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مقدمه مترجم
بعد از پیشرفت  برنامه های فضایی، در فرهنگ عمومی مردم آمریکا، دانش فضایی 
کار  هر  بازار  و  کوچه  مردم  کرد.  پیدا  جدیدی  معنایی  بار  فضایی  دانشمند  و 
پیچیده ای را به دانش فضایی مربوط می کنند و هر نابغه ای هم که از پس چنین 
مسائل پیچیده ای بر می آید دانشمند فضایی می خوانند. کتابی هم که در دست 
در  و  دارد  را  جنس  این  از  پیچیده ای  مسائل  حل  روش  ارائه  بر  قصد  دارید 
نام گذاری کتاب هم بر این زمینه فکری مخاطب تکیه شده است. موضوع محوری 

کتاب روش حل مسئله است، نه دانش فضایی. 
معادل این رویکرد در فرهنگ محاوره ای مردم کشور ما نیز دیده می شود. ما 
در بیان روزانه خود »اتم شکافتن« و »آپولو هوا کردن« را به عنوان سمبل هایی از 
پیچیده ترین کارها به کار می بریم. از این رو در ترجمه، عنوان کتاب هم »چگونه 
آپولو هوا کنیم!« انتخاب شده تا انطباق بیشتری با پیش فرض مخاطب ایرانی داشته 
انتقال دهد.  را  بوده  نویسنده  نظر  بار مفهومی که مقصود  امکان  تا حد  باشد و 
این کتاب برای آموزش روش درست حل مسئله به مخاطب عام نگاشته شده 
است. با این وجود، با توجه به موضوعیت دانش فضایی می تواند برای دانشجویان 
فنی  و مهندسی )به خصوص مهندسین هوافضا(، علوم پایه، منجمین آماتور و 

مشتاقان علم بیش  از دیگران جذابیت داشته باشد.
با توجه به پیشرفت های اولیه کشورمان در عرصه فن آوری فضایی و برداشته 
تمام  در  ایران  انتظار می رود جامعه  اکنون  در فضا،  ایرانی  گام های  اولین  شدن 
شئون، نسبت به روش تفکر علمی آگاه شده و در مسیر پر فراز و نشیب علم با 
فرزندان متخصص خود همراه شود. انتشار این کتاب برای مخاطب فارسی زبان 
می تواند گامی باشد در راستای عمومی کردن این نوع نگاه در جامعه ایران، و برای 
من ادای دین به دانش فضایی، رویایی که گرما بخش زندگی ام بوده و هست. در 
انتها از تمامی عزیزانی که در طول ترجمه کتاب با مشاوره ها و کمك های خود 

مرا یاری کردند کمال تشکر را دارم.
آیدین محمدی
93/4/22



درباره نویسنده
از  سال 19۷9  در  هوافضا  مهندسی  زمینه  در  را  دکترای خود  النگوسکی  جیم 
دانشگاه میشگان دریافت کرد و به عنوان طراح ماموریت و تحلیل گر مانور در 
 جی.پی.ال مشغول به فعالیت شد. در 19۸۸ به عنوان عضو هیئت علمی دانشکده 
هوانوردی و فضانوردی دانشگاه پرودو پذیرفته شد، جایی که او در آن به تدریس 
دینامیك، بهنیه سازی هوافضایی و طراحی فضاپیما پرداخت. او از پدید آورندگان 
»روشی برای نشانه روی دقیق سرعت در یك فضاپیمای پیدار دورانی یا راکت« و 
عضو وابسته موسسه هوانوردی و فضانوردی آمریکا است. پروفسور النگوسکی 
تاکنون پنجاه مقاله کنفرانس  و ژورنال  در زمینه های دینامیك و کنترل فضاپیما، 
نظریه ی بازگشت به جو، طراحی ماموریت، بهینه سازی مسیرهای فضایی و آزمون 
جدیدی برای نسبیت عام منتشر کرده است. در سال 2004 موسسه هوانوردی 
به  توصیه ای  نام  با  را  النگوسکی  پروفسور  کتاب  اولین  آمریکا  فضانوردی  و 

دانشمندان فضایی: یك رهنمود کاری برای دانشمندان و مهندسین چاپ کرد. 



