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پیشگفتار

تأملی بر ریشه  های علم و علم ریشه  ها

ترکیب تازه ای از دانش علمی قد برافراشته و مدام بارور می شود. در سال های 
ناحیه ی  از  تنها  هستی  جهان  ریشه های  درباره ی  پرسش هایی  به  پاسخ  اخیر 
اخترفیزیك سرچشمه نمی گیرد. اختر فیزیکدان ها که زیر چتر رشته های نوظهوری 
چون اخترشیمی، اخترزیست شناسی، و اخترفیزیك ذّرات پژوهش می کنند، درک 
کرده اند که می توانند از همکاری با جرگه ی دانشمندان این رشته ها بهره ی زیادی 
دانشمندان علوم   » آمده ایم،  از کجا  »ما  پرسش  به  پاسخ  در  پژوهشگران  ببرند. 
گوناگون را به یاری می طلبند و از این راه توشه و ژرفای بینش تازه ای می یابند 

که جهان چگونه کار می کند.
در کتاب راز آفرینش جهان هستی: چهارد میلیارد سال تحّول جهان هستی، 
ما خواننده را با چنین ترکیبی از دانش آشنا می کنیم تا نه تنها بتواند ریشه های 
جهان را جستجو کند بلکه به ریشه های بزرگترین ساختار هایی نیز پی ببرد که ماّده 
در جهان ساخته است، ریشه ی ساختار ستارگان را که جهان هستی را نورباران 
می کنند، ریشه ی سیّارت را که محتمل ترین سکونت گاه حیات هستند، و ریشه ی 

خود حیات در یك یا چندتا از این سیّارات را.
نظر  از  هم  و  منطقی  نظر  از  هم  را،  آدمی  چند  دالیلی  به  ریشه ها  موضوع 
آمده است  از کجا  این که چیزی  دانستن  بدون  احساسی، مسحور کرده است. 
نمی توانیم از جوهره ی آن آگاه شویم. و آن همه داستان که می شنویم، داستان هایی 
که روایت ریشه های خود ماست، ژرف ترین لرزه ها را در درون ما به پا می کنند.

از زندگی بر روی زمین  براثر تحّول و تجربه ای که  نوعی خودمحوری که 
به  ریشه ها  داستان های  بیشتر  روایت  در  تا  است  شده  سبب  کرده ایم،  کسب 
رویدادها و پدیده های زمینی توّجه کنیم. با وجود این، هر پیشرفتی که در شناخت 
جهان هستی به دست آورده ایم نشان می دهد ما در جهانی از گرد و غبار زندگی 
می کنیم که ستاره ی گمنامی را در کرانه های دورافتاده ی کهکشانی مشترک دور 
می زنند که خود یکی از صدها میلیارد کهکشان جهان است. همین که می شنویم 
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جهان ما بی اهمیّت است در ذهن آدمی سازوکارهای تدافعی شگفت آوری شکل 
به  که  می مانیم  را  کارتونی  شخصیّت  نوعی  ناخواسته  ما  از  بسیاری  می گیرند. 
آسمان پرستاره ای خیره شده و به همراه خود می گوید، »این همه ستاره را که 

می بینم در حیرت می مانم که چقدر بی ارزش اند.«
در طول تاریخ، تمّدن های مختلف افسانه هایی ساخته اند که ریشه های ما را 
حاصل نیروهای سرنوشت ساز جهان هستی می دانند. این افسانه ها به ما کمك 
کرده اند که احساس بی ارزش بودن را کنار بگذاریم. گرچه افسانه های ریشه ها 
جملگی از تصویری بزرگ آغاز می شوند اّما با سرعتی باورنکردنی زمینی می شوند 
و با پوشش نهادن بر آفرینش جهان هستی و بر هر آنچه در آن است و بر حیات 
روی زمین، تاریخ آدمی و تناقضات اجتماعی آن را با چنان تفصیلی شرح می دهند 

