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پیشگفتار 

ذهن و گیتی بزرگ ترین رازهای طبیعت اند. به یاری همه ی تکنولوژی گسترده ای 
که در خدمت داریم، توانسته ایم از کهکشان هایی در میلیاردها سال نوری دورتر 
عکس بگیریم، در ژن های کنترل کننده ی حیات دست ببریم، و در قلمرو درونی 
بپردازیم، ولی ذهن و گیتی هنوز هم ما را سردرگم و مبهوت  به کاوش  اتم 
به  علم  شناخته شده ی  مرزهای  افسون کننده ترین  و  مرموز ترین  آن ها  می کنند. 

شمار می روند.
اگر بخواهید لب به تحسین شکوه گیتی بگشایید، تنها کافی است چشمتان 
را به آسمان شبانگاه بدوزید، که با میلیاردها ستاره فروزان است. از هنگامی که 
نیاکانمان نخستین نگاه خود را به شکوه مندی آسمان پرستاره انداختند، همواره 
آمده اند؟  کجا  از  این ها  همه ی  هستیم:  سردرگم   جاودانه  پرسش های  این  با 

همه ی این ها چه معنایی دارند؟
برای گواهی  بر رازآلودگی ذهن مان، تنها کافی است به خودمان در آیینه چشم 
بدوزیم و بپرسیم، در پشت آن چشمان چه نهفته است؟ این به پرسش هایی 
ژرف می انجامد: آیا روح داریم؟ پس از مرگ چه بر سرمان می آید؟ آخرش 
»من« کیستم؟ و از همه مهم تر، این پرسش غایی برایمان پیش می آید: جایگاه 
ما در این طرح عظیم کیهانی کجاست؟ به قول تامس هاکسلی زیست شناس 
بزرگ دوران ویکتوریایی »پرسش همه ی پرسش های آدمیزاد، مسئله ای نهفته 
در پس تک تک آن ها و جالب تر از هرکدام شان، تعیین جایگاه آدمی در طبیعت 

و رابطه اش با کیهان است.«
در کهکشان راه شیری 100 میلیارد ستاره هست و نزدیک به همین تعداد 
منظومه ی  از  بیرون  در  ستاره  نخستین  به  رسیدن  برای  ما.  مغز  در  نورون 
خورشیدی خودمان، باید کمابیش 40 تریلیون کیلومتر بپیمایید تا به جسمی 
برسید که پیچیدگی اش شبیه همان چیزی باشد که روی شانه هایتان جا خوش 
کرده]1[. ذهن و گیتی با این که بزرگ ترین چالش علمی همه ی دوران را پیش 
رویمان گذاشته اند، ولی رابطه ای عجیب در بطن خود دارند. از یک سو آن ها 
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جایگاه  می پردازد،  بیرونی  فضای  عظمت  به  یکی  هستند.  مخالف  قطب های 
کهکشان های  و  منفجرشونده،  ستارگان  سیاهچاله ها،  مانند  عجیب  چیزهایی 
و  عزیز ترین  جایگاه  است،  درونی  فضای  دلمشغول  دیگری  برخورد کننده. 
خصوصی ترین امیدها و آرزوهایمان. ذهن چیزی جز اندیشه ی آتی ما نیست، 
ولی هنگامی که از ما خواسته می شود تا آن را توضیح دهیم، سرگردان می شویم.
گرچه شاید آن ها از این جنبه در قطب هایی مخالف باشند، اما از پیشینه 
و داستانی مشترک برخوردارند. از سپیده دم تاریخ، هر دو در خرافات و جادو 
تنیده شدند. اختربینان و جمجمه خوانان مدعی یافتن معنای گیتی در هر صورت 
فلکی منطقه البروج و در هر چین سر آدمی بوده اند. در ضمن ذهن خوانان و 

غیب گویان نیز به نوبه ی خود سالیان سال است که مورد تمجید و تحقیرند.
به یمن انواع و اقسام ایده های نو که اغلب در علمی تخیلی با آن ها روبه رو 
می شویم، گیتی و ذهن در شیوه هایی گوناگون به هم می رسند. در کودکی با 
خواندن این کتاب ها، در رویایم عضوی از اِسلن ها می شدم، نژادی از تله پات ها 
آفریده ی اِی. فن ُفگت. از این که چطور جهش یافته ای به نام میول در داستان 
سه گانه ی بنیان نوشته ی آیزاک آسیموف می توانست با قدرت تله پاتیک خود 
بگیرد حیران می ماندم. و در  را در دست  امپراتوری کهکشانی  کنترل همه ی 
فیلم سیاره ی ممنوع شگفت زده می شدم که چگونه تمدنی پیشرفته، میلیون ها 
سال برتر از ما می تواند قدرت روان جنبانی خود را برای شکل دهی به هواها و 

