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اندیشه
تأمل
جايگاه نظريه در علم و نگاه عوامانه به آن

بيچاره نظريه!

مسعود فريامنش

اس�تاد ملكيان ،ميخواه�م بدانم كه تلقي
ش�ما از اين بيت حافظ چيس�ت و اساس ًا ،به
ي از اين بيت
نظر ش�ما ،چه نوع نظريه اخالق 
ميتوان استنباط كرد؟
«نا اميدم مكن از سابقه لطف ازل
تو پس پردهچه داني كه كه خوب اس�ت و كه
زشت؟»
به نظر من ،اين بيت نوعي نظريه فضيلتگرايانه
را در براب��ر دو نظري��ه نتيجهگرايانه و وظيفهگرايانه
طرح ميكند .طبق مهمترين تفسيري كه از ديدگاه
فضيلتگرايانه در اخالق وجود دارد ،اخالقي زيستن
و اخالقي نزيس��تن به درون ما ربط دارد و نميتوان
از بيرون كسي پيبرد كه او اخالقي زندگي ميكند
يا نه .در ديدگاه فضيلتگرايانه درون انس��ان اس��ت
كه اهميت دارد ،برخالف ديدگاههاي نتيجهگرايانه
و وظيفهگرايان��ه كه به بيرون فاع��ل نظر دارند .اگر
كسي بگويد كه تو از پشت صحنه چه خبرداري «كه
كه خوب اس��ت و كه زش��ت» اين سخن ،با ديدگاه
فضيلتگرايانه س��ازگاري بس��يار دارد .وگرنه ،طبق
ديدگاه وظيفهگرايانه هر كه راس��ت ميگويد عملي
اخالقي انجام داده اس��ت و هر ك��ه دروغ ميگويد
عم��ل غيراخالقي .طبق دي��دگاه نتيجهگرايانه نيز،
هر عملي كه آثار و نتايج بيروني آن بيش��ترين سود
را دارد ،اخالقي اس��ت و هر عمل��ي كه آثار و نتايج
بيروني آن بيشترين سود را ندارد ،غير اخالقي.
فق��ط ديدگاه فضيلتگرايانه اس��ت كه بنابر آن،
ممكن اس��ت فردي راس��ت بگويد و در عين حال،
فردي غيراخالقي باش��د و ممكن است فردي دروغ
بگويد و در عين حال ،ف��ردي اخالقي .زيرا ،در اين
ديدگاه ،دروغ گفتن و راست گفتن مهم نيست ،بلكه
چرا دروغ گفتن و چرا راست گفتن مهم است .براي
مثال ،اگر من دروغ بگويم تا بين دو دوس��ت آشتي
برقرار كنم ـ به يك دوست به دروغ بگويم كه او از تو
به نيكي ياد ميكرد و به آن دوست ديگر نيز به دروغ
همين را بگويم ـ چون قصد من نزديككردن دو دل
به يكديگر بوده است ،طبق ديدگاه فضيلتگرايانه،
عملي اخالقي انجام دادهام .برخالف وقتي كه راست
بگويم تا بين دو دوس��ت اختالف و دش��مني ايجاد
كنم ـ يعني به راس��ت بگويم كه او از تو به بدي ياد
ميكرد و به آن دوس��ت ديگر نيز همين را بگويم ـ
چون قصد من جدا كردن دو دل از هم بوده اس��ت،
طبق ديدگاه فضيلتگرايانه ،عملي غيراخالقي انجام
دادهام ،با آنكه راست گفتهام .با توجه به اين نكته،
ديدگاه فضيلتگرايانه ميتواند بگويد كه ما از پشت
صحنه با خبر نيستيم و بنابراين نميدانيم چه كسي

