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 ۲۰۲۰٫۱۱٫۲۵برلین،                                                                             *دکتر حسن بلوری 

 

  سیح   مرزهای ادراک  

 واسطهبی  شناخت   در

 
 

 ده است. شرائه صورت سنخنرانی ابه ۲۰۱۶٫۵٫۶بار در این مقاله اولین *                                  

 

 چکیده: 

ها زمانی به یابیم. ارزیابی ما از پدیدههای پنجگانه و دستگاه ادراک خود درمیای را از راه حسما هر نوع پدیده

ها را  های ابزار شناخت تصوری درست داشته باشیم و آناست که از ساختار، عملکرد، توان و محدودیت واقعیت نزدیک

ها کم نخواهد  صورت امکان برداشت نادرست از پدیدهگاه برایشی(. در غیراینهمواره در مشاهدات خود منظور بداریم )ن

آلمانی، زمان و مکان را مفهوم فیلسوف بزرگ  که وی، انگاشت. چرامیهائی آپریوری  بود. برای مثال امانوئل کانت، 

دستگاه ادراک با طبیعت را از نظر دور داشت. در نگاه برایشی به   یواسطهبی  نظر از سطح دانش زمان او، پیوندصرف

 شود.ها در نظر گرفته میی تشخیص دهنده، حاصل از تکامل، در ارزیابی حق نقش سوژه

این   مفهوممی  مقالهدر  کوتاه  به معرفی  ابتدا  مقولهخواهم  کلیدی، شامل  بازشناسی های  و  آگاهش، شناخت  ادراک،  های 

، شناخت باواسطهتر،  گشائی علم برای شناخت بیشو راه  واسطهبیشناخت    های آدمی در کسب  بپردازم و در ادامه محدودیت

  گانه را توضیح دهم.های بنیادی حواس پنجهائی در همین ارتباط و محدودیتهمراه با تشریح پارادایم

 مقدمه 

ها بستگی به نوع تحریکات،  ی واکنش آندهند. درجهت واکنش نشان میجان و جاندار، نسبت به تحریکاها، بیتمامی سیستم

 . شان داردها و محیطساختار سیستم

 اند که قادر یافتهای از تکامل دستچنان درجهها، یعنی جانداران، به بر اثر تحریکات و در طول زمان بخشی از این سیستم

 آن را در خود انعکاس داده و احیاناً ضبط کنند. ،بیش حس کرده یاند محیط زیست خود را  کم هست

   شان های عملکرداز محدودیت  چنینهم و  های حسی  ارگان  ساختارچگونگی    درست از  شناخت    و  علم تکامل  آگاهی از  دونب

    ی زمان وشکار، کم نخواهد بود. برای مثال، پدیدههائی نه چندان آویژه از پدیدهها، بهامکان برداشت نادرست از پدیده 

 پریوری،  آهائی پیشاتجربی، گیریم. امانوئل کانت، فیلسوف بزرگ آلمانی، زمان و مکان را مفهوممکان را در نظر می
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-این فیلسوف بزرگ، صرف رسدنظر میبه  دهد. خطاآمیز به این دلیل کهدر نتیجه تفکری خطاآمیز ارائه می ۱انگارد.می

گیری دستگاه ادراک با طبیعت  ی شکلواسطه، یعنی پیوند بیه استاندیشیدشناسانه نمیظر از سطح دانش زمان او، زیستن

 گوید:را از نظر دور داشت. آلبرت اینشتین در این ارتباط می
 

یدادها باشند؛ مشروعیت دیگری  اند که بیان جامعی از روهای مفهومی تنها زمانی محقها و دستگاهمفهوم

هائی  ها وجود ندارد. بدین خاطر معتقدم که یکی از بدترین کار فیلسوفان آن بوده است که مفهومبرای آن

پریوری(  آاساسی از علوم طبیعی را که به لحاظ تجربی قابل کنترل هستند به جایگاهی غیرقابل دسترسی )

 ۲اند.رسانده
 

 گوید:و ولفقانگ پاولی می
 

 ۳ ت.ای آپریوری نیست بلکه حاصل حضور ماده اسی فضا دادههندسه

 حس مکان  

وجود های شنوائی و بینائی ما، تحت تأثیر محیط زیست بهگیری اندامحس مکان در طول تکامل، از جمله در دوران شکل

محیط زیست توسعه یافته است دریافت.  توان از شکل ساختاری اندام شنوائی که همسو با شرایط  آمده است. این مطلب را می

کنند: تشخیص جهات  ی کار این اندام حسی را آشکار میهای آن زوایائی از شیوهنگاهی کوتاه به شکل گوش و پیچ و خم

بعدی که به در شکل فضای سه   ،مختلف فضا از طریق تشخیص صدا از راست و چپ؛ جلو و عقب؛ باال و پائین. یعنی

 بل حس است.مان قاراحتی برای

 حس زمان

ین خاطر که اندام خاصی برای حس آن در ما شکل نگرفته است. ولی  ه ابا حس زمان مشکل داریم. اما چرا؟ پاسخ: ب  ما

هان در حالت کیهان، و با آن محیط زیست ما، حالت ایستا ندارد.  کیبه این دلیل که  نظرم  بهچرا شکل نگرفته است؟ پاسخ:  

  هانشاککنش و و  ی  داخل  فاکتور یک    بعکس مکان  زمان  . تنیده هستنددرهم   در آن  مکان و زمان  و  دبرسرمیدینامیکی به

ن را در زبان طبیعی عمدتاً با  آما    ونوعی با حس مکانی درآمیخته  رو زمان به شود. از اینمحسوب می  اجزاء ماده  میان

طول صحبت، در درازای عمر، در عمق تاریخ، در  در  گوئیم:  کنیم. برای مثال مییاری جستن از حس مکانی بیان می

ی دو سخنرانی، در میان دو حادثه و  عرض روز، پیش از این، پس از این، در اول، وسط و آخر  سخنرانی، در فاصله

