انقراض زدایی
در ننطقٌ سرد ٍ قطبی سیبری نزدیک شهالگان یک ناحیٌ ٍسیع حفاظت شدى يست
کٌ ٍقتی ٍاردش نیشی انگار پا گذاشتی بٌ دٍ نیلیَن سال قبل .اسهش رٍ گذاشتن
پارک پلیستَسین .پلیستوسن )(Pleistoceneیکی از دٍرى يای زنینٌ کٌ  ۲٫۵نیلیَن
سال پیش شرٍع شد ٍ تا  11يزار سال پیش ادانٌ پیدا کرد .بٌ این دلیل اسو اٍن
ننطقٌ رٍ گذاشتن پارک پلیستَسین کٌ طبیعتش شبیٌ اٍن چیزی يست کٌ زنین در
دٍرى پلیستَسین بَدى  .البتٌ این ننطقٌ خَد بٌ خَد شبیٌ زنین یکی دٍ نیلیَن سال
پیش نشدى ،بلکٌ دانشهنديا طی یک پرٍژى تحقیقاتی این ننطقٌ رٍ بٌ ٍجَد آٍردن ٍ
زنین دٍ نیلیَن سال پیش رٍ شبیٌ سازی کردن.
اٍنًا جنگلًای برفی ننطقٌ رٍ با علف زار يای ٍسیع جایگزین کردن ،چَن اٍن زنان در
ٍاقع عصر یخی بَد ٍ خبری از جنگلًای انبَى انرٍزی نبَد بلکٌ پَشش گیايی غالب،
استپ يا یا يهَن علفزار يای ٍسیعی بَدن کٌ سرتاسر زنین رٍ نی پَشَندن ٍ ننبع
غذایی کافی برای پستان داران عظیو الجثٌ ای بَدن کٌ در اٍن زنان زندگی نیکردن.
بنابراین برای يرچٌ بیشتر شبیٌ سازی اٍن دٍران دانشهنديا پستانداران بزرگ حال
حاضر زنین رٍ کٌ تَانایی تحهل سرنای سیبری رٍ دارن يو بٌ پارک پلیستَسین اٍردن.
نثال چند تا گلٌ بایسَن یا يهَن بَفالَيایی کٌ در آالسکا زندگی نی کنن رٍ بٌ پارک
پلیستَسین در سیبری ننتقل شدن .یا نثال غژگاٍيا کٌ بًشَن یاک يو نیگن .اٍنًا
نَعی گاٍيای پشهالَیی يستند کٌ فقط در کَى يای سرد يیهالیا ٍ فالت تبت ٍ
نغَلستان زندگی نی کنند ٍ تعدادیشَن بٌ پارک پلیستَسیَن ننتقل شدن ٍ خیلی از
پستان داران بزرگ يیکل دیگٌ .شها ٍقتی ٍارد این ننطقٌ نیشی انگار ٍارد عصر یخی
شدی در دٍ نیلیَن سال پیش.
انا برای اینکٌ این ننطقٌ حقیقتا تبدیل بٌ عصر یخی بشٌ ،ينَز یک چیزی کو دارى.
نانَت پشهالَ .نَجَد عظیهی کٌ در اٍن دٍران زندگی نی کرد ٍ اگر نا فرضا نی
تَنستیو بٌ اٍن دٍران سفر کنیو ،احتهاال ير طرف کٌ سر نی چرخَندیو نانَت يا رٍ

نیدیدیو .انا نتاسفانٌ نانَت يا با پایان دٍرى پلیستَسین ٍ اتهام اخرین عصر
یخبندان ،ننقرض شدن ٍ از صفحٌ رٍزگار نحَ شدن.
حاال بٌ نظرتَن انکان این ٍجَد دارى کٌ نانَت يا رٍ دٍبارى زندى کرد ٍ برشَن گردٍند؟
نکث
اگر شاخ در نهیارید جَابش نثبتٌ .نیدٍنو کٌ شبیٌ فیلهًای علهی تخیلی نیهَنٌ انا
انرٍزى علو ژنتیک اٍنقدر پیشرفت کردى کٌ نیتَنٌ نعجزى بکنٌ .نا دیگٌ ابزار الزم برای
برگردٍندن نانَت يا رٍ داریو  .علو ژنتیک دارى بٌ سهتی نی رى کٌ نهکنٌ گَنٌ يای
ننقرض شدى ای کٌ خَیشاٍنداشَن ينَز زندى ان رٍ دٍبارى بٌ دنیا برگردٍنیو .نثل
نانَت يا کٌ ننقرض شدن انا خَیشاٍندشَن یعنی فیل يا ينَز زندى يستند.
نَسیقی
چیزی کٌ نیشنَید اپیزٍد چًارم از فصل دٍم ژرفاست .در پادکست ژرفا نا ير نَضَعی
کٌ کهک کنٌ بٌ يدف اصلی ژرفا یعنی تشَیق ادنًا بٌ ژرف اندیشیدن ٍ عهیق شدن در
سبک زندگی بٌ سراغش نیریو .انرٍز يو بایٌ نَضَعی برگشتیو کٌ برای خَد نن خیلی
جالب ٍ يیجان انگیزى .انقراض زدایی ،یعنی برگردٍندن نَجَداتی کٌ ننقرض شدن ٍ
قرارى کلی در نَردش حرف بزنیو.
يهین ابتدا يو بگو کٌ در اتنًا ی این اپیزٍد خالصٌ ای از یک داستان رٍ براتَن تعریف
نی کنیو کٌ شاید برای بچٌ يا نناسب نباشٌ .یک داستان ترسناکیٌ ٍ خالصٌ اینکٌ
حَاستَن باشٌ اگر بچٌ ای دٍرٍبرتَن يست .ضهنا قبل از ٍارد شدن بٌ نَضَع نی
خَام تشکر بکنو از دٍستای خَبو ،نخاطبًای ژرفا کٌ بٌ نا کهک نی کنن حهایت نی
کنن ،نارٍ بٌ يهدیگٌ نعرفی نیکنن خصَصا در اینستاگرام .بازم نهنَن نیشو اگر
حهاییتَن رٍ از نا دریغ نکنید نارٍ بیشتر نعرفی کنید ٍ در اپ يای پادکست الیک کنید
کاننت بزارید ،این باعث نیشٌ کٌ نا در اپ يای پادکست خصَصا کست باکس،
بیشتر دیدى بشیو ٍ نخاطبهَن بیشتر بشٌ کٌ این تنًا انگیزى ناست برای ساخت این

پادکست یعنی شنیدى شدن ٍ رسَندن حرفهَن بٌ تعداد بیشتری از آدنًا .اگر فکر نی
کنید نهکنٌ ژرفا بٌ درد کسی نیخَرى لطفا اینکارٍ انجام بدید.
عالٍى بر اٍن کاننت يای شهارٍ نن تک تک نی خَنو گايی در بخش نظريا نرتبط با
نَضَع یک اپیزٍد سَالی نطرح نیشٌ کٌ بحث نفیدی پیرانَنش شکل نیگیرى ٍ يهٌ
نا نیتَنیو اٍنجا با يو تبادل نظر کنیو ،نثل یک گرٍى .پس اگر دغدغٌ ای دارین ٍ نظر
دیگرٍن ٍ بندى رٍ يو نی خَاید نیتَنید در بخش نظرات نطرحش کنید.
نا پادکست ژرفارٍ کانال داٍطلبانٌ ٍ برای ادای دین بٌ طبیعت نی سازیو انا اگر دٍست
دارید در این نسیر کهکی بٌ نا بکنید بسیار خَشحال نیشیو .شها نی تَنید از لینک
کهک نالی حانی باش کٌ در تَضیحات پادکست گذاشتیو استفادى کنید .از سایت نا
يو اگر دیدن کنید ژرفاپادکست دات کام ،لینک کهک نالی اٍنجا يو يست.
برای کسایی کٌ خارج از ایران يو يستند لینک پی پل رٍ گذاشتیو کٌ نی تَنن از اٍن
طریق ٍ بٌ صَرت کانال اختیاری بٌ نا کهک کنن .لطفا اگر فکر نی کنید يدف نا درستٌ
ٍ این پادکست نیتَنٌ آدنًای بیشتری رٍ آگاى کنٌ ،نا رٍ در این نسیر ٍ برای تَلید
نحتَای بًتر ٍ ٍزین تر یاری برسَنید .نن علیرضا پایندى يستو .دغدغو طبیعتٌ ٍ در
ير قسهت از پادکست ژرفا سعی نی کنو عشق بٌ طبیعت خصَصا دریايا ٍ اقیانَس
يا رٍ بٌ نردم عزیز کشَرم ایران يدیٌ بدم.
نَسیقی
زنین دٍرى يای یخ بندان نختلفی رٍ تا بٌ حال بٌ خَدش دیدى .دٍرى يای زنانی
طَالنی ای کٌ طی اٍن يا زنین جای بسیار بسیار سردی بَدى ٍ یخبندان سرتاسر زنین
رٍ فرا نیگرفتٌ .یکی از نهاديای عصر یخی پستان داران عظیو الجثٌ از جهلٌ نانَت يا
يستند کٌ در اٍن دٍران زندگی نی کردن .آخرین عصر یخی حدٍدا  11يزار سال پیش
بٌ اتهام رسید کٌ نصادف شد با انقراض بس یاری از این پستان داران از جهلٌ نانَت
يا.

