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استیون واینبرگ

رؤیای نظریه ی نهایی

استیون واینبرگ در سال ۱۹۷۹ برای وحدت بخشیدن به دوتا از نیروهای بنیادی 
طبیعت جایزه ی نوبل فیزیک را گرفت و در سال ۱۹۹۱ به دریافت مدال ملی علوم 
در کاخ سفید مفتخر شد. کتاب پیشین برنده ی جایزه ی وی سه دقیقه ی اول شرح 
کالسیکی است بر »مهبانگ« که نظریه ی مدرن منشأ جهان هستی است. در میان 
کتاب دیگر او می توان از نظریه ی ذرات زیراتمی و نیز گرانش و کیهان شناسی: اصول 
و کاربردهای نظریه ی نسبیت عام نام برد. استیون واینبرگ عضو انجمن سلطنتی لندن 
به دریافت مدارج  تاکنون  ایاالت متحده است و  آکادمی ملی علوم  نیز عضو  و 
دانشگاه های  و  کلمبیا  دانشگاه  از  آن ها  آخرین  که  آمده  نایل  متعددی  افتخاری 

ساالمانکا و پادوئا هستند.



تحسین کتاب »رؤیای نظریه ی نهایی« اثر استیون واینبرگ

»واینبرگ با توانایی مثال زدنی اش فکر خواننده را در پیش بینی اسرار طبیعت، به چالش 
آب  از  درست  که  می آورد  پیشگویی هایی  از  مسحورکننده ای  مثال های  و  می کشد 
درآمده اند. او تحلیل می کند که منظورمان چیست که می گوییم نظریه ای زیباست و 
چرا نظریه های زیبا به احتمال زیاد کارگر می افتند. واینبرگ به روشنی حیرت انگیزی 

توضیح می دهد که چرا جستجوی قوانین بنیادی به بن بست رسیده است.«
چت رایمو، لس آنجلس تایمز

»استیون واینبرگ که یکی از پیشگامان فیزیک نظری است، در این کتاب اندیشه های 
فکری اش را چنان بی تکلف و صادقانه به نمایش می گذارد که گویی به شعور خواننده 
توهین می کند. او در این کتاب به تنوعی از مسائل دشوار و مناقشه برانگیز پیرامون 
فیزیک ذرات بنیادی می پردازد و نتایج شخصی اش را با واژگانی نو و گیرا بیان می کند.« 
هانس کریستین فون بایر، بوستون گلوب

»در این کتاب، روایت و پس زمینه های فکری نظریه های واینبرگ و نتایج آن ها چنان 
درهم آمیخته اند که خواننده ی معمولی می تواند آن ها را درک کند و لذت ببرد.«

ساینس نیوز

»کتابی است باشکوه و برانگیزاننده. در خیل کتاب هایی که اخیراً فیزیکدانان برنده ی 
جایزه ی نوبل نوشته اند، بهترین است.« 

بوستون گلوب 

از آن که در کالس دهم درس شیمی را گذراندم، دیگر هیچ نوع علمی  »من پس 
نخوانده ام. یکی از ویژگی های کتاب واینبرگ این است که قادر است با آنان که علم 
نمی دانند ارتباط برقرار کند و به این خاطر توانسته این کار را بکند که شناخت ژرف 
او از موضوع، به طور طبیعی وارستگی، پایداری، و وضوح را به هم پیوند داده است. 
از دیدگاه واینبرگ، ... در دلبستگی او به موضوع، زیبایی ذهنی نقش محوری دارد.« 

میندی آلوف، آتالنتیک مانثلی

»رؤیای نظریه ی نهایی کتابی خواندنی و عین حقیقت است.« 
فیلیپ جانسون، وال استریت ژورنال



از برجسته ترین شهروندان  »دنیای فیزیک از کتاب جدید استیون واینبرگ که یکی 
آن است، انتظارات باالیی دارد. کتاب رؤیای نظریه ی نهایی به این انتظارات پاسخ 
می دهد. ... نخستین بار که این کتاب را خواندم مشتاق شدم تا بار دوم آن را بخوانم. 
بار دوم که آن را خواندم، ظرافت و صداقت آن مرا به شدت تحت تأثیر قرار داد. 
رؤیای نظریه ی نهایی ارزش آن را دارد که فیزیکدانان متفکران ، فالسفه، و متفکران 

عادی آن را بارها بخوانند.« 
فرانک ویلچک، فیزیک تودی 

»این کتاب، تمنایی است گریزناپذیر برای کنکاش فرجامین قوانین طبیعت.«
شارون بگلی، نیوزویک

»او روان و با اعتماد به نفس می نویسد تا خواننده احساس کند در دام فیزیکدان توانایی 
اسیر است که گریزی از او نیست.« 

مایکل وایت، ساندی تایمز )لندن(
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آغاز سخن

