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دانشمندان، کارآفرینان تکنولوژی، بازرگانان برجسته، رهبران سیاسی، و 
مردم عادی مدام از استیون هاکینگ نظرش را درباره ی »پرسش های اساسی« 
می پرسیدند. استیون هاکینگ آرشیو شخصی گسترده ای از پاسخ هایی که 
به این پرسش ها می داد نگه می داشت که به شکل سخنرانی ها، مصاحبه ها، 

و جستارها بودند. 
هم چنان  عمرش  پایان  تا  که  او  آرشیو شخصی  این  از  کتاب حاضر 
بر حجم آن می افزود، برداشته شده است. این کتاب با همکاری اطرافیان 
بنیاد استیون هاکینگ آماده شده  دانشگاهی وی، خانواده اش و کارکنان 

است.
نورون موتور و  بیماری  انجمن  به  این کتاب  از حق التألیف  درصدی 

بنیاد استیون هاکینگ اختصاص خواهد یافت.
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پیش درآمد

توان فوق العاده و شکنندگی  استیون هاکینگ را مالقات کردم،  نخستین باری که 
با جسم  که  او  مصمم  نگاه  با  بودم،  کرده  که  پژوهش هایی  از  داد.  تکان  مرا  او 
بی حرکت اش یکی شده بود، آشنا بودم، چون اخیراً قرار بود نقش استیون هاکینگ 
را در فیلم نظریه ی همه چیز بازی کنم و چند ماه بود آثار و ماهیت ناتوانی جسمانی 
او را مطالعه می کردم تا یاد بگیرم که چنان بدنم را حرکت دهم تا بیماری نورون 

موتور او را در گذر زمان تقلید کنم. 
استعدادی  از  سرشار  دانشمند  و  نماد  این  استیون،  که  آنگاه  این،  وجود  با 
مثال زدنی را مالقات کردم مبهوت ماندم که تنها با صدای کامپیوتری شده و جفت 
از  برقرار می کرد. من  ارتباط  به طور خارق العاده ای سخن می گفتند،  ابروانی که 
سکوت بیزارم و زیاد حرف می زنم، اما استیون با قدرت سکوت آشنا بود و آن 
قدرت احساسی است که به هنگام کشف و شهود دقیق به انسان دست می دهد. 
با دستپاچگی خواستم به او بگویم که ما دو نفر با اختالف چند روز از هم به دنیا 
آمده ایم و دو تایی در نشانه ی منطقه البروجی یکسانی قرار داریم. دقایقی گذشت 
تا استیون پاسخ داد، »من اخترشناسم، نه طالع بین.« او اصرار داشت که من او را به 

جای استاد، استیون صدا بزنم. به من گفته بودند که ... 
ایفای نقش استیون برای من فرصتی استثنایی بود. دوگانگی پیروزی بیرونی 
از  که  موتور  نورون  بیماری  با  نبرد درونی اش  و  پژوهش های علمی  در  استیون 
اوایل بیست سالگی گریبانگیر او شده بود، مرا به بازی کردن نقش استیون مشتاق 
کرده بود. او تمام عیار استثنایی، پیچیده، تاریخچه ی غنی میراث انسانی، زندگی 
برابر  خانوادگی، صاحب دست آوردهای علمی حیرت انگیز و مبارزی نستوه در 
همه ی مشکالت بود. در عین حال که می خواستیم این الهام را به تصویر بکشیم، 
می خواستیم استقامت و جسارت استیون و آنانی را نیز نشان دهیم که در طول 

زندگی استیون از او مراقبت کرده  اند. 
به همان اندازه مهم بود که ویژگی ُشوَمن بودن استیون نیز به تصویر کشیده شود. 
می بایست سه نقش را ایفا می کردم. یکی نقش اینشتین که زبان اش را بیرون می آورد، 
چون همین شیطنت بازی را هاکینگ نیز دارد. نقش دیگر، نقش ژوکر در ورق بود که 
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عروسك گردان است، چون احساس می کردم استیون نیز مردم را در کف دست اش 
نگه می داشت. نقش بعدی، نقش جیمز دین )هنرپیشه ی فقید آمریکایی( بود و آن 

کورسوی نبوغ و شوخ طبعی است که من در چهره ی استیون نیز می دیدم. 
او  بر  فشار  بیشترین  است،  زنده  که  می کند  بازی  را  کسی  نقش  انسان  اگر 
وارد می شود، چون باید نقش اش را پیش روی این شخص اجرا کند. در مورد 
استیون، من می بایست نقش استیون را جلو خانواده ی او نیز اجرا می کردم که در 
طول فیلم برداری سخاوتمندانه به من کمك کرده بودند. پیش از این که استیون 
به تماشای فیلم برود، به من گفت »نظرم را، چه خوب باشد چه بد، به تو خواهم 
گفت.« در پاسخ گفتم اگر نظرتان »بد« بود می توانید بگویید »بد« بود، اما مرا مالمت 
نکنید. استیون آن قدر سخاوتمند بود که بگوید از فیلم لذت برده است. فیلم او 
را تحت تأثیر قرار داده بود، اما آن گونه که انتظار می رفت، او این را نیز گفته بود 
که کاش کمتر از احساسات و بیشتر از فیزیك صحبت می شد. باید هم این حرف 

را می زد. 
خانواده ی  با  هم چنان  من  شد،  اکران  همه چیز  نظریه ی  فیلم  که  زمان  آن  از 
مراسم  در  تا  خواستند  من  از  که  شدم  خوشحال  بوده ام.  تماس  در  هاکینگ 
خاکسپاری استیون سخنرانی کنم. از سویی روز بس غم انگیزی بود، اما از سوی 
دیگر هم روزی استثنایی، مملو از عشق و خاطرات و افکار مسرت بخش انسانی 
که جسورترین انسان ها بود و دنیا را با علم و تالش اش برای شناساندن توانایی 
انسان های معلول و این که باید فرصت هایی برای آن ها فراهم کرد تا به بالندگی 

برسند، رهبری کرده بود. 
به راستی ذهن زیبایی را از دست داده بودیم، دانشمندی شگفت انگیز و  ما 
مردی شوخ طبع که من افتخار آشنایی اش را داشته ام. اما آن گونه که خانواده اش 
گفته اند، آثار علمی و میراث او تا ابد با ما خواهد بود و از این رو از سویی با اندوه 
درباره ی  استیون  نوشته های  از  مجموعه ای  فراوان  شادمانی  با  دیگر  از سویی  و 
این  از خواندن  امیدوارم  موضوعات متنوع و فکورانه را به شما معرفی می کنم. 
نوشته های او لذت ببرید و از باراک اوباما نقل قول می کنم که گفته امیدوارم استیون 

