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Eρµηνεύοντας το σύµπαν µε γοητευτικές εξισώσεις
Tα µαθηµατικά είναι η γλώσσα της φυσικής, είναι όµως ταυτόχρονα και η γλώσσα
του Θεού;
O Aϊνστάιν πίστευε ότι τα µαθηµατικά µπορούν
να οδηγήσουν απευθείας στον Θεό και ξόδεψε
µεγάλο µέρος της ζωής του σε εντατικές, αλλά
τελικά µάταιες προσπάθειες να επινοήσει µια
ενοποιηµένη θεωρία της φυσικής. Oπως λέει ο
ιστορικός και φυσικός του Πανεπιστηµίου του
Xάρβαρντ Πίτερ Γκάλισον: «Στο E=mc² του
Aϊνστάιν, οι φιλοδοξίες µας για την επιστήµη, τα
όνειρά µας για κατανόηση και οι εφιάλτες µας για
καταστροφή συµπυκνώνονται σε µερικά
γράµµατα».
Tο φθινόπωρο του 1915, ο Aλµπερτ Aϊνστάιν ήταν
κλεισµένος στο εργένικο σπίτι του στο Bερολίνο µε
παρέα τα τσιγάρα και τους καφέδες του.
Tελειοποιούσε µια νέα θεωρία για τη βαρύτητα, την
οποία είχε επεξεργαστεί µέσα στους λαβυρίνθους
της λογικής και των µαθηµατικών επί µία δεκαετία.
Πριν τελειώσει, επρέπε να δει τι λέει η θεωρία του για
τον πλανήτη Eρµή, του οποίου η τροχιά γύρω από
τον Hλιο δεν µπορούσε να ερµηνευθεί µε βάση τον νευτώνειο ορθολογισµό.
Oταν οι υπολογισµοί µε βάση τη νέα θεωρία περιέγραψαν πράγµατι την τροχιά του Eρµή, η
καρδιά του Aϊνστάιν άρχισε να χτυπά δυνατά. Kάτι µέσα του άλλαξε για πάντα, καθώς οι
όποιες αµφιβολίες είχε για τη θεωρία της σχετικότητας µετατράπηκαν σε «άγρια
βεβαιότητα». Aργότερα, είπε σ’ ένα µαθητή του ότι αν η θεωρία του είχε διαψευσθεί θα ήταν
«πολύ κρίµα για τον Θεό».
Eπειτα από αυτή την εµπειρία, ο Aϊνστάιν πείσθηκε ότι τα µαθηµατικά µπορούν να
οδηγήσουν απευθείας στον Θεό και ξόδεψε το υπόλοιπο της ζωής του σε εντατικές και
τελικά µάταιες προσπάθειες να επινοήσει µια ενοποιηµένη θεωρία της φυσικής.

Oλα εξηγούνται από αριθµούς
Eίναι πράγµατι ελάχιστοι οι επιστήµονες που δεν γοητεύονται κάποια στιγµή από την
οµορφιά των δικών τους εξισώσεων και από αυτό που ο φυσικός Γιουτζίν Bίγκνερ του
Πανεπιστηµίου του Πρίνστον αποκαλεί «παράλογη ικανότητα των µαθηµατικών» να
περιγράφουν τον κόσµο.
O αδιάκοπος κύκλος της σελήνης, η λάµψη του ουράνιου τόξου, το ωστικό κύµα µιας
πυρηνικής έκρηξης, όλα εξηγούνται από αριθµούς πάνω σε χαρτιά - από εξισώσεις. Kάθε
φορά που ένα αεροπλάνο προσγειώνεται στην ώρα του, ένας υπολογιστής ανάβει ή ένα
γλυκό ψήνεται κανονικά, το θαύµα επαναλαµβάνεται. «Tο πιο ακατανόητο πράγµα για το
σύµπαν είναι ότι είναι κατανοητό» είχε πει ο Aϊνστάιν.
Tα µαθηµατικά είναι πράγµατι η γλώσσα της φυσικής, είναι όµως ταυτόχρονα και η γλώσσα
του Θεού; Oι µαθηµατικοί πιστεύουν ότι τα θεωρήµατα και τα αξιώµατά τους
ανταποκρίνονται σε µια πραγµατικότητα, όπως το βασίλειο των ιδεών του Πλάτωνα. ∆εν
δηµιουργούν τίποτα, απλώς ανακαλύπτουν τα ήδη υπάρχοντα. Oµως, άλλοι πιστεύουν ότι
αν εξισώσουµε την πραγµατικότητα µε τα µαθηµατικά καταδικάζουµε στο σκοτάδι µεγάλους
τοµείς της εµπειρίας. Παραδείγµατος χάριν, δεν υπάρχουν ακόµη µαθηµατικές εξηγήσεις για
τη ζωή, την αγάπη ή τη συνείδηση.
«Oταν οι νόµοι των µαθηµατικών αναφέρονται στην πραγµατικότητα δεν είναι βέβαιοι» έχει
πει ο Aϊνστάιν. «Kαι όταν είναι βέβαιοι δεν αναφέρονται στην πραγµατικότητα». O µεγάλος
φυσικός θεωρούσε ότι οι επιστηµονικές αρχές πρέπει να µπορούν να εξηγηθούν µε λόγια σ’
ένα παιδί. Oµως, υπάρχουν πολλοί που θεωρούν ότι η γοητεία των επιστηµών δεν
αποκαλύπτεται παρά µόνο σε όσους έχουν µυηθεί στα µυστικά των µαθηµατικών.
H σύγχρονη φυσική έχει την τάση να επιδιώκει τη συµµετρία. Oπως τα πρόσωπα των
ανθρώπων και οι νιφάδες του χιονιού όσο είναι πιο συµµετρικά τόσο είναι και πιο όµορφα,
έτσι και οι νόµοι της φυσικής θεωρούνται ωραιότεροι όταν παραµένουν σταθεροί, όταν π.χ.
βρισκόµαστε στην άλλη άκρη του σύµπαντος ή κάνουµε τα ρολόγια να γυρίσουν πίσω. Mία
καλή εξίσωση πρέπει να συµπυκνώνει την αλήθεια µε οικουµενικό, απλό και αναπόφευκτο
τρόπο. Oπως λέει ο ιστορικός και φυσικός του Πανεπιστηµίου του Xάρβαρντ Πίτερ Γκάλισον
«Στο E=mc² του Aϊνστάιν, οι φιλοδοξίες µας για την επιστήµη, τα όνειρά µας για κατανόηση
και οι εφιάλτες µας για καταστροφή συµπυκνώνονται σε µερικά γράµµατα».

