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 دمهقم .1
 ودارد ریشه در سنت ماا  که باارزش  دو مفهوم: وم باستانی در فرهنگ ما استرصد و رصدخانه دو مفه

گیری را است اندازه   1. معنی رصد بیش از مشاهدهبردار نبودن از مفاهیم مدرن غربیگرته است در  نادر  
است که ابزار رصد در آن فراهم است. دو رصادخانه  اررگاذار   رصدخانه هم مکانی.  گیرددربرمی  هم

در قارن ن صوفی در شیراز کاه باه دسات علادالدوله حمایم: رصدخانه عبدالرتاریخی در ایران داشته 
در   ساخته شد، و رصدخانه مراغه که به ابتکار خواجه نصیرالدین طوسای در زماان هالکوخاانچهارم  

سااخته شاد. هار دو شاهرت   سال از رصدخانه صوفی  250حدود     فاصله اوائ  نیمه دوم قرن هفتم به 
در نوشاتارهای گونااگون از رصادخانه   .2ه اساتشااخ  باود  در علم نجاومتأریرشان  جهانی دارند و  

تر هم صحبت شاده کاه هناوز مساتندات تااریخی نیمروز در سیستان بزرگ از دوران ساسانیان یا پیش
  ای در دست نیست. پذیرفته شده

همواره در ابعااد گونااگون وجاود داشاته چاه در دوره  باساتان و چاه در دوران مادرن.   رصدخانه 
باوده اسات.  -پژوهشی به معنای مادرن  -ی بزرگ جزو بزرگترین نهادهای علمیهاهمزمان رصدخانه 

رود مارتب  اسات باا شاناخت کار میامروزه هم مفهوم طرح کالن علمی که بیشتر در علوم فیزیکی به 
از ایان   !پیشاینیان ماامعنای عام  شناسی به مرتب  است با کیهانهم  آنکیهان یا ماده در ابعاد کوچک که  

اند، از جملاه رصادخانه ملای ایاران و مجموعاه  که ملی یا جهانیهای بزرگ  رصدخانه انتظار از  رو،  
افازایش همراه است با  تالشی است وسیع در گسترش مرز دانش و به همین دلی   تلسکوپ جیمز وب،  

  گسترش مرز مهندسی.   و ساخت و نیزیری  گهای اندازه دقت
های بنیاادین لحاظ پرساشه به چ  است  بشر  هایسازه   ترینرده  پیچیدهتجهیزات علمی همواره در  

. از ایان جهات ایان شاودکارگرفتاه میلحاظ فنااوری کاه در آن به گوید و چه باه ب که قرار است پاسخ  
نمونه  دیگار آن بارای شاناخت مااده وبرخورددهناده بازرگ   .تجهیزات در مرز توان فناوری بشر است

اولین تلساکوپ  تلسکوپ ملی ایران. در سرن است که ذره  هیگز در آن کشف شد  هادرونی« یا  
هدف یاک ابازار پژوهشای   اگراما  شود،  های متوس  نیست که ساخته میمدرن در این رده  تلسکوپ

 باا  از ناو طراحای و سااخته شاود، بایاد  رصادخانه ملای  هدف طارح  ، مانندباشدمعنای جهانی آن  به 
و سااخته   ن طراحایکادقات مم  باسپس  و    ودتعریف ش  ابتدا  که فردی  منحصر به شاخ     یهایویژگی

  شود.
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 شااده باعاا  همااین گیرد.می بر در هم را  مشاهده معنی و نیست خاص اندازه این به التین هایزبان در واژه  .1
 است. نارسا که کنند استفاده رصد جایبه مشاهده واژه  از گاهی ترجمه در ما دقت کم مترجمان

  نهااادی   عنوان بااه   مراغه   رصدخانه   و   غه مرا   مکتب   اخیر   آمریکا   متحده   ایاالت   مدارس   در   اجتماعی   علوم   برای   راهنمای   درسی   کتب   در   . 2
    کالیفرنیا(.   ریورساید   دانشگاه   در   علم   تاریخ   مدرس   حیدرزاده   فیق تو   دکتر   آقای   از   تشکر   )با   ذکرشده   بشر   تاریخ   در   تأریرگذار 
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 . تاریخچه۲
پاس از   ،ساال اخیار  400مایلم ساه دوره را در  نسبت جدید است.  آشنایی ما ایرانیان با نجوم مدرن به 

ت( جمهوری   اختراع دوربین نجومی یا تلسکوپ بررسی کنم: الف( صفویه؛ ب( قاجار؛ پ( پهلوی؛
 اسالمی.

 صفویه   1.۲

عصر  و    انحطاطدورهء    ، صفویه درام مرتب  با تحوالت علمی و فرهنگی از تاریخ ایرانبندیدر تقسیم
پاس از اختاراع آن توسا  گالیلاه توسا  ساال    60اولین دوربین نجومی حادود  .  1است  انگارینادیده

، ونادیاده گرفتاه« شاد. ایاران که جدی گرفته شودسیاحان اروپایی به دربار شاه عباس رسید بدون این
 پیارودانست. بنابراین، همراهی ما با علم نجوم جدید و  هنوز خود را در همه چیز از جمله علم برتر می

 معنی بود.آن علوم تجربی مدرن بی
 جار  قا ۲.۲

باه ایاران   بهرت ددههای ناوین  آموختاه ام، که اولاین دانشنامیده  دورهء انحطاطاز    عص  بهت  قاجار را
الدین شااه قاجاار برگشتند. اولین دانش آموخته نجوم نوین هم محمود خان قمی است که کوشید ناصر

زماان. واکانش   ای ملای بارای ایاران آن: رصادخانه رصدخانهء سرلطنی را متقاعد کند به ساخت یک  
 :2ناصرالدین شاه که مستند شده در نهایت این بود

اید و دماغتان هاوای باالد اجنبای اید و خام و تازه از فرنگ برگشته ومشاورالملک، شما هنوز جوان
تاوان اساراف روا داشات. جاوان، در کا  گوییم که در تادبیر مملکات نمیشما میالحال به  دارد. فی

های ممالک محروسه کرور کرور خرج زمین و زمان و چاکران دربار و جماعات رعیات و سافارتخانه 
 ایم. همین مانده است که به هوا بپردازیم، نه! ماهر روز جز لعنتی از کسی نشنیدهایم و  ُدول بیگانه کرده

را نیازی به اسباب فرنگی تفرج آسمان نیست. بدانید که نباید پول را خرج هوا کارد. شاما نیاز عجالتاا  
کنیم. مور مایبارو ُبنه جمع کنید تا بار دیگر عازم بغداد شوید. شما را بار دیگر به سرقنسولی آن دیار مأ

 در این کار بکوشید نه در کار هوا«.
گروهی از منجمان آلمانی را برای رصد عبور زهره   12۸۳/1۸۷4محمود خان اما توانست در سال  

از روی خورشید با تجهیزات به ایران دعوت کند. این گروه رصد خود را در اصفهان انجاام دادناد )ر  
تأسیس دارالفنون و حدودا همین تعداد سال قبا  از انتشاار سال بعد از    2۳تصویر(. این رصد حدودا  

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 .51-40 ص  ،۷ جلد و ،2 فص  اول جلد ویژه به من. ایران مجموعه ر  .1
 در پژوهشاای  طاارح  راباات،  پایرونااد  فریبااا  شناسی،ستاره  عرصه   محققان  از  تن  پانزده  معرفی  ایران،  معاصر  شناسانستاره  ر   .2

 .4۸-4۷ ص  ،1۳۸۷ تابستان بنیادی، هایدانش پژوهشگاه ایران، ملی رصدخانه



 

 

 اهنشگفصلنامه مطالعات دا

4 
 2  شماره    ، 1    دوره 

 1401  زمستان  
 2پیاپی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در   انجام شد.  -های ترویج علم نوین در ایران استکه در ردیف اولین کتاب  -از طالبوف  کیاب احمد
همان سال هم منجمی از انگلیس به جزایر هاوایی رفت برای رصد عبور زهره. تفااوت دو بیانش ایاران 

انست اما پادشااه دقاجاری و بومیان هاوایی دراین بود که شاه قاجار خرج در زمینه  نجوم را باد هوا می
 اشاو تقاضا کرد تلسکوپ  اطالعیم و ازما از این علم شما بیوبومیان هاوایی به منجم انگلیسی گفت  

 یکای از ساه  حااال . هااواییداولین رصدخانه در هاوایی تأسیس ش  ؛ به این ترتیب1را در آن جا بگذارد
جای آن حکمراناان ماا محمودخاان را باه باه  های روی زماین اسات!بزرگترین تلسکوپمح  استقرار  

. دورَاش کردندعالیت علمی کمابیش سمت کنسولی واداشتند و از ف
 

 

 

 
  یآلمان  گروه توسط  اصفهان   در زهره گذر  رصد

12۵۳/1۸۷4
  که انگلیسی منجم 

پرداخت زهره عبور  رصد  به هاوایی  در همزمان

 پهلوی  ۳.۲

ام. ساید جالاللادین تهرانای کاه ای ملای ندیادهدر پهلوی اول و دوم سندی از تالش برای رصادخانه 
نجوم بود تلسکوپی شخصی برای عالیق رصدی خود داشت. این تلسکوپ االن در ماوزه  مند به عالقه 

