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برایتمامکسانیکهفرصتخواندنکتابهایقطورراندارند،
ولیکندرپییافتنروزنیبهکیهانهستند.



پیشگفتار

درسالهایاخیر،تقریباًهرهفتهخبرازکشفیاتکیهانیجدیدیبهگوشمیرسد
کهشایستهیسرخطاعالنهااست.درستاستکهرسانههایگروهیعالقهی
از ناشی احتماالً افزایشعالقه این ولی میدهند، نشان گیتی اخبار به بیشتری
امرداللت این بر فراوانی برایعلماست.شواهد اشتهایمردم افزایشواقعی
میکند،ازنمایشهایپربینندهیتلویزیونیکهبراساسعلمیاباالهامازآنساخته
میشود،گرفتهتاموفقیتفیلمهایعلمی-تخیلیبابازیهنرپیشههایمشهورکه
ازسویتولیدکنندگانوکارگردانانپرآوازهساختهمیشوند.تازهدرایناواخر،
فیلمهایزندگینامهیدانشمندانبزرگنیزتبدیلبهژانرویژهایشدهاند.عالقهی
علمی- گردهماییهای علمی، جشنوارههای برای جهان سراسر در هم زیادی

تخیلی،وفیلمهایمستندعلمیتلویزیونیپدیدآمدهاست.
پرفروشترینفیلمتمامتاریخفیلمیاستازیكکارگردانمشهورکهداستان
آندرسیارهایمیگذردکهبهدورستارهایدوردستمیچرخد،وهنرپیشهیزن
مشهورآننقشیكاخترزیستشناسرابازیمیکند.گرچهدراینعرصهتمام
شاخههایعلمپیشرفتزیادیداشتهاند،ولیرشتهیاخترفیزیكمدامبهجایگاه
نخستصعودمیکند.گمانممنعلتشرابدانم.هریكازما،گهگاهبهآسمان
نگریستهوازخودمیپرسیم:تماماینهاچهمعنیمیدهد؟اینهاچطورکارمیکند؟

وجایگاهمندرگیتیکجااست؟
اگرفرصتنداریدازطریقکالسدرس،کتابهایدرسی،یافیلمهایمستند
باکیهانآشناشوید،ولیدرعینحال،خواهانآشناییمختصرولیمعنیداربااین
رشتههستید،کتاباخترفیزیکبرایافرادبیقراررابهشماپیشنهادمیکنم.دراین
کتابکوچك،آشناییاساسیباتمامایدههاوکشفیاتعمدهایکهمحرکدرک
نوینماازگیتیهستند،پیداخواهیدکرد.اگردراینکارموفقشوم،شماآگاهی
فرهنگیقابلتوجهیازرشتهیتخصصیمنبهدستخواهیدآورد،وشایدهم

عطشیبرایبیشتردانستندرشماایجادشود.



گیتیهیچالزامینداردکهبرایشمامعنیداشتهباشد.

-ن.د.ت.



فصل۱

بزرگترینداستانیکه
تاکنونگفتهشده

اززمانیکهگیتیبهحرکتواداشتهشد،همچناندرحرکتاست.
همهچیزازاینحرکتبهوجودآمدهاست.

لوکرتیوس،ح.50ق.م.

درآغاز،نزدیكبهچهاردهمیلیاردسالپیش،تمامفضاوتماممادهوتمامانرژی
دنیایشناختهشدهدرحجمیکمترازیكتریلیونماندازهینقطهایکهدرپایان

اینجملهاست،قرارگرفتهبود.
همهچیزچنانداغبودکهنیروهایاساسیطبیعتکهبررویهمگیتیرا
توصیفمیکنند،بههمپیوستهبودند.اینکیهانکوچكترازسرسوزن،گرچههنوز
معلومنیستچگونهبهوجودآمدهاست،راهیجزمنبسطشدننداشت.آنهم

