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1
گستاخیلردکلوین

در سال 1980 استیون هاکینگ بر این باور بود که پایان فیزیك نظری نزدیك است و 
از راه رسیدن یك نظریه ی همه چیز را قریب الوقوع می دانست. او ناخودآگاه ادعای 
بنیادین  »اصول  که  بازگو می کرد  را   1894 در  مایکلسون  آلبرت  آمریکایی  دانشمند 
بزرگ با استحکام پی ریزی شده اند. حقایِق دیگر فیزیك را باید در ششمین رقم اعشار 
جستجو کرد« یا از آِن لرد کلوین در 1900 را که »اکنون در فیزیك چیز تازه ای برای 
کشف به جا نمانده است. همه ی آنچه که باقی مانده، اندازه گیری های دقیق تر و دقیق تر 

است؟ کسی چه می داند. 
محدودیت های  بارها  و  می داند  را  ما  دید  افق  آن سوی  طبیعت گستردگی  تنها 
تصورات ما را آشکار کرده است. هنوز چند سالی بیش از اشارات لرد کلوین نگذشته 
داد  نشان  نسبیت،  نظریه ی  و  کوانتومی  مکانیك  اتم و ظهور  بود که کشف ساختار 
که شور و نشاط غول های علمی قرن نوزدهم ساده لوحانه بوده است. حقیقت معانی 
متنوعی دارد و در نتیجه برداشت ها نسبتاً متفاوتی از آن می شود. کالم لرد کلوین )یقیناً( 
و آلبرت مایکلسون )تا حدی( خارج از متن و اشتباه نقل شده اند. در یك تفسیر دقیق تر، 

آنچه که آن ها گفته اند، برای جویندگان نظریه ی همه چیز پیام عمیقی دربر دارد.
این عقیده ی سرسختانه و پایدار لرد کلوین که نقش اصلی فیزیك، اندازه گیری 
هرچه دقیق تر کمیت های شناخته شده است، در واقع از اشارات مایکلسون الهام گرفته 
شده بود. لرد کلوین تحت تأثیر نظریه ی تابش الکترومغناطیسی مکسول و همین طور 
ترمودینامیك، که توصیفی مکانیکی از گرماست - که خود کلوین از معماران اصلی 
آن بود - قرار داشت. او احساس کرد که مفهوم انرژی را احتماالً می توان با در اختیار 

داشتن مجموعه ای از اصول زیربنایی جامع، برحسب جنبش ذرات درک کرد.
در روز جمعه 27 آوریل سال 1900، کلوین در موسسه ی سلطنتی لندن، جایی که 
مایکل فارادی در زمینه های الکتریسیته و مغناطیس به کشفیاتی نائل شده بود، طی یك 
سخنرانی درباره ی دیدگاه های خود، فرا رسیدن عصر نوینی را در فیزیك نوید می داد. 
به جای این ادعای غیرانتقادی که ترکیب نور، گرما و مکانیك به معنای نزدیك بودن 
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پایان فیزیك است، کلوین سخنان خود را اینگونه آغاز کرد: »زیبایی و وضوح نظریه ی 
دینامیکی که ادعا می کند نور و گرما مدهای حرکتی هستند، در حال حاضر پشت دو 

ابر پنهان شده اند.« این سخنرانی بعداً به سخنرانی »دو ابر« مشهور شد. 
برخالف این باور عام که لرد کلوین در سخنرانی خود، مغرورانه پایان فیزیك را 
اعالم می کرد او در واقع توجهات را به سوی دو معمای حل نشده جلب می کرده 
است. اگر او بر خطا بود، این امید وجود می داشت که »دو ابر« صرفاً بخارهای نازکی 
در یك آسمان آبی باشند. اما در حقیقت آن ها منادیان طوفان بودند. برطرف کردن 
آن ها نیازمند ساختن دو ستون عظیم فیزیك قرن بیستمی بود: نظریه ی نسبیت اینشتین 

و نظریه ی کوانتوم. 
بنابراین، لُرد کلوین مطمئناً در اشتباه بود، با این وجود او از محدودیت های فیزیك 
اواخر قرن نوزدهم به خوبی آگاهی داشت. در حقیقت، با یك بازنگری معلوم می شود 
که در زمان اشارات او، نشانه هایی از انقالبات قریب الوقوع در فیزیك قرن بیستمی 
آشکار شده بود. این موضوع ارزش به خاطر سپردن را دارد، بخصوص وقتی این 
ادعاهای جدیدتر را که پایان فیزیك بار دیگر در افق دید قرار گرفته است را ارزیابی 

می کنیم.
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در  که  شوند  توصیف  نظریه هایی  می توانند چون  همه چیز  نظریه های  کلی  طور  به 
و  ریاضیات  نجوم،  فیزیك،  می کنند -  کار  کنونی  دانش  مطرح  شاخه های  همه ی 
غیره - نظریه هایی که می خواهند همه ی آنچه را که تاکنون درباره ی عالم شناخته ایم 
توضیح دهند. همین جا می توان دید که یك نظریه ی همه چیز، هدفی متحرک است. 
دوران استیالی یك توضیح روشنگر از عالم شناخته شده می تواند دهه ها، بلکه قرن ها 
و  علم  در  بی شمار  پیشرفت های  برای  بستری  می تواند  مدت  انجامد.این  طول  به 
فناوری باشد.سپس شاید به عنوان یك نتیجه ی مستقیم یا غیرمستقیم این پیشرفت ها، 
این »همه چیز« ی اضافه شود که شناخته شده  به  کشف »جدیدی« صورت گیرد و 
است اما نمی تواند از سوی نظریه ی پذیرفته شده با واژگانی سازگار با خود نظریه 
توضیح داده شود. پس برای این »همه چیز« جدید نظریه ی جدیدی الزم می آید و 

