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سرانجام پس از یک سال، پادشاه توانست با یکی از اهالی شهر باب دوستی بگشاید و هنگامی که در خانه او میهمان شده بود پرسش را آغاز 
کند.

شب چو عنبر فشاند بر کافور                                                   گشت مردم ز راه مردم دور
گفت وقتست آنچه می خواهی                                                   بینی و یابی از وی آگاهی

پادشاه در جستجوی اسرار جامه )اونیفورم( سیاه است. پادشاه را به تنهایی از راهی مخفیانه به مکانی اسرارآمیز )پایگاه فضایی( می برد. در آنجا 
نخست از وی می خواهد نقابی بر چهره بزند )کاله پرواز(! و جامه ای خاص )لباس مخصوص پرواز( به تن نماید.

چون پری هر دو در نقاب شدیم چون در آن منزل خراب شدیم 

اینجاستکهبخششگفتآورداستانآغازمیشود
سپس پادشاه را در سبدی! )کپسول پرواز( می نشاند.

سبدی بود در رسن بسته                          رفت و آورد پیشم آهسته
بسته کرده رسن در آن پرگار                          اژدهایی به گرِد َسلَه مار

گفت یک دم در این سبد بنشین             جلوه ای کن بر آسمان و زمین

ناگفته پیداست که اژدها همواره با آتش همراه است )موتورهای پرتاب موشک!(.
شاه در سبد )کپسول!( می نشیند. مرد با طنابی )کمربند ایمنی؟!( شاه را می بندد. و 

سپس شاخه ای )اهرم پرتاب( را می کشد. طناب سبد را کشیده )آسانسور!( و آن را به 
باالی یک میل بلند )موشک؟!( می برد.

چون دمی دیدم از خلل خالی                            در نشستم در آن سبد حالی
چون تنم در سبد نوا بگرفت                        سبدم مرغ شد هوا بگرفت
شمع وارم رسن به گردن ُچست           رسنم سخت بود و گردن 

سست
بود میلی برآوریده به ماه                        که ز بر دیدنش فتاد کاله
چون رسید آن سبد به میل بلند            رسنم را گره رسید به بند

در این حال است که مرغی کوه پیکر )سفینه فضایی( غرش کنان از راه می رسد.
مرغی آمد نشست چون کوهی            کامدم زو به دل در اندوهی
از بزرگی که بود سر تا پای                         میل گفتی دراوفتاده ز جای

پر و بالش چون شاخه درخت است )آنتن،  بال هواپیما و یا ملخ هلیکوپتر!( و پای های او چون پایه های تخت )ارابه های فرود!(. منقار 
او لوله ای است که انسان به راحتی در آن جای می گیرد )داالنه ورود و خروج(.

پر و بالی چو شاخه های درخت                                   پای ها بر مثال پایه تخت
چون ستونی کشیده منقاری                                               بیستونی و در میان غاری

شاه که به شدت ترسیده بود و بر یار ناجوانمرد نفرین می کرد، با مرغ کوه پیکر همراه شد. بامداد با بانگ خروس )شمارش معکوس!( 
پرواز را آغاز کردند. حرکت و پرواز آنان با چنان غرش خروشانی همراه است که همه جانداران از وحشت می گریزند )پرتاب موشک(.

چون که هنگام بانگ مرغ رسید                                    مرغ و هر وحشی ای که بود رمید
ِدل آن مرغ نیز تاب گرفت                                               بال بر هم زد و شتاب گرفت

قسمت دومشهر سیاهپوشان
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 پرواز از بامداد تا نیمروز به طول می انجامد. این بخش از دیدگاه من کم و بیش به داستان پرواز در حماسه گیل گمیش می ماند. 
فراموش نکنیم که در سفر با سرعت های نزدیک به نور، زمان بسیار آهسته می گذرد.

مرغ پا گرد کرد و بال گشاد                                             خاکی ای را بر اوج برد چو باد
ز اول صبح تا به نیمه روز                                             من سفر ساز و او مسافر سوز

هنگام نیمروز، مرغ کوه پیکر آرام آرام فرود می اید.
چون به گرمی رسید تابِش مهر                                                 بر سِر ما روانه گشت سپهر

مرغ با سایه هم نشستی کرد                                                 اندک اندک نشاط پستی کرد

اما مرغ فرود نمی آید بلکه در ارتفاع مشخصی بی حرکت می ایستد )مانند یک بالن یا زیپلین و یا مانند تعریف هایی که از بشقاب های پرنده 
شده است!(.

تا بدانجای کز چنان جایی                                                 تا زمین بود نیزه باالیی

که  هرآنچه  با  است  ممکن  انسان  برای  آن  تصور  که  جایی  بهترین  برین...  فردوس  و رشک  زمین  زیبا  می یابد،  در سرزمینی  را  خود  شاه 
می توان آرزو نمود. یک بهشت رویایی. )این بخش جذاب و هالیوودی داستان است!(.

نکتهشگفتآورایناستکهدراینسرزمینچراغهادودندارند!)چراغبرق؟(.)شایدایننکتهبرایماعادیباشد،اماتصورآنبرای
مردمانهشتصدسالپیش،اگرنهغیرممکن،امابسیارسختاست(.

شمع هایی به دست شاهانه                                                 خالی از دود و گاز و پروانه
)دقت کنیم که در اینجا گاز نه به معنی گاز گرفتن جانوران و یا گازانبر بلکه به معنای دیگری به کار رفته است! معنایی که این واژه را بیش 

از پیش رمزآلود می نماید!(
شبگیراست، با درخشش زهره در آسمان، و ماه با خوشه پروین در مقارنه. 

)نکتهنجومی:بادانستناینکهدراینداستاندرشبآغازماجرا،نخستدرخششزهرهدرآسمانشامگاه،سپسماهدرمقارنهبا
خوشهپروینبودهویکماهپسازآنماهگرفتگی،خسوف،رخداده،شایدبتوانتاریختقریبیرخداداینماجرارابدستآورد(.

ناگهان گویی که ماه از آسمان بر زمین فرو می آید. آن چنان نوری دارد که چشم ها را کور می کند )یادآور برخورد با سفینه فضایی در فیلم 
برخورد نزدیک از نوع سوم! و دیگر فیلمهای هالیوود(.

چون زمانی بر این گذشت نه دیر                                    گفتی آمد مه از سپهر به زیر
آفتابی پدید گشت از دور                                                        کآسمان ناپدید گشت از نور

بانویی که فرمانده )پایگاه و یا سفینه!( است از حضور یک زمینی خبر می دهد و به )روبوت( همراه خود می گوید که او را جستجو کند.
که ز نامحرمان خاک پرست                                                 می نماید که شخصی اینجا هست

ان
است

د خیز و برَگرد ِگرِد این پرگار                                                 هر که پیش آیدت به پیش من آر
)روبوت( همراه پرواز کرده او را می یابد و به نزد بانوی بانوان »نازنین ترکتاز« می برد. 

آن پریزاده در زمان برخاست                                                 چون پری می پرید از چپ و راست
چون مرا دید ماند از آن به شگفت                                    دستگیرانه دسِت من بگرفت

گفت برخیز تا رویم چو دود                         بانوی بانوان چنین فرمود 

سی شب می گذرد و پادشاه از تمامی نعمات جهانی بهره ور )برای 
توضیحات بیشتر به هفت پیکر مراجعه کنید(. شاید ابیات زیر اشاره یه 

یک ماه گرفتگی، خسوف، باشد.
چون به سی شب رسید وعده ماه                                    

شب جهان بر ستاره کرد سیاه
عنبرین طره سرای سپهر                                                

طره ماه در کشید به مهر

در این شب بانوی بانوان جامی شربت به شاه می دهد و شاه پس از 
خوردن آن بیهوش و مدهوش می گردد. هنگامی که چشم می گشاید 

خویشتن را در آن سبد می یابد. دوست سبد را پایین آورده طناب ها را 
می گشاید.

در سر افکندم آن پرند سیاه                                                 
هم در آن شب بسیج کردم راه

سوی شهر خود آمدم دلتنگ                                                 
بر خود افکنده از سیاهی رنگ

من که شاه سیاه پوشانم                                                 
چون سیه ابر از آن خروشانم

داستان یکم بهرام نامه اینجا به پایان می رسد و پرسش آغاز...
اینداستانچگونهساختهشدهواصلروایتازکجاست؟ 

هند، چین، ایران؟ و یا جایی دیگر!
آیااینداستان،فقطوتنهافقط)if and only if(،یکداستاندلانگیزدرادبیاتفارسیاست؟دراینصورتچگونهاستکهاین

داستانمیتواند،باکمیتغییرزاویهنگرش،بهواقعیتهایامروزیاینچنیننزدیکباشد؟
آیاراویاصلیاینداستانتحتتاثیرنوعیمادهمخدربهسیروسیاحتدرعالمهپروتپرداختهوخیالپردازینموده؟!یکسفرافسانهای

درجهانمجازی؟!سفریبهیکبهشترویایی!باهرآنچهکهیکانسانمیتواندآرزوداشتهباشد.
آیامیتواناینداستانراشاهدیبرسفرهایفضاییدردورانباستاننامید؟دراینصورتبایدپرسیدکهآیااینسفرفضاییتوسط

فرازمینیهاانجامشده؟ویافنآوریگذشتگانماامکانچنینسفریراایجادکردهبود؟ 
امید پاسخ مثبت به هر دو پرسش نزدیک به صفر درصد است. »آن هم صفر مطلق«! 

بی گمان، حکیم نظامی گنجوی اندیشمند و شاعر بزرگ ایران زمین، با توانایی بی مانندی این داستان دل انگیز و دلکش را به نظم کشیده تا در 
دورانی طوفانی، پاسدار فرهنگ و آیین ایران باشد. حکیم نظامی بی تردید یکی از نگهبانان نیرومند و توان مند زبان فارسی در طول تاریخ است. 

