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  7( بخش 5فرضیه ی تکامل؛ منطقه ی ممنوعه! )

 ت ژنتیکو مطالعا« نئاندرتال ها » فسیل های 

 

به نشانی « وعده صادق»متعلق به وبسایت « فرضیه ی تکامل؛ منطقه ی ممنوعه!»تذکر: سلسله مقاالت 

www.alvadossadegh.com  شکوه آفرینش: » می باشد. وبگاهafarinesh.ir-shokooh  » تنها این

کشی و رنگ گذاری کرده و آن ها را در قالب مطالب را جمع آوری کرده است و نکات مهم آن را برجسته، خط

PDF  عرضه کرده است. بنابراین خوانندگان محترم هم چنین می توانند برای مطالعه ی این سلسله مقاالت

 مراجعه نمایند.« وعده صادق»در وبگاه « مقاالت ویژه»و یا به بخش « شکوه آفرینش»به وبگاه 

هم چنین، همان طور که در بند بعد می خوانید طبق بیان نویسنده این مقاالت انتشار این مطالب بدون ذکر 

 ( مورد رضایت نویسنده ی آن ها نمی باشد:سایت وعده صادقمنبع اصلی )

 دوستان عزیز و بزرگواری « ی تکامل  فرضیه» }}با توجه به نابرابری عددی جبهه ی منتقد 
ً
با جبهه ی حامیان آن، قطعا

هستند که تمایل دارند تا به نشر این سلسله مقاالت کمک نمایند و ان شاء هللا ما را در مسیر پیش رو، یاری فرمایند. 
له مقاالت، با ذکر منبع ضمن تشکر از این عزیزان و بزرگواران، استدعا یم نماییم که تمایم مطالب نقل شده از این سلس

 باشد. 

« وعده ی صادق » به دلیل بروز مشکالت زیاد ناشر از عدم درج منبع مقاالت لینک داده شده یا کپی شده از وبسایت  
وعده ی » و ناتوانی بسیاری از افراد کپی کننده ی این مطالب از پاسخگونی به سواالت و شبهات طرف مقابل، وبسایت 

ی ای«صادق  ، حق خود یم داند. ، پیگیر  {{ن نوع کپی کاری بدون درج منبع را از طریق مجاری قانونی

http://www.alvadossadegh.com/
http://shokooh-afarinesh.ir/
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 ژنتیک مطالعات و«  ها نئاندرتال»  های فسیل

 

و محدوده ی زمانی زیستی « نئاندرتال ها » با توجه به این که تعداد فسیل های منتسب به 

شناسان، وسوسه انگیز است!، در منتسب شده به آن ها، برای بررسی های ژنتیکی توسط تکامل 

به وسیله ی « نئاندرتال ها » طی دهه های اخیر، تالش های بی شماری در جهت مطالعه ی 

 .انجام شده است« Ancient DNA : باستانی DNA  »روش

گرچه مطالعه ی فسیل ها بر اساس روش های ژنتیکی، به طور نسبی، نسبت به مطالعه بر اساس 

ظاهری، دقیق تر است، اما کماکان مشکالت جدی در این روش های  خصوصیات آناتومیک و

 !جدید نیز به چشم می خورد

 

، «نئاندرتال ها » قبل از بحث و بررسی پیرامون مطالعات ژنتیکی انجام شده بر روی فسیل های 

مطالب مقدماتی پیرامون ژنتیک، مطالعات ژنتیکی و نیز محدودیت ها، نقاط ضعف و اشتباهات 

تا مخاطبان محترم، آشنایی بیشتری با این مباحث د در این مطالعات، را ارایه می نماییم موجو

ها را پیرامون فسیل« مطالعات ژنتیکی » داشته باشند و هنگامی که کلمات دهان پرکنی همچون 

 !!!و موجودات زنده ی کنونی شنیدند، تصور ننمایند که این روش ها وحی مُنزَل و قطعی هستند

 

 اما گرفت، خواهند قرار بررسی مورد  ته مباحث دقیق و مفصل ژنتیکی در سلسله مقاالت آتیالب

در فسیل های « Ancient DNA : باستانی DNA  »روش از استفاده دلیل به مقاله، این در

، به بحث در این باره « فسیل شناسی » و اختصاص این بخش از مقاالت به « نئاندرتال ها »

  :پردازیممی

، مسئول کدبندی ژنتیکی در اکثر موجودات زنده « DNA » مولکول پیچیده و دو رشته ای

باشد و به واسطه ی همین مولکول، ویژگی های ژنتیکی از نسلی به نسل دیگر انتقال می

 (168یابد:)می
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که   DNA اطالعات وراثتي بیشتر موجودات زنده، در درون مولکول های

 گردد مي ذخیره هستند، طويل بسیار ای رشته دو  مارپیچ  صورت  به

 

 

DNA   ساخته می شود که بر اساس باز ها )قلیاها( ی تشکیل « نوکلئوتید » از اجزایی به نام

«   Guanine :گوانین »، A  با حرف اختصاری«   Adenine :آدنین» باز  4دهنده ی آن که 

« Thymine :تیمین» و  C حرف اختصاریبا «   Cytosine  :سیتوزین »، G  با حرف اختصاری

 ( 168نوع نوکلئوتید تقسیم بندی می شوند.) 4ند، به ش، می باT با حرف اختصاری

  نوکلئوتید 3مولکول توارثی اصلی شان است،  DNA به جای RNA )البته در برخی موجودات که

A ،G  و C کماکان وجود دارند، اما به جای نوکلئوتید T  تیمین» حاوی: Thymine  » ،

 (168وجود دارد(.) U با حرف اختصاری«   Uracil :اوراسیل» نوکلئوتید حاوی 
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جهت  RNA و DNA نوع باز )قلیا( آلي موجود در طبیعت که مسئول ساخت 5  

 کدبندی ژنتیکي و وراثتي موجودات زنده هستند

 
ژنتیکي در که مسئول کدبندی، حفظ و انتقال نسل به نسل محتوای  DNA مولکول

، A ،G نوع نوکلئوتید 4بسیاری از موجودات زنده از جمله جانوران مي باشد، فقط از 

C و T تشکیل شده است 
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که مسئول کدبندی، حفظ و انتقال نسل به نسل محتوای ژنتیکی در بسیاری از  DNA مولکول 

د را فقط از طریق میلیون ها و میلیارد ها کد ژنتیکی خوموجودات زنده از جمله جانوران است، 

به نحوی که ترتیب و توالی ( 168)رمز بندی می نماید!   Tو  A  ،G ،C نوع نوکلئوتید 4

و تنوع موجود در این توالی ها، مشخص کننده ی میلیون ها و میلیاردها   DNAنوکلئوتیدهای

وراثتی کد ژنتیکی، محصوالت پروتئینی ساخته شده از روی این کدهای ژنتیکی، و خصوصیات 

( و صد البته این مسئله، 168)د، می باشد!نموجودات زنده که نسل به نسل انتقال می یاب

)نکته ای که بخش اعظم تکامل  دهنده ی علم و عظمت خداوند قادر بي همتا است.نشان

 !!!(شناسان با آن سر ستیز دارند

 

 
ژنتیکي در که مسئول کدبندی، حفظ و انتقال نسل به نسل محتوای  DNA مولکول

بسیاری از موجودات زنده از جمله جانوران است، میلیون ها و میلیارد ها کد ژنتیکي 

 !رمز بندی مي نمايد T و A ،G ،C نوع نوکلئوتید 4خود را فقط از طريق 
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 در کجا قرار دارند؟ DNA اما این مولکول های شگفت انگیز

اما در انسان و جانوران که بدن آن ها از پاسخ به این سوال بسته به نوع موجود زنده دارد، 

 (168بخش عمده ی زیر قرار دارند:) 2در  DNA میلیاردها سلول تشکیل شده است، مولکول های

سلولی )حاوی  DNA ؛ که به مثابه مغز متفکر سلول است و بخش اعظمالف( هسته ی سلول

 (169( در این بخش قرار دارد.)2× میلیارد جفت باز  3بیش از 

 DNA  که به مثابه موتور محرکه ی سلول ها هستند که بخش کوچکی از ؛میتوکندری ها ب(

، در DNA  جفت باز(، اما همین مقدار اندک 16500سلولی را در خود جای داده اند )حدود 

 (170های متعدد در بخش های مختلف سلول پخش شده است.)کپی

  

