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درجهانامروز،بیشازنیمیازبشریتدرشهرهازندگیمیکنند.دربعضیاز
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هنوزآنقدرهاهمسختنیست.فقطکافیاستخوششانسباشیدهواخوب
باشدودرعصریپاییزیازشهربیرونبزنید.هنوزکسیرانمیشناسمکهاین
منظرهراندیدهباشد.اینمنظرهعمقزیادیدارد،نهتنهافیزیکیبلکهذهنی،
زیباییشناسیواحساسی.آسمانشب،یادآوریعالیازچشماندازهایحیات
البته است.اینکه»چقدرکوچكوبیاهمیتهستیم«،واکنشمشترکماست.
منمخالفم.درعوض،احساسوابستگیبافضاییبینهایترادارمکهدائمًانور

خودرابهزمینمیفرستد.
بسیارشگفتانگیزاستکهعلممدرن،باوسعتیزیاد،رابطهینزدیكبینما
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از بهمنی آغاز کشف این میگردند. دیگر ستارههای دور به که دارند وجود
پیشرفتبود.درعرض20سال،حدود2هزارسیارهیجدیدکشفکردیمو
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را زندگیخود دیگر، دانشمنداِن است. تحقیقاتجالب این پیگیری میشوند،
وقفپیداکردنپیامهاییازموجوداتهوشمندکردهاندکهباوردارندبهسمت
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کهحقایقآوردهشدهدراینکتابباگذرزمانمنسوخمیشوند.منوبسایت
مخصوصی)www.peterlinde.net(درستکردهامکهدرآنآخریناخبار،بههمراه
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تالش همچنین است. دسترس در موضوع این دربارهی زیادی پیشزمینههای
کردهامازعباراتفنیزیاد،دوریکنم.درمواردیکهاینموضوعمقدورنبوده
اینعباراتدرستکردهاموتوضیحآن برای استدرآخرکتاب،واژهنامهای

عباراتعلمیرادرآنجاآوردهام.
موضوعکتابحوزههایزیادیراپوششمیدهدوغیرممکناستکهکسی
بتوانددرتمامیآنزمینههامتخصصباشد.بههمینخاطرازدوستانومتخصصانی
کمكگرفتهامکهدوستدارمدراینجاازآنهاتشکربکنم.اولفآرجوهانسون1،
روزنامهنگارودوستدارهمیشگیستارهشناسی،اطالعاتوشهامتزیادیبهمن
بخشید.میکروبشناس،لیفپیترسون2 اطالعاتزیادیرادربخشحیاتاولیه
رویزمیندراختیارمنگذاشت.آندرهجوهانسون،3 محققسیاراتفراخورشیدی
دررصدخانهیلوند،چندینبازنگریدربخشسیاراتوسیاراتفراخورشیدی
انجامداد.بیورناستنهولم4 هم،مخصوصاًدربخشهایِستییاجستجویهوش
فرازمینی)SETI(وفرمولدریكهمینکارراانجامداد.دربارهیچاپانگلیسی
مایك بخصوص و میکنند کار اشپرینگر نشر در که کسانی از میخواهم اثر،
کارول،کهازعصایجادوییخوداستفادهکردتانسخهیانگلیسیکتابرابسیار
خواندنیترکندتشکرکنم.اگرهنوزباتمامتالشهایاینعزیزان،اشتباهاتیدر

متنکتابوجوددارد،تقصیرآنراکاماًلبهگردنمیگیرم.
درآخر،دوستدارمازکسانیکهبسیاربهمننزدیكهستندتشکروقدردانی
کنم.ایواَدگنِگاردکهدرزندگی،کنارمنبودهاستوهنوزهممنراتشویق
میکندودخترجهانگردم،آمانداکهوقتیدرسال2080نودسالهشود،دنیایی

بسیارمتفاوتراتجربهخواهدکردکهامیدوارمدنیاییبهترباشد.

