


فروغ  کم  های  سحابی  از  یکی   )Veil Nebula( ویل  یا  پرده  تور  سحابی 
صورت فلکی دجاجه، واقع در جنوب ستاره اپسیلون می باشد که اندازه زاویه 

ای بزرگی )معادل 3 درجه( را در آسمان می پوشاند.
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رضا نظريانى )سردبير(
گذشته سال آخر خورشيدگرفتگِی
شروعیبرایداستانساروسبود.داستانی
پرازهيجانوشادیبرایما؛برایمايیكه
تجربههای دنبال به روزمرگیها از خسته

جديدبوديم.
ازچرخهی يككسوف با كه مسيری
ساروس120شروعشدودرايستگاهنهم
خود،اينباربهيكخسوفازساروس137
ازآنجايیكهچرخههای و رسيدهاست
ساروسیالهامبخشمادرمسيرحركتمان
بودند،بهيمناينخسوفدستبهتغييری
پوستاندازی، يك با و زدهايم گسترده

تولدیدوبارهداشتهايم!
برای مجله ظاهر در تغييراتگسترده
راحتیهرچهبيشترمخاطبانجهتمطالعه
بررویتبلتهاوگوشیهاست؛وتغييرات
ساختاریوبعضامحتوايیبرایرسيدنبه

كيفيتبهترجهترضايتبيشترشما.
برای ما رمز اسم ساروس چرخههای
تازمانیكه و بودهاست پروژه اين شروع
دهند، ادامه خود مسير به چرخهها اين

چرخماهمخواهدچرخيد.
سوی به پيش ساروس نام به پس

تجربههاینو

سرمقاله
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مريم زارع
حياتآدمهابررویزمينبهفاكتورهای
فاكتورها اين از يکی است، وابسته زيادی

»جوزدگی«كرهیزمينمیباشد.
جواليهایمحافظتیبرایكرهیزمين
10,000 ارتفاع تا كه میآيد حساب به
كيلومترازسطحزمينادامهداردوشامل
تاثيراتیكهجو از پنجاليهیاصلیاست.
بررویزمينداردمیتوانشکستنوروبه
دنبالآنچشمكزدنستارهها،حفاظتاز

از زياددماوجلوگيری رفتن پايين و باال
برد.حتی نام را ماوراءبنفش اشعهی ورود
شهابهايیكهدرآسمانمیبينيم،ثمرهی
جوگيرشدنسنگهايیاستكهباشدت
بهسمتزمينمیآيندودراثراصطکاك

باجومیسوزند.
حااليكلحظهصبركنيد،بيايدتصور
نمیبينيم را آن اصال كه جوی اين كنيم
وجودنداشتهباشد.آنوقتحتیاگرقبول

كنيمكهحياتبررویزمينهمچنانادامه
چشمك ستارهها شبها ديگر هم دارد
نمیزنند،آسمانديگرآبینيستووقتی
شاعرانهای رنگهای میكند غروب كه
نخواهدداشت.حدود40000تنسنگو
از خارج فضاي از ساالنه كه كيهاني غبار
كه اين بدون ميشوند واردجو زمين جو
و میخورند زمين بر مستقيم شوند نابود
تگرگ، و طوفان و سيل و زلزله بر عالوه

حوادث به هم سنگ« »بارش سانحهی
داريم وقتی مثال وقت آن میشود. اضافه
شعر»چترهارابايدبست،زيربارشسنگ
بايدرفت«رازيرلبزمزمهمیكنيم،اخبار
در ناحيهای به تنی نيم سنگی اصابت از
شمالغربیدريایمديترانهخبرمیدهد.

ولی نمیدانم را شما اوصاف اين با
زمين كه هستم خوشحال حسابی من

زندگیمانحسابی»جوگير«شدهاست.

درنگ

CONTEMPLATION OVER ASTRONOMYOctober201510



دليل به زمين همانند زحل سيارهی
انحرافیكهمحوردورانشدارد،دارایفصول
میباشد.اينفصولطیگردش29سالهی
زحلبهدورخورشيدتغييرمیكنند.طی
دليل به زحل سيارهی روی بر شبانهروز
تغييراتتابشنورخورشيد،حلقههایزحل
كهاكثراذراتيخیهستنددچارتغييرات
دمايیمیشوندبهطوریكهبههنگامروز

دمایآنهاتاحدودیافزايشوبههنگام
اين میكنند. شدن سرد به شروع شب
تغييراتدمايیبهراحتیمیتوانندتوسط
شبيهسازهابازسازیشوندوبهكمكآنها
درموردساختارحلقههایزحلاطالعاتی
كه جديدی تحقيقات طی آورد. دست به
داده انجام كاسينی« »فضاپيمای گروه
بيرونی دريافتندكهبخش است،محققين

بسيار دمايی تغييرات زحل حلقههای
رايانهای شبيهسازیهای با كه دارد آرامی
حلقههای از بخش اين ندارد! تطابقی
میشود. ناميده A حلقهی زحل سيارهی
شدن سرد در ناهماهنگی اين بررسی با
كه زمانی زحل حلقههای بيرونی بخش
نظريهای محققين رود، می تاريکی به رو
راپيشنهادكردهاندكهمیتوانداينمسئله
100 حدود نظريه اين طبق كند. حل را
ناحيه اين در قمری پيش سال ميليون
برخوردیعظيم دليل به كه داشته وجود
كه شده تبديل ريزسنگهايی به و نابود

يافته اين دادهاند! را A حلقهی تشکيل
درموردحلقههایزحلبسيارشگفتانگيز
استزيرااينمفهومراداردكهبخشهای
داخلیحلقههایزحلتقريباباخودسياره
Aهمسنخواهندبوددرحالیكهحلقهی
برایپیبردن ازآنهاست. بسيارجوانتر
بهسندقيقحلقههایزحل،درماموريتی
از استفاده با »كاسينی« فضاپيمای جديد
را آنها جرم حلقهها گرانش اندازهگيری
تخمينخواهدزدوبهدانشمنداندراين

امركمكخواهدكرد.

تفاوت میان حلقه های زحل!
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روی بر دانشمندان 2010 سال در
مايل 18 مساحت به گودالی مريخ سطح
مربعيافتندكهتهنشستیازكلرايدبرروی
جديد تحقيقات داشت. وجود آن سطح
از بهجامانده گودال اين كه اظهارمیكند
يكدرياچهبررویمريخمیباشدوزمانی
شکل كرد خشکيدن به شروع مريخ كه
همکارانش و هايکك برايان است. گرفته
شبيهسازیهای طی كلرادو دانشگاه از
كه رسيدند نتيجه اين به گرفته انجام
به خاك فرسايش اثر در مانده باقی رد
درگذشته كه بوده آبی سببجريانهای
میشده. جاری درياچه اين سمت به
درحالیكهبحثهنوزدرمورداينگودال
میدارد بيان ديگر نظريهی و دارد وجود
عظيم برخوردی سبب به گودال اين كه
است. گرفته شکل مريخ سطح روی بر
زيادی تحقيقات گودال اين موردسن در
3,6 از كمتر آن سن و گرفته صورت
ميلياردسالتخمينزدهشدهاست!طبق
يكاصلزمينشناسی،هرعارضهیزمينی
زيرينخود بستر از كمتر يا و برابر سنی
دارد،پسعارضههایموجودبررویگودال
وهمچنينكلرايديافتشدهحاكیازآن
آن در درياچهای گذشته در كه هستند
مريخ )زمانیكه است داشته ناحيهوجود

بود(.همچنيندانشمندان دارایآبمايع
از بعد مريخ كه رسيدهاند نتيجه اين به
در مايع آب حفظ به قادر شدن خشك
به آب و بوده مختلف قسمتهای بعضی
میشده يافت مناطقی در محلی صورت
بودن اسيدی و بودن شور مورد در است.
آبدرياچه،باتوجهبهنمكيافتشدهكه
اكثراسديمكلريدوپتاسيمكلريدمیباشد
اقيانوسهای )همانندنمكهایموجوددر

رسيدند نتيجه اين به دانشمندان زمين(
نمك درصد 8 تنها موجود نمك كه
اقيانوسهایزمينبودهوبرای موجوددر
است! بوده مناسب ميکروبيولوژيك حيات
حيات يافتن برای مالك تنها شوری ولی
بودن اسيدی بلکه نيست ميکروبيولوژيکی
نيزحائزاهميتمیباشد.دانشمنداناظهار
بودن اسيدی بر دال مداركی میدارندكه
بلکه نيافتهاند مريخ سطح بر موجود آب

بامشاهدهینوعیخاكرسكهشرايطی
قليايیايجادمیكنندبهايننتيجهرسيدن
كهشرايطقليايیهمانندشرايطیبودهكه
هماكنونبررویزمينشاهدآنهستيمو
همهیاينشواهدبسيارجالبوپراهميت
هستندچونماراقادرخواهندساختكه

بهوجودحياتبررویمريخپیببريم.

کشف دریاچه ی باستانی بر روی سیاره ی سرخ
N

E
W

S

مــــهر121394



گرفتن چراغ سبز برای ساخت بزرگ ترین و قوی ترین دوربین تلسکوپی دیجیتالی
دوربين بزرگترين ساخت مجوز
بر دوربين اين شد! صادر دنيا ديجيتالی
شيلی در واقع LSST رصدخانهی روی
نصبخواهدشدودرسال2022شروعبه
دوربينحسگری اين كرد. خواهد فعاليت
باكيفيت3,2گيگاپيکسلخواهدداشت.
با كرد اعالم LSST رصدخانهی مدير
ايندوربيندرسال2022 فعاليت شروع
و كيفيت با عکسهايی بود خواهيم قادر
سرعتباورنکردنیازمناطقجنوبیآسمان
تهيهكنيم.حتیعميقترينوعريضترين

عکسهاتهيهخواهندشدكهكهکشانهاو
ستارههایبیشماریدرآنتصاويربهثبت
دوربين اين شات هر در رسيد. خواهند
40 وسعت به منطقهای بود خواهد قادر
برابرسطحماهراپوششدهد.برایاولين
باريكدوربينعکسهايیباجزئياتزياد
ثبتخواهدكردبهطوریكهدرهرعکس
انسانهایروی تعداد از تعدادكهکشانها
كرهزمينبيشترخواهدبود.تمامیمخارج
مربوطبهساختونصبازطرفموسسهی
دوربين شد. خواهد تامين علم بينالمللی

اندازهیيكخودرو )كههم تلسکوپ اين
كوچكبهوزن3تنمیباشد(عکسهايی
ثبتخواهدكردكه1500 باال باكيفيت
صورت به تا است الزم HD تلويزيون
دهند. نشان را عکس تك يك موزاييکی
دوربين اين راهاندازی و ساخت مراحل
دانشگاهها و بينالمللی موسسات توسط
بيشتر اطالعات برای شد. خواهد اجرا

میتوانيدبهآدرسزيرمراجعهفرماييد:


www.lsst.org

منابع:
www.skyandtelescope.com
www.astronomynow.com
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زمين، روی بر زندگی شرايط در
بااثریكهبررویخون نيرویجاذبه
جاریدررگهادارد،موجبكمكبه
جريانخوندرپاهامیشود.درشرايط
نبودجاذبه،خونازپاهابهطرفسينه
انقباض موجب و كرده حركت سر و
اين میگردد. پاها اندازهی كاهش و
به كه دارد نام fluid shift پديده
تغييرجهتجريانمايعاشارهمیكند.

تـا ثیر فضـا 
بر سیستم گردش خون
دكتر رضا حبيبيان
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درشرايطنبودجاذبه،صورتفضانوردانمتورمشده
وسينوسهاحالتاحتقانياپربودنپيدامیكنند.اين
تغييراتمیتواندموجبپيدايشسردردگردد.مشابهاين
حالتبررویزمينزمانیاستكهبهمدتطوالنیدر

حالتوارونهقراربگيريموسرپايينوپاهاباالباشند.
را مايعات باالی فشار مغز شرايط اين در
اين برایكاهش درسروسينهحسكردهو
فشاراقداممیكند.ازاينروپيامیبهكليهها
تصفيه ميزان افزايش با كليهها تا میفرستد

دفع بدن از را بيشتری مايعات خون،
كنندوفشارخوندرسروسينهكاهش
يابد.اينمايعاتبهشکلادرارازبدن
دفعمیشوند.ازطرفديگرمغزميزان
تاميزان احساستشنگیراكمكرده
آبورودیبهبدنرانيزكاهشدهد.
كاهش رويدادها اين نتيجهی
حدود22%ازحجمخوناست)چرا
كهبخشاعظمخونراآبتشکيل

میدهد(.
به كليـــهها كـه زمــانــی
تصفيهی فعاليـت مغــز دستور

از میدهند، افزايش را بدن مايعات
از يکی میكاهند. خود فعاليتهای ساير
توليد كليهها جانبی فعاليتهای مهمترين
بر كه است erythropoietin هورمون
موجب و میكند اثر استخوان مغز روی
توليدگلبولهایقرمزخونازمغزاستخوان
كليهها از هورمون اين توليد پس میگردد.
گلبولهای توليد نتيجه در و میيابد كاهش

قرمزازمغزاستخواننيزكممیشود.

