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__ رضا نظرياني )سردبير(

وجه مشترك اصلى توسعه يافتگى در تمامى 
كشورهاى دنيا، دانايى محور بودن مردم آن كشور 

است.
آكادميك  تحصيالت  ميزان  با  فرد  هر  دانايى 
آن فرد نه تنها رابطه مستقيم ندارد كه در خيلى 
از موارد مشاهده شده است كه رابطه عكس دارد!

كسى  به  توان  نمى  را  بودن  محور  دانايى 
و  كرد  تمرين  را  آن  توان  مى  اما  كرد  تدريس 
تبديل به يك عادت دائمى نمود. درست اينجاست 
كه اهميت ترويج علم مشخص مى شود. وظيفه 
اصلى هر مروج علمى ساده سازى مفاهيم علمى 
و وارد كردن آن ها به زندگى روزمره مردم است. 
مروجين علم با القاى ديدى علمى به جامعه، نقش 
انكارناپذيرى در ارتقاى ميزان دانايى محور بودن 

جامعه خود ايفا مى كنند.
و  نظير  بى  هاى  زيبايى  علت  به  نجوم  علم 
جذابيت هاى شگفت انگيزش براى مردم، همواره 
يكى از اصلى ترين حوزه هاى فعاليت مروجين علم 
بوده، به حدى كه روزى به نام "روز جهانى نجوم" 
نامگذارى شده است كه در اين روز مروجين علم و 
منجمان آماتور در سراسر دنيا، تلسكوپ به دست 
به ميان مردم مى روند و هرچه بيشتر مردم را با 

اين علم زيبا آشنا مى كنند.
١٨ ارديبهشت امسال روز جهانى نجوم است. 
در اين روز حتماً از خانه بيرون بزنيد، به آسمان 
نگاه كنيد و اگر از محل تجمع مروجين علم در 
محل زندگى خود با خبر هستيد، حتماً به آن ها 

سر بزنيد؛ قول مى دهم شگفت زده شويد!
توانيد يك مروج علم  پينوشت: شما هم مى 
به  دوستانتان  به  مجله ساروس  معرفى  با  باشيد! 

جمع مروجين علم بپيونديد.
روز نجوم بر شما مبارك :(
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كنيم در مقايسه با خونه حاج حسين، خونه 
مادربزرگ هم حسابى كوچيك به چشم مياد. 
حاال اگر آنقدر دورتر و باالتر بريم كه فرش ما 
بشه منظومه شمسى، مى بينيم كه در مقايسه 
با سياره مشترى كه ميتونه ١300 تا زمين رو 
توى خودش جا بده، حتى زمين هم آنقدر ها 

بزرگ نيست و شده همون غبار كوچيك گوشه 
فرش! چقدر همه چى بزرگ و چقدر بزرگها 

كوچيك ميشن!
ولى خب، هر چى دورتر بريم، بريم سمت 

كهكشان راه شيرى، بريم به كهكشان هاى 
وسيعتر، ميرسيم به جايى كه مقياس بزرگى 

كم مياره و زمين، جايگاه زندگى ما، ميشه يه 
لكه غبار آلود بين هزار فرش تو در تو ...!

__ مريم زارع

هم قد غبار !

مقياس ما براى كوچكى و بزرگى چيه؟ 
اصال چى بزرگه چى كوچيك؟ بچگى ها تِه 

بزرگى همه چيز، خونه مادربزرگ بود كه دو تا 
حياط و يه حوض داشت. بزرگتر كه شدم مالك 
بزرگى برام كره زمين شد! چرا كه 5 تا اقيانوس 

داشت و كلى قاره و وسعت!
براى تعيين بزرگى هر چيزى بايد به 

ذهنمون وسعت بديم. فرض كنيد روى فرش 
كف اتاق دراز كشيده باشيد، اونوقت شما در 

برابر غبارى كه گوشه فرش افتاده حسابى 
بزرگيد! اما يك لحظه صبر كنيد، بياييد از 

روى فرش بلند شيم و بريم دورتر...اگه مسافت 
دورترى به باال بريم و از وسعت بيشترى نگاه 
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يا خـرس بـزرگ 
)Ursa Majur(

  )Big Dipper(

صورت فلكي 

ُدب اكـبر
__ نسترن پاكروان

گاهى به آسمان نگاهى
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از مشهورترين و بزرگ ترين صورت هاى فلكى در   يكى 
نيمكره شمالى دب اكبر است كه از ديرباز مورد توجه بوده. 
در اسناد قديمى به صورت يك خرس بزرگ ترسيم شده و 
است.  شباهت  همين  هم  فلكى  اين صورت  نام گذارى  دليل 
هفت ستاره ى پرنور آن كه به شكل مالقه يا آب گردان كه در 

اصل قسمت دم خرس را تشكيل مى دهند، 
در  ارديبهشت  اوايل  و  فروردين  اواخر  در 
بهترين وضعيت رصدى قرار دارد. اين هفت 
ستاره در ايران باستان با نام هفت برادران يا 

هفت اورنگ مهين ناميده مى شدند.
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پرنور  ستاره   ۷ اين 
شكل  به  آسمان  در  واقعاً 
هستند،  آبگردان  يا  مالقه 
آسمان  نقشه  يك  اگر 
ابتدا  باشيد  داشته  شب 
قطب شمال آسمان را پيدا 
كنيد و در نزديكى هاى اين 
اين  جستجوى  به  منطقه 
البته  بپردازيد.  ستاره   ۷
اين صورت فلكى به قدرى 
است  مشخص  و  واضح 
هم  نقشه  بدون  حتى  كه 
را در آسمان  مى توانيد آن 

پيدا كنيد.

بودن  اين صورت فلكي، دوتايي  نكته ى شايان ذكر در مورد 
ستاره زتا است )ستاره اى كه در عكس مشخص شده( به اين دو 
ستاره عناق و سها * )عناق پر نور تر است( ميگويند. در قديم 
براي سنجش توانايى چشم تيراندازها، از آن ها مى خواستند تا به 
اين ستاره نگاه كنند و اگر مى توانستند اين دو ستاره رو از هم 

تشخيص بدهند قدرت چشم قابل قبولي داشتند. 
اما با همه ى اين ها بايد بدانيم كه اين دو ستاره واقعا دوتايي 
نيستند! بلكه فقط در يك راستا قرار دارند و ما از زمين آن ها را 
كنار هم مى بينيم. به همين دليل به آن ها دوتايي بصري ميگوييم.

نگاه كنيد دوتايى بودنش  به عناق  با تلسكوپ كوچكي  اگر 
مي  دور  را  عناق  يك بار  سال  هر ١0000  سها  دي.  خواهيد  را 
زند. اين ستاره كوچك ۲00 سال پيش به اشتباه يك سياره ى 
فراخورشيدي تصور مى شد. جدايي بين عناق و سها ١۴ درجه 
اولين ستاره دوتايي ست كه كشف و عكس بردارى  است. عناق 
شد.

 Dubhe ١ـ
آلفاى دب اكبر ـ ُدوبّه ـ خرس

  Merak ۲ـ
بتاى دب اكبر ـ مراق

  Phecda 3ـ
گاماى دب اكبر 
  Megrez ۴ـ
دلتاى دب اكبر ـ مغرز

 Alioth 5ـ
اپسيلون دب اكبر ـ جون

  Onagh ۶ـ
زتا دب اكبر - عناق

 Alkaid -۷ 
 اتاى دب اكبر ـ قائد

هفت ستاره پر نور 
دب اكبر 
عبارتند از:
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نكات مهم ديگر در مورد دب اكبر:

شمالي  قطبي  دور  فلكى هاى  جزء صورت  اكبر  دب   -١
است. يعني در قطب شمال در تمام طول سال ديده مى شود.

۲- چون دب اكبر به خوبي ديده مى شود و تشخيص آن 
هم آسان است راهنمايى براى يافتن صورت فلكى هاى ديگر 
به حساب مى آيد. در نتيجه يكى از مطمئن ترين راه ها براى 

جهت يابى در نيمكره شمالى است.

3- دب اكبر سومين صورت فلكي بزرگ آسمان است.

)M١09( كهكشان مارپيچي ميله اى
)NGC3992(

 
)Mكهكشان مارپيچي )٨١

)NGC3031( 

)M٨۲( كهكشان مارپيچي يا بي منظم
 )NGC3034(

)M۴0( ستاره اى دوگانه

)M9۷( سحابي جغد، سحابي سياره اى
)NGC3587(

 
)M١0كهكشان مارپيچي )١

)NGC5457(
 

)M١0كهكشان مارپيچي )٨
)NGC3556(

در  شماره اى   M۴0 براى  باشيد  كرده  دقت  اگر 
ابتدا  در  مسيه  است.  نشده  آورده   NGC فهرست 
گمان مى كرد كه اين جرم يك كهكشان است و آن 
را در ليست خود قرار داد، اما بعدها دوتايى بودن اين 

ستاره آشكار شد.

اجرام مسيه )غير ستاره ای( 
مهم موجود در 

حوزه صورت فلكي 
دب اكبر:
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افسانه صورت فلكى دب اكبر:

كاليسـتو و زئـوس

به  كه  بزرگ  خرس  يونانى  افسانه  معروف ترين 
و  زئوس  افسانه  مى شود،  روايت  مختلفى  گونه هاى 

كاليستوى زيباست. 
با  آركاديا،  سرزمين  زيباى  شاهزاده ى  كاليستو 
ايزدبانوى شكار يونانيان آرتميس همراه بود. زمانى كه 
كاليستو شب و روز را همراه با آرتميس و پيروانش سپرى 
مى كرد، پدر خدايان، زئوس، عاشق كاليستوى زيبا شد. 
كاليستو از زئوس پسرى به نام » آركاس « به دنيا آورد 
كه بعدها شكارچى ممتازى شد. چون « هرا «، همسر 

شد،  خبردار  دو  آن  عاشقى  و  عشق  داستان  از  زئوس، 
بسيار خشمگين شد و كاليستو را به صورت خرس ماده 
درآورد و در سر راه پسرش قرار داد. آركاس بدون اطالع 
شكار  را  آن  مى خواست  است،  مادرش  خرس  اينكه  از 
از نقشه هرا مطلع شد و در آخرين لحظه  كند. زئوس 
موفق شد تير آركاس را از مسيرش منحرف كند. او براى 
اين كه در آينده از كاليستو محافظت كند، كاليستو را 
به خرس تبديل كرد و او را به آسمان، به شكل صورت 

فلكى دب اكبر انتقال داد.
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__ حسين آزمند،  مهسا صمدی

يكى از مهم ترين منابع براى تحقيق و آشنايى با چگونگى 
آئين ها  مى توان  را  كهن  دنياى  در  ستاره شناسى  تحقيقات 
اين سرزمين ها  از ديرباز در  و دين هاى مختلفى دانست كه 
داشته اند.  اعتقاد  آن  به  مردم  از  بسيارى  و  داشته  وجود 
ويژگى بارزى كه در اكثر اديان كهن مشهود مى باشد، ارتباط 
چشمگير اين اديان با آسمان و دنياى ستارگان است. بسيارى 
از مجموعه هاى كيهانى و كرات آسمانى از ديرباز شناخته شده 
بود. كار  نام گذارى شده  الهه هايى  و  براى هر يك خدايان  و 
دست  به  باستانى  سرزمين هاى  همه ى  در  ستارگان  بررسى 

قشر  اين  تنها  و  بود  شده  سپرده  مذهبى  مردان  و  كاهنان 
صالحيت و حق اظهارنظر و تجزيه و تحليل آسمان را داشتند. 
به همين دليل در برخى موارد در برابر نظريه ها و افكار جديد 
كه مغاير با اصول پذيرفته شده بود، به مقابله بر مى خاستند 

و به شدت آن را طرد مى كردند.
معتبرى  مذاهب  و  آئين ها  ايران  سرزمين  در  ديرباز  از 
وجود داشتند كه در هر يك از آن ها نشانه هاى چشمگيرى 
در زمينه پرداختن به مسائل نجومى و شناخت آسمان ديده 

مى شود.

آيين های باسـتان و 

نجوم 

كـتيبه
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تولد ميترا:
تولد مهر حادثه اى ست دنيوى. او به هنگام زايش كره اى دريك دست و 

دست ديگرش روى منطقه البروج قرار دارد. 

مراسم قربانى كردن گاو به هنگام بهار: 
حلول خورشيد در برج ثور )گاو( گوياى فرا رسيدن بهاراست و به همين 

علت مراسم قربانى كردن گاو در آغاز فصل بهار صورت مى گرفت. 
جهت مهراب ها و تابش خورشيد: 

تا  در جانب خاور ساخته مى شد  مهرى  پرستشگاه هاى  معمول  به طور 
نخستين پرتوهاى خورشيد به آن بتابد. همچنين روزنه اى بر روى بام يا گنبد 
مهراب ها وجود داشت كه به طور مستقيم نور خورشيد را بر روى پيكره ى 

ميترا مى تاباند.
ياران مشعل دار مهر و برآمدن و فرو خفتن خورشيد: 

در بيشتر مهراب ها، در جايى كه 
تصوير معروف مهر در حال كشتن گاو 
برجسته  نقش  يا  به صورت مجسمه، 
به طور  نقاشى طرح شده است،  يا  و 
برخورد  شخص  دو  چهره  با  عمده 
مى كنيم كه مانند خود مهر جامه اى 
به شيوه ى ايرانى برتن دارند و در دو 
چوبى  آن ها  قرارگرفته اند.  مهر  سوى 
دست  در  مشعلى  و  دست  يك  در 
را  مشعل  آن ها  از  يكى  دارند  ديگر 
رو به باال گرفته و ديگرى روبه پايين 
كه به ترتيب كنايه از طلوع و غروب 

خورشيد هستند.
مى شود  مشاهده  ترتيب  اين  به 

كه تا چه حد باورهاى نجومى بر اين آيين نفوذ داشته و آن ها تا چه اندازه 
موقعيت خورشيد در برابر ستارگان را ارج مى نهادند.

پايه ى  بر  كه  ست  آيينى  مهر  آيين 
خداى  و  باستان  ايران  ميترا،خداى  پرستش 
نهاده شده  پيمان و جنگ  خورشيد، عدالت، 
ظهور  از  قبل  سال ها  باستان  ايرانيان  بود. 
زرتشت به اين آيين معتقد بودند. آيين مهر 
دين يا يك قانون تدوين شده نبود بلكه سنتى 
بود كه آغاز آن به ٨ هزار سال قبل بازمى گردد 
و با توجه به جنبه هاى اسرارآميز اين آيين و 
نفوذ آن بر اديان ديگر، در زمينه هاى مختلفى 
مورد مطالعه قرار گرفته است. ازجمله نكات 
اين سست كه در سراسر آن  آيين  اين  مهم 
توجه به عالم ستاره ها و ارتباط ميان زمين و 
آسمان و گردش ستارگان به چشم مى خورد.

