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پیش گفتار
جوآنهیوئیتدرحالیکهداردباشوروشوقدردوربینویدیوحرفمیزند
لبخندیملیحبرلبداردواحساسمنگیمیکند.گروهیپرهیاهوازمهمانان
درکنسولگریسویسدرسانفرانسیسکوگردآمدهاند.رویدادیاستبیمانند،
جشنگرفتننخستینگردشپروتونهادرتونلزیرزمینِیبرخورددهندهیبزرگ
شتابدهندهیعظیمذرهدرمرزفرانسهـ هادرون)LHC(واقعدربیرونژنو
سویسکهکاوشرمزگشاییازاسرارگیتیراآغازکردهاست.صدایهیوئیت
باتأکیدباالمیرود:»بیست...و...پنج...ساله...کهمنمنتظراینروزم.«
لحظهایبزرگاست.دراینهنگامدر2008،سرانجامفیزیکدانانبهچیزی
دستیافتندکهمدتهابرضرورتآنبرایبرداشتنگامبزرگبعدیبهجلو
پافشردهبودند:شتابدهندهایغولآساکهدرانرژیهایبسیارزیادپروتونها
ایاالتمتحدهمیخواهد آنانمیاندیشیدندکه اندکمدتی بکوبد. بههم را
چنینماشینیرابسازد،ولیاوضاعطبقپیشبینیجلونرفت.در1983که
هیوئیتتازهبهدانشکدهیتحصیالتتکمیلیرفتهبود،کنگرهآمریکاساختن
صورت در کرد. تصویب تکزاس در را )SSC( ابررسانا ابربرخورددهندهی
بیفتد،بزرگترین ساختهشدن،اینماشینکهقراربودپیشاز2000بهکار
برخورددهندهمیشد.او،مانندبسیاریدیگرازفیزیکداناندرخشانوبلندپرواز
بنیانهایشغل آنجا انتظاردر باورداشتکهکشفیاتمورد همنسلخود،

پژوهشیآنانرابناخواهدگذاشت.
ولیSSCازدستورکارخارجشدوزیرپایفیزیکدانانیراکهفکرمیکردند
برایدهههایپیشرومسیرکارشانمشخصاستخالیکرد.سیاستبازی
وکاغذبازیوکشمکشهادرونیهمهچیزراخرابکردند.اکنونLHCکه
ازبسیاریجهاتشبیهبهچیزیبودکهقراربودSSCباشد،وپسازمدتها
انتظارمیخواستتانخستینشلیکراانجامدهند،هیوئیتوهمکارانشسر
ازپانمیشناختند.اومیگوید»کارمدربیستوپنجسالگذشتهآنبودهکه
هرنظریهیعجیبوغریبیراکههرکسیبدانرسیدگرفتموبهمحاسبهی

امضایآن]چگونگیشناساییذراتنو[درSSCوLHCپرداختم.«
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گیجیومنگیهیوئیتدلیلدیگروشخصیتریهمداشت.درویدیو،
گیسویسرخاوبسیارکوتاهبوددرحدتراشیده.اینبهخاطرمدنبود.اوایل
آنسالتشخیصدادهشدکهاوبهسرطانپستانپیشروندهایمبتالست،با
شانسیحدودیکبهپنجبرایکشندهبودن.اوسراغرونددرمانیبهشدت
انگار جراحیهای از ردیفی و گسترده شیمیدرمانی شامل رفت، تهاجمی
پایانناپذیر.گیسویسرخشکهمعموالتاحوالیکمرشمیرسیدبهسرعت
ناپدیدشد.گاهگداریاوباخندهاذعانمیکردکهبااندیشیدندربارهیذرات

