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یادداشت

گفتوگوهای روشمند و روشنگر
محمدعلی نویدی
مدرس دانشگاه

چنانکه در مطالب گذشــته آورده شــد ،گفتوگوهای
گوناگــون دارای روشهای مختلف هســتند .لیکن،
گفتوگوهای عقالنی و علمی الجــرم باید واجد روش
علمی و منطقی باشــند تا به اهداف واقعی خود نزدیک
شــوند .گفتوگوی منظم و منسجم همان گفتوگوی
روشــمند اســت که با گفتگوهای پراکنده و بینظم و
نسق فرق اساسی دارد .همانند گفتگوهای سقراطی و
افالطونی و گفتوگوهای دیپلماتیــک امروزه که دارای
نظم و نسق هســتند .گفتوگو و همنشینی در اصل و
اســاس خود روشنگر و مبین اســت؛ یعنی ،در جریان
گفتگو و همســخنی کلمات و نظرات و سخنان طرفین
صیقل مییابنــد و جال پیدا میکننــد و از ابهام آنها
کاســته میشــود؛ بنابراین ،گفتوگو و همکالمی یک
روش و رویکرد روشــنگر است در مقابل عدم گفتوگو و
قهر که یک روش کتمان گر و ابهامزا و تاریکی افزاست.
بدینجهت ،روش گفتوگو یک فضیلت انسانی ،اجتماعی
و شهروندی و مدنی اســت .چرا گفتوگو یک شیوه و
نگرش روشــنگر و فضیلت مند است؟ زیرا گفتوگو او ًال
و بالذات ،نقش ترجمه و مترجم را دارد .ترجمه منویات
و در دل داشــتهها و نهانیات و پنهانیها .در گفتوگو
زبان و درد دل گشــوده میشود و با مشارکت دیگری و
دیگران ،ترجمه میشــود و از حالت نهانی و تاریکی به
وضعیت روشــنی و پیدایی گذر میکند؛ گویی ،سخن و
نظر از تاریکخانه ذهن و ضمیــر بیرون میآید و آفتابی
میشود .این است معنی روشنگر بودن گفتوگوها .در
واقع ،گفت و شــنید و محــاوره ترجمان نظرات نهفته
اســت تا آنچه در دلها پنهان است بازگو شود و به فهم
آید و یافته و توســط دیگری حس و لمس واقعی شود و

در گســتره جان و جهان منتشر شود .جآء القضا ضاق
الفضا ،گفتوگو فضای زیست انسانی را فراخی و گشادگی
میبخشد .دیدید وقتی در آسانسور هستیم ،پنداری ،فضا
فشرده و نفسها در سینهها حبس و زبانها از گفتنها
کوتاه و انتظار باز شــدن درهای آسانسور و پیاده شدن
بیشتر و احساس تنگی عیانتر است؟ این حالت همان
ضیق فضا و بستگی ذهن و ضمیر انسان است ،در مقابل
ســعهصدر و گشودگی فضاست که گفتوگو ترجمان آن
است .بیتردید ،فراخی وجودی با تنگی و ضیق وجودی
یکسان و برابر نیست ،زیرا دو گونه اثر میزایند؛ اثر سازنده
و اثر مخرب .گفتوگو یک روش روشنگر اثربخش است.
روشنگری با قدرت تعبیر و تفسیر و شرح و بیان نسبت دارد
و تکروی و قهر و خشم با سیهکاری و ابهامزایی در ارتباط
است .ضرورت دارد قدرت گفتوگوگری و رویکرد گفتن و
شنیدن و همنشینی و همسخنی را در جامعه ارتقا بخشیم
تا نهانیها و پنهانیها عیان و آشکار شود؛ این موضوع با
مدیریت دانش نیز نسبت وثیق دارد ،زیرا مدیریت دانش
صراحت بخشی به دانش مضمر است؛ از این روش جامعه
و زندگی بهره مند میشوند و فرهنگ ترقی پیدا میکند.
در ســطح خانواده و محله و قوم و قبیله روش گفتوگو
موجب کاهش کدورتها و کم شــدن کینهها و روشن
شدن مسائل میگردد .مثل روش گفتوگوی سقراطی
و پرسش و پاسخهای روشنگر .فضیلت چیست؟ رذیلت
چه میباشد؟ عدالت کدام است؟ آزادی چیست؟ چرا در
تاریخ و فلسفه علم و تبار تفکر ،گالیله شخصیت مهم و
جایگاه بیبدیل دارد؟ چون گالیله متفاوت اندیشیدن و
تفســیر کردن و روشنگری را به بشر آموخت و مبدأ طرز
تفکر نوین شد .گالیله باب گفتوگو را در موضوعات مهم
زمانه خود «قرن شــانزدهم و هفدهم» باز و باب کرد و
نگاهها را از قرونوسطایی به جهان جدید گشود و در این
راه جان شــیرین به جان جهان و حقیقت سپرد .آری،
روش گفتوگو ،روش گالیله و روشــنگر و زنگار زدودن و
اندیشیدن متفاوت را تمرین نمودن است.

