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پیش گفتار
موضوعی که در آغاز قرن بیستم ترديدهايی درباره ی آن وجود داشت، در آغاز قرن 
بیست و يکم ديگر نتیجه ای مسلم شمرده مي شود: تجربه ی روزمره ی ما، هنگام کشف 
ماهیت راستین واقعیت، گمراه کننده است. اما اگر بیش تر تأمل کنیم، چندان شگفت زده 
نخواهیم شد. نیاکان ما در جنگل ها گردهم مي آمدند و برای شکار به دشت ها مي رفتند، اما 
استعداد محاسبه ی رفتار کوانتومي  الکترون ها يا تعیین مفاهیم کیهان شناختی سیاه چاله ها 
تأثیري در بقای آن ها نداشت. اما بزرگ تر شدن مغز انسان مزيت هايي داشت و با رشد 
قوای عقالنی ما، توانايی مان برای کندوکاِو عمیق دنیای اطراف مان نیز بیش تر شد. برخی 
از نیاکان ما برای افزايش گستره ی حواس مان تجهیزاتی ساختند. برخی ديگر با روش 
نظام  مند آشکارسازی و بیان الگوها، يعنی رياضیات، اُنس گرفتند. ما با کمك اين ابزاْر با 

دقت به آن سوی ظواهر نظر کرديم.
ما برای کشف قلمروهای جديد بايد ديدگاه مان را درباره ی کیهان بسیار تغییر مي داديم. 
ما، به کمك بینش فیزيکی و دقت رياضی و راهنمايی و تأيید تجربه و آزمايش، اثبات 
کرديم فضا، زمان، ماده و انرژی گنجینه ای از رفتارها را نشان مي دهند که به هیچ کدام 
و کشف های  نافذ  تحلیل های  اکنون،  و  ندارد.  شباهتی  ما  بی واسطه ی  مشاهده های  از 
مرتبْط ما را به درکی بی اندازه جديد مي رسانند: تفکر درباره ی اين امکان که گیتی1 ما 
تنها گیتی اي  نیست که وجود دارد. کتاب واقعیت پنهان به بررسی اين امکان مي پردازد.

هنگام نگارش واقعیت پنهان فرض کردم خواننده ی کتاب هیچ تخصصی در زمینه ی 
فیزيك يا رياضیات ندارد. در اين کتاب هم، مانند کتاب های قبلی ام، از استعاره و تمثیل 
سود ُجسته ام و جای جايش مملو از وقايع تاريخی است تا شرحی قابل فهم از برخی 
از عجیب ترين و گوياترين بینش های فیزيك جديد به دست بدهم که شايد درستی شان 
در آينده اثبات شود. خواننده برای درک مفاهیم کتاب بايد روش های مرسوم تفکر را 
کنار بگذارد و سراغ قلمروهای نامترقبه ی واقعیت برود. او به سفری مي رود که بسیار 
هیجان انگیز و قابل فهم است و پیخ وخم های علمْی مسیر را عالمت گذاری مي کنند. من با 
آگاهی اين مسیر را برگزيده ام تا چشم اندازی از ايده ها ترسیم کنم که کش وقوس دره های 

آن دنیايي از تجارب روزمره تا تجارب کاماًل ناآشنا را دربرمي گیرد.

1. Universe
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از فصل های  که  است  اين  ديگرم  کتاب های  با  کتاب  اين  در  من  رويکرد  تفاوت 
ابتدايی، که به طور نظا  م  مندی به معرفی مطالب مقدماتی از قبیل نسبیت خاص و عام 
موارد،  اغلب  در  آن،  به جای  کرده ام.  دارد، صرف نظر  اختصاص  کوانتومي   مکانیك  و 
مقدمات »مورد نیاز« را ارائه کرده ام؛ اگر در مواردی، برای حفظ انسجام کتاب، به مطالب 
بیش تری نیاز باشد، به خواننده ی باتجربه تر اطالع داده ام که از خواندن کدام بخش ها 

