابتدایی ژنتیک ممکن است که دقیقا ً پروتئین هایی را با استفاده از
پیچیدگی نسبتا ً کم زنجیره آمینواسید به رمز در آورده باشند .تصور می شود که این سیستم های ژنتیک مبنی بر آر.ان.ا
سرانجام به ترتیب با وارد کردن بازهای ریبونوکلئوتید  Gو  ، Cکه توسط مولکولهای آر.ان.ا ی معاصر به کار برده می
شوند پیچیدگی خود را افزوده باشند .استفاده از فقط یک باز اضافی ممکن است ظرفیت کافی برای به رمزدر آوردن بیست
آمینواسید طبیعی به کار رفته در پروتئین های امروزی را فراهم آورده باشد.
بعید است که نمونه -ژن ها همگی درون یک ژنوم گرد آمده باشند و احتمال دارد که به شکل مولکول های مستقل
حیات داشته اند .اما ،احتماالً نیای جهانی تک سلولی ،یک نمونه -ژنوم اولیه داشته که حاوی بخش های مستقل نمونه-ژنوم
اولیه آر.ان.ا و یا دی.ان.ا بوده که شامل تعداد کمی ژن به هم چسبیده بوده اند ،ولی با این حال از ژنوم موجودات تک سلولی
امروزی کوچکتر بوده و کمتر از آنها سازمان داشته اند .از این رو ،این گذار عمده مستلزم کشف کرم چاله ای بود که به فضای
نمونه -ژنوم های اولیۀ آر.ان.ا منتهی می شد و از آنجا به فضای ژنوم آر.ان.ا و بعد به فضای ژنوم دی.ان.ا .با دسته بندی ژن
ها در ژنوم ،ترکیبات موفق ژن ها می توانند به هم متصل و در طول زمان حفظ شوند.
یکی از مهم ترین و معمایی ترین تغییراتی که از اولین گذار بزرگ پشتیبانی کرد ،نیازمند رویداد فرضی چیرگی ژنتیک
بود که به نمونه -ژن های ساخته شده از مولکولهای تک کالفی آر.ان .ا اجازه می داد فناوری ها را جا به جا کنند و از دی.ان.ا
ی دوکالفی ساخته شوند .روشن نیست که آیا این رویداد و گذار مهم همراه آن که نیازمند تمایز بین ماده ژنتیک و مولکولهای
پیغامبری بود که اطالعات ژن ها را به دستگاه ساخت پروتئین ها ارسال می کنند ،قبل از کشف نمونه -ژنوم های آر.ان.ا و
ژنوم ،یا بعد از آن رخ داده است .باوجود این ،زمانی که حیات دروازه ای را کشف کرد که از تیرگی دنیای آر.ان.ا به جهان
فضای ژن دی.ان.ا که قبالً ناشناخته بود ،و به ساختار ریاضی ژن های دوکالفی دی.ان.ا و کد ژنتیک جهانی آن منتهی می شد،
صحنه برای افزایش کوانتومی پیچیدگی اطالعات آماده شد که می خواست امکان سایر گذارهای بزرگ را فراهم کند .تاکنون هیچ
مدل واضحی برای چگونگی انجام این رویداد چیرگی ژنتیک از آر.ان.ا به دی.ان.ا ،وجود ندارد .اما محتمل است که در خالل این
دوره ،حیات از فضای انتقالی ژن آر.ان.ا /دی.ان.ا عبور کرده باشد که در آن بعضی از نمونه -ژن ها با فناوری دی.ان.ا به
روز درآمده بوده اند ،درحالی که بقیه کماکان ازفناوری اطالعاتی نامرغوب و از رده خارج آر.ان.ا ساخته می شدند .تکامل
ژنهای ساخته شده از دی.ان.ا و ژنوم های دوکالفی دی.ان.ا ،تکثیر ژنتیک بسیار پیشرفته و سازوکارهای تصحیح خطا و
ویرایشی را پایه گذاری کرد که نقش حیاتی در ایمن سازی بنیان فرآیندهای اطالعاتی پیچیده تر مانند ،رشد ،آموزش و ساز و
کارهای فرا -ژنتیک فرهنگ بازی می کردند .دستگاه های ژنتیک مبنی بر دی.ان.ا که فناوری پیشرفته تری داشتند سرانجام
اجازه می دادند که تکثیر و بروز اطالعات ژنتیک به سطوحی از صحت و پیچیدگی دست پیدا کنند که سابقا غیر قابل دسترس
بود .در این راه ،آنها چهرۀ حیات را برای همیشه تغییر می دادند.
نیای جهانی تک سلولی که مادر همه سلول های امروزی بود ،زمانی که به طرف دومین گذار اصلی عبور می کرد،
سفیر اصلی حیات بود .گرچه این نیا ،در نتیجۀ گذارهای عمده ای که در خالل اولین گذار بزرگ متحمل شد ،نسبت به پیشینیانش
به طور چشمگیری از نظر فناوری پیشرفته تر بود ،اما به هرحال از نظر فناوری و اطالعاتی نامرغوب تراز قلمرو پادشاهی
حیات مربوط به باکتری ،یوکاریوت و آرکائیا بود که نهایتا آنها را به وجود می آورد .اگر اتفاقات کمی متفاوت می بود ،این نیای
جهانی ممکن بود دچار انقراض شود ،که در آن صورت احتمال داشت فرمهای دیگری از نمونه -حیات که بی تردید تا آن زمان
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ایستادگی کرده بود ،مشعل حیات را به روشی کامالً منحصر به فرد و غیر قابل پیش بینی به سوی آینده حمل کند .اگر این اتفاق

افتاده بود بسیار بعید بود که حیات ،در حین گشت و گذار پر پیچ و خم در سطوح مختلف ریاضی به گستره های فضای همه
انسان های ممکن هدایت شده باشد .درحقیقت حتی یک بی اعتدالی خفیف ممکن بود تراز رویدادها را تغییر دهد ،و شاید
قلمروی چهارمی از حیات را تولید کند ،یا این که دودمان سلولهای پیچیدۀ یوکاریوت را که همه حیوانات و گیاهان از آن انشقاق
یافته اند حذف کند.
پس کدام یک از گذارهای اصلی حیات از دومین گذار تکاملی بزرگ پشتیبانی کردند و چگونه سه شکل اساسا متفاوت
که حیات امروزی در آن بسته بندی شده است از نیای تک سلولی جهانی پدیدار شد؟ برعکس آرکائیا و باکتری ،که کوچکند و
استخوانبندی و سازماندهی درونی ساده ای دارند ،یوکاریوت استخوانبندی و سازمان پیچیده ای دارد .نشانۀ سلول یوکاریوت
روش بسته بندی ماده ژنتیک درون مجموعه ای از کروموزوم های فشرده و بسیار ساخت یافته ای است که در یک فضای
متمرکز مجزا ،به نام هسته قرار گرفته اند .این تشکیالت با سازماندهی ابتدایی باکتری و آرکائیا در تناقض است ،چون بایگانی
های ژنتیک آنها فقط حاوی یک کروموزوم تنهای حلقوی بی ساختار و فاقد فضای هستۀ مجزاست و فضای هسته با بقیه سلول
تماس مستقیم دارد .وانگهی ،عالوه بر این که سلول یوکاریوت به طور قابل توجهی بزرگتر از سلول های باکتری و آرکائیا است
 حجم یک سلول یوکاریوت نوعا  10،000برابر بزرگتر از حجم میانگین سلول باکتری یا آرکائیا است– سیتوپالسم سلولیوکاریوت بسیار پیچیده تر است .برعکس باکتری و آرکائیا ،سیتوپالسم یوکاریوت به مجموعه ای تو در تو از غشاء ،فضاهای
زیر سلولی و اندامک ها تقسیم بندی شده است که شامل اجزاء زیر است )1( :ساختمان شبکه ای اندوپالسمی  (12که نقش
اساسی در تولید و صدور پروتئین تازه ترکیب شده بازی می کند ) )2( ،میتوکندری ( که انرژی را به شکل  ATPجهت سلول
تهیه می کند ) )8( ،پرکسیسم ( 18که اعمال متنوع سوخت و سازی را انجام می دهد ) )4( ،دستگاه گلژی ( 1که طوری عمل
می کند که پروتئین های تازه ترکیب شده را از نظر شیمیایی تغییر دهد ،مثالً با چسباندن قند به آنها ) و در مورد جلبک ها و
گیاهان )1( ،پالستید ( که مکان فوتوسنتز هستند ).
سلول های یوکاریوت عالوه بر پیچیدگی ریختی ،با رفتار پیچیدۀ قابل توجهی مشخص می شوند که در باکتری و آرکائیا
دیده نمی شود .یک مثال بسیار مهم آن ،وجود پروتئین هایی است که نرخ و زمان بندی تقسیم سلولی را کنترل می کنند و نتیجتا
می توانند یک چرخه سلولی را تعریف کنند .چرخه سلول به  4مرحله تقسیم می شود که شامل  :یک مرحله راکد ،یک دوره
ترکیب دی.ان.ا ،یک دوره میانی و مرحله دیگری می باشد که در آن ماده ژنتیک تازه ترکیب شده از اجدادش جدا می شود و
سلول به دو قسمت تقسیم می شود .سیتوپالسم سلول های یوکاریوت همچنین شامل یک سیتوسکلتون 1است که درسراسر
سلول منشعب می شود و داربستی را فراهم می کند که با کمک موتورهای مولکولی به سازمان یافتن سلول کمک میکند ،و
اجازه می دهد که سلول شکل خود را تغییر دهد و محتوای خود را جا به جا کند .ظهور عناصر استخوان بندی درون سلول های
یوکاریوت هم تحرک و هم تغییرمکان های بزرگ غشاء سلولی را تکامل می بخشد که این کار به سلول ها اجازه می دهد موادی
از دنیای خارج را احاطه کنند (اندوسیتوز_درون یاختگی) و محصوالتی را که خودشان ساخته اند پنهان کنند (اکسوسیتوز-
برون یاختگی ).
حضور میکروفسیل های مشابه باکتری مدرن ،و باقی مانده های فسیلی مفروض میکروارگانیسم های حصیر بافت
عجیبی که استروماتولیت نامیده شده اند درصخره هایی با عمر  8.1میلیارد سال ،حاکی از این است که نیای مشترک جهانی
فقط  0.9میلیارد سال پس از پیدایش سنگ ،جای پای خود را روی زمین محکم کرده است .اولین سلول های یوکاریوت فسیلی
در تاریخچه زمین شناسی فقط در حدود  2میلیارد سال پیش ظاهر شدند .بنابراین به نظر می رسد که حدود یک و نیم میلیارد
Endoplasmic reticulum 11
peroxisom 13
)3*(. Golgi 14
 .Cytoskeleton 15اسکلت سلولی )4*( .
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سال طول کشیده باشد تا دومین دوره انتقالی تکامل به پایان برسد .سادگی نسبی باکتری و آرکائیا حاکی از این است که احتماالً
نیای مستقیم یوکاریوت هستند .اما ،نسبت های خویشاوندی بین سه قلمروی حیات ،که از بررسی دقیق ژنتیک مولکولی ناشی
شده ،اظهار می دارد که تاریخچۀ شجره نامۀ حیات تک سلولی ابتدایی ممکن است به آن سادگی که در ابتدا تصور می شد نباشد.
در  28ژانویه  1991زنجیره ژنوم موجودی آرکائین به نام متانوکوکوس جاناشی به طور کامل منتشر شد .تکمیل این
زنجیره اجازه داد که مقایسه مستقیمی بین ژنوم نمایندگانی از هر یک از سه قلمرو اصلی حیات صورت گیرد .با در دست داشتن
ژنوم باکتری هموفیلوس آنفلوانزا و یوکاریوتی به نام ساخارومیسز سرویسیا (1خمیر ترش نانوایی ) مخزن کامل ژن این سه
قلمرو می توانست مقایسه شود .گرچه زنجیرۀ ژن های عملیاتی آرکائیا ( شامل ژن هایی که دست اندرکار سوخت و ساز ،تقسیم
ژنی و تولید انرژی هستند ) ،شباهت هایی به همتایان باکتری شان دارد و معنی آن این است که باکتری وآرکائیا شجره نامه
مشترکی دارند که به یوکاریوت گسترش نمی یابد ،ولی وقتی که سیستم های اطالعاتی ( مانند سیستم هایی که درگیر کار نسخه
برداری ،ترجمه و تکثیر دی.ان.ا هستند )مقایسه شدند ،به نظر رسید که آرکائیا ژنهای مشترکی با یوکاریوت دارد که به هیچ
وجه در باکتری وجود ندارد .این یافتۀ متناقض ثابت می کند که ،گرچه آرکائیا از نظر آناتومی شبیه باکتری است ،ولی در سطح
اطالعات مولکولی اصلی بسیار شبیه یوکاریوت است.این مسئله بیان می کند که نیای مشترک آرکائیا و یوکاریوت،از نظر زمانی
بعد از نیای مشترکی که هرکدام از آنها با باکتری دارد ،قرارگرفته است .
تحلیل های متوالی انجام گرفته بر روی مکمل های کوچک ژنهای خارج هسته ای یافت شده در میتوکندری سلول های
یوکاریوت شواهدی را برای یک فرضیه درون همزیستی  18مربوط به خاستگاه یوکاریوت فراهم می کند .ژن های میتوکندری
در واقع به وضوح به ژنهای باکتری وابسته است ،و نشان می دهد که در نقطه ای در تاریخ ،یک باکتری همزیستای بدوی با
یک نمونه -سلول یوکاریوت احاطه شد و نتیجتا ً درون میزبان پیش-میتوکندریایی خود ساکن شد .تصور می شود که در طول
زمان بعضی از ژن های باکتری به ژنوم نمونۀ -یوکاریوت میزبان انتقال یافته باشند ،در حالی که بقیه محو شده اند .از این رو
ژنوم بسیار کوچک میتوکندری با حدود  1ژن یا بیشتر که درون همۀ سلول های یوکاریوت باقی مانده است می تواند به عنوان
یک ژنوم شدیداً فشرده و اصالح شدۀ باکتریایی مشاهده شود؛ یعنی الشۀ اطالعاتی ژنوم باکتریایی که زمانی کامالً کارکرد داشت.
اما ،همان طور که ویلیام مارتین و میکلوش مولر 13بیان کرده اند ،ممکن است که سلول های یوکاریوت به جای این که از یک
نیای میزبان نمونه -یوکاریوت به وجود آمده باشند ،در نتیجۀ همزیستی بین یک همزی باکتریایی و یک میزبان آرکائیایی به
وجود آمده باشند.
اما ،اجداد شجره نامه ای که براساس گروههای منتخبی از زنجیره های دی.ان.ا و مولکول های پروتئین بازسازی
شده اند ،بسته به این که کدام یک از ژن ها و پروتئین ها برای ساختن گاهشمار مولکولی گزینش می شوند و گونه های خاص و
رویدادهای زمین شناسی که برای مدرج کردن این گاهشمار به کار می روند ،تمایل دارند که شجره خانوادگی مجزا و متفاوتی به
بار بیاورند .ناتمامیت بانک اطالعاتی زنجیره ها کمکی به این موضوع نمی کند .اما ،زمانی که تعداد بیشتری زنجیرۀ ژنوم
باکتری ،آرکائیا و یوکاریوت در دسترس قرار گیرند ،دقت و اعتبار رابطه خویشاوندی بین سه قلمروی حیات به طور قابل
مالحظه ای افزایش می یابد .این واقعیت که اکثریت غالب گونه های زنده تک سلولی هستند ،و اکثر آنها هنوز مشخص و
توصیف نشده اند ،بیان می کند که تنوعات گوناگون تک سلولی های میکروسکپی ممکن است قلمرو جدیدی از حیات را باال
آورده باشند که ،همراه با زنجیرۀ اطالعات استنتاج شده از زنجیرۀ ژنوم های دیگر ،ممکن است به مستحکم تر کردن ریشۀ
درخت حیات در حقایق تاریخی کمک کند.

