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پیشگفتار

موضوع این کتاب سوآلی است که فکر من و بدون تردید بسیاری از محققان 
دیگر را از دیرباز درگیر کرده است: مغز آدمی و باقی قسمت های سیستم عصبی 

در اصل چه کاری انجام می دهند؟ 
بر مبنای برداشت تجربی، شاید این سوآل بیهوده به نظر برسد: مگر مغز 
سازمان دهنده اصلی رفتار و جایگاه هویت »من« به هنگام تفکر و عمل نیست؟ 
اما واژه رفتار دربرگیرنده دامنه گسترده ای از پاسخ های موجود زنده در برابر 
عوامل داخلی و خارجی است و وقتی از »سازمان دهنده« این واکنش ها سخن به 
میان می آوریم ابهام به وجود می آید. همچنین مفهوم »من« در قلمرو علوم عصبی 

چندین قرن مورد بحث قرار گرفته، اما نتیجه مشخصی حاصل نشده است. 
اگر هدف زیست شناسی آن باشد که دریابد موجودات زنده چگونه می توانند 
در جهان به گونه ای موفق حضور یابند و مکانیسم هایی که در این راه به آنان 
کمک می کند کدام است، لذا چنین پاسخی تنها بر نادانی ما در مورد کارکرد 
متوسطه  مدارس  دانش آموزان  همه  مثال  می گذارد.  سرپوش  عصبی  سیستم 
می دانند که وظیفه دستگاه تنفس، اکسیژن رسانی است یا وظیفه دستگاه گوارش 
هضم غذاست و وظیفه دستگاه قلب و عروق حمل اکسیژن و مواد غذایی به 
دارای هدفی  انسان  بدن  از دستگاه های  بافت های بدن است و غیره. هر یک 
عملی هستند غیر از مغز و سیستم عصبی.۱ در کتاب های درسی یکی دو قرن 
اخیر مطالب زیادی درباره سیستم عصبی ذکر شده، اما مطلب قانع کننده ای در 
این باره که هدف و وظیفه اصلی سیستم عصبی چیست در آن ها دیده نمی شود. 

۱. معموال واژه مغز طوری ذکر می شود که گویی باقی اجزای سیستم عصبی اهمیت چندانی ندارند. 
اما در واقع تعداد سلول های موجود در طناب نخاعی و سیستم عصبی محیطی به اندازه تعداد 

سلول های موجود در مخ، مخچه و ساقه مغز )اجزای سه گانه مغز( است. 
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این نقص محققان را بر آن داشته که تصور کنند برای پی بردن به هدف عملی 
مغز در مقایسه با سایر اعضا به رویکرد متفاوتی نیاز دارند. به عبارتی آناتومی 
و فیزیولوژی نمی تواند ما را به شناخت مناسبی از مغز که گاهی »پیچیده ترین 
شیء شناخته شده در عالم« نامیده می شود، برساند. کریستف کخ دانشمند ارشد 
مؤسسه آلن در زمینه علوم مغز، نیز چنین نظری دارد. برخی از علومی که برای 
ریاضیات،  کامپیوتری،  علوم  از:  عبارتند  شده اند  میدان  وارد  پاسخ  این  یافتن 
آمار، نظریه شبکه، نظریه بازی، نظریه گراف، سیبرنتیک، مهندسی سیستم ها، 
روان شناسی شناختی، فیزیک کوانتومی، فلسفه و توجه به کالن داده ها. رویکرد 
اگر  که  است  استوار  پایه  این  بر  می شود  نامیده  »کانکتومی«  که  داده«  »کالن 
همه رویکردهای دیگر عاجز از حل مسئله باشند، از راه بازسازی ارتباط بین 
86 میلیارد نورن مغز انسان می توانیم جواب را پیدا کنیم. برخی تا آنجا پیش 
رفته اند که می گویند درک مغز انسان نیاز به رشته های علمی و نظریه هایی دارد 
نیافته ایم. حتی عده ای معتقدند مغز به حدی پیچیده  که هنوز به آن ها دست 
است که نحوه عملی آن ممکن است تا ابد ناشناخته باقی بماند.۱ از آنجا که 
شناخت مغز با مسئله سالمت انسان نیز رابطه تنگاتنگ دارد، امروزه بودجه کالنی 
معادل میلیون ها دالر را برای تحقیق در زمینه ژنتیک عصبی و کشف داروهای 
با هدف حل  اینک تالش های گسترده ای  داده اند و هم  اختصاص  روانگردان 

مشکالت پزشکی برای درک و شناخت مغز در حال انجام است. 
با نظریه های یاد شده، مطلبی که در این کتاب عنوان می کنیم  در مقایسه 
به روز  ایجاد و  باقی قسمت های سیستم عصبی  اساس کار مغز و  بسیار ساده است: 
کردن ارتباط نورونی بر پایه ای کامال تجربی بین ورودی )محرک( و خروجی )رفتار( 
است. شاید این مطلب در نگاه اول خشک و بی روح جلوه کند. اما اینکه در مورد 
مغز »ارتباط« را در مرکز توجه قرار دهیم، نگرش جدیدی نیست. افالطون و 
ارسطو نیز بر اهمیت ارتباط در حیات ذهن تأکید کرده بودند. بسیاری از فالسفه 
بعد نیز مانند برکلی، هابز، هیوم و کانت نیز چنین نظری داشتند. در روان شناسی 
ارتباط به معنی تداعی از یک سده گذشته در عرصه متون کالسیک و شرطی 

و  »علم، ذهن  مقاله:  به  کنید  است، رجوع  نظریه  این  مهم ترین طرفداران  از  نوام چامسکی   .۱
محدودیت های ادراک«
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شدن فعال مطرح بوده است و با کشف سیناپس در اواخر قرن نوزده ارتباط های 
نورونی بر پایه تعدیل ارتباط های سیناپسی )انعطاف پذیری عصبی( به عنوان 
اساس یادگیری و حافظه مورد پذیرش قرار گرفته اند. در اینجا بحث بر سر 
اهمیت آشکار ارتباط های نورونی در کارکرد سیستم عصبی نیست. می خواهیم 
شرح دهیم که چرا ارتباط های نورونی به دالیل تجربی اجتناب ناپذیرند و اینکه 
این موضوع چه پیامدهایی برای درک پاسخ های رفتاری در برابر ورودی های 

عصبی یا محرک ها دارد. 
استدالل اصلی این است که سامانه های حسی، توانایی سنجش ویژگی های 
جهان عینی را ندارند که محل بروز رفتارهاست. با توجه به این معضل، لب 
کالم آن است که ما و همه ارگانیسم های )با یا بدون سیستم عصبی( کامال به 
ارتباط های بین محرک و رفتار که بر پایه تجربه موجود زنده طی زمان به وجود 
می آید، وابسته ایم. تکامل سیستم های عصبی به اعضای قلمرو جانوری نسبت به 
اشکال ساده حیات امکان بیشتری برای تولید مثل و بقا می دهد. اگر ارتباط های 
عصبی را که طی فرگشت یا حیات جاندار به وجود می آیند دلیل پیدایش سیستم 
عصبی بدانیم، به سایر نظریه های علمی و سرمایه گذاری برای بازسازی مغز با 

