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پیشگفتار

این کتاب چکامه ای برای فیزیك است.
من اولین بار زمانی که نوجوان بودم، عاشق فیزیك شدم. البته یك علتش 
هم این بود که دیدم فیزیکم خوب است. به نظر می رسید این درس آمیزه ای 
و  معادالت  با  کردن  بازی  از  و  است،  سلیم  عقل  از  استفاده  و  معما  از حل 
جای گذاری اعداد برای دست یافتن به اسرار طبیعت لذت می بردم. ولی در 
بسیاری  برای  قانع کننده  پاسخ های  یافتن  پی  در  اگر  که  شدم  متوجه  ضمن 
در  که  باشم  هستی  معنای  و  گیتی  ماهیت  درباره ی  عمیق  پرسش های  از 
ذهن نوجوان گونه ام مطرح می شد، الزم بود که درس فیزیك را بخوانم. دلم 
می خواست بدانم: ما از چه ساخته شده ایم؟ از کجا می آییم؟ آیا گیتی سرآغاز 
دارد؟  امتداد  بی نهایت  تا  یا  است،  متناهی  آن  گستره ی  آیا  دارد؟  پایانی  یا 
این مکانیك کوانتومی که پدرم به آن اشاره کرده بود، چیست؟ ماهیت زمان 
چیست؟ من در تالش برای پیدا کردن پاسخ این سوآالت، عمرم را به مطالعه ی 
فیزیك اختصاص داده ام. حاال جواب بعضی از سوآالت را دارم؛ برای بعضی 

دیگر هنوز دنبال جواب می گردم.
برخی از افراد برای یافتن پاسخ معماهای زندگی به سراغ انواع ایدئولوژی 
نمی تواند  چیزی  هیچ  من،  نظر  از  ولی  می روند.  اعتقادی  سیستم های  یا 
حقایق  کردن  استنباط  و  کردن،  آزمایش  دقیق،  فرضیه های  ارائه ی  جایگزین 
من،  به نظر  هستند.  علمی  روش  ستون های  این ها  که  شود،  جهان  درباره ی 
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درکی که ما از طریق علم - به خصوص فیزیك - درباره ی اینکه جهان از 
چه ساخته شده و چگونه کار می کند، به دست آورده ایم، صرفًا یکی از بسیار 
روش های درست برای رسیدن به واقعیت نیست. بلکه تنها راهی است که در 

حال حاضر وجود دارد.
تردیدی نیست که خیلی از افراد هیچ گاه مثل من عاشق فیزیك نمی شوند. 
آن ها شاید به این علت از مطالعه ی علم بازمانده اند که به این نتیجه رسیده اند، یا 
شاید هم دیگران به آن ها گفته اند، که علوم درس دشواری مخصوص خوره های 
کتاب است. البته باید اعتراف کنم که فهمیدن ظرایف مکانیك کوانتومی واقعًا 
سر آدم را به درد می آورد. ولی هر کسی می تواند و باید شگفتی های عالم را 
بفهمد، و برای فهمیدن مبانی آن الزم نیست که تمام عمرتان را صرف مطالعه 
در این زمینه کنید. در این کتاب، می خواهم شرح دهم که چرا فیزیك این قدر 
شگفت انگیز است، چرا آن را یك علم بنیادی می دانیم، و چرا برای درک جهان، 
اهمیت اساسی دارد. قلمرو و دامنه ی فیزیك در دنیای امروز حیرت انگیز است. 
اینکه حاال می دانیم که )تقریباً( هر چیزی که در جهان می بینیم، از چه ساخته 
شده و چگونه سر هم می شود؛ می توانیم تکامل گیتی را از کسری از ثانیه پس از 
پدید آمدن فضا و زمان پیگیری کنیم؛ از طریق شناخت قوانین فیزیکی طبیعت، 
فناوری هایی پدید آورده ایم و همچنان پدید می آوریم که زندگی ما را متحول 
کرده اند - همه ی این ها بسیار حیرت انگیز است. اآلن که این ها را می نویسم، 

