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ــه  ــی در رصدخان ــزرگ ایران ــه، منجمــان ب ــر از گالیل بســیار پیش ت
تــا  مراغــه  مکتــب  گســترش  بــا  حتــی  و  ســمرقند،  و  مراغــه 
رصدخانــه پکــن چیــن، اســتانبول ترکیــه و دیگــر نقــاط جهــان؛ 
بــه بررســی موقعیــت اجــرام آســمانی و محاســبات رویدادهــای 
نجومــی می پرداختنــد. از زمــان ابــداع تلســکوپ توســط گالیلــه، 
بشــر بــرای اولین بــار بــا ابــزار دقیــق بــه ســوی اجــرام آســمانی 
نشــانه رفــت و نــگاه متفاوتــی پیــش روی او قــرار گرفــت تــا بتوانــد 
بــا شــناخت جزئیــات بیش تــر بــه بررســی آســمان و اعمــاق آن 
بپــردازد. به مــرور بــا ورود تلســکوپ های پیشــرفته تر و توانمندتــر، 
راه بــرای انجــام این گونــه مطالعــات بیش تــر شــد و نــگاه ژرف تــری 
را بــرای محققــان فراهــم آورد. بــا نصــب تلســکوپ هایی هم چــون 
متــری   ۱۰ دوقلــوی  تلســکوپ های  پنج متــر،  قطــر  بــا  »پالومــار« 
»کــوه کک« و در ادامــه بــا ســاخت تلســکوپ های بــه مراتــب 
بزرگ تــری کــه در »الســیالی« شــیلی و برخــی نقــاط دیگــر مســتقر 
شــدند، نــگاه بســیار متفاوتــی نســبت بــه عمــق کیهــان بــرای 

کیهان شناســان ایجــاد شــد.
امــا بــا اعــزام تلســکوپ ۲.۵ متــری »هابــل« و حتــی تلســکوپ های 
فضایــی »چانــدرا« و »اســپیتزر« بــه فضــا، مشــکل اثــرات جــوی 
در رصدهــا و مطالعــات فرامنظومــه ای برطــرف شــد و بــا شــرایط 
بســیار متفاوت تــری حتــی در دیگــر طــول موج هــا، مطالعــات 

کاربــردی کائنــات فراهــم شــد.
اکنــون پــروژه ای بــه افتخــار »جیمــز ادویــن وب« کــه از ســال ۱۹۶۱ 
تــا ۱۹۶۸ میــالدی در طــول برنامه هــای »مرکــوری«، پــروژه »جمینــی 
و آپولــو« مدیــر ناســا بــود، نام گــذاری شــده  اســت کــه از اواخــر 
قــرن بیســتم میــالدی عمــال وارد فــاز مطالعاتــی و اجرایــی شــد و 
حتــی قــرار بــود بــه عنــوان جایگزیــن تلســکوپ فضایــی هابــل، تــا 
ــا بودجــه ای معــادل ۵۰۰ میلیــون دالر ســاخته و بــه  ســال ۲۰۰۷ ب
فضــا پرتــاب شــود. ایــن تلســکوپ کــه پیچیده تریــن تلســکوپ 
فروســرخ جهــان اســت، یــک انقــالب علمــی نویــن در عرصــه 
کیهان شناســی و شــناخت کیهــان ایجــاد خواهــد کــرد و از آن بــا 

ــاد می شــود. ــوان تلســکوپ »جیمــز وب« ی عن
 Next Generation الزم به توضیح است که این پروژه در ابتدا
نســل  فضایــی  )تلســکوپ   NGST یــا    Space Telescope
جدیــد( نامیــده می شــد و در ســال ۲۰۰۲ بــه تلســکوپ جیمــز وب 
James Webb Space Telescope  یــاJSWT  تغییــر نــام داد.

تلسکوپ Webb از ساخت تا پرتاب
ــروز برخــی مشــکالت در  ــن آزمایــش ناموفــق و ب ــا وجــود چندی ب
طراحــی و پرتــاب آن، آزمایــش نهایــی ایــن تلســکوپ در روز ۴ 

شــهریور ۱۴۰۰ انجــام شــد.
در  فرانســه  گویــان  بــه  گذشــته  ســال  آذرمــاه  تلســکوپ  ایــن 
ــه  ــا توجــه ب ــی رســید و ب ــکای جنوب ســواحل شــمال شــرقی امری
وزن و شــرایط تلســکوپ وب، قدرتمندتریــن پرتاب گــر اروپایــی 
یعنــی موشــک »آریــان ۵« بــرای پرتــاب ایــن تلســکوپ بــه فاصلــه 

۱.۵ میلیــون کیلومتــری از زمیــن انتخــاب شــد.
بودجــه ای  بــا  تلســکوپ  ایــن  میــالدی،  ســال ۲۰۲۲  در  نهایتــاً 
معــادل ۱۰ میلیــارد دالر در روز چهــارم دی ۱۴۰۰ پرتــاب و یــک مــاه 
بعــد در ســاعت ۲۲:۳۰ شــبانگاه دوشــنبه، چهــارم بهمــن ســال 
قبــل، بــه نوعــی پرهزینه تریــن پــروژه مطالعاتــی و درعیــن حــال 
بزرگ تریــن تلســکوپ فضایــی، بــه نقطــه خاصــی از فضــا یعنــی 

منطقــه  2L-  ) ناحیــه الگرانــژی ۲( رســید.
نــوروز  از  قبــل  روزهــای  در  آینه هــا،  شــدِن  کامل  تــر  از  پــس 
امســال اولیــن تصویــر آزمایشــی وب از یــک ســتاره بــا تیغه هــای 
درخشــان نــور در اطــراف آن منتشــر شــد؛ خبــر شــوکه کننده نیــز 
برخــورد یــک ریــز شــهاب بیــن روزهــای ۲ تــا ۴ خردادمــاه امســال 
بــه یکــی از بخش هــای آینــه اصلــی بــود، امــا مهندســان طــراح ایــن 
تلســکوپ اعــالم کردنــد چنیــن برخوردهایــی در مراحــل ســاخت 
و آزمایــش آینــه وب بــر روی زمیــن کامــال پیش بینــی شــده و ایــن 
برخــورد در فضــا مشــکلی بــرای ایــن تلســکوپ فضایــی ایجــاد 

نکــرده اســت.

ابزارهای پیشرفته و ویژگی های تلسکوپ وب
تلســکوپ Webb بــا قطــر آینــه ای برابــر ۶.۵ متــر، در مقایســه 
از  اســتفاده  تلســکوپ هابــل و هم چنیــن  آینــه ۲.۵ متــری  بــا 
ــه، در ۱.۵ میلیــون کیلومتــری زمیــن  صفحــات محافــظ چنــد الی
قــرار گرفــت؛ جایــی کــه انجــام تعمیــرات بســیار پرهزینه و چه بســا 
بــرای اعــزام انســان، بــا مشــکالت زیــادی می توانــد روبــه رو باشــد، 
ولــی در طراحــی ایــن تلســکوپ فضایــی و قــرار دادن ابزارهــای 
متعــدد مطالعاتــی و پیش بینــی صفحــات محافــظ حتــی بــرای 
عــدم نفــوذ نــور و گرمــای خورشــید در طــول مــوج فروســرخ بــه 
داده هــای ایــن تلســکوپ فضایــی، بــه گونــه ای عمــل شــد کــه 
بــدون نیــاز بــه تعمیــر بتوانــد ایــن تلســکوپ در منطقــه ای از فضــا 
قــرار گیــرد کــه از زمیــن و اثــرات گرمایــی و هم چنیــن تاثیــرات 
گرانشــی و نیروهــای وارده، در شــرایط مطلوبــی باشــد و نقــاط 
الگرانــژی می توانســت چنیــن موقعیتــی را در فضــا بــرای چنیــن 
ــی  ــب این جاســت کــه حت ــد. جال ــزار توســعه یافته ای ایجــاد کن اب
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فرارسیدن ایام سوگواری اباعبدهللا الحسین علیه السالم را تسلیت می گوییم.