مقدمه
آن چه در دست دارید کتابی است برای نشستن و فکر کردن. در این کتاب، 
هیچ فرمول، قیاس منطقی یا تمرین هایی که راه حل شان در انتهای کتاب ارائه شده 

باشد، وجود ندارد. 
هم  آن ها  چند  )هر  است  نشده  نوشته  فضایی  دانشمندان  برای  کتاب  این 

می توانند از خواندن آن لذت ببرند،( بلکه مخاطب آن عموم مردم است.
 قبل از نوشتن این کتاب، از مردم پرسیدم که عالقه دارند در کتابی درباره 
نحوه ی تفکر دانشمندان فضایی چه چیزی بخوانند. پرسیدم » دوست دارید بدانید 
دانشمندان فضایی واقعاً به چه چیز هایی فکر می کنند و انتظار دارید من این چیز ها 

را به زبان روزمره برای شما بیان کنم؟« و پاسخ همه ی آن ها منفی بود.
بیان کنم که  استفاده آن ها را طوری   پس ترجیح می دهید روش های مورد 

بتوانید در زندگی روزمره تان به کار ببرید.
و این بار پاسخ آن ها » مثبت« بود.

و این کتاب قرار است این کار را انجام دهد.
اجازه دهید همین جا اولین راز را درباره دانشمندان فضایی برای شما فاش 
کنم. آن ها برای پول آپولو هوا نمی کنند. آن ها نه تنها از کارشان لذت می برند که 
بزرگ ترین خیال پردازان روی زمین اند، زیرا رویاهایی در مقیاس کیهانی در سر 
می پرورانند. آن ها عاشق فیلم  و کتاب های علمی– تخیلی اند. فیلم هر چه احمقانه تر 

باشد، بیشتر خوششان می آید.
 به همین دلیل، اولین بخش را با »رویاپردازی« شروع می کنم. خیال پردازی 
درباره سفر به فضا آن چیزی است که هویت و انگیزه دانشمندان فضایی را شکل 
می دهد. بخش ۷ را نیز با »عمل کردن« به پایان می برم، زیرا بهترین بخش دانش 
فضایی وقتی است که آن رویاها به حقیقت می پیوندد. این هفت راز درباره ی روش 
اندیشیدن شبیه یك دانشمند فضایی را، به این ترتیب بیان کرده ام: »رویاپردازی«، 

» قضاوت«، »پرس وجو«، » بازبینی«، »ساده سازی «، »بهینه سازی« و »عمل کردن«.
 در این کتاب به این موضوع می پردازم که چطور همه ما می توانیم از بعضی 
تکنیك های فکری بهره بگیریم؛ تکنیك هایی که دانشمندان فضایی در مواجهه با 
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نیست  به آن معنی  این  البته  اکتشاف در فضا آموخته اند.  چالش های فوق عادی 
انفجار های  نابغه اند یا هرگز مرتکب خطا نمی شوند.  که این دانشمندان همگی 
فاجعه بار، تخریب ماهواره های میلیارد دالری و از دست رفتن جان انسان ها این 

دانشمندان را به اندازه کافی فروتن کرده است.
تالش زیادی صرف اجتناب از اشتباه ها شده است، چون این اشتباه ها بسیار 
پر هزینه هستند. اما بعضی از بزرگ ترین درس ها از بدترین شکست ها به دست 

می آیند.
شناخته شده ترین قانون در کار فضایی قانون مورفی است: »اگر احتمال داشته 
باشد چیزی خراب شود، حتماً خراب خواهد شد!« تاریخ فضا حول تالش برای 

خنثا کردن قانون مورفی دور می زند. 
شبیه  راز های  تفکر  از  هریك  درباره  کوتاه  فصل  چند  من  کتاب  این  در 
دانشمندان فضایی  نوشته ام. اصول را با حکایتها، نقل  قول ها، شرح حال  دانشمندان 
معروف، ایده هایی از داستان های شخصی یا علمی تخیلی، و گاهی با تاریخ فضا 

تبین و ترسیم کرده ام. 
در نگارش کتاب الزم دیدم که بین دو ناسا تمایز قائل شوم: ناسایی که انسان 
را به ماه برد و ناسایی که شاتل فضایی را ساخت. از ناسای اصلی می توانیم روش 
فکر کردن دانشمندان فضایی )و آپولو هوا کردن( را بیاموزیم. اما شوربختانه در 
ناسای بعدی نمونه های بسیاری از نیاندیشیدن به روش دانشمندان فضایی دیده 
می شود. از آن جایی که من قصد  دارم تکنیك های اندیشیدنی را در اختیار خواننده 
قرار دهم که از برنامه های فضایی نتیجه شده است، به ناچار باید آن را، چه خوب 
که  کنم  اضافه  باید  نهایت  در  بکشم،.  بیرون  تاریخی  مستندات  دل  از  بد،  چه 
انتقاد های گاه و بی گاه من به ناسا به عنوان یك موسسه، به هیچ عنوان از تحسین 
و احترام من نسبت به دانشمندان، مهندسین و تکنسین ها و کارکنان آن که برخی 
از آن ها از بهترین استعدادی جهان هستند، و بزرگ ترین چالش ها را برای اکتشاف 

فضا به جان می خرند، کم نمی کند.
امیدوارم شما از این مجموعه ی ایده ها لذت ببرید و برخی از تکنیك های آن 

برای شما ثمربخش باشد.



