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  مقدمه 
با    ش هزارساله خود  300حدودا    خ یدر تار  نوع بشر که    یسوالت مهم  م یاگر خواسته باش 

بودهآن روبرو  صورت  است  ها  به  کنمشخص    ی فهرست  یک  را  باال  م،یمرتب    ن یا  يدر 
اي  سازندهآیا کجاست و    جانیا   م؟ی . ما چه هستدنکنیم  یی سوال مهم خودنما 3فهرست،  

اند و دانایی و نادانی ما قرار داشتهمرز    بر روي  هموارهکه    مهمی  سواالتدر کار است؟  
ها داده  هاي غیرمستند و نادرست فراوانی به آنچنین جایگاهی سبب شده است که پاسخ

  هدف از نگارش این اثر ارایه پاسخی براي این سواالت بر مبناي دانش فعلیمان است. شود.  

  بلوجَک 
  1400 پاییز

@BlueJakk   
 

  

  

  

  

  

  

https://twitter.com/BlueJakk
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  من چه هستم؟ ماهیت ما: 
                     ینامدم  ،يدگر آمدنم بخود بُ

  ی شدم  یک ،يدشدن بمن بُ زین ور
             خراب ریدِ نیکه اندر ا ي دزان نبُ به
  ی دمنه بُ ،ینه شدم ،یآمدم نه
  خیام -

ترین  تر، این که اصال وجود داشتن به چه معناست، مهمچه هستم یا در تصویر بزرگ  1من
  آن   اولیه  خودنمایی توان  پرسیده است. سوالی که میاز خود  که بشر تاکنون  بوده  سوالی  

که ما برخالف سایر نیاکانمان، توجهی  دنبال کرد  هزار سال پیش    100را حداقل از حدود  
مرگ اتفاقی نیست    ، کم متوجه شدیمزمانی که ما کم  یم. نشان داد  ویژه به مرگ از خودمان

به  ،  رخ دهد و روزي ما هم باید این سرنوشت تلخ را تجربه کنیم  دیگريکه فقط براي  
آید. موضوعی  می  »من«چه بر سر  ،با این پرسش هم مواجه شدیم که پس از مرگ تدریج

به آن پاسخ  از  قبل  بوده  ، که  این پرسش  دانستن  به  به چه    » من«اصال    ایم کهمحکوم 
گیرد،  شود، کینه به دل میفهمد، افسرده، امیدوار، گرسنه یا تشنه میچه میمعناست. آن

ها را به یوغ بکشد و به صورت کلی از خودش و  کند دیگر منکند، تالش میتالفی می
  آگاه است، چیست؟ اعمالش 

هاي ، به شکلبر روي زمین  هزارساله خودشان  300ها در طول تاریخ حضور حداقل  انسان
هاي مختلفی براي کرده، پاسخجا که عقل و فهمشان یاري میاند تا آنمختلفی سعی کرده

، من را هویتی کامال مستقل از  اند کردههایی که غالبا سعی  این پرسش ارائه کنند. تالش
 

1 The Self 



 من چه هستم؟فصل اول: 

۶ 
 

اگرچه  شناسیم، معرفی کنند. جوابم، نامیرا و مخالف تمام اصولی که میجس  هایی که 
ما با دانشی  در واقع،  ها وجود نداشته است.گریزي از آن ،اند اما به نظربسیار عجیب بوده

بهتر از خود و محیط    یبسیار اندك، در حال تالش براي فهم بیشتر و دستیابی به شناخت
ایم. دانش اندکی که در کنار میل ما به جاودانگی، احتمال خطاي ما در  پیرامونمان بوده

  کرده است. هایمان را دوچندان میپاسخ

نداده    انسانی را تصور کنید که هنوز  زبان را توسعه  و حتی  بوده  چیزي به اسم دستور 
ها  طور کامل به آنمنظورش را بهر کند و  با دیگري ارتباط برقرابه درستی    ستهتوان نمی

بدون  غالبا  ، زنده ماندن و تولید مثل بوده،  یشآرزو  ترینکه عالی  موجودي  منتقل کند.
  زیسته و غیردائمی می  هايگاهسکونتدر غارها و    ،بوده  پوششی نیمه برهنه با    پوشش یا

 قامتراست اگرچه اجدادانسانی که  .است  داشتهظاهري شبیه به حیوانات رفتار و در کل 
  20تنها حدود او اما  آتش را کنترل کرده بودند   قبل سال  یک میلیوندود ح  او حداقل از 

درصد    90در بیش از    اوظروفی سفالین بسازد. این یعنی که    هزار سال است که توانسته
پخت و پز    برايو مناسب    ساده  یظرف  حتی قادر نبوده  ،بر روي زمین  شاز دوران حضور 

  تر بیش  ی بیاندازیم،شمار حضور انسان خردمند نگاهاگر به گاه  1ن آب بسازد! دجوش آور  یا
هزار سال است که بافندگی    35حدود  شویم. به عنوان مثال  دي این چنین روبرو میربا موا

هزار سال است    6  کمتر ازو    ایم نان بپزیمهزار سال است که توانسته  15کمتر از  کنیم،  می
 . کنیم موهایمان را شانه میچیزي به اسم شانه داریم و که 

  را بدهد   یتسواالجواب  توان داشت؟  می  با این میزان فهم و دانش  چه انتظاري از انسانی
پاسخی نهایی بدهند؟ حقیقتا   هااند به آننتوانسته  هم ترین متفکران تمام تاریخکه بزرگ

به سواالت   او اولیه و ناشیانه هايپاسخ اگر ،است که چنین انتظاري دور از انصاف و دورتر
ترین سوال تمام دوران  ترین و سختدردناك بدانیم. ما احتماال با مهمی  خطاهای  مهم را

هاي داده شده به سواالت  که هرچه پاسخت  اس ایم و تجربه ثابت کرده  حیاتمان روبرو بوده
  تر محتملوارتر باشد، پذیرش آن توسط عامه مردم هم و دیوانه ترجوابمان، غیرمنطقیبی

 
  ظروف سفالین بوده است. ه شدنساخت قبل از  آب کردن  هاي گرمیکی از روش، در آب داغ شدههاي انداختن سنگ  1

  هایی از جنس پوست حیوانات یا درختانی مانند توس بوده است. هاي دیگر، شامل حرارت دادن آب در درون محفظهروش
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به درون چاه به نظر   ،هایی این چنین بوده که ما سنگی را با دست خوداست. با ارائه پاسخ
بیرون کشیدنش  سنگی که هزاران    .ایمهایمان پرت کردهانتهاي نادانیبی از  سال است، 

عاجزیم. 

در طول ما یم؟ در واقع، اهجاست که ما اصال چرا به سمت چنین پاسخی رفتسوال اما این 
چه در دایره تجربه،  ایم که هرآنبر روي زمین دریافته  خودمانحضور نه چندان طوالنی  

است. در نتیجه، این  بوده  محسوسات و مشاهدات ما قرار داشته، محکوم به زوال و نابودي  
گاه نه آن را  را از جنس چیزي بدانیم که هیچ  »من«ایم  عجیب نبوده که ما سعی کرده

  ایم آن را به درستی تعریف کنیم. سرخورده از واقعیت ایم و نه حتی توانستهتجربه کرده
داشتهما  بیرونی،   سعی  که  صرفا  یا    ماهیتی ایم  معادل  هیچ  که  کنیم  تعریف  من  براي 

مشابهی براي آن در طبیعت پیرامون وجود نداشته باشد. تا به این صورت همواره، بتوانیم  
  آن را عاري از زوال و نابودي قلمداد کنیم. 

حدود   که  این  به  توجه  شدنسال    5500با  مرسوم  ا  از  و  وقایع  انسان  فکارثبت    ها ما 
ها و باورهاي  ایده  جزئیات   در مورد  و کامال مطمئن  قطعی  یبه صورت توان  ، نمیگذردمی

، به  در آن دوران هاتوان با دنبال کردن رفتار انسانمی حال،صحبت کرد. با این  آنقبل از 
مردگان دست یافت. نحوه دفن  ها  آن  اتدرباره تفکر  تقریبی  صورت غیرمستقیم به نتایجی

هزار سال پیش به بعد، نشان    100درگذشته از حدود    و توجه ویژه انسان به جسد فردِ
انسانمی که  تدریج دهد  به  رفته  ها  سمت  این  که به  فردِ   اند  جسم  از  فارغ  را  من    که 

کم منجر به  کم  درگذشته و به صورت هویتی ثابت و نامیرا در نظر بگیرند. موضوعی که
هاي  روح گردید که ردپاي آن حداقل از تمدن  مانند جان یاویتی  تبدیل شدن من، به ه

  شود. النهرین در حدود شش تا هفت هزار سال پیش دیده میبین واقع در منطقه

این باور بودند که  مردمان بین . در باور  روداز بین نمی  جسم  مرگبا    ،»من«النهرین بر 
زمین بدون  سریا    1ایرکاالموسوم به    ،زمین به دنیایی در زیرمن   جسم،مرگ ها، پس از  آن

هاي مختلف در  فرهنگ  .برد به سر میدر تاریکی  جا  و براي همیشه در آن  رفته  2بازگشت 
 

1 Irkalla 
2 Land of No Return 
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این منِنام  ،النهرینمنطقه بین   ، برگزیده بودند. به  نامیرا  هاي متفاوتی را براي توصیف 
کردند.  استفاده می  2تمو اِموسوم به  اي  دیان از واژهکِو اَ  1گدیم سومریان از واژه  عنوان مثال،  
به طوري   ،کردند قدرها دور از جسم تعریف نمیآن  را ، منالنهرینمردمان بیندر مجموع،  

. به  دانستند مانند غذا می  اولیه  آن را محتاج نیازهايهنوز    که حتی پس از مرگ جسم، 
بودند ها  ، آنعنوان مثال از مرگمردگان در    که   معتقد  از  می  ،دنیاي پس  گرد و  توانند 

،  شودریخته میها بر روي زمین  که توسط بازماندگان براي آن  هایی یا نوشیدنیزمین    خاك
این  .استفاده کنند بینباور  اگرچه    کهنکته دیگر  این بوده که    النهرینمردمان  دنیاي بر 

دنیای و  از نظر آناما    استبازگشت  بی  یزیرزمینی،  مواردي خاصها  مردگان    ،در  ارواح 
را داشته روي زمین  بر  که  توانایی ظاهر شدن  است  بوده  موارد زمانی  این  از جمله  اند. 

فراهم    نوشیدنی و پیشکش   شانبرای  بروند و هاآنبه سر قبر   کردند کهفراموش می  زندگان
  کنند. 

هاي دیگري مانند  به خوبی در فرهنگ  ،النهرین  دنبال شدن باورهایی مشابه با مردمان بین
النهرین،  در مقایسه با مردم بین  مصریان باستان،  حالبا این.  د شودیده می  هم  مصر باستان

گرفتند.  در نظر می  »من«تري را براي  بیش  بسیار  چند قدم به جلو برداشته بودند و جزئیات
فقدان چیزي به اسم من بیزار  ها که همانند مردمان بین النهرین، از مفهوم نیستی و  آن

سعی در تعریف چیزي کردند که با چنین مشکلی روبرو  همانند تمدن بین النهرین،    بودند،
  نباشد. 

  ی معرف  3خو با نام  هر فرد نامیراي    و هستی   جوهره فرهنگ مصر باستان،    یی در دوران ابتدا
است شد یم این  .ه  آنبا  فرهنگ  رشد  و  فکري  توسعه  با  مفهومی    ها،حال،  قبال  که  خو 

  9به    حتی   هاي تاریخی، در بعضی دوره  و   5به    کمکم  ، شد پارچه در نظر گرفته مییک
شد.  بخش که  تقسیم  باور داشتند  به عنوان دو    (شخصیت)  5عکَ  و  (جان)  4ع بَ  مصریان 

این تقسیم از  از مرگ   ،چندگانه  بنديبخش  دیگر پیوسته و منجر به  به یک  جسم   پس 

 
1 Gidim 
2 Eṭemmu 

3 Khu 
4 Ba 

5 Ka 
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توان همان چیزي در نظر گرفت که  عخ را می  شوند. می  1عَخ  تشکیل بخش سومی به نام 
  شود. یاد می آن با نام روح از امروزه 

مورد غیرمادي بودن من، در  دهد که باورهاي مشابهی در  بررسی شواهد تاریخی نشان می
افکار مشابهی در مناطق دیگر مانند، ایران، هند،   یونان و روم باستان نیز دنبال شده است.

اروپا دیده می اینچین، ژاپن، آمریکاي مرکزي و حتی شمال  با  گیري  حال، شکلشود. 
د مرحله  دهی این باورها وارادیانی مانند زرتشتی و یهودیت، عمال موجب شد تا سازمان

 ها، بر قداستشان نیز افزوده شود. جدیدي شود و عالوه بر افزایش روزافزون استحکام آن
چه  آن اراده به  2اوروان اند که جان فرد یا همان زرتشتیان بر این باور بودهبه عنوان مثال،  

  ، پس از مرگ جسم نیز شود.میدر زمان تولد به جسم فرد وارد  ،شودخوانده می 3فَروَشی 
 ردواعمال فرد با ترازویی م  ،4پل چینود تا با عبور از    ددپیونمجددا به فروشی میاوروان  

چه پل صراط و باوري که بعدا به صورت مشابهی در اسالم و آن .قرار گیردقضاوت نهایی  
  شود نیز دنبال شده است. سنجش اعمال در ترازوي الهی خوانده می

  هاي سازنده من، از دید مصریان باستان بخش :1جدول 

  توصیف   نام بخش 
 جسم مادي   5خَت
  قلب و منبع کارهاي نیک   6عَب
  اي با سر انسان) شخصیت منحصر به فرد هر انسان (به شکل پرنده  بَع
 کند)شده را دریافت می کشیا جسم اختري (بخشی که انرژي غذاهاي پیش جان  کَع
  که در زمان تولد به او اختصاص داده شده است. شخص هر نام مخفی  7رِن

  من، سایه جان  سایه  8شویت
  شود.) شکل جاویدان (از به هم پیوستن کع و بع تشکیل می  عَخ
  (روح افراد در زمان خواب) هاي عخیکی از بخش  9ساهو
  هاي عخ ( انرژي حیات) یکی از بخش  10سِچِم 

 
1 Akh 
2 Urvan 
3 Fravrashi 
4 Chinvat Bridge 

5 Khat 
6 Ab 
7 Ren 
8 Shuyet 

9 Sahu 
10 Sechem 
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ادیان بزرگ مانند  از  میلیارد    5/4حدود  روي هم  که    مسیحیت و اسالم  امروزه بسیاري 
دن  ودر مورد غیرمادي ب  یتو یهود  ی زرتشت  هايآئین، افکار مشابهی با  کننده دارند دنبال

ناشی    ،من  کند کهباورهاي ترویج شده توسط این ادیان بیان می.  دارند  و سرنوشت آن  من
چنین  اگرچه روز به روز بر تعداد ناباوران به    روح است.  خودتر،  یا به زبان دقیقروح  از  

باورمندان    جمعیتمربوط به  فعلی    آمارهمین  حال، حتی  شود، با اینافزوده می  باورهایی
  10 در حداقل  کهبه خصوص در کشورهاي اسالمی  . نیستخیلی قابل اعتنا ادیان به این 

امکان شمارش رسمی  در واقع،  .  خروج از اسالم است رسمی  مجازات    ، اعدامهامورد از آن
وجود    براي خروج از دین   مجازات اعدامها  در آنحتی در کشورهایی که    تعداد ناباوران

مشکالت اجتماعی و عرفی ممکن  ، حفظ امنیتمانند  مسایل مختلفی به خاطر هم   ندارد 
آمار رسمی    ،یک کشور  کهفرض بوده  این  با  ها  گیري این نتیجهکه،  نکته دیگر این  نیست.

حال، چنین چیزي داران را با صحت و صداقت اعالم کند. با اینخود درباره جمعیت دین
  شود. جمهوري اسالمی ایران دیده نمی  جایی مانند  حداقل در

  
  ) 1399(خرداد و تیرماه  نیبه د انیران ینگرش انظرسنجی موسسه گمان با عنوان  :1شکل 

 انیرانیا  یگروه مطالعات افکارسنجنظرسنجی    توان به می  ،راستاثال در این  به عنوان یک م
با  این نظرسنجی که  .)1(شکل   اشاره کرد که سال گذشته به انجام رسیده است )1گمان(

 
1 Gamaan 



 من چه هستم؟فصل اول: 

١١ 
 

هزار    50بیش از  و  انجام شد    1399تیرماه  خرداد و  » در  ن یبه د  انیرانینگرش اعنوان «
تنها    که   دادهنشان    ،ند در آن شرکت کرد  و داراي سواد  سال سن   19باالي    کننده شرکت

از   شرکت  درصد   38کمتر  ُس  کنندگاناز  (شیعه،  مسلمان  را  گرایش) خود  بدون  و  نی 
  98، بیش از  جمهوري اسالمی ایران این در صورتی است که مطابق آمار رسمی  .دانندمی

برگزارکنندگان این نظرسنجی معتقدند    شوند. درصد ایرانیان، مسلمان در نظر گرفته می
درصد قابلیت تعمیم به    5درصد و خطاي    95این نظرسنجی با سطح اطمینان  نتایج  که  

میلیون نفر    80  حدود  ایران را  مردم   اگر جمعیت   رو،از همین  کل جمعیت ایران را دارد.
مسلمان در ایران   نفر  میلیون  35کمتر از    تنها  ، بگیریم، مطابق ارقام این نظرسنجی  نظر  در

  گیري نمونه  جامعیتیا    به کل جامعه  پذیريفارغ از میزان تعمیمحال،  وجود دارد. با این
  هم ، آناین است که تعداد باورمندان به اسالم  رسد، به نظر می  چه مسلمی، آناین نظرسنج
از آن چیزي است که گزارش  ،ایران  مانند در کشوري     و دولتی   هاي رسمیبسیار کمتر 

  سعی در القاي آن دارند. 

طور که اشاره شد، تعریف من به عنوان  همانمن بازگردیم.    درباره   موجود   ریفابه سراغ تع
  ، حال، چنین تعریفی از منباوري بنیادین و اساسی در ادیان ابراهیمی است. با این  ،روح

. مثال اغلب هندوها بر این  قابل مشاهده استدر ادیان دیگر نیز    ،ادیان ابراهیمیعالوه بر  
چه  هستند که مانند آن 1آتمن نام اي به باورند که هر یک از موجودات زنده داراي جوهره

  با   نیز  چینی  یمحل  انیاددر    شود، وجودي غیرمادي است.خوانده می  ادیان ابراهیمیدر  
چه من خوانده  روح و آن  این باورها،  قمطاب.  م یهستروبرو    3هونو    2پو   يهابه نام  یمیمفاه

  ی فیزیکاصطالحا روح  که    بوده  ی آن بخش پوشده است.   لیاز دو بخش تشک  ، خودشودیم
از طرف دیگر، هون    شده است. میتر در نظر گرفته  شده و نازلخوانده    و بخش حیوانی من

  . شده استمیدر نظر گرفته التر واو اصطالحا  ، آسمانیغیرفیزیکیکه روحی  بودهبخشی  

اند که کامال در جهت مخالف  گرفتهپیروان بودا روش دیگري را در این زمینه پیحال،  با این
به صورت کامال متضادي با ادیان دیگر، معتقدند    هاآنسایر ادیان شناخته شده است.  با  

تواند با  وجود و هستی می  مطابق باورهاي بودایی،چیزي به اسم منِ ثابت وجود ندارد.  

 
1 Ātman 2 Po 3 Hun 



 من چه هستم؟فصل اول: 

١٢ 
 

وجود کمک   نشانِ  عبارت  1سه  نشان  سه  این  که  شود  داده  از  توضیح  ، 2غیرخود اند 
  . غیرخود به این مفهوم اشاره دارد که چیز ثابتی به اسم خود 4ناراحتی و رنج  و 3ناپایداري

وجود ندارد. مفهوم ناپایداري به این معناست که هیچ چیزي ابدي نیست و    یا همان من
 ،گر این است که وجود داشتنهمه چیز در نهایت رو به نابودي است. مورد سوم نیز بیان

جودات زنده از بدو تولد تا مرگ، همواره  همراه با درد و رنجی جدانشدنی است. یعنی مو 
  کنند. درد و رنجی پیوسته را تجربه می

 هامیان تعداد زیادي از انساندر    ،که من، وجودي غیرمادي مانند روح است  باور به این
عالوه بر میل به جاودانگی، یکی دیگر از عللی که منجر به تسهیل پذیرش   شود. دیده می

درك  مان  چه در ذهناین تصور بوده که ما میان آن  شده،   هم در این ابعاد آن  تصوري   چنین
. به صورتی  قائل هستیمذهن وجود دارد، تفاوت مشخصی را  از  چه در بیرون  و آن  کنیممی

این از یک جنس نمی  که  را  به نظر میدانیدو  مثال،  به عنوان  وقتی غذاي م.  که  رسد 
چه به عنوان خوشمزگی  کنید، آنقرمز رنگ نگاه می  یک گل رُزخورید یا به  اي میهزخوشم

می برداشت  ذهنتان  در  قرمز  رنگ  مییا  به حساب  کیفیت  نوعی  نظر  کنید،  به  که  آید 
  کامال   تواننمی  دیگر،  یتوصیف دقیق یا انتقال فهم آن به دیگري ممکن نیست. به عبارت

چه دیگري خوشمزه  دقیقا با آن  ،نامید چه شما خوشمزه یا قرمز رنگ میآن  که   مطمئن بود 
می قرمز  این  ،داند و  با  باشد.  چنین  یکی  درك  کیفیت  از  فارغ  و  کلی  صورت  به  حال، 

هایی در ذهن، این که آن بیرون و در خارج از ذهن ما، چیزي به اسم غذا یا گل پدیده
تواند توسط دیگري نیز تصدیق شود. این دوگانگی ظاهري  وجود دارد، واقعیتی است که می

ایم. بخشی که جسم نامیده  ز دو بخش تشکیل شدهزده که ما در واقع ابر این باور دامن می
شود و صرفا مانند ماشینی براي ارسال و دریافت پیام است و بخشی دیگر که ذهن  می

کند و  به طوري که بر اثر گذر زمان تغییر نمی  است و معادل ماهیت و هویت ما است. 
  همواره اوست که وظیفه درك و شناخت محیط پیرامون را برعهده دارد. 

 
1 Three Marks of 
Existence 
2 Non-Self (Anattā) 

3 Impermanence 
(Aniccā) 

4 Unsatisfactoriness 
(Duḥkha) 



 من چه هستم؟فصل اول: 

١٣ 
 

از آن با عنوان دوگانگی  دوگانگیاین   فقط  شود،  یاد می  1روح جسم و    ظاهري که غالبا 
مختص باورهاي مذهبی نبوده و در میان فیلسوفان هم طرفداران خاص خود را داشته  

، به عنوان عامل 2جانباور فیلسوفان به وجود چیزي مانند  رد پاي  است. به عنوان مثال،  
. تالس بر این باور بود که چیزي مانند  شود دیده میزندگی، حداقل از دوران یونان باستان  

توسط جان استحاله    ،تواند آهن را تکان دهد، یا جان دارد یا این که به نوعیربا که میآهن
شده است. امپدوکلس و فیثاغورث معتقد بودند که گیاهان هم جان دارند. سقراط نیز به  

رسد که از اظهار نظر مشخص در مورد بقاي آن پس  وجود جان باور داشت اما به نظر می
این با  این زمینه نداشته است.  حال،  از مرگ خودداري کرده یا حداقل نظر واضحی در 

بعد از مرگ نیز به بقاي    ،و افالطون، در کتاب جمهور خود اظهار داشته که جانشاگرد ا
اند از  دهد و خود حداقل از سه بخش یا جنبه تشکیل شده است که عبارتخود ادامه می

سر،  5اشتها و    4روان ،  3منطق او محل حضور منطق در  از نظر  و    جایگاه.  روان در سینه 
ده است. از طرف دیگر، ارسطو معتقد بود که جان عاملی  موقعیت اشتها در شکم افراد بو

است که در همه موجودات زنده وجود دارد و برخالف استادش افالطون، بر این باور بود  
  هاي مشخصی را به آن اختصاص داد. که نیازي نیست که بخش

اگرچه باور به غیرمادي بودن هویت جان و به صورت کلی موضوع دوگانگی جسم و جان، 
حال فیلسوفانی بودند که با آن ر میان فیلسوفان یونانی طرفداران زیادي داشته، با ایند

  معتقد بود   . اوبود  6اپیکور مخالف باشند و جان را امري مادي بدانند. یکی از این فیلسوفان  
 دهنده به نام اتم تشکیل شده است.جان هم مانند هر چیز دیگري از ذرات ریز تشکیل  که

شوند هم نظرات مشابهی با اپیکور در  واقیون شناخته میواقی که با نام رَب رَپیروان مکت
  مورد ماهیت مادي جان داشتند. 

ن یکی از فیلسوفان معتقد به دوگانگی  ابه عنوزیست،  که در قرن هفدهم میه دکارت  رِنِ
روح، بر این باور بود که من همان روح است که هویتی  بخشی غیرمادي مانند  جسم و  

غیرمادي دارد. او سعی کرد روح یا اصطالحا آن بخش غیرمادي وجود انسان که به وجود  

 
1 Spirit 
2 Soul 

3 Logos (λογιστικόν) 
4 Thymos (θυμοειδές) 

5 Eros (ἐπιθυμητικόν) 
6 Epicurus 



 من چه هستم؟فصل اول: 

١۴ 
 

سعی کرد تا با پیدا کردن    رو،از همینتر از قبل جلوه دهد.  آن باور داشت را در دسترس
ها را کنترل  م نظارت کرده و آنموقعیتی در بدن، توضیح دهد که روح چطور بر اعمال جس

نام می به  مغز  در  او بخشی  بخش    1غده کاجی   کند.  تعیین کرد که  به عنوان محلی  را 
  شود. ، از طریق آن به جسم متصل مییا همان من غیرمادي

  
ارسال پیام درد به محلی به نام غده کاجی در مغز و در نتیجه تشخیص درد    :2  شکل

  از رنه دکارت 2در مورد انساناي ناشی از آتش توسط من، برگرفته از اثري به نام رساله

  ، بر این باور بودند که چیزي به اسم من  3دیوید هیوم حال، فیلسوفان دیگري مانند  با این
  هم آن  مستقل وجود ندارد و من در واقع واکنشی پیچیده در مغز،  به عنوان هویتی ذهنی و

در مقابل درك اتفاقات محیط پیرامون است. باوري که توسط فیلسوفان معاصر و شناخته  
دیوید هیوم درباره من    نیز دنبال شده است. 5توماس متزینگر و  4نت دنیل دِاي مانند شده

  گوید: گونه میاین ،و خود

 
1 Pineal Gland 
2 On Man 

3 David Hume 
4 Daniel Dennett 

5 Thomas Metzinger 



 من چه هستم؟فصل اول: 

١۵ 
 

چه که «من»  از آن  یقی ورند که ما در هر لحظه، به صورت دقاب  ن یبر ا  لسوفانیاز ف  یبرخ
 یقیکه به صورت دق  ی، زماناممتوجه شده  شخصاجا که  تا آن  حال،نی. با امیآگاه  م،ینامیم

 یاز ادراکات خاص مانند گرم یبرخ به متمایل شدهرا  مخود همواره کنم،یبه خودم توجه م
خودم را در    توانمی. من هرگز نمنمیبیم  لذت  ایا نفرت، درد  یعشق    ه،یسا  اینور    ،يسرد  ای
  را مشاهده کنم. متادراکابه جز   يزیچ  توانمیو هرگز نم ابمیبدون ادراك در ي الحظه چیه

، همچنان سوال این است که من واقعا ها پرداخته شد آنجا به  باوجود توضیحاتی که تا این
چیست؟ براي پاسخ به این سوال، باید به این موضوع توجه کنیم که تعریف من به صورت  

کردن صورت مساله و یک پاسخ بدوي، خام    هویتی نادیدنی و غیرقابل پیگیري، صرفا پاك 
دانم» ندارد، چرا که  با پاسخی مانند «نمی  تفاوت زیاديو احساسی است. چنین جوابی  

توضیح دهد که چگونه به این پاسخ  به درستی  تواند  نمی  مورد نظر  فرد در هر دو مورد،  
تواند صحت استدالل خود  نمی  ، فرد معتقد به چنین پاسخی، به عبارتی دیگر.  استرسیده  

 است،  دیگرانهاي  رفح  چنین فردي در عمل، مشغول تکرارپاسخ را اثبات کند.    اینبراي  
این که  تکراري که بیش از  مخفی  به منظور  و  از سر درماندگی    روي منطق باشد،   ازتر 

 . است فرد نادانی کردن

  
که باورهاي مذهبی مانند اعتقاد به روح، به ترویج آن   »من«نادرستی از    انگاره   :3شکل  

  زند. دامن می



 من چه هستم؟فصل اول: 
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گاه افرادي که من را هویتی چیزي به اسم غیرماده وجود دارد، آنکه  حتی اگر فرض کنیم  
گیرند، باید به این سواالت پاسخ دهند که چطور چیزي که وراي در نظر می آن از جنس 

منِ   چرا اصالآید، تحت تاثیر ماده قرار گرفته و به آن محدود است؟  ماده به حساب می
اصال چه نیازي به دیدن یا شنیدن از طریق  نیاز به پیکر و بدنی مادي دارد؟    غیرمادي

یک تکه سنگ، محدود به گذر تدریجی و یک طرفه    چشم و گوش مادي دارد؟ چرا همانند 
زمان به سمت جلو است؟ چرا هر زمان که فرد هوشیار است، من حضور دارد و وقتی فرد 

درك آگاهانه در کار نیست؟ چرا این من،    چیزي به اسم هوش یا خواب است، دیگر  بی
نی خود ندارد؟  کالبد مادي و فا  حضورش درپیش از  دوران  اي درباره  هیچ درك و خاطره

هاي این من، دقیقا به مانند مغز است؟ هرجا  ها، خاطرات و محدودیتچرا تمام توانایی
شود و هرجا  شود، او هم خسته میفهمد، هرجا مغز خسته میفهمد، او هم نمیمغز نمی
از   از    بین مغز  او هم  رود؟ چرا خصوصیاتی مثل جنسیت یا میزان فهم و  میبین  برود، 

این سواالت،    در جوابشود؟  ، دقیقا همان است که براي مغز مشاهده میهوش این من
پاسخی  نیست  ارائه  کافی  روح  اسم  فوق  به  سواالت  به  بخوري  درد  به  جواب  که  چرا   ،

  . دانم نداردچنین پاسخی فرق زیادي با نمی در نتیجه و دهد نمی

ابتداي دو پاراگراف قبل و ممیمجددا   این رسیم به سوال مطرح شده در  بناي نگارش 
چیست؟ من  که  میآن  بخش  امروز  ما  که  نتیجه  چه  من،  که  است  این  بگوئیم،  توانیم 

هایی که مانند ترانزیستورهایی که  هاي موجود در مغز آدمی است. نورونهمکاري نورون
دیگر موجب به وجود آمدن  شود، در کنار یکموجب ایجاد یک پردازنده می  هاآن  همکاري

شود  اند. مفهومی که در فلسفه علم از آن با عنوان برآمدگی یاد میچیزي به اسم من شده
توان به صورت ساده آن را پیچیدگی ناشی از سادگی دانست. موضوعی که ممکن  و می

و تولید هوش مصنوعی داراي   2نگی فناوريیتکه  تواند با رسیدن ب، می1بودن مفهوم آن 
اي همانند انسان، به اثبات برسد. چنین تعریفی از من، اگر نگوئیم  قدرت فهم و اندیشه

دهد، حداقل چارچوبی منطقی براي  پاسخ میرا تمام سواالت طرح شده در پاراگراف قبل 
به آنپاسخ تعریفراهم میرا  ها  دهی  تعریفی که برخالف  ف قبل که من را هویتی  کند. 