گروهی از محققان ژاپنی و آمریکایی با موفقیت توانستند ماده تاریک اطراف کهکشان هایی متعلق به ۱۲ میلیارد سال قبل را رصد کنند.
هنگامــی کــه دانشــمندان بــه داده هــای بــه  دســت  آمــده از تلســکوپ هایی ماننــد تلســکوپ فضایــی جیمــز وب نــگاه می کننــد، در حــال نــگاه کــردن 
بــه گذشــته هســتند. از آنجایــی کــه نــور بــا ســرعت محــدودی حرکــت می کنــد، آنچــه امــروز می بینیــم رویدادهایــی هســتند کــه میلیون هــا و حتــی 

میلیاردهــا ســال قبــل روی داده انــد.
بــرای درک بهتــر ایــن موضــوع بایــد گفــت کــه نــور بــا ســرعت ۳۰۰ هــزار کیلومتــر بــر ثانیــه حرکــت می کنــد. نــوری کــه از یــک جــرم آســمانی دور از 
زمیــن ســاطع می شــود بــا توجــه بــه مســافتی کــه بایــد بــرای رســیدن بــه کــره ی مــا طــی کنــد ســال ها در راه خواهــد بــود. ســتاره ای را تصــور کنیــد کــه 
در فاصلــه یــک ســال نــوری از زمیــن قــرار دارد. زمانــی کــه نــور ایــن ســتاره پــس از یــک ســال بــه زمیــن برســد مــا می توانیــم  ســتاره را همانطــور کــه 

یــک ســال قبــل بــوده رصــد کنیــم و زمــان حــال آن را نمی بینیــم. 
ادامه خبر از طریق اسکن کیوآر کد درج شده قابل مطالعه است.

رصد قدیمی ترین و دورترین ماده »تاریک جهان« برای اولین بار
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نگــــاه ویژه

هیــچ؛ و ناگهــان از هیــچ، جهان آفریده شــد. 
در ۱۲ام جــوالی ســال ۲۰۲۲ میــالدی، آژانــس ملــی هوانوردی 
هــم کاری  بــا   )NASA( آمریــکا  متحــده  ایــاالت  فضایــی  و 
 )CSA( و آژانــس فضایــی کانــادا )ESA( آژانــس فضایــی اروپــا
بــرای اولین بــار تصاویــر دریافتــی از تلســکوپ فضایــی جیمــز 
اشــتراک گذاشــت.  بــه  بــا ســاکنان زمیــن  را   )JWST( وب
وب کــه بزرگ تریــن و دقیق تریــن رصدگری ســت کــه تاکنــون 
بــه فضــا فرســتاده شــده، بــا ارســال ایــن تصاویــر، ســاختار 
رازآلــود و منشــاء پیدایــش هســتی را بــه مــا نشــان می دهــد 
و در همیــن راســتا، ناســا دســتاورد عظیــم دو دهــه تــالش 
دانشــمندان ایــن حــوزه را دســتاوردی بــرای نســل بشــر تلقــی 

می کنــد. 
پــروژه  بــه  ابتــدا  کــه  رشــد جهــان  رونــد  در  کاوش  ایــده ی 
هابــل در ســال ۱۹۹۰ و نهایتــاً پــروژه »جهــان را بگشــا«1  وب 
از  پــس  اولین بــار در ســال ۱۹۴۶ و  در ۲۰۲۱ منتهــی شــد، 
بــه نتیجــه رســیدن تحقیقــات ستاره شناســان بــر نظریــه ی 
و  محــدود  علــم  زمــان،  ایــن  در  شــد.  مطــرح  بیگ بنــگ 
تکنولــوژی ابتدایــی مانعــی جــدی بــر ســر راه کشــف چگونگی 
بــود و همیــن  گســترش جهــان پــس از آغــاز انفجــاری آن 
مانــع دانشــمندان را بــه تــالش بــرای اختــراع دقیق تریــن و 

واداشــت.  ستاره شناســی  ابرازهــای  بی نقص تریــن 

وب بــه صــورت اختصاصــی بــرای دریافــت طــول موج هــای 
فروســرخ )مــادون قرمــز( طراحــی شــده و بــه کمــک همیــن 
ــری از  ــل توجه ت ــر، جزئیــات قاب ــا حساســیت بیش ت ــزار و ب اب
اطالعــاِت بــه دســت آمــده از هابــل را در اختیــار منجمــان 
قــرار می دهــد. تعبیــه ایــن تکنولــوژی در وب جهــت دریافــت 
ــا بیــش  ــادر می ســازد ت ــر، آن را ق ــن طــول موج هــای بلندت ای
ــار ســحابی ها و  ــان غب از پیــش در زمــان ســفر کــرده و از می
را  جهــان  در  شــکل گرفته  کهکشــان های  اولیــن  ســتارگان، 
ــرای  ــه گذشــته ی جهــان ب ــی ب ــن ســفرِ طوالن ــد. ای کشــف کن

رســیدن بــه نقطــه ی آغــاز خلقــت، پیــش از ایــن بــا هیچ یــک 
از ابزارهــای فضایــی ممکــن نبــوده و علــت آن، تشعشــعات 
طیف هــای مغناطیســی مــادون قرمــز میانــه و مــادون قرمــز 
نزدیــک ساطع شــده از اجــرام فضایی ســت کــه پیوســته در 

تکنولــوژی دریافــت طیف هــای فروســرخ وب از فاصلــه ۱۱۵۰ 

عمل کــرد  ایــن  اســت.  آمــده  به دســت  زمیــن  نــوری  ســال 
قابلیــت ســکونت در دیگــر  یافتــن حیــات و  وب می توانــد 

ســیارات را بــرای انســان امکان پذیــر کنــد. 
مهــم  تصویــر  ســومین  کــه  جنوبــی2  حلقــه  ســحابی   
بــه  را  ســتاره  یــک  مــرگ  اســت،  وب  از  شــده  دریافــت 
آن  مختلــف  گازهــای  از  الیه هایــی  کــه  می کشــد  تصویــر 

 ۱۹۹۹ ســال  در  هابــل  توســط  اولین بــار  و  پوشــانده اند  را 
ثبــت شــده اســت. درخشــش آبی رنــگ نزدیــک بــه ســتاره، 
حاصــل گازهــای یونیــزه و حلقــه ی نارنجــی اطــراف ســحابی 

تشعشــعات  ایــن  گســتردگی هســتند.  و  دور شــدن  حــال 
ــژه ای دریافــت می شــوند.  ــا ابزارهــای وی ــا ب تنه

ــردن حساســیت تلســکوپ  ــرای باالب ــن ترتیــب، تــالش ب بدی
تصاویــر  اولیــن  و  نشســت  ثمــر  بــه  وب  جیمــز  فضایــی 
دریافتــی از آن بــا جزئیاتــی غیرقابل پیشــبینی همــراه بــود. 
اولیــن  شــامل  وب  از  شــده  دریافــت  ابتدایــی  تصویــر   ۵
ســیاره  تشــکیل دهنده  مــواد  وب،   Deep Field تصویــر 
جنوبــی،  حلقــه  ســحابی   ،96b-WASP فراخورشــیدی 

اســت.  کارینــا  ســحابی  نهایتــا  و  اســتفان  پنج قلــوی 
 اولیــن تصویــر وب کــه اعمــاق جهــان را نشــان می دهــد و 
یــاد می شــود،   Webb’s First Deep Field نــام بــا  از آن 
ــل ثبــت شــد  ــار در ســال ۱۹۹۶ توســط تلســکوپ هاب اولین ب
ــز  ــه دفعــات به روزرســانی شــد. وجــه تمای ــا ســال ۲۰۱۴ ب و ت
تصویــر ثبت شــده توســط هابــل بــا تصویــر اخیــر، ســرعت 
بــاالی ثبــت تصویــر تلســکوپ وب اســت؛ بــه ایــن صــورت 
کــه تصویــری کــه هابــل در یــک پروســه ی دو هفتــه ای ثبــت 
می کنــد، وب در کم تــر از یــک روز بــه پایــگاه مخابــره می کنــد. 
به عــالوه، جزئیــات موجــود در تصویــر وب اطالعــات جدیــدی 
را در مقایســه بــا تصویــر هابــل در اختیــار دانشــمندان قــرار 
 SMACS0723 می دهــد. ایــن تصویــر خوشــه ی کهکشــانی
را نشــان می دهــد کــه در فاصلــه ی ۴.۶ میلیــارد ســال نــوری 
از زمیــن قــرار دارد. ایــن خوشــه ی کهکشــانی بــه دلیــل جــرم 
ــا ایفــای عمل کــردی  ــاالی خــود، ب ــه ب ترکیبــی و قــدرت جاذب
اشــیاء  نــور  پرتوهــای  گرایشــی،  عدســی های  هماننــد 
پشــت خــود را خمیــده کــرده و موجــب بزرگ نمایــی آن هــا 
می شــود و در نهایــت، دیــدی میدانــی و عمیــق نســبت بــه 