این کتاب شرح داستان ماجراجویی فکری بزرگ، جستجوی قوانین نهایی طبیعت 
انرژی های  فیزیک  پژوهش های  بیش تر  الهام بخش  نهایی  نظریه ی  رؤیای  است. 
باالی امروزی است و هرچند ما نمی دانیم که این قوانین نهایی چه خواهند بود 
اما فکر می کنیم که در  تا آن ها را کشف کنیم،  یا چند سال طول خواهد کشید 

نظریه های کنونی اندک اندک کورسویی از طرح کلی نظریه ی نهایی را می بینیم.
اندیشه ی نظریه ی نهایی مناقشه برانگیز است و موضوع داغ مباحثات اخیر شده 
است. این مناقشه حتی سر از اتاق های کمیته های مجلس نمایندگان نیز درآورده 
است، از این نظر که فیزیک انرژی های باال روز به روز پرهزینه تر شده و به خاطر 
مأموریت تاریخی ای که برای یافتن قوانین نهایی دارد حمایت عموم را طلبیده است. 
از آغاز قصدم این بوده که برای خواننده ای که از دانش فیزیک و ریاضیات 
سطح باال بهره ی اندکی دارد مناقشاتی را بیان کنم که اندیشه ی نظریه ی نهایی به 
آن ها دامن زده است چون آن ها را بخشی از تاریخ فکری دوران خود می پندارم. 
این کتاب به ایده های مهمی می پردازد که زیربنای پژوهش های امروزی قلمروهای 
به  خواننده  و  نیست  فیزیک  درسی  کتاب  کتاب،  این  اما  هستند.  فیزیک  نوین 
ریسمان ها  و  تقارن ها،  نیروها،  ذرات،  درباره ی  جداگانه ای  آراسته ی  فصل های 
برنخواهد خورد. به جای آن مفاهیم فیزیک مدرن را در بحث این که منظورمان 
از نظریه ی نهایی چیست و چگوته باید آن را پیدا کنیم، در هم تنیده ام. راهنمای 
من در این بحث تجربه ی شخصی ام از خواندن کتاب های رشته ای چون تاریخ 
که  این  وسوسه ی  از  اغلب  تاریخدان ها  ندارم.  تخصص  آن  در  که  است  بوده 
نخست تاریخ روایی را بگویند و به دنبال آن فصل های جداگانه ای را به چشم انداز 
جمعیت، اقتصاد، فناوری، و الی آخر اختصاص دهند، عاجزند. از سوی دیگر در 
کتاب های تاریخ از تاسیتوس و ادوارد گیبون گرفته تا جی اچ الیوت و اس ای 
موریسون، ملقمه ای از روایت و چشم انداز را می خوانیم و همزمان با آن نویسنده 
دیدگاه های خود در هر زمینه را به نقد خواننده می گذارد. در نوشتن این سبک 
تاریخدان ها را سرمشق قرار داده ام و در برابر وسوسه ی آراستگی مقاومت کرده ام. 
در آوردن مطالب تاریخی و علمی که چه بسا خوانندگان تاریخدان یا دانشمند با 
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آن ها آشنا هستند درنگ نکرده ام، یا حتی مطلبی را که فکر کرده ام مفید است جای 
دیگر تکرار کرده ام. انریکو فرمی می گوید هیچ گاه نباید لذت شنیدن چیزی را که 

قباًل شنیده اید دست کم بگیرید. 
کتاب رؤیای نظریه ی نهایی را به سه بخش و یک بخش پایانی تقسیم بندی 
کرده ام. بخش اول، فصل های ۱ تا 3، از اندیشه ی نظریه ی نهایی می گوید. بخش 
دوم، فصل های 4 تا 8، به ما توضیح می دهد که چگونه باید به سوی نظریه ی نهایی 
گام برداریم. بخش سوم، فصل های ۹ تا ۱۱، نگاهی است خیال پردازانه به شکل 
و شمایل نظریه ی نهایی و این که کشف آن چه تأثیری بر انسان خواهد داشت. 
دست آخر برمی گردم به بگومگوهای اَبَر برخوردهنده ی اَبَررسانا، وسیله ی گران 
تازه ای که فیزیکدان های انرژی های باال بی صبرانه انتظارش را می کشند اما آینده  

سرمایه گذاری آن با اما و اگرهایی روبروست.
در  می توانند  را  کتاب  متن  ایده هایی  از  بعضی  کامل  بحث  خوانندگان 
یادداشت های پایانی کتاب بخوانند. در متن کتاب، جاهایی که ناچار بودم از بعضی 
از مفاهیم علمی به سادگی بگذرم، در بخش یادداشت های پایانی به تفصیل آن ها 
را شرح داده ام. بخش یادداشت های پایانی شامل کتاب شناسی مراجع بعضی از نقل 

قول هایی است که در متن کتاب آوررده ام. 