 ۴.شمار دیگرهای بیمثال

سنجش  جابجائی  مکان  چیزی   به معنای سنجیم. چنین سنجشی در اصلشوند میزمان را ما با ابزاری که ساعت نامیده می

مانند ساعت شنی یا ساعت  ای  در ساعت خورشیدی، تغییر حجم شئ  ی ساعت، تغییر مکان  سایهاست، مانند جابجائی عقربه

با یک سال خورشیدی، دوام گردش زمین به دور   ام آن،، دوی زمین به دور خورشید و معادل دانستن آننمکی؛ سیر کره

 های دیگر. ساعت و مثال ۲۴دن آن با خود و معادل قراردا

 دستگاه ادراک 

ابزار   است.  ابزار  نیازمند  پنج  شناخت    شناخت  اوست، شامل حواس  ادراک  نام مغز. انسان دستگاه  به  با مرکزیتی    گانه 

 ها پروتوبیونت  مانند  یهای ساختارهای اولیهترین کنش و واکنشگیری این ابزار از سه و نیم میلیارد سال پیش با ابتدائیشکل

 آوردیارتقاء یافته است. دست   ،مغز انسانکنونی،  ی  پیچیده  به سطح  با محیط شروع و در درازای زمانها  یسلولو تک

 رو   بعدزمانی به  مقطعیک  از    که  دباشوار میو گاها جهش  در آغاز   با سرعت  حلزونی  شمار بیهای کوچک  قدم از    حاصل

   گذاشته است. روزافزون به توسعه

   فرمی از ی ساختاری،توسعه ای ازبه درجه ادراک که دستگاه دارد زمانی امکان فهمیدن در نهایت مشاهده، تمیزدهی و
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  نسبت  کهاست    یقادر به انجام کار  زمانیدستگاه ادراک    به عبارت دیگر، .  دیافته باش، دستدانشپیش  و یا نوعی  اطالعات

اراده به ابژکتیویته“،  از طریق ” ، یعنیبا خواست تنها باشد. برخوردار ،ذهنیت الزم، دانش کافیپیشاز  مربوطه به عمل  

فاحش دارد برای ما قابل درک    دستگاه ادراک ما فاصله   دانش()پیش  . آنچه از سامانرسید  مطلوبی  توان به نتیجهنمی

نمی قول  نیست و  به  یا  دهیم  انعکاس  آن را در خود  پدیده  معروف دریابیم.توانیم  از  تنها زمانی  کسب اطالع  تازه  های 

  مسائل   توان درک  باشد.  شده  نظر نزدیک  ی موردی پدیدهپذیر است که دستگاه ادراک ما از نظر ساختاری به محدودهامکان

تر، یعنی دارای تر و پیچیده یافتهسامانادراک  یافتگی دستگاه ادراک نسبت مستقیم دارد. هرچه دستگاه  ی سامانبا درجه

  .برخوردار است در حل مسائل یتوان باالتر از همان میزان نیزباشد به یدانش( بیشتراطالعات )پیش

 آگاهش

نظریه در  انفورماسیون  یا  اطالعات  نظریهآگاهش،  نام  به  تظریهی  ای  یا  یک انفورماسیون  از  بخشی  به  اطالعات  ی 

شود. این مقوله های اطالعاتی از فرستنده به گیرنده منتقل میها و کانالشود که از طریق سیگنالی دانش گفته میمجموعه

اقتصاد، جامعه  مخابرات،  در علوم مختلف، مانند فلسفه، فیزیک و غیرو دارای معناهای مانفورماتیک،  تفاوت  شناسی، 

های اخیر سعی شده است یک تعریف عام که مورد قبول عموم باشد ارائه شود. این تالش عمدتاً در دانش است. در سال

 ی شناخت، در جریان است.فلسفه، مشخصاً در فلسفه

ها، مطرح است تعریفی است برگرفته از تکنیک  ی انفورماسیون، برای مثال در تکنیک رایانهآنچه امروزه تحت مقوله

ای در سال  (، در مقاله۱۹۱۶ـ    ۲۰۰۱دان و مهندس آمریکائی )، ریاضیClaude Shannonمخابرات که کلود شانون  

  ۵.منتشر کرد ۱۹۴۸

جرأت  که نمائی از انفورماسیون است بررسی کرد. به  (  Code)ی احتماالتی عالئم را در یک ُکد  شانون در اصل جنبه

آیندهمی داده خواهد شد.  ای نه چندان دور مقولهتوان گفت که در  این علت ی اطالعات به نظم ساختارها رجعت    که   به 

. البته، هم اکنون نیز از ساختارها مانند ساختارهای عصبی  اطالعات را در بافت خود نهفته دارند  طور طبیعیبهساختارها  

  فعل و انفعاالت  از طریق طبیعیو  عمده طوربه شود. ساختارهابرداری میانفورماتیک اعصاب بهرههائی مانند در بخش

  شوندانسان ساخته می   توسط"مصنوعی"    ند مانند سیارات و جانوران و یاگیرمی  شکل  بیولوژیکی  ، شیمیائی وفیزیکی

 ی حجم بسیار باالئی از اطالعات هستند. دربرگیرنده ساختارهااین ی همه. هاو یا ُربات هارایانه خودروها، مانند

 کنیم. انفورماسیون زمانی برای ما قابل درک است که ساختاری مادی ما اطالعات را از طریق سیستم اعصاب دریافت می

  از ذرات با بار  داشته باشد، یعنی از انرژی و ماده تشکیل شده باشد؛ ساختارهائی که در ابعاد بسیار کوچک از انبوهی  

 اند. های ”آری“ و ”نه“، تشکیل شدهمثبت و منفی، به اصطالح از حالت الکتریکی  

و بایت  (  Bit)ها بیت  ی انفورماسیون دو کمیت، انبار اطالعات و جریان اطالعاتی، مهم هستند. واحد این کمیتدر حوزه

(Byte  )ی انفورماسیون است که انفورماسیون کالسیک  مقولهنکات ذکرشده عمدتاً مربوط به بخشی از  شود.  نامیده می

