۞ دان� و فنآوری

) ( 190

گفتوگوی »رهآورد« با
دکتر کامران وفا

استاد مﻤتاز ﻓیزیﮏ دانشﮕاه هاروارد
برنده ﺟایزه کشﻒ بزرگ یا Breakthrough Prize for Fundamental Physics
دکتر مسعود عسکری سروستانی
مسعود عسکری سروستانی :در ابتدا اﺟازه دهید ،ﺿﻤن ﺗبریﮏ برای دریاﻓﺖ ﺟایزه
ً
کشﻒ بزرگ یا  Breakthrough Prize for Fundamental Physicsکﻪ اﺧیرا بﻪ
شﻤا و دو ﻓیزیکدان دیﮕر بﻪ نامهای  Andrew Stromingerهﻤکار شﻤا در هاروارد و
 Joseph Polchinskiاستاد ﻓیزیﮏ دانشﮕاه کاﻟیفرنیا در سانتاباربارا اعﻄا ﮔردیده،
بﭙرسﻢ هدف از دادن این ﺟایزه ﭼیسﺖ؟
کامران وﻓا:خیلی ممنونﻢ از ﺗبریﮏ شما و خوشحالﻢ که این فرصت را به من دادید ﺗا دوباره با
خوانندگان مجله مورد عالﻗه ام ،ره آورد ،گفتگویی داشته باشﻢ .هدف اصلی این جایزه آن است که با اعطای
آن اهمیت علﻢ را به جامعه بشناساند .همﭽنین میخواهد بگوید همانطور که به ستارگان هالیوود بهخاطر
کار هنریشان جایزه اسکار اعطا میکنند و یا به ورزشکاران بهخاطر کارشان جایزه میدهند ،به محﻘﻘان
ّ
علﻢ فیزیﮏ هﻢ بهخاطر ﺗحﻘیﻘاﺗشان و اﺛری که علﻢ بهطورکلی در زندگی بشر دارد باید با دادن این جایزه
ﻗدردانی شود .این جایزه میخواهد ﺗوجه جامعه را به نﻘشی که علﻢ در طی ﺗاریﺦ از خود بهجا گﺬاشته و
بسیاری از یافتههایﺶ در زندگی بشر آسایﺶ و آ گاهی آورده و نیز با ایجاد ﺗکنولوژی برخاسته از آن ،بسیاری
از مساﺋل بشر را حل کرده است جلﺐ کند .این جایزه میخواهد بگوید ،علﻢ در گﺬشته و حال به ما خدمت
کرده و باید مطمﺌن باشیﻢ در خاطرهی ما بماند و در آینده از آن حمایت کنیﻢ .البته این جایزه بیشترمتوجه
جوانانی است که هنوز رشته خود را انتخاب نکرده اند و میخواهد آنها را ﺗشویﻖ به انتخاب علﻢ به عنوان
حرفه بکند و اال گمان نمیکنﻢ این جایزه ﺗاﺛیر چندانی در کار دانشمندانی که مشغول ﺗحﻘیﻘات خود هستند
ً
بگﺬارد .نکته دیگری که باید ذکر کنﻢ این است که مﻘدار مالی این جایزه را نیز برای این به حد نسبتا باالیی
بردهاند که اهمیت آن را نشان دهند .البته حمایت مالی را انترپنوارهایی مانند مارک زوکربرگ (Mark
) Zuckerbergمﺆسس فیسبوک وسرگی برین )(Sergey Brinیکی از موسسین گوگل )(Google
ویوری میلنر ) (Yuri Milnorبرعهده دارند.
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م.ع.س :این ﺟایزه را بﻪ هر سﻪ شﻤا بﻪ ﺧاﻃر ﺗﺤﻘیﻘاﺗتان در ﺗﺌوری ریسﻤان دادهاند.
ً
هیﺌتی کﻪ از میان کاندیداها شﻤا سﻪ نفر را انتﺨاب کرده حتﻤا میﺧواهد بﮕوید کﻪ
این ﺗﺌوری از اهﻤیﺖ باﻻیی برﺧوردار اسﺖ و باید آن را ّ
ﺟدی ﮔرﻓﺖ.
