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ساخت ربات از حشره واقعی و زنده 
سوسک های سایبورگ

دانشــمندان به تازگی توانســتند با 
به  کنترل کننده  اتصــال ســاختارهای 
بدن یــک نوع سوســک خــاص، این 
موجــود را به یــک نیمه ربــات، نیمه 
جاندار تبدیل کنند که می توان آن را از 
راه دور کنتــرل کرد. بارها در فیلم های 
علمی-تخیلی با موجوداتی نیمه زنده 
و نیمه ربات روبه رو شده ایم هرچند در 
دنیای واقعی، چنین پدیده هایی وجود 
نداشــتند، اما اکنون به نظر می رســد 
وضعیــت در حــال تغییر اســت، زیرا 
متخصصان برای دســتیابی به چنین 
پدیده ای، نخستین گام ها را برداشتند، به 
بیان دیگر، دانشمندان برای نخستین بار 
نشان دادند می توان حشرات را تحت 
کنتــرل درآورد و آنهــا را وادار کرد که 
حرکت یــا حتی پرواز کنند. با موفقیت 
دانشمندان در مجهزکردن حشرات به 
سیستم الکترونیکی و کنترل آنها از راه 
دور، شاید در آینده نزدیک شاهد پرواز 
سوسک های سایبورگ غول پیکر باشیم؛ 
اتفاقی که برای برخی افراد خوشــایند 
و بــرای برخی دیگــر به منزله کابوس 

دائمی است. 
یکی از قابلیت های حشرات، رفتن 
سریع و آسان به گوشه وکنارهایی است 
که انســان ها نمی تواننــد به راحتی به 
آنجا دسترســی داشته باشــند. از این 
توانایی می توان برای مواقع اضطراری 
مانند یافتن سریع قربانیان زمین لرزه ها 
در میــان ویرانی هــا و آوار و همچنین 
بــرای نظــارت بــر رفتــار مجرمان و 
تروریست ها یا استراق سمع از آنها مفید 
آزمایشگاه های  به همین دلیل،  باشــد. 
زیادی در سراســر جهان برای طراحی 
حشــرات رباتیــک تــالش می کننــد. 
به تازگی نیز کارشناســان دانشگاه فنی 
«نانیانگ» سنگاپور و دانشگاه کالیفرنیا 
در برکلــی یک گام جلوتر رفته اند و به 
جای طراحی رباتی که مانند حشــرات 
حرکت کند، حشــرات زنــده را تحت 
کنترل درآوردند. ایــن گروه تحقیق در 
پروژه خود از الکترودها و کوله پشــتی 
و  اســتفاده  کوچکــی  الکترونیکــی 
حشــرات را به ربات های زیستی تبدیل 
کردند و نشــان دادند طراحی ماشین 
زنده  که بتوان حرکــت و پرواز آن را از 
راه دور کنترل کرد، امکان پذیر اســت. 
این ربات های زیســتی را حتی می توان 
جانشــین هواپیماهای بدون سرنشین 
کرد، چراکه بســیار ســریع هســتند و 
در طول پــرواز هم نیاز بــه مهندس، 
اپراتور یا کاربر ندارند. نویســندگان این 
پژوهــش می گویند برخالف ربات های 
معمولی کــه برای ســاخت آنها باید 
تعداد زیادی قطعات کوچک، حسگر و 
موتور را با هم مونتاژ کرد، برای ساخت 
«ربات های هیبریدی حشره-کامپیوتر» 
می توان به طور مســتقیم از حشــرات 
زنده اســتفاده کرد. در این سوسک ها، 
خاصی  بخش های  در  الکترودهایــی 
از پاهــا، لوب های بینایــی و عضالت 
پرواز نصب شــده اســت و زمانی که 
ایــن الکترودها بــا ســیگنال رادیویی 
فعال می شوند، حشــره وادار می شود 
با ســرعتی خاص حرکت کند، به پرواز 
درآید یا به ســمت چپ و راست برود 
و حتی در میان پــرواز، به حالت ثابت 
قرار گیرد و شناور باقی بماند. سوسک 
که در این پروژه از آن اســتفاده کردند، 
بزرگ اســت و به طور متوســط حدود 
۷٫۵ سانتی متر طول و هشت گرم وزن 
دارد. این حشره را به این دلیل انتخاب 
کردنــد که به دلیــل انــدازه بزرگش، 
می تواند محموله های نســبتا سنگین، 
مانند یک میکروفون کوچک و حسگر 
حرارتــی را (که بــرای مأموریت های 
جســت وجو و نجات حیاتی هستند)، 
حمل کند. کوله پشتی دارای ریز تراشه 
را با استفاده از موادی بی ضرر به پشت 
حشــره می بندند. تراشــه موجود در 
این کوله پشــتی فقط پنج یورو قیمت 
دارد که باعث می شــود استفاده از این 
سوسک ها بسیار ارزان تر از هواپیماهای 
بدون سرنشین شــود. محققان نشان 
دادنــد کنترل ایــن حشــرات در اتاق 
سربســته امکان پذیر است و امیدوارند 
آنهــا را در مناطــق بزرگ تر و بازتر هم 
آزمایش کنند. هدف طوالنی مدت آنها 
نیز این اســت که نشان دهند می توان 
یک حشــره را از راه دور وادار به پرواز 
کــرد، بازگشــت آنهــا را در زمان الزم 
کنترل و زمانی که حشــره به موقعیت 
تعیین شده می رسد، آن را متوقف کرد.