تازهایکهشایددرLHCیافتشوندبهخودشروحیهمیداد.
جوآنومنسالهاستکههمدیگررامیشناسیم،همبهعنواندوستو
همبهعنوانهمکار.تخصصخودمندروهلهینخستکیهانشناسیاست،
مطالعهیگیتیدرکل،کهبهتازگیازدورانیزرینازدادههایتازهوکشفیات
عنوان به که ذرات، فیزیک این، باوجود است. شگفتانگیزسرمستشده
دنبال به دربهدر است، کیهانشناسیجداناپذیرشده از اندیشهورزانه مبحثی
نتایجآزمایشیتازهبودهاستتاکاسهکوزههاینظریرابههمبریزدومارابه
سویایدههاییتازهرهنمونشود.مدتهایمدیداینفشاربرقراربودهاست.
ازگوردونواتسازدانشگاهواشینگتن،دیگرفیزیکدانحاضردرآنمهمانی،
پرسیدهشدکهآیااینهمهانتظاربرایLHCتنشزابودهیاخیر.»آره،ازهر
نظر.ببینیناالناینرگهمویسفیدودارم.زنممیگهبهخاطربچهمونه،ولی

».LHCراستشوبخوایندلیلشچیزینیستجز
فیزیکذراتدرآستانهیدوراننوییاست،کهدرآنبرخیازنظریهها
فرومیپاشند،وشایدبرخینشاندهندکهارزشاینهمههزینهراداشتهاند.
بوزونهایهیگز، درآنمهمانیهرفیزیکدانیمدلمحبوبخودشراداشتـ
ابرتقارن،چندفام،بعدهایاضافی،مادهیتاریکـشلمشورباییازایدههای

عجیبوپیامدهایرویایی.
پیداخواهدکرد LHC که آنچه به »امیدمن اشتیاقمیگفت با هیوئیت
عبارتاست‘هیچکدامازاینها.’واقعاًفکرمیکنمکهچیزیشگفتانگیزاز
آبدربیاید،چونباوردارمطبیعتازماهوشمندتراست،وچیزیعجیبرا
برایمانکنارگذاشته،وبههنگامیکهبخواهیمازآنسردربیاوریمکلیسرگرم



پیش گفتار   9

خواهیمشد.واینعالیاست!«
اینداستاندر2008بود.در2012،مهمانیسانفرانسیسکوبرایجشنگرفتن
بهطوررسمیآغازشد.موی پایانگرفت،ودورانکشف LHC راهاندازی
هیوئیتشروعبهبلندشدنکرد.درمانهایناراحتکنندهانگارچارهسازشده
بودند.وآزمایشیراکهاوبرایسراسرحرفهاشپیشبینیکردهبود،داشت
سرانجام او ایدههای نظریهپردازی، نیم و دهه دو از پس میشد. تاریخساز
ذراتوبرهمکنشهاییکههرگز داشتبادادههایواقعیمحکمیخورد
پیشازاینهیچانسانیآنهاراندیده،مارابهشگفتیوامیدارندکهطبیعت

آنهاراازچشمماپنهانکردهبود.البتهتاکنون.
ازاینجابه4ژوییهی2012}14تیر1391{میرویم،روزگشایشکنفرانس
بینالمللیفیزیکانرژیباال.اینگردهماییهرازششماهیدرسراسرجهان
ازشهریبهشهردیگرمیرود،وامسالنوبتملبورندراسترالیابود.صدها
فیزیکدانذرات،ازجملههیوئیت،تاالراصلیرابرایشنیدنسمینارویژهپر
کردهبودند.همهیسرمایهگذاریهادرLHC،همهیانتظاراتیکهطیسالیان

متمادیجمعشدهبود،میخواستمزدخودرابگیرد.
خودسخنرانیازِسرن،آزمایشگاهیواقعدرژنو،خانهیLHC،درملبورن
پخشمیشد.بهطورمعمولدونطقدرملبورنبهعنوانبخشیازبرنامهی
کنفرانسصورتمیگرفت.بااینحال،درآخرینلحظه،تصمیمگرفتهشدکه
LHCاینلحظهچناناهمیتیداردکهبایدباافرادبسیاریکهبهموفقیتبیمانند
یاریرساندهاندبهاشتراکگذاشتهشود.ازاینتصمیماستقبالشدـصدها
فیزیکداندرسرنساعتهاپیشازشروعسخنرانیهایکهقراربود9صبحبه
وقتژنوآغازشود،بهصفشدندوبهامیدگرفتنجایخوبدرسالن،شب

