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نظریات در مورد «زیست محوری»

"دیپاک کوپرا" ،پرفروشترین نویسنده (اعالمشده از طرف مجلهی تایم

بهعنوان سرآمد نمادهای قرن):

"یک ذهن خارقالعاده  ...که با درخشانترین اذهان در دنیای علم مالقات
کرده است .من دیدگاه دکتر النزا به ماهیت آ گاهی را اصیل و مهیج یافتم.

نظریهی زیست محوری او ،با اغلب سنتهای باستانی سازگار است که

می گویند آ گاهی دریافت می کند ،نظم میدهد و یک جهان فیزیکی
میشود .این زمینهی وجود ماست که واقعیات ذهنی و عینی در آن به
منصهی ظهور میرسند ".

مایکل کوچ ،نویسنده "نوک بالهای ملخ ":

" این کتابی شجاعانه و جدید است .نویسندگان در عوض اینکه حیات را

بهعنوان یک محصول جانبی تصادفی قرار بدهند ،آن را بر قلهی موجودیت
خوانشی دهشتناک و آزاردهنده
جهانی و همهی اهداف ،قرار دادند .این
ِ
است .اگرچه پیشنهادات زیست محوری ،نخست تندروانه و ضد منطقی

میرسند ،ذرهای اندیشه ،تصاویر را واضحتر می کند و ما را در مسیری بهسوی

یک ذهنیت بهتر و قابلفهمتر قرار میدهد ".
مجلهی بازنگری کتاب غرب میانه:

" ...تالش برای خواندن این کتاب هم جذاب و هم ارزشمند است ...از

روشی که النزا برای ارائه استدال لش برگزیده ،واضح است که درکی عمیق از

نظم مستتر دارد . ...سبک او محاورهای است ...و احساس اعجاب او ...
همانقدر که دلپذیر استُ ،مسری هم هست ".
5

تقدیم به "باربارا اودونل " به مناسبت نودسالگیاش.

قدردانی

نویسندگان مایل هستند که از ناشر ِ"گ ِلن ی ِفت " تشکر کنند .از "نانا نایسبیت
فاگن " و "جو پاپاالردو " به دلیل همکاری ار زشمندشان در تهیهی
"" ،رابرت ِ

کتاب تشکر می کنیم .همچنین از "اآلن مک نایت " برای روشنگریاش و "بن

ماتیسن " برای کمکش در قسمت ضمایم ،ممنون هستیم و البته ،تهیهی
این کتاب بدون کمک نمایندهمان "آل زوکرمن " ممکن نبود.

قسمتهای مختلف موضوعات کتاب ،بهطور جداگانه در این مطبوعات
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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این ترجمه ،پیشکشی است به «پروین هدایت»
یگانهی مادر –معلم

پیشگفتار مترجم

روش ما در علم همواره این بوده است که گویی با جهانی خارجی طرف

هستیم .جهانی که باید با ساخت توصیفات نمادین ،عملکردش را تحلیل
کنیم .این روش ،تا قرن نوزدهم کارگشا بود .ما برای شناخت جهان ،نظر یاتی

را ترتیب میدادیم که بتوانند رفتار نور ،ماده و حرکت را توجیه کنند.

مفاهیمی را مانند انرژی ،نیرو ،خأل ،و حتی "ِا ِتر " را ابداع کردیم .ولی با شروع

قرن بیستم ،کنکاش "لورنتس " و "پوانکاره " در ماهیت حرکت ،آزمایش

"مایکلسون-مرلی " در اندازه گیری سرعت نور ،و به دنبال آن ،تعمق

"اینشتین " در ماهیت فضا و زمان ،بنیان فرضیه فضای اشباعشده از "اتر " را

بر باد داد .در عوض پای متغیر دیگری در نسبیت به میان آمد :مشاهده گر.

این مشاهده گر و موقعیت او در چارچوب فضا و زمان بود که نمود رفتارهای
جهان را تعیین می کرد.

در همین اثنا ،تصویرسازی "پالنک " از کوانتوم ،و در پی آن ،توسعه مکانیک

کوانتومی توسط "بور "" ،هایزنبرگ " و "شرودینگر " ،بازهم نقشی اساسی برای

مشاهده گر تعریف کرد .این مشاهده گر بود که فرایند آزمایش کوانتومی را به

انجام میرسانید .همه بازنمودهای جهان ،منوط به عمل مشاهده توسط
مشاهده گر بود.

از آن زمان تاکنون همه دانشمندان و بهو یژه فیزیکدانان ،در پی ارائه توصیفی
بنیادین از مشاهده گر بودهاند .ولی ازآنجاکه به یوغ کشیدن مشاهده و به

دنبال آن "آ گاهی " ،و خالصهساز ی ریاضیاتی آن ،هنوز هم دور از دسترس
9

به نظر میرسد؛ دانشمندان به ساخت تفسیرهای مفهومی بسنده کردهاند؛
مانند تفسیر کپنهاگی ،ناهمدوس سازی ،جهانهای موازی و ...

در ادامه ،برخی سعی کردند تا تفسیرهایی از ذهن کوانتومی را پیشنهاد دهند

که ذهن بیولوژیکی را با جهان کوانتومی خارج ،آشتی دهند .بعضی از این

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

آن ،توسط اینجانب در سلسله مقاالت "رودررو با ذهن کوانتومی " منتشر
شد).

ولی بههررو ی ،همانطور که "ر یکور " -فیلسوف پدیدارگرای معاصر-گوشزد

می کند :توصیف فیزیکی از مقوله سراسر انتزاعی آ گاهی و تحویل مفهوم
ذهن به مغز بیولوژیکی ،همواره امری است پیچیده و در معرض

سوءبرداشتهای فلسفی و زبانی خواهد بود.

این در حالی است که خود مسئله بهشدت آشکار است؛ آنطور که "هیوم "

–فیلسوف تجربه گرای قرن هجدهم_ گفت :جهان چیزی نیست جز آنچه که

به تجربه میآید.

همین سرراستی موضوع و درعینحال ،نبودن توصیف اساسی علمی از

آ گاهی ،راه را برای مقوالت شبهعلمی و سوءاستفادههای عقیدتی باز

گذاشت .به همین دلیل است که امروزه کافی است سر خود را بچرخانید تا با
نظریهای دمدستی –و عموما عرفان زده -روبرو شوید که ادعای علمیبودن
دارد!

وقتی این کتاب را هدیه گرفتم ،به دلیل اینکه نویسنده متخصص علوم

پزشکی است نه فیزیک ،به تمامیت مطلب بدبین بودم .ولی پیشتر که

رفتم ،در یافتم که اساس ایده آن بهشدت تکاندهنده و درعینحال ساده
است :اینکه بهجای توصیف جهان عینی خارجی و بعد ،ارائه تعبیری
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فیزیکی از ذهن ؛ نخست آ گاهی را مفروض بداریم و بعد خصوصیات جهان

را بازتعریف نماییم.

بر طبق اصول فلسفه علم مدرن که "پوپر " ارائه داد ،یک نظریه علمی باید

دارای پنج خصوصیت بنیادی باشد:

-1همسازی  -2تبیینپذیری -3پیشبینی پذیری -4ابطالپذیری -5
سادگی

نظریه زیست محوری این خصوصیات را دارد ،و البته مانند هر نظریه علمی

دیگری منتقدانی هم دارد(ابطالپذیری) .البته همانطور که در ادامه خواهیم

دید ،حوزههایی را برای راستی آزمایی و تحقیق بیشتر ارائه داده شده

است.همینها مرا به ترجمه کتاب ترغیب کرد تا شوق آشنایی با نظریات

واقعا علمی را باهمزبانان خود شریک شوم.

در پایان  ،از برادر ،و دوست عزیزم "شهریار شهابی" تشکر می کنم که

موجبات آشنایی من با این کتاب را فراهم نمود .همفکری با او همیشه

افقهایی جدید را به روی من گشوده است.همچنین از همسر ،همکار و
همدم مهربان و فهیمم "سمیرا یوسفی" ممنونم که محیط امن و آرامی را
فراهم کرد و همواره مشوق من بوده و هست .نهایتا این کار بدون همیاری

وبسایت علمی بیگ بنگ ،به انجام نمیرسید.

حامد شهابی ،بهمن نودوچهار
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پیشگفتار مؤلف

فهم ما از جهان بهعنوان یک کل ،به بنبست رسیده است« .مفهوم» فیزیک
کوانتوم از زمان کشف آن در دهه  1331موردبحث بوده است ،ولی ما به درک
آن نزدیکتر هم نشدهایم« .نظریه همهچیز» که وعده دادند در همین حوالی
است ،دهههاست در ریاضیات انتزاعی تئوری ریسمان ،با ادعاهای اثبات
نشده و غیرقابل اثبات ،گیر افتاده است.
ولی اوضاع بدتر از این است .تا همین اواخر ،ما گمان می کردیم که میدانیم
جهان از چه چیزی ساخته شده است .ولی حاال معلوم شده که  39درصد
جهان از مادهی تاریک و انرژ ی تاریک تشکیل شده است ،و ما واقعا
نمیدانیم چیستاند .ما بیگ بنگ را پذیرفتهایم ،علیرغم نیاز روزافزون به
سر هم کردن آن به شکلی که با مشاهداتمان ،مطابق شود( .همانطور که در
 1393یک دورهی رشد نمایی ،به نام «تورم» پذیرفته شد؛ درحالی که فیزیک
آن بهطور بنیادین ناشناخته است) .حتی معلوم شده است که بیگ بنگ
جوابی برای یکی از بزرگترین اسرار جهان ندارد :چرا جهان به این دقت و
حساسیت ،برای پشتیبانی از حیات ،تنظیم شده است؟
درک ما از بنیانهای جهان ،واقعا به پس چشمانمان عقب رفته است .هر
چه بیشتر دادهها را جمعآوری می کنیم ،بیشتر باید نظریاتمان را تردستی
کنیم ،یا یافتهها را نادیده بگیریم ،این حقیقتا ،بیمعنا است.
این کتاب ،دیدگاه جدیدی را پیشنهاد میدهد :اینکه نظریات کنونی ما از
جهان فیزیکی ،ناکارآمد است ،و تا وقتی حیات و آ گاهی را بهحساب
نیاورند ،نمیتوانند کارگشا باشند .این کتاب پیشنهاد میدهد علیرغم برون
ده ناچیز و دیر موقع حیات ،بعد از میلیونها سال فرایندهای فیزیکی فاقد
حیات؛ آ گاهی و حیات قطعا برای درک ما از جهان ،بنیادین هستند .ما این
دورنمای نوین را «زیست محوری» مینامیم.
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«در این منظر ،حیات ،محصول جانبی و اتفاقی قوانین فیزیک نیست
همچنین ،قوانین طبیعت یا تاریخ جهان ،مثل آن بازی رقتانگیز توپهای
بیلیارد نیست که ما از زمان دبیرستان یاد گرفتهایم.
از دیدگاه یک زیستشناس و یک ستارهشناس ،ما باالخره قفسهایی که
دانش غربی  -سهوا -برای محدود ساختن خودش ساخته است را ،خواهیم
گشود .پیشبینیشده که قرن بیست و یکم ،قرن زیستشناسی است ،یک
تغییر موضع نسبت به قرن گذشته که تحت سیطرهی فیزیک بود.
به نظر وقت آن است که عصر حاضر را با پشتورو کردن جهان و یگانه سازی
بنیانهای علم؛ شروع کنیم .نه با ریسمانهای خیالی که ابعاد نادیده خیالی
را به کار می گیرند .بلکه با ایدهای بهمراتب سادهتر که مملو است از
دیدگاههای جدید بهتآور ،بهطوری که ما حتی به دیدن واقعیت از آن منظر
بیرغبت هستیم.
شاید با دیدگاه پیشین« ،زیست محور ی» به نظر حرکت تندروانه ای برسد و
این گونه نیز هست .ولی دههها است که اشاراتی در اطراف ما پدیدار
شدهاند ،ممکن است برخی نتایج «زیست محوری» را متناظر دیدگاههای
مذاهب شرقی یا برخی فلسفههای عصر جدید قلمداد کنند .این
توطئهچینی است ،ولی آسوده باشید که هیچچیز «عصر جدیدی» دربارهی
این کتاب وجود ندارد .نتایج «زیست محوری» ،بر اساس مسیر اصلی علمی
است ،و بسطی منطقی است از کارهای برخی از بزرگترین اذهان علمی.
«زیست محور ی» ،پایههای مسیرهای جدید تحقیق در فیزیک و
کیهانشناسی را به هم میچسباند .این کتاب ،اصول «زیست محور ی» را
طرحریزی خواهد کرد .همه آنها اصولی که بر اساس علم مسلم
ساختهشدهاند ،و همه آنهایی که از بازنگری نظریات اخیر ما درباره جهان
فیزیکی ناشی میشوند.
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فصـــل اول
جهان گلآلود
«جهان نهتنها ازآنچه گمان می کنیم ،عجیبتر است ،بلکه ازآنچه میتوانیم تصور

کنیم هم عجیبتر است!»

«جآنهالدان» ،جهانهای ممکن ()1329

جهان در کلیت خود ،جایی نیست که در کتابهای مدرسه توصیف شده
است .برای چندین سده ،که تقریباهمزمان با رنسانس شروع شد ،یک

الگوی ذهنی واحد دربارهی ساختار کیهان بر تفکر علمی مسلط بوده است.

این مدل ،بینشهای ناگفتهای نسبت به ماهیت جهان را به ارمغان آورد؛ و
نیز کاربردهای بیشماری که همهی وجوه زندگی ما را دگرگون کرده است.

ولی این مدل ،به پایان زندگی سودمند خود رسیده و نیازمند جایگزینی با

الگوی پیشرو متفاوتی است که منعکس کنندهی حقیقتی عمیقتر باشد،
حقیقتی که ما تابهحال بهطور کامل نادیده گرفتهایم.

این مدل شایع ،ناگهانی نیامده است ،مانند برخو رد شهابسنگی که
زیست کره را در  95میلیون سال پیش تغییر داد .بلکه ،این دگرگونی بنیادین،
تدریجی ،و مشابه صفحات زمین ساختی است ،که پایههای آن بسیار
عمیق است .اینها وقتی آمدند دیگر هیچوقت بازنخواهند گشت .پیدایش
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این مدل ،در کمین اضطراب منطقیای است که هر فرد تحصیل کردهای،
امروزه بهطور محسوس لمس می کند.

این اضطراب بر پایهی یک نظریهی بیاعتبار ،و یا یک تناقض نیست.
تناقضی ناشی از وسواس ستودنی اخیر ،که می گوید «نظریهی وحدت بزرگ
( »)Grand Uinfied Theoryمیتواند جهان را توضیح دهد .بلکه مشکل

بسی عمیقتر است ،به گونهای که واقعا هرکسی میداند که چیزی در نگرش
ما به کیهان عجیبوغریب است.
مدل قدیمی پیشنهاد میدهد که جهان ،تا همین اواخر ،مجموعهای فاقد
حیات متشکل از ذرات بوده است که به هم برخورد می کنند .این ذرات از
قوانین از پیش تعیینشدهای ،پیروی می کنند که منشأشان راز آلوده است.

جهان بهمثابه ساعتی است که به گونهای خودش را کوک کرده است که
اجازهی درجاتی از تصادفی بودن کوانتومی را مجاز میدارد ،و به روشی نیمه
پیشبینی پذیر ،از کوک خارج میشود .حیات در ابتدا توسط فرایندی
ناشناخته به وجود آمد .سپس تحت مکانیسم داروینی ،بهسوی تغییر شکل

پیش رفت  .این مکانیسم داروینی هم بر اساس همان قوانین فیزیکی عمل
می کند  .حیات ،حاوی آ گاهی است که کمتر شناخته شده است و
بههررو ی ،صرفا مسئلهای است برای زیستشناسان .ولی بازهم مشکلی
وجود دارد .آ گاهی صرفا قضیهای برای زیستشناسان نیست ،بلکه مشکلی
است برای فیزیک .هیچچیز در فیزیک مدرن ،توضیح نمیدهد که چگونه
گروهی از مولکولها در مغز ما ،آ گاهی را پدید میآورند .زیبایی غروب،
معجزهی عاشق شدن ،طعم یک غذای لذیذ -اینها برای علم مدرن،
اسرارآمیزند .هیچچیز در علم نمیتواند توضیح دهد که چگونه آ گاهی از ماده
برآمده است .این مدل ،اجازه بروز آ گاهی را نمیدهد .درک ما از آ گاهی  ،این
بنیادینترین پدیدهی هستیمان ،واقعا هیچ است .جالب است که مدل
کنونی ما از فیزیک حتی این را بهعنوان مشکل نمیشناسد!
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تصادفی نبود که آ گاهی دوباره در قلمرو کامال متفاوتی از فیزیک بروز کرد.

بهخوبی میدانیم که نظریهی کوانتوم ،هرچند بهطور باورنکردنی کارکرد
ریاضی خوبی دارد ،ولی مفهوم منطقیای را نمیسازد .همانطور که در
فصول آتی در جزئیات خواهیم دید ،به نظر میرسد که ذرات «رفتار»

می کنند ،مثال به یک ناظر آ گاه پاسخ میدهند .ازآنجاکه این موضوع

نمیتواند درست باشد ،فیزیکدانان کوانتوم فکر می کنند که تئوری کوانتوم
غیرقابل توضیح است .یا در عوض نظریات پرزحمتی را مطرح کردهاند

(مانند تعداد بینهایت جهانهای یدکی) تا سعی کنند آن را توضیح دهند.
سادهتر ین توضیح ،بسیار از مدل فاصله دارد و نمیتواند جدی گرفته شود:
اینکه ذرات زیر اتمی بهطور واقعی با آ گاهی در برخی سطوح ،اندرکنش

می کنند .ولی جالب است که دوتا از بزرگترین ابهامهای فیزیک ،درگیر

آ گاهی هستند .ولی حتی اگر قضیه آ گاهی را بگذاریم کنار ،این نظریهی

شایع ،وقتی باید بنیانهای جهان ما را توضیح دهد ،خیلی بیشازحد انتظار

جا میماند.

کیهان (بر اساس اصالحات جدید) 13/9 ،میلیارد سال پیش از هیچ،
سرچشمه گرفته است .در یک رویداد غولآسا که به طنز «بیگ بنگ» نامیده

شد .ما واقعا نمیدانیم بیگ بنگ از کجا آمد و فقط مدام با جزئیات وصله

میزنیم .مثال یک دورهی تورمی را اضافه می کنیم که فیزیکش را هنوز

نمیفهمیم ،ولی وجودش برای سازگاری با مشاهدات ،نیاز است.

وقتی که یک بچهی ششساله ،بنیادیترین سؤال دربارهی جهان را
میپرسد ،مثال“ :قبل از بیگ بنگ چه اتفاقی افتاد؟” معلم اگر بهاندازهی

کافی دانشآموخته باشد ،یک جواب حاضر و آماده دارد“:قبل از بیگ بنگ،

زمان وجود نداشته است؛ زیرا زمان تنها میتواند در کنار ماده و انرژی پدید

آید ،پس سؤال بیمعنا است؛ درست مشابه وقتی که بپرسی چه چیزی در
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شمال قطب شمال است”؛ دانشآموز مینشیند ،خفه میشود ،و همه

وانمود می کنند که در دانش واقعی سهیم شدهاند.

کسی خواهد پرسید“:جهان گسترش یابنده ،نسبت به چه چیزی منبسط

میشود؟”دوباره ،پروفسور حاضر است“ :شما نمیتوانید فضا داشته باشید
بدون اشیائی که آن را تعریف می کنند ،پس ما باید تصور کنیم که جهان،

فضای شخصی خود را با خود میآورد و همیشه بزرگتر میشود .اگرچه این

اشتباه است که جهان را مانند وقتی «از بیرون» نگاه می کنیم ،تصور کنیم.

چون هیچچیز در خارج آن وجود ندارد ،پس سؤال بیمعنا است؟

«خوب ،آیا شما حداقل میتوانید بگویید بیگ بنگ چه بوده است؟ آیا
توضیحی برای آن وجود دارد؟» برای سالها ،وقتی که نویسندهی همکار من،

احساس تنبلی می کرد ،شروع می کرد به از بر خواندن پاسخهای استاندارد به
دانشآموزانش در کالج؛ اگر ضبطصوت بعد از ساعت کاری وجود داشت:
“ما ذرات را مشاهده می کنیم که در فضای خالی ،مادی میشوند و سپس

غیب میشوند؛ اینها نوسانات مکانیک کوانتومی هستند .خوب ،اگر زمان
کافی بدهیم ،انتظار میرود که چنین نوساناتی ،ذرات زیادی را درگیر کند تا

یک جهان کامل ظاهر شود .اگر جهان حقیقتا یک نوسان کوانتومیبود،

همین خواصی که ما میبینیم را نشان میداد!»

دانشجو روی صندلیاش مینشیند ،همین است ،جهان یک نوسان
کوانتومی است! وضوح در پایینترین سطح.

ولی حتی پروفسور ،در لحظات سکوت تنهایی خود ،متحیر است که

خالصه چه چیزی میتواند شبیه سهشنبه قبل از بیگ بنگ باشد .حتی در
مغز استخوانش میفهمد که نمیتوان چیزی را از هیچ به دست آورد ،و اینکه
بیگ بنگ بههیچوجه انبساطی نیست که منشأ همهچیز است .فقط در
بهترین حالت ،توصیفی پارهای از رویدادی واحد است در یک پیوستار که
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احتماال بیزمان است .کوتاه اینکه ،یکی از شناختهشدهترین و مشهورترین
«تفسیرها» در مورد منشأ و ماهیت کیهان (بیگ بنگ) در نخستین

لحظات ،بهسرعت در دیواری تهی در هم میشکند ،درست زمانی که به نظر
میآید دارد به نقطهی مرکزی خود میرسد .در طی این نمایش با شکوه ،البته

هستند افراد کمی که متذکر میشوند ،این امپراتور ی گویی در موجودی
بودجهی خود خساست می کند.

این ماجرا فقط دلیلی است برای احترام به صالحیت و میشود تصدیق کرد
که فیزیکدانان نظری افراد با استعدادی هستند ،حتی اگر متمایل باشند که

غذا را در رستوران ،قطرهقطره روی خود بچکانند .ولی بعضیاوقات ،هرکسی
واقعا فکر می کند یا حداقل حس کرده است که« :این واقعا کار نمی کند ،این
هیچچیز را بهطور بنیادین توصیف نمی کند ».همهی این مشغولیت ،از
«الف» تا «ی» ،رضایتبخش نیست و بر حقیقت احاطه ندارد .چیزی در
پشت دیوارهای پیچک پوش آنها گندیده است ،و حتی از سولفید
هیدروژنی که انجمن مهاجمان رها کردهاند بدبوتر است.

مانند موشهایی که در عرشهی یک کشتی فرونشسته ازدحام می کنند،
بیشتر مشکالت در سطح این مدل متداول ،باقی میمانند .حاال معلوم شده
که مادهی بار یونی مشهور و محبوب ما ،شامل همه آنچه میبینیم ،و هر
آنچه شکل دارد ،بهعالوهی همهی انرژیهای شناختهشده ،بهسرعت تا
تنها  4درصد جهان کاسته شدهاند ،درحالی که مادهی تاریک نزدیک 24
درصد است .تودهی اعظم کیهان ناگهان میشود «انرژی تاریک»،
اصطالحی برای معرفی آنچه کامال راز آلوده است .بههرروی ،انبساط ،رو به
افزایش است ،نه کاهش .در تنها چند سال اساس طبیعت پشتورو شده
است ،حتی اگر هیچ کس زیر کولرآبی اداره توجهی نشان ندهد.

در دهههای گذشته ،مباحثهای در جریان بوده است؛ در مورد یک تناقض
بنیادین در تشکیالت جهانی که ما میشناسیم .چرا قوانین فیزیک برای
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وجود حیات حیوانات ،بهدقت تنظیمشدهاند؟ مثال اگر بیگ بنگ به میزان

یک در میلیون قویتر بود ،ممکن بود بهسرعت از هم بپاشد و این برای

گسترش کهکشانها و حیات نامناسب میبود .اگر نیروی قوی هستهای 2

درصد کاهش مییافت ،هستهی اتم از هم میپاشید ،و هیدروژن وانیلی
ساده (  -H.1مترجم) تنها نوع اتم در جهان میبود .اگر نیروی گرانش

بهاندازهی تار مویی کاهش مییافت ،ستارهها (شامل خورشید) ،مشتعل

نمیشدند.

اینها تنها سه نمونه از بیش از دویست پارامتر فیزیکی در منظومه خورشیدی

و جهان هستند که حقیقتا سادهلوحانه است که فکر کنیم تصادفی هستند؛
حتی اگر این دقیقا آن چیزی باشد که فیزیک معاصر استاندارد بهطور

ناشایستهای پیشنهاد می کند .این ثابتهای بنیادین جهان  -ثابتهایی

که با هیچ نظریهای پیشبینینشدهاند  -به نظر همگی باظرافت

انتخابشدهاند ،اغلب با دقت زیاد ،طوری انتخابشدهاند که اجازهی
وجود حیات و آ گاهی را بدهند( .بله تا حاال آ گاهی ،راز تناقض آلوده و

رنجش آورش را برای بار سوم پیش رو آورده است) .مدل قدیمی قطعا هیچ

توضیح منطقی برای این نیاورده است .ولی «زیست محوری» همانطور که

خواهیم دید ،پاسخهایی دارد.

معادالت درخشان زیادی وجود دارند که بهدقت ،توهم حرکت را توضیح

میدهند و مشاهدات دربارهی نحوهی رفتار اشیاء در مقیاس کوچک را

تکذیب می کنند( .یا برای الحاق برچسب بر این مورد ،می گوییم نسبیت

انیشتین با مکانیک کوانتومی ناسازگار است) .نظریات دربارهی منشأ

کیهان ،وقتی به جالبترین رویداد -بیگ بنگ -میرسند ،با صدای

دلخراشی متوقف میشوند .تالشها برای ترکیب همهی نیروها جهت

حصول به یک وحدت زمینهای -متداولتر از همه تئوری ریسمان است-
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نیازمند احضار حداقل  8بعد باالتر هستند ،که هیچ کدام کمترین پایهای در
تجربه بشری ندارند ،و نیز از هیچ راهی موردتحقیق قرار نمی گیرند.

علم امروز وقتی اینها را به ارث میبرد ،بهطور جالبی در تشخیص نحوهی

کارکرد بخشها خوب است .گویی ساعت ازهمپاشیده شده ،و ما میتوانیم

بهدقت تعداد دندانههای هر چرخ و دنده را بشماریم و سرعت چرخش عقربه
را بهدقت معین کنیم.

ما میدانیم که مریخ در  24ساعت و  39دقیقه و  23ثانیه میچرخد ،و این

اطالعات بهشدت استوار هستند .آنچه از ما می گریزد ،تصویر بزرگ است.
ما پاسخهای موقتی فراهم کردهایم .ما تکنولوژ یهای دقیقی را با استفاده از

دانش رو به گسترش خود از فرایندهای فیزیکی ،خلق کردهایم .ما خودمان را

به کاربردهای اکتشافات تازه ،خیره کردهایم .فقط در یک زمینه شایسته
عمل نکردهایم ،که بدبختانه بر همهی قضایای ز یردست احاطه دارد:
طبیعت این چیزی که ما آن را واقعیت مینامیم ،جهان بهصورت یک کل،

چیست؟

صادقانه بگوییم ،هر خالصهی استعاری از این توصیفات متداول از کیهان

بهعنوان یک کل ،مثل در باتالق فرورفتن است؛ و این باتالق ویژه ،جایی

است که تمساحهای عقل سلیم باید از هر چرخشی در آن بگریزند .اجتناب
یا به تعویق انداختن پاسخ به چنین پرسشهای بنیادین و عمیق  ،بهطور

سنتی در قلمرو مذهب بوده است که در آن بسیار خوب است .هر انسان

اندیشمندی همیشه میدانسته که یک راز شکستناپذیر در آخر بازی نهفته
است و هیچ راه اجتنابی از آن ممکن نیست.

بنابراین ،وقتی ما توضیح و فرایند و علت مقدمی بر علل قبلی نداریم،

می گوییم“ :کار خدا است” .اکنون ،این کتاب قصد مباحثه دربارهی

اعتقادات ماورائی نداشته و هیچ سمتی را نمی گیرد و نمی گوید که آیا این
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خط فکری درست است یا غلط .در این کتاب فقط خواهیم دید که التماس

به یک خدا ،چیزی را فراهم کرد که بهشدت نیاز داشتیم :اجازه دادهشده که

پرسوجو کنیم تا به برخی نتایج موردتوافق برسیم .اخیرا نیز مانند قرن قبل،
متون علمی بهطورمعمول «خدا» و «پیروزی خداوند» را وقتی به کار میبرند

که به قسمتهای واقعا عمیق و بیجواب قضایا برسند.

امروزه ،کمتر چنین فروتنی وجود دارد .خدا به کناری گذاشته شده است ،که

برای یک فرایند علمی صرف مناسب است.ولی هیچ موجود یا وسیله

دیگری وجود ندارد که به پشتوانه او درنهایت برخاسته و بگوییم“ :من هیچ

سرنخی ندارم” .در مقابل ،برخی دانشمندان (استیون هاوکینگ و پیش از آن

کارل ساگان) اصرار دارند که یک «تئوری همهچیز» همین اطراف است ،و

بعدازآن ،ما قطعا همهچیز را خواهیم داشت  -روزی از همین روزها.

این موضوع اتفاق نیفتاده ،و اتفاق هم نخواهد افتاد .دلیل آن کمبود تالش یا
نبوغ نیست ،بلکه دلیلش این است که بنیادیترین دیدگاه ما به جهان ،

ناقص است؛ بنابراین ،امروزه به دلیل تناقض گو ییهای نظری پیشین ،الیهی

جدیدی از ناشناختهها مانده است که ناگهان به هوشیاری ما هجوم آورده
است.

ولی راهحلی در تفکر ما وجود دارد ،راهحلی که هرگاه مدل قدیمی در هم

میشکند ،پیدرپی به آن اشاره میشود .ما پاسخی را میبینیم که از

گوشهای زیرچشمی نگاه می کند .این همان مشکل زمینهای است :ما
بخشی ضروری از کیهان را نادیده گرفتهایم ،آن را از جلوی راه کنار زدهایم

چون نمیدانستیم با آن چه کنیم .این بخش ،همان «آ گاهی» است.
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فصل دوم

در آغاز ...چه بود؟
«همهچیز ،یکی است»

"هراکلیتوس" ،کتاب "در مورد جهان" ( 481-581قبل از میالد)

چگونه مردی که شغلش گسترش روشهای علمی به مرزهای فراتر است-
تحقیقات سلولی بنیادین ،همانندسازی حیوانات ،معکوس کردن روند
پیری در سطح سلولی -به محدودیتهای حرفهاش اعتراف می کند؟

بااینحال چیزهای زیادتری در مورد زندگی وجود دارد که با دانش خود

میتوانیم توضیح دهیم .من با کمال میل به یاد میآورم که چگونه زندگی
روزمره این موضوع را آشکار می کند .زمان کوتاهی در گذشته من از گذرگاه

جزیرهی کوچکی که خانه مینامم عبور کردم.

استخر تیره و ساکن بود ،من ایستادم و چراغها را خاموش کردم ،چندین

پدیدهی درخشان غریب در گوشهی جاده توجهم را جلب کردند .من فکر
کردم که آنها تعدادی از قارچهای نورانیاند ، clitocybe illudins -که

کالهکهای درخشانشان تازه از زیر برگهای پوسیده بیرون زده بود .من

چمباتمه زدم که یکی از آنها را با چراغقوه مشاهده کنم .معلوم شد که یک
کرم نورانی است.

الرو نورانی سوسک اروپایی -Lampyrs noctiluca -نوعی بدویت در قسمت

کوچکی از بدنه دهانی ،مانند برخی بندپایان ،وجود داشت .گویی تازه از

دریای کامبیرین  511میلیون سال پیش به بیرون خزیده است.
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این ما بودیم ،سوسک و من .دو موجود زنده که به دنیای هم وارد شده بودند و

هنوز بهطور بنیادین به یکدیگر مرتبط بودند .تاباندن نور سبز را قطع کرد و
من ،به سهم خود چراغقوهام را خاموش کردم.

برای من تعجبآمیز بود که این برخورد کوتاه ازآنچه دیگر دو موجود زنده در
جهان باهم دارند متفاوت بود .آیا این حشرهی کوچک بدوی فقط مجموعه

دیگری از اتمها ،پروتئینها و مولکولهای چرخان بود -مانند سیارات به دور
خورشید؟ آیا او میتوانست با روندی منطقی ادراک کند؟

این درست است که قوانین فیزیک و شیمی میتوانند شامل زیستشناسی

ابتدایی سیستمهای زنده شوند ،و بهعنوان یک پزشک من میتوانم جزئیات

شیمیایی و سازماندهی سلولی حیوانات را از بر بگویم :اکسیداسیون،

متابولیسم بیوفیزیکی همهی کربوهیدراتها ،لیپیدها و الگوهای

آمینواسید  .ولی چیز بیشتری در مورد این کرم کوچک درخشان نسبت به

مجموع عملکردهای زیستشیمیایی صرف وجود داشت .یک درک کلی از

زندگی نمیتواند تنها با نگاه کردن به سلولها و مولکولها به دست آید.
برعکس ،وجود فیزیکی نمیتواند از زندگی حیوان و ساختارهایی که

دریافتهای حسی و تجربی را هماهنگ می کنند ،منفک باشد .گویی این

مخلوق ،مرکز کره حقیقت فیزیکی خودش است ،درست همانطور که من

در مرکز کره حقیقت خود بودم .ما از طریق پیوند آ گاهی باهم مرتبط نبودیم و

یا با زندهبودن در یک لحظه خاص در زمینی با  3/3میلیارد سال تاریخ

زیستی به هم مرتبط نبودیم؛ بلکه به روشی اسرارآمیز و وسوسهآمیز :الگویی که
مطابق خود کیهان است.

درست بهاندازهی وجود تمبر پستی «الویس»  -که به چشم یک

مالقات کنندهی بیگانه میتواند بسیار بیشتر از یکلحظهی یخزده از تاریخ
موسیقی پاپ به نظر آید -این حشره تنبل ،عقبهای داشت که میتوانست
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حتی اعماق سیاهچاله را روشن کند؛ اگر ما فقط ذهنیت درستی برای فهم آن
داشتیم.

اگرچه حشره در تاریکی ،بیحرکت ماند ،ولی پاهای کوچکی برای راه رفتن

دارد که زیر بدن چندقسمتیاش مرتبشدهاند .این پاها دارای سلولهای

حسی میباشند که پیامها را به سلولهای بدون مغزش میفرستند .شاید
این مخلوق ابتداییتر از آن بود که اطالعات را جمعآوری کرده و مختصات

مرا در فضا نشان دهد .شاید وجود من در دنیای او محدود شده بود به

سایههای مو آلود و بزرگی که چراغقوه را در هوا نگه میدارند .من نمیدانم،

ولی وقتی آنجا ایستاده بودم و رفتم ،بدون شک ،در غبار احتماالتی گم شده

بودم که دنیای کوچک کرم نورانی را احاطه کرده بود.

علم ما تا به امروز از عهدهی تشخیص خواص ویژهی حیات که آن را برای

واقعیت عینی مهم کردهاند ،برنیامده است .دیدگاه زیست محوری به

جهآنکه در آن حیات و آ گاهی خط زمینهی درک جهان بزرگتر هستند،
حولوحوش ارتباط تجربهی ذهنی با یک فرایند فیزیکی ،میچرخد.

این معمای بزرگی است که من در تمام زندگی و با کمکهای فراوان در مسیر

خود ،دنبال کردهام .ایستاده بر شانههای برخی از تحسینشدهترین اذهان

عصر مدرن .همچنین به این نتیجه رسیدم که گذاشتن زیستشناسی بر

باالی همهی علوم دیگر به میثاق پیشینیانم لطمه خواهد زد .این تالشی

است برای یافتن «نظریهی همهچیز»  )TOE( ،که دیگر علوم از آن طفره

رفتهاند.

هیجانی که از خبر نقشهبرداری ژنوم انسان ،یا ایدهی نزدیک شدن به درک

ثانیهی اول بعد از بیگ بنگ میآید ،از تمایل فطری انسانی ما برای کمال
طلبی و تمامیتخواهی ناشی میشود.

ولی بسیاری از این نظریات جامع ،نتوانستهاند یک عامل حیاتی را بهحساب
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بیاورند :ما داریم آنها را خلق می کنیم .این موجود بیولوژیکی است که به
داستانها سروشکل میدهد ،مشاهدات را میسازد ،و به چیزها نام میدهد؛

و از این حیث ،گستردهترین اشتباه نظری ما این است که علم با چیزی که
مشهورترین و نیز غبارآلودهترین است  -هوشیاری آ گاهانه  -رودررو نشده
است .همانطور که «امرسون» در «تجربه» نگاشت( :مقالهای که رودررو ی

پوزیتیویسم سهل و سادهی عصر قرار گرفت).
ما یاد گرفتهایم که مستقیما که نه بلکه با واسطه ببینیم ،و دلیلی هم نداریم تا
این لنزهای کج و رنگی را -که خودمان هستیم -اصالح کنیم ،یا میزان
خطایشان را محاسبه کنیم .شاید این لنزهای «فاعل» قدرت خالقهای
دارند ،و شاید اصال «مفعول» وجود ندارد.

«جرج برکلی» که دانشگاه و شهر به نام او شده است ،به نتیجه مشابهی
رسید“ :تنها چیزهایی که ما درمییابیم ،ادراکات ما هستند” .ممکن است
در نگاه اول ،زیستشناس ،منبعی دور از ذهن برای یک نظریهی جدید
دربارهی جهان باشد.

ولی درزمانی که زیستشناسان باور دارند که «سلول جهانی» را در
سلولهای بنیادی جنینی کشف کردهاند ،و برخی کیهان شناسان
پیشبینی می کنند که نظریهی وحدتبخش جهان ،احتماال تا دو دههی
آینده کشف شوند ،شاید اجتنابناپذیر باشد که باالخره یک زیستشناس
به جستجوی یکی کردن نظریات موجود در «جهان فیزیکی» با «جهان زنده»
برآید.
چه رشتههای علمی دیگری میتوانند به این دست یابند؟ در این مورد،
زیستشناس ی باید اولین و آخرین مطالعات علم باشد .این قفل طبیعت
خود ماست که با علوم طبیعی ساخته بشر ،باز شده است .علومی که برای
فهمیدن جهان استفاده شدند.
مشکل عمیقی نیز در کمین است :ماجرای حفاظت از علم در برابر نظریات
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سوداگرانهای شکستخوردهایم که آنها هم در مسیر اصلی تفکر واردشدهاند
و حاال نقاب حقیقت زدهاند« .اتر» قرن نوزدهم« ،فضا  -زمان» انیشتین،

«تئوری ریسمان» هزارهی جدید با ابعاد جدید که در قلمروهای متفاوت
میترکند ،و نهتنها ریسمانها بلکه «حبابهایی» که در گوشههای جهان

سوسو میزنند ،نمونههای از این تفکرات هستند .قطعا ،ابعاد نادیده (که در

برخی نظریات به صدتا میرسند) ،حاال در همهجا دیده میشوند.
بعضیشآنهم مانند گاز لیموناد ،حلقه شده به باال میآیند.
دلمشغولیهای امروز با «نظریات همهچیز» و اثبات نشدهی فیزیکی ،توهین
به مقدسات خود علم است .انحرافی عجیب از هدف روش علمی است،

کتاب مقدس علم مقرر داشته که باید از همهچیز سرسختانه پرسش کنیم و
به قول بیکن« ،بتهای ذهن» را پرستش نکنیم.
فیزیک نوین ،مانند پادشاهی سویفت در الپوتا 3امری واهی شده است .بر

جزیرهای باالی زمین ،بیمحابا پرواز می کند و به دنیای زیرین بیاعتنا است.

وقتی علم سعی می کند ناسازگار یهای یک نظریه را با اضافه و کم کردن

ابعاد به جهان حل کند ،مانند خانههای روی تختهی مونوپولی؛ ما باید
مهلتی بگیریم و تعصباتمان را بسنجیم .این ابعاد اضافه برای حسهای ما
ناشناخته است و در شواهد تجربی و مشاهدهای ،اصال وجود ندارند .زمانی
که عقایدی به میان میآیند که هیچ پشتوانهی فیزیکی نداشته و امیدی به
تصدیق تجربی آنها نیست ،تعجبآور است که این را هنوز میتوان اصال
علم نامید؟ یک متخصص نسبیت ،پروفسور «تران بیسواز» از دانشگاه ایالتی
نیویورک ،می گوید“ :اگر شما در حال مشاهده نباشید ،موضوعی برای
مطرحشدن نظریات نمیماند”.
ولی شاید ترکهای موجود در سیستم ،دقیقا همان نقاطی هستند که اجازه
 )Laputa( .3جزیرهی پرندهای است که در سال  3725توسط  Jonuthen swiftدر کتاب «سفرهای گالیله» توصیف شده

است – .مترجم
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میدهند نوری مستقیمتر به راز حیات ،بتابد.
ریشهی خودسری حال حاضر همیشه یکچیز بوده است ،تالش فیزیکدانان
برای تجاوز از مرزهای مشروع علم .سؤاالتی که بیش از همهچیز هوس حل
کردن آنان را دارند ،واقعا با قضایای حیات و آ گاهی گره خورده است .ولی
3
این یک وظیفه «سیسیفوسی » است:
فیزیک نمیتواند هیچ جواب درستی برای آنها تدارک کند.
اگرچه ابتداییتر ین سؤاالت جهان بهصورت سنتی ،فیزیکدانانی را درگیر
کرده است که تالش می کنند نظریههای وحدت بزرگ را خلق کنند  -و البته
مسحورکننده و هیجانانگیز هستند -ولی چنین نظریاتی هنوز در حالت
عقبنشینی باقیماندهاند .اگر نگوییم نوعی بازگشت به راز مرکزی دانش
هستند :اینکه قوانین جهان به گونهای هستند که مشاهده گر را در جایگاه اول
قرار دادهاند .این یکی از موضوعات بنیادین در «ز یست محوری» و این
کتاب است :مشاهده گر حیوانی ،واقعیت را خلق می کند و راه دیگری هم
نیست.
این نیشگون کوچکی به جهانبینی نیست .کل دستگاه آموزشی ما در
همهی رشتهها ،ساختار زبان ما ،و «مسلمات» پذیرفتهشدهی اجتماعی ما،
که نقاط شروع یک مکالمه هستند؛ همگی حول یک ذهنیت اساسی
میچرخند.این دیدگاه یک «جهان خارج» را فرض می کند که ما هرکدام
جداگانه به شکلی بسیار موقتی به داخل آن رسیدهایم .قبال فرض شده است
که ما غالبا این واقعیت از پیش موجود را درمییابیم و نقشی کوچک یا هیچ
نقشی در ظهور آن بازی نمی کنیم.
بنابراین گام اول برای ساختن یک جایگزین موثق ،پرسیدن این سؤال از
دیدگاه استاندارد است :آیا جهان وجود داشت اگر حتی خالی از حیات بود،
و هیچ آ گاهی یا دریافت حسی از آن وجود نداشت؟ اگرچه واژگونی این
 .3افسانه باستانی یونانی که در آن سیسیفوس محکومبه غلتاندن سنگی به باالی کوه بود - .مترجم
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ذهنیت بهشدت متداول ،که عمیقا ریشه دوانیده است ،نیازمند ادامهی
این کتاب و شواهد قوی و جدید از منابع مختلف است ،ولی خوب ،ما
میتوانیم با منطق ساده شروع کنیم.

البته که متفکران بزرگ پیشین تأ کید کردهاند که منطق بهتنهایی همهی آن

چیزی است که برای دیدن جهان در نور تازه نیاز داریم .نیازی نیست به

معادالت پیچیده یا دادههای تجربی که از شتابدهندههای ذرات 51
میلیارد دالری استفاده می کنند .قطعا کمی تفکر آشکار می کند که بدون
دریافت حسی ،هیچ واقعیتی نمیتواند موجود باشد .در غیاب عمل دیدن،
فکر کردن ،شنیدن  -خالصه ،هوشیاری در جنبههای بیشمار آن ،چه

چیزی به دست میآوریم؟

ما میتوانیم عقیده داشته باشیم و از روی یقین بگوییم که
جهآنهمانجاست ،حتی اگر همهی مخلوقات زنده وجود نداشتند .ولی
این نظر ،تنها یک گمان است و یک گمان ،نیازمند یک جاندار متفکر است.

بدون یک جاندار چه میشد اگر واقعا همهچیز وجود داشت؟ ما با جزئیات

بسیار بیشتری به کنکاش این موضوع در فصل بعدی خواهیم پرداخت؛ برای
حاال ،ما احتماال میتوانیم توافق کنیم که چنین خط پرسوجویی با طعم
فلسفه شروع شود .این بسیار بهتر از به گل نشستن در تیرگی  ،و پاسخ دادن با
علم بهتنهایی است.
بنابراین ما در این زمان بهطور مشروط میپذیریم که آنچه ما بهروشنی و بدون
ابهام بهعنوان "وجود" میشناسیم ،باید با "حیات و دریافت حسی" شروع
شود .بهراستی ،وجود در غیاب آ گاهی  ،از هر نوع ،چه معنایی میتواند
داشته باشد؟

از قرار معلوم این منطق غیرقابلانکاری است که آشپزخانهی شما همیشه
آنجا باشد ،و همهی محتویات آن ،با طرح آشنا ،شکل و رنگشان مفروض

باشند .چه شما آنجا باشید یا نه .شب ،شما چراغ را خاموش می کنید ،از در
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بیرون میروید و اتاقخواب را ترک می کنید .البته که آنهمانجا است،

نادیده ،در تمام طول شب .درست است؟

ولی در نظر بگیرید :یخچال ،بخاری ،و همهی چیزهای دیگر از ازدحام

نوسان کنندهای ماده /انرژی تشکیل شدهاند .نظریهی کوانتوم ،که ما دو

فصل کامل را به آن اختصاص خواهیم داد ،به ما می گوید که حتی یکی از آن

ذرات زیر اتمی ،واقعا در یک مکان قطعی وجود ندارند .فراتر از آن ،ذرات و

اشیاء فقط بهصورت گسترهای از احتماالت آشکارنشده ،وجود دارند .در
حضور یک مشاهده گر  -یعنی مثال وقتی شما برمی گردید به آشپزخانه تا یک
جرعه آب بنوشید،

«تابع موج» هرکدام فرومیشکند و مکان واقعی به خود می گیرد :یک واقعیت
فیزیکی .تا آن موقع ،فقط ازدحامی از احتماالت را داریم.

صبر کنید ،اگر خیلی پرتوپال به نظر میرسد ،پس دیوانگی کوانتوم را

فراموش کرده ،و در مسیر علم معمولی بمانید ،که به نتیجهی مشابهی

میرسد؛ زیرا شکلها ،رنگها و طرحهایی که بهصورت آشپزخانه شما

شناخته میشوند ،همانطور که هستند دیده میشوند .تنها به این دلیل که

فوتونهای نور از چراغ باالی سر ،به اشیاء مختلف برخورد کرده و سپس از

طریق یک مجموعهی پیچیده از واسطههای عصبی در شبکیه ،با مغز شما

تداخل می کند.

نمیتوان نادیده گرفت :این علم پایهای کالس هفتم است .مشکل
اینجاست؛ همانطور که در فصل بعد خواهیم دید ،نور هیچ گونه رنگ یا
خصوصیت بینایی ندارد ،پس تا وقتی که شما فکر می کنید که آشپزخانهتان

در غیاب شما «همانجا» بوده ،آنطور که در خاطر دارید ،واقعیت همان

است .چیزی ابدا همانند این نیست .وقتی با یک هوشیاری تداخل

نمی کنید ،آنچه میتوانید تصور کنید ،میتواند حی و حاضر باشد( .اگر
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غیرممکن به نظر میرسد ،صبر کنید ،این یکی از اولیهترین و اثبات پذیرترین

جنبههای زیست محوری است) .قطعا همینجاست که زیست محوری به

دیدگاهی بسیار متفاوت نسبت به آنچه در قرون جدید پذیرفته شده بوده،

رسیده است.

خیلی از افراد در داخل یا بیرون علوم ،جهان خارج را قائمبهذات تصور

می کنند .نمودش هم این است که این تصور کموبیش مشابه آن چیزی
است که خود ما میبینیم .بر طبق این دیدگاه ،چشمان انسان یا حیوان ،تنها

پنجرهای است که جهان را بهدقت به داخل راه میدهد .اگر پنجره شخصی
شما وجودش موقوف شود ،مانند زمان مرگ ،یا به رنگ سیاه و مات درآید،

مثل کوری؛ بههیچروی نمیتوانست وجود ممتد واقعیت خارجی یا آنچه

نمود واقعی میانگاریم را ،تغییر دهد.

یک درخت هنوز همانجاست ،ماه هنوز میدرخشد ،چه ما آنها را
تشخیص بدهیم یا نه .آنها یک وجود مستقل هستند .با این برهان ،چشم و

مغز انسان طراحیشدهاند تا به ما اجازه دهند ،نمودهای بینایی واقعیاشیاء
را تشخیص دهیم و چیزی دگرگون نشود .درست است ،ممکن است یک
سگ ،خزان درخت افرا را تنها در طیف خاکستری ببیند ،و ممکن است

یک عقاب ،جزئیات بسیار بیشتری را دریافت کند .ولی اکثر مخلوقات،

پدیدههای واقعی بینایی مشابهی را دریافت می کنند ،که حتی اگر هیچ
چشمی روی آنها نباشد ،دوام میآورند.

33

زیست محوری می گوید :این گونه نیست.

“واقعا آنجاست؟” :این عقیدهای است کهن ،و البته پیش از زیست
محوری بوده است ،و اینجایی برای ادعای اولین بودن ،باقی نمی گذارد که

ما دربارهاش موضع بگیریم .البته زیست محوری توضیح میدهد که چرا

یک دیدگاه و نه دیگری باید درست باشد .برعکس آنهم صحیح است:
وقتی کسی بهطور کامل فهمید که هیچ جهان خارجی که مستقل از وجود

زیستی باشد ،وجود ندارد ،آنوقت بقیهاش کموبیش جا میافتد.
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فصـــل سوم
صدای افتادن درخت
چه کسی تصور نکرده یا حداقل این پرسش قدیمی را نشنیده است؟ “اگر

درختی در جنگل سقوط کند و هیچ کس آنجا نباشد ،آیا صدایی

میدهد؟”اگر نمونهبرداری سریعی از دوستان و فامیل انجام دهیم ،خواهیم

فهمید که بسیاری از افراد با قطعیت اظهار می کنند“ :البته که درخت در

حال افتادن صدا میدهد” .اخیرا کسی با زخمزبان جواب داد :اگر این سؤال

بود ،خیلی احمقانهتر از آن بود که شایستهی لحظهای تعمق باشد .با گرفتن
این موضع ،آنچه مردم واقعا تصدیق می کنند ،باورهای آنان به یک واقعیت

عینی مستقل است .آشکارا ،ذهنیت شایع این است :جهانی که با ما و

بدون ما یکجور وجود دارد .این بهخوبی مطابق دیدگاه غربی است که

حداقل از زمان کتاب مقدس وجود داشته است .اینکه «من کوچولو»
کمترین اهمیت یا پیامد را در کیهان دارم.

معدودی در این موضوع تفکر می کنند (یا شاید زمینهی علمی کافی را

دارند) :یک ارزیابی صوتی واقع گرایانه ازآنچه واقعا وقتی درختی در جنگل

میافتد ،روی میدهد.

فرایند تولید صدا چیست؟ خوب ،امیدوارم خواننده ما را ببخشد ،گریزی

کوتاه میزنیم به علوم زمینشناسی کالس پنجم :صدا با خلق اغتشاشات در

برخی واسطهها ،اکثرا هوا ،تولید میشود .اگرچه صوت در مواد چگال تر مثل
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آب یا فوالد ،با سرعت بیشتر و مؤثرتری منتقل میشود .شاخهها ،ساقهها و

تنههایی که بهسختی به زمین میخورند ،ضربه موج سریعی در هوا تولید
میکنند .یک شخص کر هم میتواند برخی از این امواج را حس کند :این

ضربات بهویژه وقتی در فرکانس بین پنج تا سی بار در ثانیه تکرار شوند ،روی

پوست معلوم میشوند.

پس آنچه واقعا با یک درخت در حال افتادن در دست داریم ،تغییرات سریع
فشار هوا است ،که با انتقال از طریق واسطهی احاطه کننده با سرعت حدود

 951مایل در ساعت ،گسترده میشوند .حاال که امواج اینطور عمل کردند،

بهمرور همبستگیشان را از دست میدهند ،تا اینکه ثبات زمینهای هوا،

دوباره برقرار شود .بر اساس علم ساده ،این چیزی است که حتی وقتی

عملکرد گوشی  -مغزی غایب باشد ،بازهم روی میدهد .دنبالهای از

گذرگاههای کمفشار و پرفشار هوا ،وزشهای سریع و کوچک باد .هیچ
صدایی به آنها متصل نیست.

حال ،بیایید به صحنه گوش بسپاریم .اگر کسی در نزدیکی باشد ،وزشهای

هوا بهطور فیزیکی موجب لرزش غشاء صماخ (پردهی گوش) میشوند.

سپس اگر نوسان هوا بین  21تا  21111بار در ثانیه باشد ،اعصاب را تحریک

می کنند (با حد باالی حدود  11111برای افراد باالی چهل سال ،یا آنهایی از ما

که جوانی بربادرفتهمان ،در کنسرتهای راک گوشخراش بوده است).

هوایی که  15بار در ثانیه میوزد ،ذاتا با هوایی که  31بار میوزد متفاوت
نیست .بااینحال ،اولی نمیتواند منجر به دریافت صدا توسط انسان شود،
آنهم به دلیل طراحی معماری عصبی ما .بههرروی ،اعصابی که با پردهی
صماخ در حال حرکت ،تحر یکشدهاند ،عالئم الکتریکی را به بخشی از مغز
میفرستند که منجر به شناخت صوت میشود؛ بنابراین ،چنین تجربهای
ازلحاظ زیستی یکسان است .این قابلمجادله نیست .امواج هوا
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بهخودیخود هیچ نوع صدایی را شکل نمیدهند؛ واضح است که
وزشهای هوای  15هرتز ،بیتوجه به تعداد گوشهای حاضر ،ساکت باقی

میمانند .فقط وقتی بازهی خاصی از نوسانات موجود باشد که ساختار
عصبی گوش برای آن طراحی شده باشد ،آ گاهی انسانی میتواند جادوی
تجربهی صوتی را دریافت کند .کوتاه اینکه ،یک مشاهده گر ،یک گوش ،و
یک مغز ،همگی اجزاء الزم برای تجربهی صدا هستند.
جهان خارج و آ گاهی به هم مرتبط هستند .یک درخت که در جنگلی خالی
میافتد ،تنها امواج هوایی بیصدا خلق می کند  -وزشهای کوچک باد.
وقتی کسی سرسری پاسخ میدهد“ :البته که درخت صدا میسازد ،حتی

اگر کسی در آن نزدیکی نباشد”؛ فقط دارد ناتوانیاش را در تعمق در رویدادی
که هیچ کس متوجهش نیست ،ثابت می کند .برای آنها خیلی سخت
است خودشان را خارج از معادله تصور کنند .آنها به طریقی خودشان را
حاضر میبینند ،وقتی غایب هستند.
حال ،شمعی نورانی را روی یک میز در همان جنگل خالی تصور کنید .این

یک مقدمهچینی پندآموز نیست ولی بیایید وانمود کنیم که «اسموکی
خرسه» 3با یک کپسول آتشنشانی آماده ،دارد نظارت می کند.
ما تصو ر می کنیم که شعله دارای روشنایی و رنگ زرد ذاتی خود است ،وقتی
کسی به آن نگاه نمی کند.
حتی اگر ما آزمایشات کوانتوم را انکار کنیم و اجازه دهیم که الکترونها و
دیگر ذرات ،جایگاه واقعی داشته باشند ،آنهم در غیات مشاهده گر ،شعله
هنوز هم فقط یک گاز داغ است؛ مانند هر منبع نوری دیگر ،از خود فوتون یا
بستههای انرژی الکترومغناطیس منتشر می کند .هر بستهی نور شامل امواج
الکتریکی و مغناطیسی است.
 .3اسموکی خرسه ( :)smokey the bearیک شخصیت خرس کارتونی است که برای آموزش همگانی مردم آمریکا در

خصوص آتشسوزی جنگلها ،اولین بار در سال  3999معرفی شد – .مترجم
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این تظاهرات زودگذر الکتریکی و مغناطیسی ،سراسر نمایش هستند ،نه
ماهیت خود نور .ساده است که از تجربیات هر روزهای بگوییم که در آنها نه

الکتریسیته و نه مغناطیس ،خواص دیداری ندارند؛ بنابراین ،سخت نیست
که بفهمیم هیچ خصلت دیداری ذاتی ،روشنایی و یا رنگی ،دربارهی

شعلهی شمع وجود ندارد .حال اجازه دهید که همین امواج الکترومغناطیس
به شبکیه انسان برخورد کنند .اگر (و تنها اگر) طولموج هرکدام بین  411تا

 911نانومتر باشد ،آنگاه انرژیشان دقیقا مناسب ایجاد تحریک در  8میلیون
سلول مخروطی شبکیه است .هرکدام در عوض  ،موجی الکتریکی را به

نورون مجاور منتقل می کند؛ و این تا باالی مسیر ادامه مییابد ،با سرعت 251
مایل در ساعت .تا اینکه به لوب پسسری گرم و مرطوب ،در پشت سر برسد.

وقتی در اثر محرک ورودی ،مجموعهای از نورونها بهصورت آبشاری شلیک
کنند ،ما بهصورت ذهنی تجربهی یک نور زرد را خواهیم داشت که درجایی
رخ میدهد که ما شرط کردهایم «جهان خارج» بنامیم .مخلوقات دیگری که
محرکهای شناختی دریافت می کنند ،چیزی متفاوت را دریافت می کنند،

مثل تصوری خاکستری ،یا حتی حسی تماما متفاوت دارند .نکته این است،
هیچ «زرد روشنی»« ،آنجا» وجود ندارد .بلکه بیشتر ،اشعهی نامرئی از امواج
الکتریکی و مغناطیسی وجود دارد.
درواقع ،ما کامال برای تجربهی آنچه شعلهی زرد مینامیم صالحیت داریم و
بازهم ،این دو (شعلهی زرد  -ادراک حسی ما) الزم و ملزوم هستند.
دربارهی لمس کردن چطور؟ آیا جامد وجود ندارد؟ روی تنهی درخت
فروافتاده فشار میدهید و شما فشار را حس می کنید .ولی این حسی است
که مستقیما درون مغز شماست و فقط روی انگشتانتان «بازنموده» شده
است .چه وجود دیگری درون ذهن لم داده است؟
عالوه بر این ،این حس فشار به علت هیچ تماسی با یک جامد روی

نمیدهد .حقیقت این است که همهی اتمها در پوستهی بیرونی دارای
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الکترونهای بار منفی هستند .همانطور که همه میدانیم ،بارهای هم نام
یکدیگر را دفع می کنند .پس الکترونهای پوست درخت ،شما را دفع

می کنند و شما این نیروی دافعهی الکتریکی را حس می کنید که انگشتتان

را از بیشتر فرورفتن بازمیدارد .وقتی شما روی یک درخت فشار میدهید
هیچ جامدی با جامدی دیگر تماس نمییابد.

هرکدام از اتمها در انگشت شما ،بهاندازهی یک ورزشگاه فوتبال خالی است
که هسته در آن مثل یک مگس تنها است که روی خط پنجاه یاردی نشسته
است .اگر بهجای میدانهای انرژی ،جامدات میخواستند جلوی ما را
بگیرند ،انگشتانمان میتوانستند درخت را سوراخ کنند .درست
همانطور ی که در مه فرومیرویم.
مثال مشهور دیگری را در نظر بگیرید  -رنگین کمان .ظهور ناگهانی آن
رنگهای منشوری در کنار هم بین کوهها که میتواند نفسمان را حبس کند.
ولی واقعیت این است که ما قطعا برای وجود رنگین کمانها الزم هستیم.
شاید دارید فکر می کنید که این دفعه دیگر نه! ولی صبر کنید ،این بار از
همیشه واضحتر است .سه جزء برای رنگین کمان الزم هستند .خورشید،
قطرات باران و سوم یک چشم آ گاه (یا جایگزین آن ،فیلم) ،در مکان
هندسی صحیح .اگر چشمانتان مستقیما در مسیر خالف خورشید نگاه
کند ،قطرات ریز آب که از فروغ خورشید روشنشدهاند ،رنگین کمانی را در
گسترهی دقیقی به وجود میآورند که در فاصلهی چهلودو درجهای است.
ولی چشمانتان باید در نقطهای باشد که نور بازتابیده از قطرات ،همگرا شود و
هندسهی موردنیاز را کامل کند.
شخص کنار شما ،هندسهی خاص خود را دارد ،و در نوک مخروطی است
که از مجموعهی قطرات متفاوت شکل گرفته ،و بنابراین رنگین کمان
جداگانهای را خواهید دید .رنگین کمان آنها بسیار شبیه به مال شما به نظر
میرسد ،ولی لزوما چنین نیست .قطراتی که چشمان ما را قطع می کند،
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شاید اندازهی متفاوتی داشته باشند .قطرات درشتتر رنگین کمان
واضحتری را درست می کنند که درعینحال به آبی میزند.همچنین ،اگر
قطرات خیلی نزدیک باشند ،مثل فاصله از آبپاش روی چمن ،شخص
نمیتواند هیچ رنگین کمانی ،ببیند .رنگین کمان شما ،مال خود شماست.
ولی حاال به نکتهمان میرسیم :اگر کسی آنجا نباشد چه؟ جواب:
رنگین کمانی در کار نیست .یک سیستم چشمی  -مغزی (یا جایگزین آن
یک دوربین ،که نتایجش باید بعدها توسط یک مشاهده گر آ گاه دیده شود)
باید حاضر باشد تا هندسهی موردنیاز را کامل کند .به همان اندازه که
رنگین کمان واقعی به نظر میرسید ،نیازمند حضور شماست و به همان
میزان هم نیازمند خورشید و باران است.
در غیاب هر شخص یا حیوانی ،بهراحتی میبینیم که رنگین کمانی وجود
ندارد .یا اگر ترجیح میدهید ،تعداد بیشماری از کمانهای بالقوه وجود
دارند ،که هرکدام بهطور محوی با ظریفترین حاشیه روی دیگری خمیده
است .هیچ کدام اینها متفکرانه یا فلسفی نیستند .این علوم پایه است که
در هر سطحی از زمینشناسی مدرسه با آن مواجه میشویم.
بعضی شاید طبیعت ذهنی رنگین کمان را انکار کنند.چنین چیزی
بهروشنی در داستانهای جن و پری ترسیم شده است .به نظر میرسد که
اینها فقط بهطور ضمنی به جهان ما تعلق دارند .وقتی بهطور کامل دریافتیم
که رؤیت آذرخش به همین اندازه به مشاهده گر وابسته است ،آنگاه اولین خیز
الزم را به سمت درک ماهیت واقعیاشیاء برداشتهایم .این ما را به اولین اصل
زیست محوری میرساند:
“آنچه ما بهعنوان واقعیت درمییابیم ،فرایندی است که آ گاهی ما را درگیر
کرده است”.
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فصـل چهارم
نور و ا کشن!
خیلی قبل از دانشکدهی پزشکی ،خیلی قبل از تحقیقاتم در حیات سلولی و

همانندسازی جنین انسانی؛ من مجذوب شگفتی جهان طبیعت بودم.
خیلی از این تجربیات اولیه ،منجر به رشد نقطهنظر زیست محوری من شد:

از جستوجوی طبیعت در بچگی و اکتشافاتم با یک نخستین کوچک که از

تبلیغی در پشت جلد مجلهی «کشتزار و رودخانه» سفارش داده بودم ،تا

آزمایشات ژنتیکیام با جوجهها در نوجوانی ،که باعث شد زیر بالهای
«استفان کوفلر»  -یک عصبشناس مشهور در هاروارد -بروم.