که گویی ما در هسته ی آفرینش هستیم. 
فرض زیربنایی قریب به اتّفاق پاسخ هایی که به پرسش ریشه ها داده شده این 
است که جهان هستی براساس قواعدی کلی رفتار می کند که دست کم در اصل 
در بررسی های دقیق دنیای پیرامون ما خود را پدیدار می سازند. فالسفه ی یونان 
باستان این فرض را به حّد اعال رسانده و تأکید ورزیده اند که ما انسان ها توانایی 
آن را داریم که دریابیم جهان چگونه کار می کند و واقعیّت هر آنچه را مشاهده 
می کنیم بدانیم، یعنی حقیقت بنیادینی که بر هر چیزی حاکم است. آنان به درستی 
اذعان داشته اند که یافتن این حقایق تالشی بس سترگ است. دوهزار و سیصد 
سال پیش، افالطون فیلسوف یونانی، که در باب جهالت ما انسان ها فکر کرده 
است، تشنگان شناخت را با زندانیان به زنجیر بسته ای در غار مقایسه می کند که 
نمی توانند اشیاء پشت سرشان را ببینند و باید تالش کنند تا از سایه ی این اشیاء 

ماهیّت دقیق آن ها را استنتاج کنند. 
در این مقایسه، افالطون نه تنها تالش آدمی را برای درک جهان هستی خالصه 
موجودیّت های  که  می ورزد  تأکید  باور  این  به  ما  ذاتی  تمایل  بر  بلکه  می کند 
اسرارآمیز و برون از حس ما بر جهان هستی حکمرانی می کنند و به شناختی آگاه 
هستند که ما تنها پاره هایی از آن را می دانیم. از افالطون گرفته تا بودا، از موسای 
فیلم های  تا  گرفته  هستی  جهان  آفریدگار  از  محّمد،  حضرت  تا  گرفته  پیغمبر 
امروزی درباره ی »ماتریس ها،« انسان های هر تمّدنی به این نتیجه رسیده اند که 
قدرت های ماورایی بر جهان هستی حکومت می کنند و فرق میان واقعیّت و نمود 

ساختگی را می دانند.
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پیدا  طبیعت  درک  به  تازه ای  رهیافت  اندک  اندک  پیش،  سال  هزار  پانصد 
شد. چنین نگرشی که ما آن را علم می نامیم، از هم آمیزی فن آوری های جدید و 
کشف هایی شکل گرفت که آن ها فراهم آوردند. گسترش کتاب های چاپ شده و 
همزمان با آن مسافرت های جاّده ای و دریایی راحت به دانشمندان این توانایی را 
داد تا سریع تر و کارآتر با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و از اینرو از یافته های دیگر 
دانشمندان آگاه شوند و در اسرع وقت به آن ها پاسخ دهند. طی دو قرن شانزدهم 
و هفدهم، این ارتباطات دو طرفه شتاب گرفت و به روش کسب دانش جدیدی 
انجامید که بر اصل مؤثرترین شیوه های درک جهان هستی استوار بود. زیربنای این 
شیوه ها رصدهای دقیق بود همراه با تالش هایی برای یافتن اصول جامع و بنیادینی 

که مجموعه ای از این داده های رصدی را توضیح می دهد.
مفهوم دیگری نیز بود که سبب پیدایش علم شد. علم به شکاکیّت سازمان یافته، 
یعنی تردید روش مند و مداوم، بستگی دارد. کمتر کسی از ما به نتایجی که می گیرد 
شك می کند و از اینرو علم با ارج نهادن به کسی که به کار دیگران شك می کند 
رهیاقت شکاکیّت خود را تحمیل می کند. این رهیافت طبیعی به نظر نمی رسد، نه 
به این خاطر که به افکار دیگران نباید اعتماد داشت بلکه به این خاطر که علم آنانی 
را تشویق می کند و به کارشان ارج می نهد که نشان می دهند نتایج دانشمندان دیگر 
غلط هستند. از دیدگاه دانشمندان دیگر، دانشمندی که خطای همکارش را اصالح 
می کند، یا به دالیل درستی به نتایج وی شك می کند، کار بزرگی انجام می دهد، 
درست مثل استاد ذن که توی گوش تازه کاری می خواباند که تمرکزش را از دست 
یکسان  اندازه ی  به  استاد و شاگرد  با  مقایسه  در  دانشمندان  است، هرچند  داده 
خطای یکدیگر را اصالح می کنند. با ارج نهادن به کار دانشمندی که خطاهای 
دانشمند دیگر را پیدا می کند _ یافتن خطاهای دیگران آسان تر از یافتن خطاهای 
خود آدمی است _ جرگه ی دانشمندان توانسته اند سامانه ی فطری خوداصالحی 
بیافرینند. دانشمندان دسته جمعی مؤثرترین و کارآترین ابزار تحلیل طبیعت را خلق 
کرده اند چون آن ها از یك سو به دنبال ابطال نظریّه های دانشمندان دیگر هستند و 
از سوی دیگر از تالش های صادقانه ی آن ها برای پیشرفت شناخت آدمی حمایت 
می کنند. بنابراین علم نوعی فعالیّت دسته جمعی است و جای تعریف و تمجید از 

