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پیش گفتار

چه کابوس چه رویا، مجبوریم که با تجربه مان همین گونه که هست به سر بریم، و 
 مجبوریم که پذیرای آن باشیم. ما در جهانی به سر می بریم که علم روز به روز

  در آن نفوذ کرده و هم یک پارچه است و هم واقعی. ما نمی توانیم با 
هواداری از کسی به سادگی آن را به یک بازی تبدیل کنیم.

ــ ِجی کوب برونُوسکی

در آغاز سخن به منظور بهره مندی تمام و کمال از حق افشا، باید اذعان کنم که من 
هوادار این عقیده نیستم که آفرینش نیازمند فراطبیعت باشد، یعنی چیزی که مبنای 
تمام آیین های جهان است. هر روزه اشیایی زیبا و اعجاب انگیز به ناگاه پدیدار 
می شوند، از برف دانه ها در یک بامداد سرد زمستانی گرفته تا رنگین کمانی درخشان 
پس از یک رگبار عصرگاهی تابستانی. و هیچ کس به جز پرشورترین باورمندان 
نمی گوید که هر کدام از این چنین اشیایی، به زیبایی و با دشواری، و از همه 
مهم تر، با هدفمندی توسط هوشی فرازمینی آفریده شده اند. راستش بسیاری از مردم 
عادی و نیز دانشمندان از توانایی ما در تشریح چگونگی پدیدارشدن خودبه خودی 
برف دانه ها و رنگین کمان، بر اساس قوانین ساده و باشکوه فیزیکی لذت می برند. 

البته هرکسی می تواند مانند خیلی ها بپرسد »قوانین فیزیک از کجا آمده اند؟« 
و نیز از آن کنایه آمیزتر »چه کسی قوانین فیزیک را آفریده؟« حتا اگر به پرسش 
نخست پاسخی داده شود، مدعی اغلب می گوید »باالخره از کجا آمده؟« یا »چه 

کسی آن را آفریده؟« تا به آخر.
سرانجام بسیاری از افراد هوشمند همانند افالطون، آکوئیناس، یا به شیوه ای 
که کلیسای کاتالوتیک رومی نوین آن را مطرح می کند، سراغ علت نخستین 
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می روند، و در نتیجه نوعی وجود آسمانی را فرض می کنند: آفریدگار هر چه 
که هست، و هر آن چه که خواهد بود، کسی یا چیزی است جاودانه و همه جا 

حاضر.
با این حال، به میان آوردن علت نخستین باز هم جا را برای پیش کشیدن 
پرسش باز می گذارد »آفریدگار را که آفریده؟« از آن گذشته تفاوت بین آوردن 
در  آفریدگار  بدون  جاویدانی  گیتی  با  جاویدان  آفریننده ای  سود  به  برهان 

چیست؟
این استدالل ها همواره مرا به یاد داستان مشهور دانشمندی می اندازد که 
مشغول سخنرانی درباره ی خاستگاه های گیتی بود )برخی می گویند او برتراند 
راسل و برخی می گویند ویلیام جیمز بوده( که از سوی زنی به چالش کشیده 
شد که باور داشت جهان بر پشت الک پشتی عظیم است که آن نیز بر پشت 
دیگری، و سپس یکی دیگر ... و »همین طور تا ابد« الک پشت! تسلسل نامتناهِی 
نوعی نیروی آفریننده که خودش را پدید می آورد، حتا نوعی نیروی موهومی 
که بزرگ تر از الک پشت ها باشد هم ما را ذره ای به آن چه که به سربرآوردن 
گیتی انجامیده نزدیک نمی کند. ولی این استعاره از تسلسلی نامتناهی،  نسبت 
به آن چه که دیدگاه فراطبیعی می تواند توضیح دهد، چه بسا عماًل نزدیک تر به 

