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روزی،لئوسیالردفیزیكدانبهدوستشهانسبِتِه
گفتبهفكرنوشتنخاطراتروزانهاشافتادهاست:
»نمیخواهممنتشرشكنم.فقطمیخواهمحقایقیرا
پرسید: پاسخ در بِتِه كنم.« ثبت خداوند اطالع برای
»آیاگمانمیكنیخداوندازاینحقایقاطالعدارد؟«
سیالردگفت:»بله،گمانمیكنم.اوازحقایقاطالع
دارد،اماازاینروایتاینحقایقبهقلِممنبیخبر

است.«
-هانسكریستینفونبایردركتابرامكردناتم
)Taming the Atom(





 پیشگفتار

بیایی. توانستی كه باد.خوشحالم مبارك رسیدنت آمدی. كهچهخوش وه
میدانمكهرسیدنبهاینحاكاریسادهنبود.بهبیاندقیقتر،گمانمیكنماندكی

ازآنچهتوتصورمیكنیدشوارتربود.
باشی اینجا در بتوانی آنكه برای كه است این بدانی باید نخست آنچه
تریلیونهااتمسرگردانمجبوربودهاندبهشكلیوازراههاییحیرتانگیزو
سرشارازلطفومحبتدریكجاگردهمآیندتاتوآفریدهشوی.یكچنین
گردآمدنیبهقدریاختصاصیویگانهاستكهپیشازاینهیچگاهكوششی
برایتحققشبهعملنیامدهاستوفقطهمینیكباراستكهموجودیتشبه
حقیقتپیوستهاست.طیسالهایآینده)امیدمیرودكه(اینذراتُخردبی
هیچگلهوشكایتیدستاندركارمیلیونهاكوششآمیختهبامهارتوهمكاری
بینهایت حالت آوردن فراهم و تو نگهداشتن یكپارچه و برپا برای الزم

خوشآینداماعموماكمترفهمیدهشدهیمعروفبههستیباشند.
اینكهچرااتمهاخودراچنینبهدردسرمیاندازند،برایماهمچنانیك
معمااست.توبودندرسطحاتم،تجربهایخوشحالكنندهنیست.اتمهای
توباهمهیتوجهمشتاقانهایكهدارندعماًلبهفكرتونیستند-یعنیاصاًل
نمیدانندكهتوییهمدركاراست.آنهاحتینمیدانندكهخودشانهمدر
جاییوجوددارند.چوناتمهاذراتیبیمغزند،حتیزندهنیستند.)برایتاندكی
جالبخواهدبوداگرقرارمیشدخودتراذرهذره،هرباریكاتم،بایك
موچینازهمواكنی،كوهیازغبارنرماتمیبهوجودمیآوریكههیچیكاز
اتمهایشپیشازاینكارزندهنبودهانداماجملگی،یكزمانیتوبودهاند.(اما
همیناتمها،بهگونهای،درسراسِردورهیهستیتوبهیكوسوسهیفراگیر

همیشگیپاسخخواهندداد:تورا،تونگهدارند.
امامشكلاینجاستكهاتمهاناپایدارندوزماندلبستگیشانكوتاه-وعماًل
بسیارزودگذر-است.حتیانسانیباعمرطوالنی،حداكثر650,000ساعت



12   تاریخچه تقریباًٌ همه چیز

زندگیمیكند.وزمانیكهاینفرسنگشماركمفاصلهبهپایانخودنزدیك
علتهای به را هستیات تو اتمهای آن، به نزدیك نقطهای در یا میشود،
نامعلوممتوقفخواهندساخت،وجودترابیصداازهمتفكیكخواهندكرد
وبهراهشانادامهخواهنددادتاچیزهاییدیگرشوند.وچنیناستداستانتو.
بااینحال،توممكناستاحساسشادیكنیازاینكهچنینچیزیرخ
میدهد.بهطوركلیوتاجاییكهمامیدانیم،اینپدیدههموارهدركائناترخ
میدهد.تردیدینیستكهخیلیعجیباستزیرااتمهاییكهچنینآزادانهو
بهطورذاتیدستهدستهدرجاهاییگردهممیآیندتاموجوداتزندهیروی
كرهیخاكیراپدیدآورند،درستهماناتمهاییهستندكهازآنكاردست
برمیدارندومیروندهمانكاررادرجاییدیگرآغازمیكنند.حیات،هرچیز
دیگریكهباشددرحوزهیامحدودهیعلمشیمی،بهطرزحیرتآوریمادی
و گوگرد قدری كلسیم، اندكی نیتروژن، و اكسیژن هیدروژن، كربن، است:
گردهیسبكیازعناصردیگر-نهچیزیكهنتواندریكرودخانهیعادیپیدا
كرد-كلآنچیزهاییهستندكهبهاینمنظورنیازداریم.تنهانكتهیاستثنایی
دراتمهایپدیدآورندهیتوآناستكهچیزیرادرقالبتوپدیدمیآورند.

