
11

بلاطم تسرهف

فهرست مطالب

15 در ستایش کتاب 

19 پیشگفتار 

فصل اول
معما

31 گاهی را شکافت  چاقوی جراحی که آ

فصل دوم
زیبایی

63 حوریان افسون گر ژن )سیِرن های ژن( 

فصل سوم
واقعیت

87 رقص خورشید نادیده 

فصل چهارم
حواس پنج گانه

105 تناسب، حقیقت را شکست می دهد 

saylavpubsaylavpub



ادعریی علیه واقعیم 

12

فصل پنجم
توهم

137 بلوف یک دسکتاپ 

فصل ششم
گرانش

165 فضازمان محکوم به نابودی است 

فصل هفتم
مجازی

197  تورم جهان در سه ُبعد 

فصل هشتم
رنگ آمیزی

227 جهش های یک رابط 

فصل نهم
نگاهی موشکافانه

255 چه در زندگی و چه در تجارت، به هر آنچه نیاز دارید دست می یابید 

فصل دهم
اجتماع

287 گاه  شبکه ای از کنشگران آ

پیوست
بلی

323 حق اشتباه بودن 

قدردانی و تشکر

saylavpubsaylavpub



دارند.  اقامت  آگاهی  در   ... و  رنگ ها  بوها،  مزه ها،  می کنم  فکر 

و، اگر موجود زنده حذف شود، همه این ویژگی ها نیست و نابود  ازاین ر

می شوند.

-گالیلئو گالیله
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دا ط ریا س رد

در ستایش کتاب

“کتابی گیرا و جسورانه ... پس از خواندن این کتاب، دیگر نگاهتان 

به جهان مانند قبل نخواهد بود. هافمن ما را به بازاندیشی درباره برخی 

 
ً
از اساسی ترین مبانی علوم اعصاب و فیزیک برمی انگیزد، شاید این دقیقا

همان چیزی باشد که در مواجهه با دشوارترین سؤالات درباره ماهیت 

واقعیت نیاز داریم.” 

- آناکا هریس، نویسنده کتاب “آگاهی”

ادراکاتی  از  فراتر  دیدگاهی  کیستیم؟   
ً
واقعا این که  به  تازه  “نگاهی 

تا  را  ما  جسورانه  هافمن  می پذیریم.  واقعیت  عنوان  به  را  آن ها  ما  که 

جایی پیش می برد که می فهمیم تمام واقعیت، مجازی است و حقیقت 

فقط در شما، به عنوان خالق آن، نهفته است.”

َبر مغز”
َ
وُدلف تانزی، نویسنده “ا - ر

نسل  متفکران  مبتکرترین  و  رگ ترین  بز از  یکی  به عنوان  “دان هافمن 

او  شگفت انگیز  استدلال  است.  شناختی  دانشمندان  میان  در  خود 

پیامدهایی برای فلسفه، علم و نحوه درک ما از جهان پیرامون مان دارد. 

هافمن در کنار هوش سرشار و عقاید قوی اش، نویسنده ای فوق العاده 

با بیانی بی اندازه دلنشین است.”

-استیون پینکر

saylavpubsaylavpub



ادعریی علیه واقعیم 

16

ون است؟ با   چه چیزی در آن بیر
ً
“آیا تصور می کنید می دانید که واقعا

تور خیره کننده و بی سابقه این کتاب همراه شوید که تمام غرابت 

وشن می کند.” و رمز و راز عمیق پنهان  در تجربیات و فرضیات ما را ر

- دیوید ایگلمن

وی مغز انسان پیشرفت  “در طول سه دهه گذشته، تحقیقات تجربی ر

افتاده،  قلم  از  که  چیزی  حال،  این  با  است.  داشته  خیره کننده ای 

در  هافمن  که  نوعی ست  آن  از  رگ”  بز “تصویری  دیدن  برای  تلاش 

با  و  به وضوح  زیرکانه،  را  کار  این  او  است.  کرده  معرفی  کتاب  این 

خلاقیتی که مشخصه تمام کارهایش است، انجام می دهد.”

-وی. اس. راماچاندران
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تجرته ت اقم

مقدمه مترجم

 ... دا عوض  سنی. غیاتمکن اطم.  اا خم  قرشق  نکن  قرشجی: طعی  “پسا 
بجط طعی سن حجیجم اا داک سنی.

: سرام حجیجم؟ نئو
پسا قرشجی: این سه قرشجی دا سرا نیسم.