كمخونی خون، قرمز گلبولهای توليد كاهش
–Anemia-نامداردومعموالطی4روزاولسفرفضايی
درفضانوردانديدهمیشود.حدود15%ازتعدادگلبولهای
قرمزدرطیسفرهایفضايیكاهشمیيابدواينروندتا3
ماهدوامخواهدداشت.بازگشتبهزمينشرايطخونسازی

رابهحالتنرمالبرمیگرداند.
كاهشحجمخونبررویعملکردقلبنيزموثراست.
زمانیكهحجمخونكاهشيافتهباشد،قلبنيزآرامتركار
میكند.ازطرفديگربهعلتنبودجاذبه،حركتكردندر
فضاپيمايامحيطبيرون،انرژیزيادینيازندارد.لذانيازی
اعضایمختلف به برایخونرسانی تندقلب بهطپش
نيزوجودندارد.نتيجهیهمهیاينهاكاهشاندازهقلب

خواهدبود.
بدن در خون حجم كاهش پيامد اينها همه
كاهش با مقابله راهکارهای از يکی است. فضانورد
حجممايعاتبدندرفضااستفادهازوسيلهایبهنام
Lower Body Negative Pressure)LBNP(
میباشد.ايندستگاهشبيهيكجاروبرقیاستكه
حالت ايجاد با و میگيريد قرار آن در فضانورد
مکش،مايعاتبدنرابهسمتپاهامیكشد.برای
حفظشرايطگردشخوندرفضابهشکلشرايط
مشابهزمين،نيازاستكهفضانوردانروزانهحدود30دقيقه

ازاينوسيلهاستفادهكنند.
ازناحيه دربازگشتبهزمين،نيرویجاذبهمايعاترا
میكشد. آنها پاهای سمت به فضانوردان سينهی و سر
كاهشناگهانیخونموجوددررگهایسردرزمانسرپا
ايستادن،میتواندموجبضعفكردنوحتیبیهوششدن
فردگردد.نوشيدنمايعاتزياددربازگشتبهزمينموجب

عادیشدنحجمخوندرطیچندروزمیگردد.
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سيد امير سادات موسوی

عـرفــان فــیزیکی 
فيزيكش ز  طرحيست  اندازم  نظر  جا  هر 
كالسيكش نوع  هم  كوانتيكش،  نوع  هم 

بداَنديشان ز  پنهان  بر سفره ی درويشان، 
مكانيكش ز  طرحى  ايشان،  بر  شده  پيدا 

گشتم دانشكدها  بودم،  ميكده ای  من 
تكـنيكش و  شيوه  با  گولم،  بزد  تقدير 

رصدخانه به  رفتم  ميخانه،  جانب  از 
اُپتيكش ز  دلشاد  مستانه،  خنده  ی  با 

ديدم ز تلسكوپ هم پنهان شده آن مه رخ
تفكيكش قدرت  از  خارج،  اين  بُود  گفتا 

كوانتيده زلف  زان  شوريده،  شاعر  اين 
َدر جيكش؟! آمده  ديده، كى  هرچند جفا 

چشمش شده چون الله، خيس از نفس ژاله
َگِلكتيكش قلب  آن  سيه چاله،  گشته ست 

پيدا بُود  لبخند  شيدا،  اين  چهره  ی  در 
تاريكش ماّده  چون  اّما،  نهان  گشته  غم 

گوسى غمش  توزيع  قوسى،  او  قامت  شد 
باريكش گردِن  آن  توصيف  كنم  بگذار 

رنجورش هيكل  آن  پرشورش،  نغمه ی  آن 
وان گردن مذكورش، وين شعر ِ رمانتيكش

و آهيم  آيينه ی  و  گناهيم  غرق  ما 
ماژيكش ز  دوريم  و  تخته سياهيم  چون 

گاهى مولويَات  بر  كن،  نگاهى  شمس  ای 
الئيكش مدفِن  در  را  او  مگذار  تنها 

A B S U R D  DAT U M

داده پــــرت

October201516



پارادوکس اولبر
چرا آسمان شب تاریک است؟

نويسنده: كارن بى.كوييتر پروفسور نجوم كالج ويليامز 
ترجمه: بهنام رضايى و ميثم على پور

 چرا این گونه نيست؟
آنچه برخالف معما اين پاسخ واقع در
است. عميق بسيار میرسد نظر به كه
اين تا پذيرفته صورت بسياری تالشهای
است مشهور اولبر پارادوكس به كه معما
توضيحدادهشود.يكموردازاينپاسخها
بين شايد و ستارهها بين غبار و گرد به
كهکشانهاداللتمیكند.اينايدهمطرح
میسازدكهممکناستذراتگردوغبار
مانعرسيدننورازستارههایبسياردوربه
نقطهیديگریشوندوسبب ياهر زمين
شوندكهآسمانشبتاريكبهنظررسد.
ولیدرواقعنورجذبشدهتوسطذراتگرد
وغباردرطولساليانبسيارزيادسببگرم

شدنوملتهبشدناينذراتخواهدشد
كهدرنتيجهخوداينذراتنيزعاملتابش
نوریحتیبيشترازستارگان،خواهدشد.
بيانمیداردكه اينمعما پاسخديگر
ستارهها از حاصله نور امواج سرخ انتقال
طولموجهای جهان انبساط اثر در
طولموجهای به را ستارگان از بسياری
غيرقابلمشاهدهمنتقلمیكند.امااگراين
توضيحصحيحباشد،طولموجهایكوتاهو
به تبديل انتقال اين درطی نيز فرابنفش
نتيجه در شد. خواهد مرئی طولموجهای
نوروطولموجهایستارههادر تفاوتیدر
اثراينانتقالايجادنخواهدشدودرواقع

چنينپديدهایاتفاقنمیافتد.

همه ی ما ستاره ها را در اطراف خود مشاهده می کنیم. چرا نور این ستاره 
با هم ترکیب نمی شود و آسمان شب ما را روشن نمی کند؟ 

فیزیک دان آلمانی هاینریش ویلهلم اولبر همین معما را در سال 1823 به 
این صورت مطرح کرد: اگر جهان ما از لحاظ ابعاد بی نهایت و نامحدود است 
و ستاره ها )یا کهکشان ها( در سرتاسر این جهان بیکران پخش شده اند بنابراین 
اگر از هر جهتی به آسمان بنگریم به ستاره ای خواهیم رسید. در نتیجه آسمان 

شب باید تابان و بسیار روشن باشد.

اعتبار:ناسا،سازمانفضايیاروپا،هابل
خوشهیكهکشانیجوانNGC1783،هابل.اعتبار:ناسا،سازمانفضايیاروپا
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اولبردر پارادوكس برای بهترينپاسخ
اولين است. دوقسمت حالحاضر،شامل
قسمتبيانمیداردكهحتیاگرجهانما
بینهايت اينجهان باشد، بزرگ بینهايت
حياتی و مهم بسيار نکته اين نيست. پير
میباشدچراكهنورباسرعتبسيارزيادی
تقريبا300000كيلومتربرثانيهدرحركت
است.تنهازمانیيكجسمرامیبينيمكه
پرتوهاینوریازآنجسمبازتابيدهشودو
بهمابرسد.زمانیكهفاصلهافزايشمیيابد،
زماندچارتاخيرمیشود.بهعنوانمثال،
انجام ماهدرحال فضانوردانیكهدرروی
در واقع كنترل اتاق بين بودند، ماموريت
زمينوخودشانتاخيرزمانی1,5ثانيهای
راتجربهمیكردند.اينامربهايندليلبود
كهامواجراديويیدرمسيررفتوبرگشت
ثانيهای 1,5 تاخير دچار ماه تا زمين
كه باورند اين بر منجمان اكثر میشدند.
سال ميليارد 15 تا 10 بين كاينات عمر
استپسحداكثرفاصلهایكهمامیتوانيم
15 تا 10 بين كنيم دريافت نور آن از
ميلياردسالنوریاست.بنابراينحتیاگر
فاصله اين از خارج ديگری كهکشانهای
وجودداشتهباشندنوراينكهکشانهاهنوز
بهمانرسيده،چراكهزمانكافیبرایطی

اينفاصلهدرجهانوجودندارد.
روی بر معما اين پاسخ دوم قسمت
كهکشانها كه است استوار واقعيت اين

در و ندارند زيادی بسيار عمر ستارهها و
را اثر اين ما بينمیروند. از زمانخاصی
پيمايش دليل به نزديك كهکشانهای در
در میكنيم. مشاهده نور كوتاه مسير
ايجاد برای تاثيرات، اين مجموع نتيجهی

يكآسمانپرنوروروشنزمانكافیبرای
ندارد. وجود شرايط همهی شدن مهيا
و كهکشانها نور نمیتوانيم هيچگاه ما
ستارههادرفاصلههایمتفاوترابهصورت
همزمانمشاهدهكنيم.باوجوداينکهنور

هنوز دور بسيار ستارههای و كهکشانها
نورها اين حتی اگر و نرسيدهاند زمين به
زمان آنها منابع باشند، رسيده زمين به
بهصورت تا داشتهاند اختيار در را زيادی

كاملبسوزندوتاريكترشوند.

خوشهكهکشانیWesterlund 2،هابل.اعتبار:ناسا،سازمانفضايیاروپا
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غذا بخور 
زنده بمان!
تكنولوژى غذاى فضایى

هادی آقايى
خالقآسمانوزمين،گردونوفلك،

تقديرراچنينرقمزد...
امروزی عجيب بسيار نه دنيای در
برای انرژی پر نامی ساروس شايد ما،
را آن كه چيزی اما باشد مخاطبانش
مجموعهی پشتکار قطعا كرده متمايز
است. آن تحريريهی اعضای رنگ هزار
در آن خوانندهی عنوان به كه نشريهای
شمارههایقبلوعضوكوچکیدرهيئت
تحريريهیاينشماره،مصممبههمراهی

باسرايشآوازعلمدرساروسهستم.
نشريات فضای در نو قدمی ساروس

الکترونيك نشريات خصوص به و علمی
به مبرمی نياز نوپا جوانهی اين و است
تغيير دارد. همراهی و مراقبت پرورش،
درساختارصفحهبندیساروسمقارنبا
در »فضانولوژی« نام به صفحهای ايجاد
اينگونه چرا نام اين اينكه گرديد. آن
مذاق به قطعا و است غريب و عجيب
نخواهد خوش ادب فرهنگستانیهای
پردازش قطعا دارد! جالب داستانی آمد
سرعتی با شما و شده آغاز مغزیتان
معادل10,000كلمهبردقيقهبهتفکيك

فضانولوژیخواهيدپرداخت!
فسفرنسوزانيد!

