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  دهیچک

 ذرات تمام در شده پنهان

  چگونه؟ شدن نیا از داتریپ

 قرارگرفته کاوش مورد یشناس یهست و یهانیک کیزیف کوانتوم، ک،یژنت ،یروانشناس حوزه پنج در هوش ، یفیتال مقاله نیا در

 شیپ بدون و یمنطق و یعلم امکان حد تا هوش است، شده یسع و بوده یعلم هینظر دهها لیتحل و هیتجز حاصل و است

 . شود ریتفس یداور

 .است درآمده شهیاند به هوش از یدیجد میپارادا و فیبازتعر هوش میمفاه

 یط در و شد آغاز نیزم یرو بر اتیح یها نشانه نیاول م،یدان ینم را آن علت هنوز که یا حادثه اثر بر شیپ سال اردیلیم چند

 بدون است، کرده خلق را ییبایز و یدگیچیپ از کننده رهیخ یها هیآرا با یموجودات سلول تک کی از تکامل سال، اردیلیم سه

 . بود هوشمندانه یتصادف باشد هم تصادف اگر نبود هوشمند یهست امکان هوشمند متفکر

 با تناسب در یاریهوش نیا گرید یسو از و است شده میتقس ذرات تمام نیب هوش یعنی برد یم بسر یاریهوش تعادل در یهست

 کیژنت یدستکار آن بارز نمونه که شود یم یشانیپر و یآشفتگ موجب بزند بهم را تعادل نیا که یندیفرآ هر و دارد قرار اریناهش

 کی یعنی کند، یم عمل یبیترک کنش برهم شکل به هوش رایز شد، خواهد مشترک ناخودآگاه در نقص موجب که است، انسان

 . افتاد خواهد یاتفاق چه معادله یآنسو یدانینم ،یبزن بهم را هوش معادله طرف

 یعنی دارند قرار ینه هم بر حالت در  مشاهده از قبل تا نیادیبن ذرات دارند نیادیبن یسلولها با یمشابه خواص نیادیبن ذرات

 ینیب شیپ توانینم عضو به شدن لیتبد از قبل تا هم نیادیبن یسلولها گفت، توان ینم آنها مکان ای وجود مورد در زیچ چیه

 . شوند لیتبد یاندام چه به خواهندیم که کرد

 .اند بوده یکی آغاز در یهمگ عتیطب در شده شناخته نیادیبن یروین چهار

 آن در که بود ذرات هوش نیا نداشت، وجود امکان ذرات هوش بدون ساخت را اهایدن و بود مهبانگ آغاز که یا هسته یهمجوش

 به لیم ذرات یعاد طیشرا در رایز دیبرگز را یا هسته یهمجوش یعنی تر سخت راه یا هسته شکاف یجا به خاص لحظه

 آن ناظر دیبا دهیپد هر وجود از قبل یکپنهاگ ریتفس براساس. دهند یم یهمجوش به تن خاص طیشرا تحت و ندارند یهمجوش

 شاهد یهست یکجا در فراناظر آن بود؟ که یهست هوشمند فراناظر یبراست. ستین وجود امکان ناظر بدون باشد، داشته وجود

 هوش یهست تمام دیشا گرفت؟ شکل کجا در هوشمند یهست ،یمکان یب و یزمان یب در بود؟ چه هوشمند چیه آن بود؟ مهبانگ

  م؟یباش امدهیدرن یهست به هنوز ما دیشا ؟یهست هوشمند متفکر شهیاند در میباش یا شهیاند فقط ما دیشا باشد؟

 

  یدیکل کلمات

 ذرات ارتعاش همزمان، تفکر مشترک، ناخودآگاه ذرات، هوش ن،یادیبن هوش ،یسلول هوش
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 به و دهد یم شکل را هانیک تخت ساختار که است شده قیدق میتنظ یبحران نقطه یرو جهان در اُمگا ای یانرژ و ماده یچگال

 حال در مداد کی یزیت یرو است، صفحه شکل به که هانیک تا باشند هماهنگ هم با دیبا ذرات تینهایب که است آن یمعنا

 . ردیقرارگ زمان تینهایب در تعادل

 یعل موال درآورد، مفهوم به را یخودآگاه توان ینم ناخودآگاه شناخت بدون و دارد مشترک ناخوداگاه در شهیر یخودآگاه

 فرض دهیپد هر فراشناخت در دیبا را خود ها دهیپد شناخت یبرا. شناسد یم را خود یخدا شناخت، را خود هرکس: ندیفرما یم

  نند؟یب یم چگونه را خود و یهست هوشمند، ذرات. کرد

 کی از یبخش یزمان ما است، زمانها همه در و یهست یهرکجا در ذرات تمام مشترک  تیظرف و استعداد مشترک ناخودآگاه

 مانند است شده رهیذخ ناخودآگاه در فشرده بصورت تیکل آن تمام م،یدار را تیکل آن به وستنیپ به لیم همواره و میبود تیکل

 . شودیم یبازخوان سقوط از پس فقط و شودیم رهیذخ آن در پرواز اطالعات تمام که مایهواپ اهیس جعبه

 و است شده فیتعر (Carl Jung)ونگی کارل توسط ابتدا در که است یمفهوم Collective Unconscious یجمع ناخودآگاه

 یشخص یها تجربه از و است دهیرس ارث به یکیژنت صورت به ناخودآگاه ذهن هیال نیتر قیعم از یبخش که دارد نیا به اشاره

 .است مربوط یفرد توسعه به و ردیگ ینم شکل

 و یجنس رفتار ت،یمعنو چون یقیعم زیغرا و اعتقادها از یتعداد مسئول و است مشترک ها انسان تمام انیم یجمع ناخودآگاه

 . است یزندگ و مرگ زیغرا

 . است یهست ذرات تمام نیب در مشترک ادراک و یوجود تیماه مشترک ناخودآگاه

 .دارد مشترک  هوش در شهیر مشترک ناخودآگاه 

 . کنند یم احساس را آن دادیرو از قبل افراد که است سبب نیهم به و شودیم آماده ناخودآگاه در شیپ مدتها از ندهیآ

 . باشند اریناهوش ای اریهوش و پنهان ای آشکار توانندیم انسان یها زهیانگ 

 به باشد، تر ناخودآگاه یانسان که اندازه هـر. باشـند ناخودآگـاه خود، یفرد یتفاوتها به نسبت که برابرند، گریکدی با آنجا تا افراد

 آگاه خود، تیفرد به نسبت شتریب کـه هـرقـدر اما. بود خواهد سازگارتر یروان رفتار (Canon) ناموس با شتریب نسبت همان

 خواهد برآورده کمتر را یانسان و معمول توقعات و بود خواهد بارزتر گرید اذهان صاحبان با او تفاوت ، اندازه همان به باشد،

 همواره ،یفرد خودآگـاه که است آن یبرا نیا و بود خواهد ینیب شیپ قابل کمتر زین یشخص نیچن یواکنشها.  ساخت

 یتفاوتها ، نسـبت همان به فرد باشد، تر گسترده قدر هر ،یخودآگاه نیا اما. است مشترک خودآگاه از محدودتر و زتریمتما

 درک یعنی یخودآگاه سـاخت، خواهـد رهـا یجمعـ قواعد از را خود شتریب اندازه همان به باز و کرد خواهد درک را یشتریب

 . ها تفاوت

 مثال عنوان به. کندیم اشاره ذهن تیوضع یاحساس ای یفیک یها یژگیو به  (qualia) زهایچ یقیحق تجربه ای یذهن اتیفیک

 .باشند یم یذهن اتیفیک از ییها مثال خشم بو، درد، رنگها، میمستق تجربه

 واز کند یم مشخص را ذهن تیماه که است یاراد بصورت وافکار اطالعات ف،استخراجیتعر نیتر ساده بنابر یخودآگاه

 . است یرونیب ای یدرون تیموجود از بودن مطلع و احساسات و افکار یشخص وتجربه ردیگ یم سرچشمه ناخودآگاه

 یها لوله زیر در شده رهیذخ خاطره و یناپسیس یها داده قیطر از ندیفرآ نیا. یتصادف ونه ریناپذ محاسبه است یندیفرآ یآگاه 

 اسکلت ساختار یاصل اجزا ها زلولهیر. است شده هماهنگ ها زلولهیر یکوانتوم ارتعاشات با که شود،یم انجام یمغز یها نورون

 .دهند یم شکل را یسلول

 مرتبط ها نورون در ها زلولهیر ارتعاشات با یآگاه. است یکوانتوم ارتعاشات نیهم «EEG» یمغز  یا هیپا امواج یها تمیر منشأ 

 زین یآگاه از یمختلف یها حالت زین بیترت نیهم به ،(خی و آب بخار، مانند) دارد وجود ماده کی از مختلف یها حالت. است

 یها تیموقع به توجه با یآگاه از یمتنوع یها حالت دیتول باعث یعامل چه نکهیا به بردن یپ. باشد داشته وجود تواند یم
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 از و ستیچ یآگاه که میابیدر تر قیدق صورت به تا کند کمک ما به ادامه در تواند یم شود، یم یریگ اندازه قابل و ریپذ مشاهده

 . دارد یمفهوم و گاهیجا چه ذرات یبرا ای درخت مون،یم انسان، یبرا نکهیا تر مهم آن

 . است ناخودآگاه استنباط ندیفرا ادراک

 را دادهایرو درک یبرا یآگاه هنوز ما دیشا. است دادهایرو از شدن معرفت یدارا ای کردن درک و شدن دانا ییتوانا یآگاه

 همان در قتیحق افتد؟ یم یاتفاقات چه هیثان از یکسر آن در دارد، وجود ادراک و احساس نیب که ییجز فاصله در م،یندار

 . است نهفته هیثان از یکسر

 مستلزم یکوانتوم ذرات و عیوقا دیتول و موج تابع زشیفرور که دیگو یم یکوانتوم کیمکان در سنجش مسئله ریتعاب از یکی

 یندهایفرا جادیا لیدل یحت و است، آن علت بلکه ست،ین عتیطب معلول یخودآگاه تنها نه ،یمعن نیبد. است  یخودآگاه وجود

 .باشد یم کوچک اریبس اسیمق در یمغز درون

 . است پنرز راجر کدانیزیف و ستپ، یهنر همروف، استوارت دگاه،ید نیا مشهور مدافعان از

 . ونددیپ یم وقوع به ها کروتوبولیم بنام یمغز یها سلول از یا هیناح در یکیکوانت یها اندرکنش است معتقد هینظر نیا

 که ذره دو یبستگ فیتوص یبرا Verschränkungی دگیتن درهم. است حیتوض قابل ذرات یدگیتن درهم با یذهن حاالت شتریب

 . رود یم بکار اند شده جدا سپس و بوده اندرکنش در گریکدی با موقتا

 تقابل واسطه به تنها آنها عتیطب و هستند متصل گریکدی به ریناپذ ییجدا یشکل به ذرات نیا که آنست یمعن به یدگیتن درهم

 .شودیم فیتعر گریکدی با

 نییتع زین آن به دهیتن درهم ذره عتیطب بلکه شود،یم یبررس لحظه در آن عتیطب تنها نه شود،یم یریگ اندازه یا ذره که یزمان

 .دارد وجود ذره دو انیم که یا فاصله از نظر صرف دهد،یم رخ همزمان دادیرو نیا. شد خواهد

 شناخت و فهم جهت اطالعات تجمع هینظر عنوان با را یا هینظر زین ییایتالیا برجسته یمحاسبات شناس عصب ،یتونون ویجول

 نهیکم کیتفک و یاطالعات آستانه ،یآنتروپ جمله از احتماالت و اطالعات هینظر میمفاه از آن در که داد ارائه یآگاه دهیپد

