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پيشگفتار

هدف از نگارش این کتاب عبارت اســت از تشــریح نظریــه ي فضا و زمان 
اینشتین به ساده ترین راه و زبان ممكن و در عین حال روشن کردن زیبایي هاي 
ژرف این نظریه. ســرانجام، در این کتاب براي شــما این امكان فراهم مي آید 
که با بهره گیــري از ریاضیاتي که پیچیده تر از قضیه ي فیثاغورث نیســت، به 
معادله ي مشهور E=mc2 وارد شــوید. و اگر قضیه ي فیثاغورث یادتان نیست 
نگران نباشید، زیرا آن را هم توضیح خواهیم داد. این موضوع هم مهم است که 
مي خواهیم هر خواننده اي که خواندن این کتاب کوچک را به پایان مي رســاند 
پي ببرد که فیزیكدانان امروزي چگونه درباره ي طبیعت مي اندیشــند و چگونه 
آن را مي بیننــد و بــه نظریه هایي مي پردازند که عمیقًا مفید واقع مي شــوند و 
سرانجام زندگي ما را متحول مي کنند. اینشتین، با ساختن مدلي از فضا و زمان 
براي فهمیدن چگونگي درخشش ستارگان، روشن کردن علت عمیق چگونگي 
کارکرد موتورها و ژنراتورها، راه را هموار کرد و ســرانجام شالوده اي را بنیاد 
نهاد که تمامي فیزیک جدید بر آن بنا شــده اســت. نیت نوشتن این کتاب آن 
بــوده که انگیزاننده و چالش انگیز هم باشــد. فیزیک بخودي خود مورد بحث 
نیست: نظریه هاي اینشتین کاماًل جا افتاده اند و چنان که با ورق زدن این کتاب 
پي خواهیم برد، شــواهد تجربي زیادي آنها را پشتیباني مي کنند. تأکید بر این 
نكته بسیار مهم اســت که شاید اینشتین به موقع خود تن به تصویر دقیق تري 
از طبیعت ســپرده اســت. در علم، حقایق کّلي و جهان شــمول وجود ندارد، 
اما دیدگاه هایي نســبت به جهان وجــود دارند که هنوز غلط بودن آن ها اثبات 
نشــده است. فعاًل، تمام آن چه مي توانیم با قطعیت بگوییم از این قرار است که 
نظریه هاي اینشــتین کارآمدند. در عوض، آن برانگیزش در شیوه اي قرار دارد 
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که علم ما را در اندیشیدن به جهان پیرامون مان به چالش فرا مي خواند. هر یک 
از ما، چه دانشمند باشــیم چه نباشیم از شهود برخورداریم و همگي به اعتبار 
تجربیات روزمره ي  خود چیزهایي درباره ي جهان اطراف مان درک مي کنیم. اما، 
اگر مشــاهدات مان را فقط در پرتو خشــكي و دقت روش علمي انجام دهیم، 
غالبًا پي مي بریم که طبیعت شــهود ما را عاجز کرده و شكست مي دهد. مطابق 
آن چه در ایــن کتاب آمده، پي خواهیم برد که وقتي رویدادها بســرعت برق 
اتفاق مي افتند دریافت همگاني و عقل ســلیم مربــوط به مفاهیم فضا و زمان 
زایل مي شــوند و جاي خود را به چیزي به تمامي جدید، نامنتظره، و روشن و 
دقیق مي سپارند، درســي که مي گیریم عبرت آموز و فروتنانه است، و بسیاري 
از دانشــمندان را با حســي از احترام آمیخته با هــراس باقي مي گذارد: جهان 
هستي بسي غني تر از تجربیات روزمره اي است که ما به دست مي آوریم. شاید 
شــگفت تر از همه این واقعیت است که فیزیک جدید، با تمام غنایش، سرشار 

است از ظرافت و دقت بهت آور ریاضي.
علم که ممكن است گاهي دشوار به نظر برسد، در ذات خود انضباط و 
مقررات پیچیده اي ندارد. ممكن است کسي بخود جرئت دهد و بگوید که علم 
تالشي است در جهت از میان برداشتن پیش داوري هاي ذاتي مان به خاطر این 
که جهان را حتي االمكان عیني و بي طرفانه مشاهده کنیم. علم در رسیدن به این 
هدف کم وبیش موفقیت هایي داشته است اما کم تر کسي مي تواند تردید کند که 
در آموزش چگونگي »کارکرد« جهان هستي توفیق داشته است. مشكل واقعي 
عبارت است از آموزش این موضوع که به آن چه مي خواهیم در حكم عقل 
سلیم بیندیشیم، اعتماد نكنیم. روش علمي از طریق آموزش به ما که طبیعت را 
به خاطر آن چه که هست بپذیریم، و نه به خاطر آن چه که ممكن است به حكم 
پیشداوري ما باید باشد، جهان فن آورانه ي نو را عرضه کرده است. به کوتاه 