Saccharomyces cerevisiae 16
 .Endosymbiotic 17موجودی که درون بدن یا سلول موجود دیگری زندگی کی کند)5*( .
William Martin , Miclos Muller 18
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حیات بدون ژن
انتقال از فضای ریاضی حاوی نیای تک سلولی جهانی به فضای ریاضی همه یوکاریوت های ممکن ،جاده را
برای کشف کرم چاله ای صاف کرد که به فضای ریاضی همه مخلوقات متفاوت چند سلولی ممکن منتهی شد و آغاز
سومین انتقال بزرگ را مشخص کرد .ترکیبات متعدد ساختاری حیاتی سلول های یوکاریوت که زمینه را برای پیچیدگی سلولی
فراهم می کرد ،و این پیچیدگی ،تکامل چند سلولی های گوناگون و تجهیزات همراه آنها ،مانند اشکال پیچیدۀ گیاه و حیوان شامل
دایناسور ،سوسک ،پروانه و درخت راش را میسر می ساخت ،عالوه بر چیزهای دیگر ،موارد زیر را در بر داشت  :تکامل
هسته ،دستگاه گلژی ،ساختمان مشبک اندوپالسمی  ،19میکروتوبول  (20نایچه ) ها و کروموزوم های جدید که در ساختارهای
متناوبی به نام نوکلئوزوم 21سازماندهی شده اند .نوکلئوزوم ها قطعاتی هستند مرکب از  200جفت باز متصل و بسته بندی شدۀ
دی.ان.ا ی کروموزومی که توسط یک غالف اکتامر

22

شامل دو نسخه از  4پروتئین هیستون 28متفاوت سازمان یافته اند .

این نوآوری های ریزساختار مهم ،توسط گروهی از نوآوری های نانو-ساختار تکمیل شدند که شامل کشف برنامه های
کارکردی جدید و مولکولهایی بود که برنامه های از پیش موجود را به روش های نوین تنظیم می کردند .نمونه های مهم اینها
عبارتند از  :تکامل برنامه های درونی خود نابود کننده (آپوپتوتیک) ،تکامل خانواده های جدیدی از ژن ها ،مانند تنظیم کننده
های هومئوتیک

2

نسخه بردار که نقش اساسی در ایجاد اشکال سه بعدی ایفا می کنند ،تکامل برنامه های تنظیم کنندۀ پیچیده

در رونوشت های متوالی ام.ار.ان.ا که بر پایداری آنها تاثیر می گذارد ،و در بعضی موارد قوانینی را که توسط آن به رمز در می
آیند اصالح می کند؛ و تکامل سازوکارهای مولکولی برای اصالح فعالیت ژن ها و ساختار پروتئین به شکلی بازگشت پذیر .این
سازوکارهای مولکولی شامل فرآیندهای نقش پذیری  2ژنی می شود که با زدن نقش متیالسیون  2روی رسوب های سیتوسین
منتخب ،یا استیالسیون پروتئین های هیستون ،درون اجزاء مدوالر نوکلئوزوم که ساختارهای سطح باالتری به نام کرماتین  28را
می سازند  ،ژن می تواند "خاموش شود ".
احتمال داشت که سرمنشأ رشد ،عالوه بر نوآوری هایی که نیازمند نواحی رمزشوندۀ ژن ها هستند ،به تکامل و تجدید
سازمان اجزاء قطعه قطعۀ ژنتیک فاقد رمزی وابسته باشند که بسیار هوشمندند و کامالً برنامه ریزی شده اند .برای مثال ،مدول
فاقد رمز و تنظیم کنندۀ ژن اندو  11که مربوط به خارپوست دریایی به نام استرانگیلوسنتروتوس پورپوراتوس

23

است ،مانند

تجهیزات یک میکروپروسسور آنالوگ مینیاتوری عمل می کند که نسبت به حضور بیت های اطالعاتی مربوط به حداکثر سی
پروتئین متفاوت حساس است .هریک از این پروتئین ها به نقاط کنترل معینی متصل می شوند و طرح کلی اتصال کامل می شود
تا  ON/OFFمناسب ،یا نوسان بروز ژن را به وجود آورد .طبیعت مدوالر این نوع واحدهای تنظیم کنندۀ فاقد رمز به آنها
اجازه می دهد که به راحتی کپی شوند و گاهگاهی جهش یابند ،ترمیم و جا به جا شوند و از این طریق بر فعالیت ژنهای سابقا
گنگ تاثیر بگذارند .به این ترتیب ،برای ژنی که تا اندازه ای از نظر محاسباتی ساده و خام بود ،یکباره تجهیزاتی می توانست
فراهم شود تا آن را به نشانه های محیطی فراوان که قبالً از آنها بی خبر بود حساس نماید .سپس این اطالعات می توانست
توسط میکروپروسسور ژنتیک یکپارچه شود و با تاثیر بر زمان و فعالیت برنامه های از پیش موجود ،کمک کند تا سرنوشت
تکامل سلول های مجزا را محاسبه کنیم .نمونه های دیگر عناصر غیررمزدار تنظیم کننده عبارتند از مراحل کنترل که بر روش

)6*(. endoplasmic reticulum 19
)7*( .Microtubule 11
)8*(.Nucleosome 11
)9*(.Octamer 11
)11*(.Histone 13
)11*(.Homeotic 14
)11*( .Genomic imprinting 15
 Methylation 16فلزدار کردن )13*(.
)14*(.Chromatin 17
Strongilocentrotus purpuratus 18
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حیات بدون ژن
بهم تابیدن متفاوت اجزاء مدوالر بعضی از ژن ها اثر می گذارند و به این ترتیب گروهی از مولکولهای متفاوت ام.آر.ان.ا و
محصوالت پروتئین مربوط به آنها را می سازندی کنند.
تکامل هسته اجازه داد تا عمل نسخه برداری و ترجمۀ ژن از یکدیگر جدا شوند و برای تکامل برنامه های پیچیده
جهت بیان های متفاوت ژن پایه ای فراهم کرد .تکامل هسته همچنین با اجازه دادن به تمرکز مولکول های ام.آر.ان.ا ی منتخب
در نواحی مجزای سیتوپالسم ،اجازه داد تا تقارن سلول ها شکسته شوند .از طرف دیگر ،تکامل اندامک های اصالح پروتئین ها
مانند دستگاه گلژی ،اجازه داد که بعد جدیدی از پیچیدگی فنی به ساختار و دینامیک پروتئین افزوده شود .این کار مستلزم کشف
کرم چاله ای بود که فضای ریاضی همه پروتئین های ممکن را به فضای ریاضی همه گلیکوپروتئین های ممکن پیوند
بزند .اضافه کردن مولکول های قند به پروتئین تازه ترکیب شده می تواند ،عالوه بر کارهای دیگر ،کارکرد ،پایداری و توانایی
آنها را برای این که به درستی و در زمان بندی های واقعی بیولوژیک تا بخورند ،تغییر دهد.
تکامل سازوکارهای مشبک اندوپالسمی برای منظم کردن پروتئینها ،به پروتئین های تازه ترکیب شده اجازه داد تا به
آدرس مشخصی درون سلول هدایت شوند و از این رو سازوکار دقیقی را برای طراحی میکروسکپی اجزائ پروتئین در سطح
زیر سلولی فراهم کرد .همچنین راهی را برای پنهان سازی پروتئین ها فراهم کرد ،که می توانست ،عالوه بر بسیاری کارها،
اساس تمایل مورفوژنتیک( شکل دهی )

29

را تشکیل دهد .این سازوکارها مختصات شیمیایی ای تعریف می کنند که به برخی

سلول های درحال رشد آدرسی فضایی تخصیص می دهند و به این ترتیب اجازه می دهند که ژنوم آنها به شکلی متفاوت برنامه
ریزی شود.
ساختارهای سیتواسکلتال

80

سلول های یوکاریوت و توانایی آنها برای مهاجرت در خالل فرآیند طراحی تکاملی به

وجود میکروتوبول ها متکی است .میکروتوبول ها همچنین بسیاری از اعمال حیاتی را که برای ایجاد پیچیدگی مخلوقات چند
سلولی ضروری است برعهده دارند .این اعمال شامل کمک به فرآیند قطبی سازی آر.ان.ا ی پیغامبر درون تخمک سلول است
که ،همان طور که قبالً دیده ایم ،رشد طبیعی غیر متقارن برخی ارگانیسم ها را پایه گذاری می کند .نقش داشتن میکروتوبول ها
درتولید ناهمگنی های شیمیایی به صورت گرادیان های مورفوژنتیک ،باعث می شود که میدانهایی از دستورالعمل های شیمیایی
بر پا شوند ،و ژنومهای بی تجربه و سادۀ یاخته های رشد یابنده را که به این میدانها می رسند برنامه ریزی کنند.
تکامل کروموزوم ها که درون نوکلئوزوم بسیار متشکل هستند و ساختمان های سطح باالی کروماتین که این
کروموزوم ها به همراه دارند ،اجازه داد تا حجم های بزرگتر دی.ان.ا درحجم کوچکتری از فضا بسته بندی شوند .همچنین ساز
و کاری را برای حفاظت دی.ان.ا از آسیب شیمیایی فراهم کرد و سازوکارهای قدرتمند و پیچیدۀ قواعد نسخه برداری را توسعه
داد که اجازه می داد سلول های یوکاریوت مخزن عظیمی از طرح های کامالً منظم را برای بروز ژن های متفاوت به وجود
بیاورند .تکامل چرخۀ سلول اجازه داد که سلول های متفاوت رشد کنند و تقسیم سلولی نامتقارن داشته باشند .همچنین فرصتی
فراهم آورد تا رویدادهای تکثیر دی.ان.ا به دقت در نقاط بازرسی بازبینی شوند و بنابراین خطاهای آسیب دیدگی و تکثیر با
کفایت اصالح شود.
سومین گذار بزرگ که منجر به تکامل موجودات چند سلولی ای شده است که از مواد غیر یکسانی ساخته شده اند که
برای ساختن معماری های پیچیدۀ سه بعدی در فضا طراحی شده اند ،خود برمبنای چندین گذار اصلی تعریف شده و به آنها
وابسته بود .این گذارها شامل  :تکامل سازوکارهایی برای تشکیل مجموعه های متقارن سلولهای به هم پیوسته ،تکامل
سازوکارهایی برای شکستن این تقارن و ایجاد عدم تقارنی که فرآیندهای رشد را استارت می زند و در برخی موارد این فرآیندها
را پایدار می کند ،تکامل سازوکارهایی برای ایجاد گرادیان های شیمیایی بین -سلولی که اطالعات مربوط به رشد را به رمز در
می آورند ،و تکامل ساز و کار مستحکمی که به سلول های مشخص اجازه می دهد اطالعات موضعی گرادیان های شیمیایی سه
 19ریخت زا
 Cytoskeletal 31استخوانبندی یاخته ای.
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حیات بدون ژن
بعدی را بخوانند ،تفسیرکنند و به الگوهای متفاوتی از بیان ژن ترجمه کنند .این الگوها به نوبه خود ،درسطح میکروسکپی به
سلول هایی با معماری متفاوت و توابع مشخص کنندۀ واحدهای اصلی مدوالر  ،ترجمه می شوند و موجودات چند سلولی از آنها
ساخته می شوند ،و در سطح ماکروسکپی به شکل سه بعدی خود و توابعی از مراتب باالتر ترجمه می شوند.
هر یک از گذارهای مهم ،مانند همۀ نوآوری های تکاملی ،هم ازطریق کشف ژن های تازه و هم با کمک الگوهای
جدید بیان ژن پشتیبانی می شد .محصوالت پروتئینی این ملحقات جدید جعبه ابزار اصلی ژنی تک سلولی یوکاریوت ،می توانستند
ویژگی های خود –مونتاژی و خود سازماندهی پروتئین های از پیش موجود ،و شبکه ها و مجتمع هایی را که در آنها شرکت
داشتند ،تنظیم و اصالح کنند .همچنین این محصوالت قادر بودند ساختارهای جدیدی را فراهم کنند که ویژگی های ذاتی خود-
مونتاژی آنها قابل سازماندهی بود ،و می توانستند طراحی و اصالح شوند و به این ترتیب فرآیندها و کارکردهای جدیدی به
وجود آورند .همچنین پیدا شدن کاربرد جدید برای ژنهای قدیمی ،در موقعیت های جدید و بازۀ زمانی بروز ژن ،به طور عمده
ای در برنامه ها و نقشه های مولکولی که پیچیدگی قابل رشد را تضمین می کردند ،مشارکت کرد .تکمیل  98میلیون جفت باز
ژنوم کرم کانورابدیتیس الگانس  81در  11دسامبر  - 1993که اولین ژنوم حیوانی است که کامالً زنجیره یابی شده است -به ما
کمک می کند تا دانش مربوط به روش تغییر و رشد ژنوم هایی که خود را با چالش های حیات چند سلولی وفق داده اند ،در
اخیتار دیگران بگذاریم .
احتماالً اولین قدم در تکامل پیچیدگی رشد یابنده ،تکامل غیر متمایز یا کمی متمایز چند سلولی ها است .این فرآیند نیاز
به تکامل سازوکاری داشت که اجازه می داد سلول های فرزندی که در جریان تقسیم سلولی تولید می شدند ،بهم چسبیده بمانند.
اگر گروهی از سلول های به هم پیوسته امتیازی نسبت به همراهان منزوی خود داشتند ،در این صورت تکامل ،تداوم وضعیت
چند سلولی را به آنها مرحمت می کرد .برای درک روش و سهولت رخ دادن چنین فرآیندی می توان آمیب خاکی دیکتویستلیوم
82

را مشاهده کرد .وقتی که ذخیرۀ غذا کم می شود آمیب های تنها متحد می شوند و یک گلولۀ چند سلولی تشکیل می دهند.

سپس این گلوله به چراگاههای سبزتر مهاجرت می کند ،و در آنجا پس از ساختن ساقه ای که هاگ ها را آزاد می کند ،ازهم
پاشیده می شود .بین وانگ و آدام کوسپا