ا گرچٌ بیشتر نانَت يا در اٍن زنان یعنی  11يزار سال پیش ننقرض شدن انا تعداد
کهی از اٍنًا در یک سری از جزایر تا يهین چند يزار سال پیش يو تَنستن بٌ بقای
خَدشَن ادانٌ بدن .آخرین نانَت  4544سال پیش در جزیرى ای در اقیانَس اطلس
از بین رفت تا دیگٌ نانَت يا بٌ تاریخ بپیَند ن .پایان عصر یخی یکی از دالیل اصلی
انقراض نانَت ياست چَن اٍنًا برای عصر یخی تکانل پیدا کردى بَدن ٍ با پایان عصر
یخی زیستگاى يای خَدشَن رٍ يو از دست دادن .انا شکی نیست کٌ انسان يو
شریک جرم پایان عصر یخی در انقراض نانَت ياست.
خیلی ياتَن شاید یٍَال نَح يراری رٍ بشناسین تاریخ دان ٍ نَیسندى کتاب يای
نعرٍفی نثل کتاب يهَسیپین یا يهَن انسان خردنند .کتابی کٌ بٌ شدت پیشنًاد نی
کنو بٌ ير کسی خَندنش رٍ .يهٌ نا یٌ رٍزی یٌ زنانی حداقل یک بار این پرسش
بنیادی رٍ از خَدنَن پرسیدیو کٌ اصال نا انسانًا از کجا اٍندیو ٍ بٌ کجا خَايیو رفت.
بٌ قَل نَالنا از کجا اندى ام ،اندنو بًر چٌ بَد ،بٌ کجا نیرٍم اخر ننهایی ٍطنو.
يراری در این کتاب تاریخ انسان رٍ از زنان فرگشت انسان باستان در عصر سنگی تا قرن
بیست ٍ یکو نرٍر نیکنٌ ٍ .این کتاب خیلی کهک نیکنٌ بٌ فًو جایگاى خَدنَن در
طبیعت ٍ درک نسبت خَدنَن با سایر نَجَدات ٍ حیَانات .حتها چنین چیزی در
جًان بینی آدم خیلی نَثرى  ،برای نن کٌ اینطَر بَدى ،اگر حتی بٌ کتاب دسترسی
ندارین پیشنًاد نی کنو پادکست ناٍکست رٍ حتها گَش کنید کٌ کانال رٍایت کتاب
انسان خردنند يراریٌ.
خَب گفتو کٌ در کنا ر پایان عصر یخی انسان يو از دالیل اصلی انقراض نانَت يا
بَدى .آقای يراری يو در کتاب انسان خردنندش بٌ این نکتٌ اذعان نی کنٌ .نن این
قسهت از کتاب رٍ دٍست دارم براتَن عینا نقل قَل کنو .یٌ پاراگرافٌ .ایشَن نیگٌ:
"در طی  ۲۲۲۲سال پس از ٍرٍد اٍلین انسان بٌ آنریکای شهالی ٍ جنَبی اکثر گَنٌيای
بینظیر جانَری نابَد شدند .فقط داخل پرانتز این رٍ يو بگو کٌ نیدٍنید دیگٌ اخرین
قارى ای کٌ انسان تَنست ٍاردش بشٌ قارى آنریکا بَد .حدٍدا  14يزار سال پیش

انسان تَنست ٍارد قارى انریکا بشٌ .حاال نهکنٌ بپرسید کٌ انسان  14يزار سال پیش
چطَر تَنست ٍارد قارى انریکا بشٌ؟
قارى انریکا کٌ از يهٌ قارى يا جداست ٍ بین اقیانَس اطلس ٍ اقیانَس آرانٌ .بشر در
اٍن زنان قطعا خیلی ابتدایی بَدى ٍ دریانَردی ٍ اینًا کٌ ٍجَد نداشتٌ .پس چطَر
تَنستٌ خَدش رٍ بٌ قارى انریکا برسَنٌ؟ سَال درستیٌ ،کریستف کلهپ پَنصد سال
پیش با سفر دریایی خَدش با زحهت قارى انریکارٍ کشف کرد ،اٍنو تازى رايشَ گو کرد ى
بَد ٍاال بٌ دنبال راى جدیدی برای رفتن بٌ يند بَد ،حتی زنانی کٌ انریکا رٍ کشف کرد
ينَز فکر نی کرد يند رٍ پیدا کردى.
البتٌ شاید بًترى اصط الح باز کشف رٍ برای کریستف کلهپ بٌ کار ببریو ٍ اال قارى انریکا
کٌ بَد ،ادم يا يو از يهَن  14ي زار سال پیش در این قارى ساکن بَدن ننتًا بقیٌ دنیا
ازشَن خبر نداشتن در ٍاقع قارى انریکا قارى جدا افتادى ای بَد کٌ بقیٌ دنیا ازش بی
خبر بَدن تا اینکٌ کریستف کلهپ پَنصد سال پیش بازکشفش کرد.
خَب حاال  14يزار سال پیش بشر چطَر تَنست پای پیادى ٍارد قارى انریکا بشٌ؟ خَب
در اٍن زنان زنین در اٍج عصر یخی بَد ٍ یخ يای رٍی زنین در حداکثر نیزان
خَدشَن بَدن .دٍرى ای کٌ بًش در اصطالح علهی نی گیو آخرین بیشینٌ یخچالی.
یعنی اخرین زنانی کٌ یخ يای رٍی زنین در حداکثر گسترش خَدشَن بَدن.
بر رٍی زنین ير چٌ بیشتر یخ داشتٌ باشیو ،سطح آب اقیانَس يا پایین نیاد .چرا؟
چَن حجو آب رٍی زنین ثابتٌ دیگٌ .آب کو ٍ زیاد کٌ نهیشٌ انا نهکنٌ از حالتی بٌ
حالت دیگٌ تبدیل بشٌ .آب رٍی زنین در یک چرخٌ بستٌ قرار دارى کٌ یا بٌ صَرت
جاندى یعنی یخ یا گازى یعنی بخار نَجَد در اتهسفر ٍ ابريا ٍ یا نایع است کٌ نیشٌ
آب نَجَد در اقیانَس يا ٍ دریايا.
خَب  14يزار سال پیش کٌ عصر یخی بَد حجو خیلی زیادی از یخ يهٌ قارى يارٍ
فراگرفتٌ بَد ٍ این بٌ این نعنیٌ کٌ سطح آب اقیانَس يا بسیار پایینتر از انرٍز بَد.
اٍن نَقع حدٍد  124نتر سطح آب اقیانَس يا کهتر بَد .حاال اگر رٍی نقشٌ نگاى

بندازین ،ننتًا الیٌ شرق رٍسیٌ کٌ در آسیاست خیلی نزدیک نیشٌ بٌ آالسکا کٌ در قارى
انریکاست.
بین اٍنًا یک دریا ٍجَد دارى بٌ اسو دریای برینگ .در بخشًایی این دٍ قارى خیلی بٌ
يو نزدیک نیشن ٍ یٌ تنگٌ آبی بینشَن شکل نیگیرى ،فکر کنید یٌ چیزی نثل تنگٌ
يرنز البتٌ خیلی ٍسیع تر 14444 .سال پیش کٌ سطح آب دریايا پایین نیاد ،این تنگٌ
خشک نیشٌ ٍ در ٍاقع این دٍ قارى بٌ يو ٍصل نیشن ٍ انسان نَفق نیشٌ کٌ برای
اٍلین در تاریخ قدم در قارى انریکا بزارى .این ٍرٍد نصادف شد با شکار ٍ بٌ انقراض
کشَندن حیَانات ارزشهندی کٌ حاال ادانش رٍ اجازى بدین برگردیو بٌ کتاب انسان
خردنند يراری کٌ قرار بَد براتَن نقل کنو .ایشَن نیگٌ:
در طی  ۲۲۲۲سال پس از ٍرٍد اٍلین انسان بٌ آنریکای شهالی ٍ جنَبی اکثر گَنٌيای
بینظیر جانَری نابَد شدند .بر اساس تخهینيای کنَنی ،در آن فاصلٌ کَتاى ،آنریکای
شهالی  ۴۳نَع از  ۳۴نَع پستاندار عظیو الجثٌ اش را از دست داد .در جنَب آنریکا۵۲ ،
نَع از  ۰۲نَع نابَد شدند .گربٌيای دندانخنجری  ،بعد از نشَ ٍ نها در طَل بیش از
سی نیلیَن سال ،بٌ کلی ناپدید شدند .اگر انیهیشن عصر یخی رٍ دیدى باشین گربٌ
دندٍن خنجری تَش يست .يهَن نَجَد شبیٌ ببری کٌ دٍ تا دندٍن خنجری دارى.
نانَت پشهالَ يو کٌ جز شخصیت يای اصلی داستانٌ.
خَب .يهین سرنَشت داننگیر تنبليای غَلپیکر ،شیريای عظیو الجثٌ ،اسبيا ٍ
شتريای بَنی آنریکا ،جَندگان غَل پیکر ٍ نانَت يا شد .يزاران گَنٌ پستاندارن
کَچکتر ٍ خزندگان ٍ پرندگان ٍ ،حتی حشرات ٍ انگليا يو ننقرض شدند(.با از بین
رفتن نانَتيا يهٌ گَنٌ کنٌ ٍابستٌ با آنًا يو نابَد شدند).
نانَت يای جزیرى ٍرانگل در اقیانَس ننجهد شهالی (دٍیست کیلَنتر باالتر از ساحل
سیبری) دچار سرنَشت نشابًی شدند .نانَتيا در طی نیلیَنيا سال در اکثر
قسهتيای نیو کرى شهالی زنین گسترش یافتند ،انا ٍقتی انسان ،اٍل در اٍراسیا ٍ
سپس در آنریکای شهالی ،پراکندى شد ،نانَتيا ننقرض شدند .تا  ۰۲يزار سال پیش