زاویه دید

تا چه حد می توان در برابر آرای مخالف، سعه صدر داشت
در باب آزاداندیشی و مدارا

۱- جمله ای منســوب به 
فیلسوف  راسل»،  «برتراند 
انگلیســی  منطــق دان  و 
هســت که می گوید: «اگر 
عقیــده مخالف، شــما را 
عصبانی می کند، نشانه آن است که ناخودآگاه می دانید دلیل مناسبی 
بــرای دفاع از افکارتان ندارید». البته که ظرفیت و قدرت تحمل افراد 
در برابر آرای مختلف یکســان نیســت. از پرخاش گرفتــه تا لبخند؛ از 
پریــدن میــان صحبت مخالف گرفتــه تا طمأنینــه و فرصت دادن به 
مخاطب ازجمله واکنش های ممکن در یک دیالوگ اســت. اما واقعا 
تا چه حد می توان در برابر آرای مخالف، ســعه صدر داشت و سخنان 
و اســتدالل های مخالف را شنید؟ پاســخ به این پرسش ساده نیست. 
شاید بهتر باشد بگوییم میزان سعه صدر افراد در یک دیالوگ به میزان 
حساســیت موضوع یا حتی منافع طرفین گفت وگو نیز بســتگی دارد، 
مثال اینکه بحث بر ســر یک اختالف نظر سیاســی است یا اقتصادی یا 
اجتماعی یا فلســفی. در این نوشــتار البته موضوع بحث ما گفت وگو 
میان فیلسوفان است. فیلسوفان به این مشهورند که سعه صدر دارند 
و از آنجایی که در سراسر زندگی شان آرای موافق و مخالف را مطالعه 
کرده انــد، آموخته اند باید نظریات مخالف را بشــنوند و به آنها مجال 
بروز دهنــد. از نقطه نظر تاریخی در زبان هــای اروپایی؛ کاربرد کلمه 
«tolerieren» به معنای «مدارا» یا «ســعه صدر داشــتن» در آلمانی 
بازمی گردد بــه کلمــه «tolerare» به معنای تحمل کــردن و صبر و 
شــکیبایی و مدارا که در قرن ۱۶ میالدی از التین مشــتق شــده است. 
از قرن ۱۸ به این ســو، صفت «tolerant» به معنای انســان اهل مدارا 
به تدریج در متون ظاهر شــد. کلمه مقابل آن یعنی «Intoleranz» در 
 «intolérance» زبان آلمانی به معنای ناشــکیبایی از کلمه فرانسوی

