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پیشگفتار

پارادوکس های  از آن ها  اندازه ها هستند. تعدادی  پارادوکس ها در همه ی اشکال و 
که  آن  حال  ندارد،  چندانی  کندوکاو  به  نیاز  حل شان  که  هستند  منطق  ساده ی 
را  آن ها  از  بسیاری  هستند.  علمی  رشته های  همه ی  سرآمد  دیگر  پارادوکس های 
می توان با سبك و سنگین کردن دقیق فرض های زیربنایی شان حل کرد که یکی دو 
تای شان چه بسا غلط باشد. اگر دقت کنیم می بینیم که به هیچ روی نمی شود به آن ها 

پارادوکس اطالق کرد، چون همین که معمایی حل شود، دیگر پارادوکس نیست. 
پارادوکس واقعی، گزاره ای است که به استداللی خودمتناقض و گردشی منجر 
می شود، یا موردی را توصیف می کند که به لحاظ منطقی امکان پذیر نیست. با وجود 
این، واژه ی »پارادوکس« کاربرد چنان گسترده ای دارد که شامل مواردی نیز می شود که 
من ترجیح می دهم آن ها را »پارادوکس های دریافتی« بنامم. برای این گونه معماها، راه 
برون رفتی هست. ممکن است در درون پارادوکس نوعی ترفند یا تردستی پنهان شده 
باشد که به عمد شنونده یا خواننده را گمراه می کند. همین که به این ترفند پی ببریم، 
تناقض یا بی معنایی منطقی آن از بین می رود. در نوع دیگر پارادوکس های دریافتی، 
گزاره و نتایج که در آغاز بی معنی یا دست کم درک ناشدنی می نمایند، بر اثر بررسی های 

دقیق تر چنین به نظر نمی رسند، گیرم که نتیجه هم چنان حیرت آور مانده باشد. 
)البته  پارادوکس ها  این  پارادوکس های فیزیك می رسیم. همه ی  اینك به بخش 
بهتر است بگوییم کم و بیش همه( را می توان با داشتن اندکی دانش علمی بنیادی 

برطرف ساخت، و در این کتاب این نوع پارادوکس ها را مطالعه خواهیم کرد. 
در آغاز به اختصار نوعی پارادوکس منطقی واقعی را بررسی می کنم تا روشن کرده 
باشم که از چه پارادوکس هایی سخن نخواهم گفت. این پارادوکس گزاره ای است 
که چنان ساخته شده است که به راستی گردشی است و راه برون رفتی از آن نیست. 
مفاد ساده ی آن چنین است: »این گزاره دروغ است.« اول بار که این جمله را 
می خوانیم تصورمان این است که معنی تك تك واژه های آن بسیار ساده است. با 
وجود این، به معنی این واژه ها که فکر کنیم و استلزامات گزاره را دقیق بررسی کنیم 
آنگاه پارادوکس منطقی پدیدار خواهد شد. آیا پنج واژه ی ساده می توانند دردسرساز 
باشند؟ اگر این چنین باشد می گویم که این دردسر سرگرم کننده است که چه بسا 
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خود پارادوکسی باشد و بخواهیم آن را پیش خانواده یا دوستان مطرح کنیم. 
ببینید، جمله ی »این گزاره دروغ است« خود به ما اعالم می کند که خودش باید 
دروغ باشد و از این رو دروغ نیست و در این مورد راست است که گفت واقعًا 
اینجاست که در حلقه ی گردشی  این معنی است دروغ نیست.  به  دروغ است و 

بی پایانی گیر می افتیم. 
تعداد این نوع پارادوکس ها زیاد است. 

این کتاب به جای پرداختن به این گونه پارادوکس ها، درباره ی معماها و چیستان هایی 
در علم است که من به آن ها عالقه دارم و همه به پارادوکس معروف شده اند، لیکن که 
به دقت مطالعه شوند و از زاویه ی درستی به آن ها نگاه کنیم، در نهایت ثابت می شود 
که پارادوکس نیستند. این پارادوکس ها در نگاه اول با آنچه عقل سلیم می گوید در 
تناقض هستند، اما همیشه نکته ی ظریفی در فیزیك هست که اگر منظور شود یکی 
از ارکانی را که پارادوکس روی آن بنا شده است تخریب می کند و کل بنای پوشالی 
پارادوکس یك جا فرومی ریزد. علی رغم این که این معماها حل شده اند، اما هم چنان 
به عنوان پارادوکس مطرح هستند، بخشی از این بابت که در آغاز که دست به دست 
می شدند )قبل از این که پی ببریم کجای استدالل مان می لنگیده است( غوغایی به پا 
کرده اند و بخشی هم از این بابت که به شکلی که بیان می شوند ابزار مفیدی در دست 
دانشمندان هستند تا به مفاهیم پیچیده تری توجه کنند. این نیز هست که سر و کله زدن 