رادرکیسهیخوابپشتدرگذراندند.
رالفهویر،مدیرکلسرن،برنامهرامعرفیمیکند.سخنرانها،فیزیکدان
بود، خواهند جیانوتی فابیوال ایتالیایی فیزیکدان و اینَکنِدال جو آمریکایی
LHCسخنگویاندوآزمایشعمدهکهعهدهدارگردآوریوتحلیلدادههای
هستند مشارکتکننده هزار سه از بیش شامل کدام هر آزمایش دو هستند.
کهبیشترآناندرسراسرجهانپاینمایشگرکامپیوترهایشاننشستهاند.این
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رویداد،نهتنهادرملبورن،کهبرایهرکسیکهمیخواستنتایجرادرزمان
برای است مناسب رسانهای این میشد. پخش زنده طور به بشنود، واقعی
جشنگرفتنعلمبزرگمدرنـکوششبینالمللیپیشرفتهایباریسکباالو

پاداشهاییوجدآور.
ولیخود بود، بارز اینکندال و جیانوتی نطق دو هر در هیجان رگههای
و مهندسین از قلب صمیم از آنان بودند. گویا کافی حد به سخنرانیها
دانشمندانیسپاسگزاریکردندکهانجاماینآزمایشهاراممکنساختند.سپس
آنانبهدقتشرحدادندکهچرابایدهمهیمانتایجیراباورکنیمکهآنان
آنانمیدانندماشینهایشانچگونه ارائهکنندونشانمیدادکه میخواستند
کارمیکندواینکهتحلیلدادههادقیقاستواعتمادپذیر.تنهاپسازاینکه
صحنهآراییتماموکمالصورتگرفت،آنانبهمانشاندادندکهچهچیزی

بهدستآوردهاند.
وآنهااینبودند.یکمشتنموداردرهمبرهمبرایچشمانناکارآزموده،
ولیبایکویژگیسازگار:رویدادهایی)مجموعهایازذراتبیرونزدهازیک
برخورد(بیشازحدانتظارباانرژیویژهیمعینی.همهیفیزیکدانانحاضر
بهسرعتفهمیدندکهمعنایاینچیست:ذرهایتازه.LHCنگاهیبهبخشی
و اینکندال بود.سپس نشده دیده هرگز تاکنون که است انداخته طبیعت از
جیانوتیبهشرحتحلیلآماریمشقتباریبرایجداسازیکشفیاتواقعیاز
افتخیزهایناخواستهیآماریپرداختند،ونتایجدرهردوموردبیهیچابهامی

بارزبود:چیزیواقعیاینجاست.
هلهله.درژنو،ملبورن،وسراسرجهان.ایندادههاچناندقیقوآشکارندکه
حتادانشمندانیکهسالهارویاینآزمایشهاکارکردهاندشگفتزدهشدهاند.
فیزیکدانولزی،لیناِونز،کهبیشازهرکسدیگریمسئولپیشبردنLHCاز
مسیرسنگالختاتکمیلکاربود،دروصفهمخوانیبینظیربیندوآزمایش

گفت»زبانمبندآمده«.
مندرآنروزدرسرنبودم،ودراتاقخبرکنارتاالراصلیخودمرابه
عنوانخبرنگارجازدهبودم.توقعنمیرودکهخبرنگارانبرایخبرهاییکه
پوششمیدهندکفبزنند،ولیگزارشگرانحاضردربرابرشوروشوقغالب
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درآنلحظهتابنیاوردند.اینتنهاموفقیتیبرایسرن،یافیزیکنبود؛این
موفقیتیبودبرایبشریت.

مافکرمیکنیمکهمیدانیمچهچیزیپیداشدهاست:ذرهایبنیادیبهنام
»بوزونهیگز،«برگرفتهازنامفیزیکداناسکاتلندیپیترهیگز.خودهیگزدر
هنگامسمینارهادرتاالرحضورداشت،باهشتادوسهسالسنوبهوضوح
ببینمچنینچیزیدرطولزندگیم نمیکردمکه هیجانزده:»منهرگزفکر
رخمیدهد.«چندینفیزیکدانسالخوردهیدیگرکهدر1964نیزهمینایده
راپیشکشیدهبودندحضورداشتند؛اجماعبرسرنامگذارینظریههاهمواره
ازسرانصافنیست،ولیاینلحظهایبودکههرکسیمیتوانستدرجشن

