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به   هم  با  است  موردِ  حقایقِ شگفت یِ  وجوجست قرار  در  انگیزی 

 « حیات بر رویِ کرۀ زمین بپردازیم.



 



 
 
 
 
 
 
 

 

ها با جادو به وجود  اند؟ آیا این»غبارِ ستاره، گیاهان و حیوانات از کجا آمده 

 اند؟«آمده 

 

شان از  اما فرآیندِ به وجود آمدن  است.»نه وینسِنت. جادویی در کار نبوده 

 تر است«.جادو هم جذاب 



دانیم، اما  »ما چیزهایی در موردِ پیدایشِ حیات بر رویِ زمین می

شگفت  جزئیاتِ  داریم  هم  آن  هنوز  دربارۀ  را  بیشتری  انگیزِ 

 کنیم«. کشف می 

اولین یکی از چیزهایی که می دانیم این است که 

تک ارگانیسم   ،نده ز   موجودات سلولی هایی 

ها که امروزه هم وجود  باکتری   شبیه ند؛ چیزی  اه بود

 دارند«. 



ارگانیسم  تک»آن  به  هایِ  آرامی  به  سلولی 

مختلفِ حیات بر رویِ زمین فرگشت    هایِشکل 

 پیدا کردند، از جمله خودِ تو! 

زندۀ   موجوداتِ  همۀ  که  است  همین  خاطرِ  به 

 رویِ زمین با هم خویشاوندند«. 

 

»غبارِ ستاره، یعنی من با درخت و سنجاب و  

 ؟« مدارخویشاوندی  ماهی نسبت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

وینسِنت ژ  ،»آره،  مطالعۀ  از  اآلن  تا  که  آنچه  کالبدشناسی،  درسته!«  مولکول،  ن، 

با هم    زنده  موجوداتدهد که همۀ  فسیل، و دیگر شواهد دستگیرمان شده نشان می 

 .« خویشاوند هستند



 



 
 
 
 
 

 رسد.«انگیز است، غبارِ ستاره! اما یک کم عجیب به نظر می »وای، شگفت 

 

بر   درستیِ آن بر رویِ زمین در موردکه به شواهدِ بیشتری  وقتیکمی سخت است. اما  ش»اولِ کار درک 

 فهمیم که همۀ ما با هم خویشاوندیم و این یکی از زیباترین حقایقِ زندگی است.« خوریم، می می



 



مستقیمِ ما هستند، مثلِ پدر  شان نیاکانِ  »وینسِنت، ما دو نوع فامیل داریم. یک نوع 

 ها هستیم.هایِ مستقیمِ آن و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ. ما هم نوادگان یا فرزندان و نوه 

سانانی که مستقیماً به انسان فرگشت  هایِ کهن و اولین نخستیسلولی، ماهیهایِ تک ارگانیسم 

ماد و  پدر  و  بزرگ  مادر  و  بزرگ  پدر  جورهایی  یک  کردند،  مادر  پیدا  و  بزرگ  پدر  رِ 

 آیند. هایِ ما به حساب می بزرگ 

 

ها نیاکان یا نوادگانِ ما نیستند، اما نوعِ دیگرِ خویشاوندان عموزادگانِ ما هستند. آن 

ها ممکن است در عصرِ حاضر زندگی کنند  اند. عموزاده با ما در گذشته نیایی مشترک داشته 

ها  هایِ امروزی نیاکانِ ما انسانو کَپی  باشند. مثالً میمونو یا در اعصارِ گذشته زندگی کرده  

نیستند، بلکه عموزادگانِ ما هستند. ما با گربه و پرندگان و درختانِ بلوط و هر موجودِ زندۀ  

با آن دیگر عموزاده محسوب می ما  نوادگانِشویم.  از  اما  این از  هیچ یک    ها خویشاوندیم، 

 « موجوداتِ زندۀ امروزی نیستیم.



