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فصل 1 فصل 1 

معماي وجود

هريک از ما مدت كوتاهی زندگی می كنيم كه در آن ســعی داريم تا در كل 
جهان اگر شده  اندكی كاوش كنيم. انسان ها گونه  ی كنجكاوی هستند. ما از 
خود سوآالتی می پرسيم و بدنبال پاسخ آن ها می گرديم. انسان ها همواره، با 
زندگی در اين دنيای پهناور، كه هم مهربان و هم بيرحم است، و تعمق در 
آسمان های بی كران، از خود سوآالت بسياری پرسيده اند: چگونه می توانيم 
جهانــی كه خود را در آن يافته ايم درک كنيم؟ جهان چگونه رفتار می كند؟ 
واقعيت بيرون از وجود ما چيســت؟ همه اين ها از كجا آمده     اند؟ آيا جهان 
به خالقي نياز دارد؟ ما اغلب، زمان زيادی برای يافتن پاســخ اين سوآالت 

صرف نمی كنيم، اما تقريبًا همه ما گاهی اوقات به آن ها می انديشيم.
به طور معمول اين ســوآالت در حوزه فلسفه اند، اما فلسفه اينک مرده 
است. فلسفه نتوانست پيشــرفت های جديد در علم، مخصوصًا فيزيک را 
تاب بياورد. به اين ترتيب دانشمندان، در تالش برای آگاهی بيش تر، حامل 
مشــعل اكتشافات شدند. هدف اين كتاب پاســخ به سوآالتی است كه از 
طريق كشفيات جديد و پيشــرفت های نظری مطرح شده اند. اين پاسخ ها 
تصوير جديــدی از جهان و جايگاه ما در آن ارائه كرده كه نه تنها با آنچه 
مدت ها پيش تصور می كرديم بسيار متفاوت است، بلكه حتی تصوير يک 
يا دو دهه پيش را هم به چالش می كشد. با اين حال رد پای طرح های اوليه 

اين تصوير جديد را می توان در يک قرن پيش جستجو كرد. 
براســاس تصوير متداول از جهان، اجرام در مسيرهای از پيش تعريف 
شده حركت كرده و تاريخچه قطعی و مشخصی دارند. مكان دقيق آن ها را 
می توان در هر لحظه از زمان تعيين كرد. اگرچه اين محاســبات به اندازه ی 
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كافی برای اهداف روزمره كارآمد هســتند، ولــی در دهه 1920 دريافتند 
كه اين تصوير كالســيک نمی تواند در توصيف رفتار ظاهراً نامانوســی كه 
در مقياس های اتمی و زيراتمی مشــاهده می شوند، به كار آيد. در عوض، 
لزوم اســتفاده از چارچوب  متفاوتی به نام فيزيک كوانتومی مطرح گرديد. 
نظريه هــای كوانتومی، در پيش بينی رويدادها در ابعــاد اتمی، به طور قابل 
توجهــی دقيق بودند. در ضمــن، با اعمال آن ها به دنيــای بزرگ مقياِس 
روزمره، شــاهد هســتيم كه همان پيش بينی های نظريات كالسيک قديمی 
حاصل می شــوند. اما آنچه اهميت دارد اين اســت كه فيزيک كالسيک و 

كوانتوم براساس دو مفهوم كاماًل متفاوت از واقعيت فيزيكی بنا شده اند.

«و اين فلسفه من است ....»

نظريــات كوانتومی را می توان به روش های متعددی صورت بندی كرد، 
اما احتماالً شــهودی ترين اين توصيفات به وسيله ريچارد فاينمن ارائه شده 
است، شخصيت سر زنده ای كه در انستيتوی تكنولوژی كاليفرنيا كار می كرد 
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و در گروه خيابانی طبل بانگو می نواخت. بنا به عقيده فاينمن، يک سيستم، 
نه يک مسير مشخص، بلكه همه مسيرهای ممكن را طی می كند. در جستجو 
برای يافتن پاســخ اين سوآالت، رويكرد فاينمن را با جزئيات بررسی كرده 
و آن را برای طرح اين ايده به كار می گيريم كه خود جهان نيز نه تنها دارای 
يک پيشينه نيست، بلكه حتی يک وجود مستقل ندارد. اين ايده، حتی برای 
بسياری از فيزيكدان ها افراطی به نظرمی رسد. در حقيقت، همانند بسياری از 
ايده های علم امروز، به نظرمی رسد اين مسأله با عقل سليم در تناقض باشد. 
اما عقل ســليم براساس تجارب روزمره شكل گرفته، نه براساس جهانی كه 
از طريق شگفتی های فناوری بر ما آشكار می شود كه به ما امكان می دهند تا 

