 – خالء1-1
 شروع، خواه معنادار باشد خواه بیمعنا، همه این چیزها از ارسطو که هرچیزی که به فکرش میرسد می نویسد، طبق معمول-1
:میشود
Aristotle, Physics, Book IV.
: از زبانِ خودِ این شهردار. نه من شوخی دارم و نه او-2
Otto von Guericke, Experimenta Nova (ut vocantur) Magdeburgica de Vacuo Spatio, (Amsterdam:
Johann Jansson, 1672).
ِ و من این را با محترمانهترین روش، میتوانیم به آرامی با حقیقتِ دیوانه بودن کپلر کنار بیاییم، با توجه به اهداف ما در این بحث-3

:ممکن میگویم
Johannes Kepler, Harmonices Mundi, (Liza, Austria:Johann Planck, 1619).

ال جدید از ریاضیات (حسابان) را ابداع کرد که فقط
ً  او یک شاخه کام. و هیچکس نمی توانست مثل نیوتن از این مسئله خسته شود-4
:خود را اثبات کند
saac Newton, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, (1729).

: ببینید هفته پیش چهکاری کردم)) تحسین میشدند، در ان روزها داشنمندان صرفاً با صحیب کردن درباره ((هِی بچهها-5
Thomas Young, “Bakerian Lecture: Experiments and Calculations Relative to Physical
Optics,” Philosophical Transactions of the Royal Society, 94,(1804).

: متأسفانه در فقداد هرگونه راهنمایی برای اصالح ریش-6
Clerk Maxwell, “A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field,” Philosophical Transactions
of the Royal Society of London, 155, (1865).

: و این را بدانید که این ((چیزی نیافتن)) از نوعِ فوقالعاده بود-7
Albert A. Michelson and Edward W. Morley, “On the Relative Motion of the Earth and the
Luminiferous Ether,” American Journal of Science, 34 (203): 333–345, (1887).

: این کار را انجام دهید، به عنوان تکلیفی مفرح و برای سرگرم کردن شما در طول سفر و همچنین کمک به خوابِ شما-8
Tom Lancaster and Stephen J. Blundell, Quantum Field Theory for the Gifted Amateur (Oxford,
UK: Oxford University Press, 2014).

: میتوانید از یک شبیهساز آنالین برای بررسی سامانهها استفاده کنید، در صورت داشتن یک اتصال اینترنتی مناسب-9
“Stellar Habitable Zone Calculator,”
(http://depts.washington.edu/naivpl/sites/default/Ales/hz.shtml), University of Washington,
retrieved November 5, 2019.

 ولی این رفیق ما توانست و خطِ کارمان را بهنام خود، چیزی را تعریف کنند، افراد زیادی موفق نمی شوند در شرح حال خود-10
:ثبت کرد
Theodore von Karman with Lee Edson, The Wind and Beyond (Boston: Little, Brown and Co.,
1967).

 سیارکها و دنبالهدارها-2-1
 شاید حتی خرده ریزههای پودر شده موجودات بیگانه. بقایای انفجارهای گذشته. این از چه ساخته شده است؟ سیارات خرد شده-1
. فکر کنم احساس میکنید به دوش گرفتن نیاز دارید.باستانی
Accretion of Extraterrestrial Matter throughout Earth’s History, Bernhard Puecker-Ehrenbrink
and Birger Schmitz, eds., (Berlin: Springer Nature, 2019).

: ناسا اهمیت نمیدهد. اشکالی ندارد، اگر حرفم را قبول ندارید-2
“Micrometeoroid and Orbital Debris (MMOD) Protection,”
(https://web.archive.org/web/20101226102151/http://www.nasa.gov/externalCash/ISSRG/pd
fs/mmod.pdf), retrieved November 5, 2019.

. حتی برخی از اخترشناسان کلِ دوران کاری خود را صرف تمیز کردن این تاریخچه غبارگرفته کردند-3
“Stochastic Histories of Refractory Interstellar Dust,” Lunar and Planetary Science Conference
Proceedings 18 (1988).

: بدانید که اوضاع خیط است، وقتی محققانِ جدی دانشگاهی از واژگانی مثل ((فاجعهبار)) استفاده میکنند-4
R. Gomes, H. F. Levison, K. Tsiganis, and A. Morbidelli, “Origin of the Cataclysmic Late
Heavy Bombardment Period of the Terrestrial Planets.” Nature 435 (2005).