این دور ادامه می یابد.
»دو ابر« لرد کلوین پیام آور جابه جایی های الگوواری از درک ما از فضا- زمان 
و ساختار ریزمقیاس ماده بود. با توجه به وسعت و غنای فیزیك هسته ای و فیزیك 
کوانتومی و اینکه نظریه ی نسبیت اینشتین کارهای بزرگ نیوتون در گرانش و مکانیك 
را در خود مستحیل کرد، تعجب آور است که چگونه علم قرن نوزدهمی توانسته است 
نسبت به آن ها نابینا بماند. توضیح اینکه چگونه این ارکان بنیادین دانش، در شرایطی 
که آیزاک نیوتون، جیمز کلرک مکسول و لرد کلوین نظریه های همه چیز را خلق کرده 
بودند، زمان چنان درازی پنهان ماندند، تنها با ویژگی های ژرف جهان ما و قابلیت ما 

در گشودن موفقیت آمیز رمزهای قوانین حاکم بر آن میسر است.
یك نظریه ی همه چیز )که گاهی با مخفف TOE نشان داده می شود( باید قادر به 
توصیف طبیعت در تمام فواصل، زمان ها و انرژی ها باشد. تجربه ی ما با همه ی رشدی 
که طی قرن ها داشته است، هنوز تنها به بخش کوچکی از این قلمروها محدود است. 
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برای  می توانیم  و  نمی پوشاند  به طور همگن  را  این طیف وسیع  طبیعت  در عمل، 
زیرمجموعه هایی از این پدیده ها، نظریه هایی بنا کنیم به طوری که چشم پوشی از یك 

ناحیه مانع پیشرفت در زمینه های دیگر نباشد.
پیش  نظریه ی واقعی همه چیز  بدون داشتن یك  را  توانسته ایم درک خود  اینکه 
ببریم، پیامد روشی است که براساس آن پدیده های طبیعت می توانند به سازمان های 
جداگانه گروه بندی شوند: آن ها چیزی را شکل می دهند که من آن را »پیاز کیهانی« 
نامیده ام که الیه های آن به هم متصل اند اما محتوای آن ها با یك تقریب عالی مستقل از 
یکدیگر هستند. یك نظریه ی همه چیز در یك الیه موفق می شود زیرا طبیعت به طور 
مؤثر، نمودهای الیه های دیگر را به قرنطینه می سپارد. آن ها در نتیجه ی یك جدایش 

مناسب، در توصیف پدیده های الیه ی مورد نظر بدون ایفای نقش می مانند.
در این کتاب این تقسیم بندی را برای جهان مادی در مقیاس گسسته نشان خواهم 
یا تفکیك فضایی را که مطالعه ی آن ها برای  انرژی، دما  داد و مقیاس های مختلف 
آشکار کردن دینامیك شان ضروری است، به طور کمی بیان خواهم کرد. برای مثال، 
پیش از قرن بیستم فیزیك به دماهایی پایین تر از دمای کوره های دمشی محدود بود: 
حتی میلیون ها درجه ی سانتی گراد که دمای متعارف فیزیك هسته ای است نیز بیرون 
از محدوده بودند چه رسد به هزاران تریلیون درجه ای که بوزون هیگز در آن پدیدار 
می شود. بنابراین می توانیم یك نظریه ی همه چیز بنا کنیم که در آن »همه چیز« به معنای 
نیز همین است.  تاریخی علم  باشد. رشد وتوسعه ی  انرژی«  از  »محدوده ی خاصی 
رسیدن به شرایطی که برخورددهنده ی بزرگ هادرون در سرن )CERN( آشکار کرد 
قرن ها به درازا کشید اما در این راه دانشمندان رشته ای از نظریه ها را توسعه دادند که 

در محدوده های مختلفی از انرژی کاربرد داشتند.
به عنوان مثال، در مقیاس انسانی، چنان نظریه هایی از قبل وجود داشته اند. روابط 
اروین  کارهای  زمان  از  اتمی  هسته  از  بزرگ تر  چیزی  هر  بر  داللت کننده  ریاضی 
شرودینگر فیزیکدان اتریشی، ورنر هایزنبرگ فیزیکدان آلمانی و پل دیراک ریاضیدان 
کمبریج، از نود سال قبل با ما بوده است. معادالت این نظریه که رفتار الکترون ها و 
اتم ها را توصیف می کنند به دانشجویان آموزش داده می شوند. اما آسان بودن آن ها 
گمراه کننده است چرا که جز برای چند مورد ساده، به کار بستن آن ها دشوار و حل 
آن ها غیرممکن است. تنها با تکامل رایانه های قدرتمند در سال های اخیر است که 
دامنه ی حل چنان مسائلی گسترده تر شده است. کسی تاکنون از این معادالت حتی 
خواص اسید آمینه های ساده را نیز استنتاج نکرده است چه رسد به کارکردهای مولکول 
DNA، اما این موضوع تردیدی در پیشرفت حیرت انگیز زیست شناسی مدرن به وجود 
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نمی آورد. به طریق مشابه با شروع از »نظریه ی همه چیز اجسام بزرگ متحرک« نیوتون، 
می توانیم ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی را پیش بینی کنیم اما وضع هوا را نه. 