: قرشجی دا سرا نیسم؟! نئو
پسا قرشجی: به این تاتیف خواهی دیر این قرشق نیسم سه خم تی شود؛ بلکه 

خوِد تو هس ی.”
- ترتریکس

تر ضمن حفظ  گاب ه  به سرا  س رد  این  تاقمه  دا  اا  تمرم تالش خود  ت اقم 
اصسالحرت  باای  تعردل هر  تنرطف ترین  از  نویسنره،  نگراش  اصلی  طبک 
براه ان خرد تعردل یکی از  تخصصی اط فرده سنر. دا اینجر، ذسا چنر نک ه در
، تعردل براطی عنوان چنر بصل آن اا ضروری  بادترین سلمرت س رد و نیز پاسرر

تی دانر:
گرهی"  سلمه consciousness و حرهم صف ی آن یعنی conscious به تاتیف "آ
گره یر سنشگاان  گره" تاقمه شره اطم، باای تثرل دا تاسیف هری واقع گاایی آ و "آ
بلسفه  و  روان شنرطی  چون  تخ لفی  حوزه هری  دا   consciousness گره.  آ
باخی  اطم.  اب ه  به سرا  گرهی  خودآ ح ی  و  هشیرری  و  گرهی  آ تعرنی  بر  ذهن 
تعردل  به عنوان  "هشیرری"  از  و  دانس ه انر   awareness تعردل  اا صابًر  گرهی"  "آ
داطم  اا  آن  عکس  دیگا  باخی  داحرهی سه  ساده انر،  اط فرده   consciousness
باد  گرهی  آ به صوات   Consciousness انگلیسی  زبرن  دا  آن قرسه  از  تی داننر. 
بنربااین،  تعریف شره،  و تحیسا  هیجرنرت  احسرطرت،  ، خرطاات،  ابکرا از 
ساده  گرهی" اا به عنوان تعردهی تنرطف باای Consciousness اط فرده  ت اقم "آ
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اطم. 
و  حسی(  تعنی  )به   Sensory سلمرت  باای   ،5 و   4 بصل  عنوان هری  دا 
تیرن  ایجرد همرهنگی  به تنظوا  یر خیرهی(،  توهمی  وهمی،  تعنی  )به   Illusory
"حواس  تعردل هری  از  تاتیف  به  س رد،  دیگا  بر بصل هری  این بصل هر  عنوان 

پنج گرنه" و "توهم" اط فرده شره اطم.
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پاشگف را

پیشگفتار
ز زنرگی شمر اا نجرت تی دهر. بر هرایم همین چشم هرطم  چشمرن رن اترو
یر، دم ترا  سه از پله هر پریان نمی اب یر، تجربل ترزااتی سه بر طاعم تی آیر نمی پر

یر یر طیبی سپک زده اا گرز نمی زنیر. زنگی اا نمی گیر
قربل اع مردی هس نر؟ قوابی  ااهنمرهری  چاا چشم هر، و همه حواطمرن، 
سه اسثاترن حرس تی زنیم این اطم سه: آن هر حجیجم اا به تر تی گوینر. تصوا 
از اتوتبیل هر، پله هر و طریا اشیرء توقود دا بضر و زترن  تی سنیم قلرن واقعی 
آن هر  به  زنره ای  توقود  هیچ  اگا  ح ی  داانر،  وقود  آن هر  اطم.  شره  تشکیل 
تصوا  عینی.  واقعیم  این  به طوی  اطم  یچه ای  در تر صابًر  نکنر. حواس  نگره 
تر نشرن نمی دهر. بعضی  به  اا  واقعیم عینی  سِل حجیجِم  تی سنیم حواطمرن 
از اشیرء بیا ازانرازه سوچک یر دوا هس نر. ح ی دا تواادی تعرود حواطمرن 
گاان و دیگاان تی تواننر  دچرا اش بره تی شونر- هناتنران، روان شنرطرن، طینمر
تر تعموًال  اتر حواس  بریف حواطشرن تی شود.  برعث  سه  سننر  توهمرتی طاهم 
سادن ایمن تسیاترن دا زنرگی به آن هر  سه باای پارا  گزااش تی سننر  حجریجی اا 

یم. نیرز دار
این  سه تی زنیم  سننر؟ حرطی  آشکرا  اا  تر حجیجم  چاا حواس وقود داانر 
اطم: تکرتل. آن دط ه از پاشینیرن تر سه واقعیم اا بر دقم بیش ری تی دیرنر 
سم تری تی دیرنر،  بر دقم  اا  سه واقعیم  سسرنی  بر  از تزیم بیش ری دا تجریسه 
و  بااا  قنگ،  تغذیه،  قبیل  از  حیرتی  بعرهیم هری  دا  یژه  به و بودنر،  باخواداا 
ادااک  باای  سه  ان جرل ژن هریشرن،  باای  قفم گیری. دا ن یجه، شرنس بیش ری 
دقیق تا سرگذاری شره بودنر، داش نر. تر دا ها نسلی سه برشیم، برزنران سسرنی 
تی توانیم  بنربااین،  تی دیرنر.  بیش ری  دقم  بر  اا  عینی  واقعیم  سه  هس یم 
به طوا خالصه، حرس  به دقم تی بینیم.  اا  واقعیم  سه  برشیم  اطمینرن داش ه 
، ادااسرت تنرطف تا هس نر. تکرتل، ادااسرت  تر این اطم سه ادااسرت واقعی تا
یچه هریی  در تر  ادااسرت  سه  اطم  دهیل  همین  به  تی سنر.  اا حذف  غیرواقعی 
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به طوی واقعیم عینی تحسود تی شونر.
اتر همه این حرس هر اش بره اطم. باعکس، ادااک تر از ترا و طیف و ح ی 
تر  ادااک  سه  نیسم  این  تسئله  نمی دهر.  نشرن  اا  عینی  واقعیم  زترن،  و  بضر 
براه این یر آن قزئیرت اش بره اطم. تسئله این اطم سه زبرن اشیرء دا بضر و  در
زترن، زبرن داط ی باای توصیف واقعیم عینی نیسم. این دیگا حرس و گمرن 
اا  تر  سه حرس هری  ان خرد طبیعی اطم  بر  از تکرتل  نیسم، بلکه قضیه ای 