صرف نظر کند.
در مقابل، آخرين صفحات فصول کتاب تنوع رويکرد عمیق تری دارند و شايد در 
نظر برخی خوانندگان چالش برانگیز باشند. در اين مواقع، خالصه ای برای خواننده ی 
کم تجربه تر آورده ام يا پیشنهاد داده ام برای حفظ پیوستگی، هنگام خواندن از اين بخش ها 
بگذرد. با وجود اين، همه را در حد عالقه و تحمل شان به خواندن اين بخش ها تشويق 
مي کنم. در مواردی که بحث توصیفی تر است، مخاطبان وسیع تری را در نظر داشته ام و 

تنها پیش نیاز الزم برای خواندن اين مطالب استقامت و پشتکار است.
به اين ترتیب، يادداشت ها با هم تفاوت دارند. خواننده ی مبتدی مي تواند کاماًل از 
آن ها چشم بپوشد و خواننده ی باتجربه تر شرح وبسط هايی در يادداشت ها خواهد يافت 
که از نظر من مهم اند، اما تصور مي کنم خواندن آن ها در متن طاقت فرسا باشد. بیش تر 
رسمي   آموزش  فیزيك  يا  رياضیات  در  که  نوشته شده   برای خوانندگانی  يادداشت ها 

ديده اند.
هنگام نگارش واقعیت پنهان از نظرات انتقادی و بازخوردهای تعدادی از دوستان، 
همکاران و بستگانی که بخشی يا کل فصول کتاب را خواندند بهره مند شدم. به ويژه 
از ديويد آلبرت، تريسی دی، ريچارد ايستر، ريتا گرين، سیمون جوداس، دنیل کابات، 
ديويد کاگان، پل کايزر، رافائل کاسپر، خوان مالداسنا، کاتینکا ماتسون، ماولیك پاريخ، 
مارکوس پوزل، مايکل پوپوويتز و کن وينبرگ که از همه ی آن ها سپاسگزارم. همکاری 
اندرو  از  بوده  است.  لذت بخش  اَشر، همواره  مارتی  ناپف،  انتشارات  در  ويراستارم  با 
کارلسون به سبب راهنمايی های تخصصی اش در مراحل پايانی تولید کتاب تشکر مي کنم. 
تصويرسازی های فوق العاده ی جیسون سور به ارائه ی مطالب بسیار کمك کرده است؛ 
به خاطر استعداد و شکیبايی اش از او سپاسگزارم. همچنین از کارگزاران ادبی ام، کاتینکا 

ماتسون و جان بروکمن، تشکر مي کنم.
برای تکمیل رويکردی که در اين کتاب آورده ام از گفت وگوهای فراوان با همکارانم 
سود ُجسته ام. عالوه بر افراد فوق، مايلم از رافائل بوسو، رابرت براندنبرگر، فردريك 
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دنف، ژاک ديستلر، مايکل داگالس، الم هويی، لورنس کراوس، يانا لوين، آندری لینده، 
سث لويد، بری الور، سائول پرلموتر، يورگن اشمیدهوبر، استیو شنکر، پل استاينهارت، 
ديويد  وفا،  کامران  تی،  هنری  تگمارک،  مکس  ساسکیند،  لئونارد  استرومینگر،  اندرو 

واالس، اريك واينبرگ و شینگ تونگ يائو سپاسگزاری کنم.
من اولین کتاب علمي  عمومي خود گیتی باشکوه1 را در تابستان 1996 نوشتم. در اين 
پانزده سال از تأثیر متقابل، نامنتظره و پُربار بین تمرکزم بر پژوهش های فنی و موضوعات 
به خاطر  کلمبیا  دانشگاه  در  و همکارانم  دانشجويان  از  برده ام.  فراوان  لذت  کتاب  اين 
پژوهش های پرهیجان، از دپارتمان انرژی به  سبب حمايت مالی از پژوهش های علمي ام 
و از مرحوم پنتی کوری به دلیل حمايت سخاوتمندانه اش از مرکز تحقیقاتی من در کلمبیا، 

مؤسسه ی ريسمان، کیهان شناسی و فیزيك اخترذره، سپاسگزارم.
سرانجام از تريسی، الك و سوفیا تشکر مي کنم که اين جهان را به بهترين جهان 

ممکن برای من بدل کردند.