راه من بهسوی «کوفلر» با نمایشگاههای علمی شروع شد .این رویداد برای من
مثل پادزهری بود علیه آنها که به خاطر شرایط خانوادگیام مرا سطح پایین
میدیدند .یکبار ،بعدازاینکه خواهرم از مدرسه تعلیق شده بود ،مدیر به
مادرم گفت که مناسب سرپرستی نیست .فکر کردم میتوانم با تالش
مشتاقانه ،موقعیتم را بهبود بخشم .من رؤیای دریافت جایزهای را داشتم که
روزی جلوی همهی معلمان و هم کالسیها می گرفتم .آنهایی که وقتی

گفتم میخواهم وارد نمایشگاه علمیشوم ،به من خندیدند .خودم را درگیر
پروژهی جدیدی کردم .تالشهای جاهطلبانه برای تغییر ساختار ژنتیکی
جوجههای سفید ،و سیاه کردن آنها .معلم زیستشناسی گفت که
غیرممکن است ،و والدینم که فکر کردند فقط میخواهم از تخممرغها
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جوجه کشی کنم  ،قبول نکردند مرا به مزرعه ببرند تا جوجه بگیرم.

خودم ،خودم را ترغیب کردم که با اتوبوس و متروی شهری از خانهام در

«استاگتون» تا «دانشکدهی پزشکی هاروارد» -یکی از مؤسسات معتبر جهان
در علم پزشکی ،سفر کنم! از پلههایی که به درهای جلویی میرسیدند باال
رفتم؛ تختهسنگهای بزرگ گرانیتی با گامهای نسلهای پیشین سائیده

شده بودند .امیدوار بودم که مردان علم مرا تحویل بگیرند و در تالشهایم
کمکم کنند .این علم بود ،نبود؟ و نباید کفایت می کرد؟ ولی معلوم شد که
من هیچوقت از نگهبان رد نمیشوم.
احساس «دوروتی» را داشتم در شهر «امرلند» ،وقتی که نگهبان قلعه به او
گفت« :دور شو» .جای استراحتی در پشت ساختمان پیدا کردم تا حرکت
بعدی را مشخص کنم .همهی درها قفل بودند .من با افسردگی حدود نیم
ساعت ایستادم .بعد مردی را دیدم که به من نزدیک میشد ،خیلی بلندتر از

من نبود ،تیشرت پوشیده بود و شلوار کار .فکر کردم سرایدار است .آمد به در

پشتی؛ فکر کردم که برای اولین بار فهمیدهام چطور باید داخل شوم.

لحظهای بعد ،داخل ساختمان رودررو ی هم ایستاده بودیم.گمان کردم که او
نمیداند یا اهمیت نمیدهد که من اینجا هستم ،او فقط زمین را تمیز
می کند.
گفت”̋ :میتوانم کمکی بکنم؟“ گفتم” :نه میخواهم سؤالی از یک پروفسور
هاروارد بپرسم“
 ”آیا دنبال پروفسور به خصوصی می گردی؟!“ ”خوب ،در حقیقت نه در مورد  DNAو نوکلئو پروتئین است“. ”من میخواهم مالنین مصنوعی به جوجههای زال تزریق کنم“.سخنان من با نگاهی خیره و متعجب روبرو شد .تأثیراتش را در چهره او که
میدیدم ،ادامه دادم ،چراکه مطمئن بودم نمیدانست  DNAچیست:
«میدانید ،زالی یک بیماری نهفتهی اتوزومال است».
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صحبت که می کردیم ،به او گفتم که چطور در کافهتر یای مدرسه کار کردم ،و
چه رفاقت خوبی با آقای «چاپمن» دارم .سرایداری که باالی خیابان زندگی

می کند .پرسید که آیا پدرم دکتر است؟ خندیدم” :نه او یک قمارباز قهار

است ،پوکر بازی می کند“.در آن لحظه بود که فکر کردم باهم دوست

شدهایم .بعد از همهی اینها ،گمان کردم که هردو ی ما از یک سطح

تنگدستی هستیم.

البته ،آنچه نمیدانستم این بود که او دکتر «استفان کوفلر» بود .عصبشناس

مشهور جهانی که نامزد جایزهی نوبل بود .اگر به من گفته بود ،از دست

میرفتم .بههرحال آن موقع احساس رئیس دانشکدهای را داشتم که برای یک
شاگرد سخنرانی می کند .برایش از آزمایشی گفتم که در زیرزمین ترتیب داده

بودم .اینکه چطور ساختار ژنتیکی جوجهی سفید را دگرگون کرده بودم تا آن
را سیاه کنم.

گفت” :والدینت حتما به تو افتخار می کنند“ .گفتم” :آنها نمیدانند چه کار
می کنم ،از سر راهشان دور میایستم .فکر می کنند میخواهم جوجه کشی

کنم“.

” -آنها تو را به اینجا نیاوردهاند؟“

” -نه مرا می کشند اگر بفهمند اینجا بودم .فکر می کنند در خانه درختیام

دارم بازی می کنم“ .اصرار کرد که مرا به یک «دکتر هاروارد» معرفی کند .مردد
شدم .او فقط یک سرایدار بود ،نمیخواستم به دردسر بیافتد .با پوزخند

کوچکی گفت” :نگران من نباش“.

مرا به اتاقی برد که با وسایل مستعمل و رنگ خورده پر شده بود .یک «دکتر»

داشت از میان وسیلهای با استوانهی مدرج ،نگاه می کرد تا الکترودی را در

سلول عصبی یک کرم هزارپا فروکند( .هرچند آن موقع نمیدانستم که آن

«دکتر» در واقع دانشجوی ارشد« ،جاش سانز» بود ،کسی که حاال عضو
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آ کادمی ملی علوم و رئیس مرکز علوم مغزی در دانشگاههاروارد است) .کنار

او ،سانتریفیوژ کوچکی میچرخید که پر شده بود از نمونهها .دوست من

چیزی در گوش «دکتر» گفت .سروصدای موتور آنچه را گفت ،پوشاند .دکتر
کنجکاوانه براندازم کرد و لبخند زد.

دوست جدیدم گفت“ - :من بعدا برمی گردم”؛ از آن لحظه به بعد ،همهی

رؤیاها محقق شد .من و دکتر تمام بعدازظهر را صحبت کردیم .بعد به ساعتم

نگاه کردم .گفتم“ :اوه نه! دیر شده باید برم” .باعجله به خانه برگشتم.

مستقیما رفتم به خانه درختیام .آن بعدازظهر ،صدای مادرم درختها را
سوراخ کرد ،درست مثل سوت قطار“ :رابی !...وقت شامه!”

هیچ کس حتی خود من ،فکر نمی کرد که آن بعدازظهر یکی از بزرگترین

دانشمندان جهان را مالقات کرده بودم .در دههی « ،1351کوفلر» نظریهای را

ترتیب داده بود که چندین رشتهی پزشکی را مرتبط می کرد .عناصری از
فیزیولوژی ،شیمی زیستی ،بافتشناسی ،آناتومی و میکروسکوپ الکترونی

را در رشتهی واحدی به هم متصل کرده بود .نام جدید او برای این زمینهی

علمی« ،عصبشناسی» بود.

بخش عصبشناسی هاروارد در  1399با ریاست «کوفلر» ایجاد شد .بهعنوان

یک دانشجوی پزشکی ،عاقبت کتاب مرجع نوشتهی او_ «از نرونها تا مغز» ،

را به پایان رساندم .پیشبینی نکرده بودم ،ولی طی ماههای آتی ،دکتر «کوفلر»

مرا در ورود به جهان علم یاری کرد .بارها برگشتم و با دانشمندان داخل

آزمایشگاهش ،وقتی نرونهای هزارپا را وارسی می کردند ،صحبت می کردم.

درواقع ،اخیرا به نامهای برخوردم که «جاش سانز» آن موقع برای آزمایشگاه
«جکسون» فرستاده بود“ :اگر سوابقتان را بررسی کنید ،میبینید که «باب»

چند ماه پیش تعدادی موش سفارش داده بود؛ که او را برای یک ماه

ورشکست کرد .حاال ،با انتخابی روبرو شده میان رفتن به مجلس مهمانی
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دبیرستان یا خرید چند دوجین تخممرغ بیشتر” .اگرچه سرانجام تصمیم

گرفتم به مهمانی مدرسه بروم ،از اهمیت «سیستم حرکتی حسی»  -مربوط به
آ گاهی و دریافت حسی حیوانات  -گیج شده بودم .طوری که سالها بعد به
هاروارد برگشتم تا با فیزیولوژیست مشهور «بی .اف .اسکینر» کارکنم.

بههرروی ،من جایزهی علمی را با پروژهی جوجههایم برنده شدم و مدیر
مجبور شد جلوی همهی مدرسه به مادرم تبریک بگوید.

مانند «امرسون» و «تورا»  -دو تا از بزرگترین ماوراءالطبیعه شناسان آمریکا -
جوانی من به کاوش در درختان جنگلی سپری شد که سرشار از حیات

بودند .مهمتر از همه ،فهمیدم که برای هر زندگی ،جهانی وجود داشت،
دنیایی شخصی .با مشاهدهی همین مخلوقات ،شروع به فهمیدن این
موضوع کردم که به نظر هرکدام یک حوزهی وجودی تولید می کنند .دریافتم

که ادراک ما ممکن است منحصربهفرد باشد ،ولی شاید «خاص» نباشند.

یکی از اولین خاطرات دوران بچگی ،جسورانه پریدن از روی پرچین حیاط
پشتی بهطرف بوتهزار وحشی پر از گل و گیاه در مرز جنگل بود .امروزه،
جمعیت جهان دو برابر آن موقع است .ولی حتی اآلن هم بدون شک بسیاری

از کودکان هنوز میدانند که جهان شناختهشده کجا پایان مییابد و جهان

وحشی ،شبحوار ،خطرناک و غیر اهلی کجا شروع میشود .یک روز ،بعد از
عبور از مرز میان آن مهلکه ،و بعد از باز کردن مسیرم از میان بیشهزارها ،به

یک درخت سیب پیر درهمپیچیده برخوردم که در میان شاخههای مو ،خفه
شده بود .راه خودم را بهسوی محوطهی صاف پنهان زیر آن باز کردم.

شگفتآور بود ،به نظر میآمد که جایی را کشف کرده بودم که انسان دیگری
از وجودش خبر نداشت .گیج هم شده بودم که چگونه چنین جایی

میتوانست وجود داشته باشد ،اگر من آن را کشف نکرده بودم .من بهعنوان

یک کاتولیک بزرگ شده بودم ،پس گمان کردم که جایگاه ویژهای نزد خداوند
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یافته بودم و ازنقطهنظر برتر الهی ،مورد مشاهده و موشکافی از سوی خالق برتر

بودم .شاید با همان دقتی که خودم بهعنوان دانشجوی پزشکی با یک
میکروسکوپ ،مخلوقات ریزی که در قطرهی آب ازدحام کرده و تکثیر

میشوند ،را وارسی خواهم کرد.

در آن زمان ،دیگر سؤاالت ،مرا آشفته کردند ،چراکه هنوز درک نکرده بودم

چنین تعمقاتی حداقل بهاندازهی گونهی خود من ،باستانی هستند .اگر قطعا

خدا جهان را ساخته است ،پس چه کسی خدا را ساخت؟ این سؤاالت مرا

شکنجه میدادند؛ خیلی قبلتر از اینکه طرح هندسی  DNAرا ببینم ،یا

باریکههای ماده و پادمادهی ایجادشده در یک محفظهی حبابی را ببینم که
با تصادم ذرات پرانرژ ی خلق میشدند .من حس کردم که در هر دو سطح
غریزی و عقالنی ،اینکه این مکان بدون مشاهدهی کسی وجود دارد ،کامال

بیمعنا است.

زندگی خانگی من ،همانطور که قبال توضیح دادم ،از ایده آل «نورمن راکول»

هم پایینتر بود .پدر من یک قمارباز حرفهای بود که برای یکعمر ورقبازی

می کرد ،و هیچ کدام از سه خواهر من دبیرستان را تمام نکردند .تالشهایی
که من و خواهر بزرگترم برای فرار از کتکهای خانه کردیم؛ مرا استوار کرد تا

انتظار یک زندگی پر از رویارویی را داشته باشم .چون والدین من

نمی گذاشتند دوروبر خانه ول بچرخم  -غیر از برای خوردن و خوابیدن  -من
اصوال روی پای خودم بودم .برای بازی ،به گردشهایی عمیق در دل

درختزارهای اطراف میرفتم و نهرها و ردپای حیوانات را دنبال می کردم.
هیچ باتالق یا بستر رودخانهای نبود که خیلی گلی یا خطرناک باشد .مطمئن

بودم کسی تا حاال اینجاها را ندیده ،آنها هم وجود نداشتند .ولی البته که

آنها وجود داشتند .آنها بهاندازهی یک شهر بزرگ ،سرشار از حیات بودند،

با مارها ،موشها ،راکونها ،ال کپشتها و پرندگان.
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فهم من از طبیعت با آن گردشها شروع شد .من کندههای سخت را
میچرخاندم تا مارمولکها را پیدا کنم و از درختان باال میرفتم تا النهی

پرندگان و سوراخهای درخت را وارسی کنم .وقتی به سؤاالت بزرگتر وجودی
دربارهی ماهیت حیات فکر کردم ،دریافتم که چیزی در مورد واقعیت عینی

و ثابت که در مدرسه یاد گرفتهام ،ایراد دارد .حیواناتی که من مشاهده کردم،
دریافت خاص خود را از جهان داشتند .آنها واقعیتهای مخصوص به

خودشان را داشتند .اگرچه این دنیای انسانها نبود  -با محوطههای

پارکینگ و فروشگاهها  -ولی به همان اندازه برایشان واقعی بود .پس واقعا،
چه چیزی داشت در این جهان روی میداد؟

یک بار ،درخت پیری با گرهها و شاخههای مرده یافتم .سوراخ بزرگی در

تنهاش بود و من نمیتوانستم در برابر ایفای نقش «جک» برای این ساقهی

لوبیا ،مقاومت کنم .آرامآرام جورابهایم را درآوردم و روی دستانم کشیدم،
به داخل سوراخ بردم تا آن را بررسی کنم .ضربهی شدیدی از شیء ای پرنده

خوردم که مرا از جا پراند .حس کردم چنگالها و نوک یک منقار در انگشتانم
فرورفت .یک جغد کوچک با گوشهای پرزدار به من خیره شده بود .اینجا

مخلوق دیگری در دنیای خودش زندگی می کرد و قلم رو یی داشت که حاال

به گونهای با من نزدیک شده بود .گذاشتم برود ،ولی وقتی به خانه برگشتم،
پسر نوجوان کمی متفاوتتری بودم .دنیای خانه و محلهی من غیر از یک
قسمت ،توسط آ گاهی من تصرف شده بود .قسمتی که مشابه و درعینحال

متفاوت از مال من بود.

حدودا  3ساله بودم که کیفیت وهمآلود و غیرقابل توضیح زندگی  ،مرا بهطور

کامل در برگرفت .بهطور روزافزونی برایم روشن شد که چیزی بنیادین و

غیرقابلتوصیف دربارهی حیات وجود دارد .نیرویی که حسش می کردم،
اگرچه هنوز نمیفهمیدمش.
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در این زمان بود که برای به دام انداختن یک موشخرما که پناهگاهش نزدیک

خانهی «باربارا» بود ،مقدمهچینی کردم .همسرش «اوژن»  -آقای «اودونل» -
یکی از آخرین نعلبندها در نیواگلند بود .وقتی که رسیدم ،متوجه شدم که
کالهک شومینهاش که باالی مغازهاش بود ،دارد میچرخد ،جیغ جیغ

می کند ،تلق تلق می کند .سپس نعلبند ناگهان پیدایش شد ،اسلحهای در
دست داشت و زورکی نگاهی به من انداخت ،اسلحه را خالی کرد.

سروصدای کالهک شومینه ناگهان قطع شد .به خودم گفتم :نه نمیخوام

اون من رو بگیره.

رسیدن به سوراخ موشخرما ،در چنین فاصلهی نزدیکی از مغازهی آقای

اودونل ،آسان نبود .یادم میآید که صدای باد خوردن زغالسنگها در

کورهاش را میشنیدم .بیسروصدا در میان علفها خزیدم .گاها پروانه یا

ملخی تکانشان میداد .حفرهای زیر خوشهی علفها کندم و تلهی آهنی

جدیدی که از مغازه ابزارفروشی خریده بودم را کار گذاشتم .بعد آشغالهای

سوراخ را جلو گذاشتم و تله را ز یرخاک لبه سوراخ پنهان کردم ،تا مطمئن

شوم که هیچ سنگ یا ریشهای جلوی عملکرد وسیلهی آهنی را نمی گیرد .در
آخر یک میخ چوبی برداشتم و آن را در دستم تکان دادم ،بارها و بارها آن را

کوبیدم و در زمین فروکردم .اشتباه من این بود.هنوز آنقدر هیجانزده بودم که

متوجه نزدیک شدن کسی نشدم؛ بنابراین بهشدت از جا پریدم وقتی شنیدم:

“چه کار داری می کنی؟” سرم را باال آوردم تا آقای «اودونل» را ببینم که آنجا
ایستاده؛ چشمانش با دقت زمین را وارسی می کرد ،آرام جستجو کرد ،تا اینکه

تله را پیدا کرد.

من هیچ نگفتم ،سعی می کردم جلوی گریهام را بگیرم .گفت“ :اون تله را بده

به من بچه و دنبالم بیا”خیلی میترسیدم که قبول نکنم .همانطور که گفته
بود عمل کردم ،و دنبالش رفتم داخل مغازه .دنیای جدیدی پر از انواع وسایل
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و زنگهایی به اشکال و صداهای متفاوت که از سقف آویزان بودند .روبروی
دیوار ،کورهاش بود که به وسط اتاق باز میشد .شروع کرد به باد زدن و تله را

روی زغالها چرخاند تا آتش کوچکی از زیر پیدا شد .داغ و داغتر شد ،تا
اینکه با یک فوت ناگهانی به شعلهای تبدیل شد.

آقای «اودونل» همانطور که زغالها را با یک چنگال کبابی سیخ میزد
گفت“ :این وسیله میتواند به سگها یا حتی بچهها آسیب بزند”.وقتی تله،

قرمز آتشی شد ،از کوره برش داشت و با چکش به شکل یک مربع کوچک

کوبیدش.

مدت کوتاهی تا فلز خنک شود هیچ نگفت؛ در این اثناء من کامال مجذوب

نگاه کردن به دوروبر بودم ،همهی مجسمههای کوچک فلزی ،زنگولهها و

حتی تیغهها را دید میزدم .روی یک قفسه ،ماسکی از جنگجوی رومی،
متکبرانه در معرض نمایش بود .باالخره ،آقای «اودونل» دستی به شانهام
کشید و سپس چند طرح اولیه از سنجاقک را جلوی رویم نگه داشت.

گفت “ :چی بهت گفتم؟ برای هر سنجاقکی که صید کنی ،پنجاه سنت به

تو میدهم” .به خودم گفتم :میتونه باحال باشه .وقتی از او جدا شدم ،آنقدر
هیجانزده بودم که ماجرای موشخرما و تله را فراموش کردم.

دو روز بعد ،سرحال بیدار شدم .با یک کوزهی مربا و یک تور پروانه ،به سمت
مزارع رفتم .هوا سرزنده بود ،با حشرات ،گلها ،با زنبورها و پروانهها .ولی هیچ
سنجاقکی ندیدم .در میان آخرین علفزارها که میرفتم ،یک دم بلند و کرک

دار توجهم را جلب کرد .یک سنجاقک بزرگ داشت میچرخید و وزوز

می کرد؛ وقتی باالخره آن را گرفتم؛ لیلی کنان ،جست خیز زنان و

پای کوبان همهی راه را تا مغازهی آقای «اودونل» برگشتم .جایی که اخیرا

وجودش بهعنوان یک ساختمان پر از شبح وحشت و جادو ،تغییر شکل داده

بود.
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آقای «اودونل» کوزه را جلوی نور گرفت و یک بررسی حسابی از سنجاقکها

کرد .یکی از میلگردها و چوبهای کنار دیوار را بیرون کشید .بعد با کمی

چکش کار ی ،مجسمهی پرزرقوبرقی را با آهن درست کرد که تصویر فیزیکی

کاملی از حشره بود .بااینکه او روی آهن کار می کرد ،ولی این مجسمه به

همان اندازهی مخلوق ظریف ،دارای زیبایی غیرمادی و روحانی بود .ولی

همهاش را ضبط نکرده بود .بعد از همهی اینها ،آنچه میخواستم بدانم این

بود که سنجاقک بودن و درک جهان از دید او چه حسی دارد.

تا وقتی زنده باشم ،هیچوقت آن روز را فراموش نخواهم کرد و بااینکه آقای

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

ز یرمجموعهی حیاتاند تا ترکیبی از شکلها و نوعها که آنها را یخزده در
ماده میبینیم.
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فصـــل پنجم
جهان کجاست؟
در بسیاری از فصول آینده ،از مباحث فضا و زمان ،بهویژه تئوری کوانتوم
استفاده شده است تا به پرداخت موضوع زیست محوری کمک کند.

اوال ،بههرحال ،برای پاسخ دادن به اساسیترین سؤال  -مکان جهان
کجاست؟  -باید از منطق ساده استفاده شود .اینجاست که ما باید از تفکر
متداول و مفاهیم مشترک  -که بعضا ذاتی خود زبان هستند  -منحرف

شویم.

همهی ما از ابتدای کودکی فکر می کنیم که جهان بهطور بنیادین میتواند به
دو نهاد تقسیم شود :ما ،و آنچه خارج از ما است .به نظر واضح و منطقی

میرسد« :من» ،عموما با «آنچه میتوانم کنترل کنم» تعریف میشود .من
میتوانم انگشتانم را حرکت دهم ،ولی نمیتوانم انگشتان پای شما را

بجنبانم .پس دوگانگی ،عمدتا مبتنی بر «دست کار ی کردن» است.

بهطورکلی ،پوست ،مرز بین خود و غیر خود ،تلقی میشود .پوست قویا
دال لت می کند که من این بدن هستم و نه چیز دیگر.

البته ،وقتی بخشی از بدن ناپدید میشود ،مانند برخی افراد دچار قطع عضو

که تجربه کردهاند ،آن بخش میتواند دقیقا «حاضر» و «همانجا» احساس
شود .نه اینکه صرفا ذهنیتی ناقص باشد .میتوان بهراحتی این منطق را تا
جایی پیش برد که برسیم به یک مغز؛ مغزی که خودش را «من» تصور می کند

چون اگر سر یک انسان بتواند با قلب و دیگر اعضای مصنوعی دوام بیاورد-
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اگر نامش را در حضوروغیاب بگویند ،او هم میتواند جواب دهد“ :حاضر”

ایدهی مرکزی «رنه دکارت» ،که فلسفه را وارد عصر مدرن کرد ،تقدم آ گاهی
بود .اینکه همهی علوم ،همهی حقایق و اصول موضوعهی وجود باید با
احساس فردی از ذهن  ،و خود ،شروع شوند؛ بنابراین ،میرسیم به

ضربالمثل قدیمی )Cogito , ergo sum( :یعنی« :میاندیشم ،پس هستم».

عالوه بر «دکارت» و «کانت»  ،البته فیلسوفان بزرگ دیگری هم بودهاند که
حول این موضوع ،بحث کردهاند؛ مانند «الیپ نیتز»« ،برکلی»« ،شوپنهاور» و

«برگسون» .ولی در میان بزرگان همهی قرون ،قطعا دوتای اولی ،شروع عصر
مدرن تاریخ فلسفه را مشخص کردهاند.

در مورد این حس «خود» بسیار نوشته شده است و همهی مذاهب ،مختص
اثبات این موضوع هستند( .برای مثال ،سهشاخه از چهار شاخهی

بودائیسم ،ذن ،و بخش اصلی هندویسیم «آدویتا ودانتا») :اینکه یک «خود»

مستقل جداشده ،که از گسترهی وسیعی از کیهان ،منزوی باشد ،در اصل

احساسی است «وهمآلود» .همین بس که در همهی موارد باطن بینی،

نتیجه گیری میشود که تفکر ،بهطور عادی مترادف است با احساس «من».
(همانطور که دکارت بهسادگی اشاره کرد).

روی دیگر سکه وقتی تجربه میشود که فکر کردن متوقف میشود .بسیاری

افراد ،وقتی به بچهای یا حیوان خانگی یا به چیزی در طبیعت مینگرند،

وقتی احساس جوشش لذتی وصفناپذیر دارند ،لحظاتی داشتهاند که به
«خارج از خود» برده شدهاند ،و ذاتا موضوع مشاهدهشدهاند.

در  29ژانویه سال  ،1392مجلهی «نیویورکتایمز» ،مقالهای کامل دربارهی

این پدیده منتشر کرد ،همراه با برآوردی که نشان میداد حداقل  25درصد

جمعیت ،حداقل یکبار تجربهای داشتهاند که بهعنوان «احساس یگانگی
همهچیز» توصیف می کنند؛ و یا احساسی داشتهاند از اینکه «همهی جهان
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زنده است» .بیش از  41درصد از  911مخاطب« ،عقیدهی محلی مبنی بر

اینکه عشق مرکز همهچیز است» را گزارش دادند و گفتند که این مستلزم

«احساسی عمیق و ژرف از آرامش است».

خوب ،خیلی دوستداشتنی است .ولی آنها که هیچ گاه در این حالت

نبودهاند و به نظر بخش بزرگی از توده هستند ،آنآنکه بیرون کلوپ شبانه
ایستادهاند و به داخل نگاه می کنند؛ احتماال به این گونه درونبینیها

بیاعتنایی می کنند یا ربطش میدهند به خطای حسی یا تفکر عاجزانه.
برآوردی که به نظر علمی میرسد ،ولی نتایج آن معنی خاصی نمیدهند .ما
نیازمند تالش بیشتری برای فهم حس «خود» هستیم.

ولی شاید بتوانیم موافقت کنیم که وقتی ذهن متفکر به مرخصی میرود،

چیزهایی روی میدهد .فقدان تفکر کالمی یا رؤیابینی در روز ،بهروشنی

مفهوم بیحالی و خأل را نمیدهد .بلکه این حالت بیشتر ،وقتی است که
جایگاه آ گاهی از سلول ایزولهی کالمی ،عصبی و هیجانی خود می گریزد و

جایگزینی در بخشهای دیگر این نمایش مییابد .جایی که نورها

درخشانترند و چیزها مستقیمتر و واقعیتر احساس میشوند.

این نمایش در کدام خیابان یافت میشود؟ احساسات زندگی کجایند؟

ما میتوانیم با همه دیدنیهایی که اکنون در اطرافمان حاضرند ،شروع کنیم

 -مثال کتابی که در دست دارید .زبان و عرف می گویند که همهچیز در

جهان خارج ما است .قبال دیدیم که هیچچیز نمیتواند درک شود مگر اینکه
با آ گاهی ما تداخل کند .به همین دلیل اصل مسلم شمارهی یک «زیست

محوری» این است که طبیعت یا آنچه جهان خارج مینامند ،باید با آ گاهی

بههمپیوسته باشد .یکی نمیتواند بدون دیگری وجود داشته باشد ،معنیاش
این است که وقتی ما به «ماه» نگاه نمی کنیم« ،ماه» متأثرا ناپدید میشود.

ازنظر ذهنی بهقدر کفایت واضح است .اگر ما همچنان به «ماه» فکر کنیم و
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باور داشته باشیم که دارد به دور زمین میچرخد ،یا بپذیریم که دیگران هم

احتماال دارند به «ماه» مینگرند؛ همهی چنین تفکراتی هنوز ساختارهای
ذهنی هستند .ایدهی اصلی اینجاست که اگر هیچ گونه آ گاهی موجود

نباشد« ،ماه» به چه مفهومی میتواند پایدار باشد ،و به چه شکلی؟

پس وقتی طبیعت را نظاره می کنیم ،آنچه میبینیم چیست؟ پاسخ

درزمینهی مکان تصویر و عملکردهای عصبی ،واقعا سرراستتر است از هر

جنبهی دیگری در «زیست محوری» .چون تصاویر درختان ،علف ،کتابی
که در دست دارید و هر چیز دیگری که دریافت میشود ،واقعی است و نه

موهومی .باید بهطور فیزیکی درجایی اتفاق بیافتد .فیزیولوژی انسانی پاسخ

را بدون ابهام معلوم می کند .اگرچه چشم و شبکیه ،فوتونهایی که بار

اطالعاتی  -بیتهای نیروی الکترومغناطیس  -دارند را جمعآوری

می کنند؛ اینها از طریق کابلهای حیاتی مستقیما به عقب میروند ،تا
اینکه دریافت واقعی تصاویر ،بهطور فیزیکی در پشت مغز روی دهد ،این

بخش با مکانهای دیگر همسایه تقویت میشود .در قسمتهای ویژهای که

بهاندازهی کوریدور «راه شیری» وسیع و پیچدرپیچ هستند و شامل

نرونهایی به تعداد ستارگآنکهکشان است .بر اساس متون فیزیولوژی

انسانی ،اینجاست که رنگها ،شکلها و حرکات واقعی پدیدار میشوند.
اینجایی است که آنها دریافت با ادراک میشوند.

اگر سعی کنید که آ گاهانه به بخشهای دیداری پرانرژ ی و درخشان مغز

دستیابید ،ممکن است در ابتدا ناامید شوید .ممکن است به پشت

جمجمهی خود بزنید و احساس ویژهی نامفهومی از پوچی کنید .ولی این امر
بدین دلیل است که چنین تمرینی غیرضروری است :شما همین اآلن هم به

بخشهای بینایی خود دسترسی دارید :با هر نگاهی که می کنید .حال به

چیزی بنگرید .عرف می گوید که آنچه میبینیم «آنجاست» ،خارج از ما و
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چنین نقطهنظری ازلحاظ زبان و کاربرد ،خوب و الزم است.

مثال وقتی می گوییم“ :لطفا آن کره را که آنجاست بده” .ولی اشتباه نکنید:
تصویر دیداری آن کره ،درواقع فقط درون مغز شما وجود دارد .جایگاهش
آنجاست .این تنها مکانی است که تصاویر دیداری دریافت و درک میشوند.

ممکن است برخی تصور کنند که دو جهان وجود دارد ،یکی آن بیرون و

دیگری که درون جمجمه ادراک میشود .ولی مدل «دوجهانی» یک اسطوره

است .چیزی غیر از خود ادراکات ،درک نمیشود ،و هیچچیز خارج از آ گاهی
وجود ندارد .فقط یک واقعیت دیداری دارای هستی است و آنهم همانجا

در ذهن است.

بنابراین« ،جهان خارج» درون مغز یا ذهن جای گرفته است .البته ،این برای
بسیاری افراد گیج کننده است ،هرچند که برای آنها که در مورد مغز مطالعه
می کنند واضح است .همین امر موجب میشود که امکان تفکر زیاد در این
مورد وجود داشته و پس از تالش فراوان چنین ابطالهایی مطرح شود“ :بله

ولی در مورد آنآنکه کور به دنیا میآیند چه؟”“ ،و در مورد لمس چه؟ اگر
اشیاء آن بیرون نیستند ،پس ما چگونه آنها را حس می کنیم؟”

هیچ کدام از آنها واقعیت را تغییر نمیدهد :لمس هم فقط در آ گاهی یا ذهن

روی میدهد .همهی جنبههای آن کره ،وجودش در هر سطحی ،خارج از

شخص وجود ندارد .واقعیترین آشوب ذهنی همهی اینها و دلیل اینکه

برخی از پذیرش آن بیزارند درحالی که باید آشکار باشد ،این است که
مفاهیمش همهی خانههای سست جهانبینی ما  -که در همهی زندگی

پذیرفتهایم  -را نابود می کند  .اگر این آ گاهی یا ذهنی است که جلوی روی
ماست ،پس آ گاهی بهطور نامحدودی به همهی آنچه «فضا» میدانیم،

تعمیم مییابد .در مورد این پرسش از ماهیت و واقعیت پدیدهها ،یک بخش
کامل را اختصاص دادهایم .اگر آ گاهی است که پیش روی ماست ،میتواند
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محدودهی تمرکز علمی را از یک جهان خارجی ،خنثی و سرد ،بهسوی

عقایدی مثل این تغییر دهد که آ گاهی شما چگونه به آ گاهی من یا حیوانات

مرتبط میشود؟ ولی برای لحظهای ،سؤاالت در مورد وحدت آ گاهی را کنار

می گذاریم .بگذارید همین بس باشد که بگوییم :اثبات هرگونه وحدت

آ گاهی آنقدر سخت یا غیرممکن نیست ،ولی بهطور بنیادین با زبان «دوگانه
3

انگاری» ناهمخوان است .درک چنین تفکری که یا منطق صرف سختتر

است.

چرا؟ زبان خلقشده تا منحصرا از طریق نمادگذار ی کار کند تا طبیعت را به
اشیاء و حرکات تقسیم کند .کلمهی آب ،آب واقعی نیست و کلمهی

«دارد» با اصطالح «دارد میبارد» ،بههیچوجه مرتبط نیست .حتی اگر خوب

با محدودیتها و اوهام زبان هم آشنا باشیم ،نباید در مختومه کردن موضوع
زیست محوری شتاب کنیم .هر راهی از درک جهان بهصورت کل نیز شامل

همین مورد است؛ چون ممکن است در برانداز اول ،با قراردادهای کالمی

رایج ،همخوان به نظر نرسند .در فصل بعد در این موردبحث خواهیم کرد.

در یغا که چالش این است که نهتنها باید پسزمینهی راههای عادتی تفکر را
نمایان کنیم بلکه باید فراتر از خود ابزار تفکر برویم ،تا بتوانیم جهان را طوری

دریابیم که هم سادهتر و هم طاقتفرساتر از آن چیزی است که ما عادت

کردهایم .مطمئنا همهچیز در قلمرو نمادگذاری ،در نقطهای از زمان به وجود

آمده و نهایتا میمیرد .حتی کوهها؛ ولی آ گاهی ،مانند جنبههای نظریهی

کوانتوم در مورد ذرات «درهمتنیده» ممکن است خارج از زمان وجود داشته

باشد.

 :)Dualism( .3دیدگاهی فلسفی در مبحث ذهن که از افالطون شروع شد به دکارت منتسب است :اینکه قائل به وجود دو

جوهر «نفس» و «بدن» باشیم .نفس ،غیرمادی و متفکر است.
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نهایتا ،برخی به جنبههای «کنترل» رجوع می کنند تا بر جدایی بنیادین ما و
واقعیت عینی خارجی تأ کید کنند .ولی کنترل ،مفهومی است که بد تعبیر
شده است ،اگرچه ما بهطور عادی باور داریم که ابرها شکل

می گیرند ،گیاهان میبالند و کبدمان صدها آنزیم موردنیازش را «خودش»

تولید می کند ،بااینحال عادت نداریم که اذهان ما دارای خصلت
«خودکنترل کنندگی» ویژه و منحصربهفردی است که تمایزی بنیادین میان
ما و جهان خارج ،خلق می کند.

درواقع ،آزمایشات جدید نشان دادهاند که ارتباطات الکترومغناطیسی مغز –

یعنی همان امواج الکترومغناطیسی نرونی که با سرعت  241مایل در ساعت
حرکت می کنند – قطعا باعث میشوند که تصمیمات ،حتی سریعتر ازآنچه

خودمان از آنها آ گاه میشویم ،گرفته میشوند .بهبیاندیگر ،مغز و همچنین
ذهن ،تنها روی پای خودش عمل می کند ،بدون نیاز به هرگونه دخالت

خارجی افکارها ،که آنها هم دفعتا روی پای خود ،روی میدهند؛ بنابراین،
«کنترل» هم یک توهم بزرگ است .همانطور که انیشتین گفت :ما میتوانیم
قصد کنیم که عمل کنیم ،ولی نمیتوانیم قصد کنیم که قصد کنیم!

ذکرشدهتر ین آزمایش در این زمینه ،یک ربع قرن پیش انجام شده است.
«بنجامین لیبت» محقق از سوژهها خواست که دستشان را در بازههای
زمانی تصادفی حرکت دهند ،درحالی که به یک الکترو آنتی لوگرام ()EEG

وصل شده بود که در آن «پتانسیل آمادگی» مغز نمایش داده میشد .بهطور

طبیعی ،عالئم الکتریکی همیشه بر اعمال فیزیکی و واقعی ،مقدم هستند؛

ولی «لیبت» میخواست بداند که آیا این عالئم از احساس ذهنی قصد

انجام عمل در سوژه هم جلوتر است؟ کوتاه اینکه ،آیا هیچ «خود» ذهنی

وجود دارد که آ گاهانه تصمیم گیری کند؟
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و از این طریق زمینهساز تحریک مغز بشود که نهایتا منجر به عمل میشود؟ یا

راه دیگری هم وجود دارد؟ بنابراین از سوژهها خواسته شد تا موقعیت

ثانیهشمار ساعت را ثبت کنند – آنهم درست درزمانی که برای اولین بار
ارادهی اولین حرکت دستشان را حس می کنند.

یافتههای لیبت موثق بودند و احتماال تعجبآور هم نیست .فعالیت
الکتریکی نامحسوس و ناآ گاهانه مغز ،بیش از نیم ثانیه قبل از هرگونه

احساس تصمیم گیری سوژه ،روی میدهد .آزمایشات جدیدتر لیبت که در
سال  2118منتشر شد ،عملکردهای جداگانه و سطح باالی مغز را تحلیل
می کنند .بدینوسیله تیم تحقیقاتی او توانستند تصمیم گیری برای باال بردن
کدام دست سوژه (دست چپ یا راست) را ،از ده ثانیه قبل پیشبینی کنند.

ده ثانیه ،وقتی در مورد تصمیمات آ گاهانه باشد ،تقریبا یک بینهایت است؛

و بنابراین نیت ناگهانی فرد میتواند خیلی قبل از اینکه حتی از گرفتن
تصمیم آ گاه شود ،در اسکن مغزی دیده شود .این آزمایش و دیگر آزمایشات

ثابت می کنند که مغز تصمیمات خودش را در یک سطح ماقبل هوشیار

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

گرفته است.

معنیاش این است که با تفکر حیاتی درمییابیم که یک اهرم کششی به اسم
«من»  ،مسئول کار کردن مغز است .برخالف عملکردهای خودکار قلب و

کلیه .لیبت نتیجه گرفت که احساس ارادهی آزاد ،تنها از عادت

گذشتهنگری در مورد جریان مداوم رویدادهای مغزی ناشی میشود.

خوب ،از همهی اینها چه چیزی دستگیرمان میشود؟ اوال اینکه ما واقعا
آزادیم تا از رمزگشایی حیات لذت ببریم .مثال زندگی خودمآنکه بااحساس

کنترل ،دستوپایش باز شده است .کنترل  ،اغلب خالص کننده از گناه
است ،و پاسخگویی نیاز مبرم به اجتناب از آشفتگی است .ما میتوانیم
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آسوده باشیم ،چون به هر طریق بهصورت خودکار عمل خواهیم کرد .دوما،

که به نقطهنظر این کتاب و این فصل نزدیکتر است :علم مدرن مغز نشان

میدهد که آنچه «آن بیرون» روی میدهد ،در حقیقت درون ذهن ما روی
میدهد .آنهم با تجربیات بینایی و لمسی که در مکانی خارجی و منفصل

روی نمیدهند .ولی از وقتی بزرگشدهایم ،عادت داریم که تجربیات را به
فاصلهای از خود ،ارجاع دهیم .به اطراف که بنگریم ،تنها ذهن خود را

میبینیم .شاید بهتر است اشاره کنیم که هیچ انفصال واقعی میان داخل و

خارج وجود ندارد.

در عوض ،میتوانیم همهی آ گاهی خود را بهعنوان ملغمهای از «خود» های

تجربه گر بدانیم که با هر میزان انرژی ممکن است به کیهان نفوذ کنند .برای
اجتناب از چنین تعبیرات ناشیانهای ،ما تنها با کلمات سادهی

«هوشیاری» یا «آ گاهی» به آن اشاره خواهیم کرد .با داشتن این موضوع در
ذهن (بدون قصد شبیهسازی) ،خواهیم دید که چطور هرگونه «نظریهی

همهچیز»  ،باید این زیست محوری را در خود جای دهد .در غیر این صورت
قطاری است به سمت هیچ کجا.

خالصهی آنچه آمد:

اصل اول زیست محوری :آنچه بهعنوان واقعیت درمییابیم ،فرآیندی است
که آ گاهی ما را درگیر می کند.

اصل دوم زیست محوری :دریافتهای درونی و بیرونی ما بهطور خالصی

ناپذیر درهمپیچیدهاند .آنها دورو ی مختلف یک سکهاند و جدانشدنیاند.
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فصل ششم
حبابهایی در زمان
موجودیت زمان را نمیتوان در بین تیکتاک ساعت یافت .این زبان زندگی
است و از همین روی در متن تجربهی بشر ،بیش از همهچیز ،زمان حس

میشود.

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

محافظه کار با نظریات منسوخی درزمینهی تربیت فرزند بود .به همین دلیل
برای من سخت است تا خاطرهای از این دورهی بسیار قدیمی بنویسم.

حرمتشکنی نسبت به «بابلز» در آن روز (که رویداد منحصربهفردی هم

نبود) چنان شرمآور بود که هنوز هم بعد از دههها ،بهروشنی دیروز یادم
میآید.

تأثیر بابلز – خواهر بزرگترم – بر من خیلی قوی بود .همیشه احساس می کرد

که وظیفهاش محافظت از من است .هنوز هم برگشتن به آن روزهای کودکی

برای من دردناک است.

من آن صبح سرمای سرزمین نیوانگلند را به یاد میآورم .چنان سرد که

هیچ گاه نمیخواهید حتی در نوک انگشتان پایتان حسش کنید .در ایستگاه

اتوبوس مدرسه ،سروقت همیشگی ،با دستکشهای کوچک و ظرف ناهارم
ایستاده بودم که یکی از پسرهای بزرگتر همسایه هلم داد روی زمین .دقیقا به

یاد ندارم که چه اتفاقی افتاد .ادعا نمی کنم که کامال بیتقصیر بودم ولی من
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گوشهی پیادهرو ،بدون کمک افتاده بودم ،هقهق کنان باال را نگاه می کردم" :

بزار برم  ...بزار بلندشم"

هنوز سرمازده و زخمی روی زمین بودم که چشمانم را باال آوردم و «بابلز» را

باالی خیابان دیدم .خواهرم به ایستگاه اتوبوس که رسید ،چنان نگاهی به

پسرک انداخت که میتوانستم ترس ناگهانی را در چشمانش ببینم .برای

همین ح رفش احساس دین کردم" :اگر یه بار دیگر به برادرم دست بزنی ،با
مشت میزنم تو صورتت".

گمان می کنم ،همیشه یکی از عالقههایش بودهام .در حقیقت ،اولین
خاطرات کودکی من ،با او در مطب دکتر بازیاش بود .گفت” :کمی ناخوش

هستی“ .بعد یک فنجان شن به من داد” :این دارو رو بخور تا بهتر بشی“ .من
هم همین کار را کردم ،وقتی شروع به نوشیدن کردم ،فریاد زد” :نه! “

یکطوری نفسنفس میزد که انگار خودش خورده است( .بعدها ،برایم
روشن شد که ماجرا فقط باور کردن بود ،و من نباید این کار را می کردم ،ولی

آنوقتها کامال واقعی به نظر میرسید).

برایم سخت است که باور کنم این من بودم نه او که رفت دکتر بشود .زرنگ

بود ،و به یاد دارم که خیلی سعی می کرد ،دانشآموز نمونه باشد ،ولی کافی

نبود .از مدرسه اخراج شد و وارد یک دورهی تخریب در اثر مصرف دارو شد.
فقط میتوانم بفهمم که همهی اینها به دلیل شرایط مساعد در خانه بود.

بیماریاش کمتر خوب میشد و بهطور دورهای ظهور می کرد؛ رفتارهای
نامعقول می کرد ،کتک میخورد ،فرار می کرد ،و دوباره تنبیه میشد.

خوب به یاد دارم که بابلز زیر ایوان قائم میشد و نمیدانست حرکت

بعدیاش چیست.وحشت در فضا موج میزد .صدای پدرم از باالی پلهها،

دیوارها را سوراخ می کرد و تنم را میلرزاند .اشکهایش را میدیدم که از

صورتش سرازیر بود .گاهی وقتی فکرش را می کنم ،تعجب می کنم که
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هیچ کس طرف او را نمی گرفت .نه مدرسه ،نه پلیس و نه حتی کارمند امور
اجتماعی دادسرا.

بعدها ،بابلز از خانه رفت .اگرچه ماجرای دقیق آن در ذهن من گنگ است،
ولی فهمیدم که حامله بود .فقط یادم میآید که از میان یک لباس شلوول،

حس کردم بچهای دارد توی بدنش حرکت می کند .وقتی همهی بستگان از
رفتن به مراسم عروسیاش سر باز زدند ،بهش گفتم” :درست میشه ،درست
میشه“و دستش را توی دستم گرفتم.

تولد «بابلز کوچولو» ،واحهای بود در بیابان زندگی .چهرههای زیادی را در بین

مالقات کنندگان در اتاق بیمارستان میشناختم .مادرم بود ،خواهر دیگرم ،و

حتی پدرم هم بود« .بابلز» چنان خوشمشرب بود و چنان رفتار مؤدبانهای

داشت که نباید هم از دیدن همهی آنها تعجب می کردم .چقدر خوشحال
بود و وقتی کنارش روی تخت نشستم ،از من خواست که «پدرخوانده»

فرزندش شوم.

البته همهی این ماجراها کوتاهمدت بود؛ مانند گلی وحشی که در جاده

آسفالت میروید .در آن شرایط ،فکر می کردم که او برای این خوشحالی چه
بهایی میپردازد؟ در مالقات ب عدی این را فهمیدم .وقتی مشکالتش دوباره
ظاهر شدند .زمانی که درمانش با لیتیوم شکست خورد .کم کم ،ذهنش
شروع کرد به مضمحل شدن .گفتارش کمتر و نامفهومتر ،و حرکاتش هذیانیتر
شد .داروهای زیادی را دیدم که به او توانایی ایستادن کنار من ،بهدوراز

عوارض بیماری را دادند .ولی دیدن او ،وقتی بچهاش را میبردند ،برای من

مسئلهای احساسی بود .خاطرهی عمیقی از او در بیمارستان دارم ،کامال

ناامید ،محدود و آرام شده با داروها .وقتی از بیمارستان رفتم ،خاطرهی او و

اشکهایش با من ماند.

بابلز ،جایی بهراحتی خانهی کودکیمان؛ آنهم در دورههای نادر آرامش،
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نمیشناخت  .جایی به مرموزی درختان سیب سبز .این درختان را بابای
دوستم «باربارا» بیشتر از پنجاه سال پیش کاشته بود.

یکبار ،خیلی بعدازاینکه پدر و مادرم خانه را فروختند ،صاحبان جدید

خانه ،بابلز را دیدند که توی پیادهرو نشسته و آرنجش را گذاشته روی

زانویش.پنجرههای اتاقخواب باز بودند تا رایحهی شکوفهها داخل بیاید.
رزهای وحشی هنوز از داربست کناری خانه آویزان بودند.

”ببخشید خانم حالتان خوب است؟“

بابلز گفت” :بله خوب میشوم – مامانم خانه است؟“

صاحبخانه جدید گفت” :مادرت دیگر اینجا زندگی نمی کند“.
”چرا این را به من می گویید؟ این دروغ است!“

بعد از دادوبیداد ،صاحبخانه زنگ زد به پلیس .بابلز را بردند کالنتری و
مادرم را خبر کردند که برایش بهانه بیاورد ،که ممکن است به خاطر دادوبیداد

ببرنش کلینیک.

با همهی بالهایی که سر «بابلز» آمده بود ،ولی هنوز زن بسیار زیبایی بود .دل
اغلب پسرهای شهر را میبرد؛ حاال چون از تاریکی ترسیده یا خیلی ساده

گمشده چیز عجیبی نبود که یکی دو روز ناپدید شود .یکبار ،توی پارک
خوابیده بود که پیدایش کردند ،کامال آشفته بود .موهایش توی صورتش

ریخته بودند .لباسهایش تکهپاره شده بودند ،خودش همانقدر از ماجرا
میدانست که ما .ولی طوری که یادم میآید ،یکی دو سال بعد حامله شد؛

فقط میفهمم که ممکن بوده کسی بازهم از او سوءاستفاده کرده باشد .چه
خوب نگاهش را یادم میآید .در سکوت و شرمساری به من نگاه می کرد،

بچه توی آغوشش بود ،موهای نوزاد به سرخی صنوبر در پاییز بود .چهرهی

بانمکی داشت و شبیه هیچ کسی که میشناختیم نبود.
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مطمئن نیستم وقتی بابلز حتی خاطرهی جایی که زندگی می کرد را یادش

رفته بود ،خوشحال بودم یا ناراحت .همان موقع بود که یکشب ،برهنه و
مات برده در پارکی نزدیک پیدایش کردند .یک نگهبان ،بابلز را رساند به دم
در سالن محل کار پدرم و گفت” :دخترتون ،آقای النزا“ .پدرم بردش داخل.
برایش توی کتری قهوه گرم کرد و با مهربانی نیازهایش را تأمین کرد .شاید این

داستان ،پایان کامال متفاوتی داشت اگر فقط چهل سال پیش پدرم اینطور با
او رفتار می کرد.
ماجرای بابلز و ارتباطش با من ،یکی است از هزاران روایتی که خیلی
خانوادهها گفتهاند  .بیماری ذهنی ،توهم و تراژدی که در میان اوقات خوشی

پراکنده شده است .در گرگومیش زندگی ،که همه خیلی زود به آن
میرسیم ،برمی گردیم به کسانی که دوستشان داریم؛ و این همیشه هم بوی
نوعی ر ؤ یا گونگی و وهم میدهد.
وقتی تصویری ویژه به ذهنمان میآید ،مخصوصا اگر کسی باشد که خیلی

پیش از ما دور شده است ،با تعجب می گوییم” :واقعا اینطوری شد؟“؛

انگار یک رؤیابینی در بیداری است.مثل سالن آینه ،جایی که خیال و
بیداری ،پیری و جوانی ،تراژدی و سرافرازی ،مثل فریمهای یک فیلم صامت
قدیمی میلرزند .دقیقا همینجاست که کشیش یا فیلسوف پا پیش
می گذارد تا مشاوره دهد ،یا به قول خودشان ،امید بدهد .امید ،واژهای
وحشتناک با ترکیبی از ترس و نوعی ریشه دوانیدن برای امکانهایی بیشتر
است .مثل قمارباز ی که چشم دوخته به گردونهی شانس که برون آمدش

تعیین می کند که میتواند گرو ییاش را آزاد کند یا نه .بدبختانه ،دقیقا به
همین دلیل ذهنیت مکانیکی شایع در علم به این نتیجه میرسد :امید!
اگر زندگی -مال شما ،من ،و بابلز (که هنوز هم تحت نظر ،زنده است) -از
ابتدا به دلیل تصادم کور مولکولی در شبکهای از جهانی احمق و مرده ،آغاز
شده است؛ پس مراقب باشید .شاید ما مثل یک بچهی نازپرورده،
53

باز یخوردهایم .تاس به هر طرفی میتواند بچرخد ،و ما باید هر اوقات خوشی

که هست را بگیریم و دم نزنیم.
رویدادهای واقعا تصادفی ،نه خالقیتی دارند و نه هیجانی .اگرچه در مورد
حیات ،چنان شکوفه زدنها ،فاش شدنها و تجربیاتی وجود دارد که ما
حتی نمیتوانیم اذهان منطقی خود را به دورش بپیچیم .وقتی گدای بیچاره،
در مهتاب آواز میخواند ،جوابش را در افزایش تپش قلب شما در اثر ترسی
آمیخته با احترام ،می گیرد .هرچند که بگویند همهی اینها به علت جادوی
توپهای بیلیارد عقبافتادهای است که با قوانین شانس ،محکم به هم
میخورند.ولی بازهم هیچ آدم عاقلی نمیتواند چنین چیزی را به زبان بیاورد.
برای همین است که این موضوع کمتر برای من جذاب است .هر دانشمندی
میتواند این را تصدیق کند؛ حتی وقتی با چهرهای رک و مطمئن پشت
تریبون میایستاد .یک ارگانیسم هوشیار با میلیاردها بخش عملکردی کامل،
این نتیجه مطلوب تاس ریختن است .کوچکترین حرکات ما ،جادوی
طراحی حیات را عیان می کنند.
بازیهای زندگی ،حتی آنها که عجیب و ناراحت کنندهاند مثل خواهرم
«بابلز» ،اصال تصادفی نیستند ،و سراسر ترسناک هم نیستند .بیشتر ،میتوان
آنها را ماجراجویی دانست .یا شاید مثل فاصلههایی در یک ملودی وسیع و
جاودانی که گوشهای انسان نمیتواند ردیف صوتی سمفونیاش را درک
کند.
قطعا این ملودی در هر رویدادی ،متناهی نیست .چراکه هر آنچه متولد
میشود باید بمیرد؛ و ما در فصل بعدی به این دلیل میپردازیم که آیا طبیعت
کیهان ،موضوعی است محدود با تاریخهای تولید و انقضاء مثل کیک
فنجانی ،یا نامتناهی است .پذیرش دیدگاه «زیست محوری» ،بدان
معناست که باید تکلیف خود را روشن کنید .نهتنها با خود حیات ،بلکه با
آ گاهی ،که نه آغازی میشناسد و نه پایانی.
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فصل هفتم
وقتی فردا قبل از دیروز میآید
«فکر کنم میتوان با خیال راحت گفت که هیچ کس مکانیک کوانتومی را

نمیفهمد .همهاش به خودتان نگویید کاش میفهمیدم .ولی واقعا چگونه
میتواند اینطور باشد .با این وضع ،ما در کوچهپس کوچههای تاریکی که

هیچ کس هنوز نتوانسته از آن بگریزد غرق میشویم :».فیزیکدان برنده

جایزهی نوبل« ،ریچارد فاینمن».

مکانیک کوانتومی ،جهان ریز اتمها و رفتار و پیامدهایش را توصیف

می کند .آنهم با تقریبهای احتمالی و گیج کننده .این مکانیک برای

طراحی و ساخت اغلب فنآوریهایی به کاررفته که جامعهی مدرن را

بهپیش میراند  ،مثل لیزر و کامپیوترهای پیش رفته .ولی مکانیک کوانتومی
نهتنها عقاید قطعی و حیاتی ما دربارهی فضا و زمان را تهدید می کند ،بلکه
همهی انواع فرضیات نیوتونی دربارهی نظم و پیشبینی قطعی را زیر سؤال
میبرد  .جا دارد یادی بکنیم از پند قدیمی شرلوک هولمز که می گفت« :وقتی

ناممکنها را حذف می کنی ،هر آنچه میماند ،حتی اگر نامحتمل باشد،
باید حقیقت باشد».

در این فصل ،ما شواهد تئوری کوانتومی را به همان روش هولمز بررسی

خواهیم کرد .بدون اینکه با غرضورزی نسبت به سیصد سال تجربهی
علمی ،از هدف دور شویم .دلیل اینکه دانشمندان «در کوچههای تیرهوتار
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فرو میروند» ،این است که نمیخواهند دال لتهای واضح و فوری
آزمایشات را بپذیرند« .زیست محوری» تنها توضیح قابلدرک برای این است
که جهان چطور میتواند این گونه باشد.ولی ما تمایلی نداریم که وقتی

روشهای معمولی تفکر را کنار می گذاریم ،اشکی بریزیم .همانطور که

برندهی سرشناس نوبل« ،استیون واینبرگ» می گوید« :برگرداندن مردم به
قوانین بنیادین فیزیک ،کار ناگواری است».

برای محاسبهی اینکه چرا فضا و زمان وابسته به ناظر هستند ،انیشتین ابزار

ریاضی پیچیدهای را برای تغییر در تاروپود فضا – زمان به کار گرفت.

موجودیتی نامرئی و ناملموس که نمیشود دیدش و لمسش کرد .اگرچه یقینا

این روش در نشان دادن چگونگی حرکت اشیاء ،خصوصا در شرایط خاصی

مثل جاذبهی قوی یا حرکت سریع ،موفق بود؛ منجر به این شد که بسیاری از
افراد فکر کنند که فضا زمان ،موجودی است واقعی ،مثل پنیر چدار.

فراتر از اینکه فضا زمان موجود خیالی ریاضیاتی باشد که اجازه میدهد

حرکت را محاسبه کنیم ،اولین موردی نبود که در آن ابزار ریاضی با واقعیت

ملموس اشتباه گرفته میشوند :ریشهی دوم منفی یک ،و نماد بینهایت،

تنها دو مورد از قراردادهای ضروری ریاضی هستند که فقط بهطور مفهومی

وجود دارند؛ و هیچ گونه مشابهتی در جهان فیزیکی ندارند.

این دوگانه انگاری میان واقعیات فیزیکی و مفهومی با کینهتوزی ادامه یافت
حتی وقتی که مکانیک کوانتومی ابداع شد .برخالف نقش مرکزی مشاهده گر
در این نظریه که از فضا زمان به بسیاری از خواص خود ماده گسترشیافته –

هنوز هم برخی دانشمندان ،مشاهده گر را به چشم یک دردسر ،یک ناموجود،

کنار می گذارند.
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در دنیای کوانتومی ،حتی در نمونهی بهروز شدهی انیشتین از ساعت

نیوتونی  ،منظومهی شمسی وقتی قابل پیشبینی است که مجموعهی

نگهدارندهی زمان از حرکت بازایستد.
مفهوم عمیق اینکه رویدادهای مستقل میتوانند در مناطق منفصل و جدا از
هم روی دهند ،عقیدهای تسلیبخش است که اغلب «جایگزینی» نامیده

میشود  .جایگزینی در سطح اتمی و زیر اتمی دوام نمیآورد ،و شواهد
فزایندهای وجود دارد که این موضوع بهطور کامل به جهان بزرگمقیاس هم
تعمیم مییابد.
در نظریهی انیشتین ،رویدادها در فضا زمان میتوانند در رابطه باهم
اندازه گیری شوند ،ولی مکانیک کوانتومی توجه زیادی را به ماهیت خود
اندازه گیری جلب می کند .امری که سنگ بنای عینیت را تهدید می کند.
وقتی ذرات زیراتمی مطالعه میشوند ،به نظر میرسد که مشاهده گر آنچه را
که دریافت میشود تغییر داده و تعیین می کند .حضور و روششناسی
شخص تجربه کننده ،به شکل ناامیدکنندهای با آنچه او تالش می کند

مشاهده کند ،درهمتنیده است و سپس او نتیجه را دریافت می کند .معلوم
شده که یک الکترون میتواند درعینحال ذره و موج باشد ،ولی «چگونه» و
مهمتر اینکه «کجا» چنین ذرهای مکانمند میشود ،و البته وابسته به عمل
مشاهده باقی میماند.
قطعا چنین چیزی تازگی دارد .فیزیکدانان قبل از کوانتوم ،عمدا جهان عینی
و خارجی را متصور بودند که انتظار میرفت مسیر حرکت و مکان ذرات

منفرد را با قطعیت تعیین کند – آنطور که سیارات را تحلیل کردیم .آنان فکر
می کردند که رفتار ذرات کامال قابل پیشبینی است .البته اگر همهچیز از
ابتدا شناختهشده باشد محدودیتی برای تخمین اندازه گیری وجود نداشت.
اگر فنآوری مناسب موجود باشد ،اندازه گیری خواص فیزیکی یک پدیده در
هراندازهای ،ممکن بود.
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عالوه بر عدم قطعیت کوانتومی ،جنبهی دیگر فیزیک مدرن در هستهی

مرکزی نظریهی انیشتین در مورد پدیدههای جداگانه و فضا زمان ،نیز ضربه

خورد .انیشتین قرارداد کرد که سرعت نور ثابت است و رویدادها در یک

مکان نمیتوانند بالفاصله رویدادهایی در مکان دیگر را متأثر کند.

در نظریات نسبیت ،جهت محاسبهی انتقال اطالعات از ذرهای به دیگری،

از سرعت نور استفاده میشود .نزدیک به یک قرن است که صحت این
موضوع ثابت شده است ،حتی وقتی از گسترش آثار گرانشی سخن میرود.

حد سرعت در خأل  189282/4مایل در ثانیه بود .هرچند که آزمایشات

جدید نشان دادهاند که این موضوع در مورد همهی انواع انتقال اطالعات،

صحیح نیست.

شاید تحیر واقعی در  1335شروع شد وقتی انیشتین ،پودولسکی و روزن درگیر

کنجکاوی کوانتومی عجیبی شدند به نام «در هم تنیدگی» ذرات .این سه نفر

در مقالهای بسیار مشهور که هنوز هم اغلب به نام «همبستگی  »EPRنامیده
میشود ،پیشبینی نظریهی کوانتومی را رد کردند که می گوید :یک ذره

میتواند بهنوعی «بفهمد» که ذرهی دیگر در فضایی جداگانه چه می کند ،و
دیگر مشاهدات در چنین مسیرهایی را به روشی هنوز ناشناخته به

مشاهدات در نقاط دیگر ارتباط میدهد .انیشتین آن را به مسخره «کنش

شبحوار از راه دور» نامید.

این همصدایی بزرگی بود که به فیزیکدان بزرگ حق میداد که می گفت:

«خداوند تاس نمیریزد» .این موضوع زخم خنجری دیگر بود به نظریهی

کوانتوم .آنهم با اصرار رو به رشد کوانتوم بر اینکه برخی چیزها فقط در
احتماالت وجود دارند ،نه بهصورت پدیدههای واقعی در مکانهای حقیقی.

اصطالح «کنش شبحوار از راه دور» برای دههها در کالسهای درس فیزیک
تکرار میشد.
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این موضوع کمک ک رد که عجایب تئوری کوانتوم زیر بار آ گاهی جمعی دفن
شده بماند .با توجه به اینکه ابزار آزمایش در آن موقع هنوز کارآمد نبودند ،چه

کسی جرأت داشت به انیشتین بگوید اشتباه می کند.