شکسم تی دهر و سنرا تی زنر.
عینی  واقعیم  براه  در اا  تر  قزئی،  یر  به طواسلی  ادااسرتمرن،  سه  ایره  این 
از  ی وس1، تجریبًر 400 طرل قبل  دچرا اش بره تی سننر، طربجه طوالنی دااد. دتوسر
ینی، تلخی و انگ، قااادادی  گاتی، طادی، شیر از  سه ادااک تر  ساد  تیالد، ادعر 
اطم و واقعیم نیسم. )1( چنر دهه بعر، ابالطون ادااسرت و باداشم هری تر 
اا روی  سه واقعی ی نرتائی این طریه هر  ساد  اا به چشمک زدن طریه هریی تشبیه 
براه اابسه بین ادااک و  دیوااه هری غرا ایجرد تی سنر.)2( از آن زترن، بیلسوبرن در
یه تکرتل، طخم گیری قریری اا به این بحث  واقعیم به بحث پاداخ ه انر. نظر

اضربه تی سنر.
براه واقعیم عینی به تر نمی گوینر، پس چگونه  اگا حواطمرن حجیجم اا در
دا  اط عراه ای  نگه داانر؟  زنره  اا  تر  تی تواننر  چگونه  و  برشنر  تفیر  تی تواننر 
سنیر دا حرل نوش ن یک  سنر. باض  سمک  این زتینه تی توانر به داک بل ا تر 
ایمیل هس یر و آیکون تربوط به بریل آن آبی انگ، تس سیلی و دا تاسز دطک رپ 
اایرنه  و دا تاسز  آبی، تس سیلی  بریل،  سه خوِد  این اطم  آیر تعنریا  شمرطم. 
سه این طوا نیسم. انگ آیکون، انگ آن بریل نیسم. بریل هر  شمر اطم؟ اهب ه 
هیچ انگی نراانر. شکل و توقعیم آیکون، شکل و توقعیم واقعی بریل نیسم. 

درواقع، زبرِن شکل، توقعیم و انگ نمی توانر بریل هری اایرنه اا توصیف سنر.
هرف از اابط دطک رپ این نیسم سه "حجیجم" اایرنه اا به شمر نشرن دهر- 

1. Democritus
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پاشگف را

دااد.  اشراه  نام ابزاری  الیه هری  و  وه رژهر  ترااهر،  به  "حجیجم"  اط عراه،  این  دا 
طرده ای  گاابیک   دادن  نشرن  و  "حجیجم"  سادن  پنلرن  بری،  سرر اابط  از  هرف 
یاایا عکس  اطم سه به شمر دا انجرم سراهری تفیری ترننر طرخم ایمیل و و
یر،  بسرز ایمیل  یک  تر  دهیر  تغیاا  اا  وه رژهر  بودیر  تجبوا  اگا  تی سنر.  سمک 

دوط رن رن هاگز از حرل شمر تسلع نمی شرنر.
ارزانی  تر  به  اا  حواطی  اطم.  داده  انجرم  تکرتل  سه  سرری طم  همرن  این 
داش ه سه حجیجم اا پنلرن تی سننر و آیکون هری طرده ای اا نشرن تی دهنر سه 
نیرز  آن هر  به  پرواش دهیم،  اا  برزنرانی  ب وانیم  سه  تر حری  ترنرن،  زنره  باای  تر 
سادن به اطااب رن داک تی سنیر، دطک رپ  سه بر نگره  یم. بضر، همرن چیزی  دار
شمر تحسود تی شود- دطک رپی طه ُبعری. طیف، ترا و طریا اشیرء بیزیکی 
صابًر آیکون هریی هس نر سه دا دطک رپ طه ُبعری شمر قااا داانر. این آیکون هر 
تفیر هس نر، تر حری به این دهیل سه حجیجم پاچیره واقعیم عینی اا پنلرن 
یر اا به شمر برهر. تمکن  تی سننر. حواط رن تکرتل یرب ه تر آنچه به آن نیرز دار
داک  یر.  نرار نیرزی  حجیجم  به  داحرهی سه  برشیر،  حجیجم  دنبرل  به  اطم 
یر سه به  حجیجم، گونه تر اا به طمم انجااض تی باد. به آیکون هریی طرده  نیرز دار
یچه ای  شمر نشرن برهنر باای زنره ترنرن چه سرری بریر انجرم برهیر. ادااک، در
سه واقعیم عینی اا پشم پاده ای از  به واقعیم عینی نیسم، بلکه اابسی طم 

آیکون هری طودتنر پنلرن تی سنر.
بری برشر، چاا  گا آن ترزااتی پاطاعم صابًر آیکونی از اابط سرر تی پاطیر "اتر ا
یر؟ بعر از این سه ]بر پریرن قلوی ترزااتی[ تادیر، به شمر اثبرت  قلوی آن نمی پر
خواهیم ساد سه این خودرو صابًر یک آیکون نیسم. واقعی اطم و واقعًر تی توانر 

