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پیش گفتار برای چاپ ایرانی

چندین سال پیش، هنگامی که قصد نوشتن این کتاب را کردم دو هدف داشتم. اوالً 
می خواستم حّس کارکرد عملی نجوم )به طور اخص( و علوم )به طور اعم( را به خواننده 
منتقل کنم. هنگامی که آدمی شرح کشفیات مشهور را می خواند تصور می کند که 
کاشف به نوعی از پیش می دانست قرار است چه چیزی را کشف کند، یا دست کم قدم 
در راهی می گذاشت که مستقیماً به کشف مربوطه منتهی می شد. در حقیقت حتی 
بزرگان علم اغلب از موضعی غلط آغاز کردند یا پی گیری کردن از طریق کوره راه های 
پرپیچ و خم منجر به دستاوردهای شان شد. مخصوصاً کشفیات نجومی اغلب هنگامی 
روی داده اند که اخترشناس به دنبال پدیده ای کاماًل متفاوت می گشته است. بسیاری 
از فصل های این کتاب مربوط به کشفیات علمی بسیار جدید هستند. من فقط در 
یکی از این کشفیات سهیم بوده ام )درک روبه رشد ما از تاریخچه ی کهکشان ها(، اما 
در موارد دیگر نیز من شخصاً پژوهشگران مربوطه را می شناسم و توانسته ام درباره ی 
چگونگی ماجرای کشفیات شان از آنها پرسش کنم. همچنین کوشیده ام احساس یک 
اخترشناس تجربی را که در چنین برهه ای مهّیج از تاریخ این رشته زندگی می کند 

به خواننده منتقل کنم.
دومین هدف من این بود از کاری که متأسفانه بیشتر کتاب های علمی همگانی 
می کنند، که همانا رقیق کردن و ساده سازی بیش از اندازه ی علم است، دوری جویم. 
انجام این کار بسیار وسوسه انگیز است، بخصوص با ریاضیات پیشرفته و موضوعات 
اما حتی در چنین موارد نیز می توان  ابتدایی کیهان.  انتزاعی، مثل فیزیک لحظات 
مطالب را به گونه ای توضیح داد که به شعور خواننده ی هوشمند اهانت نشود، همانطور 
که کتاب های عالی بریان گرین این را ثابت کرده اند. خوشبختانه در مورد رشته ی 
من کار به مراتب آسان تر است. برای درک کاری که من به عنوان یک اخترشناس 
تجربی می کنم آشنایی با چند مفهوم الزم است، از جمله این که وقتی به اعماق فضا 



8   منشاء کیهان

می نگرید در واقع زمان های گذشته را می کاوید، که من کوشیده ام این را به روشنی 
در این کتاب توضیح دهم، اما دانستن ریاضیات پیشرفته برای فهم این کتاب ضروری 

نیست.
خواننده ی محترم، شما هستید که می توانید قضاوت کنید که من به هدف های 
مزبور دست یافته ام یا نه. اینجانب از آقای حسن فتاحی به خاطر ترجمه ی این کتاب 

صمیمانه سپاسگزارم و امیدوارم از خواندن آن لذت ببرید.  
            استیون ایلز
                     فوریه ی 2013
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عالم از این زیباتر امکان نداشت
  امام محمد غزالی

طی قرون متمادی ش��ناخت انسان از آس��مان به طور مستمر دستخوش تحول و تکامل بوده 
و آرام آرام بش��ر توانس��ته مرز میان نگرش علمی و غیر علمی را از هم تمیز دهد. آس��مان، و 
در معنایی وس��یع تر، جهان هس��تی چه در گذش��ته و چه حال و چه در آینده جز الینفک و 

