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مقدمه

آغازها و پایان ها

روچستر، نیویورک. 16 آوریل 2007، ساعت 3:20 بعدازظهر

دختری که ردیف سوم نشسته، دستش را بلند می کند و من می فهمم به دردسر افتاده ام. 
سالن درس مملو از دانشجو است. در ردیف جلو، دانشجویاِن بدخِط پزشکی 
خودکارهای خود را روی میز گذاشته اند. شکارچیان نمره که معموال تشنه ی هر 
نکته ای هستند که شاید در امتحان مطرح شود، از نوشتن کورکورانه ی حرف هایم 
دست کشیده اند و برای اولین بار در طول سال فقط گوش می کنند. در ردیف  
پنهان  باآن کاله های بیس باِل مشابه، به جای  آخر، پسرهای خوابگاهِی هم تیپ 
به  واقعًا  اطراف شان،  زیبای  دخترهای  با  کردن  نجوا  یا  روزنامه  پشت  شدن 

حرف هایم توجه می کنند.
این کالسی است که برایم ارزشمند است. تجربه ی سال هاتدریس ثابت کرده 
مبحث این کالس چیزی است که همه به آن اهمیت می  دهند. اینجا کالس 101 
نجوم و موضوع امروز، مه بانگ و خاستگاه های کیهان است؛ با دانشجویانی که 
ساکت و مفتون گوش می دهند. در این یک ساعت، پنجره  ای به جهان روی آن ها 
باز می شود. آن ها برای یک ساعت هم که شده خود را از دغدغه ها و نگرانی های 
روزمره شان درباره نمره و شغل و مشکالت روابط بیرون می کشند و با حیرت، 
مبهوِت ژرف ترین پرسش هایی می شوند که آدمی از خود پرسیده و در پی پاسخ 

آن ها برآمده است. 
یا  نجوم  تاریخ  یا  ستاره ای  فرگشت  مثل  ـ  دیگر  مباحث  ندارم  انتظار 
سیاره شناسی تطبیقی ـ جذابیتی برای این دانشجویان داشته باشد. ولی می دانم 
از  تصویری  کوتاه  لحظاتی  برای  که  می کند  را جلب  توجه شان  آنقدر  مه بانگ 
جایگاه مشترک ما در تار و پود جهان در ذهنشان حک شود. هرچند در همین 
یک ساعت هم دیر یا زود کسی طلسم را می شکند و آن سوآل لعنتی را می پرسد. 
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سوفی، همان دختر دانشجو، دستش را بلند می کند و می گوید »استاد؟«. یکی 
از دانشجویان پرشور کالس امسال است: باهوش، پیگیر و مشتاق کشف اسرار 

بزرگی که یک کالس نجوم معموالً به همراه می آورد. 
اجازه می دهم سوآلش را بپرسد. 

»ولی استاد، قبل از مه بانگ چه اتفاقی افتاده است؟«
واقعًا چه  است.  بله، سوآل خوبی  فرامی گیرد.  را  معمول همه جا  سرگیجه ی 
و  می رود  فرو  طوالنی  سکوتی  در  کالس  است؟  افتاده  مه بانگ  از  قبل  اتفاقی 
یا هرکس دیگری،  انگار که من،  انتظار پاسخ می مانند.  به  دانشجویان مشتاقانه 

واقعًا جواب این سوآل را می دانیم. 
ساعت 4:08 بعدازظهر. سالن را که نگاه می کنم می توانم رمز و راز را ببینم 
که از میان رفته و جای خود را به دنیای واقعی داده است. آن ها دیگر در وادی 
پایان  فرضی  و ضرب االجِل  می شود  تمام   4:15 ساعت  نیستند. کالس  حیرت 
کالس نزدیک است، در حالی که من تازه گرم بحث شده ام. داستان من درباره ی 
رژه ای  به  و  می دهد  دست  از  را  اهمیت خود  و  اضطرار  دیگر  کیهان  پیدایش 
طوالنی از حقایق و جزئیات کسالت بار تبدیل می شود. آغاز زمان و ماهیت آن 
به مفاهیمی انتزاعی بدل می شوند. زمان و کیهان آب می روند و به فوریت هاِی 
زمان حال تقلیل می یابند: کالس بعدی، جلسه بررسی تکالیف، انتظار برای رفتن 