آدم بکشر."
اایرنه  برهه  ز طسل  درون  اا  آبی انگ  آیکون  بی دق ی  بر  سه  دهیل  همرن  به 
نمی  انرازم، به همرن دهیل هم قلوی اتوتبیلی سه بر طاعم برال حاسم تی سنر، 
نمی روم. نه به این دهیل سه آن آیکون اا واقعی تی دانم- این بریل آبی نیسم. اتر آن 
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گا این آیکون اا به طسل زبرهه بکشم، سرام اا از دطم تی دهم. اا قری تی گیام: ا
نک ه همین اطم. تکرتل، باای زنره نگه داش ن تر، حواطمرن اا شکل داده 
گا ترزااتی اا دیری سه بر طاعم برالیی تی رود،  یم: ا اطم. بریر آن هر اا قری بگیر
. اتر این اش برِه تنسق  . اگا طیف سپک زده ای اا دیری، آن اا نخوا قلوی آن نپا
یر ح ی این  گاب ن حواطمرن، ضروری طم-  باای قری  سنیم  سه تصوا  اطم 

یم- سه آن هر اا واقعی برانیم. حق اا دار
ادااسرتم اا قری تی گیام، نه واقعی. این س رد به این تسئله تی پادازد سه چاا 

شمر هم همین سرا اا تی سنیر و چاا چنین چیزی اهمیم دااد.
عوض،  دا  و  ساده  پنلرن  اا  عینی  واقعیم  تکرتل،  چاا  سه  تی دهم  توضیح 
سه  بلمیر  اطم. خواهیم  داش ه  ارزانی  تر  به  اا  زترن  و  دا بضر  اشیرء  از  اابسی 
ا از ذهن و باخالف شلود اطم بر اس شربرتی دا بیزیک،  چگونه این ایره سه دو
سرا  نحوه  این،  با  دااد. عالوه  از ذهن هس نر، هم خوانی  ا  دو انرازه  به همرن  سه 
یربی و طااحی اا براطی  این اابط و نحوه دط کرری آن از طریق حرهم دادن، برزار

خواهیم ساد.
تجربه  تی شویم:  روبه رو  علم  بی پرطخ  تعمری  بزاگ ترین  بر  یک،  بصل  دا 
، احسرس  شمر از طعم شکالت تلخ، بوی طیا خادشره، شنیرن صرای شیپوا
. دانشمنران علوم تغز و اعصرد،  ، دیرن طیبی قاتز هسیف تخملی خواد داا
ساده انر.  گرهرنه و بعرهیم تغزی پارا  آ ااتبرطرت بسیرری بین چنین تجربیرت 
و ها  ساد  بر چرقوی قااحی دونیم  اا تی توان  تر  گرهی  آ سه  ساده انر  سشف  آن هر 
اسااهرت  و  ئق  بر عال برشر،  نیمه تی توانر شخصیم ت فروتی داش ه  از دو  یک 
نیمه  و  برشر  ا  خرانربرو نیمه  یک  اطم  تمکن  ت فروت:  تذهبی  اع جردات  و 
داط رن  داده هر، هنوز هیچ  این  وقود  بر  اتر  برشر.  داش ه  اع جرد  به خرا   ، دیگا
گرهرنه ایجرد تی سنر،  آ ، تجربه ای  براه این سه چگونه بعرهیم تغز قربل قبوهی در
باای  ساده ایم. قس جو  ااائه  باضی غلط  سه  تی دهر  نشرن  سرط ی  این  یم.  نرار
سه چگونه  بر دقم بیش ری به این تسئله بپادازم  تر  یرب ن یک تجام برعث شر 
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ان خرد طبیعی، حواس تر اا شکل تی دهر.
یبریی دا ترطم. دا بصل دوم، به بحث  ز این شکل گیری، حس ز تثرل برر
به شخصی  نگره  بر یک  یم.  تکرتل تی پاداز یچه  در از  و قذابیم  یبریی  ز براه  در
طریق  از  و  تی یربیر  اا  حسی  طانخ  ده هر  گره-  نرخودآ و   - بالبرصله   ، دیگا
تکرتل  طرخ ه  ی م  اهگور این  سه  تی سنیر  سرا  آن هر  روی  پاچیره  ی می  اهگور
اطم و یک چیز اا تعیان تی سنر: پ رنسیل توهیرتثل- یعنی اح مرل این سه این 
ی م شمر، دا سسری از ثرنیه،  باد ب وانر بر توبجیم برزنرانی اا پرواش دهر. اهگور
سه از قذاد  یه وتحلیل پاچیره اش اا دا احسرطی طرده خالصه تی سنر-  تجز
دا  یبریی  ز خرص  نشرنه هری  بصل،  این  طول  دا  اطم.  ت غیا  نبودن  تر  بودن 
 ، چشم انسرن اا براطی تی سنیم. تادهر قذد زنرنی تی شونر سه چشمرنی بزاگ تا
، صلبیه ای )طفیری چشم( نسب ًر تریل به آبی  ، تادتکی بزاگ تا عنبیه ای بزاگ تا
آنچه  داانر.  و صلبیه-  عنبیه  بین  یک  ترر ترز  ت مریزی-  هیمبرل1  و حلجه هری 
بیش ری  دقم  بر  سه  اطم  قرهف  ترقاایی  اطم،  پاچیره تا  تی خواهنر  زنرن 
اا  تکرتل  سلیری  تفرهیم  یبریی ترن،  ز حس  براطی  حین  دا  یم.  تی پاداز آن  به 
سروش  یم و به  اا تی آتوز یم، تابنرهری تفیر قذاد تا طرخ ن پاتاه هر  بااتی گیر
اا وطوطه  تر  سه  تثرل، تنسجی  باای  یم-  ان خرد طبیعی تی پاداز دربراه تنسق 

