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پیش گفتار

این کتاب،  از نوشتن  قبل  تنها چند هفته  امسال،  در روز یکشنبه شانزدهم مارس 
شایعاتی در رسانه های اجتماعی پخش شد که قرار است اعالمیه بزرگی از طرف 
بعد، مشخص  روز  یابد. صبح  انتشار  بعد  روز  در  هاروارد  دانشگاه  کیهان شناسان 
شد که اعالمیه قرار بود از طرف گروهی که آزمایشی را در قطب جنوب با استفاده 
اعـالم   BICEP2 گروه  یابد.  انتشار  می داد،  انجام   BICEP2 نام  به  تلسکـوپی  از 
کـرد کـه بهترین گـواه برای چیـزی به نـام »تـورم کیهـانی«، مربـوط بـه زمـانی 
گیتی  عمر  از  ثانیه   0/000000000000000000000000000000000000۱ کـه 

می گذشـت را یـافته است. 
با آنکه هم اکنون این نتیجه به شدت مورد بحث قرار دارد، اگر درست باشد، 
مدرکی بسیار قابل توجه خواهد بود از اینکه ما فیزیك گیتی را تا کسری چنین کوچك 
از زمان پس از به وجود آمدن آن، درک کرده ایم. با این حال، پس از اعالمیه مارس 
تا به حال، در جامعه کیهان شناسی مناظره های زیادی درباره   BICEP2 ۲0۱4 گروه
صحت نتایج در گرفته است. مباحث این مناظرات با جزئیات بیشتر در این کتاب 

مورد بررسی قرار گرفته است. 
این  می باشد.  گیتی  ماهیت  و  تحول  آغاز،  درک  »کیهان شناسی«،  علم  موضوع 
موضوعی است که همیشه بشریت را شیفته خود ساخته، و هر تمدنی، کیهان شناسی 
یهودیت، مسیحیت و  بین  »داستان پیدایش« مشترک  این  اینکه  دارد.  را  خاص خود 
اسالم باشد؛ یا عقاید هندوها که براهما گیتی را آفریده، ویشنو آن را نگاه می دارد، 
و شیوا آن را از بین خواهد برد؛ یا داستان های »هنگام رویا« بومی های استرالیا، ما به 
عنوان یك گونه، همیشه در تالش برای درک گیتی، و چگونگی به وجود آمدن آن 
و خودمان بوده ایم. به نظر می رسد که این یك نیاز اساسی انسانی در همه ما باشد. 
همچنین این موضوعی است که مرا از ۱۲ سالگی، هنگامی که برنامه ای از BBC به نام 

»کلید گیتی« را دیدم، شیفته خود ساخته است. 
در این کتاب، کیهان شناسی حال حاضر مورد عالقه دانشمندان، یعنی »نظریه انفجار 
بزرگ داغ« را ارائه کرده ام. این نظریه فرض می کند، که گیتی در حدود ۱۳/7 میلیارد 
بسیار چگال  آتشین«  »توپ  یك  از  فضا  و  زمان  که  گردید  آغاز  زمانی  پیش،  سال 
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- انفجار بزرگ - خلق شدند. از زمان آغاز جهان هستی تا به حال، فضا در حال 
انبساط و تحول بوده است و ستاره ها، کهکشان ها، عناصر و حیات در گیتی، به دنبال 

این رویداد ایجاد شده اند. 
این کتاب، تاریخ درک مان از گیتی را از عقاید اولیه یونانی ها تا آخرین یافته هایی 
که تا چند هفته قبل )قبل از انتشار کتاب. م( اعالم شده اند و شرایط را در لحظات 
بسیار اولیه وجود گیتی کاوش می نمایند، دنبال می کند. پس از ارائه شواهدی مبنی بر 
آنکه زمین برخالف تصور یونانیان در مرکز گیتی قرار نگرفته، بلکه به دور خورشید 
و در حاشیه یك کهکشان متوسط می گردد، نشان خواهم داد که چگونه دریافته ایم 
که راه شیری تنها یکی از میلیاردها کهکشان است و گیتی در حال انبساط می باشد. 
از   ۱948 سال  پیش بینی  و  بزرگ  انفجار  از   ۱9۳۱ سال  پیش بینی  داستان  همچنین 
وجود تابش باقی مانده از گیتی اولیه، که به آن »تابش زمینه ریزموج کیهانی« می گوییم 