به باشگاه و قرار مالقات قهوه با دوستان. 
هنوز مانده تا کتاب ها شان را جمع کنند، پشت میزها جابجا شوند و همهمه 
نشان می دهد کالس در حال اتمام است. در عوض  کنند؛ کارهایی که معموالً 
نشسته اند و دقایقی را حس می کنند که آرام، بسیار آرام، در مردابی از ماللت 
فرو می ریزد. در برزخ انتظار گیر افتاده اند: برهوتی که تنها با کمک وسایل شان 
و فناوری پر می شود. بعضی  به ساعت  لپ تاپ های خود خیره اند و دیگران این 
انتظار را با فرستادن پیامک به دوستان شان در کالسی دیگر یا حتی قاره ای دیگر 
پر می کنند. بعضی  دیگر بر روی گوشی های همراه شان زمان را نگاه می کنند که 
از انتزاع به عینیت تبدیل می شود؛ گوشی هایی که هرکدام به ضربا هنگی جهانی از  
میلی ثانیه ها متصل اند و امواِج انرژی الکترومغناطیسی و اطالعات را منتقل می کنند.
در حالی که من همچنان به حرف هایم درباره ی زمان و گیتی ادامه می دهم، 
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تجربه شخصی دانشجویان از این دو مفهوم بر آن ها سنگینی می کند. ای کاش 
سرگذشت  این  روایت  با  نزدیکی  ارتباط  چه  آن ها  دنیای شخصی  می دانستند 
و هم سرگذشت  دنیای شخصی  این  هم  می فهمیدند  کاش  ای  و  دارد  کیهانی 

کیهانی در آستانه ی چه تغییر بزرگی است.

درباره ی زمان

که  تنیده   درهم  چنان  روایت هایی  می کنیم.  بازگو  را  روایت  دو  کتاب  این  در 
نمی توان آن ها را از هم جدا کرد، حتی اگر پیش از این کسی آن ها با همدیگر 
تعریف نکرده باشد. این روایت های همزاد، درست مانند کالس کیهان شناسِی من 
در آن روز ماه آوریل در سال 2007، دربردارنده ی باشکوه ترین مفهومی است که 
آدمی تابحال توانسته آن را به تصور درآورد و درباره اش بیندیشد. روایت هایی 
که در عین حال عمیق ترین و شخصی ترین تجربه ی ما از جهان را در برمی گیرند: 

چارچوب زندگی انسان را. 
این کتاب درباره ی زمان است، هم در بُعد انسانی و هم در بعد کیهانی آن. 

سوق  تفکر  سطوح  عمیق ترین  به  را  ما  می تواند  زمان  درباره ی  اندیشیدن 
 دهد. وقتی به اعماق فضا نگاه می کنیم، در واقع همیشه در حال نگاه کردن به 
گذشته ایم1و به همین دلیل علم ما از گیتی همواره روایتی درباره ی ژرفای زمان 
است. کتاب های فلسفی، فنی و عامه پسند بسیاری درباره ماهیت و سرشت زمان، 
آنچنان که ما تجربه اش می کنیم، وجود دارد. به همین تعداد کتاب هایی با بازگویی 
داستان باشکوه کیهان شناسی علمی به روایت زمان کیهانی می پردازند. ولی موارد 
بسیار اندکی وجود دارد که از خود پرسیده باشیم روایت های ما درباره ی زمان 
گیتی چگونه با تار و پود زمان در زندگی روزمره مان تنیده می شود. هرچند، حاال 
دلیل متقاعدکننده ای داریم تا این روایت های درهم تنیده ی تاریخ کیهانی و زمان 
انسانی را به صورتی یکپارچه بازگو کنیم: مه بانگ دیگر آغاز زمان نیست و ما هنوز 

چیزی نداریم تا جایگزین آن کنیم. 
 