ها و های کوانتومی، اتمشود. بخش دیگر انفورماسیون کوانتومی نام دارد. انفورماسیون کوانتومی از آن  سیستمنامیده می

اتم قوانین نظریهذرات مادون  با  قابل توضیح  انفورماسیون کوانتومی  نیست.  ها است.  انفورماسیون کالسیک  این ی  در 

گیرتری را در اختیار تر و چشمی انفورماسیون کوانتومی امکانات وسیعبخش، قوانین فیزیک کوانتومی حاکم هستند. نظریه

کوانتومی    نشوند. از کاربردهای انفورماسیوها حاصل میتنیدگی آن دهد. امکاناتی که از خصلت ذرات و درهم ما قرار می

 های کوانتومی ویا به امکان تبادل اطالعات میان فرستنده و گیرنده بدون امکان دسترسی یارانهتوان برای مثال به می

 ترین سیستم کوانتومی دارای دو حالت )عمود برهم( است.  . ساده(Quantum entanglement) شخص ثالث اشاره کرد

 ی کیوبیت در نظریه نجامد.ابی (Qubit) کیوبیتی متفاوت به نام تواند به دو نتیجهگیری بر روی چنین سیستمی میاندازه
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این در نظریه  (Bit)   کند که بیتانفورماسیون  کوانتومی همان نقشی را بازی می با  انفورماسیون کالسیک داراست.  ی 

دلیل پذیر است. اما کیوبیت به تفاوت که بیت به اصطالح یک بعدی، خطی، است. یعنی انتخاب تنها میان آری و نه امکان

 دهد. تری را در اختیار ما قرار میبعدی است امکانات بمراتب بیش که سهآن 

ای  های گردش دایرهتواند در حالتگیریم. این ذره میی میدان الکترومغناطیسی( را در نظر میبرای مثال، فوتون )ذره

های تداخلی باشد.  نین در حالتهمچو  ای منفی  درجه  ۴۵ای مثبت یا قطبش  درجه  ۴۵چپ یا راست، افقی یا عمودی، قطبش  

رو انفورماسیون کوانتومی از امکانات و توان نهایت زیاد است. از اینهای بی یعنی، بیان حالت دقیق فوتون نیازمند بیت

 بسیار باالتری نسبت به انفورماسیون کالسیک برخوردار است.

 شناخت 

ی  خواهیم مقولهواحدی که مورد قبول عموم باشد ندارد. ما میی آگاهش تعریف عام و  ی شناخت نیز همچون مقولهمقوله

معنای بازشناسی، تعریف کنیم. تفاوت  شناخت و نه به  معنای کسب  ، بهشناخت را فرایندی منتهی شده به دست آوردی نو  

تر که دومی از نتایج پیشدرحالی  ،ی جدید را در نظر داردای منتهی شده به نتیجهاین دو معنا در آن است که اولی پروسه

قابل ارجاع به مفاهیم باالتر  کس مقولهع شناخت ب  ی کسب  جوید. به بیان دیگر، مقولهآمده بهره میدستبه ی بازشناسی 

مقوله  نیست. کسب   با یکشناخت  را  ما شناخت  یا خودمدار.  قرار می  ایست خودمحور  بحث  ویژگی مورد  دهیم. چنین 

آید. سوژه  دست میظاهر مستقل از هم، یعنی سوژه و ابژه، بههای اولیه میان دو چیز به ر اثر کنش و واکنشی جدید بنتیجه

ای متشکل از بیلیاردها سلول به نام انسان باشد، و ابژه هر آن  سلولی و یا ارگانیسم پیچیدهتواند برای مثال یک تکمی

 شود.چیزی که محیط نامیده می

ها و همین دلیل نیز اولین مفهوم( میسر است. بهو مغز  گانهنهایت توسط دستگاه ادراک )حواس پنجم که شناخت در  یگفت 

اند، مانند اپتیک )فیزیک حس بینائی(، آکوستیک )فیزیک  هائی متناسب با حواس ما را کسب کردههای علم فیزیک نامبخش

همه الزم است تأکید کنم که علم فیزیک در راستای   حس شنوائی( و یا ترمودینامیک )فیزیک حس المسه، گرما(. با این

خواهد هم روشن است: علم فیزیک میرود. این نکته بسیار مهم و قابل تأمل است. دلیل آنمیها پیشحذف منشاء حّسی مفهوم

بردی به وسعت  های کارها توسعه یابد و به مفهومها از قید و بندهای حواس ما و محدودیت آندر راستای آزادکردن مفهوم

احاطه کرده حس کند. ما زمانی   را که ما را ی ما قادر نیست میدان مغناطیسیگانهیابد. برای مثال، حواس پنجهان دستکی

و    استفاده کنیم  ،مصنوعی“ برای تقویت حواس خود  شویم که از ابزار مناسب ”حواس  های مشابه مطلع میاز آن و پدیده

یافته درست  سپس  را  خود  مفهوم  و  کرده  تعبیرهای  دستبه  تازه  قوانین  و  جهانشمول  بیهای  مهم یابیم.  و  شک  ترین 

مان منطق ریاضی هایهای عینی آزمایش و بّراترین استدالل در توضیح یافتهترین روش در تالش برای کسب دادهمطمئن

 یا منطق نظری است. 

و توضیح    ی شناختاجماال به شیوه  ،شناخت  در ارتباط با شرایط امکان    ،قالهاز این م  مطالبیی  مقایسه  رایب  جادر این 

 م: پردازمی  امانوئل کانت  محدودیت شناخت  

 کانت در اصل از سه مفهوم  حسی، تحلیلی و عقلی )ترانساندانتال استتیک، ترانساندانتال آنالیتیک و ترانساندانتال دیالکتیک(  

 شناخت را   امکان    کوشد با این سه مفهوم شرایط  کند و میشناخت استفاده می  ی شناخت و توضیح محدودیت  برای بیان شیوه

کانت در    کافی است.  اوپایه بودن نگاه آپریوری  حسی کانت به تنهائی برای نمایش بینظرم نقد مفهوم  مشخص کند. به

 گوید: مفهوم حسی می 

 اند. یعنی جزء ساختار ذهن هستند. به بیان دیگر، زمان و مکان نسبت به  زمان و مکان غیرعینی و ذهنی

 ۱تصورات ذهنی ما آپریوری، پیشاتجربی )پیشینی(، هستند.
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ی پیشاتجربی کانت، دیگر ما مجاز نیستیم آن را محدود به دوران خاصی بدانیم؛ برای  صّحه گذاشتن بر نظریهدر صورت  

   مثال، نسبت به عصر کانت درست و برای عصر حاضر نادرست تلقی کنیم.