آن باال در میان ستارگان اوقات خوشی را بگذراند. 
ارادتمند، اِدی ردماین 



مقدمه

آشنایی با استیون هاکینگ

نخستین بار در سال ۱965 در لندن، انگلستان، در کنفرانس نسبیت عام و کیهان شناسی 
بود که استیون هاکینگ را مالقات کردم. استیون در میانه ی راه مطالعات دوره ی 
از  را  دکتری ام  مدرک  تازه  روزها  آن  من  و  بود  کمبریج  دانشگاه  در  دکتری اش 
دانشگاه پرینستون گرفته بودم. شایعه ای در تاالرهای کنفرانس به گوش می رسید 
که استیون استدالل قانع کننده ای دارد که جهان هستی ما در زمان معینی در گذشته 

متولد شده است و می گوید جهان هستی نمی تواند ازلی بوده باشد. 
از این رو من هم همراه با عده ای در حدود ۱۰۰ نفر در تاالری که تنها گنجایش 
را  استیون  تا سخنرانی  بودیم  نشسته  هم  کنار  در  تنگاتنگ  داشت،  را  نفر  چهل 
بشنویم. استیون با عصا وارد شد و جویده جویده حرف می زد که اگر این گونه 
نبود، تنها نشانه های کوچکی از بیماری نورون موتور در او دیده می شد که دوسال 
پیش دکترها تشخیص داده بودند. آشکارا ذهن او از این بیماری تأثیر نپذیرفته بود. 
استیون استدالل روشنی داشت که بر معادالت نسبیت عام، مشاهدات اخترشناسان 
حاکی از این که جهان ما در حال انبساط است، و چند فرض ساده ی به ظاهر 
آن  پِن ُرز  راجر  که  استفاده می کرد  ریاضی ای  از روش های  و  بود  متکی  درست 
روزها ابداع کرده بود. استیون با آمیزه ای از این ها، به شیوه ای هوشمندانه، قدرتمند 
و پذیرفتنی، نتیجه گرفت که جهان هستی می بایست از نوعی حالت تکینگی، در 
حدود ده میلیارد سال پیش آغاز شده باشد. )در طول دهه ی بعداز آن کنفرانس، 
استیون و راجر دست به دست هم دادند و پذیرفتنی ترین زمان آغازین تکینگی را 
اثبات کردند و نیز به مراتب پذیرفتنی تر، ثابت کردند که در مرکز هر سیاهچاله، 

نقطه ای تکینگی جای دارد که در آن، زمان از حرکت می ایستد.( 
از سخنرانی سال ۱965 استیون که بیرون آمدم، به شدت تحت تأثیر قرار گرفته 
بودم، آن هم نه از بابت  استدالل و نتیجه گیری او، بلکه مهم تر از آن، ژرفای بینش 
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و خالقیت او بر من اثر گذاشته بود. این شد که بعداز سخنرانی به دنبال اش رفتم 
و ساعتی را در خلوت با او حرف زدم. آغاز یك عمر دوستی میان ما دو نفر رقم 
خورد، نوعی دوستی که نه تنها به لحاظ عالیق علمی مشترک مان، بلکه همدردی 
متقابل چشمگیر ما، نوعی توانایی ناشناخته ای که ما دو نفر داشتیم تا یکدیگر را به 
عنوان دو انسان درک کنیم. دیری نگذشت که اوقات زیادی را با هم می گذراندیم 
و به جای علم، از زندگی ، عشق، و حتی مرگ حرف می زدیم، هر چند علم بود که 

پیوند میان ما را مستحکم تر می ساخت. 
پایتخت  مسکو  به  را  ِجین  همسرش  و  استیون   ،۱973 سال  سپتامبر  ماه  در 
روسیه، بردم. با این که اوج جنگ سرد بود، من از سال ۱96۸، هر دو سال در حدود 
یك ماه به مسکو می رفتم و در پژوهش با اعضای گروهی به سرپرستی یاکوف 
بوریسویچ زلدوویچ همکاری می کردم. زلدوویچ اخترشناسی برجسته و نیز پدر 
بمب هیدروژنی شوروی بود. از آنجا که وی اسرار هسته ای را در سینه داشت از 
سفر به اروپای غربی یا آمریکا منع بود. او آرزو داشت با استیون به بحث بنشیند و 

چون نمی توانست پیش استیون برود، ما به مالقات او رفتیم. 
بینش  ژرفای  از  را  دیگر  دانشمند  صدها  و  زلدوویچ  مسکو،  در  استیون 
خود به تحسین واداشت و در بازگشت یکی دو چیز هم از زلدوویچ آموخت. 
دانشجوی  و  زلدوویچ  با  استیون  و  من  که  بود  عصری  آن ها  خاطره انگیزترین 
دکترای اش آلکسی استروبنسکی در اتاق استیون در هتل روسیا گذراندیم. زلدوویچ 
با بی زبانی از کشف های شگفت انگیزش گفت و استروبنسکی با ریاضی آن ها را 

برای ما توضیح داد. 
برای این که سیاهچاله ای را به َدوران درآوریم، انرژی الزم داریم. ما پیش تر آن 
را می دانستیم. آن ها توضیح دادند که می توان با استفاده از انرژی َدورانی سیاهچاله، 
ذرات را خلق کرد و این ذرات هنگام بیرون رفتن از سیاهچاله، انرژی َدورانی آن را 
به همراه می برند. این یکی چیز تازه و شگفت انگیزی بود، اما نه خیلی شگفت انگیز. 
آنگاه که شیئ انرژی حرکتی دارد، طبیعت معموالً راهی پیدا می کند تا این انرژی 
را استخراج کند. ما پیش تر راه های دیگری را می شناختیم که می شد به کمك آن ها، 
انرژی َدورانی سیاهچاله را استخراج کرد و گرچه این یکی تازه بود، اما نمی شد 