به اعماق اتم رفته يا به روزهای اوليه جهان بازگرديم.
تا قبل از ظهور فيزيک مدرن، تصور عمومی بر اين بود كه تمام آگاهی 
ما نسبت به جهان از طريق مشاهده مستقيم قابل حصول است، اين كه اشياء 
همان چيزی هســتند كه ديده می شــوند و يا آنطور كه از طريق حواس ما 
دريافت می شوند. اما فيزيک مدرن در توفيقی چشمگير،  براساس مفاهيمی 
نظير ايده فاينمن كه با تجارب روزانه در تضاد اســت، نشان داده است كه 
اين طور نيســت. در نتيجه، تصوير خام از واقعيت با فيزيک مدرن سازگار 
نيســت. برای پاسخ به چنين پارادوكس هايی نياز به رويكردی است كه به 
آن واقع گرايي وابســته به مدل1 می گويند. بر اين اساس كه مغز ما داده های 
ورودی از حواس پنج گانه را تفســير می كند و مدلی برای جهان می سازد. 
وقتــی چنين مدلــی در توضيح رويدادها موفق عمل می كند، ما چيســتِی 
واقعيــت و حقيقت مطلق را به آن مدل و اجزاء و مفاهيم تشــكيل دهنده 
آن، نســبت می دهيم. اما ممكن است راه های مختلفی برای مدل سازي يک 
موقعيت فيزيكی وجود داشــته باشد، كه هركدام از آن ها مفاهيم و عناصر 
بنيادين متفاوتی را به خدمت گرفته باشــند. اگر دو تا از چنين نظريه ها يا 
مدل هــای فيزيكی دقيقًا يک رويداد را پيش بينی كنند، نمی توان تعيين كرد 
كه كداميک نسبت به ديگری واقعی تر هستند؛ در عوض می توان از هركدام 

از آن ها كه راحت تر است استفاده كرد.
1. Model-Dependent Realism
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در تاريخ علم، زنجيره ای از نظريات و مدل های رو به بهبود را مشاهده 
می كنيم، از افالطون گرفته تا نظريه كالسيک نيوتون و در نهايت نظريه های 
جديد كوانتومی. طبيعی اســت از خود بپرسيم: آيا اين دنباله در نهايت به 
نقطه پايانی می رســد، نظريه اي نهايی برای جهان، كه همه نيروها را شامل 
شود و هر آنچه را كه مشاهده می كنيم پيش بينی كند، و يا اين كه اين روند 
هميشــه با يافتن نظريه های بهتر ادامه می يابد، بدون اين كه نظريه ای يافت 
شــود كه نتوان ديگر آن را بهبود بخشيد. با اين كه هنوز جواب قطعی برای 
اين پرسش نداريم، اما در حال حاضر نظريه M، گزينه مناسبی است برای 
نظريه نهايی همه چيز،  البته اگر واقعًا چنين نظريه ای وجود داشــته باشد. 
نظريــه M تنها مدلی اســت كه تمام ويژگي هايی را كــه نظريه نهايی بايد 
داشــته باشد، داراست و اين همان نظريه ای است كه از اين پس بحث های 

ما بيش تر براساس آن خواهد بود.
نظريه M يک نظريه به مفهوم معمولی آن نيست. بلكه خانواده كاملی از 
نظريه های متفاوت اســت كه هركدام از آن ها توصيف خوبی از مشاهدات 
را تنها در برخی از موقعيت های فيزيكی فراهم می آورند. كمی شبيه به يک 
نقشــه اســت. همان طور كه همه می دانيم نمی توان تمام سطح كره زمين را 
بر روی يک نقشــه نشان داد. نقشه برجسته نما كه به عنوان نقشه كره زمين 
استفاده می شــود، نواحی انتهايی شــمالی و جنوبی را بزرگ تر و بزرگ تر 
نموده و قطب های شمال و جنوب را پوشش نمی دهد. اگر بخواهيم كل كره 
زمين را بر روی نقشه بياوريم، بايد مجموعه ای از نقشه ها را به كار بگيريم 
كــه هركدام ناحيه محدودی را پوشــش می دهند. اين نقشــه ها با يكديگر 
هم پوشانی داشــته و در اين نواحی اطالعات يكســانی را نشان می دهند. 
 M اين گونه اســت. ممكن است نظريات مختلِف خانواده نظريه  M نظريه
خيلی متفاوت به نظربرســند، اما همه آن ها را می تــوان به عنوان جنبه های 
مختلف همان نظريه اصلی دانســت. آن ها نســخه هايی از نظريه هستند كه 
تنهــا در موقعيت های محدودی كاربرد دارند. به عنــوان مثال وقتی مقادير 
معلومی مثل انرژی، بســيار كوچک باشند. اين نظريه های مختلف، درست 
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مثل نقشه های هم پوشان نسبت به نقشه های برجسته نما، كه در موقعيت های 
مختلف هم پوشــانی دارند، همگی پديده های يكسانی را پيش بينی مي كنند. 
اما درست همان طور كه هيچ نقشه مسطحی وجود ندارد كه نمايش مناسبی 
از سطح كلی كره زمين فراهم آورد، هيچ نظريه منفردی نيز وجود ندارد كه 

توصيف مناسبی برای مشاهدات در تمام موقعيت ها باشد.