نیروی تخیل هم، عنصر جدایی ناپذیر شعر فارسی است. اندیشه چنین داستانی چگونه به مغز او راه یافته است؟ 
در اینجاست که این حقیر، با پوزش فراوان از بزرگان ادب پارسی، جسارت زیاد از اندازه نموده و واژگان به کار رفته در متن حکیم نظامی را 
با واژگان امروزین )درون پرانتز( جایگزین می نمایم. آنگاه به روشنی یک داستان علمی تخیلی، به مفهوم امروزی، در پیشگاه خود خواهیم داشت. 
نویسنده این داستان بسی فراتر از زمان خود بوده و دست کم هشتصد سال جلوتر از زمان خود می اندیشیده است. نویسنده ای که به نوعی سلف

ژول ورن، ولز، برادبری، آسیموف و ... است. 
بی گمان، به پندار این حقیر، می توان اندیشمند بزرگ ایرانی، نظامی گنجوی، را نخستین نویسنده علمی تخیلی، به مفهوم امروزین آن، دست کم 

در ایران، به شمار آورد. او هشتصد سال جلوتر از زمان خود می اندیشید.
هفت رنگ است زیر هفت اورنگ                                      نیست باالتر از سیاهی رنگ

عده ای می گویند که مانی معجزه نداشت و عده ای از پیروانش او را صاحب معجزه می دانند. او چندین بار شاپور را با خود به آسمان برد و او را 
بین زمین و هوا قرار داد.
ابوریحان بیرونی – آثار الباقیه

نویسنده: دکتر جعفر سپهری
منبع:

نظامی گنجوی، منظومه هفت پیکر 
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رها
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شود  می  تصور  که  است  موجودی  اسرارآمیزترین  تاریک  ماده 
از  از آن ساخته شده است و یکی  بیشتر مواد در جهان شناخته شده 
پیِش تا یک دهه  این است که شاید  پیشگوییهای حساس دانشمندان 

رو خودش را نمایان کند.
به  را  خودش  دانشمندان  تحقیقات  در  تواند  می  گریزان  ماده  یک 
اتفاق  این  دهد.  نشان  تاریک  ماده  کاندیدای  برای  ای  گزینه  عنوان 
برخورددهنده  که شامل  ها  آزمایش  از  وسیعی  در طیف  است  ممکن 
های  آزمایش  از  جدیدی  نسل  و  سرن   )LHC( هادرونی  بزرگ 
این  دهد.«  رخ  فضا  و  زمین  زیِر  در   )  astroparticle( ای  اخترذره 

مطلب را برتونه فیزیکدان دانشگاه آمستردام می گوید.
می  آشکار  جاری  بطور  دانشمندان  آنچه  از  بیشتر  بسیار  جهان  در 
این  که  کنند  می  پیشنهاد  موجود  های  مدل  دارد.  وجود  ماده  کنند 
اند،  داده  تشکیل  را  جهان  درصد   85 از  بیش  نادیدنی  )مواد(  ماده 
ناپیدا از چه ساخته شده  این ماده  اما هیچ کس بطور دقیق نمی داند 
اینکه  خاطر  به  کنند،  مشاهده  را  آن  توانند  نمی  ها  تلسکوپ  است. 

آنها قطعا از خود هیچ نوری ساطع نمی کنند.
اعمال  گرانشی  تاثیرات  از  تاریک  ماده  وجود  شاهد  مهمترین  تاکنون، 
شده روی ماده دیدنی بدست آمده است. برتونه می گوید »ما توسط 
مشاهدات اخترفیزیکی و کیهانشناسی خود اثرات آن را در همه مقیاس 
ها می بینیم.« اما علیرغم اشارات امیدبخش از بینهایت آزمایش اخیر، 

شکار ماهیت درست ماده تاریک همچنان ادامه دارد.
نمایندگان کلیدی ماده تاریک همچنان محدود به تئوری هستند –ذرات 
سنگین با برهم کنش ضعیف )WIMPs(1- که انتظار می رود جزئی از 
حجم تشکیل دهنده ماده تاریک باشند و اکسیون ها2 که فرض می شود 
بسیار سبک تر و سردتر از آنها باشند. تصور می شود که مقدار زیادی

اکسیون در اطراف ما هستند و دائما از فضا به سمت زمین می بارند.
برتونه می گوید » نقصی که می تواند در یافتن ماده تاریک در آینده 
غلطی  مسیر  در  محققین  که  باشد  این  است  ممکن  دهد،  رخ  نزدیک 

طی طریق می کنند و نیاز به تفکر دوباره در دیدگاهشان است.«

شکارمادهتاریک
برای   ،LUX3 آشکارسازها،  ترین  امیدبخش  از  یکی  شکسِت  علیرغم 
ردگیری ذرات ماده تاریک طی مدتی که از شروع آن در سال 2013 

گذشته است، دانشمندان بیشتر امیدوارند تا اینکه موفق باشند.
لوکس تاسیساتی از آزمایش زنون مایع برای آشکارسازی برخوردهای 
تاسیسات  این  است.  زمین  مواد عادی  و  ها   WIMP بین  نادر  بسیار 
مرکز  در  واقع  زمین  زیر  کیلومتر(   1.6( مایل   1 عمق  به  معدنی  در 

تحقیقاتی زیرزمینی استنفورد در داکوتای جنوبی امریکا قرار دارد.
دیگری  راههای  زمین،  زیر  در  آشکارسازها  کردن  مخفی  بر  عالوه 
مثال،  برای  دارد.  وجود  اسرارآمیز  تاریک  ماده  جستجوی  برای  نیز 

معمای ماده تاریک 
تا ده سال آینده حل می شود...

سنج  طیف  مثل  دارند،  وجود  فضا  در  نیز  مستقیمی  آشکارسازهای 
مغناطیسی آلفا، که در ایستگاه فضایی بین المللی در سال 2011 نصب 
شده است. AMS به دنبال بارش تابش های ذرات ماده تاریک است 
که فرض می شود بدلیل برخورد و واپاشی ایجاد می شود. به نظر می 

-رسد این تابش ها حاوی اشعه گاما نیز هستند.
که  است  ناسا  فِرمی  تلسکوپ  فضایی،  آشکارسازهای  از  دیگر  یکی 
راه  کهکشان  مرکز  نیز  دستگاه  این  شد.  اندازی  راه   2008 سال  در 
شیری را کاوش می کند، که تصور می شود ماده تاریک در این ناحیه 

متمرکز شده و به جستجوی پرتوهای گاما می پردازد. 
و  کنند  می  را  حساب  بیشترین   LHC روی  دانشمندان  از  بسیاری 
آزمایشگاه  در  هم  با  شده  برخوردداده  ذرات  ی  نتیجه  از  امیدوارند 
ماده تاریک تولید کنند. یکی از اهداف LHC خلق نوعی ماده تاریک 
که  کند  پیدا  ای  ذره   LHC اگر  است.  ابرتقارنی  تاریک  ماده  نام  به 
بتواند ماده تاریک باشد، نتایج آن می تواند با داده های آزمایش های

اخترذره ای مقایسه شود.
برتونه می گوید » کامال واضح است اگر توضیحات تئوری ماده تاریک 
خیلی ساده نبود، تشخیص یک نوع تکتای آن در آزمایشگاه بسیار سخت 

می شد، در حالیکه ترکیب آنها باید اطالعات کافی را فراهم کند...

فقدانماده
اگرچه آزمایشهای رایج به دنبال ذرات خاصی می گردد که تصور می 
تحقیقات  از  بسیاری  اما  باشد،  شده  تشکیل  آنها  از  تاریک  ماده  شود 
هنوز ناتمام مانده اند و ماده تاریک می تواند از اجزایی کامال متفاوت 
ساخته شده باشد. همچنین ممکن است کل باغ وحش ذرات این ماده 

در  را  تاریک  ماده  از  مانند  روح  "حلقه"  یک  هابل،  فضایی  تلسکوپ  از  عکس  این 
خوشه کهکشانی Cl 0024+17 نشان می دهد.

توسط: NASA. ESA. M.J. Jee and H. Ford   )دانشگاه جان هاپکینز(
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شیری  راه  کهکشان  که  عکسی 
دور  آبی  هاله  دهد.  می  نشان  را 
می  انتظار  که  ای  فاصله  کهکشان 
رود ماده تاریک اسرارآمیز باشد را 

نشان می دهد.

گوید که ماده تاریک احتماال نه از یک ذره بلکه از گونه های خاصی از
ذرات ساخته شده است«

به  حاضر  حال  در  که  ذراتی  نتوانند  دانشمندان  اگر  حتی  بنابراین 
دنبالشان می گردند را بیابند، به معنای عدم وجود ماده تاریک نیست.