 
دارند: الف( هسته ی سلول؛ که به بخش عمده ی زير قرار  2در  DNA مولکول های

سلولي در اين بخش قرار دارد.  DNA مثابه مغز متفکر سلول است و بخش اعظم

 ب(میتوکندری ها: که به مثابه موتور محرکه ی سلول ها هستند که بخش کوچکي از

DNA  سلولي را در خود جای داده اند، اما همین مقدار اندک DNA  در کپي های

 DNA ی مختلف سلول پخش شده است. کادر قرمز رنگ بهمتعدد در بخش ها

 .اشاره دارد (mtDNA) میتوکندريال DNA ای و کادر آبي رنگ بههسته
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در موجودات زنده ای همچون جانوران که تکثیر جنسی دارند و فرزندان آن ها حاصل آمیزش 

 DNA هسته ای که بخش اعظم DNAسلول های جنسی نر و سلول های جنسی ماده است، 

 هسته ای   DNA موجود در سلول های بدن موجودات زنده را تشکیل می دهد، حاصل اجتماع

 :کروموزم ها» سلول های جنسی پدر و مادر است که به واسطه ی ساختار هایی به نام 

Chromosomes   »(.در انسان ها، سلول یک فرد سالم، از 171ذخیره و انتقال می یابند )46 

عدد از آن ها از مادر به  23عدد از آن ها از پدر و  23تشکیل شده است که  «کروموزوم » عدد 

 (171فرزند انتقال یافته است:)

  

 
تشکیل شده است که « کروموزوم » عدد  46در انسان ها، سلول يک فرد سالم، از 

 .عدد از آن ها از مادر به فرزند انتقال يافته است 23عدد از آن ها از پدر و  23
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جفت  1عدد( کروموزم هر فرد، کروموزم اتوزوم و معمول هستند، اما  44جفت ) 22سان، در ان

در ) XY  در زن ها( و) XX  از این کروموزم ها، کروموزم جنسی می باشد که می تواند به صورت

( الزم به ذکر است به دلیل این که سلول جنسی مادری )تخمک( همواره 171مرد ها( باشد.)

داشته باشد، همواره  Y یا X دارد، اما سلول جنسی پدری می تواند کروموزوم X کروموزم جنسی

خود را یقیناً از مادر خود می گیرند )چه مرد و چه زن(،  X سلول های انسان ها، یک کروموزوم

خود را از پدر  Y خود را از پدر می گیرند و پسرها نیز یقیناً کروموزم X اما زن ها کروموزوم دوم

 .(( )البته در این میان استثنائاتی نیز وجود دارد171د گرفت)خود خواهن

 
عدد( کروموزم هر فرد، کروموزم اتوزوم و معمول هستند که  44جفت ) 22در انسان، 

کروموزوم مادری وجود  1کروموزوم پدری و  1جفت کروموزوم،  22در هر جفت از اين 
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 باشد که مي تواند به صورتجفت کروموزوم ديگر، کروموزم جنسي مي  1دارد؛ اما 

XX (و )در زن ها XY ( باشد. الزم به ذکر است به دلیل اين که سلول )در مرد ها

دارد، اما سلول جنسي پدری  X جنسي مادری )تخمک( همواره کروموزم جنسي

 X داشته باشد، همواره سلول های انسان ها، کروموزوم Y يا X تواند کروموزوممي

 X در خود مي گیرند )چه مرد و چه زن(، اما زن ها کروموزوم دومخود را يقیناً از ما

خود را از پدر خود  Y خود را از پدر مي گیرند و پسرها نیز قطعاً و يقیناً کروموزم

 رد(.خواهند گرفت )البته در اين میان استثنائاتي نیز وجود دا

 

 ست؛ به نحوی که، وضعیت به گونه ی دیگری ا(mtDNA) میتوکندریال DNA اما در مورد

DNA  ییمیتوکندریا(mtDNA)   تخمک » تقریباً همیشه، فقط از مادر و سلول جنسی مادر »

 1995( )البته این اطالعات، مطالب پایه و ابتدایی ژنتیک تا سال 170)به فرزندان انتقال می یابد

 (میالدی هستند و استثنائات مهمی نیز در این قضیه وجود دارند
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DNA  میتوکندريال (mtDNA)  تقريباً همیشه، فقط از مادر و سلول جنسي مادر

به فرزندان انتقال مي يابد )البته استثنائات مهمي نیز در اين قضیه وجود « تخمک »

 .(دارند

 

چه در مواقع عادی و چه در مواقع  DNA هم در هسته و هم در میتوکندری، محتوای ژنتیکی

ت جدی و قوی قرار دارد که کدها و رمز بندی های آن دچار تکثیر و رمز گشایی، تحت نظار

 .اشکال و تغییر نشود

نام «   Mutation (:جهش )موتاسیون »، DNA  بروز تغییر پایدار در رمز بندی ژنتیکی

صورت  DNA ( که علی رغم تمامی مکانیسم های موجود جهت حفظ کدبندی172دارد)

، در اکثر مواقع پیامدهای بد و DNA  کدبندی( جهش در محل های حساس 172گیرد.)می

ناگواری برای سلول و بدن موجود زنده دارد )از جمله آسیب، بیماری، مرگ و ایجاد سرطان(، اما 

 (172در برخی مواقع می تواند بی اثر یا به ندرت مفید هم باشد.)

 

در کشف  DNA یاستفاده های گوناگونی می شود؛ از مطالعه  DNA امروزه از مطالعه بر روی

تا تعیین هویت در طب جنایی  گرفته بیماری ها و مطالعات بیماری ها جهت شناخت علت امراض

 (168و پزشکی قانونی و ... .)

 

 هسته ای و هم از DNA ، هم از«زن » و « مرد » سلول های بدن همه ی انسان ها اعم از 

DNA  میتوکندریال (mtDNA) ( اما168تشکیل شده است ،) DNA ییمیتوکندریا 

(mtDNA)   عمدتاً تنها از مادران به فرزندان انتقال می یابد و به همین ترتیب، عمدتاً تنها

کسب شده را به فرزندان خود  (mtDNA) ییمیتوکندریا DNA دختران این مادران می توانند

 ال نسل به نسلانتقال دهند و ... بدین ترتیب، عمدتاً تنها مادران و دختران می توانند عامل انتق

DNA  ( به همین دلیل توارث173) 1 به نسل بعد از خود باشند! ییمیتوکندریاDNA  

                                                             
یی هستند که آن ها را از مادرشان به ارث برده اند اما میتوکندریا DNAتوجه شود که مردان نیز دارای  1

 را به فرزندانشان انتقال دهند.  DNAنمی توانند این  آن هاعمدتا 
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می نامند که می تواند تنها از طریق مادران به « توارث مادری » را  (mtDNA) میتوکندریال

 DNA دختران و سپس نواده های دختری و ... انتقال یابد و عمدتاً پسران نمی توانند در انتقال

( )طبق مفروضات پایه ی 173به نسل بعد شرکت داشته باشند!) (mtDNA) ییمیتوکندریا

 (ژنتیک

  

 
DNA  ييمیتوکندريا (mtDNA)  عمدتاً تنها از مادران به فرزندان انتقال مي يابد و به

 میتوکندريال DNA همین ترتیب، عمدتاً تنها دختران اين مادران مي توانند

(mtDNA)  ا به فرزندان خود انتقال دهند و ... بدين ترتیب، عمدتاً تنها کسب شده ر

میتوکندريال به نسل  DNA مادران و دختران مي توانند عامل انتقال نسل به نسل

توارث » را  (mtDNA) ييمیتوکندريا DNA بعد از خود باشند! به همین دلیل توارث

دختران و سپس نواده های مي نامند که مي تواند تنها از طريق مادران به « مادری 

 (دختری و ... انتقال يابد. )طبق مفروضات پايه ی ژنتیک

  

، تنها می تواند از پدران به پسرانشان انتقال یابد و پسران نسل بعد « Y کروموزوم» در مقابل، 

و ... . به همین دلیل را به پسرهای نسل بعدی انتقال دهند «   Y کروموزوم» هم تنها می توانند 