از لوئیس واینبرگ که مرا واداشت تا نسخه ی اولیه ی این کتاب را بنویسم و دید 
که آن را چگونه انجام داده ام، از ته قلب سپاسگزارم.

از دان فرانک در انتشارات پانتئون بوکس برای دلگرمی و راهنمایی و ویرایش 
مورتون  من،  مباشر  و  ردیوس  هاچیسون  بلتون،  نیل  از  نیز  و  دوراندیشانه اش 

جانکلو، برای پیشنهادات مهم از صمیمانه تشکر می کنم.
برای نکات و توصیه هایی که درباره ی عناوین گوناگون از افراد زیر دریافت 

کرده ام مدیون هستم:
رابرت  جکسون،  میلز  هاردینگ،  ساندرا  گیل،  جورج  فیربند،  پل  فالسفه: 
نوزیک، هیلیری پوتنام، و مایکل ردهد. تاریخدان ها: ایتفن بروش، پیتر گرین، و 
رابرت هانکینسون. حقوقدان ها: فلیپ بوبین، لوئیس واینبرگ، و مارک یودوف. 
تاریخدان های فیزیک: جرالد هولتون، آبراهام پایاس، و ساموئل شوبر. فیزیکدان 
واینبرگ.  الیزابت  و  آیزنبرگ  لئون  روانشناسان:  پولگینگورن.  جان  مذهبی: 
زیست شناسان: سیدنی برنر، فانسیس کریک، لورنتس گیلبرت، استیون جی گولد، 
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و ارنست مایر. فیزیکدان ها: یاکیر آهارنوف، سیدنی کلمن، بریس دو ویت، منفرد 
فینک، مایکل فیشر، دیوید گروس، بنگت نِیگل، استیون اوزساک، برایان پیپارد، 
لئونارد ساسکیند. شیمیدان: روآلد هافمن.  ژوزف پولچینسکی، روی شویترز، و 
جیمز  نویسندگان:  ویشنیاک.  اتان  و  شاپیرو،  پل  پرس،  ویلیام  اخترفیزیکدان ها: 
گالیک و الرس گوستافسون. این افراد غلط های زیاد این کتاب را اصالح کرده اند.

استیون واینبرگ، 
آستین، تگزاس
آگوست 1992



 1  فصل 

درآمد 

هر زیبایی که تاکنون دیده ام، که تمنای اش کرده و به دست اش آورده ام، 
چیزی نبوده جز خواب و خیالی از تو.

-جان دان، صبح بخیر

قرنی که هم اینک به پایان می رسد، شاهد گسترش چشمگیر جبهه های دانش علمی 
در فیزیک بوده است. نظریه های نسبیت خاص و عام اینشتین نگرش ما به فضا و 
زمان و گرانش را بنیادی دگرگون کرده است. مکانیک کوانتومی سنت های پیشین 
را از بیخ و بن درهم شکسته و زبانی را که برای توصیف طبیعت به کار می بریم، 
از  آموخته ایم  دارند،  معینی  به جای ذراتی که مکان و سرعت  داده است.  تغییر 
توابع موج و احتمال ها بگوییم. از آمیزش نسبیت با مکانیک کوانتومی جهان بینی 
است.  داده  دست  از  را  خود  محوری  نقش  ماده  آن  در  که  آمده  پدید  جدیدی 
که  حالتی  در  آن ها  از  تعدادی  که  آورده اند  به چنگ  تقارن  اصول  را  نقش  این 
امروزه جهان هستی دارد، از دیده پنهان هستند. ما نظریه ی موفق الکترومغناطیس و 
برهم کنش های هسته ای ضعیف و قوی ذرات بنیادی را بر این اساس بنا کرده ایم. ما 
احساس زیگفرید را داریم که پس از نوشیدن خون اژدها، در کمال شگفتی دریافت 

که می تواند زبان پرندگان را بفهمد. 
تاریخ فیزیک  افسوس که حاال درمانده ایم. سال های بعداز دهه ی ۱۹۷0، در 
ذرات بنیادی ناامیدکننده بوده است. ما داریم تاوان کامیابی های خود را می دهیم. 
نظریه تا بدان جا پیشرفت کرده که در آن گامی بیش به جلو مستلزم مطالعه ی 