میراث

کشف آثاری از دوره سلوکی تا اواخر دوره اشکانی در بیستون

د
ری

چه

سرپرســت هیات باستانشناسی در تپه گوهره بیستون،
حاصــل کاوش در این محوطه را کشــف آثار و شــواهد
معماری نظیر دیوارهای سنگی و خشتی و سنگفرشی از
ســه فاز مختلف زمانی احتما ًال سلوکی ،اوایل اشکانی و
اواسط تا اواخر اشکانی اعالم کرد .رامین چهری سرپرست
هیات باستانشناســی کاوش در تپه گوهره بیستون۲۰ ،
دی ۱۴۰۰با اعالم این خبر گفت« :تپه گوهره در روستایی
به همین نام واقع شــده که بافاصله  ۴کیلومتری از آثار
شــاخص بیستون و راه شاهی بر این منطقه مهم اشراف
دارد ».سرپرست هیات باستانشناسی با بیان این نکته
که نخستین بار این محوطه در سال  ۱۳۹۳توسط نگارنده
شناسایی و بررسی شــد ،افزود« :تپه گوهره که بر روی
یک محوطه از دوران آهن شــکلگرفته ،جدای از شرایط
سیاســی جغرافیایی خاصی که دارد ،دارای ســفالهای
شــاخص از دورههای سلوکی و اشکانی بوده و همچنین
شــواهدی از معماری در آن دیده میشد ».این پژوهشگر
تصریح کرد« :آثار و شــواهد موجود نشان از یک محوطه
مهم در منطقه بگســتانه دوران تاریخی داشت ازاینرو و
درنهایت کاوش در این محوطه در دستور کار قرار گرفت و

یک ترانشه اصلی در ابعاد  ۵در  ۱۰و یک گمانه ۳در ۲روی
سطح تپه ایجاد شــد ».او حاصل کاوش در این محوطه
را کشف آثار و شــواهد معماری مانند دیوارهای سنگی
و خشــتی و سنگفرشی از سه فاز مختلف زمانی احتما ًال
سلوکی ،اوایل اشکانی و اواســط تا اواخر اشکانی اعالم
کرد و افزود« :البته در حدود دوران میانه اســامی یک
قبرســتان بر روی محوطه شکل میگیرد که به الیههای
معماری فاز متأخر اشــکانی آســیب وارد کرده است».
سرپرســت هیات باستانشناسی از میان دیگر یافتههای
کاوش ،به وجــود آثاری از کوره ذوب احتما ًال شیشــه،
چند ظرف سفالی ســالم ،قطعاتی از آثار مفرغی و آهن،
سفالهای شاخص کلینکی منقوش و لعابدار به همراه
ســردوکها ،شیشه و مهرهها اشاره کرد و گفت« :وجود
استقرار عصر آهن موجب کشــف سفالهای شاخص و
ابزارهای سنگی از این دوره شد ».چهری در پایان با اشاره
به برخی مشکالت موجود در فصل نخست کاوش در این
محوطه اظهار کرد« :معتقدیم فصل بعدی کاوش در تپه
گوهره میتواند اطالعات ارزشــمندی از دوران سلوکی و
اشکانی بیستون و زاگرس مرکزی در اختیار ما قرار دهد».