مصطفي ملكيان در مقام فيلس�وفي كه در شاخههاي عديده فلسفه ،و نيز روانشناسي
اخالق و دين ،عرفان و تصوف ،كالم و اصول فقه دستي بلند دارد ،نزد اهل فكر و فرهنگ
نامي آشناست .در اينجا ،اما ،با او به گفتوگويي كوتاه درباره بيتي از حافظ نشستهايم.
شرح افكار و انديشههاي ژرف و متعالي حافظ ،كه در اشعار دلانگيز و جادوانه او مجال
ظهور يافته است ،از زبان مصطفي ملكيان ،خاصه به پشتوانه مشرب تحليلي كارآمدش
در فلسفه ،وسعت اطالعات و دقتنظر مثالزدنياش ،لطفي دگر دارد .نگارنده اين سطور
از سالها پيش طرحي پژوهشي با موضوع «انسان در شعر و انديشه حافظ» را ،به قصد
بازخواني اشعار حافظ ،به اشارت و راهنماييهاي مشفقانه استاد مصطفي ملكيان آغاز
كرد .از آنجا كه موضوع و روش پژوهش ،موضوع و روشي نو بود ،ضمن كار ،در فهم كالم
خواجه و غوامض و مشكالت شعر وي پرسشهاي متعددي پيش ميآمد كه پاسخ بدانها
در گرو انجام گفتوگوهايي با اس�تاد بود« ،كو به تأييد نظر حل معما ميكرد» .آنچه در
اين شماره ميخوانيد ،يكي از آن گفتوگوها و نظرخواهيهاست ،باشد كه در شمارههاي
آينده روزنامه ،برخي ديگر از آنها چاپ و منتشر شود.

در ديدگاه فضيلتگرايانه درون انسان است
كه اهميت دارد ،برخالف ديدگاههاي
نتيجهگرايانه و وظيفهگرايانه كه به بيرون فاعل نظر
دارند .اگر كسي بگويد كه تو از پشت صحنه چه
خبرداري «كه كه خوب است و كه زشت» اين سخن،
با ديدگاه فضيلتگرايانه سازگاري بسيار دارد .وگرنه،
طبق ديدگاه وظيفهگرايانه هر كه راست ميگويد
عملي اخالقي انجام داده است و هر كه دروغ ميگويد
عمل غيراخالقي .طبق ديدگاه نتيجهگرايانه نيز ،هر
عملي كه آثار و نتايج بيروني آن بيشترين سود را دارد،
اخالقي است و هر عملي كه آثار و نتايج بيروني آن
بيشترين سود را ندارد ،غير اخالقي

گفتوگو با استاد مصطفي ملكيان

تو پس پرده چه داني كه
كه خوب است و كه زشت
«فضيلتگرايي اخالقي» در بيتي از حافظ

فيالواقع خوب و چه كسي فيالواقع بد است.
در واقع ،طبق اي�ن ديدگاه ،نه به خود فعل
بايد نگريس�ت و نه به پ�س از آن ،بلكه بايد
پيش از آن را ديد.
بله ،همينطور است.
اتفاق� ًا حاف�ظ در بيتي ديگر ب�ه خوبي اين
تلقي خود را نشان داده است؛
بر آستانه ميخانه گر سري بيني
مزن به پاي كه معلوم نيست نيت او
دقيقاً .اين ديدگاه فضيلتگرايانه است .قدماي ما،
چه اشاعره ،چه معتزله و فيلسوفان ما ـ چه مشائيان،
چه اشراقيان و چه طرفداران حكمت متعاليه ـ روي
هم رفته فضيلتگرا بودند و در واقع روح كلي حاكم
ب��ر اخالق آنها ديدگاه فضيلتگرايانه بود ،هر چند
كه در برخي موارد ناس��ازگاريهايي در برخي اقوال
آنها ديده ميشود.
با آنك�ه روح كلي حاكم ب�ر اخالق حافظ،
«فضيلتگراي�ي» اس�ت ،اما در مع�دودي از
ً
مثلا ،ش�ائبه نتيجهگرايي
ابيات دي�وان او،
منتفي نيس�ت .براي نمونه ،در بيتي ميگويد:
«اگر ش�راب خوري جرعهاي فشان بر خاك /
از آن گناه كه نفعي رس�د ب�ه غير چه باك»،
ك�ه از آن نوعي نتيجهگرايي اخالقي ميتوان
اس�تنباط كرد .البته به اي�ن نكته توجه دارم
كه قدماي ما از مفاهيم جديد بيخبر بودهاند،
اما معتقدم كه ميتوان از مفاهيم و نظريههاي
جديد براي توضيح تلقي قدما بهره برد.
بله.
گوي�ا در بيتي ك�ه در اول گفتوگو خوانده
ش�د ،اش�ارهاي به حديث قدس�ي «س�بقت
رحمتي غضبي» هست.
«س��ابقه» ،اس��م فاعل «سبقت» اس��ت ،يعني
س��بقت گيرنده ،كه در اين حدي��ث همان رحمت
خدا باش��د .وقت��ي حافظ ميگويد« :ب��ا اينهمه از
س��ابقه نوميد مشو» ،يعني از رحمت خداوند نااميد
مشو« .سبقت رحمتي غضبي» ،يعني «رحمت من
بر غضب من س��بقت گرفته اس��ت» .با اين وصف،
تمام توجه من براين نكته اس��ت ك��ه چرا حافظ و
قدماي ما «سبقت» را به معناي «بيشتر» گرفتهاند
نه «پيش��تر»؛ با اينك��ه« ،س��بقت» در زبان عربي
يعني «پيشتر بودن» نه «بيشتر بودن» .مث ً
ال وقتي
ميگويي��م كه تو بر من س��بقت گرفتهاي ،يعني تو
پيش��تر از من ب��ه آنجا رس��يدهاي .بنابراين حديث