سیلیکون یا شناسایی همه ارتباط های سیناپسی مغز نیازی نخواهیم داشت. 
البته تالش در زمینه های یادشده بی فایده نیستند، مثال پیشرفت های اخیر در 
زمینه هوش مصنوعی به نفع نظریه تجربی کارکرد سیستم عصبی بوده است. 
با پذیرفتن این ایده می توانیم این فرض را که »مغز مسئول سنجش و بررسی 
یا هر چیز دیگر است« کنار بگذاریم. فرضی  از جهان  ما  دریافت های ذهنی 
که امروزه کمتر کسی آن را می تواند قبول کند. در هر گونه تالش علمی برای 
ارائه نظریه ای مناسب، باید دید آیا نظریه ارائه شده می تواند پدیده هایی را که 
مدت ها بدون توضیح بودند روشن کنند یا خیر. در علم اعصاب مدرن مهم ترین 
پدیده ای که نیاز به توضیح دارد، ادراک است. ادراک یکی از فرآورده های نهایی 
کنش سیستم عصبی در جانورانی مانند انسان است. ادراک - چیزهایی می بینیم، 
می شنویم، لمس می کنیم، می چشیم، می بوییم و مانند آن - در اصل مایه شگفتی 
بسیار است و در مرحله کنونی سیر علوم عصبی شاید فهم پدیدارشناسی ادراک 
بهترین راه پی بردن به نحوه کارکرد مغز باشد. نظریه ما از کارکرد مغز باید 
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بتواند مسئله ادراک را روشن کند. 
این کتاب به طور کلی 4 بخش دارد: در بخش اول )فایده سیستم عصبی 
برای جانوران( هدف آن است که زمینه ای برای درک ظهور سیستم عصبی به 
منزله راهی مؤثر برای بقا و باروری که منظور همه جانداران است فراهم کنیم. 
در قسمت دوم )سیستم عصبی به عنوان موتور ارتباط( به این بحث می پردازیم 
که سیستم های زیستی دارای قابلیت حسی با مسئله ای دشوار روبرو هستند. این 
سیستم ها نمی توانند پارامترهای جهانی را که در آن به سر می بریم مانند ابزارهای 
به  موسوم  نوینی  ارتباط های  ناگزیرند  لذا  کنند.  اندازه گیری  دقت  با  فیزیکی 
سیناپس های عصبی پدید آورند و آن ها را بر پایه آزمون و خطا در مسیر تکامل 
یا طی زندگی فردی بهبود بخشند و به روز کنند. در قسمت سوم )گواه کارکرد 
تجربی سیستم های عصبی(، شواهد سیستم های حسی به ویژه بینایی و شنوایی 
را که طی بیست سال گذشته گرد آمده اند، مرور می کنیم. سرانجام در قسمت 
چهارم )سایر دیدگاه ها درباره کارکرد سیستم عصبی(، نظریه های دیگری را که 
در مورد کارکرد مغز وجود دارد بررسی می کنیم و به دلیل هایی که در تأیید یا 

رد آن هاست توجه می کنیم. 
از  برخی  نوشته ام،  از مخاطبان  برای طیف گسترده ای  را  کتاب  این  چون 
خوانندگان ممکن است تصور کنند بعضی از بخش های کتاب خیلی سطحی 
حاوی  را  کتاب  قسمت های  از  برخی  شاید  که  هستند  دیگرانی  نیز  است. 
توضیح های بیش از حد بدانند. امیدوارم این نکته که کوشیده ام میانه روی کنم 
عده زیادی از خوانندگان را دلسرد نکند. بدیهی است برای فهم کارکرد سیستم 
آن  به  سخت  باید  برآییم(  معما  این  حل  عهده  از  نتوانیم  اگر  )حتی  عصبی 

بیندیشیم. 
دیل پروس
دورهام، کارولینای شمالی 2018



بخش 1 
فایده سیستم عصبی برای جانوران

What Nervous Systems Do for Animals



1
طرح پرسش در نگاهی گسترده

مقدمه

در پس این سوآل که آیا مغز و باقی قسمت های سیستم عصبی دارای روش کار 
ساده ای هستند یا خیر، تعدادی واقعیت های مهم زیستی و ارتباط آن ها با علوم 
اعصاب وجود دارند. برای آنکه بدانیم سیستم عصبی چه کاری انجام می دهد 
باید بپرسیم موجودات زنده به منظور بقاء و باروری )با یا بدون سیستم عصبی( 

باید چه توانایی هایی را کسب کنند. 
طبق تعریف، بیولوژی عبارت است از مطالعه حیات. فیزیک و شیمی با 
اشیاء موجود در جهان حاکم است سر و کار  بر رفتار  قوانین و اصولی که 
دارند. اما زیست شناسی با زیرمجموعه ای از موجودات عالم که دارای حیات 
هستند، تولید مثل می کنند و می میرند سر و کار دارد. لذا به منظور درک سیستم 
عصبی باید تصوری از حیات و چگونگی پیدایش آن بر زمین و اعمالی که 
داشته  می دهند،  انجام  طبیعی خود  جایگاه  در  امور  گذران  برای  ارگانیسم ها 
باشیم. من از این مسائل بیش از دانشجویی که اطالعات مختصری درباره سیِر 
پیشرفت علوم دارد چیزی نمی دانم. با این حال در این فصل به نکاتی که علما 
بر سر آن توافق دارند نگاهی می اندازیم و هدف آن است که ببینیم در متون 

زیستی، چه هدفی برای کارکرد سیستم عصبی قائلند. 