بنابراین وقتی نظریه ی همه چیز دیراک برای رفتار الکترون ها در حاشیه ی اتم ها 
چشم  آن  از  و  مجزا  را  اتم  هسته ی  پیچیدگی های  می توان  می شود،  گرفته  کار  به 
 A، C، G پوشی کرد. نظریه ی همه چیز برای توالی کد ژنتیکی می تواند از نمادهای
و T که معرف آدنین، سیتوزین، گوانین و تیمین به عنوان واحدهای متصل اسیدهای 
نوکلئیك در یك رشته ی DNA هستند، ناشی شود. اگر هدف اولیه ی شما دستکاری 
این زنجیره های اسیدهای آمینه است، نظریه ی بنیادی تر دیراک برای فیزیك اتمی و 
شیمی که اساس وجود و ساختار مولکول های پیچیده است، می تواند به قرنطینه برود.

و  ندارد  وجود  نظریه ای  هیچ  انرژی  محدوده های  برخی  برای  نیز  امروز،  حتی 
برای  نظریه هایی  یافتن  شامل  همه چیز  واقعی  نظریه های  برای  مدرن  جستجوی 
با  یا  فراگیر  همه چیز  نظریه ی  یك  نبود  با  است.  انرژی  مقیاس های  تمام  پوشاندن 
ناتوانی ما در حل معادالت »نظریه ی بعضی چیزها«یی که فرموله شده اند، پیشرفت 
علم محدود نشده است. یکی از موضوعات این کتاب پاسخ به این پرسش است که 
آیا جستجوی یك »نظریه ی راستین همه چیز« هدفی واقع بینانه است و در کنار آن 
نشان دادن این حقیقت است که پیشرفت علم کاربردی تا حد زیادی مستقل از وجود 

چنین نظریه هایی است.
ساختار کتاب نشان خواهد داد که چگونه این هدیه ی طبیعت که علم می تواند 
مناطق »همه چیز« را در قرنطینه نگه دارد، انگیزه ی پیشرفت فیزیك نظری طی قرن ها 
شده است. فصل های 3 و4 با شروع از مکانیك نیوتونی در قرن هفدهم و کاربرد آن 
در ترمودینامیك در قرن نوزدهم، این تاریخ را تا زمان حاضر مرور می کند. الکتریسیته، 
مغناطیس و نور با نظریه ی مکسول در قرن نوزدهم توصیف شدند اما داده های جدید 
نظریه ی  با  نسبیت  پیوند  شدند.  نسبیت خاص  و  کوانتوم  نظریه های  تولد  به  منجر 
انجامید که زیربنای شیمی و  بنیادین دیراک  کوانتومی و دانش مکانیك، به نظریه ی 
ساختار DNA و الهام بخش مدل استاندارد به عنوان نظریه ی اصلی ذرات و نیروها با 
بوزون کشف شده ی هیگز به منزله ی سنگ سرطاق آن است. فصل 5 نظریه های گرانش 
و شکوفا شدن آن ها در نظریه ی نسبیت عام را شرح می دهد، اما تالش برای یافتن یك 
نظریه ی ماندگار برای گرانش کوانتومی موضوع فصل 6 است. در صفحات واپسین، این 
ایده ها برای ارزیابی مسیر محتمل به سوی نظریه ی نهایی همه چیز باهم جمع می شوند.
اما عنوان کتاب خود دو پرسش مطرح می کند: یك نظریه چیست و »همه چیز« به 
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چه معناست؟ سرود را »حیات، جهان هستی و همه چیز«۱ اجرامی کند. در این کتاب 
»حیات« و تا حد زیادی »جهان هستی در قرنطینه خواهند بود: »همه چیز« به بقیه 
ارجاع دارد یعنی به محتوای بی جان جهان هستی. توضیح اینکه این محتویات از کجا 
آمده اند، درک قوانین حاکم بر رفتار آن ها و توضیح اینکه چرا چنین خواصی دارند 
- خواصی که وجود حیات را به شکلی که ما می شناسیم ممکن می کنند - باالترین 

چالش فیزیك نظری است.
نظریه پردازی درباره ی همه ی این موضوعات آسان است. اما این بدان معنا نیست 
داده های  به  که  است  معرفت  از  بدنه ای  علم  می خورد.  علم  بدرد  نظریه ای  هر  که 
تجدید پذیر و قابل نمایش تکیه دارد. اگر داده ها با نظریه ی شما ناموافق باشند، علم 
از شما انتظار تجدید نظر دارد؛ و این وجه تمایز علم با آیین ها و مکاتب است که 
که  است  تجربه  این  نظریه سازگار شود.  با  که  می کنند  تفسیر  را طوری  واقعیت ها 
تصمیم می گیرد چه نظریه هایی توصیف کننده ی طبیعت اند و چه مفاهیمی چیزی جز 
یك مشت ایده های زیبا نیستند. از این منظر شاید شکسپیر بودن یا باخ بودن آسان تر 
از یك فیزیکدان نظری بودن است، چراکه اگر چند لغت در هملت یا فرازهایی در 
یك قطعه ی موسیقی از باخ تغییر کنند، کار هنری باقی می ماند، در حالیکه با تغییر 
یك نماد در معادالت اینشتین یا در نظریه ای که به کشف بوزون هیگز منجر شد، کل 
عمارت فرو می ریزد. یك نظریه هر قدر هم که زیبا باشد اگر تجربه آن را تأیید نکند 