 .است برده فراوان بهره ،یدگیچیپ هینظر زین و یاطالعات

 ستیبا یم است، یآگاه یدارا مشخص ی دهیپد کی که دیکن ثابت دیبخواه شما اگر که کرد شنهادیپ Giulio Tononi یتونون 

 .دیکن مطرح آن در را صفت دو وجود دیبتوان

 که است نیا شده ادی صفت دو از یکی شود، یم خوانده IIT اختصار به که دانشمند نیا ی کپارچهی اطالعات ی هینظر به توجه با 

: دوم مورد و. باشد داشته را اطالعات از یمیعظ ریمقاد یادآوری و پردازش ،یساز رهیذخ ییتوانا یدارا یستیبا آگاه موجود کی

. باشد ناممکن مستقل یها بخش به آنها میتقس که یطور به شوند، جمع هم با بتوانند کپارچهی تیکل کی در دیبا اطالعات نیا

 :کند یم استدالل نیچن زین باره نیا در  Tononi یتونون

 تر کوچک ی جداگانه یاجزا به تواند ینم و شود، گرفته نظر در تیکل کی عنوان به یآگاه که است یمعن نیا به فوق ی گفته

 به را کار نیا دیبا بعالوه باشد، اطالعات پردازش و رهیذخ به قادر دیبا تنها نه خودآگاه ستمیس ای موجود کی. شود میتقس

 . شود منجر ریناپذ کیتفک کل کی یریگ شکل به که دهد انجام یقیطر

 کی دنیکش درد یحت و انسانها گرید حاال نیهم ما گرفت، قرار ذرات گاهیجا در دیبا ذرات یخودآگاه درک یبرا من نظر به

 !میکن ینم درک را درخت ای زنده وانیح

 است مغز کالیکورت تاالمو ریمس در اطالعات انباشت حاصل که داندیم ستمیس کی یکیزیف و نیادیبن یژگیو را یآگاه یتونون 

 تواندیم یا دهیچیپ یکاف اندازه به ستمیس هر نیبنابرا و داندیم دار درجه یا یژگیو را یآگاه یضمن طور به نیچن هم ه،ینظر نیا

 . باشد برخوردار یآگاه از

 یحت ستمیس هر است، ستمیس آن هوش زانیم نشانگر ستمیس هر یدگیچیپ درجه که است نیا انگریب ها ستمیس هوش هینظر

 . است برخوردار هوش از یا درجه یباکتر کی
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 . میمیرد ،داندیم که باشد موجودی تنها انسان شاید

 . میرسند خود تکامل تینها به انسان ستمیس در اطالعاتی گیرندههای 

 و میسازد خود برای محیط از تصویری انسان,  یکدیگر به آنها ارتباط و اطالعات تحلیل و تشخیص و زمان بُعد درک با و

 . میسازد مشکل را واکنش پیشبینی و شناخت و گرفته قرار پاسخ و محرک بین که است تصویر آن مداخله

 . ندارد وجود دیگری موجود هیچ در که دارد ویژگیهایی نانسا زبان.  دارد را نمادی اطالعات ریتفس قدرت انسان

 . دارد یکینزد ارتباط زبان منشأ و او مغز تکامل با بشر هوش تکامل

 . دارد یشتریب متفکران باشد، داشته تر فیلط و شتریب واژگان که یفرهنگ هر کند، یم فکر کلمات با انسان

 از پس آن یاجزا که دانندیم یا بسته حلقه مثابه به را یآگاه هافستادر، داگالس مانند یشناخت علوم دانشمندان از یگروه 

 نیا از. ستین دهنده لیتشک یاجزا خود جنس از که دهندیم بروز را یداریپد شبه گر،یکدی به بازتابش و یخودارجاع شمار یب

 نمونه، یبرا یو. ندارد میپنداریم ما که یصورت آن به کم دست یخارج وجود که است توهم یا گونه ،یو نگاه در یآگاه رو،

 . داندیم جنس نیهم از را ها انهیمور زیانگ رتیح و دهیچیپ یها النه و ها تپه

 نیا از دهد، حیتوض را یآگاه و هوش دانیم تواندینم چون هافستادر داد، نسبت یآگاه به نمیشود را توهم کلمه من نظر به

 . کندیم استفاده کلمه

 کار کی انجام به شروع یا شده نییتع شیپ از طرح ای نقشه دستور، چیه بدون یکلن کی در ها انهیمور از یادیز اریبس تعداد

 ،یانفعاالت و فعل و یهمکار نیچن حاصل وجود، نیا با دهدیقرارم ای داردیبرم ای را شن از یا دانه انهیمور هر. کنندیم ساده اریبس

 میتنظ ها انهیمور تر راحت ستنیز یبرا آن داخل یدما که شودیم یبیعج یها پنجره و ارهایش و هایبرجستگ با ییها النه ساختن

 .ندارد وجود یسبب مشارکت گونه چیه ،یساز النه انیجر در که دیگویم هافستادر. است شده

 دهندینم انجام گرید کار کی ها انهیمور چرا پس ندارند، مشارکت علت و مشارکت اگر میکند، برداشت اشتباه نجایا باز هافستادر

 . نندیبچ ازهم دور هدف بدون را ها دانه نند،یبچ کنارهم را ها دانه نکهیا یبرا مثال یبرا

 ای زیم مانند رسازهیز ای گاه هیتک وجود توهم که است رهیدا کی در گریکدی یزانو یرو انسانها از یگروه نشستن گر،ید نمونه 

 ینفر چند گروه نیا همه نیا با و ندارد وجود یصندل ای زیم چیه که یحال در شودیم موجب ما نگاه در را ینامرئ یها یصندل

 .اند نشسته وار رهیدا صورت به یهمگ

 آن یهایژگیو که داندیم وتریکامپ یرو بر افزار نرم مانند را یآگاه ،یشناس عصب علوم برجسته دانشمند گرید اسلومن، آرون 

  داشت، نخواهد وجود افزار سخت بدون اما است وتریکامپ افزار سخت از جدا کامالً

 یرو را آن سنسیال دارد، یگران متیق باشد نالیاورج ندوزیو مثال یبرا اگر شد، خراب یافزار سخت یوقت من نگاه از

 . ندارد یابیباز ارزش باشد، کرک اگر یول است، اجرا قابل گرید افزار سخت

 خود جنس از که داشت نخواهد وجود ذهن یکوانتوم دانیم مغز، یسلولها اجتماع بدون که است نیا ساده ریتفس نیبهتر 

 صادق ستمهایس تمام یبرا یژگیو نیا. شودیم آشکار اجزا اجتماع صورت در ستمیس کی خواص. ستین دهنده لیتشک یاجزا

 . است

 یم بروز خود از زیآم خشونت یرفتار یجمع دسته نزاع کی در دارد نیمت رفتار و آرام که یفرد یشناس جامعه و یروانشناس در

 .دهد

 .داشت نخواهند وجود منفرد صورت به که یحال در شوند، یم آشکار اجتماع، صورت در که دارند وجود یصفات

 ذرات قانون همان مانند دارند را خود خاص نیقوان که کنندیم عمل هم با هماهنگ و منسجم صورت به زین یهست تمام

Particle law کنندینم یرویپ کیکالس علوم نیقوان از لزوماً و سازندیم را ها یهست که. 

 . است Universe Mind یهست ذهن از برگرفته گذردیم انسان ذهن در آنچه و باشدیم ذهن یدارا یهست

 .دانست یم «مُنادها» نام به خداگونه هماهنگ و کوچک اریبس ذرات از متشکل را جهان تزیبنیال
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  و یماد یفضا کی نیب تواند یم که است یدستگاه تنها ذهن

 .  باشد یم مربوط آن ساختار به موضوع نیا و دینما برقرار ارتباط یرمادیغ

  تا دهد یم را اجازه نیا انسان مغز در فیظر یساختارها

  باشند یم یرمادیغ یکوانتم یها دانیم از یناش که یراتیتاث

 . شود منجر مغز یماد یها بافت در قیعم راتیتاث به مغز ستمیس توسط

 .ندینما جادیا را یطیمح راتیتاث تواند یم ذهن در تفکرات 

 در  یا ژهیو گاهیجا نیزم که کندیم جابیا جهان بودن همسان و همگن. است هم مانند بزرگ یاسهایمق در جهان یجا همه

 .است کنواختی یتیگ بزرگ، یلیخ یاسهایمق در و ندارد یهست

 نیع در و قدرتمند دهیا کی و است معروف یشناخت هانیک اصل به دهیعق نیا. «ستین ژهیو عنوان چیه به جهان در ما مکان»

 . دیآیم بحساب ساده حال

 پرتو در رایز میکنیم انکار را یکیتار که است لیدل نیهم به میهست یکیتار در یا جرقه اندازه به و یهست از یکوچک بخش ما

 . میا نشسته مهبانگ جرقه کی از یا لحظه

 بود؟ چه یستین در هوشمند چیه آن

  است؟ نهفته یرازهست چه اریناهش در

 !است کامل یاریهوش ینوع اریناهش

 بود؟ که یهست هوشمند متفکر نیاول

 نبود؟ هوشمند یهست امکان هوشمند متفکر بدون

 . شوندیم لیتبد گرید نوع به ینوع از فقط روند،یم نیب از نه و ندیآیم بوجود نه اطالعات: دیگویم اطالعات یستگیپا

 شد؟ خواهد چه افزار نرم همان یعنی اطالعات و هوش سرنوشت 

 !باشد گرفته شکل نورون کی اندازه به یکوانتم اهچالهیس کی درون ما یهست تمام دیشا

 که است یآب مانند و دارد یچرخش حالت یریش راه کهکشان. میهست ها چاله اهیس از یکی مدار در ما اکنون هم ادیز احتمال به

 .است بزرگ اریبس یا  چاله اهیس واقع در و دارد نام A کمان که شود یم گرداب وارد و چرخد یم آشپزخانه نکیس درون

 ! میباش امدهیدرن یهست به ما هنوز دیشا

 

 هوش مفهوم 

 و زبان از استفاده ،یانتزاع تفکر مسئله، حل ،یزیر برنامه استدالل، همچون یمتنوع یها تیقابل و است یذهن ییتوانا هوش

 .ردیگ یم بر در را یریادگی

 . کندیم مشکل را هوش فیتعر نیا و است الیس یندیفرآ هوش

 .کند یم فیتعر قتیحق نظر نقطه از خوب العمل عکس ابراز قدرت را هوش مژنداک

 است انطباق و جذب نیب تعامل قیطر از طیمح با فرد وستهیپ یسازگار متضمن که است فعال ندیفرآ کی هوش اژهیپ نظر از

 .میشود منعکس فرد یشناخت  ساخت در آن جهینت که

 باشد داشته هدفمند تیفعال ، شدیندیب یمنطق طور به سازدیم قادر را فرد که است یکل ییتوانا کی هوش است معتقد وکسلر 

 .بپردازد متقابل کنش به موثر طور به خود طیمح با و
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 طیشرا در که است اطالعات پردازش یبرا Biopsychological یروانشناخت ستیز جنس از بالقوه توان و لیپتانس کی هوش

 ای جامعه و فرهنگ آن در رو شیپ مشکالت افراد تا کند کمک و شود فعال تواندیم مختلف یفرهنگ یها دمانیچ و مختلف

 . شوند یم محسوب ارزشمند جامعه و فرهنگ آن در که کنند دیتول یمحصوالت و کنند حل را طیمح

 یعنی شود محدود یاضیر هوش به فقط هوش که ردیبپذ تواندینم کند،یم مطرح هوش از که یفیتعر به توجه با گاردنر هوارد

 .میشناسیم IQ بنام که یزیچ همان

 .شود انجام یمتفاوت اریبس یها یتوانمند  هیپا بر تواندیم ارزشمند، محصوالت دیتول و مسائل حل چون

  چندگانه هوش بحث گاردنر  اساس، نیا بر

Multiple Intelligences کندیم مطرح را. 