حیات در زمین 

امروزه در آمریکا 4 نفر از هر 10 نفر به غلط باور دارند که آغاز حیات بر روی 
زمین چنانکه در انجیل آمده حدود 6,000 سال قبل می باشد.۱ 

 %42 شد  انجام   2014 سال  در  آمریکا  در  گالوپ  مؤسسه  توسط  که  نظرسنجی  یک  طبق   .۱
شهروندان آمریکایی معتقد بودند که انسان ها در کمتر از ده هزار سال قبل به وجود آمده اند، ← 
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براساس یافته های زمین شناختی، تابش زمینه کیهانی، واپاشی رادیواکتیو و 
محاسبه سرعت انبساط عالم می توان تخمین زد که حدود 13-14 میلیارد سال 
است.  بسیار جوان تر  منظومه شمسی  البته  عالم می گذرد.  پیدایش شگفت  از 
خورشید ستاره متوسطی است از گروه کوتوله های زرد که در نیمه راه عمر 
خود قرار دارد و تقریبا همزمان با سیاره های منظومه شمسی از طریق تراکم 
ابری گازی از مواد در حدود 4/6 سال قبل به وجود آمده است و تا زمانی که 
به یک غول سرخ تبدیل شود و نزدیک ترین سیارات از جمله زمین را در خود 
ببلعد حدود پنج میلیارد سال فرصت دارد. سپس خورشید به تدریج سرد و به 
کوتوله ای سفید و در نهایت به کوتوله ای سیاه تبدیل می شود.۱ پس عمر زمین 

حدود 4/5 میلیارد سال است و حدود 5 میلیارد سال دیگر نیز در پیش دارد. 
وقتی سطح گداخته و مذاب زمین نخستین به آهستگی سرد شد و به دمای 
حدود 100 درجه سانتی گراد رسید، پیدایش حیات در مدتی کوتاه با ترکیب 
آب و مواد آلی که از پیش وجود داشتند امکان پذیر شد. احتماال فقط چند صد 
میلیون سال طول کشید تا سطح زمین سرد شود. به عبارتی قدمت حیات روی 

زمین حدود 4 میلیارد سال است. 
کهن ترین گواه فسیلی حیات صخره هایی هستند که حدود 3-4 میلیارد سال 
پیش به وجود آمده اند.2 )شکل 1.1( این ارگانیسم ها بسیار شبیه سیانوباکتری هایی 
هستند که امروزه روی زمین زندگی می کنند و در گذشته آن ها را جلبک های 
قابلیت  دارای  باکتری های  از  شاخه ای  سیانوباکتری ها  می نامیدند.  آبی  سبز- 
فتوسنتز هستند که هنوز به فراوانی روی زمین وجود دارند.۳ این ارگانیسم ها 

→ آماری که دال بر کاستی و ضعف نظام آموزشی ما و سیاستی است که آموزش ضعیف به 
دنبال آن به وجود آمده است. شهروندان سایر کشورهای توسعه یافته نسبت به ما خیلی وضع 

بهتری دارند. 
۱. چون کوتوله ها خیلی آهسته سرد می شوند عمرشان بسیار طوالنی است و بنابراین سرنوشت 

نهایی خورشید با سرنوشت عالم گره خورده است. 
2. اخیرا فسیل های لوله ای شکلی را در کانادا یافته اند که احتماال توسط باکتری ها ساخته شده اند 

و لذا عمر حیات روی زمین باید چیزی حدود 4/2 میلیارد سال باشد. 
۳. فرمانروهای حیات طبق تقسم بندی کنونی عبارتند از: 1( یوباکتری ها )مثل سیانوباکتری ها و 
باکتری های دستگاه گوارش انسان(، 2( آراکی باکتری ها )که امروزه در مجاورت چاه های گرمابی 
اقیانوس ها و جاهای ویژه یافت می شوند( و 3( پروتیست ها یا تک یاختگان ←  نواحی عمقی 
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مثل گیاهانی که اکسیژن را به عنوان فرآورده زائد متابولیسم خود دفع می کنند، به 
افزایش میزان اکسیژن در اتمسفر اولیه زمین که فاقد اکسیژن بود کمک کردند. 

1. 1 صخره های رسوبی غرب استرالیا )استروماتولیت ها( که از تجمع باکتری هایی که چند میلیارد 
سال قبل می زیستند به وجود آمده اند. )با تشکر از پل هاریسون(

البته  بنابراین حیات در همان مراحل نخستین تاریخ زمین به وجود آمد. 
احتمال اینکه حیات فقط خاص زمین یا پدیده ای منحصر به فرد باشد ناچیز 
ستاره  میلیارد  چهارصد  الی  حدود صد  شیری  راه  کهکشان  در  چون  است. 
داریم که در مراحل مختلف سیر عمر خود هستند و بسیاری از آن ها دارای 
مرکزی  ستاره  از  مناسبی  فاصله  در  که  هستند  زمین  مانند  سنگی  سیاره های 
برای پیدایش حیات قرار دارند. از طرفی در عالم غیر از کهکشان راه شیری 
حدود صد میلیارد کهکشان دیگر نیز وجود دارد. پس می توان نتیجه گرفت 

عالم سرشار از حیات است. 

این چهار گروه آخر را  ← )ارگانیسم های تک سلولی هسته دار(، قارچ ها، گیاهان و حیوانات. 
اما اعضای فرمانروی  یوکاریوت می نامند. چون سلول های آن ها دارای هسته مشخص هستند. 

باکتری ها که هسته ندارند پروکاریوت نام دارند. 
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تعریف حیات

تالش برای تعریف حیات تاریخچه ای بس طوالنی و پرپیچ و خم دارد و معموال 
در غرب شرح این تاریخچه را از ارسطو شروع می کنند.۱ بحث های حاشیه ای 
بسیاری بر سر تعریف حیات وجود دارد، اما بحث های اصلی مدت هاست که 
به پایان رسیده اند. یکی از بحث های فلسفی مطرح در سده های گذشته این 
از قوانین فیزیک و شیمی  آیا حیات دارای کیفیتی فراتر و متعالی تر  بود که 
است یا خیر. این ایده را ویتالیسم )زیست گرایی( می نامند که دکارت در قرن 
هفدهم، نیچه در قرن هیجدهم و هنری برگسون در قرن نوزدهم و اوایل قرن 
بیستم از طرفداران آن بودند. اینها مانند ارسطو براساس تفکر متافیزیکی گمان 
می کردند نوعی »نیروی حیاتی« life force در موجودات جاندار وجود دارد 
که هویت های مادی به کمک آن برای نیل به هدفی مشخص پیش می روند. 
هدفی که نیچه آن را خیر »اخالقی« می داند. برگسون اصطالح »شور حیاتی« 
elan vital را به کار برد. او این شور یا انگیزه را مکمل ضروری انتخاب طبیعی 

»کور« داروین می دانست. در حلقه های علمی افرادی مثل هرمان فون هلمهولتز 
با نشان دادن این نکته که بافت های زنده مانند عضله که انرژی مصرف کرده 
و گرما تولید می کنند تابع قانون اول ترمودینامیک و رفتار فیزیکی سایر اشیاء 
عالم هستند، از اعتبار نظریه او کاستند. با این همه تالش برای کشف اهمیت 
ذهن  بر  و  یافت  ادامه  زمین همچنان  بر  آن  سیر  و  مذهبی حیات  یا  معنوی 
نام  به  از جمله جنین شناسی  تأثیر گذاشت.  بزرگ  از زیست شناسان  بسیاری 
هانس دریش، جمعیت شناسی به نام سیوال رایت، ژنتیک دانی به نام جولیان 
هاکسلی و دیرین زیست شناسی به نام پیر تیلهارد دو شاردن. اما امروزه بیشتر 
زیست شناسان در مورد وجود هر گونه هدفی برای حیات اعم از اخالقی یا 
غیر از آن اظهار نادانی می کنند. اجماع علما آن است که حیات وابسته به قوانین 
فیزیک و شیمی است نه نوعی ویژگی یا راز پنهان که توسط قوانین حاکم بر 

اشیاء قابل توجیه نباشد. 