تاثیرگذار زندگی انسان محسوب شده و می شود.
این کتاب یکی از سری کتاب های »جهان اخترشناسان« است که طی سال های اخیر در 
سطح بین المللی توسط انتشارات اشپرینگر چاپ شده است.چاپ کتاب هایی از این دست موجب 
ارتقا دانش عمومی نجوم در میان عامه ی مردم در بسیاری از کشورها شده است و انتشارات مازیار 
هم با چاپ ترجمه ی این سری در ایران، گامی بزرگ در راستای اعتالی علم و دانش برمی دارد.
نویس��نده ی کتاب یکی از اعضای هیات علمی بخش فیزیک و ستاره شناس��ی دانش��گاه 
کاردیف انگلستان است. دور از انصاف نیست اگر بگوئیم این اخترشناس خوش ذوق و قریحه، با 
تکیه بر دانش باال و سابقه ی تدریس درخشان، کتاب را در نهایت دقت و هنرمندی به رشته ی 
تحریر در آورده است. کتاب در حالی که جدیدترین تحقیقات اخترشناسی را عرضه می دارد، 
همزمان به ش��کل هنرمندانه ای مش��کالت و موفقیت ها و مس��یر علمی را که اخترشناس��ان 
ط��ی کرده ان��د را نیز بی��ان می کند. به ویژه آن که رویکرد کتاب اخترشناس��ی رصدی اس��ت.
کتاب از چهار بخش اصلی تش��کیل شده اس��ت: بخش اول به منشاء سیارات و چگونگی 
ش��کل گیری آن ها می پ��ردازد و بعد از بیان یک گ��زارش علمی تاریخی پیرامون س��یارات، 
نظریات نوین علمی درباره ی چگونگی شکل گیری منظومه ی شمسی را بیان می کند و پس از 
آن بحث بس��یار نوپا و پویای س��یارات فراخورشیدی را مطرح کرده و چگونگی یافتن سیارات 
پیرامون دیگر ستاره ها را شرح می دهد. چه بسا در این تحقیقات مهیج روزی پاسخ این سوآل 

مهم را بیابیم که »آیا در کیهان تنها هستیم؟«
بخش دوم کتاب به بررس��ی ماهیت و تحول س��تارگان می پردازد و خوانندگان را از نظر 
علمی با آن نقطه های نورانی که هر ش��ب باالی س��ر می بینند آش��نا می کند. ستارگان از چه 
چیزی تش��کیل ش��ده اند، از کجا آمده اند، پایان کارش��ان چگونه خواهد بود؟ در این بخش با 
زبانی س��اده و ش��فاف درمی یابید که منبع انرژی س��تارگان از کجا تامین می شود؟ پاسخ این 

سوآالت را در این بخش خواهید یافت.
بخش س��وم، بررسی تکامل کهکشان هاست. کهکش��ان ها مانند مجتمع های مسکونی در 
انواع و اندازه های مختلف هستند که ستارگان در آن ها سکنی گزیده اند. در این بخش سفری 
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علمی و خیال انگیز از خانه دوست داشتنی خودمان یعنی کهکشان راه شیری به کهکشان های 
دور دست خواهیم داشت و با ساختار، ویژگی ها و طبقه بندی آن ها و تاثیر شگرف شان در ارتقا 

شناخت علمی ما از کیهان آشنا خواهیم شد.
بخش چهارم و پایانی کتاب به مبحث پرمخاطره و سوآل برانگیز کیهان شناسی اختصاص 
دارد، کیهان شناس��ی بخش جذابی از دنیای ستاره شناس��ی اس��ت که در پی پاس��خگویی به 
س��وآالتی درباره ی کل جهان هس��تی اس��ت. از چگونگ��ی وجود کیهان گرفته ت��ا پایان آن. 
کیهان شناسی گاهی آن چنان با ریاضیات پیچیده در هم می آمیزد که بزرگ ترین ریاضی دانان 
و فیزیک دان��ان را ب��ه مبارزه می طلبد و گاهی عمیقاً با فلس��فه به عن��وان ناب ترین محصول 
اندیشه ی انسان خردمند پهلو به پهلو می زند. دنیای کیهان شناسی تفرجگاه اذهان متفکرین، 

