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«زیست محوری»نظریات در مورد 
پرا"،  کو ک  یسنده ) ترین وشپرفر"دیپا تایم  ی مجلهاز طرف  شده اعالمنو

 نمادهای قرن(: سرآمد عنوان به
که با  العاده خارق"یک ذهن  اذهان در دنیای علم مالقات  ترین درخشان... 

گاهی را اصیل و مهیج یافتم.  کرده است. من دیدگاه دکتر النزا به ماهیت آ
یست محوری او، با اغلب  ی نظریه که باستان های سنتز ی سازگار است 

یند می یافت  گو گاهی در و یک جهان فیزیکی  دهد می، نظم کند میآ
که واقعیات ذهنی و عینی در آن به  ی زمینه. این شود می وجود ماست 

 .رسند " میظهور  ی منصه
یسنده "نوک   کوچ، نو  :ملخ " های بالمایکل 

یسندگان در عوض اینکه حی کتابی شجاعانه و جدید است. نو ات را " این 
موجودیت  ی قلهبر  آن رایک محصول جانبی تصادفی قرار بدهند،  عنوان به

ک و آزاردهنده  ی همهجهانی و  اهداف، قرار دادند. این خوانِشی دهشتنا
یست محوری، نخست تندروانه و ضد منطقی  اگرچهاست.  پیشنهادات ز

یر را  ای ذره، رسند می  سوی به سیریو ما را در م کند می تر واضحاندیشه، تصاو
 .دهد " میقرار  تر فهم قابلیک ذهنیت بهتر و 

کتاب غرب میانه: ی مجله  بازنگری 
کتاب هم جذاب و هم ارزشمند است... از  "... تالش برای خواندن این 
که درکی عمیق از  یده، واضح است  لش برگز که النزا برای ارائه استدال روشی 

رهنظم مستتر دارد... . سبک او  و احساس اعجاب او ...  ...است ای محاو
 .هست "که دلپذیر است، ُمسری هم  قدر همان
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 .اش ینودسالگبه مناسبت  اودونل "تقدیم به "باربارا 

 
 قدردانی

که از ناشر "ِگِلن  یسندگان مایل هستند  کنند. از "نانا  " ِفتینو  تیسبیناتشکر 
ِگن "، "رابرت "  ی تهیهزشمندشان در به دلیل همکاری ار پاپاالردو "و "جو  فا

و "بن  اش روشنگریبرای  " تینامک  اآلن. همچنین از "کنیم میکتاب تشکر 
کمکش در قسمت ضمایم، ممنون هستیم و البته،  " سنیمات  ی تهیهبرای 

کمک  کتاب بدون   ممکن نبود. زوکرمن ""آل  مان نمایندهاین 
 

کتاب،  های قسمت گانه در این مط طور بهمختلف موضوعات  بوعات جدا
 منتشر شده بودند:

“New Scientist”, “American scholar”, “Humanist”, “Perspectives in 
Biology and medicine”, “Yankee magazine”, “Capper,s, Grit, the 
world”, “Pacific Discovery”, “Cimarron Review”, “Ohio Review”, 
“Antigonish Review”, “Texas Review”, “High plains literary 

Review”. 
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ین هدایت»این ترجمه، پیشکشی است به   «پرو
 معلم–مادر  ی هیگان

 
 پیشگفتار مترجم

یی با جهانی خارجی طرف  است روش ما در علم همواره این بوده گو که 
را تحلیل  عملکردش مادین،با ساخت توصیفات ن که باید. جهانی هستیم

کارگشا بود.قرن  تا روش، ینا کنیم.  یاتینظر برای شناخت جهان، ما نوزدهم 
کنند و حرکت ماده رفتار نور، که بتوانند دادیم یمرا ترتیب   .را توجیه 

کردیم. ِاِتر "حتی " و ،خأل ،یرون مفاهیمی را مانند انرژی، با شروع  یول را ابداع 
 یشآزما در ماهیت حرکت، و "پوانکاره " لورنتس "" کنکاش قرن بیستم،

 تعمق به دنبال آن، و سرعت نور، یریگ اندازهدر  " یمرل-مایکلسون"
را  اتر "از " شده اشباعدر ماهیت فضا و زمان، بنیان فرضیه فضای  " ینشتینا"

 .گر مشاهدهعوض پای متغیر دیگری در نسبیت به میان آمد:  در .بر باد داد
ک گر مشاهدهاین  مود رفتارهای ه نو موقعیت او در چارچوب فضا و زمان بود 

 .کرد میجهان را تعیین 
یر کوانتوم، پالنک "سازی "در همین اثنا، تصو آن، توسعه مکانیک  در پی و از 

نقشی اساسی برای  بازهم، " ینگرشرودو " " یزنبرگها، "بور "کوانتومی توسط "
کرد. گر مشاهده یف  کوانتومی را به  گر مشاهده ینا تعر که فرایند آزمایش  بود 

به عمل مشاهده توسط  منوط بازنمودهای جهان، همه .رسانید یمانجام 
 بود. گر مشاهده

کنون آن زماناز  فیزیکدانان، در پی ارائه توصیفی  یژهو بههمه دانشمندان و  تا
که یول .اند بوده گر مشاهدهبنیادین از  کشیدن مشاهده ازآنجا به  و به یوغ 

گاهآن " دنبال یاضیاتی آن، یساز خالصه و ،" یآ ر از دسترس  نوزه ر هم دو
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؛ اند کردهبه ساخت تفسیرهای مفهومی بسنده  دانشمندان ؛رسد می به نظر
گی، مانند کپنها  موازی و ... یها جهان سازی، ناهمدوس تفسیر 

کوانتومی را پیشنهاد دهند  کردند تا تفسیرهایی از ذهن  در ادامه، برخی سعی 
یکی را  از این  یبعض تی دهند.کوانتومی خارج، آش با جهانکه ذهن بیولوژ

کارساز بوده و بخشی از تناقضات  توانند یم ظاهر، در ،نظریات تا حدودی 
مجموعه ترجمه که ُار "-مانند نظریه "ُارک) کوانتومی را رفع نمایند.-نسبیتی

منتشر "  یکوانتومبا ذهن  رودررودر سلسله مقاالت " جانب ینا توسط آن،
 شد.(

گوشزد -فیلسوف پدیدارگرای معاصر -" یکوررکه " طور همان، یهررو بهولی 
گاهیکند می یل مفهوم  : توصیف فیزیکی از مقوله سراسر انتزاعی آ و تحو

یکی، همواره امری است پیچیده معرض  و در ذهن به مغز بیولوژ
 فلسفی و زبانی خواهد بود. یها سوءبرداشت

که خود مسئله   " یومهکه " طور آن آشکار است؛ شدت بهاین در حالی است 
که  یگرا تجربهفیلسوف – گفت: جهان چیزی نیست جز آنچه  قرن هجدهم_ 

 .آید میبه تجربه 
توصیف اساسی علمی از  نبودن ،حال درعینو  همین سرراستی موضوع

گاهی، راه عقیدتی باز  های سوءاستفادهو  یعلم شبهرا برای مقوالت  آ
کافی است سر خود ر به گذاشت. زه  که امرو ا بچرخانید تا با همین دلیل است 

که ادعای عل -عرفان زده عموما و – یدست دم ای نظریه ید  برو شو ن بود میرو
 دارد!

گرفتم، کتاب را هدیه  یسنده متخصص علوم  یلدل به وقتی این  اینکه نو
 که تر پیش یول بدبین بودم.تمامیت مطلب  به پزشکی است نه فیزیک،

ساده  حال درعینو  دهنده تکان شدت بهکه اساس ایده آن  یافتمدر رفتم،
 تعبیری ارائه توصیف جهان عینی خارجی و بعد، یجا بهاست: اینکه 



33

یم و بعد خصوصیات جهان از ذهنفیزیکی  گاهی را مفروض بدار ؛ نخست آ
یف نماییم.  را بازتعر

که " پر " بر طبق اصول فلسفه علم مدرن  یه علمی باید  یک ارائه داد،پو نظر
 باشد:دارای پنج خصوصیت بنیادی 

 -5 یریپذ ابطال-4 پذیری بینی یشپ-3 پذیری یینتب -2 همسازی-1
 سادگی

یست محوری این خصوصیات را دارد، و البته مانند هر نظریه علمی  نظریه ز
که در ادامه خواهیم  طور همان(. البته پذیری ابطالدیگری منتقدانی هم دارد)

ارائه داده شده  تحقیق بیشتر راستی آزمایی و را برای هایی حوزهدید، 
کرد تا شوق آشنایی با نظریات  ها ینهماست. کتاب ترغیب  مرا به ترجمه 

 خود شریک شوم. زبانان باهمعلمی را  واقعا 
که  کنم میدر پایان ، از برادر، و دوست عزیزم "شهریار شهابی" تشکر 

کتاب را فراهم نمود. همفکری با او همیشه  موجبات آشنایی من با این 
گشوده است.همچنین ازرا جدید  هایی افق همسر، همکار و  به روی من 

که م "سمیرا یوسفی" مممهربان و فهیم همدم محیط امن و آرامی را نونم 
کرد  کار بدون همیاری  نهایتا  شوق من بوده و هست.م و هموارهفراهم  این 

 .رسید نمیانجام  به علمی بیگ بنگ، سایت وب

 نودوچهاربهمن  حامد شهابی،
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 مؤلفپیشگفتار 
کل، به  عنوان بهفهم ما از جهان  فیزیک  «مفهوم»رسیده است.  بست بنیک 

کشف آن ه درک ب بوده است، ولی ما موردبحث 1331در دهه  کوانتوم از زمان 
یه ». ایم نشدههم  تر نزدیکآن  همین حوالی در  که وعده دادند «چیز همهنظر

یاضیات انتزاعی تئ هاست دهه، است یسمان، با ادعاهای اثبات در ر وری ر
گیر افتاده است.  نشده و غیرقابل اثبات، 

گمان   دانیم میکه  کردیم میولی اوضاع بدتر از این است. تا همین اواخر، ما 
که  جهان از چه چیزی ساخته شده است. درصد  39ولی حاال معلوم شده 

یک و  ی هجهان از ماد یک تشکیل شده است، و ما  یانرژتار  قعا واتار
زافزوننیاز  رغم علی، ایم پذیرفتهبیگ بنگ را  ما .اند یستچ دانیم مین به  رو

که با مشاهداتمان، مطابق شود. ) کردن آن به شکلی  که در  طور همانسر هم 
ر 1393 فیزیک  که یدرحال پذیرفته شد؛« تورم»رشد نمایی، به نام  ی هیک دو

که بیگ بنگ بنیادین ناشناخته است(. حتی معلوم ش طور بهآن  ده است 
ن دقت و اسرار جهان ندارد: چرا جهان به ای ترین بزرگجوابی برای یکی از 

 حیات، تنظیم شده است؟ حساسیت، برای پشتیبانی از
هر  به پس چشمانمان عقب رفته است. واقعا  جهان،  های بنیاندرک ما از 
ری جمعرا  ها دادهچه بیشتر  را تردستی ، بیشتر باید نظریاتمان کنیم می آو

یم، این حقیقتا   ها یافتهکنیم، یا   است. معنا بی، را نادیده بگیر
کتاب، دیدگاه جدیدی را پیشنهاد  کنونی ما از  : اینکهدهد میاین  نظریات 

کارآمدجهان فیزیکی،  گاهی را  نا  حساب بهاست، و تا وقتی حیات و آ
رند،  کتاب پیشنهاد  توانند نمینیاو برون  رغم علی دده میکارگشا باشند. این 

فیزیکی فاقد  فرایندهایسال  ها میلیونناچیز و دیر موقع حیات، بعد از ده 
گاهی و حیات  این  برای درک ما از جهان، بنیادین هستند. ما قطعا  حیات؛ آ

ین را  رنمای نو یست محوری»دو  .نامیم می« ز
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این منظر، حیات، محصول جانبی و اتفاقی قوانین فیزیک نیست در »
یخ ، قوانین طبیعت یاهمچنین  های توپ انگیز رقتجهان، مثل آن بازی  تار

که ما از زمان دبیرستان یاد   .ایم گرفتهبیلیارد نیست 
یستاز دیدگاه یک  که  هایی قفسالخره اما ب، شناس ستارهو یک  شناس ز

برای محدود ساختن خودش ساخته است را، خواهیم  -سهوا  -دانش غربی 
یسته قرن بیست و یکم، قرن ک شده بینی یشپگشود.  ی است، یک شناس ز

که تحت سیطر گذشته  یک بود. ی هتغییر موضع نسبت به قرن   فیز
که عصر حاضر را با وبه نظر  رو پشتقت آن است  کردن جهان و یگانه سازی  و
کنیم. نه با  های بنیان یسمانعلم؛ شروع  که ابعاد های ر نادیده خیالی  خیالی 

کار  که مملو است از  تر ساده مراتب به ای ایدهکه با بل .گیرند میرا به 
ر بهتجدید  های دیدگاه ما حتی به دیدن واقعیت از آن منظر  که طوری به، آو

 هستیم. رغبت بی
یست محور»شاید با دیدگاه پیشین،  به نظر حرکت تندروانه ای برسد و « یز

که اشاراتی در اطراف ما پدید ها دههولی  نیز هست. گونه این ار است 
یست محوری»، ممکن است برخی نتایج اند شده  های دیدگاهمتناظر  را« ز

کنند های فلسفهی یا برخی مذاهب شرق . این عصر جدید قلمداد 
که  چینی توطئه  ی هدربار« عصر جدیدی» یزچ هیچاست، ولی آسوده باشید 

کتاب وجود ندارد. نتایج یست محوری» این  ، بر اساس مسیر اصلی علمی «ز
کارهای برخی از  بسطیاست، و   اذهان علمی. ترین بزرگمنطقی است از 

یست محور» جدید تحقیق در فیزیک و  مسیرهای های پایه، «یز
کتاب، اصول چسباند میرا به هم  شناسی کیهان یس». این  را « یمحور تز

یزی طرح کرد. همه  ر که بر اساس علم مسلم  اصولی ها آنخواهد 
که از بازنگری نظریات اخیر ما درباره جهان  هایی آن، و همه اند شده ساخته

 .شوند میفیزیکی ناشی 



35

اولل ـــفص  
لود گلجهان   آ

تصور  توانیم می ازآنچهاست، بلکه  تر عجیب، کنیم میگمان  ازآنچه تنها نهجهان »
«است! تر عجیبکنیم هم 

 (1329ممکن ) های جهان، «لدانها آنج»

کلیت خود، جایی نیس که دجهان در  مدرسه توصیف شده  های کتابر ت 
که تقری با رنسانس شروع شد، یک  زمان باهماست. برای چندین سده، 

کیهان بر تفکر علمی مسلط بوده است. ی هالگوی ذهنی واحد دربار  ساختار 
گفته های بینشاین مدل،  رد؛ و  ای نا نسبت به ماهیت جهان را به ارمغان آو

بردهاینیز  کرده است. ه وجو ی هکه هم شماری بی کار زندگی ما را دگرگون 
یازمند جایگزینی با ولی این مدل، به پایان زندگی سودمند خود رسیده و ن

که  الگوی پیشرو باشد،  تر عمیقحقیقتی  ی کننده منعکسمتفاوتی است 
که ما   .ایم گرفتهکامل نادیده  طور به حال تابهحقیقتی 

گهانی نیامده است، مانند برخواین مدل شایع که  سنگی شهابرد ، نا
یست میلیون سال پیش تغییر داد. بلکه، این دگرگونی بنیادین،  95را در  کره ز

که  یجی، و مشابه صفحات زمین ساختی است،  بسیار ن آ های پایهتدر
گشت. پیدایش  بازنخواهند وقت هیچوقتی آمدند دیگر  ها اینعمیق است. 
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کمین اضطراب این مدل که هر فرد ای منطقی، در  ، ای کرده یلتحص است 
زه   .کند میمحسوس لمس  طور بهامرو

 ، و یا یک تناقض نیست.اعتبار یب ی هیک نظری ی هاین اضطراب بر پای
که تناقضی ناشی از و ید یمسواس ستودنی اخیر،  ی» گو وحدت بزرگ  ی هنظر

(Grand Uinfied Theory) »جهان را توضیح دهد. بلکه مشکل  تواند یم
که چیزی در نگرش  داند می یهرکس واقعا که  یا گونه بهاست،  تر عمیقبسی 

کیهان   است. وغریب یبعجما به 
فاقد  ای مجموعهکه جهان، تا همین اواخر،  دهد میمدل قدیمی پیشنهاد 

که به هم برخورد  . این ذرات از کنند میحیات متشکل از ذرات بوده است 
 راز آلوده است. انشکه منشأ کنند می، پیروی ای شده تعیینقوانین از پیش 

که  مثابه به جهان که  ای گونه بهساعتی است  کرده است  کوک  خودش را 
کوانتومی را مجاز  ی هاجاز  یمهن، و به روشی دارد میدرجاتی از تصادفی بودن 

سط فرایندی تو. حیات در ابتدا شود میکوک خارج پذیر، از  بینی یشپ
ی آمد. به وجودناشناخته  تغییر شکل  سوی بهنی، سپس تحت مکانیسم دارو
ینی هم بر اساس همان قوانین فیزیکی عمل پیش رفت . این مکانیسم دارو

کمتر شناخته شده است و کند می که  گاهی است  . حیات، حاوی آ
یستاست برای  ای مسئله صرفا ، یهررو به مشکلی  بازهمان. ولی شناس ز

گاهی  یستبرای  ای قضیه صرفا وجود دارد. آ لکه مشکلی ان نیست، بشناس ز
که چگونه  دهد میدر فیزیک مدرن، توضیح ن چیز هیچاست برای فیزیک. 

گاهی را پدید  ها مولکولگروهی از  رند میدر مغز ما، آ یبایی غروب، آو . ز
برای علم مدرن،  ها این -عاشق شدن، طعم یک غذای لذیذ ی همعجز

گ تواند میدر علم ن چیز هیچ. اسرارآمیزند که چگونه آ ماده  اهی ازتوضیح دهد 
گاهی را ن برآمده ز آ گاهی ،. درک ما از دهد میاست. این مدل، اجازه برو  ینا آ

که مدل  واقعا ، مان هستی ی هپدید ترین بنیادین هیچ است. جالب است 
 !شناسد نمیمشکل  عنوان بهکنونی ما از فیزیک حتی این را 
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گاهی دوباره در قلمرو  که آ کرد. متفاوتی از  کامال  تصادفی نبود  ز  یک برو فیز
ی دانیم می خوبی به رنکردنی طور بهکوانتوم، هرچند  ی هکه نظر کارکرد  باو

یاضی خوبی دارد، ولی مفهوم  ه در ک طور همان. سازد نمیرا  ای منطقیر
«رفتار»که ذرات  رسد می، به نظر فصول آتی در جزئیات خواهیم دید

گاه پاسخ  مثال  ، کنند می کهاز. دهند میبه یک ناظر آ این موضوع  آنجا
کوانتوم فکر  تواند مین کوانتوم  کنند میدرست باشد، فیزیکدانان  که تئوری 

 اند کردهرا مطرح  پرزحمتیظریات ن در عوض توضیح است. یا غیرقابل
کنند آن را توضیح دهند. دکیی های جهان نهایت بی)مانند تعداد  ( تا سعی 

گرفته شود:  تواند مین ین توضیح، بسیار از مدل فاصله دارد وتر ساده جدی 
یر اتمی  گاهی در برخی سطوح،  طور بهاینکه ذرات ز  اندرکنشواقعی با آ

که کنند می فیزیک، درگیر  های ابهام ترین بزرگ دوتا از. ولی جالب است 
گاهی هستند. ی آ کنار، این نظر یم  گاهی را بگذار گر قضیه آ  ی هولی حتی ا

انتظار  ازحد بیشا توضیح دهد، خیلی جهان ما ر های بنیانشایع، وقتی باید 
 .ماند میجا 

میلیارد سال پیش از هیچ،  9/13الحات جدید(، کیهان )بر اساس اص
گرفته است یداد  .سرچشمه  نامیده « بیگ بنگ»که به طنز  آسا غولدر یک رو

کجا آمد و فقط مدام با جزئیات وصله  دانیم مین واقعا شد. ما  بیگ بنگ از 
ری مثال . زنیم می یکش را هنوز  کنیم میتورمی را اضافه  ی هک دو که فیز

 ، ولی وجودش برای سازگاری با مشاهدات، نیاز است.فهمیم نمی
جهان را  ی هال دربارسؤ ترین بنیادی، ساله شش ی هیک بچ که وقتی

گر ” قبل از بیگ بنگ چه اتفاقی افتاد؟: “مثال ، پرسد می  ی اندازه بهمعلم ا
ز بیگ بنگ، قبل ا“شد، یک جواب حاضر و آماده دارد:با آموخته دانشکافی 

یرا زمان تنها ؛ زمان وجود نداشته است ک تواند میز نار ماده و انرژی پدید در 
بپرسی چه چیزی در  که وقتی؛ درست مشابه است معنا بیال آید، پس سؤ
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، و همه شود می، خفه نشیند می آموز دانش؛ ”شمال قطب شمال است
 .اند شدهدر دانش واقعی سهیم  که کنند میوانمود 

گسترش یابنده، نسبت به چه چیزی منبسط “کسی خواهد پرسید: جهان 
فضا داشته باشید  توانید نمیشما “دوباره، پروفسور حاضر است: ”؟شود می

که آن را تعریف  که جهان، کنند میبدون اشیائی  کنیم  ، پس ما باید تصور 
رد میفضای شخصی خود را با خود  . اگرچه این شود می تر بزرگشه و همی آو

که جهان را مانند وقتی  کنیم. کنیم مینگاه « از بیرون»اشتباه است  ، تصور 
 است؟ معنا بی سؤالوجود ندارد، پس در خارج آن  چیز هیچچون 

یید بیگ بنگ چه بوده است؟ آیا  توانید میخوب، آیا شما حداقل » بگو
یسند که وقتی، ها سالبرای « توضیحی برای آن وجود دارد؟ همکار من،  ی هنو

استاندارد به  های پاسخبه از بر خواندن  کرد می، شروع کرد میاحساس تنبلی 
گر آموز دانش کالج؛ ا کاری  صوت ضبطانش در  وجود داشت: بعد از ساعت 

و سپس  شوند میکه در فضای خالی، مادی  کنیم میما ذرات را مشاهده “
گر زمان نوسانات مکانی ها این؛ شوند میغیب  کوانتومی هستند. خوب، ا ک 

کند تا  رود میکافی بدهیم، انتظار  یادی را درگیر  که چنین نوساناتی، ذرات ز
کوانتو گر جهان حقیقتا یک نوسان  کامل ظاهر شود. ا ، بود مییک جهان 

!«داد میرا نشان  بینیم میکه ما  همین خواصی
نوسان  ، همین است، جهان یکنشیند می اش صندلیدانشجو روی 

 سطح. ترین پایینکوانتومی است! وضوح در 
که   ولی حتی پروفسور، در لحظات سکوت تنهایی خود، متحیر است 

از بیگ بنگ باشد. حتی در  لقب شنبه سهشبیه  تواند میخالصه چه چیزی 
رد، و اینکه  به دستچیزی را از هیچ  توان نمیکه  فهمد میمغز استخوانش  آو

که ان وجه هیچ بهبیگ بنگ  است. فقط در  چیز همه منشأبساطی نیست 
که  ای پارهبهترین حالت، توصیفی  یدادی واحد است در یک پیوستار  از رو
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کوتاه اینکه، یکی از  زمان بی احتماال    مشهورترینو  ترین شده شناختهاست. 
کیهان )بیگ بنگ منشأدر مورد « تفسیرها» ( در نخستین و ماهیت 

که، درست شکند میتهی در هم در دیواری  سرعت بهلحظات،  به نظر  زمانی 
. در طی این نمایش با شکوه، البته رسد میمرکزی خود  ی هدارد به نقط آید می

که متذکر  کمی  یی در موجودی  یامپراتور، این شوند میهستند افراد  گو
 .کند میخساست خود  ی هبودج

کرد ت شود میاین ماجرا فقط دلیلی است برای احترام به صالحیت و  صدیق 
که  گر متمایل باشند  که فیزیکدانان نظری افراد با استعدادی هستند، حتی ا

 یهرکس، اوقات یبعضروی خود بچکانند. ولی  قطره قطرهغذا را در رستوران، 
که:  کند میفکر  واقعا  کرده است  ، این کند میکار ن واقعا این »یا حداقل حس 
این مشغولیت، از  ی ههم «.کند میبنیادین توصیف ن طور بهرا  چیز هیچ

احاطه ندارد. چیزی در  نیست و بر حقیقت بخش یترضا، «ی»تا « الف»
گندیده است، و حتی از سولفید  ها آنهای پیچک پوش پشت دیوار

که انجمن مهاجمان رها  ژنی   است. بدبوتر اند کردههیدرو
کشتی  ی هکه در عرش هایی موشمانند  ، کنند میازدحام  فرونشستهیک 

. حاال معلوم شده مانند میشتر مشکالت در سطح این مدل متداول، باقی بی
، و هر بینیم میو محبوب ما، شامل همه آنچه بار یونی مشهور  ی هکه ماد

تا  سرعت به، شده شناخته های انرژی ی ههم ی عالوه بهآنچه شکل دارد، 
کاسته  4تنها  یک نزدیک  ی هماد که درحالی، اند شدهدرصد جهان   24تار

گهان  ی هدرصد است. تود کیهان نا یک» شود میاعظم  ، «انرژی تار
رو به  ،، انبساطهرروی بهراز آلوده است.  کامال اصطالحی برای معرفی آنچه 

کاهش. در تنها چند سال اساس طبیعت  رو پشتافزایش است، نه  شده  و
گر  یر  کس یچهاست، حتی ا  اداره توجهی نشان ندهد. یکولرآبز

در جریان بوده است؛ در مورد یک تناقض  ای مباحثهگذشته، ی ها دههدر 
که ما  . چرا قوانین فیزیک برای شناسیم میبنیادین در تشکیالت جهانی 
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گر بیگ بنگ به میزان  مثال  ؟ اند شده تنظیم دقت بهوجود حیات حیوانات،  ا
از هم بپاشد و این برای  سرعت بهبود، ممکن بود  تر قوییک در میلیون 

گر نیروی قوی بود مینامناسب و حیات  ها کهکشانگسترش   2 ای هسته. ا
کاهش  ژن وانیلی پاشید میاتم از هم  ی ه، هستیافت میدرصد  ، و هیدرو

گرانش بود میمترجم( تنها نوع اتم در جهان  -H.1ساده ) گر نیروی  . ا
کاهش  ی اندازه به یی  ل )شامل خورشید(، مشتع ها ستاره، یافت میتار مو

 .دشدن نمی
یست پارامتر فیزیکی در  ها این منظومه خورشیدی تنها سه نمونه از بیش از دو

که حقیقتا  کنیم تصادفی هستند؛  لوحانه سادهو جهان هستند  که فکر  است 
گر این  که فیزیک معاصر استاندارد  دقیقا حتی ا  طور بهآن چیزی باشد 

ی های ثابت - بنیادین جهان های ثابت. این کند میپیشنهاد  ای ناشایسته
یهکه با هیچ   باظرافتبه نظر همگی  - اند نشده بینی یشپ ای نظر

یاد، طوری اند شده انتخاب  ی هکه اجاز اند شده انتخاب، اغلب با دقت ز
گاهی را بدهند. ) گاهی، راز تناقض آلوده  بلهوجود حیات و آ و تا حاال آ

رش را برای بار سوم پیش رو رده  رنجش آو هیچ  قطعا ی است(. مدل قدیمآو
رده است. ولی توضیح  یست محوری»منطقی برای این نیاو که  طور همان« ز

 ی دارد.های پاسخخواهیم دید، 
که  یادی وجود دارند  توهم حرکت را توضیح  ،دقت بهمعادالت درخشان ز

کوچک را  ی هنحو ی هو مشاهدات دربار دهند می رفتار اشیاء در مقیاس 
ییم میمورد،  نای ق برچسب بریا برای الحا. )کنند میتکذیب  نسبیت  گو

کوانتومی ناسازگار است(.   منشأ ی هنظریات دربارانیشتین با مکانیک 
یداد  ترین جالبکیهان، وقتی به  ، با صدای رسند می -بیگ بنگ-رو

نیروها جهت  ی هبرای ترکیب هم ها تالش. شوند میمتوقف  خراشی دل
یسمان است از تر متداول- ای زمینهحصول به یک وحدت   -همه تئوری ر



23

که  8نیازمند احضار حداقل  تر هستند،  در  ای پایهکمترین  کدام هیچبعد باال
 .گیرند نمیقرار  موردتحقیقتجربه بشری ندارند، و نیز از هیچ راهی 

ز وقتی   ی هجالبی در تشخیص نحو طور به، برد میرا به ارث  ها اینعلم امرو
یی ساع ها بخشکارکرد  گو  توانیم میشده، و ما  یدهپاش ازهمت خوب است. 

یم و سرعت چرخش عقربه  های دندانهتعداد  دقت به هر چرخ و دنده را بشمار
کنیم. دقت بهرا   معین 

، و این چرخد میثانیه  23دقیقه و  39ساعت و  24که مریخ در  دانیم میما 
یر بزرگ است. گریزد میاستوار هستند. آنچه از ما  شدت بهاطالعات  ، تصو

دقیقی را با استفاده از  های یتکنولوژ. ما ایم کردهموقتی فراهم  های پاسخما 
گسترش خود از  . ما خودمان را ایم کردهخلق فیزیکی،  فرایندهایدانش رو به 

بردهایبه  کتشافات تازه، خیره  کار . فقط در یک زمینه شایسته ایم کردها
که بدبختانه بر همایم کردهعمل ن احاطه دارد:  تیردسزقضایای  ی ه، 

که ما آن را واقعیت  کل صورت به، جهان نامیم میطبیعت این چیزی   ،یک 
 چیست؟

ییم، کیهان  از استعاری از این توصیفات متداول ی هخالص هر صادقانه بگو
رفتنالق تمثل در با کل، یک عنوان به یژه، جایی  ؛ واست فرو این باتالق و

که  اب خشی در آن بگریزند. اجتنعقل سلیم باید از هر چر یها تمساحاست 
یق انداختن پاسخ  طور به ،بنیادین و عمیق  های پرسشبه چنین  یا به تعو

که در آن بسیار خوب است. هر انسان  سنتی در قلمرو مذهب بوده است 
در آخر بازی نهفته  ناپذیر شکستکه یک راز  دانسته میاندیشمندی همیشه 

 .است و هیچ راه اجتنابی از آن ممکن نیست
یم،   بنابراین، وقتی ما توضیح و فرایند و علت مقدمی بر علل قبلی ندار

ییم می کتاب قصد مباحثه دربار”. کار خدا است: “گو کنون، این   ی ها
رائی نداشته و هیچ سمتی را  ید نمیو  گیرد نمیاعتقادات ماو که آیا این  گو



22

که الت خط کتاب فقط خواهیم دید  ماس فکری درست است یا غلط. در این 
که  کرد  که  شده دادهنیاز داشتیم: اجازه  شدت بهبه یک خدا، چیزی را فراهم 

برسیم. اخیرا نیز مانند قرن قبل،  موردتوافقکنیم تا به برخی نتایج  وجو پرس
زی خداوند»و « خدا» طورمعمول بهمتون علمی  کار « پیرو  برند میرا وقتی به 

 یا برسند.قضا جواب بیعمیق و  واقعا  های قسمتکه به 
که  گذاشته شده است،  کناری  کمتر چنین فروتنی وجود دارد. خدا به  زه،  امرو

ولی هیچ موجود یا وسیله .برای یک فرایند علمی صرف مناسب است
که به پشتوانه او  ییم:  یتدرنهادیگری وجود ندارد  من هیچ “برخاسته و بگو

 از آن یشگ و پهاوکینبرخی دانشمندان )استیون . در مقابل، ”ندارم یسرنخ
گان که یک  (کارل سا همین اطراف است، و « چیز همهتئوری »اصرار دارند 

زی از همین  -را خواهیم داشت  چیز همه قطعا ، ما بعدازآن زهارو  .رو
کمبود تالش یا یفتادهناین موضوع اتفاق  ، و اتفاق هم نخواهد افتاد. دلیل آن 

که   ،دیدگاه ما به جهان  نتری بنیادینبوغ نیست، بلکه دلیلش این است 
زه ؛ است ناقص  ی هنظری پیشین، الی های ییگو تناقضبه دلیل بنابراین، امرو

رده  کهمانده است  ها ناشناختهجدیدی از  گهان به هوشیاری ما هجوم آو نا
 است.

که هرگاه مدل قدیمی در هم  حلی راهدر تفکر ما وجود دارد،  یحل راهولی 
پی پی، شکند می که از  بینیم می. ما پاسخی را شود میه به آن اشار در

یرچشمی ای گوشه است: ما  ای زمینه. این همان مشکل کند مینگاه  ز
کیهان را نادیده  ری از  کنار ایم گرفتهبخشی ضرو  ایم زده، آن را از جلوی راه 

کنیم. این بخش، همان  دانستیم ینمچون  گاهی»با آن چه   است.« آ
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 فصل دوم
 د؟از... چه بودر آغ

«یکی است، چیز همه»
کتاب "هراکلیتوس"   قبل از میالد( 481-581) "در مورد جهان"، 

گسترش گچ که شغلش   -فراتر است مرزهایعلمی به  های روشونه مردی 
کردن روند  همانندسازیتحقیقات سلولی بنیادین،  حیوانات، معکوس 

 ؟کند میاعتراف  اش حرفه های محدودیتبه  -پیری در سطح سلولی
یادتری چیزهای حال بااین که با د ز انش خود در مورد زندگی وجود دارد 

کمال میل به یاد  توانیم می رم میتوضیح دهیم. من با  که چگونه زندگی  آو
زمره این موضوع را آشکار  گذرگاهکند میرو گذشته من از  کوتاهی در   . زمان 

که خانه  ی هجزیر کردم. نامم میکوچکی   عبور 
ک کردم، چندین  ها چراغن بود، من ایستادم و استخر تیره و سا را خاموش 

گوش ی هپدید کردند. من فکر  ی هدرخشان غریب در  جاده توجهم را جلب 
که  که  nsibe illudclitocy -اند نورانی های قارچتعدادی از  ها آنکردم   ،

یر  های کالهک پوسیده بیرون زده بود. من  های برگدرخشانشان تازه از ز
که یک  قوه چراغرا با  ها آنکه یکی از  چمباتمه زدم کنم. معلوم شد  مشاهده 

 کرم نورانی است.
پایی یت در قسمت  -Lampyrs noctiluca -الرو نورانی سوسک ارو نوعی بدو

یی تازه از  وجود ، مانند برخی بندپایان،کوچکی از بدنه دهانی گو داشت. 
کامبیرین  یای  یده اس 511در  ت.میلیون سال پیش به بیرون خز
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که به دنیای هم وارد شده بودند و  این ما بودیم، سوسک و من. دو موجود زنده 
کرد و  طور بههنوز  بنیادین به یکدیگر مرتبط بودند. تاباندن نور سبز را قطع 

کردم. ام قوه چراغمن، به سهم خود   را خاموش 
که آمیز تعجببرای من  کوتاه  این بود  در دیگر دو موجود زنده  ازآنچهبرخورد 

کوچک بدوی فقط مجموعه  ی هدارند متفاوت بود. آیا این حشر باهمجهان 
ر مانند س -چرخان بود های مولکولو  ها پروتئین، ها اتمدیگری از  یارات به دو

کند؟ توانست میخورشید؟ آیا او   با روندی منطقی ادراک 
یک و شیمی  که قوانین فیز یستشامل  توانند میاین درست است  ی شناس ز

جزئیات  توانم میک من یک پزش عنوان بهزنده شوند، و  های سیستمایی بتدا
کسیداسیون،  دهی سازمانشیمیایی و  یم: ا سلولی حیوانات را از بر بگو

و الگوهای  لیپیدها، ها کربوهیدرات ی همتابولیسم بیوفیزیکی هم
کوچک درخشان نسبت به آمینواسید کرم  . ولی چیز بیشتری در مورد این 

یستکردهای مجموع عمل کلی از  شیمیایی ز صرف وجود داشت. یک درک 
کردن  تواند میزندگی ن آید.  به دست ها مولکولو  ها سلولبه تنها با نگاه 

که  تواند میبرعکس، وجود فیزیکی ن از زندگی حیوان و ساختارهایی 
یافت یی این  ،کنند میحسی و تجربی را هماهنگ  های در گو منفک باشد. 

کره  یکی خودش است، درست مخلوق، مرکز  که من  طور همانحقیقت فیز
گاهی  کره حقیقت در مرکز مرتبط نبودیم و  باهمخود بودم. ما از طریق پیوند آ

یخ  3/3با در یک لحظه خاص در زمینی  بودن زندهبا یا  میلیارد سال تار
یستی که  :آمیز وسوسهو  اسرارآمیزبط نبودیم؛ بلکه به روشی هم مرت به ز یی  الگو

کیهان است.مطاب  ق خود 
یس» یتمبر پستوجود  ی اندازه بهدرست   که به چشم یک - «الو

یخ  زده یخ ی لحظه یکبسیار بیشتر از  تواند میبیگانه  ی کننده مالقات از تار
که  ای عقبهتنبل،  این حشره -موسیقی پاپ به نظر آید  توانست میداشت 



25

گر ما فقط ذهن چاله سیاهحتی اعماق  کند؛ ا یت درستی برای فهم آن را روشن 
 داشتیم.

یکی،  کوچکی برای راه رفتن ولی ماند،  حرکت بیاگرچه حشره در تار پاهای 
یر بدن  که ز  های سلول. این پاها دارای اند شده مرتب اش چندقسمتیدارد 

د . شایفرستند میبدون مغزش  های سلولرا به  ها پیامکه  باشند میحسی 
ری جمعکه اطالعات را  از آن بود تر ابتداییاین مخلوق  کرده و مختصات  آو

مرا در فضا نشان دهد. شاید وجود من در دنیای او محدود شده بود به 
که  های سایه ، دانم نمی. من دارند میرا در هوا نگه  قوه چراغمو آلود و بزرگی 

گم شده  تی  ولی وقتی آنجا ایستاده بودم و رفتم، بدون شک، در غبار احتماال
که دنیا کوچبودم  کرده بود.ی  کرم نورانی را احاطه   ک 

ز از عهد یژ ی هعلم ما تا به امرو که آن را برای  ی هتشخیص خواص و حیات 
یست محوری به است یامدهبرن ،اند کردهواقعیت عینی مهم  . دیدگاه ز

گاهی خط ز آنکهجه ، هستند تر بزرگدرک جهان  ی همیندر آن حیات و آ
 .چرخد میفیزیکی، ا یک فرایند ذهنی ب ی هتباط تجربار وحوش حول

که من در تمام زندگی و با  فراوان در مسیر  های کمکاین معمای بزرگی است 
اذهان  ترین شده تحسینبرخی از  های شانه. ایستاده بر ام کردهخود، دنبال 

گذاشتن  عصر مدرن. همچنین به این نتیجه که  یسترسیدم  ی بر شناس ز
این تالشی  طمه خواهد زد.پیشینیانم ل علوم دیگر به میثاق ی هباالی هم

ی»است برای یافتن  که دیگر علوم از آن طفره TOE، )« چیز همه ی هنظر  )
 .اند رفته

که از خبر  نزدیک شدن به درک  ی هژنوم انسان، یا اید برداری نقشههیجانی 
کمال ، آید میاول بعد از بیگ بنگ  ی هثانی از تمایل فطری انسانی ما برای 

 .شود میناشی  خواهی مامیتتطلبی و 
 حساب بهیک عامل حیاتی را  اند نتوانستهولی بسیاری از این نظریات جامع، 
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یم  رند: ما دار که به کنیم میرا خلق  ها آنبیاو یکی است  . این موجود بیولوژ
؛ دهد می، و به چیزها نام سازد می، مشاهدات را دهد می سروشکل ها داستان

که عل نتری گستردهاز این حیث،  و که اشتباه نظری ما این است  م با چیزی 
گاهانه  -است  ترین غبارآلودهمشهورترین و نیز  نشده  رودررو -هوشیاری آ

ی رودرروکه  ای مقالهنگاشت: )« تجربه»در « امرسون»که  طور هماناست. 
یت یسم سهل و سادپوز گرفت(. ی هیو  عصر قرار 

یم تا  هم دلیلی و م،ا واسطه ببینیبلکه ب نهکه  مستقیما که  ایم گرفتهما یاد  ندار
کنیم، یا میزان  -که خودمان هستیم-کج و رنگی را  لنزهایاین  اصالح 

کنیم. شاید این لنزهای   ای خالقهقدرت « فاعل»خطایشان را محاسبه 
 وجود ندارد.« مفعول» اصال  و شاید ،دارند

جه مشابهی ، به نتیدانشگاه و شهر به نام او شده است که« جرج برکلی»
که ما چیزهایتنها “رسید:  . ممکن است ”، ادراکات ما هستندیابیم یدرمی 

یستدر نگاه اول،  ر از ذهن برای یک نظریشناس ز جدید  ی ه، منبعی دو
 جهان باشد. ی هدربار

یستکه  یدرزمانولی  که شناس ز ر دارند  را در « سلول جهانی»ان باو
کشف  های سلول کیهان شناسان ، و اند کردهبنیادی جنینی  برخی 

 ی هتا دو ده احتماال  جهان،  بخش وحدت ی هکه نظری کنند می بینی یشپ
کشف شوند، شاید  که باالخره یک  یرناپذ اجتنابآینده  یستباشد   شناس ز

کردن نظریات موجود در  «جهان زنده»با « جهان فیزیکی»به جستجوی یکی 
 .یدبرآ

دست یابند؟ در این مورد،  به این توانند میعلمی دیگری  های رشتهچه 
یست ی باید اولین و آخرین مطالعات علم باشد. این قفل طبیعت شناس ز

که برای  که با علوم طبیعی ساخته بشر، باز شده است. علومی  خود ماست 
 فهمیدن جهان استفاده شدند.

کمین است: ماجرای حفاظت ا ز علم در برابر نظریات مشکل عمیقی نیز در 
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گرانه  اند واردشدههم در مسیر اصلی تفکر  ها آنکه  یما خورده ستشکای  سودا
انیشتین، « زمان -فضا »قرن نوزدهم، « ترا. »اند زدهو حاال نقاب حقیقت 

یسمان» که در قلمروهای متفاوت  ی ههزار« تئوری ر جدید با ابعاد جدید 
یسمان تنها نه، و ترکند می جهان  های گوشهکه در « هایی حباب»بلکه  ها ر

دیده )که در ، ابعاد ناقطعا ن تفکرات هستند. از ای های نمونه، زنند میو سوس
. شوند میدیده  جا همه(، حاال در رسند میبرخی نظریات به صدتا 

گاز لیموناد، حلقه شده به باال  هم آنش بعضی  .آیند میمانند 
ز با  های مشغولی دل یات »امرو فیزیکی، توهین  ی هو اثبات نشد« چیز همهنظر

مقدسات خود علم است. انحرافی عجیب از هدف روش علمی است،  به
کنیم و سرسختانه پرس چیز همهباید از  کهکتاب مقدس علم مقرر داشته  ش 

 را پرستش نکنیم.« ذهن های بت»به قول بیکن، 
یفت در الپوتا ین، مانند پادشاهی سو بر  امری واهی شده است. 3فیزیک نو

یرین  کند میپرواز  محابا بیباالی زمین،  ای جزیره   است. اعتنا بیو به دنیای ز
کردن  های یناسازگار کند می وقتی علم سعی کم  یه را با اضافه و  یک نظر

کند، مانند  پولی؛ ما باید  ی هروی تخت های خانهابعاد به جهان حل  مونو
ما  های حسمهلتی بگیریم و تعصباتمان را بسنجیم. این ابعاد اضافه برای 

زمانی  وجود ندارند. اصال ، ای مشاهدهشواهد تجربی و  و در ناشناخته است
فیزیکی نداشته و امیدی به  ی هکه هیچ پشتوان آیند میکه عقایدی به میان 

ر تعجبنیست،  ها آنتصدیق تجربی  که این را هنوز  آو  اصال  توان میاست 
 از دانشگاه ایالتی« تران بیسواز»علم نامید؟ یک متخصص نسبیت، پروفسور 

یورک،  ید مینیو گر شما در حال مشاهده نباشید، موضوعی برای “: گو ا
 ”.ماند مینظریات ن شدن مطرح

که اجازه  همان دقیقا  موجود در سیستم،  های ترکولی شاید   نقاطی هستند 

3 . (Laputaجزیره ) توسط  3725ای است که در سال  ی پرندهJonuthen swift  گالیله»در کتاب توصیف شده « سفرهای 
 مترجم –است. 
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 به راز حیات، بتابد. تر مستقیمنوری  دهند می
یش انان بوده است، تالش فیزیکد چیز یکخودسری حال حاضر همیشه  ی هر

ز از مرزهای مشروع علم.  تیبرای تجاو هوس حل  چیز همهکه بیش از  سؤاال
گره خورده است. واقعا  کردن آنان را دارند،  گاهی  ولی  با قضایای حیات و آ

 است:« 3سیسیفوسی»این یک وظیفه 
کند. ها آنجواب درستی برای هیچ  تواند میفیزیک ن   تدارک 

سنتی، فیزیکدانانی را درگیر  صورت بهجهان  سؤاالتین تر ابتداییاگرچه 
که تالش  کنند  های نظریه کنند میکرده است  و البته  -وحدت بزرگ را خلق 

چنین نظریاتی هنوز در حالت  ولی-هستند  انگیز هیجانو  مسحورکننده
ییم نوعی بازگشت به راز مرکزی دانش اند مانده باقی نشینی عقب گر نگو . ا

که  ای گونه بههستند: اینکه قوانین جهان  را در جایگاه اول  گر مشاهدههستند 
و این « یست محوریز». این یکی از موضوعات بنیادین در اند دادهقرار 

و راه دیگری هم  کند میحیوانی، واقعیت را خلق  گر مشاهده کتاب است:
 نیست.

کوچکی به  کل دستگاه آموزشی ما در  بینی جهاناین نیشگون  نیست. 
اجتماعی ما،  ی شده پذیرفته« مسلمات»تار زبان ما، و ، ساخها رشته ی ههم

حول یک ذهنیت اساسی  که نقاط شروع یک مکالمه هستند؛ همگی
 هرکدامکه ما  کند میرا فرض « جهان خارج»یک  .این دیدگاهچرخند می

گانه به شکلی بسیار موقتی به داخل آن  فرض شده است  قبال . ایم رسیدهجدا
کوچک یا هیچ  یابیم درمیت از پیش موجود را که ما غالبا  این واقعی و نقشی 

 .کنیم مینقشی در ظهور آن بازی ن
گا ، پرسیدن این سؤال از م اول برای ساختن یک جایگزین موثقبنابراین 

گر حتی خالی از حیات بود،  دیدگاه استاندارد است: آیا جهان وجود داشت ا
یافت حسی از آن وجود نداشت؟ اگ گاهی یا در رچه واژگونی این و هیچ آ

کوه بود.  افسانه باستانی یونانی که در آن سیسیفوس محکوم 3.  مترجم -به غلتاندن سنگی به باالی 
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یشه شدت بهیت ذهن که عمیقا  ر  ی هاست، نیازمند ادام یدهدوان متداول، 
کتاب و شواهد قوی و جدید از منابع مختلف است، ولی خوب، ما  این 

کنیم. توانیم می  با منطق ساده شروع 
که متفکران بزرگ پیشین  کیدالبته  آن  ی ههم تنهایی بهکه منطق  اند کرده تأ

که یم. نیازی نیست به  چیزی است  برای دیدن جهان در نور تازه نیاز دار
 51ذرات  یها دهنده شتابکه از ی تجربی ها دادهمعادالت پیچیده یا 

که بدون  کند میکمی تفکر آشکار  قطعا . کنند میمیلیارد دالری استفاده 
یافت حسی، هیچ واقعیتی ن موجود باشد. در غیاب عمل دیدن،  تواند میدر

کردن، شمار آن، چه  بی های جنبهخالصه، هوشیاری در  -شنیدن  فکر 
یم میچیزی به دست  ر  ؟آو

که توانیم میما   ییم   عقیده داشته باشیم و از روی یقین بگو
گر همجاست همان آنجه مخلوقات زنده وجود نداشتند. ولی  ی ه، حتی ا

گمان، نیازمند یک جاندار متفکر است.  گمان است و یک  این نظر، تنها یک 
گر  شد میبدون یک جاندار چه  وجود داشت؟ ما با جزئیات  چیز همه واقعا ا

کنکاش این موضوع در فصل بعدی خواهیم پرداخت؛ برای  بسیار بیشتری به 
که چنین خط  توانیم می احتماال  حاال، ما  کنیم  یی پرستوافق  با طعم  وجو

گل نشستن در تیرگی  پاسخ دادن با  و ،فلسفه شروع شود. این بسیار بهتر از به 
 است. تنهایی بهعلم 

یم میمشروط  طور بهبنابراین ما در این زمان   و بدون روشنی بهکه آنچه ما  پذیر
یافت حسی"، باید با شناسیم می "وجود" عنوان بهابهام  شروع  "حیات و در
گاهی راستی بهشود.   تواند میهر نوع، چه معنایی  از ،، وجود در غیاب آ

 داشته باشد؟
که آشپزخان انکاری غیرقابلار معلوم این منطق از قر شما همیشه  ی هاست 

یات آن، با طرح آشنا، شکل و رنگشا ی هآنجا باشد، و هم ن مفروض محتو
، از در کنید میچه شما آنجا باشید یا نه. شب، شما چراغ را خاموش  باشند.
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ید میبیرون  که کنید میرا ترک  خواب اتاقو  رو ست، ا جا همان آن. البته 
 دیده، در تمام طول شب. درست است؟نا

ید: یخچال، بخاری، و هم چیزهای دیگر از ازدحام  ی هولی در نظر بگیر
یاند شدهماده/ انرژی تشکیل  ای کنندهنوسان  که ما دو  ی ه. نظر کوانتوم، 

کامل را به آن اختصاص خواهیم داد، به ما  ید میفصل  که حتی یکی از آن  گو
یر اتمی،  و  ذرات در یک مکان قطعی وجود ندارند. فراتر از آن، ا واقعذرات ز

، وجود دارند. در آشکارنشدهاز احتماالت  ای گستره صورت بهفقط  یاءاش
تا یک  به آشپزخانه گردید یبرموقتی شما  مثال یعنی  - گر مشاهدهحضور یک 

 جرعه آب بنوشید، 
: یک واقعیت یردگ یمو مکان واقعی به خود  شکند یفروم هرکدام« تابع موج»

یم.  فیزیکی. تا آن موقع، فقط ازدحامی از احتماالت را دار
گر خیلی   کنید، ا پال پرتصبر  کوانتوم را رسد میبه نظر  و ، پس دیوانگی 

که به نتیج کرده، و در مسیر علم معمولی بمانید،  مشابهی  ی هفراموش 
یرا ؛ رسد می شما  آشپزخانه صورت بهکه  هایی طرحو  ها رنگ، ها شکلز

که  تنها. شوند میکه هستند دیده  طور همان، شوند میشناخته  به این دلیل 
کرده و سپس از  های فوتون نور از چراغ باالی سر، به اشیاء مختلف برخورد 

مغز شما عصبی در شبکیه، با  های واسطهپیچیده از  ی هطریق یک مجموع
 .کند میتداخل 

گرفت: این علم  توان نمی کالس هفتم است. مشکل  ای پایهنادیده 
رنگ یا  گونه هیچکه در فصل بعد خواهیم دید، نور  طور هماناینجاست؛ 

 تان آشپزخانهکه  کنید میشما فکر  که وقتیخصوصیت بینایی ندارد، پس تا 
ید، واقعیت همان  طور آنبوده، « جا همان»در غیاب شما  که در خاطر دار

یک هوشیاری تداخل  است. چیزی ابدا همانند این نیست. وقتی با
کنید،  توانید می، آنچه کنید مین گر  تواند میتصور  حی و حاضر باشد. )ا
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کنید، این یکی از رسد میغیرممکن به نظر  ترین ترین و اثبات پذیر اولیه، صبر 
یست محوری است(.  های جنبه یست محوری به  جاست ینهم قطعا ز که ز

ه، جدید پذیرفته شده بود دیدگاهی بسیار متفاوت نسبت به آنچه در قرون
 رسیده است.

تصور  ذات به قائمخیلی از افراد در داخل یا بیرون علوم، جهان خارج را 
که این تصور کنند می بیش کم. نمودش هم این است  مشابه آن چیزی  و

که خود ما  . بر طبق این دیدگاه، چشمان انسان یا حیوان، تنها بینیم میاست 
که جهان را  ای پنجره گر پنجره شخصی دهد میبه داخل راه  دقت بهاست  . ا

، درآیدشما وجودش موقوف شود، مانند زمان مرگ، یا به رنگ سیاه و مات 
کوری؛  واقعیت خارجی یا آنچه  ممتدست وجود توان نمی روی هیچ بهمثل 

یم مینمود واقعی   را، تغییر دهد. انگار
را  ها آن، چه ما درخشد می، ماه هنوز جاست همانیک درخت هنوز 

با این برهان، چشم و  .یک وجود مستقل هستند ها آنتشخیص بدهیم یا نه. 
یاء اش واقعیتا به ما اجازه دهند، نمودهای بینایی  اند شده یطراحمغز انسان 

را تشخیص دهیم و چیزی دگرگون نشود. درست است، ممکن است یک 
کستری ببیند، و مم کن است سگ، خزان درخت افرا را تنها در طیف خا

کثر مخلوقات،  کند. ولی ا یافت  یک عقاب، جزئیات بسیار بیشتری را در
یافت  های یدهپد گر هیچ کنند میواقعی بینایی مشابهی را در که حتی ا  ،

رند مینباشد، دوام  ها آنچشمی روی   .آو
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یست محوری  ید میز  نیست. گونه ینا: گو
کهن، و البته پ ای عقیدهاین ”: آنجاست؟ واقعا “ یست است  یش از ز

که  گذارد نمییی برای ادعای اولین بودن، باقی اینجامحوری بوده است، و 
یست محوری توضیح  اش دربارهما  که چرا  دهد میموضع بگیریم. البته ز

است:  صحیح هم آنباید درست باشد. برعکس  یک دیدگاه و نه دیگری
کسی  که هیچ جهان خارج طور بهوقتی  که مستقلکامل فهمید  وجود  از ی 

یستی بیش کم اش بقیه وقت آن ، وجود ندارد،باشد ز  .افتد میجا  و
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 ل سومـــفص
 صدای افتادن درخت

کسی تصور نکرده یا حداقل این پرسش قدیمی را نشنیده است گر “ ؟چه  ا
کند و  آنجا نباشد، آیا صدایی  کس هیچدرختی در جنگل سقوط 

گر ”؟دهد می یعی از دوس برداری نمونها تان و فامیل انجام دهیم، خواهیم سر
که بسیاری از افراد با قطعیت اظهار  که درخت در : “کنند میفهمید  البته 

کسی”. دهد میحال افتادن صدا  گر این سؤال زبان زخمبا  اخیرا   جواب داد: ا
گرفتن تعمق باشد ای لحظه ی هکه شایستاز آن بود  تر احمقانهبود، خیلی  . با 

رهای آنان به یک واقعیت کنند میتصدیق  واقعا  دماین موضع، آنچه مر ، باو
که با ما و  عینی مستقل است. آشکارا، ذهنیت شایع این است: جهانی 

که  خوبی بهوجود دارد. این  جور یکبدون ما  مطابق دیدگاه غربی است 
کتاب مقدس وجود ح کوچولو»اینکه  .داشته استداقل از زمان  «من 

کیهان دارم.کمترین اهمیت یا پیامد ر  ا در 
کافی را  ی ه)یا شاید زمین کنند میمعدودی در این موضوع تفکر  علمی 

یابی صوتی  وقتی درختی در جنگل  واقعا  ازآنچه گرایانه واقعدارند(: یک ارز
 .دهد می، روی افتد می

گریزی  فرایند تولید صدا چیست؟ خوب، امیدوارم خواننده ما را ببخشد، 
کالس پنجم: صدا با خلق اغتشاشات در  شناسی زمین به علوم زنیم میکوتاه 

کثرا هوا، تولید ها واسطهبرخی  . اگرچه صوت در مواد چگال تر مثل شود می، ا
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و  ها ساقه، ها شاخه. شود میآب یا فوالد، با سرعت بیشتر و مؤثرتری منتقل 
، ضربه موج سریعی در هوا تولید خورند میبه زمین  سختی بهکه  هایی تنه
کر هم کنند می کند: ای تواند می. یک شخص   نبرخی از این امواج را حس 

یژه بهضربات  وقتی در فرکانس بین پنج تا سی بار در ثانیه تکرار شوند، روی  و
 .شوند میپوست معلوم 

یع  لبا یک درخت در حا واقعا پس آنچه  یم، تغییرات سر افتادن در دست دار
که با انتقال از طریق و با سرعت حدود  کننده احاطه ی هاسطفشار هوا است، 

گسترده  951 که امواج . حشوند میمایل در ساعت،  کردند طور ایناال  ، عمل 
ر هم به هوا،  ای زمینه، تا اینکه ثبات دهند میرا از دست  شان یبستگ مرو

که حتی وقتی  دوباره برقرار شود. بر اساس علم ساده، این چیزی است 
گوشی  از  یا دنباله. دهد میروی  بازهمد، مغزی غایب باش -عملکرد 

زشهوا،  پرفشارو  فشار کم یها گذرگاه کوچک باد. یها و یع و  هیچ  سر
 متصل نیست. ها آنصدایی به 

کسی در نزدیکی باشد،  گر  یم. ا گوش بسپار زشحال، بیایید به صحنه   های و
. شوند میگوش(  ی هفیزیکی موجب لرزش غشاء صماخ )پرد طور بههوا 

گر ن بار در ثانیه باشد، اعصاب را تحریک  21111تا  21وسان هوا بین سپس ا
یی از ما ها آنبرای افراد باالی چهل سال، یا  11111)با حد باالی حدود  کنند می

 (بوده است. خراش گوشراک  های کنسرت، در مان بربادرفتهکه جوانی 
که  زد میبار در ثانیه  15هوایی  که و زد میبار  31، ذاتا با هوایی  متفاوت  و

یافت صدا توسط انسان شود،  تواند می، اولی نحال باایننیست.  منجر به در
که با پردهرروی بهبه دلیل طراحی معماری عصبی ما.  هم آن  ی ه، اعصابی 

به بخشی از مغز  را ، عالئم الکتریکیاند شده یکتحرصماخ در حال حرکت، 
 ای تجربهن، چنین بنابرای؛ شود میکه منجر به شناخت صوت  فرستند می

یستی یکسان است. این  ازلحاظ نیست. امواج هوا  مجادله قابلز
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که دهند میشکل ن هیچ نوع صدایی را خود یخود به ؛ واضح است 
زش کت باقی  های گوشبه تعداد  توجه یبهرتز،  15هوای  های و حاضر، سا

که ساختار  ی هباز . فقط وقتیمانند می خاصی از نوسانات موجود باشد 
گوش برای آن طراحی شدهعص گاهی انسانی باشد بی  جادوی  تواند می، آ
کوتاه اینکه، یک  ی هتجرب کند.  یافت  گوش، و گر مشاهدهصوتی را در ، یک 

 صدا هستند. ی هیک مغز، همگی اجزاء الزم برای تجرب
که در جنگلی خالی  گاهی به هم مرتبط هستند. یک درخت  جهان خارج و آ

زش - کند میخلق  صدا بیایی ، تنها امواج هوافتد می  کوچک باد. های و
کسی سرسری پاسخ  که درخت صدا : “دهد میوقتی  ، حتی سازد میالبته 

کسی در آن نزدیکی نباشد گر  یدادی  اش ناتوانی؛ فقط دارد ”ا را در تعمق در رو
خیلی سخت  ها آن. برای کند میمتوجهش نیست، ثابت  کس هیچکه 

کنند. است خودشان را خارج از معادل به طریقی خودشان را  ها آنه تصور 
 ، وقتی غایب هستند.بینند میحاضر 

کنید. این حال، شمعی نورانی را روی یک م یز در همان جنگل خالی تصور 
که  چینی مقدمهیک  کنیم  اسموکی »پندآموز نیست ولی بیایید وانمود 

کپسول  3«سهرخ  .کند میآماده، دارد نظارت  ینشان آتشبا یک 
که شعله دارای روشنایی و رنگ زرد ذاتی خود است، وقتی  کنیم میر ما تصو

 .کند میکسی به آن نگاه ن
کوانتوم را انکار  گر ما آزمایشات  که حتی ا  و ها الکترونکنیم و اجازه دهیم 

، شعله گر مشاهدهیات در غ هم آندیگر ذرات، جایگاه واقعی داشته باشند، 
گاز داغ است هر منبع نوری دیگر، از خود فوتون یا  مانند؛ هنوز هم فقط یک 

نور شامل امواج  ی ه. هر بستکند میانرژی الکترومغناطیس منتشر  های بسته
 الکتریکی و مغناطیسی است.

که براsmokey the bearاسموکی خرسه ) .3 کارتونی است  یکا در  ی(: یک شخصیت خرس  آموزش همگانی مردم آمر
 مترجم –معرفی شد.  3999ها، اولین بار در سال  سوزی جنگل خصوص آتش
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این تظاهرات زودگذر الکتریکی و مغناطیسی، سراسر نمایش هستند، نه 
که از تجربیات هر  زهماهیت خود نور. ساده است  ییم یا رو نه  ها آنکه در  بگو

بنابراین، سخت نیست ؛ الکتریسیته و نه مغناطیس، خواص دیداری ندارند
 ی هکه بفهمیم هیچ خصلت دیداری ذاتی، روشنایی و یا رنگی، دربار

که همین امواج الکترومغناطیسشمع وجود ندارد. حال اجازه د ی هشعل  هید 
کنند.به شبک گر ) یه انسان برخورد  گر(  و تنهاا تا  411بین  هرکدام موج طولا

یک در  دقیقا  شان انرژیآنگاه شد، بانانومتر  911 میلیون  8مناسب ایجاد تحر
الکتریکی را به  یموج ،در عوض  هرکدامسلول مخروطی شبکیه است. 

ر منتقل ن  251، با سرعت یابد میاین تا باالی مسیر ادامه  ؛ وکند میورون مجاو
 ر پشت سر برسد.مرطوب، د گرم و یسر پسنکه به لوب مایل در ساعت. تا ای

رودی آبشاری شلیک  صورت به ها نوروناز  ای مجموعه ،وقتی در اثر محرک و
که  ی هذهنی تجرب صورت بهکنند، ما   ییدرجایک نور زرد را خواهیم داشت 

که  یبنامیم. مخلوقات دیگر« جهان خارج» ایم کردهکه ما شرط  دهد میرخ 
یافت  های محرک یافت ، چیکنند میشناختی در ، کنند میزی متفاوت را در

کستری، یا حتی حسی تماما متفاوت دارند. نکته این است، مثل  تصوری خا
ج نامرئی از اموا ی هوجود ندارد. بلکه بیشتر، اشع« آنجا»، «زرد روشنی»هیچ 

 الکتریکی و مغناطیسی وجود دارد.
یم و صال نامیم میزرد  ی هآنچه شعل ی هبرای تجرب کامال ، ما درواقع حیت دار
 ادراک حسی ما( الزم و ملزوم هستند. -زرد  ی ه، این دو )شعلبازهم
کردن ی هدربار درخت  ی هچطور؟ آیا جامد وجود ندارد؟ روی تن لمس 

. ولی این حسی است کنید میو شما فشار را حس  دهید میفشار  فروافتاده
شده « بازنموده»و فقط روی انگشتانتان  ستدرون مغز شما مستقیما که 

 است. چه وجود دیگری درون ذهن لم داده است؟
ماسی با یک جامد روی عالوه بر این، این حس فشار به علت هیچ ت

بیرونی دارای  ی هدر پوست ها اتم ی هکه هم این است حقیقت .دهد مین
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ای هم نام ، بارهدانیم میکه همه  طور همانی بار منفی هستند. ها الکترون
ی پوست درخت، شما را دفع ها الکترونپس  .دکنن مییکدیگر را دفع 

که انگشتتان  کنید میالکتریکی را حس  ی هو شما این نیروی دافع کنند می
رفتنرا از بیشتر   دهید می. وقتی شما روی یک درخت فشار دارد یبازم فرو

 .یابد میهیچ جامدی با جامدی دیگر تماس ن
رزشگاه فوتبال خالی است ی ی اندازه بهدر انگشت شما،  ها اتماز  هرکدام ک و

که روی خط پنجاه یاردکه هسته در آن مثل یک  ی نشسته مگس تنها است 
جلوی ما را  خواستند میانرژی، جامدات  های میدان یجا بهاست. اگر 

کنند. درست  توانستند میبگیرند، انگشتانمان  درخت را سوراخ 
که در مه طور همان یم فرومیی   .رو

گهانی آن کمان رنگین -در نظر بگیرید  مثال مشهور دیگری را . ظهور نا
کنار ها رنگ کند.  تواند میکه  ها کوهبین  همی منشوری در  نفسمان را حبس 

که ما   الزم هستیم. ها کمان رنگینبرای وجود  قطعا  ولی واقعیت این است 
ید فکر  کنید، این بار از  کنید میشاید دار که این دفعه دیگر نه! ولی صبر 

الزم هستند. خورشید،  کمان رنگینسه جزء برای  است. تر اضحوهمیشه 
گاه )یا جایگزین آن، فیلم(، در مکان  قطرات باران و سوم یک چشم آ

گر چشمانتان  در مسیر خالف خورشید نگاه  مستقیما  هندسی صحیح. ا
که از فروغ خورشید  یز آب  ی را در کمان رنگین، اند شده روشنکند، قطرات ر

رند میبه وجود  دقیقی ی هگستر است.  ای درجه ودو چهل ی هکه در فاصل آو
که نور بازتابیده از قطرات، همگرا شود و  ای نقطهولی چشمانتان باید در  باشد 

کند. موردنیاز ی ههندس کامل   را 
کنار شما، هندس خاص خود را دارد، و در نوک مخروطی است  ی هشخص 

 کمان رنگینبنابراین ، و گرفته شکلقطرات متفاوت  ی هکه از مجموع
گانه بسیار شبیه به مال شما به نظر  ها آن کمان رنگینرا خواهید دید.  یا جدا

که چشمان ما را، ولی لزوما  رسد می ، کند میقطع  چنین نیست. قطراتی 
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 کمان رنگین تر درشتمتفاوتی داشته باشند. قطرات  ی هشاید انداز
گر .زند میآبی  به حال درعینکه  کنند میی را درست تر واضح همچنین، ا

روی چمن، شخص  پاش آبقطرات خیلی نزدیک باشند، مثل فاصله از 
 شما، مال خود شماست. کمان رنگینی، ببیند. کمان رنگینهیچ  تواند مین
کسی آنجا نباشد چه؟ جواب: رسیم می مان نکتهولی حاال به   گر  : ا

کار نیست. یک سیستم چشمی کمان رنگین جایگزین آن مغزی )یا  -ی در 
که نتایجش باید بعدها توسط یک  بین،  ر گاه دیده شود(  گر مشاهدهیک دو آ

کند. به همان  موردنیاز ی هباید حاضر باشد تا هندس کامل  که  اندازهرا 
همان  و به ، نیازمند حضور شماسترسید میواقعی به نظر  کمان رنگین

 نیازمند خورشید و باران است. هم یزان م
ی وجود کمان رنگینکه  بینیم می یراحت بهیا حیوانی،  در غیاب هر شخص
گر ترجیح  ود بالقوه وج های کماناز  شماری بی، تعداد دهید میندارد. یا ا

که  حاشیه روی دیگری خمیده  ترین ظریفی با محو طور به هرکدامدارند، 
که  ها این کدام هیچاست.  متفکرانه یا فلسفی نیستند. این علوم پایه است 

یم میمدرسه با آن مواجه  شناسی زمینسطحی از در هر   .شو
کنن کمان رنگینبعضی شاید طبیعت ذهنی  چنین چیزی د.را انکار 

که  رسد میبه نظر  جن و پری ترسیم شده است. های داستانر د روشنی به
یافتیم  طور بهضمنی به جهان ما تعلق دارند. وقتی  طور بهفقط  ها این کامل در

یت آذرخش به ه وابسته است، آنگاه اولین خیز  گر مشاهدهمین اندازه به که رؤ
. این ما را به اولین اصل ایم برداشتهیاء اش واقعیالزم را به سمت درک ماهیت 

یست محوری   :رساند میز
که یابیم درمی واقعیت عنوان بهآنچه ما “  گاهی ما را درگیر ، فرایندی است  آ

 ”.کرده است
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 ل چهارمـفص
کشن!  نور و ا

سلولی و پزشکی، خیلی قبل از تحقیقاتم در حیات  ی هخیلی قبل از دانشکد
من مجذوب شگفتی جهان طبیعت بودم.  جنین انسانی؛ همانندسازی

یست محوری  نظر نقطهخیلی از این تجربیات اولیه، منجر به رشد  من شد: ز
کتشافاتم با یک نخس طبیعت در وجوی جستاز  که از بچگی و ا کوچک  تین 

سفارش داده بودم، تا « کشتزار و رودخانه» ی همجل در پشت جلد تبلیغی
که باعث شد ها جوجه با ام ژنتیکیآزمایشات  یر  در نوجوانی،   های بالز

کوفلر»  بروم. -مشهور در هاروارد شناس عصبیک  -« استفان 
یدادعلمی شروع شد های نمایشگاهبا « کوفلر» سوی بهراه من  برای من  . این رو

سطح پایین  مرا ام خانوادگیکه به خاطر شرایط  ها آنری بود علیه مثل پادزه
خواهرم از مدرسه تعلیق شده بود، مدیر به  بعدازاینکه، بار یک .دیدند می

کردم  که مناسب سرپرستی نیست. فکر  گفت  با تالش  توانم میمادرم 
یافت  یای در ک ای جایزهمشتاقانه، موقعیتم را بهبود بخشم. من رؤ ه را داشتم 

زی جلوی هم که وقتی ها آن. گرفتم می ها کالسی هممعلمان و  ی هرو یی 
، به من خندیدند. خودم را درگیر شوم میوارد نمایشگاه عل خواهم میگفتم 

ژ کردم.  ی هپرو برای تغییر ساختار ژنتیکی  طلبانه جاه های تالشجدیدی 
کردن  ،ی سفیدها جوجه یست. معلم ها آنو سیاه  که شناس ز گفت  ی 

که رممکنیغ کردند فقط  است، و والدینم   ها مرغ تخماز  خواهم میفکر 
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 نکردند مرا به مزرعه ببرند تا جوجه بگیرم. قبول کنم ، یکش جوجه
که با اتوبوس و متروی شهری از  خودم، کردم  در  ام خانهخودم را ترغیب 

گتون» یکی از مؤسسات معتبر جهان  -«پزشکی هاروارد ی هدانشکد»تا « استا
کنم! علم پزشکی،در  یی  هایی پلهاز  سفر  ند باال رسید میکه به درهای جلو

گرانیتی با  یها سنگ تختهفتم؛ ر پیشین سائیده  های نسل های گامبزرگ 
یل بگیرند و در  که مردان علم مرا تحو یم ها تالششده بودند. امیدوار بودم 

کفایت  کنند. این علم بود، نبود؟ و نباید  که ؟ ولی معکرد میکمکم  لوم شد 
 .شوم نمیاز نگهبان رد  وقت هیچمن 

روتی»احساس  نگهبان قلعه به او  که وقتی، «امرلند»را داشتم در شهر « دو
ر شو»گفت:  کردم تا حرکت «. دو جای استراحتی در پشت ساختمان پیدا 

کنم. هم درها قفل بودند. من با افسردگی حدود نیم  ی هبعدی را مشخص 
که به من نزدیک  ساعت ایستادم. بعد مردی از  بلندتر، خیلی شد میرا دیدم 

کار شرت یت، من نبود کردم سرایدار پوشیده بود و شلوار  است. آمد به در . فکر 
که برای اولین بار  پشتی؛ کردم   چطور باید داخل شوم. ام فهمیدهفکر 
که او  ی هم ایستاده بودیم.گمانرودررو بعد، داخل ساختمان ای لحظه کردم 

فقط زمین را تمیز  او که من اینجا هستم، دهد مییا اهمیت ن داند مین
 .کند می

سؤالی از یک پروفسور  خواهم می نه”گفتم: “ کمکی بکنم؟ توانم می”̋گفت: 
 “هاروارد بپرسم

 “؟!گردی میآیا دنبال پروفسور به خصوصی ” -
 “و نوکلئو پروتئین است. DNAدر مورد  نهخوب، در حقیقت ” -
کنم.ها جوجهن مصنوعی به یمالن خواهم میمن ” - یق   “ی زال تزر

برو شد. تأثیراتش را در سخنان من با نگاهی خیره و متعجب که  چهره رو او 
که، ادامه دادم، دیدم می  چیست: DNA دانست نمیمطمئن بودم  چرا

 «اتوزومال است. ی ه، زالی یک بیماری نهفتدانید می»
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که  که چطور در کردیم یمصحبت  گفتم  کردم، و  یایتر کافه، به او  کار  مدرسه 
که باالی خیابان زندگی « چاپمن» یآقاچه رفاقت خوبی با  دارم. سرایداری 

که آیا پدرم دکتر است؟ خندیدم: کند می قهار  قماربازاو یک  نه”. پرسید 
کردم .“کند میاست، پوکر بازی  که فکر  دوست  باهمدر آن لحظه بود 

کردها این ی ه. بعد از همیما شده گمان  که ،  ما از یک سطح  یهردوم 
 تنگدستی هستیم.