هوس هایش به کار بگیرد. 
سپس هنگامی که تقریباً ده ساله بودم سر و کله ی دانینگر شگفت انگیز در 
تلویزیون پیدا شد. او با تردستی هایش بینندگان را شگفت زده می کرد و شعارش 
این بود »برای کسی که باور می کند هیچ توضیحی الزم نیست، کسی هم که 
باور نمی کند هیچ توضیحی برایش کافی نیست.« روزی او گفت که می خواهد 
اندیشه هایش را برای میلیون ها آدم به سراسر کشور بفرستد. چشمانش را بست 
و شروع کرد به تمرکز و گفت که نام یک رئیس جمهور آمریکا را با ذهنش 
ارسال کرده. از مردم خواست که نامی را که به مغزشان فرستاده در پشت کارت 
پستالی بنویسند و برایش پست کنند. هفته ی بعد با سربلندی گفت که هزاران 
کارت پستال با نام »روزولت« برایش فرستاده شده، همان نامی که او به سراسر 
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آمریکا »فرستاده« بود.
من تحت تأثیر قرار نگرفتم. در آن هنگام نام روزولت در میان کسانی که 
دوران رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم را پشت سر گذاشته بود بسیار مطرح بود، 
پس چنین چیزی اصال تعجبی نداشت. )به خودم گفت که اگر به رئیس جمهور 
میالرد فیلمور فکر کرده بود آن وقت داستان به راستی شگفت انگیز می شد.(
وسوسه ی  برابر  در  نمی توانستم  و  شد  خیال پردازی  گرفتار  ذهنم  ولی 
دست زدن به آزمایش های تله پاتی روی خودم و تالش برای خواندن ذهن سایر 
آدم ها با تمرکزکردن تا جایی که می توانستم، مقاومت کنم. چشم ها را می بستم، 
تمرکز می کردم و می کوشیدم تا افکار مردم را »بخوانم« و با روان جنبانی اشیای 

اتاقم را جابه جا کنم.
ولی نشد که نشد.

آنان  از  یکی  راه می رفتند، ولی من  زمین  تله پات ها روی  شاید در جایی 
نبودم. در این روند، کم کم فهمیدم که کارهای شگفت انگیز تله پات ها به احتمال 
ناشدنی است ـ دست کم بدون کمکی از بیرون. ولی در سال های پس از آن، 
درس دیگری را هم آهسته آهسته آموختم: برای پی بردن به بزرگ ترین رازهای 
گیتی، نیازی به داشتن توانایی های تله پاتیک یا ابرانسانی نیست. کافی بود که آدم 
از ذهنی باز، مصمم، و کنجکاو برخوردار باشد. به ویژه، برای درک امکان پذیری 
ابزار و آالت رویایی علمی تخیلی، باید خودتان را در فیزیک پیشرفته غوطه ور 
سازید. برای فهمیدن آن جایی که ممکن ناممکن می شود، باید به درک و فهم 

قوانین فیزیک نائل آیید.
به رویاپردازیم دامن زده اند: فهمیدن  اشتیاق  این دو  این سال ها،  تمام  در 
قوانین بنیادی فیزیک، و پی بردن به این که علم چگونه شکل به آینده ی زندگی 
ما خواهد داد. برای نشان دادن این امر و به اشتراک گذاردن هیجانم در کاویدن 
قوانین غایی فیزیک سه کتاب نوشته ام: فوق فضا، فراسوی اینشتین، و جهان های 
موازی. و برای بیان کردن شیفتگی ام درباره ی آینده، دیدگاه ها، فیزیک ناممکن ها، 
کتاب ها،  این  برای  پژوهش  و  نوشتن  هنگام  در  نوشته ام.  را  آینده  فیزیک  و 
بزرگ ترین و  از  یکی  آدمی هنوز هم  به من گوشزد می شد که ذهن  پیوسته 

رازآلود ترین نیروها در جهان است.
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در حقیقت طی بیش تر دوره های تاریخی نتوانستیم بفهمیم که ذهن چه هست 
و چگونه کار می کند. مصریان باستان، با همه ی دستاوردهای درخشان شان در 
هنر و علوم، باور داشتند که مغز اندامی است به دردنخور و هنگام مومیایی کردن 
فراعنه آن را دور می انداختند. ارسطو اعتقاد داشت که روح در قلب جا دارد، و 
نه در مغز، که تنها کارش عبارت بود از خنک کردن سازگان گردش خون. بقیه، 
مانند دکارت، فکر می کردند که روح از راه غده ی کوچک صنوبرِی مغز وارد 
بدن می شود. ولی در نبود مدرکی محکم، هیچ کدام از از این نظریه ها نتوانست 

