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درآمد

هرفرهنگیکیهانشناسیخودرادارد،داستانخودازاینکهجهانهستیچگونه
بهوجودآمده،ازچهساختهشده،وبهکجامیرود.شگفتاکهکیهانشناسیدر
قرنحاضررشتهیپژوهشیخوشتعریفیدرقلمروفیزیكواخترشناسیاست.
شد. بنیادین تغییرات دستخوش کیهانشناسی مطالعهی ،1970 دههی در
پیشازایندوره،کیهانشناساننوینپرسشهاییازایندستمطرحکردندکه
ترکیباتآنچهکهکشانهارامیسازندچیستوآنهاکجاهاهستند؟جهانباچه
سرعتیمنبسطمیشود؟چگالیمیانگینماّدهدرکیهانچیست؟پسازایندوره،
در»کیهانشناسیجدید«کیهانشناسانپرسشهایجّدیتریمطرحکردندکهاز
آنجملهاند:چرابایدماّدهایوجودداشتهباشد؟اینماّدهازکجاآمدهاست؟چرا
جهانهستیبههماناندازهیفاصلههایبزرگهمگناست؟چراچگالیماّدهی
کیهانازجملهانرژیانبساطجهانتقریباًباانرژیگرانشیمتوازناست؟بهبیان
دیگر،سرشتپرسشهاتغییرکرد.پرسشهابنیادیترشدند.»چرا؟«به»چیست؟«
و»چگونه؟«و»کجا؟«افزودهشد.آلنگوثیکیازپیشگامانجوانکیهانشناسی
جدیداستکهچراهارامطرحمیکندونظریّهیجهانتوّرمیاوپاسخهایزیادی

درآستیندارد.
پارهایازپرسشهایچرادارپیشازایننیزمطرحبودهانداّماعمدتاًبهاین
بتواندآنهاراتوضیح امیدیبهیافتنپاسخبودونهنظریّهایکه نه خاطرکه
استاندارد بزرگ انفجار نظریّهی نمیشد. آنها صرف چشمگیری تالش دهد،
آمد فراهم 1920 دههی در لومیتر و فریدمن و اینشتین پژوهشهای با که هم
نتوانستپاسخیبهاینپرسشهابدهد.نتیجهاینشدکهکیهانشناسانپژوهشگر
تعدادیازویژگیهایمشاهدهشدهیجالبجهانهستی،ازقبیلهمگنیوتوازن
انرژیهایآنرامسّلمپنداشتند.بهراستیپیشازدههی1970ودر دقیقبین
از پارهای ایندیدگاهراداشتندکه ازکیهانشناسان اوایلدههی1980بسیاری
ویژگیهایجهانرابایدبهعنوان»شرایطاولیّهای«بپذیرندکهشایدبراثرحوادثی
درآغازبودهاندوچهبسادراصلقابلمحاسبهنباشند.بههرحال،اینویژگیها
راکهمشاهدهشدهاّمابیتوضیحماندهبودند،نارساییهایجّدینظریّهیانفجار
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بزرگاستانداردبهحسابنمیآوردند.
بیتوّجهیبهتعدادیواقعیّت،یاناهنجاری،خاّصمشاهدهشدهکهنمیشود
برای است. متداول علم در داد، توضیح فعلی نظریّهی چارچوب در را آنها
قاّرهای« »رانش نظریّهی 1912و آلفردوگنردرسال پیشازپژوهشهای مثال،
وی،چارچوبنظریپژوهشهایزمینشناسانبرآنبودکهتودههایجرمتنها
اینتصویرتشابهچشمگیریراکهبینشکل میتوانندعمودیجابهجاشوند.
کرانههایروبرویهمدردوسویاقیانوساطلسوجودداشتتوضیحنمیداد.
کرانههایروبرویهمآمریکایجنوبیوآفریقاچنانشکلیدارندکهانگاردو
قطعهیجوریكمعّمایجورچینهستند.زمینشناسانبهاینویژگیجالباشاره
کردنداّماآنراطرفهیبیپاسخیپنداشتندکهنمیشدمعّمایاشخواند.پساز
آنکهوگنرنظریّهیجدیدخودرامطرحکردکهبرایرانشقاّرههاییکهزمانی
سرزمینیکپارچهایبودندسازوکاریطبیعیداشت،معلومشدکهجفتوجور

شدنقاّرههامشکلاساسینظریّهیقدیمبود.
مثالدیگریکهمیتواناززیستشناسیزد،ارگانیسمهایخاّصیهستندکهبا
محیطشانسازگارنیستند.اردکهاییهستندکهپاهایآنهابرایشناکردنساخته
شدهاستاّماشنانمیکنند.حیواناتیهستند،ازجملهموشهایغارتاریكیا
نئوتوما،کهچشمدارنداّماهیچگاهازآناستفادهنمیکنند.پرندههاییهستند،از
جملهپنگوئنها،کهبالدارنداّماهرگزپروازنمیکنند.پیشازنظریّهیانتخاب
طبیعیداروین،اینناهنجاریهایطبیعتمشاهدهشدهبودندولیدرچارچوب
فکریآفرینشگرایانکهمعتقدندهرگونهایبرایمحیطیکهدرآنزندگیمیکند
بیعیبونقصطراحیشدهاستوهرگزتغییرنمیکند،سخنیازآنهابهمیان
نمیآید.بااینحال،سازگاریبامحیطیاناسازگاریباآندرنظریّهیداروینشرح
دادهمیشودزیراکهانتخابطبیعیمستلزمتکاملوتغییراست.ارگانیسمیکهبا
محیطخاّصیسازگارشدهاستچهبسازیستگاهخودراتغییردهدوویژگی
سازگاربازیستگاهپیشینخودرافراموشکند،ازجملهصفطوالنیموشها
کهازروشناییروزبهغارتاریكمیروند.پسازپژوهشهایداروین،ناسازگاری
تعدادیازحیوانات،خطایعمدهایدرنظریّهیآفرینشپنداشتهمیشد.طبیعت