ولی انیشتین اشتباه می کرد .در  ،1394فیزیکدان ایرلندی «جان بل» طرح

آزمایشی را پیشنهاد داد که میتوانست نشان دهد آیا ذرات میتوانند از
فواصل دور ،بالفاصله روی هم تأثیر بگذارند یا نه .اوال ،الزم است تا دو ذرهی

مادی یا نور را خلق کنیم که «تابع موج» یکسان داشته باشند( .یادآوری

میشود که حتی ذرات جامد هم ماهیت انرژی – موجدارند) .با نور ،کار

بهراحتی با ارسال نور به یک نوع ویژه از کریستال انجام میشود؛ سپس دو

فوتون نور متولد میشوند ،هرکدام با نصف انرژی فوتون اولیه( .طولموج دو

برابر میشود) بنابراین تخطی از بقای انرژی روی نمیدهد .همان میزان انرژی
کلی که واردشده ،خارج میشود.

حال ،چون نظریهی کوانتومی می گوید« :همهچیز در طبیعت یک خلقت

ذرهای و یک خلقت موجی دارد ،و اینکه رفتار ذرات تنها در شکل احتماالت
وجود دارد ،هیچ ذرهی کوچکی واقعا جای خاص یا سرعت حرکت ویژهای را

نشان نمیدهد؛ تا وقتی که تابع موج آن ذره فروبر یزد.

چه چیزی باعث فرور یزش تابع موج میشود؟ از هر راهی برویم ،خطا

میشود .شلیک یک ذرهی نور برای اینکه «عکسش را بگیریم» ،میتواند

سریعا کار را تمام کند .ولی روشن میشود که هر روش محتملی که آزمایشگر

بتواند نگاهی به ذره بیندازد ،تابع موج را فرو خواهد ریخت.

اول نگاهی میاندازیم به آنچه باید گفته شود .یک فوتون را به سمت یک
الکترون شلیک کنید تا مکانش را اندازه گیری کنید ،خواهید فهمید که

نتیجهی این اندرکنش بین این دو ،بهطور طبیعی تابع موج را فرو خواهد
ریخت.
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بهبیاندیگر ،آزمایش آلوده شده است .ولی هر چه آزمایشهای پیچیدهتری

پیشنهاد شد (فصل بعد را نگاه کنید) ،این موضوع واضح شد که :فقط این

را بدان! لبهی ذهن آزمایشگر برای فروریزش تابع موج کافی است.

عجیبوغریب بود؛ ولی بدتر هم شد .وقتی ذرههای درهمتنیده خلق
میشوند ،دوتایی در تابع موج «شریک» هستند .وقتی تابع موج یکی
میشکند ،مال آن یکی هم میشکند .حتی اگر به فاصلهی کل جهان از هم

دور باشند .معنیاش این است که اگر دیده شد که ذرهای دارای «اسپین

باال» است ،بالفاصله دیگری ،از یک تابع احتمال صرف ،تبدیل میشود به

یک ذرهی واقعی با اسپین مخالف .آنها صمیمانه به هم مرتبط هستند.
بهطور ی که گویی «فضایی» بین آنها نیست ،و زمان بر رفتارشان بیتأثیر

است؛ آزمایشات سالهای  1339تا  2119نشان دادهاند که دقیقا موضوع

ازاینقرار است؛ گویی ذرات ریزی که باهم خلق میشوند ،موهبتی دارند از
جنس .3ESP

اگر ذرهای مشاهده شود که رفتاری تصادفی انجام میدهد ،و مثال از مسیری

بهجای دیگر مسیر برود ،دوقلویش همیشه رفتار یکسانی (درواقع عمل
مکمل) ،را بروز میدهد .آنهم در همان لحظه – و حتی اگر خیلی جدا از هم

باشند.

در سال  ،1339محقق سوئیسی «نیکالس گیسین» این بازی بولینگ
عجیبوغریب را شروع کرد .با ترتیب دادن یک آزمایش تجربی ویژه و
تکاندهنده .تیم او فوتونها با بیتهای محوری درهمتنیده را درست کردند
و از طریق فیبر نوری ،آنها را به هفت مایل دورتر فرستادند .یکی از آنها با
یک تداخلسنج روبرو میشود که میتواند یکی از دو مسیر را برگزیند ،و
همیشه هم تصادفی انتخاب میشود« .گیسین» دریافت که هر تصمیمی را
= ESPادراک فراحسی = 1.(Extrasensory perception
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یک فوتون گرفت ،دوقلویش همیشه و بالفاصله «دیگری» را برمی گزیند.

قید زمان در اینجا «بالفاصله» است .واکنش فوتون دوم نهتنها تأخیری ندارد

چون نور دارد آن هفت مایل را طی می کند (حدود بیستوشش میلیثانیه) –
بلکه در کمتر از سهبهده میلیاردیم ثانیه روی میدهد؛ آستانهی دقت
تجهیزات آزمایش .این رفتار به نظر «همزمان» میآید.

همانطور که مکانیک کوانتومی پیشبینی کرده ،و بااینکه بسیاری از
فیزیکدانان آزمایشات را انجام میدهند؛ نتایج هنوز هم متحیرکنندهاند .این
مدارک ادعای نظریهی دهشتناک را اثبات می کند ،که یک دوقلوی
درهمتنیده  ،باید عمل یا حالت دیگری را بالفاصله بازتاب دهد .حتی اگر به

هر فاصلهای دور باشد ،مهم نیست چقدر دور.
این خیلی بیشرمانه است که برخی در جستجوی یک شرط گریز هستند.
یک نامزد برجسته «روزنهی نقص ردیاب» است .این استدال ل که آزمایشات

تا به امروز نتوانستهاند تعداد کافی از دوقلوهای الکترونی را بگیرند .شکاکان

پیشنهاد میدهند که درصد کوچکی با تجهیزات مشاهدهشدهاند؛ و

به گونهای تبعیضآمیز تنها آن تعداد از دوقلوهایی را آشکار می کنند که
هماهنگ عمل می کنند .آزمایشی جدیدتر در سال  ،2112بهطور مؤثری این
روزنه را بست .در مقالهای که در مجلهی «نیچر» چاپ شد ،تیمی از
محققان سازمان ملی استاندارد و تکنولوژی به سرپرستی دکتر «دیوید
وینلند» ،جفتهایی از یونهای بریلیوم را درهمتنیده کردند و با یک ردیاب
فوق کارآمد ثابت کردند که بله هرکدام عمل قل خود را همزمان بازتاب
میدهد.
برخی باور دارند که نوعی نیرو یا اندرکنش ناشناخته وجود دارد که در زمان
صفر از ذرهای به دوقلویش منتقل میشود« .وینرلند» به یک نویسنده گفت:
«نوعی کنش شبحوار از راه دور وجود دارد» .ولی خود او میدانست که هیچ
توصیفی وجود ندارد.
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بسیاری از فیزیکدانان استدال ل می کنند که به حد شکستناپذیر سرعت نور
تجاوزی نشده است .چون هیچ کس نمیتواند از ارتباطات  EPRبرای
فرستادن اطالعات استفاده کند؛ ازآنرو که رفتار ذرهی ارسال کننده همیشه

تصادفی است .تحقیق اخیر به جنبههای عملی ،بیشتر از جنبههای فلسفی

میپردازد :هدف کلی این است که این درهمتنیدگی وهمآلود را به بندآورند تا
کامپیوترهای کوانتومی فوق قدرتمند را خلق کنند .آنطور که «وینرلند»

چنین گفت« :این کار همهی چمدانهای تحیر که مکانیک کوانتومی با
خود آورده است را با خود خواهد برد».

به نظر میرسد که بعد از همهی اینها ،آزمایشات در دهههای گذشته

بهدرستی ثابت کردند که پافشار ی انیشتین بر «جایگزینی» ،نادرست است.

«جایگزینی» یعنی هیچچیز نمیتواند بر هیچچیز دیگر با سرعت فراتر از نور اثر

بگذارد.

هستیهایی که ما میبینیم در یک میدان شناور هستند« .زیست محوری»

ادعا می کند :میدانی از ذهن وجود دارد که با فضا – زمان خارجی که
انیشتین یک قرن پیش تئوریزه کرده بود ،محدود نمیشود.

نباید تصور شود که وقتی «زیست محوری» به نظریهی کوانتومی بهعنوان

زمینهی پشتیبانی اصلیاشاره می کند ،فقط یک جنبه از پدیدهی کوانتومی
را می گوید .نظریهی «بل» در  ،1394طی این سالها بارها و بارها بهطور

تجربی اثبات شده است .این نظریه همهی امیدهای باقیماندهی انیشتین

(و دیگران) را مبنی بر اینکه «جایگزینی» میتواند حفظ شود ،بر باد داد.

قبل از بل ،هنوز تصور میشد که واقعیت مکان یا یک جهان مستقل عینی،

میتواند ممکن باشد (اگرچه با اگر و اما) .قبل از بل ،خیلیها هنوز به تصور

هزارهی پیشین چسبیده بودند که حاالت فیزیکی قبل از اینکه اندازه گیری

شوند ،وجود دارند .قبل از بل ،هنوز تصور میشد که ذرات دارای روابط و
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خواص قطعی هستند که از عمل اندازه گیری مستقل است؛ و نهایتا ،به
لطف اثبات انیشتین که هیچ اطالعاتی نمیتواند سریعتر از نور منتقل شود،

تصور میشد که اگر مشاهده گرها بهاندازهی کافی دور از هم باشند،

اندازه گیری توسط یکی ،بر اندازه گیری دیگری تأثیر نخواهد داشت.
فعال همهی آنچه در باال آمده است را خاتمه میدهیم تا بعد.

عالوه بر آنچه گفتهشده سه قلمرو اصلی نظریهی کوانتوم به نظر« ،زیست
محورانه» میآیند .در غیر این صورت ،تعجببرانگیز هستند .در این مورد

مفصلتر بحث خواهیم کرد ،ولی اجازه دهید با فهرست کردن آنها شروع

کنیم.

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

اگر به فاصلهی کهکشانها جدا از هم باشند .این وضعیت شبحوار در
آزمایش دو شکاف کالسیک روشنتر میشود.

دومی ،مکملیت است .بدین معنا که ذرات کوچک میتوانند به یک شکل

یا دیگری ظاهر شوند ولی نه به هر دو شکل (ذره یا موج – نه هر دو) .بستگی

دارد که مشاهده گر چه می کند .قطعا ،ذره هیچ گونه موجودیتی در مکان
خاص ندارد یا حرکت ویژهای نمی کند .تنها دانستن یا عمل مشاهده گر

است که باعث میشود ذره در مکان خاصی موجود شود یا حرکت خاصی

انجام دهد .جفتهای زیادی از چنین نوعی از «مکملیت» وجود دارند .یک

ذره میتواند یک موج باشد یا یک ذره ،ولی نمیتواند هر دو باشد .میتواند

مکانی خاص را برگزیند یا حرکت خاصی را نمایش دهد ،ولی نه هر دو را.

واقعیت آن ذره ،فقط به مشاهده گر و آزمایشش بستگی دارد.

ویژگی سوم نظریهی کوانتوم که از «زیست محوری» پشتیبانی می کند،

فرور یزش تابع موج است .ایدهای که می گوید یک ذرهی فیزیکی یا یک بیت
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از نور ،تنها در حالتی مهآلود از احتماالت وجود دارد تا اینکه تابع موجش در

لحظهی مشاهده فروبر یزد ،و فقط بعدازآن است که واقعا یک موجودیت
قطعی مییابد.

این فهم استاندارد از آن چیزی است که در آزمایشات نظریهی کوانتوم پیش

میرود و مطابق است با تفسیر «کپنهاگی» .اگرچه هنوز نظریات رقیبی وجود
دارند ،مثل آنچه خواهیم دید.

خوشبختانه آزمایشات «هایزنبرگ»« ،بل»« ،گیسین» ،و «وینرلند» ،توجه ما را

به خود آزمایش (تجربه) جلب کرد .حضور ذهن در اینجا و اکنون .قبل از

اینکه ماده بتواند جوانهای رو به رشد در واقعیت بزند – یک قلوهسنگ ،یک
دانه برف ،یا حتی یک ذرهی زیر اتمی – باید توسط یک مخلوق زنده

مشاهده شود.

این «عمل مشاهده» در آزمایش دو شکاف مشهور ،واضح میشود .آنچه در

عوض مستقیما به هستهی مکانیک کوانتوم میرود .این آزمایش بارها اجرا
شده است ،با انواع مختلف  ،و درنهایت ثابت کردند که اگر کسی به یک

ذرهی زیر اتمی یا یک بیت نور نگاه کند که دارد از میان شکافهای یک سد
می گذرد ،مانند ذره رفتار می کنند ،و ضربات شبه جامدی ایجاد می کنند با

صدای «ب...م ،بم ،بم» .به پشت شکاف مخصوص به خودشان روی

صفحهی حساس آخر برخورد می کنند که ضربه را اندازه گیری می کند؛ مثل

یک گلولهی ریز که بهطور منطقی باید از میان یکی از سوراخها بگذرد .ولی

اگر محقق  ،ذره را مشاهده نکند ،رفتار موجها را نمایش میدهد.در این

صورت حق تظاهر همهی احتماالت را نگه میدارد.

شامل آنهایی که از میان هر دو سوراخ در یک زمان می گذرند (اگرچه

نمیتواند خودش را دونیم کند)؛ بنابراین روی صفحهی حساس ،طرحی
موجدار میآفریند که فقط امواج میتوانند خلق کنند .این دوگانگی ذره –
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موج که دهههاست دانشمندان را سرمست کرده ،شایستهی لقب «جادوی

کوانتومی» است .برخی از بزرگترین دانشمندان ،آن را چنین توصیف

کردهاند :ادراکناپذیر ،تصورناپذیر ،توصیفناپذیر ،باطل کنندهی عقل سلیم

و فهم رایج .علم ضرورتا تصدیق کرده است که فیز یک کوانتوم خارج از
ریاضیات پیچیده ،غیر قابلفهم است .فیزیک کوانتوم چگونه میتواند در
برابر استعاری کردن ،تصور کردن و به زبان درآوردن ،نفوذناپذیر باشد؟

جالب است که اگر به یک واقعیت مخلوق حیات ،ارزش اسمی بدهیم،
فهمیدن همهی اینها ساده و سرراست میشود .سؤال کلیدی این است:

«این امواج از چیستاند؟» اگر به  1329برگردیم ،فیزیکدان آلمانی ،ماکس
بورن ثابت کرد که امواج کوانتومی ،در حقیقت امواج احتمال هستند .نه

امواج مادی ،آنطور که همقطارش شرودینگی تئوریزه کرده بود.

اینها پیشبینیهای آماری هستند .پس یک موج احتمال چیزی نیست جز
یک نتیجهی ممکن .درواقع  ،خارج از این ایده ،موج وجود ندارد و لمس
ناپذیر است .همانطور که یک بار برندهی نوبل« ،جان ویلر» گفت :هیچ

پدیدهای ،واقعی نیست تا اینکه پدیدهای مشاهدهشده شود.

توجه کنید که ما داریم در مورد اشیاء جداگانه صحبت می کنیم مثل

فوتونها و الکترونها ،نه در مورد اجتماع اشیاء بیشمار ،مثل یک قطار.
واضح است که ما میتوانیم زمان بگیریم و برسیم به ایستگاه تا دوست خود را
سوار کنیم و کامال مطمئن باشیم که قطار او در حین غیبت ما ،واقعا وجود

داشته است.

(یک دلیلش این است که هر چه شیئی موردنظر بزرگتر میشود،

طولموجش کوتاهتر میشود .تا اینکه وقتی به محدودهی ماکروسکوییک

میرسیم ،امواج آنقدر به هم نزدیک هستند که نمیتوان به آنها توجه کرد یا

آن را اندازه گیری کرد .ولی بههرروی آن امواج هنوز همانجا هستند).
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ذرات جداگانهی کوچک ،اگر مشاهده نشده باشند ،نمیتوانند دارای
وجودی واقعی تلقی شوند ،چه رسد به اینکه یک مکان یا تداومی در فضا

داشته باشند .تا زمانی که ذهن ،داربست یک شیء در مکان را ایجاد نکند،
تا زمانی که مشخصات را ارائه ندهد (جایی در غبار احتماالت که

محدودهی مقادیر محتمل ذره را نشان میدهد)؛ نمیتوان تصور کرد که ذره

اینجا یا آنجا است؛ بنابراین« ،امواج» کوانتوم فقط مکان «بالقوه» ای را
مشخص می کنند که ذره میتواند اشغال کند .وقتی دانشمندان ذرهای را

مشاهده می کنند ،آن ذره در محدودهی احتماالت آماری برای رخ دادن آن

رویداد ،یافته میشود .این چیزی است که موج تعیین می کند .یک موج
احتمال ،یک رویداد یا یک پدیده نیست ،بلکه توصیفی است از امکان رخ

دادن یک رویداد یا یک پدیده .تا وقتی که یک رویداد بهطور واقعی مشاهده

نشود ،چیزی اتفاق نیفتاده است.

در آزمایش دو شکاف ،ازآنجاکه این ذرات ،غیرقابل تقسیم هستند؛ میتوان

مطمئن بود که هر فوتون یا الکترون باید از میان یکی از شکافها عبور کند.

سؤال این است که یک فوتون منحصربهفرد ،از کدام مسیر میرود؟ بسیاری از
فیزیکدانان مشهور آزمایشانی را پیشنهاد دادهاند تا اطالعات «کدام راه» را از

روی مسیر ذره اندازه گیری کند .بهطور ی که مسیر ذره در تشکیل یک الگوی
تداخلی مشارکت کند .همهی آنها به نتیجهای متحیرکننده رسیدند:

نمیتوان اطالعات مسیر و طرح تداخلی را باهم مشاهده کرد.

میتوان اندازه گیریای ترتیب داد که ببینیم فوتون از کدام شکاف عبور
می کند ،بههرروی ،وقتی چنین اندازه گیریای انجام میشود ،در عوض

فوتون بهصورت یک لکه بر صفحهی ثبت کننده برخورد می کند و بهطور

کامل طرح تداخلی موج مانند را تولید نمی کند .در حقیقت ،آنها خود را

بهصورت ذرات نشان میدهند نه امواج .کلیت آزمایش دو شکاف و همهی
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غرابت جادوییاش در فصل بعد بهروشنی توضیح داده میشود.

واضح است که نگریستن به ذره در حال گذر از مانع ،تابع موجش را

فرومیریزد و بنابراین در اینجا ذره آزادیاش را در برگزیدن احتمالی یکی از دو
انتخاب ،از دست میدهد و در عوض مجبور است که یکی را انتخاب کند.

موضوع هنوز هم پیچیدهتر میشود .بهمحض آنکه بپذیریم دستیابی به
اطالعات انتخاب مسیر و الگوی تداخلی باهم ،ممکن نیست؛ میتوانیم

پیشتر برویم .بگذارید بگوییم اآلن ما با مجموعههایی از فوتون سروکار داریم
که درهمتنیدهاند .آنها میتوانند خیلی از هم دور شوند ،ولی رفتارشان

هیچوقت ارتباط را از دست نمیدهد.

خوب ،حاال ما اجازه میدهیم که دو فوتون ،آنها را yو zمینامیم ،به دو
جهت مختلف بروند و آزمایش دو شکاف را دوباره بر پا می کنیم .ما از قبل

میدانیم که فوتون yبهطور اسرارآمیزی از میان هر دو شکاف می گذرد و اگر

چیزی را دربارهی او قبل از اینکه به صفحهی نشانگر برسد ،اندازه گیری

نکنیم؛ یک طرح تداخلی خلق می کند .غیرازاینکه ،در آزمایش جدیدمان،

تجهیزاتی ساختهایم که اجازه میدهد مسیر انتخابی ذرهی دوقلو « »zرا از
مایلها دورتر اندازه گیری کنیم.

«بینگو»! بهمحض اینکه دستگاه را برای اندازه گیری دوقلو فعال کنیم ،فوتون

 yبالفاصله میفهمد که ما میتوانیم مسیرش را «استنباط» کنیم( .چون
همیشه عمل مخالف یا مکمل دوقلویش را انجام میدهد) .ناگهان فوتون y

دست از نمایش طرح تداخلی برمیدارد .آنهم درزمانی که دستگاه

اندازه گیری را برای فوتون  ، zاز راه بسیار دور روشن کنیم .حتی اگرچه
کوچکترین مزاحمتی برای  yایجاد نکنیم؛ و این حقیقت دارد – بالفاصله،
در لحظه – حتی اگر  yو  zدر دو گوشهی مخالف کهکشان باشند.

گرچه به نظر ناممکن میرسد ،بازهم راز آلودهتر میشود .اگر ما بگذاریم اول
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فوتون  yبه شکافها و صفحهی نشانگر برسد ،و نیم ثانیه بعد ،دوقلو یش را

در فاصلهی دور اندازه گیری کنیم ،باید قوانین کوانتوم را دست انداخته
باشیم .قبل از اینکه مزاحم دوقلویش شویم ،فوتون اولی کارش را کرده است؛

بنابراین ما باید بتوانیم قطبیت دو فوتون را بفهمیم و با یک طرح تداخلی روبرو

شویم .درست است؟ خیر.

ازآنجاکه این آزمایش انجامشده و الگوی تداخلی به دست نیاوردهایم .فوتون

 ،yدر واکنش  ،دست از انتخاب مسیر از هر دو شکاف برمیدارد .تداخل در
کار نیست .واضح است که فوتون  yبه گونهای فهمیده که ما احتماال

قطبیتش را خواهیم یافت .حتی اگرچه دوقلویش هنوز با دستگاه نشانگر
قطبیت ما روبرو نشده است.

نتیجه چیست؟ این چه چیزی دربارهی زمان می گوید؟ دربارهی هرگونه

توالی ،دربارهی حال و آینده؟ دربارهی فضا و فاصله چه می گوید؟ دربارهی

نقش خودمان چه نتیجهای می گیریم؟ اینکه چگونه دانش ما ،رویدادهای

واقعی در مایلها آنطرفتر را متأثر میسازد ،آنهم بدون گذر زمان .این ذرات

نور چگونه میدانند در آیندهشان چه اتفاقی میافتد؟ چگونه بالفاصله و
سریعتر از نور باهم ارتباط می گیرند ؟ روشن است که این دوقلوها به طریقی

خاص مرتبطاند که قطع نمیشود .مهم نیست چقدر از هم دورند .این
ارتباط به گونهای است که از زمان ،فضا ،یا حتی علیت مستقل میباشد.

آنچه برای ما مهم است این است :این موضوع دربارهی مشاهده و «میدان

ذهن» که همهی این آزمایشات در آن روی میدهد؛ چه می گوید؟
یعنی ...؟

تفسیر کپنهاگی ،در دهه  1321و در ذهن تبدار هایزنبرگ و بور متولد شد.

آنها شجاعانه شروع کردند به توضیح نتایج عجیبوغریب آزمایشات
نظریهی کوانتومی ،البته تا حدودی .ولی برای خیلیها پذیرفتن تمام و کمال
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تغییر دیدگاه بسیار سخت بود .بهطور خالصه تفسیر کپنهاگی اولین مدعی
بود که بعدها جان بل و دیگران حدود چهل سال بعد با دلیل ثابت کردند:

تا وقتی که اندازه گیری انجامنشده باشد ،یک ذرهی ریز اتمی واقعا مکان
خاص یا حرکت ویژهای ندارد .در عوض ،در قلمرویی عجیب ساکن

میماند .بدون اینکه در مکان منحصربهفردی باشد .این موجودیت نامعین
شبحوار تنها وقتی خاتمه مییابد که تابع موجش فروبر یزد .تنها چند سال
طول کشید تا طرفداران تفسیر کپنهاگی دریافتند که «هیچچیز» بدون اینکه
درک بشود ،واقعی نیست .اگر زیست محوری واقعیت باشد ،تفسیر

کپنهاگی کامال معنا مییابد .از دیگر سو ،این یک چیستان تمامعیار است.

اگر بخواهیم نوعی جایگزین برای این ایده پیدا کنیم« :تابع موج یک ذره تنها

در صورتی فرومیریزد که کسی به آن نگاه کند» .باید از ورای تفسیر کپنهاگی

بجهیم بهسوی رقیبش« ،تفسیر جهانهای بیشمار» 3)MWI( ،که می گوید

هر آنچه میتواند روی دهد ،روی میدهد .جهان بهطور مداوم مانند مخمر

جوانه میزند و جهانهایی بیانتها میسازد که شامل همهی احتماالت
میشود  .مهم نیست چقدر دور از ذهن باشد .اکنون شما یکی از این

جهانها را اشغال کردهاید .ولی جهانهای بیشماری وجود دارند که «شما»
ای که بهجای حسابداری ،عکاسی خوانده است در آنها وجود دارد.

قطعا جهانی هم هست که شما به پاریس رفته و با آن دختری که در حال
ماشین پیدا کردن دیدید  ،ازدواج کردهاید .بر اساس این دیدگاه ،با آشنایی با

چنین نظریات مدرنی مثل «استیون هاوکینگ» ،جهان ما هیچ تناقض یا

برهمنهی ندارد .نه کنش شبحوار ،و نه «نا جایگزینی» :از قرار معلوم پدیدهی
کوانتومی متناقضی است .اینکه همهی انتخابهای شخصی شما که فکر
می کنید انجام ندادهاید ،امروز در جهانهای موازی بیشماری وجود دارند.

1.MWI: many worlds interpretation
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کدام درست است؟ همهی آزمایشات در هم تنیدگی در دهههای گذشته

بهطور فزایندهای بهسوی اثبات تفسیر کپنهاگی بیش از هر چیز دیگر اشاره
دارند؛ و همانطور که گفتیم ،از «زیست محوری» پشتیبانی می کنند.

برخی فیزیکدانان ،مثل انیشتین ،پیشنهاد دادهاند که متغیرهای پنهان

(چیزهایی هستند که هنوز کشف یا شناختهنشدهاند) ،نهایتا میتوانند رفتار

غریب غیرمنطقی کوانتوم را توضیح دهد .ممکن است خود تجهیزات

آز مایش به روشی که هنوز درک نشده است ،رفتار ذره را آلوده کنند.

روشن است که هیچ تکذیبی برای این پیشنهاد که یک متغیر ناشناخته

نتایجی به بار میآورد ،وجود ندارد .چون خود عبارت همانقدر کمک کننده

است که قول انتخاباتی یک سیاستمدار .امروزه ،مفاهیم این آزمایشات،

بهراحتی در اذهان عمومی پیاده شده است .چون تا همین اواخر ،رفتار
کوانتومی محدود به جهان میکروسکوپیک بود .اگرچه بنیانی در منطق

ندارد ،و مهمتر از آن ،آزمایشهای دور دنیا شروع به آزمودن این موضوع

کردهاند .آزمایشات جدید انجامشده با مولکولهای بزرگی به نام «باکی بال»

نشان میدهند که واقعیت کوانتومی به جهان ماکروسکوپیک که ما در آن

زندگی می کنیم ،گسترده میشود.

در سال  ،2115کریستالهای هیپوکربنات پتاسیم  KHCO3رشتههای

درهمتنیدهی کوانتومی را ارائه دادند .عالئم رفتاری ماوراء دید نیم اینچی که

به اندازههای قابلتشخیص هرروزه اشاره می کند .در حقیقت ،یک آزمایش
جدید جالب بهتازگی پیشنهاد شده است( .که «برهمنهی بزرگمقیاس»

نامیده شده) .این آزمایش میتواند قویترین شواهد برای صحت «زیست

محوری» تا به امروز را ارائه کند .اینکه دیدگاه زیست محوری به جهان ،در
سطح موجودات زنده درست است .چیزی که در جوابش خواهیم گفت:

البته! بنابراین ما اصل سومی را به زیست محوری اضافه می کنیم:
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اصل اول زیست محوری :آنچه بهعنوان واقعیت درمییابیم ،فرایندی است

که آ گاهی ما را درگیر می کند.

اصل دوم زیست محوری :ادراکات درونی و بیرونی ما ،بهطور خالصی

ناپذیری در هم تافتهاند .آنها دورو ی یک سکهاند و جداییناپذیرند.

اصل سوم زیست محوری :رفتار ذرات زیر اتمی – قطعا همهی ذرات و ریز

ذرات  -بهصورت گریزناپذیری به حضور یک مشاهده گر مرتبطاند .بدون
حضور یک مشاهده گر آ گاه ،آنها در بهترین حالت در یک وضعیت نامعین

از امواج احتمال وجود دارند.
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فصل هشتم
شگفتآورترین آزمایش
بدبختانه نظریهی کوانتوم لغت چشمگیری شده برای تالش در اثبات

یاوههای عصر جدید .احتماال به این دلیل که نویسندگان کتابهای
بیشماری که ادعاهای مزخرف برای سفر در زمان یا کنترل ذهن دارند و
آنهایی که «تئوری کوانتوم» را بهعنوان دلیل میآورند ،کمترین دانشی
دربارهی فیزیک ندارند و حتی نمیتوانند علوم مقدماتی نظریهی کوانتوم را
توضیح دهند .فیلم مشهور ساختهی  2114به نام «ما چه چیزی را میدانیم»
نمونه خوبی است.
فیلم با این ادعا شروع میشود که نظریهی کوانتومی تفکر ما را منقلب کرده
است -که به اندازه کافی درست است – ولی بعد ،بدون توضیح یا اشارهای
به جزئیات پیش میرود تا بگوید :این ثابت می کنند مردم میتوانند به
گذشته سفر کنند یا «واقعیتی را که میخواهند ،انتخاب کنند».
نظریهی کوانتوم چنین چیزی نمی گوید .نظریهی کوانتوم با احتماالت سروکار
دارد و مکانهای محتمل ذرات ،و اعمال محتمل آنها؛ و همانطور که

خواهیم دید دراینباره است که ذرات نور و ماده بسته به اینکه مشاهده
میشوند یا نه تغییر رفتار میدهند؛ و اینکه ذرات اندازه گیری شده بهطور
جالبی ،گویی بر رفتار گذشته دیگر ذرات تأثیر می گذارند .این بههیچوجه
بدین معنا نیست که انسانها میتوانند به گذشته سفر کنند و بر تاریخشان
تأثیر بگذارند.
33

با توجه به استفادهی عمومی گسترده از اصطالح «نظریهی کوانتوم» و نیز

اصول زیست محوری که الگو را تغییر میدهند ،استفاده از نظریهی کوانتوم

بهعنوان مدرک ،ممکن است آدم را به شک بیندازد .بدین منظور ،مهم است

که خوانندگان فهمی اصیل از آزمایشات واقعی نظریهی کوانتوم داشته

باشند؛ و بتوانند نتایج واقعی را بیشتر از ادعاهای مضحک غالبا وصله

شده ،دریابند .برای کسانی که کمی صبورند ،این فصل میتواند درک

منقلب کنندهای فراهم کند .مروری بر آخرین نتیجهی یکی از آزمایشات
جالب و مشهور در تاریخ فیزیک.

آزمایش دیوانه کنندهی «دو شکاف» که دیدگاه ما به جهان را تغییر داد و از
زیست محوری پشتیبانی می کند؛ برای دههها مکررا انجام شده است .این

آزمایش ویژه ،خالصهای است ازآنچه در «»(65-033818) physical review

در سال  2112منتشر شده است .ولی این آزمایش واقعا باز تغییری دیگر از
آزمایش دو شکاف سنتی است .گریزی به اثباتی که بارها و بارها در

سهچهارم یک قرن انجام شده است.

در حقیقت همهی اینها در اوایل قرن بیستم شروع شد .زمانی که فیزیکدانان
هنوز در جدال با یک سؤال بسیار قدیمی بودند – آیا نور از ذراتی به نام فوتون
تشکیل شده است یا در عوض موجی است از انرژی« .ایزاک نیوتن» بر این
باور بود که نور از ذرات ساخته شده است ،ولی در اوایل قرن نوزدهم ،امواج

منطقیتر به نظر میرسیدند .در آن روزهای نخستین ،برخی فیزیکدانان

بهطور شهودی و بهدرستی فکر کردند که شاید حتی ذرات جامد هم طبیعت
موجی دارند.

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

کالسیک دو شکاف ،ذرات عموما الکترون هستند .چون آنها کوچکاند،

بنیادیناند (نمیتوانند به چیز دیگری تقسیم شوند) ،و شلیکشان به یک
39

هدف دور ساده است .بهعنوانمثال ،یک دستگاه تلویزیون کالسیک،

الکترونها را به سمت صفحهی نمایش هدایت می کند.

ما با نشانه گیری نور به سمت یک دیوار ردیاب شروع می کنیم .اول ،نور باید از

میان یک مانع اولیه با دو شکاف عبور کند .ما میتوانیم یک سیالب نور یا

تنها یک فوتون تکی را در هر زمان شلیک کنیم – نتیجه یکسان است.

هر ذرهی نور برای گذشتن از شکاف چپ یا راست ،شانس  51 – 51دارد.

بعد از مدتی ،منطقا همهی این گلولههای فوتون یک الگو خواهند ساخت.

ترجیحا در وسط ردیاب میافتند و کمتر در گوشهها؛ چون بیشتر مسیرها از
منبع نور کموبیش مستقیم میروند .قوانین احتمال می گوید که ما باید

خوشهای از برخوردها به این شکل ببینیم:

وقتی بر نمودار رسم شود(که در آن تعداد برخوردها عمودی و مکانشان بر

صفحهی ردیاب افقی است)؛ نتیجهی مورد انتظار برای سلسلهای از ذرات
قطعا این است که برخوردهای بیشتری در وسط و کمتر در نزدیک لبهها

باشد ،پس منحنیای مثل این میسازد:
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ولی این نتیجهای نیست که ما واقعا به دست میآوریم .وقتی آزمایشانی

ازایندست انجام میشوند – و هزاران بار طی قرن گذشته انجام شده است
– میفهمیم که ذرات نور در عوض الگویی نادر میسازند.
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بر روی نمودار ،الگوی برخوردها شبیه این است:
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در تئوری ،اوجهای کناری کوچکتر در اطراف برآمدگی اصلی ،باید متقارن
باشند .در عمل ،ما با احتماالت و ذرات منفرد نور سروکار داریم ،پس معموال

نتایج کمی از ایده آل به دور هستند .درهرحال ،سؤال بزرگ اینجاست :چرا

این الگو؟

معلوم میشود که این دقیقا آن چیزی است که اگر نور از امواج تشکیل شده
بود نه ذرات ،انتظار داشتیم .امواج به هم برخورد کرده و تداخل می کنند که

باعث طرح موجدار میشود .اگر دو قلوهسنگ را همزمان در حوض آب

بیندازید امواج تولیدی هرکدام به امواج دیگری میخورد و نقاطی ایجاد
می کند از برآمدگیهای بیشتر از معمول و کمتر از معمول روی سطح آب.
برخی امواج یکدیگر را تقویت می کنند ،یا اگر تاج یکی به گودی دیگری

برخورد کند ،آن دو در آن نقطهیکدیگر را حذف می کنند.

بنابراین این نتیجه اول قرن بیستمی از الگوی تداخلی ،که تنها توسط امواج

میتواند ایجاد شود ،به فیزیکدانان نشان داد که نور یک موج است یا حداقل
وقتی آزمایش انجام میشود؛ چنین عمل می کند .موضوع سحرآمیز
اینجاست که وقتی از اجسام فیزیکی جامد مثل الکترونها استفاده کنیم،

دقیقا همان نتیجه را می گیریم  .ذرات جامد یک طبیعت موجی هم دارند!

پس درست بعد از شروع آزمایش  ،دو شکاف اطالعات جالبی دربارهی
ماهیت واقعیت به دست میدهد .ذرات جامد یک طبیعت موجی دارند!

خوشبختانه یا بدبختانه این تنها پیشدرآمد بود .عدهی کمیفهمیدند که

چیزهای عجیبوغریب تازه شروع شده است .اولین عجایب وقتی رخ
میدهد که در هر زمان تنها یک فوتون یا الکترون اجازه دارد از میان تجهیزات

بگذرد.

وقتی تعداد مناسبی عبور کردند و تکبهتک شناسایی شدند ،این طرح

تداخلی پدیدار میشود .ولی چطور ممکن است؟ هرکدام از آن الکترونها و
33

فوتونها «با چه چیزی» تداخل کردهاند؟ چگونه طرح داخلی را به دست

آوردهایم وقتی در هر زمان تنها یک ذره تقسیمناپذیر وجود دارد؟ وقتی یک
فوتون تنها به نشانگر برخورد می کند:

فوتون دوم به نشانگر میخورد.
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فوتون سوم به نشانگر میخورد.

این فوتونهای مستقل به گونهای رو ی هم طرح تداخلی میسازند.

هیچوقت جوابی قانع کننده به این سؤال وجود نداشته است .ایدههای بکر

بازهم ارائه میشوند .آیا الکترونها و فوتونهای دیگری آنطرفتر در جهان
موازی وجود دارند که در آزمایشی دیگر همین کار را می کنند .آیا

الکترونهایشان میتوانند با الکترونهای ما تداخل کنند؟ تاکنون عدهی
کمی به این موضوع باور دارند.
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توضیح معمولی در مورد اینکه چرا ما الگوی تداخلی میبینیم این است که

فوتونها و الکترونها وقتی به دو شکاف میرسند ،دو انتخاب دارند .آنها تا
وقتی مشاهده نشوند ،موجوداتی واقعی در مکانهای واقعی نیستند؛ و تا

وقتی که به مانع نشانگر پایانی نرسیدهاند ،مشاهده نمیشوند؛ بنابراین وقتی

به شکافها میرسند ،از آزادی احتماالتی خود در انتخاب هر دو مسیر
استفاده می کنند.

هرچند که الکترونها و فوتونها تقسیمناپذیرند و هیچ گاه تحت هیچ

شرایطی خودشان را به دونیم نمی کنند ،موجودیتشان بهعنوان امواج

احتمال ،داستان دیگری است؛ بنابراین ،آنچه از میان شکاف می گذرد،

هستیهای واقعی نیستند بلکه تنها احتماالت هستند .امواج احتمال

فوتونهای منفرد با خودشان تداخل می کنند .وقتی تعداد کافی عبور کردند،
ما الگوی تداخلی کلی را میبینیم که گویی همهی احتماالت به شکل

موجودات واقعی درآمدهاند که اثر ضربهشان مانده و بهعنوان امواج مشاهده

میشوند.

مطمئنا گیج کننده است ولی بهوضوح این نحوهی کارکرد واقعیت است؛ و

این تازه شروع عجایب کوانتوم است .همانطور که در فصل قبل اشاره
کردیم ،نظریهی کوانتوم ،اصلی دارد به نام «مکملیت» .بدین معنا که ما

میتوانیم ذرات را دارای یک مکان یا خصوصیت ببینیم؛ ولی هیچ گاه هر دو

امکان را باهم نمیبینیم .بستگی به این دارد که دنبال چه می گردیم و چه نوع

تجهیزات اندازه گیری به کار بردهایم.

حال ،فرض کنید میخواهیم بدانیم یک الکترون یا فوتون مفروض از کدام
شکاف عبور کرده است .پرسش منصفانهای است و فهمیدنش هم ساده

است .میتوانیم از نور قطبی شده استفاده کنیم (نوری که امواجش در هر دو

جهت افقی و عمودی نوسان می کنند و محورشان به آهستگی میچرخد).
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وقتی چنین مخلوطی استفاده میشود ،نتیجه مثل قبل است .ولی حاال

اجازه دهید تعیین کنیم که هر فوتون از کدام شکاف میخواهد بگذرد.
تجهیزات مختلفی استفاده شده است .ولی در آزمایشی که خواهید دید ،ما
3

از یک (صفحهی موج یکچهارم  ) QWPاستفاده می کنیم هر صفحهی
موج چهارگانه ،قطبیت نور را در یکجهت خاص تغییر میدهد.

ردیاب میتواند به ما اجازه دهد که قطبیت نور وارد شونده را بدانیم.

بنابراین با دانستن قطبیت فوتون وقتی که کشف میشود ،خواهیم دانست
که از کدام شکاف عبور کرده است.

حال ،آزمایش را اینطور تکرار می کنیم :شلیک تک فوتون در هر زمان ،با این
تفاوت که ما میدانیم هر فوتون از کدام شکاف می گذرد .حال نتایج بهطور

چشم گیری تغییر می کنند .اگرچه  QWPقطبیت فوتونها را عوض نمی کند.

1.QWP= quarter wave plate
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آنها خودشان بدون دخالت تغییر می کنند( .بعدا ثابت خواهیم کرد که این
تغییر در نتایج به علت  QWPنیست)؛ بااینحال ،دیگر الگوی تداخلی را

نمیبینیم .حال منحنی تغییر می کند؛ همانطور که اگر فوتونها ذره بودند
انتظار داشتیم.

چیزی اتفاق افتاده است .معلوم شده که تنها کافی است که روی مسیر

انتخابی هر فوتون عمل اندازه گیری انجام شود تا آزادی فوتون در نامعین و
مبهم ماندن ،از بین برود .آزادی اینکه وقتی به موانع برمیخورد ،هر دو مسیر را

بتواند انتخاب کند.
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«تابع موج» فوتون باید در دستگاه اندازه گیری ما فرور یخته باشد .در QWPs

(صفحات موج یکچهارم) ،زمانی که ناگهان تصمیم می گیرد یک ذره شود
و از میان یکی از شکافها بگذرد .بهمحض اینکه فوتون وضعیت نسبتا

ساکن و احتماالتی مبهم خود را از دست میدهد ،طبیعت موجیاش گم

میشود .ولی چرا فوتون باید مجبور باشد «تابع موج» خود را فروبریزد؟ از کجا
فهمیده که ما ،مشاهده گر ،میتوانیم بفهمیم از کدام شکاف میخواهد

بگذرد.

تالشهای بیشمار حول این موضوع ،توسط بزرگترین ذهنهای قرن
گذشته ،همه شکست خوردند« .فهم ما» دربارهی فقط مسیر فوتون ،باعث
شد که در زمان پیش رو ،وجودی قطعی بیابد .البته فیزیکدانان هم متوجه

شدند که شاید این رفتار عجیبوغریب به دلیل نوعی اندرکنش میان فوتون

و نشانگر  QWPیا انواع تجهیزات مختلف دیگر که آزموده شدند؛ باشد .ولی

اینطور نبود.

انواع مختلف ردیاب مسیر ساختهشدهاند ،که هیچ کدام به طریقی مزاحم

فوتون نمیشوند ،ولی هنوز هم همیشه طرح تداخلی از دست ما میرود.

نتیجه گیری مهمی که بعد از سالها به دست آمد ،به همین سادگی است.
ممکن نیست بتوان به این دو باهم دستیافت :اطالعات مسیر ،و طرح

تداخلی که توسط امواج انرژی شکل می گیرند.

ما دوباره به مکملیت در نظریهی کوانتومی باز خواهیم گشت .اینکه تنها

میتوان یک جنبه از ویژگیها را فهمید و اندازه گیری کرد ،ولی هیچوقت

نمیتوان هر دو را باهم در یکزمان داشت .اگر شما بهطور کامل یک جنبه را
بدانید ،در مورد دیگری هیچ نخواهید دانست .در مورد سوءظن شما به

«صفحات موج یکچهارم» بگذارید بگوییم که بعد از استفاده از آنها در

همهی زمینههای دیگر ،ازجمله آزمایشات دو شکاف – ولی بدون موانع
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نشانگر قطبیت در انتهای مسیر – تغییر صرف قطبیت فوتون هیچوقت

کوچکترین اثری بر خلق الگوی تداخلی نداشت.

خوب ،بیایید چیز دیگری را امتحان کنیم .در طبیعت ،همانطور که در

فصل قبل دیدیم ،ذرات یا بیتهای نوری (یا مادی) وجود دارند که باهم

متولدشدهاند و بنابراین بر اساس نظریهی کوانتوم ،یک تابع موجدارند .آنها

میتوانند به دوردستها پرواز کنند – حتی عرض کهکشان را بپیمایند –

ولی بازهم ارتباط خود ،یعنی این دانش نسبت به یکدیگر را حفظ می کنند.

اگر با یکی از آنها مداخلهای به هر شکل روی دهد بهطور ی که ماهیت

«همهچیز ممکن است» خود را از دست بدهد ،و بالفاصله تصمیم بگیرد
مادی شود – مثال با قطبش عمودی؛ دولویش هم سریعا مادی میشود – و با
قطبش افقی .اگر یکیشان بشود یک الکترون با اسپین باال ،دوقلویش هم

میشود یک الکترون ولی با اسپین پایین .آنها بهطور ی صمیمانه مرتبط بوده
و مکمل هم هستند.

خوب حاال بگذارید از وسیلهای استفاده کنیم که دوقلوهای درهمتنیده را دو
جهت مختلف شلیک می کند .محققان فوتونهای درهمتنیده را با استفاده
از کریستالی خاص به نام بتاباریم بورات ( )BBOتولید می کنند .درون

کر یستال ،یک فوتون بنفش پرانرژ ی از یک لیزر ،تبدیل میشود به دو فوتون
قرمز هرکدام از اینها نیمی از انرژی اولیه را دارند(طولموجشان دو برابر

است)؛ بنابراین هیچ نشت انرژی یا بازدهی خالصی در کار نیست.
فوتونهای جداشدهی درهمتنیده به جهات مختلف فرستاده میشوند .ما
مسیر عبور آنها را  Pو  Sمینامیم.
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ما آزمایش اصلی را بدون اندازه گیری اطالعات مسیر ،انجام دادیم.

غیرازاینکه حاال ما یک «شمارشگر تصادم» اضافه می کنیم .نقش شمارشگر
تصادم این است که جلوگیری کند از اینکه قطبیت فوتونی را در ردیاب s

بفهمیم ،بدون اینکه یک فوتون هم به ردیاب  Pبرخورد کند.

یکی از دوقلوها از میان شکافها می گذرد (نامش را فوتون  Sمی گذاریم)،

درحالی که دیگری فقط با سرعت بهسوی ردیاب دوم میرود .تنها وقتی
میفهمیم که هر دو فوتون سفرشان را به اتمام رساندهاند که هر دو ردیاب
ضرباتی در یک زمان تقریبی ثبت کنند .تنها پسازآن است که چیزی روی
تجهیزات ما ثبت خواهد شد .الگوی نهایی ثبتشده بر نشانگر  ،Sهمان

الگوی تداخلی آشنای خودمان است:
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بامعنی است .ما نفهمیدیم یک فوتون یا الکترون کدام شکاف را انتخاب
می کند ،بنابراین ذرات ،امواج احتمال را نگه داشتند .ولی بیایید کمی

حقهباز ی کنیم .اول ،ما آن «صفحات موج یکچهارم» را نصب می کنیم تا
بتوانیم اطالعات مسیر فوتون را در مسیر  Sبه دست بیاوریم.
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همانطور که انتظار میرفت حاال الگوی تداخلی ناپدید میشود .جای آن را

الگوی ذرهای می گیرد ،یک منحنی یکتا.
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تا حاال که خوب بود .ولی حاال بیایید توانایی خود در اندازه گیری انتخاب
مسیر فوتونها را از بین ببریم ،البته بدون کوچکترین تداخل با آنها .ما

میتوانیم این کار را از طریق جایگذاری یک «پنجرهی قطبی کننده» در مسیر
فوتون دیگر  Pانجام دهیم .این صفحه ،ردیاب دوم را از ثبت تصادم

بازمیدارد .این صفحه تنها برخی از فوتونها را اندازه گیری می کند ،و بهطور

مؤثری عالئم دوتایی را به دردسر میاندازد .چون یک شمارشگر تصادم در
اینجا برای ارائه اطالعات اتمام سفر دوقلوها ضروری است .ولی حاال کامال

غیرقابلاعتماد شده است.
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تمام تجهیزات حاال بهدردنخور خواهد شد .دیگر نمیتواند به ما بگوید هر
فوتون منفرد وقتی در مسیر Sمیرود ،کدام شکاف را انتخاب خواهد کرد.

چون ما نخواهیم توانست آنها را با دوقلوهایشان مقایسه کنیم – چون بدون
اینکه شمارشگر تصادم اجازه ندهد ،هیچچیزی ثبت نمیشود .بگذارید

روراست باشیم :ما  QWPsرا سر جایشان در راه فوتون Sگذاشتهایم .تمام

کاری که ما کردیم این بود که به طریقی با فوتون  Pتداخل کنیم تا توانایی ما در
استفاده از شمارشگر تصادم و فهمیدن مسیر را از بین برود( .برای مرور،

ترتیب رویدادها ،این اطالعات را به ما میدهد)« .تصادم» ها تنها وقتی ثبت
میشوند که قطبیت در ردیاب  Sاندازه گیری شود ،و شمارشگر تصادم هم به
ما بگوید که یک قطبیت همتا یا ناهمتا بهطور همزمان در ردیاب  Pثبت

شده است .نتیجه این است:
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دوباره امواج هستند .الگوی تداخلی برگشته است .مکانهای فیزیکی روی

پردهی زمینه که فوتونها یا الکترونهایی بودند که از مسیر  Sگذشتهاند ،حاال

تغییریافتهاند .بااینکه ما کاری با مسیرهای این فوتونها نداشتیم .از زمان
پیدایش آنها در کریستال و در تمام راه تا نشانگر آخر .حتی  QWPsرا سر
جایشان گذاشتیم .تمام کاری که کردیم این بود که با فوتون دوقلو در

فاصلهای دور تداخل کردیم که باعث شد توانایی ما در فهمیدن اطالعات از

بین برود.

تنها تغییر در ذهنهای ما رخداده بود .چگونه فوتونهای مسیر  Sممکن است
فهمیده باشند که ما آن قطبی کنندهی دیگر را جایی آنطرفتر گذاشتهایم.

جایی دور از مسیر خود آنها؟ و نظریهی کوانتومی به ما می گوید که حتی اگر

«ویرانگر اطالعات» را در انتهای دیگر جهان بگذاریم ،بازهم به همین نتیجه
میرسیم.

(همچنین بههرحال این موضوع ثابت شد که این صفحات موج چهارگانه

( )QWPsنبودند که فوتون را مجبور می کردند از موج به ذره تغییر کند و نقاط

اثر تصادم روی نشانگر عوض شود .حاال ما بازهم به الگوی تداخلی

دستیافتیم حتی بااینکه  QWPsسر جایشان بودند .تنها دانش ما است که

به نظر میرسد فوتونها یا الکترونها دلواپس آن هستند.همین بهتنهایی بر
رفتار آنها تأثیر می گذارد).

درست است ،این موضوع نامأنوس است .بازهم این نتایج هر بار اتفاق

میافتند ،بدون شکست .اینها به ما می گویند که یک مشاهده گر رفتار
فیزیکی ذرات «خارجی» را تعیین می کند.

از این هم عجیبوغریبتر میشود؟ ماجرا ازاینقرار است :آزمایش  ،درگیر
پاک کردن اطالعات مسیر است؛ با دخالت در مسیر  Pو سپس اندازه گیری

دوقلو یش « .»Sشاید نوعی ارتباط میان فوتون Pو  Sبرقرار شده است که به S
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اجازه میدهد که بفهمد ما چه چیزی را خواهیم دانست؛ بنابراین به او چراغ
سبز نشان میدهد که ذره باشد یا یک موج و همچنین الگوی تداخلی خلق
3

کند یا نه .شاید فوتون  Pوقتی «قطبی کننده» را مالقات می کند یک  IMپیام

فوری با سرعت بینهایت میفرستد به  ،Sبنابراین فوتون  Sمیفهمد که باید

به یک موجود واقعی مادی شود .چون تنها ذرات میتوانند از میان یکی از

شکافها عبور کنند نه از هر دو .نتیجه :الگوی تداخلی در کار نیست.

برای امتحان این موضوع ،ما یک کار دیگر هم کردیم .اوال فاصلهای را که

فوتونهای  pباید بپیمایند تا به نشانگرشان برسند را طوالنیتر کردیم؛ بنابراین
زمان بیشتری میبرد تا آنها به مقصد برسند .بدین طریق فوتونهایی که
مسیر  Sرا میروند زودتر به نشانگرشان میرسند .ولی عجیب است که بازهم

نتایج تغییر نمی کنند! وقتی ما  QWPsرا در مسیر  Sقرار میدهیم چینهای

تداخلی از بین میروند؛ و وقتی تخریب کنندهی قطبیت را در مسیر Pقرار
میدهیم و توانایی اندازه گیری تصادم را که اجازه میداد مسیر فوتون  Sرا

بفهمیم ،از دست میدهیم ،چینها مثل قبال برمی گردند .ولی چطور

میتواند این گونه باشد؟

فوتونهای مسیر  Sقبال سفرشان را خاتمه دادهاند .آنها حتی از میان یکی یا
هر دو شکافها عبور کردهاند .آنها حتی «تابع موج» شان را فرور یختهاند و

ذره شدهاند یا نشدهاند  .بازی تمام شده است .کارها انجام شده است.

هرکدام از آنها قبال به مانع نهایی برخوردهاند و شناساییشدهاند – قبل از

اینکه فوتون  Pبا دستگاه تخریب قطبیت رودررو شود که اطالعات مسیر را از

چنگ ما درمیآورد.

فوتونها به گونهای میفهمند که آیا ما در آینده به اطالعات مسیر دست
خواهیم یافت یا نه .آنها قبل از اینکه دوقلویشان حتی با «تخریب کننده» ما
(پیام فوری)1.IM: instant message
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روبرو شود ،تصمیم می گیرند به ذره تبدیل نشوند( .اگر تخر یب گر مسیر  Sرا

بردار یم ،قبل از اینکه فوتونهای  Pبه نشانگرشان برسند و شمارشگر را فعال
کنند ،فوتونهای  Sناگهان برمی گردند به حالت ذرهای بودن).

ذره به گونهای میفهمد که نشانگر مسیر حذف خواهد شد .حتی اگرچه نه
خودش و نه دوقلویش ،هنوز به یک فرایند حذفی برنخوردهاند.

وقتی میماند (او خوب میداند که رفتار تداخلیاش در واقعیت شبحوار و

مبهم دو شکافی در امان است) ،که بهوضوح بداند فوتون  –Pدر فاصلهی

دور – احتماال دارد به تخر یب گر برخورد می کند و درنهایت جلوی ما را از
فهمیدن مسیر می گیرد.

مهم نیست آزمایش را چگونه اجرا کنیم .ذهن و دانش یا جهل ما تنها چیزی

است که رفتار این ذرات نور یا ماده را تعیین می کند.

این موضوع ما را شدیدا مجبور می کند که دربارهی زمان و فضا به حیرت

بیافتیم .آیا این میتواند واقعیت داشته باشد که دوقلوها قبل از وقوع چیزی،
بر اساس اطالعات آن عمل کنند .آنهم بالفاصله از راه دور بهطور ی که

گویی هیچ جدایی بین آنها نیست؟

مشاهدات ،بارها و بارها و مستمرا اثرات وابسته به مشاهده گر در نظریهی

کوانتوم را تصدیق کردهاند .در دههی گذشته ،فیزیکدانان در مؤسسهی ملی
استاندارد و تکنولوژی آزمایشی را ترتیب دادهاند که در جهان کوانتومی،
معادل است با اثبات اینکه یک کتری در حال دیده شدن نمیجوشد!

«پیتر کانوی» محققی در آنجا گفت« :به نظر میرسد که عمل نگاه کردن به

یک اتم ،مانع تغییر آن میشود(.بهصورت تئوری ،اگر یک بمب اتم به میزان
کافی و بهدقت نگریسته شود ،منفجر نخواهد شد؛ که به این معنی است اگر

بتوانید همهی اتمها را در هر میلیون تریلیونیم ثانیه ببینید».

این هم آزمایشی دیگر است که از این نظریهی حمایت می کند :ساختار
303

جهان فیزیکی و بهویژه واحدهای کوچک ماده و انرژی آن  ،تحت تأثیر
مشاهدات انسانی هستند.

در دهههای گذشته نظر یهپردازان کوانتوم نشان دادهاند که در اصل ،یک اتم

نمیتواند حالت انرژ یاش را تا وقتی بهطور مداوم مشاهده میشود ،تغییر
دهد؛ بنابراین ،حاال برای آزمودن این دیدگاه گروهی از متخصصین

آزمایشگاهی در  NISIدستهای از یونهای برلیوم با بار الکتریکی مثبت را ،با
استفاده از یک میدان مغناطیسی در یک موقعیت ثابت نگه داشتند ،مثل

آب در کتری.

آنها با استفاده از یک میدان با فرکانس رادیویی به کتری گرما دادند که اتمها

را از حالت انرژی پایین به انرژی باال سوق میدادند .این تغییر وضعیت
عمدتا حدود یکچهارم ثانیه طول می کشد .بههرحال وقتی محققان با یک
پالس مختصر نور لیزر در هر چهار میلیثانیه ،به بازدید اتمها ادامه دادند ،این

اتمها به حالت انرژی باالتر نرفتند .برخالف اینکه نیرویی آنها را بدان سمت
می کشاند .به نظر میآید که فرآیند اندازه گیری «یک نشگون کوچک» از اتمها
می گیرد و آنها را به سمت حالت انرژی پایین می کشاند – درنتیجه سیستم

به حالت صفر برمی گردد.

این رفتار هیچ مشابهی در دنیای کالسیک و در سطح هوشیاری حسی

هرروزه ندارد .این امر بهوضوح به دلیل عملکرد مشاهده است.

کیمیاگری است؟ جادو است؟ باورش سخت است که چنین آثاری واقعی

هستند .نتیجهی فوقالعادهای است .وقتی فیزیک کوانتوم در روزهای اول
اکتشافش در شروع قرن گذشته بود ،حتی برخی فیزیکدانان یافتههای تجربی

را بهعنوان ناممکن با اثباتناپذیر ،رد می کردند .یادآوری واکنش آلبرت
انیشتین به آزمایشات جالب است« :میدانم که این مشغلهها به دلیل
تناقضات است ،ولی هنوز در نظر من حاوی یک نابخردی مسلم است».
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تنها پس از ظهور فیزیک کوانتومی و فروافتادن عینیت بود که دانشمندان

شروع کردند به توجه دوباره به پرسش قدیمی امکان تصور جهان بهصورت

یک ذهن.

انیشتین در یک پیادهرو ی از مؤسسه مطالعات پیشرفتهی پرینستون به

خانهاش در خیابان «مرسر» ،شیفتگی ممتد و شکش دربارهی یک واقعیت
خارجی عینی را با مثالی روشن کرد .وقتی از «آبراهام پایس» پرسید آیا واقعا

باور دارد که ماه تنها وقتی وجود دارد که او نگاهش کند؟ از آن زمان
فیزیکدانان  ،معادالتشان را بازبینی و تحلیل کردهاند و در یک تالش بیهوده
سعی کردند به یک قانون طبیعی برسند که بههیچوجه وابسته به شرایط

مشاهده کننده نباشد« .اوژن ویگنر» یکی از بزرگترین فیزیکدانان قرن بیستم
اظهار کرد که به فرمول درآوردن قوانین (فیزیک) در پایداری کامل ،بدون

ارجاع به آ گاهی (مشاهده گر) ناممکن است؛ بنابراین وقتی نظریهی کوانتوم

دلیل میآورد که آ گاهی باید وجود داشته باشد ،بهطور حتمی نشان میدهد

که محتویات ذهن ،واقعیت غایی است ،و اینکه تنها عمل مشاهده است

که میتواند به واقعیت شکل و ترکیب بدهد – از یک قاصدک در علفزار تا
خورشید ،باد ،و باران.

و بنابراین میرسیم به قانون چهارم زیست محوری:

قانون اول زیست محوری :آنچه بهعنوان واقعیت دریافت می کنیم فرایندی

است که با آ گاهی ما تداخل می کند.

قانون دوم زیست محوری :دریافتهای درونی و بیرونی ما بهطور ناگشودنی

در هم تافتهاند .آنها دورو ی مختلف یک سکهاند و جداییناپذیرند.

قانون سوم زیست محوری :رفتار ذرات زیر اتمی – قطعا همهی ذرات و

موجودات – بهطور جداییناپذیری به حضور یک مشاهده گر ،ارتباط دارند.
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بدون حضور یک مشاهده گر آ گاه آنها در بهترین حالت در وضعیتی نامعین
از امواج احتمال باقی میمانند.

قانون چهارم زیست محوری :بدون آ گاهی «ماده» در یک حالت نامعین از

احتمال باقی میماند .هر جهانی که توانسته از آ گاهی سبقت بگیرد( - ،قبل
از ظهور حیات ،عینی شود) -تنها در وضعیت احتمالی وجود خواهد

داشت.
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فصل نهم
جهان گلدیال ک
"در هر جا حیات باشد] ،جهان[در اطراف آن شکوفایی

میشود".

"رالف والدوامرسون"

گویی جهان برای حیات طراحی شده است ،نهفقط در مقیاس

میکروسکوپیک اتم ،بلکه در مقیاس خود جهان.دانشمندان فهرست بلند

باالیی از خواصی دارند که به نظر میرسد هر چیزی در آن است-اتمها یا

ستارگان-فقط برای ما سفارشی ساخته شده است.بسیاری این کشف را

اصل گلدیالک(آدم موطالیی) مینامند ،چون کیهان خیلی «اینطور» یا
«آنطور» نیست ،بلکه بیشتر «مناسب» برای حیات است.

دیگران در جستوجوی اصل «طرح هوشمند» هستند ،چون باور دارند که
مناسب بودن کیهان برای ما ،تصادفی نیست.این اصل آخری برای فیزیک

یک «جعبه پاندورا» 3است« :طرح هوشمند» همه انواع استدال الت کتاب
مقدس را روشن می کند ،و نیز به دیگر موضوعاتی میپردازند که در اینجا

بیربط هستند.بدتر از این  ،اکتشاف اصل «طرح هوشمند» موجب هیاهوی
زیادی در جامعه فیزیک ستارهشناسی و فراتر از آن شده است.درواقع ،ما در

 .3جعبه پاندورا :به روایت افسانههای یونانی ،جعبهای بود حاوی تمامی بالها و شوربختیهای ناشناخته بشریت ازجمله
کار ،بیماری ،مرگ و غیره.امروزه این اصطالح در مواردی استفاده میشود که فالکتی بیعالج باز آمده باشد.مترجم
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میان یک مناظره بزرگ در آمریکا هستیم؛ حول برخی ازاین گونه

مشاهدات.احتماال

بسیاری از ما ،آزمایشات جدید را دنبال

کردهایم.آزمایشانی در این مورد که طراحی هوشمند میتواند جایگزینی باشد
برای نظریه تکامل در کالسهای زیستشناسی مدارس عمومی.طرفداران
طرح هوشمند ادعا می کنند که نظریه تکامل داروین نمیتواند بهطور کامل

منشأ حیات را توضیح دهد.امری که این تئوری طبیعتا مدعی آن

نیست.یقینا ،آنها باور دارند که خود جهان  ،محصولی است از یک نیروی
هوشمند است ،آنچه اکثر مردم بهسادگی «خدا» مینامند.در سوی دیگر،

اکثر یت عظیم دانشمندان هستند ،که معتقدند نظریه انتخاب طبیعی
ممکن است درزهایی داشته باشد؛ ولی برای همه منظورها و اهداف،

حقیقتی علمی است.اینها و دیگر شکاکان ،طرح هوشمند را متهم
می کنند که دارد بهوضوح  ،دیدگاه کتاب مقدس درباره خلقت را بستهبندی

و باز نشر می کند و بنابراین از جدایی کلیسا و جمهوری طبق قانون اساسی،

تخطی می کند.