برتونه می گوید »تنها راه برای اثبات عدم وجود ماده تاریک این است 
که نشان داد تمام داده ها و اطالعات بدست آمده سوء تفسیر شده 
است. مثال چون قانون جاذبه ای که بکاربرده ایم ) نظریه نسبیت عام 
اینشتین( اشتباه است! علیرغم تالشهای فراوان، هیچ نظریه رضایتبخش 
بدون  را  شده  مشاهده  های  داده  همه  بتواند  تا  ندارد  وجود  گرانشی 
فرض وجود برخی گونه های ماده تاریک وفق دهد. ) نظریه نسبیت 
خلق  برای  اشیاء  توسط  زمان  و  فضا  خمیدگی  چگونگی  اینشتین  عام 
گرانش را نشان می دهد(. اما بسیاری از دانشمندان عقیده دارند که 
را  خود  چهره  تاریک  ماده  و  پذیرد  می  پایان  زودی  به  موضوع  این 

آشکار می کند.
»به  گوید  می  باتاویا4  در  فرمی  آزمایشگاه  از  فیزیکدانی  هوپر  دن 
یک  در  تاریک  ماده  های  آزمایش  سری  ترین  امیدبخش  من  عقیده 
آورده  بدست  موقعیت های مختلف  WIMPها در  از  اشاراتی  فرمی 
کهکشان  مرکز  نزدیک  مرموزی  درخشان  نور  تلسکوپ  این  است. 
ماده  ذرات  گامای  پرتوهای  شاید   که  کرده  آشکارسازی  شیری  راه 
بسیار  سیگنال  این  رسد  نظرمی  به  باشد.  حیاتشان  انتهای  در  تاریک 
حال  در  فرمی  که  ببندم  شرط  توانم  می  من  است.  اطمینان  قابل 

مشاهده واپاشی های ماده تاریک است.«

یادداشت ویراستار: این مقاله توسط جیانفرانکو برتونه راجع به قطعیت 
یافتن ماده تاریک به روز رسانی شده است.«

SPACE.com نویسنده: کاسیا موسکویچ از موسسه
مترجم: مینا حسینی

توضیحات:
weakly interacting massive particles  .1

ذرات ابتدایی فرضی، که اگر در محدوده جرمی پایین خاصی وجود   .2
داشته باشند می توانند جزئی محتمل برای ماده تاریک سرد باشند.

Large Underground Xenon  .3
Batavia  .4

1ton, LX-LUX, XENON  .5

شاید تصور 
شما از صنعت نساجی محدود به 

پوشاک و نهایتًا منسوجاتی همچون پارچه، 
زیرانداز و روانداز و نظایر آن باشد، اما واقعیت این 
است که امروزه صنعت نساجی مفهومی بسیار فراگیر 

یافته و در مواردی همچون ساخت ترمز ماشین، شریانهای 
مصنوعی، جاده ها، هواپیماها و سایت های فضایی نیز به منسوجات 

نیازمندیم.
نساجی  الیاف  از  مصنوعی  قلب  درصد   50 از  بیش  مثال  برای 
از  تایرها  استحکام  درصد  از 75  بیش  همچنین  است.  ساخته شده 
منسوجات است! در جاده سازی نیز قبل از این که آسفالت ریخته 
عمر  تا  می خوابانند  جاده  سطح  روی  را  ویژه ای  منسوجات  شود، 
صنعتی  نساجی  امروزه  دلیل  همین  به  دهند.  افزایش  را  جاده ها 
بسیار گسترده و پیچیده است که توسعه و ادارۀ آن نیاز به تخصص 

و تحصیالت دانشگاهی دارد.
ذکر این نکته ضروری است که متأسفانه در کشور عزیزمان، چند 
مالی  ویژه رکود  به  برخی مشکالت خاص  دلیل  به  است که  سالی 
بفردی  با رکود جدی و منحصر  و ضعف مدیریت، صنعت نساجی 
روبروست که این موضوع مشکالت متعددی برای فارغ التحصیالن 
این  گره  شاید  دیگر  سوی  از  اما  است  آورده  وجود  به  رشته  این 
مشکل را تنها بتوان با فارغ التحصیالن توانمند و با انگیزه که خواستار 

تغییر وضع موجود و شکوفایی مجدد این صنعت هستند، گشود. 
مهندسیساختارهاینانولیفییکیازپنجگرایشمهندسی

نساجیاست.
مهندسی نساجی در حال حاضر در دانشگاه های ایران دارای گرایشهای 
مهندسی تکنولوژی نساجی ، مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف، مهندسی 
پوشاک، مدیریت نساجی و ساختارهای نانو لیفی)نانو الیاف( می باشد.

تا   هستند  موظف  دانشجویان  رشته،  این  ارشد  کارشناسی  دورۀ  در 
32 واحد درسي که شامل 24 واحد دروس نظري )9 واحد اصلی و 
15 واحد تخصصی(، 6 واحد پروژه عملي و 2 واحد سمینار مي باشد 

را با موفقیت بگذرانند.
عناوین برخي از دروس این دوره بشرح زیر است:

فیزیک کوانتوم،  فناوري و فرآیند روشهای مختلف تولید ساختار هاي 
نانو لیفي، شناسایي و آنالیز ساختارهاي نانو لیفي، فیزیک و مکانیک 
ساختار هاي نانو لیفي، ساختارهاي پیشرفتۀ نانو لیفي، روشهاي نوین 
روشهای  تکمیلي،  فرآیندهاي  در  نانوذرات  مدلسازي،  و  بهسازي 
پیشرفتۀ مطالعۀ ساختار الیاف، آمار و روشهاي تحقیق، تجزیه و تحلیل 
پیشرفته( مولکولي)اسپکتروسکوپي  سنجي  طیف  مهندسي،  داده هاي 

رشتۀ مهندسی ساختارهای نانولیفی در زمینه های پوشاک، تکنولوژی، 
نانوبیومنسوجات و شیمی نساجی و علوم الیاف در دانشگاه های یزد، 
کارشناسی  مقطع  دانشجوی  پذیرش  گیالن  و  امیرکبیر  صنعتی 
پذیرش  ظرفیت   ،93 سال  رشتۀ  انتخاب  دفترچۀ  طبق  دارد.  ارشد 
این رشته 28 نفر در دورۀ روزانه و 15 نفر شبانه است. همچنین 
در  نفر   2 امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه  تنها  دکتری  مقطع  در 

دورۀ روزانه و 1 نفر در دورۀ شبانه پذیرش داشته است.
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اشتراک نشریه 

اشتراک الکترونیکی 10 شماره:
با دسترسی به آرشیو مجالت در سایت 30000 تومان 

اشتراک نسخه چاپی 6 شماره :
* با پست عادی 21000 تومان 

* با پست سفارشی 30000 تومان 

جهت اشتراک، مبلغ مربوطه برای اشتراک مورد 
نظر را به شماره حساب جام 4106103184 بانک 

ملت یا شماره کارت 6104337770040218 به نام 
لذت فیزیک واریز کرده و به همراه مشخصات خود،  

با دفتر اجرایی نشریه تماس گرفته و یا ایمیل ارسال 
نمایید.

نام ونام خانوادگی / نام پدر/ تاریخ تولد/
میزان تحصیالت / رشته تحصیلی/ 

تلفن همراه/ثابت/
نشانی و کد پستی / 

پست الکترونیک

***

از نظر فیزیک کوانتوم تمام دوگانگی های مربوط به جهان قابل توجیه 
هستند و این ما هستیم که انتخاب می کنیم . جهان ترکیبی از دوگانگی 
هاست و این دوگانگی ها باید موجود باشند وگرنه واقعیت نمی تواند 
است.  بازدم  و  تنفس که شامل دم  فرایند  مانند   ، باشد  داشته  وجود 
معنی  بی  دیگری  بدون  یکی  بلعکس.  و  است  بازدم  مکمل  دم  عمل 
می  معنی  را  تنفس  فرایند  که  است  هم  با  دو  هر  موجودیت  و  است 
حد  دو  تنها  قطب  دو  این  حقیقت  در  سازد.  می  را  واقعیت  و  بخشد 
تغییرات یک فرایند واحد هستند . واقعیت عبارت است از ، انتخاب 
از بین دوگانگی ها . و چون انتخاب را ذهن انجام می دهد ، بنابراین 
واقعیت جهان وابسته به ذهن ماست. فیزیک کوانتوم اعتقاد دارد که 
آنچه در نهایت ساختار اساسی جهان مادی را تعیین می کند عبارت 

عبارت  به   . داریم  جهان  این  به  که  نگاهی  نحوه  از  است 
دیگر ، الگوی ساختار جهان مادی در حقیقت انعکاسی 

است از الگوی ساختار ذهن انسان ... و »بهتر است 
یک  تا  بدانیم  بزرگ  اندیشه  یک  را  جهان  که 

ماشین بزرگ« 
این مطالب کامال بر خالف تفکر جبری اجزاء 
نگری و ماشینی نیوتونی بود که فضا و زمان 
عالم  و  دید  می  مطلق  و  هم  از  مستقل  را 
را محاسبه پذیر و یک ماشین ساعت گونه 
می دانست که همه چیز از قبل تعیین شده 

قبل  از  افتاد،  خواهد  اتفاق  آینده  در  آنچه  و 
برنامه ریزی شده و مشخص گردیده و اجتناب 

داشتن  با  و  ندارد  وجود  اختیاری  و  ناپذیرهستند 
و  نمود  بینی  پیش  را  آینده  توان  می  اطالعات حال، 

هر اتفاقی که رخ می دهد مستقل از مشاهده است... یک 
الکترون رفتاری ذره گونه دارد، چه انسان این رفتار را مشاهده کند و 

چه مشاهده ننماید. به طوریکه الپالس ، فیلسوف و ریاضی دان مشهور 
اطالعات مورد  اگر  ادعا می کرد که  نیوتونی  نظریه  پیرو  و  فرانسوی 
نیاز را داشته باشد خواهد توانست پیش بینی کند که یک فرد ، مثال 
در ده سال آینده نهار را در چه شهری و کدام رستوران خواهد بود و 
چه غذایی سفارش خواهد داد. و یا نیدهام )Needham ( که دیدگاه 
ماشین گرایی را اساس تفکر علمی می دانست، می گفت که انسان را 
پدیده ذهنی زمانی  توجیه یک  و  بیاوریم،  به حساب  باید یک ماشین 

علمی است که با نکاه مکانیکی به آن توجه شود. 
زد  نیوتونی  جبری  تفکرات  تمامی  بر  باطلی  مهر  قطعیت  عدم  اصل 
نمود. طبق اصل عدم  اعتبار  بی  و  انداخت  اهمیت  از  را کامال  آنها  و 
حال  در  دائما  اتم  داخل  ذرات  چرا  داد  توضیح  توان  می  قطعیت 
حرکت هستند و میزان این حرکات در مورد ذرات اتمی و حتی خود 

اتم و مولکول بسیار با اهمیت است .