با این پارادوکس ها فی النفسه نوعی سرگرمی لذت بخش است. 
بسیاری از معماهایی را که مطالعه خواهیم کرد، در ابتدا پارادوکس راستین به 
نظر می رسند، نه پارادوکسی دریافتی. نکته اینجاست. نسخه ی ساده ای از پارادوکس 
معروف سفر در زمان را در نظر بگیرید که می گوید اگر می شد با ماشین زمان به 
گذشته سفر می کردید و خود جوان ترتان را می کشتید؟ بر شمای قاتل خودتان چه 
پیر شدن  از رشد کردن و  را  از هستی محو می شدید چون خود  آیا  می گذشت؟ 
محروم ساخته اید؟ اگر چنین می شد و شما هیچ گاه به سنی نمی رسیدید که مسافر 
زمان قاتلی شوید، پس چه کسی شمای جوان تر را ُکشته است؟ شمای پیر، بهانه ی 
خوبی دارید و آن این است که شما هرگز وجود نداشته اید! بنابراین اگر شما وجود 
نداشته اید تا در زمان به عقب سفر کنید و خود جوان ترتان را بُکشید، پس شما خود 
جوان ترتان نمی ُکشید و از این رو زنده می مانید تا پیرتر شوید و در زمان به گذشته 
سفر کنید و خودتان را بُکشید و اگر چنین کنید پس شما وجود ندارید، و همین طور 
الی آخر. این پارادوکس کاماًل منطقی به نظر می رسد و فیزیکدان ها نیز به لحاظ نظری 
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امکان سفر در زمان را تأیید می کنند. حال چگونه می توانیم خودمان را از این حلقه 
پارادوکسی نجات دهیم؟ در فصل 7 به این پارادوکس خاص خواهیم پرداخت. 

برای درک همه ی پارادوکس های دریافتی نیازی به داشتن بنیه ی علمی نیست و 
در فصل اول مشتی از این پارادوکس های دریافتی را آورده ایم که می توان آن ها را 
تنها با منطق عقل سلیم حل کرد. منظورمان از آنچه گفتیم چیست؟ پارادوکس آماری 
ساده ای را در نظر بگیرید که در آن به سادگی می توان از ارتباطی اساسی نتیجه ی 
غلط گرفت. معلوم شده است شهرهایی که تعداد کلیساهای زیادی داشته باشند، به 
طور کلی نرخ جنایت باالست. این گزاره تا اندازه ای پارادوکسی است، مگر این که 
باور داشته باشید کلیساها کانون های رواج بی قانونی و جنایت هستند که مذهب و 
باورهای اخالقی شما هر چه هم باشند، به احتمال زیاد چنین حکمی را نمی پذیرید. 
حل این پارادوکس آسان است. هم تعداد زیاد کلیسا ها و هم نرخ مطلق جنایت، هر 
دو پیامدهای جمعیت های زیاد هستند. تنها از این بابت که گزاره ی A به گزاره ی 
B منجر می شود و گزاره ی A به گزاره ی C منجر می شود، به این معنی نیست که 