توارث » یا « توارث پدری » را «   Y کروموزوم» توارث منتقل شونده از طریق 

 (174می نامند!)«   Holandric Inheritance:هوالندریک
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، تنها مي تواند از پدران به پسرانشان انتقال يابد و پسران نسل بعد « Y کروموزوم »

بعدی انتقال دهند و ... . به را به پسرهای نسل «   Y کروموزوم» هم تنها مي توانند 

» يا « توارث پدری » را «   Y کروموزوم» همین دلیل توارث منتقل شونده از طريق 

 .مي نامند«   Holandric Inheritance :توارث هوالندريک

 

با توجه به مطالب گفته شده، از حدود چند دهه قبل، با فرض این که سرعت بروز جهش ها در 

و «  (mtDNA) ییمیتوکندریا DNA  »باشد، زیست شناسان از طی نسل ها، ثابت می

برای مطالعه ی تعیین هویت، تبارشناسی و حتی بررسی سیر مهاجرت انسان «   Y کروموزوم»

( البته در ادامه ی مقاله 174و173انسان ها بهره جسته اند.)« سیر تکاملی » ها و حتی ترسیم 

ش های جدی پیرامون این گونه ادعاها ایجاد سال اخیر، چال 10خواهیم گفت که کشفیات 

 !!!اندکرده

 

به آن باز شده است، مسایل مربوط به  DNA یکی از حیطه هایی که پای ژنتیک و مطالعات

می باشد که از آن جمله می توان به مطالعه ی خویشاوندی موجودات زنده « فرضیه ی تکامل »

آن ها اشاره نمود که در  DNA ار ژنی وآن ها بر اساس ساخت« درخت فیلوژنتیک » و رسم 

 اشتباهات، چالش ها و مشکالتسلسله مقاالت آتی مفصالً و با اسناد و مدارک علمی بی شمار، به 

 .پیش روی این مباحث خواهیم پرداخت
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ی مربوط می شود، مطالعه که به بحث فعلی ما DNA اما یکی از موارد مرتبط با مطالعات مبتنی بر

( که روشی جدید و 175است)«   Ancient DNA  :باستانی DNA  »بر اساس روش فسیل ها

نوپا بوده و در دهه های اخیر به منظور غلبه بر مشکالت موجود در مطالعه ی ظاهری فسیل ها 

بر اساس ویژگی های ریخت شناسی، از آن بهره برداری شده است و ما در بحث مربوط به توالی 

 .ی مختصر و مفیدی به آن نمودیم شاخه ای اسب ها، اشاره

 

 Ancient  :باستانی DNA »یکی دیگر از مواردی که پای مطالعات ژنتیکی بر اساس روش

DNA   » انسان ساها» به آن باز شده است، مطالعه بر روی فسیل های منتسب به: Hominids  

در ادامه مورد بررسی می باشد که چند و چون این ادعاها « نئاندرتال ها » و در رأس آن ها « 

 .د گرفتنقرار خواه

 

، این نکته را «نئاندرتال ها » قبل از بررسی مطالعات ژنتیکی در مورد فسیل های منتسب به 

یادآوری می نماییم که مطالب ژنتیکی گفته شده در چند صفحه ی اخیر، عمدتاً مطالبی است 

است و ما تالش نموده ایم تا برای میالدی در مجامع علمی مطرح بوده  1995که تا حوالی سال 

، آن ها را به ساده ترین زبان ممکن، بیان نماییم. بعد از سال «عام » آشنایی بیشتر مخاطبان 

میالدی تا زمان کنونی، کشفیات مهمی در زمینه ی علم ژنتیک و علوم اقماری آن به  1995

ار داده و نیاز به بازبینی این وقوع پیوسته است که بسیاری از مفروضات قبلی را مورد سوال قر

مفروضات را بیش از پیش نشان داده است! اما متاسفانه بسیاری از دانش آموزان، دانشجویان و 

حتی برخی دانش پژوهان کشورمان، اطالع چندانی از این تغییرات نداشته و از مفروضات زیر 

ه این معضل نیز به زودی حل سوال رفته ی قبلی در بحث ها استفاده می نمایند. ان شاء اهلل ک

 .شود

 « نئاندرتال ها» ادعاهای ژنتیکي موجود پیرامون فسیل های 

« نئاندرتال ها» تا زمان حاضر، مطالعات ژنتیکی بر روی فسیل های  20از سال های پایانی قرن 

 Ancient DNA :باستانی DNA  »در جریان می باشد. این مطالعات که در زمره ی مطالعات

  » و«  (mtDNA) یی:میتوکندریا DNA »به شمار می روند، شامل مطالعه بر روی( 174«)
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DNA   است. به طور خالصه، در منابع علمی، ادعاهای زیر در مورد نتایج حاصل از « هسته ای

، «هانئاندرتال» فسیل های منتسب به در «   Ancient DNA :باستانی DNA  » مطالعه بر روی

 (176است:)ارایه گردیده 

 (176اجداد انسان های امروزی نیستند!!!)« نئاندرتال ها »  الف(

سال یا  500.000سال،  400.000، در حدود «اجداد انسان ها » و « نئاندرتال ها »  ب(

 (!!!( )تنوع این اعداد شگفت انگیز است176سال پیش از یکدیگر جدا شده اند!!!) 800.000

 (176با یکدیگر شباهت دارد!) 99.9یا %  99.5ژنوم نئاندرتال ها و انسان ها حدود %  ج(

با اجداد انسان ها اختالف نظر وجود داشته است! « نئاندرتال ها » قبالً در مورد آمیزش اجداد  د(

با « نئاندرتال ها » اما آخرین مطالعات ژنتیکی که تعدادشان نیز زیاد بوده است، رأی به آمیزش 

  :انسان های دنیسووا» ( ضمن این که طبق این مطالعات، 176داده اند!!!)« اجداد انسان ها » 

Denisovans   » (:انسان سا )انسان تبار» که بنابر ادعای تکامل شناسان، آن ها نیز 

Hominid (Hominin)  » میالدی، فسیل آن ها در کوه های آلتای  2010بوده اند و در سال

( 177آمیزش داشته اند!!!)« اجداد انسان ها » و « نئاندرتال ها » شده است نیز با سیبری کشف 

 :انسان های دنیسووا» و « نئاندرتال ها » البته مطالعات جدید دیگری نیز هستند که عالوه بر 

Denisovans » راست قامت )هومو ارکتوس» ، به آمیزش انسان های: Homo Erectus 

 (178نیز اشاره داشته اند!!!)« ان های امروزی انس» با اجداد ( 97«)

قبل از بررسی ادعاهای فوق، بهتر است نگاه اجمالی به توانایی ها، ضعف ها و نکات موجود 

 .بیندازیم«   Ancient DNA  :باستانی DNA  »پیرامون استفاده از روش

 

دقیق و  ، روشي«  Ancient DNA  :باستاني DNA  » آيا مطالعه ی فسیل ها به روش

 بي عیب و نقص است؟

قبالً و در ابتدای این مقاله و سلسله مقاالت قبلی، به ابهامات، ضعف ها، ایرادات و اشکاالت فاحش 

موجود در مطالعه ی فسیل ها بر اساس وضعیت آناتومیک و ظاهری پرداختیم. این اشکاالت به 

یی برای جایگزینی آن ها قدری زیاد هستند که حتی خود زیست شناسان هم در حال چاره جو
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هستند. )البته باز هم جالب است که با وجود این اشکاالت، تکامل شناسان کماکان بسیاری از 

گذارند!(. ادعاهای خود در مورد تکامل را در قالب همین وضعیت آناتومیک فسیل ها به نمایش می

و آناتومی فسیل ها به به هر حال، آن چه مسلم است، این است که روش مطالعه بر اساس ظاهر 

 .شدت مخدوش و معیوب می باشد

 

یکی از روش های جایگزین برای مطالعه ی فسیل ها که در طی چند دهه ی اخیر به کار گرفته 

موجود در فسیل ها «   Ancient DNA :باستانی DNA  » شده است، روش مطالعه بر مبنای

این روش گرچه بهتر از گردیده است.  است که در دهه های اخیر وارد مطالعات دیرینه شناسی