نقشه جهان. برای توصيف جهان ممكن است نياز به مجموعه ای از نظريه های هم پوشان 
باشد، همان طور كه برای نمايش جهان به نقشه های هم پوشان نياز است.

در اين كتاب نشــان خواهيم داد كه چگونه نظريه M به پرســش های 
آفرينش پاســخ می دهد. بر طبــق نظريه M، جهان ما تنهــا جهان موجود 
نيست1، بلكه آنطور كه اين نظريه پيش بينی می كند تعداد زيادی جهان های 
ديگر نيز هســتند. اين جهان های چندگانه به طور طبيعی از قوانين فيزيكی 
نتيجه می شــوند. آن ها پيش بينی علم هستند. هر جهانی دارای پيشينه های 

1. براي اطالعات بيشتر كتاب ميچو كاكو، جهان هاي موازي، ترجمه سارا ايزديار و علي هاديان، 
سال 1۳89، مازيار، از همين مجموعه را ببينيد. ناشر
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محتمِل بســيار و همين طور حاالت محتمل متعدد در آينده اســت؛ يعنی 
زمانــی مثل اكنون كــه مدتی طوالنی از پيدايش آن ها می گذرد. بســياری 
از اين حاالت اصاًل با جهانی كه ما می بينيم شــباهت ندارد و برای وجود 
هر گونه حيات اصاًل مناســب نيســتند. تنها تعداد كمی از اين جهان ها به 
موجوداتــی مثل ما امكان زندگی می دهند. بنابرايــن جهان ما، از بين اين 
آرايه ی گسترده از جهان هايی كه با وجود ما سازگاری دارند، انتخاب شده 
اســت. اگرچه در مقياس اين كيهان، كوچک و ناچيزيم، اما همين مسأله ما 

را تا اندازه ای اشرف مخلوقات می گرداند. 
برای درک جهان در ســطوح عميق آن، هــم بايد بدانيم جهان چگونه 
رفتار می كند و هم الزم است بپرسيم كه جهان چرا  اين گونه رفتار می كند؟

چرا به جای هيچ، چيزی هست؟
چرا ما وجود داريم؟

چرا اين قوانين و نه قوانين ديگری؟
اين ســوآل نهايِی زندگی، جهان و همه چيز اســت. ما تالش می كنيم 
تا در اين كتاب به اين ســوآالت پاســخ دهيم. برخالف پاسخ هايی كه در 
كتاب  راهنمای مسافران مجانی كهكشان داده شــده است، جواب های ما 

ساده نخواهند بود.  



فصل 2 

حكومت قانون

اسكوِل گرگ ماه را تا جنگل اندوه رماند،
 آنجا َهتی گرگ را ديد كه خورشيد را تعقيب می كرد.
»گریم نیسمال« اِداِی پیر

در افســانه وايكينگ ها، دو گرگ به نام های اسكول و َهتی، به ترتيب ماه و 
خورشيد را دنبال مي كنند. وقتی گرگ ها هركدام از آن ها را بگيرند، گرفتگی 
رخ می دهد. زمانی كه اين پديــده رخ می دهد، مردم روی زمين برای آزاد 
كردن آن ها دست به كار می شوند. آن ها هرچقدركه بتوانند صدا ايجاد مي كنند 
تا بلكه با ترساندن گرگ ها، خورشيد يا ماه را نجات دهند. در فرهنگ های 
ديگر نيز افسانه های مشابهی وجود دارند. اما احتماالً پس از مدتی انسان ها 
متوجه شده اند كه خورشيد و ماه، بدون نياز به ايجاد سر و صدا و پريشانی، 
خيلی زود از گرفتگی خارج می شــوند. به همين ترتيب، احتماالً آن ها پس 
از مدتی متوجه شــده اند كه اين گرفتگی ها به صــورت اتفاقی و تصادفی 
رخ نمی دهند، بلكه از يک الگوی منظِم تكرار شونده پيروی مي كنند. برای 
مردم قديم، الگوی ماه گرفتگی مشــخص بوده است و درواقع مردم قديم 
بابِــل قادر به پيش بينی دقيق آن بوده اند؛ حتی با اين كه نمی دانســتند علت 
ماه گرفتگی افتادن ســايه زمين بر ماه است. پيش بينی خورشيد گرفتگی به 
مراتب مشــكل تر است، زيرا بر روی ســطح زمين فقط در نوار باريكی به 
عرض حدود 45 كيلومتر قابل رويت اســت. به هر حال، وقتی اين الگوها 
كشف شــدند، فهميديم كه گرفتگی ها ربطی به اميال دلبخواهی موجودات 

ماوراءالطبيعی ندارند و از قواعد مشخصی پيروی مي كنند. 
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خورشید گرفتگى. مردم عهد باســتان نمی دانســتند كه علت گرفتگی ها چيست، ولی به 
وجود نظم زمانی در رويداد آن ها پی برده بودند.