فالسفه و دانشمندان از دوران باستان تا به امروز بوده است.
در این بخش از کتاب می آموزیم که جهان هستی چگونه خلق شده است، در ابتدایی ترین 
لحظات آفرینش چه وقایعی روی داده است؟ عناصر سازنده ی گیتی چه چیزی هایی هستند و 
چرا کیهان در حال انبساط است؟ و سوآالت بسیار دیگر. همزمان به شکلی تاریخی پا به پای 

دانشمندان درباره ی نحوه ی کارشان و حتی خصوصیات اخالقی شان آشنا می شویم.
بی��ش از هرک��س، مترجم وامدار آموخته هایش از اس��اتید بزرگواری چون، دکتر س��عید 
تهران��ی نس��ب  که حقی ب��س عظیم بر گردن مترج��م دارد  دکتر محم��ود بهار، دکتر 
مصطفی عنابس��تانی، خانم دکتر ربابه رحیمی، دکتر مهدی اش��راقی، دکتر فرهاد منوچهری، 

دکتر یاسمن فرزان و ... است.
با تش��کر از دوس��تان برای خواندن دست نوش��ته هایم و ارائه نظراتی بسیار مفید از جمله 
عّطیه اس��دی حصار، سیده ضحی حس��ینی نصر و سمانه نوروزی، ش��یرین زندیان، شهرزاد 

دهقانی و زهرا زرین. 
و با تش��کر از مش��وقان همیش��گی ام، پدر و مادرم )که صبورانه اوضاع و احوال مرا تحمل 
می کنن��د(. همچنی��ن از معلم عزیز، آقای یون��س کرامتی که به من آداب نوش��تن علمی را 
آموخ��ت. آموختن در کن��ار آقای کرامتی به اندازه ی یک دوره ی تحصیلی در دانش��گاه برایم 

مفید بود.
در پایان از خوانندگان عزیز اس��تدعا دارم هرگونه ایراد و پیش��نهادی را به آدرس پس��ت 
الکترونیکی astrophysics.books.fattahi@gmail.com ارسال بفرمایند تا در چاپ های بعدی 

اصالحات الزم صورت گیرد. 

از دم صبح ازل تا آخر شام ابد
دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود

حسن فتاحی
سپتامبر 2012، دانشگاه وین- اتریش



پیش گفتار: بیانیه ی یک رصدگر

همیشه فکر کرده ام که عنوان »محبوب ترین کتاب نجوم تمام اعصار«1 کمي فریبنده 
بوده است. کتاب مشهور استیون هوکینگ بیشتر شامل یک بازه ی کوچک از زمان 
 بوده است. اولین 0001 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0/000

)37-10( ثانی��ه پس از مهبانگ. این زمان یکي از مهم ترین بازه هایي اس��ت که 
پاس��خ هاي بسیاري از سوآالت بنیادي را در بر می گیرد. آیا مي توانیم نظریه اي 
ارائه کنیم که دو نظریه ی انقالبي، نس��بیت عام و مکانیک کوانتومی، را که دو 
نظریه از مهم ترین کش��فیات علمي قرن بیس��تم هستند را با هم متحد کند؟ آیا 
»نظریه ی هم��ه چیز«2وجود دارد که تمام نیروهاي طبیعت را یکپارچه کند؟ با 
این وجود، مطابق با آخرین نتایج به دس��ت آمده از ماهواره WMAP، مهبانگ 
13/7 میلیارد س��ال پیش اتفاق افتاده و بنابراین زمان آغاز شده است. بنابراین 
نوشتن کتابی که ٪99/9999 )من با یادآوری 37 رقم آزرده نخواهم شد( تاریخ 
کیهان را نادیده می گیرد، از جمله بخش مهمی که درآن س��یارات، س��تارگان و 
کهکش��ان ها، یعنی همه ی چیزهایی که برای ما اهمیت دارند، شکل گرفتند، و 