روش مطالعه بر مبنای آناتومی و ظاهر فسیل ها است، اما باز هم روشی به شدت پر ایراد و پر 

 !اشکال می باشد

 

«   DNA مطالعه بر اساس» و « مطالعه ی ژنتیکی » البته متاسفانه هرگاه اصطالح دهان پرکن 

با روشی  که خواص، فریب خورده و تصور می نمایند به میان می آید، تعداد زیادی از عوام و

عیب و نقص یا حداقل کم عیب و نقص مواجه هستند! حال آن که به هیچ عنوان چنین بی

 !نیست

 

در این قسمت، با استناد بر مدارک و منابع معتبر علمی، به مطالعه ی مختصر و مفید ایرادات، 

 :می پردازیم «  Ancient DNA :باستانی DNA  » ابهامات و اشکاالت جدی مطالعه بر مبنای

 

A )DNA   ،بعد از مرگ موجود در فسیل ها، در اثر گذشت زمان

آسیب » ، «دآمیناسیون » شود. این تغییرات ژنتیکی، شامل موارد متعددی همچون می

 (179:)و ... می باشد« آسیب هیدرولیتیک » ، «اکسیداتیو
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DNA  ،از بعد ژنتیکي مهم تغییرات  دچارموجود در فسیل ها، در اثر گذشت زمان 

 ،« دآمیناسیون » همچون متعددی موارد شامل ژنتیکي، تغییرات اين. شود مي مرگ

 .باشد مي...  و « هیدرولیتیک آسیب » ،« اکسیداتیو آسیب »

 

 چنین آسیب هایی احتمال ایجاد خطا در تعیین توالی های ژنتیکی و کدهای ژنتیکی موجود در

« DNA باستانی: Ancient DNA   » را افزایش می دهد که در مطالعات مختلف، درجات

 (180متفاوتی از این گونه اشتباهات، گزارش گردیده است:)
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احتمال ايجاد خطا  ، «  Ancient DNA :باستاني DNA  » آسیب های ايجاد شده در

افزايش  ها را DNA در تعیین توالي های ژنتیکي و کدهای ژنتیکي موجود در اين نوع

مي دهد که در مطالعات مختلف، درجات متفاوتي از اين گونه اشتباهات، گزارش 

 !گرديده است

 

بنابراین علی رغم پیشرفت های جدید در فناوری های ژنتیکی و آزمودن روش های مختلف برای 

 ارتقای کمی و کیفی این گونه مطالعات، هنوز هم صحت و دقت چنین مطالعاتی با توجه به بروز

، با چالش های جدی مواجه است! «   Ancient DNA:باستانی   DNA» آسیب های مختلف در

نقص بنابراین مخاطبان محترم نباید تصور کنند که مطالعات ژنتیکی فسیل ها، روشی دقیق و بی

 !است

 

B  )بجز جهش ها و آسیب های ایجاد شده در «  DNA باستانی: Ancient DNA  » یکی ،

 مسئله ی آلودگي، « باستانی DNA  » های بزرگ پیش روی مطالعات مبتنی بر دیگر از چالش

DNA  بانمونه های فسیلي مورد مطالعه ، DNA های ناخواسته ی محیطی است! منشأ این 
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DNA  از خود نمونه های فسیلی، باکتری ها و ویروس های محیطی، های آلوده کننده، می تواند

 (181:)در آن باشد آزمایشگاه و وسایل به کار رفتهانگشتان پژوهشگران و حتی محیط 

  

 
 :باستاني DNA  » ش روی مطالعات مبتني بريکي ديگر از چالش های بزرگ پی

Ancient DNA  » ،مسئله ی آلودگي DNA نمونه های فسیلي مورد مطالعه، با DNA 

خود  های آلوده کننده، مي تواند از DNA های ناخواسته ی محیطي است! منشأ اين

نمونه های فسیلي، باکتری ها و ويروس های محیطي، انگشتان پژوهشگران و حتي 

 !محیط آزمايشگاه و وسايل به کار رفته در آن باشد

 

 DNA  »جالب است که بدانیم، مسئله ی آلودگی نمونه های فسیلی تحت مطالعه به روش

، مسئله ای است که علی رغم اهمیت فوق العاده زیادش در مخدوش کردن نتایج «  باستانی

تا آن جا که حتی بسیاری از  از چشم بسیاری از محققین دور مي ماند!مطالعات ژنتیکی، 

  »نمونه های« آلودگی » مقاالتی که در نشریات مشهور منتشر می شوند نیز، مسئله ی احتمال 

DNA (182:)ی احتمالی برخورد با آن را فراموش می نمایند!و راهکارها«  باستانی 
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 Ancient :باستاني DNA  » مسئله ی آلودگي نمونه های فسیلي تحت مطالعه به روش

DNA  » مسئله ای است که علي رغم اهمیت فوق العاده زيادش در مخدوش کردن نتايج ،

تا آن جا که حتي بسیاری از مطالعات ژنتیکي، از چشم بسیاری از محققین دور مي ماند! 

نمونه « آلودگي » مقاالتي که در نشريات مشهور منتشر مي شوند نیز، مسئله ی احتمال 

 !و راهکارهای احتمالي برخورد با آن را فراموش مي نمايند«  باستاني DNA » های

 

  : باستانی DNA »در این میان، گرچه تالش هایی برای افزایش دقت مطالعات مبتنی بر

Ancient DNA   » بر آنالیز ژنتیکی انجام شده است، اما به دلیل « آلودگی » و کاهش اثرات

ماهیت متفاوت و تعدد آالینده ها و حتی عدم توانایی در حدس زدن برخی آالینده های قدیمی، 

این مشکل کماکان باقی است و باز هم اطمینان کافی از صحت نمونه های مورد مطالعه به 

 :!وجود ندارد«   Ancient DNA :استانیب DNA »روش
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 Ancient :باستاني DNA » مبتني برگرچه تالش هايي برای افزايش دقت مطالعات 

DNA   » بر آنالیز ژنتیکي انجام شده است، اما به دلیل « آلودگي » و کاهش اثرات

ماهیت متفاوت و تعدد آالينده ها و حتي عدم توانايي در حدس زدن برخي 

های قديمي، اين مشکل کماکان باقي است و باز هم اطمینان کافي از صحت آالينده

 !ندارد وجود«   Ancient DNA :باستاني DNA » نمونه های مورد مطالعه به روش

 

بسیاری از ویروس ها و تاکنون اما موضوعی که این مسئله را بغرنج تر می کند، این است که 

که در مکان های مختلف )اعم از محل کشف فسیل ها، ابزار های حمل و  باکتری های محیطی

نگهداری فسیل ها و حتی محیط آزمایشگاه( و نیز زمان های مختلف )اعم از زمان مرگ موجود 

زنده ی فسیل یا عصر حاضر( می توانند موجب آلودگی شوند و بررسی های ژنتیکی را به چالش 

الطبع با وجودی که هنوز ماهیت بسیاری از ویروس ها و ... ب هنوز کشف نشده اند!!!بکشند، 

، نمی توان از ابزار هایی برای شناسایی و حذف قطعی آلودگی های ناشی از ستخص نشده امش

 !آن ها بهره برد

 

C )  روش یکی دیگر از مشکالت مهم پیش روی مطالعات مبتنی بر« DNA باستانی: Ancient 

DNA   » این است که ،

این موضوع تنها به  

 مسئله ی رفع آلودگی ها باز نمی گردد، بلکه سایر روش های آزمایشگاهی مربوط به روش

«DNA  باستانی  ( »اعم از تکثیر DNA (:را نیز در بر می گیرد )... 184نمونه ی فسیلی و) 
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 :باستاني DNA »روش يکي ديگر از مشکالت مهم پیش روی مطالعات مبتني بر 

Ancient DNA   » اين است که هنوز راهکارهای واحد، استاندارد و دقیقي برای ،

در مسايل آزمايشگاهي مرتبط با اين «  باستاني DNA » مطالعات مبتني بر روش

ع آلودگي ها باز نمي گردد، بلکه موضوع وجود ندارد! اين موضوع تنها به مسئله ی رف

 DNA اعم از تکثیر« )  باستاني  DNA» ساير روش های آزمايشگاهي مربوط به روش

 !نمونه ی فسیلي و ...( را نیز در بر مي گیرد

  