البتهاینهمانمعجزهیحیاتاست.
اتمهاچهدرگوشههایدیگریازكائناتتشكیلحیاتبدهندچهندهند،
بسیاریكارهایدیگرانجاممیدهند؛بهبیاندیگر،هرچیزدیگریراهمكه
یاسنگ،ستارگان یاهوا اتم،آب بدون درجهانمیبینیمتشكیلمیدهند.
یاسیارهها،ابرهاِیگازِیدوردستیاسحابیهایپرپیچوتابیاهیچیك
ازچیزهایدیگریكهكائناترابهمادهایچنینمفیدتبدیلمیكنندوجود
نخواهندداشت.اتمهابهقدریپرشماروضروریاندكهماخیلیسادهازیاد
میبریمكهاصوالًبهوجودشاننیازداریم.هیچقانونیوجودنداردكهبرطبق
آنكائناتملزمشودخودراازذراتخردمادیانباشتهسازدیانوروجاذبه
ودیگرخواصفیزیكیراكههستیمابرمحورآنهامیچرخدتولیدكند.
بهعبارتدقیقتر،هیچنیازیبهوجودكائناتهمنیست.دردورانهاییبس
طوالنی،كائناتیدركارنبود.اثریازاتمهایاكائناتهمنبودكهاتمهابتوانند
آنراجوالنگاهخویشسازند.چیزیوجودنداشتـهیچچیزیدرهیچجا.
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پسخداراشكركهاتمهاپیداشدند.اماهمینكهتودارایاتمهستیو
اتمهاچنینمشتاقانهدریكجاگردمیآیند،فقطجزییازآنچیزیاستكهتو
راتابدینجارساندهاست.برایآنكهتواكنوندراینجا،زندهودرآغازسدهی
بیستویكمباشیوازهوشكافیبرایپیبردنبهآننیزبرخوردارباشی،
ازخوشاقبالیهایزیستشناختی زنجیرهیخارقالعادهای میبایستوارث
بودهباشی.بقایحیاتدركرهیزمین،پدیدهایبسدشواروپیچیدهاست.
ازمیانمیلیاردهامیلیاردانواعموجوداتزندهایكهازآغاززمانتاكنونپای
بهعرصهیهستینهادهاند،اغلبشان-99/99درصد-دیگروجودندارند.
بلكه دارد نهفقطعمریكوتاه همچنانكهمیبینی،حیاتدركرهیخاكی
بهطرزنومیدكنندهایظریفاستوبهتارِموییبستگیدارد.ازخصوصیات
خیلیخوب كه برخاستهایم كرهای از ما كه است آن ما هستی شگفتیآور
بهگسترشحیاتیاریمیرساندولیمهارتشدرخاموشكردنشعلههای

حیاتبسیبیشتراست.
عمرهرگونهیزندهدركرهیزمینبهطورمتوسطفقطچیزیدرحدود
چهارمیلیون بخواهی اگر علت بههمین میكند، پیدا ادامه سال چهارمیلیون
سالدرعرصهیخاكحضورداشتهباشیبایدهماننداتمهایتشكیلدهندهی
دروجود همهچیز دادن تغییر برای باید تغییرپذیرشوی. و ناپایدار خودت
خودت-شكل،اندازه،رنگ،خویشاوندِیگونهای،همهچیز-آمادهشویو
اینكاررابارهاوبارهاانجامدهی.بهزبانآوردناینسخنبسیآسانتراست
تاعملیكردنآن،زیرافرآیندتغییر،فرآیندیتصادفیاست.خارجشدناز
»گلبولاتمیوپروتوپالسمایِیآغازین«)بهگفتهیگیلبرتوسالیَون(ورسیدن
بهمرحلهیانسانصاحبآگاهیوراستقامتامروزی،مستلزمآنبودهاست
كهتوصفاتجدیدرابارهاوبارهاوبهروشیدقیقازمانبندیشدهدریك
دورهیفوقالعادهطوالنیدستخوشجهشكنی.بنابرایندر3/8میلیاردسال
گذشتهتوازاكسیژنمتنفرشدهایوسپسبهِگردآنحلقهزدهای،صاحبباله
ودستوپاوبادبانهایمطمئنشدهای،تخمگذاشتهای،بازباندوشاخهات
پشمالو شدهای، براق و لَخت موهای صاحب درآوردهای، بهحركت را هوا
زیِرزمینزندگیكردهای،رویدرختزندگیكردهای،جثهای شدهای،در
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بهبزرگیگوزنداشتهاییاهمچونموشكوچكبودهای،ومیلیونهاچیز
دیگر.كوچكترینانحرافازهریكازاینجابهجاییهاوتغییراتتكاملی،
كافیبودكهامروزهمشغوللیسیدنجلبكهایآویختهازدیوارغارهاباشی
یاهمچونفیلدریاییبرساحلیسنگیولوشدهباشییاهواراازسوراخی
برفرقسرتبیروندهیوبرایبهچنگآوردنیكمشتكِرمماسهزیوپر