راه به جایی ببرد.
به یک دلیل خوب این »دوران تاریک« برای هزاران سال پابرجا ماند. مغز 
منظومه ی  در  پیچیده ترین جسم  ولی  دارد،  وزن  کیلو  نیم  و  یک  تنها حدود 
مغز  می شود،  شامل  را  بدن  وزن  از  درصد   2 تنها  گرچه  است.  خورشیدی 
به مصرف  را  ما  انرژی  کل  تنهایی 20 درصد  به  و  دارد،  اشتهایی سیرناپذیر 
انرژی کودک را مصرف  از  با شگفتی 65 درصد  می رساند )در نوزادان، مغز 
می کند(، در حالی که به تنهایی 80 درصد از ژن های ما برای مغز رمزگذاری 
می شوند. حدود 100 میلیارد نورون با ارتباطات و مسیرهای عصبی تصاعدی 

درون جمجمه ی ما جا گرفته اند.
جایزه ی  برنده ی  کتاب  اخترشناس،  سیگن  کارل  که  هنگامی   1977 در 
پولیتزر اژدهای عدن را نوشت، کمابیش آن چیزی را که از مغز در آن هنگام 
تا  نوشت وی می کوشید  کتاب خوش  کرد.  بیان  اختصار  به  بود  شناخته شده 
آخرین دستاوردهای عصب شناسی را مطرح کند، که در آن ایام به شدت بر سه 
منبع اصلی تکیه داشت. یکم، مقایسه ی مغز خودمان با مغز دیگر گونه ها. این 
کاری بود خسته کننده و دشوار چون شامل تشریح مغز هزاران جانور می شد. 
و  سکته ای ها  تحلیل  و  تجزیه  بود:  نامستقیم  اندازه  همان  به  نیز  دوم  روش 
بیمارانی که اغلب به دلیل بیماری خود رفتاری عجیب و غریب بروز می دادند. 
تنها کالبدشکافی پس از مرگ آنان می توانست نشان دهد که کدام بخش از مغز 
بد کار می کرده.سوم، دانشمندان می توانستند از الکترودهایی برای کاویدن مغز 
استفاده کنند و به آهستگی و با کاری شاق تکه هایی را کنار هم بگذارند تا نشان 

دهد کدام بخش از مغز بر چه رفتاری تأثیر داشته.
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ابزارهای پایه در عصب شناسی به روشی اسلوبمند برای تحلیل  ولی این 
از مغز  با آسیبی در بخش خاصی  بیماری سکته ای را  نینجامید. نمی شد  مغز 
که می خواستید مطالعه کنید سفارش دهید. چون مغز سازگانی است زنده و 
پویا، کالبدشکافی ها اغلب پرده از راز جالب ترین ویژگی هایی مثل چگونگی 
برهم کنش بخش های مغز، بر نمی داشت چه برسد به این که چگونه آن ها چنین 
اندیشه های گسترده ای مانند عشق، نفرت، حسادت، و کنجکاوی را می سازند.

دو انقالب
شب  یک  عرض  در  کمابیش  و  شد  اختراع  تلسکوپ  پیش،  سال  چهارصد 
این دستگاه تازه و جادویی به درون قلب اجرام آسمانی سرک کشید. ناگهان 
می توانستید با دو چشم خودتان ببینید که آن جزم اندیشی ها و افسانه های گذشته 
مانند مه بامدادی ناپدید می شوند. به جای نمونه ای بی نقص از حکمت آسمانی، 
ماه پر بود از برخوردگاه های پست و بلند، خورشید لکه های سیاه داشت، برجیس 
اهله )فاز( برخوردار بود، و کیوان حلقه هایی داشت.  از  ناهید  دارای ماه بود، 
آدمی،  تاریخ  از همه ی  بیش  تلسکوپ گذشت  اختراع  از  که  پانزده سالی  در 

آموخته های بیش تری به دست آمد.
مانند اختراع تلسکوپ، آمدن ماشین های MRI و انواع اسکن های پیشرفته ی 
دگرگون  را  عصب شناسی   2000 دهه ی  و   1990 دهه ی  میانه های  در  مغز 
ساخت. در پانزده سال گذشته بیش از همه ی تاریخ گذشته ی انسان درباره ی 
مغز آموخته ایم، و ذهن که زمانی دور از دسترس تلقی می شد، سرانجام دارد پا 

به صحنه ی اصلی می گذارد.
آلمان  توبینگن  در  پالنک  ماکس  انستیتو  از  نوبل  برنده ی  کاندل  اریک 
به  دوره  این  طی  که  آدمی  ذهن  درون  به  دیدگاه  »ارزشمندترین  می نویسد: 
نبود-  فلسفه، روانشناسی،  با ذهن  مباحث سنتی مرتبط  از  ناشی  آمد،  دست 
یا روانکاوی. در عوض آن ها از درهم آمیزی این زمینه ها با زیست شناسی مغز 