را ارائه خواهم داد. 
این تابش نهایتا در سال ۱9۶4 کشف شد، و از آن زمان به بعد، پیشرفت ها در 
زمینه های نظری و رصدی )مانند آزمایش BICEP2 که قبل تر به آن اشاره شد( به ما 
اجازه می دهد که ادعا کنیم فیزیك گیتی را تا کوچك ترین کسری از ثانیه پس از آغاز 

آن درک کرده ایم. )و هنوز درباره قبل از آن کاماًل مطمئن نیستیم!(. 
که  نمی دانستیم  پیش  سال   ۱00 تقریباً  پیموده ایم؛  را  توجهی  جالب  مسیر  چه 
اینکه آیا راه شیری کل گیتی  ستاره ها انرژی خود را چگونه به دست می آورند، یا 
می باشد یا خیر، یا عناصر تشکیل دهنده ما از کجا آمده اند. حال معتقدیم که تمام این ها 
را می دانیم. با این حال هنوز چیزهای زیادی وجود دارد که نمی دانیم. درک جزئیات 
ساختار گیتی، ما را به یافته ای جالب توجه و هیجان انگیز رهکرد کرده که ماده معمولی 
 %75 تاریك« و حدود  »ماده   %۲0 از  بقیه آن  از گیتی را تشکیل می دهد، و   %5 تنها 
»انرژی تاریك« تشکیل شده است. در حال حاضر نمی دانیم که ماده و انرژی تاریك 

چه هستند، فقط به نظر می رسد که وجود دارند. 
گیتی  منشأ  درباره  بیشتر  تمام کسانی هستند که می خواهند  کتاب  این  مخاطب 
بدانند، و اینکه چگونه از جهل گذشته به درک امروزی رسیده ایم. سعی داشته ام که 
داستان را تا حد امکان جالب بیان نمایم، علم فعالیتی انسانی است و سعی داشته ام که 
حس برخی از افرادی را منتقل کنم که نقشی اساسی در پیشرفت دانش مان از گیتی 
داشته اند. همچنین سعی کرده ام که فیزیك مورد نیاز را در سطحی که امید دارم برای 
غیر دانشمندان قابل درک باشد، توضیح دهم؛ هر گونه عدم درک خواننده، به علت 

کاستی های من در ارائه توضیحی مناسب می باشد. 
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اخیر،  ۳0 سال  داریم. در طول  قرار  کیهان شناسی  توجه در  ما در زمانی جالب 
از  سازگار  ما شکلی  به  تا  متصل شده اند  یکدیگر  به  هم  از  خطوط شواهد جدای 
منشأ، ترکیب و ساختار گیتی بدهند. با این حال، هنوز اسرار بی پاسخ بسیاری مانند 
 )Multiverse( »ماده تاریك، انرژی تاریك و اینکه آیا گیتی ما قسمتی از یك »بسگیتی
می باشد، وجود دارد. با این حال یك پیش بینی احتیاطی وجود دارد که همانگونه که 
استاد راهنمای سابق دکتری من و »مربی علم«، پروفسور مایك دیزنی همواره خاطر 
نشان می سازد، هیچ گاه زمانی در تاریخ نبوده که مردم فکر نکنند کیهان شناسی درست 
را می دانند. شاید کیهان شناسی کنونی به نادرستی کیهان شناسی اجدادمان باشد. این را 