یکدیگر نیست و قرار هم نیست که چنین جایی باشد. 
کار  عمل  از  بهتر  تئوری  در  آدمی  تالش های  سایر  مثل  نیز  علمی  رهیافت 
می کند. همه ی دانشمندان آن طور که باید به کار هم شك نمی کنند. خودشیرینی 
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در برابر دانشمندانی که موقعیّت هایی مهّمی دارند و گاهی از عواملی متأثر هستند 
که خارج از حیطه ی علم آن هاست، می تواند با توانایی خوداصالحی علمی تداخل 
کند. با وجود این، در دراز مّدت خطاها پوشیده نمی مانند چون دانشمندان دیگر 
علمی خود  اعتبار  بر  آن  اخبار  کردن  کرنا  و  بوق  با  و  می کنند  را کشف  آن ها 
می افزایند. نتایجی که از هجمه های دانشمندان دیگر جان سالم به در می برند به 
درجه ی »قوانین« علمی ارتقاء می یابند و به عنوان توصیف معتبری از واقعیّت 
پذیرفته می شوند، هرچند دانشمندان می دانند که هر یك از این قوانین نیز روزی 

خود بخشی از نوعی واقعیّت بزرگتر و ژرف تر خواهد شد.
با این حال دانشمندان اوقات خود را صرف اثبات خطاهای یکدیگر نمی کنند. 
بیشتر فعالیّت های علمی صرف آزمودن فرضیّه های ُسست با نتایج اصالح یافته ی 
آزمایش ها می شود. هر از گاه، نظریّه ی مهّم تازه ای سر بر می آورد، یا )در این 
عصر پیشرفت های فن آوری( آزمایش های جدیدی راه را برای مجموعه ای تازه ای 
از فرضیّه ها باز می کنند تا نتایج این آزمایش ها را توضیح دهند. آنگاه که نتایج 
طبیعت  عملکرد  شیوه ی  درک  در  و  می شوند  داده  توضیح  جدید  آزمایش های 
غوغایی به پا می شود، مهمّ ترین لحظات در تاریخ علم به ثبت می رسند. پیشرفت 
علم به دو دسته از دانشمندان بستگی دارد. یك دسته که داده های دقیق تری به 
به دقّت برون یابی می کنند و دسته ی دیگر که خطر  دست می آورند و آن ها را 
می کنند و نتایجی را به چالش می کشند که همگان پذیرفته اند و چنان چه موفق 
شوند شهرتی به هم می زنند. شکاکیّت در علم رقیب خوبی برای دل و جان آدمی 
نیست که از مناقشات پیش روی آن گریزان است و آرامش ناشی از حقایق ازلی 
را ترجیح می دهد. چنان چه رهیافت علمی تنها یکی از راه های تعبیر جهان هستی 
بود، چندان چنگی به دل نمی زد اّما موفقیّت زیاد علم مدیون این واقعیّت است 
که کارگر می افتد. هرگاه هواپیمایی براساس قوانین علم بسازید که از محك هر 
آزمونی سربلند بیرون آمده، به احتمال زیاد شما را سالم به مقصد می رساند اّما 
هواپیمایی که براساس احکام اختربینی ودایی ساخته شده باشد این کار را نمی کند. 
در طول تاریخ اخیر، آنان که با توفیق علم در توضیح پدیده های طبیعی روبرو 
شده اند، چهار نوع عکس العمل از خود نشان داده اند. اقلیّت کوچکی بوده اند که 
علم را بهترین گزینه ی درک طبیعت دانسته اند و برای درک جهان دنبال گزینه ی 
دیگری نگشته اند. اکثریّتی هم بوده اند که علم را نادیده پنداشته و آن را غیرقابل 
درک، مبهم، یا مغایر با روح آدمی یافته اند. )آن ها که مشتاقانه برنامه های تلویزیونی 
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را دنبال می کنند بدون این که از خود بپرسند تصاویر و اصوات از کجا می آیند ما 
را به یاد این می اندازند که واژه های »شعبده بازی« و »ماشین« ریشه های مشترکی 
دارند.( اقلیّت سّومی نیز برآنند که علم توهینی به باورهای مقّدس آن هاست و 
فّعاالنه بر رّد یافته های علمی کمربسته اند که موجبات نگرانی شان را فراهم آورده 
است. این دسته چارچوب شکاکیّت علم را قبول ندارند و اگر از آن ها بپرسید که 
»چه چیزی شما را متقاعد می کند که دارید اشتباه می کنید؟« می توانید به این نکته 
پی ببرید. این دسته ی علم ستیز هنوز لرزه ای را که شعر جان دان بر اندام آن ها 
انداخته به یاد دارند. جان دان در سال ۱۶۱۱ با پیدایش نخستین ثمره های علوم 