می کنــد.  فراهــم  دوردســت تر  کهکشــان های 
ایــن تصویــر، کشــف  از  استخراج شــده  اطالعــات  دیگــر  از 
اطالعاتــی جدیــد در خصــوص ابتــدای شــکل گیری جهــان 
 ۱۳.۸ قدمــت جهــان هســتی  این کــه  بــه  توجــه  بــا  اســت. 
 Deep تصویــر  اســت،  شــده  زده  تخمیــن  ســال  میلیــارد 
می گردانــد.  بــاز  هســتی  ابتــدای  بــه  را  مــا  وب   Field
دانشــمندان  وب  فروســرخ  طیف هــای  دریافــت  تکنولــوژی 
را قــادر ســاخته کــه قدیمی تریــن و شــاید اولیــن کهکشــان 
کننــد.  شناســایی  را  بــزرگ  انفجــار  از  پــس  شــکل گرفته 
شــدن  دور  بــا  آســمانی  اجــرام  جهــان،  انبســاط  رونــد  در 
در  نــور  کــردن  ســاطع  حــال  در  همــواره  آغــاز  نقطــه ی  از 
طیف هــای فروســرخ هســتند؛ در نتیجــه هرچــه نــور دریافتــی 
از یــک جــرم آســمانی قرمزتــر باشــد، بــه ایــن معناســت کــه 
مــدت طوالنی تــری در فضــا در حــال ســفر بــوده و قدمــت 
بیش تــری دارد. قرمزتریــن نقطــه قابــل مشــاهده در تصویــر 
کهکشــانی  خوشــه ی  چــپ  ســمت  در  وب   Deep Field
میلیــارد   ۱۳.۱ آن  قدمــت  کــه  گرفتــه  قــرار   SMACS0723
ترتیــب،  بدیــن  اســت.  شــده  زده  تخمیــن  نــوری  ســال 
ــوان گفــت ادعــای وب در عمــل، انســان را بیــش از ۱۳  می ت
ــد و تشــکیل  ــر می گردان ــه عقــب ب ــارد ســال در زمــان ب میلی

می دهــد.  نشــان  مــا  بــه  را  کهکشــان ها  اولیــن 
تصویــر دریافتــی دوم از تلســکوپ فضایــی وب  تفســیری 

 96b-WASP ــام از طیــف نــور ســیاره ای فراخورشــیدی بــه ن
اســت کــه حکایــت از وجــود آب و مــه و نشــانه هایی از ابرهــا 
در آن دارد. ســاختار جــوِی خــاِص ایــن ســیاره نیــز توســط 

ناشــی از هیــدروژن اســت. هم چنیــن، وب بــرای اولین بــار 
فضایــی،  تصویربــرداری  گردو غبــارِی  موانــع  از  عبــور  بــا 
کــه  کــرد  فراهــم  ســحابی  ایــن  مرکــز  از  دقیقــی  تصویــر 
در  دوقلــو  ســتاره های  سیســتم  وجــود  کشــف  بــه  منجــر 
آمــده  به دســت  اطالعــات  اســت.  میانــه ی ســحابی شــده 
فهــم  در  ستاره شناســان  بــه  می توانــد  تصویــر  ایــن  از 
رونــد  و  ســتارگان  تکامــل  چگونگــی 
هم چنیــن  و  آن هــا،  زندگــی  و  مــرگ 
تاثیرگــذاری  نحــوه ی  خصــوص  در 
آن هــا بــر فضــای اطــراف خــود کمــک 

کنــد.  بزرگــی 
 تصویــر چهــارم، پنج قلــوی اســتفان3،  
اســت.  پنج کهکشــان  دربرگیرنــده ی 
 ۳۰۰ فاصلــه ی  در  آن هــا  دورتریــِن 
قــرار  زمیــن  از  نــوری  میلیون ســال 
تصویــر  ایــن  اهمیــت  اســت.  گرفتــه 
دو  کیهانــِی  رقــص  در  می تــوان  را 
کهکشــاِن میانــی ســیاره جســت وجو 
بــا  ادغــام  حــال  در  کــه  کــرد، 
یک دیگرنــد و فعــل و انفعــاالت رشــد 
و تکامــل کهکشــان ها را بــه نمایــش 
از  دریافتــی  اطالعــات  می گذارنــد. 
دانــش  می توانــد  وب  برداشــِت  ایــن 
سرنوشــت  خصــوص  در  را  بشــر 
و  شــیری  راه  کهکشــان  مشــترک 
اجتنــاب  غیرقابــل  ادغــام  و  آندرومــا 
نــوری  ســال  میلیــارد   ۴.۵ در  آن هــا 

دهــد. ارتقــا  آینــده 
کــه  اســت  کارینــا4  ســحابی  از  تصویــری  آخــر،  تصویــر    
قــرار  زمیــن  از  نــوری  ســال   600 و  هفت هــزار  فاصلــه  در 
گرفتــه و مهــد تولــد ســتارگان جدیــد اســت. ایــن تصویــر 
ســتاره های  تشــکیل  حیرت انگیــز  تعــادل  نشــان دهنده ی 
و  فعــل  از  ناشــی  غبــارات  هم زمــان  شــدن  دور  و  جدیــد 
حجــم  ستاره ای ســت.  بادهــای  توســط  آن هــا  انفعــاالت 
کیهانــی  صخره هــای  ایــن  از  ناشــی  گاز  و  غبــار  عظیــم 
ایــن  مانــع کشــف هــزاران ســتاره ی موجــود در  کنــون  تــا 
تکنولــوژِی  کمــک  بــا  امــروزه  کــه  بــوده  ســتاره زا  ســحابِی 
اســت.  شــده  برداشــته  میــان  از  وب  فروســرخ  دریافــت 
وب بــا ثبــت ایــن تصویــر کمــک شــایانی در راســتای فهــم 

اســت.  کــرده  ســتارگان  شــکل گیری  اولیــه  مراحــل 
تلســکوپ  از  دریافتــی  اطالعــات  کامــل  تحلیــل  و  تجزیــه 
فضایــی جیمــز وب ماه هــا زمــان خواهــد بــرد و بــا توجــه 
زمانــی  بازه هــای  در  تلســکوپ  ایــن  تصویر بــرداری  بــه 
ایــن  تحلیــل  پروســه ی  بــرای  پایانــی  نمی تــوان  پنــج روزه، 
بــه کمــک وب، آســمان دیگــر  اطالعــات پیش بینــی کــرد. 
تاریــک بــه نظــر نمی رســد؛ چراکــه وب قــادر بــه پیــدا کــردن 
کهکشــان ها در کوچک تریــن نقــاط کیهــان اســت. بعــد از 
محدودیت هــای  تمامــی  علی رغــم  هابــل  بــزرگ،  انفجــار 
ستاره شناســی  از  جدیــد  وادی  بــه  را  انســان  موجــود، 
اکنــون وب در مســیر شکســتن مرزهــای  و  کــرد  رهنمــود 
علــم، هســتی را می پیماییــد و ایــن تنهــا شــروع همــه چیــز 

اســت. 

1. Unfold the Universe

2. Southern Ring Planetary Nebula

3. Stephan’s Quintet

4. Carina Nebula
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درباره »جیمز وب« و سفر به گذشته جهان؛

1. galaxy cluster SMACS 0723

2. Exoplanet WASP-96 b

3. The Southern Ring Nebula (NGC 3132)

4. Stephan’s Quintet

5. The Carina Nebula



ــوان  ــه عن ــا« ب ــده اســت. گــودال »ماریان ــدازه هــم ناشــناخته باقــی مان ــه همــان ان ــدازه کــه جــذاب اســت، ب ــه همــان ان ــرآب ب دنیــای زی
ژرف تریــن و عمیق تریــن گــودال اقیانوســی زمیــن، اســرار زیــادی در خــود پنهــان کــرده و ســکونتگاه گروهــی از ســخت جان ترین و 

عحیب تریــن موجــودات ایــن ســیاره اســت.
ــه بســیاری از ابهامــات و پرســش ها در ذهــن پاســخ می دهــد. ســفرهای اکتشــافی می تواننــد  ســفر همــواره جــذاب اســت، چــرا کــه ب
انســان ها را در محیطــی جدیــد قــرار دهنــد و بــه واســطه ورود بــه دنیــای تــازه بــه برخــی از پرســش های بــدون جــواب کــه یــک چالــش 
اساســی بــه حســاب می آیــد، پاســخی روشــن و منطقــی ارائــه دهنــد. بــر هیچ کــس پوشــیده نیســت، انســان ها توانســته اند کیلومترهــا 
ــا کاوشــگری را روانــه ســیاره ســرخ کننــد، امــا ســفر بــه ژرف تریــن اعمــاق  از ســطح زمیــن جــدا شــوند و روی کــره مــاه قــدم بگذارنــد ی

اقیانوس هــا و کشــف ایــن محل هــا همچنــان یــک راز بــزرگ بــه حســاب می آیــد.
ادامه خبر از طریق اسکن کیوآر کد درج شده قابل مطالعه است.