سخن، علم و روش علمي کارآیي دارد. 
استنتاج  و  استخراج  را   E=mc2 معادله ي  کتاب  این  نخست  نیمه ي  در 
اینشتین  این است که نشان خواهیم داد  از »استخراج کردن«  مي کنیم. منظور 
مجذور  در  با جرم ضرب  است  برابر  انرژي  که  رسید  نتیجه  این  به  چگونه 
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سرعت نور، که همان چیزي است که این معادله بیان مي کند. لحظه اي به این 
موضوع بیندیشید که چیز عجیب و غریبي به نظر مي رسد. شاید آشناترین نوع 
انرژي عبارت است از انرژي حرکتي؛ اگر کسي یک توپ کریكت را به طرف 
صورت شما پرتاب کند، وقتي به شما برخورد کند آسیب مي رساند. فیزیكدان 
است،  داده  انرژي  توپ  به  پرتاب کننده  که  است  آن  امر  این  علت  مي گوید 
به آن )صورت  انرژي در هنگامي که صورتتان توپ را متوقف کرده  این  و 
یافته است. جرم معیاري از میزان ماده اي است که در یک شي  انتقال  شما( 
)پرجرم تر(  سنگین تر  پینگ پونگ  توپ  از  کریكت  توپ  یا  گوي  مي گنجد. 
است، اما جرمش از یک سیاره کم تر است. آنچه که E=mc2 مي گوید از این 
قرار است که انرژي و جرم، درست مثل دالر و یورو به یكدیگر قابل تبدیل 
و مبادله اند، و مجذور سرعت نور هم نرخ این تبدیل است. اینشتین بر روي 
زمین چگونه توانست به این نتیجه برسد، و سرعت نور چگونه توانست به 
معادله اي درباره ي رابطه ي بین انرژي و جرم راه یابد؟ ما هیچ گونه معلومات 
و معرفت پیشیني را فرض نمي کنیم و حتي االمكان از ریاضیات و محاسبات 
ریاضي اجتناب مي ورزیم. با همه ي این احوال، هدف ما ارائه توضیحي درست 
و دقیق )و نه صرفًا یک توصیف( از علم، به خواننده است. بخصوص در این 

ارتباط، امیدواریم چیز جدیدي ارائه دهیم.
در فصل هاي بعدي این کتاب، خواهیم دید که E=mc2 چگونه شالوده ي 
فهم و درک ما از کارکردهاي جهان هستي را تشكیل مي دهد. چرا ستارگان 
مي درخشند؟ چرا نیروي هستي از ذغال سنگ و نفت بسیار کارآمدتر و مؤثرتر 
است؟ جرم چیست؟ این پرسش ما را به جهان فیزیک ذره اي جدید، برخورد 
دهنده ي بزرگ درها درون سِرنِ ژنو، و شكار ذره ی هیگز هدایت مي کند که آن 
هم به توضیحي براي خود منشأ جرم مي انجامد. این کتاب با کشف چشمگیر 
اینشتین پایان مي گیرد که بنا بر آن ساختار فضا و زمان سرانجام عامل نیروي 
گرانش است و این ایده ي شگفت که زمین دارد »در یک خط راست« به دور 

خورشید، سقوط مي کند.





فضا و زمان1
کلمات »فضا« و »زمان« براي شــما به چه معنایي اند؟ شــاید فضا را به عنوان 
ســیاهي بین ستارگان تجسم مي کنید به هنگامي که در یک شب ابري زمستان 
به آســمان مي نگرید. ممكن هم هست فضاي تهي بین زمین و ماه را در سفر 
با ســفینه ي فضایي مي بینید در حالي که جامه اي از برگه ي زرین بر تن دارید، 
با ســتاره ها و نوارهاي رنگارنگ تزیین شــده اید، و این ســفینه را کاوشگران 
سرتراشــیده اي با نام هایي چون بــوز1 در داخل ویرانه هاي باشــكوه هدایت 
مي کنند. ممكن است زمان تیک تاک ســاعت مچي تان با برگ هاي رنگ قرمز 
گرفته هم زمان باشد که با گردش ساالنه ي زمین به دور خورشید و مایل شدن 
عرض هاي شمالي به سوي سایه براي پنج میلیاردمین بار، اتفاق مي افتد. همه ي 
ما نســبت به فضا و زمان حس و درکي شهودي داریم؛ این ها پاره اي از بافت 
وجودي ما هستند. هم چنان که زمان سپري مي شود، در سطح جهان آبي رنگ 