بجز در چند جزیرى دٍرافتادى اقیانَس ننجهد شهالی  ٍ ،بٌ طَر نشخص ٍرانگل ،دیگر
حتی یک نانَت يو در دنیا باقی نهاندى بَد.
نانَت يای ٍرانگل تا چند يزارى بعد يو بٌ حیات ٍ زاد ٍ ٍلد خَد ادانٌ دادند ،انا
ناگًان در حدٍد  ۳يزار سال پیش ،درست ٍقتی کٌ اٍلین انسانيا پا بٌ این جزیرى
گذاشتند ناپدید شدند .تاریخ نشان نی ديد کٌ انسان قاتل زنجیرى اکَسیستويا است.
نا (انسان يا) نجرم يستیو .يیچ شکی در این نیست .حتی اگر تغییرات اقلیهی در
نابَدی این حیَانات يهدست نا بَدى باشد باز يو نشارکت انسان در این جرم قطعی
است .بخشی کَتايی بَد از کتاب انسان خردنند.
انرٍزى جنبشی دارى يَیت نیگیرى ٍشکل پیدا نی کنٌ تحت عنَان انقراض زدایی .یعنی
برگردٍندن نَجَدات ننقرض شدى .دانشهنديا فکر نی کنن تنًا راى احیای تنَع زیستی
از بین رفتٌ زنین ،انقرض زدایی يست .این پستان داران عظیو الجثٌ ،درستٌ کٌ
ننقرض شدن انا ينَز اطالعات دی ان ای اٍنًا باقی نَندى .در ٍاقع ير جا کٌ بقایایی
از اٍنًا يست دی ان ایشَنو يست ،نثال استخَنًای تَی نَزى يا تا فسیلًای ندفَن
شدى در زیر یخ ٍ خاک.
دی ان ای حاٍی تهام اطالعات ژنتیکی یک نَجَدى .پس اگر نا اطالعات دی ان ای
نَجَدات ننقرض شدى رٍ داریو شاید بتَنیو اٍنًا شبیٌ سازی يو بکنیو .بیست سال
پیش برای اٍلین بار اٍلین گَشفند شبیٌ سازی شدى بٌ دنیا اٍند کٌ اسهش رٍ دالی
گذاشتن .برای شبیٌ سازی این گَسفند یک سلَل از پستان گَسفند نادى جدا کردند کٌ
در ٍاقع حاٍی دی ان ای ٍ اطالعات ژنتیکی يست ٍ بعد این سلَل را بٌ تخهک بارٍر
نشدى گَسفند دیگٌ ای الحاق کردند.
قبل از این کار کلیٌ نَاد ژنتیکی این تخهک خارج شدى بَد .سلَليای الحاقی در
آزنایشگاى رشد کردن ٍ بٌ جنین تبدیل شدند .این جنین در رحو گَسفند سَنی قرار
گرفت .از اٍن بٌ بعد دیگٌ بارداری ٍ زایهان طبق نعهَل انجام شد ٍ دالی بٌ دنیا اٍند
کٌ کانال طبیعی بَد ٍ دقیقا شبیٌ بٌ گَسفندی بَد کٌ سلَل از پستان اٍن جدا شدى

بَد نٌ شبیٌ گَسفندی کٌ ازش تخهک گرفتٌ شدى بَد ٍ نٌ حتی شبیٌ گَسفندی کٌ بٌ
دنیا اٍردش.
پس با داشتن دی ان ای یک نَجَد ننقرض شدى بٌ راحتی نی تَنیو اٍن نَجَد رٍ بٌ
صفحٌ رٍزگار برگردٍنیو؟ نٌ بٌ این سادگی يا يو نیست .برای شبیٌ سازی یک نَجَد
نا نیاز بٌ ست کانل اطالعات ژنتیکی یک نَجَد يستیو .صد درصد اطالعات ژنتیکی
اٍن نٌ  54درصد نٌ  94درصد .فرض کنید کٌ ژنَم یک رنان عریض ٍ طَیلٌ .اگر از ير
دى خط یک خط جا افتادى باشٌ آیا ينَز نیشٌ داستان رٍ فًهید؟ نتاسفانٌ ٍقتی
نَجَدی نیهیرى ،دی ان ای اٍن يو شرٍع بٌ اضهحالل نیکنٌ.
بٌ طَر نتَسط فقط  521رٍز طَل نیکشٌ تا نصف اطالعات دی ان ای یک نَجَد
نردى از بین برى .نثال نا اطالعات دی ان ای دایناسَريا رٍ نداریو .اٍنًا  66نیلین سال
پیش با برخَرد یٌ شًاب سنگ از بین رفتن ٍ خَب يیچ فسیل سالهی از اٍنًا نداریو.
بنابراین فقط باید بٌ دیدن دایناسَريا در فیلو يا بسندى کنیو .انا خبر خَب اینٌ کٌ
نانَت يایی کٌ زیر الیٌ يای عظیو یخ ٍ در دنای خیلی پایین فسیل شدن ،اطالعات
دی ان ای شَن تا حد زیادی سالو باقی نیهَنٌ .نثال چند سال پیش یک جسد نانَت
در سَاحل اقیانَس آرام کشف شد بٌ اسو یَکا .یَکا تقریبا یک جسد کانل بَد کٌ اندام
ٍ بافتيای گَشتی ٍ درٍنی حیَان تقریبا سالو نَندى بَد ٍ نشان نیديد کٌ نرگ آن
با نَعی از دخالت انسان ارتباط داشتٌ.
انا حتی دی ان ای کشف شدى از این فسیلًای سالو يو ناقصٌ ٍ برای فرایند شبیٌ
سازی کافی نیست .بنابراین برای شبیٌ سازی نَجَدی کٌ يزاران سال قبل از بین رفتٌ
باید کهی ابتکار بٌ خرج داد .ير نانَتی کٌ تا االن پیدا شدى ،بخشی از اطالعات ژنتیکی
نانَت يا رٍ در برای نا افشا کردى .اگر يهٌ اطالعات رٍ در کانپیَتر جهع کنیو شاید
بتَنیو تصَیر کانلی از دی ان ای نانَت يا رٍ بٌ دست بیاریو .انا باز يو این کار
سخت ٍ غیر نهکنٌ .نا نهی تَنیو از پایٌ دی ان ای نانَت رٍ باز سازی کنیو.

