رﻣﺰ ﮔﺸﺎﯾﯽ از ﻧﯿﻤﻪ ی ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﺎه  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﺟﻤﻌﻪ ۲۰ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۳
آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﻮاره ﺳﯿﻤﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ
را روﯾﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﺪ؟ ﺑﺎ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ دو ﭼﺸﻤﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی از
ﺳﻄﺢ ﻣﺎه را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد ﭼﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻣﺴﻠﺢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﻮاره
ﻣﻨﻈﺮه ی ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد .ﺳﺌﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺎه ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻗﺮار
دارد؟
ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﻣﻮز و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ از ﻋﺒﺎرت ﻧﯿﻤﻪ ی ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻬﺮه ﻣﯽ
ﺟﻮﯾﻨﺪ .ﻧﯿﻤﻪ ی ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﺎه اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺎه دارد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ اﺟﺎزه ی دﯾﺪن آن را ﻧﺪارﯾﻢ و در
اﺻﻞ از زﻣﯿﻦ رو ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ از ﻣﺎه دارد ﮐﻪ در ﺗﺼﻮرات ﺑﺴﯿﺎری رو ﺑﻪ

ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺳﺮد ،ﺑﯽ ﮐﺮان و ﺗﺎرﯾﮏ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺳﺌﻮال ﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪی در ﻣﻮرد آن ﻣﻄﺮح ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،در
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺎه ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺷﺮاﯾﻂ در آﻧﺴﻮ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ؟ آﯾﺎ

ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﻤﻪ از ﻣﺎه ﺗﺎرﯾﮏ اﺳﺖ؟

در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﻫﺎ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺳﺌﻮاﻻت ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ

ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ از اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﺎن وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪ ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﻋﺎدی در ﺣﺎل ﺻﺤﺒﺖ در ﻣﻮرد ﻧﯿﻤﻪ ی ﺗﺎرﯾﮏ

ﻣﺎه اﺳﺖ واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ از آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪ
ﻧﺎراﺣﺘﻨﺪ )اﻟﺒﺘﻪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ از ﻃﺮﻓﺪارن ﮔﺮوه راک ﭘﯿﻨﮏ ﻓﻠﻮﯾﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ( .در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﻋﻠﺖ اﯾﻦ

اﻣﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﻫﺎ ﺑﺤﺚ ﻫﺎ و ﺗﺼﻮرات اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت راﯾﺞ ﻧﯿﻤﻪ ی ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺪﯾﺪ
آورده اﺳﺖ .ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻞ در اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ی ﯾﮏ ﻧﯿﻤﻪ ی
ﻣﺎه ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻧﯿﻤﻪ ی دﯾﮕﺮ را ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ و ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮ ﺑﺮداﺷﺖ از ﻓﺎزﻫﺎ و وﺿﻌﯿﺖ
دﯾﺪاری ﻣﺎه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎً اﯾﻦ اﻣﺮ و اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ از واژه ﮔﺎن و ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺗﻮﺻﯿﻒ اﯾﻦ ﻧﯿﻤﻪ ی ﻣﺎه ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺎﺷﯽ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻋﺒﺎرت ﻧﯿﻤﻪ ی ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﺎه.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺟﻮاب درﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ
ﻧﮕﺎه دﻗﯿﻖ ﺗﺮی ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ی ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﺑﺘﺪا ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ اﺻﻄﻼح و
واژﮔﺎن آن را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﺒﺎرت و ﺗﻮﺻﯿﻒ دﯾﮕﺮ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺳﺒﺐ ﮔﻤﺮاﻫﯽ و ﺑﺮداﺷﺖ
ﻏﻠﻂ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻋﺒﺎرت ﻧﯿﻤﻪ ی ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ.
ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺒﺎرت ﻧﯿﻤﻪ ی ﺗﺎرﯾﮏ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺧﻮدش ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺎز اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻫﻤﻮاره ﺳﺎﯾﻪ و ﺗﯿﺮﮔﯽ ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﺳﻮی ﻣﺎه ﭘﻬﻦ و ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ

ﻧﻈﺮ آﺳﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ﯾﮏ ﺧﻂ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺮز ﻣﺎه را ﺑﻪ دو ﻧﯿﻤﻪ ی ﺗﺎرﯾﮏ و روﺷﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و رد ﺷﺪن از اﯾﻦ ﻣﺮز و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪ ی ﺗﺎرﯾﮏ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺎه را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ از روی زﻣﯿﻦ ﻗﺎدر ﺑﻪ دﯾﺪن آن ﻧﺒﻮده اﯾﻢ و اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در رﻣﺰ و راز و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ً
اﺑﺪا درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ ﺗﺼﻮر

ﮐﺎﻣﻼ درﺳﺖ ﺑﻮده،
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺎه ﻫﻤﻮاره و در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎرﯾﮏ اﺳﺖ و اﯾﻦ
ً
اﻣﺎ ﻧﯿﻤﻪ ی ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﺎه ﻫﻤﻮاره ﺑﺨﺶ ﺛﺎﺑﺘﯽ از ﻣﺎه ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮه ی زﻣﯿﻦ ﻣﺎه ﻧﯿﺰ دارای روز و
ﺷﺐ اﺳﺖ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ روی ﻣﺎه ﭼﺎدر ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﻣﺪﺗﯽ در ﭼﺎدر ﺧﻮد و درﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ی
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ ﻣﺎه ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﺪ
و ﻫﻢ روز و ﻫﻢ ﺷﺐ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﻪ ی ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮوی روز ﻗﻤﺮی ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ آن ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﺒﺎرت
دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﻢ ﻣﺎه دارای ﯾﮏ ﻧﯿﻤﻪ ی روز و ﯾﮏ ﻧﯿﻤﻪ ی ﺷﺐ اﺳﺖ .ﻧﯿﻤﻪ ی
روز ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻟﺤﻈﻪ در ﺣﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﺖ و ﻧﯿﻤﻪ ی ﺷﺐ در آن زﻣﺎن
رو ﺑﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﺒﻮده و ﻧﻮری درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﭼﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﯾﯽ از ﻣﺎه دارد ﮐﻪ ﻣﺎ از
روی زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﻢ؟ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻗﺴﻤﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﮔﯿﺞ ﺷﺪن ﻋﻤﻮم

و ﮔﻤﺮاﻫﯿﺸﺎن ﺷﻮد .ﻧﯿﻤﻪ ای از ﻣﺎه ﮐﻪ ﻣﺎ از روی زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﺨﺶ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺖ روز ﻣﺎه اﺳﺖ و
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺨﺶ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺐ ﻣﺎه اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ روز ﻗﻤﺮی ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎه
ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ دارد.
ﺣﺪود  ۲۹روز ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﻣﺎه ﯾﮏ دور ﮐﺎﻣﻞ را ﺑﻪ دور زﻣﯿﻦ ﺑﺰﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﺪارش ﺑﻪ دور زﻣﯿﻦ را ﻃﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﯿﻨﻘﺪر ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﻣﺎه ﯾﮏ دور ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ دور ﻣﺤﻮر ﺧﻮد ﺑﺰﻧﺪ .ﭼﻮن ﭼﺮﺧﺶ
ﻣﺎه ﺑﻪ دور زﻣﯿﻦ و ﺑﻪ دور ﻣﺤﻮر ﺧﻮدش ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﯾﮏ ﻧﯿﻤﻪ ی ﻣﻌﯿﻦ
ﯾﺎ در اﺻﻄﻼح ﻧﯿﻤﻪ ی ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺎه را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﻬﺮه ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ از ﻣﺎه را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺷﻤﺎ را ﮐﻤﯽ ﮔﯿﺞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﺳﺎده ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻣﺎه ﻧﻤﯽ ﭼﺮﺧﯿﺪ ﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﺪن ﻧﯿﻤﯽ از ﺳﻄﺢ آن ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺤﺶ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﻢ،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﺎه ﺑﻪ دور ﻣﺤﻮرش ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﯾﺎ ﮐﻨﺪﺗﺮ ﺑﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺷﺪﯾﻢ ﺳﺎﯾﺮ
ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺳﻄﻮح آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺲ ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﺌﻮال ﮐﻠﯿﺪی ﺗﺮی ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﭼﺮا ﻣﺎه
ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﻃﯽ ﮐﺮدن ﻣﺪارش ﻓﻘﻂ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻪ دور ﺧﻮد ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ؟
اﺻﻄﻼح دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﯿﻤﻪ ای از ﻣﺎه ﮐﻪ ﻣﺎ آن را از روی زﻣﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ Near
 Sideﯾﺎ ﺳﻤﺖ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ .ﺳﻤﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﻤﺖ ﻧﺰدﯾﮏ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺻﻄﻼح ﺳﻤﺖ دور ﯾﺎ Far Side
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻢ .ﺳﻤﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﻤﻮاره رو ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻮده و ﺳﻤﺖ دور ﻫﻤﻮاره از ﻣﺎ رو ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه

اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺘﯽ در ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ .اﮔﺮ از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﭘﺮواز ﮐﻨﯿﺪ و
ﻣﺎه را در آﻧﺠﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﺎن ﺳﯿﻤﺎﯾﯽ از ﻣﺎه را ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﺪ.
ﻫﺮ دو ﺳﻤﺖ دور و ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺎه دارای ﺷﺐ و روز ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ را در زﻣﺎن ﻫﺎی
ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﭼﺮﺧﺶ ﻣﺎه ﺑﺮ روی ﻣﺪارش ﺑﻪ دور زﻣﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻔﺎوت در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﯿﻤﻪ ی دور ﻣﺎه را ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮ روی آن ﻣﯽ ﺗﺎﺑﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻤﺖ دور ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺳﻮی دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از زﻣﯿﻦ اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ

ﭼﺮا ﻓﻘﻂ ﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ دﯾﺪن ﯾﮏ ﻧﯿﻤﻪ ی ﻣﺎه ﻫﺴﺘﯿﻢ؟

ﺟﻮاب ﺳﺎده و ﮐﻮﺗﺎه آن ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ ،ﺟﺎذﺑﻪ .ﮐﺸﺸﯽ ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ ﺑﺮ روی ﻣﺎه اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد

ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ آن ﺑﻪ ﺣﺪ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﭼﺮﺧﺶ آن ﺑﻪ دور
ﻣﺤﻮرش ﺑﺎ ﯾﮏ دور ﻃﯽ ﮐﺮدن ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺪارش ﺑﻪ دور زﻣﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﻨﺪ.
اﺳﭙﯿﺲ دات ﮐﺎم در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ آورده :ﻧﮑﺘﻪ ی ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﻣﺎه ﻧﯿﺰ اﺛﺮی ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ را ﺑﺮ
روی زﻣﯿﻦ دارد .ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اﺣﺴﺎس ﮐﺮده اﯾﺪ روزﻫﺎ در ﺣﺎل ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ اﯾﻦ ﺗﻐﺮ
اﻟﺒﺘﻪ آﻧﻘﺪر ﻧﺎﭼﯿﺰ ،آﻫﺴﺘﻪ و ﺗﺪرﯾﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ آن را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﯾﺪ .ﻫﻨﻮز در ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﭼﺮﺧﺶ زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎه ﯾﮏ دور ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺪارش ﺑﻪ دور زﻣﯿﻦ را ﻃﯽ ﮐﻨﺪ

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺎه و زﻣﯿﻦ ﻗﺪری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ راﻧﺪه ﺷﺪه و
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﻌﻨﯿﺶ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎه ﭼﯿﺰی ﺣﺪود  ۴۰روز ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ در

ﻣﺪارش ﯾﮏ دور ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ دور زﻣﯿﻦ ﺑﺰﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ آﯾﻨﺪه ﯾﯽ ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﯾﮏ روز زﻣﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮ  ۴۰روز
ﻓﻌﻠﯿﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺗﺮ ﯾﮏ روز  ۹۶۰ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﺗﺎ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﻓﻌﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﭼﺮﺧﺶ زﻣﯿﻦ و ﻣﺎه ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ زﻣﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺪت
رو ﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﺌﻮاﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﻪ
آﯾﻨﺪه ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺧﯿﺮه ﺷﻮﯾﺪ آﯾﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﻗﺎدر ﺑﻪ دﯾﺪن ﻣﺎه ﻫﺴﺘﯿﺪ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺌﻮال ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ و ﻋﻠﺘﺶ ﻫﻢ ﻓﺎز ﯾﺎ دوره ﻫﺎی دﯾﺪاری ﻣﺎه اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ از ﺗﺼﻮرات و
ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎی ﻏﻠﻂ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺎه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﺎه ﻧﻮ ﮐﻪ در اﺻﻄﻼح ﺑﻪ آن New Moon
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ رﺳﯿﺪن ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺎه را ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺳﺒﺐ ﻣﯽ