آي�ا خداوند ،قوانين
را مق�در ميكن�د يا
واقعيتها را؟ ميان اينكه
خداوند گفته باشد قوانين
اليتخلفاند ي�ا واقعيتها
اليتخلفاند تفاوت بس�يار
است .اشاعره هم قوانين و
ه�م واقعيته�ا را مق�در
ميدانس�تند و از اي�ن رو،
معتق�د بودن�د كه انس�ان
مجبور است؛ اما ،معتزله ،نه
واقعيته�ا ،ك�ه قوانين را
مقدر ميدانس�تند و هم از
اي�ن رو ،معتق�د بودند كه
انسان مختار است

«رحمت من پيش از غضب من اس��ت» ،يعني
اول با تو اي انس��ان مدتها رحمت ميكنم و
خشم نميگيرم ،اما پس از آن ،خشم و غضب
من معطوف تو ميش��ود .و من در شگفتم كه
چرا عرفا ،متكلم��ان و عالمان اخالق ما ،اغلب
سبقت را به معناي «بيشتر بودن» گرفتهاند و
چنين تفسير كردهاند كه رحمت خدا بيشتر از
غضب اوس��ت ،كه اين تلقي با تفكر قرآني هم
سازگاري ندارد ،زيرا ،در اين صورت جهنم ـ با
تصويري كه قرآن از آن به دست ميدهد ـ بال
مصداق خواهد ش��د؛ يعني اول بسيار هولناك
تصوير ميشود و بعد هيچگاه به اندازه رحمت
خدا نميرسد .اما اگر سبقت را به همان معناي
درس��ت ـ يعني پيش��تر بودن ـ بگيريم ،با كل
تفكر قرآني سازگار ميشود.
اتفاق� ًا حافظ در بيتي ديگر صراحت ًا ،از
تلقي بيشتر بودن
اين تلقي خود ـ يعني ِ
رحمت خدا از غضب او ـ پرده برميدارد:
لطف خدا بيشتر از جرم ماست  /نكته سر
بسته چه گويي خموش
دقيقاً .البته «سابقه» در ديوان حافظ معناي
دومي ه��م دارد و مراد از آن همان س��ابقهاي
است كه امروزه به كار ميبريم ،مث ً
ال ميگوييم:
سوابق فالن كس اين است .به اين معنا «سابقه
لط��ف ازل» ،يعني اينكه لطف ازل س��ابقهاي
دارد؛ هم��ان لطفي كه خدا از ازل داش��ت و با
همان س��ابقه اكنون هم ممكن اس��ت كه اين
لطف ش��امل حال هر انس��اني ،از جمله انسان
«زش��ت»[ /بد] ش��ود و او را «زيبا»[ /خوب]
ت ب��ه خير كند .بنابراين ،طبق
و در واقع عاقب 
اين تلقي« ،س��ابقه لط��ف ازل» ،خود ،تبديل
به يك سابقه شده اس��ت و از آنجا كه خداوند
در ازل لطف كرده اس��ت ،ممكن اس��ت در ابد
هم لطف كند و همين امر موجب ميش��ود كه
برخي كسان كه از نظر ما زشت[ /بد]اند ،محل
رحمت خداوند واقع ش��وند .البت��ه ،در اينجا،
برخالف معناي نخس��ت «س��ابقه» (س��بقت
حكم عام نيست و سابقه لطف
رحمتي غضبي)ْ ،
ازل ،يا همان رحمت الهي ،نه به همه كس ،كه
ب��ه برخي افراد تعلق ميگي��رد .زيرا لطف تابع
اين قاعده نيس��ت كه خدا بايد همه انسانها را
به بهشت ببرد .اما در معناي نخست سابقه ،كه
حكم عام است و همه
سبقت رحمتي غضبيْ ،