که او دکتر دانست نمیالبته، آنچه  کوفلر»م این بود   شناس عصببود. « استفان 
که نامزد جایز گفته بود، از دست  ی همشهور جهانی  گر به من  نوبل بود. ا

که برای یک  ای دانشکدهآن موقع احساس رئیس  هرحال به. رفتم یم را داشتم 
گرد سخنران یرزمین ترکند میی شا که در ز گفتم  تیب داده . برایش از آزمایشی 

کرده بودم تا آن  ی هاینکه چطور ساختار ژنتیکی جوج بودم. سفید را دگرگون 
کنم.  را سیاه 

 کار چه دانند نمی ها آن”گفتم: “. کنند میوالدینت حتما  به تو افتخار ”گفت: 
ر کنم می  کشی جوجه خواهم می ندکن می. فکر ایستم می، از سر راهشان دو

 “.کنم
ردهتو را به اینجا  ها آن” -  “؟اند نیاو
گر بفهمند اینجا بودم. فکر  کشند میمرا  نه” -  ام یدرختدر خانه  کنند میا

که مرا به یک “. کنم میدارم بازی  کرد  کند. مردد « دکتر هاروارد»اصرار  معرفی 
تد. با پوزخند به دردسر بیاف خواستم نمیشدم. او فقط یک سرایدار بود، 

گفت:   “.نگران من نباش”کوچکی 
که با  « دکتر»مستعمل و رنگ خورده پر شده بود. یک  یلوسامرا به اتاقی برد 

 تا الکترودی را در کرد میمدرج، نگاه  ی هبا استوان ای وسیلهداشت از میان 
پاکرم سلول عصبی یک  که آن دانست نمیموقع  هرچند آن. )فروکند هزار م 

که حاال« جاش سانز»دانشجوی ارشد،  واقعدر« دکتر» کسی  عضو  بود، 
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کادمی مل کنار ها دانشگاهی علوم و رئیس مرکز علوم مغزی در آ روارد است(. 
کوچکی  . دوست من ها نمونهکه پر شده بود از  چرخید میاو، سانتریفیوژ 

گوش  گفت، پوشاند. دکتر موتور آنچه ر سروصدایگفت. « دکتر»چیزی در  ا 
کرد و هکنجکاوان  لبخند زد. براندازم 

گفت:   ی ه؛ از آن لحظه به بعد، هم”گردم برمیمن بعدا  “ -دوست جدیدم 
یاها محقق شد. من و دکتر تمام بعد کردیم. بعد به ساعتم ازرؤ ظهر را صحبت 

گفتم:  کردم.  به خانه برگشتم.  باعجله”. اوه نه! دیر شده باید برم“نگاه 
را  ها درختصدای مادرم ظهر، از. آن بعدام درختیرفتم به خانه  مستقیما  

کرد، درست مثل سوت قطار:   ”رابی...! وقت شامه!“سوراخ 
 ترین بزرگیکی از که آن بعدازظهر  کرد میمن، فکر نحتی خود  کس هیچ

کرده بودم. در ده را دانشمندان جهان را  ای نظریه« کوفلر»، 1351 ی همالقات 
که چندین رشت . عناصری از کرد میزشکی را مرتبط پ ی هترتیب داده بود 

یستی،  ، آناتومی و میکروسکوپ الکترونی یشناس بافتفیزیولوژی، شیمی ز
کرده بود. نام جدید او برای این زمین ی هرا در رشت  ی هواحدی به هم متصل 

 بود.« یشناس عصب»علمی، 
یاست  1399ی هاروارد در شناس عصببخش   عنوان بهایجاد شد. « کوفلر»با ر

کتاب مرجع نوشت یک  ،« ها تا مغز نروناز » _او ی هدانشجوی پزشکی، عاقبت 
« کوفلر»آتی، دکتر  های ماهنکرده بودم، ولی طی  بینی پیشبه پایان رساندم.  را

کرد. بارها برگشتم و با دانشم رود به جهان علم یاری  ندان داخل مرا در و
پا را وارسی  آزمایشگاهش، وقتی نرون . مکرد مید، صحبت نکرد میهای هزار

که  ای نامه، اخیرا  به درواقع آن موقع برای آزمایشگاه « جاش سانز»برخوردم 
کنید، “فرستاده بود: « جکسون» گر سوابقتان را بررسی  « باب»که  بینید میا

کهچند ماه پیش تعدادی موش سفارش داده بود او را برای یک ماه  ؛ 
کرد. حاال، با انتخابی رشکست  برو شده م و  یان رفتن به مجلس مهمانیرو
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تصمیم  سرانجام اگرچه”. بیشتر مرغ تخمدبیرستان یا خرید چند دوجین 
مربوط به  -« سیستم حرکتی حسی»م، از اهمیت ومدرسه بر گرفتم به مهمانی

یافت حسی حیوانات  گاهی و در کهم. ه بودگیج شد -آ بعد به  ها سال طوری 
یست مشهور  .کارکنم« بی. اف. اسکینر» هاروارد برگشتم تا با فیزیولوژ

ژ ی ه، من جایزهرروی به یم برنده شدم و مدیر ها جوجه ی هعلمی را با پرو
ید. ی همجبور شد جلوی هم یک بگو  مدرسه به مادرم تبر

راءالطبیعه شناسان آمریکا  ترین بزرگدو تا از  -« تورا»و « امرسون»مانند   -ماو
کاوش در درختان جنگلی سپری شد که سرشار از حیات  جوانی من به 

که برای هر زندگی، جهانی وجود داشت،  تر مهمبودند.  از همه، فهمیدم 
همین مخلوقات، شروع به فهمیدن این  ی هدنیایی شخصی. با مشاهد

که به نظر  کردم  یافتم کنند میوجودی تولید  ی هیک حوز هرکدامموضوع  . در
 نباشند.« خاص»باشد، ولی شاید  فرد منحصربهکه ادراک ما ممکن است 

ران بچگی، جسورانه یکی یدن از  از اولین خاطرات دو روی پرچین حیاط پر
زه،  زار بوته طرف بهپشتی  گیاه در مرز جنگل بود. امرو گل و  وحشی پر از 

بدون شک بسیاری  هم اآلنجمعیت جهان دو برابر آن موقع است. ولی حتی 
کودکان هنوز  و جهان  یابد میایان کجا پ شده شناختهکه جهان  دانند میاز 

کجا شروع وار شبحوحشی،  ک و غیر اهلی  ز، بعد از شود می، خطرنا . یک رو
کردن مسیرم از میان  ، به زارها یشهبعبور از مرز میان آن مهلکه، و بعد از باز 

که در میان  یچیدهپ درهمیک درخت سیب پیر  ی مو، خفه ها شاخهبرخوردم 
کردم.  ی همحوط سوی بهشده بود. راه خودم را  یر آن باز  صاف پنهان ز

ر شگفت که  آمد میبود، به نظر  آو کرده بودم  کشف  انسان دیگری که جایی را 
که چگونه چنین جایی از وجودش خبر نداشت گیج هم شده بودم   .

کشف نکرده بودم. من  توانست می گر من آن را   عنوان بهوجود داشته باشد، ا
ک گمان  کاتولیک بزرگ شده بودم، پس  که جایگاه یک  یژهردم  نزد خداوند  ای و
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برتر الهی، مورد مشاهده و موشکافی از سوی خالق برتر  نظر ازنقطهیافته بودم و 
که خودم هم بابودم. شاید  دانشجوی پزشکی با یک  عنوان بهان دقتی 

که در قطر یزی  کرده و تکثیر  ی همیکروسکوپ، مخلوقات ر آب ازدحام 
کرد.شوند می  ، را وارسی خواهم 

کردند،  کهدر آن زمان، دیگر سؤاالت، مرا آشفته  هنوز درک نکرده بودم  چرا
گر خود  ی هگون ی اندازه بهچنین تعمقاتی حداقل   قطعا  من، باستانی هستند. ا

کسی خدا را ساخت؟ این سؤاالت مرا  خدا جهان را ساخته است، پس چه 
بینم، یا را ب DNAاز اینکه طرح هندسی  تر قبلند؛ خیلی داد میشکنجه 

یکه که  را حبابی ی هدر یک محفظ یجادشدها ی هماده و پادماد های بار ببینم 
که در هر دو سطح شد میخلق  یپرانرژبا تصادم ذرات  کردم  ند. من حس 

 کامال  کسی وجود دارد،  ی هغریزی و عقالنی، اینکه این مکان بدون مشاهد
 است. معنا بی

کول»ضیح دادم، از ایده آل تو قبال  که  طور همانزندگی خانگی من،  « نورمن را
که برای  ای حرفه قماربازبود. پدر من یک  تر پایینهم  رق عمر یکبود   بازی و
یی ها تالشاز سه خواهر من دبیرستان را تمام نکردند.  کدام هیچ، و کرد می

کرد تا  های کتکبرای فرار از  ترم بزرگکه من و خواهر  کردیم؛ مرا استوار  خانه 
یی را داشته باشم. چون والدین من یک زندگی پر از انتظار  یارو رو

بر گذاشتند نمی رو من  -غیر از برای خوردن و خوابیدن  -خانه ول بچرخم  دو
عمیق در دل  هایی گردشاصوال  روی پای خودم بودم. برای بازی، به 

م. کرد میو نهرها و ردپای حیوانات را دنبال  رفتم میاطراف  یزارها درخت
ک باشد. مطمئن  ای رودخانهتالق یا بستر هیچ با گلی یا خطرنا که خیلی  نبود 

کسی تا حاال  که  ها آنرا ندیده،  ینجاهاابودم  هم وجود نداشتند. ولی البته 
یک شهر بزرگ، سرشار از حیات بودند،  ی اندازه به ها آنوجود داشتند.  ها آن

کها،  ها، راکون موشبا مارها،   و پرندگان. ها پشت ال
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سخت را  یها کندهشروع شد. من  ها گردشهم من از طبیعت با آن ف
کنم و از درختان باال  ها مارمولکتا  چرخاندم می  ی هتا الن رفتم میرا پیدا 

کنم. های سوراخپرندگان و  وجودی  تر بزرگوقتی به سؤاالت  درخت را وارسی 
که چیزی در مورد واقعی ی هدربار یافتم  کردم، در ت عینی ماهیت حیات فکر 

کردم، ، ایراد ام گرفتهکه در مدرسه یاد  و ثابت که من مشاهده  دارد. حیواناتی 
یافت خاص خود را از جهان داشتند.  مخصوص به  های واقعیت ها آندر

 های محوطهبا  -نبود  ها انسانداشتند. اگرچه این دنیای  را خودشان
، واقعا  عی بود. پس واق یشانبراولی به همان اندازه  - ها فروشگاهپارکینگ و 

 ؟داد میچه چیزی داشت در این جهان روی 
ی مرده یافتم. سوراخ بزرگی در ها شاخهو  ها گرهیک بار، درخت پیری با 

 ی هبرای این ساق« جک»ستم در برابر ایفای نقش توان نمیبود و من  اش تنه
کنم.  ردمرا  هایم جوراب آرام آراملوبیا، مقاومت  کش و روی درآو یدم، دستانم 

کنم. ضرببه داخل سوراخ بر ای پرنده  ء یششدیدی از  ی هدم تا آن را بررسی 
که  کردم خوردم  در انگشتانم  یک منقار نوک و ها چنگالمرا از جا پراند. حس 

رفت کوچک با فرو به من خیره شده بود. اینجا  پرزدار های گوش. یک جغد 
که حاال  ییقلم روو  کرد میمخلوق دیگری در دنیای خودش زندگی  داشت 

گذاشتم برود، ولی وقتی به خانه برگشتم،  ای گونه به با من نزدیک شده بود. 
کمی  من غیر از یک  ی هبودم. دنیای خانه و محل تری متفاوتپسر نوجوان 

که مشابه و  گاهی من تصرف شده بود. قسمتی   حال درعینقسمت، توسط آ
 متفاوت از مال من بود.

ک 3حدودا   که   طور به مرا ،توضیح زندگی  غیرقابلو  آلود وهمیفیت ساله بودم 
زافزون طور به. برگرفتکامل در  که چیزی بنیادین و  یرو برایم روشن شد 

که حسش  حیات وجود دارد. ی هدربار توصیف یرقابلغ یی  م، کرد مینیرو
 .فهمیدمش ینمهنوز  اگرچه
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که برای به دام انداختن یک  اهگاهش نزدیک که پن خرما موشدر این زمان بود 
ژن»کردم. همسرش  چینی مقدمهبود، « باربارا» ی هخان  -« اودونل»آقای  -« او

که  که وقتی در نیواگلند بود. بندها نعلخرین یکی از آ رسیدم، متوجه شدم 
، جیغ جیغ چرخد میبود، دارد  اش مغازهکه باالی  اش ینهشومکالهک 

گهان پ بند نعل. سپس کند می، تلق تلق کند می در  یا اسلحهیدایش شد، نا
کرد.  رکی نگاهی به من انداخت، اسلحه را خالی  دست داشت و زو

گهان قطع شد.  یسروصدا گفتم: کالهک شومینه نا خوام  نمی نهبه خودم 
 اون من رو بگیره.

آقای  ی هنزدیکی از مغاز ی ه، در چنین فاصلخرما موشرسیدن به سوراخ 
در  ها سنگ زغالدای باد خوردن که ص آید میاودونل، آسان نبود. یادم 

یدم. ها علفدر میان  سروصدا بی. شنیدم میرا  اش کوره گاها  پروانه یا  خز
یر خوش ای حفره. داد می تکانشانملخی  آهنی  ی هکندم و تل ها علف ی هز

گذاشتم. بعد  یابزارفروشکه از مغازه جدیدی  کار  یده بودم را   های آشغالخر
گذاشتم و تل سوراخ را کزه را جلو  کردم، تا مطمئن  لبه یرخا سوراخ پنهان 

که هیچ سنگ یا  یشهشوم  . در گیرد نمیآهنی را  ی هجلوی عملکرد وسیل ای ر
آخر یک میخ چوبی برداشتم و آن را در دستم تکان دادم، بارها و بارها آن را 

که ب زده هیجان قدر آنهنوز . اشتباه من این بود.فروکردممین کوبیدم و در ز ودم 
کسی نشدمم یدم وقتی شنیدم:  شدت بهبنابراین ؛ توجه نزدیک شدن  از جا پر
ردم تا آقای ” ؟کنی میداری  کار چه“ که آنجا « اودونل»سرم را باال آو را ببینم 

کرد، تا اینکه کرد میایستاده؛ چشمانش با دقت زمین را وارسی  ، آرام جستجو 
کرد.  تله را پیدا 

یه م جلویکرد میمن هیچ نگفتم، سعی  گفت:  ام گر اون تله را بده “را بگیرم. 
گفته  طور همان. که قبول نکنم ترسیدم میخیلی ”به من بچه و دنبالم بیا که 

کردم، و دنبالش رفتم داخل مغازه.  دنیای جدیدی پر از انواع وسایل بود عمل 
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بروی  هایی زنگو  یزان بودند. رو که از سقف آو به اشکال و صداهای متفاوت 
که به وسط اتاق باز  اش هکوردیوار،  کرد به باد زدن و تله را شد میبود  . شروع 
یر پیدا شد.چرخ ها زغالروی  کوچکی از ز شد، تا  تر داغداغ و  اند تا آتش 

گهانی به   تبدیل شد. ای شعلهاینکه با یک فوت نا
کبابی سیخ  ها زغالکه  طور همان« اودونل»آقای   زد میرا با یک چنگال 

 ،وقتی تله”آسیب بزند. ها بچهیا حتی  ها سگبه  تواند میه این وسیل“گفت: 
کوچک  کوره برش داشت و با چکش به شکل یک مربع  قرمز آتشی شد، از 

 کوبیدش.
کوتاهی تا فلز خنک شود هیچ نگف مجذوب  کامال  ؛ در این اثناء من تمدت 

کردن به  برنگاه  رو و  ها زنگولهکوچک فلزی،  های مجسمه ی هبودم، هم دو
ک قفسه، ماسکی از جنگجوی رومی، م. روی یزد میرا دید  ها تیغه حتی

 ام شانهدستی به « اودونل»رانه در معرض نمایش بود. باالخره، آقای بتکم
یم نگه داشت.  کشید و سپس چند طرح اولیه از سنجاقک را جلوی رو

کنی، پنجاه سنت به “گفت:  که صید  گفتم؟ برای هر سنجاقکی  چی بهت 
گفتم: می. ”دهم میتو   قدر آن. وقتی از او جدا شدم، باحال باشه تونه به خودم 

که ماجرای  زده هیجان کردم. خرما موشبودم   و تله را فراموش 
ز بعد،  کوز بیدار سرحالدو رو مربا و یک تور پروانه، به سمت  ی هشدم. با یک 

ولی هیچ  .ها پروانه، با زنبورها و ها گلشرات، حبود، با  سرزندهمزارع رفتم. هوا 
کرک رفتم میکه  علفزارهاسنجاقکی ندیدم. در میان آخرین  ، یک دم بلند و 

کرد. یک سنجاقک بزرگ داشت  ز  چرخید میدار توجهم را جلب  زو و و
و  زنان ، جست خیزکنان لی یلگرفتم؛  ؛ وقتی باالخره آن راکرد می

که اخیرا   برگشتم. جایی« اودونل»آقای  ی هراه را تا مغاز ی ههم کوبان  یپا
یک ساختمان پر از شبح وحشت و جادو، تغییر شکل داده  عنوان بهوجودش 

 بود.
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گرفت و یک بررسی حسابی از « اودونل»آقای   ها سنجاقککوزه را جلوی نور 
کش های چوبو کرد. یکی از میلگردها  کمی کنار دیوار را بیرون  ید. بعد با 

برق پرزرق ی همجسم، یکار چکش یر فیزیکی را با آهن در یو که تصو کرد  ست 
کار  ینکهبااکاملی از حشره بود.  ، ولی این مجسمه به کرد میاو روی آهن 

یبایی  ی ههمان انداز و روحانی بود. ولی  یرمادیغمخلوق ظریف، دارای ز
بدانم این  خواستم می، آنچه ها این ی هرا ضبط نکرده بود. بعد از هم اش همه

که   او چه حسی دارد. از دید سنجاقک بودن و درک جهانبود 
کرد و  وقت هیچتا وقتی زنده باشم،  ز را فراموش نخواهم  آقای  ینکهبااآن رو

کوچک آهنی « اودونل» که  -حاال دیگر مرده است، ولی هنوز آن سنجاقک 
گرفته  ک  که بعضی چیزها بیشتر  -حاال خا رد  مانده است؛ تا یاد من بیاو

در  زده یخرا  ها آنکه  ها نوعو  ها کلشتا ترکیبی از  اند یاتح ی یرمجموعهز
 .بینیم میماده 
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ل پنجمـــفص  
کجاست؟  جهان 

یژه بهدر بسیاری از فصول آینده، از مباحث فضا و زمان،  کوانتوم  و تئوری 
کند. کمک  یست محوری   استفاده شده است تا به پرداخت موضوع ز

 ، مکان جهان  -سؤال  نتری یاساسبرای پاسخ دادن به ، هرحال بهاوال 
که ما باید از تفکر  -کجاست؟  باید از منطق ساده استفاده شود. اینجاست 

منحرف  -که بعضا  ذاتی خود زبان هستند  -متداول و مفاهیم مشترک 
یم.  شو

کودکی فکر  ی ههم به  تواند میبنیادین  طور بهکه جهان  کنیم میما از ابتدای 
واضح و منطقی  به نظرارج از ما است. دو نهاد تقسیم شود: ما، و آنچه خ

کنم توانم میآنچه »با  عموما  ، «من: »رسد می یف « کنترل  . من شود میتعر
م انگشتان پای شما را توان نمیانگشتانم را حرکت دهم، ولی  توانم می

است. « کردن یکار دست»بجنبانم. پس دوگانگی، عمدتا  مبتنی بر 
یا  . پوست شود مییر خود، تلقی ، پوست، مرز بین خود و غیطورکل به  قو

لت   که من این بدن هستم و نه چیز دیگر. کند میدال
، مانند برخی افراد دچار قطع عضو شود میالبته، وقتی بخشی از بدن ناپدید 

احساس « جا همان»و « حاضر» دقیقا   تواند می بخش آن ،اند کردهکه تجربه 
این منطق را تا  یراحت به توان میناقص باشد.  تیذهنی صرفا  شود. نه اینکه 

که برسیم به یک مغز؛  کند میتصور « من»که خودش را  یمغز جایی پیش برد 
گر سر یک انسان بتواند با قلب و دیگر اعضای  ردچون ا  -مصنوعی دوام بیاو
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گر نامش را در  یند، او هم  یابحضوروغا  ”حاضر“جواب دهد:  تواند میبگو
ک«رنه دکارت»مرکزی  ی هاید گاهی ،  کرد، تقدم آ ه فلسفه را وارد عصر مدرن 

وجود باید با  ی هحقایق و اصول موضوع ی هعلوم، هم ی هبود. اینکه هم
به  رسیم میبنابراین، ؛ شروع شوند ،خود و ،احساس فردی از ذهن 

 «.، پس هستماندیشم می»یعنی:  (Cogito , ergo sumقدیمی: ) المثل ضرب
که  اند بوده ی همفیلسوفان بزرگ دیگر البته ،« انتک»و « دکارت»عالوه بر 

ر»، «برکلی»، «الیپ نیتز»مانند ؛ اند کردهحول این موضوع، بحث  پنهاو و « شو
اولی، شروع عصر  یدوتا قطعا  قرون،  ی ههم  ناولی در میان بزرگ«. برگسون»

یخ فلسفه را مشخص   .اند کردهمدرن تار
مختص  ،مذاهب ی هو هم بسیار نوشته شده است« خود»در مورد این حس 

 ی هاز چهار شاخ شاخه سهاثبات این موضوع هستند. )برای مثال، 
یسیم ، ذنیسمبودائ یتا و»، و بخش اصلی هندو « خود»: اینکه یک («دانتاآدو

گسترجداشدهمستقل  که از  کیهان، منزوی باشد، در اصل  ی ه،  وسیعی از 
که در هم«. آلود وهم»احساسی است  د باطن بینی، موار ی ههمین بس 

«. من»عادی مترادف است با احساس  طور بهکه تفکر،  شود می گیری یجهنت
کرد(. یسادگ بهکه دکارت  طور همان)  اشاره 

کردن متوقف  شود میروی دیگر سکه وقتی تجربه  بسیاری  .شود میکه فکر 
، نگرند مییا حیوان خانگی یا به چیزی در طبیعت  ای بچهافراد، وقتی به 

که به  اند داشتهدارند، لحظاتی  ناپذیر وصفساس جوشش لذتی وقتی اح
 .اند شده مشاهده، و ذاتا  موضوع اند شدهبرده « خارج از خود»

یه سال  29در  یورکن» ی ه، مجل1392ژانو  ی هکامل دربار ای مقاله، «تایمز یو
که نشان  ردی  کرد، همراه با برآو درصد  25حداقل  داد میاین پدیده منتشر 

س یگانگی احسا» عنوان بهکه  اند داشته ای تجربه بار یکحداقل  جمعیت،
جهان  ی ههم»از اینکه  اند داشته یا احساسی ؛ وکنند میتوصیف « چیز همه
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محلی مبنی بر  ی هعقید» مخاطب، 911درصد از  41ز بیش ا«. زنده است
که این مستلزم « است چیز همهاینکه عشق مرکز  گفتند  گزارش دادند و  را 

 «.ساسی عمیق و ژرف از آرامش استاح»
در این حالت  گاه هیچکه  ها آناست. ولی  یداشتن دوستخوب، خیلی 

کلوپ شبانه  آنکهآنبه نظر بخش بزرگی از توده هستند،  و اند بودهن بیرون 
 ها ینیب درون گونه اینبه  احتماال  ؛ کنند میداخل نگاه و به  اند یستادها

به خطای حسی یا تفکر عاجزانه.  دهند مییا ربطش  کنند مییی اعتنا بی
که به نظر علمی  ردی  . ما دهند می، ولی نتایج آن معنی خاصی نرسد میبرآو

 هستیم.« خود»نیازمند تالش بیشتری برای فهم حس 
که وقتی ذهن متفکر به مرخصی  کنیم  ، رود میولی شاید بتوانیم موافقت 

یدهد میچیزهایی روی  کالمی یا رؤ ز، . فقدان تفکر   روشنی بهابینی در رو
که دهد میرا ن خألو  حالی یبمفهوم  . بلکه این حالت بیشتر، وقتی است 

گاهی از سلول ایزول و  گریزد میکالمی، عصبی و هیجانی خود  ی هجایگاه آ
که نورها  . جایییابد میدیگر این نمایش  های بخشجایگزینی در 

 .شوند میاس احس تر یواقعو  تر مستقیمو چیزها  ترند درخشان
کدام خیابان یافت  کجایند؟شود میاین نمایش در   ؟ احساسات زندگی 

کنیم  هایی یدنید با همه توانیم میما  کنون در اطرافمان حاضرند، شروع  که ا
ید. زبان و عرف  مثال   - که در دست دار یند میکتابی  در  چیز همهکه  گو

که  قبال  جهان خارج ما است.  درک شود مگر اینکه  دتوان مین چیز هیچدیدیم 
کند. به همین دلیل اصل مسلم شمار گاهی ما تداخل  یست »یک  ی هبا آ ز

که طبیعت یا آنچه جهان خارج « محوری گاهی نامند میاین است  ، باید با آ
 اش معنیبدون دیگری وجود داشته باشد،  تواند میباشد. یکی ن پیوسته هم به

که وقتی ما به  . شود میناپدید  متأثرا  « ماه»، یمکن مینگاه ن« ماه»این است 
گر ما همچنان به  قدر بهذهنی  ازنظر کنیم و « ماه»کفایت واضح است. ا فکر 
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ر زمین  که دارد به دو ر داشته باشیم  که چرخد میباو یم   هم یگران د، یا بپذیر
چنین تفکراتی هنوز ساختارهای  ی ه؛ همنگرند می« ماه»دارند به  احتماال  

گر  ی هذهنی هستند. اید که ا گاهی موجود  گونه هیچاصلی اینجاست  آ
 پایدار باشد، و به چه شکلی؟ تواند میبه چه مفهومی « ماه»نباشد، 

چیست؟ پاسخ  بینیم می، آنچه کنیم میپس وقتی طبیعت را نظاره 
یر و عملکردهای عصبی،  ی ینهدرزم است از هر  تر سرراست واقعا  مکان تصو
یست محوری»دیگری در  ی هجنب کتابی «. ز یر درختان، علف،  چون تصاو

یافت  که در ید و هر چیز دیگری  ، واقعی است و نه شود میکه در دست دار
اتفاق بیافتد. فیزیولوژی انسانی پاسخ  ییدرجافیزیکی  طور بهموهومی. باید 

که بار های فوتونچشم و شبکیه،  اگرچه. کند میرا بدون ابهام معلوم  ی 
ری جمعدارند را  -الکترومغناطیس  نیروی های یتب -اطالعاتی   آو

، تا روند یمبه عقب  مستقیما  حیاتی  یها کابلاز طریق  ها این؛ کنند می
یر،  یافت واقعی تصاو فیزیکی در پشت مغز روی دهد، این  طور بهاینکه در

یت  های مکانبخش با  یژه های قسمت. در شود میدیگر همسایه تقو که  ای و
ر  ی اندازه به یدو پیچ یچپوسیع و « شیری راه»کور هستند و شامل  در

کشان است. بر اساس متون فیزیولوژی آنکههایی به تعداد ستارگ نرون
که انسان . شوند میو حرکات واقعی پدیدار  ها شکل، ها رنگی، اینجاست 

که اینجا یافت با ادراک  ها آنیی است   .شوند میدر
گاهانه به  که آ کنید  و درخشان مغز  یپرانرژدیداری  های بخشاگر سعی 

ید. ممکن است به پشت  یدناام، ممکن است در ابتدا یابید دست شو
یژ ی هجمجم کنید. ولی این امر  ی هخود بزنید و احساس و نامفهومی از پوچی 

ینی  که چنین تمر ریغبدین دلیل است  به  هم اآلناست: شما همین  یرضرو
که  های بخش ید: با هر نگاهی  . حال به نیدک میبینایی خود دسترسی دار

ید. عرف  ید میچیزی بنگر ، خارج از ما و «آنجاست» بینیم میکه آنچه  گو
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برد، خوب و الزم است. ازلحاظی نظر نقطهچنین  کار  زبان و 
ییم میوقتی  مثال   که آنجاست بده: “گو کره را  ولی اشتباه نکنید: ”. لطفا  آن 

کره،  یر دیداری آن  . جایگاهش فقط درون مغز شما وجود دارد درواقعتصو
یافت و درک  یر دیداری در که تصاو . شوند میآنجاست. این تنها مکانی است 

که دو جهان وجود دارد، یکی آن بیرون و  کنند  ممکن است برخی تصور 
که درون جمجمه ادراک  یک اسطوره « یدوجهان». ولی مدل شود میدیگری 

کات، درک ن گاهی  خارج چیز هیچ، و شود میاست. چیزی غیر از خود ادرا از آ
 جا همان هم آنوجود ندارد. فقط یک واقعیت دیداری دارای هستی است و 

 در ذهن است.
گرفته است. البته، این برای « جهان خارج»بنابراین،  درون مغز یا ذهن جای 

که برای  کننده یجگبسیاری افراد  که در مورد مغز مطالعه  ها آناست، هرچند 
یاد در این  شود می واضح است. همین امر موجب کنند می که امکان تفکر ز

 بله“مطرح شود:  ییها ابطالمورد وجود داشته و پس از تالش فراوان چنین 
گر “، ”چه؟ آیند میکور به دنیا  آنکهآنولی در مورد  و در مورد لمس چه؟ ا

 ”؟کنیم میرا حس  ها آناشیاء آن بیرون نیستند، پس ما چگونه 
گاهی یا ذهن دهد میییر نواقعیت را تغ ها آناز  کدام هیچ : لمس هم فقط در آ

کره های جنبه ی ه. همدهد میروی  ، وجودش در هر سطحی، خارج از آن 
و دلیل اینکه  ها این ی هآشوب ذهنی هم ترین یواقعشخص وجود ندارد. 

که  که درحالیبرخی از پذیرش آن بیزارند  باید آشکار باشد، این است 
زندگی  ی هکه در هم -ما  بینی انجهسست  های خانه ی همفاهیمش هم

که جلوی روی کند میرا نابود  - ایم پذیرفته گاهی یا ذهنی است  گر این آ . ا
گاهی  ، دانیم می« فضا»آنچه  ی هنامحدودی به هم طور بهماست، پس آ

، یک بخش ها پدیده. در مورد این پرسش از ماهیت و واقعیت یابد میتعمیم 
گرایم دادهکامل را اختصاص  گاهی  . ا که پیش روی ماست، آ  تواند میاست 
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 سوی بهتمرکز علمی را از یک جهان خارجی، خنثی و سرد،  ی همحدود
گاهی من یا حیوانات  گاهی شما چگونه به آ که آ عقایدی مثل این تغییر دهد 

کنار ، ای لحظه؟ ولی برای شود میمرتبط  گاهی را  سؤاالت در مورد وحدت آ
یم می ید همین بسگذار ییم: اثبات  . بگذار که بگو وحدت  هرگونهباشد 

گاهی  دوگانه »بنیادین با زبان  طور بهنیست، ولی  یرممکنغسخت یا  قدر آنآ
که یا منطق صرف  3 «انگاری  تر سختناهمخوان است. درک چنین تفکری 
 است.

کند تا طبیعت را به  ینمادگذارتا منحصرا  از طریق  شده خلقچرا؟ زبان  کار 
کلماشیاء و حرکات تق کند.  کلم ی هسیم   ی هآب، آب واقعی نیست و 

مرتبط نیست. حتی اگر خوب  وجه هیچ به، «بارد میدارد »با اصطالح « دارد»
کردن موضوع  هم  زبانو اوهام  ها محدودیتبا  آشنا باشیم، نباید در مختومه 

کنیم. هر راهی از درک جهان  یست محوری شتاب  شامل  کل نیز صورت بهز
کالمی  قراردادهای، با اول برانداز؛ چون ممکن است در همین مورد است

کرد.  موردبحثنظر نرسند. در فصل بعد در این ن به اورایج، همخ خواهیم 
که  یغادر عادتی تفکر را  های راه ی ینهزم پسباید  تنها نهکه چالش این است 

یم، تا بتوانیم جهان  کنیم بلکه باید فراتر از خود ابزار تفکر برو را طوری نمایان 
که هم  یابیم  که ما عادت  فرساتر طاقتو هم  تر سادهدر از آن چیزی است 

 به وجوداز زمان  ای نقطهدر قلمرو نمادگذاری، در  چیز همه مطمئنا  . ایم کرده
گاهی، مانند ها کوه. حتی میرد می نهایتا  آمده و  ی های جنبه؛ ولی آ  ی هنظر

ست خارج از زمان وجود داشته ممکن ا« تنیده درهم»کوانتوم در مورد ذرات 
 باشد.

 
                                                             

3 . (Dualism که از افالطون شروع شد به دکارت منتسب است: اینکه قائل به وجود دو (: دیدگاهی فلسفی در مبحث ذهن 
 و متفکر است. یرمادیباشیم. نفس، غ« بدن»و « نفس»جوهر 
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تا بر جدایی بنیادین ما و  کنند میرجوع « کنترل» های جنبه، برخی به نهایتا  
کیدواقعیت عینی خارجی  که بد تعبیر  تأ کنترل، مفهومی است  کنند. ولی 

که ابرها شکل طور بهشده است، اگرچه ما  یم  ر دار  عادی باو
گیاهان گیرند یم کبدما بالند یم،  یم و  « خودش»ش را موردنیازن صدها آنز

که اذهان ما دارای خصلت  حال بااین، کند میتولید  یم  عادت ندار
یژه و « کنندگی خودکنترل» که تمایزی بنیادین میان  یفرد منحصربهو است 

 .کند میما و جهان خارج، خلق 
 –مغز  یسیالکترومغناطه ارتباطات ک اند دادهشان ن ، آزمایشات جدیددرواقع

که با سرعت یع مایل در ساعت  241نی همان امواج الکترومغناطیسی نرونی 
 ازآنچه تر سریعکه تصمیمات، حتی  شوند میباعث  قطعا   – کنند میحرکت 

گاه  ها آنخودمان از  یم میآ گرفته شو ، مغز و همچنین دیگر بیان به. شوند می، 
خالت د هرگونه، بدون نیاز به کند میذهن، تنها روی پای خودش عمل 

که افکارهاخارجی  بنابراین، ؛ دهند میهم دفعتا  روی پای خود، روی  ها آن، 
گفت: ما  طور همانهم یک توهم بزرگ است. « کنترل»  توانیم میکه انیشتین 

کنیم، ولی  که عمل  کنیم  کنیم! توانیم نمیقصد  که قصد  کنیم   قصد 
ده است. پیش انجام شزمینه، یک ربع قرن  یندر اآزمایش  ینتر ذکرشده

که دستشان را در  ها سوژهمحقق از « بنجامین لیبت»  های بازهخواست 
( EEGبه یک الکترو آنتی لوگرام ) که درحالیزمانی تصادفی حرکت دهند، 

که در آن   طور به. شد میمغز نمایش داده « پتانسیل آمادگی»وصل شده بود 
قدم هستند؛ طبیعی، عالئم الکتریکی همیشه بر اعمال فیزیکی و واقعی، م

که آیا این عالئم از احساس ذهنی قصد خواست می« لیبت»ولی   بداند 
ذهنی « خود»کوتاه اینکه، آیا هیچ  انجام عمل در سوژه هم جلوتر است؟

گاهانه وجود د که آ  ؟کند گیری تصمیمارد 
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که  ساز زمینهو از این طریق  ؟ یا شود میمنجر به عمل  نهایتا  تحریک مغز بشود 
 خواسته شد تا موقعیت ها سوژههم وجود دارد؟ بنابراین از  راه دیگری

کنند  شمار ثانیه که برای اولین بار  یدرزماندرست  هم آن –ساعت را ثبت 
 .کنند میرا حس  دستشاناولین حرکت  ی هاراد

ر تعجب احتماال  ی لیبت موثق بودند و ها یافته هم نیست. فعالیت  آو
گاهانه مغ ز، بیش از نیم ثانیه قبل از هرگونه الکتریکی نامحسوس و ناآ

که در دهد میسوژه، روی  گیری تصمیماحساس  . آزمایشات جدیدتر لیبت 
گانه و سطح باالی مغز را تحلیل  2118سال  منتشر شد، عملکردهای جدا

برای باال بردن  گیری تصمیمتیم تحقیقاتی او توانستند  وسیله ینبد. کنند می
کنند.  بینی پیشست( را، از ده ثانیه قبل کدام دست سوژه )دست چپ یا را

گاهانه باشد،  است؛  نهایت بییک  تقریبا  ده ثانیه، وقتی در مورد تصمیمات آ
گهانی فرد  گرفتن  تواند میو بنابراین نیت نا خیلی قبل از اینکه حتی از 

گاه شود، در اسکن مغزی دیده شود. این آزمایش و دیگر آزمایشات  تصمیم آ
ه مغز تصمیمات خودش را در یک سطح ماقبل هوشیار ک کنند میثابت 

گاهانه  کند می، و شخص فقط بعدها احساس گیرد می که یک تصمیم آ
 گرفته است.

که با تفکر حیاتی  اش معنی کششی به اسم  یابیم درمیاین است  که یک اهرم 
کردن مغز است. برخالف عملکردهای خودکار قلب و «من» کار  ، مسئول 

که احساس ارادکلیه. لیبت نتیج گرفت  آزاد، تنها از عادت  ی هه 
یدادهای مغزی ناشی  در مورد ینگر گذشته  .شود میجریان مداوم رو

 واقعا  ؟ اوال  اینکه ما شود میچه چیزی دستگیرمان  ها این ی هخوب، از هم
 بااحساس آنکهزندگی خودم مثال  آزادیم تا از رمزگشایی حیات لذت ببریم. 

پا دستکنترل،  کنترل ،ب یشو گناه  اغلب از شده است.  کننده از  خالص 
یی نیاز مبرم به اجتناب از آشفتگی است. ما   توانیم میاست، و پاسخگو
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،  صورت بهآسوده باشیم، چون به هر طریق  کرد. دوما  خودکار عمل خواهیم 
کتاب و این فصل  نظر نقطهکه به  است: علم مدرن مغز نشان  تر نزدیکاین 

، در حقیقت درون ذهن ما روی دهد میروی « آن بیرون»که آنچه  دهد می
که در مکانی خارجی و منفصل  هم آن. دهد می با تجربیات بینایی و لمسی 

که تجربیات را به یما شده بزرگ. ولی از وقتی دهند میروی ن یم  ، عادت دار
یم، تنها ذهن خود را  ای فاصله که بنگر از خود، ارجاع دهیم. به اطراف 

که هیچ انفصال واقعی میان داخل و  یمکن اشارهاید بهتر است . شبینیم می
 خارج وجود ندارد.

گاهی خود را  ی ههم توانیم میدر عوض،   های « خود»از  یا ملغمه عنوان بهآ
کنند. برای  گر تجربه کیهان نفوذ  که با هر میزان انرژی ممکن است به  بدانیم 

کلمات ساد، ما تنها ای یانهناشاجتناب از چنین تعبیرات   ی هبا 
گاهی»یا « هوشیاری» کرد. با داشتن این موضوع در « آ به آن اشاره خواهیم 

که چطور سازی یهشبذهن )بدون قصد   ی هنظری» هرگونه(، خواهیم دید 
یست محوری را در خود جای دهد. در غیر این صورت «چیز همه ، باید این ز

کجا.  قطاری است به سمت هیچ 
 آنچه آمد: ی هخالص

یست محوری: آنچه  اصل ، فرآیندی است یابیم درمیواقعیت  عنوان بهاول ز
گاهی ما را درگیر   .کند میکه آ

یست محوری:  یافتاصل دوم ز خالصی  طور بهدرونی و بیرونی ما  های در
رو ها آن. اند یچیدهپ درهمناپذیر   .اند یجدانشدنو  اند سکهمختلف یک  یدو
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 فصل ششم
 ر زماند هایی حباب

ک یکتدر بین  توان نمیرا  موجودیت زمان ساعت یافت. این زبان زندگی  تا
، زمان حس چیز همهبشر، بیش از  ی هاست و از همین روی در متن تجرب

 .شود می
کنار زد. بعد دوباره   کتک زد. پدرم یک ایتالیایی « بابلز»پدرم، او را  را 

فرزند بود. به همین دلیل  تربیت ی ینهدرزمبا نظریات منسوخی  کار محافظه
ر یا خاطرهبرای من سخت است تا  یسم.  ی هاز این دو بسیار قدیمی بنو

یداد « بابلز»نسبت به  یشکن حرمت ز )که رو هم  فردی منحصربهدر آن رو
ر شرمنبود( چنان  که هنوز هم بعد از  آو ز یادم  روشنی به، ها دههبود  دیرو

 .آید می
 کرد میبر من خیلی قوی بود. همیشه احساس  – ترم بزرگخواهر  –تأثیر بابلز 

کودکی  اش وظیفهکه  زهای  محافظت از من است. هنوز هم برگشتن به آن رو
ک است.  برای من دردنا

رم میمن آن صبح سرمای سرزمین نیوانگلند را به یاد  که آو . چنان سرد 
کنید. در ایستگاه  خواهید نمی گاه هیچ حتی در نوک انگشتان پایتان حسش 

کوچک و ظرف ناهارم  های دستکشهمیشگی، با  سروقتتوبوس مدرسه، ا
که یکی از پسرهای  به  دقیقا همسایه هلم داد روی زمین.  تر بزرگایستاده بودم 

که چه اتفاقی افتاد. ادعا ن بودم ولی من  تقصیر یب کامال که  کنم مییاد ندارم 
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کمک افتاده بودم، رو یادهپ ی هگوش م: " کرد میاال را نگاه ب کنان هق هق، بدون 
 "بلندشم بزاربرم ...  بزار

ردم و  که چشمانم را باال آو را « بابلز»هنوز سرمازده و زخمی روی زمین بودم 
که رسید، چنان نگاهی به  بوس  باالی خیابان دیدم. خواهرم به ایستگاه اتو

که  گهانی را در چشمانش ببینم. برای توانست میپسرک انداخت  م ترس نا
گر یه بار دیگر به برادرم دست بزنی، با همین ح کردم: "ا رفش احساس دین 

 تو صورتت". زنم میمشت 
. در حقیقت، اولین ام بوده هایش عالقه، همیشه یکی از کنم میگمان 

کودکی من، با او در مطب دکتر  گفت:  اش بازیخاطرات  کمی ناخوش ”بود. 
من “. خور تا بهتر بشیاین دارو رو ب”بعد یک فنجان شن به من داد: “. هستی

کردم، فریاد زد:  کردم، وقتی شروع به نوشیدن  کار را   “نه! ”هم همین 
که انگار خودش خورده است. )بعدها، برایم  زد می نفس نفس طوری یک

کار را  کردن بود، و من نباید این  ر  که ماجرا فقط باو م، ولی کرد میروشن شد 
 (.رسید میواقعی به نظر  کامال   ها وقت آن

که رفت دکتر بشود. زرنگ  کنم این من بودم نه او  ر  که باو برایم سخت است 
که خیلی سعی  کافی  آموز دانش، کرد میبود، و به یاد دارم  نمونه باشد، ولی 

ر نبود. تخریب در اثر مصرف دارو شد.  ی هاز مدرسه اخراج شد و وارد یک دو
که هم توانم میفقط  ساعد در خانه بود. به دلیل شرایط م ها این ی هبفهمم 

ره طور بهو  شد میکمتر خوب  اش یماریب ؛ رفتارهای کرد میظهور  ای دو
کتک کرد مینامعقول   .شد می، و دوباره تنبیه کرد می، فرار خورد می، 

یر ایوان قائم  که بابلز ز حرکت  دانست نمیو  شد میخوب به یاد دارم 
، ها پلهز باالی . صدای پدرم ازد میچیست.وحشت در فضا موج  اش یبعد

که از  دیدم میرا  هایش اشک. لرزاند میو تنم را  کرد میدیوارها را سوراخ 
گاهی وقتی فکرش را  یر بود.  که  کنم می، تعجب کنم میصورتش سراز
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کارمند امور گرفت نمیطرف او را  کس هیچ . نه مدرسه، نه پلیس و نه حتی 
 اجتماعی دادسرا.

گر گنگ است، بعدها، بابلز از خانه رفت. ا چه ماجرای دقیق آن در ذهن من 
که حامله بود. فقط یادم  ، وول شلکه از میان یک لباس  آید میولی فهمیدم 

کردم  بستگان از  ی ه. وقتی همکند میدارد توی بدنش حرکت  ای بچهحس 
گفتم:  اش عروسیرفتن به مراسم  درست میشه، درست ”سر باز زدند، بهش 

گ“میشه  رفتم.و دستش را توی دستم 
کوچولو»تولد  یادی را در بین  های چهرهبود در بیابان زندگی.  ای واحه، «بابلز  ز

. مادرم بود، خواهر دیگرم، و شناختم میدر اتاق بیمارستان  کنندگان مالقات
 ای مؤدبانهبود و چنان رفتار  مشرب خوشچنان « بابلز»حتی پدرم هم بود. 

که نباید هم از دیدن هم م. چقدر خوشحال کرد میعجب ت ها آن ی هداشت 
که  کنارش روی تخت نشستم، از من خواست  « پدرخوانده»بود و وقتی 

 فرزندش شوم.
که در جاده ؛ بود مدت کوتاهاین ماجراها  ی هالبته هم گلی وحشی  مانند 
ید میآسفالت  که او برای این خوشحالی چه کرد می. در آن شرایط، فکر رو م 

عدی این را فهمیدم. وقتی مشکالتش دوباره ؟ در مالقات بپردازد میبهایی 
کهظاهر شدند.  ، ذهنش کم کمدرمانش با لیتیوم شکست خورد.  زمانی 

کمتر و  گفتارش  کرد به مضمحل شدن.   تر یانیهذ، و حرکاتش تر نامفهومشروع 
کنار من،  که به او توانایی ایستادن  یادی را دیدم  راز بهشد. داروهای ز  دو

ند، برای من برد میرا  اش بچهد. ولی دیدن او، وقتی عوارض بیماری را دادن
 کامال  عمیقی از او در بیمارستان دارم،  ی هاحساسی بود. خاطر ای مسئله

او و  ی هناامید، محدود و آرام شده با داروها. وقتی از بیمارستان رفتم، خاطر
 با من ماند. هایش اشک

رهر د هم آن؛ مان کودکی ی هخان راحتی بهبابلز، جایی  نادر آرامش،  های دو
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. جایی به مرموزی درختان سیب سبز. این درختان را بابای شناخت نمی
کاشته بود.« باربارا»دوستم   بیشتر از پنجاه سال پیش 

پدر و مادرم خانه را فروختند، صاحبان جدید  بعدازاینکه، خیلی بار یک 
که توی  گ رو پیادهخانه، بابلز را دیدند  ذاشته روی نشسته و آرنجش را 

یش. داخل بیاید.  ها شکوفه ی هباز بودند تا رایح خواب اتاق های پنجرهزانو
یزان بودند. کناری خانه آو  رزهای وحشی هنوز از داربست 

 “ببخشید خانم حالتان خوب است؟”
گفت:   “مامانم خانه است؟ – شوم میخوب  بله”بابلز 

گفت:  خانه صاحب  “.ندک میمادرت دیگر اینجا زندگی ن”جدید 
یید میچرا این را به من ”  “؟ این دروغ است!گو

بیدادبعد از  کالنتری و  خانه صاحب، دادو زنگ زد به پلیس. بابلز را بردند 
که ممکن است به خاطر  رد،  که برایش بهانه بیاو کردند  بیدادمادرم را خبر   دادو

کلینیک.  ببرنش 
که سر  ی با همه یبایی بود. دل آمده بود، ولی هنوز زن « بابلز»بالهایی  بسیار ز

یکی ترسیده یا خیلی ساده برد میاغلب پسرهای شهر را  ؛ حاال چون از تار
ز ناپدید شود.  شده گم که یکی دو رو ، توی پارک بار یکچیز عجیبی نبود 

کردند،  که پیدایش  آشفته بود. موهایش توی صورتش  کامال  خوابیده بود 
یخته بودند.  از ماجرا  قدر هماند، خودش شده بودن پاره تکه هایش لباسر

که یادم  دانست می ، یکی دو سال بعد حامله شد؛ آید میکه ما. ولی طوری 
کسی  فهمم میفقط  کرده باشد. چه  سوءاستفادهاز او  بازهمکه ممکن بوده 

، کرد می. در سکوت و شرمساری به من نگاه آید میخوب نگاهش را یادم 
 ی هرخی صنوبر در پاییز بود. چهربچه توی آغوشش بود، موهای نوزاد به س

که کس هیچداشت و شبیه  یبانمک  نبود. شناختیم میی 
 



53 

که زندگی  ی همطمئن نیستم وقتی بابلز حتی خاطر را یادش  کرد میجایی 
که  خوشحال رفته بود، ، برهنه و شب یکبودم یا ناراحت. همان موقع بود 

کردند. یک نگهبان، بابلز را رساند به دم  مات برده در پارکی نزدیک پیدایش 
گفت:  کار پدرم و  پدرم بردش داخل. “. دخترتون، آقای النزا”در سالن محل 

گرم  کتری قهوه  کرد. شاید این  کرد وبرایش توی  با مهربانی نیازهایش را تأمین 
گر فقط چهل سال پیش پدرم  کامال  داستان، پایان  با  طور اینمتفاوتی داشت ا

 .کرد میاو رفتار 
که خیلی ماجرای  بابلز و ارتباطش با من، یکی است از هزاران روایتی 

که در میان اوقات خوشی اند گفته ها خانواده . بیماری ذهنی، توهم و تراژدی 
کنده شده است. در  که همه خیلی زود به آن  ومیش گرگپرا زندگی، 

یم گردیم برمی، رسیم می که دوستشان دار کسانی  این همیشه هم بوی  ؛ وبه 
 .دهد میو وهم  یگونگ یاؤرنوعی 

یژه به ذهنمان   یری و که خیلی آید میوقتی تصو کسی باشد  گر  ، مخصوصا  ا
ر شده است، با تعجب  ییم میپیش از ما دو  ؛“شد؟ طوری این واقعا  ”: گو

که خیال و  یابینی در بیداری است.مثل سالن آینه، جایی  انگار یک رؤ
یممثل بیداری، پیری و جوانی، تراژدی و سرافرازی،  یک فیلم صامت  های فر

کشیش یا فیلسوف پا پیش  جاست همین دقیقا  . لرزند میقدیمی  که 
ره دهد، یا به قول خودشان، امید بدهد. امید،  گذارد می  ای واژهتا مشاو

یشه دوانیدن برای  ک با ترکیبی از ترس و نوعی ر بیشتر  ییها امکانوحشتنا
گردوقماربازاست. مثل  که چشم دوخته به  که برون آمدش  ی هنی  شانس 

یی تواند میکه  کند میتعیین  کند یا نه. بدبختانه،  اش گرو به  دقیقا  را آزاد 
 : امید!رسد میهمین دلیل ذهنیت مکانیکی شایع در علم به این نتیجه 

گر زندگی از  -مال شما، من، و بابلز )که هنوز هم تحت نظر، زنده است( -ا
کور مولکول از جهانی احمق و مرده، آغاز  ای شبکهی در ابتدا به دلیل تصادم 

رده ی هشده است؛ پس مراقب باشید. شاید ما مثل یک بچ پرو ، ناز
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بچرخد، و ما باید هر اوقات خوشی  تواند می. تاس به هر طرفی ایم خورده یباز
یم و دم نزنیم.  که هست را بگیر

یدادهای  ه در مورد تصادفی، نه خالقیتی دارند و نه هیجانی. اگرچ واقعا  رو
که ما  ها شدن، فاش ها زدنحیات، چنان شکوفه  و تجربیاتی وجود دارد 

گدای بیچاره،  توانیم نمیحتی  رش بپیچیم. وقتی  اذهان منطقی خود را به دو
، جوابش را در افزایش تپش قلب شما در اثر ترسی خواند میدر مهتاب آواز 

یند هم هرچند. گیرد میآمیخته با احترام،  به علت جادوی  ها این ی هکه بگو
که با قوانین شانس، محکم به هم  یا افتاده عقببیلیارد  های توپ است 

رد. تواند میهیچ آدم عاقلی ن بازهم.ولی خورند می  چنین چیزی را به زبان بیاو
کمتر برای من جذاب است. هر دانشمندی  که این موضوع  برای همین است 

کند؛ حتی وقتی ب تواند می رک و مطمئن پشت  ای چهرها این را تصدیق 
کامل، ایستاد میتریبون  . یک ارگانیسم هوشیار با میلیاردها بخش عملکردی 

یختن است.  حرکات ما، جادوی  ترین کوچکاین نتیجه مطلوب تاس ر
 .کنند میطراحی حیات را عیان 

مثل خواهرم  اند کننده ناراحتکه عجیب و  ها آنزندگی، حتی  های بازی
ک هم نیستند. بیشتر،  اصال  ، «بابلز»  توان میتصادفی نیستند، و سراسر ترسنا

یی دانست. یا شاید مثل  ها آن در یک ملودی وسیع و  هایی فاصلهرا ماجراجو
که  را درک  اش سمفونیردیف صوتی  تواند میانسان ن های گوشجاودانی 

 کند.
یدادی، متناهی نیست.  قطعا   کهاین ملودی در هر رو هر آنچه متولد  چرا

یم میباید بمیرد؛ و ما در فصل بعدی به این دلیل  شود می که آیا طبیعت  پرداز
یخکیهان، موضوعی است محدود با  کیک  های تار تولید و انقضاء مثل 

یست محوری»فنجانی، یا نامتناهی است. پذیرش دیدگاه  ، بدان «ز
کنید.  که باید تکلیف خود را روشن   با خود حیات، بلکه با تنها نهمعناست 

که نه آغازی  گاهی،   و نه پایانی. شناسد میآ
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 فصل هفتم
 آید میوقتی فردا قبل از دیروز 

کنم » که  توان میفکر  گفت  کوانتومی را  کس هیچبا خیال راحت  مکانیک 
کاش  اش همه. فهمد مین یید  چگونه  واقعا  . ولی فهمیدم میبه خودتان نگو

که  های کوچه پس چهکوباشد. با این وضع، ما در  طور این تواند می یکی  تار
یم میهنوز نتوانسته از آن بگریزد غرق  کس هیچ یکدان برنده .«: شو فیز
یچارد فاینمن»نوبل،  ی هجایز  «.ر

یز   کوانتومی، جهان ر و رفتار و پیامدهایش را توصیف  ها اتممکانیک 
یببا  هم آن. کند می . این مکانیک برای کننده گیجاحتمالی و  های تقر

ری فناخت اغلب طراحی و س مدرن را  ی هکه جامع کاررفته به هایی آو
کوانتومی راند می یشپ به کامپیوترهای پیش رفته. ولی مکانیک  ، مثل لیزر و 
، بلکه کند میفضا و زمان را تهدید  ی هعقاید قطعی و حیاتی ما دربار تنها نه

یر  بینی پیشنظم و  ی هانواع فرضیات نیوتونی دربار ی ههم سؤال قطعی را ز
که برد می وقتی : »گفت می. جا دارد یادی بکنیم از پند قدیمی شرلوک هولمز 

گر نامحتمل باشد، ماند می، هر آنچه کنی میرا حذف  ها ناممکن ، حتی ا
 «باید حقیقت باشد.

کوانتومی را به همان روش هولمز بررسی  در این فصل، ما شواهد تئوری 
کرد. بدون  رزی غرضبا  اینکهخواهیم   ی هبت به سیصد سال تجربنس و

یم. دلیل اینکه دانشمندان  ر شو  وتار تیره های کوچهدر »علمی، از هدف دو
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که «روند میفرو  لت خواهند نمی، این است  واضح و فوری  های دال
یست محوری»آزمایشات را بپذیرند.  برای این است  درک قابلتنها توضیح « ز

که وقتی باشد.ولی م گونه این تواند میکه جهان چطور  یم  ا تمایلی ندار
کنار  های روش یم میمعمولی تفکر را  که  طور همان، اشکی بریزیم. گذار

ید می« استیون واینبرگ»سرشناس نوبل،  ی هبرند برگرداندن مردم به : »گو
گواری است کار نا یک،   «.قوانین بنیادین فیز

ین ابزار اینکه چرا فضا و زمان وابسته به ناظر هستند، انیشت ی هبرای محاسب
یاضی  پودرا برای تغییر در  ای پیچیدهر گرفت. –فضا  تارو کار   زمان به 

کرد. اگرچه یقینا   شود میکه ن ناملموسموجودیتی نامرئی و  دیدش و لمسش 
این روش در نشان دادن چگونگی حرکت اشیاء، خصوصا  در شرایط خاصی 

یع، موفق بود؛ منجر به این شد ی همثل جاذب که بسیاری از  قوی یا حرکت سر
که فضا زمان، موجودی است واقعی، مثل پنیر چدار. کنند   افراد فکر 

که اجازه  یاضیاتی باشد   دهد میفراتر از اینکه فضا زمان موجود خیالی ر
یاضی با واقعیت  که در آن ابزار ر کنیم، اولین موردی نبود  حرکت را محاسبه 

گرفته  یششوند میملموس اشتباه  ، نهایت بی، و نماد دوم منفی یک ی ه: ر
که فقط  یاضی هستند  ری ر مفهومی  طور بهتنها دو مورد از قراردادهای ضرو

 مشابهتی در جهان فیزیکی ندارند. گونه هیچوجود دارند؛ و 
ادامه یافت  توزی کینهانگاری میان واقعیات فیزیکی و مفهومی با  دوگانهاین 

کوانتومی ابداع شد. برخالف ن که وقتیحتی   گر مشاهدهقش مرکزی مکانیک 
که از فضا زمان به بسیاری از خواص خود ماده  یه  – یافته گسترشدر این نظر

را به چشم یک دردسر، یک ناموجود،  گر مشاهدههنوز هم برخی دانشمندان، 
 .گذارند میکنار 
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کوانتومی، حتی در نمون ز به ی هدر دنیای  انیشتین از ساعت  ی هشد رو
که مجموع بینی پیشی وقتی قابل شمس ی هنیوتونی ، منظوم  ی هاست 

 .یستدبازازمان از حرکت  ی دارنده نگه
یدادهای مستقل   در مناطق منفصل و جدا از  توانند میمفهوم عمیق اینکه رو

که اغلب  بخش یتسل ای عقیدههم روی دهند،  نامیده « جایگزینی»است 
یر اتمی دوام نشود می رد می. جایگزینی در سطح اتمی و ز و شواهد  ،آو
که این موضوع  ای یندهفزا هم  یاسمق بزرگکامل به جهان  طور بهوجود دارد 

 .یابد میتعمیم 
ی یدادها در فضا زمان  ی هدر نظر  باهمدر رابطه  توانند میانیشتین، رو

یادی را به ماهیت خود  یریگ اندازه کوانتومی توجه ز شوند، ولی مکانیک 
که سنکند میجلب  یریگ اندازه  .کند میگ بنای عینیت را تهدید . امری 

یراتمی مطالعه  آنچه را  گر مشاهدهکه  رسد می، به نظر شوند میوقتی ذرات ز
یافت   یشناس روش. حضور و کند میتغییر داده و تعیین  شود میکه در

کننده، به شکل   کند میبا آنچه او تالش  ای یدکنندهناامشخص تجربه 
کند،  یافت است و سپس ا تنیده درهممشاهده  . معلوم کند میو نتیجه را در

که یک الکترون  و « چگونه»ذره و موج باشد، ولی  حال درعین تواند میشده 
، و البته وابسته به عمل شود میمند  مکان ای ذرهچنین « کجا»اینکه  تر مهم

 .ماند میمشاهده باقی 
کوانتوم، عمدا  جهان  قطعا   عینی چنین چیزی تازگی دارد. فیزیکدانان قبل از 

که انتظار  مسیر حرکت و مکان ذرات  رفت میو خارجی را متصور بودند 
کند  کردیم. آنان فکر  طور آن –منفرد را با قطعیت تعیین  که سیارات را تحلیل 

که رفتار ذرات کرد می گر  بینی پیشقابل  کامال  ند  از  چیز همهاست. البته ا
وجود نداشت.  گیری هاندازباشد محدودیتی برای تخمین  شده شناختهابتدا 

گر  ری فنا خواص فیزیکی یک پدیده در  گیری اندازهمناسب موجود باشد،  آو
 ، ممکن بود.یا هراندازه
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کوانتومی، جنب یک مدرن در هست ی هعالوه بر عدم قطعیت   ی هدیگر فیز
گانه و فضا زمان، نیز ضربه ها پدیدهانیشتین در مورد  ی همرکزی نظری ی جدا

یدادها در یک خورد. انیشتین قرا که سرعت نور ثابت است و رو کرد  رداد 
کند. توانند نمیمکان  یدادهایی در مکان دیگر را متأثر   بالفاصله رو

به دیگری،  ای ذرهانتقال اطالعات از  ی هدر نظریات نسبیت، جهت محاسب
که صحت این شود میاز سرعت نور استفاده  . نزدیک به یک قرن است 

گرانشی سخن موضوع ثابت شده است، حت گسترش آثار  . رود میی وقتی از 
که آزمایشات  هرچندمایل در ثانیه بود.  4/189282 خألحد سرعت در 

انواع انتقال اطالعات،  ی هکه این موضوع در مورد هم اند دادهجدید نشان 
 صحیح نیست.