88

نشان داده اند که این مجموعه کامل رویدادها با وساطت یک پروتئین تنها به نام

 PKAانجام می شود .این نشان می دهد که چگونه تکامل یک پروتئین تنهای جدید ممکن است برای ظهور چند سلولی ها کافی
بوده باشد .ولی رشد چیزی بیش از چند سلولی بودن است .رشد ،به ساز و کاری برای شکستن تقارن دسته ای از سلول ها
نیاز دارد ،تا سلول ها بتوانند به طور متفاوت برنامه ریزی شوند و غیر همشکل ساخته شوند.
تقارن سلول می تواند هنگام تقسیم آن به دو سلول فرزند ،یا در نتیجه دخالت عوامل بیرونی مربوط به فعل و انفعاالت
سلولهای فرزند با یکدیگر و با دنیای خارج و یا عوامل درونی که از خود سلول سرچشمه گرفته اند شکسته شود .نتیجۀ نهایی
یک تقسیم سلولی نامتقارن ،دوسلول فرزند است که پتانسیل رشد متفاوتی دارند و ممکن است سرنوشت های متفاوتی داشته
باشند .برای مثال ،در خالل توسعۀ سیستم عصبی خارجی مگس ،یک اندام حسی اختصاصی پیشرو به نام سلول ( )SOP
دستخوش دو نوبت تقسیم سلولی نامتقارن می شود تا  4سلول موی زبر حسی بسازد ،در یک نوبت دو سلول مو و کاسه چشم
بیرونی ساخته می شوند ودر نوبت دیگر دو سلول درونی نورون و غالف .اما ،در یک مگس جهش یافته که فاقد پروتئینی به
نام نامب  8است  SOPبه صورت متقارن تقسیم می شود.از این رو ظاهرا مقدار نامب درسلول های  SOPمتعلق به فرزند
سرنوشت آنها را معین می کند.
نتیجتا ،ممکن است که تکامل پیچیده سازی قابل رشد ،با گذار عمده ای شروع شده باشد که مستلزم کشف کرم چاله
ای بود که از فضای ریاضی تقسیمات سلولی متقارن به فضای تقسیمات سلولی نامتقارن منتهی می شد .ولی بعید است
Caenorhabditis Elegans 31
Dictoystelium 31
Bin Wang & Adam Kuspa 33
Numb 34
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حیات بدون ژن
که این کار مستقیما رخ داده باشد .در حقیقت لویس ولپرت  8استدالل کرده است که سازوکارهای بیرونی ساده تری که در محیط
اطراف ایجاد می شدند بر ساز و کارهای درونی موجد عدم تقارن تقدم داشتند .برای مثال ،تماس یک سلول با یک سطح ممکن
بود تغییری موضعی درغشاء سلول القا کند که بر تقارن تقسیم سلولی تاثیر بگذارد .ولی چگونه چنین چیزی می توانست رخ
دهد؟ وقتی که میکروتوبول ها ساخته می شوند در جهات کامالً تصادفی پلیمریزه می شوند .ولی این نوع رفتار اکتشافی خود
سازمانده قابلیت این را دارد که در تله بیافتد و به حالت غیر متقارن پراکنده شود .از این رو وقتی غشاء سلول با سطحی تماس
برقرار می کند تغییراتی که به طور موضعی درآن القا می شوند می توانند دقیقا ً عالمتی تولید کنند که در اثر آن پلیمریزاسیون
نامتقارن رخ دهد.بعد از تثبیت ،توزیع نامتقارن میکروتوبول ها مبنایی برای تعریف محور در سلولهایی که قبالً متقارن بوده اند
فراهم می آورد.
انواع متعددی از سازوکارهای درونی وجود دارند که می توانند تقارن تقسیم سلولی را بشکنند .همه این سازوکارها
نیاز به فرآیندی دارند که پروتئین های کلیدی تنظیم کننده مانند "نامب" را به طور غیر متقارن پخش کند ،و این پروتئین ها یا
به عنوان عوامل نسخه برداری عمل می کنند -که بروز ژنهای کلیدی را جرح و تعدیل می کند -یا به عنوان عاملی که بر فعل و
انفعاالت بین سلول های فرزندان تاثیر می گذارد .این عدم تقارن به طور ثابتی به چرخۀ سلول وابسته است ،و زمانی که سلول
در حال تقسیم نیست ،پراکندگی پروتئین ها معموالً متقارن است.
عدم تقارن می تواند از طریق فرآیندهایی که به طور گزینشی پروتئین اصلی تنظیم کننده را انتقال می دهند یا تنزل
رتبه می دهند -و این کار را با تمرکز غیر متقارن بر آر.ان.ا پیغامبری که پروتئین را به رمز در می آورد انجام می دهند -و یا
با ترکیبی از هردو عمل ،حاصل شود .سلول های مدرن یوکاریوت برای متمرکز کردن عوامل تعیین کنندۀ درونی تقسیم سلولی
غیر متقارن ،مجموعه پیچیده ای از دستگاه های پروتئین ها را به کار می برند .برای نمونه ،تمرکز غیر متقارن بعضی از
پروتئین ها و ام.آر.ان.ا وابسته است به اجزاء میکروفیالمان ( میلۀ ریز) یا میکروتوبوالر (نایچه ) سیتوسکلتون .این مسئله
نشان می دهد که این پروتئین ها ممکن است متصل باشند و با مولکول باربری حمل شوند که مانند یک تراموای برقی در طول
میکروفیالمان یا میکروتوبول ها حرکت می کند .در مورد مولکولهای آر.ان.ا ی پیغامبری که به طور غیر متقارن پراکنده شده
اند ،مانند بیکوید ( ،)Bicoidقسمتی از زنجیره ،خود را برای حمل عالمت گذاری می کند تا بتواند به سرعت درون سلول
متمرکز شود .اما ،روش های ساده تر برای القاء پراکندگی غیر متقارن پروتئین ها ممکن است نیازمند کاهش موضعی ابعاد
سیستم باشند ،برای مثال ،می توان از مهارهایی برای گیر انداختن پروتئین ها در سطوحی از غالف ها استفاده کرد تا پراکندگی
آنها به جای سه بعد به دو بعد محدود شود.
گرچه برخی از مخلوقات چند سلولی ،مانند کرم ها ،با تکیۀ فراوان بر دوره های متوالی برنامه های کنترل شده درونی
مربوط به تقسیم نامتقارن سلولی ،در مورد رشد کالن خود تصمیم می گیرند ،ولی بقیه چند سلولی ها ،مثال مهره داران و
حشرات به این طریق عمل نمی کنند .در عوض ،زمانی که تقارن اولیه سلول مادر شکسته می شود ،عالئم فرعی که در گرادیان
های شیمیایی سه بعدی پیچیدۀ احاطه کننده آنها به رمز در آمده اند ،به عنوان موتورهای اصلی ای عمل می کنند که رشد آنها را
طراحی می کنند .مکان دقیق یک سلول درون این گرادیان ها ،هم روش برنامه ریزی و هم سرنوشت آن را مشخص می کند .هر
سلول ،اطالعات موضعی گرادیان را می خواند و با فعال کردن آرایه ای از فاکتورهای نسخه برداری یا جلوگیری از آن ،این
اطالعات را به طرح متفاوتی از بروز ژن ترجمه می کند .از این رو ،گرادیان غلظت یک سیگنال تنهای ریخت زا (مورفوژن ) ،8
بسته به این که از آستانه غلظت واکنش عبور شده باشد یا نه ،می تواند ورقه هایی از سلول ها را به مناطقی از حالت های
دیجیتال  ،ON/OFFتقسیم کند .اگر بیش از یک مورفوژن در گرادیان اطالعات مشارکت کند ،در این صورت ممکن است رمز
مورفوژنتیک ترکیبی باشد ،که در این صورت ممکن است ،واکنش یک سلول معین به غلظت های نسبی هر دو مورفوژن
Lewis Wolpert 35
)15*( .Morphogen 36
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حیات بدون ژن
وابسته باشد .اما ،همۀ این فرآیندهای کنترل شده ژنی مورفوژنتیک ،نهایتا ً هم بر ویژگی های اساسی خود -مونتاژی اجزاء
پروتئین متکی هستند و هم بر ویژگی های خود -سازماندهی ساختارهای بلند مرتبه تری که این اجزاء به طور مستقیم یا غیر
مستقیم ایجاد می کنند.
همان طور که قبالً شرح داده ایم ،گیاهان و جانوران مختلف چند سلولی که از زمان آغاز موجودات چند سلولی اجدادی
سطح زمین را زینت بخشیده اند و احتماالً حیات همۀ چند سلولی های متفاوت از آنها برخاسته است ،بر اساس ویژگی های
اساسی مشترک مربوط به ریخت به سه قلمرو وسیع به نام های  :حیوان ،گیاه و قارچ  88خوشه بندی شده اند .هر یک از این
قلمروها می توانند به ترتیب ،بر اساس ترکیبات آناتومی مشترک به گروههایی تقسیم شوند که تبار (فیال )

83

می نامیم .برای

مثال تبار کورداتا 89یا طنابدار که شامل مهره داران می شود گونه هایی از جانوران را در بر می گیرد که نخاع دارند .از طرف
دیگر تبار بی مهرگان آرتروپودا (بندپایان )

0

که شامل حشرات ،عنکبوت ها ،خرچنگ ها و تریلوبیت های منقرض شده می

شود ،گونه هایی از جانورران را در بر می گیرد که بدن بندبند و اندام های متصل( بند بند) دارند و فاقد نخاع هستند .اما مبنای
ژنتیک این ریخت های متفاوت چیست و چگونه طرح های اساسی بدنی که بتواند همه شاخه های موجود یا منقرض شده را
تعریف کند متولد شده است؟ آیا نوآوری در زمینۀ ریخت و شکل ،مانند تکامل اندام یا اسکلت یک سنجاقک مستلزم به کارگیری
مجموعه ای از فرآیندها و اجزاء ژنتیک غیر هم پوشان و مجزا است؟ چگونه اطالعات تاریخی رمزدار مربوط به طراحی به
اندام در حال رشد ارائه و تحویل داده می شود ،و عالوه بر آن ،آیا مجموعه ای از سلول های غیر متفاوت ،یک مار پیتون را از
یک بابون متمایز می کنند ؟
یکی از خارق العاده ترین یافته های ژنتیک نوین این است که تقریبا همه حیوانات خانوادۀ قدیمی مشترکی دارند که از
حدود سی و یک تا سی و نه ژن مشترک تشکیل شده و ژن هومئوتیک یا ژن هاکس

1

نام گرفته است ،و این ژن درساختن

اشکال بدن اهمیت حیاتی دارد .پس فرآیند یکپارچه ای وجود دارد که متضمن پیشرفت هریک از حیوانات روی زمین است و
ظاهراً همان مجموعه بنیادی از ژن ها می تواند به طور مکرر استفاده شود و اشکال متنوع فراوانی تولید کند .ژن های هاکس
قادرند که زنجیره های خطی دی.ان.ا را به معماری سه بعدی موجودات پیچیدۀ زنده ترجمه کنند و به حیات اجازه داده اند که
گستره های ریاضی " فضای ریخت" را کاوش کنند.
ژنهای هاکس در نواحی مجزای بدن در طول محوری که از سر تا دم (خلفی_قدامی ) کشیده شده است بارز می شوند
و عوامل نسخه برداری را با نقش محفوظی از اتصال دی.ان.ا به رمز در می آورند که هومئوباکس 2نام دارد ،و بروز مجموعه
بزرگ و گوناگونی از ژن های دست اندر کار رشد را کنترل می کند .برای مثال ،تخمین زده می شود که ژن هاکس مگس ،به نام
اولترا بیتوراکس

8

 ،بروز تقریبا  31تا  180ژن را ،که هر یک حاوی یک جایگاه اتصال هومئوباکس می باشد تنظیم کند.

بعضی از این ژن ها ،خود عوامل نسخه برداری هستند و گروهی از رویدادهای پایین دستی را براه می اندازند و اثر ژن های
هاکس را تشدید می کنند .ژن هایی که توسط پروتئین های هاکس کنترل می شوند فرآیندهای سلولی ای را که مشخص کنندۀ
ریخت زایی است

آغاز می کنند .به نظر می رسد که بسیاری از این ژنها بر نرخ تکثیر سلولی ،آغاز مرگ برنامه ریزی شده

سلول و فرآیندهای ایجاد کنندۀ گرادیان ریخت -زا تاثیر گذار باشند .مطالعه ژن های هاکس نشان داده است که معمای تولید
اشکال پیچیده کمی شبیه معمای کشتی ای است که درون بطری جای گرفته ،به این معنی که ،گرچه محصول نهایی کامالً
Fungi 37
 Phyla 38سلسله ،دودمان ،نژاد)16*(.
39

 Chordataانواع جانوران شاخه کورداتا در یکی از مراحل رشد خود دارای تیره پشت بوده اند.

Arthropoda 41
Hox 41
Homeobox 41
Ultrabithorax 43
Morphogenesis 44
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حیات بدون ژن
غیرممکن به نظر می رسد ،ولی در واقع می تواند با اجرای اصول نسبتا سادۀ مهندسی تحصیل شود .برای نمونه ،به نظر می
رسد که تمام حشرات از هزارپا گرفته تا پروانه و از سوسک گرفته تا مگس ،همه از یک طرح بدن آبا و اجدادی تکامل یافته اند
که از مجموعه یکسانی از ژن های هاکس ساخته شده است .بنابراین اگر موجودات متفاوتی مانند مگس و کفشدوزک مجموعه
یکسانی از ژن های هاکس دارند ،چطور اشکال چنین متفاوتی دارند؟
بهسازی نقشه های بدن اجدادی سی و پنج تبار امروزی و یا بیشتر ،در جریان تکامل ،می تواند به طرق متعددی
حاصل شده باشد .تعداد ژن های هاکس یک نوع معین می تواند با تکثیر ژن افزایش یافته باشد ،یا با حذف گزینشی کاسته شده
باشد؛ احتمال دارد که انواع جدید ژن هاکس از طریق تکثیر ژن هاکس به همراه تفاوت در عملکرد ،در مدارهای رشد وارد شده
باشند؛ ممکن است موقعیت فضایی ،زمان بندی یا سطح بروز ژن هاکس به گونه ای متفاوت اصالح شده باشد؛ وممکن است
منطق و روش تاثیر پروتئین های هاکس بر هدف های خود تعدیل شده باشد .در واقع به نظر می رسد که همۀ این سازوکارها به
این شکل و یا آن شکل به کار برده شده باشند.
برای مثال ،اهمیت تغییر در سطح و موقعیت بروز ژن هاکس در تکامل ،در مطالعاتی که در آن ژن هاکس بارز شده ،یا
موقعیت های جدید فضایی یافته است ،ثابت شده است .رابرت پوالک و چارلز بیبریچ

نشان داده اند که تغییراتی که به صورت

مصنوعی در موقعیت های فضایی و اندازۀ بروز ژن هاکس بی  3و هاکس سی  ،3در موش القا شده ،می تواند به دلیل شباهتی
که به نیاکان دارد ،ساعت تکامل را به عقب برگرداند و ساختمان استخوان بندی امروزی را به اشکال تکامل یافته قدیمی تر که
میلیون ها سال است در مهره داران دیده نشده ،تغییر شکل بدهد .این مسئله نشان می دهد که چگونه سطح و موقعیت فضایی
بروز ژن هاکس قادر است کد ترکیب شوندۀ پیچیده ای را که می تواند سرنوشت های متفاوت و متعددی در جریان رشد داشته
باشد ،تولید کند .همچنین نشان می دهد که چگونه تکامل ،حداقل در بعضی موارد ،معماری های نوینی را با قرار دادن الیه های
اضافی کنترلی در برنامه های ریخت زای کهن ایجاد کرده است :یعنی به جای طراحی دوبارۀ عملکردهای جدید با استفاده از
اصول اولیه ،به شکلی اقتصادی ،چیزی را که قبالً وجود داشته میزان کرده و یا به آن اضافه کرده است.
در مورد حشرات دیده ایم که ،ظاهرا جانوران جدید می توانند بدون نیاز به تکامل یک جعبه ابزار ژن هاکس جدید،
خلق شوند .زیرا ،ژن هاکس مستقیما دستوری برای تشکیل ساختمان های آناتومی مانند پنجه ،بال ،پا ،یا شاخک صادر نمی کند،
بلکه به جای این کار ،فعالیت برنامه های ژنتیکی را که در کار ساخت آنها درگیرند،اصالح می کند .به نظر می رسد که قابلیت
ایجاد این ضمائم در ناحیۀ معینی از فضای هر سلول حضور دارد .نتیجتا ً ،می توان تصور کرد که ژن های هاکس نتیجۀ خاصی
(برای مثال ،رشد یک پا ) را از مخزنی از نتیجه های ممکن که مثالً شامل رشد شاخک نیز هست ،انتخاب می کنند .این ژن ها
ظاهراً جعبه ابزار جهانی تنظیم کنندۀ ژن اصلی "طراح " هستند که می توانند ،در تلفیق با دسته ای از مدارهای مجری و ژن
های ناظر فرعی ،به کار روند و برنامه های مربوط به رشد را به روش های متفاوت تغییر مسیر دهند و هدایت کنند ،و بدین
ترتیب بافت هایی با طرح های متفاوت تولید کنند.
به نظر می رسد که گونه های متفاوت حشرات درون تبار آرتروپودا ،در اصل از تکامل برهم کنش های جدید تنظیم
کننده بین پروتئینهای هاکس و خوشه ای از برنامه های ریخت زا که این پروتئین ها تنظیم می کنند ،ایجاد شده باشد .اما درمورد
تنوع شکل ها بین تبارها چه می توان گفت .آیا اعضای مهره دار شاخه کورداتا

مانند زرافه ها ،شامپانزه ها و انسان ها با

مجموعۀ ژن هاکسی مشابه با اعضای تبار آرتروپودا ( بند داران ) که شامل حشرات ،خرچنگ ها و عنکبوت ها هستند ،ساخته
شده اند ،یا تکامل مهره داران به وساطت مجموعه ژن هاکس جدید و تخصص یافته ای نیاز دارد؟
این حقیقت که ظاهراً خوشۀ ژن های هاکس حاضر در آرتروپودا ،به دفعات درون عناصر متفاوت تبار کورداتا کپی
شده نشان می دهد که نوآوری های مهم در طرح بدن ،نیاز به تکامل ژن های جدید هاکس دارد .اما این نیز جالب است که به
 Robert Pollak 45و Charles Bieberich
Chordata 46
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حیات بدون ژن
نظر می رسد تنوع ریختی درون مهره داران نیز مانند حشرات ،واقعا ً توسط مجموعه ژن هاکس یکسانی ایجاد شده است .پس
می توان نتیجه گرفت که تفاوت های عمده در طرح بدن ،مانند تفاوت های مابین آرتروپودا و کورداتا اصوالً با افزایش تعداد ژن
های هاکس حاصل می شود ،در حالی که تغییرات نسبتا کوچک در زمینه آناتومی ،مانند تفاوت های آناتومی دیده شده میان
انسان مدرن،انسان نئاندرتال ،فیل ،گربه آفریقایی و سگ آفریقایی ،ممکن است از طریق برنامه نویسی مجدد مدارهای تنظیم
کنندۀ ضمائم معینی از ژن های هاکس حاصل شوند .به نظر می رسد که توانایی مجموعه های نسبتا مجزایی از ژن های هاکس
که به شکل متفاوتی تنظیم شده اند برای ایجاد شکل های بی شباهتی مانند کرگدن و کانگورو ناشی از موضوعات زیر باشد :
سطوح متعدد مدارهای کنترلی که به طور سلسله مراتبی سازمان یافته اند و ژن های هاکس درآن نقش هماهنگ کننده مرکزی را
بازی می کنند ،روش ترکیب شوندۀ مدارهای مختلف تنظیم کننده ژن های هاکس که می توانند آرایش های متفاوتی از فضا-
زمان نقشه بدن را بروز دهند ،و هم این حقیقت که ظاهرا همه سیستم های تنظیم کننده هاکس سازمانی مدوالر( بخش بخش)
دارند ،به طوری که یک زیر سیستم ژن هاکس می تواند بدون تاثیر بر دیگران ،به طور انتخابی تعدیل یا آرایش شود.
ولی همه چیز به این آسانی نیست .گونه های مهره داران در واقع در محلقات ژن هاکس خود کامالً متفاوتند .برای
نمونه ،موش سی و نه ژن هاکس دارد ،در حالی که ماهی پفکی فوگو فقط سی و یک ژن هاکس دارد .بنابر این به نظر می رسد
که مهره داران برای ساختن شکل های نوظهور ،از یک کیت ژن هاکس جهانی استفاده نمی کنند و همچنین ،برخی گونه ها
ممکن است با اضافه کردن ژنهای مجزای هاکس به ژنوم خود و یا حذف برخی از آنها ،ریخت نهایی خاصی به دست آورده
باشند.