 
1 Proof of Concept 2 Technological Singularity 



 من چه هستم؟فصل اول: 

١٧ 
 

را در اختیار ما قرار    آن   داند، امکان آزموده شدن و بررسی غیرمادي و غیرقابل دسترس می
  دهد. می

تک اجزاي توانیم بگوئیم ناشی از تکخودِ مغز است، می  ،منکه    در این تعریف، اگر نگوئیم
آن جدا کرد. به زبان  توان آن را از مغز و اجزاي سازندهطوري که نمیسازنده آن است، به

پارچگی الزم براي بقاي مغز تامین شده و خللی  دیگر، تا زمانی که اکسیژن، انرژي و یک
در عملکرد کلی آن ایجاد نشود، من هم وجود دارد اما اگر اختاللی در این منابع حیاتی  

  شود. میبه وقوع بپیوندد، من هم دچار مشکل شده و در موارد شدید از هستی خود ساقط  

  
کره راست خود هاي ترسیم شده توسط فردي که دچار سکته مغزي در نیمنقاشی  :4شکل  

  شده است. 

چه که  برد، آندهد که بسته به شرایطی که مغز در آن به سر میچنین تعریفی نشان می
باشد. به طوريتواند محدود و آسیبخوانیم، چقدر میمن می اگر آسیبی  پذیر  که مثال 
هاي موجود در مغز وارد شود، به راحتی من هم تحت  دهی نورونپیکره و سازمان  جدي به 

می قرار  میتاثیر  مثال  عنوان  به  که  آسیبی  بیماري  گیرد.  در  را  آن  از  نمونه  یک  توان 
کننده خودآگاهی در  مالحظه کرد که عمال به عنوان یک بیماري تخریب  1گسیختگیروان

  شود. ، فرد دچار مشکل در فهم واقعیت میشود و بر اثر آننظر گرفته می

 
1 Schizophrenia 



 من چه هستم؟فصل اول: 
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به    1آرآيامتصویر    :5شکل   مبتال  زنی  مغز  ساختار  در  شده  ایجاد  تغییرات  موید 

  سالگی)  34-24سال (  10گسیختگی در طول روان

بر روي من، به عمل قطع    يهاي مغزتوان براي نشان دادن اثر آسیبدر مثال دیگري، می
اشاره کرد. دو نیمارتباط دو نیم نام جسمکره مغز  اي به  پینه  کره مغز توسط بخشی به 

براي تخفیف   این بخششکافتن  .  دیگر متصل هستند یک افراد مبتال به صرع شدید  در 
میالدي رواج داشته است. وظیفه این    60و    50  هايها به خصوص در دههمشکالت آن

کره مغز به یکدیگر  شود، اتصال دو نیمدیده می  2دار پستانداران جفتز که تنها در  عضو مغ
کره است. شواهد حاکی از آن  و ایجاد اطمینان از ارتباط و اشتراك اطالعات میان دو نیم 

لطمه زیادي به میزان هوش یا شخصیت فرد وارد    ،قطع چنین ارتباطی  ،است که به نظر
این  .کندنمی دادهبا  نشان  آزمایشات  درك  که    است   حال،  و  فهم  من    که  چهآنچطور 
  گیرد. تحت تاثیر چنین آسیبی قرار می ،نامیممی

  
  رنگ) در مغز از نماهاي مختلف  اي (قسمت آبیموقعیت و ساختار جسم پینه :6شکل 

 
1 MRI 2 Placental Mammals 



 من چه هستم؟فصل اول: 
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کره  نیمبر عهده    ،هاي مربوط به میدان دید سمت راستدادهو  وظیفه پردازش اطالعات  
کره سمت راست مغز است.  هاي مربوط به میدان دید سمت چپ، بر عهده نیمچپ و داده

کره مغز او قطع شده بود، تصویري با علم بر این موضوع، به داوطلبی که ارتباط میان دو نیم
و پاي یک مرغ نشان داده شد. پاي مرغ در میدان دید سمت راست و   یبرفیک منظره از 

در ادامه، از او خواسته شد    تصویر منظره برفی در میدان دید سمت چپ او قرار داده شد.
هایش دیده، تصویر مرتبطی را از داخل یک سبد  چه که با هر یک از چشمتا بر اساس آن

مورد آزمایش، با دست راست (تحت کنترل    که در جلویش قرار داشت، انتخاب کند. فرد
کره راست) تصویر یک  کره چپ) تصویر یک مرغ و با دست چپ (تحت کنترل نیمنیم
جا همه چیز طبق انتظار بوده است چرا که تصویر مرغ با تصویر  را انتخاب کرد. تا این  1بیل

شود  از او پرسیده می  حال، وقتیپاي مرغ و تصویر بیل با تصویر برف تطابق داشتند. با این
ها را جمع  ریزد و باید آندهد چون پرهاي مرغ میکه چرا بیل را انتخاب کردي، پاسخ می

کره چپ قرار دارد، فقط تصویر پاي مرغ را کنم! در واقع بخش تکلم که تحت کنترل نیم
میان اي و اشتراك اطالعات دیده و از تصویر برف اطالعی ندارد. فقدان ارتباط جسم پینه

با ساختن جوابی که مبتنی بر    ،کره مربوط به تکلمشود که نیمکره مغز سبب میدو نیم
  تجربه دیدن پاي مرغ است، بر روي نادانی خودش سرپوش بگذارد. 

  
کره راست و چپ صورت نیمپردازش تصاویر چشم چپ و راست به ترتیب در    :7شکل  

 گیرد.می

 
1 Spade 



 من چه هستم؟فصل اول: 
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توان می  ،من  روي  ها بر هاي وارده به مغز و اثر آنببه عنوان آخرین مثال در زمینه آسی
علت اصلی آن تخریب ساختار یا    که   یم ندرَُس اشاره کرد. دسودگی  رَیا خِ  1زوال عقل به  

  یابی، آگاهی، جهت  یتضعآن و  یط  هاي موجود در مغز است واختالل در عملکرد نورون
به    .شوندیدچار اختالل م یا    فی روزمره تضع  يهاتیرفتار و فعالنوع  تفکر،  قدرت  حافظه،  

مانند صحبت کردن یا حرکت   هاترین فعالیتطوري که در موارد شدید، فرد از انجام ساده
  60  ن یاست که ب  مریابتال به آلزا  ،زوال عقل يهاشکل  ن یترجیاز را  ی کی  ماند. باز می  کردن

در  نفر   ونیلیم 50از  ش یدر حال حاضر ب معضلی که  .رد یگیدرصد موارد را در برم  70تا 
ها اضافه نفر به آن  ونیلیم  10از    شیب  هر سالمشکل مبتال هستند و    نیبه اسراسر دنیا  

  . شوند می

این از  پیش  ک  ،تا  بود  این  بر  می  هتصور  موجب  عقل  زوال  به  دچار  ابتال  افراد  که  شود 
بخش مانند خوردن یک غذاي خوشمزه  لذتاتفاقات به همین خاطر از افسردگی شوند و 

ایم یکی از مناطقی  به تازگی متوجه شدهحال، با این  یا دیدن یک منظره زیبا لذت نبرند.
سیستم    مربوط به ، مناطقشودشروع می  زوال عقل از همان اوایل ابتال به  ،تخریب آن که

  . است لذت در مغز 

  
 مغز مبتال به آلزایمر (راست) و مغز سالم (چپ) :8شکل 

  

 
1 Dimensia 

اثرات تخریب   از  حال که به برخی 
روي «من» اشاره کردیم، بد  مغز بر  

نیست که در ادامه، نگاهی به پیکره  
و ساختار مغز بیاندازیم تا با ساختار  

آن سازنده  اجزاي  من  و  چه 
شویم. می آشنا  بهتر    خوانیم، 

را   آن  برخی  که  ساختاري 
شده  پیچیده شناخته  ساختار  ترین 

 دانند. در تمام کیهان می



 من چه هستم؟فصل اول: 

٢١ 
 

بندي کلی و  توان آن را در یک دستهساختار مغز کامال یکپارچه و یکنواخت نیست و می
ت هستند  . این سه بخش عبار) 9(شکل    بر اساس نوع عملکرد، به سه بخش تقسیم کرد 

ترین عاملی است که  ع کلیدي. مغز قدامی در واق3مغز خُلفی و    2مغزمیان ،  1مغز قُدامیاز  
مغز بخشی است که در عمل رابط  میانموجب تفاوت ما با سایر موجودات زنده شده است.  

شود،  داران دیده میمیان مغز قدامی و خلفی است. مغز خلفی نیز که تقریبا در تمامی مهره
تري در مورد  بیشدر ادامه به جزئیات  به اعمال حیاتی تنفس و ضربان قلب مربوط است.

  شود. هریک از این سه بخش پرداخته می

  

  
  : برشی جانبی از مغز انسان و سه قسمت اصلی آن 9شکل 

النخاع و پل مغزي)  هایی مانند مُخچه و بخش زیادي از ساقه مغز (بصلمغز خلفی بخش
کند. دریافت اطالعات حرکتی و  هاي حیاتی ما را کنترل می شود و فعالیترا شامل می
عمل مناسب، حفظ تعادل، تنظیم ضربان قلب و فشار خون، تنفس، اعمال  الانجام عکس

  و حرکات صورت بر    هاارادي همچون قورت دادن یا عطسه کردن، هماهنگی حرکت چشم

 
1 Forbrain 
2 MidBrain 

3 Hindbrain 

پائینی که  خلفی  ترین  مغز 
شود،  بخش مغز محسوب می

ادامه   نخاعی  طناب  روي  تا 
می از  پیدا  قسمت  این  کند. 

فرگشتی   لحاظ  به  مغز، 
در  قدیمی آن  قسمت  ترین 

شود، به طوري  نظر گرفته می
به   آن  حضور  ردپاي  که 

مامی  هاي مختلف در تشکل
میمهره دیده  شود  داران 

 ). 10(شکل  



 من چه هستم؟فصل اول: 
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  هستند. مغز خلفی هاي مختلف عهده بخش

آید، در واقع، پلی اتصالی میان مغز  مغز که باالترین قسمت ساقه مغز به حساب میمیان 
و   2کالهک ،  1مجراي مغزيهایی مانند  قدامی و مغز خلفی است و خود متشکل از بخش

است. این بخش از مغز به مواردي مانند بینایی، شنوایی، کنترل حرکت، خواب، چرخه    3بام
یا اصطالحا هوشیار بودن و تنظیم دما مربوط است.  4تگیانگیخخواب و بیداري، 

  
 ها هاي مختلف مغز خلفی و وظیفه آن؛ بخش10شکل 

شود، جدیدترین قسمت مغز در طول  ترین بخش مغز محسوب میمغز قدامی که فوقانی
ترین و  خود شامل دو زیرمجموعه است. بخش اول که بزرگو    آید فرگشت به حساب می

قشر    مواردي مانند   شود و شاملنامیده می  5مُخ ترین بخش مغز است،  در مجموع فوقانی
اي است. بخش  هاي قاعده، پیاز بویایی و عقدههیپوکامپمغز، ماده سفید و خاکستري،  

 
1 Cerebral aqueduct 
2 Tegmentum 
3 Tectum 

4 Arousal 
5 Cerebrum (Telencephalon) 



 من چه هستم؟فصل اول: 
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،  تاالموسهایی مانند  شامل بخشتر است و خود شود که داخلینامیده می  1دیانسفال دوم  
ترین  است. در مجموع، مغز قدامی که کلیدي  تاالموس سابو    تاالموساِپیهیپوتاالموس،  

بخش مغز در تشکیل چیزي به نام من است، وظیفه دریافت و پردازش اطالعات حسی،  
  تفکر، ادراك، تولید و فهم زبان و همچنین کنترل موتورهاي حرکتی را برعهده دارد. 

  
  هاهاي مختلف مغز قدامی و وظیفه آن: بخش11شکل 

که منِ ناشی از چنین ساختار  توان انتظار داشت  ، میپیکربندي ناهمگون مغزبر اساس  
یکنواخت  هویتی  مُرکبی،   و  بخشنباشدیکپارچه  از  کدام  هر  دیگر،  زبان  به  مغز، .  هاي 

اینوظیفه نهایت همکاري تمام  ها و اطالعات  بخشاي مشخص را بر عهده دارند که در 
طور  شود. از طرف دیگر، همانگیري چیزي به اسم من میها، منجر به شکلحاصل از آن

هاي شکل گرفته و ، اطالعات و دادهند ها، همگون و دقیقا یکسان نیستبخشاین که تمام 
منِ   عبارتی  ابه  از  بخشمتشکل  یکین  و  یکنواخت  کامال  هم  یک  ها  در  نیست.  دست 

به دو  حداقل  ها را  آن  ناشی از  ها و اطالعات متفاوتتوان این بخشبندي کلی میدسته
  تقسیم کرد.  و ناخودآگاه خودآگاه  اصطالحا بخش

 
1 Diencephalon 
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بود که من، صرفا همان چیزي است   تا پیش از قرن نوزدهم میالدي، تصور عمومی بر این
با توسعه نظریه    حال، . با اینمسئولیت افکار آگاهانه و رفتار هوشیارانه را بر عهده داردکه 

جلب شد    چیزيسمت  توجهمان به  کم  کم  ، تکنیکی مانند هیپنوتیزمپیدایش  فرگشت و  
  ، ناخودآگاه  انجام شده به صورت   هايها و پردازشنامیم. دادهگاه میآکه امروزه آن را ناخود 

  العمل دریافت اطالعات و انجام عکس در زمانکه  هستند مربوط  هایی از مغزبه آن بخش
هایی  . بخشددهن از خود نشان میکامال خودکار  ، رفتاري  در مقابل این اطالعات  مناسب

  ی العمل مشخصعکس ملزم به پیروي از یک الگوي خودکار و انجام  که در مقابل هر رخداد،  
ضربان    تنظیم  ها،هورمونانواع  افزایش دماي بدن در زمان مقابله با بیماري، ترشح    .هستند
بدنقلب،   با عفونتارسال سلول  ،پایش حسگرهاي داخلی  مقابله  براي  ایمنی  و   هاهاي 

  هستند. ما گاه و خودکار آرفتار ناخود  ی ازهاینهنمو  ها، همگیو مانند این زاعوامل بیماري
شما هر وقت سنگی را در  که    را در نظر بگیرید   ساده   مورد  این  ،براي درك بهتر موضوع

کند. گزینه دیگري پیش روي  هوا رها کنید، آن سنگ به خاطر جاذبه زمین سقوط می
  اندیشد که باید چکار کنم. شود با خود نمیسنگ رها میوقتی سنگ نیست و 

  در مقابل اطالعات دریافتی   توانند رفتار کمی متفاوتیمی  مغز  از  هاییبخش  ،در طرف دیگر
العمل هستند اما  اگرچه همچنان مجبور به انجام عکس  هادهند. این بخشاز خود نشان  

گزینه داشتن  خاطر  بیشبه  شده    تر هاي  صرف  زمان  تصمیمتر  طوالنیو  و  براي  گیري 
  . ی در کار است که گویی حق انتخاب  بینند می  ايشرایط را به گونه  ،انتخاب رفتار مناسب

شود  سبب می ،هاي زیادوجود گزینه شده است. نقبل تعیین  از  آید نظر می  به  انتخابی که
عکسپیشکه   و  رفتار  از  بینی  ناشی  دشوار  ،اهبخشاین  العمل  شاید    بسیار  حتی  و 

 اختیار عنوان به آنما از شود که سبب می ايحق انتخاب پیچیدهچنین .  باشد غیرممکن
عمال به خاطر امکان مقایسه    ، هایی که در چنین فرایندي دخیل هستند بخش  . یاد کنیم

پدید آمدن چیزي میدیگر،  با یک  موجودهاي  گزینه به  ما    شوندمنجر  باالترین  که  در 
  مختلف   نامیم و موجوداتچه که ما هوش میدر واقع آن  1نامیم. خودآگاهی می  آن رادرجه  

تر،  ها بیشهرچه گزینه  است.   ي مشابه ناشی از فرایند   ، کنیمبندي میآن دسته  بر اساس را  
 

یی، معتقد است تالش ما براي فهم آگاهی، مانند تالش  ایتان یشناخته شده بر لسوفی ف )Colin McGinn( نیگمک   نیکال 1
  کوانتوم است.  نظریهبراي فهم  شامپانزهیک 
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موجود هوشمندتر دیده    آن   در نتیجه  و  است   تررفتار پیچیدهو    ترالعمل بیشتنوع عکس
تر  مناسب  انتخاب این که کدام گزینه انتخاب شود نیز به این بستگی دارد که کدام    شود.می

  هاي قبلی دارد. است و تطابق بهتري با داده

  واقعیت خارجی ما همواره    اساس اصول مشابهی است.درك ما از واقعیت خارجی نیز بر  
بعدي  کنیم. دید سهدرك میهاي قبلی  ها با خودشان و البته دادهمقایسه دادهرا بر اساس  

به    نیز   امکان تشخیص جهت صوت   ودو چشم  در  مقایسه زاویه دید متفاوت  از  ما ناشی  
است مخالف  دو جهت  در  گوش  دو  داشتن  قرار  گرمی،.  خاطر  از  ما  روشنایی،   توصیف 

 نايببر م  ، کنیمترس و خالصه هر چیزي که آن را درك میسنگینی، زیبایی، خستگی،  
بخش خودآگاه مغز   براياگر خواسته باشیم مثال سنگ را    هاي قبلی است. مقایسه با داده

تواند سقوط کند،  واهد بود. سنگ در زمان رها شدن، می، این چنین خاستفاده کنیمنیز  
یا اصال سنگ    یا حتی به این فکر کند که سقوط  سرجایش متوقف بماند   ،رو به باال برود

  .  به چه معناست  بودن

قدر  این  ،چرا بخش خودآگاه باید بر سر انتخاب میان چند گزینه  جاست که این  اماسوال  
انتخابی   انجام  خودکار  و    سریعوقت تلف کند؟ چرا مانند بخش ناخودآگاه به سرعت  را 

مانند بسته شدن    ،ها بسیار ساده هستند که در مواردي که گزینه دهد؟ پاسخ این است  نمی
توسط همان   وظیفه انجام واکنش  ،به آن جسم خارجیپلک چشم در زمان نزدیک شدن  

به همین سادگی    تصمیماتحال، پردازش همه  . با اینرسدبخش ناخودآگاه به انجام می
سبب  وضعیت   یک کردن اختصاصی  و سنگین نیست و تجزیه و تحلیل و اصطالحا سبک

ورود بخش  در نتیجه  تر و  نیاز به صرف زمان بیش  ي مربوط به آن،هاواکنش  شود که می
اصوال هر  و    تغییر شغلانتخاب همسر،  حل یک معما،    . داشته باشد ماجرا    را به گاه  آخود

باشد، از آن  بسیار پیچیده  کاري که نیاز به فکر و توجه داشته  انجام    استتر  امکان  که 
  خودکار براي مغز میسر باشد.  سرعت و به شکل  ها بهآن

عمال ما را به این مغز به دو بخش خودآگاه و ناخودآگاه،  هاي موجود در  دادهبندي  هدست
زنیم،  کنیم و در مورد آن حرف میشناسیم، احساس میآن منی که می  رساند کهجه مینتی
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حاصل از دو بخش منِ ناخودآگاه و منِ خودآگاه باشد. به زبان دیگر،   حداقلتواند میخود  
میآن ما  که  نمیچه  اما  میدانیم  که  آن  ناشی دانیم،  دانیم  و  ناخودآگاه  من  که  از  چه 
  از من خودآگاه است.  حاصلدانیم،  دانیم که میدانیم و میمی

اخودآگاه، نشان داد که  توان با یک مثال در مورد من نمی  ،شدن موضوع  رتبراي روشن
  1کوربینی داند، دقیقا چیست.  داند که میداند اما نمیمنظور از این که من ناخودآگاه می

ایجاد   ایجاد یک ضایعه در بخش مربوط به بینایی در قشر مغز  اثر  مشکلی است که بر 
در   شود که حدس بزنند چه چیزيپرسیده می مبتال به این عارضه شود. وقتی از افرادمی

ها دهند. به زبان دیگر، آنب  سوال را  توانند به درستی پاسخها میمقابلشان قرار دارد، آن
دانند که از این موضوع آگاه هستند. اگر دانند که چیزي در مقابلشان قرار دارد اما نمیمی

داد  داشته و از او بپرسید که آیا م در جلوي یک فرد مبتال به این اختالل، یک مداد را نگه
افقی نگه داشته شده یا عمودي، او قادر نیست متوجه وضعیت درست مداد شود اما اگر  

به درستی و دقیقا در همان جهتی که مداد  را از او بخواهید مداد را بگیرد، دست خودش 
  گیرد. داشته شده (عمودي یا افقی) به سمت آن برده و مداد را مینگه

ادراك فرد    2اَنوسوگنوزیاتوان به  می  در یک مثال دیگر  نوعی اختالل در  اشاره کرد که 
شود. در چنین  است که معموال بر اثر مواردي مانند ضربه به سر یا سکته مغزي ایجاد می

دیدگی، از وجود بیماري یا آسیب در بدن خود آگاه نیست  حالتی، فرد بیمار یا دچار آسیب
کند. مثال در یک مورد، مشاهده شده که فردي بعد از  و به همین خاطر آن را انکار می

یک تصادف، به خاطر صدمات فیزیکی ایجاد شده مانند فلج شدن بخشی از بدنش، دچار  
حال، او از این موضوع آگاه نبوده  افسردگی شدید و متمایل به خودکشی شده است. با این

  ستند. و همین صدمات علت افسردگی او ه است که دچار صدمات فیزیکی 

دیگر،   مثال  یک  عنوان  آلزایمر  میبه  به  مبتال  افراد  به  اثر  پرداختتوان  افراد،  این  در   .
شود  بیماري روي حافظه حسی بیشتر از حافظه اطالعاتی است. چنین چیزي باعث می

که فرد مبتال به آلزایمر بعد از شنیدن یک خبر بد یا خوب، بعد از مدتی آن را فراموش 

 
1 Blinsight 
2 Anosognosia 
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یا شادي ناشی از آن را همچنان با خود به همراه داشته باشد و خود فرد   کند اما ناراحتی
  هم نداند که چرا ناراحت یا شاد است. 

، بد  پرداخته شد من ناخودآگاه ناهوشیارانه  خودکار و  هایی به ماهیتبا ذکر مثالحال که 
در  پارچه  به ماهیت من خودآگاه بپردازیم. من خودآگاه اگرچه خود یک  هم  نیست کمی

توان در سه بخش  شود اما اصطالحا محتوا یا اجزاي تشکیل دهنده آن را مینظر گرفته می
هایی  که در هر لحظه به شکلی آگاهانه و به صورت فریم  یزي است چآن  ،قرار داد. بخش اول

می تجربه  رخدادها  فریماز  این  میان  پیوستگی  وجود  احساس  دوم،  بخش  و شود.  ها 
در نهایت بخش سوم نیز آگاه بودن از اتفاقات   و   دهدتجربیاتی است که در هر لحظه رخ می

  و تجربیات به وقوع پیوسته در دو بخش دیگر است. 

گیري  سته باشیم به مقایسه ابعاد و نقش من خودآگاه و من ناخودآگاه در شکلاگر خوا
هاي مغز به صورت  درصد از فعالیت 95طور بیان کرد که حدود توان اینمن بپردازیم، می

می انجام  فعالیتن شوناخودآگاه  نتیجه  در  و  از  د  کمتر  خودآگاه  شامل    5هاي  را  درصد 
نن شومی برخالف  ما  خودآگاهی  انرژيد.  آهسته،  بسیار  فرایندي  و  اخودآگاهیمان،  بر 

از صحبت کردن معمولی  اصطالحا طاقت فرسا است، به طوري که سرعت آن سریع تر 
  نیست.  

تر از من ناخوداگاه  من خودآگاه بسیار آهسته  در پاراگراف قبل به این موضوع اشاره شد که
هایی که در ادامه ن در مثال توارا می  این دو بخشتفاوت سرعت عملکرد  کند.  عمل می

از شما خواسته شود جهت صدایی که میمی اگر  پیدا  آید مشاهده کرد. مثال  شنوید را 
بینید، به سرعت پاسخی  کنید یا حالت صورت فردي را توصیف کنید که در یک تصویر می

  شود چقدر می 123× 321حال، اگر به شما بگویند که حاصل عبارت  کنید. با اینمهیا می
هاي اولیه و خودکار  یا فرد خاصی را در میان جمعیتی پیدا کنید، دیگر خبري از آن پاسخ

  نیست. 

تر، من خودآگاه، چیزي است که در طول فرگشت و به مرور در درون  در تصویري بزرگ
من ناخودآگاه شکل گرفته است. اگر در طول فرگشت به قدر کافی به عقب بازگردیم یا  
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چه ما از آن  شویم که آنتر در محیط پیرامون برویم، متوجه میدهبه سراغ موجودات سا
  کمی بسیار سهم  ،اختاپوسیا یک  شامپانزهدر موجودي مانند   ،کنیمبه عنوان من یاد می 

به   ایناست.    اختصاص دادهمن خودآگاه  را  سهم من خودآگاه در یک  توان  میحال،  با 
این موجودات فاقد سیستم پیچیده براي    زیرا  دانستصفر  برابر با  درخت، جلبک یا باکتري  
  خودکار و ناخودآگاه هستند.   کامال موجوداتی و پردازش اطالعات هستند 

قبال  همان که  شد طور  پرداخته  آن  با  به  مقایسه  در  که  است  فرایندي  خودآگاهی   ،
  عمال   چرا که بر خالف ناخودآگاهی، خودآگاهی ي زیادتري نیاز دارد  ناخودآگاهی، به انرژ

انتخابی که نیاز به تجزیه و تحلیل   هاي مختلف است.انتخاب میان گزینه  امکان به معناي
و همچنین محدود بودن میزان  مغز  با توجه به ظرفیت   و در نتیجه صرف انرژي زیاد دارد.

