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پیشگفتار

»من از این بابت ریاضیات کار می کنم که وقتی قضیّه ای را ثابت می کنی، برقرار 
می ماند، آن هم تا ابد.« ]1[ این پاسخ ساده و بی پیرایه تکان دهنده بود. سال دّوم 
کالج بودم و به دوست مّسن تر از خودم که سال ها بخش های زیادی از ریاضیات 
را به من درس داده بود گفته بودم که برای درس روان شناسی ام مشغول نوشتن 
مقاله ای درباره ی انگیزه ی آدمی هستم. پاسخی که او به من داد، دگرگون ام کرد. تا 
آن زمان، اصاًل این جوری به ریاضیات فکر نکرده بودم. از دیدگاه من، ریاضیات 
بازی اعجاب انگیز مطلقاً دقیقی بود که قوم عجیب و غریبی به آن سرگرم بودند 
و از نتیجه ی نهایی جذر گرفتن ها و تقسیم بر صفر کردن ها به وجد می آمدند. 
لیکن با این پاسخ دوست ام، یکدفعه دوزاری ام افتاد. فکر کردم که آری این است 
حکایت ریاضیات. خالقیتی که به منطق و مجموعه ای از اصول موضوعه مقیّد 
باشد، خواهد گفت که چگونه می توان ایده ها را دست کاری و ترکیب کرد تا 
حقایق تزلزل ناپذیری را نمایان کنند. از روزگاران فیثاغورس تا ابدیّت، هر مثلث 
از قضیّه ی معروف  برگردد  بی برو  و  استثنا  بدون  قائم الزاویه ای که رسم شده، 
فیثاغورس پیروی کرده است. به یقین اگر این اصول موضوعه را تغییر دهید و 
بخواهید قلمروهای تازه ای را کندوکاو کنید، مثاًل مثلثی روی سطح خمیده ای 
چون رویه ی توپ بسکتبال رسم کنید، قضیّه ی فیثاغورس را کله پا خواهید کرد 
و نتیجه ای که می گیرید آماده است تا بر سنگی حکاکی شود و به یادگار بماند. 
الزم نیست به قّله ی کوه صعود کنید، در صحرا سرگردان شوید، دنیای زیر زمین 
را بکاوید، بلکه کافی است پشت میزتان بنشینید و قلم و کاغذی بردارید و ذهن 

نافذتان را به کار بیندازید تا چیزی ماندگار بیافرینید. 
چنین دورنمایی دنیای مرا شکل داد. هرگز از خودم نپرسیده بودم که چرا 
این چنین ژرف شیفته ی ریاضیات و فیزیك شده ام. حل کردن مسائل و آموختن 
این که چگونه جهان هستی ساخته شده است، چیزهایی بوده اند که مدام مرا 
مسحور کرده اند. اینك به این باور رسیده ام که آنچه مرا به این وادیه ها کشانده 
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آن هایی بوده که مدام باالی سر طبیعت گذرای روز چنبره زده اند. نمی دانم چقدر 
نازک طبعی های رو به زوال دوران جوانی در پای بندی من مؤثر بودند، لیکن در 
آنی به این فکر افتادم که می خواهم من هم در سفری به سوی بینش های چنان 
بنیادینی قدم بردارم که هرگز تغییر نخواهند کرد. بگذار دولت ها ظهور کنند و 
سقوط، بگذار مسابقات جهانی بیس بال برنده ای داشته باشند و بازنده ای، بگذار 
بیایند و بروند. می خواهم  برنامه های سرگرمی  تلویزیون، و  فیلم ،  اسطوره های 

عمرم را در صرف نگاهی اجمالی کردن به چیزی کنم که متعالی است. 
را  روان شناسی  کذایی  مقاله ی  آن  می بایست  هم چنان  گیرودار،  این  در 
می نوشتم. تکلیف من این بود که نظریه ای تدوین کنم درباره ی این که چرا ما 
انسان ها کاری را می کنیم که باید انجام دهیم، لیکن هر بار که نوشتن می آغازیدم، 
زبان  به  را  خردمندانه ای  ایده های  هرگاه  می نمود.  ناشدنی  آشکارا  طرح  این 
درخوری بیارایید، به نظر می رسد که دست آخر به هدف می رسید. این مطلب را 
سر شام در خوابگاه مطرح کردم و یکی از مشاوران مقیم آنجا پیشنهاد کرد که 
من نگاهی به کتاب فروپاشی غرب اثر اسوالد اشپنگلر بیندازم. اشپنگلر، تاریخدان 
و فیلسوف آلمانی، عالقه ی مفرطی به ریاضیات و علوم داشت و بی جهت نبود 