نجوم در آيين مهر )ميتراييسم(

نشانه هايى از پيوند ميان آيين مهر و جهان ستاره شناسى
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در جستجوي

هـوش فـرازميني
سـالم، اينجا زمين است!

آيا موجـودات فضايـى زميــن را پيـدا كرده اند؟

هـوش فـرازمـينى
بررسى حـيات، هـوش و خـودآگاهى فـرازمينى

موجودات فضايـى، حقيقت يا كـژفهمى

پـرده دوم
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خورشيد يك ستاره جوان با عمر متوسط است. در 
كهكشان ما ميلياردها منظومه ستاره اى با عمرى 
بيشتر از منظومه شمسى ما وجود دارد كه ممكن است 
زندگى در آن ها تكامل پيدا كرده باشد و چون عمر 
آن ها بيشتر از عمر ستاره ماست، تمدن آن ها هم 
بسيار پيشرفته تر از ما خواهد بود. اين تمدن پيشرفته 
زمان الزم براى ارتباط برقرار كردن با زمين را داشته 
است، اما بيگانگان هنوز پيدا نشده اند! اين گزاره به 
پارادوكس فرمى مشهور است.

هوشمندان فرازمينى كجا هستند؟ آيا آن ها خود را از 
ما مخفى مى كنند؟ ويا نه، ما در اين جهان بى انتها 
تنها هستيم؟!

پيـشپــرده
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سـالم، اينجا زمين است!
__ بابک عباس زاده 

شايد براى شما هم سوال باشد كه چرا بيشتر انسان ها 
عالقه ى وافرى به اثبات وجود موجودات فضايى دارند؟ وقتى 
خبرى در اين مورد در خبرگزارى ها نشر پيدا مى كند آن را 
آن  در  كه  تخيلى  علمى  فيلم هاى  حتى  مى كنند،  پيگيرى 
موجودات فضايى هستند طرفداران بيشترى دارند، چه آن ها 
حمله  زمين  به  دارند  قصد  و  خون خوارند  و  وحشتناك  كه 
كنند و چه آن هايى كه در انيميشن ها و برنامه هاى كودكان 
سعى دارند به مردم زمين كمك كنند و اكثراً هم چهره اى 

بانمك دارند.
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كه  دارند  دوست  انسان ها  دليل  چهار  به  شايد  كل  در 
نه؟  يا  دارند  همسايه اى  آسمان  بيكران  پهنه ى  در  بدانند 
اول از همه اين موضوع ناشى از حس كنجكاوى بشر است. 
به  انسان ها حس كنجكاوى دارند و همواره خواسته اند  همه 
چراهايشان پاسخ دهند؛ در واقع دليل پيشرفت جامعه بشرى 

نيز همين امر است! 
كه  مواردى  ديدن  كه  است  انسان  طلبى  شگفتى  دوم 
جالب  او  براى  دارند  سوال برانگيز  و  وهم آلود  جنبه ى  بيشتر 
علمى  و  وحشت  ژانر  دليل  همين  به  است.  كننده  جذب  و 
تخيلى در سينما بسيار طرفدار دارد. بشر دوست دارد همه 
چيز رازآلود باشد، حتى براى برخى مسائل رازآلود غالباً سعى 

نمى كند پاسخى عقالنى بيابد. 
از  حتى  انسان  است.  انسان  ماجراجويى  سوم 
حتى  كه  چرا  مى آيد.  وجد  به  هم  ديگران  ماجراجويى هاى 
اگر خودش جرأت خطر نداشته باشد از خطرپذيرى ديگران 

استقبال مى كند.
ترسوست.  موجودى  بشر  است.  ترس  چهارم  دليل  و 
دليل  به  هم  طلبى اش  شگفتى  و  ماجراجويى  كنجكاوى، 
ترسش است. بشر از نابودى و موجوداتى كه شايد بيرون از 
باشند مى ترسد.  نابوديش  به دنبال  باشند و هر لحظه  اينجا 
با  زمين  است  قرار  بگويند  اگر  است  ترسناك  حال  هر  به 
موشك هاى فضايى از بين برود و واقعاً كم نيستند انسان هايى 
كه حتى در صورت باور نكردن اين موضوع، ترس به دلشان 
انسان هاى  براى  بيشتر  داليل  اين  هرچند  مى كند.  پيدا  راه 
ترى  منطقى  جنبه هاى  دانشمندان  و  مى كند  صدق  عادى 
كه  كرد  قبول  بايد  ولى  مى كنند،  دنبال  را  زمينه  اين  در 
كنجكاو،  ماجراجو،  هستند.  انسان  خودشان  هم  دانشمندان 

شگفتى طلب و ترسو...
با اين اوصاف شايد تعجب نكنيد اگر بدانيد حدود 900 
ميليون دالر هزينه ى برنامه فضايى وويجر باشد تا انسان اين 
برنامه  اين  هرچند  نمايد.  ارضا  اندكى  را  غرايز  و  احساسات 
بيشتر جنبه علمى داشته و دو فضاپيماى وويجر-١ و وويجر-۲ 
به سبب كاوش در سياره هاى گازى منظومه شمسى ارسال 
شده اند، اما در كنار ساير وسايل پژوهشى و اندازه گيرى وجود 
يك پالك ١۲ اينچى مسى با روكش طاليى هم چيزى نيست 
كه بتوان از آن به سادگى گذشت. سازمان ملى هوانوردى و 
فضايى اياالت متحده )NASA( از زمان تاسيس خود كارهاى 
نظر  از  شايد  كه  داده  انجام  غريبى  و  عجيب  و  خارق العاده 
كنار  از  اوقات هم  از  بسيارى  اما  باشد،  هزينه  اتالف  عده اى 
هم  پس  برسد.  كالنى  سودهاى  به  توانسته  پروژه ها  همين 
براى شناخت بيشتر سيارات موجود در منظومه شمسى و هم 
فرستادن فضاپيماهايى به فضاى ميان ستاره اى دست به اين 

پروژه اعجاب آور زد. 
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سيارات  بيشتر  بررسى  براى  وويجر  فضايى  پروژه ى 
و  اورانوس  زحل،  مشترى،  يعنى  شمسى،  منظومه  خارجى 
نپتون در سال ١9۷۷ شروع به كار كرد كه شامل دو سفينه 
وويجر-١ و وويجر-۲ بوده كه از پايگاه فضايى كيپ كاناورال 
ابتدا وويجر-۲ در  پرتاب شدند. در  به فضا  اياالت متحده  در 
تاريخ ۲0 آگوست سال ١9۷۷ و سپس وويجر-١ ١5 روز بعد 
در تاريخ 5 سپتامبر سال ١9۷۷ به فضا پرتاب شدند. موشك 
Titan IIIE وظيفه ى پرتاب اين دو سفينه ارزشمند به فضا 

را بر عهده داشت. اين فضاپيماها اندازه يك اتومبيل كوچك 
هستند و با سوخت هسته اى كار مى كنند و سوخت موجود 
پيل  است.  كافى  آن ها  فعاليت  ادامه ى  براى   ۲0۲0 سال  تا 
از  بهره گيرى  با  ترموالكتريك،  عنوان  تحت  موجود  هسته اى 

پلوتونيم ۲3٨ كار مى كند. 
جداول زير عملياتى كه دو پرنده در فضا انجام داده اند را 

در زمان هاى مختلف نشان مى دهد: 

برنامه ی وويجر-۱
در ساعت ١:5۶:١۲ به وقت اياالتمتحده پرتاب شد. ۵ سپتامبر سال ۱۹۷۷

ماموريت عكسبردارى از مشترى شروع شد. ۲5۶ ميليون كيلومتر از زمينآوريل ۱۹۷۸

پرواز بر فراز مشترى۵ مارس ۱۹۷۹

پرواز بر فراز زحل۱۲ نوامبر ۱۹۸۰

بيشترين فاصلهاى كه تا آن زمان توسط ابزار ساخت بشر طى نموده بود۱۷ فوريه ۱۹۸۸

فاصله ١00 واحد نجومى طى شد. تقريباً ١5000000000000000 ۱۶ آگوست ۲۰۰۶
كيلومتر.

وويجر-١ وارد محيط ميان ستارهاى شد.آگوست ۲۰۱۲

ماموريت در حال انجام است. وضعيت
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برنامه ی وويجر-2
پرتاب. ۵ سپتامبر سال ۱۹۷۷

پرواز بر فراز مشترى در نزديك ترين فاصله۹ جوالی ۱۹۷۹

پرواز بر فراز زحل در نزديك ترين فاصله۲۶ آگوست ۱۹۸۱

پرواز بر فراز اورانوس در نزديك ترين فاصله۲۴ ژانويه ۱۹۸۶

پرواز بر فراز نپتون در نزديك ترين فاصله۲۵ آگوست ۱۹۸۹

پرواز همچنان ادامه دارد.وضعيت
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هوشمند  موجودات  براى  پيام هايى  دادن  قرار  انديشه ى 
شد.  مطرح  بورگس«  »اريك  توسط  بار  نخستين  فرازمينى 
مشهور  اخترشيمى دان  و  ستاره شناس  ساگان،  كارل  سپس 
آمريكايى و از پيشگامان روش هاى برقرارى ارتباط با موجودات 

هوشمند فرازمينى، از اين ايده به شدت استقبال كرد.
در  كه  سياسى  و  علمى  اهداف  همه ى  كنار  در  ناسا 
به  دادن  بها  با  كه  مى دانست  داشت،  وجود  تاسيسش 
دانشمندان صاحب تفكرى همچون ساگان مطمئناً در آينده 
از اين اعتماد بهره خواهد برد، در نتيجه با اين طرح موافقت 
كرد و سه هفته به وى فرصت داد تا پالكى را طراحى كند. 
ساگان با همكارى فرانك دريك پالك را طراحى كردند. البته 
ناگفته نماند طراحى هنرى اين پالك را همسر كارل سيگان 

- ليندا سالزمن- انجام داد!

هر دو كاوشگر وويجر با خود لوحى از جنس طال حمل 
مى كنند. در اين صفحات مدور فلزى ديجيتالى، مطالب زير 

ثبت شده است:
١- فرازهايى از تمدن انسان به زبان رياضى ۲- تصويرى 
از دو انسان )زن و مرد( با دستان افراشته به نشانه دوستى 
راه  كهكشان  و  شمسى  منظومه  در  زمين  جايگاه  3-نشانى 

شيرى. 
محتويات اين صفحات شامل:

• ١١5 قطعه عكس آنالوگ	
• شيرخوار، 	 يك  گريه  صداى  برق،  و  رعد  صداى 

صداى يك نهنگ وال، صداى برخورد امواج به ساحل، 
صداى قلب و گام برداشتن انسان و چند صداى ديگر

• موسيقى هاى منتخب از فرهنگ ها و نواحى مختلف 	
)90 دقيقه(: قطعات مختلفى از باخ و بتهوون تا لويى 
برى در ديسك گنجانده شده اند.  آرمسترانگ و چاك 
مختلف  كشورهاى  و  فرهنگ ها  به  متعلق  موسيقى ها 
هستند: چين، ژاپن، آذربايجان، اندونزى، مكزيك، پرو، 

بلغارستان، سنگال
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»اهلل الذی خلق سبع سموات 
و من االرض مثلهن« 

شاید مصداق این آیه ی شریفه محکم ترین سند بر 
دور از ذهن نبودن وجود سیارات فراخورشیدی 

باشد. همچنان که آقای دکتر ثبوتی گفتند که 
انسان بایستی خیلی مغرور باشد اگر تصور کند تنها 

موجودات زنده در زمین هستند!
در سال های گذشته کاوش های اختر فیزیکی در این 

زمینه رونق گرفته است. تا جایی که شاخه ای در 
اختر فیزیک با نام حیات فراخورشیدی به منظور 
مطالعه بر روی این مورد جدا شده. این شاخه در 
ابتدا به دنبال فاکتورهای حیات در سیارات خارج 
منظومه شمسی پرداخته و سپس در صورت یافت 
شواهدی دال بر عالئم حیات، به دنبال پاسخ این 

سوال خواهد بود که آیا موجودی زنده در آنجا وجود 
دارد یا نه؟ گستردگی پهنای کیهان و محدود بودن 

سرعت نور که تنها واسطه ی دریافت اطالعات از 
کهکشان های دوردست است، تحقیق در این زمینه را 

با مشکالتی مواجه ساخته.
امیدواری های بشر به دریافت آنی اطالعاتی که 

الزمه ی تشخیص حیات در سیارات فراخورشیدی 
است، پس توسعه ی شاخه ای از فیزیک نظری تحت 

عنوان انتقال اطالعات به روش کوانتومی افزایش 
یافته. با این تکنیک شاید بتوان از سیاره ای خیلی دور 

و یا خیلی نزدیک )!( اطالعاتی را دریافت کرد.

• اين 	 زبان:   55 به  خوشامدگويى  و  سالم 
خوشامدگويى ها با زبان اكدى كه در ميان رودان ۶ هزار 
از  يكى  با  و  مى شود  آغاز  مى شد  صحبت  پيش  سال 

زبان هاى محلى چينى به نام وو پايان مى يابد.
پيامى هم به زبان فارسى از شعر معروف سعدى در اين 

ديسك گنجانده شده كه اين مضمون را دارد:
»درود بر ساكنين ماوراء آسمان ها، بنى آدم اعضاى يك 
پيكرند كه در آفرينش ز يك گوهرند. چون عضوى به درد آورد 

روزگار، دگر عضوها را نماند قرار«
بيكران در  ها در فضاى  وويجر  هر چند در حال حاضر 
حال حركت اند و دانشمندان اميدوارند كه اين فضاپيماها تا 
وقتى كه سوخت هسته اى آن ها تمام نشده باشد، بتوانند به 
دور  بسيار  آن ها  فاصله ى  چون  طرفى  از  اما  برسند،  هدفى 
است، اطالعات ارسالى شان خيلى دير به زمين مى رسد. شايد 
اين سفينه ها به همراه پايونيرها روزى به مقصدى رسيدند و 
پيام دوستى ما را به موجودات ديگر در كرات ديگر رساندند.

دكتر حسين عبادی
دكتراى فيزيك نظرى
عضو هيئت علمى دانشگاه تبريز
و رئيس مركز تحقيقات نجومى مراغه
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__ عليرضا وفايي

با مطالعه يافته هاى حاصل از اندك آثار باقى مانده از زندگى ساكنان پيشين زمين و پى بردن به علوم و تكنولوژى 
مورد استفاده در كارهاى بى نظير آن ها، بسيار متحير خواهيم شد. گذشته ى آن ها تقريبا براى ما نامعلوم است.