»غبارِ ستاره، آیا همۀ گیاهان و حیوانات از یک نیا به 

 اند؟«وجود آمده 

 

ها سال پس از به وجود آمدنِ زمین، حیات در قالبِ  .  میلیون ی»آر

ها  پدید آمد. این ارگانیسم  زمین سلولی و خیلی ساده بر رویِ هایی تکارگانیسم 

 کنند. ه بر رویِ زمین زندگی می ند که امروزهست نیاکان همۀ موجوداتی 

 

 کرده است؟«ها زندگی نمی »پس انسانی در آن زمان 

 

و جهان خیلی با  ه »نه، وینسِنت. آن زمان انسانی وجود نداشت

 !«کرده استمی بینیم فرق چیزی که امروزه می 



درختی وجود نداشت. هیچ انسانی هم ها، تقریباً هیچ اکسیژنی در هوا وجود نداشت. هیچ گل یا  »آن موقع 

کرد، و هیچ حیوانِ دیگری  زد، هیچ ماهی در آب شنا نمی ای در آسمان پر نمی وجود نداشت. هیچ پرنده 

هایِ سادۀ  ارگانیسم   ،هم وجود نداشت. سه میلیارد سالِ اولِ حیات بر رویِ کرۀ زمین، تنها موجوداتِ زنده 

 .« اندبوده زی هایِ امروباکتری  به  شبیه  ،سلولیتک



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ها و هم در حالِ تغییر است. برایِ مثال، قاره  همچنانگیریش تغییراتِ زیادی کرده است و »زمین از زمانِ شکل 

 ها سال است که در حالِ حرکت و تغییرِ شکل هستند. بینیم میلیون هایی که امروزه میخشکی 

 

ها و فلزاتِ مُذابِ تقریباً ها جزئی از الیۀ بیرونی زمین هستند که پوسته نام دارد. چون الیۀ زیرین از سنگقاره 

حوضچه    آبهایی که رویِ  کنند. چیزی شبیِه برگ ها خیلی آهسته حرکت میقاره مایع تشکیل شده است،  

 . شناورند

 

تا   اند. از آن زمانآ گذاشته میلیون سالِ پیش این شکلی بود. دانشمندان اسمِ آن قارۀ بزرگ را پانژه  225زمین  

 اند.« ن داده شان تغییرِ مکابه محلِ امروزی  اند وها به تدریج از هم جدا شده کنون، قاره 



 

دانیم که زمین آن  »اما از کجا می

 شکلی بوده است؟«  چه ها موقع 



 

بینی؟  . میفهمیممیها »سؤالِ خوبی بود، وینسِنت. ما این را از رویِ شکلِ امروزیِ قاره 

آ شان نیمۀ پایینیِ پانژه و از اتصال   کردهایِ پازل به هم وصل ها را مانندِ تکه شود آن می

 . درست کردرا 

 ها هایِ به جا مانده از گیاهان و حیواناتی هم که قبل از جداییِ قاره از رویِ فسیل 

در    لیستروساروس  این را فهمید. مثالً حیوانی به نامِ  شوداند می زیسته آ می رویِ پانژه 

می پانژه زندگی  استآ  فسیل   کرده  به  مختلف  قارۀ  سه  در  امروزه  بر و  هایش 

جنوبگان. خوریممی و  هند،  آفریقا،  در  بینِ  نمی   لیستروساروس  :  است  توانسته 

هایِ امروزی زمانی  دهد که قاره این به ما نشان می پس  هایِ مختلف شنا کند.  اقیانوس 

 اند.« بوده به هم متصل 

   

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 »غبارِ ستاره، 

 یعنی چه؟«  فسیل



 

ها به جا مانده است. از خیلی چیزها اند و آثارشان در سنگ ها بقایایِ چیزهایی هستند که زمانی زنده بوده »فسیل 