منتقد و پژوهشگر ادبیات

«همین حاال/آنجا که در پسینگاه وزشهای
شــمالی/بر شــیب دامنهی گیسوان تو سر
میخورد/من آنجایم/از پس پای برف/از پس
بارانها و سیالب بیایم/تا تمامقد خود را در
آیینه پیادهرو تماشــا کنم/لرزان و شکسته،
ممتد و کشیده».
لهراسب را باید شــاعر «پیادهروها» نامید.
شــاعر پیادهروها ،پیشازاینها شــعرهای
بسیاری از مردم پیادهروهای جنوب سروده
بود .شعر زنگنه انعکاس دردها و شادیهای
او و مردم جنوب است چرا که خون و پوست
و عصب دارد .شــکل دارد و فضای بومی؛
بومیتی که شعر زنگنه دارد از دل متن شهر
و شعر برمیخیزد تا جهان را بو بکشد .شعر
مثل آب حرکت دارد .شاعر در زمستانی که

میگذرد با فعلهای حال «میگذرد ،ســر
میخورند ،بیایم ،تماشــا کنم  »...به شعر
حرکت میدهد و فضای شــعر را از انفعال
بیرون میآورد .راوی در شــعر «از زمستانی
که میگذرد» ،پســینگاه همراه با زمستان
حرکت میکند و وزشهای بادهای شمالی
را بر شــيب دامنه گیســوان یار به تماشــا
مینشــیند .راوی وزشهایی را میبیند که
لیز میخورند .او در واقع نمیبیند که حس
میکند که چيزی در درونش سر میخورد.
حرکت حس آمیزانه در این شعر از بیرون به
ن سرایت میکند.
درو 
شاعر میگوید« :من آنجایم» کجا؟
او از پــس پای بــرف ،از پــس بارانها که
ســیالب میشــوند میآیــد .برفهــا آب
میشوند و شاعر را با خود میبرند .به کجا؟
سیالبی در درون شاعر جریان مییابد.
برف گیســوان یــاران او را به ســمت خود
میکشــاند .بوی سفید گیســوان یار ،او را
بهســوی او و یا هو میبــرد ،راوی خودش

را در آیینه آبی کــه در پیادهرو جریان دارد
مینگرد .راوی خــودش را در آیینه لرزان و
شکسته میبیند .خودش را ممتد و کشیده
میبیند .راوی با آب و در آب غرق میشود.
راوی همچون حرکت ممتد و کشــيده و بر
شیب دامنهی گیسوان یار کش مییابد و به
حرکت درمیآید .کجا میرود؟
هیچ کجا ،شــاعر با گیسوان یار و آب یکی
میشــود« :باالی خود در آیینهی چشــم
من ببین/تــا باخبر ز عالم بــاال کنم ترا».
شــعر عالئم و المانها و واژگان رئالیستی
«شيب ،دامنه ،برف ،باران ،سیالب ،آب،
پیــادهرو ،آیینه» را در خود راه میدهد ولی
آنها با چند حرکت هوشمندانه واقعیت را
خلع ســاح میکنند و وارد فضای سورئال
شــده و در خود گوارده میشــوند .واژهها
در این خود بــرف و باران ،خود آب و خود
پیادهرو و به شیء تبدیلشدهاند .این وحدت
وجودی زیبا نيست؟
هست.

شبی خفته بودم به عزم سفر
پی کاروانی گرفتم سحر
که آمد یکی سهمگین باد و گرد
که بر چشم مردم جهان تیره کرد
به ره در یکی دختر خانه بود
به معجر غبار از پدر میزدود
پدر گفتش ای نازنین چهر من
ٔ
آشفته مهر من
که داری دل
نهچندان نشیند در این دیده خاک
که بازش به معجر توان کرد پاک

درست بنویسیم

اگر صفتی پس از تركيب «بیشازپیش» بيايد ،نبايد
تفصيلی باشد؛ بنابراين ،نبايد گفت :اين كتاب زمينه
تحقيقات را بیشازپیش گستردهتر ميكند.

ترازین

متلک انداختن تفریح نیست ،جرم است!