خوب میشد اگر مباحث از صرف تعویض جای تکامل با مذهب تغییر
می کرد و بهسوی پرسشهای کاراتری میرفت :اینکه آیا علم میتواند توضیح
دهد که چرا به نظر میرسد جهان برای حیات ،ساخته شده است؟ البته این

حقیقت که کیهان ظاهرا برای زندگی تنظیم و طراحی شده است ،یک
مشاهده علمی گریزناپذیر است -نه یک توضیح برای چرایی موضوع.

تاکنون تنها سه توضیح برای راز جهان گلدیالک وجود دارد.اولی می گوید:

«خدا کرده است» که حتی اگر حقیقت هم داشته باشد ،چیزی را توضیح

نمیدهد.دومی ،استدال ل بر اساس «اصل انسانی» است.

اصل انسانی( )Anthropic principleانواع مختلفی دارد که قویا زیست
محوری را تأیید می کند ،و در ادامه خواهیم دید.انتخاب سوم« :زیست
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محوری» است؛ خالص و ساده ،هیچچیز دیگری نیاز نیست.مهم نیست
که از کدام منطق پیروی می کنیم .باید با این واقعیت که ما در کیهانی

زیست می کنیم که بسیار ویژه و زنده است ،کنار بیاییم.

در اواخر دهه  ،1391این موضوع روشن شد که اگر بیگ بنگ فقط به میزان

یک «یک میلیونیم قویتر بود» کیهان بهسرعت ورم می کرد و به ستارگان و
دنیاها اجازه شکل گیری نمیداد.درنتیجه" :ما"ای در کار نبود.حتی

تصادفیتر از قدرت بیگ بنگ ،نیروهای چهارگانه جهان و همهی ثابتهای
آن ،دقیقا تنظیمشدهاند تا واکنشهای اتمی ،وجود اتمها و عناصر ،سیارات،

آب مایع و حیات ممکن شوند.با کوچکترین تغییر در هر یک از آنها ،ما
هیچوقت وجود نداشتیم.ثابتها و مقادیر نوین آنها ازاینقرار هستند:

مقادیری که در زیر آمدهاندCODATA ،از در سال  1338است که توسط
سازمان ملی استاندارد و تکنولوژی ایاالتمتحده پیشنهادشدهاند.

مقادیر ،حاوی عدم قطعیت در دو رقم اعشاری هستند که در براکت ها

آمدهاند.

مقادیری که دارای این عدم قطعیت نیستند؛ دقیق هستند.

 10برای مثال:

Mu=1.66053873(13)x 1027 kg
Mu=1.66053873x 1027 kg

عدم قطعیت 0.00000013x 1027 kg=mu
9.64853415(39)x104 C mol-1
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مقدار

1.66053873(13)x 1027 kg
6.02214199(47) 1023 mol 1
9.27400899(37) 1024 JT

1

-1

jk

1.3806503(24)x10

k

c

3.34358309(26)x10-27 kg

md

8.854187817x10-12 F m-1
9.10938188(72) 1031 Kg

1.602176462(63)x10-19 J

C

عدد آووگادرو

ao

2.426310215(18)x10-12 m

-19

mu
NA

B

0.5291772083(19)x1019 m
-23

عالمت

نام

1.602176462(63)x10

واحد جرم اتمی
مگنتیون بور
شعاع بور
ثابت بولتزمن
طولموج کامپتون
جرم دوترون

o

ثابت الکتریک

me

جرم الکترون

ev

الکترونولت
بار الکتریکی

e

بنیادی

F

ثابت فارادی

7.297352533(27) 103



ثابت ساختار ریز

4.35974381(34)x10-18 J

Eh

انرژی هارتری

13/6057 ev

(r)=3a0/2

-1

4

9.64853415(39)x10 C mol

330

حالت زمینهای
هیدروژن

مقدار

4.83597898(19)x1014 HZ V-1
8.314472(15)  Jk 1mol 1
1.054571596(82) 1034 Js
-1 -2

3

m kg S

kg

-27

o

ثابت مغناطیسی

R
h/2¶°

واحد ذاتی کنش

G

نیوتون

kj

4 107

-11

عالمت

نام

6.673(10)x10

1.67492716(13)x10

mn

5.05078317(20) 1027 JT 1

n

6.62606876(52) 1034 JS

h
lp
mp
tp
mp
RH

5.670400(40) 108Wm 2k 4



2.99792458 108 ms 1

c

0.665245854(15) 1028 m 2

e

2.8977686(51)x10-3 mK

b

1.6160(12) 1035 m
2.1767(16) 108 kg
5.3906(40) 1044 s
1.67262158(13) 1027
109.73731568549(83) 105 m 1
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ثابت جورفسون
ثابت مولی گاز
ثابت گرانش
جرم نوترون
مغناطیس
هستهای

ثابت پالنک
طول پالنک
جرم پالنک

زمان پالنک
جرم پروتون

ثابت ریدبرگ

ثابت استفان
بولتزمن

سرعت نور در
خأل

سطح مقطع
تامسون

ثابت قانون

جابهجایی وین

اینچنین مقادیر فیزیکی دوستدار حیات ،مانند رشتهای نخ و کتان به در ون
جهان بافتهشدهاند ،آنهم به نفع ما.شاید ثابت گرانش مشهورتر باشد ،ولی

ثابت ساختار ریز هم به همان اندازه برای حیات ضروری است.نامش آلفا

است ،و اگر فقط  1/1میزان کنونیاش یا بیشتر بود ،همجوشی هستهای بیش

از این در ستارگان روی نمیداد.ثابت ساختار ریز ،بررسی دقیقتری

میطلبد ،چون بیگ بنگ تقریبا فقط هیدروژن و هلیوم خالص خلق کرده

است و تقریبا هیچچیز دیگری تولید نکرده است.حیات نیازمند اکسیژن و
کربن است (آب بهتنهایی نیازمند اکسیژن است).ولی این به خودی مشکل

چندانی نیست ،چون اکسیژن در هسته ستارگان بهعنوان محصول جانبی در
همجوشی هستهای ،تولید میشود.کربن ،داستان دیگری دارد.کربن در

بدنهای ما واقعا از کجا آمده است؟ پاسخ نیمقرن پیش پیدا شد و البته،

همان کارخانجاتی که همهی عناصر سنگینتر از هیدروژن و هلیوم را تولید
می کنند ،کربن را هم میسازد :مرکز ستارگان.وقتی بعدها ستارگان پیرتر

بهصورت ابر نو اختر منفجر میشوند ،این مواد به محیط اطرافشان منتشر
میشود.جایی که در طول ابرهای سحابی هیدروژن بین ستارهای ،بهصورت

تودهای به هم جذب میشوند که نسل بعد ستارگان و سیارات را تشکیل
خواهد داد .وقتی که این اتفاق میافتد ،این عناصر ،در نسل تازه شکل گرفته

ستارگان ،خودشان را با درصد بیشتری از عناصر سنگینتر از عناصر
سنگینتر فلزات  ،تغلیظ می کنند.هر چه سنگینتر از این بشوند ،سرانجام

منفجر خواهند شد.فرایند دوباره تکرار میشود.در شاخه مخصوص ما در

شجره کیهانی ،خورشید ما یک ستاره نسل سومی است.سیارههای

احاطه کننده آن ،حاو ی همه مواد متضمن موجود زنده بر روی زمین
هستند.گویی زمین لیستی از مواد مرکب نسل سومی است که بهخوبی

تفلیظ شده.برای کربن بهطور ویژه ،موجودیتش در خصوصیت عجیبی از
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خود فرایند همجوشی هستهای نهفته است.واکنشهایی که باعث

درخشش ستارگان و خود خورشید میشود.حال ،معمولیترین نوع واکنش

هستهای وقتی اتفاق میافتد که دو هسته اتم یا پروتون با سرعتباال به هم
برخورد کرده و جوش میخورند تا یک عنصر سنگینتر که عموما هلیوم

است ،را تشکیل دهند.ولی وقتی که ستاره پیر میشود ،میتواند از این هم
سنگینتر شود.کربن نمیتواند با این فرایند تولیدشده باشد ،چون همه

گامهای میانی از هلیوم تا کربن ،حاو ی هستههایی بهمراتب ناپایدار
است.تنها راه خلق کربن برخورد سه هسته هلیوم بهصورت همزمان

است.ولی احتمال برخورد همزمان سه هلیوم در میکروثانیه مشخص ،حتی

در فضای آشفته درون ستارهای ،بسیار اندک است این فرد هویل بود(نه

آنیکی که به خاطر قوانین ورقبازی مشهور شد ،بلکه دیگری که از نظریه
حالت پایدار دفاع می کرد.نظریه جهانی ابدی .این ایده بزرگ بهطور تأسف

باری در دهه  1391فوت کرد ).کسی که بهدرستی نشان داد که چیزی
نامعمول و جالب باید درون ستارگان نقش ایفا کند که توانستهاند احتمال

این برخورد سهتایی نادر را به میزان زیادی افزایش دهند و از این طریق کربن
فراوان در همه مخلوقات زنده را به جهان تحویل دهند.

شگرد در اینجا نوعی «رزونانس»(همفاز ی) بود ،جایی که آثار نامتجانس

میتوانند گرد همآیند تا چیزی غیرمنتظره را شکل دهند.همانطور که
ساختار «پل تاکوما ناروز» بیش از شش دهه پیش با باد هماهنگ

شد.درنتیجه بهسختی تاب خورد و فرور یخت.بینگو! معلوم شد ،کربن یک

حالت «رزونانس» در یک سطح انرژی درست دارد که به ستارگان اجازه
میدهد به میزان زیادی آن را تولید کنند.رزونانس کربن ،در عوض ،مستقیما

به مقدار نیروی قوی بستگی دارد.نیرویی که همهچیز را در هسته اتم تا اقصی

نقاط فضا -زمان به هم میچسباند.
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نیروی هستهای قوی هنوز چیزی رازآلوداست.بااینحال میدانیم که برای

جهان ،حیاتی است.آثار آن تنها در محدوده اتم گسترش مییابد .همانطور

که در حاشیه اتمهای بزرگ ضعیف است و قدرتش بهسرعت افول

می کند.به همین دلیل است که اتمهای غولپیکر مانند اورانیوم ،اینچنین

ناپایدار هستند.بیرونیترین پروتونها و نوترونها در حاشیه خوشه

قرارگرفتهاند؛ جایی که نیروی هستهای قوی تنها یک سطح شکننده را نگه
میدارد ،بنابراین گاها یکی بر چنگال آهنین نیروی قوی فائق آمده و بیرون
میافتد ،بنابراین اتم را به چیز دیگری مبدل می کند.

اگر نیروی قوی و گرانش چنین شگفتآور میزان شدهاند ،نمیتوانیم از نیروی

الکترومغناطیس چشمپوشی کنیم که سلطه خود را به ارتباطات الکتریکی و
مغناطیسی موجود در همه اتمها ،حفظ می کند.

در این مورد ،فیزیکدان نظریهی برجسته« ،ریچارد فاینمن» در کتابش به نام
«نظریه عجیب نور و ماده»(چاپ دانشگاه پرینستون )1385،می گوید :این

موضوع حتی از پنجاه سال پیش یک راز بوده است و همه فیزیکدانان نظری

خوب ،این عدد را روی دیوار نصب کرده بودند و دلواپس آن بودند.بهزودی
شما هم میخواهید بدانید که این عدد مربوط به جفتشدگی ،از کجا

میآید :آیا به  مربوط است یا شاید بر مبنای نظر لگاریتم طبیعی باشد؟

هیچ کس نمیداند.این یکی از بزرگترین اسرار نفر ینشده فیزیک است :یک

عدد جادویی که بدون هیچ فهمی توسط انسان ،به سراغ ما آمده است.

شاید بگویید« :دست خدا» آن را نوشته است و «ما نمیدانیم که چگونه
مدادش را فشار داده است».ما میدانیم بهطور تجربی و آزمایشگاهی به چه

سازی برقصیم تا این عدد را بهدقت اندازه گیری کنیم ،در کامپیوتر با چه
ترفندی این عدد را بیرون بکشیم؛ بدون اینکه آن را مخفی کنیم! »
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وقتی که مقادیر جایگزین شوند ،مقدار ثابت به  1/139میرسد و چیزی که
مشخص می کند ،ثابت الکترومغناطیس است.یکی دیگر از نیروهای

چهارگانه بنیادین .این نیرو؛ وجود اتمها را تسهیل می کند و «اجازه میدهد
همه جهان قابلرؤیت  ،موجود باشد.با کوچکترین تغییر در میزان آن،

هیچ کدام از ما اینجا نبودیم».

اینچنین عجایب واقعی ،بهشدت تفکر کیهانشناختی نوین را متأثر
می کنند.با همه اینها ،آیا نظریات کیهانشناسی نباید بهطور معتدلی
توضیح دهند که چرا ما در چنین واقعیت بسیار نامحتملی زندگی می کنیم؟

«بههیچوجه» ،این پاسخی بود که فیزیکدان پر ینستون «رابرت دیک» در

مقالهای در دهه شصت ارائه داد و توسط «براندون کارتر» در  1394با جزئیات
شرح داده شده است.این دورنما« ،اصل انسانی» نامیده شد.کارتر توضیح
داد که آنچه ما انتظار داریم مشاهده کنیم« ،باید به شرایطی محدودشده

باشد که برای حضور ما بهعنوان مشاهده گر ضروری هستند».روش دیگری را

در پیش بگیرید؛ مثال اگر گرانش بهاندازهیک تار مو قویتر بود یا بیگ بنگ

یک ذره ضعیفتر بود ،دوره حیات جهان بهطور مشخصی کوتاهتر میبود ،ما

نمیتوانستیم اینجا باشیم و به آن بیندیشیم.چون ما اینجا هستیم ،جهان
باید آن گونه باشد که هست و بنابراین بههیچوجه غیرمحتمل نیست ،پرونده
بسته شد.

با این استدال ل ،نیازی به قدردانی از کیهان نیست.شانسهای ظاهری ما،
مثل مکان ویژه شکبرانگیز ،محموده دمایی ،محیط فیزیکی و شیمیایی؛

فقط چیزهایی هستند که برای تولید حیات الزماند.اگر ما اینجا هستیم،
سپس این همان چیزی است که باید دوروبرمان بیابیم.

اکنون این استدال ل بهعنوان نوع «ضعیف» از اصل انسانی یا weak ( WAP
 )anthropic principleشناخته شده است.نوع «قوی» ،چیزی است که حتی
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بیشتر به فلسفه دامن میزند ولی بهروشنی از «زیست محوری» پشتیبانی

می کند.

«اصل انسانی قوی» می گوید جهان باید این خصوصیات را داشته باشد ،تا

اجازه دهد حیات درونش رشد کند.چون بهوضوح طوری «طراحی» شده که
هدفش تولید و حفظ مشاهده گرها است.ولی بدون «زیست محوری»،

«اصل بشری قوی» هیچ عملکردی ندارد که توضیح دهد چرا جهان باید
خواص حفظ حیات را داشته باشد.

«جان ویلر» فیزیکدان اخیر( ،)1311-2118کسی که اصطالح «سیاهچاله» را

ابداع کرد ،از این هم فراتر رفت و از چیزی حمایت کرد که امروزه«اصل انسانی
مشارکتی مینامد.

()participatory anthropic principle=PAP

این اصل می گوید که مشاهده گرها نیاز دارند که جهان را به وجود
آورند.نظریه ویلر می گوید که هر زمین «ماقبل حیات» ،در یک وضعیت
نامعین وجود داشته است ،مانند گربه شرودینگر.هرگاه یک مشاهده گر وجود

داشته باشد ،جنبههای جهان تحت مشاهده مجبور میشوند که به یک
حالت تقلیل یابند.حالتی که شامل یک زمین ماقبل حیات ظاهری
است.این بدان معناست که زمانی یک جهان ماقبل حیات بهصورت

گذشتهنگر وجود خواهد داشت که بعدها آ گاهی به وجود آید(.همانطو ر که

بهزودی خواهیم دید ،زمان توهمی است ناشی از آ گاهی ،تمام حرفها از
قبل و بعد ،بهطورقطعی صحیح نیستند؛ ولی زمان راهی فراهم میآورد که

چیزها را تصور کنیم).

اگر جهان تا وقتی که توسط یک مشاهده گر مجبور به تقلیل شود ،در یک
حالت نامعین باشد و این حالت نامعین شامل تعیین دقیق انواع ثابتهای

بنیادین باشد؛ بنابراین تقلیل باید الزاما به طریقی باشد که اجازه حضور یک
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مشاهده گر را بدهد پس.ثابتها باید به گونهای معین شوند که اجازه حیات را
بدهند.بنابراین زیست محوری در این مورد که نظریهی کوانتومی به کدام سو

میرود؛ بر روی نتایج جان ویلر بر پا میشود و از آن پشتیبانی می کند .زیست
محوری راهحلی برای مشکل اصل انسانی فراهم می کند که منحصربهفرد
است و از هر جایگزین دیگری معقولتر است.

باوجوداینکه نیاز به گفتن ندارد که دو نوع آخری اصل انسانی« ،از زیست
محوری» طرفدار ی می کنند؛ بسیاری از جوامع ستارهشناسی به نظر میرسد

که حداقل بهصورت محافظ کارانه سادهتر ین نوع اصل انسانی را

پذیرفتهاند.وقتی یکی از نویسندگان  ،عقیده «الکس فلیپنکو» ستارهشناس
از دانشگاه کالیفرنیا را جویا شد ،در جواب گفت:

«من اصل انسانی ضعیف را دوست دارم»«.اگر بهطور مناسب استفاده شود،

مقادیر قابل پیشبینی دارد».بعد از همه اینها ،او اضافه کرد« :تغییرات
کوچک در خواص بهظاهر کسالتبار جهان ،بهراحتی میتواند جهانی پدید

آورد که در آن هیچ کس کسل نخواهد بود».

ولی دریغ ،نکته اینجاست که جهان چنین نکرد و نمیتوانست بکند.

برای اینکه صادق باشیم و همه دیدگاهها را بیان کنیم ،باید خاطرنشان کرد
که برخی شکاکان ،در شگفت هستند که آیا اصل انسانی ضعیف چیزی

بیش از یکتکه استدال ل تسلسل وار و چرخشی است؟ یا راهی است آسان

برای بیخودی چرخیدن و طفره رفتن از توضیح خواص عجیبوغریب

بیشمار در جهان فیزیکی.

«جان لزلی» فیلسوف ،در سال  1338که کتاب جهانها(یک چاپ مجدد

در سال  1339وجود دارد)؛ می گوید« :مردی در جوخه آتش با یکصد

تفنگدار ،بهشدت متعجب خواهد شد اگر هیچ گلولهای به او نخورد.یقینا او
میتواند به خودش بگوید« :البته که همهشان خطا زدند؛ کامال
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بامعناست.در غیر این صورت من اینجا نبودم که تعجب کنم چرا همهشان

خطا زدند!».ولی هرکسی در ذهن سلیم خود ،میخواهد بداند که چگونه
چنین رویداد نامحتملی رخ داده است؟»

ولی زیست محوری برای همه شلیکهای خطا توضیح دارد.اگر جهان

توسط حیات خلق شده است ،پس هیچ جهانی که اجازه حیات را ندهد،

امکان وجود نخواهد داشت.این موضوع بهخوبی با نظریه کوانتوم و «جهان
شراکتی» جان ویلر منطبق است که در آن برای به وجود آمدن جهان،

مشاهده گرها موردنیاز هستند.بنابراین اگر بهطورقطع دورانی بود ،که جهان
قبل از حضور مشاهده گرها در یک حالت احتمالی نامعین بوده است(برخی
احتماالت یا بیشتر آنها که اجازه حیات را نمیدهند)؛ ولی وقتی مشاهده
شروع شد و جهان به یک حالت واقعی فرور یخته ،ناگز یر به حالتی فرور یخت

که اجازه حضور مشاهده گرهایی که تابع آن را فرور یختند را داده است.با

زیست محوری ،راز جهان گلدیالک وجود نخواهد داشت.و نیز نقش
ضروری حیات و آ گاهی در شکل دادن به جهان ،رو شن میشود.

بنابراین شما هم دارای یک نوع همزمانی نامحتمل و دیوانه کننده هستید.در

مورد این حقیقت غیرقابلاعتراض که کیهان میتواند هر خصوصیتی داشته

باشد ولی باید دقیقا آنهایی که برای حیات مناسب است را داشته باشد.

و نیز شما دقیقا آن چیزی را دارید که اگر کیهان بهطورقطع زیست محور بود،

باید دیده میشد.

درهرحال ،عقیده یک کیهان تصادفی توپ بیلیاردی که میتواند هر نیرویی
را در هر مقداری داشته باشد ،ولی در عوض آن نیروهای ویژه عجیبوغریبی

که الزمه حیات است را داراست  ،بهقدر کافی ناممکن است و احمقانه جلوه
می کند.
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اگر اینها به نظر مضحک به نظر میرسند ،پس فقط نظریهای جایگزین را
تصور کنید ،آنچه علوم معاصر از ما میخواهد باور کنیم :اینکه تمامیت

جهان ،که به نحو مطبوعی برای وجود ما سازمان یافته است ،بیمقدمه و

بدون هیچچیز ی به وجود آمده است.چه کسی در عقل سلیم خود چنین
چیزی را قبول می کند؟ آیا کسی پیشنهادی معتبر دارد که چگونه ،حدود 14

میلیارد سال پیش ،ما ناگهان یکصد تریلیون بار بیشتر از تریلیون تریلیون

تریلیون تن از ماده را به دست آوردیم؟ آیا هیچ کسی توضیح داده است که

چگونه مولکولهای کندذهن کربن ،هیدروژن و اکسیژن توانستهاند دارای
ادراک و هوشیاری شوند! و سپس این ادراک را برای فراهم آوردن مزه

هاتداگ و حس افسردگی ،استفاده کردهاند؟ چگونه فرایندهای تصادفی

طبیعی و امکانپذیر توانستهاند این مولکولها را برای چند میلیارد سال در

یک مخلوط کن در هم آمیزند بهطور ی که برون ده آن بشود دارکوب و جورج
کلونی؟ آیا کسی توانسته لبههای کیهان را ادراک کند؟ بینهایت را؟ و

چگونه است که هنوز ذرات از نیستی بیرون میجهند؟ یا آیا کسی توانسته

یکی از فرا -ابعاد پیشنهادی فراوانی را درک کند که برای پابرجا ماندن بنیان
کیهان با ر یسمانها و حلقههای درهمتنیده -الزم است؟ آیا کسی توضیح
داده که چگونه عناصر معمولی میتوانند خودشان را برای تداوم خود -آ گاهی

و چیزهایی مثل بیمیلی به ساالد ماکارونی ،باز ترکیب کنند؟ و بازهم،

چگونه همه یک دوجین نیرو و ثابتهای بنیادین دقیقا برای وجود حیات

تنظیمشدهاند؟ آیا واضح نیست که علم فقط دارد از توصیف جهان در
سطح بنیادین خود جهان طفره میرود؟

با یادآوری موفقیت علم در مشخص کردن فرایندهای درونی و عملکرد
اشیاء ،و ساخت دستگاههای جدید حیرتانگیز از مواد خام ،به نظر میرسد

که علم با «توصیفات» آشکارا مضحک از طبیعت کیهان بهعنوان یک کل،
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طفره میرود.اگر علم فقط به ما تلو یزیون  HDو سیخ کبابی مدل «جرج
فرمن» را نداده بود ،نمیتوانست توجه و احترام ما را بهاندازه کافی جلب کند
تا وقتی به این مباحث عظیم میرسد کارت سهتایی «مونته»(نوعی بازی با

ورق .استعاره از اعتماد-مترجم) را بکشیم.

بدون اینکه برای تکرار ،امتیازی قائل شویم؛ یک جهان آ گاهی محور ،وقتی با

نظریات جایگزین مقایسه میشود ،کمتر مثل آنها طفره میرود.حال

میتوانیم اصل دیگری اضافه کنیم:

اصل اول زیست محوری :آنچه بهعنوان واقعیت درمییابیم ،فرایندی است

که آ گاهی ما را درگیر می کند.

اصل دوم زیست محوری :ادراکات درونی و بیرونی ما بهطور نا گشودنی در هم

تافتهاند.آنها دورو ی مختلف یک سکهاند و جداییناپذیرند.

اصل سوم زیست محوری :رفتار ذرات زیر اتمی -قطعا همه ذرات و اشیاء-

بهطور درهمپیچیدهای با حضور یک مشاهده گر مرتبط است.بدون حضور

یک مشاهده گر آ گاه ،آنها در بهترین حالت در وضعیتی نامعین از امواج
احتمال وجود دارند.

اصل چهارم زیست محوری :بدون آ گاهی« ،ماده» در وضعیتی ساکن از

احتمال باقی میماند.هر جهانی که بتواند از آ گاهی پیشی بگیرد ،تنها در
یک حالت احتمالی وجود دارد.

اصل پنجم زیست محوری :ساختار واقعی جهان تنها از طریق زیست

محوری قابل توضیح است.جهان برای حیات بهدقت تنظیم شده است و

اگر حیات جهان را خلق کرده باشد ،معنی میدهد و هیچ راه دیگری هم

نیست.جهان بهآسانی منطق فضا -زمانی کاملی از خودش است.
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فصـــل دهم
زمانی برای از دست دادن نیست
«از سرزمین جادویی وحشی که عرش را روشن می کند،

برون از فضا -برون از زمان»

ادگارد آلنپو« ،سرزمین رؤ یا»1845

ازآنجاکه نظریه کوانتوم بهطور روزافزون در مورد موجودیت زمان _آنطور که ما

میشناسیم_ تردیدهایی را فهرست می کند ،بیایید مستقیما برویم به سراغ
عقیده علمی باستانی شگفتانگیز.بااینکه در ابتدا بیربط به نظر میرسد،

وجود یا فقدان زمان ،عامل مهمی در هر نگرش بنیادین به ماهیت کیهان
است.

بر اساس زیست محوری  ،حس ما درباره حرکت روبهجلو زمان ،در حقیقت
فقط نتیجه یک مشارکت بیفکر در جهانی از کنشها و برون دههای متانهی

است که به نظر میرسد منجر به یک مسیر متداوم و هموار میشود.

در هرلحظه ،ما در لبهیک تناقض هستیم که بهعنوان «پیکان زمان» شناخته

میشود؛ اولین بار دویست و پنجاه سال پیش توسط "زنون" فیلسوفی از

«ایلیا» مطرح شد.این تناقض با یک فرض منطقی شروع میشود که هیچچیز

نمیتواند در یکلحظه در دو جا باشد.او استدال ل می کند که یک پیکان در
طی هرلحظه در یک مکان است .ولی اگر این پیکان تنها در یک مکان
323

است ،باید دمبهدم در حال استراحت باشد.بنابراین پیکان باید درجایی
حاضر باشد ،در مکانی خاص ،و در هرلحظه از حرکتش.بنابراین ،بهطور
منطقی ،حرکت فینفسه واقعا آن چیزی نیست که روی میدهد.بلکه،

سلسلهای است از رویدادهایی مجزا.این احتماال یک نشانه اولیه است از

اینکه حرکت روبهجلو زمان_ مثل حرکت پیکان_ خصوصیتی از جهان خارج

نیست؛ بلکه یک تصو یرسازی است ازآنچه درون ماست.زیرا ما چیزهایی را
که میبینیم به هم گره میزنیم.با این استدال ل ،زمان یک واقعیت قطعی
نیست بلکه خصوصیتی است از اذهان ما.

درواقع حقیقت زمان ،مدتی طوالنی است که اتحاد وسیعی از فیلسوفان و
فیزیکدانان درباره آن میپرسند.فیلسوفان دلیل میآورند که گذشته فقط

بهعنوان افکاری در ذهن وجود دارد ،که خودشان فقط رویدادهای عصبی
الکتریکی هستند که دقیقا در لحظه اکنون روی میدهند.

فیلسوفها خاطرنشان می کنند که آینده هم بهطور مشابه  ،چیزی بیش از
ساختههای ذهن نیست ،یک پیشبینی ،یک دستهبندی افکار.ازآنجا که

خود تفکر در لحظه «اکنون» رو ی میدهد-پس زمان کجاست؟ آیا زمان

قائمبهذات خود وجود دارد؟ جدا از مفاهیم انسانی؛ که چیزی بیش از
سادهساز ی قواعد یا توصیف حرکت و رویدادها نیست؟ ازاینرو ،منطق

ساده بهتنهایی تردیدهایی را برمیانگیزاند که آیا چیزی خارج از یک «اکنون

ابدی» وجود دارد؟ چیزی که شامل تمایل اذهان انسانی برای تفکر و رؤ یا
بینی نباشد؟

فیزیکدانان ،به سهم خود ،در یافتند که همه مدلهای کار کردی از واقعیت
در قوانین نیوتون و معادالت میدان انیشتین تا مکانیک کوانتومی نیاز به زمان

ندارند.همه آنها تقارن زمانی دارند.زمان مفهومی است که در پی یک معادله
می گردد.مثال وقتی که داریم از تغییر سخن می گوییم ،مانند شتاب؛ ولی
322

تغییر(که معموال با حرف بزرگ یونانی  نشان داده میشود) ،همانطور که
خواهیم دید ،همان زمان نیست.

به زبان عامیانه ،زمان را عموما «بعد چهارم» مینامند.این موضوع عموما افراد
را به حلقه تکرار میاندازد.در اینجا مروری بر موضوعات هندسه پایه را

آوردهایم:

«خطوط» ،که یکبعدی هستند.غیرازاینکه در تئوری ریسمان یک استثنا

برای خطوط یکبعدی قائل میشود؛ دندانههای انرژی ریسمان ذرات که
چنان نازک هستند که به بیرون کش آمدهاند.گویی ریسمانها نقاطی دارند
که یک مختصات واقعی را تشکیل نمیدهند.ضخامت قابلچشمپوشی

آنها نسبت به هسته اتم ،برابر است با اندازهیک پروتون نسبت به یک شهر

بزرگ.

«صفحات» ،مثل سایههای روی دیوار صاف که دو بعد طول و عرض دارند.
«سهبعدی ها» ،مثل کرهها یا مکعبها سه بعد دارند.

یک «ابر کره یا ابر مکعب» چیزهایی هستند که به چهار بعد نیاز دارند چون

برد عملیاتیشان تداوم دارد.یعنی در فضا دوام دارد و حتی شاید تغییر کند؛

یعنی چیز «دیگری» با مختصات سهبعدی مجاورت دارد و بخشی از
وجودش است ،و ما این را «زمان» مینامیم.ولی آیا این زمان یک واقعیت
است یا یک ایده؟

ازنظر علمی ،زمان تنها در یک حوزه گریزناپذیر است -ترمودینامیک ،که
قانون دوم آن بدون گذر زمان کامال بیمعنا است.قانون دوم ترمودینامیک،

«آنتروپی» را توضیح میدهد(.فرایند رفتن از ساختار بزرگتر به کوچکتر و
مثال از باال به سمت پایین کمد لباسی شما).بدون زمان ،آنترو پی نمیتواند

روی دهد یا حتی معنا دهد.
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یک لیوان لیموناد و قطعات یخ را در نظر بگیرید.نخست ،ساختار ی

مشخص وجود دارد.یخ از مایع جدا است و حبابها هم همینطور ،و یخ و
مایع دماهای متفاوتی دارند.ولی اگر کمی بعد برگردید ،یخ ذوب شده است،

سطح لیموناد صاف شده است ،و محتویات لیوان به یک وحدت بی
ساختار تبدیلشدهاند.بهاستثناء تبخیر ،هیچ تغییر بیشتری روی نخواهد
داد.این تکامل از ساختار و کنش ورزی به سمت یکنواختی ،بینظمی و

سکون« ،آنتروپی» است.فرایندی شایع در جهان.با استناد به اکثریت
فیزیکدانان ،ازنظر کیهانشناسی ،آنتروپی در مقیاس بزرگ مسلط خواهد

شد.امروزه ،ما لکههای داغ منفردی را میبینیم(ستارگان که مثل خورشید
گرما و ذرات زیر اتمی را به محیط منجمد اطراف خود ساطع می کنند).

سازماندهی که اکنون وجود دارد بهآرامی محو خواهد شد و این آنتروپی ،این
از دست دادن کلی ساختار ،در بزرگترین مقیاس ،یک فرایند یکطرفه
است .در علم کالسیک ،آنتروپی بدون وجود یکجهت در زمان بیمعنا

است .چون عملکردی برگشتناپذیر است.در حقیقت آنتروپی ،پیکان زمان

را مشخص می کند.بدون آنترو پی ،هیچ نیازی به وجود زمان نیست.

ولی بسیاری از فیزیکدانان این «خرد متداول» در موضوع آنتروپی را زیر سؤال

میبرند.بهجای عمل از دست دادن ساختار و سازماندهی ،که جهت را به

زمان پیوند میدهد ،این موضوع میتواند به همین خوبی بهصورت برهانی از
«عمل تصادفی» دیده شود.اشیاء حرکت می کنند.مولکولها حرکت
می کنند.آنها همین اآلن و همینجا همین کار را می کنند.جنبش آنها

تصادفی است.بعد از مدتی ،یک مشاهده گر ،متوجه تلف شدن

سازماندهی پیشین خواهد شد.خوب چرا باید پیکانهایی به آن اطالق

شوند؟ آیا ما نباید قبل از اینکه به راه دیگری بیندیشیم ،چنین آنترو پی

تصادفی را نمونهای از غیرواقعی و غیرضروری بودن زمان بدانیم؟
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فرض کنید اتاقی پر از اکسیژنداریم ،و یک اتاق مجاور که با نیتروژن خالص

پر شده است.ما در را باز می کنیم و یک هفته بعد برمی گردیم؛ حاال ما دو

اتاقدار یم ،که هرکدام ترکیبی همگن از هر دو گاز را دارند.چگونه باید آنچه
روی داده است را تصور کنیم؟ دیدگاه «آنتروپی» می گوید« :درگذر زمان»

کاهش در سازماندهی شستهورفته اولیه وجود داشته است و ما اآلن یک

بینظمی صرف داریم.این فرایند برگشتپذیر نیست.این موضوع کیفیت

یکسویه بودن زمان را اثبات می کند.

ولی دیدگاه دیگر این است که مولکولها فقط حرکت کردهاند.حرکت ،زمان

نیست ،نتیجه طبیعی یک آمیزش است.ساده است.بهبیاندیگر ،فقط
پافشاری انسانی بر آنچه نظم میپنداریم ،است .این گونه که دیده شد،

آنتروپی یا از دست دادن ساختار ،افت روش ذهنی خودمان در دریافت
الگوها و نظم است.آهان! اینجاست که نیاز نهایی علم به زمان بهعنوان یک
هستی واقعی از بین میرود.

واقعیت زمان یا احتیاج به آن یک مناظره باستانی جدی است.پاسخ قطعی

احتماال پیچیدهتر بوده و ذهن را منحرف می کند.چون ممکن است سطوح

بسیاری از واقعیت فیزیکی وجود داشته باشد ،که ممکن است «معلوم شود»

حتی برخی از این واقعیات فیزیکی مانند حس ذهنی خالصانه ما به زمان ،در

برخی سطوح عمل می کند؛ (برای مثال ،در زندگی بیولوژیکی).زمان در
برخی سطوح دیگر وجود نداشته یا بیربط است(مثال ،قلمرو کوانتومی
مقیاس ریز).ولی رویه پایه این است که زمان ،پیوسته "پدیدار میشود".

بهعنوان یک نکته جانبی جالب ،فیزیکدانانی که در دو یا سه دهه گذشته به
مسئله زمان نگر یستهاند ،فهمیدند همانطور ی که همه اشیاء باید شکل

داشته باشند ،اگر زمان وجود داشته باشد ،نیازمند یک «جهت جریان»

است.این مسئله بزرگ شد تا به عقیده «پیکان زمان» رسید که میتواند مسیر
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حرکتش را تغییر دهد.حتی یکبار استیون هاوکینگ باور کرد که اگر جهان
شروع به انقباض کند ،زمان به عقب برمی گردد.ولی بعدها نظرش را عوض

کرد ،چنانچه اقدام به اثباتش کرد.بازگشت زمان(نهایتا یک فرایند بیآغاز) در

هر رویدادی ،آنچنانکه نخست به نظر میآمد ،آنقدر پیچیده نبود.ما

اعتراض می کنیم چون فکر می کنیم بازگشت زمان بدان مفهوم است که

معلول میتواند از علت پیشی بگیرد ،که هیچوقت نمیتواند معنادار
باشد.یک سانحه اتومبیل شدید ،امری دهشتناک میشود که افراد

صدمهدیده در آن بالفاصله و بدون نقص درمان میشوند و وسیله نقلیه

دربوداغان آنها همانطور که به عقب خیز برداشته ،پیچ و تابش را باز
می کند و بدون هیچ درزی خودش را تعمیر می کند.این موضوع نهتنها
مضحک است ،بلکه هیچ مقصودی را نمیرساند.مثال ،در این مورد ،هدف

میتواند آموزش در مورد مضرات استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی
باشد.پاسخ متداول به این استدال ل مخالف این است که اگر زمان به عقب

برگردد ،همهچیز ،حتی فرایندهای ذهنی شخصی ما هم در همان جهت
جدید عمل خواهد کرد ،بنابراین ما هیچوقت متوجه انحرافی نخواهیم شد.

چنین مسائل بیجواب و بیپایان و چنین امور ظاهرا غمناکی ،وقتی به
ماهیت زمان بهعنوان آنچه که هست نگریسته شود ،به یک پایان خوش

میرسند.زمان یک خیالبافی زیست محوری است ،یک خلقت زیستی که
تنها یک کمک کاربردی برای مدار بندی ذهنی برخی موجودات زنده است،

تابه برخی فعالیتهای عملکردی ویژه کمک کند.

برای فهم این موضوع ،برای لحظهای یک مسابقه تیراندازی با کمان را در نظر

بگیرید ،و تناقض پیکان «زنون» را گوشه ذهن داشته باشید.تیرانداز شلیکی

می کند و پیکان پرواز می کند.دوربین مسیر عزیمت پیکان از کمان تا هدف

را دنبال می کند.ناگهان ،پروژکتور روی تک فریمی از یک پیکان ساکن،
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توقف می کند.شما به تصویری از یک پیکان در وسط پرواز خیره میشوید،

کار ی که روشن است شما نمیتوانید در یک مسابقه واقعی انجام

دهید.نگهداشتن فیلم ،شما را قادر میسازد که مکان پیکان را با دقت
زیادی بفهمید -پیکان دقیقا روی سطح زمین است ،بیست فوت باالی
زمین.ولی شما همه اطالعات در مورد اندازه حرکت آن را

ازدستدادهاید.پیکان بهجایی نمیرود.سرعتش صفر است.مسیر و خط
سیرش ،دیگر معلوم نیست نامعین است.

برای اندازه گیری دقیق موقعیت ،در هرلحظه باید روی یک فریم ساکن قفل
کنیم ،فیلم را روی توقف نگهدار یم و صحبت کنیم.

برعکس ،بهمحض اینکه اندازه حرکت را مشاهده کردید ،دیگر نمیتوانید

یک فریم را جدا کنید -زیرا اندازهی حرکت ،مجموع فریمهای بسیار

است.شما نمیتوانید هر دو(اندازه حرکت و موقعیت) را با دقت کامل ،باهم

داشته باشید.وضوح در یک پارامتر ،ابهام را به دیگری تزریق

می کند.بهمحض گزینش ،عدم قطعیت وجود دارد ،چه درحرکت و چه در

موقعیت.

در ابتدا تصور میشد که چنین عدم قطعیتی در تجربهی نظریه کوانتومی به

دلیل برخی نقصهای فناورانه در حوضهی آزمایشگر و تجهیزات او
است.نوعی نقص مهارت در روششناسی .ولی بهزودی روشن شد که عدم

قطعیت درواقع درون کالبد واقعیت ساخته شده است :ما فقط آنچه به

دنبالش می گردیم را میبینیم.

البته ،همه اینها از یک دیدگاه زیست محور معنادار میشوند :زمان ،شکل
«درونی» احساس حیوانی است که رویدادها را جان میدهد :فر یمهایی ثابت

از جهان فضایی.
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ذهن مانند موتور و دندههای یک پروژکتور ،به جهان تحرک میبخشد.

زمان ،یک سلسله از تصاویر ثابت را – یک سری از حاالت فضایی را -به
شکل منظم به هم میبافد و به «اکنون» زندگی میآورد.حرکت با اجرای
«فریمهای فیلم» باهم ،در ذهن ما خلق میشود .به یاد داشته باشید ،که هر
آنچه دریافت می کنیم -حتی این صفحه – بهطور فعال و مکرر در سر شما

برساخته میشود.این موضوع همین اآلن هم برای شما اتفاق
میافتد.چشمان شما نمیتوانند از میان دیوارههای جمجمه چیزی را
ببینند؛ همه تجارب  ،شامل تجربهی بینایی ،یک جریان سازماندهی شده
از اطالعات در مغز شما است.اگر ذهن شما میتوانست موتورش را برای
لحظهای متوقف کند ،یک فریم منجمد به دست میآوردید.درست مثل
پروژکتور فیلم که پیکان را در یک موقعیت ،بدون هیچ اندازه حرکتی ،جدا
می کرد.درواقع ،زمان میتواند بهعنوان مجموع درونی حاالت فضایی ،تعر یف
شود.همان چیزی که با ابزار علمی  ،اندازه گیری میشود و اندازهی حرکت

مینامیم.

فضا را میتوان یک موقعیت  ،یک توقف بر یک فریم واحد ،دانست.بنابراین،
«حرکت در فضا» یک اصطالح ضدونقیض است.
ریشه اصل عدم قطعیت هایزنبرگ همینجاست :موقعیت(مکان در فضا)
مربوط به جهان خارج است و اندازه حرکت(آنچه درگیر اجزای موقتی است و
«قابهای فیلم» را باهم جمع می کند) مربوط به جهان درون
است.دانشمندان با نفوذ به بنیان ماده ،جهان را به اساسیترین منطق خود،

فرو کاستهاند.زمان به زبان ساده ،خصوصیتی از جهان فضایی خارج
نیست.هایزنبرگ گفت« :امروزه ،علم معاصر ،بیشتر از دوران گذشته ،از
سوی خود طبیعت مجبور شده است که پرسش قدیمی دربارهی احتمال
ادراک واقعیت از طریق فرایندهای ذهنی را دوباره مطرح کند.ونیز باید به
روش کمی متفاوت به آن پاسخ دهد».
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تشبیهی از یک بارقه نور میتواند در فهم موضوع کمک کند.درخششهای

سریع نور ،عکسهای فوری از اشیاء متحرک سریع را فراهم می کند.مانند

رقاصان در یک دیسکو ،وقتی که رقص نور داشته باشیم.یک فرورفتگی ،یک

شکاف ،یک وقفه که به یک ژست ثابت تبدیل میشود.حرکت متوقف

میشود.یک طرح ثابت ،دیگری را دنبال می کند .در مکانیک کوانتومی،

«موقعیت» مانند یک عکس فوری لحظهای است.اندازه حرکت،
مجموعهای از فریمهای بسیاری است که برساخته حیات است.

واحدهای فضایی ،اشیاء هستند و هیچ بتونهای بین واحدها یا فریمها وجود

ندارد.این فریمها در ذهن بههمبافته میشوند.عکاس سانفرانسیسکویی

«ادوارد مایبریج» احتماال اولین کسی بود که خواسته این فرایند را تقلید کند.
درست قبل از اختراع فیلم ،مایبریج موفق شد حرکت را بر روی فیلم ثابت

کند.در اواخر دهه  1891او  24دوربین ثابت را روی یک مسیر مسابقه کار

گذاشت.وقتی یک اسب میتاخت ،یک سری از رشتهها را پاره می کرد که
دیافراگم هر دوربین را پیاپی میچکاند.یورتمهی اسب ،فر یم به فریم بررسی

میشد.توهم

حرکت

همان

مجموع

فریمهای

باالخره پارادوکس پیکان زنون بعد از  2511سال معنا یافت.

ثابت

بود.

دانشکدهی ایلیایی فلسفه ،که به طرز درخشانی از زنون دفاع کرد ،درست

می گفت.همچنین «ورنر هایزنبرگ» هم حق داشت که می گفت":یک مسیر
وقتی وجود خواهد داشت که شما آن را مشاهده کنید ".بدون حیات نه

زمانی وجود دارد و نه حرکتی.واقعیت با خصوصیات قطعی آنجا منتظر

کشف شدن نیست ،ولی درواقع بسته به کنش مشاهده گر به وجود

میآید.آنها که تصور می کنند زمان ،حالتی واقعی از وجود است ،بهطور
منطقی فکر می کنند که سفر در زمان هم ممکن است.

کسانی هم از نظریهی کوانتوم سوءاستفاده می کنند تا این مسئله را طرحریزی
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کنند.تعداد بسیار کمی از نظر یهپردازان امکان سفر در زمان یا سفر در ابعاد
موقتی دیگر موجود در موازات ما را جدی می گیرند.جدا از نقص قوانین

فیزیکی شناختهشده ،یک نکته کوچک دیگر وجود دارد :اگر سفر در زمان
ممکن بوده باشد پس افراد میتوانند به گذشته سفر کنند ،بنابراین آنها کجا
هستند؟

ما هیچوقت با افسانههای مردم ناشناخته که از آینده آمدهاند روبهرو
نشدهایم.
حتی نرخ ظاهری سفر در زمان ،در نظریه متغیر است و قطعا" در واقعیت هم
متفاوت است.ما تلسکوپها را به سمتی نشانه میرویم که بتوانیم تا خوردن
محو زمان را ببینیم؛ و نیز جاهایی را مشاهده می کنیم که آنها میلیاردها
سال پیش در آنجا وجود داشتهاند.برساختن زمان بهاندازهی ساختن یک
سوسیس ،عجیبوغریب است.
بیاید با یک آزمایش ذهنی ساده ،دگرگونی رایج در گذر زمان را روشن
کنیم.فرض کنیم شما با موشک پرواز می کنید ،از پنجرههای عقب موشک

به بیرون نگاه می کنید ،با تلسکوپ به افراد نزدیک به سکوی پرتاب مینگرید
که دارند پرش موفقیتآمیز را تشویق می کنند.هرلحظه که از آنها دور
میشویم تصویر آنها لحظه بیشتری را در مسیر طوالنیتری باید بپیماید تا به
چشمان شما برسد و بنابراین تأخیر مییابد.این تصویر بهوضوح دیرتر از
«فریم» آخری فیلم به مقصد میرسد.
نتیجه :همهچیز با حرکت آهسته به نظر میرسد ،تشو یقهایشان بهطور

دلسردکنندهای بی اشتیاق میشود.هر آنچه با سرعت از ما می گذرد،
حرکتش آهسته به نظر میرسد.و چون تقریبا همهچیز در جهان نسبت به ما
پس میرود ،ما یک عکس رؤیایی با چند زمان انطباقی خواهیم داشت،
گو یی به عرش عروج می کنیم .رویدادها تقریبا در همه کهکشانها در
چارچوب زمانی اشتباه روی میدهند.
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دقیقا اینطور بود که بیشتر از دو قرن پیش ،سرعت نور توسط یک نروژی به
نام «اول رومر» کشف شد.او متوجه شد که سرعت قمرهای مشتری برای
نصف سال کاهش مییابد.با دانستن اینکه زمین در مدارش به دور خورشید

دارد از آنها دور میشود ،توانست سرعت نور را تا  %25مقدار واقعیاش

محاسبه کند.برعکس ،به نظر میرسد که این اقمار در شش ماه دیگر سال

سرعت می گیرند.درست مثل ساکنین یک دنیای بیگانه که با سرعت به
سراغ مشغلههایشان میروند؛ گو یی یک فضانورد در مسیر نزدیک شدن ،قدم

زدن چارلی چاپلین را ببیند.بااینوجود در قیاس با این اوهام ،چنین

اعوجاجات گریزناپذیر ،هنوز هم آن کند شدن واقعی زمان در سرعتهای باال

یا در میدانهای گرانشی قویتر نمیباشند .این موضوع چیزی نیست که
فقط بتوانیم با عقالنیت سست خود ،بیاهمیت تلقی کنیم مثل یک همسر

بی قیدوبند که همیشه دیر به خانه میآید.

این مسئله ،انتهای دور عجایب را با بزرگنمایی نشان میدهد.

این اثر اتساع زمان تا وقتی بهسرعت نور نزدیک شویم ،کوچک است ،بعد

دهشتناک میشود.در  %38سرعت نور ،زمان با نصف سرعت همیشگی
میگذرد.در  %33به یکهفتم کاهش مییابد و ما میدانیم این موضوع

حقیقت دارد؛ واقعی است نه فرضی.برای مثال ،وقتی مولکولهای هوا در

باالی جو ما توسط اشعههای کیهانی مورد اصابت قرار می گیرند؛ مانند

دستهی توپهای بیلیارد به اطراف پخش میشوند؛ محتو یات داخلیشان

با سرعت نزدیک به نور به سمت زمین فوران می کنند.برخی از این گلولههای

زیر اتمی به بدنهایمان نفوذ می کنند ،و میتوانند به مواد ژنتیکی صدمه زده و
حتی موجب بیماری شوند.

ولی آنها نمیتوانند به ما برسند و اینچنین شرارت کنند؛ این مواد اتمی،
عمر بسیار کوتاهی دارند و معموال این «میونها» در یک میلیونیم ثانیه ،به
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شکلی بیخطر تحلیل مییابند -خیلی سریعتر از آنکه بتوانند به زمین

برسند.آنها تنها بدین دلیل میتوانند به ما برسند که زمانشان در اثر
سرعتباالیشان آهسته می گذرد؛ یک جهان خیالی گسترده با زمان کاذب به
آنها اجازه میدهد که به بدنهای ما وارد شوند؛ بنابراین آثار نسبیتی از
فرضیه به دورند؛ این آثار واقعی بوده و مانند مثال باال ،اغلب پیشنهادهای

مسمومی از مرگ و بیماری را ارائه میدهند.
در یک موشک با سرعت %33سرعت نور سفر کنید تا از عواقب اتساع
یکهفتم زمان لذت ببرید:
از دور نمای شما ،هیچچیز عوض نشده است  ،شما در سفر دهسالهتان،
یک دهه پیرتر شدهاید ،ولی در بازگشت به زمین میفهمید که هفتادسال
گذشته است و هیچ کدام از دوستان قدیمیتان زنده نیست تا به شما
خوشآمد بگوید(.اگر فهمیدن معادله مشهوری که به شما اجازه میدهد
کند شدن زمان در هر سرعتی را محاسبه کنید ،برایتان مهم است؛ ضمیمه 1

را ببینید).

سپس واقعیت نهفته در ورای نظریه  ،درست در خانه به چشم میآید :واقعا
ده سال برای شما و بقیه کارکنان فضاپیما می گذرد ،درحالی که در همان
زمان هفت دهه روی زمین سپری شده است .در اینجا برهانهای
خالصهشده شکست میخورند .اینجا یک طول عمر انسانی گذشته است
درحالی که آنجا تنها یک دهه بوده است.
شاید شما شکایت کنید که زمان نباید هیچ حالتی را ترجیح بدهد؛ بنابراین

 ،طبیعت چگونه میتواند تعیین کند که چه کسی باید سریعتر یا آهستهتر پیر
شود؟ در جهانی بدون هیچ مزیت مکانی  ،آیا شما نمیتوانید ادعا کنید که
ثابت بودهاید درحالی که زمین به دوردستها رفته و سپس برگشته است.چرا
ساکنان زمین آنهایی نباشند که آهسته پیر میشوند؟
فیزیک پاسخ را ارائه میدهد.
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شما کسی بودهاید که طوالنیتر زندگی کرده است ،بنابراین پاسخ باید درون
شما نهفته باشد و همینطور هم هست :این شما بودید که نیروهای

شتابدهنده و کاهنده سرعت را در طول سفر حس کردید؛ بنابراین

نمیتوانید این موضوع را نادیده بگیرید که این شما بودید نه زمین  ،که

سفرکرده است.هر تناقضی در نطفه خفه میشود؛ کسی که سفر را انجام داده

است میداند که چه کسی باید کند شدن زمان را تجربه کند.

انیشتین به ما آموخت که زمان نهتنها متغیر است و آداب گذر منحصربهفرد

خود را با تغییر میزان سپری شدن ،اجرا می کند؛ بلکه کنش متقابل از راه دور

را هم انجام میدهد – یک پدیده کامال غیرقابلپیشبینی .کسی که با
سرعت برابر  33/333333333درصد سرعت نور به سمت مرکز کهکشان

میرود  ،یک تجربه اتساع زمانی را از سر می گذراند .درحالی که ساعت این
افراد یک سال را چوبخط میزند  ،همزمان 223،قرن ( 22391سال) برای
هر کس دیگری سپری شده است .سفر رفتوبرگشت تنها دو سال طول

می کشد ،درحالی که همزمان در خانه  521قرن دلسردکننده سپری شده

است .بااینکه از دید مسافران  ،زمان بهصورت عادی گذشته است ولی
فاصله تا مرکز کهکشان معادل یک سال واحد نوری است .اگر بتوان با

سرعت نور حرکت کرد میتوان هرکسی را در هر جای جهان بالفاصله پیدا

کرد.قطعا این چیزی است که اگر یک فوتون نور احساس داشت  ،تجربه

می کرد .همه این آثار به دلیل نسبیت است .مقایسه ادراک زمانی و

اندازه گیریهای شما  ،با شخص دیگر .همه اینها بدین معنی است که؛

حداقل ،بیبروبرگرد زمان یک ثابت نیست و هر موردی که با عوض شدن
شرایط تغییر کند  ،نمیتواند بنیادین باشد یا بخشی از اساس واقعیت کیهان

باشد .آنطور که سرعت نور  ،آ گاهی یا ثابت حتی گرانش در ظاهر این

گونهاند.
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تنزل زمان در یک واقعیت قطعی به یک تجربه ذهنی صرف ،یک فریب یا

حتی قرارداد اجتماعی  ،در مرکز زیست محوری است.

زمان سراسر نا واقعی است ،غیرازاینکه کمکی تجربی است و قراردادی

دوطرفه و توافق شده است.همچنین زمان بخش دیگری از مدارکی است در
پاسخ به یک تردید جدی :ذهنیت وجود «جهان خارجی».

حتی اگر زمان بهعنوان یک قرارداد و یا یک عملکرد زیستی باشد ،ممکن

است کسی گامی به عقب بردارد و بپرسد این هستی بحثبرانگیز چیست
که کنکاش شده و در موردش میاندیشند؟ انیشتین از مفهوم فضا زمان

استفاده کرد تا اثبات کند که چگونه حرکت یک شیء میتواند مفهومی

پایدار باشد؛ بدون توجه به چهارچوب مرجع و مستقل از اعوجاج فضا و زمان
که توسط سرعت یا گرانش اعمال شده است .در این راه او دریافت که خود
سرعت نور در خأل و تحت همه شرایط و ازنظر همه مشاهده گران ،ثابت

است .چیزهایی مثل فاصله ،طول و زمان  ،هیچ گونه پایداری ندارند.

در تالش برای سازماندهی همهچیز ازلحاظ جامعهشناسی و علمی ،

انسانها وقایع را در پیوستاری از فضا زمان قرار میدهند .سن جهان ( 1339بر
اساس یافتههای جدید  13382مترجم) میلیارد سال است؛ و زمین 4/9

میلیارد سال سن دارد .بر روی این سیاره« ،هوموارکتوس»(اجداد انسان)

چند میلیون سال پیش پدیدار شد .ولی صدها هزار سال طول کشید تا

کشاورزی را اختراع کند .چهارصد سال پیش گالیله تالشهای کوپرینک

حمایت کرد که زمین به دور خورشید میچرخد.و داروین در میانه  1811در

جزایر گاالپاگوس پرده از واقعیت تکامل برداشت .انیشتین در  1315نظریه
نسبیت خاص خود را در اداره ثبت اختراعات سوئیس منتشر کرد.

بنابراین  ،زمان و عملکرد جهان آنطور که نیوتون  ،انیشتین و داروین
توصیف کردند مانند یک دفتر ثبت است که رویدادها را ضبط می کند .ما به
339

زمان به چشم یک پیوستار روبهجلو مینگریم که همیشه به آینده جریان دارد

و رو یهم انباشته میشود .چون انسانها و دیگر حیوانات ذاتا مادی گرا
هستند و ازلحاظ سختافزار ی برای تفکر خطی طراحیشدهاند .زمان ،

روزبهروز ،از قرار مالقات شخصی و آب دادن به گلها حفاظت
می کند.کاناپهای که روزگاری دوست من «باربارا» و همسرش «جین»  ،وقتی

زنده بود ،در آن شریک بودند؛ روی آن شعر میخواندند ،تلو یزیون تماشا

می کردند ،و یکدیگر را وقتی جوان بودند در آغوش می گرفتند ،در اتاق
پذیرایی و در میان خورده ر یزهای جمع شده در این سالها باقی مانده

است.

ولی بهجای آنکه زمان یک واقعیت قطعی داشته باشد ،تصور کنید که وجود
مانند یک ضبطصوت میماند .گوش دادن به یک صفحه فونوگراف
قدیمی ،خود صدای ضبطشده را تغییر نمیدهد .بسته به اینکه سوزن کجا

قرارگرفته  ،شما یک بخش ویژه از موسیقی را میشنوید.این چیزی است که
ما «حال » مینامیم.موز یکهای قبل و بعد از آهنگ کنونی آن چیزی هستند
که ما گذشته و آینده مینامیم .در حالت مشابه تصور کنید که همه لحظات

و روزها در طبیعت همیشه دوام بیاورند .در این صورت صفحه گرامافون
جایی نمیرود.همه «اکنونها» (همه آهنگها بر روی صفحه وینیلی

گرامافون) همزمان موجود هستند .اگرچه ما تنها میتوانیم جهان (یا
صفحهها) را تکهتکه تجربه کنیم.ما زمان را آن گونه که "غبار ستارهای"

درمیابد ،تجربه نمی کنیم؛ چون ما زمان را بهصورت خطی تجربه می کنیم.

اگر «باربارا» میتوانست به همه زندگیاش دست بیابد -یعنی به تمام صفحه
وینیلی -میتوانست بدون ترتیب خاصی همه «اکنونها » را تجربه کند .اگر
او شکافی در پیکان زمان به مقدار  51سال از سال  2119ایجاد کند ،مرا

خواهد شناخت؛ مثل یک کودک نو پا  ،یک جوان در برابر یک پیرمرد.در پایان
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حتی انیشتین هم این را تصدیق کرد":حاال دیگر بسو (یکی از دوستان

قدیمیاش) جلوتر از ما این دنیای غریب جدا شده است .این هیچ معنایی

نمیدهد .کسانی مثل ما میدانند که تمایز میان گذشته  ،حال و آینده تنها

توهمی پایدار و لجوجانه است".

اینکه زمان یک پیکان ثابت است  ،ساخته ذهن بشر است .اینکه زندگی بر

لبه زمان جریان دارد یک خیال است .حتی اینکه زمان یک پیوستار

برگشتناپذیر یکطرفه از رویدادهای مرتبط با کهکشانها و ستارگان و زمین
است  ،توهم بزرگتری است .فضا و مکان  ،شکلهایی از ادراک حیوانی

است -نوعی دوره.ما آنها را با خود به هرجایی میبریم .مثل ال کپشتی که
ال کش را میبرد؛ بنابراین زمان یک شبکه خود اتکای ساده نیست که همه

رویدادها در آن ،مستقل از حیات رخ میدهد.

ولی بیایید برگردیم به یک پرسش بنیادینتر« :باربارا» میخواهد درباره

ساعت بداند.ما دستگاههایی بسیار ماهرانه هستیم ،مانند ساعتهای

اتمی  ،تا بتوانیم زمان را اندازه گیری کنیم .اگر ما میتوانیم زمان را اندازه گیری
کنیم ،آیا این ثابت نمی کند که زمان وجود دارد؟

پرسش باربارا یک نمونه خوب است.ما بنزین را با استفاده از لیتر یا بشکه

اندازه می گیریم و بهایش را بر اساس این سنجشها میپردازیم.آیا ما
هیچوقت چنین پیگیری وسواس گونهای را درباره آنچه واقعی نبوده

به کاربردهایم؟

انیشتین این موضوع را کماهمیت تلقی کرد و بهسادگی گفت":زمان چیزی

است که با ساعت اندازه گیری می کنیم  ،و فضا چیزی است که ما با خط

کش اندازه می گیریم".

تأ کید فیزیکدانان بر اندازه گیری است .بههرحال این تأ کید میتوانست به
همان سادگی بر خود «ما» باشد ،بر مشاهده گر؛ آنچنان که این کتاب به
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روشی عادالنه این کار را می کند.اما اگر چیزی مثل ساعت چنین گیج کننده

است تصور کنید که توانایی اندازه گیری زمان به روشی که از موجودیت

فیزیکیاش پشتیبانی کند  ،چگونه است.

ساعتها چیزهایی آهنگین هستند  ،بدین معنا که حاوی فرایندهای
تکراری هستند .بشر از آهنگهای برخی رویدادها مثل تیکتاک ساعتها ،

برای زمان گیری رخدادهایی دیگر استفاده می کند ،مثل چرخش زمین.

ولی این ،زمان نیست.بلکه مقایسهای است میان رویدادها مخصوصا که در

طول سالیان ،بشر چیزهایی آهنگین در طبیعت مشاهده کرد :دورههای ماه

یا خورشید  ،طغیان رود نیل .سپسها چیزهای آهنگین دیگری را خلق
کردیم تا ببینیم چگونه باهم ارتباط دارند و بدینوسیله هدف سادهمان از این
مقایسه را با انجام برسانیم .هر چه حرکت منظمتر و تکراریتر بود ،هدف

اندازه گیری بهتر بود.معلوم شد که یک وزنه بستهشده به ریسمانی به طول
 33اینچ همیشه یک نوسان رفت و برگشتی یک ثانیهای دارد .درواقع این
طول بهعنوان اولین تعریف یک «متر» استفاده شد(که معنای اصلیاش

اندازه است) .بعدها از تمایل کریستالهای کوارتز برای لرزش به میزان

32/998بار در ثانیه -وقتی که با الکتریسیته تحریک شود -استفاده شد.

این اساس اکثر ساعتهای مچی حتی تا به امروز است.ما این ابزار ساخته
بشر را ساعت نامیدیم .چون تکرار آنها کامال پایدار بود.اگرچه تکرارها

میتوانست آهستهتر باشد ،مثل آنچه در ساعت آفتابی روی میدهد و در آن،

طول سایهها و موقعیتشان که در اثر چرخش زمین به وجود میآید را مقایسه
می کنیم.از سوی دیگر ساعتهای ماهرانهتری نسبت به ساعتهای
مکانیکی معمولی ساخته شدند .متأسفانه عقربهها و چرخهای ساعتهای

معمولی در اثر دما تغییر اندازه مییابند .ولی در ساعتهای اتمی این ایراد

وجود ندارد .در آنها هستههای سزیوم وقتی در تشعشع الکترومغناطیسی
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غرق میشوند در حالت ویژه اسپین با  31321931991موج در ثانیه باقی
میمانند؛ بنابراین میتوان یک ثانیه را این گونه تعریف کرد(تعریف رسمی):

مجموعه ضربانهای هسته سزیوم  .133-در همه چنین مواردی بشر از

آهنگ رویدادهایی خاص برای محاسبه رویدادها استفاده می کند .ولی

اینها فقط رویداد هستند و نباید با زمان اشتباه گرفته شوند.