هایِ یک حیوان، چوبِ درخت، یا حتی کلِ بدنِ یک ممکن است فسیل به جا مانده باشد. مثالً از استخوان یا دندان

ها  ند ممکن است فسیل به وجود بیاید. مثالً از جایِ پایِ آن گذارحشره. از آثاری هم که موجوداتِ زنده به جا می 

مدفوعِ  "یا   "کوپرولیت"اند. نامِ آن  پی انتخاب کرده شان! دانشمندان نامِ خاصی را برای فسیلِ پیپییا حتی از پی

 است.  "شده فسیل 

الیه  که  رویِ  چون  سنگ  جدیدِ  هایِ 

می الیه  قرار  قدیمی  کمکِ  گیرد،  هایِ  به 

میفسیل  یا  ها  حیوانات  که  بفهمیم  توانیم 

فسیل  داریم  گیاهانی که  اختیار  در  را  شان 

اول  شان  اند و کدام زیسته در چه زمانی می

 « .اندبه وجود آمده 

 



 



 

 

 کنند؟« ها چطور در این کار به ما کمک می»غبارِ ستاره، فسیل 

 

هایِ مختلفِ سنگ را برایِ مطالعه بر رویِ  دهیم و الیه کند و کاو در زمین ادامه می»وینسِنت، همین طور که به 

توانیم بفهمیم که حیات در گذشته به چه شکل بوده  ها میکنیم، به کمکِ فسیل سرگذشتِ زمین بررسی می 

 ها و گیاهانِ دیگر خویشاوندیم. است و چطور با همۀ حیوانات و قارچ 

 

گویند  شناسان به آن دورانِ سِنوزوئیک می اند که زمین ای تشکیل شده هایِ زمین که در دوره الیه در جدیدترین  

به فسیل   66)از   تا کنون(،  میمیلیون سالِ پیش  بر  به پستانهایی  این خوریم که  دارند.  امروزی شباهت  دارانِ 

میلیون سالِ پیش در آفریقا    3/ 2 « که حدودِشود، مثالً »لوسیها را هم شامل می ها نخستین نیاکانِ ما انسان فسیل 

 کرده است. زندگی می 

میلیون    66تا    252دهیم، به دورانِ مزوزوئیک ) ترِ زمین ادامه می هایِ قدیمی مان را تا الیه همین طور که حفاری 

 یم.رسداران و دایناسورها می هایِ پستان در اینجاست که به اولین فسیل خوریم.سالِ پیش( بر می 

 

میلیون سالِ پیش( شاهدِ گسترشِ حیات بر رویِ زمین    252میلیون تا    540تر از آن، در دورانِ پالئوزوئیک )پایین

کنیم، به فسیلِ گیاهان و حیواناتِ مختلف، از جمله هایِ زمین را واکاوی می هستیم.  همین طور که این الیه 

 خوریم. ها، و ماهیان و دوزیستان بر میها، حشرات، سرخسمرجان



 

 

 
 
 
 

 

 

 

»غبارِ ستاره، چند نوع حیوانِ مختلف وجود  

 دارد؟« 

گونۀ  میلیون  یک  از  بیش  از   »امروزه  مختلف 

 د. نکنحیوانات بر رویِ زمین زندگی می 

آن    نیاکانی  نسلِ  از   —  ما   جمله   از  —ها  همۀ 

 « .اندزیسته  زمین رویِ بر ما از قبل که  هستیم



 

 

شوند. فرگشتِ این حیوانات عموزادگانِ ما حساب می 

تغییراتِ   ه شدنها به حیواناتِ مختلف حاصلِ انباشتآن 

میلیون سال، همین طور  30که طیِ  استخیلی جزئی 

زندگی  زمین  مختلفِ  نقاطِ  در  حیوانات  این  که 

افتاده استند،  اه کردمی تغیاتفاق  این  به آن.  ها یرات 

می  طوالنی کمک  عمرِ  که  و کرد  باشند  داشته  تری 

 فرزندانِ بیشتری را به جا بگذارند. 