باز هم با خودم فکر می کنم: چطور آدم می تواند عاشق فیزیك نباشد؟
هدف این کتاب آشنا کردن شما با برخی از ژرف ترین و بنیادی ترین مفاهیم 
فیزیك است. ولی مباحثی که به آن می پردازیم، احتماالً موضوعاتی نیست که 
در درس فیزیك مدرسه خوانده اید. برای بعضی از خوانندگان، این کتاب ممکن 
است همچون دعوت نامه ای به دنیای فیزیك باشد - شاید به شما انگیزه بدهد 
که بیشتر فیزیك بخوانید و شاید حتی، مثل خود من، عمرتان را به مطالعه و 
اکتشاف آن اختصاص دهید. ولی در برخی دیگر از خوانندگان که در ابتدا با 
از فیزیك  افتاده اند، این کتاب می تواند معرفی مجدد و مالیمی  فیزیك چپ 
باشد. شاید خواندن این کتاب خیلی ها را متعجب سازد که واقعاً بشر در تالش 

برای فهمیدن چقدر جلو رفته است.
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برای اینکه درک مفیدی ارائه کنم از اینکه فیزیك درباره ی ماهیت جهان ما 
چه می گوید، مجموعه ای از مهم ترین مفاهیم فیزیك مدرن را انتخاب کرده ام 
دهم.  نشان  را  یکدیگر  با  آن ها  یافتن  پیوند  چگونگی  که  کرده ام  کوشش  و 
نگاهی گذرا به این پهنه ی وسیع چشم انداز مفهومی خواهیم داشت، از فیزیك 
بزرگ ترین مقیاس های کیهانی تا ریزترین سطح کوانتومی؛ از تالش فیزیکدانان 
برای متحدسازی قوانین طبیعت تا جست وجوی آن ها برای ساده ترین اصول 
فیزیکی ممکن حاکم بر زندگی؛ از جبهه های حدسی پژوهش های نظری تا اصول 
فیزیکی حاکم بر تجربیات و فناوری های روزمره ی ما. برخی چشم اندازهای 
جدید را هم پیش روی خوانندگان قرار خواهم داد: افکاری که ما فیزیکدانان 
آن ها را پذیرفته ایم، ولی نتوانسته ایم آن ها را به خارج از محافل داخلی خود 
اشاعه دهیم. مثاًل در مقیاس کوچك زیراتمی، ذرات جدا با آنکه از هم دور 
به گونه ای که  می کنند،  برقرار  ارتباط  یکدیگر  با  لحظه ای  به طور  ولی  هستند، 
می گویند،  ناجایگزیدگی  آن  به  که  این خاصیت،  دارد.  منافات  سلیم  عقل  با 
ممکن است نهایتاً ما را وادار سازد که کاًل در درک خود از ساختار خودِ فضا 
تجدید نظر کنیم. ولی بدبختانه بسیاری از غیرفیزیکدانان - و حتی بعضی از 

