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پیشگفتار

نگرشمابهجهانپیرامونخود،مرتبعوضمیشود.درابتدایقرنقبلی،حتی
نمیدانستیمکهکهکشانهایدیگریهموجوددارند.بعضیاخترشناسانبرجسته
فکرمیکردندکهجهانفقطازکهکشانراهشیریتشکیلشدهاست.کهکشان
راهشیریبسیاربزرگاستوحدودیکصدمیلیاردستارهداردوخیلیازآنها
هممنظومهیسیارهایدارندکهحولشانمیچرخد.میتوانچیزیبزرگتراز
کهکشانراهشیریتصورکرد؟امروزهمیدانیمدرمحدودهیجهانقابلرؤیتیا

قابلرصد،حدودیکصدمیلیاردکهکشاندیگرهموجوددارد.
ثابتاست.درواقع، برایمدتهایطوالنی،مردمفکرمیکردندکهجهان
چهچیزدیگریمیتوانتصورکرد؟درمدرسه،معلمهابهمامیآموزندکهفضا
متشکلازسهبعدیامحورy،xوzاستوحرکتاجسامدراینفضاباگذشت
به اینتصوررا بانظریهینسبیتعام، اینشتین آلبرت زمانتوصیفمیشود.
چالشکشید.امانتیجه،چنانعجیبوغریببودکهخوداینشتیننیزچنداناز

آنراضینبود.
ریاضیدانیبهنامالکساندرفریدمن،معادالتاینشتینراحلکردوبهجهاندر
حالانبساطرسید،اینشتینفکرکردکهاینحل،اشتباهاستوسعیکردنظریهی

نسبیتخودرابهگونهایاصالحکندکهبهجهانایستایاپایاوپایداربرسد.
بعدها،ادوینهابل،بامشاهداتتلسکوپیکشفکردکهکهکشانهاازمادور
انبساطباالخرهپذیرفتهشد.درحالیکهکهکشانها میشوندوجهاندرحال
دارندازهمدیگردورمیشوند،زمانیبههمفوقالعادهنزدیكوچسبیدهبودند،
اینفکرمنتهیبهنظریهیمهبانگداغووجودیكتکینگیگردید.جهانهستی
این میشود. سردتر و بزرگتر مرتب که است آتش از عظیمی کرهی همانند
بزرگترشدنوانبساطدرتمامجهاترخمیدهد.انعکاسیااثراتباقیماندهی
انفجارمهبانگاولیه،درسال1965،تابشزمینهیریزموجکیهانی)CMB(شناخته
ومشاهدهشد.اماجهانازچهچیزیشروعشدهومنبسطمیشود؟طبقنظریهی
مهبانگداغ،تمامذراتسازندهیجهانهستیدرلحظهیتولدوجودداشتند.
اماچگونهممکناستاینهمهذراتسازندهیمیلیاردهاکهکشانناگهانازهیچ
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بهوجودبیایند؟عالوهبرآن،چگونهاینذراتبهصورتیکنواختومنظمتوزیع
بهما نقاطبسیارنزدیك باچگالی شدهاندوچگالیدرنقاطبسیاردورجهان

یکساناست؟ایننظمویکسانیچگونهحاصلشدهاست؟
این بهنظریهیتورمیداد. دردههی1980،نظریهیمهبانگجایخودرا
حالت یك در نوزاد جهان میرسید. بهنظر تخیلی علمیـ داستان ابتدا داستان
»میدان به موسوم ماده از خاصی نوع در انرژی بیشتر بود. پرانرژی خألمانند
اسکالر«نهفتهبود.کمترازیكمیلیگرمازچنانمادهای،کافیاستکهتمامجهان
مارابعدازیكتورمفوقالعادهسریعبهصورتانفجارنماییدرآورد.اینتورمیا
انبساطسریعناهمگونیهایچگالیرادرتمامجهاتتوسعهدادهوالبتهماحصل