وام گرفته شده است. 
۲- «شــاید من بر خطا باشــم و حق با شــما باشــد، اما اگر تالش 
کنیم، ممکن است به حقیقت نزدیک تر شویم». این عبارت را اولین بار 
«کارل پوپــر»، فیلســوف علم، در ســال ۱۹۴۵ در کتــاب جامعه باز و 
دشمنان آن نوشته بود. او در جایی می نویسد صورت بندی این عبارت 
و اساســا تألیف کتــاب جامعه بــاز را مدیون یک عضــو جوان حزب 
ناسیونال سوسیالیست اهل کارینتیا است که نه نظامی بود و نه پلیس، 
ولــی با وجود این، یونیفرم حزب را پوشــیده بود و اســلحه ای هم بر 
کمر داشــت. ماجرا آن گونه که «پوپر» تعریف می کند، در حدود سال 
۱۹۳۳ (ســال به قدرت رسیدن هیتلر) اتفاق افتاده و مرد جوان مسلح 
خطــاب به «پوپر» گفته اســت: «ببینم؛ می خواهــی بحث کنی؟ من 
بحث نمی کنم؛ من شــلیک می کنم!». «پوپر» معتقد بود گفت وگوی 
دو طرف حتی بدون داشــتن چارچوب مشــترک فکــری نیز می تواند 
مثمر ثمر باشــد. او ضمن پذیرش این نکته که هرچقدر نقاط اشتراک 
طرفین کمتر باشد دیالوگ دشــوارتر است، معتقد بود هرگز نمی توان 
گفــت چنین گفت وگویــی بی حاصل خواهد بود. اگــر طرف های یک 
گفت وگو در همه موارد با یکدیگر هم عقیده باشند، اساسا دیگر بحث 
موضوعیتی نخواهد داشــت و حتی کســالت بار نیز خواهد شد. فقط 
در ســایه اختالفات است که افراد در معرض پرسش ها و چالش های 
پیش بینی نشــده قرار گرفته و هرچقدر این پرسش ها چالشی تر باشند، 
شــرکت کنندگان بحث مجبورند اندیشــه کنند و پاسخ های عمیق تری 

دهند و چه بسا در پایان بحث افق دیدشان گسترش یابد. 
۳- ایده اصلی این مقاله، داخل قطار و در راه بازگشــتم از دومین 
همایش سه ساالنه بین المللی فلسفه علم در دانشگاه دوسلدورف در 
ذهنم شکل گرفت. در حاشیه این همایش، گفت وگوی نقادانه و بحثی 
میان پروفسور «هوینینگن-هونه» و پروفسور «لیره» درگرفته بود و هر 
دو با لبخند، نقدهای سخت وتندی علیه نظریات یکدیگر به کار گرفتند. 
این نوع نقد و مخالفت همراه با مدارا و ســعه صدر، مرا ناخواسته به 
یاد ماجرای کنگره جامعه شناســان آلمان در ســال ۱۹۶۰ در توبینگن 
انداخت که «کارل پوپر» قرار بوده در آن درباره منطق علوم اجتماعی 
سخنرانی کند؛ همایشی که در آن هم «تئودور آدورنو» حضور داشت 
و هم «هابرماس» و دیگر اعضای مکتب فرانکفورت. گویا «هابرماس» 
در ایــن همایش به اشــتباه «پوپر» را به عنوان یک پوزیتیویســت مورد 
انتقاد شــدید قرار داده بود. البته نکته اصلی بحث ما هم در همین جا 
نهفته است. بسیاری تصور می  کردند «پوپر» یک پوزیتیویست تمام عیار 
اســت. دلیل آن هم این بود که کتاب «منطق اکتشــاف علمی» او که 
حلقه وین را از دیدگاه رئالیستی و ضدپوزیتیویستی نقد می کرد، توسط 
انتشــارات و به ویراســتاری خود اعضای حلقه وین منتشر شده بود. 
تقریبا غیرقابل باور اســت. چطور ممکن است یک گروه فکری، عقاید 
مخالف خود را منتشــر کند؟ اما در بین فیلسوفان چنین چیزی ممکن 
است. «موریتس شلیک» و «فیلیپ فرانک» از اعضای برجسته حلقه 
وین، با رویکردی متساهالنه و با مدارا و سعه صدر، کتابی را ویراستاری 