: بهنوبه خود باحال بود، همچنین بله. این فقط یک سنگ بود و نه مأموریت موجودات بیگانه، بله-5
K. J. Meech, et al., “A Brief Visit from a Red and Extremely Elongated Interstellar Asteroid.”
Nature 552 (2017).

: فکر کردن به این موضوع جالب است، فکر می کنید اگر وجود داشت نامش چه بود؟ وقتی که از میان این کمربند عبور می کنید-6
J.-M. Petit, A. Morbidelli, and J. Chambers, “The Primordial Excitation and Clearing of the
Asteroid Belt,” (PDF), Icarus 153 (2001).

: حتی به آنجا نروید، جدی میگویم. این یکی بزرگترین است، از قوطی کرمهایی که واقعاً نمیخواهید باز کنید-7
Jean-Luc Margot, “A Quantitative Criterion for Defining Planets,” Astronomical Journal 150
(2015).

 ولی، زیرا دانشمندان موجودات حسودی هستند، دشوار است، همیشه انتخاب یک مقاله برای پوشش کلی یک زمینه تحقیقاتی-8
: معرفی خوبی از شگفتیها و اسرار این گلولههای برفی کوچک (منظورم دنبالهدارها هستند و نه دانشمندان) آمده است،در این مقاله
A. Morbidelli, “Origin and Dynamical Evolution of Comets and Their Reservoirs,” Lecture on
Comet Dynamics and the Outer Solar System, 35th Saas-Fee Advanced Course (2005).

: بخشِ ((اورت)) به همین خاطر است-9
Jan Oort, “The Structure of the Cloud of Comets Surrounding the Solar System and a
Hypothesis Concerning Its Origin,” Bulletin of the Astronomical Institutes of the Netherlands 11
(1950).

: این بدردتان خواهد خورد، اگر حالش را داشتید-10

Bostrom, Nick, “Existential Risks: Analyzing Human Extinction Scenarios and Related
Hazards”, Journal of Evolution and Technology, 9 (2002)

 شرارههای خورشیدی و خروج جرم از تاج خورشید-3-1
 گاهی دیگر عناصر هم میتوانند، عالوه بر این. بسیار پیچیدهتر از این است و شامل چهار پروتون میشود، واکنش زنجیرهای واقعی-1
: فیزیکدانان هستهای باهوش توانستهاند بخش عمدهای از آن را درک کنند، ولی با این حال.وارد واکنش شوند
Christian Iliadis, Nuclear Physics of Stars, (Weinheim,Germany: Wiley-VCH, 2007).

 اخترشناسان میتوانند به درون خورشید خیره شوند بدون آنکه. منظورم آن است که واقعاً باید برای کارشان ارزش قائل باشید-2
:نیاز به کالبدشکافی خورشید باشد
C. J. Hansen, S. D. Kawaler, and V.Trimble, Stellar Interiors, (Berlin: Springer, 2004).

: آه...  فقط-3
Max Planck, “Über eine Verbesserung der Wien’schen Spectralgleichung,” Verhandlungen
der Deutschen Physikalischen Gesellschaft 2 (1900).

: زیرا قیافهشان خیلی تابلو است، البته که همه میدانهای مغناطیسی را مقصر میدانند-4
Eric Priest, Solar Magneto-hydrodynamics, (Dorrecht, Holland: D. Reidel Publishing Company,
1982).

: باشد؟. پس فعالً به آن میچسبیم، این بهترین چیزیست که داریم. بهنوعی، شاید-5
H. W. Babcock, ‘The Topology of the Sun’s Magnetic Field and the 22-Year Cycle,”
Astrophysical Journal 133 (1961).

 معادل نظری همان، آیا یادتان میآید وقتی بچه بودید اسباببازیها را بهیکدیگر میکوبیدید تا ببینید چه اتفاقی می افتد؟ این-6
:است
 زAnthony R. Bell, “The Acceleration of Cosmic Rays in Shock Fronts—I,” Monthly Notices of
the Royal Astronomical Society 182 (1978).

 زیرا بهخوبی آنرا توصیف کرده بود) نیز، جالب است که کارینگتون (همان شخصی که این رویداد را بهنام او نامگذاری کردیم-7
: شانسی بود؟ فکر نمیکنم.شراره بزرگی هم زمان با این رویداد دیده بود
R. C. Carrington, “Description of a Singular Appearance seen in the Sun on September 1,
1859,” Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 20 (1859).