فضانولوژى 
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به سرمان باالی بيکران فضای
با ما و است تغيير حال در سرعت
گذر به تلسکوپهايمان تيزبين نگاه
تاريخمینگريم.قطعبهيقيننمیتوان
به سفر آرزوی با انسان اولين گفت
فضاكيست،اماتابودهآرزویپروازدر
به انسانجوالنیعجيبمیدادهاست.
پروازهای و رايت برادران همت مدد
و عجيب طرحهای و ثانيهایشان چند
برای لئوناردوداوينچی ازپيچيدگی پر
به توانست بشر پروازی، موتورهای
دست پرواز يعنی خود ديرينه آرزوی
مرزی هيچگاه متعالی انسان اين يابد!
خود حصر و بیحد خواستههای برای
آرزوی غايت پرواز بیشك و نداشته
كنجکاوی برای شروعی بلکه نبوده، او
بوده آسمان پهناور عرصهی در بيشتر
از پرده آخرين پرواز عبارتی به است!
يكنمايشنيست،بلکهاولينقدمبرای
غوطهورشدنانساندرآنچيزیاست
كهديگرزمينناميدهنمیشود؛آسمان

وفضا!
ساده دانشی پرندگان برای پرواز
مانندراهرفتنبرایانساناست؛امابرای

انساندانشیاكتسابیبهشمارمیرودو
زمان سالها دانش اين كسب برای ما
از لباسهایپوشيده از صرفكردهايم.
پراولينجانباختگانپروازهایناموفق
به تا رايت، برادران چرمين بالهای و
امروزكهدانشیپيچيدهتربرایآنبرای

خوددستوپاكردهايم!
كلمهی اين بر جديدی نامهای
ما و بيگانه! لغاتی غلبهكردهاند، دانش
هرروزازآنهااستفادهمیكنيممانند:

تکنولـــــــوژی!
را جديد صفحهی اين تركيبی نام
فکری طوفان از هيجانانگيزی طرز به
يافتهايم! ساروس سردبير با نفرهای دو
دانش پيشرفت به نگاهی فضانولوژی
اگر بهفضاخواهدداشت. بشردرسفر
شستشوهای در فضانوردیتان لباس
لباسهای همراه به مادرتان مکرر
رنگ همان هم هنوز بنفش و صورتی
آن زمان دارد، را زيبا سفيد و نقرهای
فرارسيدهكهآنرابرتنكنيد.سفری
خواهيم فضايی تکنولوژیهای عمق به

داشت.
اينشماواينفضانولوژی! S
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نيازاول:غذابخور،زندهبمان!تکنولوژی
غذایفضايی!

بزرگترين از يکی عنوان به ناسا
اولين از فضايی كاوش مجموعههای
جنگ دوران در خود تاسيس روزهای
سابق، شوروی و اياالتمتحده بين سرد
برنامهیسفرفضايیانسانراداشتهاست.
زمين دور به فضايی در انسان حركت اما
ساير سمت به حركت بعد مرحلهی در و
سنگين ساك يك بستن نيازمند سيارات
سفر يك برای شما نکنيد، تعجب است!
چمدانی ساعته چند حتی يا و چندروزه
همراه، تلفن مانند ضروری وسايل حاوی
وسيله )ضروریترين همراه تلفن شارژر
پيچيدهای هم در ابزار امروزی(، سفرهای
)!( كماهميتتری لوازم و هندزفری بنام
بسيار موارد و خميردندان مسواك، مانند
كماهميتتریمانندغذاباخودبرمیداريد!
صفحهی مختص شوخیهای از فارغ اما
بودن دسترس در به توجه با فضانولوژی،
جزو شايد امروزی سفرهای مسير در غذا
حمل مبدا از بايد كه غيرضروری موارد
شوندبهحسابمیآيد!عالوهبراين،حمل
غذادرسفرخطرفاسدشدنآنراباتوجه
بهنبودامکاناتكافیبرایحفظونگهداری
افزايشمیدهد.امادرفضاداستانمتفاوت
است.تاكنونهيچشعبهایازرستورانهای

اتمسفر از اكبرجوجهدرخارج زنجيرهای
خارجیها حتی است! نشده افتتاح زمين
دونالدیشان مك ادعای همه آن با هم
اين و بزنند! فضا در شعبهای نتوانستهاند
يعنیسالمگرمفضانوردانبهاملتونيمرو!
فقطيكمشکلكوچك:دراثرنبودجاذبه،

تخممرغدرونماهيتابهنخواهدافتاد!
را نتيجه بهترين پاسخها اولين قطعا
نخواهندداد.ماسادهترينراهبرطرفكردن
موقعيتمان براساس را گرسنگی احساس
بیشك كه میكنيم انتخاب زمين در
دستپختاهلخانهدراولويتاست.بعد
اگر يا و فستفودها آماده، غذاهای آن از
يك نهايتا داريد كار در دستی خودتان
عملياتانتحاریآشپزیدرليستاقدامات
اما گرفت. خواهند قرار گرسنگی از فرار
زيرپایخودرابنگريد،اينجازميناست،
قوانيننيوتونشماراياریمیكنند.اماآن
جايعنیجايیبينسيارهیسوموچهارم
در حتی نيوتون ديگر شمسی منظومهی
خوردناملتهمشمارايارینخواهدكرد
)البتهتاحدودیبستگیبههنرآشپزیتان
دارد!(وشمابايددستدردستتکنولوژی
غذایفضايیبهرفعايننيازخودبپردازيد!
به را شما ساروس بعدی شمارهی در
ميهمانیتاريخچهیغذاهایفضايیدعوت
میكنيم.اماتاصفحهیبعدیساروسدر S
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گذاشت. نخواهيم تنهايتان كنجکاوی اين
نمونهایازيكغذایفضايیراكهفضانورد
را ISSميلمیكند موردعالقهیمندر
برايتانآمادهكردهايم.ازلينكزيربهاين
ويدئوسربزنيد!يادتانباشدتارسيدنبه
سال 50 ناسا خوردن، غذا از مرحله اين
غذا قطعا پس است. داده انجام تحقيقات
خوردندرفضاسختترازآبخوردندر

آناست!
به زمين در خوردن آب راحتی به

سختیخوردنآندرفضا!

Apollo Space Food Beef  with Vegetables. 
This space food package from the Apollo era contains dehy-

drated and compressed beef  with vegetables. It required rehy-
dration with hot water.

National Air and Space Museum, Smithsonian Institution 
/ Eric Long

لينكويديویفضانولوژی:

http://www.aparat.com/v/XovWN S
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ماه بزرگ در قاب بزرگ
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نقاط اكثر و ايران در امسال مهر 6 سحرگاه
جهانسايهیزمينچهرهیماهرا،كهبزرگتراز
حالتعادیآنبهنظرمیرسد،خواهدپوشاند.اين
پديدهكهبعدازگذشتبيشاز30سالمجددا
و ماهگرفتگی پديدهی دو تركيب داد خواهد رخ

اَبَرماهاست.
درپردهیدوماينشمارهبهچيستیپديدهی
پرداخت.پيشنهادمیكنيم ابرماهگرفتگیخواهيم

تماشایاينپديدهیزيباراازدستندهيد.
پينوشت:برایتوضيحكاملتراينپديده،تيم
كه است كرده آماده ويديو يك ساروس مديای

توصيهمیكنيمحتماآنرامشاهدهكنيد.
ابرماهگرفتگیبهروايتناسا:

 http://www.aparat.com/v/LSjln

پـــــرده
پيـش
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ميثم على پور
میافتد اتفاق زمانی تنها ماهگرفتگی
كامل ماهگرفتگی يك باشد. كامل ماه كه
و زمين خورشيد، كه میافتد اتفاق زمانی
ماهبهصورتكاملدريكخطقراربگيرند.
ايجاد اين،سبب از غير به ديگر حالتی هر
اصال يا و شد خواهد جزئی ماهگرفتگی
هيچگونهماهگرفتگیرخنخواهدداد.توضيح
مکانيك از اوليه درك با ماهگرفتگی رخداد

آسمانیامکانپذيراست.
زمين دور به ماه مدار اينکه دليل به
صفحهی در خورشيد دور به زمين مدار و
تقريبامتفاوتیقراردارند،تطبيقكاملبرای
قمری ماه هر در ماهگرفتگی يك رخداد
صورتنمیپذيرد.ماهگرفتگیكاملدرطول
زمانگسترشمیيابد)بهصورتآنیاتفاق
نمیافتد(وكلرويدادچندينساعتطول

میكشد.
بر سايه دو ماهگرفتگی درطول زمين 

رویماهمیاندازد:
Umbra )به زبان رومانى، سایه(:

سايهكاملوتاريك

ماه گرفتگى  چيست؟
رومانى،  زبان  )به  Penumbra
سایه روشن(:سايهجزئی)نيمسايه(كه

درقسمتبيرونیقرارمیگيرد.
اين از مختلفی موقعيتهای در ماه
اوليه موقعيتهای میكند، عبور سايهها
– نيمسايه در ماه كه زمانی يعنی نهايی و
Penumbra-قراردارد،قابلتوجهنيستند.
بنابراينبهترينحالتيكماهگرفتگیزمانی
قرار -Umbra– سايه در ماه كه است
يك كل زمان اواسط در تقريبا و میگيرد

ماهگرفتگیرخمیدهد.
در عجيب پديدهای كامل ماهگرفتگی
كه زمانی از است. نجومی اتفاقات ميان
ماهبهوجودآمدهاست)تقريبا4,5ميليارد
سالقبل(بهميزان4سانتیمتردرسالاز
كرهیزميندورمیشود.وضعيتكنونیماه
بسياركاملاستبهطوریكهدرحالحاضر
میتواند كه دارد قرار زمين از فاصلهای در
سايهیزمينرابهصورتكاملپوششدهد.
اتفاقديگررخ اين بعد ولیميلياردهاسال

نخواهدداد.
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ماه گرفتگى جزئى:
اتفاق زمانی ماهگرفتگی نوع اين
میافتدكهبخشیازماهازميانسايهی
حال، اين با میكند. عبور زمين اصلی
ميان از كه ماه از قسمت آن به بسته
سايهیاصلیزمينعبورمیكندايننوع
نيست. قابلمشاهده گاهی ماهگرفتگی
چشم با میتوان را ماهگرفتگی نوع اين

غيرمسلحبهآسانیمشاهدهنمود.
در كه ماه از بخش آن نوع، اين در
معرضسايهقراردارددرمراحلاوليهبه
رنگسرخدرمیآيد.حدود30درصداز
مواردماهگرفتگیازنوعماهگرفتگیجزئی

هستند.

ماه گرفتگى کامل:
كه میدهد رخ هنگامی حالت اين
سايهی معرض در كامل طور به ماه
وقوع هنگام میگيرد. قرار زمين اصلی
سرخ رنگ به ماه كامل، ماهگرفتگی
محاسبات براساس میآيد. در درخشان
ماه، حركت سرعت به مربوط نجومی
مدت به است ممکن كامل ماهگرفتگی
107دقيقهادامهداشتهباشد.ماهگرفتگی
كامال ماه كه میافتد اتفاق زمانی كامل
درمعرضسايهیاصلیزمينقراردارد.
است. معمواليكساعت آن زمان مدت
از ماهگرفتگی موارد از درصد 35 حدود

نوعماهگرفتگیكاملهستند.

تماشای كه ساخت خاطرنشان بايد
خالف بر غيرمسلح چشم با ماهگرفتگی
خطری هيچگونه خورشيدگرفتگی
وقوع از بعد و قبل ماه ندارد. همراه به
پديدهیماهگرفتگیبهطورشگفتانگيزی
به امر اين و میرسد نظر به درخشان
بررویسطح نورخورشيد بازتاب خاطر
ماهاست.بهطورميانگينساالنهدومورد

ماهگرفتگیاتفاقمیافتند.

ماه گرفتگى نيم سایه:
ايننوعگرفتدارایحداقلجذابيت
ومشغولكنندگیازانواعگرفتگیاست،
بيرونی ضعيف سايهی در ماه كه چرا

زميناست.
وقتیرخمیدهدكهماهدرنيمسايهی
زمينقرارمیگيردبهنحویكهخورشيد
بهصورتيكقرصبريدهازپشتزمين

برماهمیتابد.

