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1
چیزها آن طور که به نظر 

می رسند، نیستند

اعماق پنهان
گیتی جای بزرگی است: بسیار بزرگ تر از هر آن چیزی که مستقیماً در دسترس 
ما قرار دارد. راستش را بخواهید، به راستی نمی دانیم که چقدر بزرگ است. با این 
حال بخشی از آن که برای ما قابل مشاهده است 91 میلیارد سال نوری پهنا دارد. 
با توجه به آن که یك سال نوری )یعنی فاصله ای که نور در یك سال می پیماید( 
اندازه گیتی بسیار بزرگ می نماید. در  در حدود 9/46 تریلیون کیلومتر1 است، 
گیتی میلیاردها کهکشان وجود دارند که بیشتر آن ها شامل میلیاردها ستاره هستند، 
پس آن بیرون ُکلی چیز وجود دارد. با این حال در قرن بیستم درک ما از ماهیت 
گیتی دچار دو چالش شد و فهمیدیم آن چیزی که فکر می کردیم همه چیز است 

تنها ۵ درصد از واقعیت را تشکیل می دهد.
باستان،  یونان  فیلسوف  بود.  ساده  بسیار  گیتی  ساختار  از  ما  تصور  زمانی 
ارسطو، از نظریه چهار عنصر - خاک، آب، باد و آتش - استفاده کرد و عنصر 
پنجم اتر را نیز بدان افزود که گمان می رفت آسمان های تغییرناپذیر از آن ساخته 
به  را  راه  ارسطو  مدل  که  شد  معلوم  علم،  و  اخترشناسی  پیشرفت  با  شده اند. 
خطا رفته بود. با فرا رسیدن قرن نوزدهم، امکان آشکارسازی عناصر موجود در 
ستاره ها فراهم گردید و ثابت شد که ستاره ها نیز از عناصری که در زمین پیدا 
می شوند ساخته شده اند. در قرن بیستم، آن پنج عنصر با تعداد 94 عنصر طبیعی 

1. برای آن که اندازه یك سال نوری را درک کنید، برای طی مسافت یك سال نوری باید 236,۵00,000 
بار به دور زمین بگردید.
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تشکیل دهنده جدول تناوبی جایگزین شدند که هر کدام از تعدادی ذره بنیادی به 
نام های پروتون، نوترون، و الکترون ساخته شده اند.

از  نیز  بیستم کشف شد که پروتون ها و نوترون ها  با آن که بعدها در قرن 
اجزاء حتی کوچك تر ساخته شده اند و تصویر ُکلی این که همه چیز از تعداد 
بود  قرار  ولی  ماند،  برقرار  شده اند  ساخته  ساده  سازنده  بلوک  انگشت شماری 
زنجیره ای از رویدادها این تصویر سهل انگارانه را برهم بزند. اگر علم تنها یك 
دستور داشته باشد، همین است: »چیزها پیچیده تر از آن اند که فکر می کنیم« و 
این که همه چیز از تعدادی ذره ماده، نور و چهار نیرو1 ساخته شده اند از آزمون 
زمان سربلند بیرون نیامدند زیرا به تدریج موارد عجیب و غریب پدیدار گشتند.

آن که  با  می گیرند.  نظر  در  حقایق  از  مجموعه ای  اشتباه  به  را  علم  اغلب 
هسته  راستی  به  ولی  دارد،  قرار  علم  کاری  حیطه  در  قطعاً  حقایق  گردآوری 
استوارت  آمریکایی،  زیست شناس  که  نمی دهد. همان طور  تشکیل  را  نظام  این 
برای  می دانیم حقایق  که  اشاره می کند، چیزی  جهل خود  کتاب  در  فایر اشتاین 
علم اهمیت ندارد: »و دانشمندان اهل عمل در باتالق حقایق به دام نمی افتند چرا 
که آن قدرها هم به حقایق اهمیت نمی دهند. این بدان معنا نیست که حقایق را 
دست کم یا نادیده می گیرند، بلکه معتقدند که حقایق آخر کار نیستند. آن ها در 
حقایق متوقف نمی شوند، برعکس از آنجا شروع می کنند، دقیقا یك قدم پس از 