زن درگیر  1335شاید تحیر واقعی در  شروع شد وقتی انیشتین، پودولسکی و رو
ذرات. این سه نفر « در هم تنیدگی»کوانتومی عجیبی شدند به نام کنجکاوی 

که هنوز هم اغلب به نام  ای مقالهدر  نامیده « EPR یبستگ هم»بسیار مشهور 
که  ی هنظری بینی پیش، شود می کردند  ید میکوانتومی را رد  : یک ذره گو
گانه چه  ی هکه ذر« بفهمد» ینوع به تواند می ، و ندک میدیگر در فضایی جدا

دیگر مشاهدات در چنین مسیرهایی را به روشی هنوز ناشناخته به 
کنش ». انیشتین آن را به مسخره دهد میمشاهدات در نقاط دیگر ارتباط 

ر وار شبح  نامید.« از راه دو
که به فیزیکدان بزرگ حق  ییصدا هماین  : گفت میکه  داد میبزرگی بود 

یزد نمیخداوند تاس »  ی هخنجری دیگر بود به نظریاین موضوع زخم «. ر
کوانتوم بر اینکه برخی چیزها فقط در  هم آنکوانتوم.  با اصرار رو به رشد 

حقیقی.  های مکانی واقعی در ها پدیده صورت بهاحتماالت وجود دارند، نه 
ر وار شبحکنش »اصطالح  یک  های کالسدر  ها دههبرای « از راه دو درس فیز

 .شد میتکرار 
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ک کمک  گاهی جمعی دفن این موضوع  یر بار آ کوانتوم ز که عجایب تئوری  رد 
کارآمد نبودند، چه  شده بماند. با توجه به اینکه ابزار آزمایش در آن موقع هنوز 

ید اشتباه   .کند میکسی جرأت داشت به انیشتین بگو
طرح « جان بل»، فیزیکدان ایرلندی 1394. در کرد میولی انیشتین اشتباه 

که آزمایشی را پیشنهاد د از  توانند مینشان دهد آیا ذرات  توانست میاد 
، الزم است تا دو ذر ر، بالفاصله روی هم تأثیر بگذارند یا نه. اوال   ی هفواصل دو

که  کنیم  ری « تابع موج»مادی یا نور را خلق  یکسان داشته باشند. )یادآو
کار دارند موج –که حتی ذرات جامد هم ماهیت انرژی  شود می (. با نور، 

کریستال انجام  راحتی به یژه از  ؛ سپس دو شود میبا ارسال نور به یک نوع و
دو  موج طولبا نصف انرژی فوتون اولیه. ) هرکدام، شوند میفوتون نور متولد 

. همان میزان انرژی دهد می( بنابراین تخطی از بقای انرژی روی نشود میبرابر 
که   .شود می، خارج واردشدهکلی 

ید میوانتومی ک ی هحال، چون نظری در طبیعت یک خلقت  چیز همه: »گو
و یک خلقت موجی دارد، و اینکه رفتار ذرات تنها در شکل احتماالت  ای ذره

یژهجای خاص یا سرعت حرکت  واقعا  کوچکی  ی هوجود دارد، هیچ ذر را  ای و
برتابع موج آن ذره  که وقتی؛ تا دهد مینشان ن  .یزدفرو

رچه چیزی باعث  یم، خطا شود میج تابع مو یزشفرو ؟ از هر راهی برو
یمعکس»رای اینکه نور ب ی ه. شلیک یک ذرشود می  تواند می، «ش را بگیر

کند. ولی روشن  کار را تمام  که آزمایشگر  شود میسریعا   که هر روش محتملی 
یخت.یندازدببتواند نگاهی به ذره   ، تابع موج را فرو خواهد ر

یم یماول نگاهی  گفته شود. یک فوتون را به سمت یک به آنچه باید  انداز
کنید تا مکانش را  که  گیری اندازهالکترون شلیک  کنید، خواهید فهمید 

طبیعی تابع موج را فرو خواهد  طور بهبین این دو،  اندرکنشاین  ی هنتیج
یخت.  ر
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 تری پیچیده های آزمایش، آزمایش آلوده شده است. ولی هر چه دیگر بیان به
که: فقط این  پیشنهاد شد )فصل بعد کنید(، این موضوع واضح شد  را نگاه 

کافی است. ی هرا بدان! لب یزش تابع موج  ر  ذهن آزمایشگر برای فرو
خلق  تنیده درهم های ذرهبود؛ ولی بدتر هم شد. وقتی  وغریب عجیب

هستند. وقتی تابع موج یکی « شریک»، دوتایی در تابع موج شوند می
گر به فاصلشکند می، مال آن یکی هم شکند می کل جهان از هم  ی ه. حتی ا

ر باشند.  که  اش معنیدو گر دیده شد  که ا اسپین »دارای  ای ذرهاین است 
به  شود میاست، بالفاصله دیگری، از یک تابع احتمال صرف، تبدیل « باال

صمیمانه به هم مرتبط هستند.  ها آنواقعی با اسپین مخالف.  ی هیک ذر
یی  که یطور به  تأثیر یبرفتارشان  بر  زماننیست، و  ها آنن بی« فضایی»گو

موضوع  دقیقا  که  اند دادهنشان  2119تا  1339ی ها سالاست؛ آزمایشات 
که  قرار ینازا یزی  یی ذرات ر گو ، موهبتی دارند از شوند میخلق  باهماست؛ 

 .ESP3جنس 
گر  که رفتاری تصادفی انجام  ای ذرها از مسیری  مثال  ، و دهد میمشاهده شود 

یش همیشه رفتار یکسانی ) جای به عمل  درواقعدیگر مسیر برود، دوقلو
ز  گر خیلی جدا از هم  –در همان لحظه  هم آن. دهد میمکمل(، را برو و حتی ا

 باشند.
گیسین»، محقق سوئیسی 1339در سال  این بازی بولینگ « نیکالس 

یژه و  وغریب عجیب کرد. با ترتیب دادن یک آزمایش تجربی و را شروع 
کردند  تنیده درهمهای محوری  با بیت ها فوتون . تیم اودهنده کانت را درست 

رتر فرستادند. یکی از  ها آنو از طریق فیبر نوری،  با  ها آنرا به هفت مایل دو
برو  سنج تداخلیک  یکی از دو مسیر را برگزیند، و  تواند میکه  شود میرو

یافت « گیسین. »شود میهمیشه هم تصادفی انتخاب  که هر تصمیمی را در
                                                             
1.(Extrasensory perception = یادراک فراحس = ESP 
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یش همیشه و بالفاصله  گرفت، دوقلو  .گزیند برمیرا « دیگری»یک فوتون 
کنش فوتون دوم « بالفاصله»قید زمان در اینجا  تأخیری ندارد  تنها نهاست. وا

 –( ثانیه میلی وشش یستب)حدود  کند میچون نور دارد آن هفت مایل را طی 
کمتر از  دقت  ی ه؛ آستاندهد میه روی میلیاردیم ثانی ده به سهبلکه در 

 .آید می« زمان هم»تجهیزات آزمایش. این رفتار به نظر 
کوانتومی  طور همان بسیاری از  ینکهبااکرده، و  بینی پیشکه مکانیک 

. این اند یرکنندهمتح؛ نتایج هنوز هم دهند میفیزیکدانان آزمایشات را انجام 
ی ک را اثبات  ی همدارک ادعای نظر که یک دوقلوی کند میدهشتنا  ،

گر به تنیده درهم ، باید عمل یا حالت دیگری را بالفاصله بازتاب دهد. حتی ا
ر. ای فاصلههر  ر باشد، مهم نیست چقدر دو  دو

گریز هستند.  شرمانه یباین خیلی  که برخی در جستجوی یک شرط  است 
زن»یک نامزد برجسته  که آزمایشات « نقص ردیاب ی هرو ل  است. این استدال

ز  تا به کان  اند نتوانستهامرو کافی از دوقلوهای الکترونی را بگیرند. شکا تعداد 
کوچکی با تجهیزات  دهند میپیشنهاد  ؛ و اند شده مشاهدهکه درصد 

که  کنند میتنها آن تعداد از دوقلوهایی را آشکار  آمیز یضتبع ای گونه به
ری این مؤث طور به، 2112. آزمایشی جدیدتر در سال کنند میهماهنگ عمل 

زنه را بست. در  چاپ شد، تیمی از « نیچر» ی هکه در مجل ای مقالهرو
ید »محققان سازمان ملی استاندارد و تکنولوژی به سرپرستی دکتر  دیو

ینلند کردند و با یک ردیاب  تنیده درهمبریلیوم را  های یوناز  ییها جفت، «و
که  کردند  کارآمد ثابت  بازتاب  مانز همعمل قل خود را  هرکدام بلهفوق 

 .دهد می
که در زمان  که نوعی نیرو یا اندرکنش ناشناخته وجود دارد  ر دارند  برخی باو

یش منتقل  ای ذرهصفر از  ینرلند. »شود میبه دوقلو گفت: « و یسنده  به یک نو
کنش » ر وجود دارد وار شبحنوعی  که هیچ  دانست میولی خود او «. از راه دو

 توصیفی وجود ندارد.
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ل بسیاری از فی سرعت نور  ناپذیر شکستکه به حد  کنند میزیکدانان استدال
زی نشده است. چون  برای  EPRاز ارتباطات  تواند مین کس هیچتجاو

کند؛  همیشه  کننده ارسال ی هکه رفتار ذر رو ازآنفرستادن اطالعات استفاده 
فلسفی  های جنبهعملی، بیشتر از  های جنبهتصادفی است. تحقیق اخیر به 

که این زدپردا می کلی این است  رندرا به  آلود وهم یدگیتن درهم: هدف  تا  بندآو
کنند.  کوانتومی فوق قدرتمند را خلق  ینرلند»که  طور آنکامپیوترهای  « و

گفت:  کار هم»چنین  کوانتومی با  یها چمدان ی هاین  که مکانیک  تحیر 
رده است را با خود خواهد برد  «.خود آو

گذشته ها دهه، آزمایشات در ها این ی هکه بعد از هم رسد میبه نظر  ی 
که  یدرست به کردند  ، نادرست است. «جایگزینی»انیشتین بر  یپافشارثابت 
دیگر با سرعت فراتر از نور اثر  چیز هیچبر  تواند مین چیز هیچیعنی « جایگزینی»

 بگذارد.
ر هستند.  بینیم میکه ما  هایی یهست یست محوری»در یک میدان شناو « ز

که با فضا کند یمادعا  که  –: میدانی از ذهن وجود دارد  زمان خارجی 
کرده بود، محدود ن یزه   .شود میانیشتین یک قرن پیش تئور

که وقتی  یست محوری»نباید تصور شود  ی« ز  عنوان بهکوانتومی  ی هبه نظر
کوانتومی  ی ه، فقط یک جنبه از پدیدکند میاره اش اصلیپشتیبانی  ی هزمین

ید میرا   طور بهبارها و بارها  ها سال، طی این 1394در « بل» ی هری. نظگو
انیشتین  ی هامیدهای باقیماند ی هتجربی اثبات شده است. این نظریه هم

 حفظ شود، بر باد داد. تواند می« جایگزینی» اینکه)و دیگران( را مبنی بر 
که واقعیت مکان یا یک جهان مستقل عینی،  شد میقبل از بل، هنوز تصور 

گر و اما(. قبل از بل،  تواند می هنوز به تصور  ها خیلیممکن باشد )اگرچه با ا
که حاالت فیزیکی قبل از اینکه  ی ههزار  گیری اندازهپیشین چسبیده بودند 

که ذرات دارای روابط و  شد میتصور  شوند، وجود دارند. قبل از بل، هنوز
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که از عمل  ، به نهایتا   ؛ ومستقل است گیری اندازهخواص قطعی هستند 
که هیچ اطالعاتی ن یع تواند میلطف اثبات انیشتین  از نور منتقل شود،  تر سر

گر  شد میتصور  ر از هم باشند،  ی اندازه به گرها مشاهدهکه ا کافی دو
 دیگری تأثیر نخواهد داشت. گیری اندازهتوسط یکی، بر  گیری اندازه

 تا بعد. هیمد میآنچه در باال آمده است را خاتمه  ی هفعال  هم
ی شده گفتهعالوه بر آنچه  یست »کوانتوم به نظر،  ی هسه قلمرو اصلی نظر ز

هستند. در این مورد  یزبرانگ تعجب. در غیر این صورت، آیند می« محورانه
کردن  تر مفصل کرد، ولی اجازه دهید با فهرست  شروع  ها آنبحث خواهیم 
 کنیم.

که اشاره« در هم تنیدگی»اولین قلمرو،  که  است  شد؛ ارتباطی میان دو شیئی 
که یکسان رفتار  ؛ بالفاصله و جاودانه، حتی کنند میچنان تنگاتنگ است 

گر به فاصل در  وار شبحجدا از هم باشند. این وضعیت  ها کهکشان ی ها
کالسیک   .شود می تر روشنآزمایش دو شکاف 

کوچک  که ذرات  به یک شکل  توانند میدومی، مکملیت است. بدین معنا 
نه هر دو(. بستگی  –یا دیگری ظاهر شوند ولی نه به هر دو شکل )ذره یا موج 

که  موجودیتی در مکان  گونه هیچ، ذره قطعا  . کند میچه  گر مشاهدهدارد 
یژهخاص ندارد یا حرکت   گر مشاهده. تنها دانستن یا عمل کند مین ای و

که باعث  صی ذره در مکان خاصی موجود شود یا حرکت خا شود میاست 
یادی از چنین نوعی از  های جفتانجام دهد.  وجود دارند. یک « مکملیت»ز

 تواند میهر دو باشد.  تواند مییک موج باشد یا یک ذره، ولی ن تواند میذره 
مکانی خاص را برگزیند یا حرکت خاصی را نمایش دهد، ولی نه هر دو را. 

 .و آزمایشش بستگی دارد گر مشاهدهواقعیت آن ذره، فقط به 
ی یژگی سوم نظر که از  ی هو یست محوری»کوانتوم  ، کند میپشتیبانی « ز

ر ید میکه  ای ایدهتابع موج است.  یزشفرو فیزیکی یا یک بیت  ی هیک ذر گو
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ش در ت وجود دارد تا اینکه تابع موجاز احتماال آلود مهاز نور، تنها در حالتی 
برمشاهده  ی هلحظ که  بعدازآن، و فقط یزدفرو یک موجودیت  واقعا  است 

 .یابد میقطعی 
ی که در آزمایشات نظر کوانتوم پیش  ی هاین فهم استاندارد از آن چیزی است 

گی»و مطابق است با تفسیر  رود می هنوز نظریات رقیبی وجود  اگرچه«. کپنها
 دارند، مثل آنچه خواهیم دید.

ینرلند»، و «گیسین»، «بل»، «هایزنبرگ»خوشبختانه آزمایشات  را  ، توجه ما«و
کنون. قبل از  کرد. حضور ذهن در اینجا و ا به خود آزمایش )تجربه( جلب 

، یک سنگ قلوهیک  –بزند  یتدر واقعرو به رشد  یا جوانهاینکه ماده بتواند 
یر اتمی  ی هدانه برف، یا حتی یک ذر باید توسط یک مخلوق زنده  –ز

 مشاهده شود.
. آنچه در شود میضح در آزمایش دو شکاف مشهور، وا« عمل مشاهده»این 

کوانتوم  ی هبه هست مستقیما  عوض  . این آزمایش بارها اجرا رود میمکانیک 
کسی به یک  یتدرنها و شده است، با انواع مختلف ، گر  که ا کردند  ثابت 

که دارد از میان  ی هذر کند  یر اتمی یا یک بیت نور نگاه  یک سد  های شکافز
با  کنند میضربات شبه جامدی ایجاد ، و کنند می، مانند ذره رفتار گذرد می

به پشت شکاف مخصوص به خودشان روی «. ب...م، بم، بم»صدای 
؛ مثل کند می گیری اندازهکه ضربه را  کنند میحساس آخر برخورد  ی هصفح

گلول که  ی هیک  یز  بگذرد. ولی  ها سوراخمنطقی باید از میان یکی از  طور بهر
گر محقق ،  ینا .دردهد میرا نمایش  ها موجفتار را مشاهده نکند، ر ذره ا

 .دارد میاحتماالت را نگه  ی هحق تظاهر هم صورت
که از میان هر دو سوراخ در یک زمان ها آنشامل  )اگرچه  گذرند مییی 

حساس، طرحی  ی هبنابراین روی صفح؛ کند( یمدونخودش را  تواند مین
کنند. ا توانند میکه فقط امواج  آفریند می دار موج  –ین دوگانگی ذره خلق 
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که  کرده، شایست هاست دههموج  جادوی »لقب  ی هدانشمندان را سرمست 
دانشمندان، آن را چنین توصیف  ترین بزرگاست. برخی از « کوانتومی

کنندناپذیر توصیف، تصورناپذیر، ناپذیر ادراک: اند کرده عقل سلیم  ی ه، باطل 
رتا  و فهم رایج. علم  که فیز ضرو کرده است  کوانتوم خارج از تصدیق  یک 

یاضیات پیچیده،  کوانتوم چگونه  فهم قابل غیرر در  تواند میاست. فیزیک 
کردن و به زبان  کردن، تصور  ردنبرابر استعاری   باشد؟ یرنفوذناپذ، درآو

گر به یک واقعیت مخلوق حیات، ارزش اسمی بدهیم،  کهجالب است  ا
کلیدی این است: . سؤال شود می سرراستساده و  ها این ی هفهمیدن هم

گر به « ؟اند یستچاین امواج از » کس  1329ا برگردیم، فیزیکدان آلمانی، ما
کوانتومی، در حقیقت امواج احتمال هستند. نه  که امواج  کرد  بورن ثابت 

کرده بود. قطارش همکه  طور آنامواج مادی،  یزه   شرودینگی تئور
چیزی نیست جز آماری هستند. پس یک موج احتمال  های بینی پیش ها این

، خارج از این ایده، موج وجود ندارد و لمس درواقعممکن.  ی هیک نتیج
یلر»نوبل،  ی هکه یک بار برند طور همانناپذیر است.  گفت: هیچ « جان و

 شود. شده مشاهده ای پدیده، واقعی نیست تا اینکه ای پدیده
گانه صحبت  یم در مورد اشیاء جدا که ما دار کنید  ل مث کنیم میتوجه 

، مثل یک قطار. شمار بیاجتماع اشیاء  در مورد نه ،ها الکترونو  ها فوتون
که ما  زمان بگیریم و برسیم به ایستگاه تا دوست خود را  توانیم میواضح است 

کنیم و  که قطار او در حین غیبت ما، کامال  سوار  وجود  واقعا   مطمئن باشیم 
 داشته است.

که هر چه شیئی  ، شود می تر بزرگ وردنظرم)یک دلیلش این است 
ییک ی ه. تا اینکه وقتی به محدودشود می تر کوتاه موجش طول کروسکو  ما

که  قدر آن، امواج رسیم می کرد یا  ها آنبه  توان نمیبه هم نزدیک هستند  توجه 
 هستند(. جا همانآن امواج هنوز  هرروی بهکرد. ولی  گیری اندازهآن را 
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گان گر مشاهد ی هذرات جدا دارای  توانند نمیه نشده باشند، کوچک، ا
وجودی واقعی تلقی شوند، چه رسد به اینکه یک مکان یا تداومی در فضا 

که ذهن، داربست یک شداشته باشن در مکان را ایجاد نکند،  ءید. تا زمانی 
که  که مشخصات را ارائه ندهد )جایی در غبار احتماالت  تا زمانی 

که  توان نمی(؛ دهد یممقادیر محتمل ذره را نشان  ی همحدود کرد  ذره تصور 
را  یا« بالقوه»کوانتوم فقط مکان « امواج»بنابراین، ؛ یا آنجا است ینجاا

کند. وقتی دانشمندان  تواند میکه ذره  کنند میمشخص  را  ای ذرهاشغال 
احتماالت آماری برای رخ دادن آن  ی ه، آن ذره در محدودکنند میمشاهده 

یداد، یافته  که موج تعیین . اشود میرو . یک موج کند میین چیزی است 
یداد یا یک پدیده نیست، بلکه توصیفی است از امکان رخ  احتمال، یک رو

یداد یا یک پدیده. تا  یداد  که وقتیدادن یک رو واقعی مشاهده  طور بهیک رو
 است. یفتادهننشود، چیزی اتفاق 

کهدر آزمایش دو شکاف،   توان میستند؛ تقسیم ه غیرقابلاین ذرات،  ازآنجا
که هر فوتون یا الکترون باید از میان یکی از  کند.  ها شکافمطمئن بود  عبور 

که یک فوتون  کدام مسیر فرد منحصربهسؤال این است  ؟ بسیاری از رود می، از 
را از « کدام راه»تا اطالعات  اند دادهرا پیشنهاد  یشانیآزمافیزیکدانان مشهور 

مسیر ذره در تشکیل یک الگوی  که یطور بهد. کن گیری اندازهروی مسیر ذره 
کند. هم رسیدند:  یرکنندهمتح ای نتیجهبه  ها آن ی هتداخلی مشارکت 

کرد. باهماطالعات مسیر و طرح تداخلی را  توان نمی  مشاهده 
کدام شکاف عبور  ای یریگ اندازه توان می که ببینیم فوتون از  ترتیب داد 
، در عوض شود میانجام  ای یریگ ازهاند، وقتی چنین هرروی به، کند می

 طور بهو  کند میبرخورد  کننده ثبت ی هیک لکه بر صفح صورت بهفوتون 
خود را  ها آن. در حقیقت، کند میکامل طرح تداخلی موج مانند را تولید ن

کلیت آزمایش دو شکاف و هم دهند میذرات نشان  صورت به  ی هنه امواج. 
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ییغرابت   .شود میتوضیح داده  روشنی هبدر فصل بعد  اش جادو
گذر از مانع، تابع موجش را  کهواضح است  نگریستن به ذره در حال 

یزد یفروم را در برگزیدن احتمالی یکی از دو  اش یآزادو بنابراین در اینجا ذره  ر
کند. دهد میانتخاب، از دست  که یکی را انتخاب   و در عوض مجبور است 
بپذیریم دستیابی به  آنکه محض به. شود می تر پیچیدهموضوع هنوز هم 

 توانیم می، ممکن نیست؛ باهماطالعات انتخاب مسیر و الگوی تداخلی 
ییم  تر پیش ید بگو یم. بگذار یم  سروکاراز فوتون  هایی مجموعهما با  اآلنبرو دار

ر شوند، ولی رفتارشان  توانند می ها آن. اند یدهتن درهمکه  خیلی از هم دو
 .دهد میاز دست نارتباط را  وقت هیچ

، به دو نامیم می zو  yرا  ها آنکه دو فوتون،  دهیم میخوب، حاال ما اجازه 
. ما از قبل کنیم میجهت مختلف بروند و آزمایش دو شکاف را دوباره بر پا 

گر  گذرد میاز میان هر دو شکاف  اسرارآمیزی طور به yکه فوتون  دانیم می و ا
 گیری اندازهنشانگر برسد،  ی هکه به صفحاو قبل از این ی هچیزی را دربار

، در آزمایش جدیدمان، غیرازاینکه. کند مینکنیم؛ یک طرح تداخلی خلق 
را از « z»دوقلو  ی همسیر انتخابی ذر دهد میکه اجازه  ایم ساختهتجهیزاتی 

رتر  ها مایل  کنیم. گیری اندازهدو
کنیم، فوتون دوق گیری اندازهاینکه دستگاه را برای  محض به«! بینگو» لو فعال 
y  کنیم. )چون « استنباط»مسیرش را  توانیم میکه ما  فهمد میبالفاصله

یش را انجام  گهان فوتون دهد میهمیشه عمل مخالف یا مکمل دوقلو  y(. نا
دستگاه  که یدرزمان هم آن. دارد یبرمدست از نمایش طرح تداخلی 

ر  zرا برای فوتون  گیری اندازه کنیم. حتی اگرچه ، از راه بسیار دو روشن 
بالفاصله،  –این حقیقت دارد  ؛ وایجاد نکنیم yمزاحمتی برای  ترین کوچک

گر  –در لحظه  گوش zو  yحتی ا کهکشان باشند. ی هدر دو   مخالف 
یم اول شود می تر آلودهراز  بازهم، رسد میگرچه به نظر ناممکن  گر ما بگذار . ا
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را  یشدوقلود، و نیم ثانیه بعد، نشانگر برس ی هو صفح ها شکافبه  yفوتون 
ر  ی هدر فاصل کوانتوم را دست انداخته  گیری اندازهدو کنیم، باید قوانین 

کرده است کارش را  یم، فوتون اولی  یش شو ؛ باشیم. قبل از اینکه مزاحم دوقلو
برو  بنابراین ما باید بتوانیم قطبیت دو فوتون را بفهمیم و با یک طرح تداخلی رو

یم. درست اس  ت؟ خیر.شو
که ردهن به دستو الگوی تداخلی  شده انجاماین آزمایش  ازآنجا . فوتون ایم یاو

y، کنش . تداخل در دارد یبرممسیر از هر دو شکاف  از انتخاب دست ، در وا
که فوتون  که ما  ای گونه به yکار نیست. واضح است   احتماال  فهمیده 

یش هنوز بقطبیت ا دستگاه نشانگر ش را خواهیم یافت. حتی اگرچه دوقلو
برو نشده است.  قطبیت ما رو

ید میزمان  ی هنتیجه چیست؟ این چه چیزی دربار  هرگونه ی ه؟ دربارگو
ید میفضا و فاصله چه  ی هحال و آینده؟ دربار ی هتوالی، دربار  ی ه؟ دربارگو

یدادهای گیریم می ای نتیجهنقش خودمان چه  ؟ اینکه چگونه دانش ما، رو
گذر زمان. این ذرات  هم آن، سازد میرا متأثر  تر طرف آن ها مایلواقعی در  بدون 

؟ چگونه بالفاصله و افتد میچه اتفاقی  شان آیندهدر  دانند مینور چگونه 
که این دوقلوها به طریقی گیرند میارتباط  باهماز نور  تر سریع ؟ روشن است 

که قطع نا خاص مرتبط رند. مهم نیست چقدر از هم شود میند   . ایندو
که از زمان، فضا، یا حتی علیت مستقل  ای گونه بهارتباط  . باشد میاست 

میدان »مشاهده و  ی هموضوع دربار ینا آنچه برای ما مهم است این است:
ید می؛ چه دهد میاین آزمایشات در آن روی  ی هکه هم« ذهن  ؟گو

 یعنی... ؟
گی، در دهه  کپنها متولد شد.  هایزنبرگ و بور دار تبو در ذهن  1321تفسیر 

کردند به توضیح نتایج  ها آن یب عجیبشجاعانه شروع  آزمایشات  وغر
کمال  ها خیلیکوانتومی، البته تا حدودی. ولی برای  ی هنظری پذیرفتن تمام و 
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گی اولین مدعی  طور بهتغییر دیدگاه بسیار سخت بود.  کپنها خالصه تفسیر 
که بعدها جان بل و دیگران حدود چهل سال بعد با کردند: بود   دلیل ثابت 

یز اتمی  ی هباشد، یک ذر نشده انجام گیری اندازه که وقتیتا  مکان  واقعا  ر
یژهخاص یا حرکت  کن  ای و یی عجیب سا ندارد. در عوض، در قلمرو

باشد. این موجودیت نامعین  فردی منحصربه. بدون اینکه در مکان ماند می
برفش که تابع موج یابد میتنها وقتی خاتمه  وار شبح . تنها چند سال یزدرو

که  یافتند  گی در کپنها کشید تا طرفداران تفسیر  بدون اینکه « چیز هیچ»طول 
یست محوری واقعیت باشد، تفسیر  گر ز درک بشود، واقعی نیست. ا

گی   است. یارع تمام. از دیگر سو، این یک چیستان یابد میمعنا  کامال  کپنها
گر بخواهیم نوعی جایگزین برای این ایده پ کنیم: ا تابع موج یک ذره تنها »یدا 

یزد یفرومدر صورتی  کند ر کسی به آن نگاه  گی «. که  کپنها رای تفسیر  باید از و
ید میکه  3(MWI، )«شمار بی های جهانتفسیر »رقیبش،  سوی بهبجهیم   گو

مداوم مانند مخمر  طور به. جهان دهد میروی دهد، روی  تواند میهر آنچه 
احتماالت  ی هکه شامل هم سازد می انتها یبی یها جهانو  زند میجوانه 

کنون شما یکی از این شود می ر از ذهن باشد. ا . مهم نیست چقدر دو
که  شماری بی های جهان. ولی اید کردهرا اشغال  ها جهان « شما»وجود دارند 

 وجود دارد. ها آنحسابداری، عکاسی خوانده است در  یجا بهکه  یا
که شم قطعا   که در حال جهانی هم هست  یس رفته و با آن دختری  ا به پار

کردن دیدید ،  . بر اساس این دیدگاه، با آشنایی با یدا کرده ازدواجماشین پیدا 
، جهان ما هیچ تناقض یا «استیون هاوکینگ»چنین نظریات مدرنی مثل 

کنش  ینه برهم  ی هاز قرار معلوم پدید«: جایگزینی نا»، و نه وار شبحندارد. نه 
که فکر  های انتخاب ی هی متناقضی است. اینکه همکوانتوم شخصی شما 

ز در اید ندادهانجام  کنید می  وجود دارند. شماری بیموازی  های جهان، امرو
                                                             
1.MWI: many worlds interpretation 
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گذشته ها دههآزمایشات در هم تنیدگی در  ی هکدام درست است؟ هم ی 
گی بیش از هر چیز دیگر اشاره  سوی به ای فزاینده طور به کپنها اثبات تفسیر 
گفتیم، از  طور همان ؛ ورنددا یست محوری»که   .کنند میپشتیبانی « ز

که متغیرهای پنهان  اند دادهبرخی فیزیکدانان، مثل انیشتین، پیشنهاد 
کشف یا  که هنوز  رفتار  توانند می نهایتا  (، اند نشده شناخته)چیزهایی هستند 

کوانتوم را توضیح دهد. ممکن است خود تجهیزات  یرمنطقیغغریب 
کنند.آز که هنوز درک نشده است، رفتار ذره را آلوده   مایش به روشی 

که یک متغیر ناشناخته  که هیچ تکذیبی برای این پیشنهاد  روشن است 
رد مینتایجی به بار   کننده کمک قدر نا، وجود ندارد. چون خود عبارت همآو

زه، مفاهیم این آزمایشات،  که قول انتخاباتی یک سیاستمدار. امرو است 
در اذهان عمومی پیاده شده است. چون تا همین اواخر، رفتار  یراحت به

پیک بود. اگرچه بنیانی در منطق  کوانتومی محدود به جهان میکروسکو
ر دنیا شروع به آزمودن این موضوع  های آزمایشاز آن،  تر مهمندارد، و  دو

کی»بزرگی به نام  های مولکولبا  شده انجام. آزمایشات جدید اند کرده « بال با
که ما در آن  دهند مینشان  پیک  کروسکو کوانتومی به جهان ما که واقعیت 

گسترده کنیم میزندگی   .شود می، 
 های رشته KHCO3هیپوکربنات پتاسیم  های کریستال، 2115در سال 

که  ی تنیده درهم راء دید نیم اینچی  کوانتومی را ارائه دادند. عالئم رفتاری ماو
زه یصتشخ قابل یها اندازه  به . در حقیقت، یک آزمایش کند میاشاره  هررو

« یاسمق بزرگ ینه برهم»پیشنهاد شده است. )که  یتازگ بهجدید جالب 
یست »شواهد برای صحت  ترین قوی تواند مینامیده شده(. این آزمایش  ز

یست محوری به جهان، در « محوری کند. اینکه دیدگاه ز ز را ارائه  تا به امرو
گفت: سطح موجودات زنده د که در جوابش خواهیم  رست است. چیزی 

یست محوری اضافه  البته!  :کنیم میبنابراین ما اصل سومی را به ز
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یست محوری: ، فرایندی است یابیم درمیواقعیت  عنوان بهآنچه  اصل اول ز
گاهی ما را درگیر   .کند میکه آ

 
یست محوری: خالصی  طور بهادراکات درونی و بیرونی ما،  اصل دوم ز

رو ها آن. اند تافتهیری در هم ناپذ  .ناپذیرند جداییو  اند سکهیک  یدو
 

یست محوری: یر اتمی  اصل سوم ز یز  ی ههم قطعا   –رفتار ذرات ز ذرات و ر
اند. بدون  مرتبط گر مشاهدهبه حضور یک  گریزناپذیری صورت به -ذرات 

گاه،  گر مشاهدهحضور یک  در بهترین حالت در یک وضعیت نامعین  ها آنآ
 ز امواج احتمال وجود دارند.ا
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 فصل هشتم
 ترین آزمایشآور شگفت

ی کوانتوم لغت چشمگیری شده برای تالش در اثبات  ی هبدبختانه نظر
یسندگان  به این دلیل احتماال  عصر جدید.  های یاوه  های کتابکه نو
کنترل ذهن دارند و شماری بی  که ادعاهای مزخرف برای سفر در زمان یا 
که ها آن کوانتوم»یی  رند میدلیل  عنوان بهرا « تئوری  کمترین دانشی آو  ،

یک ندارند و حتی  ی هدربار ی توانند نمیفیز کوانتوم را  ی هعلوم مقدماتی نظر
«دانیم میما چه چیزی را »به نام  2114 ی هتوضیح دهند. فیلم مشهور ساخت

بی است.  نمونه خو
یکه ن شود میفیلم با این ادعا شروع  کرده  ی هظر کوانتومی تفکر ما را منقلب 

 ای اشارهولی بعد، بدون توضیح یا  –کافی درست است  اندازه  بهکه -است 
ید: این ثابت  رود میبه جزئیات پیش  به  توانند میمردم  کنند میتا بگو

کنند یا  که »گذشته سفر  کنندخواهند میواقعیتی را   «.، انتخاب 
ید مینکوانتوم چنین چیزی  ی هنظری یگو  سروکارکوانتوم با احتماالت  ی ه. نظر

که  طور همان ؛ وها آنمحتمل ذرات، و اعمال محتمل  های مکاندارد و 
که ذرات نور و ماده بسته به اینکه مشاهده  باره یندراخواهیم دید  است 

 طور بهشده  گیری اندازهاینکه ذرات  ؛ ودهند میتغییر رفتار  نهیا  شوند می
یی  گو گذشته دیگر ذرات تأثیر جالبی،   وجه هیچ به. این گذارند میبر رفتار 

که  یخشان  توانند می ها انسانبدین معنا نیست  کنند و بر تار گذشته سفر  به 
 تأثیر بگذارند.
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گسترده از اصطالح  ی هبا توجه به استفاد و نیز « کوانتوم ی هنظری»عمومی 
که الگو را تغییر  یست محوری  کوانتوم  ی هده از نظری، استفادهند میاصول ز

. بدین منظور، مهم است یندازدبمدرک، ممکن است آدم را به شک  عنوان به
ی کوانتوم داشته  ی هکه خوانندگان فهمی اصیل از آزمایشات واقعی نظر

باشند؛ و بتوانند نتایج واقعی را بیشتر از ادعاهای مضحک غالبا وصله 
کمی صبورند، که  کسانی  یابند. برای  درک  تواند میاین فصل  شده، در

ری بر آخرین نتیج ای کنندهمنقلب  کند. مرو یکی از آزمایشات  ی هفراهم 
یخ فیزیک.  جالب و مشهور در تار

کنند که دیدگاه ما به جهان را تغییر داد و از « دو شکاف» ی هآزمایش دیوانه 
یست محوری پشتیبانی  مکررا انجام شده است. این  ها دهه؛ برای کند میز

یژه، آزم « physical review (033818-65)»در  ازآنچهاست  ای خالصهایش و
باز تغییری دیگر از  واقعا  منتشر شده است. ولی این آزمایش  2112در سال 

که بارها و بارها در  گریزی به اثباتی  آزمایش دو شکاف سنتی است. 
 یک قرن انجام شده است. چهارم سه

که فیزیکدانان در اوایل قر ها این ی هدر حقیقت هم ن بیستم شروع شد. زمانی 
آیا نور از ذراتی به نام فوتون  –ند بود  میهنوز در جدال با یک سؤال بسیار قدی

بر این « ایزاک نیوتن»تشکیل شده است یا در عوض موجی است از انرژی. 
که نور از ذرات ساخته شده است، ولی در اوایل قرن نوزدهم، امواج  ر بود  باو

زهای نخستین، برخی فیزیکدانان رسید میه نظر ب تر منطقی ند. در آن رو
که شاید حتی ذرات جامد هم طبیعت  یدرست بهشهودی و  طور به کردند  فکر 

 موجی دارند.
کار بردیم. در آزمایش  برای فهمیدن موضوع، ما یک منبع از نور و ذره را به 

، اند چککو ها آنالکترون هستند. چون  عموما کالسیک دو شکاف، ذرات 
به یک  شلیکشانبه چیز دیگری تقسیم شوند(، و  توانند نمی) اند بنیادین
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ر ساده است.  کالسیک، مثال عنوان بههدف دو یزیون  ، یک دستگاه تلو
 .کند مینمایش هدایت  ی هرا به سمت صفح ها الکترون

. اول، نور باید از کنیم مینور به سمت یک دیوار ردیاب شروع  گیری نشانهما با 
کند. ما  یک سیالب نور یا  توانیم میمیان یک مانع اولیه با دو شکاف عبور 

کنیم   نتیجه یکسان است. –تنها یک فوتون تکی را در هر زمان شلیک 
گذشتن از شکاف چپ یا راست، شانس  ی ههر ذر دارد.  51 – 51نور برای 

خت. فوتون یک الگو خواهند سا های گلولهاین  ی هبعد از مدتی، منطقا  هم
کمتر در  افتند میترجیحا  در وسط ردیاب  ؛ چون بیشتر مسیرها از ها گوشهو 

بیش کممنبع نور  ید می. قوانین احتمال روند میمستقیم  و که ما باید  گو
 از برخوردها به این شکل ببینیم: ای خوشه

 

 
 

وقتی بر نمودار رسم شود)که در آن تعداد برخوردها عمودی و مکانشان بر 
از ذرات  ای سلسلهمورد انتظار برای  ی هدیاب افقی است(؛ نتیجر ی هصفح
کمتر در نزدیک  قطعا   که برخوردهای بیشتری در وسط و   ها لبهاین است 

  :سازد میمثل این  ای منحنیباشد، پس 
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که ما  ای نتیجهولی این  یم میبه دست  واقعا  نیست  ر  یشانیآزما. وقتی آو
گذشته انجام شده است و  – شوند میانجام  دست ینازا هزاران بار طی قرن 
یی نادر  فهمیم می –  .سازند میکه ذرات نور در عوض الگو
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 بر روی نمودار، الگوی برخوردها شبیه این است:
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اصلی، باید متقارن  یبرآمدگدر اطراف  تر کوچککناری  های اوجدر تئوری، 
یم، پس  کارسروباشند. در عمل، ما با احتماالت و ذرات منفرد نور   معموال  دار

ر هستند.  کمی از ایده آل به دو ، سؤال بزرگ اینجاست: چرا درهرحالنتایج 
 این الگو؟

گر نور از امواج تشکیل شده  دقیقا  این  که شود میمعلوم  که ا آن چیزی است 
کرده و تداخل  که  کنند میبود نه ذرات، انتظار داشتیم. امواج به هم برخورد 

گر دو شود یمباعث طرح موجدار  در حوض آب  زمان همرا  سنگ قلوه. ا
ید و نقاطی ایجاد  خورد میبه امواج دیگری  هرکدامامواج تولیدی  بینداز

کمتر از معمول روی سطح آب.  های برآمدگیاز  کند می بیشتر از معمول و 
یت  گودی دیگری کنند میبرخی امواج یکدیگر را تقو گر تاج یکی به  ، یا ا

کند، آن د  .کنند میکدیگر را حذف ی نقطهو در آن برخورد 
که تنها توسط امواج  بنابراین این نتیجه اول قرن بیستمی از الگوی تداخلی، 

که نور یک موج است یا حداقل  تواند می ایجاد شود، به فیزیکدانان نشان داد 
 سحرآمیز. موضوع کند می؛ چنین عمل شود میوقتی آزمایش انجام 

که وقتی از اجسا کنیم،  ها الکترونم فیزیکی جامد مثل اینجاست  استفاده 
. ذرات جامد یک طبیعت موجی هم دارند! گیریم میهمان نتیجه را  دقیقا  

 ی هشکاف اطالعات جالبی دربار دو درست بعد از شروع آزمایش ، پس
 . ذرات جامد یک طبیعت موجی دارند!دهد می به دستماهیت واقعیت 

که فهمید میک ی هبود. عد درآمد پیشا خوشبختانه یا بدبختانه این تنه ند 
تازه شروع شده است. اولین عجایب وقتی رخ  وغریب عجیبچیزهای 

که در هر زمان تنها یک فوتون یا الکترون اجازه دارد از میان تجهیزات  دهد می
 بگذرد.

کردند و  شناسایی شدند، این طرح  تک به تکوقتی تعداد مناسبی عبور 
و  ها الکتروناز آن  هرکدام. ولی چطور ممکن است؟ دشو میتداخلی پدیدار 
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 به دست؟ چگونه طرح داخلی را اند کردهتداخل « با چه چیزی» ها فوتون
رده وجود دارد؟ وقتی یک  ناپذیر یمتقسوقتی در هر زمان تنها یک ذره  ایم آو

 :کند میفوتون تنها به نشانگر برخورد 
 

 
 . خورد میفوتون دوم به نشانگر 

 

 
 
 
 



90 

 .خورد میفوتون سوم به نشانگر 

 
 .سازند میطرح تداخلی  هم ی رو ای گونه بهمستقل  های فوتوناین 

 

 
بکر  های ایدهبه این سؤال وجود نداشته است.  کننده قانعجوابی  وقت هیچ

در جهان  تر طرف آندیگری  های فوتونو  ها الکترون. آیا شوند میارائه  بازهم
که در کار را  موازی وجود دارند  . آیا کنند میآزمایشی دیگر همین 

کنون عدها الکترونبا  توانند مییشان ها الکترون کنند؟ تا  ی هی ما تداخل 
ر دارند.  کمی به این موضوع باو
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که  بینیم میتوضیح معمولی در مورد اینکه چرا ما الگوی تداخلی  این است 
تا  ها آنخاب دارند. ، دو انترسند میوقتی به دو شکاف  ها الکترونو  ها فوتون

واقعی نیستند؛ و تا  های مکانوقتی مشاهده نشوند، موجوداتی واقعی در 
بنابراین وقتی ؛ شوند می، مشاهده ناند نرسیدهبه مانع نشانگر پایانی  که وقتی

تی خود در انتخاب هر دو مسیر رسند می ها شکافبه  ، از آزادی احتماال
 .کنند میاستفاده 

تحت هیچ  گاه هیچو  ناپذیرند تقسیم ها فوتونو  ها الکترونکه  هرچند
امواج  عنوان به موجودیتشان، کنند مین یمدونشرایطی خودشان را به 

، گذرد میبنابراین، آنچه از میان شکاف ؛ احتمال، داستان دیگری است
واقعی نیستند بلکه تنها احتماالت هستند. امواج احتمال  های هستی

کردند، کنند میان تداخل منفرد با خودش های فوتون کافی عبور  . وقتی تعداد 
کلی را  یی هم بینیم میما الگوی تداخلی  گو احتماالت به شکل  ی هکه 

امواج مشاهده  عنوان بهمانده و  شان ضربهکه اثر  اند درآمدهموجودات واقعی 
 .شوند می

 ؛ وکارکرد واقعیت است ی هاین نحو وضوح بهاست ولی  کننده گیج مطمئنا  
کوانتوم است. ای که در فصل قبل اشاره  طور همانن تازه شروع عجایب 

که ما «. مکملیت»کوانتوم، اصلی دارد به نام  ی هکردیم، نظری بدین معنا 
هر دو  گاه هیچذرات را دارای یک مکان یا خصوصیت ببینیم؛ ولی  توانیم می

که دنبال چه بینیم مین باهمامکان را  م و چه نوع یگرد می. بستگی به این دارد 
کار  گیری اندازهتجهیزات   .یما بردهبه 

کنید  کدام  خواهیم میحال، فرض  بدانیم یک الکترون یا فوتون مفروض از 
کرده است. پرسش  است و فهمیدنش هم ساده  ای منصفانهشکاف عبور 

که امواجش در هر دو  توانیم میاست.  کنیم )نوری  از نور قطبی شده استفاده 
(. چرخد میو محورشان به آهستگی  کنند میی نوسان جهت افقی و عمود
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، نتیجه مثل قبل است. ولی حاال شود میوقتی چنین مخلوطی استفاده 
کدام شکاف  که هر فوتون از  کنیم  بگذرد.  خواهد میاجازه دهید تعیین 

که خواهید دید، ما  تجهیزات مختلفی استفاده شده است. ولی در آزمایشی 
 ی ههر صفح کنیم میاستفاده  (QWP3 چهارم یکموج  ی هاز یک )صفح

 .دهد میخاص تغییر  جهت یک، قطبیت نور را در چهارگانهموج 
که قطبیت نور وارد شونده را بدانیم. تواند میردیاب   به ما اجازه دهد 

، خواهیم دانست شود میکشف  که وقتیبنابراین با دانستن قطبیت فوتون 
کرده است. کدام شکاف عبور   که از 

 

 
 

: شلیک تک فوتون در هر زمان، با این کنیم میتکرار  طور یناحال، آزمایش را 
که ما  کدام شکاف  دانیم میتفاوت   طور به. حال نتایج گذرد میهر فوتون از 

. کند میرا عوض ن ها فوتونقطبیت  QWP اگرچه. کنند میتغییر  یریگ چشم
                                                             
1.QWP= quarter wave plate 
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که این . )بعدا  ثابکنند میخودشان بدون دخالت تغییر  ها آن کرد  ت خواهیم 
، دیگر الگوی تداخلی را حال باایننیست(؛  QWPتغییر در نتایج به علت 

گر  طور همان؛ کند می. حال منحنی تغییر بینیم مین ذره بودند  ها فوتونکه ا
 انتظار داشتیم. 

 
 

که تنها  که روی مسیر  است یکافچیزی اتفاق افتاده است. معلوم شده 
انجام شود تا آزادی فوتون در نامعین و  گیری اندازه انتخابی هر فوتون عمل

، هر دو مسیر را خورد یبرموقتی به موانع  اینکهمبهم ماندن، از بین برود. آزادی 
کند.  بتواند انتخاب 
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رما  گیری اندازهفوتون باید در دستگاه « تابع موج»  QWPsباشد. در  یختهفرو
گهان تصمچهارم یک)صفحات موج  که نا یک ذره شود  گیرد مییم (، زمانی 

 نسبتا  اینکه فوتون وضعیت  محض بهبگذرد.  ها شکافو از میان یکی از 
تی مبهم خود را از دست  کن و احتماال گم  اش موجی، طبیعت دهد میسا

بریزدخود را « تابع موج». ولی چرا فوتون باید مجبور باشد شود می کجا فرو ؟ از 
که ما،  کدام شکاف ب توانیم می، گر مشاهدهفهمیده   خواهد میفهمیم از 

 بگذرد.
قرن  های ذهن ترین بزرگحول این موضوع، توسط  شمار بی های تالش

فقط مسیر فوتون، باعث  ی هدربار« فهم ما»گذشته، همه شکست خوردند. 
که در زمان پیش رو، وجودی قطعی بیابد. البته  متوجه  هم یزیکدانان فشد 

که شاید این رفتار  میان فوتون  اندرکنشبه دلیل نوعی  بوغری عجیبشدند 
که آزموده شدند؛ باشد. ولی  QWPو نشانگر  یا انواع تجهیزات مختلف دیگر 

 نبود. طور این
که اند شده ساختهانواع مختلف ردیاب مسیر  به طریقی مزاحم  کدام هیچ، 

. رود می، ولی هنوز هم همیشه طرح تداخلی از دست ما شوند میفوتون ن
که بعد از مه گیری نتیجه آمد، به همین سادگی است.  به دست ها سالمی 

: اطالعات مسیر، و طرح یافت دست باهمممکن نیست بتوان به این دو 
که توسط امواج انرژی شکل   .گیرند میتداخلی 

گشت.  ی هما دوباره به مکملیت در نظری تنها  اینکهکوانتومی باز خواهیم 
یژگییک جنبه از  توان می  وقت هیچکرد، ولی  گیری اندازهو  را فهمید ها و

گر شما  زمان یکهر دو را باهم در  توان نمی کامل یک جنبه را  طور بهداشت. ا
شما به  سوءظنبدانید، در مورد دیگری هیچ نخواهید دانست. در مورد 

که بعد از استفاده از « چهارم یکصفحات موج » ییم  ید بگو در  ها آنبگذار
ولی بدون موانع  –آزمایشات دو شکاف  ملهازجدیگر،  های زمینه ی ههم
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 وقت هیچتغییر صرف قطبیت فوتون  –نشانگر قطبیت در انتهای مسیر 
 اثری بر خلق الگوی تداخلی نداشت. ترین کوچک

کنیم. در طبیعت،  که در  طور همانخوب، بیایید چیز دیگری را امتحان 
که نوری )یا مادی( وجود دا های بیتفصل قبل دیدیم، ذرات یا   باهمرند 

ی اند متولدشده  ها آنند. دار موجکوانتوم، یک تابع  ی هو بنابراین بر اساس نظر
ردستبه  توانند می کنند  ها دو کهکشان را  –پرواز   – یمایندبپحتی عرض 

. کنند میارتباط خود، یعنی این دانش نسبت به یکدیگر را حفظ  بازهمولی 
گر با یکی از  ماهیت  که یطور بهل روی دهد به هر شک ای مداخله ها آنا

خود را از دست بدهد، و بالفاصله تصمیم بگیرد « ممکن است چیز همه»
یش هم سریعا  مادی دو عمودی؛ قطبشبا  مثال   –مادی شود  و با  – شود میلو

گر  یش شان یکیقطبش افقی. ا هم  بشود یک الکترون با اسپین باال، دوقلو
ی صمیمانه مرتبط بوده طور به ها آنین. یک الکترون ولی با اسپین پای شود می

 و مکمل هم هستند.
ید از  که دوقلوهای  ای وسیلهخوب حاال بگذار کنیم  را دو  تنیده درهماستفاده 

را با استفاده  تنیده درهم های فوتون. محققان کند میجهت مختلف شلیک 
یم بورات ) کریستالی خاص به نام بتابار . درون کنند می( تولید BBOاز 

به دو فوتون  شود میاز یک لیزر، تبدیل  یپرانرژیستال، یک فوتون بنفش کر
دو برابر  موجشان طولنیمی از انرژی اولیه را دارند) ها ایناز  هرکدامقرمز 

کار نیست. ؛ است( بنابراین هیچ نشت انرژی یا بازدهی خالصی در 
ما . شوند میبه جهات مختلف فرستاده  تنیده درهم ی جداشده های فوتون

  .نامیم می Sو  Pرا  ها آنمسیر عبور 
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اطالعات مسیر، انجام دادیم.  گیری اندازهما آزمایش اصلی را بدون 
. نقش شمارشگر کنیم میاضافه « شمارشگر تصادم»حاال ما یک  غیرازاینکه

کند از اینکه قطبیت فوتونی را در ردیاب  که جلوگیری   sتصادم این است 
کند. Pفوتون هم به ردیاب بفهمیم، بدون اینکه یک   برخورد 
یم می S)نامش را فوتون  گذرد می ها شکافیکی از دوقلوها از میان  (، گذار

. تنها وقتی رود میردیاب دوم  سوی بهدیگری فقط با سرعت  که درحالی
که هر دو ردیاب  اند رساندهکه هر دو فوتون سفرشان را به اتمام  فهمیم می

کنند. تنها  ضرباتی در یک زمان تقریبی که چیزی روی  ازآن پسثبت  است 
، همان Sبر نشانگر  شده ثبتتجهیزات ما ثبت خواهد شد. الگوی نهایی 

 الگوی تداخلی آشنای خودمان است:
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کدام شکاف را انتخاب  یبامعن است. ما نفهمیدیم یک فوتون یا الکترون 
کمی ، بنابراین ذرات، امواج احتمال را نگه داشتند. ولی کند می بیایید 

تا  کنیم میرا نصب « چهارم یکصفحات موج »کنیم. اول، ما آن  یباز حقه
یم. به دست Sبتوانیم اطالعات مسیر فوتون را در مسیر  ر  بیاو
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. جای آن را شود میحاال الگوی تداخلی ناپدید  رفت میکه انتظار  طور همان
 ، یک منحنی یکتا.گیرد می ای ذرهالگوی 
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که خ انتخاب  گیری اندازهوب بود. ولی حاال بیایید توانایی خود در تا حاال 
یم، البته بدون  ها فوتونمسیر  . ما ها آنتداخل با  ترین کوچکرا از بین ببر

کار را از طریق جایگذاری یک  توانیم می کننده ی هپنجر»این  در مسیر « قطبی 
ادم انجام دهیم. این صفحه، ردیاب دوم را از ثبت تص Pفوتون دیگر 

 طور به، و کند می گیری اندازهرا  ها فوتون. این صفحه تنها برخی از دارد یبازم
. چون یک شمارشگر تصادم در اندازد میمؤثری عالئم دوتایی را به دردسر 

ری است. ولی حاال   کامال  اینجا برای ارائه اطالعات اتمام سفر دوقلوها ضرو
 شده است. اعتماد یرقابلغ
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ید هر  تواند میخواهد شد. دیگر ن دردنخور به تمام تجهیزات حاال به ما بگو
کرد. رود می Sفوتون منفرد وقتی در مسیر  کدام شکاف را انتخاب خواهد   ،

کنیم  ها آنچون ما نخواهیم توانست  چون بدون  –را با دوقلوهایشان مقایسه 
ید شود میی ثبت نچیز هیچاینکه شمارشگر تصادم اجازه ندهد،  . بگذار

راست . تمام ایم گذاشته Sرا سر جایشان در راه فوتون  QWPsباشیم: ما  رو
که به طریقی با فوتون  کردیم این بود  که ما  کنیم تا توانایی ما در  Pکاری  تداخل 

ر،  استفاده از شمارشگر تصادم و فهمیدن مسیر را از بین برود. )برای مرو
یدادها، ها تنها وقتی ثبت  «تصادم(. »دهد میاطالعات را به ما  ینا ترتیب رو

شود، و شمارشگر تصادم هم به  گیری اندازه Sکه قطبیت در ردیاب  شوند می
که یک قطبیت همتا یا  ید  ثبت  Pدر ردیاب  زمان هم طور به ناهمتاما بگو

 است: ینا یجهنتشده است. 
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فیزیکی روی  های مکاندوباره امواج هستند. الگوی تداخلی برگشته است. 
که از مسیر ها الکترونیا  ها فوتونکه زمینه  ی هپرد ، حاال اند گذشته Sیی بودند 

کاری با مسیرهای این  ینکهباا. اند ییریافتهتغ نداشتیم. از زمان  ها فوتونما 
کریستال و در تمام راه تا نشانگر آخر. حتی  ها آنپیدایش  را سر  QWPsدر 

که با فوت کردیم این بود  که  کاری  گذاشتیم. تمام  ون دوقلو در جایشان 
که باعث شد توانایی ما در فهمیدن اطالعات از  ای فاصله کردیم  ر تداخل  دو

 بین برود.
ممکن است  Sمسیر  های فوتونبود. چگونه  داده رخما  های ذهنتنها تغییر در 

کنند که ما آن قطبی   .ایم گذاشته تر طرف آندیگر را جایی  ی هفهمیده باشند 
ر از مسیر خود  ید میکوانتومی به ما  ی ه؟ و نظریها آنجایی دو گر  گو که حتی ا

یرانگر اطالعات» یم، « و به همین نتیجه  بازهمرا در انتهای دیگر جهان بگذار
 .رسیم می

که این صفحات موج چهارگانه  هرحال به)همچنین  این موضوع ثابت شد 
(QWPs که فوتون را مجبور کند و نقاکرد می( نبودند  ط ند از موج به ذره تغییر 

به الگوی تداخلی  بازهماثر تصادم روی نشانگر عوض شود. حاال ما 
که  یشانسر جا QWPs ینکهبااحتی  یافتیم دست بودند. تنها دانش ما است 

بر  تنهایی بهدلواپس آن هستند.همین  ها الکترونیا  ها فوتون رسد میبه نظر 
 (.گذارد میتأثیر  ها آنرفتار 

این نتایج هر بار اتفاق  بازهمست. درست است، این موضوع نامأنوس ا
یند میبه ما  ها این، بدون شکست. افتند می رفتار  گر مشاهدهکه یک  گو

 .کند میرا تعیین « خارجی»فیزیکی ذرات 
 یردرگ است: آزمایش ، قرار ینازا؟ ماجرا شود می تر وغریب یبعجاز این هم 

کردن اطالعات مسیر است؛ با دخالت در مسیر  ک   گیری اندازهو سپس  Pپا
که به  Sو  Pشاید نوعی ارتباط میان فوتون «. S» یشدوقلو  Sبرقرار شده است 
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بنابراین به او چراغ ؛ که بفهمد ما چه چیزی را خواهیم دانست دهد میاجازه 
که ذره باشد یا یک موج و همچنین الگوی تداخلی خلق  دهد میسبز نشان 

کننده»وقتی  Pکند یا نه. شاید فوتون  پیام  IM3یک  کند میرا مالقات « قطبی 
که باید  فهمد می S، بنابراین فوتون Sبه  فرستد می نهایت بیفوری با سرعت 

از میان یکی از  توانند میبه یک موجود واقعی مادی شود. چون تنها ذرات 
کار نیست. ها شکاف کنند نه از هر دو. نتیجه: الگوی تداخلی در   عبور 

کردیم. اوال  برای امتحان این موضوع، م کار دیگر هم  که  ای فاصلها یک  را 
بنابراین ؛ کردیم تر طوالنیباید بپیمایند تا به نشانگرشان برسند را  p های فوتون

که های فوتونبه مقصد برسند. بدین طریق  ها آنتا  برد میزمان بیشتری  ی 
که  یول. رسند میزودتر به نشانگرشان  روند میرا  Sمسیر   بازهمعجیب است 

 های چین دهیم میقرار  Sرا در مسیر  QWPs! وقتی ما کنند مینتایج تغییر ن
قرار  Pقطبیت را در مسیر  ی کننده تخریبوقتی  ؛ وروند می تداخلی از بین

که اجازه  گیری اندازهو توانایی  دهیم می را  Sمسیر فوتون  داد میتصادم را 
. ولی چطور ردندگ یبرم قبال  مثل  ها چین، دهیم میبفهمیم، از دست 

 باشد؟ گونه این تواند می
حتی از میان یکی یا  ها آن. اند دادهسفرشان را خاتمه  قبال   S یرمس های فوتون

ررا  شان« تابع موج»حتی  ها آن. اند کردهعبور  ها شکافهر دو  و  اند یختهفرو
کارها انجام شده است. اند شدهیا ن اند شدهذره  . بازی تمام شده است. 

قبل از  – اند شده ییشناساو  اند برخوردهبه مانع نهایی  قبال   ها آناز  هرکدام
یب قطبیت  P اینکه فوتون که اطالعات مسیر را از  رودرروبا دستگاه تخر شود 

رد یدرمچنگ ما   .آو
که آیا ما در آینده به اطالعات مسیر دست  فهمند می ای گونه به ها فوتون

یشان حتی با قبل از  ها آنخواهیم یافت یا نه.  یب»اینکه دوقلو ما « کننده تخر
                                                             
1.IM: instant message)پیام فوری( 
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برو شود، تصمیم  گر  گیرند میرو را  Sمسیر  گر یبتخربه ذره تبدیل نشوند. )ا
به نشانگرشان برسند و شمارشگر را فعال  P های فوتون، قبل از اینکه یمبردار

گهان  S های فوتونکنند،   بودن(. ای ذرهبه حالت  گردند یبرمنا
نه  اگرچهکه نشانگر مسیر حذف خواهد شد. حتی  فهمد می ای گونه بهذره 

یش، هنوز به یک فرایند حذفی   .اند برنخوردهخودش و نه دوقلو
و  وار شبح یتدر واقع اش یتداخلکه رفتار  داند می)او خوب  ماند میوقتی 

که   ی هدر فاصل –Pبداند فوتون  وضوح بهمبهم دو شکافی در امان است(، 
ر  جلوی ما را از  یتدرنهاو  کند میبرخورد  گر یبتخربه  دارد احتماال   –دو

 .گیرد میفهمیدن مسیر 
کنیم. ذهن و دانش یا جهل ما تنها چیزی  مهم نیست آزمایش را چگونه اجرا 

که رفتار این ذرات نور یا ماده را تعیین   .کند میاست 
 زمان و فضا به حیرت ی هکه دربار کند میمجبور  این موضوع ما را شدیدا  

که دوقلوها قبل از وقوع چیزی،  تواند میبیافتیم. آیا این  واقعیت داشته باشد 
کنند.  ر  هم آنبر اساس اطالعات آن عمل   که یطور بهبالفاصله از راه دو

یی هیچ جدایی بین   نیست؟ ها آنگو
 ی هدر نظری گر مشاهدهمشاهدات، بارها و بارها و مستمرا  اثرات وابسته به 

ملی  ی هگذشته، فیزیکدانان در مؤسس ی ه. در دهاند کردهق کوانتوم را تصدی
کوانتومی،  اند دادهاستاندارد و تکنولوژی آزمایشی را ترتیب  که در جهان 

کتری در حال دیده شدن   !جوشد ینممعادل است با اثبات اینکه یک 
کانوی» کردن به  رسد میبه نظر »گفت:  آنجامحققی در « پیتر  که عمل نگاه 

گر تئوری، صورت به.)شود میتغییر آن  مانع یک اتم، یک بمب اتم به میزان  ا
کهنگریسته شود، منفجر نخواهد شد دقت بهکافی و  گر  ؛  به این معنی است ا

 «را در هر میلیون تریلیونیم ثانیه ببینید. ها اتم ی هبتوانید هم
ی که از این نظر : ساختار کند میحمایت  ی هاین هم آزمایشی دیگر است 
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یژه بهن فیزیکی و جها کوچک ماده و انرژی آن ، تحت تأثیر  و واحدهای 
 مشاهدات انسانی هستند.

گذشته ها دههدر  که در اصل، یک اتم  اند دادهکوانتوم نشان  پردازان یهنظری 
، تغییر شود میمداوم مشاهده  طور بهرا تا وقتی  اش یانرژحالت  تواند مین

گروهی از متخصصین بنابراین، حاال برای آزمودن ای؛ دهد ن دیدگاه 
برلیوم با بار الکتریکی مثبت را، با  های یوناز  ای دسته NISIآزمایشگاهی در 

استفاده از یک میدان مغناطیسی در یک موقعیت ثابت نگه داشتند، مثل 
کتری.  آب در 

که  ها آن گرما دادند  کتری  یی به   ها اتمبا استفاده از یک میدان با فرکانس رادیو
ند. این تغییر وضعیت داد میحالت انرژی پایین به انرژی باال سوق را از 

وقتی محققان با یک  هرحال به. کشد میثانیه طول  چهارم یکعمدتا  حدود 
ادامه دادند، این  ها اتم، به بازدید ثانیه میلیپالس مختصر نور لیزر در هر چهار 

تر نرفتند.  ها اتم یی اینکه نیر برخالفبه حالت انرژی باال را بدان سمت  ها آنو
کوچک» گیری اندازهکه فرآیند  آید می. به نظر کشاند می  ها اتماز « یک نشگون 
سیستم  یجهدرنت – کشاند میرا به سمت حالت انرژی پایین  ها آنو  گیرد می

 .گردد یبرمبه حالت صفر 
کالسیک و در سطح هوشیاری حسی  این رفتار هیچ مشابهی در دنیای 

زه  به دلیل عملکرد مشاهده است. وضوح بهاین امر  ندارد. هررو
که چنین آثاری واقعی  رش سخت است  گری است؟ جادو است؟ باو کیمیا

زهای اول  ای العاده فوق ی ههستند. نتیج کوانتوم در رو است. وقتی فیزیک 
گذشته بود، حتی برخی فیزیکدانان  کتشافش در شروع قرن  ی تجربی ها یافتها

کنش آلبرت کرد می، رد ناپذیر اثباتا ناممکن ب عنوان بهرا  ری وا ند. یادآو
به دلیل  ها مشغلهکه این  دانم می»انیشتین به آزمایشات جالب است: 

 «.تناقضات است، ولی هنوز در نظر من حاوی یک نابخردی مسلم است
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کوانتومی و  که دانشمندان  فروافتادنتنها پس از ظهور فیزیک  عینیت بود 
کردند به توجه   صورت بهدوباره به پرسش قدیمی امکان تصور جهان شروع 

 یک ذهن.
پرینستون به  ی هی از مؤسسه مطالعات پیشرفترو پیادهانیشتین در یک 

یک واقعیت  ی هش دربار، شیفتگی ممتد و شک«مرسر»یابان در خ اش خانه
کرد. وقتی از   واقعا  پرسید آیا « آبراهام پایس»خارجی عینی را با مثالی روشن 

ر کند؟ از آن زمان  باو که او نگاهش  که ماه تنها وقتی وجود دارد  دارد 
تشان فیزیکدانان ، بینی و تحلیل  معادال و در یک تالش بیهوده  اند کردهرا باز

کردند به یک که  سعی  وابسته به شرایط  وجه هیچ بهقانون طبیعی برسند 
یگنر»نباشد.  کننده مشاهده ژن و ن قرن بیستم فیزیکدانا ترین بزرگیکی از « او

که به فرمول  کرد  ردناظهار  کامل، بدون  درآو یک( در پایداری  قوانین )فیز
گاهی ) کوانتوم  ی هبنابراین وقتی نظری؛ ( ناممکن استگر مشاهدهارجاع به آ

رد میدلیل  گاهی باید وجود داشته باشد،  آو  دهد میحتمی نشان  طور بهکه آ
یات ذهن، واقعیت غایی است، و اینکه تنها عمل مشاهده است  که محتو

از یک قاصدک در علفزار تا  –به واقعیت شکل و ترکیب بدهد  تواند میکه 
 خورشید، باد، و باران.

یست محوری: رسیم میو بنابراین   به قانون چهارم ز
یست محوری: آنچه  یافت  عنوان بهقانون اول ز فرایندی  کنیم میواقعیت در

گاهی ما تداخل  که با آ  .کند میاست 
یست محوری: قا یافتنون دوم ز گشودنی  طور بهدرونی و بیرونی ما  های در نا

رو ها آن. اند تافتهدر هم   .ناپذیرند جداییو  اند سکهمختلف یک  یدو
یر اتمی  یست محوری: رفتار ذرات ز ذرات و  ی ههم قطعا   –قانون سوم ز

 د. ، ارتباط دارنگر مشاهدهبه حضور یک  ناپذیری ییجدا طور به –موجودات 
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گاه  گر مشاهدهبدون حضور یک  در بهترین حالت در وضعیتی نامعین  ها آنآ
 .مانند میاز امواج احتمال باقی 

گاهی  یست محوری: بدون آ در یک حالت نامعین از « ماده»قانون چهارم ز
گاهی سبقت بگیرد، ماند میاحتمال باقی  که توانسته از آ )قبل  -. هر جهانی 

تنها در وضعیت احتمالی وجود خواهد  -(از ظهور حیات، عینی شود
 داشت.
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 نهمفصل 
ک گلدیال  جهان 

در اطراف آن شکوفایی ]جهان ["در هر جا حیات باشد،
 ."شود می

 "رالف والدوامرسون"
 

یی جهان برای حیات طراحی شده است، در مقیاس  فقط نه گو
پیک اتم، هرست بلند دانشمندان ف.در مقیاس خود جهان بلکه میکروسکو

که به نظر  یا  ها اتم-هر چیزی در آن است رسد میباالیی از خواصی دارند 
کشف را -ستارگان فقط برای ما سفارشی ساخته شده است.بسیاری این 

ک)آدم  گلدیال  یا« طور این» یلیخ کیهان چون ،نامند ی( مییموطالاصل 
 برای حیات است.« مناسب» یشترب بلکه ،یستن« طور آن»

که  چون ،هستند« طرح هوشمند»اصل  وجوی جستر دیگران د ر دارند  باو
کیهان برای ما، یک  اصل آخری نیست.این یتصادف مناسب بودن  برای فیز

را» یک کتاب « طرح هوشمند» :است 3«جعبه پاندو الت  همه انواع استدال
که در اینجا  پردازند مینیز به دیگر موضوعاتی  و ،کند میمقدس را روشن 

کتشاف اصل هستند ربط بی موجب هیاهوی « طرح هوشمند».بدتر از این ، ا
یک  یادی در جامعه فیز در  ما ،درواقعی و فراتر از آن شده است.شناس ستارهز

                                                             
یت ازجمله  ای بود حاوی تمامی بالها و شوربختی های یونانی، جعبه جعبه پاندورا: به روایت افسانه .3 های ناشناخته بشر

کتی بی .امروزه این اصطالح در مواردی استفاده مییره، مرگ و غیماریکار، ب  معالج باز آمده باشد.مترج شود که فال
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 گونه ازاینبرخی  حول میان یک مناظره بزرگ در آمریکا هستیم؛
جدید را دنبال  یشاتآزما بسیاری از ما، احتماال  مشاهدات.

