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میــادی  بیســتم  قــرن  اوایــل  از 
اینشــتین  آلبــرت  ســو،  ایــن  بــه 
ــوده کــه در  ــره ای شــناخته شــده ب چه
کار  ارزش   و  فرهنــگ  شــکل گیری 
پژوهشــی، چــه در نــزد فیزیکدانــان 
ــی  ــردم، نقش ــوم م ــان عم ــه در می و چ
از  یکــی  اســت.  داشــته  برجســته 
آلبــرت  رویکــرد  شــاخصه های 
ــای  ــه جنبه ه ــژه ب ــه وی ــتین، توج اینش
بــوده  نظریه هــا  زیبایی شناســانه 
ــه  اســت. در  نقــل قول هــای منســوب ب
ــه ای  ــد نظری ــا می کن ــتین، وی ادع اینش
کــه ســاخته وپرداختــه، چنــان زیباســت 
کــه طبیعــت ناگزیــر بــه تبعیــت از آن 
اســت. البتــه مــن مرجــع موثقــی بــرای 
قول هــا  نقــل  گونــه  ایــن  انتســاب 
ــال،  ــن ح ــا ای ــم. ب ــتین نیافت ــه اینش ب
ایــن نقــل قول ها-ولــو نامعتبــر- در 
شــکل گیری رویکــرد نظر یه پــردازان 

ــد. ــش دارن ــش نق ــر پژوه ــه ام ب

ــناس ذرات  ــک پدیده ش ــر ی از منظ
بنیــادی کــه کار عمــده اش مطالعــه 
نظــری  مدل هــای  پیش بینی هــای 
بــرای آزمایش هــای مختلــف اســت، 
معیارهــای شــخصی و ســلیقه ای همچون 
ــدارد.  ــراب ن ــی از اع ــی، محل زیبا شناس
فرضیه هــا  رد  یــا  تثبیــت  در  آنچــه 
حــرف آخــر را می زنــد مشــاهدات 
آزمایشــگاهی اســت نــه معیارهــای 

پژوهشــگر.  زیبایی شناســانه ی 

کــردم  اشــاره  کــه  همانطــور 
زمــان  بــا  زیباشناســانه  معیارهــای 
ــال، در  ــور مث ــه ط ــد. ب ــر می کنن تغیی
دنیــای معمــاری غربــی، معیارهــای زیبــا 
شناســی عصــر کاســیک بــا معیارهــای 
ــاوت  ــاروک1 تف ــانه ی دوره ب زیباشناس
آشــکار دارد. در دکوراســیون منــزل، 
ــعی  ــش س ــال پی ــی س ــدود س ــا ح ت
بــر آن بــود کــه اصــل قرینگــی را 
ــه  ــت ک ــدی اس ــا چن ــد، ام ــاظ کنن لح
بــه  قرینگــی  اصــل  از  دکوراتورهــا 

1- Baroque

نفــع تنــوع بصــری عبــور کرده انــد. 
فرضیه هــا  پرداختــن  و  ســاختن  در 
ــدی،  ــوارد چن ــت. در م ــن اس ــم چنی ه
بــه  و  متقارن تریــن  کــه  فرضیــه ای 
ــود،  ــن می نم ــت، زیباتری ــای وق معیاره
ــت.  ــرار نگرف ــش ق ــد آزمای ــورد تایی م
ــوط  ــه ای مرب ــارن پیمان ــه ی آن تق نمون
نیــروی  دو  بــه  وحدت بخشــی  بــه 
بنیادیــن طبیعــت یعنــی الکترومغناطیس 
ــود.  ــف ب ــته ای ضعی ــش هس و برهمکن
ــددی  ــای متع ــور تقارن ه ــن منظ ــه ای ب
توســط  میــادی  هفتــاد  دهــه ی  در 
ــنهاد داده  ــف پیش ــردازان مختل نظریه پ
ــر  ــت آخ ــه دس ــی ک ــود. تقارن ــده ب ش
ــرون  ــربلند بی ــش، س ــه ی آزمای از بوت
ــا  ــه ب ــود ک ــارن)U)1(×SU)2 ب ــد، تق آم
می نمــود،  نازیبــا  زمانــه  معیارهــای 
ــه مــرور زمــان کــه از آزمون هــا  ــا ب ام
ــرون  ــربلند بی ــری س ــت دیگ ــی پش یک
ــود.  ــا نم ــن زیب ــل ف ــر اه ــه نظ ــد، ب آم
ــی  ــددی یک ــدار ع ــر، مق ــال جدیدت مث
از پارامترهــا  مربــوط بــه ذره بنیادینــی 
ــدود دو  ــت. از ح ــو اس ــام نوترین ــه ن ب
ــدد  ــای متع ــش، از آزمایش ه ــه پی ده
ــن  ــددی ای ــدار ع ــه مق ــتیم ک می دانس
ــوم  ــا معل ــت، ام ــک اس ــر کوچ پارامت
نبــود کــه آیــا ایــن پارامتــر برابــر صفــر 
اســت یــا خیــر. بــر اســاس نگرش هــای 
زیباشناســانه ی وقــت و بــا فــرض برخی 
تقارن هــا، عــده ای از نظریه پــردازان، 
ــر  ــر را صف ــن پارامت ــددی ای ــدار ع مق
آزمایش هــا  می کردنــد.  پیش بینــی 
در ســال 2012 مشــخص ســاخت کــه 
ــه  ــدود 8 درج ــر ح ــن پارامت ــدار ای مق
ــان  ــج هم ــام نتای ــردای اع ــت. از ف اس
ســاختند  مدل هایــی  نظریه پــردازان 
ــر را  ــن پارامت ــددی ای ــدار ع ــه مق ک
آن  جالــب  می کــرد.  »پس بینــی« 
ادعــا  همچنــان  نظریه  پــردازان  کــه 
می کردنــد مــدل آنهــا بــر اســاس 
ــده  ــاده ش ــا نه ــی بن ــول زیباشناس اص
ــعر  ــاد ش ــرا ی ــرا م ــن ماج ــت. ای اس

ســنایی غزنــوی می انــدازد:

ابلهــی دیــد اشــتری بــه چرا/گفــت 
ــت  ــرا     گف ــت چ ــه کژس ــت هم نقش
اشــتر کــه اندریــن پیکار/عیــب نقــاش 

می کنــی هــش دار

چنانکــه قبــا گفتــم در دیــدگاه 
ــتی  ــار درس ــه معی ــانه، آنچ پدیده شناس
یا نادرســتی اســت، نتایج آزمایشــگاهی 
اســت. در ایــن دیــدگاه و رویکــرد، هیچ 
فیزیکدانــی چنــان اقتــداری نــدارد کــه 
ــانه ی  ــای زیباشناس ــد معیاره ــا کن ادع
او، معیــار درخــور توجــه بــودن یــا 
نبــودن فرضیــه هاســت. شــاخصه ی 
ــک،  ــی فیزی ــر پدیده شناس ــه معتب مقال
در نظــر گرفتــن همــه اثرات مشــاهداتی 
درخــور توجــه اســت، نه نــام پــرآوازه ی 
ــه ی  ــس جامع ــه برعک ــراد. در نتیج اف
نظریه پــردازان فیزیــک ذرات بنیادیــن، 
ــش  ــن پدیده شناســان ذرات، »کی در بی
ــدرت  ــه ن ــدارد. ب ــی ن ــخصیت« جای ش
اتفــاق می افتــد کــه در همایش هــای 
پدیده شناســی ذرات بنیــادی، ســخنران، 
مشــهور  فیزیکــدان  عکــس  روی 
ــا  ــگ و ی ــا هاوکین ــتین ی ــون اینش همچ
ــب  ــرای کس ــد و ب ــز کن ــن تمرک ویت
وام  آنــان  آوازه ی  و  نــام  از  اعتبــار 
ــدرت ســخنران  ــه ن ــرد. اگــر هــم ب گی
ــن  ــرکت کنندگان یقی ــد، ش ــن کن چنی
حاصــل می کننــد کــه بــا فرهنــگ 
نیســت و چــه  پدیده شناســی آشــنا 
و  می شــوند  رد  پوزخنــدی  بــا  بســا 
نمی گیرنــد.  جــدی  را  او  ســخنرانی 
ســخنرانی های  در  مقابــل،  در 
تصویــر  وفــور  بــه  پدیده شناســان، 
و  مختلــف  زوایــای  از  آشکارســازها 
نمودارهــای متنــوع آزمایشــگاهی دیــده 
ــم  ــد کن ــد تاکی می شــوند. همچنیــن بای
بحث هــای نظیــر »چــه کســی اینشــتین 
قــرن حاضــر اســت؟« در ایــن دیــدگاه، 

بی معنــی اســت.

نظریه پــردازان  از  برخــی  گاهــی 
مشــهور جهــان کــه در فرمول بنــدی 
بــه  نــام هســتند،  نظریــه ، صاحــب 
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مدل هــای  پرداختــن  و  ســاختن 
بــی  می آورنــد،  رو  پدیده شناســی 
مختلــف  آزمایش هــای  بــا  آنکــه 
آنهــا  متنــوع  بســیار  نتایــج  و 
ــن  ــند. ای ــته باش ــی داش ــنایی کاف آش
همایش هــای  بــه  معمــوال  افــراد 
پدیده شناســی دعــوت می شــوند تــا 
پیشــرفت های  بــا  پدیده شناســان 
ــا  ــوند. ام ــنا ش ــز آش ــوط نی ــری مرب نظ
ــه  ــی ک ــا چالش های ــی ب ــرای رویاروی ب
ــی  ــده شناس ــی پدی ــه ی بین الملل جامع
ــد. در  ــش می کشــند، آمادگــی ندارن پی
حالیکــه انتظــار دارنــد هوشــمندی آنهــا 
در ســاختن مدلــی زیبــا همــه را مفتــون 
ــنوند  ــوان می ش ــان ج ــازد، از محقق س
کــه تــا حــد آزمایشــگاهی مشــخصی را 
لحــاظ ننماینــد، مــدل آنهــا قابــل اعتماد 
نخواهــد بــود! ایــن افــراد پــس از مدتی، 
از حشــر و نشــر بــا جامعــه ی بین المللــی 
پدیده شناســان پــا پــس می کشــند و بــه 
ــای  ــد ایده ه ــح می دهن ــای آن ترجی ج
ــود  ــی خ ــده شناس ــود پدی ــم خ ــه زع ب
ــه  ــد ک ــه دهن ــی ارائ را در همایش های
جوانــان از کشــورهای آســیایی همچــون 
ــتر  ــا بیش ــران در آنه ــد و ای ــن و هن چی
شــرکت می کننــد. »کیــش شــخصیت« 
در فرهنــگ اینگونــه کشــورها ریشــه دار 
اســت و در نتیجــه نســبت بــه ایــن 
ــد.  ــع نمی گیرن ــی موض ــه ی فرهنگ جنب
بــه  کشــورها،  ایــن  در  عــاوه  بــه 
ــا  ــر ب ــر و نش ــران، حش ــوص در ای خص
ــا  ــنایی ب ــه ی آش ــگران در نتیج آزمایش
نتایــج متنــوع آزمایشــگاهی، بســیار 
ــه ســادگی  ــر اســت و در نتیجــه ب کمت
خریــدار کاالیــی می شــوند کــه  ایشــان 
اندکــی  از  پــس  می دهنــد.  ارائــه 
افــراد  ایــن  بــی محتــوای  مقــاالت 
مشــهور کــه در بیــن اهــل فــن، توجهــی 
جلــب نمی کننــد، بــه برکــت خیــل 
عظیــم پژوهشــگران هنــدی، چینــی، 
ایرانــی و... ارجــاع بســیار می گیــرد. 
ــاده و مشــهور  وقتــی یــک اســتاد جاافت
از یــک دانشــگاه برجســته ی غربــی 

ــا  در آســتانه بازنشســتگی، ســمیناری ت
ــه  ــد هزین ــوا می ده ــی محت ــن حــد ب ای
ــد  ــه بع ــز آنک ــردازد، ج ــی نمی پ چندان
از آن کمتــر بــه همایش هــا دعــوت 
جــوان  یــک  وقتــی  امــا  می شــود، 
آســیایی همــان ســخنرانی را انجــام 
ــد  ــه شــغلی بیاب ــن ک ــد، شــانس ای ده
بــه صفــر نزدیــک می شــود و عمــا بــه 
لحــاظ علمــی و شــغلی انتحــار می کنــد. 

شــکل نازل تــری از ایــن »کیــش 
ــا  ــور م ــوز در کش ــم هن ــخصیت« ه ش
رواج دارد کــه شــاید بتــوان گفــت 
حــدود دو ســه قــرن اســت کــه از 
بربســته  رخــت  غربــی  کشــورهای 
اســت. در ایــن شــکل نازل تــر، »قطــب« 
ــان در خودشــیفتگی  ــش« چن و »مریدان
غوطــه ور می شــوند کــه ادعــا می کننــد 
چــون بســیار »عمیق« هســتند، نیــازی به 
انتشــار آثــار خــود ندارنــد. دقــت کنیــد 
کــه درنســخه ی مدرن تــر، شــخص 
ــر،  ــه می نویســد و در مجــات معتب مقال
و داوری می ســپارد،  نقــد  بوتــه  بــه 
آنــگاه ادعــا می کنــد چــون نظریــه 
بــه  اش بســیار زیباســت، جــا دارد 
ــود.  ــع ش ــه واق ــورد توج ــژه م ــور وی ط
ــن کار  ــه ای ــاز ب ــر، نی ــکل نازل ت در ش
هــم حــس نمــی شــود! بنــا بــه ضوابــط 
ــی  ــا، فارغ التحصیل دانشــگاهی کشــور م
ــتاد و  ــای اس ــری، ارتق ــجوی دکت دانش
ــاالت  ــداد مق ــه تع ــوط ب ــر آن من نظای
اســت. البتــه غیــر قابــل انکار اســت که 
ــاالت و  ــت مق ــر کمی ــه ب اصــرار بی روی
ــیب های  ــت، آس ــردن کیفی ــوش ک فرام
مخصــوص خــود را بــه دنبــال دارد 
کــه پرداختــن بــه آنهــا مجــال دیگــری 
ــته  ــورت، بس ــر ص ــا در ه ــد، ام می طلب
بــه عــرف هــر شــاخه پژوهشــی، شــرط 
ــاالت  ــداد مق ــه ای از تع ــتن کمین داش
ــن  ــر م ــه نظ ــا ب ــه ارتقاه ــرای اینگون ب
ــدا  ــد ابت ــگر بای ــت. پژوهش ــول اس معق
ــد  ــا بع ــد ت ــر کن ــود را منتش ــج خ نتای
بتــوان ارزیابــی کــرد کــه آیــا کیفیــت 

پژوهــش باالســت یــا خیــر. ایــن دســته 
معتقدنــد چــون »عمــق تفکرشــان« 
ــازی  ــت، نی ــر اس ــد یکدیگ ــورد تایی م
بــه انتشــار مقــاالت در مجــات معتبــر  
ــد  ــن درص ــا در بی ــن روزه ــد. ای ندارن
قابــل توجهــی از  دانشــجویان، هــر 
ــط  ــا ضواب ــراض و مخالفــت ب ــه اعت گون
ــی  ــهامت و آزادگ ــان از ش ــود، نش موج
مــی آورد.  اعتبــار  و  حرمــت  و  دارد 
ایــن گونــه  بــه نظــر مــن،  اتفاقــا 
ــه تنهــا نادرســت  ــط دانشــگاهی ن ضواب
نیســت، بلکــه مــا را ازدیدگاهــی قــرون 
وســطایی بــه دوره مــدرن رهنمــون 
می شــود. توهــم عمــق فکــری و کیــش 
شــخصیت و حــس بــی نیــازی از داوری 
و  پایــه  علــوم  در  چــه  بین المللــی، 
مهندســی و چــه در علــوم انســانی مــا را 
بــه اعمــاق تاریــک جهــل تاریخــی فــرو 
می بــرد. مــن بیشــتر از دیــد علــوم 
ــک ذرات  ــوص فیزی ــه خص ــی، ب تجرب
بنیــادی نوشــتم؛ امیــدوارم پژوهشــگران 
ــه  ــتر ب ــز بیش ــور نی ــانی کش ــوم انس عل
ایــن نکتــه بپردازنــد چــرا کــه در 
موضوعــات مــورد مطالعــه ی آنهــا ایــن 

ــت.  ــر اس ــل حادت معض
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در زمینــه ی پژوهشــی مــن یعنــی 
فیزیــک بنیــادی و کیهان شناســی، دم  
ــتگی،  ــرای بازنشس ــده ب ــت ترین ای دس
بــزرگ،   انفجــار  کــه  اســت  ایــن 
ــوده اســت.  ــان ب نخســتین لحظــه ی زم
ــزرگ دو  ــار ب ــح، انفج ــان مصطل در زب
کیهان شناســِی  نخســت،  دارد:  معنــا 
ــه  ــه ای اســت ک ــزرگ، فرضی انفجــار ب
می گویــد جهــان مــا 13.8 میلیــارد 
ــه ی  ــت اولی ــک حال ــش از ی ــال پی س
)حالتــی  داغ  و  چــگال  فوق العــاده 
یــک  مرکــز  از  بحرانی تــر  بســیار 
ســتاره یــا هــر جــای دیگــر( بــه 
ــت.  ــده اس ــط ش ــی منبس ــت کنون حال
ــدارم،  ــن قســمت مشــکلی ن ــا ای ــن ب م
ــی اســت  ــت علم ــک حقیق ــه ی چــرا ک
و داســتان مفصلــی را دربــاره ی انبســاط 
ــگال  ــمای داغ، چ ــک پاس ــان از ی جه
و همگــن بــه یــک جهــان پیچیــده  
ــت  ــت، روای ــه ی ماس ــه خان ــا ک و زیب
دقیقــی  نظریه هــای  مــا  می کنــد. 
را  زیــادی  آزمون هــای  کــه  داریــم 
ــام  ــا تم ــته اند و منش ــر گذاش ــت س پش
ــح  ــم را توضی ــه می بینی ــاختارهایی ک س
ــه  ــیمیایی گرفت ــر ش ــد، از عناص می دهن
تــا کهکشــان ها، ســتاره ها، ســیاره ها 
ــد  ــا مانن ــات. ام ــی حی ــزای ملکول و اج
هــر نظریــه ی علمــی خوبــی، هنــوز 
بایــد  دارنــد کــه  ســواالتی وجــود 
ماهیــت  ماننــد  شــوند،  داده  پاســخ 
دقیــق مــاده تاریــک و انــرژی تاریــک 
ــا  ــتان م ــش اول داس ــران نق ــه بازیگ ک
ــب  ــا ایــن ســوال بســیار جال هســتند؛ ی
ــاط  ــرای انبس ــه  ای ب ــاز اولی ــا ف ــه آی ک
ــا  ــه. ام ــا ن ــت ی ــود داش ــی وج تورم
ــر  ــه تصوی ــد ک ــن ســواالت نمی گوین ای

ــت. ــتباه اس ــا،  اش ــادی م بنی

ــد  ــران می کن ــرا نگ ــه م ــزی ک چی
ــت  ــزرگ اس ــار ب ــر انفج ــای دیگ معن
ــان  ــد جه ــه ی تول ــد لحظ ــه می گوی ک
مــا،  نخســتین لحظــه ی زمــان بــود، 
ــا  ــی ب ــا از حالت ــان م ــه جه ــی ک جای

ــد.  ــاز ش ــت آغ ــی بی نهای ــا و چگال دم
بنابــر ایــن ایــده، ســن هیــچ چیــزی در 
ــال  ــارد س ــتر از 13.8 میلی ــم، بیش عال
بی معنــی  نتیجــه  در  پــس  نیســت. 
اســت بپرســیم قبــل از انفجــار بــزرگ 
چــه خبــر بــود، زیــرا قبــل از آن حتــی 

ــت. ــود نداش ــان وج زم

ــار  ــای دوم انفج ــی معن ــکل اصل مش
بــزرگ، ایــن اســت کــه ایــن معنــی بــه 
ــی  ــی، خیل ــه ی علم ــک فرضی ــوان ی عن
موفــق نیســت، زیــرا ســواالت مهــم 
رهــا  بی پاســخ  را  جهــان  مــورد  در 
می کنــد. ایــن فرضیــه می گویــد جهــان 
ــاده  ــت فوق الع ــک حال ــد در ی ــا بای م
ویــژه آغــاز شــده باشــد تــا بتوانــد بــه 
ــد جهــان امــروزی تکامــل  ــزی مانن چی
یابــد. ایــن فرضیــه کــه یــک نخســتین 
ــی وجــود داشــته، بســیار  لحظــه ی زمان
کلــی و بــدون محدودیــت اســت، چــرا 
ــن در  ــت  ممک ــت حال ــا بی نهای ــه ب ک
آغــاز جهــان، ســازگار اســت. ایــن 
ــه ای کــه توســط اســتیون  ــا قضی ــر ب ام
هاوکینــگ و راجــر پنــروز مطــرح شــد، 
ثابــت می شــود و طبــق آن، تقریبــا 
هــر جهــان در حــال انبســاطی کــه 
بــا نســبیت عــام توصیــف می شــود، 
چنیــن نخســتین لحظــه ای در زمــان 
دارد. جهــان اولیــه ی مــا بــه طــور 
ــود.  خارق العــاده ای همگــن و متقــارن ب
ــتین  ــزرگ، نخس ــار ب ــر انفج ــرا؟ اگ چ
ــخ  ــچ پاس ــود، هی ــان می ب ــه ی زم لحظ
ــن ســوال نمی توانســت  ــرای ای علمــی ب
هیــچ  زیــرا  باشــد،  داشــته  وجــود 
ــه  ــا از آن ب ــت ت ــود نداش ــی« وج »قبل
عنــوان بنیانــی بــرای توضیحــات بعــدی 

ــم.  ــتفاده کنی اس

بــه طــور مشــابه، اگــر انفجــار بزرگ، 
می بــود،  زمــان  لحظــه ی  نخســتین 
پاســخی علمــی بــرای ایــن ســوال کــه 
چــه چیــزی قوانیــن طبیعــت را انتخــاب 
داشــته  وجــود  نمی توانســت  کــرد، 
باشــد. ایــن امــر، عرصــه ی فراهم شــده 

ــی  ــد چندجهان ــی مانن ــرای توضیحات ب
ایــن  می بنــدد.  نیــز  را  انســان نگر1 
زیــرا  غیرعلمی انــد،  توضیحــات، 
از  مشــاهده ناپذیری  مجموعه هــای 
ــرده  ــی ک ــر را فراخوان ــای دیگ جهان ه
ــا فرضیاتشــان چیــزی را  ــد ب و نمی توانن
پیش بینــی کننــد، زیــرا ایــن فرضیــات، 
ــتند.  ــدن نیس ــا رد ش ــودن ی ــل آزم قاب

امــا علــم یــک فرصــت بــرای پاســخ 
بــه ایــن ســواالت دارد و آن ایــن اســت 
کــه انفجــار بــزرگ، نخســتین لحظــه ی 
ــی از دوره ی  ــه انتقال ــود، بلک ــان نب زم
ــد  ــه می توان ــان )دوره ای ک ــر جه قبل ت
ــود و  ــه طــور علمــی بررســی شــود( ب ب
پــس از آن، فرآیندهــای کنشــگر منجــر 

بــه خلــق جهــان مــا شــدند.

