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سخن سردبیر

 به نام خداوند گردان سپهر

عرض سالم، ادب و احترام خدمت تمامى عالقه مندان به علم ستاره شناسى

 علم ستاره شناسى از جمله علومى است که در این سال ها عالقه مندان زیادى را به خود جذب کرده است. 

انجمن علمى نجوم دانشگاه کاشان قصد دارد که به صورت نشریه و گاهنامه، علم ستاره شناسى را به شما 

عزیزان معرفى کرده و شما را در جریان جدیدترین اخبار و رویداد ها قرار بدهد. این نشریه از معرفى این 

دانش شروع کرده و گام به گام به سراغ مباحث پیشرفته تر نجوم مى رود، بنابراین خواهش بنده از عالقه مندان 

این است که به طور پیوسته، مطالب نشریه را دنبال کنند.

تشکر ویژه اى از تمامى همکارانم در انجمن نجوم دارم که با سخت کوشى و دل سوزى آن ها، شماره دیگر 

یارى  و  همکارى  بابت  رحیمى  آرش  آقاى  جناب  از  همین طور  شد.  تهیه  آسمان  نردبام  نشریه  گاهنامه 

رساندنشان کمال قدردانى و سپاس را دارم.

بنده و دوستانم درانجمن علمى نجوم دانشگاه کاشان، براى شما همراهان بزرگوار آرزوى موفقیت و تندرستى 

مى کنیم و آن گونه که (شادروان) دکتر احمد کیاست پور به ما آموخت: همیشه سر به هوا باشید!

هوشیار جعفرى اصل
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مقصد همه ى عالقه مندان نجوم، رسیدن به آسمان است. حاال یا از مسیر " نردبام آسمان " و یا از مسیرهاى 

دیگر؛ اما باید دانست نام مسیر مهم نیست، بلکه آنچه مهم تر و زیباتر است، بچه هایى هستند که رنگ و بوى 

آسمانى به خود مى گیرند! هرچه باالتر مى روند، متواضع تر مى شوند و دستان بلندشان، یارى گر است. این، 

خاصیت آسمانى هاست.

دل نوشته

هوشیار جعفرى اصل

اکرم فتحیان

سپاس گذارم از گروه تخصصى نویسندگان نشریه نردبام آسمان على الخصوص جناب آقاى آرش رحیمى که 

درست زمانى که اعضاى انجمن نجوم دل سرد از عملکرد و عدم همکارى مسئول رصدخانه دانشگاه کاشان 

شده بودند، به ما یارى رساندند تا کار نشریه نردبام آسمان متوقف نشود و به خاطر عدم همکارى مدعیان 

عالقه مند به آسمان، کار گروه معطل نماند. خوشا به حال افرادى که با دل و جان در راه نردبام قدم بر مى

 دارند و به دیگران، یارى مى رسانند چرا که "زکات علم در نشر آن است"!
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فناورى فضایى

سعید کورنگ بهشتى، آرمین رضازاده

اخبار و رویداد ها

عظیمه قاسمى

اخترفیزیک

ریحانه کبیرى

ویراستار

آرش رحیمى و هوشیار جعفرى اصل

معرفى چهره ماندگار

مریم رمضانى

نجوم به زبان طنز

اکرم فتحیان
اخترزیست شناسى

آریا آقایان، زهرا خیتال، مائده فدایى
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سحابى هلیکس: 
سحابى هلیکس یک سحابى سیاره اى است 
که آینده خورشیدمان را به ما نشان مى دهد. 

هلیکس  سحابى  مرکز  در 
یک کوتوله سفید قرار 

دارد.

کپسول 
دراگون- 2:

مدل  دراگون-2 
توسعه یافته فضاپیماى 

قابلیت  که  است  دراگون 
این  دارد.  را  مسافر  نفر   7 حداکثر  حمل 
ایکس  اسپیس  شرکت  توسط  فضاپیما 
شرکت  اولین  که  است   شده  طراحى 
خصوصى در زمینه هوا فضا براى فرستادن 
توسعه  حال  در  و  مى باشد  فضا  به  انسان 

روز افزون فناورى در این زمینه است.

ى  ل ها لکو مو
وجود  زیستى: 
ترکیبات  از  چندى 
کنار  در  خاص  آلى 
شرایط محیطى مناسب مى تواند 
نشان دهنده احتمال وجود حیات بر روى 
برخى سیارات باشد. اخترزیست شناسان به 
دنبال این نشانه ها در سیاره های دیگر می گردند.

 Very) تلسکوپ هاى وى ال تى :VLT

از  عدد  چهار   (Large Telescope

جهان  نورى  تلسکوپ هاى  بزرگ ترین 
رصدخانه  در  که  هستند 
به  شیلى  در  پارانال 
آرایه اى  صورت 

قرار گرفته اند.
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مهم ترین اخبار نجومى ماه گذشته

چین دو ماهواره سنجشى اپتیکال (نورى) را براى پایش شرایط محیطى زمین به فضا 

پرتاب کرد.

چین همچنین ماهواره دیگرى از سرى ماهواره هاى سنجشى گائوفن (Gaofen) را 

توسط ماهواره بر النگ مارچ-3بى (3B-Long March)  در مدار ژئو قرار داد.

این ماهواره موسوم به گائوفن-13 روز یکشنبه 11اکتبر (20مهر) ساعت 16:57 به  وقت گرینویچ از پایگاه فضایى 

ژیچانگ (Xichang) در جنوب غربى چین به فضا پرتاب شد.

باالى چین»  با وضوح  برنامه دولتى «سامانه رصد زمین  مانند سایر ماهواره هاى گائوفن، تحت  گائوفن-13 

برنامه  است.  شده   پرتاب  فضا  به   (CHEOS به اختصار   China High-de�nition Earth Observation System)

CHEOS در سال 2010 توسط دولت چین و به  منظور ارتقاى قابلیت هاى سامانه رصد زمین این کشور به  تصویب 

رسید.

این ماهواره ها موسوم به HJ-2 (سرواژه Huan Jing-2) سرى دوم ماهواره هاى Huan Jing محسوب مى شوند که 

با هدف جایگزینى آن ها در مدار قرار گرفتند.

مأموریت مذکور روز یکشنبه 27 سپتامبر (6مهر) ساعت 03:23 به وقت ساعت هماهنگ جهانى توسط ماهواره

 بر النگ  مارچ-4بى (4B-Long March) از پایگاه فضایى تاى یوآن (Taiyuan) در شمال چین انجام شد.

عظیمه قاسمى- دانشجوى دوره کارشناسى فیزیک و عضو انجمن نجوم دانشگاه کاشان
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نوبل فیزیک 2020 به سه پژوهشگر که در زمینه سیاه چاله ها فعالیت میکردند اهدا شد.

یک قبیله دورافتاده آمریکایى در ایالت واشینگتن جزو اولین کاربران اینترنت 

ماهواره اى شرکت اسپیس ایکس (SpaceX) قرار گرفتند.

یک سیارك بزرگ با قطرى حدود 43 تا 100 متر روز پنجشنبه 1آبان از نزدیکى زمین 

عبور کرد.