کرده بودند که در نقد و علیه نظریات شان بود. 
۴- البتــه فیلســوفان اختالف نظرهــای بســیار و عمیقــی درباره 
مســائل گوناگون دارنــد. یکی از مشــهورترین اختالف نظرها در تاریخ 
فلســفه معاصر گفت  وگوی کوتاه و به عبارتــی منازعه میان «پوپر» و 
«لودویگ ویتگنشــتاین» در کمبریج بوده است. هر دو فیلسوف درباره 
ماهیت فلسفه اختالف داشــتند. «پوپر» معتقد به وجود فلسفه بود، 
اما «ویتگنشــتاین» از معماها و بازی هــای زبانی صحبت می کرد. این 
مالقات کوتاه که گویا در ۲۵ اکتبر ســال ۱۹۴۶ و یک ســال پس از پایان 
جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده، یکی از پرمناقشــه ترین رویارویی های 
دو فیلسوف برجسته و تأثیرگذار است. روایت های متناقض و فراوانی 
از این مالقات کوتاه وجود دارد که تشــخیص حقیقت را بسیار دشوار 
می کند. بــه روایت مورخــان، در جریان جلســات هفتگی فالســفه 
دانشــگاهی انجمن علوم اخالقــی کمبریج، «پوپر» برای ســخنرانی 
درباره وجود مســائل فلســفی دعوت شــده بود. ظاهرا با باالگرفتن 
بحث میان دو فیلسوف، «ویتگنشتاین» به سمت شومینه رفته و سیخ 
شــومینه را برداشــته و به عالمتی شــبیه به تهدید به سمت «پوپر» 
در هوا تکان داده اســت. روایــت «پوپر» که در کتاب جســت وجوی 
بی پایان در ســال ۱۹۷۴ منتشر شده اســت، می گوید «ویتگنشتاین» با 
حالتی عصبی با سیخ شــومینه بازی می کرد. «ویتگنشتاین» از «پوپر» 
می خواهــد یک مثــال از قواعد اخالقــی ذکر کند. «پوپــر» می گوید: 
«تهدیدنکردن میهمان سخنران با سیخ شومینه». طبق روایت «پوپر»، 
«ویتگنشــتاین» از شــنیدن این حرف برآشفت، سیخ را انداخت و در را 
محکم پشــت ســر خود کوبید و از اتاق بیرون رفت. اینکه پرونده این 
گفت وگوی مناقشــه برانگیز هنوز پس از گذشت ۷۰ سال بسته نشده، 
بیانگر آن اســت که بحث و تبادل نظر میان اندیشمندان تا به چه حد 
زیر ذره بین است و البته به ما نشان می هد فیلسوفان بزرگ نیز ممکن 

است از کوره در بروند و نظرات مخالف خود را برنتابند. 
* پژوهشگر مطالعات علم و فناوری دانشگاه کاسل

