


چرا جهان وجود دارد؟ عالم از چه بوجود آمده است؟ زندگی چیست؟ حیات چگونه بوجود آمد؟ انسان چه موجودی 
است؟ در ذهن خودآگاه انسان هوشمند چه می گذرد؟ این ها از بنیادی ترین سواالتی است که یک انسان می تواند 
بپرسد. هزاران سال است که این پرسش ها ذهن فالسفه را به خود مشغول کرده و ایده های مختلف و متفاوتی 
مطرح شده است. علم تجربی در چند صد سال گذشته توانسته تا حدی در پاسخ به بعضی از این پرسش ها نزدیک 
شود. با این حال هنوز نادانسته های زیادی وجود دارد. ما هنوز پاسخ بنیادی ترین پرسش ها که ۲۰۰۰ سال پیش 
در ذهن فالسفه ی یونانی وجود داشت را نمی دانیم. در یک سال گذشته و از زمانی که دیجی کاال مگ راه افتاد 
سعی کردیم در مجموعه مقاالتی این پرسش ها را مطرح کنیم و درباره ی آن ها حرف بزنیم. بگوییم که تا به حال 
دانشمندان علم تجربی چه چیزهایی پیدا کرده اند و چه امیدهایی برای یافتن پاسخ وجود دارد. در مجموعه ی 
پیش رو که از مقاله های منتخب دیجی کاال مگ گرد هم آمده، سعی کردیم در سه موضوع »جهان انسان«، »زمین 
برای زندگی« و »انسان و فناوری«، سواالت مختلفی مطرح و پاسخ آن ها را جستجو کنیم. مهم نیست که به پاسخ 
برسیم، مهم این است که در ذهن خودمان جرقه ای ایجاد کنیم برای یک لحظه درنگ و تفکر دوباره درباره ی 
اینکه ما چه هستیم، از کجا آمده ایم، به کجا می رویم و ماهیت دنیای پیرامون ما چیست. امیدوارم مجموعه ی 

پیش رو برای شما مفید باشد.

مهدی مومن زاده
دبیر ارشد گروه دانش
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نویسندگان : 
مهدی مومن زاده

زهرا غالمی
فرناز حیدری
ارکین زاهدی

 استفاده از مطالب این مجموعه فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بالمانع است.

از حیرت انگیزترین عکسهای منظره ی طبیعت، تصاویر نجومی هستند. تصاویری که عکاس های 
مختلف دنیا  از مناظر زمینی و آسمان محل زندگی خود تهیه می کنند. بعضی عکس ها با تلسکوپ از 
اعماق کیهان گرفته می شوند. از سحابی ها و کهکشان های دوردست. بعضی دیگر، سیارات همسایه ی 
ما در منظومه ی شمسی را نشان می دهند. هر روز با هرکدام از این عکس ها می توانیم به جایی در عالم 
سفر کنیم. می توانیم پهنای آسمان شب را  از زمین خودمان ببینیم یا به نزدیکی کهکشانی در یک 
میلیارد سال نوری دورتر برویم. سایت تصویر نجومی روز وابسته به ناسا، هر روز یک عکس نجومی 
منتشر می کند و ما هم آن را روی دیجی کاال مگ نمایش می دهیم. در ادامه مجموعه ای از بهترین 

تصاویر نجومی روز ناسا در یک سال گذشته را برای شما گرد آورده  ایم.

تصویر نجومی روز ناسـا

جهان انسان          ۲۱

تصویر نجومی روز ناسا        ۳

انسان و فناوری         ۱۲۰

زمین برای زندگی      ۹۰
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اوایل سپتامبر ۲۰۰5 است و خورشید در کنار »دریاچه ی نمک بزرگ« ایالت یوتا، آرام آرام غروب می کند. بچه ها 
کنار مادر خود هستند و در آسمان، ماه، سه سیاره، یک ستاره و هواپیمایی در دوردست دیده می شود. باال-سمت 
چپ ماه، سیاره ی درخشان زهره قرار گرفته است. در سمت راست آن نیز می توان سیاره ی مشتری را دید. پایین تر 
از زهره، ستاره ی سماک اعزل قرار گرفته است. آن خطی که سمت راست عکس دیده می شود، رد چراغ های یک 
هواپیما است. مادر بچه ها روی صندلی نشسته و پدربزرگ که از تماشای منظره لذت می برد، عکس را می گیرد. 

این هفته اگر پیش از طلوع آفتاب از خواب برخیزید، می توانید منظره ای مشابه را تماشا کنید.

کهکشان زیبا و بزرگ مارپیچی میله ای NGC 1300 در فاصله ی 7۰ میلیون سال نوری از ما و صورت فلکی 
نهر قرار دارد. این تصویر موزاییکی، یکی از بزرگترین عکس هایی است که تلسکوپ هابل گرفته. قطر این 
کهکشان حدود ۱۰۰ هزار سال نوری است و به این دلیل به آن مارپیچی میله ای می گویند که بازوهای مارپیچی 
و قسمت مرکزی میله ای شکل دارد. اگر با دقت به قسمت مرکزی کهکشان نگاه کنید،  می توانید آن جا نیز 
 NGC .ساختاری مارپیچی را ببینید. این ساختار مارپیچی در هسته ی کهکشان، ۳۰۰۰ سال نوری قطر دارد

1300 درست مثل کهکشان راه  شیری ما، در مرکز خود یک سیاه چاله ی خیلی عظیم و پرجرم دارد.

کهکشان مارپیچی میله ای NGC 1300 غروب آرام دریاچه ی نمک 
)M

ic
ha

el
 W

ils
on

( »
ون

س
ویل

ل 
یک

»ما
 از 

س
عک

 

بل
 ها

ث
یرا

ه م
رو

ز گ
س ا

عک
 

سا
، نا

وپا
ی ار

ضای
ن ف

زما
سا

 

تصویر نجومی روز ناسادانش



9 8

)Chris Kotsiopoulos( »عکس از »کریس کوتسیوپولس
»خلیـج لـول ورث« )Lul worth( در سـواحل جنوبی انگلسـتان قـرار دارد. این عکس زیبـا از این خلیـج و انقالب 
زمسـتانی خورشـید گرفته شـده اسـت. زمانی که خورشـید از جنوب  شـرقی ترین زاویه ی ممکن طلوع و در 
جنـوب غربی تریـن زاویه ی ممکـن غـروب می کند. عـکاس پنج عکـس از هنگام طلـوع تا غروب خورشـید 
گرفته و بدیـن ترتیب کوتاه ترین روز سـال را به تصویر کشـیده اسـت. قوس خورشـید انقالب زمسـتانی ۱۰۳ 
درجه در آسـمان کشـیده شـده اسـت. درباره ی این خلیج کوچک باید گفت فرسایشـی که موج ها در سـاحل 
آهکی ایجاده کرده اند باعث شـده کـه به این شـکل در آید. ورودی تنگ خلیج باعث شـده که شـکل پراکنش 

موج ها دایره ای باشـد.

ESA/Hubble, NASA, S.Smartt عکس از
این حجـم عظیـم سـتاره ها، گاز و غبـاری که می بینید، قسـمت مرکـزی یک کهکشـان مارپیچـی نزدیک 
بـه ماسـت. کهکشـان خیلـی زیبـای NGC 3521 در فاصله ی حـدود ۳5 میلیون سـال نـوری و صـورت فلکی 
اسـد جای گرفتـه و قطـری در حـدود 5۰ هـزار سـال نـوری دارد. در ایـن تصویر کـه تلسـکوپ هابل ثبت 
کرده، بـه خوبی می توانیـم بازوهـای مارپیچی کهکشـان که پـر از گاز، غبار و خوشـه های سـتاره ای اسـت 
را مشـاهده کنیم. زیـر آسـمانی تاریک و با تلسـکوپی کوچـک، به راحتـی می تـوان این کهکشـان را دید.

 NGC 3521 در قلب کهکشان مارپیچی انقالب زمستانی در خلیج کوچک لول ورث 

mag.digikala.comتصویر نجومی روز ناسادانش
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عکس از آپولو USGS ،۱5، ناسا
در ۳۱ جـوالی ۱97۱، فضانـوردان آپولـو ۱5 بـه نـام »جیـم ایرویـن« و »دیـو اسـکات« اولیـن خـودروی 
ماه نـورد را روی ایـن قمـر آزمایـش کردنـد. آن هـا سـوار بـر ایـن خـودرو بـه مـدت سـه روز ۲8 کیلومتر 
را طـی کردنـد و در سـطح مـاه بـه جسـتجو پرداختنـد. ایـن عکـس پانورامـا دیـو اسـکات را در حـال 
آزمایـش بـر روی یـک تختـه سـنگ در منطقـه ی »هادلی-آپنیـن« )Hadley-Apennine( مـاه 
نشـان می دهـد. خـودروی ماه نـورد هـم در سـمت راسـت او قـرار دارد. سـایه ی پاییـن عکـس متعلـق 
 بـه جیـم ایرویـن اسـت. ماموریـت آپولـو ۱5 بـا خـود 76 کیلوگـرم از سـنگ های مـاه را بـه زمیـن 

بازگرداند.

JL. Dauvergne عکس از
تا به حال این سه سیاره را دیده اید؟ از چپ به راست، سیاره های مریخ، زحل و مشتری این شب ها در آسمان دیده می شوند. 
این عکس ها هفته ی گذشته از رصدخانه ی یک متری »پیک دو میدی« در فرانسه گرفته شده اند. مریخ در حالت مقابله 
و نزدیک ترین فاصله به زمین طی یک دهه ی گذشته قرار دارد بنابراین جزییات آن به خوبی ثبت می شوند. در این عکس 
به راحتی می توان ابرهایی را بر فراز قطب شمال مریخ دید. زحل هم امشب به حالت مقابله و نزدیک ترین فاصله به زمین 
می رسد. در این عکس به خوبی می توان حلقه های زیبای آن را مشاهده کرد. مشتری هم بعد از غروب خورشید دقیقا 
در سرسو دیده می شود و در این عکس جزییات اتمسفر آن دیده می شود. یک ماه دیگر فضاپیمای »جونو« )Juno( به 

این سیاره می رسد.

سه سیاره ی این شب ها پانورامای آپولو ۱۵ 

mag.digikala.com



۱۳ ۱۲

عکس از خوآن کارلوس کاسادو، توآن
اوایل بهار در نیمکره ی شمالی موقع خوبی برای تماشای شفق های قطبی است. نزدیک به اعتدال بهاری، جهت گیری 
میدان مغناطیسی زمین نسبت به بادهای خورشیدی به شکلی می شود که شفق ها را می توان با شدت بیشتری دید. 
عکسی که می بینید در شب ۲9/۲8 مارس امسال در الپلند فنالند گرفته شده است. شفق های قطبی در این عکس 
پانورامای ۳6۰ درجه سراسر آسمان را پوشانده اند. ساکنان محلی منطقه حسابی از نورافشانی این شفق ها که با چشم 

غیر مسلح هم دیده می شد لذت بردند.

نورهای شمالی الپلند 
)Stephane Vetter( »عکس از »استفان وتر

این عکس که در کنار یک دریاچه ی یخچالی در آیسلند گرفته شده، در سال ۲۰۱۱ برنده ی یک مسابقه ی عکاسی 
نجومی چشم انداز شد. این یک تصویر پانوراما است و عکاس 7 تصویر را با یکدیگر تلفیق کرده و بدین ترتیب شفق 
قطبی زیبای سبزرنگ به شکل یک حلقه در آمده است. بازتاب آن نیز روی دریاچه افتاده است. در پس زمینه ی آن هم 
آسمان پرستاره، نوار راه شیری و کهکشان اندرومدا دیده می شود. شفق های قطبی بر اثر برخورد ذرات باردار خورشیدی 
 )CME( »با الیه های باالیی اتمسفر زمین بوجود می آیند. در هفته ی گذشته هم پدیده ی »خروج جرم از تاج خورشیدی

باعث بوجود آمدن شفق های قطبی زیبا شده است.

شفق قطبی و آسمان پرستاره ی آیسلند 

mag.digikala.com تصویر نجومی روز ناسادانش



۱5 ۱4

عکس از ناسا، مرکز پرتاب های فضایی گادرد، دانشگاه آریزونا، مدارگرد 
شناسایی ماه

اگر زمانی فضانورد شـدید و به مـاه رفتید، متوجه یک چیز عجیب می شـوید. آن جا زمین را مثـل یک تیله ی آبی 
خیلی زیبا می بینید که همیشـه در آسـمان حضور دارد و بر سـر جایش ثابت اسـت. از سـطح ماه، زمین هیچ گاه 
طلوع یا غروب نمی کند. دلیلش این اسـت که همیشـه یک سـوی ماه به سـمت زمین اسـت و اصطالحـا با زمین 
در »قفـل مداری« قـرار دارد. ولـی در این عکس، شـاهد غروب زمین در پس افق ماه هسـتیم. به ایـن علت که این 
عکس از سـطح ماه گرفته نشـده و »مدارگرد شناسـایی ماه« )LRO( آن را گرفته اسـت. این مدارگرد با سـرعت 
زیـادی دور مـاه می گردد و تقریبا هر دو سـاعت یـک بار زمیـن از دید آن غروب می کند. این عکس درسـت سـه 
ماه پیش گرفته شـده اسـت. مدارگرد   LRO  سـال ۲۰۰9 به سـوی ماه ارسـال شـد و توانست نقشـه ی سه بعدی 
خیلی دقیقی از سـطح آن تهیه کند. این مدارگرد همچنین روی مـاه به دنبال آب و مکان هایی مناسـب برای فرود 

ماموریت هـای بعدی سـفر به این قمـر می گردد.

NASA/CXC/J.Irwin et al عکس از
نظریه ی نسـبیت عام اینشـتین دقیقا صد سـال پیش در همیـن روزها ارائه شـد. یکـی از پیش بینی های ایـن نظریه، 
پدیده ای به نام عدسـی های گرانشـی بـود. در مرکـز این عکس کـه در طول موج هـای مرئی و ایکس با تلسـکوپ های 
هابـل و چانـدرا گرفته شـده، می توانید یک عدسـی گرانشـی را مشـاهده کنید. نوعی عدسـی گرانشـی کـه تصویر 
کهکشان های پشـت سـر خود را کامال کج و معوج کرده است. این عدسـی گرانشـی بر اثر تجمع مقدار خیلی زیاد ماده 
و ماده ی تاریک یک گروه کهکشـانی بوجود آمده و تصویر کهکشـان ها را به شـکلی در آورده که گویی در حال تماشـای 
چهره ی یک انسـان هسـتیم. این کهکشـان ها با نام گروه کهکشانی »چشـایر« )Cheshire( شـناخته می شوند. دو 
کهکشـانی که جای چشـم های این صورت قرار گرفته اند، از پرنورترین های این گروه هسـتند و می روند که با سـرعتی 
در حـدود ۱۳5۰ کیلومتر بـر ثانیه به یکدیگر برخـورد کنند. به همیـن دلیل هم گازهـای آن ها کامال گداخته شـده و در 
پرتوی ایکس به شـدت می درخشـند. کل این مجموعـه در فاصله ی 4.6 میلیارد سـال نـوری از ما و صـورت فلکی دب 

اکبر قـرار دارد.

غروب زمین از روی ماه 

لبخند گرانشی 
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)Michael Goh( »عکس از »مایکل گو
منظره ی عجیبی که می بینید جایی در زمین خودمان و قاره ی استرالیا است. این صخره های عجیب و غریب در »پارک 
ملی نامبونگ« )Nambung National Park( در غرب استرالیا واقع شده اند. این صخره ها آهکی هستند و 
قسمت عمده ای از ماده ی خام آن ها را فسیل صدف های باستانی تشکیل داده چرا که زمانی این منطقه زیر آب بوده 
است. با این حال هنوز کسی دقیقا نمی داند این صخره ها که هرکدام طولی به اندازه ی قد انسان دارند چگونه تشکیل 
شده اند. در پس زمینه ی تصویر و نسبتا مماس با قله ی نوک تیز صخره ی مرکزی هالل ماه می درخشد. هاله ی نورانی 
پیرامون ماه چیزی نیست جز »نور دایره البروجی«. وقتی نور خورشید به گرد و غبار موجود در صفحه ی منظومه ی 
شمسی می خورد و بازتاب می شود این نور را می توان دید. اما آن چه بیشتر نگاه ما را در این عکس به خود جلب می کند، 
قوس نورانی راه شیری است که مثل یک کمان در آسمان کشیده شده. این عکس پانوراما از ۲9 تک عکس تشکیل 

شده است.

راه شیری بر فراز صخره هایی در استرالیا 

عکس از ناسا، سازمان فضایی اروپا، هابل
مشتری هم درسـت مثل زمین شـفق قطبی دارد. مثل زمین، میدان مغناطیسـی این غول گازی ذرات باردار ساطع شده 
از خورشـید را به سـمت قطبینش هدایت می کند. وقتـی که ذرات بـاردار به اتمسـفر برخورد می کننـد، الکترون ها به 
طور موقـت از مولکول هـای گاز موجود جدا می شـوند و نیروی الکتریکـی دوباره آن هـا را مجبور به بازگشـت می کند. 
وقتـی الکترون ها دوباره به مولکول ها برمی گردند، شـفق قطبی نورانی تشـکیل می شـود. این عکس ترکیبـی را اخیرا 
تلسـکوپ هابل گرفته و شـفق قطبی را در نور فرابنفش نشـان می دهد. برخالف شـفق های قطبی زمینی، شفق قطبی 
مشـتری دارای اشکالی شبیه به خط و نقطه اسـت. در سمت راست و پایین مشـتری می توانید لکه ی بزرگ قرمز مشهور 
این سـیاره را ببینید. شـفق های قطبی اخیر مشـتری خیلی قدرتمند بودند و تقریبا با رسـیدن فضاپیمای جونو به این 
سیاره همزمان شـدند. فضاپیمای جونو به هنگام رسـیدن به مشتری توانست بادهای خورشـیدی زیر نظر بگیرد. بدین 

ترتیب شـاید بتوانیم درک بهتری از شـفق های قطبی مشـتری و البته شـفق های قطبی زمین بدست آوریم.

شفق  قطبی در مشتری 
mag.digikala.com
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عکس از »برد گولد پینت«
آیـا چیزی در عکس وجود دارد که سـن و سـالش بیشـتر از این درختـان کاج زبرمیوه ی قدیمی باشـد؟ به جـز اجرامی 
که در پس زمینه و آسـمان هسـتند، تقریبا هیچ  چیـز. این درختان که در شـرق کالیفرنیـا واقع شـده اند واقعا قدیمی 
هسـتند و سـن بعضی از آن ها به 5۰۰۰ سـال می رسـد. دو تـا از پرنورترین اجرامی که در آسـمان می بینید، سـیاره های 
مریخ و زحل هسـتند کـه انگار به شـاخه های درخت متصل شـده اند ولی در حقیقـت میلیون هـا و میلیاردها کیلومتر 
با مـا فاصله دارند. این سـیاره ها تقریبـا همزمان با زمین در 4/5 میلیارد سـال پیش تشـکیل شـدند. ولی قدیمی ترین 

چیزی کـه می توان در این عکس دید، نوار راه شـیری اسـت. راه شـیری تقریبا 9 میلیارد سـال عمـر دارد.

کهکشان و سیاره ها در پس کاج های باستانی 

عکس از »مکس الکساندر«
طلوع تابستانی برفراز استون هنج 

امروز خورشـید بـه نقطه ی انقالب تابسـتانی می رسـد و در نیمکره ی شـمالی، با تمام شـدن 
بهـار فصل تابسـتان آغاز می شـود. در نیمکـره ی جنوبی هم فصـل پاییز به زمسـتان متصل 
می شـود. عکسـی که در باال می بینید به هنگام انقالب تابسـتانی سـال ۲۰۰8 در محل استون 
هنج انگلسـتان گرفته شـده و خورشـید را در حالی نشـان می دهد که صبـح روز اول انقالب 
تابسـتانی باالی فضای مه آلـود این مکان تاریخی ظاهر می شـود. اسـتون هنج حـدود 45۰۰ 

سـال سـن دارد و از عمر خورشـید هم 4/5 میلیارد سـال می گذرد.

mag.digikala.comتصویر نجومی روز ناسادانش
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عکس از »برتراند کولیک«
ابرهای سـیروس از جمله مرتفع ترین ابرها هسـتند و معموال آن قدر نازک اند که می توان سـتاره های آسـمان شـب را از 
درون آن هـا دید. این ابرها معموال بر اثر رطوبت منتشـر شـده برفراز ابرهای طوفانی تشـکیل می شـوند و ممکن اسـت 
نشـانه ی تغییرات شـدید وضعیت هوا باشـند. ابرهای سـیروس به جز زمین در سـیاره های دیگر مثل مریخ، مشتری، 
زحل، اورانـوس، نپتـون و حتی قمر تایتان زحل هم دیده شـده اند. عکسـی کـه می بینیـد دو روز پیش در پاریـس و از 

پنجره ی یک آپارتمان گرفته شـده اسـت.

 ابرهای سیروس برفراز پاریس 
عکس از »فریتز هلموت همریش«

دنباله دار پن استارز و سحابی هلیکس 

کم پیـش می آید کـه بتـوان تصویر اجرامـی ایـن چنینـی را در کنار هم ثبـت کـرد. ولی دو شـب پیـش، دنباله دار 
پن اسـتارز به صورتی ظاهری در نزدیکی سـحابی هلیکس قرار گرفت. جرمی که در سـمت راسـت پایین قرار گرفته، 
دنباله دار X۱ ۲۰۱۳/C پن اسـتارز اسـت که هسـته ی آن با گازی سـبز رنگ به نام کما پنهان شـده و دنباله ی یونی آبی 
رنگ آن هم به شـکل عجیبی دو شـاخه شـده اسـت. این دنباله دار که بیشـتر شـبیه به یـک گلوله ی برفـی بزرگ 
به نظر می رسـد، در حال نزدیک شـدن به خورشـید و پرنور شـدن اسـت. یـک ماه دیگر روشـنایی آن به بیشـینه 
می رسـد و البته آن قدر پرنور نمی شـود که بتوان با چشـم غیر مسـلح آن را مشـاهده کرد. این دنباله دار حـدود ۱۲9 
میلیـون کیلومتر با مـا فاصلـه دارد. یعنی کمتـر از فاصله ی زمین تا خورشـید. جرمـی که باال سـمت چپ می بینید 

سـحابی هلیکس اسـت. این سـحابی 7۰۰ سـال نوری با ما فاصله دارد.

mag.digikala.comتصویر نجومی روز ناسادانش
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STS-132، Expedition 23 عکس از خدمه ی
ایستگاه فضایی بین المللی برفراز زمین 

ایسـتگاه فضایی بین المللی بزرگترین سـازه ای است که بشر در فضا سـاخته. کل مساحت ایسـتگاه فضایی به اندازه ی 
یک زمین فوتبال اسـت. البته قسـمت کمی از آن شـامل ماژول هایی می شـود کـه فضانـوردان در آن زندگی می کنند. 
ایسـتگاه فضایی آن قدر بزرگ اسـت که باید قسـمت به قسـمت در فضا سـر هم می شـد و امکان پرتـاب یک جای آن 
وجود نداشـت. این ایسـتگاه دارای خرپاهای بزرگی اسـت که بعضی از آن ها ۱5 متر طـول و ۱۰ هزار کیلوگـرم وزن دارند. 
ایـن خرپاها کل سـازه را مسـتحکم نگـه می دارنـد و راهی بـرای انتقال خطـوط انتقال بـرق و خنک کننده هـای مایع 
هستند. عکسـی که در باال می بینید را شـاتل فضایی بازنشسته ی آتالنتیس در سـال ۲۰۱۰ گرفته اسـت. در پس زمینه 

هم می توانید سـیاره ی آبی زمیـن و فضای تاریـک بی کران را مشـاهده کنید.

قطعا از زمانی که انسان هوشمند شروع به کشف دنیای پیرامون خودش کرد، یکی از 
عجیب ترین و مرموزترین پدیده هایی که دید، آسمان شب باالی سرش بود. آسمان شب به 
طرز عجیبی کشف ناشدنی بود و انسان خیلی سخت می توانست رمز از رازهای سر به مهر آن 
بگشاید. قدرت ذهن انسان در تخیل کردن اوست. گاهی ستاره ها را به شکل مرواریدهایی 
درخشان میدید که خدایان، آنها را برای راهنمایی او در سفرهای شبانه در گنبد سیاه آسمان 
چسبانده اند و زمانی دیگر به شکل گوی های داغی از پالسمای مذاب که درونشان همجوشی 
هسته ای صورت میگیرد! جستجو در آسمان باالی سر برای رسیدن به ایده های درست و 
نزدیک به واقعیت هزاران سال زمان نیاز داشت. پاسخ بعضی از سوالها را فهمیدیم و بعضی 
دیگر همچنان برای ما بی جواب باقی ماندند. حاال میدانیم که در مرکز جهان نیستیم. میدانیم 
خورشید به دور زمین نمیچرخد. میدانیم در کهکشان ما چند ستاره وجود دارد و میدانیم 
عالم از چند کهکشان تشکیل شده است. دانش ما از جهان خیلی زیاد شده و نسبت به چند 
قرن پیش قابل مقایسه نیست؛ ولی هنوز سواالت زیادی وجود دارد که پاسخ آنها را نمیدانیم. 
سواالتی مثل اینکه چرا جهان وجود دارد؟ آیا جهان برای ما ساخته شده است؟ آیا اصال وجود 
جهان واقعیت دارد؟ آیا میتوانیم زمانی همه ی رازهای عالم را بفهمیم؟ این جهان فقط عالم 
باال سر ما نیست. ما خودمان جزئی از این گیتی هستیم. در مورد خودمان چه میدانیم؟ ما 
چرا وجود داریم و دقیقا چه موجودی هستیم؟ ماهیت آگاهی چیست و آیا آگاهی ما با آگاهی 
جهان گره خورده است؟ همه ی اینها سواالتیست که سعی کردیم در مجموعه مقاالتی به 

بعضی از آنها بپردازیم.

جهان انسان

تصویر نجومی روز ناسادانش
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زمین برای زندگیدانش

 ذراتی از دل فضای تهی
نخست بهتر است نگاهی به مکانیک کوانتم بیندازیم. مکانیک کوانتم 
شاخه ای از علم فیزیک است که به مطالعه ی دنیای بسیار ریز زیر اتمی 
می پردازد. مکانیک کوانتم از جمله موفق ترین نظریه های دنیای علم 
است و پایه و اساس الکترونیک امروزی ما را ساخته است. مکانیک 
کوانتم به ما می گوید که در کیهان چیزی به نام فضای تهی وجود ندارد. 
حتی خالص ترین انواع خالء نیز مقدار زیادی ذره و پاد ذره دارند. ذره ها 
و پادذره هایی که در عرض یک چشم به هم زدن بوجود می آیند و از 
بین می روند. این ذرات آن قدر عمر نمی کنند که بتوان آن ها را مستقیم 
مشاهده کرد،  ولی با اثر ثانویه  ای که برجای می گذارند، می توانیم 

بفهمیم که وجود دارند.
اگر از دنیای زیراتمی خارج شویم و بخواهیم به توصیف ساختارهای 
بسیار بزرگ عالم مثل کهکشان ها و خوشه های کهکشانی بپردازیم، 
باید مکانیک کوانتم را کنار بگذاریم و به سراغ نظریه ی نسبیت عام 
برویم. نسبیت عام، دستاورد بزرگ آلبرت انشتین است و به ما نشان 
می دهد که فضا، زمان و گرانش چگونه در ساختارهای بزرگ عالم 
با یکدیگر در ارتباط هستند. نسبیت عام نظریه ای کامال متفاوت از 
مکانیک کوانتم است و تا به حال هیچ کس نتوانسته این دو را به صورت 
یکپارچه توضیح دهد. با این حال، بعضی از دانشمندان توانستند هر 
دو را برای توضیح بعضی مسائل مشخص به کار گیرند. مثال استیفن 

چرا جهان وجود دارد؟

تا بـه حـال فکـر کرده ایـد که چـرا جهـان وجود 
دارد؟ بـه ایـن اندیشـه کرده ایـد که گیتـی چرا و 
چگونـه بوجـود آمده اسـت؟ آیـا جهان مـا یگانه 
اسـت یـا جهان هـای دیگـری هـم وجـود دارد؟ 
اصـال قبـل از مهبانگ چـه وجود داشـته اسـت؟ 
بـه طـور کلـی آیـا کیهـان می توانسـت وجـود 
نداشته باشـد؟ هزاران سال اسـت که دانشمندان 
و فیلسـوف های مختلـف در سراسـر جهـان بـه 
موضوعـات این چنینی فکر کرده انـد. تقریبا در هر 
تمدن و هر فرهنگی مردم سـعی کرده اند پاسـخی 
بـرای این پرسـش بنیادین، کـه چرا جهـان وجود 
دارد پیدا کنند. بسـیاری از تمدن ها به اسـطوره ها 
متوسـل شـده اند و بسـیاری دیگر آن را بی پاسخ 
رهـا کرده انـد. واقعیـت این اسـت کـه هم اکنون 
نیز پاسـخ شـفافی برای آن نداریم. در حقیقت باید 
گفـت که علم امـروزی مـا خیلی خـوب نمی تواند 
بـه آزمایـش فرضیه هایـی کـه در این بـاره داده 
می شـود، بپردازد. بـا این حال چند سـالی اسـت 
که بعضی از فیزیک دان ها و کیهان شناسـان، سعی 
کرده اند پاسـخی علمی و مسـتدل بـه آن بدهند. 
پاسـخی که می توانـد با دانـش ناچیز فعلی بشـر، 

تـا حـدودی قانع کننده باشـد.
فیزیک دان ها و کیهان شناسـان معتقدند که امروز 
تـا حـد زیـادی از تاریخچـه ی کیهـان می دانند و 
قوانین فیزیک حاکم بـر آن را می شناسـند. آن ها 
می گوینـد که ممکـن اسـت ایـن مقـدار دانش و 
اطالعـات، بتوانـد سـرنخ هایی از چرایـی بوجود 
آمـدن کیهـان به آن هـا بدهـد. البته پاسـخی که 
آن ها بـه این پرسـش بـزرگ می دهند، به شـدت 
مناقشه برانگیز اسـت. دانشـمندان می گویند که 
کیهان از »هیچ« بوجود آمد. یـک »هیچ« و »خالء« 
ناپایدار. ایـن نظریه ممکن اسـت خیلی عجیب به 
نظر برسـد. حتی شـاید آن را فقط داستان علمی-
تخیلی دیگری درباره ی پیدایـش جهان بپنداریم. 
ولـی فیزیک دان هـا می گوینـد کـه این ایـده، بر 
اسـاس دوتـا از قوی تریـن نظریه های علـم، یعنی 
»مکانیک کوانتم« و »نسـبیت عام« شـکل گرفته 

. ست ا

مکانیک کوانتم به ما می گوید که حتی در خالء کامل 
هم ذره ها و پادذره هایی در عرض یک چشم به هم 

زدن بوجود می آیند و از بین می روند.

زمین برای زندگیدانش

هاوکینگ، دانشمند مشهور انگلیسی، از این دو برای توضیح و توصیف 
کارکرد سیاه چاله ها استفاده کرد.

یکی از چیز هایی که دانشمندان از به کارگیری نظریه های نسبیت 
و مکانیک کوانتم فهمیدند این بود که وقتی نظریه ی کوانتم در 
فضا اعمال می شود، فضا دچار ناپایداری می گردد. حباب های فضا-

زمان، درست مثل ذره ها و پاد ذره ها، می توانند در خالء به صورت 
خودبخودی بوجود آیند و از بین بروند. به نوعی می توان گفت که فضا، 
حتی در تهی ترین شکل ممکن، کامال خالی نیست و حباب های ریز 
فضا-زمان می توانند در آن به یکباره پدیدار شوند. در حقیقت اگر فضا 
و زمان کوانتمی شوند، می توانند نوسان کنند. »الکساندر ویلنکین« 
)Alexander Vilenkin( از دانشگاه تافتس در بوستون می گوید: »در 
فیزیک کوانتم، اگر اتفاقی ممنوع نباشد، حتما با احتمالی بیشتر از 

صفر رخ می دهد.«

 جهانی پر از حباب 
بنابراین این فقط ذره  و پادذره  نیست که می تواند از هیچ بوجود آیند. 
حباب های فضا-زمان هم می توانند از هیچ پدیدار شوند. با این حال، 
اینکه یک حباب فضا-زمان بسیار ریز تبدیل به کیهانی فوق العاده 
عظیم که بیش از ۱۰۰ میلیارد کهکشان را در خود جای داده شود، 
تا حدی عجیب به نظر می رسد. سوال این جاست که چرا حباب فضا-

زمانی که بوجود آمد، خیلی سریع و در عرض یک چشم به هم زدن 
دوباره ناپدید نشد؟

باید گفت یک راه وجود دارد که حباب فضا-زمان از بین نرود و باقی 

بماند. منتها این بقا نیازمند پدیده ای به نام »انبساط کیهانی« است. 
 Big( »اکنون بیشتر فیزیک دان ها اعتقاد دارند که کیهان از »مهبانگ
Bang( بوجود آمده است. بدین معنی که زمانی کل ماده و انرژي جهان 

در نقطه ای بسیار ریز جمع شده بوده و به ناگهان با انفجاری بزرگ 
تبدیل به جهان کنونی شده است. نخستین بار زمانی نظریه ی مهبانگ 
مطرح شد که دانشمندان فهمیدند کهکشان ها در حال دور شدن از 
یکدیگر هستند و جهان در حال انبساط است. بنابراین نتیجه گرفتند 
که اگر فیلم انبساط را بالعکس کنند، با انقباض مواجه می شوند و اینکه 

کیهان به یک نقطه ی آغاز می رسد.
نظریه ی انبساط کیهان بیان می کند که بالفاصله پس از وقوع مهبانگ، 
جهان خیلی سریع و برق آساتر از لحظات بعد منبسط شد. این مفهوم 
غیر عادی، را نخستین بار »آلن گوث« )Alan Guth( از انستیتوی 
فناوری ماساچوست در دهه ی ۸۰ میالدی مطرح کرد و بعدا »آندره 
لیند« )Andrei Linde( از دانشگاه استنفورد اصالحاتی روی آن انجام 
داد. ایده این  است که در کسری از ثانیه پس از وقوع مهبانگ، حباب 
بسیار ریز کوانتمی فضا-زمان با سرعتی فوق العاده زیاد منبسط شد. 
در زمانی بسیار بسیار کوتاه،  اندازه ی آن که از هسته ی اتم کوچک تر 
بود، به ابعاد یک دانه ی شن رسید. پس از این مرحله، سرعت انبساط 
کاهش یافت و میدان نیرویی که آن را بوجود آورده بود، به ماده و انرژی 
که جهان امروز را پر کرده اند، تبدیل شد. هرچند که خیلی عجیب 
و غریب به نظر می رسد، ولی نظریه ی انبساط کامال با واقعیت  جور 
در می آید. مثال، این به خوبی پاسخ می دهد که چرا تابش مایکرویو 
زمینه ی کیهانی، که در حقیقت تابشی باقی مانده از زمان مهبانگ 

بعضی از دانشمندان می گویند که جهان 
می تواند از »هیچ« بوجود آمده باشد.
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زمین برای زندگیدانش

است، در تمام آسمان به صورت یکدست پخش شده است. اگر جهان 
خیلی سریع منبسط نشده بود، ما باید تابشی غیر همگن را در آسمان 

مشاهده می کردیم.

 جهان همگن
انبساط، ابزار سنجشی که کیهان شناسان برای تعیین هندسه ی 
کیهان نیاز داشتند را به آن ها داد. این برای فهمیدن چرایی 
بوجود آمدن جهان مهم است. نظریه ی نسبیت عام انشتین به 
ما می گوید فضا-زمانی که در آن زندگی می کنیم، می توانست 
در سه شکل متفاوت بوجود آمده باشد. ۱. فضا-زمان می تواند 
ند به صورت سطحی از  کامال تخت باشد. ۲. فضا زمان می توا
یک کره به داخل خمیده باشد. ۳. فضا-زمان می تواند به صورت 
 سطحی مثل زین اسب، به خارج خمیده باشد. واقعا فضا-زمان 

چه شکلی است؟
یک راه برای فهمیدن آن وجود دارد، حتما از کالس ریاضی به یاد دارید 
که مجموع اندازه ی زوایای یک مثلث، ۱۸۰ درجه است. اگر معلم شما 
قرار بود اطالعات بیشتری به شما بدهد،  باید می گفت که این گزاره 
فقط بر روی یک سطح صاف و مثلث دو بعدی صحیح است. اگر بر روی 
سطح یک توپ، مثلثی بکشید، مجموع اندازه ی زوایای آن بیش از ۱۸۰ 
درجه می شود. در سوی مقابل، اگر مثلث را بر سطح زین یک اسب که 
به بیرون خمیدگی دارد بکشیم،  مجموع اندازه ی زاویه ها کمتر از ۱۸۰ 
درجه می شود. بنابراین برای اینکه بفهمیم فضا-زمان یا در واقع همان 
کیهان تخت است یا خیر، باید اندازه ی زاویه های یک مثلث خیلی 
بزرگ را اندازه بگیریم. این دقیقا جاییست که دوباره انبساط عالم 
خود را نشان می دهد. انبساط، میانگین ابعاد مناطق گرم تر و سردتر 
در پرتوی زمینه ی کیهانی را تعیین کرد. دمای این مناطق در سال 
۲۰۰۳ اندازه گیری شد و در نتیجه به ستاره شناسان، انتخاب هایی از 

مثلث های بزرگ کیهانی داد. در نتیجه، ما اکنون می دانیم که کیهان 
قابل دیدن ما، تخت است.

بعدا مشخص شد که تخت بودن جهان اهمیت خیلی زیادی دارد. 
به این دلیل که فقط یک جهان تخت می تواند از »هیچ« بوجود آید. 
هرچه که اکنون وجود دارد، از ستاره ها گرفته تا کهکشان ها و نوری 
که می بینیم، باید از جایی آمده باشد. ما اکنون می دانیم که ذرات، از 
سطوح کوانتمی بوجود می آیند، بنابراین می توانیم انتظار داشته باشیم 
که ذرات کمی در جهان اولیه وجود داشته اند. این درحالیست که برای 

ساختن این همه ستاره و سیاره، انرژی خیلی زیادی نیاز است.
کیهان این همه انرژی را از کجا آورد؟ در حقیقت اصال الزم نیست 
این انرژی را از جایی آورده باشد. بدین دلیل که همه ی اجرام کیهان، 
دارای گرانش هستند و می توانند دیگر اجرام را به سمت خود جذب 
کنند. گرانش با همه ی ماده ای که در کیهان وجود دارد به تعادل 
رسیده  است. این تا حدودی شبیه به ترازوهای قدیمی به نظر می رسد. 
شما می توانید یک وزنه ی سنگین در یک طرف قرار دهید و سپس 
با قرار دادن وزنه ی دوم در طرف دیگر، تعادل را برقرار کنید. در 
مورد جهان، ماده در یک طرف ترازو و گرانش در طرف دیگر آن قرار 
می گیرد تا تعادل برقرار شود. فیزیک دان ها حساب کرده اند که در 
یک جهان تخت، انرژی ماده دقیقا با انرژی گرانشی که جرم را بوجود 
می آورد، همسنگ است. با این حال این فقط در یک جهان تخت 
 صادق و برقرار است. اگر جهان خمیده بود، تعادل بین این دو وزنه 

برقرار نمی شد.

 جهان های موازی
با این اوصاف، بوجود آمدن جهان آسان به نظر می رسد. مکانیک کوانتم 
به ما می گوید که »خالء« به صورت ذاتی ناپایدار است. بنابراین جهش 
از نیستی به هستی، اجتناب ناپذیر است. وقتی از خالء و نیستی، یک 

حباب های فضا-زمان می توانستند به صورت خودبخودی از خالء 
ناپایدار بوجود آیند و یکی از آن ها به شکل جهانی که در آن زندگی 
می کنیم، منبسط شود.

حباب ریز فضا-زمان بوجود می آید، این حباب می تواند از بین نرود، 
منبسط شود و جهان بزرگ ما را بوجود آورد. آن طور که »الورنس 
کراوس« )Lawrence Krauss( از دانشگاه آریزونا در تمپ می گوید: 
»قوانین فیزیک، اینکه جهان از هیچ بوجود آمده را برای ما ملموس 
 می کند. این قوانین می گویند که جهان از نیستی کامل بوجود آمده

 است.«
ولی چرا این اتفاق فقط برای یک بار رخ داد؟ چرا فقط یکی از حباب های 
فضا-زمانی که از نیستی بوجود آمده بود رشد کرد و به یک کیهان بزرگ 
تبدیل شد؟ چه چیزی از تبدیل دیگر حباب های ریز فضا-زمان به 
جهان هایی دیگر جلوگیری کرد؟ لیند یک ایده ی جالب و تفکر برانگیز 
دارد. او می گوید که احتماال باز هم جهان هایی از حباب های فضا-زمان 
بوجود آمده اند و این رویه همچنان ادامه دارد. در حقیقت به غیر از 
جهان ما، بیشمار دنیای دیگر می تواند وجود داشته باشد. جهان ما 
می تواند یکی از شن های ساحلی بی انتها باشد. این  دنیاها ممکن است 
کامال با کیهان ما تفاوت داشته باشند. جهان همسایه، ممکن است به 
جای سه بعد، دارای پنج بعد فضا باشد. ممکن است در آن جا، گرانش ده 
برابر قوی تر یا هزاران برابر ضعیف تر باشد. شاید هم اصال آن جا گرانش 
 وجود نداشته باشد. ممکن است ماده به طور کلی از ذراتی متفاوت 

تشکیل شده باشد.

برای اینکه جهان از نیستی بوجود آمده باشد، هندسه ی فضا-زمان حتما 
باید تخت باشد.

جهان ما شاید یکی از بی شمار دنیاهایی باشد که با همین ناپایداری 
کوانتمی بوجود آمده اند.
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کشف یک سوییسی
 Fritz( »در سـال ۱۹۳۳، ستاره شناسـی سوییسـی بـه نـام »فریتـز زوییکـی
Zwicky(، گروهـی از کهکشـان ها را بـرای بدسـت آوردن جـرم آن هـا مطالعـه 

می کـرد. او در مشـاهده های خـود، بـه پدیـده ای عجیـب برخـورد کـرد. در 
محاسـبات او، جـرم کهکشـان ها بـا گرانش هـا آن هـا متناسـب نبـود. بدیـن 
معنـی که کهکشـان ها خیلی سـریع بـه دور خـود می چرخیدند و بـرای اینکه 
سـتاره های آن ها در فضا پخش نشـود، به گرانشـی بـه مراتب بیشـتر از چیزی 
که محاسـبات نشـان مـی داد، نیـاز داشـتند. زوییکی که حسـابی به فکـر فرو 
رفته  بود، به این نتیجه رسـید که شـاید کهکشـان ها از ماده ای بیشـتر از آن چه 
بـرای او قابل مشـاهده بود، سـاخته شـده اند. او این مـاده ی ناپیـدا را، »ماده ی 
تاریـک« )Dark Matter( نامیـد. در زمـان فریتز زوییکـی، کسـی از نظریه ی او 
اسـتقبال نکرد و آن را جـدی نگرفت. »ریچـارد ماسـی« )Richard Massey( از 
دانشـگاه دورهام در انگلسـتان می گوید: »دیگر دانشـمندان، زوییکی را نظریه 
پـرداز دیوانـه ای می دانسـتند که نتوانسـته مشـاهداتش را خوب انجـام بدهد. 
در نتیجـه مـاده ای جدیـد خلـق کـرده تـا معادالتـش درسـت از آب در آید.«

ماسـی این طور ادامـه می دهد: »کهکشـان هایی که زوییکی مشـاهده می کرد، 
بـا چنان سـرعت زیادی بـه دور خـود می چرخیدند که بایـد بر اثر این سـرعت 
زیاد کامال متالشـی می شـدند. سـرعت زیاد، باید سـتاره ها و ماده ی آن ها را به 
فضا پخـش می کرد.« هر کهکشـان مثل یک چرخ فلک اسـت. ایـن چرخ فلک 

جهانـی کـه در آن زندگـی می کنیـم، 
جـای بسـیار بزرگـی اسـت. تا بـه حال 
بیـش از ۲۰۰ میلیـارد کهکشـان در آن 
پیـدا کرده ایم. کهکشـان »راه شـیری« 
ز  نـه ی ماسـت، فقـط یکـی ا کـه خا
کهکشـان های متوسـط، در بیـن ایـن 
۲۰۰ میلیـارد اسـت. خورشـید، یکـی از 
سـتارگان متوسـط در بیـن ۲۰۰ میلیارد 
سـتاره ی کهکشـان راه شـیری اسـت 
و زمیـن نیـز سـیاره ی کوچکیسـت 
کـه بـه دور خورشـید می گـردد. ایـن 
مقـدار مـاده، واقعـا زیـاد و غیـر قابـل 
وصـف اسـت. با ایـن حـال، ایـن همه ی 
آن چیـزی نیسـت کـه در جهـان وجود 
دارد. هیـچ می دانسـتید که همـه ی این 
 ، سـیاره ها، سـتاره ها و کهکشـان ها
فقـط 5 درصـد از ماده-انـرژی جهان را 
تشـکیل داده انـد؟ 95 درصـد از ماده-
انـرژی کیهـان فعال بـا هیچ دسـتگاهی 
قابـل آشکارسـازی نیسـت. ولـی چـرا 
فقـط 5 درصـد کیهـان را می بینیم؟ چرا 
نمی توان بقیـه ی ماده-انـرژی کیهان را 
مشـاهده کرد؟ ماده ی تاریک چیسـت؟
جهان قابـل مشـاهده برای مـا، تمام آن 
چیزیسـت کـه از اتـم، ذرات زیـر اتمی، 
نوترینو و فوتون سـاخته شـده است. ما 
همـه ی این هـا را می توانیـم بـه صورت 
مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم مشـاهده 
کنیـم. مـا بـه خوبـی می توانیـم جهان 
اطـراف و کهکشـان های دوردسـت را 
ببینیـم، یـا ذرات زیـر اتمـی را آشـکار 
کنیـم. ولـی ایـن فقـط درصـد کوچکی 
از عالـم اسـت. مقـدار بیشـتری از آن، 
همچنـان بـرای مـا ناشـناخته باقـی 
مانـده اسـت. این موضـوع را نخسـتین 
بـار یـک دانشـمند سوییسـی فهمیـد.

جهان از چه درست شده است؟
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آن قدر سـریع به دور خود می چرخد که همه ی سرنشـینان آن، باید 
بـر اثر نیـروی گریـز از مرکز بـه خـارج از چرخ فلـک پرتاب شـوند. 
بـا این حـال، ایـن اتفـاق رخ نمی دهد، درسـت مثـل این اسـت که 
کمربنـدی محکم، سرنشـینان را سـر جای خود نگه داشـته باشـد.