گاه نوشتهها

مژگان مسلمی

کارشناس حقوق

دروغ و رواج ویروسی آن در جامعه
طاهر اکوانیان

روزنامهنگار

اگر بخواهیم یکی از رذایل اخالقی را نام ببریم که به شــکل ویروس
گونهای جامعه را دربرمی گیرد و تباه میکند باید به «دروغ» اشاره
کنیم که به عقیده بســیاری از اندیشــمندان منشأ فساد شخصی و
جمعی است.
فردی کــه دروغ میگوید بهراحتی خود را نــزد اطرافیان بیاعتبار
میکنــد و بعد از مدتی دیگر حرفها و گفتههایش خودبهخود باعث
دســت انداختنش میشود .اگر فرد دروغگو در مسند یا جایی باشد
کــه بهناچار دیگــران باید به او مراجعه کنند ایــن رذیلت خواهد و
ناخواه به دیگران آسیب میرساند و سبب نارساییها و ضررهایی به
آنهایی میشــود که در معرض و شعاع این موضوع قرار میگیرند.
حاال هر چه دایره مراجعهکنندگان به فرد دروغگو وســیعتر باشــد
این مســئله خطرات بیشتری را برای جامعه به همراه دارد تا جایی
که ممکن اســت یک جامعه بهطورکلــی درگیر دروغهای یک مقام
مسئول شود و خســارات غیر قابل جبرانی ببیند .ازنظر «کانت»،
حتی اگر انســان اجبار ًا دروغ بگوید مقصر اســت زیرا علیه وظیفه
عمومی مرتکب خطا شــده اســت« .کانت» اســتدالل میکند که
«دروغگویی موجب بیاعتبار شدن سخن شده و تمام حقوق مبتنی
بر قرارداد را باطل و ضعیف میکند و به بشریت زیان میرساند زیرا
دروغ همیشه به دیگری ضرر میزند.
حتی اگر برای فرد خاطی مضر نباشــد ،دســتکم ،به حال بشریت
مضر اســت چون منبع قانــون را تباه میکنــد ».در واقع موضوع
سادهتر از آن اســت که نیاز به تجزیهوتحلیل یا آوردن دلیل داشته

چهره

باشد ،اما بههرحال الزم است تا این مورد بررسی شود تا در صورت
امکان آسیب کمتری به اجتماع برساند .برای آنکه مصداقی به بحث
ورود کنیم الزم اســت از موضوع اخیری کــه اتفاق افتاده صحبت
کنیم .در خبرها از قول وزیر بهداشــت خواندیــم که مردم را برای
مقابله با ویروس کرونا تشــویق به زدن واکسن داخلی کرده است و
این جمله را گفته که «مســئوالن مملکتی و خود من هم از همین
واکسنها اســتفاده کردهایم ».اما بعد از انتشار این گفته وضعیت
واکسن جناب وزیر در فضای مجازی دستبهدست شد که از واکسن
خارجی استفاده کرده است؛ یعنی او بهراحتی متوسل بهدروغ شده
تا مردم را گمراه کند .ســرزدن این فعل ناپسند از چنین جایگاهی
که در زمینه مقابله با ویروس مرجع علمی و پناه مردم است بیشک
تبعــات جبرانناپذیری به همراه دارد که بــا هیچ توجیه و بهانهای
قابلاغماض نیست.
موضوع مهمتر اما بی واکنشی مقامهای باالتر و دستگاههای نظارتی
اســت که با این انفعــال مورد پیشآمده را مســئلهای عادی جلوه
میدهنــد و اص ً
ال بــه آن ورود هم نمیکنند .این نوع نگاه نشــان
میدهد که «دروغ» خیلی بیشتر از آنکه فکر کنیم در ارکان جامعه
رسوخ پیداکرده است و ازقضا بیشتر از جانب دستاندرکاران صادر
میشــود .در نهایت عدم برخورد با آن یــا نادیده گرفتنش موجب
میشــود که با قدرت تخریب بیشــتر از ویروس کرونا منتشر شود و
چنان ارکان جامعه را به لرزه درآورد که بنیاد اخالقی با کوچکترین
بادی از جا کنده شود .در پایان این نوشته کوتاه باید بگویم سزاست
همهکســانی که بهنوعی در جریان مقابله با همهگیری ویروس کرونا
فعالاند ،از کادر درمان تا مردم آسیبدیده ،به این موضوع واکنش
جدی و بدون چشمپوشی داشته باشند تا خوشبین باشیم که دروغ
هنوز مثل ویروس کرونا کشورمان را دربرنگرفته است و امیدی برای
رستگاری وجود دارد.