 

D )  تغییرات ساختاری» عالوه بر مسئله ی DNA  آلودگی» ، «بعد از مرگ موجود زنده DNA 

استاندارد نبودن مطالعات مبتنی بر » ، و نیز «های محیط اطراف  DNA مربوط به فسیل ها با

، باز هم مشکل بزرگی در رابطه با مطالعه بر روی فسیل ها با استفاده از «باستانی DNA » روش

  DNAبرخی ویروس ها به  DNAوارد شدنوجود دارد و این مشکل نیز « باستانی  DNA» روش

 !!!است« انسان ها » و « وران جان» موجودات زنده ی دیگر از جمله 

بسیاری از ویروس ها، در هنگام ورود به بدن موجودات زنده، امروزه مشخص شده است که 

DNA  خود یاDNA  کپی شده از رویRNA   خود را وارد سلول های بدن موجودات زنده

 (185)نمایند!می
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 ویروس ها همچوناین مسئله، در ویروس های مختلفی گزارش شده است که برخی از این 

HBV  (ویروس هپاتیت B) ،HPV  (و )ویروس پاپیلومای انسانی HIV (ویروس عامل بیماری 

 (185، کامالً شناخته شده هستند!)((AIDS ایدز )

 

هسته ی سلول  DNA به HIV ویروس RNA کپی شده از روی DNA در تصاویر زیر، وارد شدن

انسان، به  DNA با HIV ویروس RNA کپی شده از روی DNA آمیخته شدنبدن انسان و 

 (186و185نمایش در آمده است:)

  

 
 DNA به HIV ويروس RNA کپي شده از روی DNA در تصاوير فوق، وارد شدن

 ويروس RNA کپي شده از روی DNA آمیخته شدنی سلول بدن انسان و هسته

HIV با DNA رمايید، در انسان، به نمايش در آمده است. همان گونه که مالحظه مي ف

 بدن انسان به رنگ آبي به تصوير کشیده شده است که DNAهر دو تصوير فوق، 

DNA  کپي شده از ويروس )به رنگ قرمز در تصوير راست و به رنگ زرد در تصوير

 آمیخته آن با و  سلول انسان، قرار داده DNA سمت چپ(، خود را در ال به الی

 .است گرديده
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سلول های موجودات زنده  DNA کپی شده ی برخی ویروس ها با اصلی یا DNA آمیختگیاین 

و باالخص انسان، در بسیاری از موارد، یک مسئله ی موقتی نیست و تا سالیان سال و حتی گهگاه 

تا پایان عمر موجود زنده )از جمله انسان ها( ادامه می یابد و بدین ترتیب سلول های بدن انسان، 

 (185غریبه! را در داخل خود تحمل کند!) اجنبی! و DNA مجبور است این

 

مشخص شده است که به احتمال بسیار  ،جالب است بدانیم که امروزه در اثر مطالعات و تحقیقات

زیاد، افزایش شیوع برخی سرطان ها در برخی بیماری های ویروسی )همچون افزایش سرطان 

و ...(،  HIV/AIDS بیماران مبتال به، افزایش سرطان غدد لنفاوی در B کبد در بیماری هپاتیت

های اجنبی است که توسط برخی  DNA ناشی از وجود کدهای ژنتیکی خطرناک در این

 (185انسان های سالم، وارد می گردد!) DNA ها بهویروس

 

که در باال به آن ها اشاره شده، تنها بخش  HIV و  HBV ،HPV  البته مثال هایی همچون

( ضمن این که این نکته را نیز باید 185د!)نروس ها را تشکیل می دهکوچکی از این گونه وی

متذکر گردیم که اصوالً هنوز تمامی ویروس های آلوده کننده ی موجودات زنده و باالخص 

ویروس های آلوده کننده ی انسان ها کشف نشده اند و هر سال، ویروس های جدید تری نیز 

 !کشف می گردند

 

سلول های موجودات زنده از جمله انسان ها، مانعی   DNAویروس ها به  DNAمسئله ی ورود

ایجاد «   Ancient DNA:باستانی  DNA» اساسی برای اعتماد به روش های مطالعه بر مبنای

 می نماید!

لب ذکر شده، این پرسش مطرح می گردد که با توجه به مطا
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ابهی به این مسئله موقعی اهمیت بیشتری پیدا می کند که بدانیم بدن همه ی افراد، واکنش مش

ویروس ها بیشتر از بقیه ی   DNAبرخی افراد و در برخی نژادها،  درد! بلکه ویروس ها ندار

( این مسئله، پیچیدگی 187)نژادها، سلول های بدن موجود زنده ی میزبان را آلوده می کنند!

 !ماجرا را بیشتر می نماید

 

ها اجنبی و بیگانه ی ویروس  DNAبا توجه به مسایل گفته شده، می توان دریافت که امکان ورود

های سلول های موجودات زنده و امتزاج با آن از یک سو و عدم کشف بسیاری از ویروس  DNAبه

 موجود در عالم از سوی دیگر، یک سد جدی پیرامون ادعاهای تکامل شناسان پیرامون مطالعات

DNA فسیل ها ایجاد می نماید! 

 

E  )یکی دیگر از مشکالتی که در مطالعات مبتنی بر روش « DNA به چشم می خورد، «  باستانی

در واقع بسیاری از مطالعات است.  تعداد ناکافي و کم فسیل های مورد مطالعهمسئله ی 

، تنها بر روی یک فسیل یا تعداد معدودی از فسیل ها انجام « باستانی  DNA» مبتنی بر روش

اً تمامی فسیل ها اوالً تعداد فسیل های مکشوفه، معموالً کم می باشد؛ ثانیچرا که  می شوند؛

مانند شرایط الزم برای مطالعه بر اساس این روش را ندارند؛ ثالثاً مسایل تکنیکی، اقتصادی و 

 .، معموالً اجازه ی مطالعه بر روی تعداد زیادی از فسیل ها را نمی دهدهاآن

 

به  برای مثال، همان گونه که قبالً نیز ذکر شد، فسیل هایی همچون فسیل منسوب به جانوران

 Australopithecus :جنوبی کپی بحرالغزالی» موسوم به «  Hominid :انسان سا» اصطالح 

bahrelghazali  (»84 ،)«پخت رخ مردم   کنیا: Kenyanthropus platyops  (»85 ) ... و

کشف  کشف شده یا حتی فقط بخش کوچکی از یک فسیل  نمونه فسیل  1فقط و فقط در حد 

 :جنوبی کپی سدیبا» ( نمونه های دیگری شامل 85و84)شده را شامل می شده اند!!!

Australopithecus sediba (»86 )(86!)ندنمونه فسیل بوده ا 2تنها شامل  نیز 
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ها، که فسیل های مکشوفه ی منتسب به آن ها در مقایسه با سایر فسیل« نئاندرتال ها » در مورد 

( 188باشد)عدد می 400د، تعداد فسیل های منتسب به آن ها حدود نتری دارتعداد به مراتب بیش

اما باز هم برای مطالعات ژنتیکی که گرچه نسبت به بقیه ی فسیل ها، عدد بسیار بیشتری است، 

 :مطالب زیر، علت این سخن ما را بیشتر توضیح می دهدکافی نمی باشد! 

اخیر، مطالعات ژنتیکی متعددی بر روی در صفحات قبل، اشاره کردیم که در سال های 

های مختلف و نژادهای گوناگون انسان های امروزی انجام شده است و در طی این جمعیت

مسایل شگفت انگیزی همچون تفاوت های فاحش ژنتیکی در برخی ژن های بعضی از مطالعات، 

ال پاکستان ( که از اهالی شم165ها)«   Kalash:کاالش» ، مانند جمعیت ها و نژاد ها

 :مالنزی» و اهالی Papua (»166 ) (:پاپوا )گینه ی نو» ( و نیز جمعیت های ساکن 165هستند)

Melanesians (»167) با سایر مردم نقاط مختلف دنیا مالحظه گردیده است که این مسئله ،

 !این جمعیت ها بوده است در نیز عمدتاً به دلیل ازدواج های درون جمعیتی

الی  1052جالب در مورد این مطالعات، این است که چنین مطالعاتی بر روی حداقل اما نکته ی 

جمعیت متفاوت در سراسر جهان،  52نفر )در مطالعات مختلف( و آن هم از بین حداقل  1384

 (164)انجام شده است!