فیزیکدانان - معنای واقعی آن را درست نمی فهمند یا غلط تفسیر می کنند.
از  بسیاری  از  نظری(  فیزیکدانان  سوی  از  )معموالً  که  انتقاداتی  از  یکی 
کتاب های علمی عامه پسند در زمینه ی مفاهیم بنیادی فیزیك می شود، این است 
که غالباً نمی توانند به خواننده ی عامی کمك کنند که معنای واقعی این مفاهیم 
را  مفاهیم  این  واقعاً  فیزیکدانانی که  به نظر من، علت آن است که  را دریابد. 
ارائه می کنند،  نظریه های جدید  و  پژوهشی می نویسند  مقاله های  و  می فهمند 
لزوماً بهترین افراد برای توضیح دادن آن مفاهیم به افراد غیرفیزیکدان نیستند. 
ولی از طرف دیگر، افرادی که تجربه و مهارت بیشتری در بیان این مفاهیم برای 
با ژرفای کافی  از مفاهیم را  عموم مردم دارند، ممکن است خودشان برخی 
نفهمیده باشند که بتوانند از سطح ارائه ی چند تشبیه ساده فراتر روند. حتی اگر 
هم آدم فیزیك بلد باشد و بتواند آن را برای افراد غیرفیزیکدان ارائه کند، باز هم 
توضیح دادن اصطالحاتی مانند ناوردایی پیمانه ای، دوگانگی، تورم ابدی، اصل 
هولوگرافیك، نظریه های میدان همدیس، فضاهای پاد- دوسیتر، یا انرژی خأل، 
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به صورتی که بینشی واقعی درباره ی مسائل فیزیکی مربوطه به خواننده بدهد، 
نیست. من حداکثر  پیچیده ی ریاضی کار آسانی  از فرمول های  استفاده  بدون 
کوششم را کرده ام، ولی ممکن است خوانندگانی باشند که فکر کنند می توانستم 

بهتر توضیح دهم. و البته حق هم با آن ها خواهد بود.
با این وجود، اگر دوست داشتید که درباره ی هرکدام از مباحثی که در اینجا 
فقط به اختصار بیان می کنم، بیشتر مطالعه کنید، کتاب های خیلی خوبی برای این 
منظور هستند. بعضی از آن ها را که فکر می کنم قابل فهم تر و روشنگرتر هستند، 
پایان کتاب ذکر کرده ام. بسیاری از کتاب های این لیست توصیف کننده ی  در 
از  هزاره ها  طول  در  فیزیك  اینکه   - هستند  علمی  پیشرفت  مسیر  در  سفر 
زمان یونانیان باستان چگونه تکامل پیدا کرده است، کشفیات چگونه صورت 
می گرفت، و چگونه نظریه ها و فرضیه ها پیشنهاد شده و کنار گذاشته می شد. 
این کتاب ها غالباً بر روی انقالب هایی تمرکز می کند که دیدگاه های رایج قبلی 
در زمینه ی جهان هستی را متحول کرده است، و بازیگران اصلی در این وقایع 
ندارم که  این  به  کتاب کوتاه کاری  این  اما من در  را شرح می دهد.  تاریخی 
چقدر راه آمده ایم؛ در این مورد هم زیاد حرف نمی زنم که چقدر راه مانده که 
برویم )چون نمی دانم و فکر می کنم هنوز راه درازی مانده است(، هرچند که در 

فصل 8 به بررسی چیزهایی می پردازم که می دانیم که نمی دانیم.
نظریه ی خاصی را هم نمی خواهم جا بیندازم. مثاًل وقتی که به بحث آشتی 
دادن مکانیك کوانتومی با نسبیت عام می رسیم )که جام مقدس فیزیك نظری 
مدرن است(، از هیچ کدام از دو اردوگاه اصلی که در جهت نیل به این هدف 
فعالیت می کنند، حمایت نمی کنم: من نه طرفدار نظریه ی ریسمان هستم و نه 
این نظریه ها در حیطه ی  از  هوادار گرانش کوانتومی حلقوی،1 زیرا هیچ کدام 
مکانیك  معنای  تفسیر  بحث  وقتی که  و  نمی شود؛  واقع  من  تخصص خاص 
کوانتومی در میان باشد، من نه »کپنهاگی« ام و نه مشتاق »جهان های متعدد«.2 
با این وجود، گاه وبیگاه بحث ها و مخالفت هایی را درباره ی این مسائل  ولی 

ابراز خواهم کرد.