ای هساتیم. اول رصادخانه آستان قدس رضوی است. در پهلاوی دوم شااهد ساه فعالیات رصادخانه 
یاا  1۳45دکتر طریان استاد دانشگاه تهران تأسیس شد. در ساال ی دانشگاه تهران که به ابتکار خورشید

این رصدخانه بعد از   المللی نجوم ارائه شد.گزارشی از شروع فعالیت این رصدخانه در انجمن بین  46
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 .ف هنگ با انیبوم  ت  یادداش ،۳25 ص اول، جلد ،نقل دوره  سندرم  ،5من/ ایران مجموعه ر  .1
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به کاارگر یم  حکانقالب فعال نبود و ساختمان آن هم چند سال پیش برچیده شد تا راه خروج از بزرگراه  
 !شمالی ساخته شود

  ادوارد   هاای رباوتی و باا پیگیری   ف در دهه  پنجاه رصدخانه  بیرونی دانشگاه شایراز باه ابتکاار یوسا
همزماان    تقریباا انادازی شاد.  قب  از انقاالب راه   -دانشگاه شیراز   آمریکایی بخش فیزیک   یار استاد   -گاینن 

رمر  باه   که نصب آن بعاد از انقاالب   خریداری شد   دانشگاه تبریز   در   رصدخانه تجهیزاتی برای تأسیس یک  
  60تاا    40ای در ابعااد  یک تلسکوپ خورشیدی و دو تلسکوپ اپتیکی با آیناه   ای این رصدخانه دار   رسید. 

هکتاار    200سانتی متر است. همچنین ساختمان رفاهی مناسبی در کنار آن ساخته شده همراه باا حادود  
هر سه رصدخانه ابعاد محلای یاا  نات یک رصدخانه  دانشگاهی خوب را دارد.  عرصه که در مجموع امکا 

پایادار باودن اساتفاده از    دانشگاهی داشت، قرار نبود ملی تلقی شود، و درخاور توجاه جهاانی نیاز نباود. 
 .  1امر بسیار با اهمیتی است که معموال در ایران کمتر به آن توجه شده  هم   ای تجهیزات رصدخانه 

 تا تصویب نهایی طرح رصدخانهء ملی ایران و تعیین سیاست اجرایی آن  انقالب دوران پس از  ۴.۲

 1۳65حدود ساال   .ای بزرگ در ایران: اولین حرکت در جهت احداث رصدخانهالف( دههء شصت
گاه )متاسفانه نام کام خاطر ندارم و پیدا نکاردم( کاه سااکن اساپانیا باود و آشانا باا ایشان را به    آقای آ

هبه کرد به منظور تأسیس یک   رمانبه دانشگاه کهای اروپایی در جزایر قناری، رروت خود را  رصدخانه 
بهترین جاای ایاران و صاحبت از ملای باودن در  ود و نه  ب تأسیس در کرمان    ورصدخانه. گرچه هدف ا

شد ملی تلقی تلقی کرد. من از ابتدا در جریاان ای بزرگ بود که میتصور او رصدخانه   ،رصدخانه نبود
گاه در تهاران داشاتم. سافری هام باه چاین پیشنهاد بودم و  منظاور تخماین بارای ندین جلسه با آقای آ

طاراف را نیاز های اتم و با گروهی بعلی کوهفر  کرمان  به تلسکوپ    این  انتخاب مح  استقرار احتمالی
گاهبررسی کردم. اما  قبا  از شاروع  ،رسایدنظر میکه از همکاری دانشگاه کرماان ناراضای باه  ،آقای آ

 گذاری نشد.به را پس گرفت و آماده سرمایه ه  کمترین اقدام اجرایی برای این طرح  
این دهاه   .کشور علمی  های  تصویب »طرح رصدخانه ملی« در شورای پژوهش  :ب( دهه هفتاد

، پس از طرح رصادخانه  سالطنتی ایران«  رصدخانه  ملیورا باید شروع مطرح شدن طرحی با عنوان  
های علمی کشور در دور دوم فعالیت خود بعد از انقالب، شورای پژوهش  دانست.  محمود خان قمی،

گذاری و آمااوزش آن هااایی پیرامااون دانااش سیاساات، پااس از بح 1۳۷۹تااا  1۳6۹در سااالهای 
من در تمام ایان دوره   هشی کشور پرداخت.وهای پژیتوبه اول  ،کارشناسان در نیمه  دوم دهه  هفتادبه 

علو این شاورا  -شورای عتف -اندازی شورای عالی علوم  تحقیقات و فناوریتا تعطیلی آن و سپس راه
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 تبریااز  دانشااگاه  طوساای  نصاایرالدین  خواجااه  رصاادخانه  بزرگ   تلسکوپ  د  کردند  اعالم  هارسانه  1۳۹۹  سال  در  تازه  کنید  دقت  1
ام.نکرده آزماییراستی هنوز هم را  خبر این البته شد. اندازیراه استقرار، از پس سال 40 ایران(، تلسکوپ بزرگترین عنوان)به
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نتیجاه  بررسای گرفت.  پایه و نیز کمیته  فیزیک بودم که نجوم را هم در بر میو مسئول کمیسیون علوم  
توساعه  برایالقانطاول بیانیه  : داشتهای پژوهشی در زمینه  علوم پایه دو برونداد اررگذار اولویت

پژوهشای هاای . عالوه بار اولویتپژوهش  کالن ط حو دوم پذیرش مفهوم .1۳۷۸در سال  پایه علوم
دار پس از حدود دوسال بحا  در کمیتاه های گوناگون علوم پایه، دو طرح کالن اولویتمتعارف رشته 

پذیرفتاه شاد:   هاای علمای کشاوری پژوهشفیزیک و کمیسیون علوم پایه و در نهایت در خاود شاورا
ی . اکناون کاه بیسات و دو ساال از تعطیلای شاورا«شاتابگر ملای ایارانوو    «رصدخانه ملای ایارانو

گاذرد تاف میهاای شاورای عهای علمی کشور، چه پیش و چه پس از انقالب، و نیاز فعالیتپژوهش
هاای هیچ یاک از اولویت  آنچه به شک  ملموسی مانده و پاگرفته همین دو طرح کالن پژوهشی است.

م انساانی لاوهای علوم و مهندسی و کشااورزی و پزشاکی و عرشته   هیچ یک ازدر      دیگربررسی شده
در اختیار شورا باشد اما آنچاه   1۳۷۹های پژوهشی در سال  قرار بود بودجه برای اولویت  .ق نیافتتحق

یاابی رصادخانه پاروژه  مکانای برای  خانه مطالعات کتابمحقق شد اند  بود. با همین بودجه اند   
 شروع شد. 1۳۷۹ملی در همان سال 

های گاذاری باا هدف کاه دارد را حسان این پژوهشی کالن طرح   : های کالن علمی اهمیت طرح ج(  
یکادیگر باه مختلف سطوح در را و پزشکی مهندسی و علوم و ست ا ای رشته میان ، ست ا همراه ملی   توسعه 

آشانا نوین فناوری با را ما اجبار ه ب شود، می متخص  نیروی انسانی سازی ظرفیت موجب کند، متص  می 
مادیریت    دهاد، می کااهش یاا کناد می ح  یا را کشور پژوهش اداری مشکالت ساختاری بخش کند، می 

های  گیری از هزیناه و نتیجاه   بار پیشارفت فنی و مالی  ، نظارت جدی  آموزد می ما  صحیح علم و فناوری را به 
هاای پژوهش برای بسیاری را راه و کند، می متص  جهانی فناوری و علم را به ایران کند، کالن را منطقی می 

خاطر بودجه کاالن کاه الزم دارناد دولات را بارای نظاارت بار کاار علمای  در نهایت به ، و  کند باز می خرد 
نموناه  دو ایان  کناد. شروع را علمی کالن پروژه  ده حدود دارد آمادگی ایران   . د ن ک تر و آزموده می حساس 

انادازی نشاده و شاتابگر ملای هام در  ر، گرچه رصدخانه هنوز راه کشو علمی   های پژوهش مصوب شورای 
 1ها راه درستی برای توسعه  علمی کشور بوده است. ابتدای راه است، تاکنون نشان داده که انتخاب آن 

و شههروع   طههرح رصههدخانه ملههی در هیتههت دولههتنهههایی  : تصههویب  دهههه هشههتادنیمه اول  (  چ
های علمی کشور تعطی  شد. از ایان به بعد شورای پژوهش  1۳۸0از سال     گذاری برای اجراسیاست

جهت پیگری طرح رصدخانه ملی از آن طریق ناممکن بود. همزمان سمت معاونات پژوهشای وزارت 
عتف به من پیشنهاد شد که پذیرفتم و از مهر ماه مستقر شدم. پیگیری این طرح در معاونات پژوهشای 

 بسیار طبیعی بود. 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

ایران در علمی کالن پروژه  یك اجرای برای آزمونی ایران: ملی رصدخانه ،1۳۸6 رضا، منصوری، ببینید 1
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ه عمال تعطیا  کتأمین مالی برای اجرای این فعالیت    بود.یابی  اولین کار پیگیری مکان   بییامکان 
و دانشگاه علوم پایه زنجاان  ه یابی ب شده بود از اعتبارات خود معاونت پژوهشی ممکن شد. انجام مکان

 انجاام داده باود،ای را هام خانه ، که مطالعات کتابنصیری قیداری  سعدالله   آقای دکتربه  مسئولیت آن  
ساخته شاد. بارای نیاروی برای این منظور با مشورت با متخصصان جهانی تجهیزات الزم    .سپرده شد

نفره بارای کاار   4گروه    نفر برای آموزش انتخاب شدند که در چهار  20متقاضی    120کارشناس هم از  
 روی چهار قله و نیز یک تیم برای حالت اضطرار سامان یافت.