نامیدن چنین کتابی با عنوان تاریخچه ی زمان دست کم فاقد دقت است.
این کتاب، شامل مباحثی درباره ی اینکه بعد از مهبانگ چه اتفاقاتی رخ داده 
اس��ت. مخصوصًاً درباره ی منشاء سیارات، س��تارگان و کهکشان ها. هم اکنون 
زمان مناس��بی براي نوشتن چنین کتابي است، چون احتماالًً در دهه ی اخیر به 
اندازه ی کافي درباره ی این اجرام آموخته ایم و بسیاري از پژوهش های اخیر از 

طریق خبرهاي علمي برای اطالع افکار عمومي منتشر نشده است. 
همچنین برتری محسوس��ی در نوشتن درباره ی دوره ی اخیر از تاریخچه ی 
کیهان وجود دارد. دوره ی اولیه، سوآالت بي پاسخ مهمی را در بردارد ولي این 

1. صرفًاً نظر شخصی نویسنده است و بسیارند کتبی که بیش از این کتاب نزد فیزیک دانان محبوب اند. 
)مترجم(

2. Theory of Everything
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زمان به اندازه اي دور است که هر مطلبی درباره ی آن نوشته شود، اغلب بسیار 
نظریه پردازانه و غیر دقیق خواهد بود. در مقام مقایس��ه، ما مقدار حیرت آوری 
اطالعات خیلي محدود و معتبر درباره ی بیشتر تاریخچه ی باقي مانده از کیهان 
داریم، مخصوصاً درباره ی دو ثانیه پس از مهبانگ تا حال حاضر. براي شروع، 
اخترشناس��ان نس��بت به مورخان، باستان شناس��ان و خبرنگاران منافع بیشتری 
دارن��د؛ چ��را که مي توانند تاریخ را درس��ت هنگامي که در حال وقوع اس��ت 
مشاهده کنند. این حقیقت که سرعت نور، هرچند خیلي زیاد، اما محدود است 
و به این معناس��ت که نگاه کردن به فضا معادل با ُس��ر خوردن در زمان است؛ 
ما مي توانیم روي س��یاره ی سوم1 س��تاره ی معمولی خود بنشینیم و با استفاده 
از تلس��کوپ هایمان به وقایعی که میلیاردها س��ال پیش رخ داده است بنگریم. 
طب��ق آخرین نتایج حاصل از WMAP، مي توانیم وقایع تاریخي را تا چهارصد 
هزار سال پس از مهبانگ مشاهده کنیم. قبل از این زمان، نمي توانیم وقایع را به 
طور مستقیم مشاهده کنیم، زیرا کیهان یونیزه بوده است، که دید ما را مخدوش 
می کند. در روش مش��ابه مرکز خورش��ید نیز از دید ما مخفی است. زیرا مرکز 
خورشید یک کره ی گازی یونیزه شده است. از این رو، به همان طریقي که فکر 
مي کنیم فرآیندهاي مرکز خورش��ید را مي فهمیم،چ��ون هیچ کس قادر به تفکر 
درباره ی راه دیگري براي تشریح خصوصیات فوق العاده خورشید نبوده است، 
م��ا دانش محدودي از حوادث کیهان در لحظات ابتدایي اش داریم. مخصوصًاً، 
کیهان ویژگی خاصی در نحوه ی تولید عناصر شیمیایی، که امروزه اطراف خود 

