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حوزه  به  مربوط  و  نظری  فیزیک  از  شاخه ای  ریسمان  نظریه ی 
توجیه  برای  ابتدا  در  نظریه  این  است.  باال  انرژی های  فیزیک 
مدتی  از  پس  ولی  آمد،  وجود  به  قوی  ای  هسته  نیروی  کامل 
گذاشته  کنار   )QCD( کوانتومی  کرومودینامیک  گسترش  با 
گرانشی  نیروی  اتحاد  برای   ۱۹۸۰ های  سال  حدود  در  و  شد 
و برطرف کردن ناهنجاری های تئوری ابر گرانش مجددا وارد صحنه شد.

صورت  بنیادی ترین  در  ماده  نظریه،  بنابراین 
است.  مانند  ریسمان  بلکه  نیست،  ذره  خود 
الکترون،  )مثل  بنیادین  ذرات  تمام  یعنی 
بزرگنمایی  با  اگر   )... و  فوتون  پوزیترون، 
ریسمان دیس  نگریسته شوند  زیاد  خیلی  خیلی 
)مثل  بسته  می تواند  ریسمان  هستند. 
باشد. کفش(  بند  )مثل  باز  یا  حلقه( 

مبناي  بر  جدیدي  نظریه  ارائه  مقاله،  این  در 
مباحث  با  رابطه  در  فیزیک  علم  نظریات 
افکار عامیانه  مختلف متافیزیکي و همچنین رد 
و تایید نظریات مشابه که با اشکاالتي رو به رو 
هستند، گردآوری شده که امیدوارم مورد توجه 

شما قرار بگیرد.
فیزیکي  نظریات  به  استناد  براي  ابتدا،  در 
نتایج  ي  باره  در  جامعی  نسبتا  درك  به  باید 
ي  ترجمه  به  سپس  و  برسیم  تحقیقات  این 
اقدام کنیم. پس  مباحث دینی به زبان فیزیکي 
استفاده مورد  نظریات  بخش  دو  به  مقاله  این 
در علم فیزیک، و تحلیل برخی نظریات دینی با 

این علم تقسیم مي شود.

نظريات مورد استفاده در علم فيزيك
هدف نهایي علم فیزیک، یافتن نظریه اي براي 
پاسخ به تمام سواالت و پدیده هاي جهان است و 
رسیدن به این نظریه رویاي تمام دانشمندان این 
علم از جمله آلبرت اینشتین بوده، که تاکنون موفق

به دست یابی به آن نشده اند. 

ماوراِء  جهاني  اثبات  براي  فیزیک  علم  در  تکاپویي   ۱۹2۰ سال  در 
مواد  که  شدند  متوجه  دانشمندان  ابتدا  در  شد.  آغاز  مادي  جهان 
بلکه  اند،  ناپذیري تشکیل نشده  ثابت و تجزیه  از مواد  موجود در دنیا 
است  ممکن  غیر  آنها  جاي  تعیین  که  هستند  هایي  الکترون  داراي 
مکان  در  زمان  یک  در  ها  الکترون  این  است  ممکن  که  بردند  پي  و 
امر  این  براي  که  توضیحي  تنها  و  باشند  داشته  حضور  گوناگوني  هاي 
دارد  وجود  ما  دنیاي  از  غیر  دنیایی  احتماال  که  بود  این  داشت  وجود 

که الکترون ها در آنجا نیز وجود دارند!

دنیاها  این  از  شماری  بي  تعداد  احتماال  که  بردند  پي  آنان 
 ... و  دارند  یکدیگر  با  جزئي  بسیار  هاي  تفاوت  که  دارد  وجود 

این قبیل نظریات به نحوی پایه و اساس نظریه ریسمان شد... 

ها  فرکانس  تارها  ارتعاش  با  که  بگیرید،  نظر  در  را  گیتار  یک  تارهاي 
ایجاد می شوند و نت ها را به وجود مي آورند؛ عناصر طبیعت نیز، از نت 
هاي کوچکي درست شده است که روي 
یک ابر ریسمان نواخته مي شود! بنابراین، 
عالم یک سمفوني بزرگ است که قوانین 
هستند.  ریسماني  ابر  هارموني  فیزیک 
نوسانی  مختلف  حالت های  که  همانطور 
گیتار،  مثل  زهی  سازهای  های  سیم  در 
صداها )نت ها(ی گوناگونی ایجاد می کنند، 
ریسمان این  نوسانی  مختلف  های  حالت 

های بنیادین نیز به صورت ذرات 
بنیادین گوناگون جلوه گر می شوند. 

رویاي  تحقق  نظریه  این  اینکه  براي   
باید  باشد،  اینشتین  همچون  دانشمندانی 
گذاشته  سر  پشت  را  سخت  آزموني 
این  اگر  دهد.  توضیح  را  جهان  تولد  و 
چیز  همه  براي  توضیحي  بخواهد  نظریه 
بزرگ  انفجار  نظریه  کنار  در  باید  باشد، 
باره ي  در  کامل  توضیحي  و  گرفته  قرار 
شکل  با  دهد.  ارائه  جهان  بقای  و  تولد 
گرفتن این نظریه، فیزیک در راه رسیدن 
ناگهان  که  بود  نظیری  بي  شکوفایی  به 
شدند  رو  به  رو  مشکلي  با  دانان  فیزیک 
و نتوانستند رابطه ي میان نظریه ریسمان 
اي  نظریه  و  بفهمند  را  بزرگ  انفجار  و 
فیزیک  بیابند.  چیز  همه  توضیح  براي 
دانان مطمئن هستند که با پیشرفت علم، 
ما هر لحظه به شواهدي مبني بر نزدیک 
مي  دست  بزرگ  انفجار  زمان  به  شدن 
خود  به  روزي  شاید  که  جایی  تا  یابیم 
این  از  گذر  به  قادر  اما  کنیم؛  مي  پیدا  کامل  ي  احاطه  نیز  لحظه  آن 
انفجار  که  بدهیم  پاسخ  مسائل  این  به  توانیم  نمي  و  نیستیم  اتفاق 
است؟  آماده  وجود  به  موادي  و  علتی  چه  با  و  چرا  و  چگونه  بزرگ 

به  کنیم،  مي  استفاده  اولیه  جهان  در  اینشتین  نسبیت  نظریه  از  وقتي 
مشکلی برمی خوریم که آن را تکینگي مي نامیم. یکي دیگر از اشکاالت 
پنج  و  رفت  زوال  به  رو  زمان  طي  در  که  بود  آن  ریسمان  نظریه 
نظریه مختلف در این نظریه مطرح شد. این پنج نظریه ریسمان براي
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توضیح »همه چیز« مناسب نبود و براي علم فیزیک فاجعه اي علمي بود!

پس از نظریه ریسمان، نظریه ابر گرانش مطرح شد که شباهت زیادي 
به نظریه ریسمان داشت. تفاوت نظریه ابر گرانش با نظریه ي ریسمان 
در آن بود که این نظریه تعداد ابعاد جهان را نیز مد نظر قرار مي داد. 
علم فیزیک و ریاضي قادر به اثبات ۱۰ بعد مختلف براي همان محیط 
کوچکي که تاري در آن مرتعش مي شوند هستند که ۹ بعد آن فضایي 
و ۱ بعد آن زمان است. نظریه ریسمان در ۱۰ بعد و نظریه ابر گرانش 
در ۱۱ بعد اثبات مي شد. پس از جدال علمي بزرگی میان ۱۰ بعدي 
ها و ۱۱ بعدي ها، فیزیکدان ها به این نتیجه رسیدند که اگر نظریه 
ریسمان را در ۱۱ بعد تعریف کنند، به صورت معجزه آسایي تمام 
پنج نظریه ریسمان جزئي از یک نظریه بزرگتر مي شوند، در حقیقت با 
اضافه کردن بعد یازدهم به نظریه ریسمان نظریه جدیدی خلق شد۱.

تا آن زمان، گمان مي شد که ساختار جهان از ریسمان هاي کوچکي 
ساختارهاي  تمام  که  شد  مشخص  نظریه  این  با  ولي  شده  تشکیل 
جهان به ساختاري عظیم با نام غشا متصل است. حال نظریه جدیدی 
شبیه  شاید   ،2»M نظریه  یا  پوسته  یا  غشا  »نظریه  شود:  مي  مطرح 
غشایي  موازي  هاي  جهان  بین  غشاي  سلطنت!؟  یک  یا  جادو  یک 
متر(   ۱۰-۱5( متر  میلي  یک  تریلینیوم  یک  آن  عرض  که  است 
به  ده  ي  فاصله  در  یازدهم  بعد  است.  بینهایت  ان  طول  و  است 
لباس هایمان از  که  دارد  وجود  ما  متري  سانتي  بیست  منفي  توان 

بسیار بسیار به ما نزدیکتر است؛ اما قادر به احساس آن نیستیم. 

با توجه به نظریه M، نیروي گرانش ممکن است سیگنال هاي ضعیف 
شده از دنیاهاي دیگر باشد که از بعد یازدهم فرستاده مي شوند. این 
نظریه در پي ضعیف بودن نیروی گرانش نسبت به تمام نیروهاي دیگر 
جهان بیان شده است. طبق آن، دنیاهاي دیگري به موازات دنیاي ما 
حرکت مي کنند که بعضي از آنها خیلي خیلي به ما نزدیک هستند که 
قاعدتا در همه آنها حیات وجود ندارد، ولي در برخي از آنها حیات و 
حتي تمدن هایي وجود دارد که ما از آن بي اطالع هستیم. براي اینکه 
این نظریه بتواند رویاي گمشده ي اینشتین باشد باید قادر به توضیح 
تولد جهان یا همان بیگ بنگ باشد. در سال 2۰۰۱ بعد یازدهم، بعد 

آرام و دنیاهاي جاري در آن دنیاهاي متالطم و سهمگین تري پیشنهاد 
شد. این دنیاها در حال حرکتند و ایستا نیستند. همچنین فضاي زیادي 
براي حرکت ندارند و احتمال برخورد با یکدیگر دارند که احتماال از 
برخورد آنها دنیاهاي جدید پدید مي آید. پس بیگ بنگ همیشه در حال 
انجام است و همیشه دنیاهاي جدیدي به وجود مي آیند و رو به انبساط 
مي روند. غشاها سطوح صاف و همواري نیستند، بلکه مواجند و همین
مواج بودن دلیل تبدیل این غشاها به مواد سازنده ي کهکشان ها است. 

حال، با این نظریه مي توان پا را از زمان بیگ بنگ نیز عقب تر گذاشت 
و موضوع تکینگي را حل کرد. دنیاي ما مانند حبابي است که از برخورد 
دو موج در یک اقیانوس به وجود آمده که همواره در حال انبساط است. 
دنیاهایی  توان  مي  که  رسیدند  نتیجه  این  به  فیزیک  علم  دانشمندان 
در  دنیاهاي ساخته شده  ها ساخت.  آزمایشگاه  در  مقیاس کوچک  با 
از دنیاهاي  اقیانوس، هر چقدر هم که بزرگ شوند، حتي بزرگتر  این 
جهان  در  اکنون  هم  که  دنیاهایي  کنند.  نمي  تداخل  یکدیگر  با  اولیه، 
از دنیاي ثانیه  از  هستي در حال متولد شدن هستند کمتر از کسری 

خود جدا مي شوند و به عنوان دنیاي بسته ي تکامل پیدا مي کنند.