که در این آزمایشانی.ایم کرده جایگزینی باشد  تواند میطراحی هوشمند  مورد 
یه تکامل در  یست یها کالسبرای نظر ی مدارس عمومی.طرفداران شناس ز

ین ن کنند میطرح هوشمند ادعا  کامل  طور به تواند میکه نظریه تکامل دارو
که این تئوری طبیعتا  مدعی آن  منشأ حیات را توضیح دهد.امری 

، ر د ها آن نیست.یقینا  که خود جهان ،باو است از یک نیروی  یمحصول ارند 
کثر مردم  آنچه هوشمند است،  .در سوی دیگر،نامند یم« خدا» سادگی بها

کثر یه انتخاب طبیعی  که عظیم دانشمندان هستند، یتا معتقدند نظر
 ممکن است درزهایی داشته باشد؛ ولی برای همه منظورها و اهداف،

کان،و دیگر شک ها اینعلمی است. یقتیحق هوشمند را متهم  طرح ا
 بندی بستهخلقت را  دربارهکتاب مقدس  یدگاهد ، وضوح بهکه دارد  کنند می

کلیسا کند میو باز نشر   و جمهوری طبق قانون اساسی، و بنابراین از جدایی 
 .کند می یتخط

گر مباحث شد میخوب  یض جای تکامل با مذهب تغییر  ا از صرف تعو
توضیح  تواند میآیا علم  ینکها :رفت می یکاراتر های پرسش سوی بهو  کرد می

که چرا به نظر  این  البته شده است؟ ساخته جهان برای حیات، رسد میدهد 
کیهان  که   یک برای زندگی تنظیم و طراحی شده است، ظاهرا  حقیقت 

گریزناپذیر است  نه یک توضیح برای چرایی موضوع. -مشاهده علمی 
کنون تنها سه توضیح برای ر ک وجود دارد.اولی تا گلدیال ید میاز جهان   :گو

کرده است» گر حقیقت هم داشته باشد، که« خدا  را توضیح  یزیچ حتی ا
ل .دومی،دهد مین  .است« اصل انسانی»اساس بر  استدال

که  ( انواعAnthropic principleاصل انسانی) یا  مختلفی دارد  یست  قو ز
یست » د.انتخاب سوم:خواهیم دی در ادامه و ،کند می تأییدمحوری را  ز
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دیگری نیاز نیست.مهم نیست  چیز یچه و ساده، خالص ؛است« محوری
کدام منطق پیروی  کیهانی کنیم میکه از  که ما در  . باید با این واقعیت 

یست  یژه و زنده است، کنیم میز  بیاییم. کنار که بسیار و
گر بیگ بنگ فقط به م ینا ،1391در اواخر دهه  که ا یزان موضوع روشن شد 

رم  سرعت به یهانک« بود تر قوی یلیونیممیک »یک  و به ستارگان و  کرد میو
کار نبود.حتی ادرنتیجه: "ما".داد مین گیری شکلدنیاها اجازه  ی در 

 های ثابت ی همهچهارگانه جهان و  یروهاین از قدرت بیگ بنگ، تر تصادفی
کنشتا  اند شده تنظیم یقا  دق آن،  ،یاراتس و عناصر، ها اتم وجود اتمی، های وا
 ما ،ها آنتغییر در هر یک از  ترین کوچکممکن شوند.با  مایع و حیات آب

ین  ها ثابتوجود نداشتیم. وقت هیچ  هستند: قرار ینازا ها آنو مقادیر نو
یر  که در ز که توسط  1338از در سال  CODATA،اند آمدهمقادیری  است 

 .اند یشنهادشدهپ متحده ایاالتسازمان ملی استاندارد و تکنولوژی 
کت ها  که در برا مقادیر، حاوی عدم قطعیت در دو رقم اعشاری هستند 

 .اند آمده
که دارای این عدم قطعیت نیستند؛  هستند. یقدق مقادیری 

 مثال: یبرا 10
 

Mu=1.66053873(13)x 2710 kg 
 

Mu=1.66053873x 2710 kg 
0.00000013xعدم قطعیت  2710 kg=mu 

 
9.64853415(39)x104 C mol-1 
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 نام عالمت مقدار
1.66053873(13)x 2710 kg 

um واحد جرم اتمی 
23 16.02214199(47) 10 mol  AN عدد آووگادرو 

24 19.27400899(37) 10 JT  
 B مگنتیون بور 

0.5291772083(19)x1019 m 
 oa شعاع بور 

1.3806503(24)x10-23 jk-1 

 k ثابت بولتزمن 

2.426310215(18)x10-12 m 
 c کامپتون موج طول 

3.34358309(26)x10-27 kg 
 dm جرم دوترون 

8.854187817x10-12 F m-1 

 o ثابت الکتریک 

319.10938188(72) 10 Kg em جرم الکترون 
1.602176462(63)x10-19 J 

 ev تول الکترون 

1.602176462(63)x10-19 C 
 e 

بار الکتریکی 
 بنیادی

9.64853415(39)x104 C mol-1 

 F ثابت فارادی 

37.297352533(27) 10  یز  ثابت ساختار ر

4.35974381(34)x10-18 J 
hE 

 
 انرژی هارتری

 

13/6057 ev (r)=3a0/2  ای زمینهحالت 
ژن  هیدرو
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 نام عالمت مقدار
4.83597898(19)x1014 HZ V-1 

kj ثابت جورفسون 
74 10  o ثابت مغناطیسی 

1 18.314472(15) Jk mol  R گازثاب  ت مولی 
341.054571596(82) 10 Js h/2¶° کنش  واحد ذاتی 

6.673(10)x10-11 m3 kg-1 S-2 
G 

گرانش  ثابت 
 نیوتون

1.67492716(13)x10-27 kg 
nm جرم نوترون 

27 15.05078317(20) 10 JT  n یس مغناط
 ای هسته

346.62606876(52) 10 JS h ثابت پالنک 
351.6160(12) 10 m pl طول پالنک 

82.1767(16) 10 kg pm جرم پالنک 
445.3906(40) 10 s pt زمان پالنک 

271.67262158(13) 10 pm جرم پروتون 
5 1109.73731568549(83) 10 m  HR یدبرگ  ثابت ر

8 2 45.670400(40) 10 Wm k    
ثابت استفان 

 بولتزمن

8 12.99792458 10 ms  c 
سرعت نور در 

 خأل
28 20.665245854(15) 10 m e 

سطح مقطع 
 تامسون

2.8977686(51)x10-3 mK 
b 

ثابت قانون 
ین ییجا جابه  و
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کتاننخ  ای رشته مانند حیات، دوستدارمقادیر فیزیکی  چنین ینا ون به در و 
گرانش مشهورتر باشد، هم آن، اند شده بافتهجهان   یول به نفع ما.شاید ثابت 

ری است.نامش آلفا  یز هم به همان اندازه برای حیات ضرو ثابت ساختار ر
گر فقط  و است، بیش  ای هسته یهمجوش یا بیشتر بود، اش یکنونمیزان  1/1ا

یز،داد میاز این در ستارگان روی ن ی تر دقیق یبررس .ثابت ساختار ر
کرده  تقریبا  بیگ بنگ  چون ،طلبد یم ژن و هلیوم خالص خلق  فقط هیدرو

کسیژن و  چیز هیچ تقریبا  است و  دیگری تولید نکرده است.حیات نیازمند ا
کسیژن است(.ولی این به خودی مشکل  تنهایی بهکربن است )آب  نیازمند ا
کسیژن در هسته ستارگان  چون چندانی نیست، ل جانبی در محصو عنوان بها

دیگری دارد.کربن در  داستان .کربن،شود می یدتول ،ای هستههمجوشی 
کجا آمده است؟ واقعا  ما  یها بدن  پیش پیدا شد و البته، قرن یمن پاسخ از 

که  همان ژن و هلیوم را تولید  تر سنگینعناصر  ی همهکارخانجاتی  از هیدرو
بعدها ستارگان پیرتر ستارگان.وقتی  مرکز :سازد میرا هم  کربن ،کنند می

مواد به محیط اطرافشان منتشر  ینا ،شوند میاختر منفجر  ابر نو صورت به
ژن بین  .جاییشود می  صورت به ،ای ستارهکه در طول ابرهای سحابی هیدرو

بعد ستارگان و سیارات را تشکیل  که نسل شوند میبه هم جذب  یا توده
 گرفته شکلعناصر، در نسل تازه  ، اینافتد میاین اتفاق  که وقتیخواهد داد. 

از عناصر  تر ینسنگرا با درصد بیشتری از عناصر  خودشان ستارگان،
 سرانجام از این بشوند، تر سنگین.هر چه کنند می یظتغل فلزات ، تر ینسنگ

.در شاخه مخصوص ما در شود میمنفجر خواهند شد.فرایند دوباره تکرار 
کیهانی،  های سیارهل سومی است.ما یک ستاره نس یدخورش شجره 

همه مواد متضمن موجود زنده بر روی زمین  یحاو آن، کننده احاطه
که  یی زمین لیستی از مواد مرکب نسل سومی است   خوبی بههستند.گو

کربن  یژه، طور بهتفلیظ شده.برای  در خصوصیت عجیبی از  یتشموجود و
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کنشنهفته است. ای هستهخود فرایند همجوشی  که باعث های وا ی 
کنش  ترین یمعمول .حال،شود میرخشش ستارگان و خود خورشید د نوع وا

به هم  باال سرعتکه دو هسته اتم یا پروتون با  افتد میوقتی اتفاق  ای هسته
کرده و جوش  هلیوم  عموما  که  تر سنگینتا یک عنصر  خورند میبرخورد 

ین هم از ا تواند می ،شود میستاره پیر  که وقتیتشکیل دهند.ولی  را است،
همه  چون باشد، یدشدهتولبا این فرایند  تواند میشود.کربن ن تر سنگین

کربن، یها گام ناپایدار  مراتب به هایی هسته یحاو میانی از هلیوم تا 
کربن   زمان هم صورت بهسه هسته هلیوم  برخورداست.تنها راه خلق 

 یحت سه هلیوم در میکروثانیه مشخص، زمان هماست.ولی احتمال برخورد 
یل بود)نه  یاربس ،ای ستارهدر فضای آشفته درون  اندک است این فرد هو

رقکه به خاطر قوانین  یکی آن یه  بلکه مشهور شد، بازی و که از نظر دیگری 
یه جهانی ابدی. این ایده بزرگ کرد میحالت پایدار دفاع  تأسف  طور به.نظر

کرد. 1391باری در دهه  کسفوت  که  یدرست بهکه  ی(  چیزی نشان داد 
که  کند  احتمال  اند توانستهنامعمول و جالب باید درون ستارگان نقش ایفا 

کربن  ییتا سهاین برخورد  یادی افزایش دهند و از این طریق  نادر را به میزان ز
یل دهند.  فراوان در همه مخلوقات زنده را به جهان تحو

جانس که آثار نامت ییجا ،( بودیفاز هم«)رزونانس»شگرد در اینجا نوعی 
که  طور همانرا شکل دهند. یرمنتظرهغتا چیزی  یندآ گرد هم توانند می

ز»ساختار  کوما نارو از شش دهه پیش با باد هماهنگ  یشب« پل تا
رتاب خورد و  سختی به درنتیجهشد. یک  کربن شد، معلوم !.بینگویختفرو

که به ستارگان اجازه  در« رزونانس»حالت  یک سطح انرژی درست دارد 
کربن، دهد می کنند.رزونانس  یادی آن را تولید   یما  مستق ،عوض در به میزان ز

که  یی  را در هسته اتم تا اقصی  چیز همهبه مقدار نیروی قوی بستگی دارد.نیرو
 .چسباند میزمان به هم  -نقاط فضا
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که برای  دانیم می حال بااین.رازآلوداستقوی هنوز چیزی  ای هستهنیروی 
گسترش  است.آثار آن یاتیح جهان،  طور همان. یابد میتنها در محدوده اتم 

افول  سرعت بهی بزرگ ضعیف است و قدرتش ها اتمکه در حاشیه 
که کند می رانیوم، پیکر غولی ها اتم.به همین دلیل است   چنین ینا مانند او

حاشیه خوشه  ها در نوترونو  ها پروتون ترین بیرونیناپایدار هستند.
قوی تنها یک سطح شکننده را نگه  ای هستهروی که نی ؛ جاییاند قرارگرفته

 یرونو بگاها  یکی بر چنگال آهنین نیروی قوی فائق آمده  ینبنابرا ،دارد می
 .کند میاتم را به چیز دیگری مبدل  ینبنابرا ،افتد می

گرانش چنین  گر نیروی قوی و  ر شگفتا از نیروی  توانیم ینم ،اند شدهمیزان  آو
که سلطه خود را به ارتباطات الکتریکی و  یپوش چشمالکترومغناطیس  کنیم 

 .کند می حفظ ،ها اتممغناطیسی موجود در همه 
یچارد فاینمن» برجسته، ی نظریه یزیکدانف در این مورد، نام کتابش به  در« ر

ید ی( م1385چاپ دانشگاه پرینستون،«)نظریه عجیب نور و ماده»  ینا :گو
وده است و همه فیزیکدانان نظری موضوع حتی از پنجاه سال پیش یک راز ب

کرده بودند و دلواپس آن بودند. ینا خوب،  یزود بهعدد را روی دیوار نصب 
که این عدد مربوط به  خواهید میشما هم  کجا  از ،یشدگ جفتبدانید 

یتم طبیعی باشد؟ به  یاآ :آید می  مربوط است یا شاید بر مبنای نظر لگار
یک است: شده یننفراسرار  ترین بزرگ.این یکی از داند مین سک یچه  یک فیز

که بدون هیچ فهمی توسط انسان، یی  سراغ ما آمده است.  به عدد جادو
یید: که چگونه  دانیم میما ن»و را نوشته است  آن« دست خدا» شاید بگو

تجربی و آزمایشگاهی به چه  طور به دانیم میما «.مدادش را فشار داده است
کامپیوتر با چه  در کنیم، گیری اندازه دقت بهازی برقصیم تا این عدد را س

کنیم!  بدون ترفندی این عدد را بیرون بکشیم؛  «اینکه آن را مخفی 
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که  رسد می 139/1ثابت به  مقدار مقادیر جایگزین شوند، که وقتی و چیزی 
الکترومغناطیس است.یکی دیگر از نیروهای  ثابت ،کند میمشخص 

 دهد میاجازه »و  کند میرا تسهیل  ها اتم وجود گانه بنیادین. این نیرو؛چهار
یت قابلهمه جهان   تغییر در میزان آن، ترین کوچکباشد.با  موجود ، رؤ

 «از ما اینجا نبودیم. کدام یچه
ین را متأثر  شناختی کیهانتفکر  شدت به عجایب واقعی، چنین این نو
معتدلی  طور بهنباید  شناسی کیهان نظریات یاآ ،ها این با همه.کنند می

که چرا ما در چنین واقعیت بسیار نامحتملی زندگی   ؟کنیم میتوضیح دهند 
که فیزیکدان  ینا ،«وجه هیچ به»  در« رابرت دیک» ینستونپرپاسخی بود 

کارتر»توسط در دهه شصت ارائه داد و  ای مقاله با جزئیات  1394 در« براندون 
رنما،شرح داده شده است.این د شد.کارتر توضیح  یدهنام« اصل انسانی» و

کنیم، یم مشاهده  که آنچه ما انتظار دار  محدودشدهباید به شرایطی » داد 
که برای حضور ما  ری هستند گر مشاهده عنوان بهباشد  روش دیگری را «.ضرو

گرانش  مثال   در پیش بگیرید؛ گر  بود یا بیگ بنگ  تر قویک تار مو ی اندازه بها
ره بود، تر یفضعیک ذره   ما ،بود می تر کوتاهمشخصی  طور بهحیات جهان  دو

 جهان .چون ما اینجا هستیم،بیندیشیمستیم اینجا باشیم و به آن توان نمی
که هست و بنابراین  گونه آنباید   پرونده نیست، یرمحتملغ وجه هیچ بهباشد 

 بسته شد.
ل، کیهان نیست. یقدردانبه  یازین با این استدال  ظاهری ما، های شانساز 

یژه  مثل  فیزیکی و شیمیایی؛ یطمح دمایی، محموده ،برانگیز شکمکان و
که برای تولید حیات  فقط گر ما اینجا هستیم،اند الزمچیزهایی هستند   .ا

که باید  هماناین  سپس برچیزی است  رو  مان بیابیم.دو
ل  کنون این استدال  WAP (weakاز اصل انسانی یا « ضعیف»نوع  عنوان بها
anthropic principle.که حتی  یزیچ ،«قوی»نوع ( شناخته شده است است 
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یست محوری»از  روشنی بهولی  زند میبیشتر به فلسفه دامن   یبانیپشت« ز
 .کند می

ید یم« اصل انسانی قوی»  تا جهان باید این خصوصیات را داشته باشد، گو
کند.چون  اجازه که  دهش« طراحی»طوری  وضوح بهدهد حیات درونش رشد 

یست محوری»بدون ها است.ولی گر مشاهدههدفش تولید و حفظ   ،«ز
که توضیح  یچه« اصل بشری قوی» جهان باید  دهد چراعملکردی ندارد 

 خواص حفظ حیات را داشته باشد.
یلر»  را« سیاهچاله»اصطالح که  یکس (،1311-2118اخیر) یزیکدانف« جان و

کرد، زه این هم فراتر رفت و از چیزی از ابداع  که امرو کرد  اصل انسانی »حمایت 
 .نامد میمشارکتی 

(participatory anthropic principle=PAP) 
ید میاین اصل  که جهان را به وجود گر مشاهدهکه  گو ها نیاز دارند 

یلر  یه و رند.نظر ید میآو یک وضعیت  در ،«حیات ماقبل» ینزمکه هر  گو
وجود  گر مشاهدهیک  رگاههگربه شرودینگر. مانند نامعین وجود داشته است،

که به یک  شوند میجهان تحت مشاهده مجبور  های جنبه داشته باشد،
که شامل یک زمین  حیات ظاهری  ماقبلحالت تقلیل یابند.حالتی 

که زمانی یک جهان ماقبل حیات   صورت بهاست.این بدان معناست 
گاهی  نگر گذشته که بعدها آ که  رطو همانآید.) به وجودوجود خواهد داشت 

گاهی، زمان خواهیم دید، یزود به از  ها حرف تمام توهمی است ناشی از آ
رد میزمان راهی فراهم  یول ی صحیح نیستند؛طورقطع به قبل و بعد، که  آو

کنیم.(  چیزها را تصور 
گر جهان تا  یک  در مجبور به تقلیل شود، گر مشاهدهتوسط یک  که وقتیا

 های ثابتشامل تعیین دقیق انواع حالت نامعین باشد و این حالت نامعین 
که اجازه حضور یک  ینبنابرا بنیادین باشد؛ تقلیل باید الزاما  به طریقی باشد 
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که اجازه حیات را  ای گونه بهباید  ها ثابت.بدهد پسرا  گر مشاهده معین شوند 
که  یست محوری در این مورد  کدام سو  ی نظریهبدهند.بنابراین ز کوانتومی به 

یلر بر پا ؛ بر رود می یست کند میو از آن پشتیبانی  شود میروی نتایج جان و . ز
 فرد منحصربهکه  کند میبرای مشکل اصل انسانی فراهم  حلی راهمحوری 

 است. تر معقولاست و از هر جایگزین دیگری 
که دو نوع آخری اصل انسانی، ینکهباوجودا گفتن ندارد  یست » نیاز به  از ز

 رسد میی به نظر شناس ستارهاز جوامع  یاریبس ؛کنند می یطرفدار« محوری
کارانه  صورت بهکه حداقل  ین نوع اصل انسانی را تر سادهمحافظ 

یسندگان ،اند رفتهپذی  شناس ستاره« فلیپنکو الکس» یدهعق .وقتی یکی از نو
یا شد، کالیفرنیا را جو گفت: در از دانشگاه   جواب 

گر «.»من اصل انسانی ضعیف را دوست دارم»  مناسب استفاده شود، طور بها
کرد: او ،ها اینبعد از همه «.دارد بینی پیشقابل  یرمقاد تغییرات » اضافه 

جهانی پدید  تواند می راحتی به جهان، بار کسالت ظاهر بهکوچک در خواص 
که در آن  رد   «کسل نخواهد بود. کس هیچآو

یغ، که جهان چنین نکرد و  نکته ولی در  ست بکند.توان نمیاینجاست 
کنیم، ها دیدگاهبرای اینکه صادق باشیم و همه  کرد  یدبا را بیان  خاطرنشان 

کان، که آیا اصل انسانی ضعیف چیزی  در که برخی شکا شگفت هستند 
ل تسلسل وار و چرخشی است؟ تکه یکبیش از  راهی است آسان  یا استدال

یب عجیبچرخیدن و طفره رفتن از توضیح خواص  برای بیخودی  وغر
 جهان فیزیکی. در شمار بی

کتاب  1338سال  در ،یلسوفف« جان لزلی» )یک چاپ مجدد ها جهانکه 
ید یم وجود دارد(؛ 1339در سال   صد یکمردی در جوخه آتش با » :گو
گر هیچ  شدت به تفنگدار، به او نخورد.یقینا  او  ای گلولهمتعجب خواهد شد ا

ید: تواند می که » به خودش بگو  امال  ک خطا زدند؛ شان همهالبته 
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کنم چرا  صورت ینا.در غیر بامعناست که تعجب   شان همهمن اینجا نبودم 
که چگونه  خواهد یم در ذهن سلیم خود، یهرکسولی «.خطا زدند! بداند 

یداد نامحتملی رخ داده است؟  «چنین رو
یست محوری برای همه  گر جهان  های شلیکولی ز خطا توضیح دارد.ا

 که اجازه حیات را ندهد، یانجههیچ  پس توسط حیات خلق شده است،
کوانتوم  خوبی بهوجود نخواهد داشت.این موضوع  امکان یه  جهان »و با نظر

کتی که در آن برای  جان« شرا یلر منطبق است   آمدن جهان، به وجودو
گر  موردنیاز گرها مشاهده رانی بود، طورقطع بههستند.بنابراین ا جهان  که دو

بوده است)برخی  یننامعت احتمالی ها در یک حالگر مشاهدهقبل از حضور 
وقتی مشاهده  یول (؛دهند میکه اجازه حیات را ن ها آناحتماالت یا بیشتر 

رشروع شد و جهان به یک حالت واقعی  گز ،یختهفرو ربه حالتی  یرنا  یختفرو
که تابع آن را گر مشاهدهکه اجازه حضور  رهایی  را داده است.با  یختندفرو
یست محوری، گلد راز ز ک وجود نخواهد داشت.و نیز نقش جهان  یال

گاهی در شکل دادن به جهان، ری حیات و آ  .شود میشن  رو ضرو
کننده هستید.در  نامحتمل یزمان همبنابراین شما هم دارای یک نوع  و دیوانه 

کیهان  اعتراض یرقابلغمورد این حقیقت  هر خصوصیتی داشته  تواند میکه 
 ی حیات مناسب است را داشته باشد.که برا هایی آن دقیقا  باشد ولی باید 

کیهان  دقیقا  و نیز شما  گر  که ا ید  یست محور بود، طورقطع بهآن چیزی را دار  ز
 .شد میدیده  یدبا

که  یدهعق ،درهرحال کیهان تصادفی توپ بیلیاردی  یی  تواند مییک  هر نیرو
یژه  یول را در هر مقداری داشته باشد، ی وغریب عجیبدر عوض آن نیروهای و

جلوه  و احمقانهکافی ناممکن است  قدر به الزمه حیات است را داراست ، که
 .کند می

 



339 

گر  یهفقط  پس ،رسند میبه نظر مضحک به نظر  ها اینا جایگزین را  ای نظر
کنید، کنیم: خواهد میعلوم معاصر از ما  آنچه تصور  ر  تمامیت  ینکها باو

و  مقدمه یب است،به نحو مطبوعی برای وجود ما سازمان یافته  که جهان،
کسی در عقل سلیم خود چنین چیز هیچبدون  ی به وجود آمده است.چه 

که چگونه، یاآ ؟کند میچیزی را قبول   14 حدود کسی پیشنهادی معتبر دارد 
گهان ما میلیارد سال پیش، یلیون تریلیون  صد یک نا تریلیون بار بیشتر از تر

ردیم؟ به دستتریلیون تن از ماده را  که کس هیچ یاآ آو ی توضیح داده است 
ژنه کربن، کندذهن های مولکولچگونه  کسیژن  یدرو دارای  اند توانستهو ا

ردن مزه  و ادراک و هوشیاری شوند! سپس این ادراک را برای فراهم آو
تصادفی  فرایندهای چگونه ؟اند کرده استفاده و حس افسردگی، داگ هات

را برای چند میلیارد سال در  اه مولکولاین  اند توانسته پذیر امکانطبیعی و 
برون ده آن بشود دارکوب و جورج  که یطور بهدر هم آمیزند  کن مخلوطیک 

کند؟ها لبهکسی توانسته  یاآ کلونی؟ کیهان را ادراک   و را؟ نهایت یب ی 
که هنوز ذرات از نیستی بیرون  کسی توانسته  یا ؟جهند میچگونه است  آیا 

که برای ابعاد پیشنهادی فر -یکی از فرا کند  ماندن بنیان  پابرجااوانی را درک 
کسی توضیح  یاآ الزم است؟ -تنیده درهم یها حلقه و ها یسمانرکیهان با 

که چگونه عناصر معمولی  گاهی  -خودشان را برای تداوم خود توانند میداده  آ
کارونی، میلی یبی مثل چیزهایو  کنند؟ باز به ساالد ما  ،بازهم و ترکیب 

برای وجود حیات  دقیقا  بنیادین  های ثابتدوجین نیرو و  کیهمه  چگونه
که علم فقط دارد از توصیف جهان در  یاآ ؟اند شده تنظیم واضح نیست 

 ؟رود میسطح بنیادین خود جهان طفره 
ریبا  کردن  یادآو درونی و عملکرد  فرایندهایموفقیت علم در مشخص 

 رسد مینظر  به اد خام،از مو انگیز حیرتجدید  های دستگاهساخت  و اشیاء،
کیهان « توصیفات»که علم با  کل،  عنوان بهآشکارا مضحک از طبیعت  یک 
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گر علم فقط به ما رود میطفره  کبابی  HD یزیونتلو.ا جرج »مدل و سیخ 
کند  اندازه بهست توجه و احترام ما را توان ینم نداده بود، را« فرمن کافی جلب 

نوعی بازی با «)مونته» ییتا سهارت ک رسد میتا وقتی به این مباحث عظیم 
رق. استعاره از اعتماد  مترجم( را بکشیم.-و
یم؛ یازیامت بدون اینکه برای تکرار، گاهی محور، جهان یک قائل شو با  یوقت آ

.حال رود میطفره  ها آنمثل  کمتر ،شود مینظریات جایگزین مقایسه 
کنیم: توانیم می  اصل دیگری اضافه 

یست محوری: است  یندیفرا ،یابیم درمیواقعیت  عنوان به آنچه اصل اول ز
گاهی ما را   .کند می یردرگکه آ

یست محوری: گشودنی در هم  طور بهدرونی و بیرونی ما  ادراکات اصل دوم ز نا
رو ها آن.اند تافته  .ناپذیرند ییجداو  اند سکهمختلف یک  یدو

یست محوری: یر اتمی رفتار اصل سوم ز  -اشیاء همه ذرات و قطعا   -ذرات ز
مرتبط است.بدون حضور  گر مشاهدهبا حضور یک  ای یچیدهپ درهم طور به

گاه، گر مشاهدهیک  از امواج  یننامعدر بهترین حالت در وضعیتی  ها آن آ
 احتمال وجود دارند.

یست محوری: گاهی، بدون اصل چهارم ز کن از  در« ماده» آ وضعیتی سا
که بتواند ازماند میاحتمال باقی  گاهی پیشی بگیرد، .هر جهانی  در  تنها آ

 یک حالت احتمالی وجود دارد.
یست محوری: یست  ساختار اصل پنجم ز واقعی جهان تنها از طریق ز

تنظیم شده است و  دقت بهمحوری قابل توضیح است.جهان برای حیات 
کرده باشد، گر حیات جهان را خلق  و هیچ راه دیگری هم  دهد می یمعن ا

کاملی از خودش است. -فضا منطق یآسان بهنیست.جهان   زمانی 
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 دهمل ـــفص
 زمانی برای از دست دادن نیست

که عرش را روشن » یی وحشی   ،کند میاز سرزمین جادو
 «برون از زمان -از فضا برون

 1845«یارؤسرزمین » ،پو آلنادگارد 
 
که  کوانتوم  ازآنجا  که ما طور آن_در مورد موجودیت زمان  روزافزون طور بهنظریه 

یم به سراغ  مستقیما   یاییدب ،کند میتردیدهایی را فهرست  _شناسیم می برو
 ،رسد میبه نظر  ربط بیدر ابتدا  ینکهباا.یزانگ شگفتعقیده علمی باستانی 

کیهان  عامل یا فقدان زمان، وجود مهمی در هر نگرش بنیادین به ماهیت 
 است.

یست محوری ، حقیقت  در مان،ز جلو روبهما درباره حرکت  حس بر اساس ز
متانهی  یها دهو برون  ها کنشدر جهانی از  فکر یبفقط نتیجه یک مشارکت 

که به نظر   .شود میمنجر به یک مسیر متداوم و هموار  رسد میاست 
که ی لبهدر  ما ،هرلحظهدر   شناخته« پیکان زمان»عنوان  بهک تناقض هستیم 
یست و پنجاه سال پیش توسط "زشود می از نون" فیلسوفی ؛ اولین بار دو

 چیز هیچکه  شود میشد.این تناقض با یک فرض منطقی شروع  مطرح« ایلیا»
ل  لحظه یکدر  تواند مین که یک پیکان در  کند میدر دو جا باشد.او استدال

گر این پیکان تنها در یک مکان  هرلحظهطی  در یک مکان است. ولی ا
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 ییدرجاپیکان باید  در حال استراحت باشد.بنابراین دم به دم یدبا است،
 طور به از حرکتش.بنابراین، هرلحظهدر  و مکانی خاص، در حاضر باشد،

که روی  واقعا   نفسه یف حرکت منطقی،  .بلکه،دهد میآن چیزی نیست 
یدادهایی مجزا.این  ای سلسله یک نشانه اولیه است از  احتماال  است از رو

تی از جهان خارج زمان_ مثل حرکت پیکان_ خصوصی جلو روبهاینکه حرکت 
یرا ما چیزهایی را  ازآنچهاست  یرسازیتصویک  بلکه نیست؛ درون ماست.ز

گره  بینیم میکه  ل،زنیم میبه هم  یک واقعیت قطعی  زمان .با این استدال
 نیست بلکه خصوصیتی است از اذهان ما.

که اتحاد وسیعی از فیلسوفان و  یمدت حقیقت زمان، درواقع طوالنی است 
رند می.فیلسوفان دلیل پرسند میآن  دربارهفیزیکدانان  گذشته فقط  آو که 

یدادهای عصبی  که افکاری در ذهن وجود دارد، عنوان به خودشان فقط رو
که  کنون روی  دقیقا  الکتریکی هستند   .دهند میدر لحظه ا

بیش از  یزیچ مشابه ، طور بهکه آینده هم  کنند میخاطرنشان  ها فیلسوف
کهافکار. بندی دسته یک ،بینی پیش یک ذهن نیست، های ساخته  ازآنجا

کنون»لحظه خود تفکر در  کجاست؟-دهد می یرو« ا زمان  یاآ پس زمان 
چیزی بیش از  که از مفاهیم انسانی؛ جدا خود وجود دارد؟ ذات به قائم

یدادها نیست؟ یساز ساده  منطق ،رو ینازا قواعد یا توصیف حرکت و رو
کنون » یککه آیا چیزی خارج از  انگیزاند یرمبتردیدهایی را  تنهایی بهساده  ا
 یارؤکه شامل تمایل اذهان انسانی برای تفکر و  یزیچ دارد؟ وجود« ابدی

 بینی نباشد؟
کردی از واقعیت  های مدلکه همه  یافتنددر سهم خود، به فیزیکدانان، کار 

کوانتومی نیاز به  زمان در قوانین نیوتون و معادالت میدان انیشتین تا مکانیک 
که در پی یک معادله  ها آنندارند.همه  تقارن زمانی دارند.زمان مفهومی است 

یم از تغییر سخن  که وقتی مثال  .گردد می ییم میدار  یول شتاب؛ مانند ،گو



323 

که  طور همان (،شود مینشان داده با حرف بزرگ یونانی  معموال  تغییر)که 
 نیست. زمان همان خواهیم دید،

افراد  عموما  .این موضوع نامند یم« بعد چهارم»عموما  را  زمان به زبان عامیانه،
ری بر موضوعات هندسه پایه را اندازد میرا به حلقه تکرار  .در اینجا مرو

رده  :ایم آو
یسمان یک استثنا  غیرازاینکههستند. بعدی یک که ،«خطوط» در تئوری ر

که  های دانهدن ؛شود میقائل  بعدی یکبرای خطوط  یسمان ذرات  انرژی ر
کش  که به بیرون  یی اند آمدهچنان نازک هستند  یسمان.گو نقاطی دارند  ها ر

 یپوش چشم قابل.ضخامت دهند میکه یک مختصات واقعی را تشکیل ن
ک پروتون نسبت به یک شهر ی اندازهاست با  برابر نسبت به هسته اتم، ها آن

 بزرگ.
که دو بعد طول و عرض دارند.روی د های سایه مثل ،«صفحات»  یوار صاف 
 سه بعد دارند. ها مکعبیا  ها کره مثل ،«ها یبعد سه»

کره یا ابر مکعب» یک که به چهار بعد نیاز دارند  یزهاییچ« ابر  چون هستند 
کند؛ شان عملیاتی برد  تداوم دارد.یعنی در فضا دوام دارد و حتی شاید تغییر 

رت دارد و بخشی از  یبعد سهمختصات  با« دیگری» یزچ یعنی مجاو
.ولی آیا این زمان یک واقعیت نامیم یم« زمان»را ما این  و وجودش است،

 است یا یک ایده؟
گریزناپذیر است زمان علمی، ازنظر  که ،ینامیکترمود -تنها در یک حوزه 

گذر زمان   ،ینامیکترموداست.قانون دوم  معنا بی کامال  قانون دوم آن بدون 
پی» و  تر کوچکبه  تر بزرگ.)فرایند رفتن از ساختار دهد میتوضیح  را« آنترو

کمد لباسی شما(.بدون زمان، مثال   پ از باال به سمت پایین   تواند مین یآنترو
 روی دهد یا حتی معنا دهد.
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ید.نخست،  یساختار یک لیوان لیموناد و قطعات یخ را در نظر بگیر
یخ و  و ،طور همینهم  ها حبابمشخص وجود دارد.یخ از مایع جدا است و 

کمی بعد برگردید، گر   ذوب شده است، یخ مایع دماهای متفاوتی دارند.ولی ا
یات لیوان به یک وحدت بی  و لیموناد صاف شده است، سطح محتو

تغییر بیشتری روی نخواهد  یچه تبخیر، استثناء به.اند شده یلتبدساختار 
رزی به سمت یکنو داد.این تکامل از ساختار و و  نظمی یب اختی،کنش و

پی» سکون، کثریت است« آنترو .فرایندی شایع در جهان.با استناد به ا
پ ،شناسی کیهان ازنظر فیزیکدانان، در مقیاس بزرگ مسلط خواهد  یآنترو
زه، مثل خورشید  که ستارگان)بینیم میداغ منفردی را  یها لکه ما شد.امرو

یر اتمی را به محیط منجمد اطراف خود  ( .کنند میساطع گرما و ذرات ز
کنون وجود دارد  دهی سازمان پی، یآرام بهکه ا  ینا محو خواهد شد و این آنترو

کلی ساختار،  طرفه یکفرایند  یک مقیاس، ترین بزرگ در از دست دادن 
کالسیک، پ است. در علم   معنا بیدر زمان  جهت یکبدون وجود  یآنترو

پی،است.در حقیقت آنتر یرناپذ برگشتاست. چون عملکردی  زمان  یکانپ و
پی،کند میرا مشخص   نیازی به وجود زمان نیست. یچه .بدون آنترو

یر  در« خرد متداول» یناولی بسیاری از فیزیکدانان  پی را ز  سؤالموضوع آنترو
که جهت را به دهی سازمانعمل از دست دادن ساختار و  یجا به.برند می  ،

از برهانی  صورت بهخوبی به همین  تواند میموضوع  ینا ،دهد میزمان پیوند 
حرکت  ها مولکول.کنند میشود.اشیاء حرکت  یدهد« عمل تصادفی»

 ها آن.جنبش کنند میرا  کار ینهم جا ینهمو  اآلنهمین  ها آن.کنند می
، متوجه تلف شدن گر مشاهده یک تصادفی است.بعد از مدتی،

ق به آن اطال هایی یکانپپیشین خواهد شد.خوب چرا باید  دهی سازمان
پی  ینچن ،بیندیشیمما نباید قبل از اینکه به راه دیگری  یاآ شوند؟ آنترو

ریغاز غیرواقعی و  یا نمونهتصادفی را   بودن زمان بدانیم؟ یرضرو
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کنید اتاقی پر از  کسفرض  یم یژنا ژن خالص  و ،دار که با نیترو ر  یک اتاق مجاو
ما دو  حاال ؛گردیم برمیو یک هفته بعد  کنیم میپر شده است.ما در را باز 

گاز را دارند.چگونه باید آنچه  هرکدام که ،یمدار اتاق ترکیبی همگن از هر دو 
کنیم؟ پی» یدگاهد روی داده است را تصور  ید یم« آنترو « زمان درگذر» :گو

رفته شسته دهی سازماندر  کاهش یک  اآلناولیه وجود داشته است و ما  و
یم.این فرایند  نظمی یب کیفیت ن یرپذ برگشتصرف دار یست.این موضوع 

یه یک  .کند میبودن زمان را اثبات  سو
که   زمان .حرکت،اند کردهفقط حرکت  ها مولکولولی دیدگاه دیگر این است 

 فقط ،دیگر بیان بهطبیعی یک آمیزش است.ساده است. یجهنت نیست،
یم یمپافشاری انسانی بر آنچه نظم   که دیده شد، گونه این. است ،پندار

پ یافت  افت ز دست دادن ساختار،یا ا یآنترو روش ذهنی خودمان در در
یک  عنوان بهکه نیاز نهایی علم به زمان  ینجاستا الگوها و نظم است.آهان!

 .رود میهستی واقعی از بین 
واقعیت زمان یا احتیاج به آن یک مناظره باستانی جدی است.پاسخ قطعی 

ن ممکن است سطوح .چوکند میبوده و ذهن را منحرف  تر پیچیده احتماال  
« معلوم شود»است ممکن  که بسیاری از واقعیت فیزیکی وجود داشته باشد،

یکی مانند حس ذهنی خالصانه ما به زمان، یحت  در برخی از این واقعیات فیز
یکی(.زمان در  در برای مثال،) ؛کند میبرخی سطوح عمل  زندگی بیولوژ

کوانتومی  قلمرو ،مثال  است) ربط بیبرخی سطوح دیگر وجود نداشته یا 
یه  یز(.ولی رو که زمان، پیوسته "پدیدار  ینا یهپامقیاس ر  ".شود میاست 

گذشته به  یزیکدانانیف یک نکته جانبی جالب، عنوان به که در دو یا سه دهه 
باید شکل  یاءهمه اشکه  یطور همان یدندفهم ،اند یستهنگرمسئله زمان 

گر داشته باشند، « جهت جریان» یک یازمندن زمان وجود داشته باشد، ا
مسیر  تواند میکه  یدرس« پیکان زمان» یدهعق.این مسئله بزرگ شد تا به است
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گر جهان  بار یکش را تغییر دهد.حتی حرکت که ا کرد  ر  استیون هاوکینگ باو
کند، عوض  .ولی بعدها نظرش راگردد یبرمبه عقب  زمان شروع به انقباض 

کرد.بااقدام به اثبات چنانچه کرد،  ( درآغاز یبیک فرایند  نهایتا  زگشت زمان)ش 
یدادی، پیچیده نبود.ما  قدر آن ،آمد مینخست به نظر  کهچنان آن هر رو

که  کنیم میچون فکر  کنیم میاعتراض  بازگشت زمان بدان مفهوم است 
معنادار  تواند مین وقت هیچ که از علت پیشی بگیرد، تواند میمعلول 

ک  یامر باشد.یک سانحه اتومبیل شدید، که افراد  شود میدهشتنا
و وسیله نقلیه  شوند میدر آن بالفاصله و بدون نقص درمان  یدهد صدمه

که به عقب خیز برداشته، پیچ و تابش را باز  طور همان ها آن وداغان درب
 تنها نه.این موضوع کند میهیچ درزی خودش را تعمیر  و بدون کند می

 هدف این مورد، در ،مثال  .ساندر میهیچ مقصودی را ن بلکه مضحک است،
آموزش در مورد مضرات استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی  تواند می

گر زمان به عقب  که ا ل مخالف این است  باشد.پاسخ متداول به این استدال
ذهنی شخصی ما هم در همان جهت  فرایندهای یحت ،چیز همه برگردد،

کرد،  متوجه انحرافی نخواهیم شد. قتو هیچما  ینبنابرا جدید عمل خواهد 
کی، ظاهرا  و چنین امور  پایان یبو  جواب بی مسائلچنین  به  یوقت غمنا

که هست نگریسته شود، عنوان بهماهیت زمان  یک پایان خوش  به آنچه 
یست محوری است، بافی یالخ.زمان یک رسند می که  یک ز یستی  خلقت ز

بردی برای  کار کمک   خی موجودات زنده است،ذهنی بر یمدار بندتنها یک 
کند. های یتفعالبرخی  تابه کمک  یژه   عملکردی و

کمان را در نظر  ای لحظه یبرا برای فهم این موضوع، یک مسابقه تیراندازی با 
گوشه ذهن داشته باشید.تیرانداز شلیکی  را« زنون» یکانپتناقض  و بگیرید،

بین مسیر عزیمت پیکان اکند میو پیکان پرواز  کند می ر کمان تا هدف .دو ز 
گهان،کند میرا دنبال  ژکتور .نا کن، پرو یمی از یک پیکان سا  روی تک فر
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یری از یک پیکان در وسط پرواز خیره کند می توقف ید می.شما به تصو  ،شو
در یک مسابقه واقعی انجام  توانید نمیکه روشن است شما  یکار

ا با دقت که مکان پیکان ر سازد میرا قادر  شما فیلم، داشتن نگهدهید.
یادی بفهمید فوت باالی  یستب روی سطح زمین است، دقیقا  پیکان  -ز

زمین.ولی شما همه اطالعات در مورد اندازه حرکت آن را 
.سرعتش صفر است.مسیر و خط رود مین ییجا به.پیکان یدا داده ازدست
 است. یننامعمعلوم نیست  یگرد سیرش،

کن قفل ب هرلحظه در دقیق موقعیت، گیری اندازهبرای  یم سا اید روی یک فر
کنیم. یمدار نگهرا روی توقف  یلمف کنیم،  و صحبت 

کردید، محض به ،برعکس  توانید نمی یگرد اینکه اندازه حرکت را مشاهده 
کنید یم را جدا  یرا  -یک فر یم مجموع حرکت، ی اندازهز بسیار  های فر

ک ( راهر دو)اندازه حرکت و موقعیت توانید نمیاست.شما   باهم امل،با دقت 
یق  ابهام داشته باشید.وضوح در یک پارامتر، را به دیگری تزر

و چه در  درحرکت چه قطعیت وجود دارد، عدم گزینش، محض به.کند می
 موقعیت.

کوانتومی به  ی تجربهکه چنین عدم قطعیتی در  شد میدر ابتدا تصور  یه  نظر
رانه در  های نقصدلیل برخی  ت او و تجهیزا آزمایشگر ی حوضهفناو

که عدم  یزود به. ولی یشناس روشاست.نوعی نقص مهارت در  روشن شد 
کالبد واقعیت ساخته شده است: درواقعقطعیت  فقط آنچه به  ما درون 
 .بینیم میم را گردی میدنبالش 

یست محور معنادار  ها این همه البته، شکل  ،زمان :شوند میاز یک دیدگاه ز
یدا احساس« درونی» که رو ی ثابت های یمفر :دهد میدها را جان حیوانی است 

 از جهان فضایی.
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ژکتور، یها دندهذهن مانند موتور و   .بخشد یمجهان تحرک  به یک پرو
یر ثابت را  یک زمان، به  -یک سری از حاالت فضایی را –سلسله از تصاو

کنون»و به  بافد یمشکل منظم به هم  رد می یزندگ« ا  یاجرا.حرکت با آو
هر  که . به یاد داشته باشید،شود میذهن ما خلق  در ،باهم« فیلم های فریم»

یافت  فعال و مکرر در سر شما  طور به –حتی این صفحه  -کنیم میآنچه در
برای شما اتفاق  اآلن هم.این موضوع همین شود می برساخته

جمجمه چیزی را  های دیوارهمیان  از توانند ینم.چشمان شما افتد می
شده  دهی سازمانجریان  یک بینایی، ی تجربه ملشا تجارب ، همه ببینند؛

گر ذهن شما  موتورش را برای  توانست میاز اطالعات در مغز شما است.ا
کند، ای لحظه یم منجمد  یک متوقف  رد می به دستفر ید.درست مثل آو

که پیکان را در یک موقعیت، بدون هیچ اندازه حرکتی، ژکتور فیلم   جدا پرو
 یفتعر مجموع درونی حاالت فضایی، عنوان به واندت می زمان ،درواقع.کرد می

که با ابزار علمی ، حرکت  ی اندازهو  شود می گیری اندازه شود.همان چیزی 
 .نامیم می

یم واحد، یک یک موقعیت ، توان میفضا را   .بنابراین،دانست توقف بر یک فر
 است. ضدونقیضاصطالح  یک« حرکت در فضا»

یشه اصل عدم قطعیت هایزنبرگ  ( )مکان در فضایتموقع :جاست همینر
و به جهان خارج است و اندازه حرکت)آنچه درگیر اجزای موقتی است  مربوط

به جهان درون  ( مربوطکند میجمع  باهم را« فیلم های قاب»
 منطق خود، ترین اساسیرا به  جهان به بنیان ماده، نفوذ بااست.دانشمندان 

از جهان فضایی خارج  یتیصخصو .زمان به زبان ساده،اند کاسته فرو
گفت: زه،» نیست.هایزنبرگ  گذشته، یشترب معاصر، علم امرو ران   از از دو

که پرسش قدیمی  احتمال  ی دربارهسوی خود طبیعت مجبور شده است 
کند.ونیز باید به  فرایندهایادراک واقعیت از طریق  ذهنی را دوباره مطرح 

کمی متفاوت به آن پاسخ دهد.  «روش 
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کند. تواند مییک بارقه نور تشبیهی از  کمک   یها درخششدر فهم موضوع 
.مانند کند میفوری از اشیاء متحرک سریع را فراهم  یها عکس سریع نور،

رفتگرقص نور داشته باشیم.یک  که وقتیرقاصان در یک دیسکو،   یک ،یفرو
که به یک ژست ثابت تبدیل  یک شکاف، .حرکت متوقف شود میوقفه 

کوانتومی،کند میرا دنبال  یگرید ،.یک طرح ثابتشود می  . در مکانیک 
 حرکت، اندازهاست. ای لحظهیک عکس فوری  مانند« موقعیت»

یماز  ای مجموعه که  های فر  حیات است. برساختهبسیاری است 
وجود  ها فریمیا  واحدهابین  یا بتونههستند و هیچ  یاءاش فضایی، یواحدها

یمندارد.این  ییسانفرانس.عکاس شوند می بافته هم بهدر ذهن  ها فر  یسکو
کسی بود  احتماال  « ادوارد مایبریج» کند.  که خواستهاولین  این فرایند را تقلید 

موفق شد حرکت را بر روی فیلم ثابت  یبریجما درست قبل از اختراع فیلم،
کار  24او  1891کند.در اواخر دهه  بین ثابت را روی یک مسیر مسابقه  ر دو

که  کرد میرا پاره  ها رشتهسری از  یک ،تاخت میگذاشت.وقتی یک اسب 
بین را پیاپی  ر گم هر دو به فریم بررسی  یمفر اسب، ی یورتمه.چکاند میدیافرا

 ثابت بود. های فریم.توهم حرکت همان مجموع شد می
 سال معنا یافت. 2511باالخره پارادوکس پیکان زنون بعد از 

کرد، به طرز درخشانی که ایلیایی فلسفه، ی دانشکده  درست از زنون دفاع 
رنر هایزنبرگ» ینهمچن.گفت می که  هم« و :"یک مسیر گفت میحق داشت 

کنید." بدون حیات نه  که شما آن را مشاهده  وقتی وجود خواهد داشت 
زمانی وجود دارد و نه حرکتی.واقعیت با خصوصیات قطعی آنجا منتظر 

کنش  درواقعکشف شدن نیست، ولی  وجود به  گر مشاهدهبسته به 
 طور به واقعی از وجود است، یحالت زمان، کنند میکه تصور  ها آن.آید می

 ممکن است. هم  زمانکه سفر در  کنند میمنطقی فکر 
یهکسانی هم از  یزی طرحتا این مسئله را  کنند می سوءاستفادهکوانتوم  ی نظر  ر
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کمی از  ابعاد  امکان سفر در زمان یا سفر در پردازان یهنظرکنند.تعداد بسیار 
.جدا از نقص قوانین گیرند میموقتی دیگر موجود در موازات ما را جدی 

کوچک دیگر وجود دارد: یک ،شده شناختهفیزیکی  گر نکته  سفر در زمان  ا
کنند، توانند میممکن بوده باشد پس افراد  گذشته سفر  کجا  ها آن ینبنابرا به 

 هستند؟
که  های افسانهبا  وقت هیچما   رو روبه اند آمدهاز آینده مردم ناشناخته 

 .ایم نشده
هم  یتدر واقع "قطعا  حتی نرخ ظاهری سفر در زمان، در نظریه متغیر است و 

یم میرا به سمتی نشانه  ها تلسکوپمتفاوت است.ما  که بتوانیم تا خوردن  رو
 یلیاردهام ها آنکه  کنیم میمحو زمان را ببینیم؛ و نیز جاهایی را مشاهده 

ساختن یک  ی اندازه بهزمان  برساختن.اند داشتهجا وجود سال پیش در آن
 است. وغریب یبعج سوسیس،

زمان را روشن  گذر دررایج  یدگرگون بیاید با یک آزمایش ذهنی ساده،
کنیم شما با موشک پرواز  عقب موشک  های پنجره از ،کنید میکنیم.فرض 

 نگرید میپرتاب  تلسکوپ به افراد نزدیک به سکوی با ،کنید میبه بیرون نگاه 
یق  آمیز موفقیتکه دارند پرش  ر  ها آنکه از  هرلحظه.کنند میرا تشو دو

یم می یر  شو ی باید بپیماید تا به تر طوالنیرا در مسیر  لحظه بیشتری ها آنتصو
یر یابد می تأخیرچشمان شما برسد و بنابراین  از  یرترد وضوح به.این تصو

 .رسد میفیلم به مقصد  یآخر« فریم»
 طور به هایشان یقتشو ،رسد میبا حرکت آهسته به نظر  چیز همه یجه:نت

 ،گذرد می.هر آنچه با سرعت از ما شود میبی اشتیاق  ای کنندهدلسرد
در جهان نسبت به ما  چیز ههم تقریبا  .و چون رسد میآهسته به نظر  حرکتش

یایییک عکس  ما ،رود یمپس   با چند زمان انطباقی خواهیم داشت، رؤ
یدادها کنیم میبه عرش عروج  ییگو در  ها کهکشاندر همه  تقریبا  . رو

 .دهند میچارچوب زمانی اشتباه روی 
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که بیشتر از دو قرن پیش، طور این دقیقا   ژی به  سرعت بود  نور توسط یک نرو
که سرعت  کشف« اول رومر»نام  مشتری برای  قمرهایشد.او متوجه شد 

کاهش  ر خورشید .با دانستن اینکیابد مینصف سال  ه زمین در مدارش به دو
ر  ها آندارد از   اش واقعی% مقدار 25سرعت نور را تا  توانست ،شود میدو

کند. که این اقمار در شش ماه دیگر سال  رسد مینظر  به ،برعکسمحاسبه 
که با سرعت به گیرند میسرعت  کنین یک دنیای بیگانه  .درست مثل سا

 قدم در مسیر نزدیک شدن، فضانوردیک  ییگو ؛روند مییشان ها مشغلهسراغ 
در قیاس با این اوهام، چنین  وجود بااینزدن چارلی چاپلین را ببیند.

کند شدن واقعی زمان در  هنوز ،گریزناپذیراعوجاجات  باال  های سرعتهم آن 
که باشند مین تر قویگرانشی  های میدانیا در  . این موضوع چیزی نیست 

کنیم مثل یک همسر  اهمیت یب د،فقط بتوانیم با عقالنیت سست خو تلقی 
 .آید میکه همیشه دیر به خانه  یدوبندقبی 

ر عجایب را با  یانتها این مسئله،  .دهد مینشان  یینما بزرگدو
یم، سرعت بهاین اثر اتساع زمان تا وقتی   بعد است، کوچک نور نزدیک شو

ک  با نصف سرعت همیشگی  زمان % سرعت نور،38.در شود میدهشتنا
این موضوع  دانیم میو ما  یابد میکاهش  هفتم یک% به 33.در گذرد می

هوا در  های مولکول یوقت است نه فرضی.برای مثال، یواقع حقیقت دارد؛
 مانند؛ گیرند میکیهانی مورد اصابت قرار  های اشعهباالی جو ما توسط 

 شان داخلی یاتمحتو ؛شوند میبیلیارد به اطراف پخش  های توپ ی دسته
 های گلوله.برخی از این کنند میرعت نزدیک به نور به سمت زمین فوران با س

یر اتمی به  به مواد ژنتیکی صدمه زده و  توانند می و ،کنند مینفوذ  هایمان بدنز
 حتی موجب بیماری شوند.

کنند؛ چنین اینبه ما برسند و  توانند نمی ها آنولی  مواد اتمی،  ینا شرارت 
کوتاهی دارند   به ثانیه، یلیونیممدر یک « ها میون»این  معموال  و عمر بسیار 
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یعخیلی  -یابند یمتحلیل  خطر یبشکلی  از آنکه بتوانند به زمین  تر سر
که زمانشان در اثر  توانند میتنها بدین دلیل  ها آنبرسند. به ما برسند 
کاذب به  یک ؛گذرد میآهسته  یشانباال سرعت گسترده با زمان  جهان خیالی 

بنابراین آثار نسبیتی از ؛ ما وارد شوند های بدنکه به  دهد میزه اجا ها آن
رندفرضیه به   پیشنهادهای اغلب آثار واقعی بوده و مانند مثال باال، ینا ؛دو

 .دهند میمسمومی از مرگ و بیماری را ارائه 
کنید تا از عواقب اتساع 33در یک موشک با سرعت  %سرعت نور سفر 

 زمان لذت ببرید: هفتم یک
ر نمای شما،  ،تان ساله دهدر سفر  شما عوض نشده است ، چیز یچه از دو

 هفتادسالکه  فهمید میدر بازگشت به زمین  یول ،یدا شدهدهه پیرتر  یک
زنده نیست تا به شما  تان قدیمی دوستاناز  کدام هیچگذشته است و 

که به شما اجازه  آمد خوش گر فهمیدن معادله مشهوری  ید.)ا  دهد میبگو
کنید، برایتان مهم است؛ کند  1 یمهضم شدن زمان در هر سرعتی را محاسبه 

 .را ببینید(
رای نظریه ،  واقعا  : آید میدر خانه به چشم  درست سپس واقعیت نهفته در و

کارکنان فضاپیما  در همان  که یدرحال ،گذرد میده سال برای شما و بقیه 
 یها هانبرزمان هفت دهه روی زمین سپری شده است. در اینجا 

گذشته است خورند میشکست  شده خالصه . اینجا یک طول عمر انسانی 
 آنجا تنها یک دهه بوده است. که درحالی

که زمان نباید هیچ حالتی را ترجیح بدهد کنید  بنابراین ؛ شاید شما شکایت 
کسی باید  تواند می، طبیعت چگونه  که چه  کند  یعتعیین  پیر  تر آهستهیا  تر سر

یت مکانی ،شود؟ در جهان که  توانید نمیشما  یاآ ی بدون هیچ مز کنید  ادعا 
ردستزمین به  که درحالی اید بودهثابت  رفته و سپس برگشته است.چرا  ها دو

کنان زمین  که آهسته پیر  هایی آنسا  ؟شوند مینباشند 
 .دهد میفیزیک پاسخ را ارائه 
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کسی  کرده است، تر طوالنیکه  اید بودهشما  پاسخ باید درون  ینبنابرا زندگی 
که  ینا هم هست: طور همینشما نهفته باشد و   نیروهایشما بودید 

کردید دهنده شتاب کاهنده سرعت را در طول سفر حس   بنابراین؛ و 
که این شما بودید نه زمین ، توانید نمی ید   که این موضوع را نادیده بگیر

انجام داده که سفر را  یکس ؛شود میاست.هر تناقضی در نطفه خفه  سفرکرده
کند. داند میاست  کند شدن زمان را تجربه  کسی باید   که چه 

که زمان  گذر  تنها نهانیشتین به ما آموخت   فرد منحصربهمتغیر است و آداب 
کنش متقابل کند می اجرا خود را با تغییر میزان سپری شدن، ر  از؛ بلکه  راه دو

که با ینیب پیش یرقابلغ کامال   یدهپدیک  – دهد میرا هم انجام  کسی   .
کهکشان  333333333/33سرعت برابر  درصد سرعت نور به سمت مرکز 

ساعت این  که درحالی. گذراند یمتجربه اتساع زمانی را از سر  یک ، رود می
سال( برای  22391قرن ) 223،زمان هم ، زند می خط چوبافراد یک سال را 

کس دیگری سپری شده است. سفر  برگشت رفتهر  ال طول تنها دو س و
سپری شده  دلسردکنندهرن ق 521در خانه  زمان هم که یدرحال ،کشد می

گذشته است ولی  صورت به زمان از دید مسافران ، ینکهباااست.  عادی 
گر بتوان با  کهکشان معادل یک سال واحد نوری است. ا فاصله تا مرکز 

کرد   پیدا بالفاصلهرا در هر جای جهان  یهرکس توان میسرعت نور حرکت 
گر یک فوتون  قطعا  کرد. که ا  تجربه داشت ، نور احساساین چیزی است 
.همه این آثار به دلیل نسبیت است. مقایسه ادراک زمانی و کرد می

که؛ ها اینشخص دیگر. همه  با شما ، های یریگ اندازه  بدین معنی است 
برگرد یب ،حداقل که با عوض شدن  برو زمان یک ثابت نیست و هر موردی 
کند ،شرایط ت کیهان  تواند ینم غییر  بنیادین باشد یا بخشی از اساس واقعیت 
گاهی یا ثابت طور آنباشد.  گرانش در ظاهر  که سرعت نور ، آ  یناحتی 

 .اند گونه



339 

فریب یا  یک تنزل زمان در یک واقعیت قطعی به یک تجربه ذهنی صرف،
یست محوری است. در حتی قرارداد اجتماعی ،  مرکز ز

کمکی تجربی است و قراردادی  یرازاینکهغ واقعی است، زمان سراسر نا
و توافق شده است.همچنین زمان بخش دیگری از مدارکی است در  دوطرفه

 «.جهان خارجی»پاسخ به یک تردید جدی: ذهنیت وجود 
گر زمان  یستی باشد، عنوان بهحتی ا  ممکن یک قرارداد و یا یک عملکرد ز

گامی به عقب بردارد و بپرس کسی  چیست  یزبرانگ بحثد این هستی است 
کنکاش شده و در موردش  ؟ انیشتین از مفهوم فضا زمان اندیشند میکه 

که چگونه حرکت یک شی کند  کرد تا اثبات  مفهومی  تواند می ءاستفاده 
زمان مرجع و مستقل از اعوجاج فضا و  چهارچوبتوجه به  بدون پایدار باشد؛

گرانش اعمال شده است. که که خود  توسط سرعت یا  یافت  در این راه او در
ان، ثابت گر مشاهدههمه  ازنظرو تحت همه شرایط و  خألسرعت نور در 

 پایداری ندارند. گونه یچه و زمان ، طول است. چیزهایی مثل فاصله،
و علمی ،  یشناس جامعه ازلحاظ چیز همه دهی سازماندر تالش برای 

)بر  1339. سن جهان دهند میرار وقایع را در پیوستاری از فضا زمان ق ها انسان
 9/4میلیارد سال است؛ و زمین  مترجم( 13382ی جدید ها یافتهاساس 

اجداد انسان( «)هوموارکتوس»میلیارد سال سن دارد. بر روی این سیاره، 
 تا یدکشهزار سال طول  صدهاسال پیش پدیدار شد. ولی  یلیونمچند 

گا کند. چهارصد سال پیش  رزی را اختراع  پرینک  های تالشلیله کشاو کو
ر خورشید  که زمین به دو کرد  ین در میانه چرخد میحمایت  در  1811.و دارو

گوس پرده از واقعیت تکامل برداشت. انیشتین در  یرجزا یه  1315گاالپا نظر
کرد. یسسوئنسبیت خاص خود را در اداره ثبت اختراعات   منتشر 

ین  یشتینانن ، که نیوتو طور آنو عملکرد جهان  زمان ، بنابراین و دارو
که  کردند مانند یک دفتر ثبت است  یدادهاتوصیف  . ما به کند میرا ضبط  رو
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که همیشه به آینده جریان دارد  نگریم می جلو روبهزمان به چشم یک پیوستار 
 گرا یمادو دیگر حیوانات ذاتا   ها انسان. چون شود میانباشته  هم یروو 

 . زمان ،اند شده یطراحتفکر خطی  برای یافزار سخت ازلحاظهستند و 
زبه ز رو حفاظت  ها گلشخصی و آب دادن به  مالقات، از قرار رو

زگاری دوست من  ای کاناپه.کند می  یوقت ،« جین»و همسرش « باربارا»که رو
یک بودند؛ روی آن شعر  تماشا  یزیونتلوند، خواند میزنده بود، در آن شر

، در اتاق گرفتند میآغوش  ند دربودیکدیگر را وقتی جوان  و ند،کرد می
باقی مانده  ها سالجمع شده در این  یزهایرپذیرایی و در میان خورده 

 است.
که وجود  جای بهولی  کنید  آنکه زمان یک واقعیت قطعی داشته باشد، تصور 

گوش دادن به یک صفحه فونوگراف ماند می صوت ضبطمانند یک   .
کجا دهد میرا تغییر ن شده ضبطقدیمی، خود صدای  . بسته به اینکه سوزن 

یژه از موسیقی را  قرارگرفته ید می، شما یک بخش و که شنو .این چیزی است 
کنونی آن چیزی هستند  های یکموز.نامیم می« حال »ما  قبل و بعد از آهنگ 

گذشته و آینده  که همه لحظات نامیم میکه ما  کنید  . در حالت مشابه تصور 
زهاو  گرامافون  در طبیعت همیشه دوام رو رند. در این صورت صفحه  بیاو

کنون»همه .رود میجایی ن ینیلی  ها آهنگ)همه « ها ا بر روی صفحه و
جهان )یا  توانیم میما تنها  اگرچهموجود هستند.  زمان ( همگرامافون

کنیم.ما زمان را  تکه تکه ( راها صفحه " ای ستارهکه "غبار  گونه آنتجربه 
 .کنیم میخطی تجربه  صورت بهما زمان را  نچو ؛کنیم می، تجربه نیابددرم
گر  یعنی به تمام صفحه  -دست بیابد اش یزندگبه همه  توانست یم« باربارا»ا

ینیلی کنون»بدون ترتیب خاصی همه  توانست می -و کند.«  ها ا گر  را تجربه  ا
کند، 2119سال از سال  51او شکافی در پیکان زمان به مقدار   مرا ایجاد 

کودک نو پا ،خواهد شناخت؛  .در پایان یرمردپجوان در برابر یک  یک مثل یک 
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کرد:"حاال دیگر بسو )یکی از دوستان  حتی انیشتین هم این را تصدیق 
یب جدا شده است. این جلوتر( اش قدیمی هیچ معنایی  از ما این دنیای غر

کسانی مثل ما دهد مین گذشته ، دانند می.  و آینده تنها  حال که تمایز میان 
 می پایدار و لجوجانه است."توه

ذهن بشر است. اینکه زندگی بر  ساخته زمان یک پیکان ثابت است ، اینکه
لبه زمان جریان دارد یک خیال است. حتی اینکه زمان یک پیوستار 

یدادهااز  طرفه یک یرناپذ برگشت و ستارگان و زمین  ها کهکشانی مرتبط با رو
از ادراک حیوانی  ییها شکل ،است. فضا و مکان  یتر بزرگ توهم است ،

ره. -است یم می ییهرجارا با خود به  ها ما آننوعی دو ک. مثل بر که  پشتی ال
کش را  که همه  بنابراین؛ برد میال زمان یک شبکه خود اتکای ساده نیست 
یدادها  .دهد میدر آن، مستقل از حیات رخ  رو

 درباره خواهد یم« باربارا» :تر یادینبنولی بیایید برگردیم به یک پرسش  
 یها ساعتبسیار ماهرانه هستیم، مانند  ییها دستگاهساعت بداند.ما 

گر ما  گیری اندازهبتوانیم زمان را  تا اتمی ،  گیری اندازهزمان را  توانیم میکنیم. ا
 که زمان وجود دارد؟ کند میاین ثابت ن یاآ کنیم،

زین را با استفاده از لیتر یا بشکه باربارا یک نمونه خوب است.ما بن پرسش
یم می ها سنجشو بهایش را بر اساس این  گیریم میاندازه  .آیا ما پرداز

آنچه واقعی نبوده  دربارهرا  ای گونهچنین پیگیری وسواس  وقت هیچ
برده به  ؟یما کار

کرد و  یتاهم کمانیشتین این موضوع را  گفت:"زمان چیزی  سادگی بهتلقی 
که با ساعت  که ما با خط  و ، کنیم می گیری اندازهاست  فضا چیزی است 

 ."گیریم میکش اندازه 
کید کیداین  هرحال بهاست.  گیری اندازهبر  یزیکدانانف تأ به  توانست می تأ

کتاب به  که چنان آن؛ گر مشاهدهباشد، بر « ما»همان سادگی بر خود  این 
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کار را  گر چیزی مثل ساعکند میروشی عادالنه این   کننده گیجت چنین .اما ا
که توانایی  کنید  که از موجودیت  گیری اندازهاست تصور  زمان به روشی 

کند ، چگونه است. اش یزیکیف  پشتیبانی 
که حاوی چیزهای ها ساعت  فرایندهایی آهنگین هستند ، بدین معنا 

یدادهای برخی ها آهنگتکراری هستند. بشر از  ک یکتمثل  رو  ، ها ساعت تا
 ، مثل چرخش زمین.کند میدیگر استفاده  رخدادهایی یریگ زمان یبرا

یدادهااست میان  ای مقایسهولی این، زمان نیست.بلکه  که در  رو مخصوصا  
کرد: چیزهایطول سالیان، بشر  رهی آهنگین در طبیعت مشاهده  ماه  های دو

آهنگین دیگری را خلق  چیزهای ها سپسرود نیل.  یانطغ یا خورشید ،
از این  مان سادههدف  وسیله ینبدارتباط دارند و  باهمگونه کردیم تا ببینیم چ

بود، هدف  تر تکراریو  تر منظممقایسه را با انجام برسانیم. هر چه حرکت 
زنه  گیری اندازه که یک و یسمانی به طول  شده بستهبهتر بود.معلوم شد  به ر

 این درواقعدارد.  ای یهثاناینچ همیشه یک نوسان رفت و برگشتی یک  33
 اش اصلیاستفاده شد)که معنای « متر»اولین تعریف یک  عنوان بهطول 

کوارتز برای لرزش به میزان  های کریستالاندازه است(. بعدها از تمایل 
یک شود که وقتی-بار در ثانیه 998/32 استفاده شد.  -با الکتریسیته تحر

کثر  ز است.ما این ابزار سا های ساعتاین اساس ا خته مچی حتی تا به امرو
 تکرارها اگرچهپایدار بود. کامال   ها آنبشر را ساعت نامیدیم. چون تکرار 

و در آن،  دهد میباشد، مثل آنچه در ساعت آفتابی روی  تر آهسته توانست می
مقایسه  را آید یم به وجوددر اثر چرخش زمین  کهیتشان موقعو  ها سایهطول 

ی ها ساعتبه  نسبت یتر ماهرانهی ها ساعت.از سوی دیگر کنیم می
ی ها ساعت یها چرخو  ها عقربه متأسفانهمکانیکی معمولی ساخته شدند. 