گزاره ی B به گزاره ی C می انجامد و برعکس. 
اینك مثال ساده ای از نوعی معما را می آورم که در نگاه اول پارادوکسی به نظر 
می رسد، اما همین که بخواهیم آن را توضیح دهیم، سرشت پارادوکسی اش از بین 
می رود. این پارادوکس را چند سال پیش یکی از اساتید اسکاتلندی فیزیك به من 
گفت که یکی از دوستان و همکاران خوب من است. وی ادعا می کرد »هر اسکاتلندی 
که به جنوب انگلستان سفر کند، در کل بهره ی هوشی هر دو کشور اسکاتلند و 
انگلستان را باال می برد.« نکته اینجاست که چون اسکاتلندی ها خود را باهوش تر از 
انگلیسی ها می دانند، هر یك از آن ها که بخواهد در انگلستان زندگی کند بهره هوشی 
انگلیسی ها را باال می برد و در عین حال ترک کردن اسکاتلند چنان کار احمقانه ای 
است که تنها افرادی با بهره ی هوشی کمتر حاضر می شوند اسکاتلند را ترک کنند و 
در نتیجه با ترک هر یك از این افراد بهره ی هوشی آنانی که در اسکاتلند می مانند، 
اندکی باال می رود. حاال می بینید که این پارادوکس در آغاز گزاره ای پارادوکسی به 
نظر می رسید، اما با استدالل منطقی ساده ای توانستیم به زیبایی آن را حل کنیم، هر 

چند که انگلیسی ها حق دارند آن را نپذیرند. 
در فصل 1 با تعدادی از پارادوکس های معروف آشنا می شویم که برای حل آن ها 
به مفاهیم علمی نیازی نیست و در فصل های بعدی به نُه پارادوکس مورد عالقه ی 
من در فیزیك می پردازیم. پس از این که این پارادوکس ها را بیان کنم، آن ها را برای 
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ابطال پذیری  با معلوم کردن منطق زیربنایی  باز می کنم و توضیح می دهم که  شما 
آن ها می توانیم حل شان کنیم، یا خواهیم دید که چرا بعضی از آن ها اصاًل پارادوکسی 
نیستند. همه ی این پارادوکس ها جالب هستند چون ما را به فکر می برند و نیز ... تنها 
کافی است بدانید که کجا را باید نگاه کنید، یعنی باید پاشنه ی آشیل پارادوکس را 
پیدا کنید که با بررسی دقیق و درک بهتر علم خواهید دید که کار چندان دشواری 

نیست و در نهایت درمی یابید که پارادوکس، دیگر پارادوکسی نیست. 
نام تعدادی از این پارادوکس ها برای شما آشناست. برای مثال، پارادوکس گربه ی 
شرودینگر را در نظر بگیرید بچه گربه ی بیچاره ای که در جعبه ی دربسته ای حبس 
شده و تا ما در جعبه را باز نکرده ایم، در آن واحد هم مرده است و هم زنده. دیگری 
مکسول  شیطانك  پارادوکس  آشناست،  اندکی  برای  اما  ناآشنا  خیلی ها  برای  که 
ظاهر  به  و  است  محبوس  دربسته  جعبه ای  در  نیز  او  که  خیالی  موجودی  است، 
قادر است از یکی از مقدس ترین فرآمین علم، قانون دوم ترمودینامیك، سرپیچی 
کند و محتوای جعبه را وادارد از هم تفکیك شوند و به نظم درآیند. برای درک 
چنین پارادوکس هایی الزم است زمینه ای علمی داشت و همین سبب شده است تا 
من چالش توضیح این مفاهیم علمی را بدون توسل جستن به ابزار فنی بر خود 
هموار کنم که شما بدون داشتن دانش ژرفی از کالکلوس، ترمودینامیك، و مکانیك 

کوانتومی بتوانید استلزامات این پارادوکس ها را درک کنید و از آن ها لذت ببرید. 
نسبیت گنجانده ام که چهارده  از درس  را  پارادوکس دیگر  کتاب چند  این  در 
مثال،  برای  کرده ام.  تدریس  کارشناسی  مقطع  دانشجویان  به  را  آن  است  سال 
ایده های اینشتین از فضا و زمان زمینه ی مساعدی را برای تعدادی از معما فراهم 
و  دوقلوها،  پارادوکس  انبار،  در  تیرآهن  دادن  جا  پارادوکس  جمله  از  کرده اند، 
پارادوکس پدربزرگ. پارادوکس های دیگر، چونان پارادوکس گربه ی شرودینگر و 