نظریـه ی زوییکی برای سـال ها فراموش شـد، تا باالخـره در دهه ی 
۷۰ میـالدی، ستاره شناسـی به نـام »ورا روبیـن« )Vera Rubin( در 
رصدهایـش مشـاهده کرد که کهکشـان های همسـایه، با سـرعتی 
عـادی بـه دور خود چرخـش نمی کننـد. بـرای توضیح بیشـتر باید 
گفت در علـم فیزیک، گرانـش با جرم نسـبت مسـتقیم دارد. بدین 
معنی کـه هرچه جرم یک جسـم بیشـتر می شـود، گرانـش آن نیز 
افزایـش می یابـد. مثـال گرانـش »مشـتری« بـه عنـوان سـیاره ای 
غول پیکر، بیشـتر از سیاره ی »زمین« اسـت. در منظومه ی شمسی 
مـا، قانون سـاده ای بـرای چرخش سـیاره ها به دور خورشـید وجود 
دارد. هرچـه سـیاره از خورشـید دورتـر باشـد، گرانش خورشـید بر 
روی آن تاثیـر کمتـری دارد. در نتیجـه، سـرعت چرخـش سـیاره 
بـه دور خورشـید کندتر اسـت. طبـق همین منطـق، سـتاره هایی 
کـه دور مرکـز کهکشـان می چرخند، بایـد همیـن رفتار را داشـته 
باشـند. هرچه سـتاره از مرکز کهکشـان دورتر اسـت، باید سـرعت 
چرخـش آن نیـز آهسـته تر باشـد. با ایـن حـال روبین متوجه شـد 
که حتی سـتاره هایی که در لبه ی کهکشـان هسـتند نیز با سرعتی 
نزدیـک به سـتاره های درونی تر کهکشـان، بـه دور مرکز کهکشـان 
می چرخنـد. رخ دادن چنیـن پدیـده ای، نیـاز بـه گرانـش بیشـتر 
دارد. گرانشـی کـه از یک جـرم اضافه در این میان ناشـی می شـود.

در دهـه ی۸۰ میـالدی، نخسـتین مـدارک مهـم در تاییـد وجـود 
مـاده ی تاریـک پیـدا شـد. در سـال ۱۹۸۱ گروهـی بـه رهبـری 
»مـارک دیویـس« )Mark Davis( از دانشـگاه هـاروارد، یکـی از 
نخسـتین »نقشـه برداری های کهکشـانی« را انجـام داد. آن هـا 
فهمیدند که کهکشـان ها با الگویی یکسـان و همگـن در گیتی قرار 
نگرفته انـد. در عوض، کهکشـان ها در خوشـه های بـزرگ چند صد 
و چنـد هزارتایی قـرار دارنـد. ایـن الگویی پیچیـده از کهکشـان ها 
 )Cosmic Web( »را می سـازد کـه از آن به نـام »شـبکه ی کیهانـی
یـاد می شـود. این شـبکه با تـار و پودی بـه نام مـاده ی تاریـک قوام 
یافته  اسـت. »کارولین کراوفـورد« )Carolin Crawford( از دانشـگاه 
کمبریـج می گوید: »بـه زبان سـاده،  ماده ی تاریک اسـکلتی اسـت 
کـه مـاده ی معمولـی روی آن شـکل گرفته اسـت. مـا می دانیم که 
مـاده ی تاریک حتما بایـد از ابتـدا در جهـان وجود می داشـت. نیاز 
بود کـه مـاده ی جهـان، بـه صـورت خوشـه هایی در کنـار یکدیگر 
نگـه داشـته شـود تـا سـاختارهایی کـه اکنـون می بینیـم بوجـود 
آیـد.« ستاره شناسـان امـروزی اعتقـاد دارنـد کـه مـاده ی تاریک،  
نقـش بسـزایی در بوجود آمدن جهان ما داشـته اسـت. اگـر ماده ی 
 ،)Big Bang( »تاریـک وجـود نداشـت، پـس از وقـوع »مهبانـگ
سـاختارهای عظیـم کیهـان ما بـه ایـن شـکل بوجـود نمی آمدند.

در همـان دهـه ی ۸۰، یـک گـروه تحقیقاتـی از اتحـاد جماهیـر 
شـوروی، توضیح جالبـی درباره ی مـاده ی تاریـک ارائه کـرد. آن ها 
گفتنـد که شـاید مـاده ی تاریـک از ذراتـی به نـام نوترینو سـاخته 

ورا روبین مشاهده کرد که بر خالف انتظار، ستاره های لبه ی کهکشان ها با 
سرعتی خیلی زیاد و نزدیک به ستاره های درونی، به دور مرکز کهکشان ها 

می گردند. این به معنی حضور گرانش خیلی زیاد در کهکشان بود. گرانشی بیشتر 
از آن چه از جرم مرئی کهکشان انتظار می رفت.

در دهه ی 8۰ میالدی، یک گروه تحقیقاتی از شوروی، پیشنهاد کرد که ممکن است 
ذراتی به نام »نوترینو« که به ندرت با ماده وارد برهمکنش می شوند، سازنده ی 

ماده ی تاریک باشند.
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شـده باشـد. توضیـح آن هـا تـا حـد زیـادی معنـی دار بـود، نوترینـو  
نوعـی ذره ی بنیادین اسـت که بـه دلیل بـار الکتریکی خنثـی و جرم 
اندک، به نـدرت با مـاده وارد برهمکنش می شـود.  پژوهشـگران فکر 
کردنـد که ممکـن اسـت مجمـوع وزن همـه ی نوترینوهای عالـم،  به 
انـدازه ای باشـد کـه گرانـش اضافـی را توضیح دهـد. ولـی نوترینوها، 
 Hot( »ذراتـی هسـتند کـه پدیـده ای بـه نـام »مـاده ی تاریـک داغ
Dark Matter( را می سـازند. »کارلـوس فرنـک« )Carlos Frenk( از 

دانشـگاه دورهـام، جهانی کـه از ماده ی تاریک داغ تشـکیل شـده بود 
را شبیه سـازی کـرد و در نهایـت نتیجه گرفـت که چنیـن چیزی غیر 
ممکن اسـت. فرنـک می گویـد: »مـا در شبیه سـازی خـود فهمیدیم 
کـه جهـان پـر از مـاده ی تاریـک داغ، نمی تواند وجود داشـته باشـد. 
شبیه سـازی ما اصال شـبیه به جهانـی که مـا در آن زندگـی می کنیم 
نبـود. ابرخوشـه های کهکشـانی در ایـن جهـان وجـود نداشـتند.«

ماده ی تاریک باید خیلی سـرد باشـد و آهسـته حرکت کنـد. هرچند 
کـه نمی توانیـم مـاده ی تاریـک را مسـتقیم ببینیـم، ولـی می توانیم 
آن را از روی اثـرات ثانویـه تشـخیص دهیـم. مـاده ی تاریـک به دلیل 
داشـتن گرانـش، می توانـد نـور را منحـرف کند. ایـن باعث می شـود 
کـه در جهـان پدیـده ای بـه نـام »عدسـی گرانشـی« بوجـود آیـد. 
از عدسـی های گرانشـی بـرای یافتـن محل هـای تجمـع مـاده ی 
تاریـک اسـتفاده می شـود. بـا اسـتفاده از ایـن روش، دانشـمندان 
از مـاده ی تاریـک موجـود در جهـان نقشـه برداری می کننـد.

تـا بـه حـال، دانشـمندان فقـط قسـمت کوچکـی از شـکل توزیـع 
مـاده ی تاریـک کیهـان را نقشـه برداری کرده انـد. ولـی گروهـی کـه 
در حـال نقشـه برداری از توزیـع مـاده ی تاریـک جهـان اسـت، افکار 
بلندپروازانـه ای در ذهـن خـود دارد و امیـدوار اسـت کـه بتواند یک-

هشـتم کیهان که شامل میلیون ها کهکشان  می شـود را نقشه برداری کند. 
»گری پـرزو« )Gary Prezeau( از آزمایشـگاه JPL ناسـا می گوید: »اکنون 
نقشـه ها بسـیار خام هسـتند و جزئیات زیـادی را نمی توانند نشـان دهند. 
مثـل این اسـت کـه تصـور اندکـی از قاره هـای زمین داشـته باشـید، ولی 
خیلی دوسـت داشـته باشـید که به طـور دقیق شـکل کوه هـا و دریاچه ها 
را بفهمیـد.« بنابرایـن در آینـده ای نزدیـک تـا حـدودی دربـاره ی این که 
مـاده ی تاریک بیشـتر در کجـا پیـدا می شـود اطالعاتی کسـب می کنیم.

ز  کنـون کیهان شناسـی مـدرن می گویـد کـه فقـط ۵ درصـد ا ا
ماده-انـرژی کیهـان بـرای مـا قابـل مشـاهده اسـت. چیـزی در حـدود 
۲۵ درصـد را مـاده ی تاریـک و ۷۰ درصـد آن را انـرژی تاریـک تشـکیل 
داده اسـت. انـرژی تاریـک نوعـی انرژیسـت کـه باعـث شـده شـتاب 
انبسـاط جهـان بـه یکبـاره از چنـد میلیـارد سـال پیـش افزایـش 
یابـد. جهـان از زمـان وقـوع مهبانـگ در حـال انبسـاط اسـت. بـه هـر 
صـورت هنـوز دربـاره ی ماهیـت واقعـی مـاده ی تاریـک نمی دانیـم.

دربـاره ی ماهیـت مـاده ی تاریـک تا بـه حـال ایده هـای متفاوتـی مطرح 
شـده اسـت. ولـی تـا بـه این جـای کار، پرطرفدارتریـن نظریـه این اسـت 
که مـاده ی تاریـک از ذراتی ناپیـدا به نام »ویمپ« )Wimp( سـاخته شـده 
اسـت. ویمـپ مخفـف عبـارت »ذرات سـنگین بـا برهمکنـش ضعیـف« 
اسـت. »آنـی گریـن« )Anne Green( از دانشـگاه ناتینگهـام انگلسـتان 
می گویـد: »ذرات ویمـپ به نـدرت با یکدیگـر دچار برهمکنش می شـوند 
و البتـه بـا ماده ی عـادی نیـز برهمکنـش ندارنـد. بدیـن معنی کـه ذرات 
ویمـپ می تواننـد از درون مـاده ی معمولـی بـدون اینکـه اثـری از خود بر 
جای بگذارنـد رد شـوند. دوم اینکه ویمپ ها خیلی سـنگین وزن هسـتند 
و می تواننـد صدهـا و هـزاران برابـر یـک پروتـون وزن داشـته باشـند.«

ماسـی می گویـد: »واژه ی »ویمـپ« خیلـی کلـی اسـت و مـا می توانیـم 

کیهان شناسی مدرن می گوید که فقط 5 درصد 
از ماده-انرژی کیهان برای ما قابل مشاهده 

است و بیش از 9۰ درصد ماده ی جهان را 
نمی بینیم.

بـا هـر مـاده ای کـه بـا محیـط اطرافـش برهمکنـش نـدارد مواجه 
باشـیم. تشـخیص آن  کار بسـیار سـختی اسـت.« ایـن  جاییسـت 
کـه دانشـمندان دچـار درماندگـی می شـوند. نخسـت آن هـا 
فـرض کردنـد کـه بایـد مقـدار زیـادی مـاده ی تاریـک وجـود 
داشـته باشـد. سـپس فـرض کردنـد کـه ایـن مـاده ی تاریـک از 
ذراتـی تشـکیل شـده کـه اساسـا نمی تـوان آن هـا را ردیابـی کرد.

تقریبـا از سـال ۱۹۸۳، بسـیاری از فیزیک دان هـا اعتقـاد داشـتند 
که اساسـا چنیـن مـاده ای وجود نـدارد. آن هـا می گفتند که شـاید 
قوانیـن گرانشـی کـه مـا تعریـف کرده ایم اشـتباه هسـتند. شـاید 
بـه همین دلیـل باشـد کـه چنـان رفتـار عجیبـی را می توانیـم در 
کهکشـان ها مشـاهده کنیـم. بـه ایـن ایـده، »دینامیـک نیوتونـی 
اصـالح شـده« یـا بـه اختصـار »مونـد« )Mond( می گوینـد. طبق 
آن چـه در ویکی پدیا آمده: » قانون گرانش نیوتون تنها در شـرایطی 
که شـتاب گرانش به اندازه ی کافی بزرگ باشـد، تایید شـده  است 
و برای شـتاب های بسـیار ناچیز باید اصالح شـود. ایـن نظریه بیان 
می کند که در چنین شـرایطی، شـتاب بـه صورت خطی بـا نیروی 
گرانشـی وارد شده متناسـب نیسـت و رابطه ای غیرخطی دارد. این 
فرضیـه در مقابـل فرضیـه ی محبوب تر مـاده تاریک قـرار دارد.

ماسـی می گویـد: »ما بـا قوانین گرانشـی کـه می شناسـیم همه ی 
کهکشـان ها را مطالعـه می کنیـم و بـه ایـن نتیجـه می رسـیم کـه 
قوانیـن ما بـرای آن ها بـه خوبـی کار نمی کنـد. ولی شـاید در مورد 
آن ها دچار سـوء تفاهم شـده ایم، شـاید گرانـش را بـرای آن ها باید 
جـور دیگـری محاسـبه کنیـم.« ماسـی این طـور ادامـه می دهـد: 
»مشـکل این اسـت کـه طرفـداران نظریـه ی »مونـد« معـادالت 
جایگزیـن مناسـبی بـرای مـاده ی تاریـک پیـدا نکرده انـد. ایده ی 

 جدی ترین  نظریه درباره ی ماده ی تاریک،  نظریه ی »ویمپ« است. این نظریه 
ذراتی را مسئول ماده ی تاریک می داند که خیلی پرجرم هستند ولی به ندرت با 

ماده ی معمولی و با خودشان وارد برهمکنش می شوند.

ماده ی تاریک به دلیل جرم زیاد،  می تواند پدیده ای به 
نام عدسی های گرانشی را درست کند.
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عکاسی با موبایلدیجیتال

آن هـا نمی توانـد توضیـح مناسـبی بدهـد. هرکـس کـه می خواهـد 
یـک نظریه ی جدیـد دربـاره ی گرانش مطـرح کنـد، باید از اینشـتین 
عملکـرد بهتری داشـته باشـد و بتواند هرچیـزی که او بیـان می کرد را 
توضیـح دهـد و در ضمـن از پس توصیـف مـاده ی تاریک هـم بر آید.«

در سـال ۲۰۰۶، ناسـا تصویـری از فضـا گرفـت کـه نظریـه ی »موند« 
را برای همیشـه نـزد بسـیاری از پژوهشـگران کشـت. در ایـن تصویر، 
دو خوشـه ی کهکشـانی عظیـم دیده می شـود کـه در حال برخـورد با 
یکدیگر هسـتند. بیشـتر ماده ی این ابرخوشـه ها در مرکز آن ها تجمع 
کرده اسـت و انتظـار می رود که بیشـتر گرانش در آن جا حضور داشـته 
باشـد. با این حال، در قسـمت های بیرونی ابرخوشـه ها، گرانـش، نور را 
منحرف کرده اسـت. بدیـن معنی که در قسـمت های بیرونـی، گرانش 
زیادی وجود دارد که ناشـی از حضور جرمی سـنگین و ناپیداسـت. این 
تصویـر بـرای بسـیاری از دانشـمندان، اثباتـی محکم بر وجـود ماده ی 
تاریـک بـود. اگر این طـور باشـد، بنابراین به خانـه ی اول بازگشـته ایم، 
بایـد بـه دنبـال مـاده ای سـنگین وزن بـا برهمکنـش کـم باشـیم.

پیـدا کـردن چنیـن مـاده ای، از یافتـن سـوزن در انبـار کاه مشـکل تر 
اسـت. بـا ایـن حـال راه هایـی بـرای یافتـن آن وجـود دارد. نخسـتین 
راه ایـن اسـت کـه برهمکنـش احتمالـی مـاده ی تاریـک بـا مـاده ی 
معمولـی را ببینیـم. بـا زیـر نظـر قـرار دادن آن از طریـق نقشـه هایی 
کـه تهیـه می شـود، ممکـن اسـت بتـوان برهمکنشـی را در مناطقـی 
کـه مـاده ی تاریـک حضـور بیشـتری دارد مشـاهده کـرد. ذرات 
مـاده ی تاریـک معمـوال از درون مـاده ی معمولـی رد می شـوند. 
بـا ایـن حـال ممکـن اسـت بعضـی از آن هـا، بـه هسـته ی اتم هـا 
برخـورد کننـد. این برخـورد منجـر به تولیـد پرتوهـای پرانـرژی گاما 
می شـود. فرنـک می گویـد: »مـاده ی تاریـک می توانـد بدرخشـد.«

گریـن می گوید: »هـم اکنـون نیـز آزمایش هایی کـه به دنبال کشـف 
برهمکنـش ذرات مـاده ی تاریـک با هسـته ی اتم هـا هسـتند در حال 
انجام اسـت.« در سـال ۲۰۱۴، پژوهشـگران با اسـتفاده از »تلسـکوپ 
فضایـی فرمـی« )Fermi Space Telescope( متعلـق بـه ناسـا، مدعی 
شـدند کـه توانسـته اند پرتوهـای گامـای ناشـی از ایـن برخوردهـا را 
ببیننـد. آن هـا مکانـی از کهکشـان راه شـیری را یافتنـد کـه بـه نظـر 
می رسـید بـا پرتـوی گامـای ناشـی از برخـورد ذرات مـاده ی تاریک با 

هسـته ی اتـم می درخشـد. البتـه که چنیـن پرتوهـای گامایـی وجود 
دارد و ایـن الگـو بـا مدل هـای نظـری جـور در می آیـد، ولـی مسـئله 
این اسـت کـه چگونـه می توانیـم مطمئن شـویم ایـن پرتوهـای گاما 
دقیقـا از مـاده ی تاریـک بوجـود آمده انـد؟ پرتوهـای گامـا می تواننـد 
از سـتاره هایی کـه بـه آن هـا »تپ اختـر« )Pulsar( می گوییـم یـا از 
سـتاره هایی که رمبـش می کنند )ویران می شـوند( نیز سـاطع شـود.

به جز برخورد مـاده ی تاریک با مـاده ی معمولی، ذرات مـاده ی تاریک 
گاهـی اوقات به یکدیگـر هم برخـورد می کنند. گروه ماسـی، به تازگی 
در حال مطالعه ی کهکشـان های برخوردی اسـت. وقتی دو کهکشان با 
یکدیگـر برخورد می کنند، بـه دلیل فاصلـه ی زیاد بین سـتاره های هر 
کهکشـان، سـتاره های آن ها به ندرت با هـم تصادف می کننـد. اتفاقی 
که می افتد این اسـت که دو کهکشـان بـدون آسـیب، از درون یکدیگر 
رد می شـوند و فقـط شـکل آن ها بـه دلیل تاثیر گرانشـی کـه روی هم 
می گذارنـد، بـه هـم می ریـزد. گـروه ماسـی انتظـار دارند کـه همه ی 
ماده ی تاریک دو کهکشـان ، مسـتقیم و خیلی آسـان به همـراه ماده ی 
معمولی کهکشـان ها از حادثه جان سـالم بـه در ببرد و عبـور کند. ولی 
سـرعت قسـمتی از تـوده ی مـاده ی تاریـک کـم  شـود و منجر بـه این 
شـود که بخش عمده ای از مـاده ی تاریک  از هر کهکشـان عقب بیفتد. 
ایـن بدین معنیسـت که مـاده ی تاریـک هر کهکشـان با حجـم بزرگ 
دیگـری از مـاده ی تاریک کهکشـان دیگر برخـورد کرده اسـت و باعث 
شـده که تـوده ی مـاده ی تاریک بـه همراه کهکشـان مادر پیـش نرود.

هـر دوی ایـن روش هـا، دارای کمبودهـای مخصوص به خود هسـتند. 
شـما نمی توانیـد یـک تـوده ی مـاده ی تاریـک را برداریـد و آن را برای 
مطالعـه زیـر میکروسـکوپ قـرار دهیـد. ایـن ابرهـا بسـیار بـزرگ و 
دوردسـت هسـتند. بنابراین یک راه دیگر بـرای یافتن مـاده ی تاریک، 
تولید کردن آن اسـت. فیزیک دان ها امیدوارند که بتوانند با اسـتفاده از 
برخورد دهنده ی بزرگ ذرات LHC در سـوییس، ماده ی تاریک را تولید 
کننـد. LHC می توانـد پروتون هـا را بـا سـرعتی نزدیک به سـرعت نور 
بـه یکدیگر برخـورد دهد. ایـن برخوردهـا انرژی زیـادی بـه پروتون ها 
مـی دهند و باعـث می شـوند که بـه ذرات ریزتر تجزیه شـوند. سـپس 
آشکارسـاز های LHC می تواننـد ایـن ذرات ریزتـر را شناسـایی کننـد.

»مالکولـم فیربیـرن« )Malcolm Fairbairn( از کینگـز کالـج لندن 

در صورت برهمکنش ماده ی تاریک با ماده ی معمولی، پرتوی گاما ساطع می شود.

می گویـد: »در طـی ایـن برخوردهـای عظیـم، ذرات جدیـد مثل 
ویمپ می توانند شناسـایی شـوند. اگر ویمپ ها سـازنده ی ماده ی 
تاریک باشـند و ما بتوانیم آن ها را در LHC پیـدا کنیم، در موقعیت 
خیلی خوبـی برای شـناخت مـاده ی تاریک قـرار می گیریـم.« به 
 LHC ،هر صورت اگر مـاده ی تاریک به شـکل ذرات ویمپ نباشـد
نمی توانـد آن را پیـدا کنـد. البته ممکن اسـت مـاده ی تاریکی که 
در LHC تولید می شـود، اساسـا توسط آشکارسـاز ها ردیابی نشود.

اگـر ایـن روش هم جـواب نـداد، فیزیک دان ها یـک راه دیگر نیـز برای 
ایـن کار دارنـد، اینکـه بـه عمـق زمیـن سـفر کننـد. در معدن هـای 
قدیمی یـا درون کوه هـا، فیزیک دان هـا منتظر موقعیت هایی هسـتند 
کـه ویمپ هـا بـا مـاده ی معمولـی برخـورد کننـد. از همـان دسـت 
برخوردهایـی کـه تلسـکوپ فضایـی فرمـی در دل فضـا دنبـال آن ها 
می گشـت. در هر ثانیـه، میلیاردها ذره ی مـاده ی تاریـک از درون بدن 
مـا عبـور می کند. فرنـک می گویـد: »آن ها در دفتر کار شـما هسـتند، 
در اتـاق شـما حضـور دارنـد. ذرات مـاده ی تاریـک همه جـا هسـتند. 
در حالـی کـه میلیاردهـا عـدد از آن هـا هـر لحظـه از بـدن شـما عبور 
می کننـد، آن هـا را احسـاس نمی کنیـد.« بـه صـورت نظری، مـا باید 
بتوانیـم تابش هـای پرتوی گامـا را از بعضـی برخوردهـا دریافت کنیم.

اکنـون بیشـتر فیزیک دان هـا در این کـه مـا هنـوز مـدارک مهمـی 
لقـول هسـتند. در  از آشکارسـازها بدسـت نیاورده ایـم، متفق ا
مقالـه ای کـه آگوسـت سـال ۲۰۱۵ منتشـر شـد، توضیـح داده 
شـده کـه آشکارسـاز »زنـون Xenon( »۱۰۰ 100( در آزمایشـگاه 
ملـی گـرن ساسـوی ایتالیـا، نتوانسـته هیـچ مـاده ی تاریکـی پیـدا 

کنـد. البتـه گاهـی اوقـات آشکارسـازها چیزهایـی ثبـت کرده انـد 
کـه بعـدا مشـخص شـده اشـتباه بوده انـد. مثـال چنـد سـال پیـش 
گـروه دیگـری از همیـن آزمایشـگاه کـه از آشکارسـازی متفـاوت 
اسـتفاده می کـرد، ادعـا کـرد کـه آزمایـش آن هـا توانسـته مـاده ي 
تاریـک را پیـدا کنـد. بـا ایـن حـال بیشـتر فیزیک دان هـا می گویند 
کـه چیـز پیـدا شـده، ویمـپ نبـوده اسـت. ممکـن اسـت LHC هم 
چیـزی پیـدا کنـد، ولـی یـک بـار یافتـن آن کافـی نخواهـد بـود.

فیربیـرن می گویـد: »در نهایـت مـا بایـد بتوانیم مـاده ی تاریـک را به 
چنـد روش پیدا کنیم تـا مطمئن شـویم آن چیزی که در آزمایشـگاه 
پیـدا کرده ایـم دقیقـا همانـی اسـت کـه در کهکشـان ها هـم وجـود 
دارد.« فعـال که قسـمت عمـده ی جهانـی که می شناسـیم غیـر قابل 
دیدن اسـت. بعضـی از کیهان شناسـان که فرنـک هم در میـان آن ها 
اسـت، امیدوار هسـتند که بتوانیـم در یک دهـه ی آینده به قسـمتی 
از پاسـخ خـود برسـیم. دیگـران، مثل گریـن کمتـر اطمینـان دارند. 
او می گویـد کـه اگـر LHC در آینـده ای نزدیـک چیـزی پیـدا نکنـد، 
مشـخص می شـود که اساسـا دنبـال پدیـده ی اشـتباهی می گردیم.

از زمانـی کـه اولین بـار زوییکـی گفت چیـزی به نـام مـاده ی تاریک 
بایـد بوجـود داشـته باشـد، ۸۰ سـال می گـذرد. از آن زمان تـا کنون، 
نتوانسـته ایم آن را پیدا کنیم. این بدین معنیسـت کـه راه زیادی برای 
شـناخت جهان در پیش داریـم. تا به حـال چیزهای زیـادی درباره ی 
ایـن جهان کشـف کرده ایم. از زمـان شـروع آن با مهبانگ تـا جزئیات 
زیـادی دربـاره ی حیـات روی زمیـن، بـا ایـن حـال همچنان بیشـتر 
جهان ما در جعبه ی سـیاهی قـرار دارد کـه باید رمـز آن را پیدا کنیم.

 ممکن است بتوانیم در برخورد دهنده ی ذرات LHC سوییس، 
ذرات ماده ی تاریک را پیدا کنیم.
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ساموئل جانسون، شاعر، نویسنده، منتقد و فرهنگ نویس برجسته ی 
انگلیسی که در قرن هجدهم زندگی می کرد، این ایده را کامال مضحک 
می دانست. او  گفت کافیست که با پایتان محکم به یک سنگ بکوبید 
تا از درد آخ بلندی بگویید و کامال شیرفهم شوید که جهان بیرون 
واقعیست. جانسون این حرف را در پاسخ به »جورج بارکلی«، کشیش 

و فیلسوف ایرلندی  زد. بارکلی می گفت که جهان چیزی نیست جز 
توهمی ساخته شده در ذهن ما. آیا حق با بارکلی است؟

شاید برای بحث کردن درباره ی این سوال بهتر باشد به مکانیک 
کوانتم عزیز خودمان مراجعه کنیم. مکانیک کوانتم حرف های 
عجیب و غریبی درباره ی وجود جهان های متعدد در فراسوی جهان 

دسـت کم آن طور که خودمان فکـر می کنیم، ما انسـان ها فرمانـروای زمین هسـتیم. ما تصور می کنیم که انسـان 
خردمنـد، باهوش ترین، پرنفوذتریـن و البته مخرب ترین موجـود زنده ی روی زمین اسـت. آن چنان تسـلط ما روی 
کـره ی خاکی و منابـع آن زیاد شـده که به خودمـان جرئت داده ایـم یک »دور یا گشـتوارک« زمین شناسـی جدید 
تعریف کنیم و نام آن را »آنتروپوسـین« بگذاریم. دوره ای که سـرآغاز تاثیر عمده ی فعالیت های انسان بر اکوسیستم 
و سـاختار زمین شـناختی اسـت. ولی خارج از زمین، جهانی بزرگ قرار دارد که تقریبا از آن هیچ نمی دانیم. ما شـاید 
به صورت تخمینی بدانیم کهکشـان ما از چند سـتاره تشکیل شـده و در کیهانی که با تلسـکوپ هایمان می بینیم، 
تقریبا چند کهکشـان وجود دارد. شـاید بتوانیم سـن عالـم را حـدس بزنیم یـا فضاپیماهایی روباتیک بـه اعماق 
منظومه ی شمسـی بفرسـتیم؛ ولی همچنان سـواالتی بنیادین برای ما وجود دارد که نتوانسـته ایم به آن ها پاسـخ 
بدهیم. سـواالتی مثل اینکه آیـا عالم واقعا وجـود دارد؟ یا صرفـا آگاهی ما این واقعیـت از جهان را برایمان سـاخته 
اسـت؟ آیا کائنات از وجود مـا آگاهی دارد؟ آیا کیهان برای ما سـاخته شـده اسـت؟ آیا ما تنها موجودات هوشـمند 
گیتی هسـتیم؟ آیا زمانی می توانیـم باالخره همـه ی رازهای عالـم را بفهمیم؟ آیا می توانیـم دنیا را نابـود کنیم؟ در 
نهایت، آیا ممکن اسـت خود ما به فرمانروای کل کیهان تبدیل شـویم؟ برای صحبت درباره ی پاسـخ این پرسـش ها، 
سلسـله مقاالتی را در قالب مجموعـه ای ویژه به نام »جهان انسـان« تهیـه کرده ایم. خواننده ی این مقاالت باشـید.

ما می زند. داستان زنده یا مرده بودن گربه ی شرودینگر هم که دیگر 
معروف است. ولی همین مکانیک کوانتم یک چیز غیر قابل باورتر هم 
می گوید. اینکه شاید عالم فقط وقتی واقعیت پیدا می کند که ما به 

آن نگاه می کنیم!
ایـن دیـدگاه مکانیـک کوانتـم خیلی شـبیه بـه نسـخه ای از »اصل 
 )Participatory universe( »انسـان نگر« بـه نـام »جهـان مشـارکتی
اسـت. ایده ی جهـان مشـارکتی را اولین بـار »جان آرچیبالـد ویلر« 
مطـرح کـرد. ویلـر فیزیک دانـی آمریکایـی و از پیشـگامان فیزیـک 
هسـته ای بـود. او در ایـن ایـده گفـت که جهـان تنهـا وقتـی وجود 
دارد کـه یـک ذهـن آگاه بـه آن می نگـرد. اگـر ذهـن آگاهـی وجود 
نداشـته باشـد، جهانـی هـم وجـود نـدارد. تـا جایـی کـه می دانیم، 
در بیـن موجـودات زنـده فقـط انسـان اسـت کـه ذهـن آگاه دارد.

در مکانیک کوانتم مفهومی به نام اندازه گیری وجود دارد. این مفهوم 
در کوانتم نسبت به مفهوم کالسیک اندازه گیری متفاوت است. 
مشاهده و اندازه گیری یک ذره ی کوانتمی منجر به تغییر عمده در 
حالت آن ذره می شود. مثل این است که چشمانتان بسته باشد و در 
وسط اتاقی ایستاده باشید. به شما یک سنگ بزرگ می دهند تا با 
پرتاب آن، بفهمید دیواری که روبروی شما قرار دارد از چه جنسی 
است. اگر سنگ را پرتاب بکنید و دیوار سیمانی یا چوبی باشد، 
از صدای آن متوجه می شوید کدام نوع دیوار روبروی شماست. 
بعد از برخورد سنگ به دیوار سیمانی یا چوبی، هیچ تغییری در 
وضعیت دیوار ایجاد نمی شود و در زمانی دیگر باز هم می توانید این 
آزمایش را انجام دهید. حتی با پرتاب  سنگ های متعدد می توانید 
از دیگر ویژگی های این دیوار مثل مساحت، ارتفاع، قطر یا دیگر 
 چیزها اطالع پیدا کنید. این کاری است که در مکانیک کالسیک

 انجام می شود.
اگر دیوار شیشه ای باشد هم از روی صدای آن متوجه می شوید، 
منتها بعد از آن دیگر دیوار شیشه ای وجود ندارد چرا که شکسته 
است. بنابراین هیچ آزمایش دیگری نمی توانید روی آن انجام بدهید. 
وضعیت ذرات کوانتمی هم به همین شکل است. شما هیچ وقت 
نمی توانید مکان و سرعت یک الکترون را در لحظه ای خاص بسنجید. 
اگر بخواهید سرعتش را اندازه گیری کنید، مکان آن را تغییر می دهید 
و اگر بخواهید مکانش را پیدا کنید، سرعتش را تغییر می دهید. 
آرچیبالد می گوید شاید جهان ما هم همین طور است. وقتی ما به آن 
نگاه می کنیم، در حقیقت نوعی اندازه گیری کوانتمی انجام می دهیم 

و دنیایی ویژه ی ما و از دید ما ساخته می شود. بنابراین اگر یک موجود 
آگاه دیگر به آن نگاه کند،  می تواند دنیای خودش را بسازد.

ولی آیا جهان قبل از اینکه ما به آن بنگریم هم وجود داشته است؟ در 
مکانیک کوانتم آزمایش مشهوری داریم به نام »آزمایش دو شکاف« 
این آزمایش نشان می دهد که ماهیت ذره ای و موجی نور از یکدیگر 
جدایی ناپذیرند. در این آزمایش باریکه  ای نور را به صفحه ای که دو 
شکاف باریک رویش ایجاد شده می تابانیم. نور پس از گذشتن از این 
دو شکاف روی پرده ی پشتی می افتد. ماهیت موجی نور باعث می شود 
نورهایی که از دو شکاف گذر می کنند با هم تداخل کنند و یک الگوی 

تداخلی )نوارهای تاریک و روشن( بسازند. 
ولی اگر با آشکارساز، نور روی پرده را بسنجیم می بینیم که نور 
همیشه به شکل ذره جذب می شود. در این آزمایش به نظر می رسد 
که نور هم به صورت ذره و هم به صورت موج رفتار می کند. این 
آزمایش یک فرض اولیه دارد، اینکه فوتون قبل از اینکه ما آن را 
ببینیم به صورت فیزیکی وجود داشته است. ویلر می پرسد: چه 
می شود اگر فرض اولیه ی ما درست نباشد؟ یعنی اینکه فوتون 
وجود نداشته باشد و فقط زمانی پدیدار بشود که ما به آن می نگریم؟ 
برای ویلر این بدین معنیست که جهان نمی تواند تا زمانی که آن 
را اندازه گیری نکرده ایم، یعنی به عنوان ناظر به آن نگاه نکردیم 
وجود داشته باشد. حتی گذشته هم به صورت ثابت وجود ندارد و 
آن چه در حال حاضر انجام می دهیم بر آن چه در گذشته انجام شده 
تاثیر می گذارد. این موضوع را می توانیم تا ابتدای جهان هم عقب 
 ببریم و بگوییم که جهان تا زمانی که ما وجود نداشته ایم، وجود 

نداشته است.
»هیو اورت« فیزیک دان بزرگ آمریکایی، تفسیر دیگری از مکانیک 
کوانتم ارائه می دهد. او فرضیه ی چند جهانی را مطرح می کند و 
می گوید چون احتماالت کوانتمی بی نهایت هستند، بنابراین تعداد 
جهان ها هم می توانند بی نهایت باشند. هر موجود آگاه، در حال 
تماشا و اندازه گیری کوانتمی جهان است و بنابراین جهان خودش را 
می سازد. یک فیلسوف فیزیک به نام »کریس تیمپسون« از دانشگاه 
آکسفورد می گوید: »تمایل ذاتی من این است که یک واقع گرا 
باشم. ولی اگر قرار باشد در جهان کوانتمی هم یک واقع گرا باشید، 
در دنیایی خیلی عجیب و غریب قرار می گیرید.« آن قدر عجیب که 
 می گوید ما جهان خودمان را می سازیم و جهان هست، چون که

 ما هستیم.
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دست کم آن طور که خودمان فکر می کنیم، ما انسان ها فرمانروای زمین 
هستیم. ما تصور می کنیم که انسان خردمند، باهوش ترین، پرنفوذترین و 
البته مخرب ترین موجود زنده ی روی زمین است. آن چنان تسلط ما روی 
کره ی خاکی و منابع آن زیاد شده که به خودمان جرئت داده ایم یک »دور 

یا گشتوارک« زمین شناسی جدید تعریف کنیم و نام آن را »آنتروپوسین« 
بگذاریم. دوره ای که سرآغاز تاثیر عمده ی فعالیت های انسان بر اکوسیستم 

و ساختار زمین شناختی است. ولی خارج از زمین، جهانی بزرگ قرار دارد 
که تقریبا از آن هیچ نمی دانیم. ما شاید به صورت تخمینی بدانیم کهکشان 
ما از چند ستاره تشکیل شده و در کیهانی که با تلسکوپ هایمان می بینیم، 

تقریبا چند کهکشان وجود دارد. شاید بتوانیم سن عالم را حدس بزنیم یا 
فضاپیماهایی روباتیک به اعماق منظومه ی شمسی بفرستیم؛ ولی همچنان 

سواالتی بنیادین برای ما وجود دارد که نتوانسته ایم به آن ها پاسخ بدهیم. 
سواالتی مثل اینکه آیا عالم واقعا وجود دارد؟ یا صرفا آگاهی ما این واقعیت از 
جهان را برایمان ساخته است؟ آیا کائنات از وجود ما آگاهی دارد؟ آیا کیهان 
برای ما ساخته شده است؟ آیا ما تنها موجودات هوشمند گیتی هستیم؟ آیا 
زمانی می توانیم باالخره همه ی رازهای عالم را بفهمیم؟ آیا می توانیم دنیا را 

نابود کنیم؟ در نهایت، آیا ممکن است خود ما به فرمانروای کل کیهان تبدیل 
شویم؟ برای صحبت درباره ی پاسخ این پرسش ها، سلسله مقاالتی را در 

قالب مجموعه ای ویژه به نام »جهان انسان« تهیه کرده ایم. خواننده ی این 
مقاالت باشید.

در بیشتر طول تاریخ، ما انسان ها خود را در مرکز 
ین بوده که  عالم فرض کردیم و تصورمان بر ا
موجودات مهمی هستیم. ولی دست کم چند 
دستاورد بزرگ علمی، به کلی این تصور را به هم 
زد. این دستاوردها، به خصوص آن هایی که در 
کیهان شناسی و زیست شناسی اتفاق افتاد به ما 
نشان داد که ما فقط گونه ای از موجودات به زعم 
خود زنده، روی سیاره ای کوچک هستیم که دور 
ز  یک ستاره ی معمولی در کهکشانی متشکل ا
صدها میلیارد ستاره، گردش می کند. کهکشانی که 
خود یکی از کهکشان های متوسط در بین صدها 
میلیارد کهکشان عالمی است که ۱۳٫۸ میلیارد 

سال عمر دارد. 
ما فهمیدیم که کل تاریخ زندگی بشر، به اندازه ی 
ز عمر کیهان هم طول  یک چشم به هم زدن ا
ینکه اکنون همه ی این ها را  نکشیده است. با ا
می دانیم، ولی درون ما نجوایی وجود دارد که دائما 
می گوید: »ای انسان، تو در مرکز کائنات و موجودی 
خاص هستی. ای انسان، جهان برای تو ساخته شده 

است…«
جالب این جاست که گاهی اوقات از علم تجربی هم 
می توان چنین برداشتی کرد. همان علمی که قبال 
به ما نشان داده موجودات خرد و ناچیزی هستیم، 
به ما می گوید که اگر قوانین فیزیکی که می شناسیم، 
اندکی متفاوت بودند، ما وجود نداشتیم. گویی قوانین 
طبیعت به طور معجزه آسایی برای پیدایش زندگی 

تنظیم شده اند. مثال میزان نیروی الکترومغناطیس که یکی از چهار نیروی 
بنیادین طبیعت است، دقیقا به اندازه ای است که باعث می شود پروتون ها 
و نوترون های داخل ستاره ها بتوانند به تعدادی به هم جوش بخورند که اتم 
کربن بوجود بیاید. همان کربنی که آجر سازنده ی اصلی زندگی روی زمین 
 است و عنصر پایه ی سازنده ی بدن ما و دیگر موجودات زنده به حساب

 می آید. 
نیروی هسته ای قوی هم یکی دیگر از نیروهای بنیادین طبیعت 
است. اگر این نیرو اندکی قوی تر بود، عالم به طور کلی از هیدروژن 
تشکیل می شد و هیچ عنصر دیگری نمی توانستید در آن پیدا کنید. 
اگر اندکی ضعیف تر بود هم اصال هیدروژنی در جهان وجود نداشت. 
در هر دو صورت، زندگی به شکلی که می شناسیم نمی توانست بوجود 
آید. مثال های این چنینی زیاد هستند؛ مثال هایی که ما را به فکر فرو 
می برند و باعث می شوند به این بیندیشیم که آیا جهان بوجود آمده 

تا ما وجود داشته باشیم؟
چـرا جهـان این قـدر بـرای پیدایـش زندگـی، کامـل و بی نقـص به 
نظـر می رسـد؟ بعضـی از فیزیک دان هـا فکـر می کننـد کـه اساسـا 
غیـر از ایـن نمی توانسـت باشـد. فالسـفه بـر اسـاس همیـن طـرز 
تفکـر، ایـده ای را بـه نـام »اصل انسـان نگر« مطـرح می کننـد. اصل 
انسـان نگر بـر ایـن گـزاره کـه جهـان ممکن اسـت بـرای مـا بوجود 
آمـده باشـد صحـه می گـذارد. اینکه عالـم تنها بـه این دلیـل وجود 
دارد کـه مـا وجـود داریـم. البته برعکـس هـم می توانیم نـگاه کنیم 
و بگوییـم در حقیقـت ایـن آگاهـی ماسـت کـه جهـان را برایمـان 
سـاخته اسـت. کیهان شناسـی از دانشـگاه آریزونـا بـه نـام »پـال 
 )Goldilocks Enigma( »دیویس« کتابی به نـام »معمای گولدیـالک
نوشـته کـه در آن می گویـد زندگـی ممکـن اسـت یکـی از قوانیـن 
بنیادیـن طبیعـت باشـد. او ایـن ایـده را »اصـل زندگـی« می نامد و 

 تصدیق می کنـد که در توضیـح آن خیلی بـه الهیات و خداشناسـی 
نزدیک می شویم.

بیشتر فیزیک دان ها برای کار کردن روی این ایده ها وقت ندارند. 
کیهان شناسی از انستیتوی فناوری کالیفرنیا در پاسادنا به نام 
»شان کارول« این ایده که جهان برای ما ساخته شده است را خیلی 
عجیب و نامانوس می داند. ممکن است جهان به طور بی نقص برای 
 ما ساخته نشده باشد، ولی ما به اشتباه فکر می کنیم این اتفاق 

افتاده است. 
حتی ممکن است جهانی که ما توانسته ایم با تلسکوپ هایمان ببینیم، 
همه ی عالم نباشد و جهان هایی دیگر وجود داشته باشند که هرکدام 
قوانین بنیادین خودشان را دارند. اصال از کجا معلوم در جای دیگری 
از جهان خودمان قوانین فیزیک به همین شکلی که می بینیم باشد؟ 
بنابراین شاید میزان مشاهده ی ما محدود بوده و فکر کردیم با قوانین 
خیلی بی نقصی مواجهیم که مناسب بوجود آمدن زندگی تنظیم 

شده اند.
با این حال همچنان با هر استداللی که بخواهیم به این پرسش پاسخ 
دهیم، انسان را در موقعیتی خاص قرار داده ایم. دیویس می گوید: 
»اگر بخواهیم جهانی که می بینیم را توصیف کنیم، این حقیقت که 
ما آن را می بینیم خودش قسمتی از توصیف است.« وقتی می گوییم 
من جهان را می بینم، یعنی خودمان را به عنوان ناظر و مرکز جهان  
قرار داده ایم. این واقعیت یک بازگشت به عقب بزرگ در تاریخ علم به 
حساب می آید. علمی که سعی کرده بود انسان را از مرکز عالم خارج 
کند، در پیچ و خم فلسفی انسان آگاه که درباره ي خود و جایگاهش 
در جهان پرسش می کند گم شده و دوباره او را در مرکز عالم قرار داده 
است. به نظر می رسد که به نقطه ی شروع بازگشتیم! آیا ما در مرکز 

جهان قرار داریم؟ آیا عالم برای ما ساخته شده است؟
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کره ی زمین چیـزی در حدود 4/5 میلیارد سـال عمر دارد. تقریبا ۳/8 میلیارد سـال از عمر زمین گذشـته 
بود که سـر و کلـه ی ابتدایی ترین گونه های انسـان روی آن پیدا شـد. یکـی از ویژگی های ما »انسـان های 
هوشـمند« )Homosapiens( توانایی برقراری ارتباط بین پدیده ها و تشـخیص الگوهاست. ما می توانیم 
الگوهای موجـود در طبیعت را تشـخیص دهیم و بر اسـاس تکرارهـا و روابط علـت و معلولـی، پدیده ها را 
پیش بینـی کنیم. مثـال می دانیم که پس از تاریکی، هوا روشـن می شـود و اگـر اتفاقـی آخرالزمانی نیفتد، 
محال اسـت این نظـم بزرگ طبیعت بـه هم بخورد. یا اگر سـنگ بـا رها شـدن از ارتفاع به زمیـن می افتد، 

نتیجـه می گیریم کـه اگر سـیب را رها کنیم هـم به زمیـن می خورد.