محافظهکارانهونیروهایروانشناختیخالقیّتعلمینیزهمینطوراست.
علمی جامعهی اکثریّت که بود جهان توّرمی نظریّهی پیشنهاد پساز تنها
همگنیمشاهدهشدهوتوازندقیقبینانرژیهایجهانراازنقایصجّدیمدل
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انفجاربزرگاستاندارددانستند.چنینبرداشتیازایننظریّهیجدیدازایدههای
جدیدفیزیکدانهاینظریفراهمشدکهدرگذشتهبهذّراتبنیادیونیروهای
طبیعتپرداختهبودند.دراوایلدههی1970نظریّههایجدیدفیزیكذّراتبه
نیروی ازچهار نیرو پیشنهادکردندکهسه بزرگ نظریّههایوحدتیافتهی نام
بنیادیطبیعت،یعنینیروهایهستهایضعیفوقویونیرویالکترومغناطیسی،
درواقعنمودتكنیرویزیربناییهستند.)وحدتوسادگیجاممقّدسازلی
فیزیکدانهاوهنرمندانبودهاست.ارسطوخواستتاهمهیماّدهیجهانرادر
پنجعنصرخالصهکندوپیکاسومیگفتکهنّقاشبایدباعناصرهرچهکمتری
کارکند.(ازایننظریّههایجدید،برداشتمیشدکهدماییکهدرآن،اینتك
نیرومیتوانستمشهودشوددمایباورنکردنیC°1029بود.ایندماآنقدرزیاد
استکهتنهامیتوانددریكجا،یادقیقتربگوییم،دریكلحظهوجودداشته
باشد،آنهمدرستاندکیپسازآغازانفجاربزرگ،زمانیکهجهانهستیبسیار
جوانبود.ازاینرو،فیزیکدانهابهکیهانشناسیرویآوردند.آنزمان،یکی
ازپرآوازهترینوبرجستهترینفیزیکدانهایذّراتکهنظریّههایوحدتیافتهی
بزرگراباکیهانشناسیدرهمآمیخت،استیونواینبرگبود.یکیازجوانترین

ایندانشمندانهمآلنگوثبود.
دستآوردبزرگگوثکهنتیجهیطبیعیخواّصنظریّههایوحدتیافتهی
کوتاهی دورهی دستخوش بسیارجوان کهجهان بود پیشنهاد این است بزرگ
انبساطفوقالعادهسریعشدهوپسازآنبهحالترشدعاّدیخودکهنظریّهی
انفجاربزرگاستانداردمیگویدبرگشتهاست.اصالحیّهیگوثبرنظریّهیقدیم،
نظریّهیجهانتوّرمینامدارد.آننظریّهوگونههایاصالحیافتهیمتعاقبآن،
پارهایاز»ناهنجاریهای«بیپاسخپیشینراکهکیهانشناسانمشاهدهکردهبودند،
توضیحمیداد.ازدیدگاهمن،نظریّهیجهانتوّرمیمهمّتریندستآوردایدههای

کیهانشناختیازپژوهشهایبنیادیدههی1920تاکنونبودهاست.
ازآنجاکهپدیدهیمهّمنظریّهیجهانتوّرمی،یعنیانبساطفوقالعادهسریع
کیهانی،درگذشتهایبسدوررخدادهاست،بهاحتمالزیادماهرگزباقطعیّت
نخواهیمدانستکهآیاچنینرویدادیبهراستیرخدادهاستیانه.)ایننظریّه
پیشگوییهایدقیقینیزدربارهیجهانامروزیدارداّمابراساساینپیشگوییها
نمیتوانآنراثابتکرد.(بااینحال،مثلاینباورکهروزگاریقاّرههاسرزمین
داردکهفرضیّهی نیرچنانقدرتتوضیحی »توّرم« ایدهی بودهاند، یکپارچهای
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بنابراین،در امروزیشدهاست. ازپژوهشهایکیهانشناسان بسیاری زیربنایی
دیدگاهکیهانشناسیانقالبیفکریرخدادهاست.بهقولتاریخدانعلمازدانشگاه

MIT،توماسکوهن،ماپارادایمتازهایدرکیهانشناسیداریم.

اینکتابکهآنراآلنگوثنوشتهبهچنددلیلکتابفوقالعادهایاست.
ایدههایعلمیپیچیدهبدوناستفادهازمعادالتریاضیشرحدادهشدهاند.گوث
آنرابههمانروانیووضوحمقالهیاصلیوپیشتازسال1981خوددرمجّلهی
Physical Reviewنوشتهاست.تماموکمالوفکورانهنوشتهشدهاست.تصویری

روراستازانسانیدرکارعلماستونیزتاریخانسانیوعلمیکشفعمدهای
مارپیچ دوگانه  اینکتاب،مثلکتاب استثناییترینویژگی اّما راروایتمیکند.
نوشتهیجیمزواتسون،ایناستکهدررشتهیخودیگانهاست.دانشمندیآنرا
نوشتهکهخوددراینکشفدستداشتهاست.هرچندفیزیکدانهایدیگریدر
کشفوتوسعهینظریّهیتوّرمیجهاننقشداشتهانداّماهمگانآلنگوثرابه
عنوانهنرپیشهینقشاّولمیشناسند.چهبساکتابهایخواندنیزیادیدربارهی
میتواند گوث آلن که است کتاب یك اّما نوشتهاند( )و بنویسند موضوع این

بنویسدوآنهماینکتاباست.

آلن الیتمن
کمبریج، ماساچوست، ماه می ۱۹۹۷



پیش گفتار
کوچکی  جزیره ی  ما  اندیشه ورزی  و  نامتناهی اند  ناشناخته ها  و  متناهی  شناخته ها 
در میانه ی اقیانوس بیکرانی از تبیین ناپذیری را می ماند. نسل های ما باید هر یک 

سرزمین بیشتری را طلب کند.
- تی. اچ. هاکسلی، ۱۸۸۷

نظریّهیانفجاربزرگقدیمیطرفدارانزیادیداردزیراتاجاییکهمامیدانیم
تصویردقیقیازتکاملجهانهستیرابهدستمیدهد.توصیفایننظریّهاز
جهانهستی،ازنخستینثانیهپسازآغازتاکنون،بهطورمستقیمیاغیرمستقیمبه
محكآزموندرآمدهاست.باوجوداین،هرچندنظریّهیانفجاربزرگاستاندارد
بسیارموفّقاست،دالیلمتقنیدردستداریمکهباورکنیمکاملنیست.برخالف
نامآن،نظریّهیانفجاربزرگدرواقعنظریّهیهیچانفجارینیستبلکهفقطنظریّه
چیزیاستکهپس ازانفجاررخمیدهد.معادالتایننظریّهتوصیفمیکنندکه
گویآتشینآغازینچگونهمنبسطوسردشدهوآنگاهگردهمآمدهوکهکشانها،
ستارهها،وسیّارههاراساختهاستکهجملگیپیامدهایشگفتانگیزیهستند.
اّمانظریّهیانفجاربزرگاستاندارددربارهیاینکهچهچیزیمنفجرشده،یاچه
چیزیرامنفجرهکرده،یاپیشازآنچهرویدادهاست،حرفنمیزند.جهان
توّرمینظریّهایاستدربارهی»انفجار«انفجاربزرگ.نظریّهیتوّرمدرکمااز
نخستینکسرناچیزیازثانیهپسازآغازجهانهستیراتوصیفمیکندوآنگاه
نظریّهی موفقیّتهای استانداردیکیمیشودوهمهی بزرگ انفجار نظریّهی با
قدیمراحفظمیکند.اّماازآنجاکهتوّرمخودانفجارراتوضیحمیدهد،توصیف
غنیتریاستوبهتعدادیازپرسشهاییپاسخمیدهدکهنظریّهیانفجاربزرگ
قدیمینمیتواندپاسخبدهد.نظریّهیتوّرمحتّیماراقادرمیسازدبهپرسشهای
شگفتانگیزیازقبیلاینکهآیاانفجارهایبزرگدیگریپیوستهدردوردستها
رخمیدهندوآیادراصلامکانداردکهتمّدنهایاَبَرپیشرفتهانفجاربزرگرا