منبع:
space.com

لينكدانلوداينفوگرافی»همهچيزدربارهیماهگرفتگی«:
http://download1084.mediafire.com/na26xhqj6qig/h73ahbfyfkmyd51/saros09%2B.jpg
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خرافه ى مـــــاه گــــرفتگى
دكتر امير گمينى 

ورود و اخير قرون پيشرفتعلمدر با
دانشگاه و بهمدرسه اقشارمختلفجامعه
و عمومی سواد سطح كه میرود توقع
عالقهبهتفکرعلمیافزايشيافتهباشد؛اما
اينکهازفوايدعلموفن با متاسفانهمردم
آوریاستفادهمیكنند،عالقهایبهشناخت
دستاوردهایعلمیوروشتفکرمنطقیو
خرافات از بسياری هنوز و نداشته علمی
تحصيلكردهها ميان در نو بهشکل قديم
كه آدمهايی تعداد امروزه دارد. رواج
به باالتر حتی و ليسانس تحصيالت با
آدمهای تعداد از دارند اعتقاد طالعبينی
بیسوادیكهدرقرونوسطیبهطالعبينی
چگونه اما است. بيشتر داشتند، اعتقاد

در مثال شد. خالص خرافات از میتوان
وشبهعلم انواعخرافات جامعهیخودمان
رواجدارد:طالعبينی،طلسم،اجنهیتهباغ
وجاهایتاريك،دعانويسی،هالهیدوربدن
انسانوموجوداتزنده،حرز،انرژیدرمانی،
فضايی، موجودات با ارتباط چشمزخم،
از ماوراءالطبيعی انديشههای استخراج
غيبگويی، خلقتگرايی، كوانتوم، مکانيك
شکل بر موسيقی و دعا تاثير جادوگری،

قطعاتبرفويخ،هوميوپاتیو....
مختص كه خرافهها اين از يکی
جامعهیماست،تاثيرنگاهبهماهگرفتگیدر
ايجادلکههایپوستیبربدنجنيناست.
اخيرابايکیازآشنايانكهكودكیدرشکم
داشتصحبتمیكردموايشانابرازنگرانی

میكردكهنگاهبهماهگرفتگیممکناست
فرزندش در پوستی لکههای ايجاد باعث
پيش سالها به مربوط خرافه اين شود.
استولیچرابسياریازتحصيلكردههای
باورمیكنند؟وقتی جامعهیمانيزآنرا
مالی و جانی ضررهای به منجر خرافهای
میكنند. احتياط بيشتر انسانها شود،
جايیازمغزانسانهستكهمیگويداگر
احتمالخطركمیهممیدهیبازاحتياط
ولی است درست عقلی قاعدهی اين كن.
را انسان بايد كوركورانه تبعيت جای به
اينصورت غير در زيرا وادارد؛ تحقيق به
پديدههای جالبترين از يکی مشاهدهی
دست از را ماهگرفتگی يعنی هستی عالم

میدهيم.
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اتابك آكسون
بامدادی مهرماه، 6 دوشنبه
داشت. خواهد بهيادماندنی
زيباترين از يکی كه اَبَرماهگرفتگی،
میرود، شمار به رصدی سوژههای
ميهمان مهرماه ششم سحرگاه

آسمانشهرهايمانخواهدبود.
كافیستساعت4و37دقيقه
بامدادروزدوشنبه6مهرماه،درافق
غربیمنطقهتانچشمبهماهبدوزيد
باشيد. ماهگرفتگی آغاز نظارهگر و
ماهگرفتگیكلیكهبعدازحدود3
سالو9ماهرخمیدهدوازمناطق
مشاهده قابل ايران مركزی و غربی

خواهدبود.
گرفتكلیماهدرساعت5و41
دقيقهبامدادآغازشدهوبهمدت1
ساعتو11دقيقهبهطولمیانجامد
ودرنهايتدرساعت6و53دقيقه

در رسيد. خواهد اتمام به بامداد
كلی گرفت آغاز شرقی، شهرهای
پسازغروبماهرخمیدهدامادر
شهرهایمركزیوغربی،امکانرصد
گرفتگیكلیماهوجودخواهدداشت
وماهدرتماممناطقدرحالتگرفت

كلیغروبخواهدكرد.
اماامسالمسالهفقطماهگرفتگی
جذابيت میتوان بلکه نيست كلی
چند از پس ماه كلی گرفت رؤيت
ابرماهتجربه رادركناررخداد سال
كرد.ماهدرمدارخودبهنزديكترين
اندازهاش و رسيده زمين از فاصله
اتفاقی بود. خواهد بزرگتر 14%
رخ بار روزيك كهحدوداهر400

میدهد.
از را مهر 6 كامل خسوف اگر
دوبارهی رصد برای دهيد، دست
بهمن 11 تا بايد كلی ماهگرفتگی

96صبوریكنيدوباازدستدادن
روز 400 حدودا بايد ابرماه، رصد
صبركنيدتابتوانيدابرماهیديگررا
بخواهيدمنتظر اگر اما نظارهكنيد؛
بايد باشيد، ديگر ابرماهگرفتگی يك
تاسال1412منتظربمانيدتاايندو
رويدادهمزمانرخدهند.پسبامداد
دوستان بهترين با را دوشنبهتان
بگذرانيد شهرتان آسمان زير خود
137 ساروس از عضوی نظارهگر و

باشيد.

دیـدار با َاَبــــرمـاه گـرفتـگى

آغازگرفتگی:ساعت4و37دقيقهبامداد
آغازگرفتگیكلی:ساعت5و41دقيقهبامداد
پايانگرفتگیكلی:ساعت6و53دقيقهبامداد

پايانگرفتگی:ساعت7و57دقيقهبامداد
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لينكدانلوداينفوگرافی:
http://www.mediafire.com/?zkj4hdddzba2jer
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تاریخچه ى
بيست ساله ى

ماه گرفتگى در ایران
بررسى تصویرى خسوفهاى مشاهده شده در کشور ایران

طليعه محمدی

پديدهای ماهگرفتگی همان يا خسوف
در بار ماحداقلچند از يك هر كه ست
و بودهايم آن نظارهگر خود عمر طول
شايدبتوانآنرايکیازشناختهشدهترين

پديدههاینجومیبينمردمنامنهاد.
عالوهبراطالعاتقبلیكهدرخصوص
اينپديدهذكرشدهاست،درادامهجدولی
ازماهگرفتگیهایچندسالاخير،ازسال
كه است شده ذكر 1400 سال تا 1380
ابراهيمی علی آقای همت به جدول اين
سراجی،ازرصدگرانپرسابقهايران،تهيهو

تنظيمگرديدهاست.
تاريخ يادآوری قطع طور به
ماهگرفتگیهایگذشتهخالیازلطفنبوده
وبرایعالقمندانجذابيتهایخاصخود

رادارد.
ماهگرفتگیهای جدول توضيحات

20سالهاخير:
نيمسايهای )جزئی، خسوف نوع )1
میدهد رخ كه ماهگرفتگی هر كلی(: و
زمين ماه، قرارگيری موقعيت اساس بر
جزئی، صورت سه از يکی به خورشيد و
نيمسايهوياكلیتقسيمبندیمی-شود.در
اينجدولانواعمختلفماهگرفتگیهابرای

بررسیهایبيشترذكرگرديدهاست.
قدرخسوف:قدرخسوفكميتی )2
برایبيانميزاندرصدیازقطرماهاست
ياسايهیزمينمیشود. كهواردنيمسايه
محاسبه ماه قطر حسب بر كميت اين

میشود.

مدتخسوف:كلمدتزمانطیشدهازابتداتاانتهای )3
ماهگرفتگیاستكهبراساسميزانسايهتقسيمبندیمیشود.

رنگهایمختلفسطورجدول: )4
ميزان نشاندهندهی بهكاررفته رنگهای از كدام هر

مشاهدهپذيریپديدهیزيبایماهگرفتگیدرايراناست.
سفيد:هيچكدامازمراحلخسوفديدهنمیشود. 	•

زرد:مراحلتابخشیازخسوفنيمسايهایديدهمیشود. 	•
سبز:تماممراحلخسوفديدهمیشود. 	•

آبی:مراحلتابخشیازخسوفكلیديدهمیشود. 	•
قرمز:مراحلتابخشیازخسوفجزئیديدهمیشود. 	•
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بهنام رضايى
یافتن ساختار های کلیدی تشکیل دهنده ی حیات از جمله فرمالدهیدها 
در ستاره ی دنباله دار 67 پی مدرک معتبری بر نظریه ی پاناسپرمیا محسوب 
می شود. اما در این بین همچنان نظریه RNA نظریه ی غالب و ساختار 
در  فرضیه های مطرح شده  ادامه ی  در  است.  حیات  برای شروع  کلیدی 

شماره ی قبل، در ادامه به بیان 3 فرضیه ی دیگر خواهیم پرداخت.

کــليدحيـــــات 
IN SEEK OF A COUNTERPART

در پى همتا
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RNA
DNAبـرایتشـــکيل،نيــازمند
پروتئيناستوهمچنينپروتئينبرای
تشکيلنيازمندDNA،پسچگونهاين
دومیتوانندبدونوجودديگریتشکيل
شوند؟جوابممکناستوجودمولکول
پيچيدهیديگریبهنامRNAباشدكه
رادر DNA قادراستاطالعاتینظير
همزمان همچنين و كرده ذخيره خود
آنزيمپروتئينرابرایتشکيلآنفراهم
پروتئين و DNAتشکيل به و سازد
از پس كند. كمك همزمان صورت به
نمیرود بين از RNA ايندو، تشکيل
جمله از فعاليتهايی دادن رخ عامل و
در ژنها برخی كردن غيرفعال و فعال
موجوداتمیشود.عدهایازدانشمندان
براينعقيدههستندكهاينمولکولهای
پيچيدهبهصورتاتفاقیدرزمينتركيب
شدهاند،درحالیكهبرخیاحتمالچنين

موردیرابسيارناچيزمیدانند.

فرضیه »شروع سرد«
تابش شدت اينکه دليل به پيش سال ميليارد 3 حدود
خورشيدحدوديكسومآندرحالحاضربود،بررویسطح
اقيانوسهایزميناليههایيخیشکلگرفتكهضخامتاين
از ايناليههایيخیكلفت بود. يخهادرحدودچندينمتر
تركيباتمولکولیبسيارشکنندهدربرابرتابشهایفرابنفش
وبرخوردهایكيهانیمحافظتمیكردوهمچنينامکاندارد
مدت برای مولکولها بقای و پايداری به حاصل سرمای كه
زمانطوالنیكمككردهباشدوبدينگونهسببرخدادن

اندركنشهایكليدیواساسیبرایتکاملشدهباشد.

منافذ اعماق دریاها
منافذ در حيات كه میكند پيشنهاد فرضيه اين
اينمنافذسببخارج هيدروترمالزيردرياآغازشدهاست.
شدنمولکولهایهيدروژنغنیشدهازبستردريامیشوند.
نوِكصخرهایاينمنافذسببمتمركزشدناينمولکولشده
استكهعاملبهوجودآمدنكاتاليزورهایمعدنیبرایانجام
اندركنشهامیباشد.درحالحاضرنيزاينمنافذكهحاوی
يافتن ادامه سبب هستند بسياری انرژی و شيميايی مواد

اكوسيستمزيردريامیشوند.
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سعيد جعفری 
)نماينده ايران در هفته جهانى فضا(

اكتشاف،شعاریكهبرایهفتهجهانی
فضایسال2015انتخابشدهاست.

عمومی مجمع كه بود 1999 سال
سازمانمللمتحد4تا10اكتبرهرسال
انتخاب فضا جهانی هفتهی عنوان به را
از گوناگونی رويدادهای ساله هر كرد.
از يکی برگزارمیشود. ويژه مناسبهای
جهانی »هفتهی علمی رويدادهای اين
دانش، ترويج هدف با كه است فضا«
اكتشافاتوفناوریهایفضايیدرجهت
در مردم عموم اطالعرسانی و آموزش
زمينهیفهموآگاهیاينعلمدربيشتر

كشورهااجرامیشود.

هفته اين برای شعاری ساله هر
پيام دربردارندهی كه میشود مشخص
فضايی فناوری و علوم از مفهومی و
سوی از امسال شعار است. سال آن در
»اكتشاف« فضا، جهانی هفتهی مجمع
سالها اين طی واقع در گرديد. اعالم
شکل گوناگونی فضايی ماموريتهای
و گايا همچون ماموريتهايی از گرفته.
شناخت به رو دروازهای كه گرفته كپلر
خارج سيارههای و ستارهها به نسبت ما
تا كردهاند، باز شمسی منظومه از
ماموريتهايیمانندرزتاونيوهورايزنزكه
ديدوآگاهیمارانسبتبهاجرامداخل

منظومهیشمسیافزايشدادند.

هفته جهانى فضا

منطقه آزاد
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رانبخش سوم زدا ا برخورد خيلي نزديك با  ر
گفت وگو  با   پوريا ناظمى و پژمان نوروزى

اتابك آكسون
عكاس: سعيد جعفري

راز اينجاست... وسط يك پارك 
خانوادگى، كنار تاب و سرسره ی بچه ها و 
بين درختان بلند و پرپشت... دقيقا جايى 
كه بايد باشد... در دل زندگى!
چند ساعتى ميهمان دو نفر از 
دوست داشتنى ترين خاطره سازان راز 
بوديم، كسانى كه سال هاست در راه 
ترويج علم و به خصوص نجوم تالش 
مى كنند. اين بار از گروه های نجومى مان 
صحبت كرديم و از اخالق هايى كه نياز 
است تركشان كنيم.
با ما همراه باشيد در سومين و آخرين 
قسمت از گفت و گويمان با آقايان پژمان 
نوروزی و پوريا ناظمى درباره ترويج علم...