نوین در شعر »کالبد شکافی جهان هستی: نخستین سالگرد« چنین می سراید1:
و این فلسگه ی جدید همه چیز را زیر سوآل برده است،

عنصر آتش خاموش شده است،
خورشید و زمین هر دو گم شده اند و درایت آدمی

یارای آن را ندارد که به ما بفوید این دو کجا هستند.
و انسان های آزاده اقرار می کنند که عمر جهان به سر آمده است،

آنفاه که در زمین و آسمان ها،
چیزهای تازه ای را جستجو می کنند و می بینند که از این جهان،

جز تارورودی به جا نمانده است،
همه چیز از هم گسیخته و انسجام از بین رفته است...

که  دارد  باور  هنوز  اّما  می پذیرد  را  علمی  رهیافت  که  چهارمی هست  اکثریّت 
هستی  جهان  از  ما  درک  ورای  که  دارند  وجود  ماوراءالطبیعی  موجودیّت های 
هستند. باروش اسپینوزا، فیلسوفی که پل محکمی بین آنچه طبیعی است و آنچه 
ماوراءالطبیعی برقرار کرده است و فرق بین طبیعت و خدا را رّد می کند و می گوید 
جهان هستی هم طبیعت است و هم خدا. پیروان ادیان رسمی که این فرق را قبول 
دارند اغلب می گویند که آنچه طبیعی است در جای خود عمل می کند و آنچه 

ماوراءالطبیعی است در جای خود.
به هر یك از این چهار دسته هم که تعلق داشته باشید، تردیدی نیست که در 
این روزگاران خجسته داریم از تازه های جهان هستی آگاه می شویم. بیائید در این 

1. من نه شاعرم نه ادیب و از اینرو این شعر زیبای جان دان را تحت الفظی ترجمه می کنم. یقین دارم که 
شاعران هستی شناس ما هم چون موالنا و حافظ با همین مضمون اشعاری سروده اند. مترجم.
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جستجوی کنجکاوانه مثل کارآگاهی عمل کنیم که از شواهد بازمانده از جنایت 
به واقعیّت های جنایت پی می برد. شما را دعوت می کنیم که در یافتن سرنخ ها و 
روش تعبیر آن ها با ما همراه شوید تا با هم دریابیم که چگونه بخشی از جهان به 

ما تبدیل شده است.



درآمد

داستان ناگگته  ی شفگتی  ها

جهان از همان آغاز که به حرکت درآمده، سال هاست به حرکت خود ادامه می دهد. 
هر چیز دیفری از این حرکت ریروی می کند.