8

در حدود  180میلیون سال پیش یا بیشتر ،در انفجار بزرگ تکامل حیوانات که به نام انفجار کامبرین شناخته شده
است ،در دوران زمین شناسی پرشتابی که فقط شش تا ده میلیون سال دوام داشت و سرشار از شوریدگی خالقانه بود ،حقیقتا ً
همه تبارهای اصلی حیوانات (من جمله موجود ریز کرم مانندی به نام پیکایا و موجود دیگری به نام یونانوزون لیویدوم

3

،

یعنی اولین کورداتایی که ممکن است نیای اولیه ما بوده باشد ) به وجود آمدند .عالوه بر این ،ممکن نیست که تبارهای اصلی
حیوانات فقط به تغییرات در تعداد ژن های هاکس وابسته بوده باشند .درحقیقت ویلیام جفری و بیلی جی سواال

9

نشان داده اند

که یک ژن تنها به نام مانکس ، 0که عامل نسخه برداری ای را به رمز در می آورد که شامل حوزه هومئوباکس نیست ،می
تواند مسئول راه انداختن آبشاری از ژنها باشد که طرحهای بدن شبیه کورداتا و مشخصه های الروی نیام دار ،شامل یک دم و
نخاع ابتدایی را تولید می کند .مانکس یک ژن تنهاست ،که ظاهرا به خانواده عوامل نسخه برداری هاکس ارتباطی ندارد،
بنابراین ممکن است در تکامل تبار کورداتا نقشی حیاتی بازی کرده باشد.
بسیاری از ژن های دیگر نیز در سطوح گوناگون دست اندر کار طراحی قابل توسعۀ سیستم هایی هستند که به طور
سلسله مراتبی سازمان یافته اند  .برای نمونه ،به نظر می رسند که ژن "چپی "و "گرهی" ،دست اندرکار تعیین عدم تقارن
چپ /راست باشند ،در حالی که خانواده تی باکس که از آغازگران نسخه برداری هستند ،عالوه بر کارهای دیگر ،در ریخت زایی
قلب و اندام ها دست دارند .از طرف دیگر ،به نظر می رسد که ژنی به نام " نابینا" که عامل نسخه برداری غیر هومیوتیک

1

است ،می تواند از طریق تشخیص اجزاء تنظیم کننده در مجموعه ژن هایی که در کار ساخت چشم دخیل هستند  ،یکی از کنترل
کننده های اصلی تکمیل چشم باشد .جورج هالدر ،پاتریک کالرتس و والتر گرینگ 2نشان داده اند که اگر ژن" نابینا" در بخش
هایی از مگس که معموالً نمی توانند فعال باشد به طورمصنوعی بروز یابد ،تا  14چشم اضافی می توانند در نواحی مورد نظر،
مثالً روی بالها ،پا یا بافت های دیگر رشد کنند .مجدداً یک کشتی در بطری جای می گیرد .منظور این است که یک ژن تنهای
Cambrian Explosion 47
Yunnanozoon lividum 48
 William Jeffery 49و Billy J.Swalla
Manx 51
Homeotic 51
 George Halder 51و Patrick Callaertsو Walter Gehring
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حیات بدون ژن
نابینا قادر است که بافتی را که به طور معمول قرار است یک بال یا شاخک بسازد بگیرد و آن را به یک ساختار بسیار پیچیده و
منطقا ً غیرمحتمل مانند چشم تبدیل کند .ولی به نظر می رسد که حتی ژنی با توانایی " نابینا" در سلسله مراتب پایین قرار گرفته
است و بنابراین تحت کنترل نهایی ژن اسباب بازی ای است که ظاهراً قادر مطلق است ،و شامل قلمروی هومئوباکس و نتیجتا
عضوی از خانواده عوامل نسخه برداری ژن هاکس است .کامالً احتمال دارد که عکس این اتفاق بیافتد و ژن هاکس در قلۀ
سلسله مراتب فرآیندهای کنترلی چند الیه ای قرار گیرد که بر ساخت طرح بدن جانور تاثیر می گذارند.
اما ،با وجود توانایی خارق العاده این نوع ژنهای اصلی کنترل کنندۀ رشد ،بعید است که تکامل ،با وساطت پرش های
پله ای ژن هاکس در فضای ریخت ها ،به روال عادی پیش رفته باشد .بیشتر به این دلیل که تغییر در ژن کنترل کننده اصلی،
می توانست آنقدر اثرات پایین دستی ایجاد کند که اجازه ندهد طرح بدن دست آمده طرح موفقی برای زندگی باشد .با این وجود،
هنوز این مورد باقی است که به نظر می رسد حدوداً همۀ سی و پنج طرح مربوط به آناتومی اصلی حیوانات امروزی در دوران
خیره کننده ای از زمین شناسی که فقط  1میلیون سال به طول انجامید شکل گرفته اند .نتیجتا ممکن است موضوع این باشد که
در سپیده دم شکل گیری حیوانات ،زمانی که حیات راهی را کشف کرد که به زیر ناحیۀ فضای ژن هاکس در فضای ژن منتهی
می شد ،تکامل توانست نسبتا ً آزادانه شکل های متفاوت بدن را تجربه کند .اما ،به محض این که به دنبال کشت و کشتار
سیستماتیک ( ده یک کشی

8

) توسط رویدادهای تصادفی تاریخی و انتخاب طبیعی ،مجموعه ای از سی و پنج طرح بدن از

خزانۀ بازیگوش خالقیت انتخاب شد ،و حیات در را پشت سر این طرحها بست ،محدودیت های اصلی آغاز شد و از احتمال
طراحی دوباره یا دگرگونی اساسی در منطق بنیانی بدن ممانعت به عمل آمد.
در حقیقت از آغاز انفجار کامبرین به بعد هیچ تبار جدیدی پدیدار نشده است .همه نوآوری هایی که بعدا تکامل یافتند
در عین این که درون چهارچوب محدودیت های عمیقا ریشه دار گذشته کار کرده اند ،همان طرح های قدیمی را فقط تنظیم و

میزان کرده اند .در نتیجه ،به احتمال بسیار زیاد ،اکتشاف های طبیعی تکامل فقط در حجم کوچکی از فضای همه طرحهای
ممکن بدن که علی االصول می توانسته روی زمین به وجود آید ،غوطه خورده و آنها را کاوش کرده اند .و این سخن به این
معنی نیست که نمی توان از طریق کاوش و کشف مصنوعی " فضای ژن هاکس " مربوطه ،اشکال بسیار جدیدی را از
هایپرمارکت همه طرحهای بدن ممکن ،بازیابی نمود  .اما به هیج عنوان معلوم نیست که این فضای ریاضی شامل چه تعداد
شکل قابل تحقق متفاوت است ،یا در حقیقت معلوم نیست که تاریخ چه تعدادی از طرحهای بدن را در انفجار کامبرین آزمایش
کرد .عالوه بر این ما می توانیم بار دیگر ماهیت تصادفی وجود نوع انسان را مشاهده کنیم؛ چرا که اگر طرحهای بدن تبار
کورداتا که اولین نمایندگانش پیکایا و یونانوزون لیویدوم بودند ،به دالیل مختلف و به گونه ای تصادفی ده یک کشی می شدند،
به احتمال قوی هیج حیات انسانی در روی زمین موجود نمی بود و به طریق اولی هیچ معبد ،نقاشی ،کشتی بخار و کامپیوتری
هم وجود نمی داشت.
سوزان راتر فورد و سوسن لیندکویست

در  1993نشان دادند که بسیاری از جهش های ژن که برای برنامه های

طراحی قابل توسعه حیاتی اند ،به طور فنوتایپی خاموش هستند .ثابت شد که پروتئین مربوط به ضربۀ حرارتی به نام Hsp90
این مشکل را با ذخیرۀ تاثیرات اساسی پروتئین های جهش یابنده حل می کند .بنابراین  Hsp90اجازه می دهد تا خوشه هایی از
جهش های متعدد متفاوت در ژن ها ،بدون وارد کردن هیچ نوع تغییر واضح فنوتایپی در آن  ،انباشته شوند .اما بعد از این که
جهش ها مثالً توسط حرارت های زیاد انباشته شدند ،حتی اگر تابع  Hsp90به حال اول خود بازگردد ،فنوتایپ های این خوشۀ
جهش یابندۀ خاموش می توانند بارز شوند و حفظ شوند .این کار راه های فراری را به وجود می آورد که وسیلۀ قدرتمندی را
برای تکمیل تغییرات سریع و هماهنگ و قابل توسعه ،در پاسخ به اضطرارهای محیطی پایه گذاری می کنند ،و راهی برای
پیچپده سازی است ،نه طراحی بنیادی فرآیندهای رشد از نو ،که در شرایطی غیر از این ممکن بود ثابت درجای خود بایستند.
 . Decimate 53طبق قرعه از هر ده نفر یکی را کشتن .یکدهی کشتن.کشت و کشتار کردن
Suzanne Rutherford & Susan Lindquist 54
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حیات بدون ژن
چهارمین گذار بزرگ تکاملی در تاریخ حیات ،تکامل مغز بود .ساختن این عمارت پیچیده ،مانند ریخت زایی بقیه
حیوانات ،به تکامل و فعالیت های هماهنگ زیرمجموعه ای منحصر به فرد از ژن های تنظیم کنندۀ اصلی وابسته بود ،که به
دستورالعمل های درونی و بیرونی الزم برای طراحی ساختارهای بخش قدامی مغز ،میان مغز و پسین مغز (که سازنده مغز
هستند) کمک می کردند .فیلیپ کراسلی ،سالوادر مارتینز و گیل مارتین

اثبات کرده اند که به سادگی می توان با بارز کردن

مصنوعی یک ژن تنها به نام  ، Fgf8در بخش هایی از بافت که معموالً ساختارهای بخش قدامی مغز را به وجود می آورد
ساختارهای میان مغز نا به جا را ایجاد کرد .به نظر می رسد که مجموعۀ ژن های مشابهی ،طراحی مغز را هم در حشرات و
هم درمهره داران سامان می دهند ،که نشان می دهد احتماالً یک برنامۀ محافظت شدۀ جهانی برای تثبیت طرح بنیادی همۀ انواع
مغزهای شناخته شده وجود داشته است .
تکامل ریخت مغز و نورون های سازندۀ آن و سلول های گلیا
مولکول های شیمیایی فرارسان عصبی

8

همراه شد با تکامل همزمان مجموعه ای اجدادی از

 ،که اطالعات را بین نورون ها توسط کدی مبنتی بر فرکانس و شاید هم زمانمند

مخابره می کردند .تنظیم دقیق مدارات نورونی مغز متکی بر تجربه است .برای مثال ،درهنگام تکامل قشر مخ ،کاهش فعالیتی که
در نتیجۀ انعقاد چشم در اوائل تکامل ایجاد می شود ،تغییری دائمی در ریز معماری و پیوستگی قشر مخ به وجود می آورد .از
این رو ساختار آناتومی میکروسکپی بالغ مغز منحصراً درون ژن ها سیم بندی نشده است ،بلکه منعطف و وابسته به فعالیت
درون مدارهای نورونی غیر بالغ ،در جریان رشد است.
با تکامل مغز ،ظرفیت پردازش پیچیدۀ اطالعات ،یادگیری انفرادی ،رفتار پیچیده و ماهرانه ،شناخت ،و در مورد
انسان ،آگاهی پدید آمد .تکامل ظرفیت یادگیری ،اجازه داد که بانکهای اطالعاتی مربوط به ساختارهای دنیای خارج در طی عمر
یک فرد گردآوری شوند .این بانک های اطالعاتی اجازه می دادند که پاسخ های رفتاری به موقعیت های تصادفی  ،به جای تکیه
بر تجربۀ تاریخی به رمزدرآمدۀ ژنتیک نیاکان خود ،بر پایۀ تجارب گذشتۀ همان فرد اصالح شوند .بنابراین شدت به هم
پیوستگی نورون ها درون مغز ،منبعی اضافی را برای اطالعات اندوختۀ تجربی فراهم آورد ،که می توانست برای تکمیل
بانکهای اطالعات ژنتیک رمزدار ،درون زنجیره های دی.ان.ا .ی ژن مورد استفاده قرار گیرد .اما ،برخالف بایگانی های
ژنتیک ،اطالعات به دست آمده در جریان یادگیری ،بدواً نمی توانند بین نسل ها منتقل شوند.
مثالی از این گونه اطالعات عبارت است از یادگیری از راه تداعی (معانی) ،که به ارگانیسم ها اجازه می دهد نشانه
های محیطی مانند بو و رنگ را به پیامدهای خاص ،مانند وجود غذا یا ناخوشی مربوط کنند .گرچه اطالعاتی که به این طریق
به دست می آید مستقیما به ژن ها وابسته نیست ،ولی در بعضی موارد می تواند توسط ژن ها تحمیل شود ،که در این حالت
تداعی بین برخی رویدادها و نشانه ها راحت تر از بقیه برقرار می شود .تکامل مغز همچنین موقعیت های خوب جدیدی برای
انگل ها ایجاد کرد ،که قادر بودند رفتار سایر ارگانیسم ها را دستکاری کنند و به همکاری بپذیرند  .برای نمونه ،انگل ماالریا،
پالسمودیوم فالسیپاروم ،قادر است که رفتار پشه میزبان آنوفل را طوری اصالح کند که بیشتر پرسه بزند و قربانی های خود را
بیشتر نیش بزند .گرچه این کار کامالً برای پالسمودیوم فالسیپاروم مفید است ،چون شانس آلودگی میزبان های جدید را افزایش
می دهد ،ولی برای پشه زیان آور است ،چون معموالً بعد از فروکردن نیش ،در اثر ضربۀ مگس کش می میرد.
همچنین مغز یک وسیله محاسباتی عمومی ساخت که می توانست به عنوان مبنایی برای رشد سیستم های حسی
پیشرفته ای که در گیر بینایی ،بویایی ،شنوایی ،چشایی و المسه و سیستم های پردازشی سطح باالتر آنها هستند ،مثالً تشخیص
طرح ها استفاده شود .مغز ،همچنین پایه ای محاسباتی برای تکامل سیستم های حرکتی پیشرفته ،رفتار هماهنگ گروهی از