ی اتمی این ایراد ها ساعت. ولی در یابند میمعمولی در اثر دما تغییر اندازه 
 یسیالکترومغناط تشعشعسزیوم وقتی در  های هسته ها آنوجود ندارد. در 
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یژه اسپین با  شوند میغرق  موج در ثانیه باقی  31321931991در حالت و
یف رسمی(:  گونه اینیک ثانیه را  توان می بنابراین؛ مانند می کرد)تعر یف  تعر

. در همه چنین مواردی بشر از 133-ی هسته سزیوم ها نامجموعه ضرب
یدادهاآهنگ  یدادهایی خاص برای محاسبه رو . ولی کند میاستفاده  رو

یداد هستند و نباید با زمان اش ها این گرفته شوند.فقط رو  تباه 
یدادهاهمه  درواقع  ( رااند گونه ینا شان یبرخی رفت و برگشتی طبیعی )که رو

گردش  گیری اندازهبرای حفظ  توان می گرفت. جزر و مد،  کار  زمان به 
رهخورشید و  ره رخدادهای ینتر مشخصماه تنها برخی از  های دو در  ای دو

یدادهاطبیعت هستند.حتی  برای  توان میج را ی طبیعی معمولی رایرو
کار برد؛ گیری اندازه نباشند. یخ در حال  ها ساعت دقت به اگرچه زمان به 

که روی زمین فاسد  یک ذوب ،  تقریبا  . شود میکودک در حال رشد ، یاسیبی 
کار  چیز ههم  توان میساخته بشر را هم  رخدادهای.دهد میبرای این منظور 

کرد برای مثال  . ایستد میسپس  چرخد میای مدتی که بر ای فرفرهاستفاده 
گرم مقایسه  توان می ز   کرد وآن را با ذوب شدن قالب یخ استاندارد در یک رو

کرد،  ها چرخشتعداد   24 مثال  را برای یک قالب یخ در حال ذوب محاسبه 
که در  گیری نتیجهذوب شدن یخ.سپس شاید  بار یک یدرازاچرخش  کنیم 

ز  توانیم میش فرفره وجود دارد.بعد ساعت از چرخ 24از ذوب یخ  هررو
در دو و نیم  مثال  برای مالقات باربارا و صرف چای ترتیب دهیم. ای نامهبر

کدام واحد  شما یهردوبه اینکه  بسته ذوب یخ یا شصت چرخش فرفره ،
ید. خیلی زود روشن  خارج از  چیز هیچ واقعا  که  شود میزمانی را در دست دار

یدادها  .افتد یمی متغیر اتفاق نرو
ی چیزهایهستی فیزیکی وجود دارد.چون ما  عنوان بهکه زمان  پذیرند یممردم 

گل دادن غنچه و  که ایم کردهبه نام ساعت اختراع   فاسدشدننسبت به 
، حرکت دهد میو پایدار هستند. در حقیقت آنچه روی  تر ینآهنگ سیب ،
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است.  اآلنمحدود به اینجا و  یتدرنهااین حرکت  ؛ واست؛ ساده و خالص
یم یمالبته ما زمان را نگه  یداد جهانی توافق شده )دار وقتی  مثال  .مثل یک رو

یرا برای (دهد میرا نشان  بعدازظهر 18:11همه واحدهای زمانی منفرد ما،  .ز
یدادی دیگر به درد ما   یزیونیتلوشروع یک نمایش  مثال  ) خورد میدادن خبر رو

 دلخواه(.
جایگاه روحی  درواقع. این کنیم میمان زندگی در لبه ز کنیم یمما احساس 

که هنوز در قید حیات هستیم.  یا آسودهروانی  است، چون بدین معناست 
هنوز اجرا نشده است.  مان یندهآاست.  یفتادهناتفاق  فردا در لبه زمان ،

. هر آنچه خواهد آمد، رازی بزرگ اند یامدهنخیلی از نوادگانمان هنوز به دنیا 
کشیده شده است. ما خارج است. یک حج اب بیکران.زندگی پیش روی ما 

یزان به لکوموتیو قطار یما جبههاز آن در جلو  به سمت  رحمانه یب که زمان. آو
. هر آنچه در پشت سر ما است رود میناشناخته پیش  ای آینده سوی بهجلو و 

گن رستوران ، واگن مثال   گن تجاری ، وا یل ها مایلکارگران و  وا که  از خط ر
گذشته است. هر چیزی  توانیم نمی لحظه در  ازاین یشپدوباره به آن برگردیم، 

که  یبخش زمان ، کسانی  یخ جهان است. بخش اعظم اجداد ما، حتی  از تار
یم، مرده و  ترین کوچکما   ازاین یشپ. هر آنچه اند رفتهنظری در موردشان ندار

گذشته است.برای همیشه از دست رفته است . ولی این حس لحظه باشد، 
از  ای حیلهاست. زمان ، توهمی لجوجانه یجلو روبهدر لبه  یزندگذهنی از 

برای  فهم قابلکننده  دهی سازمانما در خلق یک الگوی  های تالش
ز دیگر  یمی به دنبال رو ز تقو که در آن یک رو ؛ بهار بر تابستان آید میطبیعت، 

یست  . زمان درگذرند میپشت سر هم  ها سالمقدم است و  یک جهان ز
کثر ادراکات عادتی ما، چنین ترتیبی را  هرچندمحور ، ترتیب ندارد.  که ا

 .کنند میدیکته 
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گر زمان  نیست  العاده فوقو به سمت آینده جریان دارد آیا این  جلو واقعا  روبها
رهو برای  زنده که ما اینجا هستیم ؟ ؟ همه  ها زمانکوتاه ، بر لبه همه  ای دو

زها که از شروع زمان و ساع رو کنید.حاال، زمان را  اند گذشتهاتی  را تصور 
خودتان را روی  و ، روی سر یکدیگر؛ ها صندلی مثل کنید، بندی دسته

تر گر سرعت را ترجیح  یا صندلی بنشانید؛ ینباال  بار یکرا  خودتان ،دهید میا
 دیگر به جلوی قطار زمان ببندید.

زنده هستیم و در لبه زمان به  اآلنما علم هیچ توضیح واقعی برای اینکه چرا 
پیشین فیزیک محور، این تنها یک  بینی جهان، ندارد. بر اساس بریم میسر 

 تصادف است.
که ما  یاد است  . درک پایدار ایم زندهاین یک شانس یک به خیلی خیلی ز

انسان از زمان، بدون شک از عمل دیرینه تفکر ناشی شده است. یک فرایند 
که با آن کل یک تفکر ، یدادهاو  ها ایدهمه در هر زمان ،   بینی پیشتجسم و  رو

.در لحظات نادر وضوح و خالی بودن ذهن)خلسه روحانی(، یا در شوند می
که تمرکزی  ک ،  گاهی ایجاد  ای نقطهزمان تجربیات بدیع یا ترسنا به روی آ

از  لذت از آزادی یا تمرکز بر فرار توصیف غیرقابل، و با یک احساس  شود می
، زمان  فکری بی.در چنین تجربیات شود میخطری فوری، جایگزین 

 .شود میتشخیص داده ن طورمعمول به
ییم یمدر این مواقع   :" من همه حادثه را با حرکت آهسته دیدم."گو

یست محور، زمان در جهان  طور همان درمجموع که اشاره شد، از یک منظر ز
واقعی در متن زندگی  طور به مستقل از حیات وجود دارد.همچنین طور به

، پا به  ها بچهشدن  بزرگ "باربارا" برگردیم: نظر نقطهوجود دارد. ولی بیایید به 
گذاشتن و احساس  که دوست  یعنی از همه ، جگرسوزترسن  کسی را  وقتی 

یم فوت  گذر وجود زمان را  ها این. کند میدار . سازند میادراک بشر از 
یم میا مسن . مشوند میی ما بالغ ها بچه ، ما همه  شوند میبزرگ  ها آن. شو
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یم میپیر  باهم  . این برای ما زمان است ، چون به ما وابسته است.شو
 :رساند میاین موضوع ما را به اصل ششم 

یست محوری: آنچه ما  ، فرایندی  یابیم درمیواقعیت  عنوان بهاصل اول ز
گاهی ما را درگیر  که آ گر وجود داشته  . یک واقعیت خارجیکند میاست  ، ا

ست. چون فضا معنا بیباشد ، در تعریف باید در فضا موجود باشد. ولی این 
و زمان واقعیت فعلی نیستند، بلکه بیشتر ابزاری هستند در ذهن انسان و 

 حیوان.
یست محوری: ادراکات درونی و بیرونی ما  گشودنی  طور بهاصل دوم ز نا

رو ها آن. اند یدهتن درهم  .ناپذیرند ییجداو  ندا سکه یک یدو
یر اتمی یست محوری: رفتار ذرات ز  -همه ذرات و اشیاء قطعا   -اصل سوم ز

، مرتبط است.بدون حضور  گر مشاهدهبا حضور یک  ای یچیدهپ درهم طور به
گاه،  گر مشاهدهیک  از  یننامعدر بهترین حالت در وضعیتی  ها آنآ

که توانسته ازماند میاحتماالت باقی   تنها حیات پیشی بگیرد، . هر جهانی 
 در حالت احتمالی وجود دارد.

یست محوری قابل  یست محوری: ساختار جهان تنها از طریق ز اصل پنجم ز
تنظیم شده است.این امر وقتی  دقت بهتوضیح است. جهان برای حیات 

کرده باشد، و هیچ روش دیگری  بامعناست کامال   که حیات، جهان را خلق 
 ، جهان منطق قضایی زمانی خودش است.ساده  طور بههم نیست.

یست محوری: زمان خارج از  یافتاصل ششم ز حسی حیوانی،  های در
که با آن تغییرات جهان را درک  موجودیتی واقعی ندارد. زمان فرایندی است 

 .کنیم می
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 یازدهمفصل 
 فضای خارج

کنید غیر از فضا و چیز همه"بله خدایان،  زمان.  را نابود 
ید  این دو عاشق شادمان باشند" بگذار

 1928«الکساندر پوپ » 

 ؟کنند میحیوانات چگونه جهان را درک 
زندگی  ها آنکه زمان و فضا وجود دارند. واقعیت آشکار  ایم گرفتههمه ما یاد 

زه یم می ییجا بههر وقت از جایی  –ما را مستحکم ساخته است  هررو  و هر رو
کمترین تفکر . خیلی ایابیم میبار به چیزی دست  فضا ،  دربارهز ما بدون 

از زندگی  ناپذیری جدایی.فضا هم مثل زمان ، چنان بخش کنیم میزندگی 
که تحقیق در مورد وجود آن  بررسی تنفس و یا راه رفتن،  اندازه بهماست 

 است. یرطبیعیغ
که فضا وجود دارد ، چون ما در آن زندگی  شاید ما جواب دهیم: معلوم است 

، رانندگی کنیم می، از میانش حرکت کنیم می وساز اختس، کنیم می
کیلومتر ، کنیم می که واحدهاخطی همه  متر ، مترمکعب. مایل ،  یی هستند 

 .کنیم میفضا استفاده  گیری اندازهبرای 
یزی برنامه ییها مکانرا در  مالقاتشان ها آدم خیابان » مثال  . کنند می ر

کافه. ما طبقه دوم ب هشتادودو، شماره « برادوی از  روشنی بهارتز نوبل در 
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که اغلب با زمان مرتبط  کنیم میعبارات بعد فضایی در سخنانمان استفاده 
کجا»است.این همان  زی زندگی « کی، چی ،   ماست. هررو

که  یه در مورد زمان و فضا  یافتو همان اندازه به  مستقیما  یک نظر  های در
که به منبع ادرا –حسی  گاهی ما؛ چیزی جدید و حیوانی وابسته است  ک و آ

زهبرای فهمیدن است. البته تجربه  ای سادهموضوع  احتماال   ، چیزی  هررو
حیات  آید میواقعیت آن به ما نشان نداده است. برعکس به نظر  درباره

که فضا و زمان -جاودانه  احتماال  و  –عقایدی خارج از ما  آموخته است 
. چنان اند کردهرا احاطه و مقید همه تجربیات ما  ظاهرا   ها آنهستند. 

که   رسد میمقدم دانست. به نظر  ها آنحیات را بر  توان نمیبنیادین هستند 
یر و روی تجربه بشری را  ها آنکه  ه هم آنکه در  ای شبکه.اند پوشاندهز

 .شوند میماجراها آشکار 
و  ها مکانکه از  ایم شده کشی یمسو  دهی سازمانماهم مانند جانوران طوری 

یخ با قرار  استفاده به خود یا دیگران ، ای تجربهزمان برای اختصاص  کنیم.تار
یدادها در زمان  .نظریات کند میرا تعریف  گذشته ،و فضادادن افراد و رو

و منطق فضا  در و تکامل ، شناسی زمین یخچهتار علمی مثل بیگ بنگ،
رفته زمان پارک  در ،Bنقطه به  Aنقطه از  درحرکت.تجربیات فیزیکی ما اند فرو

کنند. در دوبل،  ایستادن در لبه پرتگاه، وجود فضا را تصدیق 
احساس ما درباره  معموال   ،رسانیم یموقتی دستمان را به لیوان آبی روی میز 

 ی محاسبهلیوان به علت  وقت هیچ تقریبا  فضا بی عیب و نقص است.
یزد نمیاشتباه   عنوان بهنه  و فضا،خالق زمان و  عنوان بهخودمان  قرار دادن.ر

است.درک اینکه  و آموزشزندگی  تجربه معلول آن، در تقابل باعقل سلیم،
یافت حس حیوانی وابسته است، هریک از ما  یبرا فضا و زمان تنها به در

ک هستند. چون است؛ یا جسورانهتغییر دیدگاه   عواقب آن بسیار دهشتنا
"چیز "نیستند.از آن دست  و زمانکه فضا  دانیم میذاتی  طور بهولی همه ما 
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که  کنیم،ببین توانیم میاشیایی   کنیم یا لمس ،یمبچش یم، حس 
یبب یم و  ها آن توانیم نمیخاصی ناملموس هستند.ما  طور به ها آنیم.و را بردار

یم، یافت  در ساحلکه  هایی سنگیا  ها صدف مثل توی قفسه بگذار
در آزمایشگاه  یشآزما لولهفضا و زمان را در  تواند می.یک فیزیکدان نشوند می

رد، ری جمعک حشرات را  شناسی حشره مثل بیاو تا آزمایش و  کند می آو
و وجود دارد  ها آنشوند.چیزی سراسر غریب و متفاوت در مورد  بندی دسته

که فضا و زمان نه  ینا نه  هستند وفیزیکی  یاتواقعبدان سبب است 
که فضا  ینبد ،اند یالیخ ها آنبنیادین.  و زمان از یک سرشت ذهنی معنا 
 ها آن تفسیر فهمیدن هستند ، های اسلوب ها آنهستند. فرد منحصربه

که احساسات را  افزاری نرمبخشی از منطق ذهنی ارگانیسم حیوانی هستند.
رد درمی یچندبعدبه شکل اشیا   .آو

کههمراه با زمان ، فضا نیز ساخته دیگر بشر است.  در ، یاءهمه اش چرا
"ادراک"  متأسفانهندارد.  ای دیوارهکه  شوند میع نمایش داده وسی یا محفظه

که در  آزمایشانیواقعی از فقدان فضا اغلب محدود به  محسوس است 
رد میتغییرات هوشیاری به دنبال  گزارش آو که  کند می. چنانکه مورد آزمایش 

گانه ،  عنوان بهمستقل، واقعیت خود را  یاءهمه اش شیء منفرد و موارد جدا
گر فقط محدود به منطق بمانیم ، هنوز هم ای لحظه.برای اند داده دستاز ، ا

که نمود تعداد  توانیم می که در  شماری بیبفهمیم  گانه   ای شبکهاز اشیاء جدا
گانه شناسایی  که نخست هر مورد جدا از فضا وجود دارند، نیازمند این است 

ء آن الگو روی ذهن حک شود. وقتی به یک شی و درک شود. سپس
یم میخیره  شده شناخته ظروف و نقره جات روی یک میز ، ما  مثال  ،  شو

که با فضای خالی از هم  دهیم میرا منفرد تشخیص  هرکدام . اند جداشده، 
 ین عادت ذهنی است.تر روشناین 
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رایی رخ نداده است؛ یژه یا تجربه ماو  ها قاشقو  ها چنگال هیچ لذت و
که توسط ذهن متفکر  ها ینانیستند.  انگیز حیرت وجه هیچ به مواردی هستند 

برد. مرزهای؛ با اند شده یجاساز کار  های دندانهی از رنگ، شکل و یا 
یژه دیده  عنوان بهتنها بدین دلیل  ها چنگال گانه و که  شوند میموارد جدا

که اند شده" یگذار نام" . برای روشن شدن موضوع ، قسمت منحنی چنگال 
هستی  عنوان بهبنابراین ؛ ، نامی ندارد رگرفتهقرا های دندانهبین دسته و 

که   مجزا باشد برای ما موجودیت ندارد. واقعا  مشخص 
کناری  های یتموقعیکی از آن  که ذهن منطقی به  ید  نادری را در نظر بگیر

کنار میزند؛شود میگذاشته  که پرده ذهن را   . یک تجربه دیداری سراسر جدید 
ک ن یرمتغ یالگوها مثال    ترین بزرگکه در یکی از  طور آن ور شمالگان ،آشوبنا

 کس همه. حال شود میدیده -آالسکای مرکزی  -مناطق شفق قطبی جهان 
گانههیچ نام  الگوها. ماند میبا دهان باز خیره  طور همینبا سرخوشی   ای جدا

گانه  عنوان به کدام هیچ. مانند میندارند و با هر سرعتی متغیر  موجودات جدا
، وجود  ها بندی دستهدر خارج از جعبه سیستم  ها آنچون  ندا شدهدرک ن

.چون شیء و محیط شود میدارند.در تشخیص این پدیده ، فضا نیز ناپدید 
هستی  یک . سراسر این نمایش رنگارنگ ،روند میاطرافش در هم 

که فضا هیچ نقش خاصی را ایفا ن یزانگ اعجاب . کند میجدید است. جایی 
که  کی   یداروهادنیای  در ، گیرد یبرمما را در  اسر وجودسرچنین ادرا

ی است تر مستقیمادراک  یازمندنهم ناشناخته نیست. تنها  یشیپر روان
کار  که شناخت را به  آموزشی  مسلما  و  گیرند مینسبت به عقاید عادتی 

کههستند نه ذاتی.  که تصمیم  پردازی یالخزبان و  ازآنجا بشری است 
گاها  با شود میو دیگری شروع  شده تمامکجا  یک شیء مرزهای گیرد می ، ما 

یدادهای بینایی یا ها پدیده مختلف برخورد  یها طرحو  ها رنگیی با رو
 های بخشآن را به  توانیم نمیو چون  –مثل غروب خورشید  – کنیم می
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کل یک میدان دید را با یک برچسب  تکه تکهبیشتری  کنیم، بنابراین 
ممکن است با دیدن  ینب روشنو  شده یتهدافرد . یک کنیم می یگذار نام

مواره متغیر شفق قطبی از این بازی شکل و رنگ و ه ناپذیر توصیفشکوه 
را به آن اطالق خواهد  ای کلمه راحتی بهفرد خردمند  که درحالید ، دست برو

 یادیگر  های غروب دربارهکرد. سپس ممکن است با طوفانی از آشوب ذهنی 
یا هر چیز دیگری، ادامه یابد.مثال دیگر  اند سرودهچه  ها آن رهدرباشعرا  ینکها

و  یبارهاجویک ابر تابستانی و یا  ناپذیر یخستگمتغیر  یها طرح تواند می
یادی  شمار بی یها خوشه قطرات آب در یک آبشار خروشان ، باشد. فضای ز

 یجداسازآنجا وجود دارد.ولی ما برای مشاهده یک آبشار از نزدیک و 
یانات مایع ،  توانیم نمی بنابراین؛ ایم نشدهکیبات آبی مختلف، شرطی تر جر

کنیم یا تشخیص بدهیم و فضای  یگذار نامقطرات و دیگر عناصر آبشار را 
کنیم؛ حتی  ها آنبین   .شوند میعوض  سرعت به ها آن ینکهباارا درک 

یادی  کل پدیده یک برچسب واحد ؛ برد میکار ز بنابراین، در عوض به 
معمول ذهنی از اشیاء  بندی دستهدر اینجا «. آبشار»یا « ابر» :دهیم یم

که نگاهی خالص  یلیمما ،درنتیجه شود میگذاشته  کنار با فضا، جداشده
که  تشخیص جریانی از  یجا به: شود میشروع  ازاینجابه موضوع بیفکنیم 

یم  ینمادها گارا». تجربه بینیم یمذهنی، ما چه چیزی را دار  ماال  احت« نیا
. به همین دلیل دهد میبیشتری را به دست  یسرخوشاست و  کننده سرگرم

که  کمتر محکمی  یها قفسساده  ذهنی عادتی ما در این مورد از مواد 
کمک اند شده ساخته  غرش، صدای  کند می. آنچه در این تجربه 

که آدم را به  تمایزی یرقابلغ  .اندازد می بافی یالخاست 
قدیمی در مکتب  ای گفته ینا را بپوشانید"؛ ها چشمید، را نام ببر ها رنگ"
که نشان « ذن » و  یگذار نامعادتی فرد عاقل در  های روش دهد میاست 

ک تجربه  که شود میبرچسب زدن ، موجب از دست رفتن وحشتنا .عادتی 
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، جایگزین  ها نامرا با جریان یکنواختی از  پرطراوتواقعیت زنده و 
یش را .فضا نیز تنها کند می گلو یک روش ذهنی خیالی است تا ذهن ما 

کند و بین  کند. شده شناخته ینمادهاصاف   توقف 
ز حقیقت ذهنی فضا با آزمایشات واقعی حمایت  .مانند آنچه در شود میامرو

کوانتوم دیدیم.این آزمایشات  های فصل یا  نظریه  که فضا  دهند میپیشنهاد  قو
که  تنیده رهمدهیچ واقعیتی ندارد.چنانکه برای ذرات  شده ، مهم نیست 

یاد است. شان یظاهرفاصله   چقدر ز
یای ابدی فضا و زمان ؟  در

که فضا ثابت و قطعی نیست و  یشتیناننسبیت  هم نشان داده است 
که مسافرت با سرعت باشد مین ذات به قائم بنابراین . منظور ما این است 

رتا  که فضا  شود میبسیار باال موجب   بنابراین؛ شود یدهچروک به هیچ ، "ضرو
یم میوقتی ما به ستارگان  ر  ها آنکه  کنیم میحیرت  احتماال   ، نگر چقدر دو

کامل  هستند و فواصل در جهان چقدر وسیع هستند. ولی حاال یک قرن 
که بارها نشان   که این جدایی ظاهری بین ما و هر چیز دیگر ، شده دادهاست 

ذاتی وجود  ای زمینههیچ واقعیت  بنابراینماست و  نظر نقطهبه  وابسته
بلکه فقط آن را  کند میخنثی ن کامال  فضا را  خود یخود بهندارد.این موضوع 

رد میبه تجربه  گرانشی بسیار قوی آو گر ما بر روی جهانی با میدان  یستیم می.ا  ز
سراسر متفاوت قرار  ای فاصلهستارگان در  آن ؛کردیم میسفر  باال سرعتو یا با 

گر ما با سرعت .گرفتند می که ا درصد سرعت 33یک مثال واقعی این است 
کنیم ،  ( بهمایل بر ثانیه 4/189282)یعنینور  سمت ستاره سیروس حرکت 

کمی پیش از یک سال نوری  یابیم درمی بوده است ،  تر طرف آنکه تنها 
گر از گیرند میسال نوری اندازه  9/8دوستان ما در زمین آن را  که درحالی . ا

یک یستببا طول  ق پذیرایییک اتا کنیم ، همه  و فوت، با آن سرعت عبور 
تنها سه فوت  درواقعکه حاال طول اتاق  دهد میتجهیزات و ادراکات نشان 
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و سیروس  است.موضوع جالب اینجاست: اتاق پذیرایی و فضای میان زمین
ر  طور به، در اثر توهم  مصنوعی چروکیده نشده است. ستاره به همین میزان دو

گر ما  یم با توانست میاست. اتاق پذیرایی تنها سه فوت طول دارد و ا
که  33/33...3 کنیم  با قوانین فیزیک مجاز  کامال  درصد سرعت نور حرکت 

. بود یم اش اصلیاز اندازه  تر کوچکبار  22391است ، آنگاه اتاق پذیرایی 
 از پایان این جمله. تر بزرگکمی  –چیزی در حدود یک درصد اینچ 

ها خواهند شد و ما  پوتی لی یل، مبلمان، یا افراد داخل اتاق مثل چیز همه
نادرستی نخواهیم شد. فضا به نزدیک هیچ خواهد  چیز هیچهنوز متوجه 

ی عادتی مسلم خود را چیزهایکه ما  اعتماد قابلآیا این شبکه  بنابراین؛ رسید
 فرضی است؟ ای شبکه،  دهیم میدر آن قرار 

کسی تصورش را بکند  ازآنچه احتماال  از اینکه فضا  ها سرنخنخستین  درواقع
که فیزیکدانان، درست  تر غریب است ، در قرن نوزدهم یافته شد. همان موقع 

کثرشان هنوز هم تصور  که فضا و زمان  کنند میمثل آنچه ا کردند  ، فرض 
گاهی مستقل است. که از آ  دارای وجودی مستقل و بیرونی هستند 

که بیش از همه در مورد فضا تعمق  رساند میاین ما را  به مردانی 
که به فراتر از  طور همانکردند. که خواهیم دید نبوغ انیشتین ابعادی دارد 

یخ با روند می 1315و  1315ی ها سال او درنظریات نسبیت   یبند زمان. تار
ران  ای العاده فوق که بنی یا برههاو را در  اش یا حرفه، در آغاز دو ان قرار داد 

که  ها سال. هنوز بود یسردرگمفلسفه طبیعی غرب در لبه بحران  مانده بود 
کوانتومی در آینده بیاید ، ر یرتحکمبودی  و نظریه  کنش میان  آو را در فهم وا

رد. به وجود ها پدیدهو  گر مشاهده  آو
که انیشتین به آن تعلق داشت ، فکر  که یک جهان فیزیکی کرد مینسلی  ند 

که خودش را مطابق قوانین و مستقل از حیات نشان  واقعی وجود دارد
 .دهد می
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که از سوژه  بعدها ر به جهان خارج   کننده یافتدرانیشتین نوشت:" باو
 انند یک ماشینهم  جهانمستقل است ، اساس همه علوم طبیعی است." 

در آغاز زمان تنظیم  ها دنده چرخو  ها چرخکه حرکتش با  شد میعظیم دیده 
. کند میطابق قوانین پا بر جای طبیعت و مستقل از ما تغییر بود و م شده
یم ، نیروهایاز آغاز تا پایان با  چیز همه یشان ندار کنترلی رو که ما هیچ   ینمعی 

،  ها انسان. اند مقررشدهحشرات همانند ستارگان  یبرا یروهانشده است.این 
کیهان؛ همه ما با نوای  که توسط یک  یمرقص می اسرارآمیزیگیاهان ، یا غبار 

ردستنامرئی در  زن فلوت  .شود مینواخته  ها دو
کرد ، این طور همانالبته  کشف  تجربی  های یافتهعقیده با  که علم متعاقبا  

کوانتوم سازگار نبود.بر اساس  ی علمی ، ها دادهتفسیر از  ترین ای یشهرنظریه 
ست. حال به او مربوط ا حداقلو یا  شود میخلق  گر مشاهدهواقعیت توسط 

کیدکه علم  که برای واقعیت مادی  ای یژهوجدیدی بر آن خواص  تأ دارد 
 روشنایی این نور باید فلسفه طبیعی باز تعبیر شود. در بنیادین است ،

یش  امانوئلحتی در قرن هجدهم  که از زمان خو گفت:"  تر پیشکانت ،  بود ، 
که فضا و زمان  خودمانما باید  خواص واقعی در را از این عقیده برهانیم 

که  باهماشیاء و در نهاد خودشان هستند... همه اجرام سماوی  و با فضایی 
گرفته شوند  خودماندر  یبازنمود صورت بهدر آن هستند، باید تنها  در نظر 

 که هیچ جا وجود ندارند مگر در افکار ما."
یست محوری نشان   که فضا نمودی است از درون ذهن ما ، دهد میالبته ز

که از طریق شود میکه تجربه آغاز  ییجا . این ابزاری است در دست حیات، 
تا اطالعات حسی را تطابق  دهد میبیرونی به موجود زنده اجازه  های حس

یافت  کیفیت و شدت آنچه در ، قضاوت  شود میدهد.سپس بر اساس 
پدیده فیزیکی نیست و نباید به همان روش  یک نفسه یف. فضا، کند می

گیرد. ما موجودات حیوانی هستیم  موردمطالعهمتحرک و ذرات  شیمی قرار 
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احساسمان نسبت به تجربه  دهی سازمانکه این شکل از ادراک را برای 
کار  یست. در اصطالح گیریم میخارجی به  رودی حسی در شناس ز ی ، تغییر و

عصبی وابسته است. برای مثال همه اطالعات رسیده به  مسیرهایبه  مغز،
نسبت دادن یک حس  که درحالی.شوند می نور تفسیر عنوان بهعصب بینایی 

یژهبه بخش خاصی از بدن ، به مسیر  که برای رسیدن به  ای و بستگی دارد 
 .شود میسیستم عصبی مرکزی طی 

کردن دخالت تفکر متافیزیکی در  تشانیشتین در پی رد  گفت:  سؤاال چنین 
کش اندازه  که با خط  دیگر این  بار یک".ولی  گیریم می"فضا چیزی است 

کیدتعریف هم بر "ما"  گر فضا برای کند می تأ نیست پس برای  گر مشاهده. ا
 چیست ؟

گر  که بپرسیم ا همه فضا تنها یک مخزن بدون دیوار نیست. شایسته است 
است" فضا"  قرار ؟ ماند میند، چه چیزی باقی شد میو حیات برچیده  یاءاش

کردن به اینکه  فکر ؟کند می ینمع ش رامرزهایچه چیزی  آنگاه موجود باشد؟
 یرقابلغ چیزی در جهان فیزیکی بدون هیچ ماده یا انتهایی موجود باشد،

 تهی نسبت دهیم ، کامال  واقعیت مستقلی را به فضای  اینکهدرک است.
رائی است. یبرا گرایی ماو  علم نوعی پوچی 

 ای یافته لطیفه است(، یک یناراهی دیگر برای پذیرش پوچ بودن فضا )بله!  
که وانمود   تصوری یرقابلغفضای خالی با انرژی اغلب  کند میمدرن است 

ذراتی مجازی با ماهیت فیزیکی تظاهر  صورت به یانقل.این جوشد یم
که مانند  کند می . جهند میبه داخل و بیرون واقعیت  یدهد آموزش یها کک، 

کتاب داستان واقعیت با آن نپا ظاهرا  زمینه  کلمات  که  شیده است تهی 
که هر چیزی است غیر از  درواقع میدانی است زنده و جاندار. نهادی قدرتمند 

که  . این نامند می( zero)نقطه صفر = zنقطه  یاصطالحا  انرژخالی. چیزی 
جنبشی نفوذی در  های انرژیکه همه  دهد میانرژی وقتی خودش را نشان 
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 -99/453یعنی . در دمای صفر مطلق شوند میحیطه ما خاموش و متوقف 
کشف "اثر  با ؛1343از سال  خألیا انرژی  zدرجه فارنهایت انرژی نقطه 

یمیر ، کاز یمیر" اثبات شد.در اثر  که بسیار به هم  صفحات کاز فلزی 
با قدرت به سمت هم  ها آندر اطراف  خأل، توسط امواج انرژی اند یکنزد

. نشاند یفرومفضای ناچیز میان صفحات انرژی امواج را ) شوند میفشرده 
کوچک ، کافی به صفحات ن محدوده ولی این فضای  که در  دهد میتنفس 

رند.( رودی فشار بیاو  مقابل نیروی و
که  فرایندهای، ما با توهمات و ها اینبعد از همه  گونی طرف هستیم  گونا

زمره نسبت به فضا شرکت دارند. بهتر نیست  را  ها ایندیدگاه غلط رو
یم ؟  بشمار

 خالی نیست فضای خالی،-1
کند و  ای عدیدهبسته به شرایط  تواند میفاصله میان اشیاء  -2 تعبیر 

کجا بنا؛ کند می براین هیچ فاصله اساسی میان هر چیز با هر چیز و در هیچ 
 وجود ندارد.

کوانتوم لیستی از  -3 یه  که حتی اشیاء  باره یندراجدی  تردیدهاینظر دارد 
ر از هم ،   هستند. از هم جدا اصال  منفرد دو

که شرطی شده و  بینیم یمما تنها به این دلیل جدایی میان اشیاء را  -4
کنیم.ایم یدهد آموزش  ، تا از طریق زبان یا عرف مرزبندی 

ر ، فالسفه با اشیاء و  یها زماناز همان  اشیاء فریفته شده  ینهزم پسبسیار دو
یر  ک لیوان شراب ی هم آندر  توان میکه  یآلود وهمبودند. درست مانند تصاو

که دارند .این کنند میبه هم نگاه  تجملی را دید و هم دو چهره از نیمرخ 
که برای فضا ، اشیاء،  .دهد میروی  گر مشاهده و همان چیزی است 

ز  ضرر یب واقعا   توهم فضا و زمان هرحال به هستند. مشکل تنها زمانی برو
گرفتن فضا  کند می که بر پای خودش  چیزی فیزیکی عنوان بهکه با در نظر 
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نقطه آغاز سراسر اشتباهی برای تحقیق در مورد ذرات  علم موجودیت دارد ،
که یک  کند میدر تالش وسواسی اخیر سعی  مثال  : یا کند میواقعی پیدا 

کیهان را  که  کند   .دهد میکامل توضیح  طور بهنظریه وحدت بزرگ را خلق 
 تحقیقات اولیه فضا: پیشگامان قرن نوزدهم:

در پذیرش آسوده و راسخ  ها انسانکه  رسد میم نوشت: "به نظر هیو
طبیعی یا تعصب هستند." ما بدون هیچ  دارای یک غریزه شانهای حس

لی و حتی اغلب پیش از استفاده از منطق ، همیشه جهانی خارجی  استدال
یافتکه به  کنیم میرا تصور  گر ما و همه  های در ما وابسته نیست. حتی ا

یم ، جهان خارج وجود خواهد رفت میب بودیم یا از میان مخلوقات غای
که فیزیکدانان به فضا ارزانی  کیفیات فیزیکی  کمتر  اند داشتهداشت.این   ،

 .شود میپیدا 
 -تالش، "آزمایش مایکلسون مشهورتریننشد.  ها آنولی این امر مانع سعی 

که برای رفع   1889ر سال د« اتر »تردیدی در مورد وجود  هرگونهمورلی" بود 
که انیشتین خیلی جوان بود ، دانشمندان فکر  ند کرد میطراحی شد. زمانی 

یده .یونانیان باستان از عقکند می ینمعکه این اتر در فضا شایع بوده و آن را 
بودند. آنان  ای العاده فوقدانان وسواسی و  منطق چون "هیچ" بیزار بودند ،

گاهی داشتند."بودن" فعلی  ه" هیچدرآیداز تناقضات موجود  خوبی به بودن" آ
که آشکارا با "نبودن" در تناقض است. قرار دادن این دو  است از مصدر "بود" 

ییم شما  که بگو که قدم نزنید. حتی رو پیاده اید رفتهکنار هم مثل این است  ی 
که چیزی باید میان سیارات  هم  دانشمندانقبل از قرن نوزدهم  ر داشتند  باو

که نور از  ای مادهد؛ در غیر این صورت وجود داشته باش وجود نخواهد داشت 
کند.  « اتر»اولیه برای اثبات حضور این  های تالشکه  هرچندمیان آن پرواز 

گر زمین دارد از میان  که ا کرد  ل  مفروض ، ناموفق بود. آلبرت میکلسون استدال
که در همان مسیر حرکت ای اشعه بنابراین،  کند میاتر عبور  زمین ، از  از نور 
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یع، باید  کند میمیان ماده واسطه عبور  یه  تر سر که از زاو از اشعه مشابهی 
 ، بازتابیده شود. رسد میمقابل به زمین 

کمک  آزمایش را انجام داد. با استفاده از ابزاری « مورلی ادوارد»مایکلسون با 
ر بود. دس که بر روی استخری از جیوه مایع شناو تگاه متصل به یک پایه مجزا 

که  به سهولت چرخانده شوند؛ بدون  توانستند میحاوی چندین آینه بود 
که  یینورهابودند:  انکار یرقابلغایجاد شود. نتایج  یا ناخواستهاینکه شیب 

در  دقیقا  ، سفر خود را اند کردهاز میان "جریان اتر" به عقب و جلو حرکت 
که رسانند میبه پایان  زمان یک انی را از باال به پایین کسی فاصله.مثل نوری 

ر  رسد می. به نظر کند می"جریان اتر" طی  یی زمین در مدارش به دو گو که 
کرده تا از فلسفه طبیعی یونانی بطیموسی حراست  خورشید، وقفه ایجاد 

پرنیک،  کو اتر  بود. فرض همراهی تصور یرقابلغکند. ولی انکار تمامیت نظریه 
آزمایش مردود  با تعدادی قبال  بود و  معنا بی کامال  با زمین در طول مسیرش هم 

 شده بود.
یو"  قطعا    یدتور کار نبود. فضا فاقد خواص فیزیکی بود."هنری دیو اتری در 

نور آن از  یها جرقهگفت:" دانش با جزئیاتش بر ما نازل نشد، ولی با  بار یک
که "جرج فیتزجرالد" بدون استفاده از  ها سال." آید میعرش  کشید  طول 

که توضیح دیگری برای نتایج  یا خلسهدر  یول وت ،ملک از منطق ، نشان داد 
که خود ماده ، در  کرد  منفی آزمایش مایکلسون مورلی وجود دارد. او پیشنهاد 

؛ و مقدار انقباض با افزایش سرعت شود میطول محور حرکتش منقبض 
یادترحرکت ،  که به جلو حرکت ءی. برای مثال ششود می ز ی از کم کند میای 

همه ابزارهای  و قطعا  . تجهیزات مایکلسون شود می تر کوتاهزمان استراحتش 
حسی بدن ، خودشان را به همین شیوه تطبیق  های اندامشامل  گیری اندازه

 .شوند می منقبض ، چرخند می. وقتی جهت حرکت زمین دهند می
کمبود   یه از  . همواره برد میتوضیح قابل استناد رنج  هرگونهدر ابتدا ، این نظر
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. تا اینکه فیزیکدان بزرگ هلندی راهکارهانقصی در علم وجود دارد نه در 
گرفت. لورنتس از نخستین  یسالکترومغناط"هنریک لورنتس"  کار  را به 

کشف آن در سال  که وجود الکترون را بدیهی شمرد و منجر به  افرادی بود 
یر اتمی و هنوز یکی از  1839 تنها سه ذره بنیادین و شد.الکترون اولین ذره ز
نظری مثل انیشتین،  شناخته شده است. بسیاری از فیزیکدانان ناپذیر تجزیه

که پدیدهقراردادند موردتوجهذهن پیشرو  عنوان بهاو را  ر لورنتس این بود   . باو
یا و دینامیک بود و  یاثر انقباض ، مولکولی در یک شیء متحرک  نیروهایپو

کن متفاوت ا گر یک شست. ااز شیء سا که ا کرد  ل  با بار  ءیو استدال
کند ، ذراتش فواصل متناسب جدیدی از  الکتریکی از میان فضا حرکت 

که در جهت  ءاش تغییر شکل شی نتیجه. کنند مییکدیگر پیدا  است 
 ش منقبض شده است.حرکت

که  ای مجموعهلورنس  کرد  به نام "تبدیالت  بعدهااز معادالت را تعیین 
را ببینید(.با این  لورنتس( شناخته شدند)ضمیمه لورنتس")یا انقباض

یدادهامعادالت او توانست   چهارچوب برحسبرا  چهارچوبی یک رو
کند. این معادله تبدیلی چنان  عنوان بهدیگری  مبنای مقایسه ، توصیف 

یه نسبیت خاص در سال  که انیشتین تمامیتش را برای نظر یبا بود  ساده و ز
 بکار برد. 1315
یه نسبیت خاص انیشتین را  یازهاینمعادله همه این  قطعا   یاضیاتی نظر ر

کشف  تنها نه و کرد ، ینتأم در سنجش ایده انقباض موفق بود؛ بلکه قبل از 
متحرک را معرفی  یءیک ش ادله صحیح برای افزایش جرمنظریه نسبیت ، مع

 کرد.
یک  آن توسط با انعکاس شود میتغییر طول ، تغییر جرم الکترون را  برخالف

کرد. در سال  که جرم  1311میدان مغناطیسی تعیین  کافمن "نشان داد  ، "والتر 
افزایش  کند می بینی پیشکه معادله لورنتس  طور همان دقیقا  یک الکترون 
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که معادالت لورنتس  درواقعیابد.   تقریبا  آزمایشات بعدی نشان دادند 
ک اصل " پوانکاره" ،اگرچههستند.  نقص یب کشف  رد ولورنتس آن نسبیت را 

کند. که انیشتین محصول را برداشت  رد ، زمان آن رسید   را به معادله آو
که همه  یه نسبیت خاص بود  لتاین نظر زمان را -قوانین تبدیل فضا های دال

کنند،  که وقتی ها ساعتنشان داد:  روشنی به . شوند میکند  واقعا  حرکت 
کنند. با سرعت نزدیک به نور  ها ساعت که وقتی خصوص به در  مثال  حرکت 

گردش ساعت به نصف زمان  589سرعت  مایل در ساعت ، سرعت 
 طور بهساعت  (مایل در ساعت 991. در سرعت نور )رسد میاستراحت 

 .شود میکامل متوقف 
زهعواقب  . چون آیند میدرک  غیرقابلو واقعی این موضوع به نظر  هررو

را  ها ساعتبسیار ناچیز  ییراتتغکافی حساس نیست تا  اندازه بهی کس هیچ
زمره  ها کش خطو  یابددر دقیق نیستند.حتی در  قدر آنهم در سطح زندگی رو

 گذر مایل در ساعت ، یلیونم 91به فضا با سرعت  شده پرتابیک موشک 
کمتر از  کند  5/1زمان تنها   .شود میثانیه 

که بر اساس معادالت لورنتس  یه نسبیت انیشتین  معادالت نظر
باال را  های سرعتحرکت در  توجه جالب، همه آثار  اند شده ساخته

کسی  اند کرده. آنان جهانی را توصیف کنند می بینی پیش کمتر  که 
کند. حتی  توانست می از سوی  ای العاده فوق های افسانه که یدرزمانتصور 

ر شکل  یسنده" ماشین زمان "شایع شده بودند« اچ. جی. ولز»اذهان بارو  .نو
یه انیشتین را پشت آز آزمایش تش وارسی شدند  تأییدمایش نظر کردند. معادال
ر،  درواقع. اند قرارگرفتهمتقابل  یموردبررس، بارها  فراوانی هستند  های یفناو

 .هاست آنالکترونی یکی از  یکروسکوپم. تمرکز اند وابستهکه به این نظریات 
گ یو  کروو که از نیروی ما رفته تا طراحی "کلیسترون" ، لوله الکترونیکی 

دیگر است. هر دو نظریه  ای نمونه، کند میراداری، را تأمین  های سیستم
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یه  کتاب معرفی شده است)و نظر که در این  یست محوری  نسبیت و ز
یای لورنتس را بر نسبیت ترجیح  ی یکسانی ها پدیده( دهد میاصالحی و پو

که بر اساس کنند می بینی پیشرا  یه و دیگری  . ترجیحی میان یک نظر
یکی از فالسفه « الرنس اسکالر»واقعیات مشاهده شده باشد ، وجود ندارد.

موضوعی از انتخاب آزاد ، باید  عنوان به» پیشرو علم در جهان نوشت:
یست محور{ترجیح داد. ولی الزم  های جایگزیننسبیت را بر  اصالحی}ز

یم تا فضا و زمان را  خودشان  یجا بهنیست از شر انیشتین خالص شو
که حیوانات و برگردا خودشان  ها انساننیم. اینکه فضا و زمان ابزاری هستند 

به ما تعلق دارند نه به جهان فیزیکی.  ها آن. کنند میرا بدان وسیله درک 
رت یاضیات سراسر جدید برای توضیح  یضرو برای خلق ابعاد جدید و اختراع ر

 وجود ندارد. گرها مشاهدهچگونگی وابستگی فضا و زمان به 
ی طبیعی تعلق ندارد. ها پدیدهاین همسازی تجهیزاتی به همه  رحالدره 

کار  یفضاهااینکه برای  محض بهنظریه انیشتین  یز مولکولی به  با اندازه ر
از یک  ای زمینه. در نظریه نسبیت ، حرکت در شکند میهم  در ،رود می

ز بنابراین ، با استفاده ا؛ شود میفضا و زمان توصیف  یچهاربعدپیوستار 
و  زمان هم صورت به، تعیین مکان و اندازه حرکت یا انرژی  تنهایی به، ها آن
که به علت  ای نتیجهو بدون محدودیت باید ممکن باشد.  دقت به

 از سوی اصل عدم قطعیت ، شده اعمال های محدودیتناسازگاری با 
 شد. منحل

کت و در اثر حر داده رخ ییراتتغتفسیر انیشتین از طبیعت برای توضیح 
 یاظهارنظرگرانشی، طراحی شده بود. این تفسیر هیچ  های میدانحضور 

. چه دهد میارائه ن گر مشاهدهموجودیت فضا و زمان در غیاب یک  درباره
گاهی باشد و چه میدانی از هیچ مطلق  زمینه ذره متحرک یا نور، میدانی از آ

 .کنند میعمل  خوبی به ها آنباشد ، 
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یاضیاتی برای محاسبه حرکت ، تأثیری در ولی نحوه استفاده از ت سهیالت ر
کیفیاتی از موجود  که فضا و زمان   برخالفهستند.  کننده یافتدراین ندارد 

خود  نهادهایرا  ها آن که فضا و زمان در نسبیت خاص ، دربارهدیدگاه رایج 
حیات است  نظر ازنقطه. تنها داند میبا موجودیت و ساختار مستقل  متکی

گفت. درباره انتو نمیکه   فضا و زمان سخن 
که  فراتر انیشتین فقط یک  فهمیم میاز این، ما تنها با ادراک و توجه است 

 یبعد سهیک موجودیت قطعی  یجا بهرا  یچهاربعدهستی خارجی قطعی 
کرده است.  ، انیشتین همین مسئله را در آغاز مقاله نسبیت  درواقعجایگزین 

یدادی  هرگونهت. انیشتین بدون اشتغال به قرار داده اس موردتوجهعام خود  رو
، واقعیت عینی مستقل را به فضا و زمان  دهد میکه در پهنه فضا و زمان روی 

گر او زنده بود ، ببرد  تر پیشکه نتوانست آن را  اش ینگران ینا نسبت داده بود. ا
رایی و نامتناقض او  نظر نقطه. کرد میو متروک شد را بدون شک مستدل  ماو

اراده آزاد وجود »شده:  دفاع یرقابلغتکرار شده است ،  بارهابارها و  که
که خودکار بوده و ما را در نظر نقطهاین «.ندارد ، پیامد قطعی جهانی است 

که به" دوگانه انگاری "و "استقالل خود ) یا لغزندهانحراف  (" egoقرار داد 
کیهان خارجی را گاهی و یک  کشانید. انجامید. این دیدگاه مقایسه آ  به انزوا 

و موضوع مورد مشاهده  گر مشاهدهتفکیکی میان  یچه در حقیقت ،
گر این دو  تواند مین کار  یختهگس ازهموجود داشته باشد. ا باشند ، واقعیتی در 

کار انیشتین ،  که خودش نشان داد، برای محاسبه  طور هماننخواهد بود. 
یدادهاو تعیین ترتیب  مسیرها ود. او هیچ تالشی برای ، بسیار خوب ب رو

کردن ماهیت واقعی زمان و فضا انجام نداد ، چون  با  توان نمیرا  ها اینروشن 
که چگونه  یدما باقوانین فیزیکی توضیح داد. بدین منظور  یم  نخست بیاموز

یافت   .کنیم میدنیای اطراف خود را تصور و در
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درون جمجمه ،  قعدرواوقتی مغز  بینیم می، ما چگونه اشیا ء را  یراست به
گنبد استخوانی   چگونه ، محبوس شده است؟ شده مهرومومداخل یک 

که سراسر این جهان غنی و درخشان از طریق ذره ضعیف نور رسیده از  است 
یافت  چهارم یکبازه   ؟شود میاینچی مردمک ، در

 صورت بهرا به ترتیب و  یسیالکترومغناطچنین امواج  تواند میمغز چگونه 
کند؟یکتا منظ  م 

ا هر چیز دیگری را تشخیص ی چهرهاین صفحه ، یا یک  توانیم میما چگونه 
از پرسش در  یهرکسکه  رسد میواقعی به نظر  چنان آن که یدرحال بدهیم؛

 ؟زند میمورد نحوه رخ دادنش سر باز 
یر همیشگی در اطراف ما چنین ساختار  ینچگونه اکشف اینکه  تصاو

که درون سر ما واضحی دارند، و محصولی نهای ؛ آشکارا پلکند یمی هستند 
 خارج از محدوده فیزیک سنتی است.

که با این موضوع شروع شد »آلبرت انیشتین نوشت:  کاملی  بعد از اطمینان 
که چه صحنه (یشناس معرفت) کشف یا لغزنده، من بالفاصله فهمیدم   را 

ر محدوده .پس به دلیل فقدان تجربه و از روی احتیاط ، خودم را دام کرده
که  یاظهارنظراین «. فیزیک نگاه داشتم   قرن یمن تقریبا  هوشمندانه است 

یاضی نظریه خاص خود نگاشته است.  بعد از بیان ر
، بدون دانش نسبت به بخش  یا قلعهشاید انیشتین هم برای ساختن  

کرده باشد. او در جوانی  ها آنو تناسب  از موارد یا عمده با موضوع ، تالش 
که عقیده  به ساختن  شروع طبیعت فیزیکی ، سوی یکاز  تواند میداشت 

سمت جاندار. ولی انیشتین  –دیگر آن  سوی بهکند؛ بدون توجه 
یست یاضیات و  شناس ز یا پزشک بالینی نبود. او با آموزش و خطا درگیر ر

 معادالت و ذرات نور شد.
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بث برای ع یوجو جستفیزیکدان بزرگ، پنجاه سال نهایی عمر خود را در 
کرد.« نظریه وحدت بزرگ» گره  توانست میکه  ای نظریهسپری  کیهان را به هم 

بعد از ترک دفترش در پرینستون ، به تاالب نگاه  ینشتینا ، کاش یابزند. 
را  تر وسیعتا جهانی  اند آمدهکه به سطح  دید یمو دسته ماهیان را  کرد می

که خود یک بخش پیچیده از آ کنند.جهانی   ن بودند.نظاره 
کردن فضا برای یافتن   نهایت یبرها 

 قطعا  از فضا قابل قیاس است.  یتر انعطاف قابلنسبیت انیشتین با تعریف 
فضا را برای حرکت به جلو الزم  دربارهرشته در فیزیک تفکر دوباره  ینچند

کوانتوم) گر مشاهده: برای مثال، ابهام درباره اند دانسته ( ، انرژی QTدر نظریه 
که مشاهدات نجومی ارائه  خأل شکست نسبیت عام در  و ، اند دادهغیر صفر 

کوچک. را اضافه  یندیناخوشاما هم به این لیست واقعیت  مقیاس 
،  شود میتوسط حیات هوشمند درک  که چنان آنفضا  ینکها ؛کنیم می

کمتر  گانه مانده است و یکی از  یی جدا  ترین شده شناختههمچنان قلمرو
 ی است.ی طبیعها پدیده

گمان  وجود فضای  یازمندنبسط نسبیت خاص انیشتین  کنند میبرخی 
و واقعیت خارجی است. )آنان به همین منوال، واقعیت اشیاء  مستقل

گانه را از پیش  کوانتوم دانند می مفروضجدا . این موضوع را در نظریه 
 در این مورد، بار (که مفهوم فضا بر آن استوار است نامند می« جایگزینی»

کیددیگر باید  که خود اینشتین ، فضا را  تأ  دانست میچیزی  سادگی بهکنیم 
کرده و به تجربه  یریگ اندازهبا استفاده از اجسام جامد آن را  توانیم میکه ما 

یم. ر  بیاو
به اینکه  ایم دادهصفحه را اختصاص  یندوجدر ضمن، ما در اینجا نیم 

ی « فضا »بیت را بدون نیاز به یک نتایج نس توان می تر یکیتکنچگونه با بیان 
رد ضمیمه دو را ببینید(.در آنجا بدیهیات )خارجی و عینی به دست آو
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گاهی( و خواص آن ،  برحسبنسبیت خاص ،  میدانی بنیادین )میدان آ
یر اند شده یفتوص کار ، فضا را از جایگاه برترش به ز  .ایم کشیده. ما با این 

گاهی را  ،شوند می متحدترکه علوم  طور همین که بتوانیم آ یم   خوبی بهامیدوار
که  شده شناختهفیزیکی  های موقعیت ین ها شاخه، توضیح دهیم. چرا ی نو

کوانتومی نشان  عمیقا  به تکامل  گر مشاهدهتصمیمات  که ،اند دادهمکانیک 
 فیزیکی مرتبط است. های سیستم

گاهی را بتوان  نهایتا   اگرچه یه شناخت و آن ر خوبی بهممکن است آ ا با نظر
کرد؛ داربست آن  بخشی از منطق فیزیکی  وضوح بهمربوط به خودش توصیف 

گاهی توسط این  طبیعت است. این میدان وحدت بزرگ، بنیادین است. آ
یافت )کند میمیدان عمل  خارجی ، در تجربه آثار شتاب و  های هستیدر در

گاهی همچنین به روی  درک  )باکند میعمل  هم یدان مگرانش و ...(. آ
کوانتومی. بدین منظور یک سیستم متناسب ،  های سیستم مکانیکی 

 و ...( سازد میجهت توصیف ارتباطات نوری را برپا 
کردن تناقضات  پردازان یهنظر در همین حین ، از همه سطوح برای برطرف 

کوانتومی و نسبیت عام ، جدال  کمی  که درحالی. کنند میمیان تئوری  عده 
یه از فیزیکدانان شک  که یک نظر  است، دسترس قابل بخش وحدتدارند 

که درک سنتی از فضا زمان، بخشی از مسئله است و  یول واضح است 
، در دیدگاه مدرن ، اشیاء و ها مزاحمتاین  با همه. حل راهاز  یبخش  نه
یک بازی ابدی قایم  ظاهرا  .دیدگاه مدرن شوند میدر هم محو  هایشان یدانم
کرده  با کوانتومی، در دیدگاه مدرن ، شک را ایجاد  یه میدان  است. مطابق نظر

که در نهادش  یات انرژی خودش است و ساختاری دارد  فضا دارای محتو
و  یءکه مرز میان ش یابددرم ای فزاینده طور بهکوانتومی است. علم  شدت به

 .گردد می تر مبهمفضا 
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به  1339سال  از کوانتومی ، یدگیهم تن ی درزمینهاز این ، آزمایشات  فراتر
تیاز مفهوم نهادین فضا.  اند رسیده هایی پرسش که  سؤاال  اصال  به وجود آمده 

تنها دو انتخاب  درواقعچه معنایی دارد؟  تنیده درهماین آزمایشات با ذرات 
 با    قطعا  از سرعت نور ،  تر سریعوجود دارد: یا ذره نخست موقعیتش را بسیار 

کار  - کند میمرتبط ، با ذره دوم  نهایت یبسرعت  که  گیرد میروشی را به 
جدایی  درواقع ، و یا برعکس ،گریزد میما  یها گمان ترین تیزبینحتی از 

که  برخالفدو جفت وجود ندارد. میان حاوی فضای خالی در  ظاهرا  جهانی 
به نظر  بنابراین؛ واقعی در تماس هستند طور به ها آنمیان دو ذره است، 

علمی افزوده است:  گیری نتیجهدیگر را به  ای الیهایشات، که این آزم رسد می
 موهوم است.« فضا»اینکه 

یند میکیهان شناسان  بیگ بنگ  و در اند بوده باهمدر تماس  چیز همهکه  گو
یر مرسوم ،  یریکارگ به. پس با اند متولدشده باهم معنا به این  احتماال  تصو

، و در تماس یزهاستچدیگر  با تنیده درهمکه هر چیز داری ارتباطی  است
تهی بودن ظاهری در میان  برعکسدیگر است.  یزهایچ با همهمستقیم 

 .ها آن
 در است ؟ یخال چیست؟« فضا»در مورد ماهیت واقعی  یقتحق پس ، 

یک  است؟ یرواقعیغ است؟-معادلش ماده  بنابراینو -انرژی  یانقلحال 
 میدانی از ذهن است؟ میدان فعال یکتا است؟

که جهان خارج تنها در ذهن روی بعال یم  گر بپذیر گر بپذیریم دهد یموه ، ا ؛ و ا
، درون مغز خودمان کنیم میادراک « آن بیرون» عنوان بهکه آنچه در این لحظه 

 دیگر مرتبط است. یزچ با همه چیز همه قطعا  است ، پس 
گانه اشگفتی  که در حین سفر با  ینجدا نزدیک  خصوصا   ، باال سرعتاست 

به نظر  یزنامتماجهان در یک مکان ، تفکیک نشده و  چیز همهعت نور ، سر
کانونی به وجود « عدم انطباق »در اثر  نامأنوسخواهد رسید. این چروکیدگی 

 .آید می



353 

بروی ما  ها برفککه  رسد میوقتی در برف میرانیم، به نظر  . آیند میاز رو
. همین موضوع در گیرد میمورد اصابت قرار  سختی بهپنجره عقب  که درحالی

ر خورشید با سرعت افتد میمورد نور اتفاق  مایل در  18. حرکت ساده ما به دو
با چند درجه قوسی  شان یواقعثانیه ، موجب جابجایی ستارگان از مکان 

گر سرعت خود را افزایش دهیم ، این اثر حتی شود می . تا شود می تر مهیج.ا
یات  ر این هنگام،اینکه درست به حد سرعت نور برسیم؛ د تمامی محتو

گوی روشن  بروی ما  کورکنندهکیهان به نظر در یک  گر پلکند میدرست رو . ا
کنیم، چیزی ن جز یک سیاهی مطلق  بینیم میبه بیرون هر پنجره دیگری نگاه 

 و غریب.
گر   که ا یشه طور به چیز یکتجربه نکته اینجا است  و بسته به شرایط تغییر  ای ر

تحت همه شرایط  الکترومغناطیسیادین نیست. نور و انرژی کند ، آن چیز بن
که موجودیت و حقیقتش ذاتی و باطنی  ییرناپذیرندتغ درست مثل چیزی 

« ظاهرا  »هم  تواند می« فضا»که اینکه ، این حقیقت  تر واضح طور بهاست. 
کانونی تغییر دهد، و هم در  و  واقعا   باال سرعتنمودش را در عدم انطباق 

همه جهان از یک سر تا انتهای دیگرش  که طوری بهچروکیده شود؛ شدیدا  
هیچ ساختار « فضا»که  کند می.این ثابت شود میچند قدم  اندازه بهتنها 

کاالیی تجربی است « فضا»ندارد. یا واگذارشدهدرونی و به حال خود  بیشتر 
 .شود میتحت شرایط متغیر ، عوض  و رود یمکه با جریان پیش 

گر فضا و زمان را  ها اینر همه ارتباط دیگ که ا یست محوری این است  به ز
ی ذهنی ، نسبی، و ها پدیده صورت بهحقیقی ، بیشتر  های هستی یجا به

یم؛ حساب به گر مشاهدهمخلوق  ر یر پای این عقیده را خالی  آو  ایم کردهآنگاه ز
ید یمکه  جهانی خارجی در ساختار مستقل خودش وجود دارد. این جهان  گو

کجاست و نه فضا ؟ع  ینی خارجی 
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کنیم: توانیم میدر اینجا   هفت اصل موضوعه را تنظیم 
 

یست محوری: است  یندیفرا ، یابیم یواقعیت درم عنوان به آنچه اصل اول ز
گاهی ما را درگیر گر موجود باشد، در « خارجی». یک واقعیت کند می که آ ا

ست، چون فضا و عنام بیتعریف باید در فضا وجود داشته باشد. ولی این 
 و انسانزمان واقعیات قطعی نیستند، بلکه بیشتر ابزاری از ذهن حیوان 

 هستند.
 

یست محوری:  ناپذیری ییجدا طور بهادراکات درونی و بیرونی ما  اصل دوم ز
رو ها آن. اند شده بافتهدر هم   از هم جدا شوند. توانند نمیو  اند سکهیک  یدو

 
یست محوری: یز اتمی  رفتار اصل سوم ز  طور به- همه ذرات    قطعا   -ذرات ر

مرتبط است. بدون حضور یک  گر مشاهدهبه حضور یک  جدانشدنی
گاه ،  گر مشاهده امواج  از یننامعوضعیتی  در در بهترین حالت ، ها آنآ

 احتمال وجود خواهند داشت.
 

یست محوری: گاهی ،  اصل چهارم ز از  یننامعدر وضعیتی « ماده»بدون آ
کن  احتمال که توانسته استماند میسا گاهی پیشی بگیرد،  . هر جهانی  از آ

 تنها در حالت احتمال موجودیت دارد.
 

یست محوری: یست محوری قابل  اصل پنجم ز ساختار جهان تنها از طریق ز
 کامال  تنظیم شده است. این وقتی  دقت بهتوضیح است. جهان برای حیات 

کرده بامعناست باشد و هیچ راه دیگری هم  که حیات ، جهان را خلق 
 ، منطق فضایی زمانی خود است. سادگی به« جهان»نیست. 
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یست محوری: یافت حسی  اصل ششم ز حیوانی  –زمان در خارج از در
که ما  آن تغییرات در  یلهوس بهموجودیت واقعی ندارد. زمان ، فرایندی است 

 .کنیم میجهان را درک 
 

ی یا چیز واقعی  یءان ، یک شهمانند زم فضا ست محوری:اصل هفتم ز
نیست.زمان شکل دیگری از فهم حیوانی ماست و واقعیت مستقلی ندارد. 

ک ما همانند کش را با خودش  پشتی ال ، فضا و زمان را با خودمان  برد میکه ال
که ؛ کنیم میحمل  یدادهابنابراین، هیچ زمینه خود متکی  ی فیزیکی ، رو

 د ندارد.مستقل از حیات، در آن روی دهند، وجو
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 ل دوازدهمـــفص
 مرد پشت پرده

بالفاصله بعد از اتمام دبیرستان ، سفری دیگر به بوستون ترتیب دادم. دنبال 
 یو حت، «رانکین دونات» ،«دونالد مک». من در گشتم مییک شغل تابستانی 

کفش مرکز شهر -«کوسکوران»در  کرده بودم. ولی همه  -کارخانه  کار  هم 
کسی در دانشکده پزشکی  پرشده ها شغل کردم دوباره برای یافتن  بودند. فکر 

کنم. ولی حتی وقتی تصمیمم را در ذهن خود تغیر دادم ، هاروارد  در تالش 
 روارد پیاده شده بودم.ها یدان م
که فکر  اش ایده دانم ینم  ردم. حاال  کجا آو ، باید از انجامش  کنم میرا از 

 خواستم می. من رسید میطبیعی به نظر  کامال  م. ولی آن زمان شد میمتحیر 
که این مالقات چطور  کنم. در شگفت بودم  یک برنده نوبل را مالقات 

ببخشید، پروفسور انیشتین »م.کرد میباشد. باید خودم را معرفی  توانست می
کنم «. است ، اسم من رابرت النزا کردم تصور  چه « جیمز واتسون »سعی 

گذشت که او در شکلی است ، چون از ذهنم  هاروارد بود.او  علمی هیئته بود 
کریک»به همراه  کرده بود و یکی از  DNA ساختار« فرانسیس  کشف  را 

یخ علم بود. ترین بزرگ  مردان تار
که وقتی به آنجا  که به آزمایشگاهش بروم ، ولی افسوس  گرفتم  گهان تصمیم  نا

یاست آزمایشگاه که او اخیرا  ر بور گلد اسپرینگ» رسیدم ، فهمیدم  در  را« هار
یورک پذیرفته است.  کنم توان نمی احتماال  فهمیدم  که وقتینیو م او را مالقات 

 به سوگ نشستم. حاال چه ؟
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گفتم:  «که در بوستون هستم هرحال بهیاال ، ناراحتی سودی ندارد » به خودم 
که  کردن در مورد همه برندگان نوبلی  کردم به فکر   :شناختم میو بعد شروع 

یک بانتینگ، سر الکساندر فلمینگ در مطمئنم » که ، ایوان پاولوف، فدرر
کربس هم نیست چون در اند مردههاروارد نیستند ، چون  . مطمئنم ، هانس 

کسفورد است و ، جرج والد بله ، او اینجاست. مطمئنم او جایزه -دانشگاه آ
گرانیت، به خاطرها آنمشترک با ، هالد طور بهنوبل را  گنار   رت الین و را

کتشافاتی   .«اند شده برندهدیداری در چشم  فرایندهای ی ینهدرزما
یک بود و بوی نم  درست بیرون  من در باز شد ، که وقتی. داد میسالن تار

 آزمایشگاه دکتر والد بودم. یک زن بیرون آمد.
کنم ؟ توانم میکجا  دانید میببخشید خانم ، شما »  «دکتر والد را پیدا 

 «آید میفرا  یول مانده است ، او مریض شده و خانه»-
کلنجار  طور همین که چطور یک برنده نوبل هم  رفتم میکه داشتم با خودم 

ولی این خیلی دیره، من فقط چند ساعت »جواب دادم،  شود میمریض 
 «دیگه در بوستون هستم 

ز »-  «پیامی بهشون برسونم؟ توانم می. کنم میبا او صحبت  بعدازظهرامرو
کردم و رفتم.؛ «نه ، ممنون»  از خانم مهربان تشکر 

و دانکین  دونالد مک یایدن وقت برگشتن به خانه بود.برگشتن به استاتون ،
گرفتم. در حال  گذشتم و خیلی زود یک قطار  دونات. از میدان آخر هاروارد 

کردم: برندگان نوبل بیشتری در بوستون  کاش یا» مالیخولیایی با خودم فکر 
ک ؛ وبودند دیگری هم  های کالجو  ها دانشگاهه تازه فهمیدم بوستون اینجا بود 

. شاید المللی بینچهره ملی بودند و بعضی هم  ییچندتا "کال  دارد. 
( بود.این موسسه MTTموسسه تکنولوژی ماساچوست ) ینشانتر مهم

گسترش داده  کارهایحوزه  یتازگ به رای حدود تکنولوژی  پژوهشی را به ماو
کنار تکنولوژ یستی بود. در  ی و مهندسی ، از طریق تحقیقات در علوم ز

کرده بود. توجهی قابل های همکاری  ایجاد 
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کندال از قطار پیاده شدم و راهم را به سمت محوطه بنا براین من در میدان 
MTT  که اینجا نبودم )به یاد نخستین کردم. خیلی وقت بود  زهاکج  کار رو ی 

کوفلر . یافتمبازردم ولی زود طاقتم را ک تنگی دلاولش احساس  (علمی با دکتر 
که: سؤالالبته اولین   برنده نوبلی اینجا هست؟ یچه این بود 

گنبد و   هایی ستوندرست باالی خیابان، ساختمانی با ابعاد بسیار بزرگ ، با 
داخل ساختمان «. موسسه تکنولوژی ماساچوست»عظیم بود. نوشته بود: 

بگین هیچ برنده نوبلی در  یک باجه اطالعات بود. پرسیدم میشه به من
MTT ؟هست 

گوبیند خورانا هستند.» مرد جواب داد: یا و  ر لور  «البته ، سالوادو
نظری  تری کوچک اند کرده یکار چهکه هستند یا  ها ایند اینکه ردر مو

کردم   جدا  عالی است. ها آنمالقات  هرحال بهنداشتم؛ ولی فکر 
کدام است؟مشهورترین»  ؟عجیبی  سؤالد چه کر و او فکرگفتم  پروا یب« شان 

یا، او رئیس مرکز تحقیقات  گفت دکتر لور کنارش نشسته بود  که  آقایی 
 سرطان است.