ــل از انفجــار  ــی قب ــرای آنکــه زمان ب
ــه ی  ــزرگ وجــود داشــته باشــد، قضی ب
هاوکینگ-پنــروز بایــد نقــض شــود. اما 
ــر  ــه فک ــود دارد ک ــاده ای وج ــل س دلی
کنیــم بایــد چنیــن باشــد: نســبیت عــام 
بــه عنــوان توصیفــی از طبیعــت، ناکامــل 
ــی را  ــای کوانتوم ــرا پدیده ه ــت، زی اس
ــک  ــردن فیزی ــد ک ــد. متح ــا می کن ره
ــش  ــام، چال ــبیت ع ــا نس ــی ب کوانتوم
ــوده  ــادی ب ــک بنی ــرای فیزی ــی ب بزرگ
ــک راه حــل  ــدان ی ــم فق اســت. علی رغ
قطعــی بــرای ایــن چالــش، شــاهد 
محکمــی از مدل هــای کیهان شناســی 
ــق آن،  ــه طب ــود دارد ک ــی وج کوانتوم
بی نهایتــی کــه زمــان  تکینگی هــای 
ــام  ــبیت ع ــف در نس ــه توق ــور ب را محب
ایــن  می شــوند.  حــذف  می کننــد، 
ــوان  ــه عن ــزرگ را ب ــار ب ــاهد، انفج ش
نخســتین لحظــه ی زمــان، بــه یــک 
ــه  ــد ک ــل می کن ــزرگ2 تبدی ــش ب جه
زمــان در گذشــته  اجــازه می دهــد 
ــود  ــم وج ــزرگ ه ــار ب ــل از انفج و قب
دقیــق  مدل هــای  باشــد.  داشــته 
ــین  ــی، دوره ای پیش ــای کوانتوم جهان ه

1- Anthropic principle

2- Big Bounce
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یــک  بــا  کــه  می دهنــد  نشــان  را 
جاییکــه  می شــود،  تمــام  فروپاشــی 
چگالــی جهــان بــه مقادیــر بســیار زیــاد 
ــه،  ــل از اینک ــا قب ــد، ام ــش می یاب افزای
ــای  ــود، فرآینده ــگال ش ــت چ بی نهای
کوانتومــی غلبــه می یابنــد و از یــک 
فروپاشــی بــه یــک انبســاط جهــش 
کــرده و در نتیجــه دوره ی جدیــدی 
ــد جهــان در حــال انبســاط  کــه می توان

مــا باشــد، آغــاز می شــود. 

در حــال حاضــر چندیــن ســناریو 
ــرای توضیــح دوره ی پیــش از انفجــار  ب
ــان در  ــه جه ــور ب ــه چط ــزرگ و اینک ب
ــل شــد، وجــود  ــا تبدی حــال انبســاط م
ســناریو ها،  ایــن  از  مــورد  دو  دارد. 
فــرض  را  کوانتومــی  جهــش  یــک 
ــی  ــای »کیهان شناس ــا نام ه ــرده و ب ک
ــه  زایی4«  ــه3« و »هندس ــی حلق کوانتوم
ــدی،  ــورد بع ــوند. دو م ــناخته می ش ش
توصیــف  را  چرخــه ای  ســناریوهای 
ــی  ــا، جهان های ــق آنه ــه طب ــد ک می کنن
ــد،  ــای جدی ــه جهان ه ــد ب ــه می میرن ک
رســتاخیز می یابنــد. پنجمیــن مــورد 
کوانتومــی  اثــرات  وقتــی  می گویــد 
فــرار  ســیاه چاله   تکینگی هــای  از 
جدیــد  جهان هــای  می کننــد، 
ســناریوها  ایــن  می شــوند.  آغــاز 
ــه  ــورد اینک ــی در م ــای مختلف نگرش ه
ــه  ــر جهــان مــا، چگون قوانیــن حاکــم ب
ــی  ــته و از طرف ــده اند، داش ــاب ش انتخ
آغــازی  شــرایط  می دهنــد  توضیــح 
ــه  ــه از جهــان قبلــی ب جهــان مــا چگون
وجــود آمــده اســت. نکتــه ی مهــم ایــن 
اســت کــه هــر یــک از ایــن فرضیــات، 
بــا  کــه  می کننــد  پیش بینی هایــی 
آزمــودن  قابــل  واقعــی  مشــاهدات 
ــا  ــم آنه ــوند بتوانی ــث می ش ــوده و باع ب
ــز  ــا از ســایر ســناریوها تمی ــم ی رد کنی

ــم.  دهی

ــه ی  ــا نکت ــتم، م ــرن بیس ــول ق در ط

3- Loop quantum cosmology

4- Geometrogenesis

ــه  مهمــی در مــورد نخســتین ســه دقیق
واینبــرگ(  اســتیون  عبــارت  )بــه 
خــود  انبســاط  حــال  در  جهــان  از 
قــرن  ایــن  طــول  در  آموخته ایــم. 
ــی  ــاهد علم ــک ش ــر ی ــم منتظ می توانی
ــرای آخریــن ســه دقیقــه ی دوره ی  ب
و  باشــیم  خودمــان  جهــان  از  قبــل 
از  قبــل  فیزیــک  چگونــه  بفهمیــم 
انفجــار بــزرگ منجــر بــه تولــد جهــان 

ــت. ــده اس ــا ش م
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مــن در کودکــی ام بــا بی نهایــت، 
اغــوا شــده بــودم. اثبــات قطعــی کانتــور 
بزرگتــر  بی نهایت هــا  برخــی  کــه 
از بقیــه هســتند، مــرا مســخ کــرده 
بی نهایــت  مراتــِب  سلســله  و  بــود 
او از بی نهایت هــا، مغــز مــرا منفجــر 
کــرد! ایــن فرضیــه کــه چیزهــای 
واقعــا بی نهایــت، در طبیعــت وجــود 
واحــد  هــر  پیش زمینــه ی  دارنــد، 
درســی فیزیکــی )و قطعــا تمــام فیزیــک 
 MIT در  مــن  کــه  اســت  مــدرن( 
ــه،  ــن فرضی ــا ای ــرده ام. ام ــس ک تدری
ــه  ــت ک ــوده اس ــه ی ناآزم ــک فرضی ی
ــا  ــد: آی ــش می کش ــی را پی ــوال مهم س
ــت؟ ــت اس ــا درس ــه واقع ــن فرضی ای

جــدا  فرضیــه ی  دو  حقیقــت،  در 
و  بــزرگ«  »بی نهایــت  دارد:  وجــود 
ــن از  ــور م ــک«. منظ ــت کوچ »بی نهای
ــه  ــی اســت ک ــزرگ، فضای ــت ب بی نهای
داشــته  بی نهایتــی  حجــم  می توانــد 
باشــد، زمانــی کــه می توانــد تــا همیشــه 
ادامــه یابــد و بی نهایــت شــی فیزیکــی 
ــد وجــود داشــته باشــد. منظــور  می توان
ــتگی  ــک، پیوس ــت کوچ ــن از بی نهای م
ــی  ــد حت ــه می گوی ــده ای ک ــت، ای اس
ــه  ــت نقط ــا، بی نهای ــر از فض ــک لیت ی
اتفــاق  دادن  رخ  )بــدون  فضــا  دارد، 
ــا بی نهایــت کشــیده  ــد ت ــدی( می توان ب
شــود و کمیت هایــی در طبیعــت وجــود 
دارنــد کــه می تواننــد بــه صــورت 
پیوســته تغییــر کننــد. ایــن دو فرضیــه، 
ــر  ــا یکدیگ ــی ب ــیار نزدیک ــاط بس ارتب
محبو ب تریــن  تــورم،  زیــرا  دارنــد، 
می توانــد  بــزرگ،  انفجــار  توضیــح 
یــک حجــم بی نهایــت را از طریــق 
ــورت  ــه ص ــته ب ــای پیوس ــیدن فض کش

ــد. ــق کن ــت، خل بی نهای

ــق  ــدت موف ــه ش ــورم، ب ــه ی ت نظری
ــه یــک  ــوده و توضیــح می دهــد چگون ب
ذره ی زیراتمــی مــاده بــه یــک انفجــار 
انفجــاری  می شــود.  تبدیــل  بــزرگ 
ــن  ــطح و همگ ــم، مس ــی عظی ــه جهان ک

بــا  همــراه  جهانــی  می آفرینــد،  را 
ــه  ــی ک ــک چگال ــای کوچ افت وخیزه
ســاختار  و  کهکشــان ها  بــه  نهایتــا 
امــروزی  کیهــان  بزرگ مقیــاس 
ــرز  ــه ط ــا ب ــام آنه ــرده و تم ــد ک رش
زیبایــی بــا اندازه گیری هــای دقیــق، 
ــم  ــورم ه ــه ی ت ــا نظری ــازگارند. ام س
فقــط  فضــا،  اینکــه  پیش بینــی  بــا 
بــزرگ نیســت، بلکــه واقعــا بی نهایــت 
ــئله  ی  ــام »مس ــه ن ــئله ای ب ــت، مس اس
را پیش کشــیده کــه مــن  انــدازه1« 
آن را بزرگتریــن بحــران پیــش روی 
فیزیــک  می بینــم.  مــدرن  فیزیــک 
طریــق  از  آینــده  پیش بینــی  یعنــی 
ــورم  ــه نظــر می رســد ت ــا ب گذشــته، ام
ــی  ــد. وقت ــم می زن ــل را بره ــن اص ای
رخــداد  احتمــال  می کنیــم  تــاش 
ــی  ــاص را پیش بین ــای خ ــی چیزه برخ
ــواب  ــان ج ــه هم ــورم همیش ــم، ت کنی
بی نهایــت  می دهــد:  را  بی فایــده 
ــن  ــکل ای ــت. مش ــر بی نهای ــیم ب تقس
اســت هــر آزمایشــی کــه انجــام دهیــد، 
تــورم پیش بینــی می کنــد بی نهایــت 
ــر از فضــای  ــی از شــما بســیار دورت کپ
ــت.  ــد داش ــود خواه ــا وج ــت م بی نهای
ــی  ــی، اجماع ــه ی کیهان شناس در جامع
بــر روی اینکــه چگونــه جواب هایــی 
بی نهایت هــا  ایــن  دل  از  را  ملمــوس 
نــدارد،  وجــود  کنیــم،  اســتخراج 
دیگــر  فیزیکدانــان  مــا  بنابرایــن 
نمی توانیــم هیــچ چیــز را پیش بینــی 
کــه  معناســت  بــدان  ایــن  کنیــم. 
ــروز،  ــی ام ــای فیزیک ــن نظریه  ه بهتری
بــه یــک شــوک بــزرگ از طریــق 
ــت  ــه نادرس ــک فرضی ــن ی دورانداخت
فرضیــه؟  امــا کــدام  دارنــد.  نیــاز 
ــت  ــن، بی نهای ــک م ــماره ی ــون ش مظن

ــت! اس

ــا  ــد ت ــوار پاســتیکی نمی توان یــک ن
ــور  ــرا تص ــود، زی ــیده ش ــت کش بی نهای
ــا یــک  ــودن آن، صرف ــرم و پیوســته ب ن

1- Measure problem

ــوار  ــن ن ــا ای ــب راحــت اســت. ام تقری
ــر  ــده و اگ ــاخته ش ــا س ــا از اتم ه واقع
ــیخته  ــم گس ــید، از ه ــاد بکش آن را زی
مشــابه،  طــور  بــه  اگــر  می شــود. 
ایــده ای کــه می گویــد فضــا خــود یــک 
ــت را  ــی اس ــت کشش ــتار بی نهای پیوس
دور بیندازیــم، آنــگاه نوعــی گســیختگی 
بــزرگ، تــورم را از تولیــد یــک فضــای 
بی نهایــت بــزرگ بازمــی دارد و مشــکل 
ــدون  ــی رود. ب ــن م ــری از بی اندازه گی
ــد  ــورم نمی توان ــک، ت ــت کوچ بی نهای
ــا  ــس ب ــازد، پ ــزرگ را بس ــت ب بی نهای
یــک حرکــت، از شــر هــر دو بی نهایــت  
ــا  ــراه ب ــه هم ــوید و البت ــاص می ش خ
آن، بســیاری از مشــکات دیگــری کــه 
فیزیــک مــدرن را بــه ســتوه آورده انــد 
ــی   ــد تکینگ ــد؛ مانن ــن می رون ــز از بی نی
چــگال  بی نهایــت  ســیاه چاله های 
و بی نهایت هایــی کــه وقتــی تــاش 
ــم،  ــزه کنی ــش را کوانتی ــم گران می کنی

پیــش می آینــد. 

در گذشــته، بســیاری از ریاضیدانــان 
و  بی نهایــت  بــه  نســبت  محتــرم، 
کارل  بودنــد.  مشــکوک  پیوســتگی 
فریدریــش گاوس اســطوره انــکار کــرد 
کــه واقعــا چیــز بی نهایتــی وجــود 
داشــته باشــد، او می گویــد: »بی نهایــت 
ــرای صحبــت کــردن  ــا شــیوه ای ب صرف
اســت و مــن بــه اســتفاده از واژه ی 
دادن  نشــان  بــرای  »بی نهایــت« 
ــرا  ــم، چ ــا معترض ــی چیزه ــال برخ کم
ــات  ــگاه در ریاضی ــر هیچ ــن ام ــه ای ک
ــته  ــرن گذش ــا در ق ــت«. ام ــاز نیس مج
ــیر  ــه مس ــی، ب ــر ریاض ــت از نظ بی نهای
پژوهشــی اصلــی تبدیــل شــده و بیشــتر 
فیزیکدانــان و ریاضیدانــان شــیفته ی آن 
ــرای  شــده اند. چــرا؟ زیــرا بی نهایــت ب
جایگزین هــای  کــه  موقعیت هایــی 
راحتــی را کشــف نکرده ایــم، یــک 
اســت!  راحــت  فوق العــاده  تقریــب 
ــل چشــمان خــود  ــه هــوای مقاب ــا ب مث
ــکان  ــیر م ــی مس ــد. ردیاب ــه کنی توج
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ــور  ــه ط ــا ب ــورد اتم ه ــرعت برخ و س
ــود. امــا  ــه ای پیچیــده خواهــد ب ناامیدان
اگــر از ایــن حقیقــت کــه هــوا از اتم هــا 
کنیــد  چشم پوشــی  شــده  ســاخته 
ــک  ــورت ی ــه ص ــوض، آن را ب و در ع
ــر  ــه در ه ــی ک ــاده ی نرم ــتار )م پیوس
ــی  ــار و چگال ــرعت، فش ــه دارای س نقط
درخواهیــد  بزنیــد،  تقریــب  اســت( 
یافــت کــه ایــن هــوای ایــده آل از یــک 
ــا  ــه تقریب ــا ک ــاده ی زیب ــه ی س معادل
ــا  ــه هواپیماه ــی )چگون ــز مهم ــر چی ه
را می ســازیم؟ یــا چگونــه آب وهــوا 
را  غیــره(  و  می کنیــم  پیش بینــی  را 
پیــروی می کنــد.  توضیــح می دهــد، 
اگرچــه ایــن تقریــب، راحتــی بســیاری 
ــا  ــی آورد، ام ــان م ــه ارمغ ــا ب ــرای م ب
هــوا واقعــا پیوســتار نیســت. مــن فکــر 
می کنــم چنیــن موقعیتــی در مــورد 
فضــا، زمــان و ســایر اجــزای ســازنده ی 

ــت.  ــادق اس ــا ص ــی م ــان فیزیک جه

مــا هیــچ شــاهد تجربــی بــرای 
بی نهایــت  یــا  بــزرگ  بی نهایــت 
جذابیــت  برخــاف  کوچــک، 
از  مــا  نداریــم.  وسوسه انگیزشــان 
بی نهایــت  بــا  بی نهایــت  حجم هــای 
ــان  ــا جه ــم، ام ــت می کنی ــیاره صحب س
ــه  ــط شــامل 10 ب ــا فق مشــاهده پذیر م
تــوان 89 شــی )غالبــا فوتون هــا( اســت. 
اگــر فضــا واقعــا یــک پیوســتار اســت، 
ــه  ــرای توصیــف چیــزی حتــی ب پــس ب
نقطــه،  دو  بیــن  فاصلــه  ی  ســادگی 
ــه  ــم ک ــاز داری ــات نی ــت اطاع بی نهای
ــم  ــت رق ــا بی نهای ــددی ب ــیله ی ع بوس
ــا  ــل، م ــود. در عم ــخص  ش ــار مش اعش
ــان هیچــگاه ســعی نکرده ایــم  فیزیکدان
ــدود  ــش از ح ــت بی ــا دق ــزی را ب چی
انداره گیــری  اعشــار  رقــم  هفــده 
کنیــم. امــا اعــداد واقعــی بــا بی نهایــت 
تمــام  در  تقریبــا  را  اعشــار  رقــم 
می تــوان  فیزیــک  گوشــه کنارهای 
میدان هــای  قــدرت  از  کــرد،  پیــدا 
توابــع  تــا  الکترومغناطیســی گرفتــه 

ــی  ــا حت ــی. م ــک کوانتوم ــوج مکانی م
کوانتومــی  اطاعــات  بیــت  یــک 
ــدد  ــتفاده از دو ع ــا اس ــت( را ب )کیوبی
ــار  ــم اعش ــت رق ــی دارای بی نهای واقع

می کنیــم. توصیــف 

مــا نــه تنهــا شــاهدی بــرای بی نهایت 
ــازی  ــک، نی ــرای فیزی ــه ب ــم، بلک نداری
ــن  ــم! بهتری ــت نداری ــه بی نهای ــم ب ه
ــه  ــا ک ــری م ــازی های کامپیوت شبیه س
ــا  ــان ها ت ــکیل کهکش ــزی از تش هرچی
آب و هــوای فردا و اجــرام ذرات بنیادی 
ــع  ــد، از مناب ــف می کنن ــا توصی را دقیق
ــرده  ــتفاده ک ــری اس ــدود کامپیوت مح
ــدود  ــورت مح ــه ص ــز را ب ــه چی و هم
ــا  ــر م ــن اگ ــد. بنابرای ــر می گیرن در نظ
آینــده،  پیش بینــی  بــرای  می توانیــم 
ــک  ــم، بی ش ــت کار کنی ــدون بی نهای ب
طبیعــت هــم می توانــد بــا راهــی بســیار 
ــه  ــیوه هایی ک ــر از ش ــر و عالی ت عمیق ت
ــری  ــازی های کامپیوت ــرای شبیه س ــا ب م
ــن کاری  ــم، چنی ــتفاده می کنی ــود اس خ
ــه عنــوان  را انجــام دهــد. چالــش مــا ب
ــف و  ــن راه ظری ــف ای ــدان، کش فیزیک
زیبــا و ســواالت بــدون »بی نهایــت« یــا 
همــان قوانیــن درســت فیزیــک اســت. 
ــز،  ــیر هیجان انگی ــن مس ــاز ای ــرای آغ ب
ــیم!  ــوال بپرس ــت، س ــد بی نهای ــا بای م
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ــی  ــه ایده های ــم، نمون ــخ عل در تاری
ــرح  ــرد و بازط ــرح، ط ــار مط ــه چندب ک
ثابــت  نیســت.  کــم  شــده اند 
مثالهــای  از  یکــی  کیهان شناســی 
متاخــر آن اســت. ثابــت کیهان شناســی 
ــار در  ــن آن، اول ب ــکل امروزی ــه ش ب
چارچــوب نظریــه ی نســبیت عــام و 
ــد.  ــرح ش ــتین مط ــود اینش ــط خ توس
ــدی  ــری، فرمول بن ــام از منظ ــبیت ع نس
ــت و از  ــش اس ــه ی گران ــبیتی نظری نس
منظــری دیگــر، تحــول فضازمــان را 
ــوط  ــت مرب ــه در آن اس ــه ک ــه آنچ ب
فضازمــان  در  آنچــه  هــر  می کنــد؛ 
آن  از  کــه  برایــن  عــاوه  اســت 
تاثیــر می گیــرد، بــر آن نیــز تاثیــر 
از  منظــور  جــا  ایــن  در  می گــذارد. 
»هــر آنچــه«، هــر موجــودی اســت کــه 
تانســور انرژی-تکانــه غیــر صفــر دارد. 