شود.  هاي مغزي را شامل میبخش بسیار کمی از فعالیتخودآگاهی  انرژي در دسترس،  
انرژي، خودآگاهی   نتیجه مغز نمیگران  مزیتیاز لحاظ مصرف  خواهد  قیمت است و در 

بها و البته محدود خود در این زمینه را به سرعت خرج کند. این که بعضا  هاي گران کارت
به همین واقعیت دارد. فکر ترین کار دنیا است هم اشاره  شود فکر کردن سختگفته می

به اطالعات و پردازش مستمر آن ها دارد که چنین چیزي، کردن نیاز به توجه آگاهانه 
تري در مقایسه با رفتار خودکار یا تقلید کورکورانه  خود نیاز به صرف انرژي بسیار بیش

ود، از  که در تصمیمات خه دارد  جا که ممکن است عالق. به عبارتی دیگر، مغز تا آندارد
هاي قبلی استفاده و با تکیه بیشتر بر من ناخودآگاه، رفتاري اصطالحا خودکار داشته  داده

و رفتاري    کرده جمعی اعتماد    هاينیز مغز تمایل دارد به باور  باشد. در تصمیمات اجتماعی
تقلیدي داشته باشد تا این که بخواهد، همواره به صورت مستقل، خودش هزینه پردازش  

«هر کاري بقیه کردند، ما هم همان کار را   عبارت و غیرخودکار اطالعات را بدهد. آگاهانه 
این روزها در مواجهه با شرایط  می جمهوري   ي دراقتصاد  اسفبارکنیم» که به خصوص 

  شود، به همین واقعیت اشاره دارد. اسالمی ایران زیاد شنیده می

مگران  سبب  انرژي،  مصرف  لحاظ  از  خودآگاهی  بودن  تمرکز  یقیمت  و  توجه  که  شود 
رویداد یا  پیرامون  رخدادهاي  به  باشد.  همیشگی  ناممکن  درونی  این،  عالوههاي  ما بر 

هاي  نوشتههوشیارانه و همزمان به   درصد   صد   ایم، توجهی طور که نشستهتوانیم هماننمی
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فردا در  اي که مشغول آواز خواندن است و سواالتی که قرار است  ، صداي پرندهاین متن
تري را متوجه یک  هرچقدر که خواسته باشیم که تمرکز بیش امتحان بیاید داشته باشیم.

به همین  شود.  میکاسته    دیگرموضوع    بهیک موضوع کنیم، به همان میزان از توجهمان  
که توجه   است  یا توجه  خاطر  به یک موضوع  به    کاملهمیشگی  یا چند موضوع  به دو 

غیرممکن است. به طوري که پس از قرار گرفتن    عمال بر و  يبسیار انرژ  ،صورت همزمان
در  به صورت دقیق و  در یک اتاق پر سر و صدا، قادر به تشخیص همه صداها نیستیم و  

  صدایی گوش کنیم که انتخاب کردیم به آن توجه کنیم.   بهتوانیم  میتنها  ،هر لحظه

توجهعالوه بودن  ناممکن  و  بر  دقیقکامال  هوشیارانه  فعالیتدبه      چند  یا  صورت   و    به 
  راه دیگري را هم انتخاب کرده که در همین راستا است.   ، مغز در طول فرگشتهمزمان

رسند و بخش  الت درون بدن به صورت ناخودآگاهانه به انجام میابسیاري از فعل و انفع
وساز بدن،  از ضربان قلب، سوختها ندارد.  هیچ نقشی در نظارت بر آنتقریبا  خودآگاه مغز  

 میزانسرعت تولید مثل سلولی و  فشار خون، ها گرفته تا  و مانند اینخون  سطح اکسیژن 
مغز در طول    شوند.اخودآگاه پایش میهاي معیوب در بدن که همگی به صورت نسلول

ها سال جواب  که براي میلیون  سازوکار جمعی سلولیبه که    به این نتیجه رسیدهفرگشت،  
اعتماد کند و در نتیجهداده این بخش  ،،  ها را صرف انرژي الزم براي پایش خودآگاهانه 

مغز در کاهش مصرف انرژي در    گردهايِشکه یکی از    راهکاري  .کند تر  کارهاي ضروري
  است.   کارآمد  راهکاريبوده و به نظر   اطالعاتزمان پردازش 

  دهد که فرد این امکان را میبه  قیمت است اما  بر و گران انرژي  مزیتی  خودآگاهیاگرچه  
مواقع   در  و  دهد  قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  را  ورودي  اطالعات  تصمیمات    ، الزمبتواند 

را متوقف، اصالح و یا حتی تشدید کند. در  من ناخودآگاه    عیین شدهخودکار و از پیش ت
که   است  داده  را  امکان  این  ما  به  فرگشت،  طول  در  خودآگاهی  به  شدن  مجهز  واقع 

عکسپاسخ یک  داشتن  جاي  به  بتوانیم  و  کنیم  اصالح  را  و خام خود  اولیه  العمل  هاي 
داده بیشتر  تحلیل  با  آن خودکار،  مقایسه  و  ورودي  قبلی،    هاي  اطالعات  میان با  در 

  تري را پدید آوریم. العمل صحیحعکسایم، تري که یافتههاي بیشگزینه
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هیپوکامپ توان به هیپوکامپ اشاره کرد.  در یک مثال می  ،براي نشان دادن چنین اثري
قدامی مغز  از  حافظه  بخشی  در  اساسی  نقشی  که  کوتاه است  و  هاي  بلندمدت  مدت، 

کند. جایی که مثال تصاویر مربوط به شلنگ آب، مار و یک تنه درخت  یابی ایفا میموقعیت
اید که از لحاظ  شوند. حاال به عنوان مثال تصور کنید که با چیزي مواجه شدهذخیره می

  من ناخودآگاه ر شبیه یک مار است.  نه شبیه یک تنه درخت یا شلنگ که بیشت  ،ظاهري
خودآگاه پی ببرد که موضوع از چه قرار است، به سرعت و به صورت  من  پیش از این که  

ریزي را  کند. اثرات این برنامهریزي براي مقابله با این وضعیت میشروع به برنامه ،خودکار
و میزان هوشیاري    توان در افزایش ضربان قلب، ترشح هورمون آدرنالین (جنگ و گریز)می

این با  کرد.  بیشمالحظه  دقت  با  کمی  اگر  نگاه  حال،  آن  به  کمشودتري  مشخص کم  ، 
بخش خودآگاه   ،ادامه نیز. در که نه با یک مار که با یک شلنگ آب طرف هستید شودمی

  بدن   آرام شدنموجب  اصطالحا    ،صادر شده توسط بخش ناخودآگاهاولیه  هاي  لغو فرمان  با
بخش  و فرگشت  توسعه    موجبمطابق با منطقی است که    ،هکارهایی این چنینرا  شود.می

شود    متحملتواند این ریسک را  است. مغز نمی  شدهدر درون بخش ناخودآگاه  خودآگاه  
خود بخش  ح  ،گاهآکه  دادهوبا  پردازش  مشغول  آرامی  به  و  چنین  صله  به  مربوط  هاي 
به صورت ناآگاهانه و به  دهد  مغز با تکیه بر رفتار ناخودآگاه، ترجیح می  موقعیتی باشد.

  ندآگاهانه و کُ که در حال پردازشبترسد تا اینمشابه با یک مار لنگ آب ش یک اشتباه از 
  کشته شود.   ،بیند که در جلوي خود می واقعی ماري هاي مربوط بهداده

کنندگی من خودآگاه بر روي من ناخودآگاه اشاره  در مثال شلنگ و مار به نقش اصالح
توان به تصاویري اشاره  ، میتري در این زمینهبیشهاي  مثالبراي دیدن  حال،  شد. با این

ها را  شوند. تصاویري که اگرچه چشم آنخطاي دید خوانده می ،کرد که معموال به اشتباه
ها، بیش از حد به قضاوت من ناخودآگاه  در زمان پردازش آنمغز  ما  بیند ابه درستی می

 این تصاویرکافی است کمی بیشتر به  ، حالگیرد. با اینتکیه کرده و تصمیم نادرستی می
نگاه کنیم و اصطالحا حواسمان را جمع کنیم (مشارکت بیشتر من خودآگاه) تا به زودي  

  ناخودآگاه مشخص شود. خطاي ادراك موجود در تصمیم مبتنی بر من 
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دهد.  شود، دو خط متفاوت را نشان میشناخته می  1الیر -توهم مولرکه به نام    12شکل  
حال، چنین برداشتی ناشی از رفتار  شود. با اینها متفاوت دیده میخطوطی که اندازه آن

اگر کمی بیش و  است  ناخودآگاه  از یک خطخودکار من  یا  کنیم  استفاده  تر دقت  کش 
اندازه هستند. نکته دیگر این که حتی  شویم که این دو خط هم، در نهایت متوجه میکنیم

  با هم برابر است طول این دو خط    شدیم که  پس از این که با کمک من خودآگاه متوجه 
به آن نگاه کنیم، باز هم طول دو خط  اما هربار که بدون توجه و اصطالحا سرسري  ها 

هاي جدید، ذات  تواند با دانستهمن خودآگاه نمی  که  رسدشود. به نظر میمتفاوت دیده می
و ماهیت من ناخودآگاه را تغییر دهد و من ناخودآگاه همچنان همانند قبل، تحت تاثیر  

انتهاي خطوطفلش را بزرگ  هاي  انتظارش فلش رو به بیرون  از  قرار گرفته و مطابق  تر 
  گیرد. فلش رو به داخل در نظر می

  
  شود اما هردو برابر هستند.طول دو خط اگرچه متفاوت دیده می :12شکل 

تواند متوجه چنین توهمی شود، خود موضوعی است که حتی  این که من ناخودآگاه نمی
هاي متعددي از آن را مشاهده کرد. به عنوان توان مثالدر میان موجودات دیگر هم می

از موجودات زنده وجود دارند که با کمک تکنیکی مبتنی بر همین   مثال، موارد زیادي 
بر بقاي خود    ، به این صورتتوهم، از دست شکارچی گریخته یا بر رقیب خود چیره شده و  

اي که در کمرش قوس و  د، گربهکنافزایند. جغدي که پرهاي گردنش را برافراشته میمی

 
1 Müller-Lyer illusion 
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ماهی  یک  کند و  هایش را باز میایستد و پنجهکند، خرسی که روي دوپا میانحنا ایجاد می 
سعی   ،الیر-اصلی مشابه با توهم مولر  بر کند، همگی با تکیهبادکنکی که خودش را باد می

  تر جلوه دهند و در نتیجه از خطر بگریزند. خود را در نظر دیگري بزرگ  که کنند می

جا به آن نیز اشاره شود، توهم ناشی از مکعبی موسوم  توهم دیگري که بد نیست در این
است. کافی است کمی به اولین    درآمدهبه نمایش    13است که در شکل    1مکعب نِکر به  

از مدت از سمت چپ خیره شوید تا پس  از آن را درك کنید  ، یمکعب    ساختار دیگري 
  ، دهد که من خودآگاهبه ما نشان می  خودش زنندهساختار گولبا . این مکعب  ) 13شکل  (

، انتخاب کند که واقعیت  کند درك میچه من ناخودآگاه  توانایی این را دارد که برخالف آن
برداشت خودش از آن را تغییر دهد.   ، بیرونی چطور به نظر برسد و هر زمان که اراده کند 

ها  ها نیست و به عنوان مثال مشاهده شده که میمونموضوعی که به نظر مخصوص انسان
  اند. هم قابلیتی مشابه در مواجهه با مکعب نکر از خود بروز داده

 
  شود. بسته به این که کدام وجه را جلوتر در نظر بگیرید، شکل مکعب متفاوت درك می :13شکل 

اصالح برداشتنقش  و  تصمیمات  روي  بر  خودآگاه  من  را  کنندگی  ناخودآگاه  من  هاي 
  هاي زندگی روزمره هم مالحظه کرد و این موضوع فقط به توهمات توان در سایر جنبهمی

  ، شود. از طرفی، اثرگذاري من خودآگاه بر روي من ناخودآگاهبصري ختم نمی  اصطالحا
به پیوس  ارتباط میان بخشیک طرفه نیست و با توجه  این که  تگی  هاي مختلف مغز و 

توان انتظار داشت که تاثیر  ریشه در ناخودآگاهی دارد، می  ،و چهارچوب خودآگاهی  اساس
بر روي خودآگاه  اثر مشابهی را  اي را هم مالحظه کرد. به طوري که ناخودآگاه هم  وارونه

 
1 Necker Cube 
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اختی بزنیم. خطاهایی . براي دیدن چنین اثري کافی است سري به خطاهاي شنبگذارد 
  گذارند. که به صورت سیستماتیک و الگووار بر روي خودآگاه تاثیر می

تخمین زده شده است که مغز هر فرد به صورت متوسط در هر لحظه، مشغول پردازش  
میلیون بیت اطالعات است. با توجه به محدود بودن دسترسی مغز به انرژي،    11بیش از  

طول فرگشت همواره به دنبال راهکارهاي با مصرف انرژي کمتر  طبیعی بوده که مغز در  
گیري بیافزاید.  بر سرعت تصمیم  ، انرژي باشد تا به این صورتبرهاي کمو اصطالحا میان
 1هاي شناختی سوگیريتوان عوارض ناشی از آن را در خطاهایی موسوم به  موضوعی که می

  دهندخوبی نشان میخطاهایی که به  ند.  شومالحظه کرد که لیست بلندباالیی را شامل می
.  داشته باشد تواند چه نتایج نادرستی را در پیمی  ،رفتار خودکار ناشی از من ناخودآگاه  که

  ها ضروري است. وجود من خودآگاه براي اصالح آن به صورتی که

هاي شناختی که اثر آن بر خودآگاه به خوبی  براي نشان دادن یک مثال ساده از سوگیري
ري است، کافی است به مثال توپ و راکت اشاره شود. تصور کنید یک راکت و یابل پیگق

هزار تومان است. اگر گفته شود که    110ها  یک توپ تنیس داریم که ارزش مجموع آن
از قیمت توپ است، آن وقت، قیمت توپ چقدر  هزار تومان گران  100قیمت راکت   تر 
بود؟   است؟  10خواهد  تومان، درست  پاسخی می  هزار  افراد چنین  اکثر  واقع  دهند،  در 

شود و فرد هم آن را  چون که این پاسخ به صورت پاسخی شهودي در ناخودآگاه تولید می
  گیرد که در واقع پاسخی غلط است. منطقی در نظر می

هزار تومان باشد، در آن صورت و مطابق شرط مساله، قیمت راکت   10اگر قیمت توپ  
110  ) شد  تومان خواهد  گران   100هزار  تومان  این صورت  هزار  در  توپ).  قیمت  از  تر 

هزار تومان)    110هزار تومان خواهد شد که از شرط مساله (   120ها  مجموع قیمت آن
هزار تومان و براي قیمت راکت  5ي قیمت توپ، شود. در واقع پاسخ درست برابیشتر می

  با تبدیل عبارت شوند،  هزار تومان است. مغز افرادي که مرتکب چنین اشتباهی می  105
راکت    ی شرط گران  100«قیمت  تومان  است»  هزار  توپ  قیمت  از  قطعی   هبتر    عبارت 

 
1 Cognitive Biases 
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است»  100«قیمت راکت   تومان  انرژي  سعی می  ،هزار  به  نیاز  که  برود  از مسیري  کند 
فشار کمتري را براي تجزیه و تحلیل    تکنیک،با استفاده از این    مغز این افراد  تري دارد.کم

توانند منطق و من خودآگاه را به راحتی  چنینی میبرهاي این میان در واقع،  کند.  میتحمل  
  تحت تاثیر قرار دهند. 

لیبت   دیگر  1آزمایش  میمورد  که  است  من ي  روي  بر  ناخودآگاه  من  اثر  درباره  توان 
شده   ارایه آن برايخودآگاه به آن اشاره کرد. آزمایشی که تا کنون تفاسیر بسیار مختلفی 

کنند که ذهن و جسم از هم  است. خود لیبت معتقد بوده است که نتایج کارش تایید می
بو بر غیرمادي  دهمستقل هستند. برخی دیگر مانند کارل پوپر معتقد  اثباتی  این  اند که 

بر این باور است که براي    ،2راجر پنروز  ،و برنده جایزه نوبل  دانبودن ذهن است. فیزیک
این    هاگرچه برخی با استناد ب.  توضیح نتایج این آزمایش بایستی از نظریه کوانتوم بهره برد

نتایجش و  میحتی    ،آزمایش  سوال  زیر  هم  را  اختیار  نام  به  اینمفهومی  با  حال،  برند 
آزمایش  نتایج این  که  با وجود اینمعتقدند    3پاول چارچلندفیلسوفانی مانند دنیل دِنت و  

  اراده آزاد نیست. اختیار و مخالف  هااین یافته آیند امابه نظر میعجیب 

فردي به نام بنجامین لیبت با تکیه بر نتایج    1983گوید؟ در سال  این آزمایش چه می
که حدود    4پتانسیل آمادگی اي به نام  ها در مورد پدیدههاي آن محققین آلمانی و یافته

شرکت از  او  کرد.  را طراحی  آزمایشی  بود،  او حاصل شده  از  قبل  کنندگان بیست سال 
  و   د نبه سمتی خم کن  را  انآزمایش انگشت دست خودش   در طول  خواست که سعی کنند 

حس  که دقیقا   ی ها قرار داشت، زمانبا نگاه به ساعت مخصوصی که در جلوي آن  ،همزمان
  عمل خود آگاه هستند را ثبت کنند. این کنند از می

کننده در آزمایش، هاي لیبت حاکی از این بود که به صورت میانگین، افراد شرکتیافته
قبل از تکان دادن انگشتشان از تصمیم خود واقف یا به عبارتی تصمیم  ثانیه  0/ 15حدود  

 
1 Libet Experiment 
2 Roger Penrose 
3 Paul Churchland 

پتانسیل مربوط به انجام علمی در   است به معناي شروع  Bereitschaftspotentialاین اصطالح که ترجمه عبارت آلمانی  4
 ثانیه قبل از اطالع قسمت خودآگاه مغز فرد از آن است. 1- 1/ 5قشر مغز، در حدود 
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داد که فعالیت  ها نشان میحال، همین دادهند. با اینا هخود را (به صورت آگاهانه) گرفته بود
ثانیه قبل از این که افراد از    0/ 4شود حدود  مغز که در نهایت منجر به چنین عملی می

محققین را بر  اي که لیبت و بسیاري از  ند، آغاز شده است. نتیجهتصمیم خود مطلع شو
قبل از بخش  تصمیم خود را    ، بخش ناخودآگاه ما  داشت که به این نتیجه برسند که آن  

انتخاب  تصور می  فقط بخش خودآگاه  در واقع،  خودآگاه گرفته است و   کند که خودش 
  کرده که چه موقع انگشت دست را تکان دهد. 

برخی من    ،اگرچه  توسط  دستورات  شدن  دیکته  و  آزاد  اراده  مخالف  را  لیبت  آزمایش 
انجام آن راضی نیستند با    نحوهدانند و برخی دیگر هم از  ناخودآگاه به من خودآگاه نمی

برطرف    اشاره شدهمشکالت    یافت و سعی شد کهدر این زمینه ادامه  حال، تحقیقات  این
به انجام   2008این آزمایش که در سال  از  . به عنوان مثال، در یک نمونه بهبود یافته  شود

  ، رسید، محققین نشان دادند که در شرایط خاصی مانند فشار دادن دو دکمه چپ و راست
ثانیه زودتر    10اند تا  توبعد از دیدن تصاویر پخش شده از نمایشگر، بخش ناخودآگاه می

  تصمیمی را بگیرد که قرار است بعدا توسط بخش خودآگاه گرفته شود. 

  
  نمایشی از آزمایش لیبت :14شکل 
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یکی دیگر از مواردي است که به خوبی اثر بخش ناخودآگاه بر خودآگاه فرد   1آمیزيحس
(شکل    رسد کند و امکان سرکوبش توسط من خودآگاه غیرممکن به نظر میرا برمال می

با حافظه  تر،  در کودکی رایجشود،  ها بیشتر دیده میدستاي که در زنان و چپ. پدیده) 15
آمیزي  . حسشود تر میرنگکمبا افزایش سن  و  تخوب و ریاضیات ضعیف در ارتباط اس 

زمانفرد    شود کهسبب می بیتجربه یک حس مشخص، تجربه  در  اختیار در حس  اي 
چنین رویدادي، افراد، اعداد یا حروف   هاي شایعکند. در یکی از حالتدیگرش را هم درك  

    کنند.احساس می هم را به صورت رنگ

  
شود که فرد براي اعداد و حروف مختلف، رنگ مشخصی  آمیزي سبب میحس  :15شکل  

  قائل شود.

ممکن است سوال   م،یااز مغز و طرز کار آن در نظر گرفته  یکه من را ناش   نیبا توجه به ا
ا که  تقس  نیشود، حال  ناخودآگاه  و  دو بخش خودآگاه  به  و   گاهی، جاشده  می من، خود 

 مغز است؟  يکجادو قسمت در  نیا قیدق تیموقع

  ي ازیشده، ن  لیسازنده ناخودآگاه تشک  يمغز از واحدها  با در نظر گرفتن این واقعیت که
ام یمن ناخودآگاه در مغز بگرد  تیکه به دنبال موقع  ستین که   یسوال مهم  حال،نی. با 

ز دوران  از  ا  د یفرو  گموند یحداقل  بوده،  دق  نیمطرح  که  مغز   قایاست  از  بخش  کدام 
به بعد، طرز    يالدیحداقل از قرن نوزدهم م  رد؟را برعهده دا  یخودآگاه  جادیا  تیمسئول

از قشر مغز    یدر بخش  ،یحضور خودآگاه  تیبوده که موقع  نیا نیمحقق  انیتفکر غالب م
دست و یکنواخت است اما بررسی  اگر چه به نظر داراي ساختاري یکنیز  قشر مغز    است.
توان  مینیز  از لحاظ عملکرد   هاي مختلفی است.دهد که حاوي بخشتر آن نشان میدقیق

 
1 Synesthesia 
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سري و گیجگاهی  اي، پیشانی، پسهاي آهیانهآن را به چهار بخش یا اصطالحا لوب به نام
هاي موجود، توان بر اساس نوع بافت و آرایش نورونتقسیم کرد. همچنین قشر مغز را می

 شوند. شناخته می 1نواحی برادمن رد که با عنوان ناحیه تقسیم ک 52به 

  
  هاي قشر مغزنواحی مختلف یا همان لوب :17شکل 

  
  موقعیت هر یک از نواحی برادمن در دو نماي مختلف از قشر مغز  :16شکل 

اند که ارتباط مستقیمی میان خودآگاهی و عملکرد  که برخی از آزمایشات نشان دادهبا این
لوب نقاط مشخصی به خصوص در  اما هنوز نتایجی قطعی و    صحیح  آهیانه وجود دارد 

 
1 Brodmann Areas 
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بر آن ابهام در دست نیست که بتوان با تکیه  را منحصرا به بخش  بدون  ها، خودآگاهی 
با   کرد.  محدود  مغز  از  ساختار  خاصی  در  ریشه  خود  که  خودآگاهی  ماهیت  به  توجه 

تنیده و ناخودآگاه مغز دارد، شاید انتظار این که بتوان یک نقطه مشخص از مغز را  درهم
حال، باید صبر کرد و منتظر  به خودآگاهی نسبت داد خیلی انتظار درستی نباشد. با این

سال گذشته،   400علمی، مانند    هایمان به لطف پیروي از روش ماند، شاید افزایش دانسته
یک بار دیگر ما را مبهوت کند و انگشت حیرتمان از واقعیت را مجددا به سمت دهانمان  

  هدایت کند.  
  

  خالصه بخش: 
است که حتی    هاترین سوال بدون جواب انساندقیقا چیست، احتماال مهم  »من«که  این

وقت نتوانیم به چنین پاسخی  هنوز هم پاسخی کامال قطعی براي آن نداریم و شاید هیچ
محصولی از همکاري    ،توان گفت که منمی  مانامروزو دانش    فهمحال مطابق  برسیم. با این

اند یا  ها و باورهاي کهن به ما آموختهچه که داستانمغز است و برخالف آناجزاي سازنده  
میآن احساس  که  یکطور  هویتی  می کنیم،  را  من  واقع  در  نیست.  یک    نتواپارچه  در 

به دو بخش خودآگاه و ناخودآگاه تقسیم کرد که اولی بخشی بسیار    بندي حداقلدسته
.  از لحاظ مصرف انرژي، بسیار پرهزینه است   اما  گیرداز عملکرد مغز را در برمی  کوچک
فرگشت  بخشی  پدید آمده    و  که در طول  ناخودآگاه  اصالح تصمیمات بخش  منظور  به 
  است. 
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  جا کجاست؟ این : ما  موقعیت
  
  
  
  

  هان یپهناور ک  یک یتنها در تار  ياذره  ،ما  ارهیس
گمنام وس  یاست.  پهنه  و  چنان    هان یک  ع یما 

  از جاي دیگري   ی کمک   چیهگویی  که  نماید  می
  . دهدما را از دست خودمان نجات    تاخواهد آمد  ن

  کارل ساگان -

اش پیدا شد، روز به روز، بر فاصله او با  از زمانی که انسان خردمند به تدریج سر و کله
و    اندیشه و پرسش سواالت پیچیدهاي که مخصوصا در فهم و اجدادش افزوده شد. فاصله

در کنار تعریف «من»، سوال دیگري که براي   تر به خوبی قابل مشاهده است.البته بنیادي
عبارتی   به  یا  «من» کجا هستم؟  بوده که  این پرسش  بوده،  انسان خردمند مطرح  یک 

بینم  جا کجاست؟ آیا طبیعت پیرامون و دنیاي خارج از ذهن، صرفا همان است که می این
  شود؟که واقعیت فراتر از آن چیزي است که احساس مییا این 

کم چیزي به اسم من را تعریف کرد و به تدریج آن را  خردمند کم  انسان  کهپس از این
کم در او شکل گرفت که او با تمام موجودات دیگر  هویتی جاوادانه دانست، این باور هم کم

متفاوت است. این اوست که به چیزي به نام روح مجهز است و سایر حیوانات بر خالف او  
د فهم و شعور هستند. باوري این چنین، باعث  داراي چنین چیزي نیستند و در نتیجه فاق

اي جدا بافته و گوهري غیرزمینی بدانیم. تفکري که باعث  شد ما خودمان را خاص، تافته
ها طوري خودشان را تحویل بگیرند که خود را علت ساخته شدن همه  کم انسانشد کم

بدانند  و همچنین    . چیز  بینایی  قدرت  در  عدم وجود  توانایی حسی محدود به خصوص 
افزود که نوع بشر دنیا را به همان کوچکی  ابزاري مانند تلسکوپ هم بر شدت این ماجرا می

  کند. بیند و درك میدر نظر بگیرد که می
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مانند تلسکوپ و پیدایش روش علمی براي بررسی    ،تا پیش از مُهیا شدن ابزارهاي مناسب
ترین روشمند و قابل اطمینان محیط پیرامون، به صورت کلی نوع بشر خود را به عنوان مهم

دید که در مرکز عالم است و ابعاد این عالم، از هر طرف،  موجود عالم، بر روي زمینی می
توانایی محدود در  ب شدن  ترکید.  وش دیده میبا چشم غیرمسلح  که    بودفقط تا جایی  

  شدموجب پیدایش توصیفی از کیهان  ،باورهاي مبتنی بر زندگی پس از مرگ  بامشاهده  
بین مانند تمدن  جایی  و مستند آن در  اولیه  نمونه  دیده میکه  به خوبی    شود النهرین 

گرفتند به این صورت بود که باالتر از  ها از عالم در نظر می. تصویري که آن) 1(جدول  
نام داشته    1آنو که    بودخداي خدایان  یا همان  رچیزي، محل قرارگیري خداي آسمان  ه

تر یا همان آسمان میانی، خدایان دیگر حضور دارند و در زیر آن،  است. در طبقه پایین
که  آسمان   دارد  آسمانیحاوي  قرار  زمین  است   اجسام  ترتیب،  به  نیز  آسمان  زیر  در   .