ما  براى  برده اند همچنان  كار  به  آن ها  براى ساخت  كه  تكنولوژى  و همچنين  فعاليت ها، سازه ها  از  بسيارى   
ناشناخته هستند. از اين رو بسيار عالقه مند يم كه علت اين آثار را با ارتباط دادنشان به يك هوش فرازمينى توجيه 

كنيم. حداقل تا زمانى كه به ريشه ى علوم و تكنولوژى كه در اختيار داشته اند، پى ببريم.

آيا موجـودات فضايـى 
زميــن را پيـدا كرده اند؟

اقوام اينكاها و ماياها، از سرخ پوستان آمريكاى جنوبى و 
مركزى، عالمت سوال هاى بسيار زيادى را به واسطه ى سازه ها 

و محاسباتشان در ذهن ما ايجاد كرده اند.
ماياها مى دانستند كه سال زهره 5٨۴ روز است و سال 

زمين را 3۶5/۲۴۲0 روز تخمين زده بودند.
طلوع  پايه ى  بر  كامل  تقويمى  يك  مصريان  همچنين 
راحتى  به  درحالى كه  داشتند،  سيروس  ستاره  غروب  و 
و  كرده  مشاهده  را  ماه  و  خورشيد  حركات  مى توانستند 
محاسبات تقويم را بر پايه ى اين دو جرم آسمانى انجام دهند.

به  مربوط  اور،  ميخى  كتيبه هاى  در 
موجود  مدارك  قديمى ترين  )از  سومريان 
با  كه  شده  صحبت  خدايانى  از  بشريت( 
مى كردند،  حركت  كيهان  در  سفينه هايى 
سالح  و  آمده اند  ستارگان  از  كه  كسانى 
وحشتناكى داشتند و به ستارگان بازگشتند.
در نقشه هاى مربوط به آقاى پيرى ريس 
كل  مى توان  ميالدى(  هجدهم  قرن  )اوايل 
مرز  الميت،  بحر  اطراف  نواحى  و  مديترانه 
قاره ها، سواحل آمريكاى شمالى و جنوبى و 
از همه مهم تر سلسله كوه هاى قطب جنوب 

را تشخيص داد. جالب اينكه سلسله كوه هاى قطب جنوب در 
سال ١95۲ براى ما كشف شد!

در كشور پرو، كوه هاى انديز شهر باستانى نازكا، اشكالى 
در مقياس بزرگ با استفاده از سنگ هاى صيقل داده شده رسم 
شده اند كه وقتى در روى زمين و در كنار آن ها هستيم چيزى 
جز خطوط موازى و متقاطع كه توسط سنگ ها ايجادشده اند، 
نمى بينيم. ولى وقتى با هواپيما بر فراز اين منطقه پرواز كنيم 
سنگ ها  شد.  خواهيم  رو  به  رو  شگفت انگيزى  صحنه ى  با 
اشكال معنى دارى از جمله يك عنكبوت غول پيكر را تشكيل 
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دست  پرواز  تكنولوژى  به  اشكال  اين  سازندگان  آيا  داده اند. 
پيدا كرده بودند؟

به  باال  از  اگر  پيسكو  در صخره ى سرخ خليج  همچنين 
مى توان  را  زمين  روى  طراحى  نوع  اين  كنيم  نگاه  منطقه 

مشاهده كرد.
آيا اين اشكال عالمت هايى براى فرود بوده است؟

زمين  در  انسان ها  حضور  متوجه  فضايى  موجودات  آيا 
شده و پس از پى بردن به خطرناك بودن اين موجود به كلى 

زمين را رها كرده و از آن دور شده اند؟
اول ماه آوريل ١9۶0 در يك منطقه دورافتاده واقع در 
ويرجينياى شمالى آزمايشى توسط دكتر فرانك دريك براى 

يافتن هوش فرازمينى انجام شد.
 ١50 مدت  به  بنك  گرين  فوتى   ٨5 راديويى  تلسكوپ 
ساعت ستاره )تو-ستى( در فاصله ١١/٨ سال نورى زمين را 

براى ارسال و دريافت امواج راديويى هدف قرار داد.
اين پروژه كه با نام پروژه ى اوزما معروف است با شكست 

مواجه شد كه دليل اين شكست را نبود دستگاه با حساسيت 
كافى براى انجام اين پروژه اعالم كردند.

در ١5 آگوست سال ١9۷۷ چيزى كه پروژه ى اوزما به 
دنبالش بود به وقوع پيوست.

در  تحقيقات  مشغول  اهمن  جرى  دكتر  كه  زمانى 
 )Big Ear( رصدخانه ى راديويى بزرگ دانشگاه ايالتى اوهايو
بود، يكى از دو تلسكوپ راديويى امواجى را از سمت صورت 
فلكى قوس به مدت ۷۲ ثانيه دريافت كرد. درحالى كه چاپگر 
داشت كدهاى دريافتى را روى كاغذ چاپ مى كرد دكتر اهمن 
كاغذ  روى  شگفت زدگى  شدت  از  و  كشيد  خط  كدها  دور 

!WOW :نوشت
بار گفت: عجيب ترين چيزى  اين  در  اهمن  بعدها دكتر 
بود كه تا كنون ديده بودم، ابتدا فكر كردم كه اين سيگنال 
مربوط به منابع زمينى است كه از يك جسم سرگردان فضايى 
بازتاب شده ولى وقتى تحقيق كردم متوجه شدم كه امكان 

چنين اتفاقى وجود ندارد.

درحالى كه چاپگر داشت كدهاى 
دريافتى را روى كاغذ چاپ مى كرد

دكتر اهمن دور كدها خط كشيد
و از شدت شگفت زدگى روى كاغذ 

نوشت: 
!WOW

,,
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طى پنجاه سال حدود ١00 پروژه براى يافتن حيات فرازمينى بى نتيجه 
اتفاق  اين  از  بعد  است.  كننده  اميدوار  بسيار  واو  سيگنال  همان  ولى  ماند 
دانشمندان آن منطقه را مورد مشاهده قرار دادند اما چيزى قابل توجه نيافتند 
شايد امواج از يك جسم متحرك ارسال شده و سپس منطقه را ترك كرده 

است.
سيگنال واو اكنون در آرشيو نسخه هاى خطى دانشگاه اوهايو با شناسه 

Mss١١5١ نگهدارى مى شود، شايد روزى فردى پرده از رازش بگشايد.
نيروى  توسط  ابتدا  يوفوها  همان  يا  ناشناس«  پرنده ى  »اشياى  عبارت 

هوايى اياالت متحده آمريكا در سال ١95۲ ابداع و استفاده شد.
ناشناس  پرنده ى  اشيا  مشاهده ى  مورد  در  متعددى  گزارش هاى  ساالنه 
توسط افرادى در سراسر جهان منتشر مى شود ولى در اكثر مواقع مشخص 
مى گردد كه آنان بالن هواشناسى يا يك ستاره دنباله دار يا هواپيما و... را به 

اشتباه به عنوان يوفو گزارش كرده اند.
براى مثال حدود يك سال پيش در آسمان اروميه يك جسم نورانى براى 
مدتى پديدار گشت كه علت آن آزمايش موشك سوخت جامد كشور روسيه 

بوده است.
در اين بين بايد در مورد گزارش هاى برخى افراد از جمله خلبانان كه از 
اطالعات و سالمت فيزيكى بااليى نسبت به بقيه افراد برخوردارند كمى تامل 

كرد.
فرودگاه  در  فرود  از  قبل  خلبان  چهار   ١9۶۷ فوريه  پانزدهم  در 
درحالى كه  كه  بودند  فوت   33 قطر  به  جسمى  شاهد  سان فرانسيسكو 

مى درخشيد با سرعت زياد براى مدتى در كنارشان پرواز كرد.
شامل  كه  بشقاب پرنده  يك   ١9۴۷ سال  جوالى  ماه  در  مى شود  گفته 
با  نيومكزيكو  ايالت  نام روزول واقع در  به  چهار سرنشين بوده در منطقه اى 
زمين برخورد كرده و سه سرنشين آن در جا از بين رفته و يكى از آن ها نيز 
تا دقايقى پس از سقوط زنده بوده و سپس مرده است. پس از تاييد حادثه 
گروهى دوازده نفره معروف به گروه مجستيك ١۲ متشكل از نخبگان زمين 

براى انجام تحقيقات بر روى اين وسيله پرنده و سرنشينان آن تشكيل شد.
بعدها در سال ١9٨9 شخصى به اسم باب الزار مهندس و يوفولوژيست 
نام منطقه 5١ در  به  مشهور مدعى شد كه در منطقه ى فوق سرى نظامى 
ايالت نوادا آمريكا بر روى همين بشقاب پرنده مهندسى معكوس انجام مى دهد.

افشاگرى در مورد  اگر هر گونه حرف و  بود كه  )باب الزار متعهد شده 
منطقه 5١ انجام دهد خانواده اش اعدام خواهند شد؟!(

به خاطر سرى بودن اين منطقه و اطالعات آن شايعات زيادى در مورد آن 
به وجود آمده است كه نمى توان در مورد آن ها به طور يقين تصميم گرفت.

به هر حال چون نمى توان به وسيله فرمول رياضى و به طور يقين وجود 
يا عدم وجود يوفوها و هوش فرازمينى را اثبات كرد، هم چنين به خاطر اينكه 
با اين مسئله به صورت يك موضوع سرى برخورد مى شود و بر هر ادعايى هم 
نمى توان اطمينان كرد، بايد همچنان منتظر اتفاقات جديد و قطعى باشيم تا 

در مورد وجود يا عدم وجود يك هوش فرازمينى تصميم گرفته شود.

ٍَّه ... )شوری ۲۹( مَواِت َو االَاْْرِض َو َمابَثَّ فيِهَما ِمْن َداب َو ِمْن آياتِِه َخْلُق السَّ
و از آيات اوست آفرينش آسمان ها و زمين و آنچه از جنبندگان در آن ها منتشر نموده ...
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اگر چه در طول پنج سال 
گذشته به دستاوردهای 
بسیاری در حوزه کشف 

سیارات فرازمینی رسیده ایم، 
با این حال شکل گیری حیات 
هوشمند فرایند بسیار پیچیده 
ایست که نیاز به جمع شدن 

عوامل بسیاری دارد. این 
مسئله باعث می شود هوش 

فرازمینی با وجود محتمل 
بودن پدیده ی بسیار نادری 
شود که رسیدن به آن )در 

صورت وجود!( در چشم انداز 
کنونی تکنولوژیک بشر نباشد.

پوريا رستمى پور
دبير اخترفيزيك رصدخانه زعفرانيه

35



__ دكتر مهدی لطفى زاد
عضو هيئت علمى دانشگاه اورميه

بررسى حـيات، 
هـوش و خـودآگاهى فـرازمينى
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را  كليدى  واژه هاى  بهتراست  مبحث  به  ورود  از  قبل 
تعريف كنيم تا از وقوع هر نوع سوء برداشت پيشگيرى كنيم. 
چرا كه مثال مى توان حيات را به طرق مختلفى تعريف كرد، 
به نحوى كه شيئى كه در يكى از تعاريف حياتمند است، با 

اعمال حيات ديگر فاقد حيات محسوب شود.
چون هدف، بررسى حيات، هوش و خودآگاهى فرازمينى 
است، پس بهتر است اين واژه ها به طور دقيق تعريف و حدود 
بر  ارائه مى شود  اينجا  در  تعاريفى كه  هريك مشخص شود. 

نظريه ى سيستم ها استوار است.

1

تعريف حيات )ماتورنا و وارال(: سيستم S را يك سيستم 
نوساز  داراى حيات گويند، هرگاه يك سيستم خود  يا  زنده 

باشد.
توضيح: براى درك اينكه سيستمى مانند سلول، كره ى 

زمين، انسان و...، آيا سيستم هاى زنده اى هستند يا نه؟
تنها كارى كه بايد انجام دهيم مشخص كردن اين نكته 
نوع شبكه هاى خود- از  آن  سازماندهى  الگوى  آيا  كه  است 
نوساز )خود-زايا( است يا نه؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، 
با يك سيستم زنده يا حياتمند سروكار داريم واگرنه سيستم 

فاقد حيات است.
بازتوليد  را  خود  همواره  زنده  سيستم هاى  اينكه  نتيجه 
واحد  كوچكترين  كه  گفت  مى توان  تعريف  اين  مى كنند؛با 
داراى حيات سلول است. مى توان ثابت كرد كه سيستم هاى 
باز باشند، يعنى سيستم هايى كه  حياتمند بايد سيستم هاى 

جريان دائمى انرژى و مواد اوليه در آن برقرار است.

2

هوش  داراى  را   S سيستم  )چرچلند(:  هوش  تعريف 
گويند هرگاه اطالعاتى كه بالفعل داراست و شار انرژى گذرنده 
از درون خود را به گونه اى به كار گيرد كه به افزايش محتواى 
اطالعاتى اش بيانجامد. چنين سيستمى مى تواند بياموزد و به 

نظر مى رسد كه آموختن مولفه اصلى هوش باشد.
بنابراين هوش يك شى نيست، بلكه فرآيندى است كه در 
آن سيستم زنده با محيط اطراف خود به گونه اى ساختارى، 
جفت مى شود و براى خود يك جهان خارجى مى آفريند و به 
اين ترتيب باعث افزايش نظم و محتواى اطالعاتى اش مى شود.
نتيجه:براى داشتن هوش،داشتن مغز الزامى نيست. مثاًل 
باكترى ها و گياهان مغز ندارند ولى هوش دارند؛ مثال گياه با 

هوش خود مى تواند تفاوت نور و سايه را دريابد.

3

از  معينى  سطح  در  آگاهى-كاپرا(:  )خود  آگاهى 
پيچيدگى، هر سيستم زنده نه تنها با محيط اطراف بلكه با 
خودش به گونه اى ساختارى جفت مى شود و از اين طريق نه 
تنها جهانى بيرونى بلكه در عين حال جهانى درونى براى خود 
مى آفريند؛پس سيستِم داراِى خودآگاهى سيستمى است كه 

اوالً آگاهى دارد و ثانياً به اينكه آگاهى دارد نيز، آگاه است.
فقط  زمين  كره  روى  موجودات  بين  ما  تعريف  اين  با 
تكامل  حالت  در  است.خودآگاهى  خودآگاهى  داراى  انسان 

يافته باعث ايجاد زبان، تفكرات انتزاعى و... مى شود.
اولى  طريق  به  )و  زنده  سيستم هاى  است  ذكر  به  الزم 
نظر  از  زنده اند  كه  مادام  خودآگاه(  و  هوشمند  سيستم هاى 
ترموديناميكى در حالت غير تعادلى بوده و از نظر رياضياتى 

توسط معادالت غير خطى توصيف مى شوند.

4
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اختيارو  و  خودآگاهى  داراى  موجود  هر  اول:  مقدمه 
غايتمند نيازمند هدايت است.

مقدمه دوم: عدل الهى ايجاب مى كند كه خداوند هيچ 
موجود نيازمند هدايت را بدون هادى نگذارد.