FACE TO FACE
گفتوگو
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اتابك:درقسمتقبلازمصاحبهگفتيد
در آماتوری نجوم زمينهی در ما كشور كه
قرار بااليی مقام در كشورها ساير با مقايسه
دارد.آيانقطهایمنفیمیبينيدكهبامرتفع
پيدا پيشرفتچشمگيریدست به آن شدن

كنيم؟

متواضعتر كمی است بهتر پوريا:
باشيم!

ازآناخالقاست پژمان:يكبخشی
هم پيشرفت قدر هرچه من نظر به كه
پسرفت زمينه اين در باشيم، كرده اگر
كردهايم.چهاخالقفردیكهدرحوزههای
فردیافرادنمیتوانندباهمسازگارباشندو
چهاخالقگروهیواجتماعی،رعايتادب
درصحبتكردنوارتباطاتباباالدستو
اين نظرم به اينها. همهی و پاييندست
ربطی هم خيلی كه است مهمی بخش
هم ديگر بخش ندارد. نجوم جامعهی به
علمِی كار به بردن لذت و تفريح غلبهی
اصيل علمی كار از منظورم است. اصيل
كاریاستكهفرآيندعلمیدرآنرعايت
میشود.مثالمن»رصدبرایرصدكردن«
رصد برويم ما اينکه يعنی نمیفهمم را
باشيم كرده رصد اينکه برای فقط كنيم
ازمنظرمنكسیكهرصد رانمیفهمم.
از بخشی نمیكند رصد ثبت و میكند
آن روی از و كرده اوت را علمی فرايند
درد به كه است اين نتيجهاش و پريده

لذت درد به نمیخورد. علمی جامعهی
بردنمیخورد.مثلسينمارفتنمناست
كهوقتیازسينمابرمیگردموكسیازمن
بود،میگويمخيلی میپرسدفيلمچطور
اينمعنینيستكه به اين بود!و باحال
منمنتقدسينماهستمياازصنعتفيلم
كه است معنی اين به بلکه دارم، اطالع
میخواستموقتبگذرانم،دلممیخواسته
را فيلمخوب رفتهامويك و ببينم فيلم
حق در هم خيلی بخواهم اگر ديدهام.
میروم باشم كرده لطف جامعه و خودم
ودوتانقدهمدربارهیفيلممیخوانم.اگر
يكفيلمبازمثلمنبرودويكفيلمببيند
وهيچكارديگرینکندايرادیندارد،چون
بخشیازفيلمبرایهمينكارساختهشده
است.رصدكردنآسمانهمهميناست،
لذت برای رصدی تور يك كار از بخشی
تئاتر و فيلم كه طور همان است. بردن
اما بکنيم؛ هم رصد میتوانيم میبينيم،
اگربهاسميكگروهنجومآماتوریاست
نجوم حوزهی در را علمی فعاليت يك و
اين معنیاش میدهيم، انجام آماتوری
را علمی فعاليت آن آداب بايد كه است
رعايتكنيم.بنابرايندراينحوزههاجای

كارزيادیهست.
پوريا:اينيكبعدازماجراست.يك
بعدشهمكهكاللذتبردنازماجراست.
اينکهتصورمیشودفضاینجومیفضايی
استكهمنمیتوانماعتباربگيرمويك

FACE TO FACE

October201536



جايگاهعجيبوغريبیبهدستبياورم.
پژمان:واينمشکلیاستكهمابهطور

خيلیجدیدرايرانداريم.
پوريا:بهشدت.بهخصوصدربخش
است. چشمگير خيلی نجومی عکاسی
كه نجومی عکسهای اولين خيلیها
گرفتهاندوحتیكادرنداردونصفسهپايه
مارك واتر را است كادرشان درون هم
بایفالنیوهرگونه میزنند،فوتوكريتت
میزنيم باچماق را اينعکس از استفاده

سرش
)هردومیخندند(

اول بهتراست اما اينكارخوباست
يادبگيريموبرایخودمانلذتببريموبعد
مثال يا شويم. اينچنينی چرخههای وارد
خيلیهامیگويندما»منجم«هستيم.اوال
منجمآماتورهستيدومنجمآماتوریفقط
برایلذتبردناست.البتهلذتبردنیكه
و است باشد.شخصی همراه علمی كار با
كسیمارامجبوربهانجامآننکردهوبنابه
عالقهیخودمانبهدنبالآنرفتهايموقرار
نيستبهخاطرآنسركسیمنتبگذاريم.
دوستانمان برای سفر در را خاطراتش
تعريفمیكنيماماقرارنيستخاطراتمان
رابرسرديگریبزنيم!مثالفردیمیگويد
خواب در شما كه ساعتی آن »میدانيد
بوديدمنچهكارداشتممیكردم«خوب

میتوانستینرویوبخوابی!

گذشته خوش رصد حتما خوب
رفتی؟ چرا اصال گذشته اگرسخت است،

)میخندند(
میگويد پوريا كه نکتهای پژمان:
داليل به است. مهمی نکتهی نظرم به
شبيه آماتوری نجوم اجتماعی مختلف
است. شده سهلالوصول و ميانبر راه يك
خيلیازجوانهامسيرهایاجتماعیرابه
جایاينکهازراهدرستشبروندازاينراه
میروند.مثالاينکهمنسعیكنمكهنجوم
آماتوریامرابهيكسطحیبرسانمكهدر
تلويزيونبامنصحبتكنند،درراديودو
روزنامهی يك يا باشم داشته مصاحبه تا
محلیياسراسریعکسیازمنچاپكندو
اسممنرابنويسد.اينرادردستمیگيرم
ومیگويممنآدمدانشمندیهستموبعد
بتوانمبرايناساسامکاناتیرابرایخودم
فراهمكنم.اينامکاناتصرفاامکاناتعادی
نيست،ولیهمينكهاگرمثالدرخيابان
خطايیهمبکنمكسینتواندبهمنحرفی
بزندويكاعتباراجتماعیبهدستبياورم
آماتوری نجوم واقعا است. كافی برايم هم

برایاينكارساختهنشدهاست.
هم حرفهای نجوم حتی شايد پوريا:
برایاينكارساختهنشدهباشد)پژمانهم
پژمان: وهردومیخندند( تاييدمیكند
جامعهی كه است اين مهم خيلی نکتهی
انجام بهطورپيشفرض را اينموضوع ما
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در من خود و ناظمی پوريا است، داده
تلويزيونی برنامههای زمانی بازهی يك
يك طول در من داشتيم. زيادی خيلی
هفتهبيشتراز3-4ساعترویآنتنزنده
يك داشتم، صبحگاهی برنامهی دو بودم.
برنامهی يك و بعدازظهر هفتگی برنامهی
خريد برای وقتی داشتم. زنده راديويی
حساب من با فروشنده میرفتم مغازه به
نمیكردومنحسبدیداشتمودليلآن
رامیپرسيدم.منبههماندليلیكهامکان
مجری حاال شوم تاكسی راننده داشت
كارشناس شدهام، تلويزيونی برنامهی يك
شدهام.شايدازنظرعلمیهمخوبباشم
ولیربطیندارد.نمیگويمكهبدممیآمد،
هركس بردهام. را لذتش هم من چون
احتماال میآيد بدم كار اين از كه بگويد
شکستهنفسی زيادی يا میگويد دروغ يا
اعتبار گرفتن برای ابزار اين ولی میكند.
وامکاناتدرستنيست.حتیبعضیهابه
استفاده ابزار اين از جایمدركتحصيلی
را ومیگويندمندرسخواندن میكنند

بهخاطرنجومكنارگذاشتهام.
پوريا:)خطاببهچنينافرادی(توچرا

اينكارراكردی؟
میشناسند را من كه كسانی پژمان:
میدانندكهتيزصحبتمیكنم.بهنظرمن

كسیكهاينكارراكردهاحمقاست!
چون بگويم من كه است اين مثل
سينمازيادمیرفتمدرسوزندگیامرارها

كردمكهبيشترسينمابروم.

بروی داریمیتوانی اگرعالقه پوريا:
اگر هم تو بخوانی، كارگردانی و سينما
نجوم دانشگاه در میتوانی داری عالقه
بخوانی.دررياضیهروقتدرحلمساله
برگرديم. تعريف به است بهتر كرديم گير
اين به است بهتر است. همين هم اينجا
موضوعبرگرديمكهنجومآماتوریچيست؟
رفتارها از خيلی برگرديم تعريف به اگر
كار مثال كه است ممکن میشود. درست
خودرادرستانجامدهیويكابرنواختر
همكشفكنی،ولیاگربگويیمنمنجم
با كنم كشف ابرنواختر كه شدهام آماتور
بقيهشوخیمیكنی.ممکناستدنبالهدار
همكشفكنیولیكدامكاشفدنبالهدار
درابتداقصدداشتهدنبالهداركشفكند؟

كشف شغلش كسی چه يا پژمان:
دنبالهدارشده؟مثالوقتیازتوبپرسندچه
كارهایبگويیكاشفدنبالهدار!)میخندد(

من میگويی هست زمان يك پوريا:
كاشففراخورشيدام،رشتهیسيارهشناسی
تحليل را كپلر دادههای و خواندهای
میكنی،دراينجافرقمیكند.برایهمين

بايدبهتعريفبرگرديم.
پژمان:كسیمثلديويدلویهيچگاه
نگفتمنمنجمام.اينشخصازغولهای
كار حوزهی زمانی و است آماتوری نجوم
بدون كه شد زياد قدر آن نجومیاش
تحصيالتمرتبطآكادميك،اپراتوريکیاز

تلسکوپهایدنياشد.
منجم و است اپراتور واقع در پوريا:
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نيست.يامثالخانماپراتوریدررصدخانهی
پالوماربودكهبيشترينتعدادابرنواختررا
كشفكردهبود.منجمآماتوربودوآنقدر
ازابزاراطالعداشتكهاپراتورتلسکوپهم

شدهبود.
ممکناستحتیدركارهایحرفهای
مشاركتكنيد،اماهدفاصلیچيزديگری

است.
بهنظرمیآيدنبايداينگونهباشدكه
مايكلباسپيشفرضراآمادهكنيموآن
منجم من بگوييم و كنيم خودمان تن را

آماتورم!

ترجمه برای را مسيری شما اتابك:
هم خاصی مسير كه كردهايد شروع كتابها
انتخابكتابهاهدفخاصیداريد هست.در

يانه؟

پوريا:منواقعامترجمنيستم.اگرمن
دريابندری آقای برای مثال باشم، مترجم
بايديكاسمديگرانتخابشود.بهدودليل
مختلفمندستبهيكسریكارهازدهام
كهمنجربهچيزیشبيهترجمهشدهاست.
بخشیازآنبهايندليلبودكهچيزهايی
شدت به و میديدم يا میخواندم را
راجع داشتم ودوست هيجانزدهمیشدم
بزنم.همان باكسديگریحرف آنها به
كاریكهدرترويجعلمهماتفاقمیافتدو
چونكسیآنمطلبرانخواندهبودودر
اختيارشنبودنمیتوانستماينكارراانجام

دهم.برایهمينشروعبهترجمهمیكردم
برسانموآنهاهم بقيه بهدست را تاآن
ذوقزدهشوندوبتوانيمراجعبهموضوعات
حرفبزنيم.ايدهی»آواتار«و»مجموعهی
و رياضيات بود. طور همين آكسفورد«
بودند جذابی فوقالعاده كتابهای نسبيت
ومنباخودمفکرمیكردمكهچقدرخوب
استكهبتوانيمراجعبهآنهاحرفبزنيم
وموضوعرابشناسيم.مثالمنوقتیفيلم
»ميانستارهای«راديدمدرحدبالزدن
بودموبعدفهميدمكهكتابشآمده،كتاب
بودم شده هيجانزده قدر آن گرفتم را
كه ديدم بعد و خواندم را آن تاصبح كه
هيچكسبهفکرترجمهآننيست.پسبه
حسينشهرابیزنگزدموگفتمكهآنرا
ترجمهكنيم.دليلديگرآنجايیاستكه
دنبالمنبعمیگردمووجودنداردوجور
بقيهرامیكشم.مثالدرسنامهی»روزنامه
نگاریعلمی«همينطورشد.دراينمدت
بگيرم ياد چيزهايی میكردم سعی خودم
امامنبعینبود.بعدديدمكهايندررسانه
وجودداردوامکانترجمهیآنهمهست.
بهدوزبانترجمهشدهاستودرايرانهم
من و نيست آن ترجمهی دنبال به كسی
آنمجموعهیدرسنامههاراترجمهكردم.
ياهمينكتاب»روزنامهنگاری«؛ويراست
نمايشگاه در و داد من به پژمان را اولش
ولی هيجانانگيز خيلی خواندم. مطبوعات
چاپ كه فهميديم بعد بود. قديمی كمی
داديم سفارش را آن هست. هم جديدش
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وديديمكهكتابخيلیعالیهمهستو
بازار نيازدارند.ولیهرچهدر واقعا بچهها
علمی روزنامهنگاری منبع هيچ گشتيم
وجودنداشت.برایهمينترجمهمیكنيم.
هم و میگيرم ياد را خودم كار من هم
استفاده آن از ديگر نفر استچند ممکن
كنند.اولهمشهریآنراچاپكردوبعد
اينمطلب جامجمگفتكهدوستداريم

راچاپكنيم.