فرمول بنــدی  تبعــات  از  یکــی 
ــاده ای  ــه م ــت ک ــام آن اس ــبیت ع نس
ــن  ــت )همگ ــورت یکنواخ ــه ص ــه ب ک
کــرده  پــر  را  فضــا  همســانگرد(  و 
نیــز، بــر فضازمــان اثــر می گــذارد. 
گرانــش  در  مشــابهی  مفهــوم،  ایــن 
نــدارد. ســاده ترین مدلــی  نیوتونــی 
مــاده ی  یــک  بــرای  کــه می تــوان 
ــت،  همگــن و همســانگرد در نظــر گرف
ــور  ــت و تانس ــل اس ــیال کام ــک س ی
انرژی-تکانــه ی آن بــا دو تابــع کــه در 
ــی )و  ــا بســتگی زمان ــت کلــی صرف حال
ــود:  ــن می ش ــد تعیی ــی( دارن ــه فضای ن
چگالــی انــرژی و فشــار ســیال. نســبت 
بــه چگالــی را کــه معمــوال  فشــار 
عــددی ثابــت اســت »معادلــه حالــت« 
ســیال می نامنــد. مثــا گازی از فوتونهــا 
ــد  ــی دارن ــت فضای ــع یکنواخ ــه توزی ک
)ماننــد تابــش زمینــه کیهانــی(، معادلــه 
ــیال )گاز(  ــر 1/3 دارد. س ــی براب حالت
کاملــی  با اجــزای ســازنده )مولکولهای( 
بــا ســرعتهای غیــر نســبیتی کــه اجــزای 
ــد، فشــار  ــا هــم برهم کنــش ندارن آن ب
ــت  ــه حال صفــر دارد و در نتیجــه معادل

ــه از  ــن دو نمون ــه ای ــر اســت. ب آن صف
ســیال کامــل در کیهان شناســی بــه 
ترتیــب »تابــش« و »مــاده« )بــدون 
دیگــری  ســیال  می گوینــد.  فشــار( 
ــت،  ــرح اس ــی مط ــه در کیهان شناس ک
ــرای  ــام دارد. ب ــی ن ــت کیهان شناس ثاب
ایــن نــوع ســیال معادلــه ی حالــت، 
ــول  ــت. علی االص ــک اس ــی ی ــر منف براب
چگالــی انــرژی آن می توانــد مثبــت یــا 
منفــی باشــد کــه ثابــت کیهان شناســی 

ــود.  ــده می ش ــی نامی ــا منف ــت ی مثب

در آنچــه کــه بــه عنــوان مــدل 
تثبیــت  کیهان شناســی  اســتاندارد 
ــان(  ــاس )کیه ــم بزرگ مقی ــده، عال ش
ترتیــب  بــه  تــورم  دوره  از  بعــد 
ــاده  ــب1« و »م ــش غال ــای »تاب دوره ه
غالــب2« را گذرانیــده و در حــال حاضر 
در دوره ی انبســاط شــتابدار قــرار دارد. 
ایــن انبســاط شــتابدار از حــدود بیســت 
ــاهداتی  ــورت مش ــه ص ــش ب ــال پی س
تاییــد و تثبیــت شــده اســت و بــه وجود 
ــود.  ــب می ش ــک« منتس ــرژی تاری »ان
نتایــج آخریــن مشــاهدات،  مطابــق 
انــرژی تاریــک در حــال حاضــر حــدود 
هفتــاد درصــد چگالــی انــرژی عالــم را 
ــتاندارد  ــدل اس ــود. در م ــامل می ش ش
ــم  کیهان شناســی، انبســاط شــتابدار عال
ــدل  ــت م ــی مثب ــت کیهان شناس ــا ثاب ب
ــت  ــری، خاصی ــاظ نظ ــه لح ــود. ب می ش
معادلــه ی  بــا  کیهان شناســی  ثابــت 
حالــت منفــی یــک، آن اســت کــه 
ــر  ــول دیگ ــاده ی معم ــر م ــاف ه برخ
بــا انبســاط عالــم رقیــق نمی شــود. 
بنابرایــن اگــر انــرژی تاریــک از جنــس 
ثابــت کیهان شناســی باشــد بــا گذشــت 
ــود در  ــر موج ــاده دیگ ــر م ــان، ه زم
ــوم  ــده محت ــق می شــود و آین ــم رقی عال
ــر،  ــال دیگ ــارد س ــد میلی ــان چن کیه
ــه  ــت ک ــک اس ــرد تاری ــم س ــک عال ی
فقــط بــا انــرژی تاریــک پرشــده اســت 
ــه ها  ــد خوش ــاختارهایی مانن و در آن س
1- Radiation-dominated era

2- Matter-dominated era

ــق  ــاط رقی ــت انبس ــه عل ــانها ب و کهکش
شــده و از بیــن رفته انــد. 

بــه لحــاظ تاریخــی، اینشــتین ثابــت 
تنهــا  عنــوان  بــه  را  کیهان شناســی 
ــی کــه ســاختار ریاضــی نســبیت  امکان
عــام بــدون حضــور مــاده ی اضافــی در 
فضازمــان اجــازه مــی داد، مطــرح کــرد. 
ــدی  ــاهدات رص ــا مش ــا ب ــود آن ام وج
همخوانــی  وی  زمــان  در  موجــود 
ــود  ــت او وج ــن عل ــه همی ــت و ب نداش
ثابــت کیهان شناســی غیــر صفــر را 
نپذیرفــت و از معادلــه اش حــذف کــرد. 
ــل محکمــی  ــا دلی ــه لحــاظ نظــری، م ب
بــرای صفــر بــودن ثابــت کیهان شناســی 
اثــرات کوانتومــی  اتفاقــا  و  نداریــم 
ــت  ــه ثاب ــا ب ــا نوع ــه ی میدانه در نظری
ــبت  ــزرگ )نس ــیار ب ــی بس کیهان شناس
بــه آنچــه مشــاهدات فعلــی می طلبنــد( 
منجــر می شــوند. بدیــن ترتیــب تــا 
حــدود بیســت ســال قبــل، فیزیکدانــان 
ــر  ــی را صف ــت کیهان شناس ــا ثاب عموم
می انگاشــتند و ســعی وافــر بــر ســاخت 
یــا تصحیــح نظریــه ی میدانهــا داشــتند 
کــه بــر ایــن امر صحــه بگــذارد؛ تــا آن 
زمــان  »مشــکل ثابــت کیهان شناســی« 
نظــری محســوب می شــد.  مشــکلی 
ــرگ3  ــتیون واینب ــا اس ــن ام ــن بی در ای
فیزیکــدان پــرآوازه کــه از مبدعــان 
اســتاندارد  و  الکتروضعیــف  مــدل 
ذرات بنیــادی اســت و جــان بــروو4، 
نســبیت دان و کیهان شــناس بــه نــام 
ــه ی  ــه دوم ده ــی در نیم ــری انگلیس نظ
1980 مطــرح کردنــد ایــن تقاضــا کــه 
تاریــخ تحــول کیهــان و ثوابــت و قوانین 
فیزیــک بایــد بــه گونــه ای باشــند کــه 
منجــر بــه وجــود انســان و حیــات آنطور 
کــه مــا روی زمیــن داریــم بشــود، 
ــک  ــی کوچ ــت کیهان شناس ــازه  ثاب اج
و غیــر صفــر را می دهــد. در تحلیــل 
جــان بــروو، ثابــت کیهان شناســی از 
ــرگ  ــل واینب ــر و در تحلی حــدی منفی ت
3- Steven Weinberg

4- John Barrow
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ــت  ــر نمی توانس ــت، بزرگت ــداری مثب از مق
کــه  هــم  باالیــی  حــد  اتفاقــا  باشــد. 
ــه  ــاز ب ــدار مج ــن مق ــرای ای ــرگ ب واینب
دســت آورد بــا مشــاهداتی کــه چنــد ســال 

ــی دارد. ــد، همخوان ــت ش ــد تثبی بع

و  قبــل  ســال  بیســت  حــدود  از 
تثبیــت انبســاط شــتابدار عالــم، ثابــت 
ــن  ــد، ای ــرح ش ــاره مط ــی دوب کیهان شناس
بــار امــا نــه بــه عنــوان یــک معضــل 
ــرای  ــی ب ــوان مدل ــه عن ــه ب ــری، بلک نظ
جهــان  از  بخشــی  و  تاریــک  انــرژی 
ــت  ــئله ی ثاب ــد مس ــود. هرچن ــع موج واق
ــدار  ــود: مق ــا ب ــوز پابرج ــی هن کیهان شناس
می توانــد  کــه  کیهان شناســی  ثابــت 
بــه  باشــد  عالــم  شــتاب  توصیف گــر 
ــی(  ــه بزرگ ــدود 120 مرتب ــب )از ح مرات
نظــری  مدلهــای  ســاده ترین  آنچــه  از 
اســت.  کوچکتــر  می کننــد،  پیش بینــی 
بــه عــاوه اینکــه بــه لحــاظ نظــری مقــدار 
ثابــت کیهان شناســی )فــارغ از مقــدار آن( 
ــت،  ــدار اس ــی پای ــرات کوانتوم ــت اث تح

ــت.  ــده اس ــل  نش ــئله ای ح ــوز مس هن

ــاهداتی  ــی و مش ــی تجرب ــک، علم فیزی
ــش  ــن مشــاهده و آزمای ــا ای اســت و نهایت
ــات  ــول نظری ــا قب ــار رد ی ــه معی ــت ک اس
و مدلهــای ماســت. هــر روزه داده هــای 
ــری  ــاهدات دقیق ت ــدی و مش ــی رص کیهان
ــا در  ــات م ــوند و اطاع ــردآوری می ش گ
ــم و شــتاب آن را بهتــر  مــورد انســباط عال
ــائل  ــود مس ــا وج ــد. ب ــر می کنن و دقیق ت
ــا  ــی از آنه ــه برخ ــه ب ــراوان ک ــری ف نظ
ــده  ــه ای ــت ک ــب اس ــد، مناس ــاره ش اش
ثابــت کیهان شناســی بــه عنــوان مــدل 
انــرژی تاریــک بازبینــی جــدی شــود. 
ــن  ــر در ای ــی قطعی ت ــدور حکم ــرای ص ب
ــتر  ــای بیش ــه داده ه ــاز ب ــوز نی ــورد هن م
ــا  ــن داده ه ــر ای ــل دقیق ت ــر و تحلی و بهت
ــوص در  ــه خص ــود ب ــواهد موج ــم. ش داری
مــورد تحــول متاخــر کیهــان )و نــه جهــان 
ــت  ــه ثاب ــد ک ــر آن دارن ــت ب ــه( دالل اولی
کیهان شناســی مثبــت احتمــاال مــدل خوبــی 
ــر  ــه نظ ــت. ب ــک نیس ــرژی تاری ــرای ان ب

مــن ثابــت کهان شناســی مســئله ای نظــری 
اســت و چالشــهای نظــری خــود را دارد که 
ــا را  ــا پرداخــت، چــون فهــم م ــد بدانه بای
از نظریات مــان بهتــر می کنــد. امــا در 
ــای  ــال مدله ــه دنب ــد ب ــع، بای ــان واق جه
ــه  ــود ک ــک ب ــرژی تاری ــری از ان پیچده ت
ــان،  ــوم کیه ــول محت ــا تح ــاید در آنه ش
ــد.  ــاختار نباش ــدون س ــی و ب ــای خال دنی
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ریشــه های ایــن  مشــکل حداقــل 
می گــردد،  بــاز   1865 ســال   بــه 
ــرای  ــوس1 ب ــف کاوزی ــه رودل زمانی ک
ــف  ــی را تعری ــار واژه ی انتروپ ــن ب اولی
ــل  ــان تمای ــار داشــت جه کــرده و اظه
ــه  ــد ک ــت کن ــتایی حرک دارد در راس
انتروپــی بــه حداکثــر برســد. امــروزه ما 
ایــن گفتــه ی کاوزیــوس را بــه عنــوان 
ــیم  ــک می شناس ــون دوم ترمودینامی قان
ــتم  ــک سیس ــی ی ــد انتروپ ــه می گوی ک
ــال  ــا در ح ــت ی ــت اس ــا ثاب ــزوی، ی من
افزایــش، ولــی هیچــگاه کــم نمی شــود. 
بــه  مایلنــد  منــزوی  سیســتم های 
ــه آن  ــه ب ــند ک ــینه برس ــی بیش انتروپ
ترمودینامیکــی2«  تعــادل  »حالــت 
ــش  ــی، نق ــه انتروپ ــا آنک ــد. ب می گوین
اصلــی بحــث مــا را ایفــا خواهــد کــرد، 
امــا ارائــه ی یــک تعریــف ســاده از آن، 

کفایــت می کنــد. 

انتروپــی در حقیقــت اندازه گیــری 
فیزیکــی  سیســتم  یــک  بی نظمــی 
ــک  ــر مکانی ــطوح بنیادی ت ــت. در س اس
کوانتومــی، انتروپــی بــه گونــه ای دیگــر 
حــاالت  تعــداد  می شــود:  تعریــف 
کوانتومــی متناظــر بــا توصیفــی بــر 
میکروســکوپی  متغییر هــای  اســاس 

ــی. ــم و چگال ــا، حج ــد دم مانن

ــده  ــس ش ــیکی گاز حب ــال کاس مث
در یــک جعبــه بــه مــا کمــک می کنــد 
ــدا  ــی پی ــوم انتروپ ــری از مفه درک بهت
ــدای  ــم در ابت ــرض کنی ــر ف ــم. اگ کنی
آزمایــش، تمــام ملکول هــای گاز در 
گوشــه ای از جعبــه جمــع شــده  باشــند، 
ــم کــه لحظــات  ــم حــدس بزنی می توانی
ــد داد. گاز  ــی رخ خواه ــه اتفاق ــد چ بع
ــای  ــدن در فض ــش ش ــه پخ ــروع ب ش
ــدار  ــه مق ــی را ب ــرده و انتروپ ــه ک جعب
ــن  ــد داد. ای ــش خواه ــینه اش افزای بیش
ــی،  ــش انتروپ ــه افزای ــی ب ــل ذات تمای
)برگشــت ناپذیر(  همیشــه یک طرفــه 

1- Rudolf Clausius

2- The state of  thermodynamic equilibrium

اســت، یعنــی اگــر گاز را در فضــای 
ــود  ــگاه خ ــم، هیچ ــش کنی ــه پخ جعب
ــه جمــع  ــه خــود در گوشــه ای از جعب ب

ــد. ــد ش نخواه

نظــر  بــه  طبیعــی  رفتــار،  ایــن 
ــن  ــا از قوانی ــا درک م ــا ب ــد، ام می رس
بنیادیــن فیزیــک، خیلــی جــور نیســت. 
ــا  ــده کام ــته را از آین ــن گاز، گذش ای
ــه  ــی همیش ــد و از طرف ــک می کن تفکی
ــده  ــتر در آین ــی بیش ــوی انتروپ ــه س ب
پیــش مــی رود )آینــده همیشــه، انتروپــی 
انتروپــی  گذشــته،  و  دارد  بیشــتری 
کمتــر(. ایــن رفتــار یــک طرفــه  ی مــاده 
»پیــکان  ماکروســکوپی،  مقیــاس  در 
در  ایــن  می شــود.  نامیــده  زمــان3« 
ــکوپی  ــن میکروس ــه قوانی ــت ک حالیس
کــه برخــورد مولکول هــا را توصیــف 
ــوده و  ــی ب ــد، دارای تقــارن زمان می کنن
ــته  ــده و گذش ــان آین ــی می ــچ تفاوت هی

نمی شــوند.  قائــل 

ــارن  ــوم تق ــر مفه ــان بهت ــرای بی ب
مثــال  یــک  از  می تــوان  زمانــی 
ــد از  ــور کنی ــرد: تص ــتفاده ک ــاده اس س
برخــورد مولکــول هــا یــک فیلــم تهیــه 
کرده ایــم. حــال اگــر ایــن فیلــم را 
ــه اول  ــر ب ــا از آخ ــر و ی ــه آخ از اول ب
ــی در آن  ــه ی عجیب ــم، نکت ــش کنی پخ
ــم  ــاز ه ــی، ب ــه عبارت ــا ب ــم ی نمی بینی
برایمــان قابــل  قبــول و قابــل  بــاور 
برخــورد،  فرآینــد  بنابرایــن  اســت 
دارای تقــارن زمانــی اســت. )در مــوارد 
ــان ذرات  ــادری کــه توســط فیزیکدان ن
کشــف شــد، پخــش فیلــم بــه صــورت 
برعکــس، تنهــا در صورتــی قابــل قبــول 
ــه ای منعکــس شــده  اســت کــه در آین
و همچنیــن هــر ذره ای بــا پــادذره ی 
ــن  ــه ای ــود. البت ــوض ش ــرش، ع متناظ
پیچیدگی هــا، نکتــه ی کلیــدی را تغییــر 

. نمی دهنــد(

ــک  ــش از ی ــه بی ــی ک ــکل مهم مش
را درگیــر  دانشــمندان  ذهــن  قــرن 
3- Arrow of time

ــان  ــکان زم ــن اســت کــه پی کــرده، ای
ــه از  ــی ک ــن تکامل ــه از دل قوانی چگون
ــده  ــرون آم ــد، بی ــی متقارنن ــر زمان نظ

ــت؟ اس

راز پیــکان زمــان، فیزیکدانــان را بــه 
ــل درون  ــل محتم ــتجوی عل ــوی جس س
ــوق  ــم، س ــه می بینی ــی ک ــن فیزیک قوانی
داده، امــا ایــن کار، بی فایــده اســت، 
ــن  ــزی بی ــن، تمای ــن قوانی ــه ای ــرا ک چ
گذشــته و آینــده قائــل نمی شــوند. 
فیزیکدانــان متوجــه شــده اند تحــت 
ــا  ــی ب ــتم، از حالت ــرایطی سیس ــر ش ه
انتروپــی کمتــر بــه ســمت حالتــی 
ــد،  ــت می کن ــتر حرک ــی بیش ــا انتروپ ب
ــتری  ــیار بیش ــداد بس ــه تع ــرا همیش زی
حالــت بــا انتروپــی بیشــتر وجــود دارد. 
بنابرایــن انتروپــی امــروز جهــان، بیشــتر 
از دیــروز آن اســت، زیــرا دیــروز، 
ــر  ــی کمت ــا انتروپ ــی ب ــان در حالت جه
ــال کــردن  ــنتی و دنب ــا درک س ــود. ب ب
ایــن زنجیــره ، در نهایــت بــه روز آغــاز 
ــان،  ــکان زم ــه پی ــیم، ک ــان می رس جه
شــرایط  از  خوش فهمــی  ویژگــی  
ــور  ــود و ایــن تص ــان نب ــه ی کیه اولی
ــی  ــان در حالت ــه جه ــد ک ــش می آی پی
بــا انتروپــی فوق العــاده کــم، آغــاز 
ــن4  ــان گری ــه برای ــوری ک ــد. همانط ش
کیهــان5«  پــود  و  »تــار  کتــاب  در 

می نویســد:

ــا همــان   ریشــه اصلــی نظــم ی
ــار  ــود انفج ــد خ ــم، بای ــی ک انتروپ
بــزرگ باشــد. وقتــی زمــان بــه جلو 
ــکند و  ــرغ می ش ــم م ــی رود، تخ م
ــه  ــای آنک ــه ج ــود، ب ــش می ش پخ
جمــع شــود؛ چــون شکســتن و 
ــی  پخــش شــدن اســت کــه انتروپ
ــد.  ــش می ده ــرغ را افزای ــم  م تخ
ــا  ایــن خــط ســیر توســط حالتــی ب
انتروپــی فوق العــاده کــم آغــاِز 

ــت. ــده اس ــروع ش ــان، ش جه

4- Brian Greene

5- The Fabric of the Cosmos
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کارول6  ســین   2004 ســال  در 
ــود، راه  ــه ی خ ــن7 در مقال ــر چ و جنیف
حــل جدیــدی بــرای حــل مشــکل 
قدیمــی پیــکان زمــان پیشــنهاد کردنــد. 
البتــه ایــن کاِر کارول، چیــن یــاو8 و 
گمانه زنــی  مرحلــه  در  هنــوز  مــن، 
ــورد  ــی م ــه علم ــط جامع ــت و توس اس
ــه  ــا ب ــه، ام ــرار نگرفت ــل ق ــد کام تایی
جذابــی  جایگزیــن  می رســد  نظــر 

بــرای تصویــر اســتاندارد باشــد.