گفت دور از انتظار می نمود. 
می توانند  که  است  این  در  یکی،  این  چون  گفتگوهایی  بزرگ  ارزش  حال، 
مسیرهای فکری تازه ای را در برابر ما بگسترانند. در مورد استیون، همین اتفاق 
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هم افتاد. استیون چند ماهی با کشف زلدوویچ و استروبنسکی کلنجار رفت و از 
مسیرهای فکری مختلف، یکی پس از دیگری، آن را سبك و سنگین کرد تا این که 
ناگهان روزی ایده ی جدید و بنیادینی در ذهن او جرقه زد: آنگاه که سیاهچاله ای 
از َدوران بازایستد، چاله می تواند هم چنان ذره گسیل کند. چاله می تواند تابش کند، 
چندان که گویی سیاهچاله مثل خورشید داغ است، اما نه آن چنان داغ، بلکه اندکی 
داغ. سیاهچاله هر چه سنگین تر باشد، دمای کمتری دارد. دمای چاله ای به وزن 
خورشید درحدود ۰/۰۰۰۰۰۰۰6 کلوین، یا ۰/۰6 میلیونیم درجه ی باالی صفر مطلق 
استیون در گورستان  مزار  دما روی سنگ  این  فرمول محاسبه ی  است. هم اینك 
به  پهلو  او  این گورستان، خاکستر  لندن حك شده است و در دل  وست مینستر 

پهلوی مردانی چون آیزاک نیوتون و چارلز داروین آرمیده است. 
این »دمای هاکینگ« سیاهچاله و »تابش هاکینگ« آن به راستی که بنیادین بودند 
و چه بسا از بنیادی تریِن کشف های فیزیك نظری نیمه ی دوم قرن بیستم. این دو 
مفهوم، چشمان ما را به رابطه ی ژرف میان نسبیت عام )سیاهچاله ها( ترمودینامیك 
باز  )فیزیك گرما( و فیزیك کوانتومی )خلق ذراتی که وجود خارجی نداشتند( 
کردند. برای مثال، این دو مفهوم استیون را به جایی رساندند که ثابت کرد، هر 
سیاهچاله ای آنتروپی دارد، یعنی جایی در درون سیاهچاله یا در اطراف آن هست 
که در آن بی نظمی فوق العاده زیادی حکمفرماست. استیون استنتاج کرد که مقدار 
است.  متناسب  چاله  سطح  مساحت  با  چاله(  بی نظمی  مقدار  )لگاریتم  آنتروپی 
فرمول آنتروپی او، روی سنگ یادبود استیون در کالج گانویل و کایوس کمبریج، 

جایی که او کار می کرد، حك شده است. 
تا  فیزیکدان دیگر تالش کردند  پنج سال پیش، استیون و صدها  از چهل و 
سرشت واقعی بی نظمی در سیاهچاله ها را درک کنند. این پرسشی است که مدام 
سرنخ های تازه ای از پیوند میان نظریه ی کوانتومی و نسبیت عام به ما می دهد که 

همان قوانین ناشناخته ی گرانش کوانتومی هستند. 
خانواده اش  و  دکترا  دوره ی  دانشجویان   ،۱97۴ سال  پائیز  فصل  در  استیون 
)همسرش ِجین و دو فرزندشان رابرت و لوسی( را به مدت یك سال با خود به 
پاسادنا در کالیفرنیا آورد تا او و دانشجویان اش با زندگی آکادمیکی من در دانشگاه، 
کلتك، آشنا شوند و موقتاً به گروه پژوهشی من بپیوندند. آن سال، سال طالیی بود 

که از آن پس »عصر طالیی پژوهش های سیاهچاله ها« نام گرفت. 
در آن سال، استیون و دانشجویان اش و عده ای از دانشجویان من و نیز تا اندازه ای 
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خود من، تالش کردیم سیاهچاله ها را ژرف تر درک کنیم. اما حضور استیون و رهبری 
او در گروه مشترک پژوهشی سیاهچاله ها، این آزادی را به من داد تا در مسیر تازه ای 

حرکت کنم که چند سال بود به آن فکر می کردم و آن امواج گرانشی بود. 
تنها دو نوع موج هست که می توانند در قلمرو کیهانی حرکت کنند و اطالعاتی 
امواج  یکی  موج،  گونه ی  دو  این  بگذارند.  ما  اختیار  در  دوردست  چیزهای  از 
ایکس، پرتوهای گاما، مایکروویو،  امواج نور، پرتوهای  الکترومغناطیسی )شامل 

رادیویی، . . .( و دیگری امواج گرانشی است. 
تشکیل  نوسانی  مغناطیسی  و  الکتریکی  نیروهای  از  الکترومغناطیسی  امواج 
شده اند که با سرعت نور حرکت می کنند. آنگاه که این امواج بر ذرات بارداری 
چون الکترون های آنتن های رادیویی و تلویزیونی بتابند، این ذرات را به ارتعاش 
درمی آورند و اطالعاتی را که با خود حمل می کنند در این ذرات ذخیره می سازند. 
تا  داد  تلویزیون  یا صفحه ی  بلندگو  به  و  کرد  تقویت  می توان  را  اطالعات  این 

انسان ها بتوانند آن ها را بفهمند. 
بنا بر اینشتین، امواج گرانشی از بسته ی فضایی نوسان کننده تشکیل شده اند که 
همان کشیدگی و فشردگی نوسانی فضاست. در سال ۱97۲ راینر )رای( ویس در 
انستیتو تکنولوژی ماساچوست آشکارساز موج گرانشی را ابداع کرده بود که در 
آن آئینه های آویزان از گوشه ها و پایانه های درون لوله ی خالء L-شکل، در امتداد 
یکی از بازوهای لوله ی L-شکل بر اثر کشیدگی فضا از هم دور و در امتداد بازوی 
دیگر لوله  بر اثر فشردگی فضا به یکدیگر نزدیك می شوند. راینر برای اندازه گیری 
الگوی نوسانی فشردگی و کشیدگی، از باریکه های لیزری استفاده کرد. نور لیزر 
می تواند اطالعات موج گرانشی را استخراج و آنگاه این سیگنال را می توان تقویت 

کرده و برای استفاده ی انسان ها به کامپیوتر داد. 
گالیله تلسکوپ اپتیکی کوچکی ساخت و آن را به سوی مشتری نشانه گرفت 
و چهار قمر بزرگ مشتری را کشف کرد و توانست برای نخستین بار، جهان را با 
تلسکوپ های الکترومغناطیسی مطالعه کند )اخترشناسی الکترومغناطیسی(. اینك 
که ۴۰۰ سال از آن زمان می گذرد، اخترشناسی الکترومغناطیسی درک ما از جهان 