از نظر علمی چیزی زائد است.
کنیم،  را خالصه  قدرتمند  نظریه ی  یك  الزام  نخستین  که  است  آن  زمان  اکنون 
مخصوصاً نظریه ای را که مدعی است یك نظریه ی همه چیز است. یك نظریه ی قوی 
آن است که مجموعه ای از پدیده های جدا افتاده را تحت یك مفهوم واحد درمی آورد 
و الهام بخش روابط جدیدی است که می توانند مورد آزمون تجربی قرار گیرند. این 
الزام که نظریه باید )الاقل از جنبه ی اصولی( آزمون پذیر باشد، آنچه را که صالحیت 
علم بودن را دارد، محك می زند. آزمون پذیری حلقه ی پایانی زنجیره ی پرسش هایی 
از این دست است: آیا جهان هستی ما تنها یکی است و بس؟، چه چیزی می توانسته 
است مقدم بر آن باشد؟ و آیا اساساً چنین پرسش هایی در حیطه ی علم قرار می گیرند؟

۱. نام کتابی علمی- تخیلی از داگالس آدامز انگلیسی.
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طبیعتوقوانینطبیعتدرتاریکیپنهانبودند،خداوندگفت»بگذارنیوتونباشد«
وهمهچیزروشنشد.

»سنگ نوشته ی الکساندر پوپ بر مزار نیوتون
که 21 مارس 1727 چشم از جهان فروبست« 

در قرن هفدهم آیزاک نیوتون قوانین حرکت مشهور خود را ارائه کرد. این قوانین 
برای دویست سال به منزله ی نظریه ی همه چیز برای دینامیك اجسام ُکند )نسبت به 
سرعت نور( بودند. نیوتون نشان داد که چگونه تأثیر متقابل یك جسم بر دیگری 
موجب تغییر در حرکت آن ها می شود. فرمول بندی او از چیزی که اکنون مکانیك 
نامیده می شود شامل سه قانون است که در نگاه اول »بدیهی« و به طور  کالسیك 

فریبنده ای ساده به نظر می رسند.
اولین قانون به قانون لَختی )اینرسی( موسوم است: یك جسم فیزیکی به سکون 
یا به حرکت یکنواخت خود با سرعت ثابت ادامه خواهد داد مگر اینکه یك تأثیر 
خارجی، یك »نیرو« بر آن اثر کند. هر چه نیرو بزرگتر باشد شتاب جسم بیشتر خواهد 
شد. تجربه نشان می دهد که با اِعمال همان نیرو روی توپ تنیس و یك گلوله ی سربی 
هم اندازه ی آن، توپ تنیس شتاب بیشتری می گیرد: نیوتون چنین حکم کرد که شتاب 
نسبی دو جسم بر واحد نیرو معیاری از لختی ذاتی یا »جرم« آن هاست. این به قانون 

دوم نیوتون معروف است. 
در واقع قانون دوم قانون اول را به عنوان یك حالت خاص در خود دارد: اگر نیروی 
برآیندی بر جسم وارد نشود، شتابی وجود ندارد و جسم به راه خود ادامه می دهد 
یا ساکن می ماند. اصطالح »برآیند« می تواند به معنای نبود هرگونه نیرویی یا وجود 
نیروهای خنثی کننده ی یکدیگر باشد. مثالی از حالت دوم وضعیت زمان حال شما بر 
روی زمین است. اینکه در راستای قائم در حالت سکون هستید، به این خاطر است که 
کف اتاق به پاها یا صندلی شما نیرویی برابر و در خالف جهت نیروی گرانش وارد 



14   نظریههایهمهچیز

می کند. اغلب به این وضعیت با عنوان قانون سوم نیوتون رجوع می شود- برای هر 
کنش، واکنشی مساوی و مخالف جهت آن وجود دارد. به دلیل واکنش به کشش روبه 

پایین گرانش است که احساس وزن می کنیم.
اجسام  حرکت  توصیف  برای  را  نیاز  مورد  همه چیز  نظریه ی  نیوتونی  مکانیك 
ُکند و بزرگ فراهم کرد. اما این محدودیت ها روی شمول وکلیت آن برای دویست 
سال بعدی به درستی درک نشدند. وقتی نیوتون نظریه ی خود را منتشر کرد، سرعت 
با  مقایسه  در  که  بود، سرعتی  اندازه گیری شده  آن  از  قبل  دوازده سال  نور درست 
تجارب روزانه سرسام آور بود. باید بیش از دویست سال می گذشت تا اینشتین نشان 
دهد که نظریه ی نیوتون برای اجسامی که با سرعتی نزدیك به سرعت نور حرکت 
می کنند از اعتبار می افتد. نظریه ی اتمی به صد سال آینده تعلق داشت و نیاز به یك 
مکانیك کوانتومی برای توصیف دینامیك اتم ها دو قرن دیگر زمان می طلبید. بنابراین 
در سرتاسر قرن هجدهم و بخش اعظم قرن نوزدهم، برای مقاصد عملی، مکانیك 

نیوتونی نظریه ی نهایی بشمار می رفت.