این ها پدیده هایی کامال مشهود و هویدا هستند و خیلی راحت می توان 
تکرارها و روابط علیتی را بین آن ها تشخیص داد. ولی تاریخ علم پر از 
کشفیاتی است که بین پدیده های به ظاهر غیر مرتبط اتفاق می افتد. 
مثال نیوتون فهمید همان نیرویی که باعث افتادن سیب روی زمین 
می شود، ماه را در مدار نگه می دارد. او نام این نیرو را گرانش گذاشت. 
فارادی و مکسول نشان دادند که الکتریسیته و مغناطیس دو روی 
یک سکه هستند. بعدها هم دانشمندان، الکترومغناطیس را با نیروی 
هسته ای ضعیف متحد کردند. هرکدام از این وحدت بخشی ها باعث 

شد از تعداد نظریاتی که برای فهمیدن عالم الزم است کاسته و 
نظریه های مختلف به نوعی با یکدیگر تلفیق شوند. در نتیجه  افراد 
زیادی فکر کردند که شاید همه ی آن ها را بتوان به صورت تک 
نظریه ا ی واحد به نام »نظریه ی همه چیز« در آورد. آیا این انتظاری 
واقع بینانه است؟ آیا گونه ی انسان هوشمند که مغزش برای بقا در 
مناطق ساوانای آفریقا تکامل یافته می تواند همه  ی رازهای عالم را در 

قالب نظریه ای واحد بفهمد؟
اخترفیزیکدانی از انستیتوی فناوری کالیفرنیا در پاسادنا به نام »شان 

آیا  روزی می توانیم به همه ی رازهای عالم پی ببریم؟

کارول« می گوید: »در مقیاس زمانی کیهانی که حساب کنیم، ما در 
مدت زمانی بسیار کوتاه چیزهای زیادی درباره ی چگونگی کارکرد 
جهان فهمیده ایم.« یک قرن پیش ما نمی دانستیم که کهکشان های 
دیگری هم در عالم وجود دارند و کیهان در حال انبساط است. در چند 
دهه ی گذشته حسابی روی مکانیک کوانتم کار کرده  و تعداد خیلی 
زیادی ذرات بنیادین پیدا کرده ایم. ما به خوبی می دانیم عالم چگونه 
با انفجاری بزرگ بوجود آمده و وضعیت جهان تا کسری از ثانیه پس از 
مهبانگ چگونه بوده است. کارول می گوید که پیشرفت با این سرعت 

باعث شده فکر کنیم روزی می توانیم همه ی آن را بفهمیم.
آیا پیشرفت در شناخت عالم روزی متوقف می شود یا با همین سرعت 
ادامه می دهیم و باالخره همه ی آن  را می فهمیم؟ واقعیت این است 
که شاید نتوانیم همه ی آن را بفهمیم. خوب است مقایسه ای جالب 
بکنیم. شامپانزه ها دست کم در مقایسه با الک پشت ها خیلی باهوش 
هستند، ولی هیچ وقت به نظریه ی کوانتم نرسیدند یا اصال احساس 
نکردند نیازی به رسیدن به آن دارند. هرچند که ما باهوش تر از 
شامپانزه ها هستیم، ولی ممکن است در جهان مفاهیمی وجود داشته 
باشد که اساسا مغز ما نمی تواند آن ها را پردازش کند. شاید در جهان 
چیزهایی وجود دارد که ما هیچ وقت نمی توانیم آن ها را درک کنیم. 
جریان های آشفته، بازار سهام، دینامیک جمعیت و حتی عملکرد 
مغز خودمان چیزهایی هستند که ما نمی توانیم بدون کمک گرفتن 
از مدل های کامپیوتری آن ها را درک و تحلیل کنیم. چه رسد به 
ناشناخته هایی مثل آن چه پس از مرگ اتفاق می افتد، آن چه فراسوی 
عالم ما با صدها میلیارد کهکشان قرار دارد و اینکه قبل از انفجار بزرگ 

چه بوده است.
حتی اگر قادر به فهمیدن همه چیز باشیم، راه زیادی برای رسیدن 
به نظریه ی همه چیز باقی می ماند. متحد کردن دو تا از موفق ترین 

نظریه های فیزیکی ما یعنی نسبیت عام که با جرم های خیلی بزرگ 
سر و کار دارد و مکانیک کوانتم که در دنیای زیراتمی کار می کند، 
خیلی مشکل است. در مورد چهار نیروی بنیادین طبیعت، یعنی 
الکترومغناطیس، نیروی هسته ای ضعیف، نیروی هسته ای قوی و 
گرانش هم وضعیت به همین صورت است. سه تای آن ها تحت عنوان 
مدل استاندارد به خوبی با یکدیگر همخوانی دارند و متحد شده اند. 
مدل استاندارد خیلی خوب توضیح می دهد که برهمکنش ذرات 
چگونه این نیروها را می سازد. ولی گرانش اصال با آن ها سر سازگاری 
ندارد. اتحاد گرانش با مدل استاندارد گامی بزرگ به سوی نظریه ی 
همه چیز است. تا به حال موفق ترین تالش ما برای این کار، نظریه ی 
ریسمان بوده است. نظریه ی ریسمان می گوید که این نیروها چیزی 
نیستند جز ریسمان های خیلی کوچکی که با یکدیگر برهمکنش 
دارند. مشکل این جاست که راه خوبی برای آزمایش آن نداریم. بدون 

آزمایش چگونه می توانیم آن را بفهمیم؟
ریاضی دانی از دانشگاه کلمبیا در نیویورک به نام »پیتر ولت« می گوید: 
»با این حال دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم در نهایت نمی توانیم 
نظریاتمان را آزمایش کنیم و کیهان را بفهمیم.« بنابراین وقتی 
عالم را فهمیدیم چه اتفاقی می افتد؟ اگر دانایی توانایی است، چقدر 
می تواند ما را توانا کند؟ نمی دانیم شاید بتوانیم روزی مثل فیلم های 
علمی-تخیلی از طریق سیاه چاله ها سفر کنیم. رسیدن به نظریه ی 
همه چیز می تواند گامی بزرگ برای تمدن بشری باشد. شاید به ما 
بگوید که در مرکز عالم قرار داریم یا بالعکس، تصویری هولوگرافیک 
از لبه ی آن هستیم. چیزهای زیادی در جهان وجود دارد که درباره ی 
آن ها نمي دانیم. همچنین مطمئن نیستیم که زمانی می توانیم همه ی 
رازهای عالم را بفهمیم. ولی چیزی که درباره ی آن مطمئنیم این است 

که به تالشمان ادامه می دهیم.
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دست کم آن طور که خودمان فکر می کنیم، ما انسان ها فرمانروای زمین هستیم. ما تصور می کنیم که انسان خردمند، 
باهوش ترین، پرنفوذترین و البته مخرب ترین موجود زنده ی روی زمین است. آن چنان تسلط ما روی کره ی خاکی و منابع آن 
زیاد شده که به خودمان جرئت داده ایم یک »دور یا گشتوارک« زمین شناسی جدید تعریف کنیم و نام آن را »آنتروپوسین« 
بگذاریم. دوره ای که سرآغاز تاثیر عمده ی فعالیت های انسان بر اکوسیستم و ساختار زمین شناختی است. ولی خارج از زمین، 
جهانی بزرگ قرار دارد که تقریبا از آن هیچ نمی دانیم. ما شاید به صورت تخمینی بدانیم کهکشان ما از چند ستاره تشکیل 
شده و در کیهانی که با تلسکوپ هایمان می بینیم، تقریبا چند کهکشان وجود دارد. شاید بتوانیم سن عالم را حدس بزنیم یا 
فضاپیماهایی روباتیک به اعماق منظومه ی شمسی بفرستیم؛ ولی همچنان سواالتی بنیادین برای ما وجود دارد که نتوانسته ایم 
به آن ها پاسخ بدهیم. سواالتی مثل اینکه آیا عالم واقعا وجود دارد؟ یا صرفا آگاهی ما این واقعیت از جهان را برایمان ساخته 
است؟ آیا کائنات از وجود ما آگاهی دارد؟ آیا کیهان برای ما ساخته شده است؟ آیا ما تنها موجودات هوشمند گیتی هستیم؟ 
آیا زمانی می توانیم باالخره همه ی رازهای عالم را بفهمیم؟ آیا می توانیم دنیا را نابود کنیم؟ در نهایت، آیا ممکن است خود ما 
به فرمانروای کل کیهان تبدیل شویم؟ برای صحبت درباره ی پاسخ این پرسش ها، سلسله مقاالتی را در قالب مجموعه ای ویژه 

به نام »جهان انسان« تهیه کرده ایم. خواننده ی این مقاالت باشید.

تا جایی که فعال می دانیم، ما در عالم تنها هستیم. دست کم تا به حال 
غیر از زمین جای دیگری موجود زنده  پیدا نکرده ایم. ولی شاید جایی 
در عالم موجودات فضایی وجود داشته باشند. اگر روی سیاره ای که در 
مدار ستاره ای دوردست گردش می کند تمدنی هوشمند وجود داشته 
باشد، آیا این تمدن از وجود ما آگاه است؟ اگر می دانند که هستیم، 
چقدر درباره ی ما می دانند؟ واقعیت این است که پاسخ به این سوال 
بستگی زیادی به این دارد که آن ها که هستند و کجا زندگی می کنند. 
اگر آن ها روی سیاره هایی در مدار ستاره های نزدیک به ما، یعنی در 
حدود چند ده سال نوری از زمین زندگی می کنند و از نظر میزان 
هوشمندی و پیشرفت در فناوری هم قد و قواره ی ما هستند، احتماال 
می دانند که ما وجود داریم. شاید وجود ما را از پیام های رادیویی 
زیادی که طی چند دهه ی اخیر به طور عمدی در فضا پخش کرده ایم، 
فهمیده باشند. پیام هایی شبیه به نامه هایی که دریانوردان قدیمی در 
بطری های شیشه ای می گذاشتند و در اقیانوس می انداختند تا شاید 

کسی در ساحلی آن سوی اقیانوس، نامه را دریافت کند.
اگر فناوری ارتباطی تمدن های فرازمینی خیلی پیشرفت کرده باشد، 
احتمال اینکه قمر سیاره ی خود را تبدیل به یک دیش بزرگ کرده 
باشند وجود دارد. بنابراین می توانند سیگنال های ضعیف تلویزیونی 
ما که به طور ناخواسته از زمین فرار می کنند و راهی فضا می شوند 
را دریافت کنند. بدین ترتیب آن ها همین االن در حال تماشای 
برنامه های تلویزیونی چند سال پیش ما هستند. این طوری آن ها 
اطالعات زیادی از ما دارند. اینکه ما چه شکلی هستیم، چگونه رفتار 

می کنیم و در تاریخ و فرهنگ ما چه اتفاقی افتاده است.
به هر حال قطعا سیارات زیادی در نزدیکی  ما وجود دارد ولی شانس 
اینکه روی آن ها حیات هوشمند و پیشرفته وجود داشته باشد کم 
است. همچنین اگر وجود دارد و پیام ما را دریافت کرده اند، شاید از 
فرط خجالتی بودن ترجیح داده اند خودشان را از دید ما پنهان کنند. 
ولی اگر از این فواصل دورتر برویم و شعاع بزرگتری را در نظر بگیریم، 
دست کم به صورت نظری احتمال وجود حیات پیشرفته و هوشمند 
بیشتر می شود. در کهکشان ما صدها میلیارد ستاره وجود دارد که 
یک میلیون از آن ها در فاصله ی ۱۰۰۰ سال نوری ما هستند. ما چند 
دهه بیشتر نیست که سیگنال های الکترومغناطیسی را به فضا ارسال 
می کنیم و بنابراین پیام  ما هنوز به فاصله ی ۱۰۰۰ سال نوری نرسیده 

است. آیا ممکن است تمدن های احتمالی که در این فاصله قرار دارند، 
چیزی درباره ی ما بدانند؟

می توان تصور کرد که موجودات فضایی هوشمند تلسکوپ هایی به 
غایت بزرگ ساخته  باشند که با آن ها می توانند زمین ما را با جزییات 
زیاد ببینند. با این حال این تلسکوپ ها خودشان باید اندازه ای در 
مقیاس نجومی داشته باشند. شاید اصال آن ها از عدسی های کیهانی 
استفاده کرده باشند. عدسی های کیهانی بر اثر گرانش عظیم ستاره ها، 
سیا ه چاله ها یا کهکشان ها بوجود می آیند. گرانش فضا-زمان و در 
نتیجه نور را خم می کند و بنابراین می تواند مثل عدسی بزرگنمایی 
ایجاد کند. مثال اگر ما از گرانش و خمیدگی فضا-زمانی که خورشید 
ایجاد کرده چنین استفاده ای بکنیم، می توانیم جزییات سطح 
سیاراتی که در مدار ستارگان نزدیک گردش می کنند را ببینیم. البته 
این کار فوق العاده پیچیده و گران قیمت است و اساسا فعال توانایی 
انجام این کار را نداریم. ولی اگر یک تمدن خیلی پیشرفته از این روش 
استفاده کرده باشد، هم اکنون در حال تماشای تاریخ تمدن های 

باستانی ما است.
درباره ی جوامع دورتر اوضاع چگونه است؟ همان طور که ما تا به حال 
توانسته ایم هزاران سیاره ی فراخورشیدی کشف کنیم و درباره ی 
بسیاری از آن ها اطالعاتی مثل فاصله تا ستاره ی مادر و گازی یا سنگی 
بودن را بدانیم، ممکن است تمدن هایی از وجود سیاره ی سنگی ما، 
اینکه برای میزبانی از حیات مناسب است و در منطقه ی قابل زیست 
خورشید قرار دارد، آگاهی داشته باشند. آن ها حتما می دانند که 
اتمسفر سیاره ی ما پر از اکسیژن است و اطالعات طیف نگاری از 
حیات باستانی روی زمین را بدست آورده اند. با این حال احتماال هنوز 

نمی دانند که سیاره ی ما دارای حیات هوشمند است.
SETI( در  مدیر پروژه ی جستجوی حیات هوشمند فرازمینی )
کالیفرنیا به نام »سث شوستاک« )Seth Shostak( می گوید که اگر او 
عضو تمدنی فرازمینی با فناوری پیشرفته و ۱۰۰ سال جلوتر از فناوری 
کنونی انسان بود، حتما لیستی از سیارات قابل سکونت کهکشان 
داشت و زمین هم یکی از این سیارات بود. با این حال حتما زمین را 
سیاره ای معمولی در میان دیگر سیارات قابل زیست می دانستند و 
نامش را به صورت یک کد، چیزی مثل KOI-3010.01 می گذاشتند. 

دقیقا همان کاری که ما با سیارات فراخورشیدی می کنیم
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دست کم آن طور که خودمان فکر می کنیم، ما انسان ها فرمانروای زمین 
هستیم. ما تصور می کنیم که انسان خردمند، باهوش ترین، پرنفوذترین و 
البته مخرب ترین موجود زنده ی روی زمین است. آن چنان تسلط ما روی 
کره ی خاکی و منابع آن زیاد شده که به خودمان جرئت داده ایم یک »دور 
یا گشتوارک« زمین شناسی جدید تعریف کنیم و نام آن را »آنتروپوسین« 
بگذاریم. دوره ای که سرآغاز تاثیر عمده ی فعالیت های انسان بر اکوسیستم 
و ساختار زمین شناختی است. ولی خارج از زمین، جهانی بزرگ قرار دارد 
که تقریبا از آن هیچ نمی دانیم. ما شاید به صورت تخمینی بدانیم کهکشان 
ما از چند ستاره تشکیل شده و در کیهانی که با تلسکوپ هایمان می بینیم، 
تقریبا چند کهکشان وجود دارد. شاید بتوانیم سن عالم را حدس بزنیم یا 
فضاپیماهایی روباتیک به اعماق منظومه ی شمسی بفرستیم؛ ولی همچنان 
سواالتی بنیادین برای ما وجود دارد که نتوانسته ایم به آن ها پاسخ بدهیم. 
سواالتی مثل اینکه آیا عالم واقعا وجود دارد؟ یا صرفا آگاهی ما این واقعیت از 
جهان را برایمان ساخته است؟ آیا کائنات از وجود ما آگاهی دارد؟ آیا کیهان 
برای ما ساخته شده است؟ آیا ما تنها موجودات هوشمند گیتی هستیم؟ آیا 
زمانی می توانیم باالخره همه ی رازهای عالم را بفهمیم؟ آیا می توانیم دنیا را 
نابود کنیم؟ در نهایت، آیا ممکن است خود ما به فرمانروای کل کیهان تبدیل 
شویم؟ برای صحبت درباره ی پاسخ این پرسش ها، سلسله مقاالتی را در قالب 
مجموعه ای ویژه به نام »جهان انسان« تهیه کرده ایم. خواننده ی این مقاالت 

باشید.

هرچه سلطه ی ما بر کره ی خاکی بیشتر می شود، امکان 
اینکه زمین یا حتی خودمان را نابود کنیم افزایش می یابد. 
مثال آن قدر در دنیا بمب اتم و دیگر تسلیحات مخرب وجود 
دارد که می توانیم چند بار سطح زمین را به طور کامل 
ویران کنیم. یا اگر به همین شکل گرمایش جهانی ناشی 
از فعالیت های صنعتی انسان ادامه پیدا کند، ممکن است 
حیات خود انسان روی زمین به خطر بیفتد. زمین که سهل 
است، شاید انسان زمانی آن قدر قدرتمند شود که بتواند 
خواسته یا ناخواسته یک کار خطرناک تر هم انجام دهد 
و کل عالم را با تمام ستاره ها، سیاره ها و کهکشان هایش 

نابود کند! آیا چنین چیزی ممکن است؟
زمانی که قرار بود شتاب دهنده ی بزرگ ذرات در سرن 
به نام LHC برای اولین بار کار بیفتد، سر و صدای خیلی 
زیادی به پا کرد. عده ای نگران بودند که ممکن است 
درون این شتاب دهنده سیاه چاله ای تشکیل شود و کل 
دنیا را ببلعد. شتاب دهنده ی ذرات LHC، پرتوهایی از 
پروتون های بسیار پر انرژی را به هم می کوبد و در نتیجه ی 
این تصادم بزرگ، انرژی فوق العاده زیادی تولید می شود. 
نسبیت عام اینشتین این موضوع را پیش بینی کرده و 
می گوید که تجمع مقدار فوق العاده زیاد انرژی در حجمی 
به اندازه ی کمتر از یک اتم می تواند پارچه ی فضا-زمان را 
آن قدر خم کند که در آن یک حفره ایجاد شود. این حفره 
یا سیاه چاله ی کوچک خیلی سریع می تواند با بلعیدن 
آزمایشگاه، کشور سوییس، کره ی زمین، منظومه ی 
شمسی، کهکشان راه شیری و بقیه ی کهکشان ها، بزرگ و 

بزرگتر شود و در نهایت کل کیهان را در بر بگیرد. سیاه چاله ای که چند موجود 
زنده ی خیلی کوچک روی یک سیاره ی بی اهمیت در مدار ستاره ای معمولی 
در کهکشان متوسط راه شیری ایجاد کرده اند! جالب این جاست که همان 
زمان مسئوالن LHC تا حدودی این خطر را جدی گرفتند و تمهیدات ایمنی 
خاصی را در محل آزمایشگاه ایجاد کردند. با این حال در سال ۲۰۰۸ گفتند که 
سناریوی بوجود آمدن سیاه چاله کامال غیر ممکن است. با اینکه اکنون LHC با 
دو برابر انرژی اولیه اش کار می کند، ولی همچنان مسئوالن سرن هیچ خطری 

را متوجه انسان، زمین و کیهان نمی دانند.
شاید هیچ وقت درون LHC سیاه چاله تشکیل نشود، ولی ذره ی بنیادین 
بوزون هیگز که در سال ۲۰۱۲ کشف شد به ما نشان داد که ممکن است به 
شکلی دیگر کامال جهان را نابود کنیم. این خطر را اولین بار در سال ۲۰۰۸ دو 
فیزیک دان به نام های »الرنس کراس« و »جیمز دنت« مطرح کردند. آن ها 
گفتند که جهان با قوانین کوانتمی کار می کند. جایی که وقتی آن را مشاهده 
می کنید و در حقیقت اندازه گیری کوانتمی انجام می دهید، کل حالت سیستم 
عوض می شود. همان طور که در مقاله ی »آیا جهان ساخته ی آگاهی ذهن 
ماست؟« گفتیم، در مکانیک کوانتم مفهومی به نام اندازه گیری وجود دارد. 
این مفهوم در کوانتم نسبت به مفهوم کالسیک اندازه گیری متفاوت است. 
مشاهده و اندازه گیری یک ذره ی کوانتمی منجر به تغییر عمده در حالت آن 
ذره می شود. مثل این است که چشمانتان بسته باشد و در وسط اتاقی ایستاده 
باشید. به شما یک سنگ بزرگ می دهند تا با پرتاب آن، بفهمید دیواری که 
روبروی شما قرار دارد از چه جنسی است. اگر سنگ را پرتاب بکنید و دیوار 
سیمانی یا چوبی باشد، از صدای آن متوجه می شوید کدام نوع دیوار روبروی 
شماست. بعد از برخورد سنگ به دیوار سیمانی یا چوبی، هیچ تغییری در 
وضعیت دیوار ایجاد نمی شود و در زمانی دیگر باز هم می توانید این آزمایش 
را انجام دهید. حتی با پرتاب  سنگ های متعدد می توانید از دیگر ویژگی های 
این دیوار مثل مساحت، ارتفاع، قطر یا دیگر چیزها اطالع پیدا کنید. این کاری 
است که در مکانیک کالسیک انجام می شود. اگر دیوار شیشه ای باشد هم از 
روی صدای آن متوجه می شوید، منتها بعد از آن دیگر دیوار شیشه ای وجود 
ندارد چرا که شکسته است. بنابراین هیچ آزمایش دیگری نمی توانید روی آن 
انجام بدهید. وضعیت ذرات کوانتمی هم به همین شکل است. شما هیچ وقت 
نمی توانید مکان و سرعت یک الکترون را در لحظه ای خاص بسنجید. اگر 
بخواهید سرعتش را اندازه گیری کنید، مکان آن را تغییر می دهید و اگر 

بخواهید مکانش را پیدا کنید، سرعتش را تغییر می دهید.
این مفهوم ما را به یاد آزمایش گربه ی شرودینگر می اندازد. در این آزمایش 
فکری، گربه ای را درون جعبه ای می گذاریم که در آن یک ظرف حاوی سم 

وجود دارد. اگر یک رویداد کوانتمی به نام واپاشی هسته ای رخ دهد، سم آزاد 
می شود و گربه را می کشد. اگر از طریق فرمول نیمه عمر احتمال واپاشی در 
بازه ی زمانی خاص ۵۰ درصد باشد، طبق تفاسیر استاندارد از نظریه ی کوانتم، 
تا زمانی که در جعبه بسته باقی بماند و ما درونش را نبینیم، گربه به احتمال 
۵۰ درصد زنده و به احتمال ۵۰ درصد مرده است. در واقع می توانیم بگوییم که 
گربه هم زنده است و هم مرده. عمل باز کردن در جعبه و مشاهده ی وضعیت 
گربه است که تعیین می کند واپاشی هسته ای رخ داده یا خیر و آن زمان به 
طور ۱۰۰ درصد می فهمیم گربه زنده یا مرده است. به بیان دیگر، مشاهده ی 

انسان، حالت سیستم را تغییر می دهد.
کراس و دنت می گویند که برای جهان اتفاقی مشابه می افتد. به صورت نظری 
می توان حالتی کوانتمی برای کیهان در نظر گرفت. وضعیت کوانتمی کیهان 
هم می تواند مثل آزمایش گربه ی شرودینگر بین دو حالت مختلف متغیر باشد. 
وضعیتی که به صورت نظری با مشاهده ی انسان تغییر می کند. مشاهده ی 
چیزی مثل انرژی تاریک که از خاصیت های اصلی موجود در کیهان است 
و باعث شتاب گرفتن انبساط آن می شود، می تواند وضعیت کیهان را بین 
قرار گرفتن در حالتی ۵۰-۵۰ مثل مرده یا زنده بودن گربه ی شرودینگر و 
حالت های قطعی ۱۰۰ درصدی تعیین کند. بنابراین مشاهده ی انرژی تاریک 
یا یک ابرنواختر می تواند برای تغییر دادن کل حالت کوانتمی جهان کافی 

باشد. در نتیجه حالت جهان می تواند به چند لحظه ی قبل »ریست« شود.
ولی احتمال وقوع فاجعه هم وجود دارد چرا که ما در محیطی که فیزیک دان ها 
از آن با نام »خالء کاذب« نام می برند زندگی می کنیم. خالء کاذب نوعی حالت 
ناپایدار از فضا-زمان است. حالت کوانتمی جهان خیلی آرام به سوی وضعیتی 
پایدارتر حرکت می کند. با این حال یک مشاهده یا اندازه گیری می تواند به 
طور ناگهانی آن را در وضعیت پایدار قرار دهد. ممکن است جهان خیلی سریع 
نابود و دوباره به صورت جهانی پایدار بدون حضور ما پدیدار شود. جای شگفتی 
نیست که این ایده در ابتدای مطرح شدن کامال مناقشه برانگیز شد. دست 
کم به این خاطر که در زمان مطرح شدن مطمئن نبودیم در در خالء کاذب 
زندگی می کنیم. با این حال بعضی از ویژگی های بوزون هیگز نشان می دهد 
که تقریبا به طور قطعی در چنین محیطی هستیم. کراس می گوید که کشف 

بوزون هیگز باعث می شود این موضوع برای ما روشن تر شود.
ما در این باره که مشاهده ی کیهان می تواند وضعیت کوانتمی آن را تغییر دهد 
مطمئن نیستیم. اگر این طور باشد، می توانیم مرگ کیهان را تسریع کنیم. ولی 
درست مثل ترس از سیاه چاله ی LHC، این نگرانی آن قدر بزرگ نیست که شب 
خوابمان نبرد. کراس می گوید که این فقط یک آزمایش فکری است و اثباتی 

برای وجود خطر نیست.
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)بخش اول(

ایده ی جهان های موازی قبال به داستان های علمی تخیلی تعلق داشت، اما حاال در میان دانشمندان طرف داران زیادی پیدا کرده 
است. حداقل فیزیک دانان به این ایده بهای زیادی می دهند چون آنها عادت دارند همیشه به فراتر از مرزهای قابل شهود و درک 
بنگرند.در واقع طبق گفته ی دانشمندان تعداد جهان های دیگر غیر از ما بسیار زیاد است. فیزیک دانان تاکنون به شکل های مختلفی 
نشان داده اند که فرضیه ی چندجهانی )جهان های موازی( می تواند ممکن باشد. به کمک جنبه های مختلف قوانین فیزیک می توان 
امکان وجود جهان های دیگر را نشان دهیم. اما مشکل اینجاست که ما هیچ وقت نمی توانیم با »مشاهده  ی« این جهان ها ثابت کنیم 
که وجود دارند. بنابراین، این سوال پیش می آید که آیا می توانیم راه های دیگری برای اثبات وجود جهان های دیگر پیدا کنیم؟ آن 

هم جهان هایی که نمی توانیم ببینیم.

 جهانی درون جهان دیگر
عده ای این ایده را مطرح کرده اند که در بعضی از این جهان ها کسانی 
هستند که شباهت زیادی به ما دارند و شبیه به ما زندگی می کنند. این 
ایده با روان ما بازی و خیال پردازی را در ما بیدار می کند. به همین دلیل 
است که نظریه ی چندجهانی، علیرغم اینکه بسیار دور از دسترس به 

نظر می رسد، تا این حد محبوبیت دارد.
البته همان طور که »مری جین روبنستاین«، یک فیلسوف دین در 
کتابش به نام »جهان بی پایان« توضیح می دهد، فرضیه ی چندجهانی 

اصال ایده ی جدیدی نیست.
در اواسط قرن ۱۶ میالدی، کوپرنیک اعالم کرد که زمین مرکز جهان 
نیست. چند دهه بعد، گالیله با تلسکوپش آسمان را رصد کرد و به عظمت 

کیهان پی برد.
در پایان قرن ۱۶، »جوردانو برونو«، فیلسوف ایتالیایی این فرضیه را 
مطرح کرد که جهان بی انتها است و شاید تعداد بی شماری جهان وجود 

دارد که موجوداتی در آن زندگی می کنند.
در قرن هیجدهم، ایده ی جهانی با چندین منظومه ی شمسی رواج یافته 
بود. حتی در اوایل قرن بیستم، »ادموند فورنیه دلب« معتقد بود که شاید 
تعداد نا محدودی جهان به شکل تو در تو وجود دارد که در اندازه های 

متفاوتی هستند؛ بعضی از آنها بسیار بزرگ و بعضی بسیار کوچک. بر 
اساس این دیدگاه یک اتم می تواند یک منظومه ی شمسی واقعی باشد 

که در آن حیات وجود دارد.
البته امروز دانشمندان ایده ی چندجهانی از نوع »عروسک روسی« را 
)عروسک هایی که در هم فرو می روند( رد می کنند. اما آنها با روش های 
مختلف نشان داده اند که چگونه جهان های موازی می توانند وجود داشته 
باشند. در ادامه ی این مقاله می توانید درباره ی پنج فرضیه درباره ی امکان 

وجود جهان های موازی بخوانید.

)The Patchwork Universe ( جهان وصله دوزی 
ساده ترین نوع چندجهانی به این شکل است که همین جهان خودمان 
به دفعات نامحدودی تکرار شود. یعنی تعداد نامحدودی از جهان ما عینا 

وجود داشته باشد.
در واقع ما نمی دانیم که آیا جهان نامحدود است یا خیر. اما از طرف دیگر، 
راهی هم برای رد کردن این فرضیه نداریم. اگر نامحدود باشد پس باید 
از مناطق وصله پینه  مانندی تشکیل شده باشد. این مناطق به یکدیگر 
دسترسی ندارند و نمی توانند یکدیگر را ببینند. چون فاصله ی آنها از هم 
به حدی زیادی است که نور هنوز نتوانسته آن فاصله را طی کند. عمر 

جهان ما تنها ۱۳٫۸ میلیارد سال است. بنابراین هر منطقه ای که ۱۳٫۸ 
میلیارد سال نوری با ما فاصله داشته باشد، بدون شک خارج از دیدرس 

ما است.
این مناطق جهان هایی جدا از هم هستند، اما همیشه به همین شکل 
باقی نمی مانند. در نهایت نور از مرز میان آنها عبور می کند و جهان ها با 

هم آمیخته می شوند.
اگر واقعا در عالم تعداد بی شماری جهان کوچک، مثل جهان ما، وجود 
داشته باشد، بنابراین باید جایی در این جهان بزرگ سیاره ای دقیقا شبیه 

به زمین پیدا شود.
شاید به نظر عجیب و غیرممکن برسد که اتم ها تصادفی کنار هم قرار 
گیرند و سیاره ای دقیقا شبیه به زمین را تشکیل دهند. اما اگر جهان واقعا 
نامحدود باشد، حتی چنین مکان غیرممکنی هم می تواند وجود داشته 

باشد. درواقع تعداد چنین سیاره  ای باید بی نهایت باشد.
با همین منطق می توانیم بگوییم که در فاصله ی بسیار دور، جهان 
کوچکی دقیقا شبیه به زمین ما وجود دارد که کامال قابل لمس و مشاهده 
است. این فاصله ممکن است ۱۰ به توان ۱۰ به توان ۱۱۸ متر باشد که 

عدد بسیار بسیار بزرگی است.
البته ممکن است اصال این طور نباشد. شاید عالم نامحدود نیست. یا حتی 
اگر باشد، همه ی ماده ی عالم در جایی که ما حضور داریم جمع شده 
است. در این صورت، شاید اکثر جهان های دیگر خالی باشند. البته هیچ 

دلیلی وجود ندارد که نشان دهد این جهان ها خالی از حیات هستند.

 The  Inlationary  نظریه ی چندجهانی انبساطی )
)Multiverse

دومین نظریه  برای توضیح چندجهانی بر پایه ی یکی بهترین نظریه های 
بشر درباره ی آغاز عالم قرار دارد.

براساس نظریه ی مهبانگ )Big Bang(، عالم از یک نقطه ی بسیار بسیار 
کوچک آغاز شد و سپس با سرعت بسیار زیادی انبساط پیدا کرد و به 
یک گوی آتشین بسیار داغ و پر انرژی تبدیل شد. در کسری از ثانیه پس 
از آغاز، سرعت فرایند انبساط با شتاب بسیار زیادی افزایش یافت، این 
 )inflation( »سرعت بسیار بیشتر از سرعت نور بود. این انفجار »انبساط

نام دارد.
نظریه ی انبساطی توضیح می دهد که چرا به هر جای عالم که نگاه 
می کنیم نسبتا همگن و یک شکل است. انبساط، این گوی آتشین را 
»بالفاصله« در مقیاس بسیار بزرگ کیهانی منفجر کرد به همین دلیل 
فرصتی برای اینکه عالم، ناهمگن شود وجود نداشت. البته منطاق 
چگال تر متغیر کوچکی هم در این فضای همگن وجود داشت که تعادل 
را بر هم می زد. این چگالی های متغیر در انبساط دائم عالم گم شدند. 
 )CMB( »حاال این نوسانات را می توانیم در قالب »تابش  زمینه ی کیهانی
ببینیم. نور ناشی از این تابش، قدیمی ترین نور عالم است و درواقع بازتاب 
ضعیفی است که از مهبانگ باقی مانده. این تابش بر عالم سایه افکنده، 

اما کامال همگن نیست.
ین تابش ها با جزییات  ز ا تاکنون تلسکوپ های فضایی مختلفی ا
زیاد نقشه برداری کرده  و آنها را با پیش بینی های نظریه ی انبساطی 
مقایسه کردند. در نتیجه ی این مقایسه معلوم شد که این نقشه ها با 
پیش بینی های دانشمندان مطابقت دارد و نشان می دهد که انبساط 

واقعا اتفاق افتاده است.
این نشان می دهد که ما می توانیم بفهمیم مهبانگ چگونه اتفاق افتاد. 
در این صورت، منطقی است که بپرسیم آیا این اتفاق بیش از یک بار 

رخ داد یا خیر؟
در حال حاضر، دیدگاه غالب درباره ی نحوه ی وقوع مهبانگ این است که 
یک فضای عادی و عاری از هر گونه ماده، اما پر از انرژی درون نوع دیگری 

اگر عالم نامحدود باشد، باید تعداد 
بی شماری زمین وجود داشته باشد.

mag.digikala.com
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از فضا به نام »خالء کاذب« )false vacuum( ایجاد شد. سپس این فضا 
مثل یک حباب بزرگ تر و بزرگ تر شد.

اما براساس این نظریه، خالء کاذب هم باید دچار نوعی انبساط شود. در 
این میان، جهان های حبابی دیگری هم می توانند به طور پیوسته درون 

آن به وجود بیایند.
این سناریو را »انبساط ابدی« )eternal inflation( نامیده اند. این به بدین 
معنی است که شاید همواره تعداد بی شماری جهان پدید می آیند و رشد 
می کنند. اما هیچ وقت نمی توانیم به آنها برسیم. حتی اگر با سرعت نور 

سفر کنیم. چون قبل از اینکه به آنجا برسیم آنها تحلیل رفته اند.
نگلیسی می گوید نظریه ی  ره شناس ا رتین ریز«، ستا »رویال ما
چندجهانی انبساطی را می توانیم »چهارمین انقالب کپرنیکی« بدانیم. 
یعنی چهارمین باری که ما موقعیت و جایگاه خودمان را در عالم پایین 
آورده ایم. پس از این که کپرنیک گفت زمین ما سیاره ای است مثل دیگر 
سیاره ها، ما فهمیدیم که خورشید ما تنها یک ستاره از میان میلیاردها 
ستاره در کهکشان ما است و اینکه شاید ستاره های دیگر هم سیاره هایی 
داشته باشند. سپس ما پی بردیم که کهکشان ما هم صرفا یک کهکشان 
در میان تعداد بی شماری کهکشان دیگر در عالم ما است. عالمی که 
همین طور بزرگ تر می شود. و حاال شاید عالم ما هم تنها یکی در میان 

انبوهی از عالم ها باشد.
البته فعال هنوز از درستی نظریه ی انبساطی مطمئن نیستیم. اما اگر 
انبساط ابدی از تعداد بی شماری مهبانگ، چند جهان موازی به وجود 

بیاورد، یکی از بزرگ ترین مشکالت فیزیک مدرن حل می شود.
بعضی از فیزیک دانان مدت هاست که در جست و جوی »نظریه ی 
Theory of everything( هستند. نظریه ی همه چیز  همه چیز« )
مجموعه ای از قوانین بنیادی یا شاید یک معادله است که تمام قوانین 
دیگر فیزیک از آن ناشی می شوند؛ نظریه ای که می تواند همه چیز را 
توضیح دهد. اما آنها پی بردند که تعداد گزینه های پیش رویشان از تعداد 

ذرات بنیادی شناخته شده در جهان بیشتر است.
بسیاری از فیزیک دانانی که در این زمینه تفکر می کنند، معتقدند که 

ایده ای به نام نظریه ی ریسمان )string theory( بهترین گزینه برای یک 
نظریه ی نهایی است. اما جدیدترین نسخه ی این نظریه تعداد بسیار 
زیادی پاسخ پیش روی ما می گذارد: به اندازه ی عدد ۱ و ۵۰۰ صفر در 
مقابل آن. هر پاسخ هم از قوانین فیزیکی خاصی پیروی می کند. ما هم 

هیچ دلیلی برای انتخاب یکی از آنها نداریم.
نظریه ی چندجهانی انبساطی ما را از انتخاب کردن بی نیاز می کند. 
اگر طی میلیاردها سال جهان های موازی مختلفی به وجود آمده باشد، 
بنابراین هر یک از آنها قوانین فیزیکی متفاوتی خواهند داشت. این 

قوانین را هم یکی از پاسخ های نظریه ی ریسمان تعیین می کند.
اگر این نظریه درست باشد، می توانیم یکی از ویژگی های عجیب 

جهان مان را با استفاده از آن توضیح دهیم.
قوانین بنیادی و ثابت فیزیک با تمام شرایط مورد نیاز برای پیدایش 
حیات مطابقت دارند و این موضوع بسیار عجیب است. مثال اگر قدرت 
نیروی الکترومغناطیسی اندکی کمتر یا بیشتر بود، اتم ها بی ثبات 
می شدند.  یک تغییر ۴ درصدی در قدرت نیروی الکترومغناطیسی 
می توانست از هم جوشی هسته ای در همه ی ستاره ها جلوگیری کند. 
اتم های کربن در بدن ما عمدتا بر اثر همین فرایند هم جوشی هسته ای 

به وجود آمده اند.
از طرف دیگر، بین جاذبه و انرژی تاریک یک تعادل ظریف وجود دارد. 
جاذبه ماده را به سمت خودش می کشد و انرژی تاریک هم دقیقا برعکس 
این کار را انجام می دهد. این باعث می شود عالم با سرعت بیشتری 

منبسط شود. این دقیقا همان شرایط الزم برای تشکیل ستاره هاست.
به نظر می رسد این عالم به گونه ای تنظیم شده که شرایط حیات ما در 
آن فراهم شود. همین موضوع باعث شده که بعضی از مردم خدا را منشا 

پیدایش عالم بدانند.
اما نظریه ی چندجهانی انبساطی توضیح دیگری را در اختیار ما قرار 
می دهد. مطابق این نظریه تمام قوانین قابل درک فیزیک در جایی از 

عالم به کار می روند.
در هر جهانی که برای پیدایش حیات مساعد باشد، موجودات هوشمند 

 جهان ما از صدها میلیارد کهکشان تشکیل شده است. شاید جهان ما فقط یکی از جهان ها باشد و عوالم ناپیدایی دیگر با میلیاردها کهکشان وجود داشته باشد.

هم مثل ما کنجکاو می شوند و سعی می کنند جهان 
پیرامون شان را درک کنند. اما جهان های بسیاری هم 
وجود دارند که عاری از حیات هستند و در آنها کسی 

نیست این سوال ها را بپرسد.
 Anthropic این یکی از مثال های اصل انسان نگر یا
Principle است. معتقدان به این نظریه می گویند 

همه چیز باید به همان شکلی باشد که ما آنها را کشف 
می کنیم. اگر این طور نبود، ما اینجا نبودیم و این 

سوال ها را نمی پرسیدیم.
از نظر بسیاری از فیزیک دانان و فیلسوفان این ایده به 
نوعی یک تقلب به حساب می آید، چون به این سوال 
پاسخ نمی دهد و معتقدان به آن در واقع می خواهند از 

جواب دادن به این سوال بنیادی طفره بروند.
این توضیحات و ادعاها را چگونه می توانیم آزمایش 
کنیم؟ اینکه صرفا بگوییم هیچ دلیلی وجود ندارد که 
قوانین طبیعت این شکل باشند )یعنی مناسب برای 
پیدایش حیات( قابل قبول نیست. اینکه بگوییم در 
جهان های دیگر قوانین متفاوتی وجود دارد منطقی و 

قانع  کننده نیست.
اگر هیچ توجیه و دلیلی برای وجود قوانین طبیعی 
مناسب برای پیدایش حیات نداشته باشیم، گروهی 
می گویند که خدا باید عالم را به این شکل تنظیم 

کرده باشد.

    بالفاصله پس از مهبانگ عالم به سرعت منبسط شد، این پدیده »انبساط« نام دارد.

    انبساط ابدی به تشکیل جهان های حبابی منجر می شود.

جهان انساندانش
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در بخش قبلی مقاله  با دو نظریه پیرامون وجود جهان های موازی 
آشنا شدیم: یکی نظریه ی چندجهانی وصله دوزی و دیگری نظریه ی 
چندجهانی انبساطی. در ادامه ی این بحث می توانید سه نظریه ی مهم 

دیگر را در این باب مطالعه کنید.
انتخاب طبیعی کیهانی )cosmic natural selection( نوع دیگری 
از نظریه ی چندجهانی پاسخی برای مسئله ی »شرایط مساعد برای 
پیدایش حیات« ارایه می دهد؛ و در استدالل آن به اصل انسان نگر استناد 
نمی شود.یک فیزیک دان نظری به نام »لی اسمولین« در سال ۱۹۹۲ این 
ایده را مطرح کرد که جهان هم مثل موجودات زنده تولید مثل می کند 

و دستخوش تکامل می شود.روی زمین ما، انتخاب طبیعی به اشاعه و 
دوام ویژگی های مفید مثل سریع دویدن یا این قابلیت که بتوانیم انگشت 
شست مان را به دیگر انگشتان مان برسانیم کمک می کند. اسمولین 
می گوید احتماال در عالم هم نیرویی وجود دارد که به پیدایش سیاره هایی 
 مثل سیاره ی ما کمک می کند. او این پدیده را انتخاب طبیعی کیهانی

 می نامد.
ایده ی اسمولین این است که یک جهان مادر می تواند درون خودش 
جهان های نوزادی را تولید کند. البته اگر جهان مادر سیاه چاله داشته 

باشد، می تواند این کار را انجام دهد.

)بخش دوم(

یک سیاه چاله

سیاه چاله وقتی تشکیل می شود که یک ستاره ی بسیار بزرگ تحت فشار 
جاذبه ی خودش از هم می پاشد. در نتیجه ی این فروپاشی همه ی ذرات 

اتم آنقدر فشرده می شوند که تراکم آنها به بی نهایت می رسد.
در دهه ی ۶۰ میالدی استیون هاوکینگ و »راجر پنروز« عنوان کردند 
که این انفجار در واقع نوعی مهبانگ کوچک است که به طور وارونه 
اتفاق افتاده. بنابراین این فکر به ذهن اسمولین رسید که سیاه چاله ها 
می توانند به یک مهبانگ تبدیل شوند و یک جهان کامال جدید به 

وجود بیاورند.
اگر این طور باشد، ویژگی های جهان جدید کمی با جهان قبلی متفاوت 
خواهد بود )یعنی جهانی که در آن سیاه چاله به وجود آمده بود(. این 
روند مثل جهش ژنتیکی تصادفی است که در نتیجه ی آن فرزندان با 

والدین شان در عین اینکه شباهت هایی دارند، تفاوت هایی هم دارند.
اگر جهان متولد شده قوانینی فیزیکی داشته  باشد که بر پایه ی آنها 
اتم ها، ستاره ها و حیات شکل می گیرند، پس قطعا سیاه چاله هایی هم 
باید در آن وجود داشته باشد. این بدین معنی است این جهان جدید 
هم به نوبه ی خود می تواند فرزندانی از خودش داشته باشد. با گذر 
زمان، تعداد جهان هایی به این شکل از تعداد جهان هایی که سیاه چاله 
ندارند، بیشتر خواهد بود. چرا که جهان های بدون سیاه چاله نمی توانند 

بازتولید کنند.
این ایده ، ایده ی جالبی است. چون نشان می دهد که عالم ما به طور 
کامال تصادفی به وجود نیامده. فرض کنید جهانی با قوانین فیزیکی 
مناسب برای پیدایش حیات به طور تصادفی به وجود آمده است. بعالوه 
این جهان با جهان های دیگری که برای پیدایش ستاره ها و حیات 
مناسب نیستند، احاطه شده است. در این صورت انتخاب طبیعی در 
مقیاس کیهانی حکم می کند که تعداد جهان های دارای حیات بیشتر 

باشد.
البته جزییات این ایده چندان دقیق و مفهوم نیست، اما اسمولین معتقد 
است که یک مزیت بزرگ دارد و آن اینکه می توانیم آن را آزمایش 
کنیم. به عنوان مثال، اگر اسمولین درست گفته باشد، ما می توانیم 
انتظار داشته باشیم که عالم ما طوری طراحی شده که برای تشکیل 

سیاه چاله ها مناسب باشد.
اما تاکنون هیچ مدرکی وجود نداشته که نشان بدهد این ایده درست 
است. چه برسد به اینکه ثابت شود سیاه چاله ها می توانند یک جهان 

جدید تشکیل دهند.

)The brane multiverse( نظریه ی چندجهانی غشایی 
وقتی نظریه ی نسبیت عام آلبرت اینشتین در دهه ی ۲۰ میالدی در 
مرکز توجه عموم قرار گرفت، بسیاری از افراد درباره ی بعد چهارمی که 
اینشتین مطرح کرده بود ، فرضیه های مختلفی داشتند. چه چیزی 
ممکن است در آنجا باشد؟ آیا ممکن است در بعد چهارم یک جهان 

پنهان وجود داشته باشد؟
این افکار مهمل بودند. اینشتین ایده ی یک بعد جدید را مطرح نکرده 
بود. بلکه او صرفا می گفت مثل سه بعد فضایی، زمان هم یک بعد است. 
همه ی این چهار بعد در یک ساختار یگانه به نام فضا-زمان با هم ترکیب 

شده اند.
با این حال، دیگر فیزیک دانان شروع به گمانه زنی درباره ی ابعاد جدید 

در فضا کردند.

اولین بار در مقاله ی یک فیزیک دان نظری به نام »تئودور کالوزا« به 
ابعاد پنهان اشاره شد. کالوزا در مقاله ای که سال ۱۹۲۱ منتشر شده بود 
نشان داد که او با افزودن یک بعد دیگر به معادالت نظریه ی نسبیت عام 
اینشتین می تواند به معادله ی دیگری برسد که وجود نور را پیش بینی 

می کند.