انا یٌ راى حل يَشهندانٌ ينَز يست .نا نی تَنیو از دی ان ای خَیشاٍندان نانَت
يا استفادى کنیو یعنی فیل يا .شبايت ژنَم نانَت يا ٍ فیل آسیایی خیلی زیادى .این
شبايت در حد  ...۰درصدى .این یعنی حتی بیشتر از شبايت ژنَم يای انسان ٍ
شانپانزى يا کٌ  .۰درصدى .نیشٌ دی ا ن ای یک فیل آسیایی رٍ برداشت ٍ بعد اٍن
بخش يایی از ژن کٌ نانَت پشهالَ رٍ نانَت پشهالَ نی کنٌ برید ٍ بٌ ژن فیل
آسیایی اضافٌ کرد .ژن يایی کٌ نثال نسٍَل نقاٍت در نقابل سرنا يستند ،یا نسٍَل
عاج يای بزرگ نانَت يا يستند یا نسَل پشو يای نانَت پشهالَ .اگر جنینی با این
دی ان ای رٍ بتَنیو بٌ ٍجَد بیاریو بعد نیشٌ این جنین رٍ در رحو یک فیل آسیایی
نادى گذاشت ٍ ننتظر نعجزى ٍ بٌ دنیا اٍندن نانَت نَند.
شبیٌ سازی یا تکنَلَژی  Cloningرٍ خیلی ٍقت يست کٌ داریو استفادى نی کنیو .بعد
از دالی اٍلین گَسفند شبیٌ سازى کٌ گفتو بًتَن ،شبیٌ سازی خَک يا ،گاٍيا ،شتريا،
قَرباغٌ يا ،نَش يا ٍ حتی سگ يا بٌ صَرت نعهَل انجام نیشٌ ٍ در حال انجانٌ.
تکنَلَژی انقالبی ای کٌ انقراض زدایی رٍ نهکنٌ کردى فناٍری کریسپر است.
این رٍش یعنی کریسپر در ٍاقع انقالبی در علو ژنتیک بٌ پا کردى .شاید باٍرش سخت
باشٌ انا تکنَلَژی کریسپر چنان قابلیت يای دانشهندارٍ در اصالح ژنتیکی باال بردى کٌ
پتانسیل این رٍ دارى کٌ اصال انسانیت رٍ تغییر بدى .نا در آیندى نٌ چندان دٍر تَانایی
این رٍ خَايیو داشت کٌ بچٌ يای خَدنَن با دست بردن در ژن خَدنَن طراحی
کنیو .اصال نی تَنیو سفارش بدی و کٌ نی خَایو بچهَن چٌ شکلی باشٌ ،رنگ نَياش،
رنگ چشهاش ،يیکلش ٍ يزاران چیز دیگٌ.
بزارید یکو بیشتر در نَرد تکنَلَژی کریسپر تَضیح بدم چَن خیلی يیايَ کردى ٍ گفتو
انقالبی در زنینٌ ژنیتیک نحسَب نیشٌ .البتٌ نن تخصصی در زنینٌ ژنتیک قطعا
ندارم ،قدر فًو خَدم تَضیح نیدم .تا پیش از رٍش کریسپر ،اصالح ژن عهدتا از طریق
تکنیک انتقال ژن ) (Gene Transferانجام نیشدى؛ بٌ این صَرت کٌ یک ٍیرٍس
بیگزند ،بی خطر ،نسخٌ ی سالهی از یک ژن را بٌ سلَل ننتقل نیکند تا جای ژن

نعیَبی کٌ بیهاری ایجاد کردى یا ژنی کٌ نی خَایو صفاتش عَض بشٌ رٍ بگیرى .انا
در رٍش کریسپر ،نحقق يا نستقیها ژن نعیَب را اصالح کنند.
آنًا  DNAنعیَب یا دی ان ای نَرد نظرشَن رٍ جدا نی کنن ٍ بٌ جای آن یک DNA
سالو نی زارن .قاعدتا ،این رٍش با فاصلٌ بًتر از اضافٌ کردن یک ژن جدید جَاب ديد،
چَن در این صَرت خطرات ناشی از اضافٌ کردن یک ژن غریبٌ ٍ خارجی از بین نیرى.
گايی اٍقات نهکن است این ژن خارجی در نکان اشتبايی قرار گیرد ٍ ننجر بٌ سرطان
شَد .انا ژنی کٌ با تکنیک کریسپر ترنیو شدى تحت کنترل خَايد بَد .خالصٌ اینکٌ
این تکنَلَژی قدرت باٍرنکردنی ای بٌ بشر دادى تا باياش يهٌ چیز رٍ نًندسی ژنتیک
بکنٌ .نَضَع کریسپر ابعاد گستردى ای دارى ٍ شاید یک زنانی یک اپیزٍد نجزا در
نَردش حرف زدیو .االن برنیگردم بٌ نَضَعهَن یعنی انقراض زدایی.
یٌ رٍش دیگٌ يو برای انقراض زدایی ٍجَد دارى .در این رٍش ژن نَجَد ننقرض شدى
رٍ نیشٌ نًندسی نعکَس کرد .یعنی چی؟ بزارید با یٌ نثال تَضیح بدم .شاید تعجب
کنید انا پرندگان در ٍاقع دایناسَريای زندى يستند .يهٌ پرندگان انرٍزی رٍ اگر
اجدادشَن رٍ بررسی کنیو نیرسیو بٌ دایناسَريا .نثال نرغ ٍ خرٍس اقَام نزدیک
دایناسَر ی بٌ نام تیرانوسوروس يستند.
عکسای تیرانَسَرٍس رٍ اگر ج ستجَ کنید ٍ ببینید اتفاقا بٌ نظر نن خیلی فیزیک
نشابًی دارن فقط تیرانَسَرٍس خیلی بزرگتر بَدى .خَب حاال کٌ این شبايت ژنتیکی
ٍ ظايری ٍجَد دارى نیشٌ با کنترل شدت ٍ حدت برخی ژنًای نرغ تیرانَسَرٍس رٍ
نندسی نع کَس کرد نثال با دستکاری ژن ننقار نرغ رٍ کو کو تبدیل بٌ پَزى بلند
دایناسَری کرد .کو کو ،کو کو با این رٍش نیشٌ نَجَدی رٍ خلق کرد کٌ دیگٌ نرغ
نیست انا شاید دقیقا دایناسَر يو نباشٌ .با این رٍش اگر کد دی ان ای یک فیل رٍ
دستکاری کنیو تا بٌ نانَت برسیو نهکنٌ نحصَل نًایی کانال نانَت نباشٌ .نانَتی کٌ
بٌ دنیا خَايد اٍند کانال نانَت نیست بلکٌ ترکیبی خَايد بَد از فیل ٍ نانَت ٍ شاید
بشٌ اسهش رٍ گذاشت نانَفنت ترکیبی از نانَت ٍ الفنت کٌ نیشٌ فیل .اگٌ بخَایو
فارسیش کنیو شاید بشٌ گفت بًشَن نافیل یا فیلَت.

بٌ این تکتٌ تَجٌ کنید کٌ رٍزی کٌ اٍلین نانَت بٌ دنیا بیاد این بٌ نعنی انقراض
زدایی نیست .برگردٍندن یک نانَت نعنیش این نیست کٌ اٍن گَنٌ بٌ زنین برگدٍندى
شدى .نا باید یک جهعیت از اٍنًارٍ برگردٍنیو .تازى حتی اگر نَفق بٌ احیای یک
جهعیت کَچیکی از نانَت يا بشیو این نکتٌ رٍ باید در نظر بگیریو کٌ تنَع ژنتیکی
اٍنًا صفرى یا خیلی کهٌ .یعنی اینکٌ اٍن جهعیت از نانَت بٌ لحاظ ژنتیکی يهشَن
تقریبا یکسان خَايند بَد ٍ خَب این یک اصلٌ در زیست شناسی ير جهعیتی کٌ تنَع
زیستیش کو باشٌ نستعد انَاع بیهاری ياست ،حتی شبايت ژنتیکی اٍنًا نهکنٌ باعث
بشٌ کٌ اٍنًا نتَنن از يو بچٌ دار بشن .حقیقت اینٌ کٌ صديا يزار از انَاع نانَت
نَرد نیازى تا بشٌ یک جهعیت نتنَع ٍ سالو از اٍنًارٍ داشت.
نَسیقی
اسپانسر این قسهت نرم افزار  CRMدانائٌ  .دانا ،رٍش فرٍش ٍ بازاریابی شها رٍ نتحَل
نیکنٌ ٍ بٌ تیو فرٍش شها این قدرت رٍ نیدى کٌ با يَشهندی بیشتری فرصت يای
فرٍش رٍ شناسایی کنٌ ٍ بٌ نتیجٌ برسَنٌ .خب بٌ قَل نعرٍف فرٍش فقط اٍل رايٌ،
شها باید نشتریانتَن رٍ بٌ بًترین شکل نهکن پشتیبانی کنید ،اینجاست کٌ ابزار يای
پیشرفتٌ دانا نثل سیستو تیکتینگ ٍ چت آنالین بٌ شها اجازى نیدى ،یک تجربٌ عالی
پشتیبانی برای نشتری ياتَن بسازید.
شها نی تَنید يهین انرٍز ٍارد سایت شرکت دانا پرداز بٌ نشانی داناپرداز دات نت
بشید ٍ یک حساب آزنایشی  ۰۳رٍزى رایگان ایجاد کنید ،تازى با کدتخفیف zharfa
نیتَنید تا  % ۲۲يو تخفیف بگیرید.
تَ کسب ٍ کارتَن دانا باشید
فرض کنیو کٌ نا يهین انرٍز بٌ تهام نشکالت تکنیکی انقراض زدایی غلبٌ کردیو ٍ
تَانایی این رٍ داریو کٌ نَجَدات ننقرض شدى رٍ بٌ زنین برگردٍنیو .انا سَال اینٌ کٌ
آیا ٍاقعا باید اینکارٍ بک نیو؟ از زنانی کٌ این نَجَدات ننقرض شدن ،خیلی چیزيا
عَض شدى .فرض کنید يهین انرٍز نانَت يارٍ احیا کردیو ٍ فرستادیهشَن بٌ نثال