پیتر لینده 
لوند،سوئد

1. Ulf R Johansson   2. Leif Petersson      3. Anders Johansen
4. Björn Stenholm
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فاصلههایعظیمجهان،همیشهچالشبزرگیبرایقوهیدرکانسانبودهاست
واینکهجهاندائماً،همازنظرفیزیکیوهمازنظرمفهومسازیماازآن،رشد
میکند،کمکیبهقضیهنکردهاست.ادراکماازجهاندرطولقرونتوسعهپیدا

کردهاستولیدرقرناخیرانقالبیدرآنپدیدآمدهاست.
درکنارافزایشدرکماازساختارواندازهیجهان،نقشوجایگاهبشریت
نیازبهیكاصالحآهستهداشت.زمینوهمینطوربشریتدیگردرمرکزجهان
نبودند.شایدزمانآنفرارسیدهاستکهنهتنهاازنظرعلمی،بلکهازنظرفلسفی
اینیكحقیقتاستوچشماندازوجودحیاتدر واخالقی،قبولکنیمکه
ماورایزمینرادرذهننگهداریم.زمانآنفرارسیدهاستکهنگاهدقیقتری

بهایناحتمالبیندازیم.
دراینکتابتالشمیکنمتاخالصهایازجهاناحتماالتجدیدراعرضه
کنم.حاالدانشمندانتقریبًا2000سیارهراشناساییکردهاندکهمتعلقبهستارهی
دیگریاست.آنهاتخمینمیزنندکهتنهادرکهکشانمامیتواندصدهامیلیون
خواهیم بررسی هم را دیگر چیزهای میان این در باشد. داشته وجود سیاره
فضا در دیگری هوشمند تمدنهای آیا است. افتاده اتفاق این کهچطور کرد
بهحال تا و بهفضاگوشسپردهایم که است ۵0سال از بیش دارند؟ وجود
جوابمثبتیدریافتنکردهایمولیبااینحالمیخواهیماحتماالتتماسبا
بایدبرویمو موجوداتفرازمینیهوشمندفرضیرابررسیکنیم.آیااصاًلما
باآنهامالقاتکنیم؟فکرکردنبهاینموضوعاتجایزاستولیآیاواقعیتی

پشتاینرویاهانهفتهاست؟
بزرگاست اینکهجهانچقدر از بهدستآوردندرکواقعی با بگذارید
شروعکنیم.مادربارهیفواصلیبسیارعظیمصحبتمیکنیمکهبرایهرنوع

مشاهده،ارتباطیاتماس،بایدطیشوند.
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جهان منبسط شونده

ماه زمین، اندازهی از واقعگرایانهای برآورد قدیم روزگار در مشاهدهکنندگان
وخورشیدبهدستآوردهبودند.فاصلهیزمینتاماهرامیتوانباکمكمثاًل
گرفتگیهایماهی،بادقتیقابلقبولبهدستآورد.درحالیکهبرایفاصلهی
زمینتاخورشید،بهطورفاحشیتخمینهاینادرستیزدهشدهبود.همانطور
کهدرشکل1.1آمدهاست،درحالیکهدردورانقرونوسطیپیشرفتعلمی
بدانند. بیشتر میخواستند که بودند کسانی همیشه اما نیامد دست به خاصی
اولینتلسکوپهاییکهدرقرن17استفادهشدند،منجربهپیشرفتهایاساسی

شکل 1.1دریكباسمهیچوبیکهاحتماالًدردههی1880برایکتابستارهشناسفرانسوی،کاّمی
فالماریون1 درستشده،یكمردقرونوسطایینمایشدادهشدهاستکهمیخواهدمحدودیتهارااز

بینبردهودانشجدیدراکشفکند.

مقیاس همینطور و خورشید تا زمین فاصلهی اکنون شدند. رصدها دقت در
مختلف، روشهای بین داشت. درستتری نسبت ما سامانهیخورشیدی کل

1. Camille Flammarion
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ستارهشناسانازگذشتنسیارهیزهرهازمقابلخورشیداستفادهمیکردند.
درقرن18دانشمندانزیادیدستبهسفرهایطوالنیزدندتااینپدیدهی
نادرراازمکانهایمختلفزمینببینند.آنهابهمقداردرستفاصلهیزمینتا
خورشید،بسیارنزدیكشدندکهامروزهبیشاز149میلیونکیلومترتعیینشده
است.اینفاصلهدرحوزهیستارهشناسیبهواحد)یکا(خاصیازاندازهبهنام

واحدنجومی)AU(تبدیلشد.
ولیتاستارههاچقدرفاصلهبود؟اینکهآنستارهها،خورشیدهایدوردستی
از معلوم، قرار از میشد. گرفته نظر در متعارف مفهوم یك عنوان به بودند،
آنجاییکهستارههایآسمان،بسیارکمنورترازخورشیدبودند،اینفاصلهباید