عليرغم موفقيت های ابتدايی در پيش بينی حركت چند جرم آســمانی، 
پيشينياِن ما دريافتند كه پيش بينی برخی وقايع در طبيعت به نظر غير ممكن 
است. به نظر می رسيد آتش فشان، زمين لرزه، توفان و بيماری های همه گير، 
همه بدون هيچ الگو يا دليل مشــخص روی می دهند. در گذشــته، نسبت 
دادن رويدادهای خشن طبيعت به شياطين و يا خدايان بدذات، امری رايج 
بود. فجايع طبيعی اغلب نشانه هايی بودند مبنی براين كه خداوند به نوعی 
از دست ما انسان ها رنجيده يا ناراحت شده است. به عنوان مثال، در حدود 
5600 ســال پيش از ميالد، آتش فشان كوه مازاما در اورِگن، فوران كرد و 
سنگ ها و خاكستر داغ ناشی از آن برای سال ها بر زمين فرو می ريخت. اين 
فوران باعث شد سال ها باران ببارد و در دهانه آتش فشان آب جمع شود كه 
امروزه به درياچه كِراتِر معروف است. سرخپوست های كاِلمات در اُورگن 
افســانه ای دارند كــه به خوبی با تمام جزئيات زمين شناســی اين رويداد 
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مطابقت دارد. اما در اين افسانه با اضافه كردن كمی چاشنِی داستان پردازی، 
انســان ها به عنوان عامل اصلی فاجعه معرفی می شوند. ظرفيت انسان برای 
ُجرم به گونه ای اســت كه همواره راهی برای سرزنش كردن خود می يابد. 
برطبق اين افسانه، ليائو، خدای عالم زيرين، عاشق دختر زيبای فرمانروای 
كالمات می شود. دختر به او پشت پا زده و ليائو تصميم می گيرد با به آتش 
كشيدن كالمات انتقام بگيرد. خوشبختانه، برطبق اين افسانه، اِسِكل، خدای 
جهان باال، دلش برای مردم می ســوزد و با رقيب پايينی خود می جنگد. در 
نهايت، ليائو زخمی شــده و به درون كوه مازاما ســقوط می كند. بر اثر آن 
ســوراخ بزرگی ايجاد می شــود، همان دهانه ای كه سرانجام با آب پر شده 

است.
عدم آگاهی نســبت به رويدادهای طبيعی باعث شــده است كه مردم 
باســتان خدايان متعددی اختراع كنند تا بر هركــدام از جنبه های زندگی 
آن ها حكمرانی كنند. خدايان عشــق و جنگ؛ خدايان خورشــيد، زمين و 
آســمان؛ خدايان اقيانوس ها و رودخانه ها؛ خدايان باران و توفان ها، حتی 
خدايان زمين لرزه ها و آتش فشــان ها. زمانی كه خدايان راضی و خشــنود 
بودند، انســان ها در وضعيت آب و هوايی مســاعد، در صلح و آرامش، و 
رها از فجايع و امراض طبيعی زندگــی مي كردند. اما، اگر ناراضی بودند، 
در اين صورت خشكســالی، جنــگ و بيماری های همه گير همه جا را فرا 
می گرفتند. ازآنجاكه ارتباط بين علت و معلول در طبيعت از چشــم آن ها 
پنهان بوده است، اين خدايان به نظر مرموز بوده و انسان ها همه تحت رحم 
و شفقت آن ها قرار داشــتند. اما در حدود 2600 سال قبل، با ظهور تالس 
ملطی )حدود 624 تا 546 پيش از ميالد( تغييری آغاز شد. اين ايده مطرح 
شد كه طبيعت از اصول ثابتی تبعيت می كند كه قابل كشف هستند. به اين 
ترتيب فرآيندی طوالنی شــروع شــد كه طی آن ايده حكمرانی خدايان با 
مفهومی جديد از جهان جايگزين شــد. جهانی كــه با قوانين طبيعی اداره 
می شود، براســاس طرح از پيش تعيين شده ای ساخته شده و ممكن است 

روزی بتوان آن را فهميد.