کنم توانم میکجا  دانید میشما » مرد نگاهی به دفتر راهنمایش «! پیدایشان 
ر ، ساختمان» انداخت و نوشت: یا ، سالوادو  « 19 –ای  لور

کاغذ  طور ینهم که انگار نامه  داشته نگه را طوری یادداشتکه  بودم 
ی را از محوطه تا دفترش وقت هیچ هیجان رفتم. با اداری است ، نامه یمعرف

را وارسی  ییکاغذهاپشت میز نشسته بود و  هایش یمنشتلف نکردم. یکی از 
که دوباره نگاهی به  قدر آن. ترسیده بودم. کرد می  یادداشتترسیده بودم 

گفتم: کنم؟ یببخشید ، م» انداختم  ر صحبت   «تونم با دکتر سالوادو
یا است؟»  «منظورتون دکتور لور

ری یکلبخندی  که  و م، چون خیلی توانست میزدم )به بهترین شکلی 
 «البته  بله»گفتم  (مکرد میاحساس حماقت 

ید؟»  «قرار مالقات دار
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که از مرحله پرت هستم. کردمسعی  گرچهطوری رفتار نکنم   وضوح بهاو  ا
گفتم: که  دانست می نه ، ولی امیدوار بودم »من فقط یک پسر جوان هستم. 
 «کوچک ازایشان بپرسم. سؤالم یک توانست می

ز تمام» کرد: «. جلسه دارند  رو کرد و اضافه  کمی اغماض  ولی ، ممکنه »بعد 
ید گیرشون بیار  «بتونی موقع ناهار 

 .«گردم یبرمممنونم، »گفتم: 
که همه مالقات  بخوانم ولی آزمایشگاهی در یک  را اش یعلموقت نداشتم 

کردم. تر طرف آنساختمان در چند بلوک   پیدا 
که او و  را  1393، تازه جایزه نوبل «آلفرد هرشی»، و «مکس دلبروک»فهمیدم 

کتشافاتی در مورد اند برده که پایه  های بیماریو  ها یروسو.برای ا یروسی  و
یست  طور بهظار وقت نهار .اغلب در انتاند کردهی مولکولی را فراهم شناس ز

کند سپری  ز انگار  یول ،شد میمحسوسی زمان برایم  با  ها ساعتآن رو
با سرعت صفحات تکتونیک  ها ساعتچسبیده بودن. دوقلو چسب

 گذشتند.
یا هستند؟ دکتر من برگشتم،»گفتم  دفتر  یبله تو» سری تکان داد: یمنش« لور

 «هستند.فقط در بزنید.
کی   «ید؟مطمئن» یدمپرسبا بیمنا

یاد وقت ندارند. یشونا ،یدبله بجنب»  «ز
که غافلگیری دوم  کوچکی خورد و عصبی شدم  که زدم دلم پیچ   سردر را 

کردم،« بفرمایید.» :یدرس شدم.او درست آنجا نشسته بود و  مبهوت نگاهش 
 .خورد مینهارش را 

 های غول خوراک با مربا بود.پس همین بود، ینیزم بادامکره  یچساندوبه نظر 
کی هستید؟» پرسید: حوصلگی بیصدایی در مرز  با عقل و خرد؟  «شما 
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« جادوگر آز»به  یوقت« کاواردلی شیره»حس احساسی بهم دست داد مثل 
 .چرخان آتشابرهایی از  با ؛رسید یم

 «اسمم رابرت النزا است»-
 «کی شما را فرستاده؟»

 «کس هیچ»-
که مستقیم از خیابان آمدی؟»  «منظورت اینه 

کار  من من،»دادم نبود.جواب  یا کننده دلگرمع شرو  گردم یمدنبال یک 
کوفلر از دانشکده پزشکی هاروارد کارهایآقا.من   و ،ام کردهی با دکتر استفان 

کمکی بکنید.  «دوست داشتم ببینم ممکنه شما 
کوفلر را  کردم بهتر است دکتر  م چه دانست نمی کامال   چون کنم، خاطرنشانفکر 

یم، چیز دیگری به که  ساز چارهاین شاید  و او بگو بود.هنوز خیلی جوان بودم 
 قدر نقل نام را بدانم.

گهان خیلی لحن«.لطفا  بنشینید» گفت:  شد. مؤدبانهش نا
کوفلر؟»- کردیم چشمان درشتش  صحبت« خیلی خوبیه آدم استفان  که 

 پیش، ها سالگفتم و اینکه چطور  یرزمینز.من درباره آزمایشم در زد میبرق 
کرده بودم. کوفلر را مالقات   دکتر 

کاری کنم میمن دیگر تحقیقات ن» گفت: کار اداری است.ولی برایت  .بیشتر 
 .«دهم می.قول کنم میپیدا 

کردم. که توان نمی کامال  از او تشکر  کنم  ر   ساده و خالصه بود. قدر یناستم باو
کارم. یوانهد اینجا را ببین،» گفت: که چط هنوز« این  از  ای بچه ورپی نبرده م 

کار  گذاشت باالی فهرست بلند و باالیی از متقاضیان واجد شرایط  خیابان را 
 «در داخل دانشکده.

م انجام دهم عذرخواهی از او برای توانست میآنچه  همه که شد، طور این
داشت غروب  یدخورش ،برگشتم« استاتون»به سلب آسایش بود.وقتی 
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به .کرد میکار  اش باغچهتوی  اشتد ،ام یبغل یههمسا« باربارا.»کرد می
یدم.گفتم: طرفش کردم،» دو کار پیدا  کجا؟ حدس یک   «بزن 
کردی؟» گفت: کار پیدا  دلم  یلیخ اینکه بدانید، یبرا« تو توی سینما 

 ها آن هم داده بودم، نامه درخواست ینکهباا.و کارکنمآنجا  خواست می
 «با من تماس نگرفتند. وقت هیچ

 «دس بزن.ح دوباره نه!» گفتم:
کنم.»-  «دانم ینم دونات؟ یندانک ؟دونالد مکبذار فکر 

زماجرای  که تمام شد، آن رو گفتم.حرفم  کف میزند و با  یدمد را برایش  دارد 
ید میشوق  یا یکی از ام زده هیجانخیلی  من ،یباب اوه،» :گو .دکتر لور

 .«ام شنیدهرا در یک اجتماع صلح  اش یسخنرانقهرمانان منه.
ز بعد ب یست های ساختمانیکی از  که ینهمبرگشتم. MITه رو ی را رد شناس ز

یا بود: کردم.دکتر لور رم !«. رابرت سالم!» کردم اسمم را شنیدم. به باال نگاه  باو
 «با من بیا.» اسمم را یادش باشد.گفت: شد مین

رودی، کنم  دنبال رو و به داخل یک دفتر،یک راه یینپا از میان و او رفتم.فکر 
یا  دفتر رئیس که دکتر لور کرد: بعدازآنکارکنان بود.چیزی  گیج   گفت مرا 

کاری  خواهم می»  «به او بدهی. خواهد میهر 
گفت: کرد و   MITدانشجوی  صدها !یشانس خوشخیلی » بعد روبه من 

کنند. خواهند می کار   «اینجا 
گرفتم ، کار را  دکتر را تغییر داد.من در آزمایشگاه  ام یزندگاین  و ولی من آن 

یچارد هاینز» که تازه  کار« ر شده بود.با فقط یک  یاراستادکردم.کسی 
یا ، یجا به بعدها« دکتر هاینز»دانشجوی تخصصی و یک تکنیسین.  دکتر لور

کادمی معتبر ملی  MITمرکز تحقیقات سرکان  یسرئ شد. او یکی از اعضای آ
وتئین با دانشمندان جهان شد.دکتر هاینز در مورد پر ترین بزرگعلوم و یکی از 

شد.در  یدهنام« فیبرونکتین»بعدها که  کرد میجرم مولکولی باال مطالعه 



373 

کارم در آنجا وقتی فیبرونکتین را به   ییرتغ« شبه سرطانی» های سلولمدت 
کردم، یخت عادی برگشتند.وقتی  ها آن شکل یافته اضافه  را به  ها سلولبه ر

یا نشان دادم، که  او دکتر لور که در طول هفته  چیزی ترین جالبگفت  بود 
که من انجام دادم   منتشر« سلول»مجله در  نهایتا  دیده است.تحقیقی 

مجالت علمی جهان  ینتر ارجاعو پر  ینمعتبرترکه در میان  یا مجلهشد.
 است.

کودکی من وقتی به  زهای پرماجرای  که رو ر تبدیل  یا خاطرهجالب است  دو
 .گریزند یم ،شوند می
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 سیزدهمفصل 
 چرخش ذهن

کتب جانورشناسی ابتدایی داشته » گاهی تمایلی به  شاید 
یی در  گو که  کنیم  باشیم تا با خیال راحت طوری مطالعه 

گرم  کنیم و از  یزوخ جست ،پلکیم یمیک استخر آب 
یرین حیات.با  یاییدرمزایای فلزات  بجهیم به دنیای ز

 کنیم یمتصور  سادگی بهکه  ای عجلهچنان اطمینان و 
گر یا هیچ رازی درباره ماده وجود ندارد، هم هست چیز  ا

کوچکی است.  «بسیار 
 «لوران ایزلی»

 
کیهان شناسان،  رسد میبه نظر ن اصال   یستکه   یانگرا تکاملان و شناس ز

که جهان  کردند  زی  –خود قوانین طبیعت  درواقع –وقتی ثابت  به  دلیل بیرو
گهان  که تجربیات شده با مبهوت ،اند ظاهرشدهنا شد.شاید بهتر باشد 

ییز پاستور»، و «الزارو اسپاالنزانی» ،«فرانچسکو ردی» یم را« لو ر  -به یاد بیاو
یستآزمایشات  ینش خود به شناس ز یه آفر که متکی هستند به نظر ی پایه 

آمده.)برای  به وجود جان یباز ماده  مقدمه یبخودی.اعتقاد به اینکه حیات 
گ کرم مثال، که از  که از لجن  قورباغه ،آید می به وجودوشت فاسد حشره 

 منشأهمین اشتباه را در مورد  -(آید می ها لباسکه از بقچه موش  ،آید می
 .کنند میخود جهان 



375 

که به نظر وقتی علم سنتی به  یرمنطقیغولی عالوه بر سنگ بنای 
ز  مشکل کرده است، ظهور بنیادین رسید، های پرسش اساسی دیگری برو

که ما  دوگانهبیعت کرد.این ط  تابع ،اندیشیم یمزبان است.روشی 
کامل  طور به توانیم نمیما  ینکها مثلمنطق است.درست  های محدودیت

یات خود ادراک را  بدون ،یابیمدر دهد میآنچه را در جهان روی  ر اینکه ضرو
گاهی  حساب به که آ یم.آنچه را  ر .بنابراین، ما بدون داشتن نامیم میآو

که برای بحث و فهم  های محدودیتره طبیعت و دربا ای عقیده ابزاری 
مناسب  طور به توانیم نمی -مثل زبان و ذهن منطقی  -کنیم میاستفاده 

کنیم و  کیهان بحث  در این لحظه  ما ،ها اینهمه  باوجود.بیندیشیمدرباره 
یم  یم معنا  ای رسانه ی درزمینهچیزها،  و ،خوانیم یمدار که در دست دار

گر رسانه، سوگیری درونی داشته باشد،شوند می مفهوم یب یا یابند می  ما .ا
 حداقل آن را خواهیم فهمید.

منطق در زبان را در نظر  های محدودیتتا  کنند میعده قلیلی مکث 
که در  کار  طور بهدانش  وجوی جستبگیرند.درست مثل ابزاری  معمولی به 

کوانتومی  اگرچه .گیریم می یه  زافزون مز طور بهنظر برد تکنولوژی رو کار ایایی در 
زمره ارائه  کامپیوترهای  زن تونلمیکروسکوپ الکترونیکی  ما ،دهد میرو و 

که؛ ولی کنیم میکوانتومی خلق  ی ها شکل وجوی جستفعاالنه در  آنان 
ر اعجاب آن  یرعقالنیغو  یرمنطقیغبا طبیعت  اغلب کوانتوم هستند ، آو

که برایشان  تنها ،هرحال به. گیرند می اش یدهناد یول.شوند میمواجه  چیزی 
بردهای فناه کار یاضیات و  کوانتوم است.امیت دارد ر رانه  شغلی  ها آنو

لذت بردن از  یبرا ،عالوه به.کنند میدارند؛ مفاهیم را برای فیلسوفان علم رها 
کوانتوم، که خیلی  طور همان به فهمیدن چیزی نیست، یازین منافع 

گو ازاین یشپ  د فهمیده بودند.مردان ایستاده در 
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یم، هر هنوز هم ، کلنجار برو کوانتوم  یه  )و شود می تر جالب چه بیشتر با نظر
پیشین  های فصلکه در  آزمایشانیاز  فراتر(.حتی تر منطقیضد 

ید، یزندگ ،موضوع.برای روشن شدن اند ذکرشده ر زمره را در نظر بیاو  رو
یژه  محدود ،طورمعمول به ها انتخاب گر به دنبال شوند میبه احتماالت و .ا

گر دم  او د،گردی می تان گربه هم در اتاق پذیرایی هست و هم نیست.یا شاید ا
تنها سه  ها اینداخل و بخشی بیرون است. یبخش ،زند میچرت  دارد در ،

کند. تواند میچیز دیگری را ن کس هیچاحتمال هستند.   درک 
کوانتوم،  و ،رود می Bبه نقطه  Aنقطه ذره یا فوتونی از نور از  یوقت ولی دز دنیای 

هر دو مسیر به مقصدش  ازتا بتواند  کند میسه آینه در مسیر اجازه برخورد  به
 .دهد میجالبی رخ  یزچ برسد،

که ذره نه  مسدود شونده های آینهآزمایشات دقیق با  و نه  A یرمسنشان دادند 
 یموندبه  ای گونه بهرا انتخاب نکرده است.همچنین ، خودش را  Bمسیر 

هم به آنجا  مسیرهااز  کدام هیچنکرده تا هر دو مسیر را بپیماید و با انتخاب 
که ما های انتخابتنها  ها ایننرسیده است.چون  درک  توانیم میی هستند 

کرده است.الکترون  کنیم، کار دیگری  که ما این منطق را فهمیده و  کاری 
که چنین اعمال توانیم یتصورش را هم نم را  کند میغیرممکنی  بکنیم.ذراتی 

 «در حالتی بر هم نهیده هستند.» یندگو می
کوانتومی واقعی ، امری عادی شده است.ولی  هم بر حال، نهیدگی در جهان 

 های روش دهد مینشان  شک بی.چون رسد می غیرمعمولهنوز هم به نظر 
کار ن های بخشتفکر ما با این سادگی در همه  کی آیند میکیهان به  .این ادرا

یخ بشر و بدون شک یکی از بس  ترین بزرگیار مهم است.چیزی یگانه در تار
 مکاشفات قرن بیستم.
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تناقضات آن  وجوی جستمنطق را دوست داشتند و به  که باستان، یونانیان
کردن  گاه یچه بودند، مند عالقه مثل  ییها پارادوکسو  ها یستانچاز مطرح 

ک  .شدند نمیو خرگوش خسته  پشت ال
که ما نقطه شروع حرکت  قرار ینازا.ماجرا آید می دتانیا حاال، کاست   پشت ال

.)در آن زمان دهیم میرا نیم مایل جلوتر از خرگوش در مسیر دو مایلی قرار 
یی یبما ع یول ند،کرد می استفاده« ِاستاد»از  یونانیان بیشتر از مایل،  جو

همین حین  در ،پیماید یمخرگوش یک مایل از فاصله را  ی( وقت.کنیم مین
ک است.وقتی  سرعتش نصف خرگوش چون ،رود مینیم مایل جلوتر  پشت ال

ک حاال ،کند میخرگوش این نیم مایل را طی   جلوتریک ربع مایل  پشت ال
ک ،شود میاست.وقتی این ربع مایل طی  مایل دیگر جلو  هشتم یک پشت ال

کبه  گاه هیچمنطقی خرگوش  طور بهافتاده است.بنابراین،  نخواهد  پشت ال
کمتر  کولی همواره  شود میرسید.فاصله همچنان  .ما ماند میجلوتر  پشت ال

که به این  دانیم می  گیری نتیجهکه این موضوع باید غلط باشد. ولی منطقی 
 اشتباه فاحشی را مرتکب نشده است. یچه منجر شده،

که ثابت  ای یاضیاتیرروش منطقی  ینهمچن یونانیان، یک  کرد میرا یافتند 
به  احتماال   ،وغریب عجیبسه.همه این چرندیات  شود مییک  عالوه به

یای اژه بوده است.این یکی را  وهوای آبدلیل اوقات فراغت در آن  غریب در
ید؛ گفته  به در نظر بگیر گر بزن، حرف :شود مییک محکوم  یی، ا  تو دروغ بگو

یخت یی به شمشیر  ؛ ورا به دار خواهیم آو گر راست بگو یمت یما پس  .سپار
ید میزندانی  ر، ای مباحثهدار خواهید زد! پس از  مرا :گو  زندانبانان شکنجه آو

کنند. گرفتند انتخابی انجام ندهند ولی او را آزاد   تصمیم 
.از گیریم مینادیده  سادگی بهکه ما  شماری بیزبان پر است از تناقضات 

که فکر  یک جواب بعد از مرگ چه اتفاقی خواهد افتاد.  کند میکسی بپرسید 
کنم » رایج این است؛  «.ی نباشدچیز هیچفکر 
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 که در فصل قبل دیدیم، طور همان یول درستی است، اظهارنظر ظاهرا   ینکهباا
 چیز یچه ،تواند مین چیز یکتناقض است. در« چیز هیچ»با « بودن»فعل 

. این باعث کند می کرختمان« بودن چیز هیچ»لفظ باشد.اغلب مواجهه ما با 
 ،کنیم میرا اظهار  ای منطقیموضوع درست و  کنیم میور تص شود می

 .کند میرا ارائه ن یدرک قابل چیز یچواقعا  هعبارت،  ینکه ا یدرحال
که  ها ایننکته همه  به  یاطبااحتبفهمیم زبان و منطق را باید  کم کماین است 

یم. که از  ها اینکار بگیر کاری  ابزاری برای مقاصد خاص هستند، و برای 
لطفا  »چون  ای ساده. مثل ارتباطات کنند میخوب عمل  رود میانتظار  اه آن

بردها و «. نمک را بده کار دارد.وقتی این  هایی یتمحدودولی هر ابزاری 
که از چارچوب بیرون زده است و  فهمیم میموضوع را  کنیم  که یک میخ پیدا 
کابین آن رابخواهیم  کشیدن توی  ت فقط بکوبیم سر جایش. ولی با یک سرک 

یم، درواقع.شود میپیدا  انبردستیک  در  یول ما به یک چکش نیاز دار
کردن، شروع به چکش زدن با لبه  هرحال بهتنبل هستیم.پس  یلیخ جستجو 

کار نکنیم می انبردست یم میزود مجبور  و ،کند می.خوب  کج  شو میخ را 
کارمان استفادیمفروکناینکه  یجا بهکنیم،  کردیم..ما ابزار اشتباهی برای   ه 

کوانتوم  منطق و زبان لغوی، ابزار اشتباهی برای فهمیدن نظریه 
یاضی خیلی بهتر عمل  )ولی حتی این هم فقط نشانمان کند میهستند.ر

کوانتوم چطور عمل  دهد می ید نمی یول ،کند میکه  ( است؟ گونه اینچرا  گو
 شکست که قیاسی ندارند، کند میهم وقتی درباره چیزهایی بحث  منطق

ییم می.ما به دوستمان خورد یم ز  پررنگچقدر آبی  گو آسمان در یک رو
ر اعجابپاییزی  که نابینا به دنیا آمده  یول است؛ آو کسی  این جمله برای 

 یاتجربه  یازمندن هیچ مفهومی ندارد.برای داشتن زبان و تفکر مولد،
یسندگان،  شده شناخته هایی یاسق که با شرتی یتهستیم.یکی از نو  را دید 
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یش چاپ شده بود.دوست  ها کور رنگبرای  .3«آزمون استاندارد ایشی هارا» رو
یی تصادفی و  کور رنگ به همه  شرت یت یول را دید، معنی بیمن فقط الگو

 «را بگیر! کور رنگحال » ه:گفت میدیگران 
 کور رنگهمگی  ما ،رسد میکیهان  مسائلین تر عمیقوقتی موضوع به 

گاهی یعنی ت خود،هستیم.چون جهان در تمامی  ؛ ومجموع همه طبیعت و آ
چون در  تنها نهمثل این نیست.  چیز هیچاین هیچ قیاس مشابهی ندارد.

راه معناداری در  هرگونهمنطق و زبان ما نیز فاقد  بلکه بستری دیگر وجود دارد؛
گل است. صورت بهادراک جهان و مشاهده آن   یک 

 پرسند میمردم  که وقتیمثل  -این محدودیت عمیق باید فورا  آشکار شود
کجا منبسط  ولی هنوز برای  -شود میجهان منبسط شونده به داخل 

 یهرکس تقریبا  روشن نیست.شاید این موضوع عجیب باشد.چون  ها خیلی
که در  کرده است. موقعیتی  قاصر شدن زبان و نرساندن مفهوم را تجربه 

گذاشتن  اش یپ عموم مردم  یابیم درمیوقتی  مثال  .آید میحس نوعی عقیم 
کیهان  فهمند می.آنان نعاجزند جاودانگی، یا ، نهایت بیکامل از درک  طور به

دارد.نخبگان ما بر  وجود مرز یا مرکز یا جنس خاص، هرگونهبدون داشتن 
گربه در حالتی است بین بودن در داخل  کنند می یپافشارعقیده خود  که 

 فهمیم میخارج اتاق بودن.ما داخل و بخشی  یبخش اتاق ، نبودن در اتاق،
کوانتومی  و ،است« چیزی دیگر»پاسخ که  پذچون آزمایشات   هستند، یرتکرار

رد زبان  -منطق درونی خودشان را داشته باشند یدبا که و ولی نه منطقی 
 ماست.

کیهان ، نگر کلزبانی ممکن است در همه سطوح  های محدودیتچنین   در 
کنیم، صادق  خواهیم میما  که یاضیاتی و کشف  باشند؛ خارج از سطوح ر

گرایی.ما  رفتارها را در سطح خرد  کنیم میکه وقتی سعی  ایم یدهدماشین 
                                                             

یر رنگی، م یآزمون .3 کوررنگی را تشخیص دهد یکه با استفاده از حروف، اعداد و تصاو  تواند 
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یابیم، سازوکار  ترین بزرگچیزهایی در  خواهیم میبفهمیم یا وقتی  مقیاس را در
کار  پیک خود به  کروسکو که برای وظایف رایج ما -گیریم میمغزی/منطقی 

گرچهکارآمد نیست.-رخواست اضافه حقوقمثل سفارش یک چیزبرگر یا د  و 
ر اعجاباین موضوع  معنادار هم  یتدرنها است، یزآم مکاشفهو نیز  آو

کلر دانی یمیشهست.  -یا سدیم -یک سم-که تنها در مورد خواص 
کنش انفجاری دارد، که در حضور آب وا کرده باشد؛  مطالعه عنصری 

گر این دو  تواند مین که ا  نشان ترکیب شوند، همباخواصی را حدس بزند 
که  یم  گاه ما ترکیبی دار  بلکه یک سم نیست ، تنها نهخواهند داد. اینجا به نا

ری است. در حضور آب  تنها نهسدیم  یدکلر ،عالوه بهبرای حیات ضرو
کنش شدید ن واقعیت » ینا !شود مینجیبانه در آن حل  بلکه ،دهد میوا

 مشابه، طور بهتنباط نیست.از مطالعه ماهیت اجزایش قابل اس ها آن« بزرگ
گر گاهی نوعی فرا جهان را تشکیل دهد، ا دارای  هم آنکه  رود می انتظار آ

که از طریق مطالعه اجزایش قابل   نیستند. بینی پیشخواصی باشد 
که همواره  یست محوری این است  مختلف  های دیدگاهسرتاسر مباحث ز

کهرسد میکه ذهن متفکر  اند رسیده ییجا به در پشت آن تناقضات  .دیواری 
که این  یدهخواب ، یستین و یا بدتر از آن، است.منظور ما در اینجا این است 
یست محوری تلقی  عنوان بهموضوع نباید  مدرکی دال بر نادرست بودن ز

.بیشتر از "بیگ بنگ"که تنها به دلیل رسیدن به عقیده نامفهوم "آغاز شود می
که تولد انسان ناممکن  تواند میمردود شود.کسی ن یدبا زمان"، کند  ادعا 

کسی  که  « ظهور» یچگونگسرنخی از  ترین کوچکاست.فقط به این دلیل 
ییم شود میتکذیب ن وقت هیچهوشیاری جدید ندارد.معما  ینا .اینکه بگو

یست محوری ، مثل  مسلما  ، دهد میدرک ارائه  غیرقابل های یدگاهد قضیه ز
گذاشتن مهندس  که سع ای سازهسرپوش  رد برای  کند میی است  دلیل بیاو

یخت یا  موردنظربفهمد آیا سازه  تواند میاینکه ن در یک باد شدید فرو خواهد ر
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کسی این را  درباره جهان  یقتحق که دیدیم: طور همان یول !پذیرد مینه.چه 
کل، صورت به که وضوح  مبادرت یک  کاری ذاتا  متفاوت است.کاری  به 

نبوده و برای آن طراحی نشده است.میخ  سیستم منطقی انسانی ما موردنظر
یم،  یول بزرگ تا آخر عمر مزاحم ماست، است.و ما  انبردستهمه آنچه دار

که از دستمان  کاری   را بکنیم. آید یبرمباید بهترین 
کشیده  کند میتصور  ازآنچهبیشتر  خواننده بدین منظور،  به چالش 

یست محوری،شود می یب و  یزیچ .همراه با منطق و مدارکی برای ز غر
که شاید در سطحی  یدهد ،«خطوط ینمابخواندن » ینوع ناملموس، شود 

 یدرجاهاعلم  وجوی جستبا  کس همهغریزی بوی حقیقت بدهد.
کار مانند برگرداندن کند میاحساس راحتی ن یرعادیغ .چون این 

که  هایی سنگ  مستقر هستند. طورمعمول بهاست 
حیات پر است از  که درحالیه است.تاز ای مخمصهفراتر از  ینا ،هرروی به

کی مثل نزاع در  وضوح بهمخاطرات ملموس و رفتارهای  و  فروشی یالهپخطرنا
کسی در  از جا  ها موقعیت گونه اینازدواج در حالت برانگیختگی.کمتر 

 برعکس،«. رسد میدرست به نظر ن»که فقط بدین دلیل  هم آن ،پرد می
کمتر  هنوز عشق را توضیح نداده است کس یچه با آن برابری  ای تجربهو نیز 

.منطق دائما  آید یبرم.خصوصا  وقتی عشق درصدد برانگیختن رفتار کند می
 .شود میمغلوب غریزه 

یست محوری مثل هر چیز دیگری، منطقی خودش را دارد.  های یتمحدود ز
 گونه اینبهترین توضیح برای اینکه چرا چیزها  تر پیشخیلی  ینکهبااحتی 

 عنوان بهبتوان آن را  یدشا پیشنهاد داده است.به همین منظور، هستند را
گرفت، نه  یست محوری  یا خاتمهسکوی پرش در نظر  بر خودش. بلکه ز

 کنکاشی است در ماهیت جهان. و ، تر عمیقاست بر توضیحات  یا دروازه
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 چهاردهمفصل 
 هبوط در بهشت

که در آن زندگی  در  ها گلس درختان و انعکا با ،کنم میجزیره ده جریبی 
یدم، پانزده دهمهیبی دارد.وقتی  منظره آب، و  ها بوته سال پیش این ملک را خر

که آب و خورشید را پوشانده بودند.خانه  قدر آن زار یشهب بلند شده بودند 
که در آن زندگی  قرمزرنگ بود.یک راننده  شده کهنهم خیلی کرد میکوچکی 

ز که یک رو کرد.من  ینچند ،کامیون را به یاد دارم  درختچه و درخت را پیاده 
کار بودم و  کثیف بودم.راننده رو به من  سرتاپا ها سوراخحفر  یلبه دلدر لباس 

گفت: یادی برای درختکاری و » کرد و  که صاحب این خانه است، پول ز یارو 
کرده.من نمی یساز محوطه یزه و یه  ونم چرا این لجنزار را در هم نمید هزینه  ر

 .«سازد نمید خانه جدی
رودی ملک زی  -و کستانی است  -بود گنداباز  ای حفرهکه رو حاال مثل تا

گذرگاه محو  که در طول  یکی  .کاشتن صدها شود میبا راه سنگفرش بار
کار  گذاری هزاران تکه سنگ   مشکلی بود. العاده فوقدرخت و جا

 یقلو سه یها برج.با درخشد میمجموعه به سفیدی  حاال تاالب، طرف آناز 
رش  ها داستانتوی  رتادو که نور  های پنجرهکه دو گنبد مسی  گردان دارد و با 

یی هم ها ها و راکون روباه ،ها ینشاه پوشانده شده.قوها، تاباند میخورشید را 
که جزیره را خانه خود  ی چاق خرما موشو حتی یک  -دانند میهستند 

 سگ هم هست. یکاندازه  به
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کار را بدون  که در  نشان آتش یک ،«دنیس پارکر»کمک ولی من این  ملی 
 که درختانستم به انجام برسانم.برخی توان ینم ،شده بزرگهمین شهر 

پنج یستبکاشتیم حاال قدشان به  که وقتی  -فوت رسیده است.بوته لوبیا و
پنج یس بست چوبحاال  -کاشته شد تنها چند فوت ارتفاع داشت فوتی  و

است. بین دو خانه موجود در این ملک،  هبرگرفتکه برایش ساخته بودیم را در 
گرمسیر شده بود.برای عبور از  که مثل جنگل بارانی  یکی وجود داشت  راه بار

که به دنبال فضای بیشتر، به  یها برگمیان  نخل و پرندگان سفید باغ 
کرده بودند، یها سازه ز  کناری تجاو کارد بزرگ بود. یازن شصت فوتی   به یک 

یکه زندگی  دنیس در سوی دیگر این .او و هشت خواهر و برادرش کرد میراه بار
ژه  به سازمان  1399در سال  او بودند و شده بزرگمحلی  یساز خانهدر پرو

کرد، محض بهکلینتون پیوست.  نشانی آتش کافی جمع   در اینکه پول 
که خانواده به آن  گذاری یهسرما یا خانه  کردند.اشتباه نکنید، مکان نقلکرد 

که توجهش به اطرافیان  یرگ سختیزکار و چنان پره او کرده  یزشتندوتاست 
انتظار  نشان آتشپارکر همه آنچه از یک  یتانکاپ بود.برای بیش از ربع قرن،

یاچه افتاد، رفت می با  او را انجام داده بود.وقتی یک ماشین به درون یخ در
ون بیر شده غرقبه داخل آب پرید و مردی را از ماشین  اش غواصیلوازم 

کمتری داشتند، البته دیر شده بود(، هرچندکشید) زها هیجان   مثال   بیشتر رو
وقتی تماسی را از مجتمع اسکان سالمندان جواب داد.یک خانم سالخورده 

یز که داشت  با سرر آتش را به راه انداخته  هشدار ،پخت میکیک سیبی 
که دخترش را با یک پای سیب بر ای دنیس بود.پیرزن چنان شرمنده شده بود 

 .نشانی آتشبه ایستگاه  فرستاد و تیمش،
از درخت را ببرد.شاخه  ای شاخهدنیس خواستم  از سه سال پیش، تقریبا  
پنج یستبدر ارتفاع  تقریبا   رزشکار  یول فوتی از زمین بود، و او در این زمینه و

 قهاری بود.
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که او بهترین  یم  گاهی هم  و در آتش بود، ها پلهاز  صعودکنندهدر حاشیه بگو
.دیروقت بعدازظهر جمعه داد میگیر افتاده روی درخت را نجات  های گربه
یدن  او شروع و بود، کردم: یبرق ارهبا  ها شاخهبه بر دنیس لطفا  » کرد.من اصرار 

شب را در اتاق  خواهم میقرار است به ما خوش بگذرد. ن مراقب باش.
رژانس بگذرانم که شاخه سنگین هر دو خندیدیم.چند ثانیه بعد، د«.او یدم 

.در چند لحظه شاخه مثل دسته تلمبه به سرش خورد و خورد میدارد تاب 
گهانی در مغزش شد. که در هوا معلق بود فریاد  طور همینمنجر به خونریزی نا

افتادنش بر روی  زای وحشتبلند و  یصدا تنها پاسخ، یول« !...دنیس» زدم:
کار  برقی ارهزمین بود. کهنه روی  یول ،کرد میهنوز  دنیس مثل یک عروسک 

یزان شده بود و چشمانش  رمشاخه افتاده بود.زبانش از دهانش آو و به  کرده و
 باالی سرش چرخیده بودند.

کودکی  یبند نعل آن درست قبل از مرگش، که یتیم  یکس ،شناختم میکه در 
گفت: به بود، شده بزرگ  ات خانواده نه ،گزینی یبرمدوستانت را  تو بابی،» من 

 «.را
یزان از  که داشتم و حاال با دستان فلج و آو دنیس یکی از بهترین دوستانی بود 

 واقعا   خدایا،» .گفتم:کشید ینمشاخه آنجا افتاده بود.ضربان نداشت و نفس 
که مرده باشد یرممکنغ که مغز او برای چند دقیقه «.است  کردم  من حساب 

کسیژن   جست از عملیات احیا، پیش ینبنابرا زنده بماند، تواند میبدون ا
رژانسزدم به داخل خانه و با  گرفتم. او  تماس 

کرد و چند انگشتش را در یک سمت  یسدن ،یتدرنها کشیدن  شروع به نفس 
یی برد میتکان داد. وقتی او را به بیمارستان  ند من روی صندلی جلو

که و آمبوالنس نشستم.راه تازه سنگفرش شده بود، هنوز هذیان داشت،  ازآنجا
 های فیلم.درست مثل کشید میاز درد  ای ناله یانداز دستر هر د

که عالوه بر  ک.معلوم شد   یها استخوان کل بدنش، های یشکستگترسنا
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گذاشتن  و بودند، خردشدهشاخه  مچ دستش هم در اثر اصابت بهدارها با 
زنشان، یر تمام و  بودند. داشته نگهرا  او مچ دستش ز

گذاشتند.او را با ، شلوارش را با قیچی ینبعدازا بریدند و لوله تنفس برایش 
چون پزشک بودم اجازه دادند به اتاق «.یومس» یدرمانپرواز بردند به مرکز 

رژانس وارد شوم.تجهیزاتشان محدود بود و  کهاو  یگرد در طول شب ، زمانی 
خطر قرمز بر  یهشدارها ،لحظه یکشد.در  تر آشفته اوضاع پروازها رسیدند،
.ولی پرستارها درآمدندصدا  به مایشگر عالئم حیاتی دنیس،روی تجهیزات ن

گرفتن آن  مجبور ،شده یرشپذبه دلیل رسیدگی به دیگر بیماران  به نادیده 
گفت: گرفت و  که با "آی سی یو" تماس   شدند.صدای پرستاری را شنیدم 

رد  و« اند راهپروازهای دیگری توی » «. یمدار نگهاو را  توانیم نمیما »که بهانه آو
که  رسید میبه نظر  بعد از بیش از پنج ساعت انتظار،  ها آنمشکل اینجاست 
کسی را از توان نمیهنوز  کنند تا  یدار خانهستند  کثیف روی  یها مالفهپیدا 

کند.« آی سی یو» یخالتخت   را عوض 
گوشه که درحالی کشیده بود و بر لبه مرگ و  دنیس در  رژانس دراز  اتاق او
کیف  اش خانوادهبه اتاق انتظار رفتم تا  من ،وردخ می تلوتلوزندگی  کم و  از 

که همه   باهمرا  اش خانوادهماجرا مطلع شوند.اولین باری بود 
ردند تا از حالش  به اینکه وارد اتاق شدم، محض به.دیدم می من هجوم آو

یا نه.قبل از  شود میخوب  دانند نمیکه  اند گفتهگفتم دکترها  ها آنبپرسند.به 
کنم؛ ام جملهحتی اینکه   طور به-دنیس  ساله یزدهسپسر -«بن» یدمد را تمام 

کرد به ضجه زدن.خواهر دنیس هم  کنترلی یرقابلغ که یکی از -شروع 
که  ترین قوی کرد. "تقریبا   -ام دیدهافرادی است   غش 

م کرد می.من احساس رسید میبه نظر  یرواقعیغ چیز همه برای چند لحظه، 
کهچیز ههمیک فرشته  ینوع به زمانه است.  ینیب کوتهفراتر از  دان هستم 

گذشته  و بود، ها اشکدر  شده محاصرهدر زمان حال و  پایم یک پای دیگرم در 
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یم را  در بود، یاچه دانش حیات.رو ره  طرف بهدر گردانده بودم.به دو خورشید 
کرم درخشان اندیشیدم،  قطعا   -کس همهبه اینکه چگونه  و کوتاه آشنایی با 

که از  اند شده یلتشکاز چندین حیطه واقعیت فیزیکی  -مخلوقاتهمه 
که از  درست ؛گذرد میمیان فضا و زمان مخصوص به خودشان  مثل ارواحی 

که الکترون از  .به آزمایش دوکند میمیان درها عبور  کردم  شکاف هم فکر 
ستم به نتایج این توان نمی.کند می عبور ،زمان هم میان هر دو سوراخ ،

کنم. در منظری آزمای هم  یسدن از محیط زمان، خارج ،تر وسیعشات شک 
 مرده و هم زنده بود.

یک  پسرش "بن" -افتادن دنیس بعد ازسه سال  تقریبا   -چند هفته پیش
مسابقه فوتبال داشت)او حاال عضو تیم فوتبال دبیرستان شده است(. 

رد، و والدین به دستامتیازی حیاتی برای تیمش  بعدازاینکه روی سکوها  آو
 .کند میکه پدرش به او افتخار  یدفهم از شدت هیجان دیوانه شدند،

گرفتن  از بعد در ذهنش دارد: چیز یک قطعا  بن تازه شانزده سالش است و 
که  یسدن گواهینامه چه ماشینی را براند؟ گفته بود  به یک  خواهد میبه بن 

که  کتشاف قدیمی برود.کاری  را روی مسافت شمار مایل  211111 تقریبا  سفر ا
« مرا به این سفر ببری نه؟ خواهی ینم تو پدر،» .بن پرسیده بود:کرد میثبت 

کلید ماشین خودش را به او  زده شگفتاو را  یسدن در تولد بن، یشبد کرد و 
 هم دارد.بن، کن گرمداد.این ماشین همه نوع عملکرد دارد. حتی صندلی 

 .کند میدارد آن بیرون ماشین را تمیز  حاال
 هراسند میکه از مرگ  ها آنعلمی اخیر ما هیچ امید یا مفری برای  بینی جهان
یست محوری یک ایده جایگزین را نشان دهد میارائه ن گر دهد می.ولی ز .ا

گر زمان یک توهم است، گاهی شخصی خلق شده است، ا  یاآ واقعیت با آ
گاهی   کامل نابود شود؟ طور به تواند میاین آ
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پانزدهم لـــفص  
 سازنده خلقت های بلوک

 دهد میکه برای اولین بار نشان  ام کردهعلمی را منتشر  ای مقاله یتازگ بهمن 
کوری را درمان  های سلولتولید نوعی مهم از  که   پذیر امکان، کند میچشم 

ز بعد در راهم  کرده  سوی بهاست. صبح رو کار بودم. مثل همیشه دیر  محل 
که به راند میاز تابلوی پنجاه مایل در ساعت  تر سریعخیلی  مسلما  و  بودم م 

رد  ای لحظهپارکینگ چرخیدم. در  ی محوطهسمت  آدرنالین به من هجوم آو
گذاشتم که  .که پایم را روی ترمز  گشت پلیس منحرف شدم  به سمت یک 

کرده بود تا از رهگذری  کردم "چه  .کند وجو پرستوقف  با خودم فکر 
رنکردنینسی بدشا گشت زنی بود". ای باو دستگیر  مطمئنا  ! این یک ماشین 

کردم.  ای گوشهم. راهم را به سمت محوطه ادامه دادم و در شد می ر، پارک  دو
که به من توجه نکند و دنبالم نیاید.  قدر آنامیدوار بودم افسر  مشغول باشد 

گفتم وارد ساختمان شدم. با خ باعجله، تپید میکه قلبم  طور همین ودم 
کردم. " هیچ اثری از پلیس در حال تعقیب  "خدا را شکر". باالی سرم را برانداز 

 وجود ندارد".
که شنیدم  کردم  کار  با خیال راحت به دفترم رسیدم. آرام شدم و شروع به 

 یا سالخورده. او "یانگ چانگ" بود. یکی از دانشمندان کوبد یمکسی به در 
کار  گفت: "دکتر النزا! یک افسر پلیس در . با ترسکرد میکه برایم  ی در صدایش 

شما را ببیند. دست بند و اسلحه هم دارد". وقتی برای  خواهد میپذیرش 
که  که در یونیفرم ایستاده بود، بیرون   رفتم میاستقبال مرد پلیس 
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کنم همکارانم  برپاشدهدر آزمایشگاه  یوجوش جنب که  ترسیدند یمبود. فکر 
گفت: " دکتر، او مرا با دست بند  در دفترتان  توانیم میببرد. با صدایی جدی 

گفتم: "باید  کنیم؟" با خود  رسیدن به  محض بهبد باشد". ولی  واقعا  صحبت 
کمی با من  کرد تا  کرد و تقاضا  راهکاری صحبت  ی دربارهدفترم، عذرخواهی 

که  را در آن رهگذر  درواقع" خوانده بود ) یتاستر وال" ی مجلهدر  یتازگ بهکند 
کجا است(. ی محوطه او  پارکینگ نگه داشته بود تا بپرسد این مؤسسه 

که  گروهی از والدین است  که عضو  از طریق اینترنت در  باهمتوضیح داد 
که  کنند میدرمانی تحقیق  بر یانمارتباط هستند و در مورد راهکارهای 

کمک ها بچهبه  احتماال   که من درکند مییشان  همان  . وقتی فهمیده بود 
گروه به دیدن من آمده  کنم میشهر وارچستر، ماساچوست زندگی  ، از طرف 

 بود.
که دچار بیماری شدید تخریبی چشم  که پسری نوجوان دارد  معلوم شد 
کور شود. همچنین  که در طی چند سال آینده  است. پزشکش انتظار داشت 

که در همین سنین دچار بی گفت  ماری در مورد یکی از بستگان خانوادگی 
کور شده است. به  طور بهشده و حاال  کف دفتر  ی جعبهکامل  کارت روی 

گفت: " کرد و  حاشیه جعبه را تشخیص  تواند می، پسرم هنوز اآلنکارم اشاره 
 ..."گذرد میدهد ولی زمان دارد 

وقتی داستانش رو به اتمام بود، اشک در چشمانم حلقه زد. درک این موضوع 
یژه به که  و ر  ای زده یخ های سلولم دانست میوقتی سخت شد   ام یختهررا دو

کند.  توانست میکه  کمک  در فریزر  ای جعبهدر  ها سلولبه درمان پسرش 
دالر هم نداشتیم تا بتوانیم  21111برای بیش از نه ماه نگهداری شده بودند. ما 

که نشان  مؤثر  واقعا   ها سلولاین  داد میآزمایشات حیوانی را انجام دهیم 
گاهی ارتش برای یک "هامر" هستن که  (. بدبختانه، یکی پردازد مید )مبلغی 

که منابع  برای نشان دادن قابلیت استفاده از  موردنیازدو سال بعد بود 
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ردیم. همان  ها سلول که  های سلولرا به دست آو برای بیماران  شد میانسانی 
کار برد، توانستند عملکردهای بینایی حیوانی را نجات دهند   هرحال بهکه به 

کور   111 –یعنی وضوح دید  -بهبود عملکرد بینایی  قطعا  . شد میداشت 
کنترل شده بود.  گروه  بدون هیچ عوارض جانبی آشکار.  هم آندرصد بهتر از 

کتاب نگاشته  که درحالی)اخیرا   گفتگو با (شود میاین   FDA، ما درگیر 
کلینیکی واقعی را )سازمان غذا و داروی فدرال( هستیم تا بتوانیم آزما یشات 

 ازجملهتخریب شبکیه،  مبتالبهبه روی بیماران انجام دهیم. بیماران 
که بیش از  کرده  31تخریب مولکولی،  میلیون نفر در سراسر جهان را مبتال 

 است.
کوری هم  ها سلولدیگر از این  یا جنبهولی   تر جالب، حتی از پیشگیری از 

که ا کشت   گیری شکلبودند،  ها سلولین است. در همان ظرف مخصوص 
مخروطی و  های سلول. همان بینیم مینوری را هم  های کننده یافتدر

یی از لوله  ؛ وببینیم توانیم میکه با آن  یا استوانه گو که  حتی "سیاهی چشم" 
این آزمایشات، ما با  ی همهمیکروسکوپ به ما خیره شده است. در 

که  –ی بدن اصل های سلول –بنیادین جنینی  های سلول کردیم  کار  شروع به 
خود به خودی  طور به –با نقص  عموما   –عصبی را  های سلولهمه نوع 

که باید  یها گونهنخستین  ها این. سازند می سلولی بدن انسان هستند 
که در آزمایشگاه رشد  های سلول، برخی از درواقعساخته شوند.  عصبی 

که ی زائده، هزاران کنند می یتی دارند   های سلولبا  ها آناز طریق  دندر
رشان ارتباط  که باید یک دوجین  ها آن. گیرند میمجاو گسترده هستند  چنان 

کنیم. کاملی از یک سلول واحد را ثبت  یر  یم تا تصو  عکس مختلف بگیر
یست محور، این  نظر نقطهاز یک  عصبی واحدهای بنیادین  های سلولز

حیات  رسد میکه به نظر اولین چیزهایی هستند  ها اینواقعیت هستند. 
کند.  خواهد می، شود میوقتی تنها  اساس جهان  -ها اتمو نه  -ها نورونخلق 
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 .شود میتعیین  گر مشاهدهکه با  یجهانما هستند. 
در مغز، حاوی منطق فضا و زمان هستند. این مدارها  ها سلولمدارهای این 

حسی بدن  یها اندامارتباط نورونی ذهن بوده و با سیستم عصبی محیطی و 
کشت من در آزمایشگاه  های یرندهگمرتبط هستند. مثل  که در ظرف  نوری 

کنیم را  توانیم میهر آنچه  ها اینبنابراین ؛ کنند میرشد  . پذیرند یممشاهده 
کسی فیلم نگاه  دی وی یددرست مثل یک دستگاه پخش  که وقتی 

یزیون منتقل  ی صفحه، اطالعات را به کند می  که وقتی. کند مینمایش تلو
کلمات  کتاب را مشاهده  شده چاپما  کاغذ آن، کنیم میدر  یک  ظاهرا  ، 

کاغذ" گیرد نمی است، ولی مورد ادراک قرار تر طرف آنفوت  یر  . این "تصو
یافت  که در به همین دلیل، در منطق این مدار عصبی  ؛ وشود میاست 

که شود مینگهداری  : تنها زبان گیرد یبرمرا در  چیز همه. یک واقعیت مرتبط 
که جدایی میان درون و بیرون، میان  رد میرا پدید  آنجاو  ینجاااست  . آیا آو

 ؟اند یافتهدر میدانی از جنس ذهن شکل  ها اتمو  ها نوروناین زمینه 
کیهان، مسئولیت  هزارسالهتالش  و بسیار  پرمخاطرهجهت فهمیدن ماهیت 

گاهی عجیبی است. اخیرا  علم ابزار اصلی ما شده اس در  ها کمکت. ولی 
ز عادی را به یاد رسند می ای یرمنتظرهغشکل  رم می. یک رو دیگران  که وقتی آو

. وقتی گذراندند می هنوز خواب بودند یا در بیمارستان شیفت صبح را
م، بخار روی پنجره آشپزخانه جمع شده کرد میداشتم فنجانم را با قهوه پر 

کردم؛ مهم نیست م که دیر بود. با خودم فکر  از بلور یخ روی  ای تکه. ام کردهن 
روی جاده را  یکار درختشیشه را تراشیدم. در فضای باز، توانستم لوازم 

 یها ترکهخود را به  جان یب. تشعشع تابید میببینم. آفتاب صبحگاهی مایل 
. حسی مرموز در آن تاباند میمرده  های برگکوچک از  یا کومهعریان چوب و 

رای آن پنهان شده صحنه وجود داشت . احساسی قوی از اینکه چیزی در و
که   نیامده بود. حساب بهعلمی  در مجالتاست. چیزی 
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کت سفید آزمایشگاهم را پوشیدم و به سمت دانشگاه به راه افتادم. وقتی  ژا
کردن راهم به  ای یزهانگم، زد میبه سمت بیمارستان قدم  کج  غریب برای 

با دیدن اشیاء زمخت داشتم وقت تلف سمت استخر محوطه داشتم. شاید 
یی.  ی یگانهدر آن صبح  هم آنم. کرد می فوالدی،  های ینماش ی منظرهجادو

یر ها چراغو شاید  رژانس، تصاو کسیژن او ی قوی اتاق جراحی، سیلندرهای ا
که مرا در  ها این(. oscilloscope) نما نوسان ی صفحهروی  استخر  ی لبهبود 

ک کرد. در آرامش  در بیمارستان غوغایی از  که درحالیامل و خلوت، متوقف 
( حق داشت. او Thoreauفعالیت و صداهای برانگیخته به پا بود. "تورا" )

را  اش زندگیتا  پذیرفت می ییرو خوشهمیشه صبح را چونان یک دعوت با 
 ترین یادماندنی بهو  ترین ییجادودر سادگی بسازد. او نوشت " شعر و هنر و 

 ".خورند میاز چنین ساعتی رقم  کارهای بشر،
ز سرد زمستانی  کردن به استخر در یک رو  ای تجربهآنجا ایستادن و نگاه 

روی سطح آب مثل سمفونی "نهم  ها فوتونبود. دیدن رقص  بخش آرامش
 ماهلر" بود.

یی بدنم فراتر از تأثیر عناصر بود، و ذهنم بیشتر از هر زمان دیگری در طول  گو
که پرمعناتریِن با تمام ام یزندگ کوتاه  یت طبیعت آمیخته بود. مدتی خیلی 

رای  را  ها نشانهو  ها لفافهچیزها است. ولی در آن آرامش تصور نشدنی، من و
یان و  کرده بودم، چونان "لورن  واسطه یبدیده بودم. من طبیعت را عر حس 

ر زدم و رفتم به سمت بیمارستان.  رهلیزلی" و "تورا".استخر را دو لمِی ع های دو
. یک زن مرده روی تختی پیش روی من نشسته شد میتمام  یزود بهصبح 

 ای شاخهماجرای خودش را داشت؛ نشسته بر  خوان آوازهبود. آن بیرون، پرنده 
 روی استخر.

گرفته بودم. تر عمیقبعدها، به فکر  که در شروع نادیده  ین اسراری افتادم 
یرچشمییخ،  های کریستالکوچک روی  ی حفرهاز آن  که وقتی به صبحدم  ز

 نگریستم.
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گفت: "ما خیلی به  بار یک  قانع هستیم". مان حسی های اندام"لورن لیزلی" 
. " دیگر کند میکفایت ن ها فوتونبرای دیدن انتهای عصب و رقص  ها این

کردن،  کافی نیست، حتی چشم دوختن به  بیند میانسان  کهچنان آننگاه 
 انتهای جهان"

یافتما تنها  یها دهنده ابر شتابیی و رادیو های تلسکوپ ذهن ما را  های در
کار  دهند میگسترش  که چگونه  بینیم می. ما نبینیم میرا  شده تمامو ما فقط 

کنار همدیگر و مانند  کل واقعی در یک اجتماع قرار ها بخشچیزها  یی از یک 
سامبر، در صبح باشکوهی از ماه د ای یهثان پنجاوقاتی شاید  جز به؛ گیرند می

 یکی هستند. ها حس ی همهوقتی 
آنچه  توانند نمیکه  طور همانبفهمند، درست  توانند نمیالبته، فیزیکدانان 

کوانتومی هست را ببینند.  متغیرهایی  ها اینپشت معادالت و واقعیت 
که در پس هر برگ و  کمین  ای شاخههستند   ی لبه: ایستادن بر اند نهفتهدر 

زی در کل طبیعت  استخر در چنان رو  .آمیزد میدسامبر، ذهن را با 
که به جهان نگاه  و دیگر با واقعیت  ایم کردهما دانشمندان مدتی طوالنی است 

یم میآن درگیر ن که "تورا" نشان داد، ما مثل "هندوها" هستیم  طور همان. شو
، فیلی بر پشت یک اند کردهکه جهان را در حال استراحت بر پشت فیل تصور 

ک کآن  که پشت ال یر  پشت ال هیچ  مار بزرگهم روی ماری بزرگ است و ز
یر  ایم ایستادههم  های شانهنیست. ما همگی روی   ما خالی است. ی همهو ز

مدرکی است  ینتر کننده قانعبرای خود من، آن پنج ثانیه در صبح زمستانی، 
کرده است: "من آن ساحل  طور آنکه نیاز داشتم.  که "تورا" از "والدن" نقل 

 هستم ، یا صخره
که از    گذشته، یسو آنو آن باد شمال 
 آن نشسته است". ی ماسهدر مشت من، آب و  
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شانزدهم فصل  
 کجاست؟ اینجا

یست محوری به واقعیت    .نگرند میعلم، دین و ز
 

بحث شد. جالب است  ساختار جهاندر چند فصل پیشین در مورد نما و 
گاه  ها ایناستعداد انجام  ها انسانکه ما  ز، ما خود را زنده و آ یم. یک رو را دار

، در اغلب موارد، شروع به سالگی یستبسن  وحوش حولخواهیم یافت، و 
را با  آزمایشانیپیش سلسله  ها سال درواقع. کنیم میی انتخابی ها دادهضبط 

چاپ شد(. آزمایش  science"بی. اف. اسکینر" ترتیب دادم )که در مجله 
گاهی" هستند. زمانی در حتی حیو داد مینشان  انات نیز قادر به "خودآ

گاه  اینجا: "هی! پرسند میکودکی، سرانجام بیشتر افراد از خود  کجاست؟ " آ
کافی نیست. ما  که چرا، چگونه و چه  خواهیم میبودن ِصرف برای ما  بدانیم 

 است. گونه ایننوع وجودی 
که با   چیز یککلیسا رقابتی بمباران شدیم.  های پاسخهنوز بچه بودیم 

ر شگفتانسان بالغ،  عنوان بهو مدرسه چیز دیگر. حال،  گفت می نیست  آو
کنیم، ترکیبی از این دو دیدگاه  ها این ی همهکه وقتی در مورد ماهیت  بحث 

 .مان یفرد، بسته به تمایل و خلق آید یدرمدر ما به جوشش 
کنیم.  ک نم که وقتی مثال  شاید برای آمیختن علم و مذهب تالش  ایش افال

کریسمس، " که  ای نامه. برکنیم می"، را تماشا انگیز حیرت ی ستارهنمایی 
بیت اللحم یافته است. این  ی ستارهتوضیحاتی منطقی برای  کند میادعا 
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لی  -پرفروشی چون "تائوی فیزیک" و "استادان وو های کتابموضوع در 
که ادعا های کتاب. شود میرقصان" هم دیده   دهند مینشان که  کنند میی 

ین همان   .زند میرا  یسمبودائ یها حرففیزیک نو
که مشهور ها تالشچنین  رفته هم یرو یی پوچ و مزخرف هستند، هرچند 

کیدباشند. فیزیکدانان واقعی  علم  ی دربارهکه " تائوی فیزیک"  کنند می تأ
مطالب سطحی  ی نسخه عنوان به حال بااین. ولی کند میواقعی صحبت ن

کودکانعلمی برا ک نمایی شود میهم دیده ن ی  . نمایش سالیانه افال
 احترامی یبی شناس ستارهکریسمس، به نوع خودش، هم به مذهب و هم به 

ککارگردانان برنامه  ی همه. چون کند می  چیز هیچکه  دانند می نما افال
 به تواند مینواختر ن ، سیاره، یا ابردار دنبالهطبیعی در آسمان، چه مقارنه، چه 

کند.  گهان توقف  کشان بیاید و نا زه  روی بیت اللحم یا هر جای دیگری زو
به  حرکت بی تواند میشمال،  ی ستارهتنها یک شیء در آسمان شمال، خود 

تا به  رفت می.بلکه به جنوب رفت مینظر برسد. تازه "مجوس" به شمال ن
 بیت اللحم برسد.

کار  کدام هیچمهم:  ی نکته کارگردان . کنند میناز توضیحات پیشنهادی 
. چون چنین دهند میرا پیشنهاد  ها ینهم درهرصورتو  دانند می هم آن

که مورد اقبال  ربع سهدر تعطیالت باستانی، بیش از  هایی یشنما قرن است 
 هستند.

که داستان "ستاره" را  ها آندر همین حین، در سوی مذهبی مسائل، به 
رند می حساب به یاللفظ تحت گفته آو  یا معجزهکه هیچ  شود می، 

فقط چند جادوی باشکوه از سیارات هستند  ها اینرمزگشایی نشده است؛ 
این  اگرچهو در آسمان متوقف شدند.  اند داده یرودر زمان مناسب  دقیقا  که 

گر از موضوع پرت  خود یخود بهموضوع  از یک معجزه قابل افتراق نیست. )ا
کنجکاو باشیم گر در مورد پاسخ  یم و ا ، توضیحات در مورد "ستاره" نه به نشو
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 ؟(ماند میعلم و نه به مذهب مرتبط نیست.پس چه چیزی باقی 
که تولد پادشاهان بزرگ در  شد میدر آن زمان، از روی خرافات تصور 

ییپهماهنگی با  یم مسیحی دهد مینجومی روی  های یشگو . وقتی تقو
کسی  عمر یک، شد مینگاشته  یداد،  که استحقاق فک وضوح بهبعد از رو کرد  ر 

کمتر از این نیست. چون مشتری در برج حمل بود  نشانه رایج  –مسیح 
وجود  ای العاده فوقدرست در زمان احتمالی تولد مسیح، تقارن  -یهودا

 چندان نه. توضیحی داشت مینجو منشأبنابراین داستان، ؛ داشته است
کمتر  که به همین دلیل  هر دو قرار  موردتوجهمطلوب علم و نیز مسیحیت 

 .گیرد می
که  یها خوابه همچون علم و مذهب   معموال   زادوولدشانغریبی هستند 

ید این دو را  الخلقه ناقص ؛ تا بتوانیم یمدار نگهجدا از هم  کامال  است، بگذار
کنیم: جهان  های پرسش ترین اساسیمتنوع به  های پاسخ وجودی را خالصه 

پایه  عامل یستمست؟ آیا چیس یرزندهغچیست؟ ارتباط میان زنده و 
کامپیوترهای بزرگ، تصادفی است یا هوشمند؟ آیا جهان با ذهن بشری 

خود ما در آن هستیم. بیایید همچنین  که درحالی هم آناست؟  فهم قابل
که هر دیدگاهی با  هایی پرسش کنیم  درگیر است، و  ها آنبنیادین را مرو 

که آیا حداقل به این  م پاسخ موفقی داده شده مه های حوزهسپس ببینیم 
 است؟

کیهان:  تعبیر علم سنتی از 
تمامی جهان از هیچ  که وقتیمیلیارد سال پیش شروع شد.  9/13از  چیز همه
ردسر  گسترش، نخست برآو ؛ تر آهسته، و بعد سرعت به. از آغاز در حال 

ناشناخته،  ای دافعههفت میلیارد سال پیش در اثر نیروی  وحوش حول
کرد. این نیروی دافعه  سرعت بهدیگر شروع  بار یکانبساط  کلهگرفتن   ی شا

کیهان است. با چهار نیروی بنیادین و یک دسته از پارامترها و   ها ثابتاصلی 
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گرانش.  کشش جهانی  یدادها  ی همهمانند  تصادفی  کامال  ساختارها و رو
 یدرزمانمیلیارد سال پیش بر روی زمین و شاید  3/3. حیات اند شده خلق

ناخته در هر جای دیگری آغاز شد. این هم به دلیل برخوردهای تصادفی ناش
کهها مولکولروی داد.  ها مولکول از ترکیبات یک یا چند تا از عناصر  یی 
که هنوز هم اند شده ساختهطبیعی  گاهی و هوشیاری به طریقی   اسرارآمیز. آ

ردندمانده است، از حیات سر   .برآو
 اساسی: ایه پرسشعلم سنتی به  های پاسخ

 نامعلوم بیگ بنگ چگونه رخ داد؟
 نامعلوم بیگ بنگ چه بود؟

گر بوده-چه چیز  نامعلوم قبل از بیگ بنگ وجود داشته است؟ -ا
کیهان، چیست؟ یک، این هستی مسلط بر   نامعلوم ماهیت انرژی تار

یک، دومین هستی شایع در جهان ،  نامعلوم ؟یستچ ماهیت ماده تار
رد؟  نامعلوم حیات چگونه سر برآو

گاهی چگونه متولد شد؟  نامعلوم آ
گاهی چیست؟  نامعلوم ماهیت آ

به نظر  برای مثال، آیا همچنان منبسط خواهد شد؟ تقدیر جهان چیست؟
 بله

 نامعلوم این مقدار هستند؟ ها ثابتچرا 
 نامعلوم چهار نیرو هست؟ دقیقا  چرا 

 منامعلو آیا بعد از مرگ بدن، حیات همچنان تجربه خواهد شد؟
کتابی بهترین پاسخ را ارائه   کتاب واحدی وجود ندارد. ؟دهد میچه 

کتاب تواند میبسیار خوب، پس علم چه چیزی  ید؟   های خانهبه ما بگو
است:  ها اینآنچه باید انجام دهد،  ی همهپر از دانش.  شماری بی

، مثل ها آنخواص  بندی دسته. یرزندهغهمه نوع چیز ، زنده و  بندی طبقه
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کارکرد فرآیندها،  ی نحوهو استحکام فوالد در مقایسه با مس،  یارخو چکش
یروسو  شوند میستارگان چگونه متولد  مثال    یبردار نسخهچگونه  ها و

کیهان شوند می کشف خواص و فرآیندها در  . خالصه، علم در جستجوی 
ب ها پلاست. چگونه فلزات را به شکل  یمدر ر یم، ی گونه، چیاو ک هواپیما بساز

که ما برای چگون  تر سادهه جراحی بازسازی را انجام دهیم. علم در چیزهایی 
یم،  زمره نیاز دار  است. همتا یبکردن زندگی رو

پاسخی نهایی یا توصیفی بنیادین از وجود  خواهند میاز علم  که آنانبنابراین 
که از فیزیک ذرات گردند میارائه دهد، در جای غلطی  . مثل این است 

کند. هرچند دانشمندان به این هم راضی ن بخواهیم هنر را یابی  . شوند میارز
یی علم  کنند می، چونان عمل شناسی کیهانی علوم مثل ها شاخه گو که 

کند.  های حوزهین تر عمیقی در های پاسخ، طورقطع به تواند یم تحقیقی ارائه 
ییم: دهد میمقدس و محرز علم، اجازه  های تالشموفقیت در دیگر   بگو

کمترین توفیقی نداشته است. حال تابهبرو، راهی شو". ولی "به پیش   که 
کیهان:  تعبیر مذهب از 

یادی وجود دارند، و ما  که ادیان ز گفتن نیست  پرداختن به  درصددنیازی به 
کلی وجود دارد،  ها آن پایان یبمشخصات  با  هرکدامنیستیم. ولی دو مکتب 

بسیار متمایز بوده و اهدافی میلیاردها پیرو. این دو مکتب در نمود بیرونی 
گانه بحث شوند. اند کردهتعیین   که باید جدا

 ادیان غربی )مسیحیت، یهودیت، اسالم(
که خارج از آن ایستاده است.  -جهان ، سراسر خلقت خداوند است کسی 

جهان، تولدی مشخص داشته و پایانی خواهد داشت. حیات را نیز خداوند 
کرده است.  حیات دو چیز هستند: ایمان به خداوند و اهداف  ترین مهمخلق 

که در انجیل و قرآن  برداری فرمان از فرامین او. مثل ده فرمان و دیگر دستوراتی 
گرفته اند شده ینمع کامل در نظر  که چونان تنها منبع حقیقت  . قوانینی 
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ید می یطورکل به. مسیحیت شوند می  عنوان بهکه پذیرش عیسی مسیح  گو
ری است.بسیار  دهنده نجات  ضرو

بهشت است )یا "نجات یافتن"، در برابر "لعنت  ی تجربه منظور به ها اینهمه 
اهمیت دارد زندگی پس از مرگ است. خداوند  یتدرنهاچون آنچه  شدن"(.

جهان است.  ی دارنده نگهعالم مطلق، قادر مطلق و حاضر مطلق، خالق و 
کردن به او مرتبط شد. هیچ ذکری از  توان می گاهی، یا با دعا  دیگر حاالت آ

گاهی، یا از  واقعیت نهایی، وجود  یافتندر شخصی مستقیم ی تجربهخودآ
که  حالت را "یگانگی  ترین یمتعال عموما  ندارد. مگر در مکاتب عرفانی، 

 .نامند می" باخدا
 بنیادین: های پرسشعلوم غربی به  های پاسخ

رد؟  نامعلوم خداوند چگونه سر برآو
 بله ه است؟آیا خداوند جاودان

 ازلحاظ های اساسی علم )مثل، قبل از بیگ بنگ چه بوده است(؟وجو پرس
 است. چیز همهمعنوی وارد نیست؛ خداوند خالق 

گاهی چیست؟   نبوده است؛ نامعلوم موردبحث وقت هیچماهیت آ
 ؟ بلهشود میآیا حیات بعد از مرگ بدن تجربه 

 (هندوئیسمو  بودائیسمادیان شرقی )
است: وجود  ها اینساس یکی است. ماهیت حقیقی واقعیت در ا چیز همه

ز  گاهی، و سعادت. برو گانه های هستیداشتن، آ منفود توهم است،  ی جدا
بوده و بدون  نقص بی. یگانگی، ابدی و شود میکه "مایا" یا "سامسارا" نامیده 

ش خداوند، قادر مطلق و عالم به های جنبه. یکی از کند میتالش عمل 
 -ی همه و نه–یا برای بیشتر  شده یرفتهپذکه  ای عقیدهت. اس چیز همه

مرکزی است. زمان توهم است.  ای عقیده بودائیسمو  هندوئیسمی ها شاخه
که جاودانگی از طریق تناسخ  ها فرقهحیات ابدی است؛ بیشتر  عقیده دارند 
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که هیچ  کنند می)مثل آدوایتا ودانتا( ادعا  ها فرقه؛ ولی دیگر کند میعمل 
گیتی با از دهد میروی ن واقعا  ولد و مرگی ت یافت حقیقت  . هدف حیات، در

کاذب توهم و جداشدگی است. این امر از طریق   ی تجربهدست دادن حس 
که اغلب نیروانا،  .شود مییا ادراک نامیده  یرتنو َوجد مستقیم ممکن است 

 اساسی: های پرسشپاسخ ادیان شرقی به 
 ان وجود ندارد؛ جهان ابدی است.بیگ بنگ چه بود؟ نامربوط. زم

گاهی چیست؟ از طریق منطق   نیست. درک قابلماهیت آ
 بله ؟ماند میحیات، بعد از مرگ بدن باقی  ی تجربهآیا 

گیتی: یست محوری از   تعبیر ز
گانههیچ جهان فیزیکی  گاهی وجود ندارد. آنچه  ای جدا خارج از حیات و آ

یافت ن گنگ  در گاه هیچ، واقعی نیست. شود میدر و یک جهان خارجی، 
که حیات یزیکیف تصادفی بعدتر از آن  طور به، زمان وجود نداشته است 

ذهن و ابزاری برای  های ساخته عنوان بهباشد. فضا و زمان تنها  زده جوانه
، گذارد میبر نتیجه اثر  گر مشاهده ها آنکه در  آزمایشانیادراک وجود دارند. 