انکاری مواجه ل ی، با تضادهای غیرقابتجربتایید پنداشت آپریوری کانت اما ما را هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی،  

توانند جزء ساختار ذهن باشند  های زمان و مکان نمیقولهدهند که م ها و محاسبات ریاضی نشان میکند. نتایج آزمایشمی

سوای این مطلب، باید اذعان کرد که    اند.ای از علوم طبیعی هستند که به لحاظ تجربی قابل کنترلهای اساسیبلکه مفهوم

 ای گنگ و ناروشن است. ولهی ذهن مقاصوالً مقوله

های  هائی که در عرصههای زمان و مکان هنوز هم برای بسیاری نامفهوم هستند، اما باید بگویم حداقل برای آنگرچه مقوله

شناخته شده   کامال  شناسی )کسمولوژی( فعالیت دارند این دو مفهومها و کیهانچالهبنیادی، سیاه ی ذرات  علمی مانند نظریه

 .نداو به لحاظ تجربی بارها به اثبات رسیده

توان دست به یک آزمایش نسبتاً ساده زد. دو  مثال در مورد مفهوم زمان، می  برایی پیشاتجربی کانت،  برای رد نظریه

دو را برای مثال   گیریم. یکی از اینهای اتمی، کامالً مشابه هم و تطبیق شده را در نظر میسنج دقیق، ساعتدستگاه زمان

ی  و دیگری را در قله  پائیندر ده کیلومتری زمین در یک هواپیمای معمولی و دیگری را در سطح زمین، یا یکی را در  

سنج واقع در سطح زمین کندتر دهد که زمانطور تجربی به ما نشان میدهیم. این آزمایش کامالً بهیک کوه بلند، قرار می

توان نظرم گویاتر از این نمیبه  ۶ای که بطور عملی نشان داده شده است.کند، نتیجهپیما کار میسنج واقع در هوااز زمان

کنیم و هم آن را  پیشاتجربی، آپریوری، نبودن زمان را نشان داد. چرا که ما در اینجا هم مطلق نبودن زمان را مشاهده می

 کند.غیرعینی، ذهنی، بودن زمان را رد میوضوح تصور آوریم. این آزمایش بهی خود درمیبه تجربه

ی فضا نیز مشاهده کرد. تراکم فضا در اطراف اجرام کیهانی یکسان  توان در مورد مقولهی زمان را میوضع مشابه مقوله

ها قابل سنجش هستند.  تر از فضای اطراف زمین است. این تفاوتنیست. برای مثال، فضای اطراف خورشید بسیار متراکم

ها را با دقت تمام بسنجد تا نتایجی منطبق  ترین نوسانات در کمیتگونه مسائل کوچکبایستی با آگاهی به اینها میکدانفیزی

 ها ارائه دهند.با واقعیت

 واسطه شناخت بی

 ،  د مغز مالکردستگاه ادراک ماست. حواس و عم ،پذیر است. ابزار ما برای شناختگفتیم که شناخت با یاری ابزار امکان

توان نسبی از  کامل،  به درجه  ،در صورت سالمتی  تاریخ  رشدی  نسبت  این دستگاه برای   ،در طول  است.  برخوردار 

ها کامالً کور است. برای مثال، ما تنها حدود دو درصد از طیف وسیع نور خورشید را مشاهده  ی بسیاری از پدیدهمالحظه

از خطر آن    در صورت الزم  یعنی مشاهده، لمس یا بو کنیم و خود رای رادیواکتیو را حس،  کنیم؛ قادر نیستیم اشعهمی

ها ما ی معینی از بسامدها قرار دارند دریابیم. برای حس این نوع پدیدههائی را که خارج از محدودهبرهانیم و یا صوت

د. یعنی، در ضمن عملکرد  نیازمند ابزار کمکی هستیم، ابزاری که قابلیت یاری رساندن به دستگاه ادراک ما را دارا باشن

 های عینی را به شکلی نمایان کنند که برای حواس ما قابل شناخت شوند. درست داده

 کنم تا در ادامه جا اجماالً به بعضی از مرزهای ادراک حسی انسان، خاصه حس بینائی و حس شنوائی، اشاره میدر این 

 رسان به دستگاه ی ابزار یاریهای مختلف را که با واسطهعرصهدر ، اخیر یک قرنویژه در بتوانیم تحوالت اساسی، به

                    اند بهتر ارزیابی کنیم.ادراک ما ممکن گشته

 حس بینائی 

 رساند؛ حدود هشتاد درصد. با این حال گستره و عمق  ترین اطالعات را از محیط زیست به آگاهی ما می این حس بیش

 را  مشاهده کند و نه دنیای   ی میکروسکوپیود است. حس بینائی ما نه قادر است دنیای گستردهاطالع رسانی آن بسیار محد
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 ها ما نیاز به ابزار داریم. ی آنانتهای ماکروسکوپی را. برای مشاهدهبی

 حس شنوائی 

بینائی دارد این معنا کهاین حس نیز کم و بیش وضعیتی مشابه حس  بسامدهای معینی محدود  توان آن به شعاع و    . به 

یابیم تشخیص داده در مغز خود به تصویر جهات مختلف فضا را که سه بعدی درمیتوانیم  میما با حس شنوائی    شود.می

 توانیم با آن برای مثال یک فضای چهاربعدی را مجسم و یا زندگی در فضای دوبعدی را تصور کنیم.درآوریم. اما نمی

   حس بویائی و ...