هست ديگر كار يك حاضر حال در
كتاب يك كنم، شروع میخواهم كه
هلمز شرلوك به راجع علومشناختی
مشابه مغزی يا هلمز مغز استكهچطور
آنقدر كتاب اين كند. كار میتواند هلمز
نمیآيد دلش آدم كه است هيجانانگيز

چند ترجمهی با كه اين اما نکند. كار
اين مترجم، بگويند ما به بخواهند كتاب

برچسبهابهمانمیخورد.

كه ستارهای ميان كتاب همان اتابك:
هيجانانگيز كتابش هم و فيلم هم گفتيد،
میخواهم كرده. شروع را خوبی موج و است
يكسوالشخصیازشمابپرسم:وقتیدرسال
1900فيلمسفربهماهساختهشدهمهبهآن
يكنگاهتخيلیداشتندكهذهنانسانچقدر
را باشد.ولیهيچكسفکرش میتواندتخيلی
اتفاق اين بعد سال 60-50 كه نمیكرد هم
واقعابیافتدوهمهیمااالنوقتیهمانفيلم
رانگاهمیكنيملبخندمیزنيموفکرمیكنيم
شما نظر به داشتهاند. خالقانهای نگاه چه كه
امکانداردكهدرآيندهاينفيلمرانگاهكنند

ورود كنيد نگاه كه بگويند و بخندند ما به و
يعنی تصورمیكردهاند؟ راچطور كرمچاله به
اتفاقعادیشود؟چوندرخود میتوانديك
كتابوفيلمهمگفتهشدهاستكهاحتمالش

هستوناممکننيست.

يا میافتد اتفاق اين نمیدانيم پوريا:
نه.اگرمیدانستيمكهجذابيتشراازدست
و بفهميمكهمیشود میداد.ممکناست
ممکناستبفهميمكهنمیشود.چيزیكه
بهنظرمجذاباستاينبخشازماجراست
كهبهمابگويدكهبهجايیرسيدهايمكه
و... فيزيك و علمی دانستههای كمك به
كه میدهيم ارائه را جهانمان از تصويری
است. شگفتانگيز فوقالعاده تصوير اين
يعنیماقبالتصورمیكرديمكهفقطدنيای

تخيلیمیتواندآنقدرشگفتانگيزباشد،
توصيفشده دنيای كه میبينيم االن اما
توسطعلممیتواندبهاندازهیيكدنيای
فانتزیشگفتانگيزباشدواينجذاباست.
الزمنيستكاركردآنرادرآيندهببينيم،
بهنظرمناالنكاركرددارد.اينكهآنقدر
بهانهای و میشود زده حرف آن به راجع
میشودكهعدهایبروندوراجعبهفيزيك
ونسبيتو...بخوانند،بهنظرمنكارشرا

انجامدادهاست.
البتهاينيكفيلماستونبايدآنرا
بهعنوانيكبيانيهیعلمی،مستندعلمی
ياخطابهیدانشگاهیدرنظرگرفت،چون
آنموقعچيزهايیراازآنانتظارداريمكه
نيست.مثلهميناستكهازمنجمآماتور
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انتظارداشتهباشيمكهيكدفعهدانشمند
بخش من نظر به نيست. اينگونه و شود
گفته كه است روايتی و داستان مهمتر،
در را آن ما خوششانسی از كه میشود

چهارچوبعلمگذاشتهاست.

موجودات كه داريد دوست اتابك:
با بتوانيم ما و باشند؟ داشته وجود فرازمينی
هستيد آماده نه؟ يا كنيم برقرار ارتباط آنها

كهباآنهاارتباطبرقراركنيد؟

)هردوشروعبهخندهوشوخیدرباره
فرازمينیهامیكنند(

موجود مورد در داريم ما پوريا:
من نظر به میزنيم، حرف هوشمند

هيچچيزیجذابترازايننمیتواندباشد.
درتاريختمدندنيا،زمانی10– 15سال
اتفاقی اگرچنين فکرمیكردم من پيش،
بیافتدتاثيربنياديندررفتاروزندگیما
اتفاقبیافتد،فردا میگذارد،مثالاگراين
نداريم، مرز نام به چيزی ديگر ما صبح

مرزهایسياسیازهممیپاشند...
خيلی اجتماعی اتفاق يك پژمان:

عظيماست.
ما دارم، شك كمی االن اما پوريا:
بين« عالم مركِز »خود آنقدر انسانها
شدهايمكهاگربیآيندمیگوييم:»مزاحم
عکس خودم از دارم كنار برو نشويد،

میگيرم.«
)هر بيرون« برو من كادر »از دومیخندند(پژمان:

ديگر هم را »آسمانمان دقيقا، پوريا:
كنيم«، نگاه راحت خيال با نمیتوانيم
»داشتمردصورتفلکیمیگرفتم،سفينهی

شماآمدوردشد«)هردومیخندند(
يكچنيناحساسیمیكنمواميدوارم

كهاشتباهباشد.
روزمره زندگی درگير مردم قدر آن 
در میشوند. متوجه سخت كه شدهاند
از مردم كه افتاده اتفاقاتی اخير سالهای
خيابانها، در میريختند بايد ذوقزدگی
نشان واكنشی هيچكس چرا نمیدانم اما
رفته باال آنقدرظرفيتها يعنی نمیدهد.

است؟
مثالپارسالدرقضيهیجايزهیخانم

ميرزاخانیمنبهپژمانزنگزدموگفتم
پژمانچرامردمدرخيابانهانيستند.بياما

برويمبيرون)هردومیخندند(
راجعبهخيلیچيزهایهيجانانگيزكه
صحبتكنيم،میگويند:»خبكهچی؟«
موجودات اگر میكنم فکر همين برای

فضايیبیآيندوآنورميزبنشينند...
»مزاحم ديگه.«، هست »خب پژمان:

نشو.«
ليسانس دورهی دانشجوی وقتی من
دانشمند مجلهی در را مقالهای بودم،
آقای ترجمهی نکنم اشتباه اگر خواندم.
يك اگر بود اين موضوعش بود. باقری
زبانی چه با بايد شود پيدا فضايی موجود
هم مفصلی مقالهی كنيم. صحبت او با
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نبود.دوسهصفحهازمجلهیدانشمندبود.
مناينراخواندهبودموآنراهميشهدر
آرشيوداشتموازاواسطليسانسبيشتراز
بسازم زبانی كه گذاشتم وقت ماه 8  – 7
فکر حتی بزنيم. گپ اينها با بتوانيم كه
شکل به را آن نتيجهی جا چند میكنم
منتشر كه چيزی نوشتم، ترويجی مطالب
شدپژوهشینبود.يعنیتااينحدموضوع
آن واسطهی به كه بود جذاب من برای
را رياضيات از عظيمی شدمحجم مجبور
يادبگيرم،سيستمهایعددنگاریوتبديل
رندو....االنآمادهامكهاگرپيداشوندبا
آنهاگپبزنم.)میخندد(البتهاگربفهمد.
اگرهمنفهميداولبرايشمعلمیمیكنم،

مجبورش بعد و میكنم ترويجی بعد
میكنمحرفبزند.

حرف هم با مورد اين در دو )هر
میزنند،شوخیمیكنندومیخندند(

اتابك:آخرينباریكهباهمرصدرفتيد
چهزمانیبوده؟

پژمان:خيلیوقتپيش
پوريا:زمانباستان،هخامنشيان!

پژمان:)روبهپوريا(يادمنمیآيد،قبل
ازرفتنتو،خيلیقبلترازآن،واقعايادم

نمیآيد،كیرفتيم؟
آخرينبارمنوپورياناظمیوشاهين

سياوش و كار سيفی مسعود و جعفرزاده
صفاريانپوربوديم...

میگرفت فيلم سياوش پوريا:
)میخندند(

پژمان:يكسفربهقصربهرامرفتيمو
يادم واقعا بادگيريزدیساختيم.ولی يك

نمیآيدكیبود.
خيلی بود. جذابی سفر خيلی پوريا:

وقتپيشبود.

اتابك:ولیرابطهتانباهمخيلینزديك
است.بهخصوصبااينراديورازهمكهشروع

كردهايد.

سر به سر مورد اين در و )میخندند
هممیگذارند(

سال چندين شما نوروزی، آقای اتابك:
اگر گفتيد مصاحبههايتان از يکی در پيش
روزیبچهدارشوم،نمیگذارمبهمدرسهبرود!

هنوزسرحرفتانهستيد؟

پژمان:بله،واقعاهمينطوراست.

اتابك:يعنیخودتانآموزشمیدهيد؟

پژمان:بله
شدت به ما آموزشی سيستم پوريا:
سياوش پيش وقت چند دارد. مشکل
»دايره«.يك اسم به بود برنامهایساخته
دعوت برنامهاش به را منصوری دكتر بار

كردهبودوهمينسوالراازاوپرسيدهبود
واودرجوابدقيقاگفتهبودكهنمیگذارم

بچهامبهمدرسهبرود.
مصيبتزا واقعا ما آموزشی سيستم
يك آموزشی سالهای بهترين شما است.
بچهراازاومیگيريدودرعوضبهاوچه
میدهيد؟ماشينتستزنیتوليدمیكنيم.
و علمی روش بايد كه سالهايی تمام در
زندگی روش بگيرد، ياد كردن روشنفکر
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كردنيادبگيرد،تبديلبهاينشدهاست
كهميانبربزند.بعدمیگوييمچرادرترافيك
ماشينهاازشانهخاكیمیروند.خبچرا
نروند؟مابهآنهاياددادهايمكهمسالهرا

حلنکنوفقطراهميانبرراياددادهايم.
چرا میشود، تقلب چرا میگوييم بعد
كسانی همان اينها میشود، اختالس
روش سيستم همين در كه هستند
است. گرفته شکل طور اين علمیشان
مثالوقتیواردسيستمكاروخانوادهشد،
منطقیبودنراكیوكجابهاوياددادهايم؟
به اجتماعی ناآرامیهای از بخشعمدهای

خاطرهمينمسالهاست.
كرديم. عادت سريع راهحلهای به ما
جامعهشناسحرف يك بايد مورد اين در
مينيمال ما مردم قدر اين كه اين بزند.
خطی، دو متن خطی، سه شعر شدهاند،
است؛مثالمطلبی همهچيزكوچكشده
بهتو رامینويسیوتوضيحمیدهی،بعد
خيلی ولی بود خوب مطلبتان میگويند
يك نخواندم. را همهاش من و بود زياد
دليلشايناستكهماتستیشدهايم.برای
رسيدنبهجوابعجلهداريم.حقهمدارند
وجايیيادنگرفتهاندكهغيرازاينباشد.

اتابك:آخرينكتابوآخرينفيلمیكه
خواندهايدوديدهايد؟

پژمان:منآخرينفيلمبرایچندمين
بارinterstellarروديدم.

Vingersپوريا:منقبلازاينکهبيايم
را interstellar اگر ديدم. سينما در را
نظر در ديدهام پنجم چهارم بار برای كه
نگيريد،آخرينباركارتونBig Heroرا

ديدم.
چند ساعت تو دنيای »در پژمان:

است«راهمديدهام.

اتابك:كتابچطور؟

من مثل هم پوريا كنم فکر پژمان:
يعنی میخوانيم. كتاب موازی ما است.
است. دستمان در كتاب تا چهار همزمان

»راهنمایتفکرانتقادی«راتمامكردهام.
شکست ملتها »چرا هم من پوريا:

میخورند«راتمامكردهام.

كلمه تا پنج شد. تمام سوالها اتابك:
میگويم،اولينچيزیكههركدامبهذهنتان

رسيدبگوييد.