بازسازیکنند،نیزپاسخدهیم.
نظریّهیتوّرمیمحصولعلوممدرناستوازایدههایدانشمندانزیادیدر
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فیزیكذّراتوکیهانشناسیساختهشدهاست.منشانسآنراداشتمکهقطعات
مختلفاینمعّماراگردآورموبراینخستینبارآنهاراکنارهمبچینمتاپاسخ
تعدادیازبنیادیتریناسرارجهانهستیراپیداکنم.اینهادوراننشاطانگیزی
بود.هدفمنازنوشتناینکتاباینبودکهخوانندهنیزشانسآنراداشتهباشد
کهنگرشتازهایبهریشههایکیهانیپیداکندودورانهیجانانگیزکشفرابا

منتجربهکند.
هرچندخوشحالمیشومهمکاراندانشمندمناینکتابراخواندنیتوصیف
کننداّماهدفاصلیمناینبودهاستکهکتابرابرایآنانیبنویسمکهدانشمند
نیستنداّمابهعلمعالقهدارند.معادالتراحذفکردهاموبهجایآنهاکوشیدهام
تاعلمزیربناییراتنهاباواژههاونمودارهاشرحدهم.باوجوداین،سختتالش
کردهامتاارتباطاتمنطقیقطعنشوندکهعلمرااینچنینشگفتانگیزکردهاند،
آوردن بدون است. اجنتابناپذیر اغلب امری چنین معادالت باحذف هرچند
ریاضیّات،توضیحدادهامکهچگونهنظریّهپردازانذّراتبابهکاربردنریاضیّات
میدانها)ازقبیلمیدانهایالکتریکیومغناطیسی(ذّراتکوانتومیراتوصیف
میکنندوچگونهخواّصاینمیدانهادستآخربهسازوکارتوّرممیانجامدکه
میتوانداساساًریشهیهمهیماّدهوانرژیدرجهانقابلرؤیتراتوضیحدهد.
الزمنیستخوانندهدانشعلمیخاّصیداشتهباشداّمابهاحتمالزیادوی
مطالبیدربارهیاتمها،پروتونها،نوترونها،والکترونهامیداند.بهمحضمعّرفی
عبارتهاومفاهیمعلمیتخّصصیتر،آنهاراشرحدادهاموفزونبرآندرپایان
کتاببخشواژگانکاملتریآوردهامتااینتعاریفدرذهنخوانندهماندگار
شوند.بااینحال،کتابخواستههایینیزدارد.دریافتمکهنمیتوانماینکتابرا
بنویسممگراینکهخوانندههمراهبامناندکاشتیاقیبهدرکجهانهستیداشته
باشد،اشتیاقیکهاززماننوشتنکتابمقّدستاعصرعلمینسبیّتونظریّهی
کوانتومیبخشیازآگاهیآدمیبودهاست.تعدادیازایدههاییکهدراینکتاب
توصیفکردهامپیچیدهاندوخوانندهبایداندکیتحّملازخودنشاندهد.بهویژه
کهبهگمانمنبسیاریدنبالکردنبحثمیدانهایهیگزدرفصلهای8و9این
کتابرااندکیچالشبرانگیزخواهندیافت.ازاینخوانندگانمیخواهمحتماًاین
فصلهارابخوانندوسپسادامهدهند.خوانندهبامهمّترینایدههاآشناخواهدشد،

هرچندتعدادیازارتباطاتمنطقیرابهروزگاردیگریموکولمیکنم.
دراینکتابپرداختنظریّهیتوّرمیراازچشماندازیشخصیبازگومیکنم
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چونآنراخوبمیدانم.قصدمایننبودهکهتاریخچهیجامعاینپژوهشرا
بنویسمکهمثنویهفتادمنکاغذمیشدوبحثسطحفنّیتریبهخودمیگرفت،
بلکهصادقانهخواستهامنقشافرادیراتوصیفکنمکهباآنهاحشرونشری
بازآفرینی نمایشنامهایبودهاندکهمیخواستم اینهانقشآفرینان داشتهامچون
کنم.باوجوداین،دراینمواردنیزاحتماالًمرتکبغلفتهایمهّمیشدهامو
پیشاپیشعذرخواهیمیکنم.تعدادیازسلسلهپژوهشهایمرتبطرابهکّلاز
قلمانداختهامازجملهپژوهشهایافرادیچونگلینر،استاروبَنسکی،کازاناس،
ساتو،بروت،انگلرت،وگونزیگراوپژوهشهایآغازینموخانوفوشبیسوف
نیز دربارهیمحاسباتغیریکنواختیچگالیراکهدرفصل13شرحدادهامرا
حذفکردهام.حذفاینپژوهشهابههیچرویبهقصدداوریاهمیّتآنها
بهخاطرنتیجهینگرششخصیمنبراییكدستساختن نبودهبلکهصرفاً

کتابحاضربودهاست.
دربارهیخودنظریّهیجهانتوّرمی،بسیاریسهمبسزاییدراینکتابدارند.
دروهلهیاّولناشرمن،جانبروکمن،مرامتقاعدساختتااینکتابرابنویسم
به کتاب کاملکردن بدقولیهایمندر ماتسونعلیرغم کاتینکا با اوهمراه و
قراردادچاپآنپایبندماندند.رندیفنسترماخرکهدستیاربودمطالبمرجعرا
پیگرفتهوازدستنوشتههایمنانتقادهایبسیارسازندهایکرد.آندریشولتز
کتابراکاملخواندوبرایخواندنیترکردنپیشنهادهایزیادیداد.سرانجام،
باواپسینویرایشهایجفریرابینزازانتشاراتادیسونوزلیکتابدستخوش
اصالحاتنهاییشدوآنگاهاوهمراهبالینریدودیگراعضایبخشتولیدو