که توصیه شد من این کتاب را بخوانم. 
جنبه هایی از این کتاب که باعث شهرت و تحقیر آن شده اند - پیشگویی 
فروپاشی سیاسی، جانبداری پنهان از فاشسیم - بسیار دردسرسازند و بعد از 
لیکن من چندان  به کار رفته اند،  مّکارانه  ایدئولوژی های  از  آن هم در حمایت 
عالقه ای به این امور ندارم. در عوض آنچه مرا برانگیخت بینش اشپنگلر درباره ی 
مجموعه ی فراگیری از اصول بود که الگوهای پنهانی را فاش می کردند که در 
همه ی فرهنگ های ناهمگون نقش آفرین بودند و با الگوهایی برابری می کردند 
که حسابان و هندسه ی اقلیدسی رواج داده و درک ما از فیزیك و ریاضیات را 
دگرگون کرده اند. ]2[ اشپنگلر به زبان من حرف می زد. از کتابی درباره ی تاریخ 
عجیب می نمود که فیزیك و ریاضیات را سرمشق کارش قرار داده باشد. با وجود 
این به جمله ای در این کتاب برخوردم که مرا سراپا به حیرت واداشت: »انسان 
تنها موجودی است که مرگ را می داند؛ موجودات دیگر گرچه همه پیر می شوند، 
لیکن آگاهی آن ها به لحظه محدود است و از این رو فکر می کنند جاودانه اند،« و 
آن شناختی است که »هراس آدمی از مرگ« را القاء می کند. اشپنگلر نتیجه می گیرد 
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که »هر مذهب، هر اکتشاف علمی، و هر فلسفه ای از مرگ آغاز می شود.« ]3[ 
به یاد دارم که به سطر آخر فکر می کردم و در آن دورنمایی از انگیزه ی آدمی 
پیدا بود که به نظر من منطقی می آمد. گیرایی هر اثبات ریاضیاتی شاید این باشد 
که تا ابد ماندگار است. جذابیت هر قانون طبیعت چه بسا کیفیّت تغییرناپذیری 
آن باشد. لیکن چیست که ما را وامی دارد در جستجوی جاودانگی باشیم، در 
جستجوی کیفیّت هایی باشیم که تا ابد ماندگارند؟ شاید این ها همه از آگاهی 
منحصربه فردی است که ما همه چیز هستیم، لیکن نه جاودانه و این که حیات 
ما همه چیز است، لیکن نه ابدی. من که با افکار تازه یافته ام درباره ی فیزیك، 
ریاضیات، و افسون جاودانگی به هیجان آمده بودم، احساس می کردم به هدف 
زده ام. رویکردی بود به انگیزه ی آدمی که واکنشی بخردانه در برابر نوعی شناخت 

ژرف است. رویکردی بود که زمان برده تا آدمی به آن دست یابد. 
هم چنان که به این نتیجه فکر می کردم، چنین می نمود که چیزی کالن تر را 
نوید می دهد. آن گونه که اشپنگلر اشاره می کند، علم واکنش ما در برابر شناختی 
است که از سرنوشت گریزناپذیرمان داریم. دین و فلسفه نیز همین طور. اّما، به 
راستی چرا باید آنجا بازبمانیم؟ اُتو رنك، یکی از نخستین پیروان مکتب فروید 
بازبمانیم. در  نباید  قطعاً  ما  بود، می گوید  آدمی  که شیفته ی حس خالقیت در 
دیدگاه رنك، هنرمند کسی است که »حس خالقیت... او را وامی دارد تا حیات 
فانی را خود به جاودانگی بدل کند.« ]4[ ژان پل سارتر از این هم فراتر می رود 
و می گوید »جایی که آدمی تّوهم جاودانگی را از دست داده باشد« ]۵[ حیات از 
معنی تهی می شود. گزاره ای که اینان و متفکران بعدی ابراز می کنند حکایت از آن 
دارد که نیروی محّرکه ای که فرهنگ آدمی را - از کندوکاوهای هنرمندانه گرفته 