رو تنها  تر است. از اینحتی از دو حس ذکر شده نیز کوچک (مسه)بویائی، چشائی و ال  ی عملکرد سه حس دیگر مادایره

 آوردهای شگرف کنونی نائل آئیم. توانستیم به دستواسطه، ما هرگز نمی گانه، یعنی شناخت بیبا تکیه به حواس پنج

 ها شناخت و پارادایم

ی با زوایائی از یک پدیده تمایل به شناخت بیشتر از آن داریم. برای این منظور الزم است با ما اغلب با مشاهده و آشنائ

دانش ما در  دانش خود دست به پژوهش تجربی و نظری بزنیم. ارزیابی درست زمانی میسر است که پیشاتکاء به پیش

 بسیار هائی که سطح دانشپدیده از ناختی موردنظر باشد. شسطح و یا نزدیک به سطح دانش الزم برای شناخت از پدیده

طلبند یا امکان ندارد و یا براحتی میسر نیست. در این نوع موارد ممکن است حتی  دانش موجود را میباالتری از پیش

ها تابع اختالف سطح نشویم، یا آن را بطور کلی نادرست و یا خطاآمیز ارزیابی کنیم. شدت و ضعف این حالت  متوجه پدیده

شود که با تضاد یا تضادهای دانش الزم و دانش موجود است. ارزیابی نادرست و یا خطاآمیز از یک پدیده زمانی آشکار می

 غیرقابل انکاری مواجه شویم.

همان میزان نیز امکان خطاکردن بیشتر  هر اندازه که اختالف سطح دانش ما با دانش الزم برای شناختن بیشتر باشد به

)نمونهاست. در مواردی نادرست هزاران سال  گالیله( و در مواردی صدها  ، تصحیح یک شناخت  تا  ارسطو  از  آن  ی 

 برد.سال)از کانت تا زمان حال( زمان می

ی ذهنی کمتر با خطر دریافت نادرست مواجه است. برای مثال، ی تجربی یا آزمایشی نسبت به شیوهکسب شناخت به شیوه

هاست که به تاریخ سپرده  شناسی ارسطو قرنی اقلیدسی را داریم. کیهانارسطو و هندسهشناسی  ما در یونان قدیم کیهان

قرن اعتبار خود را حفظ   ۲۵های تجربی پس از گذشت نزدیک به  خاطر اتکاء به دادهی اقلیدسی بهشده. در مقابل، هندسه

های تجربی و قوانین  متکی به داده  اخت  دهد که شنکرده و در آینده نیز حفظ خواهد کرد. این مثال به وضوح نشان می

دو اتکاء    محدودتر جلوه کند. هرگاه یکی از این  و علم  ی دانشی اعتبار ان با توسعهاندیشیدن پایدار است، هرچند که دایره

 توان در صحت شناخت مطمئن بود.دار شود نمیاصلی  شناخت خدشه

 ی شناخت بیان کنم؛ پنج های پنج قرن گذشته در ارتباط با مقولهارادایمی پخواهم نکاتی را دربارهپس از این توضیحات می

 است.  هان سخت دگرگون کردهکی ها و کلقرنی که شناخت و باورهای ما را نسبت به بسیاری از پدیده

ق را گالیله ی تحقیی تحقیق. دگرگونی در شیوهشود به شیوهها در اوایل این دوره مربوط میترین دگرگونییکی از بزرگ

های عینی از طریق آزمایش و  تحقیق، یعنی کسب داده درست   در قرن شانزدهم ایجاد کرد. گالیله توانست با انتخاب روش  

یابد. گالیله  پرسش از طبیعت، به نتایج غیرقابل انکاری دست یعنی  . بردن به صحت باورهای ذهنی از طریق آزمایشیا پی

ی علم، را به تاریخ بسپارد و همزمان روش درست  ادرست دوهزار ساله، حداقل در حوزهموفق شد با این روش باورهای ن 

دانست. ارسطو باور داشت  ی سرعت را در حرکت اجسام تعیین کننده میتحقیق را نشان دهد. برای مثال، ارسطو مقوله

طرز تجربی، کند. گالیله اما بهقوط میتر ستر است سریعکه از دو جسم، مانند یک تکه آهن و یک پر  قو، آن یک که سنگین

با ردیابی مستقیم علت و معلول نشان داد  یعنیو با حذف هر آنچه ربطی به اصل مسئله ندارد،  "آزمایش"یعنی از طریق 
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روشن  که او  ی بسیار مهم اینکنند. نتیجهپر قو از یک ارتفاع معین همزمان با زمین برخورد مییک  تکه آهن و  یک  که  

ی شتاب است. تشخیص درست همین یک مقوله منجر به جهش  ی سرعت بلکه مقولهاصل در حرکت اجسام نه مقوله  کرد،

 بزرگی در جهان علم و صنعت شد.

ترین خدمت من بزرگ  طرز تجربی همراه با ردیابی مستقیم علت و معلول، به گمانی پژوهش گالیله، کسب شناخت بهشیوه

های شگرف  های عینی مهیا کرده و سبب پیشرفتاست. این روش اسباب الزم را برای کسب داده  ی بشریگالیله به جامعه

های گالیله غیرمنتظره و باورنکردنی بود. گالیله در ی پژوهش و نتایج آزمایشبشر از آن دوران تاکنون شده است. شیوه

با روش خود ُچرت چند هزار ساله پاره کرد. داصل  را  فرهیختگان عصر  آنی  مقابل،  بهر  به ها  را  او  قدردانی  جای 

های گالیله غیرقابل انکار بودند اما فرهیختگان باور به ارسطو داشتند و در این باور زندگی کفرگوئی محکوم کردند. یافته

آنکردند. چگونه می می داد؟  قرار  را مورد سؤال  از هزاران سال خویشتن  بعد  راها دستتوان  گالیله  عینی   آوردهای 

یابی به که ”عقل سلیم“ افکاری است که پیش از دستشد. غافل از آندار میپذیرفتند، چرا که ”عقل سلیم“ شان خدشهنمی