پایان حقایق.« 
و در سال 1933 حقایق مربوط به این که گیتی از چه چیزهایی ساخته شده 

است برای فریتس تسویکی اخترشناس سوئیسی به پایان خود نزدیك شد.
کهکشان های بدرفتار تسویکی

همان طور که عموماً تأیید می کنند، تسویکی شخصیت بسیار خاصی داشت. او 
که در سال 1898 در وارنای بلغارستان متولد شد، پسر یك تاجر و سیاست مدار 
با نفوذ سوئیسی تبار بود و در شش سالگی برای زندگی با خانواده بزرگ خود 
به سوئیس فرستاده شد. او در دانشگاه پلی تکنیك زوریخ سوئیس، یعنی همان 
دانشگاهی که اینشتین در آنجا درس خوانده بود، به تحصیل ریاضیات و فیزیك 
مشغول شد. او با حفظ شهروندی سوئیسی خود، بیشتر عمر کاری خود را از 

1. این چهار نیرو شامل گرانش، الکترومغناطیس، نیروی قوی و ضعیف هسته ای هستند. نیروی قوی 
هسته ای ذرات را در هسته کنار هم نگه می دارد و نیروی ضعیف هسته ای مسئول تبدیل ذرات می باشد.
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سال 192۵ در موسسه فناوری کالیفرنیا سپری کرد.
تسویکی مانند همتای اخترفیزیکدان انگلیسی خود فرد هویل، به غنای تخیل 
که منجر به ارائه ایده های بسیار در اخترفیزیك و کیهان شناسی می شد، معروف 
بود. بی شك برخی از مفاهیم معرفی شده توسط وی کمی بیش از حد انتزاعی 
فیزیك گفته می شد که  اواخر دهه 1970 در حوزه  تا  بودند. در حقیقت حتی 
با توجه  انتزاع و تخیل قرار دارد.« ولی حتی  از دو مرحله  »کیهان شناسی پس 
به عرف کیهان شناسی، برخی ایده های تسویکی هنوز عجیب و غریب به نظر 

می آمدند.
همانند هویل، تخیل بی نظیر تسویکی موفقیت های چشم گیری نیز برای وی 
به ارمغان آورد. او به همراه اخترشناس آلمانی والتر باده، نخستین فردی بود که 
به جدیت به مفهوم ستاره های نوترونی – ستاره های رمبش یافته به توده ای بسیار 
چگال از نوترون ها1 - پرداخت. او همچنین واژه »ابرنواختر« را برای انفجارهایی 
ابرنواختری2  بقایای  و  ابداع کرد  تولید چنین ستاره های می شوند،  به  منجر  که 

بسیاری را کشف کرد.
این  اینشتین داشت.  دیگر کار بزرگ تسویکی ریشه در نظریه نسبیت عام 
نظریه توصیف کننده برهمکنش میان ماده و فضازمان است )صفحه 76 را ببینید( 
اثری را به وجود می آورد  – ماده فضازمان مجاور خود را اعوجاج می دهد و 
که به عنوان گرانش توصیف می شود. در بطن نسبیت عام این ایده وجود دارد 
که اجرام پرجرم باعث خمیدگی پرتوهای نور می شوند زیرا فضایی که نور از 
آمریکایی جان  فیزیکدان  به قول  ماده خمیده می شود.  آن عبور می کند توسط 
ویلر، »فضازمان به ماده حکم می کند که چگونه حرکت کند؛ و ماده به فضازمان 
می گوید که چگونه خمیده شود.« تسویکی دریافت که این اثر می تواند همانند 

یك وسیله نوری باستانی - عدسی - عمل کند.
عدسی ها یا لنزها )که نام التین خود را از شباهت شکل شان با lentil به معنی 

1. ذرات باردار طبیعی در هسته اتم ها یافت می شوند.
از  ندارد-م(  کاربرد  کتاب  فارسی  متن  برای  و  است  اصلی  زبان  کتاب  به  مربوط  یادداشت  این   .2
ابرنواختر )Supernova( مکرراً در این کتاب نام برده خواهد شد، پس قصد دارم مسئله ای را روشن 
 novae به معنای »جدید« است و حالت جمع التین آن  آنجایی که کلمه »nova« در التین  از  سازم. 
می باشد، جمع کلمه supernova معموال به صورت supernovae بیان می گردد. با این حال supernova یك 
کلمه التین نیست )اگر این طور بود، صفت بود و نه اسم(، بنابرین ترجیح می دهم در کل کتاب از 