پدید آمدند ....«
 ،CAT ،PET ،EEG ،MRI با آوردن لشگری از ابزارهای تازه با سرواژه های
TES ،TCM، و DBS که مطالعه ی مغز را دستخوش تغییر اساسی کرد، فیزیکدانان 

در این کوشش نقشی محوری بر عهده داشتند. به ناگاه با این دستگاه ها توانستیم 
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ببینیم که اندیشه ها درون مغز زنده و در حال اندیشیدن حرکت می کنند. وی. 
»از  می گوید  سن دیگو  در  کالیفرنیا  دانشگاه  از  عصب شناس  راماچاندران 
میان همه ی پرسش هایی که فیلسوفان هزاران سال است بدان پرداخته اند، ما 
دانشمندان می توانیم با انجام تصویربرداری از مغز و مطالعه ی بیماران کار را با 

پرسش های درست شروع کنیم.«
جهان  درون  به  من  ابتدایی  یورش های  از  برخی  گذشته،  به  نگاهی  با 
فیزیک درست با همان تکنولوژی هایی انجام شد که اکنون ذهن را برای علم 
می شکافند. مثال در دبیرستان از شکل تازه ای از ماده، موسوم به پادماده، خبردار 
شدم و تصمیم گرفتم که روی همین موضوع پروژه ای برای درس علوم انجام 
دهم. برای به دست آوردن مقداری اندک از یکی از اسرارآمیزترین مواد روی 
زمین، سدیم 22، که به طور طبیعی الکترون مثبت )پادالکترون یا پوزیترون( 
گسیل می کند، مجبور شدم که دست به دامن کمیسیون انرژی اتمی شوم. با در 
دست داشتن مقدار اندک نمونه ام، توانستم اتاقک ابر و میدان آهنربایی توانمندی 
بسازم که اجازه می داد از رد بخار به جا مانده از ذرات پادماده عکس بگیرم. در 
آن هنگام نمی دانستم که به زودی سدیم 22 نقشی کلیدی در تکنولوژی تازه ای 
تازه ی  دیدگاه  ایفا خواهد کرد که  پوزیترون(  )توموگرافی گسیل   PET نام  به 

خیره کننده ای را به درون مغز در حال اندیشیدن فراهم می کند.
تکنولوژی دیگری که در دبیرستان با آن دست به آزمایش زدم رزونانس 
مغناطیسی بود. من در سخنرانی فلیکس بالک از دانشگاه استنفورد حضور داشتم، 
مغناطیسی  رزونانس  برای کشف  پورسل  ادوارد  با  اشتراک  به  در 1952  وی 
هسته ای، برنده ی جایزه ی نوبل فیزیک شد. دکتر بالک به ما بچه دبیرستانی ها 
توضیح داد که اگر میدان مغناطیسی به حد کافی قوی داشته باشیم، اتم ها مانند 
سوزن قطب نما در آن میدان به طور عمودی هم راستا می شوند. سپس اگر تپی 
باعث  می توانید  بزنید،  اتم ها  این  به  رزونانس درست  فرکانس  با  را  رادیویی 
سروته شدن آن ها بشوید. هنگامی که آن ها سرانجام به وضع اول بر می گردند، 
تپی دیگر گسیل خواهند کرد که به شما امکان می دهد نوع آن  اتم ها را شناسایی 
کنید. )بعدها، از اصل رزونانس مغناطیسی برای ساختن شتاب دهنده ی ذرات 

2/3 میلیون الکترون ولتی در گاراژ خانه ی مادری استفاده کردم.(
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یکی دو سالی بعد به عنوان دانشجوی سال اولی دانشگاه هاروارد، افتخار 
شاگردی دکتر پورسل برای درس الکترودینامیک نصیبم شد. در همان دوران 
شغلی تابستانی پیدا کردم و فرصت کارکردن با دکتر ریچارد ارنست را به دست 
آوردم، که می کوشید به کار بالک و پورسل روی رزونانس مغناطیسی عمومیت 
ببخشد. او در کارش به موفقیت رسید و سرانجام برای پایه ریزی بنیان ماشین 
MRI )تصویربرداری رزونانس مغناطیسی( مدرن در 1991 برنده ی نوبل فیزیک 

شد. ماشین MRI به نوبه ی خود عکس هایی پر از جزئیات از مغز زنده را با دقتی 
حتا بیش تر از اسکن های PET به ما ارزانی داشت.