كردندهانتتاعمقبیستمتریدریاپایینبروی.
به كهن بسیار روزگاران از كه بودهای خوشبخت آنقدر فقط نه تو
یكشاخهیتكاملِیمناسبتعلقداشتیبلكهدرعینحالازدیدگاهنیاكان
شخصیاتبینهایتـیابهتراستبگوییمبهطرزیمعجزهآساـخوشبخت
بودهای.بهایننكتهتوجهكنكهدریكدورهی3/8میلیاردساله،دورهای
كهنترازعمركوههاورودهاواقیانوسهایكرهیزمین،هریكازنیاكان
پدریومادریاتازجذابیتكافیبرایپیداكردنیكجفتبرایخودش
برایتولیدمثلراداشتهاستوسرنوشتو برخورداربودهوسالمتالزم
عواملمحیطینیزبهقدركافیبااوهمراهبودهاندكهعمرطوالنیالزمبرای
زیر مستقیمت نیاكان از یكی گذاشتهاند.حتی اختیارش در را چنینچیزی
پالهنشد،ازهمدریدهنشد،غرقنشد،ازگرسنگینمرد،درماندهنشد،در
و كوشش عمر یك از بهشكلی، یا نشد، زخمی بیموقع نیفتاد، گیر جایی
جستجوبرایتحویلقطرهیكوچكیازمادهیوراثتیخودبهشریكوجفتش
كه موروثی تركیبهای توالی تنها ابدیساختن برای و مناسب لحظهی در
بهپیدایشتوبیانجامد سرانجامبهطرزیحیرتآورودریكآنـ میتوانستـ

دستبرنداشتومنحرفنشد.

اینكتاببهتومیگویدكهاینهمهچگونهرخداد-بهویژهآنكهدرمییابیم
ماچگونهازهیچبودنبهچیزیبودنرسیدیم،وسپسچگونهذرهایازآنچیز
بهماتبدیلشد،ونیزبابخشیازآنچهدرآنفاصلهوازآنپسرخدادآشنا
میشویم.اینالبتهچیزكمینیست،وبههمینعلتاستكهعنوانكتابرانیز
باآنكهعماًلتاریخچهیهمهچیزنیست،تاریخچهیتقریباهمهچیزبرگزیدهام.
اینكتابنمیتواندتاریخچههمهچیزباشد،اماخوشبختانهوقتیخواندنشرا
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بهپایانمیرسانیماحساسخواهیمكردكهچنیناست.
نقطهیآغازكارخودمن،هرارزشیكهمیخواهدداشتهباشد،یككتاب
مصورعلمیبودكهدركالسچهارمیاپنجمبهعنوانكتابدرسیمدرسهیما
انتخابشدهبود.اینكتابازنوعكتابهایدرسیرایجدردههی1950بودٌ-
فرسوده،دوستنداشتنی،سنگینوپر-امادریكیازصفحاتنزدیكبهصفحهی
عنوانشتصویریچاپشدهبودكهتوجهمرابایكنگاهبهخودجلبكرد:
نموداریبرشخورده،درونكرهیزمینراطورینشانمیدادكهگوییچاقویی
بهدستگرفتهویكچهارمازحجمكلیآنرابااحتیاطبریدهوبرداشتهاند.
آنهیچگاهچنانتصویری از پیش تا من كه كرد باور میتوان بهسختی
كه میآورم بهیاد خوب خیلی چون بودم ندیده ظاهرا ولی بودم، ندیده را
بهمحضدیدنشازحیرتدرجایخودمیخكوبشدم.راستشرابخواهید
گمانمیكنمعالقهیآنروزِیمنبراساستصویریخصوصیازچندگروه
موتورسوارِازهمهجابیخبرشكلگرفتكهدرایالتهایبیابانیآمریكاواز
لبهییكپرتگاهبلندبهطوِل6,040كیلومتركهبینآمریكایمركزیوقطب
بهروشی و تدریجا توجهم اما میرفتند، پیش میكند پیدا فرورفتگی شمال
محققانهبهسویمفهومعلمیایننقشهودریافتایننكتهجلبمیشدكه
آن مركز در و تشكیلمیشود متمایز ازچندینالیهی زمین كرهی فهمیدم
كرهایسوزانازآهنونیكلقرارداردكهبراساسشرِحزیرآنحرارتیمعادل
حرارتسطحخورشیددارد،وبهیاددارمكهباشگفتیوصفناپذیریازخودم