 این ایده امیدوارکننده به نظر می رسید. اما این بعد 
اضافه کجا بود؟

»اسکار کالین«، فیزیک دان سوئدی در سال ۱۹۲۶ پاسخی را برای این 
سوال پیشنهاد داد. او گفت که شاید بعد پنجم در فاصله ای بسیار بسیار 
کم از ما چنبره زده باشد: چیزی حدود کسری از یک میلیارد تریلیون 

تریلیون یک سانتی متر.
این مفهوم که یک بعد چنبره بزند عجیب به نظر می رسد، اما در واقع 
یک پدیده ی آشنا است. مثال شیلنگ باغبانی یک شی سه بعدی است، 
اما اگر به اندازه ی کافی از آن فاصله بگیریم، مثل یک خط یک بعدی 
به نظر می رسد. چون در این صورت، دو بعد دیگر بسیار کوچک به نظر 
می رسند. عبور از کنار بعد دیگری که کالین معرفی کرده، آنقدر سریع 

اتفاق می افتد که ما متوجه آن نمی شویم.
از آن زمان، فیزیک دانان ایده های کالوزا و کالین را در نظریه ی ریسمان 
به کار بستند. براساس نظریه ی ریسمان، ذرات بنیادی در واقع لرزش ها 

و نوسانات هستی های کوچک تری هستند که ریسمان نام دارند.
وقتی نظریه ی ریسمان در دهه ی ۸۰ میالدی مطرح شده بود، به نظر 
می رسید که فقط در صورت وجود یک بعد دیگر جواب می دهد. در 
نسخه ی مدرن نظریه ی ریسمان که نظریه ی M نام دارد، هفت بعد 

مخفی وجود دارد.
عالوه بر این، لزومی ندارد که این ابعاد فشرده باشند. بلکه می توانند 
بر سطح مناطق وسیعی گسترده شده باشند که فیزیک دانان به آن 
»غشاء« )brane( می گویند؛ و ممکن هم هست که این غشاها چند 

بعدی باشند.
یک غشا به تنهایی می تواند مکانی برای پنهان شدن یک جهان کامل 
باشد. براساس نظریه ی M، جهان های چندگانه متشکل از غشا هایی با 
ابعاد مختلف است که مثل انباشته ای از کاغذ با هم همزیستی می کنند.

اگر این فرضیه درست باشد، باید دسته ی جدیدی از ذرات به نام ذرات 
کالوزا-کالین وجود داشته باشد. به صورت نظری، ما می توانیم آن ذرات 
را در یک دستگاه شتاب دهنده ی ذرات مثل »برخورد دهنده ی هادرونی 
بزرگ« )Large Hadron Collider( بسازیم. این ذرات ویژگی های 
متمایزی خواهند داشت، چون بعضی از گشتاورهای آنها در ابعاد پنهان 

انجام می شود.
این جهان های غشایی باید کامال متمایز و جدا از هم باشند چون 
نیروی هایی مثل گرانش از میان آنها عبور نمی  کند. اما اگر غشاها با هم 
برخورد کنند، پیامد آن بسیار عظیم و سرنوشت ساز خواهد بود. همین 

مهبانگ خودمان می تواند نتیجه ی این برخورد باشد.
عالوه بر این، یک فرضیه ی دیگر هم که مطرح شده این است که نیروی 
گرانش می تواند بین غشاها نشت کند. این نشتی می تواند توضیح دهد 
که چرا نیروی گرانش، به عنوان یک از نیروهای بنیادی در مقایسه با 

دیگر نیروهای بنیادی تا این حد ضعیف است.
همان طور که »لیسا رندال« از دانشگاه هاروارد می گوید: »اگر گرانش در 
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پهنای ابعاد بزرگتری به جز چهار بعدی که می شناسیم گسترده شده 
باشد، طبیعتا نیروی آن کمتر می شود.«

در سال ۱۹۹۹، رندال و همکارش عنوان کردند که غشاها صرفا دارای 
گرانش نیستند، بلکه آنها با خم کردن فضا آن را ایجاد می کنند. در واقع، 
این بدین معنی است که یک غشا گرانش را متمرکز می کند. به همین 
دلیل نیروی آن در یک غشای دیگر نزدیک به آن ضعیف به نظر می رسد.

این گفته همچنین توضیح می دهد که چرا ما می توانیم روی غشایی با 
تعداد نامحدودی از ابعاد زندگی کنیم، بدون اینکه متوجه ابعاد دیگر 
بشویم. اگر ایده ی آنها درست باشد، برای جهان های دیگر هم حجم 

بسیار زیادی از فضا وجود دارد.

 نظریه ی چندجهانی کوانتومی
نظریه ی مکانیک کوانتومی یکی از موفق ترین نظریه ها در تمام 
حوزه های علمی است. این نظریه رفتار اجرام بسیار کوچک مثل اتم و 
ذرات بنیادی تشکیل دهنده ی آنها را توضیح می دهد. مکانیک کوانتومی 
می تواند انواع پدیده های مختلف را از شکل مولکول ها گرفته تا نحوه ی 

تعامل میان نور و ماده با دقت اعجاب انگیزی پیش بینی کند.
مکانیک کوانتومی با ذرات مثل امواج رفتار می کند و آنها را با عبارت 

ریاضی به نام »تابع موج« )wave function( توصیف می کند.
شاید عجیب ترین ویژگی تابع موج این باشد که به موجب آن یک ذره ی 
کوانتومی می تواند هم زمان در چند وضعیت قرار داشته باشد. به این 

.)superposition( »پدیده می گوییم »برهم نهی
اما اغلب اوقات همین که می خواهیم این اجرام را در هر حالتی مشاهده  
کنیم، این برهم نهی از بین می رود. در واقع، مشاهده ی ما آن جرم را 
مجبور می کند که یک وضعیت خاص را انتخاب کند و مطابق همان 

رفتار کند.
این گذار از برهم نهی به یک وضعیت واحد که در صورت مشاهده و 
 collapse of wave( »اندازه گیری اتفاق می افتد، »فروریزش تابع موج
function( نام دارد. مشکل اینجاست که نظریه ی مکانیک کوانتومی 

روشی برای توضیح این پدیده ندارد، بنابراین هیچ کس نمی داند که 
چرا و چگونه این اتفاق می افتد.

یک فیزیک دان آمریکایی به نام »هیو اورت« در تز دکترایش در سال 
۱۹۵۷ گفت که شاید ما باید طبیعت عجیب فروریزش تابع موج را 

فراموش کنیم و آن را کنار بگذاریم.
اورت عنوان کرد که اجرام هنگام مشاهده و اندازه گیری از یک وضعیت 
چندگانه به یک وضعیت واحد تغییر حالت نمی دهند. بلکه تمام 
احتماالتی که در تابع موج کدگذاری شده اند به یک اندازه واقعی هستند. 
یعنی وقتی که ما اندازه گیری می کنیم، فقط یکی از آن واقعیت ها را 
می بینیم، اما واقعیت های دیگر هم وجود دارد که ما به آنها دسترسی 

نداریم.
 many worlds این نظریه هم با عنوان »دنیاهای چندگانه ی« )
interpretation( مکانیک کوانتومی شناخته می شود. البته اورت به طور 

مشخص نگفت که این وضعیت های دیگر دقیقا کجا وجود دارند. اما 
در دهه ی ۷۰، فیزیک دانی به نام »برایس دیویت« گفت که احتماال هر 
وضعیت دیگری باید در یک واقعیت موازی یعنی جهانی دیگر وجود 

داشته باشد.
فرض کنید که شما می خواهید در آزمایشی مسیر یک الکترون را 

پیش بینی کنید. این الکترون در این جهان به یک سمت و در جهان دیگر 
به سمت دیگری می رود. برای مشاهده ی مسیر این الکترون باید ابزاری 
موازی وجود داشته باشد تا الکترون از میان آن عبور کند. همچنین باید 
یک مشاهده کننده ی موازی باشد تا آن را اندازه گیری کند. در واقع، 
شما باید جهان هایی موازی به دور آن یک الکترون بسازید که از هر نظر 
شبیه به هم هستند به غیر از مسیری که الکترون در آن حرکت می 
کند. به طور خالصه، برای جلوگیری از فروریزش تابع موج باید جهان 

دیگری بسازیم.
براساس دیدگاه دیویت، هر گونه تعامل بین دو وجود کوانتومی، مثال 
بیرون جهیدن یک فوتون از یک اتم، می تواند خروجی های گوناگون 
و در نتیجه جهان های موازی را تولید کند. طبق گفته ی دیویت: »هر 
گذار کوانتومی که در ستاره ها، کهکشان ها یا هر گوشه ای از جهان شکل 

می گیرد، هزاران کپی از دنیای روی زمین ما می سازد.
البته همه  دیدگاه اورت نسبت به دنیای چندگانه را قبول ندارند. عده ای 
معقتدند بانیان این نظریه صرفا با قواعد ریاضی کار خودشان را راحت 
می کنند. عالوه بر این، درباره ی محتویات آن جهان های دیگر هم 

نمی توانیم صحبت معناداری داشته باشیم.
اما گروهی دیگر به این ایده که تعداد بی شماری از »ما« وجود دارد، 
نگاهی جدی دارند. هر بار که یک اندازه گیری کوانتوم انجام می شود، 
یک نفر دقیقا شبیه به ما تولید می شود. نظریه ی چندجهانی کوانتومی 
باید واقعیت داشته باشد، چون براساس نظریه ی کوانتوم باید همین طور 

باشد و اینکه نظریه ی کوانتوم همیشه جواب می دهد.
شما این استدالل را یا قبول دارید یا قبول ندارید. اما اگر آن را می پذیرید 

باید یک واقعیت نسبتا ناخوشایند را هم بپذیرید.
انواع دیگر جهان های موازی، مثل آنهایی که در نتیجه ی انبساط ابدی 
به وجود آمده اند، به معنی واقعی کلمه جهان های دیگری هستند. 
شاید جایی در فضا و زمان یا در بعد دیگری این جهان ها وجود داشته 
باشند. شاید افرادی دقیقا شبیه به شما در آن جهان ها زندگی کنند، 
اما آن کپی ها جدا از شما هستند، مثل یک بدل که در قاره ی دیگری 

زندگی می کند.
اما جهان های دیگر دنیای چندگانه در ابعاد دیگری یا مناطق دیگری 
از فضا وجود ندارند. این جهان ها همین جا هستند و بر عالم ما نهاده 
شده اند، اما نامرئی و غیرقابل دسترس هستند. این افراد دیگری که در 

این جهان ها زندگی می کنند، دقیقا خود “ما” هستند.
در واقع، اصال هیچ »ما«ی هدفمندی وجود ندارد. در هر ثانیه با دفعات 
بسیار زیادی »ما« به موجودات متمایزی تبدیل می شویم. به تمام 
آن اتفاقات کوانتومی فکر کنید که در هر لحظه با عبور یک سیگنال 
الکتریکی در طول نورون های مغز شما رخ می دهد. »ما« به عنوان یک 

فرد در انبوهی از »ما« گم شده ایم.
به عبارت دیگر، ایده ای که با یک سری معادالت ریاضی مطرح شد، در 

نهایت به این رسید که چیزی به نام فردیت وجود ندارد.

 آزمایش جهان های موازی
با توجه به این که داللت ها و پسایند های نظریه های مختلف جهان های 
موازی عجیب به نظر می رسند، بنابراین اگر بخواهید درباره ی وجود آنها 

شک کنید، حق دارید.
اما آیا واقعا ما در جایگاهی هستیم که درباره ی عجیب بودن یا نبودن 

پدیده ای قضاوت کنیم؟ ایده های علمی یا رد می شوند یا ثابت. اما این 
احساس ما نسبت به آنها نیست که سرنوشت آنها را تعیین می کند، 
بلکه با انجام آزمایش های مختلف اعتبار و ارزش یک نظریه ی علمی 

مشخص می شود.
و البته مشکل هم همینجاست. یک جهان دیگر از جهان ما جداست و 
درنتیجه فراتر از دسترس و دیدرس ما قرار دارد. روی هم رفته نمی توانیم 
نظریه های چندجهانی را با نگاه کردن به جهان های دیگر آزمایش کنیم.

اما اگر هم نتوانیم این جهان های دیگر را مستقیما تجربه کنیم، شاید 
بتوانیم شواهدی برای دفاع از دالیل وجود آنها پیدا کنیم.

به عنوان مثال، شاید بتوانیم شواهد مستند و استواری برای نظریه ی 
انبساطی مهبانگ پیدا کنیم. البته چنین مدرکی به این نظریه قوت 

می دهد، اما آن را ثابت نمی کند.
بعضی از کیهان شناسان عنوان کرده اند که احتمال آزمایش مستقیم 
چندجهانی انبساطی بیشتر است. یک برخورد میان جهان حبابی ما و 
جهانی دیگر در تابش زمینه ی کیهانی ردپایی قابل تشخیص برجای 
می گذارد که اگر ما به اندازه ی کافی به آنها نزدیک باشیم می توانیم آنها 
را ببینیم. البته عده ای هم معتقد هستند که به اثبات نظریه از طریق 
آزمایش زیادی بها داده می شود. آنها می گویند که ما می توانیم اعتبار 
یک ایده ی علمی را با روش های دیگری هم بسنجیم مثال می توانیم 

ببینیم که آیا آن نظریه بنیان منطقی دارد یا خیر.
در هر صورت، به نظر عجیب می رسد که به هر سمتی که نگاه می کنیم، 
جهان های موازی ظاهر می شوند. فیزیک دانی به نام »مکس تگمارک« 

می گوید: »نوشتن نظریه ای که بتواند جهانی دقیقا شبیه به جهان ما را 
تولید کند، بسیار سخت است.«

با این حال، به نظر نمی رسد که به این زودی ها کشف یک جهان جدید از 
سر تیتر روزنامه ها سر در بیاورد. در حال حاضر، این ایده ها در محدوده ی 

فیزیک و متافیزیک هستند.
بنابراین، در غیاب هرگونه مدرکی برای جهان های موازی، حداقل کاری 
که می توانیم بکنیم این است که نظریه های چندجهانی را براساس 
میزان محتمل بودن شان دسته بندی کنیم؛ به این صورت که اولین 

نظریه محتمل ترین آنهاست.
چندجهانی وصله دوزی: اگر عالم ما نامحدود و همگن باشد، بنابراین این 

نظریه به واقعیت نزدیک می شود.
چندجهانی انبساطی: اگر نظریه ی انبساطی درست باشد، احتمال وجود 
جهان های موازی هم افزایش می یابد. در حال حاضر انبساط جهان 

بهترین استدالل ما برای مهبانگ است.
انتخاب طبیعی کیهانی ایده ی هوشمندانه ای است اما به فیزیک نظری 
مربوط می شود و تعداد زیادی سوال بی پاسخ در این نظریه وجود دارد.

نظریه ی جهان های غشایی تا حد بسیاری بر پایه ی فرضیات بنا شده چرا 
که فقط در صورت وجود ابعاد دیگر، جهان های غشایی وجود خواهند 

داشت و در این مرحله هم هیچ مدرکی برای ابعاد دیگر وجود ندارد.
جهان های موازی کوانتومی: می توان گفت ساده ترین برداشت از 
نظریه ی کوانتوم است، اما مفاهیم آن بسیار گنگ هستند و عالوه بر این 

به دیدگاه های نامنسجمی از فردیت منجر می شود.

 آیا یک جهان می تواند جهان های دیگری به وجود 
بیاورد؟

 گفته می شود جهان ما حاصل برخورد دو غشا 
است.

 نظریه ی ریسمان این پتانسیل را دارد که نظریه ی 
همه چیز باشد.

 برهم نهی یعنی شیئی در یک لحظه در دو یا چند 
وضعیت متفاوت قرار دارد. 

 جهان های موازی غشایی: انباشته ای از جهان ها

 بخشی از برخورددهنده ی هادرونی بزرگ
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جهان ما چقدر بزرگ است؟

 توپ تنیس به جای زمین
قطر سیاره ی زمین، حدود ۱۲ هزار و ۷۰۰ کیلومتر است. تصور کنید 
که آن را ۱۹۰ میلیون بار کوچک کنیم. قطر آن به اندازه ی یک »توپ 

تنیس« ۷/۶ سانتی متری می شود.

 تیله به جای ماه
اگر ماه که قطری در حدود ۳۵۰۰ کیلومتر دارد را در همین مقیاس 
کوچک کنیم، به اندازه ی یک »تیله «ی ۸/۱ سانتی متری می شود. 
فاصله ی متوسط زمین تا ماه، حدود ۳۸۴ هزار کیلومتر است. اگر این 
عدد را تقسیم بر ۱۹۰ میلیون بکنیم، به این نتیجه می رسیم که تیله 
باید در فاصله ی ۲ متری توپ تنیس قرار بگیرد. به بیان دیگر، در 
جهان مینیاتوری ما، تیله در فاصله ای دو متری از توپ تنیس، به دور 

آن گردش می کند.

 بالن به جای خورشید
خورشید، یعنی همان ستاره ای که زمین در مدارش گردش می کند، 
قطری در حدود ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار کیلومتر دارد. در مدل ما، قطر 
آن به اندازه ی یک »بالن کروی« کوچک ۷ متری است. در دنیای 
واقعی، زمین حدود ۱۵۰ میلیون کیلومتر از خورشید فاصله دارد. اگر 
در مدل خود بخواهیم بالن کروی را در فاصله ای با مقیاس درست 
نسبت به توپ تنیس قرار بدهیم، باید بالن را در فاصله ی ۷۹۰ متری 
توپ تنیس بگذاریم. توجه داشته باشید که این فاصله چیزی در 
حدود طول ۸ زمین فوتبال است. یعنی توپ تنیس را انتهای یک 
زمین فوتبال بگذارید، سپس هفت زمین فوتبال دیگر در امتداد زمین 
فعلی قرار دهید و خورشید را انتهای زمین فوتبال آخر بگذارید. پس 
همچنان که تیله در مدار دو متری توپ تنیس گردش می کند، توپ 

تنیس نیز در مداری به شعاع ۷۹۰ متر به دور بالن کروی می گردد.

 انتهای منظومه ی شمسی
در جوالی سال ۲۰۱۵، فضاپیمای »افق های نو« )New Horizons( از 
نزدیکی سیاره ی کوتوله ی پلوتو گذر کرد. این سیاره ی کوتوله حدود 
۲۳۷۲ کیلومتر قطر دارد که در مقیاس ما، به اندازه ی یک تیله ی 

کوچک ۲/۱ سانتی متری است. پلوتو را می توانیم از جمله دورترین 
اجرام منظومه ی شمسی به حساب آوریم. پلوتو در فاصله ی متوسط 
۴۰ برابر مسافت بین زمین و خورشید قرار دارد؛ چیزی در حدود ۶ 
میلیارد کیلومتر. اگر بخواهیم در مقیاس خودمان در نظر بگیریم، این 
تیله ی کوچک، در حدود ۳۱ کیلومتری بالن قرار می گیرد. فاصله ی 

بین غرب تهران تا کرج در همین حدود است.

 نزدیک ترین ستاره
خورشید ما در کهکشان راه شیری قرار دارد. کهکشانی که از حدود 
۲۰۰ میلیارد ستاره ی بزرگ تر و کوچک تر از خورشید تشکیل شده 
است. نزدیک ترین ستاره به خورشید، »پروکسیما قنطورس« نام دارد. 
این ستاره در فاصله ی حدود ۲/۴ سال نوری )۴۰ تریلیون کیلومتر( 
از آن قرار گرفته است. بدین معنی که بیش از ۴ سال طول می کشد 
تا نور با سرعت ۳۰۰ هزار کیلومتر بر ثانیه به این ستاره برسد. نور 
در هر سال حدود ۹ تریلیون کیلومتر را می پیماید. اگر این فاصله را 
در مقیاس خودمان کوچک کنیم، ستاره ی پروکسیما قنطورس که 
به اندازه ی توپی یک متری است، در فاصله ی ۲۱۰ هزار کیلومتری 
 بالن ما قرار می گیرد. یعنی چیزی به اندازه ی نصف فاصله ی واقعی

 زمین تا ماه!

 بزرگترین ستاره
پروکسیما قنطورس، ستاره ای کوچک است. ولی همه ی ستاره های 
کهکشان ما به این اندازه کوچک نیستند. یکی از بزرگترین ستاره ی 
کهکشان ما، UY Scuti نام دارد که قطرش حدود ۱۷۰۰ برابر قطر 
خورشید ماست. بدین ترتیب که در مقیاس کوچک شده ، قطر آن ۱۲ 
کیلومتر می شود! مقایسه کنید با قطر ۷ متری بالن که جای خورشید 
را گرفته بود. مثل این است که خورشید به اندازه ی خانه ای دو طبقه 
و ستاره ی UY Scuti، چیزی کامال بلندتر از قله ی اورست باشد! در 
دنیای واقعی، این ستاره در فاصله ی ۹۵۰۰ سال نوری از خورشید قرار 
دارد. در مقیاس، این کره ی ۱۲ کیلومتری در فاصله ی ۴۵۰ میلیون 
کیلومتری از زمین قرار می گیرد؛ یعنی چیزی در حدود فاصله ی 

کمربند سیارک های بین مریخ و مشتری تا خورشید.

جهانی که در آن زندگی می کنیم جای خیلی بزرگی است. البته خیلی وقت نیست که از ابعاد بزرگ آن اطالع پیدا 
کرده ایم. تا همین چند قرن پیش تصور می کردیم همه ی اجرام آسمانی شامل خورشید، ماه، سیاره ها و ستاره ها به دور 
زمین گردش می کنند و فاصله ی آن ها از ما خیلی دور نیست. جالب این جاست که تا دهه ی ۱۹۲۰، کسی نمی دانست 
خارج از کهکشان ما، کهکشان دیگری وجود دارد. از آن زمان، ابعاد عالمی که می شناسیم به یکباره افزایش یافت و 
اکنون می دانیم که زمین، سیاره ای کوچک در مدار یکی از ۲۰۰ میلیارد ستاره ی کهکشان راه شیری است. راه شیری 
نیز خود یکی از چند صد میلیارد کهکشان عالم قابل مشاهده  است. بنابراین، زندگی ما بر روی ذره ی شنی کوچک 
در کف اقیانوس بسیار پهناور کیهان جریان دارد. ولی شاید اعدادی مثل چند صد میلیارد، ابعادی مثل تریلیون ها 
کیلومتر و فواصلی مثل چند صد سال نوری خیلی برای ما ملموس نباشد. بهتر است برای درک بهتر ابعاد و فواصل 
عالم، آن را در مقیاس زندگی خود کوچک کنیم. بنابراین، تصور کنید که کره ی زمین به اندازه ی یک توپ تنیس است.

mag.digikala.com
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  قطر کهکشان راه شیری
همان طور که گفتم، خورشید و حدود ۲۰۰ میلیارد ستاره ی بزرگ و 
کوچک دیگر، در کهکشان راه شیری قرار دارند. قطر کهکشان راه شیری 
در حدود ۱۰۰ هزار سال نوری است. در مقیاس کوچک شده ی ما، ۴/۷ 
میلیارد کیلومتر می شود. تصور کنید! کهکشان راه شیری مثل یک 
سینی گرد به قطر ۴/۷ میلیارد کیلومتر است. یعنی به اندازه ی فاصله ی 
خورشید تا سیاره ی نپتون. خورشید ما فقط یک بالن ۷ متری و زمین 
یک توپ تنیس معلق در این پهنه ی وسیع ۴/۷ میلیارد کیلومتری است. 
جالب این جاست که در دنیای واقعی، خورشید با سرعت ۲۰۰ کیلومتر 
بر ثانیه به دور مرکز کهکشان می گردد و در هر ۲۵۰ میلیون سال یک 

دور کامل را طی می کند.

 نزدیک ترین کهکشان
اولین بار در دهه ی ۱۹۲۰ فهمیدیم که خارج از راه شیری، کهکشان های 
 Edwin( »دیگری هم وجود دارد. ستاره شناسی به نام »ادوین هابل
Hubble( با بررسی اجرامی که پیشتر تصور می شد سحابی هایی 

در کهکشان خودمان هستند، به این نتیجه رسید که آن ها چیزی 
نیستند جز کهکشان های دیگر. در حقیقت ما در جهانی جزیره ای 
متشکل از صدها میلیارد کهکشان زندگی می کنیم. نزدیک ترین 
کهکشان به ما، »اندرومدا« )Andromeda( نام دارد. فاصله ی واقعی 
این کهکشان از کهکشان راه شیری، حدود ۲/۵ میلیون سال نوری 
 است. در مدل ما، این فاصله چیزی در حدود ۱۱۸ میلیارد کیلومتر 

می شود.

 بزرگترین کهکشان
 ، ندرومدا ه شیری و کهکشان همسایه ی آن یعنی ا کهکشان را
کهکشان های خیلی بزرگی نیستند. اندرومدا حدود دو برابر راه شیری 
و ۲۰۰ هزار سال نوری قطر دارد. به نظر می رسد یکی از بزرگترین 
کهکشان های عالم،  NGC 262باشد. این کهکشان در فاصله ی ۲۰۰ 
میلیون سال نوری از ما قرار گرفته و قطرش به حدود ۲/۶ میلیون سال 
نوری می رسد. در ضمن احتماال ۱۵ تریلیون ستاره دارد. ترجیح می دهم 

دیگر آن را در مقیاس خودمان کوچک نکنم.
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 مرزهای جهانی که تا به حال دیده ایم
لم حدود ۲۰۰ میلیارد  نشمندان تخمین می زنند که در عا دا
کهکشان بزرگ و کوچک وجود داشته باشد. راه شیری فقط یکی از 
کهکشان های متوسط است. دورترین کهکشان هایی که تا به حال 
دیده ایم، در فاصله ی حدود ۱۳ میلیارد سال نوری از ما قرار داشته اند. 
نکته این جاست که ما وقتی به کهکشانی در ۱۳ میلیارد سال نوری 
دورتر نگاه می کنیم، در حقیقت داریم به گذشته ی ۱۳ میلیارد سال 

پیش آن می نگریم.
 یعنی نوری که از آن به تلسکوپ های ما می رسد، ۱۳ میلیارد سال 
نوری در راه بوده و ما از وضعیت کنونی آن خبر نداریم. احتماال 
کهکشانی دورتر از این را نمی توانیم ببینیم چرا که جهان حدود 

۱۳ میلیارد سال پیش از یک انفجار بزرگ به نام »مهبانگ«  /۸
)Big Bang( بوجود آمد. انفجار از نقطه ای کوچک که باعث شد 
 کهکشان ها، ستاره ها، سیاره ها و ما که بر روی سیاره ی زمین هستیم، 

بوجود بیاییم.
در جهان قابل مشاهده ی ما صدها میلیارد کهکشان وجود دارد

ایستگاه فضایی بین المللی، در فاصله ی حدود ۴۰۰ کیلومتری 
زمین قرار دارد. در مدل ما، چیزی در حدود ۲ میلی متر می شود.

ماهواره های تلویزیونی زمین ثابت در فاصله ی حدود ۳۶ هزار کیلومتری 
زمین قرار دارند. در مدل ما، چیزی در حدود ۱۹ سانتی متر می شود.

ماه در فاصله ی ۳۸۴ هزار کیلومتری زمین قرار دارد که در مدل ما 
به اندازه ی ۲ متر می شود. این دورترین جایی است که انسان توانسته 

سفر کند. سفر به ماه با فضاپیماهای آپولو حدود ۳ روز طول می کشید.
مریخ در فاصله ی ۲۲۸ میلیون کیلومتری از خورشید قرار دارد که در 
مدل ما به اندازه ی ۱۲۰۰ متر می شود. این دورترین جایی است که 

انسان توانسته روبات ارسال کند.
فضاپیمای »وویجر Voyager 1( »۱( در سال ۱۹۷۷ به فضا ارسال شد 
و اکنون دوردست ترین وسیله ی دست ساخت بشر است. وویجر ۱ در 
فاصله ی حدود ۲۰ میلیارد کیلومتری از ما قرار دارد که در مدل ما 
چیزی در حدود ۱۰۰ کیلومتر می شود. وویجر ۱ اکنون از منظومه ی 
شمسی خارج شده و در فضای میان ستاره ای قرار دارد. با این حال 

هنوز سیگنال های آن را دریافت می کنیم.
اگر با فضاپیمای آپولو بخواهیم به نزدیک ترین ستاره سفر کنیم، 

چیزی در حدود ۱۱۴ هزار سال در راه خواهیم بود.
نور سریع ترین چیز در عالم است. بر روی زمین آن قدر فاصله ها کم است 
که به نظر می رسد فواصل را لحظه ای می پیماید. ولی نور برای رسیدن به 
ماه حدود ۳/۱ ثانیه در راه است. برای رسیدن به خورشید حدود ۸ دقیقه 
در راه است. برای رسیدن به نزدیک ترین ستاره ۲/۴ سال و برای رسیدن 

به نزدیک ترین کهکشان ۵/۲ میلیون سال در راه است.
شاید به دلیل اینکه هر روز در مبادالت مالی اعدادی مثل چند ده، 
چند صد یا چند هزار میلیارد تومان را می شنویم، این اعداد به نظرمان 
خیلی بزرگ نیستند. ولی اگر همین االن بخواهید بدون مکث از 
 ۱ تا ۲۰۰ میلیارد بشمارید، به ۶۳۴۱ سال وقت احتیاج خواهید 

داشت.
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بدن ما از گوشت، پوست و استخوان درست شده است. اگر کمی دقیق تر نگاه کنیم، 
بافت ها و سلول ها را می بینیم. باز هم دقیق تر شویم، می توانیم آب، پروتیین، چربی، 
گلوکوز، DNA و بسیاری مولکول های دیگر را ببینیم. ولی اگر باز هم ریزتر و در سطح 
اتمی بدنمان را وارسی کنیم، متوجه نکته ی شگفت انگیزی می شویم. ۹۹ درصد وزن 
بدن ما از ۶ عنصر اکسیژن، کربن، هیدروژن، نیتروژن، کلسیم و فسفر درست شده است. 
آن یک درصد باقی مانده را هم عناصری مثل منیزیوم، سولفور و آهن تشکیل داده اند. این 
اتم ها در قالب مولکول های مختلف در بدن ما قرار گرفته اند و در فرایندی بسیار پیچیده، 
سلول ها و در کل بدن ما را ساخته اند. هیچ می دانید این عناصر از کجا آمده اند؟ شاید 
تعجب کنید اگر بگوییم هیچ کدام از این عناصر به تازگی بوجود نیامده اند و میلیاردها 
سال پیش در دل ستاره ها ساخته شده اند. ما در حقیقت فرزندان ستاره ها و البته یک 
اتفاق بزرگ کیهانی هستیم. اتفاق بزرگی که درست ۱۳/۷ میلیارد سال پیش رخ داد. 
بنابراین اگر تا به حال دنبال پیدا کردن موجودات فضایی بوده اید، بهتر است جلوی آینه 
بایستید و کمی خودتان را برانداز کنید! همانطور که گفتیم، ۹۹ درصد وزن بدن ما 
فقط از ۶ عنصر اکسیژن، کربن، هیدروژن، نیتروژن، کلسیم و فسفر تشکیل شده است. 
یعنی وقتی آب می خوریم، از آن جا که مولکول آب از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن 
)HO2( درست شده، این دو اتم را وارد بدن خود می کنیم. وقتی گوشت می خوریم 
اتم های کربن را وارد بدنمان می کنیم. زمانی که شیر می خوریم، در حقیقت مقدار زیادی 
کلسیم قورت می دهیم. همه ی این ها بدن ما را می سازند و برای اینکه موجود زنده ای 
به نام انسان باشیم ضروری هستند. گوشت، پوست، استخوان و سلول های ما، همگی از 
این عناصر تشکیل شده اند. دقیقا همه ی عناصری که می توانیم آن ها را در جدول تناوبی 
که با نام جدول مندلیف هم می شناسیم پیدا کنیم. ما از همان عناصری ساخته  شده ایم 
که بسیاری از اشیاء اطرافمان از آن ها ساخته  شده اند. حال این سوال پیش می آید که 

عناصر از کجا آمده اند؟

بهتر است ابتدا بگوییم عناصر چه موجوداتی هستند. 
عناصر موادی هستند که همه ی اتم های آن ها تعداد 
پروتون های برابر دارند. اتم هایی که از پروتون، الکترون و 
البته یک سری ذرات زیر اتمی دیگر تشکیل شده اند. وقتی 
یک پروتون و یک الکترون در کنار هم قرار می گیرند، اتم 
هیدروژن درست می شود. وقتی تعداد پروتون ها به دو 
عدد می رسد، اتم هلیوم بوجود می آید. کل طبیعت، از 
۹۴ عنصر درست شده است. با این حال جدول تناوبی 
کنونی ما ۱۱۸ عنصر دارد. ۲۴ عنصر باقی مانده را در 
آزمایشگاه ساخته ایم. عناصر پازل های سازنده ی ماده 
هستند که وقتی در آرایش های مختلف و تعداد گوناگون 
قرار می گیرند،  مولکول ها را می سازند. عناصر مختلف 
را نمی توان با استفاده از واکنش های شیمیایی معمول 
به یکدیگر تبدیل کرد و آن ها فقط از طریق »تبدیل 

هسته ای« به عنصری دیگر تبدیل می شوند.
به هر حال جالب است بدانیم که عالم با یک انفجار خیلی 
بزرگ به نام »مهبانگ« )Big Bang( بوجود آمد. اگر 
بخواهیم خیلی ساده بگوییم، در همان ابتدای کار فقط 
پروتون وجود داشت. سپس وقتی جهان اندکی سرد 
شد، هرکدام از پروتون ها به یک الکترون  پیوستند و اتم 
هیدروژن را ساختند )البته مقداری هم هلیوم بوجود آمد(. 
بنابراین همه ی اتم های هیدروژنی که اکنون در آب وجود 
دارند و شما آن ها را می نوشید، حدود ۱۳.۷ میلیارد سال 
پیش و در ابتدای پیدایش کیهان ساخته شدند. آن ها 
۱۰ درصد وزن بدن ما را تشکیل داده اند. بنابراین قسمت 

بیشتر وزن ما از اکسیژن و سپس کربن ساخته شده است.

عمده ای از بدن ما کامال باستانی و متعلق به ابتدای بوجود آمدن زمان است.
بعد از گذشت حدود ۳۰۰ میلیون سال از انفجار بزرگ، اتم های هیدروژن 
سرگردان به دلیل نیروی گرانش دور هم جمع شدند و در جاهای مختلف فضا، 
کپه هایی تشکیل دادند. این دسته ها کم کم بزرگ شدند و به صورت گوی در 
آمدند. به دلیل جرم خیلی زیاد گوی ها، گرانش آن ها خیلی زیاد شد و فشار و 
دما در مرکزشان افزایش یافت. این دما و فشار زیاد باعث شد که پروتون های 
موجود در اتم هیدروژن به هم جوش بخورند و جفت شوند. بدین ترتیب اتم 
هلیوم بوجود آمد. یعنی دو پروتون، دو الکترون و البته دو نوترون. طی این 
فرایند که با نام همجوشی هم شناخته می شود، مقدار خیلی زیادی انرژی و نور 
ساطع می شود. این گوی های هیدروژنی چیزی نیستند جز همان ستاره هایی 

که می شناسیم. مثال خورشید ما در هر ثانیه ۵۰۰ میلیون تن هیدروژن را به 
هلیوم تبدیل می کند. البته ما تقریبا هیچ اتم هلیومی در بدنمان نداریم، مگر 
اینکه ناخودآگاه مقداری از آن را به هنگام ترکیدن یک بادکنک تنفس کنیم. 
ولی به هر صورت هیدروژن و هلیوم ۹۸ درصد ماده ای که در عالم می بینیم 

را ساخته اند.
در فرایند همجوشی هسته ای ستاره ها، یک سری اتم های سنگین تر هم بوجود 
می آید. یعنی تعداد زیادی پروتون به هم جوش می خورند و عناصر سنگین تر را 
می سازند. در مرکز ستاره های بزرگ آن قدر فشار و گرما زیاد می شود که فرایند 
همجوشی می تواند عناصر سنگین تر مثل اکسیژن و کربن را بسازد. اکسیژن، 
۶۵ درصد وزن بدن ما و کربن ۱۸ درصد وزن بدن را ساخته اند. ستارگان بعد 
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از مدتی سوخت هیدروژن خود را تمام می کنند و شروع به سوزاندن هلیوم 
می کنند. این فرایند ادامه پیدا می کند تا اتم های مختلف بوجود آیند و به 
عنصر ۲۶ام یعنی آهن برسیم. معموال وقتی آهن زیادی تولید می شود، فرایند 
همجوشی در هسته متوقف می شود و هسته رو به سرد شدن می رود. بدین 
ترتیب ستاره شروع به بزرگ شدن می کند تا تبدیل به غول سرخ بشود. مثال 
خورشید آن قدر بزرگ می شود که سیاراتی مثل زمین و مریخ را می بلعد. این 

فرایند قبل از مرگ ستاره رخ می دهد.
بعد اینکه ستاره ها عمرشان به پایان می رسد، با انفجارهای کوچک یا 
انفجارهای بزرگی به نام ابرنواختر، عناصر بوجود آمده در مرکزشان را به 
فضای میان ستاره ای پخش می کنند. در همین رمبش و انفجار، بر اثر دما و 
فشار بوجود آمده، عناصر بیشتری مثل کریپتون، طال، اورانیوم و غیره بوجود 
می آیند. این انفجار ابر یا سحابی بزرگی در فضا ایجاد می کند. یک سحابی که 

می تواند محل بوجود آمدن ستاره ها و سیارات دیگر باشد.
زمانی که منظومه ی شمسی ساخته شده، به همین ترتیب یک سحابی بزرگ 
از عناصر پخش شده ی ستارگان وجود داشته که تبدیل به معجونی عظیم شده 
و خورشید و همه ی سیاراتی که در منظومه ی شمسی می بینیم، از جمله زمین 
ساخته شده اند. هیدروژن دوباره در مرکز دیسک چرخنده ی برافزایشی جمع 
شده و خورشید را ساخته است. در کل هرچه در اطراف خود می بینیم از بیشتر 
همین عناصر جدول تناوبی که در فضا بوجود آمده اند ساخته شده اند. در فضا و 
دیگر سیارات هم که برویم به جز عناصر موجود در جدول تناوبی عنصر دیگری 

نمی بینیم. هرچه عدد اتمی باالتر می رود، عناصر ناپایدارتر می شوند و هسته ی 
اتم نمی تواند مدت زمانی زیاد باقی بماند و خیلی زود دچار فروپاشی می شود.

در بازگشت به بدن خودمان برای روشن تر شدن باید گفت که بدن یک 
انسان مذکر بالغ متوسط از حدود ۵۷ درصد آب تشکیل شده است. هرچند 
که ۶۷ درصد عدد اتمی آب هیدروژن است، ولی فقط ۱۱ درصد وزن بدن 
از این اتم تشکیل شده است. چون هیدروژن اتم کامال سبک تری نسبت 
به اکسیژن است. بنابراین بیشتر جرم بدن ما از اکسیژن تشکیل شده ولی 
بیشتر اتم های تشکیل دهنده ی بدن ما هیدروژن هستند. بسیاری از عناصر 
تشکیل دهنده ی یک درصد باقی مانده ی وزن بدن انسان، کامال برای 
زندگی و سالمتی او ضروری هستند. مثال عنصر فلوئور برای سالم ماندن 
دندان های او ضروری است. جالب است که بعضی عناصر اگر وارد بدن ما 
 شوند، جان ما را به خطر می اندازند مثل کادمیوم، جیوه، سرب، یا عناصر 

رادیواکتیو.
یک انسان ۷۰ کیلوگرمی از حدود ۷ در ۱۰ به توان ۲۷ اتم تشکیل شده است. 
این تعداد حدود ۶۰ عنصر از ۱۱۸ عنصر جدول تناوبی را شامل می شود. ولی 
به هر حال نسبت آن در افراد مختلف فرق می کند. مثال افراد چاق که چربی 
بیشتری دارند،  تعداد بیشتری اتم کربن دارند. بنابراین باید گفت که حدود ۹۰ 
درصد وزن بدن ما در ستاره ها و حدود ۱۰ درصد دیگر هم در انفجار بزرگی که 
۱۳.۷ میلیارد سال پیش رخ داده، بوجود آمده است. پس اگر به دنبال موجودی 

فضایی می گردیم، بهتر است ابتدا در آینه نگاهی به خودمان بیندازیم!

هسته ی ستاره ها نوعی رآکتور همجوشی 
هسته ای برای ساخت عناصر سنگین 
است.

  بیشتر عناصر جدول تناوبی در ستاره ها ساخته شده اند.

ما و همه ی اشیاء اطرافمان از چند ده 
عنصر بیشتر تشکیل نشده ایم. عناصری 
که بیشتر آن ها در مهبانگ و ستاره ها 
ساخته شده اند.
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شاید فیلم »نظریه ی همه چیز« )Theory of Everything( را 
دیده باشید. فیلمی که زندگی استیفن هاوکینگ، کیهان شناس 
معروف را به تصویر کشیده و نشان می دهد که با وجود معلولیت 
نسته به چنین چهره ی برجسته ای تبدیل شود.  چگونه توا
هاوکینگ از جمله دانشمندانی است که سال ها روی رسیدن 
به تک نظریه ای که بتواند توضیح دهنده ی همه ی پدیده های 
عالم باشد کار کرده. نظریه ای که می تواند دلیل هر اتفاقی در 
کیهان را به ما توضیح دهد. قبل از هاوکینگ هم دانشمندان 
زیادی در این راه تالش کرده بودند. از جمله آلبرت اینشتین که 
در این راه کوشید، ولی نتوانست به آن برسد. اگر واقعا نظریه ی 
همه چیز پیدا شود، دستاورد بزرگی برای بشر خواهد بود، چرا که 
می تواند باعث معنی دار شدن هر پدیده ای که در جهان اطرافمان 
می بینیم، شود. دهه هاست که بعضی از فیزیک دان ها می گویند در 
آستانه ی رسیدن به آن هستیم. واقعا این طور است؟ آیا می توانیم 
به نظریه ای برسیم که همه چیز، از نحوه ی حرکت کهکشان ها و 
ستاره ها گرفته تا رشد درختان روی زمین و شکل عملکرد مغز 

انسان را توصیف کند؟
رسیدن به نظریه ای واحد برای همه چیز، کامال قابل فهم و 
دست یافتنی به نظر می رسد. بدین خاطر که طبیعت قوانین 
بنیادین خیلی کمی دارد و این قوانین کم خیلی ساده هستند. 
در عالم فقط چهار نیروی بنیادین وجود دارد. نیروی گرانش، 
نیروی الکترومغناطیس، نیروی هسته ای قوی و هسته ای ضعیف 
هستند که باعث می شوند عالم این طور که می بینیم کار کند. با 
این حال در اطرافمان پیچیدگی های زیادی مشاهده می کنیم. 
برای رسیدن به نظریه ی همه چیز باید این پیچیدگی ها را کنار 

بگذاریم و قوانین ساده ی موجود در پس آن ها را ببینیم.

 سراب مکانیک نیوتونی
در سال ۱۶۸۷، بسیاری از دانشمندان فکر می کردند که به نظریه ی 
توصیف کننده ی همه چیز رسیده اند. آیزاک نیوتون کتابی منتشر کرد 
و در آن توضیح داد که گرانش چگونه کار و اجرام تحت تاثیر آن به چه 
شکلی حرکت می کنند. کتاب او »اصول ریاضی و فلسفه ی طبیعی« 
نام داشت و به نوعی قوانین ریاضی فلسفه ی طبیعی را تبیین کرد. 
او در این کتاب نشان داد که جهان ما چقدر منظم است و همه چیز 

چقدر زیبا در رابطه ی علت و معلولی کار می کند.
طبق یک داستان معروف، نیوتون ۲۳ ساله بود که داشت در باغی 
قدم می زد. سیبی از درخت به زمین افتاد و او را به فکر فرو برد. 
دانشمندان آن زمان هم می دانستند که زمین اجرام را به سوی 
خود می کشد. ولی نیوتون این ایده را فراتر برد و گسترش داد. 
طبق گفته ی »جان کندویت« که سال ها دستیار نیوتون بود، دیدن 
صحنه ی افتادن سیب روی زمین این ایده را در ذهن نیوتون بوجود 
آورد که نیروی گرانش فقط به سطح زمین محدود نمی شود و 
می توان آن را به فواصل خیلی زیاد و کل منظومه ی شمسی تعمیم 
 داد. نقل است که نیوتون گفته بود: »چرا این نیرو نباید بتواند تا 

ماه برود؟«
نشی خلق کرد که برای سیب روی زمین و  نیوتون قانون گرا
سیاره هایی که دور خورشید می گردند، یکسان بود. هرچند این اجرام 
خیلی با هم فرق دارند و ابعاد آن ها به شدت متفاوت است، ولی از 
قوانین یکسانی پیروی می کنند. نیوتون در این کتاب سه قانون را 
بیان کرد و در آن ها توضیح داد که اجرام چگونه حرکت می کنند. این 
قوانین می گفتند که وقتی یک توپ را به هوا می اندازید چگونه حرکت 
می کند و چه شکلی به زمین باز می گردد. یا اینکه چرا ماه در مدار 

زمین گردش می کند.

مردم خیلی سریع فکر کردند که با این سه قانون تقریبا هرچیزی را می شود 
توصیف کرد. کافی بود موقعیت و سرعت هر ذره در جهان را داشته باشید تا 
بتوانید در زمانی دیگر، موقعیت و سرعت آن را حساب کنید. طبق این منطق 
اگر یک ابرکامپیوتر فرضی خیلی قدرتمند داشته باشید، این کامپیوتر باید 
بتواند با داشتن موقعیت و سرعت هر ذره  در جهان، موقعیت و سرعت آن برای 
زمانی در آینده یا گذشته را حساب کند. بنابراین دیگر در جهان هیچ چیزی غیر 
قابل پیش بینی نیست و مکانیک نیوتونی می تواند هرچیزی را در جهان، حتی 
تفکر انسان ها را هم توضیح دهد. ولی نیوتون به مشکالت قوانین خود آگاه بود. 
برای مثال گرانش نمی تواند توضیح دهد چرا ذرات کوچک می توانند در کنار 
هم باقی بمانند. گرانش نیروی ضعیفی است و نمی تواند این جاذبه ی نزدیک 
را بین ذرات یک جسم کوچک مثل یک سیب بوجود آورد. در ضمن هرچند 
که نیوتون می توانست توضیح بدهد در حرکت اجرام چه اتفاقی می افتد، ولی 
نمي توانست به چگونگی و چرایی آن پاسخ دهد. نظریه ی نیوتون ناکامل به 

نظر می رسید.
عالوه بر این ها یک مشکل بزرگتر هم وجود داشت. قوانین نیوتون به خوبی 
توانسته بودند حرکت بیشتر اجرام عالم را توصیف و پیش بینی کنند. ولی 
مواردی هم بود که نمي توانستند توضیح بدهند. این موارد نادر بودند و مربوط 
به اجرامی می شدند که سرعت خیلی زیادی داشتند یا تحت گرانش خیلی 

قوی بودند.
یکی از این مشکالت در پیش بینی مدار عطارد، نزدیک ترین سیاره به خورشید 
پدیدار شد. قوانین نیوتون به خوبی توانایی پیش بینی مدار همه ی سیارات 
را دارند. ولی عطارد از این قانون مستثنی است و مدار آن با مکانیک نیوتونی 
دقیقا قابل پیش بینی نیست. این خللی بزرگ در قانون گرانش جهان شمول 

نیوتون به حساب آمد.