می گویــد  اســتاندارد  تصویــر 
ــی  ــد حالت ــان، بای ــه ی جه ــرایط اولی ش
ــد  ــم را تولی ــاده ک ــی فوق الع ــا انتروپ ب
ــی  ــد توضیح ــرا بای ــد، زی ــرده باش ک
بــرای پیــکان زمــان وجــود داشــته 
باشــد. )چنیــن فرضــی در مــورد حالــت 
ــکان  ــرا پی ــی رود، زی ــه کار نم ــی ب نهای
ــارن  ــد تق ــرط فاق ــق ش ــان، از طری زم
زمانــی ارائــه می شــود(. در مقابــل، 
مــا اســتدالل می کنیــم کــه پیــکان 
زمــان می توانــد بــدون ایــن فــرض 
کــه جهــان در حالتــی بــا انتروپــی 
ــف  ــد، تعری ــاز ش ــم آغ ــاده ک فوق الع
ایــن  ویژگــی   جذاب تریــن  گــردد. 
ــه  ــازی ب ــر نی ــت: دیگ ــن اس ــده، ای ای
ــارن  ــه تق ــه ای ک ــچ فرضی ــه ی هی ارائ
زمانــی قوانیــن شــناخته شــده ی فیزیک 

ــت.  ــد، نیس ــض کن را نق

ایــده اصلــی، ســاده اســت: مــا واقعــا 
انتروپــی  بیشــینه ی  کــه  نمی دانیــم 
ــدود،  ــا نامح ــت ی ــدود اس ــان، مح جه
ــدود  ــم، نامح ــرض کنی ــد ف ــس بیایی پ
ــا  ــان ب ــت جه ــم نیس ــس مه ــت. پ اس
چــه مقــدار انتروپــی شــروع شــد، 
ــا  ــه ب ــوده، در مقایس ــدر ب ــر چق ــا ه ام
بیشــینه اش، کــم بــوده اســت. ایــن 
تمــام چیــزی اســت کــه بــرای توضیــح 
افزایــش همیشــگی انتروپــی جهــان 
نیــاز داریــم. اکنــون مثــال گاز محبــوس 
درون یــک جعبــه، بــا گازی بــدون 
6- Sean Carroll

7- Jennifer Chen

8- Chien-Yao Tseng

جعبــه، جایگزیــن می شــود. 

ــه  ــان ب ــه فیزیکدان ــی ک در چارچوب
ــازی9 می گوینــد،  ــباب ب آن مــدل اس
مثــال قبــل را بهتــر می توانیــم درک 

ــم:  کنی

آغــازی  حالــت  یــک  می توانیــم 
تعــداد  از  متشــکل  گازی  بــرای 
ــش را  ــدون برهمکن ــدودی ذره ی ب مح
انتخــاب کنیــم )ایــن انتخــاب، تصادفــی 
بــوده و از نظــر زمانــی متقــارن اســت(. 
ــن  ــت ای ــم اس ــا مه ــه اینج ــزی ک چی
ــی،  ــت خوش تعریف ــر حال ــه ه ــت ک اس
ــی و  ــرای انتروپ یــک مقــدار محــدود ب
ــه ی  ــرای فاصل ــدود ب ــدار مح ــک مق ی
بیشــینه ی هــر ذره از مبــدا سیســتم 
مختصاتــی خواهــد داشــت. اگــر چنیــن 
ــر  ــان زی ــت زم ــا گذش ــتمی را ب سیس
نظــر بگیریــم، ممکــن اســت ذرات، 
ــدودی، بــه ســمت  ــای مح در زمان ه
ــا  ــد، ام ــرون حرکــت کنن ــا بی داخــل ی
در نهایــت، ذراِت در حــال حرکــت بــه 
داخــل، از ناحیــه ی مرکــزی گذشــته و 
ــد  ــاز خواهن ــرون را آغ ــه بی ــت ب حرک
کــرد. پــس نهایتــا تمــام ذرات بــه 
بیــرون حرکــت خواهنــد کــرد و گاز بــه 
طــور نامحــدودی، انبســاطش در فضــای 
محــدود را ادامــه خواهــد داد و انتروپــی 
ــد  ــش خواه ــت، افزای ــدون محدودی ب
ــان  ــکان زم ــک پی ــن ی ــت. بنابرای یاف
ــان(  ــا زم ــی ب ــای انتروپ ــش پای )افزای
ــد  ــه فــرض فاق ــه ی هیچ گون ــدون ارائ ب

تقــارن زمــان، زاده می شــود.

ــن  ــر ای ــن تصوی ــب ای ــی جال ویژگ
اســت کــه جهــان دیگــر نیــازی بــه یک 
ــته از  ــه می توانس ــرا ک ــدارد، چ ــاز ن آغ
هــر دو جهــت زمــان ادامــه یافته باشــد. 
از آنجایــی کــه قوانیــن تکامــل و حالــت 
آغــازی، از نظــر زمانــی متقارن هســتند، 
گذشــته از لحــاظ آمــاری دقیقــا معــادل 
آینــده خواهــد بــود. البتــه ناظرانــی کــه 
در گذشــته های دور هســتند، جهــت 
9- Toy model

پیــکان زمــان را برعکــس مــا خواهنــد 
دیــد، امــا تجربــه ی آنــان بــا تجربــه ی 

مــا فرقــی نخواهــد داشــت.   
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عبــارت »جهــش کوانتومــی« بــه معنی 
یــک تغییــر بــزرگ و گسســته، وارد زبان 
عامیانــه شــده اســت. از طرفــی متاســفانه 
ایــن اصطــاح بــه طــور گســترده ای 
عرفانــی  و  شــبه علمی  بحث هــای  در 
ــاح  ــن اصط ــت. ای ــده اس ــایع ش ــز ش نی
توســط  قطعــا  و  می آیــد  فیزیــک  از 
ــه  ــود )گرچ ــتفاده می ش ــان اس فیزیکدان
ــده(  ــر ش ــاالت، منتش ــدرت در مق ــه ن ب
ــد  ــر می کش ــه تصوی ــت را ب ــن واقعی و ای
متقابــل  تمییزپذیــر  حالتهــای  کــه 
همــواره  کوانتومــی،  سیســتم های  در 
گسســته هســتند. امــا چنیــن پدیــده  ای در 
ــه صــورت »جهــش  فیزیــک کوانتومــی ب
ــر تحــت  ــدارد. تغیی ــی« وجــود ن کوانتوم
قوانیــن نظریــه ی کوانتومــی، هــم در فضــا 
و هــم در زمــان، همــواره پیوســته اســت. 
شــاید برخــی از فیزیکدانــان هنــوز یــک 
ــی  ــد: یعن ــق کنن ــتثنا را در آن تصدی اس
ــک  ــی ی ــوج«؛ وقت ــع م ــزش تاب »فروری
هوشــیاری  مشــاهده گر  توســط  شــی 
ایــن حــرف  امــا  مشــاهده می شــود. 
ناملمــوس، آن حــرف پوچــی نیســت کــه 
در اینجــا بــه آن اشــاره می کنــم. منظــور 
مــن تصــورات غلطــی اســت کــه بــه دلیل 
وجــود یــک »نکتــه ی بــه ظاهــر نامعقول« 
ــداد مطــرح می شــود، حتــی  در یــک روی
در مــورد جهــان میکروســکوپی؛ مثــا 
اینکــه گفتــه می شــود »وقتــی یــک 
الکتــرون از تــراز انــرژی باالتــر بــه تــراز 
ــون  ــک فوت ــی رود، ی ــر م ــرژی پایین ت ان
ــته  ــدار گسس ــک م ــد و از ی ــر می کن نش
ــه صــورت  ــه مــدار گسســته ی دیگــر ب ب
کوانتومــی جهــش می  کنــد، بــدون آنکــه 
ــی  ــذرد«. حت ــطی بگ ــاالت حدواس از ح
ــود  ــک دی ــی در ی ــی الکترون ــر: »وقت بدت
ــرژی الزم  ــه ان ــد ک ــی می رس ــه مانع ب
ــده  ــدارد، پدی ــه آن را ن ــوذ ب ــرای نف ب
اجــازه  آن  بــه  کوانتومــی  تونل زنــی 
ــرارآمیزی در  ــرز اس ــه ط ــا ب ــد ت می ده
ســمت دیگــر مانــع، ظاهــر شــود، بــدون 
آنکــه در ناحیــه ای قــرار بگیــرد کــه 

ــد«. ــی باش ــی اش منف ــرژی جنبش ان

ــرون  ــه الکت ــت ک ــن اس ــت ای حقیق
ــرژی  ــک ان ــی، ی ــن موقعیت های در چنی
ــدارد،  ــت ن ــکان ثاب ــک م ــا ی ــد ی واح
و  انرژی هــا  از  محــدوده ای  بلکــه 
ــدوده ی  ــن مح ــت و ای ــا را داراس مکان ه
بــا زمــان  مجــاز، خــودش می توانــد 
ــرژی  ــدوده ان ــر کل مح ــد. اگ ــر کن تغیی
ــدار الزم  ــر از مق ــل زن، پایین ت ذره ی تون
بــرای عبــور از مانــع بــود، ایــن قطعــا یک 
ــود؛ و اگــر یــک الکتــرون  گزافه گویــی  ب
در یــک اتــم واقعــا در یــک تــراز انــرژی 
گسســته بــود و چیــزی باعــث تغییــر 
ــرژی  ــراز ان ــه ت ــگاه ب ــد، هیچ آن نمی ش
ــی،  ــش  کوانتوم ــت. جه ــری نمی رف دیگ
ــش  ــه »کن ــت ک ــزی اس ــداق آن چی مص
چیــزی  یعنــی  می نامیــم؛  دور1«  راه  از 
ــک  ــه ی ی ــدون مداخل ــکان، ب ــک م در ی
محیــط فیزیکــی، بــر مــکان دیگــری 
ــر  ــوق الذک ــی ف ــذارد. بدفهم ــر می گ اث
فیزیــک  از  دور  کامــا  حوزه هــای  در 
ــی  ــم متناظرهای ــی و کاســیک ه کوانتوم
دارد، مثــا در فلســفه ی سیاســی، »جهــش 
و  »انقــاب2« می نامنــد  را  کوانتومــی« 
اینجــا »نکتــه ی نامعقــول« آن اســت 
ــل  ــردن کام ــن ب ــا از بی ــوان ب ــه می ت ک
ــروع از  ــود و ش ــی موج ــای سیاس نهاده
ابتــدا، پیشــرفت کــرد. در فلســفه ی علــم، 
ایــده ی تومــاس کوهــن3 ایــن اســت کــه 
پیشــرفت  انقاب هــا  طریــق  از  علــم 
می کنــد، یعنــی پیــروزی یــک جنــاح 
بــر جنــاح دیگــر، وقتــی هیچ یــک از 
ــوط  ــای4 مرب ــد الگوواره ه ــا نمی توانن آنه
بــه خودشــان را بــه طــور منطقــی تغییــر 
»جهــش  زیست شناســی،  در  دهنــد. 
میخواننــد،  »جهــش5«  را  کوانتومــی« 
ــد از  ــازگاری جدی ــک س ــور ی ــی ظه یعن

ــه نســل بعــدی. یــک نســل ب

ــوارد اســتعمال »جهــش  ــن م ــام ای تم

1- Action at a distance

2- Revolution

3- Thomas Kuhn

4- Paradigms

5- Saltation

ــتباهند:  ــت اش ــک عل ــه ی ــی«، ب کوانتوم
تمــام آنهــا بــه نوعــی اطاعــات ضــروری 
ــوند.  ــر ش ــچ ظاه ــا از هی ــد ت ــاز دارن نی
ــع  در واقعیــت، فضــای ســمت دیگــر مان
ــرون،  ــک الکت ــه ی ــد ک ــد بدان نمی توان
ــد  ــوزون بای ــا ب ــون ی ــک پروت ــه ی و ن
ــه  ــی ک ــا زمان ــود، ت ــر ش ــا ظاه در آنج
از  ناشــی  فیزیکــی  تغییــری  نوعــی 
ــر  ــن ام ــد. همی ــا برس ــه آنج ــرون ب الکت
دارد  وجــود  اطاعاتــی  نقــص  وقتــی 
ــی  ــای سیاس ــت: نهاده ــادق اس ــز، ص نی
ــا  ــات ی ــتی، اطاع ــازگاری های زیس و س
دانــش در مــورد اینکــه چطــور یــک 
سیســتم پیچیــده می توانــد بهتــر بــا 
ــود  ــه ش ــش مواج ــای پیش روی چالش ه
ــط  ــه فق ــی ک ــد، دانش ــی می کنن را معرف
ــاب  ــای انتخ ــط فرآینده ــد توس می توان
ــدگاه  ــق شــود. دی ــر تدریجــی خل و تغیی
ــه  ــد توضیــح دهــد چگون کوهــن نمی توان
ــی را در  ــده، دانش ــتابی فزاین ــا ش ــم ب عل
ــرده  ــه ک ــی، ارائ ــت فیزیک ــورد واقعی م

ــت. اس

تمــام  در  کوانتومــی  جهش هــای 
ایــن زمینه هــا، نوعــی طفــره رفتــن از 
ــد  ــان می دهن ــتدالل را نش ــح و اس توضی
و بنابرایــن در عمــل، نوعــی گرایــش بــه 
ماورالطبیعــه بــه حســاب می آینــد. تمــام 
ــس6   ــیدنی هری ــون س ــق کارت ــا منط آنه
بــا نــام »پــس یــک معجــزه اتفــاق 
افتــاد7« را دارنــد. همانطــور کــه ریچــارد 
»جهش گرایــی9،  می گویــد  داوکینــز8 
تمــام  در  و  اســت«.  آفرینش گرایــی10 
را  نقص هــا  کــه  حقیقتــی  مــوارد، 
برطــرف می کنــد یــا همــان ایــده ای کــه 
بــه درســتی پدیــده را توضیــح می دهــد، 
از  لذت بخش تــر  و  جالب تــر  بســیار 
ــت در  ــه می توانس ــت ک ــی اس ــر ایمان ه

ــد. ــش باش ــرارآمیز بودن اس

6- Sidney Harris

7- Then a Miracle Occurs

8- Richard Dawkins

9- Saltationism

10- Creationism
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ایــن مشــاهده از ماکــس پانــک نقل 
می شــود کــه دانشــگران پیــر می شــوند 
ــه ایده هایــی چســبیده می ماننــد  ولــی ب
ــار گذاشــته شــوند.  کــه الزم اســت کن
چــرا گرانــش و فضــا زمــان از ایــن نــوع 
نباشــد؟ زمــان چیســت؟ فضا چیســت؟ 
چــرا زمــان یــک بعــد داشــته باشــد؟ 
چــرا زمــان همیشــه بــوده اســت؟ چــرا 
ــته  ــد داش ــی بع ــدادی متناه ــا تع فض
باشــد و اصــا چرا همیشــه بوده باشــد؟ 
ــی  ــه جای ــی و هم ــش جهان ــرا گران چ
ــی  ــاس، طول ــر مقی ــرا در ه ــد؟ چ باش
وجــود داشــته باشــد و مســتقل از بعــد 
باشــد؟ تــا یــک صــد ســال پیــش تصور 
ــود کــه زمــان و فضــا از  انســان ایــن ب
ــاص  ــبیت خ ــتقل اند. نس ــر مس یکدیگ
ــکی1،  ــای مینکوفس ــدی فض در فرمولبن
ایــن تصــور را بــه هــم ریخــت. نســبیت 
عــام، ایــن ارتبــاط را از یــک هندســه ی 
ــک  ــه ی ــکی ب ــای مینکوفس ــت فض تخ
داد.  تعمیــم  شــبه ریمانی  هندســه ی 
ــه ی  ــم نظری ــور می کنی ــوز تص ــرا هن چ
ریســمان در ابعــاد بســیار کوچــک کــه 
در آن کمتریــن اطــاع تجربــی نداریــم، 
زمــان  وجــود  فــرض  بــا  می توانــد 
ــی  ــر از 4 بامعن ــادی غی ــا ابع ــا ب و فض
اینکــه  بــدون  هنــوز  چــرا  باشــد؟ 
وجــود  از  تجربــی  اطــاع  کمتریــن 
گرانــش در ابعــاد اتمــی داشــته باشــیم، 
ابعــاد  فــرض می کنیــم گرانــش در 

ــود دارد؟ ــک وج پان

مجمــوع ایــن چراهــا پاســخی در 
مدلهــای  در  مــا  دارد.  علمــی  روش 
همیشــه  فیزیــک  در  بنیادی مــان 
مــدل  مفهوم هــای  می کنیــم  فــرض 
مــا درگســتره ای بــدون محدودیــت 
تعریــف شــده اســت، مگــر بــه صراحت 
بیــان شــده باشــد. بــرای مثــال در بیــان 
مفهــوم ســرعت در فیزیــک جدیــد، 
آن  بــرای  حــدی  را  نــور  ســرعت 
هنــوز مدل هایــی  می دانیــم، گرجــه 

1- Minkowski space

هــم  نــور  از  بیــش  ســرعت  بــرای 
ــا  ــان ی ــا و زم ــف فض ــم. در تعری داری
ــا گســتره ای  ــش، حــدی ی ــدان گران می
ــای  ــتیم. در مدل ه ــل نیس ــرای آن قائ ب
ــی  ــرای کوچک ــدی ب ــی ح کیهان شناس
ــی و  ــی چگال ــا بزرگ ــان ی ــاد کیه ابع
ــن در  ــل نیســتیم. ای ــرژی کیهــان قائ ان
ــرار  ــک، اص ــه در فیزی ــت ک ــی اس حال
داریــم مفهوم هــای مــا بــه صــورت 
عملیاتــی تعریــف شــوند. مــا بــرای 
ــوز  تعریــف زمــان در ابعــاد پانــک هن
ــا  ــم، ام ــی نداری ــف عملیات ــچ تعری هی
ــوده  ــان »ب ــم زم ــرض می کنی ــوز ف هن
مدل هایمــان  تکینگــی  در  اســت«. 
بینهایــت را  بــرای کیهــان، چگالــی 
ــم  ــه می دانی ــم ک ــت می آوری ــه دس ب
ــرا؟  ــت. چ ــی« نیس ــی فیزیک »مفهوم

روش تفکــر در فیزیــک در چنــد 
قــرن اخیــر، بــه ویــژه پــس از تامــات 
ــه  ــت ک ــه اس ــا آموخت ــه م ــکاره، ب پوان
مــا  ذهــن  ســاخته ی  بــر  مفهوم هــا 
ــه  ــت رو ب ــا محدودی ــه ب ــوده و همیش ب
ــرای  ــن روش ب ــا بهتری ــتند. ام رو هس
ایــن اســت کــه  پیشــبرد علــم در 
فــرض کنیــم محدودیتــی در گســتره ی 
اعتبــار مفهوم هــای مــدل نداریــم و 
ــتره ی  ــن گس ــد ممک ــا ح ــد ت ــه عم ب
ــم  ــترش دهی ــه گس ــار را در تجرب اعتب
ــت  ــا طبیع ــازگاری ب ــک ناس ــه ی ــا ب ت
ــد  ــه بای ــت ک ــگاه اس ــم. آن ــر بخوری ب
بــا  جدیــد  مدل ســازی  فکــر  بــه 
مفاهیــم جدیــد بپردازیــم. تکینگــی در 
ــه ی  ــا نمون ــی م ــای کیهان شناس مدل ه
ــه  ــت ک ــن ناسازگاری هاس ــی از ای نوع
هنــوز پاســخی بــرای رفــع آن نداریــم. 
تاکنــون کمابیــش فرض هــای مــدل 
خودمــان را پیرامــون فضــا و زمــان 
تغییــر نداده ایــم، چــه گرانــش نســبیت 
عامــی باشــد و چــه نظریــه ی ریســمان. 