1. البته منظور از این مفاهیم را توضیح خواهم داد.
2. این ها را هم بعداً توضیح می دهم.
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سعی دیگر من آن است که زیاد وارد بحث های فلسفی یا ماوراءالطبیعی 
نشوم، گرچه هنگام بحث درباره ی برخی از مفاهیم عمیق در خط مقدم فیزیك، 
اعم از ماهیت فضا و زمان، تفسیرهای مختلف از مکانیك کوانتومی، و حتی 
معنای خود واقعیت، آدم وسوسه می شود که به این گونه مطالب بپردازد. منظور 
من از این مطلب آن نیست که فیزیك نیازی به فلسفه ندارد. برای اینکه ببینید 
فلسفه چقدر در رشته ی ما در بنیادی ترین سطح دخالت دارد، شاید تعجب کنید 
که بدانید که فیزیکدانان حتی در این مورد توافق ندارند که آیا وظیفه ی فیزیك 
آن است که ببینید جهان واقعاً چگونه است، چیزی که اعتقاد اینشتین بود - 
یعنی رسیدن به حقیقت غایی که وجود دارد و منتظر است تا آن را کشف کنیم 
- یا اینکه کار آن ساختن مدل هایی از جهان است و پیدا کردن بهترین توضیح 
ما از اینکه درباره ی واقعیت چه می توانیم بگوییم، واقعیتی که شاید هرگز حقیقتًا 

آن را نشناسیم. در این مسئله، من طرف اینشتین هستم.
به بیان ساده، می گویم که فیزیك به ما ابزارهایی می دهد که تمام گیتی را 
بفهمیم. مطالعه ی فیزیك جست وجو برای توضیح است، ولی برای شروع این 
این کار  بپرسیم، که فالسفه در  را  باید پرسش های درست  ابتدا  جست وجو، 

خیلی مهارت دارند.
ازاین رو، سفرمان را با ذهنیتی بسیار متواضعانه آغاز می کنیم، چیزی که اگر 
صادق باشیم، در همه مان به طور مشترک وجود دارد - چه کودک باشیم، چه 
بزرگ سال، چه از نسل های گذشته و چه آینده: و آن اینکه ما نمی دانیم. با فکر 
فهمیدن  راه  بهترین  درباره ی  می توانیم  نمی دانیم،  هنوز  آنچه  درباره ی  کردن 
از خودمان  تاریخ بشری  بسیار که در طول  کنیم. همین پرسش های  آن فکر 
پرسیده ایم، تصویر هرچه دقیق تری از دنیایی که می شناسیم و دوست می داریم، 

به ما داده است.
پس می رسیم به جهان براساس فیزیك.



1
د ِاتستش نگفتی

داستان ها همیشه جزئی از فرهنگ بشر است، حتی در دنیای علم - و بدون 
داستان زندگی ما بخشی از غنای خود را از دست می دهد - ولی علم مدرن 
بسیاری از افسانه های باستانی و باورهای خرافی همراه آن ها را کنار گذاشته 
است. نمونه ی خوبی از کنار گذاشتن خرافات در رویکرد ما به فهمیدن جهان، 
افسانه های ملل است. از سحرگاه تاریخ، انسان ها داستان هایی را درباره ی سرآغاز 
جهان، و خدایانی که در این آفرینش نقش اساسی داشته اند، ابداع کرده اند، از 
خدای سومری آنو یا خدای آسمان گرفته، تا افسانه های یونانی که در آن گایا از 
آشوب آفریده می شود، که امروزه هم در بسیاری از جوامع در سرتاسر جهان، 
مردم آن ها را به عنوان حقیقت واقعی باور دارند. شاید برای بسیاری از افراد 
که در رشته های علمی نیستند، چنین به نظر برسد که نظریه های کیهان شناختی 
مدرن ما درباره ی خاستگاه گیتی نیز مزیت چندانی بر افسانه های مذهبی پیشین 
ندارند - و اگر به برخی از نظرات کمابیش حدسی در فیزیك نظری مدرن 
نگاه کنید، شاید شما هم به این نتیجه برسید که حرف این افراد چندان هم 
بیراه نیست. ولی از طریق تحلیل عقالنی و مشاهده ی دقیق - فرایند پرزحمت 
کورکورانه ی  پذیرفتن  اینکه  نه  علمی،  شواهد  آوردن  گرد  و  کردن  آزمایش 
داستان ها و توضیحات - اکنون می توانیم با درجه ی اطمینان باالیی ادعا کنیم 
که چیزهای زیادی درباره ی جهانی که در آن زندگی می کنیم، می دانیم. همچنین 
می توانیم با اطمینان بگوییم معماهایی که هنوز باقی مانده اند، الزم نیست حتمًا 