- لوکرتیوس

در حدود 14 میلیارد سال پیش، در آغاز زمان، همه ی فضا و همه ی ماّده و همه ی 
انرژی در جهان شناخته شده، در نوک سوزنی جا داشت. جهان آن اندازه داغ بود 
که نیروهای بنیادی طبیعت که در مجموع جهان را توصیف می کنند، در نیروی 
تنهای وحدت یافته ای خالصه شده بودند. آنگاه که جهان در دمای 1030 درجه 
می غرید و تنها 43-10 ثانیه از عمرش می گذشت، یعنی زمانی که همه ی نظریّه های 
واحد  آن  در  سیاهچاله ها  می دهند،  دست  از  را  خود  معنای  فضا  و  ماّده  از  ما 
پدیدار می شدند، ناپدید می شدند و بار دیگر از انرژی موجود در میدان نیروی 
وحدت یافته پدیدار می گشتند. در این شرایط کرانه ای، براساس فیزیك فرضی ما 
ساختار فضا و زمان به شّدت خم برداشت و به ساختار کف مانند اسفنجی بدل 
گشت. در این دوران، پدیده هایی که نظریّه نسبیّت عاّم اینشتین )نظریّه ی نوین 
گرانش( و مکانیك کوانتومی )توصیف ماّده در مقیاس کوچك( توصیف می کنند 

تمیزناپذیر بودند.
نیروهای دیگر  از  انبساط یافت و به سردی گرایید، گرانش  همین که جهان 
تفکیك شد. اندک زمانی که گذشت، نیروی هسته ای قوی و نیروی الکتروضعیف 
از یکدیگر جدا شدند، رویدادی که با آزاد شدن انرژی عظیمی همراه بود و سبب 
شد اندازه ی جهان به سرعت ده به توان پنجاه برابر شود. چنین انبساط سریعی که 
»دوران توّرم« نام دارد، ماّده و انرژی را چنان توزیع کرد که هر تغییری در چگالی 
از یك نقطه ی جهان به نقطه ی بعدی چیزی کمتر از یك در یك صد هزار بود. 

از این پس براساس آنچه فیزیك آزمایشگاهی تأیید می کند، جهان به اندازه ای 
داغ بود که فوتون ها به خودی خود انرژی شان را به زوج ذّرات ماّده و پادماّده 
تبدیل کردند و آنی بعد یکدیگر را نابود و انرژی شان را دوباره به شکل فوتون 
درآوردند. به دالیل نامعلومی در جدایی پیشین نیروها، چنین تقارنی بین ماّده و 
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پادماّده »شکسته« و سبب شده بود تا ماّده اندکی بر پادماّده فزونی یابد. شکست 
تقارن اندک بود اّما برای تحّول آتی جهان حیاتی می نمود. به ازای هر میلیارد از 

ذّرات پادماّده، یك میلیارد به اضافه ی یك ذّره ی ماّده به دنیا آمد.
با سرد شدن جهان، نیروی الکتروضعیف به نیروی الکترومغناطیسی و نیروی 
هسته ای ضعیف تفکیك شد و چهار نیروی متمایز و شناخته شده ی طبیعت پدید 
آمدند. انرژی گرمابه ی فوتونی که افت کرد، فوتون های موجود دیگر قادر نبودند 
به خودی خود ذرات ماّده و پادماّده تولید کنند. زوج های ذّرات ماّده و پادماّده به 
سرعت یکدیگر را نابود کردند و جهانی به جا ماند که در آن به ازای هر میلیارد 
فوتون یك ذّره ی ماّده ی معمولی وجود داشت و پادماّده ای نماند. هرگاه تقارن بین 
ماّده و پادماّده شکسته نمی شد در جهان تنها تا ابد فوتون ها بودند و دیگر هیچ و 
حتّی اخترفیزیکدانی هم نبود. در چیزی حدود سه دقیقه، ماّده به شکل پروتون ها 
و نوترون ها درآمد که بسیاری از آن ها با هم ترکیب شدند و ساده ترین هسته های 
اتمی را به وجود آوردند. در این میان، الکترون های سرگردان فوتون ها را به این 