میتوانیآنراحلکنی؟
داشتن یك نظریه گام اول است. در عمل برای مفید واقع شدن نظریه، باید پیامدهای 
آن را محاسبه کرد. در بازی بیلیارد وقتی گوی نشانه به بسته ی گوی ها ضربه می زند 
تعداد پانزده گوی قرمز از طریق برخورد، تکان دادن و جهیدن از یکدیگر به حرکت 
در می آیند. اگر حوصله ی انجام محاسبات را داشته باشید، قوانین نیوتون می توانند 
و  جبری  محاسبات  به  که  ویکتوریایی  دانشمندان  برای  کنند.  تعیین  را  آن ها  مسیر 
می توانست  کار  این  بودند  محدود  ابزار  پیشرفته ترین  عنوان  به  مهندسی  خط کش 
باالترین حد عملگرایی باشد. امروزه برنامه های رایانه ای می توانند مسیر ذرات بنیادین 
را نیز ردیابی کنند. بنابراین مسائلی که در گذشته پیچیده تر از آن بودند که حل شوند 
اکنون به راحتی تسلیم کدهای رایانه ای می شوند. این نمونه ای است از این واقعیت 
که چگونه توسعه ی ابزارهای مدرن می تواند موجب گسترش محدوده ی کاربرد یك 

نظریه ی همه چیز شود. 
قدرت و محدودیت های دینامیك نیوتونی را می توان در کاربردهای آن در حرکات 
ماه و سیارات، جزر و مد و پیش بینی اوضاع جوی دید. آیزاک نیوتون نظریه ی دینامیك 
خود را در سال 1687 در کتاب اصول خود منتشر کرد. او قوانین خود را معرفی و 
استفاده  گرانش جهانی خود  قانون  در  برای وزن -  التین  واژه ی  گراویتاس -  از 
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کرد. مشهور است که این کشف از بصیرت او در درک این حقیقت ناشی شده است 
که حرکت سیب های افتان و حرکت سیارات همه تحت قانون واحد گرانش انجام 
می شوند. برخالف نیروهای جاذبه و دافعه ی الکتریکی ناشی از بارهای مثبت ومنفی 
در اتم ها که یکدیگر را خنثی می کنند، جاذبه ی کرانشی تك تك ذرات یك جسم 
بزرگ باهم جمع می شوند. خورشید که از دید یك ناظر زمینی بزرگتر از یك ناخن 
انگشت به نظر نمی رسد، از فاصله ی صدهامیلیون کیلومتر در فضا، سیارات را به یك 
با مجذور  مابین دو جسم  داد که گرانش  نیوتون نشان  والس کیهانی وادار می کند. 
فاصله ی آن ها کاهش می یابد و یك جسم پرجرم مانند خورشید بازوهای گرانشی 

خود را به طور یکنواخت در تمام جهات فضا گسترش می دهد.
مدار زمین به دور خورشید بیضی است که به اندازه کافی به دایره نزدیك است به 
گونه ای که می توان آزمایش فکری زیر را انجام داد: خورشید را در مرکز کره ای تجسم 
کنید که شعاع آن برابر شعاع مدار زمین است. نیروی گرانش وارد شده به زمین روی 
تمام نقاط این کره یکسان است. حال اگر شعاع مدار زمین را دوبرابر کنیم، مساحت 
کره ی فرضی چهار برابر می شود زیرا مساحت با مربع شعاع متناسب است. نیوتون 
دریافت که اگر نیروی گرانشی در تمام جهات با تقارن کروی منتشر شود، شدت نیرو 
در هر فاصله به طور یکنواخت روی سطح کره ی مفروض توزیع خواهد شد. چون 
مساحت کره با مربع شعاع افزایش می یابد، شدت نیرو در هرنقطه کاهش می یابد و 

این مدل منجر به قانون عکس مجذوری نیروی گرانشی می شود.
فضا  بعدی  سه  ماهیت  و  نیروها  این  رفتار  مابین  ذاتی  رابطه ی  تشابهات،  این 
را روشن می کنند. این رابطه، فرضیه نیوتون را مبنی بر اینکه نیروی گرانش مابین 
دو جسِم بدون تماس به طور آنی منتقل می شود، توجیه می کند. ناحیه اطراف یك 
جسم با میدان گرانشی آن پر می شود و این جسم روی هر جسم دیگری که در این 
میدان واقع شده باشد نیرویی اعمال می کند. این همان نیروی گرانشی است که پرش 
کنندگان سقوط آزاد را به سمت زمین می کشد و در همان حال زمین را بر مدار خود 

حول خورشید نگه می دارد.
نظریه ی نیوتون توضیح می دهد که مدار سیارات به دور خورشید بیضی است که 
خورشید در یکی از دو کانون آن واقع شده است. این نظریه همچنین پیشگویی می کند 
که سرعت یك سیاره با عکس جذر فاصله از خورشید تغییر می کند. بنابراین سیاره ی 
زحل که نسبت به زمین حدود نه بار از خورشید دورتر است، یك سوم سرعت مداری 
زمین را دارد و دوره تناوبی چرخش آن سی بار بیشتر از زمین است. جهان نیوتون 
یك جهان ساعت وار بود که در آن سیارات در مدارهای منظم و پایدار قرار داشتند؛ 
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طراحی بی عیب و نقص جهان در هماهنگی با چیزی بود که از یك خالق متعال انتظار 
می رفت. اما این شکل ایده آل مدت زیادی دوام نیاورد. 