باسرعتباال.چیزیکهامروزهبهآنمهبانگمیگوییم.
نظریهینسبیتعاماینشتین،کهدرسال1916ارائهشدهاست،درکامروزی
ماازگرانشراپدیدمیآورد،کهبهموجبآن،وجودمادهوانرژیموجبخم
شدنبافتارفضاوزماندراطرافآنمیشود.دردههی1920،مکانیكکوانتومی
یعنی پدیدمیآورد، را تمامچیزهایکوچك از ما کهدرکمدرن کشفشد،
ملکولها،اتمها،وذراتزیراتمی.ولیایندودرکازطبیعترسماًبایکدیگر
ایننظریهیچیزهای ادغام با فیزیکداناندرتالشاند اینرو، از ناسازگارند،و
کوچكوایننظریهیچیزهایبزرگ،یكنظریهیواحدگرانشکوانتومیارائه
کنند.گرچههنوزبهخطپایاننرسیدهایم،ولیدقیقاًمیدانیمموانعبزرگدرکجا
قراردارند.یکیازاینموانع،در»عصرپالنك«ازگیتیاولیهاست.اینبازهی
زمانیازt = 0تاt = 10-43ثانیه)یكدهمیلیونتریلیونتریلیونتریلیونمثانیه(
بعدازآغاز،وقبلازرسیدنپهنایگیتیبه35-10متر)یكصدمیلیاردتریلیون
تریلیونممتر(است.فیزیکدانآلمانی،ماکسپالنك،کهاینکمیتهاکهکوچکی
آنهافراترازحدتصوراست،بهناماونامگذاریشدهاند،ایدهیانرژیکوانتیدهرا
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درسال1900ارائهکردوعموماًاوراپدرمکانیكکوانتومیمیدانند.
برخوردبینگرانشومکانیكکوانتومیهیچگونهمشکلعملیبرایگیتی
معاصرایجادنمیکند.اخترفیزیکدانانازاصولوابزارهاینسبیتعامومکانیك
کوانتومیبرایانواعبسیارمتفاوتیازمسایلاستفادهمیکنند.ولیدرآغاز،در
عصرپالنك،چیزهایبزرگکوچكبود،وگمانمیبریمکهشایدنوعیپیوندبین
ایندووجودداشتهاست.افسوسکهچندوچوناینپیوندهنوزبرایماناشناخته
ماندهاست،ولذاهیچگونهقوانین)شناختهشدهی(فیزیكنمیتواندرفتارگیتی

درآنزمانرابااطمینانتوصیفکند.
از گرانش پالنك، دورهی پایان در که است این بر ما تصور حال، این با
نیروهایدیگرطبیعتکههنوزمتحدبودند،جداشدوبههویتمستقلیرسیدکه
براساسنظریههایکنونیمابهخوبیشرحدادهمیشود.بهتدریجکهعمرگیتی
به35-10ثانیهرسید،بهانبساطخودادامهدادوموجبرقیقشدنتمامتراکمهای
و »الکتروضعیف« نیروهای بهصورت وحدتیافته نیروهای و گردید، انرژی
نیروی به الکتروضعیف نیروی بعدتر، باز شدند. جدا هم از قوی« »هستهای
الکترومغناطیسیونیروی»هستهایضعیف«تجزیهشدوچهارنیرویمتمایزی
کهامروزهمیشناسیمودوستشانداریم،پدیدآمدند: بدینگونهکهنیرویضعیف
میدهد، پیوند را اتم قویهستهی نیروی میکند، کنترل را رادیواکتیو واپاشی
نیرویالکترومغناطیسیملکولهارابهیکدیگرپیوندمیدهد،وگرانشتودههای

مادهرابههمپیوندمیدهد.

*
یکتریلیونمثانیهازآغازگذشتهاست.

*
درایناثنا،برهمکنشمادهبهصورتذراتزیراتمی،وانرژیبهصورتفوتونها
)حاملهایبدونجرمانرژینورکههمموجاندوهمذره(،بیوقفهادامهداشت.
گیتیآنقدرداغبودکهاینفوتونهاخودبهخودانرژیخودرابهزوجهایذرات
ماده-پادمادهتبدیلمیکردندکهبالفاصلهبعدازآننابودمیشدندوانرژیخود
رابهفوتونهابازمیگرداندند.بله،پادمادهواقعیاست.ومابودیمکهآنراکشف
کردیم،نهنویسندگانعلمی-تخیلی.ایندگردیسیهاکاماًلتابعمعادلهیمعروف
اینشتیناست:E = mc2،کهدستوریاستدوطرفهکهمشخصمیکندانرژیشما
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بهچقدرمادهمیارزدومادهیشمابهچقدرانرژی.c2مجذورسرعتنوراست
-عددبسیاربزرگیکهوقتیدرجرمضربشود،مشخصمیکندکهازاینعمل

