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ُْولِى األلَْباِب« َمَواِت َواألَْرِض َواْخِتالَِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر آليَاٍت ألأِّ »إِنَّ ِفى َخلْقِ السَّ

همانا در آفرینش آسمان ها و زمين و رفت و آمد شب و روز نشانه هایی برای خردمندان است.
آل عمران، آیه 190

چرا خیلي ها به نجوم عالقه مندند؟ حس کنجکاوی انسان بهترین پاسخ برای این پرسش است. از هزاران سال پیش، 
مردم زمانی که به آسمان نگاه می کردند سؤاالت زیادی در ذهنشان ایجاد می شد. مثاًل هنگام دیدن ستارگان فکر 
می کردند که این نقاط ریز درخشان چه هستند و از کجا آمده اند، آیا می توانیم به آن ها سفر کنیم، و آیا ممکن است 
ناگهان به زمین سقوط کنند! کنجکاوی باعث شد انسان ها به جست و جوي پاسخ این سؤاالت بپردازند و این گونه بود 

که علم نجوم متولد شد. 
زیبایی بی حد و اندازه ي آسمان دلیل دیگر عالقه مندی ما به نجوم است! کافی است به آسمان باالی سرمان نگاه کنیم و 
از این زیبایی شگفت انگیز لذت ببریم. زمانی که تلسکوپ و دوربین عکاسی اختراع شد و توانستیم تصاویری حیرت انگیز 

از اعماق آسمان و سیارات تهیه کنیم، جذابیت آسمان برایمان چند برابر شد. 
سؤال دیگري که از گذشته هاي دور براي انسان مطرح بوده، این است که علم نجوم چه فایده ای دارد. اگر دنیای امروز را 
بدون پیشرفت های نجومی و فضایی تصور کنیم، مشکالت زیادی برایمان به وجود می آید. مثالً اگر ماهواره ها در فضا وجود 
نداشته باشند، نمی توانیم با یکدیگر در کشور های مختلف ارتباط برقرار کنیم، نقشه های 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 آتش سوزی 

جنگل ها با خبر نمی شویم. تقویم های ما نیز بر اساس حرکت زمین به دور خورشید تهیه 
شده اند. بدون مطالعه ي دقیق حرکت زمین حتی زمان تحویل سال نو را هم نمی دانیم. 

این فقط بخش کوچکی از فایده های نجوم برای ماست و بدون شک در آینده با پیشرفت 
علم می توانیم از آن بیشتر استفاده کنیم. شاید روزی برسد که بتوانیم به سیارات دیگر سفر کنیم و سپس دوباره به زمین 

برگردیم! حتي ممکن است روی سیاره های دیگر موجودات زنده ای شبیه به خودمان پیدا کنیم. 
کتابی که در دست دارید، کتابی مناسب برای شروع مطالعه ي نجوم است. در این کتاب سعی شده  است اطالعات 
علمی به زبانی ساده توضیح داده شوند. در کنار متن، تصاویر و نقاشی ها به شما کمک می کنند تا مطالب را بهتر درك 
کنید. عکس های واقعی هم قسمتی از جذابیت ها و زیبایی آسمان را به شما نشان می دهند. بعضي از این عکس ها 
را عکاسان گرفته اند و بعضي دیگر به کمک پیشرفته ترین و دقیق ترین ابزار های نجومی دنیا تهیه شده اند. در 
انتهای کتاب »واژه نامه« قرار دارد که در آن توضیحاتي درباره ي اصطالحات و کلمات مهم و پر کاربرد نجوم 

آمده است. 
اگر پس از خواندن این کتاب به نجوم عالقه مند شدید، به سراغ کتاب های دیگري بروید و در این باره  بیشتر کتاب 

بخوانید. شاید در آینده منجم یا فضانورد شوید!
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تاریخ نجوم
انسان ها از هزاران سال پیش به آسمان باالی سر خود نگاه می کردند و پرسش های بسیاری درباره ي آن داشتند. از آن 
زمان تاکنون، دانشمندان برای يافتن پاسخ اين پرسش ها تالش کرده اند و پاسخ بعضی از آن ها را يافته اند. امروزه علم 

نجوم پیشرفت زيادی کرده و بسیار وسیع تر و پیچیده تر از قبل شده است.