1. The Elegant Universe 





فصل 1

مرزهای واقعیت
درباره ی جهان های موازی

در دوران کودکی ام اگر اتاقم فقط با يك آينه تزئین شده بود، شايد رؤياهای روزانه ی آن 
سال ها بسیار متفاوت مي شد. اما در اتاقم دو آينه بود. و هر صبح که برای برداشتن لباس 
درِ کمد ديواری را باز مي کردم، آينه ای که روی در کمد تعبیه شده بود با آينه ی روی 
ديوار هم سو مي شد و از هر چیزی که بین شان بود مجموعه  بازتاب های بی پايانی تشکیل 
مي داد. افسون کننده بود. از ديدن تصاويِر پشت سرهم در صفحات شیشه ای موازی، که تا 
جايی که چشم مي ديد گسترده شده بودند، حظ مي کردم؛ گويی بازتاب ها همگی به طور 
يکپارچه حرکت مي کردند. اما مي دانستم اين چیزی جز محدوديت ادراک بشر نیست؛ در 
جوانی آموختم سرعت نور متناهی است. بنابراين در ذهن خود سفرهای رفت و برگشت 
نور را تماشا مي کردم. تکان تکان سرم و نوسان بازويم بین آينه ها منعکس مي شد و هر 
يك تصوير را آهسته به ديگری باز مي تابید. گاهی آن خودِ گستاخم را مجسم مي کردم 
که نمي خواهد منظم باشد و پیشروی پیوسته را بر هم مي زند و واقعیت جديدی خلق 
مي کند که بر واقعیت های پشت سرش تأثیر مي گذارد. هنگام زنگ تفريح در مدرسه، 
گاهی درباره ی نوری فکر مي کردم که آن صبح منتشر شده بود و هنوز بی وقفه بین آينه ها 
نوسان مي کرد و من به يکی از خويشتن های بازتابیده ام ملحق و به جهان موازی خیالی 

وارد مي شدم که از نور و فانتزی ساخته شده بود.
خیال تان را راحت کنم که تصاوير بازتابیده دارای ذهن نیستند. اما اين پروازهای 
انديشه در دوران جوانی با آن واقعیت های موازی خیالی با قدرت وصف ناپذيري در 
علم جديد طنین انداز شده اند. اکنون به احتمال وجود جهان هايی در آن سوی جهانی که 
مي شناسیم فکر مي کنیم. اين کتاب به کندوکاو چنین احتماالتی مي پردازد و سفری در 

علم گیتی های موازی است.
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گیتی و گیتی ها
زمانی »گیتی« به معنی »هر آن چه وجود دارد« بود: هرچه هست و نیست. مفهوم بیش از 
يك گیتی، بیش از همه چیز ظاهراً تناقض آمیز است. با وجود اين، تعدادی پیشرفت های 
بستگی  زمینه  به  گیتی  معنی  اکنون  بخشیده اند.  جان  »گیتی«  تعبیر  به  به تدريج  نظری 
دارد. گاهی »گیتی« به معنی مطلقاً همه چیز به کار مي رود و گاهی صرفاً به بخش هايی از 
همه چیز اشاره مي کند که فردی چون من و شما اصوالً مي تواند به آن دسترسی داشته 
باشد. گاهی به قلمروهای مجزا اشاره مي کند که ما، کاًل يا جزئاً، موقتاً يا دائماً، هیچ گونه 
دسترسی اي به آن نداريم. از اين نظر، اين واژه ی گیتی ما را به عضوی از مجموعه ای، 

شايد بی نهايت بزرگ، تنزل مي دهد.
که  مي کند  باز  ديگری  اصطالحات  برای  را  راه  خود،  مقام  تنزل  از  پس  »گیتی«، 
گستره ی بوم نقاشی را فرا مي گیرند، طوری که مي توان تمام  واقعیت را بر آن بوم نقاشی 
کرد. جهان های موازی، گیتی های موازی، گیتی های متناوب1، فراگیتی2، بزرگ گیتی3 يا 
بسگیتی4 همگی با هم مترادف اند و به انبوه واژگانی تعلق دارند که برای توصیف گیتی 
ما، و البته طیفی از گیتی های ديگری که ممکن است وجود داشته باشند، به کار مي روند.
شايد متوجه شده باشید که اين اصطالحات تا حدی مبهم اند. واقعاً چه چیزی جهان 
يا گیتی را مي سازد؟ چه معیاری قلمروهايی را که اجزای مجزای يك گیتی  واحدند 
از گروه گیتی های ديگر تفکیك مي کند؟ شايد روزی درک ما از بسگیتی به حدی از 
بلوغ خود برسد که به اين پرسش ها پاسخ های دقیقی بدهیم. اما اکنون با اتخاذ رويکرد 
معروفی که قاضی پاتر استیوارت در تعريف هرزه نگاری به کار مي برد از دست وپنجه نرم 
کردن با تعاريف انتزاعی اجتناب مي کنیم. درحالی که ديوان عالی امريکا در جست وجوی 