فرایندی واقعی باشد که با آن گیتی پدید آمد.
چیزی  هر  عامل  آفریننده  که  استدالل  این  با  پرسش  این  کنارگذاردن 
است گویا جلوی تسلسل نامتناهی را می گیرد، ولی حرف من این است: چه 
نیاید، راه و رسم گیتی همین است که هست.  بیاید چه خوشمان  خوشمان 
بودن یا نبودن آفریننده، مستقل از آرزوهای ماست. جهانی بدون آفریننده یا 
هدف، شاید پوچ و بی معنا به نظر رسد، ولی این به تنهایی الزامی برای بودن 

آفریننده ایجاد نمی کند.
به همین ترتیب، شاید اذهان ما نتواند به سادگی از نامتناهی ها سر در آورد 
)گرچه ریاضیات، فراورده ی اذهان ما، کمابیش به خوبی به آن ها می پردازد(، 
در  می تواند  ما  گیتی  ندارند.  وجود  نامتناهی ها  که  نمی گوید  ما  به  این  ولی 
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قوانین  فاینمن،  قول ریچارد  به  یا  باشد.  نامتناهی  زمانی  یا  گستره ای فضایی 
نو،  مقیاس های  کاویدن  با  و  الیه،  بی نهایت  با  باشد  پیازی  می تواند  فیزیک 

قوانین نو دست به کار می شوند. به هیچ وجه نمی دانیم!
چیزی  هیچ،  جای  به  »چرا  که  پرسش  این  سال،  هزار  دو  از  بیش  برای 
هست؟« به عنوان چالشی در برابر این گزاره نهاده شده است که گیتی ما ـ 
که دربرگیرنده ی مجموعه ای است پیچیده  از ستارگان، کهکشان ها، آدمیان، و 
چیزهایی دیگر که نمی دانیمـ  شاید بدون هیچ طرح، قصد، یا هدفی سربرآورده 
باشد. با وجود این که معموال پرسش فوق در چارچوبی فلسفی یا آیینی در نظر 
گرفته می شود، پیش و بیش از هر چیزی پرسشی است درباره ی جهان طبیعت، 
و بنابراین حوزه ی مناسب  برای پرداختن به و سردرآوردن از آن، پیش و بیش 

از هر چیزی، علم است. 
این کتاب هدفی ساده دارد. می خواهم نشان دهم که چگونه علم نوین، با 
چهره های گوناگون خود، می تواند به این پرسش بپردازد و دارد می پردازد که 
چرا به جای هیچ، چیزی هست: پاسخ هایی که به دست آمده اند ـ از مشاهدات 
تجربی زیبای بهت آور، و نیز از نظریه هایی که شالوده ی بیش تر فیزیک مدرن 
را می سازند ـ همگی بر آنند که رسیدن به چیزی از هیچ، مسئله ای به شمار 
نمی رود. در واقع، چه بسا که چیزی از هیچ، برای این که گیتی پا به هستی 
بگذارد، الزم بوده باشد. گذشته از آن، همه ی نشانه ها حاکی از آنند که چگونه 

گیتی ما می توانسته سربرآورد.
من در اینجا روی می توانسته تأکید می کنم، چون شاید ما هرگز اطالعات 
تجربی کافی برای دادن پاسخی روشن را به دست نیاوریم. ولی این نکته که 

حتا گیتی از هیچ امکان پذیر است، دست کم برای من به یقین اهمیت دارد.
مفهوم  درباره ی  کلمه ای  چند  می خواهم  برویم،  جلوتر  که  این  از  پیش 
»هیچ«بگویم ـ مبحثی که بعداًً به تفصیل به آن خواهم پرداخت. چون به هنگام 
بحث درباره ی این پرسش در مجامع عمومی آموخته ام که چیزی بیش از این 
دیدگاه، فیلسوفان و االهیات دانان مخالفم را برآشفته نمی کند که مِن دانشمند 
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را چه به این حرفها که از »هیچ« واقعًاًً سر در نمی آورم. )در این جا وسوسه 
می شوم که پاسخ دهم که االهیات دانان در هیچ چیزی خبره نیستند.(