را در    کیفیات   بهتارین  تصاویر باا  بتواند  که درخور توجه جهانی ی یک رصدخانه  اپتیکی یابی برا مکان 
چیاز بیشاترین   است. این مکان باید بیش از هر یک فرایند طوالنی چند ساله  ، شرای  ایران به منجمان بدهد 

حدودا سای سااله ابتادا    هواشناختی   های بی ابر یا کم ابر را در شب در اختیار منجمان بگذارد. آمار ساعت 
ای روزهای آفتابی، بهترین مناطق از این حیا  در کا  کشاور انتخااب شاود. چهاار  ن مطالعه شد تا، بر مب 

هایی در این  و کاشان. سپس الزم بود قله   ، منطقه  کلی نتیجه  این مطالعات بود: جنوب خراسان، کرمان، قم 
دوری از تالطام  یکای  ها هم  یین شود. علت انتخاب قله گیری پارامتر دید نجومی تع چهار منطقه برای اندازه 

و دیگر کم کردن عمق جو باالی تلساکوپ. جاو در بااالی تلساکوپ هماواره در  است جو در سطح زمین 
دید  و نام  متر است که کیفیت تصویر تلسکوپ را خراب می کند. این تالطم با پارامتری به   زیر تالطم در ابعاد  

  باا تلساکوپ سامان کاه  آ ای دو نقطاه در  خصای اسات بارای فاصاله زاویاه شود که شا تعیین می  « نجومی 
گیری عالوه بر اطالعات نظری به تجهیزات ویاژه و کارشناساان آماوزش دیاده  پذیر باشد. این اندازه تفکیک 
 گیری کنند.  چند ماه تا چند سال در باالی قله هر شب اندازه   تا بتوانند از   دارد احتیاج  

تبارات معاونت پژوهشی برای تأمین مالی احداث خود رصدخانه کافی اع  تصویب طرح در دولت
طرح رصادخانه    یسند راهبردیابی، اولین اقدام تهیه   اندازی  طرح مکاننبود. از این جهت پس از راه

ایان طارح  برای ارائه و تصویب در هیئت دولت بود تاا بتاوان بودجاه آن را نیاز تاأمین کارد.  رانیا  یمل
در هیئت دولت به تصویب رسید. پیچیدگی مراح  تصویب و سپس گارفتن   1۳۸2سرانجام در اسفند  

 . 1تفصی  در خاطراتم نوشته شدهریزی کشور به ردیف بودجه از سازمان مدیریت و برنامه 
رصادخانه ملای از همان ابتدا دو بدی  کلی برای اجرای طارح    برای چگونگی اجرا  سیاستتعیین  

یا مدیریت سااخت در داخا  کشاور باا اساتفاده از  ،مطرح بود: سفارش خرید به یک شرکت خارجی
البته ابعاد تلسکوپ هم در این تصمیم تأریرگذار بود. در سندی کاه بارای تصاویب   های جهانی.تجربه 

 دومتری شده بود.حدود بازتابی با آینه   در اختیار دولت قرارگرفته بود صحبت از یک تلسکوپ  
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 1۳۸5  اساافند  از  خاااطرات  ایاان  اساات.  شااده  منتشر  وبگاهم  در  آن  دفتر  هس  که  شده  نوشته  دفتر  چهار  در  رصدخانه  خاطرات  .1
شود.می شروع
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 ی. حتایجهان   تی با اهم  می برو  یانتظار داشت، ما به سمت تلسکوپ   ای  کرد،یتصور م  یکمتر کس 
اصارار   ی، همکااران در معاونات پژوهشای  آن  یراهبر  یشورا   ی در دولت و تشک  طرح  بی پس از تصو

. می اکتفاا کنا  یمتار  کیاتاا    می تلسکوپ کوچک ن   کیبه  حاال که طرح در دولت تصویب شده    داشتند
 ساتی دولت بر سر راه ما خواهد گذاشت معلوم ن   یو مال  یکه بخش ادار  یمشکالت  کردنداستدالل می
مان باا   ی. مخالفت جد  می نصب کن  ییو جا  میتلسکوپ کوچک بخر  کی  دیی ای ب پس    برد،ب ما را به کجا  

 شتری تن داده شد، ب   ایشد،    رفته یپذ  1۳۸۳بح  در اواس  سال  ماه  که سرانجام پس از شش  دگاه،ید  نیا
 نامنظور« بود. جیمفهوم مهم ونتا   ی دلبه 

و  در علام اقتصااد ناوینیمفهاوم  یبارا کاه  اسات یمعاادل 1نامنظور یجهءنی  :مفهوم نتایج نامنظور
اجارای هار سیاسات از جمله اقتصاد،  ده،ی چی پ  یهاشده است که در سامانه   دهی. د2امبرگزیده  مدیریت

همین ؛ باه منظور نباوده  اینظر    مورد  اجرای سیاست  که در شروعهایی در بر دارد  در عم  معموال نتیجه 
 یادهیاچی هم ساامانه  پ  یجامعه  علم  شود.جهت از قانون ونتایج نامنظور« در این زمینه صحبت می

 شاانتی کاه بناباه ترب  ،یکیزی علوم ف. متخصصان  است  3نه  اجتماع که بسیار گوریدهمادرون سا  است
گااه  هاای علمایطرحاجارای  در مادیریت علام و  ،  دارنادگرا  فروکاست  یو منش  روش در   نیاز ناخودآ

 .ستندی ن  در اجتماع نامنظور جینتا تی اهممتوجه  کنند وروش علمی فکر میچارچوب همین  
 جهاتیاسات. ب  ای در دن  یکالن علم یهادوم شروع پروژه  یخالل جنگ جهان   مانهاتان در  پروژه 

وار بوش در سال    ستی ن  گاه شدن از اهمیت این، پس از  1۳24/1۹45وان  در جاواب باه چناد پروژه و    آ
را  کاایامر گذاری علم برایسیاست، سند مهم پرسش کلی روزولت رییس جمهور وقت ایاالت متحده

 یعلم نقالبعنوان سند ابه  را  ی که از آن اخ 4کندی" منتشر مبا عنوان "
وار بوش   تنهاا در نفاس وجاود آنهاسات و در   ناه   ،یکاالن علما  یهااپروژه  تیا. اهمشاودیم  ادیاوان 

آنهاا در توساعه   یقطعا یرگاذاری علت تأربشار، بلکاه باه  یچند سؤال علما ای کیآنها به    ییپاسخگو
 جینتاا  نیاباه ا  یژوهشاپ  یهااطرح  جاه ی نت  یاقتصااد  ینامنظور«. در بررسا  جیونتا  ق یکشورها از طر

 یهایزیرسامت برناماه آنها را به   یصنعت  ی. تجربه  پنجاه سال گذشته  کشورهاشودینامنظور توجه م
کاالن ساود داده اسات.   یهااتوجاه آنهاا را باه طرح  زیاکارده و ن   تینقشه  راه هدا  نیی درازمدت و تع

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 .ای ان در دانشگاه مفهوم  ط اح  و علم مبان  ،۶من/ ای ان کتابم از ۳ بخش ر  بیشتر تفصی  برای .2

 سااند  آمریکااا  در  یپزشااک   و  طبیعاای  علااوم   هایهنگسااتانرف  ،بوش  وانوار  سند  سالگی  ۷5  مناسبت  به  1۳۹۹/0202  سال  در  .4
 در  یسخنران  متن  ،رانیا  یبرا   ییرهنمودها  نده،ی آ  سال  ۷5  در  علم  من  مقاله  ر   کردند.  منتشر  آینده  سال  ۷5  در  علم  برای  دیگری 

 ایااران، در علم گذاریسیاست  در  نجوم   جایگاه  عنوان  با  من  مقاله   ر   نیز  و  .15/6/1400  شرفت،یپ  یرانیا  یاسالم   یالگو  مرکز
      .2۷۹ شماره نجوم، مجله
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راه   نقشاه   تریطاوالن   ایاده سااله    یهاه باز  یدو برا  متحد هر  یو اروپا  کایمتحده  امر  االتیازجمله، ا
 .کنندیم ه ی ته

مطرح شد که آیاا   دیگریبنیادی    ی، سوالو پافشاری بر تلسکوپی در رده  دومتری  پیرو این تصمیم
آیاا باه سامت کاه  این  عهده بگیریم یا خیر. ایان ساؤال متارادف باود بااخودمان مدیریت ساخت را به 
های خاصی در نجوم برویم یا صرفا تلساکوپی کاه سوالمنظور پاسخ به تلسکوپی با اعتبار جهانی و به 