تا اکتشافات علمی - پیش می راند، سرشت فانی حیات است. 
و  ریاضیاتی  دل مشغولی های  می دانست  کسی  چه  که  اینجاست  گرفتاری 
فیزیك به رؤیای نظریه ی وحدت یافته ی تمدن آدمی می انجامد که نیروی پیشران 

آن دوگانگی پربار مرگ و زندگی است؟ 
اینك درنگی می کنم تا به خودم سال های دور سال دّومی ام را یادآوری کنم 
که زیادی تحت تأثیر قرار نگیرد. با این حال، هیجانی که به من دست داد، ثابت 
کرد که فراتر از نوعی دغدغه ی فکری هیجان آور است. از آن زمان نزدیك به 
چهار دهه می شود که این مضامین هم چنان اندیشه های خفته در ذهن مرا زنده 
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نگاه داشته و با من مانده اند. گیرم که کار علمی روزمّره من دنبال کردن نظریه های 
وحدت یافته و ریشه های کیهان است که تعّمق در اهمیّت ژرفای پیشرفت های 
علمی است، لیکن مدام به پرسش هایی درباره ی زمان و زمان محدودی که به 
هر یك از ما داده شده، فکر کرده ام. از طبعی که دارم و از آموزشی که دیده ام، 
به توضیحات کلی شّك می کنم چون فیزیك زباله دان نظریه های وحدت یافته ی 
پیچیده ی  قلمرو  در  اگر جسارت گشت وگذار  و  است  طبیعت  نیروهای  ناکام 
رفتار آدمی را داشته باشیم، اوضاع را از این هم ناساز تر می یابیم. من به این نتیجه 
رسیده ام که آگاهی من از سرنوشت اجتناب ناپذیرم تأثیر به سزایی بر من گذاشته 
است، لیکن هر آنچه را من انجام می دهم، توضیح نداده است. گمان می کنم که 
این آگاهی نوعی ارزیابی است که کم و بیش متداول است. با این حال، حوزه ای 

هست که در آن چنگك های نظام اخالقی نمود پررنگی دارند. 
از  داده ایم.  ماندگاری  به  زیادی  ارزش  اعصار،  طول  و  فرهنگ ها  میان  در 
راه های بسیاری این کار را کرده ایم. عّده ای در جستجوی حقیقت مطلق بوده اند، 
عّده ای دیگر بر سر میراث های ماندگار جنگیده اند، عّده ای بناهای یادبود عظیمی 
به  هم چنان  نیز  عّده ای  بوده اند،  تغییرناپذیر  قوانین  دنبال  به  عّده ای  ساخته اند، 
نسخه های گوناگون ماندگاری اشتیاق می ورزند. این دل مشغولی ها نشان می دهند 
گیرایی  است،  آگاه  ماّدی اش  عمر  بودن  محدود  از  که  ذهنی  برای  ابدیّت،  که 

قدرتمندی داشته باشد. 
تحلیل  و  رصدی،  آزمایشگاهی،  تجهیزات  با  دانشمندان  ما،  روزگاران  در 
نخستین بار  برای  باب  این  و  آینده گشوده اند  به سوی  تازه ای  باب  ریاضیاتی، 
جنبه های اصلی آینده را روشن کرده است، گرچه آینده هم چنان از دسترس دور 
است. این دورنما هر چند در اینجا و آنجا تیره و تار است، لیکن اندک اندک 
آن اندازه روشن شده است که ما موجودات اندیشه ورز بتوانیم به مراتب بهتر از 

گذشته از جایگاهی که در فرخنای زمان داریم خوشه چینی کنیم. 
از این دیدگاه است که در صفحات پیش رو روی محور زمان جهان هستی 
گام برمی داریم و آن دسته از اصول فیزیکی را کندوکاو می کنیم که ساختارهای 
نظام مند، از ستارگان و کهکشان ها گرفته تا حیات و آگاهی را در جهانی فانی 
پدیده های حیات  بلکه خود  آدمی،  تنها  نه  که  می کنیم  استدالل  داده اند.  شکل 
احتمال  به  که  فرا می رسد  نقطه ای  یقین،  به  دارند.  نیز عمر محدودی  و ذهن 