فرایندهایی در انرژی هایی ورای توانایی امکانات آزمایشگاهی موجود است. 
فیزیکدان ها در سال ۱۹82 برای برون رفت از این بن بست طرح پرهزینه ای در 
ابعادی مافوق تصور، معروف به اَبَربرخورددهنده ی اَبَررسانا، را پیشنهاد کرده اند. 
شکل نهایی این طرح تونل بیضوی 53 مایلی خواهد بود که باید جایی در جنوب 
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داالس کنده شود. در درون این تونل زیرزمینی هزاران اَبَررسانا دو باریکه از ذرات 
باردار به نام پروتون ها را در دو جهت مخالف هم در این مسیر حلقوی میلیون ها 
از  آنچه  برابر  بیست  انرژی ای  به  را  پروتون ها  و  آورد  درخواهند  به گردش  بار 
شتاب دهنده های کنونی قابل حصول است خواهند رساند. در چند نقطه ی این حلقه 
پروتون های دو باریکه ی مخالف هم را صدها میلیون بار در ثانیه برخورد خواهند 
داد و آشکارساز های فوق العاده بزرگی، هر کدام به وزن ده ها هزار تُن، آنچه را در 
این برخوردها رخ می دهد، ثبت خواهند کرد. هزینه ی این طرح بیش از 8 میلیارد 

دالر برآورد شده است. 
از  تعدادی  بلکه  کنگره  صرفه جوی  مردان  تنها  نه  اَبَربرخورددهنده،  طرح  با 
کنند،  خرج  خود  رشته های  در  را  پول  این  می دهند  ترجیح  که  نیز  دانشمندان 
مخالفت کرده اند. سر و صدا درباره ی علم بزرگ زیاد است و مقداری از آن متوجه 
اَبَربرخورددهنده شده است. در این بین، کنسرسیوم اروپایی ِسرن ساخت تآسیسات 
مشابهی را در نظر دارد که برخورددهنده ی بزرگ هادرون )LHC( نام دارد. هزینه ی 
ساخت برخورددهنده ی بزرگ هادرون از هزینه ی ساختن اَبَربرخورددهنده کمتر 
یورا در  تونل موجود در زیر کوهستان های  از  قرار است که  است چون در آن 
نصف  از  کمتر  به  آن  انرژی  هم  دلیل  همین  به  اما  شود،  استفاده  ژنو  نزدیکی 
آمریکایی  مناقشات  جنبه ها  بسیاری  از  است.  محدود  اَبَربرخورددهنده  انرژی 
اَبَربرخورددهنده با مناقشات اروپایی بر سر ساخت برخورددهنده ی بزرگ هادرون 

هم سو شده است.
ساخت  بودجه ی  می رفت،  چاپ  برای  کتاب  این  که   ۱۹۹2 سال  در 
اَبَربرخورددهنده که در ماه ژوئن با رأی نمایندگان مجلس قطع شده بود با رأی 
مالی  به حمایت  اَبَربرخورددهنده  آینده ی  برقرار شد.  نو  از  در سنا  آگوست  ماه 
دولت های خارجی بستگی دارد اما تاکنون خبری از این حمایت نیست. در اوضاع 
کنونی، هرچند که بودجه ی اَبَربرخورددهنده امسال به تصویب کنگره رسیده است، 
اما برای سال آینده و سال هایی که در پیش داریم با امکان حذف روبرو است، تا 
این که دست آخر به اتمام برسد. شاید سال های پایانی قرن بیستم شاهد توقف 
دوران کندوکاو مبانی علوم فیزیکی باشد، شاید هم در سال های دور آینده بار دیگر 

از سرگرفته شود. 
با  باشد.  شده  نوشته  اَبَربرخورددهنده  درباره ی  که  نیست  کتابی  کتاب  این 
تا  است  داشته  آن  بر  مرا  می گذراند  سر  از  طرح  این  که  مناقشاتی  این،  وجود 
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با  در سخنرانی های عمومی و در نطق پیش از دستور مجلس توضیح بدهم که 
مطالعات ذرات بنیادی به چه اهدافی می رسیم. چه بسا فکر کنید فیزیکدانی که سی 
سال است در این رشته پژوهش می کند نباید در این کار مشکل داشته باشد، اما به 

این سادگی ها هم که شما فکر می کنید نیست. 
برای خود من، همین بس که از این پژوهش ها لذت برده ام. پشت میز کارم یا 
میز قهوه خانه ای می نشینم و با عبارت های ریاضی ور می روم و احساس فاوست 
با ستاره های  برسد  راه  از  مفیستوفلس  این که  از  پیش  به من دست می دهد که 
پنج بر بازی می کند. هر از گاه، این عبارت های ریاضی، داده های آزمایشگاهی، و 
ادراک مستقیم فیزیکی در قالب نظریه ای قطعی ذرات و نیروها و تقارن ها کنار هم 
می نشینند. مدت های مدیدی که گذشت، آنگاه که آزمایش ها نشان می دهند طبیعت 

آن گونه که این نظریه می گوید رفتار می کند، این نظریه درست از آب درمی آید. 
بـا ایـن حـال، این همـه ی ماجـرا نیسـت. بـرای فیزیکدان هایی که بـا ذرات 
بنیـادی سـروکار دارنـد، انگیـزه ی دیگـری نیـز هسـت کـه توضیـح آن بـرای 