پرسیدم:»ازكجامیدانندكهچنیناست؟«
منحتییكلحظهدرصحتاطالعاتیادشدهتردیدنكردمــامروزههم
بهسخناندانشمندانهمانگونهباوردارمكهبهسخنانجراحان،لولهكشها
ودیگرصاحباناطالعاتِسریومحرمانهایماندارمــاماصادقانهمیگویم
كهنمیتوانستمتصوركنمچگونهممكناستذهنآدمیازشكلظاهرو
تركیباتتشكیلدهندهیفضاهاییسردرآوردكههزارانكیلومترپایینترازاو
قراردارند،هیچچشمیآنهاراندیدهیااشعهیایكسهمنتوانستهاستدر
آنهانفوذكند.آنچهدیدمدرنظرمیكمعجزهبود.ارتباطمبادنیایعلمازآن

زمانتاكنونهمینگونهبودهاست.
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منكهشدیدابههیجانآمدهبودمكتابراآنشبباخودمبهخانهآوردمو
پیشازشامبازشكردمـكههمینباعثشدمادرمدستیبرپیشانیامبگذارد
وازمریضنبودنممطمئنشود-وازصفحهیاولشروعبهخواندنكردم.

امانتیجه.كتاباصاًلجالبیاهیجانانگیزنبود.بررویهم،میتوانگفت
آن ازپرسشهاییكهمشاهدهی بههیچیك آنكه بهویژه نبود. قابلفهمهم
تصویردریكذهِنجستجوگِرعادیبرمیانگیزدپاسخنمیداد:كرهیزمین
چگونهصاحبخورشیدیدردلخودشد؟واگرچنینخورشیدیدرآنجا
آرامآراممیسوزدچرازمینیكهباپایماتماسداردداغنیست؟وچرادیگر
ـیاچراهستند؟ووقتیهستهیمركزی بخشهایدرونیزمینمذابنیستندـ
زمینسرانجاممیسوزدوازمیانمیرودآیابخشیاززمینبهدرونخالء
حاصلازآننابودیفروخواهدریختوحفرهایغولآسابرسطحزمینبر
جاخواهدگذاشت؟ازكجامطمئنی؟چگونهازچنینچیزیسردرآوردی؟

امانویسندهیكتاببهطرزعجیبیدربارهیاینگونهجزییاتسكوتاختیار
كردهبودــبهعبارتدقیقتردرموردهرموضوعیسكوتاختیاركردهبود
بهاستثنایطاقدیسها،ناودیسها،گسلهایمحوری،وماننداینها.گوییتمام
اینمواردراازسرعقلپنهاننگهداشتهبودتاجملگیراغیرقابلاندازهگیری
ودركنشاندهد.باگذشتسالها،منتدریجادرمورداینكهچنینتفسیری
یكتمایِلدرونِیخصوصیاستدستخوشتردیدهاییشدم.بهنظرمیرسید
درسی كتابهای نویسندگان میان در جهانی گیجكنندهی توطئهی نوعی كه
وجودداشتتابهخوانندهاطمیناندهندمطالبیكهآنهابررسیمیكنندهیچگاه
بهمرزموضوعاتاندكیجالبنزدیكنمیشودوفاصلهیبینآنمطالببا

مطالبآشكاراجالبتوجهبهاندازهیتلفنكردنازیكراهِدوراست.
اكنونمیدانمسپاهبزرگیازنویسندگانموضوعاتعلمیدرآمریكاوجود
دارندكهبانثریصریحوپرهیجانمینویسندـمانندتیموثیفریس،ریچارد
فورتیوتیمفلنریكهسهتنازبرجستهترینهایاینعرصههستند)البتهاگر
نخواهیمازمرحومریچاردفاینمنیادكنیمكهجایگاهیچونخدایانبهدست
از یكی نویسندهی آنها از تاریخهیچیك این تا متأسفانه ولی ـ بود( آورده
كتابهایدرسیمورداستفادهیمننبودهاند.تمامكتابهایدرسیمنبهقلِم
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مردانی)همیشهمردان(بهرشتهینگارشدرآمدهبودندكهمعتقدبودندهر
نكتهایزمانیروشنمیشودكهدرقالبفرمولبیانشود،ونیزبهایناعتقاد
جالبوگمراهكنندهباورداشتندكهكودكانآمریكاییدوستدارندفصلهای
كتابهایشانبایكبخششاملپرسشهاییبهپایانبرسدكهآنهابتوانند
سرفرصتدربارهشانتأملوتفكركنند.بهاینترتیب،سالهایعمرراپشت
سرمیگذاشتمومعتقدبودمكهعلمچیزیبینهایتكسلكنندهاست،اماگمان
میكردمكهنیازیبهكسلكنندهبودننداردواگرازدستمبرمیآمداصاًلبه