واقعاًچقدرانرژیحاصلمیشود.
مدتکوتاهیقبل،حین،وبعدازجداشدننیروهایقویوالکتروضعیف
ازیکدیگر،دنیامانندسوپجوشانیازکوارکها،لِپتونها،وهمتاهایپادمادهی
آنهابود،بههمراهبوزونها،کهذراتیهستندکهامکانبرهمکنشآنهارافراهم
یا بهچیزکوچكتر قابلتقسیم اینذراتگماننمیرود از میکنند.هیچکدام
عضوی معمولی فوتون دارند. متعددی انواع هرکدام گرچه باشند، اساسیتری
ازخانوادهیبوزوناست.لپتونهاییکهبرایافرادغیرفیزیکدانآشناترهستند،
آشنایی کوارِک ُخب، کوارکها... آشناترین و باشند؛ نوترینو شاید و الکترون
هیچ که دادهاند انتزاعی نامی آنها زیرگونهی ازشش هرکدام به ندارد. وجود
مقصودزبانشناختی،فلسفی،یاآموزشیخاصیرابرآوردهنمیسازد،جزاینکه

آنراازدیگرانمتمایزمیکند:باالوپایین،شگفتوافسون،وسروته.
درضمن،بوزونهابهنامدانشمندهندی،ساتیندرانَاتبوز،نامگذاریشدهاند.
کلمهی»لپتون«ازکلمهییونانیلپتوسگرفتهشدهاست،کهبهمعنای»سبك«یا
»کوچك«است.ولیخودکلمهی»کوارک«سرچشمهایادبیوبسیارتخیلیتر
دارد.فیزیکدانیبهناممارِیِگلمنکهدرسال1964وجودکوارکهارابهعنوان
فکر زمان آن در و کرد پیشنهاد پروتونها و نوترونها تشکیلدهندهی اجزای
از دور عبارت از را نام این دارد، فقطسهعضو کوارک کهخانوادهی میکرد
»سه کرد: انتخاب جیمزجویس نوشتهی فینیگنها خواببیداری کتاب در ذهنی
کوارکبرایماسترمارک!«کوارکهایكچیزشانخیلیخوباستوآناینکه
نامهایسادهایدارند - چیزیکهگوییشیمیدانها،زیستشناسان،وبهخصوص

زمینشناساندرهنگامنامگذاریکشفیاتشانازآنناتواناند.
کوارکهاچیزهایغریبیهستند.برخالفپروتونهاکههرکدامبارالکتریکی
1+دارندوالکترونهاکههرکدامبارالکتریکی1−دارند،کوارکهابارکسری
ومضربیازیكسومدارند.هیچگاههمنمیتوانیكکوارکرابهتنهاییگیر
آورد؛همیشههرکوارکبهکوارکهاینزدیكخودمیچسبد.درواقع،نیرویی
کوارکها، بین فاصله افزایش با میچسباند، بههم را کوارک چند( )یا دو که
متصل هم به زیرهستهای الستیکی نوار نوعی با که انگار  - میشود  قویتر
شدهاند.اگرکوارکراچنانبکشیمکهازبقیهکوارکهاجداشودآنگاهنوارپاره
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میشودوانرژیذخیرهشدهدرآنبرطبقمعادلهE = mc2دردوانتها،کوارک
تازهایخلقمیکندوبرمیگردیمسرجایاولمان.

درعصرکوارک-لپتون،جهانهستیآنقدرچگالبودکهفاصلهمتوسطبین
کوارکهایجداافتادهبرفاصلهیبینکوارکهایبههمچسبیدهمیچربید.تحت
اینشرایط،کوارکهایمجاوربههموفادارنماندندوبهجایاینکهمجموعهای
ازکوارکهایبههمچسبیدهراتشکیلدهند،آزادانهبینیکدیگرحرکتمیکردند.
کشفاینحالتمادهراکههمچوننوعیپاتیلکوارکیاست،براینخستینبار،
تیمیازفیزیکداناندرآزمایشگاههایملیبروکِهیِوندرالنگآیلند،نیویورک،

درسال2002گزارشکردند.
شواهدنظریقوینشانمیدهدکهدرزمانیدراوایلتشکیلگیتی،شاید
درحینیکیازمواردجداشدننیروها،عدمتقارنمهمیدرگیتیرخدادهاست،
نسبتیك به است: بوده بیشتر پادماده ذرات از اندکی ماده ذرات بهطوریکه
میلیاردویكمادهدرمقابلیكمیلیاردپادماده.چنینتفاوتاندکیدرجمعیت،
درمیانرخدادپیوستهیایجاد،نابودی،وایجادمجددکوارکهاوپادکوارکها،
و نوترینوها و معروفترند(، پوزیترون نام به )که آنتیالکترونها و الکترونها
آنتینوترینوها،بهسختیقابلشناساییبود.آنذرهیاضافهمثلهمهیذرههای

دیگر،فرصتزیادیداشتکهذرهیدیگریراپیداکندوباآننابودشود.
ولیاینزیادطولنکشید.بهتدریجکهکیهانبهانبساطوسردشدنادامه
میدادواندازهیآنازمنظومهیشمسیمابزرگترشد،دمابهسرعتبهزیریك

تریلیونکلوینسقوطکرد.