 : کندیم یبند طبقه گروه هشت در را یانسان یهوشها گاردنر،

 .داد شکل را گانه هشت هوش مدل و شد اضافه یقبل گانه هفت مدل به ریتاخ یکم با( ییگرا عتیطب) هشتم هوش

 هم Moral یاخالق هوش و Existential یوجود هوش که کرد شنهادیپ او و شد تر لیتکم بعدها گاردنر چندگانه هوش یالگو

 .شوند اضافه چندگانه یهوشها فهرست به

 .کندیم محدود انسان به را هوش گاردنر هوارد. گرفت شکل دهگانه یهوشها مدل بیترت نیا به 

 هوش نوع ۳۴ یبرا قانون دو و اند گفته سخن افراد در متفاوت یتوانمند نوع ۳۴ از بزرگ، یپژوهش از  پس نگهامیباک و فتونیکل

 :اند کرده انیب

 .ندارد ییتوانا هوش نوع ۳۴ همه در یانسان چیه

 .است نابغه باشد، داشته را ش هو نوع ۳۴ نیا از هوش نوع پنج که فرد هر

 کارشان چگونه نکهیا درباره باز یسواالت ،یعال و توانمند ریمد ونیلیم دو با انسان، یها ییتوانا از اطالع منظور به گالوپ موسسه

 .کرد مصاحبه دهند، یم انجام یخوب به را

 و الگوها طرح، نیا کارشناسان و شد  دهید هوش و استعداد دانش، مهارت، از یادیز  تنوع متفاوت، یها حرفه نیا  همه در

 نیتر گسترده انگریب که کنند استخراج را هوش یالگوها نیتر عیشا از مورد ۳۴ توانستند آنها. کردند کشف را جینتا نیا اطالعات

 . هستند یبشر یاستعدادها

 از نیادیبن فیتعر دیبا دانست، انسان مختص فقط را هوش دارد، وجود یهست در که یتوانمند همه نیا با رفتیپذ توانینم

 مفهوم به را هوش خود و اند کرده انیب را هوش قیمصاد فقط است، شده تاکنون هوش از که یفیتعار تمام داد، ارائه هوش

 . است بوده انسان فقط آنها هوش نمونه و اند اوردهیدرن

 :هستند هوش از گونه دو مضاعف هوش و یزیغر هوش

 تا یباکتر از دارد، وجود جاندار هر ذات در و کندیم کنترل را یسازگار هوشمند یندهایفرآ که است ییتوانا: یزیغر هوش

 . نامند یم یزیغر شعور را یزیغر هوش انسان،

 جانیب و جاندار موجود کی که یاحساس و درک و است جانوران و نباتات ، جامدات از اعم موجودات یتمام در یذات توان شعور

 در و کند حفظ طیمح آن در شعور نیا با را خود کندیم یسع و دهدیم پاسخ درک نیا قبال در و دارد خود رامونیپ طیمح از

 .  دهدیم نشان العمل عکس آن قبال

 در که است همگرا یکوانتوم دانیم کی شعور که باورند نیا بر «پاداتایپر» و «دس ویج دل» مانند دانشمندان از گرید عده

 موجودات ریسا شعور با تواندیم دارد وجود عالم اجسام تمام در که یکوانتوم یدانهایم نیا و دارد یخاص جلوه انسان

 . شود یم دهینام ذرات هوش یدگیتن درهم که یزیچ. بگذارد ریتاث آنها عملکرد و ساختار بر جهینت در و شده دهیتن درهم

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

 7 

 با اهانیگ ارتباط یبرقرار یچگونگ و اهانیگ بر انسان یمغز امواج ریتاث یچگونگ توانیم هوش یکوانتوم دانیم کمک به

 قابل یهست عالم یروان و یستیز و یکیزیف یها دهیپد از کی چیه از مینامیم شعور ما که آنچه. کرد مشخص را گرید موجودات

 . باشد ینم کیتفک

 مستلزم فیتوص نیا به لین اگر یحت م،یباش شعور نیا از یعلم زبان به یفیتوص ارائه به قادر دیبا ما کیکالس و هیپا نظر از

 . دارند قرار اتیواقع پشت در قیحقا. میکن فیبازتعر و ینوساز را میمفاه میبخواه و باشد علم زبان خود در دنظریتجد و تحول

 فضا در شهیاند» دیتول به قادر که دارد حضور عالم سرتاسر در قیعم تیواقع کی میکن فرض شعور حاصل را شهیاند ما اگر 

  است

 در که ییمعنا همان. کند جادیا یکیالکتر دانیم کی ، فضا در خود اطراف است قادر الکترون کی که ییمعنا همان

 تعامل باهم یلومتریک هزاران فاصله از مکان و زمان بدون تا سازد یم قادر را ذرات و ابدی یم یتجل ذرات هوش یدگیتن درهم

 . بود هوش یتجل یهست هدف نامم، یم یاریهوش تعادل را آن من که کنند،

 . ردیگ یم دربر را فضازمان یها پهنه تمام هوش

 حضور زین انسان در دارد وجود وانیح ای اهیگ ای یمعدن و جان یب ماده در که اندازه همان به عالم یکجا هر در هوش یپراکندگ

 گر جلوه جان یب بظاهر ذرات یحت و ساده یباکتر کی یحت ، زنده یها سمیارگان رفتار خالل از که است تیواقع نیهم و دارد

 . میشود

 یپراکندگ را آن من که باشد، نداشته یخاص مکان دیشا و شده پراکنده یهست یفضا تمام در هوش و شهیاند خالصه بطور

 . نامم یم ذرات هوش

 بهره آن از زنده موجودات خاص، طیشرا در که را ییها تیفعال و شودیم محسوب یهوشمند از گرید ینوع زین مضاعف هوش

 نیا به اهانیگ و واناتیح و انسان یبررس با و ابدی یم شیافزا ای کاهش ندهایفرآ یبرخ با و کندیم کنترل و تیهدا را رندیگیم

 ریسا به نسبت ، جانداران نیا در مضاعف  هوش اند، گشته هوشمندتر هم موجودات ،یعیطب تکامل طول در که میرسیم جهینت

 .است دهیرس خود یاعال حد به انسان در مضاعف هوش و است افتهی شیافزا زمان مرور با جانداران

 که یحال در کائنات یتمام در است یتیقابل شعور که کرد انیب نگونهیا دیبا میکن مشخص را هوش و شعور نیب مرز میبخواه اگر

 . است جانداران مختص هوش

 .هستند یشعورمند به محکوم و ندارند را شعور انتخاب اریاخت جان یب و جاندار 

. بود هوشمندتر انسانها تمام از د،یبخش اتیح خود به آغاز در که یا ذره رایز نم،یب ینم هوش و شعور نیب یتفاوت من هرچند

 هزاران خاطرات شود یم فعال که دوباره و شود یم یتلق رزندهیغ که یبحد رود، یم بخواب سال هزاران هوشمندانه که یروسیو

  کند؟ یم یرویپ یهوش نوع چه از اددارد،یب را خود ساله

 . ردیگ یم بهره آن از شتریب بقا شانس شیافزا یبرا و خود تکامل و یور بهره جهت در موجود که است ییتوانا هوش

 .دارد وجود یهوشمند نیا کاهش ای و شیافزا احتمال زین موارد یبعض 

 کند، یم نییتع را اهیگ ای جانور هوش زانیم اسیق نیا حاصل و میشود سهیمقا انسان در هوش با اهانیگ و جانوران در هوش

 را یهست ذرات تمام یخودآگاه و هوش مفهوم دو که یحال در رد،یگ یم اندازه خود کش خط با را یهست تمام انسان

 . ردیگ یدربرم

 را انسان در هوش منشا ما اگر. میکن یتلق رهوشمندیغ ای هوشمند را موجود کی تا دهدیم را اجازه نیا ما به سهیمقا نیا

 کنترل ،یعصب خاص یسلولها توسط و یهورمون و یعصب خاص یها سمیمکان توسط زین انسان در هوش مینیب یم میکن یبررس

 .  کندیم حرکت شرفتیپ و تکامل یبسو روز هر و شودیم تیهدا و
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 را کارآمدتر و تر منسجم هوش ستمیس زمان، مرور با و شودیبنام کند، یم رشد به شروع که لقاح زمان از انسان هوش انیبن

 احسن نحو به عوامل نیا از منشأ کی اگر و است ها میآنز و ها هورمون و ژنها نیهم به مربوط انسان در هوش. آورد یم بوجود

 .  کرد خواهد اثر شخص یهوشمند در نکند کار

 محسوب اهانیگ در یهوشمند ینوع شود، یم کنترل اهانیگ در خاص یژنها و ها میآنز ها، هورمون توسط که ییها تیفعال

 . شود یم

 

 نیادیبن هوش 

 .ستین برتر گرید نقاط بر جهان در یا نقطه چیه

 ما م،یدار جهان نیا در ژهیو اریبس یتیموقع ما که بود نیا بر تصور بشر، تمدن خیتار از یطوالن یمدت یبرا که است نیا جالب

 .میپنداشتیم عالم مرکز در را خود

 قتیحق با تیواقع ییعن است زمان گذر در یهست جهان درک از ما نییتب نیبهتر که هستند داریناپا تیواقع یتجرب علوم

 . دارد تفاوت

 به که دیایب ییفردا دیشا و انوسیاق سطح در توپ مانند بود زمان فضا یدگیخم در رانش یروین واقع در وتنین جاذبه یروین

 .شود ریتفس یگرید تیواقع

 .ندارد قرار یتیگ مرکز در هم ما هوش یعنی کند،یم یرویپ اصل نیا از هم هوش

 . دارد انتشار زمان فضا یها پهنه تمام در هوش

 .است پراکنده عتیطب نیادیبن یروهاین و نیادیبن ذرات ، نیادیبن یها سلول در هوش

 عمل هوشمندانه هستند، مغز فاقد که یگرید موجودات رایز ردیگینم شکل مغز در تنها تفکر، و ستین انسان مختص فقط تفکر

 .کنندیم

 کنند؟یم عمل هوشمندانه ییروین چه با زنده ریغ موجودات

 با یتفاوت چیه که شودیم انسان مغز ساختار در اتم کی گرید یروز و شودیم اهیگ وهیم در اتم کی یروز ، باغ خاک در اتم کی

 تا دهدیم صیتشخ چگونه را ساختار تفاوت نیا اتم دارند، تفاوت یهست ساختار در یریقرارگ تیموقع در فقط و ندارند هم

 .دهد یکاربر رییتغ بتواند

 .است شده لیتشک فسفر و میکلس تروژن،ین دروژن،یه کربن، ژن،یاکس عنصر شش از انسان بدن جرم درصد 99

 دهند؟یم صیتشخ را کل ساختار چگونه اتمها

 کنند؟یم درک را مغز در خود تیموقع چگونه اتمها

 ذرات تمام تیموقع بلکه را خود تیموقع تنها نه تا کنندیم جادیا تینهایب وسعت به یهوش دانیم ، خود یکوانتم دانیم با اتمها

  تاکنون. کنند یگذار هدف و ادراک و احساس را یهست

 را ذرات هوش قدرت همزمان بصورت لحظه کی در اتم ونیلیتر 15 دنیتن درهم با یکوانتوم رکورد کی ثبت با دانشمندان 

 . اند دهیکش رخ به

 .شودیم دهینام کیتار ماده که است ناشناخته ماده ینوع قالب در جهان در موجود جرم شتریب

 . است شده لیتشک کیتار یانرژ ٪۶۸٫5 و کیتار ماده ٪۲۶٫۶ ،یمعمول ماده٪۴٫9 از جهان 

 ناشناخته یهست ماده از یمیعظ حجم که آنست یمعنا به نیا و باشد برابر پادماده و ماده مقدار دیبا ذرات تقارن اساس بر