 Philip Crossley 55و Salvador Martinezو Gail Martin
 Glia 56و  Neurogliaبافت پشتیبان دستگاه عصبی مرکزی د رمهره داران
 Neurotransmitter 57ماده ای که موجب انتقال انگیزه ها و پیام ها در اعصاب می شود
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حیات بدون ژن
اجزاء حرکتی متفاوت و انواع سیستم های ادراکی که مثالً میمون یا سنجاب را قادر می سازد تا از فواصل زیاد ،بدون این که به
زمین بیافتند ،از یک درخت به درخت دیگر بپرند ،فراهم کرد .
همچنین ،تکامل مغز و فرآیندهای یادگیری جاده را برای کشف کلیدی که به فضای ریاضی متفاوتی به نام هشیاری ،یا
در مورد انسان ،به آگاهی منتهی شد ،صاف کرد .این مسئله مستلزم کشف فضای همه تصاویر ذهنی ممکن بود ،که آگاهی
ناحیه کوچک ولی شدیدا اصالح شده ای از آن را اشغال می کرد .ظرفیت تصاویر ذهنی ،ایجاد مدل های ذهنی از سناریوهای این
جهانی را امکان پذیر ساخت.این مسئله اجازه داد که پیامد فعالیت های مختلف احتمالی ،قبل از تعهد سپردن به آلترناتیو خاصی
توسط شبیه سازی ذهنی امتحان شوند .به این ترتیب ،احتمال یک پیامد نامساعد بسیار کاهش می یافت .برخالف فضای ژن ،که
فقط به آهستگی و به طور متوالی می تواند سیاحت شود ،فضای فکر که توسط مغز انسان آگاه تولید شده چنین محدودیتی
ندارد .حجم های عظیمی از این فضای اطالعات آنا ً می تواند سیاحت شوند و راه حل های مناسب به راحتی و بدون محدودیت از
دورترین زوایا بازیابی شوند .به این ترتیب ،تکامل مغز اجازه داد که موجودات زنده تغییراتی با بسامد باال را دنبال کنند ،که بی
نهایت بیشتر و پیچیده تر از همه چیزهایی است که نیاکان بدون مغز او هرگز می توانستند به دست بیاورند .همچنین برای اولین
بار ،این امکان توسط سازوکارهای فرا -ژنی فراهم شد که برای مشکالت محیطی ،مانند تنظیم حرارت ،راه حل های قابل انطباق
به دست آید .مثال ،به جای تکامل خز ضخیم ،انسان توانست لباس را اختراع کند ورام کردن آتش را فرا بگیرد.
پنجمین انتقال بزرگ نیازمند تکامل سازو کاری بود که بتواند اطالعات فرا -ژنی به دست آمده در جریان یادگیری
فردی را با استفاده از فرآیندی فرا -ژنی که انتقال اطالعات بین افراد را میسر می کند ،یعنی فرهنگ ،انتقال دهد .تکامل ساز و
کارهای فرهنگی اکتساب ،نمایش و انتقال اطالعات ،فرآیندهای حیات را در خط سرعت اطالعاتی شتاب بخشید و خیزی کوانتومی
در اندازه ،طبیعت و حد بانک های اطالعاتی قابل دسترس برداشت ،که در آن ،راه حل های مسائل محیطی می توانستند به طور
سیستماتیک به رمز درآیند و جستجو شوند.
در موارد پیشرفته تری از انتقال اطالعات فرهنگی ،اطالعات می توانند عالوه بر انتقال از یک مغز به مغز دیگر ،به
صورت تجسم های غیر بیولوژیک مانند ابزارهای ساخته شده ،نقاشی ها ،نشانه های سمبلیک ابتدایی ،و سیستم نوشتاری
تکامل یافته ،بارگیری شوند .در انسان ،که اولین بار حدود  4تا  1میلیون سال پیش در آفریقا پدیدار شد و به طور خود کار
انسان از نظر آناتومی نوین یعنی هوموساپینس را در حدود 110هزار سال پیش به وجود آورد ،این فعالیت ها به حد غائی خود
رسیدند .این کار با ساختن ابزار سنگی در حدود  2.1میلیون سال پیش شروع شد و در نقطۀ شروع زبانهای ناطق در بیش از
 40هزار سال قبل و نشانه گذاری سمبلیک در حدود  18هزار سال قبل به اوج خود رسید .این ،نوآوری های عمدتا ً فرهنگی
بودند که حدود 11هزار سال پیش کمک کردند ،تا در جنوب غربی آسیا در ناحیه هالل حاصلخیز ( 3بین النهرین ) که از جنوب
شرقی ترکیه تا غرب ایران کشیده شده بود ،پایه های آغاز کشاورزی گذاشته شود .اسناد باستان شناسی نشان می دهند که فقط
حداکثر چند قرن الزم بود تا دهکده های شکارچی –گردآورنده را که گیاهان وحشی را درو می کردند ،به دهکده های کشاورزی
تبدیل کند که نباتات کامالً اهلی می کاشتند و درو می کردند و حیوانات اهلی را نگاه می داشتند.
توسعه و گسترش بعدی سیستم کشاورزی این مردم را قادر ساخت تا سرانجام ،با اقتصاد رقبای شکارچی –گردآورندۀ
خود رقابت کنند و بر آنها پیشی بگیرند و زمینۀ استقرار جمعیت های بزرگ غیر مهاجر و پرسکنۀ انسان را فراهم آورد .متعاقب
آن ،ایجاد اجتماع های طبقاتی پیچیده ،که فعالیت های مربوط به تولید غذا در آن ،به بعضی از اعضای آن اجتماع محدود می شد،
سایرین را آزاد گذاشت تا سرباز ،کاتب ،ماموردولت ،تاجر ،هنرمند ،فلزکار ،و صنعتگر حرفه ای شوند .این مسئله در جای خود،
در حدود  10هزار سال پیش جاده را برای ظهور تمدن های بزرگ تاریخ بشر ،یعنی اولین شهرها ،و جوامع نوین صنعتی صاف
کرد.
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حیات بدون ژن
اما انسان تنها گونه ای نیست که سازوکارهای فرهنگی مربوط به کسب ،نمایش و تداوم اطالعات را به تکامل رسانده
است .استفاده از ابزار ،مدتهای طوالنی عیار فرهنگ انسان بوده است ،چون ساخت ابزار نیازمند این است که شکل جدیدی بر
شیء که در اصل ممکن است متفاوت به نظر برسد و هدف متفاوتی داشته باشد ،تحمیل شود .این کار نیاز به وجود نوعی تجسم
ذهنی از محصول نهایی در مغز سازنده دارد .ثابت شده است که نوعی از کالغ های کالدونیای جدید به نام کورووس
مومدولویدس

9

دونوع ابزار متفاوت قالب مانند برای گرفتن قربانی های بی مهرۀ خود می سازند و آنها را به کار می برند.

بنابراین ،این نمونه ای عالی از استفاده از ابزار ،و نتیجتا ً وجود فرهنگ ابتدایی در حیوانات است .این ابزارها با ابزارهایی که
اولین بار در فرهنگ انسان اولیه ای که استخوان و سنگ به کار می برد ،ظاهر شدند ،شکل مشترکی دارند و نشان می دهند که
ساخت ابزار توسط کالغ ها کارائی فنی قابل توجهی را به دست آورده است.
معلوم شده است که در گینه ،شامپانزه ها از چوبهای قالبدار دراز برای رسیدن به شاخه های درخت انجیراستفاده می
کنند ،و بدون آن قادر به این کار نیستند .آنها همچنین ابزارهای مخصوصی را برای کارهای دیگر می سازند که اندازه ،وزن،
مادۀ سازنده ،سختی و طول های متنوع دارند .همچنین شواهدی وجود دارد که نشان می دهد تکامل نهنگ عنبر

0

می تواند

تحت تاثیر خصلت هایی قرار گیرد که توسط فرهنگ انتقال یافته اند و نیازمند رفتارهای اکتسابی ای است که از مادر ها به اوالد
می رسد .ضمنا ً ،آواز پرندگانی مانند طوطی و هامینگ برد (مرغ مگس خوار ) که هم در جذب جفت و هم در دفاع از اقلیم خود
اعمال مهمی انجام می دهند ،نمونه دیگری است از اطالعاتی که در حیوانات از طریق فرهنگ انتقال می یابند.
اینک به پایان سفر خود نزدیک می شویم .و با تکمیل کاوش خود در تاریخ و ساختار موجودات زنده ،به زودی،
بررسی مختصری از آینده حیات را آغاز خواهیم کرد .اما ،قبل از انجام چنین کاری ،لحظه ای تامل خواهیم کرد تا بعضی از
اصول را که در سر راه ما سبز شده اند بررسی کنیم .از همه مهم تر این است که ،تا کنون باید روشن شده باشد که می توان
اطالعات موجودات زنده را طوری در ذهن مجسم کرد ،که انگار در مجموعه های متعددی از فضاهای به هم پیوسته ریاضی
پراکنده شده اند و هر کدام ویژگی ها و محدودیت های خاص خود را دارند .سرانجام ،اگر به جای این که فقط مشخصه های
ژنتیک ارگانیسم را بیان کنیم ،بخواهیم آن را توصیف کنیم ،باید اطالعات موجود در هر یک از این سطوح را مورد توجه قرار
دهیم .این سطوح عبارتند از کسب ،نمایش و انتقال اطالعات مربوط به ژنتیک ،رشد ،و آموزش و فرهنگ .سطوح باالتر،
سطوح پایین تر را به شکل سلسله مراتبی وتو در تو در داخل خود جای داده اند ،به طوری که سطوح پایین تر سطوح باالتر را
در تنگنا قرار می دهند .اما می توان حدس زد که مقدار محدودیت در سطوح متوالی را می توان میزان کرد ،برای این که گرچه
ممکن است فکر انسان نهایتا توسط ژنهای سازنده مغز محدود شود ،وگرچه فرهنگ مفهومی کلی است که عمیقا در تاریخ
ژنتیک ریشه دارد ،ولی بعید است که این مفاهیم به اندازه فنوتایپ هایی مانند رنگ چشم ،که مستقیما توسط ژن ها کنترل می
شوند ،قوی باشند.
بهترین کار این است که مخلوقات زنده را به مانند کیت های اطالعاتی درون یک باغ وحش اطالعات در نظر بگیریم.
به جای صحبت در مورد فاصله های موجود بین زنجیره های دی.ان.ا ی موجودات متفاوت ،بهتر است که برحسب فواصل
اطالعاتی فکر کنیم .گرچه برخی از واحدهای اطالعات به وضوح اساسی تر از بقیه هستند ،اما برای ساخت نسخه دقیقی از یک
موجود زنده ،به اطالعات درهمۀ سطوح مربوطه نیاز داریم .مثالً اگر می خواستیم که یک "دودو"ی تاریخی دقیق را بازسازی
کنیم ،توضیحات یک کیت ژن کافی نبود .این مسئله از این واقعیت برمی خیزد که اطالعات ژنتیک ،خود الیه های پیچیدۀ متعددی
دارد و نیز این واقعیت که وجوهی از اطالعات یک "دودو" احتمال دارد که در فضاهای اطالعاتی متعددی منجمله رشد،
یادگیری و فرهنگ پراکنده شده باشند.
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حیات بدون ژن
از این گذشته ،اگر ندانیم که در جریان نقش پذیری اپی ژنتیک

1

موروثی مانند متیالسیون دی.ان.ا و استیالسیون

پروتئین هیستون ،کدام ژن ها عملکردشان خاموش شده است ،اطالعات زنجیره دی.ان.ا ژنوم به چه درد می خورد؟ این
فرآیندهای اپی ژنتیک به زنجیره های یکسان دی.ان.ا اجازه می دهند که کارکردهای کامال متفاوتی داشته باشند .بنابراین چیزی
که ما نیازداریم شرح کامل اطالعات ژنتیک نیست ،بلکه همچنین همه اطالعات مربوط به اپی ژنتیک است .درحقیقت اثر
اطالعاتی اپی موتاسیون

2

بر روی یک موجود فقط می تواند به اندازه یک جهش در باز نوکلئوتید باشد .مثال ،سلول های

سرطانی غالبا ً الگوهای متیالسیون دی.ان.ا را تغییر داده اند و مشخص است که ژن های منقش ،نقش مهمی در تکامل بسیاری
از حیوانات و گیاهان داشته اند.
عالوه براین ،ژنها تنها منبع اطالعات درون موجود زنده نیستند که به ارث برده می شوند .به نظر می رسد که قارچ و
خمیرمایه ،سیستم های وراثتی مبنی بر پروتئئین (مانند پریون ) را در اندازه بسیار محدودی به کار می برند .فرآیند تکامل
همچنین الیه های اطالعاتی بسیاری دارد که درون زنجیره دی.ان.ا عرضه نمی شود .برای مثال ،عدم تقارن تخمک که فرآیند
تکامل را در بسیاری از موجودات زنده استارت می زند و عالئم فولیکولی که مادرانتقال می دهد ،لزوما ً نمی تواند از یک ژنوم
مستقل محاسبه شود .رشد ساختارهای کامل ،همچنین از بافت محیطی که در آن ساخته می شوند تاثیر می پذیرد .همان طور که
قبالً دیده ایم ،معماری مدارهای کورتکس (قشر خارجی مغز) ،به طور حیاتی به الگوهای مناسب فعال سازی (برانگیختگی )
نورونها در خالل تکامل وابسته است.همچنین ،تغییرات دمایی می تواند اثرات عمیق در فرآیندهای تکامل داشته باشد.عالوه بر
این ،برخی ساختارهای سلولی مانند میتوکندری مستقیما از مادر به ارث رسیده اند و بنابراین نمی توانند از یک زنجیرۀ ژنوم
مستقل استنتاج شوند .پیوستگی فیزیکی ساختارهای غشاء سلول مادر و فرزندانش نیز منبع دیگری از اطالعات را تشکیل می
دهد ،که نمی تواند نمایش مستقیم ژنتیک داشته باشد .همچنین ،اطالعات ذخیره شده در مغز و سیستم عصبی پیرامون آن فاقد
نمایش ژنتیک هستند ،همان طور که اطالعات فرا -ژنتیک مربوط به فرهنگ نیز که از یک فرد به فرد دیگر منتقل می شوند
فاقد این نمایش هستند و اطالعات آنها در دستگاه نمایش غیر بیولوژیک ذخیره می شود.
بنابراین ،اطالعات و پراکندگی غیر متقارن آنها بین موجودات زنده مختلف ،مفهومی است که هنگام مطالعه موجودات
زنده برای اتحاد آنها به کار گرفته می شود .چون گونه های مختلف موجودات اطالعات خود را با حسادت محافظت می کنند و از
اطالعات گونه های دیگر جدا می کنند ،ممکن است به نظر برسد که " باشگاه های اطالعات " خصوصی تشکیل می دهند.از این
رو حیات ،خود می تواند به عنوان الگویی ریاضی در یک فضای چند بعدی و بدون زیرالیه دیده شود .نتیجتا ممکن است
فرآیندهای اپی ژنتیک ،تکامل ،یادگیری و فرهنگ به عنوان ابعاد باالتر فضای ژن ،یا فوق فضای ژن مشاهده شود .فرآیند
تاریخی تکامل از طریق انتخاب طبیعی مستلزم کشف گروهی از فضاهای راه حل های ریاضی در ابعاد باالتر است ،که
توپولوژی ،قوانین جستجو ،محدودیت ها ،آسانی سیاحت و پراکندگی جواب هر یک از این فضاها خاص خود آنهاست .ممکن
است تصور شود که مشکل منطقی ای که توسط محیط ارائه می شود ،به مجموعه ای از فضاها منشعب می شود که کیفیت
متفاوتی دارند و شامل راه حل هایی هستند که برای یک ارگانیسم معین قابل دسترسی است .اگر راه حل مسئله ای در یک فضای
اطالعاتی یافت نشود ،می توان راه حل آن را در فضای دیگری جستجو کرد .اگر راه حل های منطقی در بیش از یک فضا وجود
داشته باشند ،سطح فضایی که راه حل باید در آن فراهم شود ،می تواند با در نظر گرفتن بهینه سازی های متفاوت معین شود.
هر فضای راه حل ،بهای خود را برحسب قیودی که تحمیل می کند ،راحتی جستجوی فضا ،هزینه نگهداری تصویر،
استحکام راه حل و اعتبار آن تحصیل می کند .راه حل مهیا شده در سطح ژنتیک ،گرچه به آهستگی به دست می آید ،ولی بر پایۀ
تجارب آزموده و امتحان شده تاریخی قرار دارد و بنابراین قابل اتکاء است .همچنین این راه حل به لطف سازوکارهای متعددی
که از اطالعات محافظت می کنند و قبالً شرح دادیم ،نسبتا با ثبات است .این سازوکارها عبارتند از :ترمیم دی.ان.ا و آنزیم های
 61پس زایشی ،تشکیل نطفه از نو )18*( Epigenetic -
)18*( . Epimutation. 61
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حیات بدون ژن
اصالح کننده ،پروتئین های نقاط بازرسی ،نقشه کد ژنتیک ،افزونگی  ، 8استحکام راه های بیوشیمیایی ،وحضور مراقب های
مولکولی مانند  Hsp90که می تواند اثر فنوتایپ بعضی از پروتئین های جهش یابنده را از طریق کمک به تاخوردن آنها پنهان
کند .اما در نتیجۀ ماهیت سیم بندی اطالعات به نمایش در آمدۀ ژنتیک ،استفاده از راه حل های مبتنی بر دی.ان.ا محدودیت های
ژرفی را به یک ارگانیسم تحمیل می کند.
از طرف دیگر ،راه حلی که درسطح فرهنگ فراهم می شود ،می تواند به سرعت استفاده شود و ممکن است نگهداری
از آن گران تمام شود (چون مغز به نحو حیرت آوری گلوکوز مصرف می کند ) و اگر این راه حل در تاریخ آزمایش و تست نشده
باشد ممکن است متحمل خطاهای نمونه برداری شود .عالوه بر این ،بانکهای اطالعات فراژنتیک ممکن است کمتر از بایگانی
های ژنتیک پایدار باشند ،چنان که مثالً یک کامپیوتر ممکن است از کار بیافتد و کتاب هم ممکن است آتش بگیرد یا گم شود .اما،
برخالف اطالعات ذخیره شده در سطح ژن ،اطالعات فرهنگی کمتر احتمال دارد که محدودیت های برگشت ناپذیر وارد سیستم
کنند .در حقیقت یکی از بزرگترین فواید اطالعات فرهنگی این است که می تواند به آسانی دوباره برنامه ریزی شود و بنابراین
نتایج آن بازگشت پذیر هستند .عالوه بر این ،این روش که طرح جامع یک برنامه به طور ژنتیک ترسیم شود و اجازه داده شود
که جزئیات آن به کمک تجربه پر شوند ،به ارگانیسم ها اجازه رفتار تغییر پذیر می دهد و آنها را قادر به تطبیق سریع و بسیار
کارآمد با موقعیت های جدید می سازد.
عالوه بر این برداشت عمومی که معتقد است موجودات زنده ساختارهای اطالعاتی هستند ،برخی از مفاهیم اصلی
دیگری که ما با آن روبروییم این واقعیت را بیان می کند که وجود موجودات زنده عمیقا از نظر تاریخی تصادفی است و همچنین
نشان می دهد که می توان بین وجوه مادی و صوری موجودات زنده تمایز قائل شد .تاریخ را نیز می توان مانند جانوری مشاهده
کرد که همچنان که بی تفاوت درون فضاهای ریاضی به هم پیوسته ای پیچ و تاب می خورد که حیطۀ کامل همه موجودات ممکن
و روابط و رویدادهایی را که آنها را به یکدیگر پیوند می زند ،مشخص می کند ،ماده و مایۀ برگشت ناپذیری به نام زمان را
مصرف می کند.
تاریخ موجودات زنده ،مانند طراحان مد که نمونه های معدودی از کلکسیونهای خود را در راهروهای سالن های مد
پاریس به نمایش می گذارند ،یک ویترین محض از امکانات حیات بوده است .اگر فقط یکی از رویدادها به طور جزئی تغییر می
کرد ،همه چیز می توانست کامالً متفاوت باشد .در واقع اگر لوح ها جابه جا شده بودند ،ممکن بود اجداد ما منقرض شوند و
انسان نئاندرتال باقی بماند و بر زمین تسلط یابد .از طرف دیگر اگر نقشه بدن