تنها زمان مشخص خواهد کرد. 
رودری اوانس
ولز، انگلستان
آوریل 2014





فصل 1

در مرکز جهان هستی؟

در مدل های ابتدایی یونانیانی همچون بطلمیوس از گیتی، زمین در مرکز کائنات قرار 
داشت. در قرن شانزدهم، کوپرنیك عنوان کرد که خورشید در مرکز جهان هستی 
قرار دارد نه زمین، و گالیله شواهدی رصدی آن را در سال های بین ۱۶09 تا ۱۶۱۱ 
بیضی  دایره،  جای  به  خورشید  دور  به  سیارات  مدار  که  کرد  محاسبه  کپلر  یافت. 
که  نوشت  را  مکانیك  و  گرانش  قوانین  نیوتون  قرن هفدهم،  در  بعدها  و  می باشد، 
شکل دهنده درک مان از فیزیك در ۲50 سال آینده شد. با استفاده از روشی که هالی 
در سال ۱7۶۱ و ۱7۶9 ارائه داد، فاصله زمین تا خورشید، و در سال ۱8۳8، فاصله 
یکی از نزدیك ترین ستاره ها را اندازه گیری کردیم. در سال ۱8۱4، فرانهوفر دریافت 
برای  از آن ها می توان  تاریکی در طیف شان می باشند، و  دارای خطوط  که ستاره ها 
اندازه گیری سرعت دور شدن یا نزدیك شدن ستاره ها به ما استفاده کرد، و در دهه 
۱9۱0، هنری یتا لویت راهی برای اندازه گیری فواصل طوالنی با استفاده از نوع خاصی 

از ستاره ها به نام متغیرهای قیفاووسی )Cepheid variable( کشف کرد. 

1.1 گیتی بطلمیوس

برای حتی یك ناظر تفننی نیز حرکت روزانه خورشید از شرق به غرب در عرض 
آسمان بسیار مشهود می باشد. با کمی رصد بیشتر در طول چند هفته، شخص متوجه 
صورت های متغیر ماه می شود که فواصل زمانی میان ماه های بدر در حدود ۳0 روز 
در  مختلف،  ستاره های  که  دریافت  می توان  شب،  آسمان  دقیق تر  رصد  با  می باشد. 
اوقات مختلفی از سال پدیدار می گردند. برای مثال، ستاره های معروف و مشخص 
صورت فلکی جبار را می توان در آسمان شب پاییز و زمستان دید و نه در آسمان شب 
تابستان. بر عکس، ستاره های نسر وگا )Vega(، دنب )Deneb( و نسر طایر )Altair( که 
تشکیل دهنده مثلث تابستانی هستند را نمی توان در آسمان شب زمستان مشاهده کرد. 

رصدهای حتی دقیق تر، نشان خواهند داد که تمامی ستاره ها به یك صورت رفتار 
نمی کنند. پنج جرم شبیه به ستاره وجود دارند که به نظر می رسند در میان ستاره های 
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دیگر سرگردانند. این ها پنج سیاره عطارد، زهره، مریخ، مشتری و زحل می باشند که 
می توان آن ها را با چشم غیر مسلح مشاهده کرد. نام یونانی سیاره )planet( در واقع به 
معنای ستاره سرگردان می باشد. در هر مدلی از گیتی، این مشاهدات بایستی توضیح 
داده شوند. مدلی که برای بیش از ۲000 سال مورد باور بود، منتسب به اخترشناس 
یونانی کالودیوس بطلمیوس ]۱[ بود، که در قرن دوم پیش از میالد در اسکندریه 
زندگی می کرد. در این مدل، زمین در مرکز قرار داشت و ماه، خورشید، سیارات و 

ستاره ها، همگی با سرعت های مختلف به دور آن می گشتند. 

از گیتی، زمین را در مرکز و خورشید، ماه، سیارات، و ستاره ها را  مدل بطلمیوس  شکل 1.1 
همگی در گردش به دور آن قرار می داد. این شکل از پیتر آپالن )۱5۲4( گرفته شده است. 