روسیه با انجام مأموریتى سه ماهواره ارتباطاتى را همراه با ماهواره هایى متعلق به 

کشوهاى امارات، آلمان، آمریکا، فنالند، لیتوانى و کانادا در مدار زمین قرار داد.

ِگنتِزل (Reinhard Genzel)، دانشمند  راجر پنروز (Roger Penrose)، فیزیک دان و ریاضى دان انگلیسى، راینهارد 

آلمانى، و اَندریا اِم. ِگز (Andrea M. Ghez)، اخترشناس اهل ایاالت متحده، دانشمندان برگزیده اى هستند که برنده 

جایزه نوبل شدند.

این عملیات روز دوشنبه 28سپتامبر (7مهر) ساعت 11:20 به  وقت ساعت هماهنگ جهانى توسط ماهواره بر 

سایوز 2,1بى (2,1b Soyuz) از پایگاه فضایى پلستسک (Plesetsk) واقع در 800 کیلومترى شمال مسکو صورت 

گرفت و طى آن در مجموع 21 ماهواره در مدار قرار گرفتند.
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یک ایرانى برنده جایزه ساالنه انجمن نجوم و اخترفیزیک کره جنوبى شد.

سه فضانورد ایستگاه فضایى بین المللى توسط کپسول روسى سایوز ام اس-16 

(Soyuz MS-16) به زمین بازگشتند.

برتر  علمى  جایزه  برنده  شفیعلو  آرمان 

انجمن نجوم و اخترفیزیک کره جنوبى در 

سال 2020 شد. این جایزه به  عنوان جایزه 

اخترفیزیک  و  نجوم  انجمن  ساالنه  اصلى 

سال  از  که  مى شود  محسوب  جنوبى  کره 

2010 به افراد برگزیده اهدا مى گردد.

کپسول حامل کریس کاسیدى (Chris Cassidy)، فضانورد ناسا، به همراه آناتولى ایوانیشین (Anatoli Ivanishin) و 

ایوان واگنر (Ivan Vagner)، فضانوردان آژانس فضایى روسیه (Roscosmos)، ساعت 19:32 به  وقت منطقه زمانى 

اطراف شهر  در  ایستگاه فضایى جدا شد و ساعت 22:54  از  (EDT) روز چهارشنبه 21اکتبر (30مهر)  شرقى 

ژزقازغان (Zhezqazghan) در قزاقستان بر زمین نشست.
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سیاره ى اسرارآمیز ونوس یا ناهید یا زهره 

به  را  بشر  توجه  که  است  سال  سالیان 

خودش معطوف کرده است. شاید به دلیل 

براى  شاید  یا  و  دارد  زمین  با  که  شباهتى 

سیاره  دومین  ونوس  بودنش.  ناشناخته 

همین  به  و  مى باشد  خورشید  به  نزدیک 

سال در  است  گرم تر  بسیار  زمین  از  دلیل 

تا  داشته اند  سعى  دانشمندان  اخیر   هاى 

سیاره  این  درباره ى  را  بیشترى  اطالعات 

بدست بیاورند.

زهره ممکن است در آسمان شب ما زیبا باشد اما از نزدیک آن را به سیاره سنگى نامهربان با فشار جوى بیش از صد 

برابر سیاره زمین و باران هاى اسیدى مى شناسند!! در بیشتر مواقع از ونوس به عنوان خواهر دوقلوى زمین یاد مى شود 

و دلیل آن، شکل ظاهرى و اندازه ى مشابه آن ها مى باشد؛ ولى اگر بخواهید بر روى آن زندگى کنید امرى غیر قابل قبول 

به حساب مى آید؛ اما 3 میلیارد سال پیش همه چیز بسیار متفاوت تر بوده است.

دانشمندان به تازگى گمان کرده اند که زهره ممکن است کامًال با زهره جهنمى که امروز مى بینیم متفاوت بوده باشد و 

در واقع شبیه به زمین در سه میلیارد سال اول با اقیانوس هاى پهناور که داراى حیات بودند باشد.

چه چیزى در بین ابرها دیده شده؟

و اما تکه هاى تاریک عجیب که در داخل ابرهاى زهره بصورت شناور تشخیص داده شده اند با گرفتن مقادیر زیادى از 

تابش خورشیدى ممکن است میکروارگانیسم هاى فرازمینى باشند!

برخى از دانشمندان حدس مى زنند که تکه هاى تیره که براى اولین بار توسط تلسکوپ هاى مبتنى بر زمین که بیش از 

WWW.Karnaval.IR ؛  ترجمه مائده فدائى و مطالبى از وبسایتe Daily Galaxy, Jake Burba 

زندگى در ابر هاى سمى ناهید؟
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یک قرن پیش مشاهده شده اند -ممکن است فرم هایى از گوگرد و یا کلرید فریک یا همان طور که کارل ساگان حدس 

مى زد، حتى زندگى میکروسکوپى باشند.

سانجى لیمایى مى گوید:«این ها سواالتى هستند که هنوز به طور کامل مورد کاوش قرار نگرفته اند و من تا آنجا که مى

 توانم بلند فریاد مى زنم که باید آنها را کاوش کنیم.»

 در دانشگاه ویسکانسین، مدیسون و رئیس سابق گروه تجزیه و تحلیل اکتشاف زهره ناسا در اوت 2019 در مورد 

احتمال اینکه تکه هاى تاریک ممکن است شواهدى از زندگى میکروبى باشد. مى گوید: «این احتمالى است که ما نمى

 توانیم نادیده بگیریم.»

تفاوتى که بین  زمین و زهره مشاهده مى شود این است که بر روى زمین بیشتر انرژى از خورشید در سطح زمین جذب 

مى شود در حالى که بر روى زهره بیشتر گرما در ابرها رسوب مى کند.

تفاوتى که بین  زمین و زهره مشاهده مى شود این است که بر روى زمین بیشتر انرژى از خورشید در سطح زمین جذب 

مى شود در حالى که بر روى زهره بیشتر گرما در ابرها رسوب مى کند.

با این حال حتى بر روى زمین، میکروارگانیسم ها - بیشتر باکترى ها -  در بالن هاى مخصوص و مجهز در ارتفاعى 

حدود 41کیلومتر یا 25 مایل زنده ماندند!

زندگى هوایى فرازمینى؟

 در این هفته، یک تیم بین المللى از ستاره شناسان از کشف یک مولکول نادر (فسفین) در ابرهاى زهره خبر دادند. بر 

روى زمین، این گاز تنها به صورت صنعتى یا توسط میکروب هایى ساخته مى شود که در محیط هاى بدون اکسیژن رشد 

مى کنند ستاره شناسان براى دهه ها حدس زده اند که ابرهاى زهره مى تواند خانه اى براى میکروب ها باشد به دور از سطح 

سوزان سیاره ولى با تحمل اسیدیته ى بسیار باال براى آن ها . تشخیص فسفین مى تواند به چنین زندگى «هوایى» فرازمینى 

اشاره کند!