توصیف يك معیار بود، استیوارت اظهار داشت: »اگر ببینمش خواهم دانست.«
در انتها بايد اضافه کرد اطالق اصطالح گیتی موازی به اين يا آن قلمرو صرفاً مسئله ی 
زبان است. آن چه واقعاً اهمیت دارد اين پرسش است: آيا قلمروهای ديگری وجود دارند 
که عادت قديمي ما را به چالش بکشند؟ عادتي که بر اساسش گمان مي کرديم تنها يك 
گیتی وجود دارد، درحالی که احتمال دارد گیتی ما جزئی از واقعیتی باشکوه تر و شايد 

عجیب تر و بسیار پنهان تر باشد.

1. alternate universes    2. metaverse
3. megaverse    4. multiverse
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تنوع گیتی های موازی
اين است  بود(  اين کتاب  نوشتن  برای  تا حدی مشوق من  واقعیت شگفت انگیز )که 
فیزيك  نسبیتی،  فیزيك  بنیادی،  و  نظری  فیزيك  عمده ی  پیشرفت های  از  بسیاری  که 
کوانتومی، فیزيك کیهان شناسی، فیزيك میدان واحد و فیزيك محاسباتی با در نظرگرفتن 
روايت هايي اند  آتی  فصل هاي  است.  گرفته  صورت  موازی  گیتی های  اقسام  از  يکی 
مشتمل بر نُه گونه گیتی موازی. هر کدام از آن ها گیتی ما را بخشی از يك کل بزرگ تر 
و نامنتظره مجسم مي کند، اما پیچیدگی آن کل و سرشت گیتی های عضو آن با يکديگر 
تفاوت دارند. در برخی از آن ها، گیتی های موازی با کش وقوس های عظیم فضا يا زمان 
از گیتی ما جدا شده اند؛ در برخی ديگر، اين گیتی ها در فاصله های چند میلی متری از ما 
اين پا و آن پا مي کنند. در گونه های ديگر، مفهوم مکان کاماًل تنگ نظرانه و بی معناست. 
گستره ی احتماالت به صورت يکسان در قوانین حاکم بر گیتی های موازی تجّلی پیدا 
مي کند. قوانین برخی از آن ها مشابه قوانین گیتی ماست و قوانین برخی ديگر ظاهراً با ما 
متفاوت است، اما میراث مشترکی دارد. قوانین برخی ديگر نیز به لحاظ شکل و ساختار 
با هرچه تاکنون با آن مواجه شده ايم متفاوت است. تصور اين که واقعیت تا چه اندازه 
مي تواند جامع و فراگیر باشد هم هیجان انگیز است و هم ما را به فروتنی دعوت مي کند.
و  میالدی   1950 دهه ی  به  موازی  جهان های  درباره ی  علمي   تعمقات  سابقه ی 
برای  نظريه ای  کوانتومی،  مکانیك  جنبه های  حول وحوش  که  مي رسد  پژوهش هايی 
توصیف رويدادها در قلمرو ذره بینی اتم ها و ذرات زيراتمی، شکل گرفته بود. مکانیك 
ويژگی احتماالتی دارند، سنت  اين که پیش بینی های علمي  ضرورتاً  اثبات  کوانتومي  با 
چارچوب های قبلی، يعنی مکانیك کالسیك، را شکست. مي توانیم شانس وقوع فالن 
رويداد را پیش بینی کنیم، اما اساساً قادر به پیش بینی اتفاقی نیستیم که واقعاً رخ خواهد 
داد. اين گسست مشهور از صدها سال تفکر علمي،  به اندازه ی کافی شگفت انگیز است. اما 
جنبه ی شگفت انگیزتری در نظريه ی کوانتومي  وجود دارد که کم تر موردتوجه بوده  است. 
پس از چند دهه پژوهش عمیق در حوزه ی مکانیك کوانتومي  و جمع آوری داده های 
فراوانی که پیش بینی های احتماالتی آن را تأيید مي کند، هنوز کسی نمي داند چرا از بین 
خروجی های محتمل بسیار در هر شرايطی فقط يکی از آن ها اتفاق مي افتد. همگی قبول 
داريم که هنگام آزمايش يا بررسی جهان، با يك واقعیت مشخص و مجرد مواجه مي شويم. 
با وجود اين، با گذشت بیش از يك قرن از آغاز انقالب کوانتومی، فیزيکدانان جهان 
هنوز درباره ی سازگاری اين واقعیت پايه با توصیف رياضیاتی نظريه اتفاق نظر ندارند.
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طی سالیان، اين شکاف عظیم در فهم ما، دانشمندان را به ارائه ی راه حل های خالقانه ای 
ترغیب کرده است. اما چشمگیرترين راه حل ها اولین ها بودند. شايد با ارائه ی آن راه حل، 
کاستی اين مفهوم آشنا که هر آزمايشی فقط و فقط يك نتیجه دارد آشکار شد. بر مبنای 
رياضیات مکانیك کوانتومی — يا دست کم جنبه ای از آن — تمام خروجی های محتمل 
اگر محاسبات  اتفاق مي افتد، درحالی که هر کدام در گیتی مجزای خودش قرار دارد. 
کوانتومي  پیش بینی کند ذره ای شايد اين جا يا آن جا باشد، در نتیجه ذره در يك گیتی 
يا آن  اين  از شما شاهد  اين جا و در گیتی ديگر آن جاست. و در هر گیتی، يك بدل 
خروجی است و – به نادرستی – گمان مي کند که واقعیت شما ]او[ تنها واقعیت موجود 
است. اگر به اين نکته توجه کنید که مکانیك کوانتومي  مبنای تمام فرايندهای فیزيکی، 
از هم جوشی اتم ها در خورشید گرفته تا آتشبار عصب ها که خمیرمايه ی تفکر را تشکیل 
مي دهد، محسوب مي شود، گستره ی ژرف مفاهیم اين طرح آشکار مي شود. براساس اين 
طرح، جاده ای که از آن به سفر نرفته باشی وجود ندارد. با وجود اين، هر جاده ای از اين 