طراحیفایلهایکامپیوتریمرابهشکلکتابیجّذابدرآوردند.
درطولمّدتیکهاینکتابرامینوشتمتعدادزیادیازدانشمندانودیگران
این مراخواندندوتوصیههایمهّمیکردند. ازدستنوشتههای یابخشی همه
گروهبهترتیبحروفالفبایانگلیسیعبارتاندازبیلباردین،گریگوریبنفورد،
مارتینبوچر،کاتالینابوتز،لریگوث،سوزانگوث،جمالگوون،بهوونشجاین،
نیلخیمنز،دیویدکایسر،اولینفاکسکلر،پاونکومار،آندروالنگه،یانالوین،آلن
الیتمن،آندرئیلینده،جانماتر،کنالوم،ویلیازبورن،دنیساوربای،جیمپیبلز،
آرنوپنزیاس،سو-یانگپای،لیلیرکانتی،پلریچاردز،پلشچتر،آرلینسویفر،
پیترتروور،مایکلترنر،هنریتای،آلکساندرویلنکین، پلاشتاینهارت،دابلیو.
اریكواینبرگ،راینروایس،ویکتوروایسکوف،دیویدویلکینسون،بابویلسون،
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وجوشاوین.ازآنانکهندانستهازاینفهرستحذفشدهاندپوزشمیطلبم.از
پللنگاکروکریگکوپیبایدسپاسگزاریکنمکهدادههایتعدادیازنمودارها

رافراهمکردند.
دستآخر،میخواهمازهمسرمسوزان،وفرزندانمجنیولریتشکرکنم
کهبهمندلگرمیدادندوچندسالبهمریختگیزندگیخانوادگیمانراتحمل
کردندتااینکتابراساماندادم.حمایتآنهانبودهرگزنمیتوانستماینکتاب

رابنویسم.
-آلن گوث 



فصل ۱

بزرگ ترین بوفه  ی آزاد


میکنیم، زندگی کوچك جهانی در ما که میگوییم اغلب است. بزرگ جهان
ما بیشتر که است طوالنی چنان زمین سیّارهی دور به مایلی 25,000 سفر اّما
هرگزآنراتجربهنمیکنیم.دورتریننقطهایکهبشرتاکنونتوانستهبهآنسفر
کندسیّارهیماهبودهکهاززمین240,000مایلفاصلهدارد.هرچندفرودانسان
بررویکرهیماهدستآوردیسترگبودهاستاّماچنانچهبخواهیمگسترهی
اکتشافاتخودرابهخورشیدبکشانیمباید400برابربیشتربپیماییم.اینکرهی
گدازانآنقدربزرگاستکهاگربانقشهیزمینرویآنرابپوشانیمسیّارهی
مابهراحتیدرمحدودهایبهکوچکیجمهوریدومینیکنجامیشود.خورشید
ستارهیمنحصربهفردینیستبلکهیکیازستارگانبیشمارآسماناست.سفری
بهنزدیكترینستارهدرهمسایگیماکهمنظومهیسهستارهایبهنامآلفاسنتوری
است،فضانوردانمارابهجایییكصدمیلیونبرابردورترازکرهیماهخواهدبرد
کهبهاندازهایدوراستکهنورآنرادرعرضچهارسالمیپیماید.فضانوردانی
کهازآلفاسنتوریبهزمیننگاهکنندفاصلهیبینماهوزمینبهاندازهیپونزی

دیدهخواهدشدکهازفاصلهیچهارصدمایلیبهآننگاهمیکنند.
خورشیدوآلفاسنتوریبهآرامیدرکهکشانیمارپیچیشکلازستارگانهر
یكمیلیاردسالیكبارفضارادورمیزنند.قطراینکهکشانکهکهکشانشیری
نامدارددرحدود20,000برابرفاصلهیزمینتاستارهیآلفاسنتوریاست.در
نقشهایازاینکهکشانبهزحمتبتوانخورشیدراپیداکردچونخورشیدتنها
یکیازصدمیلیاردستارهیاینقرصچرخاناست.برایاینکهپیببریماین
تعدادچقدرزیاداست،تصّورکنیدکهبخواهیمتعدادستارگانرابشماریم.چنانچه
ماونوادگانمانروزوشبدرهرثانیهیكستارهرابشماریممّدتیبیشازسه
هزارسالطولمیکشدکهبتوانیمهمهیستارگانکهکشانشیریرابشماریم.
هرگاهتعدادصدمیلیاردورقهیکاغذرارویهمتلنبارکنیمارتفاعآنبه6000
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مایلخواهدرسید.باوجوداین،کهکشانمابااینصدمیلیاردستارهایکهدارد
تنهانقطهایدرقلمروکیهانیبیشنیست.تاآنجاکهتلسکوپهایمامیتوانند
ببینندصدمیلیاردکهکشانهستکهاندازهیهرکدامازآنهابااندازهکهکشان
شیریقابلقیاساست.آنگاهکهنوادگانماشمردنتعدادستارگانکهکشانشیری
رابهپایانبردندمیتوانندسههزارسالراهمبهشمردنتنّوعکهکشانهاییسپری

کنندکهدرپهنهیبسیاروسیعجهانقابلرؤیتپراکندهاند.
حالکهکیهانشناسانمایلهستندپرسشهایزیادیراپاسخدهند،چهبسا
بنیادیترینآنهااینپرسشباشدکهاینهمهستارهوکهکشانازکجاآمدهاند؟
هرنسلآدمیپاسخیدرقالبداستانهایاساطیرییادینیبهاینپرسشداده
استاّماتاهمیناواخرفکرمیکردندکهپاسخبهاینپرسشجزواهدافعلم
نیست.گرچههمگانپذیرفتهبودندکهنظریهیانفجاربزرگمیگویدجهانقابل
مشاهدهازانفجاریدرحدوددهتابیستمیلیاردسالپیشپدیدآمدهاستاّما
درایننظریهفرضبراینبودکههمهیماّدهدرجهانازآغازموجودبودهاست.
ممکناستکهشکلماّدهفرقداشته،اّماموجودبودهاست.نظریهیکالسیك
انفجاربزرگپیامدانفجارراتوصیفمیکندوازاینکهچهچیزیمنفجرشدهو
چگونهمنفجرشدهیاچهچیزیسبباینانفجارشدهچیزینمیگوید.همیشهبه
ماگفتهاندکهچیزیازهیچبهوجودنمیآیدوبنابراینبرایتوضیحعلمیمنشأ

واقعیماّدهدرجهانامیدینمیرفت.