گاهی و جه راحتی به ان فیزیکی قابل توضیح است. طبیعت و با ارتباط آ
 نیستند. هر دو به هم مرتبط هستند. یرواقعیغ کدام هیچذهن، 
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که برقرار  ر  را دوباره ایم کردههفت اصل موضوعی را   :کنیم میمرو
گاهی ما یابیم درمیواقعیت  عنوان بهآنچه ما  اصل اول: که آ ، فرآیندی است 

گر موجود باشد. یک واقعیت "بیرونیکند میرا درگیر  یف-"، ا باید در  -درتعر
 های واقعیتست، چون فضا و زمان معنا بیفضا وجود داشته باشد. ولی این 

 قطعی نیستند. بلکه بیشتر ابزاری هستند از ذهن انسان و حیوان.
یافت اصل دوم:  ناپذیری جدایی طور بهدرونی و بیرونی،  های در

رو ها آن. اند یدهتن درهم جدا  یکدیگراز را  ها آن توان نمیو  اند سکهیک  یدو
 کرد.

یر اتمی  اصل سوم: به  شدت به -ذرات و اشیاء ی همه قطعا  –رفتار ذرات ز
گاه،  گر مشاهدهمرتبط است. بدون حضور یک  گر مشاهدهحضور  در  ها آنآ

حالتی نامعین از امواج احتمال وجود خواهند  عنوان بهبهترین حالت، تنها 
 داشت.

کن بد اصل چهارم: گاهی، "ماده" در وضعیتی نامعین از احتمال سا ون آ
تی ماند می گاهی پیشی بگیرد، تنها در حالت احتماال که از آ . هر جهانی 

 وجود داشته است.
یست محوری قابل توضیح است. اصل پنجم:  ساختار جهان تنها از طریق ز

که حیات، جهان را  دقت بهجهان برای حیات  تنظیم شده است، بدین معنا 
کرده و هیچ  منطق  سادگی بهدیگری وجود ندارد. "جهان"،  ی گزینهخلق 

کامل خود است.  فضایی زمان 
یافتزمان، خارج از  اصل ششم: حسی حیوانی وجود ندارد. بلکه  های در

که ما با آن تغییرات در جهان را درک   .کنیم میفرآیندی است 
شکل دیگری از  فضا، مثل زمان، یک پدیده یا چیز نیست. فضا اصل هفتم:

ِک  فهم حیوانی ما است و واقعیت مستقل ندارد. ما فضا و زمان را مثل ال
ک به  ی زمینهبنابراین، هیچ ؛ بریم می طرف آنو  طرف ینابا خود به  پشت ال
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که  یدادهاخود متکی قطعی وجود ندارد  حیات، در آن  ی فیزیکی مستقل ازرو
 روی دهند.

یست محوری به  های پاسخ  بنیادین: های پرسشز
رد؟ هیچ جهان " " خارج از ذهن وجود یا مردهچه چیز بیگ بنگ را به وجود آو

 است. معنا بینداشته است. "نیستی" مفهومی 
حیوانی -زمان شکلی از ادراک حسی یا حیات؟ ها صخرهکدام زودتر آمد، 

 است.
 فرآیندی فعال، متکی به حیات. این جهان چیست؟

کالس درس. جهان، یاد ی دربارهعقاید ما  کره ساده در  بودی است از یک 
که به ما اجازه  کنیم.  عنوان بهزمین  ی درباره دهد میابزاری  کل فکر  یک 

کانیون" یا "درهرحال ید، واقعی  که وقتی" تنها محل تاج، "گراند  به آنجا برو
 هستند.

کره،  رسیدن به قطب شمال یا جنوب را برای شما  درواقعداشتن یک 
ک که ما جهت تضمین نخواهد  رد. به همین منوال، جهان مفهومی است 

یم مینظری قابل تجربه در فضا و زمان است، بکار  طور بهبیان هر آنچه  . بر
که شما یکی  پیوندد میتنها وقتی به واقعیت  مثل "سی دی" است. موسیقی

ررا به اجرا  ها آهنگاز   .یددرآو
که  رد، " تواند مییک قضیه  یست محوری سر برآو گرایی" است. از ز نفس 

ید میکه  ای عقیده گاهی یگانه در  چیز همه گو  چیز همهیکی است. اینکه آ
کل، واقعیت کند مینفوذ  ز فردیت تنها در سطحی وابسته به  ، و اینکه برو

یسندگان این متن بر این موضوع  کیددارد؛ ولی بنیادین نیست. نو نداشته و  تأ
یژه به. باشد و شاید هم نه طور اینمعتقدند شاید  جدی  یینما واقعنمود یا  و

گاهی مخصوص به  گانه وجود دارد. هرکدامشان با آ در مورد جانداران جدا
 های بخش ی همه. دیدگاه "مخلوقات بسیار" روی یابند میخودشان نمود 
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که پذیرش هر دیدگاه متضادی،  ر عمومی مسلط است  جهان، چنان بر باو
اراتی از سوی هر رشته علمی به سمت اش حال بااین. رسد میدیوانگی به نظر 

یست محوری نشانه  قابلیت  باوجودیکی است".  چیز همه: اینکه "روند میز
برد جهانی  یادی در همه  شمار بی های ثابتکار و قوانین فیزیکی، افراد ز

یخ بر وجود یک " ها فرهنگ کید" ای مکاشفه ی تجربهو در طول تار  کنند می تأ
از  توانیم مییکی است. ما تنها  چیز همهکه  گذارد ینمتردیدی" باقی  یچهکه "

یافتیک چیز مطمئن باشیم: خود  دیگر. از  چیز هیچحسی ما، و نه  های در
بسیار  ی بافاصلهکوانتوم، اینکه ذراتی  ی نظریهدر  EPRسوی دیگر، ارتباطات 

یاد از هم صمیمانه به هم مرتبط هستند، در صورتی  معنادار خواهد  کامال  ز
گاهی تجربیاتی  بود که ما  گرایی" حقیقت داشته باشد. بدین معنی  که "نفس 

که از  یم  و  ها ثابت. از یگانگی دهند میی عرفانی خبر ها پدیدهذهنی دار
یک، از ذرات  یبایی، و آن تنیده درهمقوانین فیز خوشایند واقعی )از  شناسی ز

که انیشتین خیلی به آن بها  که اشاداد مینوعی  کوچکی به (. تجربیاتی  رات 
گرایی تدبیری ضمنی است در طورقطع به. کنند میاین یگانگی بالقوه  ، نفس 

وحدت بزرگ.  ی نظریهفیزیکدانان برای یافتن  ناپذیر خستگیپس جستجوی 
گرایی، درهرصورت گر باشد،  یدشا نفس  حقیقت داشته باشد؛ شاید هم نه. ا

یست محوری را ثابت  گر هم نباشد مهم نیسکند میز  ت.. ا
یست محوری از  های بینی جهانبا نگاهی به  که ز مختلف، روشن است 

کاتی با علم سنتی دارد  های مدل یست محوری اشترا پیشین متمایز است. ز
گاهی ها تالش؛ با کند میکه مغز را مطالعه  علمی،  صورت بهیی جهت فهم آ

گسترش درک ما از شناس عصبدر  ها کوششو با بسیاری از  که در  ی تجربی 
کمک  یی دیگر، کنند میگیتی   های انگاشتهبا بعضی  هایی مشابهت. از سو

 مذاهب شرقی هم دارد.
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یست محوری به ما  که ز کمکی   گیری تصمیم، رساند میشاید ارزشمندترین 
کنیم.  که نباید وقتمان را برایشان تلف  که  هایی حوزهدر مورد چیزهایی است 

که تالش در  یست محوری معتقد است   صورت بهبرای فهم جهان  ها آنز
کل، شاید بیهوده باشد. " گاهی را چیز همه ی نظریهیک  که حیات یا آ  "

رد مین حساب به یهخواهد رسید، و این شامل  بست بنبه  نهایتا  ، آو  ی نظر
که شدیدا  زمانهای مدل. شود می هم  یسمانر محور هستند. مثل -ی 

یداد ز عنوان بهکارهای پیشین در درک بیگ بنگ  که رو عامه  موردقبولایش، 
نخواهند  کننده تمامو  بخش یترضا کامال   گاه هیچی های مدلبود. چنین 

یست محوری برعکسبود.  نیست. علم موقوف به  یضد علم وجه هیچ به، ز
که مزایای اهای فن جهشفرآیندها و  رانه است  گفتهو  های حوزهدر  ای نا

کوشش خود دارد. ولی  نهایی یا  های پاسخ ی ارائهکه برای  ها آنمحدود 
که  هم آن– کنند میعمیق تالش  برای  -آن هستند ی تشنهبرای جماعتی 
یست محوری متوسل شوند. نهایتا  موفقیت باید   به یکی از اشکال ز
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هفدهمفصل   
 شوند میعلمی، واقعی  های افسانه

گیتی همیشه به معنای جن ی ارائه گیدن با ذهنیت روشی جدید در درک 
یزیون و حاال اینترنت، ما همگی ها کتابفرهنگی موجود است. به مدد  ، تلو

گسترش  یروس آن را  گذاشته و مثل و . دهیم میروش تفکر خود را به اشتراک 
کلی ما در مورد واقعیت، نخست از چند قرن پیش به شکلی   تر ناپختهمدل 

که به شکل قرن بی ی میانهشده ، ولی تنها در  گذاری یانبن زستم بود   یامرو
که  ب کمیشه، هم  جهانرسید. پیش از آن پذیرفته شده بود  به شکل  یشو

گیتی جاودان است. مدل  اش کنونی که  وجود داشته است. به این معنا 
یادی داشت. های جاذبهحالت پایدار،  ین  ازاینکه پسولی  فلسفی ز "ادو

کرد، متزل 1331هابل" انبساط جهان را در  با  1395زل شد. سپس در اعالم 
کروو ای زمینهکشف تشعشع  کتشافات  دفاع یرقابلغ یوما شد. هر دو این ا

 جدا  به زایش بیگ بنگ اشاره داشتند.
که جهان متولد شده است، و بنابراین  یک انفجار بزرگ به این معناست 

زی هم باید بمیرد. حتی شاید این تنها یکی از  انفجاری مکرر  های چرخهرو
 ینبنابرا؛ وجود دارند باهمی دیگر، یکجا های جهاناست، یا حتی با  یانپا بی

 نیست. ابطال قابل یجاودانگ
جایگزین جهان الهی  تر گسترده مراتب بهدرست پیش از مدل اخیر، تغییری 

که  که عملکردش تنها در دست خداوند یا خدایان بود. جهانی  شد. جهانی 
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از روی  شان روحیکه قدرت تحرک  دارای مخلوقاتی از مواد احمقانه است
 کوه. ی دامنهغلتان از  های یزهر سنگتصادف است. مثل 

که  شده یرفتهپذ، همیشه دیدگاهی جمعی و ها این ی با همه در این مورد 
کجا پیدا شدند، ارتباط میان زنده و  کلی یرزندهغاجزاء جهان از  ، و ساختار 

ایل قرن نوزدهم، دانشمندان و داشته است. برای مثال، حتی از او وجود آن ،
گمان  که حیات تنها بر سطح اجرام آسمانی، حتی ماه وجود کرد میعوام  ند 

یلیام  داشته است. تا اواسط قرن نوزدهم، بسیاری از دانشمندان، مثل "و
" مخلوقات شبه انسانی، احتماال  که حیات و " کرد میهرشل" مشهور، فکر 

گرمای خورشید اند گزیدهحتی بر سطح خورشید هم سکنی  . در برابر 
ابرهای درخشان زندگی  های الیه در دوم ، ی درجهو یا در  اند شده محافظت

یسندگان علمیکنند می گرفته و با -. نو تخیلی، این وسواس قرن نوزدهمی را 
مهاجمانی از  های داستانجریانی ثابت از  ها آن. اند آمیختهحیات فرازمینی 

که  ردند  که  های رسانه ی همهراهشان را به  تا  نهایمریخ پدید آو سرگرمی جدید 
کردند. از  و  ها فیلمو  ها سریالو مجالت تا  ها کتابدر دسترس بودند، باز 

یزیون.  رادیو و سپس تلو
کارهایی با  در شکل دادن یک ذهنیت فرهنگی،  پسند عامه ها داستانچنین 

کهبسیار قدرتمند بودند. تا  رند" و دیگ زمانی   ییها انسان ی دربارهران "جولز ِو
که به ماه  گسترش بود. در  ای ایده. این روند مینوشتند   ی دههعالی برای 

، سفرهای فضایی سرنشین دار چنان موضوع علمی تخیلی رایجی شد 1391
که  یر شدن دالرهای رفت میفروش  راحتی بهبود  ند. از همین رو، با سراز

رهاین سفرها در  به سمت واقعیت بخشیدن به دهندگان یاتمال  ی دو
بنابراین، علم و ؛ حکومت "کندی" ، "جانسون" و "نیکسون" موافقت شد

که بیشتر از دین یا فلسفه، اجتماع را به  علم شبه نخستین ابزاری بودند 
ند. با شروع قرن بیست و کرد میدر مورد ساختار جهان هدایت  بافی یالخ
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که  کسی ابراز اطمینان نکرد  کمتر  از انفجاری عظیم در  زچی همهیکم 
ر شروع شده است. اینکه جهان  یها زمان رتا  خیلی دو  ی دانه ی اندازه به ضرو

. حتی اینکه هر شخص، حیاتی اند یتصادفماسه احمق است و قوانین آن 
که با واقعیتی خارجی مواجه  استوارتر بود.  ای نظریه، شود میمنزوی است 

 ترین یاصل ها اینوجود ندارد.  هیچ ارتباط ملموسی میان موجودات اینکه
 اخیر از واقعیت هستند. های مدل

علمی تخیلی خود را به این  های داستان، 1391 ی دههی ها فیلماوایل، در 
که هنوز یکی از  -بیگانگان ند.کرد میموجود محدود  های یتذهن

تمایل داشتند از سطح سیارات اعالم وجود  -مشهورترین موضوعات هستند
که بیشتر بیگانگان شبیه  کرد میآغاز، اساس داستان مجبورشان کنند. در 

که  مثال  انسان باشند،  زبان داشته  ها آندر "استارتِرک". ترجیحا  بهتر بود 
یش ما(؛ چون سکوت  یو حتباشند و بدین منظور زبان ما خوب بود ) گو

گر موجودات تنها به شکل ازحد بیش ، دشمن جذابیت سینمایی بود. ا
 .شد میخیلی خالصه  ها آنند، نمود شد میی نور نمایش داده ها حباب

در چندین داستان بیگانه مشهور، جهت سرگرمی ماجراهایی ترسیم شدند. 
که عاشق یک غیر انسان  برق پرزرق. مثل ماجرای شود میمثل انسانی   و

یزیونی "مارک و میندی" با قهرمان  "جنگ ستارگان" یا نمایش قدیمی تلو
که  یداشتن دوست کسی است  که تنها   ی حمله ی دربارهتنها و بدشکلی 

 یا قادر است جهان را از شر آن نجات دهد. داند میبیگانگان 
شیطانی دارند، خیلی بیشتر  های یزهانگ، بیگانگان علمی تخیلی یطورکل به

داشته باشند. مثل نجات نوع بشر از تمایالت  یمخ خوشاز آنکه اغراض 
مزمن بیخود. در این دو  های یمرژمکرر یا  یها جنگخودش مثل  گر یبتخر

 ترین کوچکو جدید شروع شد و بدون  فرسا طاقت ای یسهدسدهه اخیر، 
خودمان.  ی ساخته های ماشیندر جنگ با  ها انسان: شود میتغییری تکرار 
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که روشن ن یزن چمنبا یک ماشین  یهرکس ، درگیر شده شود میسرخود 
کرد. به یک موضو توان میاست، را  این شخص  احتماال  ع ضد ماشین مرتبط 
از نفرت نسبت به برخی اختراعات را در خود داشته است.  یدرجات از پیش ،

که حاال در سری "ترمیناتور" و در "آی، روبات" و در ها آدممثل  ی احساساتی 
کار  ی درجه"ماتریکس" به  ی گانه سه ابتذال رسیده است و هیچ پایانی هم در 

"روبات" داشته باشد، "بد" است. این  یهرکسیک پیامد،  نوانع بهنیست. 
گاه و محکم در افکار نشانده شده است. این برای  موضوع مثل پیامی ناخودآ

، چالشی واقعی است؛ چون باید رسان کمک های ماشین ی آیندهطراحان 
 جلوه دهند. ضرر بیو  بردار فرمان هایی احمقرا  ها روباتاین 

با انگشتان یک  توان میتخیلی را -علمی ی مانده یباق ی هتوطئبیشتر خطوط 
که زمین را  گمشده در فضا"، داستان آفتی  دست شمرد. ماجرای"فضانوردان 
از میان خواهد برد، و موضوع دولت شیطانی آمریکا. اینکه هر آنچه روی 

ژهبرخی  یلبه دل دهد می که توسط یک جاسوس  های پرو سری انحرافی است 
کی دفع  ناپذیر توصیفیمانکار جنگی، در ماجراهای نفوذی یا پ خطرنا
 خواهد شد.
ست: مواجهه ها این، ایم ندیده 1355علمی از سال  های افسانهآنچه ما در 

شایع را به چالش  بینی جهانکه  ای نهادینهمطلوب با خود واقعیت، و هر چیز 
ه یا یک بکشاند. بیگانگان موجوداتی بودند از یک سیاره؛ آنان خود سیار

یر شود،  پیوسته هم بهمیدان انرژی نبودند. جهان بیش از اینکه درونی و  تصو
یشه واقعی بود. هم  زمانبیرونی و وسیع بود. حیات همیشه محدود بود. 

یدادها تنها از طریق حوادث مکانیکی آشکار  ند؛ مکانیک، بهتر از شد میرو
یدادها را فاش  هرگونه کیهانی، رو در مورد نقش  و؛ کند میهوشمندی 

که بر  گر مشاهده کوانتوم  فراموش  اصال  ؛ گذارد میاثر  جان یب یاءاش یبازدر 
 کنید.
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یس" در سال  1391 وحوش حولماجرا  که در آن  1391عوض شد. با " سوالر
 یشیپر روانسیاره زنده بود. سپس پیامدهای فوق تصور انقالب  خود فیلم ،

یسندگان علمی  ی اجههموآمد.  به وجود 91و  91ی ها دههدر  عظیم عوام با نو
یین" -تخیلی "آوانت گو رسوال.ک.لی.  ید" مثل "آرتور سی.کالرک" و "او گر

که تصادفا  به فلسفه شرقی   بودند. مند عالقهپیش آمد 
رهاسازی ذهنیت سنتی برای توجه به ماهیت جهان، شاید با خیزش 

ک ی دوباره ه همیشه مطلوب موضوع قدیمی" سفر در زمان "شروع شد. چیزی 
، این موضوع تنها به معنی سیر 1391 ی دههعلمی تخیلی بود. تا  های داستان

رهدر  متفاوت حیات آمریکا یا بریتانیا بود)و هنوز هم مشهور است(.  های دو
مثل آنچه در سری "بازگشت به آینده" یا در داستان "ماشین زماِن" اصلی و 

 .شود میولز" دیده -"اچ.جیی شده یبازساز
بلکه تنها به داستانی  شوند میاغلب، ماجراهای مرتبط با فضا، درگیر سفر ن

با موضوعی اجتماعی ترکیب شده است.  عموما  که  پردازند میدر قلمرو آینده 
 در "فرار لوگان" دیدیم. کهچنان آن

یست محور -ولی که ها فیلم -برگردیدم به موضوعات ز صحت  ی دربارهیی 
کردند. در فیلم  1391 ی دههدر  پرسند میبنیادین زمان  بر  شده ساختهظهور 

گان"، به اشتیاقی نسبی  ی نوشتهرمان "تماس" ،  اساس . رسیم می"کارل سا
که آزمایشی را ترتیب  گذر زمان را  اند دادهدانشمندانی  در هر چشم بر هم زدن، 

زهایی زمان هم مسافر، با بازی "جودی فاستر"، که درحالی. کنند میتجربه   رو
عنصری مبهم،  عنوان به. زمان کند میپر از ماجرا در جهانی دیگر را تجربه 

که در آن یک کند مییی چون"پگی سو، ازدواج ها فیلمموضوع اصلی  " بود، 
کودکی را زندگی  ران  . چنین موضوعاتی اجازه دادند کند میآدم بالغ دوباره دو

 طور به، سوءظند و مور اعتماد قابلغیرکاالیی  عنوان بهکه مفهوم زمان 
 به درون ذهن جمعی بخزد. ای فزاینده
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گاهی  گاهی فرهنگ علمی تخیلی، موجب عقیده به واقعیت مبتنی بر آ
، شود می. در "میمنتو" درگیری قدیمی با سطوح مختلف زمانی دیده شود می

کن لوال". همچنین توضیحاتی در  کوانتومی چند  ی یهمورد نظرمثل "فرار 
که  ید میجهانی دارد  گر ما تنها از دهند میاحتماالت روی  ی همه گو ، حتی ا

نتایج متوالی فیلم بدون توضیح در مورد مبنای  اگرچهباشیم.  باخبر شان یکی
 بود. شده ارائه، شان یزیکیف

یست محوری به درون  یی برای جهش ز بنابراین، در ذهن جمعی، سکو
ست و جهان هیچ تنها در ذهن ا چیز همه اینکهواقعیت ایجاد شده است. 

 جای دیگری وجود ندارد.
یست محور  اینکه برخالفپس  ، ای مدرسهدر علم  حال تابهدیدگاه ز

یجی برخی از  یتافتگ درهممذهب، یا در ذهنیت رایج، غایب بوده است؛  تدر
یست محوری دیگر  های افسانهاین موضوعات با  که ز علمی موجب شد 

که آشن های تجربهبیگانه و خارج از  کامال   گفته شده است  ای ما نباشد. 
یروسمشهور، تکثیر شونده هستند، مثل  های لطیفه خارج از  ها آن. ها و

گسترش  کنترل بشری در میان اجتماع  . بیشتر مثل این است یابند میهرگونه 
هم اغلب  شکن خطحیات مختص به خودشان را دارند. نظریات  ها آنکه 

گیرا و مسری هستند. جذاب  تنها نه ها آنهستند.  طور همین هستند، بلکه 
که حتی بخواهد از  کسی   ی لولهگالیله بسیار خشمگین بود. از نیافتن 

که زمین مرکز ثابت  کند، تا خودش ببیند  پش نگاه   ها حرکت ی همهتلسکو
گیر"  نیست؛ شاید مشکل تا حدی به این دلیل یه هنوز به سطح "وا که نظر بود 

که بتواند خودش تکثی  ر یابد.نرسیده بود 
 های ایده علمی و های افسانهعظیم  ییگرا عامهاینکه، به مدد  تر روشن

یست محوری  ران ز یست محوری هستند، شاید دو که موافق ز بسیاری 
یسندگان مستقل علمی  فرابرسدبرای ما  یزود به که نو زی است  و آن رو
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یب بکنند. واقعیات تاز طلبانه فرصت ی یدهاتخیلی اشاراتی به این  ه و غر
. چه درهم تنیدگی باشد، اند یدهنسنج واقعا  هنوز هم  ها آنکه  یا شده اثبات

گذشته در اثر تصمیمات  یست  شده گرفتهیا تغییر  در زمان حال، و چه خود ز
کامل  که چیزی حقیقتا  تازه برای  شود میمحوری باشد. چرخه وقتی 

ردآ میعلمی فراهم شود. موفقیت، موفقیت  های افسانههواخواهان  . شاید و
کند، درست مثل سفر در  های ایده گاهی عمومی نفوذ   زمانجدید به درون آ

صورت قبل از اینکه بفهمیم، خود را  یندر اشده است.  گونه این یتازگ به که
کشش ما به  یلبه دل ها این ی همهاز افکار تازه خواهیم یافت.  ییقلم رودر 

کردن علم و نیز جهان، روی  پذیر  ر  .دهد میباو
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  هجدهم لــــفص
گاهی  راز آ

گاه شدن  یافت  ازآنچه"برای آ ... باید از وجود کنیم میدر
گاه باشیم"  خودمان آ

 قبل از میالد( 384-322"آرسیتوتل" ) 
 

گاهی  کرده است. تر عمیقآ یکی از  که همچنانین مشکل را در علم مطرح 
کلیدی در ز  ی تجربهاز  تر یفطر چیز هیچیست محوری است. مفاهیم 
گاهانه نیست، ولی  ید  سختی بههم  چیز هیچآ توضیح دادن آن نیست. "دیو

گاهی در دانشگاه ملی استرالیا  ید میچالمرز"، محقق آ انواع  ی همه: "گو
ولی  .اند شده یعلماخیر، تسلیم تحقیقات  یها سالی ذهنی در ها پدیده

گاهی سرسختانه ایستا کرده است. آ که آن را  اند کردهسعی  ها خیلیدگی 
. برخی به افتند یفرومتوضیحات در نزدیکی هدف  ظاهرا  توضیح دهند، ولی 

که این مسئله رام نشدنی است، و هیچ توضیح خوبی  اند رسیدهاین نتیجه 
 ارائه داد." توان نمیرا 

گاهی  ها کتاب یادی در مورد آ . شوند میپیوسته ظاهر  صورت بهو مقاالت ز
ین  کتاب معروف سال  یا متهورانهبرخی عناو به نام  1331دارندف مثل 

که محقق " موسسه تافت" ، "دانیل ِدِنت" ارائه داد. او در  گاهی"  "توصیف آ
کتاب با استفاده   3چندگانه" یدارشناسیپدخودش روش " ازآنچهاین 

                                                             
1. Heterophenomenological 
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گزارشات نامد می که جهت مدارک عنوان به.نه پردازد می ینگر درون، به  ی 
کار روند، بلکه  گاهی به  که باید توضیح داده ها داده عنوان بهتوصیف آ یی 

ل  که "ذهن یک جادوی جوشان از پردازش موازی  کند میشوند. او استدال
کار  قطعا  که مغز  رسد میفاقد نظارت است". به نظر   کند میبا نوعی پردازش 

کارهای سرراستی مثل بینایی گذرگاه را  نزما همکه  -_حتی برای  چندین 
کتاب، به  ی طلبانه جاهعنوان  برخالف، بدبختانه وجود بااین. گیرند میبکار 
سودمندی نرسیده است. نزدیک به  ی یجهنتکه "ِدِنت" به هیچ  آید مینظر 

کتاب   ی تجربهکه  کند می، تصدیق نهایتا  ، "ِدِنت" ناپذیر یانپاانتهای این 
گاهانه، رازی  کار را است. ت یارع تمامآ که دیگر محققان، این  عجبی ندارد 

گاهی"  گرفتن آ  .اند یدهنام"نادیده 
که تمامی اسرار مرکزی   ی تجربه"ِدنت" ملحق شد به خیل عظیم محققانی 

گ و دِم  ترین یسطحبه  کنند می؛ و تنها اشاره اند رفتهذهنی را نادیده 
گاهی. این محققان به  های جنبه ینتر دست د علوم استاندار های روشآ

گاهی با های جنبهشناختی بدبین هستند. چنین  و  ها یسممکانی از آ
 هستند. پذیر یحتوضمعماری مغز قابل تبیین یا بالقوه 

گاهی را  ی ساده اصطالح به"چالمرز" یکی از منتقدین دِنت، خودش مسأله  آ
یر را نشان  هایی آن: "کند میچنین توصیف  ، دهند میکه پدیدارهای ز

کنش دادن به محرک محیطی. بندی طبقهایز دادن، توانایی تم  کردن و وا
کردن اطالعات با یک سیستم شناختی -  یکپارچه 
گزارش حاالت ذهنی -  قابلیت 
 توانایی یک سیستم در دستیابی به حاالت درونی شخص -
 قابلیت تمرکز -
 رفتار یعمومکنترل  -
 تفاوت میان بیداری و خواب" -
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کرده و با در مطبوعات عامیانه، شاید برخی بردا شتی سطحی از موارد باال 
کنند.  ها آناستفاده از  آنچه در  ی همهشاید  که درحالیکلیت مطلب را بیان 

باشد. این  حل قابلی شناس عصبآمده است، سرانجام از طریق  اینجا
یست محوری و بسیاری از  که ز و محققان علم و  ها یلسوففچیزی نیست 

گاهی بیان   .کنند میاعصاب از آ
کید روشنی بهلمرز" با تشخیص این موضوع "چا دشوار  واقعا  بخش »کرد:  تأ

گاهی، مسأله ی "تجربه" است. وقتی فکر  یافت  کنیم میآ ؛ کنیم مییا در
"ذهنی" هم وجود  ی جنبهگردشی از پردازش اطالعات وجود دارد، ولی یک 

، احساسات بینیم میوقتی  مثال  ذهنی، تجربه است.  ی جنبهدارد. این 
... . ولی احساسات بدنی هم وجود دارند: از درد تا کنیم مینایی را تجربه بی

که  یر ذهنی  کردن شوند میدرونی درک  صورت بهارگاسم؛ تصاو ؛ حس 
گاهانه.  کردن جریانی از فکر آ از این  توان نمیکیفیت هیجانات، و تجربه 

کنترل تجربه هستند. ولی ای که برخی جانداران تحت  ن موضوع چشم پوشید 
که این  است... .  کننده گیج؛ کنند میچگونه تجربه  ها یستمسپرسش 

که تجربه از بنیانی فیزیکی ناشی  طور به . شود میگسترده پذیرفته شده است 
یم.  منشأولی ما هیچ توضیح خوبی از چرایی و چگونگی این  چرا  اصال  ندار

واقعی  ازنظرباید فرآیند فیزیکی موجب زندگی درونی شود؟ این موضوع 
که بوده و هنوز هم هست.  «نابخردانه است 

گاهی را آسان یا سخت  که کند میآنچه مسأله آ خودشان  ها یقبل، این است 
کارکرد، یا  کرده بودند.  های جنبهرا تنها متوجه  دانشمندان تنها  رو ینازاعملی 

کنترل  کدام عملکرد را  کدام بخش مغز،  که  کشف این دارند  . کند مینیاز به 
که یدرست بهپیش بروند و  توانند می ها آن یند  از عملکرد  یا حوزه بگو

که یافتن دیگر بیان به. اند کردهشناختی را حل   ها یسممکان، بحث این است 
گاهی یا  تر یدکنندهناامو  تر عمیق ی جنبهساده است. برعکس،  نسبتا   آ
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کرد: "صراحتا  به ای کهچنان آنتجربه، سخت است.  ن دلیل "چالمرز" اشاره 
 ی همهنمایش عملکرد نیست. حتی وقتی عملکرد  ی دربارهکه مسأله 

 اینکه". ماند می یشبرجامسأله  بازهممرتبط توصیف شدند،  های یتفعال
گزارش  شده یکپارچهچگونه اطالعات عصبی متمایز شده،  ؛ هنوز شوند میو 

که این، تجربه شد. دهند میهم توضیح ن  که چگونه است 
 های ماشین: ایم کردهرا شروع  اینجاراه طوالنی، رسیدن به  ازاین یشپما 

یز  های سیستمساختمانی با تکنولوژی پیشرفته، و  کامپیوتری با ر حافظه 
اجرای وظایفی را به  ی اجازهکه  هادی یمهنمدارهای الکتریکی، و تجهیزات 

زی حتی خواهند میکه انعطاف و دقت باالیی  دهد میما  . شاید رو
که بتوانند بخورند، باز تولید شوند و نمو یابند. ولی تا های ماشین یم  ی بساز

که منطق ارتباطات فضایی که وقتی زمانی را به وجود -مدار مغزی دقیقی 
رد می کنیم. مثل "دینا" در  توانیم نمیرا نشناسیم،  آو گاه خلق  ماشینی آ

ید"، آن پسرک در   .A.I"استارترک" یا "دیو
 -بینیم میو اینکه چگونه جهان را –حیوانی  عالقه من به اهمیت ادراک
که در اوایل  بروم تا با  دانشگاه هارواردبه  1381 ی دههباعث شد 

گذشت. بخشی کارکنم شناس روان"بی.فرد.اسکینر"  . نیمسال خیلی آسان 
 تقریبا  با "اسکینر" و بخشی در تحقیقات آزمایشگاهی. "اسکینر"  نظر تبادلدر 

که هیچ تح کبوترها  که وقتیقیق آزمایشگاهی نکرده بود. ولی دو دهه بود  او به 
که  کنند،  پنگ ینگپبرقصند یا حتی  باهمآموخت  آزمایشات ما  نهایتا  بازی 

زنامه"ساینس" چاپ شدند.  ی مجلهما در  ی مقالهموفق شد و چندین   ها رو
کردند. با تیترهایی مثل "کبوتر صحبت  ها آنو مجالت از  استفاده جالبی 

زی برای مغز پرندگان" )ندک می (. "پرندگان با اسکینر science news: یک پیرو
کبوترها سخن smithsonian" )زنند می حرف ( و "دانشمندان رفتارشناس با 

 .(Sarasota Herald-Tribune)گفتند"
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آزمایشات مفرحی بودند. این بهترین  ها اینگفت:  Today"فرد" در نمایش 
که در   پزشکی داشتم. ی انشکدهدنیمسال تحصیلی بود 

ر  خوبی بهبود. این آزمایشات  یا فرخندهشروع بسیار  مرتبط بودند با باو
که "خود" چیست: "یک  از رفتارهای درخور، نسبت به  ای مجموعهاسکینر 

ر ها سال". هرچند در ها یشدگاز شرطی  ای دسته گذشت، به این باو که  یی 
که  ی قابل پاسخ دادن نیستند. با علم رفتارشناس ها پرسش ی همهرسیدم 

کردن این سؤاالت  مثال   گاهی چیست؟ و چرا وجود دارد؟ بدون جواب رها  آ
کجا است. پر از  مثل ساخت سکوی پرش برای موشکی به مقصد هیچ 
شلوغی و اجرای واقعی، ولی فاقد علت وجودی. در پرسیدن این سؤاالت، 

آن پیرمرد سربلند  ادبودینوعی توهین به مقدسات وجود دارد؛ نوعی خیانت به 
 اگرچهپیش مرا به اطمینان رساند. موضوع هنوز در تعلیق است.  ها سالکه 

کرم  ناپذیر توصیف در  تاب شبولی ملموس است. مثل آن سنجاقک، یا آن 
که نور سبز  گذرگاه  ان بیهوده بوده شناس عصب های تالش؛ شاید تاباند میآن 

گاهی را با استفاده ا خواهند میکه  یی مثل بازنمودهای واضح ها پدیدهز آ
 عصبی، توضیح دهند.

زی مسأله ی زودهنگامالبته، آن آزمایشات  که شاید رو لت بر این دارند  ، دال
گاهی  ارتباطات سیناپسی در مغز را  ی همهما  که وقتیشود.  حل قابلآ

کمین است. چالمرز نوشت: "ابزار  بشناسیم. تا آن زمان بدبینی، همیشه در 
گاهانه را  ی تجربه تواند میی، ناسشن عصب رد،  حساب به کامال  آ  اگرچهآو

یادی ارائه  گاهی را باید با نوع جدیدی از دهند میپیشنهادات ز . ]شاید[ آ
کادمی ملی در سال  گزارشی از آ کرد". در  ، هیئت 1383نظریه توصیف 

کرد  هایی پرسشتوجیه تحقیقات علوم شناختی و هوش مصنوعی،  را مطرح 
راز یگانه بزرگ و بنیادین علم، رازی  ی دهنده نشانخودش بود. " نظرمدکه 

 حیات، یا ماهیت ذرات بنیادین... ." منشأبرابر با فهم تکامل عالم، 
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یاتی را بسط شناس عصبمعما روشن است.  که شاید در  اند دادهان، نظر
کنند: چگونه  کمک  گانه یها تکهتوضیح این موضوع  اطالعات در  ی جدا

که موفق شدند این مسأله را ؛ شوند میپارچه مغز یک بنابراین واضح است 
که چگونه  کنند  یژگیروشن  یافتی از یک شیء واحد ها و مثل –ی مختلف در

گل کلیت منسجم در هم  -شکل، رنگ و بوی یک  ، مثال  . آمیزد میبا یک 
که این فرآیند چنان  برخی دانشمندان ، مثل "استوارت همروف"، معتقدند 

کوانتومی است دهد میبنیادین روی و  عمیق . دیگر 3که درگیر مکانیسمی 
که این فرآیند از طریق همساز  ر دارند  دانشمندان، مثل "کریک" و "کوچ"، باو

گر ما عزم موفقیت در فهم مکانیسم دهد میدر مغز رخ  ها سلولشدن  . حتی ا
گاهی را داشته باشیم؛ اینکه در مورد چیزی به این اساسی،   های ریناسازگاآ

گارا" بستیم؛  ی شایستهعمده وجود دارد،  که با "نیا ری عهدی است  یادآو
یم. وظایفی در پیش رو اینکه  دار

کارهای  گذشته هم  شده انجامهمانند نظریات،   های یشرفتپدر ربع قرن 
 اینکه. خبر بد اند دادهنشان  یشناس روانی و شناس عصب ی درزمینهمهمی 

 اینکهدر مورد  ها اینساختار و عملکرد هستند.  ی هدربارتنها نظریاتی  ها این
گاهانه، این عملکردها را اجرایی  ی تجربهک ی گونهچ ؛ چیزی به ما کند میآ

یند مین گاهی  که درحالی. گو ، در این جاست همین دقیقا  مشکل درک آ
ذهنی از یک فرآیند  ی تجربهک ی گونهچ اصال   اینکهدر فهمیدن  شکاف.

نوبل، "استفان واینبرگ"  ی جایزه ی برنده. حتی یردگ میفیزیکی نشأت 
گاهی وجود دارد.  ای مسئلهکه  کند میتصدیق  گرچه اینکهبا آ گاهی  ا آ

 که موجودیت آن را بتوان از  رسد میحاوی ارتباطات عصبی باشد، به نظر ن
 

                                                             
یکدان، در نظر 3. یاضی فیز گاهی را در -به نام "ُارک ای یهاستوارت همروف، متخصص بیهوشی و راجر پنروز ر ار"، منشأ آ

بولین در اسکلت سلول یها مولکول کوانتومی" توسط دانند یعصبی م یها تو . این نظریه در سلسله مقاالت "رودررو با ذهن 
 www.Bigbangpage.com مترجم به فارسی منتشر شد.
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گفته بود، این موضوع  کهچنان آنکرد.  گیری نتیجهقوانین فیزیکی  "امرسون" 
 :کند میربیات را انکار تج ی همه

گهان در » حیاتی تفکر، بلکه در مکانی  ی حوزه، نه در یابیم می خود را اینجانا
یم. ما پیش روی راز و رمز جهان  گام بردار مقدس. باید محتاطانه و مؤدبانه 

که"بودن" به "نمود" ایم ایستاده  ، و "یگانگی" به "چندگانگی".رسد می؛ جایی 
که آنچه "واینبرگ" و دیگ ، از آن اند اندیشیدهاین موضوع  ی دربارهرانی 

که  های دانسته ی همه باوجوداین است:  کنند میشکایت  شیمی و فیزیک 
یم،  دانستن ساختار عصبی مغز و معماری پیچیده آن، و  باوجودما دار

کم ن چیز هیچثابت آن،  ی قطره قطرهجریان  باوجود . تحّیر از کند میاز تحّیر ما 
مان این است! جهان از های دانستهو ن ها دانسته ی همهجه نتی اینکه

گون و سرشار از حس گونا از "بودن" ،  و هیجانات. احساس ذهنی منظرهای 
که ما همگی چنان  بودن زندهاز" کمتر  کشیم میبه دوش  امان یب".آنچه  که 

وجود  -ای رشتهدر هر  -. هیچ اصل علمیکند میبه آن فکر  ای لحظهکسی 
که که ما چگونه روی "زمین"، این احساس را  ندارد  کند یا توضیح دهد  اشاره 
رده به دست  .ایم آو

یهکه یک " کنند میبسیاری از فیزیکدانان ادعا  چیز" درست  ی همه ی نظر
که هیچ  اند رفتهاز پیش پذی ها آن، حال بااین. زند میپرسه  کنار گوشههمین 

یه چگون که این نظر گاهی را توضیح نظری در این مورد ندارند  ه موجودیت آ
بریتانیا"،  المعارف یرةداخواهد داد. آنچه "پاول هافمن"، ناشر پیشین "

 ی رشته؛ شوند میآشکار  یجتدر بهاین اسرار  ینکهباااسرار" نامید.  ترین بزرگ"
که  کار را به انجام برساند،  تواند میبایسته و شایسته  طور بهعلمی  این 

یست یک شناس ز که ی است. فیز کرده است و حکم داده  در این زمینه تالش 
هیچ پاسخی را فراهم  تواند میاین موضوع فراتر از حدش است. فیزیک ن

زی  گاهی پیوسته طور همانکند. مشکل علم امرو کشف که محققان آ  دارند 
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کردن از کنند می ری  کند. های شانهو یافتن ن ها دام؛ دو که آن را دنبال  ی است 
کدام  اینکهو  اند شدهتنها به معماری عصبی ختم  اینجاه تا ب ها راه ی همه

کدام چیزها است. های قسمت کدام  اینکهبرای مثال، دانستن  مغز، مسئول 
کنترل  یایی را  کمکی کند میبخش مغز، بو یایی  کردن"تجربه" بو ، در فاش 

خاص خود را  ی رایحه"چرا" یک آتش چوب،  اینکه. در فهمیدن کند مین
کند می زرای علم . بپرا  ی مخمصه، درک این موضوع چنان یامرو
کسی زحمت برداشتن اولین قدم را به خود  است. ای یدکنندهناام کمتر 
که یونانیان باستان نسبت به ماهیت  ماند می. مثل احساسی دهد می

زخورشید داشتند.  یی آتشین آسمان را هررو گو  شد می. چگونه پیماید یم، 
کرد؟ چه "شروع" به تعیین ترکیب و ما برداشت  شد میرا  ییها گامهیت آن 

 اختراع و اصول"طیف نگار"، دو هزار سال در آینده آرمیده است؟ که وقتی
یم بشر  کرد" پس بگذار  ی همهطبیعت و  ی همه ی مکاشفهامرسون اظهار 

کن هستند. اینکه  ها ینبرتررا بیاموزد، اینکه  اش یدرونافکار  درون خودش سا
 خودش هستند". در ذهن منابع طبیعت ی همه

علم خود معترف هستند و اسکینر هم  های محدودیتتنها فیزیکدانان به 
کرد. اسکینر مثل  کار را  ین، برای فهم فرآیند  گذار یانبنهمین  رفتارشناسی نو
سیاه"  ی جعبهو مالحظه، ذهن را " یاطبااحتدرون فردی، تالش نکرد. او 

کرد.  ماهیت جهان و  ی دربارهات ما ، در یکی از مکالمبار یکقلمداد 
گفت: " فکر  گونه اینی توان میچطور  دانم نمیچگونگی فضا و زمان، اسکینر 

کنم به اندیشیدن  دانم نمیکنی. من حتی  ماهیت فضا  ی دربارهچطور شروع 
 هرچنداست.  اش یشناخت معرفتهوش  ی دهنده نشانو زمان". فروتنی او، 

 رماندگی ناشی از بحث نیز پی بردم.که از مالیمتش در نگاه اول به د
که این تنها  که پاسخ مسأله ی  ها پروتئینو  ها اتمواضح است  نیستند 

گاهی را در خود دارند. وقتی ضرب رودی به مغز را در نظر  ناآ عصبی و
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؛ نه شوند میخودکار در هم تافته ن صورت به ها آنکه  فهمیم می، گیریم می
کامپ . نه از دارند ینظمیوتر. افکار و ادراکات ما بیشتر از اطالعات درون یک 

که ارتباطات فضایی زمانی در هر  خودشان، بلکه چون این ذهن است 
بعدی، برای  ی پله. حتی برای بردن شناخت به کند میرا تولید  ای تجربه

اعطای نوعی معنا به چیزها، نیازمند خلق ارتباطات فضایی زمانی هستیم، 
 گاه هیچ. ما کند میونی شهود حسی ما را تعیین ی درونی و بیرها شکلکه 

که با این ارتباطات مطابق نباشد. چون این  ای تجربه توانیم نمی داشته باشیم 
یافتی را به شکل اشیاء  رند یدرم یبعد سهروابط، احساسات در بنابراین، ؛ آو

که ذهن را  که قبل از چنین فرآیندی، در فضا و  گونه ایناشتباه است  بدانیم 
 ،یو زمانمان وجود دارد. اینکه ذهن قبل از دانستن قراردادهای نظم فضایی ز

، ایم یدهدکه  طور همانمدارهای مغزی وجود دارد، تصوری غلط است. در
این موقعیت، مشابه اجرای یک سی دی است. خود سی دی تنها حاوی 

کار  ، اطالعات به افتد میاطالعات است، ولی وقتی دستگاه صوتی به 
که موسیقی آیند یدرم یچندبعددای شکل ص . تنها در این صورت است 

 وجود دارد.
کفایت  :"ذهن یگانه است، و طبیعت وابسته به آن کند میسخن "امرسون" 

کاری به قطعا  است".  گاهی  ، خود هستی عبارت است از همین رابطه. آ
که  ماند میکاج زمینی  ی تنهندارد. مثل  نفسه یفساختار فیزیکی یا عملکرد 

گاهی موجودیت خود را از واقعیت موقتی رسد مینقطه به زمین  درصدها . آ
 .گیرد میادراک فضایی 

که ذهن خود را های ماشیندر مورد موضوعات علمی تخیلی محبوب چه؟  ی 
کمکی بکنیم  توانیم می؟ "ایزاک آسیموف" پرسید:"آیا دهند میگسترش 

توانایی  هرگونهجایگزین  تواند می نهایتا   ها روباتکامپیوترها و  دانیم میوقتی ن
کنار یکی از  یهشتادسالگبشری بشوند یا نه؟". در تولد  اسکینر، 
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هوش مصنوعی نشسته بودم. در حین  ی درزمینهمتخصصان پیشرو 
کرد و پرسید: "تو از نزدیک با "فرد" مان مکالمه : یا کارکرده، او رو به من 

کبوترانت را  بتوانی وقت هیچکه  یا کردهفکر  حال تابه ذهن یکی از 
 ؟"یرکنیتکث

گاهی را نه. -من جواب دادم:"عملکردهای حسی حرکتی؟ بله؛ ولی آ
 است". یرممکنغ
 "شوم نمی"متوجه  -

ولی اسکینر تازه رفته بود باالی بالکن و برگزارکنندگان از او خواستند تا چند 
کند. نا سالمتی این مهمانِی "فرد" بود و  یت موقع ظاهرا  کلمه صحبت 

که یکمناسبی  یان پیشین نبود  گاهی از دانشجو ش وارد بحث سنگین آ
یم تا  میل بیشود. ولی حاال،  که بگو گاهی را  که وقتینیستم  ماهیت آ

یک ماشین نخواهد توانست از ذهن یک انسان، یا یک  گاه یچه، ایم یدهنفهم
یک ماشین،  -کند. برای یک شیء یبردار نسخهکبوتر، یا حتی سنجاقک 

کارکردی غیر از فیزیک وجود ندارد.  -کامپیوتریک  ، تنها درواقعهیچ اصل 
گاهی  که در فضا و زمان وجود دارد. برعکس یک انسان یا  گر مشاهدهآ است 

کبوتر، این اشیاء  گاهی را  الزم ی یگانهحسی  ی تجربهیک  برای ادراک و خودآ
میان  ی رابطه نکهآندارند. چون این ادراک باید قبل از" فهم" رخ دهد. پیش از 

که ارتباطات فضایی  گاهی و جهان فضایی برقرار شود. این" فهم "است  آ
 .کند میحسی را تولید  های تجربه ی همهزمانی موجود در 

گاهی به یک ماشین، برای  مشکل ِاعمال کرده  یهرکسآ که به تولد توجه 
گاهی وارد جهان  که وقتیباشد، روشن است.  موجودی جدید و دارای آ

گاهی چگونه شود یم رد یسر برم. این آ گاهی یا آو که این آ . هندوها معتقدند 
گر یتدر واقع. شود میاحساس، در ماه سوم بارداری وارد جنین   ازلحاظ، ا

یم  که هیچ نظری در این مورد ندار کنیم  علمی صادق باشیم، باید تصدیق 
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فرد، نه به وجود بیاید. نه در یک  تواند می" چگونه هوشیاری اصال  که "
، راستی بهو الکترومغناطیس.  ها مولکولجمعی، و مخصوصا  از  صورت به

گاهی ایجاد  اصال    ؟شود میآ
که هر سلول در بدن ما بخشی است   یکاز این موضوع بارها تکرار شده است 

که میلیاردها سال پیش شروع به تقسیم شدن  ها سلولپیوسته از  ی سلسله
گاهی چه؟ این یکی  یا نشده. زنجیِر پاره اند کرده از حیات. ولی در مورِد آ

گرچهبیش از هر چیز دیگری نباید پاره شده باشد.  بیشتر مردم دوست دارند  ا
گاهی وجود دارد، که بدون آ کنند  گر  جهانی را تصور  کافی به  ی اندازه بهولی ا

کنیم، تصور چنین جهانی  گاهی  اصال  است.  معنا بیموضوع فکر  چگونه آ
است؟ چگونه امکان رخداد را یافته است؟ و آیا این سؤال از تالش آغاز شده 

گاهی  است؟  تر مبهم، تر عقب یدرزمانبرای تجسم چگونگی به وجود آمدن آ
گاهی" مترادف است با "  "؟چیز همهآیا "آ

گذشته و حال  که  ترین بزرگ: این دارند حقمتفکران عمیق  اسرار است 
کنارش رنگ چیز همه  .بازد یم در 

که این صحبتی بیهوده یا فلسفه است؛ به یاد داشته مب کند  ادا خواننده فکر 
که مباحثات وابسته به  که  گیرند میدر سطحی باال شکل  گر مشاهدهباشید 

نقش و  ی دربارهقرن درگیر آن است. مناظره  چهارم سهفیزیک معمولی برای 
خصص ، متمثال  در جهان فیزیکی چیز جدیدی نیست.  گر مشاهدهاهمیت 

که آزمایشی  ید  ر ین شرودنیگر" را به یاد بیاو کوانتوم استرالیایی مشهور، "ارو
درگیری  -بقول معروف شایع–فکری ترتیب داد؛ تا نشان دهد پیامدهای 

کوانتوم، چقدر نامعقول هستند.  ذهنی با ماده در آزمایشات 
گفت،  که در آن  یا بستهدر  ی جعبهاو  کنید   ی هماداز یک  ای تکهرا تصور 

که شاید  یم  کتیو دار کند و شاید هم نکند. هر دو  ای ذرهرادیوا را تراوش 
گی، این نتایج بالقوه تا وقتی  کپنها احتمال وجود دارد، و بر اساس تفسیر 
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 طور آنکه  یابند میمشاهده نشوند، واقعی نخواهند شد. تنها وقتی واقعیت 
بریزدکه بعدها نامیدند "تابع موج"  را نشان بدهد... یا ، و ذره خودش فرو

که منصفانه است. حاال یک شمارشگر "گایگر" در  ندهد. خوب، تا اینجا 
که  گر احتمال به این است  کند. )ا کشف  ید تا بتواند ظهور ذره را  جعبه بگذار

گایگر  یجا بهیکی  گر شمارشگر  کند،  ای ذرهموج، ماده بشود(. ا را حس 
و  افتد میکه  چکاند مییک چکش در حال نوسان را  یرهاساز ی ماشه

گاز سیانید را  ای یشهشحباب   .شکند میحاوی 
که داخل جعبه محبوس شده است هم خواهد مرد.  ُگربه هم  سپس یک 

کوانتومی،  کتیو، نشانگر، چکش  ی ذره یرهاسازحال، بر اساس تفسیر  رادیوا
کوانتومی واحد را شکل  گربه همگی یک سیستم  . ولی تنها وقتی دهند میو 

کل کسی جع کند یک مشاهده انجام شده است. این مشاهده،  به را باز 
یدادها را مجبور  که از یک احتمال تبدیل شوند به یک  کند میتوالی رو

 واقعیت.
ر  تواند میشرودینگر پرسید: ولی این چه معنایی  داشته باشد؟ آیا باید باو

گر ما یک  که ا پیش  ای هلحظدر حال فساد را یافتیم، تا  ی مرده ی گربهکنیم 
 احتمالی، معلق بوده است؟ هرگونهکه در جعبه باز شد، حیوان در حالتی از 

زها گر رو کنیم  ا ر  گذشته باشد چه؟ آیا باید باو گربه  که تفسیر  طور آناز مرگ 
گی اصرار دارد، تا  کند و بنابراین  که وقتیکپنها  ی همهکسی جعبه را باز 

ک یدادهای متوالی در "گذشته" را برقرار  گربه رو هم مرده بود و هم  واقعا  ند، آن 
 زنده؟

گربه یک مشاهده  غیرازاینکه) دقیقا   بله گاهی  ، بنابراین آید می حساب بهآ
یزد یفرومو همان موقع  جا همانموج احتمال اولیه  ، و نیازی نیست منتظر ر

کند(.  زها بعد در جعبه را باز  که رو ، هنوز هم بسیاری هرحال بهانسانی باشیم 
زه.  ها این ی همهزیکدانان به از فی ر دارند، حتی امرو مشابه، ما  طور بهباو
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که  توانیم می یم  میلیارد  9/13با یک انفجار بزرگ در  ظاهرا  به جهانی بنگر
که  سال  آنچه؛ بینیم میپیش آغاز شده است، و هنوز این تنها چیزی است 

یخی واقعی است. ظاهرا  " یه" دارای تار که ما تنها  کند میکوانتومی ادعا  ی نظر
ییم:"به نظر" جهان میلیاردها سال است  چیز یک توانیم می را با اطمینان بگو
کوانتومی،  اساسبوده است. ولی بر  اینجاکه  عظیم  های محدودیتمکانیک 

 برگشتی بر قطعیت دانش ما وجود دارد. غیرقابلو 
گر هیچ  کیهان، به نظر هیچ نگر مشاهدهیعنی ا  ؟رسید میی وجود نداشت، 

که نه! جز در حضور  کیهان به هیچ طریقی گر مشاهدهواضح است   ،
ست موجود باشد. "آندره لینده" فیزیکدان از دانشگاه استنفورد توان نمی

ید می م توان نمییک جفت وجود دارند. من  صورت به گر مشاهده:"جهان و گو
گاهی را نادیده  ی دربارهپایدار  ای نظریه که آ کنم  . گیرد میجهان را تصور 

کنم جهان در غیاب  شناسم ینمهیچ طریقی را  که با آن بتوانم ادعا 
 هست." اینجا، گر مشاهده

یلر"،  کیدکه  هاست سالفیزیکدان برجسته پرینستون،"جان و  کند می تأ
یم یک "کوازار"  ردستوقتی دار به شکل مؤثری  درواقع، کنیم میرا مشاهده  دو

 ؛ ولی در مقیاس بزرگ.ایم دهکرکوانتومی را بر پا  ی مشاهدهیک 
کهکشان در  کوازار در اطراف یک   که طوری به، شود میراه خم  ی میانهنور این 

کوازار در سمت دیگر شهر ستارگان پدیدار شود. این بدان  ممکن است این 
که او  کیدمعنی است  که روی یک فوتون نوری  هایی یریگ اندازه، کند می تأ

. کند میو در میلیاردها سال نوری را، حاال، معین ا پایان بی، مسیر شده انجام
کوانتومی  گذشته، در حال، خلق شده است. البته این موضوع، آزمایشات 

رد مییاد  را بهواقعی  کردیم؛  آو یک ذره  ی مشاهدهکه در فصول قبلی خالصه 
کرده است را تعیین  گذشته طی  یش در  که دوقلو در زمان حال، مسیری 

 .کند می
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ر"، "تیم فولگر" را به ساحل "ماین" فرستاد تا  ی مجله، 2112در سال  "دیسکاو
یلر" انجام دهد.  ی مصاحبه  ی دربارهاو  ی یدهعقدست اولی با "جان و

او . کند میچیزها هنوز هم بر دوش عوام سنگینی  طور اینپیدایش و  ی نظریه
گرفت عنوان ای یزانندهبرانگ یها حرف چنان که مجله تصمیم   گفته بود 

گر به جهان نگاه نکنیم، آیا وجود خواهد داشت؟". طور ینامقاله را  یسد:"ا  بنو
که او در طول عمرش طی  که کند میاین مسیری است  گفت  . او به "فولگر" 

که هنوز هم با  مطمئن است جهان پر است از"ابرهای عظیم عدم قطعیت" 
گاه یا حتی با  گر مشاهدهیک  ندرکنش ، اجان یب ی مادهاز  ای مجموعهآ

که در اند کردهن ر دارد  کیهان "ها مکاناین  ی همه. او باو وسیعی  ی عرصه، 
که در  گذشته نیستند". ها آناست حاوی قلمروهایی   گذشته هنوز 

گیج  احتماال  حاال چون  کنیم و خورد میسرتان دارد  ، اجازه دهید استراحتی 
که با آرامش در اتاق  با لیوان آبش،  اش یییراپذبرگردیم به دوست من "باربارا" 

که  طور همان اش خانهمطمئن از وجود خود و لیوانش نشسته است.  است 
کارهای  روی دیوار هستند. با بخاری آهنی و میز  اش یهنرهمیشه بوده، 

، ها انتخاب. ُنه دهه از چرخد میِول  ها اتاقچوب بلوط قدیمی. او بین 
 ها ماشینی تخت، هنر، رو یها مالفه: ظروف، کند میرا تعریف  اش زندگی

کارگاه و   .اش حرفهو ابزار توی 
ز یی خانه را باز  هررو کند. در  کند میصبح، او درب جلو کار  تا در باغچه 

چرخان روی  ی فرفره. کند میایوان پشتی را به روی نقطه چینی از چمن باز 
 صورت بهکه چه  کند می.باربارا فکر کند میو جیرجیر  چرخد میتوی باد  در
کند یا ات  خواهد رفت. یشپ بهجهان  نهفاقی در را باز 

؛ اینکه وقتی خواب شود میاینکه وقتی در حمام است، آشپزخانه ناپدید 
 یخواروبارفروش ی در مغازه؛ و اینکه وقتی شوند میاست، باغچه و فرفره بخار 

کارگاه و  کمترین اثری بر او  ابزارآالت ی همهاست،  وجود نداشته باشند؛ 
 ندارد.
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دیگر  اش یوانیح های حس، وقتی رود میوقتی باربارا از اتاقی به اتاق بغلی 
یز،  یها لوله، ییشو ظرف؛ صدای ماشین کنند میآشپزخانه را درک ن آو

ک یکتصدای  ذراِت  ی همهآشپزخانه و  آنگاهساعت، بوی مرغ برشته؛  تا
محو منفصل آن، به شکل انرژی نیستی اولیه یا امواج احتمال،  ظاهر به

، و هیچ راه دیگری زند می.جهان در اثر حیات به درون وجود، جوانه شوند می
ییم جهان در ارتباطی ابدی  فهم قابلهم نیست. شاید بیشتر  که بگو باشد 

گاهی، مستقر   .ماند میمیان طبیعت و آ
گر ترجیح  که دهید میبرای هر زندگی، یا ا ، یک زندگی، یک جهان وجود دارد 

گیر واقعیت های یگو" ی حسی ها داده. با استفاده از همه اندازد می" را 
ر جمع  یبو ترک ، بینی، دهان و پوست؛ شکلها چشم، ها گوشاز  شده یآو

گوی واقعیت تشکیل  ی یارهس. شود میدر سر شخص تولید  ما از میلیاردها 
 که پرشور جریان دارد. ای یزهآمشده است، یک تالقی درونی و بیرونی، 

زواقعیت داشته باشد؟ شما  تواند یمآیا این  یول ید میصبح بیدار  هررو و  شو
ر از تخت  طرف آنمیز آرایشتان هنوز  شما. همان  ونرم گرماتاق است. دو

 پرید یمو با دمپایی  پوشید یمرا  شرت یتلباس همیشگی جین، شلوار و 
کسی با عقل سلیم  کنید. چطور   تواند میسمت آشپزخانه تا قهوه درست 

که جهان با این عظمت در آن بیرون،پیشنهاد  ما ساخته  تنها در سر بدهد 
 بیشتری هست. های یاسقنیاز به  شده است؟ برای فهم این موضوع

که در آن  کنیم  ثابت و  های یکانپبرای اینکه بهتر بتوانیم جهانی را درک 
مدرن و ابزارهای  ی یسیتهالکترغیب شونده وجود دارد، بیایید به  های ماه

یاف که  دانید میحیوانی خودمان برگردیم. شما از طریق تجربه -تی حسیدر
به یک  کند میرا تبدیل  جان یبچیزی در دستگاه در وی دی، یک دیسک 

شما، اطالعات روی  دی وی یدفیلم. قطعات الکترونیکی در دستگاه 
. به همین طریق یدوبعدبه یک نمایش  کنند میدیسک را جان داده و تبدیل 
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 ی قطعهمغز را مثل  توانید می. شما بخشد یمه جهان جان مغز شما ب
 الکترونیکی در دستگاهتان بدانید.

یست، در زبان دیگر بیان به الکتروشیمیایی پنج حس را   ضربانی، مغز شناس ز
یک چهره، این صفحه، یک  کند میبه یک نظم، یک توالی،  کند میتبدیل 

کل یکپ کند میاتاق، یک محیط، تبدیل  . مغز جریانی یبعد سهارچه به یک 
یافتاز  کسی  کند میحسی را چنان به چیزی واقعی بدل  های در کمتر  که 

. مغزهای ما در خلق یک جهان افتد میچطور اتفاق  پرسد میحتی 
که  چنان آن بعدی سه ما ندرتا  در این مورد چیزی  واقعا  خوب هستند 
که ما که درحالی. پرسیم می . کنیم میتصور  جهان چیزی نیست جز آنچه 

یافت  که در ، منظم و تفسیر بندی دستهرا  کنیم میمغزهای ما، احساساتی 
که از خورشید  های فوتون. برای مثال، کند می و حامل نیروی  آیند مینور 

که  یی  گو ذرات انرژی  ها آن. اند یچه خود یخود بهالکترومغناطیس هستند، 
که از به  ها آن شمار بیهستند. به دلیل برخوردهای  اشیای اطراف ما، و برخی 

از هر شیء به  ها موج طول؛ ترکیبات متنوعی از شوند میمسیر ما منعکس 
به  رسانند می نیرو را ها آن، اینجا. در شود میی ما وارد ها چشمهرکدام از 

که در طرحی دقیق  تریلیون ها اتم در چند میلیون سلول مخروطی، 
در یک الگوی جایگشتی شلیک  سرعت به ها سلول. این اند شده مرتب

یاد است. سپس در مغز،  ی محاسبه. کنند می کامپیوتری ز این الگو برای هر 
که در فصل سه دیدیم خودش هیچ رنگی ندارد، شود میجهان پدیدار  . نور، 

یی است از  موازی بیشتر  های پردازش. ها رنگو  ها شکلحاال ترکیبی جادو
پیچ  ومس یکعصبی و با  ی شبکهکه از میان   یشپ بهسرعت صوت، مار

گامی حیاتی استدهند میمعنا  ها این ی همه، به روند می یرا ؛ . این   ها آنز
گیج و نامطمئن  شان یناییب، ولی اند بودهکور  ها دههکه برای  برگشته است، 

 ؛ ورا ببینید بینیم میآنچه ما  توانند نمی ها آن. شوند میبه جهان خیره 
رودی جدی توانند نمی کنند.و  د را به روشی سودمند پردازش 
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که  ها حساین  ی همهمناظر، تجارب لمسی، بوها،  تنها درون ذهن است 
. چیزی غیر از قراردادهای زبانی، "آن بیرون" وجود ندارد. هر شوند میتجربه 

و ذهن است. هر آنچه  ، اندرکنش مستقیم میان انرژیکنیم می آنچه مشاهده
بالقوه وجود دارد؛ یا به بیان  صورت به، تنها نیمک میمشاهده ن مستقیما  که 

گفت:" صورت بهتنها  تر یاضیر یلر"   که وقتیتا  چیز هیچیک مه از احتمال. "و
 مشاهده نشود، وجود ندارد".

که ذهن شما مثل مدار یک  توانید میهمچنین  کنید   حساب ماشینفکر 
کنید یک کند میالکترونیکی عمل  جدید  ردا مارک حساب ماشین. فرض 

یده . وقتی با انگشت اید کردهش خارج بندی بستهو تازه از  اید خر
کوچک ظاهر  ی صفحهروی  19، عدد 4ˣ4:زنید می  اگرچه. شود مینمایش 

یژه، در هم ضرب نشده  روی ازاینقبل  وقت هیچاین ارقام  آن دستگاه و
. کند میمثل ذهن شما، یک سری قواعد را دنبال  حساب ماشینبودند. 