می گویم  من  که  چیزهایی  این  اصال  »هیچ«  که  می کنند  پافشاری  آنان 
نیست. به شیوه ای گنگ و بد تعریف، هیچ عبارت است از »نیستی«. این یادآور 
که  است  باری  نخستین  در  هوشمند«  »طرح  تعریف  برای  من  کوشش های 
شروع به مناظره با آفرینش باوران کردم، و معلوم شد که اصاًل تعریف روشنی 
در کار نیست، مگر بگوییم که چه چیزی نیست. »طرح هوشمند« تنها چتری 
و  فیلسوفان  برخی  نحو،  همین  به  فرگشت.  با  مخالفت  برای  فراگیر  است 
بسیاری از االهیات دانان دست به تعریف و بازتعریف »هیچ« به عنوان نبودن 

هریک از گونه هایی از هیچ زده اند که فعال دانشمندان تشریح می کنند.
ولی به نظر من، در این جا ورشکستگی بخش اعظم االهیات و مقداری از 
فلسفه ی مدرن نمود پیدا می کند. زیرا بی تردید »هیچ« به همان اندازه ی »چیز« 
فیزیکی است، به ویژه اگر به صورت »نبودِ چیز« تعریف شود. بنابراین شایسته 
هر  علم،  بدون  و  بیاوریم.  در  سر  کمیت ها  این  فیزیکی  از سرشت  تا  است 

تعریفی باد هواست.
یک سده پیش، اگر کسی »هیچ« را به عنوان فضای تهی و فاقد هرگونه 
شیء مادی واقعی تعریف می کرد، شاید اندک مخالفتی نصیبش می شد. ولی 
نتایج به دست آمده در سده ی گذشته به ما آموخته که فضای تهی به واقع 
با نیستی خدشه ناپذیری که پیش از آموختن بیش تر درباره ی کارکرد طبیعت 
بدیهی می گرفتیم، تفاوت بسیار دارد. اکنون، منتقدین آیین مدار به من گوشزد 
می کنند که من نمی توانم به فضای تهی »هیچ« اطالق کنم و در عوض باید آن 
را »خأل کوانتومی« بنامم، تا بین آن با »هیچ« مورد نظر فیلسوفان یا االهیات دانان 

تمایز گذاشته شود.
بسیار خب. ولی اگر بخواهیم »هیچ« را به عنوان نبود خودِ فضا و زمان 
بوده   ... زمانی  که،  فکر می کنم  بازهم  است؟  مناسب  آیا  کنیم چه؟  توصیف 
زمان  و  فضا  که  آموخته ایم  داد،  خواهم  توضیح  که  گونه  همان  ولی  است. 
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می توانند خودبه خودی و ناگهانی پدیدار شوند، پس اکنون به ما می گویند که 
حتی این »هیچ« نیز آن هیچی نیست که اهمیت دارد. و می گویند که رهایی از 
هیچ »واقعی« نیازمند االهیات است، و بدین ترتیب »هیچ« بنا به امر به صورت 

»آنی که تنها آفریننده می تواند از دلش چیزی بیافریند« تعریف می شود.
همچنین افراد گوناگونی که با آنان در این مورد به بحث پرداخته ام گفته اند 
نیستِی  این حالِت  باشد، آن گاه  که اگر »توانایی« آفریدن چیزی وجود داشته 
واقعی نیست. و مطمئنًا در دست داشتن قوانینی از طبیعت که چنین توانایی را 
در اختیار بگذارد، ما را از قلمرو راستیِن نیستی دور می کند. ولی باز هم اگر من 
استدالل کنم که شاید خود قوانین هم خودبه خودی سربرآورده باشند، همان 
گونه که توضیح خواهم داد که شاید چنین باشد، آن گاه این نیز چنان که باید 
و شاید مقبول نمی افتد، زیرا }از دید آنان{ هر سیستمی که در آن این قوانین 