مقدمه سوم: حضرت آدم)ع( اولين هادى بوده است.
نتيجه: قبل از حضرت آدم)ع( هيچ موجود خودآگاهى 
پديد  اگر  )چون  است.  نيامده  پديد  كيهان  كجاى  هيچ  در 
حضرت  از  قبل  هادى اى  ولى  بود  هادى  نيازمند  مى آمد 

آدم)ع( وجود نداشت.(
است،  خودآگاهى  داراى  كه  انسان  بر  عالوه  هشدار: 
موجودات غيرارگانيك ديگرى نيز در نظام هستى وجود دارند 
كه داراى خودآگاهى هستند )نظير شياطين، اجنه و...( كه 
مى توانند به راحتى در سيارات ديگر حضور يابند. پر واضح 
خودآگاهى  موجودات  مورد  در  مقاله  اين  مطالب  كه  است 

است كه داراى ماده هستند.

با من در ميان  انتقادات و پيشنهادات خود را  سواالت، 
بگذاريد.

Mo lotfizade@yahoo.com

رخداد  احتمال  باشد  پيچيده تر  سيستم  يك  هرچه 
حادثه اى كه باعث بوجود آمدن آن شود، كاهش مى يابد.

نتيجه: احتمال ايجاد سيستم هاى حياتمند، سيستم هاى 
داراى هوش و سيستم هاى داراى خودآگاهى به صورت زير 

است:

5

ماده اى  حاصل  خودآگاهى  و  هوش  حيات،  كه  آنجا  از 
نمى توان  آيا  باشد،  يافته  سازمان  مناسب  طور  به  كه  است 
آمده  پديد  كيهان هم  از  ديگرى  نقاط  در  كه  داشت  انتظار 
سوال  اين  به  پاسخى  باشد؟هرگونه  تكوين  حال  در  و  باشد 
پاسخى احتمالى و تخمينى بر مبناى مقايسه بين موقيعت 
زمين در منظومه شمسى و تخميِن تعداِد منظومه هايى كه 
ساختارى شبيه ساختار منظومه شمسى دارند خواهد بود كه 

بررسى آن خارج از اين مقاله است.
شبيه  منظومه هاى  تعداد  هم  كه  مى شود  يادآور  فقط 
منظومه شمسى زياد است )نزديك به ١0١١ منظومه شمسى 
و  انرژى  هم  و  دارد(  وجود  شيرى  راه  كهكشان  در  فقط 
زمان به اندازه كافى است. بنابراين به نظر مى رسد سياره ما 
نخستين و آخرين سياره اى نيست كه در آن حيات هوشمند 

پديد آمده باشد.

6

داد  نشان  مى توان  بيشتر:  تفکر  برای  چالشى 
اراده ى  داراى  سيستم هايى  خودآگاهى،  داراى  سيستم هاى 
آخرت  عالم  در  و  مختارند  سيستم هايى  يعنى  هستند.  آزاد 

بايد حساب پس دهند.
سوالى كه مطرح مى شود اين است كه اگر قبل از پيدايش 
خودآگاهى در زمين، خودآگاهى در منظومه هاى ديگر كيهان 
به  بوده اند؟  دينى  چه  به  موجودات  آن  باشد،  آمده  پديد 
عبارت ديگر آيا مى توان استداللى مشابه استدالل زير ترتيب 
داد و ثابت كرد كه در هيچ كجاى كيهان قبل از كره زمين 

موجودات داراى خودآگاهى بوجود نيامده اند؟

7

احتمال پيدايش حيات < احتمال پيدايش هوش < احتمال پيدايش خودآگاهى

38



اگرچه تا به امروز هیچ دلیلی مبتنی بر وجود حیات 
فرازمینی ارائه نشده است، لیکن در طی چند سال 
اخیر با کشف بیش از ۱۹۰۰ سیاره فرا خورشیدی 

امیدها برای کشف حیات در فراسوی زمین و 
منظومه ی شمسی نیز افزایش یافته است. در سال 
۱۹۶۱ اختر فیزیکدان آمریکایی »فرانک دریک« 

معادله ای برای تخمین تعداد تمدن هایی که به 
دنبال ارتباط با ساکنان زمین هستند، مطرح کرد. 
این معادله که اکنون به معادله »دریک« معروف 

است حاصل ضربی از ۸ پارامتر است و برآوردهای 
اولیه داللت بر آن دارد که در حدود ۳۶ میلیون 
تمدن هوشمند فرازمینی به دنبال برقراری ارتباط 
با تمدن های دیگر هستند. این عدد بزرگ بعدها 
انگیزه ی نیرومندی را برای بنیان گذاری پروژه ی 
معروف »ستی« )جستجو برای هوش فرازمینی( 

فراهم ساخت. اگرچه این پروژه و دیگر پروژه های 
مشابه نتوانستند پیام های احتمالی از تمدن های 

فرازمینی را ردیابی کنند. 
هرچند مطابق معادله »دریک« و دیگر تحلیل های 
آماری – احتماالتی مشابه وجود حیات فرازمینی 

امری محتمل به نظر می رسد، اما در غیاب شواهد 
محکم علمی وجود حیات در فراسوی زمین تنها به 

عنوان یک فرضیه باقی خواهد ماند.

دكتر اكبر جهان
دكتراي فيزيك، كيهانشناس، 
و عضو مركز تحقيقات نجومى مراغه

منابع:
http://en.wikipedia.org/wiki/Drake_equation
http://en.wikipedia.org/wiki/Search_for_extraterrestrial_intelligence
http://exoplanet.eu/
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__ نيما اسدزاده

بهترين نظريه كيهان شناختى ، انفجار بزرگ "بيگ بنگ" پيشنهاد مى كند كه حدود ١3.5 ميليارد سال 
پيش كيهان در اثر انفجارى بزرگ پديد آمد و شروع به منبسط شدن و گستردن فضا كرد. در همان دوران اوليه 
بعد از بوجود آمدن اتم هاى هيدروژن )ماده ى مورد نياز براى تولد يك ستاره(، ستارگان نسل اولى متولد شدند 
و در كنار يكديگر تشكيل كهكشان ها را دادند. ميليارد ها ميليارد ستاره و كهكشان در اين عالم بى كران وجود 

دارد كه ما در نظر داريم احتمال حضور هوشى فرازمينى را در آنها بررسى كنيم.

كه  است  دومى  نسل  جوان  ستاره ى  يك  ما  خورشيد 
نزديك ۴.5 ميليارد سال پيش از بقاياى انفجار يك ستاره ى 
تمام  با  شمسى  منظومه ى  است.  شده  تشكيل  اولى  نسل 
سياراتش از جمله زمين در همان دوران ابتدايى شكل گيرى 
خورشيد شكل گرفته و در پى اين ۴.5 ميليارد سال به شكل 
كنونى در آمده اند كه مهمترين ويژگى منظومه ى ما اين است 

كه ميزبان گونه ى حيات گشته است!
تمامى ستارگان عالم نحوه ى شكل گيرى يكسانى دارند 
لذا امكان ايجاد منظومه اى )منظومه به ستاره و سياراتى كه 
كيهان  اين  در  ديگر  شود(  مى  گفته  مى چرخند  دورش  به 
تلسكوپ فضايى كپلر در تالش  باالست. همانطور كه  بسيار 
از  كوچكى  منطقه ى  در  فراخورشيدى  سياراتى  يافتن  براى 
آسمان بيش از ١000 سياره ى تقريبا هم اندازه با زمين يافته 

است كه خود دليلى است بر فراوانى سيارات در كيهان.
تشكيل مى شوند  در سحابى ها  ستارگانى كه هم اكنون 
)سحابى ها توده هاى ابر مانند از اتم ها به صورت گازى داغ 
هستند( مى توان ستارگان نسل سومى به شمار آورد كه باز 

امكان پيدايش سياراتى به دور خود را دارند پس شمار سياراتى 
كه مى توان در كيهان در نظر گرفت همانند تعداد ستارگان 
عالم بسيار زياد است، اما اينكه حيات و موجود هوشمند فقط 
بر روى كره ى زمين هست يا خير، سوالى است اجتناب ناپذير. 
سياره ى زمين از نظر فاصله از ستاره ى خود )خورشيد(، در 
فاصله ى بسيار مناسبى قرار دارد كه دانشمندان به اين فاصله 
فاصله  حد  اين  در  سياره  چون  مى گويند،  حيات"  "كمربند 
از ستاره ى خود مى تواند شرايط دمايى براى تشكيل آب به 
صورت مايع و به تبع آن، حيات اوليه را فراهم آورد. مسلما 
سياراتى بسيار به دور ستاره ى خود در حال گردش هستند 
فيزيك  قوانين  اين  اما  شده اند،  واقع  حيات  كمربند  در  كه 
هستند كه تعيين مى كنند واكنش هاى فيزيكى و شيميايى 
براى  شرايطى  چنين  اگر  پس   !! دهند  رخ  شرايطى  چه  در 
كره ى زمين در گذشته فراهم گشته، براى ديگر سيارات چرا 
كه نه ؟! با بررسى اين شرايط مى توان با احتمال بااليى وجود 
سياراتى همچون زمين را كه آب مايع بر روى آنها وجود دارد 
را در نظر گرفت و شايد موجوداتى هوشمند همانند خود ما 

هـوش فـرازمـينى
Extraterrestrial Intelligence
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! بسيارى بر اين باور هستند كه انسان تنها موجود هوشمند 
در اين كيهان است اما شايد روزى در جستجوى هوش فرا 
زمينى خود ما هوش فرازمينى براى ديگران تلقى شويم! كدام 
زمين ؟! زمينى ديگر كه موجودات هوشمند آن در جستجوى 
ما بوده اند !! شايد موجوداتى بسيار هوشمندتر از ما كه در 
گذاشته اند  كيهان  عرصه ى  به  پا  اولى  نسل  ستارگان  دوران 
هم اكنون در پى ما هستند و يا در حال تالش براى برقرارى 
پاسخ  ما هستند. همه و همه سواالتى هستند كه  با  ارتباط 
به آنها نياز به گذر زمان دارد، اما اينكه انسان در اين كيهان 

تنهاست، جاى شبهه دارد !

علم امروز امکان وجود حیات هوشمند فرازمینی 
را رد نمی کند. می دانیم که در سیارات و اقمار 

منظومه شمسی خودمان، به جز در زمین خبری از 
موجودات هوشمند نیست اما در منظومه های دیگر 

چطور؟ تخمین زده می شود که در کهکشان راه 
شیری نزدیک به ۱7 میلیارد سیاره با ابعاد نزدیک 
به زمین وجود دارد و کهکشان راه شیری تنها یکی 
از میلیاردها کهکشان جهان است. تصور این که در 

یکی از سیارات دوردست جهان موجوداتی هوشمندی 
زندگی کنند دور از ذهن نیست. هنوز هیچ نشانه ای 

از آنها پیدا نکرده ایم و با توجه به تکنولوژی فعلی 
بعید است که در قرن حاضر موفق به چنین کشفی 

شویم اما تصور اینکه ممکن است در گوشه ای ازاین 
جهان پهناور، موجوداتی هوشمند زندگی کنند بسیار 
هیجان انگیز و از جهتی نیز ترسناک است. هیجان 
آور به این دلیل که در صورت پیدا کردن نشانه 

های حیات فرازمینی می فهمیم که در این جهان تنها 
نیستیم و ترسناک از این جهت که اگر موجودات 

هوشمند یک تمدن دوردست قادر به انجام سفرهای 
میان ستاره ای باشند و به مالقات ما بیایند چه 

اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا مالقاتی دوستانه خواهیم 
داشت؟ تا پیدا کردن جواب دقیق چنین سواالتی 

راه زیادی باقی مانده است. مطمئنا اگر روزی حیات 
در هر شکلی در نقطه ای دیگر از جهان پیدا شود، 

بزرگترین اکتشاف علمی تاریخ خواهد بود. تا رسیدن 
آن روز باید سعی کنیم زمین، یگانه گهواره شناخته 

شده برای حیات هوشمند در جهان را به بهترین 
شکل ممکن حفظ کنیم

پيمان اكبرنيا
روزنامه نگار آزاد علمى 
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__ بهنام رضايى

۲ ميليون سال است كه بشر به آسمان تيره و پرستاره 
نظاره مى كند و شايد هر بار كه به آسمان مي نگريست، واهمه 
همه ى  مى گرفت.  فرا  را  او  بى كران  بعد  اين  در  بودن  تنها 
ولى  باشيم،  داشته  همتا  بى كران  آسمان  در  مى خواهيم  ما 
است،  كنونى  تمدن  صاحب  بشر  و  گذشت  سال  ميليون   ۲
ميليارد   ١3.5 مى بيند  و  مى شناسد  كه  جهانى  بعد  مى داند 
سال نورى است و اگر بگويد در بعد بى كران تنهاست شايد 
تحليل  يك  و  علمى  ديد  يك  ولى  باشد.  خودخواهانه  كمى 
آزمايشگاهى، نيازمند شواهد علمى مستدل مى باشد، و جهان 
جهان  از  كسى  نه  و  دارد  را  شواهد  اين  نه  كنونى  تمدن  و 

فرازمينى با او در ارتباط است.
در حالت خوشبينانه ى معادله دريك نزديكترين تمدن به 
بشر در فاصله ۲000 سال نورى از آن واقع شده است و بشر 
تنها ١00 سال است كه امواج راديويى قابل درك براى هر نوع 
تمدن هوشمندى را به فضا ارسال مى كند؛ نبايد انتظار پاسخ 

از تمدن ديگر را تا ١900 سال ديگر داشت.
فرضيه مشاهده موجودات فرازمينى و يا مشاهده اشياى 
پرنده ي ناشناخته، بيشتر در بين مردم و نشريه ها محبوبيت 
دارد، ولى در مقابل به لحاظ علمى و قوانين فيزيك شناخته 
شده، مشاهده ي چنين پديده هاى به اصطالح فرازمينى براى 
جامعه علمى پذيرفته شده نيست. وجود پديده هاى كالسيك 
جوى آزمايش هاى سرى كشورهاى پيشرفته و وجود صد ها 
ديگر، همه داليلى  بسيار  موارد  و  توهم زا  روانى  اختالل  نوع 
افراد  مشاهده  براى  مستدل  علمى  مدرك  وجود  عدم  براى 

است.
نمى توان يك پديده را بدون در نظر گرفتن عوامل موثر 
در دقت اندازه گيرى مشاهده كننده تحليل كرد. همه مباحثى 
كه در مورد مشاهده ى اشياى پرنده ناشناخته مطرح است در 
بسيار  عنوان  يك  اين  مى باشد،  نجومى  كژفهمى هاى  حيطه 
رسا است كه باور بر مشاهده وجود اين اشيا را به هيچ عنوان 

نمى توان با ديد علمى و منطقى در حيطه نجوم قرار داد.