هاي زیرزمینی) و دنیاي زیرزمینی مردگان (دنیاي آب  2آپسو (مسطح)، دنیایی موسوم به  
  شده است.  نامیده می ایرکاالقرار داشته که 

  النهرینساختار کیهان از دید مردمان بین :1جدول 
  خداي مسئول  ساکنان قلمرو  قلمرو 
  آنو آنو  خدایان جایگاه خداي 

  ستارگان و خدایان   آسمان میانی 
-  

  سیارات، ماه و خورشید  آسمان 
  3اِنلیل  موجودات زنده  زمین
  4اِنکی   هاي شیرین زیرزمینی آب  آپسو
  5نِرگال   مردگان  ایرکاال

بین در  مردمان  خدایان  که  بودند  معتقد  کلی  طور  به  که  النهرین  هستند  جایی  همان 
را نماد خدایان   متشکل از ستارگان  هاي فلکی صورت  ،روستارگان قرار دارند و از همین

آنمی برابر  در  و  میدانستند  دعا  فرهنگکه  باوري    کردند.ها  مصر  در  مانند  دیگر  هاي 
شود. باستان هم دیده می

 
1 Anu 
2 Apsu 
3 Enlil 

4 Enki 
5 Nergal 
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که   1نات اي به نام  که الهه  این بوده  ، مصریان باستانمیان  در  یکی از باورهاي رایج    :1شکل  

که ستارگان  ایستاده  به صورتی    ،شده، بر روي چهار دست و پاي خودالهه آسمان نامیده می
هر روز هنگام غروب، نات خورشید  بر این باور بودند که ها . آناندداشتهبر روي بدن او قرار 

  . کندحمل میدم، آن را وضع  بلعد و روز بعد و در هنگام سپیدهرا می

النهرین، ستارگان اجسامی ثابت و بدون تغییر بودند که مانند برچسبی  از نظر مردمان بین
موضوعی که عجیب هم نبوده چرا    اند. جدا نشدنی، همواره در جاي مشخصی قرار داشته

ها همچنین در ادامه به  آن  هایشان بوده است.ها براي مشاهده عالم، چشمکه تنها ابزار آن
باور رسیدند که آسمان موجود در زیر این ستارگان، خود متشکل از گنبدهایی است   این

بهایی  گران  رسد و در هر کدام از این گنبدها سنگکه تعدادشان حتی به هفت عدد هم می
خورشید، عطارد، زهره، ماه، مریخ،    هايها را با نامما امروزه آنهایی که  قرار دارد. سنگ
کدام نماد یکی  هرها، این سنگ النهرین،از نظر مردمان بینو  اسیمشنمی مشتري و زحل

  آمدند. آن دوران به حساب میایزدبانوهاي از خدایان و 
 

1 Nut 
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بین مردمان  و  نماند  آسمان  به  محدود  باوري،  انسانچنین  بودند  معتقد  که  ها  النهرین 
گاه به آسمان صعود نخواهند کرد و پس از مرگ به دنیایی زیرزمینی به نام ایرکال  هیچ
کم به خود زمین نیز تعمیم دادند. باور  آسمان را کمگانگی  هفتروند، باور خود درباره می

به   نیز باز کرد. ها فرهنگ به تدریج راه خود را در سایرگانه، در ادامه  تزمین و آسمان هف
را در   باوري  امروز حضور چنین  ما  که  آئینی    اسالمیهودیت، مسیحیت،  طوري  و حتی 

  ، خوانیممیمحمد    در داستان معراج  به عنوان مثال،کنیم.  مانند هندوئیسم هم مشاهده می
  قرار دارد و  باالتر از هرچیزي جایگاهیدر   ،1اي خدایاناهللا به عنوان خد  به نام خدایی که 

  توان به آن رسید. می ،آسمانهفت به سمت باال و عبور از  با پرواز کردن

  
  متعلق به دانشگاه هاروارد پستالیکارتدر  در حال پرواز به سمت اهللا محمد :2شکل 

کم به سمت برداشتن گامی مهم  با ظهور تدریجی فالسفه بزرگ در یونان باستان، ما کم
از   شدن  جدا  و  داستاندر  اساطیري  شدیم.افسانههاي  هدایت  باستانی  از    هاي  یکی 

 
خدایان   آسمانی و خداي  به عنوان خداياو  از    بود وجزیره عربستان شناخته شده  اهللا پیش از پیدایش محمد نیز در شبه  1

مانند الت، مَنات و ُعزي را به   ایزدبانوهاییرایج دیگر بوده است و مردمان عرب،  خدایان شده است. او خدایی واالتر ازیاد می 
  . گرفتندعنوان دختران اهللا در نظر می 
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  610هاي  بین سال  که   بود  1ماندریآناکسفردي به نام    زمینه، در این    برجسته گامان  پیش
اگرچه  . زیست می ها قبل از افرادي همچون افالطون و ارسطوسالقبل از میالد و   545تا 

اما   داشت  را  خودش  خاص  مشکالت  او  پیشنهادي  کرد  طرح  سعی  اولیناو  و  براي  بار 
یونان باستان  باستانیهاي  از قصهچه که رایج بود،  برخالف آن   در مورد گیتی،   رایج در 

مطابق    . دراندازدطرحی نو    جدا شود و  ،شد ارائه می  2زیود هِ  هومر و  چه در اشعارمانند آن
را از خود    زمیناي براي  اولین فردي بوده است که جرات ترسیم نقشه  اومنابع متعدد،  

  . ) 3(شکل   نشان داده است

  
توسط    :3شکل   تاریخ،  از زمین در طول  ترسیم شده  نقشه (  ماندریآناکساولین نقشه 

 بازسازي شده)

و    ماندریآناکسدر مورد    ،آید علم به حساب می  برجستهکه یکی از فیلسوفان    3کارل پوپر
او   دهیا«:  گفته استاین طور    ،شکنانه و نوآور بودکه بسیار سنت  عالمروایت جدیدش از  

  . »تفکر انسان است  خیدر تمام تار  هادهیا  نیترو برجسته  نیتریانقالب   ن،یتراز جسورانه  یکی

 
1 Anaximander 
2 Hesiod 
3 Karl Popper 
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منشا    ،داشتهاظهار میکه    اولین فیلسوف یونانی بوده  ماندریآناکسمطابق اظهارات ارسطو،  
که خود وجودي همیشگی دارد و از چیزي    دارد  1مرز و  حد  یب  يزیچ  همه چیز ریشه در
چیزي به اسم ماورا  باور به  به عنوان آغاز  ،توان از آنکه میموضوعی  .نشات نگرفته است 

  یاد کرد. و غیرماده 

با شهامت خاصی براي اولین بار این ایده را مطرح کرد که اجسام آسمانی در    ماندر یآناکس
مطابق کیهانی  چرخند.  می  زمیناي به دور  شوند بلکه در مسیري دایرهافق متوقف نمی

قرار داشت.  مرکز عالم در  ،نیالنهرنیافکار مردم ب که او متصور بود، زمین همچنان مانند 
  استوانه   ک آن را همانند ی،  3شکل   مانند دانست و  کامال مسطح نمیرا    نیزم  حال، اوبا این

 کی  استوانه  نیارتفاع ا  ،دو سطح پشت و رو است. از نظر او  يکه دارا  گرفتدر نظر می
آن   قطر  ثاب  نیزمآناکسیماندر  .  بود سوم  به صورت  نظر    و  ت را  در  فضا  در  معلق  البته 

او بر این    وجود دارد. آتش  هایی تو خالی از  حلقه  آنبه دور  که  کرد  تصور میو    گرفتمی
بود   چیزهاییباور  خورشید  که  و  ماه  ستاره،  عنوان    که  مانند  آسمانی به  دیده    اجسام 

هاي حاوي آتش وجود  در ساختار این حلقهکه   ناشی از حفراتی هستند ، در واقعشوند می
تر از اجسام آسمانی مانند ماه و  نزدیک  موقعیتی ستارگان در    ، ماندریآناکساز نظر    .دندار

  ). 4(شکل  ندداشتخورشید قرار  

ن  آصحیح نبود که با توجه به میزان دانش    آناکسیماندر  مثلهاي افرادي  ایدهاگر چه همه  
ایده  دوران همین  اما  است  بوده  بدیهی  براي    ،هاامري  را  جدیدترراه  کرد  افکار    . ند باز 

توان به  چه که وجود دارد را میمعتقد بود که تمام آنزیست،  افالطون که پس از او می
بینیم و اجزاي غیرمادي مانند  چه که میآن  دو دسته تقسیم کرد. اجزاي مادي مانند هر

ذهن یا جان که قابل مشاهده نیست. او معتقد بود که اجزاي مادي همواره ناقص هستند  
بر آ تکیه  نتیجه  از همین  نتواند منجر به رسید ها نمینو در  باشد.  رو،  به کمال دانش 

بهترین راه کسب  گیري،  به جاي بهره بردن از مشاهده و اندازهکرد که  افالطون تصور می
سرچشمه    ماديغیرمتوسل شدن به منطق و استداللی است که از ذهن و جان    ،دانش

تري بر عمل و  تاکید بیش  ،افالطونحال، شاگردش یعنی ارسطو برخالف  با این  گیرد.می

 
1 The Boundless 
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صرفا بر استدالل ذهنی تکیه نکرد. او بر این باور بود که کل   ،رومشاهده داشت و از همین
کرد که زمین در مرکز  عالم از چهار عنصر (خاك، باد، آب و آتش) تشکیل شده و تصور می

  عالم قرار گرفته است. 

  
  ماندریآناکس  نظرساختار کیهان از  :4شکل 

گراي رایج در آن دوران، معتقد بود که اجسام آسمانی، یعنی  ارسطو تحت تاثیر طبع کمال
به دور زمین در    نقصو بی  مدور  سیارات به همراه ماه و خورشید، در مسیرهایی کامال

ه عنصر  تر از س سنگین  ،خاك  را به عنوان عنصر. ارسطو زمین  )5(شکل    گردش هستند 
که فاصله    کردتصور می  . اودادگرفت و در نتیجه آن را در مرکز قرار میدیگر در نظر می

توسط سه عنصر دیگر (به ترتیب    ،ترین جسم آسمانی استمیان زمین تا ماه که نزدیک
سنگینی: آب، باد و آتش) پر شده است. در آسمان عالمی که ارسطو آن را متصور بود،  

  ، خوداز جنس چهار عنصر شناخته شده نبودند و  جود داشت که  هفت جسم آسمانی و 
در وراي   ستارگان ثابتی عالم ارسطوییدر  بر این، . عالوهآمدند به حساب می 1عنصر پنجم

حال،  با این  2کردند. وجود داشتند که همانند چراغ آسمان شب را روشن می  اجسام آسمانی
 

1 Quintessence 
  ).5و سوره ملک، آیه  12، آیه فصلت سوره  بنگرید به قرآن، ( شود.به خوبی دیده می در اسالم ها هایی که ردپاي آنباور 2
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دانست و آن را کروي و گِرد در زمین را تخت نمیالنهرین، ارسطو  برخالف مردمان بین
  گرفت. نظر می

  
 ساختار کیهان از نظر ارسطو  :5شکل 

 اما د  ناگرچه افرادي مانند افالطون و ارسطو معتقد به گردش خورشید به دور زمین بود 
این بوده باستان نیز شاهد  از فیلسوفان مانند  حتی در همان دوران یونان  ایم که برخی 

اند.  به گردش زمین به دور خورشید باور داشته ،3خوس ر آریستاو  2ارشمیدس ، 1فیثاغورث
رو این فرض تر از زمین است و از همین زدند که خورشید بزرگها حدس میبرخی از آن

تر یعنی خورشید  تر یعنی زمین، به دور جسم بزرگانستند که جسم کوچکدرا منطقی می
اي مانند ارسطو مطرح  مرکزي که توسط افراد برجستهحال، فرضیه زمینبچرخد. با این

تر و  شدهشد، در میان عامه شناختهبود و بعدا توسط حامیان مهمی مثل کلیسا ترویج می
  تر بود. شدهالبته پذیرفته

 
1 Pythagoras 
2 Archimedes 
3 Aristarchus of Samos 
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شد،  طور  همان اشاره  مانند  ارسطو  که  پیشینیان خود  به  از  یا  همچون  برخی  افالطون 
هاي مهم او براي گرد بودن زمین،  زمین گِرد است. از میان استدالل  ،فیثاغورث معتقد بود

حرکت به سمت جنوب یا شمال، ستارگان جدیدي در آسمان شب    بر اثر یکی این بود که
حال،  ود که سایه زمین بر روي ماه گِرد است. با این. استدالل دیگرش این بدنشو آشکار می

او معتقد بود که زمین مرکز عالم است. ارسطو متوجه شده بود که هیچ نوع باد دائمی بر  
شود، آن سنگ دقیقا در همان  شود و وقتی سنگی به هوا پرت میروي زمین وزیده نمی

است که مطابق شهود و البته  افتد. این در حالی  محلی که به هوا پرت شده به زمین می
د، باید جریان مخالفی از  ی رفت که اگر شما در حال حرکت باش دانش آن دوران، انتظار می

  جسم حساس کنید و همچنین اگر چیزي به هوا پرت کنید، اهوا را در مسیر حرکت خود  
  پرت شده باید عقب افتاده و زمان فرود، در پشت سر شما بیافتد. 

  
در مدل بطلمیوس، هر جسم آسمانی عالوه بر گردش به دور دایره حاوي زمین،   :6شکل 

  در یک دایره محلی نیز در حال گردش است.  

تري به این نتیجه رسید که اجسام  با مشاهدات دقیق  1بطلمیوس ها بعد از ارسطو،  سال
مدارهاي   یکنواخت  کامال مدورآسمانی در  ن  یو  و همچنین زمین  نیستند  یز  در گردش 

 
1 Ptolemy 
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نام   به  اثري  او در  ندارد.  قرار  عالم  مرکز  عالی نجوم دقیقا در  زبان عربی:    1نحو  (ترجمه 
مرکزي موجود را با انجام اصالحاتی، به مدلی هندسی تبدیل  )، فرضیه زمین2المَجسطی 

کرد. بطلمیوس سعی کرد با ارائه دوایري فرضی، به سختی چرخش سیارات به دور زمین  
ها را که در مدل پیشنهادي هاي ظاهري حرکت آنگونه نابسامانینو ای  دهد   را توضیح

  . ) 6(شکل   ارسطو قابل توجیه نبود، حل کند 

این که چند هزار سال باور به موضوعی رایج بوده یا آن باور چقدر   از  خوشبختانه فارغ 
کنند و  مقدس در نظر گرفته شده باشد، قوانین طبیعی براي باورهاي ما تره هم خُرد نمی

فروریختن بنیاد نادرست باورهایمان، تنها نیاز به تلنگري دارد. تلنگري مانند آتشی که بر  
اي که بر در و دیوار یا جایی مانند خانه به اصطالح  افتد یا فضله پرندهیجان کلیسایی م

  شود.  مقدس کعبه ریخته می

  
در آتش (راست)، کبوتري مشغول خرابکاري بر روي خانه کعبه    3نوتردام: کلیساي  7شکل  
  (چپ)

  وانایی  باور به قرار داشتن زمین در مرکز عالم نیز از آن دست باورهایی است که ناشی از ت

 
1 Megale syntaxis tes astronomias 
2 Almagest 
3 Notre-Dame de Paris 
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تا حدودي و همچنین  پیرامون  ما در مشاهده  به خودمهم  ،محدود  ما  بوده  میل  انگاري 
است. چیزي مانند دین هم خود ناشی از دالیل مشابهی است، در نتیجه عجیب نیست که  
به   باورهاي مذهبی در طول تاریخ  باوري مانند قرار داشتن زمین در مرکز عالم، توسط 

ه  تبلیغ، چنان قداستی به آن بخشید  چندین قرنبه طوري که    شده است.شدت تبلیغ می
سال پیش، باور اصلی و رایج در میان عامه مردم بود. با این حال،    400که تا همین  شد  

پیدایش تلسکوپ و کشفیات گالیله و برمال شدن محدود بودن توانایی ما براي مشاهده  
  نادرستی براي فروریختن خود نیاز داشت. محیط پیرامون، همان تلنگري بود که چنین باور  

  
  : ساختار کیهان از نظر کوپرنیک 8شکل 

  1000شد براي حدود  باور به افکار ارسطو که به خصوص توسط کلیسا به شدت ترویج می
الس  ونیکحال،  سال بعد از مرگ او، همچنان باوري غالب در میان عامه مردم بود. با این

تر خود در  با ارائه نظریه جدید و البته ساده  ،شناس لهستانی، کشیش و ستاره1کوپرنیک 
دیگر   2میالدي،   1543سال   همراه  به  که  است  زمین  این  دهد،  توضیح  که  کرد  سعی 

 
1 Nicolaus Copernicus 

میالدي به این مهم رسیده بود اما به خاطر ترس از کلیسا و احتمال وجود اشتباه در نظریه، جرات    1515کوپرنیک از سال   2
 اش را منتشر کرد. دانی به نام کئورك رتیکوس نظریه انتشار آن را نداشت. او باالخره چند ماه قبل از مرگش و به اصرار ریاضی
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. دیدگاهی که موضوع کامال )8(شکل    چرخد سیارات شناخته شده به دور خورشید می
اند  طور که قبال اشاره شد، پیش از کوپرنیک هم افرادي وجود داشتهجدیدي نبود و همان

  که این گونه به موضوع بیاندیشند. 

اگرچه کلیت نظریه کوپرنیک درست بود اما کوپرنیک قادر نبود به اشکاالتی پاسخ دهد  
ها پاسخ بدهد.  که قبال فردي مانند ارسطو با ثابت انگاشتن زمین، سعی کرده بود به آن

 ، نقص نبود و داراي اشکاالتی بود. مثال در این نظریهکامال بیهم بر این، خود نظریه عالوه
مدار چرخش سیارات به    داشت وقرار  در مرکز عالم    ،منظومه شمسی  خورشید به جاي

خورشید  گرد  ايدایره  کامال  هنوز  ،دور  می  و  کوپرنیک،  فرض  نظریه  دیگر  مشکل  شد. 
قادر   ،به طوري که چرخش زمین در آن ابعاد ،بودتوصیف شده   کیهانمحدود بودن ابعاد 

حال، این نظریه گام اول در  با این  به توجیه علت ثابت دیده شدن ظاهري ستارگان نبود.
 رود که گام اول راه اصالح طرز تفکر غلط چند هزارساله ما درباره کیهان بود و انتظار نمی

این بود که راه را براي دستاوردهاي گامی بی  همیشه نقص باشد. اهمیت کار کوپرنیک 
باور براي چند هزار سال پرستیده  یک   مهم نیست  که  او به ما نشان داد   بعدي هموار کرد. 

پیروي از    در دست نباشد،  آند مستند کافی براي حمایت از  هچه شوا، چنانباشد شده  
  . کار نادرستی است آن

و  موجود درباره مدل ارائه شده توسط کوپرنیک    هايهاي مناسب به پرسشفقدان پاسخ
ز مرگ کوپرنیک هم افراد  که حتی پس ا  شد باعث    ،البته سلطنت افکار کلیسایی بر اروپا

جا هم نبود و  زیادي جرات نکنند علنا از نظریه او حمایت کنند. ترس و وحشتی که بی
شناس معروف ایتالیایی به خاطر داشتن  ، کشیش و ستاره1جوردانو برونو   ،فقط در یک مورد

کفرورزي، در سال  باورهایی مشابه با کوپرنیک و اعتقاد به نامتناهی بودن کیهان، به اتهام  
  میالدي به آتش کشیده شد.  1600

،  شده  برخی از این که نظریه کوپرنیک براي سواالت مطرح  ،در میان دانشمندان آن دوران
  راهکاري براي این موضوع ارائه کنند.   کردند کند، خشنود نبودند و سعی  پاسخی ارائه نمی

 
1 Giordano Bruno 
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شاگردش    ،بود که خودش و پس از او  1براهه تیکو ِ  به نام  دانمارکی  ییکی از این افراد، منجم
گیري در تغییر دید ما به کیهان ایفا کردند. براهه دو مشاهده مهم  سهم چشم  2یوهان کِپلر

ابرنواخ اولی رصد یک  درخشید.  ماه در آسمان می  18ر بود که به مدت  تانجام داد که 
در نظر گرفت اما   آن  تولد معادل    ستاره،  را به جاي مرگ  پدیده  این  ،اگرچه او به اشتباه

بینیم  هاي مهم ما در فهم این موضوع بود که ستارگانی که میهمین اشتباه هم یکی از قدم
  برخالف باورهاي رایج، حداقل از لحاظ ظاهري بدون تغییر نیستند. 

شهاب رصد  او،  دیگر  مهم  تصومشاهده  زمان  آن  تا  که  بود  میسنگی  همه  ر  مانند  شد 
.  است ماه، به دور زمین در حال گردش    مدار  تر ازدر مداري نزدیک  ،هاي دیگرسنگشهاب

ها مانند صاعقه هستند و در  سنگکرد که شهابحتی فردي مانند ارسطو هم تصور می
دارند زمین    جو دنبالهحضور  فاصله  بررسی  با  براهه  کمک  .  با  زمین  با  نظر  مورد  دار 

نه به دور زمین که   ،دار مورد نظر، به این نتیجه رسید که دنباله3نظر ماختالفري  گیاندازه
در مداري نزدیک سیاره زهره در حال گردش است. اگرچه بازهم محاسبات او داراي خطا  

  . چرخد چیز به دور زمین نمیهمه حداقل که  کرد بود اما او را بر نظرش مصمم

در مدل    ،ی ندارند ثابت ظاهر  براهه از زمان رصد ابرنواختر و کشف این موضوع که ستارگان  
بودبطلمیوسی   کرده  نتیجه  شک  در  کهوقتی  .  زمین  دنباله  دریافت  دور  به  دارها 

رسید   او  شک   رخند،چنمی سرانجام  و  به  بطلمیوسی  مدل  دو  ترکیب  با  کرد  سعی  او   .
  سواالت موجود در نظریه کوپرنیکی و نقصان موجود در مدل بطلمیوسی   مشکل   ،کوپرنیکی

که خورشید،    به طوري  ،را حل کند. براهه همانند ارسطو، زمین را مرکز عالم تصور کرد
سیارات شناخته    ،ماه و ستارگان دور آن در حال گردش هستند اما با یک تغییر جدید 

. مدلی که  ) 9(شکل   رشید در نظر گرفتبه دور خو  ، در حال گردششده را به جاي زمین
از لحاظ ریاضیاتی کوپرنیکی  با  مشابه    نتایجی  اگرچه  اما همچنان   کرد حاصل میمدل 

  تصور نادرستی از واقعیت بود.  

 
1 Tycho Brahe 
2 Johannes Kepler 
3 Parallax 
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 مدل تیکو براهه از کیهان  :9شکل 

با ساخته شدن تلسکوپ ما پا به عصر جدیدي گذاشتیم و براي اولین بار چند سال بعد و  
بینیم، لزوما همه ماجرا نیست. یک  چه میموفق شدیم به این مهم دست بیابیم که آن

که غالبا از او به عنوان نگذشته بود که گالیله    1609سال از ساخته شدن تلسکوپ در سال  
موفق به مشاهده اجسامی شد که  شود، یاد می نیز  کلمه واقعی به معناي 1اولین دانشمند

به صورت    چرخیدند. گالیله این کار را با تلسکوپی که خودشبه دور سیاره مشتري می
  8در ابتدا حدود    نمایی آنقدرت بزرگ  که  . تلسکوپیبه انجام رساند  ،ساخته بود  مستقل

مشاهده کرد، در واقع همان قمرهاي  او  اجسامی که    .بهبود یافتبرابر    20حدود    و سپس به 
اقمار این  اروپا، گانیمد و کالیستو) بودند. کشف  (آیو،  آن هم با    ،معروف سیاره مشتري 

چرخد را متالشی  ، عمال این باور که همه چیز به دور زمین میو مستند  مستقیم مشاهده
مک نظریه  کرد. گالیله کمی بعدتر موفق شد با توصیف فازهاي حرکت سیاره زهره با ک

چرخد و به  که سیاره زهره به دور خورشید (و نه زمین) می  نشان دهد خورشیدمرکزي،  
 زمین مرکزگرایی بکوبد.   فرضیه به این صورت میخ نهایی را هم بر تابوت باور 

با او به ما نشان داد که چطور  از یک جهت دیگر هم اهمیت داشت.    کمک   کار گالیله 
هاي یم محیط پیرامون خود را بشناسیم و به این صورت یافتهتوانگیري میمشاهده و اندازه

 
1 Scientist 
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پسند نماییم. او در آزمایش  عوامخیاالت  مستند را جایگزین باورهاي کهنه، غیرمستند و  
فروریختن یک تصور غلط چندین هزارساله دیگر که  نیز  دیگري موجب  از    شد  حداقل 

با انداختن یک جسم سنگین و جسم سبک   گالیله باور رایج بود. یک ،به بعد  ارسطو زمان
رسند و تفاوت جرم  از ارتفاع مشخص، اثبات کرد که هر دو جسم تقریبا با هم به زمین می

  تر زودتر به زمین برسد. سنگین جسم شود که موجب نمی هاآن

 
 )مترسانتی 60طول (نمونه بازسازي شده از تلسکوپ گالیله  :10شکل 

نشان داد که ستارگان   هنیست، براه  عالم کوپرنیک پیشنهاد کرد که زمین مرکز    اگرچه
دارند   گالیلهمتغیرند،   وجود  آسمان  در  که  اجسامی  همه  که  کرد  زمین    ،اثبات  دور  به 

حال  با این  ،پیشنهاد کرد  مدوري را به جاي مدارهاي  ومدارهاي بیض  کِپلر  چرخند ونمی
هر کدام از    منظومه شمسی ارائه نکردند.  نقص از وضعیت   کدام مدلی کامل و بدونهیچ
به   ها بخشی از واقعیت را دیده بودند و هنوز بخشی از افکارشان در تاریکی قرار داشت.آن

مرکز عالم قرار داده بود اما هنوز گرفتار فلسفه  را در    دی خورش   ک یکوپرناگرچه  عنوان مثال،  
را کنار گذاشته بود    یسنت یبود. براهه ساختار هفت آسمان هانیدر مورد ساختار ک یونانی

مرکز عالم    ینزم  که  اگرچه اثبات کرده بود  لهیبود. گال  يمرکزنیاما هنوز گرفتار باور زم
  . ردیبپذ   را  اراتیحرکت س   ریدن مسبو  يضویبر ب  ینمب  رلکپ   دهیا  توانستیاما نم  ستین

یک  مهمی برداشتند اما آن فردي که در نهایت    هاي بسیاراگرچه قدمهر کدام از این افراد  
که علم حساب را در    يانابغه  نیوتن بود. قدم به عقب رفته و تصویر کلی را توصیف کرد،  

برا  ی سالگ  22 و  کرد  سف  بارنیاول  يابداع  نور  داد  ن  واقعا  د،ینشان  و خود    ستی خالص 
  مختلف است.  يهامتشکل از رنگ

  توجه نیوتن را به کلی به خود معطوف کرد. براي او  ،حرکت ماه و چرخشش به دور زمین
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این که در فضا رها شود، باید به دور زمین بچرخد. چه   سوال بود که چرا ماه به جاي 
همان نیرویی که    در ادامه او متوجه شد  .این مسیر بماندچیزي ماه را ملزم کرده که در  

کشیده شدن اجسام و موجودات  روي زمین یا  از روي درخت به  میوه  یک  موجب سقوط  
با  تواند نهایتا دریافت که مینیوتن  ماجراست.  کلیدي  عامل ، شودزنده به سمت زمین می

ات را به خوبی توصیف  مدار بیضوي پیشنهادي توسط کپلر براي سیار  ،کمک معادالتش
فلسفه   یاضیاصول رتحت عنوان  ،ترین کتاب تمام دورانو نتایج کارش را در انقالبی کند 
کرد  1ی عیطب این صورت  . منتشر  مدلی   ،به  تقریبا  که    کیهان داشتیماز    ریاضی   ما حاال 

  ساخت. می فراهمرا  شناخته شده تا آن زمان  آسمانی  اجرامبینی دقیق رفتار پیش امکان 

هاي علمی ظاهر  کم نام منظومه شمسی در میان نوشتهبا آغاز قرن هجدهم میالدي کم
اي را ببیند  ل موفق شد براي اولین بار در تاریخ، سیارهرِششد و در اواخر این قرن، ویلیام هِ

هفتمین سیاره منظومه  توانست  که تا قبل از آن دیدنش با چشم غیرمسلح ممکن نبود. او  
با شمسی   که  بود  این  داد  انجام  هرشل  که  دیگري  مهم  کار  ببیند.  را  اورانوس  یعنی 

آندسته روشنایی  میزان  اساس  بر  ستارگان  بودن بندي  تغییرناپذیر  باور  به  رسما    ها، 
ستارگان هم پایان داد. این کار او مهر تاییدي بر مشاهدات تیکو براهه و   يظاهر  وضعیت

ي وام گرفته از تفکرات ارسطویی و بطلمیوسی بود که  عمال خط بطالنی نهایی بر باورها
  گرفتند. ستارگان را داراي روشنایی ثابت در نظر می

در آن آشنا شده    موقعیتمانکم با مفهوم منظومه شمسی و  در این دوران اگرچه ما کم
بردن به موقعیت خودمان در کیهان بودیم. یکی از  بودیم اما هنوز در حال تقال براي پی

انجام رسید، تالش ویلیام هرشل در راه نقشهتالش این زمینه به  از  هایی که در  برداري 
دوران بود که در آن  شیري    ،کیهان  راه  معادل همان کهکشان  آن  گرفته  تمام  در نظر 

او فرض کرد که خورشید در مرکز  شد می اما  او موفق به چنین کاري شد  . هرچند که 
  برمال شد.   2هارلو شپلی قرار گرفته است. فرضی که اشتباه بودنش بعدا با مشاهدات    کیهان

    ـ دانیم که منظومه خورشیدي ما، عضو کوچکی در میان اقیانوسی از ستارگانامروزه می
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اي از ستارگان که  شود. مجموعهها کهکشان راه شیري گفته میاست که به مجموعه آن
حضور   مارپیچی  ساختاري  این  در  مارپیچی  بازوهاي  دیدن  براي  است  کافی  و  دارند 

اي مجموعه، در یک آسمان تاریک و فاقد آلودگی نوري، به آسمان شب نگاه کنید. منظره
ها ناچیز بوده،  که امکان دیدن آن مخصوصا در گذشته که روشنایی مصنوعی در طول شب

  به آسانی ممکن بوده است. 