می بینیم، در حدود دو ثانیه پس از مهبانگ داشته است.
قسمت پایاني کتاب درباره ی بزرگ ترین سوآالت منشاء است؛ منشاء خود 
کیه��ان. در فص��ل پایاني کتاب، به این زمان ابتدایي س��فر مي کنیم. دیدگاه من 
از این دوره، نس��بتًاً متفاوت است. من بیشتر یک اخترشناس رصدگر هستم تا 
ی��ک فیزیک دان نظریه پرداز، بنابراین کمتر ب��ه نظریه هاي این دوره عالقه مندم 
)و در مورد آن صاحب نظر نیس��تم(. من بیش��تر به واقعیت ها عالقه دارم. چه 
واقعیت هایی را درباره ی این دوره مي دانیم و تفکر نس��بت به آن چیست؟ چه 
نتایج��ي از این واقعیت هایی که مي دانیم مي تواند موجب آزار و اذیت ذهن ما 

1. منظور از سیاره ی سوم، کره زمین و منظور از ستاره ی معمولی، خورشید است )مترجم(.



شود و چه نتایجی به دست می آوریم؟ آیا مي توانیم تلسکوپ هایي بسازیم که 
به ما اجازه دهد حت��ي مهبانگ را ببینیم؟ این فصل مختصري درباره ی زیبایي 
فیزیک نظري اس��ت ول��ي قصد دارد یک دیدگاه رصدی سرس��ختانه از آنچه 
می دانیم و نمی دانیم درباره ی اولین ش��کاف ی��ک ثانیه اي پس از مهبانگ ارائه 

دهد.
آخرین س��وآل درباره ی منش��اء کیهان در نوع خودش با سه پرسش دیگر 
تفاوت دارد. حتي مش��خص نیس��ت که آیا این سوآل معني خاصي دارد یا نه. 
اگر کیهان و چیزهایي که شامل آن مي شود معني پیدا کند، واقعًاً این احساس را 
برمی انگیزد تا بپرسیم چگونه آغاز شده  سؤالي که پیشاپیش وجود عالم هایی 
به غیر از این کیهان را مفروض می گیرد. غیر ممکن است تا درباره ی این سوآل 
بدون دور شدن از دنیاي آسوده ی یک رصدگر  جهان تلسکوپ ها، ستاره ها 
و کهکش��ان ها  به دنیاي ناشناس فلس��فه و معاني زبان بحث کرد. همچنین 
پرسش��ي است که در بس��یاري از کتاب هاي دیگر نیز از آن بحث شده است. 
در حفظ روند رصدی این کتاب، س��عي کرده ام تفکر فیزیک دانان و فالسفه را 
درباره ی عقایدي که مي توانیم بعضي روزها با تلس��کوپ هایمان آزمایش کنیم 

تغییر دهم.
من این کتاب را براي خواننده ي فاقد هرگونه آگاهي قبلي از علم نوشته ام 
و س��عي داش��ته ام تا در توضیح اصطالحات خاص اخترشناسان و توضیح هر 

اصطالح فنی دیگر اشتباه نکنم.
یکي از چالش هاي نوشتن کتاب در این زمینه ها گامي به سوی تغییر است. 
این موضوع به این معناس��ت که در زمان چاپ این کتاب بعضی از اطالعات 
آن خارج از رده خواهند بود. من با تهیه ی وب س��ایتی جهت همراهي با این 
کتاب تا حدودی تضمین کرده ام که نتایج تازه به دست آمده پس از انتشار این 