 تر کسب شده است. دانش  ژرف

درست در سالی که گالیله چشم از جهان فروبست، نوزادی به نام اسحاق نیوتن چشم به جهان گشود. نیوتن از همان دوران  

لیله را با توان باالئی ادامه داد. نیوتن با کشف قانون طالئی مکانیک و قانون نیروی جاذبه، که در هر دو جوانی راه گا

اولین کتاب فیزیک  او  کننده است، و آثار بسیاری دیگر، فلسفه و علم را سخت تحت تأثیر قرار داد.  ی شتاب تعیینمقوله

های بزرگی ی و فلسفه را تحت نفوذ خود درآورد. فیلسوفنظری را نوشت و بیش از دویست سال جهان فیزیک، ریاض

مطلق    باور داشت گونه که نیوتن  زمان آنفضا و  ی خود کشاند که باورشان شده بود  چرخهمانند امانوئل کانت را چنان به

 فضالق بودن  در مط  ،ی آزمایشی معروف به آزمایش با سطل آبی نتیجههستند. گرچه خود نیوتن، به دلیل انجام و مشاهده

آلبرت    ،هابعد از گذشت قرن  ،حل مشکل او رادید. راهروی خود نمیحلی هم برای مشکل پیشتردید داشت. اما او راه

 اینشتین در اوایل قرن بیستم ارائه کرد.

نیوتنی   دنیایی اصلی  نمود. هستهناپذیر و ابدی میترسیم کرد حتی بعد از صدها سال تزلزل  دنیا  نمائی که اسحاق نیوتن از

ها را با مفاهیم مکانیکی  ی پدیده توان همهداد. دید مکانیکی بر این باور بود که میها تشکیل میرا نگاه مکانیکی به پدیده

شکلی سحرآمیز فلسفه و علوم مختلف تحت تأثیر آن بودند تا  توضیح داد. این وضعیت تا اوایل قرن بیستم ادامه داشت و به

ی فیزیک پیش استاد ه برای مثال وقتی ماکس بالنک در اواخر قرن نوزدهم برای نظرخواهی تحصیل در رشتهبدان حد ک

کند، این استاد فیزیک به او  ی پدرش ممکن گشته بود مراجعه میفیزیک در دانشگاه ماگزیمیلیان در مونیخ که باواسطه

 ک همه چیز کشف شده است. ی ریاضی را انتخاب کند، چرا که در فیزیکند رشتهتوصیه می

 ها در اوایل قرن بیستم به دلیل بروز تضادهای انکارناپذیر و ناتوانی فیزیک  عصر طالئی نگاه مکانیکی به جهان و پدیده

 که عمدتاً متکی  های تجربی به پایان رسید. فیزیک نیوتنی اما بعکس فیزیک ارسطوئی به دلیل آن نیوتنی در توضیح داده

 ینی و روش تحقیق گالیله بود نه تنها اعتبار خود را از دست نداد بلکه مدام به توسعه و اعتبارش افزوده شد. های عبر داده

اندازهنتایج آزمایش تأیید آن بههای اواخر قرن نوزدهم مانند   قوانین    کشف    ،عنوان سرعت حداکثرگیری سرعت نور و 

ها را بشدت مورد تردید قرار داد.  و پدیده  کیهانترمودینامیک نگاه نیوتنی به    قوانین    کشف    ،الکترومغناطیسی ماکسول

 داد.گاه خود را از دست میهمزمان با این تحوالت فلسفه نیز تکیه

چالش های جدید نه فقط باورهای زمان را بهتالش برای خروج از این وضعیت دشوار براحتی میسر نبود، چرا که یافته

دادند. در نتیجه نوع تفکری را ها اصوالً ماهیتی کامالً ناشناخته از خود نشان میعمدتاً به این دلیل که آنکشیدند بلکه  می

دانش، نبودند. از ها، پیشهیچ شکل قابل انطباق با دانسته آمده بهدستبه  تازه  نمود. نتایج عینیطلبیدند که غیرعادی میمی
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گشودند که علم و فلسفه  وی انسان میرهای را بهای جدید دنیای تازهنداشت. یافتهها وجود  شناسی آنرو امکان دوبارهاین

نمود لزوم توضیح و تعبیر  کردند. آنچه در این میان مسلم میها فکر نمی ترین شناختی نداشتند و حتی بداناز آن کوچک

داده ارائهدرست  با  عینی همراه  مفهومهای  بود؛ی  تازه  قوانین  و  جدید  را سخت دست  های  علوم  و  فلسفه  که  آوردهائی 

 مان گشودند.ای را به رویدگرگون کردند و دنیای تازه

 شک نامهائی ذکر شود بیتوان به یک یا دو نفر محدود کرد. اما اگر بنا باشد نامگران این جهش بزرگ علمی را نمیکنش

میالدی    ۱۹۰۰گذار دنیای کوانتوم در سال  گیرند. چرا که پالنک پایهها قرار میو آلبرت اینشتین در رأس آن  پالنکماکس  

ی علمی که این  . بناها۱۹۱۵ی نسبیت عام در سال  و نظریه  ۱۹۰۵ در سال  خاص  ی نسبیتاینشتین واضع نظریه  و  است

ها را همان  بار نیز فرهیختگان عصر آناین  البتهآن وجود داشت.  ند بسیار متفاوت از آنی بود که پیش از  گذاری کرددو پایه

یافتهاندازه غیرطبیعی تلقی می اینکردند که ارسطوئیان  عصران  جا نیز مانند گذشته ”عقل سلیم“ همهای گالیله را. در 

نمود به  گیر میکرده بود و عالمشد. سخت بود باوری را که نیوتن بیش از دویست سال در علم و فلسفه ایجاد دار میخدشه

انرژی را برخالف گذشته نه پیوسته بلکه ناپیوسته تلقی کرد؛ گرانش را نه    یاندازه  ،دانست. برای مثال  حدود شدهیکباره م