ک .و :بله هیﺌت ژوری همه از فیزیکدانهای باﺗجربه و از سطوح باالی آکادمیﮏ هستند .عالوه بر
کارهایمان در نﻈریه ریسمان این جایزه را برای ﺗاﺛیر کارهایمان دربخﺶهای مختلﻒ فیزیﮏ نﻈری به ما اهدا کردند.
م.ع.س :شﻤا در ﺟریان دریاﻓﺖ ﺟایزه ﮔفتید ﺗﺌوری ریسﻤان مﺜﻞ یﮏ سﻤفونی
میماند کﻪ نﺖهای آن در یﮏ ارﺗباط هارمونیﮏ بﻪهﻢ ﭘیوستﻪاند .مﻤکن اسﺖ در
اینباره ﺗوﺿیﺢ مﺨتﺼری بدهید؟
ک.و :صحبت من در آنجا گفتاری سمبلیﮏ و شاید کمی هﻢ شاعرانه بود .منﻈور این بود که ﺗﺌوری
ریسمان وحدﺗی میدهد به ﺗمام ایدههایی که در فیزیﮏ وجود دارند؛ یعنی ﺗمام ذرات و ﺗمام نیروها را در یﮏ
ﻗالﺐ جا میدهد و از ارﺗعاشات مختلﻒ یﮏ ریسمان میشود ﺗمام ذرات را مشاهده کرد و همینطور نیروهای
مربوط را ﺗشخیﺺ داد .این وحدت ذرات و نیروها را که من با عنوان سمفونی از آن یاد کردم ،به این علت بود
که ارﺗعاشات یﮏ ریسمان ،مانند ارﺗعاشات آالت موسیﻘی است که به یﮏ سمفونی میانجامد ،در فیزیﮏ این
سمفونی »ﺗﺌوری ریسمان« است.

• دکتر کامران وفا و همسرش ،پدر و مادر و سه فرزندان ایشان در مراسﻢ دریافت جایزه
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م.ع.س :من ﺧواندهام کﻪ در ﺗﺌوری ریسﻤان یکی از مباحﺜی کﻪ برای آن یﮏ ﻃرح
نﻈامﻤند اراﺋﻪ شده ،مرحﻠﻪ ﻗبﻞ از مﻬبانﮓ ) (Big Bangاسﺖ.
ً
ک.و :بله .این یﮏ ایده ﻗابل بحﺜی است که آیا زمان هﻢ مﺜل اﺗفاق مهبانگ ﻗبال وجود داشته یا نه؟
البته به یﮏ صورﺗی میﺗواند وجود داشته باشد و در صورتهای دیگر میﺗواند نداشته باشد .ﺗﺌوری مﻬبانﮓ
میﮔوید کﻪ زمان از مﻬبانﮓ شروع شده .همﭽنین میﺗوان گفت که زمان میﺗواند در جهانهای دیگری
ﻗبل از جهان ما وجود داشته باشد .ما در این مورد جواب ﻗطعی نداریﻢ.
م.ع.س :حال کﻪ ما میﺗوانیﻢ ﺗﻤام ذرات و نیروهای عامﻞ در این ﺟﻬان را بدانیﻢ و
این ﺟﻬان حاﺿر ،یعنی ﺟﻬان ما برای ما شناﺧتﻪ شده اسﺖ؛ بدین معنی اسﺖ کﻪ
از کﺠا آمده اسﺖ و بﻪ کﺠا ﺧواهد رﻓﺖ .ﭘرسﺶ من این اسﺖ کﻪ آیا میشود کﻤی
ﻓﻠسفی ﻓکر کرد و ﮔفﺖ کﻪ این امکان میﺗوانستﻪ وﺟود داشتﻪ باشد کﻪ این ﺟﻬان بﻪ
شکﻞ دیﮕری میآمد؟ و اینکﻪ بودن ﺟﻬانهای دیﮕری ) (Multiuniverseاز دیدﮔاه
ﺗﺌوری ریسﻤان ،این بﺤﺚ کﻪ ﺟﻬان ما میﺗوانسﺖ بﻪﺻورت دیﮕری باشد را ﺗﻘویﺖ
نﻤیکند؟
ک.و :ﺗﺌوری ریسمان ،همینطور که گفتید ،پیﺶبینی میکند که جهانهای دیگری هﻢ میﺗوانند وجود
داشته باشند .اما اینکه ما در حال حاضر میﺗوانیﻢ جهانهای دیگری را حس کنیﻢ ،جوابی بر آن نمیﺗوان داد.