فریمن  از   )1999( "خاستگاه حیات"  کتاب  در  می توان  را  تعریف حیات  از  مناسبی  ۱. شرح 
دایسون خواند. 
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با این حال ناگفته نماند که این عقاید هر اندازه شایع باشند، تعریف ساده 
نظر  »در  لغات  تعریف فرهنگ  نیست. طبق  مادی گویا  پایه اصول  بر  حیات 
گرفتن کیفیت برای جداسازی اشیاء جاندار از بیجان« چیز تازه ای به معلومات 
ما اضافه نمی کند. تعاریف دقیق تری نیز وجود دارند که در آن ها فهرستی از 
صفات ردیف شده اند. ویژگی های فیزیکی و شیمیایی حیات عبارتند از وجود 
ترکیب های آلی، دارا بودن متابولیسم و تولید فرآورده های دفعی سوخت و ساز 
مانند متان و دی اکسید کربن )یا در مورد ارگانیسم هایی که توان فتوسنتز دارند( 
دانشمندانی  لذا  و  زمینی هستند  این ها ساده ترین ویژگی های حیات  اکسیژن. 
که در پی یافتن حیات فرازمینی در مریخ و سایر سیاره های منظومه شمسی یا 
سیارات منظومه های دیگر و اقمار آن ها هستند، همین ویژگی ها را مد نظر دارند. 
همانند  مثل  داد  قرار  نیز  را  پیچیده تری  ویژگی های  فهرست  این  در  می توان 
سازی، ایجاد نظم موضعی )یا کاهش آنتروپی در اصطالح ترمودینامیک(، رشد 
از راه تقسیم سلولی و فرگشت. ولی آن ویژگی موجودات زنده که در زمینه 
روش کار سیستم های عصبی بیش از همه اهمیت دارد جستجوی فعال برای 

یافتن منابع انرژی است. 

انرژی

خواه به زبان روزمره سخن بگوییم یا زبان فیزیک، برای انجام هر گونه کار به 
انرژی نیاز داریم. اما این جمله فقط می گوید که انرژی چه کاری انجام می دهد 
و در مورد ماهیت آن سکوت می کند. فیزیکدان ها )از جمله یکی از مشهورترین 
آن ها ریچارد فاینمن،۱ در خطابه ای در دانشگاه ُکرنل در 1964( آشکارا می پذیرند 
که مفهوم انرژی به درستی معلوم نیست. انرژی اشکال بسیاری دارد )از جمله 
انرژی جنبشی، الکترومغناطیسی، شیمیایی، مکانیکی، گرانشی و هسته ای(، اما 

نمی توان انرژی را به نوعی شیء تقلیل داد. 
اگر غیر از بقای انرژی بخواهیم جنبه مشترکی برای همه انواع انرژی در نظر 

۱. کتاب او به اسم »ویژگی قانون فیزیکی« )2001( به لطف بیل گیتس که حقوق آن را خریداری 
کرده به طور رایگان در اینترنت موجود است. فاینمن عالوه بر اینکه یکی از فیزیکدانان بزرگ 

قرن بیستم بود بدون شک نخبه ترین و کاریزماتیک ترین معلم ولو گمنام این رشته نیز بود. 
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بگیریم، باید گفت انرژی عاملی است که برای بروز همه رویدادها الزم است.۱ 
بدون وجود انرژی هیچ چیزی اتفاق نمی افتد. بنابراین رویداد عبارت است از 
انتقال انرژی از یک موجودیت مادی به موجودیت دیگر در لحظه خاصی از 

زمان و نقطه خاصی از مکان. 
لذا ارگانیسم باید انرژی کسب کند تا بتواند به کمک آن زنده بماند و به 
تولید مثل بپردازد. موجودات زنده از جمله انسان ها باید با سایر ارگانیسم ها در 

محیط اکولوژیک برای کسب انرژی رقابت کنند. 
اگرچه اشیاء بیجان به طور منفعل تحت تأثیر انرژی قرار می گیرند و تغییر 
می کنند )مثل تغییرات زمین شناختی(، اما موجودات زنده به طور فعال در پی 
منابع انرژی می روند تا غذای الزم برای متابولیسم، رشد، تولید مثل و به وجود 
آوردن فرزندان سالم )و در مورد انسان ها پول، قدرت سیاسی و تحسین دیگران 
و غیره( را به دست آورند. بنابراین جستجوی انرژی جنبه اصلی تمایز موجود 

زنده از موجود بی جان است. 

فرگشت

فرایندی که موجود زنده یا ارگانیسم طی آن در جاهای مختلف زمین انرژی 
مورد نیاز خود را تأمین می کند »فرگشت یا تکامل« نام دارد. یکی از متخصصان 
ژنتیک به نام تئودوسیوس دوبژانسکی در مقاله ای به سال 1973 نوشت »بدون 
فرگشت هیچ چیز در زیست شناسی معنی ندارد.« باید این تعمیم قانع کننده را به 
هنگام بررسی کارکردهای هر ارگانیسم یا هر عضو بدن مورد توجه قرار دهیم. 
از آنجا که فرگشت جایی در میانه مسیر از سیانوباکتری ها تا انسان به پیدایش 
سیستم عصبی انجامید، الزم است جنبه های اصلی این روند را روشن کنیم. 
بدون وجود تغییراتی که توسط فرگشت طی زمان به وجود آمدند شاید امروز 

چیزی به نام سیستم عصبی نداشتیم. 
در سال 2009 مصادف با صد و پنجاهمین سالگرد انتشار شاهکار داروین 
به نام درباره ی منشأ گونه ها از راه انتخاب طبیعی )1859( مقاله ها و کتاب های زیادی 

۱. یک نکته آن است که در شرایط خاص حرکت بدون انتقال انرژی امکان پذیر است و لذا امکان 
رویداد وجود دارد. نکته دیگر آن است که در جهان کوانتومی همه چیز ممکن است
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مدرن  تفکر  و  بر زیست شناسی  طبیعی  انتخاب  مدد  به  فرگشت  تأثیر  درباره 
منتشر شد. به نظر دانشمندان کتاب منشأ گونه ها حداقل در عرصه زیست شناسی 
مهم ترین کتابی است که تاکنون در این باره نوشته شده است. لب کالم داروین 
)بر کنار از برخی استثناها( این است که تنوع موجودات زمین را می توان با ایده 