14   جهان هستی براساس فیزیک

به مسائل ماوراءالطبیعی نسبت داده شوند. این ها پدیده هایی هستند که هنوز 
نفهمیده ایم - و امیدوار هستیم که روزی از طریق استدالل، تفحص عقالنی، و 

بله... از طریق فیزیك، آن ها را درک کنیم.
برخالف آنچه برخی از افراد ممکن است بگویند، روش علمی صرفاً راه 
دیگری برای نگاه کردن به جهان نیست، و نیز یك ایدئولوژی و سیستم اعتقادی 
در کنار سیستم های دیگر نیست. روش علمی روش یاد گرفتن درباره ی طبیعت 
از طریق آزمایش و خطا، از طریق تجربه و مشاهده، و از طریق آماده بودن برای 
جایگزین کردن افکار غلط یا ناکامل با ایده های بهتر، و از طریق دیدن الگوها 
در طبیعت و زیبایی در فرمول های ریاضِی توصیف کننده ی این الگوها است. 
با این کار، درک خود را عمیق تر کرده و به »حقیقت« - یعنی ماهیت واقعی 

جهان - نزدیك تر می شویم.
تردیدی نیست که دانشمندان هم مانند سایر افراد دارای رؤیاها و تعصباتی 
نباشد. آنچه  هستند، آن ها هم دیدگاه هایی دارند که ممکن است کاماًل عینی 
گروهی از دانشمندان آن را »اجماع« می نامند، گروهی دیگر آن را یك »عقیده ی 
جزمی« می بینند. آنچه نسلی آن را واقعیتی تثبیت شده می پندارد، نسل بعدی آن 
را سوءتفاهمی ساده لوحانه به شمار می آورد. در دنیای علم هم مانند مذهب، 
غالبًا  است.  بوده  جریان  در  جدل هایی  و  بحث  همیشه  ورزش،  یا  سیاست، 
این خطر وجود دارد که تا زمانی که یك مسئله ی علمی حل نشده یا الاقل تا 
زمانی که شك عقالنی درباره ی آن وجود دارد، ممکن است مواضع هرکدام 
از طرفین بحث تبدیل به ایدئولوژی هایی تثبیت شده شود. هر نقطه نظر ممکن 
است معانی جانبی داشته و پیچیده باشد، و حامیان آن ممکن است مانند سایر 
طرفداران بحث های ایدئولوژیك، در اعتقاد خود راسخ باشند. و درست همانند 
نگرش های اجتماعی درباره ی مذهب، سیاست، فرهنگ، نژاد، یا جنسیت، گاهی 
از اوقات الزم است که نسل جدیدی از راه برسد، قیدوبندهای گذشته را از پای 