: آیا میخواهید از آب و هوای فضا در این هفته مطلع شوید؟ ناسا پاسخ شما را میدهد-8
“Space Weather,” (https://www.nasa.gov/mission_pages/rbsp/science/rbsppaceweather.html),retrieved November 6, 2019.

:اینجا جداً آشفته است-9
Brian E. Wood, Jeffrey L. Linsky, Hans-Reinhard Muller, and Gary P. Zank, “Observational
Estimates for the Mass-Loss Rates of α Centauri and Proxima Centauri Using Hubble
Space Telescope Lyα Spectra,” Astrophysical Journal 547 (2001).

 پرتوهای کیهانی-4-1
: یا با آن بمیرید. شما باید با آن زندگی کنید، فکر کنم باید می گفتم.ً نه حقیقتا-1
V. F. Hess, “Über Beobachtungen der durchdringenden
Freiballonfahrten,” Physikalische Zeitschrift 13 (1912).

Strahlung

bei

sieben

: فقط اینجا کار میکنم، من مسئول نامها نیستم-2
Anthony R. Bell, “<e Acceleration of Cosmic Rays in Shock Fronts—I,” Monthly Notices of the
Royal Astronomical Society 182 (1978).

: یک پاینوشت کافی است، بسیار خب. آن قدر که تمایل دارم درباره او در این صفحات صحبت نکردهام. فریتس تسویکی، آه-3
W. Baade and F. Zwicky, “Cosmic Rays from Supernovae,” Proceedings of the National
Academy of Sciences of the United States of America 20 (1934).

: آنها همیشه در جهت عکس خورشید بودند: جهتگیری دنبالهها بود، یکی از نخستین سرنخها که چیز مشکوکی در جریان است-4
Lugwig Biermann, “Kometenschweife und solare Korpuskularstrahlung,” Zeitschrift für
Astrophysik 29 (1951).

: نخستین بار توسط کاوشگران ویجر کشف شد-5
J. S. Rankin, et al., “Heliosheath Properties Measured from a Voyager 2 to Voyager 1
Transient,” Astrophysical Journal 883 (2019).

: خود را قربانی کرد، که برای افزودن به دانش ما، حاال فرصت مناسبی برای قدردانی از فضاپیمای جونو است-6
T. Gastine, et al., “Explaining Jupiter’s Magnetic Field and Equatorial Jet Dynamics,”
Geophysical Research Letters 41 (2014).

: از آن همه محافظت مغناطیسی شگفتانگیز خداحافظی کنید، زمانی که کهکشان را ترک کردید-7
Philip Hopkins, et al., “But What About … Cosmic Rays, Magnetic Fields, Conduction, and
Viscosity in Galaxy Formation,” Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (2019).

: فکر میکنید شوخی میکنم؟ این را ببینید، آه-8
Adrian L. Melott and Brian C. Thomas, “From Cosmic Explosions to Terrestrial Fires?” Journal
of Geology 127 (2019).

-9
UNSCEAR, “Sources and Effects of Ionizing Radiation,”
http://www.unscear.org/docs/reports/2008/09-86753_Report_2008_Annex_B.pdf), retrieved
November 6, 2019.

: متون زیادی در این باب برای سرگرمی مسافرانِ تنها وجود دارند-10
M. Kachelriess and D. V. Semikoz, “Cosmic Ray Models,” (arxiv.org/1904.08160), retrieved
November 6,2019.

: ببینیم،)) را که با این رویداد همراه بودKA-BLAMO((  کامالً میتوانم سبک کتاب کامیک-11

D. J. Bird, et al., “Detection of a Cosmic Ray with Measured Energy Well Beyond the Expected
Spectral Cutoff Due to Cosmic Microwave Radiation,” Astrophysical Journal 441 (1995).
: لعنتیهای کوچک-12
C. Arguelles, et al., “Searches for Atmospheric Long-lived Particles,” Journal of High-Energy
Physics (2019).
: این چیزها در سطح دانششمندان جدی و دیوانه هستند-13
G. de Wasseige, “High-energy Neutrino Astronomy: Current Status and Prospects,” EPS-HEP 2019
Conference (2019).
:انکولوژیست خواهیم نامید- بهزودی تکنسینهای رایانهای را الکترو-14
T. Huckle and T. Neckel, Bits and Bugs: A Scientific and Historical Review of Software Failures in
Computational Science, (Society for Industrial & Applied Mathematics, 2019).

 شیرخوارگاههای ستارهای-2-1
: ما حتی عکسهای کودکی بامزهای از آن داریم-1
Planck Collaboration, “Planck 2018 Results. I. Overview and the Cosmological Legacy of Planck,”
Astronomy & Astrophysics (2018).