بسیارزیادمیبود.
اندازهگیریاین تیکوبراهه1 جزءاولینکسانیبودکهتالشبسیاریبرای
فواصلانجامداد.روشیکهاومدنظرداشتبراساساینحقیقتبودکهاگر
شماازدوجهتمختلفبهآنهانگاهکنید،بهنظرمیآیداجسامنزدیكنسبتبه
اجسامدورحرکتکنند.اینکاررابهراحتیمیتوانبااستفادهازچشمچپتان
ونگاهکردنبهیكجسمنزدیكوتوجهبهموقعیتآننسبتبهپسزمینهی
آننشانداد.بابستنچشمچپوبازکردنچشمراست،آنجسمنسبتبه
پسزمینه)مثالیكدیوار(تغییرمکانمیدهد.مابهآنانتقالزاویهایاختالف
جسممیگوییم.ایدهیکاراینبودکهاگرازنقاطمتفاوتیازمدارزمین منظر 
بهدورخورشید،اندازهگیریهایدقیقیانجامشود،ستارگانهماختالفمنظر
نشانمیدهند)شکل2.1(.ولیاگرچهتیکودرستفکرمیکردوبهبهترینابزار
اندازهگیریزاویهایزمانخودشدسترسیداشت،نمیتوانستچنیناختالف
منظرهاییرامشاهدهکندوبههمینمنظور،نمیتوانستمشکلراحلکند.در
منطقیولیبسیارغلطراگرفتکهزمیندرجهان نتیجهایظاهراً او عوض،

هستیثابتاست.
هیچکسدرآنزمانبهاندازهیوسیعشکافبینسامانهیخورشیدیماو
نزدیكترینستارههاشكنکردهبود.200سالدیگرطولکشیدتایكاختالف
منظرمعتبررابتواناندازهگیریکردوفردریشبسل2 درسال1838فاصلهیماتا
61ماکیان،ستارهایدرصورتفلکیماکیانرااعالمکرد.عددبهدستآمدهیاو

1. Tycho Brahe   2. Friedrich Bessel
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AU 660,000بود!ازآنجاییکهبسیاریازستارههاکمنورتراز61ماکیانبودند،

مشخصبودکهبسیاریازآنهابایدفاصلهیبسیاربیشتریداشتهباشند.مسلمبود
کهفاصلهیزمینتاستارگانبسیارزیادبودودرکبشرازاندازهیجهاندریك

ستارگان دوردست

ستاره نزدیک

حرکت زمین به دور خورشید

زاویه ی
اختالف منظر

جابه جایی
ظاهری ستاره ی 

نزدیک

شکل 2.1اختالفمنظرستارهایاثریظاهریاستکهباحرکتزمینتولیدمیشود)پیترلینده(

لحظهتغییرکرد.ولیانقالبدردرکفواصلنجومیومقیاسواقعیجهانتازه
شروعشدهبود.ستارهشناسانکمکمفهمیدندکهخورشید،تنهایکیازمیلیون
ستارهایاستکهدرسامانهیبزرگتریازستارههابهنامراهشیریقراردارد.
اینطورایدههااززمانهایدوروجودداشتهاست.کهکشانراهشیریرامیتوان
مثلنواریازنوردرسرتاسرآسمانشبدید.فیزیکدانوستارهشناسمشهور
قرن17،گالیلئوگالیلئی)گالیله(،باتلسکوپکوچکشقادربودتشخیصدهد
کهنورضعیف،ازمقادیرزیادیازستارههایکمنورنشاتمیگرفتکهبهطور
منفرد،برایچشمانغیرمسلحقابلدیدننبود.درقرن18ستارهشناسانگلیسی،
متفاوت، جهتهای در ستارهها تعداد محاسبهی با کرد تالش هرشل ویلیام
نتیجهگیری او اگرچه، کند. تعیین را راهشیری کهکشان در موقعیتخورشید
غلطیداشتکهخورشیددرمرکزکهکشانراهشیریقراردارد.امروزهمیدانیم
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غبار و گرد از تاریك، ابرهای که است حقیقت این خاطر به اشتباه این که
میانستارهای،اکثریتستارههایکهکشانراهشیریرامحومیکنند.حقیقتیکه