فصل  : پیشگفتار  11

زیاد شکل گیری هر گونه ماده ی نظام مندی ناممکن می شود. بررسی می کنیم که 
چگونه موجودات خودنگر با تنشی به مبارزه برمی خیزند که این دریافت ها به 
آن ها تحمیل می کنند. ما از قوانینی پدیدار می شویم که گمان می کنیم جاودانی 
هستند و در عین حال عمرمان به کوتاهی لحظه هاست. قوانینی بر ما حاکم هستند 
که گویی نگرانی سرنوشت ندارند و در عین حال ما مدام از خودمان می پرسیم 
بن مایه ای  نظر می رسد  به  که  داده اند  را شکل  ما  قوانینی  می رویم.  به کجا  که 
عقالیی ندارند و در عین حال ما هم چنان در جستجوی معنی و هدف هستیم. 

خالصه این که ما جهان هستی را از آغاز زمان تا کمی مانده به واپسین پایان 
آن بررسی خواهیم کرد و در این سفر از راه های حیرت آوری خواهیم گفت که 
ذهن های بی قرار و خالق، مبانی گذرایی بودن همه چیز را روشن کرده و به آن ها 

واکنش نشان داده اند. 
راهنمای ما در این سفر اکتشافی، یافته های رشته های علمی گوناگون خواهد 
زبان  به  را  ایده های الزم  استعاره ها، همه ی  و  همانندی ها  بردن  کار  به  با  بود. 
غیرفنّی توضیح خواهم داد و تنها به ساده ترین پس زمینه  ی این ایده ها خواهم 
پرداخت. به ویژه هر جا که به مفاهیم پیچیده ای برخوردیم، به شرح مختصر آن 
اکتفا خواهم کرد تا لطمه ای به روند داستان وارد نیاید. در یادداشت های پایان هر 
فصل نکات ظریف تر را شرح می دهم، به برخی جزئیات ریاضیاتی می پردازم، و 

مراجع و پیشنهاداتی برای مطالعه ی بیشتر فراهم می کنم. 
از آنجا که موضوع کتاب بس گسترده و تعداد صفحات آن محدود است، 
درک  برای  که  کرده ام  درنگ  تقاطع هایی  در  و  گرفته ام  پیش  را  تنگی  مسیر 
جایگاه مان در داستان درازدامن کیهانی ضروری است. پیشران سفر ما علم است 

که برای آدمی باارزش و منبع ماجراجویی شورانگیز و پرمایه ای است. 
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1
افسون جاودانگی

آغازها، پایان ها، و فراسو

در فراخنای زمان، هر آنچه زندگی می کند، خواهد مرد. بیش از سه میلیارد سال 
پیش، آنگاه که گونه های ساده و پیچیده جایگاه شان را در سلسله مراتب زمینی 
ثبیت کردند، داس مرگ سایه ای ماندگار بر سر شکوفایی حیات افکند. حیات که 
از اقیانوس ها خزید، بر خشکی گام نهاد، و در آسمان ها به پرواز درآمد، گوناگونی 
گسترش یافت. لیکن با گذشت زمان، دفتر ثبت تولّد و مرگ که ورودی های آن 
به مراتب بیش از تعداد ستارگان کهکشان است، توازن دقیق بی طرفانه ای را نشان 

داده است. سرنوشت هر گونه ای از حیات، پیشاپیش معلوم است. 
اجتناب ناپذیر است، چیزی است  آفتاب  پایان غم انگیز که مثل غروب  این 
به  پا  ما  این که  از  پیش  متوّجه آن می شویم. مّدت ها  انسان ها  ما  تنها  که گویا 
عرصه ی حیات بگذاریم، غّرش تندرگونه ی ابرهای توفان زا، قدرت خارق العاده ی 
آتشفشان ها، لرزه های زمین لرزان، به یقین هر آنچه را توان فرار داشته، فراری داده 
است. لیکن چنین فرارهایی واکنشی غریزی است در برابر خطری که وجود دارد. 
بیشتر حیات، در َدم زندگی می کند، همراه با ترس از آنچه در آن َدم اتّفاق می افتد. 
تنها من و شما و بقیّه ی همپالکی های ما هستند که می توانند به گذشته های دور 