تحليل نظريات متافيزيكي دينی با علم فيزيك
با توجه به مطالب باال و بیان بعد یازدهم که داراي بي شمار دنیاهاي موازي 
با دنیاي ماست و ما قادر به درك آن نیستیم، می توان به نتایج جالبی رسید.
احتماال قوانین فیزیک فقط در دنیاي ما وجود دارد که قادر به درك 
آن جهان  در  مخلوقاتش  و  ولي خداوند  نیستیم،  باالتر  ابعاد  دیدن  و 
از بعد زمان و مکان هستند. پس می  قادر به درك کامل ما، خارج 
در  خداوند  که  است  جهاني  در  شناور  ما  جهان  گرفت،  نتیجه  توان 
نزدیک  ما  به  بسیار  بسیار  خداوند  نظریه  این  طبق  دارد.  آن حضور 
مخلوقات  تمام  و  ها  انسان  به  گردن  رگ  از  که  اي  گونه  به  است، 
احتماال  و  خداوندیم  محضر  در  همیشه  ما  پس  است3.  تر  نزدیک 
یاد  آنها  از  دینی  متون  در  که  هستند  ما  اعمال  گر  نظاره  ماموراني 

شده است. ولي به علت عدم رویت، قادر به اثبات آن نیستیم. 
با این فرضیه می توان ادعا کرد که دنیاي ماوراي طبیعي در جایي دورتر 
از ذهن ما که اجازه تفکر در رابطه با آن را نداریم نیست و فرشته ها 

امري خارق العاده به شمار نمي روند! این دنیا از لباس هایمان نیز به 
ما نزدیک تر است و فرشته ها ماموراني هستند که در آن دنیا ما را 
نظاره مي کنند. هر گونه ارتباط با خداوند از خواب هاي روحاني گرفته 
تا وحي و ... به نحوي به برداشتن حجاب )گذر از غشاي بعد یازدهم 
( از دیده و گوش انسان است. پس طبق نظریه عوامانه الزم نیست 
حتما فرشته ي وحي داراي بال هایي بزرگ باشد و از بال هاي خود 
در راه پیمودن راهي بینهایت استفاده کند! بلکه او مامور است براي 
رساندن پیام به اولیاي خداوند از غشاي بعد یازدهم عبور کرده و پیغام 
را منتقل کند. همچنین، طبق نظریه روشن فکرانه که مخالف اصول و 
عقاید مسلمانان است نیازي به استفاده از نبوغ بشري در خلق وحي 
نیست. )گر چه این مزیت را اکثر پیامبران به طور ذاتي و اکتسابي دارا 
مي باشند.( در این فرضیه، طبق نظریات فیزیکی، دنیاي ماوراء طبیعه 
پذیرفته شده و از آن به عنوان دنیاي محاط بر دنیاي ما یاد مي شود 
که قادر به درك آن نیستیم ولي او مارا درك مي کند؛ چون ما جزو 
کوچکي از آن هستیم و مانند حبابي در آن شناوریم. در این فرضیه

نبوغ انسان ها در رابطه با بعد یازدهم رد نمي شود. 
دیدن  حد  در  قوي  بسیار  امری  انبیا  براي  تواند  مي  وحي  همچنین، 
)سوره  پیامبر  معراج  شب  واقعه  مانند  باشد  یازدهم  بعد  طرف  آن 
کردن  عبور  همان  یا  وحي  فرشته ي  دیدن  مي تواند  و  اسراء( 
یا  کنند،  مي  زندگي  ها  جهان  آن  در  که  ما  ذهن  ماوراء  موجوداتي 
گشوده شدن  هاي  راه  از  یکي  قاعدتا  باشد.  آسماني  نداي  یک  حتي 
ها  انسان  همه  است.  او  مرگ  جهان،  آن  به  انسان  برای  ای  دریچه 
صرفا  وحی  نزول  ولي  هستند،  یازهم  بعد  از  ابعادي  درك  به  قادر 
تر  ضعیف  صورت هاي  به  احتماال  که  است  پیامبران  مخصوص 
براي درك  کند.  پیدا مي  بروز  و  امر ظهور  این  اولیاء خداوند  براي 
دعاها از  بعضي  ها  انسان  همه  توسط  یازهم  بعد  از  جدید  ابعادي 
و ریاضت ها نیز می تواند موثر واقع شود که البته حد و مرزي دارد...
طبق این فرضیه، جهان ما موازي با هزاران جهان دیگر است که مي 
تواند یکي از آنها جهان ارواح باشد که جنیان و روح هاي برخی انسان ها 
در آن زندگي مي کنند که باز هم ما قادر به درك آنها نیستیم، ولي 
احتماال آنها هستند. پس طبق نظریه جهان هاي موازي آنها در بین ما 
زندگي مي کنند حرف هایمان را مي شنوند، مارا مي بینند ولی ما قادر 
به درك آنها نیستیم. دنیاي ما در دنیاي آنها نیز شناور و موازي است. 
برای وضوح این مسئله، مثالی می زنیم: فرض کنید المپي داریم که 
دور آن را با شیشه اي بازتابی و کره مانند احاطه کنیم و این کره ها 
را تا 7 بار تکرار کنیم و هر کره بزرگتر از کره قبل باشد و همه از 
جنس رفلکس باشند. حال اگر چراغ را روشن کنیم و دوربیني درون 
کره اول قرار دهیم قادر به دیدن کره دوم که دور کره اول وجود دارد 
دیدن  به  قادر  کنیم  نصب  دوربیني  دوم  کره  درون  اگر  ولي  نیستیم 
از  اگر  و  نیستم  کره سوم  به دیدن  قادر  ولي  اول هستیم  کره  درون 
بیرون کره اخر به این کره خاص نگاه کنیم قادر به دیدن درون همه 
آنها و المپ اصلی هستیم. طبق این فرضیه، ما در کره اول هستیم و 
فعال دانشمندان راهي براي دیدن آن کرات دیگر پیدا نکردند. ولي

وجود این کرات با دریافت سیگنال ها و محاسبات قابل اثبات هستند.4 
طبق متون اسالمي که ازعان دارد جهان داراي هفت اسمان است و ما 
در آسمان اول هستیم و عرش خداوند در آسمان هفتم، مي توان گفت 
که دنیاي ما یا همان کره شیشه اي ما از آن جهان بسیار ملموس قابل 
دیدن است، و ما و شش کره دیگر جزوي از این کره ي بي نهایت 
چند  موازي  جهان  که  داند  نمي  فیزیک  البته   . هستیم  هفتم  بزرگ 
تاست که ما در آن شناور هستیم. ولي طبق آیات و روایات می توان 
تفاوت هاي زیادي  این جهان ها را هفت عدد فرض کرد که  تعداد 
و  کنیم  مي  زندگي  دنیایي  چنین  در  ما  واقعا  اگر  پس  دارند.  هم  با 
خداوند در جهان خودش که همان آسمان هفتم یا همان غشاي هفتم 
که در آن محاط به همه چیز است و بعد زمان و مکان ندارد، پس 

از رگ گردن به ما نزدیک تر است و ما قادر به درك آن نیستیم. 
اثبات این روایت اسالمي که مي گویند آسمان ما مانند ریگي است 
در یک بیابان و آن بیابان مانند ریگي است در بیابان دیگر و این امر 
تا هفت آسمان ادامه پیدا مي کند، مقصود همان غشاهاي دنیاها می 
درون  هستیم  حبابي  ما  گوید  مي  که  فیزیک  علم  مشابه  باشد  تواند 
اقیانوس دنیاهاي دیگر... حال اگر بخواهیم با نظریات اسالمي نظریه 
ما هفت  که  بگوییم  توانیم  بدهیم مي  فیزیک  علم  درباره ي  نیز،  اي 
دارند  وجود  بسیاري  هاي  تفاوت  آنها  درون  که  داریم  اصلي  غشاي 

که آنها همان آسمان هایي هستند که در قرآن نام برده شده اند.
با  منافاتي  نیست، چون هیچ  بعید  به هیچ عنوان  این فرضیه  درستي 
علوم پیشرفته ي حال حاضر ندارد و قادر به اثبات اکثر نظریات علمي 
و دیني از نظر صاحب نظران و منتقدان مي باشد. جهان ما داراي رموز 
بسیاري است که هر روز نیز پیچیده تر مي شود. نظریه جهان هاي موازي 
روزي کامل تر از امروز مي شود. این فرضیه می تواند به حل بسیاري 
از مشکالت و سواالت نظریات قبل کمک کند که پرسیدن آنها شاید
دلیلي بر سست بودن ایمان و یا عدم آگاهی کافی از علوم الهی تلقي شود!

توضيحات:
۱. نظریه ریسمان پنج نوع دارد. نوعی از نظریه ریسمان که دارای ۱۰ بعد 
است و ماده و نیرو را در بر می گیرد؛ یعنی هم فرمیون ها و هم بوزون ها 
در آن نقش دارند و به وسیله ی ابر تقارن به یکدیگر ربط داده می شوند.

این تئوری ابر ریسمان نامیده می شود که تئوریی تعمیم یافته است.
2. در سال ۱۹۹5 ادوارد ویتن و دیگران ثابت کردند که پنج نظریه  ابرریسمان 
موجود بی ارتباط به هم نیستند و با گونه ای روابط همزادی  )duality(  به 
هم مربوط می شوند. ایشان نشان دادند که این پنج نظریه درواقع پنج »نمود« 
گوناگون از یک نظریه مادر و بزرگ تر هستند. یعنی این نظریه مادر که آن 
را نظریهM نام نهادند در شرایط خاص به هر یک از این پنج نظریه تقلیل 
می شود. یاد  ابرریسمان  دوم  انقالب  عنوان  با  واقعه  این  از  عمومًا  می یابد. 
هرچه هست هم اکنون بسیاری از فیزیکدانان به دنبال کشف و درك نظریه-م 
هستند. احتماالً یافتن نظریه-م از بزرگ ترین دستاوردهای بشر خواهد بود؛ زیرا 

این نظریه قادر خواهد بود تمام دنیا را در بنیادین ترین حالت توصیف کند.
3. سوره قاف آیه ۱6

4. امروزه دستگاه هایی با گیرنده طول موج های خاصی ساخته شده که قادر 
به درك سیگنال هایي از طرف این جهان ها بوده که تنایج این تالش ها نیز 

مستند و مکتوب است.

منابع:
http://www.bbc.co.uk/horizon

http://www.silent-truth.com
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آيا زندگی ماوراء زمينی وجود دارد؟

سال ۱۹۸7، بیلِویل، ویسکونسن۱، گزارش ها خبر یک شیء سوسیس 
بوده و  مانند عجیب را می دهد که در آسمان شب در حال حرکت 
بسیاری از مردم در نقاط پراکنده ای از منطقه بیلویل آن را مشاهده 

ایلینویز2 نیز شیء  کرده اند. هچنین، واحد کنترل ترافیک هوایی 
ناشناخته ای را در زمان و مکان مشابهی ثبت کرده است. هیچ 
 3)UFO( پرنده  ناشناخته  شیء  این  درمورد  توضیحی  کس 

نداشته است!
تحقیق   ۱2.۰۰۰ از  بیش   ،۱۹6۹ تا   ۱۹52 های  سال  حدود 

نام  به  محرمانه  ای  پروژه  از  بخشی  عنوان  به  مشابه 
اکثر  دریافتند  محققین  شد.  انجام  آبی«4  »کتاب 

مشاهدات مردم سیاره ای درخشان، ستاره ها، 
بالن ها،  پرندگان،  هواپیما،  عجیب،  ابرهای 
یا  سنگ ها  شهاب  فشفشه،  ها،  کایت 
ماهواره ها بوده اند. اما حدود 7۰۰ گزارش

بسیار بنابراین،  نبود!  توضیح  قابل   UFO
بیشتر از یک مورد ناشناخته پرنده مشاهده شده 

وجود داشت!  
به هر حال، اگر حتی یک مورد از آنها هم به مالقات زمینی ها نمی آمد، 

دلیلی بر عدم وجود حیات در کرات دیگر نبود ... چون جهان 
بی کران است. 