سال سیزدهم    شماره 2551علم سه شنبه   17 فروردین 1395

رو به فردا

 عرفان کسرایى*

گروه علم: عصر روز هشــتم آوریل (جمعه، ۲۰ فروردین) 
فضاپیمــای بــاری دراگون شــرکت اســپیس ایکس به 
سمت ایســتگاه فضایی بین المللی پرتاب می شود. راکت 
فالکون-۹، کپســول دراگــون را از پایگاه پــرواز فضایی 
۴۰ واقــع در پایگاه نیروی هوایی کیــپ کاناورال فلوریدا 
پرتاب می کند. این کپســول حامل تجهیــزات الزم برای 
انجام پژوهش هــای علمی و خدمه ایســتگاه بین المللی 
فضایی و ســخت افزارهای الزم برای این آزمایشــگاه و 
هــدف آن حمایــت از مأموریت اکسپدیشــن ۴۷ و ۴۸ 
خدمه این ایســتگاه است. کپســول دراگون در بازگشت 
برنامه ریزی شــده خود به زمیــن در ماه مــی (خرداد)، 
نمونه های زیســتی فضانوردان ازجمله نمونه هایی را که 
در جریان مأموریت یک ساله ناسا جمع آوری شده است، 
به زمین برمی گردانــد. این پرتاب، هشــتمین مأموریت 
اسپیس ایکس اســت که در قالب قرارداد تجاری خدمات 
تأمین تجهیزات ناسا انجام می شود. یکی از نکات مهم این 
مأموریت آن است که این کپسول، همچنین شامل ماژول 
فضایی یا بخش قابل سکونت شــرکت هوافضایی بیگلو 
 BEAM) «بیــم» (Bigelow Aerospace) اســت کــه 
 Bigelow Expandable Activity Module مخفــف 
به معنی اتاقک فعالیت بادشــدنی بیگلــو) نام دارد. این 
ماژول فضایی در هنگام پرتاب جمع شــده است، اما پس 
از رســیدن به مقصد، باز می شــود. این بخش هم اکنون 
بین المللــی فضایی وصل  ایســتگاه  بــه  برای آزمایش 
می شــود، اما قرار اســت در آینده از نمونه های مشــابه 
به عنوان ایستگاه فضایی مستقل استفاده کنند. درادامه به 
بررســی ویژگی های این ایستگاه فضایی کم هزینه شرکت 

خصوصی بیگلو می پردازیم. 

ناســا به تازگی خبر داده است نخستین ماژول فضایی 
قابل تــورم یا بادشــونده جهان روز بیســتم فروردین، به 
ایســتگاه فضایی بین المللی ارسال می شــود. قرار است 
این فضاپیما به ایســتگاه فضایی بین المللی متصل شود 
و دو ســال همان جــا بمانــد و فضانوردان این ایســتگاه، 
آن را بررســی و آزمایش کنند. شــرکت اســپیس ایکس 
این فضاپیمای بادشــونده را به همــراه تجهیزات علمی 
ویــژه دیگــر و در یک ســفر دوروزه، به ایســتگاه فضایی 
بین المللی ارسال می کند. این ماژول فضایی خارق العاده 
ایرواســپیس»  «بیگلــو  فضایــی  فنــاوری  شــرکت  را 
(Bigelow Aerospace) ساخته است. هدف از این کار نیز 
ساخت ایستگاه های فضایی قابل سکونت مقرون  به صرفه 
است. به گفته ناسا، یک موشک فالکون-۹ اسپیس ایکس 
به همــراه فضاپیمای باری دراگون روز بیســتم فروردین 
از پایــگاه نیروی هوایی کیــپ کارناورال بــه فضا پرتاب 
می شــود. این فضاپیما که نام رســمی آن ماژول فعالیت 
قابل گســترش بیگلو اســت، برای آزمایش به ایســتگاه 
فضایی متصل خواهد شــد. پس از اینکه فضانوردان هوا 

را بــه درون این فضاپیمای قابل تــورم تزریق کنند، از یک 
جســم کوچک به محفظــه ای بزرگ هم انــدازه پارکینگ 
خودرو تبدیل می شــود و می تواند چندین فضانورد را در 
خود جای دهد. دور روز پس از پرتاب فضاپیما و رســیدن 
به ایســتگاه، بازوی رباتیک ایســتگاه فضایی (که ساخت 
کانادا اســت)، فضاپیمای دراگون را گرفته و به آرامی آن 
را به ســمت مکان الحاق ایســتگاه می بــرد و در آنجا به 
ایستگاه فضایی متصل می کند. طول این اتاقک، چهار متر، 