ن مربی فوتسال جهان شد
محمد ناظمالشریعه نامزد بهتری 

ســید محمد ناظمالشریعه و تیم ملی فوتســال ایران جزو  ۱۰گزینه
نهایی برترینهای فوتســال جهان قرار گرفتند .فهرســت نامزدهای
دریافــت جایزه بهترین مربی فوتســال  ۲۰۲۱را اعــام کرد که نام
سید محمد ناظم الشریعه ،سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان برای
پنجمین بار و همچنین تیم ملی فوتســال ایران جزو  ۱۰گزینه نهایی
انتخاب فوتســال جهان قرار گرفته است .سید محمد ناظمالشریعه
ســرمربی تیم ملی ایران و مشــاور امور ورزشــی مدیرعامل شرکت
عمران شــهر جدید صدرا ،نامزد عنوان بهترین مربی سال فوتسال
جهان در ســال ( ۲۰۲۱جایزه دیمیتری نیکوالئو) شــد .همچنین
ملیپوشان ایران نیز در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی لیتوانی،
از دور مســابقات کنار رفتند و در جایگاه هفتــم ردهبندی جهانی
ایســتادند .بهترینهای تیم ملی ،تیم ملی ایران ،آرژانتین ،بوسنی
و هرزرگوین ،قزاقســتان ،مراکش ،پرتغال ،اســلواکی ،ازبکستان
و ونزوئــا میباشــند و همچنین محمــد ناظمالشــریعه (ایران)،
باخدیــر اخمدوف(ازبکســتان) ،ماریــان برکی(اســلواکی) ،برونو
گارسیا(اســپانیا) ،هیچام گیوگ(مراکش) ،فــردی میگل گونزالز
(ونزوئال) ،خورخه براز (پرتغال) ،کاکا(قزاقستان) ،ایوو کرزو(بوسنی
و هرزگوین) ،رائول لوچیکس(آرژانتین) جزو  ۱۰نامزد برتر جهان در

حافظه تاریخی

ســال  ۲۰۲۱است .گفتنی است ،ناظمالشــریعه مشاور امور ورزشی
مدیرعامل شــرکت عمران شهر صدرا ،در ســال  ۸۲الی  ۸۵مربی
تیم ملی امید کشــور و سال  ۹۳بهعنوان سرمربی این تیم و دستیار
خسوس کاندالس در تیم ملی فوتسال ایران ،انتخاب و از شهریورماه
ســال  ۱۳۹۴جانشین این سرمربی اسپانیایی شد و هدایت تیم ملی
فوتسال بزرگساالن ایران را به عهده دارد.

روزی که انگلیسیها قصر شيرين را تصرف كردند

 22دیماه 12( 1296ژانويه  )1918باراتف ژنرال روس و افرادش [به
تصمیم لنین] خاك ايران را ترك گفتند و در پی خروج آخرين نظامی
روس از ايران ،نيروهای انگليســی كه از طريق عراق هم وارد غرب
وطن ما شده بودند قصر شيرين و نيمي از استان كرمانشاه را تصرف
كردند .انگلیسیها در جریان جنگ جهاني اول به بهانه درآويختن با
عثمانی (متحد آلمان) كه از قرنها پيش بینالنهرین (عراق امروز)
را در كنترل داشــت وارد خاك اين سرزمين شده بودند .انگلیسیها
حتی پیش از پیدایش نفت در منطقه ،درصدد سلطه بر آسیای غربی
ـ مهمترین منطقه اســتراتژیک جهان برآمده بودند که ورود عثمانی
به جنگ جهانی اول فرصتی را که در انتظارش بودند به دست آنان
داد .در جریــان جنــگ جهانی اول و بهرغم اعــام بیطرفی قبلی
ایران ،نظاميان دولتهای متحارب (روسیه و انگلستان از یکسوی
و عثمانی از سوی دیگر) به وطن ما وارد شده و ایران بیطرف را به
میدان جنگ ،تحریک و جاسوسی تبدیل کرده بودند .پس از پيروزي
انقالب بلشويكی روسيه ،لنين به تروتسكي كميسر نيروهاي مسلح
روســيه توصيه اكيد كرده بود كه نظاميان روســيه را از ايران خارج
سازد و گفته بود كه نظاميان يك دولت انقالبي نبايد اشغالگر بشمار
آیند و با خروج روسها بود که انگلیسیها یکهتاز میدان ایران شدند
و قصر شیرین را هم تصرف کردند ـ زمانی که قاعدت ًا ضرورت نداشت.
ورود انگلیســیها به غرب ایران ،فراهم ساختن زمینه تحتالحمایه
ساختن وطن ما بود زیرا که در ژانویه  1918عثمانی در همه جبههها
دست به عقبنشینی زده بود و نیروی نظامی در ایران نداشت .سال
بعد ،انگلیسیها قراردادی با وثوقالدوله [رئیس الوزراء وقت] امضا
کردنــد که اگر مجلس آن را تصویب کــرده بود؛ ایران تحتالحمایه
دولت لندن میشد .انگلیسیها بعد ًا و پس از پیروزی بلشویکهای
روس در جنگ داخلی این امپراتوری نگران گســترش کمونیسم به