چنینچیزینمیاندیشیدم.مدتهانیزبهاعتقادخودپایبندشدم.
كهباهواپیمادرمسیریطوالنیاز چهاریاپنجسالپیشـ اماسالهابعدـ
آنسویاقیانوسآرامسفرمیكردم،ازپشتپنجرهبهاقیانوسروشنازتابش
نورماهخیرهشدهبودمكهناگهاناحساسیقویدرمنبیدارشدومنبهخودم
گفتمگویادربارهیتنهاكرهایكهمیخواهمبهزندگیدرآنادامهدهمچیزی
نمیدانم.مثاًلنمیدانستمچراآباقیانوسهاشوراستولیآبدریاچههای
بزرگشمالشرقیآمریكاشورنیست.كوچكترینتصوریازپاسخبهاین
پرسشدرذهنخودنداشتم.هیچنمیدانستمكهگذشتزمانبرشوریآب
اقیانوسهامیافزایدیاازآنمیكاهد،وآیاسطوحشوریآباقیانوسهااز
موضوعاتیاستكهمنبایدنگرانشباشمیابهتراستدرموردشنیندیشم.
)باخوشحالیمیخواهمبگویمكهدانشمنداننیزتااواخردههی1970پاسخی
این دربارهی شنیدن قابل صدای با فقط آنها نداشتند: پرسشها این برای

موضوعاتصحبتنمیكردند.(
درجهیشورِیآِباقیانوسها،البتهباریكترینعرصهینادانیوبیاطالعی
منبود.نمیدانستمپروتونیاپروتئینچیست،كواركراازكواسارتشخیص
نمیدادم،نمیدانستمزمینشناسهاچگونهمیتوانندنگاهیبهیكالیهازتودهی
سنگدیوارهییكدرهبیندازندوعمرآنراتشخیصدهند،حقیقتاچیزی
یادگرفتنودانستنبرخی نمیدانستم.یكاشتیاقآراموخارقالعادهبرای
توانستهاند نفر چند تاكنون اینكه دریافتن و موضوعات این دربارهی نكات
بزرگترین همواره این شد. چیره وجودم بر آرامآرام درآورند سر آنها از
ـدانشمندانچگونهازمسایلسردرمیآورند.فالن شگفتیزندگیامبودهاستـ
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دانشمندچگونهمیداندكرهیزمینچهوزنیداردیاسنگهایشچهعمری
دارندیاچهچیزهاییدراعماقزمیننهفتهاست؟چگونهمیتوانندبهچگونگی
وزمانپیدایشكائناتوشكلكائناتدرنخستینروزهایپیدایشاشپی
ببرند؟چگونهمیتواننددریابندكهدردروِناتمچهمیگذرد؟وسرانجاماینكه
ــیاشایدمهمترازهمهاینكهــچگونهممكناستغالباچنینبهنظربرسد
را زمینلرزه نمیتوانندیك باز اما میدانند را تقریباهمهچیز دانشمندان كه
پیشبینیكنندیاحتیبگویندكهاگرفردابهتماشایمسابقهیفوتبالمیرویم

باخودمانچتربرداریم؟
بدینسانبودكهتصمیمگرفتمبخشیازعمرمراــكهازقرارمعلوم
كارشناسانی یافتن و مجلهها و كتابها مطالعهی به ـ است شده سال سه
پارسامنشوشكیباوآمادهیپاسخگوییبهانبوهیازپرسشهایفوقالعاده
گنگاختصاصدهم.اندیشهیاصلیدراینكار،پیبردنبهایننكتهبودكه
آیانمیتوانشگفتیودستاوردهایعلمرادرسطحیكهخیلیفنییادشوار
نیستودرعینحالتماماسطحیهمنیستفهمیدیادرككردــیاازآندر

شگفتشدیاحتیازآنلذتبرد؟
ایناندیشهوامیدمنبودوكتابیهمكهمیخواهیدبهمطالعهاشبپردازید
باچنینهدفیبهنگارشدرآمدهاست.بههرحال،برایاینكار،راهیبس
درازوزمانیبسكمتراز650,000ساعتدرپیشداریم.پسبیاییدگامدر

راهبگذاریم.
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آنهاهمگیدریكسطحقراردارند.همگیدریكجهتبه
تقریبا است. عالی است. كامل میدانید، درآمدهاند... گردش

استثناییاست.
-جفریمارسیفضانورددرتوصیفمنظومهیشمسی
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شماهرقدرهمكهبهخودتانزحمتدهید،هیچگاهنخواهیددانستكهیك
پروتونبهراستیچقدرریزوكمحجماست.فقطبدانیدكوچكترازآناست

كهبتواندرتصورآورد.
پروتونریزترینجزءتشكیلدهندهیاتماست،كهالبتهخوداتمنیزچیزی
بسیار لكهی یك كه ریزند بهقدری پروتونها است. خیالانگیز و ریز بس
كوچكمركب،مانندنقطهیباالیحرفانگلیسیiمیتواندچیزیدرحدود
500,000,000,000)پانصدمیلیارد(ازآنهارادرخودجایدهد،كهایناز
مجموعثانیههایتشكیلدهندهیپانصدهزارسالاندكیبیشتراست.سخنآخر

