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پارادوکساولبرس
سوالیسادهکهپاسخش
نگاهمارابهمحدودهوعمرجهان،تغییرداد

یکی از مهمترین خاصیتهای
پرونده
کودکی این است که ندانستن در آن
دوره بد نیست .هر موضوع تــازهای توجه
یک کودک را جلب میکند و کلی سوال ریز
و درشت توی ذهن اش میسازد .وقتی کم سنوسال هستیم از
قضاوت شدن و مورد تمسخر قرار گرفتن نمیترسیم و به همین
دلیل سوالهایمان را بدون ترس و نگرانی به زبان میآوریم اما با فاصله
گرفتنازسالهایکودکیقدرتپرسشگریدرجدالباترسهاشکست
میخوردوسوالهایبیشماریرویدستمانمیماندکهدرگوش هدنجذهن
نگهداری و بعد از مدتی هم در گذار روزمرگیها بدون آن که پاسخشان را بیابیم،
فراموش میشوند .حتما شما هم تجربه این چنینی داشتهاید و پرسشهای بدون جوابی
گوشه ذهنتان جا خوش کردهاند و هیچوقت هم به جوابشان نرسیدید .در این میان هستند
کسانی که بر احساسات و نگرانی هایشان غلبه و سواالت به ظاهر سادهشان را مطرح می کنند که
اتفاقادرمدتیکوتاهمشخصمیشودهنوزهیچجوابدقیقیبرایآنوجودندارد.درستمثلکسی
کهاولینبارپرسید:چرافضاتاریکاستدرحالیکهاینهمهستارهدرآنوجوددارد؟پرسشیکهدرنگاهاول
خندهداربهنظرمیرسدولیدانشمندانزمانخودشرابهشدتبهچالشکشیدتابتوانندجوابیدرستودقیق
برایشپیداکنند.یکسوالمعمولیکهشایداگر«اولبرس»،پزشکومنجمآلمانیآنراگوشهذهناشنگهمیداشت
حاال ما جهانی را که در آن زندگی میکنیم به خوبی نمیشناختیم .سوالی که دید بشر را به دنیا تغییر داد و زمینه طراحی
ماموریتهای فضایی مختلف را فراهم کرد و از دل آن پرسشهای مهم دیگری درباره کیهان متولد شد .در این پرونده درباره
این که چرا آسمان شب تاریک است و جوابهای مختلفی که به آن داده شده ،صحبت خواهیم کرد و در نهایت به تاثیراتی که
طرحاینپرسشبردنیایعلمونوعنگاهمابهجهانداشتمیپردازیم.

پزشکیکه
منجمیمعروفشد
آشناییبامردیکهجرئتکردسوالیساده
رابپرسدونامشدرتاریخماندگارشود

 4سکانستاکشفپاسخپارادوکساولبرس
سکانس اول گرد و غبار موجود در فضا اولین جواب برای سوال اولبرس
اولبرسدرسال 1823درستیکسالبعدازمطرحکردنسوالعجیباشبهپاسخیرسیدکهاتفاقاهمراستابا
نظردانشمندانهماندورهبود.اوفکرمیکردگردوغبارهاییکهدرفضایبینستارههاوجوددارد،نورستارگانرا
جذبمیکندومانعرسیدنآنهابهبهچشممامیشودودریادداشتهایشنوشت«:جایخوشبختیاستکهزمین
نور ستارگان را از تمام نقاط گنبد آسمان دریافت نمیکند! اگرچه حتی در آن صورت،با گرما و نور غیر قابل تصوری
درحدود 90هزارباربیشتراز آنچهماهماکنونتجربهمیکنیم،مواجهمیشدیم».اینجوابدرابتدابهنظرمنطقی
میرسید اما بعدها با دقت بیشتری که اخترفیزیکدانها به خرج دادند ،مشخص شد که اگر واقعا ذرات غبار بین
ستارهها،نورهایرسیدهراجذبکنندبعدازمدتیانرژیشانباالمیرودوآنقدرداغخواهندشدکهخودشانهم
ممکناستتابشداشتهباشند.بهعبارتسادهترذراتغبارباجذبنوروانرژیستارههادمایشانباالمیرودومثل
یکتکهچوبدرحالسوختنکهنورتولیدمیکندآنهاهممیتوانندتابشداشتهباشند.