*
یکمیلیونیمثانیهازآغازگذشتهاست.

*
اینگیتیولَرمدیگرآنقدرداغیاچگالنبودکهبهپختنکوارکهاادامهدهد،
وازاینرو،آنهاهرکدامشریکیبرایرقصانتخابکردندوخانوادهیدایمی
یونانی واژهی )از آوردند پدید را هادرونها نام به سنگین ذرات از جدیدی
هادروس،یعنی»ضخیم«(.اینگذارازکوارکبههادرونخیلیزودمنجربهظهور
آنها کههمگی ناآشناترشد، سنگین ذرات دیگر نیز و نوترونها و پروتونها
بودند.درِسرنسویس،گروه ازگونههایکوارک ترکیباتمختلفی از متشکل
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فیزیكذراتاروپا1ازیكشتابدهندهیبزرگ،برایبرخورددادنباریکههای
این کند. بازسازی را آغازین کهشرایط امید این به میکند، استفاده هادرونها
بزرگ برخورددهندهی بهشایستگی است، ماشینجهان بزرگترین که دستگاه

هادروننامیدهشدهاست.
عدمتقارناندکماده-پادمادهکهدرسوپکوارک-لپتونپدیدآمدهبود،اکنون

بههادرونهامنتقلشد،ولیاینبارپیامدهایخارقالعادهایدرپیداشت.
همچنانکهجهانبهسردشدنخودادامهمیداد،میزانانرژیموجودبرای
ایجادخودبهخودیذراتبنیادیکاهشمییافت.دردورهیهادرونی،فوتونهای
اطرافدیگرنمیتوانستندبراساسمعادلهیE = mc2زوجهایکوارک-پادکوارک
ایجادکنند.نهفقطاین،فوتونهاییکهازنابودیهایباقیماندهپدیدمیآمدند،
انرژیخودرابهدنیایدرحالانبساطمیدادند،وبهزیرآستانهیالزمبرایایجاد
زوجهایهادرون-پادهادرونسقوطمیکنند.ازهریكمیلیاردنابودی- کهیك
تنهابودندکهدر باقیماند.اینذراِت میلیاردفوتونپدیدآمد - یكهادرون
نهایتلذتهمهچیزرامیچشیدند:آنهامنبعنهاییمادهبرایایجادکهکشانها،

ستارگان،سیارات،ودیگراجرامآسمانیبودند.
هرگاهعدمتوازنیكمیلیاردویكبهیكمیلیاردبینمادهوپادمادهنبود،تمام
جرمموجوددرجهانخودرانابودمیکردوکیهانیبرجایمیگذاشتکهفقطاز
فوتونهاتشکیلشدهبودوالغیر - آنگاهسناریوی»بگذارکهنورباشد«ازلیمیشد.

*
تاحاال،یکثانیهسپریشدهاست.

*
فاصلهی اندازهی به تقریباً است،2 رسیده نوری سال چند به گیتی ابعاد اکنون
خورشیدتانزدیكترینستارههایهمسایهیآن.بادماییكمیلیارددرجه،هنوز
همجهانهستیآنقدرداغاست کههنوزهمقادربهپختنالکترونهاباشدتادر
کنارهمتاهایپوزیترونیخودمدامآفریدهونابودشوند.ولیدراینجهاندر
حالانبساطوسردشدن،روزهایشان)درواقع،ثانیههایشان(ماندگارنبودند.آنچه

1.مرکزپژوهشهایهستهایاروپا،کهاغلببراساسسرنامآنِسرن)CERN(نامیدهمیشود.
2.یكسالنوریمسافتیاستکهنوردریكساِلزمینمیپیماید- تقریبًاششتریلیونمایلیا