تی سنر تر بر آااط ن یر آاایا، دیگاان اا بریف دهیم. 
سه حواس تر  از ت خصصرن تکرتل و علوم اعصرد ادعر تی سننر  بسیرری 
گزااش  باای  نه  تکرتل یرب ه انر.  واقعیم عینی  براه  در سادن حجریق  گزااش  باای 
به  سودسرن  پرواش  باای  سه  آنچه  گزااش  باای  بلکه بجط  سرتل حجیجم-  طیف 
از  یم.  تی پاداز ت خصصرن  این  به صحبم هری  طوم،  بصل  دا  یم.  دار نیرز  آن 
باانسیس سریک2 تی شنویم سه همااه بر قیمز واتسون3، طرخ را DNA اا سشف 
ادوبرل  از تاگا  سریک یک دهه قبل  و  سه تن  نرته هریی  از  ساد. دا یک طری 

1. limbal rings
2. Francis Crick
3. James Watson
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این سه،  و  دااد  تسربجم  واقعیم  بر  تر  ادااسرت  سه  تی سنر  ل  اط رال او  سادیم، 
خواشیر قبل از این سه سسی آن اا ببینر، وقود داش ه اطم. از دیویر ترا1، اط رد 
اا  تصنوعی  هوش  و  اعصرد  علوم  بینا هری  سه  تی شنویم   ،MIT دانشگره 
س رد  دا  ترا  سنر.  ایجرد  تحوهی  انسرن  بینریی  تسرهعه  دا  تر  ساد  تاسیف  برهم 
واقعیم  از  واقعی  توصیف  دیرن  باای  تر  سه  ادعر تی سنر  بینریی2،  قریمی اش، 
ا دس اای تن  پنج طرهگی، تشرو عینی تکرتل یرب ه ایم. ترا تر زترن تاگا دا طی و
بود؛ او روی ایره هری اوهیه تن، و روی ایره هری سل این حوزه، دا خصوص این 
تی شنویم  تکرتل  خادتنر  یه پاداز  نظر تریورز3،  اابات  از  گذاشم.  تأثیا  توضوع 
سه تع جر اطم حواس تر تکرتل یرب ه تر دیری دقیق از واقعیم دا اخ یراترن 
سه "آیر تی توانیم  بگذااد. این پاطا از دیربرز دا تیرن بالطفه تساح بوده اطم 
تر  به  واقعیم  براه  در اا  حجریجی  سه  سنیم  اع مرد  زتینه  این  دا  خود  حواس  به 
تی گوینر؟" بسیرری از دانشمنران باقس ه دا پرطخ به این پاطا تی گوینر سه 

"بله، تی توانیم".
سه پرطخا به این پاطا "نه" اطم.  یم  دا بصل چلرام به توادی تی پاداز
روبه رو   )FBT( تی دهر"4  اا شکسم  حجیجم  "تنرطف  شگفم انگیز  قضیه   بر 
تی شویم سه بیرن تی سنر تکرتل از طریق ان خرد طبیعی توابق ادااسرت واقعی 
ان خرد  عوض،  دا  تی دهر.  طوق  نربودی  طمم  به  اغلف  اا  آن هر  نیسم- 
اا پنلرن تی سننر و حاسم به طمم  سه حجیجم  طبیعی توابق ادااسرتی اطم 
یونرنی،  نمردهری  یر  تعردالت  برون  تی سننر.  ااهنمریی  اا  طودتنر  سنا هری 
اا  اتکرن  این  سه  یم  تی پاداز تکرتلی  برزی   یه  نظر از  دا حوزه قریری  سروش  به 
به  ن یجه،  دا  سه  شود  تبریل  دقیق  یرضیرت  ر به  داروین  ایره هری  تر  تی دهر 
اایرنه ای  شبیه طرزی هری  به  نگرهی  تی شود.  تن لی  تکرن دهنره  قضیه  این 
یم.  تی انراز تی سنر،  تأیار  اا   FBT قضیه  پاا بینی هری  سه  تکرتلی  برزی هری 

1. David Marr
2. Vision
3. Robert Trivers
4. Fitness-Beats-Truth
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ی م هری ژن یک، سه دا آن ادااسرت و سنا هر برهم تکرتل  شبیه طرزی هری اهگور
تی یربنر، شواهر دیگری دا تأیار این قضیه اطم. 