ناماصول به ازمجموعهقواعدی ازمنشأماّده مشکلپرداختننظریهایعلمی
پایستگینشأتمیگیردکهبهژرفترینریشههایعلمبرمیگردد.

پارمنیدس۱درسال500قبلازمیالددررسالهاینوشت»ماّدهرانهمیتوان
خلقونهمیتوانازبینبرد.«اینرسالهرهیافتیفلسفیبهچیزیبودکهماامروزه
علممیگوییم.اینایدهیبنیادینکهماّدهایکهوجودداردهمچنانوجودخواهد
داشتسنگبنایمفهومنظمطبیعیشد.ماّدهبهخودیخودنهخلقونهازبین
میرودبلکهباگذشتزمانبرطبقاصولطبیعتهمچنانتحّولمییابد.یك
قرنبعدچنینپنداریازپیوستگیماّدهدرکارلئوکیپوس2ودموکریتوساستحکام
بیشترییافتوآنهاایننظریهرابهاینکههمهیمّوادازاتمهایازلیناپیدا
تشکیلشدهاستتعمیمدادندکهاگرماّدهنبوددرفضایتهیحرکتمیکردند.

1.Parmenides  2.Leucippus
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درطی که داشتند زیادی بازتاب اشیاء درباب  لوکرتیوس۱ کتاب در ایدهها این
نخستینقرنقبلازمیالدنوشتهشدومیگفت»چیزیرانمیتوانازهیچخلق
کرد.«لوکرتیوسدرادامهمیگوید،»اشیاءماّدیبردونوعاند،اتمهاوترکیبات
هیچ با ابدحفظمیشوند، تا مطلقشان استحکام براثر اتمها که آنجا از اتمها.

نیرویینمیتوانآنهاراازبینبرد.«
هرچندمنشأپیوستگیماّدهبهیونانباستانبرمیگردد،قرنهاطولکشیدتا
اینخطفکریبهقوانینپایستگیعلوممدرنتحّولیافت.باپژوهشهاییکه
انجامدادندگاممهمی آنتوانلورنالووازیهومعاصرینویدرقرنهیجدهم
بسوزد فسفر یا گوگرد اگر که کرد کشف الووازیه 1772 سال در برداشتند.
محصوالتآنوزنیبیشازمّواداولیّهخواهندداشت.الووازیهبهجایاینکه
اینپدیدهرااثباتیبراینقضپایستگیماّدهبپندارد،یکیازاجزایهواراکه
اکسیژنبودبهاینماّدهافزود.اکسیژنکهبهآنافزودهشدجرمهایاولیّهونهایی
برابرشدند.الووازیهگفت»چیزیدرپدیدههایهنرییاطبیعتخلقنمیشود
ماّدهیکساناست.« مقدار پدیدهای ازهر بعد قبلو ومیتوانفرضکردکه
اینایدههادرپژوهشهایجاندالتوندانشمندانگلیسیقوامیافتکهدرسال
1803نظریهیاتمیلئوکیپوسودموکریتوسرامجدداًمطرحساختوپساز
آننخستینجدولاوزاناتمیرانوشت.سرانجامایدهیپایستگیجرمدرسنّت

علمیروبهتوسعهجایگاهمحکمییافت.
اصلپایستگیبزرگدیگریکهدرایندورانکشفشداصلپایستگیانرژی
بود.ایناصلمهمتربودوقابلدرکبودکهتوسعهآنطولبکشد.تعریفانرژی
کهکمیّتپایستهایبودبهآشکاریتعریفجرمنبود.خودواژهیانرژیازواژهی
یونانیenergeiaمشتقشدهکهازریشههایen)در(وergon)کار(ساختهمیشود.

بهعبارتیانرژیمعیاریازتواناییانجامکارهرسامانهاست.
مفهومانرژیبامطالعهیحرکتارتباطداردکهموضوعاصلیکتابآیزاک
نیوتونپرینکیپیا اصول ریاضی فلسفه ی طبیعتاستکهدرسال1687منتشرشد.
قوانینحرکتنیوتونمستقیمًابهپایستگیانرژیمیانجامندمشروطبراینکه
نیروییچوناصطکاکرابهحسابنیاوریم.خودنیوتونازآنچهماامروزهبهنام
پایستگیانرژیمیشناسیمآشکاراآگاهبوداّماظاهراًفکرنمیکردکهاینایدهدر

1.Lucretius
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آیندهاهمیّتبهسزاییکسبکند.نخستینبارفیلسوفآلمانیگاتفریتویلهلم
الیبنیتس)1716-1646(یکیازمعاصریننیوتونبودکهپیبردانرژیآنقدر
مهماستکهبخواهدنامیبهخوداختصاصدهد.اوعبارتVis Viva)نیروی
زنده(راتعریفکردتامعیاریباشدازآنچهماامروزهبهنامانرژیجنبشییا
انرژیحرکتمیشناسیم.انرژیجنبشیهرجسمدرحالحرکتبرابراست
بانصفجرمجسمضربدرمجذورسرعتآن.)هرگاهجرمرابرحسبگرمو
سرعترابرحسبسانتیمتربرثانیهاندازهگیریکنیمانرژیبرحسبیکاییبه
انرژی مثال، برای است، انرژیکوچکی مقدار ارگ بیانمیشود.هر ارگ نام
جنبشیفردیبهجرم150پوندکهباسرعت2مایلبرساعتحرکتمیکند
برابراستبا272میلیونارگ.تبدیالتدیگریکاهایانرژیرادرپیوست»د«

آخرکتابتوصیفکردهایم.(
باوجوداین،دربیشترمواردخودانرژیجنبشینیستکهپایستهاست،برای
مثال،توپبیسبالراتصّورکنیدکهدردستخودساکننگهداشتهوسپسآن
رارهامیکنید.انرژیازصفرشروعمیشودوباسرعتگرفتنتوپبههنگام
سقوطمدامافزایشمییابد.اینانرژیازکجامیآید؟پاسخرامیتواندربررسی
دقیقحرکتیافت.برایاینکهاثرمقاومتهواراحذفکنیموزنهایرادرنظر
انرژی باشد گرم یك وزنه جرم هرگاه است. شده رها درخالء که میگیریم
جنبشیآنپسازاینکهیكسانتیمترسقوطکندبرابراستبا980ارگ،پس
ازاینکهدوسانتیمترسقوطکنددوبرابراینمقدار،پسازاینکهسهسانتیمتر
سقوطکندسهبرابراینمقدارمیشود،والیآخر.چونانرژیجنبشیباارتفاع
توپتعیینمیشود،ارتفاعبایدباشکلجدیدیازانرژیرابطهداشتهباشد.این
انرژیراانرژیپتانسیلگرانشی،یابهاختصارانرژیگرانشیمیگوییم.بهازای
980ارگکاهشمییابدودر اندازهی به انرژیگرانشی هرسانتیمترسقوط،
ازیكگرم بیشتر یا اندکیکمتر پایستهمیماند.)هرگاهجرم انرژیکّل نتیجه
باشد،انرژیگرانشیمتناسبباجرمتغییرمیکند.(همینکهانرژیگرانشیرابه