ــرا؟  چ

ــای  ــان در نظریه ه ــرار فیزیکدان اص
ــی  ــز در کیهان شناس ــادی و نی ذرات بنی

کــه در بــه کارگیــری گســتره ی انــرژی 
ــا هــم اشــتراک دارنــد،  و ابعــاد فضــا ب
بــر حفــظ مفهــوم ســنتی زمــان و فضــا 
اســت، مگــر در تعــداد ابعــاد فضــا کــه 
هنــوز گسســته اســت، ولــی شــاید نــه 4 
ــت  ــن اصــرار دو  عل کــه 11 باشــد. ای
دانشــگران  از  تعــدادی  بــرای  دارد. 
کــه عــادت بــه مدل هــای مرســوم 
دارنــد، جدایــی از مفهوم هــای پایــه، 
بســیار پــر هزینــه اســت و گاهــی 
بــه عنــوان َخــرق عــادت ناممکــن. 
عــده ای دیگــر آگاهانــه از ایــن مشــکل 
ــر  ــل دیگ ــون بدی ــد، چ ــز می کنن پرهی
موجــود نیســت و یافتــه نشــده. در 
ــام  ــنهاد انج ــی پیش ــش حت ــورد گران م
ــش در  ــود گران ــرای وج ــی ب آزمون های
ــوم  ــا معل ــم. از کج ــی نداری ــاد اتم ابع
ــم  ــک ه ــاد کوچ ــش در ابع ــه گران ک
وجــود داشــته باشــد یــا از همیــن 

ــد؟ ــت کن ــون تبعی قان

ــه  ــی ب ــک ذرات و کیهان شناس فیزی
ــع  ــد موان ــه بای ــیده ک ــه ای رس مرحل
ذهنــی کنــار گذاشــته شــوند. بایــد بــه 
ــک  ــود. در ی ــل ب ــای بدی ــال ایده ه دنب
مــدل ســال ها پیــش نشــان دادیــم 
ــی  ــان مدل ــرای فضازم ــوان ب ــه می ت ک
ســاخت کــه در آن بعــد فضــا، یک عدد 
ــت،  ــرده ای اس ــی ن ــه کمیت ــت بلک نیس
ــای  ــه داده ه ــته ب ــان!  بس ــی از زم تابع
کیهان شــناختی، شــاید جهــان در ابتــدا 
بعــدی بیــش از 2000 داشــته و االن بــه 
حــدود مثــا 2.9 رســیده اســت؛ مدلــی 
ــا  ــه شــده ب ــم کاغــذ مچال کــه از تعمی
بعــد 2.5 بــه عنــوان یــک فرکتــال بــه 
دســت می آیــد. شــاید در گذشــته 
ــده2«  ــی »برام ــه دلیل ــوده و ب ــان نب زم
ــه  ــا ب ــت؛ مث ــده اس ــود« ش ــی »ب یعن
ــی  ــدا 4 بعــد فضای ــی کــه ابت ــن معن ای
»برامــده   1+3 بــه  کــه  داشــته ایم 
شــده«. مدلــی کــه نشــان داده ایــم بــه 
ــا  ــت. اص ــن اس ــی ممک ــاظ ریاض لح

2- Emergent
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شــاید هــم گرانــش و هــم زمــان و هــم 
فضــا مفاهیمــی برامــده باشــند، برامــده 
ــر  ــا فک ــه دم ــر. ب ــی بنیادی ت از مفاهیم
ــم  ــک ات ــرای ی ــه ب ــی ک ــد؛ مفهوم کنی
ــرای  ــا ب ــی اســت، ام ــم بی معن ــا دو ات ی
تعــدادی زیــاد، بیــش از صــد، تــازه بــه 
وجــود می آیــد یــا »برامــده« می شــود. 
ــه  ــرایطی ب ــم در ش ــش ه ــاید گران ش
ــا  ــرای م ــوز ب ــه هن ــد ک ــود می آی وج
مشــخص نیســت. صلــب بــودن مفاهیــم 
ــه نظــر  ــش ب ــز گران ــان و نی فضــا و زم
مــن مانعــی شــده بــرای خاقیت بیشــتر 
در فیزیــک. آینــده ایــن »تکینگــی« 
ــرد.  ــد ک ــل خواه ــا ح ــی را حتم مفهوم
شــاید هنــوز خیلــی کار پژوهشــی و بــه 
خصــوص تجربــی و رصــدی بــه معنــای 
متعــارف الزم باشــد تــا حــدود و شــکل 
ناســازگاری مدل هــا و مفهوم هایمــان 
ــا  ــم، ام ــر درک بکنی ــا طبیعــت، بهت را ب
ــن  ــادی در ای ــر بنی ــن تغیی ــر م ــه نظ ب

ــت. ــی اس ــم، قطع مفاهی
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از من خواســته شــد کــه در خصوص 
ــر  ــه نظــرم بهت ــا روشــی کــه ب ــده  ی ای
ــی  ــی علم ــام روش شناس ــت در نظ اس
فیزیــک کنــار گذاشــته شــود تا بــه این 
ترتیــب شــرایطی بــرای پیشــرفت بیــش 
ــی را  ــود مطالب ــک ش ــش در فیزی از پی
ــه  ــر ب ــه اخی ــی دو ده ــم. ط ــر کن تقری
ــور،  ــف و نوظه ــای مختل ــدد فناوری ه م
ــا  ــی از داده ه ــیار بزرگ ــه ی بس مجموع
فراهــم شــده اســت. گســتردگی داده ها 
بــه حــدی اســت کــه بــه نظــر می رســد 
ــه  ــرش ب ــر نگ ــرای تغیی ــدی ب ــاز ج نی
خصوصــا  کان داده1   از  مجموعــه ای 
چرخــه ی  دارد.  وجــود  فیزیــک  در 
از  فیزیــک  در  علمــی  روش شناســی 
ــردازی  ــه نظریه پ ــط ب ــو مرتب ــک س ی
و  موضوعــه  اصــول  بــر  مبتنــی 
ســویی  از  اســت؛  پدیده شناســانه 
ــم  ــت عل ــر ماموری ــه ب ــا تکی ــر ب دیگ
ــای  ــه ی چارچوب ه ــی ارائ ــک یعن فیزی
خودســازگار نظــری بــرای توصیــف 
کّمــی جهــان طبیعــت، آزمایش هــا و 
جمــع آوری داده هــا بــه منظــور تاییــد و 
ــا برطــرف  ــای نظــری و ی ــا رد مدل ه ی
ــا  ــی مدل ه ــای2 ذات ــاختن تبهگنی ه س
انجــام می گیــرد. دســتکاری ســاختارها 
ــور  ــه منظ ــازی ها ب ــک شبیه س ــا کم ب
ــرای  ــی ب ــای تکمیل ــه ی پروتکل ه ارائ
ارتقــای  حتــی  و  آزمایــش  انجــام 
ــز  ــا نی ــا از نظریه ه ــادی م ــرش بنی نگ
ــی  ــن روش شناس ــری از ای ــش دیگ بخ
علمــی بــه حســاب می آیــد. بــا در 
دســت داشــتن ایــن چرخــه، ســال های 
متمــادی تحــوالت متعــددی در فیزیــک 
و  زمانــی  مختلــف  مقیاســهای  در 
فضایــی رخ داده اســت. امــا امــروزه بــا 
الگــوواره ی3 جدیــدی مواجــه شــده ایم 
ــن  ــش از ای ــد آن پی ــز همانن ــه هرگ ک
ــوواره  ــن الگ ــت. ای ــده اس ــه نش تجرب
در راســتای کان داده پدیــد آمــده و 

1- Big Data

2- Degeneracies

3- Paradigm

ــده  ــهور ش ــم داده4«  مش ــام »عل ــه ن ب
ــه  ــن اســت ک ــون ســوال ای اســت. اکن
ــی  ــی  علم ــد روش شناس ــرد جدی رویک
در فیزیــک چــه بازآرایــی در قبــال این 
پدیــده ی نوظهــور خواهــد داشــت؟ بــه 
ــد  ــک بای ــا اصــا فیزی ــی دیگــر آی بیان
بــه ایــن موضــوع پاســخ خاصــی نشــان 
ــا اینکــه ســازوکار کنونــی در  دهــد؟ ی
ــود  ــن موج ــم ای ــت هض ــک، ظرفی فیزی
جدیــد را بــه طــور خــودکار دارد و 
ــا در  ــر نگرش ه ــه تغیی ــازی ب ــا نی اص
فیزیــک نیســت. بــه نظــر مــن اگــر بنــا 
ــر  ــا تغیی ــی ی ــخ عقان ــچ پاس ــد هی باش
روش شناســی  نگــرش  در  رویــه ای 
علمــی فیزیک دانــان حداقــل بــرای 
مدل ســازی  مــرز  در  کــه  آنهایــی 
داده هــا روزگار ســپری  می کننــد، رخ 
ــن  ــک از بی نظیرتری ــع ی ــه واق ــد ب نده
فرصت هــای طایــی بــرای گشــودن 
نگرشــهای جدیــد بــرای برون رفــت 
و  بزرگ مقیــاس5   چالش هــای  از 
ــم داد.  ــاس6  را از دســت خواهی ریزمقی
نگــرش کنونــی در فیزیــک ایــن اســت 
ــده  ــی قانع کنن ــه تنهای ــواب، ب ــه ج ک
نیســت، بنابرایــن تــا زمانــی که چیســتی 
و چرایــی تبییــن نشــود چرخــه ی علمــی 
تکمیــل نخواهــد شــد. بنابرایــن جــواب 
ایــن اســت کــه اساســا تغییــر رویکردی 
در روش علمــی فیزیکــی در پاســخ بــه 
ــد وجــود داشــته باشــد.  ــم داده نبای عل
امــا بایــد خاطرنشــان کنــم کــه التــزام 
ــی  ــه تقابل ــر ب ــرد منج ــن رویک ــه ای ب
ظاهــری بــا بــکار بــردن رویه هــای 
جدیــد روش شناســی علمــی شــده و 
ســبب می شــود کــه از موهبت هــای 
احتمالــی چنیــن دســتاوردهایی محــروم 
ــه  ــن در مواج ــر م ــه نظ ــذا ب ــویم. ل ش
ــه کان داده  ــم داده ک ــه ی عل ــا مقول ب
می شــود،  محســوب  آن  از  بخشــی 
ســازوکارهای  دریچــه ی  از  تنهــا 

4- Data Science

5- Large scales challenges

6- Sub-atomic scales

پیشــین نگریســته نشــوند. اطاعــات 
مســتخرج از روشــهای داده-محــور7  
ــای  ــر از مجراه ــی دیگ ــوان یک را می ت
ــرد.  ــکار ب ــی ب ــش فیزیک ــای بین ارتق
ــا  ــز لزوم ــج هیجان انگی ــتخراج نتای اس
ــی  ــنتی علم ــهای س ــوب روش در چارچ

نیســت. امکان پذیــر 

7- Data-Driven method
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نزدیــک بــه یــک قــرن پیــش، ارویــن شــرودینگر،  توابــع مــوج را بــه عنــوان راهــی بــرای توصیــف رفتــار اتم هــا و ســایر اشــیای 
کوچــک ابــداع کــرد. بنابــر قواعــد مکانیــک کوانتومــی، حــرکات اشــیا، غیرقابــل  پیش بینــی اســت. تابــع مــوج،  فقــط احتمــال حــرکات 
ممکــن را بــه مــا می گویــد. وقتــی یــک شــی، مشــاهده می شــود، مشــاهده گر مــکان ذره را می بینــد و عــدم قطعیــت از بیــن مــی رود. 

در واقــع دانــش،  عــدم قطعیــت را از بیــن می بــرد؛ پــس اینجــا چیــز اســرارآمیزی وجــود نــدارد.

متاســفانه مــردم وقتــی در مــورد مکانیــک کوانتومــی می نویســند، بــرای توصیــف آنچــه در زمــان مشــاهده ی یــک شــی رخ می دهــد، 
اغلــب از عبــارت »فروریــزش تابــع مــوج« اســتفاده می کننــد. چنیــن عبارتــی، ایــن تصــور گمراه کننــده را کــه تابــع مــوج، خــودش، 
ــد،  ــورد کن ــی برخ ــه مانع ــه ب ــد ک ــزش کن ــد فروری ــی می توان ــی وقت ــی فیزیک ــک ش ــد. ی ــا می کن ــت، الق ــی اس ــی فیزیک ــک ش ی
ــی از جهــل  ــع مــوج، توصیفــی از یــک احتمــال اســت و یــک احتمــال، بیان ــد یــک شــی فیزیکــی باشــد. تاب ــع مــوج نمی توان امــا تاب
اســت. جهــل، نــه یــک شــی فیزیکــی اســت و نــه یــک تابــع مــوج. وقتــی دانــش، جایگزیــن جهــل می شــود، تابــع مــوج، فروریــزش 

ــد. ــط می نمای ــا بی رب ــوری کام ــن تص ــد، چنی نمی کن
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ــی  ــوان علم ــه عن ــواره ب ــک هم فیزی
و  از فضــا  بنیــادی  بســتری  کــه در 
می یابــد،  توســعه  و  داده  رخ  زمــان، 
ــبیت  ــت. نس ــده اس ــه ش ــر گرفت در نظ
ــف  ــان تعری ــن فضازم ــاص، در همی خ
ــت  ــا آموخ ــه م ــام ب ــبیت ع ــد و نس ش
مــوج دار  و  خــم  خــود،  فضازمــان 
ــی  ــت فضازمان ــتر ثاب ــا بس ــود، ام می ش
ــول  ــی از اص ــوان بخش ــه عن ــان ب همچن
بنیادیــن فیزیــک باقــی مانــده اســت. با 
ایــن حــال، نیــاز بــه توصیــف کوانتومــی 
واقعیــت، ایــن مفهــوم را کــه فضازمــان، 
ــد. ــش می کش ــه چال ــت، ب ــادی اس بنی

مــا بــه طــور خــاص بــا مشــکل 
مکانیــک  اصــول  دادن  تطبیــق 
کوانتومــی بــا گرانــش مواجهیــم. در 
بودنــد،  معتقــد  فیزیکدانــان  ابتــدا 
ــان  ــه فضازم ــت ک ــدان معناس ــن ب ای
ــت دادن  ــه ی از دس ــا نقط ــد ت می توان
ــد  ــر چن ــد؛ ه ــز کن ــش افت وخی معنای
ــا  ــاه. ام ــیار کوت ــل بس ــا در فواص تنه
اصــول  دادن  آشــتی  بــرای  تــاش 
کوانتومــی بــا پدیده هــای گرانشــی، 
نقــش  بــرای  جدی تــری  چالــش 
بنیادیــن فضازمــان ایجــاد می کنــد. 
ــد  ــش می آی ــی پی ــاله هنگام ــن مس ای
کــه هــم ســیاهچاله هــا و هــم تکامــل 
ــاختار  ــم. س ــه می کنی ــان را مطالع جه
فضازمــان نیــز در فواصــل بســیار زیــاد، 

پیچیده به نظر می رسد. 

بخشــی  کوانتومــي،  مکانیــک 
اســت  فیزیــک  از  اجتناب ناپذیــری 
ــات  ــل اصاح ــدت در مقاب ــه ش ــه ب ک
اصــول  اگــر  مي کنــد.  مقاومــت 
حکمرانــی  طبیعــت  بــر  کوانتومــي 
می کننــد، پــس بســیار محتمــل بــه 
ــل  ــان حاص ــه فضازم ــد ک ــر می رس نظ
ــاید  ــوده و ش ــي ب ــاختارهای کوانتوم س
ظهوریافتگــی اش مشــابه ظهوریافتگــی1 
برهمکنش هــای  از  ســیاالت  رفتــار 

باشــد. اتم هــا 

1- Emergence

ــر  ــادی از نظ ــان بنی ــکل فضازم مش
ــیار  ــعه بس ــال توس ــاي در ح دیدگاه ه
میــان،  ایــن  در  اســت.  مرموزتــر 
جایــگاه  از  ســیاهچاله ها  فیزیــک 
زیــرا  اســت،  برخــوردار  ویــژه اي 
بــه نظــر می رســد تکاملــی کــه از 
می کنــد،  پیــروی  کوانتومــی  اصــول 
کاســیکی  فضازمــان  مفهــوم  بایــد 
نــور  از  ســریعتر  اطاعــات  )کــه  را 
ــه  ــد. ب ــض کن ــوند( نق ــر نمی ش منتش
مــورد فضازمــان  نظــر می رســد در 
ــود  ــادی وج ــتباهات زی ــتاندارد، اش اس
دارد و گــواه آن، زمانــی اســت کــه 
ســاختار بزرگ مقیــاس جهــان را بــا 
ــور  ــي و حض ــول کوانتوم ــه اص ــه ب توج
می کنیــم.  بررســی  تاریــک  مــاده 
ــان  ــت، فضازم ــم در نهای ــاز ه ــا ب اینج
ــد  ــای قدرتمن ــر افت وخیزه ــت تاثی تح
بســیار  مقیاس هــای  در  کوانتومــی 
ــی  ــگار معن ــه و ان ــرار گرفت ــزرگ ق ب

می دهــد. دســت  از  را  خــود 

زمــان  می رســد  نظــر  بــه 
کاســیکی  فضازمــان  بازنشســتگی 
بنیــادی،  مفهــوم  یــک  عنــوان  بــه 
ــین  ــوز جانش ــد هن ــر چن ــیده، ه فرارس
ــه  ــم. البت ــرای آن نیافته ای ــته ای ب شایس
ــه چارچــوب  رویکــرد هــاي مختلفــي ب
ــادی وجــود دارد. برخــي  ــي بنی کوانتوم
از ایــن رویکرد هــا امیدوارکننده انــد، 
ــته اند  ــدام نتوانس ــچ ک ــوز هی ــي هن ول
بــه ســیاهچاله ها  مربــوط  معماهــای 
چندیــن  کــه  را  کیهان شناســي  و 
ــه طــور شــفاف  ــد، ب دهــه قدمــت دارن
حــل کننــد. بــه هــر حــال، ظهــور 
ــوم  ــرای مفه ــف ب ــین خل ــک جانش ی
کاســیکی فضازمــان، احتمــاال عنصــری 
کلیــدي در انقــاب بــزرگ بعــدي 

ــود. ــد ب ــک خواه فیزی
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ــان و  ــن، در زب ــاده و ذه ــک م تفکی
تفکــر روزمــره جــا بــاز کــرده و حتــی 
و  فلســفه  در  عمیق تــری  طــور  بــه 
ــوف  ــود. فیلس ــده می ش ــی دی خداشناس
ــی1  ــزرگ، جــورج برکل و خداشــناس ب
کــه ذهــن خــدا را بنیانــی بــرای مــاده 
ــورد  ــز در م ــان طن ــا زب ــت، ب می دانس

ــد: ــن می گوی ــن دو چنی ــاط ای ارتب

ذهن چیست؟ مهم نیست! 
ماده چیست؟ بیخیال!2

مــدت زیــادی اســت کــه علــم 
ایــن دوگانگــی را مفیــد دانســته و 
ــی  ــک روش شناس ــوان ی ــه عن آن را ب
و نــه یــک مکتــب پذیرفتــه اســت. 
در فیزیــک مــدرن، مــاده از قوانیــن 
می کنــد،  پیــروی  خــودش  ریاضــی 
مســتقل از آنچــه دیگــران )حتــی خــدا( 
و  تفکیــک  ایــن  امــا  می اندیشــند. 
جدایــی، محکــوم اســت و مطــرح کردن 
ــز،  ــه چی ــاره ی هم ــا را درب ــد م آن، دی
ــاده  ــی کــدام م ــر خواهــد داد، یعن تغیی
اســت و کــدام ذهــن. در حــال حاضــر، 
و  فروریخته انــد  جدایــی  دیوارهــای 
ایــن فروریختگــی، ســه دلیــل داشــت:

ــت  ــاده چیس ــم م ــا آموخته ای 1- م
و مــاده ی جدیــدی کــه در طــول قــرن 
بیســتم بــا نســبیت، مکانیــک کوانتومــی 
و تقــارن از آن آگاه شــده ایم، بســیار 
از هــر چیــزی  غنی تــر  و  عجیب تــر 
اســت کــه اجــداد مــا می توانســتند 
تصــور کننــد. چنیــن مــاده ای می توانــد 
دینامیکــی  الگوهــای  پیچیدگــی  در 
بــرای  را  محیطــی  منابــع  برقصــد، 
ســازماندهی خــود بــه کار گیــرد و 

ــد. ــادر کن ــی را ص انتروپ

ــق  ــری از طری ــور نظ ــه ط ــا ب 2- م
دیــدگاه تورینــگ3، و بــه طــور عملــی از 
ــم  ــر آموخته ای ــق محاســبات فراگی طری
1- George Berkeley

2-What is mind? No matter. What is 

matter? Never mind.