قطر آن ۳٫۲ متر و وزن آن هزارو۳۶۰ کیلوگرم است. 
اگرچه شش ساکن کنونی ایستگاه فضایی بین المللی، 
در آن زندگــی نخواهند کرد و فقط بــه انجام آزمایش 
در ایــن ماژول قابل تــورم می پردازند، اما کارشناســان 
معتقدنــد حضور این مــاژول در ایســتگاه فضایی یک 
نقطه عطف چشم گیر اســت. البته این فقط یک نمونه 
آزمایشی است و شرکت بیگلو در حال طراحی و ساخت 
یک اتاقک بادشــدنی بزرگ تر به نام BA-330 است تا از 
آن به عنــوان ایســتگاه فضایی مجزا اســتفاده کند. این 
اتاقک از بزرگ ترین اتاقک ایستگاه فضایی بین المللی به 
 نام «دســتینی» (Destiny) نیز بزرگ تر است. هر اتاقک 
BA-330 می تواند حداکثر میزبان شش فضانورد باشد. 
شــرکت بیگلو درصدد احداث یک ایستگاه فضایی با دو 
ماژول BA-330 در ســال های آینده اســت که ایستگاه 

فضایی «آلفا» نام دارد. 
البته گفتنی اســت ایده ایستگاه های فضایی بادشدنی 
چندان هم جدید نیســت و از دهه ۶۰ قرن بیستم میالدی 
مطرح شــده بود. ابداع کوالر (ماده ای بسیار مقاوم که از 
آن در جلیقه های ضدگلوله اســتفاده می کنند)، در دهه 
۹۰ ناســا را یک بار دیگر ترغیب کرد که این ایده را بیشــتر 
 (Trans-Hab) «بررســی کند. اتاقک ناســا «ترنس هب
نام داشــت و هیچ گاه پــرواز نکرد و درنهایت هم ســال 
۲۰۰۰، این پروژه لغو شد. اما ســازمان فضانوردی آمریکا 
(ناسا) ژانویه سال ۲۰۱۳ اعالم کرد بودجه قابل توجه ۱۸  
میلیون دالری در اختیار شــرکت بیگلو قرار داده اســت تا 
مهندسان و طراحان این شرکت، فضای کاربردی جدیدی 
برای ایستگاه فضایی بین المللی طراحی و برای ارسال به 

فضا آماده کنند. 
ایــن اتفاق مهــم در حالی روی می دهد که شــرکت 
بیگلو ایده جاه طلبانه ســاخت و اســتقرار ســاختارهای 
بادشــونده در مــاه را در ســر دارد. به همین دلیل هم در 
ســال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ دو مدل پیش ساخته و آزمایشی 
را به مدار زمین ارســال کرد. یکی از مهم ترین ویژگی های 
ایــن ایســتگاه یا اقامتــگاه فضایی، هزینه کم ســاخت و 
ارسال آن به فضاست. استفاده از این فناوری جدید، تأثیر 
قابل توجهی در کاســتن از هزینه های مربوط به توســعه 

ایســتگاه فضایی بین المللــی دارد. وزن این مدل جدید 
بســیار کم اســت و پس از اســتقرار در فضا باز می شود. 
به همین دلیل ارسال آن به فضا به صرف هزینه و سوخت 
بســیار کمی نیاز دارد. هرچنــد درابتدا از ایــن ماژول ها 
برای اقامت فضانوردان اســتفاده می شــود، اما شرکت 
بیگلــو در نظر دارد در آینــده از آن به عنوان مکانی برای 
اســتقرار گردشــگران فضایی (که تعدادشان به شدت در 
حال افزایش اســت و حاضرند مبالغ زیادی برای تجربه 
اقامــت در فضا بپردازند)، اســتفاده کنــد. «مایک گولد» 
از شــرکت بیگلو به آینــده این گونه فعالیت هــا امیدوار 
اســت. وی می گوید: «در گذشــته ای نه چندان دور همه 
ماهواره های مخابراتی در اختیار دولت ها بود، اما امروزه 
بیشــتر ماهواره ها از آِن شــرکت های خصوصی است». 
شــرکت بیگلو پیش از این نیز دو ماهواره جنسیس یک و 
دو را هم به فضا ارســال کرده بود تا به بررسی وضعیت 
و شرایط اقامت طوالنی مدت گردشگران در فضا بپردازد. 
هم اکنون هم ناســا در نظر دارد از «بیم» برای ارزیابی و 
اندازه گیری مقدار تابش درون ماژول و مقایسه آن با دیگر 
مناطق ایستگاه فضایی اســتفاده کند و دریابد اقامت در 
این بخش ایمن هســت یا خیر. مســئوالن شرکت بیگلو 
امیدوارنــد با ســاخت ایســتگاه فضایی آلفــا، کار اعزام 

گردشگران به فضا را در آینده نزدیک آغاز کنند. 