توانمندسازی ذهن
سرانجام من استاد فیزیک نظری شدم، ولی شیفتگی ام در مورد ذهن سرجایش 
ماند. هیجان انگیز است که شاهد باشیم، تنها طی دهه ی گذشته، پیشرفت های 
فیزیک برخی از دستاوردهای بررسی ذهن را امکان پذیر ساخته که به هنگام 
کودکی مرا به هیجان می آورد. با به کارگیری اسکن های MRI دانشمندان اکنون 
همچنین  دانشمندان  بخوانند.  را  مغزهایمان  در  جاری  اندیشه های  می توانند 
می توانند تراشه ای را درون مغز بیماران کار بگذارند که کامال فلج شده اند و آن را 
به کامپیوتر اتصال دهند، تا بیمار بتواند تنها از طریق اندیشه به گشت و گذار در 
وب بپردازد، ایمیل ها را بخواند و بنویسد، به بازی های ویدیویی بپردازد، ویلچر 
خود را کنترل کند، لوازم خانگی را به کار اندازد، و دست های مکانیکی را به کار 
بگیرد. در واقع چنین بیمارانی می توانند از راه کامپیوتر هر کاری را که شخصی 

عادی انجام می دهد انجام دهند.
حتا اکنون دانشمندان، با متصل کردن مستقیم مغز برون اسکلتی که بیماران 
می توانند آن را دور دست و پای فلج خود ببندند، دارند پیش می روند. چنین 
را  ما  تا  ببخشند  ما  به  ابرانسانی  قدرت هایی  بتوانند  شاید  برون اسکلت هایی 
با  ما حتا  بزنیم. شاید روزی فضانوردان  به کارهای مرگبار  قادر سازد دست 
اتاق  راحت  و  نرم  صندلی  روی  از  مکانیکی  جانشین های  ذهنی  کنترل کردن 

نشیمن خود به کاویدن سیارات بپردازند.
مهارت های  و  خاطرات  بتوانیم  روز  یک  بسا  چه  ماتریکس  فیلم  مانند 
خودمان را با استفاده از کامپیوتر دانلود کنیم. در مطالعات جانوری، دانشمندان 
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پیشاپیش توانسته اند حافظه ها را درون مغز وارد کنند. شاید باید تنها اندکی صبر 
کرد تا حافظه ی مصنوعی را درون مغز خودمان وارد کنیم تا مباحثی تازه را 
بیاموزییم، به تعطیالت در مکان های تازه برویم، و در سرگرمی های تازه کسب 
مهارت کنیم. و اگر بتوانیم مهارت های فنی را درون ذهن کارگران و دانشمندان 
دانلود کنیم، چه بسا اقتصاد جهان دگرگون شود. حتا شاید بتوانیم این حافظه ها 
را به اشتراک  بگذاریم. روزی دانشمندان شاید »اینترنت ذهن«، یا برین نت، را 
بسازند که در آن اندیشه ها و عواطف الکترونیکی به گوشه و کنار جهان فرستاده 
می شوند. حتا از رویاها فیلم برداری ویدیویی خواهد شد و سپس به سرتاسر 

جهان »برین میل« می شود.
تکنولوژی می تواند قدرت بهسازی هوش را به خودمان نیز بدهد. در فهم 
توان های خارق العاده ی »دانایان« که توانایی های ذهنی، هنری، و مکانیکی آنان 
به راستی شگفت انگیز است، پیشرفت هایی صورت گرفته است. گذشته از آن، 
ژن هایی که ما را از اِیپ ها جدا می کند، اکنون در حال توالی سازی اند، و دیدی 
بی سابقه درباره ی خاستگاه فرگشتی مغز را به ما می بخشند. ژن هایی پیشاپیش در 
جانوران جدا شده اند که می توانند حافظه و کارکرد ذهنی آن ها را افزایش دهد.
پیشرفت های خیره کننده، چنان عظیم اند که  این  از  امید حاصل  و  هیجان 
توجه سیاستمداران را نیز به خود جلب کرده است. در واقع، علم مغز ناگهان به 
سرچشمه ی رقابت دو سوی اقیانوس بین بزرگ ترین قدرت های اقتصادی روی 
زمین تبدیل شده است. در ژانویه ی 2013، هم پرزیدنت اوباما و هم اتحادیه ی 
اروپا دست به اعالن چیزی زدند که سرانجام می تواند به سرمایه گذاری چندین 
میلیارد دالری در دو پروژه ی مستقل بینجامد که به مهندسی معکوس مغز منتهی 
می شود. رمزگشایی از مداربندی عصبی ظریف مغز، که زمانی نومیدانه فراسوی 
توانایی علم مدرن تصور می شد _ مانند پروژه ی ژنوم آدم _  چشم اندازهای علمی 
و پزشکی را زیر و رو خواهد کرد. نه تنها دیدگاهی بی سابقه به درون ذهن 
نصیبمان خواهد شد، که همچنین به صنایعی تازه، افزایش فعالیت اقتصادی، و 