سهیمشود.
خبآیااینبوزونهیگزاست؟اینذرهایبنیادیازطبیعتاست،ذرهای
کمیابونیزبسیارویژه.فیزیکذراتمدرنسهنوعذرهرامیشناسد.آنها
کههر میسازند را اتمهایی که کوارکها، و الکترونها مانند مادهاند، ذرات
چهراکهمیبینیمتشکیلمیدهند.ذراتنیروکهگرانشوالکترومغناطیسو
نیروهایهستهایحملمیکنند،کهذراتمادهرادرکنارهمنگهمیدارد.و

سپسهیگزهست،دردستهیویژهیخودش.
هیگزنهتنهابرایبودنشکهبرایکارکردشمهماست.ذرهیهیگزاز
هر گرفته. بر در را فضا همهی که میآید هیگز« »میدان به موسوم میدانی
چیزیدرگیتیشناختهشده،کهازدرونفضامیگذرد،ازدرونمیدانهیگز
میگذرد؛اینمیدانهمیشگیاست،ودرزمینهبهطورنامرئیچنبرزده.واین
اهمیتدارد:بدونهیگز،الکترونهاوکوارکهابیجرممیشدند،درستمانند
فوتونها-ذراتنور.درآنصورتباسرعتنورحرکتمیکردند،وقادربه
تشکیلاتمهاومولکولهانبودند،نتیجهچیزیمیشدکهمانمیدانیم.میدان
هیگزبازیگرفعالیدردینامیکمادهیعادینیست،بلکهحضورشدرزمینه،
حیاتیاست.بدونآن،جهانبهمکانیکامالمتفاوتبدلمیشد.واکنونآن

رایافتهایم.
داریم مادرعملدردست بابهشدار.چیزیکه چندکلمهایهمدر
درست، جرم با هیگز؛ به شبیه بسیار ذرهای برای شاهدی از است عبارت
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هنوز ولی میکند. واپاشی و میشود ایجاد انتظار، مورد بهشیوهی کمابیش
خیلیزوداستتاباقطعیتبگوییمآنچهیافتهایمبهیقینهمانهیگزیاست
کهازسویمدلهایاصلیپیشبینیمیشود.شایدچیزیبسیارپیچیدهتراز
آبدربیاید،یابخشیازشبکهایتودرتوازذراتمرتبطباشد.ولیبیتردید
ذرهایتازهپیداکردهایمکهعملکردیداردکهفکرمیکنیمبوزونهیگزباید
داشتهباشد.درچارچوباینکتاب،4ژوییهی2012رابهعنوانروزاعالن
کشفبوزونهیگزدرنظرمیگیرم.اگرمعلومشودکهواقعیتچیزدیگری

فیزیکدانانکشتهمردهیشگفتیاند. است،آنگاهخوشابهحالهمه
امیدزیادیهستکهکشفهیگزطلیعهداردورانتازهایدرفیزیکذرات
باشد.میدانیمکهبیشازآنچهکهاکنونمیدانیممطالببیشتریدرفیزیک
نادیده. تاکنون جهانهایی به نو است پنجرهای بیانگر هیگز بررسی هست؛
آزمایشگرانیمانندجیانوتیواینکندالنمونهیتازهایبرایمطالعهدردستدارند؛
نظریهپردازانیمانندهیوئیتسرنخهایتازهایبرایبرپاییمدلهایبهتردردست
دارند.درکماازگیتیگامعظیمومدتهاموردانتظاررابهجلوبرداشتهاست.
اینداستانآدمهاییاستکهزندگیخودراوقفکشفسرشتغاییواقعیت
کردهاند،کههیگزسازندهایحیاتیبرایآناست.درآنگوشهنظریهپردازانیبا
مدادوکاغذنشستهاندکهبهیاری)قهوهی(اسپرسووبحثهایداغباهمکاران
خود،بهبازیباایدههایانتزاعیدرذهنشانمشغولند.مهندسانیهستندکه
ماشینهاودستگاههارابهورایمرزهایتکنولوژیکنونیمیرسانند.وبیشاز
همهآزمایشگرانیهستندکهماشینهاونظریههاراکنارهممیگذارندتابهچیزی
تازهازطبیعتدستیابند.فیزیکمدرندرمرزهایششاملپروژههاییاستکه
میلیاردهادالرخرجبرمیداردودهههابرایکاملشدنزمانمیبرد،ونیازمند
ازخودگذشتگیوارادهبرایپذیرشریسکباالدرراهجستجویپاداشهایی
یگانهاست.زمانیکههمهیاینهاکنارهمقرارگیرند،جهاندگرگونمیشود.