پارادوکس های شیطانك ها، از نگاه بعضی ها هم چنان بی پاسخ مانده اند. 
در انتخاب نُه معمای بزرگ فیزیك، از آوردن بزرگترین مسائل الینحل فیزیك 
اجتناب کرده ام، برای مثال، ماده ی تاریك و انرژی تاریك چه هستند که بیش از 95 
درصد محتویات جهان ما را می سازند، یا این مسئله که قبل از مهبانگ چه بوده است. 
این پرسش ها فوق العاده دشوار و ژرف هستند که علم هنوز برای آن ها پاسخی نیافته 
است. چه بسا بعضی از این مسائل، مثل سرشت ماده ی تاریك، ماده ی اسرارآمیزی 
که بیشتر جرم کهکشان ها را تشکیل می دهد، در آینده ای نزدیك پاسخ داده شوند، 
مشروط بر این که شتاب دهنده های ذره چون برخورددهنده ی بزرگ هادرون در ژنو 
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کماکان به کشفیات جدید و هیجان انگیز ادامه دهند. با وجود این، تعداد دیگری از 
این مسائل، مثل توصیف دقیق زمان قبل از مهبانگ، شاید تا ابد بی پاسخ بمانند. 

هدفم این بود که پارادوکس ها را معقول و گسترده انتخاب کنم. پارادوکس هایی 
را که در فصل های پیش رو شرح می دهم، همه با پرسش های بنیادی با سرشت فضا 
و زمان و خواص جهان هستی در بزرگترین و کوچکترین مقیاس سروکار دارند. 
تعدادی از آن ها پیشگویی های نظریه ها هستند که در برخورد اول بسیار عجیب به 
نظر می رسند، لیکن همین که ایده های زیربنایی نظریه را به دقت مطالعه می کنیم، 
پذیرفتنی می شوند. می خواهیم ببینیم که آیا می توانیم آن ها را حل کنیم یا نه و در این 

مسیر شما خواننده ی عزیز را چنان سرگرم می کنیم که ذهن تان باز شود. 
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نمایشبازیپارادوکس
احتماالت ساده ای که هوش از سرتان می برند

قبل از این که خودم را درگیر فیزیك کنم، فکر کردم که برای دست گرمی، شما را با 
چند معمای ساده، سرگرم کننده، و نفس گیر آشنا کنم. باید بگویم که این معما ها نیز مثل 
دیگر معماهای دیگر این کتاب به هیچ روی پارادوکس نیستند، چون کافی است آن ها 
را دقیق سبك و سنگین و بازشان کنیم. برخالف معماهایی بعدی که برای حل شان به 
درک فیزیك زیربنایی نیاز است، معماهای این فصل مجموعه ای از چیستان ها هستند 
که برای حل شان نیازی به زمینه ی علمی نیست. جالب ترین و آخرین معمای این 
مجموعه به پارادوکس مونتی هال معروف است و چنان گیج کننده است که می کوشم 

از چند راه آن را حل کنم تا شما راه حلی را انتخاب کنید که می پسندید. 
همه ی معماهای این فصل در دو طبقه بندی با نام های ناآشنای پارادوکس های 
»درست بنیان« و »باطل بنیان« می گنجند. پارادوکس درست بنیان پارادوکسی است که 
نتیجه ای دور از انتظار دارد، چون با عقل سلیم ناسازگار است و در عین حال گاهی 
با استفاده از منطق دقیق بسیار ساده ای می توان نشان داد که نتیجه ی درستی است. 
در واقع، جالب ترین بخش حل این گونه معماها، یافتن قانع کننده ترین راهی است 
انسان دست می دهد که  به  این احساس  که نشان می دهد درست است، هر چند 
نکند جایی کلکی در کار باشد. پارادوکس روز تولد و پارادوکس مونتی هال در این 

طبقه بندی جای دارند. 
پارادوکس باطل بنیان پارادوکسی است که کاماًل معقول آغاز می شود، اما نتیجه ی 
سخیفی به دست می دهد. با وجود این، نتیجه ی به ظاهر سخیف در این مورد که 
اثبات آن سرچشمه گرفته است، به راستی  از مرحله ی گمراه کننده یا خطایی در 