خودمان در حرکت ایم.
علمي  پیشرفت هاي  رشته  یک  نوزدهم،  قرن  واپسین  سال هاي  در خالل 
نامرتبط فیزیكدانان را ناگزیر کرد این تصویرهاي ساده  در حوزه هاي ظاهراً 
قرن  اولیه ي  سال هاي  در  کنند.  وارسي  مجدداً  را  زمان  و  فضا  شهودي  و 
بیستم، هرمان مینكوفسكي، همكار و معلم آلبرت اینشتین، شروع به نگارش 
باستاني کرد که مدار سیارات  براي آن صحنه ي  اینک مشهورش  سوگنامه ي 
و سفرهاي بزرگ در درون آن ساخته و انجام مي شوند: »از این پس، فضا به 
خودي خود، و زمان به خودي خود، به کمترین سایه ها و فقط نوعي آمیزه از 

دو موجود مستقل و بدون اتكا به غیر خالصه شده است.«
منظور مینكوفسكي از آمیزه ي فضا و زمان چه مي توانسته باشد؟ براي فهم 
این گزاره اي که تقریباً رازآلود و عرفاني به نظر مي آید باید نظریه ي نسبیت 

1. Buzz
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  E=mc2 ،خاص اینشتین را فهمید. نظریه اي که جهان را با مشهورترین معادله
شناساند و براي همیشه جایگاه مهمي را در فهم ما از بافت  جهان هستي به 

کمیتي با نماد  c، سرعت نور، بخشید.
سرشت نظریه ي نسبیت خاص اینشتین توصیف زمان و فضا است. مفهوم 
یک سرعت خاص، سرعتي که فراتر از آن هیچ چیز در جهان هستي، مستقل 
از این که چقدر توانمند باشد، نمي تواند سریع تر برود، در کانون این نظریه قرار 
یا  در خالء  ثانیه  بر  متر   299.792.458 است؛  نور  این سرعت، سرعت  دارد. 
فضاي تهي. درخشش نوري که با این سرعت از زمین گسیل شده باشد هشت 
دقیقه بعد از کنار خورشید عبور خواهد کرد، 100.000 سال طول مي کشد تا 
به کهكشان راه شیري ما برسد، و بیش از دو میلیون سال بعد به نزدیک ترین 
امراه المسلسله )زن به زنجیر بسته(، مي رسد. امشب،  همسایه ي کهكشاني ما، 
بزرگ ترین تلسكوپ هاي جهان به سوي ژرفاي سیاهي فضا نشانه مي روند و 
نورهاي باستاني را از خورشیدهاي دوردست هاي دور، که دیري است مرده اند، 
در لبه ي جهان هستي قابل رؤیت، دریافت مي کنند. این نور سفرش را بیش تر 
از 10 میلیارد سال پیش، چند میلیارد سال پیش از تشكیل زمین  از ابر ُرمبیده ي 
غبار میان ستاره اي، آغاز کرده است. نور با سرعت بسیار زیادي سیر مي کند، اما 
تا بي نهایت خیلي فاصله دارد. وقتي با فواصل عظیم بین ستارگان و کهكشان ها 
رو به رو مي شویم، سرعت نور مي تواند به نحو نومیدکننده اي ُکند باشد؛ چندان 
کند که مي توانیم اشیاي بسیار کوچک را شتاب دهیم تا به کمک دستگاه هایي 
چون برخورددهنده ي بزرگ هادرون با 27 کیلومتر طول در مرکز اروپایي فیزیک 