سکانس دوم نور ستارهها در راه رسیدن به ما ضعیف میشود

زندگی اولبرس ،پزشک و منجم آلمانی شبیه خیلی
از ما بود که درگیر یک رشته تحصیلی خاص میشویم
و عالقهمان را هم همیشه یک جوری دنبال خودمان
میکشیم.سالهاینوجوانیاشبافرمولهایریاضی
گذشته بود و شیفته حل مسئلههای پیچیده بود اما در
جوانی به ســراغ پزشکی و داروس ــازی رفت چون فکر
میکرد با پزشکی میتواند به مردم کمک کند ولی حاال
یاش نمیشناسیم .او بیش
ما اولبرس را با حرفه پزشک 
از پزشکی و داروسازی به سیارکهایی که کشف کرده و
پرسشمهمنجومیکهمطرحکرده،معروفشدهاست.
اوروزهامشغولطبابتوتهیهداروبودوشبهابهآسمان
چشممیدوختومحلدقیقستارگانرابررسیمیکرد
ودربارهشانیادداشتمینوشت.کمکمآنقدربهآسمان
دل بست که طبقه باالی خانهاش را به رصدخانه تبدیل
کرد .گاهی آن چنان محو تماشای آسمان میشد که
طی شب فقط چهار ساعت میخوابید .محصول این
شبزندهداریها و رصدهای دقیق ،کشف سیارک
«پــاالس» در ســال  1802و سیارک « ِوســتــا» در سال
 1807است« .هنریش ویلهلم اولبرس» حدود سال
 1815دنبالهداری را در آسمان رصد کرد که بعدها به
نامخودشثبتشد.اماتااینجاهنوزبهاندازهایکهامروز
شناختهشدهاست،معروفنشدهبود.طیسالهاچشم
دوختن به آسمان و غرق شدن در مناظر خیالانگیزش
یک پرسش ذهن اولبرس را رها نمیکرد ،چرا آسمان
شبتاریکاستدرحالیکهاینهمهستارهدرفضاوجود
دارد؟ به عبارت درستتر اگر جهان ما جهانی بیکران،
ایستاوابدی-ازلیباشد،راستایدیدمادرهرطرفباید
در نهایت به ستارهای ختم بشود پس هیچ نقطه آسمان
نباید سیاه و تاریک باشد و اتفاقا میتواند مثل روز روشن
باشد،اوازاینقضیهباعنوانیکپارادوکسیادمیکرد.
مدتها ستاره شناسها در حال ایدهپردازی و تحقیق
بودندتاپاسخدرستومشخصیبرایاینسوالبهظاهر
ساده اولبرس پیدا کنند ،آنها جوابهای مختلفی را
مطرحمیکردندتااینکهباالخرهبهدرکدقیقیدرباره
علتواقعیاینماجرارسیدند.اولبرسدر 81سالگیدر
«برمن»شهریدرنزدیکیمحلتولدشازدنیارفتوهیچ
وقتجوابسوالشرانگرفت.

از آنجایی که با دور شدن ستارهها از ما
نور کمتر و ضعیفتری هم به ما میرسد
وگاهیایننورآنقدرکمانرژیوضعیف
میشودکهدیگردرمحدودهچشمماقرار
نمی گیرد  ،دانشمندها تا سالها قبل
از پاسخ کلوین ،فکر میکردند همین
مسئله است که باعث میشود فضا به
نظرتاریکبیایدونوربسیاریازستارهها
به چشم ما نرسد .به این اتفاق انتقال
به سرخ گفته میشود چون نور مرئی
ستارههابهدلیلمسافتطوالنیکهطی
میکنند تا به ما برسند  ،انرژی از دست
میدهند و از محدوده مرئی به محدوده
فرو سرخ میروند و دیگر قابل مشاهده
نیستند که این موضوع میتواند عامل
تاریکی فضا باشد .ولی بعد از گذشت
زمان کمی متوجه شدند به همان اندازه
که نور مرئی ستارهها ضعیف میشود،
پرتوهای پر انرژی فرابنفش که بعضی
ستارهها منتشر میکنند تا به ما برسد
افت انــرژی پیدا میکند و در محدوده
مرئی قابل دیدن میشود .پس این دو
اتفاق ،اثر یکدیگر را خنثی می کنند و
این ماجرا نمیتواند پاسخ درستی برای
سوالاولبرسباشد.

