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ادامه از صفحه اول

در اهمیت حفاظت  از محیط  زیست دریایی
 شــاید اگر تانکر نفتکش ۱۱۸ هزار ُتنی تــوری کانیون، ۶۰ هزار تن نفت خام خلیج 
فارس را پس از برخورد با صخره های اســتونز و دونیمه شدن تانکر به دریا نمی ریخت، 
مسئله  آلودگی دریایی در کنوانسیون های مختلف سازمان ملل متحد مطرح نمی شد. 
این حادثه و انفجار ۲۸ ژانویه ۱۹۶۹ چاه نفت «ســانتا باربارا» در ساحل کالیفرنیا که بر 
اثر پاشیده شدن بیش از سه میلیون بشکه نفت، ده ها هزار موجود دریایی کشته شدند، 
باعث شــد چند ســال بعد (۱۹۷۳)، مهم ترین معاهده  بین المللی حفاظت از محیط  
زیست دریایی با نام «مارُپل» شکل بگیرد و پس از اصالح آن، طبق توافق نامه ۱۹۷۸، در 
دوم اکتبر ۱۹۸۳، الزم االجرا شود. این کنوانسیون بین المللی که با نام «مارپل ۷۳/۷۸» 
شناخته می شود، وظیفه خود می داند از آلودگی های ناشی از کشتی ها جلوگیری کند.

شــاید بگویید حتما از آن روز به بعد و با الزم االجراشــدن این کنوانسیون، آب دریاها و 
اقیانوس  ها نفس راحتی کشــیده اند؛ اما زهی خیال باطــل! در چند دهه  بعد از این اتفاق، 
آب هــای جهان آن قدر حادثه  ریز و درشــت دیگر را به چشــم دیده و آن قــدر با اتفاقات 
عجیب وغریب دیگری دست وپنجه نرم کرده اند که صد رحمت به ماجرای توری کانیون! 
کافی است کمی اخبار این حوزه را دنبال کنید تا به عمق فاجعه پی ببرید و ببینید که نفس 
دریاها هم مثل زمین و هوا به شــماره افتاده اســت. اگر در گذشــته آلودگی دریایی بیشتر 
به مســائل مشــخص و مرتبط با حوزه دریایی مثل نشت نفت کشتی ها، ریختن زباله های 
صیادان در دریا و آب توازن کشــتی ها محدود می شد، امروزه ، با گسترش صنایع و توسعه 
فعالیت های شــهری، موارد متعدد دیگری را شــامل می شــود که آلودگی آب ناشــی از 
فعالیت های کشاورزی، نشت لوله های فاضالب، رهاکردن زباله های صنعتی کارخانه ها و 
بیمارســتان ها در آب و روانه شدن میلیون ها تن پالســتیک در یک سال به سمت دریاها و 
اقیانوس ها تنها بخشی از آنهاست.  اینها تنها مربوط به آب های آزاد و دریاهای دور و نزدیک 
به کشورمان نمی شود؛ خلیج فارس و دریاهای عمان و خزر هم از این قاعده مستثنا نیستند. 
مثال آن قدر در این ســال ها به دریای خزر جفا کرده ایم که رمقی برای هشــت هزار میلیارد 
مترمکعب آب آن باقی نمانده اســت. دریایی کــه در روزگاری نه چندان دور مرغوب ترین 
ماهی هــای خاویــاری در آن زندگی می کردند و بیش از ۹۰ درصــد خاویار جهان را تأمین 
می کرد، مدتی است در اذهان برخی کارشناسان، تداعی بحرالمیت می کند! سدسازی های 
کشورهای سواحل خزر، راهی شدن فاضالب های انسانی و صنعتی به سوی آن، استخراج 
نفت و گاز از سوی کشورهای مختلف از جمله جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان 
و شرکت های نفتی مستقر در آنها مثل بی پی انگلیسـ  که به اعتقاد کارشناسان، مقررات 
زیست محیطی را اجرا نمی کندـ  و همچنین استفاده برخی از این کشورها مثل قرقیزستان 
از آب شیرین کن و فرستادن پســاب آن به دریای خزر، آلودگی آن را صدچندان کرده است؛ 
به  طوری که بزرگ ترین دریاچه جهان، در ســال های اخیر، عنوان یکی از آلوده ترین دریاهای 
روی زمین را به خود اختصاص داده است. این آلودگی ها و دیگر معضالت زیست محیطی 
مرتبط با دریای خزر باعث شــده مسئوالن ســازمان حفاظت محیط زیست به شهروندان 
شــهرهای ســاحلی کشــورمانـ  که بیشــترین جمعیت کناره های دریای خزر را به خود 
اختصاص داده اندـ هشدار دهند که حتی االمکان در این آب ها شنا نکنند. شاید این وضعیت 
که گریبان خزر را رها نمی کند، باعث شده قانون حفاظت از محیط  زیست دریایی دریای خزر 
مشتمل بر یک مقدمه و ۳۷ ماده، بین دولت های ساحلی دریای خزر (جمهوری آذربایجان، 
ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنســتان) به تصویب برسد و کنوانسیون حفاظت از محیط  
زیســت دریای خزرـ  مشهور به کنوانســیون تهران ـ از ۲۱ مرداد ۱۳۸۵ برای این پنج کشور 
الزم االجرا شــود. از دریای خزر که بگذریم، حال  و روز خلیج فارس و دریای عمان نیز اصال 
خوش نیســت؛ به خصوص خلیج فارس که شرایطی به  مراتب وخیم تر را تجربه می کند 
و دوســت داران آن، نجاتش را منوط به عزمی جدی در سطح منطقه خاورمیانه و جهان 
می دانند. اگر به خودمان یادآوری کنیم که این شــاهراه اقتصادی و بزرگ ترین و مهم ترین 
مرکز ارتباطی دنیا که ۶۰ درصد ذخایر نفتی جهان در اعماق آن جا خوش کرده اســت و 
ســاالنه میزبان نزدیک به صد هزار شناور هم هســت که عمدتا به حمل ونقل نفت خام 
و محصوالت نفتی مشــغول اند، این گفته   پژوهشــگران که در سال، حدود ۱٫۵ میلیون تن 
نفت به آب های آن نشــت می کند، حرف پربیراهی نخواهد بود. وجود ســکوهای متعدد 
نفتی، احداث مجتمع ها و پاالیشــگاه ها در جای جای سواحل و بنادر آن و ورود نفت، مواد 
شیمیایی و پساب ها به داخل آب آن می تواند به تنهایی برای آلودگی ۲۵۰ هزار کیلومتر مربع 
آب خلیج فارس و برهم زدن اکوسیســتم آن کافی باشد. بااین همه مسئوالن و کارشناسان 
«آلودگی ناشی از تخلیه سوخت قاچاق، تغییرات شدید اقلیمی و نوسانات سطح آب دریا، 
افزایش ریزگردها، تکمیل نبودن شبکه پساب شهری در شهرهای ساحلی و ورود آن به دریا، 
آلودگی نفتی با منشــأ دریا، سوانح دریایی، کشتی ها و تانکرهای حامل نفت و فراورده های 
نفتی» را از چالش  های محیط زیستی خلیج فارس می دانند؛ به  طور حتم علم و آگاهی به 
مجموعه  همین عوامل بوده که ۱۳ ســال پیش، سازمان جهانی دریانوردی (IMO) از آن 
به عنوان منطقه  ویژه دریایی نام برده است. کوتاه اینکه کارشناسان معتقدند منشأ ۸۰ درصد 
آلودگی های دریایی، خشکی است و این یعنی اینکه رفتار و سوءمدیریت اشرف مخلوقات(!) 
اســت که دریا را از نفس انداخته و حیات آن و مجموعه آبزیان را با خطری بســیار جدی 
روبه رو کرده است و البته نتیجه آن می تواند پاشنه آشیلی باشد برای خوِد اشرف مخلوقات!

پیوند ظرفیت هاي داخلي و خارجي صنعت نفت
 ...بنابراین بازشــدن درهای صنعت نفت به روی شــرکت ها و بنگاه های مالی و صنعتی 
کشور با لحاظ هزینه های آن، اتفاق قابل دفاع، بزرگ و الزمی برای صنعت نفت محسوب 
می شود. اما این اتفاق برای ارتقای توان رقابتی صنعت نفت و کاهش آسیب پذیری های 
آن کافی به نظر نمی رسد. توســعه صنعت نفت در گرو فعال بودن و فعال شدن توأمان 
ظرفیت های داخلی و خارجی صنعت نفت است. بدون بهره گیری از ظرفیت های مالی، 
فنی و مدیریتی بین المللی، ظرفیت های داخلی امکان ظهور و بروز در صنعت نفت ندارند. 
در مقابل با فعال شدن ظرفیت های بین المللی، ظرفیت های داخلی از طریق مشارکت در 
طرح های توســعه ای، می تواند از توان رقابتی باالیی برخوردار شود. عالوه براین، مشکل 
اصلی کنونی صنعت نفت فقط منابع مالی نیست بلکه مهم ترین متغیر در توان رقابتی 
صنعت نفت ایران، فناوری های نوین اســت که بــا توجه به عبور عمر میادین و چاه های 
نفت و گاز از نیمه و تقلیل فشــار چاه های نفت و گاز، از اهمیت باالیی برخوردار اســت؛ 
بنابرایــن اگرچه در کوتاه مدت و به صورت موقــت فعال کردن ظرفیت های داخلی برای 
اجرای طرح های توســعه ای واجد اهمیت اســت، اما توسعه صنعت نفت در بلندمدت 
و با اهداف توسعه ای و پیشــرانی، مستلزم فعال کردن شرکت های خارجی برای حفظ و 
ارتقای جایگاه ایران در صنعت جهانی انرژی های هیدروکربوری، افزایش توان رقابتی در 
برابر دیگر کشــورهای تولیدکننده نفت و گاز، حفظ جایگاه در ســازمان های بین المللی و 
مهم تر باالبردن قدرت چانه زنی در معادالت و تعامالت سیاسی و امنیتی بین المللی است.

ادامه از صفحه اول

گواهینامه موقت فارغ التحصیلی  اینجانب  زهرا  تردیدی  فرزند ایوب 
تردیدی به شماره شناسنامه ۲۶۱۰۰۵۹۴۴۲ صادر از آستارا مقطع 

کارشناسی ارشد ناپیوسته  رشته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار صادره از 
واحد دانشگاه آزاد نور با شماره ۰۶/۶۰۵ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 
می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد نور به نشانی : نور -ابتدای جاده نور به چمستان ارسال نمایید.

                  

کارت خودرو  پژو  پارس  XU7  رنگ خاکستری متالیک 
 مدل ۱۳۹۵ به شماره پالک ایران ۹۹ _ ۳۳۴ ه ۴۱  
و شماره موتور 124K0907531 و شماره شاسی 

NAAN01CE7GH918156 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  وانت  دو کابین  مزدا CARA  رنگ 
 سفید مدل ۱۴۰۱ به شماره پالک ایران ۱۰ _ ۸۸۵ ق ۶۸ 

 و شماره موتور E2N6A5373 و شماره شاسی
 NAGP2PC32NA289849 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز خودرو کیا سراتو رنگ سفید روغنی مدل 

۱۳۹۶ به شماره پالک ایران ۱۱ _ ۶۹۷ ص ۱۷ و شماره 
موتور G4KD/HH584966 و شماره شاسی 

NAS621200H1040622 به نام  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز و سند کمپانی خودرو  وانت  سایپا  ۱۵۱ رنگ
  آبی نفتی روغنی مدل ۱۳۹۳ به شماره پالک ایران

 ۸۲ _ ۵۷۸ ط ۲۸ و شماره موتور ۵۱۶۳۴۴۰ و شماره 
شاسی NAS451100E4923100 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز خودرو سمند سورن  EF7  رنگ سفید 
 مدل ۱۴۰۰ به شماره پالک ایران ۴۰ _ ۲۱۲ ل ۴۹ 

 و شماره موتور 147H0586341 و شماره شاسی
 NAACS1HE9MF908343 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز   و سند کمپانی  موتور  سیکلت  احسان  رنگ 
نقره ای مدل ۱۳۹۴ به شماره پالک ایران ۱۳۵ _ ۲۴۲۸۶ 

و شماره موتور 0125N2N359406 و شماره شاسی 
N2N***125E9416002 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب محمدرضا صادقی فرزند جواد به شماره 

شناسنامه ۴۵۲ و کد ملی ۴۱۳۲۳۹۰۵۲۷ صادره از بروجرد در مقطع کارشناسی 
پیوسته رشته مهندسی برق مخابرات صادره از دانشگاه آزاد بروجرد با شماره 

۱۰۶۳۹۰۱مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی است. از یابنده  تقاضا می شود اصل 
مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد به نشانی بروجرد - میدان نواب 

- کیلومتر ۳ جاده یادگار امام - مجتمع دانشگاهی امام خمینی ارسال نماید.

ما در صدا وســیما مصرف ســردوش ســوبان یا مثال 
فــرض کنیــد پفک نمکــی را خیلــی بیشــتر تبلیغ 
می کنیــم تا ایجــاد انگیزه ها و آموزش مســائل زیســت محیطی مخصوصا در این 
زمینــه که وضعیت خوبی به دالیل ذکرشــده نداریم. جا دارد که هرچه ســریع تر 
ایــن عقب ماندگی را جبران کنیم و اقدامات الزم را برای آموزش، فرهنگ ســازی و 
ترویج این موضوع به  کار بگیریم. ما در دوره ای که در مدیریت شهر تهران فعالیت 
می کردیم، دستورالعمل استفاده از پسماندهای پالستیکی را ابالغ کردیم و امیدواریم 
این به عنوان یک تغییر الگو در مصرف کیسه ها، ظروف و محصوالت یک بارمصرف 
که ابالغ شده، مورد توجه قرار گیرد و این نقیصه را جبران کند. وضعیت کشورمان 
در این زمینه خوب نیســت و ان شاء اهللا امیدوارم این کار با همکاری همه به نتیجه 
برســد. آمارها نشــان می دهد که در هر ۱۵ دقیقه در کل جهان ۱۴۴ میلیون کیسه 
پالســتیکی تولید می شــود و به همین دلیل اســت که زنگ خطر کاهش استفاده 
از این میزان پســماند پالســتیکی به صدا درآمده و کشورها در رقابت برای کاهش 
تولید و مصرف این نوع پســماند با همدیگــر به رقابت جدی می پردازند. ما هم در 

زمینه  تولید پسماند، هم در زمینه تصفیه این تولید چه در ظروف پالستیکی و مواد 
پالســتیکی و چه در بقیه  زمینه های پسماند، نقیصه های فراوانی داریم که باید این 
عقب افتادگی را جبران کنیم. تفکیک انواع پســماندهای تولیدشده و آموزش  دادن 
مردم درباره اینکه چگونه در جهت کاهش این پسماندها حرکت کنند و همین طور 
دستگاه های حاکمیتی برای اینکه برنامه ریزی های کالن برای امحای انواع پسماند 
را آغاز کنند، با وجود همه تالش هایی که صورت  گرفته کافی نیست و باید با شدت 
بیشــتری ادامه پیدا کند. براســاس آمارهایی که در داخل کشــور داریم، این سؤال 
معموال مطرح است که آیا ما پسماند زیادی تولید می کنیم! در سال ۲۰۱۶ میالدی، 
ســرانه تولید پسماند شهری برای یک شهروند اروپایی حدود ۱۳۰۰ گرم در روز بود. 
این آمار در مورد کشور ما ایران حدود ۸۰۰ گرم است؛ پس شاید به جهت مقایسه، 
در کشور ما خیلی پسماند تولید نمی شود. البته اگر این را تبدیل به جمعیت شهری 
و روســتایی کنیم، ما در بخش شــهری حدود ۸۰۰ گرم و در بخش روستایی حدود 
۵۰۰ گرم در روز زباله تولید می کنیم و در رنکینگ جهانی بین لهستان و رومانی قرار 
داریم. دانمارک در بین کشورهای اروپایی با دو کیلوگرم در روز جزء اولین کشورهای 
تولیدکننده  پســماند شهری اســت. البته خب، آنها روش های سختگیرانه ای برای 
امحا و بازیافت در این زمینه دارند، ولی آن چیزی که وضعیت ما را حاد کرده، تراکم 
جمعیتی بســیار باال در تهران و کالن شهرهاســت که در مساحتی محدود، حجم 
باالیی از پسماند را تولید می کنیم. ما با این رنکینگ، در بین نیویورک و دهلی نو قرار 

گرفته ایم به جهت (حجم تولید پسماند). مشکلی که در پسماند در سطح شهرها 
داریم، رطوبت باالی پســماند، باالبودن درصد پســماندهای خشک و غیرارزشمند، 
باالبودن ســمیت پســماند، باالبودن درصد شیشــه و باالبودن درصد کیســه های 
پالستیکی است. پسماندهای تر، ضایعات ویژه، شیشه، پارچه، مشمع و پالستیک از 
اصلی ترین معضالت پسماند ما است. اساسا کاهش پسماند یکی از اهداف اصلی 
طرح جامع پســماند شهری باید باشد و به تبع آن ما هم بایستی این کار را تعقیب 
کنیم. این کار از خانه های مردم حتی از تولید در کارخانه ها آغاز می شود و جلوگیری 
از تولید پســماند، کاهش وزن آن، کاهش سمی بودن آن، کاهش رطوبت پسماند، 
کاهش حجم پســماند و تالش برای استفاده مجدد از پسماند؛ چرخه ای است که 
این کار را به انجام می رساند. من به مناسبت روز جهانی کاهش مصرف کیسه های 
پالســتیکی خواســتم به این مهم توجه را جلب کنم که مــا در این زمینه با وجود 
اینکه ســرجمع به نســبت آمارهای جهانی وضعیت حادی نداریم، ولی به جهت 
تمرکز جمعیت در پهنه جنوبی البرز و محدودبودن ظرفیت های زیست محیطی مان 
وضعیت خوبی نداریم و هرچه ســریع تر باید در این زمینه با کمک همدیگر این کار 
را دنبال کنیم. الزمه این کار، برنامه ریزی برای کاهش پســماند و توجه به گروه های 
مخاطب است، نحوه آگاهی دهی به شهروندان، توجه به نقش دولت در این زمینه 
و اینکه هر کســی باید از خودش آغاز کند و توجه هم زمان به مســائل اقتصادی و 

زیست محیطی می تواند این چرخه را کامل کند.

اخترشناســی از کهن ترین دانش های بشــری است. بشر از 
روزی که روی ســیاره زمین طی میلیون ها میلیون سال فرگشت 
پدیدار شده اســت، چشم به آســمان دوخته، خورشید و ماه و 
ستارگان و ســیاره ها را می نگرد. دوره تاریکی و نابخردی انسان 
بــا اختربینــی و طالع بینی و خدایگان ســیارات و افســانه ها و 
اسطوره ها گره خورده بود؛ اما بشر خردمند در سایه  خردورزی و 
نگاه اندیشــمندانه به آسمان باالی سرش، در پی کشف رازهای 
گیتی برآمد. این راه بســیار پرپیچ و خم بوده است. زمانی انسان 
گمان می کرد اشرف مخلوقات اســت و زمین مرکز گیتی. زمان 
گذشــت و خون ها ریخته شد تا بشر دریافت  زمین نگین انگشتر 
گیتی نیست. آرام آرام زمین جایگاه ســیاره ای خودش را یافت. 
خورشید در مرکز ســامانه خورشیدی نشســت و اخترشناسان 
دریافتند این ســیاره و این ســامانه در گوشــه ای از کهکشان راه 
شیری هستند. کهکشانی با ۲۰۰ میلیارد ستاره که خورشید یکی 
از آنهاســت. تا همین اواسط قرن بیســتم میالدی بشر به گیتِی 
برآمده از مهبانگ به دیده تردید می نگریســت و نمی دانســت 
کهکشــان راه شــیری یکی از میلیاردها میلیارد کهکشان گیتی 
است؛ اما امروز با تلسکوپی با نام کامل «تلسکوپ فضایی جیمز 
وب» پرده از رازهای گیتی و سازوکار آن برمی دارد.  اخترشناسی 
دانشــی مبتنی و متکی بر مشاهده یا نپاهش یا همان رصدگری 
است. داده های مشــاهده ای را کنار دانش نظری از اخترفیزیک 
و کیهان شناســی می گذارنــد و در عصــر جدید که محاســبات 
رایانشی هم بخش جدایی ناپذیر دانش شده، آنها را با محاسبات 
و مدل ســازی می آمیزنــد و در پی کشــف چگونگــی گیتی در 
مقیاس های بزرگ و کوچک برمی آیند. بشر خردمند از تلسکوپ 
کوچک گالیله تا جیمز وب راهی چند صد ســاله را سپری کرده 
است. بی شک اخترشناســان و مهندسان ناسا با دیدن نخستین 
عکــس جیمز وب همان قدر ذوق زده شــدند که گالیله با دیدن 
ماه های سیاره  برجیس یا مشتری. آری بشر در سایه هوش خود 

تلسکوپ ساخته و گیتی را می نگرد.
اجازه دهید پیــش از آنکه به کوتاهی درباره عکس بی نظیر 
جیمز وب بگویم، چند نکته کوتاه را یادآوری کنم. نخست اینکه 
اگر می خواهید پرســونانه و پروپیمان دربــاره جیمز وب بدانید، 
بــه بخش دانش ســالنامه ســال ۱۴۰۱ ه.خ «شــرق» مراجعه 
کنیــد. در آنجا تــالش کرده ایم از ســیر تا پیاز جیمــز وب را با 
ســاده ترین زبان بگوییم. اینکه چرا نام آقای «جیمز وب» را روی 
تلسکوپ گذاشته اند تا سیاست گذاری های پشت پرده این پروژه
 ۱۰ میلیاردی و کشف هایی که چشم انتظارش هستیم. دوم اینکه 
تا در حدود دو هفته آینده مقاله ای بلند درباره جزئیات و اهمیت 
نخستین عکس رنگی جیمز وب را در صفحه علم «شرق» چاپ 
خواهیم کرد. به جیمز وب بازگردیم. جیمز وب تلسکوپی فضایی 
است؛ یعنی تلسکوپی است که روی زمین مستقر نیست. برخی 
نپاهشگاه ها یا همان رصدخانه ها مثل جیمنای و الس کامپاناس 
و بسیاری دیگر روی زمین و در بلندای کوه ها قرار دارند تا بتوانند 
تا حد ممکن عکس هایی با دقت باال از آســمان بگیرند. فراروند 
عکس برداری از ستارگان و کهکشان ها این گونه است که دهانه 
یا دریچه تلســکوپ را برای زمانی مشــخص بازمی گذارند و آن 
را روی جرم اخترشناختی خاصی یا منطقه ای از آسمان تنظیم 
و تثبیــت می کنند تا تلســکوپ نورگیری کنــد. وقتی می گوییم 
«نور» منظورمان نور مرئی یا نور دیدگانی اســت؛ اما باید بدانیم 

نور مرئی بخش باریکی از طیف الکترومغناطیســی است که از 
امواج رادیویی بلند آغاز شــده تا پرتــو ایکس و گاما ادامه دارد. 

باند فروســرخ هم بخشــی از طیف الکترومغناطیس است که  
می توانیــم در این باند یا بهتر بگوییم در این طول موج اجســام 

روی زمین یا اجرام کیهانی دور و نزدیک مشاهده کنیم. تلسکوپ 
جیمز وب در مســافت یک ونیم میلیون کیلومتری زمین، جایی 
دور از آلودگی نوری و آشفتگی جوی سیاره، در باند فروسرخ به 
کاوش در ژرفــای گیتی می پردازد. نقطه  یا مداری که جیمز وب 
در آن قرار دارد، نقطه الگرانژی نام دارد. این تلســکوپ شگرف 
از بزرگ ترین پروژه های اخترشناسی-مهندسی تاریخ بشر تاکنون 
اســت که سازمان هوانوردی و فضانوردی آمریکا-ناسا، سازمان 
فضایی اروپا و کانادا و چندین کشــور دیگر در ســاخت و پرتاب 
آن همکاری داشــته اند. بناســت جیمز وب از رازهای بسیاری 
پرده بردارد. از کشــف زیست فرازمینی تا نخســتین ستارگان و 
کهکشــان های گیتِی پس از مهبانگ. بامداد دیروز، سه شــنبه، 
۲۱ تیرمــاه ۱۴۰۱ ه.خ بــه وقت ایران، ناســا از نخســتین عکس 
اخترشناسی فراژرف جیمز وب رونمایی کرد. پیش از آنکه کمی 
درباره عکس بگویم، الزم اســت یادآوری کنم رونمایی از آن با 
حضــور رئیس جمهور آمریکا، «جو بایدن» و رئیس ناســا و نیز 
مقام های عالی رتبه کشــوری و لشکری و صنعتی و دانشگاهی 
آمریکا در کاخ سفید صورت گرفت. همچنین بناست چند عکس 
شاهکار دیگر هم از جیمز وب به نمایش درآید که شرح بیشتر را 
به مقاله بلند اشاره شده وامی نهیم.  شاید نخستین پرسش برای 
عموم مردم این باشــد که چه چیزی در این عکس نهفته است 
که چنین غوغا به پا کرده اســت. برای فهمیدن این عکس نیاز 
است نکته ای اخترشناســانه را بدانید. چیزی در حدود ۱۳٫۷ تا 
۱۳٫۸ میلیارد سال پیش، از نقطه ای بسیار داغ و چگال و تکینه 
که آن را مهبانگ می نامیم، گیتی پدید آمد. فضا-زمان پدید آمد. 
این پیدایی با انبســاط و کاهش دما همراه بود. آرام آرام اتم ها و 
هســته ها شکل گرفتند. گیتی تاریک بود تا اینکه ۳۸۰ هزار سال 
پس از مهبانگ گویی نور از قفس آزاد شــد و گیتی روشــن شد. 
کم کم ابرهای بزرگ متراکم شدند و ستارگان را زاییدند. ستارگان 
هم گرد هم آمدند و کهکشان ها شکل گرفتند. ساختارهایی مانند 
ستارگان نخســتین و کهکشان های نخستین چند ده تا چند صد 
میلیون سال پس از مهبانگ نخستین ساختارهای بزرگ مقیاس 
گیتی را شــکل دادند. سپس گیتی همچنان دستخوش ساختن 
ســاختارها بود. کهکشان های نسل دوم و ســتارگان نسل دوم 
و ســوم با گوناگونی های چشــمگیر در گیتی پدید آمدند. حال 
اخترشناسان با تلسکوپ های شان در تالش اند تا به کهکشان های 
گیتی نگاه کنند و این عکس شــاهکار جیمز وب چنین عکســی 
است. جیمز وب توانسته به ژرفای گیتی نگاه کند؛ به صد میلیون 
سال پس از مهبانگ. اما چگونه؟ جیمز وب در فاصله  یک صدم 
مســافت زمین تا خورشــید، به نقطه ای از آسمان که خوشه ای 
کهکشانی با نام اس ماکس ۰۷۲۳ به مدت نیم روز زمینی (۱۲٫۵ 
ساعت) خیره شــده و نورگیری کرده است. مساحتی که جیمز 
وب نگاه کرده به کوچکی مســاحت یک دانه شن کوچک است 
که فردی میان دو انگشت گرفته، بازوانش را باز کرده و دانه شن 
را به سوی آسمان گرفته. مسافت این خوشه از زمین ۴٫۶ میلیارد 
سال نوری است؛ یعنی نور خوشه ۴٫۶ میلیارد سال با تندی ۳۰۰ 
هــزار کیلومتر در ثانیه را طی کرده تا به تلســکوپ برســد؛ اما 
شــاهکار این عکس در هزاران هزار کهکشان کم فروغ است که 
می بینیم. این کهکشان ها درواقع در مسافتی بسیار دورتر از خود 
خوشه و پشت آن قرار دارند. ما چگونه آنها را می بینیم؟ با روش 
و فنی اخترشناختی و برگرفته از نسبیت اینشتین با نام «عدسی 
گرانشــی». یعنی جرم ترکیبی خوشه کهکشــانی مانند عدسی 
عمل می کند که نورهای کهکشــان ها و ستاره های پشت سرش 
را که به دوره آغازین کیهان تعلق دارند، هم گرا کند و کاری کند 
تا نور آنها مسیرشــان خم شــود و به تلسکوپ برسد. به همین 
دلیل اســت که در اطراف خوشــه ردهای نور خمیده می بینیم. 
این عکس برای اخترشناســان کیمیاست. ما را با رازهایی مانند 
چگونگی شکل گیری ســاختارهای کیهان آغازین آشنا می کند. 
امکان اندازه گیری پرسون تر یا دقیق تر برخی شاخص ها را فراهم 
می کند و به بسیاری پرسش ها تخصصی دیگر پاسخ خواهد داد. 
این عکس نماد خرد بشری اســت. بشری که به گاه خردمندی 
دســت در دســت هم ۱۰ میلیــارد هزینه می کند و تلســکوپ 
می ســازد و به گاه نابخردی به جنگ و خرافات روی می آورد و 

صدها میلیارد دالر پول را هدر می دهد.

یک گام نزدیک تر به آغاز گیتی
«جیمز وب» پرده از رازها برمی دارد

نخستین عکس جیمز وب؛ چشم گسترش یافته انسان  تا  اعماق گیتی
پــس از مدت ها انتظار اولین عکس جیمز وب منتشــر شــد. 
بی شــک تحلیل های کیهان شناســی زیادی درمورد این عکس و 
سایر یافته های تلســکوپ جیمز وب منتشر خواهد شد؛ اما  برای 
من که یــک متخصص مغز و اعصابم و آگاهــی چندانی درمورد 
یافته ها و تحلیل های تخصصی کیهان شناســان ندارم، این عکس 
ورود چشــم های بشــری به اعمــاق کیهان تلقی می شــود. این 
عکس بیش از هر چیزی تداعی کننده کوشــش انســان برای گذر از تمام محدودیت هاست و همین انسان را به موجودی 
شــگفت انگیز بدل می کند. موجودی که به مرزهای خود قانع نیســت و همواره در تالش است که این مرزها را درنوردد و 
پیش برود. درست است که گونه انسان خردمند سوار بر فضاپیما از جو زمین خارج شده و بر ماه گام می گذارد یا سودای 
رفتن به مریخ را در سر دارد؛ در عین حال او توانسته ابزارهای حسی خود را توسعه داده و دیگر به اندام های حسی معمول 
وابســته نباشد. تلسکوپ، میکروسکوپ و سایر وسایلی که انسان در طول قرون ســاخته، به مثابه رشد اندام های حسی و 
ذهنی او محســوب می شــود. جیمز وب فقط تلسکوپی نیست که عکس هایی خیره کننده از عمق فضا و زماِن کیهان را به 
ما نمایش دهد. از نظر معرفت شناختی جیمز وب چشم گسترش یافته انسان است. بحث ذهن گسترش یافته امروز مبحث 
مهمی در علوم اعصاب محسوب می شود. اینکه توانایی های ذهنی ما محدود به اندام ها و ارگان های ما به خصوص مغز 
نیســت و ذهن می تواند با تکیه بر ابزار گســترش یابد. ابزار به مثابه گسترش ذهن ما در جهان پیرامونی محسوب می شود؛ 
بنابراین می توان در یک نمای فانتزی، تلسکوپ جیمز وب را چشمی از انسان دانست که با اتصال به شبکه های عصبی او 
عمق کهکشان را به مغز ما وصل می کند. در اینجا سیستم های گیرنده و فرستنده به مثابه شبکه ای عصبی است که انسان 
برای گسترش سیستم عصبی خود تا بی نهایت به  وجود آورده است. حاال چشم انسان از حدقه اش بیرون آمده و با سیستم 
عصبی ساخته شــده به دست خود بشر امتداد یافته و مانند چشمی کیهانی در فراسوی زمین قرار گرفته و در عمق جهان 
می گردد تا رازهای آن را برمال کند. این دســتاورد بزرگی برای گونه ما محسوب می شود که توانسته اندام های حسی اش را 

از جو زمین خارج کرده و تا بی نهایت گسترده کند.

متخصص مغز  و  اعصاب
عبدالرضا   ناصرمقدسی

روزی بدون پالستیک

حسن فتاحی