درستیبهحسابآوریم،انرژیکّلپایستهمیماند.
خوانندهیشّکاکچهبسابخواهدبداندکهآیاپایستگیانرژیبهراستیاز
اصولطبیعتاستیااینکهازاّدعاهایتکراریفیزیکدانهایلجبازاست.برای
مقایسه،فرضکنیدیکیاّدعاکندکهارتفاعهرکودککمیّتپایستهایاست.مثل
پایستگیانرژی،باابداعشکلجدیدیاز»ارتفاع«میتوانکاریکردکهایناصل
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پتانسیل«تعریف باشد.میتوانبرایکودکنوعی»ارتفاع پایستگیهمدرست
کردکههربارارتفاعکودکبهاندازهییكاینچرشدکند،»ارتفاعپتانسیل«او
یكاینچکاهشیابد.درنتیجه»ارتفاعپتانسیل«بهاضافهیارتفاعخطکشهمیشه
مقداریکسانیخواهدبود.اّمابینپایستگیانرژیوپایستگیارتفاعکودکفرق
مهمیهست.هردواصلازلحاظفنّیدرستهستندولیبااصلپایستگیانرژی
میتوانپیشگوییهاییکرداّمابااصلپایستگیارتفاعکودکنه.هرگاهتوپیرابه
هواپرتابکنیمدرهرلحظهازپروازتوپبااندازهگیریسرعتوارتفاعتوپ
انرژیکّلراحسابکنیم.اینكاگردرهرلحظهیبعدیفقطسرعتتوپرا
اندازهبگیریمبااستفادهازپایستگیانرژیخواهیمتوانستارتفاعتوپراحساب
کنیم.یااینکهفقطبااندازهگیریارتفاعمیتوانیمسرعتآنراحسابکنیم.اّما
ارتفاعپتانسیلکودکرانمیتوانبهطورمستقیماندازهگرفتوازاینروبابهکار

بردناصلپایستگیارتفاعکودکهیچکمیّتیرانمیتوانپیشگوییکرد.
هرگاهبهجایحرکتتوپبیسبالبهحرکتسیّاراتبپردازیمآنگاهنیروی
گرانشرانمیتوانبهمانندمثالپیشینثابتفرضکرد.نیرویگرانشیبیندو
سیّارهباعکسمجذورفاصلهیبینآنهامتناسباست.یعنیاگرفاصلهیبیندو
سیّارهدوبرابرشودنیرویگرانشیبینآندوچهاربرابرکاهشمییابد.دراین
موردفرمولپتانسیلگرانشیسادهبهدستنمیآیداّمافیزیولوژیدانوفیزیکدان
آلمانیهرمانفونهلمهولتزدرسال1847آنراکشفکرد]1[.هلمهولتزنشان
دادکهدرغیاباصطکاک،مجموعانرژیهایجنبشیوپتانسیلگرانشیباگذشت

زمانتغییرنمیکند.
باوجوداین،دردنیایواقعیهمیشهکموبیشاصطکاکهستوازاینرو
مجموعانرژیهایجنبشیوپتانسیلهرگزپایستهنمیماند.اگراصطکاکباشد
آنگاهآونگیکهتابمیخوردسرانجامبهحالسکوندرمیآیدوچنینمینماید
کهانرژیتلفشدهاست.تردیدینیستکهاینیکیازدالیلیاستکهچرا
نیوتونوپیروانویدرآغازینروزهایتکاملعلممکانیكبهپایستگیانرژی
چنداناهمیّتیندادند.بادرنظرگرفتناصطکاکنیزمیتوانترتیبیدادانرژیکّل
پایستهبماند،ازایننظرکهبایدشکلدیگریازانرژیراتعریفودرمحاسبات
خودمنظورکنیم.اینشکلجدیدانرژیگرماستواینبنجامینتامسون۱یکیاز

۱.بنجامینتامسوندرسال1753درووبورن،ماساچوست،بهدنیاآمد.اوکهفرصتطلبتمامعیاری



20   جهان تورمی

دانشمندانپرزرقوبرققرنهیجدهمبودکهبراینخستینبارنشاندادکهانرژی
مکانیکیرامیتوانآهنگتبدیلثابتیبهانرژیگرماییتبدیلکرد.

دیدن با میکرد راسرپرستی مونیخ ارتش توپخانههای از یکی که تامسون
مقدارگرمایحیرتآوریکههنگامسوراخکردنگلولهیتوپبرنجیباماشینی
کهاسبآنرامیچرخاندتولیدمیشودانگشتبهدهانماند.اوآزمایشیانجام
دادونتیجهیآنرادرسال1798بهانجمنسلطنتیلندنگزارشکرد.تامسوندر
اینآزمایشاستوانهایفلّزیرادرجعبهایمحتویدوگالنآبقراردادوفلّزرا
آنقدرسوراخکردکهآبداغشد.ویباگذشتزماندمایآبرااندازهگرفت
تااینکهپسازدوساعتونیمآببهجوشآمد.درگزارشیکهتامسونبه

انجمنسلطنتیدادچنیننوشت،
تماشای این مقدار آب سرد که بدون آتش گرم می شد و به جوش می آمد، هر 

بیننده ای را به حیرت وامی داشت.

اینمشاهداتنخستیناندازهگیریهایآهنگتبدیلانرژیمکانیکیبهگرما
اندازهگیریهای ژول پرسکات جیمز انگلیسی فیزیکدان 1843 سال در بودند.
تامسونرااصالحکردوتبدیلانرژیالکتریکیبهگرمارانیزاندازهگرفت.۱در
اواخردههی1840ژول،هلمهولتز،ونیزفیزیکدانآلمانیژلیوسرابرتفونمایر
بهصراحتقانونپایستگیانرژیرااعالنکردند.هرگاههمهیانواعانرژیرا
بهحساببیاوریمآنگاههیچفرآیندفیزیکینیستکهبتواندمقدارانرژیکّلرا

تغییردهد.