  
منظومه شمسی در کهکشان راه شیري (چپ)، نمایی از یکی از  : محل قرارگیري 11شکل 

  بازوهاي کهکشان راه شیري در آسمان شب (راست) 

اقدیمی آنارهش ترین  ساختار  به  میها  شیري  راه  کهکشان  را  آن  امروز  که    ، خوانیمچه 
دموکریتوس، فیلسوف  ، در یک نمونه مشخص گردد.حداقل به دوران یونان باستان باز می

از میالد  که  معروف یونانی اولین  زیستهمی  در حدود سده چهارم و پنجم قبل  از  ، یکی 
که   است  میان  به  افرادي  و آنستارگان  ارتباط  رااشاره کرد  به عنوان یک مجموعه    ها 

. مشاهداتی از نوع مشاهدات دموکریتوس و افراد بعد از او تا زمان در نظر گرفت  پیوسته
تلسکوپ، همگی شدن  از همین  ساخته  و  تکیه داشتند  بر چشم غیرمسلح  تنها تنها  رو 

کنند.  می برمال  را  بودند  پرنورتر  که  شیري  راه  کهکشان  در  موجود  ستارگان  توانستند 
حال  قادر به دیدن دنیاي خارج از کهکشان راه شیري نبودند با این ،مشاهداتی این چنین

توانیم از مشاهدات  نا اشاره کنیم، میاگر خواسته باشیم براي این موضوع، تنها به یک استث
شناس برجسته  ستاره  یکمیالدي نام ببریم. او که    964عبدالرحمن صوفی در حدود سال  
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در دوران دیلمیان بود، در کتابی به نام صور الکواکب که به زبان عربی نگاشته شده    یایران
به توصیفات خود درباره آن ببود،  آندرومدا (زن  امروز کهکشان  ابر بزرگ  چه  و  رزنجیر) 

  نامیم، پرداخته است. می 1ماژالنی 

  
 : نمایش ستارگان موجود در کهکشان آندرومدا، برگرفته از کتاب صور الکواکب12شکل 

  تماشاي کهکشان آندرومدا و کهکشان اقماري ابر ماژالنی با کمک در شرایط نوري مناسب،  
نهایتا  باعث میچشم غیرمسلح،   این دو  که    . شوند دیده    یا سحابی  به صورت غبارشود 

به شکل  و   غبارنوعی هایی مجزا بلکه در قالب  نه کهکشانها را  عبدالرحمن صوفی هم آن
مشاهدات او اولین مشاهدات به ثبت رسیده  به نظر  حال،  با این  .در نظر گرفتفلکی    صورت

  آن هم با چشمان غیرمسلح است.   ،شیرياز کهکشانی خارج از کهکشان راه 

ها در  دامنه دید ما توسعه یافت اما قدرت این تلسکوپ  ، با ساخته شدن تلسکوپاگرچه  
ها حتی نگاه دقیقی به منظومه شمسی انداخت. براي  آنکمک  آن حدي نبود که بتوان با  

 
 یک نوع کهکشان اقماري در مجاورت کهشان راه شیري 1
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کرد که از    توان به این واقعیت اشارههاي اولیه مینشان دادن ضعف و محدودیت تلسکوپ
میالدي توسط گالیله، مشاهده قمر بعدي    1610زمان کشف چهار قمر مشتري در سال  

سال و مشاهده اولین سیاره جدید    45زحل تعلق داشت و نامش تایتان بود،  که به سیاره
به حدود   بود،  اورانوس  تلسکوپ  170که  قدرت  بهبود  و  نیاز داشت.  سال گذر زمان  ها 

سال    100همین  تا  ما حتی با کمک تلسکوپ، به قدري بود که ما  گستره بینایی محدود  
تصور  هنوز دانستیم که کهکشانی به جز کهکشان راه شیري وجود دارد و  هنوز نمی،  پیش

  کردیم که کهکشان راه شیري معادل تمام عالم است. می

یل قرن  اباالخره در او  ،در کهکشان راه شیري  محل قرارگیریمانبردن به  تقالي ما براي پی 
سال بعد از این که متوجه شدیم در مرکز عالم نیستم،    300بیستم جواب داد و ما حدود 

چرخیم هم  مجددا تلنگر دیگري خوردیم و متوجه شدیم که خورشیدي که به دور آن می
اخترشناس آمریکایی متوجه شد که منظومه شمسی    1پلی هارلو ِشدر مرکز عالم قرار ندارد.  

شود، در مرکز کهکشان نیست و در حاشیه کهکشان راه شیري  چه تصور میما برخالف آن
جا ختم نشد و ما به زودي با کمک مشاهدات اِدوین هابل در  قرار دارد. موضوع به همین

سحا1924سال   یک  نه  آندرومدا،  که  شدیم  متوجه  بار  اولین  براي  یک  ،  خود  که  بی 
کهکشان مستقل است و در نتیجه راه شیري تنها کهکشان عالم نیست. او مشاهدات دقیق  

کهکشان دیگر را هم کشف کرد و به این صورت    23خود را دنبال کرد و در ادامه، بیش از  
  یکی دیگر از باورهاي اشتباه ما هم اصالح شد. 

دانیم خورشید در  سال است که می  100این دو دستاورد موید آن است که ما تنها حدود  
شیري معادل کل کیهان نیست. ما تقریبا به همین مدت است    مرکز عالم و کهکشان راه

دانیم خورشید گویی فلزي و برافروخته نیست و تنها ساختاري گازي و متشکل از  که می
ر در  هایی مانند هیدروژن و هلیوم است. موضوعی که حتی هنوز هم با شهود ما جو اتم

واقع،  آید نمی در  درك  .  بخار    روزمره   تجربهو  براي  ذرات  بپذیریم  که  است  دشوار  ما 
  جمع شوند و سپس چیزي مانند ستاره را تشکیل دهند. هم توانند در کنار می
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و عالم    شان عالم نیست کشناسیم تنها کهکه متوجه شدیم کهکشانی که میپس از این
باورمان در مورد ایستا بودن کیهان  به  این بار نوبت    ها است،تر از این حرفبسیار وسیع

رفت، به  . باوري که حتی اینشتین هم روزي از مدافعان سرسخت آن به شمار میرسید 
حتی معادالت نسبیت عام خود را به    ، طوري که سعی کرد براي منطقی دیده شدن آن

 ،، باور غالب در مورد وضعیت حرکتی کیهانسال قبل  100حدود  اشتباه دستکاري کند. تا  
همان باور ناشی از تفکرات ارسطو و مدل بطلمیوسی بود. دنیایی که اگرچه سیارات داخل  

ها دیده  ستهایی که در دوردآن در حال چرخش هستند اما خود این دنیا همانند ستاره
همواره به مقدار    کیهان  شوند، به صورتی ثابت و ایستا است. به طوري که ابعاد و اندازهمی

  شود. مشخص و ثابتی است و تغییري در آن مالحظه نمی

یافته از  ناشی  ِشما هنوز در شوك ضربات  موقعیت خودمان در  هاي  هابل درباره  و  پلی 
بردیم که کشیش و اخترشناسی  م به سر میهاي دیگر در عال کهکشان و وجود کهکشان

اي را مطرح کرد که خود ضربه کاري دیگري بر بنیان باورهاي ایده  1ژرژ لومتر بلژیکی به نام  
محاسباتی را ارائه  به صورت نظري  اي،  در مقاله  1927کهن و مقدس ما بود. او در سال  

ها از زمین  با فاصله آن  هاي موجود در کیهانکرد، سرعت حرکت کهکشانکرد که بیان می
ساده زبان  به  است.  کهکشانمتفاوت  یعنی  از  تر  شدن  دور  در حال  و  نیستند  ایستا  ها 

نام  یک به  او دانشمندي روس  از  قبل  سال  پنج  البته  فریدماندیگر هستند.   2الکساندر 
ایستا  کیهانِ که  دادهایی براي معادالت نسبیت عام اینشتین یافته بود که نشان میپاسخ

  نتایج کارش تنها به دنیاي کرد که  حال، او تصور میو ثابت، فرضی نادرست است. با این
قدر  او آن بر این،  عالوه.  خورد نمیبه درد دنیاي واقعی و فیزیکی  و    شودات ختم میریاضی

  1925در سال متاسفانه  و    هاي تجربی از حرکت کیهان روبرو شودتاییدیهبا  تا  زنده نماند 
  سال داشت، به خاطر بیماري حصبه درگذشت.  37و درحالی که تنها 

ایده نظري لومتر، دو سال بعد با مشاهدات نجومی ادوین هابل در مورد انبساط کیهان 
اي از ما دورتر باشد، سرعت دور شدنش از ما  چه ستارهتایید شد. هابل نشان داد که هر
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رسد، به  شود که نوري که از این ستارگان به ما میبیشتر است و چنین چیزي باعث می
  1سمت نور قرمز گرایش پیدا کند. 

  
اي از ما منجر به گرایش نور آن به قرمز و نزدیک شدن آن به  : دور شدن ستاره13شکل  

 شود. آن به آبی میما موجب گرایش نور 

هاي هابل، رسما تیر  بندي از نظریات خودش و یافتهدر یک جمع  1931لومتر در سال  
چه که به  بینیم، برخالف آنخالص را بر باورهایمان زد و پیشنهاد کرد که کیهانی که می

رسد، ایستا و ثابت نیست و در حال انبساط است. او پیشنهاد کرد که اگر روند  نظر می
رسیم  اي میوارونه در نظر گرفته و در زمان به عقب برگردیم، نهایتا به نقطه  ،ه کیهانتوسع 

آن تمام  از آنکه  دارد،  را  چه که وجود  کیهان  آغازین  نقطه  این  او  است.  شده  آغاز  جا 
نامید. به این صورت بود که براي اولین بار متوجه شدیم کیهانی    2اتم نخستین اصطالحا  

اي موسوم به  و بر اثر پدیده  ایستا نبوده  رسدچه که به نظر میبرخالف آن شناسیم،که می
است.  3بانگ مَه شده  اشتباه  پدیده  آغاز  به  غالبا  که  آن  اي  یاد  از  بزرگ  انفجار  عنوان  با 

 
ترین نور در میان نورهاي گستره مرئی است. علت چنین گرایشی این است که دور شدن این ستارگان انرژينور قرمز، کم  1

اي به ما، اي، نزدیک شدن ستاره بر این، به صورت وارونهشود. عالوه ها، از دید ما می موجب افت انرژي نور منتشر شده از آن
 شود. ترین نور گستره مرئی) می ور آبی (پرانرژي سبب گرایش نور این ستاره، به سمت ن

2 Primeval Atom 
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به معناي انفجار نبوده و در معناي صحیح، معادل انبساط  که این رخداد  شود. در حالیمی
و    ،، بسیار کوچکینآغاز  هايلحظهر  که د   است زمان  -آور فضاسرسام بوده    داغفشرده 
  است. 

در حال انبساط برآمده و با قوانین فیزیکی    جهانبانگ به خوبی از پس توصیف  نظریه مه
  مهم حامی   از شواهد  م یاگر خواسته باش شناخته شده مانند نسبیت عام در توافق است.  

  ، ها را نام برد. مورد اولاز آن  مورد سه    توانیم  یبه صورت کل   م یبانگ نام ببرمه  هینظر
  ن یاول  توانسته درمی که میدوتری  است که با مقدار  يامروز  هانیموجود در ک  میمقدار دوتر

 است.   هماهنگ  ایجاد شود،  هانیک  گیريشکلبانگ و  مه  وستنیپس از به وقوع پ  قهیدق
  دوتریم خیلی پایدار نوع  این شود اماتولید مینیز اگرچه دوتریم امروزه در قلب ستارگان 

هیچ فرایند شناخته شده    تا کنون  این که به  با توجه    .شود به سرعت نابود می  و   نمانده
مقدار دوتریمی که  توان انتظار داشت که  نشده است، می کشفدیگري براي تولید دوتریم  

با  دقیقا    ،کنیمامروز مالحظه می مه  باشد دوتریمی  مقدار  همان  برابر  بانگ  که در زمان 
  تولید شده است. 

همان   متناسب با  نآ  يدما  زانیاست که م  هانیک  موجود در  نهیزمپس  شمورد دوم، تاب
  . تولید شده باشدبانگ  هزار سال پس از مه  300در حدود    روددمایی است که انتظار می

نور    گرایش  در موردهابل  هاي  یافتهمورد سوم و آخر هم همان انبساط کیهان است که  
. کرده است ستارگان به قرمز آن را تایید 

  بانگ نامید. تر، بایستی نظریه پس از مهبانگ را در یک توصیف دقیقحال، نظریه مهبا این
بانگ و قبل  مه  دقیقا در زمان به وقوع پیوستن   ،کیهان  وضعیت  در مورد   ،نظریهاین  چرا که  

در واقع، باتوجه به این   .وارد عقیم استو اصطالحا در این م دهد از آن اطالعاتی ارائه نمی
بانگ آغاز شده، در نتیجه صحبت در مورد زمان قبل  زمان با مه-که مطابق این نظریه فضا

دانیم که ماده و ضدماده به یک میزان در  بر این، ما میشود. عالوهمعنی میبانگ بیاز مه
از تولید شده  ناگیري کیهشکلفرایند   تقارن  این  که  است  این  از  اما شواهد حاکی  اند 

به  یک از ضدماده شده است.  به نحوي میزان ماده بیشتر  بعد، شکسته شده و  به  جایی 
چه که امروز در کیهان وجود دارد، از جنس ماده و  هر آن  تقریبا  طوري که من، شما و
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جاست که  سوال اما این   ده است.ناشی از همین بیشتر شدن مقدار ماده نسبت به ضدما
ما هنوز پاسخی  هرچند فرضیاتی مطرح است ا  ایجاد شده است؟  یچرا چنین عدم تقارن 

  دقیق براي چنین رخدادي نداریم.  

انبساط کیهان به صورت وارونه، موجب میبانگمه  مطابق نظریه شود که  ، دنبال کردن 
شردگی و در نتیجه چگالی کیهان هرچه در زمان به عقب برویم، بر یکنواختی، داغی، ف

اینافزوده می این حرکت رو به عقب، به کجا میشود. با  توان  رسد؟ میحال، در نهایت 
نهایتا و اصطالحا به لحظه صفر برسیم،  انتظار داشت که اگر به قدر کافی به عقب برویم  

اي  ود. نقطهش جا ناشی میرسیم که همه مواد و انرژي کیهان فعلی از آناي میبه نقطه
اي که از جاست که در چنین نقطهشود. مشکل اما ایناز آن یاد می 1تکینگیکه با عنوان 

از زاویه دیگر، پایان فضا یا  شود، قوانین شناخته شده  زمان یاد می-آن به عنوان شروع 
بینی وضعیت  و در نتیجه امکان توصیف یا پیش  شکند در هم می  مانند نسبیت عام  فیزیک

  . رود از دست می

ناپذیر  ذشته، رسیدن به تکینگی براي کیهان یک نتیجه اجتناباگرچه با حرکت به سمت گ
 3پالنک و    2نسونیلکیو  هايکاوشگرهاي به دست آمده از  آید اما بررسی دادهبه نظر می

نشان داده که باالترین دمایی که کیهان در گذشته موفق به رسیدن به آن شده، حدود  
تر از دماي الزم براي رسیدن  برابر کم  1000درجه کلوین بوده است. دمایی که خود    2910

تر از امروز بوده  تر و داغبه تکینگی است. این یعنی کیهان حتی در زمانی که بسیار فشرده
  هم به دماي الزم براي رسیدن به تکینگی دست نیافته بوده است. 

بانگ  در نظریه مهنیز  عالوه بر مشکل تکینگی و مواردي که اشاره شد، مشکالت دیگري  
هاي عدم وجود دماهاي متفاوت در جهت نظریه قادر به توضیح علتاین وجود دارد. مثال 

گیري کیهان و عدم وجود بقایاي پرانرژي از  مختلف در کیهان، فقدان انحناي قابل اندازه
  ه ها، سبب شده کها و یا بهتر بگوئیم محدودیتاین ناتوانایی نیست.دوران آغازین کیهان 

 
1 Singularity 
2 Wilkinson Microwave Anisotropy 
Probe (WMAP) 

3 Planck 
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  هایی باشند. حلدانشمندان به دنبال راه 

توانند مشکل تکینگی موجود و همچنین  ما در حال حاضر نظریاتی در دست داریم که می
  هاي تجربی یافته ها کهنظریهاین یکی از را حل کنند.   بانگدر نظریه مهموجود مشکالت 

اش  اولیه  ه نسخ  که در   است   1کیهانیتورم  موسوم به    اي، نظریهاند از آن حمایت کرده  نیز
کمک به رفع اشکاالت    يکه برا  هینظر  نیا.  مطرح شد  2آلن گوث توسط    1979سال    در

که   نیا  يبه جا  توانستهیم  هانیکه ک  کند یم  انیب  ،بانگ مطرح شد مه  هیموجود در نظر
از حالت  ینگیتک  کیاز   باشد که ه  یآغاز شده باشد،  ،  تشعشعنوع ماده،    چی شروع شده 

نوتر انرژ  یحالت  است.  اشتهوجود ند   ياذره  ای  نویضدماده،  در  موجود    يکه در آن، تمام 
در بافت و ساختار خود    ايبه صورت بسیار فشرده  خأل،  يفضا  يانرژ  یمانند نوع  ،هانیک

و تولید  بانگ  وقوع مه  منتهی به  در نهایتدر ادامه نیز، تورم این فضا    .فضا قرار داشته است
  ایده   ها از اینکه برخی از یافتهبا توجه به این  شده است.  شناسیمو کیهانی که می  ماده

شاید    حتی  بانگ برسد،منشا انرژي تاریک به پیش از مه ممکن است که کنند میحمایت 
انجام تورم   دخیل در عاملیحداقل یا احتمالی  عواملبه عنوان یکی از  این انرژياز  بتوان

  کیهانی یاد کرد. 

  به سن   کیهان،  در مورد ما   سواالتیکی دیگر از  عالوه بر بحث منشا و نحوه توسعه جهان،  
است.    آن بوده  اینمربوط  از  شد، پس  مشخص  آن    که  شد  معلوم  نیست،  ایستا  کیهان 

همواره    وهایی با موقعیت ثابت نیستند  بینیم صرفا برچسبهایی که در آسمان میستاره
این حقیقت که کیهان امروزي  در حال حرکت هستند.  انرژي  از ماده و  از   ،مملو  روزي 

شروع   که عمر کیهان چقدر است؟ کیهان از کِی کردمطرح را ، این سوال  جایی آغاز شده
ها، به شکل گرفتن کرده است؟ موضوعی که مشاهدات محدود هابل از انبساط کهکشان

را پیشنهاد می  8/1عددي در حدود   از  میلیارد سال  اگرچه بسیار فراتر  کرد. عددي که 
حال خود خالی از اشکال  شد، با این ارقام رایجی بود که با استناد به کتب مقدس بیان می

  تر باشدتواند از این عدد بیشداد که عمر زمین میشناسی نشان مینبود. مشاهدات زمین

 
1 Cosmic Inflation 2 Alan Guth 
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  و در نتیجه کمتر بودن عمر کیهان از عمر زمین موضوع قابل قبولی نبود. 

روش علمی بنا نشده بود و تفکرات غالب جامعه    هايتا قبل از قرن هفدهم که هنوز بنیان
 کیهان سن زمین و کلو رایج،   اصلیطرز فکر قرار داشت،  مرکزيبر مبناي فرضیه زمین
هاي مذهبی آفرینش  قصه  با استناد به در جایی مانند اروپا  گرفت و  را یکسان در نظر می

. به عنوان مثال فردي مانند زدند تخمین میحدود شش هزار سال    را  کیهانقدمت    ،انسان
آمد، با استناد به خط زمانی موجود در  که اسقف اعظم ایرلند به حساب می  1جیمز آشر 

اکتبر   22بعد از ظهر    6کتاب مقدس به این نتیجه رسیده بود که کیهان حوالی ساعت  
حال، با متداول شدن بررسی روشمند  قبل از میالد مسیح آغاز شده است. با این  4004سال  

کم موفق شدیم به این مهم  خود کره زمین، ما کم  نسبررسی  ها از جمله  و هدفمند پدیده
چقدر خام و    ، شوند هاي باستانی ارائه مییابیم که چنین اعدادي که به استناد قصهدست

و سپس افرادي مانند   3چارلز الیل ، 2بوفونژ  ژر   هاي حاصل از کارهايواهی هستند. یافته
، ما را به این حقیقت رساند که سن  6رادرفورد ارنست و حتی ِ  5جان جالی   ،4ویلیام تامسون 

در   حتی  ما  که  است  چیزي  آن  از  بیشتر  بسیار  کیهان  خود  سن  نتیجه  در  و  زمین 
. ایمبردهپیهایمان به آن خواب

هابل با بررسی سرعت انبساط کیهان اقدام به تخمین سن کیهان کرد ین ادوتا زمانی که 
دقیقی درباره سن خود کیهان در   یم، هیچ ایدهما به جز سنی که از زمین در دست داشت

دست نداشتیم. پس از هابل هم افرادي مانند جورج گاموف سعی کردند که این عدد را  
گیري هاي مختلف اندازهبهبود ببخشند. در نهایت کار به جایی رسید که امروز مطابق روش

میلیون    2ه بیش از  میلیارد سال است. عددي ک  13/ 8دانیم که سن کیهان در حدود  می
  ). 14(شکل   هاي مذهبی استبرابر اعداد استخراج شده از داستان

از یک کهکشان میامروزه  ما  در مجموع،   ما خود عضوي  منظومه خورشیدي  دانیم که 
کهکشان دیگر،    29به همراه  نیز  این کهکشان    به نام کهکشان راه شیري است.  مارپیچی

 
1 James Ussher 
2 Georges Buffon 
3 Charles Lyell 

4 William Thomson 
5 John Joly 
6 Ernest Rutherford 
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شوند. گروه محلی که  می  1گروه محلی نام    به  ساختاريگیري  در کنار هم منجر به شکل
هاي کهکشانی ها و خوشهدر کنار گروهرسد نیز  میلیون سال نوري می  10قطرش به حدود  

مانند   ویرگودیگر  شکل  2خوشه  به  مجموعهمنجر  میبزرگ  گیري  نام  تري  با  که  شوند 
  100  حداقلاي متشکل از  شود. ابرخوشهشناخته می (یا ابرخوشه محلی)  3ابرخوشه ویرگو

حدود   آن  قطر  که  کهکشانی  خوشه  و  می  100گروه  برآورد  نوري  سال  شود.  میلیون 
ویرگو   تشکیل  نیز  ابرخوشه  مجموعا  دیگر،  ابرخوشه  سه  کنار  را    4ایاکیالنابرخوشه  در 

میلیون سال    500هزار کهکشان است و قطري برابر با    100د که شامل بیش از  ندهمی
ابرخوشه گرفتن  قرار  هم  کنار  دارد.  همانند  نوري  شکلایاکیالنهایی  موجب  گیري ، 

(ضمیمه    شود می  6جهان قابل مشاهده و در نهایت    5ی کهکشان  رشتهساختارهایی به اسم  
  . )ج

  
  سیر افزایش سن تخمین شده براي کیهان در طول تاریخ :14شکل 

  جهان قابل  ،منظور از جهان قابل مشاهده چیست؟ در واقعممکن است سوال شود که 

 
1 Local Group 
2 Virgo Cluster 
3 Virgo Supercluster 

4 Laniakea Supercluster 
5 Galaxy Filament 
6 Observable Universe 
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شود، یعنی بسته به  براي هر نقطه از کیهان متفاوت دیده میفضایی است که    ،مشاهده
از کجا به کیهان نگاه کنید، محل قرارگیري لبه   جهان قابل مشاهده براي شما  این که 

است   فرضی  ايکره  ،از دید ما  جهان قابل مشاهده فعلیحال،  با این  متفاوت خواهد بود.
میلیارد سال    46/ 5  حدود  با  برابراز هر طرف  شعاع آن  در مرکز آن قرار داریم و  ما  که  

ابتداي ااز هم  یک فوتوناگر    . استمیلیارد سال نوري)    93( قطري در حدود    نوري ن 
  8/13توانسته تا فاصله  نهایتا می  ،باشد در حال دور شدن  با سرعت نور    تا کنون،  بانگ مه

.  میلیارد سال نوري)  27(قطري حدود    باشد  دور شده   (برابر عمر کیهان)  میلیارد سال نوري
جهان قابل    شعاع چراپس   تر از نور حرکت کند،تواند سریعبا توجه به این که چیزي نمی

جهان    شعاعبه زبان دیگر چرا    ؟استمیلیارد سال نوري    8/13تر از  بزرگ  ، بسیارمشاهده
  آن بیشتر است؟  عمرقابل مشاهده از 

 در طول انبساط کیهان،که،  این  اولمورد  جا ضروري است.  ذکر دو نکته در اینبراي پاسخ،  
آن در  موجود  اجزاي  کهکشان  ،تنها  و  ستارگان  یکمانند  از  دورشدن  حال  در  دیگر  ها 

این    است.   شدن بوده  گستردهدر حال  هم    بافت فضاساختار و    ،هابر آناند، بلکه عالوهنبوده
دیگر از یک  ،)دو کهکشان یا دو ستاره  ثلم(  که هرچه دو جسم  دهبواي  به گونه  نیز  انبساط

  است و بالعکس   بوده   تر بیش  در اثر انبساط کیهان نیزها  اند، میزان دورشدگی آندورتر بوده
شاهد انبساط بافت    ،در فواصل به قدر کافی بزرگکه  شدهاین موضوع سبب  .) 15(شکل 

جهان قابل اندازه    که  انبساطی سبب شدهچنین    .باشیمتر از سرعت نور  فضا حتی سریع
طول عمر  توانسته در  چندین برابر ابعادي باشد که مثال یک فوتون نور میکنونی،  مشاهده  

  طی کند. میلیارد سال   13/ 8کیهان یعنی در 

که جهان قابل مشاهده یک اصطالح است و به این معنی نیست که  است    مورد دوم این
لحظه،   هر  آندر  حیطه  هر  در  ماقرار    آنچه  براي  است.   دارد  ثبت  یا  مشاهده    قابل 

هزار سال    380به حدود    ،مالحظه کنیم  توانیم از کیهانترین تصویري که ما میقدیمی
در پیش از این دوره ناممکن    نکیها  دقیق  و عمال دیدن وضعیت  رسدبانگ میپس از مه

مملو    فضاياین محدودیت ناشی از این واقعیت است که تا پیش از این دوره زمانی،    است.
 کامالکیهان    شده کهموجب می  ،منتشر شده  هايبازجذب شدید فوتوناز پالسما بوده و  
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نتیجه  و    مات اجزاي آن  در  واقع،    به نظر برسد.  غیرممکندیدن  وضعیت  قادریم  ما  در 
شفاف شدن    این بازه زمانی و  اتمام  از  را پسدورترین اجزاي جهان قابل مشاهده فعلی  

  در اجزاي موجود در لبه جهان قابل مشاهده کنونی، در آن دوران،  .کنیم مالحظه  کیهان
اي  فاصله. اجزایی که اکنون در  انداز ما قرار داشته  میلیون سال نوري   36حدود    اي در فاصله

وضعیت    نور   کهاز آن    اي دورتر نوري از ما قرار دارند. فاصلهمیلیارد سال    6/46  در حدود
 اکنون  اگرچه مابه زبان دیگر،    . داشته باشد را  فرصت رسیدن به ما  تاکنون    ها،آن  فعلی 

براي دیدن  اما  روزي به ما نزدیک بودند    اجسامی را ببینیم که  گذشتهوضعیت  توانیم  می
فعلی اکنون  وضعیت  که  اجسام  دارند   این  قرار  قابل مشاهده  لبه جهان  باید بسیار    ،در 
    منتظر بمانیم. 