1. با توجه به اینکه نور ستارگان و سایر اجرام آسمانی با سرعت نور به ما می رسد بنابراین تصویری که 

ما از این اجرام می بینیم مربوط به اتفاقاتی است که در گذشته اتفاق افتاده است. )م(
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افرادی پیدا می شوند که بگویند کیهان شناسی یا همان مطالعه ی کل گیتی، به 
یک علم دقیق تبدیل شده است. آن ها به شما می گویند و درست هم می گویند 
که این رشته ی باشکوه و جامع در پنجاه سال گذشته از طریق مقابله ی مدل های 
نظری با داده ها و عکس های بدست آمده از تلسکوپ ها و ماهواره ها، از قلمروی 
گمانه زنی های فلسفی به ناب ترین حوزه های علم نقل مکان کرده است. ما، برای 
اولین بار در تاریخ طوالنِی اندیشه، می  توانیم شرحی دقیق و آزمون پذیر از تاریخ 

کیهان ارائه دهیم. 
بنابراین وقتی می گویم »مه بانگ« مرده است، منظورم داستانی نیست که با 
امروز می بینیم شروع می شود؛ منظورم  از آنچه  جهانی بسیار داغ تر و چگال تر 
روایتی نیست که در آن جهان گسترش می یابد و ماده طی میلیاردها سال سرد 
می شود و به ستاره ها و کهکشان ها تبدیل می شود. آن داستان، آن روایت علمی از 
فرگشت کیهان طی 13/7 میلیارد سال گذشته، از هر لحاظ برقرار و پابرجا است.

لحظه ی  آن  شود.  جایگزین  باید  که  است  همه چیز  ابتدای  آن  آغاز،  آن 
منحصربفرد و سرنوشت سازِ پیدایش در آغاز مه بانگ ــ آغاز زمان و هستی ــ 
است که باید کنار گذاشته شود. به بیان دیگر، آن بانِگ »مهبانگ« است که ما، در 
طلب بی پایان خود برای فهم جهان، آماده ایم تا رهایش کنیم. اینک، همان علمی 
که به پنداره ی این تک لحظه ی پیدایش که پیش از آن هیچ نبود واقعیت بخشیده، 

آماده است تا از آن عبور کند.
حاال به نظر می رسد علم آماده است تا به ورای مه بانگ و پیش از آن برود. 
کیهان شناسی در لبه ی پرتگاه انقالب بزرگ بعدی اش به انتظار ایستاده است. تنها 
سوآل این است که از اینجا به کجا، یا به عبارت بهتر به چه زمانی می رویم؟ 
این سوآلی است که برای پاسخ به آن باید به آغاز، پایان ببخشیم و راهی دیگر 

را آغاز کنیم. 
کیهان شناسی و تحول قریب الوقوع آن اولین خط روایی این کتاب را شکل 
می دهد. اگر بخواهیم این موضوع را درک کنیم که باشکوه ترین نظریه های ما 
به  اول چطور  بفهمیم در وهله  باید  تغییرند،  درباره ی جهان چگونه در آستانه 
]نظریه ی[ مهبانگ رسیده ایم. در این مسیر، تاثیرگذارترین ایده های فیزیک مدرن 
را بررسی می کنیم؛ از نظریه نسبیت اینشتین تا قلمروی نیرومند ولی اسرارآمیِز 
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ابتدا  روایت  این  بخش  اولین  در  زیراتمی.  ذرات  فیزیک  و  کوانتوم  مکانیک 
بنیان های کیهان شناسی را می کاویم تا وقتی زمان آن برسد بتوانیم دامنه و معنای 

جایگزین های عجیب و غریِب مهبانگ را به تصور درآوریم. 
و این همه درباره ی زمان است. بنیان های کیهان شناسی را بدون مفهوم نوینی 
از زمان، از جمله خاستگاه ها و ماهیت فیزیکی آن، نمی توان تغییر داد. فیزیکدانان 
می شود.  آغاز  فقط  سادگی  به  زمان  می کردند  تصور  مهبانگی  کیهان شناسی  در 
جدید  کامال  چیزی  با  را  تصور  این  باید  بدیل،  کیهان شناسی هاِی  در  هرچند 

جایگزین کنیم. 
هرچند، زمان موضوع دشوار و حساسی است. چه در ایده های انتزاعی مان 
درباره ی زمان و چه در تالش مان برای فهم تجربه ی مستقیم آن، همواره بر روی 
الیه ی نازکی از یخ قدم برمی داریم. نظریه پردازی علمی ما درباره ی زمان باید 
همواره، حداقل در نقطه ای، با تجربه ی عینی و روزمره ی ما تالقی کند. ولی این 
نقطه تالقی کجاست؟ اگر علم کیهان شناسی در آستانه ی بازتصور زمان است، 