هستی را دگرگون ساخته است. 
در سال ۱97۲، من و دانشجویانم به این فکر افتادیم که با استفاده از امواج 
گرانشی  امواج  اخترشناسی  چشم انداز  و  کنیم  مطالعه  را  هستی  جهان  گرانشی، 
را بنیان نهادیم. از آنجا که امواج گرانشی نوعی بسته ی فضایی هستند، اجسامی 
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می توانند مقدار زیادی از آن ها را تولید کنند که به طور کامل یا جزئی، از بسته ی 
فضا- زمان ساخته شده باشند. چون یقین داریم که این اجسام سیاهچاله ها هستند، 
پس نتیجه گرفتیم که امواج گرانشی ابزاری آرمانی برای مطالعه و راستی آزمایی 

نگرش هایی هستند که استیون از سیاهچاله ها داشت. 
به طور کلی گمان می کردیم امواج گرانشی با امواج الکترومغناطیسی تفاوت 
بنیادینی دارند و کم و بیش قطعی می نمود که در درک جهان هستی چنان انقالبی 
به پا کنند که چه بسا در حد و اندازه های انقالب گسترده ی امواج الکترومغناطیسی 
بعداز گالیله باشد. البته اگر می شد این امواج خیالی را آشکارسازی و ثبت کرد. اما 
که اگر بزرگی بود: چون برآورد کردیم که امواج گرانشی اطراف زمین به قدری 
ضعیف هستند که آئینه های پایانه های لوله ی L-شکل را بیش از یك صدم قطر 
پروتون )یعنی یك ده میلیونیم قطر اتم( پس و پیش نمی کنند، ولو این که جدایی 
کوچك  بسیار  این حرکت های  اندازه گیری  باشد.  هم  کیلومتر  چند  آئینه ها  میان 

چالش بزرگی بود. 
من آن سال طالیی بیشتر اوقات ام را با گروه های پژوهشی یکی شده ی من و 
استیون، به مطالعه ی چشم اندازه های کامیابی امواج گرانشی گذراندم. در این مورد، 
استیون به من یاری رساند، چون چند سال پیش او و دانشجوی اش، گری گیبونز، 
آشکارساز امواج گرانشی خودشان را طراحی کرده بودند )که هیچ گاه ساخته نشد(. 
اندک زمانی پس از این که استیون به کمبریج برگشت، مطالعات من، با بحث 
داغی که سراسر شب با رای ویس در اتاق هتل رای در واشینگتن دی سی داشتم، 
به ثمر نشست. قانع شدم که چشم اندازهای موفق ایده ای که داشتم چنان گسترده اند 
که می بایست در بیشتر اوقات حرفه ای خود و دانشجویان پژوهشی آینده ام به رای 
و آزمایشگران دیگر کمك کنم تا به ایده ی امواج گرانشی دست یابیم. از آن پس 

هر چه گذشت، بر همگان آشکار است. 
روز ۱۴ ماه سپتامبر سال ۲۰۱5، آشکارسازهای امواج گرانشی 1LIGO )طرح 
هزار نفره ای که من و رای و رونالد درور بنیان گذاری کردیم، و بری باریش آن 
را سازمان دهی، پیاده سازی، و رهبری کرد( نخستین امواج گرانشی را ثبت کردند. 
پیشگویی های شبیه سازی های  با  را  امواج  این  الگوهای  که  این  از  ما پس  گروه 
کامپیوتری مقایسه کرد، نتیجه گرفت این امواج بر اثر برخورد میان دو سیاهچاله ی 

1. Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO)
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سنگین که با زمین ۱/3 میلیارد سال نوری فاصله داشتند، تولید شده اند. این آغاز 
اخترشناسی امواج گرانشی بود. گروه ما به چیزی دست یافته بود که گالیله با امواج 

الکترومغناطیسی به آن دست یافته بود. 
امواج  اخترشناسان  بعدی  نسل  دهه،  با گذشت چند  که  عقیده ام  این  بر  من 
گرانشی، از این امواج نه تنها برای راستی آزمایی قوانین فیزیك سیاهچاله ی استیون، 
تولد تکینگی جهان  از  به جامانده  امواج گرانشی  ثبت  برای آشکارسازی و  بلکه 
هستی نیز استفاده خواهند کرد و از آنجا ایده های استیون و دیگران را درباره ی 

آفرینش جهان هستی خواهند آزمود. 
سنگین  و  سبك  را  گرانشی  امواج  من  که   ۱97۴-5 طالیی  سال  اثنای  در 
می کردم و استیون گروه به هم پیوسته ی ما را هدایت می کرد، خود استیون ایده ای 
به مراتب بنیادی تر از تابش هاکینگ را در سر می پروراند. استیون ثابت کرد آنگاه 
که سیاهچاله ای شکل می گیرد و سپس با گسیل تابش سرانجام به طور کامل بخار 
نمی توان  داشت،  سینه  در  سیاهچاله  که  را  اطالعاتی  می رود،  میان  از  و  می شود 
بازیافت کرد و این اطالعات ناگزیر ُگم می شود. اثبات استیون پذیرفتنی بود و کم 

و بیش مو الی درزش نمی رفت. 
نشان  روشنی  به  کوانتومی  فیزیك  قوانین  بود چون  بنیادی  وی،  ایده ی  این 
می دهند که اطالعات نمی شود به کل از بین برود. بنابراین اگر استیون راست گفته 

باشد، سیاهچاله ها یکی از بنیادی ترین قوانین کوانتوم مکانیکی را نقض می کنند. 
آیا این امر ممکن است؟ تبخیر سیاهچاله از ترکیب قوانین مکانیك کوانتومی 
و نسبیت عام پیروی می کند که قوانین ناشناخته ی گرانش کوانتومی هستند و از 
این رو استیون استدالل کرد که آمیزش میان نسبیت و فیزیك کوانتومی می بایست 