 طبق یک عقیده ی قدیمی هندي ها، جهان 
بر دوش چهار فیل قرار دارد که روی یک 

الک پشت ایستاده اند.

 بنای ُچغاَزنبیل 3200 سال پیش ساخته 
شده است. بعضي از محققان عقیده دارند 

که در آن زمان، ایرانیان از روي این بنا 
آسمان را رصد مي کرده اند.

ُکِپرنیک 
خورشید را مرکز 

جهان دانست و 
بحث و گفت وگوی 

تازه ای در دنیای 
نجوم ایجاد کرد.
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  نجوم در دوران باستان
مصري هاي باستان تقویمي داشتند كه با استفاده از آن، روز و ساعت را متوجه 

مي شدند. بابلي ها هم رصدگران ماهري بودند. آن ها سياره ي زهره را به خوبي رصد 
كردند و متوجه دوره هاي زماني خورشيدگرفتگي و ماه گرفتگي شدند. به این 

ترتيب، بابلي ها توانستند گرفتگي هاي بعدي را نيز پيش بيني كنند.

ابوریحان بیروني 
با استفاده از یک کوه 

بلند و محاسبات ریاضي، 
شعاع زمین را با دقت 

خوبي اندازه گیري کرد.

بَطلَمیوس
»نظریه ی زمین مرکزی« 
را به خوبي توضیح داد. 

کتاب های بطلمیوس بیش 
از 1500 سال مهم ترین 

کتاب های نجومی 
بودند.
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 تا 400 سال پیش، دانشمندان فکر 
می کردند که زمین مرکز جهان است و همه ي 

عالم به دور آن می گردد.

  نجوم در ایران قدیم
به نظر می رسد كه هخامنشيان 2500 سال پيش، به كمك علم نجوم، زمان سال نو 
و عيد نوروز را پيش بينی می كرده اند. نجوم در ایران پس از ظهور اسالم با وجود 
دانشمندان بزرگی چون عبدالرحمن صوفی رازی و ابوریحان بيرونی به اوج خود 

رسيد. صوفی رازی كتاب ارزشمندی به نام »ُصَور الكواكب« نوشت و در آن، نقشه های 
از صورت های فلكی مختلف را ترسيم كرد.

 کتاب صورالکواکب قرن ها یکی از 
مهم ترین منابع منّجمان سراسر دنیا برای 

شناخت آسمان بود.

گالیله
نخستین کسي است که 
با تلسکوپ آسمان را 
رصد کرد. رصدهای او 
بهترین دلیل برای تأیید 
نظریه ی خورشیدمرکزی 
بود.

نیوتن
جاذبه را کشف کرد و با 
محاسبات دقیق، حرکت 
سیارات به دور خورشید 
را توضیح داد.

اینشتین 
نظریه های این 
فیزیک دان در 
پیشرفت نجوم بسیار 
تأثیرگذار بود.
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  رصدخانه ی مراغه
خواجه نصير الدین توسی در 
زمان حمله ی مغول به ایران، 
رصدخانه ی مراغه را تأسيس 

كرد. در این رصدخانه، ابزارهای 
مختـلفی بـرای انـدازه گيـری 
موقعيت ماه، ستاره ها و سيارات 

وجود داشت كه بعضي از آن ها را دانشمندان مسلمان ایراني اختراع كرده بودند. 
خواجه نصير به همراه جمعی از دانشمندان دیگر در این رصدخانه فعاليت می كردند. 
این گروه از منجمان معتقد بودند كه نظریه ی » زمين مركزی« بطلميوس اشكال هایی 

دارد و باید اصالح شود. بنابراین، به دنبال اصالح این نظریه بودند.
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1  سحابی ها محل تولد ستاره ها 
هستند. ابتدا یک حرکت جزئی در 
سحابی، باعث جمع شدن گاز و غبار 

سحابی در یک نقطه می شود.

2  گاز و غباِر متراکم شده شروع 
به چرخیدن به دور نقطه ي اولیه 

می کنند. هم زمان با چرخش، دما هم 
باال می رود.

4  با تولد ستاره، تولید 
انرژی به صورت نور و گرما 
در مرکز آن آغاز می شود. 

برای تولید این انرژی، 
»هیدروژن« نقش سوخت 
ستاره را دارد و در هسته 

مصرف می شود.

3  هنگامی که دمای مرکز 
توده به 10 میلیون درجه ي 
سانتی گراد می رسد، ستاره 

متولد می شود.

ستارگان
کافی است در يک شب تاريک، لحظه ای به آسمان نگاه کنید تا ستارگان 

بی شمار را به شکل نقطه هايي درخشان يا کم نور ببینید. بعضي از اين 
ستارگان ممکن است چندين برابر خورشید باشند اما به علت فاصله ي زيادی 

که از ما دارند، مثل نقاطی ريز ديده می شوند.

  قدر ظاهری
روشنایی ستارگان در آسمان به یك اندازه نيست، بعضی از آن ها كم نور و بعضی 

پرنورند. برای مشخص كردن مقدار روشنایی ستارگان نسبت به یكدیگر، از عددی 
به نام قدر ظاهری استفاده می كنيم. برای این كار، ستاره ی معروف به »نَسِر واِقع« را 
با قدر ظاهری صفر در نظر می گيریم. بقيه ي ستارگان هر چه پر نورتر باشند، عددی 

كمتر از صفر )عدد منفی( دارند و هر چه كم نورتر باشند عددشان بزرگ تر از صفر 
است. مثاًل ستاره ي قطبی تقریبًا با قدر ظاهری 2+ می درخشد؛ پس، از نسر واقع كم 

نورتر است.

 ستارگان »غول سرخ« در آسمان به رنگ 
زیبای سرخ یا زرد دیده می شوند. 
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فاصله ي ستارگان معروف آسمان از ما )بر حسب سال نوری(

خورشید

آلفا َقنطوِرس
َشباَهنگ

پُلوکسنَسِر واِقع

 ِسماِک راِمح

َعیّوق

6  5  4        3     2        1
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5  بعد از میلیارد ها 
سال، سوخت ستاره به پایان 

می رسد  و ستاره به »غول 
سرخ« تبدیل می شود.

8  در پایان، تنها 
هسته ای کوچک از ستاره 

باقی می ماند.

7  باالخره، زمان مرگ ستاره 
فرا می رسد و با انفجاری عظیم به نام 

»انفجار اَبَرنواختری« عمر آن تمام 
مي شود.

6  در این مرحله، حجم ستاره 
بسیار زیاد و هسته اش به شدت 

داغ می شود.

   سرنوشت ستاره ها
سرنوشت هسته ي باقی مانده از انفجار ابرنواختری ستاره به جرم ستاره در هنگام تولد بستگی دارد. اگر جرم ستاره تا 1/4 برابر 
جرم خورشيد باشد، هسته ای كه پس از انفجار باقی می ماند به »كوتوله ي سفيد« تبدیل می شود. كوتوله ي سفيد، كره ای تقریبا 
به اندازه ي كره ي زمين و با جرم بسيار زیاد )تقریبًا به اندازه ي خورشيد( است كه به تدریج سرد می شود. اگر جرم ستاره ي اوليه 
بين 1/4 تا 3/2 جرم خورشيد باشد، هسته ي باقی مانده به »ستاره ي نوترونی« تبدیل مي شود و اگر جرم ستاره ي اوليه بيش از 

3/2 برابر جرم خورشيد باشد، هسته ي باقی مانده به »سياه چاله« تبدیل می گردد.

 غبار باقی مانده از انفجار ستاره به دلیل 
جاذبه ي کوتوله ي سفید، به زیبایی در اطراف 

آن قرار می گیرد.

 سیاه چاله ها به دلیل جاذبه ي خیلی زیادی 
که دارند، ممکن است مواد ستاره ای را که در 

نزدیکی آن هاست، به درون خود بکشند.

3 تن
جرم یک قاشق سوپ خوری 

از مواد کوتوله ي سفید

1میلیارد تن
جرم یک قاشق سوپ خوری 

از مواد ستاره ي نوترونی

2میلیارد تن
جرم یک قاشق سوپ خوری 

از مواد سیاه چاله

 بعضی از ستاره های نوترونی با سرعت 
700 دور در ثانیه به دور خود می چرخند.
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کاستور

َدبَران

قلُب االََسد
اَلغول
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