بار   20,000 از  بیش  ماه  میالدی،  قرن دوم  فیلسوف مصری  بطلمیوس  زمان  از 
مدار خود را دور زمین کامل کرده است. اواخر قرن هفدهم، فیزیکدان و ستاره شناس 
سلطنتی ادموند هالی زمان بندی خورشیدگرفتگی های ثبت شده در قرون وسطی و 
دوران باستان را بررسی کرد. او دریافت که وقتی از موقعیت و مسیر ماه برای تعیین 
خورشیدگرفتگی استفاده می کند، زمان های محاسبه شده با آنچه که واقعا روی می دهد 
یك ساعت اختالف دارد. هالی نتیجه گرفت که ماه در زمان های گذشته باید عرض 

آسمان را از شرق به غرب آهسته تر از زمان خود او طی کرده باشد.
این ادعایی بزرگ و حتی کفرآمیز بود. تغییر در حرکت ماه به گونه ای که هالی ادعا 
می کرد به این معنا بود که مسیر آن از طریق آسمان ها مدارهای منظم خود را تکرار 
نمی کند. چنان تغییری در مدار ماه می توانست نهایتاً منجر به ناپدید شدن سیستم از 
طریق افتادن ماه بر روی زمین یا فرار آن به فضا شود. برای بسیاری از فالسفه، تئوریزه 
کردن فروپاشی کیهان به این روش توهینی به خداوند بود، زیرا به طور ضمنی چنین 
تعبیر می شد که خدا چنان صنعت گر بی مهارتی است که دستگاه ستارگان و سیارات 
راست  هالی  همه  این  با  شود.  خرابی  و  بی نظمی  دچار  است  ممکن  او  ساخته ی 
می گفت و در نهایت حتی بنیادگرایان نیز ناگزیر از پذیرش ادعای هالی شدند. اکنون 

پرسش اینگونه مطرح می شود: چه چیزی موجب شتاب فزاینده ی ماه می شود؟
ریاضیدان  الپالس  سیمون  پیر  توسط  یکی  که  دارد  وجود  سهم  دو  آن  برای 
به  نیوتون را  فرانسوی در سال 1776 کشف شد که یك محدودیت اساسی نظریه 
نمایش گذاشت. الپالس نشان داد که اگر برخالف نظریه کنش آنی از راه دور نیوتون، 
نیروی گرانش با صرف زمان از طریق فضا منتقل شود، مدارها نهایتاً تنزل خواهند کرد. 
این مفهوم بعدها پایه ای برای نظریه ی گرانش اینشتین شد. محاسبات الپالس تقریبًا 
به نیمی از اثر مشاهده شده داللت داشت؛ سهم دوم که ناظر بر نیمه ی دوم اثر بود با 

بعضی ظرایف و پیچیدگی های نظریه نیوتون ارتباط داشت.
ماه موجب جزر و مد در اقیانوس ها می شود. با چرخش زمین، ماه این برآمدگی های 
جزر و مدی را به سوی خود می کشد، بنابراین اگر ماه درست باالی سر باشد یك جزر 
و مّد بلند اتفاق خواهد افتاد. ) موقعیت این چنینی ماه حتماً موجب جزر و مد بلند 
می شود اما هر جزر و مد شدیدی با قرار داشتن ماه در موقعیت عمودی اتفاق نمی افتد. 
هر روز دو جزر و مد قوی روی می دهد که یکی از آن ها زمانی است که ماه در طرف 
ماه  را روی  اضافه ای  برآمدگی، کشش گرانشی  این  دارد.( سپس  قرار  دورتر زمین 
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اعمال می کند که چرخش آن و همین طور زمین را کند می کند و اگرچه تعداد روزهای 
ماه کاهش می یابند اما روزهای شمسی و ماه های قمری به تدریج بلندتر می شوند. 
زمین همیشه یك روی خود را به ماه نشان می دهد همان کاری ماه با زمین می کند و 

به این ترتیب در آینده ی دور هرماه فقط یك روز خواهد داشت. 
فناوری مدرن این محاسبات نظری را تأیید می کند. ساعت های اتمی طول مدت 
سال را با دقت کسری از یك میلیونیم ثانیه اندازه گیری می کنند - زمان نیمه شب به 
صورت دوره ای تنظیم می شود س- و با استفاده از مسافت یاب های لیزری که با آینه 
نصب شده روی ماه توسط فضانوردان آپولو کار می کند، معلوم شده است که ماه به 
تدریج از زمین دور می شود. هیچ کیهان منظم و پایداری وجود ندارد. نظریه ی نیوتون 
با پیش داوری های بنیادگرایانه در تعارض بود اما مضمون یك کائنات بی ثبات آن با 

واقعیت سازگار بود.
نظریه ی گرانش نیوتون، حرکت زمین به دور خورشید و حرکت ماه به دور زمین 
را به طور بی عیب و نقصی توصیف می کند. این منجر به پرسش دیگری می شود: اگر 
موقعیت، سرعت و جرم زمین، ماه و خورشید در لحظه ای مشخص باشد آیا می توانیم 
مسیرهای آینده ی آن ها را با استفاده از قوانین حرکت نیوتون محاسبه کنیم؟ این به 

مسئله ی سه جسم مشهور است.
در سال 1887 آنری پوانکاره ریاضیدان فرانسوی نشان داد که برای چنان وضعیتی، 
یك راه حل جبری کلی وجود ندارد. در حالت های خاص مانند وقتی که سه جسم یك 
مثلث متساوی االضالع تشکیل می دهند )که در مورد خورشید، زمین و ماه عماًل اتفاق 
نمی افتد( حل جبری وجود دارد اما برای یك آرایش دلخواه، سه جسم خیلی زیادند. 
یك دلیل آن این است که برای سه جسم که تحت گرانش متقابل یکدیگر حرکت 
می کنند در حالت کلی تکراری وجود ندارد تا منحنی بسته ای تشکیل دهند که شکل 