  

 
، بر روی حداقل عصر حاضر انسانيمطالعات ژنتیکي انجام شده دز نژاد های مختلف 
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جمعیت متفاوت  52نفر )در مطالعات مختلف( و آن هم از بین حداقل  1384لي ا 1052

 !در سراسر جهان، انجام شده است

 

 
جمعیت های مختلف انساني را در دو مطالعه که يکي در  تصاوير فوق، آنالیز ژنتیکي

میالدی انجام شده است، نشان مي دهد که  2006میالدی و ديگری در سال  2002سال 

آنالیز، تفاوت های ژنتیکي در ژن های مورد مطالعه، به صورت طیف های مختلف در اين 

رنگي به نمايش در آمده اند؛ همان گونه که مالحظه مي فرمايید، در بین جمعیت های 

که از اهالي شمال «  Kalash :کاالش» مختلف سراسر جهان، جمعیت موسوم به 

قرمز رنگ به نمايش درآمده اند و نیز پاکستان هستند و با کادر قرمز رنگ و فلش 

« Melanesians :مالنزی» و اهالي «  Papua (:پاپوا )گینه ی نو» جمعیت های ساکن 
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که با کادر آبي رنگ مشخص شده اند، طیف های رنگي متمايزی را نسبت به ساير 

جمعیت ها و نژادهای جهان نشان داده اند و تفاوت های فاحشي با ساير جمعیت های 

ان، در ژن های مورد مطالعه داشته اند که بخش مهمي از اين پديده، به دلیل تمرکز جه

ازدواج های درون جمعیتي در اين گروه ها مي باشد. در اين میان، جمعیت موسوم به 

که از اهالي شمال پاکستان هستند و با کادر قرمز رنگ و فلش قرمز «  Kalash :کاالش»

نفر دارند و به دلیل ويژگي های  4100عیتي در حدود رنگ به نمايش درآمده اند، جم

 که اين ديگر ی نکته  خاص ژنتیکي، مورد عالقه ی دانشمندان علم ژنتیک هستند.

 آن و( مختلف مطالعات در) نفر 1384 الي 1052 حداقل روی بر فوق، ژنتیکي مطالعات

 !است شده انجام جهان، سراسر در متفاوت جمعیت 52 حداقل بین از هم

 

 1300البته باز هم مطالعات مورد اشاره بر روی جمعیت فعلی انسان ها، علی رغم تعداد بیش از 

کامل نیستند و بسیاری از  هنوزنفری نمونه ها و نیز انجام شدن بر روی جمعیت های مختلف، 

جمعیت های انسان های فعلی را پوشش نمی دهند! )مانند اهالی بومی جنگل های آمازون، 

معرض خطا قرار  راز جمعیت های اهل مناطق صعب العبور و ...( و بالطبع هنوز هم دبسیاری 

 !دارند

 

فسیل هستند،  400حال اگر این تعداد نمونه ها را با تعداد فسیل های منتسب به نئاندرتال ها که 

به دالیل مختلف تکنیکی، نیز  مقایسه کنیم، و احتمال حذف تعداد زیادی از این فسیل ها را

در طول زمان و آلودگی   DNAزمایشگاهی و ... در نظر بگیریم و اشتباهات ناشی از تغییراتآ

فسیل های   DNAنمونه ها و ... را نیز به یاد آوریم!!!، خواهیم دید که هنوز هم مطالعه بر روی

 !رويای کودکانه ای بیش نیست، «نئاندرتال ها » جانوران و حتی 

کفایت الزم را ندارند، « نئاندرتال ها » تعداد نمونه های فسیلی بالطبع با توجه به این که 

 ی آن ها با انسان های امروزی صحیح نیست! چه بسا آن تفاوت هایی که از برخیمقایسه

DNA يک تفاوت گزارش می شود، « انسان های به اصطالح مدرن » با « نئاندرتال ها » های

 !تفاوت ژنتیکي بین گونه ای نهباشد،  ژنتیکي بین نژادی و بین جمعیتي
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ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که اگر امروزه در مطالعات ژنتیکی، جمعیت 

نفری شان( نادیده گرفته می شدند و در  4000( )حتی با تعداد اندک حدود 165)«هاکاالش»

کشف  مطالعات جمعیتی انسان های کره ی زمین وارد نمی گردیدند، تفاوت های ژنتیکی آن ها

نیز صادق باشد! )حتی با شدت « نئاندرتال ها » مشابه همین امر، می تواند در مورد  نمی شد؛

نیز تعداد کم فسیل های آن ها موجب می گردد تا « نئاندرتال ها » بیشتر!( چرا که در مورد 

هایی که در جمعیت های آن ها وجود داشته است، از دید پژوهشگران DNA  تعداد زیادی از

 !پنهان گردد

بخش زيادی از آن ها نیز غیر قابل مطالعه به که « نئاندرتال » فسیل  400به عبارت دیگر، 

، نمای مناسبی از وضعیت ژنتیکی کل هستند«  Ancient DNA :باستاني DNA »روش

و چه بسا تفاوت های ژنتیکی به دست نخواهد داد! « نئاندرتال ها » جمعیت چند صد هزار نفری 

با انسان های امروزی، در زمره ی همان تفاوت هایی باشد « نئاندرتال ها » ز فسیل های برخی ا

( 165ها)«  Kalash :کاالش» که در نژاد های انسان های امروزی دیده می شود؛ تفاوت هایی که 

 :مالنزی» و اهالی Papua (»166 ) (:پاپوا )گینه ی نو» و نیز جمعیت های ساکن 

Melanesians  (»167 )که در عصر امروز زندگی می کنند به خوبی آن را نشان می دهند. 

 

 

F ) عالوه بر مسئله ی تنوع ژنتیکی جمعیت های انسانی از نژادهای مختلف، یکی از مواردی که

«  Ancient DNAباستانی :  DNA» در پذیرفتن نتایج حاصل از مطالعات مبتنی بر روش 

و کروموزومي « بیماری های ژنتیکي » ناديده گرفتن  مسئله یتشکیک ایجاد می نماید، 

 !است

امروزه بیماری های بسیاری کشف شده اند که در آن ها، اختالالت کروموزمی یا ژنتیکی، عامل 

 Klinefelter’sسندرم کالین فلتر : » بروز بیماری می باشند. برخی از این بیماری ها همچون 

syndrome (»189 و انواع شدید ) « : سندرم ترنرTurner’s Syndrome (»190می ) توانند

 اسکلتی نیز ایجاد نمایند! حعالوه بر اختالالت کروموزمی و ژنتیکی، تغییرات واض
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 به وجود آمده و مردان  ،در مردان « Klinefelter’s syndromeسندرم کالين فلتر : » 

( به عبارت دیگر آن 189هستند!)« کروموزوم  47» دارای دارای این سندرم، در سلول هایشان 

در سلول هایشان وجود دارد، یک کروموزوم « کروموزوم  46» ها به نسبت انسان های عادی که 

 XXY» مردان معمولی، به صورت «  XY» اضافه دارند و کروموزوم های جنسی آن ها به جای 

 (189باشد:)می« 

  

 
مردهای سالم )سمت راست( با کروموزوم های مردان مبتال مقايسه ی کروموزوم های 

)سمت چپ(؛ همان گونه که «  Klinefelter’s syndromeسندرم کالين فلتر : » به 

« Klinefelter’s syndromeسندرم کالين فلتر : » مالحظه مي فرمايید، مبتاليان به 

ت  کروموزوم جنسي  اضافه نسبت به مردان سالم دارند  و  وضعی«  X» يک کروموزوم 

 47مي باشد. در مجموع نیز مبتاليان به اين سندرم، «  XXY» آن ها  به  صورت 

 کروموزوم دارند که از افراد سالم بیشتر است. 