ممکن است پدید آمده باشند، نیستی واقعی به شمار نمی رود.
ولی الک پشت ها جذاب اند، چون  ندارم.  باوری  چنین  ابد الک پشت؟  تا 
علم، زمین بازی را به شیوه هایی دگرگون می کند که باعث ناخوشایندی آدم ها 
را  آن  دوران سقراط  در  )شاید  است  علم  اهداف  از  یکی  این  البته  می شود. 
ما در  معنای آن است که  به  نبود خوشایندی  »فلسفه ی طبیعی« می نامیدند(. 
آستانه ی بینش های نو قرار می گیریم. بی تردید پیش کشیدن »آفریدگار« برای 
پرهیز از پرسش های دشوار »چگونه« صرفًا کاهلی اندیشه ورزی است. هر چه 
نیز نمی توانست  آفریدگار  آفرینش در کار نمی بود، آن گاه  توانایی  اگر  باشد، 
چیزی بیافریند. دست یازیدن به این مطلب که به دلیل بودن آفریدگار در بیرون 
از طبیعت، از تسلسل نامتناهِی بالقوه جلوگیری می شود و بنابراین »توانایی« 
برای خودِ بودن، بخشی از نیستی به شمار نمی رود که بودن از آن سربرآورده، 

چیزی بیش از زبان بازی و لفاظی نیست.
هدف اصلی من در این جا عبارت است از نشان دادن این واقعیت که علم، 
انتزاعی و  این بحث های  بازی را دگرگون ساخته است، به طوری که  زمین 
بی فایده درباره ی سرشت نیستی با کوشش هایی سودمند و کاربردی جایگزین 
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شده تا به این نکته بپردازد که گیتی ما عماًل چگونه پدیدار شده است. من 
همچنین به پیامدهای ممکن این امر برای حال و آینده مان خواهم پرداخت.

فهم  به  که  هنگامی  دارد.  خود  دل  در  را  مهم  بسیار  نکته ای  مطلب  این 
کمترین  االهیات  و  آیین  می پردازیم،  خودمان  گیتی   فرگشت یافتن  چگونگی 
ارتباط را با این بحث داشته اند. آن ها غالبًا آب را گل آلود کرده اند، مثال با تمرکز 
بر پرسش هایی در مورد نیستی، بدون ارائه ی هرگونه تعریفی از این عبارت 
بر پایه ی مدرک تجربی. با آن که هنوز ما از خاستگاه گیتی  خودمان به طور 
تمام و کمال آگاه نیستیم، هیچ دلیلی در دست نیست که انتظار داشته باشیم 
روند اوضاع تغییر پیدا کند. گذشته از آن انتظار دارم سرانجام همین امر را در 
مواردی ببینم که اکنون آیین آن را قلمرو خود می داند، مانند اخالقیات انسان.

علم در گسترش درک ما از طبیعت سربلند بوده است، زیرا منش علمی 
بر سه اصل استوار است: )1( تا جایی که شاهد و مدرک پیش می رود دنبالش 
اندازه که در  برو؛ )2( اگر کسی نظریه ای دارد، الزم است بخواهد به همان 
اثبات درستی اش می کوشد برای اثبات نادرستی اش نیز بکوشد؛ )3( آزمایش، 
داور نهایی درستی است، نه خوشایندی حاصل از باورهای پیشین، و نه زیبایی 

یا شکوهی که نثار مدل های نظری شخصی می شود.
بجایند که  تنها  نه  بیان خواهم کرد  این جا  آزمایش هایی که من در  نتایج 
نامنتظره نیز هستند. تابلویی که علم از توصیف فرگشت گیتی ما ترسیم می کند، 
از هر تصویر افشاگرانه یا داستان هایی تخیلی که آدمیان از خود درآورده اند به 
مراتب غنی تر و دلکش تر است. طبیعت چنان شگفتی هایی در چنته دارد که 