جمع )supernovas( استفاده کنم.
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عدس گرفته اند( مسیر نور را بسته به ضخامت شیشه به مقادیر مختلف خمیده 
می سازند. با توجه به شکل دایره ای آن ها، با دور شدن از مرکز مسیر نور بیشتر 
خمیده می  شود، زیرا نور با زاویه مایل تری به این نقاط می تابد و عدسی پرتوهای 

برخوردی به نقاط مختلف را در یك نقطه متمرکز می سازد.

شکل 1.1 متمرکز شدن نور یك جرم دوردست توسط یك کهکشان واسط که به صورت یك 
عدسی گرانشی عمل می کند.

بسیار  جرم  یك  که  دریافت  عدسی ها  عملکرد  نحوه  به  توجه  با  تسویکی 
سنگین مانند یك کهکشان، می تواند اثر مشابهی بر نور عبوری داشته باشد. نور 
یك جرم دوردست در پشت یك کهکشان را در نظر بگیرید. بخشی از این نور 
سعی دارد از کنار لبه این کهکشان عبور کند، اما جرم عظیم کهکشان باریکه های 
نور اطراف را به سمت داخل خمیده می کند و آن ها را با فاصله زیاد در جلوی 
خود متمرکز می سازد. اگر در موقعیت مناسب قرار داشته باشیم و تصویر نیز 
تحت شعاع نور کهکشان قرار نگیرد، این پدیده »عدسی گرانشی« نشان دهنده آن 
است که می توانیم اجرام بسیار دور را با استفاده از کهکشان مابین، همانند عدسی 

یك تلسکوپ بسیار بزرگ ببینیم.
که  است  کهکشان -  یك  مشاهده -  قابل  چیزی  شامل  گرانشی  عدسی 
گرانش آن بر نور عبوری اثر می گذارد. اما بزرگ ترین کشف تسویکی شامل یك 
اثر گرانشی بود که به نظر می رسید از یك منبع ناپیدا سرچشمه می گیرد. او مدتی 
مشغول مطالعه گروهی از کهکشان ها به نام خوشه گیسو بود. کهکشان ها اجرام 
وسیعی هستند- برای مثال راه شیری ما که یك کهکشان بزرگ متوسط است، 
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1۵0,000 سال نوری عرض دارد. با توجه به آن که هر کهکشان ها دارای میلیاردها 
ستاره هستند، اثر گرانشی شدیدی بر اطراف خود دارند و در نتیجه به سهولت با 

دیگر کهکشان ها تشکیل خوشه های هم بند گرانشی را می دهند.
خوشه گسیو در فاصله 320 میلیون سال نوری از ما قرار دارد و شامل بیش از 
1000 کهکشان است- با توجه به آن که این خوشه نزدیك ترین خوشه به خوشه 
محلی ما، که راه شیری نیز در آن قرار دارد )ابرخوشه سنبله( می باشد، بی شك از 
اهمیت باالیی برای اخترشناسان برخوردار است. با این حال، زمانی که تسویکی 
در سال 1933 بررسی رفتار این خوشه را آغاز کرد، متوجه چیزی غیر عادی شد. 

این خوشه نمی بایست انسجام داشته باشد.
در کل اجرام در گیتی دور خود می چرخند. ما از چرخش منظومه شمسی 
خودمان با این پدیده آشنا هستیم. زمین روزی یك بار به دور خود، و هر سال 
یك بار به دور خورشید می گردد. سیارات دیگر نیز با دوره تناوب خاص خود 
همین حرکات را انجام می دهند. سیارات، قمرها، ستاره ها، منظومه های شمسی، 
شیوه  نتیجه ی  در  این  می چرخند.  همگی  کهکشانی،  خوشه های  کهکشان ها، 
شکل گیری آن هاست. این ساختارها از متراکم شدن ابرهای گاز و غبار توسط 
در  متقارن  و  یکنواخت  کامال  به طور  ابرها  این  اگر  می آیند.  وجود  به  گرانش 
فضا پخش شده بودند، می توانستند بدون چرخش متراکم شوند. اما در حقیقت 
احتمال آن که در یك طرف آن ها نسبت به طرف دیگر ماده بیشتری وجود داشته 
باشد، بیشتر است. با جذب شدن ماده به سمت داخل، نتیجه این عدم توازن در 