ولی بهطور منطﻘی وجود جهانهای دیگر که با این جهان ما متفاوت هستند از دیدگاه ﺗﺌوری ریسمان امکانپﺬیر
است و حتی پیﺶبینی هﻢ میشود که جهان ما یﮏ احتمال از جهانهایی که میﺗوانسته وجود داشته باشد است
و ﻟزوم یا ﺿرورﺗی هﻢ در کار نبوده اسﺖ.
م.ع.س :یعنی منﻈورﺗان این اسﺖ کﻪ این ﺟﻬان میﺗوانسﺖ با نﻘشﻪ دیﮕری ﺻورت
بﮕیرد؟
ً
ک.و :بله .کامال همینطور است.
م.ع.س :میدانیﻢ کﻪ ابعاد اﺿاﻓی در ﺗﺌوری ریسﻤان نﻘﺶ مﻬﻢ و شاید مرکزی دارند.
آیا داشتن ده ُبعد برای این اسﺖ کﻪ ریسﻤان بتواند حرکﺖ ،یعنی آزادی داشتن ارﺗعاش
را ّ
میسر کند؟
ک.و :واژه آزادی را من نمیخواهﻢ به کار برم .وجود َده ُبعد برای این است که معادالت ریاضی مربوطه
ً
با ده ُبعد کار میکند ولی با ﺗعداد ابعاد دیگر نمیکند؛ یعنی دلیل ده ُبعد چیزی کامال ریاضی است .راستﺶ
جواب به آن سادگی نیست که بتوانﻢ ﺗوضیﺢ دهﻢ .همین را میدانﻢ که ساختار ریاضی آن اگر َده ُبعد نباشد بههﻢ
میخورد .منﻈور این است که ناهنجاریهایی ﺗولید میشود که با بهکارگیری ده ُبعد از میان میرود.
"
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م.ع.س :در ﺗﺌوری ریسﻤان ،میﺗوان هﻢ ریسﻤان باز )یعنی ﺧﻄی( داشﺖ و هﻢ
بستﻪ ،یعنی دو ﻃرف ریسﻤان بﻪهﻢ برسند .آیا بﻪهﻢ رسیدن ﻻزمﻪی مکانیسﻢ ﺗﺌوری
ریسﻤان اسﺖ؟
ک.و :ما باید هﻢ ریسمان باز داشته باشیﻢ و هﻢ بسته؛ یعنی هر دو ضروریاند.
م.ع.س :در ﭼند دهﻪ ﭘیﺶ ،مدﻟی برای وحدت مکانیﮏ کوانتوم و نسبیﺖ ﺧاص و
در نﻈر ﮔرﻓتن ذره بﻪعنوان یﮏ نﻘﻄﻪ اراﺋﻪ شد کﻪ مدل استانداردStandard Model
نام ﮔرﻓﺖ .ﭘرسﺶ من این اسﺖ کﻪ ﺗﺌوری ریسﻤان کﻪ بﻪﺟای نسبیﺖ ﺧاص ،نسبیﺖ
عام را وارد میکند و بﻪﺟای نﻘﻄﻪ از ریسﻤان کﻪ دارای ده ُبعد اسﺖ استفاده میکند،
بﻪ ﭼﻪ ﻃریﻖ با مدل استاندارد مﻘایسﻪ میشود؟
ک.و :مدل استاندارد در ﺗﺌوری ریسمان جای میگیرد .اگر شما ریسمان بستهی دایرهای را کوچﮏ و
کوچﮏﺗر کنید ،به نﻘطه میرسد و ﺗبدیل به ذره میشود و مدل استاندارد بدین ﺗرﺗیﺐ در ﻗالﺐ این نﻈریه جا میگیرد.
ً
م.ع.س :در اینﺟا ﻟﻄفا از کارهای ﺟدید و ﺟاری ﺧودﺗان در ﺗﺤﻘیﻘاﺗتان بﮕویید.