 ست؟یچ یهست یمابق است، مانده
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 ش،یپ سال اردیلیم ۶,۴ یدیخورش منظومه لیتشک ش،یپ سال اردیلیم 1۳,۶ ها ستاره لیتشک ش،یپ اردسالیلیم1۳,۸ مهبانگ

 با میتوان یم چگونه ما یعنی نیا دارند، قدمت شیپ سال ونیلیم ۶ انسان شیدایپ ش،یپ سال اردیلیم 5,۳ اتیح آمدن بوجود

 . میکن ریتفس را یهست هوش خود، هوش

 کل سامانه فقط بلکه ستندین یژگیو چیه یدارا سامانه یاجزا آن در که میشویم مواجه ییها تیوضع با مرکب یها سامانه در

 . دارد وجود یهست تمام در دهیپد نیا قتیحق در است، هایژگیو از یا دسته یدارا

 مغز یعصب یها سلول و است خاص یها یژگیو یدارا مغز کل سامانه یعنی میخورد، بچشم هم مغز در کل ساختار تیخاص

 . ندارند را ها یژگیو نیا یفرد بصورت

 ه،ینظر نیا اساس بر. کنند حفظ را خاطرات مغز، از مستقل تواندیم بدن یسلولها از کدام هر «یسلول حافظه» هینظر طبق

 دارا را کند لیتبد مختلف یسلولها به را آنها تواندیم که ییژنها تمام سلولها. بسپارند خاطر به را خود تیماه قادرند سلولها

 از یبرخ. کنند حفظ را ما یاتیح اتیتجرب به مربوط اطالعات توانندیم یوراثت اطالعات داشتن بر عالوه ژنها نیا. هستند

 نخاع و مغز و چشم دم، دست، از ییبخشها توانندیم سمندرها. کنند یبازساز را خود یاندامها و بافتها توانندیم زنده موجودات

 که است نیا آن یمعنا و شوند لیتبد یعضو هر به توانندیم نیادیبن یسلولها. کنند یبازساز دنید بیآس از پس را خود

 . دارند ادیب را خود مشترک خاطرات

 دهد؟ ادامه ریتکث به دیبا زمان چه تا بداند و باشد داشته ادی به را خود یقبل شکل تواندیم بافت کی چگونه

 یدارا اجتماع صورت در و هستند ییهایژگیو یدارا یفرد بصورت یعنی هستند یجمع و یفرد خواص یدارا سلولها و ذرات

 . یآگاه دانیم مانند یجمع خواص و یسلول حافظه مانند یفرد خواص شوند یم یدانیم خواص

 بصورت اریناهش اطالعات که نیادیبن یسلولها مانند دارند را کل تیخاص تمام اجزا: ینگار تمام اصل اساس بر نیا بر عالوه

 . است نهفته آنها یا ان ید در فشرده یکدها

 یاصل یاجزا از یکی  Microtubles ها زلولهیر. است یعصب یها زلولهیر ینه برهم حاصل نیادیبن ذرات مانند یوآگاه ذهن 

 .هستند نانومتر ۲5 قطر به و نیپروتئ جنس از یتوخال ییها لوله باشند، یم سلول

 . است یعصب یها زلولهیر ینه وبرهم یکوانتوم دانیم حاصل یآگاه

 چهار هوش یعنی «یهست ذرات تمام در خاص کار انجام یبرا یزیر برنامه یذات ییتوانا: »باشد نیا هوش فیتعر نیبهتر دیشا

 .شودیم شامل را( هدف - برنامه - ذات - ذرات) یاساس مفهوم

 سلولها و مولکولها اتمها، شامل یهست دهنده لیتشک ذرات تمام: ذرات

  مشترک ناخودآگاه ،یهست اریناهوش ،یهست هوش: ذات

  یدگیتن درهم با موقعیت درک و محیط با یسازگار: برنامه

 شدن بودن، رفتن، ت،یخالق و بقا هوش، یتجل: هدف

 عدم زسرحد و میعشق منزل رهرو

 . میا آمده راه همه نیا وجود میاقل به تا

 .خوردیم بچشم مفهوم چهار نیا ذرات زیر ابعاد در چه و کهکشان بزرگ ابعاد در چه یهست تمام در میکن دقت اگر

 خود اوج به انسان در یکوانتوم دانیم ییهمگرا نیا که همگرا، بصورت ذرات یکوانتوم دانیم اجتماع یعنی هوش: ساده انیب به

 . است دهیرس

 . میکنند عمل هوشمندتر جهیدرنت و بود خواهد تر یقو کنند،یم جادیا که یکوانتوم دانیم باشد، قانونمندتر ذرات، اجتماع هرچه

 کند یم عمل تر هوشمندانه باشد، تر قانونمند ستمیس هرچه است، برخوردار هوش یا درجه از ستمیس هر: ها ستمیس هینظر در

 . است ستمیس یکل هوش دهنده نشان ستم،یس اجزا قانون از یرویپ زانیم یعنی

 . دارد وجود قانون از یا درجه آشوب، و ینظم یب هر در دارد، وجود قانون هم یقانون یب در
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  بود؟ که فرگشت تصادف عامل. دارد وجود تصادف عامل هم تصادف در

 .است کرده نقص دچار کیژنت یدستکار با را اهانیگ هوش بشر

 .دارد الگوها کهن و مشترک اریناهوش در شهیر اهانیگ هوش

 تواندینم خود گرید شناسد،ینم را فصلها گرید بذر شود،یم بذر اشتباه صیتشخ باعث الگوها کهن و مشترک اریناهوش یدستکار 

 د،یا دهید را هسته بدون یها وهیم حتما. است میعق آنها دانه کنند، دیتول دانه اگر یحت هستند میعق آنها کند، دیتول یگرید بذر

  .است کرده دایپ تکامل یهست با که است سال ونهایلیم اهانیگ هوش

 بصورت که نامم، یم مشترک ناخودآگاه را آن من و است نهفته یهست ذرات تمام در بلکه ها، انسان در فقط نه ،یجمع ناخودآگاه

 . دارند ادیب را خود گدشته خاطرات که نیادیبن یسلولها همان مانند شده، گذاشته یهست ذرات تمام در فشرده یکدها

 نسبت یهست تمام به را الگوها کهن و اریناهش یعنی است، بوده خدا او منظور گفته سخن اریناهش از هرکجا که کرده انیب ونگی

 .دهدیم

  چدیپ یم گلزار در که نیب را خدا گل عطر به

 . چدیپ یم وارید بر که تر عاشق که لوفرین ز

 بذر و کندیم نقص دچار را بذر یجمع حافظه بذر، کیژنت یدستکار کنند، یم یرویپ مشترک ناخودآگاه از جانوران و اهانیگ

 یدستکار یا نمونه نیا و کشاند یم ینابود به را خود و کند یم شیرو هرفصل در و رود ینم زمستانه خواب به و شناسدینم فصل

 . است یاریهوش تعادل خوردن برهم و ناخودآگاه

 یاریهوش نیع را ناخودآگاه اگر و دهد یم لیتشک خودآگاه را درصد کی و ناخودآگاه را درصد 99 م،یکن فرض صد را ذهن اگر

 و تر ناخوداگاه باشد، داشته یتر کسانی رونیب و درون فرد هرچه. است ارتریهوش باشد، تر ناخودآگاه فرد هرچه یعنی میبدان

 . دیبخش تیاشرف انسان به سال ونهایلیم یط که بود اریهوش ناخودآگاه آن رایز. شود یم تر آگاه

 .بود هوشمند یزندگ یبرا اختهی تک سلول گام نیاول کیژنت یسیرونو

 را تخم سلول داخل به ورود اجازه دوم اسپرم سلول به و کندیم نفوذ تخم سلول وارهید داخل به اسپرم سلول لقاح، هنگام در

 رد؟یگیم شکل سلول یکجا در سلول هوشمندانه رفتار نیا شود،یم نیجن کیژنت یناهنجار باعث رایز دهد ینم

 رحم دهانه یگذار حلقه روش از رحم یزیل لیدل به نیجن سقط از یریجلوگ یبرا شوند یم مجبور پزشکان که یموارد اکثر در

 . است یینارسا نوع کی دچار تولد از بعد نیجن کنند، استفاده

  شود؟ سقط اجبار به دیبا و است نقص دچار ابتدا همان در تخم سلول که دهدیم صیتشخ چگونه ناخودآگاه

 .ردیگیم فنا ای بقا به میتصم و(  یدگیتن درهم و تفکرهمزمان) دهدیم صیتشخ را خود تیموقع یهست ذرات تمام با سلول

 یدگیتن درهم مانند همزمان تفکر شود، یم شامل را مختلف افراد نیب واحد زمان در کسانی شهیاند بروز یعنی تفکرهمزمان

 . ام بکاربرده مشترک ادراک نیا نییتب یبرا من که است یمفهوم نیا و است ذرات

 در که یروح که است معتقد یرانیا پزشک و لسوفیف نایس یابوعل است، مشترک بزرگ من آن خاستگاه مشترک ناخودآگاه

 . هستند مشترک و کسانی همه است انسان در که یروح با دارد وجود درخت

  .ابدیم یتجل مشترک ناخودآگاه در لیم نیا م،یدار هیاول وحدت به لیم شهیهم و میبود تیکل کی از یبخش ابتدا در ما

 آن یجا به و است کرده مطرح پژوهش منظور به را ناخودآگاه اصطالح که کندیم عنوان خود یها یسخنران از یکی در ونگی

 .دینما استفاده «خدا» واژه از توانستیم

 .دانستیم یکی را ماده و روح برونو

 . شوند یم محو بزرگ هوش در هوشها تمام شود، یم محو مشترک، من در تضادها تمام

 ،یگذاریم یعل را آن نام ،یکنیم جدا انوسیاق از آب مانهیپ کی و یزنیم انوسیاق به را مانهیپ ،یا نشسته بزرگ انوسیاق کنار

 ....گرید تیمالک و گرید نام و گرید مانهیپ باز و یگذاریم یگرید نام و یریگیم یگرید مانهیپ
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 . رساند یم را من تیومالک است من  نشان مانهیپ

 . است من ناخودآگاه مانه،یپ آب

 . است مشترک ناخودآگاه انوسیاق

 .است انوسیاق ذرات آن ذرات چون دارد را انوسیاق خواص تمام مانهیپ آب

 .دارند انوسیاق از نشان مانه،یپ آب ذرات

 . ینیب یم را انوسیاق خواب ایرو در 

 . یترس یم انوسیاق عظمت از اما

 محو انوسیاق تینهایب در تا یسپار یم انوسیاق آغوش به را آب ذرات و یکنیم یخال انوسیاق در یزمان مدت از بعد را مانهیپ

 .شوند

 . است یهست هوش و مشترک ناخودآگاه مفهوم همان نیا و اند شده گانهی انوسیاق و من گرید حاال

 . اند بوده من یزمان که یگرید یها من. است درآن ها من هزاران ،یریبگ انوسیاق آب از یگرید مانهیپ اگر

 زدند خانهیم در مالئک که دمید دوش

 .زدند مانهیپ به و بسرشتند آدم گل

 مواد از توان ینم را یسیمغناط یقطب تک کی. است رممکنیغ یسیمغناط یقطب تک دو به یا لهیم یآهنربا کی شکستن

 .است دیجد یادیبن ذره کی به ازین آن ساختن یبرا ساخت، الکترون و اتم مثل یمعمول

 آنرا اگر یحت باشد، جنوب گرید قطب و باشد شمال قطب کی و یبشکن را آن یبخواه اگر دارد، جنوب و شمال قطب ربا آهن

 . دارد را کل تیخاص جز یعنی نیا و کند یم حفظ را خود یقطب دو تیخاص باز ،یکن تکه هزار

 

 راتذرزونانس  

 و فضا در شهیاند» دیتول به قادر که دارد حضور عالم سرتاسر در قیعم تیواقع کی میکن فرض شعور حاصل را شهیاند ما اگر