گشودن قلمروهای نو پیش روی عصب شناسی نیز می انجامد.
درک  به  می توان  مغز،  عصبی  مسیرهای  از  پایانی  رمزگشایی  از  پس 
خاستگاه های دقیق بیماری های روانی پرداخت، که شاید درمانی برای این درد 
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باستانی به شمار رود. این رمزگشایی، ساختن رونوشتی از مغز را نیز امکان پذیر 
می سازد، که به پرسش هایی فلسفی و اخالقی می انجامد. اگر بتوان آگاهی ما 
را درون کامپیوتری آپلود کرد، دیگر ما که هستیم؟ همچنین می توانیم با مفهوم 
نامیرایی به بازی بپردازیم. کالبدهای ما شاید سرانجام فروبپاشند و بمیرند، ولی 

آیا آگاهی ما می تواند تا ابد زنده بماند؟
و در ورای آن، به گمان چندین دانشمند، شاید روزی در آینده ی دور، ذهن 
از قید جسمانی خودش رها شود و به میان ستارگان پر بکشد. می توان تصور 
کرد که صدها سال بعد، کسی همه ی رونوشت عصبی ما را روی باریکه های 
لیزر سوار کند و سپس آن ها را به درون فضای ژرف بفرستد، شاید مناسب ترین 

راه برای کندوکاو ستارگان همین باشد.
چشم انداز علمی درخشان تازه ای که سرنوشت آدمی را دگرگون خواهد 
ساخت هم اکنون به راستی در حال شکوفا شدن است. اکنون داریم پا به دوران 

زرین عصب شناسی می گذاریم.
در دست زدن به این پیش بینی ها، از همیاری ارزشمند دانشمندانی بهره مند 
بوده ام که با سخاوتمندی اجازه دادند با آنان به گفتگو بپردازم، ایده هایشان را در 
رادیوی ملی پراکنده سازم، و حتا دوربین تلویزیون را به درون آزمایشگاه هایشان 
ببرم. آنان دانشمندانی اند که دارند بنیان آینده ی ذهن را پی ریزی می کند. برای 
گنجاندن ایده های آنان در این کتاب من دو درخواست داشتم: )1( پیش بینی هایشان 
باید دقیقاً از قوانین فیزیک پیروی کند؛ و )2( پیش نمونه ها باید برای نشان دادن 

اثبات اصولی این ایده های دور از دست وجود داشته باشند.
رنج کشیده از بیماری روانی

زمانی زندگی نامه ای از آلبرت اینشتین نوشتم، به نام کیهان اینشتین، و مجبور 
بودم برای لحظاتی به درون زندگی خصوصی وی سرک بکشم. می دانستم که 
کوچک ترین پسر اینشتین دچار اسکیزوفرنی است، ولی از رنج عاطفی شدیدی 
که گریبانگیر زندگی آن دانشمند بزرگ بود هیچ خبری نداشتم. اینشتین به طریقی 
دیگر نیز از بیماری روانی یکی از نزدیک ترین همکارانش پل اِرِنفِست فیزیکدان 
رنج می برد، که به اینشتین در ارائه نظریه ی نسبیت عام یاری رساند. ارنفست پس 
از چندین بار دچار شدن به افسردگی، شوربختانه پسرش را که سندروم داون 
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داشت کشت و سپس دست به خودکشی زد. طی سال ها دریافته ام که بسیاری 
از همکاران و دوستانم دست به گریبان بیماری های روانی در خانواده های خود 

بوده اند.
بیماری روانی زندگی خود من را نیز عمیقاً گرفتار کرد. چندین سال پیش، 
مادرم پس از نبردی درازمدت با بیماری آلزایمر درگذشت. مشاهده  از دست 
 رفتن آهسته آهسته  ی خاطرات او از کسانی که دوستشان می داشت، خیره شدن 
او نمی داند من که هستم، دردناک بود.  این که  به درون چشمان وی و درک 
می توانستم ببینم که فروغ انسانیت دارد به آرامی فروکش می کند. او عمری را 
برای پروراندن خانواده به مبارزه گذراند، و به جای لذت بردن از دوران زرین 

عمرش، همه ی خاطراتی که گرامی می داشت از کَفش ربوده شد.
تجربه ی غم انگیزی که من و بسیاری از هم عصرانم داشته ایم، در سرتاسر 
در  سریع  پیشرفت های  که  است  این  آرزویم  شد.  خواهد  تکرار  جهان 
بیماری روانی و  به  مبتالیان  بر رنجی که  باشد  عصب شناسی روزی مرهمی 