انتخاب طبیعی به طور کامل توضیح داد.۱ 
یکی از کسانی که در همان ایام کمک شایانی برای ارائه شواهدی به نفع 
فرگشت کرد، زیست شناسی بود به نام آلفرد راسل واالس که سفرهای او به 
منظور گردآوری شواهد فرگشت به آمازون و مالزی از بسیاری جهات شبیه 
سفرهای پنج ساله داروین با کشتی بیگل به جنوب آمریکا بود.2 واالس شرحی 
از سفر اکتشافی خود را در سال 1853 منتشر کرد، و داستان سفر بیگل داروین 
را که به سال 1839 منتشر شده بود مطالعه کرده بود. در اصل هر دو داشتند در 
مورد چگونگی ایجاد تنوع در گونه های جانوری فکر می کردند، اما در مورد 

مکانیسم ایجاد این تنوع به نتیجه مشخصی نرسیده بودند. 
واالس در سال 1854 به مدت هشت سال عازم سفری به مجمع الجزایر 
ماالیی شد که مشتمل بود بر سنگاپور، جاوه، برونئی و گینه نو و شرح جامعی 
از این سفر را با عنوان توزیع جغرافیایی حیوانات در سال 1876 منتشر کرد. او در 
سال 1858 مقاله ای نه صفحه ای نوشته بود با عنوان تمایل گونه های جانوری 
به انشعاب از اصل تا بی نهایت و در آن ایده هایی را مطرح کرد که داروین 20 

سال در مورد آن ها فکر کرده، اما چیزی ننوشته بود. 
واالس این مقاله را برای داروین فرستاد تا نظر او را جویا شود. داروین با 

۱. چنانکه بسیاری متذکر شده اند مفهوم فرگشت اولین بار توسط داروین مطرح نشد. بلکه او 
توانست ایده فرگشت را که دیگران عرضه کرده بودند به بهترین و گویاترین وجه معرفی کند. در 
میانه قرن نوزدهم اروپایی ها با ایده فرگشت از طریق کسانی که قبل از داروین آن را معرفی کرده 
بودند آشنا بودند، از جمله مقاله المارک درباره فرگشت که سال 1809 منتشر شد، شواهد زمین 
شناختی دال بر قدمت زمین که توسط چارلز لیل در کتاب »اصول زمین شناسی« به سال 1830 
ارائه شد و فرضیه فرگشت اراسموس داروین نیز زمینه را برای ابراز عقاید چارلز داروین فراهم 
کرد. آنچه دیدگاه داروین را از دیگران متمایز می کرد شرح مکانیسمی بود به نام انتخاب طبیعی. 
از ساحل  نقشه برداری  این کشتی(  )دومین سفر  1831 شروع شد  که سال  این سفر  2. هدف 
آمریکای جنوبی بود. در سفر اول کاپیتان کشتی که در بسیاری از شروح نام او را ذکر کرده اند 

رابرت فیتزوری بود که پس از خودکشی کاپیتان اصلی کشتی هدایت بیگل را برعهده گرفت. 
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مطالعه مقاله واالس به سرعت خالصه ای از کار خود را تألیف کرد. او که پسرش 
در همان ایام گرفتار بیماری سختی شده بود، برای اطمینان از اینکه نام واالس ذکر 
شود ترتیبی داد که دوستانش چارلز لیل و جوزف هوکر مقاله واالس را همراه با 
نظریه خودش درباره این موضوع در سال 1858 به انجمن لینه لندن ارائه دهند.۱ 
اما مالحظه برخی شواهد که داروین قادر به درک آن ها نبود او را گیج و 
سردرگم کرده بود، از جمله معضل سازگاری )آداپتاسیون( که در آن زمان نیز 
مانند اکنون محل مناقشه بود. سازگاری ایده ای کلی است که می گوید اساس 
تکامل شایستگی fitness است یا به قول هربرت اسپنسر »بقای اصلح«. از این 
به وجود می آیند سازگارانه  انتخاب طبیعی  راه  از  که  تغییرهایی  دیدگاه همه 
اعضای گروه که  با سایر  مقایسه  تغییر کرده اند در  اعضایی که  یعنی  هستند. 
فاقد صفت جدید هستند، از شانس باروری بیشتری برخوردارند. اما داروین 
خوب می دانست که استثناهای زیادی نیز وجود دارند، از جمله دم طاووس 
نر یا آشیانه های پیچیده و ظریفی که مرغ های کریچ ساز )Dowerbirds( درست 
می کنند. داروین استدالل می کرد که این رفتارها و جنبه های فنوتیپی2 به ظاهر 
غیرسازگارانه در همسریابی مؤثرند و با توجه به گزینش جنسی در روند سازگاری 
نقش مهمی ایفا می کنند. در گزینش جنسی، گیرایی پیش از همسریابی به عنوان 
عاملی برای کسب موفقیت در باروری عمل می کند. این ایده در دهه 30 توسط 
کار کمّی آمارشناس بریتانیایی به نام رونالد فیشر دوباره جان گرفت و حتی 

امروزه نیز بخش مهمی از بحث زیست شناسی تکاملی است. 

۱. عجله داروین در انتشار نظریه اش به اصرار توماس هنری هاکسلی بود. نام واالس با سپری 
شدن سال ها از انتشار مقاله اش کمتر مورد توجه قرار گرفت و به فراموشی سپرده شد. داروین 
مثل  افرادی  با  علمی  و  اجتماعی  نظر  از  و  داشت  روشن تری  افکار  و  بود  قابل تری  نویسنده 
هاکسلی و لیل و هوکر ارتباط های بیشتری داشت. کار واالس این ایراد را هم داشت که او اخالق 
و فرهنگ انسان را از نظریه تکاملی خود کنار گذاشته بود. اما داروین در کتاب هبوط انسان 1871 
این بحث را مطرح کرد که انسان ها نیز صرفا یکی از گونه های زیستی هستند. باید قبول کنیم که 
داروین در مشترک دانستن ایده تکامل با واالس، آن هم در عصری که دانشمندان در مورد حق 

تقدم در بسیاری از مسائل جزیی تر با هم درگیر می شدند، بسیار منصفانه رفتار کرد. 
2. فنوتیپ ها معموأل مجموعه ای از جنبه های تشریحی هستند، اما در اصل همه ویژگی های یک 
ارگانیسم از مکانیسم های مولکولی تا تفکر جزء آن هستند. اینکه یک صفت نقش سازگارانه دارد 

یا نه، مسئله ساده و روشنی نیست. 
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مکانیسم ها 

طبیعی  انتخاب  راه  از  ارث  عامل  نقش  ایفای  از چگونگی  واالس  و  داروین 
اطالعی نداشتند. داروین و مندل با هم در یک عصر می زیستند اما مندل مطالعه 
در مورد نخود سبز را از سال 1856 شروع کرد، این مطالعه تا اوایل قرن بیستم 
در انگلستان معروف نبود.۱ بنابراین واالس و داروین از بنیادهای ارثی فرگشت 
که امروزه در نظریه های نوداروینی ها امری بدیهی است، چندان مطلع نبودند. 