البته یك مدل تنها زمانی موفق است که سازگار با رصدها باشد. با آنکه ظاهرا 
سیارات در زمینه ستاره ها از شبی به شب دیگر و از ماهی به ماه دیگر به سمت شرق 
می کنند.  برعکس  را  که جهت حرکت شان  می رسد  نظر  به  گاهی  می کنند،  حرکت 
سیاره ای که مشخص تر این حرکت کوتاه مدت رو به غرب در زمینه ستاره ها را نشان 
می دهد، مریخ است. این پدیده که به آن »حرکت رجعی« )retrograde motion( گفته 
می شود را نمی توان با مدل ساده فوق توضیح داد. بطلمیوس بایستی ایده »فلك تدویر« 
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)epicycles( که بر حرکت انتقالی سیاره )دوایری که در شکل ۱.۱ نشان داده شده اند( 
اضافه می شد را معرفی می کرد. با تنظیم اندازه فلك تدویر سیاره، بطلمیوس توانست 
تطابقی عالی میان موقعیت اجرام سماوی پیش بینی شده توسط این مدل، و رصدها 

به دست آورد. 
بود.  برقرار   ۱۶00 سال های  اوایل  تا  بطلمیوس  مرکزی«  »زمین  نادرست  مدل 
اخترشناس لهستانی، نیکوالس کوپرنیك، بیشتر به خاطر پیشنهادش مبنی بر مرکزیت 
خورشید و نه زمین در گیتی، اعتبار دارد. با این حال او اولین نفر نبود. حتی قبل از 
بطلمیوس، اخترشناس یونانی دیگری به نام آریستارخوس، که در قرن سوم قبل از 
میالد می زیست، مطرح ساخت که خورشید و نه زمین در مرکز گیتی قرار دارد. اما 
مدل بطلمیوس ترجیح داده شد، چرا که بیشترین سازگاری را با جهان بینی افالطون 

و ارسطو داشت. 

2.1 انقالب کوپرنیکی

شخصی که بیشترین اعتبار را نسبت به مدل خورشید مرکزی دارد، نیکوالس کوپرنیك 
است. کوپرنیك به عنوان کشیش کلیسا آموزش دید، و با کمك عمویش که اسقف 
ارملند بود، جایگاهی را به عنوان قانون گذار شرعی در کلیسای جامع فراونبورک در 
ایتالیا حقوق و پزشکی خوانده بود، پس  امروزی کسب کرد. کوپرنیك در  لهستان 
وظایف اصلی وی در جایگاه یك قانون گذار شرعی، پزشکی و منشی گری عمویش 
بود. وظایف وی چندان سنگین نبود و به او اجازه می داد که به عالقه واقعی اش، یعنی 

اخترشناسی بپردازد. 
کوپرنیك در سال ۱5۱4 جزوه ای ۲0 صفحه ای به نام کامنتاریولوس ]۲[ )تفسیر 
کوچك( نوشت که در آن عقایدش را درباره مکان زمین در گیتی بیان کرد. با آنکه 
این جزوه به صورت رسمی منتشر نشده بود، او آن را میان چند نفر پخش، و در آن 
برخی از انقالبی ترین ایده هایی که تا به حال هیچ کس نداده بود را آورد. او توضیح 
داد که اجرام آسمانی دارای یك مرکز مشترک نبوده و زمین در مرکز گیتی قرار ندارد. 
بلکه خورشید در نزدیکی مرکز گیتی قرار داشته و فاصله زمین از خورشید در مقایسه 
با فاصله آن از ستاره ها، ناچیز می باشد. او همچنین بیان داشت که حرکت ظاهری 
خورشید و ستاره ها از شرق به غرب در آسمان به علت چرخش زمین بوده، و تغییر 
فصل به فصل موقعیت خورشید به علت حرکت زمین به دور آن می باشد. در نهایت، 
او اظهار کرد که حرکت رجعی ظاهری برخی از سیارات به علت مشاهده حرکت 