قابل  ما  توسط  که  جهان  از  بخشی  همین  تنها 
مشاهده است، دربردارنده بیلیون ها کهکشان است 
است.  ستاره  ها  بیلیون  شامل  نیز  هرکهکشان  که 

البته، همه ستاره ها سیاره دار نیستند، و ستارگانی که 
سیاره دارند باید نور و گرمای کافی و پایداری را برای شکل 
گیری حیات داشته باشند )که بیلیون ها سال طول می کشد(.

زندگی  درباره  را  فاکتورها  این  از  بسیاری  دانشمندان، 
فرازمینی به دقت بررسی کرده اند.

گمان می شود، شاید از هر ۱۰۰.۰۰۰ ستاره سیاره 
دار، یکی از آنها شامل نوعی حیات باشد. این بدان 

معنی است که شاید میلیون ها سیاره تنها در کهکشان ما 
دربرانده نوعی حیات باشند! 

حال، سوال دیگری که مطرح می شود این است که:
چه تعداد از این سیارات زندگی هوشمند دارند؟ که این سوالی سخت 

تر است...

لـم
ار ع

اسر
آيا بيرون از اينجا اسرار علم

کسی هست؟

ماورای عالم خاکی، 
بدین معناست که هر چیز یا شیئی که 
از زمین نیست. یک ماورای زمینی، و 
همچنین می تواند نوعی زندگی باشد. 

مردم  از  برخی 
خاکی5  ماورای  موجودات  آمدن  منتظر 
برای  از رادیوهای مخصوصی  نمی مانند. آنها  به زمین 
شنیدن سیگنال هایی که از موجودات هوشمند ایجاد می 
جستجوی  ها  پروژه  این  از  یکی  کنند.  می  استفاده  شود 

هوشمند فرازمینی یا SETI 6 است.

را  آنها  باید  دانشمندان  که  دارد  وجود  بزرگ  دو مشکل 
حل کنند:

اول، همه سیگنال های رادیویی که بسیار ضعیف هستند،  
و با نویزهای رادیویی ناخواسته همراهند... بنابراین، آنتن 
های رادیویی باید به اندازه کافی بزرگ باشند تا سیگنال 

های کافی و قابل شنیدن را جمع آوری کنند. 
فرکانس هایی  یا  کانال  ها  میلیون  دوم، 
فرازمینی  موجودات  که  دارند  وجود 
کنند.  استفاده  آنها  از  توانند  می 
طوالنی  مدت  برای  دانشمندان  اگر 
دهند،  گوش  کانال  هر  به  بخواهند 
همه  شنیدن  برای  طوالنی  بسیار  مدت 
به  باید  آنها  اما  شود.  می  ها صرف  کانال 
هریک از کانال ها به مدت کافی گوش دهند 
تا متوجه شوند که آیا پیغام خاصی از آن می رسد، 

یا خیر! 
است  سال  سالیان   SETI دانشمندان 
و  دهند  می  گوش  ها  سیگنال  به  که 
فرازمینی چیزی  از موجودات  تاکنون 
دریافت نکرده اند! اما انها همچنان به 
و  دهند  می  گوش  رادیویی  های  سیگنال 

گیرنده های خود را ارتقا می بخشند.

ما ساکنان زمین نیز، سالیان بسیار است که سیگنال هایی به فضا می فرستیم.بسیاری از سیگنال های رادیویی و تلویزیونی زمین را ترك کرده 
و به فضا می روند. موجودات فرازمینی نیز، می توانند جنگ ستارگان و ... تماشا کنند، در حالی که دانشمندان SETI در حال ارسال پیغام های 
رادیویی برایشان هستند! در تاریخ ۱6 نوامبر ۱۹74 پیغامی از رادیوتلسکوپ آرکیبو )پورتو ریکو(7 به خوشه ستاره ای عظیمی با فاصله 25.۰۰۰ 

سال نوری از ما ارسال شد؛ که ما انتظار دریافت جواب را از این خوشه ها )با فاصله زیادی که دارند( به این زودی نخواهیم داشت!
ما شاید در این عالم تنها نباشیم، اما همسایگان فرازمینیمان همچنان به صورت رازی عمیق باقی مانده اند.

يك موجود فرازمينی چه شكلی خواهدبود؟                    
آیا جهان های دیگر گیاه و حیوان دارند؟ شاید، اما بسیار غیرمحتمل است که حیات 

در کرات دیگر چیزی دقیقا شبیه به زندگی در زمین باشد. همه گونه های زندگی 
ارگان هایی دارند که مصداق جهان اطراف آن است.به نظر می رسد که گونه های 
حیات هوشمند باید ارگان هایی برای استفاده و ساختن اشیا داشته باشند. شاید به 

صورت برخی »شکل های غریبه« که در جنگ ستارگان دیده اید باشند! 
هیچ کس نمی داند...

توضيحات:
BELLEVILLE. WISCONSIN .۱

Illinois .2
Unidentified Flying Object .3

Project Bluebook .4
Extraterrestrials .5

Search for Extraterrestrial Intelligence .6
Arecibo )Puerto Rico .7

***

شش ايرانی حاضر در فهرست جديد متقاضيان 

سفر بی بازگشت به مريخ

شرکت هلندی مارس وان، فهرست 663 نفره  متقاضیان سفر بی بازگشت به مریخ را منتشر کرد که نام چند ایرانی نیز در این فهرست دیده می شود. 
به گزارش سرویس علمی ایسنا، سازمان خصوصی و غیرانتفاعی مارس وان )Mars One( با هدف ساخت مستعمره انسانی بر سطح سیاره مریخ 

تأسیس شد؛ بودجه پیش بینی شده برای این پروژه شش میلیارد دالر اعالم شده است. 
با اعالم طرح بلندپروازانه سفر بی بازگشت به مریخ، هزاران نفر از سراسر جهان آمادگی خود را برای حضور در این سفر و تبدیل شدن به یکی از 

ساکنان آینده مستعمرات انسانی بر سطح سیاره سرخ اعالم کردند. 
پذیرش اولیه داوطلبان سفر یک طرفه به مریخ از روز هشتم ژانویه 2۰۱4 )۱۸ دی ۹2( آغاز شد. 

تمامی افراد عالقه مند با حداقل ۱۸ سال سن، بهره هوشی مناسب و سالمت کامل جسمی و روحی می توانستند داوطلب حضور در جمع پیشگامان 
مستعمره مریخ )Mars Colony pioneer( شوند. 

در مدت زمان تعیین شده برای ثبت نام، 2۰2 هزار و 5۸6 نفر از ۱4۰ کشور جهان متقاضی حضور در این پروژه شدند. 
در ثبت نام اولیه، نام ۱4 ایرانی دیده می شد که پس از بررسی شرایط متقاضیان، فهرست 7۰5 نفره ای از سوی شرکت مارس  وان در می 2۰۱4 

)اردیبهشت ۹3( منتشر شد که بر اساس آن، هفت داوطلب ایرانی شرایط الزم را برای حضور در مرحله بعد گزینش داشتند. 
تازگی منتشر شده است، 663 داوطلب برای حضور در مراحل بعدی و گذراندن مراحل پزشکی و مصاحبه های  به  در جدیدترین فهرست که 

تخصصی انتخاب شدند که نام شش ایرانی در آن دیده می شود. 
در این فهرست، کشورهای آمریکا، هند و چین با بیشترین داوطلب، رتبه های یک تا سه را به خود اختصاص داده  اند؛ با دسته بندی فهرست 663 

نفره طی چند ماه آینده، مرحله بعدی گزینش آغاز خواهد شد که احتماال فرآیند مصاحبه و گزینش به صورت تلویزیونی پخش خواهد شد. 
هدف نهایی در این طرح، انتخاب 24 تا 4۰ فضانورد دوره دیده است که در گروه های چهار نفری هر دو سال یکبار راهی سیاره سرخ می شوند.

طبق برنامه ریزی صورت گرفته، اولین گروه پس از یک سفر هفت ماهه در سال 2۰25 به مریخ خواهند رسید. 
افرادی که در فهرست نهایی ساکنان آینده مریخ قرار می گیرند، هرگز به زمین بازنخواهند گشت و در 
این شرایط، سیاره سرخ به سکونتگاه مادام العمر، محل زندگی، کار و مرگ آنها تبدیل می شود؛ این گروه 

اقدام به جمع آوری داده های تحقیقاتی، کاشت گیاهان با قابلیت تولید اکسیژن و فراهم کردن شرایط برای 
حضور و اقامت تعداد بیشتری از ساکنان زمین بر روی سیاره مریخ خواهند کرد. 

به نقل از خبرگزاری آفتاب
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نزديك ترين  روی  شده  آشكار  خورشيدی  لكه  بزرگ ترين 
به سمت  بار  دومين  برای  دهه،  دو  از  بيش  در طی  زمين  به  ستاره 
»احتماال  می گويند،  ناسا  دانشمندان  قرارگرفت.  ما  سياره 

اين لكه می تواند سرآغاز طوفان های خورشيدی باشد.«

گذاری  نام   ۱2۱۹2 فعال  ناحیه  عنوان  با  عظیم،  خورشیدی  لکه  این 
و  چرخیده  زمین  سوی  به  اخیر  نوامبر  و  اکتبر  های  ماه  در  که  شده 
دوباره از دید خارج شده است. در زمانی که این لکه  در سمت رو به 
ایجادنکرده  ای  حلقه  زنی جرمی  هیچ پس  است،  بوده  زمین خورشید 
به  ساعت2  بر  کیلومتر  میلیون   6/4 سرعت  با  ماده  داغ  )انفجارهای 
ها و شبکه  ماهواره  نابودی  قابلیت  سمت فضا پس زده می شود( که 
گوید:  می  ناسا  دانشمندان  از  یکی  گیلبرت  هالی  دارد.  را  انرژی  های 
اگرچه و  است  چرخیده  زمین  سمت  به  دوباره  فعال  ناحیه  »این 

از نظر اندازه اش فشرده تر شده، اما می تواند نابود کننده باشد.
گیلبرت، رییس آزمایشگاه فیزیک خورشیدی ناسا در مریلند، می گوید: 
ای  حلقه  جرمی  های  زنی  پس  برخی  وقوع  زمانی،  محدوده  این  »در 
مربوط به آن بسیار محتمل است، اگرچه شراره های خورشیدی شاید 
مغناطیسیش  میدان  ساختار  اساس  بر  خوبی  ایده  ما  باشند.  کوچکتر 
های شراره  تواند  می  زیاد  احتمال  با  که  داریم  خورشیدی  لکه  و 

متوسطی ایجاد کند )بزرگ ترین شراره خورشیدی 2۰۱4(«
لکه های خورشیدی مانند نواحی ناقصی روی خورشید هستند که میدان 
های  است.میدان  شده  تنیده  آنها  به  محکم  بسیار  مغناطیسی،  های 
مغناطیسی مانع عبور نور و گرما از میان محدوده لکه خورشیدی می شوند،

که باعث می شود در مقایسه با محیط اطرافشان تیره  دیده شوند.
باردیگر  که  شده  گذاری  نام  دوباره   ۱22۰۹  AR با   ۱2۱۹2  AR
تقریبا  مدت  به  خورشیدی  لکه  است.  قرارگرفته  زمین  سمت  به 
گیلبرت  بود.  دید  از  خارج  آشکارشدنش  دوباره  از  قبل  هفته  دو 
 ۱۰ توانست  می  که  بود  بزرگ  قدری  به  هنوز  لکه  گوید:این  می 
سوم  و  سی  رتبه  اندازه،  لحاظ  از  دهد.  جای  خودش  در  را  زمین  تا 
دارد  را   ۱۸74 سال  از  شده  ثبت  فعال  ناحیه   32.۹۰۸ بین  در 

و بزرگ ترین لکه خورشیدی ثبت شده از سال ۱۹۹۰ نیز هست.
این لکه عظیم خورشیدی قبل از اینکه رویش را از زمین برگرداند، شش 
شراره خورشیدی اصلی و همچنین یک سری شراره های کوچکتر را در 
اکتبر و اوایل نوامبر به سوی زمین رها کرده است. شراره های خورشیدی 
CME  می توانند منجر به تولید پس زنی های جرمی حلقه ای شوند که
که رسد  می  نظر  به  عجیب  گوید:  می  گیلبرت  شوند.  می  خوانده  ها 
شراره های اصلی AR ۱2۱۹2 نیز، منجر به ایجاد هیچ CME نشده اند!