»بیشترِ اوقات، یک حیوان به مرورِ زمان به حیواناتِ  

 کند. مختلف فرگشت پیدا می 

یک مثالِ جالبش میاسیدها هستند. میاسیدها گروهی 

چندین   به  که  بودند  کهن  گوشتخورانِ  از  از  نوع 

امروزی، مثلِ شیر، روباه، سگ، خرس، و   حیواناتِ 

 راکون، فرگشت پیدا کردند. 

 

 



 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ستاره، آیا حیواناتِ دیگری هم این طوری فرگشت پیدا  »غبارِ 

 اند؟« کرده

 

 زیاد داریم.  شبیه به اینهایِ جالبِ ! مثال ی»آر
 

مثال  از  موردِ یکی  از   من  ۀ عالقهایِ  گروهی  است:  این 

سالِ پیش، به شمالِ زمین    500،000ای، حدودِ  هایِ قهوه خرس

مهاجرت کردند تا به شمالگان رسیدند. یک جهشِ ژنتیکیِ  

ها باعثِ ایجادِ خزهایِ سفید  کوچک در یکی از این خرس 

هایی به دنیا آمدند که خزهایِ در آن خرس شد و از او هم بچه 

خرس داشتند.  می هایی  سفید  داشتند  سفید  خزِ  توانستند  که 

خودشان را در میانِ برف و یخ قایم کنند و حیواناتِ دیگر را 

ها شکارچیانِ بهتری بودند، به خاطرِ همین  گیر کنند. آن غافل 

هم به غذایِ بیشتری دسترسی داشتند. به این خاطر، بیشتر عمر  

گانِ این ها به دنیا آمد. نواد هایِ بیشتری هم از آن کردند و بچه 

خرسخرس همان  سفید  آن هایِ  به  حاال  که  هستند  ها  هایی 

 . گوییم خرسِ قطبی می

 



 

 »غبارِ ستاره، حیوانِ موردِ عالقۀ تو چیست؟ 

 « ای که دارم.حیوانِ موردِ عالقۀ من که خرس است، به خاطرِ عروسکِ آقا خرسه 

 

 . است»وینسِنت، حیوانِ موردِ عالقۀ من سگ 

 دانستی که سگ از نوادگانِ مستقیمِ گرگ است؟«آیا می 

 

ها هیچ شباهتی به هایی با گرگ دارند، اما بیشترِ سگ ها شباهت»جداً؟ بعضی از سگ 

 گرگ ندارند! چطور این اتفاق افتاده است؟« 

 

. بعد از  اندکردهمی زندگی    هاانسانما  ها هزاران سالِ پیش در کنارِ  »ببین وینسِنت، گرگ 

ها جدا  ی از دیگر گرگ قدرکردند به هایی که در کنارِ انسان زندگی می مدتی، گرگ 

 . سگ یعنی —ند  کن به حیوانِ دیگری فرگشت پیدا  تاافتاده بودند 

 

به   این  نیست که همۀ گرگ  آناما  هنوز هم رویِ زمین گرگ  معنا  ها سگ شدند. 

ها زندگی کردند، طیِ هزاران سال، آن قدر تغییراتِ  هایی که با انسانداریم. ولی گرگ 

کوچک پیدا کردند که به گونۀ متفاوتی تبدیل شدند. این فرآیند همچنان کامل نشده  

 یم.« باشان  شاهدشدر حینِ رخ داد  توانیم است، اما می

 

 



 