کتاب را در سایت )www.Originquestions.Com( بیاوریم.
یکی از اصول متداول نوش��تارهای علمی که در س��ایر کتب پیش��رفته هم 
اس��تفاده می ش��ود، تش��ریح حالت کنوني دان��ش علمي بدون توضیح بیش��تر 
درباره ی چگونگی دس��تیابی دانش��مندان به آن اس��ت. من به دو دلیل طرفدار 
خوبي براي این روش تاریخي نیستم. اول، این روش چنین القا می کند که گویا 
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وضع فعلی علوم تا ابد ادامه خواهد داش��ت، همه چیز کامل و جامع و شس��ته 
و ُرفته اس��ت. در حقیقت، بیان کنوني دانش همیش��ه تجربي است و بعضي از 
کش��فیات تشریح شده در این کتاب بدون شک پس از چندین سال مثل شبنم 
صبحگاهي ناپدید خواهد ش��د. دوم، همچنین این روش نوشتاري تمایل دارد 
تا علم را از تمام هویت انس��اني عاري س��ازد و این طور نشان مي دهد که علم 
عملي اس��ت که توس��ط تفکیک پذیري ادراك انجام مي گیرد ولي در حقیقت 
علم یک عمل عظیم انس��اني است. در این کتاب، همیشه تالش کرده ام داستان 
انساني هر کشف را بازگو کنم. بنابراین کتاب، ترکیبي از یک تعریف از بیان ما 
درباره ی دانش و یک تعریف از چگونگي به وجود آمدن آن اس��ت. گاهی در 
این کتاب در مورد کارهایي که به عنوان یک اخترشناس انجام داده ام، صحبت 
کرده ام. و به این معنا نیست که کار من پر محتواتر از بقیه اخترشناسان حرفه اي 
سراسر دنیا است بلکه به این دلیل است که خواسته ام ماهیت احساسي که هر 
اخترشناس در طول این دوره ی هیجان انگیز تجربه مي کند را به خواننده ام ارائه 

و انتقال دهم.
در این مرحله باید اضافه کنم که من هیچ ادعاي پژوهشي براي قسمت هاي 
تاریخي این کتاب ندارم. علت آخرین تحقیق من درباره ی پرس��ش هاي منشاء 
به طور غیر قابل اجتنابي بر مبناي جغرافیایي ش��خصیتي و خط س��یر عقالني 
خودم در سراس��ر این دو دهه اس��ت؛ س��ایر دانش��مندان بدون تردید بر یک 
مجموعه ی متفاوت از اکتشافات به عنوان مهم ترین آن ها تأکید کرده اند. کتاب 
نیز بر همین عوامل اس��توار اس��ت؛ چون من کش��فیاتي را انتخاب کرده ام که 
داستان هاي خوبي دارند. قسمت هاي تاریخي این کتاب احتماالًً بیشتر به تاریخ 
رسانه اي نزدیک است تا به یک تاریخ حقیقي، ولي من دست کم تالش کرده ام 
تا یک خبرنگار خوب باش��م و داس��تان هر کش��ف را تا حد امکان گفته ام. به 
دلیل مقدار محدود شده ی اطالعات نوشته شده درباره ی بسیاري از اکتشافات، 
اغل��ب به خاطرات همراهانم اعتماد ک��رده ام. مخصوصاً دیوید جویت به دلیل 
کوئیپر؛ درك وارد تامپسون  یادداش��ت هایش درباره ی کشف کمربند اِج ورث
به جهت دالیل کش��ف پیش س��تاره هاي رده ی صفر، فیلیپ مائوسکوپف براي 
خاطراتش از پروژه ی بومرنگ و س��یمون لي لي به دلیل بررس��ی خاطرات در 



سال های خاطره انگیز پژوهشی ام بسیار سپاسگزارم.
فهرس��ت همکاران و دانش��جویانی که در طي کار من به عنوان اخترشناس 
یاري ام داده اند، طوالنی تر از آن اس��ت که ذکر ش��وند، ولي مي توانم حداقل از 
همکاران زیر به خاطر کمک های ویژه ش��ان درباره ی این کتاب سپاس��گزاري 
کنم، که از گفتگوهاي رسمي هنگام قهوه خوردن گرفته تا خواندن و یادداشت 
گذاري بر فصل هاي ش��خصي من: انتوني آگیّره، الیزاب��ت اُدِن، مایک ادمندز، 
رودري اَِون��ز، وات��ر گیر، دیو گری��ن، ِهیلي گومس، س��یمون گودوین، دیوید 
جویت، س��یمون لیلي، ملُکم النگیر، مائوس��کوپف، دیمیتریس اس��تاماتلوس، 