 امید به نسبیت عام اینشتین
کلید معما در ذهن آلبرت اینشتین بود. تقریبا ۲۰۰ سال بعد از نیوتون، 
اینشتین نظریه ی نسبیت عام را مطرح کرد. همان نظریه ای که پارسال 
صدمین سالگردش را جشن گرفتیم. اینشتین دید ما را نسبت به گرانش کامال 
عمیق تر کرد. ایده ی اصلی او این است که فضا و زمان که به نظر پدیده های 
متفاوتی  هستند، در عالم به صورت درهم بافته وجود دارند. فضا دارای سه 
بعد طول، عرض و ارتفاع است. زمان، بعد چهارم به حساب می آید. همه ی این 
چهارتا به یک صفحه ی غول پیکر کیهانی متصل هستند. این همان صفحه ی 

فضا-زمان است.
ایده ی بزرگ اینشتین این بود که اجرام سنگین مثل سیاره ها می توانند فضا-

زمان را خم کنند. مثل این است که گوی سنگینی را روی یک تشک بگذارید. 
در این صورت گوی، سطح تشک را خم می کند. اگر گوی های دیگری هم 
روی سطح تشک وجود داشته باشند، تحت تاثیر خمیدگی آن قرار می گیرند 
و به سوی گوی اصلی قل می خورند. این همان چیزی است که اینشتین آن 

را گرانش می داند.
به نظر ایده ی عجیبی می آید، ولی فیزیک دان ها آن را پذیرفته اند. به خصوص 
اینکه به خوبی توانسته مدار عجیب عطارد را توصیف کند. طبق نظریه ی 
نسبیت عام، جرم بزرگ خورشید، صفحه ی فضا-زمان اطراف را خمیده 
می کند. عطارد که خیلی نزدیک خورشید است، بیشتر در دام این خمیدگی 
می افتد. معادالت نسبیت عام نشان می دهند که این فضا-زمان خمیده چگونه 
بر مدار عطارد تاثیر می گذارد و این معادالت به خوبی می توانند موقعیت سیاره 

در هر زمانی را پیش بینی کنند.

علی رغم این موفقیت، نسبیت عام هم نظریه ی همه چیز نیست. همان طور که 
نظریه ی نیوتون برای اجرام خیلی بزرگ و سنگین کار نمی کرد، نسبیت عام 
هم در ابعاد خیلی کوچک کار نمی کند. اجرام در ابعاد زیراتمی خیلی عجیب 

و غریب رفتار می کنند.
تا قرن نوزدهم تصور می شد که اتم کوچک ترین واحد سازنده ی ماده است. اتم 
از واژه ی یونانی »اتوموس« )atomos( به معنی غیر قابل تقسیم آمده است. 
یعنی اینکه انتظار نمی رفته بتوان آن را به قطعات کوچکتر تقسیم کرد. ولی 
در دهه ی ۱۸۷۰، دانشمندان ذراتی را یافتند که تقریبا ۲۰۰۰ بار از اتم ها 
سبک تر بودند. طی نیم قرن بعد دانشمندان فهمیدند که اتم دارای یک هسته 
است و الکترون ها در مدار آن گردش می کنند. هسته که سنگین ترین قسمت 
اتم است، خودش از دو نوع ذره، یعنی پروتون و نوترون تشکیل شده است. 
پروتون ها بار مثبت و نوترون ها بار خنثی دارند. دانشمندان باز هم متوقف 
نشدند و راه هایی برای تقسیم بیشتر اتم ها یافتند تا مفهوم ذرات بنیادین 
شکل گرفت. تا دهه ی ۱۹۶۰، دانشمندان ده ها ذره ی جدید پیدا کرده بودند.

تا آن جا که اکنون فهمیده ایم، از سه ذره ی سازنده ی اصلی اتم، فقط الکترون 
ذره ی بنیادین به حساب می آید. نوترون ها و پروتون ها خود به ذرات 
کوچک تری به نام کوارک ها تقسیم می شوند. قوانین حاکم بر این ذرات کامال 
متفاوت با قوانین حاکم بر اجرام بزرگ مثل سیب و سیارات است. این قوانین 

را مکانیک کوانتم می نامیم.

 سردرگمی کوانتمی
در فیزیک کوانتم، ذرات فاقد مکان های مشخص هستند. محل قرارگیری 
آن ها قطعی نیست. تمام چیزی که می توانیم بگوییم این است که هرکدام از 
ذرات شانس یکسانی برای قرار گرفتن در هر مکانی دارند. این بدین معنیست 
که عالم به صورت ذاتی فاقد قطعیت است. البته این حرف ها ممکن است به 
نظرتان عجیب و غیر قابل باور بیاید. ریچارد فاینمن که خود فیزیک دان بود و 
در زمینه ی فیزیک کوانتم کار می کرد، می گوید: »فکر می کنم که می توانم با 
خیال راحت بگویم کسی مکانیک کوانتم را نمی فهمد.« عدم قطعیت مکانیک 
کوانتم، اینشتین را هم کالفه کرده بود. اینشتین هیچ وقت فیزیک کوانتم را 

باور نکرد و در پی کار بر روی آن نرفت.
به مرور زمان مشخص شد که مکانیک کوانتم و نسبیت عام هر دو خیلی دقیق 
کار می کنند. فیزیک کوانتم، ساختار و رفتار اتم ها را توضیح می دهد. از جمله 
اینکه مثال می تواند توضیح دهد چرا بعضی از آن ها پرتوزا هستند. همچنین 
کوانتم به نوعی بنیان همه ی فناوری الکترونیک ما را ساخته است. در واقع باید 

گفت که بدون آن شما نمی توانستید این مقاله را بخوانید.
در همین حال از نسبیت عام برای پیش بینی وجود سیاه چاله ها استفاده شد. 

زمانی تصور می شد که مکانیک نیوتونی می تواند پاسخگوی هر سوالی در جهان باشد.
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سیاه چاله ها بر اثر مرگ و رمبش ستاره های عظیم تحت وزن خودشان بوجود 
می آیند. جاذبه ی سیاه چاله ها آن قدر قوی است که حتی نور هم نمی تواند از 
آن ها بگریزد.مسئله این است که این دو نظریه به طرز عجیبی با هم سازگار 
نیستند و بنابراین ممکن نیست هر دوی آن ها درست باشند. نسبیت عام 
می گوید که رفتار اجرام به طور دقیق می تواند پیش بینی شود، این درحالیست 
که مکانیک کوانتم مي گوید همه ی آن چه شما می دانید چیزی نیست جز 
احتمال وقوع پدیده ها.این بدین معنیست که چیزهایی وجود دارند که 
فیزیک دان ها نمی توانند آن ها را توصیف کنند. مثال سیاه چاله ها از جمله ی 
همین مشکالت هستند. آن ها خیلی عظیم هستند و بنابراین قوانین نسبیت 
عام برای آن ها کار می کند، در ضمن آن قدر کوچک هستند )به دلیل رمبش 
ستاره  و جمع شدن همه ی جرم آن در یک نقطه ي کوچک( که برای شناخت 

بیشتر آن ها از مکانیک کوانتم هم می توان استفاده کرد.
البته مگر در صورتی که بخواهید به یک سیاه چاله نزدیک شوید، این عدم 
سازگاری بین مکانیک کوانتم و نسبیت عام روی زندگی شما تاثیر نمی گذارد. 
ولی به هر حال در بیشتر قرن گذشته، حسابی ذهن فیزیک دان ها را به خود 
مشغول کرده است. شاید اگر این دو نظریه با هم سازگار شوند، به نظریه ی 

همه چیز برسیم.
اینشتین بیشتر عمر خود را صرف یافتن چنین نظریه ای کرد. البته او موافق 
با عدم قطعیت نبود، ولی می خواست گرانش را با دیگر قوانین فیزیک آشتی 

دهد. بزرگترین چالش او، سازگار کردن گرانش با الکترومغناطیس بود. 
در دهه ی ۱۸۰۰، فیزیک دان ها فهمیده بودند که ذرات باردار می توانند به 
همدیگر جذب یا از یکدیگر دفع شوند. به همین دلیل است که بعضی فلزات به 
آهنرباها جذب می شوند. این بدین معنیست که اجسام می توانند به یکدیگر 
دو نوع نیرو وارد کنند. آن ها می توانند یکدیگر را با گرانش جذب یا با نیروی 

الکترومغناطیس جذب و دفع کنند.
اینشتین می خواست این دو نیرو را با »نظریه ی میدان واحد« ادغام کند. برای 
انجام این کار، فضا-زمان را به پنج بعد گسترش داد. او عالوه بر سه بعد فضا و 
یک بعد زمان، بعد پنجمی را هم افزود. بعدی که به گفته ی اینشتین آن قدر 
کوچک است که نمي توانیم آن را ببینیم. اینشتین ۳۰ سال روی این کار تالش 
کرد و هیچ وقت به نتیجه نرسید. او در سال ۱۹۵۵ فوت کرد و نظریه ی میدان 
واحد او هم هنوز نصفه و نیمه مانده است. یک دهه بعد از مرگ اینشتین، 

بزرگترین رقیب نظریه ی همه چیز، یعنی »نظریه ی ریسمان« ارائه شد.

 گره کور ریسمان
ایده ی نظریه ی ریسمان خیلی ساده است. این نظریه می گوید که اجزای 
سازنده ی ماده مثل الکترون ها، ذره نیستند. در عوض آن ها حلقه های کوچک 
ریسمانی هستند. این حلقه های ریسمان آن قدر کوچک اند که آن ها را به 
صورت نقطه می بینیم. درست مثل سیم های یک گیتار، این ریسمان ها هم 
تحت فشار کشسانی قرار دارند. این بدین معنیست که آن ها بسته به اندازه شان 

در بسامدهای مختلف لرزش می کنند.
این نوسانات باعث می شوند که هرکدام از ریسمان ها به شکل ذرات مختلف 
به نظر آیند. نوسان یک ریسمان در فرکانسی خاص باعث می شود که ما آن 
ریسمان را مثال به شکل یک الکترون ببینیم. نوسان آن در فرکانسی دیگر 
باعث می شود که ذره ی بنیادین دیگری را ببینیم. بنابراین طبق این نظریه، 
همه ی ذرات زیر اتمی که تا به حال کشف کرده ایم در واقع همان ریسمان ها 

هستند که هرکدام در فرکانس های مختلف لرزش می کنند.
البته شاید در نظر اول این هم ایده ی خوبی به نظر نرسد. ولی هر 
چهار نیروی بنیادین موجود در طبیعت را معنادار می کند. گرانش و 
الکترومغناطیس بعالوه ی دو نیروی دیگر که در قرن بیستم کشف شدند. 
نیروهای هسته ای قوی و ضعیف فقط در محدوده ی هسته ی اتم ها کار 
می کنند. به همین دلیل است که خیلی دیر آن ها را کشف کردیم. نیروی 
هسته ای قوی، ذرات هسته را کنار هم نگه می دارد. نیروی هسته ای ضعیف 
در حالت عادی هیچ کاری نمی کند ولی اگر نیرویش مقداری زیاد شد، 
باعث می شود که هسته از هم بپاشد. به همین دلیل است که بعضی اتم ها 

پرتوزا هستند.
هر نظریه ی همه چیزی که ارائه شود، باید بتواند هر چهار نیرو را توصیف 
کند. خوشبختانه مکانیک کوانتم توانایی یگانه کردن دو نیروی هسته ای و 
نیروی الکترومغناطیس را دارد. هرکدام از این نیروها یک ذره ی حامل دارند، 
ولی تا به حال هیچ ذره ای برای حمل گرانش کشف نشده است. بعضی از 
فیزیک دان ها فکر می کنند که چنین ذره ای وجود دارد. آن ها این ذره ی فرضی 
را »گراویتون« )Graviton( نامیده اند. گراویتون ها جرم ندارند و با سرعت نور 

حرکت می کنند. تا به حال کسی این ذرات را کشف نکرده است.
این همان جاییست که نظریه ی ریسمان وارد کار می شود. این نظریه ریسمانی 
را معرفی می کند که می تواند رفتاری مشابه گراویتون داشته باشد. این حلقه ی 
ریسمان هم فاقد جرم است، با سرعت نور حرکت می کند و البته اسپین 
مناسب دارد. برای نخستین بار در نظریه ی ریسمان، مکانیک کوانتم و نسبیت 

نسبیت عام اینشتین گرانش را بر اساس 
خمیدگی فضا-زمان توضیح می دهد. ولی 
در جهان زیراتمی کار نمی کند.

مکانیک کوانتم عالم ما را 
غیر قابل پیش بینی می کند.

عام تفاهم پیدا کردند. در نتیجه، در اواسط دهه ی ۱۹۸۰ فیزیک دان ها خیلی 
به نظریه ی ریسمان عالقمند شدند. در سال ۱۹۸۵ نظریه ی ریسمان توانست 
بسیاری از مشکالتی که طی ۵۰ سال پیش از آن وجود داشت را حل کند، ولی 
خود این نظریه هم مشکالتی دارد.نخست این است که هنوز نظریه ی ریسمان 
را با جزییات زیاد نمی شناسیم و زیر و بم های آن را به خوبی نفهمیده ایم. دوم 
اینکه این نظریه پیش بینی هایی می کند که به نظر عجیب می آیند. درحالی 
که نظریه ی میدان واحد اینشتین به یک بعد اضافه وابسته بود، ساده ترین 
مدل های نظریه ی ریسمان به ۲۶ بعد احتیاج دارند. این ابعاد باید وجود داشته 

باشند تا روابط ریاضی نظریه ی ریسمان درست از آب درآیند.
نسخه های پیچیده تری از آن مثل »نظریه های ابرریسمان« دارای ۱۰ بعد 
هستند. ولی باز هم این خیلی بیشتر از ابعادی است که ما در اطراف خود 
می بینیم. تنها راه اینکه آن را بفهمیم این است که بگوییم فقط سه بعد از ابعاد 
عالم گسترش یافتند و بزرگ شدند. بقیه آن قدر کوچک هستند که نمی توان 

آن ها را فهمید.

 گرانش کوانتمی حلقه
به خاطر این مشکالت و مسائل دیگر، بسیاری از فیزیک دان ها با نظریه ی 
ریسمان موافق نیستند. بعضی از آن ها نظریه ی دیگری به نام »گرانش 
کوانتمی حلقه« ارائه داده اند. به زبان خیلی ساده، این نظریه به دنبال یک 
نظریه ی کوانتمی برای گرانش می گردد. این نظریه از نظریه ی ریسمان 

محدودتر، ولی نسبت به آن مشکل تر است.
گرانش کوانتمی حلقه می گوید که فضا-زمان به تکه های کوچک 
تقسیم شده است. وقتی زوم بک می کنید تکه ها را نمی بینید و کل 
فضا-زمان را خیلی یکدست مشاهده می کنید. وقتی به درون زوم 
می کنید تعداد زیادی نقطه می بینید که با خط ها یا حلقه هایی به 
هم متصل شده اند. این فیبرهای کوچک که به یکدیگر بافته شده اند، 

می توانند گرانش را توصیف کنند.
این ایده هم درست مثل نظریه ی ریسمان عجیب و غریب است و مشکالت 
مشابهی دارد. در ضمن هیچ گونه شواهد تجربی هم از آن وجود ندارد. چرا این 
نظریه ها هنوز دست و پا شکسته هستند؟ یک امکان این است که احتماال ما 
هنوز چیز زیادی از آن ها نمی دانیم. خیلی جذاب است فکر کنیم که همه چیز را 
کشف کرده ایم. ولی به نظر نمی رسد که به زودی بتوانیم به نظریه ی همه چیز 
برسیم. واقعیت این است که این نظریه ها را خیلی مشکل می توان اثبات کرد 
چون که ریاضیات آن ها خیلی پیچیده است. مشکل اصلی در پیشبرد نظریه ی 
ریسمان این است که ریاضیات کافی برای اینکه بتوانیم فیزیک آن را مطالعه 

کنیم وجود ندارد.
علی رغم همه ی مشکالت، نظریه ی ریسمان به نظر قابل اعتماد است. 
دانشمندان سال ها تالش می کردند که گرانش را با دیگر بخش های فیزیک 
یگانه کنند. ما نظریه هایی داشتیم که الکترومغناطیس و دیگر نیروها را خیلی 
خوب توصیف می کرد ولی گرانش را نمی توانستند با آن ها یگانه کنند. نظریه ی 
ریسمان می تواند کاری کند که این کار انجام شود. مشکل واقعی این است که 

نظریه ی همه چیز ممکن است به سادگی قابل شناسایی نباشد.

M نظریه ی 
وقتی در دهه ی ۱۹۸۰، نظریه ی ریسمان حسابی معروف شد، پنج نسخه ي 
متفاوت از آن بوجود آمد. نگرانی این بود که چگونه ممکن است برای رسیدن 
به نظریه ی همه چیز، پنج نسخه ی مختلف وجود داشته باشد. در طول یک 

دهه ی بعد، فیزیک دان ها فهمیدند که این نظریه ها می توانند به یکدیگر تبدیل 
شوند. آن ها راه های مختلف نگریستن به یک پدیده ی واحد بودند.

نتیجه ی نهایی، نظریه ی M بود که در سال ۱۹۹۵ مطرح شد. این نسخه ای 
ژرف نگرانه تر از نظریه ی ریسمان بود و از همه ی نسخه های قبلی کمک 
می گرفت. نظریه ی M هم به یازده بعد احتیاج دارد که به هر حال بهتر از ۲۶ 

بعد است.
ولی نظریه ی M هم فقط یک تک نظریه نیست. نظریه ی M خود 
از ۱۰ به توان ۵۰۰ نظریه ی دیگر تشکیل شده است. همه ی آن ها 
منطقی هستند و می توانند توصیف کننده ی عالم باشند. بعضی از 
فیزیک دان ها می گویند که این قضیه می تواند بیانگر واقعیت جالبی 
باشد. ساده ترین نتیجه ای که می توان از آن گرفت این است که عالم 
ما فقط یکی از چندین و چند عالم موجود است. هرکدام از آن ها را 
می توان با یکی از تریلیون ها نسخه ی نظریه ی M توصیف کرد. به 
 )Multiverse( »این مجموعه ی عظیم از جهان ها، »جهان چندگانه

می گوییم.
وقتی زمان شروع شد، عالم چند گانه مثل یک کف پر از حباب به نظر می رسید 
که حباب های آن اندکی در شکل و اندازه با هم تفاوت داشتند. در نهایت 
هرکدام از حباب ها منبسط شدند و دنیاهایی را ساختند. ما فقط در یکی از 
این حباب ها هستیم. وقتی که حباب ها منبسط می شوند، حباب های دیگر 
می توانند در آن ها رشد کنند. این باعث می شود که جغرافیای کیهان بسیار 

پیچیده شود.
در هرکدام از جهان های حبابی، قوانین فیزیکی یکسانی حاکم است. به 
همین دلیل است که همه چیز در جهان ما به صورت یکسان رفتار می کند. 
ولی قوانین در جهان های دیگر متفاوت هستند. آن ها بر جهان ما و نه همه ی 
جهان ها حکمرانی می کنند. این باعث می شود که به نتیجه گیری عجیبی 
برسیم. اگر نظریه ی ریسمان بهترین راه برای ترکیب کردن نسبیت عام و 
مکانیک کوانتم باشد، بنابراین ترکیب آن ها هم نظریه ی همه چیز هست و هم 

نظریه ی همه چیز نیست.
از یک سو، نظریه ي ریسمان می تواند توصیف کاملی از کیهان به ما بدهد. 
ولی همچنین می تواند به این ایده که تریلیون ها جهان وجود دارد و هرکدام 
از آن ها یگانه هستند، بینجامد. بزرگترین تغییر این است که ما انتظار نداریم 
یک نظریه ی همه چیز یگانه وجود داشته باشد. نظریه های ممکن زیادی وجود 

دارد که تقریبا به همه ی آن ها می توان فکر کرد.

نظریه ی ریسمان می گوید که 
هر ذره ی زیراتمی چیزی نیست 

جز یک ریسمان حلقوی که در 
فرکانسی خاص نوسان می کند.
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تا به حال فکر کرده اید که نور دقیقا چیست؟ همان چیزی که باعث می شود 
بتوانیم دنیای اطراف را با استفاده از دو حسگری که روی سرمان قرار گرفته 
ببینیم. چشمان ما، حسگرهای نور هستند. نور از آن پدیده هایی است که 
هرچند همیشه به طور مستقیم با آن سر و کار داریم و کل حیات روی زمین 
تحت تاثیر آن تکامل یافته، ولی صدها و بلکه هزاران سال در پی شناخت آن 
بودیم. فقط در یکی دو قرن اخیر بود که توانستیم شناخت به نسبت خوبی از آن 
پیدا کنیم، با این حال هنوز هم شناخت ما خیلی دقیق نشده است. سازمان ملل 
متحد، سال ۲۰۱5 را سال جهانی نور نام گذاری کرده است، به همین مناسبت، 
این مقاله را تهیه کرده ایم. به راستی نور چیست؟ ماده است یا انرژی؟ ذره است 
یا موج؟ آیا نور فقط همان چیزیست که می بینیم؟ آیا اشکال دیگری از نور هم 

در دنیا وجود دارد؟
امروز فیزیک دان ها تا حد زیادی با ماهیت واقعی نور آشنایی دارند. آن ها دقیقا 
می دانند که نور در چه زمانی پس از مهبانگ )انفجار بزرگ که منجر به پیدایش 
جهان شد( بوجود آمد. آن ها تا حدی می دانند که نور را چطور کنترل و از آن برای 
کارهای مختلف استفاده کنند. با این حال همیشه این طور نبوده است. احتماال 
یکی از اولین کسانی که خیلی جدی در پی شناخت ماهیت نور، کنترل و استفاده 
از آن رفت، »ابن هیثم«، دانشمند ایرانی بود. او دقیقا ۱۰۰۰ سال پیش کتابی 
هفت جلدی به نام »المناظر« نوشت. با این حال آن چه امروز از ماهیت واقعی نور 
می دانیم بیش از ۱5۰ سال عمر ندارد. نکته ی جالب این جاست که شناخت نهایی 
نور، با مطالعه ی دقیق خود نور میسر نشد، بلکه با بررسی اطالعاتی که از دهه ها 
تحقیق بر روی ماهیت »الکتریسیته« و »مغناطیس« جمع آوری شده بود، بدست 
آمد. الکتریسیته و مغناطیس، دو پدیده ی کامال جداگانه به نظر می رسند. ولی 
دانشمندانی مثل »هانس کریستین اورستد« )Hans Christian Oersted( و 
»مایکل فارادی« )Michael Faraday( نشان دادند که این دو پدیده کامال در 

هم تنیده اند.

  نورمرئی، قسمتی از طیف الکترومغناطیس
نان آن زمان، با جمع آوری اطالعات  ریاضی دا
سال ها آزمایش و مشاهده بر روی دو پدیده ی 
الکتریسیته و مغناطیس،  توانستند نظریه ای جدید 
به نام »الکترومغناطیس« بسازند. الکترومغناطیس 
همان پدیده ای است که بعدها به عنوان یکی از چهار 
نیروی بنیادین جهان شناخته شد. سه نیروی دیگر، 
گرانش، نیروی هسته ای قوی و نیروی هسته ای 
ضعیف هستند. در اواسط قرن نوزدهم، دانشمندی 
 James Clerk به نام »جیمز کالرک مکسول« )
Maxwell( توانست با استفاده از معادالت ریاضی، 

تصویری یکپارچه از پدیده ی الکترومغناطیس 
بسازد. معادالت مکسول کمک زیادی به توضیح 
و شناخت ماهیت نور کرد. آن چه مکسول با این 
معادالت به دنیای علم اهدا کرد، آن قدر بزرگ بود 
که آلبرت انشتین درباره ی او می گوید: »مکسول 

برای همیشه جهان را تغییر داد.«
لکتریکی و  د که میدان های ا مکسول نشان دا
مغناطیسی به صورت موج حرکت می کنند. در 
ضمن سرعت حرکت آن ها، به اندازه ی سرعت 
حرکت نور است. این به مکسول اجازه داد فکر 
کند که خود نور، با امواج الکترومغناطیسی حمل 
می شود. بدین معنی که نور یکی از اشکال تابش 
الکترومغناطیسی است. در اواخر دهه ی ۱۸۸۰ و 
تنها چند سال پس از مرگ مکسول، فیزیک دانی 

یکی از اولین کسانی که خیلی دقیق و علمی بر شناخت نور کار کرد، »ابن هیثم« بود.

آلمانی به نام »هاینریش هرتز« )Heinrich Hertz( اولین کسی بود 
که به صورت رسمی اعالم کرد نظریه ی الکترومغناطیس مکسول 
صحیح است. »گراهام هال« )Graham Hall( از دانشگاه ابردین در 
اسکاتلند می گوید: »اگر در زمان زندگی مکسول و هرتز جایزه ی نوبل 
وجود داشت، این دو حتما برنده ی آن می شدند.« دانشگاه ابردین، 
جاییست که مکسول در اواخر دهه ی ۱۸۵۰ در آن کار می کرد. 
مکسول به علم نورشناسی خدمت بزرگ دیگری نیز کرده است. در 
سال ۱۸۶۱، او نخستین عکس رنگی جهان را گرفت. دست کم نوعی 
از عکس رنگی که دوام زیادی داشت. عکس رنگی مکسول با استفاده 

از سه فیلتر رنگی تهیه شده بود.
ممکن است این گزاره که نور یکی از انواع تابش الکترومغناطیسی 
است همچنان به نظرتان مفهوم نباشد. برای توضیح بیشتر باید گفت 
که همه ی ما طبق تجربه ای که از زندگی روزمره داریم، می دانیم که 
نور مرئی از طیفی از رنگ ها تشکیل شده است. بسیاری اوقات پس از 
بارش باران، می توانیم طیف رنگی نور را به شکل رنگین کمان ببینیم. 
این رنگ ها دقیقا بازگوکننده ی مفهوم تابش الکترومغناطیسی 
مکسول هستند. نوار قرمز رنگی که در یک طرف رنگین کمان قرار 
دارد، نشانگر طول موج ۶۲۰ تا ۷۵۰ نانومتر طیف الکترومغناطیس 
است. نوار بنفش که در سوی دیگر رنگین کمان قرار دارد، نشانگر 

طول موج بین ۳۸۰ تا ۴۵۰ نانومتر طیف الکترومغناطیس است.
طیف الکترومغناطیس خیلی گسترده تر از این چند رنگ و در واقع 
همان نور مرئی که چشم ما می تواند ببیند است. به پرتویی که طول 

موج آن کمی بلندتر از نور قرمز است »فروسرخ«، و به پرتویی که 
طول موج آن کمی کوتاه تر از بنفش است »فرابنفش«، می گوییم. 
»الفتریوس گولیلماکیس« )Eleftherios Goulielmakis( از انستیتوی 
اپتیک  کوانتمی مکس پالنک در آلمان می گوید: »بسیاری از حیوانات 
و البته بعضی از مردم می توانند پرتوی فرابنفش را ببینند. بعضی 
وقت ها می توان افرادی را پیدا کرد که می توانند پرتوی فروسرخ را 
هم مشاهده کنند.« با این حال بیشتر مردم نمی توانند این دو طیف 

را ببینند.
اگر از پرتوی فرابنفش فراتر برویم، به طول موج هایی در حد ۱۰۰ 
نانومتر می رسیم. جایی که به آن  محدوده ی پرتوی ایکس و گاما 
می گوییم. آن سوی طول  موج هایی که آن را فروسرخ می خوانیم، 
طول موج به ۱ سانتی متر و بیشتر می رسد. به طوری که حتی تا 
هزاران کیلومتر هم افزایش می یابد. به این طول  موج ها، طول موج های 
مایکروویو و رادیویی می گوییم. گولیلماکیس می گوید: »از نظر 
فیزیک، به جز طول موج هیچ تفاوت بنیادینی بین نور مرئی و امواج 
رادیویی وجود ندارد. دانشمندان آن ها را دقیقا با معادالتی یکسان 
مطالعه می کنند. ما فقط در زبان روزانه ی خود از آن ها با نام هایی 
متفاوت نام می بریم.« بنابراین حاال یک تعریف دیگر برای نور داریم: 
»نور قسمتی بسیار باریک از تابش الکترومغناطیس است که چشمان 

ما توانایی دیدن آن را دارد.«
الکترومغناطیس موج است یا ذره؟

فعالیت های مکسول در زمینه ی الکترومغناطیس به ما نشان داد که 
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نور مرئی تنها بخش محدودی از یک طیف بزرگ تر تابشی است. برای 
قرن ها،  دانشمندان تالش می کردند بفهمند که نور چگونه از منبع 
نور به چشم ما می رسد. بعضی ها فکر می کردند که احتماال به شکل 
موج حرکت می کند. موجی سوار بر یک ماده ی فرضی ناپیدا به نام 
»اتر«. بعضی دیگر از دانشمندان این نظریه را اشتباه می دانستند و 
فکر می کردند که نور در حقیقت از ذراتی تشکیل شده که در فضا 
حرکت می کند. ایزاک نیوتون پس از تعدادی آزمایش که با نور و آینه 
انجام داد، نظریه ی دوم را بیشتر پسندید. او فهمید که پرتوهای نور 
از قوانین هندسی خیلی دقیق پیروی می کنند. وقتی پرتوی نوری را 
به یک آینه می تابانید، دقیقا به جهت عکس بازتاب می شود. درست 
مثل یک توپ که به دیوار بزنید و برگردد. او این طور استدالل کرد 
که چون امواج در چنین مسیر های دقیق، مستقیم و قابل پیش بینی 
حرکت نمی کنند، بنابراین نور باید بوسیله ی یک سری ذرات بسیار 
ریز و بی وزن حمل شود. پس نتیجه گرفت که نور، ماهیت ذره ای دارد.

استدالل نیوتون خوب بود، با این حال مشکل این جاست که یک 
استدالل دقیقا برعکس نیوتون وجود دارد که آن هم خیلی خوب 
است! یکی از مشهور ترین آزمایش ها در رد نظر نیوتون، آزمایشی 
است که »توماس یانگ« )Thomas Young( در سال ۱۸۰۱ انجام 
داد. آزمایش شکاف های یانگ از آن آزمایش هایی است که هرکسی 
می تواند در خانه انجام دهد. یک قطعه مقوای ضخیم بردارید و دو 
شکاف خیلی باریک عمودی در آن ایجاد کنید. سپس یک منبع 
نور متمرکز که فقط در یک طول موج، نور تولید می کند، مثل لیزر 
بردارید. آن را روبروی مقوای شکاف دار قرار دهید و در پشت مقوا نیز 
یک سطح دیگر بگذارید. حتما انتظار دارید که بر روی سطح پشتی، 
دو خط نور عمودی ببینید. یعنی دقیقا نوری که از دو شکاف عمودی 
گذشته است. با این حال توماس یانگ چیز دیگری مشاهده کرد. او 
تسلسلی از خط های عمودی تاریک و روشن را دید، چیزی شبیه به 

بارکد.
وقتی نور از دو شکاف نازک عبور می کند، دقیقا همان رفتاری را دارد 
که موج آب با عبور از دو شکاف نازک از خود نشان می دهد. هم آب 
و هم نور، به صورت امواج کروی پراکنده می شوند. وقتی قله و قعر 
امواج نوری که از دو شکاف عبور کرده اند، بر یکدیگر منطبق می شوند، 
همدیگر را تخریب می کنند و خط های تاریک بوجود می آید. وقتی 
قله ها یا قعر های آن ها بر یکدیگر منطبق می شوند، پدیده ی تشدید 
بوجود می آید و خط های عمودی روشن تشکیل می شود. آزمایش 
یانگ نشان می داد که نور ماهیت موجی دارد و معادالت مکسول نیز 

این ایده را تقویت می کرد.
در نیمه ی دوم قرن نوزدهم، فیزیک دان ها بر روی این مسئله که چرا 

بعضی مواد بهتر از بعضی مواد دیگر می توانند امواج الکترومغناطیسی 
را جذب و سپس تابش کنند تحقیق می کردند. این دقیقا زمانی بود که 
صنعت ساخت چراغ های الکتریکی در حال اوج گرفتن بود و بنابراین 
موادی که بتوانند نور زیادی از خود تابش کنند بسیار مورد توجه قرار 
گرفته بودند. در اواخر قرن نوزدهم، دانشمندان متوجه شدند که 
میزان تابش الکترومغناطیسی یک جسم، به دمای آن بستگی دارد. 
آن ها توانستند این پدیده را اندازه گیری هم بکنند ولی نمی دانستند 

چرا این پدیده رخ می دهد.
Max Planck( توانست این  در سال ۱۹۰۰، »مکس پالنک« )
مشکل را حل کند. او متوجه شد در صورتی که در نظر بگیرد تابش 
الکترومغناطیسی به صورت بسته های مجزای انرژی انجام می شود، 
معادالت می توانند به راحتی رابطه ی بین دمای جسم با میزان تابش 
الکترومغناطیسی را توضیح دهند. پالنک این بسته های انرژی را 
»کوانتا« که اسم جمع »کوانتم« است نامید. چند سال بعد، انشتین 
این ایده را برای توضیح یک آزمایش دیگر به کار برد. فیزیک دان ها 
کشف کرده بودند که وقتی یک قطعه فلز به طور مداوم در برابر نور 
فرابنفش قرار می گیرد، دارای بار الکتریکی مثبت می شود. به این 
پدیده، »اثر فوتوالکتریک« می گویند. این بدین دلیل است که 
اتم های فلز بر اثر تابش پرتوی فرابنفش، الکترون های خود را از دست 
می دهند. رفتار الکترون ها عجیب به نظر می رسید. می شد کاری کرد 
که تنها با تغییر رنگ نور تابش شده به فلز، الکترون های آن انرژی 
بیشتری داشته باشند. مثال، الکترون هایی که از فلز قرار گرفته در 
معرض پرتوی فرابنفش آزاد می شدند، انرژی بیشتری در مقایسه با 
الکترون هایی که در معرض نور قرمز قرار گرفته بودند داشتند. اگر 
نور فقط ماهیت موجی داشته باشد، این پدیده خیلی معنادار نیست.

اگر قرار باشد که انرژی یک موج را بیشتر کنیم، باید دامنه ی آن را 
افزایش دهیم، یعنی قدش را بلندتر کنیم. فقط قدرت تخریب امواج 
سونامی را تصور کنید. طول  موج  آن ها خیلی زیاد نیست، این امواج 
فقط ارتفاع خیلی زیادی دارند. بهترین راه برای افزایش انرژی یک 
پرتوی الکترومغناطیسی، افزایش دامنه یا همان بلندی قد امواج است. 
این باعث می شود که شدت نور نیز بیشتر بشود. این درحالیست که 
تغییر طول موج و در نتیجه رنگ، فرقی در شدت نور ایجاد نمی کند. 
انشتین فهمید که وقتی نور را به صورت بسته های انرژی یا همان 
»کوانتا« در نظر بگیریم، اثر فوتوالکتریک خیلی قابل فهم تر است. او 
گفت که نور در بسته های کوچک کوانتمی منتقل می شود. هر بسته ی 
کوانتمی دارای مقدار معینی انرژی است. مقدار انرژی این به طول موج 
بستگی دارد: هرچه طول موج کوتاه تر باشد، بسته ی کوانتمی انرژی 
بیشتری دارد. این توضیح می دهد که چرا بسته های نور فرابنفش با 
طول موج نسبتا کوتاه، انرژی بیشتری نسبت به بسته های نور قرمز با 

طول موج نسبتا بلندتر دارند.
یک منبع نوری با شدت نور بیشتر، بسته های کوانتمی نور بیشتری 
را به فلز منتقل می کند، ولی این تاثیری بر میزان انرژی هر بسته ی 
کوانتمی نور ندارد. ساده تر بگوییم، یک بسته ی کوانتمی نور بنفش، 
می تواند انرژی بیشتری به یک الکترون در مقایسه با هر تعداد دیگر 
بسته های کوانتمی نور قرمز منتقل کند. انشتین این بسته های نوری 
را »فوتون« نامید. فوتون اکنون در فیزیک جزو ذرات بنیادین به 
حساب می آید. به طور کلی تابش الکترومغناطیسی بوسیله ی فوتون ها 

نور مرئی قسمتی از تابش 
الکترومغناطیس است

انجام می شود. از نور مرئی گرفته تا پرتوی ایکس، مایکروویو و رادیویی. 
به زبانی دیگر، انشتین مثل نیوتون گفت که نور ماهیت ذره ای دارد. 
در این مقطع، فیزیک دان ها تصمیم گرفتند به دعوای اینکه نور ذره ای 
است و یا موجی خاتمه دهند، چرا که به خوبی هر دو رفتار را از خود 
نشان می داد. آن ها رفتار نور را یک پارادوکس بزرگ می دانستند. نور 

هم موج است و هم ذره!
هرچند که این برای غیر فیزیک دان ها گیج کننده است، ولی خود 
فیزیک دان ها هیچ مشکلی با آن ندارند. فیزیک دان ها سعی می کنند 
به اقتضای موقعیت، از هر دو خاصیت آن بهره بگیرند. هرچند که 
معادالت فیزیک در هر دو حالت موجی و ذره ای بودن نور خیلی 
خوب کار می کند، ولی در بعضی موقعیت ها استفاده از یک خاصیت 
آن، بهتر از دیگری است. بنابراین فیزیک دان ها از هر دو خاصیت 
استفاده می کنند. این در حقیقت به خاطر یک رفتار عجیب دیگر 
در فیزیک کوانتم است. دو ذره ی بنیادین، مثل یک جفت فوتون، 
می توانند به یکدیگر وابسته باشند. بدین معنی که سوای فاصله ای 
که این دو ذره از هم دارند، می توانند دارای بعضی ویژگی های یکسان 
باشند. بنابراین می توان از آن ها برای برقراری ارتباط بین دو نقطه بر 
روی زمین استفاده کرد. یکی دیگر از ویژگی های این وابستگی این 
است که وضعیت کوانتمی فوتون ها وقتی که قرار است اطالعات آن ها 

خوانده شود تغییر می کند.
ابزارهای جدید مثل »ترکیب کننده های میدان نوری« می توانند امواج 
نور را با یکدیگر ترکیب کنند. در نتیجه می توانند پالس های نوری 
ایجاد کنند که خیلی فشرده تر، کوتاه تر و مستقیم تر از المپ های 
معمولی هستند. در ۱۵ سال گذشته، از این ابزارها برای کنترل 
نور استفاده شده است. در سال ۲۰۰۴، گولیلماکیس و همکارانش 
توانستند پالس های بسیار کوتاهی از پرتوی ایکس تولید کنند. هر 
پالس فقط به اندازه ی ۲۵۰ »آتوثانیه« )attosecond( دوام داشت. با 
استفاده از این پالس های کوتاه که مثل فالش دوربین بودند، آن ها 

توانستند عکس هایی از موج های مجزای نور مرئی بگیرند. این امواج 
خیلی آهسته تر از پالس های پرتوی ایکس نوسان می کنند. آن ها در 
حقیقت توانستند از حرکت امواج نور عکس بگیرند. گولیلماکیس 
ز زمان مکسول می دانستیم که نور یک میدان  می گوید: »ما ا
نوسان کننده ی الکترومغناطیسی است. ولی کسی فکرش را نمی کرد 
بتوانیم از این امواج در حالی که نوسان می کنند عکس بگیریم.« دیدن 
امواج نور به صورت مستقل، گام نخست به سوی کنترل آن هاست.«

یک قرن پیش، اثر فوتوالکتریک نشان داد که نور مرئی بر روی 
رد. گولیلماکیس می گوید که  ثر می گذا لکترون های یک فلز ا ا
دستکاری دقیق این الکترون ها با استفاده از امواج نور مرئی که طوری 
شکل یافته اند تا با فلزات به شیوه ای مشخص برخورد کنند مسیر 
خواهد شد. او می گوید: »ما می توانیم نور و سپس بوسیله ی آن، ماده را 
کنترل کنیم.« این می تواند الکترونیک را متحول کند. منجر به بوجود 
آمدن نسل جدیدی از کامپیوترهای نوری شود که از آن چه اکنون 
داریم کوچک تر و سریع تر هستند. این بدین معنیست که می توانیم 
الکترون ها را به نحوی که می خواهیم به حرکت در آوریم و تعریفی 

جدید از نور ارائه دهیم، این که نور یک ابزار است.
این چیز جدیدی نیست. در حقیقت زندگی روی زمین، از همان 
زمان که ارگانیسم های دارای سلول  های حساس به نور بوجود آمدند، 
توانست از نور استفاده کند. چشم انسان در حقیقت حسگری است 
که از بخش مرئی پرتوی الکترومغناطیس استفاده می کند تا انسان 
بتواند جهان پیرامونش را بهتر درک کند. فناوری نوین، این ایده را 
بیشتر گسترش می دهد. در سال ۲۰۱۴،  جایزه ی نوبل شیمی به 
پژوهشگرانی تعلق گرفت که میکروسکوپ نوری بسیار قدرتمندی 
ساختند. آن قدر قدرتمند که پیش از آن کسی فکر نمی کرد بتوان 
چنین چیزی ساخت. این بدین معنیست که با کمی تالش، نور 
می تواند چیز هایی را به ما نشان دهد که پیش از آن فکرش را 

نمی کردیم.

 نوری که چشمان ما می بینند، فقط قسمت کوچکی از طیف الکترومغناطیس است

 نور هم خاصیت موجی و هم خاصیت ذره ای از خود نشان می دهد

 رنگین کمان، رنگ های مختلف نور مرئی را به ما نشان می دهد

 نور در بسته هایی از انرژی به نام فوتون منتقل می شود
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سپتامبر ۲۰۱۱ بود که با خبری تکان دهنده، ناگهان جهان در بهت و حیرت فرو رفت. فیزیک دانی به نام »آنتونیو اردیتاتو« خبری داد که در 
صورت تایید صحت، می توانست دید ما را نسبت به جهان اطراف به کلی تغییر دهد. خبر این بود که در آزمایش هایی تحت نام »پروژه ی 
اپرا« ذراتی زیر اتمی به نام »نوترینو« توانسته اند سریع تر از نور حرکت کنند. طبق نظریه ی نسبیت خاص اینشتین، هیچ چیزی در جهان 
نمی تواند سریع تر از نور حرکت کند. اگر این خبر درست از آب در می آمد، نظریه ی اینشتین باطل می شد. هرچند اردیتاتو و گروهش 
می گفتند اطمینان زیادی از صحت این آزمایش دارند، ولی هیچ گاه به طور کامل اطمینان خود از این کشف را بیان نکردند. در حقیقت از دیگر 
دانشمندان خواستند که در آزمایش صحت داده ها به آن ها کمک کنند. در نهایت مشخص شد که نتایج غلط بوده اند. مشکل در زمان سنجی 
دستگاه هایی بوده که باید هماهنگ با سیگنال های ماهواره های GPS کار می کردند. در نتیجه این تصور بوجود آمد که نوترینوها مسیری 
مشخص را اندکی سریع تر از فوتون های نوری پیموده اند. ظاهرا همان طور که اینشتین می گفت، هیچ چیز نمی تواند از نور سبقت بگیرد. 
ولی دلیل اینشتین برای این ادعا چه بود؟ سرعت نور در خالء ۲99٫79۲٫458 متر بر ثانیه است. معموال آن را گرد می کنیم و می گوییم ۳۰۰ 
هزار کیلومتر بر ثانیه. هرچند که خیلی سریع به نظر می رسد، ولی 8 دقیقه و ۲۰ ثانیه طول می کشد که نور خورشید فاصله ی ۱5۰ میلیون 
کیلومتری تا زمین را طی کند. ما هیچ وقت نتوانسته ایم هواپیما، فضاپیما یا موشکی بسازیم که با سرعت نور رقابت کند. یکی از سریع ترین 
چیزهایی که تا به حال ساخته ایم، فضاپیمای »افق های نو« است که پارسال از نزدیکی سیاره ی کوتوله ی پلوتو گذشت. سرعت این فضاپیما 

نسبت به زمین در بیشترین حالت به ۱6 کیلومتر بر ثانیه رسید. این سرعت خیلی با ۳۰۰ هزار کیلومتر بر ثانیه فاصله دارد.