درواقع همه رویدادهای رفت و برگشتی طبیعی (که برخیشان این گونهاند) را

میتوان برای حفظ اندازه گیری زمان به کار گرفت .جزر و مد ،گردش

خورشید و دورههای ماه تنها برخی از مشخصتر ین رخدادهای دورهای در
طبیعت هستند.حتی رویدادهای طبیعی معمولی رایج را میتوان برای

اندازه گیری زمان به کار برد؛ اگرچه بهدقت ساعتها نباشند .یخ در حال
ذوب  ،یک کودک در حال رشد  ،یاسیبی که روی زمین فاسد میشود .تقریبا

همهچیز برای این منظور کار میدهد.رخدادهای ساخته بشر را هم میتوان
استفاده کرد برای مثال فرفرهای که برای مدتی میچرخد سپس میایستد.

میتوان آن را با ذوب شدن قالب یخ استاندارد در یک روز گرم مقایسه کرد و

تعداد چرخشها را برای یک قالب یخ در حال ذوب محاسبه کرد ،مثال 24

چرخش درازای یکبار ذوب شدن یخ.سپس شاید نتیجه گیری کنیم که در
هرروز از ذوب یخ  24ساعت از چرخش فرفره وجود دارد.بعد میتوانیم

برنامهای برای مالقات باربارا و صرف چای ترتیب دهیم.مثال در دو و نیم
ذوب یخ یا شصت چرخش فرفره  ،بسته به اینکه هردو ی شما کدام واحد

زمانی را در دست دارید .خیلی زود روشن میشود که واقعا هیچچیز خارج از

رویدادهای متغیر اتفاق نمیافتد.

مردم میپذیرند که زمان بهعنوان هستی فیزیکی وجود دارد.چون ما چیزهایی

به نام ساعت اختراع کردهایم که نسبت به گل دادن غنچه و فاسدشدن

سیب  ،آهنگینتر و پایدار هستند .در حقیقت آنچه روی میدهد ،حرکت
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است؛ ساده و خالص؛ و این حرکت درنهایت محدود به اینجا و اآلن است.
البته ما زمان را نگه میداریم.مثل یک رویداد جهانی توافق شده (مثال وقتی

همه واحدهای زمانی منفرد ما 18:11 ،بعدازظهر را نشان میدهد).ز یرا برای
دادن خبر رویدادی دیگر به درد ما میخورد (مثال شروع یک نمایش تلو یزیونی

دلخواه).

ما احساس می کنیم در لبه زمان زندگی می کنیم .این درواقع جایگاه روحی

روانی آسودهای است ،چون بدین معناست که هنوز در قید حیات هستیم.
در لبه زمان  ،فردا اتفاق نیفتاده است .آیندهمان هنوز اجرا نشده است.
خیلی از نوادگانمان هنوز به دنیا نیامدهاند .هر آنچه خواهد آمد ،رازی بزرگ

است .یک حج اب بیکران.زندگی پیش روی ما کشیده شده است .ما خارج
از آن در جلو جبههایم .آویزان به لکوموتیو قطار زمان که بیرحمانه به سمت

جلو و بهسوی آیندهای ناشناخته پیش میرود .هر آنچه در پشت سر ما است
مثال واگن رستوران  ،واگن تجاری  ،واگن کارگران و مایلها از خط ریل که

نمیتوانیم دوباره به آن برگردیم ،گذشته است .هر چیزی پیشازاین لحظه در
زمان  ،بخشی از تاریخ جهان است .بخش اعظم اجداد ما ،حتی کسانی که

ما کوچکترین نظری در موردشان نداریم ،مرده و رفتهاند .هر آنچه پیشازاین

لحظه باشد ،گذشته است.برای همیشه از دست رفته است .ولی این حس

ذهنی از زندگی در لبه روبهجلوی زمان  ،توهمی لجوجانه است.حیلهای از

تالشهای ما در خلق یک الگوی سازماندهی کننده قابلفهم برای
طبیعت ،که در آن یک روز تقویمی به دنبال روز دیگر میآید؛ بهار بر تابستان

مقدم است و سالها پشت سر هم می گذرند .زمان در یک جهان زیست
محور  ،ترتیب ندارد .هرچند که اکثر ادراکات عادتی ما ،چنین ترتیبی را

دیکته می کنند.
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اگر زمان واقعا روبهجلو و به سمت آینده جریان دارد آیا این فوقالعاده نیست
که ما اینجا هستیم ؟ زنده و برای دورهای کوتاه  ،بر لبه همه زمانها ؟ همه

روزها و ساعاتی که از شروع زمان گذشتهاند را تصور کنید.حاال ،زمان را
دستهبندی کنید ،مثل صندلیها  ،روی سر یکدیگر؛ و خودتان را روی

باالتر ین صندلی بنشانید؛ یا اگر سرعت را ترجیح میدهید ،خودتان را یکبار
دیگر به جلوی قطار زمان ببندید.

علم هیچ توضیح واقعی برای اینکه چرا ما اآلن زنده هستیم و در لبه زمان به

سر میبریم ،ندارد .بر اساس جهانبینی پیشین فیزیک محور ،این تنها یک

تصادف است.

این یک شانس یک به خیلی خیلی زیاد است که ما زندهایم .درک پایدار
انسان از زمان ،بدون شک از عمل دیرینه تفکر ناشی شده است .یک فرایند

تفکر  ،یک کلمه در هر زمان  ،که با آن ایدهها و رویدادها تجسم و پیشبینی

میشوند .در لحظات نادر وضوح و خالی بودن ذهن(خلسه روحانی) ،یا در
زمان تجربیات بدیع یا ترسناک  ،که تمرکزی نقطهای به روی آ گاهی ایجاد

میشود  ،و با یک احساس غیرقابلتوصیف لذت از آزادی یا تمرکز بر فرار از
خطری فوری ،جایگزین میشود.در چنین تجربیات بیفکری  ،زمان

بهطورمعمول تشخیص داده نمیشود.

در این مواقع می گوییم ":من همه حادثه را با حرکت آهسته دیدم".

درمجموع همانطور که اشاره شد ،از یک منظر زیست محور ،زمان در جهان

بهطور مستقل از حیات وجود دارد.همچنین بهطور واقعی در متن زندگی
وجود دارد .ولی بیایید به نقطهنظر "باربارا" برگردیم :بزرگ شدن بچهها  ،پا به
سن گذاشتن و احساس جگرسوزتر از همه  ،یعنی وقتی کسی را که دوست

داریم فوت می کند .اینها ادراک بشر از گذر وجود زمان را میسازند.

بچههای ما بالغ میشوند .ما مسن میشویم .آنها بزرگ میشوند  ،ما همه
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باهم پیر میشویم .این برای ما زمان است  ،چون به ما وابسته است.
این موضوع ما را به اصل ششم میرساند:

اصل اول زیست محوری :آنچه ما بهعنوان واقعیت درمییابیم  ،فرایندی

است که آ گاهی ما را درگیر می کند .یک واقعیت خارجی  ،اگر وجود داشته
باشد  ،در تعریف باید در فضا موجود باشد .ولی این بیمعناست .چون فضا

و زمان واقعیت فعلی نیستند ،بلکه بیشتر ابزاری هستند در ذهن انسان و

حیوان.

اصل دوم زیست محوری :ادراکات درونی و بیرونی ما بهطور ناگشودنی

درهمتنیدهاند .آنها دورو ی یک سکهاند و جداییناپذیرند.

اصل سوم زیست محوری :رفتار ذرات زیر اتمی -قطعا همه ذرات و اشیاء-

بهطور درهمپیچیدهای با حضور یک مشاهده گر  ،مرتبط است.بدون حضور
یک مشاهده گر آ گاه ،آنها در بهترین حالت در وضعیتی نامعین از
احتماالت باقی میماند .هر جهانی که توانسته از حیات پیشی بگیرد ،تنها
در حالت احتمالی وجود دارد.

اصل پنجم زیست محوری :ساختار جهان تنها از طریق زیست محوری قابل

توضیح است .جهان برای حیات بهدقت تنظیم شده است.این امر وقتی

کامال بامعناست که حیات ،جهان را خلق کرده باشد ،و هیچ روش دیگری

هم نیست.بهطور ساده  ،جهان منطق قضایی زمانی خودش است.

اصل ششم زیست محوری :زمان خارج از دریافتهای حسی حیوانی،
موجودیتی واقعی ندارد .زمان فرایندی است که با آن تغییرات جهان را درک

می کنیم.
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فصل یازدهم
فضای خارج
"بله خدایان ،همهچیز را نابود کنید غیر از فضا و زمان.
بگذارید این دو عاشق شادمان باشند"

«الکساندر پوپ »1928

حیوانات چگونه جهان را درک می کنند؟

همه ما یاد گرفتهایم که زمان و فضا وجود دارند .واقعیت آشکار آنها زندگی

هرروزه ما را مستحکم ساخته است – هر وقت از جایی بهجایی میرویم و هر

بار به چیزی دست مییابیم .خیلی از ما بدون کمترین تفکر درباره فضا ،

زندگی می کنیم.فضا هم مثل زمان  ،چنان بخش جداییناپذیری از زندگی
ماست که تحقیق در مورد وجود آن بهاندازه بررسی تنفس و یا راه رفتن،

غیرطبیعی است.

شاید ما جواب دهیم :معلوم است که فضا وجود دارد  ،چون ما در آن زندگی

می کنیم ،ساختوساز می کنیم ،از میانش حرکت می کنیم ،رانندگی
می کنیم .مایل  ،کیلومتر  ،مترمکعب  ،متر خطی همه واحدهایی هستند که

برای اندازه گیری فضا استفاده می کنیم.

آدمها مالقاتشان را در مکانهایی برنامهریزی می کنند .مثال «خیابان

برادوی»  ،شماره هشتادودو طبقه دوم بارتز نوبل در کافه .ما بهروشنی از
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عبارات بعد فضایی در سخنانمان استفاده می کنیم که اغلب با زمان مرتبط

است.این همان «کی ،چی  ،کجا» ی زندگی هرروز ماست.

یک نظریه در مورد زمان و فضا که مستقیما و همان اندازه به دریافتهای

حسی – حیوانی وابسته است که به منبع ادرا ک و آ گاهی ما؛ چیزی جدید و

احتماال موضوع سادهای برای فهمیدن است .البته تجربه هرروزه  ،چیزی
درباره واقعیت آن به ما نشان نداده است .برعکس به نظر میآید حیات

آموخته است که فضا و زمان عقایدی خارج از ما – و احتماال جاودانه -

هستند .آنها ظاهرا همه تجربیات ما را احاطه و مقید کردهاند .چنان
بنیادین هستند که نمیتوان حیات را بر آنها مقدم دانست .به نظر میرسد

که آنها زیر و روی تجربه بشری را پوشاندهاند.شبکهای که در آنهمه
ماجراها آشکار میشوند.

ماهم مانند جانوران طوری سازماندهی و سیم کشی شدهایم که از مکانها و

زمان برای اختصاص تجربهای به خود یا دیگران  ،استفاده کنیم.تاریخ با قرار
دادن افراد و رویدادها در زمان و فضا ،گذشته را تعریف می کند.نظریات

علمی مثل بیگ بنگ ،تار یخچه زمینشناسی و تکامل  ،در منطق فضا و

زمان فرورفتهاند.تجربیات فیزیکی ما درحرکت از نقطه  Aبه نقطه  ،Bدر پارک
دوبل ،در ایستادن در لبه پرتگاه ،وجود فضا را تصدیق کنند.

وقتی دستمان را به لیوان آبی روی میز میرسانیم ،معموال احساس ما درباره

فضا بی عیب و نقص است.تقریبا هیچوقت لیوان به علت محاسبهی

اشتباه نمیریزد.قرار دادن خودمان بهعنوان خالق زمان و فضا ،و نه بهعنوان

معلول آن ،در تقابل باعقل سلیم ،تجربه زندگی و آموزش است.درک اینکه
فضا و زمان تنها به دریافت حس حیوانی وابسته است ،برای هریک از ما

تغییر دیدگاه جسورانهای است؛ چون عواقب آن بسیار دهشتناک هستند.

ولی همه ما بهطور ذاتی میدانیم که فضا و زمان "چیز "نیستند.از آن دست
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اشیایی که میتوانیم ببینیم ،حس کنیم ،بچشیم ،لمس کنیم یا

ببوییم.آنها بهطور خاصی ناملموس هستند.ما نمیتوانیم آنها را برداریم و
توی قفسه بگذاریم ،مثل صدفها یا سنگهایی که در ساحل یافت

میشوند.یک فیزیکدان نمیتواند فضا و زمان را در لولهآزمایش در آزمایشگاه

بیاورد ،مثل حشرهشناسی ک حشرات را جمعآوری می کند تا آزمایش و
دستهبندی شوند.چیزی سراسر غریب و متفاوت در مورد آنها وجود دارد و

این بدان سبب است که فضا و زمان نه واقعیات فیزیکی هستند و نه
بنیادین .آنها خیالیاند ،بدین معنا که فضا و زمان از یک سرشت ذهنی
منحصربهفرد هستند.آنها اسلوبهای تفسیر فهمیدن هستند  ،آنها

بخشی از منطق ذهنی ارگانیسم حیوانی هستند.نرمافزاری که احساسات را

به شکل اشیا چندبعدی درمیآورد.

همراه با زمان  ،فضا نیز ساخته دیگر بشر است.چراکه همه اشیاء  ،در

محفظهای وسیع نمایش داده میشوند که دیوارهای ندارد .متأسفانه "ادراک"

محسوس واقعی از فقدان فضا اغلب محدود به آزمایشانی است که در
تغییرات هوشیاری به دنبال میآورد .چنانکه مورد آزمایش گزارش می کند که

همه اشیاء مستقل ،واقعیت خود را بهعنوان شیء منفرد و موارد جداگانه ،

ازدستدادهاند.برای لحظهای  ،اگر فقط محدود به منطق بمانیم  ،هنوز هم
میتوانیم بفهمیم که نمود تعداد بیشماری از اشیاء جداگانه که در شبکهای
از فضا وجود دارند ،نیازمند این است که نخست هر مورد جداگانه شناسایی

و درک شود .سپس آن الگو روی ذهن حک شود .وقتی به یک شیء

شناختهشده خیره میشویم  ،مثال ظروف و نقره جات روی یک میز  ،ما

هرکدام را منفرد تشخیص میدهیم  ،که با فضای خالی از هم جداشدهاند.

این روشنتر ین عادت ذهنی است.
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هیچ لذت ویژه یا تجربه ماورایی رخ نداده است؛ چنگالها و قاشقها

بههیچوجه حیرتانگیز نیستند .اینها مواردی هستند که توسط ذهن متفکر
جاساز یشدهاند؛ با مرزهایی از رنگ ،شکل و یا کاربرد .دندانههای

چنگالها تنها بدین دلیل بهعنوان موارد جداگانه ویژه دیده میشوند که
"نام گذار ی" شدهاند .برای روشن شدن موضوع  ،قسمت منحنی چنگال که
بین دسته و دندانههای قرارگرفته  ،نامی ندارد؛ بنابراین بهعنوان هستی
مشخص که واقعا مجزا باشد برای ما موجودیت ندارد.

یکی از آن موقعیتهای نادری را در نظر بگیرید که ذهن منطقی به کناری

گذاشته میشود  .یک تجربه دیداری سراسر جدید که پرده ذهن را کنار میزند؛
مثال الگوهای متغیر آشوبناک نور شمالگان  ،آنطور که در یکی از بزرگترین
مناطق شفق قطبی جهان  -آالسکای مرکزی -دیده میشود .حال همه کس

با سرخوشی همینطور با دهان باز خیره میماند .الگوها هیچ نام جداگانهای

ندارند و با هر سرعتی متغیر میمانند .هیچ کدام بهعنوان موجودات جداگانه

درک نشدهاند چون آنها در خارج از جعبه سیستم دستهبندیها  ،وجود
دارند.در تشخیص این پدیده  ،فضا نیز ناپدید میشود.چون شیء و محیط

اطرافش در هم میروند .سراسر این نمایش رنگارنگ  ،یک هستی

اعجابانگیز جدید است .جایی که فضا هیچ نقش خاصی را ایفا نمی کند.

چنین ادراکی که سراسر وجود ما را در برمی گیرد  ،در دنیای داروهای

روانپر یشی هم ناشناخته نیست .تنها نیازمند ادراک مستقیمتری است
نسبت به عقاید عادتی که شناخت را به کار می گیرند و مسلما آموزشی

هستند نه ذاتی .ازآنجاکه زبان و خیالپردازی بشری است که تصمیم

می گیرد مرزهای یک شیء کجا تمامشده و دیگری شروع میشود ،ما گاها با

پدیدههای بینایی یا رویدادهایی با رنگها و طرحهای مختلف برخورد
می کنیم – مثل غروب خورشید – و چون نمیتوانیم آن را به بخشهای
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بیشتری تکهتکه کنیم ،بنابراین کل یک میدان دید را با یک برچسب

نام گذار ی می کنیم .یک فرد هدایتشده و روشنبین ممکن است با دیدن

شکوه توصیفناپذیر این بازی شکل و رنگ و همواره متغیر شفق قطبی از

دست برود  ،درحالی که فرد خردمند بهراحتی کلمهای را به آن اطالق خواهد
کرد .سپس ممکن است با طوفانی از آشوب ذهنی درباره غروبهای دیگر یا

اینکه شعرا درباره آنها چه سرودهاند یا هر چیز دیگری ،ادامه یابد.مثال دیگر
میتواند طرحهای متغیر خستگیناپذیر یک ابر تابستانی و یا جو یبارها و

خوشههای بیشمار قطرات آب در یک آبشار خروشان  ،باشد .فضای زیادی
آنجا وجود دارد.ولی ما برای مشاهده یک آبشار از نزدیک و جداساز ی

ترکیبات آبی مختلف ،شرطی نشدهایم؛ بنابراین نمیتوانیم جریانات مایع ،
قطرات و دیگر عناصر آبشار را نام گذار ی کنیم یا تشخیص بدهیم و فضای

بین آنها را درک کنیم؛ حتی بااینکه آنها بهسرعت عوض میشوند.

کار زیادی میبرد؛ بنابراین ،در عوض به کل پدیده یک برچسب واحد

میدهیم« :ابر» یا «آبشار» .در اینجا دستهبندی معمول ذهنی از اشیاء

جداشده با فضا ،کنار گذاشته میشود درنتیجه ،مایلیم که نگاهی خالص
به موضوع بیفکنیم که ازاینجا شروع میشود :بهجای تشخیص جریانی از

نمادهای ذهنی ،ما چه چیزی را داریم میبینیم .تجربه «نیاگارا» احتماال

سرگرم کننده است و سرخوشی بیشتری را به دست میدهد .به همین دلیل
ساده که قفسهای ذهنی عادتی ما در این مورد از مواد کمتر محکمی

ساختهشدهاند .آنچه در این تجربه کمک می کند  ،صدای غرش

غیرقابلتمایزی است که آدم را به خیالبافی میاندازد.

"رنگها را نام ببر ید ،چشمها را بپوشانید"؛ این گفتهای قدیمی در مکتب

«ذن » است که نشان میدهد روشهای عادتی فرد عاقل در نام گذار ی و

برچسب زدن  ،موجب از دست رفتن وحشتناک تجربه میشود.عادتی که
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واقعیت زنده و پرطراوت را با جریان یکنواختی از نامها  ،جایگزین

می کند.فضا نیز تنها یک روش ذهنی خیالی است تا ذهن ما گلویش را
صاف کند و بین نمادهای شناختهشده توقف کند.

امروز حقیقت ذهنی فضا با آزمایشات واقعی حمایت میشود.مانند آنچه در

فصلهای نظریه کوانتوم دیدیم.این آزمایشات قویا پیشنهاد میدهند که فضا
هیچ واقعیتی ندارد.چنانکه برای ذرات درهمتنیده شده  ،مهم نیست که

فاصله ظاهریشان چقدر زیاد است.
دریای ابدی فضا و زمان ؟

نسبیت انیشتین هم نشان داده است که فضا ثابت و قطعی نیست و

بنابراین قائمبهذات نمیباشد .منظور ما این است که مسافرت با سرعت
بسیار باال موجب میشود که فضا ضرورتا" به هیچ  ،چروکیده شود؛ بنابراین

وقتی ما به ستارگان مینگریم  ،احتماال حیرت می کنیم که آنها چقدر دور

هستند و فواصل در جهان چقدر وسیع هستند .ولی حاال یک قرن کامل

است که بارها نشان دادهشده که این جدایی ظاهری بین ما و هر چیز دیگر ،

وابسته به نقطهنظر ماست و بنابراین هیچ واقعیت زمینهای ذاتی وجود
ندارد.این موضوع بهخودیخود فضا را کامال خنثی نمی کند بلکه فقط آن را

به تجربه میآورد.اگر ما بر روی جهانی با میدان گرانشی بسیار قوی میزیستیم

و یا با سرعتباال سفر می کردیم؛ آن ستارگان در فاصلهای سراسر متفاوت قرار
می گرفتند.یک مثال واقعی این است که اگر ما با سرعت 33درصد سرعت

نور یعنی( 189282/4مایل بر ثانیه) به سمت ستاره سیروس حرکت کنیم ،

درمییابیم که تنها کمی پیش از یک سال نوری آنطرفتر بوده است ،

درحالی که دوستان ما در زمین آن را  8/9سال نوری اندازه می گیرند .اگر از

یک اتاق پذیرایی با طول بیستویک فوت ،با آن سرعت عبور کنیم  ،همه
تجهیزات و ادراکات نشان میدهد که حاال طول اتاق درواقع تنها سه فوت
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است.موضوع جالب اینجاست :اتاق پذیرایی و فضای میان زمین و سیروس

 ،در اثر توهم بهطور مصنوعی چروکیده نشده است .ستاره به همین میزان دور

است .اتاق پذیرایی تنها سه فوت طول دارد و اگر ما میتوانستیم با

 33/33...3درصد سرعت نور حرکت کنیم که کامال با قوانین فیزیک مجاز
است  ،آنگاه اتاق پذیرایی  22391بار کوچکتر از اندازه اصلیاش میبود.
چیزی در حدود یک درصد اینچ – کمی بزرگتر از پایان این جمله.

همهچیز  ،مبلمان ،یا افراد داخل اتاق مثل لیلی پوتیها خواهند شد و ما
هنوز متوجه هیچچیز نادرستی نخواهیم شد .فضا به نزدیک هیچ خواهد

رسید؛ بنابراین آیا این شبکه قابلاعتماد که ما چیزهایی عادتی مسلم خود را
در آن قرار میدهیم  ،شبکهای فرضی است؟

درواقع نخستین سرنخها از اینکه فضا احتماال ازآنچه کسی تصورش را بکند

غریبتر است  ،در قرن نوزدهم یافته شد .همان موقع که فیزیکدانان ،درست
مثل آنچه اکثرشان هنوز هم تصور می کنند  ،فرض کردند که فضا و زمان
دارای وجودی مستقل و بیرونی هستند که از آ گاهی مستقل است.

این ما را میرساند به مردانی که بیش از همه در مورد فضا تعمق

کردند.همانطور که خواهیم دید نبوغ انیشتین ابعادی دارد که به فراتر از
نظریات نسبیت او در سالهای  1315و  1315میروند .تاریخ با زمانبندی

فوقالعادهای  ،در آغاز دوران حرفهایاش او را در برههای قرار داد که بنیان
فلسفه طبیعی غرب در لبه بحران سردرگمی بود .هنوز سالها مانده بود که

نظریه کوانتومی در آینده بیاید  ،و کمبودی حیرتآور را در فهم واکنش میان

مشاهده گر و پدیدهها به وجود آورد.

نسلی که انیشتین به آن تعلق داشت  ،فکر می کردند که یک جهان فیزیکی

واقعی وجود دارد که خودش را مطابق قوانین و مستقل از حیات نشان

میدهد.
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بعدها انیشتین نوشت ":باور به جهان خارج که از سوژه در یافت کننده
مستقل است  ،اساس همه علوم طبیعی است ".جهان همانند یک ماشین

عظیم دیده میشد که حرکتش با چرخها و چرخدندهها در آغاز زمان تنظیم
شده بود و م طابق قوانین پا بر جای طبیعت و مستقل از ما تغییر می کند.

همهچیز از آغاز تا پایان با نیروهایی که ما هیچ کنترلی رویشان نداریم  ،معین
شده است.این نیروها برای حشرات همانند ستارگان مقررشدهاند .انسانها ،

گیاهان  ،یا غبار کیهان؛ همه ما با نوای اسرارآمیزی میرقصیم که توسط یک

فلوتزن نامرئی در دوردستها نواخته میشود.

البته همانطور که علم متعاقبا کشف کرد  ،این عقیده با یافتههای تجربی
نظریه کوانتوم سازگار نبود.بر اساس ر یشهایترین تفسیر از دادههای علمی ،

واقعیت توسط مشاهده گر خلق میشود و یا حداقل به او مربوط است .حال
که علم تأ کید جدیدی بر آن خواص و یژهای دارد که برای واقعیت مادی

بنیادین است  ،در روشنایی این نور باید فلسفه طبیعی باز تعبیر شود.

حتی در قرن هجدهم امانوئل کانت  ،که از زمان خویش پیشتر بود  ،گفت":

ما باید خودمان را از این عقیده برهانیم که فضا و زمان خواص واقعی در
اشیاء و در نهاد خودشان هستند ...همه اجرام سماوی باهم و با فضایی که

در آن هستند ،باید تنها بهصورت بازنمودی در خودمان در نظر گرفته شوند
که هیچ جا وجود ندارند مگر در افکار ما".

البته زیست محوری نشان میدهد که فضا نمودی است از درون ذهن ما ،

جایی که تجربه آغاز میشود  .این ابزاری است در دست حیات ،که از طریق

حسهای بیرونی به موجود زنده اجازه میدهد تا اطالعات حسی را تطابق
دهد.سپس بر اساس کیفیت و شدت آنچه دریافت میشود  ،قضاوت

می کند .فضا ،فینفسه یک پدیده فیزیکی نیست و نباید به همان روش
شیمی و ذرات متحرک موردمطالعه قرار گیرد .ما موجودات حیوانی هستیم
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که این شکل از ادراک را برای سازماندهی احساسمان نسبت به تجربه

خارجی به کار می گیریم .در اصطالح زیستشناسی  ،تغییر ورودی حسی در
مغز ،به مسیرهای عصبی وابسته است .برای مثال همه اطالعات رسیده به
عصب بینایی بهعنوان نور تفسیر میشوند.درحالی که نسبت دادن یک حس
به بخش خاصی از بدن  ،به مسیر ویژهای بستگی دارد که برای رسیدن به

سیستم عصبی مرکزی طی میشود.

انیشتین در پی رد کردن دخالت تفکر متافیزیکی در سؤاالتش چنین گفت:

"فضا چیزی است که با خط کش اندازه می گیریم ".ولی یکبار دیگر این

تعریف هم بر "ما" تأ کید می کند .اگر فضا برای مشاهده گر نیست پس برای

چیست ؟

فضا تنها یک مخزن بدون دیوار نیست .شایسته است که بپرسیم اگر همه

اشیاء و حیات برچیده میشدند ،چه چیزی باقی میماند ؟ قرار است" فضا"

موجود باشد؟ آنگاه چه چیزی مرزهایش را معین می کند؟ فکر کردن به اینکه
چیزی در جهان فیزیکی بدون هیچ ماده یا انتهایی موجود باشد ،غیرقابل

درک است.اینکه واقعیت مستقلی را به فضای کامال تهی نسبت دهیم ،

برای علم نوعی پوچی گرایی ماورائی است.

راهی دیگر برای پذیرش پوچ بودن فضا (بله! اینیک لطیفه است) ،یافتهای

مدرن است که وانمود می کند فضای خالی با انرژی اغلب غیرقابلتصوری

میجوشد.این قلیان بهصورت ذراتی مجازی با ماهیت فیزیکی تظاهر
می کند  ،که مانند ککهای آموزشدیده به داخل و بیرون واقعیت میجهند.

زمینه ظاهرا تهی که کلمات کتاب داستان واقعیت با آن نپاشیده است
درواقع میدانی است زنده و جاندار .نهادی قدرتمند که هر چیزی است غیر از

خالی .چیزی که اصطالحا انرژ ی نقطه ( zنقطه صفر = )zeroمینامند .این

انرژی وقتی خودش را نشان میدهد که همه انرژیهای جنبشی نفوذی در
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حیطه ما خاموش و متوقف میشوند .در دمای صفر مطلق یعنی -453/99
درجه فارنهایت انرژی نقطه  zیا انرژی خأل از سال 1343؛ با کشف "اثر
کازیمیر" اثبات شد.در اثر کازیمیر  ،صفحات فلزی که بسیار به هم

نزدیکاند ،توسط امواج انرژی خأل در اطراف آنها با قدرت به سمت هم
فشرده میشوند (فضای ناچیز میان صفحات انرژی امواج را فرومینشاند.

ولی این فضای کوچک  ،محدوده تنفس کافی به صفحات نمیدهد که در
مقابل نیروی ورودی فشار بیاورند).

بعد از همه اینها ،ما با توهمات و فرایندهای گوناگونی طرف هستیم که
دیدگاه غلط روزمره نسبت به فضا شرکت دارند .بهتر نیست اینها را

بشماریم ؟

-1فضای خالی ،خالی نیست

 -2فاصله میان اشیاء میتواند بسته به شرایط عدیدهای تعبیر کند و
می کند؛ بنابراین هیچ فاصله اساسی میان هر چیز با هر چیز و در هیچ کجا

وجود ندارد.

 -3نظریه کوانتوم لیستی از تردیدهای جدی دراینباره دارد که حتی اشیاء
منفرد دور از هم  ،اصال از هم جدا هستند.

 -4ما تنها به این دلیل جدایی میان اشیاء را میبینیم که شرطی شده و

آموزشدیدهایم ،تا از طریق زبان یا عرف مرزبندی کنیم.

از همان زمانهای بسیار دور  ،فالسفه با اشیاء و پسزمینه اشیاء فریفته شده
بودند .درست مانند تصاویر وهمآلودی که میتوان در آنهم یک لیوان شراب
تجملی را دید و هم دو چهره از نیمرخ که دارند به هم نگاه می کنند.این

همان چیزی است که برای فضا  ،اشیاء ،و مشاهده گر روی میدهد.

بههرحال توهم فضا و زمان واقعا بیضرر هستند .مشکل تنها زمانی بروز
می کند که با در نظر گرفتن فضا بهعنوان چیزی فیزیکی که بر پای خودش
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موجودیت دارد  ،علم نقطه آغاز سراسر اشتباهی برای تحقیق در مورد ذرات

واقعی پیدا می کند :یا مثال در تالش وسواسی اخیر سعی می کند که یک
نظریه وحدت بزرگ را خلق کند که کیهان را بهطور کامل توضیح میدهد.
تحقیقات اولیه فضا :پیشگامان قرن نوزدهم:

هیوم نوشت" :به نظر میرسد که انسانها در پذیرش آسوده و راسخ

حسهایشان دارای یک غریزه طبیعی یا تعصب هستند ".ما بدون هیچ
استدال لی و حتی اغلب پیش از استفاده از منطق  ،همیشه جهانی خارجی

را تصور می کنیم که به دریافتهای ما وابسته نیست .حتی اگر ما و همه
مخلوقات غایب بودیم یا از میان میرفتیم  ،جهان خارج وجود خواهد
داشت.این کیفیات فیزیکی که فیزیکدانان به فضا ارزانی داشتهاند  ،کمتر

پیدا میشود.

ولی این امر مانع سعی آنها نشد .مشهورترین تالش" ،آزمایش مایکلسون-
مورلی" بود که برای رفع هرگونه تردیدی در مورد وجود «اتر » در سال 1889

طراحی شد .زمانی که انیشتین خیلی جوان بود  ،دانشمندان فکر می کردند

که این اتر در فضا شایع بوده و آن را معین می کند.یونانیان باستان از عقیده

"هیچ" بیزار بودند  ،چون منطقدانان وسواسی و فوقالعادهای بودند .آنان

بهخوبی از تناقضات موجود درآیده" هیچ بودن" آ گاهی داشتند".بودن" فعلی

است از مصدر "بود" که آشکارا با "نبودن" در تناقض است .قرار دادن این دو

کنار هم مثل این است که بگوییم شما رفتهاید پیادهرو ی که قدم نزنید .حتی

قبل از قرن نوزدهم دانشمندان هم باور داشتند که چیزی باید میان سیارات

وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت مادهای وجود نخواهد داشت که نور از
میان آن پرواز کند .هرچند که تالشهای اولیه برای اثبات حضور این «اتر»

مفروض  ،ناموفق بود .آلبرت میکلسون استدال ل کرد که اگر زمین دارد از میان

اتر عبور می کند  ،بنابراین اشعهای از نور که در همان مسیر حرکت زمین  ،از
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میان ماده واسطه عبور می کند  ،باید سریعتر از اشعه مشابهی که از زاویه

مقابل به زمین میرسد  ،بازتابیده شود.

مایکلسون با کمک «ادوارد مورلی» آزمایش را انجام داد .با استفاده از ابزاری
متصل به یک پایه مجزا که بر روی استخری از جیوه مایع شناور بود .دستگاه

حاوی چندین آینه بود که میتوانستند به سهولت چرخانده شوند؛ بدون

اینکه شیب ناخواستهای ایجاد شود .نتایج غیرقابلانکار بودند :نورهایی که

از میان "جریان اتر" به عقب و جلو حرکت کردهاند ،سفر خود را دقیقا در

یکزمان به پایان میرسانند.مثل نوری که فاصلهیکسانی را از باال به پایین

"جریان اتر" طی می کند .به نظر میرسد که گویی زمین در مدارش به دور
خورشید ،وقفه ایجاد کرده تا از فلسفه طبیعی یونانی بطیموسی حراست

کند .ولی انکار تمامیت نظریه کوپرنیک ،غیرقابلتصور بود .فرض همراهی اتر

با زمین در طول مسیرش هم کامال بیمعنا بود و قبال با تعدادی آزمایش مردود

شده بود.

قطعا اتری در کار نبود .فضا فاقد خواص فیزیکی بود".هنری دیویدتوریو"

یکبار گفت ":دانش با جزئیاتش بر ما نازل نشد ،ولی با جرقههای نور آن از
عرش میآید ".سالها طول کشید که "جرج فیتزجرالد" بدون استفاده از

ملکوت  ،ولی در خلسهای از منطق  ،نشان داد که توضیح دیگری برای نتایج

منفی آزمایش مایکلسون مورلی وجود دارد .او پیشنهاد کرد که خود ماده  ،در

طول محور حرکتش منقبض میشود؛ و مقدار انقباض با افزایش سرعت

حرکت  ،زیادتر میشود .برای مثال شیءای که به جلو حرکت می کند کمی از
زمان استراحتش کوتاهتر میشود .تجهیزات مایکلسون و قطعا همه ابزارهای

اندازه گیری شامل اندامهای حسی بدن  ،خودشان را به همین شیوه تطبیق
میدهند .وقتی جهت حرکت زمین میچرخند  ،منقبض میشوند.

در ابتدا  ،این نظریه از کمبود هرگونه توضیح قابل استناد رنج میبرد .همواره
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نقصی در علم وجود دارد نه در راهکارها .تا اینکه فیزیکدان بزرگ هلندی

"هنریک لورنتس" الکترومغناطیس را به کار گرفت .لورنتس از نخستین
افرادی بود که وجود الکترون را بدیهی شمرد و منجر به کشف آن در سال

 1839شد.الکترون اولین ذره زیر اتمی و هنوز یکی از تنها سه ذره بنیادین و

تجزیهناپذیر شناخته شده است .بسیاری از فیزیکدانان نظری مثل انیشتین،

او را بهعنوان ذهن پیشرو موردتوجه قراردادند .باور لورنتس این بود که پدیده
انقباض  ،اثری پویا و دینامیک بود و نیروهای مولکولی در یک شیء متحرک

از شیء ساکن متفاوت است .او استدال ل کرد که اگر یک شیء با بار

الکتریکی از میان فضا حرکت کند  ،ذراتش فواصل متناسب جدیدی از

یکدیگر پیدا می کنند .نتیجهاش تغییر شکل شیء است که در جهت

حرکتش منقبض شده است.

لورنس مجموعهای از معادالت را تعیین کرد که بعدها به نام "تبدیالت
لورنتس"(یا انقباض لورنتس) شناخته شدند(ضمیمه را ببینید).با این
معادالت او توانست رویدادهای یک چهارچوب را برحسب چهارچوب

دیگری بهعنوان مبنای مقایسه  ،توصیف کند .این معادله تبدیلی چنان
ساده و زیبا بود که انیشتین تمامیتش را برای نظریه نسبیت خاص در سال

 1315بکار برد.

قطعا این معادله همه نیازهای ریاضیاتی نظریه نسبیت خاص انیشتین را

تأمین کرد  ،و نهتنها در سنجش ایده انقباض موفق بود؛ بلکه قبل از کشف
نظریه نسبیت  ،معادله صحیح برای افزایش جرم یک شیء متحرک را معرفی

کرد.

برخالف تغییر طول  ،تغییر جرم الکترون را میشود با انعکاس آن توسط یک
میدان مغناطیسی تعیین کرد .در سال " ، 1311والتر کافمن "نشان داد که جرم

یک الکترون دقیقا همانطور که معادله لورنتس پیشبینی می کند افزایش
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یابد .درواقع آزمایشات بعدی نشان دادند که معادالت لورنتس تقریبا

بینقص هستند .اگرچه" پوانکاره"  ،اصل نسبیت را کشف کرد ولورنتس آن
را به معادله آورد  ،زمان آن رسید که انیشتین محصول را برداشت کند.

این نظریه نسبیت خاص بود که همه دال لتهای قوانین تبدیل فضا-زمان را

بهروشنی نشان داد :ساعتها وقتی که حرکت کنند ،واقعا کند میشوند.

بهخصوص وقتی که ساعتها با سرعت نزدیک به نور حرکت کنند .مثال در

سرعت  589مایل در ساعت  ،سرعت گردش ساعت به نصف زمان

استراحت میرسد .در سرعت نور ( 991مایل در ساعت) ساعت بهطور
کامل متوقف میشود.

عواقب هرروزه و واقعی این موضوع به نظر غیرقابل درک میآیند .چون
هیچ کسی بهاندازه کافی حساس نیست تا تغییرات بسیار ناچیز ساعتها را

در یابد و خط کشها هم در سطح زندگی روزمره آنقدر دقیق نیستند.حتی در
یک موشک پرتابشده به فضا با سرعت  91میلیون مایل در ساعت  ،گذر
زمان تنها کمتر از  1/5ثانیه کند میشود.

معادالت نظریه نسبیت انیشتین که بر اساس معادالت لورنتس

ساختهشدهاند  ،همه آثار جالبتوجه حرکت در سرعتهای باال را

پیشبینی می کنند .آنان جهانی را توصیف کردهاند که کمتر کسی

میتوانست تصور کند .حتی درزمانی که افسانههای فوقالعادهای از سوی
اذهان بارور شکل «اچ .جی .ولز» نویسنده" ماشین زمان "شایع شده بودند.

آزمایش پشت آزمایش نظریه انیشتین را تأیید کردند .معادالتش وارسی شدند
 ،بارها موردبررسی متقابل قرارگرفتهاند .درواقع  ،فناور یهای فراوانی هستند
که به این نظریات وابستهاند .تمرکز میکروسکوپ الکترونی یکی از آنهاست.

طراحی "کلیسترون"  ،لوله الکترونیکی که از نیروی ماکروویو گرفته تا

سیستمهای راداری ،را تأمین می کند ،نمونهای دیگر است .هر دو نظریه
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نسبیت و زیست محوری که در این کتاب معرفی شده است(و نظریه

اصالحی و پویای لورنتس را بر نسبیت ترجیح میدهد) پدیدههای یکسانی

را پیشبینی می کنند .ترجیحی میان یک نظریه و دیگری که بر اساس
واقعیات مشاهده شده باشد  ،وجود ندارد«.الرنس اسکالر» یکی از فالسفه

پیشرو علم در جهان نوشت« :بهعنوان موضوعی از انتخاب آزاد  ،باید

نسبیت را بر جایگزینهای اصالحی{زیست محور}ترجیح داد .ولی الزم
نیست از شر انیشتین خالص شویم تا فضا و زمان را بهجای خودشان

برگردانیم .اینکه فضا و زمان ابزاری هستند که حیوانات و انسانها خودشان
را بدان وسیله درک می کنند .آنها به ما تعلق دارند نه به جهان فیزیکی.

ضرورتی برای خلق ابعاد جدید و اختراع ریاضیات سراسر جدید برای توضیح
چگونگی وابستگی فضا و زمان به مشاهده گرها وجود ندارد.

درهرحال این همسازی تجهیزاتی به همه پدیدههای طبیعی تعلق ندارد.

نظریه انیشتین بهمحض اینکه برای فضاهای با اندازه ریز مولکولی به کار

میرود ،در هم میشکند .در نظریه نسبیت  ،حرکت در زمینهای از یک

پیوستار چهاربعدی فضا و زمان توصیف میشود؛ بنابراین  ،با استفاده از

آنها ،بهتنهایی  ،تعیین مکان و اندازه حرکت یا انرژی بهصورت همزمان و

بهدقت و بدون محدودیت باید ممکن باشد .نتیجهای که به علت
ناسازگاری با محدودیتهای اعمالشده از سوی اصل عدم قطعیت ،
منحل شد.

تفسیر انیشتین از طبیعت برای توضیح تغییرات رخداده در اثر حرکت و

حضور میدانهای گرانشی ،طراحی شده بود .این تفسیر هیچ اظهارنظری

درباره موجودیت فضا و زمان در غیاب یک مشاهده گر ارائه نمیدهد .چه
زمینه ذره متحرک یا نور ،میدانی از آ گاهی باشد و چه میدانی از هیچ مطلق

باشد  ،آنها بهخوبی عمل می کنند.
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ولی نحوه استفاده از تسهیالت ریاضیاتی برای محاسبه حرکت  ،تأثیری در
این ندارد که فضا و زمان کیفیاتی از موجود در یافت کننده هستند .برخالف

دیدگاه رایج درباره فضا و زمان در نسبیت خاص  ،که آنها را نهادهای خود
متکی با موجودیت و ساختار مستقل میداند .تنها ازنقطهنظر حیات است

که نمیتوان درباره فضا و زمان سخن گفت.

فراتر از این ،ما تنها با ادراک و توجه است که میفهمیم انیشتین فقط یک
هستی خارجی قطعی چهاربعدی را بهجای یک موجودیت قطعی سهبعدی

جایگزین کرده است .درواقع  ،انیشتین همین مسئله را در آغاز مقاله نسبیت

عام خود موردتوجه قرار داده است .انیشتین بدون اشتغال به هرگونه رویدادی
که در پهنه فضا و زمان روی میدهد  ،واقعیت عینی مستقل را به فضا و زمان

نسبت داده بود .اگر او زنده بود  ،این نگرانیاش که نتوانست آن را پیشتر ببرد

و متروک شد را بدون شک مستدل می کرد .نقطهنظر ماورایی و نامتناقض او

که بارها و بارها تکرار شده است  ،غیرقابلدفاع شده« :اراده آزاد وجود

ندارد».این نقطهنظر ،پیامد قطعی جهانی است که خودکار بوده و ما را در

انحراف لغزندهای قرار داد که به" دوگانه انگاری "و "استقالل خود (")ego
انجامید .این دیدگاه مقایسه آ گاهی و یک کیهان خارجی را به انزوا کشانید.

در حقیقت  ،هیچ تفکیکی میان مشاهده گر و موضوع مورد مشاهده

نمیتواند وجود داشته باشد .اگر این دو ازهم گسیخته باشند  ،واقعیتی در کار
نخواهد بود .کار انیشتین  ،همانطور که خودش نشان داد ،برای محاسبه

مسیرها و تعیین ترتیب رویدادها  ،بسیار خوب بود .او هیچ تالشی برای
روشن کردن ماهیت واقعی زمان و فضا انجام نداد  ،چون اینها را نمیتوان با

قوانین فیزیکی توضیح داد .بدین منظور ما باید نخست بیاموزیم که چگونه

دنیای اطراف خود را تصور و دریافت می کنیم.
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بهراستی  ،ما چگونه اشیا ء را میبینیم وقتی مغز درواقع درون جمجمه ،
داخل یک گنبد استخوانی مهرومومشده  ،محبوس شده است؟ چگونه

است که سراسر این جهان غنی و درخشان از طریق ذره ضعیف نور رسیده از

بازه یکچهارم اینچی مردمک  ،دریافت میشود؟

مغز چگونه میتواند چنین امواج الکترومغناطیسی را به ترتیب و بهصورت

یکتا منظم کند؟

ما چگونه میتوانیم این صفحه  ،یا یک چهرهیا هر چیز دیگری را تشخیص

بدهیم؛ درحالی که آنچنان واقعی به نظر میرسد که هرکسی از پرسش در
مورد نحوه رخ دادنش سر باز میزند؟

کشف اینکه چگونه این تصاویر همیشگی در اطراف ما چنین ساختار
واضحی دارند ،و محصولی نهایی هستند که درون سر ما میپلکند؛ آشکارا

خارج از محدوده فیزیک سنتی است.

آلبرت انیشتین نوشت« :بعد از اطمینان کاملی که با این موضوع شروع شد

(معرفتشناسی) ،من بالفاصله فهمیدم که چه صحنه لغزندهای را کشف

کردهام .پس به دلیل فقدان تجربه و از روی احتیاط  ،خودم را در محدوده
فیزیک نگاه داشتم » .این اظهارنظری هوشمندانه است که تقریبا نیمقرن
بعد از بیان ریاضی نظریه خاص خود نگاشته است.

شاید انیشتین هم برای ساختن قلعهای  ،بدون دانش نسبت به بخش

عمدهای از موارد و تناسب آنها با موضوع  ،تالش کرده باشد .او در جوانی
عقیده داشت که میتواند از یکسوی طبیعت فیزیکی  ،شروع به ساختن
کند؛ بدون توجه بهسوی دیگر آن – سمت جاندار .ولی انیشتین

زیستشناس یا پزشک بالینی نبود .او با آموزش و خطا درگیر ریاضیات و
معادالت و ذرات نور شد.
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فیزیکدان بزرگ ،پنجاه سال نهایی عمر خود را در جستوجوی عبث برای

«نظریه وحدت بزرگ» سپری کرد.نظریهای که میتوانست کیهان را به هم گره

بزند .ای کاش  ،اینشتین بعد از ترک دفترش در پرینستون  ،به تاالب نگاه
می کرد و دسته ماهیان را میدید که به سطح آمدهاند تا جهانی وسیعتر را
نظاره کنند.جهانی که خود یک بخش پیچیده از آن بودند.
رها کردن فضا برای یافتن بینهایت

نسبیت انیشتین با تعریف قابلانعطافتری از فضا قابل قیاس است .قطعا

چندین رشته در فیزیک تفکر دوباره درباره فضا را برای حرکت به جلو الزم
دانستهاند :برای مثال ،ابهام درباره مشاهده گر در نظریه کوانتوم( ، )QTانرژی

خأل غیر صفر که مشاهدات نجومی ارائه دادهاند  ،و شکست نسبیت عام در

مقیاس کوچک .ما هم به این لیست واقعیت ناخوشایندی را اضافه

می کنیم؛ اینکه فضا آنچنان که توسط حیات هوشمند درک میشود ،

همچنان قلمرویی جداگانه مانده است و یکی از کمتر شناختهشدهترین

پدیدههای طبیعی است.

برخی گمان می کنند بسط نسبیت خاص انیشتین نیازمند وجود فضای
مستقل و واقعیت خارجی است( .آنان به همین منوال ،واقعیت اشیاء
جداگانه را از پیش مفروض میدانند .این موضوع را در نظریه کوانتوم

«جایگزینی» مینامند که مفهوم فضا بر آن استوار است) در این مورد ،بار
دیگر باید تأ کید کنیم که خود اینشتین  ،فضا را بهسادگی چیزی میدانست

که ما میتوانیم با استفاده از اجسام جامد آن را اندازه گیری کرده و به تجربه

بیاوریم.

در ضمن ،ما در اینجا نیم دوجین صفحه را اختصاص دادهایم به اینکه

چگونه با بیان تکنیکیتر میتوان نتایج نسبیت را بدون نیاز به یک «فضا » ی

خارجی و عینی به دست آورد(ضمیمه دو را ببینید).در آنجا بدیهیات
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نسبیت خاص  ،برحسب میدانی بنیادین (میدان آ گاهی) و خواص آن ،

توصیفشدهاند .ما با این کار  ،فضا را از جایگاه برترش به زیر کشیدهایم.

همینطور که علوم متحدتر میشوند ،امیدواریم که بتوانیم آ گاهی را بهخوبی

موقعیتهای فیزیکی شناختهشده  ،توضیح دهیم .چراکه شاخههای نوین
مکانیک کوانتومی نشان دادهاند ،که تصمیمات مشاهده گر عمیقا به تکامل

سیستمهای فیزیکی مرتبط است.

اگرچه نهایتا ممکن است آ گاهی را بتوان بهخوبی شناخت و آن را با نظریه
مربوط به خودش توصیف کرد؛ داربست آن بهوضوح بخشی از منطق فیزیکی
طبیعت است .این میدان وحدت بزرگ ،بنیادین است .آ گاهی توسط این

میدان عمل می کند(در دریافت هستیهای خارجی  ،در تجربه آثار شتاب و
گرانش و  .)...آ گاهی همچنین به روی میدان هم عمل می کند(با درک

سیستمهای مکانیکی کوانتومی .بدین منظور یک سیستم متناسب ،
جهت توصیف ارتباطات نوری را برپا میسازد و )...

در همین حین  ،نظر یهپردازان از همه سطوح برای برطرف کردن تناقضات
میان تئوری کوانتومی و نسبیت عام  ،جدال می کنند .درحالی که عده کمی

از فیزیکدانان شک دارند که یک نظریه وحدتبخش قابلدسترس است،

ولی واضح است که درک سنتی از فضا زمان ،بخشی از مسئله است و

نه بخشی از راهحل .با همه این مزاحمتها ،در دیدگاه مدرن  ،اشیاء و
میدانهایشان در هم محو میشوند.دیدگاه مدرن ظاهرا یک بازی ابدی قایم

با شک را ایجاد کرده است .مطابق نظریه میدان کوانتومی ،در دیدگاه مدرن ،
فضا دارای محتویات انرژی خودش است و ساختاری دارد که در نهادش

بهشدت کوانتومی است .علم بهطور فزایندهای درمیابد که مرز میان شیء و
فضا مبهمتر می گردد.
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فراتر از این  ،آزمایشات درزمینهی هم تنیدگی کوانتومی  ،از سال  1339به
پرسشهایی رسیدهاند از مفهوم نهادین فضا .سؤاالتی به وجود آمده که اصال

این آزمایشات با ذرات درهمتنیده چه معنایی دارد؟ درواقع تنها دو انتخاب
وجود دارد :یا ذره نخست موقعیتش را بسیار سریعتر از سرعت نور  ،قطعا با
سرعت بینهایت  ،با ذره دوم مرتبط می کند  -روشی را به کار می گیرد که

حتی از تیزبینترین گمانهای ما می گریزد ،و یا برعکس  ،درواقع جدایی
میان دو جفت وجود ندارد.برخالف جهانی که ظاهرا حاوی فضای خالی در
میان دو ذره است ،آنها بهطور واقعی در تماس هستند؛ بنابراین به نظر
میرسد که این آزمایشات ،الیهای دیگر را به نتیجه گیری علمی افزوده است:

اینکه «فضا» موهوم است.
کیهان شناسان می گویند که همهچیز در تماس باهم بودهاند و در بیگ بنگ
باهم متولدشدهاند .پس با به کارگیری تصویر مرسوم  ،احتماال به این معنا
است که هر چیز داری ارتباطی درهمتنیده با دیگر چیزهاست ،و در تماس
مستقیم با همهچیزهای دیگر است .برعکس تهی بودن ظاهری در میان

آنها.
پس  ،حقیقت در مورد ماهیت واقعی «فضا» چیست؟ خالی است ؟ در
حال قلیان انرژی -و بنابراین معادلش ماده -است؟ غیرواقعی است؟ یک
میدان فعال یکتا است؟ میدانی از ذهن است؟
بعالوه  ،اگر بپذیریم که جهان خارج تنها در ذهن روی میدهد؛ و اگر بپذیریم
که آنچه در این لحظه بهعنوان «آن بیرون» ادراک می کنیم ،درون مغز خودمان
است  ،پس قطعا همهچیز با همهچیز دیگر مرتبط است.
شگفتی جداگانه این است که در حین سفر با سرعتباال  ،خصوصا نزدیک
سرعت نور  ،همهچیز جهان در یک مکان  ،تفکیک نشده و نامتمایز به نظر
خواهد رسید .این چروکیدگی نامأنوس در اثر «عدم انطباق » کانونی به وجود
میآید.
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وقتی در برف میرانیم ،به نظر میرسد که برفکها از روبروی ما میآیند.

درحالی که پنجره عقب بهسختی مورد اصابت قرار میگیرد .همین موضوع در
مورد نور اتفاق میافتد .حرکت ساده ما به دور خورشید با سرعت  18مایل در
ثانیه  ،موجب جابجایی ستارگان از مکان واقعیشان با چند درجه قوسی

میشود.اگر سرعت خود را افزایش دهیم  ،این اثر حتی مهیجتر میشود .تا
اینکه درست به حد سرعت نور برسیم؛ در این هنگام ،تمامی محتویات

کیهان به نظر در یک گوی روشن کورکننده درست روبروی ما میپلکند .اگر
به بیرون هر پنجره دیگری نگاه کنیم ،چیزی نمیبینیم جز یک سیاهی مطلق

و غریب.

نکته اینجا است که اگر تجربه یکچیز بهطور ریشهای و بسته به شرایط تغییر

کند  ،آن چیز بنیادین نیست .نور و انرژی الکترومغناطیس تحت همه شرایط

تغییرناپذیرند درست مثل چیزی که موجودیت و حقیقتش ذاتی و باطنی
است .بهطور واضحتر اینکه  ،این حقیقت که «فضا» میتواند هم «ظاهرا»
نمودش را در عدم انطباق کانونی تغییر دهد ،و هم در سرعتباال واقعا و

شدیدا چروکیده شود؛ بهطوری که همه جهان از یک سر تا انتهای دیگرش

تنها بهاندازه چند قدم میشود.این ثابت می کند که «فضا» هیچ ساختار
درونی و به حال خود واگذارشدهای ندارد«.فضا» بیشتر کاالیی تجربی است

که با جریان پیش میرود و تحت شرایط متغیر  ،عوض میشود.

ارتباط دیگر همه اینها به زیست محوری این است که اگر فضا و زمان را

بهجای هستیهای حقیقی  ،بیشتر بهصورت پدیدههای ذهنی  ،نسبی ،و
مخلوق مشاهده گر بهحساب آوریم؛ آنگاه زیر پای این عقیده را خالی کردهایم

که می گوید جهانی خارجی در ساختار مستقل خودش وجود دارد .این جهان

عینی خارجی کجاست و نه فضا ؟
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در اینجا میتوانیم هفت اصل موضوعه را تنظیم کنیم:
اصل اول زیست محوری :آنچه بهعنوان واقعیت درمییابیم  ،فرایندی است

که آ گاهی ما را درگیر می کند .یک واقعیت «خارجی» اگر موجود باشد ،در
تعریف باید در فضا وجود داشته باشد .ولی این بیمعناست ،چون فضا و
زمان واقعیات قطعی نیستند ،بلکه بیشتر ابزاری از ذهن حیوان و انسان

هستند.

اصل دوم زیست محوری :ادراکات درونی و بیرونی ما بهطور جداییناپذیری

در هم بافتهشدهاند .آنها دورو ی یک سکهاند و نمیتوانند از هم جدا شوند.

اصل سوم زیست محوری :رفتار ذرات ریز اتمی  -قطعا همه ذرات -بهطور

جدانشدنی به حضور یک مشاهده گر مرتبط است .بدون حضور یک
مشاهده گر آ گاه  ،آنها در بهترین حالت  ،در وضعیتی نامعین از امواج
احتمال وجود خواهند داشت.

اصل چهارم زیست محوری :بدون آ گاهی « ،ماده» در وضعیتی نامعین از

احتمال ساکن میماند .هر جهانی که توانسته است از آ گاهی پیشی بگیرد،
تنها در حالت احتمال موجودیت دارد.

اصل پنجم زیست محوری :ساختار جهان تنها از طریق زیست محوری قابل

توضیح است .جهان برای حیات بهدقت تنظیم شده است .این وقتی کامال

بامعناست که حیات  ،جهان را خلق کرده باشد و هیچ راه دیگری هم

نیست« .جهان» بهسادگی  ،منطق فضایی زمانی خود است.
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اصل ششم زیست محوری :زمان در خارج از دریافت حسی – حیوانی

موجودیت واقعی ندارد .زمان  ،فرایندی است که ما بهوسیله آن تغییرات در

جهان را درک می کنیم.

اصل هفتم زیست محوری :فضا همانند زمان  ،یک شیء یا چیز واقعی
نیست.زمان شکل دیگری از فهم حیوانی ماست و واقعیت مستقلی ندارد.

ما همانند ال کپشتی که ال کش را با خودش میبرد  ،فضا و زمان را با خودمان

حمل می کنیم؛ بنابراین ،هیچ زمینه خود متکی که رویدادهای فیزیکی ،
مستقل از حیات ،در آن روی دهند ،وجود ندارد.
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فصـــل دوازدهم
مرد پشت پرده
بالفاصله بعد از اتمام دبیرستان  ،سفری دیگر به بوستون ترتیب دادم .دنبال
یک شغل تابستانی می گشتم .من در «مکدونالد»« ،رانکین دونات» ،و حتی
در «کوسکوران» -کارخانه کفش مرکز شهر -هم کار کرده بودم .ولی همه
شغلها پرشده بودند .فکر کردم دوباره برای یافتن کسی در دانشکده پزشکی
هاروارد تالش کنم .ولی حتی وقتی تصمیمم را در ذهن خود تغیر دادم  ،در
میدان هاروارد پیاده شده بودم.
نمیدانم ایدهاش را از کجا آوردم .حاال که فکر می کنم  ،باید از انجامش
متحیر میشدم .ولی آن زمان کامال طبیعی به نظر میرسید .من میخواستم
یک برنده نوبل را مالقات کنم .در شگفت بودم که این مالقات چطور
میتوانست باشد .باید خودم را معرفی می کردم«.ببخشید ،پروفسور انیشتین
 ،اسم من رابرت النزا است» .سعی کردم تصور کنم «جیمز واتسون » چه
شکلی است  ،چون از ذهنم گذشته بود که او در هیئتعلمی هاروارد بود.او
به همراه «فرانسیس کریک» ساختار  DNAرا کشف کرده بود و یکی از
بزرگترین مردان تاریخ علم بود.
ناگهان تصمیم گرفتم که به آزمایشگاهش بروم  ،ولی افسوس که وقتی به آنجا
رسیدم  ،فهمیدم که او اخیرا ریاست آزمایشگاه «گلد اسپرینگ هاربور» را در
نیویورک پذیرفته است .وقتی که فهمیدم احتماال نمیتوانم او را مالقات کنم
به سوگ نشستم .حاال چه ؟
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به خودم گفتم« :یاال  ،ناراحتی سودی ندارد بههرحال که در بوستون هستم»

و بعد شروع کردم به فکر کردن در مورد همه برندگان نوبلی که میشناختم:

«مطمئنم که  ،ایوان پاولوف ،فدرریک بانتینگ ،سر الکساندر فلمینگ در
هاروارد نیستند  ،چون مردهاند  .مطمئنم  ،هانس کربس هم نیست چون در
دانشگاه آ کسفورد است و  ،جرج والد-بله  ،او اینجاست .مطمئنم او جایزه

نوبل را بهطور مشترک با  ،هالدآنهارت الین و راگنار گرانیت ،به خاطر
اکتشافاتی درزمینهی فرایندهای دیداری در چشم برندهشدهاند».
سالن تاریک بود و بوی نم میداد .وقتی که در باز شد  ،من درست بیرون
آزمایشگاه دکتر والد بودم .یک زن بیرون آمد.

«ببخشید خانم  ،شما میدانید کجا میتوانم دکتر والد را پیدا کنم ؟»
«او مریض شده و خانه مانده است  ،ولی فرا میآید»همینطور که داشتم با خودم کلنجار میرفتم که چطور یک برنده نوبل هم
مریض میشود جواب دادم« ،ولی این خیلی دیره ،من فقط چند ساعت
دیگه در بوستون هستم »

«امروز بعدازظهر با او صحبت می کنم .میتوانم پیامی بهشون برسونم؟»«نه  ،ممنون»؛ از خانم مهربان تشکر کردم و رفتم.
وقت برگشتن به خانه بود.برگشتن به استاتون  ،دنیای مکدونالد و دانکین
دونات .از میدان آخر هاروارد گذشتم و خیلی زود یک قطار گرفتم .در حال
مالیخولیایی با خودم فکر کردم« :ای کاش برندگان نوبل بیشتری در بوستون
بودند؛ و اینجا بود که تازه فهمیدم بوستون دانشگاهها و کالجهای دیگری هم
"

دارد .کال چندتایی چهره ملی بودند و بعضی هم بینالمللی .شاید
مهمتر ینشان موسسه تکنولوژی ماساچوست ( )MTTبود.این موسسه
بهتازگی حوزه کارهای پژوهشی را به ماورای حدود تکنولوژی گسترش داده
بود .در کنار تکنولوژ ی و مهندسی  ،از طریق تحقیقات در علوم زیستی
همکاریهای قابلتوجهی ایجاد کرده بود.
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بنا براین من در میدان کندال از قطار پیاده شدم و راهم را به سمت محوطه

 MTTکج کردم .خیلی وقت بود که اینجا نبودم (به یاد نخستین روزهای کار

علمی با دکتر کوفلر) اولش احساس دلتنگی کردم ولی زود طاقتم را باز یافتم.
البته اولین سؤال این بود که :هیچ برنده نوبلی اینجا هست؟
درست باالی خیابان ،ساختمانی با ابعاد بسیار بزرگ  ،با گنبد و ستونهایی

عظیم بود .نوشته بود« :موسسه تکنولوژی ماساچوست» .داخل ساختمان
یک باجه اطالعات بود .پرسیدم میشه به من بگین هیچ برنده نوبلی در
 MTTهست؟
مرد جواب داد« :البته  ،سالوادور لوریا و گوبیند خورانا هستند».

در مو رد اینکه اینها که هستند یا چه کار ی کردهاند کوچکتری نظری
نداشتم؛ ولی فکر کردم بههرحال مالقات آنها جدا عالی است.
«مشهورترینشان کدام است؟» بیپروا گفتم و او فکر کرد چه سؤال عجیبی ؟
آقایی که کنارش نشسته بود گفت دکتر لوریا ،او رئیس مرکز تحقیقات

سرطان است.