برِن ادااسرت تر- ازقمله بضر، زترن، شکل،  سه ز FBT به تر تی گویر  قضیه 
چگونگی  نمی توانر  حاسم-  و  بو  صرا،  طعم،  بربم،  روشنریی،  اشبرع،  انگ، 
واقعیم اا دا زترنی سه سسی نگره نمی سنر، توصیف سنر. تعنری این حاف صابًر 
این نیسم سه این ادااک یر آن ادااک اش بره اطم، تعنریا این اطم سه شریر 

هیچ یک از ادااسرت تر سه دا این زبرن تحصوا اطم، داطم نبرشر.
اگا حواس تر حجیجم  روبه رو تی شود:  تادیر و شبله  بر  اینجر، شلود تر  دا 
بر  پنجم،  بصل  دا  برشنر؟  طودتنر  تی تواننر  پس چگونه  نمی سننر،  گزااش  اا 
بیزیکی  اشیرء  و  زترن  بضر،  یم.  تی رو سمک شلودترن  به  اابط،  اط عراه  براطی 
ااائه  تر  توطط حواس  سه  نیس نر. صابًر قلرنی تجرزی هس نر  واقعیم عینی 

تی شونر تر به تر دا انجرم برزی زنرگی سمک سننر.
زترن  بضر،  سه  تی سنیر  ادعر  شمر  اگا  خود،  "بسیرا  بگویار  اطم  تمکن 
طاگادان  بیزیک  قوالنگره  دا  صوات  آن  دا  نیس نر،  عینی  واقعیم  اشیرء  و 
اا اصالح  از این سه نگاش شمر  تی شویر و بیزیک دانرن خوشحرل خواهنر شر 
بیزیک دانرنی  ششم،  بصل  دا  تی سنیر."  اش بره  سه  بگوینر  شمر  به  و  سننر 
باقس ه تأیار تی سننر سه بضر، زترن و اشیرء بنیردی نیس نر و به دنبرل چیزی 
قریگزین باای آن هر تی گادنر. باخی تی گوینر سه بضرزترن- پاونر بضر و زترن 
بضرزترن  آن هر  اطم.)3(  نربودی  تحکوم به  انیش ین-  نسبیم  یه هری  نظر دا 
دیگا  باخی  اطم.  شره  تشکیل  اطالعرت  ذاات  از  سه  تی داننر  هوهوگااتی  اا 
یر  اطم  ت فروت  دیگا  تشرهره گا  به  تشرهره گا  یک  از  واقعیم  سه  تی گوینر 
اسنون تشرهره تی شود بس گی  آنچه  به  بلکه  ثربم نیسم،  این سه شاح قلرن 
دااد. بیزیک و تکرتل به یک ن یجه تشربه اطیره انر: بضرزترن و اشیرء، بنیردی 

نیس نر. چیزی بنیردی تا وقود دااد سه بضرزترن از آن پریر تی آیر.
قلرن  داام  سه  نیسم  توقودی  پاا  از  و  بنیردی  تاحله  آن  بضرزترن  اگا 
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نگرهی  هف م،  بصل  دا  چیسم؟  بضرزترن  پس  تی گیاد،  شکل  آن  اطرس  با 
سنجکروانه تا خواهیم داشم: بضرزترن صابًر قرهبی از داده هرطم- دقیجًر ترننر 
سه به زنره نگه داش ن تر  از داده هر دا دط گره تلفن همااه شمر-  طرخ راهریی 
گزااش  این  دا  و خسریی  تی سننر  گزااش  اا  تنرطف  حواطمرن  تی سنر.  سمک 
سرهری تصحیح  تمکن اطم زنرگی شمر اا خااد سنر. بنربااین، حواس تر از "
قرهبی  اط فرده تی سنر. بضرزترن صابًر  و اصالح خسرهر  باای شنرطریی  خسر"1 
این  دا  و تصحیح خسرهر  تنرطف  برزده  گزااش  باای  آن  از  تر  سه حواس  اطم 
گزااش هر اط فرده تی سنر. باای این سه نحوه عملکاد آن اا ببینیم، به براطی باخی 
یم و خودترن اا داگیا تصحیح خسرهر تی سنیم. طپس،  توهمرت بصری تی پاداز
یح دا تواد پوشرک اط فرده تی سنیم: تی توانیم سرهری  از این بینا هر باای تفر
بصری اا دط کرری سنیم تر به زنرن و تادان سمک سنیم دا شلواا قین خود قلوه 
بل ری داش ه برشنر- بر ایجرد تغیااات دقیق دا سوک هر، قیف هر و گل دوزی هر.
تر طبز طرزنره  آطمرن صرف  بر طااوت  آبی  از  به انگ.  یم  طپس نگرهی دار
خوشرینر  و  دل چسف  هریه ای  تر  انگ  و  نوا  از  غنی  دنیری   ، بلرا علف هری 
شرهی  اتر  چشم.  نوری  گیانره  نوع  چلرا  طاف  از  تحسینی  و  تعریف  اطم، 
دااای  وحشی،  سوچکی شبیه خادل  گیره  ترهیرنر2،  آاابیروپسیس  یر  گوش توشی 
یرزده نوع گیانره نوری اطم. )4( طیرنوبرس ری3، سه حراقل دو تیلیراد طرل طرسن 
گیانره نوری خودط ریی تی سنر. )5( دا بصل  زتین بوده اطم، بر بیسم وهفم 
هش م، ت وقه تی شویم سه انگ یک سر اطم باای پارم هری تربوط به تنرطف 
سه دا بشاده طرزی  سری  سر اط فرده تی شود،  این  از  گونه هر  از  سه دا بسیرری 
باط ردن  از  قبل  اطم  سه تمکن  عرهی عمل تی سنر، همرن گونه  بسیرا  داده هر 
عکسی باای دوط  رن، آن اا بشاده سنیر. انگ هر تی تواننر هیجرنرت و خرطااتی 
اا باانگیزاننر سه بر هرایم سنا هریمرن، تنرطف تر اا ابزایا تی دهر. شاسم هر 