ذرات )سِرن( در ژنو سویس، سرعت شان به درصدي از سرعت نور برسد.
وجود چنین سرعت خاصي، حد سرعت کیهاني، مفهوم غریبي است. چنان 
که بعداً در این کتاب خواهیم دید، برقرار کردن پیوند بین این سرعت خاص 
و سرعت نور چیز حواس  پرت کني از آب درمي آید. این ارتباط باید نقش 
بسیار عمیق تري در جهان هستي اینشتین بازي کند، و دلیل قانع کننده اي وجود 
دارد براي این که چرا نور با این سرعت حرکت مي کند. بعداً به این موضوع 
خواهیم پرداخت. فعاًل، کافي است بگوییم که وقتي اشیاء به سرعت خاص 
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مي رسند، اتفاق هاي غریبي مي افتد. پس چگونه مي توان از شتاب گرفتن یک 
جسم جلوگیري کرد و حرکتش را از فرا رفتن از آن سرعت بازداشت؟ گویي 
چنان است که یک قانون جهاني فیزیک وجود دارد که از رفتن  اتومبیل شما 
با سرعتي بیش تر از 112 کیلومتر بر ساعت )هفتاد مایل بر ساعت( جلوگیري 
مي کند، مستقل از این که موتور آن چقدر قوي باشد. همان بافت فضا و زمان 
چنان ساخته مي شود که نقض کردن این قانون مطلقًا محال است، و این امر 
هم بسي موجب نیک بختي از آب درآمده، زیرا در غیر این صورت پیامدهاي 
از  فراتر  اگر سرعتي  که  دید  بعداً، خواهیم  آمد.  بار خواهد  به  ناخوشایندي 
سرعت نور ممكن باشد، مي توانیم ماشین زماني را بسازیم که قادر باشد ما را 
در مسیر تاریخ تا هر نقطه اي در گذشته به عقب برگرداند، مي توانستیم سفر به 
زمان گذشته، به پیش از زاده شدن مان را تصور کنیم و تصادفًا یا عمدي، کاري 
مي کردیم که پدر و مادرمان هرگز یكدیگر را مالقات نمي کردند )در نتیجه ما 
هم اصاًل به وجود نمي آمدیم( این فكرها براي داستان هاي علمي تخیلي خیلي 
هیجان انگیز و تابناک اند، اما این راهي براي ساختن یک جهان هستي نیست، 
و براستي اینشتین پي برد که عالم به این صورت ساخته نمي شود. فضا و زمان 
با ظرافت و به طریقي در هم بافته شده اند که از پیش آمدن چنین پارادوکسي 
جلوگیري مي شود. اما، باید بهایي را پرداخت کرد: باید از مفاهیم فضا و زماني 
که عمیقًا در ذهن مان جاي گرفته اند، دست بشوییم. عالم اینشتین عبارت است 
از عالمي که در آن ساعت هاي متحرک  کند کار مي کنند، اشیاي متحرک منقبض 
عالمي  کنیم،  آینده سفر  در دل  میلیاردها سال  )جمع( مي شوند، و مي توانیم 
است که در آن طول عمر یک انسان مي تواند تقریبًا به طور نامتناهي کش بیاید. 
مي توانیم مرگ خورشید، بجوش آمدن اقیانوس هاي زمین، و فرو رفتن منظومه 
شمسي را در شبي ابدي نظاره کنیم. مي توانیم تماشاگر تولد ستارگان از دل 
ابرهاي غبار چرخان باشیم، تشكیل سیارات و شاید خاستگاه هاي حیات در 
جهان هاي نو و هنوز تشكیل نشده. جهان هستي اینشتین این امكان را براي 
ما پدید مي آورد که به آینده ي دور سفر کنیم، در حالي که درهاي گذشته را 

محكم در پس سر خود مي بندیم و قفل مي کنیم.
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چنین  شد  ناگزیر  اینشتین  چگونه  که  دید  خواهیم  کتاب،  این  انتهاي  تا 
تصویري باور نكردني و تخیلي از عالم ارائه دهد، و چگونه این تصویر در 
درآمده  کار  از  درست  فناورانه  کاربردهاي  و  علمي  آزمایش هاي  از  بسیاري 
طراحي  این  براي  شما  اتومبیل  در  ماهواره اي  ناوبري  سامانه ي  مثاًل،  است. 
می شود که گذشت زمان را با آهنگی متفاوت در ماهواره هاي واقع در مدار، 
نسبت به گذشت زمان در روي زمین حساب کند. تصویر اینشتین ریشه نگر 

است: فضا و زمان همان چیزي نیستند که به نظر مي رسند.
اما ما از خودمان جلو مي زنیم. براي فهم و درک کشف ریشه نگر و رادیكال، 
ابتدا باید با دقت زیادي درباره ي دو مفهوم در کانون نظریه ي نسبیت، یعنی 