«شما میدانید کجا میتوانم پیدایشان کنم»! مرد نگاهی به دفتر راهنمایش
انداخت و نوشت« :لوریا  ،سالوادور  ،ساختمان ای – » 19
همینطور که کاغذ یادداشت را طوری نگهداشته بودم که انگار نامه
معرفینامه اداری است  ،با هیجان رفتم .هیچوقتی را از محوطه تا دفترش
تلف نکردم .یکی از منشیهایش پشت میز نشسته بود و کاغذهایی را وارسی
می کرد .ترسیده بودم .آنقدر ترسیده بودم که دوباره نگاهی به یادداشت

انداختم گفتم« :ببخشید  ،میتونم با دکتر سالوادور صحبت کنم؟»
«منظورتون دکتور لوریا است؟»
لبخندی یکوری زدم (به بهترین شکلی که میتوانستم ،چون خیلی
احساس حماقت می کردم) گفتم «بله البته »
«قرار مالقات دارید؟»
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سعی کردم طوری رفتار نکنم که از مرحله پرت هستم.اگرچه او بهوضوح

میدانست که من فقط یک پسر جوان هستم .گفتم« :نه  ،ولی امیدوار بودم
میتوانستم یک سؤال کوچک ازایشان بپرسم».

«تمامروز جلسه دارند » .بعد کمی اغماض کرد و اضافه کرد« :ولی  ،ممکنه
بتونی موقع ناهار گیرشون بیارید»

گفتم« :ممنونم ،برمی گردم».

وقت نداشتم که همه مالقات علمیاش را بخوانم ولی آزمایشگاهی در یک

ساختمان در چند بلوک آنطرفتر پیدا کردم.

فهمیدم که او و «مکس دلبروک» ،و «آلفرد هرشی» ،تازه جایزه نوبل  1393را

بردهاند.برای اکتشافاتی در مورد و یروسها و بیماریهای ویروسی که پایه
زیستشناسی مولکولی را فراهم کردهاند.اغلب در انتظار وقت نهار بهطور

محسوسی زمان برایم کند سپری میشد ،ولی آن روز انگار ساعتها با

چسبدوقلو چسبیده بودن.ساعتها با سرعت صفحات تکتونیک
گذشتند.

گفتم «من برگشتم ،دکتر لوریا هستند؟» منشی سری تکان داد« :بله توی دفتر
هستند.فقط در بزنید».

با بیمناکی پرسیدم «مطمئنید؟»

«بله بجنبید ،ایشون زیاد وقت ندارند».

در را که زدم دلم پیچ کوچکی خورد و عصبی شدم که غافلگیری دوم سر

رسید« :بفرمایید ».نگاهش کردم ،مبهوت شدم.او درست آنجا نشسته بود و
نهارش را میخورد.

به نظر ساندو یچ کره بادامزمینی با مربا بود.پس همین بود ،خوراک غولهای
عقل و خرد؟ با صدایی در مرز بیحوصلگی پرسید« :شما کی هستید؟»
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احساسی بهم دست داد مثل حس «کاواردلی شیره» وقتی به «جادوگر آز»

میرسید؛ با ابرهایی از آتشچرخان.
«-اسمم رابرت النزا است»

«کی شما را فرستاده؟»
«-هیچ کس»

«منظورت اینه که مستقیم از خیابان آمدی؟»

شروع دلگرم کنندهای نبود.جواب دادم «من ،من دنبال یک کار می گردم

آقا.من کارهای ی با دکتر استفان کوفلر از دانشکده پزشکی هاروارد کردهام ،و
دوست داشتم ببینم ممکنه شما کمکی بکنید».

فکر کردم بهتر است دکتر کوفلر را خاطرنشان کنم ،چون کامال نمیدانستم چه

چیز دیگری به او بگویم ،و این شاید چارهساز بود.هنوز خیلی جوان بودم که
قدر نقل نام را بدانم.

گفت« :لطفا بنشینید».لحنش ناگهان خیلی مؤدبانه شد.

«-استفان کوفلر؟ آدم خیلی خوبیه» صحبت که کردیم چشمان درشتش

برق میزد.من درباره آزمایشم در ز یرزمین گفتم و اینکه چطور سالها پیش،
دکتر کوفلر را مالقات کرده بودم.

گفت« :من دیگر تحقیقات نمی کنم.بیشتر کار اداری است.ولی برایت کاری
پیدا می کنم.قول میدهم».

از او تشکر کردم.کامال نمیتوانستم باور کنم که اینقدر ساده و خالصه بود.

گفت« :اینجا را ببین ،دیوانه این کارم ».هنوز پی نبرده م که چطور بچهای از
خیابان را گذاشت باالی فهرست بلند و باالیی از متقاضیان واجد شرایط کار

در داخل دانشکده».

اینطور که شد ،همه آنچه میتوانستم انجام دهم عذرخواهی از او برای
سلب آسایش بود.وقتی به «استاتون» برگشتم ،خورشید داشت غروب
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می کرد«.باربارا» همسایه بغلیام ،داشت توی باغچهاش کار می کرد.به

طرفش دویدم.گفتم« :یک کار پیدا کردم ،حدس بزن کجا؟»

گفت« :تو توی سینما کار پیدا کردی؟» برای اینکه بدانید ،خیلی دلم
میخواست آنجا کارکنم.و بااینکه درخواستنامه هم داده بودم ،آنها

هیچوقت با من تماس نگرفتند».
گفتم« :نه! دوباره حدس بزن».

«-بذار فکر کنم.مکدونالد؟ دانکین دونات؟ نمیدانم»

ماجرای آن روز را برایش گفتم.حرفم که تمام شد ،دیدم دارد کف میزند و با

شوق می گوید« :اوه ،بابی ،من خیلی هیجانزدهام.دکتر لوریا یکی از
قهرمانان منه.سخنرانیاش را در یک اجتماع صلح شنیدهام».

روز بعد به  MITبرگشتم.همین که یکی از ساختمانهای زیستشناسی را رد
کردم اسمم را شنیدم .به باال نگاه کردم.دکتر لوریا بود« :سالم! رابرت!» .باورم

نمیشد اسمم را یادش باشد.گفت« :با من بیا».

از میان ورودی ،پایین یک راهرو و به داخل یک دفتر ،دنبال او رفتم.فکر کنم

دفتر رئیس کارکنان بود.چیزی که دکتر لوریا بعدازآن گفت مرا گیج کرد:
«میخواهم هر کاری میخواهد به او بدهی».

بعد روبه من کرد و گفت« :خیلی خوششانسی! صدها دانشجوی MIT

میخواهند اینجا کار کنند».

ولی من آن کار را گرفتم  ،و این زندگیام را تغییر داد.من در آزمایشگاه دکتر

«ریچارد هاینز» کار کردم.کسی که تازه استادیار شده بود.با فقط یک
دانشجوی تخصصی و یک تکنیسین«.دکتر هاینز» بعدها بهجای دکتر لوریا ،

رئیس مرکز تحقیقات سرکان  MITشد .او یکی از اعضای آ کادمی معتبر ملی
علوم و یکی از بزرگترین دانشمندان جهان شد.دکتر هاینز در مورد پروتئین با

جرم مولکولی باال مطالعه می کرد که بعدها «فیبرونکتین» نامیده شد.در
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مدت کارم در آنجا وقتی فیبرونکتین را به سلولهای «شبه سرطانی» تغییر

شکل یافته اضافه کردم ،آنها به ریخت عادی برگشتند.وقتی سلولها را به

دکتر لوریا نشان دادم ،او گفت که جالبترین چیزی بود که در طول هفته
دیده است.تحقیقی که من انجام دادم نهایتا در مجله «سلول» منتشر

شد.مجلهای که در میان معتبرتر ین و پر ارجاعتر ین مجالت علمی جهان

است.

جالب است که روزهای پرماجرای کودکی من وقتی به خاطرهای دور تبدیل

میشوند ،می گریزند.
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فصل سیزدهم
چرخش ذهن
«شاید گاهی تمایلی به کتب جانورشناسی ابتدایی داشته

باشیم تا با خیال راحت طوری مطالعه کنیم که گویی در

یک استخر آب گرم میپلکیم ،جستوخیز کنیم و از

مزایای فلزات در یایی بجهیم به دنیای زیرین حیات.با

چنان اطمینان و عجلهای که بهسادگی تصور می کنیم
هیچ رازی درباره ماده وجود ندارد ،یا اگر هم هست چیز

بسیار کوچکی است».

«لوران ایزلی»

اصال به نظر نمیرسد که کیهان شناسان ،زیستشناسان و تکامل گرایان

وقتی ثابت کردند که جهان – درواقع خود قوانین طبیعت – روزی بیدلیل به

ناگهان ظاهرشدهاند ،مبهوت شده باشد.شاید بهتر باشد که تجربیات

«فرانچسکو ردی»« ،الزارو اسپاالنزانی» ،و «لوییز پاستور» را به یاد بیاوریم-

آزمایشات زیستشناسی پایه که متکی هستند به نظریه آفرینش خود به
خودی.اعتقاد به اینکه حیات بیمقدمه از ماده بیجان به وجود آمده(.برای

مثال ،کرم حشره که از گوشت فاسد به وجود میآید ،قورباغه که از لجن

میآید ،موش که از بقچه لباسها میآید) -همین اشتباه را در مورد منشأ

خود جهان می کنند.
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ولی عالوه بر سنگ بنای غیرمنطقی که به نظر وقتی علم سنتی به

پرسشهای بنیادین رسید ،ظهور کرده است ،مشکل اساسی دیگری بروز
کرد.این طبیعت دوگانه زبان است.روشی که ما میاندیشیم ،تابع

محدودیتهای منطق است.درست مثلاینکه ما نمیتوانیم بهطور کامل
آنچه را در جهان روی میدهد در یابیم ،بدون اینکه ضروریات خود ادراک را

بهحساب آوریم.آنچه را که آ گاهی مینامیم.بنابراین ،ما بدون داشتن
عقیدهای درباره طبیعت و محدودیتهای ابزاری که برای بحث و فهم

استفاده می کنیم -مثل زبان و ذهن منطقی  -نمیتوانیم بهطور مناسب
درباره کیهان بحث کنیم و بیندیشیم.باوجود همه اینها ،ما در این لحظه

داریم میخوانیم ،و چیزها ،درزمینهی رسانهای که در دست داریم معنا
مییابند یا بیمفهوم میشوند.اگر رسانه ،سوگیری درونی داشته باشد ،ما
حداقل آن را خواهیم فهمید.

عده قلیلی مکث می کنند تا محدودیتهای منطق در زبان را در نظر

بگیرند.درست مثل ابزاری که در جستوجوی دانش بهطور معمولی به کار

می گیریم .اگرچه نظریه کوانتومی بهطور روزافزون مزایایی در کاربرد تکنولوژی

روزمره ارائه میدهد ،ما میکروسکوپ الکترونیکی تونلزن و کامپیوترهای
کوانتومی خلق می کنیم؛ ولی آنان که فعاالنه در جستوجوی شکلهای

اعجابآور کوانتوم هستند  ،اغلب با طبیعت غیرمنطقی و غیرعقالنی آن
مواجه میشوند.ولی نادیدهاش می گیرند .بههرحال ،تنها چیزی که برایشان

اهمیت دارد ریاضیات و کاربردهای فناورانه کوانتوم است.آنها شغلی
دارند؛ مفاهیم را برای فیلسوفان علم رها می کنند.بهعالوه ،برای لذت بردن از

منافع کوانتوم ،نیازی به فهمیدن چیزی نیست ،همانطور که خیلی

پیشازاین مردان ایستاده در گود فهمیده بودند.
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هنوز هم  ،هر چه بیشتر با نظریه کوانتوم کلنجار برویم ،جالبتر میشود(و

ضد منطقیتر).حتی فراتر از آزمایشانی که در فصلهای پیشین
ذکرشدهاند.برای روشن شدن موضوع ،زندگی روزمره را در نظر بیاورید،

انتخابها بهطورمعمول ،محدود به احتماالت ویژه میشوند.اگر به دنبال

گربهتان می گردید ،او هم در اتاق پذیرایی هست و هم نیست.یا شاید اگر دم
در  ،دارد چرت میزند ،بخشی داخل و بخشی بیرون است.اینها تنها سه
احتمال هستند .هیچ کس چیز دیگری را نمیتواند درک کند.

ولی دز دنیای کوانتوم ،وقتی ذره یا فوتونی از نور از نقطه  Aبه نقطه  Bمیرود ،و

به سه آینه در مسیر اجازه برخورد می کند تا بتواند از هر دو مسیر به مقصدش
برسد ،چیز جالبی رخ میدهد.

آزمایشات دقیق با آینههای مسدود شونده نشان دادند که ذره نه مسیر  Aو نه
مسیر  Bرا انتخاب نکرده است.همچنین  ،خودش را به گونهای به دونیم

نکرده تا هر دو مسیر را بپیماید و با انتخاب هیچ کدام از مسیرها هم به آنجا

نرسیده است.چون اینها تنها انتخابهایی هستند که ما میتوانیم درک
کنیم ،الکترون این منطق را فهمیده و کار دیگری کرده است.کاری که ما
تصورش را هم نمیتوانیم بکنیم.ذراتی که چنین اعمال غیرممکنی می کند را

میگو یند «در حالتی بر هم نهیده هستند».

حال ،بر هم نهیدگی در جهان کوانتومی واقعی  ،امری عادی شده است.ولی
هنوز هم به نظر غیرمعمول میرسد.چون بیشک نشان میدهد روشهای

تفکر ما با این سادگی در همه بخشهای کیهان به کار نمیآیند.این ادراکی

بس یار مهم است.چیزی یگانه در تاریخ بشر و بدون شک یکی از بزرگترین
مکاشفات قرن بیستم.
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یونانیان باستان ،که منطق را دوست داشتند و به جستوجوی تناقضات آن

عالقهمند بودند ،هیچ گاه از مطرح کردن چیستانها و پارادوکسهایی مثل
ال کپشت و خرگوش خسته نمیشدند.

حاال ،یادتان میآید.ماجرا ازاینقرار است که ما نقطه شروع حرکت ال کپشت

را نیم مایل جلوتر از خرگوش در مسیر دو مایلی قرار میدهیم(.در آن زمان

یونانیان بیشتر از مایل ،از «ِاستاد» استفاده می کردند ،ولی ما عیبجویی

نمی کنیم ).وقتی خرگوش یک مایل از فاصله را میپیماید ،در همین حین
ال کپشت نیم مایل جلوتر میرود ،چون سرعتش نصف خرگوش است.وقتی
خرگوش این نیم مایل را طی می کند ،حاال ال کپشت یک ربع مایل جلوتر

است.وقتی این ربع مایل طی میشود ،ال کپشت یکهشتم مایل دیگر جلو

افتاده است.بنابراین ،بهطور منطقی خرگوش هیچ گاه به ال کپشت نخواهد
رسید.فاصله همچنان کمتر میشود ولی همواره ال کپشت جلوتر میماند.ما

میدانیم که این موضوع باید غلط باشد .ولی منطقی که به این نتیجه گیری
منجر شده ،هیچ اشتباه فاحشی را مرتکب نشده است.

یونانیان ،همچنین روش منطقی ر یاضیاتیای را یافتند که ثابت می کرد یک

بهعالوه یک میشود سه.همه این چرندیات عجیبوغریب ،احتماال به
دلیل اوقات فراغت در آن آبوهوای غریب دریای اژه بوده است.این یکی را

در نظر بگیرید؛ به یک محکوم گفته میشود :حرف بزن ،اگر دروغ بگویی ،تو

را به دار خواهیم آویخت؛ و اگر راست بگویی به شمشیر میسپاریمت .پس

زندانی می گوید :مرا دار خواهید زد! پس از مباحثهای شکنجه آور ،زندانبانان
تصمیم گرفتند انتخابی انجام ندهند ولی او را آزاد کنند.

زبان پر است از تناقضات بیشماری که ما بهسادگی نادیده می گیریم.از

کسی بپرسید که فکر می کند بعد از مرگ چه اتفاقی خواهد افتاد .یک جواب

رایج این است؛ «فکر کنم هیچچیزی نباشد».
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بااینکه ظاهرا اظهارنظر درستی است ،ولی همانطور که در فصل قبل دیدیم،
فعل «بودن» با «هیچچیز» در تناقض است.یکچیز نمیتواند ،هیچچیز

باشد.اغلب مواجهه ما با لفظ «هیچچیز بودن» کرختمان می کند .این باعث

میشود تصور می کنیم موضوع درست و منطقیای را اظهار می کنیم،

درحالیکه این عبارت ،واقعا هیچچیز قابلدرکی را ارائه نمی کند.

نکته همه اینها این است که کم کم بفهمیم زبان و منطق را باید بااحتیاط به

کار بگیریم.اینها ابزاری برای مقاصد خاص هستند ،و برای کاری که از

آنها انتظار میرود خوب عمل می کنند .مثل ارتباطات سادهای چون «لطفا

نمک را بده» .ولی هر ابزاری کاربردها و محدودیتهایی دارد.وقتی این

موضوع را میفهمیم که یک میخ پیدا کنیم که از چارچوب بیرون زده است و

بخواهیم آن را بکوبیم سر جایش .ولی با یک سرک کشیدن توی کابینت فقط

یک انبردست پیدا میشود.درواقع ما به یک چکش نیاز داریم ،ولی در
جستجو کردن ،خیلی تنبل هستیم.پس بههرحال شروع به چکش زدن با لبه

انبردست می کنیم.خوب کار نمی کند ،و زود مجبور میشویم میخ را کج
کنیم ،بهجای اینکه فروکنیم.ما ابزار اشتباهی برای کارمان استفاده کردیم.

منطق و زبان لغوی ،ابزار اشتباهی برای فهمیدن نظریه کوانتوم

هستند.ریاضی خیلی بهتر عمل می کند(ولی حتی این هم فقط نشانمان

میدهد که کوانتوم چطور عمل می کند ،ولی نمی گوید چرا این گونه است؟)

منطق هم وقتی درباره چیزهایی بحث می کند که قیاسی ندارند ،شکست

میخورد.ما به دوستمان می گوییم چقدر آبی پررنگ آسمان در یک روز

پاییزی اعجابآور است؛ ولی این جمله برای کسی که نابینا به دنیا آمده
هیچ مفهومی ندارد.برای داشتن زبان و تفکر مولد ،نیازمند تجربه یا

قیاسهایی شناختهشده هستیم.یکی از نویسندگان ،تیشرتی را دید که با
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3

«آزمون استاندارد ایشی هارا»  .برای کور رنگها رویش چاپ شده بود.دوست

کور رنگ من فقط الگویی تصادفی و بیمعنی را دید ،ولی تیشرت به همه

دیگران می گفته« :حال کور رنگ را بگیر!»

وقتی موضوع به عمیقتر ین مسائل کیهان میرسد ،ما همگی کور رنگ
هستیم.چون جهان در تمامیت خود ،یعنی مجموع همه طبیعت و آ گاهی؛ و

این هیچ قیاس مشابهی ندارد.هیچچیز مثل این نیست .نهتنها چون در
بستری دیگر وجود دارد؛ بلکه منطق و زبان ما نیز فاقد هرگونه راه معناداری در

ادراک جهان و مشاهده آن بهصورت یک گل است.

این محدودیت عمیق باید فورا آشکار شود -مثل وقتی که مردم میپرسند

جهان منبسط شونده به داخل کجا منبسط میشود -ولی هنوز برای

خیلیها روشن نیست.شاید این موضوع عجیب باشد.چون تقریبا هرکسی

قاصر شدن زبان و نرساندن مفهوم را تجربه کرده است .موقعیتی که در

پیاش حس نوعی عقیم گذاشتن میآید.مثال وقتی درمییابیم عموم مردم

بهطور کامل از درک بینهایت  ،یا جاودانگی ،عاجزند.آنان نمیفهمند کیهان
بدون داشتن هرگونه مرز یا مرکز یا جنس خاص ،وجود دارد.نخبگان ما بر
عقیده خود پافشار ی می کنند که گربه در حالتی است بین بودن در داخل
اتاق  ،نبودن در اتاق ،بخشی داخل و بخشی خارج اتاق بودن.ما میفهمیم

که پاسخ «چیزی دیگر» است ،و چون آزمایشات کوانتومی تکرارپذیر هستند،

باید منطق درونی خودشان را داشته باشند -ولی نه منطقی که ورد زبان
ماست.

چنین محدودیتهای زبانی ممکن است در همه سطوح کلنگر در کیهان ،

که ما میخواهیم کشف کنیم ،صادق باشند؛ خارج از سطوح ریاضیاتی و
ماشین گرایی.ما دیدهایم که وقتی سعی می کنیم رفتارها را در سطح خرد

 .3آزمونی که با استفاده از حروف ،اعداد و تصاویر رنگی ،میتواند کوررنگی را تشخیص دهد
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بفهمیم یا وقتی میخواهیم چیزهایی در بزرگترین مقیاس را دریابیم ،سازوکار
مغزی/منطقی که برای وظایف رایج ماکروسکوپیک خود به کار می گیریم-

مثل سفارش یک چیزبرگر یا درخواست اضافه حقوق-کارآمد نیست.و گرچه

این موضوع اعجابآور و نیز مکاشفهآمیز است ،درنهایت معنادار هم

هست.شیمیدانی که تنها در مورد خواص کلر-یک سم-یا سدیم -
عنصری که در حضور آب واکنش انفجاری دارد ،مطالعه کرده باشد؛

نمیتواند خواصی را حدس بزند که اگر این دو باهم ترکیب شوند ،نشان
خواهند داد .اینجا به ناگاه ما ترکیبی داریم که نهتنها یک سم نیست  ،بلکه

برای حیات ضروری است.بهعالوه ،کلر ید سدیم نهتنها در حضور آب

واکنش شدید نمیدهد ،بلکه نجیبانه در آن حل میشود! این «واقعیت

بزرگ» آنها از مطالعه ماهیت اجزایش قابل استنباط نیست.بهطور مشابه،

اگر آ گاهی نوعی فرا جهان را تشکیل دهد ،انتظار میرود که آنهم دارای
خواصی باشد که از طریق مطالعه اجزایش قابل پیشبینی نیستند.

سرتاسر مباحث زیست محوری این است که همواره دیدگاههای مختلف

بهجایی رسیدهاند که ذهن متفکر میرسد.دیواری که در پشت آن تناقضات
و یا بدتر از آن ،نیستی  ،خوابیده است.منظور ما در اینجا این است که این
موضوع نباید بهعنوان مدرکی دال بر نادرست بودن زیست محوری تلقی

میشود .بیشتر از "بیگ بنگ"که تنها به دلیل رسیدن به عقیده نامفهوم "آغاز

زمان" ،باید مردود شود.کسی نمیتواند ادعا کند که تولد انسان ناممکن
است.فقط به این دلیل که کسی کوچکترین سرنخی از چگونگی «ظهور»

این هوشیاری جدید ندارد.معما هیچوقت تکذیب نمیشود.اینکه بگوییم
قضیه زیست محوری  ،دیدگاههای غیرقابل درک ارائه میدهد ،مسلما مثل
سرپوش گذاشتن مهندس سازهای است که سعی می کند دلیل بیاورد برای

اینکه نمیتواند بفهمد آیا سازه موردنظر در یک باد شدید فرو خواهد ریخت یا
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نه.چه کسی این را میپذیرد! ولی همانطور که دیدیم :تحقیق درباره جهان

بهصورت یک کل ،مبادرت به کاری ذاتا متفاوت است.کاری که وضوح
موردنظر سیستم منطقی انسانی ما نبوده و برای آن طراحی نشده است.میخ

بزرگ تا آخر عمر مزاحم ماست ،ولی همه آنچه داریم ،انبردست است.و ما

باید بهترین کاری که از دستمان برمیآید را بکنیم.

بدین منظور ،خواننده بیشتر ازآنچه تصور می کند به چالش کشیده

میشود.همراه با منطق و مدارکی برای زیست محوری ،چیزی غریب و

ناملموس ،نوعی «خواندن مابین خطوط» ،دیده شود که شاید در سطحی

غریزی بوی حقیقت بدهد.همه کس با جستوجوی علم درجاهای

غیرعادی احساس راحتی نمی کند.چون این کار مانند برگرداندن
سنگهایی است که بهطورمعمول مستقر هستند.

بههرروی ،این فراتر از مخمصهای تازه است.درحالی که حیات پر است از
مخاطرات ملموس و رفتارهای بهوضوح خطرناکی مثل نزاع در پیالهفروشی و

ازدواج در حالت برانگیختگی.کمتر کسی در این گونه موقعیتها از جا

میپرد ،آنهم فقط بدین دلیل که «درست به نظر نمیرسد» .برعکس،

هیچ کس هنوز عشق را توضیح نداده است و نیز کمتر تجربهای با آن برابری
می کند.خصوصا وقتی عشق درصدد برانگیختن رفتار برمیآید.منطق دائما
مغلوب غریزه میشود.

زیست محوری مثل هر چیز دیگری ،محدودیتهای منطقی خودش را دارد.

حتی بااینکه خیلی پیشتر بهترین توضیح برای اینکه چرا چیزها این گونه
هستند را پیشنهاد داده است.به همین منظور ،شاید بتوان آن را بهعنوان

سکوی پرش در نظر گرفت ،نه خاتمهای بر خودش .بلکه زیست محوری

دروازهای است بر توضیحات عمیقتر  ،و کنکاشی است در ماهیت جهان.
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فصل چهاردهم
هبوط در بهشت
جزیره ده جریبی که در آن زندگی می کنم ،با انعکاس درختان و گلها در

آب ،منظره مهیبی دارد.وقتی دهپانزده سال پیش این ملک را خریدم ،بوتهها و

بیشهزار آنقدر بلند شده بودند که آب و خورشید را پوشانده بودند.خانه
قرمزرنگ کوچکی که در آن زندگی می کردم خیلی کهنهشده بود.یک راننده
کامیون را به یاد دارم که یک روز ،چندین درختچه و درخت را پیاده کرد.من

در لباس کار بودم و به دلیل حفر سوراخها سرتاپا کثیف بودم.راننده رو به من

کرد و گفت« :یارو که صاحب این خانه است ،پول زیادی برای درختکاری و
محوطهساز ی هزینه کرده.من نمیدونم چرا این لجنزار را در هم نمیریزه و یه

خانه جدید نمیسازد».

ورودی ملک -که روزی حفرهای از گنداب بود -حاال مثل تاکستانی است
با راه سنگفرش باریکی که در طول گذرگاه محو میشود.کاشتن صدها

درخت و جاگذاری هزاران تکه سنگ کار فوقالعاده مشکلی بود.

از آنطرف تاالب ،حاال مجموعه به سفیدی میدرخشد.با برجهای سهقلوی

توی داستانها که دورتادورش پنجرههای گردان دارد و با گنبد مسی که نور
خورشید را میتاباند پوشانده شده.قوها ،شاهینها ،روباهها و راکونهایی هم
هستند که جزیره را خانه خود میدانند -و حتی یک موشخرمای چاق

بهاندازه یک سگ هم هست.
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ولی من این کار را بدون کمک «دنیس پارکر» ،یک آتشنشان ملی که در

همین شهر بزرگشده ،نمیتوانستم به انجام برسانم.برخی درختان که

کاشتیم حاال قدشان به بیستوپنج فوت رسیده است.بوته لوبیا -که وقتی
کاشته شد تنها چند فوت ارتفاع داشت -حاال چوببست سیوپنج فوتی

که برایش ساخته بودیم را در برگرفته است .بین دو خانه موجود در این ملک،

راه باریکی وجود داشت که مثل جنگل بارانی گرمسیر شده بود.برای عبور از

میان برگهای نخل و پرندگان سفید باغ که به دنبال فضای بیشتر ،به

سازههای شصت فوتی کناری تجاوز کرده بودند ،نیاز به یک کارد بزرگ بود.

دنیس در سوی دیگر این راه باریکه زندگی می کرد.او و هشت خواهر و برادرش

در پروژه خانهساز ی محلی بزرگشده بودند و او در سال  1399به سازمان

آتشنشانی کلینتون پیوست .بهمحض اینکه پول کافی جمع کرد ،در

خانهای سرمایه گذاری کرد که خانواده به آن نقلمکان کردند.اشتباه نکنید،

او چنان پرهیزکار و سخت گیر است که توجهش به اطرافیان تندوتیزش کرده

بود.برای بیش از ربع قرن ،کاپیتان پارکر همه آنچه از یک آتشنشان انتظار

میرفت را انجام داده بود.وقتی یک ماشین به درون یخ دریاچه افتاد ،او با

لوازم غواصیاش به داخل آب پرید و مردی را از ماشین غرقشده بیرون
کشید(هرچند دیر شده بود) ،البته بیشتر روزها هیجان کمتری داشتند ،مثال

وقتی تماسی را از مجتمع اسکان سالمندان جواب داد.یک خانم سالخورده

با سرریز کیک سیبی که داشت میپخت ،هشدار آتش را به راه انداخته
بود.پیرزن چنان شرمنده شده بود که دخترش را با یک پای سیب برای دنیس

و تیمش ،فرستاد به ایستگاه آتشنشانی.

تقریبا سه سال پیش ،از دنیس خواستم شاخهای از درخت را ببرد.شاخه
تقریبا در ارتفاع بیستوپنج فوتی از زمین بود ،ولی او در این زمینه ورزشکار
قهاری بود.
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در حاشیه بگویم که او بهترین صعودکننده از پلهها در آتش بود ،و گاهی هم

گربههای گیر افتاده روی درخت را نجات میداد.دیروقت بعدازظهر جمعه

بود ،و او شروع به بریدن شاخهها با ارهبرقی کرد.من اصرار کردم« :دنیس لطفا

مراقب باش .قرار است به ما خوش بگذرد .نمیخواهم شب را در اتاق

اورژانس بگذرانم».هر دو خندیدیم.چند ثانیه بعد ،دیدم که شاخه سنگین

دارد تاب میخورد.در چند لحظه شاخه مثل دسته تلمبه به سرش خورد و
منجر به خونریزی ناگهانی در مغزش شد.همینطور که در هوا معلق بود فریاد

زدم« :دنیس »!...ولی تنها پاسخ ،صدای بلند و وحشتزای افتادنش بر روی
زمین بود.ارهبرقی هنوز کار می کرد ،ولی دنیس مثل یک عروسک کهنه روی
شاخه افتاده بود.زبانش از دهانش آویزان شده بود و چشمانش ورم کرده و به

باالی سرش چرخیده بودند.

درست قبل از مرگش ،آن نعلبندی که در کودکی میشناختم ،کسی که یتیم

بزرگشده بود ،به من گفت« :بابی ،تو دوستانت را برمی گزینی ،نه خانوادهات
را».

دنیس یکی از بهترین دوستانی بود که داشتم و حاال با دستان فلج و آویزان از

شاخه آنجا افتاده بود.ضربان نداشت و نفس نمی کشید.گفتم« :خدایا ،واقعا

غیرممکن است که مرده باشد».من حساب کردم که مغز او برای چند دقیقه
بدون اکسیژن میتواند زنده بماند ،بنابراین پیش از عملیات احیا ،جست
زدم به داخل خانه و با اورژانس تماس گرفتم.

درنهایت ،دنیس شروع به نفس کشیدن کرد و چند انگشتش را در یک سمت
تکان داد .وقتی او را به بیمارستان میبردند من روی صندلی جلویی
آمبوالنس نشستم.راه تازه سنگفرش شده بود ،و ازآنجا که هنوز هذیان داشت،

در هر دستانداز ی نالهای از درد می کشید.درست مثل فیلمهای
ترسناک.معلوم شد که عالوه بر شکستگیهای کل بدنش ،استخوانهای
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مچ دستش هم در اثر اصابت شاخه خردشده بودند ،و بهدارها با گذاشتن

مچ دستش زیر تمام وزنشان ،او را نگهداشته بودند.

بعدازاین ،شلوارش را با قیچی بریدند و لوله تنفس برایش گذاشتند.او را با
پرواز بردند به مرکز درمانی «یومس».چون پزشک بودم اجازه دادند به اتاق
اورژانس وارد شوم.تجهیزاتشان محدود بود و زمانی که در طول شب  ،دیگر

پروازها رسیدند ،اوضاع آشفتهتر شد.در یکلحظه ،هشدارهای خطر قرمز بر

روی تجهیزات نمایشگر عالئم حیاتی دنیس ،به صدا درآمدند.ولی پرستارها
به دلیل رسیدگی به دیگر بیماران پذیرششده ،مجبور به نادیده گرفتن آن
شدند.صدای پرستاری را شنیدم که با "آی سی یو" تماس گرفت و گفت:

«پروازهای دیگری توی راهاند» و بهانه آورد که «ما نمیتوانیم او را نگهدار یم».

به نظر میرسید مشکل اینجاست که آنها بعد از بیش از پنج ساعت انتظار،
هنوز نمیتوانستند کسی را از خانهدار ی پیدا کنند تا مالفههای کثیف روی

تخت خالی «آی سی یو» را عوض کند.

درحالی که دنیس در گوشه اتاق اورژانس دراز کشیده بود و بر لبه مرگ و

زندگی تلوتلو میخورد ،من به اتاق انتظار رفتم تا خانوادهاش از کم و کیف

ماجرا مطلع شوند.اولین باری بود که همه خانوادهاش را باهم

میدیدم.بهمحض اینکه وارد اتاق شدم ،به من هجوم آوردند تا از حالش

بپرسند.به آنها گفتم دکترها گفتهاند که نمیدانند خوب میشود یا نه.قبل از

اینکه حتی جملهام را تمام کنم؛ دیدم «بن»-پسر سیزدهساله دنیس -بهطور

غیرقابل کنترلی شروع کرد به ضجه زدن.خواهر دنیس هم -که یکی از
قویترین افرادی است که دیدهام -تقریبا" غش کرد.

برای چند لحظه ،همهچیز غیرواقعی به نظر میرسید.من احساس می کردم

بهنوعی یک فرشته همهچیزدان هستم که فراتر از کوتهبینی زمانه است.

یکپایم در زمان حال و محاصرهشده در اشکها بود ،و پای دیگرم در گذشته
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بود ،در دریاچه دانش حیات.رویم را بهطرف خورشید گردانده بودم.به دوره
کوتاه آشنایی با کرم درخشان اندیشیدم ،و به اینکه چگونه همه کس -قطعا

همه مخلوقات -از چندین حیطه واقعیت فیزیکی تشکیلشدهاند که از
میان فضا و زمان مخصوص به خودشان می گذرد؛ درست مثل ارواحی که از

میان درها عبور می کند.به آزمایش دو شکاف هم فکر کردم که الکترون از
میان هر دو سوراخ  ،همزمان ،عبور می کند.نمیتوانستم به نتایج این

آزمایشات شک کنم .در منظری وسیعتر ،خارج از محیط زمان ،دنیس هم
مرده و هم زنده بود.

چند هفته پیش -تقریبا سه سال بعد از افتادن دنیس -پسرش "بن" یک
مسابقه فوتبال داشت(او حاال عضو تیم فوتبال دبیرستان شده است).

بعدازاینکه امتیازی حیاتی برای تیمش به دست آورد ،و والدین روی سکوها
از شدت هیجان دیوانه شدند ،فهمید که پدرش به او افتخار می کند.

بن تازه شانزده سالش است و قطعا یکچیز در ذهنش دارد :بعد از گرفتن
گواهینامه چه ماشینی را براند؟ دنیس به بن گفته بود که میخواهد به یک

سفر اکتشاف قدیمی برود.کاری که تقریبا  211111مایل را روی مسافت شمار

ثبت می کرد.بن پرسیده بود« :پدر ،تو نمیخواهی مرا به این سفر ببری نه؟»

دیشب در تولد بن ،دنیس او را شگفتزده کرد و کلید ماشین خودش را به او
داد.این ماشین همه نوع عملکرد دارد .حتی صندلی گرم کن هم دارد.بن،

حاال دارد آن بیرون ماشین را تمیز میکند.

جهانبینی علمی اخیر ما هیچ امید یا مفری برای آنها که از مرگ میهراسند

ارائه نمیدهد.ولی زیست محوری یک ایده جایگزین را نشان میدهد.اگر
زمان یک توهم است ،اگر واقعیت با آ گاهی شخصی خلق شده است ،آیا

این آ گاهی میتواند بهطور کامل نابود شود؟
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فصـــل پانزدهم
بلوکهای سازنده خلقت
من بهتازگی مقالهای علمی را منتشر کردهام که برای اولین بار نشان میدهد
تولید نوعی مهم از سلولهای چشم که کوری را درمان می کند ،امکانپذیر

است .صبح روز بعد در راهم بهسوی محل کار بودم .مثل همیشه دیر کرده

بودم و مسلما خیلی سریعتر از تابلوی پنجاه مایل در ساعت میراندم که به
سمت محوطهی پارکینگ چرخیدم .در لحظهای آدرنالین به من هجوم آورد
که پایم را روی ترمز گذاشتم .به سمت یک گشت پلیس منحرف شدم که

توقف کرده بود تا از رهگذری پرسوجو کند .با خودم فکر کردم "چه

بدشانسی باورنکردنیای! این یک ماشین گشت زنی بود" .مطمئنا دستگیر
میشدم .راهم را به سمت محوطه ادامه دادم و در گوشهای دور ،پارک کردم.

امیدوار بودم افسر آنقدر مشغول باشد که به من توجه نکند و دنبالم نیاید.

همینطور که قلبم میتپید ،باعجله وارد ساختمان شدم .با خودم گفتم
"خدا را شکر" .باالی سرم را برانداز کردم " .هیچ اثری از پلیس در حال تعقیب

وجود ندارد".

با خیال راحت به دفترم رسیدم .آرام شدم و شروع به کار کردم که شنیدم

کسی به در می کوبد .او "یانگ چانگ" بود .یکی از دانشمندان سالخوردهای

که برایم کار می کرد .با ترسی در صدایش گفت" :دکتر النزا! یک افسر پلیس در

پذیرش میخواهد شما را ببیند .دست بند و اسلحه هم دارد" .وقتی برای
استقبال مرد پلیس که در یونیفرم ایستاده بود ،بیرون که میرفتم
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جنبوجوشی در آزمایشگاه برپاشده بود .فکر کنم همکارانم میترسیدند که
او مرا با دست بند ببرد .با صدایی جدی گفت " :دکتر ،میتوانیم در دفترتان
صحبت کنیم؟" با خود گفتم" :باید واقعا بد باشد" .ولی بهمحض رسیدن به
دفترم ،عذرخواهی کرد و تقاضا کرد تا کمی با من دربارهی راهکاری صحبت

کند که بهتازگی در مجلهی "والاستر یت " خوانده بود (درواقع آن رهگذر را در

محوطهی پارکینگ نگه داشته بود تا بپرسد این مؤسسه کجا است) .او
توضیح داد که عضو گروهی از والدین است که باهم از طریق اینترنت در
ارتباط هستند و در مورد راهکارهای میانبر درمانی تحقیق می کنند که

احتماال به بچههایشان کمک می کند .وقتی فهمیده بود که من در همان
شهر وارچستر ،ماساچوست زندگی می کنم  ،از طرف گروه به دیدن من آمده

بود.

معلوم شد که پسری نوجوان دارد که دچار بیماری شدید تخریبی چشم

است .پزشکش انتظار داشت که در طی چند سال آینده کور شود .همچنین
در مورد یکی از بستگان خانوادگی گفت که در همین سنین دچار بیماری

شده و حاال بهطور کامل کور شده است .به جعبهی کارت روی کف دفتر
کارم اشاره کرد و گفت" :اآلن ،پسرم هنوز میتواند حاشیه جعبه را تشخیص

دهد ولی زمان دارد می گذرد"...

وقتی داستانش رو به اتمام بود ،اشک در چشمانم حلقه زد .درک این موضوع

بهویژه وقتی سخت شد که میدانستم سلولهای یخزدهای را دور ر یختهام

که میتوانست به درمان پسرش کمک کند .سلولها در جعبهای در فریزر
برای بیش از نه ماه نگهداری شده بودند .ما  21111دالر هم نداشتیم تا بتوانیم

آزمایشات حیوانی را انجام دهیم که نشان میداد این سلولها واقعا مؤثر

هستند (مبلغی که گاهی ارتش برای یک "هامر" میپردازد) .بدبختانه ،یکی

دو سال بعد بود که منابع موردنیاز برای نشان دادن قابلیت استفاده از
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سلولها را به دست آوردیم .همان سلولهای انسانی که میشد برای بیماران
به کار برد ،توانستند عملکردهای بینایی حیوانی را نجات دهند که بههرحال

داشت کور میشد .قطعا بهبود عملکرد بینایی  -یعنی وضوح دید – 111

درصد بهتر از گروه کنترل شده بود .آنهم بدون هیچ عوارض جانبی آشکار.

اخیرا (درحالی که این کتاب نگاشته میشود) ،ما درگیر گفتگو با FDA

(سازمان غذا و داروی فدرال) هستیم تا بتوانیم آزمایشات کلینیکی واقعی را

به روی بیماران انجام دهیم .بیماران مبتالبه تخریب شبکیه ،ازجمله

تخریب مولکولی ،که بیش از  31میلیون نفر در سراسر جهان را مبتال کرده

است.

ولی جنبهای دیگر از این سلولها  ،حتی از پیشگیری از کوری هم جالبتر
است .در همان ظرف مخصوص کشت که این سلولها بودند ،شکل گیری

در یافت کنندههای نوری را هم میبینیم .همان سلولهای مخروطی و

استوانهای که با آن میتوانیم ببینیم؛ و حتی "سیاهی چشم" که گویی از لوله
میکروسکوپ به ما خیره شده است .در همهی این آزمایشات ،ما با

سلولهای بنیادین جنینی – سلولهای اصلی بدن – شروع به کار کردیم که

همه نوع سلولهای عصبی را – عموما با نقص – بهطور خود به خودی

میسازند .اینها نخستین گونههای سلولی بدن انسان هستند که باید
ساخته شوند .درواقع ،برخی از سلولهای عصبی که در آزمایشگاه رشد

می کنند ،هزاران زائدهی دندریتی دارند که از طریق آنها با سلولهای

مجاورشان ارتباط می گیرند .آنها چنان گسترده هستند که باید یک دوجین
عکس مختلف بگیریم تا تصویر کاملی از یک سلول واحد را ثبت کنیم.

از یک نقطهنظر زیست محور ،این سلولهای عصبی واحدهای بنیادین
واقعیت هستند .اینها اولین چیزهایی هستند که به نظر میرسد حیات

وقتی تنها میشود ،میخواهد خلق کند .نورونها -و نه اتمها -اساس جهان
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ما هستند .جهانی که با مشاهده گر تعیین میشود.

مدارهای این سلولها در مغز ،حاوی منطق فضا و زمان هستند .این مدارها
ارتباط نورونی ذهن بوده و با سیستم عصبی محیطی و اندامهای حسی بدن

مرتبط هستند .مثل گیرندههای نوری که در ظرف کشت من در آزمایشگاه

رشد می کنند؛ بنابراین اینها هر آنچه میتوانیم مشاهده کنیم را میپذیرند.

درست مثل یک دستگاه پخش دیویدی که وقتی کسی فیلم نگاه

می کند ،اطالعات را به صفحهی نمایش تلویزیون منتقل میکند .وقتی که

ما کلمات چاپشده در کتاب را مشاهده می کنیم ،کاغذ آن ،ظاهرا یک

فوت آنطرفتر است ،ولی مورد ادراک قرار نمی گیرد .این "تصویر کاغذ"
است که دریافت میشود؛ و به همین دلیل ،در منطق این مدار عصبی

نگهداری میشود .یک واقعیت مرتبط که همهچیز را در برمیگیرد :تنها زبان
است که جدایی میان درون و بیرون ،میان اینجا و آنجا را پدید میآورد .آیا

این زمینه نورونها و اتمها در میدانی از جنس ذهن شکل یافتهاند؟

تالش هزارساله جهت فهمیدن ماهیت کیهان ،مسئولیت پرمخاطره و بسیار
عجیبی است .اخیرا علم ابزار اصلی ما شده است .ولی گاهی کمکها در
شکل غیرمنتظرهای میرسند .یک روز عادی را به یاد میآورم وقتی که دیگران
هنوز خواب بودند یا در بیمارستان شیفت صبح را می گذراندند .وقتی
داشتم فنجانم را با قهوه پر می کردم ،بخار روی پنجره آشپزخانه جمع شده
بود .با خودم فکر کردم؛ مهم نیست من که دیر کردهام .تکهای از بلور یخ روی
شیشه را تراشیدم .در فضای باز ،توانستم لوازم درخت کار ی روی جاده را
ببینم .آفتاب صبحگاهی مایل میتابید .تشعشع بیجان خود را به ترکههای
عریان چوب و کومهای کوچک از برگهای مرده میتاباند .حسی مرموز در آن
صحنه وجود داشت .احساسی قوی از اینکه چیزی در ورای آن پنهان شده
است .چیزی که در مجالت علمی بهحساب نیامده بود.
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ژاکت سفید آزمایشگاهم را پوشیدم و به سمت دانشگاه به راه افتادم .وقتی

به سمت بیمارستان قدم میزدم ،انگیزهای غریب برای کج کردن راهم به

سمت استخر محوطه داشتم .شاید با دیدن اشیاء زمخت داشتم وقت تلف
می کردم .آنهم در آن صبح یگانهی جادویی .منظرهی ماشینهای فوالدی،
و شاید چراغهای قوی اتاق جراحی ،سیلندرهای اکسیژن اورژانس ،تصاویر

روی صفحهی نوساننما ( .)oscilloscopeاینها بود که مرا در لبهی استخر
متوقف کرد .در آرامش کامل و خلوت ،درحالی که در بیمارستان غوغایی از
فعالیت و صداهای برانگیخته به پا بود" .تورا" ( )Thoreauحق داشت .او
همیشه صبح را چونان یک دعوت با خوشرو یی میپذیرفت تا زندگیاش را
در سادگی بسازد .او نوشت " شعر و هنر و جادو ییترین و بهیادماندنیترین
کارهای بشر ،از چنین ساعتی رقم میخورند".
آنجا ایستادن و نگاه کردن به استخر در یک روز سرد زمستانی تجربهای

آرامشبخش بود .دیدن رقص فوتونها روی سطح آب مثل سمفونی "نهم
ماهلر" بود.

گویی بدنم فراتر از تأثیر عناصر بود ،و ذهنم بیشتر از هر زمان دیگری در طول
پرمعناترین
زندگیام با تمامیت طبیعت آمیخته بود .مدتی خیلی کوتاه که
ِ
چیزها است .ولی در آن آرامش تصور نشدنی ،من ورای لفافهها و نشانهها را
دیده بودم .من طبیعت را عریان و بیواسطه حس کرده بودم ،چونان "لورن
لمی
لیزلی" و "تورا".استخر را دور زدم و رفتم به سمت بیمارستان .دورههای ع ِ
صبح بهزودی تمام میشد  .یک زن مرده روی تختی پیش روی من نشسته
بود .آن بیرون ،پرنده آوازهخوان ماجرای خودش را داشت؛ نشسته بر شاخهای
روی استخر.
بعدها ،به فکر عمیقتر ین اسراری افتادم که در شروع نادیده گرفته بودم.
وقتی که از آن حفرهی کوچک روی کریستالهای یخ ،زیرچشمی به صبحدم
نگریستم.
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یکبار "لورن لیزلی" گفت" :ما خیلی به اندامهای حسیمان قانع هستیم".

اینها برای دیدن انتهای عصب و رقص فوتونها کفایت نمی کند " .دیگر
نگاه کردن ،آنچنانکه انسان میبیند کافی نیست ،حتی چشم دوختن به
انتهای جهان"
تلسکوپهای رادیو یی و ابر شتابدهندههای ما تنها دریافتهای ذهن ما را

گسترش میدهند و ما فقط کار تمامشده را میبینیم .ما نمیبینیم که چگونه
چیزها کنار همدیگر و مانند بخشهایی از یک کل واقعی در یک اجتماع قرار
می گیرند؛ بهجز اوقاتی شاید پنجثانیهای در صبح باشکوهی از ماه دسامبر،
وقتی همهی حسها یکی هستند.
البته ،فیزیکدانان نمیتوانند بفهمند ،درست همانطور که نمیتوانند آنچه
پشت معادالت و واقعیت کوانتومی هست را ببینند .اینها متغیرهایی
هستند که در پس هر برگ و شاخهای در کمین نهفتهاند :ایستادن بر لبهی
استخر در چنان روزی در دسامبر ،ذهن را با کل طبیعت میآمیزد.

ما دانشمندان مدتی طوالنی است که به جهان نگاه کردهایم و دیگر با واقعیت

آن درگیر نمیشویم .همانطور که "تورا" نشان داد ،ما مثل "هندوها" هستیم
که جهان را در حال استراحت بر پشت فیل تصور کردهاند ،فیلی بر پشت یک
ال کپشت که آن ال کپشت هم روی ماری بزرگ است و زیر مار بزرگ هیچ
نیست .ما همگی روی شانههای هم ایستادهایم و زیر همهی ما خالی است.
برای خود من ،آن پنج ثانیه در صبح زمستانی ،قانع کنندهتر ین مدرکی است
که نیاز داشتم .آنطور که "تورا" از "والدن" نقل کرده است" :من آن ساحل

صخرهای هستم ،
و آن باد شمال که از آنسوی گذشته،
در مشت من ،آب و ماسهی آن نشسته است".
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فصل شانزدهم
اینجا کجاست؟
علم ،دین و زیست محوری به واقعیت مینگرند.
در چند فصل پیشین در مورد نما و ساختار جهان بحث شد .جالب است

که ما انسانها استعداد انجام اینها را داریم .یک روز ،ما خود را زنده و آ گاه

خواهیم یافت ،و حولوحوش سن بیستسالگی ،در اغلب موارد ،شروع به

ضبط دادههای انتخابی می کنیم .درواقع سالها پیش سلسله آزمایشانی را با
"بی .اف .اسکینر" ترتیب دادم (که در مجله  scienceچاپ شد) .آزمایش

نشان میداد حتی حیو انات نیز قادر به "خودآ گاهی" هستند .زمانی در

کودکی ،سرانجام بیشتر افراد از خود میپرسند" :هی! اینجا کجاست؟ " آ گاه

بودن ِصرف برای ما کافی نیست .ما میخواهیم بدانیم که چرا ،چگونه و چه

نوع وجودی این گونه است.

هنوز بچه بودیم که با پاسخهای رقابتی بمباران شدیم .کلیسا یکچیز

می گفت و مدرسه چیز دیگر .حال ،بهعنوان انسان بالغ ،شگفتآور نیست
که وقتی در مورد ماهیت همهی اینها بحث کنیم ،ترکیبی از این دو دیدگاه

در ما به جوشش درمیآید ،بسته به تمایل و خلق فردیمان.

شاید برای آمیختن علم و مذهب تالش کنیم .مثال وقتی که نمایش افالک

نمایی کریسمس" ،ستارهی حیرتانگیز" ،را تماشا می کنیم .برنامهای که

ادعا می کند توضیحاتی منطقی برای ستارهی بیت اللحم یافته است .این
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موضوع در کتابهای پرفروشی چون "تائوی فیزیک" و "استادان وو -لی

رقصان" هم دیده میشود .کتابهایی که ادعا می کنند که نشان میدهند
فیزیک نوین همان حرفهای بودائیسم را میزند.

رو یهمرفته چنین تالشهایی پوچ و مزخرف هستند ،هرچند که مشهور
باشند .فیزیکدانان واقعی تأ کید می کنند که " تائوی فیزیک" دربارهی علم

واقعی صحبت نمی کند .ولی بااینحال بهعنوان نسخهی مطالب سطحی

علمی برای کودکان هم دیده نمیشود .نمایش سالیانه افالک نمایی
کریسمس ،به نوع خودش ،هم به مذهب و هم به ستارهشناسی بیاحترامی

می کند .چون همهی کارگردانان برنامه افالکنما میدانند که هیچچیز
طبیعی در آسمان ،چه مقارنه ،چه دنبالهدار ،سیاره ،یا ابر نواختر نمیتواند به
روی بیت اللحم یا هر جای دیگری زوزه کشان بیاید و ناگهان توقف کند.

تنها یک شیء در آسمان شمال ،خود ستارهی شمال ،میتواند بیحرکت به

نظر برسد .تازه "مجوس" به شمال نمیرفت.بلکه به جنوب میرفت تا به

بیت اللحم برسد.

نکتهی مهم :هیچ کدام از توضیحات پیشنهادی کار نمی کنند .کارگردان

آنهم میدانند و درهرصورت همینها را پیشنهاد میدهند .چون چنین

نمایشهایی در تعطیالت باستانی ،بیش از سهربع قرن است که مورد اقبال
هستند.

در همین حین ،در سوی مذهبی مسائل ،به آنها که داستان "ستاره" را

تحتاللفظی بهحساب میآورند ،گفته میشود که هیچ معجزهای

رمزگشایی نشده است؛ اینها فقط چند جادوی باشکوه از سیارات هستند

که دقیقا در زمان مناسب رو یدادهاند و در آسمان متوقف شدند .اگرچه این

موضوع بهخودیخود از یک معجزه قابل افتراق نیست( .اگر از موضوع پرت
نشویم و اگر در مورد پاسخ کنجکاو باشیم ،توضیحات در مورد "ستاره" نه به
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علم و نه به مذهب مرتبط نیست.پس چه چیزی باقی میماند؟)

در آن زمان ،از روی خرافات تصور میشد که تولد پادشاهان بزرگ در

هماهنگی با پیشگوییهای نجومی روی میدهد .وقتی تقویم مسیحی

نگاشته میشد ،یکعمر بعد از رویداد ،کسی بهوضوح فکر کرد که استحقاق

مسیح کمتر از این نیست .چون مشتری در برج حمل بود – نشانه رایج

یهودا -درست در زمان احتمالی تولد مسیح ،تقارن فوقالعادهای وجود
داشته است؛ بنابراین داستان ،منشأ نجومیداشت .توضیحی نهچندان

مطلوب علم و نیز مسیحیت که به همین دلیل کمتر موردتوجه هر دو قرار

می گیرد.

چون علم و مذهب همخوابههای غریبی هستند که زادوولدشان معموال

ناقصالخلقه است ،بگذارید این دو را کامال جدا از هم نگهدار یم؛ تا بتوانیم
پاسخهای متنوع به اساسیترین پرسشهای وجودی را خالصه کنیم :جهان
چیست؟ ارتباط میان زنده و غیرزنده چیست؟ آیا سیستمعامل پایه
کامپیوترهای بزرگ ،تصادفی است یا هوشمند؟ آیا جهان با ذهن بشری

قابلفهم است؟ آنهم درحالی که خود ما در آن هستیم .بیایید همچنین

پرسشهایی بنیادین را مرو کنیم که هر دیدگاهی با آنها درگیر است ،و
سپس ببینیم که آیا حداقل به این حوزههای مهم پاسخ موفقی داده شده

است؟

تعبیر علم سنتی از کیهان:

همهچیز از  13/9میلیارد سال پیش شروع شد .وقتی که تمامی جهان از هیچ
سر برآورد .از آغاز در حال گسترش ،نخست بهسرعت ،و بعد آهستهتر؛

حولوحوش هفت میلیارد سال پیش در اثر نیروی دافعهای ناشناخته،
انبساط یکبار دیگر شروع بهسرعت گرفتن کرد .این نیروی دافعه شاکلهی
اصلی کیهان است .با چهار نیروی بنیادین و یک دسته از پارامترها و ثابتها
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مانند کشش جهانی گرانش .همهی ساختارها و رویدادها کامال تصادفی

خلقشدهاند .حیات  3/3میلیارد سال پیش بر روی زمین و شاید درزمانی

ناش ناخته در هر جای دیگری آغاز شد .این هم به دلیل برخوردهای تصادفی
مولکولها روی داد .مولکولهایی که از ترکیبات یک یا چند تا از عناصر

طبیعی ساختهشدهاند .آ گاهی و هوشیاری به طریقی که هنوز هم اسرارآمیز
مانده است ،از حیات سر برآوردند.

پاسخهای علم سنتی به پرسشهای اساسی:
بیگ بنگ چگونه رخ داد؟ نامعلوم

بیگ بنگ چه بود؟ نامعلوم

چه چیز-اگر بوده -قبل از بیگ بنگ وجود داشته است؟ نامعلوم

ماهیت انرژی تاریک ،این هستی مسلط بر کیهان ،چیست؟ نامعلوم

ماهیت ماده تاریک ،دومین هستی شایع در جهان  ،چیست؟ نامعلوم

حیات چگونه سر برآورد؟ نامعلوم

آ گاهی چگونه متولد شد؟ نامعلوم
ماهیت آ گاهی چیست؟ نامعلوم

تقدیر جهان چیست؟ برای مثال ،آیا همچنان منبسط خواهد شد؟ به نظر

بله

چرا ثابتها این مقدار هستند؟ نامعلوم
چرا دقیقا چهار نیرو هست؟ نامعلوم

آیا بعد از مرگ بدن ،حیات همچنان تجربه خواهد شد؟ نامعلوم

چه کتابی بهترین پاسخ را ارائه میدهد؟ کتاب واحدی وجود ندارد.

بسیار خوب ،پس علم چه چیزی میتواند به ما بگوید؟ کتابخانههای

بیشماری پر از دانش .همهی آنچه باید انجام دهد ،اینها است:
طبقهبندی همه نوع چیز  ،زنده و غیرزنده .دستهبندی خواص آنها ،مثل
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چکشخوار ی و استحکام فوالد در مقایسه با مس ،نحوهی کارکرد فرآیندها،
مثال ستارگان چگونه متولد میشوند و ویروسها چگونه نسخهبردار ی

میشوند  .خالصه ،علم در جستجوی کشف خواص و فرآیندها در کیهان
است .چگونه فلزات را به شکل پلها دربیاوریم ،چگونهیک هواپیما بسازیم،

چگونه جراحی بازسازی را انجام دهیم .علم در چیزهایی که ما برای سادهتر
کردن زندگی روزمره نیاز داریم ،بیهمتا است.

بنابراین آنان که از علم میخواهند پاسخی نهایی یا توصیفی بنیادین از وجود
ارائه دهد ،در جای غلطی می گردند .مثل این است که از فیزیک ذرات

بخواهیم هنر را ارزیابی کند .هرچند دانشمندان به این هم راضی نمیشوند.

شاخههای علوم مثل کیهانشناسی ،چونان عمل می کنند که گویی علم
میتواند بهطورقطع ،پاسخهایی در عمیقتر ین حوزههای تحقیقی ارائه کند.
موفقیت در دیگر تالشهای مقدس و محرز علم ،اجازه میدهد بگوییم:

"به پیش برو ،راهی شو" .ولی تابهحال که کمترین توفیقی نداشته است.
تعبیر مذهب از کیهان:

نیازی به گفتن نیست که ادیان زیادی وجود دارند ،و ما درصدد پرداختن به

مشخصات بیپایان آنها نیستیم .ولی دو مکتب کلی وجود دارد ،هرکدام با
میلیاردها پیرو .این دو مکتب در نمود بیرونی بسیار متمایز بوده و اهدافی

تعیین کردهاند که باید جداگانه بحث شوند.
ادیان غربی (مسیحیت ،یهودیت ،اسالم)

جهان  ،سراسر خلقت خداوند است -کسی که خارج از آن ایستاده است.
جهان ،تولدی مشخص داشته و پایانی خواهد داشت .حیات را نیز خداوند

خلق کرده است .مهمترین اهداف حیات دو چیز هستند :ایمان به خداوند و

فرمانبرداری از فرامین او .مثل ده فرمان و دیگر دستوراتی که در انجیل و قرآن
معینشدهاند  .قوانینی که چونان تنها منبع حقیقت کامل در نظر گرفته
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میشوند .مسیحیت بهطورکلی می گوید که پذیرش عیسی مسیح بهعنوان

نجاتدهنده بسیار ضروری است.

همه اینها بهمنظور تجربهی بهشت است (یا "نجات یافتن" ،در برابر "لعنت
شدن") .چون آنچه درنهایت اهمیت دارد زندگی پس از مرگ است .خداوند
عالم مطلق ،قادر مطلق و حاضر مطلق ،خالق و نگهدارندهی جهان است.

میتوان با دعا کردن به او مرتبط شد .هیچ ذکری از دیگر حاالت آ گاهی ،یا

خودآ گاهی ،یا از تجربهی شخصی مستقیم در یافتن واقعیت نهایی ،وجود
ندارد .مگر در مکاتب عرفانی ،که عموما متعالیترین حالت را "یگانگی

باخدا" مینامند.

پاسخهای علوم غربی به پرسشهای بنیادین:
خداوند چگونه سر برآورد؟ نامعلوم

آیا خداوند جاودانه است؟ بله

پرسوجوهای اساسی علم (مثل ،قبل از بیگ بنگ چه بوده است)؟ ازلحاظ
معنوی وارد نیست؛ خداوند خالق همهچیز است.

ماهیت آ گاهی چیست؟ هیچوقت موردبحث نبوده است؛ نامعلوم

آیا حیات بعد از مرگ بدن تجربه میشود؟ بله

ادیان شرقی (بودائیسم و هندوئیسم)

همهچیز در اساس یکی است .ماهیت حقیقی واقعیت اینها است :وجود
داشتن ،آ گاهی ،و سعادت .بروز هستیهای جداگانهی منفود توهم است،
که "مایا" یا "سامسارا" نامیده میشود .یگانگی ،ابدی و بینقص بوده و بدون

تالش عمل می کند .یکی از جنبههای ش خداوند ،قادر مطلق و عالم به

همهچیز است .عقیدهای که پذیرفتهشده یا برای بیشتر –و نه همهی-
شاخههای هندوئیسم و بودائیسم عقیدهای مرکزی است .زمان توهم است.
حیات ابدی است؛ بیشتر فرقهها عقیده دارند که جاودانگی از طریق تناسخ
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عمل می کند؛ ولی دیگر فرقهها (مثل آدوایتا ودانتا) ادعا می کنند که هیچ

تولد و مرگی واقعا روی نمیدهد .هدف حیات ،دریافت حقیقت گیتی با از
دست دادن حس کاذب توهم و جداشدگی است .این امر از طریق تجربهی
َوجد مستقیم ممکن است که اغلب نیروانا ،تنو یر یا ادراک نامیده میشود.
پاسخ ادیان شرقی به پرسشهای اساسی:

بیگ بنگ چه بود؟ نامربوط .زمان وجود ندارد؛ جهان ابدی است.
ماهیت آ گاهی چیست؟ از طریق منطق قابلدرک نیست.