چرخش کل مجموعه نمایان می گردد.
پس جای تعجب ندارد که خوشه گیسو می چرخد. تسویکی سرعت چرخش 
خوشه را با تقریب مقدار ماده موجود در آن ترکیب کرد و کامال شوکه شد. به 
نظر می رسید که خوشه چنان سریع به دور خود می چرخد که می بایست تکه 
تکه می شد، دقیقاً مثل تکه ِگلی ُشل که بر روی چرخ سفال گری که به سرعت 
می چرخد قرار گرفته باشد. گرانش تنها اجرامی را می تواند در مدار نگه دارد که 
سرعت مناسبی دارند. اگر جرمی بیش از حد در مدار سرعت داشته باشد، از حد 
»سرعت گریز« سامانه تجاوز کرده و به خارج پرتاب می شود. مطابق محاسبات 

تسویکی، خوشه گیسو بسیار سریع تر از این مقدار به دور خود می چرخید.
تسویکی تخمین زد که این خوشه برای پایداری به 400 برابر جرم بیشتر 
نیاز دارد. )از زمان تسویکی، این مقدار کاهش یافته است، ولی با این حال این 
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خوشه نسبت به مقدار ماده موجود در آن بسیار سریع می چرخد.( او نتیجه گرفت 
که علت این امر تنها می تواند حضور مقادیر عظیمی از ماده در خوشه باشد که 
 dunkle Materie نمی توان آن را آشکار کرد و این ماده ناشناخته را به زبان آلمانی

به معنای »ماده تاریك« نامید.
شاید عجیب به نظر برسد که چنین نتیجه مهمی در آن زمان عمدتاً نادیده 
گرفته شد. با این حال، تسویکی در خلق ایده های جدید این عیب را داشت که 
علی رغم آن که ایده ها را بیان می کرد ولی همیشه آن ها را رها می نمود. در آن زمان 
احتماالً گمان می رفت که این اثر کشف شده بسیار کوچك تر از چیزی باشد که 
او محاسبه کرده بود. بیاد داشته باشید که الزم بود مقدار ماده موجود در حداقل 
هزار کهکشان دوردست، که هر کدام تعداد بسیار زیادی ستاره داشتند، محاسبه 
گردد. در واقع در این محاسبات تقریب های بسیاری )زبان علمی برای کارهای 

شانسی( می بایست اعمال می شد.
البته ایده ماده تاریك تسویکی به اندازه امروز هیجان انگیز نبود و ماده تاریك 
همان ماده معمولی در نظر گرفته می شد که از خود نوری تولید نمی کرد. فرض 
می شد که این ماده از غبار، ستاره های کم توان، سیارات، و دیگر چیزهایی که 
از ماده قابل مشاهده نورانی ساخته نشده اند، تشکیل شده بود. این مفهوم حتی 
جدید نیز نبود- فیزیکدان اسکاتلندی، ویلیام تامسون )لرد کلوین( در سال 1904 
همین رصدها را البته با هیجان کمتر در مورد چرخش کهکشان راه شیری انجام 
تاریك  ماده در کهکشان،  قابل توجهی  بود که مقدار  نتیجه گرفته  بود1 و  داده 
است. در طول این دوره زمانی، اخترشناسان دیگر به ویژه اخترشناس هلندی، 

یان اورت، در سال 1932 به همین نتیجه رسیده بود. 
بعدها مشخص شد که ماده معمولی که نور منتشر نمی کند - حتی با در نظر 
گرفتن سیاهچاله های عجیب و غریب - نمی توانند جرم کافی برای توضیح این 
رفتار نامتعارف تامین کنند. چیزی جدید و متفاوت آن بیرون وجود داشت. بسیار 