»CMEها می توانند روی ماهواره هایمان، تکنولوژیمان تاثیر بگذارند 
مهم خیلی  ما  برای  بنابراین  شوند.  )برق(  نیرو  شبکه  قطع  باعث  و 

است که بدانیم چه زمانی اتفاق می افتند و به زمین می رسند.«

لکه  بینی کنند که چه وقت یک  توانند  پیش  نمی  دانشمندان هنوز 
پس  ها   شراره  آن  ِکی  و  کند،  می  ایجاد  هایی  شراره  خورشیدی 
به  توجه  با  ناسا  اما  شوند.  می  باعث  را  ای  حلقه  جرمی  های  زنی 
اثراتش روی زمین  ناوگان ماموریت های ماهواره ای که خورشید و 
CMEها  و  ها  شراره  این  زمانی  چه  داند  می  کنند،  می  بررسی  را 
منظور بدین  که  ناسا،  خورشیدی  دینامیکی  رصدخانه  دهد.  می  رخ 
طراحی شده است، به صورت شبانه روزی خورشید را کنترل می کند.

AR۱22۰۹ آنقدر به کوچکتر شدن خود ادامه می دهد تا جایی که 
سرانجام ناپدید شود، اما همچنان می تواند سفردیگری دور خورشید 
داشته باشد، پیش از آنکه کامال از بین برود. خورشید نیز به صورت 
مداوم به سمت یک فاز کمینه فعالیت خورشیدی جلو می رود، همچنان 

که دانشمندان نیز انتظار پدیدار شدن مناطق فعال کمتری را دارند.

 ،Calla Cofield نوشته شده توسط
Space.com عضو هیئت نویسندگان

مترجم: م. حسینی

توضيحات:
coronal mass ejections .۱

)million km/h 6.4( million mph 4 .2

گرفتگی دو  نشود.  آن  تفاوت  متوجه  گاهی  است  ممکن  حتی  ناظر  که 
penumbral در سال 2۰۱3، در تاریخ 25 می و اکتبر ۱۸ رخ داده است. 
تولید  و  دارد  مرکزی  سایه  به  کمی  شیب های  تنها  ماه  اوقات  گاهی 
 25 در  خسوف ها  این  از  یکی  می کند.  جزئی  قمری  خسوف  یک 
زمانی  گرفتگی  ماه  نادرترین  است.  داده  رخ   ،2۰۱3 سال  آوریل 
واقعی  خسوف  طول  در  سایه،  قسمت  تیره ترین  از  ماه  که  است 

عبور می کند که آخریِن آن در دهم دسامبر 2۰۱۱ بوده است. 
چهار ماه خونين: ماه گرفتگی چهارگانه

اتفاق غیرمعمول در مورد این نوع ماه گرفتگی این است که اولیِن آن از 
یک سری ماه گرفتگی چهارتایی در یک ردیف است. که چهارگانه نامیده 
می شود، چنین سری هایی از مجموع چهار ماه گرفتگی در یک ردیف، 
رویدادی نسبتا نادر است. آخرین سری آن در سال 2۰۰3 و 2۰۰4 اتفاق 

افتاده است. این اتفاق هفت برابر بیشتر در قرن جاری رخ خواهد داد. 
بنابراین، با اینکه گرفتهای اربعه ماه تا حدودی نادر است، اما پدیده ای 
فوق العاده نیست که درباره اش هیاهوی زیادی برپاشود. پس از همه اینها، 
تنها چیزی که در طول یک ماه گرفتگی اتفاق می افتد این است که ماه 
چند ساعت از سایه زمین عبور می-کند و اتفاق نگران کننده ای نیست. 
دارند.  وجود  جهان  در  خرافاتی  مردم  از  بسیاری  هم  هنوز  متاسفانه، 
چنین موردی در کتاب »چهار قمر خونین: چیزی در حال تغییر است۱« 
)انتشارات Worthy، 2۰۱3( مشاهده می شود، که نشان می دهد که 
ارتباط بین ماه گرفتگی چهارگانه جدید و پیش گویی کتاب مقدس در مورد 

آخرالزمان وجود دارد. 
وقتی مکانیسم ماه گرفتگی 
بود،  شده  شناخته  کمتر 
پیش  که  شد  می  تصور 
و  است  بد  آن  گویی 
برروی  فقط  دانشمندان 
دنباله دار  ستاره های 
حال  در  می کردند.  تحیق 
که  می دانند  مردم  حاضر، 
در  عادی  حوادثی  اینها 
هستند،  شمسی  منظومه 
مواردی که به طور مرتب 
رخ  سال  هزاران  برای 
هزاران برای  و  است  داده 

سال در آینده نیز، رخ خواهد داد. 
ارتباط بین حوادث »فاجعه آمیز« و حوادث طبیعی نجومی، همگی ساخته 
ذهن انسان است، از آنجا که افراد در تالش برای پیدا کردن توضیحاتی 
از  حاضر  حال  در  مردم  که  آنجا  از  هستند.  حوادث  این  چرایی  برای 
زلزله،  جمله  )از  طبیعی  بالیای  گزارش  کابلی،  اخبار  و  اینترنت  کانال 
سونامی و فوران های آتشفشانی و ...( را از سراسر جهان می شنوند که 
در گذشته از آنها آگاه نبوده اند. اعالم وقوع اتفاق بدی بالفاصله پس از 
ماه گرفتگی و یا دیدن یک ستاره دنباله دار، تقریبا اجتناب ناپذیر است.

حوادث  از  زیادی  لذت  که  آسمان  سرسخت  تماشاچی  یک  عنوان  به 
زیبایی چون ماه گرفتگی می برد، دل انسان به درد می آید، هنگامی که 
مشاهده این وقایع به عنوان نشانه های پیش از فاجعه درنظر گرفته شود. 

توضيحات:
 Four Blood Moons: Something Is About to Change« by John .۱

»Hagee
منبع:

http://www.mnn.com/earth-matters/space/stories/is-the-
upcoming-lunar-eclipse-series-a-sign-of-the-apocalypse

ترجمه شده از سایت: http://www.mnn.com/ با حق کپی رایت از سایت 
space.com

مترجم: نسرین مرادی مجد

برخی افراد فكر می کنند »چهار قمر خونين« نشانه آن است 
که جهان در حال پايان يافتن است. ولی مطالعات علمی

مجموع گرفتگی قمری را غير از اين صورت نشان می دهد.

مجموعه ای از ماه گرفتگی هایی که از پانزدهم آوریل سال گذشته آغاز 
توسط  که  توصیف می شود  قمر خونین«  عنوان »چهار  به  معموال  شد، 
برخی از عالقمندان به حوادث آینده بسیار مورد توجه قرار گرفته  است. 
از دیدگاه آنها تمام ماه گرفتگی های ۱5 آوریل، به اصطالح ماه گرفتگی 
چهارگانه، به طور مستقیم یک منادی بالقوه  از عذاب است! در بخشی 
از کتاب جدید »چهار قمر خونین« به این ادعای مشکوك اشاره شده است. 
ستاره شناسان به ندرت با ماه خونین مواجه می شوند. آنها معموال از یک 
نام جایگزین برای ماه Hunter، ماه کاملی که به دنبال ماه Harvest، که 
 ،Hunter معموال در اواخر ماه اکتبر می آید، استفاده می کنند. است. ماه
مانند ماه Harvest، به آرامی در شب پاییز باال می رود، به طوری که 

از  از طریق یک الیه ضخیم 
به شکل اتمسفر زمین  چهار 

خونین می درخشد. این 
رنگ قرمز توسط آلودگی 

هوا پراکنده می شود. 
ماه گرفتگی

ماه گرفتگی زمانی اتفاق 
می افتد که ماه از میان سایه 

زمین عبور می کند. 
دو  از  متشکل  زمین  سایه 
داخلی  هسته  است:  بخش 
و   ،»umbra« نام  به  تیره 
روشن تر  بیرونی  بخش  یک 
ماه   .»penumbra« نام  به 

گرفتگی به جای اینکه واقعا تاریک باشد، سایه درونی آن معموال به رنگ 
نارنجی یا قرمز است که با عبور نور از طریق حلقه ای از فضای اطراف 
زمین پدیدار می شود. بسته به شرایط جوی برروی کره زمین در این 
 umbra است،  گذر  در  نور خورشید  آن  از طریق  که  فضا  از  قسمت 
سیاه  تقریبا  یا  مسی  قرمز  نور  رنگ  از  وسیعی  طیف  در  است  ممکن 
و طلوع  هزاران غروب  تحت الشعاع  ماه  نور روشن  برسد.  نظر  به  نیز، 
طلوع  و  غروب  این  گرفتگی ها،  ماه  برخی  در  است.  زمین  سراسر  در 
برخی  در  می کند.  عبور  آن  از  بسیاری  نور  و  است  واضح 
باعث  و  کرده  مسدود  را  نور  راه  است  ممکن  ابرها  نیز،  موارد 

گرفتگی تاریک شوند. 
ماه خونين 

اما  است،  خون  رنگ  به  دقیقا  ماه  از  رسیده  نور  نادر،  موارد  در 
هیچ  بنابراین  ندارد.  وجود   اتفاق  این  پیش بینی  برای  راهی  هیچ 
تحت الشعاع  ذرات  که  دهد  نشان  تا  ندارد  وجود  زمینه ای 
می دهند.  نشان  را  رنگ  آن  زمانی  چه  خونین  ماه  یک  قمری 
از آنجا که مدار ماه با توجه به مسیر خورشید در آسمان کمی مایل شده، 
اکثر اوقات ماه از باال یا زیر سایه زمین عبور می کند، و هیچ گرفتگی رخ 
نمی دهد. گاهی اوقات نیز، تنها از penumbra عبور می کند و تولید یک 
خسوف به نام penumbral می کند، یک ماه دارای سایه روشن است، 

سی
شنا

ن 
یها

و ک
ک 

فیزی
ختر

ا نجوم و کیهان شناسی

تصور می شود که خورشيد با تبديل به 

يك کمينه ی بزرگ فنا می شود!