بیندیشند، آینده را تجّسم کنند، و تاریکی به انتظارنشسته را درک کنند. 
هراسناک است، نه از جنس هراسی که به خود بلرزیم یا پناه بگیریم، بلکه 
نوعی هراس که بی سر و صدا در کنار ما زندگی می کند، هراسی که می آموزیم 
چگونه بر آن غلبه کنیم، بپذیریم، و جّدی اش نگیریم. لیکن زیر الیه های مبهم 
حیات، واقعیت همیشه حاضر و نگران کننده ی مرگ در انتظار ماست که ویلیام 
جیمز آن را »خوره ای در دل همه ی چشمه های نشاط زندگانی ما« ]1[ توصیف 
می کند. کار و زندگی، آرزو و تالش، انتظار و عشق، این ها همه ما را در فرشینه ی 
زندگانی مشترک مان به یکدیگر پیوند می دهد و این که بدانیم همه را از دست 

خواهیم داد - به قول استیون رایت، کافی است تا ما را زهره ترک کند. دوبار.
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البته قریب به اتفاق ما که عقالیی فکر می کنیم به پایان کار نمی اندیشیم و در 
دنیا دغدغه های این جهانی داریم. اجتناب ناپذیر را می پذیریم و قوای مان را صرف 
چیزهای دیگر می کنیم. در عین حال این که دوران ما محدود است، مدام با ماست 
و در شکل دادن گزینه های مان، در چالش هایی که می پذیریم، و مسیرهایی را که 
دنبال می کنیم، به ما کمك می کند. یکی از انسان شناسان فرهنگی، ارنست بکر، 
بر این باور است که ما مدام تحت تنش وجودی هستیم که از یك سو با نوعی 
از آگاهی به ارش می رویم که می تواند سر به بلندای مقام دا وینچی، شکسپیر، 
بتهوون، و اینشتین بساید، و از سویی با نوعی شکل فیزیکی به زمین بسته شده ایم 
که وامی پاشد و خاکستر می شود. »انسان به معنی واقعی کلمه دو بخش دارد: به 
یگانگی باشکوه خود واقف است، در این که در طبیعت با جالل فرازان اش از همه 
سر است، و در عین حال کورکورانه و بی صدا به زیر تّلی از خاک برمی گردد تا 
بپوسد و تا ابد محو شود.« ]2[ به قول بکر، ما که از چنین آگاهی برخوردار هستیم، 
این ظرفیّت را به مرگ نمی دهیم تا ما را محو کند. عّده ای اشتیاق وجودی شان 
را با دلبستگی به خانواده، گروه، جنبش، دین، یا مّلت تسکین می بخشند و این ها 
سازه هایی هستند که ماندگاری فرد را در روی زمین طوالنی می کنند. دیگران از 
تعابیر خالقانه می پرهیزند و آن ها را مصنوعاتی می پندارند که بر عمر حضور 
نمادین شان می افزایند. امرسون می گوید، »من از دست شکنجه های این طبیعت 
محدود، به عنوان پناهنده ای به سوی زیبایی پر می کشم.« ]3[ عّده ای نیز با پیروز 
شدن یا شکست دادن در جستجوی بی مرگی هستند، گویی که شهرت، قدرت، و 

ثروت مصونیّتی خارج از دسترس برای مرگ مرسوم دارد. 
در طول هزاره ها، یکی از دست آوردها این بوده که هر آنچه، خواه واقعی یا 
خیالی که با جاودانگی سروکار داشته باشد، جذابیّتی فراگیر دارد. از پیشگویی های 
باد  بر  تا زاری های مانداالی1  تناسخ،  تا آموزه های  از مرگ گرفته،  حیات پس 
نشسته، ما استراتژی هایی را پیش گرفته ایم تا با شناختی که از میرایی مان داریم 
مبارزه کنیم و به سوی جاودانگی گام برداریم، اغلب با امید، لیکن گاهی هم 
تنها  نه  تازه است، قدرت چشمگیر علم است که  ما  آنچه در عصر  با تسلیم. 

1. مانداالها دایره هایی نمادین برای تمرکز بر خویشتن و جستجو در درون انسان هستند. مرکز دایره 
جدول مانداال برای تمرکز در حین مراقبه دینی بکار می رود. اشکال متقارن هندسی مانداال خودبخود 

توجه شخص را به مرکز دایره جذب می کنند.