آالسکاٍ .قتی این گَنٌ باستانی پاشَ نیزارى بٌ آالسکا آیا غذایی کٌ در اٍن زنان
نیخَردى پیدا نیشٌ؟ نیکرٍبًای نختلفی کٌ بٌ زندى نَندن نانَت يا کهک نیکردن
چطَر؟ ينَز يستن؟
جالبٌ بٌ این سَالًا باید فکر کنیو  ،پس انقراض زدایی بٌ این سادگی يا يو نیست.
فرایند انقراض زد ایی ،فرایندی بسیار گرٍن ٍ يزینٌ بر خَايد بَد .شاید بٌ جای تهرکز
رٍی بازگردانی حیَانات باستانی باید از این ابزار پیشرفتٌ ژنتیکی برای نجات گَنٌ يای
در حال انقراض یا بٌ تازگی ننقرض شدى استفادى کنیو .نثل ببر نازندران یا شیر ایرانی
کٌ خیلی ٍقت نیست ننقرض شدن .نثل یَز ایرانی کٌ فقط  44قالدى ازش باقی نَندى.
نثل خرس سیاى بلَچی.
از نهَنٌ يای اینَریش براتَن بگو .نثل راسَی پا سیاى کٌ در انریکا زندگی نیکنٌ ٍ فقط
يزار تا ازش باقی نَندى .کرکس کالیفرنیا کٌ فقط  436عدد ازش باقی نَندىٍ .اکیتا
این پستان دار دریایی زیبا ٍ تحسین برانگیز کٌ فقط  15عدد از اٍنًا در خلیج کالیفرنیا
باقی نَندىٍ .اکیتايا کَچکترین پستان دار دریایی يستند ٍ خیلی خیلی حیفٌ از دست
دادنشَن .لئَناردٍ دیکاپریَ بازیگر نعرٍف سال  2418نستندی رٍ تًیٌ کرد بٌ اسو
 Sea of Shadowsدریای سایٌ يا ٍ در این نستند بٌ فعالیت يای غیرقانَنی
کارتليای نکزیکی ٍ بانديای پیچیدى ای کٌ با درگیری يای نسلحانٌ با نیرٍی دریایی
اقدام بٌ شکارغیرقانَنی ٍاکیتا ٍ قاچاق اٍنًا بٌ شرق آسیا بَیژى کشَر چین نیکنند
پرداختٌ.
سال  2418تعدادشَن  15عدد بَدى احتهاال تا االن دیگٌ کانل ننقرض شدن .یٌ نثال
نعرٍف دیگٌ دٍدٍ يست .پرندى بدٍن پرٍازی کٌ تنًا در جزیرى نَریس زندگی نی کرد.
يهَن جزیرى ای کٌ بعد اشغال ایران تَسط نتفقین در شًریَر  ، 1324رضا شاى رٍ
بًش تبعید کردن .انقراض این پرندى نصادف يست با ٍرٍد انسان بٌ این جزیرى در
سال  . 1681گفتٌ نیشٌ کٌ این پرندى از اٍنجایی کٌ يیچ ٍقت دشهن طبیعی نداشتٌ
يیچ ترسی از انسانًا ٍ البتٌ حیَاناتی کٌ انسان با خَدش بٌ اٍن جزیرى برد نثل سگ

يا ٍ گربٌ يا نداشتٌ ٍ طبیعتا در این جنگ نابرابر نغلَب شد ٍ از صفحٌ رٍزگار نحَ
شد.
نن تا صبح نیتَنو از نَجَدات ارزشهندی کٌ تَسط انسان ننقرض شدن یا در حال
انقراض يستن اسو بیارم ٍ حرف بزنو .دلیلش يو اینٌ کٌ نا در در حال حاضر شايد
ششهین رٍیداد انقراض جهعی يستیو .کٌ نَضَع اپیزٍد چًارديههَن يو بَد .زنین
تا بٌ حال پنج رٍیداد انقراض دست جهعی رٍ تجربٌ کردى .رٍیداديایی کٌ در اٍنًا
بیشتر نَجَدات رٍی زنین ننقرض شدن ٍ دالیل اٍن انقراض يا يهگی طبیعی بَدى.
نثال  254نیلیَن سال پیش انقراض پرنین رخ داد .طی این ٍاقعٌ  ٪.۰حیات بر رٍی
زنین از بین رفت .این انقراض تنًا انقراض شناختٌ شدى حشراتٌ ،یعنی تنًا انقراضی
کٌ در اٍن حتی حشرات يو ننقرض شدن .بعد از این انقراض بزرگ از اٍنجایی کٌ تنَع
زیستی نَجَدات تقریبا بٌ طَر کانل از بین رفتٌ بَد حدٍد پنج نیلیَن سال طَل
کشید تا زنین پس از نرگش ،دٍبارى زندى بشٌ ٍ بٌ خَدش حیات ببینٌ .علت این
انقراض يو فَران آتش فشان يا بٌ ندت یک نیلیَن سال بَد کٌ بٌ نَجبش اتهسفر
زنین پر از گازيای سهی شد.
یٌ انقراض عظیو دیگٌ  66نیلیَن سال قبل رخ داد .کٌ بًش نیگیو انقراض جهعی
کرتاسٌ-پالئَژن 66 .نیلیَن سال پیش یک سیارک با قدرت تخریبی دى نیلیارد بیشتر از
بهباران اتهی يیرٍشیها ٍ ناکازاکی بٌ زنین برخَرد کرد ٍ  75درصد حیات رٍ بر رٍی
زنین نابَد کرد .این انقراض يهَن انقراضیٌ کٌ در اٍن دایناسَريا ننقرض شدن ٍ بٌ
تاریخ پیَستن .االن يو نا شايد ششهین رٍیداد انقراض جهعی يستیو ٍلی این بار
برخالف  5دفعٌ گذشتٌ عانل این انقراض عَانل طبیعی نیست بلکٌ نا انسانًا يستیو.
تخهین زدى نیشٌ کٌ تا پایان این قرن  34تا  54درصد تهام گَنٌ يای رٍی زنین
ننقرض خَايند شد .بگذریو اگر بٌ این نَضَع عالقٌ دارین اپیزٍد چًارديو رٍ از
دست ندین.

غرضو این بَد کٌ بگو يهَن تکنَلَژی زیستی ای کٌ نیتَنٌ نَجَدات ننقرض شدى
باستانی رٍ برگ ردٍنٌ نی تَنٌ تنَع دی ان ای نَجَدات در حال انقراض رٍ زیاد کنٌ،
تعدادشَن رٍ بیشتر ٍ جهعیتشَن رٍ قَی کنٌ .فرض کنید با این تکنَلَژی بتَنیو یَز
ایرانی رٍ کٌ فقط  44عدد ازشَن باقی نَندى تکثیر کنیو ،تنَع بدیو ٍ نجاتشَن بدیو.
در ٍاقع تهرکزنَن رٍ جای اینکٌ بزاریو رٍی برگردٍندن نَجَدات باستانی بزاریو رٍی
حفظ نَجَدات در خطر .با این فرنَن فرزندان نا آیندگان نا  4444سال بعد حسرت
يای انرٍز نارٍ نخَايند داشت.
قبَل دارم کٌ خیلی باحال ٍ يیجان انگیزى برگردٍندن نَجَداتی کٌ ننقرض شدن ٍلی
در اصل علت برگردٍندن این حیَانات سرگرنی ٍ تفریح نیست بلکٌ دلیلش نقشیٌ کٌ
اٍن نَجَد در اکَسیستو بازی نی کردى ٍ حاال با رفتنش جاش در زنجیرى زیست بَم
خالیٌ ٍ از تعادل خارج شدى .نثال نهکنٌ خیلی يا فکر کنن ،حاال گرگ اگر ننقرض شد،
شد خیلی يو نًو نیست ٍلی آيَيا رٍ نزاریو ننقرض بشن اٍنا خَشگلن حیفن .انا
اینطَر نیست ير نَجَدی نقش خَدش رٍ در اکَسیستو بازی نی کنٌ .اجازى بدین با
یٌ نثال از گرگ يای پارک کلی یلَاستَن تَضیح بدم .این نثالیٌ کٌ نن ير ترم سر
کالس آنالیز ٍ ندلسازی اکَسیستو برای دانشجَيا نیزنو.
بعد از این نثال نتَجٌ نیشید چطَر ٍجَد گرگ يا حتی رفتار رٍدخانٌ رٍ عَض نی
کنٌ ،حتی شکل رٍدخانٌ رٍ عَض نی کنٌ .ببینید یلَاستَن شاید بشٌ گفت نًهترین
نشنال پارک ،یا يهَن پارک نلی انریکاست اٍلین پارک نلی انریکا ٍ دنیا يو يست.
پارک يای نلی يهیشٌ نناطق ٍسیع بکری يستند کٌ تَسط قانَن نلی اعالم نیشن ٍ
ازشَن نحاف ظت سفت ٍ سختی نیشٌ .پارک نلی یلَاستَن بی نًایت زیباست .خدارٍ
نیشٌ در نًایت زیبایی در این پارک دید.
گنجینٌ ای از گَنٌ يای نختلف گیايی ٍ جانَری زندگی نی کنن کٌ یکی از نعرٍف
ترین اٍنًا گرگ خاکستریٌ .نتاسفانٌ دٍیست سال پیش نردم خصَصا کشاٍرزيا ٍ
دانداريای اطراف این ننطقٌ کٌ گرگًا رٍ دشهن خَدشَن نیدٍنستن شرٍع کردن بٌ
حذف گرگ يا از این پارک .جالبٌ حتی نسَالن پارک خَدشَن در این نسالٌ يهکاری