به نابودی اطالعات منجر شده باشد. 
اکثریت فیزیکدانان نظری این نتیجه را نمی پذیرند و آن را گمانه زنی می پندارند. 
با این معمای گم شدن  همین باعث شده که آن ها به مدت چهل و چهار سال 
اطالعات دست و پنجه نرم کنند. این کشمکش ارزش تالش و اضطرابی را دارد که 
صرف آن شده است، چون حل چنین معمایی کلید درک قوانین گرانش کوانتومی 
در  می توانست  اطالعات  که  یافت  را  راهی  استیون  خود   ۲۰۰3 سال  در  است. 
حین تبخیر سیاهچاله از دست برود، اما نتوانست کشمکش های نظریه پردازان را 
سرکوب کند. استیون فرار اطالعات را ثابت نکرد و کشمکش هم چنان ادامه یافت. 
من در ثنای استیون، به هنگام خاکسپاری توتیای او در گورستان وست مینستر، 
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با این واژگان از این گونه کشمکش ها یاد کردم، »نیوتون پاسخ ها را به ما داد و 
هاکینگ پرسش ها را. پرسش های هاکینگ تا دهه ها انقالب هایی به پا خواهند کرد. 
دست آخر که ما به قوانین گرانش دست یابیم و تولد جهان هستی را کامل درک 

کنیم، بیش تر از این بابت خواهد بود که بر شانه های هاکینگ ایستاده ایم.« 
●

آن گونه که سال طالیی ۱975-۱97۴ برای من آغاز کنکاش امواج گرانشی بود، 
برای استیون نیز آغاز کاوشی بود که بر اساس آن می شد قوانین گرانش کوانتومی را 
درک کرد و به سرشت واقعی اطالعات و بی نظمی سیاهچاله ها و نیز سرشت واقعی 
تولد تکینگی جهان هستی، و سرشت راستین تکینگی های درون سیاهچاله ها، یعنی 

سرشت راستین تولد و مرگ زمان، پی برد. 
این ها، پرسش های اساسی هستند. بسیار اساسی. 

من از پرسش های اساسی دوری جسته ام، چون مهارت، ِخرد یا اعتماد به نفس 
کافی برای حل آن ها را ندارم. بر عکس من، استیون مدام جذب پرسش های اساسی 
شده است. خواه این پرسش ها ریشه در ژرفای علم او داشته، خواه نداشته اند، او 

مهارت، ِخرد و اعتماد به نفس الزم را برای حل آن ها داشت. 
است،  اساسی  پرسش های  این  به  او  پاسخ های  گردآوری  حاضر،  کتاب 

پاسخ هایی که او به هنگام مرگ هنوز روی آن ها کار می کرد.
پاسخ های استیون به شش تا از این پرسش ها عمیقاً ریشه در علم او دارند. )آیا 
خدایی هست؟ جهان هستی چگونه آغاز شد؟ آیا ما می توانیم آینده را پیشگویی 
کنیم؟ درون هر سیاهچاله چیست؟ آیا سفر در زمان امکان پذیر است؟ آینده را 
چگونه باید شکل دهیم؟(. در این کتاب، استیون را می بینید که از ژرفای مطالبی 
سخن می گوید که من در این پیش گفتار، به اختصار از آن ها گذشته ام. فزون بر 

این ها، او به مطالب دیگری نیز می پردازد. 
او  علم  در  ریشه  کمال  و  تمام  دیگر،  اساسی  پرسش  به چهار  او  پاسخ های 
ندارند. )آیا روی زمین نجات خواهیم یافت؟ آیا در جهان هستی، حیات هوشمند 
دیگری نیز وجود دارد؟ آیا ما باید فضا را سکونت پذیر کنیم؟ آیا هوش مصنوعی 

از ما پیشی خواهد گرفت؟(
پروفسور کیپ اس. ثورن
جوالی۲۰۱۸





؟
چرا باید پرسش های اساسی را بپرسیم؟

مردم همواره پاسخ پرسش های اساسی را خواسته اند. ما از کجا آمده ایم؟ جهان 
هستی چگونه آغاز شده است؟ طرح جهان هستی چگونه است و معنی آن چیست؟ 
آیا آن باال کسی هست؟ توضیح پیشینیان از آفرینش، امروزه بی معنی و بی اعتبار 
است. این توضیح ها با تنوعی از آنچه می توان خرافات نامید، از باورهای دینی 
گرفته تا فیلم پیشتازان فضا، جایگزین شده اند. اما علم راستین عجیب و غریب تر از 

علم خیالی و به مراتب قانع کننده تر از آن است. 
من دانشمند هستم، دانشمندی که شیفته ی ژرفای فیزیك، کیهان شناسی، جهان 
هستی، و آینده ی انسان است. پدر و مادرم مرا چنان بار آورده اند که کنجکاوی 
تزلزل ناپذیری داشته باشم و مثل پدرم پژوهش کنم و به پرسش های بسیاری که 
علم از ما می پرسد پاسخ دهم. من تمام عمر در ذهنم به جای جای جهان هستی 
سفر کرده ام. من که فیزیکدان نظری هستم، به تعدادی از پرسش های اساسی پاسخ 
گفته ام. زمانی فکر می کردم که فیزیك، آن گونه که امروزه می شناسیم، به بن بست 
رسیده است، اما حاال بر آن هستم که شگفتی کشف تا مدت ها از آن پس که من 
رفته باشم، هم چنان تداوم خواهد یافت. ما به پاسخ بعضی از پرسش های اساسی 

نزدیك شده ایم اما هنوز به آن ها نرسیده ایم. 
مشکل اینجاست که خیلی ها بر این باورند علم راستین به اندازه ای دشوار و 
پیچیده است که نمی شود آن را درک کرد. اما من این گونه فکر نمی کنم. برای این 
که درباره ی قوانین بنیادی پژوهش کنیم، باید زیاد حوصله کنیم که خیلی از مردم 
این حوصله را ندارند که اگر می داشتند فیزیك نظری به پایان می رسید. با وجود 
این، بیشتر مردم می توانند ایده های بنیادین را درک کنند و آن ها را ارج بدارند، 
مشروط بر این که می شد این ایده ها را بدون استعانت از معادالت ریاضی، به زبان 
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روزمره بیان کرد و من باور دارم امکان پذیر است چون خود در همه عمر این کار 
را کرده و از آن لذت برده ام. 