دو )هر ؟ ... چيز اولين واقعا : پژمان
میخندند(

رصدخانه ،... چيز اولين واقعا اتابك:
زعفرانيه

پوريا:پژمان
پژمان:هويج
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رازهمخيلی راديو در هويج اين اتابك:
بهكاربردهايد...

پوريا:آكسفوردقراراستاينكلمهرا
وارددايرهلغویكند)میخندد(

پژمان:الههگانهويجاينجانشستهاند
)میخندند(

اتابك:رصدخانهیملی

پژمان:شوخیاست

اتابك:جنگستارگان

ما ستارگان جنگ به راجع پژمان:
در ساعتها میتوانيم اما نداريم كلمه

موردشحرفبزنيم.

اتابك:كانادا

پوريا:خوشمزهاست

اتابك:مارسوان)همهمیخندند(

پژمان:حماقت
شکست و جمعی بالهت پوريا:

روزنامهنگاری
اتابك:واقعاممنونهستيمبابتوقت

وانرژیكهدراختيارمانقرارداديد.
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عصر فضا در وضعیتی وارد چهارمین دهه ی خود شد که با تغییر 
و تحوالت بسیاری همراه بود. کاوش و پژوهش در فضا با این که هنوز 
جنبه ی سیاسی-نظامی خود را از دست نداده بود، اما وجهه ی علمی آن 
دیگر بیشتر به چشم می آمد. فضای رقابت فضایی با این که هنوز وجود 
داشت اما با تعامل و همفکری صورت می گرفت و ابرقدرت های فضایی 
قرن بیستم این بار باهم به کشف آسمان می پرداختند. اهداف بلندمدت 
زیادی در این دهه به ثمر نشست، ایجاد سامانه های حمل ونقل مدرن 
ارسال  زمین،  مدار  در  انسان  راحت  و  مدت  طوالنی  اقامت  فضا،  به 
ماهواره های کاربردی تر در مدار های دورتر برای راحتی زندگی انسان، 
کاوش ورای منظومه ی شمسی و آشنایی بیشتر با سیارات موجود در 

به  دهه  این  در  که  بود  رخدادهایی  جمله  از  خورشیدی  منظومه ی 
وقوع پیوست.

بابك عباس زاده
بخش ششمتسخير فضـــا

دهه ى هشتاد قرن بيستم ميالدى
فضا، مستقيم، هفت نفر 
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اياالتمتحدهآمريکاپسازفضاپيماهای
فتح را ماه )كه آپولو و جمينی مركوری،
راه را سامانهای تا افتاد فکر به كرد(
فضاپيماهايی از آن وسيلهی به تا بيندازد
كند. استفاده فضايی مسافرتهای جهت
فوقانی قسمت در فضاپيماها زمان آن تا
موشكهاقرارمیگرفتندوبعدازرهاشدن
درفضاوانجامماموريتهایمحوله،تمامی
در فضانورد و میشد جدا آن قسمتهای
داخلكپسولیكوچكبهزمينبازمیگشت
بافروددردرياوآمدنيكگروه اغلب و
بدنش هفته چند تا كه فضانوردی نجات،
ويلچر يك روی را بود بیحال و كرخت
اما میبردند. قرنطينه اتاق به و نشانده
دادن قيافه و تزئين در كه آمريکايیها
ديگری فکر دارند طواليی يد چيز هر به
میخواستند آنها میپروراندند. سر در
عين صالبت، با فضايیشان قهرمانهای
پياده فضاپيما از هاليوودی، فيلمهای
عکاسان و انبوهجمعيت ميان در و شوند
اتاق به میزد برق چشمانشان درحالیكه

قرنطينهبروند!
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شوخی هرگونه از دور به حال هر در
شاتل اياالتمتحده، هوافضای سازمان با
نقطهیعطفیدرتاريخصنعتفضانوردی
بودومیتوانآنراشروعیدرديدگاهنوين
دانست. فضانوردی و هوانوردی صنعت به
در STS يا فضايی حملونقل سامانهی
1969 سال از كه است اصطالحی واقع
با فضاپيماها ساخت برنامه عنوان تحت
a system of( مجدد استفادهی قابليت
و شد شروع )reusable spacecraft
بعدهادردههیهفتادميالدیتوسعهيافت.
اين شروع نقطهی آپولو پروژهی واقع در
برنامهبود.مدلآزمايشگاهفضايی»اسکای
لب«بهاينبرنامهنظمبخشيدوشاتلآن
رابهاوجخودرساند.اينبرنامهباهمکاری
هوافضای سازمان ژاپن، آلمان، كشورهای
انجام آمريکا اياالتمتحده و )ESA( اروپا
گرفتودرطولاينمدتبخشعظيمی
ازبودجهیفضانوردیرابهخوداختصاص
ريچارد اوليه، طرح تکميل از پس داد.
اياالتمتحده، وقت رئيسجمهور نيکسون،
سندي، امضاي با 1972 ژانويه پنجم در
پروژهی اين آغاز با را خود موافقت رسما

ملياعالمكرد.
الی 1981 سالهای طی سامانه اين
تعمير، پروازی، ماموريت 135 با 2011
انسان ارسال ماهوارهها، توسعهی و نصب
ارسالمحمولههايیجهتساخت فضا، به

راهاندازی، ايستگاههایفضايی، وتوسعهی
هابل فضايی تلسکوپ توسعهی و تعمير
انجام به را ديگر ماموريت چندين و
متخصصان تالش ماحصل كه رسانيد
Rockwell( اينترنشنال راكول شركت
راكول شركت بود. )International
اينترنشنالكهدرآنزمان»شركتراكول
آمريکايشمالي«نامداشت،طيقراردادي
براي اصلي پيمانکار عنوان به ساله، شش

فضايی( )سفينه مدارگرد بخش ساخت
مايع پيشران موتور ساخت شد. انتخاب
اصلينيزكهدرقسمتعقبهمينمدارگرد
زيرمجموعههاي از يکي به ميشد تعبيه
واگذار »راكتداين« يعنی شركت همين
نيز جامد پيشران بوسترهاي ساخت شد.
»تيوكول شركتهاي به مشترك طور به
و»يونايتد ِكميکال«،»مكدانلداگالس«
تيوكول شد. واگذار بوسترز« اسپيس

بر را جامد پيشران ساخت و طراحي
موظف داگالس مكدانل داشت، عهده
تست و بود بوسترها سازهی توسعهی به
بود. اسپيس يونايتد برعهده مونتاژهم و
و كورپوريشن الكهيد شركتهای البته
شركت و شده ادغام كه ماريتا مارتين
الكهيدمارتينراتاسيسكردندوشركت
هواپيماسازیبوئينگنيزهركدامقسمتی

ازكاررابرعهدهگرفتند.
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تن 2750 با فضايی شاتل يدككش
اين است. دنيا يدككش بزرگترين وزن
سنگين و عظيمالجثه آنقدر يدككش
از آن برایساختمسيرحركت استكه
آسفالتخاصیاستفادهكردهاند.مهندسان

عمرانیكهبرایساختخيابانهایمنتهی
بهسکوی39فعاليتكردهاند،بهگمانمدر
كارخودبايدنابغهباشند.اينيدككشها
موشك پرتابهای در هستند عدد دو كه
در طور همين و 5 ساترن غولپيکر

مورد هم آپولو-سايوز و آپولو پروژههای
فرنز نامآنهاهنزو قرارگرفتند. استفاده
استكهظاهراازرویدوشخصيتكمدی
كههرشنبهشبهابرنامهشانازتلويزيون

پخشمیشدگرفتهشدهاست.

فضاپيمایشاتلدرواقعبهسهبخش
تقسيممیشود:1-مدارگرد)كهعمومابه
آنشاتلمیگويند(2-موشكهایسوخت
تانکر -3 تقويتكننده يا بوستر جامد

سوختمايع)تانکرنارنجیرنگ(.
تانکرسوخت تنها اينبخشها بين از
موشكهای و است مصرف يكبار مايع
بوسترومدارگردقابليتاستفادهمجددرا
دارند.موشكهایبوستربعدازجداشدن
ازسيستمبهداخلدريامیافتادندومجددا

مورداستفادهقرارمیگيرند.
نفر 7 حمل توانايی با شاتل مدارگرد
سرنشينو25تنبار،مهمترينبخشاين
فضاپيمااست.اينقسمتمجهزبهبازوی
انداختن دام به توانايی كه است رباتی
در آن گذاشتن يا و تعمير برای ماهواره
مداررادارد.ششگانههایشاتلبهنامهای
ديسکاوری، چلنجر، كلمبيا، اينترپرايز،
به شاتلی البته بودند. اينديور و آتالنتيك
از كه )Pathfinder( فايندر پث اسم
فوالدوچوبساختهشدهتاالگویظاهری
مدارگردها، ميان از آيد. دست به شاتل
سالهای در چلنجر و كلمبيا شاتلهای
را فضانوردان از نفر 14 ،2003 و 1986
بهكاممرگفرستادند.يکیازمهمترينو
حساسترينبخشهایمدارگرد،كاشیهای
عايقحرارتیهستندكهدرزيربدنه،بال
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ودماغهیشاتلبهصورتسرتاسرینصب
میشوندتادرهنگامورودمجددمدارگرد
بهزمين،جلوینفوذحرارتچندينهزار
بگيرند.سانحهیدوم بهشاتل را درجهای
وجود به نقص خاطر به هم فضايی شاتل

آمدهدرهمينعايقهابود.

دوبوسترپيشرانجامدشاتلفضايیبه
رنگسفيدبودهودرطرفينمخزنخارجی
اصلی نقش بوستر دو اين میشوند. نصب
رادرمرحلهیاولپرتابشاتلفضايیبر

عهدهدارند.

محلپرتابشاتلمركزفضايیكندی
درايالتفلوريداآمريکابود.اينمركزعالوه

در جغرافيايی شرايط نظر از كه اين بر
پرتاب تجربهی دارد، قرار عالی منطقهای
كارنامهی در هم را آپولو فضاپيماهای
خودثبتكرده.يکیازمنابعكسبدرآمد
كه است بليتهايی فروش از مركز اين
جهان سرتاسر از بيشماری توريستهای
میكنند. پرداخت آن از بازديد برای
آن مختلف قسمتهای از بازديد هزينهی

باهمتفاوتداردودربرخیروزهاتورهای
ويژهایهمبرپامیشود.دروبسايتمركز
فضايیكندیليستموشكهايیكهازآن
مركزپرتابخواهندشدنوشتهمیشودتا
عالقهمندانبرایديدنپرتابفضاپيماهااز

نزديكبليتتهيهنمايند.
با میتوانند دارند تمايل كه كسانی 
برای +1-3214494400 شمارهگيری
مشاهدهیپرتابماهوارههاازنزديكبليت

تهيهنمايند!
26( 1976 سپتامبر 17 تاريخ در 
شهريور(ازشاتلاينترپرايز-اوليننمونهی
در و شد پردهبرداری شاتل- آزمايشی
هواپيمای روی بر 1977 سال آوريل 27
اين در آمد. در پرواز به 747 بوئينگ

صرفا و بود موتور بدون مدارگرد پرواز
برایآزمايشهایاوليهبهفضاپرتابشد.
طراحی در تا شد باعث شاتل پرواز اين
شود. ايجاد تغييراتی ديگر شاتلهای
صفحاتمحافظحرارتیراتعويضكردن،
حذف را خورشيدی نيرودهی سيستم
كردندوفومهایپلیاورتانرابررویبالهها
كشيدند،ازفايبرگالسبرایتيغهیبالهها
استفادهكردندوموتورهایشاتلراتقويت
از قبل ماه 20 را اينترپرايز شاتل كردند.
اولينپرتاباولينشاتلدرسکویپرتاب
چيز همه تا كردند متصل پرتاب تانکر به
هيز فرد شود. مهيا  1-STS پرواز برای
اينترپرايز سرنشين دو فولرتون گوردون و

بودند.
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اولينپرتابعملیشاتلدرتاريخ12
آوريل1981)دقيقا20سالبعدازرفتن
يوریگاگارينبهفضادرتاريخ12آوريل
شد. انجام كلمبيا شاتل توسط )1961
نام »كلمبيا«، به همچنين شاتل اين نام
ماژولفرماندهیآپولو11برمیگردد.البته
مسافرت به ربطی هيچ تاريخ اين انتخاب
يوریگاگارينندارد،حتیقراربودپرتاب
درتاريخ10آوريلانجامشودكهبهخاطر
دو كلمبيا رايانهای سيستم در فنی نقص
شاتل صورت هر در افتاد! تعويق به روز
خلبانی و يانگ جان فرماندهی با فضايی
رابرتكريپنبهفضاپرتابشدتاماموريت

عبور در مدارگرد تست كه خود محولهی
از بعد و برساند انجام به را بود اتمسفر از
37بارچرخيدنبهدورزمينوبعداز54
پروژهی از بعد بازگشت. زمين به ساعت
اين 1975 سال در آپولو-سايوز مشترك
بود. اياالتمتحده فضايی ماموريت اولين
ماموريتدرسال از28 بعد شاتلكلمبيا
آن سرنشين نفر 7 و شد منهدم 2003
جان دم در بودند مختلف كشور 3 از كه
افرادی اولين نفر هفت اين البته سپردند.
نبودندكهبهخاطرشاتلكلمبياجانخود
راازدستدادند.در19مارس1981در
پنج زمينی، تست برای آمادهسازی خالل

كارگردرآشيانهیشاتلكهباگازنيتروژن
مشغولپاكسازیبودنددچاراختناقشده
ودونفرازآنانجانخودراازدستدادند.
در بالقوهای توانايی مدارگرد اين ظاهرا

كشتنانسانداشتهاست!