بگسلد، و بحث را به جلو ببرد.
ولی علم در مقایسه با رشته های دیگر تمایز قاطعی نیز دارد. یك مشاهده ی 
واحد یا نتیجه ی تجربی دقیق، می تواند یك دیدگاه علمی متداول یا نظریه ی 
دیرپا را منسوخ کند و آن را با جهان بینی جدیدی جایگزین سازد. این بدان معنا 
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از  که  طبیعی  پدیده های  درباره ی  توضیح ها  و  نظریه ها  از  دسته  آن  که  است 
به  از همه  بیشتر  که  نظریه هایی هستند  آمده اند،  بیرون  زمان سربلند  آزمایش 
درباره ی  را  اطمینان  بیشترین  که  نظریه هایی هستند  آن ها  داریم؛  اعتماد  آن ها 
آن ها داریم. زمین به دور خورشید می چرخد، نه برعکس؛ جهان در حال انبساط 
است و ایستا نیست؛ سرعت نور در خأل همیشه اندازه ی ثابتی دارد، صرف نظر 
از اینکه اندازه گیری کننده با چه سرعتی در حال حرکت باشد؛ و الی آخر. وقتی 
که یك کشف علمی جدید و مهم صورت می گیرد که دید ما نسبت به جهان 
بپذیرند،  تغییر می دهد، چنین نیست که همه ی دانشمندان بالفاصله آن را  را 
ولی این مشکل خودشان است؛ پیشرفت علمی توقف ناپذیر است، و البته این 
همیشه چیز خوبی است: دانش و روشنگری همیشه بهتر از جهالت است. ما 
در ابتدا چیزی نمی دانیم، ولی تالش می کنیم بفهمیم... و با آنکه ممکن است در 
طول مسیر با یکدیگر بحث و جدل کنیم، ولی نمی توانیم آنچه را پیدا می کنیم، 
مورد چشم پوشی قرار دهیم. وقتی که بحث بر سر درک علمی ماهیت جهان 
باشد، ضرب المثل »نادانی نعمت است« حرف مزخرفی بیش نیست. همان گونه 
که داگالس آدامز زمانی گفت: »برای من، شگفتی دانستن همیشه از شگفتی 

نادانی بهتر است.«1

آتچه تمی ِاتیم

این نیز درست است که هر روز بیشتر متوجه می شویم که چیزهای زیادی هست 
نادانی مان  از  که هنوز نمی دانیم. درک روزافزون ما موجب آگاهی روزافزون 
می شود! به یك معنا، به طوری که توضیح خواهم داد، این وضعیتی است که 
اکنون در فیزیك داریم. در حال حاضر در لحظه ای از تاریخ هستیم که بسیاری 
از فیزیکدانان آن را، اگر نه یك بحران در این رشته، بلکه الاقل به عنوان جمع 
شدن بیش از حد فشار در آن تلقی می کنند. مثل این است که انگار یك چیزی 
باید شکسته شود. چند دهه ی پیش، فیزیکدانان برجسته از قبیل استیون هاکینگ 

1. Douglas Adams, The Salmon of Doubt: Hitchhiking the Galaxy One Last Time (New York: 
Harmony, 2002), 99.
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می پرسیدند: »آیا داریم به پایان فیزیك نظری می رسیم؟«1 چرا که فکر می کردند 
که به زودی یك »نظریه ی همه چیز« خواهیم داشت. می گفتند تنها کاری که باقی 
مانده، مشخص کردن جزئیات آن است. ولی اشتباه می کردند، و بار اول شان هم 
نبود. فیزیکدانان در اواخر قرن نوزدهم نیز چنین مطالبی را ابراز کرده بودند؛ 
آنگاه انفجاری از کشفیات جدید از راه رسید )الکترون، رادیواکتیویته، و پرتو 
نبود، و  قابل توضیح  بود،  فیزیکی که در آن زمان شناخته شده  با  ایکس( که 
منجر به تولد فیزیك مدرن شد. بسیاری از فیزیکدانان امروز احساس می کنند 
که ممکن است در آستانه ی انقالب دیگری در فیزیك باشیم، به بزرگی همان 
انقالبی که یك قرن قبل با تولد نسبیت و مکانیك کوانتومی شاهد آن بودیم. 
منظورم این نیست که به زودی پدیده ی بنیادی جدیدی، همانند پرتو ایکس یا 
رادیواکتیویته، را کشف خواهیم کرد، ولی می گویم شاید نیاز به اینشتین دیگری 