عظیمآنبهصورتتقریبیهمگنبودهاست.
اینسناریو،آشکاراغلطبهنظرمیرسد.چگونههمهچیزازهیچچیزبهوجود
میآید؟اصلپایستگیانرژیکجارفتهاست؟آیاممکناستتورمچنانسریع
رخدهدکهنقاطدورترباسرعتیبیشازسرعتنورازهمفاصلهبگیرند؟برای
وخیمترشدنسناریو،چگونهکهکشانهاازناهمگونیهایبسیارجزئیچگالیدر
داخلفضایتورمیایجادمیشوند.بسیاریاعتقاددارندکههیچچیزینمیتواند
ازکوانتومتولیدشود.امادرطول30سالگذشته،بسیاریازجنبههاینظریهی
تورمیبامشاهداتوپیشگوییهاتأییدشدهوکمکم،ایننظریهجایخودرادر

تولدجهانبازکردهوازدامنهیاعتراضاتکاستهاست.
یکیازغیرقابلانتظارتریننتایجنظریهیتورمیآناستکهنوساناتکوانتومی
مسئولایجادکهکشانهایبعضاًبهحدیقدرتمنداستکهقسمتهایجدیدی
ازجهانتورمیراایجادمینمایدوجهانبهصورتجهانرشدیابندهیخودالقا
درمیآیدکهبَسگیتینامیدهمیشود.جهانتورمیبهبَسگیتیتبدیلمیشودکهاز

بخشهایعظیمباخواصویژهیخودتشکیلشدهاست.
فکر قباًل است. نهفته کشف برای زیادی اسرار بسگیتیها، از یك هر در
میکردیمکههرچهمیبینیمیارصدمیکنیم،هماناستکهوجوددارد.امابهترین
تخمینامروزهآناستکهفقطحدود5%مادهی مرئیرادرجهانقابلرؤیتخود
میبینیم،حدود27%همماده ی نامرئی تاریکاستوباالخره68%انرژی تاریک 

نامرئیمیباشد.
پیشرفتعلمیدراینزمینهبهحدیاهمیتداردکهتوصیفآنفوقالعادهدشوار
است.بیشتراطالعاتدرهزارانمقالهیعلمیتوصیفشدهاند.خالصهکردناین
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مقاالتبسیاردشواراست،شایددوکتابدراینزمینهراهگشاباشد،یکیتحت
اولیه:  چگالی  خیزهای  و  افت  مقیاسودیگری بزرگ  ساختار  و  کیهانی  تورم  عنوان
کیهانشناسی، تورم و منشأ ساختارنوشتهیدیویدلیثواَندرولیدل.هردومؤلفدر

زمینههایذیربطجزودانشمندانطرازاولمحسوبمیشوند.
علمی مرزهای توصیف لیث دیوید هستی جهان  تاریخچهی  کتاب از هدف
بهزبانسادهوایجادپلیبیننظراتپیچیدهوبیانسادهینتایجآنهامیباشد.
امکانپذیرنمیباشد.بههمیندلیل نوشتنچنینکتابیبدونسادهسازیمطالب
نوشتناینکتابنیازمندمؤلفیاستکهدرنظریههایپیچیدهیامروزی،خبره
باشد.همانطورکهمؤلفدرمقدمهیکتابگفته:»هدففیزیكبایدطوریباشد
کههمگانبفهمند«.کتابتاریخچهی جهان هستیدیویدلیثدرواقعبیانمطالب
پیچیدهیکتاباصلیونظریهوی،بهزبانسادهوعامهفهماست.بااینحال،این
کتاب،دقیقوسرشارازاطالعاتاست.سادهسازیبههیچوجهبهمعنایمخدوش
کردننتایجنظریههایپیچیدهنمیباشدکهمؤلفدرآنهافوقالعادهآگاهوپیشرو
است.اینکتابنهتنهابرایعموم،بلکهبرایافرادآگاهبهمباحثنظریفیزیك