درهرصورتشاتلكلمبياكهعمليات
ديل پالم در 1975 سال از آن ساخت
كاليفرنياآغازشدهبود،مهمترينمدارگرد
آن روی بر ناسا و بود شاتل سامانهی
بعد حتی بود، كرده باز ويژهای حساب
هوافضای سازمان كلمبيا، شاتل انفجار از
پرتاب 28 با و شد دلسرد اياالتمتحده

بازنشست ديگرفضاپيمایشاتلرابهكل
كرد.

در جالبتوجه نقاط از يکی
رنگ STS2 و STS1 ماموريتهای
محفظهیسوختمايعبود.دردوماموريت
رنگسوخت نارنجی محفظهی شاتل اول
كارشناسان ظاهرا كه بود سفيد مايع،
تانکر آن كردن رنگ برای شدند متوجه
برای میشود. مصرف رنگ كلی عظيم
همينبهخاطراينكهوزنفضاپيماهنگام
پرتابراكمكنندديگرآنرارنگنکردند.
آن وزن تانکر، نکردن رنگ با ظاهرا

خيلیكممیشد!
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بعدازپرتاباولينشاتلآهنگیتحت
عنوان»شمارشمعکوس«همبهبازارآمد
وآنرابهدوفضانوردSTS1تقديمكردند
است. داشته هم خوبی فروش ظاهرا و
لحظهی از فيلممستندهم همچنينيك
فضاپيما اين كنترل مركز و فرود پرتاب،
تحتعنوان»درودبركلمبيا«ساختهشد

كهدرسال1982بهبازارعرضهشد.

STS ماموريت 1 STS از بعد ماه 7
2هممجددابهوسيلهیشاتلكلمبيادر
قرار البته گرفت. انجام 1981 نوامبر 12
توسط و اكتبر 2 تاريخ در پرتاب اين بود
به ظاهرا كه باشد چلنجر فضايی شاتل

»كلمبيا« چلنجر، نبودن آماده خاطر
زحمتپرتابدومراهمكشيد.فرماندهی
اينپرتابجواينگلوخلبانشهمريچارد
كه ريگان رونالد رئيسجمهور بود. ترولی
ازاينپرتابومركزفضايیكندیبازديد
اين از كه بود سياسی مقام اولين كرد،
پروژهبازديدبهعملآورد.اوقراربودبرای
پرتاب1STSهمبهمركزفضايیكندی
بيايد،اماچوندر30مارس1981درهتل
واشنگتندیسیبهجاناوسوءقصدشد
بود،رئيسجمهورريگانتصميمگرفتهبود
برای نشود، ظاهر عمومی انظار در مدتی
علمی بازديد به را جان سالمتی همين

ترجيحداد!
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بيستم قرن دردههیهشتاد
ميالدیاتفاقاتمتعددی،همتلخ
همشيرين،درصنعتفضانوردی
ايندهه بههمينخاطر داد. رخ
تا شد تقسيم بخش دو به نيز
بتوانحوادثمختلفدرزمينهی
نقص بدون تقريبا را فضانوردی
بيانكرد.اشارهبهفاجعهیشاتل
آغازساخت چلنجروهمينطور
سال تا كه مير فضايی ايستگاه
دست ساخته بزرگترين 2001
بشربوددربخشدومخواهدآمد
حوادث از شنيدنی ماجراهای و
پيرامونايندورخدادبزرگبيان

خواهدشد.

شاتلآتالنتيكدرحالانتقالبهموزه

در دو ماموريت اول شاتل 
محفظه نارنجى رنگ سوخت 
مايع، سفيد بود كه برای رنگ 
كردن آن تانكر عظيم، كلى 
رنگ مصرف مى شد. برای 
همين به خاطر اين كه وزن 
فضاپيما هنگام پرتاب را كم 
كنند ديگر آن را رنگ نكردند.
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مريم زارع
مادربزرگممعتقداستدختربايديكآينه

دركيفشداشتهباشد،هميشهمیگويد»ما
كهجوانبوديمحواسمانبهيكتارمویزير

روسریهمبود«
بعدوقتیكهنوهیسربههوايشرامیديدكه
اصالگوششبدهکارايندقتهانيست،هميشه

سریبهتاسفتکانمیداد!
ازوقتیصفحهیآينهرادركيفنشريهایخود
گذاشتهام،هرجاحواسمهستكهپشتجيوه

اندوداينشيشهچهنظریپنهاناست،قدر
انعکاسرامیدانم.میدانمكهچقدرمهماست

صورتصفحههامرتبوسرجايشباشد،مقبول
باشدولبخندبزند!

حاالكهچشمهایشماآينهیماست،جایما
بنشينيدوببينيدچقدردلنشيناستآدمهزار
آينهیطالكاریشدهداشتهباشدكهحواسشبه

تارمویزيرروسریهمهست.
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سالم.سايتمجلهساروسغيرفعاله؟نمیتونمواردسايتبشم:)
يهپيشنهادداشتمراستی.اگرصفحهیاولوآخِرمجلهرو)صفحاِترو
وپشِتجلدرومنظورمه(كنارهماوِلفايلپیدیافقراربدين،اينمشکلی
كهاالنتویپیدیاِفمجلهتونهسپيشنمياد.االنموقعیتوینرمافزار
پیدیافازحالتديدِندوصفحهایمجلهرومطالعهمیكنيم،صفحاتیكه
ازنظِرچاپوصفحهآرايیوتايپبايدكنارهمباشن،كنارهمقرارنمیگيرن
ويکيشونميفتهتویدوصفحهیبعدی.تنهاراهشمهمينهكهصفحاِتجلد

روهموناوِلپیدیافكنارهمبذاريننهاينکهيکیرواولوبعدیروآخر.
منتوینشرياِتاينترنتیديگههمديدهبودمكهصفحاِتجلدروهمون
اولميذارنكهاينمشکلپيشنياد.مثالنشريه»كافهداستان«كهمیتونيد

سرچكنيدوخودتونببينيد.
اميدوارمپيشنهادمبدردتونبخوره.

باسالم
درموردوبسايتبايدخدمتتانعرضكنيمكهدرحالبهروزرسانیاست.
مشکلیبرایقالبپيشآمدهبودكهدرحالتغييرقالبهستيم.بهزودیاين

مشکلكامالحلخواهدشد:(
view قسمت در adobe برنامه در ساروس، جلد روی مورد در و
،two page view گزينهی بر عالوه ،page display بخش در و
نام به گزينهای بزنيد. را آن تيك بايد حتما كه هست هم ديگری گزينهی
"show cover page in two page view"!باانتخاباينگزينهمشکلتان

بهكلیحلخواهدشد:(
البتهازاينشماره،طراحیساروسراكمیتغييردادهايمتامخاطبينیكه
ازطريقموبايلياتبلتساروسرامیخوانندهمطراحیدوجلدیآنرابدون

مشکلببينند.نظرتاندربارهیاينتغييرطراحیرانيزبامادرميانبگذاريد.
ممنونبابتپيگيریشما

س
سـارو

سالم
سپاسفراوانبابتزحمتهاييكهميكشيد.

مجلهبسياروزينوسطحباالييداريد.
موفقباشيد

سالمويكدنياسپاس:(

س
رو
ـا
س

پیش نظری

شمارهی اين اينجای به تا اگر
)ورق باشيد زده ورق را ساروس
ورق اسمش هم زدن الکترونيکی
متوجه البد نه؟!(، ديگر؟! است
در اساسی تغييراتی كه شدهايد
طراحیساروسبهوجودآمدهاست.
ازشمامیخواهيمبهمابگوييدكه
»بهنظرتاناينشکلطراحیخوب
استيانه؟آنرامیپسنديديانه؟
وقت نه؟ يا برود پيش طور همين
بگذاريميانه؟اصالحواستانهست

يانه؟:(«
پيامکی شماره با مورد اين در
 "50002010005004" ساروس

درارتباطباشيد.
از ماه! اين ماه اتفاق اما، و
ثبت كه ماهگرفتگی عکسهای
يا و كنيد ارسال ما برای كردهايد
به #sarosmagazine هشتگ با
آنها بهترين تا بگذاريد اشتراك
تماشا به هم با صفحه اين در را

بنشينيم:(
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اتابك آكسون
سومينفصلسالمصادفشدهاست
باسومينفصلازانتشارساروس.ساروسی
كهدرفصلاولباانرژیواميدمثبتبه
دنياآمدودرفصلدومدوستانواعضايی
پيدا متنوع و جديد ايدههای و افکار با
بابرنامههاوپروژههايیكهدر كرد،حال
استقبالفصلسومخويش به ذهندارد
میرود؛پاييزیرويايیبابرنامههايیحتی

خارجازچارچوبماهنامهساروس.

پاييزراباتغييراتیفاحشدرطراحی
اين از و كردهايم آغاز ساروس صفحات
با گذشته، ثابت صفحات كنار در شماره
كه شدهايد مواجه نيز جديدی صفحات
بیصبرانهدرانتظارنظراتتاندربارهیاين

صفحاتهستيم.
فصلپاييز،برايمانآغازگرپروژههايی
انتظار در بود. خواهد ماهنامه از خارج
باشيد؛خبرنامههای خبرنامههایساروس
به و خاص روزهای در كه مختصری

خواهند منتشر خاص مناسبتهای
اتفاقاتی تكتك به حواسمان تا شد
و باشد نيز میدهند رخ اطرافمان كه
حال در ضمن در نمانيم. عقب قافله از
نيزهستيم برنامهريزیپروژههایديگری
كهخبرهايشرابهمرور)وشايدناگهانی!(

خواهيدشنيد.
كه پاييزی در باشيد، همراهمان

برايشنقشههایبسياریكشيدهايم.
روزتانخندان:(

F I N A L  WO R D S

صفحه آخر
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9 ســاروس     شماره 
ساروسشمارهینه،دورهای1316,20سالهدارد.دورهای

32 جزئی، گرفت 31( میباشد خورشيدگرفتگی شامل74 كه
گرفتحلقوی،8گرفتكلیو3گرفتمركب(.بانگاهیبهكاتالوگ

اينساروسمتوجهمیشويمكهگرفتاولآندر6فوريه2568قبل
است. داده رخ ميالد از قبل آوريل1252 در4 آن آخر وگرفت ميالد از

برای قديم بابلیهای و میشناختند باستان روزگاران از را ساروس
پيشگويیگرفتهاازآناستفادهمیكردند.اينارتباطچندينقرنقبل
ازميالدمسيح،اولينبارتوسطكالدونیهاكشفودرسال1691توسط

هالیبهچرخهیكسوفهااطالقشد.
ساروس،دورهایزمانیباچرخهایحدود18سالو11روزو8ساعت
است.بعدازگذشتيكساروسازيككسوفياخسوف،مکاننقاطگرهای
مدارماهبهجایقبلیخودبرگشته،ماهوخورشيدوزمينتقريبادوباره
بهحالتقبلیبرمیگردندوكسوفياخسوفیشبيههمانكسوفيا
خسوفقبلی)ازلحاظمکانوقوع،زمانوقوع،شکلواندازهی
گرفتگی(رویمیدهد.گفتهمیشوداينگرفتهایمشابه
با ساروسی دنبالهی هر و میدهند دنباله يك تشکيل

شمارهایاختصاصیمشخصمیگردد.
برخیمنابعنيز»ساروس«راواژهایبهمعنای

تکرارمعرفیمیكنند.

سـاروس چيست؟
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