کورداتا در انفجار کامبرین کشف نشده بود ،به

هیچ وجه انسان نمی توانست تکامل یابد ،و اگر یکی از اجداد اولیۀ نمونه -موجودات به طور اتفاقی به جای موجود دیگری از
بین رفته بود ،ممکن بود حیات مدرن هنوز مبتنی بر آر.ان.ا باشد ،یا از پلیمر اطالعاتی کامالً متفاوتی استفاده کند .درحقیقت
حیات هرگز نمی توانست شروع شود .عالوه بر این به نظر می رسد که ،هنگام مواجهه با لغت طبیعت ،به درستی می توان لغت
تاریخ را جایگزین آن کرد.
اما در مورد آینده چه می توان گفت؟ در آینده موجودات زنده با استفاده از اصول اولیه طراحی خواهند شد ،درست
شبیه اتوموبیل ها .اختراع کامپیوترهای دیجیتال قدرتمند ،و شاید هم سرانجام ،تجهیزات محاسبات موازی یا کوانتومی غول آسا،
همراه با سازو کارهای پیشرفته برای خواندن و مهندسی زنجیره های دی.ان.ا ،اجازه دهد که جنبه های منطقی صوری و مادی
تاریخی حیات با بیشترین جزئیات فهمیده شوند ( و به شکل فزاینده ای به این روند ادامه دهد ) .دی.ان.ا و فرآیندهای تصادفی
تاریخی و طبیعی که با طراحی مسیر حیات در طی بیش از میلیاردها سال ،تکامل حیات را شکل داده اند ،سرانجام با راهبردهای
مصنوعی و عمیقا ً غیر تاریخی ای که می توانند موجودات زنده را بسازند  ،مقهور ،تکمیل و یا جایگزین خواهند شد.

)19*( Redundancy 63
 Bauplan 64یا )11*(.body plan.
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حیات بدون ژن
دراینجا اهمیت دارد که سعی کنیم الگویی را برای آینده حیات ترسیم کنیم که شاید بتواند چهارچوبی جهت سازماندهی
و طراحی نوآوری های فنی آینده فراهم کند .هدف این نیست که نسخه تجویز کنیم بلکه می خواهیم به سادگی بیان کنیم که وضع
چگونه می تواند باشد .برنامه ای با  1هدف مورد نظرمن است که به طور آزمایشی آن را پیشنهاد می کنم و به این قرار است :
( )1مستند سازی کامل جنبه های ظاهری و مادی همه اشکال موجود حیات ؛ ( )2طراحی روش های آزمایشی و الگوریتم هایی
برای استنتاج ساختارهای مولکولی و ریخت شناسی اشکال منقرض حیات و شاید نمونه های اولیۀ حیات ؛ ( )8مهندسی اشکال
حیات موجود؛ ( )4بازسازی و مهندسی اشکال منقرض حیات ؛ ( )1طراحی حیات جدید از اولین اصول با استفاده ازپروتئین
های طبیعی تاریخی ،مواد ساختمانی دی.ان.ا و آر.ان.ا و سیستم های پلیمر طبیعی که اطالعات و منطق ژنتیک را رمز گذاری
می کنند ؛ ( )1طراحی حیات جدید از اولین اصول با استفاده از مواد ساختمانی مصنوعی و غیر تاریخی وسیستم های شیمیایی
مصنوعی رمزگذارنده اطالعات و منطق ژنتیک.
مستندسازی کامل همۀ اشکال موجود حیات ،مستلزم گردآوری اطالعات متعدد متفاوتی است که شامل بسیاری
چیزهاست منجمله  ( a( :تعیین زنجیره کامل ژنومیک همه موجودات زندۀ شناخته شده و پروتئوم

همراه آن ( زنجیره های

بارز پروتئین ) ( )bاستخراج پیوندهایی که درجریان تکامل بین همه انواع موجودات زنده و نیز بین پروتئین های متفاوتی که
آنها را می سازند ایجاد شده؛ ( )cشناسایی مجموعه های اصلی ژنهای ضروری که در موجودات مختلف مشترک هستند؛ ()d
گردآوری ذخیره ای از همه رده های ژن ها و تاخوردگی پروتئین که توسط همه انواع موجودات استفاده می شود؛ (  )eتوضیح
و تفسیر همه توابع مربوط به کلیۀ ژن های شناخته شده و تشخیص افزونگی هر یک از توابع؛ ( )fتشخیص الگوهای بروز ژن
هر بافت خاص در فضا و زمان ،در خالل تکامل و در گسترۀ نمونه ای از شرایط محیطی ،چه در سالمتی و چه در بیماری ؛ ()g
شناسایی و توضیح سلسله مراتب های تنظیم کننده ای که همه مسیرهای بیوشیمیایی و فرآیندهای شناخته شده را کنترل می کنند
؛( )hبه دست آوردن مجموعه ای کامل از داده های اپی ژنتیک که وضعیت متیالسیون رسوب سیتوسین را در همۀ ژنوم های
منقش مستند می کند؛ ( )iمستند سازی و تفسیر همه زنجیره های غیررمزدار در هر ژنوم ؛ ( )jمستند سازی همه کدهای ژنتیک
غیرهمگانی و اصول نگارش؛ ( )kمستند سازی هر شکل از اصالحات پسا ترجمه ای مانند گلیکوسیالسیون ،فسفریالسیون،
استیالسیون و تعدیل کلسترول پروتیئن ها و فرآیندهایی مانند پیوند پروتئین ها ؛ ( )lشناسایی همه عوامل تنظیم کنندۀ آر.ان.ا
ی پیامبر و مشخص کردن ویژگیهای فیزیکی –شیمیایی مولکولهای آر.ان.ا ی پیامبر ،مانند نیمه عمر آن  )m(،مستند سازی
همه نمونه های زنجیره های ویروسی و سایر انگل های یافت شده در ژنوم ؛(  )nمستند سازی همه پلی مورفیسم (چند ریختی
)های ژنی ؛( )oمستند سازی مجموعه کامل الگوهای دیگر پیوند ژن ها و الگوهای بروز آنها در زمان و مکان ؛(  )pمستند
سازی مکان های نسبی گونه ها نسبت به یکدیگر در فضای زنجیره دی.ان.ا.
همچنین موارد زیر را نیز در بر می گیرد  )q( :مستند سازی همه برهم کنش های پروتیئن هایی از مراتب باالتر،
شامل شکل گیری هر نوع مجتمع اولیگومری و مالتیمری پروتئین /پروتئین ،و همچنین برهم کنش آنها با اجزائ تنظیم کننده
دی.ان.ا؛ ()rمستند سازی مکان فضایی هر پروتئین درون هر سلول؛ ( )sمستند سازی ساختار سه بعدی و ویژگی های دینامیک
مجموعه کاملی از تاخوردگی های پروتئین به کار رفته در طبیعت؛ ( )tمستند سازی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی همه
پروتئین های شناخته شده شامل خصوصیات جنبشی و ترمودینامیک آنها و مشخصه های نسبی و موقعیت نزدیک ترین همسایه
های آنها در فضای زنجیره های پروتئین ؛( )uمستند سازی ویژگی های دینامیک دستگاههای سلولی و فرآیندهایی مانند نوفۀ
مربوط به نسخه برداری و ترجمه ،و طبیعت ،کارایی و پویایی سیستم های بازسازی دی.ان.ا ؛(  )vمستند سازی رشد هر
ارگانیسم با جزئیات کامل ؛(  )wمستندسازی اطالعات فراگرفته توسط هر یک از گونه ها و اطالعات فرهنگی اصلی که توسط
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 Proteomeمکمل کامل پروتئین که توسط یک ژنوم خاص ساخته می شود.
protein splicing
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حیات بدون ژن
هر گونه خاص استفاده می شود؛(  )xمستند سازی رفتار انفرادی و در برخی موارد رفتار اجتماعی هریک از گونه ها ؛ ()y
مستند سازی اکوسیستم و محیط فیزیکی–شیمیایی ای که هر یک از موجودات زنده را احاطه کرده است ؛ و ( )zساخت مجموعه
کاملی از الگوریتم های ریاضی مجرد و تصاویری که فرآیندهایی را که رسما ً همه انواع موجودات شناخته شده را تعریف می
کنند ،توصیف می کنند.
زمانی که همه اشکال موجود شناخته شده حیات مستند سازی و منطقا ً توجیه شده باشند و خانواده تکاملی واحدی را
تشکیل دهند ،کمابیش باید بتوان طبیعت مولکولی پیشگامان اجدادی آنها را با موفقیت استنباط کرد .در برخی موارد این فرضیه
ها می توانند با نجات دی.ان.ا ی قدیمی یا مادۀ پروتئینی که می تواند زنجیره یابی شود و با زنجیره های پیش بینی شده مقایسه
شود ،آزموده شوند .اثبات این که مولکول های قدیمی دی.ان.ا می توانند به طور موفقیت آمیزی از موجودات منقرض بازیابی
شوند اولین بار از اکوس کواگا

8

شروع شد ،یعنی عضوی از خانواده اسب که امتزاجی از اسب و گورخر است که در 1338

منقرض شد .از آن زمان به بعد ادعا شد که بخش های کوچک دی.ان.ا می تواند از نمونه هایی که تا هشتاد میلیون سال عمر
دارند ،استخراج شود.
اما چنین به نظر می رسد که ،در همه سطوح دیگر مربوط به اپی ژنتیک ،رشد ،یادگیری و فرهنگ ،اطالعات
موجودات کهن به طور غیر قابل بازیافتی گم شده باشد .از این رو گرچه ممکن است که مثال ،بتوان فریاد یک " دودو" را از
گزارش های شهود ،یا از بررسی های دقیق ریخت شناسی ،فیزیولوژیک یا بیوشیمیایی استنتاج کرد ،ولی هنوز به نظر نمی
رسد که هیچ راهی برای اثبات اعتبار تاریخی چنین فرضیه هایی وجود داشته باشد .اما ،شاید بتوان الگوهای اپی ژنتیک نقش
زنی و فرآیندهای رشد را از درخت تکامل واز اطالعات هر یک از زنجیره های دی.ان.ا و پروتئین که بتواند از فسیل ها بازیابی
شود ،استنتاج کرد .بدون یک ماشین زمان احتماالً ما هرگز قادر به پیگیری شجره نامه حقیقی تبارهای منقرض مولکولهایی
نخواهیم شد که نیاکان بسیار قدیمی ما از آن ساخته شده بودند ،ولی شاید روزی بتوانیم به صورت منطقی ،زنجیره مولکولهای
اجدادی خاصی را با استفاده از تحلیل کامپیوتری استنتاج کنیم .همچنین می توان فرض کرد که ،سرانجام روزی قادر به ساخت
موجودات نمونه -حیات ،از پیش ماده های شیمیایی غیر زنده ،در یک لوله آزمایشگاهی خواهیم بود.
توماس جرمن و استیون بنر

3

کوشش کرده اند که زنجیره پروتئین موجودات کهن را با استفاده از پردازشی کم خرج

و منطقی بازسازی کنند .این پردازش فرض را بر این می گذارد که پروتئین های فرزند ،با کم ترین تعداد رویداد تکاملی مستقل
از نیاکان منقرض خود پدیدار شدند .نتیجتا ،می توان ویژگی های این مولکول های قدیمی را آزمود و با ویژگی های فرزندان
آنها که شدیداً برنامه ریزی شده اند مقایسه کرد .احتماالً ،بازسازی کالبدهای مولکولی فاقد رمز نیاکان بسیار دور ما که برنامه
ریزی ناقصی داشتند ،یکی از بزرگترین چالش های آینده باقی خواهد ماند.
مهندسی بنیادی اشکال موجود حیات ،قبل یا بعد از تکمیل مرحله ابتدایی مستندسازی ،نباید چالش بزرگی باشد.
مهندسی می تواند یا در سطح یاخته های جنسی
تنی

80

9

انجام گیرد که در این حالت تغییرات به ارث برده می شوند یا در یاخته های

که در آن تغییرات به ارث نمی رسد .ژنها می توانند به صورت کلی یا برای یک بافت خاص ،افزوده ،حذف یا جرح و