آنكهپروتونها،ذراتیبینهایتمیكروسكوپیهستند.
حالاگرمیتوانید)كهالبتهنمیتوانید(،تصوركنیدیكیازاینپروتونها
راتایكمیلیاردیماندازهیطبیعیاشكوچكتركردهودرفضاییبسكوچك
قراردادهایدكهپروتوندرداخلآنبهصورتذرهایبسبزرگبهنظرمیرسد.
در را گرم( معادل28/35 وزن )واحد اونس یك معادل مادهای بیایید حال
درونآنفضایكوچككوچكبگنجانید.عالیاست.اكنونبرایساختنیك

كائناتآمادهشدهاید.
البتهمنچنینفرضمیكنمكهشمادرنظرداریدیككائناتگسترشیابنده
بسازید.امااگرترجیحدهیدكائناتیقدیمیودارایابعادیمشخصازنوع
انفجاربزرگبسازیدبهمواداضافینیازپیداخواهیدكرد.بهعبارتدقیقتر
و ریز ذرهی میرسد-هر بهدستتان كه را آنچه هر مجبورخواهیدشد
درشتمادیدرحدفاصلازاینجاتامرزهایآفرینشـراگردآوریكنیدو
دردرونفضایچنانبینهایتُخردوفشردهایبگنجانیدكهاصاًلبُعدیندارد.

اینچنینخصوصیتیتكینگینامیدهمیشود.
درهرحال،خودتانرابراییكانفجاربهراستیبزرگآمادهكنید.طبیعیاست
كهبرایمشاهدهیاینمنظرهدلتانمیخواهدعقبتربرویدوخودتانرابهنقطهای
امنبرسانید.متاسفانهجاییبرایعقبتررفتننیستزیرادرخارجازتكینگی،
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هیچجاییوجودندارد.وقتیكائناتدستاندركارگسترشخودمیشود،طوری
گسترشنمییابدكهخالءیافضایخالیبزرگتریراپركند.تنهافضاییكه
وجودداردهمانفضاییاستكهكائناتبههنگامگسترشخودایجادمیكند.
مجسمكردنتكینگیبهصورتنقطهایبارداركهازخالییتاریكوبیمرز
آویختهاستكاریطبیعیبهنظرمیرسدولیخطااست.اماهیچاثریازفضا
یاتاریكینیست.تكینگیدرپیرامونخودهیچ»اطرافی«ندارد.هیچفضایی
برایاشغالشدنازسوِیتكینگیوهیچمكانیبرایقرارگرفتنتكینگیدرآن
وجودندارد.حتینمیتوانپرسیدتكینگیازچهزمانیوجودداشتهاست-یا
همیناواخر،مانندفكریخوبكهتصورمیشودناگهانپدیدارشدهاست
یاآنكهازازلوجودداشتهوآرامبهانتظارلحظهیمناسببودهاست.زمان،
وجوددارد.اّمابرایزمان،گذشتهایوجودنداردكهزمانازدلآنسربرآورد.

وبهاینترتیباستكهكائناتماازهیچآغازمیشود.
تكینگیبایكضربتیاتَِپمستقِلخیرهكنندهودرلحظهایپُرشكوهو
ابعادیآسمانیوفضایی بیاننگنجد، اندر بسزودگذروآنیوفراگیركه
خارجازحدودادراكماپیدامیكند.درنخستینثانیهیسرشارازآفرینش
)ثانیهایكهكیهانشناسانبسیاری،چندیندورهاززندگانیخودراوقفبریدن
آنبهصورتالیههایهرچهنازكترخواهندكرد(جاذبهونیروهایدیگری
ابعاد تولیدمیشوندكهبرعلمفیزیكغالبهستند.دركمترازیكدقیقه،
كائناتیكمیلیونمیلیاردباربزرگترمیشودوشتابانانبساطمییابد.دراین
لحظه،دمایكائناتبسیارزیادمیشودوبهدهمیلیارددرجهمیرسدوبرای
آغازواكنشهایهستهاِیایجادكنندهیعناصرسبكتر-عمدتاهیدروژنو
هلیومواندكی)درحدودیكاتمدرهرصدمیلیون(لیتیومـكفایتمیكند.
درسهدقیقه،98درصدكلمادهایكهدركائناتوجودداردیاوجودخواهد
داشتتولیدمیشود.كائناتبهوجودمیآید.اینكائنات،جاییاستسرشار
ازشگفتیوامكاناتارضاكنندهودرعینحالزیبا.وتمامیاینتغییراتدر