فصل 1: افسون جاودانگی  15

می کند.  روایت  ما  برای  نیز  را  آینده  بلکه  مهبانگ،  تا  گذشته  درخشان  تاریخ 
چه بسا جاودانگی تا ابد از دسترس معادالت ما فراتر بماند، لیکن از دانشی که 
تاکنون اندوخته ایم، جهان هستی را چنان شناخته ایم که گذرا است. از سیارات 
تا ستارگان، از منظومه های شمسی تا کهکشان ها، از سیاهچاله ها تا سحابی های 
مارپیچی، هیچ چیز ماندگار نیست. به راستی، تا جایی که می توانیم بگوییم، نه 
تنها هر حیاتی عمر محدودی دارد، بلکه خود حیات نیز چنین است. سیاره ی 
زمین که کارل سیگن آن را »ذّره ی غباری در نور آفتاب« توصیف می کند1، ُگلی 
است فانی در کیهانی دوست داشتنی که دست آخر بی آب و علف خواهد شد. 

ذرات غبار، دور یا نزدیك، تنها َدمی در پرتوهای آفتاب به رقص درمی آیند.
پیشین اش  نسل های  دست آوردهای  به  نسلی  هر  که  همین  این،  وجود  با 
چیزی می افزاید تا بداند که همه چیز چگونه هستی یافته است و به کجا می رود 
و چرا این ها همه مهم هستند، در اینجا بر روی زمین، ما هم چنان لحظه های مان 
را با شاهکارهای خیره کننده بصیرت، خالقیت، و نبوغ عالمت گذاری می کنیم. 

چنین است داستان این کتاب. 

داستان های تقریبًا همه چیز 
ما گونه هایی هستیم که از داستان سرایی لّذت می بریم. ما واقعیّت را می پاییم، 
روایت هایی  تا  می چسبانیم  هم  به  را  آن ها  و  می آوریم،  چنگ  به  را  الگوها 
جمع  باشند.  هیجان انگیز  و  مشغول کننده،  اثرگذار،  گیرا،  می توانند  که  بسازیم 
آدمی، هیچ  افکار  کتابخانه ی  در  دارد.  به سزایی  اهمیّت  که  این روایت هاست 
تك کتابی نیست که درک غایی را افاده کرده باشد. در عوض، ما داستان های 
درهم تنیده ی زیادی نوشته ایم که قلمروهای گوناگون پرسشگری و تجربه ی آدمی 
را پوشش داده اند، یعنی داستان هایی که با استفاده از گرامرها و واژگان مختلف 
الگوهای واقعیّت را توصیف می کنند. پروتون ها، نوترون ها، الکترون ها، و ذرات 
دیگر طبیعت برای روایت داستان تقلیل گرا ضروری هستند و اجزای واقعیّت، از 
سیارات گرفته تا پیکاسو را برحسب تشکیل دهنده های میکروفیزیکی شان تحلیل 
می کنند. متابولیسم، تولیدمثل، جهش، و تطابق، برای روایت داستان پیدایش و 
تکامل حیات حائز اهمیّت هستند و سازوکارهای بیوشیمیایی حاکم بر مولکول ها 

1. نقطه ی آبی کمرنگ، کارل سیگن، ترجمه ی شهریار رضانیا، انتشارات مازیار، 1398. م
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و یاخته های شگفت انگیز را توصیف می کنند. نورون ها، اطالعات، فکر، و آگاهی 
برای روایت داستان ذهن ضرورت دارند. این چنین است که روایت ها کثرت 
می یابند: افسانه تا دین، ادبیّات تا فلسفه، هنر تا موسیقی، روایت کنکاش نوع 

آدمی برای بقاء، اراده برای درک، پافشاری برای تعبیر، و گشتن در پی معنی. 
از شاخه های  این ها همه داستان های در حال تکوینی هستند که متفکرانی 
از  که  قّصه ای  می رود.  انتظار  هم  همین  می نویسند.  را  آن ها  گوناگون  متمایز 
با  می شود.  پرحجمی  رویدادنامه ی  باشد،  داده  پوشش  را  آگاهی  تا  کوارک ها 
وجود این، داستان های مختلف به هم گره می خورند. دن کیشوت از زبان آلونسو 
شخصیّتی  می گوید،  سخن  پهلوانی  به  آدمی  نوع  اشتیاق  از  شکننده  کیخانوی 
از استخوان ها،  که میگوئل دو سروانتس در ذهن اش خلق کرده و مجموعه ی 
بافت ها، و یاخته هایی است که در طول زندگانی اش فرآیندهای آلی تبدیل انرژی 
و دفع فضوالت را به عهده داشته و خود به جنبش های اتمی و مولکولی متّکی 
از  که  یافته اند  پرورش  سیاره ای  روی  تکامل  سال  میلیاردها  اثر  بر  که  بوده اند 
دوران مهبانگ به این سو، از آوار انفجارات اَبَرنواختری در عرصه ی فضا پدیدار 
گشته است. در عین حال اگر بخواهیم رنج های دن کیشوت را با حرکت های 
مولکول ها و اتم های این سلحشور قرون وسطایی یا تشریح فرآیندهای نورونی 
به  این رمان شکل می گرفتند،  ذهن سروانتس توصیف کنیم که هنگام نوشتن 
درک سرشت آدمی پی نمی بریم. اگر چه این داستان ها به راستی با یکدیگر پیوند 
دارند و به زبان های گوناگون روایت شده اند و بر سطوح متفاوتی از واقعیّت 