به غیر از زوج »مکان- تکانه« اصل عدم قطعیت به کمیت های زوج 
»زاویه-تکانه  همچنین  و  زمان«  »انرژی-  مانند  فیزیک  در  دیگری 

زاویه ای« قابل اعمال می باشد .
الکترونی  الیه  آخرین  اتمها،  برخورد  فرایند  در   ، ما  تصور  برخالف 
الکترونهای  یابد و مثال   نمی  تماس  اتم دیگر  با آخرین الیه  اتم  یک 
دو اتم با یکدیگر تصادم نمی کنند، بلکه فاصله بسیار زیادی بین این 
می  اتم  ابعاد  حدود  در  فاصله  این  که  دارد،  وجود  الکترونی  الیه  دو 
میلیون  چند  فاصله  از  شمسی  منظومه  دو  که  است  آن  مانند  باشد. 
کیلومتری یکدیگر عبور کنند . بار منفی الکترونهای دو اتم موجب می 
اتم و  اندازه  به  از فاصله ای کیهانی نسبت  را  اتمها همدیگر  شود که 
الکترونها دور کنند و با فاصله بسیار زیادی از کنار یکدیگر 
عبور نمایند! لذا هرگز تماسی از آن نوع که ما به 
اآلن  همین  ندارد.  وجود  داریم  عادت  آن 
دست  انگشتان  ملکولهای  بین  فاصله 
دست  در  که  را  کامپیوتر  موس  و 
می  کیهانی  مقیاس  همین  در  دارید 
یک  مثال«  سطحی،  ما  اینکه  باشد. 
حس  نرم  یا  زبر  را  کاغذ  صفحه 
ملکولهای  تماس  از  ناشی  کتیم  می 
زیرا  باشد  نمی  دست  و  کاغذ 
بلکه  نیست،  کار  در  تماسی  اصال« 
احساس نرمی یا زبری ناشی از تاثیر 
روی  بر  الکترومغناطیسی  میدانهای 
مقایسه  در  میدانها  این  که  است  یکدیگر 
 . است  بزرگتر  بار  میلیاردها  آنها  اندازه  با 
دارای  الکترومغناطیسی  برمیدان  اضافه  الکترون 
کوانتوم  فیزیک  کلی  بطور   . هست  هم  گرانشی  میدان 
یکدیگر  با  میدانها  زبان  به  اجسام  طبیعت،  در  و  میدانهاست  دنیای 
بر  میدان  هر  خاص  نیروی  نمودن  وارد  با  و  کنند  می  برقرار  ارتباط 

تمدن کوانتومی )2(

روی یکدیگر اثر می گذارند . تمام اجزاء چون دارای جرم هستند، لذا 
نیروی جاذبه وارد  بر یکدیگر  بین همه آنها مشترک و  میدان جاذبه 

می کنند و اصوال نیروی جاذبه یک نیروی جهان شمول است. 

حوزه  ولی  است،  قویتر  همه  از  نیروها  بین  در  قوی  ای  هسته  نیروی 
فعالیت آن فوق العاده کوچک و بُردی تنها در محدوده هسته اتم که 
نیرو مسئول در کنار هم  این  اتم کوچکتر است دارد.  اندازه  از  بسیار 
عامل  و  میباشد  اتم  هسته  درون  در  نوترونها  و  پروتونها  گرفتن  قرار 
انتقال آن »پی مزون« میباشد که جرمی در حدود 300 برابر الکترون 
دارد. کوتاه  بسیار  بردی  که  است  زیاد  جرم  همین  بخاطر  و  دارد 

نیروی هسته ای ضعیف خود را در تجزیه مواد رادیو اکتیو نشان می 
دهد و عامل انتقال آن نوترینو است که امکان مشاهده آن غیر ممکن 
است؛ زیرا از تمامی اجسام عبور می کند، مثال می تواند بدون گذاشتن 
هیچ ردپایی از این طرف کره زمین عبور کرده و از طرف دیگر کره 
زمین خارج شود. این نیرو 14- 10 مرتبه ضعیف تر از نیروی هسته ای

 قوی است. 
تئوری کوانتوم موجب تحوالت علمی و صنعتی بسیار ارزشمندی گردید 
و با ارائه ترانزیستور، آی سی، کامپیوتر ، لیزر ، میکروسکوپ الکترونیکی، 
دستگاههای تصویربرداری پزشکی، انرژی هسته ای، تکنولوژی هسته ای 
وتکنولوژی نانو، زندگی و تمدن جامعه بشری را کامال دگرگون و وارد 
بتواند  تا  دارد،  تکامل  به  نیاز  تئوری  این  اما  است.  کرده  فضا  عصر 

میدانها را نیز بررسی کند.
گالیله با ساخت تلسکوپ و رصد کیهان ، عصر تمدن الکترومغناطیسی 
مطلوبی  بسیار  شرایط  الکترومغناطیسی  تکنولوژی  رشد  کرد.  آغاز  را 
برای رشد تمدن هسته ای ضعیف و قوی فراهم نمود . تکنولوژی هسته 
ای بدون شک در آینده ما را به دنیای تمدن گرانشی هدایت خواهد 
نمود و با رشد تکنولوژی گرانشی است که انسان می تواند به دنیای فرا 

-زمینی، بطور علمی و نه علمی-تخیلی بیندیشد و ارتباط برقرار کند. 
مالحظه و توجه به موارد فوق این حسن بزرگ را دارد که در اقیانوس 
بیکران علم هستی ، کمک می کند که هدفی معین و مسیری مشخص 
و  پژوهشها  انجام  که  گردد  فراهم  خوبی  منطقی  شرایط  و  شود  یافته 
فعالیتها از نظر علمی و منطقی توجیه پذیر و بهینه باشند و از بیراهه 

رفتن و اتالف وقت و سرمایه جلوگیری شود .
به خاطر سرعتهای نزدیک به سرعت نور در دنیای اتم ، برای مطالعه 
این اجزاء عالوه بر فیزیک کوانتوم باید از تئوری نسبیت نیز استفاده 
شود. از طرفی، تئوریهای کوانتوم و نسبیت عالرغم اینکه هر کدام در 
)نظریه    PARTIAL THEORY عنوان  به  خود  به  مربوط  محدوده 
جزئی( به خوبی عمل نموده و کارایی دارند، ولی به شدت با یکدیگر 

موضوع  این  روی  بر  فعالیتها  مدتهاست  بنابراین،  هستند.  ناسازگار 
متمرکز است که تئوری واحدی یافته شود که هر دو تئوری کوانتوم و 
نسبیت را وحدت دهد، به این امید که دنیای اتمی بهتر مطالعه شود. 
در همین رابطه چندین مدل از تئوری های کوانتوم - نسبیتی در فیزیک 
ذرات بنیادی ارائه شده که هر کدام گوشه ها وبخشهایی از پدیده های 

دنیای اتمی را توجیه می نماید .
جهت  تئوریها  این  از  یکی   1)GUT( بزرگ  نیروهای  وحدت  نظریه 
وحدت دادن بین نیروهای الکترومغناطیسی ، نیروی هسته ای ضعیف و 
نیروی هسته ای قوی می باشد . به همین منظور و برای اثبات نظریات 
با  بسیاری  و  عظیم  اتمی  ذرات  های  شتابدهنده  بنیادی،  ذرات  حیطه 

بودجه های نجومی ساخته شده و می شوند ... 

نوشته شده توسط محمد نظم آبادی 

توضیحات:
Grand Unified Theory .1

دی
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نیروی  رابطه  با  زود  خیلی  می کردم  تحصیل  فیزیک  که  روزها  آن 
برای پذیرش  البته  پذیرفتم.  را  بین دوجسم آشنا شدم و آن  گرانش 
فقط  بوده،  معادله همیشه  این  نرفتم، گویی  کلنجار  با خودم  آن خیلی 
یکی آن را دیده و برای ما نشان داده!  ما هم از او ممنونیم که با این 

فرمول می توانیم مسائل آخر فصل را حل کرده و نمره بگیریم …
من همیشه معتقد بوده و هستم که ادراک عمیق آنچه دانشمندان از 
بدو خلقت تاکنون کشف کرده یا فهمیده اند همان قدر ارزشمند است

که برای آن دانشمند ارزشمند بوده!
اینکه  ولو  ایم!  ادراک کرده  را  ارشمیدس  قانون  ما  از  نفر  حقیقتا چند 
او  اگر  ساده تر،  بیان  به   ... می گذرد  آن  از کشف  سال  هزار  از  بیش 
یا حداقل  و  آن  به کشف  موفق  ما  آیا  نمی کرد،  را کشف  قانون  این 
با صورت مسئله کلی می شدیم؟ و همینطور در مورد دیگر  روبرویی 
من  که  است  سوالی  این  و  و.....  دانشمندان  و  اندیشمندان  و  متفکران 
همیشه از خودم می پرسیدم که »اگر ما عمیقا آنچه آن ها فهمیده اند 

را نفهمیم، چگونه می توانیم این مسیر رشد بشری را ادامه دهیم؟«
می کنند؛  استفاده  فرمول ها  و  معادالت  کاربردِی  دید  از  مهندسان 
تا  می گوید،  چه  فرمول  این  بفهمی  است  کافی  مهندسی  دید  از  یعنی 
بتوانی با آن ماشین بسازی یا آپولو هوا کنی! اما از دید یک فیزیکدان، 
اگرنفهمی این فرمول یا معادله از کجا آمده و بندبند آن چه مفهومی 
تا  کنی  استفاده  نردبانی  مانند  به  آن  از  توانست  نخواهی  هرگز  دارد، 
جدیدی  دریچه های  خودت  یا  و  کنی  ادراک  را  عمیق تر  مفاهیم 

بگشایی!
این مقاله، تالشی است برای کالبد شکافی یک معادله آشنا و قدیمی 
و به چالش کشیدن خودمان که تا چه میزان آن را درک کرده ایم؟ 
یا  مدرسه  محصل  یک  هستیم،  تحصیلی  مقطع  کدام  در  نیست  مهم 

استاد دانشگاه ... شاید به راستی هنوز ادراکی عمیق از آن نداریم.
به برخی مفاهیم ریاضی  باشیم  برای شروع الزم است مروری داشته 
چند سال اول دبستان! مثل جمع، تفریق، ضرب و تقسیم که اکنون بی 
به خاطر دارم که معلممان  نظر می رسند! هنوز هم  به  بدیهی  نهایت 
بسیار مکرر آن،  ولی کاربردهای  می¬گفت: ضرب همان جمع است! 
حفظ کردن جدول ضرب و استفاده مداوم از ماشین حساب ها مفهوم 
جمع  یعنی    3×2 می گوییم  وقتی  مثال  بود.  برده  یاد  از  برایم  را  آن 

دو مجموعه سه تایی و یا سه مجموعه دوتایی!