خودمـان هم سـخت اسـت. 
نظریه های کنونی ما اعتبار محدودی دارند و هنوز آزمایشی و ناقص هستند. 
اما گاه گاهی پشت سر آن ها نظاره گر کورسویی از نظریه ی نهایی هستیم، نظریه ای 
ما  اکملیت و سازگاری آن در کل پذیرفتنی است.  نامحدودی دارد و  اعتبار  که 
حقایق جهان شمول طبیعت را جستجو می کنیم و آنگاه که آن ها را بیابیم، با نشان 
دادن این که چگونه می توان آن ها را از حقایق ژرف تر استنتاج کرد، تالش می کنیم 
توضیح شان بدهیم. تصور کنید فضای اصول علمی پر است از پیکان هایی که به 
سوی هر یک از این اصول و به دور از اصول دیگری که با آن ها توضیح داده 
شده اند نشانه رفته اند. این پیکان هایی که اصول علمی را توضیح می دهند، الگوی 
چشمگیری را نمایان کرده اند، از این نظر که مجموعه های جدا از هم نیستند که 
علوم مستقل را نمایش دهند و بی هدف پراکنده نشده اند، بلکه همه به هم متصل 
هستند و اگر آن ها را دنبال کنیم چنان می نماید که همه از نقطه ی آغازین مشترکی 
سرچشمه گرفته باشند. این نقطه ی آغازین که همه ی توضیح ها از آن سرچشمه 

گرفته اند همان نظریه ی نهایی است.
این  به  زیاد  احتمال  به  نیافته ایم و  نهایی دست  نظریه ی  به  ما هنوز  یقین  به 
سرنخ هایی  گاهی  گاه  این،  وجود  با  نیافت.  نخواهیم  دست  آن  به  هم  زودی ها 
اوقات در  بعضی  نیستند.  نهایی  نظریه ی  با  بی ربط  به دست می آوریم که خیلی 
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بحث هایی که بین فیزیکدان ها درمی گیرد، آنگاه که ایده های زیبای ریاضی به جهان 
واقعی ربط پیدا می کنند، این احساس به ما دست می دهد که نکند پشت تخته سیاه 
خبری باشد، حقیقت ژرف تری حکایت از نظریه ی نهایی داشته باشد که ایده های 

ما این چنین پرمایه شده اند. 
مغز  به  زیادی  پاسخ های  و  پرسش ها  می زنیم،  حرف  که  نهایی  نظریه ی  از 
خطور می کنند. منظور ما چیست که می گوییم یک اصل علمی اصل دیگر علمی 
آغازین  نقطه ی  توضیح ها  این  همه ی  که  می دانیم  می دهد؟« چگونه  »توضیح  را 
مشترکی دارند؟ آیا هیچ گاه این نقطه را کشف خواهیم کرد؟ در حال حاضر چقدر 
به این نقطه نزدیک شده ایم؟ نظریه ی نهایی چه شکلی خواهد بود؟ کدام بخش ها 
از فیزیک کنونی ما در نظریه ی نهایی جا خواهند داشت؟ نظریه ی نهایی درباره ی 
حیات و آگاهی چه خواهد گفت؟ و آنگاه که نظریه ی نهایی مان را یافتیم، چه بر 
سر علم و افکار آدمی خواهد آمد؟ این پرسش ها را که در این فصل مطرح کردیم، 

در فصل های آتی این کتاب به تفصیل شرح خواهیم داد. 
به  را  آن  در غرب می توان  نشد.  آغاز  بیستم  قرن  در  نهایی  نظریه ی  رؤیای 
یونانی  شهر  در  سقراط  تولد  از  پیش  قرن  یک  که  داد  نسبت  فکری ای  مکتب 
مکتب های  شد.  شکوفا  می ریزد،  اژه  دریای  به  میندر  رود  آن  در  که  میلتوس 
اصلی که  بعدی و چند سند  اما روایت های  نمی دانیم  را  ماقبل سقراطی  فکری 
توضیح همه ی  در جستجوی  میلتوسی ها  که  می کنند  پیشنهاد  مانده  زمان  آن  از 
تالس، نخستین  بوده اند.  ماده  بنیادی  پدیده های طبیعی برحسب تشکیل دهنده ی 
این میلتوسی ها، این ماده ی بنیادی را آب و آناکسیمنس، آخرین این میلتوسی ها، 