نظری  فیزیك  پژوهش های  به  و  باشی  زنده  که  شکوهمندی  روزگار  چه 
بپردازی. در پنجاه سالی که گذشت، تصویری که از جهان هستی داشتیم، به کل 
تغییر کرده است و من شاد از این که خود در آن سهم داشته ام. یکی از کشف و 
شهودهای عصر فضا این بوده که دورنمایی از انسانیت را به خود ما نشان داده 
است. آنگاه که از فضا به نظاره ی زمین می نشینیم، خودمان را یکپارچه می یابیم. 
وحدت را می بینیم، نه گسستگی ها را. چه تصویر ساده ای با چه پیام دلنشینی: یك 

سیاره، یك نژاد انسانی. 
می خواهم با آنان که می خواهند بالفاصله به پا خیزند و برای حل چالش های 
اساسی جامعه ی جهانی گام بردارند، هم صدا شوم. امیدوارم مردم به پاخواسته ای که 
قدرت دارند، حتی آن زمان که من در میان آن ها نیستم، بتوانند خالقیت، جسارت، 
و رهبری به خرج دهند. بگذار که این مردم برای چالش پیشرفت مداوم اهداف شان 
به پا خیزند و عمل کنند، البته نه از برای منافع شخصی، بلکه از برای منافع مشترک 
همه ی انسان ها. من به ارزشمندی زمان کاماًل آگاهم. َدم را غنیمت شمرید. همین 

االن آستین ها را باال بزنید. 
●

درباره ی زندگانی ام پیش از این نوشته ام اما برخی از تجربه های آغازین من مثل 
عمری شیفتگی من به پرسش های اساسی، ارزش تکرار دارند. 

من درست 3۰۰ سال پس از مرگ گالیله به دنیا آمده ام و می خواهم فکر کنم که 
این تصادف در آینده ی زندگانی علمی من بی تأثیر نبوده است. با وجود این، برآورد 
من این است که در همان روزی که من به دنیا آمدم، ۲۰۰,۰۰۰ نوزاد نیز متولد 
شده اند و نمی دانم که آیا از آن ها کسی بوده که بعدها به اخترشناسی عالقه مند 

شده باشد یا نه. 
من در خانه ی ویکتوریایی بلند و باریکی در های گیت لندن بزرگ شدم که 
پدر و مادرم زمان جنگ جهانی دوم آن را ارزان خریده بودند، روزهایی که مردم 
اثر بمباران با خاک یکسان خواهد شد. در واقع یکی از  فکر می کردند لندن بر 
و  لحظه من  آن  آمد.  فرود  ما  از خانه ی  آن طرف تر  V۲ چند خانه  موشك های 
خواهر و مادرم بیرون بودیم و خوشبختانه پدرم هم آسیب ندید. در محل اصابت 
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بازی  ایجاد شده بود که سال ها من و دوستم هوارد در آن  بمب گودال بزرگی 
می کردیم. با همان کنجکاوی که تمام عمر گریبانم را گرفته بود، آثار انفجار را 

بررسی می کردیم. 
در سال ۱95۰ محل کار پدرم به کرانه ی شمالی لندن، به ساختمان تازه ساز 
انستیتو ملی پژوهش های پزشکی در میل هیل انتقال یافت و از این رو خانواده ی ما 
به شهر کلیسایی سنت آلبانز در آن نزدیکی نقل مکان کرد. مرا به دبیرستان دخترانه 
فرستادند که علی رغم نام آن، پسربچه ها را تا سن ده سالگی می پذیرفت. بعدها به 
مدرسه ی سنت آلبانز رفتم. همیشه در کالس جزو شاگردان متوسط بودم، چون 
همه ی بچه ها باهوش بودند، با این حال در کالس مرا اینشتین صدا می کردند، شاید 
آن ها نشانه هایی از چیزی بهتر را در من می دیدند. دوازده ساله که بودم، یکی از 
دوستانم، سر بسته ای آب نبات با دوست دیگرم شرط بستند که من در آینده چیزی 

نمی شوم. 
در مدرسه ی سنت آلبانز، شش یا هفت دوست صمیمی داشتم و یاد دارم که با 
هم درباره ی همه چیز، از مدل های کنترل رادیویی گرفته تا مسائل دینی، بحث های 
درازدامنی داشتیم. یکی از پرسش های اساسی یی که از آن بحث می کردیم منشأ 
جهان هستی بود و این که آیا برای آفرینش و به جریان انداختن آن به خدایی نیاز 
بود یا نه. شنیده بودم نور کهکشان های دور به سوی انتهای سرخ طیف جابه جا 
می شود که از قرار معلوم نشانه ای از انبساط جهان بود. با وجود این، یقین داشتم 
این جابه جایی به سوی سرخ دالیل دیگری هم دارد. نکند این نور خسته می شد و 
به ما که می رسید به سرخی می گرایید؟ جهاِن به ظاهر الیتغیر و ازلی، چقدر طبیعی 
می نمود. )سال ها بعد، دو سالی که از پژوهش های دکترای من می گذشت، زمینه ی 

ریزموج کیهانی کشف شد و دانستم که در اشتباه بودم.( 
همیشه عالقه ی زیادی داشتم بدانم چیزها چگونه کار می کنند و این بود که 
آن ها را قطعه قطعه می کردم تا ببینم چگونه کار می کنند، اما نمی تواستم به درستی 
آن ها را دوباره سرجمع کنم. توانایی های عملی من به َگرد توانایی های نظری ام 
نمی رسید. پدرم مرا در عالقه ای که به علم داشتم تشویق می کرد و مشتاق بود 
من به آکسفورد یا کمبریج بروم. او خود نیز در یونیورسیتی کالج آکسفورد درس 
اقدام کنم. آن زمان،  آنجا  به  برای رفتن  باید  خوانده بود و فکر می کرد من هم 
یونیورسیتی کالج کرسی ریاضی نداشت و برای من گزینه ای نبود جز این که سعی 

کنم برای علوم طبیعی بورس بگیرم. تعجب کردم که مرا پذیرفتند. 
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نگرش غالب آن روزهای آکسفورد بسیار ضد- تالش بود. یا تو باید بدون این 
که تالش کنی خیلی باهوش باشی، یا ناتوانایی خود را بپذیری و به مدرک درجه 
چهار راضی شوی. من این طور فهمیدم که که نباید زیاد تالش کنم. من از چنین 
نگرشی به خود نمی بالم، بلکه دارم نگرشی را توصیف می کنم که آن روزها من و 
دیگر دانشجویان داشتیم. یکی از پیامدهای بیماری من این شد که این طرز فکرم 
را به کل تغییر دهم. آنگاه که انسان با امکان مرگ زودرس روبروست، پی می برد 