تعدیل شوند .همچنین سلولهای معینی می توانند دوباره برنامه ریزی شوند ،به طوری که الگوهای بروز ژن ،رفتار و سرنوشت
رشد آنها را تغییر دهند .زمانی که مبنای مولکولی سالخوردگی ،سرطان ،و همۀ فرآیندهای این چنینی درک شوند ،ژنوم می
تواند به طور کلی اصالح شود تا بسیاری از امراض مبتال به انسان،به گذشته تعلق داشته باشند .همچنین یکی از گزینه های
دیگر نیز می تواند مهندسی پیشگیری جهت محافظت درمقابل امراض واگیر باشد .اثبات این موضوع که کاهش در بروز ژن

Equus quagga 67
 Thomas Jerman 68و Steven Benner
)11*(. Germ line 69
 .Somatically 71فیزیکی
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حیات بدون ژن
 daf-2در کرم کانورابدیتیس الگانس ،طول عمرآن را دو برابر می کند و این که جهش در ژن متوسال  81ی مگس میوه طول
عمر آن را تا  %81افزایش می دهد ،نشان می دهد که طول عمر انسان را می توان به روش مشابهی اصالح نمود .زمانی که
به هر یک از حدوداً صد هزار ژن موجود در ژنوم انسان توابعی اختصاص دهیم و مدارهای تنظیم کننده آنها را به خوبی بفهمیم،
بدون شک در تنگنا قرار خواهیم گرفت که بسیاری از مشخصات دیگر ژنتیک انسان را اصالح کنیم.
طراحی یک حیات کامالً جدید با استفاده از اصول اولیه و پروتئین طبیعی (تاریخی) ،و فناوری های دی.ان.ا و آر.ان.ا،
چالش جالب و کامالً ممکنی را در مقابل زیست شناسان مولکولی قرار می دهد .این اقدام با دو روش متفاوت می تواند انجام
شود .می توان با استفاده از آگاهی های به دست آمده از مطالعۀ اشکال موجود حیات ،موجودات زندۀ جدید طراحی نمود ،یا این

کار را با استفاده از الگوریتم های کامپیوتری ای انجام داد که برای بررسی و جستجوی ناحیه هایی در فضای زنجیره های
دی.ان.ا درست شده اند که ترکیب زنجیره های ویژۀ موجودات زنده را داراهستند .بعداً می توان اینها را گزینش کرد ،و سپس
در دنیای واقعی ساخت و آزمود تا بتوان مشاهده کرد که آیا این موجود ،ماندنی است و آیا به شکلی معنی دار ،شباهتی به ریخت
و رفتار پیش بینی شده دارد یا نه .به طور کلی ،وقتی که بانک اطالعاتی همه زنجیره های ممکن ژنوم ترجمه شده باشد ،ساخت
الگوریتم این "طراحی گزینش شده " کار نسبتا ناقابلی خواهد بود .امابه دلیل اندازه عظیم فضای زنجیره های دی.ان.ا،
قدرت محاسباتی بی نهایت زیادی الزم است تا بتوان حتی در یک ناحیۀ معین جستجوی نسبتا جامعی انجام داد .
کشف ساختارهای ریاضی موجوداتی که در نواحی مختلف باغ وحش دی.ان.ا در فضای زنجیره های دی.ان.ا سکونت
داشتند ،دقیقا مشابه کشف خطه هایی مانند دنیای جدید (آمریکا ) یا کنگوی بلژیک است .این مخلوقات در حقیقت به یک معنای
حقیقی و ملموس ریاضی در آنجا حضور دارند ،و ممکن است روزی به وجود آیند .زمانی را می توان تصور کرد که قادر به
کشیدن نقشه کاملی از فضای زنجیره دی.ان.ا باشیم ،که همه نواحی مورد عالقه و راههایی را که تاریخ اصوالً می توانسته
برای رهیابی در دریای زنجیره دی.ان.ا برگزیند نشان می دهد .ممکن است که برعکس ،برخی از اشکال جزیره مانند ،با زنجیره
های زیادی احاطه شده باشند که مزخرفات بی شکل و غیر زنده را به رمز در می آورند و هرگز نمی توانند توسط رهیابی های
تاریخی طبیعی تحقق بیابند .گرچه ،ما مطلقا نه وقت کافی داریم و نه فضا ،برای این که اکثریت غالب موجودات بالقوه ای را که
کامپیوترهای ما کشف خواهند کرد به وجود آوریم ،ولی همان طور که از گستره های یخی قطب شمال ،سواحل آفتابی کان و
جنگل های بارانی گرمسیری شمال شرقی استرالیا آگاه هستیم ،از حضور آنها آگاه خواهیم شد .اما نباید فراموش کنیم که احتمال
دارد برخی از موجودات به تنهایی با استفاده از زنجیره های دی.ان.ا ی خود قابل محاسبه نباشند و همچنین نباید فراموش کنیم
که ،برای آزمایش نهایی اعتبار موجود بالقوه ،باید برنامه ژنتیک آن در دنیای واقعی اجرا شود .عالوه بر این ،به خاطر اهمیت
پدیدۀ اپی ژنتیک ،بهتر است که جستجوی خود را در فضای زنجیره های دی.ان.ا منقش آغاز کنیم.
راهبرد طراحی ،به معماری ژنتیک فرصت می دهد که عناصر قطعه قطعۀ سازندۀ موجودات زنده را به روش های
متفاوت بازترکیب کند .گزینۀ دیگری را نیز می توان در نظر گرفت که عبارت است از پشتیبانی از ژن ها و توابع قطعه قطعۀ
گونه های متفاوت و انتقال آنها به گونه های جدید .از این گذشته نیازی نیست که خود را به استفاده از اجزاء مولکولی که سابقه
تاریخی دارند محدود کنیم .می توان ترکیبات جدیدی از پروتئین ،دی.ان.ا و آر.ان.ا طراحی و اصالح کرد و آنها را متناظر با
توابعی قرار داد که در تاریخ کشف نشده اند .گرچه وارد کردن هر نوع ترکیب طراحی خاص ممکن است دیگران را محدود کند،
ولی با وجود این منطقی است که تمایزی بین کالبد یا ریخت خارجی کلی یک موجود ،و ریخت داخلی آن ،شامل ساختمان اندام ها
و مدارهای مکمل آن که عملکرد منحصر به فرد آن را می سازند ،برقرار کنیم.
ژنهای هاکس نقطه شروع منطقی ای را برای تولید برنامه های کامپیوتری فراهم می کنند که می توانند ریخت های
بالقوۀ ذاتی را در یک مجموعه ژن هاکس معین نمونه قرار دهد و آنها را کاوش کند .این برنامه ها بر مبنای پایگاه دادۀ مربوط

Methuselah 71
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حیات بدون ژن
به بروز ژن هاکس قرار خواهند داشت ،که خود این پایگاه ها با کنترل و تنظیم بروز ژن هاکس در خالل رشد ،و با استفاده از
میکرو آرایه های دی.ان.ا و یا با ژن هایی که نشانگرهای فلورسان یا لومینسان(شب تاب) دارند ،ساخته شده اند .برای مثال،
مانوئل کالجا و گینس موراتا

82

از این روش برای کنترل و تنظیم بروز ژن ها درخالل تکامل یک مگس زندۀ دروسوفیال

88استفاده کرده اند .برنامه های کامپیوتری دیگری می توان نوشت که کل جهان طرحهای بروز ژن را به منظور تعریف برنامه
های جدید بروز ژن بکاوند؛ برنامه هایی که انواع سلول یا توابع مختلف را می سازند .این طرح ها می توانند شامل طرح هایی
باشند که در تاریخ تحقق نیافته اند.
مثالً می توان ،باهدف ساخت کوچکترین یا بزرگترین موجود ممکن با کیت ژن بازی کرد .بچه ها نیز می توانند در
مدرسه بر سر این که کدام یک می تواند موجودی مبتنی بر پروتئین طراحی کند که در دمای  1درجه باالتر از گرم ترین محیط
شناخته شدۀ سازگار با حیات ،زنده بماند ،با یکدیگر رقابت کنند .وجود موجودات "اکسترموفیل  "8تک سلولی که در دسته ای
از زیستگاه های نامساعد ساکنند و شامل باروفیل  (8فشار دوست )هایی است که در فشارهای باال رشد می کنند ،اسید دوست
8هایی مانند ترموپالسما اسیدوفیلوم

88

که در  PHهایی نزدیک به صفر رشد می کند ،شورزی

83

(نمکدوست )هایی مانند

هالوباکتریوم کوتیروبروم 89که فقط در غلظت های زیاد نمک رشد می کنند ،گرما دوست 30هایی که در دما های باالی  81درجه
سانتیگراد رشد می کنند و باکتری جهنمی باسیلوس اینفرنوس  31که در عمق  2.8کیلومتری زیر زمین در نبود اکسیژن و در
دمای  10درجه سانتیگراد زندگی می کند ،تصویری را از گوناگونی شرایطی که موجودات زنده قادر به تحمل آن هستند و انواع
بیوشیمی های بیگانه که کالً می توانند درون مدارهای موجودات زندۀ ساختگی مهندسی شوند ،فراهم می کند.
اما یک چیز واضح است .و آن این است که به دنبال تجربیات کافی ،هم با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری و هم
همراهی فرآیندهای ساخت ،لحظه ای خواهد رسید که محدودیت های ذاتی انواع خاصی از طرح ها و توابع خود را آشکار کنند.
دراین لحظه ممکن است تصمیم بگیریم که از فنوتایپ هایی که می توان به دست آورد و فنوتایپ هایی که نمی توان به دست
آورد فهرستی تهیه کنیم و نیز این که ،چگونه ،وارد کردن نوعی تغییر و تبدیل در یک ساختمان خاص یا قطعه می تواند مطلقا
سد راه ناحیه دیگری واقع شود یا آن را عمیقا اصالح کند .اما با چه نوع محدودیت هایی ممکن است مواجه شویم و آیا برخی از
این محدودیت ها در نتیجۀ استفاده از فناوری های طبیعی پروتئین ،دی.ان.ا و آر.ان.ا ظهور می کنند ؟
یکی از اساسی ترین محدودیت هایی که مربوط است به منحصر کردن فرآیندهای طراحی به  100،000ژنی که
توسط انسان مدرن استفاده می شوند ،این است که به نظر می رسد اکثریت غالب پروتئین های به رمز در آمده توسط این ژنها،
به حدود  1000خانوادۀ متفاوت پروتئین و تاخوردگی های آنها مربوط می شوند .به این ترتیب به نظر می رسد که راهبرد
تکامل شامل کشف و بسط مجموعه کوچکی از تاخوردگی های اجدادی باشد که به شیوه های متفاوت و ماهرانه ،بازآمیزی و
آراسته شدند تا توابع جدیدی بسازند .برخی مانند تاخوردگی ایمونوگلوبین آنقدر همه فن حریف هستند که کپی شده اند و مکرراً
به عنوان توابع جدید پذیرفته شده اند تا خانوادۀ بزرگی از تاخوردگی های پروتئین را که اجدادشان باهم خویشاوند هستند
بسازند .همین که مجموعه نسبتا کوچک تاخوردگی های اجدادی کشف شد ،تکامل در را پشت سر آنها را قفل کرد و راهبردی را
پذیرفت که اصوالً به جای کشف تاخوردگی های کامالً جدید ،مستلزم میزان کردن و تنظیم دقیق تاخوردگی های از پیش موجود،
 Manuel Calleja 71و Gines Morata
Drosophila 73
 Extrermophile 74نهایت طلب )11*(.
Barophile 75
Acidophile 76
Thermoplasmaacidophilum 77
Halophile 78
Halobacterium cutirubrum 79
)13*( Hyperthermophile 81
Bacillus infernus 81
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حیات بدون ژن
از طریق تجدید سازمان ترکیب پذیر عناصر ساختمانی قطعه قطعه بود ،تا گروهی از مولکولهای چرند و بی معنی بسازد .اما،
این گوناگونی تاخوردگی ها در بقیه قلمروهای حیوانات قطعی نیست .معلوم نیست که آیا استفاده از فقط  1000تاخوردگی
متفاوت درانسان ،نشان دهندۀ محدودیت ذاتی شیمی فضایی معماری پروتئین است ،یا فقط انعکاسی از پیش آمدهای احتمالی
تاریخی است.هرکدام که درست باشد ،نتیجه نهایی یکسان است و مخزن شکل های سه بعدی ای که فناوری تاریخی پروتئین
قادر است ارائه دهد ،محدود است.
همچنین به نظر می رسد که ،محدودیت های بیشمار دیگری که مستقل از هر نوع فناوری سازندۀ خاص هستند،
طبیعت موجودات زنده را محدود می کنند .برای مثال ،پنگ چای و رابرت دادلی

32

ثابت کرده اند که مرغ مگس خوار گلو

یاقوتی به نام آرکیلوکوس کولوبریس 38برحسب مصرف اکسیژن و توان بازده ماهیچه ها ،سوخت و سازی در حد باالی دخل و
خرج انرژی مهره داران دارد .بنابراین محدودیت فعالیت می تواند احتماالت را محدود کند .همچنین ،نیازهای متابولیک پرواز،
محدودیت هایی برای ژنوم و اندازه سلول به وجود می آورد .پرندگانی که نرخ سوخت و ساز باالیی دارند متقابالً به نرخ باالیی
از تبادل گاز یا بخار در سطح سلول های خود نیاز دارند .وقتی که نسبت سطح -به -حجم  3سلول رابطه عکس با حجم آن دارد،
حجم سلول های کوچک اجازه می دهند که نرخ بزرگتری از گاز در واحد حجم مبادله شود .از این رو پرندگان بزرگ بی پرواز
تمایل دارند که ژنوم های بزرگ داشته باشند در حالی که پرندگان کوچکی که سوخت و ساز فعال دارند ،تمایل دارند که ژنوم و
سلول های کوچکتر داشته باشند .بنابراین به نظر می رسد که تکامل پرواز مانعی درمقابل اندازۀ ژنوم پرندگان قرار داده باشد.
همچینن احتماالً برنامه های مربوط به رشد ،محدودیت های خودشان را تحمیل می کنند .مثال ،آیا می توان اسب بالدار،
قنطورس  ،3و یا زرافۀ پرنده ساخت؟ سوسک سرگین خور اونتوفوگوس