آن چه خیال آدمی می تواند ایجاد کند به گرد پایش هم نمی رسد.
طی دو دهه ی گذشته، برخی پیشرفت های هیجان انگیز در کیهان شناسی، 
دگرگون  کامال  را  گیتی  به  ما  نگرش  شیوه ی  گرانش،  و  ذرات،  نظریه ی 
ساخته اند، با پیامدهایی خیره کننده و ژرف برای درک ما از خاستگاه گیتی و 
نیز آینده ی آن. بنابراین، اگر بازی با کلمات را بر من ببخشایید، جالب تر از 

هیچ برای نوشتن درباره اش هیچ نمی تواند باشد. 
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میان بردن  از  به  تمایل  نه  کتاب،  این  نوشتن  در  من  واقعی  الهام بخش 
اسطوره ها یا حمله به باورها، که آرزویم در ارج گذاردن به دانش و در کنارش 

گیتی به راستی شگفت انگیز و افسون کننده ی خودمان است.
پژوهش ها ما را به گشت و گذاری هیجان انگیز تا دورترین مرزهای گیتی 
گسترش یابنده خواهد برد، از نخستین لحظات بیگ بنگ تا آینده ی دوردست، 
و چه بسا دربرگیرنده ی شگفت انگیزترین کشف در فیزیک در سده ی گذشته 

خواهد بود.
یافته ای  زمان،  این  در  کتاب حاضر  نوشتن  برای  اصلی  انگیزه ی  راستش 
است ژرف درباره ی گیتی که پژوهش علمی مرا در بیش از سه دهه ی گذشته 
به پیش رانده و به این نتیجه ی خیره کننده رسانده که بیش تر انرژی موجود 
در گیتی به شکلی رازآلود و فعال توضیح ناپذیر در سراسر فضای تهی پراکنده 
بازی  زمین  یافته،  این  که  است  آن  گفت  می شود  که  چیزی  کمترین  است. 

کیهان شناسی نوین را زیر و رو کرده است.
یافته پشتیبان مستحکمی برای این دیدگاه فراهم کرده  از یک جنبه، این 
که گیتی ما دقیقًا از هیچ سر بر آورده. همچنین ما را واداشته که هم درباره ی 
مجموعه فرض های مربوط به فرایندهای احتمالی حاکم بر فرگشت گیتی و 
هم، در نهایت، این پرسش که آیا خود قوانین طبیعت نیز به راستی بنیادین 
هستند، دست به بازنگری بزنیم. امیدوارم توضیح دهم که اکنون هر کدام از 
این ها، به نوبه ی خود، به کاستن از ابهت، اگر نه آسان سازی کامل، این پرسش 

می انجامند که چرا به جای هیچ، چیزی هست.
در  من  که  زمانی  برمی گردد،   2009 اکتبر  به  کتاب  این  مستقیم  پاگرفتن 
ویدیوی  تعجب،  کمال  در  داشتم.  عنوان  همین  با  سخنرانی ای  لس آنجلس 
ارائه شد، از آن هنگام در  بنیاد ر. داکینز  یوتیوب این سخنرانی که از سوی 
اینترنت بسیار مورد توجه قرار گرفته، با تقریب یک میلیون بازدید در زمان 
در  که  آن  از  بخش هایی  از  بی شماری  رونوشت های  و  مطلب،  این  نگارش 

مناظره های موافقان و مخالفان مورد استفاده قرار گرفته است.
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به دلیل عالقه ی آشکارم به این مبحث، و نیز در نتیجه ی برخی از اظهارات 
گمراه کننده در وب و در رسانه های گوناگون به دنبال سخنرانیم، فکر کردم 
مدون کردن کامل تر ایده هایی که در آن جا مطرح کرده بودم، در این کتاب، به 
زحمتش می ارزد. در این جا این فرصت را نیز دارم که به استدالل هایی بیفزایم 
که در آن هنگام ارائه دادم، که تقریبًاً به طور کامل متمرکز بود بر انقالب های 
نوینی در کیهان شناسی که تصویر ما از گیتی را تغییر داده اند، در کنار کشف 