ویژه که تقریبا همزمان طرح اساتقرار به   شاید جنبه آموزشی یا تمرین برای آینده و یا تفاخر داشته باشد؟
کیاد بار جنباه  اموزشای.  یک تلسکوپ دومتری تجرباه   در ایالت باواریاای آلماان مطارح باود باا تأ

 ما نشان داده بودای و چه هر نوع مرتب  با علوم تجربی، به تجهیزات دانشگاهی در ایران، چه رصدخانه 
. 1شده بود  ازکارافتادهاندازی نشده یا پس از مدت کوتاهی  ها یا هیچگاه راهکه درصد قاب  توجهی از آن

 ها دلی  کافی بر این بود که خرید تلسکوپی کلید در دست هم بدون شک به همین سرنوشت دچاراین
وجود آمده باشد. به این استدالل باید خواهد شد مگر توان فنی نگهداری و روزامد کردن آن در ایران به 

   علمی نیست که ساخت آن تکرار قبلی باشد!ستگاه پیشرفته رد که هیچ دکاضافه  
از بنیاان بایساتی  ناچار  ه باشاد باداشاته    خواستیم اعتبااری جهاانیمیتلسکوپ ملی ما هم چون  

 های موجود یعنی مرگ شد. سفارش تلسکوپ ملی به یک شرکت و کپی تلسکوپطراحی و ساخته می
المللی سفارش داده ! گرچه اگر تلسکوپ ملی به یک شرکت بینایران  رصدخانه  ملی  کالن  طرحایده   

تر باود، هام وزارت اماور شد که تجهیزاتی کلید در دست به ما تحویا  دهاد، هام دولات راضایمی
اماا   !دادرسیدند، و هم طرح زودتر رمر مایخارجه، هم انجمن نجوم، و هم مجریان طرح به نوایی می

بارد، و کرد، و نه صانعت ماا نفعای میآورد، نه به توسعه  علمی ما کمک میرای کشور مینه آبرویی ب 
طور احمقانه یک فرصات کرد که چرا اینکه نس  منجمان آینده  کشور ما را نفرین میبیش از همه این

 . رفت گونه که در عصر ناصری از دستتاریخی را از دست دادیم، همان
طارح گرچاه در باداهت بنیاادی باودن    ،پس  .علمی بسیار بنیادی است  ومنج  که ای دیگر ایننکته 

گویاد ایان طارح یاک طارح تجهیزاتای اسات تر به ما میتفکیک دقیق   شکی نیست،رصدخانه  ملی  
. همراه باا رشاد تاوان مهندسای ناوین و صانعت کشاور  عنوان یک علم پایه منظور گسترش نجوم به به 

امکان تفکیک آن از یک طارح   اما  دانندطرح پژوهشی بنیادی می  سیاستگذاران ما به اختصار آن را یک
 .ای با رشد فناوری ناممکن استکاربردی و نیز توسعه 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 در  تحقیقاای  هفتاااد  دهااه   اول  نیمه   در  ایران  فیزیک  انجمن  دیگر  طرف   از  .رفت  آن  ذکر  که  تبریز  دانشگاه  رصدخانه  جمله  از  .1
 یااا نشااده اناادازیراه هیجگاااه کااه درصاادی  بود.  آورحیرت  آن   نتیجه  که  داد  انجام  هادانشگاه  پژوهشی  تجهیزات  ع نو  ندچ  مورد

 گاههیچ اما بود  رسیده  ایران  به  انقالب  از  پیش  که  مایع  هلیوم   دستگاه  دو  جمله  از  بود.  درصد  50٪  زا  بیش  بسیار  بود  شده  ی طتع
نشدند. اندازیراه
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های یاک از مولفاه پذیرش سیاست مدیریت ساخت داخ  کشور، بادون کمتارین تجرباه در هیچ
امار تنهاا راه بارای ای مدرن امری مخاطره آمیز بود. همکاری با متخصصان با تجربه در این  رصدخانه 

 پس از قطعی شدن این سیاست اجرایای،  این جهت در اولین فرصت  شروع تحقق این سیاست بود. از
موفق شدیم با یک گروه دانشگاهی در دانشگاه   ،1۳۸4در اوائ  تابستان    های آخر دولت هشتمدر ماه  و

سااخت تلساکوپ ملای   برای طراحی و  نیروهای ایرانیلوند سوئد برای مشورت در چگونگی آموزش  
موافقان سیاست مادیریت نادر    زو دکتر سپهر اربابی، که هر دو ا  مابراهی آقایان مجید آل  .تماس بگیریم

. ایان بارگ در لوناد داشاتندساخت بودند، مذاکرت مفصلی با این گروه به سرپرستی اساتاد آرناه آرده
 ت  ساخت را سرلوحه قرارداد.شود سیاست  مدیریو امیدواری ایجاد کرد که می تماس مثبت بود

سر آمدن فعالیت دولت هشاتم و شاروع فعالیات دولات قب  از به  -1۳۸4گونه شد که در سال  این
وباه دسات گارفتن مادیریت   ، یعنایسیاست پذیرفته شده در اجرای طرح رصدخانه  ملی ایران  -نهم

  ، آماده برای تحقق در اجرا شد. ساخت یک تلسکوپ رده  دو متری با اعتبار جهانی«
ساال دارای طرحای مصاوب و سیاساتی  101ایاران پاس از  ،به همت مجموعه  دولات  ،سرانجام

 خوش تعریف برای یک رصدخانه  ملی شد!
 

 ایشهشروع اجرای طرح رصدخانه ملی ایران و پیچیدگی. ۳
مصوبه  دولت مستقر را داشت، سیاست چگونگی تحقق آن مشخ  شاده طرح رصدخانه ملی حاال  

بود اما هنوز امکان تغییر داشت، سازمان مجری مشخ  نبود، و اعتبارات دولتی آن هم گرچه در سند 
نه های ساالشد اما هنوز در بودجه راهبردی که در دولت تصویب شده بود ذکر شده و مصوب تلقی می

دیده   برای طرحساالنه    های بودجه و تنها رقمی که صفر نباشد در ردیف  راه نیافته بود  به روشی عملیاتی
وابسته بود. جزییات رویادادهای ایان ساالها تاا این ترتیب هنوز بسیار به رویدادهای آینده  . به 1شدمی

خاطرات رصدخانه آماده. در و سوم  قطعی شدن این طرح و سیاست تعیین شده برای اجرا در دفتر دوم  
 بندی رویدادها را ذکر می کنمجا جمعاین
   های اجرایی شروع ایجاد زیرساخت   و   ، یابی اتمام مکان   تعیین متولی طرح،   : ه هشتاد ه نیمهء دوم د   1.۳

مااه ری این طرح باود. تاازه در نیماه  آبانی با روی کارآمدن دولت نهم، تا مدتی ابهام در چگونگی پیگ
ایان طارح   انجامهای بنیادی سپرد.  وزارت عتف طی ابالغی اجرای طرح را به پژوهشگاه دانش  1۳۸5

البته، در هماان نیماه  اول   2.شروع شدان علمی  پشتیب  برایپژوهشکده  نجوم    با تأسیسدر پژوهشگاه  
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

نیست!  انتشار  قاب  اما آمده من خاطرات  در 1۳۸4 سال در وقت مدیریت سازمان از بودجه ردیف گرفتن  چگونگی انگیز  عبرت  داستان .1
راه نقشۀ و نامنظور نتایج ایران: ملی رصدخانۀ ،1۳۸۷ منصوری، ببینید .2
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کاه در  ه باوددهه  هشتاد تأسیس وپژوهشکده رصدخانه ملی ایران« در شورای گسترش تصاویب شاد
. اساتپیچیدگی عمیق فرهنگای و مادیریتی در ایاران  نوعینشان  که این مرحله و تاکنون در سایه رفته  

متولی اجرایای پیادا کارد، پژوهشاکده نجاوم تأسایس شاد، و طرح  1۳۸5این ترتیب در اواخر سال به 
 رصادخانه   مسئولیت هر دو به من پیشنهاد شد که پذیرفتم. همزمان مسائ  استقرار پژوهشکده و طارح

های ماا در الر  جلساه   1۳۸6ه از اوای  ساال  کای  گونه شد به در پردیس الر  پژوهشگاه پیگیری می
 شد.تشکی  می

تاا  1۳۸۷نیماه  دوم ساال .  ساخت رصدخانه از دانشگاه لوندمشاوران    گروهالف( قطعی شدن  
 در و پیگیری در ایاران وسال صحبت و مذاکره  دواز این جهت تعیین کننده بود. بعد از حدود   ۸۸آخر  

ربت رسید و به   شهر برای مشاوران رصدخانه  ملی و آموزش مهندسان ایرانی  این  درشهر لوند، شرکتی  
های مختلاف ماورد در زمینه  طرح با گروه لوند  همکاریبازه  این  طول  در  البته،    سیس شد.أت  دفتری هم

یاابی، مکانهای گوناگون با این گروه در زمیناه   مدت مشورت  در همین  نیاز رصدخانه در جریان بود.
هاایی کاه از رصاد در ، صیق  آن با دقت ویژه  رصادی طباق ویژگیاصلی تلسکوپخام  خرید شیشه 

، و نیز انتخاب مهندسان و متخصصان اپتیک و آموزش آنها بودتعیین شدهگرگش و پارامترهای نجومی  
 در جریان بود.