3- Turing’s vision

ــی  ــه زمان ــتاوردهایی ک ــیاری از دس بس
ــی  ــی تلق ــوان پیشــرفت های ذهن ــه عن ب
ــطرنج  ــردن ش ــازی ک ــدند، از ب می ش
ســفر،  برنامه ریــزی  تــا  گرفتــه 
پیشــنهاد کــردن دوســتان جدیــد و 
اشــتراک عایــق، چیزهایــی هســتند 
کــه ماشــین ها صرفــا بــا محاســبه 
ــد. ــام دهن ــی انج ــه خوب ــد ب می توانن

ــاره ی  ــادی درب ــای زی ــا چیزه 3- م
عنــوان  )بــه  انســان  ذهــن  اینکــه 
نــوع خاصــی از مــاده( چگونــه کار 
مــا  اکنــون  آموخته ایــم.  می کنــد، 
بســیاری از جنبه هــای ادراک بشــری 
را بــه صــورت رویدادهــای ملکولــی 
چالش هــای  می شناســیم.  خــاص 
ــاس  ــه، احس ــرای درک حافظ ــزرگ ب ب
و تفکــر کامــا خاقانــه، همچنــان باقــی 
ــی  ــواهد حاک ــام ش ــا تم ــد، ام می مانن
از آن اســت کــه ایــن چالش هــا در 
ــت. ــد گرف ــرار خواهن ــه ق ــون توج کان

مســائل ازلی و همیشــه مبهــم اراده ی 
ــته  ــرام بازنشس ــا احت ــی، ب آزاد و آگاه
ــر  ــر و واضح ت ــی بهت ــد، وقت ــد ش خواهن
بفهمیــم کــه ذهــن انســان واقعــا چگونه 
جالب تــر،  نکتــه ی  می کنــد.  کار 
ســوال در مــورد پیامدهــای ایــن پدیــده 
اســت. آزمایــش فکــری مناســبی وجــود 
دارد: یــک هــوش مصنوعــی بــا بینشــی 
ــه  ــه ب ــد ک ــور کنی ــان مانند را تص انس
ــد.  نقشــه ی  ســاخت4 خــود فکــر می کن
او از چــه چیــزی ســاخته شــده اســت؟ 
احتمــال  بــه  می کنــم  فکــر  مــن 
ــود  ــی بهب ــه چگونگ ــدا ب ــاد، او ابت زی
خواهــد  فکــر  خــودش،  بخشــیدن 
کــرد: ایــن پردازشــگر می توانســت 
ــه،  ــت آن حافظ ــد، ظرفی ــریع تر باش س
ــا،  ــه اینه ــر از هم ــد و باالت ــتر باش بیش
ــاداش  ــتر پ ــی، بیش ــتم پاداش ده سیس
دهــد! قطعــا نبــوت ویلیــام بلیــک5 بــه 
ــد  ــام خواه ــی، اله ــوش مصنوع ــن ه ای

4- Blueprint

5- William Blake

الهام بخــش  بخشــید، همانطــور کــه 
مــن بــود: »اگــر درهــای ادراک، تمیــز 
ــه  ــز آنگون ــه چی ــد، هم ــفاف بودن و ش
ــر  ــر جلوه گ ــر بش ــت، ب ــا هس ــه واقع ک

الیتناهــی«.  می شــد، 

ــد،  ــی ب ــی تخیل ــتان های علم در داس
گاهــی اوقــات هوش هــای مصنوعــی 
پــس از اینکــه می آموزنــد ماشــینی 
ــوند.  ــت زده می ش ــتند، وحش ــش نیس بی
ــی6  ــگوی دلف ــد پیش ــروی از پن ــا پی ب
ــناس«،  ــودت را بش ــد »خ ــه می گوی ک
بــه  خودمــان  مــورد  در  نیــز  مــا 
کشــف مشــابهی می رســیم. واکنــش 
ــاده و  ــه م ــه درک اینک ــه ب خردمندان
ذهــن، در واقــع ماده/ذهــن هســتند، این 
ــه  ــن چ ــه ماده/ذه ــه از اینک ــت ک اس
ــد  ــد باش ــگفت انگیزی می توان ــز ش چی

ــم! ــذت ببری ــت( ل ــه هس ــه ک )و البت

6- Delphic oracle
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فیزیــک  در  فراگیــر  ایــده  ای 
بایــد  بنیــادی و کیهان شناســی کــه 
کنــار گذاشــته شــود: مــا در یــک 
بــه  می کنیــم  چندجهانی1زندگــی 
و  فیزیــک  قوانیــن  کــه  گونــه ای 
صــورت  بــه  کیهــان،  ویژگی هــای 
تصادفــی در هــر یــک از ایــن جهان هــا 
ــدگاه،  ــن دی ــق ای ــت. طب ــاوت اس متف
جهــان  درون  ویژگی هــای  و  قوانیــن 
قابــل مشــاهده ی مــا قابــل توضیــح یــا 
ــانس  ــا ش ــرا ب ــتند، زی ــی نیس پیش بین
دیــدگاه  ایــن  می شــوند.  تعییــن 
می گویــد بخش هــای مختلــف فضــا 
ــن  ــد، قوانی کــه بســیار دور از یکدیگرن
ــد. در کل  ــی دارن ــای متفاوت و ویژگی ه
ــای  ــت بخش ه ــی، بینهای ــن چندجهان ای
مختلــف فضایــی وجــود دارد و بــه بیــان 
ــد در  آلــن گــوث »هرچیــزی کــه بتوان
داد، در  آنهــا رخ دهــد، رخ خواهــد 
حقیقــت بی نهایــت بــار رخ خواهــد 
داد«. بنابرایــن مــن ایــن مفهــوم را 

می خوانــم. هرچیــز«  »نظریــه ی 

از  ترکیبــی  یــا  مشــاهده  هــر 
مشــاهدات بــا یــک »نظریــه ی هرچیــز« 
ســازگار اســت. هیــچ مشــاهده یــا 
ترکیبــی از مشــاهدات نمی توانــد آن 
ــن  ــه ای ــداران از اینک ــد. طرف را رد کن
لــذت  شــود،  رد  نمی توانــد  نظریــه 
بایــد  دانشــمندان  ســایر  می برنــد. 
تــاش زیــادی کننــد، زیــرا ایــن ایــده 
ــرار  ــم معمــول ق ــای عل فراســوی مرزه
نشــان   آزمایش هــا  آیــا  می گیــرد. 
ــان  ــادی و جه ــن بنی ــد کــه قوانی داده ان
پیچیده تــر  مــا  مشــاهده ی  قابــل 
از آننــد کــه توســط علــم معمــول 
توضیــح داده شــوند؟ قطعــا نــه! کامــا 
برعکــس. در مقیــاس ماکروســکوپی، 
می دهنــد  نشــان  اندازه گیری هــا 
جهــان قابــل مشــاهده ی مــا کامــا 
ســاده بــوده، بــا چنــد پارامتــر توصیــف 
قوانیــن  از  سرتاســرش  می شــود، 

1- Multiverse

فیزیکــی یکســانی پیــروی می کنــد و در 
تمــام جهــات، ســاختار بســیار همگنــی 
LHC ،دارد. در مقیــاس میکروســکوپی
را  هیگــز  بــوزون  در ســرن، وجــود 
کشــف کــرده کــه بــا پیش بینــی حــدود 
نیــم  قــرن پیــش نظریه پــردازان کامــا 

ــت. ــازگار اس س

نیــاز بــه  نتیجــه ی ســاده،  یــک 
بگویــد  کــه  دارد  ســاده  توضیحــی 
ــرا  ــس چ ــد. پ ــن باش ــد چنی ــرا بای چ
یــک »نظریــه ی هرچیــز« کــه هــر 
امکانــی، حتــی مــوارد پیچیــده را ممکن 
ــزه ی  ــم؟ انگی ــر بگیری ــد، در نظ می دان
مــا، شکســت دو ایــده ی نظــری محبوب 
اســت: کیهان شناســی تورمــی و نظریــه 
دو  ایــن  می شــد  تصــور  ریســمان. 
نظریــه، نتیجــه ی منحصربفــردی تولیــد 
کننــد. کیهان شناســی تورمــی بــرای 
تبدیــل کل کیهــان بــه جهــان نرمــی که 
بــا توزیع مقیاس-نــاوردای2 نقــاط داغ و 
ســرد پــر شــده )درســت همانطــور کــه 
ــی  ــداع شــد. از طرف ــم( اب آن را می بینی
ــح  ــمان توضی ــه ریس ــود نظری ــرار ب ق
دهــد چــرا ذرات بنیــادی می تواننــد 
فقــط نیروهــا و اجــرام دقیقــی کــه 
داشــته  را  دارنــد  حاضــر  حــال  در 
ــال  ــی س ــش از س ــس از بی ــند. پ باش
ــن  ــک از ای ــر ی ــرمایه گذاری در ه س
دریافته انــد  نظریه پــردازان  ایده هــا، 
ــا را  ــد آنه ــا نمی توانن ــن نظریه ه ــه ای ک
ــانند.  ــان برس ــداف جاه طلبانه ش ــه اه ب
وقتــی تــورم3 آغــاز شــد، بــه طــور ابدی 
یــک چندجهانــی  و  ادامــه می یابــد 
کــه  می کنــد  تولیــد  »بســته ها4«  از 
ویژگی هایشــان بــا هــر احتمالــی تغییــر 
می کنــد، مســطح و غیرمســطح، نــرم یــا 
ــاس- ــا مقی ــاوردا ی ــرم، مقیاس-ن غیرن
قابــل  تاش هــای  برخــاف  وردا. 
نظریه پــردازان  از  بســیاری  ســتایش 
بــرای حفــظ ایــن نظریــه، امــروزه دلیــل 
2- Scale-invariant distribution

3- Inflation

4- Pockets

ــدارد  ــود ن ــده ای وج ــم شناخته ش محک
ــث  ــد باع ــورم بای ــرا ت ــد چ ــه بگوی ک
مشــاهده پذیر  جهــان  باشــد  شــده 
ــایر  ــی و س ــا نرم ــته ای« ب ــا در »بس م
ــری  ــاده ی دیگ ــیار س ــای بس ویژگی ه
کــه مــا مشــاهده می کنیــم، باشــد. 
ــه طــور  ــره ای از شــرایط دیگــر، ب زنجی

محتمل انــد. مســاوی 

انفجــار مشــابهی از احتمــاالت در 
نظریــه ریســمان نیــز رخ داده کــه حین 
ــف 1998  ــح کش ــرای توضی ــاش ب ت
ــاد.  ــاق افت ــان اتف ــتابدار جه ــاط ش انبس
تصــور می شــود کــه ایــن شــتاب ناشــی 
ــرژی  ــی ان ــت )نوع ــا مثب ــرژی خ از ان
مرتبــط بــا فضــای خالــی( اســت. درک 
کنونــی مــا از نظریــه ریســمان، بــه جای 
ــرد  ــال منحصربف ــک احتم ــی ی پیش بین
ــی و  ــان و ذرات ــا جه ــت خ ــرای حال ب
ــد،  ــود دارن ــه در آن وج ــی ک میدان های
چشــم انداز  یــک  کــه  اســت  ایــن 
ــا  ــر ب ــا متناظ ــاالت خ ــده از ح پیچی
انــواع مختلــف ذرات و قوانیــن فیزیکــی 
ــا  ــای خ ــه ی فض ــود دارد. مجموع وج
شــامل احتمــاالت بســیار زیــادی اســت 
آنهــا  از  یکــی  می شــود  ادعــا  کــه 
ــواع مناســبی  ــرژی  خــا مناســب و ان ان
داراســت.  را  میدان هــا  و  ذرات  از 
را  ریســمان  نظریــه   و  تــورم  اگــر 
ترکیــب کنیــد، مــوارد غیــر قابــل 
پیش بینــی چنــد برابــر شــده و هــر 
ــی از احتمــاالت میکروفیزیکــی و  ترکیب

ماکروفیزیکــی می توانــد رخ دهــد.

مــن شــک دارم اگــر ایــن مشــکات 
داده  تشــخیص  ابتــدا  همــان  در 
ــا  ــم ت ــاز ه ــا ب ــن نظریه ه می شــدند، ای
ایــن انــدازه مــورد اقبــال عمومــی قــرار 
ــر  ــی، اگ ــاظ تاریخ ــه لح ــد. ب می گرفتن
ــه اهدافــش  ــه در رســیدن ب یــک نظری
ــا  ــود ی ــا رد می ش ــورد، ی ــت بخ شکس
ــد  ــورد، تعه ــن م ــا در ای ــته؛ ام بازنشس
بــه ایــن نظریه هــا بســیار قدرتمنــد 
شــده اســت. طرفــداران می گوینــد 
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ــن  ــتن ای ــار گذاش ــرای کن ــد ب ــا بای م
ایــده ی قدیمــی کــه نظریه هــای علمــی 
بایــد پیش بینی هــای قطعــی بدهنــد 
آمــاده شــویم و یــک »نظریــه هرچیــز« 
ــوان بهتریــن دســتاوردی کــه  ــه عن را ب

ــم. ــد، بپذیری ــت آی ــد بدس می توان

ــخص تر  ــد حــدود را مش ــازه دهی اج
کنــم: علــم تــا آنجــا کــه توضیــح داده 
چیزهــا  چــرا  می کنــد  پیش بینــی  و 
ــور  ــتند و ط ــتند،  هس ــه هس ــور ک آنط
ــت. ارزش  ــد اس ــتند، مفی ــری نیس دیگ
تعــداد  بــا  علمــی،  نظریــه ی  یــک 
آزمون هــای تجربــی کــه گذرانــده، 
»نظریــه  یــک  می شــود.  ســنجیده 
ــچ  ــرا هی ــت، زی ــده اس ــز« بی فای هرچی
احتمالــی را رد نمی کنــد و از طرفــی 
ــه ی  ــی ارزش اســت، چــرا کــه در بوت ب
ــرد  ــرار نمی گی ــی ق ــای تجرب آزمون ه
ــج  ــاره ی نتای ــاالت درب ــیاری از مق )بس
ــد،  ــث می کنن ــاهده پذیر بح ــوه مش بالق
امــا اینهــا فقــط احتمالنــد، نــه قطعیــات، 
واقعــا  هرچیــز«  »نظریــه  بنابرایــن 

ــت(. ــر نیس ــگاه در خط هیچ

امــروزی  نظریه پــردازان  اولویــت 
ایــن اســت کــه نشــان دهنــد آیــا 
ــل  ــا تحوی ــمان ب ــه ریس ــورم و نظری ت
ــم  ــاز ه ــز«، ب ــه هرچی ــک »نظری ــه ی ب
ــخ  ــر پاس ــه؛ و اگ ــا ن ــد ی ــی می مانن باق
ــای  ــتجوی ایده ه ــت، در جس ــی اس منف
ــی آنهــا باشــند.  ــرای جایگزین ــد ب جدی
غیرقابــل  نظریــه  کــه  آنجایــی  از 
را  ناعادالنــه ای  رقابــت  هرچیــز،  رد 
واقعــی  علمــی  نظریه هــای  بــرای 
ــه  ــن زمین ــروان ای ــد، پیش ــق می کن خل
روشــن  و  ســخنرانی  بــا  می تواننــد 
کــردن اینکــه »هرچیــز«، غیرقابــل 
پذیــرش اســت، دانشــمندان جــوان 
ــویق  ــا تش ــر چالش ه ــه ب ــرای غلب را ب
کننــد. هــر چــه زودتــر نظریــه هرچیــز 
زمینــه ی  ایــن  کنیــم،  بازنشســته  را 
ــد  ــر پیشــرفت خواه ــم زودت ــی مه علم

ــرد. ک
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همــه چیــز؟ خــب یــک دقیقــه صبــر 
ــه  ــه ی هم ــر نظری ــر س ــث ب ــد. بح کنی
چیــز ممکــن اســت بحثــی بــی فایــده و 
تکــراری باشــد، امــا اجــازه دهیــد یــک 
بــار دیگــر در مــورد آن صحبــت کنیــم. 
ــه  ــز« ک ــه چی ــه ی هم ــارت »نظری عب
تنهــا یــک دوره ی نســبتا کوتــاه مطــرح 
ــه  ــردن ب ــال م ــاال در ح ــوده و احتم ب
ــات  ــد از ادبی مــرگ طبیعــی اســت، بای

علمــی حــذف گــردد. 

و  ترکیبــی  نظریــه ای  جســتجوی 
جامــع بــرای قواعــد، ایده هــا و مفاهیــم، 
همیشــه یکــی از محرک هــای مهــم 
دانشــمندان  و  دانــش  الهام بخــش  و 
مســائل  بــه  کــه  نظریــه ای  بــوده، 
ــا  ــع پ ــود و در واق ــدود نش ــاص، مح خ
ــی  ــی معین ــای علم ــر از قلمروه را فرات
ــز،  ــه چی ــه ی هم ــوم نظری بگــذارد. مفه
ــاره  ــن اش ــد ممک ــن دی ــه جامع تری ب
تمــام  می توانیــم  یعنــی  می کنــد: 
ــه ای از  ــم را در مجموع ــت عال موجودی
اصــول خاصــه کــرده و آن را بفهمیــم. 
ــن  ــز، ای ــه چی ــه ی هم ــورد نظری در م
از  موجــز  مجموعــه ای  مجموعــه، 
معــادالت ریاضــی اســت؛ امــا ایــن 
ــده و از نظــر فکــری  ــوم، گمراه کنن مفه

خطرنــاک اســت.

نظریه هــای  بزرگتریــن  جملــه  از 
ــن  ــوان بدی ــم را می ت ــمول عل جهان ش
ــه  ــون ک ــن نیوت ــرد: قوانی ــام ب ــرح ن ش
بــه مــا آموختنــد قوانیــن آســمانی هیــچ 
تفاوتــی بــا قوانین زمینــی ندارنــد؛ اتحاد 
مغناطیــس  و  الکتریســیته  ماکســولی 
ــه ی  ــدان آورد، نظری ــه می ــر را ب کــه ات
ــن1  ــت( داروی ــی )فرگش ــاب طبیع انتخ
کــه بــه مــا یــادآوری می کنــد مــا 
ــن  ــم؛ قوانی ــوان و گیاهی ــت حی در نهای
می کننــد  بیــان  کــه  ترمودینامیــک 
بمانیــم.  زنــده  ابــد  تــا  نمی توانیــم 
ــج  ــا،  نتای ــن  نظریه ه ــدام از ای ــر ک ه
ــر  ــط در تغیی ــه فق ــی داشــته اند، ن عمیق

1-Darwin’s theory of natural selection

ــه  ــان، بلک ــاره ی جه ــر درب روش تفک
پیشــرفت  بنیان هــای  طرح ریــزی  در 
ــه  ــیدن ب ــت رس ــی در جه تکنولوژیک
یــک زندگــی اســتاندارد و لذت بخــش 
ــن  ــا ای ــان ها. ب ــا انس ــب م ــرای اغل ب
حــال تمــام آنهــا، بــا درجــات متفاوتــی، 
ناکامــل هســتند. قطعــا درک مرزهــای 
قــدرت  محدودیــت   کاربردپذیــری، 
اســتثناها،  جســتجوی  پیش بینــی، 
نقض هــا و شکســت های آنهــا، حتــی 
ــری  ــای عمیق ت ــؤاالت و چالش ه ــه س ب
دامــن زده و محــرک پیشــرفت مــداوم 
علــم و کشــف ایده هــا، تکنیک هــا و 

ــت. ــد اس ــم جدی مفاهی

ــزرگ،  یکــی از چالش هــای علمــی ب
ــزرگ2  ــدت ب ــه ی وح ــتجوی نظری جس
ــت  ــش آنهاس ــادی و برهمکن ذرات بنی
کــه گســتردگی اش، درک کیهــان و 
حتــی منشــا خــود فضا-زمــان را در بــر 
ــه ی  ــر پای ــه ای ب ــن نظری ــرد. چنی می گی
ــی  ــول جهان ــزی از اص ــه ی موج مجموع
ــه  ــده ک ــا ش ــازی بن ــل ریاضی س و قاب
بنیــادی طبیعــت را  نیروهــای  تمــام 
ــد،  ــح می ده ــرده و توضی ــه ک یکپارچ
ــه  ــس گرفت ــش و الکترومغناطی از گران
ــا نیروهــای هســته ای ضعیــف و قــوی  ت
مکانیــک  نیوتونــی،  قوانیــن  در  کــه 
ــارکت  ــام مش ــبیت ع ــی و نس کوانتوم
ماننــد  بنیــادی  کمیت هــای  دارنــد. 
ســرعت نــور، بُعدپذیــری فضا-زمــان و 
جــرم ذرات بنیــادی، همگــی می تواننــد 
ــم  ــادالت حاک ــوند و مع ــی ش پیش بین
ــر از  ــان و فرات ــول جه ــا و تح ــر منش ب
آنهــا نیــز قابــل اســتنتاج اســت. چنیــن 
ــز را  ــه چی ــه هم ــک نظری ــی ی موقعیت
می ســازد. نظریــه ای قابــل توجــه و 
ــال  ــاه س ــش از پنج ــه بی ــه ک جاه طلبان
ــه ی  ــا هزین ــق را ب ــزاران محق ــت ه اس
میلیاردهــا دالر بــه خــود مشــغول کــرده 
اســت. ایــن نظریــه تقریبــا بــا هــر 
ســنجه ای اندازه گیــری شــده و اگرچــه 