  
کیهان، 15شکل   انبساط  در حین  از یک :  دورتر  که  نقاطی  میان  بیشفاصله  تر  دیگرند، 

  یابد. افزایش می

طور بیان کرد که  وان اینترا توصیف کنیم، می  جهان قابل مشاهدهاگر خواسته باشیم،  
قابل مشاهده لحاظ دمایی  فعلی  جهان  از  بسیار خنک  از  گیري  شکلآغازین    اتلحظتر 

  - 270حدود به  به صورت میانگین    آن بانگ است. به طوري که دمايدر زمان مه خودش 
چه تاکنون و بر اساس آن  ه حاظ ساختار مواد تشکیل دهند از ل.  رسد میگراد  سانتیدرجه

درصد   1/0، )فوتون(  تشعشع درصد   01/0متشکل از  حدودا    ، جهان قابل مشاهده دانیممی
الکترون)،  پروتون(عمدتا شامل    ی درصد ماده معمول  4/ 9  ،نوینوتر درصد    27، نوترون و 

    68 تای) و نهاکند یرا نه جذب و نه نشر م سیکه امواج الکترومغناط يا(ماده 1ک یماده تار

 
1 Dark Matter 
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  است.  کالن) اسیدر مق هانیکموثر بر ساختار  ي(انرژ 1ک یتار يانرژدرصد 

  
  : ابعاد جهان قابل مشاهده براي محلی دلخواه به مرکزیت زمین  16شکل 

جهان    است که تفاوتبه صحبت پرداخته شد اما سوال این  در مورد جهان قابل مشاهده  
  در  خوانیممی  قابل مشاهدهجهان    که  چهآن  با  3کیهان   یا اصال تفاوت  2غیرقابل مشاهده 

اگر    ایم؟تر از جهان قابل مشاهده در نظر گرفته، کیهان را بزرگ16چرا در شکل   چیست؟
بانگ تا کنون را سرعتی با نرخ ثابت در نظر بگیریم،  از زمان وقوع مه  سرعت انبساط کیهان
  حال، در واقع همان جهان قابل مشاهده خواهد بود. با این  ،خوانیمچیزي که کیهان می

بر نظریات متفاوتی مانند تورم کیهانی   مبتنیکه  کننده کیهانهاي توصیفبرخی از مدل
از جهان قابل مشاهده و    ینیاز دارند که کیهان  هستند، غیرقابل مشاهده  جهان  متشکل 

  خودش   انبساطکوتاهی از  بسیار  در دوره  مطابق آن، کیهان    که  اينظریهوجود داشته باشد.  
  ، و پس از اتمام آن نیزنمایی شدیدي را تجربه کرده    ، رشد بانگدر لحظات اولیه پس از مه

  . ن کاسته شده است اگرچه انبساط همچنان ادامه داشته اما از سرعت آ
 

1 Dark Energy 
2 Unobservable Universe 

3 Universe 
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موضوعی    ، چه ابعادي دارد  ،جهان غیرقابل مشاهده)+ (جهان قابل مشاهده  که کیهاناین
ما هنوز حتی مطمئن نیستیم   . توان با قطعیت در موردش صحبت کرداست که هنوز نمی

اطالعات موجود  ما به    در واقع،  .کال نامحدود است  کهاین  یا  است  کیهان محدود  ابعاد  که
  . آن سوي لبه جهان قابل مشاهده یا اصطالحا جهان غیرقابل مشاهده دسترسی نداریم در 

به    را  اعدادي   ،اند که براي کیهان ابعاد مشخصی قائل شده  هابرخی از فرضیه  حال،با این
قطر  برابر    3×2310  آورعدد سرسام  تا  250ها از  که دامنه آنکنند  میارائه    عنوان قطر آن

    .گیرد در بر میرا   جهان قابل مشاهده

بر سر ما و    کنیم ممکن استدانیم در کجا زندگی میحال که می بخواهیم بدانیم چه 
ط به کجا خواهد  اشناسیم خواهد آمد؟ سرانجام این کیهان در حال انبسکیهانی که می

انسانی بر روي زمین مشغول زندگی   همچنان اگر میلیارد سال بعد، 4/ 3حدود در  رسید؟
کهتدریجی  برخورد    شاهدها  آن  ، باشد  با  ما  کهککهکشان  یعنی  همسایه  شان  کشان 

بود نخواهآندرومدا   که    .د  حدود  برخوردي  می  6در  تکمیل  دیگر  سال  .  شود میلیارد 
  . ) 17(شکل  عی که به کلی آسمان شب را تغییر خواهد دادوضوم

در  .  برداکنون در اواسط عمر خود به سر میو    است  1جی   کالساي از  ستارهخورشید ما  
رسد و در  جوشی هیدروژنی میخورشید به پایان مرحله هم  ،میلیارد سال دیگر  5حدود  

رود. موضوعی که سبب افزایش حجم خورشید و تبدیل آن به  ادامه به سراغ هلیوم می
مانند   ، اي رو به مرگ و به قدري بزرگ که سیارات مجاور خودشود. ستارهمی 2غول سرخ 

بلعد. سرانجام، این غول  ل دیگر میمیلیارد سا 5/7عطارد، زهره و زمین را نهایتا تا حدود  
در خود    زیر نیروي گرانش خودش،  دهد و خارجی خودش را از دست می  هايالیه  ،سرخ

  . ) 18(شکل   شودتبدیل می 3سفید  کوتولهفروریخته و به یک 

صرف نظر از اتفاقاتی که قرار است در پیرامون ما رخ دهد، چه سرنوشتی در انتظار خود  
دور  در حال    به ترتیب   ها و بافت فضا در هر لحظهدانیم که کهکشانکیهان است؟ ما می

  ؟  رسد این دورشدگی و بسط فضا به کجا می  اما سرانجام  هستند انبساط  دیگر و  شدن از یک
 

1 G-type 
2 Red Giant 

3 White Dwarf 



 فصل دوم: اینجا کجاست؟

69 
 

  
شیري و    سازي ناسا از ظاهر آسمان شب و ادغام تدریجی دو کهکشان راه: شبیه17شکل 

  آندرومدا 

  
  گیري و سرانجام خورشید  : شکل18شکل 
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بانگ رسیده بودیم اما در مورد  میالدي تقریبا به جامعیتی در مورد نظریه مه  80ما تا دهه  
حال، در  چندانی نداشتیم. با ایناي داشته باشد، ایده  که کیهان قرار است چه آیندهاین

این حدود   ایدهسال، کم  40طول  با  مواجه شدهکم  کیهان  سرنوشت  براي  بر  هایی  ایم. 
انبساط    نیدر حال انبساط است و سرنوشت ا  هانیکدانیم که  می  اساس دانش امروزمان

  ، حداقل به چهار حالت آن 19. در شکل  متفاوت باشد   هانیک  تیبسته به ماه  تواند یم
دو حالت اول مبتنی بر کاهش سرعت انبساط است و دو حالت دیگر بر  . اشاره شده است

  مبناي حفظ انبساط یا افزایش سرعت آن است. 

 
  هاي احتمالی کیهان : سرنوشت19شکل 

اول،   حالت  ندر  اجزا  يرویاگر  ن  هانی ک  دهندهلیتشک  يگرانش  بر  باالخره   يرویبتواند 
با   هانیک  سرعت انبساط کیهان روزي به صفر رسیده و سپس   غلبه کند،  هانیانبساط ک

شده و   ادی 1انقباض بزرگ  یا مبرُمهکه از آن با عنوان  یطیانقباض روبرو خواهد شد. شرا
، روندي معکوس را در پیش  وجود دارد   هانیچه در کتمام آن  تایکه نها  شودیم  جبمو

یکی   .کوچک در هم فرو رود  يا مجددا در نقطه ن،یآغاز طیهمانند شرا گرفته و در نهایت
جهش  مدل  است.    2جهش بزرگ موسوم به    بینی، مدلی پیش  مبتنی بر این هاي  مدلاز  

  انقباضدر صورت وقوع  که  کند  شود، بیان میخوانده می  3اي مدل چرخهکه نوعی  بزرگ  
 

1 Big Crunch 
2 Big Bounce 

3 Cyclic Model 
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ي  کیهان جدید   در ادامهاما  به پایان خواهد رسید  شناسیم  ی که میکیهاناگرچه    بزرگ،
رمب  بانگ آغاز شده و با یک مهکیهان ما با یک مه   ،مطابق این مدل  .شکل خواهد گرفت

هاي ه همیشگی از شروع و آغاز کیهانرحلقه از یک زنجییک  رسد اما این تنها  به پایان می
از ما وجود داشته  است  متعددي از ما نیز به وجود خواهند آمد. اکه پیش  به    ند و پس 

  . )20(شکل  کنیم بانگ زندگی میدو مه حد فاصلر در  ضعبارتی دیگر، ما در حال حا

  
کیهان در یک چرخه انبساط و انقباض همیشگی    ،بر اساس مدل جهش بزرگ  :20شکل  

  قرار دارد.

گاه متوقف  شود اما هیچکاسته می  انبساط   اگرچه از سرعت است که    دوم، حالتی   حالت
سوم و چهارم    حالت نشده و این کاهش سرعت انبساط براي همیشه ادامه خواهد داشت. 

جاذبه    يرویبر ن  انبساطچربش  در نتیجه  و    عدم کاهش سرعت انبساطبر    یهر دو مبتن
  جه ینتو در  کند ی م دایانبساط با سرعت ثابت ادامه پ ،یاست. در اول هانیکسازنده  ياجزا

از    متالشی شده  يهااز ستاره  ی . مواد ناش دنشویدور م  دیگریکاز    هانیک  يآن همه اجزا
  ي عمال جلو ، وضعیت نی. در اشود یساخته نم دیجد  ستاره گریو د شوند یدور م گریدکی

سازنده  مثل  د یتول م  هانیک  اجزاي  نها  شودیگرفته  در  تارهمه چیز    تی و  فرو   ی کیدر 
  . شودیم ادی 2انجماد بزرگ یا 1مرگ گرمایی حالت با اصطالح نی. از ارودیم

ا  تفاوت انبساط ک  نیحالت چهارم با مورد سوم  به صورت    هانیاست که در آن سرعت 
  . شودیم  ادی  3گسست بزرگ   یا  گسست مهحالت با نام    نیااز  .  ابد ییم  شیافزا  يدارشتاب
بگذارد،  چنان بزرگ  گسست  مسیر  در  پا  کیهان  سرسامچه  کآوانبساط  موجب    ،هانیر 

 
1 Heat Death 
2 Big Freeze 

3 Big Rip 
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ها و  از اجرام بزرگ مانند ستارهبه صورتی که  .  شود  ده یاز هم پاش   زیکه همه چ  شود یم
  . شوند یها نابود مدر حد اتم  ییاجزا یگرفته تا حت اراتیس 

. شکلی  آن است  هندسی  شکلیکی از مواردي که تعیین کننده سرنوشت کیهان است،  
چه کیهان داراي شکلی بسته باشد، نیروي  مسطح باشد. چنان  یا  تواند بسته، باز و که می

. در  شودجاذبه به قدري خواهد بود که سرانجام این کیهان به یک انقباض بزرگ ختم  
روي جاذبه چیره شده و تا ابد ادامه پیدا خواهد کرد. در  کیهانی با شکل باز، انبساط بر نی

گذرد  گرفته خواهد شد اما هر چه زمان مییک دنیاي مسطح، اگرچه انبساط همچنان پی
مانند کیهان   حال، اگر کیهانی با شکل هندسی مسطح،شود. با ایناز سرعت آن کاسته می

انرژي می  خودمان این  انرژي تاریک باشد،  را دچار تغییر کند  تواند حاوي  . در  این روند 
هندسی  انبساط کیهان به جاي آهسته شدن، با افزایش روبرو شود و البته شکل    نتیجه،

مسطح باقی بماند. همچنان کیهان هم 

  
  ها هاي ممکن براي کیهان و سرنوشت هر یک از آن: شکل21شکل 
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هاي کنونی حاکی از این است که به نظر، شکل هندسی کیهان ما مسطح است. با  یافته
از عوامل   آید.به حساب نمی  آنحال، شکل کیهان تنها عامل تعیین کننده در سرنوشت  این

توان میآن،  که بر اساس رفتار    است   کیتار  يانرژ  زانیم  هان،یبر سرنوشت ک  گریموثر د
، کیهان مقدار آن ثابت بماند در آینده،    . اگررا براي کیهان در نظر گرفت  متفاوتی  سرنوشت

شود. با  هرچند به مرور از سرعت انبساط آن کاسته می  ،به انبساط خود ادامه خواهد داد
هیچاین انبساط  حال  رسید آگاه  نخواهد  صفر  به  درهاکهکشان  .ن  موجود  و    هاگروه  ي 

  ی خواهند داد. در حال لیها را تشکو ابرکهکشان  وستهیپ  دیگریکبه    ی کهکشان  يهاخوشه
  ي کامال منزو  ییهادور و دورتر شده و مجموعه   دیگریکها از  ابرکهکشان   نیا  از  کیکه هر  

درصد از    97در چنین شرایطی و در مجموع،   شکل خواهند داد.انتهایی  در تاریکی بیرا  
  دید ما خارج خواهند شد.  یدانمقابل مشاهده است از  جهانچه که در  آن

انرژي تاریک به مرور افزایش اثرگذاري  یا    ن متصور شد که مقداراتودر حالت دیگر، می
به یک گسست بزرگ شود و در اثر آن همه  منجر  تواند در نهایت  چنین چیزي می  یابد.

کاهش   ، شاملمتصور شد   کی تار  يانرژ  يبرا  توانیکه م  یحالت سوم  چیز از هم بپاشد. 
 ،کیتار  يکاهش مقدار انرژ  زانیبسته به م  ،یحالت   نیآن است. در چن  یجیو اضمحالل تدر

را م   ک یچه مقدار آن به صفر برسد،  متصور شد. چنان  هانیک  يبرا  وانتیدو سرنوشت 
  ی شدگمچاله  ایک انقباض  ی  توانیشود، م  یکه مقدارش منف  ی انجماد بزرگ و در صورت

  متصور شد.  هانیبزرگ را به عنوان سرنوشت ک

فعال   است،  مشخص  هم  آن  اسم  از  که  تاریک  انرژي  ماهیت  بودن  نامعلوم  به  توجه  با 
هاي دانسته  بر اساستوان به صورت دقیق از سرنوشت قطعی کیهان صحبت کرد اما  نمی

  کیهان ما باشد. توان انتظار داشت که یکی از موارد اشاره شده، سرنوشت نهایی می ،امروز
در کتاب جدیدش    1کمَکیتی  دهد و مطابق نظر  ها رخ نمیسرنوشتی که البته به این زودي

  ت بزرگ برايسمنتهی به گس   پایانیک  ممکن است رسیدن به    ،2پایان همه چیز به نام  
  . ) 2(جدول  میلیارد سال زمان نیاز داشته باشد  200به حدود   ،کیهان

 
1 Katie Mack 
2 The End of Everything 
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  جدول زمانی کیهان براي گسست بزرگ، بر اساس بدترین سناریوي موجود  :2جدول 

  فاصله زمانی از زمان حال   رویداد

 میلیارد سال 188 ≥  گسست بزرگ 

  

  فاصله زمانی تا گسست بزرگ   رویداد

  میلیارد سال  2  ی کهکشان يهاخوشه ينابود

  میلیون سال 140  ي ریکهکشان راه ش  ينابود

  ماه 7  ی منظومه شمس ه شدندیهم پاش از

  ثانیه 10-19  هاساختار اتم  ه شدندیهم پاش از

پس از هزاران سال ترویج افکار اشتباه    ما  قابل توجه است که  نکته ذکر این    ،مجموعدر  
جایگ مورد  و  ادر  دانش  افزایش  با  کیهان،  در  سلطنت  کم  جدید،  هايیافتههمان  از  کم 

افکارمان درباره   ، به زیرکشیده شده و متوجه شدیم که نه در  واقعیت خارجیغرورآمیز 
بریم. ما به لحاظ مرکز عالم که در بخشی کامال معمولی و فاقد اهمیت ویژه به سر می

اي نه چندان پراُبهت  ریم که به دور ستارهسنگی کوچکی حضور دا  نجومی بر روي سیاره
چرخد. خود این ستاره و در مجموع سیارات در حال گردش به دور آن هم در  و پرنور می

در واقع، ما به تدریج متوجه شدیم    حال چرخش در حاشیه یک کهکشان کوچک هستند. 
در کیهان اي درباره موقعیت ما  از لحاظ کیهانی هیچ ویژگی خاص و متمایز کنندهکه  

آن است که بود و نبود ما تفاوتی در روند  از  تر  شناسیم وسیعکیهانی که میو    وجود ندارد 
  آن ایجاد کند. 

نادانستههرچه ما بیشتر درباره جایگاهمان در کیهان دانسته تري برایمان هاي بیشایم، 
ین عبارت  آورد اما در واقع اگویند سوال، سوال میبرمال شده است. معروف است که می

آورد.  دانستن سوال میطور بیان کرد که تر، ایندقیقبهتر و البته اي توان در نسخهرا می
اما پاسخی که به سوال مورد نظر داده    بست استتقریبا مشابه یک بن  ،پاسخبی  سوالِ

 هایمانتري از نادانستههاي بیشجنبه  شده و در ادامهموجب افزایش دانش ما    شود،می
می  را دادهکندبرمال  جواب  که  را  پرسشی  هر  ما  دیگر،  بیان  به  شده،  .  ارائه  پاسخ  ایم، 
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  زمانی که متوجه شدیم مثال    آشکار کرده است.   دخوهاي دیگري را هم به همراه  پرسش
با این  وقتی    مرکز عالم نیستیم، برایمان سوال شد که پس مرکز این کیهان کجاست؟  در

شدیم روبرو  سوال  حقیقت  این  با  است  انبساط  در حال  کیهان  که  که  شدیم  مواجه  ها 
سرانجام آن    شود؟ یا به عبارتی بیرون کیهان چه خبر است؟کیهان در کجا منبسط می

چه خواهد شد و این انبساط قرار است تا کی ادامه داشته باشد؟ وقتی دریافتیم که کیهان 
ن سوال شد که قبل از شروع آن چه خبر بوده  بانگ آغاز شده، برایمااي به نام مهبا پدیده

التی که به نظر  اسو  است؟ اصال وجود خودبخودي این کیهان چقدر محتمل بوده است؟ 
اي به عنوان ایستگاه  توان متصور شد، چرا که متصور شدن نقطهها نمیانتهایی براي آن

  دانش، دشوار است.  براي پایانی

  

  خالصه بخش: 
ایم که در مرکز عالم قرار داریم و تمام کیهان همان  کردهر میما براي هزاران سال تصو
اندیشه و  هایمان میچیزي است که با چشم مجهز    ،همزمان با آنبینیم. با رشد قدرت 

مرکز  در  کم به این مهم رسیدیم که ما نه  کم  ،شدن به ابزارهاي مناسبی مانند تلسکوپ
که حتی بود و نبود ما اثر خاصی   صورتی . به هستیم آنبخشی ناچیز از   ساکنکه  کیهان

ما بیش از هر زمان دیگري از ساختار و  امروزه،  کیهان ندارد.ساختار و موجودیت بر روي 
این کیهان   سر  چه که قرار است برهنوز از آن  ،حالبا ایناجزاي سازنده کیهان آگاهیم،  

  بیاید مطمئن نیستیم و هنوز بایستی بیشتر بیاموزیم. 
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  کار است؟  خدایی در: ما علت
  
  

ها  ما نسبت به اکثر خدایانی که نوع بشر به آن
  حال، برخی از ما کمی ، ناباوریم. با اینباور داشته

هم    رفته فراتر   دیگر  یکی  به  نسبت  ناباور و 
  . یماشده

ریچارد داوکینز-

وقت پاسخ دادن    ،بریمایم چه هستیم و در کجا به سر میحال که تا حدودي متوجه شده
بینیم، دست طراحی  چه که میآیا در پس آنآیا خدایی در کار است؟ دیگر است.    یبه سوال 

است؟ نظر  نهفته  آن  ،به  میهر  که  کرده  شناسیمچه  تجربه  علت    ایم،و  پس  دارد،  علتی 
چیست؟ سواالتی از این دست که مفهوم همه    شناسیمیا کیهانی که می  ساخته شدن ما

ها به یک چیز اشاره دارد، کم و زیاد، قدمتی به اندازه تاریخ فهم ما دارد. تقریبا ما از آن
و   داریم  فهمیدیم وجود  که  پیرامون،  اهمان زمانی  و محیط  شناخت خود  پا در  ز لحاظ 

چنین  به دنبال پاسخی براي  به تدریج  خردتر خود گذاشتیم،  مسیري متفاوت از اجداد کم
  ایم. نیز بوده  یتسواال

روي صلیب، حسین درحال بریده    بر  به احتمال بسیار زیاد، مسیح در زمان جان دادنش
قطحی  بر اثر    ،یک سالحدود  میلیون نفري که طی تنها    11شدن سرش در کربال یا آن  

در هند، در حال مردن بودند و احتماال در لحظات پایانی عمرشان در ناامیدي مطلق    1کالیسا
آن    ،ام عمراند: پس خدا کجاست؟ این خدایی که تماند، از خودشان پرسیدهبردهبه سر می

ام، پس کجاست؟ چرا به  ام کجاست؟ من که همواره از دستوراتش پیروي کردهرا صدا زده
  ـ قرار گرفتن افراد در  ی مانند قعامو درپرسش آن رسد؟ سوالی که هنوز هم  فریادم نمی

 
1 Chalisa Famine (1783–1784) 
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  . رسد به ذهن می ،شرایط دشوار و در زمان ناامیدي شدید از تغییر وضعیت

را در نظر  دهد؟ یک استاد فیزیک ذرات  سوال در شرایطی این چنین، رُخ نشان می  اینچرا  
 ، ها و در نتیجهکوارك  نپایدار ماند ها،  دست خدا را عامل تبادل گلئون  همواره  کهبگیرید  

بار هم در  حتی یکنه تنها  ،  در سرتاسر عمرش  . فردي کهاست  دانستهمی  هااتم  گیريشکل
بدون خدا    ، بر این باور بوده که کوك عالمبلکه همواره  مورد باورهایش دچار تردید نشده  

است این  .ناکوك  داده  حال،با  تشخیص  که  دیروز  همین  از  سالهچرا  پنج  دختر  اش،  اند، 
 هاي هاست که به سرطان خون مبتال است و نهایتا چند هفته دیگر وقت دارد، راه پلهمدت

که خدا کجاست؟ چرا    رودمی  کند و مدام با خودش کلنجار بیمارستان را باال و پائین می
چراهایی داند؟  نمیهم  را    که حتی هنوز معناي زندگیگیرد  را نمی  ياجلوي مرگ دختر بچه

از بُ اگر فرصت کنیم و بتوانیم  از  این چنین و هزاران چراي دیگر که  هت و حیرت ناشی 
آیند.  به سرعت به سراغ هر یک از ما میدر لحظات ناامیدي  عیت رها شویم،  روبرو شدن با واق

به میزان ناامیدي و ی  قدر توانمند باشند که ما را  توانند آنس ما، میأچراهایی که بسته 
  برند.  انتها از شک فروسنگی به اعماق اقیانوسی بیمانند قلوه

این   به  پاسخ  براي  است؟  واقع چرا چنین  مغز در زمان  به  به سازوکار  کمی  باید  پرسش 
این ما  اصال  چرا  ببینیم  تا  بیاندازیم  نگاهی  اطالعات  محکم  دریافت  باورهاي  به  دیر  قدر 

  شود به چیزي تبدیل تواند  می  ،اي پس از ورود به مغز کنیم. اصال چرا دادهخودمان شک می
است در راه تاییدش  که حتی ممکن  به طوري عمال غیرممکن شود. نادرست خواندنش که 

  بمیریم اما همچنان دست از آن نکشیم. 

یکی از نظریات موجود در زمینه علوم اعصاب و علوم شناختی در مورد مغز، این است که  
کند. به  اصطالحا فیلتر می  ،اشهاي ورودي را مطابق انتظارات و تجربیات گذشتهمغز داده

آن بر روي  ما  ک  زبان دیگر، تجربیات  پیرامون دریافت میاطالعاتی  از محیط  اثر  ه  کنیم 
  هایی مغز بر شدت و اثر آن داده  این یعنی کند. گذاشته و آن اطالعات را با خود تنظیم می

انتظاراتش  که   و    هستند،همسوتر  با  اثر آنافزوده  و  ساز  اصطالحا  که    هاییدادهاز شدت 
شود آموزش در دوران . موضوعی که مخصوصا سبب میکاهدمی،  شوند محسوب می  یناکوک
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اهمیت بی فکرکودکی  مبناي  که  باشد. چرا  نگاه  مانندي داشته  نوع  محیط    به کودك    و 
کند. تصور کنید که کودکی از  گیري میدر همان دوران شروع به شکلبه تدریج    ،پیرامون

ختنه مدتی  از  بعد  باشد،  شده  خوانده  اذان  گوشش  در  تولد،  در  بدو  و  باشند  کرده  اش 
 اطرافیانش هاي  صداي قرآن، دعا و گریه کردنمعرض  همواره در  نیز  هاي بعدي زندگی  سال
اي مردگانی در آن سوي تاریخ باشد. در خانه و مدرسه دائم براي او در مورد چیزي  ثدر ر

شود؟ بزرگساالنی که  صحبت شده باشد. نتیجه چه می  الهیب و پاداش  او عذ به نام خدا  
افکاري کهتی نمیح دارند و عمري با آن  هابه آن  دانند  از کِی  ها زندگی کردهباور  اند را 

دیگرانپذیرفته و  خودشان  جان  حتی  حاضرند  افراطی  موارد  در  اما  تا    اند  بگیرند  را 
  . وارد نشود اي به این باورها خدشه  ترینکوچک

را مطابق انتظارش    هاآنگونه فیلتر کرده و  ها را اینچرا مغز چنین عملکردي دارد و داده
نظیر در طبیعت است اما مشکالت خاص  کند؟ در واقع، اگرچه مغز عضوي بیارزیابی می

خودش را دارد. مشکالتی که در ادامه حداقل به دو مورد آن که در این قضیه نقش دارند  
اي عبور کنند  هاي ورودي باید از مسیر پیچیدهل اول این است که دادهشود. مشکاشاره می

اختالل و  تواند با مشکالتی مثل نشت داده و یا وارد شدن تا به مغز برسند که این خود می
هاي  بر این، حتی اگر تصور کنیم تمام دادهشود. عالوههاي واقعی همراه  به جریان داده  1فهنو

ما باز هم با مشکلی مانند تفسیر    ،رسند یچ کم و کاستی به مغز میورودي عینا و بدون ه
اي از واقعیتی کنیم، سایهچه ما از محیط پیرامون درك میها روبرو هستیم. در واقع، آنداده

  آن بیرون جریان دارد.  در است که 

نور    توان به عنوان مثال، به فرایند دیدن توجه کرد. وقتیبراي درك بهتر این موضوع می
شود، ساختار سیب عینا به چشمانتان منتقل  وارد چشمان شما می  ، بازتاب شده از یک سیب

شود بلکه طرحی اصطالحا دوبعدي از نور منتشر شده از آن، بر روي سطح شبکیه نقش نمی
شود.  به مغز ارسال می  ،بندد و پیام حاصل که معادل تصویري بدون عمق و دوبعدي استمی

ها را اصطالحا  این مغز است که باید این داده  به مغز، ام حاصل از دوچشمپس از رسیدن پی
سه تصویري  به  و  کند  هم  همینسر  اما  مشکل  برسد.  تصویر  بعدي  ساختن  که  جاست 

 
1 Noise 
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اي عمال غیرقابل حل است. به این معنی که اگرچه  بعدي از یک تصویر دوبعدي مسالهسه
ل را به خوبی حل کرده اما مساله تبدیل یک  رسد مغز ما این مساله غیرقابل حبه نظر می

به زبان  شماري داشته باشد.  هاي بیتواند پاسخمی  ،بعديسایه دوبعدي به یک تصویر سه
هاي ممکن از واقعیت خارجی است. سوال اما بینیم عمال یکی از حالتچه میآن  تر،ساده
کنند  تواند چیزهایی که تصویر مشابهی بر روي شبکیه ایجاد میجاست که مغز چطور میاین

و تقریبا به صورت    د کنچطور به خوبی اطالعات بینایی را تفسیر میمغز  را از هم تمیز دهد؟  
  ؟ دمحیط پیرامون ندارمعمول مشکلی با درك 

  
  کنند. یکسانی تولید می اصطالحا دوبعدي متفاوت که سایهبعدي سهدو جسم   :1شکل 

ادراك و در واقع در مغز ما دیده می شود، مساله سرعت است.  مشکل دوم که در فرایند 
اگرچه سیستم نقل و انتقال موجود در بدن ما به صورتی فرگشت یافته که اطالعات را به  

العمل مناسب  مغز برساند و سپس مغز نیز فرمان الزم براي عکسترین شکل ممکن به  سریع
قدر سریع نیست که  هم کافی نبوده است. مغز ما آن  چنین راهکاري بازرا صادر کند اما  

العمل مناسب  هاي ورودي را بگیرد، تحلیل کند و دقیقا به موقع، بدن را به عکسبتواند داده
بر روي پیراهنمان  مجبور کند. پس چرا ما در زمان خوردن چاي، شاهد ریخته شدنش 

مشکلی در  ،  کند و ما تقریبا به صورت معمولنیستیم؟ مغز چطور این مشکل را حل می
  هاي روزانه نداریم؟العمل مناسب در فعالیتزمینه انجام عکس

، همان است که در ابتداي اشاره شده ار ارائه شده توسط مغز براي دور زدن دو مشکلکراه
را در مسیر دریافت  این بحث به آن اشاره شد. مغز با پیش بینی واقعیت، اصطالحا خود 

قدم جلو میا اساس دادهطالعات چند  بر  را  کار  این  مغز  از  اندازد.  ناشی  که  هاي موجود 
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هم مشکل ابهام در ادراك   به این صورتمغز دهد. در نتیجه، تجربیات قبلی است انجام می
  کند. مشکل سرعت در تفسیر و پاسخگویی را حل میهم و 

واقعیت همان دارد  انتظار  مغز  که  باش این موضوع  قبل تجربه کرده،  طور  از  که  از  د  یکی 
تا زمانی که در شرایطی زندگی کنیم که روال معمول  ما  شود  سبب میدالیلی است که  
حال، اگر  نداشته باشیم. با این  زیادي   به باورهاي خودمان شک عمال  شود،  زندگی طی می

هاي بدون  یبنديپا  به تواند ما را نسبتهایی که میترین اهرمترین، یکی از مهمنگوئیم مهم
به برخی  نماید   ي محکمباورها  از  علتمان  تردید  است.    ،دچار  و  یأس  ناامیدي  واقعیت  از 

فکر  همواره طور که آنواقعیت دارد که شاید ما را به این فکر وا می ، چه در جریان استآن
  نباشد.  مایهکردمی

سی که در ادامه منجر به  أهاي تاریخی و در مقیاس بسیار بزرگ از چنین ییکی از نمونه
انسان لیسبون پرتغال است.    1755ها شد، زلزله معروف سال  چرخش فکري عظیمی در 

مهیب از  زلزلهیکی  شدت  ترین  با  تاریخ  خود    5/8-9هاي  همراه  که  و  ریشتر  سونامی 
هزار کیلومتر    800مساحتی به وسعت    ،سوزي را هم به ارمغان آورد و در نتیجه آنآتش

از شهرهاي  مربع تحت   یکی  به عنوان  لیسبون  این حادثه، شهر  اثر  قرار گرفت. در  تاثیر 
هزار نفر   100تا ها میزان کشتهشد و    سانتقریبا با خاك یک  ،بسیار مهم اروپا در آن دوران

  شوند. تخمین زده می

اتفاق افتاد و تقریبا   1عید مقدسانبه نام    ،روزي محترم براي عامه مردمدر  اي که دقیقا  زلزله
تمامی کلیساهاي شهر را از بین برد. بسیاري از افرادي که براي برگزاري این جشن مذهبی  

ها آمده بودند، در زیر آوار همان کلیساهایی جان دادند که در کنارشان مشغول  به خیابان
گریزند، خود را  اري و دعا بودند. هزاران نفري هم که توانسته بودند از آوار کلیساها بزشکرگ

بگیرند.  در آن  تابه سرعت به بندر رساندند   جا به لطف میادین بزرگ کاخ سلطنتی پناه 
متري روبرو شدند   12ها هم سرنوشت خوبی نداشتند و با یک سونامی عجیب متاسفانه آن

که بندر و افرادي که در آن مشغول پناه گرفتن بودند را با خود شست و برد. بعد از اتمام  

 
1 Feast of All Saints 
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چه مانده بود را  سوزي بود که به مدت پنج روز، هرآنین لرزه و سونامی، حاال نوبت آتشزم
  به کام خود فرو برد. 