نی کنن .جالبٌ بٌ نظر نیرسٌ دٍیصت سال پیش يیچکس حتی نسٍَلین خَد پارک
کٌ ٍظیفشَن حفاظت از پارکٌ با ابتدایی ترین نفايیو نرتبط با اکَسیستو يا آشنا
نبَدن.
بٌ ير حال ظرف صد سال یعنی تا سال  1944دیگٌ گرگ خاکستری از پارک نلی
یلَاستَن حذف شد ٍ این شرٍع یک بحران جدی در این پارک بَد .خَب يهٌ نا
نیدٍنیو کٌ گرگ يا شکارچی راس يرم يستند ٍ جَن بعضی از حیَانات رٍ نیگیریو انا
اغلب نا بی خبریو از اینکٌ گرگ يا بٌ خیل عظیو از حیَانات دیگٌ زندگی نی بخشن.
چطَر؟ تَضیح نیدم .زنانی کٌ گرگ يا از پارک حذف شدن بٌ ندت  74سال تعداد
آيَيا بٌ صَرت فزایندى ای زیاد شد .چَن دیگٌ گرگی نبَد کٌ شکارشَن کنٌ ٍ
جهعیتشَن کنترل بشٌ.
خیل عظیو آيَيای پارک با چرای بی رٍیشَن ته ام علفزاريای ننطقٌ رٍ از بین بردن.
تعداد درخت يای ننطقٌ یعنی نساحت جنگل يا کو شد ٍ بٌ تبعش بسیاری از
حیَانات دیگٌ تحت تاثیر قرار گرفتن .پرندى يا کو شدن ،خرس يا غذای کهتری داشتن
پس تعدادشَن کو شد ٍ خالصٌ پارک یلَاستَن نیرفت کٌ تبدیل بشٌ بٌ یک
اکَسیستو نردى.
تا اینکٌ سال  ، ۰..۵چًاردى گرگ از کانادا بٌ این پارک ننتقل شدن .يیچ کس انتظار
نعجزى ای کٌ گرگ يا با خَدشَن بٌ يهراى خَايند اٍردند نداشت .يهٌ چیز با شکار
گَزن يا ٍ آيَيا تَسط گرگ يا شرٍع شد کٌ باعث شد جهعیت اٍنًا شرٍع بٌ کهتر
شدن ٍ نتعادل شدن بکنٌ .حضَر گرگ يا باعث شد تا آيَيا ننطقٌ خَدشَن رٍ يو
نحدٍد کنن ٍ از حضَر در جايایی کٌ شکار آسانی برای گرگ يا يستند پريیز کنن.
بٌ لطف عدم حضَر ايَيا ،اٍن نناطق شرٍع بٌ زندى شدن کرد ٍ گیايان فرصت
بازساز ی ٍ رشد پیدل کردن .جنگلًای صنَبر شرٍع بٌ بازساز ی کردن ،يهینطَر درخت
يای بیدٍ .قتی تعداد درخت يا ٍ بَتٌ يا ٍ علفزاريا بیشتر شد ،حشرات يو زیاد
شدن ،خانَادى بر ی يا یعنی تَت يا کٌ غذای بسیار ی از حیَانات يستن زیاد شدن .بٌ

نحض اینکٌ این اتفاق افتاد تعداد پرندى يا بٌ یکبارى زیاد شد .گَنٌ يای نختلف پرندى
شرٍع کردن بٌ نًاجرت بٌ پارک.
با افزایش تعداد درخت يا یک حیٍَن بانزى دیگٌ کٌ نقش کلیدی دارى ٍ در پارک
ننقرض شدى بَد دٍبارى جذب پارک شد ٍ اٍن چیز ی نبَد جز سگ آبی .يهَنطَر کٌ
نیدٍنید سگ يای آبی با چَب درخت يایی کٌ با دندٍناشَن نیبرن در رٍدخانٌ يا
سدچَبی نیسازن ،آب بند نیسازن اصطالحا .آب بنديایی کٌ اٍنًا ساختن زیستگايی
شد برای سهَريای آبی ،نَسکرات ٍ خزندگان شد .گرگ يای خاکستر ی يهچنین
کایَتی يارٍ يو شکار نیکردن .کایَتی يا يو یٌ نَع گرگ يستن ٍ بَنی آنریکا ٍ
بیشتر خرگَش ٍ نَش شکار نیکنن.
با کهتر شدن کایَتی يا ،خرگَش يا ٍ نَش يا تعدادشَن بیشتر شد کٌ نعنیش
بیشتر شدن تعداد شايین يا ،قَش يا ٍ رٍباى قرنز بَد چَن اٍنًا يو از خرگَش ٍ
نَش تغذیٌ نیکنن ٍ حاال با کهتر شدن رقیبشَن یعنی کایَتی يا ،تعداد اٍنًا بیشتر
شد ٍ تعادل بٌ ٍجَد اٍند .حتی تعداد عقاب يای سر سفید کٌ سنبل ٍ نهاد انریکاست
در حال انقراضٌ بیشتر شد.
انا قسهت جالب ناجرا ينَز نَندى .گرگ يا حتی رفتار رٍدخانٌ رٍ عَض کردن .بٌ
خاطر رشد پَشش گیايی فرسایش خاک در اطراف رٍدخانٌ کهتر شد ٍ کرانٌ يای
رٍدخانٌ تثبیت شدن ،کانال يا باریک تر ٍ عهیق تر شدن ٍ تعداد زیادی برکٌ در سر راى
رٍدخانٌ شکل گرفت ٍ نسیر رٍدخانٌ بٌ صَرت طبیعی تثبیت شد .بنابراین نٌ تنًا گرگ
يا حیات رٍ بٌ اکَسیستو برگردٍندن بلکٌ جغرافی ننطقٌ ٍ فیزیک پارک رٍ يو عَض
کردن .بلٌ طبیعت ٍاقعا داستانًای باٍرنکردنی ای دارى .ير جزیی از طبیعت نقش بی
نًایت بسزا ٍ نًهی رٍ در این چرخٌ باز ی نی کنٌ .نن قبال يو بٌ این نسالٌ اشارى
کردم بٌ نظر کسی نثل سًراب از این ظرایف طبیعت خبر داشتٌ تا جایی کٌ نی گٌ:
ٍ نخَايیو نگس از سر انگشت طبیعت بپرد
ٍ نخَايیو پلنگ از در خلقت برٍد بیرٍن