بیشازپیش:

ایران و ازاینجا به مناطق عربی شــدند و چون سلطان احمدشاه را
مردی نســبت ًا روشنفکر و دمکراسی دوســت یافتند به فکر کودتا و
روی کار آوردن یک نظامی در تهران افتادند و ...
در آن زمــان هدف عمده انگلســتان از حضور نظامي در آســیای
غربی ســلطه بر این منطقه صاحب نفت و چهارراه جهان بود .نفت
بینالنهرین حواس انگلیسیها را متوجه این سرزمین کرده بود زيرا
كه با افزايش وســایط نقليه موتــوری ،نياز جهان را در آينده به اين
ماده حياتي برآورد كرده بودند و میدانســتند كه آقای جهان دولتي
اســت كه كليد جريان نفت را به دست داشــته باشد .در آن زمان
هنوز نفت در سعودی و شیخنشینها کشف نشده بود و در منطقه،
این ماده تنها در ایران ،عراق و قفقاز جنوبی استخراج میشد .بعد ًا
معامالت نفتي آمريكاييان با دولت سعودی ،انگلستان را در وضعيت
رقابت توأم با ســازش قرار داد .هيتلر با هدف دستاندازی به نفت
خاورميانه و كوتاه كردن دســت انگلستان بود که «رومل» را مأمور
پيشروي از شمال آفريقا بهسوی شرق سوئز كرده بود و نيروهايش در
شوروی را به سمت قفقاز و سرازير شدن از اين ناحيه به میدانهای
نفــت اعراب به حركــت درآورده بود .اين وضعيــت بیشازپیش بر
ســماجت انگلیســیها در كنترل نفت افزود و ديديم كه چگونه در
برابر ملی شــدن نفت ايران ايســتادگي كردند ولی روند اين رويداد
سرانجام آن دولت را مجبور به ورود به جريان سازش با رقيبان غربي
كرد و  ...مشاركت انگلستان در اشغال نظامی عراق در سال 2003
با همان هدف و حفظ نفوذ قديمی خود در خاورميانه صورت گرفت.
انگلستان اينك بيش از نياز داخلی خود دارای ذخاير نفتی در دريای
شمال است ولی دست داشتن در معامالت جهانی نفت را وراي نياز
داخلی و كار تجارت میداند.

منبع :روزنامک

مطابق ماده  619قانون تعزیرات هر کس در اماکن عمومی
یا معابر ،متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ
و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به
حبس از  2تا  6ماه و تا  74ضربه شالق محکوم خواهد شد.

مجازستان
اختالف طبقاتی محله ما اینجوریه ک همسایه سمت
راستيمون پیکان داره ســمت چپی مون لکسوس .ما
(لیتل آدری)
سمند داریم.
اینکه بعد از هر دزدی اولین عبارتی که میگیم «حتم ًا
کار آشنا بوده» نشون دهنده میزان اعتماد ما به آشنایانه.
(عمو کاکتوس)

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ پندهایــی که می توﻧﻢ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺗﻮﻥ ﺑﺬﺍﺭﻡ ﺍﯾﻨﻪ
ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺎﺭ ﻧﮑﺮﺩﻧﺘﻮﻥ ﺭﻭ
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﺪﻥ.یه جا بنویس پندهای منو ،دو ماه دیگه دم
()Mr.khass
خونه تکونی به دردت میخوره.