رودی  وقتی کار داده  حساب ماشینبه یک  25-3، یا 11+9، یا  4ˣ4و در حال 
ید می. وقتی به بیرون قدم شود میظاهر  19شود، همیشه  ، مثل این است گذار

چه چیزی روی  کنند میکه معلوم  شوند میکه یک سری جدید از اعداد وارد 
ر پوشیده شده ، باشد یا آنجا، با اب اینجاماه  اینکه"نمایشگر" خواهد آمد. چه 

کامل.  هالل است، یا 
نخواهد  گذاری نقطهبه آن نگاه نکنید،  که وقتیفیزیکی تا  در واقعیت"ق" 

ید میماه مطمئن ن ی درباره طور همینشد.  رو به آسمان  واقعا  مگر اینکه  شو
کنید. تنها  کشیده شده و  بعدازاینکهنگاه  یاضی بیرون  ماه از قلمرو احتمال ر

گا ، هرحال به. یابد میشود، موجودیت قطعی  گر مشاهدههی وارد بافت آ
که  چنان آن ی ماه،ها اتمفضای میان  یاد است  آن را فضای خالی  توان میز

 واقعا   چیز هیچآن را یک شیء نامید.  توان میکه  طور همانماه نامید. 
کاالی مغزی است.  جامدی در مورد ماه وجود ندارد. این بیشتر نوعی 
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ید تالش شاید به خودت که دار نگاهی اجمالی و  کنید میان بیایید و ببینید 
یدسریع به این مه احتمال  کودکی درآید، قبل از اینکه به شکل بینداز . مثل 

یرچشمیکه دزدانه نگاهی  . طبعا  باید اندازد میپلی بوی  ی مجلهبه جلد  ز
تا را با سرعت نور بچرخانید  سرخودحرکت دهید یا  سرعت بهچشمانتان را 

کردنیک  که وجود  به دستممنوعه را  برانداز  ید. ولی شما چیزی را  ر آو
 ببینید. پس بازی بیهوده است. توانید نمیندارد، 

 ها آنانگاشته و نادیده بگیرند. معنی بیشاید برخی خوانندگان این را 
ل  که مغز بتواند قطعیت ماشینی،  کنند میاستدال که هیچ راهی نیست 

یاها برای خلق واقعیت ف که رؤ یزیکی را داشته باشد. ولی به یاد داشته باشید 
ید(، ثابت  یبا" را در نظر بگیر که ذهن،  اند کردهو شیزوفرنی )فیلم "ذهن ز

زمانی را دارد. به همان میزان واقعی -استعداد ساخت یک واقعیت فضایی
ید تجربه  اآلنکه شما  به این  توانم مییک پزشک،  عنوان به. کنید میدار

که حق که بیماران  یاهارؤیقت شهادت بدهم   یزوفرنیشو صداهایی 
که این  ها آن"، به همان میزان برای شنوند می" یا "بینند می" واقعی است 

یش  صفحه که رو  ، واقعی است.اید نشستهیا صندلی 
که ما به مرز خیالی خودمان درنهایت   ی حاشیه. به رسیم می، اینجاست 

کهن، خرگوش و روباه به یکدیگر  های افسانه به قول کهپوشیده از درختی 
یند می گاهی نقصان  دانیم میشب بخیر. همه ما  گو ، یابد میکه در خواب، آ

. پایانی برای فضا و زمان، هر دو.پس ها مکانو  ها زمانو نیز پیوستگی ارتباط 
کنیم؟ بر  کجا، خودمان را پیدا  ، جایش داد. جا ههم  توان یمکه  یا گهوارهما، 

گفت: بر  چنانکهن آ  مثل آنچه "هرمس" از ماه درست  ای گهواره"امرسون" 
گاهی فقط سطح  که آ یریس" به دنیا بیاید". درست است  ز کرد، شاید "او

که ما تنها  یر سطح فکر شناسیم میرا  اش پوستهذهن ما است. مثل زمین  . ز
گاه،  کنیم. ولی  توانیم میآ گاه را درک  گفت  توان نمیحاالت عصبی ناخودآ
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گاهی ما، در خود یخود بهذهنی،  های یتقابلکه این  ، جدا از ارتباطشان با آ
ذهنی بیشتر از موجودیت یک  های یتقابلفضا و زمان وجود دارند. این 

 صخره یا یک درخت وجود ندارند.
برای تعیین مرزها،  اصطالح بهذهنی، و  های یتقابلاین  ی محدوده عنوان به

 تر ساده یا، وجود دارند؟ یتصور قابلبه هر شکل  ها یتذهن: آیا این پرسیم می
که تصورش را بکنیم؟ "تورا" نوشت: "همیشه احتمال  از چیزی هستند 

 بودن، هست". چیز همه
صحت داشته باشد؟ جهان چطور اداره شده است؟ مثل  تواند میچطور 

که ها الکترونآزمایشات واقعی ما با  ر تنها، د ی ذره یک. چطور ممکن است 
یاچه ببینید، یک قاصدک در  پسربچهیک آن، در دو مکان باشد؟  را در در

که  ی ستارهدشت، ماه، یا  را  ها اینقطبی. چگونه فضا چنین فریبنده است 
کرده و منفردشان  واقعیت  های مضمونهمان  ها آن؟ آیا کند میاز هم جدا 

که  همیشه پاسخ  و برای بار یک"بل" بودند؟ آزمایشات او  موردعالقهنیستند 
که آنچه  ، تحت تأثیر دهد میروی  یدهگز یجامحلی و  صورت بهدادند 

یدادها  .باشد می یدهگز یناجای رو
"آلیس" خودش را در "استخر  که وقتینیست به  شباهت بیاین موقعیت 

که یم  به ماهی داخل استخر مرتبط نیستیم.  اشک" یافت. ما اطمینان دار
یم. دارن و تعادلباله  ها آنچون  گنانت"  حال باایند و ما ندار "برنارد.دی اسپا

زه ،  پرداز یهنظر نشدگی(، یکی از  )جدا یدگیگز یناجاگفت: "امرو
کلی در فیزیک است". ترین جدی  مفاهیم 

ییم  که بگو ما، مثل ذرات در آزمایش بل، به  های ذهناین بدان معنا نیست 
که بتوانن هم آنمرتبط هستند.  باهمهر طریقی  را نقض  یعلد قوانین طوری 

که در سوی مقابل جهان  آشکارسازدو  توانیم میکنند.  کنیم  را تصور 
ی از یک منبع در مرکز، به سمت آشکارسازها پرواز های فوتون. اند قرارگرفته
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کند، بالفاصله بر کنند می گر یک آزمایشگر، قطبیت نور یک پرتو را عوض  . ا
یدادهای ده میلیارد سال نوری  . ولی هیچ گذارد می، اثر تر طرف آنرو

یا از یک  B،ی نقطهبه  A ی نقطهبا این فرآیند از  توان نمیاطالعاتی را 
، آشکار خود خودی بهآزمایشگر به دیگری، انتقال داد. این اطالعات 

 .شوند می
یی با ماهِی  گو که  درون استخر مرتبط  در حالت مشابه، بخشی از ما هست 

ر ما وجود دارد.  به حصار، یک پیرامون ،که یک  کنیم میاست. ما فکر  دو
-که یک ارتباط علت کند میضمنی اشاره  طور بهآزمایش "بل"  که درحالی

معلولی وجود دارد. این ارتباط فراتر از روش سنتی تفکر ماست. "تورا" نوشت: 
ر  حقیقت را ها انسان» رترین پندارند میدو ؛ در پیرامون یک سیستم ، پشت دو

 ها زماناین  ی همهز حضرت "آدم" و بعد از آخرین انسان... ولی ستاره، قبل ا
 «.و همین حاال هستند جا همین ها موقعیتو  ها مکانو 
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نوزدهمل ــــفص  
 مرگ و جاودانگی 

کامل همراه با بدن انسان نابود  طور به تواند می"ذهن انسان ن
که جاودانه ها بخششود، بلکه   "انندم مییی از آن هستند 

کتاب اخالقیات"  "بندیکت اسپینوزا، 
 

یست محورانه از جهان چگونه زندگی ما را تغییر  ؟ چگونه دهد میبرداشت ز
، چگونه ها اینبر احساس عشق، ترس و اندوه ما اثر بگذارد؟ فراتر از  تواند می
کنار  ی رابطهما را قادر سازد تا با میرایی خود و  تواند می گاهی خود،  بدن و آ
 ییم؟بیا

چسبیدن به زندگی و در پی آن، ترس از مرگ، نوعی دلواپسی جهانی است. 
گونه است، مثل  که در "های پاسخدر برخی موارد هم وسواس   Bladeی 

Runner ،کمتر مؤدبانه.  هم آن" آمده گیتی  که وقتی، حال بااینبه روشی 
یست محورانه  کرده و شروع به دیدن ز کنیم، فیزیک محور، و تصادفی را رها 

 یکی زندگی متناهی، رنگ خواهد باخت.
که از مردن نترسیم.  "لوکریتوس" اپیکوری دو هزار سال پیش به ما آموخت 

کتشافات علم مدرن هم این ادعا را   اینکهکرده است.  تأییدتعمق در زمان و ا
. پس آیا همراه با حدومرز یبهوشیاری ذهن، واقعیت نهایی است؛ عظیم و 

 ؟یردم میبدن، او هم 
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که ما علم را  ای نقطهاین  ییم میترک  ای لحظهاست  یست  گو و آنچه را ز
یم میرا در نظر  دهد میو اجازه  دهد میمحوری پیشنهاد  ر . تحلیلی از آن آو

که  کند. آنچه در ادامه  تواند میچیزهایی   یزتفکرآم صراحتا   ، آید میثابت 
 .که خواهیم دید طور همانِصرف، فراتر است و  یباف فلسفهاز  هرچنداست. 

گاهی،  صورت به که. آید یبرممنطقی و محسوس، از جهانی با اساس آ  آنان 
محکم بچسبند به "حقایق صرف"، اجباری در پذیرفتن هر یک  دوست دارند

 از این نتایِج مشروط، ندارند.
کرد؛" تأثیر  طور همان کتاب"روح واال" توصیف  کثر  ها حسکه امرسون در  در ا

که دیوارهای فضا و  ای درجهمردم چنان  کرده است  از قدرت را بر ذهن اعمال 
کمی با طعنه عبور یرقابلغ، واقعی و رسند میزمان به نظر جامد  گر بخواهیم  . ا

ییم؛   جنون هستند". ی نشانه ها اینبگو
که برای اولین بار به این موضوع پی بردم را به خاطر دارم. ترن برقی از  زی  رو

فلزی ، جیرینگ  های چرخ. سایش زد میالی سرش جرقه آمد و با ای گوشه
یز. ماشین الکتریکی  های میلهو  انداز دستجیرینگ چند تا سکه. با یک  آو

عقب، از  سوی به تکه به تکهمن بود.  ی گذشته سوی بهدر راهش  الجثه عظیم
بوستون. تا اینکه رسید به  شهر کالن ی محدوده، از میان ها دههمیان 

کسپوری" که برای من دانشگاه اینجا. "را . شد میشروع  ازآنجا، پایین تپه، 
که روی  ای دستهامیدوار بودم  کنم  یا یک  رو پیادهاز حروف اول اسمی را پیدا 

که  زده زنگقدیمی نیمه  یباز اسبابدرخت حک شده باشند. یا شاید یک 
 کفش. ی جعبهش توی یک مدرکی از ابدیت خودم، بگذارم عنوان به

کتورها اینجا ولی وق که ترا . اند رفته و حاال اند بودهتی به آنجا رسیدم، فهمیدم 
کرده بود.  های محلهشهر، چند جریب از  ظاهرا   قدیمی  ی خانهکهنه را احیا 

که دوستانم در آن بازی  ی خانهم، کرد میکه در آن زندگی  ند، و کرد میبغلی 
ه آن چیزها رفته بزرگ شدن من؛ هم های سالو درختان  ها محوطه ی همه
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جهان محو شده بودند، هنوز در ذهن من  ی پهنهاز  ها آن اگرچه ؛ وبودند
یرشان افتاده بود روی این  یر نور آفتاب؛ تصو پابرجا بودند. واضح و درخشان ز

پاش یخترجدید. راهم را از میان  پردازی صحنه چند  یها بازماندهو  ها و
کردم. درشناسایی غیرقابلساختمان  ز بهاری، من در یک  ، باز  آن رو

 ی هرزهو  سروته یباز ماهیت  ینغمگبرهوت شهری نشسته بودم.  ی محوطه
که   ی چهرهافتادن برگی را ندیده بودم، یا  گاه هیچزمان. نه از این بابت 

که پیر شده باشد؛ بلکه  کنم به اینجاآشنایی را  ، از اتفاق، شاید برخورد 
را که مرا ببرد به و که گذرگاهی مخفی  . به واقعیتی شناختم میی طبیعتی 

که پس جریان چیزها قرار دارد.  ابدی 
چنین مسئله غامضی شناخته شده است. هم توسط "آلبرت  ی حوزه

کتاب " کتاب Annalen de phisikانیشتین" در  " و هم "رای برادبری" در 
 ".dandelion wine به نام " اش اصلی

گفت: " کوچکی بودم. درست  ی دختربچه که بار یک بله}} خانم "بنتلی" 
 "...مثل شما دو تا "جین" و "آلیس"

ید با ما شوخی  هم  ساله ده واقعا   وقت هیچ، شما کنید میجین خندید: "دار
 ؟ خانم بنتلی".اید بوده، اید بودهن

ید خانه!" چون  یه:"شما برو گر یر  گهان زد ز یشان را ها چشمست توان نمیزن نا
گفت:"مجبورتان  کند.   که بخندید". کنم مینتحمل 

 ِهِلن نیست؟" واقعا  "و اسم شما 
که هست".  "البته 

گفتند:"خداحافظ" و  یاییز یها چمنخندان از  طور همیندخترها   یردر
گذشتند. "تام"   :"از بابت بستنی ممنونم!"کرد میدنبالشان  یآرام بهتیرگی 

کردم!" ولی  لی یل بار یکفریاد زد:" بعدازآنخانم بنتلی  رفته  ها نآبازی 
 بودند.{{
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که من، ایستاده بر  ظاهرا   مثل خانم  ،ام گذشته های یرانهوغیرعادی بود 
که در محوطه ام بودهبنتلی، در زمان حال  و به  خورد می وتاب یچپ. مثل بادی 

زد میسر راهش  یها برگ گاهی من بر و  .کرد میزمان حرکت  ی لبه؛ آ
گفت: }}  زمان را نخواهی فهمید،  وقت هیچعزیزم، تو » آقای بنتلی 

 ؟فهمی یم
گمان  ، و همیشه ای بودهکه همیشه ُنه ساله  کنی میوقتی ُنه ساله هستی، 

یی همیشه ای ساله یسهم خواهی بود. وقتی  گو زندگی،  ی میانهزوار  بر آن، 
 هفتادسالهشدی، همیشه و برای ابد  هفتادسالهبعد وقتی  ؛ وای بودهمتعادل 

گیر . تو در حال هسمانی یم تی. تو حاال در جوانی و همین حاال در پیری 
که ببینی.یا افتاده  {{ «، ولی هیچ "حاالی" دیگری نیست 

 تواند مینیستند. چه نوع زمانی  اهمیت بیآقای بنتلی چندان  یها مشاهده
کند اش گذشتهیک انسان را از   اش آیندهو زمان حال یک شخص را از  -جدا 

کند گا های رشتهو به  -جدا  که  کنیم میهی، پیوستگی بدهد؟ ما فرض آ
که فضا و زمان را بیشتر،  یهشتادسالگ آخرین زمان "حال" است. ولی حاال 

کسی  های هستیتا  دانیم مییی از تفکر ها شکل مستقل تغییرناپذیر؛ چه 
گربه،  واقعا  که فضا و زمان  داند می که  هرچقدر"همیشگی" نیستند. یک  هم 

و رنگارنگ و همواره  شهرفرنگت و آرامش را به ی درشها چشممریض باشد، 
کار نیست، و  ای اندیشه. هیچ کند میمتغیر "اینجا و حاال" خیره  از مرگ در 

ر آید میبنابراین ترس هم از آن وجود ندارد. آنچه پیش آید،  . ما به مرگ باو
یم چون به ما  که  شده گفتهدار که خواهیم مرد. همچنین، البته به این دلیل 

 ها بدنکه این  دانیم می؛ و یما وابسته هایمان بدنبه  شدت بهاری از ما بسی
 ، پایان داستان.میرند می

یند میپس از مرگ بسیار  ی دربارهادیان  که حقیقت گو ، ولی ما چگونه بدانیم 
که انرژی  ید  یک به ما بگو  اینکه، و رود میاز بین ن گاه هیچدارد؟ شاید فیز
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؛ کنند مین حس زندگی با انرژی الکتریکی عمل و بنابرای ها ذهنمغزها و 
زی ناپدید  تواند میدیگر انواع انرژی، این یکی هم ن ی همهبنابراین مثل  یک رو

یبا و  طور بهاین موضوع  که درحالیشود.  است، ما  یدوارکنندهامعقالنی، ز
که هنوز "احساس" زندگی را تجربه خواهیم  توانیم میچطور  مطمئن باشیم 

که چنین بیهوده در تعقیب موضوع هستند، مثل کرد؟ محق قاِن اسرار عصبی 
کابوس  مانند میاین  کش دوند میبه جلو  هرچندکه در   .آید می، راهرو هم 

کیهان  یست محورانه به  گاهی،  مکان بی، زمان بیدیدگاه ز و سرشار از آ
. وقتی یک بدن دهد میمرگ حقیقی به معنای واقعی را ن گونه هیچ ی اجازه

کار را در بستر تصادفی  -میرد می بلکه  -کند میبیلیارد ن های توپاین 
 .میرد میحیات  گریزناپذیرسراسر ایستا و  ی درزمینه

کجا  توانند میکه  کنند میدانشمندان فکر  یند فردیت از  و  شده شروعبگو
. مثل آنچه در کنیم میچندگانه را رد  های جهان طورکلی به. ما یابد میخاتمه 
. ولی بینیم می ییها افسانهگیت" ، "استارِتِرک"، "ماتریکس" و چنین "استار
حقیقت  های تکهچیزی بیش از  یا عامه فرهنگکه در چنین  شود میمعلوم 

که  بینی جهاناین درک، تنها از طریق تغییر  -نوعی درک -علمی وجود دارد، 
ی های هستی. از عقیده به اینکه فضا و زمان، گیرد میاست، شتاب  درراه

که زمان و مکان تنها مختص به حیات  هستند در جهان؛ به این عقیده 
 است.
که از مرگ  بینی جهان کسانی  ، ترسند میعلمی اخیر ما هیچ راه فراری را برای 
یی از روی شانس فرود کند میارائه ن گو . ولی چرا ما حاال اینجا هستیم؟ 
" وقت هیچه است، َدر، "ابدیت. پاسخ ساد ی همه ی برنده ی لبهبر  یما آمده

گاهی شما  یاضیاتی برای پایان یافتن آ  –صفر  –بسته نیست. احتمال ر
 است.
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زه ی تجربهمنطقی،  ازنظر که اشیاء  دهد میقرار  ییقلم روما را در  هررو
زایش دارد. چه مداد  ی لحظه یک ، چیز همه، و روند میو  آیند میمشخصی 

و دیگران  شوند میکه وارد جهان  بینیم می ؛ ما مواردی راگربه بچهباشد یا یک 
که از چنین آغازها و شوند مییا ناپدید  محوشده . منطق، پوششی است 

که ماهیتا  های هستی، آن برعکسبافته شده است.  هایی یانپا  زمان بیی 
گاهی، و یا جهان  یبایی، آ کل، همیشه  صورت بههستند، مثل عشق، ز یک 

بنابراین، ؛ مانند میو محدود فهم، مستقر  بسته یخ ی محدودهدر خارج از 
گاهی هستند،  دانیم میکه حاال  ای العاده فوق چیزهای همه مترادف با آ

زانه جا  بندی طبقهدر  سختی به که گیرند میرو به  اینجادر  توانیم می. علمی 
یم، با غریزه متحد  که  شود میکار بگیر کنیم  گرچه،  گونه اینتا ثابت  است. 

که هی لی نافسوس  کند، تا همگان  نامیرا بودن ما تواند میچ استدال را ثابت 
 راضی شوند.

ردنناتوانی ما در به   یا چرخهاست. چون حافظه  معنا بیزمان ازلی،  یادآو
یف،  ی شبکهمحدود و انتخابی است در  از ما  کدام هیچعصبی. در تعر

رد:  تواند مین کار نیست.کمکی هم  گونه هیچزمانی از نیستی را به یاد آو  در 
یک وجود مدام و بدون پایان در زمان  که یزیچابدیت مفهوم جذابی است. 

. ابدیت به معنای یک توالی موقتی نامحدود نیست. بلکه، دهد میرا نشان ن
در "خارج از زمان" اقامت دارد. البته ادیان شرقی هزار سال است  ازهرجهت

ل  اقل،  انمیز یککه مرگ و تولد به  اند کردهکه استدال غیرواقعی هستند. )یا ال
در هر دینی، عقاید  ها تودهاست. برای  گونه این ها آناصلی  یها آموزه
وجود دارد؛ در اقسام شرقی، این موضوع شامل تناسخ است(. چون  تر یجانب

گاهی فراتر از بدن  تمایزات زبانی بوده و  درواقع، چون "درون" و "بیرون" رود میآ
بردی هستند. کار گاهی"  یما واگذارشدهما  فقط   بستر سنگبه "بودن"، و "آ

بیشتر  اندیشیم یماجزاء وجود است. مشکل وقتی به چنین چیزهایی 
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که زبان، ماهیتا  دوگانه است و  تنها نه. کند میخودنمایی  به این دلیل 
 بسته "حقیقت" ، چون هایی مناسب نیست؛وجو پرسبنابراین برای چنین 

است. علم، فلسفه، مذهب، و متافیزیک  الیه یهال مثل پیاز به سطح فهم،
از  ای گسترههستند: مخاطب قرار دادن  رو روبههمگی با این چالش 

ادراک، تحصیالت، تمایالت و  ی قوهشنوندگان با طیف وسیعی از 
 تعصبات.

کسی  داند می، از قبل رود میوقتی یک سخنگوی علمی پشت تریبون  که چه 
ز ا ی شنونده که سخنرانی مشهوری را ارائه اصلی آن رو ست. فیزیکدانی 

، مبادا کند میمعادالت اجتناب  ی همه، خصوصا  برای نوباوگان؛ از دهد می
گیج شوند.  که شنوندگان 

یف شوند. از  طور بهدر این مواقع اصطالحاتی مثل "الکترون" باید  خالصه تعر
گر مخاطبان  معلمان  ال  مث -علمی خوبی داشته باشند ی زمینهسوی دیگر، ا

ر  ها الکتروندیگر اصطالحاتی مثل: " -علوم دبیرستان اتم در  ی هستهبه دو
ر خورشید چرخند میمدار  "، اصطالحاتی آشنا گردد می"، و "مشتری به دو

کسی عقب ن شنوندگان حتی از این هم  که درصورتی. ماند میهستند و 
باال  اظهارنظردو ان، حاال هر شناس ستارهماهرتر باشند، مثل فیزیکدانان و 

از مرکز و  ای فاصلهبه  درواقع؛ چرخد مین واقعا  غلط خواهند بود. الکترون 
 که وقتی. موقعیت و سرعت آن تا زند میفقط در حالتی از احتمال، سوسو 

یختن تابع موج گر مشاهدهیک  ر مشتری  ؛ وش نشود، نامعلوم استباعث فرو
ر خورشید ن ر "مرکگردد میبه دو خالی در  ی نقطه. گردد میز جرم" ، بلکه به دو

گرانش دو جرم در آن متعادل  که  ، شود میفضای خارج از سطح خورشید 
کلنگ  ای زمینهبنابراین، آنچه در یک زمینه درست است، در ؛ مثل یک اال

 دیگر غلط است.
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صادق  شناسی کیهانعلم، فلسفه، متافیزیک و  ی دربارههمین موضوع 
تانه موجودیت خود را فقط با بدنش تعریف یک نفر سرسخ که وقتیاست. 

گانه،  کند می که حضورش در جهان، یک هستی جدا و مطمئن است 
ید "مرگ واقعی نیست"،  حال ینباا تصادفی و بیرونی است؛ و چرند  تنها نهبگو

گفته است.  خواهند مرد.  قطعا  بدن او  های سلولگفته بلکه غلط هم 
کاذب او در این م محدودشدهاحساس  که موجودی است منزوی و و  ورد 

این هم پایان خواهد یافت. ادعا در مورد حیات پس از مرگ، مواجه  -منفرد
که مقتضی چنین تفکری است:"حیات  سوءظنبا یک  شود می قابل توجیه، 

 پس از مرگ چه چیزی را دارد؟ جسد در حال فساد من؟ چطور؟"
ی زنده، شاید یک هست عنوان بهگام بعدی حاوی، خود احساس فردی ما 

گر او تجربیات روحانی  که در بدن پناه داده شده است؛ ا یک روح است 
که به یک روح نامیرا   عنوان بهداشته است یا اعتقادات دینی یا مذهبی 

ر داشته باشد؛ حاال این موضوع برایش معنادارتر است  یتش، باو بخشی از هو
ت. او در این دیدگاه که بپذیرد چیزی حتی بعد از مرگ بدن ادامه خواهد یاف

گر دوستان غیر معتقد، او را به  تفکرات پوچ  خاطرمتزلزل نخواهد شد. حتی ا
کنند.  مسخره 

که هیچ ابهام یا تعلیقی ندارد.  مفهوم مرگ همیشه به یک معنا است: پایانی 
که  تواند میمرگ تنها   شده خلق، یا متولدشدهدر مورد چیزی روی دهد 

که ماهیتش محد که از است؛ چیزی  ود و متناهی است. آن لیوان ظریفی 
بزرگتان به ارث رسیده است،   تواند میشود،  تکه تکهبیافتد و  که وقتیمادر

یادگاری نابود شده است.  عنوان به صورت یناداشته باشد. در  مرگ
پیر شده و بعد از  ها آن های سلولتولد دارند.  ی لحظهمنفرد نیز  یها بدن

گر تحت تأثیر نیروهای شوند میتخریب  خود خودبهحدود نود نسل،  . حتی ا
، البته بعد از برخورداری از طول میرند می هم  ستارگانبیرونی قرار نگیرند. 

که   .رسد میبه میلیاردها سال  عموما  عمری 
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کیستم؟ها پرسش ترین یمیقدو  ترین بزرگبه  رسد میحال نوبت  گر من  : من  ا
گاهی خودم هستمفقط بدن خودم هستم، پس باید بمیر گر من آ نوعی از  -م. ا

گاهی در توان نمیپس  -تجربه و احساسات که آ م بمیرم. نه به این دلیل ساده 
ز  صورت بهمتعدد و  یها اسلوب گاهی کند میمتوالی برو  نهایتا  ، بلکه چون آ

گر ترجیح  بفهمید؛ حس  تر عمیقکه مسائل را  دهید مینامحدود است. یا ا
ید؛ یک  تواند میعلم  حال تابهکه  طور همان"من"،  "، احساسبودن زنده" بگو

که با حدود  –الکتریکی  ی چشمه کار  111عصبی سرزنده است  وات انرژی 
المپ هم  ی اندازه. درست مثل یک المپ روشن. ما حتی به همان کند می

که یک کنیم میگرما ساطع   شب یک، حتی در یلاتومب. به همین دلیل است 
یک راننده همراه باشد با  که وقتی؛ مخصوصا  شود میم گر سرعت بهسرد، 

 یک یا دو مسافر.
که این انرژی درونی در زمان  کند  ل  ک واقعی استدال حال شاید یک شکا

اصول علم  ترین یقطع". ولی یکی از شود میو فقط "خارج  یدشدهناپدمرگ، 
که انرژی   مرگ یبقطعیت علمی،  ازنظر. انرژی میرد مین وقت هیچاین است 

. شود میآید یا از بین برود. تنها شکل آن عوض  به وجود تواند میاست. ن
که از  چیز هیچانرژی است،  ی مشخصهدارای یک  چیز همه طورقطع به ازآنجا

کنید یلاتومبنیست. برگردیم به همان قیاس  مستثنااین "نامیرایی"  ؛ فرض 
ید به باالی یک تپه  که در پیرانید میدار  اش شیمیاییوندهای . انرژی بنزین 

کردهپتا وسیله قدرت  شود میذخیره شده است، آزاد  گرانش مبارزه  یدا و با 
به ولی انرژی پتانسیل  کند می، سوخت را مصرف کند میکند. وقتی صعود 

رد می دست گرانش، منجر به آو که جنگیدن برعلیه  . این بدان معنا است 
که حتی . این انرژی ذشود می شده یرهذخشکلی از انرژی  پنی است  کو خیره، 

این  یهرزماندر  تواند می اتومبیل. این شود میبعد از میلیاردها سال منقضی ن
کار را بکنیم؛ به ماشین  کند. پس بیایید حاال این  پن انرژی پتانسیل را نقد  کو
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یر شود. وقتی ارتفاعش را از  که با موتور خاموش به پایین سراز اجازه دهیم 
، ولی انرژی رساند میرا به پایان  اش گرانشیتانسیل ، انرژی پدهد میدست 

رد میجنبشی به دست  گرم دهید می. وقتی روی پدال ترمز فشار آو  شود می، 
 های اتومبیل. ها اتمکه راهی دیگر است برای بیان افزایش انرژی جنبشی 

کردن  . برند میبکار  هایشان یباطرهیبریدی این انرژی توقف را برای شارژ 
 نابود ولی حداقل ، کند می، انرژی همواره شکل عوض ینکهخالصه ا

که  طور به. شود مین که هستید، انرژی است  گوهر آنچه   گاه هیچمشابه، 
که  تواند مین نابود شود یا خارج شود. به زبان ساده هیچ "خارجی" وجود ندارد 

 .ایم یدهگزبتوان رفت. ما در یک سیستم بسته سکنی 
یحی به مسائل شخصی من مربوط شد. به  ورتص بهاخیرا  این موضوع  تلو

کریستین. من داشتم با یکی از خبرنگاران ، " " یتدپرسآسوشمرگ خواهرم 
کرد  های حیله ترین بزرگکه یکی از  فرستادم یممتنی  یامپ یخ علم شروع  تار

 به فاش شدن.
گزارشگر: باب،1 40:بعدازظهر، 15/11/12شنبه،   ، از 
 سازی شبیه ی مقاله های حاشیههستند.  ردیدموردتبسیار  ها اینهمه 

که  افتند یفروم"هوانگ" دارند  و یک احساس روبه رشد در این مورد هست 
رد میاساس متن هم دوام ن که آو یم   ینواز مهمانبا  دانم نمی. ساده بگو

کرد... کوس رسوایی یک  یزود بهنمایشی است یا  ازحد بیشهوانگ چه باید 
مد؟...چطور باید از شر چنین چیزهایی خالص آ درخواهدشیاد به صدا 

 شد؟
 ، از رابرت النزا:بعدازظهر 4:24 ،15/11/12شنبه ، 

زندگی دیوانه است! خواهر من فقط دچار یک تصادف رانندگی شد، و 
و با خونریزی داخلی وسیع جراحی شد. من تنها با یکی از پزشکان  سرعت به

کردم.  که شانسکرد میفکر ن ها آنصحبت  یادی برای او وجود داشته  ند  ز
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کننده است. من از  ظاهرا  این ماجرا  ی همهباشد. حاال دیگر  ر و افسرده  دو
 . باب.ام شده خارجبیمارستان 

گزارشگر: بعدازظهر 5:41، 15/11/12شنبه   از 
 اوه خدای من، باب. 

کریستین، رفتم تا با  ولی خواهر من از پس سانحه برنیامد. بعد از دیدن جسد 
که در بیمارستان  چند کنم.  گردآمدهتا از اعضای فامیل  بودند، صحبت 

کریستین  شروع  کنترل یرقابلغ صورت بهوقتی وارد اتاق شدم، "ِاد" ، شوهر 
که دارم از افکار  کردم   ینانهب کوتهکرد به ضجه زدن. برای مدتی احساس 

دیگرم  ، و پایها اشکدر زمان حال بود، محصور در  پایم یک. گیرم یمفاصله 
گذشته. در شکوه طبیعت. صورتم را  تابش خورشید  سوی بهدر 

دنیس. من به  ی حادثه. دوباره، درست مثل لحظات پس از چرخاندم می
ره کرم  ی دو  ی همه، و به اینکه چگونه تاب شبکوتاهی اندیشیدم با 

که از میان  های گویاز  اند شده یلتشکمخلوقات  متنوع از واقعیت فیزیکی 
که از میان درهاکنند میمان عبور فضا و ز . همچنین گذرند می . مثل ارواحی 

که ها الکترونبه آزمایش دو شکاف اندیشیدم، با  از میان هر دو  زمان همیی 
کریستین توان نمی. گذرند میشکاف  کنم:  ستم در نتایج این آزمایشات تردید 

خودم،  قعیتدر وا اینجازمان؛  ی محدودههم مرده بود و هم زنده، خارج از 
کنار بیایم و نه چیزی دیگر.  باید با این نتیجه 

که خیلی دوستش  نهایتا  کریستین زندگی سختی داشت. او  مردی را یافت 
کارتی  ترم کوچک. خواهر داشت می نتوانست به عروسی بیاید چون یک بازی 

که از  شده بود. مادرم هم نتوانست بیاید  بندی جدولپیش  ها هفتهداشت 
ز عروسی، یکی از  کلوپله مهمی در "چون مشغ  ترین مهمِالک" داشت. رو

کریستین بود.  کهروزهای زندگی  من از طرف  جز بهی کس هیچ ازآنجا
کریستین از من خواست تا دستش را در  ی خانواده ما خودش را نشان نداد، 
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 کنم. اش یراهبه جلوی مجلس  زنان قدمراهرو بگیرم و 
کریس یزود به یاها ی خانه سوی بهتین و ِاد داشتند بعد از عروسی،   که ناشیرؤ

یده بودند رانندگی  که ماشینشان به یک تکه یخ شفاف کرد میتازه خر ند 
کرد. او از ماشین به بیرون پرت شد و روی   از برف فرود آمد. ای تودهبرخورد 

گفت: "ِاد!  کنم".توان نمیاو   م پاهایم را حس 
کبدش پا وقت هیچکریستین  که  ره شد و خون به صفاقش هجوم نفهمید 

رده بود. امرسون بالفاصله بعد از مرگ پسرش نوشت: "زندگی ما   ی اندازه بهآو
ک نیست. آن  کمان ترسنا که  یا غصهادرا ، و مرا آموزد ینمبه من  چیز هیچرا 

گام  کوشش برای کنم میرها  برد میطبیعت واقعی پیش ن سوی بهیک  . " با 
زم کات رو با  یقمانعم ی رابطهبه فهمیدن  توانیم میره، یدن پشت نقاب ادرا

یم  تر نزدیکمخلوقات  ی همه  -احتماالت و عوامل بالقوه ی همه –شو
کوچک.  گذشته و حال، بزرگ و 

کرده بود، و ِاد یک جفت  صد یککریستین این اواخر بیش از  کم  زن  پوند و
کند. منتظر ماندن ی گوشواره سخت  الماس برایش خریده بود تا غافلگیرش 

که او را دیدم، ی دفعه دانم میولی  -من قبول دارم –است  شگفتی  با بعدی 
که او و من و این بازی  ها گوشوارهبه این  کرد... در هر شکلی  نگاه خواهد 

ر شگفت گاهی، به خود بگیرد. آو  آ
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 بیستمل ـــفص
کجا ازاینجاما   خواهیم رفت؟ به 

یست محوری، تغییری است در   که علوم را به مشارکت در  بینی جهانز
یه کند می، دعوت اش تحقیقی های حوزه و  مدت کوتاه هایی فرصت. این نظر

. هم برای اثبات درستی خود دهد میبرای تحقیقات را پیشنهاد  بلندمدت
یست محوری، و هم برای استفاده از آن   سوی بهشیرجه  ی تخته عنوان بهز

یکی و های جنبهمعنا بخشیدن به  نامفهوم  حال تابه که ، شناختی یستز فیز
 .اند بوده

یست محورانه با خلق  ترین یفور آزمایشات  تر هوشمندانهو  پایان بیمدرک ز
در مقیاس  شناسی کیهانبه  که یطور به. آید می به دستکوانتومی جدید، 

که ما در یکی از فصول پیشین توضیح  طور همانبزرگ بسط داده شوند. 
یت قابل های حوزههم وارد  قبال  کوانتومی دادیم، آزمایشات  . اند شده رؤ

پیک  یندهفزا طور به ها برهانکه  طور همین کروسکو ، و شوند میوارد قلمرو ما
کردن به سمتی  ینبعدازا؛ شوند میمنجر  گر مشاهدهبه نتایج اثرگذاری  ، نگاه 

یه، خود ینکهخالصه ادیگر، قابل دفاع نخواهد بود.  زمند اکوانتوم نی ی نظر
یست محوری  ترینشان یمنطقو  -ش استتوضیحاتی برای نتایج عجیب ز

 خواهد بود.
"، "المیرا ایساوا" progressin physics" ی مجلهدر  ای مقاله، در 2118در سال 

کوانتوم، یعنی انتخاب جایگزین حالت در  گفت: "مشکالت فیزیک 
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گاهی چگون گیری اندازه که آ ، کند میه عمل کوانتومی؛ و این مشکل فلسفی، 
که در مسیر  کامال  عمیقا  به ارتباط میان این دو وابسته است.  ممکن است 

کوانتومی، شامل  ی درزمینهحل این مشکل، آزمایشات  مکانیک 
گاهی شوند.  اساس جدید برای  یکارائه  بعدازآنعملکردهای مغز و آ

گاهی ممکن خواهد شد". همین،  ی نظریه  !فیزیک ی مجلهدر یک  هم آنآ
فیزیکی به  ی تجربه:"وابستگی پردازد میمقاله در ادامه به این بحث 

گاهی یتوضع گاهی و حیات  های یانجر؟". چنین آ اصلی در مورد نقش آ
تکثیر خواهند یافت.  -شوند میتنها فیزیکی فرض  قبال  که  – هایی حوزهدر 

ردسر ؛ نه اینکه انشعابی پردشده اثباتتا اینکه تبدیل شوند به یک الگوی 
 برای علم باشند.

در مقیاِس بزرگ  ینه برهم ی درزمینهبه این مقصود، آزمایشات پیشنهادی 
که در سطوح مولکولی، اتمی و  کوانتومی  که آثار عجیب  نشان خواهند داد 

یر اتمی مشاهده  پیک شوند میز کروسکو بزرگ هم به  واقعا  ، در ساختارهای ما
میز و صندلی.  های اندازهسطح  . درشوند میهمان اندازه قدرتمند ظاهر 

پیک، در  کروسکو اثبات یا رد این موضوع جالب خواهد بود. اینکه اشیاء ما
 که وقتیوجود دارند، تا  زمان هم صورت بهبیش از یک حالت یا یک مکان ، 

که از " بعدازآنبه طریقی آشفته شوند.  و به یک  شده خارج" ینه برهماست 
که چرا چنین چیزی نتیجه ختم خواهند شد. دالیل  یادی وجود دارد  ز

یت است )تداخل از  ینشانتر مهم. دهد میآزمایشی روی ن صورت به پاراز
حاصل شود، باید از جنس  ای نتیجهجانب نور، موجود زنده و غیره(. ولی هر 

 مکاشفه باشد.
یست محوری، قلمرو معماری  یمانپ هم ی حوزهالبته دومین،  با تحقیقات ز

یژه به، و یشناس عصبمغز،  یسندگان  و گاهی است. در این مورد، نو خودآ
که در فصل  ، به اند شده مشخص 13امیدوار هستند. ولی بنا به دالیلی 

 نیستند. ینب خوش مدت کوتاهپیشرفت 
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هوش مصنوعی است  ی درزمینهسوم، تحقیقات در حال پیشرفت  ی حوزه
ران طفولیت است.  که این قرن، معدودی شک دارند،  اگرچهکه هنوز در دو

گسترش  های ییتواناکه قدرت و   نهایتا  ، یابد میکامپیوتر با تصاعد هندسی 
که راهی جدی، عملی و سودمند  مواجهه بهمحققان را  با مشکلی بکشاند 

که یک "ماشین  که وقتیبرایش بیابند.  این اتفاق بیافتد، روشن خواهد شد 
که هایی یتمالگورمتفکر" نیازمند همان نوع  یم.  ها آنما از  است،  برخوردار

را  اش ییفضابرای اینکه زمان را به خدمت بگیرد و حس  هایی یتمالگور
 توسعه بدهد.

چنین مدار  ی توسعهمغز انسان،  ی درزمینهاز تحقیقات  تر سریعحتی شاید 
که یا ماهرانه کرد،  زمان و فضا  های یفیتکو  ها واقعیت، آشکار خواهد 

 هستند. گر شاهدهمکامل وابسته به  طور به
که  گسترش  نگاهی یمناین نیز جالب است   ی درزمینههم به تحقیقات روبه 

یست محوری نه متقاضی وجود  ی اراده آزاد فردی  ی ارادهآزاد داشته باشیم. ز
با یک جهان  ظاهرا  آزاد  ی ارادهوجود  اگرچه – کند میاست و نه آن را رد 

گاهی محور، همخوانی دارد.  آ
توسط "بنیامین لیبت" و دیگران، بر  شده انجام، آزمایشات 2118در سال 

کار  که مغز روی پای خودش  کارهای پیشین مربوطه، نشان دادند  اساس 
کدام دست باال برود؛ و این  کند میی های انتخاب. مغز کند می که  از این نوع 

که گر مشاهدهتوسط  ها انتخاب نمایش اسکن مغز را تماشا  ی صفحهانی 
هستند. حتی تا ده ثانیه قبل از اینکه فرد مورد  ییشناسا قابل، کنند می

کدام دستش را باال ببرد. که   مشاهده "تصمیم بگیرد" 
( را GUTsوحدت بزرگ " ) های نظریهمداوم در خلق " های تالش، باید نهایتا  

 ای کنندهبه طرز دیوانه  هایی کوششنیز در نظر داشت. در روال جاری، چنین 
یادی هم کشند میطول  ها دههنوعا  برای  –ند طوالنی هست . موفقیت ز
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رهراهی برای تسهیل امور مالی  عنوان بهندارند، مگر  خدمت  ی دو
یان برجسته. حتی  پردازان نظریه ، احساس محق  ها آناز  کدام هیچو دانشجو

گاهی، یا اجازه دادن به   گر مشاهدهبودن ندارد. مشارکت دادن جهان زنده، یا آ
یلر"  طور همانرد معادالت شود، تا وا کیدکه "جان و ری  کرد می تأ که ضرو

اقل  کند.  یرزندهغاز زنده و  تر سادهترکیبی  تواند میاست، ال  یبه صورتفراهم 
کند. چیز همهکه شاید باعث شود  کار   بهتر 

که در  گونه اینروال  یست های رشتهاست  ی، فیزیک، شناس ز
که  عموما  آنان،  یها یرشاخهز ی همه، و شناسی کیهان کسانی بکار بپردازند 

یکرد  ها رشتهدانشی از دیگر  ترین کوچک چند ندارند. شاید نیاز به یک رو
یست محوری بپیوندد.  یا رشته که با ز باشد تا بتوان به نتایج ملموسی رسید 

یسندگان  زی اتفاق بیافتد ینب خوشنو یکردی رو که چنین رو بعد  ؛ وهستند 
 زمان چیست؟ راستی به؛ ها این ی همهاز 
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 1پیوست 
 تبدیل لورنتس

معادالت در علم، از ذهن  ترین معروفاواخر قرن نوزدهم یکی از  تقریبا  
درخشان "هانریک لورنتس" برآمده است؛ این معادله، ستون واقعیت را شکل 

. دهد میفضا، فاصله، و زمان را به ما نشان  ثبات یب، و ماهیت دهد می
 نیست: طور اینپیچیده به نظر بیاید، ولی شاید 

    √  
  

  
 

. ایم کردهمفروضی از "زمان" بیان  ی بازهتغییر در  ی محاسبهما این را برای 
به معنی "تغییر" است.   است. دلتا یا  تر ساده رسد میبه نظر  ازآنچه درواقع

کوچک  t. دیابی یدرمزمان شماست، آنچه خود شما  درگذرتغییر    پس
. دیا گذاشتهروی زمین پشت سر  که هاست آنگذر زمان برای  ی دهنده نشان
یم می به دست درنهایت. پس آنچه سال کی مثال   ر گذشته  آو مقدار زمان 

گذشته است.  که درحالیبرای شما، است.  برای همه در بروکلین یک سال 
کهمثال( باید در معجون لورنتس ضرب شود نیدر ا) سال کیاین   ی یشهر ؛ 

یر رادیکال است. " که بر "Vعبارت ز " )سرعت نور به C": سرعت شما است 
گر شود میتوان دو( تقسیم  با تطبیق واحدهایشان در معادله  ها سرعت. ا

کند  که چگونه زمان شما  گذاری شوند، شما خواهید دانست   .شود میجا
گلوله، یا یک مایل در ثا گر شما با دو برابر سرعت یک  نیه، حرکت یک مثال: ا

مایل در ثانیه(.  189و  282سرعت نور ) بر میتقس". 1" شود می V2یعنی ؛ کنید
کوچکی  اش نتیجهضربدر خودش.  هیچ است.  واقعا  که  شود میکسر بسیار 
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کم  یشهکه  ماند می، هنوز یک شود میوقتی این هیچ، از یک  هم یک  اش ر
که براب1" شود میگذر زمان برای ما  درنتیجهاست.  ان یک هم بار است " 

گذشت که در بروکلین  گلوله ؛ سالی   ظاهرا   اگرچهیعنی سفر با دو برابر سرعت 
گذر زماِن نسبیتی اثرگذار  درواقعسریع است،  که بر  کمتر از آن است  خیلی 

 باشد.
گر به سفری با سرعت نور فرستاده  باال سرعتحاال یک  را در نظر بگیرید. ا

کسر ید،    شو

  
  شود می 

 
یر رادیکال 1یا   یشهصفر.  شود می. پس ز صفر  ی ر

، جواب شود می( ضرب tدر زمین ) شده تجربهزمان  ..همان صفر است.
کنید، زمان برای شما   ". هیچ زمانی. 0" شود می گر با سرعت نور حرکت  ا

کنید و Vهر عددی را برای " توانید میاین،  ...شود میمنجمد  " جایگذاری 
 ، گذرد میکه چقدر زمان برای یک مسافر فضایی  دهد میمعادله نتیجه 

گر گذرد میمفروض روی زمین  زمان  کی کهیدرحال  Vحرف  یجا به. ا
یم، همین معادله  L)سرعت(، حرف  جهت  تواند می)طول( را بگذار

کار بیاید. همچنین این  انقباض طول  ی محاسبه ای یک مسافر فضایی به 
 ی جهینت غیرازاینکهاست،  یطور همانجرم افزایش  ی محاسبهمعادله برای 

کنید(. چون با افزایش 1نهایی باید معکوس شود )عدد " " را بر نتیجه تقسیم 
کاهش  برخالفسرعت،  که   .یابد می؛ جرم افزایش یابند میزمان و طول 
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 2پیوست 
 نسبت انیشتین و زیست محوری

که در نسبیت انیشتین یکی از  ، را کند میرا ایفا  ها قشن ترین اصلی"فضا"، 
رده و  به دست توان میو با روش علمی  یراحت به یک عنصر  عنوان بهآو

کرد؛ نتایج عملی نسبیت را  کارآمد  نخورده دستاستاندارد جایگزین  و هنوز 
یم می کنار ، یک توضیح با اساس فیزیکی برای  آید می. آنچه به دنبال گذار

یادی از ر توضیح  نیا ،وجود بااینیاضیات. "فضا" است، با حذف بخش ز
نا که  کنیم میش را بیشتر برای مواقعی توصیه تر است و ما خواندن خشک

گیر  غافل  .دیا افتادهبه مدت بیش از دو یا سه ساعت در ایستگاه اتوبوس 
هندسه اقلیدسی را با یک اصل واحد تکمیل  ی موضوعهدر اینجا، ما اصول 

 :کنیم می
)خِط  مانند میُصلب همیشه به یک فاصله  تقریبا   بر روی یک جسم دونقطه
اقلیدسی خودشان را به شکل اصول  ی هندسهبنابراین اصول ؛ واصل(

رند یدرمصلب  تقریبا  نسبِی اجسام  های مکان  )نسبیت(. آو
کسی به این تعریف از فضا ایراد بگیرد ،  عملی،  نظر نقطهاز یک  دیو بگوشاید 

: کند میغیر فیزیکی بنا  پردازی خیالرا بر یک این تعریف درک شایع از فضا 
کامل.  جسم صلب 

که اختصاص دادن   یه را  تواند میصلب ن تقریبا   ی واژهحقیقت این است  نظر
گزند این  در امان نگه دارد. برای انیشتین، فضا چیزی  ها پردازی خیالاز 

که شما با اشیاء فیزیکی اندازه  ید میاست  یاضی و عینیگیر یف ر او از  . تعر
کامل" است. های کش خطفضا بر اساس   "صلب 



259 

که  کند  کسی ادعا  کوچک  طور بهرا  ها کش خطاین  توان میشاید  قراردادی 
 های کش خطکه  دانیم می(. ولی ما حاال تر صلب، تر کوچکساخت )هر چه 

کارآمد،  پی  هم هستند.  تر نرمهیچ، بلکه  شوند میکه ن تر صلبمیکروسکو
کردن  ریگی اندازه ی دهیا ی منفرد، مضحک ها الکترونیا  ها اتمفضا با ردیف 

که تفسیر انیشتین از نسبت خاص  گیری اندازهاست. بهترین  فاصله، 
کند، یک میانگین آماری استوار است.  تواند می ، اینکه این هرحال بهآرزو 

بستگی  ها گیری اندازهکه این  دهد مینشان  آرمان با خود نظریه سازگار است،
که  گر مشاهدهند به حرکت نسبی میان دار  .شوند می گیری اندازهو اشیایی 

سنت بزرگ فیزیکدانان است: در  رو دنبالهفلسفی، انیشتین  نظر نقطهاز یک 
گرفتن اینکه پدیدارهای حسی خود او مطابق با یک واقعیت بیرونی عینی  نظر 

یاضیاتی و عینی ، بیحال بااینهستند.  ش از عمر ، مفهوم فضای تطبیقی ر
رده است. ما پیشنهاد  اش یسودمند که بهتر است فضا را  دهیم میدوام آو

کنیم: خاصیتی "ناشی" از واقعیت بیرونی،  گونه این  طور به که یزیچتوصیف 
گاهی وابسته است.  این هدف، بیایید  سوی بهگام اول  عنوان بهبنیادین به آ

کنیم. در اب تر مفصلنسبیت خاص را  ی نظریه ر  که آیا مرو تدا باید بپرسیم 
گرفتن  یکی، چنین  های کش خطبدون در نظر  صلب یا حتی اجسام فیز

به دو فرض  میندازیبقراردادهایی عاقالنه هستند یا نه. بیایید نگاهی 
 انیشتین:

 ناظران یکسان است. ی همهبرای  خألسرعت نور در  -1
یک برای  -2  ان در چارچوب لخت، یکسانگر مشاهده ی همهقوانین فیز

 است.
که نمایانگر فضای عینی است، به هر دو فرض بر . گردد میمفهوم "سرعت" 

یم. چون یکی از  که از این پدیده بگذر  نیتر آسانین و تر سادهسخت است 
که ما  کنیم،  گیری اندازه مان تجربهموضوعات  ی درباره توانیم میچیزهایی 
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گر هماست.  ها آنخصوصیات فضایی  کنیم، او ما این فرض "مقدمه" ر ا ا رها 
 ؟کند میکجا ما را رها 

گر ما برگردیم به تنها دو چیز است: "زمان ماند میآنچه برای ما  " و "ماده". ا
گاهین خودمان، تا موضوعات رود که فضا  فهمیم میرا بیازماییم،  مان آ

ری از معادله نیست.  گاهِی ما معنا بیبخشی ضرو کنیم آ که ادعا  ست 
گاهی  دانیم میا از خودش دارد. ما موضوعات فیزیکی ر ی همه که حاالت آ

گذرا نخواهد بود( کند میما تغییر  بنابراین ؛ )در غیر این صورت، فکر، 
ییم "زمان" یک بازنمود است؛ چون تغییر، آن چیزی است  جاست به که بگو

 .کنیم میزمان تعبیر  عنوان بهعادی  طور بهکه ما 
گاهی باید با نظر ازنقطه جنس واقعیت خارجی یکسان  فیزیکی، جنس آ

سطح پایین  های انرژیبزرگ و تجسم  ی یکپارچهباشد. برای مثال، میدان 
 متنوع آن، از یک جنس هستند.

است. چون "فضای خالی" حقیقی حاال  خأل، میدان ها تجسمیکی از این 
یخ علم پیوسته است.  دیگر به تار

کنیم  توانیم می، ما عالوه به ، آن را تر عامیانهبه زبان  ایو موجودیت نور را تصور 
بزرگ بدانیم. از این  ی یکپارچهتغییری پایدار و خود منتشر شونده، در میدان 

بزرگ،  ی یکپارچهشدن زبان این صحبت، ما به میدان  تر سادهبه بعد، برای 
ییم میفقط  گرفته شود:  ی واژه"میدان".  گو  هرگونه"نور" باید بدین معنا در نظر 

 ، در این میدان.جرم یبمنتشر شونده و  آشفتگی خود
گفت. ما شاید با نور و زمان با یک اعتبار شروع  انیشتین از نور و فضا سخن 

که: فضا  اظهارنظر کی ، ها این ی همهاول، بعد از  ی قضیهکنیم؛  ساده است 
به هم مرتبط -سرعت نور-و زمان از طریق یک ثابت بنیادین طبیعت

و نور در آن  ایم دادهکه وجود یک میدان را پیشنهاد بنابراین، حاال ؛ هستند
به  اصال  که  یک تعریف از فضا ارائه دهیم.تعریفی توانیم می، شود میمنتشر 
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صلب فیزیکی وابسته نیست. انیشتین خودش بارها این  های کش خط
کرده است: کارش استفاده   تعریف را در 

 distance    

 
 )فاصله(

که به  گر مشاهدهتوسط  منتشرشدهبرای نور  زموردنیا"، زمان tکه " است 
. در این مورد، شود میمنعکس  گر مشاهدهای برخورده و به سمت خود ءیش
"C که  ی مشخصه"، تنها یک شود.  گیری اندازهباید  نهایتا  بنیادین است 

یم.  ، ما به این ایده استناد درواقعهنوز نیاز به دادن واحدهای فیزیکی ندار
که به انتشار نور مرتبط است.  ی مشخصهمیدان، یک  که کنیم می ثابت دارد 

در انتشار نور از یک بخش از میدان به بخش دیگر را نشان  تأخیراین ثابت، 
 است. تأخیربنابراین، فاصله، یک تابع خطی ساده از ؛ دهد می

گر  بردی است. ا کار یف فقط  و شیء در حرکت  گر مشاهدهالبته، این تعر
کرد.  سادگی به توان میحاالت را  ی بقیهخوشبختانه،  نسبی نباشند. تعریف 

کیدبا  ی فاصله با این روش، به لحاظ ها گیری اندازهیک سلسله از  اینکهبر  تأ
گر یک پیکربندی از میدان را با حداقل یک  و  گر مشاهدهآماری ثابت باشد. ا

که  هم طبیعتا  از میدان  ها آنچند شیء در نظر بگیریم )اشیایی 
یک سیستم مختصات فضایی  تواند می گر مشاهده(، سپس اند شده لیتشک

کند. مثل این: یف   را تعر
که  -1 ، با استفاده یابد میدر طول زمان تغییر ن شان فاصلهشناسایی اشیایی 

 .شده منعکساز یک توالی طوالنی از عالئم نوری 
گر همان  -2  فاصله در مورد یک شیء مشخص یا بیشتر انجام گیری اندازها

کافی از  توان میشود، آنگاه مفهوم "جهت" را هم  کرد. با داشتن تعداد  تعیین 
که سه جهت مستقل فضایی ) توان میاشیاء،  کرد  پیمامعلوم  ( یکروسکو

 وجود دارد.
گاه  گر مشاهدهیک  -3 از  بعدی سهسیستم مختصات  کیارائه با  تواند میآ

 فواصل، مدلی از میدان را شکل دهد.
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محسوسی با اظهارات  طور به توان میرض اول انیشتین را که ف بینیم میپس 
کرد: یر جایگزین   ز

میدان بنیادین طبیعت یک خاصیت دارد: نور برای انتشار میان یک  -1
 بخش از میدان و بخش دیگر، نیازمند یک زمان محدود است.

گفته  تأخیروقتی این  -2 که دو بخش از  شود میدر طول زمان ثابت باشد، 
کن هستندب نسبت میدان ،  توان میرا  ها آنمیان  ی فاصله ؛ وه هم سا

  صورت به

 
که  ی مشخصه"، یک cنشان داد؛ "  بنیادین در میدان است 

ارتباطش با دیگر  مثال  خواهد شد. ) گیری اندازهدیگری  های روشبه  نهایتا  
 بنیادین طبیعت( های ثابت

که این تفسیر از فاصله، نیازمند  کنید  قبلی از  فرض شیپ هگون هیچدقت 
یژه های بخشو اینکه  ایم کردهفضا نیست. ما فقط وجود میدان را فرض   ای و

به زبان دیگر، ما حضور  مشخص باشند. ها بخشاز آن، شاید از دیگر 
. این موجودات شاید با ایم کردهموجودات مختلفی را در )و از( میدان فرض 

کنند )ن باهماستفاده از نور  ور هم یک مشخصه از میدان ارتباط برقرار 
 است(.

که  دومین اساس نسبیت خاص، معنِی چارچوب لخت است. حاال 
 گیری نتیجهمیدان و نور  ی فرضیهمفاهیم مختصات فضایی و سرعت، از 

که چارچوب لخت را  تر سرراست، شوند می کنیم: گونه ایناست  یف   تعر
گر  و یک شیء گر مشاهدهخصوصیتی از ارتباط بین دو موجود )  خارجی(. ا

که  گر مشاهدهزمان  تأخیر یک تابع خطی از زمان باشد، بدین معنی است 
 در یک چارچوب لخت است: گر مشاهده

distance     

 
 )فاصله(   

یم: فاصله با  ی اندازهما در اینجا با دو  (   زمانی ) تأخیرزمانی سروکار دار
کلی t" که درحالی، شود میتعریف  از شروع فرآیند  شده یسپر" زمان 
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که تذکر دهیم فاصله ) گیری اندازه ( یک V( و سرعت )dاست. جالب است 
زمانی،  تأخیری "مجزا" از ها گیری اندازهبا یک سری  توان میشیء را تنها 

کرد.  تعریف 
که قوانین فیزیک برای  ان چارچوب گر مشاهده ی همهمطالب این مورد 

که می ردای لورنتس" باشد. )با یکسان باشد، به این جهت است  دان، "ناو
 تبدیل لورنتس، قوانین فیزیکی ثابت بمانند(.

یادی برای بیان این موضوع هست. ولی  های راه که تر سادهز ین راه این است 
کنیم:   زمان ی فاصله یف   را تعر

  2  2 t2  x2  y2  z2 

عیت طبیعی موق طور بهی گر مشاهدهنمادین هستند چون هر  ینوع بهدلتاها 
که  توان می. کند میخودش را در این سیستم، "صفر" تعریف  کرد  فکر 

که     یریرناپذییتغ ان بتوانند در گر مشاهده ی همهبرای این منظور است 
کنند. برای تکمیل  یها مشخصهمورد  میدان و واقعیت خارجی توافق 

که دو  کافی است نشان دهیم  بدون توجه به  گر مشاهدهنسبیت خاص، 
کنند،    بر  توانند می شان رابطه نسبت به دیگری  هرکدام اینکه شرط بهافق 

 در چارچوب لخت باشد.
: آیند مینسبیت خاص، در پی  ی شده شناختهنتایج  ی همهاز این نقطه، 

که ما نشان  ی جهینت کارکرد نسبت خاص،  ایم دادهنهایی این است  که برای 
گر با فرض یک میدان  نیازمند مفهوم یک فضای عینی و صلب نیستیم؛ ا

ییم  کافی است تا بگو کنیم،  در میدان، یک  ها یآشفتگیکپارچه شروع 
 .کنند میمختلف آن ایجاد  های بخش، میان ذات به قائمارتباط 

ردن "فضا" از مفروضاتی  به نظر  هدف یبی، شاید تمرینی چنین اینبه دست آو
 که حالیدرفطری است.  شدت به، فاصله، مفهومی هرحال بهبرسد. 

گاهی" یک تمایل  گونه اینکوانتومی  های میدان که "آ نیستند. واضح است 



259 

که ارتباطات میان خود و دیگر چیزها را به زبان فاصله، تفسیر  طبیعی دارد 
کند.  ی درباره تواند مین کس هیچکند.  ، اگرچهمزایای این تفسیر، بحث 
گوشزد شد،  طور همان یاضیات یساز خالصهکه در مقدمه  ی فضا در ر

کردن نسبیت عام و  نظریات مدرن، قاصر شده است. در تالش برای نزدیک 
کوانتومی، فضا تکثیر شد، فشرده شد، عددی شد و حتی  ی نظریه میدان 

زی  که رو یه شد. فضای خالی،  زیپیکی از  عنوان بهیکسره تجز علم  یها یرو
که  شد میتجربی انگاشته  یا  )و یکی از نتایج بزرگی بود  ز نسبیت خاص ا قو

که مختص علم قرن  رسد می(، حال چونان یک بدفهمی به نظر کرد میدفاع 
 بیستم است.
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1شرحی بر پیوست   
. وقتی به آید می به وجوداین مسئله در مکانیسم دینامیک اثر جبرانی هم 

ها بار در ثانیه به  ونها تریلی الکترونکه  دانیم می، کنیم میساختار ماده نگاه 
ر  و ذرات هسته، حدود میلیاردها تریلیون بار در  چرخند میاتم  ی هستهدو

ر خود  که خود  دانیم می. ما همچنین حاال چرخند میثانیه درون هسته به دو
کوارک  تری کوچکذرات هسته از ذرات  زه،اند شده ساختهبه نام   . امرو

مولکولی، اتمی،  – اند انداختهفیزیکدانان پوست پنج الیه از ماده را 
که فکر  نکهیبااکوارکی.  ی الیه، هادرونی و ای هسته دانشمندانی هستند 

که هر  درک قابلمتوقف شود، ولی  جا همیناین سلسله شاید  کنند می است 
، چرخند می، و با سرعت بیشتری شوند می تر کوچکو  تر کوچکچه ذرات 

که شاید  دهند می، شواهد نشان رواقعد. دیآ یدرمماده به شکل حرکت انرژی 
که  –وجود داشته باشد  ها کوارکساختاری در خود  ، فکر حال تابهساختاری 

 وجود ندارد. کردیم می
که شاید توضیحات در دینامیک این ساختارها، نهفته  کرد  "پوانکاره" اشاره 

منطقی از  طور به ها ساعتو  ها کش خطحرکت بر  وغریب عجیبباشد. تأثیر 
که ماده از انرژی در حال حرکت تشکیل شده  شود میاین حقیقت ناشی 

که درون ذرات دیگر ها شکلاست. در  ؛ و چون چرخند میی متنوع، ذراتی 
سرعت انرژی ثابت است )که سرعت نور است(، چنین ساختار مرکبی 

کند، ن ءیشبدون اینکه اول آرایش فضایی درونی  سرعتش را  تواند میتغییر 
 د.تغییر ده
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، ُصلب ها ساعتو  گیری اندازه"پوانکاره" و "لورنتس" حق داشتند: وسایل 
، و میزان این انقباض باید با افزایش شوند میمنقبض  واقعا   ها آننیستند. 

یادتر شود.  سرعت، ز
که  ءیشیک  گاه گیرد مینور شتاب  سرعت بهرا در نظر بگیرید  . به نا
که انرژی  رسد میبه این سرعت تنها در صورتی  ءیشکه این  یابیم درمی

مکانیکی، این سرعت با  ازنظردر جهت یک خط، صاف شود.  اش یدرون
کسر سرعِت  تر کوتاه ءیش. چون هر چه آید می به دست"کوتاه شدگی"  شود، 

کم  یعنی حرکات داخلی به نفع ؛ شود میمحبوس شده در اجزاء داخلی 
که در سرعت . به همین دلیل شوند میکم  ءیشجهت محور حرکت  است 

که اجزاء یک ساعت نسبت به هم حرکت  توان نمینور،  . در کنند میدید 
گذر زمان  تواند میسرعت نور یک ساعت ن کند،  گذر زمان شرکت  در رقص 

یه قائمباید متوقف شود. ساختار یک مثلث  استفاده ساده از  عالوه به، الزاو
 :فهماند می، این موضوع را خوب ثاغورثیفقضیه 

گ  حرکتی در ساعت وجود داشته باشد، اجزایش باید با سرعتی بیش  هرگونهر ا
کنند.  که جرم، متناسب  تواند می اش نتیجهاز نور در فضا سفر  این هم باشد 

کوتاه شدگی تغییر  کسر  که لورنتس نشان داده  طور همان. چون کند میبا 
نسبت مثل یک الکترون، با شعاع )یا حجم( آن  ای ذرهاست، جرم چنین 

با این روش نشان داد.  توان میاین تغییرات را  ی همه، قطعا  معکوس دارد. 
کمی  یاضیات دبیرستان –است  تر مشکلولی تنها  در  -با استفاده از ر

کل  که در  تی   ی نظریهمطابقت با معادالت لورنتس و پوانکاره، معادال
 جای به گیساد به توان میبنابراین، فضا و زمان را ؛ انیشتین مجسم شدند

به ما  ها آنحیوانی. -اشکالی از یک ادراک حسی عنوان بهخودشان برگرداند. 
گر ما نیروهای فردی  تعلق دارند، نه به جهان فیزیکی. امرسون نوشت: "ا

کرد  راحتی بهکنیم،  گیری اندازهطبیعت  هیبرعلخودمان را  احساس خواهیم 
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یی سرگرم هدفی  گو گر م. ولی ای بوده یافتنین دستکه  اینکه خود را با  جای بها
کارگر در ما جاری است،  که روح  کنیم  کنیم، احساس   آنگاهکارمان معرفی 

 های قدرتمیابیم، و  هایمان قلبآرامش شفق صبحگاهی را نخست در 
که به بهترین  یانتها یب گرانش و شیمی، و فراتر از همه، قدرت حیات را 

 ".کنیم میپیدا  شکل در خودمان، از پیش موجود بوده است را
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 نویسندگان ی درباره

 "رابرت النزا":
یر بال دانشمندان بزرگی بار آمده است  شناس روانمانند ؛ رابرت النزا ز

یست "جوناس سالک"، پیشگام پیوند قلب  "بی.اف.اسکینر"، ایمونولوژ
یف او را  شیها یمرب"کریستین برنارد".  : یک "نابغه"، یک اند کردهچنین تعر

 .اند کرده"متفکر مرتد"، و حتی او را به خود انیشتین تشبیه 
 "اخبار آمریکا و جهان" ی مجلهداستان روی جلد 

کرده  ی جبههرابرت النزا برای بیش از چهار دهه در  پیشرو علم، تحقیق 
. او اخیرا شود مییکی از رهبران علم در جهان شناخته  عنوان بهاست. او 

یاست علمی سازمان  ری فنر شده است.  دار عهدهپیشرفته سلولی را  آو
خدمت  Wake Forestمعاون پروفسور در دانشگاه  عنوان بههمچنین 

کتاب  نیدوجو اختراعات دارد. بیش از  منتشرشده. او چند صد اثر کند می
که  کتاب "اصول مهندسی بافتی"  مرجع  انعنو بهعلمی به نام اوست. مثل 

کتاب دیگرش؛ یک جهان: سالمتی و شود می قطعی در این زمینه شناخته  .
انسانی در قرن بیست و یکم با پیشگفتاری دارد به قلم  ی گونهزنده ماندن 

کارتر.  جمهور سیرئ بنیادین و  های سلولدیگر: هندبوک  های کتابجیمی 
یات  ر یستضرو که مرجع قطعی های سلولی شناس ز در  بنیادین، است 

 تحقیقات سلول بنیادی است.
کرده است. در  MD و BAدکتر النزا مدارک  یافت  را از دانشگاه پنسیلوانیا در
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بنیامین فرانکلین بود. او  ی هیبورسدانشگاه و هم  ی هیبورسآنجا او هم 
که اولین  بود یمیتاستعداد درخشان را داشت. النزا عضو  ی بورسیههمچنین 

ک در حال انقراض  های گونهبرای اولین بار،  ها آنردند. جنین انسانی را تکثیر 
که انتقال  کرد  کردند، این ثابت  فرایند پیری را  تواند می ای هستهرا تکثیر 

کند.  که نیازمند  های سلول ها آنمنعکس  کردند  بنیادی را به طریقی تولید 
در  Rave ی جایزه 2115تخریب جنین انسانی نباشد. دکتر النزا در سال 

" در AR Star" ی جایزه 2119برد. در سال  Wired ی مجلهشکی را از طرف پز
کرد. Mass High Techبیوتکنولوژی را از  یافت   در

جهان بازتاب داشته است.  های رسانهدکتر النزا و تحقیقاتش در اغلب 
یزیونی ، های شبکه ترین بزرگ ازجمله ، CNN ،Time ،News Week تلو

، Newyork time ،Wallstreet journalاوِل  ی صفحهو در  People ی مجله
Washingtonpost ،Losangeles time  وUst today. 

کرده است، مثل  ترین بزرگالنزا با  کار  جایزه نوبل  ی برندهمتفکران زمان ما 
دانشگاه "جرالد ِاِدلمن" و "رادنی پورِتر". او از نزدیک با "بی.اف.اسکینر" در 

کرده است.  هاروارد مدرن(، تعدادی  یشناس روانالنزا و اسکینر )پدر کار 
کردند. همچنین او با "جوناس سالک" )کاشف  ی مقاله علمی را منتشر 

کرده  کار  واکسن فلج اطفال( و با "کریستین برنارد" )پیشگام پیوند قلب( 
 است.
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 "باب ِبرمن"
ید ِلت  رمن:دیو

 است". ای العاده فوق"او شخص 
 ی:شناس ستاره ی مجله

 مربندهایتان را سفت ببندید""ک
یسندهجهان است. او  شناس ستاره نیتر شده خواندهباب برمن،  بیش از  ی نو

و  Discoverمنتشر شده است. مقاالت او در مجالت  ی مقالههزار 
Astronomy  یراستار چاپ شدند. او ستونی هفتگی در این مجالت دارد و و

کهن" و  رزی  کشاو یم  یسندهنجومی "تقو ارکتاب است. او دستیار چه ی نو
کالج یسندهMarymount پروفسوِر نجوم در  نمایش  ی کننده هیتهو  بوده، و نو

که زمانی پخش   .شد میهفتگی رادیوی عمومی شمال شرق بود 
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