مثالی ساده می زنم، فرض کنید در جنگی نابرابر بین دو دسته سرباز، 
حال  در  دیگر  طرف  به  و  بوده  تفنگ  دارای  سربازان،  از  طرف  یک 
در طرف  و  داریم  مسلح  نفر سرباز   2 در یک طرف  هستند.  شلیک 
دیگر 3 سرباز غیرمسلح! هر یک از سربازان مسلح تیری به سمت هر 
یک از سه نفر سرباز غیر مسلح شلیک می کنند. در این صورت تعداد 

تیرهایی که شلیک شده:
سه تیر از طرف سرباز اول + سه تیر از طرف 

سرباز دوم است، یعنی شش تیر، یعنی 2×3 
به همین ترتیب این مفهوم را می توانید به 

تعداد سربازان بیشتری نسبت بدهید. 
به عبارتی اگر n سرباز مسلح به m سرباز غیرمسلح 
تیر شلیک کنند، جمعا n+n+n+…+n به تعداد 
m بار شلیک از طرف n سرباز صورت گرفته 
n×m شلیک صورت گرفته است.  عبارتی  به  و 

و  نمی دانیم  چیز  هیچ  گرانش  نیروی  معادله  مورد  در  کنید  فرض 
اولین فردی هستیم که داریم به این موضوع که اجسام بریکدیگر چه 

نیرویی و به چه میزان وارد می کنند، فکر می کنیم!
اولین چیزی که در اینجا به آن برخورد می کنیم، یک مفهوک بسیار 
بسیار بنیادی به نام واحد در فیزیک است! ممکن است بسیار بدیهی 
و ساده به نظر آید، ولی خواهید دید تا چه اندازه مهم است و شاید  

پی ببرید که آن طور که باید و شاید آن را درک نکرده بودید.
آن  مفهوم  واقعا   M مثال  می بریم  نام  جسمی  جرم  از  که  هنگامی 
مفهوم  مورد  در  اطالعاتی  هیچ   M جرم  عبارت  واقع  در  چیست؟ 
جرم و چیستی آن به ما نمی دهد، بلکه صرفا نشان دهنده آن است

که افرادی، مقداری 
ماده را »به هر دلیل« 
به عنوان جرم واحد 
در نظر گرفته اند و 
 ،M جسمی به جرم

 M در واقع به میزان
برابر آن جرم واحد، دارای جرم است. همین!

که  فردی  اولین  عنوان  به  شکافیمان،  کالبد  به  برمی گردیم  حال 
جسم  دو  کنید  فرض  می کند!  فکر  اجسام  بین  گرانش  مورد  در 
و  دارند  قرار  یکدیگر  به  نسبت   r فاصله  در   N و   M جرم های  به 
ببریم. پی  جسم  دو  این  بین  متقابل  نیروی  رابطه  به  می خواهیم  ما 
جرم M به معنی آن است که جسم، از M واحد جرم تشکیل شده و جسم 
N به معنی آن است که جسم دیگر از N واحد جرم تشکیل گردیده است.

یک واحد جرم از جسم سمت چپ و یک واحد از جرم سمت راست 
را در نظر بگیرید. 

این دو ذره در حال وارد آوردن نیرو به یکدیگر هستند، نیروی بین این دو 
ذره را همانند شلیک گلوله های بین سربازان درنظر بگیرید. M سرباز از 
این جسم سمت چپ در حال شلیک به N سرباز از سمت راست هستند 
و یا برعکس. N سرباز در حال شلیک به M سرباز هستند، طبق همان 
مفهوم جمع، به تعداد M×N شلیک بین این دو گروه سرباز رخ داده است.

جسم  از  واحد   M بگذارید.  نیرو  گلوله،  شلیک  جای  به  شما  اکنون 
سمت چپ به N واحد جرم از سمت راست نیرو وارد می کنند. به 
این دو جسم رد و بدل می گردد.  نیرو بین واحدهای   MxN عبارتی 
از  جرم  واحد  بر   M جسم  از  جرم  واحد  که  نیروهایی  میزان  حال، 
است؟ میزان  چه  هم،  از  متر  یک  فاصله  با  کند  می  وارد   N جسم 

 

و  می آید  بدست  آزمایشگاه  در  محاسبه  طریق  از  صرفا   G مقدار 
یکدیگر  از  متر   1 فاصله  در  جرم  واحد  دو  بین  نیروی  نشان دهنده 
است. حال، می خواهیم میزان این نیرو را در فاصله r متری از یکدیگر 
r صحبت می کنیم،  از فاصله  بدست آوریم. فراموش نکنید که وقتی 
منظور ما r مقدار واحد اندازه گیری یا r متر است. یعنی وقتی می گوییم 
فاصله بین دو جسم r متر است، یعنی r عدد واحد طول ما بین این 
برسد،  نظر  به  ساده  عبارت  این  است  ممکن  می شود.  جا  جسم  دو 
می کند.  نهایی  رابطه  درک  در  بسیاری  کمک  آن  مفهوم  درک  ولی 
بین  نیروی  کاهش  بین  رابطه  بفهمیم  که  است  این  بعدی  نکته 
متناسب  جرم،  واحد  دو  بین  نیروی  »کاهش  یا   ،N و   M جسم  دو 
خطی؟  غیر  یا  است؟  خطی  آیا  چیست؟  آنها«  بین  فاصله  با 
برابر  فاصله دو  اگر  ثابتی کاهش می یابد؛ مثال  با ضریب  یعنی  خطی 
شود، نیروی بین آنها نصف گردد، و دلیل عقلی آن را نیز کشف کنیم.

در این قسمت باید یک مدلسازی برای خودمان ترتیب بدهیم، مدلسازی 
از نیرویی که دو جسم به یکدیگر وارد می کنند. تمام آنچه که به عنوان 
فرمول یا معادله خواهیم نامید، در واقع شکل ریاضی مدلسازی اولیه ما 
است. این نکته بسیار مهمی است که بفهمیم تمام آنچه که در فیزیک 
می خوانیم مکانیک تحلیلی، ترمودینامیک، الکترومغناطیس، کوانتوم و... 
همه و همه مدلسازی هایی هستند که فرد یا افرادی در طول زمان برای 
تبیین این علم تصور کرده اند و براساس آن مدل سازی، ساختاربندی 
ریاضی را به عنوان یک زبان قدرتمند برای توصیف آن به کار برده اند. 

نیروی  تحلیل  برای  مدلسازی،  در 
یک  صورت  به  نیرو  ذره،  دو  بین 
نظرگرفته  در  همگن  شعاعی  میدان 
بین  جنگ  به  مثال،  برای  می شود. 
کنید  فرض  برمی گردیم.  سربازها 
همزمان خاص،  تفنگی  با  سربازی 
به تمام جهات خود شلیک می کند. 

یعنی کره ای فرضی را اطراف سرباز 
شلیک  بار  هر  با  که  بگیرید  نظر  در 

تمام  در  یعنی  همگن،  صورت  به  جهات  تمام  در  فشنگ ها  سرباز، 
جهات به صورت مساوی شلیک می شوند. حال دو کره به فاصله های

r وَ r را در اطراف سرباز در نظر بگیرید. 

براساس روابط هندسی اقلیدسی، مساحت کره اول 

و مساحت کره دوم                          می باشد. به عبارتی، نسبت 

کالبد شکافی یک 
معادله آشنا:

بین مساحت های این دو کره متناسب با توان دوم شعاع های آنها 
است. 

 

 1=r اگر شعاع کره اول را معادل واحد مساحت در نظر بگیریم؛ یعنی
باشد در آن صورت: 

یعنی مساحت کره ای به شعاع rَ، به اندازهrَ 2 برابر کره ای به شعاع 
واحد است.  

در فیزیک، فشنگ هایی را که سرباز به صورت شعاعی به اطراف 
شلیک می کند، »شار« می نامند. بنابراین شاری که از واحد مساحت 
کره ای به شعاع r عبور می کند، r2/1  برابر شاری است که از واحد 

مسافت در کره ای به شعاع 1 عبور می کند. 

 
و این چنین به فرمول نهایی می رسیم که با آن آشنا هستیم.