فسفین از کجا آمده؟

منابع غیر بیولوژیکى

این تیم بین المللى که شامل محققانى از بریتانیا، آمریکا و ژاپن است، تخمین مى زند که فسفین در ابرهاى ونوس با 

غلظت کمى وجود دارد، تنها حدود بیست مولکول در هر میلیارد مولکول! به دنبال مشاهدات آن ها محاسباتى را اجرا 
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کردند تا ببینند آیا این مقادیر مى توانند از فرایندهاى طبیعى غیر بیولوژیکى در این سیاره آمده باشند یا نه. برخى از ایده

 ها شامل نور خورشید، مواد معدنى دمیده شده به سمت باال از سطح، آتشفشان ها یا رعد و برق، اما هیچ کدام از این ها 

نمى توانستند به اندازه کافى نزدیک باشد. این منابع غیر بیولوژیکى حداقل یک ده هزارم مقدار فسفینى را که تلسکوپ

 ها دیدند را مى ساختند

فاکتور باکتریایى

زهره،  روى  بر  است)  فسفر  و  هیدروژن  از  متشکل  (که  فسفین  شده  مشاهده  کمیت  ایجاد  براى  تیم،  این  گفته  به 

موجودات زمینى تنها نیاز به کار در حدود 10 درصد از حداکثر بهره ورى خود خواهند داشت.

باکترى هاى زمینى مى توانند با اضافه کردن هیدروژن به فسفات ها در تولید فسفین دخالت کنند هر ارگانیسم روى زهره 

احتماالً باخواهر دو قلوى خود در زمین بسیار متفاوت خواهد بود، اما آن ها نیز مى توانند منبع فسفین در جو باشند.

در نهایت

پیدا کردن فسفین در زهره پاداشى غیر منتظره بود! این کشف پرسش هاى زیادى را مطرح مى کند، مانند اینکه چگونه 

هر ارگانیسم مى تواند زنده بماند؟ بر روى زمین، برخى میکروب ها مى توانند تا حدود 5٪ اسید در محیط خود کنار 

بیایند - اما ابرهاى زهره تقریبًا به طور کامل از اسید ساخته شده اند!

این تیم معتقد است کشف آن ها قابل توجه است زیرا مى توانند بسیارى از راه هاى جایگزین براى ساخت فسفین را رد 

کنند، اما اذعان دارند که تأیید حضور «زندگى» نیاز به بررسى هاى بسیار بیشترى دارد.

و اما...

این پروژه اهداف دیگرى نیز دارد و حتى بزرگ تر و مهم تر ممکن است به حساب آیند. براى مثال بعد از رسیدن به 

مدل زمین و ونوس آن را مى توانند با دیگر سیارات مانند مریخ و یا قمر سیاره زحل یعنى تایتان تطابق دهند و اینگونه 

اطالعات جالب و مهم بیشترى بدست مى آید. مى توان از گذشته ى زمین خودمان و همینطور آینده ى آن نیز اطالعات 

بیشترى بدست بیاوریم.

در حال حاضر همه چیز شبیه به یک پازل بزرگ به نظر مى رسد. حتما مى پرسید که چرا؟

در پاسخ به شما مى توانیم بگوییم که خورشید نقش مهمى در شکل گیرى حیات بر روى سیارات ایفا مى کند و تحقیقات 

نشان مى دهد که 3 میلیارد سال پیش، خورشید 30% کمتر از امروز درخشان بوده است و همین طور کم نور تر نیز بوده 

است!
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آشنایى با زیرشاخه هاى ستاره شناسى

مقدمه

ستاره شناسى به طور خالصه علم بررسى آسمان  و زمین است. البته چنین برداشتى شاید بیش از حد ساده شده به نظر 

برسد اما گستره این دانش با پیشرفت هاى بسیار زیادى که تجـربه کرده است، تا جایى پیـش رفته که شاید بتوان آن 

را وسیع ترین شاخه علوم طبیعى دانست. دانشى که در ابتدا با مشاهده آسمان و ثبت وقایع شروع، بعد ها با ریاضیات 

درآمیخت تا تصور ما را از جایگاهمان در هستى دگرگون کند. تلفیق این دانسته ها با دیگر علوم از جمله فیزیک و 

شیمى به ما کمک کرد تا درك بهترى از ساختار اجرام آسمانى پیدا کنیم. حال، زیست شناسى نیز به جمع این ابزار ها 

اضافه شده و به ما مى گوید که شما احتماال در این جهان تنها نیستید! البته تمام این کشفیات به فناورى و ابزار هاى 

خاص خود نیز نیاز داشتند و نیاز بود مهندسان هم وارد میدان شوند و این وظیفه را بر گردن بگیرند.

همان طور که گفته شد ستاره شناسى با تقریبًا تمام دانش ها ترکیب شده است و شاخه هاى مختلفى دارد. در این میان 

اخترفیزیک، نجوم رصدى، فناورى فضایى و اخترزیست شناسى شاید اصلى ترین زیرشاخه هاى ستاره شناسى 

نوین باشند که در ادامه قصد داریم شما را با آن ها آشنا کنیم.

آرش رحیمى- دانشجوى دوره کارشناسى شیمى 
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نجوم رصدى

نجوم رصدى بر اساس طیف الکترومغناطیس، به صورت زیر تقسیم بندى مى شود:

 نجوم رصدى شاخه اى از ستاره شناسى است که بر خالف نجوم نظرى، که عمدتا مربوط به محاسبه پیامدهاى 

قابل اندازه گیرى در مدل هاى فیزیکى است، مربوط به ثبت دادهها در مورد جهان قابل مشاهده میباشد. این 

شاخه، مطالعه اجرام مشاهده شده آسمانى با استفاده از تلسکوپ و سایر ابزارهاى نجومى است.

  به عنوان یک علم، مطالعه نجوم تا حدى باور غلط ما را که عدم توانایى انجام آزمایشات روى اجرام دوردست 

و درك آنها است را نقض مى کند و نکته این است که ستارهشناسان تعداد زیادى نمونه از پدیدههاى ستارهاى 

در دست دارند که میتوانند مورد بررسى قرار بدهند. این موضوع این اجازه را به ما میدهد تا دادههاى دریافتى 

را بر روى نمودارها ثبت کنیم و گزارشات اساسى از آن تهیه کنیم. به عنوان مثال، با رصد ستارگان متغیر که در 

کهکشان هاى دیگر قرار دارند، مى توان فاصله آن کهکشان ها را محاسبه کرد (کارى که ادوین هابل انجام داد و 

درك ما را از جهان دگرگون ساخت!). گالیلئو گالیله یک تلسکوپ را به آسمان چرخاند و آنچه را که دید ثبت 

کرد. از آن زمان، پیشرفت در فناورى ابزارهاى رصدى موجب پیشرفت علم نجوم رصدى نیز شد.

ترجمه: هوشیار جعفرى اصل

12

نور مرئى: در این بخش از ابزارهاى نورى (اپتیکى، مانند: آینه ها ، عدسى ها و آشکارسازهاى حالت جامد) براى 

مشاهده امواج در طول موج هاى نزدیک به مادون قرمز تا نزدیک به فرابنفش استفاده مى شود. نور مرئى، که با 

چشم انسان نیز قابل تشخیص است (حدود 400-700 نانومتر)، در مرکز طیف الکترومغناطیس قرار دارد.