عالوه بر رشد و پیشرفت علم ژنتیک عامل دیگری که به فهم مکانیسم های 
زمینه ای فرگشت یاری رساند، کتاب حیات چیست؟ اروین شرودینگر فیزیکدان 
صفحه ای   100 کتاب  این  در  شرودینگر  شد.  منتشر   1944 سال  در  که  بود 
گفت که به نظر او جنبه اصلی تکامل عبارت است از وراثت با واسطه مواد 
با  او  می یابد.  انتقال  کریستال  شبه  مواد  در  نهفته  ُکدهای  راه  از  که  شیمیایی 
در  که  را  مولکولی  بیولوژی  و   DNA ساختار  کشف  واقع  در  نکته  این  ذکر 
اوایل دهه 60 امکان پذیر شد، پیش بینی کرد. شرودینگر می گفت اساس انتخاب 
طبیعی بروز تغییرهای ارثی »جهشی« یا موتاسیون در مولکول هاست که جاده 
را برای انتخاب طبیعی صاف می کند. فیزیکدان آلمانی ماکس دلبروک مفهوم 
دقیق تری از ژن ها و توانایی آن ها برای موتاسیون ارائه داد و نقش مهمی در 
راه اندازی انقالب در عرصه ژنتیک مولکولی ایفا کرد.2 دلبروک در تابستان سال 
1945 درباره باکتریوفاژها یا ویروس هایی که به باکتری ها حمله می کنند در کلد 
اسپرینگ هاربر النگ آیلند دوره ای آموزشی برگزار کرد که بسیاری از پیشگامان 

بیولوژی مولکولی مانند سالوادور لوریا و آلفرد هرشی در آن شرکت کردند.۳ 
انتخاب طبیعی  به  مربوط  به همه سوآل های  نمی تواند  مولکولی  بیولوژی 
پیشبرنده فرگشت جواب دهد. مثال توجیه نوع دوستی، پدیده ای که  یا عامل 

۱. برعکس داروین که از کار مندل اطالعی نداشت، مندل ترجمه آلمانی خاستگاه گونه ها را در 
سال 1863 خوانده بود. 

2. او یک تقلیل گرای قاطع بود و ایده عدم قطعیت کوانتومی را قبول نداشت و معتقد بود که ما 
از حیث آماری ماشین هایی جبری هستیم. 

۳. دلبروک، هرشی و لوریا در سال 1969 جایزه فیزیولوژی طب را برای مطالعه در زمینه ژنتیک 
مولکولی گرفتند. 
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در حشرات مثال های خوبی از آن می توان یافت با مطالعه ژنتیک امکان پذیر 
نیست. هر کسی که مختصری با زندگی مورچه ها، زنبورهای عسل و زنبورهای 
معمولی و موریانه ها آشنا باشد، این پدیده را می شناسد. بسیاری از این گونه های 
حشرات در کلونی هایی با یک ملکه و جمعی از کارگران عقیم که شایستگی 
آن ها برای باروری به قول داروین صفر است به سر می برند. لذا بیشتر اعضای 
این انواع حشرات که در زمره شایع ترین گونه های روی زمین هستند حداقل 
با تعاریف مرسوم به طور انفرادی دارای صالحیت تولید مثل نیستند. داروین 
که عالقه اش به زیست شناسی با مطالعه سوسک ها آغاز شد از این موضوع به 
خوبی آگاه بود و آن را یکی از دشواری های خاص نظریه خود می دانست. این 
معما با نظریه انتخاب خویشاوندی ویلیام هامیلتون در سال 1964 حل شد. این 
نظریه می گوید از دست رفتن یک فرصت تولید مثلی در عین حال اگر ژن های 
نوع دوستی به دنبال رفتار ایثارگرانه توسط خویشاوندان انتقال یابند، می تواند 

برای گونه سازگارانه باشد. 
یکی از بحث های همیشگی درباره مکانیسم تکامل داروینی مربوط به »هدف« 
انتخاب طبیعی است. ریچارد داکینز - که در کنار جان هالدن، پیتر مداوار و 
استفن. جی. گولد یکی از بهترین نویسندگان مردم پسند قلمرو بیولوژی مدرن 
است می گوید هدف خودِ »ژن« است. این ایده می گوید جانداران یا ارگانیسم ها 
حامل ژن های خاصی هستند که او آن ها را ژن های خودخواه می نامد. از این 
دیدگاه فنوتیپ ها از جمله »ابزارهایی« که بسیاری از جانداران به وجود می آورند 
)مانند پیله پروانه یا تور عنکبوت یا چوبی که میمون ها برای شکار موریانه از 
ژن  یک  تقویت  برای  راه هایی  همه  انسانی(  ابزارهای  یا  می کنند  استفاده  آن 
خاص هستند. با وجود سادگی این ایده هنوز بسیاری از زیست شناسان پیرو 
ایده داروین هستند که می گفت انتخاب طبیعی می تواند با واسطه هر فنوتیپی به 
وجود آید. بد نیست کتاب »تبیین های ژنتیک: معنا دار و بی معنا(« را مطالعه کنید 
تا بدانید که بسیاری از مسائل ژنتیک مورد مناقشه هستند و جای بحث دارند. 
مثال یکی از مسائل مهم ژنتیک کنونی آن است که کسی نمی داند تعریف دقیق 
ژن چیست. چیزی که ژنوتیپ و فنوتیپ را به هم مربوط می کند ناشناخته است 
و همیشه نمی توانیم بیماری های انسان را به ژن خاصی نسبت دهیم. با همه 
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این ها فرگشت و مکانیسم های آن شاید بتوانند روشن کنند که چرا سرانجام 
تعدادی از جانداران صاحب سیستم عصبی شدند. 