بیشتر از ماده معمولی. ماده تاریك از راه رسیده بود.
تنگنای انبساط

1. حتی عبارت »ماده تاریك« توسط ریاضی دان فرانسوی آنری پوانکاره هنگام ارجاع به محاسبات 
 )matière obscure( کلوین استفاده شده است. پوانکاره به ماده گم شده کلوین به عنوان ماده تیره

اشاره کرده است.
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در دهه 1990 دومین شوک به دنیای کوچك اخترشناسان و کیهان شناسان وارد شد 
که اوج پیشرفت غیرمنتظره سال 1929 بود. در این سال، اخترشناس آمریکایی، 
مفهوم  به  بعداً  کرد.  منتشر  را  قرمز کهکشان ها  به  انتقال  داده های  هابل،  ادوین 
انتقال به قرمز خواهیم پرداخت، ولی بدانید که انتقال به قرمز ابزاری برای تعیین 
سرعت اجرام منتشر کننده نور می باشد. داده های هابل نشان می داد به استثنای چند 
کهکشان محلی، همه کهکشان ها از راه شیری دور می شوند. و هرچه کهکشانی 
دورتر بود، انتقال به قرمز بزرگ تری داشت- یعنی سرعت بیشتری داشت. اگر 
این پدیده را به صورت کردار نشان دهیم، خواهیم دید که این رابطه از یك خط 
مستقیم تبعیت می کند. به این مشاهدات، »قانون هابل« گفته می شود. هابل چندان 

میلی به تفسیر این داده ها نداشت و صرفاً از جمع آوری داده خشنود بود.
از این داده ها برای اثبات ایده انبساط گیتی، که امروزه کاماًل عادی انگاشته 
می شود، استفاده شد. اما هنوز یك معما وجود داشت: سرعت این انبساط با چه 
آهنگی کاهش می یافت؟ این که سرعت انبساط می بایست کاهش یابد با توجه 
به اثر گرانش اجتناب ناپذیر می نمود. طبق نسبیت عام، اثرات گرانشی تمام مواد 
موجود در گیتی، با انبساط مقابله می کند. آن زمان به نظر می رسید که کاهش 

تدریجی سرعت انبساط فضا حتمی باشد.
این ترمز گرفتن دو نتیجه ممکن داشت. اگر سرعت انبساط فضا به اندازه کافی 
نبود، نهایتاً مغلوب می گردید و فضا شروع به انقباض می کرد و به مهچپیدگی 
)در مقابل انفجار بزرگ( می انجامید. اگر انبساط بیش از حد سریع و گرانش قادر 
به غلبه کامل نبود، سرعت دور شدن کهکشان ها از یکدیگر کاهش می یافت اما 
هیچ گاه معکوس نمی شد و در نتیجه گیتی برای همیشه تهی و تهی تر می گردید. 
تا دهه 1990 شیوه مناسبی برای تعیین فاصله کهکشان های دوردست وجود 
نداشت تا به همراه اطالعات انتقال به قرمز آن ها بتوان سرعت حرکت آن ها را 
تعیین کرد. اما سپس با توسعه روش هایی مبتنی بر درک رفتار نوع خاصی از 
ابرنواخترها، امکان ترکیب فاصله و انتقال به قرمز به جهت تعیین بهتر نرخ کاهش 
انبساط، به وجود آمد. در سال 1997 دو گروه برای کسب داده های کافی برای 

اندازه گیری این پدیده در حال رقابت بودند.
شواهد  رسیدند.  کننده ای  شوکه  نتیجه  به  یکسان  زمانی  در  گروه  دو  هر 
زیاد  بلکه  نمی شد،  زمان کم  مرور  به  گیتی  انبساط  که سرعت  نشان می دادند 
می شد. چیزی ناشناخته به انبساط فضا نیرو می بخشید و باعث شتاب گرفتن 



14   ماده تاریک و انرژی تاریک

جدایش کهکشان ها از یکدیگر می شد. با توجه به این که هیچ ایده ای برای علت 
کیهان شناس  ابداعی  عبارت  از  اخترفیزیکدانان  نبود،  دست  در  مشاهدات  این 
آمریکایی، مایکل ترنر، استفاده کردند و این پدیده را انرژی تاریك نامیدند. این 
نام هیچ سرنخی از ماهیت اصلی این پدیده به دست نمی دهد و می توان آن را 