سو و آن سو پراکندند و سوپ کدری از ماّده و انرژی پدید آمد. 
دمای جهان که به زیر چند هزار درجه ی کلوین )کمی داغ تر از کوره ی استخراج 
هسته های  که  می کردند  حرکت  آهسته  قدر  آن  آزاد  الکترون های  رسید،  آهن( 
سرگردان در سوپ آن ها را گیر انداختند و سبك ترین سه اتم، هیدروژن، هلیم، 
و لیتیم را ساختند. در این دوران جهان برای نخستین بار در برابر نور مرئی تراوا 
شد و این فوتون های سرگردان را هنوز می توان در میکروویو زمینه ی کیهانی دید. 
طی نخستین میلیارد سال حیات جهان، ماّده در کنار هم گرد آمد و کهکشان ها را 
به وجود آورد. در حجم قابل مشاهده ی جهان هستی، یك صد میلیارد کهکشان 
هست و هر کدام صدها میلیارد ستاره دارند که با فرآیند گداخت گرماهسته ای در 
مرکز خود به حیات ادامه می دهند. این ستارگان که ده برابر سنگین تر از خورشید 
هستند در مرکز خود چنان فشار و دمایی دارند که عناصری سنگین تر از هیدروژن 
را  آن ها  از جمله عناصری که سیّارات و حیات روی  می توانند تشکیل شوند، 
می سازند. اگر قرار بود که این عناصر در درون ستارگان حبس می شدند مفید 
نمی بودند. اّما ستارگان پرجرم به هنگام مرگ منفجر می شوند و درون غنی از مّواد 

شیمیایی خود را در سرتاسر کهکشان می پراکنند. 
ستاره ی  گذشت،  غنی سازی  این  از  که  سال  میلیارد  هشت  یا  هفت 
گمنامی)خورشید( در ناحیه ی گمنامی )بازوی صورت فلکی جبّار( از کهکشان 
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گمنامی )راه شیری( در گوشه ی گمنامی از جهان )دامنه های اَبَرخوشه ی سنبله( به 
دنیا آمد. ابر گازی که خورشید از آن ساخته شد به اندازه ی کافی عناصر سنگین 
داشت که بتواند چند سیّاره، هزاران سیارک، و میلیون ها دنباله دار به وجود آورد. 
در دورانی که این منظومه ی ستاره ای تشکیل می شد، در ابر گازی اولیّه که به 
دور خورشید می چرخید ماّده متراکم شده و از آن بیرون زده است. به مّدت چند 
صد میلیون سال، برخورد مداوم دنباله دارهای سریع و دیگر بازمانده های این ابر 
گازی سطح سیاّرات را با مّواد مذاب دوغاب می کرد و از تشکیل مولکول های 
پیچیده جلوگیری به عمل می آورد. اندک اندک که مواّد بازمانده از ابر گازی در 
منظومه شمسی ته کشید، سطح سیّارات به سردی گرایید. سیّاره ای که آن را به نام 
زمین می شناسیم در مداری تشکیل شد که جّو آن می توانست اقیانوس ها را بیشتر 
به شکل مایع در خود نگه دارد. اگر زمین در نزدیکی خورشید تشکیل می شد 
اقیانوس ها بخار می شدند. اگر زمین دور از خورشید تشکیل می شد، اقیانوس ها 
امروزه می شناسیم  به آن شکلی که  منجمد می شدند. در هر دو حالت، حیات 

تکامل نمی یافت.
باکتری های  نامعلوم،  با سازوکاری  مّواد شیمیایی،  از  اقیانوس هایی مملو  در 
ساده ی بی هوازی پدیدار شدند و ناآگاهانه جّو غنی از کربن دیوکسید زمین را 
به جّوی غنی از اکسیژن تبدیل کردند تا ارگانیسم )سازواره( های هوازی پدیدار 
شوند، رشد کنند، و اقیانوس ها و خشکی ها را به تسخیر خود درآورند. همین 
اتم های اکسیژن که معموالً به شکل جفت هستند O2 در ترکیب سه تایی خود که 
اوزن O3 نام دارد جّو باالیی زمین را اشغال کرده اند تا از سطح زمین بیشتر در برابر 