3

از شاخک های خود برای دفع رقبای عشقی اش

استفاده می کند .می توان انتظار داشت که افزایش اندازه شاخک ها توسط تکامل انتخاب شده باشد ،ولی این طور نیست ،چون
برنامه رشدی که شاخک های بزرگ می سازد ،چشم و اندام کوچک می سازد .این سبک و سنگین کردن بین ساختارهای
متفاوت ،نمونه واضحی از موانع تکامل را در عمل نشان می دهد .از این رو ،گرچه مشخصات سوسگ سرگین خور شاخک
درازی که چشم ها و اندام درشت داشته باشد ،در باغ وحش اطالعات موجود است ،ولی ممکن است هیچ فرآیند طبیعی تکاملی
وجود نداشته باشد که طی آن این سوسگ بتواند به وجود آید .پس این سوسگ سرگین خور شاخک دراز و چشم درشت ظاهرا
مجبور است تا ابد در سرزمین دور از دسترس اطالعاتی غیر ممکن ها ،که آن را دریای اسرار نامیده ایم اقامت گزیند .سایر
محدودیت های برنامه های مربوط به رشد عبارتند از :قوانین پیچیدۀ فیزیکی -شیمیایی مربوط به خود -مونتاژی و خود-
سازماندهی ،و نیز نیاز به موجودی طبیعی که بتواند برای تکامل پذیری بهینه شود.
طراحی دوباره حیات با استفاده از اصول اولیه و مواد ساختمانی غیر تاریخی و مصنوعی و منطق  ،احتماالت جالب و
متعددی را در فرآیندهای حیات مطرح می کند که همۀ امتیازهای فناوری ها و منطق جدید را به همراه دارد .فرض می کنیم که
ساخت برج ایفل از آجر ،یا ساخت تاج محل از مقوا غیر ممکن بوده است .گرچه فناوری ساخت پروتئین برای میلیون ها سال
دارای استانداردهای صنعتی بوده است ،ولی همان طور که ذکر کردیم ،اولین موجودات زنده ممکن است از فناوری های بسیار
متفاوتی برای ساخت کاتالیزورها و اجزاء اساسی ساختمانی خود استفاده کرده باشند .پروتئین ها برای تولید تاخوردگی ها حق
انحصاری ندارند .در حقیقت به نظر می رسد که تعداد نسبتا زیادی از مولکول های طبیعی و ساختگی قادر به تاخوردن به شکل
ساختارهای پیچیده هستند .برای مثال ،مولکولهای آر.ان.ا ی تک کالفی و دی.ان.ا می توانند مخزن عظیمی از جایگاه های
اتصال و فعالیت های کاتالیزور را بسازند .اما ،مولکول های ساختگی مانند پلیمرهای ساخته شده از هیدوکربن فنیل استلین نیز
 Peng Chai 81و Robert Dudley
Archilochus Colubris 83
84
Surface-area-to-volume ratio
 85حیوان افسانه اى با باالتنه انسان وپایین تنه اسب،قنطورس centaurs
Ontophogus 86
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قادرند خود به خود ساختارهای تاخورده را اختیار کنند .در واقع پلیمرهای فنیل استیلن می توانند مارپیچ آلفا وحفره درست کنند،
که می تواند به عنوان نقاط اتصال مورد استفاده قرار گیرد .اگر حقیقتا بیوشیمی مصنوعی ای بتواند یافت شود که در ترکیب این
مولکول های ساختگی دخالت کند ،ویژگی های این مولکولها می تواند اصالحات جالبی در موجودات زنده به وجود آورد.
ممکن است چیز خاصی در مورد اجزاء اساسی پروتئین هایی که در طبیعت برای ساخت اشکال زندۀ پیچیدۀ فراوان
استفاده شده اند وجود نداشته باشد .در واقع ممکن است استفاده از آنها در ماشین های زیستی معاصر بسیار تصادفی بوده
باشد .اما ،احتمال دیگر این است که پروتئین ها و فضای زنجیره پروتئینی که در آن سکنی دارند ویژگیهای منحصر به فردی
داشته باشند که آنها را به طور ایده آل برای فرآیندهای تولید حیات مناسب ساخته باشد .برای مثال ممکن است این مسئله از
توپوگرافی  38فضای زنجیره پروتئین ثابت و بنابراین از پراکندگی نسبی و تکامل پذیری ذاتی تاخوردگی های پخش شده در آن
نتیجه شود .همچنین احتمال دارد که انعطاف درونی پروتئین ها که به آنها اجازه می دهد مانند اجزاء مولکولی روغن کاری شدۀ
نانو -ماشین های ریزی که کارهای اساسی درون سلول را انجام می دهند ،عمل کنند ،و نیز ظرفیت آنها برای خود -مونتاژی ،و
آرایش پیچیده ،یا توانایی آنها برای تحمل تغییرات قابل انطباق در نتیجۀ تغییرات کوواالنسی ،فاکتورهای مهمی باشند.
اما نیازی نیست که خود را به استفاده از پروتئین های طبیعی یا در حقیقت مجموعه بیست آمینواسید طبیعی محدود
کنیم .پروتئین های ساختگی و در حقیقت سایر مولکولهای پلیمر ساختگی یا طبیعی که قادر به تاخوردن باشند ،می توانند با
ترکیب سایر فناوریهایی که خود -مونتاژ و خود -سازمانده اند اصالح و طراحی شوند .درواقع ممکن است که مجموعه
تاخوردگی ها و فعالیت های موجود در مخازن این مولکولها ،در باغ وحش های خود آنها ،که تاکنون کاوش نشده اند وجود
داشته باشند .همچنین ممکن است پایگاه داده های حیات با ساختارهای جایگزین و فناوری های دیگر جایگزین شود .مثال،
جوزف پیچیریلی و استیون بینر  33نشان داده اند که چگونه الفبای  4حرفی ژنتیک می تواند با وارد کردن یک جفت باز جدید
به دی.ان.ا و آر.ان.ا به  1حرف گسترش یابند .اسید نوکلئیک ساختگی مشابه ،مانند اسید نوکلئیک هایی که شامل پیرانوسیل
هستند می تواند برای ساخت مواد ژنتیک مصنوعی استفاده شود و منطق کد ژنتیک و دستگاه ریبوزومی طوری بهسازی شود
که پروتئین ها به جای بیست اسید آمینه از بیست و یک اسید آمینه یا بیشتر ساخته شوند.
اگر بتوان وجوه رسمی و مادی موجودات زنده را دقیقا تعریف و ترسیم نمود ،در این صورت دلیلی وجود ندارد که
موجودات زنده سرانجام نتوانند از اجزاء کامالً مصنوعی و ترکیبی ساخته شوند.عالوه بر این ،اگر منطق آنها را بتوان مستقیما
به ماشین منتقل نمود ،سرانجام امکان دارد که اشکال طبیعی و تاریخی حیات ،نمونه دیگری از جانبداری تکامل از روند ده یک
کشی را به نمایش بگذارند .در حقیقت به هیچ وجه معلوم نیست که موجودات زندۀ ساخته شده از مواد طبیعی بیولوژیک قادر
باشند که با رقبای ساختگی و طراحی شدۀ غیر تاریخی و مبتنی بر ماشین خود رقابت کنند.

87

عوارض زمین

 Joseph Piccirilli 88و Steven Beener
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توضیحات فصل سیزدهم

 Cape Baboon -1یا Chacma Baboon
میمون کیپ یا میمون چاکما شبیه بقیه میمون ها از خانواده میمون های دنیای قدیم است.بدنی به طول حداکثر 115
سانتیمتر دارد و وزن  15تا  31کیلو.جزو بزرگترین و سنگین ترین میمون هاست.
 Plankter -2یا پالنکتون
موجودات

ریز

و

شناور

بر

ازاد

سطح

دریا(مثل

گمزادان

و

اغازیان

و

جلبکها)

زیست شناسى  :شناوران
 -8دستگاه گلژی Golgi apparatus
ساختمانی شبیه تور در سیتوپالسم سلول جانور ( به خصوص در سلول هایی که ترشح درست می کنند.
(زیست شناسي) دستگاه گلژي (شبكه اي از فیبرهاي سیتوپالسمي كه رنگ پذیر بوده و مي تواند پروتئین جذب كرده و
آن را به خارج یاخته ترشح كند) ( Golgi bodyهم مي گویند).
 -4سیتواسکلتون Cytoskeleton
سیستمی از فیالمان های نازک یا فیبر هایی که در سیتوپالسم سلول های (یعنی سلول هایی که هسته دارند حضور دارد
) .سیتواسکلتون سایر اجزاء سلول را سازمان می دهد ،شکل سلول را حفظ می کند و مسئول تحرک سلول و جابه جایی
اندامک های مختلف درون آن است .
 -1همزی Endosymbiont
ارگانیسمی است که درون بدن یا سلول های یک ارگانیسم دیگر زندگی می کند و یک اندو سیمبیوسیس تشکیل می
دهد.مثال های آن عبارتند از باکتری ریزوبیا که در ریشه سبزیجات یا در برآمدگی های ریشه یا تک سلولی خزه
درون مرجان ها زندگی می کند.
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-1

)endoplasmic reticulum (ER

اندوپالسم :قسمت داخلی سیتوپالسم یک سلول.سیستم غشاء درداخل یک سلول یوکاریوت است که در ترکیب پروتئین ها
و لیپید ها اهمیت دارد.
 ERمعموالً بیش از نصف غشاء را می سازد و با غشاء بیرونی لفاف هسته پیوسته است..دو ناحیه مجزای  ERوجود
دارد  ER :زبر یا  ( RERبه خاطر ریبوزوم های سازندۀ پروتئین که به آن چسبیده اند به این نام خوانده می شود )،
و  ERنرم که با ریبوزوم ها همرا ه نیستند و دست اندرکار ترکیب لیپید و دفع مسمومیت برخی از مواد شیمیایی سمی
هستند.
 -8میکروتوبول  microtubuleریزلوله
اندامی شبیه لوله در سلول است که برای حمل ونقل در سلول استفاده می شود.

ریزلوله یکی از اجزای اسکلت سلولی میباشند .ریزلولهها لولههایی توخالی ،از جنس پروتئین هستند .این
لولهها به قطر  15نانومتر و در طولهای مختلف از  111نانومتر تا  15میکرومتر هستند.ریزلولهها به عنوان
اجزای ساختاری یاختهها در بسیاری از اعمال آن مانند میتوز ،سیتوکینز و حمل و نقل وزیکولها شرکت
میکنند .بسیاری از اجزای یاخته نیز از جنس ریزلولهها هستند مانند :دوک تقسیم ،سانتریولها.
 -3نوکلئوزوم Nucleosome

واحد های اصلی بسته بندی دی ان ا د رسلول های یوکاریوت هستند (سلول هایی که هسته دارند ) و شامل یک بخش
دی ان ا هستند که به دور هسته پروتئین هیستون پیچیده شده است.این ساختار معموالً با ساختار نخی که دور قرقره
پیچیده شده است مقایسه می شود.
 -9اکتامر  Octamerو اولیگومر Oligomer
اولیگومر ها که از تکرار یک واحد مولکولی بین  1تا  11بار بوجود میآیند و در واقع همان پلیمرها هستند ولی با
طولی بسیار کوتاهتر.
درشیمی اولیگومر تشکیل شده است از تعداد محدودی واحد های مونومر ،برخالف پلیمر که اصوالً از تعداد نامحدودی
مونومر تشکیل شده است.
در بیوشیمی ،اصطالح اولیگومر برای قسمت های کوتاه دی ان ا ی تک کالفی استفاده می شود که عموما در تجربه
های هیبریداسیون استفاده می شوند( و به ورقه های شیشه یا غالف های نایلون متصل می شوند).همچنین می تواند
اشاره کند به ترکیبات پروتئینی که از دو یا چند زیر واحد ساخته شده اند.در این صورت ترکیب چند زیر واحد پروتئین
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یک هترواولیگومر نامیده می شود.زمانی که فقط یک نوع زیرواحد پروتئین

در ترکیب استفاده شود به نام

هومواولیگومر خوانده می شود.
 -10هیستون histone
هریک از پروتئین های اساسی و ساده که در هسته یاخته یافت شده و با دی.ان.ا رابطه دارند .یک پروتئین
ساده که عمدتا شامل آمینو اسید هاست ،درهسته سلول با اسید نوکلئیک همراه است.
 -11هومئوتیک  -هومئوسیس Homeosis-Homeotic
هومئوسیس عبارت است از تبدیل عضوی از بدن به عضوی دیگر که از جهش نتیجه می شود یا از بروز اشتباه ژن
های حیاتی در جریان تکامل.ممکن است در اثر جهش در ژن های هاکس در حیوانات به وجود آید یا در
گیاهان .هومئوسیس مشخصه ای است که به حشرات کمک کرده است تا این اندازه موفق باشند و نیز تنوعات فراوان
داشته باشند.
-12نقشپذیری ژنی ()Genomic imprinting
یکی از نمونه های اثرهای اپیژنتیک است .نقش پذیری ژنی زمانی روی میدهد که فرزند هتروزایگوس( aAیا )Aa
تنها یک الل را بسته به اینکه آن را از کدام والد دریافت کرده باشد بروز بدهد .درنتیجه ،برای نمونه ،فرزند  Aaکه الل
 Aرا از پدر و  aرا از مادر دریافت کرده ،فنوتیپ  Aرا نشان میدهد ،در حالی که فرزند  aAکه الل  Aرا از مادر و a
را از پدر دریافت کرده فنوتیپ  aرا نشان میدهد .در این پدیده ،فرزندان هموزایگوس ( aaو  )AAفنوتیپ یکسانی را
نشان میدهند ،در حالی که هتروزایگوس ها متفاوت هستندعوامل گوناگونی مانند متیالسیون دیانای یا تداخل آرانای
( )RNA interferenceمی تواند باعث این پدیده بشود.
 -13متیالسیون methylation
جابه جا کردن اتم هیدوروژن با یک گروه متیل
 -1کرماتین Chromatine
ترکیب دی ان ای و پروتئین هاست که در هسته سلول های یوکاریوت یافت می شود و در خالل تقسیم سلول کروموزوم
را شکل می دهد.
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 -15مورفوژن morphogen
عاملی شیمیایی است که گرادیانی در غلظت تشکیل می دهد و بر روی مورفوژن ها کنترل اعمال می کند.
یک مورفوژن ماده ای فرضی است که الگوی تکامل یا رشد بافت و به خصوص مکان های انواع سلول های متخصص
گوناگون درون یک بافت را کنترل می کند.
شکل گیری ریخت یک موجود یا اندام در خالل رشد.
-11فیال phyla
تقسیم اولیه به کار رفته برای طبقه بندی موجودات زنده ،طبقه آرایه شناختی
 -18هالل حاصلخیز  Fertile Crescentبین النهرین
ناحیه ای در خاورمیانه به شکل هالل که از دریای مدیترانه تا دره های فرات و تا خلیج فارس کشیده شده
است.ناحیه حاصلخیز در خاورمیانه بین رودهای نیل ،دجله و فرات.
 -13اپی ژنتیک  epigeneticو اپی موتاسیون Epimutation

در بیولوژی و به خصوص در ژنتیک ،اپی ژنتیک به معنی مطالعه تغییرات مور ٍوثی در فنوتایپ (ظاهر) یا بروز
ژن است که در اثر مکانیزم هایی به جز تغییرات در زنجیره دی ان ا زمینه به وجود آمده اند ،بنابراین نام اپی گرفته
است که در یونانی به معنای باال می باشد.این تغییرات ممکن است در حین تقسیم سلولی برای بقیه عمر سلول باقی
بمانند و همچنین ممکن است در طی نسل های متعدد نیز باقی بمانند.اما در زنجیره دی ان ا ی زمینه موجود زنده
هیچ تغییری به وجود نمی آید ؛ و درعوض عوامل غیر ژنتیک باعث می شوند که ژنهای موجود زنده به طور
متفاوتی رفتار کنند ( یا خودشان را بروز دهند).
 -19افزونگی Redundancy
نسخه بردارى از یک ویژگى به منظور جلوگیرى از خرابى سیستم که نتیجه بد عمل کردن ان ویژگى است.
 -20نقشه ساختمان بدن  Bauplanیا Body plan
نقشه ساختمان بدن لزوما طرح اولیه ای است برای روشی که بدن یک موجود زنده کنارهم گذاشته می شود .تقارن
یک موجود زنده ،تعداد بخش های بدن و تعداد اعضا ،همه مظاهری از نقشه ساختمان بدن هستند .یکی از موضوعات
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کلیدی بیولوژی تکاملی ،تکامل نقشه های بدنی است که به اندازه ستاره دریایی ،سرخس و پستاندار با یکدیگر اختالف
دارند ولی میراث بیولوژیک یکسانی دارند و به خصوص ،این موضوع است که چه تغییرات بنیادی در نقشه های بدن
در دوران های زمین شناسی رخ داده اند.
 -21یاخته جنسی Germline
در بیولوژی و ژنتیک عبارت است از رشته ای از یاخته های جنسی که ماده ژنتیکی دارند که می تواند به فرزند منتقل
شود.ماده ژنتیکی که از یک نسل به نسل دیگر از طریق سلول های جنسی(گامت ها ) منتقل می شود.یک جهش یاخته
جنسی در همه سلول هایی نواده هایی که از سلول جنسی شکل گرفته اند وجود دارد.

 -22اکسترموفیل  Extremophileنهایت دوست
موجودی است که به شرایط فیزیکی یا زمین شیمی خیلی زیاد که برای اکثر ساکنین روی زمین مضر است نیاز دارد
یا در آن پیشرفت می کند.موجودی که در شرایط حدی زندگی می کند.
 -28گرما دوست ،هایپرترموفیل Hyperthermophile
موجودی است که در محیط های خیلی داغ زندگی یا پیشرفت می کند.مثالً در  61درجه سانتیگراد.درجه حرارت بهینه
برای این موجودات باالی  81درجه سانتیگراد است.این موجودات زیرمجموعه ای هستند از موجودات
اکسترموفیل ،میکرو ارگانیسم هایی که در قلمرو آرکئن ها قرار دارند ،گرچه باکتری ها قادرند که حتی درجه حرارت
تا حدود  111درجه را نیز تحمل کنند.بسیاری از هایپرترموفیل ها می توانند شرایط حدی دیگر را نیز تحمل کنند مثل
اسیدیته باال یا تشعشعات زیاد.

صفحه  161از 161