نوعِ   قرنِ گذشته، صدها  به کمکِ  سگِ مختلف  »طیِ چند 

سگ   انسان  انتخابِ  با  است.  آمده  وجود  که به  هایی 

  بینی،   از  خاصی  اندازۀ  مثالً  —هایِ دلخواهِ ما را دارند  ویژگی

 مرورِ  به   هاسگ  تغییرِ  به   توانیممی   —  رفتار  یا  اندازه،  رنگ،

 و  ظاهرِ  که   بیایند  وجود  به  هاییسگ  تا  کنیم  کمک  زمان

مختلفِ  .باشند   داشته   را  ما  دلخواهِ   رفتارِ نژادِ  صدها  اکنون 

 سگ وجود دارد.« 



تر از کم ها، این تغییرات خیلی  »به خاطرِ دستکاریِ آدم 

طبیعی  آن   صورتِ  به  که  برده بود    الزمچیزی  زمان 

واوا و هم گِرِیت چی . باورش سخت است، اما هم  است

اند و جزءِ یک ها حاصل شده دِین از فرگشتِ گرگ 

 اند! گونه 

 
است.  اسپانیِل  نژادِ کینگ چارلز  از  ِلیدی،  من،  سگِ 

، بازیگوش، و مزهکه با  یافته این سگ طوری پرورش  

نرمی داشته باشد. بغلی هم هست و   موهای  وده،ب   آرام

 دارم.«  خیلی این اخالقِ ِلیدیِ نازم را دوستمن 



 »عجب! خیلی جالب است، غبارِ ستاره! 

 اند؟« چه حیواناتِ دیگری مثلِ گرگ فرگشت پیدا کرده 

 

دانستی که نیاکانِ نهنگ پا هایِ جالبِ زیادی برایِ آن داریم. آیا می »مثال 

 اند؟« رفته اند و رویِ زمین راه می داشته 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 کند نوعی ماهی است.«شنا می چون نهنگ در اقیانوس کردم که »نه، من فکر می

 
هایشان دهند، با شُش هایشان شیر میگرمند، به بچه ها خوندار هستند! آن ها مثل من و تو پستان»وینسِنت، نهنگ

 دارند.«  هم ها موکشند و خیلی از نهنگ نفس می 

 
 

 



شناخته    "ی اولیه هانهنگ"زیستند به عنوانِ  میلیون سالِ پیش می  50  که   نهنگ()پاک  پاکیسِتوسشده به اسمِ  »حیواناتی فسیل 

خوردند،  میها گوشت آن   کردند.پستاندارانی بودند که هم روی خشکی و هم در دریا زندگی می ها پاکیسِتوس  .اندشده 

نقلِ مکان    دریاهمچنین گوشتِ ماهی. حدسِ ما این است که چون اولین نیاکانِ وال در آب شانسِ بقایِ بیشتری داشتند به  

به بالۀ پشتی،    ه،فرگشت به شناگرانی ماهر تبدیل شد   در اثرشان  شان و فرزندانِ فرزندان ها سال، فرزندان ند. طیِ میلیون اکرده

 ی، و بالۀ دُمی مجهز شدند و هیچ وقت به خشکی بازنگشتند. اهایِ سینه باله 

 

هم   بدنِ  هنوز  نهنگ داخلِ  از  داردخیلی  وجود  لگن  استخوانِ  استخوان ها  این   ،  

  ین همچن آنهاکاربرد داشته است اند رفته شان رویِ خشکی راه می زمانی که نیاکان

باله تازه مثلِ خودِ ما    اند.پاهایِ عقب داشته  هایِ استخوانِ دست هم دارند که در 

 ایشان قرار دارد. سینه 

 

این دو عکس را با هم مقایسه کن، وینسِنت. سمتِ  

سمتِ   و  است  نهنگ  دستِ  استخوانِ  عکسِ  چپ 

 راست عکسِ استخوانِ دستِ انسان.« 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما با همۀ موجوداتِ  

 زنده خویشاوندیم 

 
 

 



 

»غبارِ ستاره، دانستنِ این که با همۀ موجوداتِ زندۀ رویِ 

 انگیز است!«زمین ارتباط داریم خیلی هیجان 

 