 

 Klinefelter’sسندرم کالین فلتر : » همان گونه که مالحظه فرمودید، افراد مبتال به 

syndrome » یک کروموزوم اضافی ، «X  »(که این یک کروموزوم اضافی، حاوی 189دارند )

DNA  هسته ای بسیار طویل است. بدین ترتیب، محتوایDNA  سندرم کالین » افراد مبتال به

از افراد طبیعی، به وضوح بیشتر می باشد. این تغییرات «  Klinefelter’s syndromeفلتر : 

 Klinefelter’sرم کالین فلتر : سند» در بیماران مبتال به  DNAکروموزومی و افزایش 
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syndrome » می تواند موجب تغییرات بدنی واضح یا ناواضحی در بدن این مردان شود؛ به ،

، « Klinefelter’s syndromeسندرم کالین فلتر : » نحوی که برخی از مردان مبتال به 

بزرگ شدن »  ،«درازی بیش از حد دست ها و پاها » ، «قد بلند » عالیم مشخصه ای همچون 

( 189دارند.)« ناباروری » و به ویژه « کم مویی صورت » ، «کوچک شدن بیضه ها » ، «سینه ها 

مالحظه « ناباروری » البته در برخی از بیماران، عالیم بدنی چندان واضح نیست و فقط 

 (189گردد:)می

  

 
سندرم کالين فلتر : » در بیماران مبتال به  DNAافزايش تعداد کروموزوم و افزايش 

Klinefelter’s syndrome » مي تواند موجب تغییرات بدني واضح يا ناواضحي در ،

سندرم کالين فلتر : » بدن اين مردان شود؛ به نحوی که برخي از مردان مبتال به 

Klinefelter’s syndrome » بیش درازی » ، «قد بلند » ، عاليم مشخصه ای همچون

کم » ، «کوچک شدن بیضه ها » ، «بزرگ شدن سینه ها » ، «از حد دست ها و پاها 

دارند. البته در برخي از بیماران، عاليم بدني « ناباروری » و به ويژه « مويي صورت 

 مالحظه مي گردد.« ناباروری » چندان واضح نیست و فقط 

 

نیز وجود دارد که در زنان به  « Turner’s Syndromeسندرم ترنر : » بیماری در مقابل، 

( 190کروموزوم کمتر دارند.) 1وقوع پیوسته و در آن، زنان مبتال، نسبت به زنان عادی و سالم، 
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«  X» کروموزوم  Turner’s Syndrome » ،1سندرم ترنر : » بدین ترتیب که زنان مبتال به 

ی آن ها به صورت تک زنان سالم کمتر دارند که موجب می گردد کروموزوم جنس به نسبت

به نمایش در آید و مجموع تعداد کروموزوم های آن ها «  XO» یا به اختصار «  X» کروموزوم 

( حال آن که زنان سالم، کروموزوم های جنسی خود را به 190باشد؛)« کروموزوم  45» نیز 

 (190دارند:)« کروموزوم  46» داشته و در مجموع   «  XX» صورت 

 

 
وموزوم های زنان سالم )سمت راست( با کروموزوم های زنان مبتال به مقايسه ی کر

)سمت چپ(؛ همان گونه که مالحظه «  Turner’s Syndromeسندرم ترنر : »

« X»يک کروموزوم «  Turner’s Syndromeسندرم ترنر : » فرمايید، مبتاليان به مي

«  XO» کمتر از زنان سالم دارند و وضعیت کروموزوم جنسي آن ها به صورت 

کروموزوم دارند که از افراد سالم  45باشد. در مجموع نیز مبتاليان به اين سندرم، مي

 کمتر است.

 

، یک « Turner’s Syndromeسندرم ترنر : » همان گونه که مالحظه فرمودید، زنان مبتال به 

هسته ای بسیار طویل است  DNAدارند که این یک کروموزوم، حاوی کمتر  « X» کروموزوم 

سندرم » افراد مبتال به  DNA( بدین ترتیب، محتوای 190که در این بیماران مفقود شده است.)

از افراد طبیعی، به وضوح کمتر می باشد. این تغییرات «  Turner’s Syndromeترنر : 
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«  Turner’s Syndromeسندرم ترنر : » مبتال به  در بیماران DNAکروموزومی و کاهش 

می تواند موجب تغییرات بدنی واضح یا ناواضحی در این زنان شود؛ به نحوی که برخی از زنان 

، «قد کوتاه » ، عالیم مشخصه ای همچون « Turner’s Syndromeسندرم ترنر : » مبتال به 

« بیماری های قلبی» ، «اختالالت قاعدگی » ، «افزایش فواصل سینه ها » ، «پره های گردنی » 

( البته در برخی از بیماران، عالیم بدنی چندان واضح نیست و 190دارند.)« ناباروری » و به ویژه 

 (190مالحظه می گردد:)« ناباروری » یا « اختالالت قاعدگی » فقط 

 

طویلی  DNAحاوی البته همواره بیماری های ژنتیکی با حذف یا اضافه شدن کروموزوم ها که 

هستند، به وقوع نمی پیوندند؛ بلکه برخی از بیماری های دیگر همچون بیماری عصبی و مغزی 

بیماری هانتینگتون : » یا « Huntington’s Choreaکره ی هانتینگتون : » 

Huntington’s disease » تنها با افزوده شدن تعداد اندکی کد ژنتیکی حاوی نوکلئوتید ،

 (191نرمال سلول های انسان، بروز می یابند:) DNAتکراری به «  CAG» های 

  

 
 DNAهمواره بیماری های ژنتیکي با حذف يا اضافه شدن کروموزوم ها که حاوی 

طويلي هستند، به وقوع نمي پیوندند؛ بلکه برخي از بیماری های ديگر همچون 
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» يا « Huntington’s Choreaکره ی هانتینگتون :  »  بیماری عصبي و مغزی 

، تنها با افزوده شدن تعداد اندکي « Huntington’s diseaseبیماری هانتینگتون : 

نرمال سلول های انسان،  DNAتکراری به «  CAG» کد ژنتیکي حاوی نوکلئوتید های 

يک فرد نرمال که تعداد  DNAبروز مي يابند؛ تصوير فوق، در بخش بااليي خود، 

دارد و نیز وضعیت مغز وی را در «  CAG» تکراری محدود و مشخصي کد ژنتیکي 

يک فرد مبتال به  DNAکادر های آبي رنگ، نشان مي دهد. بخش پايیني تصوير فوق، 

که تعداد بیشتری کد ژنتیکي «  Huntington’s diseaseبیماری هانتینگتون : » 

نمايش  دارد، و نیز وضعیت مغزی وی را در کادر های قرمز رنگ به«  CAG» تکراری 

 گذاشته است. به تفاوت های موجود، توجه فرمايید.

 

»  بیماران مبتال به بیماری عصبی و مغزی  DNAالبته همین تفاوت های جزیی ایجاد شده در 

 Huntington’sبیماری هانتینگتون : » یا « Huntington’s Choreaکره ی هانتینگتون :  

disease  »اری از آن ها در کودکی و جوانی سالم به نظر موجب می شود که این افراد که بسی

های می رسند، به مرور زمان و در سنین میانسالی و سالمندی، دچار مرگ زودرس برخی از سلول

، «اختالل در صحبت کردن » ، «حمالت جنون » ، «اضطراب » مغزی شوند و عالیمی همچون 

 (191:)دهند بروز را …و « اختالالت حرکتی » ، «اختالل در خوردن » 

  

 
ايجاد شده «(  CAG» تفاوت های جزيي )اضافه شدن چند کد تکراری نوکلئوتیدی 

کره ی هانتینگتون :  »  بیماران مبتال به بیماری عصبي و مغزی  DNAدر 
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Huntington’s Chorea » بیماری هانتینگتون : » ياHuntington’s disease  »

ز آن ها در کودکي و جواني سالم به نظر مي موجب مي شود که اين افراد که بسیاری ا

رسند، به مرور زمان و در سنین میانسالي و سالمندی، دچار مرگ زودرس برخي از 

اختالل » ، «حمالت جنون » ، «اضطراب » سلول های مغزی شوند و عاليمي همچون 

 .دهند زبرو را …و « اختالالت حرکتي » ، «اختالل در خوردن » ، «در صحبت کردن 

 

البته بیماری های ژنتیکی مکشوف شده تاکنون، بسیار بیشتر از موارد ذکر شده هستند و حتی 

در برخی از بیماری ها، اختالالت ایجاد شده فقط در اثر اختالف در یک کد ژنتیکی، بروز می 

باستانی :  DNA» یابند! اما ارتباط این مثال ها با مبحث فسیل شناسی و مطالعات مبتنی بر 

Ancient DNA  »چیست؟ 

همان گونه که مالحظه فرمودید، نه تنها وضعیت ژنتیکی انسان های سالم از نژاد های مختلف با 

یکدیگر تفاوت دارد، بلکه بیماری های زیادی وجود دارند که موجب اختالالت کروموزومی و 

ر بدنی و اختالالت ژنی کوچک یا بزرگ می شوند که افراد مبتال به آن ها ممکن است از نظ

های ظاهری، بیمار یا به ظاهر سالم به نظر برسند؛ اما به هر حال دارای اختالالت ژنتیکی در سلول

 خود می باشند.