1. error-correcting codes
2. Arabidopsis thaliana
3. cyanobacterium
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از  دبرع  باای  و  اط فرده تی سننر  بانرطرزی  باای  ابزاری  به عنوان  انگ  از قرات 
سروترتواهر"1  آن به عنوان ترهکیم تعنوی تمرم تالش خود اا به سرا تی گیانر. اتر "
سه تمکن اطم به انرازه انگ قوی و تحاک برشنر، تنوع  یر انگ هری بربم داا 
و قرات بیش ری دا تجریسه بر انگ هر داانر و دالیل تکرتلی خوبی هم باای آن 
وقود دااد. سروترتواهر اا تی توان باای ایجرد تراعی هر و هیجرنرت خرص طااحی 
یر، آنگره تی توانیر هوشمنرانه آن هر اا  گا به سرهری تر باای تنرطف پی ببر ساد. ا

به نفع خودترن هک سنیر.
همچنرن  و  نمی شود  انجرم  تنرطف  باای  تر  حسی  سرهری  بر  تکرتل  اتر 
از  داصر  چلرا  تی سنر.  آزتریا  تر  گا  طودا گونه  باای  اا  قریری  اابط هری 
بر  تی سنیم.  داک  تعموهی  ابااد  از  ت فروت  اا  سه قلرن  "طینس م"2 هس یم  تر 
اا  آن   ، بر چشیرن طعم ها چیز سه  سسی  آشنر تی شویم، همرن  واتسون3  تریکل 
طوری حس تی ساد سه گویی بر دط ا آن اا همس تی ساد: بر چشیرن طعم نعنر، 
آنگوط واا4 "طبر  ط ون هری بلنر و طاد شیشه ای اا احسرس تی ساد؛ بر تلخی 
بعری خرص  طه  طعم، شیء  ها  تی ساد.  احسرس  اا  یزی"  آو پاچک  از  تنکی 
خودش اا داشم سه دا هحظه چشیرن آن ایجرد تی شر و بر تمرم شرن آن تزه، 
عرد،  ها  باای  طینس م هر  از  بعضی  تی ابم.  بین  از  نیز  آن  به  تربوط  شیء 
حاف، روز هف ه یر تره طرل یک انگ خرص اا تی بیننر و دا تشخیص انگ هر 

باتری داانر.
سرری طرده و بی دادطا به نظا باطر، اتر واقعًر به انرژی  تمکن اطم ادااک 
همرن  تی طوزانیر،  ادااک  باای  سه  گاان بلریی  سرهری  ها  دااد.  نیرز  قربل توقلی 
یک  یر  برشر  یک طیف زتینی  شریر  سه  ترهکا،  دا  اا  آن  بریر  سه  اطم  سرهری 

1. chromatures
2. synesthetes
3. Michael Watson
4. angostura
گرهیپئر  قنوبی،  آتریکری  داخم  دو  تعسا  و  تلخ  پوط ه  شره  تجسیا  روغن  از  حرصل  چرشنی 
و طریا چرشنی هر تخلوط  گیرهرن  بر  اا  آن  تلخ شرن،  باای  سه  یفوهیرتر  تر یر  سرطپرر و  اوبیسیونرهیس 