سفری به دل ژَرف ترین گودال زمین
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ــه اولیــن حــس  ــوان پیشــینه ی ســفر در زمــان را ب شــاید بت
کــه  اتفاقاتــی  از  پشــیمانی  زد؛  گــره  پشــیمانی  و  حســرت 
انســان ها  همــه ی  اســت.  رخ دادن  حــال  در  یــا  افتــاده 
شــاید  و  داشــته  خویــش  دل  در  را  آرزو  ایــن  به نوعــی 
کرده انــد  ســفر  گذشــته  بــه  خیــال  عالــم  در  ســاعت ها 
دهنــد،  تغییــر  را  اتفاقاتــی  حــال  روزگارِ  از  آگاهــی  بــا  تــا 
از  شــکل  خوش بینانه تریــن  بــه  و  رفته انــد  آینــده  بــه  یــا 
متــون  در  اجمالــی  بررســی  دســت یافته اند.  خوشــبختی 

کهــن و اســاطیری تمدن هــای مختلــف، مــا را بــه ایــن نکتــه 
مســیر  تغییــر  قابلیــت  و  زمــان  در  زندگــی  کــه  می رســاند 
ــا حوادثــی کــه دســت  ــارزه ب ــرای مب ــه ای ب ــوان حرب آن به عن
بشــر از تغییــر آن هــا کوتــاه اســت، بــه کار گرفتــه می شــود. 
جــزو  کــه  شــخصی  هندوســتان،  از  کهــن  حماســه ای  در 
ــد  روحانیــون برجســته ی آییــن خویــش اســت، خــارج از بُع
زمــان زندگــی می کنــد و شــاهد اتفاقــات گذشــته، حــال و 

دلــت می خواهــد  گاهــی  باشــی  کــه  در هرکجــای جهــان 
مــدرن  جهــان  به ســرعِت  وقتــی  برگــردی؛  گذشــته  بــه 
بــه شــلوغی و دود و صداهــای مزاحــم شــهر  می نگــری، 
فیلمــی  یــا  کتــاب  وقتــی  مهم تــر،  همــه  از  و  می اندیشــی 
از جهــان کالســیک می خوانــی یــا تماشــا می کنــی. حــال 
نویســندگان  شــیفته ی  باشــی،  نویســنده  کــن  گمــان 
آن  پاریــس  و  باشــی  هــم  میــالدی  بیســت  دهــه ی 
می خواســته  دلــت  همیشــه  کــه  باشــد  ایده آلــی  شــهر 
و  یــاس  بــوی  و  بزنــی  قــدم  خیابان هایــش  در  نیمه شــب 

کنــی. تنفــس  هــوا  در  را  بــاران 
ایــن شــرح وضعیــت شخصیتی ســت بــه نــام »گیــل پنــدر« 
ــه پاریــس ســفرکرده اند.  ــه همــراه نامــزدش »اینــز« ب کــه ب
عالقــه ی گیــل بــه فضــای گذشــته حتــی در رمانــی کــه در 
حــال نــگارش آن اســت هــم مشــهود اســت؛ او آشــکارا 
بــه پاریــِس دهــه ی بیســت عشــق مــی ورزد، امــا نامــزدش 
را  حــال  واقعیــت  و  مــدرن  دنیــای  او،  برخــالف  دقیقــاً 

می پســندد.
در  پیــاده روی  مشــغول  گیــل  کــه  نیمه شــبی 
پس کوچه هــای پاریــس اســت و متوجــه می شــود کــه راه 
پایــش  هتــل را گــم کــرده، یــک ماشــین قدیمــی جلــوی 
بــه یــک مهمانــِی شــبانه می بــرد.  توقــف می کنــد و او را 
گیــل در ابتــدا متوجــه نیســت کــه چــه اتفاقــی در حــال 
رخ دادن اســت، امــا هنگامــی کــه وارد مهمانــی می شــود 
متوجــه  می کنــد  مالقــات  فیتزجرالــد«  »اســکات  بــا  و 
ســفرکرده  میــالدی  بیســت  دهــه ی  بــه  کــه  می شــود 
اســت. او پــس از آن بــا »ارنســت همینگــوی«، »گرچــرد 
اســتاین«، »پابلــو پیکاســو«، »ســالوادور دالــی«، »لوییــس 
بونوئــل«، »تــی. اس الیــوت« و برخــی دیگــر از هنرمنــدان 
درحالی کــه  می کنــد.  معاشــرت  دوران  آن  نویســندگان  و 
ــه و زمــان خــود برمی گــردد، هضــم  ــه خان هــر صبــح کــه ب
از  امــا  اســت،  دشــوار  برایــش  گذشــته  شــب  اتفاقــات 
برایــش کســل کننده  حــال  زمــان  در  روزهــا  دیگــر  طــرف 
و ماللت بــار اســت و او بــاز هــم منتظــر اســت کــه شــب 

ســال ۱۹۵۸ برمی گردانــد. ایــن تاریــخ پنج ســال قبــل از تــرور 
ــکا اســت. جــان  اف کنــدی، رئیس جمهــور امری

صاحــب رســتوران خــود را موظــف می دانــد کــه کاری بــرای 
بشــریت انجــام دهــد و بــر ایــن بــاور اســت کــه اگــر عوامــل 
تــرور کنــدی را شناســایی کنــد و در کار ایشــان مداخلــه 

نمایــد، می توانــد جــان رئیس جمهــور را نجــات دهــد.
کــه  مسائلی ســت  از  کنــدی  تــرور  موضــوع  آن جاکــه  از 
معمایــی  بــه  و  اســت  موردبحــث  آمریــکا  در  هــم  هنــوز 
معتقــد  رســتوران  صاحــب  شــده،  تبدیــل  حل نشــدنی 
اســت اگــر کنــدی کشــته نشــود حملــه بــه ویتنــام هــم اتفــاق 

نیفتــاده و جوانــان کشــور کشــته نخواهنــد شــد. او خــود در 
انجــام ایــن مأموریــت بــه دلیــل بیمــاری نــاکام می مانــد و 
ادامــه ی ایــن کار را بــه »جیــک« می ســپارد. پــس از تعقیــب 
گروه هــای  می شــود  متوجــه  جیــک  پیاپــی  گریزهــای  و 
مختلــف سیاســی تصمیــم بــه انجــام ایــن تــرور داشــته اند، 
را  تــرور  ایــن  نقشــه ی  به تنهایــی  اســوالد«  »هــاروی  امــا 

چنــدان  هــم  ریســمان  آن  البتــه  کــه  اســت  همســرش 
گیــل  ســردرگمی های  کالف  نمی آیــد.  نظــر  بــه  محکــم 
بــا عالقــه اش بــه آدریانــا تبدیــل بــه گــره کــوری می شــود 
را بگشــاید. هنگامــی  کــه نمی دانــد چطــور می توانــد آن 
ــد،  ــدم می زنن ــس ق ــا هــم در خیابان هــای پاری ــه آن هــا ب ک
کــه  ایــن  از  گیــل می گویــد؛  بــرای  آرزوهایــش  از  آدریانــا 

آینــده اســت و ایــن حقیقــت را بــه اثبــات می رســاند کــه 
تمــام اتفاقــات خــوب یــا بــد در هــر دوران نتیجــه یکســانی 