یابی برای تصمیم نهاایی محا  اساتقرار تلساکوپ پیگیری مکان  کار  اولین    :یابیمکانادامهء    (ب
در تعیین مح  اساتقرار نهاایی برگ از همان ابتدا در جریان قرار گرفت و همکاری خود را آرنه آرده  .بود

باود ردهکیاابی تعیاین کانمباع  شد هیچ یک از دو مکان که تایم   باتجربه   شروع کرد. حلور این فرد  
را بسیار وحشی و صعود و استقرار     َگرَگشیابی خودمان که قله رغم مخالفت گروه مکانبه .  نهایی نشد

ی برگ را براپیشنهاد آرده، تصمیم گرفتیم دانستیابی در آن را بسیار دشوار و شاید ناممکن میتیم مکان
آخرین بازمانده از   -بهنام  علیرضا  تیمی به سرپرستی  .جدی بگیریمقله    این  مشخصات نجومی  بررسی

و   توانسات باا مشاورت افاراد باومی    -یابی استخدام شده و آموزش دیده باودنفری که برای مکان  20
. با پشتکار و دب اراهی برای صعود به قله متناسب با بردن تیم و تجهیزات و استقرار بی   نوردان کاشانیکوه

نزدیک به دو   ترین شرای  اقلیمیتوانست در سخت. این گروه  توانایی اجرایی بهنام گروهی تشکی  شد
 برای تصور سرمای باالی قله مثالی بازنم: در  .گیری کندداده  متری  ۳600باالی این قله در ارتفاع    سال
شب باه   ۹های ریزدمایی باالی قله ساعت  مطگیری تالهای اندازه نیمه  مرداد برای نظارت بر دک   یک

گیری نصاب شاده متر در باالی قله برای اندازه  10ای هفت دک  به ارتفاع حدود در مرحله   -قله رسیدم
گفت هر ده دقیقاه . یکی از افراد تیم مستقر ما که در آن ساعت باالی دک  مشغول تعمیرات بود میبود

ش را بکنید که تیم ماا در بااالی قلاه شابانه روز ازند؛ حاال تصور زمستاندستم از سرما در باال یخ می
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، و نیز اناواع مشاکالت ت موذی دیگر و تهیه  آب در باالاکنار، عقرب و حیوان . سرما به حلور داشت
مدناد و ما آنفر که برای مصاحبه  اولیه    120کنار! توجه کنید چگونه از  به   فنی مکانیکی و الکترونیکی،

که توانایی باه سارانجام رسااندن  و پایدار ماند کشف شد  -بهنام  -بیست نفر که انتخاب شدند یک نفر
  !کالم حباب دهند نه درخودشان را نشان می  کورهء اج ا گونه افراد دررا داشت! این چنین کارهایی

. در یاابی ماا تارجیح داده شادبر قله  پیشانهادی دیگار گاروه مکان    گرگشنتیجه این شد که قله  
اصرار بندی ما از قله  گرگش تمام نشده بود، به گیری و جمعکه هنوز دادهدر حالی  1۳۸۷سال    شهریور

که در دفتر اول خااطرات رصادخانه   ،ایدالی  پیچیدهدولت مجبور بودیم قله  نهایی را اعالم کنیم. به 
دانستیم. در هماان تر میقله  دینوا را در جنوب قم اعالم کردیم اما در خفا قله  گرگش را مناسب  ،آمده

. هنگامی که از گارگش باه داشتیم قله  دینوا و گرگش از دورا  بازدید سه منجم با تجربه  اروپایی  روزها  
ن کنناده باود و ای گفت کاه بارای مان تعیای سمت روستای کامو پایین آمدیم، یوهانس دیتریش جمله 

زدناد اماا االن باالی قله که دیدم چشمک نمی  های کامو و میمه را ازام: وچراغهیچگاه فراموش نکرده
مح  استقرار  -زنند. چنین شرای  را حتی در الپالماکه پایین قله و هم سطح روستا هستیم چشمک می

در بااالی   جو  به معنی تالطم کمچشمک نزدن  ام«.  هم ندیده  -های اروپایی در جزایر قناریتلسکوپ
 .ای دیگر نشاان داده ها ترجیح این قله را بر قله گیریکه رسیدیم همه اندازه   1۳۸۷به آخر سال  قله بود!  

 بهنام. برگ وهآرد  دو نفر هستیم: قله  گرگش را مدیون
ید شیشه، و قرارداد صیقل شیشه(  پ پاس از ماذاکره و بازدیاد از دو .  اصلی تلسههکوپ  خام  خر

، سارانجام شارکت شاوت تلساکوپ اصالیخام برای آیناه  شرکت روسی و آلمانی برای تهیه  شیشه  
قبا  از تاراش   -متار  ۳.۸  به قطر  موجودخام  آلمانی ترجیح داده شد، و قرارداد برای خرید یک شیشه   

  بسته شد. -اولیه 
ای نشد اما تصمیمی بسیار رسانه   گاهای که هیچنکته :  چگونه تلسکوپ ملی دو متری سه متری شد

متار باود. در  ۳.5متر باه حادود   2.5کلیدی در طرح رصدخانه ملی ایران بود تغییر ابعاد تلسکوپ از  
به من گفت حاال که به فکر تلساکوپی در رده  جهاانی هساتید   برگ اوائ  همین سال یک روز آرنه آرده

باا حدوده  سه متر در نظر بگیرید که به لحاظ علمی اختالف فاحشای  بهتر است آینه اصلی آن را در م
شوت   شرکت  ناسبی برای این ابعاد درمکه بنابر اطالعات او شیشه  خام  . ملافا اینرده  دو متری دارد

در نظر داشته باشیم که فرایند سفارش و ساخت شیشاه  شود خرید.  آماده است و با قیمت مناسبی می
پیشنهاد خیلی موافق بودم. با   نبا ایکشد!  می  طول  سال  5این ابعاد دست کم    درومی  نج  با کیفیت  خام

های او در ایان منشای؛ بزرگ ت او را هام جلاب کاردمقالریجانی رییس پژوهشگاه مطرح کردم و مواف
بادون رفات بااال متری با توان بسیار باالتر به رده  سه . به این ترتیب تلسکوپ ملی  نظیر بودها کمزمینه 
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را یکای از نتاایج این تصمیمی بود بسیار کلیدی برای آینده  علم و صانعت ایاران کاه آن  !اعالم رسمی
 .بینمنامنظور طرحی کالن با هدفی جهانی می

دو پیشنهاد یک متخصا  باا تجرباه  طاوالنی در این  کنم، باید بگویم  حاال که به عقب نگاه می
 هایی بود که ما به گاروهش بیش از تمام هزینه اارزش -برگ آردهآرنه  -نجوم رصدی و ساخت رصدخانه 

 سال پرداخت کردیم! 4 بابت آموزش تیم مهندسی در طول  لوند
فنالناد بارای ترین کیفیت در دوران تحریم و رسااندن باه  گرفتن مجوز صادرات این شیشه با عالی

ای بسیار ساخت ایان دوران باود کاه میلیون یورو نیز از جمله کاره   پرداختن حدود دوو  صیق  نهایی،  
بعاد از   شیشه  خام  1۳۸۸  سال  اسفندانصافا همه مسئوالن دولتی بسیار همکاری کردند. همچنین در  

 فنالند در شرایطی حم  شد که به علت سرما و یخبنادان    در  کوتراش اولیه به شرکت اپتیون در شهر تور
و تغییر مسیر دریایی به زمینای درسات در آخارین روزی   دریای شمال حم  از طریق دریا ممکن نشد

 معتبر بود انجام شد.انتقال  که هنوز مجوز 
نفار در گااروه  ۷. و اسههتقرار در سههاختمان رصههدخانه در بهها   ر  آمههوزت تههیم مهندسههیت( 

؛ عالوه بار ایان در ششصد نفر انتخاب شدندمهندسی پس از یک فراخوان با مصاحبه از میان بیش از  
این اولین مصااحبه از ناوع   هار نفر دیگر استخدام شدند.چ  مصاحبه   دو سال پس از آن نیز در دو نوبت

. ساختمان رصدخانه هام در پاردیس الر  برگ آرده  خودش بود با حلور مدیران تیم رصدخانه و آرنه 
مهندساان نیاز برگزیاده   اندازی سااختمان  همزمان با راه  شد. پسبرداریپژوهشگاه ساخته و آماده بهره 

طراحای  شاد.ها شروع شد. این آماوزش در تهاران و لوناد بساته باه نیااز انجاام مین شدند و آموزش آ
ها شروع شد. در زمینه  اپتیک اما از دو مفهومی تلسکوپ و محفظه با همین تیم و در دوران آموزش آن