آن با یك فرمول تحلیلی قابل توصیف باشد.
تکنیك حل مسئله روش تکرار پذیر )iterative( است یعنی استفاده از دنباله ای از 
تقریب ها که به نمایش هرچه نزدیك تر به جواب واقعی منجر می شود. ابتدا مجموعه ی 
که حول خورشید می چرخد. سپس  می کنیم  منفرد فرض  را موجودی  ماه  و  زمین 
حرکت زمین و ماه را در حالی که از حرکت مرکب آن ها حول خورشید چشم پوشی 
کرده ایم، محاسبه می کنیم. نتیجه ی این محاسبه می تواند با در نظر گرفتن تأثیر خورشید 

روی حرکت ماه بر گرد زمین به عنوان یك اختالل، دقیق تر شود.
اینجا مثال آموزنده ای از محدودیت های یك نظریه ی همه چیز را شاهد هستیم. 
ممکن است ما توانسته باشیم معادالت حرکت را تعیین کنیم، اما این بدان معنا نیست 
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نسبی  فواصل  با جرم ها و  برای سه جسم  کنیم.  با دقت حل  را  آن ها  که می توانیم 
مختلف مانند سیستم ماه - زمین- خورشید، یك راه حل عملی به معادالت نیوتون 
می تواند با اختالل های متوالی به دست آید. اما برای تعداد زیادی از اجسام این روش 
دچار شکست می شود. این یك قید عمومی است و مختص اجسامی که برهمکنش 
گرانشی متقابل دارند نیست. برهمکنش های متقابل الکتریکی مابین تعداد زیادی از 
اتم ها یا حرکات متالطم در اتمسفر نیز به طور دقیق قابل حل نیستند. به جای آن باید 
براساس نظریه زیربنایی، مدل هایی برای حل تقریبی توسعه داده شوند. هنگام مطرح 
شدن ترمودینامیك به این موضوع باز خواهیم گشت و خواهیم دید که مفاهیم آشنایی 
دینامیك ذرات تشکیل  از حاالت حرکتی و  معیارهایی  به عنوان  فشار  دما و  مانند 

دهنده ی یك سیستم بزرگ مقیاس تفسیر می شوند. 

جهاننیوتون
و  برای ساختار جهان هستی  فاصله  با  نیروی گرانش  قانون کاهش عکس مجذور 
درصد جرم   99/8 است.  اساسی  اهمیت  دارای  فیزیك  علم  پیشرفت  برای  احتماال 
منظومه ی شمسی مربوط به خورشید است و از مابقی آن سیاره ی مشتری بیشترین 
دور  زمین  از  آنچنان  اما  دارد  زمین جرم  برابر  مشتری حدود سیصد  دارد.  را  سهم 
است که به دلیل قانون عکس مجذوری تضعیف نیرو با فاصله، کشش گرانشی قابل 
توجهی روی زمین اعمال نمی کند. این را با نیروی قابل مالحظه ی ماه که کوچك اما 
نزدیك است، مقایسه کنید. گرانش ماه موجب جزر و مد می شود اما سیارات دیگر و 

کهکشان های دوردست هیچ تأثیر قابل سنجشی روی اقیانوس ها ندارند.
جزر و مدها، خورشید گرفتگی ها و مدارات اقمار مصنوعی می توانند بدون نیاز 
به دخالت دادن این اجرام دوردست تعیین شوند. اگر نیروی گرانش به جای نسبت 
عکس مجذور با فاصله، نسبت مستقیم داشت، آثار گرانشی سیارات بیرونی منظومه ی 
با آثار کره ی ماه رقابت  شمسی مانند زحل، مشتری، اورانوس و نپتون می توانست 
کند. در چنین جهانی این امکان وجود داشت که ما ساکن سیاره ای چون زمین باشیم 
اما بعید بود که بتوانیم قاعده های گرانش را تعیین کنیم: امکان چشم پوشی از همه ی 
اجسام به جز دو تا از آن ها به همراه اختالل کوچکی از جسم سوم، چیزی است که 
محاسبات و فرموله کردن قواعد اساسی را ممکن ساخته است. در جهانی که توزیع 
ستارگان تقریباً یکنواخت است، تعداد آن ها با مجذور فاصله ی آن ها افزایش خواهد 
یافت. مقدار جرم نیز به همین نسبت سریع تر از نقصان تأثیر گرانشی آن رشد خواهد 
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کرد. در نتیجه نیروی گرانشی این ستارگان دوردست بر گرانش خورشید و سیارات 
بزرگ منظومه شمسی چیره خواهد شد.

می یابد،  کاهش  فاصله  مجذور  عکس  با  گرانشی  جاذبه ی  که  واقعی  گیتی  در 
گرانش  این  می کنند.  ایجاد  ثابت  زمینه ی  پس  گرانش  یك  دوردست  کهکشان های 
هرچند در مقایسه با گرانش ماه و خورشید ضعیف است اما وجود دارد. برای تجربه 
کردن آن باید سوار یك ترن هوایی با مسیری پرپیچ و خم شوید. برای داشتن حسی از 
ترن هوایی و اینکه چگونه این وسیله الهام بخش اینشتین برای اصالح نظریه ی نیوتون 