دارنــد.
بــر  بُعــد زمــان عــالوه  در قــرآن نیــز مســئله ی حرکــت در 
کهــف  اصحــاب  داســتان  در  ســلیمان،  داســتان حضــرت 
البتــه  اســت؛  شــده  کشــیده  تصویــر  بــه  به وضــوح  نیــز 
اخیــر  قــرون  در  احتمالــی  شــبهات  بــه  پاســخ دادن  بــرای 
کلمــات و عباراتــی را بــه کار می بــرد کــه بــا علــم امــروز قابــل 
مطابقــت  و  توضیــح 
به طوری کــه  اســت. 
کهــف  اصحــاب  وقتــی 
موصــوف  غــار  آن  در 
زمــان  می گیرنــد  قــرار 
و  متوقــف  برای شــان 
شــبانه روز  یــک  تنهــا 
می شــود؛  ســپری 
درحالی کــه در خــارج از 
غــار ۳۰۹ ســال گذشــته 

 . ســت ا
ــه قصــد مــا  ــن مقال در ای
ــِی  ــار ادب ــه آث پرداختــن ب
به وجــود آمــده بــر مبنــای 
اســت  زمــان  در  ســفر 
عمــده ای  بخــش  کــه 
را  جهــان  ادبیــات  از 
ســفر  برمی گیــرد.  در 
گذشــته،  آینــده،  بــه 
زمــان  در  جابه جایــی 
بــه  میــان  ایــن  در  زمــان.  کــردن  متوقــف  حتــی  و  حــال 

می پردازیــم. شــاخص  اثــر  دو  بررســی  و  معرفــی 

کتاب »۱۱.۲۲.۶۳« اثر اســتیون کینگ: او که از نویســندگان 
پیچ وخم هــای  بــه  کتــاب  ایــن  در  امریکایی ســت  برتــر 
زندگــی »جیــک«، کــه معلمــی دبیرستانی ســت، می پــردازد. 
ــار  یکــی از دوســتانش کــه صاحــب رســتوران اســت، در انب
رســتوران تونــِل زمانــی کشــف کــرده کــه ورود بــه آن او را بــه 

و  طالیــی  عصــر  بــه  بتوانــد  دوبــاره  و  بگــذرد  نیمــه  از 
ــه اش بازگــردد. گیــل در هــر لحظــه کــه  ــی موردعالق رؤیای
معشــوقه ی  بــا  بعــد  کمــی  و  همینگــوی  و  فیتزجرالــد  بــا 
بیش تــر  می کنــد  معاشــرت  آدریانــا،  پیکاســو،  قبلــی 
دلــش می خواهــد در ایــن زمــان بمانــد و هرگــز بــه حــال 
بازنگــردد، امــا تنهــا ریســمان اتصــال او بــه زمــان خــودش 

برســاند.  انجــام  بــه  را  آن  موعــود  زمــان  در  تــا  می کشــد 
ایــن  مانــع  و می خواهــد  آن جاســت  لحظــه  آن  در  جیــک 

تــرور شــود.
در پایــان نویســنده ی کتــاب بــه ایــن نتیجــه می رســد کــه 
آن چــه درگذشــته اتفــاق افتــاده، بــه بهتریــن شــکل خــود 
ــه  ــرای برگشــتن ب ــوده و تــالش ب و در درســت ترین حالــت ب
گذشــته و تغییــر آن، نمی توانــد بهبــود اوضــاع را تضمیــن 

ــد. کن
ازآن جاکــه ایــن موضــوع بســیار گســترده اســت، نویســندگان 

بســیاری طبــع خــود را در ایــن ژانــر آزموده انــد.
 

»ماشــین زمــان« اثــر اچ جــی ولــز کــه بــه جــای ســفر بــه 
گذشــته، بــه آینــده ای بســیار دور ســفر می کنــد، این موضوع 
می تواننــد  تفاوتــی  چــه  آینــدگان  کــه  می کنــد  مطــرح  را 
بــا نســل کنونــی انســان داشــته باشــند. در آن زمــان کــه 
تنهــا دو نــژاد از انســان ها تکامــل 
رقابــت  یک دیگــر  بــا  و  یافته انــد 
و  رفــاه  از نظــر  می کننــد، هرچنــد 
از  پیشــرفته تر  بســیار  امکانــات 
انســان کنونــی هســتند، امــا هنــوز 
شــبیه  دغدغه های شــان  هــم 

امروزی ســت. انســان های 
ــاب  ــام »ارب ــه ن میــچ البــوم کتابــی ب
نحــوه ی  آن  در  کــه  دارد  زمــان« 
مختلــف  آدم هــای  مواجهــه ی 
در  می کنــد.  روایــت  را  زمــان  بــا 

می خوانیــم: کتــاب  از  بخشــی 
بــدون  زندگــی  کنیــد  »تــالش 
آوریــد؛ احتمــاالً  را در نظــر  زمــان 
ــاه،  ــا مفهــوم م ــد. چــون ب نمی توانی
آشــنایید.  هفتــه  ایــام  و  ســال 
داشــبورد  یــا  دیــوار  روی  ســاعتی 
هــر  بــرای  و  هســت  خودروی تــان 
بااین حــال  می گیریــد.  نظــر  در  زمانــی  و  تاریخــی  کاری 
هرآن چــه را کــه در پیرامون تــان هســت زمــان را در نظــر 
بــه  ســگ ها  نمی شــود،  دیرشــان  پرنــدگان  نمی گیــرد؛ 
روز  گذشــت  بــرای  آهوهــا  نمی کننــد،  نــگاه  ساعت شــان 
تولدشــان ناآرامــی پیــدا نمی کننــد، فقــط انســان اســت کــه 
ســاعت را بــه صــدا درمــی آورد. بــرای همیــن، فقــط انســان 
هیــچ  کــه  دارد  درون  در  را  فلج کننــده  ترســی  کــه  اســت 
جــان دار دیگــری نــدارد؛ تــرس از بــه پایــان رســیدن زمــان.«

معتقــد اســت ایــن زمــان واقعــاً کســالت بار اســت و اگــر 
بــه بیست ســال قبــل، یعنــی بــه دهــه ی هجــده میــالدی 
برگردنــد، قــدم بــه عصــر طالیــی گذاشــته اند و دیگــر از 
آن هــا  درشــکه ای  اثنــا  همیــن  در  نمی شــود!  بهتــر  ایــن 
هنرمندانــی  آن جــا  و  می بــرد  هجدهــم  دهــه ی  بــه  را 
عصــر  طالیــی  عصــر  معتقدنــد  بــاز  کــه  می بیننــد  را 
ــل و  ــدرت تخی ــی از ق ــان حــال، خال رنســانس اســت و زم
می گیــرد  تصمیــم  آدریانــا  بااین حــال  هنــر حقیقی ســت. 
بــاز  بیســت  دهــه ی  بــه  دیگــر  و  بمانــد  زمــان  همــان  در 

نگــردد.
دهــه ی  در  مانــدن  مــی رود؛  فــرو  فکــر  بــه  گیــل 
موردعالقــه اش و وقــت گذرانــدن بــا کســانی کــه الگوهــای 
عصــر  بــه  رفتــن  یــا  می رونــد  شــمار  بــه  مــدرن  ادبیــات 
دارد؟  تعلــق  او  بــه  کــه  زمانــی  در  زندگــی  و  خــودش 

. دشواری ســت...  بــس  تصمیــمِ 
در اوایــل فیلــم یکــی از شــخصیت های داســتان نظریــه 
طالیــی.  عصــر  نظریــه ی  می کنــد:  بیــان  را  جالبــی 
و  عالیــق  بــا  مطابــق  افــراد،  عمومــاً  نظریــه  ایــن  طبــق 
»عصــر  گذشــته،  در  را  دوره ای  آرزوهای شــان  و  شــغل 
و  درخشــان تر  بســیار  را  زمــان  آن  و  می داننــد  طالیــی« 
می کننــد؛  تصــور  خویــش  زمــان  از  دل خواه تــر  و  زیباتــر 
تصــور  ایــن  و  نیســت  این گونــه  واقعیــت  در  درحالی کــه 
اســت  انســان  ذاتــی  ویژگــی کمال گرایــی  به دلیــل  صرفــاً 
کــه هیــچ گاه از زمــان حــال خــود رضایــت نــدارد و همــواره 
ســایه  زندگــی اش  بــر  طالیــی  عصــر  و  گذشــته  حســرت 

اســت.  انداختــه 
در  قــدم زدن  بگذریــم،  کــه  این هــا  همــه ی  از  امــا 
می توانــد  پاریــس  خیابان هــای  بارانــی  نیمه شــب های 
آرزوی بســیاری از مــا باشــد. همان طــور کــه آرزوی وودی 
آلــن، کارگــردان ایــن اثــر هنــری و زیبــا بــود و همان طــور 
کــه همینگــوی در کتــاب »پاریــس، جشــن بیکــران« کــه 
آخریــن کتــاب وی و شــرح خاطراتــش اســت، بــه یکــی از 
دوســتان خــود، می نویســد: »اگــر بخــت یــارت بــوده باشــد 
تــا در جوانــی در پاریــس زندگــی کنــی، باقــی عمــرت را، 
هرکجــا کــه بگذرانــی، بــا تــو خواهــد بــود؛ چراکــه پاریــس، 

بی کــران.« جشنی ســت 

مرضیه حقی 
دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

شکیبا صاحب
دانش آموخته کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

سوار بر ارابه  زمان

رویای گذر از شهرِ آرزوها

مروری بر مقوله سفر در زمان در مضامین داستانی؛

مروری بر فیلم »نیمه شب در پاریس«؛

The Time Machine (1960) directed by 
George Pal.