دشتدار هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و آقای احماد درودی از معصومه  خانم  ی،  همکار دانشگاه 
های اپتیاک دان که تازه با پیچیدگیما بپیوندند. حلور این دو اپتیککه به   دانشگاه زنجان تقاضا کردیم

گشاا هام در پیگیاری تاراش و صایق  شدند بسیار مغتنم بود و بسایار راهن آشنا میریک تلسکوپ مد
ترین که پیجیاده  آن  بخش اپتیک فعال  طراحی اپتیک تلسکوپ و  ها و هم درنون آهای خام و آزمشیشه 

. این اولین نتیجه  سیاست مدیریت ساخت در ایران بود که بخش فناوری مدرن اپتیک تلسکوپ ما بود
آموزش .  های احداث یک رصدخانه نوین اپتیکیدر همه زمینه   منجر شد به تربیت متخصصان داخلی

از هماان نیماه  دوم   نیاز  شاددسی و متخصصان اپتیک ما، که در تهران و لوند انجام میو کار تیم مهن
 شروع شد. 1۳۸۸سال 

دیگار تشاکی  شاورای   اقادام.  المللی رصههدخانه ملههی ایههرانث(  شورای راهبری و شورای بین
مللی برای نظارت و نیز هماهنگی باا لادیگری شورای بین راهبری از مدیران و متخصصان داخلی بود و
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. تجرباه نشاان ایران  برای رصدخانه ملی  جهانی  های نجومی دنیا به جهت ایجاد جایگاه مناسبپروژه
المللای بسایار تعیاین شاورای بین عهده بگیرد اما نقشبه  درخور داد که شورای راهبری نتوانست نقشی

برگ داد. یک ایرانی متخص  اپتیک مقیم آمریکا را هم آرده  ا رالو پایدار شد. پیشنهاد اولیه  اع  هکنند
وضاوع به   ساه هار    -نپذیرفتناد  ماا را  خواستدرو یک ژاپنی    از ایاالت متحده  نفر  من پیشنهاد دادم. دو

ای ها بسایار حرفاه هاا و بررسایلیا اضافه کردیم که در بحرانبعدها یک نفر هم از ایتا  !دالی  تحریمبه 
 یین کننده به عهده گرفت.عم  کرد و نقشی تع

حلاور اعلاای شاورای  اب   1۳۸۹در آذر سال  .  ج( اولین همایش بررسی اهداف رصدخانه ملی
لاین اوایان  ند تن از متخصصان داخلی، و نیز همکاران رصدخانه در کیش تشکی  شد.  چالمللی،  بین

 عهاده گرفتاه باودیم و اولاینما در ایران بود که مدیریت ساخت تجهیزات علمای مادرنی را به    تجربه 
 دادیم.می  ئه ارا  در حلور متخصصان جهانی  ها را از پیشرفت طرحگزارش
راه رسیده به قله برای انواع خودرو های شخصی و باری سنگین بدون ایجااد .  ( جاده رصدخانهچ

مطلوب بسیار حساس است. انتخاب تقریبی   برای رصد  پارامتر دید نجومی  بالل در رصد و تخریتاخ
المللی داشت. سپس پیادا کاردن پیمانکااری کاه کاار مسیر احتیاج به مطالعه و بررسی و مشورت بین

ای ساخت طارح در شارای  بودجاه   را  متار  ۳600ر جاده کوهستانی تا ارتفاع  کیلومت  11سخت حدود  
بهناام علیرضاا برگشت اولیه کاه  راهتوجه داشته باشیم   .شدسازی شروع  و راه  مبپذیرد. این کار هم انجا

کشید اما اولین بار که از مسیر پیشانهادی تکنیساین راه ساعت طول می  1.5ا حدود  هایجاد کرده بود تن
 م! یساعت در راه بود ۷م حدود یپایین آمد همراه با او اسفالته    برای جاده

گرچاه دولات . اندازی وزارت عتههف در بررسههی طههرح در هیتههت دولههتدولت دهم و سنگ(  ح
های علمی کشور، طرح رصدخانه ملای را تصاویب و حتای ساازمان هشتم، عالوه بر شورای پژوهش

طاور  باه سااالنه  مدیریت ردیف بودجه برای آن تعیین کرده بود، وزارت عتف که، پیگیری تعیین بودجه  
رفت. ره میمستقر شد به هر دلی  طف  1۳۸۸اش بود، در دولت دهم که از تابستان  طبیعی جزو وظایف

شد که هنوز هم ادامه دارد. در ایان   برجسته ری طرح  ی از همین سال بود که نقش معاونت علمی در پیگ
خواه دولت دو نفر نقش مهمی در جلوگیری از فراموش شدن ایان طارح ملای داشاتند: خاانم سالطان

ن علمی، پس معاون علمی و فناوری رییس جمهور و آقای سعیدلو معاون اجرایی رییس جمهور. معاو
گاهی از جزییات طرح موضوع را برای بررسی بودجه در هیئت دولت در دساتور جلساه  کمیسایون  از آ

مرتب  در دولت قرارداد که با موافقت همه تصویب شد. روزی که این طرح در دستور کار دولات قارار 
د ما بررسی کنایم این استدالل که این طرح به وزارت عتف مربوط است و بای  اب وقت  گرفت وزیر علوم  

اخالل در یک طرح ملی برای توساعه    حوضوحرکتی که به   -موضوع را از دستور کار دولت خارج کرد
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های دنبال داشاته باشاد. خوشابختانه پیشارفتتوانست مرگ طرح را به این حرکت می  .علمی ایران بود
شاروع   ،د بارای صایق ناو انتقاال آن باه فنال  مخرید شیشه  خا  مهندسی،مله آموزش گروه  جطرح از  

های داخا  خاود دولات پیشانهاد معاونات علمای و البته پیگیری  ،سازی در ساختگاه رصدخانه جاده
و وزارت  های مالی طرح رصدخانه ملی شدتصویب شد و  پس از آن عمال این معاونت متولی پیگیری

خیر ساله  رصدخانه  ملی بود که باه   101این آخرین خطر برای متوقف شدن طرح    .کنار رفتبه تف  ع
  !گذشت

 
    و شروع مرحله ساخت  جزییطراحی مفهومی و طراحی پایان مه اول دهه نود: ی. ن۴

های مهام طارح موضوع پیگیری بودجه ساالنه  رصدخانه کمتر مطرح شده ولی همراه یکی از دغدغاه 
داد که تغییر منش سازمان مدیریت در پرداخات معقاول باه طارح کاار بسایار تجربه من نشان می  بود.

کرد که، پس را فراهم می  فرصتمدیریت ساخت این    . خوشبختانه سیاست  و پر هزینه گیری است  وقت
مفهاومی و   طراحیتکمی  و تصحیح  روی    با همان بودجه اند از آزموده شدن تیم مهندسی و اپتیک،  

احتیااج   و مادیریت  توان فنایمتمرکز شویم که بیش از هر چیز به   و حتی ساخت  شروع طراحی جزیی
 شد.داشت بدون منابع مالی زیاد که در مرحله  ساخت الزم می

 و طراحی مدیریت  1.۴
یت  الف(   کنم: نالد هر کار اجرایی است. این را سه بخش مینیروی انسانی بُ .  نیروی انسانیمدیر

 ، و مدیران پایین دستی.باالدستی )پژوهشگاه و دولت( انهمکاران فنی و اداری، مدیر
کردناد. کمتارین تانش را در آنجاا ای عم  میما بسیار حرفه   نیروی انسانی در بخش فنی و اپتیک

داشتیم مگر یک مورد که همان اوائ  طرح را تر  کرد و دیگری که طرح را تر  نکارد اماا ضارر زد تاا 
شود گفت کمتر از ده درصد نیروی انسانی فنی و اپتیک کمای مزاحمات پس، می  عذرش خواسته شد.

تشانج   اماا  ایجاد کرد که از دید من درصدی بسیار طبیعی است حتی در عرف جهاانی. نیاروی اداری
 اش کرد.شد رفع و رجوعکرد اما بدون زحمت زیاد میایجاد می

. تمام سعی من این بود کاه ایان تشانج در طرح بودندبیشترین تشنج  منشأ    اما  پایین دستیمدیران  
ای باه خااطر رفتاار مادیران بااال تا اندازه   -تلطیف شود و به طرح صدمه نزند به قیمت سالمتی خودم

بسایار   کاه   ویژه در دفتر سوم و چهارم آماده،به که جزییات آن در دفترهای خاطرات رصدخانه    -دست
خاطر کمبود نیاروی ها هم در همه  دنیا طبیعی است با این تفاوت که به ن نوع اختاللآموزنده است. ای

و الباد مهلاک در کشوری مانند ایران نمود آن بسیار شدیدتر    های اداری و علمیر در زمینه ب  انسانی مَد 
 .است
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لیاتی از آن  مدیران باالدستی، به غیر از نقش وزارت عتف و معاونت علمی و سازمان مدیریت که ک   نقش 
   ام.  گیری آورده ن را در بخش نتیجه آ آور  که مهمترین نکته  عبرت   1و کلیدی داشته را نوشتم، جزییات بسیار  