تابش زیان آور ماوراءبنفش خورشیدی محافظت کنند. 
گوناگونی چشمگیر حیات بر روی زمین و چه بسا در سایر نقاط جهان، از 
فراوانی کیهانی کربن و بی شمار مولکول ساده یا پیچیده ای که از آن ساخته می شوند 
سرچشمه می گیرد. تنّوع ترکیبات مولکولی کربن از ترکیبات هر مولکول دیگری 
بیشتر است. اّما حیات شکننده است. رویارویی زمین با اجسام بزرگ بازمانده از 
تشکیل منظومه ی شمسی که روزگاری رویداد متداولی بود، هنوز اکوسیستم ما را 
تهدید می کند. همین ۶۵ میلیون سال پیش بود که کمتر از 2 درصد از حیات زمین 
می گذشت، شهاب سنگ ۱۰ میلیارد تنی به یوکاتان پنسیوالی امروزی برخورد 
کرد و ۷۰ درصد همه ی گیاهان و جانوران زمینی از جمله دایناسورها را نابود 
کرد که جانداران حاکم آن دوران بودند. این فاجعه ی اکولوژیکی فرصت را برای 
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پستانداران کوچکی که از این فاجعه جان سالم به در برده بودند فراهم آورد تا 
سرزمین های غنی و خالی از سکنه را اشغال کنند. شاخه ی بزرگ مغزی از این 
پستانداران که ما آن را نخستی می نامیم، جنس و گونه ای به نام همو ساپینس را به 
سطحی از شعور رساند که توانست روش ها و ابزار علمی، و اختر فیزیکدان ها را 

ابداع و ریشه های تحّول جهان هستی را استنتاج کند.
آری، جهان آغازی داشته است. آری، جهان هم چنان در حال تحّول است. 
انفجار بزرگ آغازین و کوره های  اتم های بدن ما ریشه در  از  و آری، هر یك 
گرماهسته ای ستارگان پرجرم دارد. ما در جهان زندگی نمی کنیم بلکه بخشی از 
آنیم. ما از جهان به دنیا آمده ایم. چه بسا بگوییم که جهان به ما این قدرت را داده 
است تا در این گوشه ی کوچك از جهان هستی خودمان را درک کنیم. و ما تازه 

در آغاز راهیم.
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فصل ۱

در آغاز

در آغاز، فیزیك بود. فیزیك رفتار ماّده، انرژی، فضا، و زمان و برهم کنش بین 
آن ها را توصیف می کند. تقابل بین این ویژگی ها در نمایشنامه ی کیهانی ما زیربنای 
ما  برای  آنچه  هر  اینرو  از  است.  شیمیایی  و  زیست شناختی  پدیده های  همه ی 
با قوانین فیزیك آغاز می شود و بر آن ها  بنیادی و آشنا باشد  انسان های زمینی 
استوار است. آنگاه که این قوانین را درباره ی مجموعه های اخترشناختی به کار 

می بریم با فیزیك بزرگ مقیاس سروکار داریم که اخترفیزیك نام دارد.
کران  به  فیزیك، جبهه های کشف  در  ویژه  به  علمی،  فعالیّت های  بیشتر  در 
توانایی ما در اندازه گیری رویدادها و موقعیّت ها بستگی دارد. در اطراف ماّده ی 
فوق العاده متراکمی مانند سیاهچاله، گرانش به شّدت پیوستار فضا زمان اطراف را 
می پیچاند. در انرژی های بسیار باال، در دمای ۱۵ میلیون درجه ای مرکز ستارگان 
واکنش های گداخت گرماهسته ای به وقوع می پیوندد. در هر کران قابل تصّور، 
به شرایط بی نهایت داغ و متراکمی برمی خوریم که در نخستین لحظات آغازین 
جهان حاکم بود. برای درک این که در هر یك از این سناریوها چه رخ می دهد 
به آن دسته از قوانین فیزیك نیاز داریم که پس از سال ۱۹۰۰ کشف شده اند، یعنی 
دورانی که فیزیکدان ها امروزه آن را عصر نوین می نامند تا آن را از دوران کالسیك 