فروسرخ: این بخش با تشخیص، تجزیه و تحلیل تابش مادون قرمز سروکار دارد. رایج ترین ابزار در این بخش، 

تلسکوپ بازتابنده با ردیاب حساس به طول موج هاى مادون قرمز مى باشد. در طول موج هاى مشخصى که جو 

دخالت مى کند یا اختالالت (تابش گرمایى از جو) وجود دارد، از تلسکوپ هاى فضایى استفاده مى شود.

رادیویى: این بخش تشعشعاتى را که در طول موج هایى به اندازه میلى متر تا دکامتر قرار دارند، مورد مطالعه 

با  اما  مى شوند  استفاده  رادیو  انتقال  در  که  هستند  آن هایى  مشابه  رادیویى،  امواج  گیرنده هاى  دهد.  مى  قرار 

حساسیت باالتر.

انرژى- باال: مطالعه امواج دریافتى در محدوده پرتو هاى ایکس، گاما، و فرابنفش شدید مى باشد.

اختفا (فروپوشان): هرگاه از دید یک ناظر، یک جسم آسمانى که در ظاهر بزرگ تر است از مقابل یک جسم 

آسمانى که در ظاهر کوچکتر است عبور نماید، اختفاء جسم دوم (توسط جسم اول) رخ داده است.
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شاخه از  یکى   Astrophysics یا  اخترفیزیک 

توضیح  براى  که  است  نجوم  علم  مهم   هاى 

سیارات،  ستارگان،  مرگ  و  زندگى  تولد، 

اجرام  دیگر  و  ابرنواختر ها  کهکشان ها، 

سماوى اصول فیزیک و شیمى را به کار مى

خصوصیت به  راجع  دیگر،  عبارت  به   برد. 

تابندگى،  نظیر  سماوى  اجرام  فیزیکى   هاى 

خصوصیات  و  دما  چگالى،  جرم،  اندازه، 

این  مى کند.  بحث  آنها  شیمایى  ترکیب هاى 

تکنیک از  استفاده  با  فیزیکى  خصوصیات 

 هایى نظیر عکس بردارى (Photography)، نورسنجى (Photometry) و طیف سنجى (Spectroscopy) اندازه گیرى مى

 شود. 

اخترفیزیک یک خواهر و یک برادر (نجوم و کیهان شناسى) دارد که مرز بین آن ها به اندازه تار مویى است. به دیگر 

سخن:

نجوم (Astronomy): نجوم موقعیت ها ، درخشندگى ها ، حرکات و سایر خصوصیات را اندازه گیرى مى کند.

اخترفیزیک (Astrophysics): اخترفیزیک نظریه هاى فیزیکى ساختارهاى کوچک تا متوسط در جهان را ایجاد مى

 کند.

کیهان شناسى (Cosmology): کیهان شناسى این کار را براى ساختارهاى بزرگ مقیاس و کل جهان انجام مى دهد.

ریحانه کبیرى - کارشناس و مدرس نجوم 
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به طور مثال:

اگر از موقعیت سحابى و چگونگى نورى که ساطع مى کند سئوال بپرسیم، ابتدا نجوم پاسخ مى دهد.

اگر بپرسیم این سحابى از چه چیز ساخته شده و چگونه به وجود آمده است، متخصص اخترفیزیک پاسخگو 

خواهد بود.

و اگر از چگونگى هماهنگى و سازگارى داده ها با شکل گیرى جهان بپرسیم براى پاسخ به آن یک کیهان شناس 

وارد عمل مى شود.

هدف اخترفیزیک: به طور کلى مى توان گفت اخترفیزیک به دنبال درك جهان هستى و جایگاه ما در آن است.

با گسترش دانش بشرى این شاخه از علم نیز به شاخه هاى دیگرى از علم وارد شده و اخترفیزیک هسته اى و 

اخترفیزیک ذره اى را مى توانیم به عنوان دو زیر گروه مهم این شاخه از علم نام ببریم.

اخترفیزیک هسته اى (Nuclear Astrophysics): به طور کلى شامل موارد زیر است:

واکنش هاى هسته اى و میزان آن ها همان طور که درمحیط هاى کیهانى اتفاق مى افتد

مدل سازى اجرام اخترفیزیکى که ممکن است این واکنش هاى هسته اى رخ دهد

مالحظات تکامل کیهانى ترکیب ایزوتوپى و عنصرى (که اغلب تکامل شیمیایى نامیده مى شود)

اخترفیزیک ذره اى (Astroparticle Physics): این شاخه از فیزیک در واقع وجه اشتراك سه شاخه «فیزیک ذرات 

بنیادى»، «اخترفیزیک» و «کیهان شناسى» مى باشد که به مطالعه ذرات اولیه فضا و ارتباط آن ها با اخترفیزیک و کیهان

 شناسى مى پردازد. مهم ترین اهداف این علم کشف «ماده تشکیل دهنده جهان»، «خواص نوترینو»، «منشا پرتوى 

کیهانى»، و «منبع گرانش» است.
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اما این چرخ بلند الجوردى که همیشه آدمى را به ژرفاى اندیشه و خیال مى برد  این پرسش ها را نیز گهگاهى در سراچه 

ذهنمان برمى انگیزاند که آیا ما تنها خردمندان کیهانیم یا نه دیگرانى نیز هستند؟ آیا زندگى تنها براى ما پدید آمده یا نه؟ 

و هزاران آیا دیگر – که شاید گزافه نباشد گفته شود – که تنها پاسخش را دانش گسترده و نوپاى اخترزیست شناسى 

(Astrobiology) مى دهد. آفرینش و چگونگى نهاد گیتى براى هر تمدن و فرهنگى از معماهاى بنیادین هستند، و پژواك 

ژرف پرسش از خاستگاه هاى ما را بازنمایانند که از کجا آمده ایم؟ آمدنمان بهر چه بود؟ و به کجا خواهیم رفت؟. امروزه 

اخترشناسان درك ما از ریشه هاى کیهان را به درون بخش هاى کوچکى از صد هزارم ثانیه هاى مِْهبانگ (Big Bang) عقب 

رانده اند. با این حال، علم هنوز نمى تواند هیچ تعریف کاملى از زنده و زندگى را ارائه دهد. افزون بر این کاستى دانش 

اکنونمان حتى هنوز به زمان، شرایط و سازوکارهاى دقیقى نمى تواند اشاره کند که مواد آلى براى نخستین بار از نبود 

زندگى چگونه به بودن زندگى تغییر مسیر داده اند. درست 50 سال پیش، آدمیان گسترش حضورشان را به فضا آغاز 

کردند، ابتدا با روبات ها و سپس با انسان ها. با ادامه این گسترش آزمایشى گونه هاى ما به گوشه و کنار کیهان، پرسش

 هاى بنیادین درباره سازش دیرپاى جانداران با محیط هاى تازه دیگر بى پاسخ نخواهند ماند؛ اما این پاسخ نیازمند زمان 

و بررسى یکایک عوامل است. براى نمونه، ما نمى دانیم که اگر شرایط زندگى را براى جانداران بر سیاره بهرام فراهم 

آوریم، سال ها زندگى چه تاثیرى بر فرایندهاى زیستى ما خواهد داشت، زیرا سیاره بهرام جایى باشد که کشش گرانش 

نزدیک یک سوم زمین است و همین بسیارى از معادالت سازش و سازگارى را بر هم مى زند.