عامل ایکس یا هر چیز دیگری نیز نامید.
با فرا رسیدن داده های جدیدتر، تخمین انرژی الزم برای ایجاد این شتاب 
میسر گردید. این اثر در فواصل کوچك ناچیز است و نیازمند کمتر از یك ژول 
انرژی1 در هر متر مکعب از فضا می باشد. اما با در نظر گرفتن کل گیتی، به مقدار 
انرژی بسیار زیادی می رسیم. به لطف معادله آشنای اینشتین E = mc2 )صفحه 24 
را ببینید(، می توانیم انرژی و جرم ماده را هم ارز یکدیگر قرار دهیم. اگر مقدار 
انرژی تاریك مورد نیاز را به جرم تبدیل کنیم، بیش از چهارده برابر ماده مرئی 
آشنا، یا دو برابر مجموع ماده معمولی و ماده تاریك که در گیتی وجود دارد، 

جرم/ انرژی در انرژی تاریك وجود خواهد داشت.
چیرگی تاریکی

اگر نظریه های انرژی تاریك و ماده تاریك درست باشند، حدود 27 درصد از 
گیتی را ماده تاریك، و تقریباً 68 درصد از آن را انرژی تاریك تشکیل داده است 
و تنها ۵ درصد برای هرآن چه که مستقیم می توانیم ببینیم، باقی می ماند. این مسئله 
بزرگی است. با این حال ماهیت این پدیده ها هنوز مورد بحث است. ممکن است 
ماده تاریك وجود نداشته باشد. ترازوی انرژی تاریك بسته به شیوه اندازه گیری 
آن، اعداد متفاوتی را نشان می دهد و در کل در تقابل با دقیق ترین نظریه فیزیکی 
ما، یعنی مکانیك کوانتومی، قرار دارد. شاید این هیجان انگیزترین جنبه علم نوین 

باشد.
باید  بپردازیم،  تاریك  انرژی  و  تاریك  ماده  مطالعه  علم  به  آن که  از  قبل 
کار  چگونه  و  شده  تشکیل  چه  از  این که  گیتی،  زیربنایی  علم  از  را  دانش مان 
می کند، تکمیل کنیم. و برای آغاز چه جایی بهتر از یکی از قدیمی ترین نظام های 

علم- تالش مان برای شناختن بهتر گیتی بدون ترک زمین.

1. کمتر از مقدار انرژی الزم برای روشن نگه داشتن یك المپ کم توان LED به مدت یك پنجم ثانیه.



2
کاوش گیتی

از فکر سفینه فضایی بیرون بیایید
من از طرفداران پر و پا قرص کاوش های فضایی هستم. اعتقاد دارم که ما به عنوان 
انسان باید این کار را انجام دهیم، چه برای ارضای روح پیشتاز ما و چه برای 
هموار ساختن مسیر فرار چنانچه زمین غیر قابل سکونت گردد. اما برای درک 
گیتی، کاوش های سنتی هرگز کاربردی نخواهند بود. این کتاب با جمله ای درباره 
اندازه گیتی آغاز شد، ولی درک این اندازه دشوار است. بیایید سفر به نزدیك ترین 

ستاره پس از خورشید به نام پروکسیما قنطورس را تصور کنیم.
این ستاره در فاصله حدود چهار سال نوری از ما قرار دارد. این فاصله در 
از  اما  ناچیز می نماید.  1۵0,000 سال نوری کهکشان راه شیری  با قطر  مقایسه 
دیدگاه انسان فاصله بسیار عظیمی است. سریع ترین سفری که انسان تا به حال 
نسبت به زمین انجام داده به آپولو 10 و با سرعت 39,896 کیلومتر بر ساعت 
بازمی گردد. این سرعت باالیی به نظر می آید، ولی تنها 0/000037 برابر سرعت 
نور است. با این سرعت 100,000 سال طول می کشد تا به پروکسیما قنطورس 