افراد محل رحمت الهي واقع ميشوند.
اينكه كس�ي خود را در نهايت مشمول
س�ابقه لط�ف ازل يا هم�ان رحمتالهي
بداند امري تقدیرگرایانه است؟
هر چيز مربوط به خدا تقدیرگرایانه خواهد
بود ،زيرا خدا زمان ن��دارد؛ قهر و لطف او ازلي
اس��ت ،چ��ون هيچ چي��ز در خدا آغ��از زماني
ندارد.
با توجه به اين بيت« ،سابقه لطف ازل»
امري مقدر اس�ت .حال سؤال اين است
كه آي�ا امور مقدر قابل تغييراند؟ به بيان
ديگر ،اساس� ًا تغيير امر «مقدر» يا مقابله
با آن ممكن است؟
اين مس��أله عميقي اس��ت كه در فلسفه و
الهيات از آن بحث ميشود .يك تلقي اين است
كه اگر چيزي مقدر بود ،ديگر قابل بازگش��ت
نيست و تلقي ديگر اين است كه حتي مقدرات
ت است .اگر با زبان فلسفه علم
هم قابل بازگش 
س��خن بگوييم ،بايد ديد كه آيا خداوند قوانين
( )lawsرا مقدر كرده است يا واقعيت ()factها
را .بايد دانس��ت كه خداوند در روز ازل كدام را
مقدر كرده است؟ از آنجا كه قدماي ما تفكيك
مي��ان واقعيتها و قوانين را نميش��ناختند ،با
زبان مبه��م در اين باب س��خن گفتهاند .پس
باي��د ديد ك��ه خداون��د در روز ازل چه چيز را
مقدر كرده است؟ براي مثال ،آيا خداوند مقدر
ميكند هر كس��ي كه زهر بخ��ورد ميميرد يا
مقدر كرده است كه مث ً
ال فالن شخص در فالن
روز زهر ميخورد و ميميرد؟ اولي قانون است
و دومي واقعي��ت .بنابراين ،مقابل��ه با يك امر
مقدر و تعيين ش��ده در روز ازل ،به پاسخي كه
به اين سؤال ميدهيم بستگي دارد و قدماي ما
متوجه اين نكته نبودهاند.
ظاهراً با اين توضيح واقعيتهاي مقدر
را ميتوان تغيير داد ،نه قوانين مقدر را؟
بله .مث ً
ال ميگويند كه مقدر ش��ده است كه
فالن ش��خص از اول و هميشه فقير باشد و فقر
او را ي��ك قان��ون تلقي ميكنن��د ـ و از اين رو
آن را غيرقاب��ل تغيير ميدانن��د ـ در حالي كه
فقي��ر بودن ي��ك «واقعيت» اس��ت و از اينرو،
قاب��ل تغيير .به همين دليل اس��ت كه بنده بر
بازخوان��ي مي��راث فرهنگي گذش��تگان ـ چه
ميراث فرهنگي گذشتگان خودمان و چه ميراث

