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مروری بر داستان عجیب و دنبالهدار یک شیء فضایی که به تازگی ادعا شده یک فناوری بیگانه بوده
و ما به اشتباه تصور کردیم یک تکه سنگ طبیعیفضایی است
مجید حسین زاده | روزنامهنگار

بوغریب از 6سپتامبر 2017شروع شد .در آن روز یک شی ء با منشأ ستاره «وگا» در فاصله 25سال نوری با جو زمین
این ماجرای عجی 
پرونده
برخورد داشت و سپس در  9سپتامبر یعنی سه روز بعد به سمت خورشید حرکت کرد .در پایان همان ماه میالدی ،این ناهنجاری با
سرعت  94790کیلومتر در ساعت به سمت سیاره ناهید رفت .این جرم پس از ربازگشت و در  17اکتبر ،به زمین نزدیک شد .در
ن تلسکوپ زمین ،تلسکوپ پیمایش پانورامیک و سیستم واکنش سریع در هاوایی برای اولین بار به صورت
همان روزها ،قویتری 
تخصصی این جسم را تحتنظر گرفتند و به آن مشکوک شدند .از همان زمان که این شیء عجیب شبیه به سیگار برگ در سال 2017از
منظومهشمسیونزدیکزمینعبورکرد،ستارهشناسانفرضیههایمتفاوتیرانظیراینکهیککوهیخهیدروژنیاست
یا یک سیارک عجیب که از خارج از منظوم ه شمسی آمده ،مطرح کردند و اکنون تئوری جدیدی مطرح شده
است.پروفسورلوب،استادهارواردورئیسسابقدپارتماننجومهارواردمدعیشدهکه«اوموآموآ»،
یک فناوری بیگانه بوده که ما به اشتباه تصور کردیم یک تکه سنگ طبیعی فضایی است.
بنابراینماهیتدقیقشیءعجیبمیانستارهایموسومبه«اوموآموآ»بهشکل
یک راز باقی مانده است و در پرونده امروز زندگیسالم ،مروری بر
معتبرترینوخبرسازتریننظریههادربارهاینجرمپررمزوراز
خواهیمداشت.درخورذکراستکهاجرامنجومی
مانند سیارکها ،دنبالهدارها یا سیارات
سرگردان در فضای بین ستارهای
کهتوسطگرانشبهستارهها
مــحــدود نمیشوند،
اجرام بین ستارهای
نامیدهمیشوند.

رازهای «دختر یخی» در آرژانتین
جدیدترین نتایج تحقیقات دانشمندان روی جسد دختری  15ساله که

در دوران امپراتوری اینکاها زندگی میکرده و هنوز خون در قلب و ریههای

مومیاییاش موجود است

عکس  :ناسا

چرا «اوموآموا» عجیب
است؟

که هیدروژن منجمد شــود .سپس این کو ههای
یخی برای میلیو نها سال در فضا میچرخند تا
زمانی که گذر از فاصله نزدیک با یک ستاره مانند
خورشید به زندگیشان پایان دهد« .گریگوری
الفلین» سرپرست این مطالعه در همان زمان
گفت« :از آن جا که «اوموآموا» به خورشید
نزدیک شد و گرمای آن را دریافت کرد،
هیدروژن ذوب شده به سرعت از سطح
یخی آن تبخیر شده و موجبات شتاب
گرفتن آن را فراهم کــرده اســت و



در سال  2019ستاره شناسان در دانشگاه ییل
و دانشگاه شیکاگو ،تئوری جدیدی را مطرح
کردند که توجه ها را برانگیخت وتوانست شکل
و ویژگیهای عجیب و غریب این جرم را توجیه
کند .به گفته محققان این دو دانشگاه معروف در
جهان« ،اوموآموا» میتواند یک کوه یخ هیدروژنی
باشد که در این صورت ،همه ویژگیهای عجیب آن
توجیه میشود .این نظریه از این ناشی میشود که
در هستههای متراکم ابرهای مولکولی در فضای
عمیق ،درجه حرارت میتواند به حدی کم شود





پیشنهاد ساخت یک
فضاپیمابرای رهگیری
«اوموآموا»



«اومــوآمــوا» در ســال  2017پس از آنکــه به دور
خورشید گشت ،کشف و بهسرعت بــا مشخص
شــدن مسیر آن معلوم شد که متعلق به منظومه
شمسی نیست و پس از گذراندن میلیو نها سال
در فضای بین کهکشانی ،این شیء اکنون در حال
گذر از منطقه ماست .اخترشنا سها وقتی برای
اولین بار چنین شیئی را شناسایی کردند ،نام آن
را  Oumuamuaگذاشتند ،کلمهای هاوایی به
معنای پیام از دور ،اما منشأ «اوموآموا» ،تنها موضوع
عجیب درباره آن نیست« .اوموآموا» برخالف تقریب ًا
بیشتر سیار کها و دنبالهدارها که شکلی گرد
و کــروی دارنــد ،به شکل یک سیگار برگ است و
تخمین زده شده در حدود  274متر طول دارد.
عجیبتر از همه این که ستاره شناسان شاهد شتاب
گرفتن آن در حال خروج از منظومه شمسی بودند.
اینها همه باعث میشود «اوموآموا» با هر چیزی که
تاکنون دیدهایم ،متفاوت باشد.