 بیشتر صحبت خواهیم کرد و اندازه ذرات آن از ((واقعاً کوچک)) تا، البته مقداری غبار هم وجود دارد که درباره آن اندکی بعد-2
:((بازهم واقعاً کوچک)) متغیر است
J. S. Mathis, W. Rumpl, K. H. Nordsieck, “<e Size Distribution of Interstellar Grains, Astrophysical
Journal 217 (1977).

-3
Bart J. Bok and Edith F. Reilly, “Small Dark Nebulae,” Astrophysical Journal 105 (1947).

 موضوح بحث داغیست که توسط اخترشناسان و محققین، اینکه واقعاً چه مقدار از یک ابر برای زایش ستارهای در دسترس است-4
:زیر مطالعه میشود
J. P. Williams, L. Blitz, and C. F. McKee, “Thee Structure and Evolution of Molecular Clouds: From
Clumps to Cores to the IMF,” Protostars and Planets IV, (Tucson: University of Arizona Press,
2000).

-5
C. Hayashi, “The Evolution of Protostars,” Annual Review of Astronomy and Astrophysics 4
(1966).

: بگذاریدH آنرا بهعهده دابل-6
B. Reipurth and C. Bertout, eds., “50 Years of Herbig–Haro Research. From Discovery to HST,” erbig–
Haro Flows and the Birth of Stars; IAU Symposium No. 182, (Dordrecht: Kluwer Academic
Publishers, 1997).

 آنرا به نام مکانی در آسمان که کشف شده: با دو انتخاب مواجه میشوند، بهمحضی که اخترشناسان چیز جدیدی کشف میکند-7
. یا سعی کنند نام خود را بر روی آن بگذارند،است نامگذاری کنند
Alfred H. Joy, “T Tauri Variable Stars,” Astrophysical Journal 102 (1945).

: منظورم آن است که کسی در خانواده باید ژنهای خوب را دریافت کند-8
N. Murray, “Star Formation Efficiencies and Lifetimes of Giant Molecular Clouds in the Milky Way.”
Astrophysical Journal 729 (2011).

: هیچگاه آنها را دوست نداشتیم. خوب از دستاش خالص شدیم، صادقانه بگویم-9
Vasilii V. Gvaramadze and Alessia Gualandris, “Very Massive Runaway Stars from <ree-body
Encounters,” Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 410 (2010).

 ولی این مدل تا زمانی که ((کسی ایدهی بسیار بهتری ارائه کند)) مورد پذیرش عمومی قرار، البته مدلهای دیگری وجد دارند-10
:دارد
C. C. Lin and F. H. Shu, “On the Spiral Structure of Disk Galaxies,” Astrophysical Journal 140
(1964).

: من بهطور قاطع همهی اسامی مرکب از راهشیری و آنرومدا را رد میکنم-11
Sangmo Tony Sohn, Jay Anderson, and Roeland van der Marel, “The M31 Velocity Vector. I. Hubble
Space Telescope Proper-motion Measurements,” Astrophysical Journal 753 (2012).

: دیگران آنرا ((حوزه فعال تحقیقات)) مینامند-12
J. E. Pringle, “Accretion Discs in Astrophysics,” Annual Review of Astronomy and Astrophysics
19 (1981).

: میلیارد سال نمیتوانید حتی راست بایستید نشان میدهد یک جای شما درد می کند5  اینکه بعد از-13
Jay T. Bergstralh, Ellis Miner, and Mildred Matthews, Uranus, (Tucson: University of Arizona Press,
1991).

 بلکه بدین خاطر که اخترشناسان وقتی در، نه اینکه بسیار خوب است،) گفته میشو دNice Model()) ((مدلِ خوب، به این-14
:) فرانسه داشتندNice(  ایدهی خوبِ میزبانی یک کنفرانس را در شهر نیس،این باب مناظره میکردند
A. Crida, “Solar System Formation.” Reviews in Modern Astronomy 21 (2009).

 سیاهچالهها با جرم ستارهای-2-2
: من متعجبم که او چگونه در این ورطه زنده ماند-1

Karl Schwarzschild, “Über das Gravitationsfeld eines Massenpunktes nach der Einsteinschen <eorie,”
Sitzungsber. Preuss. Akad. D. Wiss (1916).