که کارهای زیادی دارد و نمرده باید انجام شان دهد. 
از آنجا که تالشی نکرده بودم، با خودم برنامه ریختم تا در امتحان نهایی به 
پرسش هایی درباره ی دانش عملی پاسخ ندهم و تنها روی پرسش هایی تمرکز کنم 
که به مسائل فیزیك نظری مربوط می شدند. اما شب امتحان خوابم نبرد و امتحانم 
را خیلی خوب ندادم. در مرز میان مدرک درجه ی یك و درجه ی دو قرار گرفته 
بودم و ناچار باید ممتحنین با من مصاحبه می کردند تا درجه ی مدرکم تعیین شود. 
در این مصاحبه از برنامه هایی که برای آینده داشتم پرسیدند. در پاسخ گفتم که 
می خواهم پژوهش کنم. اگر به من مدرک درجه ی یك می دادند، می توانستم به 
کمبریج بروم و اگر مدرک درجه ی دو می دادند در آکسفورد می ماندم. به من مدرک 

درجه ی یك دادند. 
بلندمدت بعداز امتحان نهایی ام، کالج تعدادی بورس مسافرتی  در تعطیالت 
انتخاب  را  اگر مقصد دوری  پیشنهاد کرد. فکر کردم که  دانشجویان  به  کوچك 
کنم، شانس بیشتری برای گرفتن یکی از این بورس ها خواهم داشت و گفتم که 
می خواهم به ایران سفر کنم. سفر من تابستان سال ۱96۲ آغاز شد و با قطار به 
استانبول و از آنجا به ارزروم در شرق ترکیه رفتم، و آنگاه به تبریز، تهران، اصفهان، 
شیراز و تخت جمشید، پایتخت پادشاهان ایران باستان سفر کردم. در راه بازگشت 
به کشورم، من و همسفرم، ریچارد شین، در زلزله ی بوئین زهرا گرفتار شدیم که 
زلزله ای 7/۱ ریشتری بود و جان بیش از ۱۲,۰۰۰ انسان را گرفت. می بایست من 
در مرکز زلزله بوده باشم اما از آنجا که مریض بودم و در جاده های ناهموار آن 

روزگاران ایران اتوبوس زیاد باال و پائین می رفت، متوجه این زلزله نشده بودم. 
ناچار شدیم چند روز در تبریز بمانیم تا بیماری اسهال خونی شدید و دنده ی 
شکسته ام بهبود پیدا کند. دنده ام در اتوبوس شکست، چون وقتی زلزله شد من به 
سوی صندلی جلویی پرت شدم و چون فارسی نمی دانستیم نفهمیدیم که زلزله 
شده است. به استانبول که رسیدیم از این فاجعه آگاه شدیم. کارت پستالی برای 
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پدر و مادرم فرستادم که ده روز با نگرانی منتظر خبری از من بودند و آخرین 
باری که به آن ها نامه نوشتم از تهران بود که می خواستیم به سوی ناحیه ی زلزله ای 
که همان روز اتفاق افتاد حرکت کنیم. از این زلزله که بگذریم، خاطرات شیرین 
زیادی از سفرم به ایران دارم. کنجکاوی بیش از اندازه درباره ی جهان، گاهی انسان 
را در مسیر خطر قرار می دهد و در طول زندگی ام این تنها خطری بود که با آن 

روبرو شدم. 
به دپارتمان ریاضیات کاربردی  اکتبر سال ۱96۲ بیست سالم بود که  در ماه 
و فیزیك نظری کمبریج وارد شدم. خواسته بودم زیر نظر فرد هویل کار کنم که 
مشهورترین اخترشناس بریتانیایی آن زمان بود. اخترشناس که می گویم از این بابت 
است که آن روزها کیهان شناسی را رشته ی دانشگاهی به حساب نمی آوردند. با 
وجود این، هویل از پیش دانشجو زیاد داشت و من با دلسردی پذیرفتم زیر نظر 
دنیس اسیاما کار کنم که او را نمی شناختم. اما از سویی هم بهتر شد دانشجوی 
هویل نشدم، چون ناچار بودم از نظریه ی حالت ایستای او دفاع کنم که از دفاع 
کردن بر له خروج بریتانیا از اتحادیه ی اروپا )برگزیت( هم دشوارتر بود. کارم را با 
خواندن کتاب های درسی قدیمی نظریه ی نسبیت عام آغاز کردم و باز هم به سوی 

پرسش های اساسی کشانده شدم. 
شاید عده ای از شما فیلم نظریه ی همه چیز را دیده باشید که در آن اِدی رِدماین 
در هیئت خوشگل تری از من ظاهر می شود و در سال سوم در آکسفورد به نظر 
می رسد که دارم دست وپاچلفتر می شوم. یکی دو بار زمین خوردم و ندانستم چرا 
و متوجه شدم که دیگر نمی توانم خوب پارو بزنم. بدیهی بود که علتی داشت و 

وقتی آن روزها دکتر به من گفت که »از میکده ی بیرون شو« اندکی دلگیر شدم. 
زمستان سالی که وارد کمبریج شدم، سرمای شدیدی بود. تعطیالت کریسمس 
خانه بودم که مادرم اصرار کرد بروم روی دریاچه ی سنت آلبانز اسکی سواری کنم 
و من می دانستم که اسکی بازی از من ساخته نیست. زمین خوردم و نمی توانستم از 