ٍ بدانیو اگر کرم نبَد  ،زندگی چیز ی کو داشت
نا بٌ انقراض زدایی بسیار بسیار نزدیک يستیو .حاال کٌ اینطَرى يهٌ ابعاد انقراض
زدایی باید در نَردش بحث بشٌ .ينَز تَافق نظری ٍجَد ندارى در نَرد اینکٌ آیا در
نَرد نثال نانَت يا آیا باید این کار انجام بشٌ یا نٌ .خیلی يا نعتقدند از زنانی کٌ
نانَت يا ننقرض شدن ،طبیعت اٍنقدری عَض شدى کٌ دیگٌ نانَت در صَرت اضافٌ
شدن بٌ طبی عت ،تعادل اٍن رٍ بٌ يو خَايد زد .بزارید یٌ نثال بزنو براتَن .اسب يای
ٍحشی انریکای شهالی کٌ بًشَن ناستنگ نیگن .اسب يای ٍحشی انریکا بسیار
نَجَد باستانی ای يستند 54 .نیلیَن سال در این قارى زندگی کردن .در نقایسٌ با نثال
بَفالَيا ،بَفالَيا فقط  125يزار سالٌ کٌ در انریکای شهالی ساکنن ٍلی اسب يا 54
نیلیَن سال پیش .انا این اسب يا  14يزار سال پیش ننقرض شدن.
يهراى نانَت يا ٍ بٌ خاطر پایان عصر یخبندان کٌ قبال تَضیح دادم .حاال این اسب يا
برخالف نانَت يا يهٌ جا ننقرض نشدن .نثال در ارٍپا تَنستن زندى بهَنن ٍ بٌ
حیاتشَن اد انٌ بدن انا دى يزار سال پیش در انریکا ننقرض شدن .اینجا یٌ کات
نیزنیو 9544 .سال نیایو جلَ تا نیرسیو بٌ  544سال پیش کٌ ارٍپاییًا دٍبارى انریکا
رٍ تَسط کریستف کلهپ کشف کردن ٍ با خَدشَن يهین اسب يای ٍحشی رٍ اٍردن.
حاال  544سالٌ کٌ این اسب يای ٍحشی در بخش يایی از انریکا نثل ایالت يای
ٍایَنینگ ،اٍرگان ٍ نَنتانا .حاال این اسب يای ٍحشی تبدیل بٌ یک نشکل شدن برای
طبیعت اٍن ننطقٌ ٍ در دستٌ گَنٌ يای نًاجو طبقٌ بندی شدن.
با اینکٌ این اسب  54نیلیَن سال اٍنجا زندگی کردى بَدن ٍ فقط  9544سال غیبت
داشتن ،اکَسیستو بٌ قدری تغیی ر کردى کٌ دیگٌ يهین اسب يا درش گَنٌ نًاجو
نحسَب نیشن .این دقیقا یک نهَنٌ انقراض زدایی نحسَب نیشٌ دیگٌ .حاال درستٌ
کٌ با شبیٌ سازی ژنتیکی ٍ فناٍری کریسپر اتفاق نیفتادى انا بٌ ير حال يهین نَع اسب
در جای دیگٌ ای از زنین بَدى ٍ بٌ انریکای شهالی نعرفی شدى .حاال فرض کنید نانَت
يا رٍ انقراض زدایی کنیو ٍ بٌ آالسکا ٍ سیبری نعرفی کنیوٍ .اقعا کی نیدٍنٌ چی پیش
نیاد؟ پیش بینیش یٌ این راحتی يا نیست.

یک جنبٌ دیگٌ انقراض زدایی ٍجٌ اخالقی ناجراست؟ از بیست سال پیش کٌ دالی
اٍلین حیَان شبیٌ سازی شدى بٌ ٍجَد اٍند ،از يهَن ابتدا نگرانی يا در نَرد اینکٌ
نکنٌ دانشهنديا یک رٍزی انسان يارٍ يو شبیٌ سازی انسان يارٍ يو شبیٌ سازی کنند
نطرح شد .يهَن زنان بیل کلینتَن رییس جهًَر ٍقت یک فرنان اجرایی  5سالٌ صادر
کرد ٍ ير گَنٌ تحقیق دربارى شبیٌ سازی انسان رٍ نهنَع کرد .از بعد از دالی ،گَسفند
نعرٍف دانشهنديا تا دلتَن بخَاد حیَانات دیگر رٍ شبیٌ سازی کردن شانل گاٍيا،
نرغ يا ،اسب يا ،نَش يا ،خَک يا ،سگ يا .بٌ خاطر داشتو دانداری بًتر ٍ بًرى
ٍری بًتر در تَلید گَشت ٍ یا استفادى در جًت سالنت انسان.
سال  2448سازنان غذا ٍ دارٍی انریکا اعالم کرد کٌ شیر ٍ گَشت حیَانات شبیٌ سازی
شدى ،نشکلی ندارى ٍ برای سالنت خطری ندارى .یک نظرسنجی کٌ تَسط نَسسٌ
گالَپ انجام شدى نشَن نیدى کٌ عهَم نردم با شبیٌ سازی حیَانات اٍکی يستند انا با
ينَز شبیٌ سازی انسانًا برای اٍنًا یک تابَ نحسَب نیشٌ .با اینکٌ نا نیدٍنیو شبیٌ
سازی انسان نیتَنٌ فَاید پزشکی ٍ سالنتی زیادی بٌ يهراى بیارى .نثال کهک کنٌ بٌ
زٍجًایی کٌ نهیتَنن بچٌ دار بشن تا صاحب فرزند بشن.
سال  2416یعنی يهین چًار سال پیش برای اٍلین بار در تاریخ کَدکی بٌ دنیا اٍند کٌ
سٌ نفر پدر ٍ نادر ژنتیکی داشت ٍ خیلی يو بحث برانگیز شد .این اتفاق تَسط
پزشکان انریکایی انا در نکزیک افتاد چَن در نکزیک يیچ قانَنی برای ننع چنین
رٍشيایی ٍجَد ندارى بر خالف آنریکا .نادر این کَدک اگرچٌ خَدش سالهٌ انا در دی
ان ای خَدش حانل جًش ژنتیکی سندرم لی يست .یعنی ژن این بیهاری در دیانای
)(DNAاٍن ساکنٌ ٍ اگر باردار بشٌ بٌ بچٌ ننتقل نیشٌ .يهین نسالٌ باعث شدى بَد
کٌ اٍن نادر چًار بار سقط جنین بکنٌ ٍ دٍ تا بچش يو در اثر سندرم لی ،یکی در شش
نايگی ٍ یکی يو يشت نايگی جَن خَدشَن رٍ از دست دادى بَدن.
سندرم لی یک اختالل نادر عصبیٌ کٌ نعهَال در سال اٍل زندگی آشکار نیشٌ ٍ بٌ طَر
کلی کشندى است .کَدکان نبتال بٌ این بیهاری بٌ ندرت بیش از شش یا يفت سال
زندى نینَنن .حاال این پزشکان با این رٍش جدید این پدر ٍ نادر رٍ صاحب فرزند

کردن .بٌ این ترتیب کٌ تخهک رٍ از نادر گرفتن ،يستٌ اٍن رٍ درآٍردن ،چَن يستٌ
سالهٌ ٍ اطالعات بیهاری سندرم لی در اٍن نیست ٍ اٍن يستٌ رٍ با تخهک ايدا شدى
تَسط یک نادر دیگٌ کٌ يستٌ اٍن از قبل خارج شدى جایگزین کردن.
اینطَری یک تخهک کانل بٌ دست اٍند از دٍ نادر ک ٌ حاٍی ژن بیهاری سندرم لی يو
نیست .بعد اٍن تخهک ترکیبی از دٍ نادر رٍ با اسپرم پدر باردار کردن ٍ بعد يو ننتقل
کردن بٌ رحو نادر اصلی .بٌ این صَرت این کَدک دٍ نادر ٍ یک پدر داشت .قبل از اٍن
دانشهندا باريا تالش کردى بَدن چنین کَدکانی رٍ بٌ دنیا بیارن .نثال در آخرین باری کٌ
نتخصصین رٍیان شناسی تالش کردند کٌ کَدکی با استفادى از دیانای سٌ نفر بٌ ٍجَد
بیاٍرند باعث شد کٌ رشد اختالالت ژنتیکی در برخی از نَزادان دیدى بشٌ ٍ این رٍش
نهنَع اعالم شد.
حتی در بریتانیا کشَری کٌ رٍش تَلد نَزاد با دی ان ای سٌ پدر ٍ نادر را در فَریٌی
 ۲۲۰۵بٌ تصَیب رساند ،ريبرانشَن با شدت ٍ حدت با این نسئلٌ نخالف کردند؛ اٍنًا
حتی در نجلس عَام بٌ بحث گذاشتنش ٍ از بابت “طراحی فرزند” ٍ “دخالت در کار
خدا” اظًار نگرانی کردن .کلیسايا يهَنطَر کٌ انتظار نیرى بنا بٌ دالیل دینی ٍ اخالقی
با این رٍش نخالف يستند.
بٌ کهک علو ژنتیک انرٍزى نا خَک يای عظالنی تَلید نی کنیو ،نايی سالهَنی کٌ
زٍدتر رشد کنٌ تَلید نی کنیو ٍ نرغ يای بدٍن پر تَلید نی کنیو ٍ قَرباغٌ يایی با
پَست شفاف کٌ داخل بدنشَن پیداست ٍ .یا حتی برای تفریحهَن نَجَدات زندى ای
رٍ تَلید کردیو کٌ د ر شب بدرخشن .نثل نايی يای زینتی فلَرسنت کٌ شب نها
يستند .االن با کهتر از دى دالر نیشٌ گَرخر نايی فلَرسنت در انَاع ٍ اقسام رنگ يا
خرید کرد .آبی ،زرد ،قرنز سبز.
در یک نطالعٌ ای اخیرا نحققان اعالم کردن کٌ اٍلین نَجَد ترکیبی انسان ٍ حیَان رٍ
تَلید کردن .اٍنًا سلَلًای انسانی رٍ در درٍن بدن خَک قرار دادن .يدف نحقق يا
این بَدى کٌ رشد اندام انسانی رٍ در درٍن بدن حیَان بررسی کنن تا اینکٌ در آیندى