انرژی و هندسه ی فضا، که در دو سوم نخست این کتاب به آن می پردازم.
ایده های زیادی که استداللم را تشکیل  در این بین، در مورد مقدمه ها و 
می دهند، خیلی اندیشیدم؛ آن را با کسانی که با نوعی عالقه مندی واکنش  نشان 
داده بودند در میان گذاشتم، که ُمسری شد؛ و با ژرف نگری بیش تری به بررسی 
پیامد پیشرفت ها در فیزیک ذرات، به ویژه در مبحث خاستگاه و سرشت گیتی 
کسانی  روی  پیش  را  استدالل هایم  از  برخی  سرانجام  و  پرداختم.  خودمان 
گذاردم که مخالف پرشور آن ها بودند، و با این کار به بینش هایی دست یافتم 

که به توسعه دادن بیش تر استدالل هایم یاری رساند.
توضیح دهم  این جا کوشیده ام  در  که سرانجام  را  ایده هایی  که  زمانی  در 
سبک سنگین می کردم، تا جایی که می شد از بحث با برخی از اندیشمندترین 
همکاران فیزیکدانم سود بردم. به ویژه می خواهم سپاسگزار آلن گوث/ گوس 
و فرنک ویلچک باشم، برای زمانی که به ارائه ی توضیحات گسترده و مکاتبه 
خاص  مواردی  در  و  ذهنم  سردرگمی های  از  برخی  برطرف کردن  من،  با 

یاری رساندن به تقویت تفسیرهای من، اختصاص دادند.
با دلگرمی از ابراز عالقه ی لسلی مِِردیت و دومینیک آنفوسو از انتشارات 
هیچنز  کریستوفر  دوستم  با  من  کتابی،  چنین  عرضه ی  به  نسبت  فری پرس، 
خوش فکرترین  و  باسوادترین  از  یکی  این که  از  گذشته  که  گرفتم،  تماس 
آدم هایی است که می شناسم، خودش توانسته بود از برخی استدالل هایم در آن 
سخنرانی، در تعدادی از بحث های خیره کننده اش درباره ی علم و آیین سود 
 جوید. کریستوفر با وجود بیماری، با مهربانی، گشاده دستی، و بی باکی پذیرفت 
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که پیش گفتاری بر این کتاب بنویسد. من بابت این همه دوستی و اعتماد، تا 
آن چنان  سرانجام  کریستوفر  بیماری  بدبختانه  بود.  خواهم  سپاسگزارش  ابد 
عود کرد که به پایان رساندن پیش گفتار، با وجود تمام تالش وی، دیگر برایش 
امکان نداشت.1 با وجود این، از خوش اقبالیم، دوست سخنور و خوش فکرم، 
دانشمند و نویسنده ی چیره دست ر. داکینز، پیشاپیش پذیرفته بود که پی نوشتی 
بر این کتاب بنویسد. پس از به پایان رساندن نخستین دست نویس، او متنی 
کوتاه با زیبایی و روشنی خیره کننده، و نیز تأثیرگذار نوشت. شگفت زده شدم. 
درود هایم را نثار کریستوفر، ریچارد، و دیگرانی که در باال نام بردم، می کنم، 
برای پشتیبانی و تشویق هایشان، و برای انگیزه بخشیدن به من تا دیگر بار پشت 

کامپیوترم بنشینم و بنویسم.

1. کریستوفر هیچنز در دسامبر 2011 درگذشت. م





   فصل 1 

یک داستان رازآلود کیهانی: سرآغازها

  نخستین راز هر سفر این است: آخر چه شد که 
مسافر پا به راه گذاشت؟

_ لویی بُگان، سفری گرداگردِ اتاقم

شبی بود تاریک و توفانی.