هرچند که فضاپیماهای ما نتوانسته اند خیلی سریع حرکت کنند، ولی 
توانسته ایم کاری کنیم که ذرات زیر اتمی با سرعت نزدیک به نور جابجا 
شوند. از آن جا که الکترون ها بار الکتریکی منفی دارند، به راحتی می توان با 
اعمال میدان الکتریکی، به آن ها شتاب داد. هرچه انرژی بیشتری اعمال شود، 
الکترون ها شتاب بیشتری می گیرند. شاید فکر کنید برای اینکه بتوانیم سرعت 
الکترون ها را به ۳۰۰ هزار کیلومتر بر ثانیه برسانیم کافیست انرژی اعمال شده 
را بیشتر و بیشتر کنیم. ولی اکنون می دانیم که این کار کافی نیست. اعمال 
انرژی بیشتر لزوما به افزایش سرعت الکترون ها ختم نمی شود و در نهایت کار 
به جایی می رسد که برای افزایش سرعت به میزان خیلی کم، نیاز به اعمال 
انرژی خیلی زیاد پیش می آید. سرعت الکترون ها می تواند به سرعت نور 
نزدیک  و نزدیک تر شود ولی هیچ وقت به آن نمی رسد. مثل این است که در 

چند قدمی یک پنجره باشید و برای رسیدن به آن، هر قدمی که برمی دارید 
نصف فاصله ی شما تا پنجره باشد. واقعیت این است که هیچ وقت به پنجره 
نمی رسید چرا که بعد از هر قدم همچنان مسافتی برای رسیدن تا پنجره دارید. 
این عین همان مشکلی است که برای الکترون ها بوجود می آید.نور از ذراتی به 
نام فوتون تشکیل شده است. فوتون ها با همان سرعت ۳۰۰ هزار کیلومتر بر 
ثانیه حرکت می کنند. چرا این ذرات می توانند با سرعت نور حرکت کنند ولی 
الکترون ها نمی توانند؟ فیزیک دانی از دانشگاه ملبورن به نام »راجر رسول« 
می گوید: »هرچه اجرام سریع  و سریع تر حرکت کنند، سنگین و سنگین تر 
می شوند. هرچه سنگین تر می شوند، شتاب گرفتن مشکل تر می شود. بنابراین 
هیچ وقت به سرعت نور نمی رسند.«  او ادامه می دهد: »فوتون ها فاقد جرم 
هستند. اگر جرم داشتند نمی توانستند با سرعت نور حرکت کنند.« بنابراین 

الکترون ها فقط بدین خاطر که جرم دارند نمی توانند به سرعت نور برسند و 
این درحالیست که فوتون ها چون جرم ندارند می توانند با سرعت ۳۰۰ هزار 
کیلومتر بر ثانیه حرکت کنند. در کل فوتون ها ذرات خیلی عجیبی هستند. نه 
تنها جرم ندارند و در نتیجه می توانند با سرعت نور حرکت  کنند، بلکه شتاب 
هم نمی گیرند. آن ها از زمانی که بوجود می آیند با بیشترین سرعت خود 
حرکت می کنند. مثال در شرایط خالء نمی توانید فوتونی را پیدا کنید که با ۸۰ 
درصد سرعت نور حرکت  کند. فوتون یا وجود ندارد یا اگر وجود داشته باشد 

در حال رفتن از سویی به سوی دیگر با سرعت نور است.
ولی گاهی اوقات نور خیلی کندتر از چیزی که انتظار داریم حرکت می کند. 
هرچند عموم تصور می کنند که ارتباطات از طریق فیبرهای نوری با سرعت 
۳۰۰ هزار کیلومتر بر ثانیه صورت می گیرد، ولی واقعیت این است که سرعت 
نور در فیبرهای نوری نسبت به خالء ۴۰ درصد کمتر است. فوتون ها همیشه 
با سرعت ۳۰۰ هزار کیلومتر بر ثانیه حرکت می کنند ولی در واقعیت حرکت 
آن ها با برخورد به فوتون های دیگری که از از اتم های شیشه ساطع شده 
است مختل و سرعت آن ها کند می شود. اما به طور کلی منصفانه است که 
بگوییم نور با سرعت ۳۰۰ هزار کیلومتر بر ثانیه حرکت می کند. ما تا به حال 
نتوانسته ایم چیزی را ببینیم که از این سریع تر حرکت کند. باالخره چرا سرعت 
نور سقف دارد؟ پاسخ آن به فیزیک و آلبرت اینشتین مربوط می شود. یکی از 
اجزاء مهم نظریه ی نسبیت خاص او همین ایده ی ثابت بودن سرعت نور است. 
فرقی ندارد که کجا هستید و با چه سرعتی حرکت می کنید، نور همیشه با 
سرعتی ثابت حرکت می کند.فرض کنید نور چراغ قوه ای را به آینه ای که به 
سقف یک فضاپیمای بی حرکت نصب شده می تابانید. نور باال می رود، به آینه 
برخورد می کند و به کف فضاپیما بازتاب می شود. برای مثال مسافت طی 
شده ۱۰ متر است. حاال تصور کنید که فضاپیما با سرعت خیلی زیاد هزاران 
کیلومتر بر ثانیه ای شروع به حرکت می کند. وقتی که نور چراغ قوه را به آینه ی 
متصل به سقف می تابانید به نظر می رسد که نور همان رفتار قبلی را دارد. نور 
باال می رود، به آینه برخورد می کند و به سوی کف بازتاب می شود. ولی برای این 
کار نور باید به صورت قطری و نه قائم حرکت کند. به هر صورت آینه همراه با 
فضاپیما خیلی سریع حرکت می کند. بدین ترتیب مسافتی که نور طی می کند 
افزایش می یابد. فرض کنید که فاصله ۵ متر بیشتر شده باشد. در نتیجه نور 
باید به جای ۱۰ متر، ۱۵ متر را بپیماید. بنابراین هرچند که مسافت بیشتر 
شده، نظریه های اینشتین می گویند که نور با همان سرعت قبلی حرکت کرده 
است. از آن جا که سرعت، همان مسافت طی شده تقسیم بر زمان است، برای 
اینکه سرعت ثابت باشد ولی مسافت افزایش یابد، زمان هم باید کش بیاید. بله 
زمان باید کش بیاید و این عجیب به نظر می رسد. به صورت تجربی هم این 

انبساط زمان ثابت شده است.
این پدیده  را با نام »اتساع زمان« می شناسیم. اتساع زمان بدین معنیست که 
زمان برای کسانی که در وسیله ی نقلیه ای پر سرعت حرکت می کنند نسبت به 
کسانی که ثابت هستند آهسته تر می گذرد. برای مثال، زمان برای فضانوردان 
ایستگاه فضایی بین المللی که با سرعت ۷/۶۶ کیلومتر بر ثانیه نسبت به زمین 
گردش می کند در حدود ۰/۰۰۷ ثانیه آهسته تر می گذرد. وضعیت برای ذرات 
زیراتمی مثل الکترون ها که می توانند نزدیک به سرعت نور حرکت کنند 

جالب تر است. برای این ذرات، میزان اتساع زمان خیلی زیاد است.
»استیون کولت هامر« یک فیزیک دان نظری از دانشگاه آکسفورد است و مثال 
ذراتی به نام میوئون را به میان میاورد. میوئون ها خیلی ناپایدار هستند و سریعا 
به ذرات دیگر تجزیه می شوند. آن قدر سریع که در حقیقت بیشتر میوئون هایی 
که از خورشید ساطع می شوند باید تا زمان رسیدن به زمین از بین بروند. ولی 

همچنان میوئون های خورشیدی زیادی به زمین می رسند. این پرسشی بسیار 
جالب را در ذهن دانشمندان ایجاد می کند.

کولتهامر می گوید: »پاسخ پرسش این است که میوئون ها با چنان انرژی زیادی 
تولید می شوند که باعث می شود با سرعت نزدیک به نور حرکت کنند.« بدین 
ترتیب زمان برای خود آن ها خیلی کند مي گذرد. میوئون ها به لطف اتساع 
زمان، زنده باقی می مانند. وقتی اجرام سریع حرکت می کنند زمان برایشان 
کند می گذرد و از نظر فیزیکی هم منقبض می شوند. این دو پدیده یعنی اتساع 
زمان و آب رفتن طول هر دو مثال هایی از چگونگی تغییر فضا-زمان بر اساس 
حرکت اجرام هستند. آن طور که اینشتین می گوید، اتساع زمان و انقباض 

فیزیکی برای فوتون های نوری رخ نمی دهد چرا که فوتون ها جرم ندارند.
هرچند که نمی توانیم سریع تر از نور حرکت کنیم، ولی می توانیم برای رسیدن 
سریع به مقصد، در فضا میانبر بزنیم. سفر از طریق چاک هایی در فضا-زمان 
که اجازه می دهند مسافتی مشخص را سریع تر از حرکت معمولی با سرعت 
نور طی کنید. »جرالد کلیور« از دانشگاه بیلر در تگزاس فرض می کند زمانی 
می توانیم فضاپیمایی بسازیم که در عمل سریع تر از نور به مقصد می رسد. 
یکی از راه ها این است که بتوانیم از طریق کرم چاله سفر کنیم. کرم چاله ها پیچ 
خوردگی هایی در فضا-زمان هستند که کامال با نظریه های اینشتین سازگارند. 
کرم چاله ها به فضانوردان اجازه می دهند از طریق ناهنجاری های موجود در 
فضا-زمان، از مکانی در عالم به مکان دیگر بروند. کرم چاله ها در حقیقت 
میانبرهای فضایی هستند. اجرامی که از طریق کرم چاله ها سفر می کنند 
سریع تر از نور حرکت نمی کنند ولی به دلیل میانبری که در فضا-زمان می زنند، 
خیلی سریع تر به مقصد می رسند.بیشتر ما که این مقاله را می خوانیم ممکن 
است تصورمان از نور، نور مرئی باشد. ولی هرچیزی از امواج رادیویی گرفته تا 
مایکرویو، نور مرئی، تابش فرابنفش، پرتوی ایکس و پرتوهای گاما همه از یک 
جنس هستند. همه ی آن ها از فوتون تشکیل شده اند. تفاوت آن ها در انرژی 
و طول موج است. همه ی آن ها با هم طیف الکترومغناطیسی را می سازند. 
سرعت ۳۰۰ هزار کیلومتر بر ثانیه ای نور باعث شده که ارتباطاتمان دست کم 
روی زمین خیلی سریع صورت بگیرد. وقتی الکترون ها در یک دکل موبایل 
نوسان می کنند فوتون ها ساطع می شوند باعث می شوند الکترون های گوشی 
همراه شما هم نوسان کنند. در این هنگام ارتباط تلفنی برقرار می شود. تکان 
خوردن الکترون ها در خورشید هم باعث ارسال فوتون می شود. فوتون هایی 
چنان زیاد و پرقدرت که باعث بوجود آمدن زندگی روی زمین شده اند. نور ابزار 
ارتباطی عالم و با سرعت ۲۹۹/۷۹۲/۴۵۸ متر بر ثانیه به طرز قابل اعتمادی 

با ثبات است.

سرعت فضاپیمای افق های نو نسبت به زمین به ۱6 کیلومتر بر ثانیه رسید که هرچند 
زیاد است ولی همچنان خیلی با سرعت نور فاصله دارد.

mag.digikala.com



7۳ 7۲

فکر کنید که دارید یک شانه  تخم مرغ حمل می کنید که ناگهان پایتان به جایی گیر می کند. همه ی تخم مرغ ها روی زمین می ریزند و می شکنند. 
کف اتاق افتضاح می شود و باید همه  جا را تمیز کنید. احتماال فرش را باید بشویید و دیوار را با دستمال پاک کنید. ولی آیا بهترین راه همین تمیز 
کردن است؟ نمی شود مثل داستان هری پاتر با یک عجی مجی الترجی، تخم مرغ ها را دوباره به سر جای اولشان بازگرداند؟ یا به بیان دیگر 
نمی شود فیلم را برعکس کرد تا همه چیز مثل روز اول شود؟ در زندگی روزمره ای که ما می شناسیم و آن را تجربه می کنیم، جوابش خیر است. 
زمان هیچ وقت به عقب باز نمی گردد و وارونه نمی شود. ولی جالب این جاست که هیچ یک از قوانین بنیادین طبیعت، بازگشت زمان را غیر ممکن 
نمی دانند. اتفاقا فیزیک به ما می گوید که همه ی رویدادهای روزمره ی زندگی ما می توانند به عقب بازگردانده شوند. پس چرا نمی توانیم فرایند 
شکسته شدن تخم مرغ ها را برعکس و آن ها را دوباره سالم کنیم؟ چرا نمی توانیم به گذشته های دور و زمان پادشاهان قدیم بازگردیم؟ چرا زمان 

همیشه فقط رو به جلو می رود؟
پاسخ این سوال نسبتا پیچیده است. برای جواب دادن به آن باید به زمانی که عالم متولد شد بازگردیم و به دنیای ذرات زیر اتمی وارد شویم. برای 
پاسخ به این پرسش، باید به عجیب ترین قسمت هایی که فیزیک در آن ها مطالعه می کند برویم. درست مثل بسیاری از داستان هایی که درباره ی 

فیزیک تعریف می کنیم، قصه ی زمان را هم باید با آیزاک نیوتون شروع کنیم.
سال ۱666 در انگلستان بیماری طاعون شیوع پیدا کرد. نیوتون جوان مجبور شد برای اینکه بیمار نشود، دانشگاه کمبریج را ترک کند و با مادرش به 
حومه ی شهر لینکلن شایر برود. نیوتون که آن جا حسابی حوصله اش سر رفته  بود، به پژوهش هایش در زمینه ی فیزیک مشغول شد. او در این مدت 
روی »قوانین حرکت« کار کرد و توضیحاتی درباره ی چگونگی کارکرد گرانش ارائه داد. قوانین نیوتون به طرز عجیبی در توصیف کردن پدیده های 
مکانیکی جهان موفق هستند. این قوانین به خوبی توضیح می دهند که چرا سیب از درخت می افتد و چرا زمین به دور خورشید می گردد. ولی یک 
نکته ی عجیب هم دارند. این قوانین همان طور که در گذر رو به جلوی زمان کار می کنند، در گذر زمان رو به عقب هم عمل می کنند! طبق قوانین 

نیوتون، اگر تخم مرغ ها روی زمین بیفتند و بشکنند، می توان فیلم را برعکس کرد تا دوباره تخم مرغ ها سالم در شانه ی تخم مرغ قرار بگیرند.

خیلی غیر منطقی به نظر می رسد، ولی تقریبا همه ی نظریه  های فیزیک 
که بعد از نیوتون داده شد هم فرقی میان گذشته و آینده قائل نبودند. 
به زبان ساده باید گفت که قوانین فیزیک هیچ اهمیتی به اینکه زمان 
رو به جلو می رود یا رو به عقب نمی دهند و در هر صورت به خوبی کار 
می کنند. این درحالیست که مغز ما همیشه گذر زمان را رو به جلو 
می بیند. تجربه ی زندگی به ما نشان می دهد که پیکان زمان رو به جلو 

حرکت می کند. »شان کارول« که فیزیک دانی از انستیتوی فناوری 
کالیفرنیا در پاسادنا است می گوید: »ممکن است در تشخیص غرب و 

شرق اشتباه کنید، ولی امروز و دیروز را قاطی نمی کنید.«

 بولتزمن ناکام
اولین دانشمندی که خیلی جدی در پی حل این مشکل و فهم اینکه چرا 

زمان فقط رو به جلو می رود رفت، فیزیک دانی اتریشی به نام »لودویگ 
بولتزمن« بود. او در اواخر قرن نوزدهم زندگی می کرد و آن زمان خیلی 
از چیزهایی که اکنون برای ما بدیهی به نظر می رسد، محل مناقشه بود. 
مثال آن موقع فیزیک دان ها درباره ی اینکه همه ی مواد از اتم ساخته 
شده اند، اتفاق نظر نداشتند. بسیاری از آن ها می گفتند که این ایده را 

نمی توان آزمایش کرد.
ولی بولتزمن قانع شده بود که اتم ها وجود دارند. او از مفهوم اتم  برای 
توصیف پدیده هایی که هر روز می بینیم، مثل اینکه چرا آتش نور ساطع 
می کند یا اینکه چرا وقتی چای را فوت می کنیم، خنک می شود استفاده 
کرد. او فکر می کرد که می تواند با استفاده از مفهوم اتم ها، همه ی این 

پدیده ها را معنی دار بکند.
بیشتر فیزیک دان ها عالقه ای به نظریات بولتزمن نداشتند. در حقیقت 
او به خاطر صحبت هایش از جامعه ی فیزیک دان ها طرد شد. به خصوص 
زمانی که درباره ی ایده هایش از ماهیت گرما صحبت کرد، حسابی به 
مشکل خورد. البته در نگاه اول به نظر نمی رسد که ایده های او درباره ی 
گرما، ربطی به طبیعت زمان داشته باشد، ولی بولتزمن نشان داد که 

گرما و زمان به شکلی عجیب با یکدیگر در ارتباط هستند.
در زمان بولتزمن، فیزیک دان ها به نظریه ی ترمودینامیک رسیده 
بودند. نظریه ای که چگونگی رفتار گرما را توصیف می کند. برای مثال 
ترمودینامیک دقیقا توضیح می دهد که یک یخچال چگونه می تواند در 
هوای گرم، غذا را سرد نگه دارد. مخالفان بولتزمن می گفتند که گرما را 
نمی توان با چیزی غیر از خود آن توصیف کرد و گرما فقط گرما است. 
بولتزمن تصمیم گرفت ثابت کند که آن ها اشتباه می کنند. او فکر کرد 
که گرما احتماال بر اثر حرکت اتم ها بوجود می آید و کل ترمودینامیک 
را می توان از این راه توضیح داد. حق با او بود، ولی خوب باقی عمرش به 

قانع کردن دیگران گذشت.

بولتزمن در قانع کردن دیگران، از مفهومی عجیب به نام »انتروپی« 
سخن گفت. هر جرمی در عالم دارای مقدار خاصی انتروپی است. هرچه 
بر سر آن جرم می آید باعث می شود که انتروپی اش افزایش پیدا کند. 
برای مثال اگر تعدادی قالب یخ را در یک لیوان آب قرار دهید، به مرور 

زمان ذوب می شوند و آنتروپی داخل لیوان افزایش می یابد.
افزایش انتروپی مثل دیگر پدیده های فیزیک دو طرفه نیست. انتروپی 
فرایندی است که فقط به یک سو می رود و زیاد می شود. کسی نمی داند 
چرا انتروپی فقط زیاد می شود و کم نمی شود. همکاران بولتزمن 
می گفتند که نمی شود چرایی زیاد شدن انتروپی را توضیح داد. 
بولتزمن همچنان قانع نشده بود و به دنبال تعمق بیشتر در انتروپی 
رفت. نتیجه ی تالش های بولتزمن، کشفی بزرگ درباره ی انتروپی بود. 

کشفی  چنان بزرگ که فرمول آن را روی سنگ قبرش حک کرده اند.
بولتزمن فهمید که انتروپی در حقیقت تعداد حالت هایی است که اتم ها و 
میزان انرژی آن ها، می توانند در آن ها قرار بگیرند. وقتی انتروپی افزایش 
می یابد، بی نظمی زیاد می شود و اتم ها می توانند با چینش های مختلفی 
در کنار هم قرار بگیرند. طبق گفته ی بولتزمن، این همان اتفاقی است که 
به هنگام ذوب شدن یخ در آب می افتد. وقتی آب به صورت مایع است، 
حالت های خیلی بیشتری برای قرار گرفتن مولکول های آن در کنار هم 
وجود دارد. در حقیقت یخ به حالت های مختلفی می تواند ذوب شود 

ولی حالت های جامد بودن آب خیلی کمتر است.
در موردی مشابه، وقتی که یک قطره کرم در قهوه می ریزید، کرم کم 
کم در تمام فنجان قهوه پخش می شود و این دقیقا نشانگر افزایش 
انتروپی است. در حقیقت حالت های بیشتری برای اینکه کرم در تمام 
فنجان پخش شود نسبت به اینکه در قسمت کوچکی از آن باقی بماند، 

وجود دارد.
اجرام با انتروپی کم، منظم هستند و احتمال وجود داشتنشان زیاد 

قوانین نیوتون همان طور 
که برای زمان آینده کار 

می کنند، در گذر وارونه ی 
زمان هم عمل می کنند.
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نیست. اجرام با انتروپی زیاد نامنظم هستند و این باعث می شود که 
احتمال وجود داشتنشان زیاد شود. انتروپی همیشه زیاد می شود چرا 
که برای اجرام، نامنظم بودن آسان تر از منظم بودن است. به نظر می رسد 
این توصیف بولتزمن از انتروپی، می تواند به خوبی نشان دهنده ی پیکان 
یک طرفه ی زمان باشد. اگر عالم همیشه در حال گذار از انتروپی کم به 
انتروپی زیاد است، در نتیجه ما هیچ وقت نباید گذر زمان را به صورت 
وارونه ببینیم. ما نمی توانیم ببینیم که تخم مرغ شکسته شده دوباره 
سر هم می شود. حاالت زیادی برای چیدن قطعات تخم مرغ در کنار 
هم وجود دارد. تقریبا همه ی این حالت ها به یک تخم مرغ شکسته و نه 

تخم مرغی سالم ختم می شوند.
این تعریف بولتزمن نشان می دهد که چرا ما می توانیم گذشته و نه آینده 
را به یاد بیاوریم. مخالفش را تصور کنید. اینکه خاطره ی رویدادی که در 
آینده رخ می دهد را داشته باشید و وقتی آن رویداد رخ می دهد، خاطره 
پاک بشود. احتمال اینکه چنین چیزی برای شما رخ بدهد خیلی کم 
است. طبق گفته ی بولتزمن، اینکه آینده با گذشته تفاوت می کند به 

دلیل افزایش انتروپی است.
بولتزمن می گوید به دلیل احتماالت حاالت قرارگیری اجرام کوچک 
مثل اتم ها،  وقتی به سوی آینده می روید انتروپی افزایش می یابد. ولی 
خود این اجرام کوچک از قوانین بنیادین فیزیک پیروی می کنند و 
این قوانین فرقی میان گذشته و آینده قائل نیستند. بنابراین استدالل 
بولتزمن قابل بحث است. اگر بگویید که با رفتن به آینده انتروپی افزایش 
می یابد، می توانید برعکس آن را نیز تصور کنید و بگویید که با بازگشت 

به گذشته هم انتروپی افزایش می یابد.
بولتزمن به این شکل فکر کرد، چرا که احتمال وجود تخم مرغ های 
شکسته بیشتر از احتمال وجود تخم مرغ های سالم است. منطقی به 
نظر می رسد که انتظار داشته باشیم تخم مرغ های سالم به تخم مرغ های 

شکسته تبدیل شوند. ولی معنی دیگری هم وجود دارد. تخم مرغ های 
سالم خیلی نادر و نامحتمل هستند. بنابراین تخم مرغ ها باید بیشتر 
زمانشان را شکسته باشند. گاهی اوقات این قطعات می توانند به یکدیگر 
وصل شوند تا برای لحظه ای سالم شوند و دوباره به حالت شکسته باز 
گردند. می توان از ایده ی بولتزمن درباره ی انتروپی برای استدالل اینکه 
آینده و گذشته باید شبیه به هم به نظر برسند استفاده کرد. ولی این 
چیزی نیست که در زندگی روزمره با آن برخورد می کنیم. انگار که به 

خانه ی اول بازگشتیم. پس چرا پیکان زمان یک طرفه است؟

 فرضیه ی گذشته
بولتزمن برای این مشکل چند راه حل ارائه داد. راه حلی که از همه بهتر 
کار کرد به »فرضیه ی گذشته« )Past Hypothesis( معروف شد. این 
راه حل خیلی ساده است. در نقطه ای از زمان و گذشته ی دور، انتروپی 
عالم خیلی کم بود. اگر این گزاره درست باشد، مشکل استدالل بولتزمن 
هم حل می شود. آینده و گذشته خیلی متفاوت به نظر می رسند چرا 
که انتروپی گذشته خیلی کمتر از آینده است. بنابراین تخم مرغ ها 

می شکنند و دیگر سالم نمی شوند.
این راه حل جالب به نظر می رسد، ولی سوال این جاست که چرا فرضیه ی 
گذشته باید درست باشد؟ انتروپی کم محتمل نیست ولی چرا در 
گذشته ی دور انتروپی عالم کم بوده؟ بولتزمن هیچ وقت نتوانست پاسخ 
آن را بفهمد و حسابی از جامعه ی علمی طرد شده بود. او که افسرده 
شده بود در سال ۱۹۰۶ خودش را دار زد. خودکشی بولتزمن خیلی 
تراژیک بود به خصوص اینکه در عرض یک دهه فیزیک دان ها ایده ی 
او درباره ی اتم  را پذیرفتند. در ضمن طی چند دهه ی بعد کشف های 
جدید نشان دادند که حتی درباره ی فرضیه ی گذشته هم می توان 

توضیحاتی ارائه کرد.

اولین کسی که به سراغ 
حل مسئله ی گذر یک 

طرفه ی زمان رفت، 
لودویگ بولتزمن بود.

در قرن بیستم تصور ما درباره ی جهان به شدت تغییر کرد و فهمیدیم 
که عالم دارای یک نقطه ی شروع بوده است. در زمان بولتزمن بیشتر 
فیزیک دان ها فکر می کردند که عالم جاودان است و همیشه وجود 
داشته. ولی در دهه ی ۱۹۲۰، ستاره شناسان فهمیدند که کهکشان ها 
در حال دور شدن از یکدیگر هستند. آن ها نتیجه گرفتند که عالم در 
حال انبساط است و بنابراین در گذشته و زمانی دور، همه ی آن در یک 

نقطه جمع شده بوده است.
طی چند دهه ی بعد فیزیک دان ها بر سر اینکه جهان از یک نقطه ی 
بسیار متراکم و داغ شروع شده به اتفاق نظر رسیدند. این جهان متراکم 
با انفجاری بزرگ به نام مهبانگ به یکباره بزرگ و سرد شده است. به 
نظر می رسید که این ایده به خوبی با فرضیه ی گذشته سازگار است. 
کارول می گوید که این ایده ی خوبی است و انتروپی جهان کمی بوده 

ولی نمی دانیم چرا؛ می توانست این طور نباشد.
اگر بگوییم که انفجار بزرگ و انتروپی هم ربطی به هم ندارند خیلی بی 
راه نگفته ایم. به هر حال انفجارها نامنظم هستند و حالت های مختلفی 
برای چیدن ماده و انرژی در عالم اولیه به صورتی که همچنان داغ، 
کوچک و منبسط شونده باشد وجود دارد. آن طور که مشخص است، 
زمانی که ماده ی خیلی زیادی وجود دارد، رفتار انتروپی اندکی تفاوت 

می کند.
قسمت خالی بزرگی از فضا را تصور کنید که در وسط آن ابری از گاز 
هم جرم خورشید وجود دارد. گرانش گازها را به سمت یکدیگر جذب 
می کند و گاز متراکم در نهایت به یک ستاره تبدیل می شود. اگر انتروپی 
همیشه در حال افزایش است چطور ممکن است چنین چیزی رخ دهد؟

 اهمیت کپه ای بودن
پاسخ در این است که گرانش انتروپی را تحت تاثیر قرار می دهد. آن 

هم به شکلی که هنوز فیزیک دان ها به خوبی درک نمی کنند. برای 
اجرام خیلی سنگین، کپه ای بودن، انتروپی باالتری نسبت به متراکم 
و یکدست بودن به حساب می آید. بنابراین عالمی که دارای کهکشان ، 
ستاره و سیاره است در حقیقت انتروپی بیشتری نسبت به عالم پر از 

گاز داغ و متراکم دارد.
بنابراین اکنون یک مشکل جدید داریم. آن عالمی که درست به هنگام 
انفجار بزرگ وجود داشت و داغ و متراکم بود، انتروپی کمی داشت و در 
نتیجه احتمال وجود آن زیاد نبود. بنابراین چرا عالم ما از چنان نقطه ی 
غیر محتملی آغاز به کار کرد؟ یک ایده این است که قبل از انفجار 
بزرگ هم چیزی وجود داشته است. آیا این می تواند پاسخگوی انتروپی 
کم عالم اولیه باشد؟ کارول و یکی از دانشجویان قدیمی او مدلی ارائه 
می دهند و در آن می گویند که شاید جهان های »نوزاد« مرتب بوجود 
می آیند، از جهان های والد جدا می شوند و گسترش می یابند تا به عوالمی 
مثل عالم ما تبدیل شوند. این جهان های نوزاد کارشان را با انتروپی کم 
شروع می کنند ولی انتروپی همه ی این  جهان ها با هم که با نام »چند 

جهان« )Multiverse( شناخته می شود زیاد است.
اگر این حرف درست باشد، عالم اولیه فقط به این دلیل کم انتروپی به 
نظر می رسد که ما نتوانسته ایم تصویر بزرگتر را ببینیم. این درباره ی 
پیکان زمان هم صحیح است. کارول می گوید: »این ایده بدین معنیست 
که گذشته ی دور تصویر بزرگ عالم ما شبیه به آینده ی دور آن است.«

ولی همچنان توافق زیادی بر سر تعریف کارول از فرضیه ی گذشته وجود 
ندارد. قسمتی از مشکل این است که بهترین نظریه های ما از فیزیک 
نمی توانند به خوبی توصیف کننده ی انفجار بزرگ باشند. بدون توصیف 
دقیق اینکه در عالم ابتدایی چه رخ داده، نمی توانیم توضیح دهیم که 

چرا انتروپی کم بوده است.
فیزیک مدرن روی دو نظریه اتکا کرده است. مکانیک کوانتم رفتار 

همه چیز رو به بی نظمی 
می رود و احتمال وجود 
تخم مرغ های شکسته 
بیشتر از احتمال وجود 

تخم  مرغ سالم است.
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چیزهای کوچک مثل اتم ها را توضیح می دهد و نسبیت عام می تواند 
رفتار ساختارهای بزرگ مثل ستاره ها و کهکشان ها را توضیح دهد. 
مشکل این جاست که این دو را نمی توان با یکدیگر ادغام کرد. اگر چیزی 
خیلی کوچک و در عین حال خیلی سنگین باشد، درست مثل حالت 
اولیه ی جهان، فیزیک دان ها در توصیف آن به مشکل بر می خورند. برای 
توصیف جهان اولیه باید این دو را در یک نظریه به نام »نظریه ی همه 

چیز« ادغام کرد.
»مارینال کورتس« که فیزیک دانی از دانشگاه ادینبورگ انگلستان است 
می گوید: »یافتن آن نظریه در نهایت به ما اجازه می دهد که بفهمیم 
طبیعت چگونه فضا و زمان را می سازد.« با وجود دهه ها تالش، هنوز کسی 

نتوانسته به یک نظریه ی همه چیز برسد. ولی کاندیداهایی وجود دارد.
بهترین کاندیدای نظریه ي همه چیز، نظریه ی ریسمان است که 
می گوید همه ی ذرات زیر اتمی در حقیقت از ریسمان های کوچک 
ساخته شده اند. این نظریه همچنین بیان می کند که فضا دارای ابعاد 
بیشتری نسبت به سه بعدی است که می بینیم و این ابعاد، اندازه ی 
میکروسکوپی دارند و ما در نوعی عالم چند جهانی زندگی می کنیم. 

قوانین فیزیک در هرکدام از این جهان های موازی فرق می کنند.
این ایده خیلی عجیب و غریب به نظر می رسد. با این حال بیشتر 
فیزیک دان های ذرات امیدوارند که نظریه ی ریسمان همان نظریه ي همه 
چیز باشد. البته این نظریه هم به ما نمی گوید چرا زمان فقط رو به جلو 
می رود. مثل بیشتر دیگر نظریه های بنیادین فیزیک، معادالت نظریه ی 
ریسمان تفاوت بزرگی را بین گذشته و آینده قائل نمی شوند. اگر نظریه ی 
ریسمان درست هم از آب در بیاید، نمی تواند توضیح دهنده ی پیکان یک 
طرفه ی زمان باشد. بنابراین کورتس سعی می کند به چیز بهتری برسد.

کورتس می گوید عالم از یک سری رویدادهای یگانه درست شده که 
هیچ وقت خودشان را تکرار نمی کنند. هر مجموعه از رویدادها فقط 

می تواند رویدادهای مجموعه ی بعدی را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین 
پیکان زمان در این مجموعه ی رویدادها وجود دارد. این کامال برخالف 
توضیحات بولتزمن است که می گوید پیکان زمان به صورت تصادفی از 
قوانین احتمال برمی خیزد. کورتس می گوید که زمان یک وهم نیست. 
او فکر می کند که زمان وجود دارد و به جلو حرکت می کند. ولی اتفاقا 

بیشتر فیزیک دان ها مشکلی با توضیحات بولتزمن ندارند.
از هر راهی که بخواهیم پیکان زمان را توصیف کنیم باید بتوانیم حالت 
کم انتروپی لحظه ی شروع کیهان را توضیح دهیم. احتماال این جا به 
همان نظریه ی همه چیز احتیاج پیدا می کنیم. منتها دست کم ۹۰ 
سال است که دانشمندان دارند دنبال این نظریه می گردند و آن را پیدا 
نکرده اند. پیدا کردن آن یک چیز و آزمون صحت آن چیز دیگریست. 
ما باید این نظریه را با پدیده ای خیلی کوچک و خیلی چگال آزمایش 
کنیم. ولی در ضمن نمی توانیم به زمان انفجار بزرگ بازگردیم. همچنین 
نمی توانیم درون یک سیاه چاله شیرجه بزنیم و اطالعات آن را بیرون 

بفرستیم. پس باید چکار کنیم؟
فعال تمام امید ما به بزرگترین ماشینی است که برای آزمایش های علمی 
ساخته ایم. شتابگر ذرات LHC در سرن آزمایشگاهی مجهز به یک تونل 
دایره ای ۲۷ کیلومتری است. پرتوهای پروتون در این ماشین با سرعت 
نزدیک به نور با هم برخورد داده می شوند. شدت برخورد این ذرات با 
یکدیگر باعث می شود که ذرات جدیدی نمایان شود. در سال ۲۰۱۲ این 
شتابگر توانست ذره ی بوزون هیگز را پیدا کند که باعث جرم دار شدن 
دیگر ذرات می شود. این کشف منجر به کسب جایزه ی نوبل شد. اکنون این 
شتابگر با تمام توانش کار می کند تا ذرات جدیدی کشف کند و در نهایت 
این کشف می تواند راه ما برای رسیدن به نظریه ی همه چیز را هموار کند. 
شاید آن موقع بتوانیم بفهمیم که چرا وقتی تخم مرغ ها می شکنند، دیگر 

نمی توان با وارونه کردن زمان، آن ها را به حالت اول بازگرداند.

عالم از یک انفجار بزرگ بوجود 
آمده و گسترش یافته است. یعنی از 
حالتی با انتروپی خیلی کم به حالتی 

با انتروپی زیاد رفته.

عالم ما شاید فقط یکی از 
جهان ها باشد. تصویر کلی 
این دنیای چند جهانی 
انتروپی کامال زیادی دارد.

نظریه ی ریسمان می گوید 
که هر ذره ی زیراتمی چیزی 
نیست جز یک ریسمان 
حلقوی که در فرکانسی خاص 
نوسان می کند.
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 The Once and( »در رمانی به نام »پادشاه گذشته و پادشاه آینده
Future King( نوشته ی »تی.اچ وایت« )T.H White(، جادوگری به 
نام مرلین، از نوعی بیماری نادر و غیر قابل درمان رنج می برد. او گذر زمان 
را به صورت واژگون تجربه می کند. مرلین می داند در آینده چه اتفاقی 
می افتد، ولی نمی داند در گذشته چه اتفاقی افتاده است. او با درماندگی به 
اطرافیان خود می گوید: »زمان در زندگی من از آینده به گذشته می رود، 
ولی میان مردمی هستم که از گذشته به آینده زندگی می کنند.« هرچند 
که داستان مرلین کامال تخیلی است، ولی سفر واژگون در زمان از نظر 
قوانین فیزیک غیر ممکن نیست. معادالتی که در جهان واقعی و زمان 
رو به جلو کار می کنند، می توانند در زمانی که به صورت واژگون جریان 
دارد هم به خوبی عمل کنند. با این حال برخالف آن جادوگر، ما اکنون 
فقط می توانیم گذشته را به خاطر آوریم و از آینده ی خود خبر نداریم. ما 
هر روز پیرتر می شویم و ابدا جوان نمی شویم. ظاهرا که در زندگی ما فقط 
یک پیکان زمان وجود دارد و جهت آن نیز به سوی آینده است. ولی آیا 
ممکن است روزی سفر به گذشته نیز میسر شود؟ آیا می شود ماشین 
زمانی ساخت که مثل فیلم های سینمایی کلیشه ای نیم قرن اخیر، ما را به 

زمان های دور در گذشته ببرد؟
برای حدود ۱۴۰ سال،  دانشمندان سعی کردند با استفاده از قانون دوم 
ترمودینامیک و اینکه جهان رو به بی نظمی می رود،  ثابت کنند امکان سفر 
به گذشته وجود ندارد. تقریبا همه ی دانشمندان و فیزیک دان ها بر روی 
قوانین ترمودینامیک و اینکه آنتروپی جهان مثبت است اتفاق نظر دارند. 
با این حال این پرسش که چرا جهان اول منظم بوده و اکنون رو به بی نظمی 
می رود همیشه ذهن آن ها را مشغول کرده است. واقعا چرا بالعکس آن 
اتفاق نمی افتد؟ در آن صورت زمان نیز می توانست به صورت واژگون طی 
شود. علی رغم بسیاری نظریه ها، فیزیک دان ها هنوز بر سر یک توضیح قانع 

کننده به توافق نرسیده اند.
به تازگی مقاله ای در این باره منتشر شده و راه حل های جدیدی را پیشنهاد 
می کند. نویسنده ی مقاله این طور توضیح می دهد: »برای یافتن پاسخ 
این پرسش، باید نیروی گرانش را بررسی کنیم.« پژوهشگران این مقاله، 
جهانی را شبیه سازی کردند که ذرات آن با یکدیگر برهمکنش گرانشی 
دارند. آن ها نشان دادند که یک جهان منظم، همیشه و به طور طبیعی 
باید در نقطه ای از زمان متولد شود.  لحظاتی بعد از تولد، این جهان اولیه 
و منظم، در »دو جهت متضاد زمانی« گسترش می یابد. در هر جهت، 
ماده ی جهان رو به بی نظمی می رود و بدین ترتیب دو آینده که دارای 
یک گذشته هستند شکل می گیرد. فیزیک دانی به نام »جولیان باربور« 
)Julian Barbour( که نویسنده ی همکار این مقاله است می گوید: »این 
تنها نظریه ی ساده و شفافیست که درباره ی بنیان  پیکان زمان ارائه شده 
 Physical( »است.« این مقاله اکتبر سال گذشته در »فیزیکال ریویو لترز

Review Letters( منتشر شد.
هرچند که این نظریه ساده و شفاف است، ولی قطعا تنها نظریه ای نیست 
که تالش می کند راز پیکان زمان را برای ما روشن کند. در سال های 
گذشته، بسیاری دانشمندان و البته فیلسوفان، ایده ها و نظریه هایی را برای 
آشتی دادن قوانین طبیعت که سفر واژگون در زمان را ممکن می دانند 
و جریان غیر قابل بازگشت زمان در عالم واقعی، ارائه داده اند. باربور و 
همکارانش تصدیق می کنند که مسئله ی پیکان زمان، همچنان تا رسیدن 
به یک راه حل جامع و مناسب فاصله ی زیادی دارد. هیچ تضمینی وجود 
ندارد که شبیه سازی ساده ی آن ها بتواند همه ی پیچیدگی های جهانی 
که می شناسیم را در برگیرد. ولی پژوهش آن ها ساز و کاری عالی را برای 
توضیح پیکان زمان ارائه می دهد و مفاهیم هیجان انگیزی را به تصویر 
می کشد، به طوری که ممکن است طبق نظریه ی باربور و همکارانش، 

مشخص شود جهان جاویدان و ابدی است.

 ظرف شیشه ای پر از گوی
کسی دقیقا نمی داند چرا جریان زمان واژگون نیست. ولی بیشتر 
دانشمندان فکر می کنند که توضیح دلیل آن در دل قانون دوم 
ترمودینامیک قرار دارد. این قانون، حرکت جهان به سوی بی نظمی را 
توضیح می دهد. یک ظرف شیشه ای را در نظر بگیرید که در آن ۱۰۰ 
عدد گوی شماره گذاری شده قرار دارد. ۵۰ تا از آن ها قرمز و ۵۰ عدد 
آبی هستند. یک نفر که احتماال وقت آزاد خیلی زیادی دارد، همه ی 
ترکیب های ممکن که می تواند از ترتیب این گوی ها در کنار هم ساخته 
شود را بوجود می آورد و از آن ها عکس می گیرد )البته می دانیم که این 
کار بیشتر از عمر انسان طول می کشد(. پس از آن نیز این عکس ها را کنار 
یکدیگر می چیند. به هر صورت هرچند که هریک از عکس ها، ترکیب 
متفاوتی از گوی های شماره گذاری شده دارد، ولی بسیاری از آن ها خیلی 
شبیه به هم به نظر می رسند، بیشتر عکس ها چیزی نیستند جز ظرف های 
شیشه ای پر از گوی های قرمز و آبی که به صورت نامنظم کنار یکدیگر قرار 
گرفته اند. عکس های خیلی کمی وجود دارد که در آن ها همه ی گوی های 
قرمز در یک طرف ظرف شیشه ای و همه ی گوی های آبی در طرف دیگر 
بطری جمع شده باشند. در واقع اگر یکی از عکس ها را به صورت تصادفی 
انتخاب کنیم، به احتمال زیاد عکسی را بر می داریم که در آن کامال 

بی نظمی مشاهده می کنیم، نه چینش منظمی از گوی ها.
فیزیک دان های قرن نوزدهم این گرایش به بی نظمی را با بررسی جریان 
حرکت حرارت در ماشین بخار شناختند. وقتی دو مخزن گاز در ارتباط 
با یکدیگر قرار می گیرند، مولکول های پر جنب و جوش  مخزن گرم تر 
)گوی های آبی(، تمایل به مخلوط شدن با مولکول هایی آهسته تر 

)گوی های قرمز( مخزن سردتر پیدا می کنند. در نهایت، محتوای مخلوط 
شده ی مخزن ها به یک دمای تعادل می رسد. در این دمای تعادل، 
مولکول های مخزن گاز گرم و مخزن گاز سرد به صورت بی نظم و درهم، 

با یکدیگر مخلوط می شوند.
اواسط قرن نوزدهم، فیزیک دان ها مفهوم آنتروپی را برای کمی کردن 
بی نظمی سامانه ای که دمای آن متغیر است ساختند. فیزیک دانی 
اتریشی به نام »لودویگ بولتزمن« )Ludwig Boltzmann( آنتروپی زیاد را 
به تعداد راه هایی که یک نفر می تواند گوی های قرمز و آبی را به صورت 
نامنظم بچیند، تا حالتی تقریبا یکدست از گوی های قرمز و آبی در ظرف 
شیشه ای بوجود آید، تشبیه کرد. بدین ترتیب تعریف آنتروپی برای دیگر 
دانشمندان خیلی روشن تر شد. برای مثال، ظرف شیشه ای محتوی 
گوی های قرمز و آبی جدا از هم، آنتروپی کمی دارد، چرا که ترکیب های 
کمی از گوی های عددگذاری شده می توانند آن الگوی رنگی جدا از هم را 
بسازند. ولی ترکیب های بیشتری برای ساختن ظرف شیشه ای محتوی 
گوی های آبی و قرمز درهم و بی نظم وجود دارد. این واقعیت که راه های 
بیشتری برای دستیابی به آنتروپی زیاد به جای آنتروپی کم وجود دارد،  
قانون دوم ترمودینامیک را می سازد. قانون دوم می گوید: »آنتروپی یک 
سامانه ی بسته، تا رسیدن به تعادل یا همان بیشترین حالت بی نظمی 

گرایش به افزایش دارد.«
قانون دوم توضیح می دهد که چرا خامه در قهوه حل می شود ولی نمی توان 
آن را دوباره از قهوه جدا کرد. یا اینکه چرا اگر یک پارچ بلورین بر روی زمین 
افتاد و شکست، نمی توان به سادگی آن را دوباره به پارچ اولیه تبدیل کرد. 
قانون دوم ترمودینامیک به خوبی جهت پیکان زمان را به ما نشان می دهد. 
رفتن به سوی بیشینه ی آنتروپی، یک فرایند غیر قابل بازگشت است. این 
در حالیست که قوانین فیزیک، بازگشت در زمان را غیر ممکن نمی دانند. 

دانشمندان سال ها سعی 
کردند با استفاده از قانون دوم 
ترمودینامیک و اینکه جهان رو 
به بی نظمی می رود،  ثابت کنند 
امکان سفر به گذشته وجود ندارد
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قانون دوم ترمودینامیک می گوید که جریان زمان از 
گذشته به آینده است. به این دلیل که جهان از یک 
حالت منظم با آنتروپی کم به یک حالت بی نظم با 

آنتروپی زیاد می رود.
متاسفانه فیزیک دان ها باید برای ارتباط آنتروپی 
با پیکان زمان، یک پیش فرض بزرگ را در نظر 
می گرفتند. اگر آنتروپی از زمان مهبانگ در حدود 
۸/۱۳ میلیارد سال پیش پیوسته افزایش داشته، 
بنابراین آنتروپی اولیه ی جهان آن قدر کم بوده که 
حتی پس از گذشت این مدت زمان زیاد، هنوز به 
تعادل نرسیده است. آن طور که آزمایش جعبه ی 
شیشه ای پر از گوی نشان می دهد، برای اینکه 
آنتروپی کم بماند، راه های کمی وجود دارد. »آنتونی 
آگوییره« )Anthony Aguirre( از دانشگاه کالیفرنیا 
در سانتاکروز می گوید: »اگر آنتروپی اولیه ی جهان را 
اندازه بگیریم و به صورت تصادفی قدری از آن را انتخاب 
کنیم، به احتمال قریب به یقین انتخاب تصادفی ما از 
میان قدرهایی است که تعادل را به ما نشان می دهد.« 
جهانی که به تعادل ترمودینامیکی رسیده خیلی شبیه 
به مخزن گازی است که مولکول های آن کامال مخلوط 
شده اند. این مخزن گاز کامال آرام، بدون هیچ گونه 
شار گرمایی درونی و فاقد هرگونه منطقه ی منظم که 
بخواهد رو به بی نظمی برود است. با این حال وقتی 
دانشمندان به گذشته یا حال جهان نگاه می کنند 

نمی توانند این بی نظمی مطلق را ببینند.
شاید بررسی دوران مهبانگ از نظر آنتروپی کار خیلی درستی نباشد. در 
آن زمان، ماده و انرژی در حجمی به اندازه ی یک توپ داغ و متراکم جمع 
شده بود. بعضی فیزیک دان ها آن دوران را از نظر ترمودینامیکی کامال 
منظم و با آنتروپی کم در نظر می گیرند. درست مثل مخزن گازی که به 
تعادل ترمودینامیکی رسیده است. بیشتر فیزیک دان ها، به ضرورت قانون 
دوم ترمودینامیک برای توضیح پیکان زمان باور دارند، ولی همچنان در 

پی نظریه ای هستند که بتواند جریان زمان را خیلی ساده توصیف کند.

 نقطه ی ژانوس
سال ها پیش بود که پرسش های بزرگ درباره ی پیکان زمان در ذهن باربور 
شکل گرفت. او درباره ی شبیه سازی n-body فکر می کرد. او فکر می کرد 
شاید همانطور که گرانش بر ماده تاثیر دارد،  بتواند بر زمان نیز تاثیر بگذارد. 
باربور به همراه »تیم کسلووسکی« )Tim Koslowski( و »فلویو مرکاتی« 
)Flavio Mercati( بر روی این مسئله کار کرد. آن ها یک جهان مینیاتوری 
درست کردند. یک شبیه سازی ساده که برای آزمایش ساز و کار کیهان 
استفاده می شد. این جهان از هزار ذره در فضایی نامحدود تشکیل شده بود 
که ذرات آن تنها از طریق گرانش نیوتونی با یکدیگر برهمکنش داشتند.