برگزار شاد ناوع   در کیش  المللیدر اولین سمیناری که با حلور اعلای شورای بین.  ب( طراحی
ای تلسکوپ جهانی در این رده جایگااه ویاژه 40هایی که الزم بود تا در میان حدود گیژتلسکوپ و وی 

توانسات طراحای های این تلسکوپ گاروه مهندسای ماا میداشته باشد تعیین شد. بر مبنای مشخصه 
قرار شد پیش ببرد.    -دیدبا آموزشی که می  ههمرا  -و در بعلی موردها تا حد طراحی جزیی رامفهومی  

 از  جمعای  باود  در  هاای رصادخانه بخش  ماه سند برای ه   ۸0این طراحی که مجموعا حدود    نتیجه 
باا همفکاری شاورای   ان. اعلاای گاروه بررساارزیابی شود  -طرحگروه بررسان    -ان جهانیمتخصص

رغم نفر بررس جهانی، دو نفار هام از آمریکاا بودناد کاه علای  10خانه تعیین شد. از  دالمللی رصبین
داری آمریکا در همکاری با طرح رصادخانه ملای پذیرفتناد باا هزیناه  صریح سازمان خزانه مخالفت  

( در شاهر تریساته خودشان به مح  سمینار ما در مرکز تحقیقات فیزیاک نظاری و ریاضایات )
 :تشکی  شد. نتیجه فود انتظار من بود 1۳۹0ایتالیا شرکت کنند. سمینار بررسی سه روز در اسفندماه 

! این دستاورد بزرگی بود.هشدایشدیم گروه مهندسی و اپتیک ما چقدر حرفه  متوجه (  1
که کاری علمی در سطح جهان انجام شود تمام مرزهای سیاسای و ملای د هنگامیشنشان داده(  2

هاای جهاانی بسایار گیارد و تحریمای در مرکز هماه چیاز قارار میرود و انسان خالد و حرفه کنار می
شود.ر میرنگ اگر نه بی ارکم

اشکال مهم در طراحی شدیم:  چند  متوجه 
متری   ۳۳00در ارتفاع    آن را  که   -به نام رصدسرا  -مح  استقرار منجمان و مهندسان رصدخانه (  1

اع فاکامو در ارت   در نهایت روستای  ؛بودسالمت انسان مجاز ن   خاطربودیم به هیچ وجه به    نظر گرفته در
 تعیین شد. برای ساخت رصدسرا متری  2۸00حدود 
 اصالح شود. که توصیه شد  شتتی طرح اشکال دای( ساختار مدیر2
 از نو طراحی شود.  بود و قرار شد( محفظه قاب  قبول ن 3

شدت باالگرفتاه بررسی، اختالف با گروه مشاوران لوند به   شهای پیش از برگزاری این همایدر ماه
رفت این هماایش پاس نوعی که انتظار میبه   ؛بود که جزییات آن در دفتر دوم خاطرات رصدخانه آمده

ریزی برگزار نشود که نتیجه  آن بی اعتباری برای طرح باود. ایان باود کاه مجباور شادم ها برنامه از ماه
روزی اسناد طراحی را برای ارسال به بررساان وقع به لوند بروم و با کاری شبانه خودم ده روز زودتر از م

ایان   کردم که بعد از این همایش همکاری ما با لوناد باه مشاک  بربخاورد. ازبینی میآماده کنم. پیش
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

ام.نوشته را  ایرانی انسان رفتارهای پیچیده بسیار جزییات خاطرات چهارم  دفتر در .1
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کشانده شود مستندات کافی برای ارائاه باه دادگااه داشاته   هجهت آماده بودم حتی اگر اختالف به دادگا
رفتاار اشیم. همین طور هم شد. صبر کردم تا روز بعد از اتمام همایش کاه در یاک گفتگاوی صاریح ب 

یاک ساال طاول   بایش ازبرگ گوشزد کردم. این شروع روندی شد که  آرده  جای گروه لوند را به آرنه نابه 
هایی بینیپیش  کار هم به دادگاهی در سوئد کشید که با  کشید و منجر به قطع ارتباط ما با این گروه شد.

  هزار یورو خالص شدیم! ۹00که کرده بودم دادگاه حق را به ما داد و از پرداخت حدود 
ساال بعاد پس از این قطع ارتباط، گروه مهندسای ماا توانسات ایرادهاای طراحای را در طاول یک

  الملا  ماا آقاای ساالیناری از رصادخانه برطرف کند. یکی از اعلای بسایار ماؤرر فنای شاورای بین
طرف مشورت ما بود و همکاری بسیار   هم  اری با گروه لوندکدر دوران بعد از قطع هم  بود که   فلورانس

مرور گاروه باه بعاد باه  1۳۹1و از ساال  مؤرری داشت. به این ترتیب، سیاست آماوزش ماا جاواب داد
  استقالل کار را پیش برد.مکانیک و اپتیک و کنترل طرح رصدخانه ملی به 

دمات آن در قکامو به باالی قله که م-از جاده اسفالته قمصر:  جاده دسترسی.  کارهای عمرانیپ(  
 به حدود کمتر از یک کیلومتری قله رسید. شرفت کرد وهای آخر دهه  هشتاد شروع شده بود پی سال

که منظور مح  استقرار منجمان و مهندسان برای نگهداری تلسکوپ و انجاام   :ساختمان رصدسرا
راحی شد. طرصد شبانه بود، پس از همایش بررسی و تغییر طراحی برای مح  جدید در روستای کامو 

در روستا   ی: زمیننیست این بود  پذیرتصور  ییکی از مشکالت ملحک و پیش پا افتاده که برای بسیار
خواست اربات کنیم بخش دولتی هساتیم . استانداری اصفهان از ما مینظر گرفته شدبرای رصدسرا در  

وزیار    مداخلاه   شروع ساخت و ساز. این موافقت حتی با  برای تملک و  و نه خصوصی تا موافقت کند
در ه تماام اساناد رصادخانه از ابتادا در اختیاار مقاماات چاسال ونیم طول کشاید گردرست یک  قتو

رصادخانه بایگاانی  پیگیری ما ربات شاده و در  این  ته   فته به ه فجزییات ه   !گرفته بود  اصفهان و تهران
تیک در بخش فنی پدستاورد ما در مهندسی و ا  با  موجود است! مقایسه کنید این تأیید استانداری را تنها

شاد   باع   طرح  عالوه بر این، مشک  مدیریتی و مالی  ای از رفتار اداری در کشور ما.نمونه   رصدخانه!
 به نیمه  دوم این دهه رسید.سرا رصدساخت   که 

شیشاه اصالی  1۳۹۳ساال    در   :( تحویل گرفتن شیشهء خام صههیقل شههده و انتقههال بههه ایههرانت
تلسکوپ در شرکت اپتیون در فنالند آماده  تحوی  شد. الزم بود تراش این شیشه برای کیفیت نجاومی 

این بود که به خاطر اعتبار این شرکت نتیجه  آزماونی را تعریف شده آزموده شود. مشاوران ما نظرشان  
ها باه حادی بپذیریم. خوشبختانه در زمینه  اپتیک تلسکوپ و آزمون شیشه   که خود شرکت انجام داده

تخص  پیدا کرده بودیم که این را نپذیریم و بر آزمونی مستق  اصرار کنایم کاه شارکت فنالنادی هام 
المللی مفص ، در نهایت روش آزمونی را که همکاار ینب   یهاتماسها و  پس از مشورتموافقت کرد.  
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های داخلی برخالف ادعایی ی درودی استاد دانشگاه زنجان پیشنهاد داده بود پذیرفته شد. شرکتاما آق
تحوی  بدهند که درودی مجباور به ما  سانتی متری با دقت اپتیکی الزم    20ای  که داشتند نتوانستند آینه 

ناد نالف  ه یشاه باش  صاافی    افزاری جبران کند. در نهایت دساتگاه آزماون  شد این اشکال را به روشی نرم
هندسی    منتق  شد و شیشه آزموده شد. درودی توانست نشان دهد که عدم تطابق صافی شیشه با شک

ه مااه دیگار قرارداد با اپتیون بود. این شارکت مجباور شاد ناُ   مغایرت با  نانومتر است که در  15بیش از  
-از-داد حاال دقت انحراف  ن نهایی نشانوا به دقت الزم برسد. آزمتشیشه تلسکوپ ما را صیق  بدهد  

آن را در این عدد ببینید:   میتنانو متر است که بسیار بهتر از انتظار ما بود. اه   ۷ال ما حدود  ئ هسطح اید
شاتر ی هزار یاورو ب   500م بود  ز کردیم القید میدر قرارداد  متر را    ونان   10اگر دقت    هنگام بستن قراردادبه 

 لسکوپ ملی آماده  حم  به ایران شد.تج سال شیشه  اصلی باالخره پس از حدود پن پرداخت کنیم!
ای بود که خوشبختانه باه ساالمت انجاام  گیر، دلهره آور و پیچیده انتقال شیشه به ایران هم فرایند وقت 

     . انبار شد   های بنیادی پژوهشگاه دانش   د و در پردیس الر  ی به تهران رس   1۳۹۳سفند  ا   ۳شد و در تاریخ 
شاد های ساخت را میمشک  فنی نداشتیم. هم نقشه برای این شروع    :مرحلهء ساخت( شروع  ث