زمانیمعادلزمانالزمبرایآمادهكردنیكساندویچرخمیدهند.
اینكهلحظهیمزبوركیرخداد،تاحدودیجایبحثدارد.كیهانشناسان
كه داشتهاند مجادله و بحث یكدیگر با نكته این دربارهی پیش مدتها از
دریابندلحظهیآفرینش10میلیاردسالپیشبودهاستیابیستمیلیاردسال
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پیشیانقطهایدرحدفاصلایندو.چنینبهنظرمیرسدكهكمكمدرمورد
رقم13/7میلیاردسالبهتوافقنزدیكمیشوند،امااندازهگیریوتعیینزمان
فوقالعاده دید خواهیم بعد صفحات در كه همچنان چیزهایی، چنین دقیق
دشواراست.آنچهحقیقتادراینموردمیتوانگفتآناستكهدرنقطهای
نامعیندرگذشتهایبسدور،بهعلِلنامعلوملحظهایبهوجودآمدكهدرعلم

باعبارتt=0توصیفمیشود.ماهمچنانبهراهخودمانادامهمیدادیم.
البتهخیلیچیزهاهستكهماچیزیدربارهشاننمیدانیموبخشبزرگیاز
آنچهراكهتصورمیكنیمچیزیدربارهاشمیدانیمعماًلنشناختهایمیاتصور
كردهایمكهازمدتهاقبلشناختهایم.حتینظریهانفجاربزرگنیزنظریهای
بسیارجدیداست.ایننظریهازحدوددههی1920بهبعدكهنخستینباربهطور
آزمایشیازسوِیژرژادوارلومتركشیشفیزیكدانومنجمبلژیكیمطرحشد،
موردتوجهوبررسیبودهاستاماتااواسطدههی1960كهدومتخصص
اخترشناسِیرادیوییبهكشفیخارقالعادهوسهوینایلآمدندهنوزبهنظریهای

فعالدرعرصهیكیهانشناسیتبدیلنشدهبود.
ایندواخترشناس،آرنوپنزیاسورابرتویلسننامداشتند.درسال1965
آنهامیكوشیدندازیكآنتنمخابراتیعظیممتعلقبهآزمایشگاههایشركت
بلدرشهِرهامدلازایالتنیوجرزیاستفادهكنندامایكصدایپسزمینهی
پیوستهـصدایهیسیكسرهوبخارمانندكههركارآزمایشیراغیرممكن
میساختـدركارشاناختاللایجادمیكرد.اینصدابیوقفهوبدونتمركز
درنقطهایخاصادامهداشت.ازهرگوشهیآسمان،شبوروزودرهر
فصلیبهگوشمیرسید.اخترشناسانجوان،یكسالازعمرشانرادرراهِ
انواعكارهاییگذاشتندكهگمانمیكردندبهردیابیوازمیانبردنآنصدا
خواهدانجامید.تكتكدستگاههایالكتریكیراآزمایشكردند.ابزارهایدقیق
راازنوساختند،مدارهاراآزمایشكردند،سیمهاوكابلهاراُشلوسفت
كردند،پریزهاراگردگیریكردند.ازدیشباالرفتندوتكتكدرزهاوپرچها
رابانوارلولهایپوشاندند.دوبارهازدیشباالرفتند،باجارووفرچهبهجانش
افتادندوسطحآنراازوجودچیزهاییكهبعدهادریكمقالهازآنباعبارت
پاك بردند نام عوام زبان به پرندگان فضلهی یا دیالكتریك« سفید »مادهی

كردند.هیچیكازچارههاییكهاندیشیدندمؤثرواقعنشد.
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بیآنكهایندواطالعیازآنداشتهباشند،درستبهفاصلهی50كیلومتر
آنسوتر،دردانشگاهپرینستن،گروهیازدانشمندانبهرهبریرابرتدایك،
میكوشیدند دو این كه بودند یافتنهمانچیزی برای تحقیق دستاندركار
ازشرشخالصشوند.پژوهشگراندانشگاهپرینستناندیشهایراراهنمای
خودقراردادهبودندكهدردههی1940ازسوِیجورجگاموف،اخترفیزیكدان
روستبارپیشنهادشدهبود،بااینمضمونكههرگاهبهدقتدرژرفایفضا
بنگریدمتوجهنوعیتششعپسزمینهیكیهانیمیشویدكهازانفجاربزرگ
برجاماندهاست.گاموفازمحاسباتخودنتیجهگرفتكهاینتشعشعهرگاه
ازپهنایكیهانبگذردبهشكلریزموج)مایكروویو(بهكرهیزمینمیرسد.
اودریكیازمقاالتپایانیعمرشحتیساختابزاریراپیشنهادكردهبود
كهاحتمالمیدادكهخودشازعهدهیاینكاربرآید:آنتنبلدرشهرهامدل.
متأسفانهنهپنزیاسوویلسنمقالهیگاموفرامطالعهكردهبودندنههیچیك