همه مى پرسند ...
چیست در زمزمه مبهم آب؟ 

چیست در همهمه دلکش برگ؟ 
چیست در بازى آن ابر سپید

روى این آبى آرام بلند؟ ... که ترا مى برد اینگونه به ژرفاى خیال ... (فریدون مشیرى)

آریا آقایان – دانشجوى کارشناسى ارشد علوم زیستى مولکولى : دانشگاه ینا (Jena) ، زهرا خیتال – کارشناس میکروبیولوژى
مائده فدائى – دانشجوى کارشناسى زیست شناسى سلولى – مولکولى: دانشگاه میمه

16

کمى ژرفتر درباره اخترزیست شناسى ...



اخترزیست شناسى همانگونه که از نامش پیداست تلفیقى از دانش ستارگان و زندگى است. البته در این رشته نوپا و 

بسیار گسترده، مباحثى از دیگر علوم بمانند شیمى، فیزیک، زمین شناسى، باستان شناسى، مهندسى و شاید هندسه و 

ریاضیات را دربربگیرد. دانشمندان و پژوهشگران در این شاخه از دانش به دنبال یافتن مولکول هاى خاستگاه حیات و 

زندگى و چگونگى ترکیبشان با یکدیگر هستند. همچنین ایشان فرگشت یا تکامل (Evolution) جانداران را بررسى مى

 کنند و در پى یافتن حیات در بیرون از زمین نیز هستند. یکى از پرسش هاى بزرگ اخترزیست شناسان این باشد که اگر 

زندگى در جایى پدید آید آیا بمانند زمین است یا نه؟ اگر نیست برپایه کدام مولکول ها و مواد شکل گرفته است؟ و 

هزاران پرسش که از حوصله این جستار بیرون است. دانشمندان و پژوهشگران اخترزیست شناس براى اینکه بدانند 

زندگى چگونه پایش بر زمین گشوده گشت بایستى در آغاز به بررسى حیات بر زمین اقدام کنند. از این رو با همراهى 

زیست شناسان، زمین شناسان، دیرینه شناسان، اقیانوس شناسان و حتى باستان شناسان دست به پژوهش و اکتشاف مى

 زنند. مى توان عموما پرسش هاى پایه و بنیادین امروز دانش اخترزیست شناسى در این چند سطر پرسش جمع بندى 

نمود:

1-زندگى چگونه پدید آمد؟

2-فرگشت حیات به چه صورت رخ داده است؟

3-شرایط محیطى بایسته و الزم براى شکلگیرى زندگى چیست؟

4-محدودیت ها و تنگناهاى زیست بومى که زندگى در آن مى تواند پیدایش یابد، چیستند؟

5-آیا زندگى در بیرون از سامانه خورشیدى ما نیز وجود دارد؟

6-آیا زندگى تنها بر پایه کربن شکل مى گیرد یا نه؟

7-مکانیسم یا سازوکار تثبیت و پایدارى در محیط هاى گوناگون چگونه در درازاى تاریخ پیدایش زندگى پدیدار مى

 گردند؟

با اینکه اخترزیست شناسى یک رشته ى نسبتًا جوان است اما مى توان گفت آینده اش امن و امیدوار کننده است، پژوهش

 هاى زیستى اخترشناسى در برنامه هاى سازمان هاى فضایى بمانند ناسا (NASA) و آژانس فضایى اروپا (ایسا: ESA) و 

همچنین مأموریت هاى فضایى کنونى و آینده تاثیر مهمى بر آینده این رشته نوپا و جوان گذاشته است.
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 براى مثال ماموریت هاى اخیر تمرکز باالیى بر یافتن نشانه هایى از جهان زیستمند در سامانه خورشیدى خودمان داشته 

است همچون ماموریت هایى که بر روى مریخ هم اکنون در حال اجرا است یا مأموریت هایى که بدست کاوشگرهاى 

کاسینى (Cassini) و هویگنس (Huygens) درباره ماهک سیاره کیوان، تیتان (Titan) انجام شده است.

شاخه اخترزیست شناسى براى نخستین بار در اردیبهشت ماه 1377 (مى 1998) به دست سازمان ناسا ایاالت متحده 

 NASA) «مؤسسه اى بنام «مؤسسه اخترزیست شناسى ناسا ،(Ames) امریکا بنیاد گذاشته شد. ناسا در مرکز پژوهشى آمس

Astrobiology Institute: NAI) را تأسیس نمود که اختصارا «ناى» خوانندش. ناسا تالش فراوان و گسترده اى براى کسب 

داده ها و اطالعات درباره زیست کنونى و گذشته زمین کرده و همین کوشش هاى شبانروزى پژوهشگران و دانشمندان 

ناسا منجر به راه اندازى موجى از انگیزه پراکنى در زمینه پژوهش حیات بیگانه گشته است. این انگیزه پراکنى را امروزه 

پژوهشى  و شبکه هاى  کارگروه هاى  درباره  یافت.  را  ردپایش  پژوهشى  بنیادگذارى و گسترش مؤسسات  در  مى توان 

اخترزیست شناختى در سراسر گیتى مى توان به مؤسساتى در اروپا، استرالیا، کانادا، مکزیک و امریکاى التین اشاره نمود. 

براى نمونه مرکز پژوهشى آستروبیولوگیا (Astrobiologia) در اسپانیا و شبکه نوردیک (Nordic) در استرالیا برشمرد. 

اگر بخواهیم یک «نوار زمان» از یافته ها و پژوهش هاى اثرگذار ناى و دیگر مؤسسات اخترزیستى بایستى پا را فراتر 

از تأسیس ناى و حتى ناسا در امریکا بگذاریم. در آغاز با کسب نخستین پیروزى ها در زمینه سفرهاى فضایى و اینکه 

پیوندى استوار میان اکتشافات فضایى و زیست شناسى وجود دارد منجر به پدیدارى رشته اى بنام «برون زیست شناسى» 

(Exobiology) گشت. ارجاعات به این رشته سال به سال افزوده مى شد تا آنکه بدست زیست شناسى مولکولى آمریکایى 

بنام جاشوآ لدربرگ (Joshua Lederberg) تثبیت و قانونى گشت. لدربرگ پیشتر از ناسا نیز در پژوهش بر زیست بیگانه 

و فرازمینى مشغول بود. وى در همان سال ها برنده جایزه نوبل گشت. در درازاى دهه 1960 که ناسا تالش هاى جانکاه 

و فراوانى را براى فرود انسان بر ماه انجام مى نمود، گروهى از پژوهشگران ناسان به اندیشه فرود بر سیاره بهرام و یافتن 

نشانه هاى زندگى بر آن بودند. همزمان با پرتاب نخستین مریخ نوردهاى وایکینگ (Viking) زیست شناسان و میکروب

 شناسان بر زمین رده اى از باکترى ها را یافتند که توانایى زنده ماندن در شرایط بسیار شدید و خطرناك را داشتند از اینرو 