این تغییر چه تاثیری بر تجربه ی لحظه به لحظه ی ما از زمان خواهد داشت؟
این سوآل، جوهِر اصلی دومین روایت این کتاب است. اگر اولین روایت ما 
را به پرتگاه کیهان شناسی مدرن می کشاند، موضوع دومین روایت، چیزی است 
تاریِخ زمان زیسته شده. و در  نامید:  تاریخ اجتماعی زمان  بتوان آن را  که شاید 
این روایت دوم حقیقتی بنیادین نهفته است: هم پای تغییِر ایده های ما درباره ی 
کیهان شناسی و زمان کیهانی، زماِن انسانی هم تغییر کرده است. انقالب صنعتی، 
که ریشه های آن را می توان در اکتشاف های علمی نیوتون و تحول بنیادین زندگی 
انسان یافت، احتماال بدیهی ترین مثال از پیوند زمان انسانی و کیهانی است. در 
نیوتون، مفاهیم  قرن هجدهم میالدی، کشف قوانین جدید فیزیک به پیشگامی 
انسان درباره ی آسمان ها را تغییر داد. پس از آن و به مرور زمان، مکانیک نیوتون 
تا آن  به ساخته های بشر  به طرِح کلی ماشین هایی شد که هیچ شباهتی  تبدیل 
زمان نداشت و همین امر زمینه را برای پیروزی نظام صنعتی فراهم کرد. دنیای 
کارگرانی که در صفوفی طوالنی وارد زندگی های کارت ساعتی و تولیِد کارآمد 
مدارهای  در  سیاره هایش  که  بود. جهانی  مکانیکی  از جهانی  بازتابی  می شدند، 
خود همچون عقربه های ساعت گرد خورشید می چرخیدند؛ مدارهایی که قوانین 
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و  انسانی  زمان  دوره،  آن  در  بودند.  آن ها حاکم  بر  گرانش و حرکت  اقتصادِی 
کیهانی یک دگردیسی متقابلی را پشت سر گذاشتند. هرچند این دو زمان همیشه 
در هم تنیده بوده اند و هیچ عصر و دوره ای نبوده که بتوان آن ها را به روشنی از 

هم تفکیک کرد. 
آغاز  خورشید  طلوع  با  روز  ساده اند:  طبیعت  و  زمان  طبیعِی1  واقعیت های 
می شود و با غروب آن خاتمه می یابد. ولی از همین نقطه به بعد این سادگی به 
پایان می رسد. از پنجاه هزار سال پیش که به خودآگاهی دست یافتیم تا به امروز، 
بسیاری  انقالب های  و  تحوالت  دچار  اجتماعی  و  شخصی  زمان  از  ما  حس 
شده است. مواجهه ما با مقوله زمان، از قبایل »شکارچی/گردآورنده« تا توسعه 
کشاورزی و انقالب صنعتی، بارها و بارها تغییرشکل داده است. هرچند آنچه 
کمتر مورد توجه قرار گرفته این واقعیت است که تقابل دوسویه بین زمان انسانی 
برای درک جایگاه  این تحول است. فرهنگ ها  داستان  کیهانی، بخش اصلی  و 
نیاز دارند. ولی کیهان شناسی ها  خود در چارچوب کلی جهان به کیهان شناسی 
ـ چه علمی و چه اسطوره ای ـ آفرینش هایی مشترک اند که از تالش ها و منابع 
جمعی تمامی فرهنگ ها سرچشمه می گیرند. وقتی زمان فرهنگی و زمان کیهانی 
دستخوش تغییر می شوند، با هم تغییر می کنند. در عصری که پیشرفت های علمی 
فناوری های جدید مشعل دار  کنیم  به سادگی فرض  انداخته، شاید  بر آن سایه 
راه اند و با خلق روایت های کیهان شناختی جدید، فرهنگ را هم شکل می دهند. 
ولی همانطور که خواهیم دید حقیقت فراتر از چنین فرض ساده ای است. در 
واقع ضرورت های یک فرهنگ  یا کیهان شناسِی در حال تغییر با آن دیگری در 
این فرهنگ است که پرچم دار تغییر  کشاکشی مداوم است. در برخی لحظات 
می آورد  که هجوم  است  کیهان شناسی  این  لحظات  دیگر  در  و  است  زمان  در 
کیهان شناختی  چه  و  انسانی  بعد  در  چه  ــ  زمان  ولی  باشد.  تغییر  آغازگر  تا 
نداریم. آن  از  کاملی  درک  هنوز  ما  که  است  تغییرکرده  شیوه هایی  به  ــ 