را امری نسبیتی و تجربی شمرد. فهم شده    و یا زمان و مکان  مطلق انگاشته    ؛نیروی جاذبه بلکه خاصیت فضازمان دانست

تردید  د. بیکنن  ها را نوعی کفرگوئی تلقیکه کسانی آن  بودش چنین تغییرات اساسی به آسانی میسر نیست. طبیعی  و پذیر

 های فراوان است.های اساسی نیازمند تالش، پشتکار و تمریندرک این نوع دگرگونی

عنوان  یت؛ بررسی ذهن انسان به اکنون ما در زمان خود شاهدیم: تقلیل ذهنیت به عیننوع دیگر از دگرگونی اساسی را هم

عصران   گذشته برای بسیاری از هم  در  بار نیز همچونی فیزیکی. اینعنوان یک سیستم زندهیک موضوع علوم طبیعی، به

های خود از ها را کفرگوئی تلقی نکنند و در باورها و آموختههای علوم طبیعی را درک کنند، آنیافتهاست  سخت دشوار  

 تجدیدنظر نمایند.  عاطال طریق کسب 

-گراها )رئالیستی برونها( و همه آلیستگراها )ایدهی درونمن مطمئن هستم که در این عرصه نیز دیر یا زود ُچرت همه

       شان به امور جانبدارانه بوده است.ها( پاره خواهد شد و مالحظه خواهند کرد که نگاه

 های بنیادی محدودیت

های فراوانی گانه و دستگاه ادراک ما در سنجش، تجسم و بیان پدیدهبنیادی همان ناتوانی حواس پنجهای  منظور از محدودیت

هائی که عمدتاً تعلق به دنیای میکروسکوپی ها در حالت عادی برای بقاء و حفظ بقاء الزامی نیست. پدیدهاست که آگاهی از آن

ند. از  مشکل دارها  تصور درآوردن و زبان طبیعی ما از بیان آنهمین علت مغز ما از بهو دنیای ماکروسکوپی دارند. به

توانم انجام دهم همانی  تصور درآورم و یا بیان کنم. تنها کاری که میگونه که هستند بهها را آنرو من نیز قادر نیستم آناین

میکروسکوپی یا ماکروسکوپی را ی خاص یعنی سعی کنم جوانبی از یک پدیده ،دهندها انجام میی فیزیکداناست که همه

 آید.دستچه هست به روشن کنم. به این امید که از ترکیب این جوانب چیزی شبیه به آن

های خاصی مواجه  جا ما با ویژگیست. در این هامادون اتم ها و  ی اتمجهان میکروسکوپی یا فیزیک کوانتومی دنیای گسترده

 :کنممی ها اشارههستیم که در زیر به بعضی از آن

 یعنی از انرژی  ،شوندگذارند و نیز باهم نابود میی وجود میذرات در دنیای کوانتومی همواره با پادذرات پا به عرصه -

 شوند.آیند و به انرژی تبدیل میوجود میبه

 هاست.پدیده در دنیای کوانتوم تک ذره معنائی ندارد. باور به وجود تک ذره ناشی از نگاه نیوتنی به  -  

 ای به نام سکون مطرح نیست. این مقوله نیز ناشی از نگاه نیوتنی است. ذرات کوانتومی بدون  در جهان کوانتومی مقوله  -  

 یک نوسان حداقلی قابل تصور نیستند. 
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یان م  بهی ذرات  ای و موجی هستند. سخن از خصلت دوگانهی ذرهدر دنیای کوانتومی ذرات دارای خصلت دوگانه  -  

توانند از این نوع آوردن کوششی است هرچند ناقص از جانب ما برای تشریح حالت کوانتومی ذرات. ذرات کوانتومی می

 ها هستیم. بیان ما همان اندازه ناخشنود باشند که ما از ناتوانی خود برای به تصویر کشیدن و تشریح حالت کوانتومی آن

 ها ندارد. تنیدگی آنتأثیری بر حالت  درهم   تنیدهدرهم وانتومیهای کدر سیستم  ز هما اجزاءی  فاصله -  

)هایزنبرگ(، حاکم است. برای مثال مکان و سرعت یک ذره    حتمیت  در دنیای کوانتومی اصل عدم قطعیت، اصل عدم  -  

شناخت درنظر داشته های مربوط به  طور دقیق تعیین کرد. الزم است این اصل را همواره در بحثتوان همزمان بهرا نمی

 باشیم. 

شود، دارای یک حداقل اندازه است. یعنی، ما در  های کوانتومی، بعکس آنچه در دنیای نیوتنی تصور میی کمیتاندازه  -  

                         تقسیم کنیم. یمهست که مایل هر اندازههای کوانتومی را بهتوانیم کمیتتصور کنیم که می مجاز نیستمجا این

مقابل گرفته شدهکمیت  ،در  نظر  در  پیوسته  فیزیک کالسیک  در  که میها  معنا  بدین  آناند.  بهتوان  را  که ها  اندازه  هر 

ها را با توانیم هر یک از کمیتکنیم مینهایت کوچک. در نتیجه ما گمان میهای بی؛ حتی به اندازهردخواهیم تقسیم کمی

هائی و  فقدان چنان واقعیت به حساب نه نهایت دقیق، بسنجیم. و در صورت ناتوانی آن را خواهیم، حتی بی میهر دقتی که 

توسعه نیافتگی ابزار و یا ضعف سنجشگر بگذاریم. این پنداشت    حساب  شان بلکه بهگیری دقیقلذا غیرممکن بودن اندازه

به که مینادرست  است  آن  دس معنای  کامل  به شناخت  عدم  تتوان  اصل  باطل   حتمیت یافت.  را  چنین تصوری  اما یک 

 شمارد.می

کند. ما زندگی خود را در محیط نیوتنی، محیط کالسیک، طی کرده و می  یوسعهگانه و دستگاه ادراک ما تحواس پنجـ    

قد ابزار و توان الزم برای ایم. در نتیجه باید بپذیریم که حواس ما اساساً فادر حال و هوای دنیای کوانتومی را تجربه نکرده