زنی های  پس  تولید  احتمال  خورشیدی،  لکه  یک   ،۱2۱۹2 فعال  ناحیه 
ماهواره ها  ویرانی  باعث  می تواند  که  دارد،  وجود  حلقه ای۱  جرمی 

CREDIT: NASA/SDO/Zell .و شبکه های انرژیش شود

ماه خونین در طول یک ماه گرفتگی کامل، در روز 2۱ دسامبر، 2۰۱۰. 

 نشان دهنده آخرالزمان است!؟آيا ماه گرفتگی های مكرر
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خواص  از  برخی  که  داده اند  تشخیص  نانوتکنولوژی  دانشمندان 
به عنوان  می کند.  خود  دادن  نظم  به  قادر  را  آنها  اتم ها  و  مولکول ها 
اتم  خود  انتهای  یک  در  که  آلی  مولکول های  شامل  محلولی  اگر  مثال 
اتم های  با  گوگرد  اتم های  بریزید،  طال  سطح  روی  را  دارند  گوگرد 

طال پیوند برقرار می  نمایند. این قابلیت خودآرایی نامیده می شود.
همۀ اتم های گوگرد در آرایه هایی از سطرها و ستون ها با فواصل مساوی 
به  کمی  همه  و  ایستاده اند  سطح  روی  آلی  مولکول های  و  دارند  قرار 
یک سمت متمایل شده اند. این اثر به این دلیل رخ می دهد که اتم های 
گوگرد الکترون های خود را در پیوندهای کوواالنسی با اتم طال به اشتراك
می گذارند، اما الکترون های دیگر اطراف اتم گوگرد یکدیگر را دفع می کنند.

جلوگیری  یکدیگر  به  گوگرد  اتم های  شدن  نزدیکتر  از  دافعه  این 
ضعیف تری  نیروهای  توسط  آلی  مولکول های  زمان  همان  در  می کند. 
فرآیند،  این  یکدیگر می شوند.  بین مولکول ها وجود دارد جذب  که در 
که پیوند واندروالس نام دارد، مولکول های آلی را به سمت هم کشانده 

و آنها را نسبت به اتم های گوگرد به یکدیگر نزدیک تر می کند.
جاذبۀ  نیروی  و  دافعه  نیروهای  کوواالنسی،  پیوندهای  ترکیب  این 
در  را  خود  شده  عامل دار  نانوذرات  می شود  سبب  که  مولکول ها  بین 
طرح هایی روی سطح طال نظم دهند، یک مثال کامل از خودآرایی است.

خودآرایی کاربردهای فراوانی دارد ازجمله:
• ساخت حسگرها برای آشکارسازی مولکول های شیمیایی و بیولوژیکی

توان  اجازه  می دهد  اجزاء کوچکتر که  با  •ایجاد چیپ های کامپیوتری 
محاسباتی بزرگتری در یک چیپ قرار گیرد.

•تولید ابزار تشخیصی برای آشکارساختن زودرس بیماری ها۱

انواع خودآرايی
دو نوع اصلی خود آرایی عبارتند از خودآرایی استاتیک )S( و خودآرایی 

 .)D( دینامیک
یا  تعادل سراسری  استاتیک شامل سیستم هایی است که در  خودآرایی 
موضعی باشند و انرژی را پراکنده نسازند. برای مثال، بلورهای مولکولی 
توسط خودآرایی استاتیک شکل می گیرند. در خودآرایی استاتیک تشکیل 
ساختار منظم ممکن است نیاز به انرژی داشته باشد )مثاًل هم زدن( اما 
یکبار که شکل گرفت، پایدار می شود. به عنوان یک مثال دیگر می توان 

به الیۀ نازکی از بلور مایع نماتیک روی یک زیرالیۀ همگن اشاره کرد.
اجزاء  بین  الگوهای  یا  ساختار  تشکیل  مسئول  برهم کنش های 
در  کند.  پراکنده  انرژی  سیستم  که  می افتند  اتفاق  زمانی  تنها 
الگوهای  می افتد.  اتفاق  دینامیک  خودآرایی  سیستم هایی  چنین 
واکنش های  در  پخش  و  واکنش  بین  رقابت  توسط  گرفته  شکل 
هستند  دینامیک  خودآرایی  از  ساده ای  مثال های  نوسانی  شیمیایی 

و برای انواع پیچیده تر می توان سلول های بیولوژیکی را مثال زد.

چرا عالقۀ خاصی به خودآرايی وجود دارد؟
اوالً، بشر جذب تظاهر نظم از بی نظمی می گردد.

ثانیًا، سلول های زنده خودآرایی می شوند،  بنابراین درك زندگی نیاز به 
درك خودآرایی دارد. همچنین، سلول مثال های بی شماری از خودآرایی 
هدفمند ارائه می دهد که باعث طرح ریزی سیستم های غیر زنده می شود.
مجموعه های ساخت  برای  عملی  فنون  اندك  از  یکی  خودآرایی  ثالثًا، 

نانوساختارهاست، بنابراین یک جزء الینفک نانوفناوری خواهد بود.
رابعًا، ساخت و روباتیک از کاربردهای خودآرایی سود خواهدبرد.

دینامیک  و  چندجزئی  سیستم های  از  بسیاری  برای  خودآرایی  خامسًا، 
تا حسگرهای  از مواد هوشمند و ساختارهای خودترمیم  مشترك است، 

مشبک و شبکه های کامپیوتری.

اجزاء      مطالعۀ  بین  الگوها  خودبه خودی  گسترش  بر  تمرکز  نهایتًا، 
               متمایز و سیستم های همراه با برهم کنش اجزاء پل می زند.

                                منابع:
 .Nanotechnology For Dummies
 .2nd Edition. Earl Boysen. Nancy
C. Muir

George M. WhiteGeorg etc. science. vol2۹5         
Issue5564.24۱۸.242۱.2۹march

 2۰۰2

 مترجم: ر. حسینی

يك مطالعۀ نگران کننده در دانشگاه کاليفرنيا نشان می دهد که نانوذرات TiO2 در 
موش ها آسيب ژنتيكی ايجاد می کنند. 

نانوذرات TiO2 رشته های DNA را وادار به شکستن می کنند و همچنین باعث آسیب 
کروموزومی و التهاب می شوند که همۀ اینها احتمال بروز سرطان را باال می برد.

این مطاالت برای اولین بار نشان می دهد که چنین اثری وجود دارد. نانوذرات TiO2 در 
اندام های مختلف انباشته می شوند زیرا بدن قادر به بیرون راندن آنها نیست. و به این 

دلیل که بسیار ریز هستند، می توانند به همه جای بدن بروند، حتی از بین سلول ها و ممکن است با مکانیزم های زیرسلولی مداخله نمایند.
به گفتۀ روبرت شیستل، استاد پاتولوژی، تومورشناسی تشعشعی و علوم بهداشت محیط زیست، »در گذشته این نانوذرات TiO2 غیرسمی فرض 

می شدند، زیرا در واکنش شیمیایی تأثیری ندارند. درعوض نانوذرات برهم کنش های سطحی ای با محیط خود )در این مورد درون بدن موش( که 
سبب آسیب ژنتیکی می شود. آنها در میان بدن سرگردان شده و سبب ضربات اکسنده می شوند که منجر به مرگ سلول خواهدشد.«

طبق گفتۀ شیستل »قاعدۀ جدید این است که تیتانیوم خودش از نظر شیمیایی بی اثر است. اما زمانی که ذرات به تدریج کوچکتر می شوند، سطح 
آنها به نوبۀ خود به تدریج بیشتر شده و برهم کنش سطح با محیط منجر به ضربات اکسیدکننده می گردد.«

موش هایی که درمعرض نانوذرات TiO2 در آب آشامیدنی خود بودند از روز پنجم شروع به نشان دادن آسیب ژنتیکی کردند. انسانهایی با همین 
میزان آسیب حدود ۱/6 سال درمعرض این نانوذرات در یک محیط تولیدی بوده اند. اما شیستل می گوید با تماس پیوسته ای که در طول زمان با 

نانوذرات وجود دارد، هرروز درمعرض بودن انسان به طور نمایی افزایش می یابد.
شیستل می گوید: »یک بخش معین از سرطان های خودبه خودی می تواند به دلیل همین درمعرض بودن باشد و برخی مردم ممکن است نسبت به 

قرار گرفتن در معرض نانوذرات از بقیه حساستر باشند. من معتقدم سمیت این نانوذرات به اندازۀ کافی مطالعه نشده است.« 
این اطالعات پیشنهاد می کند که ما باید نگران خطرات احتمالی سرطان یا اختالالت ژنتیکی خصوصًا برای افرادی باشیم که ازنظر شغلی درمعرض 

غلظت باالی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم قرار دارند و باید محتاطانه مصرف مواد افزودنی و دارویی غیر ضروری، رنگ های خوراکی و ... را 
محدود کنند. اما تولیدکنندگان، درحال حاضر ساالنه حدود دومیلیون تن نانوذرات TiO2 مصرف می کنند. زمانی که درنظر بگیرید قطر هر نانوذره 
تقریبًا به کوچکی یک هزارم قطر موی بشر است خواهید دید چه تعداد زیادی نانوذره مصرف می شود. عالوه بر رنگ، لوازم آرایشی، ضدآفتاب ها 

و ویتامین ها، نانوذرات در خمیردندان، رنگ های خوراکی، مکمل های غذایی و صدها محصول دیگر یافت می شوند.
منبع:

The downside of nanotech: do tiny particles spell big trouble. By Darren Quick
December ۱4.2۰۰۹.  www.gizmag.com  

مترجم: ر. حسینی

محققان ایرانی موفق شدند با استفاده از عصارۀ گیاه اوکالیپتوس، نانوذرات نقره تولید کنند. با توجه به استفاده از 
بافت گیاهی، کاهش هزینۀ تولید نانوذرات از دستاوردهای مهم این محققان است. ضمن آن که محصول بدست آمده 

به دلیل منشاء زیستی و روش تولید سبز، عاری از ایجاد آلودگی های شیمیایی و مضرات ناشی از آن است.
پیوند علوم زیستی با فناوری نانو منجر به توسعه ی روش های دوستدار محیط زیست در تولید مواد مختلف خواهدشد. به¬عنوان مثال، مواد کاهنده 
با منشاء طبیعی همانند گیاهان، عسل یا باکتری ها را می توان برای ساخت نانوذرات طال و نقره به کار برد. هدف این کار نیز تهیۀ نانوذرات نقره از 

بافت گیاهی گونۀ خاصی از گیاه اکالیپتوس و بررسی تأثیر شرایط فرآیند بر اندازۀ ذرات بوده است.
گیاه اوکالیپتوس با بیش از 7۰۰ گونۀ مختلف در سراسر دنیا رویش دارد. در این میان عصارۀ گونۀ اوله اوزا، که در کشور به فراوانی یافت می شود، 

حاوی ترکیبات آلدهید و کتون بوده و می تواند به عنوان مادۀ کاهنده در فرآیند تولید نانوذرات نقره استفاده شود.
به گفتۀ دکتر سید مهدی پورمرتضوی، روش پیشنهادی، ارزان، ساده و دوستدار محیط زیست است که نانوذرات نقره را بدون استفاده از هیچ گونه 
کاتالیست یا مواد فعال سطحی )سورفکتانت( تولید نموده است. این روش که از دستۀ روش های شیمی سبز به شمار می رود، عالوه بر سنتز ذراتی با 