شد، ابتدا باید شرایط آن را امتحان کنیم.
برای شروع، اصول اساسی را دوباره بررسی می کنیم. حرکت یعنی اینکه موقعیت 
یك جسم در یك لحظه با موقعیت آن در لحظه ی دیگر متفاوت است. یك حقوقدان 
ممکن است سوال کند »چه چیزی موقعیت را تعریف می کند؟« که پاسخ منطقی آن 
این است »نسبت به من.« در حالت کلی موقعیت و حرکت یك ذره، تنها می تواند 
نسبت به یك چارچوب مرجع معین تعریف شود. نیوتون یك فضا و زمان مطلق 
پایین،  و  باال  که  میله های سنجش  از  نامرئی  استعاری  شبکه ی  یك  کرد،  تجسم  را 
چپ و راست و پس و پیش را تعریف می کنند: یعنی سه بعد مکانی را. اجسامی که 
نسبت به این دستگاه، در حال سکون یا حرکت یکنواخت )بدون شتاب( هستند طبق 
قوانین حرکت نیوتون حرکت می کنند. این شبکه ی ذهنی چیزی را تشکیل می دهد که 

چارچوب مرجع لَخت )اینرسیال( نامیده می شود.
در نظریه ی نیوتون تمام چارچوب های لخت باید دارای شبکه ی میله های خود 
به هم حرکت  بدون چرخش نسبت  ثابت در مسیر مستقیم و  با سرعت  باشند که 
می کنند )که این سرعت می تواند صفر هم باشد.( در این چارچوب ها ساعت ها همیشه 
یك زمان را نشان می دهند یا اختالفی باهم دارند که مقدار آن همواره ثابت و بدون 
تغییر است. بنابراین ساعت بیگ بن در لندن و ساعت ایستگاه بزرگ مرکزی نیویورک 
با هم  پنج ساعت  ناحیه های زمانی  قرارداد  دلیل  به  نشان می دهند که  را  زمان هایی 
اختالف دارند اما بازه های زمانی در هردو مکان یکی است. اگر دو رویداد در یك 
چارچوب لخت همزمان روی دهند در دیگری نیز همزمان خواهند بود. با حرکت ما 

سیستم مقایسه بی تغییر می ماند.
هیچ حالت سکون مطلقی وجود ندارد؛ تنها حرکت های نسبی بدون ابهامند. اما 
مقدار شتاب در تمام چارچوب های لخت یکسان است. وفتی در تبلیغ اتومبیلی قید 
ثانیه طول می کشد به ناظر  می شود که شتاب سکون تا 60 مایل در ساعت آن سه 

خاصی اشاره نمی شود و همه بر سر آن توافق دارند.
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سرنشینان یك اتومبیل مسابقه خواهند دید که محیط اطراف آن ها به طور پیوسته 
سریع تر و سریع تر از مقابل دیدگان آن ها عبور می کند. آن ها همچنین احساس خواهند 
نیروی  تأثیر یك  داده می شوند چنانکه گویی تحت  فشار  پشتی صندلی  به  که  کرد 
نامرئی هستند. عالوه بر این سرنشینان وقتی به یك پیچ می رسند احساس خواهند کرد 
که نیرویی می خواهد آن ها را به بیرون پرتاب کند که این همان نیروی گریز از مرکز 
است. در مدت شتاب گیری اتومبیل، سرنشینان می توانند الاقل به طور تقریبی مقدار نیرو 
را حدس بزنند. در این شرایط اتومبیل و محتوای آن در چارچوب لخت قرار ندارند. 

اکنون به تجربه ی سواری روی یك ترن هوایی باز می گردیم که نمایش دیگری از 
آثار شتاب است. تصور کنید که سوار ترن هوایی هستید و چشمان شما بسته است. 
شما از جهان پیرامون خود منزوی شده اید با این وجود می توانید ادعا کنید که نسبت 
به چیزی در حال چرخش هستید. شبکه اندازه گیری میله ای نیوتون حضوری قابل 
دیدن ندارد و هیچ جسم مادی وجود ندارد که به این شبکه داللت کند، اما همین که 
دارای چرخش هستید به شما امکان می دهد که با وجود خود آن را حس کنید و این 

چیزی است که آن را نیروی گریز از مرکز می نامیم.
دویست سال بعد از نیوتون، ارنست ماخ فیزیکدان و فیلسوف اتریشی پیشنهاد 
کرد که به دلیل وجود ستارگان دوردست است که احساس نسبیت مطلق می کنیم. این، 
پیامد جسمانی گرانش است که تحت قانون عکس مجذور نیوتون در سرتاسر جهانی 
مملو از ستارگان سرایت و نفوذ دارد. تعداد ستارگان با مجذور فاصله ی آن ها از ما 
رشد می کند و کشش گرانشی تك تك آن ها با عکس مجذور فاصله کاهش می یابد به 

طوری که اثر کلی ثابت می ماند.
اما  است.  بی نهایت  ستارگان  تمام  گرانشی  مجموع کشش  ایستا  جهان  یك  در 
اکنون می دانیم که جهان در حال انبساط است اما با این وجود مفهوم شبکه ی گرانش 
به جای خود باقی ست. اینشتین روی این چوب بست نظریه خود را با تعمیم گرانش 
نیوتون بنا نهاد اما برای این کار دویست سال دیگر زمان الزم بود. تا اوایل قرن بیستم 
قوانین نیوتون در حرکت و قانون گرانش عمومی او یك نظریه ی همه چیز برای جهان 

ساعت وار به شمار می رفت.

وطولینکشید:شیطانبافریاد»آهای.بگذاراینشتینباشد«شرایطرابهحالتاول
برگرداند.
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