آیا تجربهی حیات ،بعد از مرگ بدن باقی میماند؟ بله
تعبیر زیست محوری از گیتی:

هیچ جهان فیزیکی جداگانهای خارج از حیات و آ گاهی وجود ندارد .آنچه

دریافت نمیشود ،واقعی نیست .هیچ گاه در یک جهان خارجی ،گنگ و

فیزیکی ،زمان وجود نداشته است که حیات بهطور تصادفی بعدتر از آن

جوانهزده باشد .فضا و زمان تنها بهعنوان ساختههای ذهن و ابزاری برای
ادراک وجود دارند .آزمایشانی که در آنها مشاهده گر بر نتیجه اثر می گذارد،

بهراحتی با ارتباط آ گاهی و جهان فیزیکی قابل توضیح است .طبیعت و
ذهن ،هیچ کدام غیرواقعی نیستند .هر دو به هم مرتبط هستند.
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هفت اصل موضوعی را که برقرار کردهایم را دوباره مرور می کنیم:

اصل اول :آنچه ما بهعنوان واقعیت درمییابیم ،فرآیندی است که آ گاهی ما

را درگیر می کند .یک واقعیت "بیرونی" ،اگر موجود باشد-درتعریف -باید در
فضا وجود داشته باشد .ولی این بیمعناست ،چون فضا و زمان واقعیتهای
قطعی نیستند .بلکه بیشتر ابزاری هستند از ذهن انسان و حیوان.

اصل دوم :دریافتهای درونی و بیرونی ،بهطور جداییناپذیری

درهمتنیدهاند .آنها دورو ی یک سکهاند و نمیتوان آنها را از یکدیگر جدا
کرد.

اصل سوم :رفتار ذرات زیر اتمی –قطعا همهی ذرات و اشیاء -بهشدت به

حضور مشاهده گر مرتبط است .بدون حضور یک مشاهده گر آ گاه ،آنها در

بهترین حالت ،تنها بهعنوان حالتی نامعین از امواج احتمال وجود خواهند

داشت.

اصل چهارم :بدون آ گاهی" ،ماده" در وضعیتی نامعین از احتمال سا کن

میماند  .هر جهانی که از آ گاهی پیشی بگیرد ،تنها در حالت احتماالتی

وجود داشته است.

اصل پنجم :ساختار جهان تنها از طریق زیست محوری قابل توضیح است.

جهان برای حیات بهدقت تنظیم شده است ،بدین معنا که حیات ،جهان را
خلق کرده و هیچ گزینهی دیگری وجود ندارد" .جهان" ،بهسادگی منطق
فضایی زمان کامل خود است.

اصل ششم :زمان ،خارج از دریافتهای حسی حیوانی وجود ندارد .بلکه
فرآیندی است که ما با آن تغییرات در جهان را درک می کنیم.

اصل هفتم :فضا ،مثل زمان ،یک پدیده یا چیز نیست .فضا شکل دیگری از

فهم حیوانی ما است و واقعیت مستقل ندارد .ما فضا و زمان را مثل ال ِک
ال کپشت با خود به اینطرف و آنطرف میبریم؛ بنابراین ،هیچ زمینهی به
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خود متکی قطعی وجود ندارد که رویدادهای فیزیکی مستقل از حیات ،در آن

روی دهند.

پاسخهای زیست محوری به پرسشهای بنیادین:

چه چیز بیگ بنگ را به وجود آورد؟ هیچ جهان "مردهای" خارج از ذهن وجود

نداشته است" .نیستی" مفهومی بیمعنا است.

کدام زودتر آمد ،صخرهها یا حیات؟ زمان شکلی از ادراک حسی-حیوانی

است.

این جهان چیست؟ فرآیندی فعال ،متکی به حیات.

عقاید ما دربارهی جهان ،یادبودی است از یک کره ساده در کالس درس.
ابزاری که به ما اجازه میدهد دربارهی زمین بهعنوان یک کل فکر کنیم.

درهرحال" ،گراند کانیون" یا "تاجمحل" تنها وقتی که به آنجا بروید ،واقعی
هستند.

داشتن یک کره ،درواقع رسیدن به قطب شمال یا جنوب را برای شما
تضمین نخواهد کرد .به همین منوال ،جهان مفهومی است که ما جهت

بیان هر آنچه بهطور نظری قابل تجربه در فضا و زمان است ،بکار میبریم.

مثل "سی دی" است .موسیقی تنها وقتی به واقعیت میپیوندد که شما یکی

از آهنگها را به اجرا درآور ید.

یک قضیه که میتواند از زیست محوری سر برآورد" ،نفس گرایی" است.
عقیدهای که می گوید همهچیز یکی است .اینکه آ گاهی یگانه در همهچیز

نفوذ می کند ،و اینکه بروز فردیت تنها در سطحی وابسته به کل ،واقعیت

دارد؛ ولی بنیادین نیست .نویسندگان این متن بر این موضوع تأ کید نداشته و

معتقدند شاید اینطور باشد و شاید هم نه .بهویژه نمود یا واقعنمایی جدی
در مورد جانداران جداگانه وجود دارد .هرکدامشان با آ گاهی مخصوص به

خودشان نمود مییابند .دیدگاه "مخلوقات بسیار" روی همهی بخشهای
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جهان ،چنان بر باور عمومی مسلط است که پذیرش هر دیدگاه متضادی،

دیوانگی به نظر میرسد .بااینحال اشاراتی از سوی هر رشته علمی به سمت
زیست محوری نشانه میروند :اینکه "همهچیز یکی است" .باوجود قابلیت

کاربرد جهانی ثابتهای بیشمار و قوانین فیزیکی ،افراد زیادی در همه

فرهنگها و در طول تاریخ بر وجود یک "تجربهی مکاشفهای" تأ کید می کنند

که "هیچ تردیدی" باقی نمی گذارد که همهچیز یکی است .ما تنها میتوانیم از
یک چیز مطمئن باشیم :خود دریافتهای حسی ما ،و نه هیچچیز دیگر .از

سوی دیگر ،ارتباطات  EPRدر نظریهی کوانتوم ،اینکه ذراتی بافاصلهی بسیار
زیاد از هم صمیمانه به هم مرتبط هستند ،در صورتی کامال معنادار خواهد

بود که "نفس گرایی" حقیقت داشته باشد .بدین معنی که ما گاهی تجربیاتی
ذهنی داریم که از پدیدههای عرفانی خبر میدهند .از یگانگی ثابتها و

قوانین فیزیک ،از ذرات درهمتنیده ،و آن زیباییشناسی خوشایند واقعی (از
نوعی که انیشتین خیلی به آن بها میداد) .تجربیاتی که اشارات کوچکی به

این یگانگی بالقوه می کنند .بهطورقطع  ،نفس گرایی تدبیری ضمنی است در

پس جستجوی خستگیناپذیر فیزیکدانان برای یافتن نظریهی وحدت بزرگ.

درهرصورت نفس گرایی ،شاید حقیقت داشته باشد؛ شاید هم نه .اگر باشد،
زیست محوری را ثابت می کند .اگر هم نباشد مهم نیست.

با نگاهی به جهانبینیهای مختلف ،روشن است که زیست محوری از

مدلهای پیشین متمایز است .زیست محوری اشتراکاتی با علم سنتی دارد
که مغز را مطالعه می کند؛ با تالشهایی جهت فهم آ گاهی بهصورت علمی،

و با بسیاری از کوششها در عصبشناسی تجربی که در گسترش درک ما از

گیتی کمک می کنند .از سویی دیگر ،مشابهتهایی با بعضی انگاشتههای
مذاهب شرقی هم دارد.
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شاید ارزشمندترین کمکی که زیست محوری به ما میرساند ،تصمیم گیری

در مورد چیزهایی است که نباید وقتمان را برایشان تلف کنیم .حوزههایی که

زیست محوری معتقد است که تالش در آنها برای فهم جهان بهصورت

یک کل ،شاید بیهوده باشد" .نظریهی همهچیز" که حیات یا آ گاهی را

بهحساب نمیآورد ،نهایتا به بنبست خواهد رسید ،و این شامل نظریهی

ر یسمان هم میشود .مدلهایی که شدیدا زمان-محور هستند .مثل

کارهای پیشین در درک بیگ بنگ بهعنوان رویداد زایش ،که موردقبول عامه

بود .چنین مدلهایی هیچ گاه کامال رضایتبخش و تمام کننده نخواهند

بود .برعکس ،زیست محوری بههیچوجه ضد علمی نیست .علم موقوف به
فرآیندها و جهشهای فناورانه است که مزایای ناگفتهای در حوزههای

محدود کوشش خود دارد .ولی آنها که برای ارائهی پاسخهای نهایی یا

عمیق تالش می کنند –آنهم برای جماعتی که تشنهی آن هستند -برای
موفقیت باید نهایتا به یکی از اشکال زیست محوری متوسل شوند.
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فصل هفدهم
افسانههای علمی ،واقعی میشوند
ارائهی روشی جدید در درک گیتی همیشه به معنای جنگیدن با ذهنیت
فرهنگی موجود است .به مدد کتابها ،تلویزیون و حاال اینترنت ،ما همگی
روش تفکر خود را به اشتراک گذاشته و مثل ویروس آن را گسترش میدهیم.

مدل کلی ما در مورد واقعیت ،نخست از چند قرن پیش به شکلی ناپختهتر

بنیان گذاری شده  ،ولی تنها در میانهی قرن بیستم بود که به شکل امروز ی

رسید .پیش از آن پذیرفته شده بود که جهان همیشه ،کموبیش به شکل

کنونیاش وجود داشته است .به این معنا که گیتی جاودان است .مدل

حالت پایدار ،جاذبههای فلسفی زیادی داشت .ولی پسازاینکه "ادوین
هابل" انبساط جهان را در  1331اعالم کرد ،متزلزل شد .سپس در  1395با

کشف تشعشع زمینهای ماکروو یو غیرقابلدفاع شد .هر دو این اکتشافات

جدا به زایش بیگ بنگ اشاره داشتند.

یک انفجار بزرگ به این معناست که جهان متولد شده است ،و بنابراین

روزی هم باید بمیرد .حتی شاید این تنها یکی از چرخههای انفجاری مکرر

بیپایان است ،یا حتی با جهانهایی دیگر ،یکجا باهم وجود دارند؛ بنابراین
جاودانگی قابلابطال نیست.

درست پیش از مدل اخیر ،تغییری بهمراتب گستردهتر جایگزین جهان الهی
شد .جهانی که عملکردش تنها در دست خداوند یا خدایان بود .جهانی که
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دارای مخلوقاتی از مواد احمقانه است که قدرت تحرک روحیشان از روی

تصادف است .مثل سنگر یزههای غلتان از دامنهی کوه.

با همهی اینها ،همیشه دیدگاهی جمعی و پذیرفتهشده در این مورد که
اجزاء جهان از کجا پیدا شدند ،ارتباط میان زنده و غیرزنده ،و ساختار کلی

آن  ،وجود داشته است .برای مثال ،حتی از اوایل قرن نوزدهم ،دانشمندان و
عوام گمان می کرد ند که حیات تنها بر سطح اجرام آسمانی ،حتی ماه وجود
داشته است .تا اواسط قرن نوزدهم ،بسیاری از دانشمندان ،مثل "ویلیام

هرشل" مشهور ،فکر می کرد که حیات و "احتماال" مخلوقات شبه انسانی،
حتی بر سطح خورشید هم سکنی گزیدهاند .در برابر گرمای خورشید

محافظتشدهاند و یا در درجهی دوم  ،در الیههای ابرهای درخشان زندگی

می کنند .نویسندگان علمی-تخیلی ،این وسواس قرن نوزدهمی را گرفته و با

حیات فرازمینی آمیختهاند .آنها جریانی ثابت از داستانهای مهاجمانی از
مریخ پدید آوردند که نهایتا راهشان را به همهی رسانههای سرگرمی جدید که

در دسترس بودند ،باز کردند .از کتابها و مجالت تا سریالها و فیلمها و

رادیو و سپس تلویزیون.

چنین کارهایی با داستانها عامهپسند در شکل دادن یک ذهنیت فرهنگی،
بسیار قدرتمند بودند .تا زمانی که "جولز ِو رند" و دیگران دربارهی انسانهایی

نوشتند که به ماه میروند .این ایدهای عالی برای گسترش بود .در دههی

 ، 1391سفرهای فضایی سرنشین دار چنان موضوع علمی تخیلی رایجی شد

بود که بهراحتی فروش میرفتند .از همین رو ،با سرازیر شدن دالرهای
مالیاتدهندگان به سمت واقعیت بخشیدن به این سفرها در دورهی

حکومت "کندی" " ،جانسون" و "نیکسون" موافقت شد؛ بنابراین ،علم و

شبهعلم نخستین ابزاری بودند که بیشتر از دین یا فلسفه ،اجتماع را به

خیالبافی در مورد ساختار جهان هدایت می کردند .با شروع قرن بیست و
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یکم کمتر کسی ابراز اطمینان نکرد که همهچیز از انفجاری عظیم در

زمانهای خیلی دور شروع شده است .اینکه جهان ضرورتا بهاندازهی دانهی

ماسه احمق است و قوانین آن تصادفیاند .حتی اینکه هر شخص ،حیاتی
منزوی است که با واقعیتی خارجی مواجه میشود ،نظریهای استوارتر بود.

اینکه هیچ ارتباط ملموسی میان موجودات وجود ندارد .اینها اصلیترین
مدلهای اخیر از واقعیت هستند.

اوایل ،در فیلمهای دههی  ،1391داستانهای علمی تخیلی خود را به این

ذهنیتهای موجود محدود می کردند .بیگانگان -که هنوز یکی از
مشهورترین موضوعات هستند -تمایل داشتند از سطح سیارات اعالم وجود

کنند .در آغاز ،اساس داستان مجبورشان می کرد که بیشتر بیگانگان شبیه

"استارترک" .ترجیحا بهتر بود که آنها زبان داشته
انسان باشند ،مثال در
ِ
باشند و بدین منظور زبان ما خوب بود (و حتی گویش ما)؛ چون سکوت

بیشازحد  ،دشمن جذابیت سینمایی بود .اگر موجودات تنها به شکل

حبابهای نور نمایش داده میشدند ،نمود آنها خیلی خالصه میشد.

در چندین داستان بیگانه مشهور ،جهت سرگرمی ماجراهایی ترسیم شدند.

مثل انسانی که عاشق یک غیر انسان میشود .مثل ماجرای پرزرقوبرق

"جنگ ستارگان" یا نمایش قدیمی تلویزیونی "مارک و میندی" با قهرمان

دوستداشتنی تنها و بدشکلی که تنها کسی است که دربارهی حملهی

بیگانگان میداند یا قادر است جهان را از شر آن نجات دهد.

بهطورکلی ،بیگانگان علمی تخیلی انگیزههای شیطانی دارند ،خیلی بیشتر
از آنکه اغراض خوشخیم داشته باشند .مثل نجات نوع بشر از تمایالت

تخر یب گر خودش مثل جنگهای مکرر یا رژ یمهای مزمن بیخود .در این دو
دهه اخیر ،دسیسهای طاقتفرسا و جدید شروع شد و بدون کوچکترین

تغییری تکرار میشود :انسانها در جنگ با ماشینهای ساختهی خودمان.
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هرکسی با یک ماشین چمنزنی سرخود که روشن نمیشود ،درگیر شده
است ،را میتوان به یک موضوع ضد ماشین مرتبط کرد .احتماال این شخص

از پیش  ،درجاتی از نفرت نسبت به برخی اختراعات را در خود داشته است.

مثل آدمها ی احساساتی که حاال در سری "ترمیناتور" و در "آی ،روبات" و در

سه گانهی "ماتریکس" به درجهی ابتذال رسیده است و هیچ پایانی هم در کار

نیست .بهعنوان یک پیامد ،هرکسی "روبات" داشته باشد" ،بد" است .این
موضوع مثل پیامی ناخودآ گاه و محکم در افکار نشانده شده است .این برای

طراحان آیندهی ماشینهای کمکرسان ،چالشی واقعی است؛ چون باید

این روباتها را احمقهایی فرمانبردار و بیضرر جلوه دهند.

بیشتر خطوط توطئهی باقیماندهی علمی-تخیلی را میتوان با انگشتان یک
دست شمرد .ماجرای"فضانوردان گمشده در فضا" ،داستان آفتی که زمین را
از میان خواهد برد ،و موضوع دولت شیطانی آمریکا .اینکه هر آنچه روی

میدهد به دلیل برخی پروژههای سری انحرافی است که توسط یک جاسوس

نفوذی یا پیمانکار جنگی ،در ماجراهای توصیفناپذیر خطرناکی دفع

خواهد شد.

آنچه ما در افسانههای علمی از سال  1355ندیدهایم ،اینهاست :مواجهه
مطلوب با خود واقعیت ،و هر چیز نهادینهای که جهانبینی شایع را به چالش
بکشاند .بیگانگان موجوداتی بودند از یک سیاره؛ آنان خود سیاره یا یک

میدان انرژی نبودند .جهان بیش از اینکه درونی و بههمپیوسته تصویر شود،

بیرونی و وسیع بود .حیات همیشه محدود بود .زمان همیشه واقعی بود.

رویدادها تنها از طریق حوادث مکانیکی آشکار میشدند؛ مکانیک ،بهتر از

هرگونه هوشمندی کیهانی ،رویدادها را فاش می کند؛ و در مورد نقش
مشاهده گر در کوانتوم که بر باز ی اشیاء بیجان اثر می گذارد؛ اصال فراموش

کنید.
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ماجرا حولوحوش  1391عوض شد .با " سوالریس" در سال  1391که در آن
فیلم  ،خود سیاره زنده بود .سپس پیامدهای فوق تصور انقالب روانپر یشی

در دهههای  91و  91به وجود آمد .مواجههی عظیم عوام با نویسندگان علمی
تخیلی "آوانت-گرید" مثل "آرتور سی.کالرک" و "اورسوال.ک.لی .گویین"
پیش آمد که تصادفا به فلسفه شرقی عالقهمند بودند.

رهاسازی ذهنیت سنتی برای توجه به ماهیت جهان ،شاید با خیزش

دوبارهی موضوع قدیمی" سفر در زمان "شروع شد .چیزی که همیشه مطلوب

داستانهای علمی تخیلی بود .تا دههی  ،1391این موضوع تنها به معنی سیر

در دورههای متفاوت حیات آمریکا یا بریتانیا بود(و هنوز هم مشهور است).
زمان" اصلی و
مثل آنچه در سری "بازگشت به آینده" یا در داستان "ماشین ِ

بازساز یشدهی"اچ.جی-ولز" دیده میشود.

اغلب ،ماجراهای مرتبط با فضا ،درگیر سفر نمیشوند بلکه تنها به داستانی

در قلمرو آینده میپردازند که عموما با موضوعی اجتماعی ترکیب شده است.

آنچنانکه در "فرار لوگان" دیدیم.

ولی -برگردیدم به موضوعات زیست محور -فیلمهایی که دربارهی صحت
بنیادین زمان میپرسند در دههی  1391ظهور کردند .در فیلم ساختهشده بر

اساس رمان "تماس"  ،نوشتهی "کارل ساگان" ،به اشتیاقی نسبی میرسیم.

دانشمندانی که آزمایشی را ترتیب دادهاند در هر چشم بر هم زدن ،گذر زمان را

تجربه می کنند .درحالی که مسافر ،با بازی "جودی فاستر" ،همزمان روزهایی

پر از ماجرا در جهانی دیگر را تجربه می کند .زمان بهعنوان عنصری مبهم،

موضوع اصلی فیلمهایی چون"پگی سو ،ازدواج می کند" بود ،که در آن یک
آدم بالغ دوباره دوران کودکی را زندگی می کند .چنین موضوعاتی اجازه دادند

که مفهوم زمان بهعنوان کاالیی غیرقابلاعتماد و مورد سوءظن ،بهطور

فزایندهای به درون ذهن جمعی بخزد.
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گاهی فرهنگ علمی تخیلی ،موجب عقیده به واقعیت مبتنی بر آ گاهی

میشود  .در "میمنتو" درگیری قدیمی با سطوح مختلف زمانی دیده میشود،

مثل "فرار کن لوال" .همچنین توضیحاتی در مورد نظر یهی کوانتومی چند

جهانی دارد که می گوید همهی احتماالت روی میدهند ،حتی اگر ما تنها از

یکیشان باخبر باشیم .اگرچه نتایج متوالی فیلم بدون توضیح در مورد مبنای
فیزیکیشان ،ارائهشده بود.

بنابراین ،در ذهن جمعی ،سکویی برای جهش زیست محوری به درون

واقعیت ایجاد شده است .اینکه همهچیز تنها در ذهن است و جهان هیچ

جای دیگری وجود ندارد.

پس برخالف اینکه دیدگاه زیست محور تابهحال در علم مدرسهای،

مذهب ،یا در ذهنیت رایج ،غایب بوده است؛ درهمتافتگی تدریجی برخی از

این موضوعات با افسانههای علمی موجب شد که زیست محوری دیگر

کامال بیگانه و خارج از تجربههای آشنای ما نباشد .گفته شده است که

لطیفههای مشهور ،تکثیر شونده هستند ،مثل ویروسها .آنها خارج از
هرگونه کنترل بشری در میان اجتماع گسترش مییابند .بیشتر مثل این است

که آنها حیات مختص به خودشان را دارند .نظریات خطشکن هم اغلب

همینطور هستند .آنها نهتنها جذاب هستند ،بلکه گیرا و مسری هستند.
گالیله بسیار خشمگین بود .از نیافتن کسی که حتی بخواهد از لولهی
تلسکوپش نگاه کند ،تا خودش ببیند که زمین مرکز ثابت همهی حرکتها

نیست؛ شاید مشکل تا حدی به این دلیل بود که نظریه هنوز به سطح "واگیر"

نرسیده بود که بتواند خودش تکثیر یابد.

روشنتر اینکه ،به مدد عامه گرایی عظیم افسانههای علمی و ایدههای

بسیاری که موافق زیست محوری هستند ،شاید دوران زیست محوری

بهزودی برای ما فرابرسد و آن روزی است که نویسندگان مستقل علمی
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تخیلی اشاراتی به این ایدهی فرصتطلبانه و غریب بکنند .واقعیات تازه

اثباتشدهای که آنها هنوز هم واقعا نسنجیدهاند .چه درهم تنیدگی باشد،
یا تغییر گذشته در اثر تصمیمات گرفتهشده در زمان حال ،و چه خود زیست
محوری باشد .چرخه وقتی کامل میشود که چیزی حقیقتا تازه برای

هواخواهان افسانههای علمی فراهم شود .موفقیت ،موفقیت میآورد .شاید

ایدههای جدید به درون آ گاهی عمومی نفوذ کند ،درست مثل سفر در زمان

که بهتازگی این گونه شده است .در این صورت قبل از اینکه بفهمیم ،خود را

در قلم رو یی از افکار تازه خواهیم یافت .همهی اینها به دلیل کشش ما به
باورپذیر کردن علم و نیز جهان ،روی میدهد.
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فصــــل هجدهم
راز آ گاهی
"برای آ گاه شدن ازآنچه دریافت می کنیم ...باید از وجود

خودمان آ گاه باشیم"

"آرسیتوتل" ( 384-322قبل از میالد)

آ گاهی عمیقتر ین مشکل را در علم مطرح کرده است .همچنان که یکی از
مفاهیم کلیدی در ز یست محوری است .هیچچیز فطریتر از تجربهی
آ گاهانه نیست ،ولی هیچچیز هم بهسختی توضیح دادن آن نیست" .دیوید
چالمرز" ،محقق آ گاهی در دانشگاه ملی استرالیا می گوید" :همهی انواع
پدیدههای ذهنی در سالهای اخیر ،تسلیم تحقیقات علمی شدهاند .ولی
آ گاهی سرسختانه ایستادگی کرده است .خیلیها سعی کردهاند که آن را
توضیح دهند ،ولی ظاهرا توضیحات در نزدیکی هدف فرومیافتند .برخی به
این نتیجه رسیدهاند که این مسئله رام نشدنی است ،و هیچ توضیح خوبی
را نمیتوان ارائه داد".
کتابها و مقاالت زیادی در مورد آ گاهی بهصورت پیوسته ظاهر میشوند.
برخی عناوین متهورانهای دارندف مثل کتاب معروف سال  1331به نام
"توصیف آ گاهی" که محقق " موسسه تافت" " ،دانیل ِد ِنت" ارائه داد .او در
3
این کتاب با استفاده ازآنچه خودش روش "پدیدارشناسی چندگانه"
1. Heterophenomenological
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مینامد ،به گزارشات دروننگری میپردازد.نه بهعنوان مدارکی که جهت
توصیف آ گاهی به کار روند ،بلکه بهعنوان دادههایی که باید توضیح داده
شوند .او استدال ل می کند که "ذهن یک جادوی جوشان از پردازش موازی
فاقد نظارت است" .به نظر میرسد که مغز قطعا با نوعی پردازش کار می کند
_حتی برای کارهای سرراستی مثل بینایی -که همزمان چندین گذرگاه را
بکار می گیرند .بااینوجود ،بدبختانه برخالف عنوان جاهطلبانهی کتاب ،به
نظر میآید که ِ"د ِنت" به هیچ نتیجهی سودمندی نرسیده است .نزدیک به
انتهای این کتاب پایانناپذیر"ِ ،د ِنت" نهایتا ،تصدیق می کند که تجربهی
آ گاهانه ،رازی تمامعیار است .تعجبی ندارد که دیگر محققان ،این کار را
"نادیده گرفتن آ گاهی" نامیدهاند.
ِ"دنت" ملحق شد به خیل عظیم محققانی که تمامی اسرار مرکزی تجربهی
دم
ذهنی را نادیده گرفتهاند؛ و تنها اشاره می کنند به سطحیترین و ِ
دستتر ین جنبههای آ گاهی .این محققان به روشهای استاندارد علوم
شناختی بدبین هستند .چنین جنبههایی از آ گاهی با مکانیسمها و
معماری مغز قابل تبیین یا بالقوه توضیحپذیر هستند.
"چالمرز" یکی از منتقدین د ِنت ،خودش مسأله بهاصطالح سادهی آ گاهی را
چنین توصیف می کند" :آنهایی که پدیدارهای زیر را نشان میدهند،
توانایی تمایز دادن ،طبقهبندی کردن و واکنش دادن به محرک محیطی.
 یکپارچه کردن اطالعات با یک سیستم شناختی قابلیت گزارش حاالت ذهنی توانایی یک سیستم در دستیابی به حاالت درونی شخص قابلیت تمرکز کنترل عمومی رفتار -تفاوت میان بیداری و خواب"
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در مطبوعات عامیانه ،شاید برخی برداشتی سطحی از موارد باال کرده و با

استفاده از آنها کلیت مطلب را بیان کنند .درحالی که شاید همهی آنچه در

اینجا آمده است ،سرانجام از طریق عصبشناسی قابلحل باشد .این
چیزی نیست که زیست محوری و بسیاری از فیلسوفها و محققان علم و

اعصاب از آ گاهی بیان می کنند.

"چالمرز" با تشخیص این موضوع بهروشنی تأ کید کرد« :بخش واقعا دشوار
آ گاهی ،مسأله ی "تجربه" است .وقتی فکر می کنیم یا دریافت می کنیم؛

گردشی از پردازش اطالعات وجود دارد ،ولی یک جنبهی "ذهنی" هم وجود

دارد .این جنبهی ذهنی ،تجربه است .مثال وقتی میبینیم ،احساسات

بینایی را تجربه می کنیم  . ...ولی احساسات بدنی هم وجود دارند :از درد تا
ارگاسم؛ تصاویر ذهنی که بهصورت درونی درک میشوند؛ حس کردن
کیفیت هیجانات ،و تجربه کردن جریانی از فکر آ گاهانه .نمیتوان از این
موضوع چشم پوشید که برخی جانداران تحت کنترل تجربه هستند .ولی این

پرسش که این سیستمها چگونه تجربه می کنند؛ گیج کننده است. ...

بهطور گسترده پذیرفته شده است که تجربه از بنیانی فیزیکی ناشی میشود.

ولی ما هیچ توضیح خوبی از چرایی و چگونگی این منشأ نداریم .اصال چرا
باید فرآیند فیزیکی موجب زندگی درونی شود؟ این موضوع ازنظر واقعی

نابخردانه است که بوده و هنوز هم هست».

آنچه مسأله آ گاهی را آسان یا سخت می کند ،این است که قبلیها خودشان

را تنها متوجه کارکرد ،یا جنبههای عملی کرده بودند .ازاینرو دانشمندان تنها
نیاز به کشف این دارند که کدام بخش مغز ،کدام عملکرد را کنترل می کند.

آنها میتوانند پیش بروند و بهدرستی بگویند که حوزهای از عملکرد
شناختی را حل کردهاند .بهبیاندیگر ،بحث این است که یافتن مکانیسمها

نسبتا ساده است .برعکس ،جنبهی عمیقتر و ناامیدکنندهتر آ گاهی یا
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تجربه ،سخت است .آنچنانکه "چالمرز" اشاره کرد" :صراحتا به این دلیل

که مسأله دربارهی نمایش عملکرد نیست .حتی وقتی عملکرد همهی

فعالیتهای مرتبط توصیف شدند ،بازهم مسأله برجایش میماند" .اینکه

چگونه اطالعات عصبی متمایز شده ،یکپارچهشده و گزارش میشوند؛ هنوز

هم توضیح نمیدهند که چگونه است که این ،تجربه شد.

ما پیشازاین راه طوالنی ،رسیدن به اینجا را شروع کردهایم :ماشینهای

ساختمانی با تکنولوژی پیشرفته ،و سیستمهای حافظه کامپیوتری با ریز

مدارهای الکتریکی ،و تجهیزات نیمههادی که اجازهی اجرای وظایفی را به

ما میدهد که انعطاف و دقت باالیی میخواهند .شاید روزی حتی

ماشینهایی بسازیم که بتوانند بخورند ،باز تولید شوند و نمو یابند .ولی تا

وقتی که مدار مغزی دقیقی که منطق ارتباطات فضایی-زمانی را به وجود

میآورد را نشناسیم ،نمیتوانیم ماشینی آ گاه خلق کنیم .مثل "دینا" در
"استارترک" یا "دیوید" ،آن پسرک در .A.I

عالقه من به اهمیت ادراک حیوانی –و اینکه چگونه جهان را میبینیم-

باعث شد که در اوایل دههی  1381به دانشگاه هاروارد بروم تا با

"بی.فرد.اسکینر" روانشناس کارکنم .نیمسال خیلی آسان گذشت .بخشی

در تبادلنظر با "اسکینر" و بخشی در تحقیقات آزمایشگاهی" .اسکینر" تقریبا

دو دهه بود که هیچ تحقیق آزمایشگاهی نکرده بود .ولی وقتی که او به کبوترها

آموخت که باهم برقصند یا حتی پینگپنگ بازی کنند ،نهایتا آزمایشات ما
موفق شد و چندین مقالهی ما در مجلهی "ساینس" چاپ شدند .روزنامهها

و مجالت از آنها استفاده جالبی کردند .با تیترهایی مثل "کبوتر صحبت
می کند :یک پیروزی برای مغز پرندگان" (" .)science newsپرندگان با اسکینر

حرف میزنند" ( )smithsonianو "دانشمندان رفتارشناس با کبوترها سخن
گفتند").(Sarasota Herald-Tribune
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"فرد" در نمایش  Todayگفت :اینها آزمایشات مفرحی بودند .این بهترین
نیمسال تحصیلی بود که در دانشکدهی پزشکی داشتم.

شروع بسیار فرخندهای بود .این آزمایشات بهخوبی مرتبط بودند با باور
اسکینر که "خود" چیست" :یک مجموعهای از رفتارهای درخور ،نسبت به

دستهای از شرطی شدگیها" .هرچند در سالهایی که گذشت ،به این باور

رسیدم که همهی پرسشها با علم رفتارشناسی قابل پاسخ دادن نیستند.
مثال آ گاهی چیست؟ و چرا وجود دارد؟ بدون جواب رها کردن این سؤاالت

مثل ساخت سکوی پرش برای موشکی به مقصد هیچ کجا است .پر از

شلوغی و اجرای واقعی ،ولی فاقد علت وجودی .در پرسیدن این سؤاالت،

نوعی توهین به مقدسات وجود دارد؛ نوعی خیانت به یادبود آن پیرمرد سربلند

که سالها پیش مرا به اطمینان رساند .موضوع هنوز در تعلیق است .اگرچه

توصیفناپذیر ولی ملموس است .مثل آن سنجاقک ،یا آن کرم شبتاب در
آن گذرگاه که نور سبز میتاباند؛ شاید تالشهای عصبشناسان بیهوده بوده

که میخواهند آ گاهی را با استفاده از پدیدههایی مثل بازنمودهای واضح
عصبی ،توضیح دهند.

البته ،آن آزمایشات زودهنگام ،دال لت بر این دارند که شاید روزی مسأله ی

آ گاهی قابلحل شود .وقتی که ما همهی ارتباطات سیناپسی در مغز را

بشناسیم .تا آن زمان بدبینی ،همیشه در کمین است .چالمرز نوشت" :ابزار

عصبشناسی ،نمیتواند تجربهی آ گاهانه را کامال بهحساب آورد ،اگرچه

پیشنهادات زیادی ارائه میدهند[ .شاید] آ گاهی را باید با نوع جدیدی از
نظریه توصیف کرد" .در گزارشی از آ کادمی ملی در سال  ،1383هیئت

توجیه تحقیقات علوم شناختی و هوش مصنوعی ،پرسشهایی را مطرح کرد

که مدنظر خودش بود" .نشاندهندهی راز یگانه بزرگ و بنیادین علم ،رازی

برابر با فهم تکامل عالم ،منشأ حیات ،یا ماهیت ذرات بنیادین". ...
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معما روشن است .عصبشناسان ،نظریاتی را بسط دادهاند که شاید در

توضیح این موضوع کمک کنند :چگونه تکههای جداگانهی اطالعات در

مغز یکپارچه میشوند؛ بنابراین واضح است که موفق شدند این مسأله را
روشن کنند که چگونه ویژگیهای مختلف دریافتی از یک شیء واحد –مثل

شکل ،رنگ و بوی یک گل -با یک کلیت منسجم در هم میآمیزد .مثال،

برخی دانشمندان  ،مثل "استوارت همروف" ،معتقدند که این فرآیند چنان
3

عمیق و بنیادین روی میدهد که درگیر مکانیسمی کوانتومی است  .دیگر

دانشمندان ،مثل "کریک" و "کوچ" ،باور دارند که این فرآیند از طریق همساز

شدن سلولها در مغز رخ میدهد .حتی اگر ما عزم موفقیت در فهم مکانیسم
آ گاهی را داشته باشیم؛ اینکه در مورد چیزی به این اساسی ،ناسازگاریهای

عمده وجود دارد ،شایستهی یادآوری عهدی است که با "نیاگارا" بستیم؛

اینکه وظایفی در پیش رو داریم.

همانند نظریات ،کارهای انجامشده در ربع قرن گذشته هم پیشرفتهای

مهمی درزمینهی عصبشناسی و روانشناسی نشان دادهاند .خبر بد اینکه

اینها تنها نظریاتی دربارهی ساختار و عملکرد هستند .اینها در مورد اینکه

چگونهیک تجربهی آ گاهانه ،این عملکردها را اجرایی می کند؛ چیزی به ما
نمی گویند .درحالی که مشکل درک آ گاهی دقیقا همینجاست ،در این
شکاف .در فهمیدن اینکه اصال چگونهیک تجربهی ذهنی از یک فرآیند
فیزیکی نشأت می گیرد .حتی برندهی جایزهی نوبل" ،استفان واینبرگ"

تصدیق می کند که مسئلهای با آ گاهی وجود دارد .اینکه اگرچه آ گاهی

حاوی ارتباطات عصبی باشد ،به نظر نمیرسد که موجودیت آن را بتوان از
ُ
.3استوارت همروف ،متخصص بیهوشی و راجر پنروز ریاضی فیزیکدان ،در نظر یهای به نام "ارک-ار" ،منشأ آ گاهی را در

مولکولهای توبولین در اسکلت سلولهای عصبی میدانند .این نظریه در سلسله مقاالت "رودررو با ذهن کوانتومی" توسط
مترجم به فارسی منتشر شدwww.Bigbangpage.com.
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قوانین فیزیکی نتیجه گیری کرد .آنچنانکه "امرسون" گفته بود ،این موضوع

همهی تجربیات را انکار می کند:

«ناگهان در اینجا خود را مییابیم ،نه در حوزهی حیاتی تفکر ،بلکه در مکانی
مقدس .باید محتاطانه و مؤدبانه گام برداریم .ما پیش روی راز و رمز جهان

ایستادهایم؛ جایی که"بودن" به "نمود" میرسد ،و "یگانگی" به "چندگانگی".

آنچه "واینبرگ" و دیگرانی که دربارهی این موضوع اندیشیدهاند ،از آن

شکایت می کنند این است :باوجود همهی دانستههای شیمی و فیزیک که

ما داریم ،باوجود دانستن ساختار عصبی مغز و معماری پیچیده آن ،و
تحیر ما کم نمی کندّ .
باوجود جریان قطرهقطرهی ثابت آن ،هیچچیز از ّ
تحیر از
اینکه نتیجه همهی دانستهها و ندانستههایمان این است! جهان از
منظرهای گوناگون و سرشار از حس و هیجانات .احساس ذهنی از "بودن" ،

از"زندهبودن ".آنچه که ما همگی چنان بیامان به دوش می کشیم که کمتر

کسی لحظهای به آن فکر می کند .هیچ اصل علمی -در هر رشتهای -وجود

ندارد که اشاره کند یا توضیح دهد که ما چگونه روی "زمین" ،این احساس را

به دست آوردهایم.

بسیاری از فیزیکدانان ادعا می کنند که یک "نظریهی همهی چیز" درست

همین گوشه کنار پرسه میزند .بااینحال ،آنها از پیش پذیرفتهاند که هیچ
نظری در این مورد ندارند که این نظریه چگونه موجودیت آ گاهی را توضیح

خواهد داد .آنچه "پاول هافمن" ،ناشر پیشین "دایرةالمعارف بریتانیا"،

"بزرگترین اسرار" نامید .بااینکه این اسرار بهتدر یج آشکار میشوند؛ رشتهی

علمی که بهطور بایسته و شایسته میتواند این کار را به انجام برساند،

زیستشناسی است .فیزیک در این زمینه تالش کرده است و حکم داده که
این موضوع فراتر از حدش است .فیزیک نمیتواند هیچ پاسخی را فراهم

کند .مشکل علم امروزی همانطور که محققان آ گاهی پیوسته دارند کشف
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می کنند؛ دوری کردن از دامها و یافتن نشانههایی است که آن را دنبال کند.

همهی راهها تا به اینجا تنها به معماری عصبی ختم شدهاند و اینکه کدام
قسمتهای مغز ،مسئول کدام چیزها است .برای مثال ،دانستن اینکه کدام
بخش مغز ،بویایی را کنترل می کند ،در فاش کردن"تجربه" بویایی کمکی

نمی کند .در فهمیدن اینکه "چرا" یک آتش چوب ،رایحهی خاص خود را
میپراکند .برای علم امروز ی ،درک این موضوع چنان مخمصهی

ناامیدکنندهای است .کمتر کسی زحمت برداشتن اولین قدم را به خود
میدهد .مثل احساسی میماند که یونانیان باستان نسبت به ماهیت
خورشید داشتند .هرروز ،گویی آتشین آسمان را میپیماید .چگونه میشد

"شروع" به تعیین ترکیب و ماهیت آن کرد؟ چه گامهایی را میشد برداشت

وقتی که اختراع و اصول"طیف نگار" ،دو هزار سال در آینده آرمیده است؟

امرسون اظهار کرد" پس بگذاریم بشر مکاشفهی همهی طبیعت و همهی

افکار درونیاش را بیاموزد ،اینکه برتر ینها درون خودش ساکن هستند .اینکه

همهی منابع طبیعت در ذهن خودش هستند".

تنها فیزیکدانان به محدودیتهای علم خود معترف هستند و اسکینر هم
همین کار را کرد .اسکینر مثل بنیان گذار رفتارشناسی نوین ،برای فهم فرآیند

درون فردی ،تالش نکرد .او بااحتیاط و مالحظه ،ذهن را "جعبهی سیاه"

قلمداد کرد .یکبار ،در یکی از مکالمات ما دربارهی ماهیت جهان و

چگونگی فضا و زمان ،اسکینر گفت" :نمیدانم چطور میتوانی این گونه فکر

کنی .من حتی نمیدانم چطور شروع کنم به اندیشیدن دربارهی ماهیت فضا

و زمان" .فروتنی او ،نشاندهندهی هوش معرفتشناختیاش است .هرچند
که از مالیمتش در نگاه اول به درماندگی ناشی از بحث نیز پی بردم.

واضح است که این تنها اتمها و پروتئینها نیستند که پاسخ مسأله ی
آ گاهی را در خود دارند .وقتی ضربان عصبی ورودی به مغز را در نظر
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می گیریم ،میفهمیم که آنها بهصورت خودکار در هم تافته نمیشوند؛ نه

بیشتر از اطالعات درون یک کامپیوتر .افکار و ادراکات ما نظمی دارند .نه از
خودشان ،بلکه چون این ذهن است که ارتباطات فضایی زمانی در هر

تجربهای را تولید می کند .حتی برای بردن شناخت به پلهی بعدی ،برای
اعطای نوعی معنا به چیزها ،نیازمند خلق ارتباطات فضایی زمانی هستیم،

که شکلهای درونی و بیرونی شهود حسی ما را تعیین می کند .ما هیچ گاه

نمیتوانیم تجربهای داشته باشیم که با این ارتباطات مطابق نباشد .چون این
روابط ،احساسات دریافتی را به شکل اشیاء سهبعدی درمیآورند؛ بنابراین،

اشتباه است که ذهن را این گونه بدانیم که قبل از چنین فرآیندی ،در فضا و

ز مان وجود دارد .اینکه ذهن قبل از دانستن قراردادهای نظم فضایی و زمانی،
در مدارهای مغزی وجود دارد ،تصوری غلط است.همانطور که دیدهایم،

این موقعیت ،مشابه اجرای یک سی دی است .خود سی دی تنها حاوی

اطالعات است ،ولی وقتی دستگاه صوتی به کار میافتد ،اطالعات به

شکل صدای چندبعدی درمیآیند .تنها در این صورت است که موسیقی

وجود دارد.

سخن "امرسون" کفایت می کند":ذهن یگانه است ،و طبیعت وابسته به آن

است" .قطعا  ،خود هستی عبارت است از همین رابطه .آ گاهی کاری به
ساختار فیزیکی یا عملکرد فینفسه ندارد .مثل تنهی کاج زمینی میماند که

درصدها نقطه به زمین میرسد .آ گاهی موجودیت خود را از واقعیت موقتی

ادراک فضایی می گیرد.

در مورد موضوعات علمی تخیلی محبوب چه؟ ماشینهایی که ذهن خود را

گسترش میدهند؟ "ایزاک آسیموف" پرسید":آیا میتوانیم کمکی بکنیم

وقتی نمیدانیم کامپیوترها و روباتها نهایتا میتواند جایگزین هرگونه توانایی

بشری بشوند یا نه؟" .در تولد هشتادسالگی اسکینر ،کنار یکی از
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متخصصان پیشرو درزمینهی هوش مصنوعی نشسته بودم .در حین

مکالمهمان ،او رو به من کرد و پرسید" :تو از نزدیک با "فرد" کارکردهای:

تابهحال فکر کردهای که هیچوقت بتوانی ذهن یکی از کبوترانت را
تکثیرکنی؟"

من جواب دادم":عملکردهای حسی-حرکتی؟ بله؛ ولی آ گاهی را نه.

غیرممکن است".
-

"متوجه نمیشوم"

ولی اسکینر تازه رفته بود باالی بالکن و برگزارکنندگان از او خواستند تا چند

مهمانی "فرد" بود و ظاهرا موقعیت
کلمه صحبت کند .نا سالمتی این
ِ
مناسبی نبود که یک از دانشجویان پیشینش وارد بحث سنگین آ گاهی
شود .ولی حاال ،بیمیل نیستم که بگویم تا وقتی که ماهیت آ گاهی را

نفهمیدهایم ،هیچ گاه یک ماشین نخواهد توانست از ذهن یک انسان ،یا یک
کبوتر ،یا حتی سنجاقک نسخهبردار ی کند .برای یک شیء -یک ماشین،

یک کامپیوتر -هیچ اصل کارکردی غیر از فیزیک وجود ندارد .درواقع ،تنها
آ گاهی مشاهده گر است که در فضا و زمان وجود دارد .برعکس یک انسان یا
یک کبوتر ،این اشیاء تجربهی حسی یگانهی الزم برای ادراک و خودآ گاهی را
ندارند .چون این ادراک باید قبل از" فهم" رخ دهد .پیش از آنکه رابطهی میان
آ گاهی و جهان فضایی برقرار شود .این" فهم "است که ارتباطات فضایی

زمانی موجود در همهی تجربههای حسی را تولید می کند.

مشکل ِاعمال آ گاهی به یک ماشین ،برای هرکسی که به تولد توجه کرده
باشد ،روشن است .وقتی که موجودی جدید و دارای آ گاهی وارد جهان

میشود .این آ گاهی چگونه سر برمیآورد .هندوها معتقدند که این آ گاهی یا
احساس ،در ماه سوم بارداری وارد جنین میشود .در واقعیت ،اگر ازلحاظ

علمی صادق باشیم ،باید تصدیق کنیم که هیچ نظری در این مورد نداریم
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که "اصال" چگونه هوشیاری میتواند به وجود بیاید .نه در یک فرد ،نه

بهصورت جمعی ،و مخصوصا از مولکولها و الکترومغناطیس .بهراستی،
اصال آ گاهی ایجاد میشود؟

این موضوع بارها تکرار شده است که هر سلول در بدن ما بخشی است از یک

سلسلهی پیوسته از سلولها که میلیاردها سال پیش شروع به تقسیم شدن

مورد آ گاهی چه؟ این یکی
کردهاند.
زنجیر پاره نشدهای از حیات .ولی در ِ
ِ

بیش از هر چیز دیگری نباید پاره شده باشد .اگرچه بیشتر مردم دوست دارند
جهانی را تصور کنند که بدون آ گاهی وجود دارد ،ولی اگر بهاندازهی کافی به

موضوع فکر کنیم ،تصور چنین جهانی بیمعنا است .اصال چگونه آ گاهی

آغاز شده است؟ چگونه امکان رخداد را یافته است؟ و آیا این سؤال از تالش
برای تجسم چگونگی به وجود آمدن آ گاهی درزمانی عقبتر ،مبهمتر است؟

آیا "آ گاهی" مترادف است با "همهچیز"؟

متفکران عمیق گذشته و حال حقدارند :این بزرگترین اسرار است که

همهچیز در کنارش رنگ میبازد.

مب ادا خواننده فکر کند که این صحبتی بیهوده یا فلسفه است؛ به یاد داشته
باشید که مباحثات وابسته به مشاهده گر در سطحی باال شکل می گیرند که

فیزیک معمولی برای سهچهارم قرن درگیر آن است .مناظره دربارهی نقش و

اهمیت مشاهده گر در جهان فیزیکی چیز جدیدی نیست .مثال ،متخصص

کوانتوم استرالیایی مشهور" ،اروین شرودنیگر" را به یاد بیاورید که آزمایشی

فکری ترتیب داد؛ تا نشان دهد پیامدهای –بقول معروف شایع -درگیری

ذهنی با ماده در آزمایشات کوانتوم ،چقدر نامعقول هستند.

او گفت ،جعبهی در بستهای را تصور کنید که در آن تکهای از یک مادهی

رادیواکتیو داریم که شاید ذرهای را تراوش کند و شاید هم نکند .هر دو
احتمال وجود دارد ،و بر اساس تفسیر کپنهاگی ،این نتایج بالقوه تا وقتی
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مشاهده نشوند ،واقعی نخواهند شد .تنها وقتی واقعیت مییابند که آنطور

که بعدها نامیدند "تابع موج" فروبریزد ،و ذره خودش را نشان بدهد ...یا

ندهد .خوب ،تا اینجا که منصفانه است .حاال یک شمارشگر "گایگر" در
جعبه بگذارید تا بتواند ظهور ذره را کشف کند( .اگر احتمال به این است که

یکی بهجای موج ،ماده بشود) .اگر شمارشگر گایگر ذرهای را حس کند،

ماشهی رهاساز ی یک چکش در حال نوسان را میچکاند که میافتد و

حباب شیشهای حاوی گاز سیانید را میشکند.
ُ
سپس یک گربه هم که داخل جعبه محبوس شده است هم خواهد مرد.

حال ،بر اساس تفسیر کوانتومی ،رهاساز ی ذرهی رادیواکتیو ،نشانگر ،چکش
و گربه همگی یک سیستم کوانتومی واحد را شکل میدهند .ولی تنها وقتی

کسی جع به را باز کند یک مشاهده انجام شده است .این مشاهده ،کل
توالی رویدادها را مجبور می کند که از یک احتمال تبدیل شوند به یک

واقعیت.

شرودینگر پرسید :ولی این چه معنایی میتواند داشته باشد؟ آیا باید باور

کنیم که اگر ما یک گربهی مردهی در حال فساد را یافتیم ،تا لحظهای پیش
که در جعبه باز شد ،حیوان در حالتی از هرگونه احتمالی ،معلق بوده است؟

اگر روزها از مرگ گربه گذشته باشد چه؟ آیا باید باور کنیم آنطور که تفسیر
کپنهاگی اصرار دارد ،تا وقتی که کسی جعبه را باز کند و بنابراین همهی

رویدادهای متوالی در "گذشته" را برقرار کند ،آن گربه واقعا هم مرده بود و هم

زنده؟

بله دقیقا (غیرازاینکه آ گاهی گربه یک مشاهده بهحساب میآید ،بنابراین
موج احتمال اولیه همانجا و همان موقع فرومیریزد ،و نیازی نیست منتظر

انسانی باشیم که روزها بعد در جعبه را باز کند) .بههرحال ،هنوز هم بسیاری

از فیزیکدانان به همهی اینها باور دارند ،حتی امروزه .بهطور مشابه ،ما
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میتوانیم به جهانی بنگریم که ظاهرا با یک انفجار بزرگ در  13/9میلیارد

سال پیش آغاز شده است ،و هنوز این تنها چیزی است که میبینیم؛ آنچه

"ظاهرا" دارای تاریخی واقعی است .نظریهی کوانتومی ادعا می کند که ما تنها
میتوانیم یکچیز را با اطمینان بگوییم":به نظر" جهان میلیاردها سال است

که اینجا بوده است .ولی بر اساس مکانیک کوانتومی ،محدودیتهای عظیم

و غیرقابل برگشتی بر قطعیت دانش ما وجود دارد.

یعنی اگر هیچ مشاهده گری وجود نداشت ،کیهان ،به نظر هیچ نمیرسید؟
واضح است که نه! جز در حضور مشاهده گر ،کیهان به هیچ طریقی

نمیتوانست موجود باشد" .آندره لینده" فیزیکدان از دانشگاه استنفورد
می گوید":جهان و مشاهده گر بهصورت یک جفت وجود دارند .من نمیتوانم

نظریهای پایدار دربارهی جهان را تصور کنم که آ گاهی را نادیده می گیرد.

هیچ طریقی را نمیشناسم که با آن بتوانم ادعا کنم جهان در غیاب

مشاهده گر ،اینجا هست".

فیزیکدان برجسته پرینستون"،جان ویلر" ،سالهاست که تأ کید می کند

وقتی داریم یک "کوازار" دوردست را مشاهده می کنیم ،درواقع به شکل مؤثری

یک مشاهدهی کوانتومی را بر پا کردهایم؛ ولی در مقیاس بزرگ.

نور این کوازار در اطراف یک کهکشان در میانهی راه خم میشود ،بهطوری که

ممکن است این کوازار در سمت دیگر شهر ستارگان پدیدار شود .این بدان

معنی است که او تأ کید می کند ،اندازه گیریهایی که روی یک فوتون نوری

انجامشده ،مسیر بیپایان او در میلیاردها سال نوری را ،حاال ،معین می کند.

گذشته ،در حال ،خلق شده است .البته این موضوع ،آزمایشات کوانتومی

واقعی را به یاد میآورد که در فصول قبلی خالصه کردیم؛ مشاهدهی یک ذره
در زمان حال ،مسیری که دوقلویش در گذشته طی کرده است را تعیین

می کند.
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در سال  ،2112مجلهی "دیسکاور"" ،تیم فولگر" را به ساحل "ماین" فرستاد تا
مصاحبهی دست اولی با "جان ویلر" انجام دهد .عقیدهی او دربارهی

نظریهی پیدایش و اینطور چیزها هنوز هم بر دوش عوام سنگینی می کند .او
چنان حرفهای برانگیزانندهای گفته بود که مجله تصمیم گرفت عنوان
مقاله را اینطور بنویسد":اگر به جهان نگاه نکنیم ،آیا وجود خواهد داشت؟".

این مسیری است که او در طول عمرش طی می کند .او به "فولگر" گفت که
مطمئن است جهان پر است از"ابرهای عظیم عدم قطعیت" که هنوز هم با
یک مشاهده گر آ گاه یا حتی با مجموعهای از مادهی بیجان ،اندرکنش
نکردهاند .او باور دارد که در همهی این مکانها ،کیهان "عرصهی وسیعی
است حاوی قلمروهایی که در آنها گذشته هنوز گذشته نیستند".
حاال چون احتماال سرتان دارد گیج میخورد ،اجازه دهید استراحتی کنیم و
برگردیم به دوست من "باربارا" که با آرامش در اتاق پذیراییاش با لیوان آبش،
مطمئن از وجود خود و لیوانش نشسته است .خانهاش همانطور است که

همیشه بوده ،کارهای هنریاش روی دیوار هستند .با بخاری آهنی و میز
چوب بلوط قدیمی .او بین اتاقها ِول میچرخدُ .نه دهه از انتخابها،
زندگیاش را تعریف می کند :ظروف ،مالفههای رو ی تخت ،هنر ،ماشینها
و ابزار توی کارگاه و حرفهاش.
هرروز صبح ،او درب جلویی خانه را باز می کند تا در باغچه کار کند .در
ایوان پشتی را به روی نقطه چینی از چمن باز می کند .فرفرهی چرخان روی
در توی باد میچرخد و جیرجیر می کند.باربارا فکر می کند که چه بهصورت
اتفاقی در را باز کند یا نه جهان بهپیش خواهد رفت.
اینکه وقتی در حمام است ،آشپزخانه ناپدید میشود؛ اینکه وقتی خواب
است ،باغچه و فرفره بخار میشوند؛ و اینکه وقتی در مغازهی خواروبارفروشی
است ،کارگاه و همهی ابزارآالت وجود نداشته باشند؛ کمترین اثری بر او
ندارد.
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وقتی باربارا از اتاقی به اتاق بغلی میرود ،وقتی حسهای حیوانیاش دیگر

آشپزخانه را درک نمی کنند؛ صدای ماشین ظرفشو یی ،لولههای آویز،

ذرات
صدای تیکتاک ساعت ،بوی مرغ برشته؛ آنگاه آشپزخانه و همهی ِ
بهظاهر منفصل آن ،به شکل انرژی نیستی اولیه یا امواج احتمال ،محو
میشوند.جهان در اثر حیات به درون وجود ،جوانه میزند ،و هیچ راه دیگری
هم نیست .شاید بیشتر قابلفهم باشد که بگوییم جهان در ارتباطی ابدی

میان طبیعت و آ گاهی ،مستقر میماند.

برای هر زندگی ،یا اگر ترجیح میدهید ،یک زندگی ،یک جهان وجود دارد که

"گویهای واقعیت" را گیر میاندازد .با استفاده از همه دادههای حسی

جمعآور یشده از گوشها ،چشمها ،بینی ،دهان و پوست؛ شکل و ترکیب

در سر شخص تولید میشود .سیارهی ما از میلیاردها گوی واقعیت تشکیل
شده است ،یک تالقی درونی و بیرونی ،آمیزهای که پرشور جریان دارد.

ولی آیا این میتواند واقعیت داشته باشد؟ شما هرروز صبح بیدار میشوید و

میز آرایشتان هنوز آنطرف اتاق است .دور از تخت گرمونرم شما .همان

لباس همیشگی جین ،شلوار و تیشرت را میپوشید و با دمپایی میپرید
سمت آشپزخانه تا قهوه درست کنید .چطور کسی با عقل سلیم میتواند

پیشنهاد بدهد که جهان با این عظمت در آن بیرون ،تنها در سر ما ساخته
شده است؟ برای فهم این موضوع نیاز به قیاسهای بیشتری هست.

برای اینکه بهتر بتوانیم جهانی را درک کنیم که در آن پیکانهای ثابت و
ماههای غیب شونده وجود دارد ،بیایید به الکتر یسیتهی مدرن و ابزارهای
دریافتی حسی-حیوانی خودمان برگردیم .شما از طریق تجربه میدانید که
چیزی در دستگاه در وی دی ،یک دیسک بیجان را تبدیل می کند به یک
فیلم .قطعات الکترونیکی در دستگاه دیویدی شما ،اطالعات روی
دیسک را جان داده و تبدیل می کنند به یک نمایش دوبعدی .به همین طریق
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مغز شما به جهان جان میبخشد .شما میتوانید مغز را مثل قطعهی
الکترونیکی در دستگاهتان بدانید.

بهبیاندیگر ،در زبان زیستشناسی ،مغز ضربان الکتروشیمیایی پنج حس را
تبدیل می کند به یک نظم ،یک توالی ،می کند یک چهره ،این صفحه ،یک
اتاق ،یک محیط ،تبدیل می کند به یک کل یکپارچه سهبعدی .مغز جریانی
از دریافتهای حسی را چنان به چیزی واقعی بدل می کند که کمتر کسی
حتی میپرسد چطور اتفاق میافتد .مغزهای ما در خلق یک جهان
سهبعدی آنچنان خوب هستند که واقعا ما ندرتا در این مورد چیزی
میپرسیم .درحالی که جهان چیزی نیست جز آنچه که ما تصور می کنیم.
مغزهای ما ،احساساتی که دریافت می کنیم را دستهبندی ،منظم و تفسیر
می کند .برای مثال ،فوتونهای نور که از خورشید میآیند و حامل نیروی
الکترومغناطیس هستند ،گویی که بهخودیخود هیچاند .آنها ذرات انرژی

هستند .به دلیل برخوردهای بیشمار آنها به اشیای اطراف ما ،و برخی که از

مسیر ما منعکس میشوند؛ ترکیبات متنوعی از طولموجها از هر شیء به

هرکدام از چشمهای ما وارد میشود .در اینجا ،آنها نیرو را میرسانند به
تریلیون ها اتم در چند میلیون سلول مخروطی ،که در طرحی دقیق
مرتبشدهاند .این سلولها بهسرعت در یک الگوی جایگشتی شلیک
می کنند .محاسبهی این الگو برای هر کامپیوتری زیاد است .سپس در مغز،
جهان پدیدار میشود  .نور ،که در فصل سه دیدیم خودش هیچ رنگی ندارد،
حاال ترکیبی جادویی است از شکلها و رنگها .پردازشهای موازی بیشتر

که از میان شبکهی عصبی و با یکسوم سرعت صوت ،مارپیچ بهپیش
میروند ،به همهی اینها معنا میدهند .این گامی حیاتی است؛ زیرا آنها
که برای دههها کور بودهاند ،ولی بیناییشان برگشته است ،گیج و نامطمئن
به جهان خیره میشوند .آنها نمیتوانند آنچه ما میبینیم را ببینید؛ و
نمیتوانند ورودی جدید را به روشی سودمند پردازش کنند.
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مناظر ،تجارب لمسی ،بوها ،همهی این حسها تنها درون ذهن است که

تجربه میشوند  .چیزی غیر از قراردادهای زبانی" ،آن بیرون" وجود ندارد .هر

آنچه مشاهده می کنیم ،اندرکنش مستقیم میان انرژی و ذهن است .هر آنچه
که مستقیما مشاهده نمی کنیم ،تنها بهصورت بالقوه وجود دارد؛ یا به بیان

ر یاضیتر تنها بهصورت یک مه از احتمال" .ویلر" گفت":هیچچیز تا وقتی که
مشاهده نشود ،وجود ندارد".

همچنین میتوانید فکر کنید که ذهن شما مثل مدار یک ماشینحساب

الکترونیکی عمل می کند .فرض کنید یک ماشینحساب مارکدار جدید

خریدهاید و تازه از بستهبندی خارجش کردهاید .وقتی با انگشت
میزنید ،4ˣ4:عدد  19روی صفحهی نمایش کوچک ظاهر میشود .اگرچه

این ارقام هیچوقت قبل ازاینروی آن دستگاه ویژه ،در هم ضرب نشده

بودند .ماشینحساب مثل ذهن شما ،یک سری قواعد را دنبال می کند.

وقتی ورودی  ، 4ˣ4یا  ،11+9یا  25-3به یک ماشینحساب در حال کار داده
شود ،همیشه  19ظاهر میشود .وقتی به بیرون قدم می گذارید ،مثل این است
که یک سری جدید از اعداد وارد میشوند که معلوم می کنند چه چیزی روی

"نمایشگر" خواهد آمد .چه اینکه ماه اینجا باشد یا آنجا ،با ابر پوشیده شده ،

هالل است ،یا کامل.

"ق" در واقعیت فیزیکی تا وقتی که به آن نگاه نکنید ،نقطه گذاری نخواهد
شد .همینطور دربارهی ماه مطمئن نمیشوید مگر اینکه واقعا رو به آسمان

نگاه کنید .تنها بعدازاینکه ماه از قلمرو احتمال ریاضی بیرون کشیده شده و
وارد بافت آ گاهی مشاهده گر شود ،موجودیت قطعی مییابد .بههرحال،

فضای میان اتمهای ماه ،آنچنان زیاد است که میتوان آن را فضای خالی
ماه نامید .همانطور که میتوان آن را یک شیء نامید .هیچچیز واقعا
جامدی در مورد ماه وجود ندارد .این بیشتر نوعی کاالی مغزی است.
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شاید به خودتان بیایید و ببینید که دارید تالش می کنید نگاهی اجمالی و
سریع به این مه احتمال بیندازید ،قبل از اینکه به شکل درآید .مثل کودکی

که دزدانه نگاهی زیرچشمی به جلد مجلهی پلی بوی میاندازد .طبعا باید

چشمانتان را بهسرعت حرکت دهید یا سرخود را با سرعت نور بچرخانید تا

یک برانداز کردن ممنوعه را به دست آورید .ولی شما چیزی را که وجود
ندارد ،نمیتوانید ببینید .پس بازی بیهوده است.

شاید برخی خوانندگان این را بیمعنی انگاشته و نادیده بگیرند.آنها

استدال ل می کنند که هیچ راهی نیست که مغز بتواند قطعیت ماشینی،

برای خلق واقعیت فیزیکی را داشته باشد .ولی به یاد داشته باشید که رؤیاها
و شیزوفرنی (فیلم "ذهن زیبا" را در نظر بگیرید) ،ثابت کردهاند که ذهن،

استعداد ساخت یک واقعیت فضایی-زمانی را دارد .به همان میزان واقعی

که شما اآلن دارید تجربه می کنید .بهعنوان یک پزشک ،میتوانم به این

حقیقت شهادت بدهم که رؤ یاها و صداهایی که بیماران شیزوفرنی

"میبینند" یا "میشنوند" ،به همان میزان برای آنها واقعی است که این

صفحه یا صندلی که رویش نشستهاید ،واقعی است.