یا قدیم تمیز دهند که همه ی فیزیك پیشین را شامل می شود.
قوانین  و  رویدادها  اگر  که  است  این  کالسیك  فیزیك  عمده ی  ویژگی های 
و پیشگویی ها را سبك و سنگین کنیم درمی یابیم که جملگی معنی دار هستند. 
همه ی آن ها کشف شده و در آزمایشگاه های معمولی و در ساختمان های معمولی 
به محك آزمون گذاشته شده اند. هنوز هم داریم در کالس های فیزیك دبیرستانی 
قوانین گرانش وحرکت، الکتریسیته و مغناطیس، و طبیعت و رفتار انرژی گرمایی 
را درس می دهیم. این چنین پرده برداری از جهان طبیعی به انقالب صنعتی جان 
بخشید که خود چنان فرهنگ و جامعه را دگرگون ساخت که در تصّور پیشینیان ما 
نمی گنجد و چون چرای هر آنچه را در دنیای روزمّره تجربه می کنیم توضیح داد. 
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برعکس، در فیزیك نوین همه چیز بی معنی است، چون در قلمروهایی رخ 
می دهند که اندام های حّسی ما در آن عکس العملی نشان نمی دهند. این خبر خوبی 
است. می توانیم بگوییم که زندگانی روزمّره ی ما کاری با فیزیك نوین ندارد. در 
یك صبح عادی، شما از خواب بیدار می شوید، کمی در خانه پرسه می زنید، چیزی 
می خورید و سپس از در جلویی بیرون می زنید. در پایان روز خانواده ی شما انتظار 
دارند از زمانی که خانه را ترک کردید تغییری نکرده و یکپارچه به خانه برگردید. 
حال تصّور کنید که وارد اداره می شوید، به سوی اتاق کنفرانس می روید تا در 
جلسه ی مهّم ساعت ۱۰ صبح شرکت کنید و ناگهان همه ی الکترون های خود را 
ازدست می دهید، یا بدتر از آن، همه ی اتم ها بدن تان از هم می پاشند. این خبر بدی 
است. فرض کنید به جای رفتن به کنفرانس در دفترتان نشسته اید تا زیر نور ۷۵ 
واتی چراغ رومیزی کار کنید که کسی وارد می شود و چراغ ۵۰۰ واتی سقف اتاق 
را روش می کند و همین امر باعث می شود تا شما به در و دیوار برخورد کنید و 
در نهایت از پنجره بیرون بزنید، درست مثل اسباب بازی هایی که در آن ها آدمکی 
را با فنر فشرده داخل جعبه تعبیه می کنند و به محض این که کسی در جعبه را 
باز کند این آدمك بیرون می پرد. یا چطور است که پس از بیرون آمدن از دفترتان 
به تماشای کشتی سومو می روید تا شاهد باشید که دو مرد گرد و گلمبه با هم 
سرشاخ و سپس محو می شوند و آنگاه ناگهان به دو باریکه ی نور تبدیل می شوند 
و در دو جهت مخالف اتاق را ترک می کنند. یا فرض کنید سر راه تان که به خانه 
می روید از جاّده ی کم ترّددی بروید و ساختمان سیاهی شما را از پا به درون خود 
بکشد و در حالی که به هنگام گذراندن شما از خالل سوراخ شانه های تان را به هم 

می فشارد، سر تا پای شما را کش بیاورد و شما را از صحنه ی روزگار محو کند.
هرگاه چنین رویدادهایی در زندگی روزمّره ی ما اتّفاق بیافتند فیزیك نوین به 
نظر ما عادی جلوه می کند و شناخت ما از مبانی نسبیّت و مکانیك کوانتومی از 
تجربه ی روزانه ی زندگی به دست می آید و به احتمال زیاد بستگان ما دیگر به ما 
اجازه نمی دهند سرکار برویم. با وجود این در آغازین دقیقه های تولد جهان این 
رویدادها مدام رخ می داده اند. برای این که بتوانیم آن ها را تصّور و درک کنیم، 
نمی توانیم کاری جز پذیرفتن نوع جدیدی از عقل سلیم، یعنی درک متفاوتی از 
رفتار ماّده داشته باشیم و این که بدانیم قوانین فیزیك چگونه در کران های دما، 

چگالی، و فشار رفتار ماّده را توصیف می کنند.
ما باید به دنیای E = mc2 وارد شویم.