ً
ک.و :یکی از موضوعاﺗی که در حال حاضر در ﺗﺌوری ریسمان ،همانطوری که خودﺗان هﻢ ﻗبال درباره
آن گفتید ،وجود جهانهای مختلﻒ است .این جهان ما یکی از آنهاست .حال که جهان ما یکی از آنهاست،
میخواهیﻢ بدانیﻢ که چه پیﺶبینیای میﺗوان در مورد جهان خودمان بکنیﻢ؟ آیا میﺗوانیﻢ چیزی در مورد آینده
جهانمان بگوییﻢ؟ این موضوعی است که من در حال حاضر در مورد آن ﺗحﻘیﻖ میکنﻢ .در ﺗﺌوری ریسمان
میﺗوان جهانهای مختلفی داشت .این جهانها دو جور میﺗوانند باشند؛ یعنی به دو نوع ﺗﻘسیﻢ میشوند .یکی
جهانهایی که ﺗﻘارنی دارند که به آن میگوییﻢ ابرﺗﻘارن و دیگری جهانهایی که این ابرﺗﻘارن را ندارند .جهانهایی
که نوع ناشکستهی ابرﺗﻘارن در آنها هست ،برای هر ذره ،ذره دیگری وجود دارد که فرق آنها در چرخﺶ یا
 Spinآنهاست.
م.ع.س :منﻈورﺗان هﻤان ذرههای بوزان ) (Bosonsو ﻓرمیان ) (Fermionsاسﺖ؟
ک.و :بله همان بوزان و فرمیان .در جهان ما ابرﺗﻘارن وجود ندارد ،بدینمعنی که ابرﺗﻘارن شکسته شده
و برای هر ذره بوزان یﮏ ذره فرمیان وجود ندارد .یا حتی میشود گفت ،اگر ابرﺗﻘارن در آن وجود داشته ،به ما
ً
که رسیده است ﻗبال شکسته شده .ﭘرسﺶ این اسﺖ :ﺟﻬانهایی کﻪ در آنها ابرﺗﻘارن نیسﺖ یا شکستﻪ
شده ،مﺜﻞ ﺟﻬان ما ،ﭼﻪ ﻓرﻗی با آنهایی کﻪ در آنها ابرﺗﻘارن موﺟود اسﺖ دارد؟ پیﺶبینی یا پیشنهاد ما
این است که این جهانهای فاﻗد ابرﺗﻘارن ناپایدارند و بهناچار از بین میروند .بنابراین نابودی این جهان از نﻈر
ﺗﺌوری ریسمان حتمی بنﻈر میرسد .جهان ابدی ،جهان دارای ابرﺗﻘارن است .جهان ما پایان دارد .حال میﺗوان
پرسﺶ کرد که چه پیﺶبینی میﺗوان در مورد این جهان کرد؟ آیا طول عمر این جهان را میﺗوانیﻢ پیﺶبینی کنیﻢ
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یا نه؟ در این مورد روشی وجود دارد که میﺗوان با استفاده از دادههایی که داریﻢ ،طول عمر باﻗیمانده جهان
را محاسبه کرد .یکی از این دادهها انرژی ﺗاریﮏ یا  Dark Energyاست که از آن میﺗوان یﮏ واحد زمانی
بهدست آورد .زمانی که از این بهدست میآید میشود حدود صد بلیون )میلیارد( سال.
م.ع.س :ﭘﺲ ﺗا بﻪحال حدود  ۱۴بﻠیون از آن ﻃی شده و بنابراین حدود  ۸۶بﻠیون سال
باﻗی مانده اسﺖ.
ک.و :چیزی که من در حال حاضر بهدنبال آن هستﻢ این است که آیا با استفاده از ﺗﺌوری ریسمان میﺗوان
مطمﺌن شد که این صد بلیون حداکﺜر زمان برای این جهان است؟ یعنی عمر ما اگر صد سال باشد ،حاال  ۱۴سال
آن را پشت سر گﺬاشتهایﻢ .آیا رابطهای بین این حداکﺜر و عمر فعلی جهان ما وجود دارد؟
م.ع.س :ﭘرسﺶ بعدی من درباره موﺿوع دیﮕری اسﺖ و آن این اسﺖ کﻪ ﺗا آنﺟا
کﻪ من در زمان دوره دکترای ﺧودم بﻪﺧاﻃر دارم؛ یعنی در نیﻤﻪ دهﻪ هفتاد ،ﭼﻪ در
دانشﮕاه ﺧودم و ﭼﻪ در آنهایی کﻪ برای کنفرانﺲها و اراﺋﻪ مﻘاﻟﻪ )اﻟبتﻪ در رشتﻪ
شیﻤی ـ ﻓیزیﮏ( بﻪ آنﺟا میرﻓتﻢ ،کﻤتر میدیدم کﻪ در یﮏ دانشﮕاه و در یﮏ
دﭘارﺗﻤان دو استاد باشند کﻪ هر دو روی یﮏ مبﺤﺚ کار کنند ،اما ﮔویی امروزه وﺿﻊ
ً
ﻓرق کرده و مﺜﻼ شﻤا و آﻗای اندرو استرومینﺠر با هﻢ در دﭘارﺗﻤان ﻓیزیﮏ دانشﮕاه
هاروارد هﻤکاری میکنید و رابﻄﻪای حرﻓﻪای و دوستانﻪ دارید.