 . ردیگ یم دربر را فضازمان یها پهنه تمام هوش یعنی است زمان

 و ینوساز را میمفاه میبخواه اگر یحت م،یباش هوش نیا از یعلم زبان به یفیتوص ارائه به قادر دیبا ما کیکالس و هیپا نظر از

 .میکن فیبازتعر

 . مینیب یم م،یهست خود که طور همان را ها آن ما. مینیب ینم هستند، که طور آن را اتیواقع ما

 است، الزم ذهن و مغز کامل درک یبرا یکوانتوم کیمکان دانش که است  گرفته شکل فرض نیا یمبنا بر یکوانتوم ذهن

 . یخودآگاه دهیپد حیتوض یبرا بخصوص

 در. دهد حیتوض را یخودآگاه دهیپد تواند ینم کیکالس کیمکان که کندیم شنهادیپ یکوانتوم یآگاه ای یکوانتوم ذهن هیفرض 

. دهد حیتوض را یآگاه از یمهم بخش است ممکن یکوانتوم یدگیتن درهم و ینه برهم مانند یکوانتوم یها دهیپد که یحال

 ارائه یخودآگاه یکل یها جنبه حیتوض در کیکالس کیزیف یذات بودن ناتوان مورد در استدالل نیچند ینظر کدانانیزیف

 دانیم جادیا یمغز یسلولها اجتماع. سازدیم فراهم را رفته دست از یها جنبه یکوانتوم هینظر که رسدیم نظر به اما. اند داده

 .دهندیم لیتشک را ذهن که کنندیم یکوانتوم

 .است حیتوض قابل ذرات یدگیتن درهم با یذهن حاالت شتریب

 .کرد دگرگون ها پدیده فیتوص در را  یریگ اندازه و گر مشاهده تیوضع یریچشمگ صورت به یکوانتوم کیمکان

 . کندیم مطالعه یکوانتوم جهان در را کیکالس گر مشاهده کی حضور یچگونگ ،یریگ اندازه مسئله 
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 جهان در کیکالس حالت صورت به ،ینه برهم آن از ما ادراک اما کند،یم فیتوص را یاریبس متفاوت حاالت ینه برهم اصل

 اجازه کوانتوم، کیمکان اصول به توجه با که مختلف حاالت از یکوچک مجموعه ریز همان که یمعن نیبد است، یماکروسکوپ

 .داشت خواهند تکانه و تیموقع مثل کیکالس اتیخصوص از مشخص اما کم تعداد دارند، ینه برهم

 یعنی تهایواقع انسان وجود بدون است معتقد کهیبطور داندیم جهان یتهایواقع بر وارد را انسان یآگاه و ذهن کوانتوم کیزیف

 .است جهان عیوقا بر رگذاریتاث انسان یآگاه و داشت ینم وجود شوند،یم مشاهده که نگونهیا ماده یایدن

 .میشناسیم که یجهان ادامه تا است ها جهان تینهایب هیشب شتریب اتم درون جهان کوانتوم کیزیف نگاه از

 . زنند یم شخندین انسان بودن کندذهن به دیوشا سازندیم را اهایدن هوشمند ذرات آن در که ییقلمرو 

 رهیغ و پروتونها ، الکترونها یعنی ها تکه آن که دیرس یم ییجا به سرانجام د،یکن میتقس کوچک یها تکه به را ماده شما اگر

 .بود نخواهند یماد یش یهایژگیو یحاو گرید

 قتیحق از پندار نیا یول( یالکترون ابر) میپنداریم هسته دور به چرخش حال در کوچک یگو کی مثابه به را الکترون غالباً ما 

 .است منسجم کوچک ذره کی ییگو که کند یم عمل چنان گاه الکترون گرچه. است دور اریبس

 . است مشکل ما اغلب یبرا گفته نیا تصور و درک. ستین یبُعد چیه واجد الکترون 

 کی عرض دیبخواه چنانچه حال نیا با یزمان بُعد کی و یمکان بُعد سه یعنی است بُعد واجد یانسان وجود سطح در یزیچ هر

 الکترون یعنی ستین میشناسیم که یگرید یمعمول یایاش مثل الکترون کی چون. دیتوانینم هرگز دیریبگ اندازه را الکترون

 .ندارد نقطه مختصات

 اگر. است مشهور ذره موج یدوگانگ ای مکمل هینظر به که کند نمود موج صورت به هم و ذره صورت به هم است قادر الکترون

 یفسفر مواد به الکترون اصابت از که شودیم داریپد ینوران ذره کی م،یکن پرتاب خاموش ونیزیتلو صفحه یسو به را یالکترون

 . است آمده بوجود گرفته فرا را ونیزیتلو صفحه پشت که

 الکترون که ستین یشکل تنها نیا اما. سازدیم آشکار را الکترون تیماه یا ذره وجه یروشن به الکترون اصابت از حاصل نقطه

 در پراکنده یموج انگار که کند عمل چنان و شود بدل یانرژ مانند ابر توده به تواندیم الکترون چه. ردیبگ خود به است قادر

 . است فضا

 . دیآ ینم بر یا ذره چیه از که کندیم یکار کند، نمود موج صورت به الکترون گاه هر

 . کند گذر شکاف دو هر از همزمان تواندیم کند، خورد بر دارد شکاف دو که یمانع به اگر 

 .کنندیم دیتول تداخل یالگوها درنگ یب کنند اصابت هم به گونه موج یالکترونها هرگاه

 یمتجل موج صورت به تنها شدیم تصور که ییزهایچ آن همه در و یراتمیز ذرات تمام در توانیم را الکترون دوگانه خصلت 

. شوند بدل ذره به گونه موج حالت از توانندیم نهایا همه و افتی زین کسیا اشعه و ییویراد امواج گاما، اشعه نور، مانند شوندیم

 در الکترون لریو دوشکاف شیآزما در کند، یم سفر ندهیآ و گذشته نیب معکوس تیعل در و دارد نور فراسرعت که ونیتاک ذره

 رییتغ را خود انتخاب و گردد یبرم گر،ید شکاف شدن باز با رسد،یم حسگر به بعد یاندک و بازگذشته شکاف کی همان از کهیحال

 . گردد یبرم گذشته به یعنی دهد یم

 به همواره که گرفت نظر در ییزهایچ عنوان به دیبا بلکه کرد، یبند طبقه ذره ای موج عنوان به تنها دینبا را یاتم ریز دهیپد 

 .باشند دو هر قادرند ینوع

 جمع کوانتا. است آمده بوجود آن از جهان کل که است یا هیاول ماده حکم در کوانتا و دارند نام quanta کوانتا ، یانرژ یها بسته

 .  است کوانتوم کی الکترون کی ، است quantumکوانتوم

 ، نکهیا تر بیعج. هستند گونه موج جنبه هم و یا ذره جنبه هم واجد که یذرات است؛ گونه موج ذرات با مترادف کوانتوم واژه

 نمود ذره صورت به یزمان تنها( ها کوانتوم)  کوانتا

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

 13 

 حرکت ریدرمس که همانگونه کنند، یم انتخاب خود را خود ناظر که هستند ذرات نیا هم دیشا و مینگریم آنها به ما که کنندیم

 . شوند یم منصرف خود انتخاب از شکاف یبسو

 گر مشاهده به ذرات تیخاص نیا من دیازد است، موج همواره که دهندیم نشان شهایآزما کند،ینم نگاه الکترون به یکس یوقت 

 . است ذرات ذات در دهیتن بلکه ندارد، یبستگ

  ست؟یچ ما روزمره یزندگ و اتم یایدن در ذره موج یمعنا 

 (.ینه برهم اصل)ردیگ قرار مشاهده مورد نکهیا مگر ندارد ینیمع محدوده چیه اتم که دیگویم کوانتوم کیزیف درواقع

 نه؟ ای دارد وجود دییبگو دیتوانینم: دییبگو دیتوانینم آنها مشاهده از قبل ذرات مورد در زیچ چیه شما که دیگویم ینه برهم اصل

 کجاست؟ ذره مکان مختصات که دییبگو دیتوانینم

 است؟ داشته یزمان چه دییبگو دیتوانینم

 . ندارد وجود زیچ چیه ذره مشاهده از قبل تا یعنی ینه برهم اصل

 که است شما قیدق توجه و مشاهده عمل. شوندیم گسترده جهان درون به العاده فوق یسرعت با اتمها همه( ناظر)  شما بدون

  .کندیم ملموس یتهایواقع به لیتبد را آنها و دهدیم کاهش را اتمها یمکان گسترش

 ماده آن به ما و هستند گردش در( نیادیبن ذرات) هسته دور به مشخص یمکان محدوده کی در که اتم یالکترونها و اتم

 برهان را آن من که دهد یم دست از را خود مشخص محدوده اتم باشد، نداشته وجود گر مشاهده و ناظر ای انسان اگر مییگویم

  بود؟ که مهبانگ شاهد نامم، یم ناظر

  راز گه تماشه به دیآ که خواست یمدع

 .زد نامحرم نهیس بر و آمد بیغ دست

 همه بیترت نیا به و گریکدی از دورشدن به کنندیم شروع ادیز سرعت با شده موج به لیتبد نیادیبن ذرات و الکترونها ناظر بدون

 است ناشناخته یهست ینوع یستین روند، یم فرو یستین در ت،ینهایب سرعت با ذرات یعنی شوندیم دیناپد ملموس یتهایواقع

 . شود یم هیارا یهست حیتوض یبرا که کیتار ماده مفهوم همان مانند

 : ندیگویم که نیشتیان و وتنین کیزیف دگاهید برخالف

 . هستند ناظر به وابسته اتیواقع کوانتوم، کیزیف در اما هستند ما از مستقل ماده جهان اتیواقع

  باشد؟ مهبانگ ناظر که نبود یانسان موقع آن در نبود، مهبانگ امکان ناظر بدون

  بود؟ مهبانگ شاهد یهست یدرکجا فراناظر آن

 و ساخته ما یذهن یها تیفعال با تیواقع و ندارد وجود یماد جهان چیه و اتم چیه ، ذره چیه تفکر، عمل و ناظر ذهن بدون 

 . میا افتهی یتجل خالق شهیاند در یهمگ ما دیشا و شود یم پرداخته

 نیا. گردد محو و شده گسترده تا کشدیم طول تینهایب بر هیثان از یکسر اندازه به اتم ردینگ قرار مشاهده مورد اتم کی اگر 

 .نامند یم تیقطع عدم را یمحوشدگ نیا کدانهایزیف. دیکن مشاهده را آن که ابدی یم ادامه زمان آن تا یگستردگ

 .کندیم یرویپ اصل نیهم از یمواز یها جهان و یچندجهان هینظر شود،یم ساخته ممکن جهان تینهایب ناظر، مشاهده هربار با

 هوشمند متفکر اگر چه؟ باشد، ناظر مشاهده حال در گرید فراناظر اگر شود؟یم چه جهینت باشد، یکوانتوم خود گر، مشاهده اگر

 امدهیدرن یقیحق یهست به هنوز ما اگر شود؟یم چه جهینت باشد، کرده خلق خود ذهن در را ما ذهن یحت و یهست تمام یهست

 چه؟ م،یباش

  چه؟ باشد، هوش آن ریتصو زیچ همه و باشد اطالعات و هوش یهست تمام اگر

 به مرگ با و دیآفر خود ذهن در را یهست ذرات تمام که مکان یب و زمان یب خالق است، یهست هوشمند متفکر ،یهست خالق

 . دهد یم یقیحق یهست آنها
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 زمان و مکان از یبیترک واقعاً فضازمان شود،یم گرفته نظر در یمعمول بُعد ۳+1 در زمان و فضا یدادهایرو از فراتر فضازمان

 . است

 هیفرض به یبستگ آن، دهنده لیتشک یها جهان انیم رابطه و آن، در موجود هانیک هر تیماه و Multiverse یچندجهان ساختار