 ! »باهات موافقم، داداش کوچولو

با   من هم خیلی دوست دارم که در موردِ رابطۀ خودمان 

بگیرم.  مختلفِ  چیزهایِ   یاد  بیشتری  مطالبِ  زمین  رویِ 

بیشتر قدرِ این را ها به من کمک میاین دانستنِ   کند که 

تواناییِ یادگیری و رشد    ویم  ابدانم که ما موجوداتی زنده 

بر رویِ این سیارۀ زیبایِ در حالِ گردش در فضا را که  

 داریم!  ه استاز غبارِ ستاره ساخته شدسراسر 

 

 



 فرهنگِ واژگان 

گذراند و بخشی از آن را در  سرد که معموالً بخشی از چرخۀ عمر خود را در آب می: حیوانی کوچک و خوندوزیست

 حیواناتِ دوزیست هستند.هایی از نمونه خشکی. قورباغه و سمندر 
 

 : مطالعۀ ساختارِ موجوداتِ زنده.کالبدشناسی
 

 اند.ها به وجود آمده ایِ آینده از آنهنسل اند و زیسته: فرد یا گروهی از افراد که در گذشته می نیا
 

 ترین قسمتِ زمین.: منطقۀ قطبیِ واقع در شمالی شمالگان
 

د.آینترین موجوداتِ زنده به شمار می ها جزءِ ساده سلولیِ میکروسکوپی. باکتری : نوعی ارگانیسمِ تک باکتری 

E. Coli کند.رودۀ انسان زندگی می شریشیا کلی( باکتریِ رایجی است که در ی)ا 

 .تشکیل شده استحیواناتِ دیگر از : حیوانی که عمدۀ غذایش  گوشتخوار
 

ها در ، اما تعدادِ قارهشده استهایِ بزرگ و یکپارچۀ خشکیِ رویِ زمین. امروزه هفت قاره به رسمیت شناخته  : تکهقاره

 است.شناختیِ مختلف و خیلی طوالنی تغییر کرده هایِ زمیندوره
 

 گردد.: فرد یا گروهی از افراد که منشأشان به یک نیایِ مشترک در گذشته بر می نواده
 

توانند این تغییرات را به نسلِ بعدی منتقل  کنند و می : زمانی که گروهی از موجوداتِ زنده به مرورِ زمان تغییر می فرگشت

 کنند.
 

 شود. پذیرفتنِ یک ایده محسوب می کند یا دلیلی برایِ ای را ثابت می : چیزی که ایده مدرک

 ای از آن وجود ندارد.: یک گونۀ گیاهی یا حیوانی که دیگر نمونۀ زنده منقرض

 : بقایا یا آثارِ به جا مانده از یک حیوان یا گیاهِ خیلی قدیمی.فُسیل

ها، کَپَک، مخمر،  حیوان، مثلِ قارچ: چیزی که به گروهی از موجوداتِ زنده تعلق داشته باشد که نه گیاه هستند و نه  قارچ

 و قارچِ دُنباَلن.



 هایِ سازندۀ موجوداتِ زنده قرار دارد.واحدِ پایۀ وراثت که درونِ سلول  ژِن:

 کند.: دانشمندی که بر رویِ ساختار و سرگذشتِ زمین مطالعه می شناسزمین 

 شود.چیزهایِ غیرِممکن می : نیرویی فراطبیعی که باعثِ رخ دادنِ جادو

 کند.گرم، دارایِ پشم یا خز که داخلِ بدنش اسکلت دارد  و نوزادش از شیر مادر تغذیه می حیوانی خون  دار:پستان 

 هایِ آن ماده را در خود دارد.ترین واحدِ یک ماده که تمامِ ویژگی کوچک  مولکول:

 تری.یک موجودِ زنده، مثلِ گیاه، حیوان، یا باک ارگانیسم:

 داران، شاملِ انسان، میمون، و کَپی.: گروهی از پستان ساناننخستی 

 اند.هایِ مختلف که عضوی از دودمانِ حاصل از یک نیا هستند که در پیِ تولیدِ مثل به وجود آمده گروهی از ارگانیسم  گونه:

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 سنده ینو  ۀدربار

و حقوقِ بشر  یشیسخنران، و مدافعِ آزاداند سنده،ینو سالهزده یس سِیهر یلیبِ

از   یاغبارِ ستاره است که مجموعه یِهامجموعه کتاب ۀسندیاست. او نو

 .کودکان است یِبرا یعلم یِهاکتاب

در مورِد جهان را بر   یاست که عشق به علم و حسِ کنجکاو نیا یلیبِ هدفِ

در   یعلم  قِیشدنِ حقا رفتهیرا گسترش دهد، و در جهتِ پذ یشیآزاداند زد،یانگ

نوشتنِ  ۀدیکه فقط هشت سال داشت، ا یکند. وقت تالشها سطحِ جامعه و دولت

 ، کتابیکتاب به ذهنش خطور کرد باستیز ومصور  انه،کودک یکه کتاب نیاول

خوانندگانِ کم سن و   در اختیارفهم قابلِ یارا به گونه قیدق یِکه مطالبِ علم

 .دهدقرار می انددهیکه هنوز به سنِ خواندن نرس یسال و کسان

 کسبِ اطالعاتِ بیشتر به برایِ 

 stardustscience.com 
 مراجعه کنید.  

 
هایِ علمیِ غبارِ ستارهکتاب  مجموعه  



باز هم با غبارِ ستاره، این قهرمانِ کنجکاو و عاشقِ علم،  عجایبِ زمین، وجویِ جست غبارِ ستاره در  کتاب در

شویم و در کنارِ او با  کوچولویِ غبارِ ستاره، یعنی وینسِنت، نیز آشنا می همسفر هستیم. در این کتاب، با برادرِ 

. غبارِ ستاره مفاهیمِ علمیِ ندرویِ زمین با هم خویشاوندۀ شویم که همۀ چیزهایِ زنداین حقیقت آشنا می 

شرح  فهم جامانده، و فرگشت را به زبانی ساده و قابلِ هایِ بهای، فسیل مختلف، همچون تکتونیک صفحه 

ها، پردازد که چطور کلِ موجوداتِ زندۀ رویِ زمین، از جمله انسان دهد. حتی به توضیحِ این حقیقت می می 

 اند.کرده زندگی می  ای هستند که در گذشته هایِ زنده حاصلِ فرگشتِ گونه 

 

نیز با استفاده از  زمینعجایبِ وجویِ جست غبارِ ستاره در درست مانندِ دو کتابِ اولِ مجموعۀ غبارِ ستاره، 

کوشد تا کنجکاویِ مخاطب را در موردِ زمین و کیهان زبانی ساده، داستانی گیرا و تصاویری زیبا می 

آموزد و اهمیتِ استداللِ مبتنی بر شواهد را، با  برانگیزد. در عینِ حال، روشِ علمی را نیز به کودکان می 

 دهد.هایی واقعی، نشان می توسل به مثال 

 
ای از این کتاب را هدیه خواهم داد تا  هایم نسخه انگیز است! به هر کدام از فرزندان و نوه ن کتاب اعجاب »ای

 شان چه کسانی هستند.« به کمکِ آن یاد بگیرند که نیاکانِ واقعی

هایِ رهایی از دین و نویسندۀ کتاب  بنیادِ مشترکِ مدیرِ بارکِر، دَن —

 ی، شاید نه.شاید آرو اخالقیات بدونِ زائدات 

 
 
 
 

 

 

 مراجعه کنید. stardustscience.comبرایِ کسبِ اطالعاتِ بیشتر به 

هایِ علمیِ  مجموعه کتاب 

 غبارِ ستاره