نادرست از آب درمی آید. 
مثال هایی از پارادوکس های باطل بنیان آن دسته از ترفندهای ریاضی هستند که 
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با دنبال کردن چند مرحله عملیات جبری »ثابت« می کنند که مثاًل 1 = 2. هر قدر 
هم دلیل منطقی یا فلسفه بافی کنند که چنین نتیجه ای درست است، قانع نشوید. من 
وارد این گونه معماها نخواهم شد، بیشتر از این بابت که نمی خواهم شما را درگیر 
جبر کنم، شاید شما به اندازه ی من از آن لذت نمی برید. تنها به این بسنده می کنم که 
بگویم رشته محاسباتی که به »جواب« می انجامند، مرحله ای دارند که در آن کمیتی 
بر صفر تقسیم می شود و هیچ ریاضیدان عاقلی به هیچ بهایی خود را درگیر این گونه 
مسائل نمی کند. به جای آن ها، چند مسئله خواهم آورد که شما با حداقل توانایی 
ریاضی خواهید توانست آن ها را حل کنید. از دو پارادوکس باطل بنیان معروف شروع 

می کنیم که یکی مسئله ی دالر گمشده و دیگری پارادوکس جعبه ی برتراند است. 

مسئله ی دالر گمشده
کوئیز  شوی  میهمان  که  پیش  سال  چند  من  و  داریم  را  جالبی  معمای  اینجا  در 
تلویزیونی . بودم آن را مطرح کردم و البته ادعا نمی کنم اولین کسی هستم که آن 
را مطرح می کند. در این برنامه ی تلویزیونی هر هفته تعدادی شرکت کننده در حل 
با  نام مارکوس ساتوی، مطرح می کند  به  برنامه، ریاضیدانی  معماهایی که مجری 
هم رقابت می کنند. فزون بر آن، از هر شرکت کننده انتظار می رود که همراه خود 

چیستان هایی را بیاورد تا گروه دیگر را به چالش بکشد. 
برنامه این گونه آغاز شد:

سه گردشگر هتلی می گیرند تا شب را در آنجا اقامت کنند. مرد جوان مسئول 
پذیرش هتل برای اتاقی که سه تخت خواب دارد از آن ها 30 دالر می گیرد. 
این سه گردشگر توافق می کنند پول هتل را به طور مساوی بین خود تقسیم 
کنند و از این رو هر یك 10 دالر می دهد. کلید اتاق را می گیرند و می روند که 
استراحت کنند. پس از چند دقیقه مسئول پذیرش متوجه می شود که اشتباه 
کرده است. هتل برای روزهای آن هفته، تخفیف ویژه ای گذاشته است و او 
می بایست برای این اتاق از این گردشگران 25 دالر می گرفت. برای این که 
با مدیر هتل به مشکل برنخورد، پنج دالر از صندوق برمی دارد و به سرعت 
به سوی اتاق گردشگران روانه می شود تا این قضیه را فیصله دهد. سر راه 
یادش می آید که نمی تواند این پنج دالر را به طور مساوی میان آن ها تقسیم 
کند و از این رو تصمیم می گیرد به هر یك از گردشگران یك دالر بدهد و دو 
دالر باقیمانده را خود بردارد. فکر می کند که اگر این کار را بکند همه راضی 
می شوند. حاال مسئله این است که این سه دوست هر یك برای اتاق 9 دالر 
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می پردازند و در مجموع 27 دالر به جیب هتل می رود و 2 دالر هم که به 
مسئول پذیرش رسیده است و اگر آن ها را با هم جمع بزنیم می شود 29 دالر. 

حاال، 1 دالر گمشده از 30 دالر اولیه کجاست؟ 
شاید بالفاصله بتوانید این معما را حل کنید، اما من نخستین بار که آن را شنیدم 
نتوانستم. بنابراین قبل از این که به خواندن ادامه دهید، وقت دارید به آن فکر کنید. 
توانستید آن را حل کنید؟ ببینید، این معما فقط پارادوکسی به نظر می رسد چون 
گمراه کننده بیان شده است. خطایی که در برهان آن به کار رفته این است که من 
27 دالر را با 2 دالری جمع بسته ام که مسئول پذیرش هتل برداشته است که دلیلی 
نداشت این کار را می کردم، زیرا 30 دالری دیگر در کار نیست که نگران آن باشیم. 
باید 2 دالری را که مسئول پذیرش برداشته از 27 دالری که سه گردشگر پرداخته اند 

. تا 25 دالری به دست آید که هم چنان در صندوق است. 