ﺷﻮد ﻣﺎه در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .وﻟﯽ در واﻗﻊ در زﻣﺎن رخ دادن ﻣﺎه ﻧﻮ ،ﻣﺎه ﺑﯿﻦ زﻣﯿﻦ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﻗﺮار دارد.
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ در اﺗﺎﻗﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر دارد و از ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﻪ اﺗﺎق ﻣﯽ ﺗﺎﺑﺪ
ﺣﺎﻻ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ و ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن ﺷﺨﺺ را ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﻫﯿﺪ وﻟﯽ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﻓﺮدی ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ و ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر ﻗﺮار دارد اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎً
اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺎه ﻧﻮ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻣﺎه ﮐﺎﻣﻞ را ﺷﻤﺎ زﻣﺎﻧﯽ روﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﺎه و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻗﺮار دارد .اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎل
ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎز ﮔﺮدﯾﻢ ،ﺣﺎﻻ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ در ﻫﻤﺎن اﺗﺎق ﺷﻤﺎ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر اﯾﺴﺘﺎده اﯾﺪ و ﮐﺴﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد ،ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد آن ﻓﺮد را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﺪ و ﭼﻬﺮه اش را ﺗﺸﺨﯿﺺ
دﻫﯿﺪ .اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎً در ﻣﻮرد روﯾﺖ ﻣﺎه ﮐﺎﻣﻞ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺑﺎز ﻫﻢ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﺎه ﮐﺎﻣﻞ و ﭼﻪ ﻣﺎه ﻧﻮ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻤﺖ ﻣﻌﯿﻦ از ﻣﺎه ﻧﮕﺎه ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺎه ﯾﮏ ﺳﻤﺖ داﺋﻤﯽ ﺗﯿﺮه و ﺧﺎﻣﻮش وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺳﻤﺘﯽ از ﻣﺎه وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ﻣﺎ آن را ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ راز اﺳﺖ ،از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ و ﺗﻮده ی ﻣﺎه ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﻬﺎی
ارﺳﺎﻟﯽ و درﯾﺎﻓﺘﯽ رادﯾﻮﯾﯽ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ را ﺑﻠﻮﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺎل ﻫﺎ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ ﺗﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﺑﻪ روش
ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﻤﻪ ی دور ﻣﺎه دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ روزی ﻧﺎﺳﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ دﮐﻞ ﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ را ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻮاج ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﺎه ﺑﺮ روی آن ﺑﻨﺎ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﻤﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.

اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدم ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﻤﺖ دور ﻣﺎه ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در
ﻣﻮرد آن ﻧﺪارﯾﻢ و ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﮑﺲ از اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﺎه در ﻃﻮل ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﻟﻮﻧﺎر ) (lunarﺑﻪ زﻣﯿﻦ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ۱۹۶۸ﻓﻀﺎﻧﻮاردن ﺣﺎﺿﺮ در آﭘﻮﻟﻮ  ۸اوﻟﯿﻦ
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﯿﻤﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ وﻟﯽ ﮐﻤﺎﮐﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ
آﻣﺪه در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﺧﯿﺎل ﭘﺮدازی در ﻣﻮرد ﻧﯿﻤﻪ ی ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﺎه اﻣﺮی ﻃﺒﯿﻌﯿﺴﺖ!
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﻧﯿﻤﻪ ی ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﺎه ﭼﻪ ﻣﯿﮕﺬرد و آﯾﺎ رازﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻬﺎن اﺳﺖ؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