وجود دارند که «  s disease’Huntingtonبیماری هانتینگتون : » برخی بیماری ها همچون 

نشان می دهند و بسیاری از سالگی  40الی  35بیماران دچار آن، عمدتاً عالیم خود را از حوالی 

 (191.)آن ها در سنین جوانی و حتی گهگاه تا اوایل میانسالی کامالً سالم به نظر می رسند

حال تصور بفرمایید که هزاران سال آینده، فسیل یک جوان یا میانسال به ظاهر سالمی که قرار 

را نشان دهد، اما به «  Huntington’s diseaseبیماری هانتینگتون : » بوده در آینده، عالیم 

 در …دالیل دیگری همچون زلزله، سیل، بیماری های دیگر همچون انواع عفونت ها، سرطان و 

 دانشمندان توسط و شود خارج خاک از است، داده دست از را خود جان میانسالی ابتدای یا جوانی

باستانی :  DNA» از نظر مطالعات مبتنی بر روش  چه و ظاهری نظر از چه آتی های قرن

Ancient DNA  » به نحوی که مورد بررسی قرار گیرد. این امر تبعات جالبی خواهد داشت؛

 DNAاسکلت فسیل مذکور، تفاوت های جدی با انسان های دیگر نخواهد داشت، اما در آنالیز 



 

35 
 

به چشم خواهد «  CAG» این فسیل، تغییرات فاحشی همچون ازدیاد توالی های تکراری کدهای 

اگر دانشمندان آینده نیز از نسل تکامل شناسان کنونی باشند! ممکن است چنین خورد! 

ای نسبت دهند! حال آن که در اصل، فسیل های مذکور « گونه » هایی را به تفاوت بین تفاوت

ته اند، متفاوت با بسیاری از انسان ها داش DNAمبتال به بیماری ژنتیکی بوده و به همین دلیل، 

 ای دیگر باشند!« گونه » نه این که موجودی از 

د، به تکامل شناسان امروز تأسی به نحوی که اگر دانشمندان نسل های بع

نمایند!، با مشاهده ی اختالالت اسکلتی و ژنتیکی در فسیل های بیمارانی که مبتال به 

نتیجه خواهند ( بوده اند، 190«) s Syndrome’Turnerسندرم ترنر : » هایی همچون بیماری

، این فسیل ها گرفت که با توجه به تفاوت های اسکلتی و ژنتیکی صاحبان فسیل های مذکور

 ی انسان ها می باشند!!!« گونه » مربوط به موجوداتی جدا از 

 

انسان ساها : » قطعاً سناریوی مضحکی که در باال به آن اشاره شد، در مورد فسیل بسیاری از 

Hominids  » نیز می تواند رخ دهد و نتیجه گیری های تکامل شناسان در مورد اختالفات

DNA انسان ساها : »  فسیل های منتسب بهHominids  » باDNA  انسان های امروزی و

، ممکن است ناشی از ساده انگاری های «بین گونه ای » انتساب این اختالف ها به تفاوت های 

 آن ها در این خصوص باشد!  

البته ماجرا به همین سادگی که در باال بیان شد، نیست! چرا که ما هنوز تغییرات ژنتیکی مرتبط 

بسیاری از بیماری ها را نمی دانیم و علم ژنتیک، هنوز در ابتدای مطالعات خود در مورد با 

ها است و سال های سال نیز طول خواهد کشید تا بتواند مسایل ژنتیکی مربوط به بیماری

های کشف شده تا امروز را روشن نماید! )البته سال به سال با کشف بیماری های جدید، بیماری

 علم ژنتیک، بیشتر نیز خواهد شد!!!( کار متخصصان

انسان سا ها : » این مسئله از آن جا اهمیت دارد که در حین مطالعه ی فسیل های مربوط به 

Hominids » با مشاهده ی تفاوت های احتمالی آن ها با ژن رفرانس و مرجع انسان های ،

 توانیمنمی ،-! پرداخت خواهیم آن به مقاله ی ادامه در و! ندارد وجود عمل در که چیزی –کنونی 
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! انسان های کنونی، لزوماً به معنای این است که ن ها با ژن مرجع آ ژنی تفاوت این که بگوییم

جدا از انسان های امروز طبقه بندی می شوند!!! چرا که اصوالً ممکن است « گونه ای » آن ها در 

 باشد!!! این گونه تغییرات ژنی به دلیل بیماری های ژنتیکی آن ها

 

البته ممکن است تکامل شناسان این گونه بگویند که با مقایسه ی ژن های فسیل ها با 

های ژنتیکی انسان های کنونی می توانند، تفاوت های واقعی ژنی را از تفاوت های ناشی بیماری

 از بیماری ها، افتراق دهند. اما این سخن، پاسخ کودکانه ای بیش نیست! زیرا:

 

گونه که ذکر کردیم، هنوز تفاوت های ژنتیکی موجود در بیماری های فعلی نیز کشف همان الف( 

نشده است؛ در حالی که ما بسیاری از بیماری های ژنتیکی را هنوز کشف نکرده ایم که بخواهیم 

DNA !آن ها را در استاندارد سازی مطالعات فسیلی، مورد استفاده قرار دهیم 

 

مرجع انسان های امروزی نام می برند،  DNAاز آن به عنوان آن چه که تکامل شناسان ب(  

DNA  پروژه ی ژنوم انسان : » حاصل از مطالعه یHuman Genome Project  » و چند

مطالعه ی دیگر است که 

( که ان شاء اهلل 192)

ما به صورت گذرا در ادامه ی مقاله و به صورت مفصل در سلسله مقاالت آتی، به آن خواهیم 

کامل انسانی، که تا به امروز به صورت کامل رمزگشایی شده اند،  DNA 10در واقع پرداخت. 

بنابراین تکامل شناسان  ( باشند!193میلیارد نفر انسان) 7بیش از  DNAنمی توانند نماینده ی 

انسان های کنونی را به  DNAیا مجموعه ای از  DNAتا سال های سال نیز نمی توانند هیچ 

د و تا عملی کردن این ادعا، سال های سال و فاصله ی معرفی نماین «مرجع  DNA» عنوان 

 زیادی در پیش دارند! )به ادامه ی مقاله مراجعه فرمایید!(
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بدین ترتیب، وجود بیماری های ژنتیکی مختلف در انسان ها و سایر موجودات زنده که برخی از 

ات ظاهری، موجب آن ها تغییرات اسکلتی ایجاد می کنند و برخی دیگر نیز بدون ایجاد تغییر

می گردند، از جمله مسایلی است که ابهامات، سواالت و ایرادات جدی  DNAتغییرات ژنتیکی در 

های حاصل از فسیل ها ایجاد می نماید! به  DNAدر مقابل ادعاهای تکامل شناسان در مورد 

دارند  خصوص که بسیاری از بیماری های ژنتیکی، در موجودات زنده و از جمله انسان ها وجود

شوند، اما هنوز کشف نشده اند و چند و چون آن ها  DNAکه می توانند موجب تغییراتی در 

مشخص نشده است که این مسئله نیز، مشکالت پیش روی تکامل شناسان را بغرنج تر می نماید! 

 در واقع، این مسئله به عنوان سدی بزرگ در مقابل ادعاهای تکامل شناسان، عمل می کند!

 

 …دارد ادامه 

  

 وعده صادق -خادم االمام )عج( 

  

 ... و مطالعات ژنتیک« نئاندرتال ها » بخش بعد: ادامه ی فسیل های 
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