 

امیر راد
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در  کوانتومي  مکانیک  به کارگیري  براي  دیگري  عمدۀ  گرایش 
کیهان شناسي وجود دارد که با جهان تورمي و “تونل زني کوانتومي از 
گرایش  این  اّما  است.  متفاوت  ـ  کرد  توصیف  ویلنکین  که  ـ  عدم” 
از لحاظ ادعاهایي که در ارتباط با پاسخ به پرسش هاي نهایي دربارۀ 
این همان  یا در مورد آن مي شود، اهمیت کمتري ندارد.  جهان دارد 
زمان   تاریخچۀ  کتاب  در  هاکینگ  استیون  که  است  نگرش مشهوري 
ارائه نمود. هاکینگ استدالل مي کند که مکانیک کوانتومي به ما نشان 
مي دهد که تصویر کالسیک از یک »فضا ـ زماِن« مشخص به حالت 
با فضا  مقایسه  زمان در  کوانتومي ظاهر مي شود.)7(  ذرات دردیدگاه 
زمان«  ـ  »فضا  نتیجه،  در  و  است  برخوردار  کمتري  بنیادي  نقش  از 
تکینگي  هیچ  بنابراین،  باشد.  تکینه  اولیه  کرانۀ  یک  داراي  نمي تواند 
پس،  نیست.  آغاز  داراي  جهان  و  ندارد  وجود  اولیه اي  کرانۀ  هیچ  و 
نشان  زیر  عبارت  است.  متناهي  اما  ندارد،  کرانه اي  جهان  اگرچه 

مي دهد که هاکینگ به چه سبکي دیدگاهش را مطرح مي کند:
»نظریۀ کوانتومِي گرانش، امکان جدیدي را گشوده است که براساس 
آن هیچ کرانه اي براي »فضا ـ زمان« وجود ندارد و از این رو، نیازي 
به مشخص ساختن رفتار ]جهان[ در کرانه ها نیست. مي توانیم بگوییم 
که تنها »شرط کرانه اي« براي جهان آن است که جهان هیچ کرانه اي 
نمي شود.  متأثر  بیروِن خود  از چیزي در  و  ندارد. جهان، خودکفاست 
جهان نه آفریده شده است و نه نابود مي گردد، بلکه صرفًا هست.«)8( 

)استیون هاکینگ 1988: 136(.
از دید هاوکینگ، توسل به تکینگي اولیه، پذیرش شکست است: »اگر 

قوانین فیزیک در 
آغاِز جهان نقض 

شوند، چرا در 
جاي دیگر نتوانند 
از اعتبار بیفتند«. 
)استیون هاکینگ 

 .)76 :1988
پذیرش تکینگي، 
به معناي انکار 

پیش بیني پذیرِي 
عام براي فیزیک 

است و از این رو، نهایتًا قابلیت علم را براي فهِم جهان رد مي کند.
نظرپردازي هاي  از  الهیاتي  نتیجه گیري  یک  ترسیم  از  هاوکینگ4 
آغازي  جهان  اگر  وي[  اعتقاد  ]به  نمي کند.  ابا  کیهان شناختي اش 
داشت،  نخواهد  وجود  خداوند  فعل  براي  مجالي  پس  باشد  نداشته 
یک  کشف  به  فیزیک  اگر  فیزیک.  قوانین  انتخاب  حد  در  مگر 
به  تا  داد  خواهد  ما  به  را  امکان  این  یابد  دست  وحداني  نظریۀ 
است: چنین  این باره  در  هاکینگ  بیان  یابیم.  معرفت  خداوند  ذهن 

داراي  که  کنیم  گمان  مي توانیم  باشد  داشته  آغازي  جهان،  اگر 
بوده  خودکفا  کاماًل  واقع  در  جهان  اگر  اما  هست.  نیز  آفریدگار 

دارد  آغازي  نه  این صورت  در  نباشد،  لبه اي  یا  کرانه  هیچ  داراي  و 
براي  جایگاهي  چه  این صورت  در  هست.  فقط  بلکه  پایاني،  نه  و 
.)141  :1988 هاکینگ  )استیون  مي ماند؟)9(  باقي  آفریدگار 

کارل ساگان  در مقدمه اش بر کتاب تاریخچۀ زمان، احتجاج مي کند که 
کیهان شناسي هاکینگ، جهاني را به ما نشان مي دهد که بدون کرانه اي 
در فضا ،و بدون آغاز یا پایان در زمان تحقق دارد و مجالي را براي فعل
.)х :1988 خداوند باقي نمي گذارد. )کارل ساگان در: استیون هاکینگ

پر  از  یکي  ساسکس،  دانشگاه  در  اخترشناسي  استاد  بارو،  جان 
شمار  به  معاصر  کیهان شناسي  حوزۀ   در  نویسندگان  تألیف ترین 
که شرط  است  معتقد   )1994( مبادي جهان   کتاب  در  مي آید. وي 
را  آن  فزاینده اي  نحو  به  هاکینگ  کیهان شناسي  در  »بي کرانگي« 
آغاز  یک  وجود  دانستن...  ضروري  از  که  چرا  است  نموده  جذاب 
انفجار  سنتي  تصویر  که  است  معتقد  بارو  مي کند.  اجتناب  فجیع 
دقیق  بیان  به  بي نهایت،  چگالي  داراي  اولیۀ  تکینگي  با  همراه  بزرگ 
)113  :1994 بارو  )جان  مطلق«.  عدِم  از  »آفرینش  از  است  عبارت 

در  مسیحیان  برخي  که  است  توجه  جالب  نکته  این   
شتاب زده  بزرگ  انفجار  کیهان شناسي  پذیرش 

براي  علمي  تأییدي  را  آن  زیرا  نمودند،  عمل 
تلقي  پیدایش  ِصفر  در  آفرینش  داستان 
که  دریابیم  مي توانیم  این رو،  از  کردند.)10( 
روایت هاي  برخي  براي  که  خاصي  جذابیت 
ادعا  بزرگ  انفجار  کیهان شناسي  در  جاري 

براي  که  است  توجیهي  جهت  به  یا  مي شود 
کوانتومي«  »تونل زني  طبق  بر  اولیه  تکینگي 

یک  وجود  که  است  بدان جهت  یا  مي کنند  ارائه 
دو  هر  در  مي نمایند.  انکار  جهان  براي  را  اولیه  کرانۀ 

مورد، نقش یک آفریدگار، غیرضروري به نظر مي رسد.)11( 
اطالع  آن  درباره  تاحدودی  که  معاصر  کیهانشناسان  فلسفی  نظریه 
پیدا کردید بر مبنی اصول فلسفی خاصی است که کلیسا برای جهان 
غرب توصیف کرده و چون این اصول فلسفی خصوصا در جنبه الهیات 
قرار  ناکارآمدکلیسا  و  جامد  عقاید  مبنی  بر  و  است  داشته  ضعف 
و  گذاشت  عرصه  به  پا  گالیله  که  زمانی  مانند  است  بدیهی  گرفته، 
مغلوط  فلسفه  این  های  خودپایه  محور  حول  زمین  گردش  اثبات  با 
هم  امروزه  گرفت،  قرار  عقیده  تفتیش  مورد  آوردو  در  لرزه  به  را 
انتظار بیش از این نمی رود... اگر هنوز هم قدرت  دست کلیسا بود 
به پای  باید  پا، حتما کسانی چون هاوکینگ  بر  تفتیش عقاید  ودادگاه 
با کتاب مقدس میز محاکمه حاضر می شدند؛ چراکه اظهارات آنان 

هم خوانی نداردو کتاب مقدس با علم روز آشکارا تناقض دارد.
در  که  نیست  ای  مساله  و  دارد  تاریخ  اعماق  در  ریشه  مساله  این 
دورانهای اخیر به وجود آمده باشد و این به دلیل آن است که علم 
شده  منجمد  باشد  داشته  تکاپو  کلیسایی  های  حوزه  در  اینکه  بجای 
اروپایی  الهیات  نهایت  در  و  کلیسا  برای  را  خاصی  فکری  جمود  و 
و  علم  با  دینی  معارف  اختالط حوزه  با  کلیسا  است  اورده  ارمغان  به 
که  چرا  شد  علم  در  جمود  به  منجر  مقدس  کتاب  مورد  بی  تفسیر 
تجربی  نظریات  با  نباید  پس  است،  مقدس  واقعا  مقدس  کتاب  اگر 
علم که امری مقدس نیست و دایما در حال سیالن و تغییر و تحول 
است تفسیر شود. چگونه امری ثابت و مقدس را با امری غیر مقدس 
توجیه می کنید؟ همین عوامل شکست علمی کلیسا را رقم زد و منجر 
شود.  می  جامعه  در  سکوالر  علمهای  بروز  و  دین  از  علم  جدایی  به 
بد  منش  در  باید  را  مسیحیت  دین  و  علم  آشکار  تناقضات  این  پس 
از  کجا  هر  کلیسا  کلیسایی،  الهیات  نگره  در  نمود.  جستجو  کشیشان 
به خدا  است  کوتاه  آن  در  فیزیک  و سنن  قوانین  که دست   را  علم 
نماید و حوزه حکومت خدا جایی قرار دارد که عقل بشر  واگذار می 

بدان راه ندارد، یعنی قلمرویی برای خدا در حوزه علم قایل است. 
جایی که فیزیک به آن دست پیدا کند کاری به خدا ندارد؛ بلکه این 
انجام می دهد و کار خود  ماده و طبیعت است که دارد کار خود را 
را پیش می برد و به سر انجام می رسد؛ اما جایی که از قیومیت علم 
این قلمرو  فیزیک و قوانین آن خارج است، قلمرو خدا قرار دارد که 
از دوران رنسانس علمی در حال کوچک شدن و خدا در حال عقب 

نشینی می باشد!!
بود،  اعتقاداتی  از چنین  نیوتون هم متاثر  نیوتون چون خود  در دوران 
فیزیک  با  که  را  مسائلی  کرد،  عنوان  را  کلی  گرانش  قوانین  قتی  و 
دانم  نمی  جای  به  و  دانست  می  خدا  کار  نبود  توجیه  قابل  کالسیک 
سیارات  خدا  گفت  می  مثال  خداست.  کار  گفت  می  است  مجهول  و 
شوند؛  نمی  خارج  مدار  از  هیچگاه  که  داشته  نگه  مدار  در  طوری  را 
یعنی طبیعت تمام سیستم منظومه شمسی را خود اداره می کند و خدا 
مراقب است که فقط از این حالت خارج نشود! بعدها که الپالس در 
خاطر  کند،  کشف  را  مساله  این  فیزیکی  دلیل  توانست  ناپلئون  زمان 
نشان کرد که دیگر احتیاجی به فرضیه وجود خدا نیست و خدا را از 