نیزبسیارمفیداست.
آندرئی لینده
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علیالقاعدهبرایپیشگفتارمترجم،جاییدراینکتابوجودندارد.امامترجم
باب در فیزیك تخصصی ژورنالهای در علمی مقاله سه دو که کمبضاعت،
بعضیمطالبمطرحشدهدرکتاببهچاپرسانده،مفیددانستکهسهموضوع
رابهصورتخالصهبرایخوانندهیعادیبیاننماید.آنچهکهدرزیرمیآید
چهارخصوصیتبرایجهانقابلرؤیتاستوکاریبامادهیتاریكوانرژی

تاریكندارد.
جهانقابلرؤیتماومادهیمعمولیدرآنبراساسچهارسازوکاراستواراست:

اولین نیستند، شناختهشده هم کهچندان تورمی انفجار و مهبانگ انفجارها:  .1
انفجارمحسوبمیشوند.بعدازحدودیكمیلیاردسالدورهیتاریكگیتی،
افتوخیزهایچگالیموادتشکیلدهنده)هیدروژنومیزانکمتریهلیم(،باعث
برابرجرمخورشید 300 تا 100 اندازهی با ،)III )نسل بزرگ تشکیلستارگان
شد.داخلآنهامیلیاردهامیلیاردانفجارهایمهیبهستهایرخدادهاست.عمر
اینستارگانبایكانفجارمهیببهنامابرنواخترخاتمهیافتهوموادپراکندهشده،
منفجر ابرنواختر با هم نوترونی ستارههای ساختهاند. را II جمعیت ستارگان

میشوند.
اغلب ما(. خورشید )مانند دارند سنگینتری اتمهای I جمعیت ستارگان
منجر ابرنواختر، انفجار میدهند. خاتمه حیاتخود به انفجارهایی با ستارگان
میشود. و... نوترونی ستارهی قهوهای، کوتوله سرخ، غول سیاهچاله، ایجاد به
انفجارهادرمقیاسذراتنیزبهانواعواقسامصورتمیگیرند.ازماحصلاین
انفجارهااستکهسیارههاوحیاتبهوجودمیآید.سازکاروتغییروتکاملجهان
برمبنایانفجارهااستکهدرمیلیاردهامیلیاردستارهواجرامدیگررخمیدهند.

2.تهی بودن:جهانبهیكمعنیتهیاست.آنچهکهبهعنواناجسامیاگازهایا
ذراتصلبوجوددارند،ماحصلنیروهاومیدانهاینیرویاینذراتاست.در
یكمکعبفوالدی1 × 1 × 1مترکهحدود8تنوزندارد،هستههایپروزنو
ثقیلاتمهافقطیكمیلیونیِمیكمیلیاردیمحجمقطعه)15-10(رااشغالمیکنند
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وبقیهیافضایخالیاستویایكابرکوچكالکترونیدورهستههاکهآنهم
عماًلخالیاست.

سایر و مولکولها اتمها، گازها، مورد در ما، یونهای مورد در همینخأل
اجرامجهانقابلرؤیتصادقاست.وقتیدوتوپبیلیاردبههمضربهمیزنند،
میدانهاینیرواستکهبههمبرخوردمیکنندوگرنهتوپهابهراحتیازفضای

خالییکدیگرعبورمیکردند،چونهردوتوپعماًلتهیهستند.
3.گذر نسبی زمان:نرخگذرزمانبستگیبهسرعتحرکتدارد.موشکیکهبا99
درصدسرعتنورحرکتمیکندمسافتطیشدهوگذرزماننیزمتناظراًتسریع