تمرکز دارند، لیکن برداشت های متنّوعی به دست می دهند. 
بتوانیم بدون احساس هیچ شکافی، از داستانی به داستانی  چه بسا روزی 
دیگر برویم و همه ی ساخته های ذهن آدمی، واقعی و تخیّلی، علمی و خیالی، 
را به یکدیگر ربط دهیم. چه بسا روزی نظریه ی وحدت یافته ای از اجزای ذره ای 
گوناگون  واکنش های  و  اندیشه گری چون رودن1  غالب  برداشت  و  بسازیم  را 
شهروندان کاله را توضیح دهیم که از آنانی به دست آورده اند که این تندیس را 
دیده اند. چه بسا پی ببریم که چگونه بازتاب باریکه ی نور از بشقاب غذاخوری 
را  او  و  بر انگیزد  را  فاینمن  ریچارد  توان مند  ذهن  می تواند  حال چرخش  در 

1. آگوست رودن )1917-1840( پیکرتراش فرانسوی است که از جمله آثار معروف اش تندیس های 
اندیشه گر و شهروندان کاله هستند. م
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از آن، شاید  بلندپروازانه تر  بازنویسی کند.1  بنیادی فیزیك را  تا قوانین  وادارد 
تا  سیاهچاله ها  از  که  کنیم  درک  کامل  چنان  را  ماده  و  ذهن  سازوکار  روزی 
بتهوون، از رازآلودگی کوانتوم تا والت ویتمن برای مان روشن شود. گیرم که 
نتوانیم ذره ای از این ظرفیّت را کسب کنیم، لیکن از خواندن این داستان های 
علمی، خالقانه، و خیالی اطالعات زیادی کسب می کنیم و آگاه می شویم که 
آن ها چه هنگام نوشته شده اند و در گذرگاه زمان کیهانی چه نقشی بازی کرده اند 
و تحّوالتی، هم مناقشه برانگیز و هم قطعی را دنبال می کنیم که هر یك از این 

داستان ها را به جایگاه رفیع تبینی  اش رسانده است. ]4[
محوری  نقش  که  هست  محّرک  دو  داستان ها،  مجموعه  این  سرتاسر  در 
هر  است.  آنتروپی  که  می شویم  آشنا  آن ها  نخستین  با   2 فصل  در  داشته اند. 
چند بسیاری آنتروپی را از رابطه ای که با بی نظمی دارد و این اّدعای همیشگی 
می شناسند که بی نظمی را افزایش می دهد، لیکن آنتروپی خواص مهمی دارد که 
به سامانه های فیزیکی اجازه می دهد به طرق متنّوعی تکامل یابند و گاهی حتّی 
چنین می نماید که در خالف جهت جریان آنتروپیکی شنا می کنند. در فصل 3 
مثال های مهمی از این مورد را خواهیم دید که در آن ها ذرات در پی مهبانگ 
آشکارا قانون بی نظمی را زیرپا می گذارند و در ساختارهای سازمان یافته ای چون 
ماده  از  اشکالی  دست آخر  و  می یابند  تکامل  سیارات  و  کهکشان ها،  ستارگان، 
این جریان  بپرسیم  آنگاه که  شکل می گیرد که جریان حیات را پیش می راند. 