 .است نظر مد که دارد یچندجهان از یبخصوص

 یمکان بُعد 1۰ شامل بعد 11 داشتن M ام یتئور ای کرد اضافه بتوان را دیجد بُعد ۲۶ تا 1۰ که کندیم ینیب شیپ سمانیر هینظر

 . داند یم ممکن را یزمان بُعد 1 و

 . تاریگ مانند شوند یم فیتوص ارتعاش درحال یوتارها سمانیر صورت به ذرات سمانیر هینظر در

 . ردیگ یم دربر را فضازمان یها پهنه تمام هوش

 حضور زین انسان در دارد وجود وانیح ای اهیگ ای یمعدن و جان یب ماده در که اندازه همان به عالم یکجا هر در هوش یپراکندگ

 . میشود گر جلوه ذرات رفتار خالل از که است تیواقع نیهم و دارد

 .باشد نداشته یخاص مکان دیشا و شده پراکنده یهست یفضا تمام در هوش و شهیاند خالصه بطور

 کنند یم اجتماع ذرات یوقت که یجمع و یفرد ای یدانیم و یا ذره صورت دو به ذرات یکوانتوم دانیم یعنی هوش یکل بطور

 .شود یم متبلور یدانیم صورت به

 جان توسط یالدیم 1955 سال در که است یکوانتوم کیمکان در یمفهوم Quantum foam یفضازمان کف ای یکوانتوم کف

 . است شده فیتعر یتیگ ساخت ادیبن عنوان به کف،. شد ارائه لریو

 به ینابود ندیفرا با دوباره و شده لیتبد پادذره و ذره به مختصر صورت به تا دهدیم اجازه یانرژ به زنبرگیها تیقطع عدم اصل

 رند،یگ قرار کاوش مورد یکوچکتر اسیمق در زمان و فضا هرچه. کند دار خدشه را یستگیپا نیقوان آنکه بدون شود بدل یانرژ

 .ابدی یم شیافزا دارند شهرت یمجاز ذره به که ذرات نیا یانرژ

 اطالعات یستگیپا را آن من که رود ینم نیب از زیچ چیه قتیحق در. شوند یم لیتبد یگرید ذرات به ذرات ،ینابود ندیفرآ در

 ما به آن از که ینور باشد،  شده لیتبد یگرید کهکشان به و باشد نداشته وجود آندرومدا نام به یکهکشان دیشا گرید. نامم یم

 یلیتخ یداستان یریش راه کهکشان با آندرومدا برخورد است، بوده شیپ ینور سال ونیلیم ۲,5 به مربوط ده،یرس اکنون هم

 . ستین شیب

 دارید به وارید هیهمسا تو معشوقه

 . دییهوا چه در شما سرگشته هیباد در

 

 یسلول هوش 

 .شد وسیسلس ۀدرج اردیلیم1۰ حدود دما مهبانگ، از پس هیثان کی

 مرحله نیا به آوردند، بوجود را اتم هسته نیاول یا هسته یهمجوش قیطر از نوترونها و پروتونها مهبانگ، از پس هیثان ده 

 .ندیگویم ییزا هسته

 الکترون و پروتون به جیبتدر و نبودند ثابت گرید مانده یباق آزاد ینوترونها د،یرس انیپا به مهبانگ یساز هسته قهیدق 5 از بعد

 افت نیکلو درجه ۳۰۰۰ به دما سال هزار صدیس از بعد. آمدند بوجود ستارگان درون بعدها نیسنگ عناصر هیبق. شدند لیتبد

 خود حرکت به مانع بدون توانست نور و آورند بوجود داریپا یاتمها توانستند الکترونها و نوترونها و پروتونها شرابط نیا در کرد،

 .دهد ادامه

 . ببخشند اتیح خود به دیبا که گرفتند میتصم جان یب ذرات چگونه که بود آنجا اتیح در یشگفت اوج

 ریتکث توانستند یم که داشتند وجود آن از قبل هم یتر ساده یها مولکول نکهیا ای بود یامروز اتیح آغازگر RNA مولکول ایآ

 کند؟ یهمانندساز توانست چگونه RNA مولکول شوند؟
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 .باشد شده آغاز رشونده،یتکث خود ی ساده مولکول کی با ابتدا در دیبا اتیح

 بود، گرفته شکل متوسط ستاره کی دور به یمدار در یتازگ به که نیزم ی ارهیس ناآرام و داغ سطح ش،یپ سال اردیلیم چهار 

 . کرد شدن سرد به شروع

 یاصل سوال نیا به دیبا ن؟یپروتئ ای شد جادیا DNA ابتدا در که مرغ، تخم و مرغ معروف پرسش به پاسخ از قبل دانشمندان

 . یستین و یهست نیب مرز یعنی ببخشند اتیح خود به گرفتند میتصم جان یب ذرات چگونه آغاز در که دهند پاسخ

 از یناش یها گدازه توسط ادامه در و شد بمباران یفراوان یها سنگ شهاب با ابتدا ن،یزم خشن و گداخته سطح شدن سرد از پس

 لیدل هنوز. کرد احاطه را نیزم  ارهیس یسم یگازها از پر یاتمسفر جهینت در و شد ینهربند یمتعدد یآتشفشان یها فوران

 و بیمه یها توفان و گرفت شکل ابر شد، ریتبخ شد، یجار نیزم سطح بر آب همه نیا چگونه که است نشده ارائه یا کننده قانع

 . کردند جارو را نیزم تمام بزرگ یها برق و رعد

 شکل ها رودخانه و ها انوسیاق کم کم کرد، پر را ارهیس نیا یها گودال و شد یجار نیزم سطح بر آب شیپ سال ونیلیم صدها

 از یا دسته ای سلول کی نیزم ی ارهیس در بار نیاول یبرا و داد رخ یباورنکردن و زیانگ شگفت اتفاق کی ادامه، در و گرفتند

 .بود اتیح نام به زیانگ جانیه یداستان سرآغاز که یبزرگ دادیرو شدند؛ لیتشک کنند، ریتکث را خود بودند قادر که ها مولکول

 رخ به ارهیس کی سرنوشت رییتغ در را خود هوش قدرت یعیطب انتخاب شد، لیتشک خودهمانندساز مولکول نیاول که یزمان

 مقابل در بقا ی ادامه یبرا واناتیح ای اهانیگ موجودات، ها، سلول از هوش نوع کی یبرتر و ییتوانا یعنی یعیطب انتخاب. دیکش

 دمانیچ و ساختار در یراتییتغ نسل به نسل که بود نگونهیا. داشتند یکمتر هوش که نوعانشان هم ریسا و یستیز یها گونه ریسا

 نگذشت یرید. دادند شکل را یبعد یها نسل و افتندی بقا بودند تر باهوش که ییها آن و شد جادیا شونده ریتکث خود یها مولکول

 به و کردند دایپ  تکامل ، باهوش یها سلول آن نوادگان یبرخ بعد، سال ها اردیلیم. شدند لیتشک ساده یها سلول نیاول که

 .شدند لیتبد یهوشمند یها سمیارگان

 . است نیادیبن هوش کی یسلول هوش

 آمده دیپد یکوچک یها ملکول از یزندگ دیشا است، شده شروع RNA مثل یا دهیچیپ مواد از اتیح میکن فکر نکهیا یجا به

 یها کپسول است ممکن. اند کرده آغاز تر دهیچیپ یها ملکول ساخت یبرا را یواکنش ی چرخه گر،یکدی با تعامل در که باشد

 در ندیگو یم دانشمندان. باشد شده افزوده ها آن یدگیچیپ بر زمان طول در و باشند آمده دیپد سلول ی بدنه به هیشب یا ساده

 .است یجهان RNA و ژن نیاول ی هینظر برخالف که است افتهی تکامل سمیمتابول اثر بر اتیح ویسنار نیا

  ن؟یپروتئ ای شد لیتشک یا ان ید خلقت یابتدا که است نیا گرید سؤال

 بدون دو نیا است ممکن چگونه پس. دارند DNA به اجیاحت زین ها نیپروتئ و نیپروتئ به اجیاحت ،یریگ شکل یبرا یا ان ید

  RNA است ممکن سؤال نیا پاسخ. شوند جادیا گریکدی

 توانستند یم که داشتند وجود آن از قبل هم یتر ساده یها مولکول نکهیا ای بود یامروز اتیح آغازگر RNA مولکول ایآ. باشد

 کند؟ یهمانندساز توانست چگونه RNA مولکول شوند؟ ریتکث

  میتقس ییتوانا با هوشمند یسلول اخته،ی بن ای نیادیبن سلول

 میتقس از حاصل یسلولها ،  باشد نشده مشخص هنوز یا نداشته پیشساختاری آن داخلی ساختار که است یسلول. است باال

 تیقابل ،یعصب یسلولها مانند زیتما ریمس در است ممکن و ابندی یم زیتما گرید یسلولها مختلف انواع به ها اختهی بن

 . بدهند ازدست را شدن میتقس

 یرویپ یهوش نوع چه از کندیم ریتکث را خود مثبت یهایژگیو و کندیم حذف را خود یمنف یهایژگیو هوشمندانه که یژن

 کند؟یم

 .ردیگ یم دربر را یروانشناس و کیژنت میمفاه آن کارکرد بنابه و است یا دهیچیپ مسئله یسلول هوش
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 اهانیگ هوش 

 .است متفاوت دارد وجود جانوران و اهانیگ در که یهوش با میشود مطرح انسان در هوش از که یفیتعر

 .است متفاوت هوش نهیزم در هم نظرات میشود، مطرح هوش از که یمتفاوت ینظرها نقطه به توجه با 

 و عتیطب کاربرد و استفاده و طیمح با مناسب یسازگار و محرکها مقابل در اهانیگ مناسب یپاسخها دانشمندان از یبرخ

 تمام شارون ژان مانند دانشمندان از گرید یبرخ.  کنندیم عنوان اهانیگ در یهوشمند ینوع را خود اهداف به لین در آن یاجزا

 .دانندیم یذات شعور نیا ونیمد را جهان نظم و کنندیم قلمداد شعورمند را کائنات

 در هوش وجود اثبات یبرا مستحکم یلیدل را آن توانیم و دارد هدفمند و هوشمند تیفعال کی به ازین ،یسازگار مسئله 

 .کرد مطرح اهانیگ

 مرکز نیبهتر یدارا و باشد یم یکنون عصر تا شده شناخته مخلوق نیباهوشتر انسان موجود شواهد بنابه یبند طبقه نظر از 

 و مراکز زین حشرات و ملخ مانند گرید جانوران در. باشد یم اهانیگ و جانوران انیم در تفکر دستگاه نیکارآمدتر و کنترل

 نشده مشخص کنون تا ، یعصب و یمغز خاص مرکز اهانیگ در یول کنند،یم فایا را مغز نقش که دارد وجود یعصب یها گره

 .است

 در که یحال در. دارد بعهده را گریکدی به جاندار مختلف یبخشها نیب یهماهنگ و اتصال و یرهبر نقش یعصب مراکز و مغز

 . میشود اداره نحو نیبهتر به هسته توسط یرهبر و کنترل زمیمکان سلول، مانند کوچکتر ابعاد

 .  است تامل قابل و دهیچیپ اریبس یا مسئله اهانیگ در یهوشمند ای هوش مسئله

  اهانیگ در یعصب و یمغز مراکز ییشناسا عدم لیدل به

 یها سمیمکان و پاسخها مشاهده از دیبا لیدل نیهم به و میشود دشوارتر یکم مسئله اهانیگ یهوشمند به بردن یپ یبرا

 . گرفت بهره اهانیگ در هوش بر استناد یبرا موجود

 در زرع و کشت یبرا اهانیگ یساز آماده یبرا نباتات اصالح یروشها اتفاق به بیقر اکثر است؟ کرده چه اهانیگ هوش با بشر