نگران نباشید ،یک کوه هیدروژنی است!

اواخر سال  2019میالدی بود که یک شیء
میان ســتــار های دیگر که تا حــدودی شبیه
به «اومــوآمــوا» بــود ،کشف شد.
ایــن اتــفــاق نــشــان م ـیدهــد که
شاید حضور اجــرامــی شبیه به


آن در فضا ،رایج باشد .بنابراین یک گروه
از محققان موسسه فناوری ماساچوست،
ساخت و استفاده از فضاپیمایی را پیشنهاد
کرده است که بتواند در مدت زمان کوتاهی
بــرای رهگیری چنین اجرامی در آسمان
استفاده شود .هرچند هنوز خبر تولید آن
به طور رسمی در جایی اعالم نشده اما در
همان زمان ،گروهی از محققان مدعی شده
بودند که در حال تکمیل تحقیقاتشان برای
رونمایی از فضاپیما هستند تا بتوانند رمز و
رازهای این جرم عجیب را برمال کنند.

وقتی شواهد کافی و قطعی
موجود نیست
اظهارنظر استاد دانشگاه هاروارد درباره این سیارک
مرموز باعث بحث و جدل در جامعه علمی شده است.
قرار است یک مطالعه بینالمللی جدید با هدف
رد فرضیه لوب مبنی بر این که اوموآموا یک بادبان
خورشیدی است ،شروع شود تا برای انتشار پذیرفته
شــود و همه چیز در یک جمله خالصه میشود:
«بعید است اوموآموایک بادبان خورشیدی باشد».
از سوی دیگر ،پروفسور «آوی لــوب» همچنان به
قطعیت دادههای خود معتقد است و از جایگاه قبلی
خود دور نمیشود .او در جدیدترین مصاحبهاش
با دیلیبیست مدعی شده که «بقیه پژوهشگران به
چند نکته مهم توجه نکردهاند ».عالوه بر این ،یک تیم
بینالمللی به رهبری «شانگفی لیو» ،ستارهشناس
سرشناس دانشگاه «سان یات سن» در چین ،فرضیه
استاد هــاروارد را نپذیرفته و به دنبال رد آن است.
آنها معتقدند اگر سیارک مرموز اوموآموا یک بادبان
خورشیدی بود ،سطح بزرگی داشت و نور بیشتری
نسبت به آن چه مشاهده شده منعکس میکرد.
عالوه بر این ،رنگ قابل تغییر گستردهتر بود .البته،
بر اساس تحقیقات خود پروفسور لوب ،خود بادبان
طــوری شکل گرفته اســت که نــور را به روشهــای
شاید غیرمنتظره منعکس کند .عالوه بر همه اینها،
ممکن اســت سیارک مرموز اومــوآمــوایــک مسافر
فضایی باقی بماند که به منظومه شمسی
نفوذ کرده است ،به عبارت دیگر احتمال
دارد سند سفر آدم های فضایی به زمین
باشد .در هر صورت ،شواهد کافی برای
اعالم نتیجه قطعی وجود نــدارد .توجه
داشته باشید که رصد دنبالهدارهای
بین ستارهای نادر است ،در واقع تنها دو
مورد از آن دیده شده است؛ یکی آموماوا و
دیگری یک دنبالهدار بین ستارهای به نام
 lBorisov2در سال  .2019بنابراین
پژوهش برای رمزگشایی از این اجرام
فضایی همچنان ادامه خواهد داشت.

«اوموآموا» ،کار فضاییها
و یک بادبان خورشیدی است!
قطعه را بهعنوان شکل پیشرفته پیشرانهای
که به فضاپیما اجازه میدهد از فشار کم تابش
خورشیدیبرایحرکتدرفضااستفادهکند،
تعریف میکند .پروفسور لوب نوشته است:
«ایــن شکل هندسی عجیب« ،اومــوآمــوا» را
حداقل چند برابر از نظر نسبت عرض به طول
آن از عجیبترین سیارکها یا دنبالهدارهایی
که تاکنون دیدهایم ،افراطیتر میکند و به
نظر من یک جسم بیگانه جسور بوده است».
او برای حمایت از ادعای خود درباره بادبان
خورشیدی بودن این جرم که مربوط به یک
فضاپیما بوده ،به این واقعیت اشاره می کند
که «اوموآموا» بهطور منظم نور خورشید را
هر هشت ساعت یک بار با روشنایی مشابه
منعکس میکند که نشان میدهد این مدت
زمان الزم برای چرخش کامل آن در فضاست.