عرصه منظومه شمسی اخراج کرد!!!
و همین گونه قلمرو خدا در جهان توسط قوانین علمی دائما فتح شد و 

دایره حکومت وی دائما کوچکتر وکوچکتر شد و مساله 
تا بجایی می رسد که با پیشرفت روز افزون 

علم قلمرو خدا حتی از کیهان هم بر چیده 
می شود و در لحظه آغاز که دارای 
مجهوالت زیادی است نیز محدود 

می شود ... باالخره هاوکینگ 
و سایر کیهان شناسان تیر 
خالص را شلیک می کنند 

و با ادعای اینکه قوانین 
فیزیک حاکم بر لحظه آغاز 
را یافته اند، دیگر احتیاجی 
به مفهومی به نام خدا در 

کل جهان به جای نمی 
ماند و به کلی خدا از صحنه 

روزگار خارج می شود. حال باید 
کلیسا که منادی علم الهیات است، 

چه کاری انجام دهد؟
خدایی  که  کند  متقاعد  را  مردم  چگونه 

خدایی  که  جهانی  در  مردم  چرا  دارد؟  وجود 
اصالت  و  نباشند؟  خود  شخصی  منافع  دنبال  به  ندارد 

چرا  ندهند؟  ترویج  را  پرستی«  »دیو  یا  خدایی«  »انسان  و  لذت 
منطقی؟  و  عقل  و  قانون  چه  اساس  بر  باشند؟  باید خداپرست  مردم 
و  کلیسا  جاهالنه  تفکر  طرز  گریبانگیر  که  دیگر  مسایل  از  بسیاری  و 
تحاریف کشیشان است، موضوع الهیات رابه جایی رساندند که متعلق 

به ملل عقب مانده و به دوران جاهلیت بشر محسوب شد... 
آنها با این طرز تفکر دائما باید در این تشویش باشند که مبادا کشف 
خدای  قلمرو  تا  دهند  ارائه  جدیدی  چیز  انسانها  مبادا  شود.  جدیدی 
پوشالیشان محدود شود و باالخره این خدای پوشالی از صحنه فیزیک 

به بیرون پرتاب شد و کلیسا باید به دونبال توجیهی باشد.
و  کلیسا  با  نباید  را  اسالم  مکتب  که  است  این  توجه  شایان  نکته  اما 
از نظر عقیدتی در  یهودیت یکسان و مشابه قلمداد کرد. فجایعی که 
ناکارآمد  و  شده  تحریف  ادیان  گونه  این  ماحصل  شده  حاکم  اروپا 
در  نه  کنند،  می  جستجو  وجهل  جمود  در  را  الهیات  که  چرا  است. 

دانش و فهم دانایی، پس محکوم به شکست هستند. 
اسالم عنوان می شود،  از سوی مکاتبی چون  الهیاتی که  به  نگرش  با 

نقدی برنظریه فلسفی 
كيهان شناسان معاصر )1(

نوشته :  مهدی دانشیار 

متوجه خواهید شد که جایگاه خدا در این مکتب چقدر با جایگاه خدای 
مسیحیت و یهودیت متفاوت است. در مکتب اسالم، خدا جهان آفرین 
است و سنن جاری بر جهان را بر قرار نموده و هدایت می کند: »قال 
ربنا الذی اعطی کل شی خلقه ثم َهدی« خدا نه تنها ناظر بر طبیعت 
در  موجود  قوانین  و  سنن  کل  بلکه  است،  جهان  در  موجود  قوانین  و 
طبیعت در قلمرو خدا است و مشیت الهی است. خواه ما قوانین موجود 
است  الهی  مشیت  این  خیر.  یا  باشیم  کرده  شناسایی  را  طبیعت  در 
بتوانند  ذرات  از  ای  عده  و  بیاید  وجود  به  عدم  از  بتواند  جهان  که 

به عدم بروند.
خطبه163ازنهجالبالغه:

»سپاس خدا را سزاست که آفریننده بندگان و گسترنده زمین و جاری 
های  تپه  و  ها  کوه  در  گیاه  رویاننده  و  پست  زمینهای  در  کننده آب 
پایانی  او را  ازلی بودن  نه  او را آغازی است و  اول  بلند می باشد. نه 
است. آغاز هر چیز و جاویدان است و پایدار و ماندگار، بدون مدت و 
زمان است. پیشانی بندگان برابر عظمت او به خاک افتاده و لب ها در  

اعتراف به یگانگی او در حرکتند.
به هنگام آفرینش برای هر پدیده ای حد و مرزی را بر قرار کرد تا 
برای وجود بینهایت او همانندی نباشد. اندیشه های خدا را با ابزار 

نمی توان اندازه گیری کرد.
کی  تا  و  بوده؟  کی  از  خدا  گفت  توان  نمی 
خواهد بود؟ وجود آشکاری است که نمی 
حقیقت  و  چیست؟  از  پرسید  توان 
پرسید  توان  نمی  که  پنهانیست 
است  جسم  کجاست؟نه  از 
نه  و  باشد  نهایتی  اورا  که 
پوشیده که چیزی را در بر 
موجودات  به  باشد.  گرفته 
است  نزدیک  آنقدر  نه 
باشد  چسبیده  آنها  به  که 
و  آنقدر دور که جدا  نه  و 
از  پیش  باشد.....خدا  بریده 
فراتر  و  مدت  و  نهایت  هر 
شمارش  و  حساب  هرگونه  از 
است. خدا باالتر از آن است که 
کنندگان  تشبیه  عاجز  های  عقل 
تصور می کنند و باالتر از صفات پدیده ها 
و اندازه هایی است که برای موجودات مادی 
می پندارند و مکانهایی که برای آنها در نظر می گیرند،
زیرا حد و مرز و اندازه شایسته پدیده هاست و به غیر خدا تعلق دارد.

به  عدم  از  را  آنها  بلکه  نیافریده  وابدی  ازلی  موادی  از  را  ها  پدیده 
وجود آورده و برای هر پدیده ای حد و مرزی را تعیین فرموده است 
و آنها را به زیبا ترین سنن صنعتگری کرد. ذره از قوانین موجود در 
جهان تخطی نکند و خدا از این قوانین هیچ سودی نمی برد. علم او به 
عدم و ذراتی که از بین رفتند، مثل آگاهی وی به موجوداتی است که 

ما درک می کنیم و علم او به آسمانها چون علم او به زمین است.
خطبه186:

خداست که ذرات متضاد را با هم ترکیب و هماهنگ کرد و بین موجودات 
ضد هم وحدتی به وجود آورد، آنها که دور بودند به هم نزدیک و آنها 
که نزدیک بودند را از هم دور کرد ...هرچه اراده کند گوید: باش، پدید 
می آید. نه با صوتی که در گوش ها نشنیده و نه فریادی که شنیده 
شود. بلکه سخن خدای سبحان همان کاری است که ایجاد می کند«
اوست نابود کننده ذرات بعد از آفرینش که گویی موجود نبوده اند ... 

ذرات چنان که در آغاز آفریده شدند قدرتی ندارند. 
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فه
فلس

ک و 
فیزی

هابل عکس خیره کننده ای از انفجار سحابی Veil ثبت کرده است 

 سحابی Veil یکی از بقایای بهترین ابرنواختر شناخته 
شده است، استخراج این نام به دلیل ساختار آن است.  

)عکس: NASA / ESA / تیم میراث هابل(

وم
نج اوست نابود کننده ذرات بعد از آفرینش که گویی موجود نبوده اند ... 

ذرات چنان که در آغاز آفریده شدند قدرتی ندارند. 
همان طور که در باال شاهد بودید، از پیشوای بزرگ مسلمانان جهان 
علی بن ابی طالب، خداوند کسی معرفی می شود که در عین حال که 

با جهان همراه است جزء جهان نیست. کسی است که کلیه ذرات 
ماده به امر او از خالء  و عدم به هستی می آیند و دوباره به عدم باز 

می گردند؛ یعنی از عدم خلق شدن جزو سنن موجود در عالم است 
و همین طور تمام قوانین موجود در عالم جزو سنن الیتغیر الهی در 

طبیعت است که هیچ ذره ای یارای آن را ندارد از آن تخطی نماید. 
در مکتب اسالمی و از دیدگاه علی بن ابی طالب، خدا به خالء و 

هستی به صورت یکسان اشراف دارد و آنچه را ما عدم یا خال تصور 
می کنیم می داند چیست و به آنچه ما مالء می دانیم احاطه دارد. 

پس امر او  در خال و مال یکسان است؛ در نتیجه جهانی که ما آن را 
عدم می دانیم، حتما چیزی برای دانستن دارد که احاطه خدا به آن 

ندانسته ها به مثابه علم او به دانسته ها تعبیر شده است... ذرات را از 
عدم خلق می کند به آنها مقدار می دهد، مقید به زمان و مکان می 

کند و دوباره این قیودات را با قدرت خود از آنها برمی دارد.
به هرحال قلمرو قدرت خداوند بسیار وسیع تر از حد تصورات ماست 

و در جهل و ندانسته ها خالصه نمی شود که با کنار رفتن نقاب از 
چهره عروس حضرت علم  هیمنه مقتدرانه و کبریائیش خدشه دار 

شود، بلکه با معرفی انسان به عنوان خلیفه خود بر زمین و تجلی گاه 
اسماء حسنای خود و علیم نامیدن خود، فرمان داده که به قدر طاقت 
خود عالم شده و علم را اگر چین هم باشد به تسخیر در آورند و در 

اسالم این امر بر هر فردی الزم است. 
بنابراین خوب است که در طوفانهای فکری و فلسفی عالم ما جایگاه 

خود را تشخیص دهیم و چون خسی در تندبادها و امواج مهیب خود 
را در جریانهای شرق و غرب اسیر نکنیم که مبانی اعتقادی ما با 

مبانی اعتقادی یهود و نصارا تفاوتی بس فاحش دارد و شکست الهیاتی 
آنها هیچ ربطی به مبانی اعتقادی ما ندارد؛ چرا که آن خدایی که 

در مکاتب آنها معرفی می شود، ما هم آن خدا را خدا نمی دانیم و 
ایرادات جدی که بر آنها وارد می شود، جای هیچ دفاعی از ناحیه ما 

ندارد.
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)2 NASA. ESA. Digitized Sky Survey

باقی مانده ابرنواختر Veil و آسمان اطراف )عکس: : 
)2 NASA. ESA. Digitized Sky Survey

این نور بسیار زیبا، بقایای رنگارنگ از روشن و خاموش شدن ستاره تخریب 
شده در تصاویر ثبت شده جدید توسط تلسکوپ هابل است. ظاهر رنگارنگ 

سحابی با توجه به تنوع عناصر شیمیایی در آن است.
مجموعه ای جدید از عکس های هابل از سحابی Veil، در چند فیلم خیره 
کننده، نشان می دهد ترکیب یک ابر رنگارنگ از مواد  با110 سال نوری 
عرض که حدود 2،100 سال نوری از زمین فاصله دارد، در صورت فلکی 

Cygnus )قو( نهفته است.