11.22.63 (2016) premiered on Hulu
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و  تغییرپذیــر  همه چیــز  می کنیــم،  فکــر  کــه  آینــده  بــه 
ــده قلمرویی ســت از  ــه آین ــگار ک محتمــل به نظــر می رســد؛ ان
احتما ل هــای امکان پذیــر کــه انتظــار انتخاب هــا و تصمیمــاِت 
کنونــی مــا را می کشــند. امــا آیــا همــه ی تفکــراِت مــا نســبت 

ــده درســت اســت؟ ــه آین ب
کــردِن  روشــن  راه  تنهــا  دارنــد  بــاور  فالســفه  از  برخــی 
تفاوت هایــی کــه در نــگاهِ مــا نســبت بــه گذشــته و آینــده 
از  خاصــی  »متافیزیکــی«  تصویــر  به کارگیــری  دارد،  وجــود 
مفهــوم زمــان اســت. بــر اســاس ایــن دیــدگاه، زمــان خــود در 
حــال وقــوع اســت و آینــده مشــخصه های اساســِی متفاوتــی 
بــا گذشــته دارد. طبــق نظریــه »جهــاِن بلوکــِی در حــال رشــد« 
)The Block Universe Theory (، رویدادهــای گذشــته 
ــوز«  ــده »هن ــاِت آین ــی کــه اتفاق ــد؛ درحال ــی وجــود دارن و کنون
ــده را  ــا آین ــن  مســئله کــه م ــِل ای ــن دلی ــد. بنابرای وجــود ندارن
ایــن اســت کــه  »بــاز« می دانیــم،  قابــل تغییــر و اصطالحــاً 

آینــده هنــوز هســتی نیافتــه  اســت. 
امــا ایــن رویکــرد متافیزیکــی چندیــن مشــکل دارد؛ اول آن کــه 
ــرِ  ــه تصوی ــی فیزیــک هیچ گون ــد. مبان ــم جــور در نمی آی ــا عل ب
ــچ  ــا هی ــد؛ ی ــان نشــان نمی دهن ــوک در حــال رشــدی از زم بل
روایــت معتبــری مبنــی بــر این کــه زمــان به خــودِی خــود تغییــر 
می کنــد، وجــود نــدارد. از دیــدگاه فیزیــک، رویدادهــای آینــده 
به همــان انــدازه واقعی انــد کــه اتفاقــاِت گذشــته و حــال؛ حتــی 

اگــر مــا هنــوز نتوانیــم در آن هــا دخیــل باشــیم. 
مشــکِل دیگــری نیــز در بــاور بــه تصویــرِ متافیزیکــِی زمــان 
بــرای توضیــح این کــه چــرا زمــان بــاز به نظــر می رســد، وجــود 
بــرای شــناخِت اصــل و ذاِت واقعیــت  انســان  دارد؛ ذهــِن 
واقعیــِت مســائل بــه  آمــاده نیســت. چراکــه معمــوالً فهــمِ 
زمانــی  نیــاز دارد. مثــالً  آزمــون و خطــای تجربــی  مدت هــا 
گمــان می کردیــم هــوا، چیزی ســت بــی وزن؛ یــا فکــر می کردیــم 
بخــش زیــادی از اجســامِ جامــد را مــاده تشــکیل داده اســت. 
امــا به مــرور یــاد گرفتیــم کــه هــوا وزن دارد و عمــده ی جامدهــا 
تعجــب آور  بنابرایــن  می شــوند.  شــامل  خالــی  فضاهــای  را 
نیســت اگــر نتوانیــم فهمــی کامــل و سرراســت از طبیعــِت 

زمــان داشــته باشــیم. 
پــس چــه دلیلــی دیگــری می توانــد بــاز بــودِن زمــان را تشــریح 

کند؟
پاســخی  زمــان،  در  فرضــی  ســفرهایی  می کنــم  فکــر  مــن 
مناســب بــه ایــن پرســش باشــد؛ به خصــوص مــواردی کــه فــرد 
بــه گذشــته ســفر می کنــد تــا اتفاقاتــی کــه پیــش از او روی 
داده را تجربــه کنــد. البتــه عقیــده ی همگانــی بــر ایــن بــاور 
اســت کــه ســفر در زمــان در دنیــای مــا اتفــاق نخواهــد افتــاد؛ 
حداقــل نــه بــه ایــن زودی. امــا خصوصــاً از زماِن انتشــار کتاب 
»در کثــرت جهان هــا« در ســال 1986 توســط دیویــد لوئیــس، 
فیلســوِف آمریکایــی، فالســفه اســتدالل کردنــد کــه ســفر در 

ــه منظــور خنک نگه داشــتن  ــن، ب ــری زمی ــون کیلومت در ۱.۵ میلی
تلســکوپ جیمــز وب جهــت مشــاهده ســیگنال های فروســرخ 
ــد ســرد نگــه داشــته شــده و دمــای  ــن تلســکوپ بای ضعیــف، ای
آن بســیار ســرد یعنــی تــا منفــی ۲۲۳ درجــه ســانتی گراد، پاییــن 
نگــه داشــته شــود کــه ابزارهــای پیشــرفته خاصــی بدیــن منظــور 

ــه شــده اســت. در تلســکوپ وب تعبی
پــس از رســیدن وب بــه ناحیــه L 2-، کار بســیار دقیــق انجــام 
تنظیمــات و تــراز آینه هــای ۱۸گانــه شــش ضلعی آن بــا روکــش 
طــال بــود کــه موتورهــای بســیار حســاس و دقیقــی ایــن کار را 
بــرای محققــان میســر کردنــد، در نهایــت پــس از ارســال چندیــن 
تصویر اولیه آزمایشــی، از ســوی دانشــمندان وعده داده شــد که 
ــه زمیــن  ــی ب ــن تلســکوپ فضای ــر ای در تابســتان امســال تصاوی

ارســال می شــود.
بیــان ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه بــه ایــن علــت تلســکوپ وب 
در طیــف فروســرخ مطالعــات خــود را انجــام می دهــد کــه اجــرام 
اعمــاق آســمان به ویــژه هرچــه فاصلــه آن هــا از زمیــن دور و دورتــر 
بنابرایــن  می شــود، قرمزگرایــی)Red Shift(  بیش تــری دارد و 

مطالعــه طیــف فروســرخ بهتریــن گزینــه اســت.
می تــوان  وب  جیمــز  فضایــی  تلســکوپ  ابزارهــای  جملــه  از 
بــه  )NIRCam( Near InfraRed Cameraکــه بــه ســتارگان 
 MIRI( Mid-InfraRed( ابــزار  و  حســاس  نــوری  الیه هــای  و 
Instrument کــه غبــار درخشــان در اعمــاق آســمان را بــه خوبــی 

نمایــان می کنــد، اشــاره کــرد.
بدیهی ســت بــه جــز اعمــاق آســمان، قــرار اســت تلســکوپ وب بــه 
ســیارات منظومــه خورشــیدی، ســیارک ها و حتــی دنباله دارهــا 
نیــز گاهــی نگاهــی داشــته باشــد و اطالعــات ذی قیمتــی بــرای 

دانشــمندان ارســال کنــد.
رصــد  بــه  نه تنهــا  می توانــد  وب  تلســکوپ  اســاس  ایــن  بــر 
اعمــاق آســمان و مطالعــه جــو ســیارات فــرا خورشــیدی، بلکــه 
بــه جســت وجوی حیــات فرازمینــی و هم چنیــن چرخــه زندگــی 
نیــز  آن هــا  تولــد  مــکان  و  شــکل گیری  چگونگــی  ســتارگان، 
می پــردازد؛ از آن جــا کــه ایــن تلســکوپ در طــول مــوج فروســرخ 
بررســی  امــکان  می دهــد،  انجــام  را  خــود  رصــدی  مطالعــات 
پرورش گاه هــای ســتاره ای حتــی در میــان ابرهــای گاز و غبــار بــرای 

ایــن تلســکوپ فــوق پیشــرفته مهیــا اســت.