در آستانه پرتاب نخستین ماژول فضایی قابل تورم جهان به ایستگاه فضایی بین المللی

آغاز عصر گردشگری فضایی در آینده نزدیک

در آســتانه بازنشســتگی دکتــر «فیــروز نادری» 
پس از ۳۶ ســال فعالیت در ناســا، یک سیارک به اسم 
او نام گذاری شــده اســت. دکتر «فیروز نــادری»، مدیر 
اکتشافات منظومه شمسی ناسا، به تازگی اعالم کرده که 
در میهمانی خداحافظی خود خبردار شــده که سیارک 
۵۵۱۵ که قبال به نام «1989EL1» شناخته می شد، حاال 
به نام او و از این پس با نام «Naderi 5515» در فهرست 
ریزســیاره های شناخته شــده جهان ثبت شده است. 
معموال دانشمندان پس از آنکه بازنشسته می شوند، 
کم کم از دنیای اکتشــاف های علمــی و در نتیجه از 
رسانه های علمی دور می شوند، اما گویا این موضوع 
در مــورد دکتر «فیروز نادری»، یکــی از بلندپایه ترین 
کارشناسان ایرانی ناســا، مصداق ندارد، به طوری که 
عالوه بر انتشــار گسترده خبر بازنشســتگی وی، این 
دومین خبری اســت که در مدتی کوتاه در رســانه ها 
منتشر شده است که نشــان دهنده میزان تأثیرگذاری 
وی در ناســا و همچنیــن اهمیــت دســتاوردهای 
اوســت. امــا دربــاره ایــن ریزســیارک بایــد گفت 
«Naderi 5515» که به نام این دانشــمند متولد شهر 

شــیراز در فهرســت ریزســیاره ها با قطر ۱۰ کیلومتر 
ثبت شــده است، هر ۴٫۴ سال یک بار به دور خورشید 
می گردد. این سیارک هر پنج ساعت و ۲۰ دقیقه یک بار 
نیــز به دور خــودش در گردش اســت و در کمربند 
بین مریخ و مشــتری حرکت می کند. این ســیارک را 
رصدخانه پالومار کالیفرنیا در پنج مارس ۱۹۸۹ کشف 
کرد. ریزســیاره به اجرام نجومی ای گفته می شــود 
که نه ســیاره هســتند و نه از دنباله دارها محســوب 
می شــوند، اما مدار مستقیمی به دور خورشید دارند. 
ریزسیاره  ممکن است سیاره کوتوله، سیارک، تروجان، 
جســمی از کمربنــد کویی پر یا از اجســام فرانپتونی 
باشــد. «Naderi 5515» ریزسیاره ای از نوع سیارک به 
حســاب می آید. دکتر «فیروز نــادری» در فیس بوک 
خود در مورد این ریزســیاره نوشت: «پس از من این 

ســیارک تا میلیاردهاسال دور خورشــید می گردد». 
اما دربــاره خود دکتر «فیروز نــادری» باید گفت وی 
۵ فروردین ۱۳۲۵ در شــیراز به دنیا آمد و تحصیالت 
متوسطه خود را در ایران به اتمام رساند و پس از آن 
به ایاالت متحده آمریــکا مهاجرت کرد و تحصیالت 
دانشگاهی خود را در رشته مهندسی برق پی گرفت. 
وی دوره کارشناســی خود را در دانشگاه ایالتی آیووا 
و کارشناسی ارشد و دوره دکترای خود را در دانشگاه 
کالیفرنیای جنوبی به اتمام رســاند. او در سال ۱۹۷۹ 
به ســازمان ناســا پیوست. او در ســال های ۱۹۹۶ تا 
۲۰۰۰، مدیریــت پروژه منشــأ حیات و در ســال های 
۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ نیز مدیریت پروژه های مریخ را برعهده 
داشــت. دکتر «نــادری»، در فروردین مــاه ۱۳۷۹ در 
شــرایطی که چندین مأموریت متوالی ناسا در پرتاب 