  
  1755اي از وضعیت شهر بندري لیسبون، در زمان وقوع زلزله در سال نگاره :2شکل 

مروجین مذهبی هم درمانده شده   بود که حتی  قدري وسیع  به  واقعه  این  ابعاد هولناك 
ها  خانه  اند اما فاحشهدیدند تقریبا تمامی کلیساها نابود شدهبودند، مخصوصا وقتی که می

هستند!  جایشان  سر  کردندآن  هرچند   1همچنان  سعی  تکرار    که  ها  هاي حرفهمان  با 
همیشگی، این مصیبت را قضاوت الهی و تنبیه گناهکاران بنامند اما حجم تلفات و صدمات  

بیر  اروي چنین تعتوانستند دنبالهد که حتی مردم عادي هم دیگر نمیوارد شده به قدري بو
 باشند.   یپایه و اساس بی

اروپا   به عصر روشنگري  اتفاق در عصري موسوم  داداین  و رخ  انقالب علمی  که  ، عصري 
  اندازي فکري در میان جامعه اروپا در حال رخ دادن بود و ما حداقل در اروپا، در حال پوست

وقوع حادثه  بزرگی بودیم. در چنین عصري،  باستانی خود  و  افکار کهنه  ایناز   ، چنیناي 
سبب شد که حمله روشنفکران بزرگ و مطرح اروپا به مفهوم خدا شدت بگیرد و موج شک  

بعد از این واقعه به   2وُلتر  ،اروپایی را درنوردد. در یک نمونه سنتی جامعه  ، به عقاید مذهبی
 

 بر روي خاك نرم و بنیان سستی بنا شده بودند.  ند و در نتیجهعلت این بود که اکثر کلیساها در مرکز شهر قرار داشت 1
2 Voltaire 
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تاخت و گفت خدایی که در   2با عنوان «بهترین جهان ممکن» 1یتس الیبناستدالل معروف 
او چنین کشتاري رخ می بهترین جهان ممکن  دهد، چطور میسایه نظارت  سازنده  تواند 

   د!باش 

فکر کردن است که  واقعیت  ، این  پرداخته شودنکته دیگري که در ادامه این فصل باید به آن  
  تر مهم  پرسش دو    خود منجر به پیدایش  ،کار است یا خیربه سوالی مانند آیا خدایی در  

چرا که اگر پاسخ درستی به   .بیشتر است به مراتبها گویی به آنشود که ضرورت پاسخمی
قدرها قابل توجه نخواهد  آن  ،ها داده شود، دیگر پرسش آیا خدایی در کار است یا خیرآن

این  بود. این دو سوال که  این    شوند چه هستند؟داده میقدر مهم جلوه  مگر  ادامه به  در 
  هاي ممکن خواهیم پرداخت. سواالت و پاسخ

که   این  اول  سوال این  اصال  است  سازنده میما چرا  به دنبال یک  گردیم؟ چرا تصور  قدر 
  که آیا گونه بیان کرد  توان اینرا هم می  سوال دوم   اي در کار است؟کنیم اصال سازندهمی

بر سازنده  یک  آن  ايوجود  هر  و  دارد،  کیهان  وجود  آن  درون  در  استچه  آیا ضروري  ؟ 
هایی  شود به پاسخدر ادامه سعی میمتصور شد؟    ی همچون خداوان کیهان را بدون علتتمین

  پرداخته شود که تا امروز براي این سواالت داریم.  

  ، هستیم العللیا همان علت قدر مشتاقانه به دنبال خدااین ما به این سوال که چرا  پاسخ در
 به تجربه دریافته  زندگی بر روي زمین، سال   هزار 300طول  نوع بشر در که   گفتتوان می
، علتی  شناخته شدهاي که  و هر پدیده  دهد ، هر اتفاقی که رخ میچه وجود داردهرآنکه  
واقع،  .  دارد فرگشت خودماندر  در طول  نشدههیچ  ،ما  روبرو  چیزي  با  علتی  گاه  که  ایم 

ایم،  ایم یا دچار ترس شدهایم، هربار که گرسنه شدههر دردي که حس کرده  .نداشته باشد
موضوعی    است، حتی اگر در همان لحظه متوجه علت نشده باشیم.  علتی در پس ماجرا بوده 

روبرو باشیم که در نهایت به خود کیهان   هااي از علتزنجیرهبا  به تدریج   ما شده که سبب 
به عنوان علت ساخته   را پاسخ خدا ،را بشکنیم هازنجیره علتکه این ما براي این .رسند می

 
1 Gottfried Wilhelm Leibniz 
2 The Best of All Possible Worlds 
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  ذکر   بهتوان  براي نمونه می .یماهارائه کرد هپایانی این زنجیرنتیجه حلقه  و در  شدن کیهان
  . پرداخت در همین زمینه مثال  یک

فوتون چون  است  گرم  میهوا  آن  گرمی  موجب  خورشید  نور  فوتونهاي  نور  شوند.  هاي 
اي از  خورشید وجود دارد. خورشید وجود دارد چون مجموعهخورشید وجود دارند، چون  

ها و تولید هلیوم،  اند و بر اثر همجوشی آندیگر قرار گرفتههیدروژن در کنار یکهاي  اتم
اند،  هاي هیدروژن در کنار هم تشکیل یک ستاره را دادهاتم  شود.هاي نور تولید میفوتون

نیروي جاذبه میان    کشیده است. دیگریک تمها را به س آن ،به این خاطر که نیروي جاذبه
واتم اتمهاي هیدروژن  این  که  دارد، چرا  داراي جرم هستند.جود  از    هااتمجرم    ها  ناشی 

نیز    ها است و این اجزاي سازنده و بنیادین (پروتون، نوترون و الکترون)اجزاي سازنده آن
  کنش دارند. برهم  1هیگز میدان    انرژي موسوم به  میدانیک  به این خاطر جرم دارند که با  

رسیم به  می  نیز  در نهایت  زمان است.-ساختار کیهان و بافت فضاعلت وجود چنین میدانی،  
از خدا به عنوان سوالی که میلیاردها نفر    که علت تشکیل کیهان چیست.   خود کیهان و این

  . کنندپاسخ نهایی یاد می

به   مثال زیرکانه برمیانیک رسیدن به مفهومی مانند خدا،  در راهها در بررسی زنجیره علت
یک    بیایید   شود. به آن توجهی نمیمردم  که معموال توسط عامه    بريمیان،  رفته استکار  

تا ببینیم کجاي استدالل وجود خدا بر    را مرور کنیم   در مورد علیت   ماناستدالل  بار دیگر
  علتی دارد   رخدادي  یا  اي، پدیدههر چیزيما بر این باوریم که    زند.مبناي علیت، لنگ می

چنین تعریفی خود دو محدودیت    .ایم دادههاي کیهان تعمیم  تمام بخشو چنین فرضی را به  
به این معناست    که، استفاده از واژه «هر»، در ابتداي استدالل ذاتی را به همراه دارد. اول این

. دوم  توان هیچ پایانی براي آن در نظر گرفتدارد و نمیی تا ابد ادامه  ین زنجیره علّا  که
ماهیتی مادي اشاره دارند و در نتیجه این «چیز»، «پدیده» یا «رخداد» همگی به    کهاین

  هر معلولی علتی از جنس ماده دارد.  ،استدالل

   ـ ی دقیقا از یک جايزنجیره علّ  دهد که قیچی کردناین دو محدودیت به ما نشان می

 
1 Higgs Field 
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  نین کاري چدر واقع،  .  مشخص و چسباندن یک علت غیرمادي به معناي حل مشکل نیست 
  محدود بودن   اعتراف به  تر،به زبان دقیق  یا  دهنده درماندگی ما در پیدا کردن پاسخ نشان

،  است  چه بوده  دقیقا  گیري کیهانعلت شکل  یم داناست. این که ما نمی  مانلروش استدال 
ها  البته ما انسان  که پاسخی بسازیم و بر نادانی خود سرپوش بگذاریم.   داردن  آنباید ما را بر  

در نتیجه از این    ، حاضریم در رویایی شیرین بمیریم تا با واقعیتی تلخ زندگی کنیمغالبا  
  ایم. رده گرفت که چرا چنین پاسخی را براي خود ساختهتوان خیلی خُلحاظ نمی

بیان کنیم به   خوانیم،می قانون علیتچه که آنبراي را ی  شکل صحیحاگر خواسته باشیم، 
آید که  ایم، به نظر میتجربه کرده  امروز  تا  چه که مابر اساس هرآن«   :ن صورت خواهد بود یا

علتی   کیهان،  در  داردهرچیزي  علتیمادي  است  ،  کیهان  از  بخشی  خود  چنین    .» که 
چه که دوست داریم  نه آن  ،نیمدا و می  چیزي است که تجربه کردهاستداللی منطبق بر آن

چه  براي هر آن  خوب و قابل قبول  فرضیبا توانیم می ما ،با این استداللوجود داشته باشد. 
کیهان خود درون علتی از   ،)نهو چه باشیم (چه ما آن را تجربه کرده   در کیهان وجود دارد

به عنوان   براي خود کیهان استدالل  این  با کمکتوانیم ما هرگز نمیحال،  با این  .شدمتصور  
کل، شویم  خارجی  علتی  یک  آنعلیت  زیرا    .متصور  که  تا  مطمئنیم،  امروز  تا  جا  آن  از 

توان آن را به بیرون از کیهان نمیاست و   و از جنس ماده   کیهان  داخل موضوعی محدود به  
معنی  وجودش  اصال  یا  جایی به اسم بیرون کیهان وجود داشته    واقعاحتی اگر    . تعمیم داد

    بدهد. 

ی که  بر اساس قانون علیت  همآن  ،کیهان  ایجاد  اگرچه یافتن عاملی خارجی به عنوان علت
عاملی داخلی  به دنبال اگر خواسته باشیم  اما  رسد به نظر می بست بن مسیري ، شناسیممی

از جنس خود کیهان به گونهمی  داستانگاه  آن  ،باشیم  یا به عبارتی  اي دیگر دنبال  تواند 
  اي طور به موضوع نگاه کرد که ممکن است کیهان در چرخهتوان اینمیبه زبان دیگر،    شود. 

  کیهانی چرخهیک  داشته باشد. قرار  1اي علیت چرخه حالتی شبیه به و در یکتکرارشونده 
و    باشد خود به خاطر وقوع اتفاق قبلی    ،دهد رخ میدر آن  همواره هر اتفاقی که  که    ابدي

  . نداردالعلل  بدون شروع و پایان، نیازي به علت  این زنجیره علّی

 
1 Cyclic Causality 
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 اي (بدون شروع و پایان) علیت چرخه :3شکل 

  خواهد بود و  است، و هرچیزي که در درون آن    العلل خودشکیهان علت  در چنین تعریفی، 
در نظر بگیرید. مانند  یا پایان  کجا را شروع  شما  به این دارد که    بستگی   کیهانو پایان    شروع

پایان مطلقی  شروع و  گردش است و نقطه    ل مشخص در حا  چرخه ساعتی که همواره در یک  
  باز خواهیم گشت.   موضوع مجددا در بحث مربوط به آغاز کیهان به این  ندارد.

خواهیم به آن پاسخ بدهیم، این سوال است که اصال کیهان چطور به  سوال دومی که می
است؟ در واقع اگر  بوده خدا یا عاملی خارجی    مند بهکیهان نیازواقعا وجود آمده است؟ آیا 

باشن  پیدایش خود رسیده  از  مرحله  این  به  سازنده  بتوانند بدون  و محتواي آن  د،  کیهان 
سازنده، عمال مطابق   به عنوان عامل  اسم خدا  به  اوکامجستجوي چیزي  موضوعی    1تیغ 

  اضافی و فاقد ضرورت است. 

در مورد    هاي موجوددر میان نظریات و مدلطور که در فصل قبل به آن اشاره شد،  همان
بانگ و تورم  مه  هايبر نظریه  نیمبت  ،هاي فعلیبهترین مدلدو مورد از  ،  کیهان و منشا آن

کیهان از و توسعه گیري کیهانی هستند. نظریاتی که تالش خوبی براي توصیف نحوه شکل
حال، نظریات علمی  با این  د. نکنها حمایت میهم از آناند و شواهد تجربی  خود بروز داده

ی  آیند. تقالی هاي طبیعی به حساب میهر دوره زمانی، حداکثر تقالي ما براي توصیف پدیده
بر کیفیت و   با آمدن نظریات جدیدتر،  اثر گذر زمان و  که کامل نبوده و ممکن است بر 

با مطرح شدن نظریه نسبیت عام اینشتین،    ، به عنوان یک مثالجزئیات آن افزوده شود.  

 
1 Occam's Razor 
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هاي علمی معتبر پیشین مانند اینرسی، جاذبه و الکترومغناطیس اگرچه رد  برخی از نظریه
  شدند.   نشدند اما عمال اصالح

  
زمان بسته به میزان جرم یک جسم  -مطابق نسبیت اینشتین، بافت و ساختار فضا  :4شکل  
 شود. خم می

این   از پس توصیف  تقریبا خوبی  چرا ماه به دور زمین    وقایع برآمد کهنیوتون به صورت 
، تقریبا از ارتفاع یکسان  پس از سقوط آزاد   خرگوشو یک   فیل که چرا یک  چرخد یا اینمی

توانست  دانست که جاذبه چیست. او تقریبا می رسند اما او واقعا نمیهمزمان به زمین می
پیش را  جاذبه  نیروي  نمینتیجه  اما  کند  میبینی  کار  چطور  جاذبه  که  این  دانست  کند. 

له کردیم تا سرو کسال دیگر صبر می  200  حدودچیزي بود که ما باید براي فهمیدنش  
هاي این دو نظریه،  به عنوان یکی از تفاوت  1اش پیدا شود. اینشتین و نظریات ویران کننده 

در فضاي تختی که مکانیک نیوتونی آن را توصیف  توان به این موضوع اشاره کرد که  می
میمی گرفته  نظر  در  آنی  جاذبه،  نیروي  انتقال  سرعت  و  کرد،  نظریه  شد  بینی  پیشاین 
ناگهان    چه کرد، چنانمی به  تاثیر  شود  ناپدید مثال خورشید  تحت  آنی  به صورت  ، زمین 

اینشتین با مطرح کردن نسبیت عام  ،  حال اینگیرد. با  فقدان نیروي جاذبه خورشید قرار می
تواند بیش از سرعت نور  سقف سرعت نمی  ،مطابق نسبیت خاص  و در نظر گرفتن این که

منتقل    خمیده در فضایی  باشد، توضیح داد که جاذبه به صورت امواج گرانشی و با سرعت نور  
 

ر بود را یافتی. راهی که  نویسد: نیوتن مرا ببخش. تو تنها راهی که در روزگارت میسنامه خودش می اینشتین در مورد زندگی  1
 تنها براي مردي مانند تو میسر بود که سرآمد تفکر و خالقیت بود. 
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دقیقه (برابر با   8شود. با این حساب، در صورتی که مثال خورشید را حذف کنیم، حدود می
کشد تا این فقدان  یمدت زمانی که نور خورشید باید طی کند تا به زمین برسد) طول م 

  نیروي جاذبه توسط زمین احساس شود. 

  نیز با شرایط تقریبا مشابهی روبرو هستیم   و تورم کیهانی   بانگمه  اتی ماننددر مورد نظری
می دیده  علمی  نظریات  سایر  در  محدودیت  .شودکه  رفع  براي  کیهانی  تورم  هاي  نظریه 

 هاآنبراي  هایی وجود دارند که ما هنوز  حال، بخشبانگ ارائه شد با اینموجود در نظریه مه
مرحله  آیا دانیم که  نمی ما هنوز  ،. به عنوان مثالنداریمهاي تجربی  یافته پاسخی مبتنی بر

هاي مختلف  که در بخشیا این  .است   دهیدر تمام نقاط به انجام رس   یتورم با سرعت ثابت 
ثبات آن در    میزان  این است که  ،دانیمکه نمی  يسوال دیگر  رفتاري متفاوت داشته است.

  ، بانگ دانیم که تا چه زمانی پیش از مهما همچنین نمی  طول زمان به چه نحو بوده است.
توان تا ابد به سمت گذشته دنبال  توان تورم کیهانی را مشاهده کرد. آیا این تورم را میمی

توانند در مورد منشا  و سواالتی از این دست که می  که خود شروعی داشته است؟کرد یا این 
  کیهانی که قرار است بر اساس تورم کیهانی توصیف شود، پرسیده شوند. 

گیري  براي نحوه شکل  این است که بر اساس دانشمان بگوییم،  توانیمچه که تاکنون میآن
می کلی حداقل  کیهان  صورت  به  گرفت  3توان  نظر  در  را  ا  . ) 5(شکل    حالت    ول حالت 

انبساط همیشگی کیهان از زمانی نامحدود در گذشته تا زمانی    بر  مبتنی  (گذشته نامحدود)،
توان نقطه آغاز یا پایانی را براي کیهان متصور نامحدود در آینده است. در این حالت نمی

خواهد  ادامه    همواره  انبساطبه عبارتی دیگر، کیهان همواره در حال انبساط بوده و این    شد.
  ی شروع   گر وجود شروعی مشخص در گذشته است.ن، بیا(گذشته محدود)  دومحالت    .داشت

تمام عرصه وجود گذاشته  ، دقیقازمان-فضا  یکه مطابق آن  به  پا  در    است.  از آن لحظه 
برد که آغاز  به سر می چرخهیک در کیهان  ،موردي است که طی آن سومین حالتنهایت، 

  . برخالف مورد اول، در این حالت کیهان در حال تکرار خود است.  و پایان مشخص ندارد 

به کنار    را به عنوان نقطه شروع کیهان  تکینگی  اگرشروع کیهان،    پرداختن به بحثبراي  
و بر مبناي    هنوز به صورت قطع  بگذاریم و روي تورم کیهانی متمرکز شویم، باید گفت که ما

که  نیا  شروعی داشته یا  نقطه  و محدود بوده    انی تورم کیه  که   دانیممشاهدات تجربی نمی
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از لحاظ نظري    حال، . با اینکند نهایت در گذشته ادامه پیدا میتا بی  به صورت نامحدودي
که  فارغ از این  داشته باشد ودر گذشته ادامه  تا ابد   تورم کیهانی  که   وجود داردپتانسیل  این  

توان از آن میموضوعی که  .)6(شکل  مقدارش به صفر نرسد گاه چقدر به عقب برویم، هیچ
اي نامحدود داشته و بدون داشتن هیچ نقطه  گذشته  ،که ممکن است کیهان  نتیجه گرفت
  باشد. همراه بوده  همیشگی  ی، با تورم یشروع مشخص

 
) بدون آغاز و پایان  3) با آغازي مشخص و  2پایان،  ) بدون آغاز و 1انواع کیهان:  :5شکل 
 اي) (چرخه

  
تواند به صورت نظري تا هر نقطه دلخواهی می در فرم نامحدودش تورم کیهانی  :6شکل 

 .نرسدگاه به صفر بانگ (لحظه صفر) دنبال شود و میزان آن هم هیچپیش از مه

بدون علت خارجی  کیهانی    ممکن است بتواند است که    تورم کیهانی یکی از نظریات فعلی
این  .کندتوصیف  را   تنها  با  کیهانی  تورم  ن  ایدهحال،  زمینه  این  در  از  یست.  مطرح  یکی 

 ايفرضیهجهش بزرگ است.    فرضیهبه آن اشاره شد،  نیز    که در فصل گذشته  فعلی  هايایده
بانگی است که رخ داده و  مه  شماریکی از بیتنها  شناسیم  بانگی که میمهمطابق آن،  که  
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دنبال  رُمب  ض بزرگ یا اصطالح مهااي که در ادامه با یک انقببعدا رخ خواهد داد. پدیده
  دارد.  قرار همیشگی، کیهان در یک چرخه انبساط و انقباض فرضیهمطابق این  خواهد شد.

به این صورت که    .اي در نظر گرفته شودموضوع علیت چرخه  شبیهتواند  چنین چیزي می
  است.  همیشگی تخریبو  توسعهکیهان در یک چرخه 

، کیهان را یا فرضیه جهش بزرگ  نامحدود کیهانی  تورم  مبتنی بر نظریه    هاياگر مانند مدل
دیگر نیازي به پیدا کردن علت خارجی نخواهد  رسد که  به نظر میبدون آغاز در نظر بگیریم،  

  آغازي داراي    محدود،  تورم کیهانیکیهان همانند مدل    که  میحال، اگر فرض کنبود. با این
سوال اصلی ما تبدیل خواهد  به  ،گیري چیزي از هیچبحث شکل  گاه، آنبوده است  مشخص

کهشد معنی  این  به  است.    .  بوده  خبر  تورم چه  از  به  چه چیزيقبل  و   منجر  تورم   این 
میکروسکوپی    دنیايبراي پاسخ به این سوال بایستی سري به  .  گیري کیهان شده استشکل

  بزنیم. و قوانین فیزیک کوانتوم 

توم، موج شدیدي از آگاهی همراه با با پا گذاشتن بشر به قرن بیستم و پیدایش نظریه کوان
بهت و حتی تناقض ظاهري، جامعه علمی را در نوردید. موجی که هنوز هم اثرات آن بر  

تر که افکار ما از واقعیت را عمیق  یبرافکنپیکره جامعه علمی نمایان است. یکی از نتایج بنیان
مربوط به مبحثی به  و  وم  اي در نظریه کوانتیافته دیگري دگرگون کرده است، یافته هر  از  

 2هیچچه که  کند پدید آمدن چیزي از آناست. مبحثی که بیان می  1نوسانات کوانتومی نام 
رنر  وِ نامیم، ممکن است! موضوعی که خود از نتایج اصل عدم قطعیت است که توسط  می

  مطرح شد و محدودیتی بنیادین را مطرح کرد.  3هایزنبرگ

ابتدا بهتر است کمی به اصل عدم قطعیت بپردازیم.    ،براي درك مبحث نوسانات کوانتومی
می که  است  بنیادین  محدودیتی  قطعیت  عدم  نمیاصل  ما  فیزیکی  گوید  خواص  توانیم 

براي   را  موقعیت  و  (=جرم×سرعت)  حرکت  اندازه  مانند  ص  ، جسمیک  مشخصی  ورت  به 
همزمان و کامال دقیق تعیین کنیم. یعنی هرچقدر سعی کنیم در یکی از این خواص دقت  

 
1 Quantum fluctuations 
2 Quantum Vacuum 
3 Werner Heisenberg 
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شود. البته این محدودیت  گیري خاصیت دیگر کاسته میبه خرج دهیم، از دقتمان در اندازه
  ، در ابعاد زندگی روزمره چنین چیزي  به طوري که    ،است  وابسته  نظربه اندازه جسم مورد  

با  توپ تنیس یا  مانند یک   قابل صرف نظر کردن است.  ناچیز است که  به قدري  درخت 
  دهد. حال، این محدودیت خود را به خوبی در دنیاي میکروسکوپی نشان میاین

براي دیدن تفاوت اصل عدم قطعیت در مقیاس کوچک و بزرگ کافی است به این مثال  
جرم به  بولینگ  توپ  یک  کنید  تصور  کنید.  جرم   6  توجه  به  الکترون  یک  و              کیلوگرم 

متر برثانیه در حال حرکت هستند.  میلی  10کیلوگرم داریم که هر دو با سرعت    1/9×31-10
اگر خواسته باشیم موقعیت دقیق این دو را حساب کنیم، عدم قطعیت براي موقعیت الکترون  

متر خواهد بود. اعدادي  سانتی  8/ 8×10-35بولینگ برابر با  توپ  متر و براي  سانتی  8/5برابر با  
براي توپ   و  نامطمئن  و  بزرگ  بسیار  الکترون بسیار  براي  مورد،  ابعاد دو  به  توجه  با  که 

  شوند. بولینگ بسیار بسیار ناچیز و در نتیجه مطمئن در نظر گرفته می

وجود دارد. به طوري که  نیز  گیري دو کمیت زمان و انرژي  محدودیت مشابهی براي اندازه
گیري شده  گیري زمان را محدود و دقت آن را باال ببرید، انرژي اندازهر چه گستره اندازهه

بیش خطاي  و  با  خالی  کامال  فضاي  یک  بیایید  حال  بالعکس.  و  بود  خواهد  همراه  تري 
اصطالحا خأل را در نظر بگیرید. فضایی که هیچ چیزي در آن وجود ندارد و تمام ذرات، مواد 

بیرون کشیده شده باشند. انرژي این فضا چقدر است؟ شهود و منطق    ،آن  و امواج موجود در
دهد که حتی در  گوید باید صفر باشد اما اصل عدم قطعیت به ما نشان میفرگشتی ما می

نیست  روبرو  مطلق  صفر  اسم  به  چیزي  با  ما  هم  فضا  ابعاد  یاین  در  انرژي  نوسانات  و  م 
به    1ذرات مجازيمیکروسکوپی وجود دارند. به طوري که در هر لحظه ذراتی موسوم به  

از   ذره/ضدذره،  جفت  می  »هیچ«چه  آنصورت  می  شود،خوانده  با  ظاهر  سپس  و  شوند 
  . )7(شکل   روند از بین می دیگریکبرخورد به 

اثر تورم و    ان تورم کیهانی وجود داشتهاي است که در زمنوسانات کوانتومی، پدیده و بر 
پدیدهاست   انبساط کیهان، در سرتاسر فضا کشیده شده بودن  اي می. چنین  تواند ممکن 

 
1 Virtual Prticles 
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گیري کیهان بوده است را نشان دهد. اگرچه پذیرش  پیدایش چیزي از هیچ که الزمه شکل
دهد که کیهان ن نمیتواند منجر به تشکیل چیزي شود، به ما نشااین مفهوم که هیچ می

تواند گامی اساسی و یک سرنخ  دقیقا به چه صورت از هیچ به وجود آمده است اما خود می
  گیري کیهان باشد.  بزرگ براي هدایت ما به سمت یافتن پاسخ سواالت مطرح در مورد شکل

  
 هااي از تشکیل ذرات مجازي از هیچ و محو شدن مجدد آننمایش ساده :7شکل 

نیست ما پاسخ همه سواالتمان را طی چند سال پیدا کنیم. اگر    قرارواقعیت این است که  
دقیقه است    2تر از  کم هزارساله انسان خردمند را معادل یک روز در نظر بگیریم،  300عمر  

شناسید از نظریه  عنوان دستاورد علمی میچه بهکه استفاده از روش علمی رایج شده و هرآن
میکروبمرکزي،  زمین کشف  تا  گرفته  کوانتوم  و  خاص  و  عام  نسبیت  فرگشت،  ، جاذبه، 

اي، اینترنت، سفر به ماه و حتی خلق حیات مصنوعی  انبیوتیک، ساختار ديساخت آنتی
آزمایشگاه، همگی در همین   به وقوع پیوسته است. در واقع، هنوز    2در  ثانیه    30دقیقه 

چشم غیرمسلح    توسطچه  نآو    ان راه شیريکیهان فقط کهکش  متوجه شدیم،نگذشته که ما  
وقت ببینید  نیست. بیایید به خودمان حداقل یک روز دیگر فرصت بدهیم آن ،شوددیده می

  به کجا خواهیم رسید. 