بوددرسّن19سالگیبابیوهی33سالهیفوقالعادهثروتمندیازدواجکرد.درشروعجنگانقالب
آمریکاییویبهسلطنتبریتانیاوفادارماندوبهمّدتکوتاهیجاسوسبریتانیاشد.حرفهیجاسوسی
نامرئی باجوهر که پیامهایمحرمانهای ازجمله راداشت، فلمینگ یان اوحالوهوایرمانهای
مینوشتورابطهیکوتاهیکهباهمسرمدیرانقالبیترینروزنامهداشت.درماهمارسسال1776وی
همسرودخترشرارهاکردوبهلندنگریختوبااوراقهویّتیکهازماساچوستبهعنوانطرفدارمهم
حکومتدردستداشتبهمعاونتوزارتکشوردرامورمستعمراتنایلآمد.بعدهاپادشاهجورج
سّوماورابهلقبِسرمفتخرساختوبامجّوزپادشاهبهعنوانمشاورحکومتباواریاخدمتکرد.وی
درآنجاآزمایشهایمعروفیدربارهیگرماانجامدادوازماشینبخارجیمزواتدرساختوسایل
خانگیاستفادهکرد.ازجملهبخاریاصالحیافته،دیگبخاردوگانه،وقهوهسازقطرهایخانگیاختراع
کرد.درسال1791کنتفونرامفوردامپراطوریرومیمقّدسشدوایننامراازرامفورد،ماساچوست

)درحالحاضرکنکورد،نیوهمپشایر(گرفتکهمّدتکوتاهیدرآنجازندگیکردهبود]2[.
۱.امروزهنامژولبراییکیازیکاهایاستانداردانرژیبهکارمیرودکهبا10میلیونارگبرابر

است.یکایمعروفتوانالکتریکی،وات،برابراستباژولبرثانیه.
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شکل ۱.۱ مدل آزمایش سوراخ کردن گلوله ی توپ رامفورد.اگرچهبرایجاشدنایندوعکس
دریكصفحهناچارآنهاراباالیهمقراردادهایم،اّماایندواتاقدرکنارهمبودند.چرخی
کهاسبآنرابهحرکتدرمیآوردباتعدادیچرخدندنهبهمیلهایوصلاستکهازسوراخ

دیوارگذشتهودراتاقدیگرمتهیسوراخکنندهیگلولهیتوپرامیچرخاند.

و جرم پایستگی پایستگی، اصول بنیادیترین نوزدهم قرن اواسط بنابراین
پایستگیانرژی،بهخوبیتثبیتشدند.برحسبقوانینحرکتنیوتون،پیبرده
شدکهنیروهاییبنیادییچوننیرویگرانشهمیشهانرژیراپایستهنگهمیدارند.
آندستهازنیروها،مثلنیرویاصطکاک،نیزکهانرژیراپایستهنگهنمیدارند،
براثر که آونگ حرکت در میکنند. را کار این شوند توصیف درست چنانچه
اصطکاکمیرامیشود،انرژیتلفنمیشودبلکهبهشکلانرژیجنبشیحرکت
کاتورهایاتمهادرمیآیدکهماآنراگرمامینامیم.هرگاهقوانیننیوتونرانهدر
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موردخودآونگبلکهدرمورداتمهایآونگواتمهایهوابهکارببریمانرژی
همیشهپایستهخواهدبود.

باوجوداین،هیچکسدراواسطقرننوزدهمنمیتوانستپیشرفتشگرفیرا
پیشگوییکندکهاینشتیندرسال1905بانیآنبود.درآنسالاینشتیندومقاله
دربارهینسبیّتخاّصبهچاپرساند.ویدرنخستینمقالهمبانیایننظریهرابنا
نهادومقالهیدّومرادرادامهمقالهیاّولنوشتکهمقالهیکوتاهسهصفحهایبود.
اینشتیندرمقالهیدّومرابطهیمعروفخودE = mc2رابهدستآوردهبودکهدر
آنEانرژیکّلجسم،mجرمجسم،و2cمجذورسرعتنوراست.اینفرمول
نشانمیدهدکهجرموانرژیهم ارزهستند.تنهافرقبینجرموانرژیدرضریب
2cاستکهحکایتازاینداردکهایندویکاهایمتفاوتیدارند.اگرفاصلهرابه

جایمایلبرحسباینچاندازهبگیریمعددبزرگتریبهدستمیآیداّمامیدانیم
ایندوراههایمتفاوتاندازهگیرییكکمیّتهستند.بههمینمنوالجرم/انرژی

هرجسمخاصیّتیاستکهبرایاندازهگیریآنازگرمیاارگاستفادهمیکنیم.
نسبیّت آنگاهکه ندارند. انرژیوجود برایجرمو قوانینجداگانه بنابراین
پایستگی حاال و شدند ادغام هم در پایستگی قانون دو این شد، ابداع خاّص
جرم/انرژیراداریم.ایناصلپایستگیترکیبیرابهاختصار»پایستگیانرژی«
میگوییم.نتیجهمیشودکههرذّرهای،برایمثالالکترون،پروتون،یانوترون،در
حالسکوننیزمقدارزیادیانرژیدارد.اینانرژیراانرژیسکونذّرهمیگوییم.
چونسرعتنورcعددبزرگیاست،مقدارجرمکوچكهمارزمقدارانرژی
بر سانتیمتر برحسب را c و گرم برحسب را جرم هرگاه است. زیادی بسیار
E = mc2۱اندازهبگیریمآنگاهانرژی)c=2/998×1010ثانیه)سانتیمتربرثانیه
برحسبارگبهدستمیآید.2چنانچهقرارباشدیكپوندازماّدهبهطورکامل
بهانرژیتبدیلشودحاصلیازدهمیلیاردکیلوواتساعتمیشودکهمصرف
برقسالیانهییكمیلیونآمریکاییمتوسط،دومیلیوناروپایییاژاپنی،یاهشت
میلیونآمریکایالتینیراجوابمیدهد.اینشتیندرسال1946مقالهیعامهفهمی
درمجّلهیساینس الیستریتدنوشتوتوضیحدادکهچراتاکنونکسینتوانسته

۱.تبدیلبهیکاهایدیگرانرژیرادرپیوست»د«توصیفکردهایم.
2.آشناییبانمادگذاریعلمیاعداد)برایخوانندگانیکهبااینشیوهنمایشاعدادآشنانیستند(:
عدد1010بهاینمعنیاستکه1رابنویسیموجلویآن10تاصفربگذاریمیا10,000,000,000.
دراینهاعدد10راتوانمیگویند.اگرعددتوانمنفیباشد،برایمثالعدد4-10بهاینمعنیاست

کهپسازعالمتاعشاریسهصفربگذاریموسپسبنویسیم1،یا0/0001.
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استمتوّجهاینمقدارزیادانرژیبشود:
اگر هر گرم از ماّده حاوی این مقدار عظیم انرژی باشد پس چرا کسی تاکنون متوّجه 
آن نشده است؟ پاسخ ساده است. تا زمانی که این انرژی خود را هویدا نکند نمی توان 
آن را مشاهده کرد. گویی مردی که ثروت زیادی دارد هرگز یک ریال هم خرج 

نکند و آن وقت نمی توان گفت که او چقدر پول دارد.