زوال عقل )دیمنشیا( می برند.
انقالب را چه پیش می برد؟

سیل داده هایی که از اسکن های مغز به دست می آید، اکنون دارد رمزگشایی می شود، 
و پیشرفت کار چشمگیر است. چندین بار در طول سال، سرخط خبرها ندای 
دستاوردی تازه را سر می دهند. از هنگام اختراع تلسکوپ،350 سال طول کشید، تا 
پا به دوران فضا بگذاریم، ولی از هنگام آمدن MRI و اسکن های پیشرفته ی مغزی 
برای ارتباط دادن فعاالنه ی مغز به دنیای بیرون، تنها پانزده سال سپری شده است. چرا 

چنین سریع، و هنوز چقدر دیگر مانده؟
بخشی از این پیشرفت سریع به این دلیل رخ داد که فیزیکدانان امروزین از فهم . 1

خوبی از الکترومغناطیس برخوردارند که بر سیگنال های عصبی در رفت آمد 
درون نورون هایمان فرمان می راند. معادالت ریاضی جیمز کلرک مکسول، که 
برای محاسبه ی فیزیک آنتن ها، رادار، گیرنده های رادیویی، برج های مایکروویو 
به کار می روند، سنگ بنای تکنولوژی MRI هستند. سده ها طول کشید تا راز 
الکترومغناطیس سرانجام برمال شود، ولی عصب شناسی می تواند از میوه ی این 
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پیشنه ی مغز می زنم و  به  نقبی  کوشش عظیم سرمست شود. در دفتر یکم، 
توضیح می دهم که چگونه کهکشانی از دستگاه ها از دل آزمایشگاه های فیزیک 
بیرون آمده اند و تصاویر رنگی پرشکوهی را از سازوکار اندیشه به ما ارزانی 
ذهن  مورد  در  بحثی  هر  در  محوری  بسیار  نقش  از  آگاهی  چون  داشته اند. 
آگاهی که  از  تعریفی  به عرضه ی  فیزیکدان  از دیدگاه یک  برخوردار است، 
دربرگیرنده ی دنیای جانوران نیز هست، پرداخته ام. در واقع، من به رده بندی 
آگاهی می پردازم و نشان می دهم چطور امکان دارد که به انواع گوناگون آگاهی 

نمره داد.

ولی برای ارائه ی پاسخ تمام و کمال به چگونگی پیشرفت این تکنولوژی، 
باید حتماً نگاهی به قانون مور بیندازیم، که می گوید توان کامپیوتری هر دوسال 
دو برابر می شود. اغلب با گفتن این نکته ی ساده مردم را شگفت زده می کنم 
که تلفن موبایل آنان از توان کامپیوتری بیش تری از همه ی ناسا زمانی که دو 
به  کامپیوترها  امروزه  است.  برخوردار  آورد  فرود  ماه  در 1969 روی  را  مرد 
حدکافی توانمند هستند تا سیگنال های عصبی برخاسته از مغز را ثبت کنند و 
تاحدی به رمزگشایی آن ها به زبان آشنای دیجیتال بپردازند. این باعث می شود 
که بتوان مغز را مستقیماً به کامپیوترها متصل کرد تا هر جسمی در پیرامونش را 
کنترل کند. این زمینه ی به سرعت رشد یابنده، BMI )میانجی مغزـ ماشین( نامیده 
می شود، و تکنولوژی کلیدی در آن، کامپیوتر است. در دفتر دوم، به کندوکاو در 
این تکنولوژی نو می پردازم، که ثبت کردن خاطرات، خواندن ذهن، فیلم برداری 

از رویاهایمان، و روان جنبانی را ممکن ساخته است.
در دفتر سوم، به وارسی دیگر شکل های آگاهی می پردازم، از رویاها، مواد مخدر، 
و بیماری روانی گرفته تا روبوت ها و حتا بیگانگانی از فضای بیرونی. در آن جا 
همچنین درباره ی پتانسیل کنترل کردن و دستکاری مغز برای مدیریت بیماری هایی 
مانند افسردگی، پارکینسون، آلزایمر، و بسیاری دیگر را خواهیم آموخت. نیز سراغ 
 )BRAIN( پروژه ی پژوهش مغز از راه پیشرفته سازی تکنولوژی های نوآورانه ی عصبی
که از سوی پرزیدنت اوباما بیان شد، و پروژه ی مغز آدم از سوی اتحادیه ی اروپا 
می روم، که سرانجام میلیارد ها دالر را به رمزگشایی از مسیرهای مغز، تا سطح 
عصبی، اختصاص می دهند. بی تردید این دو برنامه ی ضربتی به گشایش زمینه های 
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پژوهشی کامال نوینی می انجامند، که راه هایی تازه برای درمان بیماری های روانی و نیز 
پرده برداشتن از ژرف ترین رازهای آگاهی در اختیارمان می گذارد.