فضاپیما به ســوی مریخ با شکست مواجه شده بود، 
بــه مدیریت برنامه هــای اکتشــافات مریخ منصوب 
شد و توانســت طی حدود چهارسال، سه مأموریت 
مهم از جمله پرتاب دو کاوشــگر مریخ نورد «روح» و 
«فرصت» را با موفقیت اجرا کند. این دانشمند ایرانی 
در پی این موفقیت درخشــان در اسفندماه ۱۳۸۳ به 
 JPL ســمت معاون و مدیر ارشــد برنامه ریزی مرکز
(آزمایشگاه پیش رانش جت، یکی از مهم ترین مراکز 
فضایی ناسا) منصوب شد و در سمت جدید به عنوان 
مســئول طراحــی برنامه هــا و راهبردهــای مرکز، 
تجربه هایــش در مأموریت های مریخ را در بررســی 
دیگــر بخش های جهــان از زمین تا کهکشــان های 
دور بــه کار گرفت. وی همچنین مســئولیت طراحی 
چشــم انداز راهبردی پنج تا ۲۰ ساله JPL را برعهده 
داشته اســت. هرچند دستاوردهای «نادری» در ناسا 
فراموش نشدنی اســت، اما اکنون به نظر می رسد تا 
میلیاردها ســالی که این جرم در فضــا حضور دارد، 
دستاوردهای نادری را به ما و همه مشتاقان آسمان 

یادآور می شود.

تاالر افتخارات

تقدیر از دانشمند ایرانی ناسا
سیارك اختصاصى «نادرى»
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فاطمه کاظمى

ایستگاه فضایی بادشونده
شرکت بیگلو ایرواسپیس، بخش تازه اى ساخته است که به ایستگاه فضایى بین المللى متصل و باعث افزایش فضاى زندگى در این ایستگاه مى شود. قرار است در آینده، دو بخش 

بادشونده مثل این ولى بزرگ تر، به یکدیگر متصل شده و مستقل از ایستگاه فضایى بین المللى، پذیراى فضانوردان شوند. 

بیم
بیم (به معنى اتاقک فعالیت بادشدنى بیگلو)، در 
محموله بار کپسول دراگون اسپیس ایکس و سوار بر 
موشک فالکون 9 به فضا مى رود. وقتى این بخش به 
ایستگاه فضایى بین المللى متصل و آماده 
بهره بردارى شد، 16 مترمربع به 
فضاى داخلى این ایستگاه 
اضافه مى شود. 

قد انسان 
براى مقایسه

کپسول دراگون 
اسپیس ایکس

بیم، پیش از بازشدن و زمانى که 
جمع شده و در بخش بار قرار دارد. 

وزن: 1360 کیلوگرم
طول: 4 متر

قطر: 3.2 متر

آینده: ایستگاه فضایی آلفا
کارشناسان هم اکنون در حال طراحى و ساخت BA-330 هستند تا از آن به عنوان ایستگاه فضایى 
زندگى  محل  به عنوان  آن  از  هم اکنون  (که  دستینى  بخش  از   BA-330 کنند.   استفاده  مستقل 
استفاده مى کنند)، بزرگ تر است و ظرفیت حداکثر شش نفر را دارد. بیگلو مى گوید در نظر دارد 

دو واحد BA-330 را به هم متصل کند و ایستگاه فضایى آلفا را به وجود آورد. 

فضاپیماى 
ساکنان ایستگاه

BA-A330 بخش بادشونده
فضاى داخلى: 330 

مترمکعب
طول: 13.7 متر

قطر: 6.7 متر
فضاپیماى 

ساکنان ایستگاه

بخش دستینى 
ایستگاه فضایى 

براى مقایسه

محمدرضا دستورانى