فضا و زمان، بیندیشیم.
فرض کنید در حالي که سوار هواپیمایي هستید دارید کتابي را مي خوانید. 
را  کتابتان  مي گیرید  تصمیم  مي کنید،  نگاه  به ساعت خود   12/00 در ساعت 
ببندید، صندلي خود را ترک کنید و در راهرو بین صندلي ها راه بروید تا با 
دوستتان در ده ردیف جلوتر، صحبت کنید. در ساعت 12/15  به جاي خود 
برمي گردید، مي نشینید، و کتابتان را برمي دارید و شروع به خواندن مي کنید. 
عقل سلیم مي گوید که شما به همان مكان قبلي خود برگشته اید. باید همان 
ده ردیف را که جلو رفته اید به عقب برگردید تا به صندلي تان برسید، و وقتي 
به جایتان برگشتید کتابتان همان جایي است که آن را گذاشته و رفته بودید. 
اکنون درباره ي »همان جا یا همان مكان« اندکي فكر کنید. این امر باید کمي 
مالنقطي و پر تكلف به نظر برسد، زیرا به طور مشهودي آشكار است که وقتي 
دوست  یک  با  مي توانیم  چیست.  منظورمان  مي کنیم،  توصیف  را  مكان  یک 
تماس بگیریم و با او قرار دیداري و نوشیدن قهو ه اي در یک کافه را بگذاریم، 
و این کافه در زماني که هر دو به آن جا وارد مي شویم جابجا نشده و حرکت 
نكرده است. وقتي هم آن جا را، احتماالً در شب پیش از آن، ترک کردیم، در 
همان جاي خودش خواهد بود. در این فصل آغازین کتاب در همان نخستین 
نگاه خیلي چیزها خشک، انعطاف ناپذیر و مالنقطي به نظر مي رسند، اما با آن 
کنار بیایید و ادامه دهید. هرگاه درباره ي این مفاهیم ظاهراً آشكار و بدیهي به 
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دقت بیندیشیم به رد پاي ارسطو، گالیله، نیوتون و اینشتین هدایت مي شویم. 
حال، چگونه مي توانیم به تعریف دقیق آن چیزي اقدام کنیم که منظورمان از 
آن »همان جا یا همان مكان« است؟ هم اکنون هم خوب مي دانیم که روي سطح 
از خطوط  داراي مجموعه اي  کره  این  دهیم.  انجام  را چگونه  کار  این  زمین 
به صورت  آن  بر سطح  که  است  جغرافیایي،  طول  و  شبكه، خطوط عرض 
فرضی ترسیم شده اند. هر مكاني بر روي سطح کره ي زمین را مي توان با دو 
عدد که نمایانگر موضع بر روي این شبكه اند، توصیف کرد. مثالً شهر منچستر 
در بریتانیا در 53 درجه و 30 دقیقه ي شمال، و 2 درجه و 15 دقیقه ي غرب 
واقع است. این دو عدد به ما مي گویند که منچستر را دقیقًا در کجا مي توان 
یافت. توجه کنید که ما همگي درباره ي مواضع استوا و نصف النهار گرینویچ 
توافق داریم. بنابراین، با قیاسی خیالی، یكي از راه هاي مشخص کردن دقیق 
موضع هر نقطه، چه روي سطح کره ي زمین باشد یا نباشد عبارت خواهد بود 
از تصویر کردن یک شبكه ي سه بعدي فرضي، که از سطح زمین به سوي باال به 
داخل هوا امتداد مي یابد. در واقع، این شبكه مي تواند به سوي پایین و به مرکز 
زمین هم ادامه یابد و از آن طرف زمین بیرون آید. پس مي توانیم تشریح کنیم 
که هر چیزي در جهان نسبت به شبكه در کجا قرار مي گیرد، چه در هوا، چه 
روي سطح زمین، یا زیرزمین واقع باشد. در واقع، نباید فقط در همین حوزه ي 
کره ي زمین متوقف شویم. این شبكه مي تواند تا فراسوي ماه امتداد یابد، از 
مشتري، نپتون،  و پلوتون، و حتي فراتر از لبه ي کهكشان راه شیري بگذرد 
و به دوردست هاي جهان هستي برسد. با در نظر گرفتن شبكه ي غول آسا، و 
کنیم که همه  را طراحي  بزرگمان، مي توانیم مكاني  نامتناهي  در حد  احتماالً 
چیز در آن وجود دارد، که به قول وودي آلن، اگر از آن نوع افرادي باشیم که 
هرگز نمي توانند به یاد بیاورند که هر چیزي را کجا گذاشته اند، برایمان بسي 
مفید است. بنابراین، شبكه ي ما صحنه اي است که در داخل آن همه چیز وجود 
دارد، نوعي جعبه ي غول پیكر حاوي تمامي اشیاي موجود در جهان هستي. 

حتي ممكن است وسوسه شویم این صحنه ي عظیم را »فضا« بنامیم.
حال به آن پرسش برگردیم که منظور از »همان جا یا همان مكان« چیست، 