درهررآکتورهستهاییكدهمدرصدازجرماورانیومقابلشکافتبهانرژی
تبدیلمیشود،باوجوداینخروجیانرژیفوقالعادهزیاداست.

شایدمهمترینچالشپایستگیانرژیکشفسال1914فیزیکدانبریتانیایی،
جیمزچدویكباشدکهدرفرآیندیبهنامواپاشی بتا،انرژیبهظاهرتلفمیشود.
الکترونیوامیپاشدکهدرآن باگسیل اینفرآیندنوعیهستهیرادیواکتیو در
الکترونگسترهایازانرژیهایممکنراتامقداریکهازپایستگیانرژیبهدست
میآیدمیپذیرد.فیزیکدانهاراههایدیگریراجستجوکردندکهشایددرآنها

انرژیتلفشوداّماتااواخردههی1920هرآنچهمعقولبودمنتفیشد]3[.
فیزیکدانهابامعّماییروبروشدنداّمادرسال1931ولفگانگپائولیفیزیکدان
متولداتریشپاسخیبرایاینمعّماپیشنهادکردوآنرا»جواباستیصالی«معَما
نامنهاد.ویگفتکهدرواپاشیبتاذّرهیجدیدیتولیدمیشودکهبرهمکنشآن
بهقدریضعیفاستکههیچجورنمیشودآنراآشکارسازیکرد.دوسالبعد
فیزیکدانایتالیاییانریکوفرمیاینپیشنهادرادرقالبنظریهیواپاشیبتاریخت
کهجزئیّاتاینفرآیندواپاشیراتوضیحمیداد.فرمیاینذّرهیناپیدارا»نوترینو«
نامیدکهازواژهایدرزبانایتالیاییبهمعنی»ذّرهیکوچكخنثی«گرفتهشدهبود.
)شگفتاکهمقالهیفرمیدربارهیواپاشیبتاراکهاینكقدیمیشدهاستمجّلهی
باماّدهیمعمولی ازآنجاکهنوترینوهابهندرت بریتانیایینیچررّدکرد.( معتبر
برهمکنشمیکنند،آشکارسازیآنهاچالشناممکنیشدکهنبوغوحوصلهی
فوقالعادهایمیطلبید.درروز14ماهژوئنسال1956کهیكسالونیمازفوت
فرمیمیگذشت،پائولیتلگرامیدریافتکهنویدمیدادپیشگوییاوباآزمایش
تأییدشدهاست.بیستوپنجسالپسازپیشگویینوترینو،آنراکالیدکوان،
جیآروفردریكراینزآشکارسازیکردندکهدررآکتورساوانهریوردرکارولینای
جنوبیمشغولتحقیقبودند.)درسال1995،پسازدرگذشتکوان،راینزبرای
اینآشکارسازیجایزهینوبلفیزیكراگرفت.(هرچندزمانیبسطوالنیبین
اینپیشگوییومشاهدهیآنوقفهافتاداّمافیزیکدانهادردرستیپیشنهادپائولی
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تردیدیبهدلراهندادند.اطمینانآنهابهپایستگیانرژیآنقدرقویبودکهبه
مّدتیكچهارمقرنخواستندوجودذّرهایراکهدیدهنشدهبودبپذیرند.

امیدی آیا پایستگی، ازقوانین ما بادرککنونی بهپرسشمهممیرسیم: اینك
قوانین کنیم؟هرگاه بهطورعلمیتوصیف بتوانیم را آفرینشجهان هستکه
پایستگیحکایتازآنداشتهباشندکهبهقوللوکرتیوس،»چیزیازهیچخلق
بوده اگرچنین باشد؟ آمده بهوجود آنگاهجهانچگونهمیتوانسته نمیشود،«
باشدناچاربایدباورکنیمکهجهانازلیاست،یابانیروییخلقشدهکهازقوانین
در را جهان آفرینش چگونگی باشیم خواسته اگر اّما نمیکند. پیروی فیزیکی
چارچوبقوانینفیزیكدرککنیمآنگاهبایددرگفتهیقدیمیلوکرتیوسدنبال

نقطهضعفیبگردیم.
اگرقرارباشدکهباقوانینفیزیکیکهپایستگیانرژیرادرخودنهفتهدارند
آفرینشجهانراتوصیفکنیم،جهانبایدهمانمقدارانرژیداشتهباشدکهازآن
خلقشدهاست.اگرجهانازهیچخلقشدهباشدبایدانرژیکلّاشصفرباشد.
اّماجهانمملواستازانرژی:زمین،خورشید،کهکشانراهشیری،وصدهامیلیارد
کهکشانکهجهانقابلمشاهدهرامیسازندمنابعمتنابهیازجرموانرژیهستند.

پسچگونهامیدآنمیرودکهبتوانبهطورعلمیآفرینشجهانراشرحداد؟
پاسخبهاینپرسشازویژگیخارقالعادهییکیازاشکالخاّصانرژیکه
انرژیپتانسیلگرانشیاستسرچشمهمیگیردوماپیشازاینبهآنپرداختیم.

برایدرکاینویژگیبایدژرفتربهتوصیفگرانشیبپردازیم.
برطبققوانیننیوتون،هردوجسمبهیکدیگرنیرویجاذبهیگرانشیوارد
باید میشوند وارد برجسمی که گرانشی نیروهای برآیند یافتن برای میکنند.
مجموعنیروهاییراحسابکنیمکهتكتكبراینجسماثرمیکنند.۱دراصل
بایدنیروهاییراکههرجسمدیگریدرجهانواردمیکندمنظورکنیم،اّمادر
عملفقطاجساممجاورجسمهستندکهاثرمحسوسیدارند.توصیفنیوتوناز
گرانشرااغلبفرمولبندیکنش از دورمینامندچونگرانشرانیروییتعبیر

میکنیمکهازراهدوربرجسماثرمیکند.

۱.برآیندنیروهاراباقاعدهایبهنامجمعبرداریحسابمیکنیمکهعالوهبربزرگینیروهاجهت
آنهارانیزمنظورمیکند.برایمثال،اگرنیروهادوبهدودردوجهتمخالفواردشوندبهجای

اینکهاثرهمراتقویتکنند،یکدیگرراخنثیمیکنند.