آ ن ها را «افراطى دوست» (Extremophile)  نامیدند.
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  یافتن افراطى دوست ها، دید و نگرش دانشمندان را به پیدایش و تداوم زندگى بر زمین را به کلى تغییر داد. افزون بر 

پرتو  به  پایدارى  مطلق،  تاریکى  در  زیستن  توانایى  که  شدند  یافته  نیز  دیگرى  جانداران  باکترى هایى،  چنین  یافتن 

و  دانشمندان  یافته ها،  این  پى  در  داشتند.  را  مرگ آور  و  شدید  سرماى  شورى،  فرسا،  طاقت  گرمایش  فرابنفش، 

پژوهشگران در سراسر گیتى مولکول هاى زیستى را بر شهابسنگ ها و دنباله دارها را یافتند که این خود یک انقالب 

ناسا همچنان سیرى نوینى از گسترش آگاهى درباره خاستگاه زندگى فراخورشیدى بود. پژوهش ها و واکاوى هاى 

 ناپذیرانه در سامانه خورشیدى و اجزاى سازنده اش ادامه یافت تا آنکه به یافتن آب و دیگر مولکول هاى بنیادین سازنده 

شهابسنگ  بر  پژوهشى  در  چنانچه  گشت  نیز  چشم گیرى  یافته هاى  به  منجر  نگرش  تغییر  این  آورد.  روى  زندگى 

ALH84001 که خاستگاهش از سیاره بهرام بوده و در سال 1984 به بررسى نهاده شد نشانه هاى روشنى از زیست 

میکروبى یافته گشت که خود مهر بزرگى از تأیید حضور زندگى فرازمینى در سامانه خورشیدى بود. در سال 1995 

نخستین سیاره فراخورشیدى پیرامون ستاره 51- اسب بالدار (Peg -51) بدست دو اخترشناس سوئیسى بنام هاى میشل 

مایر (Michel Mayor) و دیْدیه کِلو (Didier Queloz) یافته شد و پس از شمار باالیى از این دسته سیارات به فهرست 

سیاره هاى فراخورشیدى افزوده شدند. بر برخى از همین سیارات نشانه هایى از وجود آب و دیگر مولکول هاى اساسى 

زندگى نیز یافته شده که شوق و گرایش به این دانش را روزانه افزایش مى دهد.  در حوالى سال هاى 2008 تا 2010 

دانشمندان سراسر گیتى دوباره به اندیشه کاوش بر سیاره بهرام افتادند. فرودگر فونیکس (Phoenix)، توانست یخ را بر 

قطب شمالى این سیاره بیابد. پروژه مر (MER) که دربردارنده کاوشگرهاى آپرچیونیتى یا فرصت (Opportunity) و 

اسپـریت یا روح (Spirit) بسیـارى از مواد کـانى و آلى مهم براى پیدایش زندگى را بر سیاره سرخ یافتند که امکان 

وجود زندگى در گذشته آن سیاره را پررنگ تر مى سازد.

جدا از بحث بسیار شیرین و جذاب تاریخ کاوش هاى اخترزیست شناختى بر سیاره سرخ و دیگر اجزاى سامانه 

خورشیدى (بمانند اقمار سیاره هاى بزرگ، دنباله دارها، شهاب ها، شهابسنگ ها و ...) مى توان به یافته هاى فراخورشیدى 

در محیط اندرستاره اى یا ISM نیز اشاراتى داشت. همین یافته ها منجر به پیدایش رشته اى از شیمى بنام اخترشیمى 

(Astrochemistry) شد که پژوهش و مطالعه بر روى مولکول ها، اتم ها و چگونى مکانیسم هاى ساخت و سنتز آن ها را 

بررسى مى کند. از سویى دیگر با همین یافته ها، زمزمه هاى یافتن حیات هوشمند فرازمینى روزانه بیشتر از پیشتر مى

 گردد. 
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  SETI پروژه 

 Searching که کوتاه شده 

 for Extra-Terrestrial Intelligence

براى [زیست] هوشمند فرا-زمینى)  (جستجو 

است؛ یکى از پروژه نامور کنونى در حال اجرا ست که 

در پى یافتن نشانه اى از زندگى هر شب و روز به زمزمه ها و موج

 هاى کیهانى گوش فرا مى دهد. این پروژه با بکارگیرى رادیوتلکسوپ هاى غول

بیگانه هوشمند است.  از زیست  نشانه اى  یافتن  پى   آسا در سراسر جهان، شبانروز در 

تاکنون یافته هاى جالبى نیز از پروژه SETI منتشر شده که درخور بررسى و پژوهش هستند. یکى از 

آن یافته «موج واو» (WOW wave) است که در زمان انتشارش سر و صداى زیادى در میان رسانه ها و جوامع 

علمى بپا کرد.  

بارى دانش زیبا، جوان و نوپاى اخترزیست شناسى هم اکنون با شتاب فراوان مسیر پیشرفت را به خوبى طى مى کند 

و نیازمند دانش پژوهان و پژوهشگران خالق و نواندیش است. زیرا همان گونه که پیشتر گفته شد، این رشته تلفیقى از 

چند شاخه از دانش است و این خالقیت و نواندیشى است که مى تواند راه ها و نگرش هاى نوین را براى آیندگان فراهم 

آورد. در ایران خودمان نیز انجمن هایى در دهه اخیر راه اندازى شده اند که تاکنون هدفشان رواج دادن این رشته نوپا 

در میان عالقه مندان بوده است و یکى از همین انجمن ها را مى توان به گروه پژوهشى و کافه اخترزیست شناسى مرکز 

نجوم ادیب اصفهان (اخترژیو) اشاره نمود که پذیراى عالقه مندان پرشور و خالق از سراسر گیتى است.
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امروزه با پیشرفت سریع علم و تکنولوژى در حوزه هوا فضا و نجوم، صد در صد انتظارات و پروژه هاى علمى پیش 

روى دانشمندان چالش  برانگیزتر، مخاطره آمیزتر و پرهزینه تر مى شود. امروزه با توجه به ذهن کنجکاو انسان و با 

توجه به اهداف علمى، ماهیت علم نجوم به عنوان علمى کامل برهیچ شخص شیفته آسمان شب وعلم پوشیده 

نیست. 

 مى توان گفت امروزه علوم مختلف به قدرى با یکدیگر روابط نزدیک پیدا کرده اند که پروژه هاى میان رشته اى به 

توجه  بسیارمورد  تکمیلى  به خصوص درمقاطع تحصیالت  آکادمیک  داغ در جامعه  عنوان موضوعى مورد بحث و 

مانند  مختلف  علوم  و  نیستند  مستثنى  قاعده  این  از  فضا  به  مربوط  تکنولوژى هاى  و  نجوم  علم  قاعدتًا  است.خب 

ریاضیات، فیزیک، شیمى، مهندسى، پزشکى، روان پزشکى و روان شناسى، حقوق و ... را شامل حال مى شوند.

امروزه با وجود علم هوانوردى مدرن وطراحى انواع هواپیماها و بالگردها انسان توانسته به آرزوى دیرین خود یعنى 

پرواز، نه تنها رسیده باشد بلکه توانسته است پا را حتى از مرز هاى این کره خاکى فراتر نهاده و قدم به فضا و ماه 

گذاشته باشد و درآینده مقاصدى بس چالش برانگیزتر و جذاب تر پیش روى انسان در فضا نوشته خواهند شد.