سکانس سوم باورکردنی نیست
اما یک شاعر پاسخ را پیدا کرد
شایدهیچوقتبهذهنکسیخطورنمیکرد
سرنخهای پاسخ اصلی این سوال به ظاهر
ساده اما بسیار پیچیده ،اولین بار توسط یک
شاعرارائهشودنهیکدانشمندستارهشناس.
«ادگار آلنپو» ،شاعر و نویسنده آمریکایی در
سال  1848اولین کسی بود که در کتاب
شعرشایدهجالبیدربارهپارادوکساولبرس
مطرح کرد  ،گرچه شاید خیلی جدی گرفته
نشد ولی در هر حال نباید از خالقیت و دقت
آلنپو غافل باشیم چرا که او واقعا به هدف زد
و به نکته بسیار مهمی برای رسیدن به پاسخ
سوال اشاره کرد .او در کتاب «اورکا»ی خود
شعری نوشت با این مضمون که اگر جهان ما
جهانی غیرایستا(متغیر و در حال انبساط یا
انقباض) با ابعاد و عمری کراندار(محدود)
باشد ،پارادوکس اولبرس هم حل میشود
چــراکــه درایـــن ص ــورت ب ــرای تــعــداد و عمر
ستارگاننهایتیوجوددارد.بهعبارتسادهتر
یعنی جهان نامحدود نیست و عمر ستارگان
هم حد معینی دارد پس در هر نقطه دید ما
الزاما ستارهای وجود نــدارد تا فضا را کامال
روشن نگه دارد .به هر حال آلنپو شاعر بود و
تخصصی در نجوم و فیزیک نداشت بنابراین
حرفش مورد توجه جوامع علمی قرار نگرفت
چون با روش علمی و مبنای مشاهداتی و
محاسباتی هــمــراه نــبــود .ســالهــا بعد،
کیهانشناسی با نام «ادوارد هریسون» ،برای
اولینباردریافتکهآلنپوپارادوکساولبرس
را حل کرده و درباره او نوشت« :زمانیکه من
اولین بار شعر آلنپو را خواندم ،متحیر شدم.
چگونهیکشاعرکهدربهترینحالتمیتواند
یک دانشمند آماتور باشد  ،توانسته بود 140
سال پیش ،به توضیح صحیح این پارادوکس
دست یابد ،درست زمانیکه در دانشگاههای
ماهنوزتوضیحاتغلطتدریسمیشود».

اپیزود پایانی و اما جواب اصلی از زبان یک فیزیکدان
سال  1901اتفاق ویــژ های افتاد ؛ «لرد کلوین» که فیزیکدان برجسته و
معروفی بود توضیحی داد که به نظر میرسید پاسخ دقیق و علمی این پرسش
مهم است .او یادآوری کرد زمانی که به آسمان نگاه میکنیم در واقع شاهد
آنچه در گذشته اتفاق افتاده است ،هستیم نه آنچه در زمان حال در فضا در
حال رخ دادن است .اما چگونه؟ چون سرعت نور ،اگرچه در مقیاس زمینی
بسیار زیاد است ،اما به هر حال محدود است و برای رسیدن نور از ستارگان
دوردست به زمین ،زمان الزم است .پس آنچه از ستارگان میبینیم مربوط به
گذشته آنهاست و با توجه به اینکه نزدیک هستند یا خیلی دور ،تصویرشان
هم میتواند جدیدتر یا خیلی قدیمیتر باشد .کلوین محاسبه کرد برای اینکه
آسمان شب درخشان باشد ،جهان باید صدها تریلیون(یک تریلیون برابر است
با هزار میلیارد یعنی  12صفر جلوی عدد یک) سال نوری گستردگی داشته
باشد ولی از آنجا که جهان چنین سنی ندارد ،بنابراین آسمان ضرورتا سیاه
خواهد بود .البته یک دلیل دیگر هم وجود دارد و آن هم این است که عمر
ستارگان محدود است و درنهایت چند میلیارد سال سن دارند .غیرایستا

پاسخ«پارادوکساولبرس» که فقط
بهیکسوالجوابنداد!
درمسیریافتنپاسخ«پارادوکساولبرس»،محققان
بهپاسخسوالهایمهمدیگریهمرسیدند

سال 1920زمانپردهبرداریازیکرازبزرگفرارسید!ادوینهابلکیهانشناسمعروف
دررصدخانهمونتویلسوناولینشواهدحاکیازانبساطجهانرامشاهدهکرد.تالشبرای
جوابدادنبهپارادوکساولبرسسوالتازهایایجادکردهبودوحاالاینپرسشهمداشت
بهپاسخخودمیرسید؛جهانثابتوایستابودیادرحالتغییر؟ اینمشاهداتنشانمیداد
که هرچه یک کهکشان در فاصلهای دورتر از ما واقع شده باشد ،صرفنظر از موقعیت آن در
آسمان،باسرعتیبیشترازمادورمیشود همانطورکهآلنپوشاعرونویسندهآمریکاییحدس
زدهبودودرستهمانطورکهلردکلوینفیزیکدانبزرگمحاسبهکردهبودجهانیکهدرآن
زندگیمیکنیمایستاوبدونتغییرنیستبلکههرلحظهدرحالبزرگشدنوانبساطاست.