خواص فیزیکی و شیمیایی مطلوب، نیازبه صرف دما، فشار و انرژی باالیی نداشته و از به¬کارگیری مواد شیمیایی سمی نیز بی نیاز است.
گیاه  از عصارۀ  استفاده  با  نقره  نیترات  از محلول  نقره  نانوذرات  تولید  امکان  توضیح روند مطالعات عنوان کرد: »در طرح حاضر،  پورمرتضوی در 
اکالیپتوس اوله اوزا بررسی گردید. همچنین با استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچی، تأثیر عوامل مختلف بر فرآیند تولید، نظیر غلظت عصاره، 
که  آن  شود. ضمن  تولید  اندازه  حداقل  با  نقره  نانوذرات  تا  شدند  بهینه سازی  و  بررسی  واکنش  زمان  و  عصاره گیری  دمای  نقره،  نیترات  غلظت 
نتایج حاکی از حضور مقادیر اندکی از  انتظار می رفت  طیف سنجی مادون قرمز برای بررسی خصوصیات نقرۀ تهیه شده استفاده شد. همانطور که 
ترکیبات موجود در عصارۀ گیاه بر سطح نانوذرات نقرۀ حاصله بود. این نانوذرات با منشاء زیستی دارای قطر متوسط 2۱ نانومتر بوده و در صنایع

نساجی، پزشکی و دارویی قابل کاربرد خواهند بود«.
با همکاری دکتر سید مهدی پورمرتضوی، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دکتر مهدی رحیمی نصرآبادی، عضو هیأت علمی  این طرح تحقیقاتی 
دانشگاه امام حسین )ع(، دکتر مهدی تقدیری، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور واحد اردکان و وجیهه مکاری، کارشناس ارشد شیمی، انجام شده است. نتایج این

کار در مجلۀ Spectrochimica Acta Part A  )جلد ۱36، قسمت c، سال 2۰۱5، صفحات ۱24۹ تا ۱254( به چاپ رسیده است.
www.nano.ir
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خودآرايی 

چگونه نانوذرات، خود را منظم می سازند؟

توليد نانوذرات نقره با کمك 

 عصارۀ گياه اوکاليپتوس

***
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را هم برای اغلب مردم عادی قابل فهم می سازد، بدون اینکه به اصل
آنها صدمه ای وارد آید.

این کتاب برای افراد عادی فرصت و امکان بسیار مناسبی را به وجود 
اتم  درون  حقایق  اعماق  به  را  فیزیک  علم  نفوذ  مسیر  تا  آورد  می 
مرحله  از  بیشتر  مرحله  هر  در  مسیر،  این  تعقیب  در  و  کنند.  تعقیب 
اتمی را فرا  پیش، آن حیرت و شگفتی که دانشمندان برجسته فیزیک 
برای  زمانی  از  شگفتی  و  حیرت  این  کرد.  خواهند  تجربه  است،  گرفته 
است که دریافتند هر چه در شناخت جهان  پیدا شده  دانشمندان  این 
پیش تر روند، اساس و بنیان آن غیر مادی تر و مجردتر جلوه می کند 

و در عین حال به صورت فزاینده ای ساده تر و زیباتر می شود.
سکوت  به  ولی  پذیرفته  را  آن  نیز  آنها  همه  که  آنان  شگفتی  آخرین 
باید  راه  این  پایان  در  که  است  واقعیت  این  درك  اند،  کرده  برگزار 
به  عامل  ترین  اصلی  و  ترین  بنیادی  عنوان  به  زیربنایی  زمینه  یک 
باشد  داشته  وجود  ها  جلوه  و  ها  پدیده  تمام  نگهدارنده  و  وجودآورنده 
با  ولی  است،  دسترسی  غیرقابل  ما  برای  گرچه  زیربنایی  عامل  این  و 

جواب سؤالی که به دنبال ریشه کل هستی می گردد مطابقت دارد.
پیوستگی و ارتباط وجودی بین اجزاء این زمینه نشان می دهد که جلوه 
اتمی خالصه و محدود  یافته های حوزه فیزیک  هستی فقط در نمایش 
»کل  های  ویژگی  به  بالفاصله  ها  یافته  این  از  یک  هر  زیرا  شود.  نمی 
از آغاز و  این کتاب  پیدا می کند.  بدین دلیل، در  ارتباط  نیز  هستی« 
انجام کاینات و نیز اسرار مفهوم زمان، از سیاهچاله ها و اهمیت فرضیه 
انقالبی اینشتینی در پیوستگی فضا-زمان و ماده با یکدیگر بطور مشروح 
سخن رفته است. عالوه بر اینها از بهترین و قابل فهم ترین وصف برای

هستی و همچنین فیزیک کوانتوم سخن رانده است.
یکی از منتقدان نویسنده کتاب به او توصیه کرده است که به فکر تهیه 
یک جلیقه ضد گلوله برای خود باشد. این اخطار به نویسنده مسلما به 
خاطر مباحث فیزیکی که در کتاب مطرح شده، نیست. بر عکس، نویسنده 
از طرف همکاران علمی اش به میزان زیاد مورد تقدیر قرار گرفته است- 
کاری که در بین نویسندگان عادی مرسوم نیست. ولی همانطور که از نام 
کتاب برمی آید، مسائل مربوط به دنیای عقاید و ادیان هم در باالترین 
سطح وجودی انسان و در سطح حقایق معنوی در این کتاب مورد بحث 
قرار گرفته است. در این مباحث که مانند یک خط سرخ سرتاسر کتاب را 
رنگین کرده است، روشن می شود که پذیرفتن این نظر که نتایج بدست 
آمده از اکتشافات فیزیکی فقط بر رفتار و خصوصیات ساختارهای مادی 
متکی و محدود است، یک اشتباه ماتریالیستی است. هرگاه در زمینه ای 
از زمینه های علمی در جهان کشفی صورت می گیرد، آن هم به شرطی 
باید گفت که  باشد، همیشه  با واقعیت  که یک کشف صحیح و مطابق 
جزئی از یک کل بدست آمده است. بنابراین، دانستن اینکه مثال تئوری 
کوانتوم وجود پدیده های مادی را چگونه تفسیر می کند، هم در بحث 
درباره آزادی اراده و هم 
اصل  درباره  بحث  در 
»امکان  به  مربوط  دینی 
روح یک  حیات  ادامه 

 بدون جسد« اهمیت 
پیدا می کند.

به همین ترتیب، آنگاه که 
پایه  درباره  فیزیکدانان 
های وجودی جهان، تاریخ 
چگونگی  و  آن  پیدایش 
پایان آن در آینده بسیار 
بسیار دور تفکر می کنند، 
بر  که  خدا  وجود  مسئله 
دینی،  باورهای  اساس 

تفکرات  جهان را آفریده است مسکوت گذاشته نمی شود. به خصوص 
تواند همان  ارتباط خدا و جهان می  نویسنده در زمینه  و استدالل های 
ابراز آن توصیه اخطارآمیز وادار  به  او را  چیزی باشد که همکار منتقد 
کرده است. نویسنده کتاب با شجاعت برخی از باورها و اعتقادات ظاهرا 
جان  به  را  آن  مسئولیت  و  کرده  احیا  را  دینی  افتاده  مد  از  و  قدیمی 
باورها قبول عدم دخالت و عدم تأثیر قوانین  این  می خرد که از جمله 
به وجود  اعتقاد  و  العلل(  عنوان علت  )به  کار گردش جهان  طبیعی در 

یک نیروی ماوراءالطبیعی و خدایی حاکم بر جهان و قوانین آن است.
به هر حال، حتی در صورت انصراف از مسئله جلیقه ضد گلوله و فراموش 
تهدید  قابل ذکر  و  را خطری چندان جدی  نویسنده  باز هم  کردن آن، 
نمی کرد. زیرا او در مباحثات مربوط به اثبات و معرفی خدا از نظرگاه 
باقی  طبیعی  علوم  حوزه  های  استدالل  محدوده  در  همیشه  فیزیک  علم 
اختصاصا متوجه  نتایجی که بدست می آورد،  این جهت  به  و  ماند  می 
از  نه خدایی جدا  کلمه،  دقیق  معنی  به  گرداننده  و  وجود خدایی خالق 
غیر  اصل  یک  بلکه  است.  جهانی«  »آن  و  آن  بر  تأثیر  بی  و  طبیعت 
مادی حاضر و همراه، محیط و مسلط بر طبیعت و کائنات است که در 
ذهن  ساخته  فرض  )بنابه  کائنات   و  طبیعت  همان  نابودشدن  صورت 

او به عنوان یک فیزیکدان( خدا هم غیب می شود!! 
مع ذالک، آنچه دیویس در این رابطه بیان می دارد، برای علم خداشناسی 
و به طور کلی برای هر فرد مؤمن به خدا این است که اثبات وجود خدا 
از علم فیزیک ساخته نیست. ولی این نگرش از دیدگاه علوم طبیعی مادر 
است که راز وجودی موجودات را روشن تر از هر استدالل فلسفی نشان 
بدهد و این کتاب دلیل خوبی بر این مدعاست. و هرگاه یک فرضیه مبتنی 
بر علوم طبیعی در فهم مسئله خدای معرفی شده به وسیله ادیان به دالیل

ساختاری- منطقی دچار نارسایی شود، از نظر علوم الهی مفید است.
دیویس در ابتدای کتاب خود می گوید که برای او علم راهی مطمئن تر 
از دین به سوی خداست، و در آخر کتاب می نویسد که این نادانی است 
که بپنداریم سؤاالت مربوط به وجود خدا و معنی هستی انسانی، از طریق 

اکتشافات فیزیکی به جواب برسد. از بیان دو جمله فوق نباید یک تضاد 
فهمیده شود. علوم طبیعی از ارائه جوابی به این سؤال که آیا خدا وجود دارد 
یا نه، عاجز است و نمی تواند دلیلی ارائه دهد، ولی می تواند به گشوده شدن 
راهی برای دسترسی به جواب این سؤال کمک کند. مثال بدین صورت که
حداقل سستی روش های معمولی و تکراری معرفی خدا را نشان دهد و ...

پاول دیویس به صورت قابل تمجیدی به طور مؤثر و مستدل،  اثر  این 
طبیعی  علوم  فعالیت  حوزه  که  کند  می  مسئله  این  به  متوجه  را  انسان 
مادی جهان،  پدیده های  با  اشتغال ساده یک طرفه  از یک  بیش  خیلی 
وسعت دارد. طرز فکری که به کار علوم طبیعی به صورت محدود می 
نگرد، با اینکه هنوز هم نفوذ وسیع دارد، ولی چیزی جز یک تصور باطل 
نیست. علوم طبیعی این قابلیت را دارد که آن را »ادامه ماوراء الطبیعه

از راهی دیگر و با وسیله ای دیگر« بنامیم.   
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ب
کتا

فی 
معر

 سخنی از: هويمار ديت فورث1   
»علوم طبيعی به عنوان ادامه ماوراءالطبيعه...«

این کتاب، کتاب بزرگی است؛ نه تنها از آن جهت که مرجع برجسته 
ای در مورد آگاهی های مربوط به مسائل روز )دهه های واپسین قرن 
نیز،  جالبش  نگارش  نظر  از  بلکه  است.  فیزیک  تحقیقات  میالدی(   2۰
در دنیای کتب اثری به یادماندنی محسوب می شود. نویسنده در این 
کتاب، دنیای تخیلی باورنکردنی ای را منعکس می کند که دنیای خود 
ماست: بحث کائناتی که در آن قرار داریم و بحث درباره ماده که همه

چیز کائنات از کهکشان ها تا جسم خود ما از آن ساخته شده است.
پیتر سلوتردیک در کتابش »نقد تفکر کلبیون« که به توضیح دقیق نقش 
بودند که  علم اختصاص داده است، می گوید: »اگر پدیده ها همانطور 
اکتشافات  و  تحقیقات  صورت  آن  در  رسند،  می  نظر  به  اول  نگاه  در 
نشان  ظاهرشان  که  طور  این  ها  پدیده  بود.  اضافی  و  معنی  بی  طبیعی 
درجاتی  و  طبقات  سلسله  آنها  ظاهری  نمای  پشت  و  نیستند  دهد  می 
کشفیات  و  تحقیقات  کمک  به  که  است  نهفته  گوناگون  حقایق  از 
ها  پدیده  و  شود  می  معلوم  بیشتر  درجات  و  طبقات  این  عمق  علمی، 

از وضع و حالتی که در ابتدا نشان می دادند فاصله می گیرند.