دنیائی هستند. مرز میان دنیای کوانتومی و دنیای کالسیک مرز شناخت بیکسب شناخت بی ی  واسطهواسطه از چنان 

 خطا خواهیم رفت اگر این امر مهم را از نظر دور بداریم.حواس ماست. ما در بحث شناخت به

گرفته است  دهد و با دنیائی که حواس ما در آن شکلرا تشکیل می سیک دنیای کالنوعی ”زیربنای“ دنیای کوانتومی بهـ   

 فزائیم.ای نسبیت را نیز بدان بیشود وقتی که ما نظریهتفاوت فاحشی دارد. این تفاوت دو چندان می

ایستا، زمان آید، البته نه از نوع فیزیک نیوتنی که فضا را ی نسبیت اینشتین از آن  فیزیک کالسیک به شمار مینظریهـ    

ی نسبیت فضا و زمان را نه مجزا از هم و مطلق بلکه به  انگارد. نظریهرا روان و این دو را مستقل از هم و مطلق می

تصور درآوردن و زبان طبیعی ما از بیان این  مغز ما از به  ۶داند.تنیده در شکل فضازمان چهاربعدی میصورت درهم

  تنیدگی عاجزاند.درهم 

    است دینامیکی و نسبیتی.   سیستمیهان  کیکه  یعنی این  ،ی نسبیت، زمان و مکان از یکدیگر گسست ناپذیرندنظریهدر  ـ    

  صورت هان را نه بهکیمثال، برای ما دشوار است انبساط    برای ی فضازمان برای ما غیرممکن است.  تنیدهتجسم حالت درهم 

از فضازمان بدانیم. دستگاه ادراک ما به دالیل ذکر شده قادر نیست  انبساطی در فضائی موجود بلکه انبساطی خودمحور  

 ر درآورد. یتصوبه شکلی که هستندی نسبیتی دیگری را بهاین پدیده و یا هر پدیده

نیوتنی)  نیروی جاذبهـ     بهدر نظریه  (فیزیک  آن معنای هندسهی نسبیت  فیزیک ی فضازمان است. برای مثال،  در  چه 

معنای فرم هندسی فضای میان این دو است. ی نسبیت بهشود در نظریه ی میان زمین و ماه نامیده مینیروی جاذبهنیوتنی  

برای  همین خاطرد. بهندههان را تشکیل میکیی مجموع هندسه و در شودجرام کیهانی میا ی وضعیتی که شامل حال همه

هان را کیی  ی فضای اطراف خود بلکه هندسهرانشی نه تنها هندسهچاله قادر است از طریق امواج گتصادم دو سیاه  مثال

شناسیم باشد. اما  تحت تأثیر قراردهد. شاید تصور ما از امواج گرانشی چیزی شبیه به آنچه از امواج الکترومغناطیسی می
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در فضازمان سیر می الکترومغناطیسی  امواج  که  دلیل  این  به  است.  نادرست  اساس  از  امواج کنچنین تصوری  اما  ند، 

آورند؛ باعث خمیدگی و کشش تار و پود  کنند. یعنی، آن را به نوسان درمیهان را متأثر از خود میکیی  گرانشی هندسه

 شوند. هان را سبب میکی  ند؛ انقباض و انبساطنکلرزه، ایجاد می کیهانشوند؛ تالطم در فضازمان، نوعی کیهان می

از    یعمدهـ     ما  بهکی اطالعات  الکترومغناطیسی  امواج  طریق  از  تاکنون  آمدههان  اصطالح  دست  به  طریق  از  است؛ 

د. به  شومی  شاملهان را  کی درصد    ۵هان. این بخش چیزی کمتر از  کی”بینائی“، اطالعاتی مربوط به بخش قابل رؤیت  

 تقریباً هیچ اطالعی نداریم. درصد دیگر آن، ۹۵هان، یعنی از بیش از کی ی مابقعبارت دیگر، ما از 

اثبات    ۷.بینی کرده بوددر آکادمی پروس وجود امواج گرانشی را پیش  ۱۹۱۵  نوامبر  ۱۵ر  اینشتین در سخنرانی خود د ـ    

اما یک قرن به  انجامید. پیشعملی آن  اینشتین در  طول  امواج    ۲۰۱۵سپتامبر    ۱۴بینی  صورت واقعی پیدا کرد. کشف 

های تقریبی  چاله به جرمامواج گرانشی کشف شده که از برخورد دو سیاه  ۸اعالم شد.  ۲۰۱۶فوریه    ۱۱گرانشی رسماً در  

برابر جرم خورشید بود. انرژی ساطع شده به فضا از این   ۳برابر جرم خورشید ایجاد شده بودند معادل تقریباً    ۲۹و    ۳۶

ای صدم ثانیه  ۲۵برابر کل انرژی الکترومغناطیسی ساطع شده از جهان  قابل رؤیت بود. طنین این رخداد    ۵۰ل  تصادم معاد

 ی پروتون.میلیارد سال به زمین رسید. طول موج نوسان مشاهده شده برابر بود با یک هزارم قطر یک ذره ۱٫۳از پس 

ای در تاریخ علم و در تاریخ بشر است. هان و آغاز عصر تازهکیای به  معنای گشودن پنجرهکشف امواج گرانشی به ـ    

هان را رصد کرد؛ از کیرود که بتوان از طریق امواج گرانشی، به اصطالح از طریق ”شنوائی“، کل  حال امید آن می

هان را شناسائی  کیی  درصد ناشناخته  ۹۵ی تاریک مطلع شد. یعنی بتوان  و ماده  )؟(  جمله بتوان از ماهیت نیروی تاریک

 کرد.

چه آورتر از هرآند شد بسیار متفاوت و تعجبنچه به احتمال از این به بعد از طریق امواج گرانشی کشف خواهن نظرم آبه

 مان آماده کنیم. ی ”عقل سلیم“دارشدن چندمین بارهرو الزم است خود را برای خدشهایم خواهد بود. از اینکه تاکنون یافته
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