ابتداییترین پاسخها
به چیستی «اوموآموا»

آن انجـام شـود.



بعد از این که مشـخص شـد« ،اوموآموا» با هر چیزی
کـه تاکنـون دید هایـم ،متفـاوت اسـت بـرای همـه
پژوهشـگران ایـن حـوزه سـوال پیـش آمـد کـه پـس
«اوموآموا» چیسـت؟ ابتداییترین پاسخ این بود که
یـک دنبالـهدار یا سـیارک اسـت امـا ایـن فرضیهها،
مشخصههای عجیب «اوموآموا» را توضیح نمیداد
چراکه اگر یک دنبالهدار باشـد ،با گرم شدن توسط
خورشید باید از زیر سـطح آن گاز آزاد شود که باعث
شـتاب آن میشـود امـا پـس چـرا ایـنقـدر طوالنـی
اسـت؟ یـک پاسـخ دیگـر ایـن بـود کـه «اوموآمـوا»
میتوانـد بیشـتر شـبیه بـه سـیارک باشـد  ،یعنـی
قطعهای از یک سـیاره اسـت که توسـط یک برخورد
نزدیک بـا یک سـتاره جدا شـده اسـت .هرچنـد این
فرضیـه میتوانسـت شـکل عجیـب «اوموآمـوا» را
توجیـه کند امـا هنـوز هـم سـواالت بیپاسـخ زیادی
دربـاره آن باقـی میمانـد .جالـب اسـت بدانیـد کـه
ستارهشناسـان حتـی بررسـی کردنـد تـا اطمینـان
حاصل کنند کـه «اوموآموا» یک نوع سـفینه فضایی
بیگانـه نباشـد کـه سـیگنا لهای رادیویـی پخـش
میکنـد و در نهایت دریافتند که بر اسـاس شـواهد،
اثبـات ایـن ادعـا شـدنی نیسـت .بـه همیـن دلیـل به
ایـن فکـر کردنـد کـه «اوموآمـوا» احتمـاال یـک شـیء
ً
کاملا جدیـد باشـد و بایـد تحقیقـات بیشـتری روی





ســال  2021مــیــادی بــود که
آوی لوب ،استاد هاروارد و رئیس
سابق دپارتمان نجوم هاروارد،
درباره سیارک مرموز «اوموآموا»
کنجکاو شد .نه تنها به این دلیل
که از جنبه متفاوتی از ستار هها برخاسته
اســت ،بلکه به ایــن دلیل که هرچه بیشتر
راجــع بــه آن مطالعه م ـیکــرد ،جنبههای
مرموز آن برایش بیشتر ظاهر میشد .او
پس از انجام تحقیقات الزم و جمعآوری
دادههای کافی ،ویژگیهای غیرمعمولی را
که این جرم بین ستارهای نشان میداد و در
واقع یک جرم فضایی بود ،نه یک سیارک یا
دنبالهدار ،با همکارانش در میان گذاشت.
طبق پیشنهاد لوب در مقالهای که به تازگی
چاپ و پرسروصدا شده « ،اوموآموا» ممکن
اســت کــاوشــگــری باشد
ک ــه تــوســط تــمــدنهــای
فرازمینی فرستاده شده
اســــت«.لــــوب» از مرکز
اخــتــرفــیــزیــک هــــاروارد
مــعــتــقــد اســــت کـــه ایــن
جرم ،صخره فضایی یک
فــنــاوری بیگانه یــا حتی
یک فضاپیما بوده است.
او در مقاله اخیرش برای
دپارتمان نجوم هــاروارد
از اســتــدالل خــود دفــاع
ک ــرده و مــدعــی شــده که
«اومـــوآمـــوا» یــک بــادبــان
خورشیدی است .او این

