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ات َواألَ ْر ِض َوا ْخ ِتال َِف اللَّ ْيلِ َوال َّن َها ِر آليَ ٍ
الس اَم َو ِ
اب»
ات أِّلُ ْولِىاأللْ َب ِ
«إِنَّ ِفى َخل ِْق َّ

همانا در آفرینش آسمانها و زمین و رفت و آمد شب و روز نشانههایی برای خردمندان است.
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چرا خيليها به نجوم عالقهمندند؟ حس کنجکاوی انسان بهترین پاسخ برای این پرسش است .از هزاران سال پیش،
مردم زمانی که به آسمان نگاه میکردند سؤاالت زیادی در ذهنشان ایجاد میشد .مث ً
ال هنگام دیدن ستارگان فکر
میکردند که این نقاط ریز درخشان چه هستند و از کجا آمدهاند ،آیا میتوانیم به آنها سفر کنیم ،و آیا ممکن است
توجوي پاسخ اين سؤاالت بپردازند و اينگونه بود
ناگهان به زمین سقوط کنند! کنجکاوی باعث شد انسانها به جس 
كه علم نجوم متولد شد.
زیبایی بیحد و اندازهي آسمان دلیل دیگر عالقهمندی ما به نجوم است! کافی است به آسمان باالی سرمان نگاه کنیم و
از این زیبایی شگفتانگيز لذت ببريم .زمانی که تلسکوپ و دوربین عکاسی اختراع شد و توانستیم تصاویری حیرتانگیز
از اعماق آسمان و سیارات تهیه کنیم ،جذابیت آسمان برایمان چند برابر شد.
سؤال دیگري كه از گذشتههاي دور براي انسان مطرح بوده ،این است که علم نجوم چه فایدهای دارد .اگر دنیای امروز را
بدون پیشرفتهای نجومی و فضایی تصور کنیم ،مشکالت زیادی برایمان به وجود میآید .مثالً اگر ماهوارهها در فضا وجود
نداشته باشند ،نمیتوانیم با یکدیگر در کشورهای مختلف ارتباط برقرار کنیم ،نقشههای با دقت زیاد از سطح زمین تهیه
کنیم و حتی تغییرات آب و هوا را پیش بینی کنیم .بدتر از همه اینکه از بسیاری از حوادث طبیعی مثل توفان یا آتشسوزی
جنگلها با خبر نمیشویم .تقویمهای ما نیز بر اساس حرکت زمین به دور خورشید تهیه
شدهاند .بدون مطالعهي دقیق حرکت زمین حتی زمان تحويل سال نو را هم نمیدانیم.
این فقط بخش کوچکی از فایدههای نجوم برای ماست و بدون شک در آینده با پیشرفت
علم میتوانیم از آن بيشتر استفاده کنیم .شاید روزی برسد که بتوانیم به سیارات دیگر سفر كنيم و سپس دوباره به زمین
برگردیم! حتي ممکن است روی سیارههای دیگر موجودات زندهای شبیه به خودمان پیدا کنیم.
کتابی که در دست دارید ،کتابی مناسب برای شروع مطالعهي نجوم است .در این کتاب سعی شدهاست اطالعات
علمی به زبانی ساده توضیح داده شوند .در کنار متن ،تصاویر و نقاشیها به شما کمک میکنند تا مطالب را بهتر درك
كنيد .عکسهای واقعی هم قسمتی از جذابیتها و زیبایی آسمان را به شما نشان میدهند .بعضي از این عکسها
را عکاسان گرفتهاند و بعضي ديگر بهكمك پیشرفتهترین و دقیق ترین ابزارهای نجومی دنیا تهیه شدهاند .در
انتهای کتاب «واژهنامه» قرار دارد که در آن توضيحاتي دربارهي اصطالحات و کلمات مهم و پرکاربرد نجوم
آمده است.
اگر پس از خواندن این کتاب به نجوم عالقهمند شدید ،بهسراغ کتابهای ديگري بروید و در اينباره بيشتر كتاب
بخوانيد .شاید در آینده منجم يا فضانورد شويد!
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رصد آسمان

صورتهاي فلكي

تلسکوپها

تاریخ نجوم
انسانها از هزاران سال پیش به آسمان باالی سر خود نگاه میکردند و پرسشهای بسیاری دربارهي آن داشتند .از آن
زمان تاكنون ،دانشمندان برای یافتن پاسخ این پرسشها تالش کردهاند و پاسخ بعضی از آنها را يافتهاند .امروزه علم
نجوم پیشرفت زیادی کرده و بسیار وسیعتر و پیچیدهتر از قبل شدهاست.