این ماده ی بنیادی را هوا می دانست. 
امروزه نظریات تالس و آناکسیمنس عجیب و غریب به نظر می رسند. در حال 
حاضر مکتب فکری که یک قرن بعد در آبدرا در سواحل تراس شکل گرفت، 
تحسین همگان را برمی انگیزد. در آنجا دموکریتوس و لئوسیپوس ادعا کردند که 
همه ی ماده از ذرات فناناپذیر ریزی به نام اتم تشکیل شده اند. )اتم باوران ریشه 
در متافیزیک هندی دارند که حتی به زمان های پیش از دموکریتوس و لئوسیپوس 
برمی گردد.( هرچند این اتم باوران آغازین زودرس بودند اما به نظر من مهم نیست 
نقطه  از  لئوسیپوس  اتمی دموکریتوس و  نظریه ی  میلتوس »غلط« و  نظریه ی  که 
نظرهایی »درست« بود. هیچ کدام از پیشینیان سقراط، نه در میلتوس و نه در آبدرا، 
نمی دانستند که توضیح علمی موفق چه دستاوردی باید داشته باشد که همانا درک 
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کمی پدیده هاست. اگر تالس یا دموکریتوس به ما بگوید که سنگ از آب یا اتم 
ساخته شده است، آنگاه ما به درک این که چرا طبیعت به گونه ای است که هست، 
رسانایی  یا  یا سختی  نمی دانیم چگونه چگالی  هنوز  که  مایی  می شویم،  نزدیک 
الکتریکی سنگ را حساب کنیم؟ و البته که بدون توانایی پیشگویی کمی، ما هرگز 

نمی توانیم بگوییم که تالس راست می گوید یا دموکریتوس. 
در مواردی که در تگزاس و هاروارد به دانشجویان کارشناسی علوم پایه درس 
داده ام احساس من این بوده که مهم ترین وظیفه ام )و در عین حال مشکل ترین آن( 
این است که به دانشجویان قدرت محاسبه ی جزئیات آنچه را در شرایط گوناگون 
در سامانه های فیزیکی مختلف رخ می دهد، نشان دهم. به آن ها محاسبه ی انحراف 
پرتو کاتدی یا سقوط قطره ی روغن را می آموزند، نه به این خاطر که همه ناچارند 
آن ها را حساب کنند، بلکه به این خاطر که با انجام این محاسبات می توانند خود 
تجربه کنند که اصول فیزیک چه معنایی دارند. دانش ما از اصولی که این حرکت ها 
و حرکت های دیگر را تعیین می کنند در بطن علوم فیزیکی جای دارد و بخش 

گرانبهای تمدن ماست. 
از این دیدگاه، »فیزیک« ارسطویی بر خیال پردازی های ساده ی پیشینیان او و 
تالس و دموکریتوس نمی چربد. ارسطو در کتاب های فیزیک و در آسمان ها حرکت 
را بخشی طبیعی و بخشی غیرطبیعی توصیف می کند]۱[. حرکت طبیعی  پرتابه 
و  است  مرکز  سوی  به  پائین  به  رو  آسمانی،  اجرام  همه ی  حرکت  مثل  پرتابه، 
حرکت غیرطبیعی آن ناشی از هواست که حرکت آن را می توان به هر آنچه پرتابه 
را به حرکت درآورده است نسبت داد. اما می خواهیم بدانیم که پرتابه در طول 
مسیر حرکت خود با چه سرعتی حرکت کرده و پیش از این که به زمین برسد چه 
مسافتی را طی کرده است؟ ارسطو نمی گوید که این محاسبات و اندازه گیری ها 
بسیار دشوار هستند یا قوانین حرکت را نمی دانیم که بتوانیم حرکت پرتابه را دقیق 
توصیف کنیم. ارسطو جواب غلط یا درست را هم نمی دهد چون درک نمی کند که 

این پرسش ها ارزش پرسیدن دارند.
چرا این پرسش ها ارزش پرسیدن دارند؟ شاید برای خواننده ای مثل ارسطو 
مهم نباشد که پرتابه با چه سرعتی سقوط می کند آن سان که برای خود من هم 
مهم نیست. آنچه مهم است این است که حاال ما اصولی چون پرینکیپیا - قانون 
حرکت نیوتون و گرانش و معادالت آئرودینامیک - را می دانیم که تعیین می کنند 
پرتابه در هر لحظه از حرکت خود دقیقًا کجاست. من نمی گویم که ما به راستی 
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می توانیم دقیقًا حساب کنیم که پرتابه چگونه حرکت می کند. جریان هوایی که از 
سنگ بی قواره یا پرهای پیکانی می گذرد پیچیده است و از این رو محاسبات ما به 
احتمال زیاد تقریبی هستند، به ویژه که اگر جریان هوا توفانی باشد. مشکل تعیین 
شرایط اولیه نیز هست. با این حال ما می توانیم با استفاده از اصول شناخته شده ی 
فیزیکی مسایل ساده تری چون حرکت سیارات در فضای تهی یا جریان یکنواخت 
به  مطمئن شویم  که  کنیم  دقتی حل  با چنان  را  ورقه ها  یا  کرات  اطراف  هوای 
راستی اصول حاکم بر حرکت پرتابه را می دانیم. به همین منوال، نمی توانیم سیر 
تکامل زیست شناختی را حساب کنیم اما در حال حاضر اصول حاکم بر آن را به 