دهتریلیونکیلومتر.
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برسرکوارکها،وهادرونهاآمدهبود،درنهایت،برایالکترونهانیزمصداق
بقیهی ماند. باقی ازآنها الکترونفقطیکی میلیارد ازهریك نهایتاً پیداکرد:
الکترونها،بههمراهپوزیترونها،کههمتاهایپادمادهایآنهاهستند،دردریایی

ازفوتونهانابودشدند.
دراینزمان،بهازایهرپروتون،یكالکترونماندهاست.بهتدریجکهکیهان
بهسردشدنادامهمیدهد - ودمایآنبهکمترازصدمیلیوندرجهمیرسد 
- الکترونهابهپروتونهاونوترونهاجوشمیخورندوهستههایاتمیتشکیل
میدهند،ودنیاییراپدیدمیآورندکهدرآن90%اینهستههاهیدروژنو%10
آنهاهلیمبامقادیراندکیازآنهادوتریم)هیدروژن»سنگین«(،تریتیم)هیدروژن

بازهمسنگینتر(،ولیتیماست.

*
اززمانآغاز،دودقیقهسپریشدهاست.

*
این درطول نمیافتد. ما ذرات درسوپ اتفاقچندانی بعد، 380,000سال تا
هزارهها،دماهمچنانآنقدرداغاستکهالکترونهاآزادانهدرمیانفوتونهاگردش

میکنند،ودربرهمکنشبایکدیگر،آنهارابهاینسووآنسوپراکندهکنند.
ولیزمانیکهدمایجهانبهزیر3,000درجهیکلوین)حدودنصفدمای
سطحخورشید(کاهشیافت،اینآزادیناگهانبهپایانرسید،وتمامالکترونهای
آزادباهستههاترکیبشدند.ازاینپیونددریاییازنورمرئیبرجایماندکه
یادآورجاییدرآسماناستکهدرآنلحظهتماممادهوجودداشتهاست،وبه

فرآیندتشکیلذراتواتمهادرجهانآغازینخاتمهداد.

ادامه انبساطوسردشدن به درطولیكمیلیاردسالنخست،جهانهمچنان
میداد،ومادهبراثرگرانشمتراکمشدوکهکشانهاراپدیدآورد.تقریباًیكصد
میلیاردکهکشانتشکیلشدند،کههرکدامحاویصدهامیلیاردستارهبودندکه
درهستهیآنهاگداختگرماهستهایانجاممیشد.اینستارههاباجرمحدودده
برابرجرمخورشید،درهستهیخودبهفشارودمایکافیرسیدندتادههاعنصر
سنگینترازهیدروژنراپدیدآورند،ازجملهعناصریکهتشکیلدهندهیسیارهها

واحیاناًموجوداتزندهیرویآنهاهستند.
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اگراینعناصرمیخواستندهمانجاییکهتشکیلشدهاند،بمانند،بهدردی
نمیخوردند.ولیستارههایباجرمباالناگهانمنفجرمیشوند،واندرونشیمیایی
خودرادرسرتاسرکهکشانمیپراکندند.پسازنُهمیلیاردسالتداوماینغنیسازی،
ابرخوشهیسنبله(،درکهکشانی دربخشیمعمولیازجهانهستی)دامنههای
)بازویشکارچی(،ستارهایبینامو نامعلوم ناحیهای معمولی)راهشیری(،در

نشان)خورشید(متولدشد.
ابرگازیکهخورشیدازآنپدیدآمد،حاویمقدارکافیعناصرسنگینبود
کهبههمپیوستندومجموعهیپیچیدهایازاجرامدرگردشراپدیدآوردندکه
شاملچندینسیارهیسنگیوگازی،صدهاهزارسیارک،ومیلیاردهادنبالهدار
باقیماندهدر بود.درطولچندصدمیلیونسالاول،مقادیرزیادیازقطعات
مدارهایمختلفبهیکدیگرپیوستندوجسمهایبزرگتریتشکیلدادند.این
پدیدهبهصورتبرخوردهایپرسرعتوپرانرژیانجامشدکهباعثذوبشدن

سطحسیارههایسنگیشدهوازتشکیلملکولهایپیچیدهجلوگیریکرد.
بهتدریجکهازتعداداینسنگوارههایسرگرداندرمنظومهیشمسیکمتر
وکمترشد،سطحسیارههاشروعبهسردشدنکرد.سیارهایکهزمینمینامیم،
دریکیازمناطقزیستاطرافخورشیدتشکیلشد،کهدرآناقیانوسهاعمدتًا
بهشکلمایعباقیماند.اگرزمینبهخورشیدخیلینزدیكترمیبود،اقیانوسها
تبخیرمیشدند.واگرزمینخیلیدورترمیبود،اقیانوسهایخمیزدند.درهر