موجودات فضايـى، 
حقيقت يا كـژفهمى
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انسان ها از سالیان دور به دنبال موجوداتي در خارج 
از کره ي خاکي مي گشتند، این جست و جو با اهداف 

مختلف و در ابعاد مختلف در زمان هاي جداگانه شکل 
گرفته است.

اما این جا به دو سوال متفاوت برخورد مي کنیم، ۱- این 
که آیا این موجودات اصاًل وجود دارند؟

٢- در صورت مثبت بودن سوال اول آیا ما هرگز با آن ها 
برخوردي داشته ایم؟

یافته هاي بشر از آخرین اطالعات به دست آمده از 
اکتشافات سفینه هاي تحقیقاتي و تلسکوپ هاي فضایي و 
زمیني در طي چند دهه اخیر نشان مي دهد که فعاًل در 

طول یک شعاع قابل توجهي حیاتي وجود ندارد.
همانطور که مي دانیم،از شرط هاي شکلگیري یک موجود 
هوشمند و یا غیر هوشمند وجود حیات ابتدایي و بستري 

مناسب براي پرورش و رشد آن موجود هوشمند است.
و با توجه به ابزارهاي حال حاضر بشر، بشر قادر به تغییر 

مکان با سرعت هاي بسیار باال و مسافت هاي طوالني را به 
صورت عملي ندارد.

پس احتمال سفر انسان به سیاره هاي دیگر و دیدار این 
موجودات صفر است

مورد دوم ، دیدار این موجودات است، این که آیا ما آنها 
را تا به حال دیده ایم یا نه سوالي است که جواب هاي 

بسیاري را براي آن شنیده ایم و برنامه هاي تلویزیوني و 
فیلم هاي بسیاري براي آن ساخته شده است

اما واقعیت این است که ما تا به حال با هیچ موجود 
هوشمند فرازمیني شامل ET ها، کوتوله هاي سبز مریخي، 
دماغ دراز ها، آدمک هاي سفید و ... به هیچ شکلي شامل 

مرئي یا رادیویي ارتباطي نداشته ایم و تا به حال در جست 
و جوي این موجودات ناکام بوده ایم.

اگرچه همه ي ما افسانه ها و داستان هاي زیادي را از 
دیده شدن اجرام ناشناخته پرنده از اطرافیانمان یا از رسانه 
هاي متفاوت شنیده ایم اما با اندکي تامل هرکدام از موارد 

را تک تک مي توان با دالیل منطقي رد کرد.
و در نهایت نتیجه اي که مي گیریم این است، احتمال 

دارد موجودات هوشمند فرازمیني وجود داشته باشند و 
ما براساس این احتمال همواره به دنبال راهي براي ارتباط 

با آنها هستیم، اما قطعًا تا به امروز هیچ مالقاتي با آنها 
نداشته ایم.

هاتف طباطبايـى
منجم آماتور
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گفتگوي صميمي با   سياوش  صفاريان پور

صلح جهاني با نجـوم
__ اتابک آكسون، 

__ رباب آذرلک، 
__ فرزانه ميرشکاريان

گفتـگو



پيدا كردن خونه اى با پالك ١0١ و يا واحدى با شماره زنگ ١0١توى 
كوچه اى كه آخرين پالكش ۶۲ بود و بلندترين ساختمونش ۴ طبقه، خيلى 
بعيد به نظر مى رسيد، ولى باالخره بعد از نيم ساعت باال پايين كردن كوچه 
و با كمك فرشته نجاتى كه فرزانه پيدا كرد و پيامكى كه آقاى صفاريان پور 
فرستاد، واحد١0١ رو توى يه ساختمون سه طبقه پيدا كرديم !

يه دفتر خيلى جالب با المان هاى دوست داشتنى كه هر گوشه اش به چشم 
مى خورد و بين اونها احساس راحتى خيلى عجيبى به آدم دست مى داد. 
ولى بين تمام موضوعات متفاوت و مربوط )!(، "تيك تاك" به همه چيز 

غلبه داشت و تقريبا هر جايى مى شد اثرى ازش ديد. از عكس هاى روى 
ديوار تا ساعتى كه چرخدنده هاش جورى هماهنگ با هم حركت مى كردند 

كه ثانيه شمارش با آرامش تمام سر مى  خورد. و تيله ... ُمشت ُمشت تيله 
كه داشتنشون سال ها پيش مى تونست از هر كدوم از ما يه ميلياردر بسازه، 

بين بچه هاى محل !

محيط به قدرى راحت و صميمى بود كه اصال 
حواسمون نبود جايى كه نشستيم، زمانى 

لوكيشن "مدار بسته" بود و مدتى لوكيشن 
"كندو" ! همه چيز دقيقا مثل يك رويا بود، 

رويايى كه دوتا برادر پر انرژى با شجاعت تمام، 
دقيقا همونطورى بوجودش آوردن كه دوست 

داشتن !
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كارگردان  و  كننده  تهيه  صفاريان پور،  سياوش  آقاى  با  ما  ساعته   ١.5 مصاحبه  كنم  مى  دعوت  شما  از 
برنامه هاى علمى رو مطالعه بفرماييد. سياوش سينما خوانده است  و برنامه "آسمان شب" يكى از موفق ترين 
و محبوب ترين برنامه هايى است كه توليد كرده است. "كندو" و "تيك تاك" از برنامه هاى موفق ديگرى است 

كه اين دو برادر با هم توليد كرده اند.

اتابک: سواالت ما تقريبا نوشته شده و آماده اس، اما وقتى 
اومديم اينجا يه سوال صفرم وارد ليست سواالتمون شد. 

واقعا چرا اينقدر تيله؟

سعيده: ولى خب آدم نسبت به هر چيزى كه توى 
زندگيش وجود داره، ته ذهنش يه اولينى مى تونه پيدا كنه، 
حتى اگر واقعا اولين نباشه، مى شه گفت كه پر رنگ ترين 
اولين اين مى تونه باشه، چون هنوز توى ذهن باقى مونده.

اتابک: اين بازى كردن با شغل حسى هست كه خيلى 
از انسان ها ندارن توى زندگيشون و وقتى اين حس رو 

داريد معنيش اين مى تونه باشه كه تا اينجاى كار رو دقيقا 
همونطورى اومديد كه بايد مى اومديد. اما شمايى كه نجوم 

االن جزو جدانشدنى زندگيتون شده، كى و كجا فهميدين كه 
به نجوم عالقه داريد؟ يه روز خاصى بود؟ يه اتفاق خاص؟

سياوش: اينها ميراث يك برنامه تلويزيونى به نام تيك 
از  كه  نسلى  ماست.  نسل  ميراث  تيله  واقع  در  و  بود  تاك 
يه  اتفاقا  بود،  دور  به  تبلتى  و  گوشى  و  الكترونيك  هرجور 
 ! تبلت"  تا  تيله  "از  كه  بود  ها  روزنامه  از  يكى  توى  تيترى 
البته همونطور كه ديدين محيط كار ما پر از بازيه، از پينگ 
پونگ گرفته تا تيله. اين نشون مى ده كه كار ما براى ما يه 
جور بازى و تفريحه و ما داريم با كارمون بازى مى كنيم، عين 

يه پسر بچه.

سياوش: )به سقف خيره شده بود( مى تونه يه سفر باشه، 
راه شيرى، متفاوت ترين  نوار  از شهر و ديدن  يه سفر خارج 
صحنه اى كه يك كودك مى تونه ببينه و شگفت زده اش كنه. 
اولين سوالى كه كنجكاوى نجومى من رو استارت زد  شايد 
اين بود كه چرا اين قسمت از آسمون در مقايسه با بخش هاى 
البته مى تونم بگم كه عالقه مندى  از ستاره است؟  ديگه پره 
من به فضا در ابتدا خيلى بيشتر از نجوم بود. بطور مثال وقتى 
آدم ها چطور  كه  بود  برام سوال انگيز  مى ديدم خيلى  رو  ماه 
تونستن برن روى اون نقطه كوچيك توى آسمون. پدرم در 

سياوش: ابداً... قطعاً هر چقدر به عقب برگردم مبدايى 
پيدا نخواهم كرد.
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اتابک: و اون كنجكاوى ها درنهايت چطورى ختم شد به 
ساخت يكى از موفق ترين و پايدارترين برنامه هاى تلويزيونى 

در ايران؟ برنامه اى كه محبوب ترين برنامه تلويزيونى قشر 
بزرگى از جامعه بود. "آسمان شب" چطورى متولد شد؟ آيا 

وقتى در سال 78 وارد صدا و سيما مى شديد در ذهنتون 
روياى ساخت همچين برنامه اى رو داشتين يا شانسى شد 

كه... البته شانس كه نه شايد يه جور...

سياوش: دقيقاً واژه شانس واژه درستيه. يعنى به نظرم 
توى شاكله اجتماعى كه هيچ چيزى براساس حساب و كتاب 
احتماال شانس  بده،  رخ  توجهى  قابل  اتفاق  يك  اگر  نيست، 
درش خيلى دخيل بوده و البته لطف خدا. در اون سال ها علم 
اما هزينه  قلمداد مى شد  فاكتور خيلى مهم و قدرتمند  يك 
كردن و برنامه ريزى كردن درباره علم روند منطقى نداشت. 
البته با گذشت چندين سال از اون دوران، هنوز برنامه ريزى ها 
دچار تغيير چشمگيرى نشده است و هنوز با همون مشكالت 
دست و پنجه نرم مى كنيم، فقط شايد اندكى كمتر. در اون 
دوران من منجم آماتور بودم و فواد فيلم كوتاه مى ساخت و 
فكر كرديم تركيب ما تركيب جالبيست براى ساخت برنامه. 
وارد  هيلباپ  دار  دنباله  واسطه  به   ۷۶ سال  در  كه  بود  اين 
صداوسيما شديم و طرحى را براى اجراى برنامه اى كوتاه به 
گروه دانش ارائه داديم. اما انگار در مورد اين كه انتظار داشتيم 
تلويزيونى توليد كنيم، دچار  برنامه  بتوانيم  در سن نوجوانى 

مورد سفر انسان به ماه توضيحات زيادى داده بود، و هرچند 
فهميده بودم كه كوچيكيش به دليل دوريه و در اصل جاييه 
مثل زمين، اما همچنان قدم گذاشتن بر روى ماه برام بسيار 

هيجان انگيز بود.

سوءتفاهم شده بوديم. گروه دانش به دليل سن و سالمون ما 
رو به گروه كودك فرستاد. هرچند خيلى بهمون برخورده بود 
اما به دليل اشتياقى كه براى گفتن حرف هامون داشتيم وارد 
اون گروه شديم. آيتم كوتاهى كه در گروه كودك ساختيم به 
قدرى با استقبال مواجه شد كه تبديل شديم به مجرى هاى 
برنامه كودك آن زمان، اما هدف ما اين نبود و حتى شناخته 
شدن از اين طريق هم ما رو راضى نمى كرد، اين بود كه از يك 
تاريخى به بعد به طور قطع مجرى گرى رو كنار گذاشتيم و در 
قالب دستيار كارگزدان يا تهيه كننده وارد چرخه برنامه سازى 
شديم. تا جايى كه سال ۷٨ اولين كار تهيه كنندگى رو با يك 
ويژه برنامه در مورد فرود يك فضاپيما بر روى مريخ در شبكه 
چهار تجربه كردم، و تا ١۶ ارديبهشت سال ٨0 به مناسبت 
اتفاقات خاص طرح هايى ارائه مى داديم و برنامه هاى كوتاهى 
مى ساختيم و در همين تاريخ نيز طرح يك ويژه برنامه به نام 
"آسمان شب" رو به مناسبت روز جهانى نجوم داديم. طرحى 
كه اصال قرار نبود ادامه دار باشه، ولى بعد از پخش به قدرى 
با استقبال روبرو شد كه گروه دانش براى رهايى كه طرح هاى 
مختلف و متفاوت و ناتمام ما، پيشنهاد ساخت سرى "آسمان 

شب" رو به ما داد.
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سعيده: همين آسمان شب باعث الهام گرفتن خيلى 
از ماها براى ساختن مسير نجومى توى زندگيمون 

شده، شما هم كسى رو داشتين كه ازش الهام بگيرين 
يا بهتون در اين راه انرژى بده؟

و  ترويج  بودن كه در زمينه  افراد  تعداد محدودى  اون زمان  سياوش: 
گسترش نجوم آماتورى فعاليت مى كردند. اما مطمئنا يكى از مهمترين افرادى 
كه در دوران شكل گيرى آسمان شب بسيار تالش كرد، بابك امين تفرشى 
بود. بابك در مجله نجوم فعاليت مى كرد و شيفته آسمان بود و وجه اشتراكى 
كه در مورد نجوم و همگانى كردن علم با هم داشتيم ما رو كنار هم قرار داده 
بگيريم، مطمئنا  نظر  پرواز آسمان شب در  را دليل  بال  اگر دو  البته  و  بود. 
بال دوم فؤاد برادرم بود. ما سه نفر تركيب خوبى ايجاد كرده بوديم كه بابك 
باال نگه مى داشتند.  تلويزيونى گروه ما رو  در بخش علمى و فؤاد در بخش 
البته بايد حتما اشاره كنم كه من مخاطب برنامه "با طبيعت" با اجراى آقاى 
محسوب  برنامه اى  و  مى شد  پخش   ۷۴ سال  كه  بودم  ميرفخرايى  اسماعيل 
مى شه كه الهام بخش ورود من به تلويزيون بود، برنامه اى كه مسائل پيچيده 
رو با سواالت درست و بيانى ساده به مردم توضيح مى داد و نتيجه مى گرفت.

ترويج علم يعنى اثر گذاشتن. 
اگر كاری كه ما در قالب ترويج انجام مى ديم 
هيچ اثر اجتماعى نداشته باشه، 
به طور حتم كارمون 
در قالب قاعده ترويج علم نمى گنجه.