هفت عکس از سحابی شبح مانند
محققان گفته اند، سحابی Veil، 20 برابر سنگین تر از خورشید و در یک انفجار 

 Veil ابرنواختری حدود 8،000 سال پیش تشکیل شده است. زیبایی سحابی
خط بطالنی بر ریشه های خشونت آمیز آن می باشد.

مقامات آژانس فضایی اروپا )ESA(، که در هابل به طور مشترک با ناسا همکاری می کنند، در بیانیه ای گفتند: "ستاره شناسان گمان می کنند 
که قبل از انفجار ستاره منبع، سحابی Veil از طریق باد ستاره ای قوی ایجاد شده است. این باد یک حفره بزرگ در اطراف گازهای بین ستاره 

ای بوجود آورده است و موجی به صورت ناگهانی از ابرنواختر به سمت خارج گسترش می یابد، که در اثر برخورد آن به دیواره های این حفره، 
ساختارهای متمایز سحابی بوجود می آید. رشته درخشان تولید شده به شکل موج، ناشی از شوک برخورد با دیواره حفره نسبتا متراکم است. در 
حالی که ساختار ضعیف سحابی توسط مناطق تقریبا تهی از مواد بوجود می آید. ظاهر رنگارنگ سحابی Veilتوسط تغییرات دما و تراکم عناصر 
شیمیایی بوجود می آید. محققان گفتند: به نظر می رسد گاز آبی در تصاویر جدید، حاوی گاز داغ تری نسبت به ساختارهای سبز و قرمز باشد.
هابل اولین بار عکس سحابیVeil را در سال 1997 ارسال کرد. ارسال تصاویر جدید به اخترشناسان جهت سنجش این ابر گازی تکامل یافته 

کمک کرد . )در سال 1997 هابل دارای 2 دوربین بود، در حالی که عکس های جدید توسط رصدخانه دارای میدان گسترده تری هستند و 
توسط3 دوربین که فضانوردان در سال 2009 نصب کردند، گرفته شده اند.( تلسکوپ فضایی هابل در آوریل 1990  راه اندازی شد و تصاویر 

اولیه دریافت شده توسط 
رصدخانه به صورت تار برداشت شد و دانشمندان به زودی علت را کشف کردند. دلیل این عدم وضوح تصاویر، آینه اصلی 7.9 فوتی )2.4 

متر( هابل بود که برای تصویربرداری کمی 
کوچک بود. اما فضانوردان در سال 1993 

این مشکل را برطرف کردند، و هابل تصاویر 
شگفت انگیزی به زمین ارسال کرد. چهار 

ماموریت سرویس اضافی بین سال های 
1997 و 2009 انجام شد که بیشتر به 

تعمیر و به روز رسانی رصدخانه پرداخته 
شد. اپراتورها می گویند حداقل تا سال 
2020 تصاویر ارسالی از هابل بسیار پر 

قدرت و قوی خواهد بود.

منبع:
http://www.mnn.com/earth-matters/

space/stories/hubble-snaps-stunning-
pics-veil-nebula

مترجم: نسرین مرادی مجد



پرسش ها و پاسخ های ساده 
نجومی

درطرحپرسشهاوپاسخهاترتیبخاصیقرارنگرفتهکهدرهرزمینهایاگرسوالیبودامکانگسترشوطرحسواالتبیشتریباشه
واماشرحپرسشهاوپاسخها:

 1. دورترین اجرام شناخته شده در فضا کدامند؟
))کوازار ها(( یا ))اخترنماها(( دروترین اجرام شناخته شده فضایی هستند که حدود 12 میلیارد سال نوری از زمین فاصله دارند ،به طوریکه نور ساطع شده از آنها بشکل 
طول موجی بسیار بلند به ما می رسد و بصورت امواج رادیویی و تششعشعات دریافت می شوند. کوازار ها دورترین اجرامی هستند که توسط بزرگترین تلسکوپ ها شناخته 
شده و منابع بسیار مهمی برای کیهان شناسان تلقی می شوند چون آنها امیدوارند با تحقیق و پژوهش روی این اجرام به اطالعاتی درباره چگونگی شکل گیری جهان برسند .

 2. ابرنواختر ))super nova(( چیست؟
می  منفجر  را  ستاره  که  شود  می  ایجاد  شدیدی  العاده  فوق  ضربه  و  کرده  برخورد  یکدیگر  به  اتمی  های  هسته  پاشد  می  فرو  ای  ستاره  وقتی 
 . شود  می  پرتاب  فضا  به  ستاره  هسته  جز  چیز  همه  آن  در  که  است  ستاره  یک  عظیم  انفجار  اثر  در  ابرنواختر  واقع  در   . گیرد  می  شکل  ابرنواختر  و  کند 
می شوند. تبدیل  کوتوله سفید  یا  نوترونی  ستاره  به  زمان  مرور  به  ابرنواخترها  این  کند.  می  نورانی  میلیارد خورشید  یک  نور  در حد  را  آسمان  که  آذرخشی 

 3. چرا ستاره ها گلوله ای شکلند؟
نیروی جاذبه ماده را می رباید و کدام هم پیکری ست که اجزای جسم را بیشتر به هم نزدیک کند، جز گلوله ؟؟

 4. چرا کهکشانها مثل ستاره ها کروی نیستند؟؟
اند. شده  تخت  تا حدی  دورانی  بعلت حرکت  هم  خورشید  و  زمین  کند. حتی  می  شکلشان  ای  و صفحه  کرده  تخت  را  آنها  کهکشانها شکل  دورانی  حرکت 

 5.آیا فقط سیاره زمین است که آب دارد؟
خیر، در منظومه شمسی آب فراوان است، مشتری و زحل آب جامد دارند، درسیاره زهره هم آب بشکل بخار وجود دارد، اما فقط زمین است که آب مایع داشته 

و امکان شکل گیری حیات جانوری در آن وجود دارد و این به علت فاصله خاص و مناسب آن با خورشید است .
6. شبیه ترین سیاره به زمین کدام است؟

زهره که لقب خواهر زمین را دارد شبیه ترین سیاره به زمین ماست و این شباهت از نظر جرم ، میزان کربن موجود، و خواصی دیگر است. البته زهره تنها سیاره 
منظومه شمسی است که جهت چرخش آن خالف جهت چرخش سایر سیارات و ساعتگرد است.

 8. گداخت هسته ای و شکافت هسته ای چیست؟
گداخت هسته ای واکنشی است اتمی ، که در آن هسته اتم های سبک، ترکیب و تشکیل اتم های سنگین تر می دهند مثل جوش دادن هسته های هیدروژن و 
تشکیل هلیوم. اما شکافت هسته ای یعنی شکافت هسته عناصر سنگین مثل اورانیوم و پلوتونیوم و تبدیل به عناصر سبک تر و تولید انرژی . این عمل در صنایع 

تولید حرارت و برق در نیروگاه های هسته ای صورت می گیرد.
 9.آیا می توان نور را خم کرد؟

نور به خط راست سیر می کند اما در مجاورت گرانش خم می شود.
 10.سال نوری چیست؟

سال نوری واحدی جهت محاسبه فواصل بین سیاره ای و کهکشان هاست به این معنا که هر سال نوری فاصله و مسافتی است که یک سال طول می کشد تا 
پرتوی نور آن را طی کند و سرعت نور برابر8 10×3 متر بر ثانیه است .

 11.ستاره شمال کدام است؟
این ستاره در مجاورت دب اکبر قرار دارد که در آسمان قابل 
مشاهده است و دب اکبر هر روز به دور آن در گردش است . 
ستاره شمال درخشان ترین ستاره در آسمان نیست، بلکه به 

درخشندگی یکی از  ستاره های دب اکبر است و در جهت 
یابی کمک کننده خوبی است. به طوریکه اگر شما در جایی 
ایستاده اید و ستاره شمال دقیقا باالی سر شماست  شما در 
قطب شمال هستید و اگر درست در زیر پای شما قرار گرفته 

باشد شما در قطب جنوبید و باقی جهت ها نیز با همین 
فروض قابل تشخیص است.

 12.سحابی چیست؟
ابرهای گازی و توده های غباری حاصل از مرگ ستاره ها که 
حاوی گازهای اکسیژن ، هلیوم و هیدروژن و غبارهای حاوی 

کربن و سیلیکات هستند و در سرتاسر کیهان پراکنده اند. 
این توده ها سرد و شناورند و از خود نوری ساطع نمی کنند، 

اما اگر در مجاورت ستاره ای باشند با بازتابش نور آن به 
شکل ابرهایی رنگی و روشن دیده می شوند.