حال،حیاتبهشکلکنونیتکاملپیدانمیکرد.
سازوکاری اساس بر شیمیایی، مواد از غنی و مایع اقیانوسهای درون در
تبدیل خودتکثیرشونده حیات به آلی ملکولهای است، نشده کشف هنوز که
ساده بیهوازی باکتریهای بدوی سوپ این در زنده موجودات اغلب شدند.
بودند - موجوداتیکهدرمحیطهایبدوناکسیژنرشدمیکنند،ولییکیاز
محصوالتفرعیآنها،اکسیژنباتوانباالیشیمیاییاست.اینارگانیسمهای
سادهیتكسلولیناخودآگاهاتمسفرزمینراکهغنیازدیاکسیدکربنبود،به
اتمسفریبامیزانکافیاکسیژنتبدیلکردندکهامکانظهورموجوداتهوازی
وغلبهیآنهابراقیانوسهاوخشکیرافراهمکرد.هماناتمهایاکسیژن،که
بهطورمعمولبهصورتدوتایی)O2(هستند،دربخشباالییاتمسفربهصورت
سهتایینیزباهمترکیبشدهوملکولاوزون)O3(راتشکیلدادند،کهبهعنوان
سپریعملمیکندکهسطحزمینرادرمقابلاکثرفوتونهایفرابنفشومضر
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خورشیدمحافظتمیکند.
تنوعشگفتانگیزحیاتبررویزمین،وشایدجاهایدیگرگیتی،مدیون
فراوانیکیهانیکربنوتعدادبیشمارملکولهایسادهوپیچیدهیحاویکربن
است.دراینموردهیچتردیدینیست:تنوعملکولهایمبتنیبرکربنازتمام

انواعملکولهایدیگربیشتراست.
و دنبالهدارها با برخوردگهگاهیزمین است. این،حیاتشکننده باوجود
سیارکهایسرگردان،کهدرگذشتهبهطورشایعاتفاقافتادهاست،تأثیرمخربیبر
اکوسیستممادارد.همینشصتوپنجمیلیونسالپیش)کمتراز2%عمرگذشتهی
اکنونشبهجزیرهییوکاتان زمین(،سیارکیبهوزندهتریلیونتنبهجاییکه
است،برخوردکرد،وبیشاز70%پوششگیاهیوجانوریزمین - ازجمله
تمامدایناسورهایبزرگجثه - رانابودکرد.اینفاجعهیبومشناختیامکانآنرا
فراهمآوردکهنیاکانپستاندارماکهزمانیپیشغذایتیرانوساروسرکسبودند،
جایخالیدایناسورهاراپرکنند.دریكشاخهیبزرگمغزازاینپستانداران،که
بهآنهانخستیانمیگوییم،جنسوگونهایبهنامهوموساپیِنسپدیدآمدکههوش
اوبهحدیبودکهتوانستروشهاوابزارهایعلمرااختراعکند - وبهاستدالل

دربارهیمنشاءوتکاملگیتیبپردازد.

*
قبلازتماماینهاچهاتفاقیافتادهاست؟قبلازآغاز،چهرویدادهاست؟

*
اخترشناسانهیچاطالعیندارند.درواقع،فکرهایبسیارخالقانهایکهدراین
موردداریم،تقریباًهیچریشهایدرعلمتجربیندارند.البتهدرپاسخدینباوران
معتقدهستندکهچیزیبایدتماماینهاراآغازکردهباشد:نیروییبزرگترازهمه،
منبعیکههمهچیزازاوسرچشمهمیگیرد.یكقادرمتعال.واو،البته،خدااست.
اماآیاممکناستکهجهانهمیشهوجودداشتهباشد،درحالتیاوضعیتی
کهماهنوزنمیشناسیم - مثاًلبهصورتیكبسگیتیکهمدامازآنگیتیهازاده
میشوند؟یاآیاممکناستکهجهانهمینطورناگهانبهوجودآمدهباشد؟یا
آیاممکناستکهتمامآنچهمیشناسیمودوستمیداریم،صرفاًیكشبیهسازی
رایانهایباشدکهازسوییكگونهیبیگانهیفراهوشمندبرایسرگرمیپدید

آمدهاست؟