بخش ۱

رویاپردازی

»ماجرایش از یك رویا آغاز شد... رابرت گودارد در 
بیداری هم رویای پرواز به فراسوی مرزهای آسمان 

را داشت، سفر به جهان های دیگر.«
دیوید آ. کالری
مخترع راکت
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1
رویاپردازی کن !

کاری  چه  به  دست  نمی خورید،  شکست  هیچ کاری  در  که  بودید  مطمئن  اگر 
می زدید؟ پس ترس های خود، واقعیت ها، احمق یا دیوانه بنظر رسیدن را فراموش 

کنید، و توانایی تان در رویاپردازی را محك بزنید.
آلبرت اینشتین گفته است که تخیل از دانش مهم تر است. چرا دانشمندی  مثل 
او باید مطلبی تا این حد متضاد با حقیقت طلبی علمی بیان کرده باشد؟ برای رها 
کردن تخیل اش. برای کنار گذاشتن ترسش از اشتباه کردن و رویاپردازی درباره 

ساختارهای احتمالی کیهان.
درباره چه چیزهایی باید رویاپردازی کرد؟

دانشمندان فضایی جواب خودشان را دارند. آن ها عاشق رمان ها و فیلم های 
علمی– تخیلی هستند: داستان هایی درباره سفر به مریخ، مشتری، آلفا سنتوری یا 
کهکشان آندرومدا؛ داستان هایی درباره تماس با غیر زمینی ها، هیوال های شاخ دار، 
یا  و  ملخ ها  یا  عنکبوت ها  )یا  عظیم الجثه  مورچه های  و  هوشمند  روبات های 
مورد  فیلم های  نیست.  ادبی  نوشته های  آن ها  مورد عالقه  کتاب های  گوریل ها(. 
عالقه شان نمونه های خوبی از فیلم های درجه دو هستند. فکر می کنید این مطالب 

چه حقیقتی را درباره دانشمندان فضایی نشان می دهد؟
بله، آن ها نمی ترسند از این که در نظر دیگران احمق جلوه کنند.

یك دانشمند فضایی که وظیفه هدایت از دور کاوشگر فضایی را تا مرزهای 
بیرونی منظومه شمسی برعهده دارد، چطور می تواند از فیلم سفر به ماه، محصول 
1950 با آن طرح کودکانه، دیالوگ های خشك و جلوه های ویژه ی افتضاح لذت 

ببرد؟
اجازه دهید تا نگاه دقیق تری به گروهی از چنین دانشمندانی در یك البراتوار 
فضایی معتبر دولتی در آمریکا بیندازیم. آن ها در یك جشنواره ی فیلم های علمی  
تخیلی شرکت می کنند و در آن ویدئوهایی از دهه 1950 را تماشا می کنند. آن ها 
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فیلم های کالسیکی مانند روزی که زمین از حرکت ایستاد یا سیاره ممنوع و یا 
فیلم های سطح پایین تری مثل نقشه 9 از فضا یا من با یك هیوالی فضایی ازدواج 
کردم را تماشا می کنند. بعد از تماشای فیلم ها، دیالوگ هایی از این دست را به 
خاطر می سپرند: »گورت، کاّلتو بارادا نکتو!« )جمله ای که باید به یك ربات بگویید 
تا شما را تبخیر نکند( یا »احمق، فکر می کرد که مغز میمونی اش میتونه اسرار 
کِرل رو نگه داره!« )جمله ای که دکتر موربیوس به متخصص سفینه نجات گفت 
که از تقویت کننده ی IQ استفاده کرده بود(. موقع تماشای راکت شیپ ایکس– ام 
وقتی فضاپیما به دلیل خطای ناوبری به جای ماه به مریخ می رود، همه زیر خنده 

می زنند. اما آن ها این فیلم ها را دوست دارند.
 آن ها شبیه بچه هایی اند که دوست دارند یك داستان افسانه ای را بارها و بارها 
بشنوند. حقیقت آن است که قصه پریان برای دانشمند فضایی از جنس همین 
داستان های علمی– تخیلی است، چون قلب عاشق او در عطش تماس با فضای 
بیرونی است. آن ها می توانند به راحتی منطق خود را موقتاً خاموش کنند و مدتی 

را در رویاها زندگی کنند. 
رویاپردازی برای آن ها احمقانه نیست.