چگونه راه افتاد، به محّرک فراگیر دّوم می رسیم که تکامل است. 
هر چند نیروی محّرکه ی اصلی تبدیالت تدریجی که سامانه های زنده تجربه 
رقابت  به  حیات  اشکال  نخستین  که  این  از  قبل  لیکن  است،  تکامل  می کنند 
نبرد  با   4 در فصل  وارد عمل می شود.  طبیعی  انتخاب  اثر  بر  تکامل  بپردازند، 
میان مولکول ها روبرو خواهیم شد و آن تالشی است برای بقاء که در جوالنگاه 
ماده ی بی جان راه می افتد. به احتمال زیاد حاصل چنین نبردهای شیمیایی پی 
در پی که داروینیسم مولکولی نام دارد، رشته ای از اشکال مستحکم است که 
دست آخر نخستین مجموعه های مولکولی را تشکیل می دهند که ما آن ها را به 
عنوان حیات می شناسیم. جزئیات آنچه گفتیم موضوع تحقیقات روز است، لیکن 

1. کتاب همه ی ماجراهای ریچارد فاینمن، ترجمه ی جمیل آریایی، انتشارات صدای معاصر، چاپ دّوم، 
1397، ص 227-228، را بخوانید. م
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ما در مسیر  این است که  بر  اتفاق آراء  پیشرفت چشمگیر چند دهه ی اخیر  از 
درست گام برمی داریم. به راستی، محّرک های دوگانه ی آنتروپی و تکامل در سفر 
دور و دراز به سوی پیدایش حیات، به خوبی با هم جفت و جور بوده اند. در 
حالی که این جفت و جور بودن متناقض به نظر می رسد، چون برداشت عمومی 
این است که آنتروپی به آشوب نزدیك و به ظاهر آنتی تز تکامل یا حیات است، 
لیکن تحلیل های ریاضی اخیر آنتروپی می گویند که حیات، یا دست کم صفات 
حیات گونه، محصول چشمه ی انرژی دیرپایی چون خورشید هستند که بی امان 
گرما و نور را بر تشکیل دهنده های مولکولی می تابانند که بر سر تصاحب منابع 

محدود دسترس پذیر سیاره ای چون زمین با یکدیگر رقابت می کنند. 
تعدادی از این ایده ها شاید در حال حاضر آزمونی به نظر برسند، لیکن آنچه 
قطعی است این است که در حدود یك میلیارد سال پس از تشکیل زمین، زمین 
ماالمال از حیاتی شد که تحت فشار تکاملی در حال شکل گرفتن بود و از این رو 
فاز بعدی تکامل حیات به سیاق تکامل داروینی متعارف پیش می رود. رویدادهای 
اتّفاقی، از قبیل برخورد با پرتو کیهانی یا ابتال به نقص مولکولی به هنگام تکثیر 
DNA، به جهش های کاتوره ای منجر می شود که بعضی تأثیر کمینه ای بر سالمت و 

بهزیستی اندام می گذارند و بعضی دیگر کم و بیش با رقابت بر سر بقاء سازگار 
می شوند. به احتمال زیاد جهش هایی که تندرستی را ارتقا می دهند به نسل های 
بعدی منتقل می شوند زیرا معنی دقیق »تندرست تر« این است که به احتمال زیاد 
خصلت حامل به بلوغ تولیدمثلی می رسد و فرزندان سالم تولید می کند. از این رو، 

تندرستی تقویت شده از نسلی به نسل دیگر به طور گسترده ای منتقل می شود. 
میلیاردها سال بعد، آنگاه که این فرآیند طوالنی بسط یافت، مجموعه خاّصی 
از جهش ها گونه هایی از حیات را فراهم آوردند که ظرفیّت متمایزی برای ادراک 
داشت. بخشی از این حیات نه تنها آگاهی یافت، بلکه آگاه شد که آگاه است. یعنی، 
از خودآگاهی اش آگاه شد. طبیعی است که این گونه های خوداندیش بپرسند که 
آگاهی چیست و چگونه به وجود آمده است، به بیان دیگر، چگونه مشتی ماده ی 
بی روح می تواند فکر کند و احساس داشته باشد؟ آن گونه که در فصل ۵ شرح 
خواهیم داد، پژوهشگران بسیاری توضیح مکانیکی را پیش می کشند. استدالل 
آن ها این است که ما باید دقیق تر از گذشته اجزا، عملکرد، و اتصاالت مغز را 
بفهمیم، لیکن همین که چنین دانشی را کسب کردیم، خواهیم توانست آگاهی را 