,,
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سعيده: آسمان شب رو مى تونيم يك برنامه با هدف 
ترويج نجوم بشناسيم كه در طى تمام مدت زمانى كه 
پخش شد با آزمون و خطا روز به روز نزديكتر شد به 
روش درست ترويج نجوم، اما با وجود مسير صحيح 

و با وجود محبوبيت باال، اما در نهايت دچار فراز و 
نشيب هاى زيادى شد، و درنهايت امروز اصال روى 

آنتن نمى ره، دليلش چى بود؟

دكتر  آقاى  يونسكو  سالگرد  هفتادمين  جشن  در  ديروز  سياوش: 
از  "يونسكو  گفتند  ايشون  كردند،  بيان  سخنرانى  در  جالبى  حرف  جاللى 
تالطم هاى جهانى قسر در رفته، قاعدتاً طبيعت جهان امروز ما كه جنگ 
جايى  كه  نمى كنه  تحمل  هست،  سرمايه  بر  مبتنى  و  سلطه گر  و  طلبانه 
ايجاد شده  پيش  اينكه ۷0 سال  بمونه.  باقى  و  بشه  ايجاد  يونسكو  نام  به 
باشه."  اتفاق مى تونه  بزرگترين  آورده  دوام  رو  اين ۷0 سال  تمام  اينكه  و 
آسمان شب براى شخص من سراسر لذت بود، ولى اگر اون سرمايه زمانى و 
انرژى رو هرجاى ديگه اى سرمايه گذارى كرده بوديم مطمئنا بهره بيشترى 

اتابک: در مورد بيان مسائل پيچيده به زبان ساده گفتيد، 
آيا اين دقيقا همون كارى هست كه مروجين علم بايد 

انجام بدن؟ ترويج علم انتقال زيبايى علم هست يا خود 
مفاهيم علم؟ مروجين علم بايد آموزش بدن يا آشنا كنند؟ 

در حالت كلى ترويج علم دقيقا چه چيزى است؟ و چه 
زمانى به هدف واقعى خودش نزديك مى شه؟

سياوش: ترويج علم يعنى اثر گذاشتن. اگر كارى كه ما 
در قالب ترويج انجام مى ديم هيچ اثر اجتماعى نداشته باشه، 
نمى گنجه.  علم  ترويج  قاعده  قالب  در  كارمون  به طور حتم 
بايد هميشه در فرآيند ترويج علم از خودمون  سه سوال رو 
بپرسيم؛ آيا ما با اين كارمون اثرى مى گذاريم؟ آيا اثرمون قابل 
توجه هست؟ آيا اثرمون ماندگار خواهد بود؟ در واقع فرآيند 
ترويج علم بايد مثل يك قالب اثر كنه، براى مثال مراسمى 
مانند روز نجوم، بايد مخاطب رو در قالب درگير كنه و براى 
دفعات آينده نيز با خودش همراهش كنه و تا جايى كه خود 
مخاطب پيگير خيلى موارد بشه. بايد در برنامه هايى همانند 

تفکر علمى هيچ وقت 
غذای اصلى جامعه ما نشده. 

تفکر علمى در جامعه 
همان زندگى منطقى تلقى مى شه.

,,

روز نجوم كه در يك شهر با تعداد مخاطبين بسيار باال برگزار 
بايد دقت كنيم كه ترويج علم بدين معنا نيست كه  مى شه 
دستچين  عل  مروج  يك  وظيفه  بديم.  مردم  به  درهم  ميوه 
است.  مخاطب  به  دستچين  ميوه هاى  تحويل  و  ميوه  كردن 
مدرسه دقيقا همانند يك ميوه  فروشى درهم عمل مى كنه، 
اما گروه هاى ترويج علم حتما بايد يك ميوه فروشى دستچين 
باشن. نقدى كه من و دوستانم شايد به فرآيند ترويج نجوم 
در ايران داريم اين است كه عموما بى اثر شده و عموما حتى 
به  تبديل مى شه  قالبى نيست كه مخاطب رو درگير كنه و 

هدر دادن انرژى و اعتبار.
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سعيده: ولى بعد از آسمان شب هيچ برنامه اى 
نتونست جاى اون رو بگيره

دارين  شما  كه  تالطم هايى  از  كه  بيشترين كسى  مى برديم. 
مى گين خسارت ديد گروه ما بود. ولى نتيجه اش اينه كه اين 
مسير هنوز باقى مونده. زمانى كه تلويزيون طرح هاى ما رو رد 
مى كرد و بيرونمون مى انداخت رو با االن مقايسه مى كنم كه 
براى توليد برنامه اى مختص نجوم اشتياق نشون مى ده. اين 
نشون مى ده كه ما نسبتا در كارمون موفق بوديم. ولى اين رو 
هم بايد درنظر بگيريم كه همان تالطم ها به يك اشكال بزرگ 
غذاى  وقت  هيچ  علمى  تفكر  برمى گرده.  ما  درون  اجتماعى 
زندگى  همان  جامعه  در  علمى  تفكر  نشده.  ما  جامعه  اصلى 
هميشه  "ما  ميرفخرايى  آقاى  قول  به  مى شه.  تلقى  منطقى 
عين مخلفات دور غذا هستيم، عين ماست و بورانى، هيچگاه 
به چشم غذاى اصلى نگاه نمى شه به علم". آسمان شب با اين 
در  قسر  همون  شايد  اما  مى موند،  باقى  نبايد  قاعدتاً  شرايط 

رفتنياعث شده كه هنوز روى ريل باقى بمونه.

ميوه  همون  قضيه  سياوش: 
درستى  باغبون  به  نياز  شايد  دستچينه، 
داره كه ميوه رو خوب دستچين كنه. نياز 
به گروهى داره كه درست ببندن كار رو. 

اين يك كار كامال حرفه ايه.

اتابک: ولى خب مى شه گفت شما خودتون 
هم يه جورايى مى خواستين همين كار رو انجام 

بدين. يعنى يك برنامه جايگزين براى آسمان 
شب. در تير ماه سال 90، برنامه اى كوتاه از 

طريق وبسايت دانش فضايى پخش شد به نام 
"راه شيرى". برنامه اى كه متنش با جمله "اگر 

از ديدن راه شيرى لذت مى بريد، تماشاى آن را 
به دوستانتان پيشنهاد كنيد" به اتمام مى رسيد. 

جمله اى كه براى ما يكى از ويژگى هاى آسمان 
شب محسوب مى شد و اين حس رو القا مى كرد كه راه شيرى 

اومده تا جاى آسمان شب رو بگيره. اما فقط دو قسمت پخش شد. 
مى شه گفت كه پروژه راه شيرى شكست خورد؟

سياوش: راه شيرى در واقع نيومد كه جاى آسمان شب 
توى  آيا  كه  ببينيم  تا  باشه  تجربه اى  يه  تا  اومد  كنه،  پر  رو 
فضاى مجازى مى تونيم به ويدئوهاى كوتاه اميدواريم باشيم 
يا نه. از اول مى دونستيم كه فرآيندى مداوم نخواهد داشت 
و در حقيقت محكى بسيار مهم بود براى ما. بخشى از دليل 
راه شيرى شايد شلوغى  هاى  ويدئوكست  نكردن  پيدا  ادامه 
وبسايت  )موسس  پناه  يزدان  شهرام  كار  و  من  كار  همزمان 
دانش فضايى( بود و بخشى هم به اين دليل بود كه نتيجه 

گرفتيم كه آن زمان هنوز وقت مناسبى براى ويدئوكست هاى 
با االن  اينترنت  از  اينترنتى نيست. در آن زمان بازديد فيلم 
اصال قابل مقايسه نبود و آمار بسيار پايينى داشت. ولى محكى 
شد و با كمك اون سنگ محك االن داريم همون كار رو به 

شكل ديگه اى انجام مى ديم.
و در مورد جمله پايانى هم، ما در شروع و ژايان برنامه 
با  رو  برنامه  بديم.  ارائه  مخاطب  به  رو  هدفمون  داريم  قصد 
با  و  مى كرديم  آغاز  شده"  فراموش  طبيعت  شب؛  "آسمان 
به  را  آن  تماشاى  مى بريد،  لذت  آسمان شب  ديدن  از  "اگر 
كارى  اين  مى رسونديم.  اتمام  به  كنيد"  پيشنهاد  دوستانتان 
بود كه بقال هاى محله هم در قديم انجام مى دادند، ما يادمون 
رفته. زمان و مخاطب هست كه به برنامه اى اعتبار مى بخشه 
با اين جمالت سعى داريم به اهدافى برسيم كه داريم  و ما 

براشون تالش مى كنيم، يعنى مخاطب.

ما هميشه عين مخلفات دور غذا هستيم، 
عين ماست و بورانى، 

هيچگاه به چشم غذای اصلى نگاه نمى شه به علم...
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سعيده: راه شيرى ادامه پيدا خواهد كرد؟

تر  متفاوت  بسيار  فرم  يك  با  ولى  حتما...  سياوش: 
ما  االن  ولى  نيافته،  اتفاق  فضايى  دانش  قالب  در  شايد  و 
كوتاه  برنامه هاى  روى  داريم  كه  شديم  جديدى  فصل  وارد 
نظر  به  مى كنيم.  برنامه ريزى  اينترنتى  ويدئوكست هاى  و 
مى رسه كه در دنياى امروز تلويزيون نهاد پايدارى نيست كه 
مخاطبين به مدت طوالنى بهش رجوع كنند. عصر جديدى 
به وجود اومده و بايد براى نگه داشتن قطار بر روى ريل، با 

اين عصر هم گام شد.

اتابک: آقاى صفاريان پور، همونقدرى كه تيله ميراث 
نسل ماست، آسمان شب هم ميراثى محسوب ميشه براى 
منجمين آماتورى مثل ما، آيا از اين به بعد آسمان شب رو 

بايد در خاطراتمون جستجو كنيم يا اميدى هست كه دوباره 
استارت بخوره ؟

ادامه دارد...
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__ بابک عباس زاده

در شماره ى قبل خوانديم كه چگونه در دهه ى پنجاه رقابتى بسيار تنگاتنگ مابين اتحاد 
جماهير شوروى و آمريكا براى تسخير فضا آغاز گرديد. رقابتى كه با ارسال ماهواره به مدار 
زمين شروع و با تالش براى فرستادن موجودات زنده و سالم برگرداندن آن ها شدت گرفت. 

اما در اين شماره ...

آمريكا حيوانات را به فضا مى فرستاد 
راضى  را  شوروى  حيوانات  با  بازى  ولى 
نمى كرد. شوروى به دنبال كارى بزرگ و 
انسانى بزرگ بود تا تاريخ را دگرگون كند. 
گاگارين  يورى  اواخر سال ١95۷  در 
آموزش  از  دوره ى خاصى  وارد  روسيه  در 

به مدت دو سال شد و در 9 دسامبر سال 
به  را  نوردى  كيهان  آموزش  دوره   ١959
احضار  مسكو  به  زمان  هم  رسانيد.  پايان 
شد تا از لحاظ سالمت بدنى مورد معاينه 
فيزيكى  لحاظ  از  را  خود  و  گيرد  قرار 
 3 در  وى  سازد.  مهيا  فضا  در  پرواز  براى 
كانديداهاى  جمع  به   ١9۶0 سال  مارس 
مارس   ١١ در  و  شد  وارد  نوردى  كيهان 
 Zvezdny دوره هاى خاص آموزش را در

دهه شصت قرن بيستم، 
رژه انسان در فضا

Gorodok )شهر ستاره ها( كه در حومه 
مسكو به منظور آموزش ساخته شده بود، 
ديگر  نفر   ۲0 و  گاگارين  كرد.  شركت 
و  آموزش ها  شدند.  سخت  آزمونى  وارد 
مهندسى،  نجومى،  دانش  كه  آزمون هايى 
يك  در  و  روانى  آمادگى  بدنى،  آمادگى 
در  مى سنجيد.  را  انسان ها  شجاعت  كالم 
نام هاى  به  نفر  دو  آزمون ها  اين  از  نهايت 
و   )Yury Gagarin( گاگارين  يورى 

بخش دومتسـخير فضـــا
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ژرمن تيتوف )Gherman Titov( نتايج 
درخشانى كسب كردند، اما دقيقاً چهار ماه 
مانده به آغاز سفر بزرگ، گاگارين را براى 
اين سفر مناسب تر ديدند. چهار ماه بعد از 
ايده  مرد  به  گاگارين  بزرگ،  انتخاب  اين 

آل شورى تبديل مى شود.  
 ١9۶١ سال  آوريل   ١۲ روز  در 
ميالدى، پايگاه بايكانور قزاقستان پذيراى 
فضاپيماى وستوك ١ بود. فضاپيمايى كه 
فرزند خلف آنا و الكسى گاگارين خلبانش 
گاگارين  يورى  صبح،   9:0۷ ساعت  بود. 
هنگام بلند شدن فضاپيما تنها يك جمله 
بريم!!!«  »بزن  يعنى   Poekhali گفت: 
آمريكايى ها  مزاج  به  زياد  كه  جمله اى 
خوش نيامد! درحالى كه گاگارين در مدار 
به  او  نظامى  درجه  مى كرد،  پرواز  زمين 
سرهنگى  به  ستوانى  از  موفقيتش  افتخار 

ارتقا پيدا كرد.

او  از  وقتى  فضا  در  كه  هنگامى 
»زمين  گفت:  بينى،  مى  چه  پرسيدند 
آبى ست...چقدر شگفت انگيز است، چقدر 
شگفت انگيز است...« و اين اولين جمله اى 
مى شد.  مخابره  زمين  به  فضا  از  كه  بود 
قسمت  باالترين  در  گاگارين  فضاپيماى 
انتهاى  در  راكت  سه  و  موتور  با  موشكى 
كنترل  طور خودكار  به  و  داشت  قرار  آن 
شرايط  داشت  امكان  كه  چرا  مى شد، 
فيزيكى و روانى آقاى خلبان براى كنترل 
همه ى قسمت هاى فضاپيما مناسب نباشد. 
گاگارين به تنهايى مسيرى به طول ١٨٨ 
مايل را در مدت يك ساعت و ۴٨ دقيقه 
از  بازگشت  از  بعد  زمين چرخيد.  دور  به 
مردم  استقبال  مورد  گاگارين  يورى  فضا 
معروف ترين  ديگر  او  گرفت.  قرار  شوروى 
جهان  و  شوروى  جماهير  اتحاد  چهره 
به   ١9۶3 سال  دسامبر   ۲0 در  وى  بود. 