خوبی می دانیم. 
درک چنین تمایزی مهم است چون در بحث هایی که برای درک معنی یا هستی 
قوانین نهایی طبیعت به کار می بریم وجود دارد. آنگاه که می گوییم یک حقیقت، 
مکانیک  )قوانین  فیزیکی  اصول  مثال  برای  می دهد،  توضیح  را  دیگر  حقیقت 
کوانتومی( که بر حرکت الکترون در میدان های الکتریکی حاکم هستند قوانین شیمی 
را توضیح می دهند، الزاماً به این معنی نیست که ما می توانیم حقایقی را استنتاج 
کامل  را  استنتاج  می توانیم  ما  گاهی  شده اند.  داده  توضیح  می کنیم  ادعا  که  کنیم 
کنیم، برای مثال در مورد شیمی اتم بسیار ساده ی هیدروژن. با وجود این، گاهی 
با مسئله ی بسیار پیچیده ای روبرو می شویم. آنگاه که به این شیوه از توضیح های 
علمی یاد می کنیم منظورمان این نیست که دانشمندان چه چیزی را استنتاج می کنند 
بلکه از الزامی می گوییم که در خود طبیعت نهادینه است. برای مثال، حتی پیش از 
این که فیزیکدان ها و اخترشناسان در قرن نوزدهم بیاموزند که در محاسبه ی دقیق 
حرکت سیارات چگونه جاذبه ی متقابل آن ها را منظور کنند، تا حدی مطمئن بودند 
که سیارات آن گونه که باید حرکت می کنند چون قوانین حرکت نیوتون و گرانش، 
آن ها  بر  هستند،  آن ها  از  تقریبی  نیوتون  قوانین  که  دیگری  دقیق تر  قانون  هر  یا 
حاکم اند. امروزه هرچند ما نمی توانیم هر آنچه را که شیمیدان ها مشاهده می کنند 
پیشگویی کنیم، اما بر این باوریم که رفتار اتم ها به گونه ای است که در واکنش های 
شیمیایی رفتار می کنند چون اصول فیزیکی حاکم بر الکترون ها و نیروی الکتریکی 

درون اتم ها اجازه نمی دهند که رفتار دیگری از الکترون ها سر بزند.
در اینجا نکته ی ظریفی هست، بخشی به این خاطر که شاید درست نباشد از 
واقعیتی حرف بزنیم که واقعیت دیگر را توضیح می دهد، بدون این که شخصی 
واقعی این نتیجه گیری را کرده باشد. اما به گمان من که ما باید به این شیوه صحبت 
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کنیم چون این چیزی است که از علم ما برمی آید، یعنی کشف توضیح هایی که در 
ساختار منطقی طبیعت نهادینه اند. البته آنگاه که محاسباتی انجام می دهیم و نتایج آن 
را با مشاهده مقایسه می کنیم مطمئن تر می شویم که به توضیح درستی دست یافته ایم. 
اگرچه نه در مورد شیمی پروتئین ها، اما دست کم در مورد شیمی اتم چنین کرده ایم. 
با وجود این که یونانیان هدف ما را در درک جامع و کمی طبیعت نداشته اند، 
اما استدالل های کمی قطعاً برای دنیای باستان ناشناخته نبوده است. میلیون ها سال 
بزرگ  تناوب  دوره های  و  و هندسه ی مسطحه  قواعد حساب  با  مردم  که  است 
خورشید و ماه و ستارگان، از جمله ظرایفی چون دقت اعتدال شب و روز، آشنا 
شده اند. از این گذشته، پس از ارسطو، در عصر یونانی گری که از فتوحات اسکندر 
شاگرد ارسطو تا شکست دنیای یونان از سوی روم ادامه داشته، علم ریاضیات رونق 
داشته است. در دوران تحصیالت کارشناسی که فلسفه می خواندم از شنیدن این 
که فالسفه ی یونانی چون تالس یا دموکریتوس را فیزیکدان می خواندند ناراحت 
می شدم، اما آنگاه که به یونانیان بزرگی چون ارشمیدس در سیراکوس رسیدیم که 
قوانین شناوری را کشف کرده بود یا اراتوستنس در اسکندریه که پیرامون سیاره ی 
زمین را اندازه گرفته بود، با آن ها همزادپنداری می کردم. پیش از طلوع علوم مدرن 