فرهنگي جهاني ـ تأكيد ميكنم .مراد من هم از
بازخواني ،عرضه كردن س��ؤاالت امروز بر متون
ديروز اس��ت؛ نه س��ؤاالتي كه ب��ا ذهنيت مث ً
ال
 300-400س��ال پيش مطرح ميشود .يكي از
سؤاالت امروز هم همين اس��ت كهآيا خداوند،
قوانين را مقدر ميكند ي��ا واقعيتها را؟ ميان
اينكه خداوند گفته باشد قوانين اليتخلفاند يا
واقعيتها اليتخلفاند تفاوت بسيار است .حسن
شرحي هم كه شما در حال نگارش آن هستيد،
همين عرضه سؤاالت امروز بر حافظ است.
ب�ا اي�ن توضيح�ات ،در بي�ت مح�ل
بحث« ،س�ابقه لطف ازل» قانون است يا
واقعيت؟
حافظ ،اشعري مشرب اس��ت و اشاعره هم
قوانين و هم واقعيتها را مقدر ميدانس��تند و
از اين رو ،معتقد بودند كه انسان مجبور است؛
اما ،معتزله ،نه واقعيته��ا ،كه قوانين را مقدر
ميدانس��تند و هم از اين رو ،معتقد بودند كه
انسان مختار است.
به نظر ش�ما اين بيت حاف�ظ ميتواند
مبنايي معرفتي براي مدارا ورزي به دست
ده�د؟ به اين معنا كه م�ا علم به خوبي و
بدي انس�انهاي ديگر نداريم و از اينرو
بايد داوري اخالقي را وانهيم و راه مدارا
و تساهل با ديگران پيش بگيريم؟
بله! به نظر من اين بيت از دو جنبه ميتواند
مبنايي معرفتي براي مدارا در اختيار ما بگذارد:
از ي��ك جنب��ه ،نبايد درباره  xكه او را زش��ت
و بدكار ميداني��م داوري منفي كنيم ،چرا كه
ممكن است او تا قبل از مرگ توبه كند و حسن
عاقبت بياب��د؛ از جنبه ديگر ،ب��ا فرض اينكه
حت��ي  xتا لحظه آخر عمر زش��ت [بد] بماند
باز ممكن اس��ت كه لطف عميم الهي ش��امل
حال او ش��ده و انسان پاكي شود .بنابراين بايد
درباره خوبي و بدي او تعليق حكم كنيم .به هر
حال ،در هر دو مورد ،با خأل معرفتي مواجهيم:
يكي اينكه آين��ده  xرا از لحاظ عمل خودش
نميدانيم (نامعلومي آينده از لحاظ عمل خو ِد
او) و يكي هم اينكه آينده  xرا از لحاظ اينكه
مشمول لطف خدا واقع ميشود يا نه (نامعلومي
آينده از لحاظ نامعلومي عملي كه خدا در قبال
او انج��ام ميدهد) .پس ،ه��ر دو مورد مبنايي
معرفتي براي مدارا ورزي در اختيار مينهند.