دردورانهرشلشناختهنشدهبود.
درطولقرن19،دانشمندانمباحثهایپرشورراجعبهاندازهیجهانراادامه
دادند.یكمشکلاصلیطبیعتبهاصطالحسحابیبود.بعدازمعرفیتلسکوپ،
مشاهدهکنندههافهمیدندکهدرآسمانچیزهایخیلیبیشتریازستارههاوچندین
از نور پراکندهی تکههای نفرمیتوانست آنجا،یك اینجاو دارد. سیارهوجود
طبیعتناشناختهراببیند.بعضیازآنهارامیشدبهعنوانستارههایدنبالهدار
سامانهی آشکار اعضای و میکردند ستارههاحرکت به نسبت آهستگی به که
در که داشتند وجود هم تعدادی مقابل، در داد. تشخیص خودمان خورشیدی
موقعیتخودثابتبودندواصاًلتکاننمیخوردند.ازآنجاییکهمیشدآنهارا
بادنبالهدارهااشتباهگرفت،محققفرانسویدنبالهدارها،شارلمسیه1،درقرن18
تصمیمگرفتتاکتابفهرستیازچنینسحابیهاواجسامتیرهدرستکند.این
لیستکهدرنهایتحاوی110جسممیشد،بهنامفهرستمسیهشناختهشد.
اجساممسیههنوزهمصندوقگنجیبرایهرستارهشناستازهکاریاستکهآرزو

داردآسمانرابایكتلسکوپکشفکند.
باپیشرفتتجهیزات،باالخرهمیشدجزئیاتاجسامراحلکرد.معلومشد
بعضیازاجسام،دستههایستارهایبودندکهگاهیاوقاتتعداداعضایآنبه
پراکنده نور تکههای بهصورت دیگر اجسام اگرچه، میرسید. عدد هزار دهها
باقیماندندکهبهاینهاسحابیمیگفتند.درمیانسحابیهابهنظرمیرسیدانواع

مختلفیوجوددارد.
ساختهشدو لردراسه2  بزرگترینتلسکوپآنزماندرسال1847توسط
دربرکاسل،دروسطایرلندقراردادهشد.اینتلسکوپباآینهایباقطرتحسین
برانگیز183سانتیمتری،میتوانستنسبتبهچیزیکهقباًلامکانپذیربود،نور
بسیاربیشتریبهچشمانانسانبیاورد.باوجوداینکهوضعیتمناسبمشاهده
درایرلندزیادخوبنبود،لردراسهبهاولیننفریتبدیلشدکهساختارسحابیها
راتشخیصداد.اوبهخاطرتصاویرمسیه۵1،کهیكساختارمشخصمارپیچرا

نشانمیدادمشهورشد.

1. Charles Messier   2. Lord Rosse
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نبرددربارهیطبیعتواقعیسحابیهادرطولقرن19وقسمتیازابتدای
گازی ابرهای سحابیها که میدادند پیشنهاد بسیاری داشت. جریان 20 قرن
هستندکهدرواقعبسیاردورهستندولیبیشترازچندستارهبامافاصلهندارند.
دیگرانمیگفتندکهسحابیهاازنورتعدادزیادیازستارگاندرستشدهاندکه
ازفاصلهایبسیاردوردیدهمیشوند.خیلیجالببودکههردوطرفتاحدی
درستمیگفتند.درهمینحین،پیشرفتفناوریمنجربهقابلیتهایجدیدشد.
همعکـسبرداریوهمطیفشناسیدرمیانهیقرن19اختراعشـدندوباایـن

سامانهی یك )سحابی( این شد معلوم بعداً .184۵ سال در M51 از راسه لرد تصویر 3.1 شکل 
ستارهایاست؛کهکشانی،باچندینمیلیاردستاره)ویلیامپارسونز(

روشهایجدید،رصدکنندگانکشفکردندکهسحابی،خطوططیفیایرانشان
میدهدکهگازهادرآزمایشگاههانشانمیدهند)مادرفصل۵نگاهدقیقتریبه
اسرارطیفخواهیمانداخت(.ظاهراً،بعضیازسحابیهااجسامگازیبودند،در
حالیکهبقیه،طیفادامهداریرانشانمیدادندکهبیشترشبیهبهچیزیبودکه

شماازنورستارگانکمنورانتظاردارید.

جهان دوباره منبسط می شود

درآغازقرنبیستم،نبرددرنقطهیتعیینکنندهایقرارداشتوراهحلکاربه
دستآمد.درطولدههی1920،درکماازجهانمتحملحداقلیكانقالب