در اروپا در قرن هفدهم، هیچ جایی در دنیا علوم یونانیان را به خود ندیده بود. 
با آن همه نبوغ، هیچ یک از فالسفه ی طبیعی یونان به ایده ی مجموعه ی قوانینی 
که بتوانند طبیعت را توصیف کنند نیندیشیده بودند. به راستی که در دنیای باستان 
واژه ی قانون به ندرت به کار رفته است )و ارسطو هرگز از آن استفاده نکرده است( 
به جز به معنی اصلی آن که قوانین انسانی یا الهی حاکم بر رفتار آدمی هستند]2[. 
)درست است که واژه ی »اخترشناسی« از دو واژه ی یونانی astron به معنی »ستاره« 
این  به جای  باستان  دوران  در  اما  است،  مشتق شده  »قانون«  معنی  به   nomos و 
عبارت برای علوم آسمانی از عبارت »طالع بینی« استفاده می شد.( گالیله، کپلر، و 
دکارت در قرن هفدهم بودند که برای نخستین بار واژه ی مدرن قوانین طبیعت را 

به کار بردند. 
پیتر گرین، متخصص ادبیات یونان باستان، کاستی های علوم یونانی را بیش تر 
پویایی  بر  را  ایستایی  که  این  در  می داند  فکری  تفاخر  به  یونانیان  پافشاری  از 
ترجیح می دادند]3[. سه  نظامی،  فناوری  مورد  در  به جز  فناوری،  بر  را  تعقل  و 
خاطر  به  پرتابه ها  حرکت  پژوهش های  از  یونانی  اسکندریه ی  نخست  پادشاه 
درباره ی  استدالل ورزی  به  یونانیان  اما  می کردند،  حمایت  آن  نظامی  کاربردهای 
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فرایند پیش پاافتاده ای چون غلتیدن گلوله بر سطوح شیبدار، مسئله ای که قوانین 
حرکت را برای گالیله روشن کرد، اهمیت نمی دادند. علوم مدرن تفاخرهای خود را 
دارند. زیست شناسان به ژن ها بیش از بونیون ها توجه می کنند و فیزیکدان ها دوست 
دارند برخوردهای پروتون- پروتون را به جای انرژی های 20 ولتی، در انرژی های 
20 هزارمیلیارد ولتی مطالعه کنند. اما این ها تفاخرهای تاکتیکی هستند که براساس 
داوری هایی )راست یا غلط( هستند که بعضی از پدیده ها در مقایسه با پدیده های 
دیگر اطالعات بیش تری به دست می دهند ولی حکایت از آن ندارند که بعضی از 

پدیده ها مهم تر از پدیده های دیگر هستند. 
آیزاک نیوتون بود که رؤیای مدرن نظریه ی نهایی را باب کرد. استدالل ورزی 
علمِی کمی هرگز از بین نرفته بود و پیش از نیوتون، گالیله آن را بازآفرینی کرده بود. 
اما این نیوتون بود که با قوانین حرکت و قانون گرانش جهان شمول خود توانست 
پدیده های زیادی، از مدارهای سیارات و ماه ها گرفته تا جذر و مدها تا سقوط سیب 
را توضیح دهد و از این رو قدرت تبیینی جامع نظریه های خود را حس کند. نیوتون 
در پیش گفتار نخستین کتاب بزرگ خود به اصول )پرینکیپیا(1، آرزوهای خود را 
این گونه بیان می کند: »امیدوارم که بتوانیم پدیده های دیگر طبیعت ]یعنی، پدیده هایی 
که در کتاب اصول بررسی نشده اند[ را با همان اصول مکانیکی تبیین کنیم. از دالیل 
زیادی متقاعد شده ام که بگویم پدیده ها هر کدام بر اثر نیروهای خاصی که بین 
ذرات وجود دارند رخ می دهند.« بیست سال بعد، نیوتون در کتاب اپتیکس توصیف 

می کند که به گمان وی برنامه ای که دارد باید به شیوه ی زیر اجرا شود:
اینک کوچکترین ذرات ماده با قوی ترین جاذبه به هم می چسبند و ذرات 
بزرگتری با انسجام ضعیف تری را تشکیل می دهند و چه بسا که بسیاری 
تشکیل  را  بزرگتری  هم  باز  ذرات  و  بچسبند  یکدیگر  به  هم  این ها  از 
دهند که انسجام به مراتب ضعیف تری دارند و دست آخر این توالی به 
مولکول های بزرگتر و پیچیده تری ختم می شود که فرایندهای شیمیایی و 
رنگ اشیای طبیعی به این مولکول ها بستگی دارد که اگر به هم بچسبند 
اشیای چنان بزرگی را می سازند که می توانیم آن ها را ببینیم و اندازه گیری 
کنیم. بنابراین عواملی در طبیعت هستند که قادرند ذرات تشکیل دهنده ی 
علوم  کار  حال  دهند.  پیوند  یکدیگر  به  قوی  بسیار  جاذبه ای  با  را  اشیا 

1. اصول ریاضی فلسفه ی طبیعی، آیزاک نیوتون، ترجمه ی بهنام شیخ باقری، نشر نی، ۱3۹5. مترجم