سفر در زمان با تصاویر شگفت انگیز وب
چــون ایــن تلســکوِپ غول پیکــر فضایــی بــا عینــک فروســرخ بــه 
بــه میلیون هــا  بــاالی آن،  تــوان  بــه  باتوجــه  کائنــات می نگــرد، 
و حتــی میلیاردهــا ســال نــوری دورتــر می توانــد ســفر کنــد؛ در 
نتیجــه تصویــری کــه در خروجــی تلســکوپ جیمــز وب می بینیــم، 
به نوعــی بــه گذشــته های بســیار دور تعلــق دارد. به طــور مثــال 
اگــر ســتاره یــا کهکشــانی در فاصلــه ۱۳ میلیــارد ســال نــوری مــا 
باشــد، تصویــر آن در حقیقــت نوری ســت کــه بــا ســرعت 300 
هــزار کیلومتــر بــر ثانیــه، در »ســفر زمــان« از اعمــاق تاریــخ بــه مــا 
رســیده و چه بســا حتــی جــرم آســمانی مــورد مطالعــه نابــود شــده 

ــا خبــر نشــده ایم!  باشــد، امــا هنــوز مــا از نابــودی آن ب
پــس از شــمارش معکــوس در روزهــا و هفته هــای گذشــته در 
ســاعت ۳ بامــداد سه شــنبه ۲۱ تیرمــاه ۱۴۰۱ به وقــت ایــران، ایــن 
وعده هــا محقــق شــد و پیش نمایــش اولیــن تصویــر تمام رنگــی 
اعماق آســمانی تلســکوپ وب انجام و در شــامگاه روز سه شــنبه 
۲۱ تیر مــاه امســال چهــار تصویــر جالــب از ایــن تلســکوپ از ســوی 
ناســا رونمایــی و اطالعــات آن منتشــر شــد و همــه جهانیــان را 
شــگفت زده کــرد؛ هرچنــد کــه تصاویــر بیش تــری تــا کنــون از 
ایــن تلســکوپ فــوق پیشــرفته دریافــت و نــگاه انســان را از نــوع 
شــکل گیری ســتارگان در کهکشــان های دوردســت متحــول کــرده 

اســت.
نکتــه قابــل توجــه در زمینــه ایــن تصاویــر آن اســت کــه بــر منطقــه 
محــدودی از فضــا متمرکــز اســت و تصاویــر بــا وضــوح و جزئیــات 
باالیــی از ســوی تلســکوپ وب بــرای زمیــن ارســال شــد. بــرای 
مقایســه، ایــن مثــال گویــای نواحــی مــورد تمرکــز تلســکوپ وب 
اســت کــه اگــر فــردی یک دانــه شــن را در فاصلــه یــک دســت 
همــان  ایــن  دهــد،  قــرار  چشــم  راســتای  در  و  خــود  کشــیده 
ناحیــه جدیــد مــورد مطالعــه تلســکوپ وب در اولیــن تصویــر 
ــوده اســت! ایــن در  ــه شــن ب ــدازه یک دان ــه ان ارسالی ســت، کــه ب
حالی ســت کــه کهکشــان ها و اجــرام بســیاری از اعمــاق آســمان 
ــه نمایــش درآمــده  ــا جزئیــات خوبــی ب در اولیــن تصویــر »وب« ب

اســت.
تلســکوپ جیمــزوب کــه در طیــف فروســرخ و نزدیــک بــه آن 
ــگاه  ــرای ن مطالعــه آســمان را انجــام می دهــد، بســیار مناســب ب
بــه کائنــات اولیــه اســت. ابعــاد فعلــی کیهــان حــدود ۱۳.۷ میلیــارد 
ســال نوری ســت و اولین تصویر تلســکوپ وب نیز به ۱۳ میلیارد 
ســال نــوری دورتــر نــگاه کــرده اســت. ایــن در شرایطی ســت کــه 
بــا ابزارهــای مطالعاتــی قبلــی و در ماموریت هــای غیــر فروســرخ، 
توســط COBE و WMAP تــا ۳۸۰ میلیون ســال پــس از آغــاز 
عالــم و زمانــی کــه تابــش پس زمینــه کیهانــی وجــود داشــت و 
ــد. ــگاه کرده ان ــه می شــود، ن ــه آن »مهبانــگ« )Big Bang(  گفت ب
امــا همان گونــه کــه اشــاره شــد، تلســکوپ جیمــز وب در ورای 
بــا  مــا،  خاکــی  کــره  از  دوردســت  نقطــه ای  در  و  زمیــن  مــدار 
ابزارهــای اندازه گیــری دقیقــی مســتقر شــده اســت و در ادامــه 
ــی وســیعی در  ــع انفجــار اطالعات ــوان متوق فعالیت هــای آن می ت
حــوزه کیهان شناســی و شــناخت منشــأ عالــم بــود. ماموریــت 
اولیــه »جیمــز وب« قــرار اســت ۱۰ ســال طــول بکشــد و چــه بســا 

تــا ۲۰ ســال نیــز ادامــه یابــد... .

این یادداشت در 22 فوریه 2019 با عنوان
 The Future Seems Wide Open With 
Possibilities, But Is It?

 Alison Fernandes توســِط Aeon در وب ســایِت
منتشــر شــده است.

چــه  می دانــد  بــه خوبــی  کــه  زمــان  مســافر  یــک  نیســت. 
منطقــی  به صــورت  نمی توانــد  بیفتــد،  اســت  قــرار  اتفاقــی 
بــه رویدادهــای آینــده دسترســی پیــدا کنــد و در آن دخــل 
ــی کــه در  ــرای مســافر زمــاِن عاقل و تصرفــی داشــته باشــد. ب
زمــان وقــوع تــرور زندگــی کــرده و می دانــد کــه ایــن اتفــاق فــارغ 
از هــر تصمیمــی کــه او بگیــرد و هــر انتخابــی کــه بکنــد، روی 
خواهــد داد؛ آینــده آن چنــان هــم بــاز و قابــل تغییــر به نظــر 

نمی رســد.  
اگــر ایــن اســتدالل درســت باشــد، دلیــل این کــه آینــده بــرای 
ــاز به نظــر می رســد، فقــط ایــن نیســت کــه  مــا تغییرپذیــر و ب
می توانیــم به طــور علــی بــر آن تأثیــر بگذاریــم؛ بلکــه دلیــل 
دیگــر آن، ایــن اســت کــه مــا خاطــرات یــا ســوابقی از آینــده در 
جهان مــان نداریــم.  پــس به نظــر می رســد بخشــی از آن چــه 
در فهــم مــا از بــاز بــودِن زمــان دخیــل اســت، ناآگاهی مــان از 

آن اســت. 
ایــن باشــد: در حــال حاضــر  امــا شــاید مســئله ی مهم تــر 
ســفر در زمــان یــک احتمــاِل انجام پذیــر نیســت و بنابرایــن 
نمی توانــد بــه تجربــه ی کنونــِی مــا از آینــده کمکــی بکنــد. بــا 
این حــال راه هــای دیگــری وجــود دارد کــه ممکــن اســت مــا را 

ــده برســاند.  ــری از آین ــِش معتبرت ــه دان ب
اگــر الگوریتم هــای یادگیــری ماشــین )ML( بــه پیشــرفته ترین 
ورژِن خــود دســت پیــدا کننــد، شــاید بتواننــد نه تنهــا تمایــالِت 
معمولی تــرِ مــا در انجــام  کارهــا، مثــل عــاداِت پول خرج کــردن، 
چــه  این کــه  مثــل  انتخاب های مــان،  خاص تریــن  بلکــه 
مدرســه  کــدام  بــه  را  بچه های مــان  می خریــم،  ماشــینی 
ــم، را  ــه کجــا ســفر می کنی ــرای تعطیــالت ب ــا ب می فرســتیم، ی