درنهایت ،اینجاست که ما به مرز خیالی خودمان میرسیم .به حاشیهی

پوشیده از درختی که به قول افسانههای کهن ،خرگوش و روباه به یکدیگر

می گویند شب بخیر .همه ما میدانیم که در خواب ،آ گاهی نقصان مییابد،

و نیز پیوستگی ارتباط زمانها و مکانها .پایانی برای فضا و زمان ،هر دو.پس
ما ،کجا ،خودمان را پیدا کنیم؟ بر گهوارهای که میتوان همهجا ،جایش داد.

آ ن چنانکه "امرسون" گفت :بر گهوارهای مثل آنچه "هرمس" از ماه درست
کرد ،شاید "اوزیریس" به دنیا بیاید" .درست است که آ گاهی فقط سطح

ذهن ما است .مثل زمین که ما تنها پوستهاش را میشناسیم .زیر سطح فکر

آ گاه ،میتوانیم حاالت عصبی ناخودآ گاه را درک کنیم .ولی نمیتوان گفت
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که این قابلیتهای ذهنی ،بهخودیخود  ،جدا از ارتباطشان با آ گاهی ما ،در
فضا و زمان وجود دارند .این قابلیتهای ذهنی بیشتر از موجودیت یک

صخره یا یک درخت وجود ندارند.

بهعنوان محدودهی این قابلیتهای ذهنی ،و بهاصطالح برای تعیین مرزها،
میپرسیم :آیا این ذهنیتها به هر شکل قابلتصور ی ،وجود دارند؟ یا سادهتر

از چیزی هستند که تصورش را بکنیم؟ "تورا" نوشت" :همیشه احتمال

همهچیز بودن ،هست".

چطور میتواند صحت داشته باشد؟ جهان چطور اداره شده است؟ مثل
آزمایشات واقعی ما با الکترونها .چطور ممکن است که یکذرهی تنها ،در

یک آن ،در دو مکان باشد؟ پسربچه را در دریاچه ببینید ،یک قاصدک در
دشت ،ماه ،یا ستارهی قطبی .چگونه فضا چنین فریبنده است که اینها را
از هم جدا کرده و منفردشان می کند؟ آیا آنها همان مضمونهای واقعیت

نیستند که موردعالقه "بل" بودند؟ آزمایشات او یکبار و برای همیشه پاسخ
دادند که آنچه بهصورت محلی و جای گز یده روی میدهد ،تحت تأثیر

رویدادهای ناجای گز یده میباشد.

این موقعیت بیشباهت نیست به وقتی که "آلیس" خودش را در "استخر
اشک" یافت .ما اطمینان داریم که به ماهی داخل استخر مرتبط نیستیم.

چون آنها باله و تعادل دارند و ما نداریم .بااینحال "برنارد.دی اسپاگنانت"

نظر یهپرداز گفت" :امروزه  ،ناجای گز یدگی (جدا نشدگی) ،یکی از

جدیترین مفاهیم کلی در فیزیک است".

این بدان معنا نیست که بگوییم ذهنهای ما ،مثل ذرات در آزمایش بل ،به

هر طریقی باهم مرتبط هستند .آنهم طوری که بتوانند قوانین علی را نقض
کنند .میتوانیم دو آشکارساز را تصور کنیم که در سوی مقابل جهان

قرارگرفتهاند .فوتونهایی از یک منبع در مرکز ،به سمت آشکارسازها پرواز
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می کنند  .اگر یک آزمایشگر ،قطبیت نور یک پرتو را عوض کند ،بالفاصله بر
رویدادهای ده میلیارد سال نوری آنطرفتر ،اثر می گذارد .ولی هیچ

اطالعاتی را نمیتوان با این فرآیند از نقطهی  Aبه نقطهی B،یا از یک
آزمایشگر به دیگری ،انتقال داد .این اطالعات بهخودیخود ،آشکار

میشوند.

ماهی درون استخر مرتبط
در حالت مشابه ،بخشی از ما هست که گویی با
ِ

است .ما فکر می کنیم که یک حصار ،یک پیرامون  ،به دور ما وجود دارد.

درحالیکه آزمایش "بل" بهطور ضمنی اشاره می کند که یک ارتباط علت-

معلولی وجود دارد .این ارتباط فراتر از روش سنتی تفکر ماست" .تورا" نوشت:

«انسانها حقیقت را دور میپندارند؛ در پیرامون یک سیستم  ،پشت دورترین
ستاره ،قبل از حضرت "آدم" و بعد از آخرین انسان ...ولی همهی این زمانها

و مکانها و موقعیتها همینجا و همین حاال هستند».

239

فصــــل نوزدهم
مرگ و جاودانگی
"ذهن انسان نمیتواند بهطور کامل همراه با بدن انسان نابود

شود ،بلکه بخشهایی از آن هستند که جاودانه میمانند"
"بندیکت اسپینوزا ،کتاب اخالقیات"

برداشت زیست محورانه از جهان چگونه زندگی ما را تغییر میدهد؟ چگونه

میتواند بر احساس عشق ،ترس و اندوه ما اثر بگذارد؟ فراتر از اینها ،چگونه

میتواند ما را قادر سازد تا با میرایی خود و رابطهی بدن و آ گاهی خود ،کنار

بیاییم؟

چسبیدن به زندگی و در پی آن ،ترس از مرگ ،نوعی دلواپسی جهانی است.

در برخی موارد هم وسواس گونه است ،مثل پاسخهایی که در " Blade

 "Runnerآمده ،آنهم به روشی کمتر مؤدبانه .بااینحال ،وقتی که گیتی

فیزیک محور ،و تصادفی را رها کرده و شروع به دیدن زیست محورانه کنیم،

یکی زندگی متناهی ،رنگ خواهد باخت.

"لوکریتوس" اپیکوری دو هزار سال پیش به ما آموخت که از مردن نترسیم.

تعمق در زمان و اکتشافات علم مدرن هم این ادعا را تأیید کرده است .اینکه

هوشیاری ذهن ،واقعیت نهایی است؛ عظیم و بیحدومرز .پس آیا همراه با

بدن ،او هم میمیرد؟
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این نقطهای است که ما علم را لحظهای ترک می گوییم و آنچه را زیست
محوری پیشنهاد میدهد و اجازه میدهد را در نظر میآوریم .تحلیلی از آن

چیزهایی که میتواند ثابت کند .آنچه در ادامه میآید  ،صراحتا تفکرآمیز

است .هرچند از فلسفهبافی ِصرف ،فراتر است و همانطور که خواهیم دید.

بهصورت منطقی و محسوس ،از جهانی با اساس آ گاهی ،برمیآید .آنان که

دوست دارند محکم بچسبند به "حقایق صرف" ،اجباری در پذیرفتن هر یک

از این نتایج مشروط ،ندارند.
ِ
همانطور که امرسون در کتاب"روح واال" توصیف کرد؛" تأثیر حسها در اکثر

مردم چنان درجهای از قدرت را بر ذهن اعمال کرده است که دیوارهای فضا و

زمان به نظر جامد میرسند ،واقعی و غیرقابلعبور .اگر بخواهیم کمی با طعنه

بگوییم؛ اینها نشانهی جنون هستند".

روزی که برای اولین بار به این موضوع پی بردم را به خاطر دارم .ترن برقی از

گوشهای آمد و باالی سرش جرقه میزد .سایش چرخهای فلزی  ،جیرینگ
جیرینگ چند تا سکه .با یک دستانداز و میلههای آویز .ماشین الکتریکی

عظیمالجثه در راهش بهسوی گذشتهی من بود .تکهبهتکه بهسوی عقب ،از

میان دههها ،از میان محدودهی کالنشهر بوستون .تا اینکه رسید به

"راکسپوری" .اینجا ،پایین تپه ،که برای من دانشگاه ازآنجا شروع میشد.

امیدوار بودم دستهای از حروف اول اسمی را پیدا کنم که روی پیادهرو یا یک
درخت حک شده باشند .یا شاید یک اسبابباز ی قدیمی نیمه زنگزده که

بهعنوان مدرکی از ابدیت خودم ،بگذارمش توی یک جعبهی کفش.

ولی وقتی به آنجا رسیدم ،فهمیدم که تراکتورها اینجا بودهاند و حاال رفتهاند.

ظاهرا شهر ،چند جریب از محلههای کهنه را احیا کرده بود .خانهی قدیمی

که در آن زندگی می کردم ،خانهی بغلی که دوستانم در آن بازی می کردند ،و

همهی محوطهها و درختان سالهای بزرگ شدن من؛ همه آن چیزها رفته
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بودند؛ و اگرچه آنها از پهنهی جهان محو شده بودند ،هنوز در ذهن من
پابرجا بودند .واضح و درخشان زیر نور آفتاب؛ تصویرشان افتاده بود روی این

صحنهپردازی جدید .راهم را از میان ر یختوپاشها و بازماندههای چند
ساختمان غیرقابلشناسایی ،باز کردم .در آن روز بهاری ،من در یک

محوطهی برهوت شهری نشسته بودم .غمگین از ماهیت بیسروته و هرزهی
زمان .نه از این بابت که هیچ گاه افتادن برگی را ندیده بودم ،یا چهرهی

آشنایی را که پیر شده باشد؛ بلکه اینجا  ،از اتفاق ،شاید برخورد کنم به

گذرگاهی مخفی که مرا ببرد به ورای طبیعتی که میشناختم .به واقعیتی
ابدی که پس جریان چیزها قرار دارد.

حوزهی چنین مسئله غامضی شناخته شده است .هم توسط "آلبرت
انیشتین" در کتاب " "Annalen de phisikو هم "رای برادبری" در کتاب

اصلیاش به نام "." dandelion wine

{{ خانم "بنتلی" گفت" :بله یکبار که دختربچهی کوچکی بودم .درست

مثل شما دو تا "جین" و "آلیس""...

جین خندید" :دارید با ما شوخی می کنید ،شما هیچوقت واقعا دهساله هم

نبودهاید ،بودهاید؟ خانم بنتلی".

زن ناگهان زد زیر گریه":شما بروید خانه!" چون نمیتوانست چشمهایشان را

تحمل کند .گفت":مجبورتان نمی کنم که بخندید".

"و اسم شما واقعا ِه ِلن نیست؟"
"البته که هست".

دخترها گفتند":خداحافظ" و همینطور خندان از چمنهای ز یردریایی

تیرگی گذشتند" .تام" بهآرامی دنبالشان می کرد":از بابت بستنی ممنونم!"

خانم بنتلی بعدازآن فریاد زد":یکبار لیلی بازی کردم!" ولی آنها رفته

بودند}}.
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ظاهرا غیرعادی بود که من ،ایستاده بر و یرانههای گذشتهام ،مثل خانم
بنتلی ،در زمان حال بودهام .مثل بادی که در محوطه پیچوتاب میخورد و به

برگهای سر راهش میوزد؛ آ گاهی من بر لبهی زمان حرکت می کرد.

{{ آقای بنتلی گفت« :عزیزم ،تو هیچوقت زمان را نخواهی فهمید،

میفهمی؟
وقتی ُنه ساله هستی ،گمان می کنی که همیشه ُنه ساله بودهای ،و همیشه
هم خواهی بود .وقتی سیسالهای ،گویی همیشه بر آن زوار میانهی زندگی،

متعادل بودهای؛ و بعد وقتی هفتادساله شدی ،همیشه و برای ابد هفتادساله

میمانی .تو در حال هستی .تو حاال در جوانی و همین حاال در پیری گیر

افتادهای ،ولی هیچ "حاالی" دیگری نیست که ببینی}} ».

مشاهدههای آقای بنتلی چندان بیاهمیت نیستند .چه نوع زمانی میتواند

یک انسان را از گذشتهاش جدا کند -و زمان حال یک شخص را از آیندهاش

جدا کند -و به رشتههای آ گاهی ،پیوستگی بدهد؟ ما فرض می کنیم که

هشتادسالگی آخرین زمان "حال" است .ولی حاال که فضا و زمان را بیشتر،
شکلهایی از تفکر میدانیم تا هستیهای مستقل تغییرناپذیر؛ چه کسی
میداند که فضا و زمان واقعا "همیشگی" نیستند .یک گربه ،هرچقدر هم که
مریض باشد ،چشمهای درشت و آرامش را به شهرفرنگ و رنگارنگ و همواره

متغیر "اینجا و حاال" خیره می کند .هیچ اندیشهای از مرگ در کار نیست ،و
بنابراین ترس هم از آن وجود ندارد .آنچه پیش آید ،میآید .ما به مرگ باور

داریم چون به ما گفتهشده که خواهیم مرد .همچنین ،البته به این دلیل که

بسیاری از ما بهشدت به بدنهایمان وابستهایم؛ و میدانیم که این بدنها
میمیرند ،پایان داستان.

ادیان دربارهی پس از مرگ بسیار می گویند ،ولی ما چگونه بدانیم که حقیقت
دارد؟ شاید فیزیک به ما بگوید که انرژی هیچ گاه از بین نمیرود ،و اینکه
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مغزها و ذهنها و بنابراین حس زندگی با انرژی الکتریکی عمل می کنند؛

بنابراین مثل همهی دیگر انواع انرژی ،این یکی هم نمیتواند یک روزی ناپدید
شود .درحالی که این موضوع بهطور عقالنی ،زیبا و امیدوارکننده است ،ما

چطور میتوانیم مطمئن باشیم که هنوز "احساس" زندگی را تجربه خواهیم
قان اسرار عصبی که چنین بیهوده در تعقیب موضوع هستند ،مثل
کرد؟ محق ِ

این میمانند که در کابوس هرچند به جلو میدوند ،راهرو هم کش میآید.

دیدگاه زیست محورانه به کیهان بیزمان ،بیمکان و سرشار از آ گاهی،

اجازهی هیچ گونه مرگ حقیقی به معنای واقعی را نمیدهد .وقتی یک بدن
میمیرد -این کار را در بستر تصادفی توپهای بیلیارد نمی کند -بلکه

درزمینهی سراسر ایستا و گریزناپذیر حیات میمیرد.

دانشمندان فکر می کنند که میتوانند بگویند فردیت از کجا شروعشده و

خاتمه مییابد .ما بهطورکلی جهانهای چندگانه را رد می کنیم .مثل آنچه در
"استارگیت" " ،استار ِت ِرک"" ،ماتریکس" و چنین افسانههایی میبینیم .ولی

معلوم میشود که در چنین فرهنگعامهای چیزی بیش از تکههای حقیقت
علمی وجود دارد - ،نوعی درک -این درک ،تنها از طریق تغییر جهانبینی که

درراه است ،شتاب می گیرد .از عقیده به اینکه فضا و زمان ،هستیهایی

هستند در جهان؛ به این عقیده که زمان و مکان تنها مختص به حیات

است.

جهانبینی علمی اخیر ما هیچ راه فراری را برای کسانی که از مرگ میترسند،

ارائه نمی کند  .ولی چرا ما حاال اینجا هستیم؟ گویی از روی شانس فرود
آمدهایم بر لبهی برندهی همهی ابدیت .پاسخ ساده استَ ،در" ،هیچوقت"
بسته نیست .احتمال ریاضیاتی برای پایان یافتن آ گاهی شما – صفر –

است.
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ازنظر منطقی ،تجربهی هرروزه ما را در قلم رو یی قرار میدهد که اشیاء
مشخصی میآیند و میروند ،و همهچیز  ،یکلحظهی زایش دارد .چه مداد

باشد یا یک بچه گربه؛ ما مواردی را میبینیم که وارد جهان میشوند و دیگران

محوشده یا ناپدید میشوند .منطق ،پوششی است که از چنین آغازها و

پایانهایی بافته شده است .برعکس ،آن هستیهایی که ماهیتا بیزمان

هستند ،مثل عشق ،زیبایی ،آ گاهی ،و یا جهان بهصورت یک کل ،همیشه

در خارج از محدودهی یخبسته و محدود فهم ،مستقر میمانند؛ بنابراین،

همهچیزهای فوقالعادهای که حاال میدانیم مترادف با آ گاهی هستند،

بهسختی در طبقهبندی روزانه جا می گیرند .علمی که میتوانیم در اینجا به
کار بگیریم ،با غریزه متحد میشود تا ثابت کنیم که این گونه است .گرچه،

افسوس که هیچ استدال لی نمیتواند نامیرا بودن ما را ثابت کند ،تا همگان

راضی شوند.

ناتوانی ما در به یادآوردن زمان ازلی ،بیمعنا است .چون حافظه چرخهای

محدود و انتخابی است در شبکهی عصبی .در تعریف ،هیچ کدام از ما

نمیتواند زمانی از نیستی را به یاد آورد :هیچ گونه کمکی هم در کار نیست.

ابدیت مفهوم جذابی است .چیزی که یک وجود مدام و بدون پایان در زمان

را نشان نمیدهد  .ابدیت به معنای یک توالی موقتی نامحدود نیست .بلکه،

ازهرجهت در "خارج از زمان" اقامت دارد .البته ادیان شرقی هزار سال است
که استدال ل کردهاند که مرگ و تولد به یکمیزان غیرواقعی هستند( .یا ال اقل،

آموزههای اصلی آنها این گونه است .برای تودهها در هر دینی ،عقاید

جانبیتر وجود دارد؛ در اقسام شرقی ،این موضوع شامل تناسخ است) .چون

آ گاهی فراتر از بدن میرود ،چون "درون" و "بیرون" درواقع تمایزات زبانی بوده و
فقط کاربردی هستند .ما واگذارشدهایم به "بودن" ،و "آ گاهی" سنگبستر

اجزاء وجود است .مشکل وقتی به چنین چیزهایی میاندیشیم بیشتر
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خودنمایی می کند .نهتنها به این دلیل که زبان ،ماهیتا دوگانه است و
بنابراین برای چنین پرسوجوهایی مناسب نیست؛ چون "حقیقت"  ،بسته

به سطح فهم ،مثل پیاز الیهالیه است .علم ،فلسفه ،مذهب ،و متافیزیک
همگی با این چالش روبهرو هستند :مخاطب قرار دادن گسترهای از

شنوندگان با طیف وسیعی از قوهی ادراک ،تحصیالت ،تمایالت و

تعصبات.

وقتی یک سخنگوی علمی پشت تریبون میرود ،از قبل میداند که چه کسی

شنوندهی اصلی آن روز ا ست .فیزیکدانی که سخنرانی مشهوری را ارائه

میدهد ،خصوصا برای نوباوگان؛ از همهی معادالت اجتناب می کند ،مبادا
که شنوندگان گیج شوند.

در این مواقع اصطالحاتی مثل "الکترون" باید بهطور خالصه تعریف شوند .از

سوی دیگر ،اگر مخاطبان زمینهی علمی خوبی داشته باشند -مثال معلمان

علوم دبیرستان -دیگر اصطالحاتی مثل" :الکترونها به دور هستهی اتم در
مدار میچرخند" ،و "مشتری به دور خورشید می گردد" ،اصطالحاتی آشنا
هستند و کسی عقب نمیماند .درصورتی که شنوندگان حتی از این هم
ماهرتر باشند ،مثل فیزیکدانان و ستارهشناسان ،حاال هر دو اظهارنظر باال

غلط خواهند بود .الکترون واقعا نمیچرخد؛ درواقع به فاصلهای از مرکز و
فقط در حالتی از احتمال ،سوسو میزند .موقعیت و سرعت آن تا وقتی که

یک مشاهده گر باعث فروریختن تابع موجش نشود ،نامعلوم است؛ و مشتری

به دور خورشید نمی گردد ،بلکه به دور "مرکز جرم" می گردد .نقطهی خالی در
فضای خارج از سطح خورشید که گرانش دو جرم در آن متعادل میشود،

مثل یک اال کلنگ؛ بنابراین ،آنچه در یک زمینه درست است ،در زمینهای

دیگر غلط است.
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همین موضوع دربارهی علم ،فلسفه ،متافیزیک و کیهانشناسی صادق

است .وقتی که یک نفر سرسختانه موجودیت خود را فقط با بدنش تعریف
می کند و مطمئن است که حضورش در جهان ،یک هستی جداگانه،
تصادفی و بیرونی است؛ و بااینحال بگوید "مرگ واقعی نیست" ،نهتنها چرند
گفته بلکه غلط هم گفته است .سلولهای بدن او قطعا خواهند مرد.

احساس محدودشده و کاذب او در این مورد که موجودی است منزوی و
منفرد -این هم پایان خواهد یافت .ادعا در مورد حیات پس از مرگ ،مواجه
میشود با یک سوءظن قابل توجیه ،که مقتضی چنین تفکری است":حیات
پس از مرگ چه چیزی را دارد؟ جسد در حال فساد من؟ چطور؟"
گام بعدی حاوی ،خود احساس فردی ما بهعنوان یک هستی زنده ،شاید
یک روح است که در بدن پناه داده شده است؛ اگر او تجربیات روحانی
داشته است یا اعتقادات دینی یا مذهبی که به یک روح نامیرا بهعنوان
بخشی از هویتش ،باور داشته باشد؛ حاال این موضوع برایش معنادارتر است

که بپذیرد چیزی حتی بعد از مرگ بدن ادامه خواهد یافت .او در این دیدگاه

متزلزل نخواهد شد .حتی اگر دوستان غیر معتقد ،او را به خاطر تفکرات پوچ
مسخره کنند.
مفهوم مرگ همیشه به یک معنا است :پایانی که هیچ ابهام یا تعلیقی ندارد.
مرگ تنها میتواند در مورد چیزی روی دهد که متولدشده ،یا خلقشده
است؛ چیزی که ماهیتش محدود و متناهی است .آن لیوان ظریفی که از
مادربزرگتان به ارث رسیده است ،وقتی که بیافتد و تکهتکه شود ،میتواند

مرگ داشته باشد .در این صورت بهعنوان یادگاری نابود شده است.
بدنهای منفرد نیز لحظهی تولد دارند .سلولهای آنها پیر شده و بعد از
حدود نود نسل ،خودبهخود تخریب میشوند .حتی اگر تحت تأثیر نیروهای
بیرونی قرار نگیرند .ستارگان هم میمیرند ،البته بعد از برخورداری از طول
عمری که عموما به میلیاردها سال میرسد.
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حال نوبت میرسد به بزرگترین و قدیمیترین پرسشها :من کیستم؟ اگر من

فقط بدن خودم هستم ،پس باید بمیرم .اگر من آ گاهی خودم هستم -نوعی از

تجربه و احساسات -پس نمیتوانم بمیرم .نه به این دلیل ساده که آ گاهی در

اسلوبهای متعدد و بهصورت متوالی بروز می کند ،بلکه چون آ گاهی نهایتا

نامحدود است .یا اگر ترجیح میدهید که مسائل را عمیقتر بفهمید؛ حس

"زندهبودن" ،احساس "من" ،همانطور که تابهحال علم میتواند بگوید؛ یک

چشمهی الکتریکی – عصبی سرزنده است که با حدود  111وات انرژی کار
می کند .درست مثل یک المپ روشن .ما حتی به همان اندازهی المپ هم

گرما ساطع می کنیم .به همین دلیل است که یک اتومبیل ،حتی در یکشب

سرد ،بهسرعت گرم میشود؛ مخصوصا وقتی که یک راننده همراه باشد با

یک یا دو مسافر.

حال شاید یک شکاک واقعی استدال ل کند که این انرژی درونی در زمان

مرگ ،ناپدیدشده و فقط "خارج میشود" .ولی یکی از قطعیترین اصول علم
این است که انرژی هیچوقت نمیمیرد .انرژی ازنظر قطعیت علمی ،بیمرگ

است .نمیتواند به وجود آید یا از بین برود .تنها شکل آن عوض میشود.

ازآنجاکه بهطورقطع همهچیز دارای یک مشخصهی انرژی است ،هیچچیز از
این "نامیرایی" مستثنا نیست .برگردیم به همان قیاس اتومبیل؛ فرض کنید

دارید به باالی یک تپه میرانید .انرژی بنزین که در پیوندهای شیمیاییاش

ذخیره شده است ،آزاد میشود تا وسیله قدرت پیداکرده و با گرانش مبارزه
کند .وقتی صعود می کند ،سوخت را مصرف می کند ولی انرژی پتانسیل به

دست میآورد  .این بدان معنا است که جنگیدن برعلیه گرانش ،منجر به
شکلی از انرژی ذخیرهشده میشود .این انرژی ذخیره ،کوپنی است که حتی

بعد از میلیاردها سال منقضی نمیشود .این اتومبیل میتواند در هرزمانی این
کوپن انرژی پتانسیل را نقد کند .پس بیایید حاال این کار را بکنیم؛ به ماشین
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اجازه دهیم که با موتور خاموش به پایین سرازیر شود .وقتی ارتفاعش را از

دست میدهد ،انرژی پتانسیل گرانشیاش را به پایان میرساند ،ولی انرژی
جنبشی به دست میآورد .وقتی روی پدال ترمز فشار میدهید ،گرم میشود
که راهی دیگر است برای بیان افزایش انرژی جنبشی اتمها .اتومبیلهای
هیبریدی این انرژی توقف را برای شارژ کردن باطریهایشان بکار میبرند.

خالصه اینکه ،انرژی همواره شکل عوض می کند ولی حداقل  ،نابود

نمیشود .بهطور مشابه ،گوهر آنچه که هستید ،انرژی است که هیچ گاه

نمیتواند نابود شود یا خارج شود .به زبان ساده هیچ "خارجی" وجود ندارد که
بتوان رفت .ما در یک سیستم بسته سکنی گز یدهایم.

اخیرا این موضوع بهصورت تلویحی به مسائل شخصی من مربوط شد .به
مرگ خواهرم کریستین .من داشتم با یکی از خبرنگاران " ،آسوشیتدپرس"

پیام متنی میفرستادم که یکی از بزرگترین حیلههای تاریخ علم شروع کرد

به فاش شدن.

شنبه ،12/11/15 ،بعدازظهر ،1 :40از گزارشگر :باب،

همه اینها بسیار موردتردید هستند .حاشیههای مقالهی شبیهسازی

"هوانگ" دارند فرومیافتند و یک احساس روبه رشد در این مورد هست که
اساس متن هم دوام نمیآورد .ساده بگویم که نمیدانم با مهماننواز ی

هوانگ چه باید کرد...بیشازحد نمایشی است یا بهزودی کوس رسوایی یک
شیاد به صدا درخواهد آ مد؟...چطور باید از شر چنین چیزهایی خالص

شد؟

شنبه  4:24 ،12/11/15 ،بعدازظهر ،از رابرت النزا:

زندگی دیوانه است! خواهر من فقط دچار یک تصادف رانندگی شد ،و

بهسرعت و با خونریزی داخلی وسیع جراحی شد .من تنها با یکی از پزشکان
صحبت کردم .آنها فکر نمی کردند که شانس زیادی برای او وجود داشته
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باشد .حاال دیگر همهی این ماجرا ظاهرا دور و افسرده کننده است .من از

بیمارستان خارجشدهام .باب.

شنبه  5:41 ،12/11/15بعدازظهر از گزارشگر:
اوه خدای من ،باب.

ولی خواهر من از پس سانحه برنیامد .بعد از دیدن جسد کریستین ،رفتم تا با

چند تا از اعضای فامیل که در بیمارستان گردآمده بودند ،صحبت کنم.

وقتی وارد اتاق شدم"ِ ،اد"  ،شوهر کریستین بهصورت غیرقابل کنترل شروع
کرد به ضجه زدن .برای مدتی احساس کردم که دارم از افکار کوتهبینانه

فاصله می گیرم .یکپایم در زمان حال بود ،محصور در اشکها ،و پای دیگرم
در گذشته .در شکوه طبیعت .صورتم را بهسوی تابش خورشید

میچرخاندم  .دوباره ،درست مثل لحظات پس از حادثهی دنیس .من به

دورهی کوتاهی اندیشیدم با کرم شبتاب ،و به اینکه چگونه همهی

مخلوقات تشکیلشدهاند از گویهای متنوع از واقعیت فیزیکی که از میان

فضا و زمان عبور می کنند .مثل ارواحی که از میان درها می گذرند .همچنین

به آزمایش دو شکاف اندیشیدم ،با الکترونهایی که همزمان از میان هر دو

شکاف می گذرند .نمیتوان ستم در نتایج این آزمایشات تردید کنم :کریستین
هم مرده بود و هم زنده ،خارج از محدودهی زمان؛ اینجا در واقعیت خودم،
باید با این نتیجه کنار بیایم و نه چیزی دیگر.

کریستین زندگی سختی داشت .او نهایتا مردی را یافت که خیلی دوستش

میداشت .خواهر کوچکترم نتوانست به عروسی بیاید چون یک بازی کارتی

داشت که از هفتهها پیش جدولبندی شده بود .مادرم هم نتوانست بیاید

چون مشغله مهمی در "کلوپ ِالک" داشت .روز عروسی ،یکی از مهمترین

روزهای زندگی کریستین بود .ازآنجاکه هیچ کسی بهجز من از طرف

خانوادهی ما خودش را نشان نداد ،کریستین از من خواست تا دستش را در
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راهرو بگیرم و قدمزنان به جلوی مجلس راهیاش کنم.

بهزودی بعد از عروسی ،کریستین و ِاد داشتند بهسوی خانهی رؤیاهایشان که

تازه خریده بودند رانندگی می کردند که ماشینشان به یک تکه یخ شفاف
برخورد کرد .او از ماشین به بیرون پرت شد و روی تودهای از برف فرود آمد.

او گفت"ِ :اد! نمیتوانم پاهایم را حس کنم".

کریستین هیچوقت نفهمید که کبدش پاره شد و خون به صفاقش هجوم
آورده بود .امرسون بالفاصله بعد از مرگ پسرش نوشت" :زندگی ما بهاندازهی

ادراکمان ترسناک نیست .آن غصهای را که هیچچیز به من نمیآموزد ،و مرا

یک گام بهسوی طبیعت واقعی پیش نمیبرد رها می کنم " .با کوشش برای
یدن پشت نقاب ادراکات روزمره ،میتوانیم به فهمیدن رابطهی عمیقمان با

همهی مخلوقات نزدیکتر شویم – همهی احتماالت و عوامل بالقوه-
گذشته و حال ،بزرگ و کوچک.

کریستین این اواخر بیش از یکصد پوند وزن کم کرده بود ،و ِاد یک جفت

گوشوارهی الماس برایش خریده بود تا غافلگیرش کند .منتظر ماندن سخت

است – من قبول دارم -ولی میدانم دفعهی بعدی که او را دیدم ،با شگفتی

به این گوشوارهها نگاه خواهد کرد ...در هر شکلی که او و من و این بازی
شگفتآور آ گاهی ،به خود بگیرد.

295

فصـ ـل بیستم
ما ازاینجا به کجا خواهیم رفت؟
زیست محوری ،تغییری است در جهانبینی که علوم را به مشارکت در

حوزههای تحقیقیاش ،دعوت می کند .این نظریه فرصتهایی کوتاهمدت و

بلندمدت برای تحقیقات را پیشنهاد میدهد .هم برای اثبات درستی خود
زیست محوری ،و هم برای استفاده از آن بهعنوان تختهی شیرجه بهسوی

معنا بخشیدن به جنبههای فیزیکی و ز یستشناختی  ،که تابهحال نامفهوم

بودهاند.

فور یترین مدرک زیست محورانه با خلق بیپایان و هوشمندانهتر آزمایشات
کوانتومی جدید ،به دست میآید .بهطور ی که به کیهانشناسی در مقیاس

بزرگ بسط داده شوند .همانطور که ما در یکی از فصول پیشین توضیح
دادیم ،آزمایشات کوانتومی قبال هم وارد حوزههای قابلرؤیت شدهاند.

همینطور که برهانها بهطور فزاینده وارد قلمرو ماکروسکوپیک میشوند ،و
به نتایج اثرگذاری مشاهده گر منجر میشوند؛ بعدازاین  ،نگاه کردن به سمتی
دیگر ،قابل دفاع نخواهد بود .خالصه اینکه ،خود نظریهی کوانتوم نیازمند

توضیحاتی برای نتایج عجیبش است -و منطقیترینشان زیست محوری

خواهد بود.

در سال  ،2118در مقالهای در مجلهی "" ،"progressin physicsالمیرا ایساوا"
گفت" :مشکالت فیزیک کوانتوم ،یعنی انتخاب جایگزین حالت در
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اندازه گیری کوانتومی؛ و این مشکل فلسفی ،که آ گاهی چگونه عمل می کند،
عمیقا به ارتباط میان این دو وابسته است .کامال ممکن است که در مسیر

حل این مشکل ،آزمایشات درزمینهی مکانیک کوانتومی ،شامل
عملکردهای مغز و آ گاهی شوند .بعدازآن ارائه یک اساس جدید برای
نظریهی آ گاهی ممکن خواهد شد" .همین ،آنهم در یک مجلهی فیزیک!

مقاله در ادامه به این بحث میپردازد":وابستگی تجربهی فیزیکی به
وضعیتآ گاهی؟" .چنین جر یانهای اصلی در مورد نقش آ گاهی و حیات
در حوزههایی – که قبال تنها فیزیکی فرض میشوند -تکثیر خواهند یافت.
تا اینکه تبدیل شوند به یک الگوی اثباتشده؛ نه اینکه انشعابی پردردسر

برای علم باشند.
مقیاس بزرگ
به این مقصود ،آزمایشات پیشنهادی درزمینهی برهمنهی در
ِ
نشان خواهند داد که آثار عجیب کوانتومی که در سطوح مولکولی ،اتمی و
زیر اتمی مشاهده میشوند ،در ساختارهای ماکروسکوپیک واقعا بزرگ هم به
همان اندازه قدرتمند ظاهر میشوند .در سطح اندازههای میز و صندلی.

اثبات یا رد این موضوع جالب خواهد بود .اینکه اشیاء ماکروسکوپیک ،در
بیش از یک حالت یا یک مکان  ،بهصورت همزمان وجود دارند ،تا وقتی که
به طریقی آشفته شوند .بعدازآن است که از "برهمنهی" خارجشده و به یک
نتیجه ختم خواهند شد .دالیل زیادی وجود دارد که چرا چنین چیزی
بهصورت آزمایشی روی نمیدهد .مهمتر ینشان پارازیت است (تداخل از
جانب نور ،موجود زنده و غیره) .ولی هر نتیجهای حاصل شود ،باید از جنس
مکاشفه باشد.
البته دومین ،حوزهی همپیمان با تحقیقات زیست محوری ،قلمرو معماری
مغز ،عصبشناسی ،و بهویژه خودآ گاهی است .در این مورد ،نویسندگان
امیدوار هستند .ولی بنا به دالیلی که در فصل  13مشخصشدهاند ،به
پیشرفت کوتاهمدت خوشبین نیستند.
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حوزهی سوم ،تحقیقات در حال پیشرفت درزمینهی هوش مصنوعی است
که هنوز در دوران طفولیت است .اگرچه معدودی شک دارند ،که این قرن،

که قدرت و تواناییهای کامپیوتر با تصاعد هندسی گسترش مییابد ،نهایتا

محققان را بهمواجهه با مشکلی بکشاند که راهی جدی ،عملی و سودمند

برایش بیابند .وقتی که این اتفاق بیافتد ،روشن خواهد شد که یک "ماشین
متفکر" نیازمند همان نوع الگور یتمهایی است ،که ما از آنها برخورداریم.

الگور یتمهایی برای اینکه زمان را به خدمت بگیرد و حس فضاییاش را
توسعه بدهد.

حتی شاید سریعتر از تحقیقات درزمینهی مغز انسان ،توسعهی چنین مدار
ماهرانهای ،آشکار خواهد کرد ،که واقعیتها و کیفیتهای زمان و فضا

بهطور کامل وابسته به مشاهده گر هستند.

این نیز جالب است که نیمنگاهی هم به تحقیقات روبه گسترش درزمینهی

ارادهی آزاد داشته باشیم .زیست محوری نه متقاضی وجود ارادهی آزاد فردی
است و نه آن را رد می کند – اگرچه وجود ارادهی آزاد ظاهرا با یک جهان
آ گاهی محور ،همخوانی دارد.

در سال  ،2118آزمایشات انجامشده توسط "بنیامین لیبت" و دیگران ،بر

اساس کارهای پیشین مربوطه ،نشان دادند که مغز روی پای خودش کار

می کند .مغز انتخابهایی می کند از این نوع که کدام دست باال برود؛ و این

انتخابها توسط مشاهده گرانی که صفحهی نمایش اسکن مغز را تماشا
می کنند ،قابلشناسایی هستند .حتی تا ده ثانیه قبل از اینکه فرد مورد
مشاهده "تصمیم بگیرد" که کدام دستش را باال ببرد.

نهایتا ،باید تالشهای مداوم در خلق "نظریههای وحدت بزرگ " ( )GUTsرا
نیز در نظر داشت .در روال جاری ،چنین کوششهایی به طرز دیوانه کنندهای

طوالنی هستند – نوعا برای دههها طول می کشند .موفقیت زیادی هم
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ندارند ،مگر بهعنوان راهی برای تسهیل امور مالی دورهی خدمت

نظریهپردازان و دانشجویان برجسته .حتی هیچ کدام از آنها  ،احساس محق
بودن ندارد .مشارکت دادن جهان زنده ،یا آ گاهی ،یا اجازه دادن به مشاهده گر

تا وارد معادالت شود ،همانطور که "جان ویلر" تأ کید می کرد که ضروری
است ،ال اقل میتواند ترکیبی سادهتر از زنده و غیرزنده فراهم کند .به صورتی
که شاید باعث شود همهچیز بهتر کار کند.

روال این گونه است که در رشتههای زیستشناسی ،فیزیک،
کیهانشناسی ،و همهی ز یرشاخههای آنان ،عموما کسانی بکار بپردازند که

کوچکترین دانشی از دیگر رشتهها ندارند .شاید نیاز به یک رویکرد چند

رشتهای باشد تا بتوان به نتایج ملموسی رسید که با زیست محوری بپیوندد.
نویسندگان خوشبین هستند که چنین رویکردی روزی اتفاق بیافتد؛ و بعد

از همهی اینها؛ بهراستی زمان چیست؟
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پیوست 1
تبدیل لورنتس
تقریبا اواخر قرن نوزدهم یکی از معروفترین معادالت در علم ،از ذهن
درخشان "هانریک لورنتس" برآمده است؛ این معادله ،ستون واقعیت را شکل

میدهد ،و ماهیت بیثبات فضا ،فاصله ،و زمان را به ما نشان میدهد.
شاید پیچیده به نظر بیاید ،ولی اینطور نیست:
√
ما این را برای محاسبهی تغییر در بازهی مفروضی از "زمان" بیان کردهایم.

درواقع ازآنچه به نظر میرسد سادهتر است .دلتا یا

پس

به معنی "تغییر" است.

تغییر درگذر زمان شماست ،آنچه خود شما درمییابید t .کوچک

نشاندهندهی گذر زمان برای آنهاست که روی زمین پشت سر گذاشتهاید.

مثال یک سال .پس آنچه درنهایت به دست میآوریم مقدار زمان گذشته

برای شما ،است .درحالی که برای همه در بروکلین یک سال گذشته است.

این یک سال (در این مثال) باید در معجون لورنتس ضرب شود؛ که ر یشهی

عبارت زیر رادیکال است :"V" .سرعت شما است که بر "( "Cسرعت نور به

توان دو) تقسیم میشود .اگر سرعتها با تطبیق واحدهایشان در معادله
جاگذاری شوند ،شما خواهید دانست که چگونه زمان شما کند میشود.

یک مثال :اگر شما با دو برابر سرعت یک گلوله ،یا یک مایل در ثانیه ،حرکت

کنید؛ یعنی  V2میشود " ."1تقسیمبر سرعت نور ( 282و  189مایل در ثانیه).
ضربدر خودش .نتیجهاش کسر بسیار کوچکی میشود که واقعا هیچ است.
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وقتی این هیچ ،از یک کم میشود ،هنوز یک میماند که ریشهاش هم یک

است .درنتیجه گذر زمان برای ما میشود " "1که برابر است با همان یک
سالی که در بروکلین گذشت؛ یعنی سفر با دو برابر سرعت گلوله اگرچه ظاهرا

زمان نسبیتی اثرگذار
سریع است ،درواقع خیلی کمتر از آن است که بر گذر ِ

باشد.

حاال یک سرعتباال را در نظر بگیرید .اگر به سفری با سرعت نور فرستاده
شوید ،کسر

میشود یا  .1پس زیر رادیکال میشود صفر .ریشهی صفر

همان صفر است ...زمان تجربهشده در زمین ( )tضرب میشود ،جواب

میشود " ."0هیچ زمانی .اگر با سرعت نور حرکت کنید ،زمان برای شما

منجمد میشود ...این ،میتوانید هر عددی را برای " "Vجایگذاری کنید و
معادله نتیجه میدهد که چقدر زمان برای یک مسافر فضایی می گذرد ،

درحالیکه یک زمان مفروض روی زمین می گذرد .اگر بهجای حرف V

(سرعت) ،حرف ( Lطول) را بگذاریم ،همین معادله میتواند جهت
محاسبهی انقباض طول ای یک مسافر فضایی به کار بیاید .همچنین این

معادله برای محاسبهی افزایش جرم همانطور ی است ،غیرازاینکه نتیجهی

نهایی باید معکوس شود (عدد " "1را بر نتیجه تقسیم کنید) .چون با افزایش

سرعت ،برخالف زمان و طول که کاهش مییابند؛ جرم افزایش مییابد.
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پیوست 2
نسبت انیشتین و زیست محوری
"فضا" ،که در نسبیت انیشتین یکی از اصلیترین نقشها را ایفا می کند ،را

بهراحتی و با روش علمی میتوان به دست آورده و بهعنوان یک عنصر
استاندارد جایگزین کرد؛ نتایج عملی نسبیت را دستنخورده و هنوز کارآمد

 ،کنار می گذاریم .آنچه به دنبال میآید یک توضیح با اساس فیزیکی برای
"فضا" است ،با حذف بخش زیادی از ر یاضیات .بااینوجود ،این توضیح

خشکتر است و ما خواندنش را بیشتر برای مواقعی توصیه می کنیم که نا
غافل به مدت بیش از دو یا سه ساعت در ایستگاه اتوبوس گیر افتادهاید.

در اینجا ،ما اصول موضوعهی هندسه اقلیدسی را با یک اصل واحد تکمیل

می کنیم:

(خط
دونقطه بر روی یک جسم تقریبا ُصلب همیشه به یک فاصله میمانند ِ
واصل)؛ بنابراین اصول هندسهی اقلیدسی خودشان را به شکل اصول
نسبی اجسام تقریبا صلب درمیآورند (نسبیت).
مکانهای
ِ

شاید کسی به این تعریف از فضا ایراد بگیرد  ،و بگو ید از یک نقطهنظر عملی،

این تعریف درک شایع از فضا را بر یک خیالپردازی غیر فیزیکی بنا می کند:

جسم صلب کامل.

حقیقت این است که اختصاص دادن واژهی تقریبا صلب نمیتواند نظریه را

از گزند این خیالپردازیها در امان نگه دارد .برای انیشتین ،فضا چیزی

است که شما با اشیاء فیزیکی اندازه می گیرید .تعریف ریاضی و عینی او از

فضا بر اساس خط کشهای "صلب کامل" است.
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شاید کسی ادعا کند که میتوان این خط کشها را بهطور قراردادی کوچک

ساخت (هر چه کوچکتر ،صلبتر) .ولی ما حاال میدانیم که خط کشهای

میکروسکوپی کارآمد ،صلبتر که نمیشوند هیچ ،بلکه نرمتر هم هستند.

ایدهی اندازه گیری فضا با ردیف کردن اتمها یا الکترونهای منفرد ،مضحک
است .بهترین اندازه گیری فاصله ،که تفسیر انیشتین از نسبت خاص

میتواند آرزو کند ،یک میانگین آماری استوار است .بههرحال ،اینکه این
آرمان با خود نظریه سازگار است ،نشان میدهد که این اندازه گیریها بستگی

دارند به حرکت نسبی میان مشاهده گر و اشیایی که اندازه گیری میشوند.

از یک نقطهنظر فلسفی ،انیشتین دنبالهرو سنت بزرگ فیزیکدانان است :در
نظر گرفتن اینکه پدیدارهای حسی خود او مطابق با یک واقعیت بیرونی عینی

هستند .بااینحال ،مفهوم فضای تطبیقی ریاضیاتی و عینی  ،بیش از عمر
سودمندیاش دوام آورده است .ما پیشنهاد میدهیم که بهتر است فضا را

این گونه توصیف کنیم :خاصیتی "ناشی" از واقعیت بیرونی ،چیزی که بهطور

بنیادین به آ گاهی وابسته است .بهعنوان گام اول بهسوی این هدف ،بیایید

نظریهی نسبیت خاص را مفصلتر مرور کنیم .در ابتدا باید بپرسیم که آیا
بدون در نظر گرفتن خط کشهای صلب یا حتی اجسام فیزیکی ،چنین
قراردادهایی عاقالنه هستند یا نه .بیایید نگاهی بینداز یم به دو فرض

انیشتین:

 -1سرعت نور در خأل برای همهی ناظران یکسان است.

 -2قوانین فیزیک برای همهی مشاهده گران در چارچوب لخت ،یکسان
است.

مفهوم "سرعت" که نمایانگر فضای عینی است ،به هر دو فرض برمی گردد.

سخت است که از این پدیده بگذریم .چون یکی از سادهتر ین و آسانتر ین

چیزهایی که ما میتوانیم دربارهی موضوعات تجربهمان اندازه گیری کنیم،
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خصوصیات فضایی آنها است .اگر هم ما این فرض "مقدمه" را رها کنیم ،او
کجا ما را رها می کند؟

آنچه برای ما میماند تنها دو چیز است" :زمان" و "ماده" .اگر ما برگردیم به

درون خودمان ،تا موضوعات آ گاهیمان را بیازماییم ،میفهمیم که فضا
گاهی ما
بخشی ضروری از معادله نیست .بیمعناست که ادعا کنیم آ
ِ
همهی موضوعات فیزیکی را از خودش دارد .ما میدانیم که حاالت آ گاهی
ما تغییر می کند (در غیر این صورت ،فکر ،گذرا نخواهد بود)؛ بنابراین

بهجاست که بگوییم "زمان" یک بازنمود است؛ چون تغییر ،آن چیزی است
که ما بهطور عادی بهعنوان زمان تعبیر می کنیم.

ازنقطهنظر فیزیکی ،جنس آ گاهی باید با جنس واقعیت خارجی یکسان
باشد .برای مثال ،میدان یکپارچهی بزرگ و تجسم انرژیهای سطح پایین
متنوع آن ،از یک جنس هستند.

یکی از این تجسمها ،میدان خأل است .چون "فضای خالی" حقیقی حاال
دیگر به تاریخ علم پیوسته است.

بهعالوه ،ما میتوانیم موجودیت نور را تصور کنیم و یا به زبان عامیانهتر ،آن را
تغییری پایدار و خود منتشر شونده ،در میدان یکپارچهی بزرگ بدانیم .از این

به بعد ،برای سادهتر شدن زبان این صحبت ،ما به میدان یکپارچهی بزرگ،

فقط می گوییم "میدان" .واژهی "نور" باید بدین معنا در نظر گرفته شود :هرگونه

آشفتگی خود منتشر شونده و بیجرم ،در این میدان.

انیشتین از نور و فضا سخن گفت .ما شاید با نور و زمان با یک اعتبار شروع

کنیم؛ قضیهی اول ،بعد از همهی اینها  ،یک اظهارنظر ساده است که :فضا
و زمان از طریق یک ثابت بنیادین طبیعت-سرعت نور-به هم مرتبط
هستند؛ بنابراین ،حاال که وجود یک میدان را پیشنهاد دادهایم و نور در آن
منتشر میشود ،میتوانیم یک تعریف از فضا ارائه دهیم.تعریفی که اصال به
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خط کشهای صلب فیزیکی وابسته نیست .انیشتین خودش بارها این
تعریف را در کارش استفاده کرده است:
( distanceفاصله)

که " ،"tزمان موردنیاز برای نور منتشرشده توسط مشاهده گر است که به
شیءای برخورده و به سمت خود مشاهده گر منعکس میشود .در این مورد،

" ،"Cتنها یک مشخصهی بنیادین است که نهایتا باید اندازه گیری شود.
هنوز نیاز به دادن واحدهای فیزیکی نداریم .درواقع ،ما به این ایده استناد

می کنیم که میدان ،یک مشخصهی ثابت دارد که به انتشار نور مرتبط است.
این ثابت ،تأخیر در انتشار نور از یک بخش از میدان به بخش دیگر را نشان

میدهد؛ بنابراین ،فاصله ،یک تابع خطی ساده از تأخیر است.
البته ،این تعریف فقط کاربردی است .اگر مشاهده گر و شیء در حرکت
نسبی نباشند .خوشبختانه ،بقیهی حاالت را میتوان بهسادگی تعریف کرد.
با تأ کید بر اینکه یک سلسله از اندازه گیریهای فاصله با این روش ،به لحاظ
آماری ثابت باشد .اگر یک پیکربندی از میدان را با حداقل یک مشاهده گر و
چند شیء در نظر بگیریم (اشیایی که آنها هم طبیعتا از میدان
تشکیلشدهاند) ،سپس مشاهده گر میتواند یک سیستم مختصات فضایی
را تعریف کند .مثل این:
 -1شناسایی اشیایی که فاصلهشان در طول زمان تغییر نمییابد ،با استفاده
از یک توالی طوالنی از عالئم نوری منعکسشده.
-2اگر همان اندازه گیری فاصله در مورد یک شیء مشخص یا بیشتر انجام

شود ،آنگاه مفهوم "جهت" را هم میتوان تعیین کرد .با داشتن تعداد کافی از
اشیاء ،میتوان معلوم کرد که سه جهت مستقل فضایی (مایکروسکوپی)
وجود دارد.
 -3یک مشاهده گر آ گاه میتواند با ارائه یک سیستم مختصات سهبعدی از
فواصل ،مدلی از میدان را شکل دهد.
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پس میبینیم که فرض اول انیشتین را میتوان بهطور محسوسی با اظهارات
ز یر جایگزین کرد:

 -1میدان بنیادین طبیعت یک خاصیت دارد :نور برای انتشار میان یک
بخش از میدان و بخش دیگر ،نیازمند یک زمان محدود است.

-2وقتی این تأخیر در طول زمان ثابت باشد ،گفته میشود که دو بخش از
میدان  ،نسبت به هم ساکن هستند؛ و فاصلهی میان آنها را میتوان

بهصورت

نشان داد؛ " ،"cیک مشخصهی بنیادین در میدان است که

نهایتا به روشهای دیگری اندازه گیری خواهد شد( .مثال ارتباطش با دیگر

ثابتهای بنیادین طبیعت)

دقت کنید که این تفسیر از فاصله ،نیازمند هیچ گونه پیشفرض قبلی از
فضا نیست .ما فقط وجود میدان را فرض کردهایم و اینکه بخشهای ویژهای

از آن ،شاید از دیگر بخشها مشخص باشند .به زبان دیگر ،ما حضور
موجودات مختلفی را در (و از) میدان فرض کردهایم .این موجودات شاید با

استفاده از نور باهم ارتباط برقرار کنند (نور هم یک مشخصه از میدان

است).

معنی چارچوب لخت است .حاال که
دومین اساس نسبیت خاص،
ِ
مفاهیم مختصات فضایی و سرعت ،از فرضیهی میدان و نور نتیجه گیری

میشوند ،سرراستتر است که چارچوب لخت را این گونه تعریف کنیم:

خصوصیتی از ارتباط بین دو موجود (مشاهده گر و یک شیء خارجی) .اگر

تأخیر زمان مشاهده گر یک تابع خطی از زمان باشد ،بدین معنی است که
مشاهده گر در یک چارچوب لخت است:
(distanceفاصله)

ما در اینجا با دو اندازهی زمانی سروکار داریم :فاصله با تأخیر زمانی (

)

تعریف میشود ،درحالی که " "tزمان کلی سپریشده از شروع فرآیند
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اندازه گیری است .جالب است که تذکر دهیم فاصله ( )dو سرعت ( )Vیک
شیء را تنها میتوان با یک سری اندازه گیریهای "مجزا" از تأخیر زمانی،

تعریف کرد.

مطالب این مورد که قوانین فیزیک برای همهی مشاهده گران چارچوب

یکسان باشد ،به این جهت است که میدان" ،ناوردای لورنتس" باشد( .با

تبدیل لورنتس ،قوانین فیزیکی ثابت بمانند).

راههای زیادی برای بیان این موضوع هست .ولی سادهتر ین راه این است که
فاصلهی زمان
z2

y2

x2

را تعریف کنیم:
t2

2

2

دلتاها بهنوعی نمادین هستند چون هر مشاهده گری بهطور طبیعی موقعیت
خودش را در این سیستم" ،صفر" تعریف می کند .میتوان فکر کرد که

تغییرناپذیری

برای این منظور است که همهی مشاهده گران بتوانند در

مورد مشخصههای میدان و واقعیت خارجی توافق کنند .برای تکمیل
نسبیت خاص ،کافی است نشان دهیم که دو مشاهده گر بدون توجه به

رابطهشان میتوانند بر

در چارچوب لخت باشد.

افق کنند ،بهشرط اینکه هرکدام نسبت به دیگری

از این نقطه ،همهی نتایج شناختهشدهی نسبیت خاص ،در پی میآیند:

نتیجهی نهایی این است که ما نشان دادهایم که برای کارکرد نسبت خاص،
نیازمند مفهوم یک فضای عینی و صلب نیستیم؛ اگر با فرض یک میدان

یکپارچه شروع کنیم ،کافی است تا بگوییم آشفتگیها در میدان ،یک

ارتباط قائمبهذات ،میان بخشهای مختلف آن ایجاد می کنند.

به دست آوردن "فضا" از مفروضاتی اینچنینی ،شاید تمرینی بیهدف به نظر

برسد .بههرحال ،فاصله ،مفهومی بهشدت فطری است .درحالی که

میدانهای کوانتومی این گونه نیستند .واضح است که "آ گاهی" یک تمایل
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طبیعی دارد که ارتباطات میان خود و دیگر چیزها را به زبان فاصله ،تفسیر

کند .هیچ کس نمیتواند دربارهی مزایای این تفسیر ،بحث کند .اگرچه،

همانطور که در مقدمه گوشزد شد ،خالصهساز ی ریاضیاتی فضا در
نظریات مدرن ،قاصر شده است .در تالش برای نزدیک کردن نسبیت عام و

نظریهی میدان کوانتومی ،فضا تکثیر شد ،فشرده شد ،عددی شد و حتی
یکسره تجزیه شد .فضای خالی ،که روزی بهعنوان یکی از پیروز یهای علم

تجربی انگاشته میشد (و یکی از نتایج بزرگی بود که قویا از نسبیت خاص

دفاع می کرد) ،حال چونان یک بدفهمی به نظر میرسد که مختص علم قرن
بیستم است.
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شرحی بر پیوست 1
این مسئله در مکانیسم دینامیک اثر جبرانی هم به وجود میآید .وقتی به

ساختار ماده نگاه می کنیم ،میدانیم که الکترونها تریلیونها بار در ثانیه به

دور هستهی اتم میچرخند و ذرات هسته ،حدود میلیاردها تریلیون بار در

ثانیه درون هسته به دور خود میچرخند .ما همچنین حاال میدانیم که خود

ذرات هسته از ذرات کوچکتری به نام کوارک ساختهشدهاند .امروزه،

فیزیکدانان پوست پنج الیه از ماده را انداختهاند – مولکولی ،اتمی،

هستهای ،هادرونی و الیهی کوارکی .بااینکه دانشمندانی هستند که فکر
می کنند این سلسله شاید همینجا متوقف شود ،ولی قابلدرک است که هر

چه ذرات کوچکتر و کوچکتر میشوند ،و با سرعت بیشتری میچرخند،

ماده به شکل حرکت انرژی درمیآید .درواقع ،شواهد نشان میدهند که شاید

ساختاری در خود کوارکها وجود داشته باشد – ساختاری که تابهحال ،فکر

می کردیم وجود ندارد.

"پوانکاره" اشاره کرد که شاید توضیحات در دینامیک این ساختارها ،نهفته

باشد .تأثیر عجیبوغریب حرکت بر خط کشها و ساعتها بهطور منطقی از
این حقیقت ناشی میشود که ماده از انرژی در حال حرکت تشکیل شده

است .در شکلهای متنوع ،ذراتی که درون ذرات دیگر میچرخند؛ و چون
سرعت انرژی ثابت است (که سرعت نور است) ،چنین ساختار مرکبی

بدون اینکه اول آرایش فضایی درونی شیء تغییر کند ،نمیتواند سرعتش را

تغییر دهد.
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"پوانکاره" و "لورنتس" حق داشتند :وسایل اندازه گیری و ساعتهاُ ،صلب

نیستند .آنها واقعا منقبض میشوند  ،و میزان این انقباض باید با افزایش
سرعت ،زیادتر شود.

یک شیء را در نظر بگیرید که بهسرعت نور شتاب می گیرد .به ناگاه

درمییابیم که این شیء تنها در صورتی به این سرعت میرسد که انرژی
درونیاش در جهت یک خط ،صاف شود .ازنظر مکانیکی ،این سرعت با
سرعت
"کوتاه شدگی" به دست میآید .چون هر چه شیء کوتاهتر شود ،کسر
ِ
محبوس شده در اجزاء داخلی کم میشود؛ یعنی حرکات داخلی به نفع
جهت محور حرکت شیء کم میشوند .به همین دلیل است که در سرعت

نور ،نمیتوان دید که اجزاء یک ساعت نسبت به هم حرکت می کنند .در

سرعت نور یک ساعت نمیتواند در رقص گذر زمان شرکت کند ،گذر زمان

باید متوقف شود .ساختار یک مثلث قائمالزاویه ،بهعالوه استفاده ساده از

قضیه فیثاغورث ،این موضوع را خوب میفهماند:

اگر هرگونه حرکتی در ساعت وجود داشته باشد ،اجزایش باید با سرعتی بیش

از نور در فضا سفر کنند .نتیجهاش میتواند این هم باشد که جرم ،متناسب

با کسر کوتاه شدگی تغییر می کند .چون همانطور که لورنتس نشان داده

است ،جرم چنین ذرهای مثل یک الکترون ،با شعاع (یا حجم) آن نسبت
معکوس دارد .قطعا ،همهی این تغییرات را میتوان با این روش نشان داد.

ولی تنها کمی مشکلتر است – با استفاده از ریاضیات دبیرستان -در
مطابقت با معادالت لورنتس و پوانکاره ،معادالتی که در کل نظریهی

انیشتین مجسم شدند؛ بنابراین ،فضا و زمان را میتوان بهسادگی بهجای

خودشان برگرداند .بهعنوان اشکالی از یک ادراک حسی-حیوانی .آنها به ما
تعلق دارند ،نه به جهان فیزیکی .امرسون نوشت" :اگر ما نیروهای فردی

خودمان را برعلیه طبیعت اندازه گیری کنیم ،بهراحتی احساس خواهیم کرد
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که گویی سرگرم هدفی دستنیافتنی بودهایم .ولی اگر بهجای اینکه خود را با
کارمان معرفی کنیم ،احساس کنیم که روح کارگر در ما جاری است ،آنگاه

آرامش شفق صبحگاهی را نخست در قلبهایمان میابیم ،و قدرتهای

بیانتهای گرانش و شیمی ،و فراتر از همه ،قدرت حیات را که به بهترین
شکل در خودمان ،از پیش موجود بوده است را پیدا می کنیم".
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دربارهی نویسندگان
"رابرت النزا":

رابرت النزا زیر بال دانشمندان بزرگی بار آمده است؛ مانند روانشناس

"بی.اف.اسکینر" ،ایمونولوژیست "جوناس سالک" ،پیشگام پیوند قلب

"کریستین برنارد" .مربیهایش او را چنین تعریف کردهاند :یک "نابغه" ،یک
"متفکر مرتد" ،و حتی او را به خود انیشتین تشبیه کردهاند.

داستان روی جلد مجلهی "اخبار آمریکا و جهان"

رابرت النزا برای بیش از چهار دهه در جبههی پیشرو علم ،تحقیق کرده

است .او بهعنوان یکی از رهبران علم در جهان شناخته میشود .او اخیرا

ریاست علمی سازمان فنآوری پیشرفته سلولی را عهدهدار شده است.

همچنین بهعنوان معاون پروفسور در دانشگاه  Wake Forestخدمت
می کند .او چند صد اثر منتشرشده و اختراعات دارد .بیش از دوجین کتاب
علمی به نام اوست .مثل کتاب "اصول مهندسی بافتی" که بهعنوان مرجع

قطعی در این زمینه شناخته میشود .کتاب دیگرش؛ یک جهان :سالمتی و

زنده ماندن گونهی انسانی در قرن بیست و یکم با پیشگفتاری دارد به قلم

رئیسجمهور جیمی کارتر .کتابهای دیگر :هندبوک سلولهای بنیادین و
ضروریات زیستشناسی سلولهای بنیادین ،است که مرجع قطعی در
تحقیقات سلول بنیادی است.

دکتر النزا مدارک  BAو  MDرا از دانشگاه پنسیلوانیا دریافت کرده است .در
255

آنجا او هم بورسیهی دانشگاه و هم بورسیهی بنیامین فرانکلین بود .او
همچنین بورسیهی استعداد درخشان را داشت .النزا عضو تیمی بود که اولین
جنین انسانی را تکثیر کردند .آنها برای اولین بار ،گونههای در حال انقراض
را تکثیر کردند ،این ثابت کرد که انتقال هستهای میتواند فرایند پیری را

منعکس کند .آنها سلولهای بنیادی را به طریقی تولید کردند که نیازمند
تخریب جنین انسانی نباشد .دکتر النزا در سال  2115جایزهی  Raveدر

پزشکی را از طرف مجلهی  Wiredبرد .در سال  2119جایزهی " "AR Starدر
بیوتکنولوژی را از Mass High Techدریافت کرد.

دکتر النزا و تحقیقاتش در اغلب رسانههای جهان بازتاب داشته است.

ازجمله بزرگترین شبکههای تلویزیونی ،News Week ،Time ،CNN ،
اول ،Wallstreet journal ،Newyork time
مجلهی  Peopleو در صفحهی ِ
 Losangeles time ،Washingtonpostو .Ust today

النزا با بزرگترین متفکران زمان ما کار کرده است ،مثل برندهی جایزه نوبل
"جرالد ِا ِدلمن" و "رادنی پور ِتر" .او از نزدیک با "بی.اف.اسکینر" در دانشگاه

هاروارد کار کرده است .النزا و اسکینر (پدر روانشناسی مدرن) ،تعدادی
مقالهی علمی را منتشر کردند .همچنین او با "جوناس سالک" (کاشف
واکسن فلج اطفال) و با "کریستین برنارد" (پیشگام پیوند قلب) کار کرده

است.
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"باب ِبرمن"

دیوید ِلترمن:

"او شخص فوقالعادهای است".
مجلهی ستارهشناسی:

"کمربندهایتان را سفت ببندید"

باب برمن ،خواندهشدهتر ین ستارهشناس جهان است .او نویسندهی بیش از

هزار مقالهی منتشر شده است .مقاالت او در مجالت  Discoverو

 Astronomyچاپ شدند .او ستونی هفتگی در این مجالت دارد و ویراستار
نجومی "تقویم کشاورزی کهن" و نویسندهی چهارکتاب است .او دستیار

پروفسور نجوم در کالج Marymountبوده ،و نویسنده و تهیه کنندهی نمایش
ِ
هفتگی رادیوی عمومی شمال شرق بود که زمانی پخش میشد.
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