دِرِك وارد تامپسون، و انتوني ویت ورث.
مخصوصًاً از گوئینث لوئیس بس��یار تشکر مي کنم، او یک خواننده ی ساده 
بود. بدون هیچ پیش��ینه علمي، تمام دس��ت نوش��ته هایم را کنترل کرد تا ببیند 
آنچه را که ش��رح داده ام، به روش��ني چیزي هس��ت که فکر کرده ام )که اغلب 
نبود(! به اندازه ی یک نویسنده ی حرفه اي و یک شاعر ملي عالي رتبه، گوئینث 
لوئیس یادداشت هاي فوق العاده اي درباره ی روش، زبان و هنر نوشتن ارائه داد. 
همچنین در دنیاي نویس��ندگان و ناشران، از س��یمون میتون به دلیل تشویقش 
براي نوشتن یک کتاب، جان واتسون و هري بلوم، کرسیتوفر کاخلین و لوئیس 

فارکاس در انتشارات اشپرینگر صمیمانه تشکر مي کنم.
از فرزندان��م نیک��والس، جولیئت و اولیور به جهت اینک��ه هدف را برایم 
روش��ن تر و واضح تر ساختند، بس��یار سپاس��گزارم. مهم تر از همه از همسرم 
کِیرستِن ممنونم. بدون عشق و پشتیباني او در سراسر دو دهه ی اخیر، من یک 
اخترش��ناس نبودم و هرگز این کتاب را ننوش��ته بودم. من این کتاب را به او 

تقدیم مي کنم.
استیون ایلز
کاردیف، بریتانیا
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بخش اول

سیارات

همچن��ان می کوبیم و پیش می رویم: قایق ه��ا در مقابل جریان رود؛ و 
بی وقفه به گذشته بازگردانده می شویم.