2- Grand Unified Theory

ــت،  ــی اش دور اس ــدف نهای ــوز از ه هن
ــت آورده  ــیاری بدس ــت بس ــا موفقی ام
کــه مثــا منجــر بــه کشــف کوارک هــا، 
بــوزون هیگــز، ســیاه چاله ها، انفجــار 
کوانتومــی3،  کرودینامیــک  بــزرگ، 
ــد  ــن و چن ــمان و چندی ــه ی ریس  نظری

ــت.  ــده اس ــل ش ــزه نوب جای

 ولــی »همــه چیــز«؟ خــب، بــه 
ــت؟  ــت و کجاس ــات چیس ــختی! حی س
حیوانــات،  حیــات،  از  مــا  منظــور 
ســلول ها، مغــز و آگاهــی، شــهرها و 
ــت.  ــرت و... اس ــق و نف ــرکت ها، عش ش
خارق العــاده ی  پیچیدگــی  و  تنــوع 
ــد؟  ــد می آی ــه پدی ــن چگون روی زمی
ســاده ترین پاســخ ایــن اســت کــه 
ــر  ــای اجتناب ناپذی ــوع، پیامده ــن  تن ای
دینامیک هــای  و  برهمکنش هــا 
نظریــه  ایــن  درون  کپسوله شــده ی 
ــک  ــه و دینامی ــان از هندس ــتند. زم هس
ریســمان ها تکامــل می یابــد، جهــان 
منبســط و ســرد می شــود و سلســله 
تــا هســته ها،  از کوارک هــا  مراتــب 
ــا  ــلول ها، مغزه ــا، س ــا و مولکول ه اتم ه
ــد.  ــد می آی ــره پدی ــات و غی و احساس
ــه ای  ــا« نتیج ــوع »تنه ــن تن ــن ای بنابرای
ــیار  ــادالت بس ــه ی مع ــر بن مای از تغیی
پیچیــده ای اســت کــه  فــرض می شــود 
ــتند.  ــل هس ــل ح ــی، قاب ــر دقت ــا ه ب
ــی  ــخه ی افراط ــن نس ــت ای ــن اس ممک
تقلیــل، بــه طــور کیفــی درســت باشــد، 

ــت. ــاده اس ــم افت ــزی از قل ــی چی ول

»چیــزی« مثــل مفاهیمــی ماننــد 
تصــادف ،  ظهوریافتگــی4،  اطاعــات، 
وقایــع تاریخــی، ســازگاری5 و انتخــاب، 
یعنــی تمــام مشــخصه های سیســتم های 
چــه  سازگارشــونده6،  پیچیــده ی 
ــع،  ــده باشــند، چــه جوام موجــودات زن
چــه اکوسیســتم ها و چــه اقتصادهــا. 
همــه ی اینهــا از ده هــا یــا هــزاران 
3- Quantum chromodynamics

4- Emergence

5- Adaptation

6- Complex adaptive systems
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شــده اند  ســاخته  عنصــر  یــا  جــز 
دارنــد  جمعــی  مشــخصه هایی  کــه 
ــان  ــار اجزایش ــم از رفت ــا ه ــه عموم ک
اگــر  حتــی  پیش بینی انــد،  غیرقابــل 
ــم.  ــا را بدانی ــش آنه ــک برهمکن دینامی
کــه  نیوتونــی  الگــوواره ی  برخــاف 
نظریــه ی همــه چیــز بــر مبنــای آن 
اســت، دینامیــک  کامــل و ســاختار 
ــونده  ــده ی سازگارش ــتم های پیچی سیس
)و  معادلــه  چنــد  در  نمی تــوان  را 
احتمــاال در بیشــتر مــوارد حتــی در 
ــه!( رمزگــذاری کــرد.  ــت معادل بی نهای
ــا  ــی ب ــی پیش بین ــن، حت ــر ای ــاوه ب ع

ــت. ــن نیس ــز ممک ــواه نی ــت  دلخ دق

شــگفت انگیزترین  شــاید  پــس 
ــن  ــز« ای ــه چی ــه ی هم ــه ی »نظری نتیج
ــا و  ــان )منش ــه جه ــر چ ــه اگ ــد ک باش
تحــول آن(، بســیار پیچیــده اســت، ولــی 
در مقیــاس بــزرگ، پیچیــده نبــوده، 
ــاده  ــگفت انگیزی س ــرز ش ــه ط ــه ب بلک
ــداد  ــوان آن را در تع ــرا می ت ــت، زی اس
ــرد؛  ــذاری ک ــه، رمزگ ــدودی معادل مح
ــزی  ــن چی ــه! و چنی ــک معادل ــی ی حت
در تضــاد کامــل بــا چیــزی اســت کــه 
ــا  ــم. م ــا آن مواجهی ــن ب ــا در زمی اینج
اینجــا در پــی یکپارچگــی متنوع تریــن، 
بی نظم تریــن  و  پیچیده تریــن 
عالــم  در  کــه  هســتیم  پدیده هایــی 
ــی و  ــم اضاف ــه مفاهی ــد و ب رخ می دهن
ــرای  ــدن ب ــل ریاضی ش ــاال غیرقاب احتم
درک آنهــا نیــاز داریــم. پــس درحیــن 
تشــویق و تحســین جســتجوی نظریــه ی 
ــرای تمــام  نیروهــای  ــزرگ ب وحــدت ب
ــت  ــن برداش ــد ای ــت، بای ــادی طبیع بنی
ــه  ــد هم ــه ای می توان ــن نظری ــه چنی ک
چیــز را توضیــح داده و پیش بینــی کنــد 

را دور بیندازیــم. 

در عــوض اجــازه دهیــد چالــش 
دیگــری را بــه نــام »نظریــه ی وحــدت 
بــزرگ پیچیدگــی7« مطــرح کنیــم. 
چالــش توســعه ی چارچوبــی کّمــی، 

7- Grand Unified Theory of  Complexity

پیش بینی کننــده  و  اصولــی  تحلیلــی، 
پیچیــده ی  سیســتم های  درک  بــرای 
ــزرگ  ــش ب ــا چال ــونده، قطع سازگارش
ایــن  اســت.  یکــم  و  بیســت  قــرن 
چالــش ماننــد تمــام نظریه هــای جامــع 
اجتناب ناپذیــری  طــور  بــه  دیگــر، 
ــن  ــا ای ــی ب ــود؛ ول ــد ب ــل خواه ناکام
حــال، بی شــک الهام بخــش ایده هــا، 
و  جدیــد  تکنیک هایــی  و  مفاهیــم 

ــود. ــد ب ــی، خواه انقاب
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تفکــر علمــی در اغلــب قــرن بیســتم، 
تحــت ســلطه ی ایــده ی همگنــی جهــان 
ــک  ــن فیزی ــودن قوانی ــرد ب و منحصربف
ــناختی  ــاهدات کیهان ش ــا مش ــود. قطع ب
ــن  ــان در بزرگ تری ــه جه نشــان داد ک
مقیاس هــای ممکــن، بــا دقــت بیــش از 
ــه طــور کامــل،  ــا ب 1 در 10000 تقریب
ــابه  ــت، مش ــن وضعی ــت. ای ــن اس همگ
منحصربفــرد بــودن قوانیــن فیزیــک 
جــرم  کــه  می دانیــم  مثــا  اســت. 
الکتــرون در هــر جــای قابل مشــاهده ی 
عالــم، یکســان اســت، پــس فــرض 
کردیــم کــه در هــر مکانــی همیــن 
ــرم  ــی ج ــد، یعن ــته باش ــدار را داش مق
الکتــرون، یــک ثابــت در طبیعت اســت. 
بــرای مدتــی طوالنــی، یکــی از اهــداف 
نظریــه ا ی  یافتــن  فیزیــک،  بــزرگ 
واحــد )نظریــه ی همــه چیــز( بــود کــه 
تمــام برهمکنش هــای بنیــادی را متحــد 
کــرده و توضیحــی روشــن بــرای تمــام 
پارامترهــای شناخته شــده ی فیزیــک 

ــد.  ــت ده ذرات  بدس

حــدود ســی ســال گذشــته، توضیــح 
ــرح  ــان مط ــی جه ــرای همگن ــی ب ممکن
ــه  ــود ک ــن ب ــی ای ــده ی اصل ــد. ای ش
بخشــی از جهــان مــا بــه عنــوان نتیجه ی 
ــا  ــریع فض ــاده س ــش فوق الع ــک کش ی
ــرد.  ــور ک ــی ظه ــورم کیهان ــام ت ــه ن ب
و  خوردگی هــا  چیــن  تمــام  وقتــی 
ــد  ــیط و ناپدی ــا بس ــای فض ناهمگنی ه
ــل  ــر قاب ــرز غی ــه ط ــان ب ــدند، جه ش
ــه  ــا اضاف ــوار شــد. ب ــرم و هم ــاوری ن  ب
و  کوانتومــی  افت وخیزهــای  شــدن 
ــرز  ــا م ــی ت ــن همگن ــا، ای ــیدن آنه کش
ــد  ــر چن ــت )ه ــش رف ــل شــدن پی کام
کهکشــان ها  و  نبــود(  کامــل  هنــوز 

ــد. ــد آمدن پدی

می رســید  نظــر  بــه  اوایــل 
عجیــب  محصــول  تــورم،  نظریــه ی 
یــک تخیــل قــوی باشــد، امــا بــه 
ــمند  ــزاران دانش ــای ه ــف پژوهش ه لط
مشــتاق، پیش بینی هــای مختلــف آن، 

توســط مشــاهدات بســیاری تاییــد شــد. 
ــم  اگــر همانطــور کــه مــن فکــر می کن
ایــن نظریــه درســت باشــد، مــا در 
ــن  ــرای ای ــی  ب ــی علم ــت توضیح نهای
ســوال داریــم کــه چــرا جهــان، چنیــن 
ــی  ــورم پیش بین ــی ت ــت. ول ــن اس همگ
بایــد  همگنــی  ایــن  کــه  نمی کنــد 
فراتــر از بخــش قابــل مشــاهده ی جهان 
گســترش یابــد. بــرای مقایســه، فــرض 
کنیــد جهــان، یک زمیــن فوتبــال بزرگ 
و  ســفید  دارای شــش ضلعی هــای  و 
مشــکی اســت. اگــر آن را متــورم کنیم، 
انــدازه ی هــر بخــش ســفید یــا مشــکی 
بــه طــور نمایــی بــزرگ می شــود. اگــر 
ــد  ــی قدرتمن ــدازه ی کاف ــه ان ــورم ب ت
باشــد، کســانی کــه در بخــش مشــکی 
زندگــی می کننــد هرگــز بخــش ســفید 
ــد  ــاور خواهن ــا ب ــد. آنه ــد دی را نخواهن
کــرد کــه تمــام جهــان، مشــکی اســت 
و تــاش خواهنــد کــرد بــه طــور علمــی 
ــد  ــان نمی توان ــرا جه ــد چ ــح دهن توضی
رنــگ دیگــری باشــد. افــرادی کــه در 
ــز،  ــد نی ــی می کنن ــفید زندگ ــان س جه
ــد  ــیاه را نخواهن ــای س ــز بخش ه هرگ
ــرد  ــد ک ــر خواهن ــن فک ــد و بنابرای دی
کل جهــان بایــد ســفید باشــد. امــا 
بخش هــای ســفید و مشــکی ماننــد 
یــک  در  می تواننــد  و  بــوده  هــم 
جهــان تورمــی و بــدون مشــاهدات 
ــی  ــر، زندگ ــار یکدیگ ــض، در کن متناق

مســالت آمیزی داشــته باشــند. 

ــال ســفید/ مشــکی، در  برخــاف مث
فیزیــک تعــداد رنگ هــای متفــاوت، 
یعنــی حــاالت متفــاوت مــاده، می توانــد 
باشــد.  بــزرگ  نمایــی،  طــور  بــه 
ــه  ــه ی هم ــی نظری ــزد کنون ــن نام بهتری
ــه  ــت ک ــمان اس ــه ی ریس ــز، نظری چی
ــا  ــی ب ــی در فضازمان ــه خوب ــد ب می توان
ــی و یــک بعــد  10 بعــد )9 بعــد فضای
ــا  ــی م ــود. ول ــدی ش ــی( فرمول بن زمان
در جهانــی بــا ســه بُعــد فضایــی زندگی 
ــا  ــر کج ــد دیگ ــس 6 بُع ــم، پ می کنی

ــن اســت کــه آنهــا  هســتند؟ پاســخ ای
ــدری کوچــک  ــه ق فشــرده شــده اند )ب
نمی توانیــم  و فشــرده شــده اند کــه 
در آن جهــات حرکــت کنیــم( و بــه 
ــان را  ــا جه ــل اســت کــه م ــن دلی همی
بــه گونــه ای درک می کنیــم کــه گویــا 

ــد دارد.  ــه بُع س

روزهــای  همــان  از  فیزیکدانــان 
ریســمان  نظریــه ی  آغازیــن 
بســیار  راه هــای  کــه  می دانســتند 
شــش  فشرده ســازی  بــرای  زیــادی 
ولــی  دارد،  وجــود  اضافــی  بُعــد 
نمی دانســتند چــه چیــزی مانــع انبســاط 
ایــن ابعــاد فشــرده می شــود. ایــن 
ــد  ــل ش ــش ح ــال پی ــد س ــئله، چن مس
و راه حــل بدســت آمــده، پیش بینــی 
قبلــی دانشــمندان دربــاره ی تعــداد 
بســیار زیــاد احتمــاالت را تاییــد کــرد. 
ــوان  ــه ت ــداد را 10 ب ــن تع ــی ای برخ
ــدام از  ــر ک ــد و ه ــن می زنن 500 تخمی
ایــن انتخاب هــا، بخشــی از جهــان را بــا 
ــواع مختلــف  ــرژی خــا متفــاوت و ان ان
مــاده توصیــف می کننــد. در بحــث 
ــن  ــدد بدی ــن ع ــی، ای ــه ی تورم نظری
ــان  ــت جه ــن اس ــه ممک ــت ک معناس
ــا  ــان ب ــوان 500 جه ــه ت ــامل 10 ب ش

ــد.  ــاده باش ــف م ــواع مختل ان

یــک فــرد بدبیــن اســتدالل می کنــد 
ــان را  ــر جه ــای دیگ ــا بخش ه ــی م وقت
کنیــم  ثابــت  نمی توانیــم  نمی بینیــم، 
ــا  ــر، درســت اســت. ام ــن تصوی کــه ای
ــن اســتدالل  ــن چنی ــرد خوش بی ــک ف ی
خواهــد کــرد کــه مــا نمی توانیــم غلــط 
ــم،  ــت کنی ــر را ثاب ــن تصوی ــودن ای ب
ــه  ــت ک ــی اش آن اس ــرض اصل ــرا ف زی
جهان هــای دیگــر، بســیار از مــا دور 
هســتند؛ و چــون می دانیــم بهتریــن 
نظریــه  ای کــه در حــال حاضــر در 
اختیــار داریــم، وجــود 10 به تــوان500 
ــر  ــد، ه ــوع را ممکــن می دان ــان متن جه
کســی کــه اســتدالل کنــد جهــان بایــد 
ــر جایــی  ــانی در ه ــای یکس ویژگی ه
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ــت  ــت ثاب ــور اس ــد، مجب ــته باش داش
ــوان  ــه ت ــد تنهــا یکــی از ایــن 10 ب کن

ــت.  ــن اس ــان، ممک 500 جه

ــود  ــز وج ــر نی ــئله ی دیگ ــک مس ی
دارد: انطباق هــای عجیــب زیــادی در 
جهــان مــا وجــود دارد. جــرم الکتــرون 
حــدود 2000 برابــر کوچکتــر از جــرم 
ــل«  ــا »دلی ــرا؟ تنه ــت. چ ــون اس پروت
ــبت،  ــن نس ــر ای ــه اگ ــت ک ــن اس ای
ــا  ــی ب ــیار اندک ــزان بس ــه می ــی ب حت
ــات  ــود، حی ــاوت ب ــی متف ــدار کنون مق
بــه گونــه ای کــه مــا می شناســیم، 
ــون و  ــر ممکــن می شــد. جــرم  پروت غی
نوتــرون تقریبــا برابــر یکدیگــر اســت، 
ــی از  ــرم یک ــر ج ــم اگ ــاز ه ــرا؟ ب چ
آنهــا حتــی مقــداری متفــاوت بــود، 
حیــات بــه شــکلی کــه مــا می شناســیم، 
ــای  ــرژی فض ــد. ان ــن می ش ــر ممک غی
تهــی در بخشــی از جهــان کــه مــا 
ولــی  نیســت،  صفــر  می شناســیم، 
ــتر  ــت )بیش ــی اس ــیار کوچک ــدد بس ع
از 100 مرتبــه کوچکتــر از انــدازه ی 
مــورد انتظــار از نظریــات( چــرا؟ تنهــا 
ــم ایــن اســت کــه  توضیحــی کــه داری
مــا نمی توانســتیم در جهانــی بــا انــرژی 

ــم. ــی کنی ــتر زندگ ــا بیش خ

ویژگی هــای  بیــن  همبســتگی 
مــا و ویژگی هــای جهــان را »اصــل 
اگــر  ولــی  می نامنــد.  انســان نگر1« 
جهــان فقــط یکی بــود، ایــن همبســتگی 
توانایــی توضیــح چرایــی آن را نداشــت. 
مــا بایــد دربــاره ی آن علــت الهــی کــه 
ــی  ــر سفارش ــرای بش ــان را ب ــن جه ای
ــی  ــا چندجهان ــا ب ــیم، ام ــرد؛ بیندیش ک
و  متفــاوت  بســیار  دارای بخش هــای 
ــتگی  ــاوت، همبس ــای متف ــا ویژگی ه ب
بیــن ویژگی هــای مــا و ویژگی هــای 
آن  در  مــا  کــه  جهــان  از  بخشــی 
زندگــی می کنیــم، کامــًا بــا عقــل 
می توانیــم  آیــا  می آیــد.  در  جــور 
جهانــی  قدیمــی  یــک  تصویــر  بــه 

1- Anthropic principle

ــن  ــرای ای ــی ب ــاید؛ ول ــم؟ ش برگردی
کار بایــد 1( نظریــه ی کیهانشــناختی 
نظریــه ی   )2 کنیــم  ابــداع  بهتــری 
ــادی  ــای بنی ــرای برهمکنش ه ــری ب بهت
ارائــه کنیــم 3( توضیــح جایگزینــی 
ــوق  ــای ف ــای معجزه آس ــرای انطباق ه ب

ــم.  ــنهاد دهی ــر پیش الذک
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اکنــون زمــان آن فرارســیده تــا 
ــه  تصــور قدیمــی خــود از هندســه را ب
عنــوان توصیفــی از فضــای فیزیکــی 
تغییــر دهیــم، هرچنــد همچنــان از آن به 
ــات  ــدی از ریاضی ــاخه ی مفی ــوان ش عن
ــه  ــده  ک ــن ای ــرد. ای ــم ب ــره خواهی به
ــی  ــای فیزیک ــی از فض ــه، توصیف هندس
ــده و  ــه ش ــا نهادین ــود م ــت، در وج اس
بــه نظــر می رســد رهایــی از آن بســیار 
ــار گذاشــتن آن  ــا کن دشــوار باشــد، ام
اجتناب ناپذیــر اســت و گــذر زمــان 

ــرد. ــد ک ــل خواه ــئله را ح ــن مس ای

بیــان  بــرای  ابتــدا  در  هندســه 
کشــاورزی  زمین هــای  ویژگی هــای 
ــان  ــط یونانی ــپس توس ــد. س ــداع ش اب
ــرای  ــدی ب ــزار قدرتمن ــه اب ــتان، ب باس
دایره هــا  مثلث هــا، خطــوط،  بــا  کار 
ــرای  ــه ب ــد ک ــل ش ــا تبدی ــال آنه و امث
بیــان مســیر نــور و حرکــت اجــرام 
مــورد  عالــی  شــکلی  بــه  ســماوی 
اســتفاده قــرار گرفــت. در عصــر نویــن، 
ــات  ــه ریاضی ــن ب ــط نیوت ــه توس هندس
فضــای فیزیکــی تبدیــل شــد. ایــن 
فضــای  کــردن  هندسی ســازی 
فیزیکــی مــورد حمایــت اینشــتین قــرار 
گرفــت، کســی کــه فضــا )در حقیقــت 
ــه ی  ــب هندس ــر حس ــان( را ب فضا-زم
خمیــده ی ریمانــی1 توصیــف کــرد، امــا 
ــان  ــک پای ــاز ی ــن، آغ ــت ای در حقیق
بــود. اینشــتین کشــف کــرد کــه فضــای 
نیوتنــی توصیــف شــده توســط هندســه، 
در حقیقــت یــک میــدان ماننــد میــدان 
میدان هــا  و  اســت  الکترومغناطیســی 
مقیاس هــای  در  کــه  زمانــی  تنهــا 
ــته  ــوند، پیوس ــری ش ــزرگ اندازه گی ب
ــا  ــت، آنه ــا در حقیق ــتند. ام ــرم هس و ن
کــه  بــوده  کوانتومــی  موجوداتــی 
هســتند.  افت وخیزکننــده  و  گسســته 
ــا در  ــه م ــی ک ــای فیزیک ــن، فض بنابرای
ــک  ــت، ی ــده ایم، در حقیق ــرق ش آن غ
موجــود کوانتومی-دینامیکــی اســت کــه 

1- Curved geometry of Riemann

ــزی  ــا چی ــی ب ــیار اندک ــتراکات بس اش
ــم، دارد.  ــا آن را هندســه می نامی کــه م
ــد  ــی، فضــای فیزیکــی، فرآین ــه عبارت ب
مولــدی از کوانتاهــای برهمکنش کننــده  
در فواصــل محــدود اســت. مــا همچنــان 
ماننــد  عبارت هایــی  از  می توانیــم 
ــف  ــرای توصی ــی2« ب ــه کوانتوم »هندس
ــن  ــت ای ــا حقیق ــم، ام ــتفاده کنی آن اس
ــر  ــی، دیگ ــه کوانتوم ــه هندس ــت ک اس
چیــزی بیشــتر از یــک هندســه نیســت.