اندام انسانی تَلید کنن برای انسانًایی کٌ نیاز بٌ پیَند عضَ دارن .نثال قلب انسانی در
درٍن حیَان رشد بدن ٍ تَلید کنن تا رٍزی پیَندش بزنن بٌ ادنی کٌ بًش نیاز دارى.
بزارید این اپیزٍد رٍ با یٌ داستان جالب تهَم کنیو .نهیدٍنو چند نفر از شها با داستان
فرانکشتاین آشنا يستید اثر نری شلی رنان نَیس نعرٍف بریتانیایی .این رنان سال
 1818چا پ شدى .یعنی دٍ قرن قبل .از يهَن زنان ترس بشر از چیزيای تازىای کٌ علو
يررٍز در حال کشف ٌ ٍجَد داشتٌ ٍ این ترس يا نَضَع کتاب فرانکشتاینٌ ٍ داستان
جالب ٍ ترسناکی دارى کٌ حاال یٌ خالصٌ کَتايی ازش رٍ تعریف نیکنو.
خانو نری شلی اتفاقا دختر خانو خانو ناری ٍٍلستَن کرافت فیلسَف بریتانیایی ٍ
فعال حقَق زنان بَدى کٌ تَی اپیزٍد پانزديو گَنٌ پرستی ازش یاد کردم .اگٌ یادتَن
باشٌ گفتو کٌ ایشَن کتاب احقاق حقَق زنان رٍ نَشت .یکی از اٍلین کتاب يایی کٌ
دربارى حقَق زنان نَشتٌ شدى .در اٍن جانعٌ نرد ساالر اٍن نَقع خیلی يا با دید
تهسخر بٌ این کتاب نگاى کردن ٍ چیزی نگذشت کٌ در جَاب اٍن کتاب ،یعنی کتاب
احقاق حقَق زنان یک کتاب دیگٌ چاپ شد با این عنَان “احقاق حقَق حیَانات ،اگر
زنان حق دارند ،چرا حیَانات نداشتٌ باشند؟ بگذریو فقط خَاستو اشارى کنو اگر اپیزٍد
گَنٌ پرستی رٍ شنیدید یادتَن بیاد کٌ نادر ایشَن کی بَد اگر نشنیدید حتها پیشنًاد
نیکنو بعد این اپیزٍد بشنَید.
خَب برگردیو سر داستان فرانکشتاین ٍ خانو نری شلی .ناجرایی کٌ باعث شد خانو
نري شلی ،كتاب فرانکشتاین را بنَیسٌ بسیار جالب ٍ البتٌ خالقانٌ است؛ چَن این
ناجرا نیشٌ گفت حتی نسیر تاریخ ادبیات جًان را عَض کرد!
یک شب نری بٌ يهراى يهسرش در قصر شاعر ٍ نَیسندىی نشًَر رنانتیک« ،لرد
بایرٍن» ،نًهان بَدند .لرد بایرٍن پیشنًاد نیکنٌ يهگی دستبٌقلو بشن تا نشخص
بشٌ چٌ کسی نیتَنٌ بًترین داستان ترسناک را بنَیسٌ.

بعد از رٍزيا ٍ رٍزيا فکرکردن ،یک شب نری ،کٌ اٍن نَقع فقط 18سالش بَدى ،خَاب
نیبینٌ ٍ تَ خَابش یٌ دانشهند جٍَنی رٍ نیبینٌ کٌ نَجَد ترسناکی رٍ در
آزنایشگايش ساختٌ .
با این رؤیا ذين نري جرقٌای نيزنٌ ٍ دست بٌكار نَشتن رنان فرانکشتاین نیشَد.
جالبٌ بدٍنید کٌ در این نسابقٌی سرنَشتساز نَشتن بًترین داستان ترسناک،
نَیسندى نعرٍف اقای پَلیدٍری داستانی دربارىی خَنآشاميا نینَیسٌ کٌ سرآغاز
ٍرٍد خَنآشاميای ندرن بٌ ادبیات ٍ بعديا تَلد دراکَال نیشٌ.
خانو نری شلی يو کٌ رنان نعرٍف فرانکشتاین رٍ در سٌ جلد ننتشر نیکنٌ .در این
رنان فرانکشتاین دانشهند جٍَن ٍ کنجکاٍی يست کٌ يهٌی ٍقتش را صرف نطالعٌ
ٍ آزنایش نیکند .اٍن قصد دارى بٌ جایی در علو ٍ دانش برسٌ کٌ تابٌحال يیچ بشری
بٌ اٍنجا نرسیدى.
یک رٍز فرانکشتاین بٌ شکل اتفاقی بٌ رازی يَلناک پی نیبرى :ساختن انسان! یٌ شب،
اٍن با پیَند زدن باقیناندى ی اجسادی کٌ از قبرستَن جهعآٍری کردى ،رٍی نیز
آزنایشگايش يیَالی بزرگ ٍ ٍحشتناکی نیسازى ٍ سعی نیکنٌ با شَک الکتریکی اٍ ن
را زندى کنٌ .انا يرگز پیش خَدش تصَر يو نهیکنٌ کٌ چٌ اتفاقات يَلناکی در
انتظارشٌ .يیَالی فرانکشتاین نَجَدی با صَرتی نخَف ٍ ترسناک نیشٌ کٌ بر يهٌ
جای بدنش رد بخیٌ يای ناشی از دٍختن بٌ چشو نیخَرى .اٍنقدر ٍحشتناک کٌ يهٌ،
حتی خالقش از دست شرارتيای اٍ فرار نی کنن .يیَالیی کٌ خالقش يو نهیتَنٌ اٍن
را کنترل کنٌ ٍ خَدش يو نقًَر اٍن نیشٌ.
ای ي یَال ،بٌ دلیل ظاير نخَفش از طرف نردم رٍندى نیشٌ ٍ برای ندت ندیدی تنًا
نیشٌ .تهام خاطرات تلخی این يیَال در دٍران تنًاییش تجربٌ کردى باعث نیشٌ کٌ
کینٌی انسانيا را بٌ دل بگیرد ٍ از خالقش کٌ فرانکشتاین يست نیخَايد کٌ يیَالیی
نَنث خلق کند تا اٍن دیگٌ تنًا نباشد ٍلی چَن خالقش ايهیتی بٌ خَاستٌی اٍن

نهیدى دست بٌ قتل ٍ جنایت نیزنٌ .فرانکشتاین از ترس اینکٌ اٍن دٍ تا يیَال زاد ٍ
ٍلد کنن ٍ انسانيا را بٌ خطر بندازن از خلق يیَالی نَنث سرباز نیزنٌ.
نطهنا نهیشٌ در این اپیزٍد رنان سٌ جلدی فرانکشتاین رٍ تعریف کرد انا غرضو این
بَد کٌ خالصٌ ای بگو ٍ این داستان رٍ بٌ عاریت بگیرم تا حرف دل خَدنَ بزنو .در
دٍرانی کٌ شلی زندگی نیكرد علَم طبیعی بٌ شکل سرسامآٍری رٍ بٌ پیشرفت ٍ کشف
حَزى يای تازى بَدند؛ کشفیاتی کٌ چند سال بعد انقالب صنعتی ارٍپا را رقو زد .کتاب
شلی بازتاب ترس انسان اٍن عصرى ،ترس از علَم ناشناختٌ ای کٌ اگر کنترل ٍ ندیریت
نشن ،بٌ زعو اٍنًا فاجعٌ بٌ بار خَايند آٍرد.
انا بٌ نظر نن علو یک ابزارى .يو نیشٌ باياش ادم کشت يو نیشٌ باياش انسانی رٍ
از بستر نرگ بلند کرد .يهیشٌ نیشٌ باياش حیَانات در نعرض انقراض رٍ نجات داد ٍ
یا حتی حیَان ننقرض شدى ای رٍ برگردٍند ٍ يو نیشٌ باياش اسباب زجر ٍ درد بیشتر
حیَانات رٍ برای گَشت ٍ شیر بیشتر ٍ یا حتی تفریح انسان فرايو کرد .نًو اینٌ کٌ
پشت ابزار علو چٌ تفکری ٍ چٌ جًانی بینی ای قرار دارى .تفکری کٌ نعتقدى زنین برای
انسانٌ ٍ یا تفکری کٌ نیگٌ زنین برای يهٌ است از جهلٌ انسان .نهنَنو کٌ يهراى
بَدین .این اپیزٍد تَ لید شدى بَد تَسط افسانٌ قضاٍی ،نیالد پایندى ٍ نن علیرضا
پایندى.
نَسیقی پایانی "شاخٌ ٍ بلبل" با صدای کی ناز