ترجمه علي پيرحياتي

گاهي ،هن��گام بحث درباره
نظريه تكامل ،نظريه نس��بيت
يا نظريه انفجار بزرگ ،عباراتي
ميش��نويم از قبي��ل اينك��ه
«البت��ه اي��ن در ح��د نظريه
است!» يا «اين هنوز فقط يك
نظريه است!».
چني��ن جمالت��ي ب��ه اين
معناس��ت ك��ه نظري��ه تكامل
يا نظريه نس��بيت« ،تنها يك
حدس اس��ت» .اين سوءتفاهم
ناش��ي از خلط مي��ان مفهوم
علم��ي «نظري��ه» و كارب��رد
عاميانه كلمه «نظريه» اس��ت.
در زب��ان عاميان��ه ،نظري��ه به
معناي حدس درباره علت يك رويداد يا پديده است .اما در علم ،نظريه
به معناي مجموعهاي پيوس��ته از اص��ول و گزارههاي مرتبط به هم ،بر
مبناي استدالل و ش��واهد مختلف است كه طيف وسيعي از مشاهدات
را توجيه ميكند.
از آنجا كه نظريه شامل مجموعهاي از گزارههاي بههمپيوسته است،
بههيچوجه مبتني بر يك حدس يا گمان يا آزمايش س��اده نيس��ت .در
عل��م ،فرضيههاي خاصي در ي��ك چارچوب نظري تبيين��ي (يا همان
نظريه) مورد آزمايش قرار ميگيرند و اگر در اين آزمايشهاي پيوسته،
نقض نشوند ،به آن چارچوب اضافه ميشوند.
اگر بگوييم «تكامل فقط يك نظريه اس��ت» ،ارزش ساير نظريههاي
علم��ي مانند نظري��ه جاذبه يا نظريه مكانيك كوانتوم را نيز زير س��ؤال
بردهايم .بيان چنين جمالتي نش��انه درك نكردن «نظريه علمي» است.
نظريه علمي يك اصل يا مجموعهاي از اصول اس��ت كه به شكل علمي
آزماي��ش ش��دهاند و مجموعه قابل توجهي از مش��اهدات را به ش��كلي
يكپارچه ،توضيح ميدهند.
نظريه ،نقطه عطفي مهم در مس��ير طوالني ش��ناخت جهان اس��ت.
اين مس��ير با يك س��ري مش��اهدات آغاز ميش��ود و به دنبال آن يك
ِ
مشاهدات بيشتر ،اغلب آنها
مجموعه ايده نيمهخام شكل ميگيرد كه
را بياعتبار ميسازد.
ايدههاي��ي كه نقض نميش��وند ،به ش��كل «فرضي��ه» درميآيند؛
فرضيههاي��ي كه نه تنها مش��اهدات قبلي را توجي��ه ميكنند ،بلكه در
حالت ايدهآل ،قدرت پيشبيني دارند و ميتوان با مش��اهدات بيش��تر،
آنها را محك زد .همينطور كه فرضيه جا افتادهتر ميشود ،فرضيههاي
تكميلي ديگري نيز به ياري آن ميآيند تا بتوان مش��اهدات بيشتري را
به صورت هماهنگ ،س��ازگار و بدون تناقض ،توجيه كرد .اينجاست كه
«مدل» به وجود ميآيد .مدلها ش��امل يك سري پيشفرض هستند.
مث ً
ال در فيزيك ،يك سري معادالت ،مدل را شكل ميدهد .كنكاش در
پيامد اي��ن معادالت به تبيين پديدههاي ديگر ي��ا ارائه پيشبينيهاي
بيشتر منتهي ميشود.
معم��والً م��دل در ميان��ه راه نظريه قرار دارد و اگ��ر از يك مجموعه
آزمونه��اي جدي نظري و تجربي ،س��ربلند بيرون آيد ،نظريه ش��كل
ميگيرد .گاهي پس از اين مرحله ،همچنان نام «مدل» به كار ميرود.
مث ً
ال در فيزيك ذرات بنيادي« ،مدل استاندارد» ،نمونهاي از مدلي است
كه به نظريه تبديل شده ،اما همچنان به آن «مدل» ميگويند.
گاه توصيه ميش��ود دانش��مندان بهجاي كلمه «نظري��ه» ،از كلمه
«مدل» اس��تفاده كنند ،زيرا «نظريه» معاني بس��يار گوناگوني دارد .نام
ديگري كه براي نظريههاي استوار علمي به كار ميرود« ،قانون» است-
مانند قوانين حركت نيوتن يا قوانين ترموديناميك.
به هر حال ،مس��ير تبديل فرضيه به مدل ي��ا نظريه ،به ندرت صاف
و هموار اس��ت .وقتي «اسحاق نيوتن» بر دوش گاليله و كپلر ايستاد تا
فيزي��ك جديد را ابداع كند ،به مدلي براي جاذبه و س��ه قانون حركت
دس��ت ياف��ت ،اما قب��ل از پرداختن ب��ه نتايج و پيامدها ،بايد حس��اب
ديفرانسيل و انتگرال را ابداع ميكرد.