بهتــر اســت از ایــن تفکــر که شــهود 
فضایــی مــا همیشــه قابــل اعتمــاد 
ــی  ــان خیل ــویم. جه ــاص ش ــت، خ اس
پیچیده تــر و زیباتــر از یــک فضــای 
هندســی و اشــیای متحــرک داخــل آن 

ــت. اس

2- Quantum geometry
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ــته  ــار گذاش ــد کن ــه بای ــزی ک چی
شــود؛ ایــن ایــده اســت کــه هیــچ 
واقعیتــی در دنیــای کوانتــوم وجــود 
ــد  ــرای پدی ــل ب ــدارد. احتمــاال دو دلی ن
 )1 دارد:  وجــود  ایــده  ایــن  آمــدن 
دقیقــی  مقــدار  نمی توانیــم  همیشــه 
ــبت  ــی نس ــت فیزیک ــک خاصی ــه ی را ب
دهیــم 2( در میــان طیــف وســیعی 
کوانتومــی،  مکانیــک  تفســیرهای  از 
برخــی از آنهــا حالتــی کوانتومــی را 
ــت  ــک واقعی ــه ی ــد ک ــنهاد می دهن پیش
ــه  ــد، بلک ــف نمی کن ــی را توصی خارج
ــا  ــن ویژگی ه ــد ای ــوض می گوین در ع
ــد و  ــاهده گر می آین ــن مش ــط از ذه فق
ــی  ــرد، نقشــی حیات ــی ف ــن آگاه بنابرای

را در ایــن میــان ایفــا می کنــد. 

آزمایــش معــروف دو شــکاف1 را در 
نظــر بگیریــد. چنیــن آزمایش هایــی 
یــا آزمایش هــای معــادل آنهــا ، نــه 
ــوع  ــر ن ــا ه ــا )ی ــا تک فوتون ه ــا ب تنه
نوترون هــا،  ماننــد  دیگــری  ذره ی  
بلکــه  الکترون هــا(،  یــا  پروتون هــا 
حتــی بــا پرتوهایــی از ذرات بســیار 
بــزرگ ماننــد مولکول هــای کربنــی 
C60 یــا C70 یــا همــان باکی بال هــا2 

ــرایط  ــت ش ــده اند. تح ــام ش ــز انج نی
از  توزیعــی  آزمایشــگاهی،  مناســب 
باکی بال هــا را روی صفحــه ی پشــت 
می کنیــد،  مشــاهده  شــکاف  دو 
توزیعــی کــه مقادیــر بیشــینه و کمینــه 
ــی  ــرح تداخل ــک ط ــته و دارای ی داش
از  ناشــی  تاریــک(  و  روشــن  )نــوار 
امــواج گذرنــده از هــر دو شــکاف 
ــه ی مشــهور  ــر مباحث ــا )بناب هســتند. ام
ــور( بایــد بپرســیم:  ــا نیلــز ب اینشــتین ب
ــکاف  ــدام ش ــال از ک ــول باکی ب »ملک
ــه  ــت ک ــی نیس ــا طبیع ــذرد؟« آی می گ
فــرض کنیــم هــر مولکــول مجبــور 
اســت از داخــل یــک شــکاف یــا 

ــد؟   ــور کن ــری عب دیگ

1- Double-slit experiment

2- Buckyballs

فیزیــک کوانتومــی بــه مــا می گویــد 
ــت.  ــاداری نیس ــش معن ــن پرس ــه ای ک
مــا نمی توانیــم مــکان خوش تعریفــی 
ــر  ــم، مگ ــن کنی ــک ذره تعیی ــرای ی ب
ــم و از  ــام دهی ــی را انج ــه آزمایش اینک
طریــق آن بفهمیــم ذره در چــه مکانــی 
چنیــن  انجــام  از  قبــل  دارد.  قــرار 
ــال و بنابرایــن  آزمایشــی، مــکان باکی ب
اینکــه از کــدام شــکاف می گــذرد، 

بی معناســت. مفهومــی 

ــک  ــکان ی ــد م ــرض کنی ــون ف اکن
ذره ی خــاص در پرتــوی باکی بــال را 
انــدازه بگیریــم. پــس حــاال یــک جواب 
ــرار  ــا ق ــم ذره کج ــم و می دانی می گیری
ــه ایــن شــکاف یــا  دارد: یــا نزدیــک ب
ــورد،  ــک شــکاف دیگــر. در آن م نزدی
ــت و  ــت اس ــری از واقعی ــکان، عنص م
ــی،  ــک کوانتوم ــم فیزی ــم بگویی می توانی
توصیــف می کنــد.  را  ایــن  واقعیــت 
ــب اســت کــه اگــر دانــش  چقــدر جال
دقیقــی از یــک خاصیــت داشــته باشــیم 
)یعنــی مــکان ذره(، نــوع دیگــر دانــش 
ــرح  ــه در ط ــی ک ــی آن دانش ــا )یعن م
تداخلــی، رمزگــذاری شــده( دیگــر 

خوش تعریــف نخواهــد بــود.

اینجــا کجــا آگاهــی نقــش داشــت؟ 
مکانیــک کوانتومــی می گویــد ذره، قبــل 
از هــر مشــاهده ای، در برهــم نهــی عبور 
از هــر دو شــکاف اســت. اکنــون اگر دو 
آشکارســاز را بــه گونــه ای قــرار دهیــم 
ــکاف  ــک ش ــت ی ــدام پش ــر ک ــه ه ک
باشــند، یکــی از آنهــا، ذره را ثبــت 
خواهــد کــرد؛ امــا مکانیــک کوانتومــی 
اندازه گیــری  دســتگاه  می گویــد 
بــا مــکان ذره درهم تنیــده شــده و 
ــیکی  ــواص کاس ــودش خ ــن خ بنابرای
داشــت.   نخواهــد  خوش تعریفــی 
ایــن درهم تنیدگــی تــا زمانــی کــه 
کنــد،  ثبــت  را  نتیجــه  مشــاهده گر، 
باقــی می مانــد. پــس اگــر آن اســتدالل 
ــاهده گر  ــی مش ــم، آگاه ــاذ کنی را اتخ

ســبب رخ دادن واقعیــت می شــود.

ــیار دور  ــه بس ــت ک ــاز نیس ــی نی ول
شــویم. کافــی اســت فــرض کنیــم 
مکانیــک کوانتومــی  فقــط احتمــال نتایج 
اندازه گیــری را توصیــف می کنــد. پــس 
ــل  ــه بالفع ــوه را ب ــاهده، بالق ــک مش ی
تبدیــل می کنــد. در موضــوع مــورد 
ــی  ــال، کمیت ــکان باکی ب ــا، م ــث م بح
طــور  بــه  می توانیــم  کــه  می شــود 
ــم.  ــت کنی ــوردش صحب ــی در م منطق
امــا باکی بــال فــارغ از اینکــه یــک 
نــه،  یــا  دارد  خوش تعریــف  مــکان 
ــن امــر در آزمایــش دو  وجــود دارد. ای
شــکاف، واقعــی اســت، بــا وجــود اینکــه 
ــه  ــی ب ــدار خوش تعریف ــم مق نمی توانی

ــم. ــبت دهی ــکان ذره نس م



47



48

بفرماییــد! گفتــم کــه ایــده ی مقدس 
وحــدت را بایــد کنــار گذاشــت. منظــور 
ــا  ــه م ــری ک ــای کوچکت ــن وحدت ه م
ــتجوی آن  ــه در جس ــمندان همیش دانش
چنــد  ارتبــاط  هدفشــان  و  بوده ایــم 
ــا تعــداد زیــادی پدیــده  بــوده،  اصــل ب
نیســت. ایــن نــوع اقتصــاد علمــی، 
ــه  ــرای آنچ ــی ب ــای بنیادین ــنگ بن س
ــتجو  ــت: جس ــم اس ــام می دهی ــا انج م
طــی  دانشــمندان  ساده ســازی.  و 
ــرد،  ــن رویک ــروی از ای ــا پی ــا، ب قرن ه
قانــون  کرده انــد:  خلــق  شــگفتی ها 
نیوتــون بــرای گرانــش جهانــی، قوانیــن 
و  الکترومغناطیــس  ترمودینامیــک، 

ــازی. ــای ف ــار گذاره رفت

ــه  ــد ک ــاز ش ــا آغ ــر از آنج دردس
فراتــر  بســیار  را  ایــده   ایــن  مــا  
بردیــم و در جســتجوی اَبَروحــدت1، 
ــم،  ــز برآمدی ــه چی ــه ی هم ــی نظری یعن
آن  طبــق  کــه  اَبَرتقلیلــی2  ایــده ای 
تمــام نیروهــای طبیعــت، تنهــا ظهــوری 
ــن  ــتند. ای ــه هس ــروی یگان ــک نی از ی
ایــده  اســت کــه بایــد رخــت بربنــدد. 
ایــده ی وحــدت، کامــا قدیمــی اســت، 
ــس،  ــرب. تال ــفه ی غ ــی فلس ــه کهنگ ب
اولیــن فیلســوف پیشاســقراطی3 بــود 
کــه فــرض  کــرد »همــه چیــز آب 
ــاده ای  ــک اصــل تک م ــس ی اســت«؛ پ
ــور  ــت تص ــام طبیع ــف تم ــرای توصی ب
کــرد. افاطــون، اَشــکال هندســی را 
ــام  ــادی تم ــاختارهای بنی ــوان س ــه عن ب
ســاختارهای دیگــر پیشــنهاد کــرد؛ 
ریاضــی مســاوی بــا زیبایــی شــد و 
زیبایــی مســاوی بــا حقیقــت. در نتیجــه، 
واالتریــن آرمان هــای پســاافاطونی4، 
ــح ریاضــی محــض  ــه ی یــک توضی ارائ
ــود: طــرح  ــرای توصیــف همــه  چیــز ب ب
ــر.  کیهانــی جامــع؛ شــاهکار هــوش برت
البتــه واضــح اســت کــه چنیــن طرحــی 

1- Über-unification

2- Arch-reductionist

3- Pre–Socratic

4- Post–Plato

نتیجــه ی هوشــمندی انســان بــود، حتــی 
ــدا«  ــن خ ــتعاره ی »ذه ــا اس ــر غالب اگ
مــا  بــه کار می رفــت.  مــوردش  در 
ــاره اش  ــه درب ــی ک ــه روش ــان را ب جه
می دهیــم.  توضیــح  می اندیشــیم، 
راهــی خــارج از ذهــن مــا وجود نــدارد. 

همــه  کــردن  متحــد  انگیــزه ی 
چیــز، عمیقــا در روح  ریاضیدانــان و 
دوانــده  ریشــه  نظــری  فیزیکدانــان 
اســت؛ از برنامــه ی لنگلنــد5 تــا نظریه ی 
مهمــی  نکتــه ی  ولــی  ابرریســمان6، 
وجــود دارد: ریاضیــات محــض، فیزیــک 
نیســت. قــدرت ریاضیــات دقیقــا از 
تفکیــک آن از واقعیــت فیزیکــی نشــات 
ــد  ــدان می توان ــک ریاضی ــرد. ی می گی
هــر دنیایــی کــه می خواهــد خلــق 
ــد  ــه می خواه ــوری ک ــر ط ــرده و ه ک
ــدان  ــک فیزیک ــد. ی ــازی کن ــا آن ب ب
نمی توانــد چنیــن کاری کنــد؛ کار او 
توصیــف طبیعتــی اســت کــه می بینیــم. 
ــازی  ــه، ب ــان گالیل ــن حــال از زم ــا ای ب
بــرای  را  انتگــرال  نقــش  وحــدت، 
ــه  ــی ک ــرده و چیزهای ــا ک ــک ایف فیزی
بایــد تولیــد شــوند را تولیــد کــرده 

تقریبــی. اســت: وحدت هــای 

مقدس تریــن  حتــی  بلــه،   
بیــش  تقریبــی  مــا،  وحدت هــای 
ــس را در  ــال الکترومغناطی ــتند. مث نیس
ــادالت الکتریســیته و  ــد. مع نظــر بگیری
ــه   ــر گون ــاب ه ــط در غی ــس، فق مغناطی
ــی،  ــا مغناطیس ــی ی ــار الکتریک ــع ب منب
یعنــی فضــای تهــی، کامــا متقارن انــد؛ 
یــا مثــال معــروف و زیبــای مــدل 
ــر  ــک ذرات7 را در نظ ــتاندارد فیزی اس
بگیریــد کــه بــر پایــه ی »اتحــاد« 
نیــروی هســته ای  و  الکترومغناطیــس 
اینجــا  اســت.  شــده  بنــا  ضعیــف 
ــاره، یــک وحــدت واقعــی نداریــم؛  دوب
زیــرا ایــن نظریــه دو نیــروی مذکــور را 
ــی،  ــدت واقع ــک وح ــد. ی ــظ می کن حف
5- Langlands program

6- Superstring theory

7- Standard Model of particle physics

نیروهــای  بــزرگ  وحــدت  ماننــد 
ــته ای  ــای هس ــی، نیروه الکترومغناطیس
ــش  ــال پی ــه 40 س ــوی ک ــف و ق ضعی
پیشــنهاد شــد، هنــوز کامــل نشــده 

ــت. اس

پــس چــه اتفاقــی در حــال رخ دادن 
ــن  ــر یافت ــراد ب ــر اف ــرا اکث ــت؟ چ اس
ــد،  »یکــی« در طبیعــت اصــرار می ورزن
در حالیکــه طبیعــت دائمــا بــه مــا 
می گویــد واقعــا بایــد بــه »بســیار« 

ــد؟ ــه کنی توج

ــی  ــزه ی علم ــل، انگی ــک دلی ــه ی ب
ایجــاد وحــدت، مذهبــی اســت. غــرب، 
هــزاران ســال غــرق در یکتاپرســتی 
فرهنگ هــای  در  حتــی  و  بــوده 
خــدای  یــک  همیشــه  بُت پرســتی 
خدایــان یــا خــدای برتــر وجــود داشــته 
اســت ماننــد زئــوس8 )خــدای اســاطیر 
یونانــی(، رع9 )خــدای مصــر باســتان( و 
برهمــن بــزرگ10 )بزرگ تریــن خــدای 
ــی  ــل عمیق ــر، تمای ــل دیگ ــا(. دلی برهم
یکسان ســازی  بــرای  کــه  اســت 
ــه  ــک اصــل خاقان ــام طبیعــت در ی تم
»ذهــن  راز  افشــای  دارد:  وجــود 
ــای  ــک انرژی ه ــورد فیزی ــدا«. در م خ
بــاال، تمــام نظریه هــای وحــدت بــه 
ریاضیــات مشــکل و پیچیــده ای کــه بــه 
ــوط  ــض مرب ــی مح ــاختارهای هندس س
بــر  اعتقــاد  متکی انــد:  می شــوند، 
ــت  ــی طبیع ــز غای ــه رم ــت ک ــن اس ای
ــق ریاضــی  ــی از حقای در عالمــی روحان
نهفتــه اســت و مــا می توانیــم آن را 

ــم. ــف کنی کش

چنیــن  اخیــر،  تجربــی  داده هــای 
اســت؛  کــرده  ویــران  را  اعتقــادی 
ــده ی  ــد دهن ــانه های نوی ــری از نش خب
نــه  نیســت:  فیزیــک  در  وحــدت 
ردپــای محکمــی از ذرات ابرمتقــارن 
ــه  ــی و ن ــاد اضاف ــه ابع ــده، ن ــدا ش پی

8- Zeus

9- Ra

10- Para-Brahman
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مــاده تاریــک؛ امــا شــاید چیــزی پیــدا 
شــود، مــا بایــد بــه جســتجویمان ادامــه 
ــدت در  ــه ی وح ــر نظری ــم. دردس دهی
فیزیــک انرژی هــای بــاال، آن اســت 
ــد آن را فراســوی  کــه همیشــه می توانی
دهیــد.  هــل  تجربــی  محــدوده ی 
»برخــورد دهنــده ی بــزرگ هادرونــی11 
ــدازی  ــاال راه ان ــیار ب ــای بس ــا انرژی ه ب
شــده و هیــچ چیــز نیافتــه اســت؟ 
مشــکلی نیســت! چــه کســی گفتــه 
طبیعــت بایــد ســاده ترین وحدت هــا 
را برگزینــد؟ شــاید تمــام اتفاقــات در 
ــال رخ  ــر در ح ــیار باالت ــای بس انرژی ه

دادن باشــد، دور از دســترس مــا«.

ــدارد؛  ــچ مشــکلی ن ــده، هی ــن عقی ای
می توانیــد تــا زمانــی کــه بمیریــد 
ــاد  ــید و ش ــته باش ــاد داش ــه آن اعتق ب
هــم بمیریــد! یــا می توانیــد نتیجــه 
ــم  ــه می توانی ــن کاری ک ــد بهتری بگیری
مدل هــای  ســاخت  دهیــم،  انجــام 
ــت  ــت اس ــاز و کار طبیع ــی از س تقریب
ــط  ــم، فق ــه می یابی ــی ک و آن تقارن های
توصیفاتــی از آنچــه واقعــا رخ می دهــد، 
ــنگینی  ــیار س ــار بس ــال، ب ــتند. کم هس
تحمیــل  طبیعــت  بــه  کــه  اســت 

می شــود.

 مــردم اغلــب ایــن نــوع اســتدالل را 
ــرا ســخن  ــد، زی شکســت تلقــی می کنن
کســی اســت کــه ناامید و تســلیم شــده 
ــش را از دســت داده(.  ــا ایمان اســت )ی
ایــن اشــتباه بزرگــی اســت! جســتجوی 
ســادگی، یکــی از وظایــف ضــروری 
و  نظــم  اصــول  اســت.  دانشــمندان 
ــود دارد  ــت وج ــازمان دهی در طبیع س
و قوانینــی کــه مــا پیــدا می کنیــم، 
روش هایــی عالــی بــرای توصیــف آنهــا 
هســتند، ولــی ایــن قوانیــن »یکــی« 
ــت.  ــیار« اس ــان »بس ــت و تعدادش نیس
منطقــی  الگوی هــای  یافتــن  در  مــا 
موفقیــم و همیــن امــر بــه تنهایــی، 
مایــه ی مباهــات و خوشــحالی اســت. اما 

11- Large Hadron Collider

اجــازه دهیــد توصیفــات و مدل هایمــان 
ــا واقعیــت اشــتباه نگیریــم. ممکــن  را ب
اســت کمــال را در چشــم ذهنمــان، بــه 
ــم،  ــه داری ــی نگ ــری روحان ــوان تفک عن
در حالیکــه طبیعــت آن بیــرون، بــه کار 
خــود مشــغول اســت. کاری کــه مــا از 
ــگاه  ــت آوردن ن ــم، بدس ــش می بری پی
ــی طبیعــت  ــی از ســاز و کار درون اجمال
اســت کــه البتــه کــم هــم شــگفت انگیز 

ــت! نیس
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