 
1. فیلسوفان تحلیلی معاصر واقعیت های جهان را به دو دسته ی کلی تقسیم می کنند. واقعیت هایی که 
منوط به توافق انسان ها نیستند »واقعیت های طبیعی« )Brute facts( نام دارند. به عنوان مثال کوه دماوند، 
اتم هیدروژن، فاصله زمین تا خورشید. دسته دوم مسایلی اند که وجودشان در جهان صرفا به دلیل وجود 
یک توافق در جامعه بشری است؛ واقعیت هایی نظیر پول، دارایی، پیمان های زناشویی و .... این دسته ها 

از واقعیت ها را واقعیت های نهادی )Instrumental facts( می نامند. م
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فرض کنید از دوستی می پرسید ساعت چند است، او به ساعت خود نگاه 
واقعًا  بعدازظهر   1:17 این  ولی  بعدازظهر.   1:17 که  جواب  می دهد  و   می کند 
چیست؟ این سنجش دقیق از دقایق چه معنایی دارد؟ واقعیت این است که هیچ 
چیز ذاتی، عینی یا خدادادی درباره ی این نوع از زمان وجود ندارد. همانطور 
که خواهیم دید، ساعت های مکانیکی تا قرن چهاردهم وجود نداشتند و حتی تا 
حدود سه قرن بعد از آن هم فاقد عقربه ی دقیقه شمار بودند. آیا هزارسال پیش، 
برای رعایایی که در قرون وسطای اروپا، سلسله ی پادشاهی سانگ در چین1 یا 
امپراتوری ایران زندگی می کردند، ساعت 1:17 بعدازظهر اصاًل وجود داشت؟ 
آیا چیزی همچون ساعت 1:17 بعدازظهر، هزاران سال پیش از آنکه انسان ها به 

ابزاری برای زمان سنجی دسترسی داشته باشند، وجود خارجی داشت؟ 
ولی ساعت 1:17 بعدازظهر برای شما وجود دارد، شمایی که شهروند یک 
فناوری های زمان سنج در  فرهنگی که  فناوری محور هستید؛  پیشرفته ی  فرهنگ 
همه  عرصه هایش حضور دارند. شما ساعت 1:17 بعدازظهر را بسیار بیشتر از 

آنچه بخواهید حتی درباره اش فکر کنید، حس کرده اید. 
در  حاضرشدن  یا  اتوبوس  یا  قطار  به  شدن  سوار  برای  آمده  پیش  چندبار 
رسیده  سروقت  کرده اید،  یادداشت  خود  الکترونیکی  تقویم  در  که  جلسه ای 
قطار  دیر می رسد،  اتوبوس  پیش می آید.  تاخیری  دلیلی  به  کنید  باشید؟ فرض 
گیر  انتظار  برزخ  در  ناگهان  می افتد.  تعویق  به  جلسه  یا  نرسیده  راه  از  هنوز 
می کنید. در این لحظات، به واسطه ی ساعت یا تلفن همراه تان )با قابلیت به روز 
دقایق کش  این  می کنید  زمانی اش( حس  منطقه ی  براساس  زمان سنجی  رسانی 
می آیند؛ درست مانند دانشجویان من که وزن این دقایق را تا پایان کالس حس 
می کنند: 1:11، 1:15، 1:17. دقایقی که به آهستگی می گذرند و با خود ناامیدی، 

کسالت و خشم می آورند. برای شما این دقایق واقعی است. 
این تجربه از زمان، در مقایسه با تاریخ طوالنی تکامل انسان، پدیده ای نوین 
و رادیکال است. 2000 سال پیش از میالد، یا 850 سال پس از آن، هیچ 1:17 
بعدازظهری وجود نداشت که همه روی آن توافق داشته باشند و برای اکثر مردم، 

زمان تنها به چیزهایی همچون »بعد از ناهار« یا »عصر« خالصه می شد. 
 

Song Dynasty .1. سلسله پادشاهی حاکم بر چین در سال های 960 تا 1279 میالدی. م