میشوندتاازنسبتآنها،سرعت99درصدسرعتنورحاصلشود.
نداردو نورحرکتمیکنند،گذرزمانوجود باسرعت برایفوتونهاکه
مسافتطیشدهنیزوجودندارد.اینموضوعپدیدههایپیچیدهیدرهمتنیدگی
درهمتنیده کوانتومی نظر از فوتون دو وقتی میکنند. توجیه کاماًل را کوانتومی
شدند،ولواینکهصدهاکیلومترازهمجداشوند،عماًلدریكنقطهوهمزمانبا
همهستند)ازنظرناظریکهاگرامکانداشتومیتوانسترویفوتونهاسوار

شود!(.ازنظرفوتونها،ماهنوزدرمرحلهیمهبانگوتورمبهسرمیبریم.
آن یکنواختاستوهمهجای مقیاسکالن یکنواختی عمر جهان:جهاندر .4
عمریدرحدود13/8میلیاردسالدارد.اخترشناسانبرخالفباستانشناساناین
مزیترادارندکهگذشتهرارؤیتمیکنند.وقتیباتلسکوپهایخودبهجهان
مینگریم،ستارگانوکهکشانهایشرامیبینیمکهدرگذشتهبهاینصورتوجود
داشتهاند.اینگذشته،متناسببافاصلهیآنهابامااست.اگرکهکشانیرارصد
کنیمکه6میلیاردسالنوریبامافاصلهدارد،وضعیت6میلیاردسالپیشراشاهد
هستیم.اگرموجوداتهوشمندیازفاصلهی6میلیاردسالنوری،مارارصدکنند،
منظومهیشمسیرانخواهنددیدچونازعمرآنحدود5میلیاردسالمیگذرد.
اینمنظومهوکهکشانراهشیریرابهگونهایخواهنددیدکه6میلیاردسالپیش
ما از نوری میلیاردسال 12 مثاًل فاصلهی اجرامعجیبیدر وجودداشتهاست.
وجوددارند.اینهامربوطبه12میلیاردسالپیشهستند.اگرآنهاهممارارصد
کنند،بهصورتاجرامعجیبیکه12میلیاردسالپیشوجودداشتیمخواهنددید.
چونسرعتنورمحدوداست،تصوراینکهدرستدرهمینلحظهدرجهانچه
میگذرد،تصورغلطیاست.امامیتوانگفتکهتماماجرامکیهانیعمریکسانی
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بافاصلهی دارندودرشرایطتکاملییکسانیهستند.جهانقابلرؤیت،افقی
حدود13/8میلیاردسالدارد.برایاجرامواقعدراینافق،ماهمافقیهستیمکه
همانقدرباآنهافاصلهداریم.فقطانفجارهااستکهاینیکنواختیرادرمقیاس
کوچكتر،مخدوشمیسازد.فقطدرمقیاسبزرگتر،همهچیزیکنواختیداردو

مشابهاست.
دکتر حسن احمدی کرویق



مقدمه

اینکتابمربوطبهتاریخجهانهستیاست،نهتنهاآنچهکهاتفاقافتاده،بلکهچرا
اتفاقافتادهاست.بهعبارتدیگر،اینکتابدربابکیهانشناسیاستکهبایداز

دیدگاهفیزیكبهآننگریستهشود.
اولینبارکهباکیهانشناسیوفیزیكآشناشدم،بهشدتتحتتأثیرقرارگرفتم.
باکیهانشناسیدر43سالگی)سال بافیزیكدر11سالگیبودو آشناییمن
1983(.قبلازمطالعهیکیهانشناسی،ابتداروینظریهیذراتبنیادیکارکردم،
قابلمشاهده کهبرخوردآنهادردستگاههاییهمانندشتابگرCERNدرژنو
میباشد.اینکار،مفیدبودزیرابرخوردهاییکهدرشتابگرهارخمیدهد،در

جهاناولیهنیزاتفاقافتادهاند.
وقتیکارباکیهانشناسیراآغازکردم،ایدهیشکلگیریساختارهایجهان
دراثربرخوردهایبینظمدردورههایاولیهیجهانهستی،تازهمطرحشدهبود.
اینایده،سادهوقابلتوجهبودولذابهسرعتمقاالتیدراینرابطهمنتشرکردم.
اینکاردرآنزمانسادهترازامروزبود،زیرامقاالتاندکیدراینبابچاپ