آن ها از زمین در حال حرکت می باشد. 
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تمامی اظهارات او صحیح بود، چیزی که تعداد بسیار کمی از اخترشناسان عصر 
و  پذیرفتند. حول  را  آن  اغلب  قرن شانزدهم،  پایان  در  اما  بودند،  موافق  آن  با  وی 
حوش زمانی که کوپرنیك این جزوه را می نوشت، عمویش درگذشت و وی به قصر 
فراونبورک نقل مکان کرد و در آنجا رصدخانه خود را برپا کرد. او بقیه عمر خود را 
صرف کار بر کامنتاریولوس و تبدیل آن به کاری کامل و عالمانه کرد. کوپرنیك با 
داشتن تعلیمات دینی به عنوان یك قانون گذار شرع، کاماًل آگاه بود که این مباحث در 
تعارض با صدها سال آموزه های کلیسا بود و از این رو از ترس آزار و اذیت، تمایلی 

به در میان گذاشتن آن با هیچ کس نداشت. 
با این حال در سال ۱5۳9، یك آلمانی به نام جورج یواخیم فون الخن، که به 
نام رتیکوس شناخته می شد، از ویتنبرگ به دیدار کوپرنیك آمد. رتیکوس یه مدت ۳ 
سال در قصر فراونبورک همراه کوپرنیك ماند و دست نویس های وی را مطالعه کرد و 
بازخوردها و تأییدهایی را از محتویات آن به کوپرنیك داد. در سال ۱54۱، رتیکوس از 
کوپرنیك اجازه کسب کرد تا دست نویس هایش را به چاپخانه نورمبرگ جهت انتشار 
ببرد. در نهایت در بهار ۱54۳، کتاب درباره گردش کرات آسمانی ]۳[ چاپ شد. اما 
در اواخر سال ۱54۲، کوپرنیك دچار خونریزی مغزی شد و ماه های آخر را در تالش 
برای زنده ماندن سپری کرد. درست قبل از آنکه نبرد را ببازد، نسخه ای از کتابش به 
دستش رسید و پس از مشاهده چاپ یك عمر کارش درگذشت. دوستش کنون جیسه 

در نامه ای به رتیکوس نوشت:
روزهای بسیاری از حافظه و قوای ذهنی بی بهره بود؛ ولی کتاب کامص شده اش را 

در لحظه آخر و در روز مرگش دید. 
ماه،  زمین،  که  طوری  به  داد،  قرار  گیتی  مرکز  در  را  خورشید  کوپرنیك،  مدل 
به دور آن می گشتند )شکل ۲.۱ را  سیارات و ستاره ها در مدارهایی کاماًل دایره ای 
ببینید(. مدارهای عطارد و زهره در درون مدار زمین قرار گرفتند، و در حالی که زمین 
به دور خورشید می گشت، ماه هم به دور زمین می گشت. مریخ، مشتری و زحل در 
مدارهایی خارج از مدار زمین به دور خورشید می گشتند. نهایتا آخرین کره از این 

عروسك های روسی کیهانی، کره »ستاره های ثابت« بود. 
همانند آریستارخوس، مدل خورشید مرکزی کوپرنیك سریعا مردود اعالم گردید، 
چرا که مشخص شد دقت آن از مدل بطلمیوس کمتر است. به نوعی موفقیت زیاد مدل 
بطلمیوس جای تعجب نداشت؛ در طول قرن ها اندازه و سرعت حرکات سیارات در 
مدارهای انتقالی، و اندازه افالک تدویر، طوری اصالح شده بود تا با رصدها سازگاری
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شکل 2.1 در مدل کوپرنیك از گیتی، خورشید، و نه زمین، در مرکز قرار داشت )شکص از کتاب 
درباره گردش کرات آسمانی کوپرنیك )۱54۳((.

داشته باشد. این مدل، با پیش بینی دقیق موقعیت سیارات بسیار موفق شده بود، اما 
در راه دستیابی به این دقت، بسیار پیچیده شده بود. مدل کوپرنیکی بسیار متفاوت، 
و در عین سادگی بسیار باشکوه و زیبا بود. این مدل به سادگی خورشید را در مرکز 
هندسی تعدادی کره کامل قرار می داد که دیگر اجرام سماوی و زمین در این کره ها 

حرکت می کردند. 