و ومشاکالت   باود نقادینگی طارحهای داخ  کشاور شناساایی شاده باود. کمآماده کرد و هم سازنده
شرکت سوئدی باه دلیا  تحاریم از یک  ، پس از آنکه  عنوان نمونه تنها به   اصلی بود.  دو عام   مدیریتی«

تن بدنه  تلسکوپ امتناع کرد، طراحی و ساخت آن   60برای تحم  وزن    یاتاقان هیدروستاتیکی  فروش
های دیگری هم از جمله ساامانه ! بخشتیم مهندسی ما انجام داد که در تهران ساخته و رونمایی شد  را

هاای ممانعتاخت بود کاه باه دلیا  س آماده های رصدسرا، همچنین تمام نقشه نگهدارنده آینه  اصلی
 مشکالت مدیریتی ممکن نشد.آمده در طرح ناشی از پیش

حاصا  اسات. متاسافانه، باا وجاود کند بیتلسکوپ بدون ابزاری که نور را پردازش.  ( ابزارگانج
 راکد ماند.مشکالت مدیریتی غفلت، که در ارر  ، نه به های شدید، این بخش علمی طرحپیگیری
یتیچ نیروی انسانی اشاره کردم باه پیچیادگی و تشانج دائام در میاان در بخش .  ( مشکالت مدیر

 نیاا تیریماد عنوان مدیر طرح درگاذریم،اگر از ضعف مدیریت خود من به دیران پایین دستی طرح. م
 گیر در طارح باا تصامیمگردش مالی چشامشروع  احساس    یکی  :از مهار در رفت   ی ها به دو دلتشنج

دیگری مداخله  مدیران باال دساتی. در نهایات ایان ؛  های کام  طرحتأمین هزینه   برای  معاونت علمی
و آقای دکتر حبیب خسروشاهی، که مسئول علمای طارح   ،مشکالت به تغییر مدیریت طرح منجر شد

   1وب شد.صبه سمت مدیر طرح من 1۳۹4بود، از بهمن 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 منصااوری، کاارد: مشاااهده هشااتاد دهااه در طاارح این کلی خطوط از برخی  به  توجه  با  توان  می  را   طرح  این  واقعیت  تا  رویا  از  .1
واقعیت یا رؤیا ایران: ملی رصدخانه ،1۳۸5
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 افتتاح . نیمه دوم دهه نود تا۵
هاارم خااطرات چو در دفتار  کاردم  گوناه کاه پایش بینای می، همانمادیریت جدیادبا روی کار آمدن  

 :دادام، چند اتفاد در طرح رویرصدخانه با جزییات نوشته 
روان شدن گردش مالی طرح در داخ  پژوهشگاه(  1
های تلسکوپ و امور عمرانی باال و پایین قله قطعه ساخت  شدنروان( 2
های مختلف رصدخانه و تلساکوپ و در بخش  هنگام ساختبه الزم  های  دقت  از  چشم پوشی(  3

بهانه  سرعت عم  یا نااممکن باودن نتیجه فراموش شدن ایده  تلسکوپی درخشان در سطح جهانی به 
.های طراحیحفظ دقت
ئیس جمهور وقات توس  ر  مراسمی با عنوان افتتاح رصدخانه ملی  های آخر دولت دوازدهمدر ماه
. تنها سازه  مکانیکی نصب شده بود: نه  تلسکوپی آمااده باود و ناه ابزارگاان آن  که در حالیبرگزار شد  

دستاورد علمی و فنی بسایار مهام بارای ایاران  که ساخت رصدخانه  ملی در هر حال تمام خواهد شد 
باید منتظر ماند و دید آیا محقاق که  است    کیفیت تصویر تلسکوپ  اش در گرو  اما اعتبار جهانی  .است

کیفیت محا  اساتقرار، کیفیات شیشاه  اولیاه و چند پارامتر دخی  است:    تصویر  کیفیتدر    شود؟می
کیفیات طراحای و سااخت محفظاه، تبدی  آن به آینه، کیفیت تراش شیشه  رانویه و تبدی  آن به آیناه،  

تروان تفییر    آیاا  تلساکوپ.  محفظاه   کنااری  نکیفیت پایه  تلسکوپ، و کیفیت طراحی در ساختما
 که هدف طراحی بوده خواهد رسید؟    رانیه قوسی 0.۳  تصویر به یا همان کیفیت   یوپتلس

ی تأریرگاذار در کیفیات قیه موردهااای از ب اطالعات ربت شده  ،کیفیت تراش شیشه  اولیه غیر از  به 
 انجاامای باا تلساکوپ  شود که رصد حرفه مشخ  می  هنگامی  یقطع  رصد در اختیار نیست. نتیجه 

کند و در اختیار بخاش علمای تمام شده تلقی  و ابزراگان آن راکه بخش فنی تلسکوپ  شود. پس از این
هنگام به هایی که بخش علمی شود که در آن اشکالشروع می  1لشی برای رصد قرار دهد تازه فرایند تحو

کشد مگر طول می  یا بیشترماه    6  حدود  شود. این فرایندببیند برای رفع آن به بخش فنی منتق  می  رصد
توس  بخش فنی و تأییاد   کنند. تازه بعد از رفع اشکال  پوشیچشممدیران کنونی به دالی  سیاسی از آن  

رصردخانه   طر ح  شاود گفاتو می  شود،آن توس  بخش علمی فرایند تحویلش خاتمه یافته اعالم می
  تواند شروع شود.و کار علمی می ،شده تبدی  رصدخانه مل به  مل 
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 ترکیااب از گاااهی مهندسی عرف  در . مفهوم  برابر امساخته تحویلیدن  و  تحویالندن  مصدر  از  را   تحویلش  1
  نیست. گویا که شودمی استفاده مفهوم  این رساندن برای دادن تحوی 
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 های کالن علمی در آیندهو عبرت برای طرح گیریه. نتیج۶
و کارهای تحقیقاتی نجوم با این    « رصدخانه ملی ایران و زودی وطرح رصدخانه ملی« تبدی  خواهد شد به  به 

ی در ایران نوین است. دومین طرح، شتابگر ملی که  م ل ع تجهیزات شروع خواهد شد. این اولین طرح کالن  
شود گفت ده برابر طارح رصادخانه ملای اسات، هناوز در مراحا   لی و نیروی انسانی می ا به لحاظ ابعاد م 

  ن ور از طارف دولات باه آ خااشاد کاه اعتبااری در اولین سالی ب  1401طراحی مفهومی است و شاید سال 
  بارای بی تاوجهی باه آن  تخصی  داده شود. بنابراین، تجربه  طرح رصدخانه ملی بسیار با ارزش است که  

های درخور توجه از دید من، به غیر از جزییات رویادادها کاه در  . نکته پرهزینه است  پیشرفت علمی کشور 
 جای خود احتیاج به پردازش دارد:   ده و در م آ   رصدخانه ملی   دفتر خاطرات   هار چ 

حیااتی برای توسعه  علام و فنااوری در کشاور       علمی  تمدیریت ساخت تجهیزاسیاست  لف(  ا
. این سیاست که در طرح رصدخانه ملی اتخاذ شد بسیار منافع برای علم و صنعت کشاور و نیاز است

 مدیریت علم در ایران دارد.
نشاود محکاوم باه ناابودی مناابع   تجهیزات کالن علمی اگر جهانی دیده     طرحب( جهانی دیدن  

باید پرسشی باشاد کاه   شودمی  ی! جهانی دیدن یعنی هم پرسشی که بر مبنای آن تجهیزات طراحستا
 دهنده  مرز مهندسی باشد. گسترش و هم دقت در ساخت آن باید علم به دنبال پاسخ آن است،

شاود، الزم اسات هاا هزیناه میطرحون سرمایه ملی در ایان  چ     پ( نظارت بر طرح کالن علمی
شورای راهبری در حد وزیر و معااون ریایس جمهاور هماراه باا چناد   -بخش اجرایی کشور  نفعانذی

 نظارت عالیه بر طرح داشته باشند. این نظارت چند جنبه دارد: -شخصیت علمی
کمک به رفع نیازهای مالی و خدماتی طرح(  1
ونگی گاتعیین ابعاد مالی طرح متناسب باا امکاناات ماالی ماورد نیااز طارح و نظاارت بار چ(  2
کرد آنهزینه 
به ریاست شخصیتی باتجربه کاه   -نه زیر نظر مدیر طرح  -المللیبینتعیین شورایی تخصصی  (  3

توجه به تفکیک مدیر طرح از رییس شورای طرح به خااطر تلااد   تنها به منافع علمی طرح توجه کند.
.الزم است محتم  منافع

، و تصامیم طراحای و سااخت  المللی طرح در زمینه های ادواری شورای بینمطالعه  گزارش(  4
 مقتلی.

پاس از   در سطح ملای باا دیادی جهاانی  کارگیری و مدیریت تجهیزاتتصمیم بر چگونگی به (  5
روشی کاه های نگهداری آن به هزینه  نیز چگونگی تأمین و  و شروع کار علمی  اتمام ساخت و تحویلش

کشور برساند.بهترین سود را به 
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