قبیل – هر واقعیتی – از نظر تمام جاده های ديگر پنهان است.
در  را  زيادی  کوانتومي  توجه  مکانیك  »چندجهانِی«1  وسوسه انگیز  رويکرد  اين 
دهه های اخیر جلب کرده است. اما پژوهش ها نشان مي دهد اين رويکرد بسیار ظريف و 
پرزحمت است )در فصل هشتم در اين باره بحث مي کنیم(. بنابراين، حتی امروز، پس 
از نیم قرن ارزيابی، اين طرح هنوز هم بحث انگیز است؛ برخی متخصصان کوانتومي  
شالوده ی  قطعاً  مي کنند  ادعا  ديگری  عده ی  اما  است،  اثبات شده  آن  درستی  معتقدند 

رياضی آن هنوز انسجام ندارد.
موازی  گیتی های  از  آغازين  روايت  اين  علمی،  قطعیت های  عدم  تمام  وجود  با 
فیلم  و  تلويزيون  ادبیات،  چون  حوزه هايی  جداگانه ی  تاريخچه های  و  سرزمین ها  با 
هم خوانی دارد: تاخت وتاز خالقانه ای که امروز هم ادامه دارد. )موارد مورد عالقه ی من 
از دوران کودکی عبارت اند از: جادوگر اُز، چه زندگی فوق العاده ای، قسمت »شهر بر 
لبه ی ابديت« از مجموعه ی پیشتازان فضا، داستان باغ  گذرگاه های پیچاپیچ از بورخس 
و اخیراً، درهای کشويی و لوال مي دود.( اين موارد و آثار متعدد ديگری از فرهنگ عامه 
به تلفیق مفهوم واقعیت های موازی با روح زمانه کمك کرده اند و عالقه ی همگان را 
به اين موضوع برانگیخته اند. اما مکانیك کوانتومي  تنها يکی از راه های بی شماری است 
بیرون مي کشد. در واقع، مکانیك  فیزيك جديد  از دل  که مفهوم گیتی های موازی را 