 اف.اسکات. فیتز جرالد





فصل 1 

تخته سنگ ها

من هر چند ماه یک بار بچه هایم را به موزه ی ملي ویلز در مرکز کاردیف مي برم. 
م��ا یک برنامه  ی دقیق داریم. کارمان را با نمایش��گاه تحول زمین آغاز مي کنیم. 
این گ��ردش در تاریکی ات��اق کوچکي که اطراف آن ب��ا تلویزیون ها محصور 
ش��ده اس��ت، آغاز مي گردد. در این اتاق انفجار نور وجود دارد: مهبانگ. روي 
صفحه ی تلویزیون ها، کیهان با س��رعت انبساط مي یابد، کهکشان ها و ستارگان 
از ابرهاي گازي چرخان س��اخته مي ش��وند و س��رانجام زمین به وجود مي آید. 
از ات��اق خارج ش��ده و داخل یک س��ری از داالن های مارپیچی مي ش��ویم که 
تاریخچه ی تش��کیل زمین را نمایش مي دهن��د. هنگامي که در میان راهروها به 
پیش مي رویم و همیش��ه رو به زمان کنونی، میان دوره هاي سیلورین و دُِونین، 
فس��یل زندگي دریایي اولیه، مدل هاي حشرات غول پیکر منقرض شده، نمایش 
چگونگ��ي تغییرات آب و هوا و اینکه خش��کي کنوني در ابت��دا زیر دریا بوده 
است، سفر مي کنیم. هرچند بچه ها هرگز راه نمي روند اما به دلیل قسمت مهیج 
تاریخ زمین: عصر دایناسورها می دوند. در راهروي دایناسورها، اسکلت هایي از 
دایناس��ورهاي خشکي و دریایي و فس��یل و جمجمه هاي بزرگ تیرانوساروس 
رکس وجود دارد. مهیج تر از راهروي دایناسورها، راهروي عصر یخبندان است 
که بعد از آن قرار دارد. در این بخش ماکتی در اندازه ی یک ماموت پش��مالوي 
زنده س��اخته شده است که وقتي موجب قطع شدن باریکه ی فرو سرخ شوید، 
ش��روع به حرکت مي کند. بعد از نمایش��گاه تحول زمین، از نمایش��گاه تاریخ 
طبیعي دیدن مي کنیم و به کوسه  هاي آبي و الك پشت هاي عظیم آبي سر مي زنیم 
و احیاناً اگر یکي از بچه ها مشغول انجام یک پروژه ی تاریخي در مدرسه باشد، 
ممکن است بپذیریم که قسمت باستان شناسي را نیز ببینیم. از دیدن داالن هنر و 
نمایش��گاه هاي ظروف سفالي و تمبرهاي پستي خودداري مي کنیم و همیشه در 
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کافه تریا با بحث بر سر قیمت دسر یکدیگر، بازدید را به پایان مي بریم .
درس��ت در ابتداي نمایشگاه تحول زمین، سمت چپ، شهاب سنگی وجود 
دارد که در س��ال 1836 میالدی، در گابون، واقع در نامیبیا، کشف شده است. 
ابعاد آن در حدود اندازه ی س��ر یک انس��ان اس��ت و از آهن ساخته شده. این 
شهاب سنگ بیشتر از اینکه به سر شباهت داشته باشد، شبیه به یک سیب زمیني 
اس��ت و براي نگهداری در مقابل ضربه ها در پوششي با ابعاد حدود یک اینچ، 
محافظت مي ش��ود. گویا شهاب س��نگ صیقل یافته اس��ت، زیرا هنگامي که از 
میان اتمسفر س��قوط مي کرده، گرماي ناشي از اصطکاك، الیه هاي سطحي اش 
را گداخته است. مثل بیشتر شهاب سنگ ها، این سنگ آسماني نیز بالغ بر چهار 
میلیارد س��ال س��ن دارد. هر دفعه ک��ه ما از موزه بازدی��د مي کنیم، آن را لمس 
مي کنم، نوعی احساس اجبار به لمس چیزی بسیار قدیمی که از فضا آمده است.
بالفاصله بعد از شهاب سنگ، سه تخته سنگ وجود دارد. اولي قدیمي ترین 
س��نگ ویلز است، دومي قدیمي ترین سنگ بریتانیا و سومي قدیمي ترین سنگ 
در جه��ان. قدیمي ترین س��نگ در ویلز حدود 702 میلیون س��ال قدمت دارد. 
قدیمي ترین س��نگ در بریتانیا که از ش��مال غربي اسکاتلند آورده شده،3300 
میلیون س��ال سن دارد. رکورد قدیمی ترین سنگ متعلق به کاناداست با قدمت 
3962 میلیون س��ال. براي من این س��ه تخته س��نگ یادآور این است که زمین 

داستان مخصوص خود را دارد. 
نمایش��گر دیگري نشان می دهد که این داس��تان ادامه دارد و آن شاخصي 
است که جریان فاصله ی کنونی بین اروپا و آمریکاي شمالي را با دقتي معادل 
یک میلیونیم میلي متر نشان مي دهد. عدد روي شاخص که به طور منظم و ثابت 
افزای��ش مي یابد، نمایانگر این اس��ت که اروپا و آمریکا از هم جدا مي ش��وند. 
علت این موضوع این اس��ت که پوس��ته ی زمین به صفحاتي تقس��یم مي شود 
که روي مواد مذاب زیر زمین ش��ناور اس��ت. اروپا و آمریکاي ش��مالي روي 
دو صفح��ه ی مج��زا قرار دارند که به تدریج از هم دور مي ش��وند. هنگامي که 
صفحات از هم جدا مي شوند، مواد مذاب از درون زمین باال مي آیند تا شکاف 
را پر کنند. در س��ایر مکان ها هنگامي که یک صفحه از طرف س��ایر صفحات، 
تحت فش��ار قرار مي گیرد تا درون زمین ذوب شود، صخره ها از بین مي روند. 