شدهبودند.
تحقیقاتبیشتریانجامدادموهمراهباهمکارماَندرولیدلچندکتابنوشتم.
آنهاکتابهایعلمیبودهوبیشتربهدردمحققینمیخورد.کتابحاضر،برخالف
آنها،برایاستفادهیهمگاننوشتهشدهاست.چونبرایکیهانشناسی،نیازبه
فیزیكاست،لذاچندفصلکتابرابهمباحثفیزیکیاختصاصدادموباجلوتر
رفتنکار،ذکرمطالببیشترفیزیکیالزمگردید.اگرشمابافیزیكآشناییدارید،

میتوانیدفصولمربوطهرامطالعهنکنید.
بایدازافرادزیادیسپاسگزاریکنمکهدرنوشتنکتاببهمنکمكکردند.
درپیشنویسکتاب،نظراتذیقیمتفورناکس،برایانوارتین،وینسهیگزو
همسرممارگارتوبرادرمپیترراارجفراوانمینهم.باالخرهبهافرادیدرالنکاستر
مدیونمکهدرترسیمشکلهاکمكکردند،بهویژهبهلینگفیونگکهتوجهمستمر

ویبسیارپرارزشبود.
دیوید اچ. لیث



فصل 1

جهان هستی

از خانه ی خود در کره ی زمین به فواصل دور در کائنات می نگریم و تالش می کنیم بفهمیم 
در چه نوع دنیایی متولد شده ایم... جستجو ادامه دارد... اما به نتیجه ی قانع کننده ای نمی رسیم.
-ادوینهابل،قلمرو سحابی ها،سال1936.

ماانسانهاهموارهتالشکردهایمکهبفهمیمکهدوروبرماچیست.البتهتاهمین
اواخرچیزقابلتوجهیدرکنکردهبودیم.تاآنجاکهسوابقمکتوبنشانمیدهد،
درکماازواقعیاتفیزیکیاغلبصحیحنبودهودرکماازجهانخارجازکرهی

زمینکاماًلغلطبودهاست.
اولینقدمدرادراکصحیحجهانهستیتااوایلقرن16میالدی،یعنیتازمان
ارائهینظریهیکوپرنیكبرداشتهنشد.طبقایننظریه،سیاراتونیزکرهیزمین
درآسماندورخورشیددرمداراتتقریباًدایرهایشکلمیچرخند.حالکه5قرن

ازارائهیایننظریهگذشته،درکمابسیاربیشترشدهاست.
امروزهجغرافیایجهانرادرکمیکنیم.مادرلبهیکهکشانیقرارداریمکه
میلیاردهاستارهشبیهبهخورشیدمارادربردارد.ستارگانیکهشبدرآسمان
هستند. گیتی در موجود ستارگان کل از ناچیز بسیار جزئی میکنیم، مشاهده
میلیاردهاکهکشاندرجهانوجوددارندکهکموبیششبیهکهکشانماهستندو

البتهفاصلههایآنهابایکدیگربسیارعظیماست.
امروزهتاریخجهانهستیرامیشناسیمومیدانیمکهکائنات،زمانیکهچند
صدمثانیهعمرداشتازیكحالتسادهآغازشدهاست.مناینتاریخجهان
بسیارطوالنی تاریخی تاریخجهانهستی، نامید. شناخته شده1خواهم تاریخ  را
استوامروزهحدود13/8میلیاردسالسندارد.درطولتاریخشناختهشدهی
گیتی،جهانهموارهدرحالانبساطبودهاست.درنخستینزمانهایتاریخگیتی،
محسوب گازها از یکنواختی مخلوط بود که آنچه و نداشت وجود کهکشانی
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