نیــز به طــور دقیقــی پیش بینــی کننــد. 
تصــور کنیــد بــه شــما گفتــه می شــود کــه فالن چیــز را بــه زودی 
خواهیــد خریــد؛ شــاید فکــر کنیــد ایــن مســئله تأثیــری در 
نــدارد. مطمئنــاً می توانیــد نظرتــان را  آزادِی ظاهــری شــما 
تغییــر دهیــد و تصمیــمِ دیگــری اتخــاذ کنیــد. امــا فــرض 
ــه   ــا جزئیــات دقیــق انجــام شــود، و ن کنیــد ایــن پیش بینــی ب
تنهــا یــک انتخــاِب شــما، بلکــه تاریخچــه ی کامــِل زندگــِی 
آینده تــان را پیــش چشــم تان آشــکار کننــد. و تصــور کنیــد 
کــه پیش بینی کننــده ایــن مســئله را کــه آگاهــِی شــما از ایــن 
پیش بینــی بــر روی تصمیمات تــان تأثیــر می گــذارد را از قبــل 
ــه مواجهــه  ــن اســت ک ــه اســت. حــدِس مــن ای در نظــر گرفت
بــا چنیــن پیش بینی هایــی تأثیــر عمیقــی بــر تجربه مــان از 
آینــده خواهــد گذاشــت. احتمــاالً ایــن رویارویــی، احســاِس مــا 

از کنترل پذیــرِی آینــده را از بیــن ببــرد. 
ایــن مســئله کامــالً  تــا  هنــوز الزم اســت بیش تــر بنویســم 
متقاعدکننــده شــود؛ بااین حــال، مســئله ای کــه امیــدوار بــودم 
ــه ی مــا  ــِن تجرب ــن اســت کــه تبیی ــم ای به درســتی تشــریح کن
از مفهــومِ زمــان در دنیــای واقعــی، یــک پــروژه ی فکــری مهــم 
اســت. مفهــومِ ســفر در زمــان نیــز در ایــن راســتا ارزشــمند 
اســت؛ چراکــه ســبب می شــود مــا در مــورد ایــن مســئله کــه 
در تجربــه ی مــا از زمــان چطــور ناهمگونی هــا بــه هــم ارتبــاط 
دارنــد، تفکــر کنیــم. اگرچــه مفهــومِ ســفر در زمــان مفهومــی 
ــن  ــی به نظــر می رســد، امــا این جــا و در ای ــاً علمی-تخیل صرف

مقــال بــا علــم هــم راه و هــم کالم اســت.

متــِن ایــن یادداشــت بــه زبــاِن اصلــی از طریــِق کیــوآر کــدِ 
اســت. مطالعــه  قابــل  درج شــده 

زمــان از نظــر منطقــی و مفهومــی امکان پذیــر اســت. تنهــا 
بــا اســتفاده از یــک جــدول زمانــی،  می توانیــم داســتان های 
منطقــی و منســجمی بگوییــم کــه شــامل مضمــون ســفر در 
زمــان می شــوند. بــر اســاس ایــن رویکــرد، مســافراِن زمــان بــه 
گذشــته بــر نمی گردنــد تــا بتواننــد در وقایــع دســت کاری کننــد 
و امــری را از اســاس تغییــر دهنــد؛ مثــل چیــزی کــه در فیلــمِ 
»بازگشــت بــه آینــده« )Back To the Future( اتفــاق افتــاد. 
در عــوض، ســفر در زمــان بیش تــر شــبیه ماجرایی ســت کــه 
در فیلــمِ »12 میمــون« می بینیــم؛ همیشــه این گونــه اســت 
که مســافرِ زمان در گذشــته هســت و در رویدادها مشــارکت 

ــا آینــده را »همان طــور کــه هســت«، بســازد.  می کنــد ت
ــاز« بــودِن آینــده  امــا ســفر در زمــان چه چیــزی را در مــورد »ب

ــه مــا می آمــوزد؟  ب
در ابتــدا، ســفر در زمــان نشــان می دهــد کــه بــاز بــودِن ظاهرِی 
آینــده، امری ســت کــه بــه دیــدگاهِ هــر فــرد بســتگی دارد؛ مثــال 
ســریال »دکتــر هــو« )Doctor Who( را تماشــا می کنیــد کــه 
در آن کاراکتــر اصلــی )دکتــر هــو( در روز ســال نــو در ســال 
2020 به وســیله ی ماشــین زمــان خــود ناپدیــد می شــود. از 
نــگاهِ شــما، رویدادهــای »پــس از« روز ســال نــو قابــل تغییرنــد؛ 
درحالی کــه اتفاقــات »پیــش از« آن تغییرناپذیرنــد – بنابرایــن 
تنهــا آینده ســت کــه بــاز و تغییرپذیــر اســت. امــا حــاال بیاییــد 
ــد«  ــد؛ او »می توان ــگاه کنی ــه ن ــه قضی ــر هــو ب ــدگاه دکت و از دی
در اتفاقــاِت گذشــته تغییــری ایجــاد کنــد، می توانــد تصمیــم 
بگیــرد کجــا فــرود بیایــد، چه کســی را مالقــات کنــد و چــه کاری 
انجــام دهــد. بنابرایــن جنبه هــا و ابعــاد گذشــته بــرای او »بــاز« 
و قابــل تغییــر اســت. بــرای مســافراِن زمــان و بقیــه ی مــا کــه 
در مســیرهای متفاوتــی در زمــان ســفر می کنیــم، جنبه هــای 
دیگــری از زمــان بــاز به نظــر می رســد. اگــر این طــور باشــد، ایــن 
ویژگــِی متافیزیکــی زمــان نیســت کــه بــاز بــودِن زمــان را تببیــن 
می کنــد، بلکــه نحــوه حرکــت مــا در زمــان و رویدادهایــی را 
کــه می توانیــم تغییــر دهیــم؛ دلیــِل قابــل اتــکای ایــن مســئله 

اســت. 
آیــا بــا ایــن اســتدالل می شــود بــه ایــن نتیجــه رســید کــه بــاز 
بــودِن آینــده تنهــا در امــوری کــه مــا می توانیــم تغییــر دهیــم، 
علــل  مــا  در جهــاِن  کــه  ایــن حقیقــت  خالصــه می شــود؟ 
همیشــه پیــش از معلول هــا می آینــد می توانــد نــگاه مــا بــه 
رویدادهــای آینــده را نشــان دهــد؛ البتــه بعیــد می دانــم ایــن 
همــه ی ماجــرا باشــد. مثــالً دوبــاره تصــور کنیــد در جهانــی 
هســتید کــه می توانیــد بــه گذشــته  برویــد و حــاال از تــرور 
آرشــیدوک فرانتــس فردینانــد، ولی عهــد پادشــاهی اتریــش-
مجارســتان، در شــهر ســارایوو ناراحــت و دل نگران ایــد. پــس 
می پریــد در ماشــین زمان تــان و بــه 1914 برمی گردیــد تــا از 
تــرور جلوگیــری کنیــد. طبــق اســتدالِل دیویــد لوئیــس، شــما 
»می توانیــد« مانــع وقــوع ایــن اتفــاق شــوید؛ چــرا؟ زیــرا زمانــی 
کــه بــه گذشــته ســفر می کنیــد، می توانیــد »بــه صــورت علــی« 
بــر روی امــری چــون تــرور تأثیــر بگذاریــد. گرچه کــه شــما در 
جلوگیــری از آن موفــق نخواهیــد بــود )چــون می دانیــم کــه 
تــرور در هــر حــال اتفــاق می افتــد(، امــا ایــن بــه ایــن معنــا 
نیســت کــه قــادر بــه انجــامِ آن نیســتید. هرچــه باشــد مــا 
موفــق  آن هــا  در  کــه  دهیــم  انجــام  را  کارهایــی  می توانیــم 
نیســتیم. اگــر حــق بــا لوئیــس باشــد و هم چنیــن اگــر علیــت 
به تنهایــی درِک مــا از مفهــومِ زمــان را تشــریح کنــد؛ مســافراِن 
زمــان »تمــام« آینــده را بــاز و قابــل تغییــر تجربــه خواهنــد کــرد. 
امــا بــه عقیــده ی مــن، ایــن اســتدالل خیلــی هــم درســت 
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آینده را می شود تغییر داد؟
از رصدخانه مراغه

تا تلسکوپ فضایی جیمز وب
در باب مفهومِ پیچیده ای به نامِ »زمان«؛

> ادامه از صفحه 4 
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