پایان شناسی1

شاید جالب ترین سوآلی که تاکنون در این زمینه مطرح شده این باشد که آیا 
دارد؟  یا حتی جهت مشخصی  »هدف«  طبیعی  انتخاب  راه  از  تکامل حیات 
پاسخ استفن. جی. گولد )یکی از زیست شناسانی که در این باره مطالعه کرد( 
به این سوآل منفی بود. می دانیم که مسیر تکامل در چند میلیارد سال گذشته 
معنا،  این  به  حداقل  بنابراین  است.  جانداران  پیچیدگی  افزایش  نشان دهنده 
تکامل جانداران دارای »جهت« است. اما احتماال گرایش به پیچیدگی ناشی از 
حضور جانداران در جاهای متنوع تر و لزوم تخصصی تر شدن بود.2 گولد با 
وجود این هدف روشن همچنان معتقد بود که افزایش پیچیدگی در مورد هر 
فنوتیپ خاص روندی کور است، بگذریم از افزایش پیچیدگی جاندارانی که 
ُکنام یا نیش های گوناگونی را اشغال می کنند. به نظر او اگر بساط زندگی را 
جمع می کردند و همه چیز از نو شروع می شد احتماال گونه های متفاوتی روی 

زمین به وجود می آمدند. 
این ایده بر استداللی استوار است که گولد و همکارش نیلز الدریج در دهه 
1970 عنوان کردند. آن ها پیشنهاد دادند که فرگشت چنانکه داروین می گفت 
از تغییرهای کوچک نیست، بلکه مشخصه آن دوره های طوالنی  مجموعه ای 
ایستایی و ثبات همراه با تغییرهای ناگهانی است. آن ها برای تأیید نظریه خود 
به شواهد تجربی فسیل بی مهرگان متوسل شدند. ایده فرگشت از راه »تعادل 
نقطه ای« )punctuated equilibrium( اگرچه در اصل نوعی اصالح و بازسازی 
در  فرگشتی  تغییرهای  اینکه سرعت  مورد  در  )مثال  است  داروینی  نو  نظریه 
دوره های مختلف یکی نیستند و اینکه بسیاری از شواهد فسیلی تکامل هنوز 

teleology .۱: فرجام شناسی، اعتقاد به تقدیر هم گفته می شود. 
2. اینک در تمام نقاط غیرآبی سیاره زمین این نکته صدق می کند. 
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یافت نشده اند( بحث های مفصل و گاهی تندی را برانگیخته است.۱ 
احتمال دارد با کشف حیات در دیگر سیاره های منظومه شمسی یا اقمار 
آن ها و حتی یافتن حیات در ورای منظومه شمسی شواهد بیشتری برای روشن 

کردن این مباحث به دست آوریم. 

نتیجه

در این فصل به طور خالصه شرحی از تاریخ حیات را مرور کردیم. این فصل 
مقدمه است برای پرسیدن سوآلی اساسی: وجود مغز یا به طور دقیق تر سیستم 

عصبی در تاریخ حیات چه جایگاهی دارد؟ 

۱. یکی از یافته های اخیر که ایده تعادل نقطه ای را تضعیف می کند آن است که ئی کوالی با 
زندگی در یک محیط طی 60000 سال فقط مختصری پیشرفت می کند. بنابراین چیزی که ایستایی 

یا ثبات طوالنی به نظر می رسد شاید فقط کندی تغییر پیوسته باشد. 



2
ارگانیسم های بدون سیستم عصبی 

مقدمه 

طبق برآورد کنونی قلمرو حیات روی زمین مشتمل بر حداقل 8/7 میلیون گونه 
یوکاریوت )تک یاختگان، قارچ ها، گیاهان و حیوانات( و بسیاری از گونه های 
پروکاریوت )یوباکتریا و آراکی باکتریا( است. این اعداد کلی و پیوسته در حال 
تغییر هستند. وجود ابهام در این اعداد قابل درک است، چون هر روز گونه های 
جدیدی کشف و تعدادی از گونه های موجود نابود می شوند و همواره چنین 
بوده است. عالوه بر این »گونه« معنای روشن و سرراستی ندارد. تعریف کتابی 
گونه زیستی عبارت است از »جمعیت منفردی از ارگانیسم های دارای قابلیت 
تکثیر.« این تعریف شاید برای فرق گذاشتن سگ ها و گربه ها از هم خوب باشد، 
اما برای فرق گذاشتن باکتری ها و سایر ارگانیسم هایی که از راه تقسیم سلولی 
تکثیر می یابند یا ارگانیسم هایی که مواد ژنتیکی را مبادله می کنند کافی نباشد.۱ از 
طرفی این تعریف در مورد گیاهان و جانوران هیبرید نیز نارساست. به هر حال بر 
کنار از تعداد، بیشتر گونه های موجود در گذشته و حال فاقد سیستم عصبی بودند 
و هستند. بنابراین قبل از اینکه بپرسیم سیستم عصبی چه کارکرد یا کارکردهایی 
در زیست شناسی جانوری دارد باید بپرسیم ارگانیسم های بدون سیستم عصبی 

چگونه می توانند کارهای خود را به راحتی انجام دهند و زندگی کنند. 

باکتری ها 

چنانکه گفتیم دو فرمانروی باکتری ها )یوباکتریا و آراکی باکتریا( اشکال عمده و 
موفقی از حیات به شمار می آیند. اینها نخستین اشکال حیات بودند که بر زمین 

۱. تعریف گونه در میان باکتری ها بسیار پیچیده است. چون بسیاری از باکتری ها مواد ژنتیک را 
طی فرایند کنژوگاسیون )هم یوغی( انتقال می دهند. 
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ارگانیسم ها برای تحقق رویدادهای زیستی  باکتری ها مثل همه  پدیدار شدند. 
انرژی  نظر،  به گونه مورد  بسته  دارند.  نیاز  انرژی  به  باروری  بقاء و  از جمله 
می تواند نور، گرما یا انرژی حاصل از واکنش های شیمیایی باشد. باکتری ها با 
کاربرد بهینه قوانین متابولیسم گیاهی و جانوری بیشتر ُکنام های اکولوژیک زمین 
را اشغال کرده اند، حتی ُکنام های بسیار پرخطر. مثال باکتری های کیمولیتوتروف 
در حفره های عمقی اقیانوس ها که فاقد نور بوده و دما و فشار زیاد و شرایط 
مناسب برای فعالیت های شیمیایی را دارند به سر می برند. این باکتری ها انرژی را 
با اکسیداسیون کانی های غیر آلی و سایر ترکیبات دهنده الکترون تأمین می کنند.۱ 
برخی از باکتری ها کیلومترها زیر زمین زندگی می کنند و انرژی مورد نیاز خود 
نیز وجود  باکتری ها  از  را از گرمای رادیواکتیو به دست می آورند. گونه هایی 
دارند که در شرایط اسیدی، قلیایی و شوری افراطی زندگی می کنند، شرایطی 

که تقریبا مانع وجود هر گونه حیات می شوند. 
کسب  به  نیاز  ارگانیسم ها  همه  مثل  دارند  که  بسیاری  تنوع  با  باکتری ها 
کمک  با  کار  این  که  دارند  محیط  در  موجود  انرژی  منابع  درباره  اطالعات 
حسگرها یا برخی از روش های پاسخ به اطالعات محیطی یا رفتارهای دیگر 
انجام می شود.2 چگونه باکتری ها بدون داشتن سیستم عصبی یا سازوکارهای 

پیچیده فرامولکولی این کارهای دشوار را انجام می دهند؟ 
باکتری ها را با توجه به نقش آن ها در ایجاد بیماری های انسانی و حیوانی 
بسیار مطالعه کرده اند، از جمله نوعی باکتری که در روده انسان زندگی می کند 
شکل  میله ای  سلول  این  رفتار  آشکارترین   )1.2 )شکل  کوالی.۳  ئی.  نام  به 

حرکت آن است که توسط تاژکی که در یک انتهای آن قرار دارد به وجود 

۱. برخی از جانوران بزرگ مانند کرم ها و دیگر گونه های عجیب که در مجاورت چاه های گرمابی 
کف اقیانوس ها زندگی می کنند نیز کیمولیتوتروف هستند. 