برای کاوش در آگاهی  از آن  از آگاهی، می توانیم  ارائه ی تعریفی  از  پس 
اندازه  چه  تا  روبوت ها  روبوت ها(.  آگاهی  )یعنی  کنیم  استفاده  نیز  ناانسانی 
فضایی  بیگانگان  آگاهی  کندوکاو  به  می توانیم  و  شوند؟  پیشرفته  می توانند 

بپردازیم، که شاید اهدافی کامال متفاوت از ما داشته باشند.
در پیوست، به بیان مطالبی می پردازم که شاید عجیب ترین ایده ی همه ی 
علم باشد، این مفهوم برگرفته از مکانیک کوانتومی، که چه بسا آگاهی پایه ی 

بنیادین واقعیت باشد.
برای این زمینه ی بی حد و مرز کمبودی در پیشنهادها احساس نمی شود. 
پرداخته ی  و  است که خواهد گفت کدام ها خیال  های خام ساخته  زمان  تنها 
رویاپردازی لگام گسیخته ی نویسندگان علمی تخیلی هستند و کدام ها نمایانگر 
مسیرهایی مستحکم برای پژوهش های علمی آتی به شمار می روند. پیشرفت در 
عصب شناسی، نجومی بوده، و در بسیاری از مسیرها کلید کار فیزیک مدرن، که 
از تمام توان نیروهای الکترومغناطیسی و هسته ای برای کاویدن رازهای بزرگ 

نهفته درون ذهنمان بهره می گیرد.
شایسته است تأکید کنم که من عصب شناس نیستم. من فیزیکدانی نظری 
به  بتواند  فیزیکدان  یک  دیدگاه  دارم  امید  ذهن.  به  دیرپا  عالقه ای  با  هستم 
و  آشناترین  از  تازه ای  و درک  برساند  یاری  بیش تر  دانش مان  به  غنابخشیدن 

بیگانه ترین جسم در گیتی فراهم کند: ذهن مان.
ولی با توجه به سرعت سرسام آور پیش آمدن چشم اندازهای انقالبی تازه، 

مهم است که به خوبی بدانیم که مغزمان چگونه کنار هم گذاشته می شود.
پس اجازه دهید نخست به ریشه های عصب شناسی مدرن بپردازم، که برخی 
تاریخ نگاران عقیده دارند هنگامی پا گرفت که میله ای آهنی از درون مغز مردی 
به نام فینی یِس ِگیج گذشت. این رویداد تاریخی به واکنشی زنجیری انجامید که 
به وارسی علمی جدی مغز یاری رساند. گرچه این رویدادی ناگوار برای آقای 

ِگیج بود، اما راه را برای علم مدرن هموار ساخت.
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یادداشت
»پیچیده« را برحسب مقدار کل اطالعاتی که می توان ذخیره  این مطلب،  برای فهمیدن   ]1[
کرد، تعریف کنید. نزدیک ترین هم آورد مغز شاید اطالعات ذخیره شده درون DNA خودمان 
باشد. سه میلیارد زوج باز در DNA ما هست، هر یک شامل یکی از چهار نوکلئیک اسید، با 
برچسب های G، C، T، A. بنابراین مقدار کل اطالعاتی که می توانیم در DNA خودمان ذخیره 
کنیم برابر است با چهار به توان سه میلیارد. ولی مغز می تواند اطالعات بسیار بیش تری را در 
میان یکصد میلیارد نورون خود، که می توانند شلیک کند یا نکند، ذخیره کند. بنابراین، دو به 
توان یکصد میلیارد حالت آغازی ممکن برای مغز آدم هست. ولی درحالی که DNA ایستاست، 
یکصد  دربرگیرنده ی  شاید  ساده  اندیشه ی  می کند.  تغییر  میلی ثانیه  چند  هر  مغز  حالت های 
نسل از شلیک کردن های نورونی باشد. پس دو به توان یکصد میلیارد، همگی به توان یکصد، 
اندیشه ی ممکن در یکصد نسل گنجانده می شود. ولی مغز ما پیوسته شلیک  می کند، و شبانه روز 
بدون خستگی مشغول محاسبه است. بنابراین تعداد کل اندیشه های ممکن درون N نسل برابر 
است با دو به توان یکصد میلیارد، همگی به توان N، که به راستی نجومی است. بنابراین تعداد 
اطالعاتی که می توانیم درون مغزمان ذخیره کنیم به مراتب فراتر از اطالعات ذخیره شده درون 
DNA خودمان است. در واقع، این بزرگ ترین حجم اطالعاتی است که می توانیم در منظومه ی 

خورشیدی خودمان ذخیره کنیم، و به احتمال در تکه ی خودمان از کهکشان راه شیری.