شاخه مهندسى و فناورى فضایى با توجه به کاربردى بودن و تاثیر به شدت عمیقى که بر علم  نجوم گذاشته، توانسته 

خود را به یکى از ستون هاى جدایى ناپذیرعلم نجوم تبدیل کند که در قسمت بعدى به گوشه اى از تاثیرات فناورى و 

مهندسى فضایى و پیوندى که با علم نجوم خورده است اشاره خواهیم کرد.

آرمین رضازاده – کارشناس ارشد مهندسى مکانیک ، سعید کورنگ بهشتى – کارشناس امور فضایى 
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فناورى فضایى 



تاریخچه فعالیت هاى انسان درحوزه مهندسى و فناورى فضایى مانند، رقابت هاى فضایى، فرستادن انواع سطح نشین ها 

یا ماهواره ها به دورخورشید، سیارات یا اقمار آن ها وعمق فضا، ساخت و فرستادن انواع ایستگاه هاى فضایى براى 

سکون انسان و آزمایشات گوناگون مانند بررسى تاثیر بى وزنى بر شرایط بدنى انسان، بررسى نحوه پرورش گیاه در 

بیرون از زمین، طراحى و ساخت انواع تلسکوپ هاى فضایى و زمینى با دقتى بسیار باالتر براى کمک به فهم بهتر 

وعمقى تر جهان هستى وجا به جایى مرز هاى علوم پایه و تغییر تصورات و دانش ما از کیهان و یا طراحى و ساخت 

موشک هاى فضایى چه سرنشین دار چه بدون سرنشین و چند بار مصرف جهت بهینه سازى و صرفه جویى در بودجه 

سازمان هاى فضایى جهت ماموریت هاى آینده، تنها گوشه اى از تاثیرات مهم علوم مهندسى است که با علم نجوم گره 

خورده است.

دادن  از دست  و  مختلف  انواع سوانح و حوادث  پیروزى ها،  و  انواع شکست   ها  و  هنگفت  به سرمایه هاى  توجه  با 

دانشمندان بزرگ، تنها این نکته را به یاد ما مى آورد که تکنولوژى فضایى دقیقا مانند علم هوانوردى و یا سایر علوم 

دیگر با از خود گذشتگى هاى بسیارى همراه بوده و خواهد بود. بیاید تا قدردان خون کسانى باشیم که در این راه جان 

خود را فداى علم نمودند.
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20 آبان: سیاره ى عطارد، به بزرگ ترین طول غربى خود  یعنى 1/19 درجه از خورشید مى رسد. این بهترین زمان 

مشاهده ى عطارد است زیرا در باالترین ارتفاع از افق در آسمان صبح قرار مى گیرد. قبل از طلوع آفتاب بهترین زمان 

براى رصد این سیاره است.

21-22 آبان: هالل ماه در حال افول، زهره و عطارد در آسمان کنار هم دیده مى شوند. در بین این دو سیاره ستاره

 ى بى ژوبین (Spica) قابل رویت است.

همچنین بارش شهابى ثور به اوج خود خواهد رسید. در بهترین حالت در هر ساعت حدود 5-10 شهاب در آسمان 

دیده خواهد شد.

23 آبان: صورت فلکى شکارچى در آسمان به راحتى قابل مشاهده است.

26آبان: ماه نو؛ این شب ها بهترین زمان رصد اجرام در آسمان هستند.

27 آبان: بارش شهابى اسدى به اوج خود خواهد رسید و گاه تا حدود 10-20 شهاب در آسمان دیده مى شود.

29 آبان: اجتماع ماه، مشترى و زحل اتفاق مى افتد.

2 آذر: ماه و ستاره ى فم الحوت در آسمان 

دیده مى شوند.

4-6 آذر: در این چند شب مى توان مریخ را 

در نزدیکى ماه مشاهده کرد.

7-8 آذر: بهترین زمان مشاهده ى سایه ى زمین 

و کمربند سیاره زهره.

23

بررسى پدید ه هاى رصدى 20 آبان -30آذر
عظیمه قاسمى – دانشجوى دوره کارشناسى فیزیک و عضو انجمن نجوم دانشگاه کاشان 
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10 آذر: پدیده ى ماه کامل رخ مى دهد

11آذر: در این شب هاى آذر ماه، صورت فلکى ذات الکرسى دیده مى شود.

12-13 آذر: صورت فلکى جوزا در آسمان نمایان می شود. اگر در 

دیدن صورت فلکى یا ستاره ها به مشکل برخوردید

ماه را با دست خود بپوشانید و مجدداً سعى کنید.

15 آذر: صورت فلکى شیر در آسمان نمایان شده و درخشان ترین 

ستاره ى این صورت فلکى یعنى قلب االسد در نزدیکى ماه مى

 درخشد.

16 آذر: صورت فلکى شکارچى را مى توانید در آسمان مشاهده کنید و در صورت نبود آلودگى نورى مى توان 

کهکشان راه شیرى را در پشت آن به خوبى دید.

18 آذر: صورت فلکى ارابه ران در آسمان دیده مى شود.

19 آذر: طبق تصویر زیر ماه، زهره و ستاره بى ژوبین یا سماك 

اعزل را در آسمان پیدا کنید.

22 آذر: هم نشینى ماه و زهره اتفاق مى افتد.

23 آذر: اوج بارش شهابى جوزا رخ مى دهد . در این شب ها حداکثر 

تا 120 شهاب در آسمان دیده مى شود. ماه تقریبا جدید هم آسمان را براى رصد فوق العاده مى کند.

24 آذر: ماه کامل در آسمان دیده مى شود.

26-27 آذر: هم نشینى ماه مشترى و زحل اتفاق مى افتد.

24



23

سالم.

آقا ما یه روز توى عالـم هپـروت واسه خودمون قِل مى خوردیم که یهویى " هوشیـار جعفرى " پیام 

داد و گفت: " بلنــد شو بدو بیا گاهنامه نجوم دانشگاه کاشان، که جـات بددددجووووور خالیـه! " منو 

میگى، تازه از هپـروت برگشته و گیـج و ویج، پرسیدم: " چى شده؟ گاهنامه؟ کاشان؟ جاى خالى اونم 

بددددجووووور؟ " گفت: " میخوام یه تیکه طنز توى صفحات داشته باشم که واسمون بنویسى. " گفتم: 

" منو این همه خوشبختى؟... باورم نمیشه... اما آخه من میتـرسم بخـوام با نجـوم شوخى کنم." جواب 

داد: " نترس از این شوخیا، بیا اون با من / بیا تو کف مالى کن، صابون با من " بهش گفتم: " تو که مى

 دونى، من همش یه مریخ - مشترى و زهره - زحـل مى شناسم؛ واسه اینکه یه موقع آبرو ریزى نکنم، 

بذار یه ترم برم سر کالسـاى نجوم و یه نمـره اى، مدرکى، چـیزى بگیرم و بعد بیـام روى نردبام. " اما 

هوشیار گفت: " نمره ى 20 نجومو نمى خـوام / مدرك خاص علومو نمى خوام " خالصه هوشیار بگو و 

من نگو، من نگو و هوشیـار بگو. و اینـطورى شـد که بنـده هم پا گـذاشتم روى اولیـن پله ى " نردبام 

آسمان ". فقـط خدا کنه که پلـه هاشو خوب با میخ محکـم کرده باشن؛ چـون با این تیم خیلى باحال، 

قراره دوستاى زیادى بیاند روى نردبام و کلى هم بهشون خوش بگذره.