يورى گاگارين هنگام بلند شدن 
فضاپيما تنها يك جمله گفت: 

Poekhali يعنى »بزن بريم!!!« 
جمله اى كه زياد به مزاج آمريكايى ها 

خوش نيامد!
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ملى خود بود، پرچم آمريكا در كره ى ماه 
دوره  در  آپولو  فضايى  برنامه  شد.  نصب 
رياست جمهورى دولت آيزنهاور شروع به 
جمهورى  رياست  از  پس  آپولو  كرد.  كار 
جديت  با  كندى  اف.  جان  آمريكا  بعدى 
ادامه پيدا كرد. جان اف. كندى پشتيبانى 
خود از طرح فرود انسان بر روى كره ماه را 
طى يك سخنرانى ويژه خطاب به كنگره 
كرد:  اعالم  گونه  بدين   ١9۶١ مه  ماه  در 
مى بايست  كشورم  كه  دارم  اعتقاد  »من 
براى دستيابى به هدف فرود انسان بر روى 
زمين،  به  بازگشتن  به سالمت  و  ماه  كره 
آن هم تا قبل از خروج از اين دهه متعهد 
فضايى  برنامه  هيچ  دوره  اين  در  شود. 
ديگرى نمى تواند براى بشر تأثيرگذارتر از 
اكتشاف مسيرهايى با برد طوالنى در فضا 
باشد؛ و انجام هيچ كدام نمى تواند تا اين 

حد سخت و گران باشد.«
پروژه ى آپولو از سال ١9۶١ تا ١9۷5 
اجرا مى شد و سومين برنامه پرواز فضايى 
انسان بعد از مركورى و پروژه ى جميناى 
آمريكا  بين المللى  فضايى  آژانس  توسط 
فضاپيماهاى  از  آپولو  پروژه ى  بود.  -ناسا- 
استفاده  ساترن  پرتاب  سكوهاى  و  آپولو 
مى كرد كه بعدا هم براى برنامه ى اسكاى 
آپولو-سايوز،  آزمايشى  پروژه ى  و  لب 

كيهان  آموزش  مركز  قائم مقام  عنوان 
نوردى انتخاب شد و تا آوريل سال ١9۶5 
 ١۷ در  داشت.  قرار  سمت  همين  در  نيز 
خود  پايان نامه  از  او   ١9۶٨ سال  فوريه 
دفاع و از آكادمى دانش نامه دريافت كرد. 
به    Gzhatskشهر نام  سال  همين  در 
»گاگارين«  نام  به  گاگارين  يورى  افتخار 
اتحاد جماهير  ارتش  افسران  يافت.  تغيير 
پرواز  اجازه  او  به  مواقع  بسيارى  شوروى 
نمى دادند چرا كه نگران بودند اتفاقى براى 
تابستان  از  اين حال  با  بيفتد.  قهرمانشان 
١9۶۶ وارد پروژه اى جديد شد و تا خود را 
براى مسافرت به ماه حاضر نمايد. قدم اول 
جديد  فضاپيماى  آزمايش  كار  اين  براى 

بود. »سايوز«!!
 ١9۶۷ سال  به  سايوز  پرواز  اولين 
عنوان  به  گاگارين  هرچند  برمى گردد. 
جانشينى براى والديمير كاماروف آموزش 
مى ديد ولى در هر صورت شرايط كاماروف 
براى پرواز با سايوز مناسب تر بود. متاسفانه 
در روز ۲۷ مارس سال ١9۶٨، هواپيماى 
ميگ-١5كه حامل يورى گاگارين و مربى 
پروازش بود، طى يك پرواز تمرينى دچار 
سانحه شد و سقوط كرد و هردو سرنشين 

آن كشته شدند.
درحالى كه شوروى در سوگ قهرمان 

متاسفانه در روز ۲۷ مارس سال 
١9۶٨، هواپيماى ميگ-١5 
كه حامل يورى گاگارين 
و مربى پروازش بود، 
طى يك پرواز تمرينى دچار سانحه 
شد 
و سقوط كرد 
و هردو سرنشين آن كشته شدند.
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مورد  روسيه  و  آمريكا  بين  مشترك 
پروژه هاى  بنابراين  گرفتند؛  قرار  استفاده 
كل  از  قسمتى  عنوان  به  اغلب  بعدى 
پروژه آپولو مدنظر قرار گرفتند. خيلى زود 
فلوريدا  مركز  تجهيزات  كه  شد  مشخص 
ناسا  بود.  نخواهد  كافى  آپولو  برنامه  براى 
مشغول به ساخت دو مركز عمليات پرتاب 
براى  نيز  بزرگ تر  مركز  يك  و  شد  ديگر 
موشك ماموريت ماه نياز داشت. طراحى، 
توسعه و ساخت مركز زير نظر شخصى به 
نام كرت دبوس از اعضاى تيم مهندسين 

راكت وى-۲ نظارت مى شد.
ماموريت  مدت  طى  در  كندى  هدف 
آپولو١١ در تاريخ ۲ ژوئيه ١9۶9 با فرود 
باز  و  آرمسترانگ  نيل  مانند  فضانوردانى 
آلدرين بر روى كره ماه و درحالى كه مايكل 
برآورده  داشتند،  قرار  ماه  مدار  بر  كالينز 
شد. متعاقب آپولو، پنج پروژه ى ديگر براى 
شد  انجام  ماه  كره  روى  فضانوردان  فرود 
سال ١9۷۲  دسامبر  در  آن ها  آخرين  كه 
صورت گرفت. در اين ۶ پرواز فضايى آپولو 
١۲ نفر روى كره ماه قدم زدند. آن ها اولين 
انسان هايى بودند كه موفق به فرود بر روى 

يك جرم آسمانى ديگر شدند.  
پروژه با تنها ۲ مانع عمده پايان يافت 
سكوى  در  آتش سوزى  آن ها  اولين  كه 
به مرگ هر  بود كه منجر  آپولو ١  پرتاب 
سه فضانورد گاس كريسون، اد وايت، راجر 
چافى شد و دومين آن ها مربوط به انفجار 

در آپولو ١3 به هنگام رسيدن به كره ماه 
بود كه فضاپيما به صورت جدى آسيب ديد 
كنترل كننده هاى  تالش هاى  لطف  به  كه 
پشتيبان  اكيپ  پروژه،  مهندسان  پرواز، 
توانستند  فضانورد   3 خودشان،  مهارت  و 

جان خودشان را نجات دهند.
به  فضانورد  نفر   3۲ تعداد  ابتدا  در 
داده  اختصاص  آپولو  فضايى  برنامه ى 
شدند. تعداد ۲۴ نفر از اين افراد زمين را 
ترك كرده و بين دسامبر ١9۶٨ تا دسامبر 
١9۷۲ به دور ماه پرواز كردند. نيمى از اين 
گذاشتند  قدم  ماه  روى سطح  به  نفر   ۲۴
ولى هيچ كدام از آن ها براى بار دوم به ماه 
بازنگشت. فضانوردان برنامه آپولو از پروژه 

مركورى انتخاب شده بودند.
 3٨١.۷ آپولو  فضايى  برنامه ى  در 
البراتوار  به  خاك  و  سنگ  كيلوگرم 
سنگ هاى  عمر  شد.  آورده  هيوستون 
راديومترى  تكنيك  با  ماه  در  شده  يافت 
بين  سنگ  اين  عمر  شده اند.  اندازه گيرى 
تخمين  ميليارد سال   ۴.۶ تا  ميليارد   3.۲
عمر  از  بيشتر  بسيار  كه  مى شود  زده 
سنگ هاى موجود بر سطح زمين هستند. 
در نتيجه اين سنگ ها نمونه هاى خوبى از 
اولين روزهاى تشكيل منظومه شمسى به 

شمار مى آيند.

متعاقب آپولو، پنج پروژه ى ديگر 
براى فرود فضانوردان روى كره ماه 

انجام شد
كه آخرين آن ها در دسامبر سال ١9۷۲ 

صورت گرفت. 
در اين ۶ پرواز فضايى آپولو ١۲ نفر 

روى كره ماه قدم زدند. 
آن ها اولين انسان هايى بودند

كه موفق به فرود بر روى يك جرم 
آسمانى ديگر شدند. 
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اعـداد فضايـى

ک آكسون
_ اتاب

_
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__ اتابک آكسون 

معادله اى  ساروس،  از  شماره  اين  يك  پيوست  در 
مى كنيم.  تحليل  و  بررسى  را  دريك«  »معادله  نام  به 
رصدخانه  عضو  دريك،  فرانك  توسط  كه  فرمول  اين 
راديو اخترشناسى گرينبنك و استاد بازنشسته نجوم و 
اخترفيزيك دانشگاه كاليفرنيا، ابداع شده است، در جهت 
در  قابل تشخيص  فرازمينى  تمدن هاى  تعداد  تخمين 

كيهان مورد استفاده قرار مى گيرد و در اخترزيست شناسى 
و براى مطالعه هوش فرازمينى بسيار كاربرد دارد.

الزم به ذكر است كه اعداد به كاررفته در اين معادله 
تقريبى مى باشند و روز به روز با پيشرفت علم و مطالعه ى 
بهتر كهكشان و كيهان توسط منجمين، با اعداد جديدتر 
و اطمينان بهترى مى توان از اين معادله بهره برد. با اين 
حال، اعداد به كاررفته و جواب هاى به دست آمده، بى پايه 

و اساس نيستند!

آيا ما تنها هستيم؟

اينفوگرافي را از لينك زير دريافت كنيد:
http://www.mediafire.com/download/512ky7vycf650ax/Saros04+.jpghttp://www.mediafire.com/download/wpmouh5hvbq348s/Saros04++.jpg

اينفوگـرافي

58



كه  هابل  فضايى  تلسكوپ   ،١990 آوريل   ۲۴ در 
اروپا  فضايى  سازمان  و  ناسا  بين  مشترك  پروژه اى 
قرار  زمين  مدار  در  ديسكاورى  شاتل  توسط  مى باشد، 
تلسكوپ  بزرگ ترين  هابل  اپتيكى  تلسكوپ  گرفت. 
 500 فاصله  به  مدارى  در  اينكه  دليل  به  ولى  نيست 
جو  مختل كننده  اثرات  از  دارد،  قرار  زمين  كيلومترى 
زمين به دور مى باشد و اين باعث مى شود كه با آينه اى 
به قطر ۲,۴ متر، نسبت به تلسكوپ هاى مستقر در زمين 
همچون تلسكوپ كك هاوايى كه آينه اى به قطر ١0 متر 

ثبت  از كيهان  و دقيق ترى  بيشتر  بسيار  دارد، جزئيات 
كند و قادر به ثبت طول موج هايى مثل فرابنفش كه به 
سطح زمين نمى رسند، باشد. در پيوست دو اين شماره از 
ساروس، به گراميداشت ۲5امين سالگرد پرتاب تلسكوپ 
فضايى هابل، به بررسى كامل اين تلسكوپ پرداخته ايم.

مشاهده  صفحه  اين  در  كه  عكس هايى  نوشت:  پى 
نشنال  انتخاب  به  هابل  برتر  تصوير   ١0 مى كنيد، 

جئوگرافى مى باشد.

هابل 25 ساله شد!

اينفوگرافي را از لينك زير دريافت كنيد:
http://www.mediafire.com/download/wpmouh5hvbq348s/Saros04++.jpg59
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__ اصالن ظهيری

حال كه آغاز به خواندن اين مطلب مى كنيد، از خواندن 
آن دست بر مى داريد. شروع، پايان را رقم زده است.

بياييد اين طور نگاه كنيم؛ زمانى كه متولد شده ايم مرگ 
خود را مقرر كرده ايم. چه زمانى يا چه گونه فرقى نمى كند، 
مرگ حتمى خواهد بود. آغاز، پايان را شكل داده، خلق كرده 
و در سر جاى اش قرار داده است. اين گونه است كه در همان 

لحظه ى آغاز، پايان وجود دارد.
نگاه ديگر اين كه؛ هر آغازى پايان هر چه پيش از خود 
است. هر آغازى پايان است، آغاز ِپس از خود و پاياِن پيش از 
خود. اين طور آغاز و پايان باهم اتفاق مى افتد. در يك مثال 
تكرارى، آغاز روز پايان شب است. اين جا مهم اين است كه 
آغاز و پايان در يك لحظه حادث مى شود. در مثال روز و شب 
اين يكى بودن بسيار ساده است. براى تمام ما فهم اين كه 
پايان شب آغاز روز است موضوعى كامال پيش پاافتاده است. 
اما در موارد ديگر اين قدر ساده نخواهد بود، چون آغاز و پايان 

براى يك اتفاق واحد هم زمان خواهد بود.
»نظريه ى چرخه اى« توسط پاول استينهارت فيزيك دان 
دانشگاه پرينستون و نيل توروك از كمبريج ارائه شده است. 
از  و  دارد  رياضى محكمى  پايه هاى  كه  نظريه  اين  اساس  بر 
دو  شامل  بايد  جهان  مى برد،  بهره  فيزيكى  دقيق  مفاهيم 
فاصله ى  كه  صفحه  دو  باشد.  بزرگ  بسيار  موازى  صفحه ى 
ديگر  بعد  يك  عنوان  به  فاصله  اين  و  است  كم  بسيار  آن ها 
موازى  جهان هاى  صفحات،  اين  مى كند.  عمل  پنجم  بعد  يا 
از صفحات  يكى  از يك جهان اند.  قسمت هايى  بلكه  نيستند 
براى ما شناخته شده  انرژى معمولى ست كه  همان ماده و 
است و صفحه ى ديگر »جرم سياه«. امروز جهان پس از بيگ 
جهات  تمام  در  صفحات  اين  و  است  انبساط  حال  در  بنگ 
جهات  در  را  خود  انرژى  و  جرم  تمام  و  مى شوند  منبسط 
زمانى كه  تريليون ها سال،  از  بعد  مختلف منتشر مى كنند. 
جهان خالى از جرم و انرژى شد وارد مرحله اى به نام ركود 
مى شود. انبساط متوقف و صفحات شروع به حركت به سمت 

يكديگر مى كنند. تا جايى كه باهم برخورد كرده و... بنگ.
يك مهبانگ ديگر، اين جا زمانى است كه نمى دانيم آن 
را پايان جهان بناميم يا آغاز آن. آغاز و پايان دنيا و تمام آن 

چه هست، با هم اتفاق مى افتد.
فرض  كه  ست  زمانى  موضوع  اين  به  تر  شگفت  نگاهى 
در  و  باشد  هم  مشابه  تكرارى  مهبانگ هاى  اين  تمام  كنيم 
خاطر  به  كه  كنيد  فكر  حال  است.  گونه  اين  هم  حقيقت 
علت هايى واحد، معلول هاى بعدى زنجيروار يكسان باشند. تا 

جايى كه دنياى پيشين با پايانش دوباره آغاز شود.
چندين  من  كه  مى شود  اين  ممكن،  اتفاق  باشكوه ترين 
تريليون سال پيش اين جمله را تمام كرده ام و تو تريليون ها 
سال پيش اين ها را خوانده باشى. )فقط به خاطر برخورد و 

آشنايى بسيار كهنمان، شما را تو خطاب كردم(.
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وقايع نجـومى:  نيمه دوم 

ارديبهشت ۱394
__ ساجد زارعى

هر چند نمى توان پيشنهاد خاصى براى شب هاى نيمه ى دوم ارديبهشت از 
ارائه   ... نظر وقوع پديده هايى مانند بارش شهابى، مقارنه، خسوف يا كسوف و 
نمود، ولى اين شب ها فرصت مناسبى براى دنبال كردن مسير حركت سيارات 

پرنور آسمان مى باشند.
از تاريكى هوا مى توان در باالى سر ناظر پيدا كرد كه در  مشترى را پس 
صورت فلكى خرچنگ به حركت خود ادامه مى دهد. رصد خوشه ى كندوى عسل 
در كنار مشترى به وسيله ى دوربين دوچشمى يا تلسكوپ پيشنهاد ويژه ى اين 

ناحيه از آسمان براى عالقه مندان مى باشد.
جبار كه آخرين شب هاى خود را در آسمان شامگاهى مى گذراند تنها دقايقى 
ميهمان آسمان است و پس از غروب جبار، عقرب سر از افق شرقى بر مى آورد. 
صورت فلكى عقرب ميزبانى ديگر سياره ى غول پيكر منظومه ى شمسى، زحل 
را بر عهده دارد. پيدا كردن زحل كه با چشم غيرمسلح نورى زردفام دارد براى 
منجمين باتجربه و حتى كم تجربه در اين شب ها بسيار آسان است. كافى ست 
حدود نيمه شب صورت فلكى عقرب را در آسمان جنوب شرقى بيابيد. زحل 

باالى سر عقرب مى درخشد.