باربور، کسلووسکی و مرکاتی از مراحل مختلف تکامل جهانی که 
شبیه سازی کرده بودند عکس گرفتند. در هر فریم عکس، مکان ذرات 
و میزان پیچیدگی سامانه ثبت می شد. نوعی اندازه گیری که گسترش و 
خوشه بندی ذرات را اندازه گیری می کرد. در بیشتر مکان های این جهان 
مینیاتوری، پیچیدگی با بیشتر شدن آنتروپی افزایش می یافت. بعد از 

اینکه عکاسی ها انجام گرفت، پژوهشگران 
فریم ها را پشت سر هم گذاشتند تا یک فیلم 
درست شود. بعد از اینکه شبیه سازی چند 
بار با تعداد مختلفی از ذرات انجام شد، باربور 
و همکارانش یک الگوی جالب را مشاهده 
کردند. در لحظاتی از همه ی شبیه سازی ها، 
ذرات به صورت توپی همگن دور یکدیگر 
جمع می شدند، لحظه ای که پیچیدگی 
به حداقل می رسید. ولی با گذشت زمان، 
پیچیدگی افزایش می یافت. هرچه گذشت 
زمان از لحظه ی پیچیدگی حداقلی در هر دو 
جهت زمان بیشتر می شد، تعداد توده هایی 
که ذرات تشکیل می دادند و فاصله ی بین 

آن ها نیز افزایش می یافت.
باربور و تیمش خیلی سریع این شبیه سازی 
را با جهان ما و پیکان زمان ارتباط دادند. در 
یک لحظه، جهان مینیاتوری آن ها توپی 
همگن و یکدست را شکل داده بود که خیلی 
شبیه به لحظه ی مهبانگ جهان ما بود. 
سپس توپ ترکید و پخش شد تا به صورت 
توده هایی پراکنده از گروه های مختلف ذرات 
که خیلی شبیه به خوشه های کهکشانی 
امروز ما هستند در آیند. این انبساط و گذار از 
سادگی به پیچیدگی، در هر دو جهت زمانی 
رخ داد. بدین معنی که همه ی ماده و انرژی 
سازنده ی جهان ما، می توانسته  در جهت زمانی مخالف هم ساخته شود. 
چیزی که ما می دانیم این است که جهان ما می تواند یکی از جهان هایی 
باشد که در فضایی یکسان با جهانی دیگر، ولی در زمانی متفاوت از آن 
وجود دارد. پژوهشگران نتیجه گرفتند ناظری که در هریک از این جهان ها 
زندگی می کند، زمان را در جهتی می بیند که پیچیدگی افزایش می یابد. 
یعنی فرقی ندارد که در کدام جهان زندگی می کنید. مهم این است که 

گذشته ی شما مهبانگ بوده و اکنون آنتروپی رو به افزایش است.
نظریه ی جدید پژوهشگران چیزی که بولتزمن ۱۴۰ سال پیش نتوانست 
بفهمد را توضیح می دهد. اینکه قوانین فیزیکی که از نظر زمانی متقارن 
هستند، به طور طبیعی می توانند عدم تقارن در زمان را بوجود آورند. در 
حقیقت، باربور و همکارانش به صورت ریاضیاتی ثابت کردند که اگر جهان 
واقعی مثل جهان مینیاتوری آن ها عمل کند،  آن موقع پیکان زمانی که 
با گرانش به حرکت در می آید ظهور می کند. بدین ترتیب به این مسئله 
که چرا آنتروپی در جهان اولیه آن قدر کم بوده پاسخ داده می شود. باربور 
و همکارانش می گویند که مهبانگ می تواند نشان دهنده ی لحظه ای از 
پیچیدگی حداقلی در زمان باشد که همیشه وقتی که گرانش وجود دارد 
پدیدار می شود. پژوهشگران از این لحظه ی مهم با نام  نقطه ی ژانوس یاد 
می کنند. ژانوس در اساطیر رومی، خدای آغاز و پایان، دروازه ها،  درب ها، 
گذرگاه ها و مسیر های ورود است. ماه ژانویه از نام او برداشت شده است. 
تصویر ژانوس معموال با دو سر نمایش داده می شود که یک سر رو به آینده 

و یک سر رو به گذشته دارد.
آگوییره می گوید: »اثباتی که آن ها ارائه می دهند، خیلی خوب است.« 

گوی های ظرف باالیی، نشـانگر یک حالت منظم با آنتروپی 
کم هستند. ولی اگر قرار باشد احتمال های مختلف قرارگیری 
گوی ها در کنار یکدیگر را امتحان کنیم، حالت های نامنظم 
خیلـی بیشـتری نسـبت بـه حالـت منظـم وجـود دارد. در 
حالـت نامنظم، آنتروپی بیشـتر اسـت. مثل ظـرف پایینی.

با این حال او معتقد است باربور برای اینکه ثابت کند که شبیه سازی، 
می تواند جهان واقعی را به خوبی ترسیم کند مسیری طوالنی در پیش 
دارد. شبیه سازی باربور جهان را خیلی ساده می کند و فیزیک کوانتم را 
نادیده می گیرد. باربور می گوید که گروه او در حال کار کردن بر روی نوعی 
شبیه سازی هستند که در آن ذرات بر اساس گرانش نسبیت عام با یکدیگر 

در برهمکنش هستند.

 جهان نامیرا
اگر ایده ی باربور درست باشد، مدرکی شگفت انگیز برای جاویدان بودن 
کیهان است، اینکه گیتی هیچ آغاز و پایانی ندارد. این درحالیست که امروزه 
بسیاری از کیهان شناسان،  مهبانگ را نقطه ی شروع پیکان زمان جهان 
می دانند. ولی باربور می گوید که شبیه سازی او نشان می دهد مهبانگ 
نقطه ی شروع دو پیکان زمان بوده و اتفاقا هر دو به سمت بی نظمی 
می روند. جهانی که ما می شناسیم و بر روی یکی از این پیکان ها سوار 
است، طوری تکامل یافته که باعث شده کهکشان ها، ستاره ها، سیارات و 
زندگی بوجود آید. جهانی که در آن سوی نقطه ی ژانوس قرار دارد و برای 
ما غیر قابل دیدن است، از همین مواد تشکیل دهنده ی جهان ما تشکیل 

شده و ممکن است خیلی شبیه به جهان ما باشد.
از بعضی جهات، ایده ی باربور خیلی شبیه به نظریه ای است که در سال 
 )Sean Caroll( »۲۰۰۴ توسط کیهان شناسانی به نام های »شان کارول
و »جنیفر چن« )Jennifer Chen( ارائه شد. آن ها نیز جهانی ابدی را 
در نظر گرفتند که در حالت تعادل ترمودینامیکی قرار دارد. شان و جنیفر 
می گفتند که نوسان های گاه به گاه کوانتمی می تواند منجر به تولد 
جهان های با آنتروپی کم شود که به سوی آنتروپی زیاد حرکت می کنند. 
جهان های تازه بوجود آمده می توانند به هر دو جهت زمانی حرکت کنند.

آگوییره در سال ۲۰۰۳ درباره ی فرضیه ی چند جهانی با پیکان های 
زمان محلی توضیح داد. او می گوید پژوهش های اخیر ممکن است باعث 
شود کیهان شناسان درباره ی این نظریه که مهبانگ نقطه ی شروع زمان 
است تجدید نظر کنند. او این طور ادامه می دهد: »این ایده که جهان یک 
آغاز انفجاری دارد، چنان بین دانشمندان جا افتاده و قبول شده است که 

بسیاری از کیهان شناسان نسبت به فکر کردن درباره ی جهان ابدی و 
نامیرا رغبتی ندارند.« او اعتقاد دارد که رصدهای نجومی آینده می تواند 

به فرضیه ی چند جهانی و جهان جاویدان کمک کند.
باربور می گوید: »اگر گرانش می تواند دلیل رو به جلو بودن زمان را توضیح 
دهد، ممکن است در آینده شاخصی که از گرانش کمک می گیرد جایگزین 
مفهوم آنتروپی شود.« البته باربور نمی گوید که آنتروپی بی استفاده یا قانون 
دوم ترمودینامیک اشتباه است، ولی او می گوید که شاید بتوان از آنتروپی 

به صورت موثر برای توصیف جهان به صورت یک کل استفاده کرد.
باربور، کسلوسکی و مرکاتی در یک مقاله ، جایگزینی به جای انتروپی به 
نام »انتاکسی« )Entaxy( ارائه دادند. این کلمه که ریشه ی یونانی دارد و 
به معنی »به سوی نظم« است، میزان نظمی که بوسیله ی گرانش ساخته 
می شود را اندازه می گیرد. این در حقیقت چیزی متضاد با انتروپی است. 
طبق شبیه سازی آن ها، بیشینه ی انتاکسی در نقطه ی ژانوس رخ می دهد، 
یعنی زمانی که گرانش همه ی ماده و انرژی را در یک نقطه جمع می کند. 
وقتی که جهان از آن نقطه به دو جهت انبساط پیدا می کند، ماده گسترش 
می یابد و دسته های پراکنده از ماده شکل می گیرد. در این صورت انتاکسی 
هم کم می شود. باربور می گوید: »از زمان مهبانگ، انتاکسی جهان دائما 

در حال کم شدن است.«
کارول که اکنون در کلتک است و در سال ۲۰۱۰ کتابی درباره ی پیکان 
زمان به نام »از ازل تا کنون« نوشته، خیلی قاطعانه از نظریه ی بولتزمن 
حمایت می کند. او می گوید: »گرانش، برای اینکه بفهمیم جهانی که 
انتروپی آن رو به افزایش است چه شکلی دارد حیاتی است.« با این حال 
این بدین معنی نیست که گرانش باید در اندازه گیری بی نظمی جهان در 
نظر گرفته شود. شما انتروپی را وقتی می فهمید که آن را دیده باشید. حتی 
اگر جهان چالش های بیشتری نسبت به ماشین بخار یا جعبه ی شیشه ای 

گوی ها داشته باشد.
کارول کارهای باربور و همکارانش را ستایش می کند، ولی او فکر می کند 
که یک شبیه سازی  مشابه می تواند در صورتی که ذرات هیچ تاثیر 
گرانشی بر یکدیگر وارد نکنند هم کار کند. او با کیهان شناسی به نام 
»آلن گوت« )Alan Guth( کار می کند تا بتواند یک نوع شبیه سازی 
بدون گرانش درست کند. کارول می گوید: »جهان مینیاتوری باربور 
ساده ولی خاص است. ما می خواهیم که مدل ما ساده ولی جامع باشد. 
ما به طور کلی هیچ گونه نیرو یا برهمکنشی بین ذراتمان نداریم. ذرات 
در خطوط مستقیم حرکت می کنند و مثل توپ های بیلیارد یکدیگر را از 
مسیر منحرف می کنند.« درحالی که کارول و گوت هنوز مقاله ی خود را 
تکمیل نکرده اند، کارول می گوید که جهان مینیاتوری آن ها نیز با واگرا 
کردن پیکان های زمان به سوی افزایش انتروپی، به یک نقطه ی ژانوسی 

ختم می شود.
گوت و کارول ممکن است نشان دهند که پیکان های زمان می توانند بدون 
دخالت گرانش هم بوجود آیند. در سوی مقابل، باربور و تیمش ممکن است 
نظریه ای کامل تر که از نسبیت عام و انتاکسی نشات می گیرد را درست 
کنند. شاید هم این شبیه سازی ها اصال چیزی برای گفتن درباره ی پیکان 
زمان در جهان واقعی نداشته باشد. بدون توجه به اینکه پژوهش ها به کجا 
می رود، باربور می گوید که او از ساده بودن نظریات لذت می برد. او می گوید: 
»اگر به رفتار گروهی ساده از ذرات که اطالعاتی از پیکان زمان را به ما 
می دهند نگاه کنیم، ممکن است بتوانیم در نهایت پاسخ این پرسش را 

پیدا کنیم.«

لودویگ بولتزمن آنتروپی 
زیاد را به تعداد راه هایی 
که یک نفر می تواند 
گوی های قرمز و آبی را به 
صورت نامنظم بچیند، تا 
حالتی تقریبا یکدست از 
گوی های قرمز و آبی در 
ظرف شیشه ای بوجود 
آید، تشبیه کرد

جهان انساندانش
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منشاء ساعت زیستی بدن ما کجاست؟ 
گهـواره ی زندگـی ما، بـا آهنگـی یکنواخـت در فضا حرکـت می کند. 
زمین هـر ۲۴ سـاعت، یـک دور حـول محـور قطبی خـود می چرخد 
و اجـازه می دهـد کـه قسـمت های مختلف آن آفتـاب بگیـرد. همه ی 
موجـودات زنـده ی زمیـن، از جلبک هـا گرفتـه تـا انسـان ها طـوری 
تکامل یافته اند که با چرخـش زمین و آهنگ شـب و روز آن هماهنگ 
باشـند. آن هـا این هماهنگـی را بـه کمـک مهم ترین زمان سـنج های 
جهـان انجام می دهند. سـاعت های زیسـتی به موجـودات زنده کمک 
می کنند تا غـروب یا طلوع خورشـید آن هـا را غافلگیر نکنـد. ولی این 
سـاعت ها چگونـه در بدن مـا و دیگر موجـودات زنده بوجـود آمده اند؟ 
تکامـل و انتخاب طبیعی چگونـه آن ها را سـاخته و در طول میلیون ها 
سـال، چنیـن دقیـق تنظیـم کـرده اسـت؟ پژوهش هـای جدیـد، به 

بررسـی این پرسـش بـزرگ می پردازند.
بـه نظـر می رسـد کـه یـک سـاعت بـزرگ در مغـز انسـان وجـود دارد. 
ایـن سـاعت می تواند زمـان خوابیـدن و بیـدار شـدن او را با نـور محیط 
هماهنـگ کنـد. ولـی ظاهـرا کـه بـه جـز ایـن سـاعت بـزرگ در مغـز، 
سـاعت های دیگری نیـز در بدن مـا وجـود دارد. یک کرونوبیولوژیسـت 
 )Barbara Helm( »از دانشـگاه گالسـکو در اسـکاتلند به نام »باربـارا هلـم
می گویـد: »در کبـد، طحـال و حتـی چربی هـای بـدن ما سـاعت هایی 
وجود دارد.« این سـاعت ها الگوی خواب و زمان غـذا خوردن ما را تنظیم 
می کننـد. آن ها بـه مدیریت میـزان ترشـح هورمون های مـا می پردازند 
و پاسـخ بدن به قنـد و دیگر فرایندهـای مهم زیست شـناختی را تنظیم 

می کننـد.
بسـیاری از دانشـمندان اعتقـاد دارنـد که وجـود این زمان سـنج ها 
در بـدن موجـودات زنده، مزیـت رقابتـی مهمی در انتخـاب طبیعی 
بـه آن هـا داده اسـت. مزیتی که باعث شـده در طـول تاریـخ، بارها و 
بارها ساعت های زیسـتی خود را توسـعه دهند. سـاعت های زیستی 

در موجـودات زنده بسـیار معمول و در عین حال پر اهمیت هسـتند، 
حـال سـوال اینجاسـت که چـرا ایـن سـاعت ها کـه اتفاقـا از جمله 
ابزارهـای بوجود آمده در سـپیده دم حیات هسـتند، بـرای ما چنین 
راز آلود و ناشـناخته باقـی مانده انـد؟ نظریات مختلفی کـه درباره ی 

منشـاء سـاعت های زیسـتی وجود دارد چه هسـتند؟
تعـداد زیـادی از دانشـمندان طرفـدار ایـن نظریـه هسـتند کـه 
موجـودات زنـده ی مختلـف، سـاعت های زیسـتی خـود را بـه 
صـورت مسـتقل سـاخته اند. موجـودات زنـده احتمـاال ایـن کار را 
بـرای حفاظـت از DNA آسـیب پذیر خـود در برابر پرتوهـای مخرب 
فرابنفـش خورشـید انجـام داده انـد. ولـی گـروه کوچکتـری از 
پژوهشـگران طور دیگـری فکـر می کنند. آن هـا می گویند کـه باید 
یک »سـاعت مـادر« وجـود داشـته باشـد. سـاعتی کـه اول از همه 
بوجـود آمده و باعث شـده سـاعت های دیگـر موجودات زنـده از آن 
ریشـه بگیـرد. ایـن سـاعت، بدیـن منظـور تکامل یافتـه کـه بتواند 
سـلول ها را از آسـیب اکسـیژن دور نگـه  دارد و احتمـاال بسـیاری 

مزیت هـای دیگـر را بـرای آن هـا بـه ارمغـان آورد.
طبـق ایـن نظریه،  سـاعت زیسـتی اولیه شـباهت کمـی با سـاعت های 
زیسـتی دقیـق امـروزی دارد. پژوهشـگران می گوینـد کـه سـاعت های 
بـدوی موجـودات زنـده، احتمـاال بـه انـدازه ی سـاعت های آفتابـی مـا 
سـاده بوده انـد. با این حـال آن هـا آجرهای اولیـه ی سـاعت های دقیق و 
پیشـرفته ای بودند کـه امـروز می توانند همه چیز مـا، از زمـان خوابیدن 

گرفتـه، تا فشـار خـون را کنتـرل کنند.
سـاعت های زیسـتی چرخ دنـده و عقربـه ندارنـد. این سـاعت ها از 
مولکول های RNA و پروتیین هایی تشکیل شـده اند که در سطح کالن 
نوسـان می کنند. در زمان هـای خاصـی از روز، سـاعت های پروتیینی 
مشـخصی فعـال می شـوند تـا مولکول هـای RNA پیام رسـان را تولید 

کنند. این مولکول ها توسـط سـلول ها برای سـاختن دیگر ساعت های 
پروتیینی اسـتفاده می شـوند. در نهایـت مقدار سـاعت های پروتیینی 
به حدی می رسـد کـه سـاخت RNA پیام رسـان متوقف می شـود. این 
سـاعت های پروتیینـی، توسـط دیگـر پروتیین هـا تجزیه می شـوند و 
 RNA از بیـن می رونـد تا مقـدار آن هـا از حـد توقف سـاخت مولکـول
پیام رسـان پایین تر آیـد. بدین ترتیـب دوبـاره تولید RNA پیام رسـان 

شـروع می شـود و این چرخـه ادامـه می یابد.
درسـت مثـل برندهـای رولکـس، تایمکـس، سـواچ و سـیکو کـه 
مدل هـای مختلف سـاعت های مچی خـود را دارنـد، موجـودات زنده 
مثل سـیانوباکترها، قارچ ها، گیاهان و حشـرات، سـاعت های زیسـتی 
مخصـوص به خودشـان را دارند. چرخـه ی سـاعت های پروتیینی این 
موجـودات زنـده در مقایسـه بـا یکدیگر بسـیار متفاوت اسـت. بـا این 
حال همه ی آن ها روز و شـب را به عنوان شـاخص در نظـر می گیرند و 
برای سـاختن دیگر پروتیین ها، از RNA پیام رسـان اسـتفاده می کنند.

شـکی وجود نـدارد که سـاعت های زیسـتی، بـرای موجوداتی کـه روی 
سـطح زمیـن زندگـی می کننـد کامـال حیاتی هسـتند. ولـی آیـا اینکه 
بگوییم سـاعت های زیسـتی صرفا برای فـرار از پرتوهای مضر خورشـید 
بوجود آمدند حرف درسـتی اسـت؟ در حقیقـت یک مـدرک مهم برای 
نظریه ی »فرار از نور«، این اسـت که سـلول ها فرایند سـاختن DNA را در 
شـب انجام می دهند. سـپس در روز که نـور فرابنفش زیـادی در محیط 
وجود دارد، آن هـا را ترمیم می کننـد. بعضی پروتیین ها که سـاعت های 
زیسـتی را می سـازند، در ترمیم مولکول DNA هم دخیل هستند. »جان 
او نیـل« )Jhon O’Neill( از آزمایشـگاه MRC زیست شناسـی مولکولـی 
دانشـگاه کمبریج می گویـد: »فـرار از نور، نظریـه ی خوبی اسـت. ولی با 

داده هـای جدید همخوانی نـدارد.«

 بازگشت به عقب
جـان او نیل می گوید: »شـواهد زیادی نشـان می دهـد که »فـرار از نور« 
یگانـه نیروی تکامـل سـاعت های زیسـتی نبوده اسـت.« اگـر چرخه ها 
 ،DNA درسـت شـده باشـند، نبایـد بدون حضـور DNA بـرای حفاظت از
هیچ چرخه ای شـکل بگیرد. بـا این حـال در آزمایش های انجـام گرفته، 
مشـخص شـد حتی در محیطی که DNA وجود ندارد نیز آهنگ سـاعت 

زیسـتی بوجـود می آید.
 Synechococcus( یـک نـوع سـیانوباکتر یـا همـان جلبـک سـبزآبی
elongatus( وجود دارد که صاحب سـاده ترین سـاعت زیسـتی شـناخته 

شـده اسـت. این باکتری سـه پروتییـن بـه نـام KaiA، KaiB و KaiC دارد. 
این سـه پروتییـن بـه اضافـه ی دو پروتییـن جانبـی، به باکتـری کمک 
می کننـد تا بتواند با انباشـت پروتیین هـای الزم برای فوتوسـنتز و دیگر 

فعالیت هـای روزانـه، بـرای طلـوع خورشـید آماده شـود.
آن طور کـه »تاکائو کونـدو« )Takao Kondo( از دانشـگاه ناگویای ژاپن در 
نشریه ی سـاینس در سال ۲۰۰۵ نوشـته: »سه عدد سـاعت- پروتیینی 
در لولـه ی آزمایـش انداخته شـدند و انرژی آن هـا بوسـیله ی »آدنوزین 
تری فسـفات« )adenosine triphosphate( تامین شـد. سـاعت زیستی، با 
آهنگی ثابت مولکول فسـفات را به پروتیین KaiC اضافـه و کم می کرد.« 
این یافته باعث شـگفت زدگی پژوهشـگران شـد، چرا کـه آن ها فهمیده 
بودند سـاعت های زیسـتی می توانند بدون DNA هم کار کنند. در ضمن 
 RNA مشـخص شـد که آن ها الزم نیسـت برای نگه داشـتن زمان،  دائما

پیام رسـان و فراینـد تولید پروتییـن را فعال و غیـر فعال کنند.
جلبک هـای سـبزآبی و اجـداد اسـرارآمیز حشـرات و حیوانـات، بیش از 
یک میلیـارد سـال پیـش، شـاخه های متفاوتـی را در درخـت تکامل و 
انتخـاب طبیعـی درسـت کردنـد. سـاعت های پروتیینـی جلبک هـای 

ساعت های زیستی به مدیریت میزان ترشح هورمون های 
ما می پردازند و پاسخ بدن به قند و دیگر فرایندهای مهم 
زیست شناختی را تنظیم می کنند.
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سـبزآبی مثـل سـاعت های پروتیینـی مرکـزی پسـتانداران نیسـت. 
 DNA بنابرایـن بعضـی از پژوهشـگران بـه اینکـه سـاعت های فاقـد
می تواننـد در موجـودات زنـده  ی پیچیده تـر از جلبک هـا کار کننـد، 

شـک دارنـد.
اونیل و همکارش »آکیلش ردی« )Akhilesh Reddy( از دانشگاه کمبریج 
فکـر کردند کـه احتمـاال می شـود سـاعت های بـدون DNA را در جایی 
دیگـر یافـت. آن هـا تصمیـم گرفتنـد کـه در گلوبول هـای قرمـز خون 
انسـان دنبال سـاعت ّهای زیسـتی بگردند. این سـلول ها فاقد هسـته و 
در نتیجه DNA هسـتند. بـدون DNA هیچ نوع RNA پیام رسـان درسـت 
نمی شـود، در نتیجه سـاعت های زیسـتی کالسـیک نباید بوجود آیند. 
اونیل و همـکارش در کمال تعجب مشـاهده کردند کـه در گلوبول های 
قرمـز ریتـم سـاعت وار وجـود دارد و مقالـه ی خـود را سـال ۲۰۱۱ در 

مجلـه ی »نیچر« منتشـر کردند.
سـاعت زیسـتی موجـود در گلوبـول قرمـز خـون، کامـال از چرخـه ی 
پروتییـن و RNA پیام رسـان بی نیـاز اسـت. در گلوبول هـای قرمـز، 
پروتیین هـای آنتی اکسـیدان به نـام پروکسی ردوکسـین، مولکول های 
اکسـیژن را با ریتم سـاعت وار جـذب یا دفـع می کنند. عمل آن هـا به از 
بین بردن هیدروژن پروکسـید کمک می کند. هیدروژن پروکسـید یک 
محصـول جانبـی در فعالیت هـای معمولی تولیـد انرژی سلول هاسـت. 
هیـدروژن پروکسـید و دیگـر اکسـیدان ها می تواننـد بـه قسـمت های 
مختلفی از سلول آسـیب برسـانند، بنابراین کنترل آن ها ضروری است.

پروکسی ردوکسـین ها در موجـودات زنـده ی مختلـف، مثـل یـک نوع 
جلبک آبی به نام »اوسـترئوکوکوس« )Ostreococcus( دیده می شـوند. 
اونیل و ردی به همراه دیگر همکارانشـان، پروکسی ردوکسـین را در این 
جلبـک آزمایـش کردنـد. اونیل می گویـد: »درسـت ماننـد گلوبول های 
قرمـز، در ایـن جلبـک هـم آهنـگ و ریتـم مشـاهده می شـد.« مقـدار 
مولکول های اکسـیژن چسبیده به پروکسی ردوکسـین در یک چرخه ی 
۲۴ سـاعتی، کـم و زیاد می شـد. مقاله ی آن هـا سـال ۲۰۱۱ در مجله ی 

نیچر چاپ شـد.
یـک سـال بعـد، پژوهشـگران در مجلـه ی نیچـر گـزارش دادند کـه در 
 ،)Arabidopsis thaliana( »مگـس میـوه، گیـاه »رشـادی گوش موشـی
قارچی به نام »نئوروسـپورا کراسـا« )Neurospora crassa(، سیانوباکتری 
به نام »سـینوکوکوس االنگاتـوس« )Synechococcus elongatus( و یک 
 Halobacterium( »تک یاختـه ی آرکیایی به نام »هالوباکتریوم سـالیناروم
salinarum(  هـم توانسـته اند چرخه ی پروکسی ردوکسـین پیـدا کنند. 

بدیـن معنـی کـه در همـه ی دامنه هـای حیـات، شـامل یوکاریوت هـا، 
باکتری ها و آرکیاها این چرخه یافت شـده اسـت. اگر همـه ی دامنه های 
زندگـی دارای سـاعت های پروکسی ردوکسـین هسـتند، بنابرایـن بـه 
احتمال زیادی آنتی اکسـیدان ها بسـیار باسـتانی هسـتند و سـن آن ها 

بـه میلیاردها سـال می رسـد.

 خطر اکسیژن
کسـی بـه دقـت نمی دانـد کـه سـاعت های آنتی اکسـیدانی چقـدر 
قدمـت دارنـد، ولـی اونیـل سـن آن هـا را ۲/۵ میلیـارد سـال حـدس 
می زنـد. ایـن دقیقا زمانی اسـت کـه سـیانوباکترها بـه تازگی شـروع به 
اسـتفاده از فوتوسـنتز برای تامین انرژی کـرده  بودنـد و در فرایند بزرگ 
اکسیداسـیون خود، مقادیر بسـیار زیاد اکسـیژن در اتمسـفر زمین آزاد 

 کردنـد. هرچند کـه در ایـن زمان،  فوتوسـنتز و اتمسـفر پر از اکسـیژن، 
کامال مفیـد و ضروری به نظر می رسـید، ولی اکسـیژن بـرای موجودات 
پرکامبرین یک سم محسـوب می شـد. موجودات زنده ای که نمی توانند 
اکسـیژن آزاد را تحمـل کننـد، می میرنـد یـا اینکـه در اعمـاق دریـا به 
صـورت بی هـوازی زندگـی می کنند. اونیـل می گویـد: »اگـر موجودات 
پرکامبریـن نمی خواسـتند بمیرنـد، بایـد با اکسـیژن کنـار می آمدند.«

در روز کـه فوتوسـنتز صـورت می گیرد، اکسـیژن می تواند یک مشـکل 
اساسـی باشـد. موجودات زنده ای که برای دفاع از خود از آنتی اکسـیدان 
اسـتفاده می کنند، مولکول اکسـیژن را از پروکسی ردوکسین می گیرند 
تا بتوانند در روز هیدروژن پروکسـید ذخیره کنند. بدین ترتیب شـانس 
بقـای آن هـا افزایـش می یابـد. اونیـل می گویـد: »زمان بنـدی بـرای 
پیش بینـی جـذب اکسـیژن، می توانـد مزیتی بـزرگ به حسـاب آید.«

پروکسی ردوکسـین ها چرخ دنـده ی سـاعت ها نیسـتند، آن هـا بیشـتر 
شـبیه به عقربه های سـاعت هسـتند. میـزان اکسـیژن متصل بـه آن ها 
نشانگر ساعتی بسیار باستانی و ناشـناخته تر است. این ساعت سحرآمیز 
چنان مزیت بزرگی به حسـاب می آیـد که موجودات زنـده آن  را در طول 
تاریخ تکامـل خود حفـظ کرده اند و هر زمـان که الزم بـوده تغییراتی در 
آن داده انـد. اونیـل می گویـد: »مثل سـاعت های مـا که می تواننـد زمان 
را در موقعیت هـای مختلـف جغرافیایـی و در فرمت AM یا PM محاسـبه 
کننـد، یـا  تقویـم را در اختیـار ما قـرار دهنـد، سـاعت های زیسـتی نیز 
اجزایـی این چنینـی دارند تـا بتواننـد چالش های محیط هـای مختلف 

را تحمـل کنند.«
دیگر پژوهشـگران پیشـنهاد کرده اند، از آن جا که »سـاعت های زیستی 
پروتیینی« سـیانوباکتر ها، حیوانـات و گیاهان تفاوت زیـادی با یکدیگر 

شواهد زیادی نشان دهنده ی این است که »فرار از نور« یگانه 
نیروی تکامل ساعت های زیستی نیست.

دارد، اجـداد ایـن موجـودات زنده بایـد سـاعت های مختلفـی را تکامل 
می دادنـد. اونیل می گویـد: »هرچند کـه چرخ دنده های اصلـی متفاوت 
هسـتند، ولی شـما همیشـه می توانیـد آنزیم های مشـابهی پیـدا کنید 

که سـرعت سـاعت را تنظیـم می کنند.«
این آنزیم هـای خاص کـه »کینـاز« )Kinase( نـام دارنـد، پروتیین هایی 
هسـتند کـه مولکول هـای فسـفات را بـه دیگـر پروتیین هـا ضمیمـه 
می کننـد و باعـث نابـودی یـا تغییـر عملکـرد آن هـا می شـوند. دو تـا 
از مهم تریـن کینازهـا، CK1 و GSK3 هسـتند و در سـرعت کار کـردن 
سـاعت های پروکسی ردوکسـینی نقـش مهمـی دارنـد. این هـا احتماال 
سـاعت های باسـتانی هسـتند که اونیل و دیگران دنبالشـان می گردند.

آن طور کـه اونیـل، »هلـن کاسـتون« )Helen Causton( و همکارانشـان 
از دانشـگاه کلمبیـا در »کرنـت بایولـوژی« )Current Biology( آوریـل 
۲۰۱۵ می گوینـد: »حتـی موجـودات زنـده ای کـه فاقـد ریتـم سـاعت 
شـبانه روزی هسـتند، چرخـه ی پروکسی ردوکسـینی کینـازی دارند.« 
جالب  اینجاسـت کـه نوعـی مخمر به نـام »ساکرومایسـس سـرویزیه« 
»Saccharomyces cerevisae« فاقد هرگونه سـاعت پروتیینی و چرخه ی 

۲۴ سـاعتی اسـت. البته ایـن بدین معنی نیسـت کـه مخمـر نمی تواند 
زمان سـنجی کنـد، مخمرهـا دارای هشـت تنفس نوسـانی، هرکـدام به 

مدت سـه سـاعت هسـتند. در ایـن تنفس ها، سـرعت مصرف اکسـیژن 
آن هـا زیـاد و کـم می شـود. اگـر آنزیـم CK1 را بـه مخمـر اضافـه کنیم، 
نوسـان آهسـته می شـود. بعالوه ی اینکه طبق یافته ی محققـان، اضافه 
شـدن CK1 می توانـد آهنـگ سـاعت زیسـتی سـلول های مـوش را هم 

تغییـر دهد.
ایـن یافته ها نشـان دهنده ی این اسـت کـه آنزیم هـای کینـاز، در ایجاد 
آهنـگ سـاعت های زیسـتی نقـش مهمـی دارنـد. پژوهشـگران فکـر 
می کنند که کینازها احتماال یک زمان سـنج خیلی سـاده را می سـازند، 
چیزی شـبیه بـه سـامانه ی  KaiA، B، C سـیانوباکتر ها. اونیـل می گوید: 
»در موجـودات زنده ی اولیه، چرخ دنده ها بسـیار سـاده بودند، موجودات 
امـروزی از چرخ دنده هـای سـاعت پیچیده تـری بهـره می گیرنـد تـا بـا 
زندگی پیچیده تر آن ها سـازگاری بیشـتری داشـته باشـد.« هرچند که 
کینازهـا مولکول های باسـتانی هسـتند کـه سـاعت های امـروزی ما را 

می سـازند، ولی هنـوز  شـواهد زیادی بـرای اثبـات آن وجود نـدارد.
اونیـل می گویـد کـه احتمال دیگـری هم وجـود دارد. ممکن اسـت 
اساسـا سـاعت مادری وجود نداشـته باشـد. زیست شناسـی سلولی 
ممکن اسـت صرفا بوسـیله ی واکنش های بیوشـیمیایی کـه به طور 
طبیعـی الگوهـای منظـم بـه خـود گرفته انـد، شـکل گرفته باشـد. 

در همه ی دامنه های 
حیات، شامل 
یوکاریوت ها، باکتری ها و 
آرکیاها، چرخه ی ساعت 
زیستی یافت شده است.
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او ادامـه می دهـد: »مـن ایـن احتمـال را دوسـت نـدارم، چـرا کـه 
آزمایـش یا رد آن بسـیار مشـکل اسـت. تنهـا راه اینکه ثابـت کنیم 
ایـن نظریه غلط اسـت، این اسـت کـه به دنبال سـاعت مـادر برویم. 
اساسـا مشـکل پرسـش هایی کـه بـه تکامـل مربـوط می شـود این 
اسـت که بـدون وجـود یـک ماشـین زمـان نمی توانید پاسـخ آن ها 

را پیـدا کنید.«

 تکامل مستقل
البته همه ی دانشمندان شیفته ی نظریه ی پروکسی ردوکسین نیستند. 
یک عصب شـناس از مرکز پزشکی جنوب غربی دانشـگاه تگزاس واقع در 
شـهر داالس به نـام »ژوزف تاکاهاشـی« )Joseph Takahashi( می گوید: 
»آن هـا یـک نقشـه ی مفصـل دارنـد، بـا این حـال هنـوز هیـچ مدرکی 
بـرای تایید صحت این نقشـه وجود نـدارد.« اونیـل می گویـد: »ما هنوز 
سـازوکاری بـرای آن پیـدا نکرده ایـم. آن چـه آن  هـا دارنـد، مشـاهداتی 
اسـت کـه بـا مدل هـای کالسـیک سـازگار نیسـت. آن هـا سـاعت ها را 
 RNA ماشـین هایی از پروتیین هـای نوسـان کننده و مولکول هـای

پیام رسـان می داننـد کـه بـرای فـرار از نـور تکامـل یافته اند.«
آن چـه در اسـتدالل اونیـل محـوری اسـت، ایـن ایـده اسـت کـه حتما 
بایـد یک سـاعت باسـتانی وجـود داشـته باشـد کـه موجـودات زنده ی 
مختلف و پیشـرفته تر، سـاعت خود را بر اساس آن سـاخته  باشند. دیگر 
پژوهشـگران مثل اونیل خیلی وابسـته به این نظریه نیسـتند و درباره ی 

سـاعت های مسـتقل هـم فکـر می کنند.
یـک میکروبیولوژیسـت از دانشـگاه کالیفرنیـا در سـن دیگو بـه نـام 
»سـوزان گولدن« )Susan Golden( می گوید: »تصور نمی کنم که الزم 
باشـد فکر کنیم ساختن سـاعت زیستی مشـکل اسـت.« فرایندهای 
زمان سـنجی که در طبیعـت پیرامون می بینیم، شـاید فقـط آن هایی 
هسـتند که باقـی مانده انـد. در حقیقـت ممکن اسـت کـه موجودات 
زنـده، دیگـر زمان سـنج ها و دیگـر آهنگ هـا را امتحـان کـرده و کنار 
گذاشـته اند. اخیرا یک گروه پژوهشـی مستقل کشـف کرده که نوعی 
کرم آبی، دارای سـاعت قمری اسـت و یک شـته ی دریایی، زمان سنج 

جزر و مـدی دارد.
گروه آزمایشگاه گولدن در حال دسـتکاری ساعت زیستی سیانوباکترها 
اسـت تا بفهمد آیـا آن ها می توانند شـاخص زمان سـنجی خـود را تغییر 
دهنـد یا خیر. مثال شـاخص خـود را هفته ها یا سـاعت ها به جـای روزها 

قـرار دهند.

 فواید در جهان واقعی
هرچنـد کـه هنـوز هیچ کـس سـاعت مـادر را پیـدا نکـرده، ولـی 
بعضـی از دانشـمندان خیلـی فیلسـوفانه دربـاره ی اینکـه چـرا این 
فراینـد می توانسـته از آغـاز برای موجـودات زنـده مفید باشـد فکر 
می کننـد. فـرار از پرتوهای مضـر خورشـید و گریز از مسـمومیت با 
اکسـیژن، احتماال دالیل کافـی برای پیدایش سـاعت های زیسـتی 
نیسـتند. بعضـی از پژوهشـگران می گوینـد کـه مزیت داشـتن یک 
سـاعت، می تواند جـدا نگه داشـتن واکنش های متناقض شـیمیایی 
یـا کمک بـه عملکـرد روان تـر سـلول ها باشـد. ایـن کار با اسـتفاده 
از برنامه ریـزی  بـرای تولیـد مولکول هایـی کـه بـرای هـر مرحلـه از 
واکنش هـای شـیمیایی زنجیـره ای نیـاز هسـتند صـورت می گیرد.

تاکاهاشـی می گویـد: »مـا از اینکـه می بینیـم سـاعت زیسـتی هـر روز 
متابولیسـم را روشـن و خامـوش می کند تعجـب می کنیم. متابولیسـم 
می توانسـت به صورت مداوم و بدون خاموش و روشـن شـدن ادامه پیدا 
کنـد.« ایـده ی او و همکارانش این اسـت که سـاختن چیزهـا در مراحل 
مختلـف و بـه مقـدار زیـاد،  می توانـد از نظـر مصـرف انـرژی بهینه تر از 
سـاختن مقدار کمی از آن ها در مدت زمان زیاد باشـد. یک شبیه سـازی 
کامپیوتری که در سـال ۲۰۱۰ انجام شد، نشـان می دهد که ساعت های 
زیسـتی می تواننـد باعـث شـوند موجـودات زنـده آن قـدر در مصـرف 
انـرژی صرفه جویـی کنند که تـا ۱۵ درصد سـریع تر رشـد کننـد. البته 

اندازه گیـری ایـن ویژگـی در دنیای واقعی مشـکل اسـت.
فیزیولوژیسـتی بـه نـام »دامیـان مـوران« )Damian Moran( از شـرکت 
تحقیقاتـی گیـاه و غـذا در نیوزیلنـد، آزمایشـی انجـام داد کـه می تواند 
آزمـون خوبی برای نظریـه ی صرفه جویی مصـرف انرژی باشـد. موران و 
همکارانـش در سـوئد بر روی یک گونـه ماهی با نام علمی »اسـتیاناکس 
مکزیکانـوس« )Astyanax mexicanus( کار می کننـد تـا بفهمنـد کـه 
صرفه جویـی در انرژی با اسـتفاده از ساعت زیسـتی چگونـه کار می کند. 
یـک زیرگونـه از ایـن ماهـی در آب هـای سـطحی زندگـی می کنـد و 
زیرگونـه ی دیگـر، در غارهـای »پاچـون« )Pachon( در شمال شـرقی 
مکزیک زیسـت می کنـد. زیرگونـه ی غارزی بـه کلی نابینا اسـت. ماهی 
غـارزی، سـاعت های زیسـتی را طوری تغییـر داده کـه به طـور کلی در 

شـرایطی کـه انـگار همیشـه روز اسـت کار می کنند.
مـوران هـر دو گونه ی سـطح زی و غـارزی را در لوله های شـنا قـرار داد و 
جریـان آب را طـوری بـرای آن هـا تنظیم کـرد که مجبـور باشـند برای 
چنـد روز خیلی آرام شـنا کنند. او میزان اکسـیژن مصرف شـده توسـط 
هر ماهـی را اندازه گرفت. طبـق آن چه انتظار می رفت، ماهی سـطح زی، 
اکسـیژن بیشـتری در روز نسـبت به شـب مصـرف می کرد. ولـی ماهی 
غـارزی، میـزان یکسـانی از اکسـیژن را در شـب و روز مصـرف می کـرد. 
مـوران می گویـد: »اول فکـر کردیم شـاید فقط ایـن یک نمونـه از ماهی 
غارزی عملکـرد این چنینی دارد و ماهی های دیگر ممکن اسـت متفاوت 
باشـند. یک ماهی دیگـر را در لوله ی شـنا قـرار دادیم، ولـی آن یکی هم 

رفتار مشـابه داشـت و مصرف اکسـیژن شـب و روز او یکسـان بود.«
آن طور که این گروه پژوهشـی سپتامبر گذشـته در PLOS ONE گزارش 
کرده، بـا ثابت نگـه داشـتن متابولیسـم ماهی هـا در طـول روز، به جای 
افزایش و کاهش با نوسـان یکسـان کـه با چرخـه ی نور انجام می شـود، 
ماهی های غارزی توانسـتند تـا ۲۷ درصد در مصرف انـرژی صرفه جویی 
کننـد. وقتی که هـر دو ماهـی غـارزی و سـطح زی در تاریکـی آزمایش 
شـدند، ماهی غار زی عملکرد بهتری نیز از خود نشـان داد و تا ۳۸ درصد 

انـرژی کمتری نسـبت به ماهی سـطح زی مصـرف کرد.
ایـن یافته هـا بدیـن معنـی نیسـتند کـه تاکاهاشـی دربـاره ی تاثیـر 
سـاعت های زیسـتی در صرفه جویـی مصـرف انـرژی اشـتباه می کـرد. 
اینکه بعضـی حیوانات کـه در زیسـت بوم های خـاص زندگـی می کنند 
سـاعت های زیسـتی بـه شـدت متفاوتـی دارنـد، بدیـن معنـی نیسـت 
کـه زندگـی بـدون ساعت زیسـتی بـرای همه مفیـد اسـت. باربـارا هلم 
از دانشـگاه گالسـکو می گویـد: »من مشـکوک هسـتم که به اسـتثنای 
موقعیت های خیلی عجیب، زندگی بدون سـاعت زیسـتی ممکن باشد. 
مثل این اسـت کـه از نابینا بـودن ماهی غـارزی این طور برداشـت کنیم 

کـه بـه کلـی چشـم ها در دنیـا بی اهمیت هسـتند.«

مغز ما زمان را چگونه درک می کند؟ 

حتما تجربه کرده اید گاهی اوقات پیش از خواب، با خود قرار می گذارید که صبح راس ساعت مشخصی برخیزید. درحالی که هیچ ساعتی را 
کوک نکرده اید، خود به خود مثال راس ساعت 5 صبح از خواب بیدار می شوید. البته بسیاری از افراد این قابلیت را ندارند و سر ساعت از خواب 
بیدار نمی شوند. آدم هایی را می شناسیم که به نظر می رسد هیچ احساسی نسبت به زمان ندارند. مثال ساعت ها برای ایمیلی که خیلی فوری 
باید ارسال کنند وقت می گذارند و انتظار دارند مسیری که رانندگی در آن یک ساعت زمان می برد را ۲۰ دقیقه ای طی کنند. معموال این افراد 
همیشه دیر به قرارهای خود می رسند. البته برای خود آن ها این اتفاقات اصال مهم نیست، ولی برای ما که خارج از دنیای آن ها هستیم، حسابی 

اعصاب خردکن است. ولی چرا احساس آدم ها نسبت به گذر زمان متفاوت است؟
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انسـان همانند بسـیاری از حیوانـات، به خوبـی می تواند 
گـذر زمـان را درک کنـد. تقریبـا هر عملـی کـه در مغز 
و بـدن مـا انجـام می گیـرد، نیازمنـد نظـم و دقتـی در 
حـد میلی ثانیـه اسـت. بـدون درک دقیـق از زمـان، 
انسـان نمی توانـد یاد بگیـرد یا صحبـت و حرکـت کند. 
عصب شناسـی از دانشـگاه نیویـورک بـه نـام »لیلیـا 
دواچـی« )Lilia Davachi( می گویـد: »مـا خیلـی متوجه 
ایـن اتفاق نیسـتیم، ولـی حتـی قـدم زدن در خیابان به 
زمان سـنجی دقیق احتیـاج دارد.« بـه هنـگام راه رفتن، 
ماهیچه هـا منقبـض و مفصل هـا بـا هماهنگـی خیلـی 
دقیـق نسـبت بـه ماهیچه هـا در جـای خـود محکـم 
می شـوند، ایـن فراینـد مثـل یـک سـمفونی ادامـه پیدا 
می کند. دواچی می گوید که احسـاس زمـان، در حرکت 
 کردن مـا، در عمل کردن مـا و در درک مـا از جهان تاثیر 

بنیادین دارد.
پژوهـش بـر روی درک انسـان از زمـان کـه سـنگ بنای 
تمـام رفتارهای ماسـت، کار بسـیار مشـکلی اسـت. یک 
 )Peter Tse( »عصب شـناس شـناختی به نام »پیتر تسـه
از کالج »دارتمـوث« )Dartmouth( می گوید: »پژوهش در 
این زمینه درسـت مثل قدم گذاشـتن در باتالق اسـت.« 
یافتن پاسـخ این پرسـش بسـیار مشـکل اسـت، سـوال 
درباره ی نحـوه ی کارکرد زمان سـنج های عصبی بسـیار 
پیچیده  ای در بدن انسان اسـت که یکدیگر را تحت تاثیر 

قـرار می دهند.
یافته هـای جدیـد نشـان می دهـد کـه مغـز مـا دارای 
سـاعت های متعددی اسـت که در قسـمت های مختلف 
مغـز قـرار گرفته انـد و هرکـدام با سـرعتی متفـاوت کار 
می کننـد. بعضـی از قسـمت های مغـز میلی ثانیه هـا را 
سـنجش می کننـد و بعضـی مراکز دیگـر، دهه هـا را زیر 
نظـر دارنـد. بعضـی از زمان سـنج های عصبـی، حرکات 
بـدن را مدیریـت می کننـد و برخـی از آن هـا نظاره گـر 
اطالعاتی هستند که از حواس مختلف وارد مغز می شود. 
بعضی از قسـمت های مغـز می توانند زمان هـای آینده را 
پیش بینـی کننـد و ایـن درحالیسـت کـه زمان سـنجی 
 خاطـرات گذشـته در جـای دیگـری از مغـز اتفـاق

 می افتد.
توزیـع ناهمگـون ایـن سـاعت ها در مغـز باعـث شـده 
کـه دانشـمندان بـر سـر کشـف چگونگـی ارتبـاط این 
سـاعت ها برای درک دقیق از جهان بیـرون تمرکز کنند. 
درک عمیق تر از چگونگـی کارکرد زمان سـنج های مغز، 
می توانـد پدیـده ای کامال بزرگتـر را برای ما آشـکار کند، 
اینکه مغز چگونه واقعیـت را برای خود می سـازد. بعضی 
از پژوهش ها نشـان می دهنـد که مغز گاهـی اوقات زمان 
را بـرای خود منقبض و منبسـط می کنـد یـا آن را پیچ و 
تاب می دهـد. تغییر احساسـات، میزان تمرکـز، داروها و 
امراضی مثـل شـیزوفرنیا می تواننـد روی درک متفاوت 

انسـان از زمان تاثیـر بگذارند.