انتها به نظر  د بینتوانما می  و اصطالحا چراهاي  ید چرا سواالت وبراي این که بهتر متوجه ش 
شویم؟  پریم خیس میپرسند که چرا وقتی به درون استخر میمیتصور کنید از شما  د،  ن برس 

به سطح لباس یا   به خاطر وجود جاذبه الکترواستاتیک  هاي آب تمایل دارند چون مولکول
چون  وجود دارد؟    ايو جاذبه  شود چرا چنین تمایلسوال میدر ادامه،  بدن شما بچسبند.  

در صورت قرار    کسیژن هستند که این دو اتمهیدروژن و ا  هايها متشکل از اتماین مولکول
و نیتروژن یا هیدروژن که در    اکسیژن  هاي مشخصی به ترتیب مانندگرفتن در مجاورت اتم
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میمولکول دارند،  وجود  شما  لباس  یا  پوست  سطح  در  موجود  آنن توانهاي  با  پیوند  د  ها 
اتم  ال مید. باز سونبرقرار کن  1پیوند هیدروژنی شیمیایی ضعیفی موسوم به   شود که چرا 

دهید که  د؟ پاسخ مین کنو چنین پیوندي برقرار می  هستندچنین    کسیژن ایا    هیدروژن 
مفهومی که متاثر   است.نهفته    2یته الکترونگاتیومفهومی به نام اختالف    ، درعامل اصلی ماجرا

میزان تمایل یک اتم به گرفتن الکترون از اتمی   واز چگالی الکترون موجود در اتم است  
  تاثیر چگالی الکترونی اتم مجاور قرار بگیرد؟ کند. چرا یک اتم باید تحتدیگر را مشخص می

ا  ) ر خودش کمتر    چگالی الکترونییا به عبارتی  چون تمایل دارد کمبود بار منفی خودش (
هاي مشخصی  چرا اتم تري برسد.ي اتم همسایه جبران کند و به پایداري بیشهان با الکترو

ها  اتم  این  چرااصال    کنشی از چیست؟کنند؟ جنس چنین برهمپیوند هیدروژنی برقرار می
توانند  و سواالتی از این دست که می  ؟ ي هستند ربه دنبال گرفتن الکترون و رسیدن به پایدا

  گاه به پایان نرسند. د و احتماال هیچنبه همین صورت ادامه پیدا کن

دانستهاین   همیشگی  بودن  مورد  ناقص  برخی  توسط  همواره  که  است  موضوعی  ما،  هاي 
مانند دین،   و چیزي  باورهاي غیرمستند  ماندن  پایدار  اساسا علت  و  گرفته  قرار  دستاویز 

هاي ما در هر زمان است. در حدود  هاي ناشی از محدود بودن سقف دانستهر شکافزندگی د
بنا  3فرانسیس بیکن هاي نظري روش علمی توسط فردي مانند سال گذشته که بنیان 400

هاي گالیله، به متداول شدن چنین اصولی کمک کرد، ما نهاده شد و مشاهدات و آزمایش
حال،  ایم. با اینهاي قدیمی بودهادرست ناشی از داستانهمواره در حال گرفتن مُچ افکار ن
گاه از معرکه عقب نمانده و همواره با فرار به سمت جلو،  مدافعان چنین افکاري به نظر هیچ

هاي به جاي اعتراف به اشتباه بودن افکار چندین هزار ساله خودشان، دست روي نادانسته
می دستاوردهايجدیدمان  خاطر  به  که  شده  گذارند  برمال  جدید  ایرادات  علمی  اند. 

کند؟ چرا  ها را درمان نمیگوید چرا همه بیمارياي مانند این که اگر علم راست میکودکانه
هاي  قدر نادانسته علمی داریم و الی آخر. اگر به این افراد بگویید که به لطف پیشرفتاین

درصد    5/4، به  1800ر سال  درصد د   43سال، از   5پزشکی، میزان مرگ و میر کودکان زیر  

 
1 Hydrogen Bond 
2 Electronegativity 
3 Francis Bacon 
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درصد دیگر    5/4ها در پاسخ خواهند گفت پس چرا آن  ، آن1رسیده است   2015در سال  
ها بگوئید ما توانستیم به لطف روش علمی دو بیماري عفونی  اگر به آن  . هنوز وجود دارد

چرا  ها چه؟  پس بقیه بیماريکن کنیم، به شما خواهند گفت،  آبله و طاعون گاوي را ریشه
نداریم. چرا فالن چیز ساخته نمی ایدز یا مثال سرطان، درمانی قطعی  شود؟  براي درمان 

دقیقا  این افراد اي که مشخص نیست، قرار است تا کجا ادامه پیدا کند وبازي موش و گربه
این لحظه به بعد   خواهند کرداعتراف  باالخره  با کشف چه چیزي   از  گر تسلیم  ما دی  ،که 

  . کنیم میبر افکار غیرمستندمان پافشاري ن  دیگرهستیم و 

دانند  این افراد نمیدر واقع، روش علمی دارند. عمر  ایراداتی قدمتی حداقل به اندازه چنین 
حداقل  جدیدي نیست و ما  خواهند بدانند که علم و موضوع دریافت اطالعات، پدیدهیا نمی

مشغول کسب داده از محیط پیرامون   و حتی قبل از آن،  ایم سلولی بودهاز زمانی که یک تک
  ، چه براي این افراد ناگوار است، نه خود علم که روش علمی است. روشی هدفمند ایم. آنبوده

رد آن توسط سایرین ممکن باشد.    یاپذیري که امکان تایید  مبتنی بر تکرارپذیري و ابطال
اند،  براي این افراد که در تمام عمر خود به باورهایی قطعی و بدون چون و چرا باور داشته

ناگوار   به صورتی تکرارپذیر مورد    استبسیار  به صورت روشمند و  که باورهاي ذهنیشان 
به صورتی اثبات  هر ادعایی باید بتواند خودش را    ،بررسی قرار بگیرد. چون در این صورت

رو دیگر امکان از همین  .کند که امکان آزمودن و رد کردنش براي دیگران هم میسر باشد
هدایت الهی و امثالهم    ، نزول وحی،و روح  یی مانند محیط غیرمادي، دیدن جن ااثبات ادعاه

  غیرممکن خواهد بود. عمال 

طور که در ابتدا هم  همان   هان،یک  يریگنحوه شکل  پرداختن به بحثهدف از  در مجموع،  
 ي ریگدر مورد شکل  یفعل  شدهرفتهیپذ   اتینظر  نیا  ایسوال بود که آ  نیا  یبررس مطرح شد، 

  در مجموع   د؟ نکن  ه یبه خدا را توج  ازیبدون ن  هانیک  يریگشکل  هستند که قادر    هان،یک
  ی قیدق  روند   میتوانینم  یقطع  الکرد که ما هنوز به صورت کام   انیب  گونهنیا  وانتیپاسخ را م

سطح  و    هاحال، یافته. با اینگاه هم نتوانیمم و شاید هیچارائه کنی  هانیک  يریگشکل  را براي
یکی   همچنان کیهانی بدون علت خارجی ،د ن به ما نشان ده هستند کهدانش فعلی ما قادر 

 
  . درصد است 1این عدد براي کشورهاي پیشرفته زیر  ١
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دیگر نیازي    ،این صورت که اگر کیهان آغازي نداشته باشد به    هاي روي میز است.از گزینه
  ، گیري آن از هیچ باشد آغاز مشخصی داشته باشد و شکل  هم  اگر  .به علت خارجی ندارد 

انداز خوبی  چشم  در فضاي خالی،  اي مانند تولید ذرات مجازيپدیدهدر مورد    هاي فعلییافته
  . دندهمیچنین رخدادي را به ما نشان   ممکن بودناز 

در این ، عقل و منطقمان  در مورد کیهان و منشا آنموجود    هاي علمیصرف نظر از یافته
متصور    عاملیشناسیم  توان براي کیهانی که میگویند؟ آیا به لحاظ منطقی میچه میزمینه  

و داراي اختی  شد؟ ار، موضوعی قابل آیا به لحاظ منطقی وجود اصطالحا عاملی هوشمند 
کیهان خود عاملی براي خود نیست و به عاملی دیگر  اگر فرض بگیریم که  پذیرش است؟  

پوشی کنیم،  چشم فعال  این عامل هم خود  نیاز دارد و البته از تناقض عدم وجود علت براي
گیري کیهان شکل  براي عاملوجود  چیست.   عاملدر ابتدا باید مشخص شود منظور از این  

توان حداقل به دو صورت متصور شد. صورت اول آن، همان چیزي است که میلیاردها را می
کند،  وار، که صفات مشخصی دارد، قضا و قدر را تعیین مینفر به آن معتقدند. خدایی شخص

پیگیري آن در طبیعت  و داراي قدرتی نامحدود و امکان مشاهده  ،از آینده و گذشته باخبر
همانپ واقع  در  که  است. خدایی  محال  نظریه  یرامون  «اولین  یعنی  قبلی  اثر  در  که  طور 

توصیف  همه براي  ما  جامع  پاسخ  اولین  شد،  پرداخته  آن  به  است.  چیزهمهچیز»  بوده   ،
رنگ به آن و  به امیدي کم  ،پاسخی که به مرور از آرزویی مفلوکانه به زندگی پس از مرگ

قدر  چیزي به نام خدا تبدیل شد. باوري که آندر مورد رتمند  سپس به تدریج به باوري قد
که داشتن اندیشه    به طوريپذیرش آن توسعه یافت که بخشی از زندگی روزمره ما شد،  

شده و حتی  مخالف با آن، براي هزاران سال عملی احمقانه و حتی مجرمانه محسوب می
چه خود براي رفع این اشکال  که اگر مفهومیهنوز در کشورهاي مسلمان این چنین است. 

میسر نیست اما خود این پاسخ هم    ،مطرح شد که تولید چیزي از هیچ و البته بدون علت
شود. پاسخی که حتی امکان تعریف دقیق  به همان درد دچار است و بدون علت معرفی می

فارغ    ،خدا  پاسخشود.  دچار محدودیت و نقصان می   ،تعریفارائه  آن وجود ندارد چرا که با  
ایم»  ترین پاسخ جامع ما به پرسش «ما از کجا آمده، خامباورمندان به آناز تعداد معتقدین و  

  چیز ما که سرشار از تناقض و ابهام است و البته امکان اثبات بوده است. اولین نظریه همه
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  هم میسر نبوده و به نظر نیست. آن

اگر باوري مانند خدا این چنین باوري متناقض و نادرست است، پس چرا تعداد   ال،حبا این
این آن  به  معتقدین  معتقدین  تعداد  امروزه  چرا  اصال  است؟  زیاد  تعداد  تر  بیشقدر  از 

و    تر از وابسته بودنمنطقی  ،هاي آزاداندیش است؟ مگر نه این است که آزاداندیشیانسان
تر از چیزي است  پیچیده رهاي دیگران است؟ پاسخ در واقع کمیتقلید بدون اندیشه از باو

 و بایستی آن را در روند فرگشت مغز جستجو کرد.  رسد که به نظر می

آمار،     افزوده   باورهاي مذهبیبه    ناباور  افرادجمعیت    بر روز به روز  امروزه،  اگرچه به گواه 
این)8(شکل    شودمی با  زیستی  ،  لحاظ  از  پیروي میحال،  براي  را  متعددي  دالیل  توان 

اکثریت از یک باور جمعی مانند خدا مطرح کرد. دالیلی که دنبال کردن الگوها، استنباط  
ها هستند. این سه مورد یاد شده در  ترین آنسه مورد از مهم  ،تقلید   البته  مقصود و نیت و

بوده فرگشتی  تدابیري  به  واقع  که  ما  اجداد  از  دسته  آن  که  شدنداند  مجهز  تدابیر    ، این 
  توانستند بقاي خود را تضمین کنند. 

  
افراد عضو کلیسا، کنیسه و مسجد در بزرگ  :8شکل   ترین  روند کاهش تعداد مجموع 

 جامعه مسیحیت در دنیا یعنی آمریکا (مطابق آمار موسسه گالوپ)

بقاي گونه انسان و اجداد پیش از او در طول فرگشت، کافی   بابراي درك ارتباط این مورد  
طور به قضیه نگاه کنید که توانایی تشخیص ردپاي یک شکارچی  است به عنوان مثال، این
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)  مقصودنیت و (تشخیص الگو) که حاکی از خطر کشته و خورده شدن شماست (استنباط  
ن دو قابلیت، توانایی تکرار رفتارهاي مزیت بسیار قدرتمندي در بقاي ما بوده است. در کنار ای

براي   دیگر ما ایم (تقلید) گامبه درد بخور و مناسب در دفع خطر شکارچی که قبال آموخته
  بقا در مقابله با خطراتی این چنین بوده است. 

داشته  ها ما را از سردرگمی و ابهام به دور نگه میتشخیص الگوها و در نتیجه یافتن سرنخ
انرژي مصرفی  است. سردرگمی افزایش میزان  ابهام یعنی  این خود یک    توسط مغز  و  که 

آمده است و با توجه به محدود بودن میزان پارامتر منفی در طول فرگشت به حساب می
از آن ضروري بوده است. موضوعی که خود می تواند در حالت  انرژي در دسترس، پرهیز 

اي که مغز حتی در آشفتگی و  ود. پدیدهش   1آپوینا اي مانند  کمی شدیدش منجر به پدیده
میبه پیدا  را  الگوهایی  هم  ریختگی  شدههم  که  هر صورتی  به  بتواند  تا  و    ،کند  ابهام  از 

الگوهاي منجر به کشف تواند . موضوعی که اگرچه می)9(شکل  سردرگمی نجات پیدا کند
بهتر از نبودش است. اجداد  ربط و دلخواه تقریبا در هرچیزي شود اما وجود این قابلیت  بی

را به عنوان ردپاي شکارچی در نظر   اگر به اشتباه، جاي یک فروفتگی در روي زمین  ما 
ردپاي یک شکارچی را با یک فرورفتگی    ،گرفتند بسیار بهتر بوده تا این که به اشتباهمی

دیده شدن    توانسته به احتیاط بیش از حد یا خرافاتی. اولی نهایتا میبگیرندساده اشتباه  
  مربوط بوده است.  هاها منجر شود اما دومی مستقیما به زنده ماندن و بقاي آنآن

شد، موردي    یادجمعی    يهادالیل اصلی پیروي از باور  یکی از  مورد دومی که از آن به عنوان
به نام استنباط نیت و مقصود بود که به معناي درك امیال، اهداف و اثرات رفتار دیگران 

شود، عمال به ما در برقراري  نیز یاد می  2نظریه ذهن ویژگی که از آن با عنوان    است. این
این قابلیت، قادر ارتباط در جامعه و فهم دیگران کمک می کند. ما بدون مجهز شدن به 

را درك   منظورشان  و  بگذاریم  را جاي دیگري  بتوانیم خودمان  که  بود  نخواهیم  و  نبوده 
ها هم  یعنی شامپانزهها نیست و در عموزادگان ما،  قابلیتی که به نظر مختص انسان کنیم.

  شود. تري دیده میدر سطوح ضعیف

 
1 Apophenia 
2 Theory of mind 



ر است؟   فصل سوم: خدایی در 

٩٧ 
 

ها، مقداري غذا را جوري در محیط  محققین بسته به موقعیت شامپانزه  ،طی یک آزمایش
از محل آن ببینند و دسته دیگر کامال  را به خوبی  ها ناآگاه  قرار دادند که یک دسته آن 

دسته شده،  مشاهده  غذاباشند.  قرارگیري  محل  به  که  داشتهاي  اشراف  به  ها  اقدام  اند، 
ها از  دهد، آناند. موضوعی که نشان میتر از حد معمول کردهبرداشتن غذاي خیلی بیش

  این که دسته دیگر از محل غذا ناآگاهند، مطلع هستند. 

  
گر چهره مریم مادر عیسی بوده و  یک پنیر برشته شده که از دید برخی، نمایان  :9شکل  

 هزار دالر خریداري شد!  28ت به قیم 2004در سال 

شامپانز میهبرخالف  سر  به  قابلیت  این  از  ضعیفی  سطوح  در  که  انسانها  ما  به برند،  ها 
ها بدون هیچ  ترین حد این ویژگی مجهزیم. به طوري که آزمایشات نشان داده، انسانباال

اجسام و اشیاي بیالقا یا محرك خارجی جهت جان که در  داري، تمایل دارند نه تنها به 
ها رفتاري داراي منظور نیز لحاظ حال حرکت هستند، جان ببخشند بلکه مایلند براي آن

شویم  شود و ما در زندگی روزمره، به زودي متوجه میموضوع به همین جا ختم نمی کنند.
انسان این رفتار  نمیکه  اجسام محدود  به  فقط  و  ها  نمادها  مفاهیم،  به  دامنه آن  و  شود 

  شوند هم تعمیم داده  مانند تیم فوتبال، خانواده یا کشور که جسم محسوب نمیچیزهایی 
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 شود. می

هاي معتقد به باورهایی مانند خدا، ماورا، روح از مغز انسان  1آرآي امافبررسی تصویرسازي  
این مانند  گفتهو  افراد  این  وقتی  که  است  مورد خدا  ها نشان داده  مثال در  به عنوان  اي 

  شود که در راستاي نظریه ذهن است. موضوعی شان فعال میزشنوند، همان بخشی از مغمی
  طول در   ،ر مذهبی و باور به چیزي به مانند خداکند که افکاخود از این ایده حمایت می  که

 به خاطر توسعه توانایی استنباط و درك مقصود در مغز ما تقویت شده است.   و فرگشت

از رفتار دیگران به جاي آزمون و خطا و به دست   اما همان تقلید و پیروي  آخرین مورد 
دانش امروز ما از شود بدنه و چهارچوب  آوردن تجربه شخصی است. موضوعی که سبب می

  ، هاآموختهاین هاي گذشته باشد. تقلید از هاي نسلاي از آموختهزندگی، ناشی از مجموعه
ترین میزان کمصرف  آن هم با   ، راتدوري از خطترین راه  امن  و  ترین راه کسب تجربهراحت

  کنیم انرژي است. از طرف دیگر، تحقیقات نشان داده که ما حتی در تقلید هم سعی می
مقایسه   در  که  طوري  به  نیاندازیم.  قلم  از  را  میشامپانزه  باچیزي  بسیار  ها حتی  توانیم 

 تر عملی را تکرار کنیم. کورکورانه

جوان متولد شده در حیات وحش و همچنین   طی یک آزمایش، در مقابل تعدادي شامپانزه
ابزار را براي باز کردن یک  ساله، مجري راهکاري مبتنی بر استفاده از   3- 4تعدادي کودك 

دهد. وقتی جعبه مورد نظر در جلوي هر  جعبه و پیدا کردن جایزه به هر دو گروه نشان می
یک از اعضاي این دو دسته قرار داده شد، کودکان تمام مراحل را مو به مو تکرار کردند با 

چه ضروري بود  و فقط آن کرده  ها مراحل غیرضروري و غیرالزم را حذف حال، شامپانزهاین
که چرا باید این مراحل اضافی   پرسیدهها از خود میشامپانزه هریک از  را انجام دادند. انگار

مستقیما سراغ اصل ماجرا   ،فایده را انجام دهم. بهتر است به جاي این کارهاي بیهودهو بی
  بروم. 

ها به باورهاي سانعلت گرایش گسترده ان خدا و  بعد از این توضیحات تقریبا طوالنی در مورد  
است  بوده  پاسخی  بگیریم. خدا یکی از دو  ، بهتر است ادامه بحث قبلی را پیآنجمعی مانند  

 
1 fMRI 
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پاسخی  .  اندنام بردهگیري کیهان  شکل  لیااحتم  آن به عنوان عاملها از  انسان که تاکنون  
 تعریف براي آن، ارائه چرا که  ،توان آن را به درستی تعریف کردکه حتی نمی خودمتناقض

لزوما که  عاملی است  ،توان به آن اشاره کردي که میدیگر عامل شود! موجب تخریبش می
ها ها در دنیایی دیگر ندارد. انساننیازي به پرستش، پیروي از دستورات یا بازخواست انسان

ند  دیگر را بدرهایش درباره دختران نوجوان بهشتی، گلوي یکمجبور نیستند به خاطر وعده
که برخالف خداي معرفی شده در ادیان رایج، داشتن    عاملی  .تا ثابت کنند او وجود دارد

جمله  مانند قدرت یا دانش مطلق از    ،هوشمندانه و فوق بشري  هايعقل و شعور و توانایی
به دو صورت متصور    حداقل  توانمی  را  د. این عاملنشو خصوصیات ضروري او محسوب نمی

  . شد

تر بنیاديیا فضایی    کیهان  و ماهیتبخشی از ساختار    خود  ،عامل  اینکه    است   حالت اول این
. عاملی که نه هوشمند است و نه رفتاري  شناسیمکه میباشد  ی  تر از کیهانبزرگو حتی  

چنین    توان از آن به عنوان نامزدهایی که مییکی از گزینهدهد.  هوشمندانه از خود نشان می
بانگ  توانسته پیش از مهکه می یا چیزي شبیه آن نوعی انرژي یاد کرد، انرژي است.  نقشی 

  گیري کیهان شده باشد. شکل  بانگ و در نهایتایجاد تورم، مه  موجب وجود داشته باشد و  
در    و در نتیجه نیازي به علت نداشته باشد.توانسته وجودي همیشگی داشته  عاملی که می

داشتن  وجود  بتوانچیزيچنین    صورت  شاید  تاریک  آن  مطالعهبا    ،  انرژي  امروز  چه 
  . ببریم  آن ماهیت به پیخوانیم، می

گیري کیهان یاد کرد، عاملی  براي شکل  عاملی  از آن به عنوانتوان  حالت دیگري که می
شود  محسوب نمی  است. عاملی که خود بخشی از کیهان  انههوشمند یا داراي رفتار هوشمند 

عاملی که  .  شناسیمی است که میو موجود یا وجودي خارج از چهارچوب و ساختار کیهان
  احتمالی   موجود یا موجودات  ،به عنوان یک نمونه  تواند با یا بدون علت باشد.وجودش می

براي چنین عاملی به حساب    فرضیهاي  توانند یکی از گزینهمی  1چهار بعدي و حتی باالتر، 
  ــ به  وجود داشته باشد اما تا روزي که ما  چنین عاملی  اگرچه ممکن است واقعا بیایند.

 
 دیده نشده است.  ها در دنیاي واقعیاثري از آنکه هنوز هستند  یفعال مفاهیمی ریاضیات ،بعدتر یا باالتر از سهابعاد کم  1
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  گیریم. ، فرض را بر نبودنش میدست نیابیم چنین عاملی وجود  براي اثبات اهديوش 

تواند همچنان مطرح باشد و آن این است که اگر اشتباه  می بسیار مهم در پایان یک سوال 
حتی در خیاالتمان  ها را روزي آنچیزهایی که ما برخی از  کنیم چه؟ تجربه ثابت کرده که 

توان گفت که  می دیگر، . به عبارتی اندهبه واقعیت پیوست ، امروزه  دانستیمغیرممکن میهم 
تا همین    . هستند هایی براي دورانی دیگر  آرزوهاي محال یک دوران، بازیچه و سرگرمیعمال  
ها،  کردن بیماري  کنرات دیگر، شکافتن اتم، ریشهپرواز کردن، سفر به کُ  سال پیش،  100

ها  حال، امروز همه آنشدند، با اینمحال در نظر گرفته می 1دورنوردي مثال نامرئی شدن یا 
عقل و منطق یا با کمک    چه امروزآن  که   نتیجه، از کجا مطمئن باشیمدر  ممکن هستند.  

دهنده تمامی  ترین راه یا حداقل نشان، درستایمبه آن رسیدهروش علمی مورد اعتمادمان 
توانیم مطمئن باشیم و ممکن است روزي  جوانب حقیقت است؟ واقعیت این است که نمی

ایم. با  کردهیا حداقل کامال درست فکر نمی یمردکبه این نتیجه برسیم که امروز اشتباه می
توانیم شواهد مستند و موثق  گیري بر اساس اما و اگر است و ما نمیحال، این نتیجهاین

توانیم پاهایمان را از روي امروزمان را فداي اما و اگرهاي احتمالی در آینده کنیم. ما نمی
ما هنوز اسیر زمان و مخصوصا میزان   .بگذاریم هاي خیالی گام  زمین برداشته و بر روي پله

  دانشمان در هر دوره هستیم. این ذات ماده است و به نظر گریزي از آن نباشد. 

 

  خالصه بخش: 
گیري وت از جسم است، منجر به شکلمیل به جاودانگی و این احساس که من چیزي متفا

شناسیم علتی  باوري به نام روح شده است. مفهوم روح و این تجربه که هر آن چه که می
هم    ،دارد کنار  نهایت،  در  در  مفهومیو  پیدایش  به  شدبزرگ  منجر  خدا  اسم  به  .  اندهتر 

تري از آن عیان  گذشت، مشکالت و تناقضات ماهیتی بیش  آن  مفهومی که هرچه از پیدایش
یافته  هرچند  گشت. حاضر  حال  در  از  که  که  داریم  کیهان  منشا  مورد  در  خوبی  هاي 
براي رسیدن به پاسخی قطعی در  حال، با این  .کنند گیري خودبخودي آن حمایت میشکل

 
1 Teleport 
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داشته که نیازي به سازنده    آغازياصال  آیا کیهان    مورد منشا کیهان و پاسخ به این سوال که 
. است تري نیاز به کشفیات علمی بیشهنوز  ،داشته باشد 



١٠٢ 
 

  

  

  

  

  ائم ضم
  خطاي ادراکی  چند) الف

  1توهم وایت 
است    Bتر از مستطیل  داراي رنگی تیره  Aرسد که مستطیل  در تصویر زیر، اگرچه به نظر می

 اما رنگ هر دو یکسان است. 

  
  افقی-عموديتوهم  

اندازه، خط عمودي بلندتر دیده  خطاي ادراك، از بین دو خط عمودي و افقی هماین نوع  در  
 شود. می

 
1 White's illusion 
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  1توهم خطوط ماخ

شرح این   دانی اتریشی به نام ارنست ماخ مطرح شد.این توهم براي اولین بار توسط فیزیک
ار  ها اضافه شده در کنتوهم به این صورت است که اگر نوارهایی که به تدریج بر تیرگی آن

آنیک میان  مرز  در  فرد  شوند،  داده  قرار  لبهدیگر  یا  مرز  درك  ها  را  واضحی  کامال  هاي 
   شوند. وجود ندارند و به محض ایجاد فاصله میان نوارها دیگر دیده نمیهایی که  کند. لبهمی

  

  
 

1 Mach Bands 

ضمائم 
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  1توهم جاسترو 
تري دارد اما هردو اندازه بزرگ  Bرسد که از میان دو شکل زیر، شکل  به نظر میطور  این

  اندازه هستند. شکل هم

  
  

  2توهم سایه چکرز
  ، Bو    A  حاوي حروف  رسد که دو مربعنظر می  به   به صورت واضحی   در شکل چپ،  اگرچه

براي درك این موضوع    رنگ هر دو یکسان است.   درواقع،  متفاوتی هستند اما  هايداراي رنگ
به نمایش درآمده،  شکل راست  چه در  نآهمانند  در کنار هم قرار دهید یا  را  ها  کافی است آن
  دیگر متصل کنید. به یکها را به نحوي آن

  
 

1 Jastrow illusion 
2 Checker Shadow Illusion 

ضمائم 
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  (انگشت معلق)   1فرانکفورتر توهم  
. سپس انگشتان دیاز خود قرار ده  يمتریسانت   30-20حدود    يادستان خودتان را در فاصله
در حدود   ياها فاصلهآن انیکه م ينشانه رفته، به طور دیگریکاشاره خودتان را به سمت 

شده به دوردست   جادیصله ااف نی ا انیاز م یمدت يبرا  د یکن یبرقرار باشد. سع متریسانت 1
مدت دینگاه کن از  انگشت  ،ی. پس  معلق  ی شاهد حضور  و  م  ، کوچک  خودتان    د ی د  دانی در 

  بود.  د یخواه
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
1 Frankfurter Illusion 

ضمائم 
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 هاي مختلف وضعیتدر مغز   3و انگیختگی  2، بیداري 1هوشیاري  میزانب) 

  
 

  
  
  

 
1 Awareness 
2 Wakefulness 
3 Arousal 

ضمائم 
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  ما  آدرس کیهانی)  ج

  

ضمائم 
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  کیهان  و انبساط  گیريشکلشمار ) گاهد

 

ضمائم 
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