1. Many worlds approach
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کوانتومي  اولین مسیری نیست که در اين کتاب به آن مي پردازم.
نظر مي کنم که شايد ساده ترين  به گیتی های موازی  متفاوتی  از مسیر  در فصل 2 
مسیر ممکن باشد. خواهیم ديد که اگر فضا تا بی نهايت گسترده باشد ـ قضیه ای که با 
تمام مشاهدات سازگار است و بخشی از آن مدل کیهان شناسی مورد تأيید بسیاری از 
»مسیر«ی(  احتماالً  )يا  قلمروهايی  بايد  ـ  اخترشناسان محسوب مي شود  فیزيکدانان و 
نسخه های جانشین  از  ديگری،  بدل های من و شما و هر چیز  که  باشد  داشته  وجود 
واقعیتی که ما اين جا تجربه مي کنیم لذت ببرند. فصل سوم سفری به اعماق کیهان شناسی 
است: نظريه ی تورم، که انفجاری عظیم با انبساط بسیار سريع فضا را در لحظات اول 
اگر  دارد.  را  از گیتی های موازی  نظر مي گیرد و روايت خودش  شکل گیری گیتی در 
به  انفجاری که  باشد،  اخترشناسی، درست  مبنای مشاهدات ظريف  بر  تورم،  نظريه ی 
ايجاد اين منطقه از فضا، که در آن ساکن هستیم، منجر شده احتماالً منحصربه فرد نبوده 
است؛ يعنی همین حاال هم احتماالً انبساط تورمي  در قلمروهای دوردست، گیتي  از پس 
گیتي  ديگر را مثل قارچ بیرون مي ريزد و شايد تا ابديت چنین چیزي ادامه يابد. وانگهی، 
هر کدام از اين گیتی های متورْم گستره ی فضايی بی کران خود را دارد و هر کدام دارای 

تعداد بسیاری از جهان های موازی است که در فصل 2 به آن مي پردازيم.
در فصل 4، سفر ما به سوی نظريه ی ريسمان ادامه مي يابد. پس از مرور مختصر مبانی، 
گزارشی از اين رويکرد با هدف متحد کردن تمام قوانین طبیعت به دست مي دهم. پس 
از اين قسمت، فصول 5 و 6 به کاوش پیشرفت های اخیر در نظريه ی ريسمان اختصاص 
 دارد که سه نوع گیتی موازی را پیش بینی مي کند. يکی از آن ها سناريوی جهان – پوسته1
نظريه ی ريسمان است که جهان ما را يکی از بی شمار »پوسته« های بالقوه ای مي داند 
عظیم  نان  قرص  از  برشی  شبیه  بسیار  و  است،  شناور  باالتر  ابعاد  با  فضايي  در  که 
کیهانی است ]1[. اگر خوش شانس باشیم، رّد پای قابل مشاهده ای از اين رويکرد را در 
برخورددهنده ی بزرگ هادرون2 در ژنو سويس، در آينده ای نزديك خواهیم ديد. نوع 
دوم شامل جهان – پوسته هايی است که محکم به هم کوبیده مي شوند، محتوای شان را 
اتفاق،  مي زدايند و آغازگر مهبانگ جديد و شعله وری در درون هر يك هستند. اين 
 مثل به هم کوفتن دو دست عظیم الجثه، مي تواند به دفعات متوالی رخ دهد — پوسته ها
به هم برخورد مي کنند، از هم جدا مي شوند، بر اثر گرانش يکديگر را جذب مي کنند و 
دوباره به هم برخورد مي کنند؛ فرايند چرخه ای، گیتی هايی تولید مي کند که نه در فضا 

1. Braneworld   2. Large Hadron Collider


