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فیزیک نیوتن یا همان فیزیـک     . دادم هاي جوانی فیزیک درس می     سال
ولـی  . شود  میتدریسها  هم در دبیرستانحاال سیک معروف که همین     کال

هـر جـا   . بـودم مند   عالقه شدت حال به مباحث فیزیک مدرن هم به       درعین
کردم فعاالنه حـضور پیـدا     می سعی ،آمد  می سخن از فیزیک نوین به میان     

علـم خبـردار    شـاخۀ   انگیزتـرین    این هیجـان  هاي    دترین تازه کنم و از جدی   
 یـا همـان    ،فیزیـک مـدرن   هاي    از همان زمان دریافته بودم که یافته      . شوم

تعبیرها و تفسیرهایی   .  فیزیک نیست  ۀفیزیک کوانتوم فقط متعلق به شاخ     
مختلـف  هـاي   و کنفرانسها  که از دستاوردهاي فیزیک کوانتوم در همایش 

فیزیـک  . اي داشـت   رشته میانحکایت از یک موضوع علمی       ،شد  می برگزار
بـازوي اجرایـی علـم ریاضـیات     .  نگاه انسان به دنیاي واقعیت اسـت  ةپنجر
 آن تـأثیر اما ، مهندسی استهاي   هیچ تردیدي مادر رشته     بی فیزیک. است

فیزیـک  . علوم ریاضی و تجربـی و فنـی نیـست       هاي    فقط محصور به رشته   
هـاي    شناسان و اندیـشمندان رشـته      سان و جامعه  شنا  تفکر روان  ةروي شیو 

 ،در واقـع . گـذارد   مـی  خـود را گذاشـته و  ناپذیرثیر انکارأعلوم انسانی نیز ت  
 براي سیصد سـال     نیوتنتواند انکار کند که دیدگاه ماشینی        کس نمی  هیچ

 خـود قـرار داده   ة را تحـت سـیطر  یشناس روان حتی  ،علومهاي     تمام رشته 
  .بود

بـاره بـه هـم     یـک   همـه چیـز بـه   ، علمۀکوانتوم به عرصبا ورود فیزیک   
در بین دانشمندان و اندیشمندان علوم آشوبی به پا شد که بعـد از       . ریخت
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فیزیـک  .  آرام نگرفتـه اسـت  ،گذشت صد سال هنوز هـم کـه هنـوز اسـت        
کوانتوم مقتدرانه ادعاهایی مطرح کرد که بسیاري از دانشمندان هنوز هـم      

. زبـان آوردن آنهـا را ندارنـد     برجرئتعتبار خود،  رفتن اسؤالاز ترس زیر   
شـدیدي کـه بـا    هـاي   ن یکی از کسانی بود که بـا وجـود مخالفـت        یتشاین

شـمار   کـرد، نتوانـست حریـف نتـایج بـی           مـی  تعبیرهاي فیزیـک کوانتـوم    
 تأییـد بـار  ها    شود که درستی قوانین کوانتوم را براي میلیون       هایی    آزمایش

برانگیزي بـه   پرداختن به موضوع پرچالش و بحث      ،با این تفاسیر  . کردند می
  !خواهد  می هنوز هم دل شیر»یکوانتوم یشناس روان«نام 

 بـا    ایـن بحـث را      دو شخصیت آشناي مبتـدي و اسـتاد        ،در این کتاب  
 ۀدرمانگران کنند و کاربردهاي روان     می جسارت و شجاعت یک دانشمند باز     

در . کننـد   مـی را معرفـی  یشناسـ  روانفیزیک کوانتـوم در علـم     هاي    یافته
داشتم، » نوین موفقیتهاي    دیدگاه«عنوان  با   قبالًمتعددي که   هاي    سکال

ویژگی ممتـاز  . صورت پراکنده پرداخته شده بود  بهبه بسیاري از این موارد      
  ایــن مفــاهیم در چــارچوبی فــشرده وۀیکپارچــه بــودن همــ، ایـن کتــاب 

منـدان   الوه بر عالقـه مطمئنم این کتاب ع. علمی و جامع استحال   درعین
 فیزیک را نیز جـذب    ۀمندان رشت  دانشجویان و عالقه  ،  یشناس  روانمباحث  

 هم نیستید، بـاز هـم ایـن       دان  فیزیکشناس یا    حتی اگر روان  . خواهد کرد 
ـ حتمًا هایی است که     کتاب جزو آن دسته کتاب      شخـصی  ۀباید در کتابخان

 ةب راهنمـاي فـشرد   توان گفت که این کتا      می تئبه جر . شما موجود باشد  
نظیـر   در فصل چهارم کتاب تکنیکی بـی      . ویک است  زندگی در قرن بیست   

بـازخوردي بـراي خلـق واقعیـت        هـاي     قـه حلشناسایی و طراحـی     «به نام   
گوید که بـا    میبه شما به زبان ساده    این تکنیک   . شود  می معرفی» مطلوب

 واقعیـت   ،آنتوانید رفتار خود و دیگران و بـه دنبـال             می ،تغییر افکار خود  
دنیاي اطراف خود را تغییر دهید و آن را به شکل آرمانی و مطلـوب خـود               

 کوانتـومی  یشناسـ  روان  اوجۀاین تکنیک ساده به نظر مـن نقطـ        . درآورید
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تواند با تکیه بر قوانین فیزیک کوانتـوم       می است که به کمک آن هر فردي      
 آرزو دارم ایـن  .آگاهانه هر دنیایی که دوست دارد را بـراي خـود بیافرینـد     

، در هـر لحظـه از زمـان   ، این اتفـاق بیفتـد   اگر  . تکنیک را همه یاد بگیرند    
نظیـر    بـی دنیاهایی دوست داشتنی و، روي زمینهاي  حداقل به تعداد آدم   

العاده  نظیر و فوق    بی در آفرینش این همه دنیاي     اینکه   از. خلق خواهد شد  
  .بالم  می به خود،سهیم هستم

  
  احمد حلت

http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx

