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معرفي تلسكوپها ،دو خاطره تلسكوپي
و يك آرزوي نجومي
نوبتي هم باش��د ،نوبت معرفي تلسكوپهاست.
علي براي اين كار باالي سن ميرود .او مدير باشگاه
نجوم اس��ت 24 .س��اله و دوسال اس��ت كه متاهل
شده .همس��رش هم از اعضاي باشگاه بوده و هست.
ميگويد عالقه اش به نجوم با يك تلسكوپ اسباب
بازي ش��روع ش��د كه در شش س��الگي از عمويش
هدي��ه گرف��ت .بعدها ه��م در دوره دبيرس��تان به
كتابخان��هاي ب��راي درس خوان��دن ميرفته كه در
طبقه باالي مرك��ز علوم و نجوم قرار داش��ته و اين
باب آشنايياش با باشگاه نجوم است .همين جا هم
دوره نجوم مقدماتي و پيشرفته آماتوري را گذرانده
و جذب همين مركز ش��ده است و تدريس ميكند.
حاال مدير باش��گاه اس��ت؛ البته به صورت افتخاري
و حقوق��ي از آن درياف��ت نميكن��د .آرزويش اين
اس��ت كه روزي برس��د كه بتواند با همسرش براي
تعطيالت يا زندگي به س��ياره ديگري كه ش��رايط
حيات در آن هس��ت ،برود و فرزندش��ان متولد آن
س��ياره باش��د .علي ،دانش��جوي كارشناسي ارشد
در رش��ته فيزيك گرايش كيهانشناس��ي است .او
ميگويد «:ما به طور كلي دو نوع تلس��كوپ داريم:
 -1تلس��كوپهاي بازتاب��ي يا نيوتن��ي كه داخلش

آينه اس��ت -2 .تلسكوپهاي شكستي يا گاليلهاي
كه نور ،داخل آنها ميش��كند و وضوحش نسبت به
تلسكوپهاي بازتابي بيشتر است ».علي ،شيوه كار
با هريك از تلس��كوپها را توضيح ميدهد و بعد به
انواع پايه تلس��كوپها ميپردازد« .پايه تلسكوپ را
در اصط�لاح مقر ميگويند ».صحب��ت به اينجا كه
ميرسد  ،نام يكي از پايهها را ميبرد و با شوخ طبعي
اش��اره اي به خاطره اميرحسين ميكند و ميگويد:
«البته برخالف اميرحس��ين ،م��ن فكر ميكنم كه
بهتر است بر تلسكوپ سوار باشي».
اميرحسين وقتي در مورد عكسي درباره واكنش
بعض��ی ب��ه تلس��كوپها صحبت ميك��رد ،گفت:
«گذشته از اين كه برخی وقتي تلسكوپ ميبينند،
سرشان را داخلش ميكنند كه ببينند چه خبر است،
يك روز داش��تم جايي رصد ميكردم ،بعد ديدم كه
هرچه تالش ميكنم ،تلس��كوپ نميچرخد .سرم
را آوردم باال و متوجه ش��دم كه يكي روي تلسكوپ

نشس��ته اس��ت ».س��پس ادامه ميدهد «:و به اين
ترتيب تلسكوپ نميچرخيد .بنابراين شما دوستان
كه اهل نجوم هس��تيد ،اگر ميخواهيد به علم نجوم
خدمت��ي كنيد ،به اطرافيان خود بگوييد كه س��وار
تلس��كوپ نش��وند!» در همين ميانه يك��ي ديگر از
اعضاي باش��گاه هم از س��وي ديگر تاالر ،يك دفعه
خاطره اي ب��ه يادش ميآي��د و ميگويد « يك بار
در همين تاالر ،در يكي از مراسمهای عمومی ،علي
داش��ت سقف كهكش��اني را توضيح ميداد و با ليزر
سبز روي س��قف نور انداخته بود  ،نوجواني با دقت
گوش ميكرد و س��ر تكان ميداد .وقتي توضيحات
تمام شد ،رو به علي كرد و گفت «:ببخشيد ،اين نور
سبز مال كدام س��ياره است؟» نجوميها هم دنياي
خودش��ان را دارند .فكر ميكني بايد سرشان فقط
توي كتاب باش��د و عينك ته اس��تكاني بزنند ولي
ميبيني اينطورها هم نيست .علي در ادامه در پاسخ
پرس��ش يكي از اعضاي جديد درب��اره كالسهاي
آموزشي باشگاه  ،ميگويد «:ما اينجا ترمهاي نجوم
رص��دي برگزار ميكنيم؛ مثال ترم اول كه از س��اده
ترين مفاهيم پايه اي آغاز ميش��ود را يك بار برگزار
كرديم .يك بار ديگر هم اول تابستان همزمان با ترم
دوم ش��روع ميكنيم .كساني هم كه اطالعات اوليه
را دارند ،ميتوانند با يك امتحان س��اده به ترم دوم
بروند؛ اما هدف ما و توقع از ترم دوميها اين است كه
مقاله علمي ،كار عملي و ...داشته باشند».
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گپ و گفتي با چند تن از نجوميهاي باش��گاه نجوم ،اطالعات جالبي در بر داشت .اطالعاتي
درباره قيمت تلس��كوپ و دوربينهاي دو چش��مي ،تورهاي رصد نجوم��يو هزينه آن ،نجوم و
المپياد و مزايايي كه يك المپيادي ميتواند از آن بهره بگيرد ،عوامل مزاحم رصد و  ...بد نيس��ت
شما هم با حال و هوای آنها بیشتر آشنا شوید.
تلسكوپ و دوربينهاي دوچشمي
بچههاي باش��گاه نجوم ميگويند« :قيمت يك تلسكوپ كه با آن بشود به راستي رصد كرد ،از
 800 ،700هزارتومان شروع ميشود تا  3-4ميليون .البته سقف ندارد و خيلي باالتر از اينها هم
ميرود؛ اما نكته اينجاست كه در ميان اعضاي باشگاه كمتر كسي تلسكوپ شخصي دارد .علي كه
مدير باشگاه است هم فقط تلسكوپ كودكيهايش را دارد .ولي امير حسين به طور اتفاقي شانس
آورده و در يكي از مسابقات همين مركز در قرعهكشي يك تلسكوپ جايزه گرفته است.
درآمد
نجوميها ميگويند درآمد نجوم از چند راه اس��ت .يكي از آنها آموزش است .مثال اميرنظام
ميگويد در ازاي  20س��اعت تدريس بين  700هزار تا يك ميليون تومان گيرش ميآيد .علي
درآمدش را متغير بين يك تا س��ه ،چهار ميليون برآورد ميكن��د كه از محل تدريس و برگزار
ك��ردن كارگاه و تور و كارشناس��ي نجومي و نوش��تن براي مجالت نجومي تامين ميش��ود و
اميرحس��ين ،ميگويد از  600هزار تا  8ميليون توانسته است از نجوم در يك ماه درآمد داشته
باش��د .او اشاره ميكند كه مثال تدريس براي المپياديها ساعتي صد هزار تومان به باال برايش
درآمد داش��ته است .اميرحسين تدريس را از مدرسه خود شروع كرده و هم اكنون در مدارس
«س�لام» تدريس ميكند و به همه نجوم دوس��تان توصيه ميكند كه با اين رشته ،مسابقات
المپياد را نشانه بگيرند .كسي كه در المپياد مدال بياورد ،از سربازي معاف و عضو بنياد نخبگان
ميش��ود .مزاياي بنياد نخبگان اين اس��ت كه ماهيانه يك حقوق ثاب��ت محدود براي كمك
هزينه به اعضا ميدهد؛ ش��ما را به س��فر حج ميفرس��تد؛ اگر مدالت طال باش��د ،از كنكور هم
معاف ميشوي ولي اگر نقره و برنز بگيري 20 ،درصد به طرازت در كنكور افزوده ميشود و به
اعتبار المپياد ،شما ميتوانيد به راحتي جاي خود را درمراكز علمي باز كنيد و تدريس و درآمد
داش��ته باشيد .علي صحبتهاي اميرحس��ين را اينگونه ادامه ميدهد كه درآمد نجوم تنها از
تدريس نيس��ت؛ عكس��برداريهاي نجومي براي مجالت و ارگانهاي مرتبط و پژوهشها و
نوشتن برای مجالت و  ...هم ميتواند بخشي از اين موضوع را پوشش بدهد.
نجوم و كاربردهايش در زندگي روزمره
بچههاي نجوميميگويند عضويت در باش��گاه نجوم هزينهاي ن��دارد .آنها نجوم را جزئي
مهم از زندگي خود ميدانند و ميگويند نگاهش��ان را به زندگي تغيير داده اس��ت .ميگويند
آنجا كه فيزي��ك و ديگر علوم كم ميآورند ،نجوم حرفي براي گفتن دارد .از اين كه در جريان
اتفاقات��ي هس��تند كه براي زمين و ف��را زمين ميافتد ،حس خوبي دارن��د و تأثير نجوم را در
زندگيشان بيهمتا توصيف ميكنند .ميگويند كه نجوم نبوغ و استعداد ويژهاي نميخواهد.
هزينه چنداني هم ندارد .تنها عالقه ميخواهد .بچههاي نجوم ميگويند :نجوم آماتوري وارد
معادالت سنگين فيزيكي نميشود و بيشتر زيباييهاي آسمان را منعكس و كار با تلسكوپ،
عكاسي از آسمان شهر و رؤيت هالل و چيزهايي از اين دست را دنبال ميكند.
تورهاي رصدي و عوامل مزاحم رصد
عل��ي ميگويد :توره��اي رصدي كه مراكز نجوم��يمانند مجله نجوم يا آوا اس��تار
ميبرند ،هزين��هاي بين  140تا  160هزار تومان دارد؛ اما ما اعضاي تيم نجوم كه گاهي
هم براي گرفتن مجوز و آوردن تلس��كوپ از آس��مان نم��اي خاورميانه كمك
ميگيريم ،هزينه سفر را دنگي حساب ميكنيم كه چيزي
بين  60ت��ا  100هزارتومان ميش��ود .اگر براي رصد
الزم نبود كه شب ،اقامت داش��ته باشيم ،از اين هم
كمتر ميش��د .اما عوامل مزاح��م رصد :نجوميها
ميگوين��د ما س��ه عامل مزاحم در رص��د داريم:
آلودگ��ي نوري ،آلودگ��ي هوا و اب��ر .ميگويند تنها
جاي مناسب براي رصد ،كوير نيست .ولي كويرها،
روستاها و جاهايي كه هنوز پاي ماشين به آنها باز
نش��ده و آلودگي نوري و هوايي ندارند ،براي
رص��د ايدهآلهستند.كوهس��تان هم جاي
خوبي براي رصد است.