نجوم در دوران باستان

مصريهاي باستان تقويمي داشتند كه با استفاده از آن ،روز و ساعت را متوجه
ميشدند .بابليها هم رصدگران ماهري بودند .آنها سيارهي زهره را بهخوبي رصد
كردند و متوجه دورههاي زماني خورشيدگرفتگي و ماهگرفتگي شدند .به اين
ترتيب ،بابليها توانستند گرفتگيهاي بعدي را نيز پيشبيني كنند.

طبق یک عقیدهی قدیمی هنديها ،جهان
بر دوش چهار فیل قرار دارد که روی یک
الکپشت ايستادهاند.

بَطل َمیوس
«نظریهی زمین مرکزی»
را به خوبي توضيح داد.
کتابهای بطلمیوس بیش
از  1500سال مهمترین
کتابهای نجومی
بودند.
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 100-170میالدی

بنای ُچغازَنبیل  3200سال پیش ساخته
شده است .بعضي از محققان عقيده دارند
كه در آن زمان ،ايرانيان از روي اين بنا
آسمان را رصد ميكردهاند.

ابوريحان بيروني
با استفاده از يك كوه
بلند و محاسبات رياضي،
شعاع زمين را با دقت
خوبي اندازه گيري كرد.

 973 -1048میالدی (قرن  4هجری)

ك ُِپرنيك
خورشید را مرکز
جهان دانست و
بحث و گفتوگوی
تازهای در دنیای
نجوم ایجاد کرد.

 1473-1543میالدی

نجوم در ایران قدیم

به نظر میرسد كه هخامنشيان  2500سال پیش ،به کمک علم نجوم ،زمان سال نو
و عید نوروز را پیش بینی میکردهاند .نجوم در ایران پس از ظهور اسالم با وجود
دانشمندان بزرگی چون عبدالرحمن صوفی رازی و ابوریحان بیرونی به اوج خود
«ص َور الکواکب» نوشت و در آن ،نقشههای
رسيد .صوفی رازی کتاب ارزشمندی بهنام ُ
از صورتهای فلکی مختلف را ترسیم کرد.

رصدخانهی مراغه

خواجه نصیرالدین توسی در
زمان حملهی مغول به ایران،
رصدخانهی مراغه را تأسیس
کرد .در این رصدخانه ،ابزارهای
مختـلفی بـرای انـدازهگیـری
موقعیت ماه ،ستارهها و سيارات
وجود داشت كه بعضي از آنها را دانشمندان مسلمان ايراني اختراع كرده بودند.
خواجه نصیر به همراه جمعی از دانشمندان دیگر در این رصدخانه فعالیت میکردند.
این گروه از منجمان معتقد بودند که نظریهی « زمینمرکزی» بطلمیوس اشكالهايی
دارد و باید اصالح شود .بنابراین ،به دنبال اصالح این نظریه بودند.

کتاب صورالکواکب قرنها یکی از
منجمان سراسر دنیا برای
مهمترین منابع ّ
شناخت آسمان بود.

تا  400سال پیش ،دانشمندان فکر
میکردند كه زمین مرکز جهان است و همهي
عالم به دور آن میگردد.

گاليله
نخستين كسي است كه
با تلسكوپ آسمان را
رصد كرد .رصدهای او
بهترين دليل برای تأييد
نظریهی خورشیدمرکزی
بود.

نيوتن
جاذبه را كشف كرد و با
محاسبات دقیق ،حرکت
سیارات به دور خورشید
را توضیح داد.

 1564-1642میالدی

اینشتين
نظریههای این
فیزیکدان در
پیشرفت نجوم بسیار
تأثیرگذار بود.

 1642-1727میالدی

 1879-1955میالدی

7

ستارگان
کافی است در یک شب تاریک ،لحظهای به آسمان نگاه کنید تا ستارگان
بیشمار را به شکل نقطههايي درخشان یا کم نور ببینید .بعضي از این
ستارگان ممکن است چندین برابر خورشید باشند اما به علت فاصلهي زیادی
که از ما دارند ،مثل نقاطی ریز دیده میشوند.