در 1916، آلبرت اینشتین بزرگترین کار زندگی خود را به پایان رسانده بود، ده سال 
کوشش اندیشمندانه ی طاقت فرسا برای دست یافتن به نظریه ای تازه برای گرانش، 
که وی آن را نظریه ی نسبیت عام نامید. ولی، این تنها نظریه ای تازه برای گرانش 
نبود بلکه نظریه ی تازه ای هم بود برای فضا و زمان. و نخستین نظریه ی علمی 
بود که نه تنها می توانست بگوید اجسام چگونه درون گیتی حرکت می کنند، بلکه 

چگونه خود گیتی می توانسته فرگشت یابد.
از  استفاده  به  اینشتین  که  هنگامی  بود.  میان  در  این حال، یک مشکل  با 
نظریه اش برای تشریح گیتی در کل پرداخت، معلوم شد که این نظریه، گیتی ای 

را که ما انگار در آن به سر می بریم توصیف نمی کند.
اکنون، تقریبًا پس از یکصد سال، به دشواری می توان کامال درک کرد که 
تصویر ما از گیتی در طول عمر یک انسان تا چه اندازه دگرگون شده است. 
تا جایی که جامعه ی علمی در 1917 می دانست، گیتی ایستا بود و جاودانه، 
دربرگیرنده ی تنها یک کهکشان، همان راه شیری خودمان، و در گرداگرد آن 
فضایی عظیم، بی پایان، تیره، و تهی. با نگریستن به آسمان شب با چشمانتان، 
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یا با تلسکوپی کوچک، حدسی غیر از این نمی توانید بزنید، و در آن زمان دلیل 
اندکی برای تردید در این دیدگاه وجود داشت.

در نظریه ی اینشتین، مانند نظریه ی گرانش نیوتون در پیش از آن، گرانش 
که  است  ناشدنی  یعنی،  اجسام.  تمام  میان  در  است  محضی  ربایشی  نیروی 
بمانند.  جایشان  سر  ابد  تا  که  باشیم  داشته  فضا  در  را  اجرام  از  مجموعه ای 
ربایش گرانشی دوجانبه ی آن ها سرانجام سبب می شود که به هم برخورد کنند، 

و این یعنی تضاد آشکار با گیتی به ظاهر ایستا.
هنگام  آن  در  غالب  تصویر  با  گویا  اینشتین  عام  نسبیت  که  واقعیت  این 
تمام شد،  برایش گران  کنید  بتوانید تصور  آن که  از  بیش  داشت،  ناهمخوانی 
به دالیلی که می گذارند داستانی را در مورد اینشتین و نسبیت عام بازگو کنم 
که همواره آزارم داده است. معموال تصور می شود که اینشتین برای سال ها در 
اتاقی در بسته و منزوی، با اندیشه  و تعقل محض، به کار پرداخت و به نظریه ی 
زیبایش دست یافت، بدون توجه به واقعیت )شاید مانند برخی از نظریه پردازان 

ریسمان امروزین!(. ولی، حقیقت هیچ وقت در پس پرده نمی ماند.
اینشتین همواره توجهی ژرف به آزمایش ها و مشاهدات داشت. گرچه در 
مغزش به »آزمایش های ذهنی« زیادی دست می زد و برای بیش از یک دهه به 
شدت مشغول کار بود، اما ریاضیات نو را آموخت و پیش از این که سرانجام 
نظریه ای بیافریند که به راستی از نظر ریاضی زیبا بود، در روند کار راه های 
نظری اشتباه بسیاری را پیمود. با این حال، مهمترین لحظه در تثبیت رابطه ی 
عاشقانه اش با نسبیت عام، ناشی از مشاهده بود. طی هفته های پرهیجان پایانی 
دیوید  آلمانی  ریاضیدان  با  رقابت  در  بود،  نظریه اش  تکمیل  مشغول  او  که 
هیلبرت، او از معادالتش برای پیش بینی چیزی استفاده کرد که به شکلی دیگر 
جز نتیجه ی اخترفیزیکی مبهمی به نظر نمی رسید: تقدیم اندکی در »حضیض« 

ب( مدار تیر )عطارد( به خورشید. )نزدیک ترین نقطه ی تقرُّ
مدت ها بود اخترشناسان پی برده بودند که تیر اندکی از آن چیزی که نیوتون 
پیش بینی می کند انحراف دارد. مدار تیر به جای این که بیضی کاملی باشد که 