برسیم.
اکتبر  چهارم  در  گیتی  کاوش  بگوییم  اگر  برسد  نظر  به  ساده لوحانه  شاید 
19۵7 و با پرتاب نخستین قمر مصنوعی به نام اسپوتنیك 1 توسط اتحاد جماهیر 
شوروی، آغاز گردید. این توپ فلزی شکننده که کمتر از 60 سانتی متر قطر داشت 
را  انسان  ماجراجویی فضایی  بود، نخستین  بیرون زده  آنتن  از آن دو جفت  و 
تشکیل می داد. با آن که این ماهواره تنها یك ژست سیاسی محسوب می شد، ولی 
توانست اندکی داده علمی فراهم آورد. اسپوتنیك، 83 کیلوگرم جرم داشت که ۵1 
کیلوگرم آن به باتری ها مربوط می شد. این ماهواره موجی فراتر از حد و اندازه ای 
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خود به راه انداخت. طی ۵0 سال پس از آن شاهد فرستاده شدن کاوشگرها به ماه، 
مریخ و مناطق خارجی منظومه ی شمسی، و همچنین ماموریت های سرنشین دار 

به ماه و چند ایستگاه فضایی سرنشین  دار در مدار زمین بودیم.
خود  نزدیك  همسایگی  از  خارج  را  خود  پای  نتوانسته ایم  هرگز  آن که  با 
بگذاریم، نباید نقش ماهواره را در بهبود درک ما از گیتی دست کم گرفت. برخی 
از تأثیرگذارترین کاوشگرهای فضایی، نوادگان مستقیم اسپوتنیك و ماهواره های 
بدون سرنشینی بودند که با ابزارهای خود ژرفای دانش ما را به نحو چشم گیری 
و   COBE هابل،  فضایی  تلسکوپ  ماهواره های  مانند  ابتکاراتی  دادند.  افزایش 
WMAP، کاوشگران حقیقی گیتی در خلف ما هستند. آن ها کاوش های مرئی 

قبل از خود را ادامه می دهند که به بسیار قبل از پروازهای فضایی و به تلسکوپ 
گالیله و مساحی های آسمان بطلمیوس و رصدهای با چشم غیر مسلح نخستین 

انسان ها باز می گردد.
زمانی که به کاوش گیتی می رسیم، می توانیم فضاپیماها، به جزماهواره بَرها را 
از یاد ببریم. نور وسیله حمل و نقل ترجیحی ماست. مردمان از زمانی که به باال 
نگاه می کردند و از زیبایی ستارگان شگفت زده می شدند، به همین شیوه گیتی را 
می کاویدند. کهکشان M31 واقع در صورت فلکی آندرومدا را می توان با چشم 
غیر مسلح دید. در یك شب صاف و تاریك، کهکشان آندرومدا همانند لکه ای 
کم نور در سمت نزدیك تر صورت فلکی آندرومدا به شکل W در صورت فلکی 
مجاور، یعنی ذات الکرسی، دیده می شود. تلسکوپ ها نشان می دهند که این لکه 
در واقع یك کهکشان مارپیچی بزرگ است، ولی حتی چشم غیر مسلح نیز به 
کاوشگران نخستین آسمان اجازه می داد تا آن را در فاصله 2/۵ میلیون سال نوری 
ببینند. این فاصله را با بیشترین فاصله ای که انسان تا هنگام نوشته شدن این کتاب 
پیموده مقایسه کنید - 37۵,000 کیلومتر تا ماه. سال نوری را فراموش کنید، این 

فاصله برابر 1/2۵ ثانیه نوری است.
سریال  در  فضا  دادن  تاب  و  پیچ  مانند  فناوری  نوعی  آن که  مگر  بنابراین، 
و  گرانشی  امواج  مثل  آن  مانند  )یا  نور  باشیم،  داشته   )Star Trek( پیشتازان فضا 
نوترینوها که با سرعت نور یا نزدیك به آن حرکت می کنند( ابزار اصلی کاوش 
گیتی برای ما خواهند بود. نور بیشترین سرعت را دارد. حتی اگر می توانستیم با 
نصف سرعت نور سفر کنیم )چیزی که با فناوری امروز ناممکن است( بازهم ۵ 
میلیون سال طول می کشید تا به کهکشان آندرومدا برسیم. اما کهکشان آندرومدا 