داریم تا رکود کنونی را بشکند.
برخورددهنده ی بزرگ هادرون موفقیت های سال 2012 خود را در شناسایی 
بوزون هیگز و تأیید وجود میدان هیگز )که بعداً درباره ی آن بحث خواهیم کرد(، 
ادامه نداد؛ بسیاری از فیزیکدانان امیدوار بودند که تاکنون ذرات جدید دیگری 
نیز کشف شده باشند، تا بتوان بعضی از معماهای قدیمی را حل کرد. و هنوز 
هم درباره ی ماهیت ماده ی تاریك که کهکشان ها را در کنار هم نگه می دارد و یا 
انرژی تاریك که گیتی را از هم می گسلد، چیز زیادی نمی دانیم؛ و برای برخی 
سوآالت بنیادی جوابی نداریم، از قبیل اینکه چرا میزان ماده از ضدماده بیشتر 
است؛ چرا خواص گیتی چنان به دقت تنظیم شده که امکان پیدایش ستارگان و 
سیاره ها و حیات را فراهم کرده است؛ اینکه آیا بس گیتی وجود دارد؛ و یا اینکه 
آیا قبل از مه بانگ چیزی بوده که این جهان هستی را که می بینیم، پدید آورده 
باشد؟ هنوز خیلی چیزها مانده که نمی توانیم توضیح دهیم. با این حال، همین 
را حیرت زده می کند.  ناخودآگاه هر کسی  داشته ایم،  تاکنون  که  موفقیت هایی 
گرچه شاید معلوم شود که برخی از نظریه های علمی در سطحی عمیق تر از 
آنچه تصور می کردیم، با یکدیگر پیوسته اند، و برخی دیگر ممکن است کاماًل 

1. این عنوان مقاله ای است که هاکینگ در سال 1981 نوشت:
S. W. Hawking, Physics Bulletin 32, no. 1 (1981): 15–17.
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غلط از آب دربیایند، ولی نمی توان انکار کرد که راه درازی را پیموده ایم.
بعضی وقت ها براساس شواهد تجربی جدید، متوجه می شویم که در جهت 
ایده را خالص تر  از اوقات، صرفاً یك  غلط در حرکت بوده ایم. برخی دیگر 
می کنیم که معلوم می شود که غلط نیست، بلکه تقریب زمختی است که با بهبود 
دادن آن، تصویر دقیق تری را از واقعیت به دست می آوریم. برخی از عرصه های 
فیزیك بنیادی هستند که شاید کاماًل از آن ها خشنود نباشیم، یعنی در عمق دلمان 
می دانیم که هنوز حرف آخر را نشنیده ایم، ولی چون مفید است، فعاًل همچنان 
از آن استفاده می کنیم. نمونه ی خوب آن قانون جهانی گرانش نیوتون است. 
هنوز هم اصطالح بزرگ »قانون« برای آن به کار می رود، زیرا دانشمندان در آن 
زمان به قدری اطمینان داشتند که حرف آخر در این زمینه است که جایگاه آن 
را از حد یك »نظریه«ی ِصرف باالتر بردند. این نام همچنان باقی مانده است، 
در حالی که اکنون می دانیم که اطمینان آن ها نابجا بوده است. نظریه ی نسبیت 
عام اینشتین )دقت کنید که به آن نظریه می گویند(، جایگزین قانون نیوتون شد، 
زیرا توضیح ژرف تر و دقیق تری از گرانش به ما می دهد. و با این حال، هنوز 
هم از معادالت نیوتون برای محاسبه ی مسیر پرواز مأموریت های فضایی استفاده 
می کنیم. پیش بینی های مکانیك نیوتونی ممکن است به اندازه ی نسبیت اینشتین 
دقیق نباشد، ولی هنوز تقریباً برای تمام مقاصد روزمره به قدر کافی خوب است.
یك نمونه ی دیگر که هنوز هم روی آن کار می کنیم، مدل استاندارد فیزیك 
ذرات است. این مدل ملغمه ای از دو نظریه ی ریاضی جداگانه به نام نظریه ی 
الکتروضعیف و کرومودینامیك کوانتومی است، که بر روی هم خواص تمام 
ذرات بنیادی شناخته شده و نیروهای عمل کننده بین آن ها را توصیف می کنند. 
برخی از فیزیکدانان مدل استاندارد را صرفاً نوعی چاره ی موقتی می دانند، تا 
زمانی که یك نظریه ی دقیق تر و متحد کشف شود. و با این حال، جالب است 
داریم  الزم  که  را  چیزهایی  همه ی  می تواند  آن  فعلی  به صورت  مدل  این  که 
درباره ی ماهیت ماده به ما بگوید: اینکه الکترون ها چگونه و چرا به دور هسته ی 
اتم آرایش می یابند، چگونه اتم ها با یکدیگر برهم کنش می کنند و مولکول ها 
را تشکیل می دهند، چگونه این مولکول ها در کنار هم قرار می گیرند و تمام 
نور  با  ماده  چگونه  اینکه  و  می سازند،  هستند،  ما  دور و بر  که  را  چیزهایی 
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برهم کنش می کند )بنابراین، تقریباً تمام پدیده ها را می توان توضیح داد(. تنها 
تمام علم شیمی در  الکترودینامیك کوانتومی، زیربنای  آن،  از جنبه های  یکی 