: تشکر کنید، برای اینکه دریافت فضا و زمان همیشه متحد هستند، هرمان مینکووسکی، میتوانید از معلم سابق اینشتین-2
Hermann Minkowski, for the realization that time and space are forever united: Hermann
Minkowski, “Raum und Zeit, Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung (1909).

: واقعاً کسی نمیتوانست این کار را مثل عمو آلبرت پیر انجام دهد-3
Albert Einstein, “Die Feldgleichungen der Gravitation,” Sitzungsberichte der Preussischen
Akademie der Wissenschaften zu Berlin (1915).

. کار به جایی کشیده که برخی باور دارند شاید اصالً این مشکلی نیست-4
S. Fichet, “QuantiAed Naturalness from Bayesian Statistics,” Physical Review D. 86 (2012).

: فریاد سیاهچالهها را از اعماق فضا شنیدیم، درواقع بهمحضی که آشکارسازهای پرتوی ایکس را روشن کردیم-5
S. Bowyer, et al., “Cosmic X-ray Sources,” Science 147 (1965).

) گفته میشود زیرا عبارت ((دست کاری گرانشی)) جهت استفاده در مجامع جدی علمیmicrolensing()) به آن ((ریزهمگرایی-6
:مناسب نیست
Joachim Wambsganss, “Gravitational Microlensing,” Gravitational Lensing: Strong, Weak and
Micro, Saas-Fee Lectures, Springer-Verlag, Saas-Fee Advanced Courses 33 (2006).

: واقعاً عصر شیدایی بود70  دهه-7
Stephen Hawking, “Black hole explosions?” Nature 248 (1974).

 ولی نیوتن توانست این پدیده را بهشکل ریاضیاتی و با، یا خورشید میدیدند/  مردم قرنها ارتباطی میان جذر و مد و ماه و-8
:استفاده از قانون گرانشِ جهانشمول خود توضیح دهد
Isaac Newton, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (1729).

 این نام توسط استیفن هاکینگ (که ظاهراً خیلی گرسنه بوده) در پرفروشترین کتابش ابداع شد و بعدها در میان جامعه علمی-9
.(خیلی گرسنه) پخش شد
Stephen Hawking, A Brief History of Time, (New York: Bantam Dell, 1988).

: این کار را باید به اخترشناسان بسپارید، با توجه به تالشِ سختِ اخترشناسان برای یافتن آنها-10
A. Celotti, J. C. Miller, and D. W. Sciama, “Astrophysical Evidence for the Existence of Black
Holes,” Classical and Quantum Gravity 16 (1999).

 سحابیهای سیارهنما-3-2
: اینجا دارد گرم میشود یا من اینطور احساس میکنم؟-1
Donald D. Clayton, Principles of Stellar Evolution and Nucleosynthesis, (Chicago: University of
Chicago Press, 1983).

: این قطعاً من نیستم، نه-2

K.-P. Schroder and Robert Connon Smith, “Distant Future of the Sun and Earth Revisited,”
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 386 (2008).

: قرمزهای مبارک وارث گیتیاند-3
Michael
Richmond,
“Late
Stages
of
Evolution
for
Low-mass
Stars,”
(http://spiff.rit.edu/classes/phys230/lectures/planneb/planneb.html), retrieved November 8,
2019.

: اصالً چه کسی میخواهد تا زندگیاش را بهشکل یک هیوالی قرمز و متورم به پایان برساند؟-4
I. -J. Sackmann, A. I. Boothroyd, and K. E. Kraemer, “Our Sun. III. Present and Future,”
Astrophysical Journal 418 (1993).

: شاید بخواهید آنرا نشان دکتر دهید-5
Martin Schwarzschild, “On the Scale of Photospheric Convection in Red Giants and
Supergiants,” Astrophysical Journal 195 (1975).

 شمارشگر گایگر خود را به همراه آوردهاید؟-6
R. G. Deupree and R. K. Wallace, “The Core Helium Flash and Surface Abundance
Anomalies,” Astrophysical Journal 317 (1987).

: کلِ این فصل (و در واقع کلِ این زمینه تحقیقاتی) را میتوان در جمله ((و سپس حتی بدتر میشود)) خالصه کرد-7
David R. Alves and Ata Sarajedini, “The Age-dependent Luminosities of the Red Giant Branch
Bump, Asymptotic Giant Branch Bump, and Horizontal Branch Red Clump,” Astrophysical
Journal 511 (1999).

: فکر کنم آن ستاره دارد به ما چشمک میزند-8
I. S. Glass and T. Lloyd Evans, “A Period-luminosity Relation for Mira Variables in the Large
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