قدر ظاهری

روشنایی ستارگان در آسمان به یک اندازه نیست ،بعضی از آنها کم نور و بعضی
پرنورند .برای مشخص کردن مقدار روشنایی ستارگان نسبت به يكديگر ،از عددی
بهنام قدر ظاهری استفاده میکنیم .برای این کار ،ستارهی معروف به «ن َس ِر وا ِقع» را
با قدر ظاهری صفر در نظر میگیریم .بقیهي ستارگان هر چه پر نورتر باشند ،عددی
کمتر از صفر (عدد منفی) دارند و هر چه کم نورتر باشند عددشان بزرگتر از صفر
است .مث ً
ال ستارهي قطبی تقریب ًا با قدر ظاهری  +2میدرخشد؛ پس ،از نسر واقع کم
نورتر است.
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ستارگان «غول سرخ» در آسمان به رنگ
زیبای سرخ یا زرد دیده میشوند.
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سحابی ها محل تولد ستارهها
هستند .ابتدا یک حرکت جزئی در
سحابی ،باعث جمع شدن گاز و غبار
سحابی در يك نقطه میشود.

خورشید
آلفا قَنطورِ س
0
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2

گاز و غبارِ متراکم شده شروع
به چرخیدن به دور نقطهي اولیه
میکنند .همزمان با چرخش ،دما هم
باال میرود.
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فاصلهي ستارگان معروف آسمان از ما (بر حسب سال نوری)
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3

هنگامی که دمای مرکز
توده به  10میلیون درجهي
سانتیگراد میرسد ،ستاره
متولد میشود.

4

با تولد ستاره ،تولید
انرژی بهصورت نور و گرما
در مرکز آن آغاز میشود.
برای تولید این انرژی،
«هیدروژن» نقش سوخت
ستاره را دارد و در هسته
مصرف میشود.
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سرنوشت ستارهها

سرنوشت هستهي باقیمانده از انفجار ابرنواختری ستاره به جرم ستاره در هنگام تولد بستگی دارد .اگر جرم ستاره تا  1/4برابر
جرم خورشید باشد ،هستهای که پس از انفجار باقی میماند به «کوتولهي سفید» تبدیل میشود .کوتولهي سفید ،کرهای تقریبا
به اندازهي کرهي زمین و با جرم بسیار زیاد (تقریب ًا به اندازهي خورشید) است که بهتدریج سرد میشود .اگر جرم ستارهي اولیه
بین  1/4تا  3/2جرم خورشید باشد ،هستهي باقی مانده به «ستارهي نوترونی» تبديل ميشود و اگر جرم ستارهي اولیه بیش از
 3/2برابر جرم خورشید باشد ،هستهي باقی مانده به «سیاه چاله» تبدیل میگردد.
 3تن
جرم یک قاشق سوپخوری
از مواد کوتولهي سفید

1میلیارد تن
جرم یک قاشق سوپخوری
از مواد ستارهي نوترونی

2میلیارد تن
جرم یک قاشق سوپخوری
از مواد سیاهچاله

غبار باقی مانده از انفجار ستاره بهدليل
جاذبهي کوتولهي سفید ،به زیبایی در اطراف
آن قرار میگیرد.

بعضی از ستارههای نوترونی با سرعت
 700دور در ثانیه به دور خود می چرخند.

سیاهچالهها بهدليل جاذبهي خیلی زیادی
که دارند ،ممکن است مواد ستارهای را كه در
نزدیکی آنهاست ،به درون خود بکشند.

5

بعد از میلیاردها
سال ،سوخت ستاره به پایان
میرسد و ستاره به «غول
سرخ» تبدیل میشود.
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6

در این مرحله ،حجم ستاره
بسیار زیاد و هستهاش به شدت
داغ میشود.

8

باالخره ،زمان مرگ ستاره
فرا میرسد و با انفجاری عظیم بهنام
«انفجار ا َبَرنواختری» عمر آن تمام
ميشود.

کاستور

در پایان ،تنها
هستهای کوچک از ستاره
باقی میماند.

قلب اال ََسد
ُ
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