  .است بوده یطیمح طیشرا به آنها تیحساس بردن نیب از و اهانیگ حافظه در موجود اتیتجرب و یخیتار سابقه زدودن جهت

 خود ناخودآگاه بذرها اند، باخته پاک را خود تفکر و عقل برده، مانند و انسانند فرمان به گوش زراعت ،یکیژنت یدستکار اهانیگ 

 . اند داده ازدست را

 یزندگ دوره توانندینم جهینت در روند،ینم خواب به مناسب زمان در یزن جوانه یبرا گرید ستند،ین حساس روز طول به گرید آنها

 سرما از شوند، کشت ینامساعد خیتار در انسان یسو از اگر و نکنند برخورد گرما ای سرما به که کنند میتنظ یا گونه به را خود

 .روندیم نیب از گرما ای

 . فهمندیم را نور آنها. زنندینم جوانه رند،ینگ قرار خاک سطح کینزد اگر یعیطب اهانیگ یبذرها

 و زنندیم جوانه هم یمتر دو عمق در یحت و ندارند نور به یکار یزن جوانه یبرا شده، کیژنت یدستکار که یزراع اهانیگ بذر

 .برندیم نیب از را خود

 است، شده یدستکار آن ژنوم بیترک گانهیب ژن ورود با که است یبذر ختهیترار دارد، تفاوت ختهیترار بذر با شده اصالح بذر 

 .شودیم اصالح متداول یروشها وبا یدرون بصورت شده اصالح بذر یول باشند واناتیح از توانندیم یحت ژنها نیا

 از الگوها کهن زدودن و بشر اریناهش رییتغ آن جهینت و است اجرا حال در انسان مورد در کیژنت یدستکار ندیفرآ و نگرش نیهم

 یمهندس به کیژنت یمهندس انجامد، یم ضیتبع و یاجتماع یمهندس به ندیفرآ نیا انیپا است، زمان بستر در انسان حافظه

 .داند ینم یکس را کار انیپا میشود، ختم یاجتماع
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  همزمان تفکر 

 شده علم یایدن وارد یتازگ  به که یفلسف یدگاهید ند؛یگو  یم کیزیف عالم موجودات تمام به یآگاه مفهوم بسط از دانشمندان

 .است

 چرا است؟ متفاوت یمفهوم یدارا ما، از کدام هر یبرا جهان چرا است؟ آنجا شما، یآگاه و دارد حضور نجایا در من یآگاه چرا

 زهایچ یبعض چرا م؟یکن یم افتیدر رونیب جهان از را اطالعات و میهست خودمان به منحصر یا  تجربه مرکز ما از کدام هر

 برخوردار یآگاه از موش، کی که مییبگو میتوان یم تیقاطع با ایآ هستند؟ آن فاقد هیبق ظاهراً و دارند «شعور» ای «یآگاه»

 چطور؟ یباکتر کی ای پشه کی است؟

: کند  یم مطرح را پرسش نیا اساساً که هستند باستان دوران از «بدن و ذهن ی  مسئله» مختلف جوانب ها،  پرسش نیا ی  همه

 .است کرده مقاومت کننده،  قانع پاسخ کی افتیدر برابر در است سال هزاران که یپرسش ست؟یچ ماده و ذهن نیب ی  رابطه

 «دشوار ی  مسئله» نام با را آن اکنون. است کرده وپا  دست خود یبرا دیجد ینام گذشته، ی  دهه دو یط در بدن و ذهن ی  مسئله

 .شناسند  یم یآگاه

 ییروشها از سرعت به تواندیم اند افتهی یآگاه آن از گروه کی یاعضا از یمشخص تعداد که دیجد رفتار کی ای دهیا کی

 . کردند ارائه 19۷۰ دهه انهیم در واتسون الیل و بلر الورنس را آن هینظر. شود پخش گرید یگروهها انیم در ناشناخته

 یا حافظه یدارا دانیم نیا. آوردیم بوجود کیمورف دانیم شود،یم تکرار یکاف  اندازه به یرفتار که یهنگام دیگویم کیشلدر

 و ها اتم بلکه زنده، یها سمیارگان تنها نه و نسل  نیا یاعضا یتمام. شودیم مربوط نیشیپ ینسلها اتیتجرب  به که است یانباشت

 ارتعاش» ندیفرآ شکل به زمان و فضا در دیجد رفتار نیا و رندیگیم ریتأث کیمورف دانیم نیا از...... بلورها ن،یپروتئ و مولکولها

 .شودیم پخش «کیمورف

 . است ذرات ارتعاش ای ذرات یکوانتوم دانیم همان کیمورف ارتعاش

 نیا که رندیگ یم دربر را یهست تمام که دهندیم لیتشک را ذرات هوش دانیم ذرات اجتماع که است نیا حیتوض نیبهتر

 توان یم بهنجار ارتعاشات با که دارد نابهنجار و ناهماهنگ ارتعاشات یسرطان یها سلول است، هماهنگ یهست تمام با ارتعاشات

 . گرفت را سرطان شرفیپ یجلو

 .اند رفته یا ان ید یعنی اتیح مولکول نیزتریانگ شگفت سراغ به دان،یقیموس ژاندر سزوان و شناس ستیز مرید دیوید دکتر

 لیتبد و قرمز مادون اسپکترومتر لهیوس به یا ان ید ارتعاشات ثبت با و یعلم شاتیآزما دوره چند یط در ژاندر، و مرید دکتر 

 .کنند ترجمه صوت به را مشترک زبان نیا کردند یسع ، یقیموس  نت به فرکانسها

 یزندگ یقیموس به من آنها دنیشن با. بودند زیانگ رتیح اریبس فرکانسها، باتیترک نیا از یبرخ: دیگویم رابطه نیا در ژاندر

 .دادمیم گوش خودم

 یرو بر سال مین و کی از شیب دان،یقیموس و ستیولوژیب مالیگر هلن کمک با که است یوانرژیب متخصص کی مامن نیفاب

 یسرطان یها بافت یسلولها که دندیرس جهینت نیا به آنها. اند کرده کار فرانسه یمل مرکز در یسرطان یسلولها یها افکت

 .کنندیم دیتول یناهنجار و مغشوش یصداها

 . کندیم جادیا آنها در یاساس یراتییتغ ،یصوت امواج و صداها معرض در یسرطان یسلولها گرفتن قرار که شد ثابت شاتیآزما در

 . کندیم مطرح یگرید اریبس موارد و هایماریب نوع نیا یبرا یدرمان یقو لیپتانس کی عنوان به را یآوادرمان که ییصداها

 .است کرده دنبال نهیس سرطان به مبتال ماریب دو یرو بر را یقاتیتحق نیهمچن مامن

 تومور درمان، دوره اتمام از پس. گرفتند قرار یدرمان یقیموس تحت ماهه کی دوره طول در روز در ساعت سه مدت به خانم دو

 کوچک تومور، اندازه که دهدیم گزارش او جراح. کند یجراح را تومور شد مجبور دوم ماریب اما شد، دیناپد کامل آنها از یکی

 .بود رفته لیتحل یادیز اریبس حد تا و بود شده

 .باشد مغز بر یقیموس ارتعاشات ریتاث همانند سلولها گرید بر آرام یقیموس ارتعاشات ریتاث ادیز احتمال به
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 کالم کی در و یآگاه و ذهن دانیم ارتعاش سلول، ارتعاش سمان،یابرر ارتعاش ذرات، ارتعاش: است ارتعاش کی یهست تمام

 . فراهوش کی ارتعاش

 .رندیگیم سرچشمه مشترک ناخودآگاه از الگوها کهن

 تفکر آن مقابل در. اند نداشته هم با یارتباط چگونهیه که مختلف افراد در واحد، زمان در کسانی شهیاند بروز یعنی تفکرهمزمان

 .هستند تماس در هم با ینحو به افراد ،یهمگان تفکر در م،یدار را یهمگان

 . است تفکرهمزمان دهنده نشان  Multiple Discovery چندگانه کشف

 کشف مختلف، مخترع و دانشمند نیچند توسط همزمان، باًیتقر و مستقل بصورت ،یعلم مهم یِها اختراع و ها کشف اکثر

 شناخته ،یعلم یها شرفتیپ و ها اختراع قهرمانانه هینظر نام با که است یمتداول و یسنت  هینظر با تضاد در ه،ینظر نیا. اند شده

 .شودیم

 افراد مغز ساختار است، دهیرس ظهور به فرد چند در واحد آن در فکر، کی یعنی دارد، اشاره تفکرهمزمان به چندگانه کشف

 .باشد یکی یارتباط روش دیبا پس است متفاوت

 …یگرید توانست،ینم او اگر و کردیم را کار نیا تسال گمان یب کرد،ینم اختراع را ییروشنا سونیاد اگر

 . دارد همزمان نهیگز نیچند کار هر یبرا هوشمند یهست

 شتریب که شودیم مشاهده اقتصاد، ای یپزشک ،یمیش ک،یزیف در. شوند یم اعالم ساالنه صورت به نوبل زهیجا برندگان که یزمان

 .اند بوده مستقل بصورت نفر سه ای دو اند، داده انجام را یعلم کشف آن که یکسان تعداد شاخه، هر در وقتها،

 :شودیم موردها نیا شامل معموالً شودیم آورده چندگانه مستقل یِها کشف از که یمعروف و جیرا اریبس یها نمونه

 . تزین بیال لهلمیو دیگوتفر و وتنین زاکیآ توسط جداگانه بصورت حسابان یبند فرمول م1۷ قرن در 

 . یسلیپر جوزف و لهیش لهلمیو کارل و هیالوواز آنتوان توسط ژنیاکس کشف م1۸ قرن در

 .واالس راسل آلفرد و نیدارو چارلز توسط همزمان بصورت فرگشت  هینظر کشف م19 قرن در

 

 هوش ارتعاش – یریگ جهینت 

 چیه یدارا سامانه یاجزا آن در که میشو یم مواجه ییها تیوضع با مرکب یها سامانه در» دیگو یم یکوانتوم یدگیتن هم در 

 ،یخیتار مثال نیاول عنوان به و ساده زبان به.« است ها یژگیو از یا دسته یدارا کل سامانه فقط بلکه ستندین یژگیو

 جدا گریکدی از سپس و بوده اندرکنش در گریکدی با تر شیپ که یذرات است، ذره دو یکیمکان خواص شدن جفت یدگیتن درهم

 یبرا یدگیتن درهم. گرددیم دوم ذره یآن رییتغ به منجر ذره نیاول مشاهده یدگیتن درهم یژگیو بودن دارا لیدل به اند شده

 تکانه، مکان، رینظ یخواص به مربوط یکیزیف اندرکنش نیا. دهد یم رخ ها مولکول یحت و الکترونها فوتونها، همچون یذرات

 نییتع یگرید در تیخاص همان ذره دو از یکی یبرا خواص از کی هر نییتع با که یا گونه به است... و قطبش و نیاسپ

 هزاران فاصله در شوند، یم فیتوص مشابه یکوانتوم حالت توسط یخوب به شده جفت ذرات از کی هر گرید عبارت به. شود یم

 . شود مبادله یزیچ یکیزیف یفضا در نکهیا بدون دهند، یم نشان واحد زمان در کسانی رفتار ذره دو یلومتریک

 . یلومتریک هزاران فاصله از ذرات یدگیتن درهم همان یمعنا مانند باشد ماده از ناشناخته یحالت دیشا هوش و یآگاه

 . ارتریهوش تر، ناخودآگاه چه هر است، انسان مغز در ینظم  یب یسو به حرکت و یآنتروپ وجود  جهینت یخودآگاه 

 یتلق یشناس عصب علم در «ساده مسائل» انه،یعام زبان به که آنچه با سهیمقا در دیبا بدن و ذهن ی مسئله که دیشیاند چالمرز