2. رفتار واژه فریبنده ای است. گاهی آن را مترادف پاسخ های حرکتی می دانند، اما رفتار می تواند 
به هر نوع پاسخ در برابر محرک اطالق شود. این پاسخ ها حتی در مورد ارگانیسم های ساده ای 
مانند باکتری ها دارای تنوع بسیارند. در انسان ها و بسیاری از دیگر جانوران پاسخ به محرک ها 

عبارتند از ادراک، توجه، هیجان، حافظه، تفکر، هومئوستاز و غیره. 
رده  و  آنتروباکتریاسه  راسته  و  آنتروباکتریا  خانواده  از  اشریشیا  گونه  به  متعلق  کوالی  ئی.   .۳
گاماپروتئوباکتریا و شاخه پرتئوباکتریا در فرمانروی باکتری هاست. خوشمان بیاید یا نه این روش 

معرفی یک ارگانیسم یا گروهی از ارگانیسم ها در علم رده بندی یا آرایه شناسی است. 
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مژک

کپسول
دیواره سلولی
غشاِء سیتوپالسمی

ریبوزوم

نوکلئوئید

سیتوپالسم

تاژک

1.2 باکتری های عالوه بر دارا بودن اندامک های درون سلولی مانند ریبوزوم که مسئول ساخت 
پروتئین در همه سلول ها هستند کرموزوم منفردی نیز دارند که حالتی حلقوی و درهم پیچیده به 
نام نوکلئوئید دارد )باکتری ها مثل همه پروکاریوت ها فاقد هسته اند، هسته مشخصه ارگانیسم های 
یوکاریوت است(. گیرنده های مولکولی غشاء سیتوپالسمی محرکی به وجود می اورند که تاژک در 
پاسخ به آن به حرکت در می آید و با چرخیدن خود نیروی حرکتی باکتری را تأمین می کند. زوائد 
دیگر نیز در سطح باکتری موسوم به مژک وجود دارند که در مکانیسم هم یوغی یا کنژوگاسیون 
)فرایندی که طی آن باکتری ها به هم متصل می شوند و تعدادی از ژن ها را در بسته هایی به نام 
پالسمید بین خود جابجا می کنند( به کار گرفته می شوند. بر خالف کنژوگاسیون در فرایند تقسیم 

سلولی کل ژنوم باکتری همانند سازی می کند. 

می آید. این تاژک در پاسخ به گرادیان های موضعی شیمیایی مانند آمینواسید، 
قند، اکسیژن و دی اکسید کربن در جهت عقربه ساعت به گردش در می آید و 
موجب حرکت باکتری می شود.۱ هر دور از این حرکت که شبیه حرکات یک 
شناگر است حدود یک ثانیه طول می کشد و در حد فاصل آن ها تاژک در خالف 
جهت عقربه های ساعت به حرکت در می آید و رشته گره خورده باز می شود، 
در چنین لحظاتی باکتری کم و بیش بی هدف و سرگردان باقی می ماند. برایند 

۱. ئی. کوالی یک بیهوازی اختیاری است. یعنی می تواند بسته به شرایط محیطی از متابولیسم 
اکسیداتیو و متابولیسم بیهوازی )مثال تخمیر( استفاده کند. 
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از  ماده غذایی  به طرف یک  کلی حرکت در یک مسیر خاص، مثال حرکت 
مجموع این »ایست و حرکت«ها به دست می آید. 

از  دوری  و  سودمند  گرادیان های  طرف  به  حرکت  برای  باکتری ها 
یا  غذا  مولکول های  غلظت  که  به حسگرهای سطحی  بار  زیان  گرادیان های 
مواد بالقوه زیان بار مانند آنتی بیوتیک ها، یون های هیدروژن )خاصیت اسیدی(، 
وابسته  می کنند،  درک  را  غیره  و  قلیایی(  )خاصیت  هیدروکسیل  یون های  و 
هستند. باکتری ها بسته به گونه ای که به آن تعلق دارند می توانند نسبت به نور، 
گرما، نیروهای مکانیکی و حمله باکتریوفاژها پاسخ دهند. در میان حسگرها 
بیش از همه با حسگرهای شیمیایی آشنا هستیم که از جنس پروتئین هستند 
و از غشاء سلولی باکتری به طرف محیط امتداد دارند. تعیین چگونگی ارتباط 
بین ورودی حسی و خروجی مؤثر مانند چرخش تاژک ها، بخشی از مطالعه 
میکروب هاست که با کمک آن گروهی از راه های انتقال پیام داخل سلول را )که 
مشابه و نه چندان پیچیده تر از سایر راه های ارسال پیام در مورد سایر سلول ها 
برای  ولتاژ  تغییرات  از  حتی  باکتری ها  از  برخی  کرده اند.  شناسایی  هستند( 

امکان پذیر ساختن همکاری بین گروه های مختلف باکتری استفاده می کنند.۱ 
که  است  کاری  شبیه  و  ظریف  و  دقیق  آوری  حیرت  نحو  به  کار  این 
سلول های یوکاریوت پیچیده تر نیز انجام می دهند. حتی در این سطح »بدوی« 
ورودی های محیط اطراف از راه ایجاد ارتباط بین علت و معلول های فیزیکی 
و شیمیایی منجر به بروز خروجی ها یا رفتارهای مفید می شوند. این ارتباط ها 
با گذشت زمان می توانند از راه انتخاب طبیعی تغییر یابند، امری که در عمل 
کوتاه  بسیار  تکثیر  زمان  باکتری ها،  تکثیر  سرعت  به  توجه  با  می افتد.  اتفاق 
است. در شرایط مناسب یک گروه باکتری می تواند ظرف 30 دقیقه یا کمتر 
دو برابر شود. این امر روند تکامل را سریع می کند و مثال به ظهور سوش های 

مقاوم به آنتی بیوتیک می انجامد که از معضالت طب امروز است. 
باکتری همچنین می تواند از راه تجربه مطالبی بیاموزد و اطالعات مربوط را 
ذخیره کند و نوعی حافظه بسازد که روش شناخته شده جانوران دارای سیستم 

گروه های  بین  را  الکتریکی  ارتباط  امکان  یونی  کانال های  نیچر.  مجله  همکاران.  و  پریندل   .۱
مختلف باکتری فراهم می کنند. 