3.1 مردی با بینی فلزی

تواناترین و همچنین مشتاق ترین اخترشناس رصدی اواخر قرن شانزدهم، تیکو براهه 
بود. وی در دانمارک و در خانواده ای نجیب زاده در سال ۱54۶ متولد شد، در سن 
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حساس بیست سالگی طی یك دوئل با پسر خاله اش ماندروپ پارسبرگ برآمدگی 
بینی اش را از دست داده بود. براهه از آن زمان به بعد، یك بینی فلزی بدل در جای 
کاماًل  آن  رنگ  مس،  و  نقره  و  طال  از  دقیقی  ترکیب  با  اما  بود،  چسبانده  بینی اش 

هماهنگ با پوستش شده بود و بیشتر مردم متوجه مصنوعی بودن آن نمی شدند. 
براهه علی رغم ظاهر عجیب، برای رصدهای اخترشناسی دقیق خود شناخته می شود. 
وی شهرت خود را مدیون پادشاه دانمارک، فردریك دوم بود که جزیره شخصی خود 
را به نام هون در ۱0 کیلومتری ساحل دانمارک و در نزدیکی کپنهاگ و همچنین هزینه 
ساخت رصدخانه ای را در آنجا به وی داد. براهه رصدخانه خود را اورانیبورگ به معنای 
)قصر آسمان ها( نامید، و می توان گفت که گران ترین رصدخانه ای بود که تا به حال 

ساخته شده بود، چرا که بیش از 5 درصد تولید ناخالص ملی دانمارک هزینه آن شد! 
رصدخانه مجموعاً از یك چاپخانه، یك کتابخانه، محل اقامت خدمتکارانی که به 
براهه در رصدهایش کمك می کردند، و برج های رصد که به بهترین ابزار زمان خود 
مجهز شده بودند، با هزینه بسیار آماده گردید. به یاد داشته باشید که این قبل از اختراع 
تلسکوپ بود؛ اما سکستانت ها، ربع دایره ها و دیگر ابزارهای رصد با چشم غیر مسلح 

دارای دقت و کیفیت باالتری نسبت به ابزارهای قبل بودند. 
با در دست بودن این تسهیالت، براهه دقیق ترین موقعیت های ستاره ای و سیاره ای 
تا آن زمان را تعیین کرد. او معموالً موقعیت اجرام سماوی را با دقتی برابر یك سی ام 
درجه اندازه می گرفت )برای مقایسه، قطر ماه کامل برابر یك دوم درجه می باشد(. این 
تقریباً پنج برابر دقیق تر از اندازه گیری های قبل بود. با گسترش شهرت براهه، سیلی 
از افراد برجسته جهت مالقات با وی به اورانیبورگ سرازیر شد. آن ها عالوه بر آنکه 
می خواستند این رصدخانه جالب و رئیس عجیب آن را ببینید، احتماالً برای مهمانی های 

دیوانه واری که براهه در آنجا برگزار می کرد، به آنجا می آمدند. )شکل ۳.۱(.
کتاب  از  نسخه ای  براهه  داشت.  ناسازگاری  بطلمیوسی  مدل  با  وی،  رصدهای 
درباره گردش کرات آسمانی کوپرنیك را در کتابخانه اش داشت و می دانیم که موافق با 
نوشته های کوپرنیك بود. اما به جای آنکه آن را کاماًل قبول کند، مدل ترکیبی خودش 
که در آن همه سیارات به دور خورشید می گشتند، اما خورشید و دیگر سیارات به دور 
زمین می گشتند )شکل 4.۱ را ببینید( را توسعه داد. این مدل در سال ۱588 در کتاب 
در باب پدیده های جدید در گیتی سماوی، ]4[ انتشار یافت. بدبختانه برای براهه، در 
همین سال حامی وی، شاه فردریك پس از مدتی نوشیدن مفرط درگذشت و جانشین 
او، شاه کریستین چهارم تمایل به ادامه حمایت مالی رصدخانه تیکو و زندگی پر از 

ریخت و پاش او نداشت. 