پارادوکس جعبه ی برتراند
اعتبار دومین مثالی که از پارادوکس های باطل بنیان می زنم، به ریاضیدان قرن نوزدهمی 
فرانسوی ژوزف برتراند می ر سد. )این پارادوکس معروف ترین پارادوکس وی نیست 

که به لحاظ فنی ریاضیات پیچیده ای دارد.( 
سه جعبه داریم. هر جعبه محتوی تعداد دو سکه است. هر سه جعبه در وسط 
پارتیشنی دارد که آن را به دو نیم کرده است که در هر نیم یك سکه جای دارد. برای 
دیدن سکه ها می توان در جعبه ها را جداگانه باز کرد )یعنی بدون این که بشود سکه 
دیگر را دید(. جعبه ی اول دو سکه ی طال )که آن را GG می نامیم(، جعبه ی دوم دو 
سکه ی نقره )که آن را SS می نامیم(، و جعبه ی سوم یك سکه ی طال و یك سکه ی 
نقره )که آن را GS می نامیم( دارد. احتمال این که یکی از جعبه ها را برداریم که 
حاوی یك سکه ی طال و یك سکه ی نقره باشد، چقدر است؟ پاسخ یك سوم است 

و البته که ساده است. اما معما این نیست. 
جعبه  این  در  که  این  احتمال  برمی داریم.  کاتوره ای  طور  به  را  جعبه ای  حال 
را باز کنیم و سکه ی درون آن طال باشد چقدر است؟ احتمال این که این جعبه، 
جعبه ی GS باشد چقدر است؟ اگر سکه ی طال را یافته باشیم، آنگاه می دانیم که این 
جعبه نمی تواند جعبه ی SS باشد و این گزینه حذف و دو گزینه باقی می ماند که 
یکی جعبه ی GG است و دیگری جعبه ی GS. بنابراین احتمال این که جعبه ای که 

برداشته ایم، جعبه ی GS باشد یك به دو است، درست؟ 
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هرگاه در جعبه را که باز کردیم سکه ی نقره می یافتیم، آنگاه گزینه ی جعبه ی 
GG حذف می شد و دو گزینه ی SS و GS باقی می ماند و احتمال این که جعبه ای که 

برداشته بودیم جعبه ی GS بود، هم چنان همان یك به دو می شد. 

جعبه سوم

جعبه اول جعبه دوم

شکل 1.1 جعبه ی برتراند

از آنجا که اگر در جعبه ی انتخابی را باز کنیم سکه ی درون آن طال یا نقره خواهد 
بود، و از آنجا که در کل از هر یك از این سکه ها سه عدد داریم و احتمال یافتن هر 
یك از آن ها با هم برابر است، بنابراین هر سکه ای را هم که پیدا کرده باشیم، احتمال 
این که جعبه، جعبه ی GS باشد، یك در دو است. پس از این که محتوای درون 
نیمه ی جعبه ی انتخابی را دیدیم، احتمال کل این که این جعبه، جعبه ی GS باشد، از 
یك در سه که در آغاز بود به یك در دو تغییر کند. حال چگونه است که دیدن یکی 
از سکه ها می تواند این گونه احتمال را تغییر دهد؟ اگر جعبه ای را کاتوره ای انتخاب 
می کنیم و قبل از این در آن را باز کنیم می دانیم که با احتمال یك در سه این جعبه، 
جعبه ی GS خواهد بود و نیز اطالعاتی از آن کسب نمی کنیم؛ آیا باید احتمال از یك 

در سه به یك در دو تغییر کند؟ کجای استدالل مان به خطا رفته ایم؟ 
پاسخ این است که احتمال همیشه یك در سه خواهد بود نه یك در دو، خواه 
ما یکی از سکه ها را در جعبه ببینیم خواه نه. موردی را در نظر می گیریم که در آن 
 ،G2 ،G1 سکه ی درون جعبه طال باشد. در کل سه عدد سکه ی طال داریم که آن ها را
و G3 می نامیم و می گوییم که مثاًل جعبه ی GG حاوی سکه های G1 و G2، حال آن 
که G3 سکه ی طالیی است که داخل جعبه ی GS است. اگر در یکی از جعبه ها باز 
کنیم که درون آن یکی از سکه های طال را پیدا کنیم، احتمال این که جعبه ی GG را 
 G2 یا G1 برداشته باشیم دو در سه است، زیرا سکه ای که یافته ایم یکی ار دو سکه ی
است. تنها با احتمال یك در سه این سکه، سکه ی G3 و بنابراین جعبه ای که انتخاب 

کرده ایم، جعبه ی GS است. 