زندگیزیباست.پسقهوهایبزنیم.



1
آن هنگام

که می پرسیم چرا گروهی از آدم های خوش فکر و مصمم زندگی
خود را وقف پیگیری چیزهایی بسیار کوچکی می کنند که نمی شود دیدشان.

فیزیکذراتکاریاستازسرکنجکاوی.هزاراننفر،میلیاردهادالربابت
ساختماشینهایغولآسابهطولچندکیلومترخرجمیکنند،سپسدرآنها
سرعتذراتزیراتمیرابهنزدیکسرعتنورمیرسانندودستآخربههم
میکوبندشان،تنهابهخاطراینکهبهکشفومطالعهیذراتیزیراتمیبپردازند

کهاصوالهیچتاثیریبرزندگیروزمرهیکسیجزفیزیکدانذراتندارد.
ذرات فیزیک است: گونه این دیگر شیوهی است. نگرش یک این البته
میزید. آن در که جهانی به نسبت است آدمی کنجکاوی تجلی نابترین
آدمیزادهموارهپرسشگربودهاست،وازیونانباستاندرحدوددوهزارسال
پیش،هوساکتشافبهکوششیاسلوبمندوجهانشمولبرایکشفقواعد
پایهیحاکمبرچگونگیکارکردگیتیتبدیلشدهاست.فیزیکذراتمستقیمًا
ازآرزویبیوقفهیدرکجهانمانسربرمیآورد؛ذراتانگیزهیمانیستند،

بلکهاینآرزویانسانیخودمابرایپیبردنبهچیزیاستکهنمیفهمیم.
سالهایآغازینسدهیبیستویکمنقاطعطفیبهشمارمیروند.آخرین
نتیجهیتجربیبهراستیشگفتانگیزکهازشتابدهندهیذراتبهدستآمد
)تاریخ میگردد. بر پیش سال پنج و ازسی بیش به یعنی دههی1970 به
دقیقبستگیداردکه»شگفتانگیز«راچهتعریفکنید.(دلیلشآننیستکه
آزمایشگرانپایسوییچدستگاهکارخوابشانبردهاستـحاشا.ماشینهابه
طورکلتغییرکردهاند،وبهقلمروهاییرسیدهاندکهزمانینهچنداندورگویا
بسیاردستنیافتنیمینمودند.برایدانشمندان،کسانیکههموارهچشمبهراه

شگفتیاند،اینبهراستیناراحتکنندهاست.
نظریهبیشازحدخوب بهعبارتیمشکلازناکارآمدیآزمایشگراننیستـ
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است.درجهانتخصصیعلممدرن،نقش»آزمایشگران«و»نظریهپردازان«به
طورکاملازهمجداشدهاست،بهویژهدرفیزیکذرات.آنروزهادیگر
کهنابغهایهمچونفیزیکدان ازنیمهینخستسدهیبیستم گذشتهاست
ضعیف برهمکنشهای از تازهای نظریهی میتوانست فِرمی انریکو ایتالیایی
راپیشنهادکند،سپسصندلیاشرابچرخاندوبهراهنماییساختنخستین
واکنشزنجیرهایهستهایمصنوعیخودنگهداربپردازد.امروز،نظریهپردازان
ذراتمعادالتیرارویتختهسیاهمینویسند،کهسرانجامبهمدلیویژهتبدیل
ازماشینهایی را دادهها آزمایشگرانیآزمودهمیشودکه میشود،کهتوسط
بسیاردقیقبهدستمیآورند.بهتریننظریهپردازانگوشبهزنگآزمایشها