ارديبهشت94

در آسـمان
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پنج شنبه هفدهم ارديبهشت
* عطارد در بيش ترين كشيدگى غربى. مى توان بالفاصله 
افق غربى،  تاريكى هوا و حتى در گرگ و ميش در  از  بعد 
سياره را در نزديكى ستاره الدبران )اخالف زاويه اى: 9 درجه( 

پيدا نمود. 
* روز جهانى نجوم در اروميه

دوشنبه بيست و يكم ارديبهشت 
تربيع آخر ماه

دوشنبه بيست و هشتم ارديبهشت 
ماه نو
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__ مريم زارع 

هميشه شنيديم كه گفتن "هر چه مى خواهد دل 
تنگت بگو"

حاال دلتنگى به كنار، كه اميدوارم خال دل همه 
خوب باشه، ولى خب خيلى خوشحال مى شيم كه اگه 

"هر چه ميخواهد دلتان بگوييد"
صفحه آينه منعكس كننده نظرات شما مخاطبان 
عزيز هستش، هر نظرى كه در مورد مطالب، صفحه 

بندى ها، موضوعات و دسته بندى هاى هر شماره داشته 
باشيد، با ما در ميان بذاريد. 

گاهى آدم وارد مسيرى مى شه، با سرعتى معلوم، 

به اطراف هم هر از گاهى نگاهى ميكنه، شايد يه جا 
سرعتش رو كم يا زياد كنه ولى خوبى داشتن همسفر 

اينه كه حواسش هست و گاهى ميگه "آى... ببين اينجا 
رو، چه جالبه ! اينجا رو ببين، نامرتبه همه چيش"

حاال توى مسير ساروسى ما، شما مخاطبان 
همسفرهاى عزيز ما هستيد، اصال كال لذت اين سفر، 

همسفرى شماست چرا كه دلخوشيم به اينكه سقلمه اى 
بزنيد و هر از گاهى جايى از جاده را به ما خاطر نشان 

كنيد. 
تريبون دست ماست، گل ها و گوجه هاى پالسيده 
در دست شما! منتظر پرتاب هاى شما هستيم )و اينجا 

به قول خودمانى بايد بگويم دو نقطه، دى !(

آينـه
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سالم وقت بخير 
و  خوبن  خيلى  خوندم،  رو  ساروس  مجله هاى  مطالب 
دارن به تدريج عالى ميشن .مطلب در مورد صورتهاى فلكى 
و آسمان شب خيلى خوب بود، لطفا ادامه بدين. داستان 
ميان ستارگان كه بصورت اينفوگرافى بود خوب بود، ولى 
زمان  موضوع  .فقط  مى كرد  گم  سردر  آدمو  خيلى  اول 
وتسركت رو نتونستم درك كنم، لطفا در شماره هاى بعدى 

سالم و ممنون بابت نظر و پيشنهادات خوبتون
ترجمه  همگى  اينفوگرافى ها  اينكه  خاطر  به  متاسفانه 
عكس  وارد  اضافه تر  توضيحات  خيلى  نمى تونيم  هستند، 
كنيم. اما در مورد اين دو موضوعى كه در پيوست شماره دو 

ساروس، در اينفوگرافى اشاره شده بود ؛
بهتره تِِسَركت رو اينطورى تعريف كنيم :

نقطه = يه موجود بدون بعد
خط = يه موجود تك بعدى كه از بى نهايت نقطه تشكيل 

شده
مربع = يه موجود دو بعدى كه از بى نهايت خط تشكيل 

شده
مربع  نهايت  بى  از  كه  بعدى  سه  موجود  يه   = مكعب 

تشكيل شده
تسركت = يه موجود چهار بعدى كه از بى نهايت مكعب 

مهتاب کاظمپور:
س

سارو

تشكيل شده
تصور تسركت به خاطر اينكه ذهن ما سه بعديه، كمى 
سخت و پيچيده اس، ولى مى تونيم به اين موضوع اكتفا كنيم 
كه تسركت يه جسم چهار بعدى هست كه همه خطوطش 

راست و هم اندازه و تمام زاويه هاش 90 درجه هستند.
كه  بود  جايى  همون  تسركت  ستارگان،  ميان  فيلم  در 
و  گرفت  قرار  اون  در  سياهچاله  به  شدن  وارد  هنگام  كوپر 
ارتباط  باهاش  دخترش،  اتاق  كتابخونه  طريق  از  مى تونست 

برقرار كنه.
و اما نسبت زمانى كه براى ما مى گذرد به زمانى كه براى 
سرنشينان سفينه مى گذرد، "ضريب اتساع زمانى" مى گوييم. 
براى مثال، ضريب اتساع زمانى در سياره ميلر ۶١000 بود. 
تجربه  زمين  در  ما  كه  ثانيه اى   ۶١000 هر  ازاى  به  يعنى 

مى كرديم، كوپر ١ ثانيه تجربه مى كرد.

توضيح بدين. مطالبتون در مورد عكاسى هم خوبه استفاده 
كردم، عكسهاى بيشترى درج كنيد.

١- در صورت امكان درموردكهكشانها و سحابى هاى مهم 
هر صورت فلكى، بيشتر توضيح بدين.

۲- در مورد نسبيت انيشتين و نسبى بودن واتساع زمان، 
اگر ميشه مطالبى درج كنيد.

باتشكر - پاينده باشيد
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سالم به همه دوستان ساروسى 
از اين كه اين هفته نامه الكترونيكى با مطالب جالب 

وقابل توجه رو راه اندازى كرديد،ازشمانهايتتشكررادارم.
خواندن مطالب وديدن عكسها وتوضيحاتى كه درباره 
بزرگى خداوند ونظم  به  باعث ميشه كه  كرات داده شده، 
عزيزان  مديون  رو  تفكر  واين  كرد  فكر  بيشتر  آفرينش  و 

ساروسى هستيم. 
"خير دنيا وآخرت نصيبتان "

نجوم  درباره  اى  مجله  انتشار  به  اينكه  از   سالم،  با 
همت گمارديد بسيارتشكر مى كنم. اما اگر مجله به صورت 

مكتوب  انتشار مى يافت خيلى بهتر بود.
به هر حال دستتان را صميمانه مى فشارم.

سالم
اخر نشريه يه سوال كه جواب ان در شماره  لطفا در 

بعد باشد بذاريد
ممنونوتشكر فراوان

سالم :( خدا متجلى است در تمام ذرات هستى، كافيه 
كمى دقت كنيم! گاهى ابزار ميخواد، مثل ذره بين... گاهى 
ببينى  كه  كنى  تماشا  و  بكشى  دوش  به  تلسكوپ  بايد  هم 

چقدر پر از شگفتيه دنياى اين خالق!
ممنونيم از دعاى خوبتون

سالم :(
ما براى راحتى دسترسى مخاطبان و باال بودن كيفيت، 
انتشار الكترونيك رو انتخاب كرديم و اميدواريم اين نوع نشر 

رضايت شما رو جلب كنه.

سالم
بابت  ممنون  و  كرديم  دريافت  رو  ايميل هاتون  همه  ما 
همكارى رفيقانه و صميمانه تون. از سردبير گله كرده بوديد 
! هرچند طى آخرين پيامهاتون مطلع شدم كه پيگيرى شده 
مطلبتون و از آقاى نظريانى تشكر هم كرديد، ولى خب دليل 
"اى  كه  نگم  و  بهشون  نزنم  شبيخون  اينجا  من  كه  نميشه 
بابا...! مورد داشتيم سردبير نوشته خودش رو كوبيده رو ميز 
خودش و با داد و هوار گفته: اين مطالب كه ناااااقصه...! سه بار 
مطلب رو از نو نوشت و خودش رد كرد و در نهايت ما مجبور 
شديم بين خودشون و خودشون ميانجگرى كنيم تا مطلب 
از  نگيريد  به دل  باشيد كه  آگاه  و  بدانيد  ! پس  چاپ بشه" 

ايشون در كل !!! دو نقطه+دى با فونت ۷۲ !

رضا :

داریوش احمدی :

بهنام اسماعیل زاده :

س
سارو

س
سارو

س
رو

سا
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اين تبليغات رو ديديد كه ميگن 
»ما براى شما پيشنهاد ويژه اى داريم؟«
خب... بايد با خرسندى اعالم كنم كه:

ما هم براى شما پيشنهاد ويژه اى داريم ! 

از اين شماره به بعد، در اين بخش 
مى خواهيم به چاپ مطالب و عكسهاى 
شما بپردازيم، اما چطور؟ 
كارى كه مد نظر ماست اون چيزيه كه 
تو ذهن شماست! هر چيزى كه باشه! 
ميتونيد با نشريه ساروس عكسهاى 
خالقانه بگيريد، فوتوگرافى كنيد، مطلبى 
را ته يكى از ستون ها و صفحه ها اضافه 
كنيد، با دست خط خودتان چيزى 
بنويسيد و عكس بگيريد يا هر كارى كه 
دل تنگتان مى خواهد بكنيد و براى ما 
بفرستيد! 
عكسهاى خود را به ايميل مجله 
بفرستيد يا هم در اينستاگرام و فيس 
 "sarosmagazine" بوك با هشتك
بگذاريد :(

منتظر اتفاقات خوبى از جانب شما 
هستيم !

بخش چالش 
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صفحه آخـر
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فرازمينى ها هستيم؟ اين توانايى رو داريم با موجودات جديد 
و ناشناخته آشنا بشيم؟ جوابش خيلى ساده اس، كافيه يه نگاه 
به خودمون بياندازيم. به دور و برمون، به رفتارى كه با هم 
داريم، به زندگى خودمون و تمام انسان ها. به خطوطى كه بين 
خودمون كشيديم و روز به روز تا مى تونيم از هم دور مى شيم.
روى  از  رو  چشم هامون  بايد  وقتا  بعضى  مى كنم  حس 
تلسكوپ برداريم و يه نگاه به اطرافمون بياندازيم. ما عجيب 
نيستيم، ناشناخته نيستيم، همگى عين هميم، يه عده انسان 

دوست داشتنى روى يه نقطه آبى !
البته زمين هرچقدر هم كوچيك باشه، به اندازه اى بزرگ 
حس  كنيم.  زندگى  توش  خوبى  به  هم  با  همه  كه  هست 
كنيم.  تمرين  بيشتر  رو،  بودن  مهربون  هم  با  بايد،  مى كنم 

بعضى وقتا يه "لبخند" خيلى چيزارو تغيير ميده :(

__ اتابک آكسون

خيلى هيجان انگيزه، ايستادن جلوى يه موجودى كه همه 
چيزش متفاوته، توى يه كره متفاوت بزرگ شده، يه صداى 
ارتباط  دوستهاش  با  داره  عجيبى  طرز  يه  به  و  داره  عجيب 
به  فكر كردن  انگيزه،  تصورش خيلى هيجان  برقرار مى كنه. 
اينكه آيا مى تونه مثل "اى.تى" مهربون باشه؟ به اينكه آيا يه 
چشم داره يا سه تا؟ به اينكه آروم حركت مى كنه يا تند و 
سريع؟ به اينكه خزنده اس، يا پرنده، يا جهنده، و يا اصال يه 
اينكه  انگيزه،  مدل جديدى كه نمى شناسيم؟ خيلى هيجان 
بشينيم جلوش و به حرفهاش گوش بديم و با مردمش آشنا 
بشيم. اينكه بشينيم و راجع به خودمون و زمين و مردممون 
با  كردن  برقرار  ارتباط  آماده  ما  واقعا  مردممون...  باهاش... 
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ساروس شماره ى چهار، دوره اى ١۲٨0.١۴ ساله دارد. دوره اى كه شامل ۷۲ خورشيد گرفتگى 
مى باشد. ١5 گرفت جزئى، ۲9 گرفت حلقوى، ١١ گرفت كلى و ١۷ گرفت مركب در اين دوره 

رخ مى دهند. با نگاهى به كاتالوگ اين ساروس، متوجه مى شويم كه گرفت اول آن در ۶ مى ۲۷3١ 
قبل از ميالد و گرفت آخر آن در ١3 ژوئن ١۴5١ قبل از ميالد رخ داده است.

سـاروس
شماره

4

ساروس را از روزگاران باستان مى شناختند و بابلى هاى قديم براى پيشگويى گرفت ها از آن استفاده مى كردند. 
اين ارتباط چندين قرن قبل از ميالد مسيح، اولين بار توسط كالدونى ها كشف شد و در سال ١۶9١ توسط هالى به 

چرخه كسوف ها اطالق شد.
ساروس، دوره اى زمانى است با چرخه اى حدود ١٨ سال و ١١ روز و ٨ ساعت )تقريبا ۶٨5٨/33 روز(. بعد از 
گذشت يك ساروس از يك كسوف يا خسوف، مكان نقاط گره اى مدار ماه به جاى قبلى خود برگشته، ماه و خورشيد و 
زمين تقريبا دوباره به حالت قبلى بر مى گردند و كسوف يا خسوفى شبيه همان كسوف يا خسوف قبلى )از لحاظ مكان 
وقوع، زمان وقوع، شكل و اندازه گرفتگى( روى مى دهد. گفته مى شود اين گرفت هاى مشابه تشكيل يك دنباله مى 

دهند و هر دنباله ساروسى با شماره اى اختصاصى مشخص مى گردد.
به خاطر وجود ٨ ساعت در دوره ى زمانى ساروس، مكان رويت گرفتگى هاى متوالى )در هر دنباله ساروسى( به 
اندازه يك سوم چرخش روزانه زمين به سمت غرب جابجا مى شوند. بنابراين بعد از گذشت 3 دوره يا حدود 5۴ سال 

از يك گرفتگى در يك مكان مشخص، مى توان منتظر تكرار آن گرفتگى دقيقا در همان مكان بود.
در برخى منابع، واژه »سار« واژه اى سومرى-بابلى معرفى مى گردد كه نشانگر يكاى اندازه گيرى اى بوده است كه 
ظاهرا داراى ارزشى به مقدار 3۶00 مى باشد. برخى منابع نيز »ساروس« را واژه اى به معناى تكرار معرفى مى كنند.

ت؟
س

چي
س 

سارو
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