امیدوارم که بتونیم لبخنـداى خاص اونـم از نوع نجومى روى لباى قشنگتون بنشونیم و ما هم کِیفش 

رو بِبَریم. مى دونم که بچه هـاى آسمـانى هم از اون پله هاى باالیى، هوامـونا دارن و کم و کاستیا رو به 

بزرگى مشترى مى بخشن.
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لبخندى روى نردبام 
اکرم فتحیان – نویسنده 



محمد بن حسـن جهرودى طوسى مشهـور به خواجـه 

نصـیر الدین طوسى در تاریخ 15 جمادى االول سال 

598 هجـرى قمرى در طوس چشم به جهان گشود. او 

به تحصیل دانش عالقه زیادى داشت و از دوران جوانى 

در علوم ریاضـى، نجوم و حکمت سرآمد شـد، به

 طورى  که از دانشـمندان معروف زمان محـسوب مى

 شد. طـوسى یکـى از سـرشـناس ترین و بانـفوذترین 

چهـره هاى تاریـخ اسـالمى است.

 خواجه نصـیر الـدین طـوسى علوم دیـنى و علوم عمـلى را زیر نظر پدرش و منطق و حکمت را نزد 

خالـویش بابا افضـل ایوبى کاشـانى آمـوخت. تحصـیالتش را در نیشابور به اتمام رسانید و در آنجا به 

عنـوان دانشمندى برجسته شهرت یافت. دسته اى از دانشوران او را خاتم فالسفه و گروهى دیگر او را 

عقل حادى عشر (یازدهم) نام نهاده اند. عالمه حّلى که یکى از شاگردان خواجه نصیر الدین طوسى بود 

درباره استـادش چنیـن مى نویسـد: «خواجه نصـیر الدین طوسى افضل عصر ما بود و از علوم عقلیه و 

نقلیه مصـنفات بسـیار داشت. او اشـرف کسـانى است که ما آن ها را درك کـرده ایم. خدا ضریح او را 

نورانى کند. در خـدمت او الـهیات، شـفاى ابن سیـنا و تـذکره اى در هیـئت را که از تألـیفات خود آن 

بزرگوار اسـت قرائت کردم. پـس او را اجـل مخـتوم دریافت و خـداى روح او را مقدس کند.» 
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مریم رمضانى – دانشجوى دوره کارشناسى فیزیک و عضو انجمن نجوم دانشگاه کاشان

چهره ماندگار ایران زمین خواجه نصیر الدین طوسى



نصیرالدین زمانـى پیش از سال 611 در مقابـل پیـش روى مغـوالن به یکى از قلـعه هاى ناصـرالدین 

محتشـم فرمانرواى اسماعیلى پناه برد. این کار به وى امکان داد که برخى از آثار مهم اخالقى، منطقى، 

فلسفى و ریاضى خود از جمله مشهورترین کتابش "اخالق ناصرى" را به رشته تحریر درآورد. وقتى که 

هالکو به فرمانروایى اسماعیلیان در سال 635 پایان داد، طوسى را در خدمـت خود نگاه داشت و به او 

اجازه داد که رصدخانه بزرگى در مراغه احداث کند که شروع آن از سال 638 بود. براى کمک به رصد 

خانه عالوه بر کمک هاى مالى دولت، اوقاف سراسر کشور نیز در اختیار خواجه گذاشته شده بود که از 

عشر (یک دهم) آن جهت امر رصـدخانه و خرید وسـایل و کـتب استـفاده مى شـد. در نزدیکى رصـد 

خانـه کتابخانه بزرگى ساخته  و حدود چهـارصد هزار جلد کتب نفیس از بغداد، شام، بیروت و الجزیره 

جمع آورى و جهت استفاده دانشمندان و فضال قرار داده شد. این کارها مدت 13 سال به طــول انجامیـد 

تا اینکه ایلخان هالکـوى مغولى در سـال 663 درگـذشت. لیـکن خواجـه تا آخـرین دقـایـق عمـر خود 

اجازه نداد که خللى در کار آنجا رخ دهد و کوشش بسـیار نمود که آن رصـد خانه و کتاب خانه از بین 

نرود.

حاصل شـکل گیرى رصـد خـانه به وجـود آمدن مکـتب علـمى نجومى مراغه بود که در تشکیل آن 

دانشمندانى از اقصى نقاط جهان نقش داشتند. از مهم ترین بخش هاى رصد خانه مراغه مى توان به برج 

مرکزى آن که دربردارنده دستـگاه ربع جدارى بود و کتابخانه بزرگ آن که حاوى بیش از چهارصد هزار 

جلد کتاب بود، اشـاره نمود. مرکز نجـومى مراغـه بعدها نمـونه و الگویى براى احـداث رصدخانه هاى 

دیگر دنیا گردید چنـانچه در چـین، سـمرقند، هند و استانبول به تقلید از آن رصدخانه هایى ساخته شد. 

خواجه نصـیرالدین طـوسى "زیـج ایلـخانى" را از روى رصـدهاى انجـام شـده در رصـدخانه مراغـه 

تدوین کرد. زیـج ایلـخـانى ســده ها از اعتبـار خـاصى در بسـیارى از سـرزمین ها از جمـله در چیـن 

برخوردار و در سـال 1356 میالدى ترجـمه  و در اروپامنـتشر شـد. قدیمى تریـن نسـخه ایـن زیـج در 

کتابخانه ملـى پاریس نگهـدارى مى شود. رصـدخانه مراغه فقط مخصـوص رصد ستارگان نبـود و یک 

سازمان علـمى گستـرده بود که بیـشتر شاخـه هاى دانش در آنجا تدریس مى شد. به عالوه، چون در آن 

زمـان ارتبـاط علـمى چیـن و ایـران به عـلت استیــالى مغـوالن بر هـر دو سرزمیـن برقرارشـده بود، 
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دانشمنـدان چینى، از جمله فردى به نام فائو مون جى، در این مرکز فعالیت داشتند. همچنین، فیلسوف و 

فرهنــگ نامه نویــس مســیحى، ابن العــبرى، در رصـدخانه مـراغه به درس دادن کتـاب هاى اصــول 

اقلـیدس و المجسطى بطلـمیوس مشـغول بودند. به اعــتقاد اخترشناسان رصـدهاى خواجه نصیرالدین 

طوسى محققان را در تهـیه نخــستین جـداول نـجومى و دقیــق تر کردن مدل هاى هنــدسى یونانیان و 

بطلمیوس یارى کرده است. به گفته این محققان، رصدخانه مراغه یکى از نخـستین نهادهاى بزرگ علم 

نجوم بوده و در بحث هاى اخترفیزیک مدرن مکتب مراغه تأثیر زیادى در نجوم مدرن داشته است.
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