هستندوبرعکس،ولیدیگرکسیاستادهردونیست.
دههی1970شاهدافزودهشدنتکههایپایانیبهبهتریننظریهیفیزیک
میشود. شناخته استاندارد« »مدل دلسردکنندهی کامال نام با که بود، ذرات
که بنیادی ذرات دیگر همهی و نوترینوها، گلئونها، کوارکها، توضیحدادن
ممکناستبهگوشتانخوردهباشد،کارمدلاستاندارداست.مانندستارگان
هالیوودیاسیاستمدارانپرجذبه،نظریههایعلمیتنهابهایندلیلرویسکو
میروندتابهزیرکشیدهشوند.شمابانشاندادناینکهنظریهیکسدیگری
درستاست،فیزیکدانیپرآوازهنمیشوید؛شمابانشاندادنجاییکهنظریهی
کسیبهاشتباهمیرود،یاباارائهینظریهایبهتر،برایخودتانآوازهایدست

وپامیکنید.
ولیمدلاستانداردسرسختاست.اکنونچندیندههاستکههرآزمایشی
کهمیتوانیمرویزمینانجامدهیم،بهخوبیپیشبینیهایآنراتأییدکرده
تا دانشجویی از آکادمیک، نردبان از ذرات فیزیکدانان از کاملی نسل است.
استادی،بدونکشفیاتوضیححتایکپدیدهیتازه،باالآمدهاند.چشمانتظار

نشستندیگرتقریباطاقتفرساشدهاست.
همهیاینهادرحالدگرگونشدناست.برخورددهندهیبزرگهادرون
که انرژیای با هم به ذرات کوبیدن است، فیزیک در تازهای دوران بیانگر
پیشازاینبیرونازدسترسآدمیبود.وتازهفقطانرژیباالهمنیست.این
انرژیایاستکهمادههاسالاستدررویایشهستیم،کهدرآنانتظارداریم



آن هنگام   15

ذراتیتازهمطابقباپیشبینینظریهبیابیمونیزامیدواربهغافلگیریهاییهستیم
انرژیایکهدرآننیرویمعروفبه»برهمکنشضعیف«رازهایشرانهان

ساختهاست.
ریسککارزیاداست.درنگریستنبهناشناختهبراینخستینبار،هرچیزی
ممکناسترخدهد.انبوهیازمدلهاینظریرقیبوجوددارندکهچشم
انتظارپیشبینیچیزیهستندکهازدلLHCبیرونمیآید.تازمانیکهننگرید
نمیدانیدکهچهچیزیراقراراستببینید.درقلبگمانهزنی،بوزونهیگزجا
دارد،ذرهایبیسروصداکهنمایانگرهمآخرینتکهازمدلاستاندارداست

وهمنخستیننگاهبهجهانیدرورا.

گیتیبزرگازتکههایکوچک
نزدیکساحلپاسیفیکدرکالیفرنیایجنوبی،حدودیکساعتونیمرانندگی
به برای جادویی مکانی لسآنجلس، در زندگیام محل از جنوب بهسمت
تحققپیوستنرویاهاهست:لِگولند.درداینوآیلند،فانتاون،ودیگرجاذبهها،
بلوکهایپالستیکیکوچکیکه لگوها، از دنیاییخیالانگیزساختهشده در
میتواننددرانواعواقسامحالتهاکنارهمگذاشتهشوند،کودکانبهکسب

مهارتمیپردازند.
لگولندبسیارشبیهبهدنیایواقعیاست.درهرلحظهای،درکناردستتان
بهطورمعمولانواعواقسامموادپیدامیشود:چوب،پالستیک،پارچه،شیشه،
فلز،هوا،آب،موجوداتزنده.چیزهاییبسیارمتفاوت،باویژگیهاییبسیار
متفاوت.ولیوقتیبادقتبیشتریبنگرید،کشفمیکنیدکهاینموادرابه
راستینمیشودازهمجداکرد.آنهابهسادگیآرایشهاییمتفاوتاندازتعداد
اندکیبلوکهایسازندهیبنیادین.اینبلوکهایسازنده،ذراتبنیادیهستند.
مانندساختمانهادرلگولند،میزهاوخودروهاودرختانوآدمهانمایانگر
نوعیگونهگونیشگفتانگیزندکهمیتوانباشروعازتعداداندکیتکههای
سادهوگذاشتنآنهادرکنارهمبهشیوههایگوناگونبدانهادستیافت.اتم

حدودیکتریلیونیماندازهییکبلوکلگواست،ولیباهماناصول.
رادرمدرسه این اتمساختهمیشود. از ماده بدیهیاستکه ما نظر از