همچنين يكي از تالشهايش براي توجيه حركت ماه ،با مش��اهدات
منطبق نبود .معلوم ش��د كه مشاهدات اشتباه بودهاند و وقتي دادههاي
مربوط به شعاع زمين بر پايه اندازهگيريهاي جديد اصالح شدند ،مدلش
با مش��اهدات سازگار شد و نيوتن فهميد كه يك نظريه قابل قبول ارائه
دادهاست .نيوتن با سه قانون حركت (اينرسي ،نيرو=جرم ضربدر شتاب
و كنش و واكنش) همراه با قانون جاذبه توانس��ت حركت ماه ،س��يارات
و س��تارههاي دنبالهدار و نيز دو بار جزر و مد روزانه در اثر جاذبه ماه و
خورشيد همچنين فرورفتگي قطبها را تبيين كند .دانشمندان ديگر از
اين قانونها براي كش��ف سياره نپتون استفاده كردند .اين قوانين امروز
همچنان براي كشف سيارهها در پيرامون ستارههاي ديگر كاربرد دارند.
به اين ترتيب ميدانيم كه با يك نظريه علمي سروكار داريم.
نمونه ديگر ،شكلگيري نظريه الكتروديناميك توسط «جيمز كالرك
ماكسول» اس��ت .او بر اس��اس كار «مايكل ف��ارادي» و ديگران ،چهار
معادله را مش��خص كرد (معروف به معادالت ماكسول) كه پديدههاي
شناختهش��ده مربوط به الكتريس��يته و مغناطيس را تبيين ميكردند و
چند سال بعد ،مستقيماً به كشف امواج راديويي انجاميدند.
نظري��ه نيوتن با وجود قدرت تبيين بااليش ،كامل نبود .مث ً
ال قوانين
نيوتن فقط در س��رعتهايي بس��يار كمتر از سرعت نور ،صادق هستند.
در س��رعتهاي نزديك به س��رعت نور ،بايد اصالحاتي در اين نظريه بر
پايه نظريه نسبيت خاص اينيشتين صورت ميگرفت.
همچنين زماني كه جاذبه ش��ديد باشد ،بايد به جاي نظريه نسبيت
خاص ،از نظريه نسبيت عام اينيشتين استفاده كرد و باالخره اينكه در
نزديكي تكينگي گرانش��ي در درون افق رويداد سياهچالهها ،بايد نظريه
گرانش كوانتومي را براي اصالح نظريه نسبيت عام به كار برد ،هر چند
كه در مورد آن هنوز توافق چنداني وجود ندارد.
نظريه ماكسول هم با سرنوشت مشابهي روبهرو شده و در سرعتهاي
نزديك به سرعت نور ،نيازمند نسبيت خاص و الكتروديناميك كوانتومي
براي توجيه ماهيت فوتوني نور است.
يك باور نادرس��ت ديگر درباره نظريههاي علمي آن اس��ت كه وقتي
نظريهاي رد ش��د ،به كلي كنار گذاش��ته ميش��ود و ديگر اص ً
ال معتبر
نيست .مث ً
ال چنين نيست كه پس از نظريات اينيشتين ،قوانين نيوتن به
كلي كنار گذاش��ته شوند .قوانين نيوتن در سرعتهايي كمتر از سرعت
نور و جاذبه معتدل ،به اندازه نظريات اينيشتين معتبر هستند .نظريات
جديد مانند نظريه نس��بيت يا نظريه كوانتوم ،نظريات قبلي را بياعتبار
نميكند ،بلكه آنها را در چارچوب گستردهتري قرار ميدهد .در واقع،
تصوير كلي تغيير كردهاست .همانطور كه در يك فيلم ،از نماي نزديك
به نماي دور ميرويم ،بتدريج معلوم ميش��ود نظريات قبلي بخش��ي از
يك واقعيت بسيار بزرگتر هستند.
جاذبه فقط به افتادن س��يبها ،حركت م��اه يا حركت زمين مربوط
نميش��ود ،بلكه نش��ان ميدهد كه ماده در فضا ،انحنا ايجاد ميكند و
درون فضاي منحني ،در خط مستقيم حركت ميكنند .جاذبه
اجس��ام
ِ
با س��ياهچالهها هم ارتباط دارد .با اين حال ،نظريه نسبيت به ما كمك
ميكند كمي عقبتر برويم تا نمايي جامعتر و ش��گفتانگيزتر از جهان
را ببينيم.
البته بايد بدانيم كه دانشمندان نميدانند كه نماي كلي يا دورترين
نما چگونه اس��ت و كي به آن ميرس��يم .مث ً
ال اين روزها مشخص شده
كه محدوديتهاي بس��ياري در نظري��ه انفجار بزرگ وجود دارد و هنوز
مسيري طوالني براي جستوجو و كشف در پيش است.
منبع« :سايت دانشگاه هاروارد (با تلخیص)