زمین بلند شوم. مادرم فهمید که من مشکلی دارم و مرا پیش دکتر برد. 
چند هفته در بیمارستان سنت بارثولومیو بستری شدم و آزمایش های زیادی از 
من گرفتند. در سال ۱96۲، آزمایش های بالینی، بََدوی تر از آزمایش های امروزی 
بودند. از عضله ی بازوی من نمونه برداری کردند، در بدنم الکترودهایی گذاشتند و 
ماده ی حاجب در نخاع ام تزریق کردند و دکترها با خم و راست کردن تخت، باال 
و پائین شدن پرتوهای ایکس را مشاهده کردند. به من نگفتند که مشکلم چیست، 
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اما می توانستم حدس بزنم که وضعم خیلی خراب است و همین بود که از آن ها 
نمی پرسیدم چه مشکلی دارم. از حرف هایی که دکترها با هم می زدند دستگیرم شد 
که مشکلم هر چه بود تنها می توانست روز به روز وخیم تر شود و کاری هم از 
دست آن ها ساخته نبود به جز این که به من ویتامین بدهند. در واقع، دکتری که 
آزمایش ها را از من گرفت، دست از من شسته بود و من اورا هرگز دوباره ندیدم. 
در مرحله ای می بایست فهمیده باشم که تشخیص دکترها، آمیوتروفیك لترال 
اسکلروسیس )ALS(، نوعی بیماری نورون موتور بود که در آن یاخته های عصبی 
مغز و ستون فقرات تحلیل می روند و آنگاه زخم یا سفت می شوند. این هم دستگیرم 
حرکت های شان،  کنترل  توانایی  اندک  اندک  بیماری  این  به  مبتال  افراد  که  شد 
صحبت کردن شان، خوردن شان، و دست آخر نفس کشیدن شان را از دست می دهند. 
چنین می نمود که بیماری من به سرعت در حال پیشروی است. چندان که 
ادامه ی پژوهش های دوره ی  برای  دلیلی  بودم و  افسرده شده  انتظارش می رفت، 
دکتری ام نمی دیدم، زیرا فکر نمی کردم که آن قدرها زنده بمانم که تمام اش کنم. 
اما پیشروی بیماری ام به ُکندی گرایید و اشتیاق ادامه ی مطالعات ام را دوباره در من 
برافروخت. پس از این که انتظارات ام به صفر تقلیل یافت، هر روز تازه برای من 

موهبتی بود تا آنچه را داشتم عزیز بدارم. آنجا که حیات باشد، امید هست. 
البته دختر جوانی به نام ِجین بود که در یکی از میهمانی ها با او آشنا شده بودم. 
او بسیار مصمم بود که ما با هم می توانیم بر بیماری من غلبه کنیم. اعتماد به نفس 
ِجین، به من امید می داد. با هم که نامزد کردیم، روحیه ام باال گرفت و پی بردم 
که اگر می خواستم با ِجین ازدواج کنم باید پس از گرفتن مدرک دکترا شغلی پیدا 
می کردم. مثل همیشه آن پرسش های اساسی ما را پیش می راندند. سخت دست به 

کار شدم و از آن لذت بردم. 
برای کمك خرج دوره ی دکتری، تقاضانامه ای برای استخدام در کالج گانویل 
و کایوس دادم. در کمال شگفتی، پذیرفته شدم و تا به امروز هم چنان عضو این 
کالج بوده ام. استخدام شدنم نقطه ی عطفی در زندگانی ام بود، چون در عین حال که 
ناتوانی جسمانی ام روز به روز وخیم تر می شد، می توانستم به مطالعات ام ادامه دهم 
و به این معنی نیز بود که من و ِجین می توانستیم ازدواج کنیم، که در ماه جوالی 
سال ۱965 همین کار را کردیم. نخستین فرزندمان، رابرت، که به دنیا آمد، دو سال 
بود با هم ازدواج کرده بودیم. دومین فرزندمان، لوسی، سه سال بعد به دنیا آمد. در 

سال ۱979 سومین فرزندمان، تیموتی متولد شد. 
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من که پدر شده بودم، مدام اهمیت پرسشگری را به فرزندانم گوشزد می کردم. 
پسرم، تیم، روزی در مصاحبه ای داستانی را درباره ی پرسشگری نقل کرد که به 
گمان من در زمان خود او نگران بود که نکند پرسش احمقانه ای پرسیده است. او 
می خواست بداند که آیا ممکن است جهان های بسیار ریزی در اطراف پراکنده شده 
باشند. به او گفتم هرگز از این که ایده یا فرضیه ای به ذهن اش خطور می کند نباید 

هراس داشته باشد، هر چند این ایده ی او احمقانه به نظر برسد. 
●

پرسش اساسی در کیهان شناسی در اوایل دهه ی ۱96۰ این بود که آیا جهان هستی 
آغازی داشته است؟ بسیاری از دانشمندان به طور غریزی با این ایده مخالف بودند، 
روبرو  با شکست  علم  که  است  جایی  آفرینش  نقطه ی  می کردند  احساس  زیرا 
می شود و برای این که معلوم شود جهان هستی چگونه آغاز شده است، ناچار 
می بایست دلیل آن را در مذهب جستجو می کردند یا می گفتند به دست خدا بوده 
است. این پرسش، آشکارا پرسش بنیادینی بود و من تنها به پاسخ این پرسش نیاز 

داشتم تا پایان نامه ی دکتری ام را تمام کنم. 
راجر پِن ُرز نشان داده بود همین که ستاره ای تا شعاع خاصی متراکم شود، ناگزیر 
تکینگی وجود خواهد داشت و آن نقطه ی پایان فضا و زمان است. من فکر کردم 
که درست است چون ما از پیش می دانستیم نمی توان مانع آن شد که ستاره سرد 
سنگینی تحت گرانش اش به نقطه ی تکینگی با چگالی بی نهایت فرونریزد. پی بردم 
که همین استدالل را می توان درباره ی انبساط جهان نیز به کار برد. در این مورد، 

می توانستم ثابت کنم تکینگی وجود خواهد داشت و آن آغاز فضا و زمان است. 
چند روز پس از تولد دخترم لوسی در سال ۱97۰، لحظه ی یافتم یافتم فرا 
رسید. آنگاه که شبی می خواستم بخوابم و به خاطر ناتوانی ام دیر به خواب می رفتم، 
پی بردم که می توانم از آن چارچوب نظری که برای قضایای تکینگی ساخته بودم 
در سیاهچاله ها استفاده کنم. اگر نسبیت عام درست و چگالی انرژی مثبت باشد، 
مساحت رویه ی افق رویداد )کرانه ی سیاهچاله( همواره این خاصیت را دارد که 
اگر ماده یا تابش اضافی وارد سیاهچاله شود، افزایش یابد. فزون بر آن، هرگاه دو 
سیاهچاله با یکدیگر برخورد و در سیاهچاله ی تنهایی ادغام شوند، مساحت افق 
افق های رویداد های  از مجموع مساحت های  بزرگتر  رویداد سیاهچاله ی حاصل 

اطراف سیاهچاله های اولیه است. 