ک.و :نه ،این چندان هﻢ عجیﺐ نیست .هستند دپارﺗمانهایی که یﮏ گروه روی یﮏ موضوع کار
میکنند .البته عکس آن خوب نیست؛ یعنی یﮏ نفر باشد و همکاری نباشد که با او مشورت کند .این وضﻊ
به پیشرفت کار کمﮏ میکند .البته من و همکارم استرومینجر زیاد با هﻢ مﻘاله ننوشتهایﻢ .ما فﻘﻂ سه مﻘاله
مشترک با هﻢ نوشتیﻢ در حالیکه خود من در حدود  ۳۰۰مﻘاله نوشتهام .البته این را هﻢ باید در نﻈر گرفت که
ﺗﺌوری ریسمان زمینه بسیار وسیعی است و افراد زیادی روی آن کار میکنند.
م.ع.س :ﭘرسﺶ آﺧر من در رابﻄﻪ با اهﻤیﺖ عﻠﻢ برای ﺗﻤام ﺟوامﻊ بشری اسﺖ از ﺟﻤﻠﻪ
برای کشور ﺧودمان ایران .من از شﻤا کﻪ یﮏ دانشﻤند ایرانیﺗبار هستید و در ﺟایﮕاه
عﻠﻤی باﻻیی ﻗرار دارید و بﻪ ایران هﻢ برای سﺨنرانی سفر میکنید ،میﭘرسﻢ کﻪ ﭼﻪ
حرﻓی در این مورد برای ﺟامعﻪ ﺟﻬانی و بﻪویﮋه ایرانی دارید؟
ک.و :دنیای پیشرفته با پیشرفت علﻢ به بار آمده .کارهایی که ما اﻵن در فیزیﮏ نﻈری انجام میدهیﻢ،
شاید نتیجه ملموس و فوری نداشته باشد ،اما در آیندهی چند دهساله اﺛر خود را نشان خواهد داد .در کوﺗاه
مدت وجود ﺗﺌوریهای فیزیﮏ نﻈری راه را برای فکر کردن به اصول علمی هموار خواهد ساخت .این ﺗﺌوریها
کنجکاوی انسانها را به کار میاندازد .اگرچه نتیجه کاربردی در حال حاضر ندارند ،اما فکر انسان را به
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سطﺢ باالﺗری از اندیشه سوق میدهد .بشر همیشه کنجکاو است و میخواهد بداند از کجا آمده و به کجا
خواهد رفت .فرهنگ ایرانی مشوق کنجکاوی است و من با هوش و ﺗالشی که در دانشجویان ایرانی میبینﻢ
خوشبین هستﻢ که بتوانند ﺗاﺛیر عمیﻘی در ﺗوسعه علﻢ بگﺬرارند .همان طور که در هنگام ﻗبول دریافت جایزه
 Breakthrough Prizeگفتﻢ ،میراث علمی ایرانیان و دانشمندانی نﻈیر بیرونی و خیام برایﻢ الهام انگیز بودند.
در این راستا ﺗاﺛیر نزدیکان در ﺗشویﻖ و ایجاد جو مساعد برای فراغ خاطرو اختصاص همت الزم برای انجام
ﺗحﻘیﻘات را نمی ﺗوان نادیده گرفت ،کما این که نﻘﺶ پدر و مادرم در دوران نوجوانی و پس از آن همسرم آفرین
در موفﻘیت من بسیار مهﻢ بوده است.
م.ع.س :ﺟناب دکتر وﻓا از این کﻪ برای بار دوم وﻗﺖ ﺧود را در اﺧتیار ما ﻗرار دادید
بسیار مﻤنونﻢ و آرزوی موﻓﻘیﺖهای بیشتر برایتان دارم.
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