قرار  متفکر  مغز  یک  یابد،  می  راه  انسان  ذهن  به  که  افکاری  پِس  در 
دارد که عامل واقعیت بخشیدن به تفکر است و فکر کردن را ممکن می 
سازد. در پشت شکل ظاهری این مغز، مجموعه های پیچیده الکتریکی 
پنهان شده اند که از سلول های عصبی ناپیدای بی شماری سرچشمه می 
گیرند. سلول هایی که در زمانی معادل کسری از ثانیه دائما در ارتباط با 
یکدیگر پیوندهای خاص جدید به وجود می آورند و جنبش دائما متغیر 
این سلول ها، بر فعالیت ملکول های غیر قابل مشاهده میکروسکوپی و 
بارهایی که بین سطوح این ملکول ها مبادله می شوند متکی است. هر یک 
از این ملکول ها نیز خصوصیات و توانایی های خود را مدیون چگونگی

قرار گرفتن اتم هایشان بر حسب کیفیت ساختمانی متفاوتشان هستند.
ولی با این همه، طبق آنچه که فیزیک مدرن امکان یافتن آن را به ما داده 
است، ما هنوز کمترین جزئی از حقیقت را هم بدست نیاورده ایم. اتم ها 
نیز همانطور که امروزه هر بچه دبستانی می داند به سهم خود قابل تقسیم 
هستند و خصوصیات آنها از طریق اجزایی که آنها را تشکیل داده اند هر 
لحظه قابل شرح و توضیح است. در حالی که دانستن این نکات ما را به 

سطحی از حقیقت رسانده که به نظر می رسد مفاهیم آشنایی مثل »علت« 
و »واقعیت« به کمک آن در آستانه حل شدن باشند، ولی همین مرحله 
نیز ما را به مرحله عمیق تر دیگری رهنمون می شود: »دنیای نوترون ها«
که اینها هم پله انتهایی نردبانی که جهان بر آن استوار است، نیستند...

هر کدام از این پله ها و درجات، قوانین خاص خود را دارند و می توان 
گفت که هر یک برای خود دنیایی هستند. واضح است قوانینی که بر 
اساس آنها انسان به تفکر می پردازد، به کلی با قوانینی که فرآیندهای 
فیزیولوژیکی عصبی بر آنها متکی است و زمینه مادی تفکر را می سازد، 
فرق دارد و این فرآیندها به نوبه خود هیچ گونه شباهتی با فرآیندهای 
ناشی از مبادالت الکترونی ملکول ها که زمینه اجرای آنها هستند ندارند. 
از طرف دیگر، هیچکدام از آن فرآیندها که هر یک مراحلی از واقعیت 
موجودیت  آیند.  نمی  بوجود  مستقل  و  مجزا  بطور  و  تنهایی  به  هستند 
از این مراحل و فرآیندها مانند موجودیت اجزا و طبقات یک  هر یک 
فرو  بنا در هم  کنار رود،  از طبقات آن  یکی  اگر  بنای معظم است که 
اجازه  هر جزء  به  طبقات،  و  اجزا  بین  وجودی  پیوستگی  این  ریزد.  می 
است،  متکی  آن  بر  موجودیتش  که  خود  بعدی  جزء  به  که  دهد  می 
را  یعنی مجموعه خصوصیاتی  کند.  تحمیل  را  هایی  مرزبندی  و  شرایط 
به آن بدهد. به طوریکه شناخت هر طبقه و مرحله به وسیله شناخت 
بطور  است،  آن  نگهدارنده  و  وجودآورنده  به  که  قبلی  مرحله  و  طبقه 
پیوستگی و  ارتباط  این  یافتن  باشد.  پذیر  امکان  تر  عمیق  و  تر  دقیق 

ها یکی از وظایف بسیار مهم تمام رشته های علوم طبیعی است.

قدم  در  اثرش  این  در  فیزیکدان،  یک  عنوان  به  دیویس  »پاول 
اتم  بر  حاکم  واقعیات  بر  تکیه  با  طبیعی  علوم  که  راهی  اول 
دهد.« می  شرح  را  است  رفته  تری  عمیق  واقعیات  سوی  به 
وضع  به  توجه  بدون  اکتشافات  و  ها  یافته  همه  است  قرار  جا  این  در 
استفاده  مورد  های  زبان  شوند.  بیان  ریاضی  زبان  به  فقط  ظاهریشان، 
انسان همواره در محدوده مسائل و مواد مورد تجربه در زندگی روزمره 
به وجودآمده و تکامل یافته است. همانطور که یک زبانشناس امروزی 
ادعا کرده است، زبان ما »زبان آشپزخانه ای« است، در نتیجه برای بیان 

واقعیات دنیای اتم و 
اجزای آن لغات و الفاظ 
مناسب در اختیار ندارد! 

مسئله  همین  به  توجه  با 
نویسنده در یافتن مفاهیم 
نظریه های اساسی و مهم 
بیان  و  جدید  فیزیک 
تشبیهات،  قالب  در  آنها 
زبانی  قوانین  و  معادالت 
بسیار ماهرانه عمل کرده 
ایشان  های  نوشته  است. 
نه تنها جذاب و خواندنی 
از  بسیاری  بلکه  است، 
ریاضی  مفاهیم  و  روابط 

خدا و فيزيك مدرن       

اثر پاول دیویس

ب
معرفی کتا
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مقدمه مؤلف
فیزیک  علم  در حوزه  پیش(  از ۱۰۰ سال  )بیش  بیستم  قرن  اوایل  در 
حادثه نادری اتفاق افتاد و آن حادثه این بود که یکباره در مجامع علمی 
افکاری جالب و حیرت آور درباره فضا و زمان و ماده و روح مطرح شد. 
مفاهیمی که طی دو نسل، فیزیکدانان را به خود مشغول کرده بود، در 
این زمان نیز، توجه کسانی را که هیچ گاه دگرگونی ریشه ای پیدا شده 
در افکار را باور نمی کردند، جلب می کند: »فیزیک جدید به بلوغ خود

رسیده است.«
و  نسبیت  فرضیه  شد:  مطرح  مهم  فرضیه  دو  بیستم  قرن  اول  ربع  در 
دو  این  مدیون  را  خود  موجودیت  قرن  این  فیزیک  و  کوانتوم،  فرضیه 
کارایی  جدید  فیزیک  که  شد  معلوم  زودی  به  ولی  داند.  می  فرضیه 
نظام  از  جدید  مدل  یک  دهنده  ارائه  فقط  که  است  آن  از  بیشتر  اش 
فیزیکی جهان باشد. برای فیزیکدانان کم کم این مسئله روشن می شد 
که کشفیات آنان یک تجدیدنظر بنیادین در ارکان درك نظام هستی را 
اقتضا می کند. آنها دریافتند که چگونه به موضوع مورد جستجوی خود 
از نظر  ناآشنا نزدیک شوند. راههایی که  از راه هایی کامال ناشناخته و 
بافانه شبیه  به کارهای مسخره آمیز و خیال  بیشتر  انسانی  عقل عادی 
بود تا یک کار عملی مربوط به شناخت ماده! بسیاری از افراد عادی هم 
که برای زندگی خود مفهوم عمیق تری را جستجو می کنند، می توانند 
بین فیزیک جدید و جهان بینی خود هماهنگی هایی بیابند. این دیدگاه 
بخصوص در  فیزیکی حتی در بین روانشناسان و جامعه شناسان هم – 
بین آنهایی که به رشته خود به صورت یک علم مجرد و تک بعدی نگاه

نمی کنند- مقبولیت دارد.
بر اثر تدریس و سخنرانی هایی که درباره فیزیک مدرن داشته ام این 
به  را  انسان  فیزیک،  علم  اصول  که  است  تقویت شده  در من  احساس 
و جایگاهش در جهان هدایت می  از خودش  ارزیابی جدید  سوی یک 
آمد  بوجود  چگونه  »کائنات  مثل:  حیات  عمیق  و  اساسی  مسائل  کند. 
پایان می پذیرد؟« »ماده چیست؟« »زندگی چیست؟« »روح  و چگونه 
این  است  آنچه جدید  نیستند.  مسائل جدیدی  البته  که  و...  چیست؟« 
را بدست آوریم  این سؤالها  بتوانیم جواب  به موقعیتی که  ما  است که 
فیزیک مدرن  در  برجسته  نتیجه چند کشف  ادعا  این  نزدیک هستیم. 
است، البته نه تنها در فیزیک، بلکه در رشته نزدیک به آن یعنی علم

»جهان شناسی« نیز چنین است.
اکنون برای اولین بار یک تفسیر عمومی از جهان هستی فقط متکی بر 
هیچ  طبیعی  علوم  برای  رسد.  می  نظر  به  بررسی  قابل  اتکا،  نقطه  یک 
مسئله ای سنگین تر و انسانی تر از اینکه برای مسئله پیدایش کائنات 
جوابی و راه حلی بیابد وجود ندارد. آیا این پیدایش بدون اراده و دخالت 
یک نیروی ماوراءالطبیعی ممکن بود؟ به نظر می رسد فیزیک کوانتوم 
در این سخن شکست خورده قدیمی که: »از هیچ، هیچ بدست می آید« 
از  از یک جهان »جوشیده  این میان فیزیکدان ها  یافته است. در  خللی 
خود« یعنی از کائناتی که خود محرك خودش است صحبت می کنند، 
همانطور که در آزمایش های معینی در زمینه فیزیک انرژی باال، بسته 
آید.  می  وجود  به  هیچ  از  ذره  اجزاء  از  کوچک  یک جزء  شرایطی،  به 
این سؤال که آیا تمام مراحل این فرضیه با واقعیت مطابقت دارد یا نه، 
نسبت به این مسئله که بدین وسیله یک توجیه و تفسیر علمی برای کل 
فیزیک  آیا  دارد.  قرار  اهمیت  دوم  درجه  در  شده،  پذیر  امکان  خلقت 

مدرن مسئله وجود خدا را به کلی حل کرده است؟
در این کتاب درباره دین صحبت نمی شود، بلکه درباره مسائلی که دین 
این  با آنها درگیر بوده گفتگو به میان می آید. زیرا قصدم  در گذشته 
نیست که از تجربیات مذهبی و مسائل اخالقی سخن بگویم. این کتاب 
و  طبیعی  علوم  درباره  کتابی  نیست.  هم  طبیعی  علوم  ساده  کتاب  یک 
تمام مسائل پیوسته به آن است. اجبارا بعضی جزئیات جسته گریخته 
هر  بیان  که  ندارم  را   ادعا  این  من  ولی  شوند.  بیان  مفصل  بطور  باید 

شما يك نقطه کور داريد
چشم چپ خود را ببندید. مجله را به فاصله یک بازو از خود نگهدارید و به لکه سیاه نگاه 
کنید. در حالی که به لکه نگاه می کنید، کتاب را به خود نزدیک کنید، تصویر خرگوش ناپدید 
خواهد شد؛ زیرا چشم یک نقطه کور دارد و وقتی تصویر خرگوش بر آن نقطه قرارمی گیرد 
دیده نمی شود. این نقطه در جایی از شبکیه است که اعصاب بینایی از آن خارج می شوند.