ازدانشمندانعضوگروهدانشگاهپرینستن.
البتهصداییكهپنزیاسوویلسنمیشنیدندصداییبودكهگاموفوجود
بخش دستكم یا كائنات لبهی بودند توانسته آنها بود. كرده فرض را آن
مرییآنرادرفاصله144میلیاردتریلیونكیلومتریكشفكنند.آنهانخستین
زمان عامل اثر بر آنكه با را ـ كائنات در موجود نور كهنترین ـ فوتونها
كه بودند،درستهمانگونه تبدیلشده )مایكروویو( ریزموج به مسافت و
گاموفپیشنهادكردهبود»میدیدند«.النگوتدركتابكائناتگسترشیابنده،
مقایسهایانجاممیدهدكهبهشناختمنطقیایندستاوردیاریمیرساند.اگر
ازطبقهی بهسطحخیابان نگریستندرژرفایكائناتراهمچوننگریستن
صدمساختمانامپایراستیببیلدینگدرنظربگیرید)كهدرآنطبقهیصدم
نمایندهیزمانحالوسطحخیاباننمایندهیلحظهیانفجاربزرگباشد(،در
زمانیكهكشفیادشدهبهكوشِشپنزیاسوویلسنصورتگرفتدورترین
كهكشانهاییكهدانشمندانتاآنزمانردیابیكردهبودندتقریبادرطبقهی
شصتمقرارداشتند،ودورتریناجسامــكواسارهاــتقریبابهطبقهیبیستم
رسیدهبودند.كشفپنزیاسوویلسن،آشناییماباكائناتمرییرابهحدود

نیماینچی)1/22سانتیمتر(سطحخیابانرسانید.
پنزیاسوویلسنكههمچنانازعلتآنصداسردرنیاوردهبودند،بهدایك
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دردانشگاهپرینستنتلفنزدندومشكلشانرابرایاوشرحدادندبااینامید
كهاوبتواندراهحلیبرایآنپیداكند.دایكبالفاصلهمتوجهشدكهآندو
جوانچهچیزیراكشفكردهبودند.وقتیگوشیرارویتلفنگذاشت،رو

كردبههمكارانشوگفت:»بسیارخوب،بچهها،حاالدیگرپیشافتادهایم«.
اندكیپسازآن،دومقالهدرمجلهیاخترفیزیكانتشاریافت:یكیبهقلم
پنزیاسوویلسندرتشریحتجربهایكهپسازشنیدنصدایهیساندوخته
بودندودیگریبهقلماعضایگروهدایكدرتشریحماهیتآنهیس.پنزیاس
وویلسنگرچهدرجستجویتشعشعاتپسزمینهیكیهانینبودند،وقتیآنرا
یافتندنمیدانستنداینتشعشعاتچیستند،ودرهیچمقالهایهمبهتوصیفیا
تفسیرماهیتآننپرداختهبودند،جایزهینوبل1978دررشتهیفیزیكبهآن
دواعطاشد.ازپژوهشگراندانشگاهپرینستنفقطیكسپاسگزاریبهعملآمد.
دنیساوِوربایدركتابقلبهایتنهایكیهانمینویسد:»پنزیاسیاویلسنبر
رویهمچیزیدربارهیاهمیتكشفیكهبهعملآوردهبودندنمیدانستندتا
آنكهتوجهشانبهمطالبیدرروزنامهینیویوركتایمزدرآنموردجلبشد.«
ازقضا،اختاللناشیازتشعشعاتپسزمینهیكیهانیچیزیاستكهما
باوجودآنآشناییم.تلویزیونتانرارویهریكازكانالهاییكه جملگی
دریافتنمیكندروشنكنیدوهمانجانگهدارید،درحدود1درصدالكتریسیتهی
ساكِنرقصانیكهمیبینیدنتیجهتأثیراینباقیماندهیباستانِیانفجاربزرگ
است.دفعهبعدكهازپخشنشدنبرنامهیتلویزیونیگلهمیكنید،بهیادداشته

باشیدكههمیشهمیتوانیدتولدكائناتراتماشاكنید.

گرچههمهیمردمآنراانفجاربزرگمینامند،دربسیاریازكتابهاهشدار
پدیده، این نكنیم. تلقی كلمه متعارف بهمعنی انفجار را آن كه میشود داده
گسترشیبیكرانهوناگهانیدرمقیاسیبسعظیمبود.راستیكدامعلتباعث

چنینانفجاریشد؟
كائنات ازیك باقیماندهای احتماالً تكینگی، گفتهمیشود دریكفرض
متالشیشدهیپیشینبودهاستـبهاینمعنیكهمافقطیكیازكائناتهای
موجوددرچرخهیابدیكائناتهایگسترشیابندهومتالشیشوندهایم،مانند
كیسهیهوایروییكدستگاهاكسیژن.برخیدیگرانفجاربزرگرابهچیزی