شکل عجیب و غریب آن هم میتواند به همین
دلیل باشد؛ مانند یک قالب صابون که پس از
استفاده مکرر کم کم نازک میشود».
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جسد یک دختر در سال  1999در قله کوه لوالیالکو بین کشو رهای
شیلی و آرژانتین و در ارتفاع  6700متری کشف شد که توجه بسیاری از
باستان شناسان را برانگیخت .از همان زمان ،تحقیقات روی آن و درباره
دالیل سالم ماندن جسدش شروع شد .در سال  ،2007محققان در موزه
باستانشناسی آرژانتین ،مومیایی یخزده آن دختر  15ساله به نام «ال
دونسال» را به نمایش گذاشتند که باعث حیرت همگان شد اما به تازگی
خبری جدید از این دختر مومیایی ،دنیای باستان شناسی را دگرگون
کرده است .این خبر نشان میدهد «ال دونسال»  500سال پیش بر فراز
کوهی تاریک و سرد به عنوان قربانی دفن شده است و برای مومیایی
کردن او از روشهای عجیبی استفاده کردهاند .در مینی پرونده امروز
زندگی سالم ،در این باره می خوانید.
نها  3کودک بودند
آ 
«ال دونسال» یکی از سه کودکی
است که در دوران «اینکا» یعنی
تقریبا  500سال پیش باالی یک
کوه به عنوان قربانی دفن شدند.
اجسادیخزدهآنهادرسال1999
از قله  22هزار فوتی یک کوه
آتشفشانی در نزدیکی مرز شیلی
کشف شد .در طی هشت سال پس
ازکشفمومیاییها،عکسبرداری
با اشعه ایکس ،سیتی اسکن و
بیوپسی برای  DNAروی آنها
انجام شد .پارچهها ،سفالها و
مجسمههای مدفون شده با آنها به دقت ذوب شد و خود اجساد در فریزر
نگهداریشدند اما در سال  ،2007ال دونسال ،دختر  15ساله ،برای اولین بار
در موزه باستانشناسی آرژانتین به نمایش گذاشته شد.
باورهای عجیب برای مومیاییکردن این کودکان
باستان شناسان در سال  2007گفتند که در حقیقت این کودکان به عنوان
بخشیازیکمراسمباستانیبهنامکاپاکوچاقربانیشدند.آنهاصدهاکیلومتر
پیادهروی کردند تا به مراسم برسند .سپس آنها را به سولههای زیرزمینی بردند
وگذاشتندتاحدمرگیخبزنند.دراینمراسمفقطبچههایزیباوازنظرجسمی
کامال سالم قربانی میشدند و انتخاب شدن برای کودکان و خانوادههایشان
باعث افتخار بود .اینکاها معتقدند بچهها نمیمیرند ،بلکه به اجداد خود
میپیوندندومانندفرشتگانازباالیکوههابرروستاهایخودنظارتمیکنند!
به نظر میرسد این دختر از یک سال قبل برای قربانی شدن انتخاب شده است.
محققانمیگویند«:ماگمانمیکنیمکهایندختریکیازآکاالهایازنانبرگزیده
بود که در دوران بلوغ برای زندگی دور از جامعه انتخاب شده است ».مطالعهای
روی  DNAاین مومیایی ،تغییرات در رژیم غذایی دختر را نشان میدهد از جمله
مصرف غذاهایی مانند ذرت و پروتئین حیوانی ،گوشت الما و  . ...اما بزرگ ترین
تغییر در رژیم غذایی این دختر ،مصرف کوکاست .دانشمندان دریافتند که این
دختر  12ماه قبل از مرگ مقدار زیادی برگ کوکاخورد ه است .کوکا یک گیاه
بومی است که عوارض مصرف آن شباهت های زیادی به کوکائین دارد.
بهترین نمونههای کشفشده از نظر حفظ شرایط فیزیکی
اجساد یخزده آنها که در سال  1999کشف شد ،از نظر حفظ شرایط فیزیکی
جسد جزو بهترین نمونههای کشف شده است .باستانشناسان درباره این
مومیاییها میگویند« :اندامهای داخلی آنها دست نخورده است ،حتی خون
هنوز در قلب و ریهها وجود دارد .پوست و اجزای صورت عمدت ًا آسیب ندیدهاند.
آنها هنگام خواب یخ زدند و مردند و  500سال بعد هنوز شبیه کودکان
خوابیده بودند نه مومیایی ها ».همچنین بررسی موی این کودکان ،نشان داد
که به هر سه کودک مواد مخدر و الکل داده شده تا آنها را طی ماههای پیش
از مرگشان مطیع سازند .میزان این مواد مخدر و الکل در «ال دونسال» بیشتر
بوده که احتماال به دلیل مقاومت بیش از حد وی بوده است .به گفته محققان،
احتماال برگهای کوکا که با
جویده شدن ،یک محرک ضعیف
آزاد کرده ،به دختر در سازگار
شدن با ارتفاع کمک کرده است.
هیچشواهدیوجودنداردکهاین
دختربهشکلخشنیکشتهشده
باشد ،در عوض تصور میشود که
وی در مواجهه با سرما مرده باشد
و اینکاها تا بیهوشی کامل وی
صبر کرده و سپس او را در اتاق
دفن قرار دادهاند.
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