عمیق ترین سطح آن است.
ولی مدل استاندارد نمی تواند حرف آخر درباره ی ماهیت ماده باشد، زیرا 
شامل گرانش نیست، و ماده ی تاریك و انرژی تاریك را که بر روی هم اکثر 
جسم گیتی را تشکیل می دهند، توضیح نمی دهد. پاسخ دادن به بعضی پرسش ها 
همچنان  فیزیکدانان  و  می شود،  منتهی  دیگری  پرسش های  به  طبیعی  به طور 
جست وجوی خود را برای فیزیك »فراتر از مدل استاندارد« ادامه می دهند، تا 

بتوانند این مجهوالت باقی مانده ولی مهم را حل کنند.

چگوته به پیش می رویم

فیزیك، بیش از هر رشته ی علمی دیگری، از طریق تعامل مداوم بین نظریه و 
تجربه عمل می کند. نظریه ها فقط تا وقتی که پیش بینی های آن ها با آزمایش قابل 
تأیید باشند، از آزمون زمان سربلند بیرون می آیند. نظریه ی خوب، نظریه ای است 
که پیش بینی های جدیدی ارائه کند که بتوان آن ها را در آزمایشگاه آزمایش کرد، 
ولی اگر نتایج آزمایش با نظریه تعارض داشته باشد، آنگاه یا باید نظریه تغییر 
داده شود یا اینکه کنار گذاشته شود. برعکس، تجربیات آزمایشگاهی ممکن است 
پدیده های توضیح داده نشده ای را آشکار سازد که نیازمند ایجاد نظریه های جدید 
باشد. در هیچ علم دیگری چنین همکاری زیبایی را شاهد نیستیم. در ریاضیات 
محض، قضیه ها براساس منطق، استدالل، و استفاده از اصول موضوعه ی ریاضی 
اثبات می شوند. نیازی به اعتبارسنجی آن ها در دنیای واقعی نیست. بر عکس، 
علوم  عمدتاً  رفتاری  روان شناسی  یا  و  جانوران،  رفتارشناسی  زمین شناسی، 
مشاهده ای هستند که در آن ها پیشرفت درک ما از طریق جمع آوری پرزحمت 
داده ها از دنیای طبیعی، و یا از طریق آزمایش های آزمایشگاهی دقیقاً طراحی شده 
صورت می گیرد. ولی فیزیك فقط زمانی می تواند پیشرفت کند که کارهای نظری 
و تجربی دست در دست هم انجام شوند، به طوری که هرکدام دیگری را باال 

بکشند و جاپای بعدی را به طرف باالی صخره برای آن فراهم کنند.
نظریه ها  توسعه ی  نحوه ی  برای  دیگری  تشبیه  مجهوالت،  بر  تاباندن  نور 