سوالیسادهکهماراواداربهشناختبهترجهانکرد
پرسشی که اولبرس طرح کرد سوالهای زیادی به دنبال خود مـیآورد ،جهان محدوده
مشخصیداردیابینهایتاست؟ایستاوبدونتغییراستیاپویاستودچارانقباضیاانبساط
میشود؟ چند سال از عمرش میگذرد؟ دورترین نورهایی که به ما میرسد مربوط به چه
ستارههایی است؟ کنجکاوی به ظاهر ساده و کودکانهای که در پرسش اولبرس نهفته بود
آرامآرامدرهایتازهایرابهروینادانستههایبشربازمیکرد.صورتقضیهاینطوربودکه
کودکیدرکناردریانشستهوباصدفهابازیمیکنداماواقعیتیکهدرادامهاتفاقافتادشبیه
این بود که آن کودک به همراه دوستانش سوار قایقی شود و خودش را به دل امواج خروشان
دریابسپاردتاببینددرآنسویآبهاچهخبراست.پرسشهایمختلفیکهبهدنبالچرایی
تاریکی فضا آمدند نیاز به جواب داشتند و محققان را به این فکر انداختند تا جهان را دقیقتر
و بهتر ببینند .تلسکوپ فضایی هابل یکی از ماموریتهای مهمی بود که برای شناخت بهتر
جهانوثبتتصویرازدورتریننقاطفضابرنامهریزیوبهخارجازجوزمینارسالشد.درسال
 ،۲۰۰۴انتشار عکس حیرتآوری که هابل تهیه کرد ه بود ،سرخط اخبار روز دنیا را به خود
اختصاصداد؛تهی هعکسیازدورتریننقاطجهان،جاییحدود 13میلیاردسالنوریدورتر
اززمینما.اینتلسکوپ،برایجمعآوریتابشفوقالعادهضعیفازدورترینگوش هجهان،باید
عملیاتیبیسابقهراانجاممیدادکهدرنهایتباموفقیتانجامشد.

سیاهیکهآسمانراپرکردهاست

بودن جهان تنها در صورتی با کراندار بودن ابعاد و عمر آن سازگاری دارد که
فرض بگیریم جهان از وضعیتی بسیار کوچک متولد شده است و با گذشت
زمان ،بر ابعاد آن افــزوده شده به طوری که هم اینک نیز در حال بزر گتر
شدن است .پاسخ کلوین دقیقترین پاسخی بود که تا آن زمان به این سوال
داده شد و حاال به طور دقیقتر می توانیم بگوییم که اگر فرض کنیم جهان
بینهایت است باید بدانیم که بینهایت پیر نیست! یعنی آنقدر عمر ندارد که
نور ستارههای دوردستش به ما برسد و فضا را روشن کند .سرعت نور محدود
است و ما هر اتفاق را تنها بعد از رسیدن نورش میتوانیم ببینیم .چند سالی
است فهمیدهایم که جهان  13.8میلیارد سال سن دارد .بنابراین بیشترین
فاصلهای که ما از آن نور دریافت میکنیم ،از 13.8میلیارد سال نوری دورتر از
زمین است .بخش دوم پاسخ هم به این برمیگردد که ستارهها عمر بی نهایت
ندارند .آنها بعد از مدتی خاموش میشوند و زندگیشان به پایان میرسد.
ترکیب این دو دلیل باعث میشود ما هیچ وقت نتوانیم نور ستارههای دور و
نزدیک را همزمان در همه جهات ببینیم.

چهچیزیدرورایدورترینکهکشانهاوجوددارد؟بادقتدرعکسگرفتهشدهتوسطهابل،
چیزی که به وضوح دیده میشود این است که بین کهکشانها را تنها تاریکی پر کرده است.
این سیاهی ،همان چیزی است که باعث میشود آسمان شب سیاه به نظر برسد .به عبارت
دیگر،هماننقطهنهایی،برایرسیدننورستارگاندوردستبهماست.حاالبایدبراییافتن
سوالهای تازهای برنامهریزی میشد .بعد از ماموریتهای پی در پی و ارسال کاوشگرهای
فضایی مختلف برای پیدا کردن امواج مرموزی که از تمام نقاط آسمان دریافت میشدند ،
دانشمندانباپروژه فضاپیمایWMAPبهجواباصلیرسیدند!اینفضاپیماتوانستتابش
ناشیازاولینلحظاتشکلگیریعالمراثبتکندومشخصشدفضاپراستازاینامواجکه
به«تابشزمینهکیهانی»معروفاست.بااستفادهازایناطالعاتستارهشناسهاتوانستند
سن عالم را با دقت بهتری اندازهگیری کنند و درباره نحوه پیدایش جهان به درک بهتری
برسند.امروز میدانیماگرچشمانمابهگونهایمیتوانستتابشپسزمینهرامشاهدهکند
ونهفقطنورمرئیرا،ماتابشناشیازلحظاتاولیهشکلگیریعالم رامیدیدیم.تابشیکه
تمامآسمانشبراپرکردهاستواطالعاتفراوانیدربارهپیدایشعالمبرایمانبهارمغان
میآورد.
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