تی سننر.
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تمکن  سرهری  تلیه  سنیر.  یربم  در آن  از  و  بیربیر  خشمگین،  وحشی  حیوان 
اطم دشواا و خسانرک برشر، بنربااین، تکرتل حواطمرن اا طوری شکل داده سه 
خسیس برشنر. یکی از پارترهریا، همرن طوا سه دا بصل 9 خواهیم دیر، این 
اطم سه بینریی گوشه هر اا باش تی زنر: شمر قزئیرت واضح اا بجط دا چراچود 
انگشم  آن عاض  سه شعرع  تی سنیر  تشرهره   دایاه ترننر  و  سوچک  یچه ای  در
انگشم  و  ببنریر  اا  اگا یک چشم رن  ازای دط  رن اطم.  دا  دا  شسم شمر 
یر، تی بینیر سه چجرا سوچک اطم. تصوا تی سنیم سل تیران  شس  رن اا برال ببر
سه نگره تی سنیم  گول خواده ایم: ها قریی  سرتل تی بینیم، اتر  دیر اا بر قزئیرت 
سوچک از قزئیرت قااا تی گیاد، بنربااین به اش بره تصوا تی سنیم  یچه  دا آن در
آن  اابط حسی شمر، بجط دا چراچود  بر قزئیرت دقیق تی بینیم.  اا  همه چیز 
تلم  گزااش  این  تی سنر.  تلیه  تنرطف  برزده  از  گزااشی تفصل  سوچک،  یچه  در
به صوات شکل، انگ، بربم، حاسم و تشخیص یک شیء بیزیکی قرهف بنری 
برزده.  از  توصیف شمر  ایجرد تی سنیر-  اا  نگره، شیء تنرطبی  بر یک  تی شود. 
یر و شیئی دیگا اا خلق تی سنیر. تیران دیر  ، آن اا از بین تی بر بر نگرهی دیگا
دا  سه  تی سنر  ااهنمریی  قرهریی  به  توقه  به طمم  اا  شمر، چشمرن رن  وطیع 
سادن وقود  گزااش و دا ن یجه، شیئی باای خلق  آنجر برزدهی هری تلمی باای 
 ، یربی و طااحی و نیز آن هر دا برزار از  دااد. قوانین حرسم با توقه، نحوه اط فرده 
گلی بر نردیره گاب ن تصردبی این قوانین، یکی  این سه چگونه تمکن اطم یک آ

از اقبریا اا تبلیغ سنر، اا توادبراطی قااا تی دهیم.
واقعیم  آن  پس  تی سنر،  پنلرن  اابط  یک  پشم  اا  واقعیم  تر  حواس  اگا 
یم سه تجربیرت  چیسم؟ نمی دانم. اتر دا بصل دهم به براطی این ایره تی پاداز
 ، تو پوطم،  تی سنیر،  نگره  خودترن  به  آینه  دا  وق ی  هس نر.  بنیردی  گرهرنه،  آ
چلاه  پشم  دا  سه  تی دانیر  اتر  تی بینیر.  اا  خود  چلاه  حرهم  و  هف   چشم ، 
یرهر، تاس هر، طیرطم هر، عشق به  شمر قلرنی به تااتف غنی تا پنلرن اطم: رؤ
و  تزه هر  بوهر، صراهر،  انگ هر،  تجربه  و  خرنواده  به  ادبی، عشق  ذوق  توطیجی، 
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پاشگف را

یر و  همس هر. چلاه ای سه تی بینیر صابًر یک اابط اطم. دا پشم آن، قلرنی پو
زنره از تجربیرت، ان خرد هر و سنا هری رن قااا دااد.

سه  گره برشر  شریر خوِد این قلرن، شبکه اق مرعی عظیمی از سنشگاانی آ
گرهی  تجربه تی سننر، تصمیم تی گیانر و عمل تی سننر. اگا چنین برشر، پس آ
از ترده به وقود نمی آیر؛ این ادعری بزاگی اطم سه به طوا تفصل به آن خواهیم 
گرهی- به عنوان اابسی ادااسی- نرشی  پاداخم. دا عوض، ترده و بضرزترن از آ

تی شونر.
یر سه  این س رد قاص قاتز اا به شمر پاشنلرد تی دهر. )6(  اگا تی توانیر بپذیر
سه بعر  ز بنروری واقعیم تجرزی، تجربه قذابی اا باای رن اقم خواهر زد  یک رو
از باداش ن هرطم دیگا آن تجربه اا نخواهیر داشم، پس به چه دهیل این قرا 
هسم  سه  همرن طوا  اا  واقعیم  هرطم،  باداش ن  از  بعر  سه  هس یر  تسمئن 
بعری  هرطم  باداش ن  باای  شمر  به  سمک  س رد،  این  از  هرف  تی بینیر؟ 

اطم، هرط ی سه نمی دانس یر تمرم ترت دا حرل اط فرده از آن بوده ایر.

یادداشت ها1
از  است.  شده  گرفته  فیزیک  از  که  اصطالحی ست  فضازمان  بنابراین،   )3
ی مسائل فنی برگرفته از  که بخواهم رو این اصطالح زمانی استفاده می کنم 
ی  کید رو کید کنم. "فضا" و "زمان" را، هنگام تأ نظریه اطالعات و فیزیک تأ
کار  کی مان، جدا از هم به  آن ها به عنوان جنبه های مجزای تجربه های ادرا

می برم.

و صفحه  طریالو  وبسریم  به  تااقعه  بر  تی توانیر  اا  س رد  سرتل  انگلیسی  تنربع   ، یز عز خواننره   .1
همین س رد به ااح ی دانلود سنیر. شریرن ذسا اطم توضیحرت نویسنره همگی به براطی باگادانره 
شره انر و دا بخا تنربع س رد آواده شره انر و صابًر ااقرعرت انگلیسی باای قلوگیری از ابزایا 
بر  تنربع  شمراه گذاری  همین طوا  شره انر.  ااائه  وبسریم  دا  دانلودی  بریل  قرهف  دا  س رد  حجم 

اح سرد تنربع انگلیسی انجرم شره اطم تر دا یرب ن تنبع دچرا تشکل نشویر. نشا طریالو
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