ديد با دو چشم يا يك چشم
یک چشم خود را ببندید و با استفاده از چشم دیگر نوك مدادها را به هم برسانید. کمی 
مشکل است... حال این کار را با هردو چشم باز انجام دهید...دو چشم دو تصویری از 
تا  با دو زاویه مختلف )اندکی متفاوت( دریافت می کنند و عاملی می شود  یک جسم 

بتوانیم تصوری از فاصله داشته باشیم.

خطای ديد
درشکل 2، آیا چشمهایتان نشان می دهد:

-وقتی مجله را به نوسان درمی آورید، دایره ها 
)شکل اول از راست( به چرخش درمی آیند.

- دایره ب بزرگ تر از الف است.
- ضلع های مربع خمیدگی دارند.

- خط های شکل آخر موازی نیستند.
اگر چنین است، شما گول خورده اید. مثل االن، 
برخی مواقع برای دیدن واقعیت به چشم های 

خود نمی توانیم اعتماد کنیم!
روشنایی و دیدن

هرگاه شما به نوشته های یک صفحه و یک تصویر رنگی در زیر نور زیاد نگاه کنید و سپس شدت نور را کاهش دهید، خواندن نوشته مشکل خواهد شد. رنگ ها نیز 
ناپدید می شوند و سایه ای خاکستری خواهید دید. وقتی نور کم است چشم نمی تواند رنگ ها را ببیند. حتما در مکان های کم نور متوجه این موضوع شده اید.

دوام بینایی
تصویری که در چشم تشکیل می شود، حتی پس از دور کردن جسم از مقابل چشم، 
هرگاه  نامند.  می  بینایی  دوام  را  پدیده  این  ماند.  می  باقی  شبکیه  بر  ثانیه  از  جزیی 
تصویر دیگری را جانشین تصویر اولی کنیم )که کمی تفاوت داشته باشند( دو تصویر 
با هم مخلوط می شوند و به نظر می رسد که تصویر حرکت می کند. اگر هر تصویر 
به دنبال تصویر دیگر و با سرعت کافی باشد، تصاویر متحرك دیده می شوند. خطای 
است. چشم  دیدن  ماندگاری  اثر  به  مربوط  تصویرها  دیدن  متحرك  به  مربوط  دید 

مدل های متحرك
نمونه هایی که با خمیرهای پالستیکی می سازند و یا نقاشی ها را می توان به کمک 
فیلمبرداری با دوربین سینمایی طوری تهیه کرد که متحرك دیده شوند. برای حرکت 
دادن به چنین مدل هایی، ابتدا یک عکس از مدل بگیرید و سپس کمی آن را جابجا کنید 
و عکس دیگری بگیرید. تا جایی که بخواهید جسم را متوقف کنید، این عمل را ادامه 
دهید. وقتی عکس ها را با پرژکتور ببنید به نظر می رسد جسم به آرامی حرکت می کند.

به نقل از کتاب فیزیک زنده
نویسنده: پیتر واِرن

مترجم: اسفندیار معتمدی

ک
فیزی

ی 
 ها

می
رگر

س شده  ادا  نقص  و  عیب  بی  و  منظم  بصورت  خود  جای  در  علمی  نکته 
باشد. خواننده نباید خود را از ابتدا دچار این توهم کند که در مطالعه 
این کتاب مجبور خواهد بود با یک سری فرمولهای پیچیده ریاضی و یا 
اصطالحات تخصصی سر و کار داشته باشد. زیرا من سعی کرده ام که 

از افتادن در پیچ و خم مسائل تخصصی پرهیز کنم. 
گونه  هیچ  که  است  ای  خواننده  اول  درجه  در  کتاب  این  مخاطب 
نباشد.  یا  باشد  مذهبی  خواه  ندارد،  طبیعی  علوم  زمینه  در  اطالعاتی 
از تازه  همچنین، من معتقد نیستم که فالسفه و دانشمندان علوم دینی 

ترین یافته های علم جهانشناسی به درستی آگاهی یافته باشند.

محور اصلی مطالب کتاب را چهار سؤال مهم مربوط به »حيات« 
تشكيل می دهد:

۱- چرا قوانین طبیعی همانطور که ما آنها را فهمیده ایم هستند؟
2-چرا جهان از همان ماده اولیه ای که آن را تشکیل می دهد تشکیل 

یافته است؟
3-این ماده اولیه چگونه بوجود آمده است؟

4-نظم و نظام موجود در جهان از کجاست و چگونه پیدا شده است؟

در پایان کتاب، اولین جواب های ملموسی که متکی بر درك فیزیکدانان 
آنها  امکان دارد همه  به سؤالهای فوق داده می شود.  از طبیعت است 
غلط باشند ولی من معتقدم فقط علم فیزیک در موقعیتی است که می 
تواند آنها را مورد بررسی قرار دهد. ممکن است این حرف غیر مأنوس 
و باورنکردنی به نظر برسد. ولی این عقیده من است که برای شناخت

خدا، علوم طبیعی راهی مطمئن پیش پای ما می گذارد.
بلوغی  نقطه  به  باشند، علوم طبیعی  جوابهای ما چه درست و چه غلط 
که بتواند مسائل دینی را با روش مستحکم علمی مورد تحقیق قرار دهد 
فیزیک  های  یافته  آثار  دامنه  که  دهد  می  نشان  این  است.  شده  نائل 
مذهبی  عقاید  که  ام  کرده  سعی  من  گرچه  است.  وسیع  چقدر  مدرن 
از  من  تصورات  نگهدارم،  تأثیر  بی  و  دور  کتاب  مطالب  از  را  خودم 

فیزیک بطور اجتناب ناپذیری از عقاید شخصی من تأثیر می پذیرد.
بی شک، امکان دارد تعداد زیادی از همکاران من با نتیجه گیری هایی که 
می خواهم استخراج کنم صددرصد موافق نباشند، اما من به عقاید آنها 
احترام می گذارم. در این کتاب فقط می خواهم نشان دهم که یک فرد 
جهان را چگونه درك می کند و معلوم است که دیدگاه های فراوان دیگری 
هم وجود دارد. دلیل اقدام من به نگارش این کتاب دریافتن این نکته است 
که در جهان خیلی بیشتر از آنچه که به نظاره درمی آید پدیده وجود دارد.  
پاول دیویس

مترجم: علی اندیشه
توضيحات:

Hoimar Ditforth.۱، فیزیکدان برجسته آلمانی

فريب کاری های چشم

ب
معرفی کتا
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به عبارتی نیروی کلی جمع نیروهای واحد جرم های جسم m بر واحد 
جرم های mَ بر یکدیگر می شود.

که تعداد m تا )mَ*f(را باید با هم جمع بزنیم.

همان  »ضرب  گفتند  می  ما  به  همیشه  یادآوردم  به  من  که  بود  اینجا 
نیوتن الزم  اصوال  و  کردم  مشاهده  را  آن  دوباره  حاال  و  است«...  جمع 
چرا  برسد؛   mَ*m به  ها  آزمایش  نتایج  مقایسه  و  آزمایش  با  تا  نبود 
m*mَ مفهومی ریاضی بوده و نشان دهنده تاثیر اجزای یک  که اصوال 
جسم بر اجزای جسم دیگر است. به همین دلیل، برای محاسبه نیروی 

بین دو بار الکتریکی نیز، دقیقا جمله q*qَ ظاهر می شود.
امیر راد

در دارند.  یکدیگر  با  عجیبی  همانندی  )فاصله(  مجذوری  عکس  روابط 
گرانش آن را به صورت رابطه نیروی جاذبه 

بین دو ذره می شناسیم که m و mَ جرم ذرات، و r فاصله بین دو ذره 
است. همچنین در رابطه نیروی الکتریکی نیز

که q و qَ بار ذرات و r فاصله میان دو ذره است.

من همیشه با خودم فکر می کردم که این روابط از کجا پدید آمده اند؟ 
و اصوال چگونه بر اساس آزمایش و تفکر محض می توان فرمول نویسی 
های  آزمایش  توانسته  نیوتن  آیا  گرانش،  قانون  مورد  در  مثال  کرد؟! 
در  که  شود  متوجه  ها  آزمایش  آن  توسط  و  دهد  انجام  دقیقی  بسیار 
رابطه ی نیروی گرانش جرم ذرات باید در یکدیگر ضرب شود؟ چرا 

جمع نشود یا هر نوع رابطه دیگر؟!
این است که وقتی ما  بود،  موضوع دیگری که ذهن مرا مشغول کرده 
از جرم با عنوان m یاد می کنیم، منظورمان چیست؟ m نشان دهنده 

چیست؟ مثال وقتی می گوییم ۱2 کیلوگرم دقیقا منظورمان چیست؟ 
ممکن است این سوال در ابتدا بسیارساده لوحانه و بدیهی به نظر برسد، 

ولی برخالف ظاهر ساده اش بسیار عمیق است!
اصوال برای درك برخی مفاهیم، باید کمی به مفاهیم پایه ای تر بازگشته 
ابتدا  از  آنها  از  ما  درك  شویم  مطمئن  تا  کنیم  مرور  را  آنها  دوباره  و 
به مسائل  به واسطه پرداختن  با گذشت زمان و  یا  بوده است؛  درست 

جدیدتر دچار تغییر و فراموشی نگشته باشد!
مفاهیمی از قبیل واحد جرم، واحد بار الکتریکی، واحد طول و ... و اصوال 
انتخاب شوند.  ای  کامال سلیقه  توانند  و می  بوده  کامال فرضی  »واحد« 
دلیل انتخاب آنها نیز، می تواند به واسطه سهولت دسترسی یا کاربرد 
و از این قبیل باشد. به عنوان مثال، پس از قرارداد نمودن واحدی برای 
جرم، هرگاه بگوییم جرم جسمی m است، یعنی به اندازه m عدد از آن 
را  ایم  کرده  تعریف  خودمان  بین  قراردادی  به صورت  که  جرم  واحد 

داراست. برای mَ نیز به همین ترتیب ...

 )m(َ دوم  جرم  اجزای  و   )m( اول  جرم  اجزای  بین  نیروی  درواقع،   F
واحد  تک  تک  که  نیرویی  یعنی  جرم،  دو  اجزای  میان  نیروی  است. 
جرم های جرم اول به تک تک  واحد جرم های جرم دوم وارد می کند.

در   f=G۱/r2 را  دیگر  جرم  واحد  بر  جرم  واحد  هر  بین  نیروی  اگر 
نظربگیریم، بین هر واحد از جرم جسم m و کل واحد جرم های جسم 
جرم واحد  ترتیب،  همین  به  شود.  می  وارد  نیرو   mَ*f اندازه  به   ،mَ

بعدی mَ*f و واحد جرم بعدی و ...

مفهوم ضرب، 
در نيروی ميان دو ذره

مفاهیم پایه