دنیای علم

تلسکوپ فضایی «جیمز وب»
اول راه خود قرار دارد

انتظار میرود تلســکوپ فضایی «جیمز وب» در روز ۲۳
ژانویه (یکشـ�نب ه  ۳بهمن) به منطقــه ورودی (�inser
 )tion locationبرسد و برای آخرین بار موتورهای خود
را برای رســیدن به مدار موردنظر و تصحیح مسیر روشن
کند .این تلسکوپ در نقطه الگرانژ ۲در فاصله  ۱.۵میلیون
کیلومتری از زمین در مدار خورشــید قرار خواهد گرفت.
«وب» مأموریتهــای پیچیدهای پیش رو دارد و ناســا
بهطور خاص به تراز کردن آینهها و آماده کردن تجهیزات
آن بهعنوان نقطــه عطف کلیدی دیگری طی چند هفته
آینده اشــارهکرده اســت« .جان دورنینگ» معاون مدیر
پروژه وب در مرکز پرواز فضایی گادرد ناسا ،شنبه (هشتم
ژانویه) در یک کنفرانس مطبوعاتی از مرکز کنترل وب در
موسسه علمی تلسکوپ فضایی در بالتیمور ،مریلند ،گفت:
همانطور که «وب» برای روشن کردن پیشران خود آماده
میشــود ،اعضای مأموریت آن ۱۵روز آینده را صرف تراز
کردن ۱۸بخــش مجزای آینه اصلــی «وب» میکنند تا
بهصورت یک آینه یکپارچه عمل کند .او افزود :باید بگویم
کــه «وب» طی هفته آینده یا پسازآن به روشــن کردن
تجهیزات خود میپردازد و پسازآن که ما به نقطه الگرانژ۲
برسیم و همزمان با سرد شدن تجهیزات آن بهاندازه کافی،
مهندسان شــروع به روشن کردن هم ه تجهیزات «وب»
میکنند .نقطه الگرانژ ۲منطقه مناســبی برای فعالیت
«وب» اســت .به لطف فاصله مناسب آن از خورشید و
محافظهای خورشــیدی« ،وب» در تاریکی موردنیازش
برای دریافــت امواج فروســرخ به فعالیــت میپردازد.
طولموجهــای فروســرخ به این تلســکوپ امکان رصد
اجرام کیهانی مانند سیارات فراخورشیدی از میان غبار را
میدهد18 .بخش آینهی اصلی وب که اکنون بازشدهاند
در حالت پیکربندی زمان پرتاب قرار دارند و برای تنظیم
آنها بایــد یک فعالیت چندمرحلهای انجام شــود .این
فرآیند برای روز  ۱۱ژانویه( ۲۱دی) برنامهریزیشــده است
و طی آن هر بخش از آینه اصلی و آینه دوم «وب» توسط
شش «محرک» حرکت داده میشــوند .آینه اصلی یک
«محرک» اضافی نیز در مرکز خــود دارد که انحنای آن
را تنظیم میکنــد« .لی فینبرگ» مدیر بخشهای نوری
تلسکوپ وب در مرکز گادرد در یک گفتوگو اظهار کرد:
بین  ۱۰تا ۱۲روز طول میکشــد تا همهی بخشهای آینه
حدود نیم اینچ جلو بیایند و این کار آنها را در موقعیتی
قرار میدهد که میتوان تراز نوری دقیق را انجام داد .تراز
اولیه حدود ســه ماه به طول خواهد انجامید و پسازآن
«وب» آماده دریافت اولین نور خواهد بود .این تلسکوپ
در آن زمان اولین تصویر خود را بهعنوان بخشی از آزمایش
فرآیند تراز آینه ثبت میکند .ناســا اعــام کرده که این
تصاویر اولیه احتما ًال تار خواهند بود زیرا تلســکوپ در آن
زمان بهطورکلی تراز نشده است و برای تصحیح پیکربندی
باید تصاویر بیشتری گرفته شود و آزمایشهایی انجام شود.
مهندســان تشــخیص میدهند که هر بخش چقدر باید
جابهجا شــود .این فرآیند  Wavefrontنامگرفته است.
در طول این فرآیند ،مهندســان« ،وب» را به سمت یک
ستاره درخشــان گرفته و ۱۸تصویر از آن ثبت میکنند؛
که هر عکس از یکی از ۱۸بخش آینه اســت .سپس آنها
با اســتفاده از الگوریتمهای رایانــهای میزانی که باید هر
بخش جابجا شــود را تعیین میکنند .تراز کردن آینهها
۴۰روز پــس از پرتاب آغاز میشــود و تکمیل آن چند ماه
به طول میانجامد .زمانی کــه «وب» رصد خود را آغاز
کند ،آینههای آن هرچند روز یکبار بررســی میشوند تا
از تراز بودن آنها اطمینان حاصل شود .در حال حاضر،
«وب» با گذشــت ۱۵روز و ۲۰ساعت۷۸ ،درصد مسیر را
پیموده است.