 کار یکیزیف سطح در چگونه مغز و ها نورون که نیا رینظ یمسائل. شود گرفته نظر در «دشوار ی  مسئله» کی عنوان  به شوند، یم

   نیا ی  همه که بود نیا او یاصل منظور دیشا اما. شد نخواهد سریم یسادگ به ،ییها پرسش نیچن به پاسخ که البته کنند؟ یم

 محسوب آسان نسبتاً یمسائل ماده، و یآگاه ارتباط یچگونگ حیتوض رینظ «دشوار واقعا یا  مسئله» با سهیمقا در ها  پرسش

 .شوند  یم
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 . است ذرات در دهیتن درهم یآگاه

 «یآگاه رزونانس ی  هینظر» نام با را یا  هینظر ا،یفرنیکال دانشگاه یشناس  روان دیاسات از اسکولر جاناتان و باربارا سانتا هانت، تم 

  .اند کرده مطرح

 مفهوم در یحت و واناتیح یآگاه در بلکه انسان، یآگاه بطن در تنها  نه( هماهنگ ارتعاشات ای) رزونانس که باورند نیا بر ها آن

 !«است ارتعاش کی زیچ  همه: »دارد حضور یگرید یکیزیف تیواقع هر در تر،  یکل

 . شوند یم فیتوص ارتعاش حال در یها سمانیر بشکل ذرات سمان،یابرر هینظر در است، ارتعاش حال در ذرات یهست تمام

 ند،یآ  یم نظر به ساکن ظاهر  به که ییایاش یحت. است ارتعاش و حرکت حال در مداوم طور به م،ینیب  یم ایدن در که آنچه ی  همه

 .هستند گوناگون ییها  فرکانس در رزونانس و نوسان ارتعاش، حال در

 یارتعاشات درواقع ماده، یایدن که گفت توان  یم تینها در. شود یم فیتعر حالت دو نیب نوسان با که است حرکت ینوع رزونانس

 .است ارتعاش حال در عتیطب م،یکن یبررس که اسیمق هر در ب،یترت نیا به. است مختلف یها  هیرالیز در

 از بعد ها  آن موارد، شتریب در: کنند  یم یتالق گریکدی با مختلف، یها  فرکانس با ایاش که افتد  یم یزمان زیانگ  رتیح اتفاق اما

 تواند  یم یگاه که یا  وهیش  به هم آن شوند؛ یم همگام گریکدی با ها آن. کرد خواهند کسانی یفرکانس در نوسان به شروع یمدت

 .شود یم فیتوص «خودجوش یافتگی سازمان» ی  دهیپد نام با اتفاق نیا. برسد نظر به مرموز

 . شود یم بزرگتر یکوانتوم دانیم با همگام ذرات یکوانتوم دانیم یعنی دانمیم مشترک یکوانتم دانیم با یهماهنگ را آن من

 .است حیتوض قابل ذرات یدگیتن درهم با حالت نیا

 دادن نشان یبرا را اعصاب علوم و یمیش ،یشناس ستیز ک،یزیف از یمختلف یها مثال استروگاتز ونیاست نام  به یدانیاضیر

 یچگونگ: یساز  همگام» باعنوان که کتاب نیا در: است کرده ارائه ،۲۰۰۳ سال در خود کتاب در( رزونانس) «یساز همگام»

 :است شده اشاره ریز یها  مثال به است، دهیرس چاپ به «روزمره یزندگ و عتیطب جهان، در آشوب دل از نظم ظهور

 با رمزآلود یا  وهیش به ها  آن نور تابش آهنگ ند،یآ یم هم گرد بزرگ اجتماعات در تاب  شب کرم از یخاص یها گونه که یهنگام

 . یکیزیف ارتباط بدون تاب شب یها کرم تابش یخود خودبه شدن همگام یعنی شود  یم هماهنگ گریکدی

 گردش مدار با قاًیدق ماه چرخش.شود  همگام کسان،ی فرکانس و قدرت کی در ها فوتون که شود  یم ریپذ  امکان یزمان زریل دیتول

 .مینیب  یم را ماه از رخ کی همواره ما که یطور به است؛ همگام نیزم دور به آن

 . است یآگاه یساز همگام یبرا مثال نیبهتر همزمان تفکر

 .شود یم جهان یکل مفهوم نیهمچن و یآگاه تیماه مورد در قیعم ینشیب به منجر رزونانس یبررس

 در انسان، مغز در ها  نورون عیوس شدن  ختهیبرانگ. اند  شده مواجه یساز  همگام با خود یها پژوهش در زین اعصاب علوم دانشمندان

 ینورون یساز همگام از یمختلف انواع با ارتباط در پستانداران یآگاه که شود  یم تصور و دهد یم رخ سنجش قابل ییها فرکانس

 یعنی ندیافریب مختلف یآگاه تواند یم ینه برهم مختلف حاالت که است حیتوض قابل یعصب یها زلولهیر ینه برهم با نیوا باشد

 . یذهن اتیفیک ای یذهن حاالت همان

 مغز در یمختلف یکیالکتر یالگوها ها، آن در که است کرده یبررس را ییها روش آلمان، از اعصاب و مغز متخصص زیفرا پاسکال

. است کرده تمرکز تتا و بتا گاما، امواج یرو زیفرا. آورند وجود  به را یبشر یآگاه از یمختلف انواع تا شوند  یم همگام گریکدی با

 یریگ اندازه جمجمه رونیب در شده  یجاساز یالکترودها  لهیوس به که دارند اشاره مغز در یکیالکتر نوسانات نرخ به امواج نیا

 .شوند یم

 . برخوردارند یآگاه از یسطوح از ماده یایدن در موجودات  همه

 هستند؛ ارتباط در متمرکز یآگاه ای مراقبه ادراک، مثل بزرگ اسیمق در هماهنگ یها تیفعال با که هستند یامواج گاما، امواج

 یبرا امواج، از نوع سه نیا. دارند ارتباط یاپردازیرو و آرامش با زین تتا امواج و یختگیانگ ای یمغز تیفعال حداکثر با بتا امواج
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 درمورد یادیز ییها  بحث هنوز اما. کنند  یم یهمکار گریکدی با یانسان یآگاه از یمختلف انواع( دیتول به کمک حداقل ای) دیتول

 .دارد وجود یآگاه و مغز یکیالکتر امواج انیم قیدق ی  رابطه

. است یعصب یساز  همگام مورد  در زیچ  همه او، دگاهید از. کند  یم ادی «یهمبستگ قیطر از ارتباط» عنوان  به مفهوم نیا از زیفرا

 نیا بدون. دهد یم را ها نورون نیب روان یارتباط یبرقرار ی  اجازه مشترک، یکیالکتر نوسان سرعت براساس ،یساز  همگام نیا

 ارتباطات در تاًینها و شوند  یم ختم نورون یریپذ  کیتحر ی  چرخه از یتصادف یفازها به ها یورود هماهنگ، یهمبستگ نوع

 .ابدی  یم کاهش اریبس ها  آن اثر کم،  دست ای شده اثر  یب

 یحالت همان نیا و شود یم همگام یهست ذرات تمام یکوانتوم دانیم با باالتر سطوح در انسان مغر از شده ساطع امواج انیپا در

 . دارتریب ارتریناهوش وهرچه ارتریهوش تر ناخودآگاه چه هر که است

 به تواند یم تر گسترده یکردیرو با است، شده نهاده بنا گرید افراد از یاریبس و زیفرا یها  پژوهش ی  هیپا بر که رزونانس ی  هینظر

 .کند کمک تر  دهیچیپ یمیمفاه یحت و پستانداران انسان، در یآگاه حیتوض در ما

 ها،  موش ها،  یباکتر ها، مولکول تا گرفته ها الکترون از اند،  کرده احاطه را ما که ییها تیموجود تمام از شده مشاهده رفتار براساس

 یسطح یعنی است، برخوردار یآگاه از ینسب سطح کی از ماست، اطراف آنچه هر که شود  یم مطرح دهیا نیا ره؛یغ و ها خفاش

 . است برخوردار ارتعاش از

 برخوردار یا  ژهیو گاهیجا از( شود  یم یتلق یآگاه یدارا ماده آن، یمبنا بر که یدگاهید) زمیکیسا  پن ،یآگاه تیماه به توجه با

 یزیهرچ و کنند یم یرویپ گانهی وارتعاش قانون از ذرات هوش داد، حیتوض را یهست هوش توان یم آن با رایز است، شده

 . ستینابود به محکوم باشد، یاریهوش وتعادل آنها ارتعاش با ناهماهنگ

 . پرداخت میخواه آن به یگرید مقاله در که است ذرات قانون قرمز خط از عبور از یبارز نمونه انسان کیژنت یدستکار

 با همواره مفهوم نیا بلکه است؛ نشده داریپد تکامل روند از مشخص ی نقطه کی در یآگاه که کند یم استدالل زمیکیسا  پن

 . ذرات هوش یدگیتن درهم همان یعنی هستند، سکه کی یرو دو درواقع دو، نیا و بوده ختهیآم در ماده

 هم و یکیالکتر هم) یمختلف یکیزیوفیب یرهایمس قیطر از را اطالعات سرعت  به توانند یم یستیز یها سمیارگان

 . کنند مبادله( ییایمیالکتروش

 یفضا در نکهیا بدون کنند، یم مبادله را خود اطالعات هم از لومتریک هزاران فاصله در و هستند دهیتن درهم بصورت ذرات

 . شود مبادله یزیچ یکیزیف

 به یمولکول سطح در آگاه یتیموجود از یا مجموعه تنها که هستند «صرف یها توده» قتیحق در ماسه یها  تپه و ها سنگ

 یعنی, است متفاوت کامالً دهد،  یم رخ هوشمند ذرات یدگیتن درهم و یراتمیز سطح در که آنچه یبرا هیقض اما. ندیآ  یم حساب

 .کنند یم جادیا را تر  عیوس یآگاه با تیموجود کی و شده بیترک گریکدی با یآگاه با کوچک یها تیموجود نیا که ییجا

 و ها انسان یآگاه مانند) شوند  یم منجر یآگاه از باالتر یسطوح به که ییوندهایپ که است نیا یفعل ی  مطالعه یاصل ی  دهیا

 رزونانس، امواج نیا سرعت. شود  یم یناش تر کوچک یاجزا از یاریبس انیم در مشترک رزونانس کی از ،(پستانداران گرید

 .کند  یم نییتع لحظه هر در را موجودات یآگاه ابعاد که است یعامل

 شود یم ساخته شتریب یآگاه سطح با یموجود مجموعه، کی یاجزا از یشتریب تعداد به مشترک رزونانس کی تیسرا با

 نیا از که یدیجد آگاه تیموجود ابد،ی یم بسط یشتریب و شتریب یاجزا به خصوص،  به مشترک رزونانس کی که طور همان

 یهمگام به که انسان مغز در مشترک رزونانس کی نیبنابرا. بود خواهد تر دهیچیپ و تر بزرگ مراتب به شود، یم حاصل دهیپد

 خواهد شامل تتا، ای بتا امواج یهمگام به نسبت را ینورون ارتباطات و ها نورون از یشتریب اریبس تعداد شود،  یم منتج گاما امواج

 .شد

 جادیا به منجر ،یده  خودسازمان به لیتما مناسب، پردازش قدرت و یاطالعات یرهایمس از مند  بهره یکیولوژیب یساختارها در

 .شود  یم تر بزرگ یآگاه با ییها  تیموجود
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 . امواج ارتعاش سلولها، ارتعاش ذرات، ارتعاش سمان،یابرر ارتعاش: است ارتعاشات درمورد زیچ  همه

 . است مشترک خاستگاه و مشترک هوش انگریب مشترک، ارتعاشات

 
  نکند

  یکن فکر

 ستین تو ادی من دل در

 کن گوش

 دلم نبض

 .ست یکی تو با اش زمزمه
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