 انقباض و انبساط زمان
آقای تسـه می گوید: »مغز انسـان فقط دارای یک ساعت 
نیسـت و نباید برای شـناخت زمان سـنجی مغز به دنبال 
پاسخی ساده باشـیم، در ضمن زمان سنجی مغز همیشه 
خیلی دقیق نیسـت. گاهـی اوقات زمـان می توانـد برای 
مغز کامال کنـد بگـذرد و هنگامـی دیگر، کامال برق آسـا 
باشد.« بسـیاری از مردم تجربیاتی این چنینی داشته اند. 
بعضـی از تجربیـات می تواننـد درک مـا از زمـان را کامال 
آهسـته کننـد و دنیـای پیرامـون مـا را اصطالحـا روی 
»اسلوموشـن« بگذارنـد. مثـال اگـر در خودرویی باشـید 
کـه دارد تصـادف می کنـد، یا چتربـازی در حال سـقوط 
کردن باشـید، زمان به نظر شـما خیلی دیـر می گذرد. در 
پژوهشـی که سـال ۲۰۱۳ انجام شد، دانشـمندان به این 
نتیجه رسـیدند که گاهی اوقات مردم زمـان را طوالنی تر 

از چیـزی کـه واقعا می گـذرد حـس می کنند.
احساسـات هـم می توانند حس گذشـت زمـان را کند یا 
سـریع کنند. مثال نـگاه کردن بـه چهـره ی عصبانی یک 
انسـان یا عنکبوت هـای ترسـناک نیز باعث می شـود که 

مردم فکـر کنند زمـان دیـر می گذرد.
احساسـات که هیچ، حتـی اتفاقات خیلی سـاده ای مثل 
تغییـرات دمایی هم می توانـد منجر به تفـاوت درک ما از 
زمان شـود. در پژوهشی، نشـان داده شـد که یک ساعت 
راه رفتـن مـردان بـر روی تردمیـل در اتاقی گـرم، باعث 

می شـود که زمان بـرای آن هـا سـریع تر بگذرد.
بعـد از یـک سـاعت، از شـرکت کنندگان در پژوهـش 
خواسـته شـد کـه پـس از ۳ ثانیـه بـر روی مـاوس 
کامپیوتـر کلیـک کننـد. در کمـال تعجب آن هـا به طور 
متوسـط در عـرض ۲.۶ ثانیـه کلیـک کردنـد. جالـب 
این جاسـت کـه وقتـی بـدن آن هـا خنـک بـود دقیقـا 
راس همـان ۳ ثانیـه کلیـک می کردنـد. بعـد از ۱۰ روز 
هم دمایـی بـا هوای گـرم،  شـرکت کنندگان دیگـر 
دربـاره ی گذشـت زمـان اشـتباه نمی کردنـد. نتیجـه ی 
ایـن پژوهـش مـاه مـارس ۲۰۱۵ در ژورنـال بین المللی 
»سـایکوفیزیولوژی« )Psychophysiology(  چـاپ شـد. 
نتیجـه ی ایـن آزمایش بـا داده هـای قبلی کـه تب کردن 
 می توانـد منجـر بـه تغییـر درک از گذشـت زمان شـود 

همخوانی دارد.
قارچ هـای توهـم زا و موادمخـدری مثـل کوکاییـن 
و LSD و بعضـی بیماری هـا می تواننـد درک مغـز از 
زمـان را تغییـر دهـد. کودکانـی کـه دچـار اختـالل 
ر تشـخیص  ، د لـی هسـتند کـز و بیش فعا تمر
بازه هـای زمانـی مشـکل دارنـد. بیمـاری پارکینسـون 
نتینگتـون نیـز باعـث می شـود کـه  و بیمـاری ها
نیه هـا دچـار نیه هـا و میلی ثا  آدم در تشـخیص ثا

 مشکل شود.
 IRCCS یـک عصب شـناس شـناختی از موسسـه ی
»سانتالوسـیا« )Santa Lucia( در ایتالیـا می گویـد: 

درک عمیق تر 
از چگونگی 
کارکرد 
زمان سنج های 
مغز، می تواند 
پدیده ای کامال 
بزرگتر را برای 
ما آشکار کند، 
اینکه مغز 
چگونه واقعیت 
را برای خود 
می سازد.

گاهی اوقات 
زمان می تواند 
برای مغز کامال 
کند بگذرد و 
هنگامی دیگر، 
کامال برق آسا 
باشد.

»آسـیب های مغزی می تواننـد درک از زمان در افـراد را دچـار اختالل کند. 
گاهـی اوقـات چنـان نامحسـوس کـه بیمـاران متوجـه آن نمی شـوند.«

 ایـن واقعیـت کـه بسـیاری از بیماری هـا، آسـیب ها، داروهـا و حتـی 
ز زمـان را تغییـر دهنـد،  ننـد درک مـا ا شـرایط جسـمانی می توا
نشـانه ای واضـح بـر ایـن اسـت کـه زمان سـنجی در مغـز یـک پدیـده ی 
صلـب و بـدون تغییـر نیسـت. در عـوض مـردم بـر تعـداد زیـادی 
 سـاعت در مغـز خـود اتـکا می کننـد کـه هرکـدام بـرای کار متفاوتـی

 ساخته شده اند.

 نورون ها نبض می گیرند
پژوهشـگران تصور می کنند که مغز می توانـد با اسـتفاده از روش هایی زمان 
را حـس کنـد و به آن پاسـخ دهـد. زمان تقریبـا در هـر کاری که مغـز انجام 
می دهد حضور دارد. آن طور که دانشـمندان در شـماره ی ماه مـارس ژورنال 
نوروسـاینس می گویند، سـلول ها حتـی در ظـرف آزمایشـگاهی می توانند 

اطالعات زمانـی را دریافت کننـد و به آن پاسـخ دهند.
عصب شناسـی از مدرسـه ی پزشـکی Duke-NUS در سـنگاپور بـه نـام 
»آنتونیـوس ون دونگـن« )Antonius Van Dongen( می گوید که سـلول های 
عصبـی جـدا شـده از ناحیـه ی کورتکس مغـز موش بـه گام های موسـیقی 
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واکنش هـای پیچیـده ای نشـان می دهنـد. وقتـی کـه 
شـبکه ای از سـلول های عصبـی بـه روشـی دسـتکاری 
ژنتیکی شـدند کـه به نـور آبی پاسـخ دهند، گـروه آقای 
ون دونگـن بـرای سـلول ها موسـیقی پخـش کـرد و این 
موسـیقی را بـا رقص نـور آبی در هـم آمیخت. بـه هنگام 
پخـش موسـیقی، واکنـش  الکتریکـی سـلول ها اغلـب 
اوقات متناسـب با موسـیقی ضربی یا موسیقی کالسیک 
متفـاوت بـود. ون دونگن می گویـد نتایج ایـن آزمایش ها 
نشـان می دهـد کـه پـردازش زمـان بـرای مغـز حیاتی 
اسـت. گـروه کوچکـی از نورون هـا می توانند با پیوسـتن 
بـه گروه هـای دیگـر، پـردازش زمانـی پیچیده تـری را 

بوجـود آورند.
البته که سلول ها همیشـه در ظرف آزمایشگاهی زندگی 
نمی کننـد و در دنیـای واقعـی، در شـبکه های بسـیار 
پیچیـده ی مغز قـرار دارنـد. مطالعـات صـورت گرفته بر 
روی اسـکن مغز انسان نشـان دهنده ی این است که مغز 
می توانـد زمان را به شـکل های مختلـف درک کند. برای 
مثال وقتـی از مـردم خواسـته می شـود کـه در بازه های 
زمانـی مشـخص دکمـه ای را فشـار دهنـد، فعالیـت در 
قسـمتی از ناحیه ی کورتکس مغز که مسـئول تشخیص 
زمـان اسـت تغییـر می کنـد. در آزمایشـی دیگـر، بـه 
موش ها آموزش داده شـد کـه برای نوشـیدن یک جرعه 

آب، اهرمـی را فشـار دهنـد. با ایـن حال آب فقـط پس از 
گذشـت زمانـی مشـخص جـاری می شـد. موش هـا بـه 
تدریـج یاد گرفتنـد که با فشـردن زود هنگام اهـرم، وقت 
خـود را تلـف نکنند، ایـن رفتاری اسـت کـه قابلیت های 

زمان سـنجی موش هـا را نشـان می دهـد.
درحالـی کـه موش هـا در حـال گذرانـدن ایـن آزمایش 
 Gustavo( »بودند،  عصب شناسـی به نام »گوسـتاوو ملـو
Mello( و گروهـش بـا اسـتفاده از الکترودهایـی بـر روی 

Striatum( مغـز موش هـا،  قسـمت »اسـتریاتوم« )
سـلول هایی را کشـف کردند کـه در زمان صبـر موش ها 
در بازه ی زمانی مشـخص، سیگنال های الکتریکی ارسال 
می کردنـد. در حقیقـت این هـا سـلول های زمان سـنج 

بودنـد.
جالب این جاسـت که بسـیاری از این سـلول ها با طوالنی 
شـدن زمان انتظار، رفتـار خـود را تغییر می دادنـد. برای 
مثـال سـلولی کـه هـر بـار در نیمه ی یـک تسلسـل ۱۲ 
ثانیـه ای سـیگنال ارسـال می کـرد، بـا طوالنـی شـدن 
زمان انتظـار رفتارش تغییـر می کرد و این بـار در نیمه ی 
تسلسـل ۳۶ ثانیه ای سـیگنال ارسـال می کـرد. ملو این 
سـلول ها را بـه نوارهـای السـتیکی تشـبیه می کنـد 
کـه می تواننـد بـرای پرکـردن فضـای خالی، منبسـط و 
منقبـض شـوند. »هلـن موتانیـس« )Helen Motanis( و 

نتایج نشان 
می دهند که 
نورون ها زمان 
نسبی را اندازه 
می گیرند نه 
زمان مطلق

یافته های جدید نشان می دهد که مغز ما 
دارای ساعت های متعددی است که در در 

قسمت های مختلف مغز قرار گرفته اند و 
هرکدام با سرعتی متفاوت کار می کنند.

»دین بونومانو« )Dean Buonomano( در مجله ی »کرنت 
بایولـوژی« )Current Biology( نوشـته اند: »نتایج نشـان 
می دهنـد کـه نورون ها زمـان نسـبی را انـدازه می گیرند 
نـه زمان مطلق«. این نتایج شـگفت انگیز هسـتند، با این 
حـال ملو گوشـزد می کند کـه این مثـال را نمی تـوان به 
همـه ی زمان سـنج های مغـز تعمیـم داد. او می گویـد: 
»مـا باید بـه هنـگام توضیـح اینکه مغـز چگونه زمـان را 
رمزگـذاری و رمزگشـایی می کند دقت زیـادی بکنیم.«

 اختالف زمان
بعضـی از سـاعت های مغـز زمـان را بـا مقیاس های 
متفاوتـی انـدازه می گیرنـد. بـرای مثـال، سـامانه ی 
پـردازش صوتـی مغـز از نظـر زمان سـنجی خیلـی 
دقیق تـر از سـامانه ی پـردازش بصـری کار می کند. 
ایـن اختـالف، شـبیه بـه ایـن اسـت کـه بسـیاری 
از فیلم هـا بـا سـرعت ۲۴ فریـم بـر ثانیـه پخـش 
می شـوند ولـی نـرخ پـردازش سـیگنال فایل هـای 
صوتی دیجیتالـی حدود ۴۴ هـزار بار بر ثانیه اسـت. 
بـه آن »نـرخ نمونه بـرداری« )Sampling Rate( نیـز 
می گوینـد. بیشـتر اوقـات مغـز اطالعاتـی کـه بـا 
نرخ هـای متفاوت بـه آن می رسـد را ترکیب می کند 
تـا تجربـه ای بـا معنـا از دنیای بیـرون شـکل بگیرد.

حتـی در یکـی از حـواس مشـابه نیـز مغـز بایـد 
فعاالنه سـیگنال های زمانی را مدیریـت کند. آقای 
تسـه می گوید: »تصـور کنید بـه صـورت همزمان 
شسـت پـا و بینی شـما لمس می شـود. سـیگنالی 
که از شسـت پـا به مغـز می رسـد خیلی بیشـتر از 
سـیگنال رسـیده از بینی در راه اسـت. بـا این حال 
مغز هـر دو سـیگنال را همزمان احسـاس می کند. 
انـگار کـه مغـز می دانـد بـا وجـود اختـالف زمانی 
دریافـت سـیگنال ها، باید این دو اتفـاق را همزمان 

بپنـدارد تـا یـک تجربه ی واحد سـاخته شـود.«
اتفاقـا ایـن پدیـده ای اسـت کـه بـه هنـگام تماشـای 
تلویزیـون هـم مشـاهده می کنیـم. هرچنـد کـه صدای 
بلند گوهـای تلویزیـون همزمـان بـا تصویـر بـه چشـم 
و گـوش مـا نمی رسـد، ولـی مـا ایـن اختـالف زمانـی را 
احسـاس نمی کنیم. انسـان می تواند تـا یک-پنجم ثانیه 
اختـالف زمانـی بیـن دریافـت صـدا و تصویـر را تحمل 
و آن هـا را ترکیـب کنـد، اگر اختالف زمانی بیشـتر شـد 
دیگـر نمی توانـد آن هـا را ترکیـب کنـد. مغـز می توانـد 
برای یکسان سـازی تجربه، سـیگنال های مختلف که در 
زمان های متفاوت به آن رسـیده اند را بـا یکدیگر ترکیب 
کند، این چیزی اسـت که آقای تسـه از آن با نـام )فرایند 
پیمانه کـردن( )Buffering Process( یـاد می کنـد. یکـی 
از انـواع پیمانـه ی مغـز، داده هـای ورودی در طـول یک 
چهـارم ثانیه را جمـع آوری و به یکدیگـر متصل می کند 

تا بـرای ما زمـان »حـال« را بسـازد.

تحقیقات نشـان می دهد کـه ایـن فرایند بـرای بیماران 
شـیزوفرنی خیلـی نادرسـت انجـام می شـود. ایـن افراد 
معمـوال زمـان را خیلـی مخـدوش و درهـم و برهـم 
توصیـف می کنند. عصب شناسـی به نـام »ویرجینی ون 
واسـنهوف« )Virginie van Wassenhove( می گوید:»این 
واقعا شـگفت انگیز اسـت که بیماران شـیزوفرنی دنیای 
خـود را مثـل فیلمـی کـه تکـه تکـه پخـش می شـود 
توصیـف می کننـد و می گویند بایـد برای معنادار شـدن 
این دنیا، تکه هـا را به یکدیگر بچسـبانند. دنیای بیماران 

شـیزوفرنی به صـورت پیوسـته در جریان نیسـت!«
طبـق پژوهـش واسـنهوف و تیمـش، وقتـی از بیمـاران 
شـیزوفرنی خواسـته شـد کـه بـه صـورت آگاهانـه 
زمان سـنجی کنند، آن هـا صـدا و تصویـر را در پنجره ی 
زمانـی طوالنی تـری نسـبت به افـراد عـادی بـا یکدیگر 

ترکیـب کردنـد.
افـراد عـادی می توانسـتند صـدا و تصویـر را در یـک 
پنجـره ی زمانـی ۲۰۰ میلی ثانیـه ای با یکدیگـر ترکیب 
کنند. برای بیمـاران شـیزوفرنیایی این پنجـره ی زمانی 

بیـن ۳۰۰ تـا ۴۰۰ میلی ثانیـه اسـت.
واسـنهوف می گوید:»زمان حال برای بیماران شیزوفرنی 
طوالنی تر از افراد عادی اسـت. این نتایج نشـان دهنده ی 
نقصـی بـزرگ در بعضـی از سـاعت های مغـز بیمـاران 
شـیزوفرنی اسـت. احتمـاال سـامانه های مختلف عصبی 
که مسـئول زمان سـنجی آگاهانه و غیر آگاهانه هسـتند 

در بیمـاران شـیزوفرنی خیلی خـوب کار نمی کنند.«
این مسـئله تا بـه حال ذهـن دانشـمندان را خیلی 
بـه خود مشـغول کـرده اسـت. هرچه دانشـمندان 
تالش بیشـتری می کنند تا شـرایط دنیـای واقعی 
را آزمایـش کننـد، آزمایش ها کارآمدتر می شـوند. 
»وارن مـک« )Warren Meck( می گوید: »در دنیای 
واقعی مـا فقط بـر روی یک چیز تمرکـز نمی کنیم 
و این طـور نیسـت کـه بتوانیـم اتفاقـات مختلـف 
اطراف خـود را نادیده بگیریم.« مـک و گروهش بر 
چگونگـی کارکـرد مغز روی چنـد اتفـاق همزمان 
کار می کننـد. تکنیک هـای جدیـد دسـتکاری 
نورون هـا بـه محققـان اجـازه می دهد کـه ببینند 
 آیـا می تواننـد درک زمـان در مغـز را تقلیـد کنند

 یا خیر.
دیگـر محققـان بـر روی مفاهیمی مثـل ریتم های 
موسـیقی، نظـم دادن بـه اتفاقـات در طـول زمـان 
و سـفر ذهـن در زمـان کـه مـردم می تواننـد بـا 
اسـتفاده از آن بـه گذشـته و آینـده فکـر کننـد 
تحقیـق می کننـد. واسـنهوف می گویـد: »همه ی 
این هـا راه هایـی بـرای رسـیدن بـه مفهـوم بزرگ 
زمـان هسـتند.« دانشـمندان امیدوارنـد کـه ایـن 
نـوع آزمایش هـا در نهایـت بتواند برای مـا نحوه ی 

زمان سـنجی مغـز را روشـن کنـد.

زمان حال 
برای بیماران 

شیزوفرنی 
طوالنی تر از
 افراد عادی

 است.
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سیاره ی زمین مثل سفینه ی فضایی بزرگی است که در مدار خورشید و حول مرکز کهکشان راه 
شیری می چرخد. زمین مهد پیدایش زندگی است و هنوز نتوانسته ایم جای دیگری حیات پیدا 
کنیم. ما و دیگر موجوداتی که آنها را زنده میخوانیم، در اکوسیستم منزوی زمین زندگی می کنیم.  
از ۳.۵ میلیارد سال پیش و بوجود آمدن اولین نطفه ی حیات، فرایند تکامل و انتخاب طبیعی دائما 
در جریان بوده و دهها میلیون گونه موجود زنده ی مختلف را بوجود آورده است.  انسان همیشه                              
درباره ی زندگی خود و دیگر موجودات کنجکاو بوده است.  او همیشه سواالتی بنیادین طرح  می 
کرده که به پاسخ بعضی از آنها رسیده و به بعضی از آنها هنوز نتوانسته جواب دهد. موجودات زنده ی 
مختلف چگونه بوجود آمدند؟  انسان چگونه بوجود آمد؟ موجودات زنده چرا وجود دارند؟ اصال حیات 
چیست؟ زندگی چیست؟ گونه ی انسان هوشمند برای حفظ بقای خودش باید تعادل اکوسیستم 
زمین را حفظ کند. باید آنقدر باهوش باشد که بداند چقدر از منابع استفاده کند و ورود چه میزان 
آلودگی به زیست بوم، آن را تخریب می کند. نحوه ی بوجود آمدن حیات، گونه های مختلف موجودات 
زنده و خطراتی که گونه ی انسان هوشمند را تهدید می کند از محورهایی هستند که سعی کردیم 

در مجموعه مقاالتی به آنها بپردازیم.

زمین برای زندگی
در مغولستان داخلی، مکانی دور افتاده و وحشتناک وجود دارد که می توان آن  را نتیجه ی عطش ما به استفاده از وسایل ساخته ی 
فناوری نوین دانست. مکانی که یک دریاچه ی متعفن از مواد سیاه رنگ و فوق العاده سمی به همراه چشم اندازی از دودکش های 
سر به فلک کشیده ی جهنمی دارد. قسمتی ناپیدا از زنجیره ی تولید گجت های دوست داشتنی ما در این جا اتفاق می افتد. همان 
مرحله ی اول، جایی که کانی های نادر زمین استخراج، پاالیش و قابل استفاده می شوند. فرایندی که دولت های اروپایی و آمریکایی 
خجالت می  کشند آن را در کشور خود انجام دهند. به بائوتو، محل استخراج بخش اعظمی از کانی های کمیاب زمین خوش آمدید. 
»تیم ماوگان« )Tim Maughan( گزارش می دهد.از مکانی که من ایستاده ام، تا جایی که چشم کار می کند مجموعه ی »بائوگانگ 
استیل« )Baogang Steel( و تاسیسات استخراج کانی های نادر زمین دیده می شود. برج های خنک کننده و دودکش های 
بیشمار آن سر به آسمان کشیده و در مه-دود غلیظ گم شده اند. کمی نزدیک تر، دریاچه ای مصنوعی قرار دارد که درون آن نه با 
آب، بلکه با چیزی شبیه به یک مایع سیاه رنگ غلیظ و فوق العاده سمی پر شده است. ده ها لوله از مکان های مختلف به لبه ی این 
دریاچه آمده اند و به طور پیوسته پسماند پاالیشگاه های مجموعه را در آن خالی می کنند. بوی سولفور و صدای خوف انگیز جریان 
مایع لوله ها مرا می ترساند، گویی در جهنم روی زمین هستم. به »بائوتو« )Baotou(، بزرگترین شهر صنعتی مغولستان داخلی 
خوش آمدید. مغولستان داخلی در حقیقت منطقه ای خودمختار از چین است و از شمال با مغولستان و روسیه مرز مشترک دارد. 
من با تعدادی از معماران و طراحان موسسه ای به نام »گروه سرزمین های ناشناخته« )Unknown Fields Division( به این جا 
آمده ام. این آخرین ایستگاه سفر سه هفته ای من در طول زنجیره ی تولید وسایل فناورانه است. سفری واژگون که از خانه ها شروع 
می شود، به فروشگاه ها و سپس کارخانه های چینی ادامه می یابد. در نهایت به بائوتو ختم می شود؛ حلقه ی اول زنجیره ی تولید.

به احتمال قریب به یقین، هیچ وقت نام بائوتو را نشنیده اید، ولی معادن 
و کارخانه های آن، نبض زندگی مدرن ما را زنده نگه می دارند. بائوتو 
یکی از بزرگترین تامین کنندگان کانی های نادر زمین است. این 
عناصر می توانند تقریبا در همه چیز، از آهنربای توربین های بادی و 
موتور خودروهای الکتریکی گرفته تا تجهیزات الکترونیکی که درون 
گوشی های هوشمند و تلویزیون ها قرار دارند یافت شوند. در سال 
۲۰۰۹، چین توانست ۹۵ درصد این عناصر را تولید کند. تخمین 

زده می شود که معادن »بایان اوبو« )Bayan Obo( در شمال بائوتو، 
۷۰ درصد ذخیره ی عناصر نادر زمین را در خود جای داده اند.

عناصر موفقیت
در دهه های اخیر، کانی های نادر زمین نقش مهمی در رشد کشور 
چین و تبدیل شدن آن به ابرقدرت اقتصادی داشته اند.  با نگاهی به 
شهر بائوتو می توان متوجه تاثیر عمیق این صنعت بر زندگی مردم 
شد. بائوتو آدم را به یاد عصر جستجوی طال می اندازد. عصر جستجوی 

به جهنم روی زمین خوش آمدید؛ آن سوی گجت های دوست داشتنی ما 
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که در بائوتو باز هم به آن برخورد کردیم. نوعی عدم رغبت به پاسخ 
بعضی پرسش ها.

بعد از اینکه آن جا را ترک کردیم، یکی از همراهان که پیشتر هم اینجا 
آمده بود توضیح جالبی به ما داد. اینکه ممکن است صنایع این جا، 
به صورت عامدانه مقدار عرضه ی عناصری مثل »سریوم اکسید« را 
در بازار کنترل می کنند تا قیمت آن را باال نگه دارند. البته نمی توانیم 
مطمئن باشیم که دقیقا در روز بازدید ما از کارگاه این اتفاق افتاده 
است. با این حال این خیلی دور از ذهن نیست چرا که برای مثال در 
سال ۲۰۱۲، آژانس خبری چینی »ژینهوا« )Xinhua( خبر داد که 
بزرگترین تولید کننده ی کانی های نادر چین برای جلوگیری از افت 

قیمت ها، تولید خود را متوقف کرده است.
 )Neodymium( »یکی دیگر از صادرات اصلی بائوتو، عنصر »نئودیمیوم
است. این عنصر نادر نیز در صنعت کاربردهای مختلفی دارد. از 
این عنصر هم برای رنگ آمیزی شیشه استفاده می شود و البته 
به خصوص در ساختن لیزر کاربرد دارد. ولی احتماال مهمترین 
استفاده ی آن، ساختن آهنرباهای قدرتمند و سبک وزن است. 
آهنرباهای نئودیمیومی در وسایل مصرفی الکترونیکی روزمره ی 
ما مثل هندزفری ها، میکروفون  گوشی های همراه و هارد دیسک 
کامپیوترها کاربرد دارند. در سوی دیگر، این عنصر در قطعات اصلی و 
حیاتی تجهیزاتی که به میدان مغناطیسی خیلی قوی احتیاج دارند، 
مثل توربین های بادی و موتورهای خودروهای الکتریکی کاربردی 
هستند. با راهنمایی که به نظر می رسید رفتار دوستانه تری از راهنمای 
قبلی داشته باشد، به درون کارگاه ساخت نئودیمیوم رفتیم. او حتی 
چند آهنربا نیز به ما داد تا کمی با آن ها بازی کنیم. ولی باز هم وقتی 
سوال های ما کمی فراتر از کاربرد این عنصر رفت و وارد حوزه ی 

هزینه های زیست محیطی شد، این راهنما نیز پاسخ گو نبود و بازدید 
ما خیلی زود تمام شد.

یکی از نکات اعجاب انگیز درباره ی دو عنصر سریوم و نئودیمیوم این 
است که هرچند آن ها را عناصر نادر زمین می دانند، ولی اتفاقا خیلی 
فراوان هستند! نئودیمیوم اصال از مس و نیکل نادرتر نیست و در 
پوسته ی زمین خیلی یکدست تقسیم شده است. هرچند که فقط 
۳۰ درصد منابع نئودیمیوم دنیا در چین قرار دارد، ولی این کشور 
۹۰ درصد نیاز بازار را تامین می کند. در حقیقت آن چه نئودیمیوم و 
سریوم را نادر می کند، نه کمبود آن ها در پوسته ی زمین، بلکه فرایند 
به شدت سمی و خطرناک استخراج سنگ معدن و تبدیل آن به 
محصولی قابل استفاده است. برای مثال، سریوم از خرد کردن ترکیبات 
معدنی و حل کردن آن در سولفوریک و نیتریک اسید به دست می آید. 
این فرایند باید در حجم عظیم صنعتی انجام شود و نتیجه ی آن 
پسماندهای به شدت سمی هستند که به عنوان خروجی ثانویه ی 
محصول بیرون می آید. می توان اینطور برداشت کرد که سلطه ی چین 
بر عناصر نادر زمین رابطه ی زیادی با مسائل زمین شناختی ندارد و 
بیشتر به این مربوط می شود که فرایند تولید این عناصر چنان اثر 
منفی بر محیط زیست دارد که دیگر کشورها خجالت می کشند به این 
راه وارد شوند. ولی به هر دلیلی چینی ها ترجیح داده اند که آن را در 

مناطق دور افتاده ی کشور خود تولید کنند.
شاید هیچ کجا به اندازه ی ساحل دریاچه ی سمی بائوتو، مناسب 
این که بفهمیم چین در این راه چه چیزهایی را فدا می کند نباشد. 
این دریاچه با ساختن سد بر روی یک رودخانه و زیر آب بردن جایی 
که قبال یک زمین کشاورزی بوده ساخته شده است. این دریاچه 
مکانی برای دفن پسماند فرایند تولید عناصر نادر شده است. فقط با 

 بائوتو بزرگترین شهر صنعتی مغولستان داخلی است
 معادن »بایان اوبو« در شمال بائوتو، 7۰ درصد ذخیره ی عناصر نادر زمین را در 

خود جای داده اند

طالیی که در قرن ۲۱ واقع شده است. در سال ۱۹۵۰، یعنی کمی 
پیش از اینکه استخراج کانی های نادر زمین به صورت جدی آغاز شود، 
شهر بائوتو چیزی در حدود ۹۷ هزار نفر جمعیت داشت. جمعیت 
کنونی آن بیش از ۵/۲ میلیون نفر است. تنها دلیل مهاجرت این 
جمعیت زیاد به شهر، وجود معادن کانی های کمیاب است. از منظری 
دیگر، بائوتو گویی بین سرزمین فرصت هایی که جهان سرمایه داری 
به دلیل نیازش به آن ترسیم کرده و محو شدن خاطرات دوران طوالنی 
زندگی زیر سایه ی کمونیسم گیر کرده است. بیل بوردهای تبلیغاتی 
برندهای گران قیمت آمریکایی در کنار نقاشی های دیواری دوران 
کمونیسم قرار دارند. گویی سوپرمدل های غربی با بی عالقگی به 
پرتره های بزرگ دیواری مائوتسه تونگ می نگرند. شب ها چراغ های 
رنگارنگ، خیابان های بزرگ و اصلی شهر را روشن می کنند و آدم را 
به یاد صحنه هایی از فیلم »ترون« )Tron( می اندازند. این درحالیست 
که کوچه های حاشیه ای و تاریک شهر پر است از کارگران کارخانه ها 

که مست و بی هدف پرسه می زنند و مرتب باال می آورند.
حتی پیش از رسیدن به دریاچه ی سمی، تاثیر زیست محیطی منفی 
صنعت استخراج کانی های نادر به خوبی پیداست. لوله های ضخیم از 
زمین بیرون می آیند، به موازات خیابان ها و پیاده روها حرکت می کنند 
و برای گذر از عرض خیابان ها، به صورت قوسی شکل مثل پل عبور 
می کنند. این جا خیابان ها عریض هستند و برای این ساخته شده اند 
که بتوانند میزبان کامیون های بزرگ حمل زغال سنگ باشند. وقتی 
باران می آید، آن ها با بار زغال سنگ خیابان های پر از آب را طی 
می کنند و در کنار جاده صف می کشند تا وارد نیروگاه های برق متعدد 
بائوتو بشوند. این نیروگاه ها نزدیک برج های مسکونی شهر هستند. به 

هر طرف نگاه کنید، از برج های نیمه ساخته گرفته تا پارکینگ های 
چند طبقه، می توان دودکش پاالیشگاه ها و نیروگاه های برق را 
مشاهده کرد. هوای شهر به صورت دائمی با بوی سولفور اشباع شده 
است. این در حقیقت نوعی از چشم انداز یک شهر صنعتی است که 
خیلی وقت پیش آمریکایی ها و اروپایی ها با آن خداحافظی کردند. در 

گذشته، شهرهای دیترویت و شفیلد نیز چنین نمایی داشتند.
کارگاه های خاموش

یکی از نخستین مکان هایی که بازدید کردیم، کارگاهی بود که به 
طور تخصصی عنصر »سریوم« استحصال می کرد. سریوم یکی از 
وافرترین عناصر نادر زمین است. سریوم کاربردهای صنعتی زیادی از 
رنگ کردن شیشه گرفته تا مبدل های کاتالیزوری دارد. راهنمایی که 
کارگاه را به ما نشان می دهد، توضیح می دهد که این کارگاه عموما 
»سریوم اکسید« تولید می کند. سریوم اکسید معموال برای جال دادن 
نمایشگرهای لمسی گوشی های هوشمند و تبلت ها استفاده می شود.

درحالی که بین اتاق های کارگاه با آن همه لوله، مخزن و سانتریفیوژ 
رفت و آمد می کردیم، اینکه هیچ آدمی آن جا نبود عجیب به نظر 
می رسید. در حقیقت به جز حرکت و بازتاب صدای خودمان، هیچ 
تحرک و فعالیتی آن جا نمی دیدیم، گویی کارگاه خیلی خاموش و 
ساکت کار می کرد. در حقیقت آن کارگاه اساسا فعال نبود و راهنمای 
ما گفت که این جا برای تعمیر تعطیل شده است. ولی مسئله این بود 
که حتی نشانه ای از فعالیت برای تعمیر کارگاه نیز مشاهده نمی شد. 
مثال کارگرهایی که در حال بازسازی و مرمت باشند یا نشانه ای از 
تجهیزات تمیز کننده. بعد از اینکه کمی بیشتر سوال پرسیدیم، 
راهنمای ما مشکوک شد و دیگر به ما پاسخ نداد. این رفتاری است 
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تکامل و انتخاب طبیعی، پایه ای ترین نظریه ی علم زیست شناسی و البته 
از مناقشه  برانگیز ترین نظریه های علم است. تکامل یعنی اینکه موجودات 
زنده ی مختلف زمین، در ویژگی های گوناگون خود دچار تغییر و تحول 
می شوند. تغییر و تحولی که از بدو شروع حیات وجود داشته و همچنان 
ادامه دارد. انتخاب طبیعی یعنی موجودات زنده ای که ویژگی های آن ها 
باعث می شود با زیست بوم خود سازگارتر باشند، باقی می مانند و بقیه نابود 
می شوند. این نظریه به زیست شناسان می گوید که چگونه زندگی ساده ی 
اولیه، به گوناگونی زیستی امروزی تبدیل شد. اینکه چگونه اکنون زندگی 
روی زمین را می توانیم به شکل های مختلف، از یک باکتری گرفته، تا انواع 
درختان و یک دلفین یا نهنگ ببینیم. برای زیست شناسان، تکامل یک 
واقعیت است. زیست شناسان آکادمیک همان قدر به تکامل باور دارند که 
کروی بودن زمین را پذیرفته اند. با این حال بسیاری از مردم، نمی توانند 
بپذیرند که فرایند تکامل و انتخاب طبیعی در موجودات زنده جریان 
دارد. چرا زیست شناسان آکادمیک این قدر درباره ی آن مطمئن هستند؟ 
شواهد و مدارک آن ها برای این باور چیست؟ ممکن است زیست شناسان 

در اشتباه باشند؟
انسان  برای هزاران سال فکر می کرد که خورشید، ماه و سیاره ها، همگی 
به دور زمین گردش می کنند. این نظریه کامال قدرتمند بود و می توانست 
پیش بینی های زیادی را به دقت انجام دهد. جامعه ی علمی آن زمان 
به طور کامل این نظریه را پذیرفته  بود و نظریه ی زمین مرکزی، پایه ی 
مستحکم کیهان شناسی شده بود. هرچند که آن نظریه خیلی خوب 
جواب می داد، ولی نقص هایی هم داشت. بعضی از پیش بینی های آن 
درست از آب در نمی آمد و دانشمندان دائما در حال برطرف کردن 
نقص هایش بودند. نظریه یا باید تکمیل، یا به طور کلی ابطال می شد. 
چیزی که در تاریخ رخ داد، مورد دوم، یعنی ابطال آن بود. با تالش های 

»کپرنیک« و »گالیله«، همه چیز کامال بر عکس شد و فهمیدیم برخالف 
تصوراتمان، این زمین و دیگر سیارات هستند که در مدار خورشید 

می چرخند.
اساسا این خاصیت علم است که نظریه ای داده می شود و تا زمانی که 
ابطال نشده، مدافعان نظریه سعی می کنند با روش های مختلف از آن 
دفاع کنند. اگر نظریه ی دیگری به میان آمد که استدالل و شواهد 
بهتری ارائه می کرد،  آن هنگام در یک جامعه ی آزاد علمی، خود به خود 
جایگزین نظریه ی قبلی می شود. حال، آیا ممکن است نظریه ی تکامل و 
انتخاب طبیعی هم به چنین وضعیتی دچار شود و به یکباره پارادایم غالب 
زیست شناسان آکادمیک را بشکند؟ شواهد و مدارک زیست شناسان 

برای اثبات نظریه شان چیست؟

 تغییرات جزئی و مداوم
شاید بهتر باشد ببینیم که نظریه ی تکامل و انتخاب طبیعی داروین دقیقا 
چه می گوید. این نظریه می گوید هر موجود زنده ای که به دنیا می آید، 
اندکی با والد یا والدینش متفاوت است. این تفاوت ها گاه در زندگی به 
موفقیت او کمک می کند و گاه جلوی موفقیت او را می گیرد. موفقیت 
یعنی اینکه خودش زنده بماند و بتواند تولید مثل کند؛ عدم موفقیت 
هم یعنی نتواند این کارها را انجام دهد. وقتی موجودات زنده برای غذا 
و جفت با یکدیگر رقابت می کنند، آن هایی که دارای بعضی مزیت های 
رقابتی نسبت به دیگران هستند، شانس بیشتری برای تولید مثل دارند. 
ولی آن هایی که مزیت رقابتی زیادی نسبت به دیگران ندارند، شانس 
تولید مثل شان کم می شوند. بنابراین در یک جمعیت خاص از موجودات 
زنده، کم کم ویژگی های مفید برای تضمین بقای نسل باقی می ماند و 

ویژگی های غیر مفید از بین می روند.

۲۰ دقیقه رانندگی می توان از مرکز شهر به این دریاچه رسید. پیشتر 
گزارش هایی مبنی بر محافظت ماموران نظامی از این دریاچه وجود 
داشت، ولی ما کسی را ندیدیم. فقط کیوسکی خالی را دیدیم که 
می توانست مربوط به ماموران نگهبانی از دریاچه باشد. به هر صورت 
اگر کسی هم آن جا بوده خیلی سریع کیوسک را ترک کرده چرا که 
حتی بسته های نودل خود را هم جای گذاشته است. به هر صورت 
نبود ماموران نظامی هم مشکوک است و شاید به دلیل بازدید ما فقط 

برای ساعاتی اینجا را ترک گفته اند.
ما به ساحل رسیدیم و نگاهی به پهنه ی دریاچه انداختیم. پیش از 
سفر به مغولستان داخلی، عکس هایی را از این دریاچه دیده بودم، ولی 
این ظاهرا که این عکس ها اصال من را آماده نکرده بود. این جا واقعا 
محیطی فرازمینی، جهنمی و ترسناک دارد. فکر کردن به اینکه این 
دریاچه کامال ساخت انسان و پر از پسماند فرایند استحصال عناصری 
است که در ساختن گوشی همراه من به کار می رود  افسرده ام کرد. 
وحشتناک تر آنکه، این محصوالت به طور گسترده در کاالهایی که 
آن  ها را به عنوان کاالهای سبز و دوستدار محیط زیست می شناسیم 
مثل توربین های بادی و خودروهای الکتریکی هم به کار می روند. 
کاالها و پدیده هایی که وقتی از آن ها استفاده می کنیم فکرش را 
نمی کنیم که در ساخت آن ها چقدر به محیط زیست آسیب رسیده 
است. درحالی که نمی دانم واکنش من باید چگونه باشد، گوشی آیفون 
خود را در می آورم و از این دریاچه عکس و فیلم می گیرم. همان گوشی 
آیفونی که نمایشگر آن با سریوم جال داده شده است. شما می توانید 
این دریاچه را بر روی گوگل مپ مشاهده کنید. وقتی که زوم می کنید 

لوله ها کامال قابل تشخیص هستند.
یکی از همراهان من به نام »لیام یونگ« )Liam Young( که از گروه 

سرزمین های ناشناخته آمده، از دریاچه نمونه برداری می کند و آن را 
با خود به انگلستان می برد. او بعدا به من گفت، گلی که از دریاچه ی 
سمی برده و آزمایش کرده، دارای تشعشعات رادیواکتیوی تا ۳ برابر 
بیشتر از حد مجاز بوده است. گروه سرزمین های ناشناخته برنامه ی 
عجیب و غریبی برای این مواد دارد. یونگ می گوید: »ما از این گل های 
رادیواکتیو برای ساختن یک سری کوزه های سرامیکی به شکل 
سنتی استفاده می کنیم. هرکدام از آن ها دارای میزان مشخصی 
پسماندهای سمی که از استحصال عناصر نادر زمین بدست می آیند 
و در گجت های امروزی استفاده می شوند خواهند بود.« این ایده 
می تواند تاثیر منفی زیست محیطی گجت هایی که روزانه از آن ها 
استفاده می کنیم را به مردم نشان دهد. حتی اگر آن اثر زیست 

محیطی هزاران کیلومتر دورتر رخ داده باشد.
بعد از تماشای تاثیر منفی استخراج عناصر کمیاب زمین، دید من 
نسبت به گجت هایی که روزانه از آن ها استفاده می کنم، عوض شده 
است. به یاد مراسم معرفی اپل واچ افتادم. اینکه زمانی نه چندان دور 
ساعت ها را از کانی های معدنی می ساختیم و با آن ها مثل جواهراتی 
با ارزش که باید برای یک عمر آن را روی مچ خود می بستیم رفتار 
می کردیم. حاال از عناصری بسیار نادرتر در ساختن ساعت هوشمند 
استفاده می کنیم و البته هر سال برای خرید یک مدل جدید، ساعت 
هوشمند قبلی خود را دور می اندازیم. کمپانی های سازنده ی این 
محصوالت، دائما ما را ترغیب می کنند که محصوالت جدیدتر را 
بخریم. این محصوالت جدید بسیار دوست داشتنی و وسوسه کننده 
هستند، ولی اینکه ساخت همه ی آن ها از مکانی مثل بائوتو و آن 
دریاچه ی سمی وحشتناک شروع می شود را هیچ وقت نمی توانم 

فراموش کنم.

 هرچند که فقط ۳۰ درصد منابع نئودیمیوم دنیا در چین قرار دارد، ولی این 
کشور 9۰ درصد نیاز بازار را تامین می کند

 کمی نزدیک تر، دریاچه ای مصنوعی قرار دارد که درون آن نه با آب، بلکه با 
چیزی شبیه به یک مایع سیاه رنگ غلیظ و فوق العاده سمی پر شده است

 درحالی که بین اتاق های 
کارگاه با آن همه لوله، مخزن 
و سانتریفیوژ رفت و آمد 
می کردیم، اینکه هیچ آدمی 
آن جا نبود عجیب به نظر 
می رسید
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ندارد که در آن دیده باشیم تغییرات موجودات زنده،  در طی نسل های 
مختلف متوقف شود. حتی قدیمی ترین گیاهانی که برای کشاورزی 
کاشته ایم، مثل گندم، هنوز گوناگونی های متفاوتی تولید می کنند. هنوز 
قدیمی ترین حیواناتی که اهلی کرده ایم، گاهی اوقات دچار تغییرات بارز 
می شوند.« تنها مسئله ای که وجود دارد این است که فرایند تکامل بسیار 
آهسته رخ می دهد و برای اینکه اثر آن را به درستی حس کنید، باید مدت 
زمان خیلی زیادی صبر کنید. مدت زمانی که بیشتر از عمر یک انسان 
طول می کشد و در ابعاد بزرگ، بیشتر از عمر گونه ی انسان هوشمند رخ 
داده است. برای دیدن شواهد و مدارک، تنها راه ما رجوع به فسیل های 

هزاران و میلیون ها ساله است.

 کتاب تاریخ
فسیل ها، در حقیقت نقشی از بدن موجودات زنده در سنگ ها هستند. 
بدین ترتیب که وقتی موجود زنده می میرد، سخت ترین قسمت های 
بدن او مثل استخوان ها باقی می ماند، این قسمت های سخت، روی 
سنگ یا زمین باقی می مانند و روی آن ها با الیه ی دیگری از خاک 
پوشیده می شود. الیه های باالیی روی قسمت های سخت فشار می آورند 
و آن ها همان جا مدفون می شود. هرچند که پس از مدتی باالخره این 
قسمت های سخت بدن هم از بین می روند، ولی نقش آن ها مثل قالب بر 
سنگ باالیی و پایینی ثبت می شود. در مناطقی که سنگ های رسوبی 
دارند و زمانی کف دریاها و اقیانوس ها را شکل می داده اند، الیه های سنگ 
یکی یکی طی هزاران و میلیون ها سال روی هم شکل گرفته اند. بدین 
ترتیب الیه های سنگ پایین تر، قدیمی تر هستند و در بین آن ها می توان 
فسیل های باستانی تری پیدا کرد. وقتی فسیل ها در الیه های مختلف 
را بررسی می کنیم، می بینیم که اشکال زندگی در دوره های مختلف 

متفاوت بوده است.
قدیمی ترین فسیل هایی که می توانیم پیدا کنیم، از موجودات زنده ی 

تک سلولی مثل باکتری ها هستند. موجودات زنده ی پیچیده تر مثل 
حیوانات و گیاهان، خیلی بعدتر و در الیه های باالتر بوجود آمدند. در بین 
حیوانات، فسیل  ماهی ها، قدیمی تر از دوزیستان، پرندگان و پستانداران 
است. فسیل نخستی ها )شامل میمون ها(، فقط در صخره های جوان تر 
پیدا می شود. جونز می گوید: »بهترین مدارک و شواهد در تایید تکامل، 
فسیل ها هستند. تقریبا در یک-ششم کتاب منشاء انواع نیز از فسیل ها 

نام برده شده است.«
با مطالعه ی دقیق فسیل ها، دانشمندان توانسته اند بسیاری از گونه هایی 
که اکنون وجود دارند را به گونه های منقرض شده ربط دهند. بدین 
ترتیب دریافته اند که کدام یک، از نوادگان کدام گونه ی منقرض شده اند. 
برای مثال در سال ۲۰۱۴، پژوهشگران، گونه ی گوشتخوار ۵۵ میلیون 
ساله ای به نام »دورمالوسیون« )Dormaalocyon( را جد مشترک شیر، 
ببر و خرس دانستند. آن ها این موضوع را از روی دندان های آن ها متوجه 
شدند. دندان شیر، ببر، خرس و آن گونه ی منقرض شده ی ۵۵ میلیون 
ساله خیلی شبیه به هم است. ممکن است هنوز قانع نشده باشید و بگویید 
که آن ها صرفا دندان هایی مشابه دارند و این دلیل نمی شود که از یک 
جد مشترک باشند. ما چطور می توانیم بفهمیم که یک گونه به گونه ای 

دیگر تبدیل شده است؟
جونز می گوید: »اگر به بیشتر یافته های فسیلی نگاه کنید، متوجه 
می شوید که یک شکل از فسیل به تعداد زیاد پیدا می شود که این نشانگر 
وجود یک گونه ی غالب در محیط است. سپس با یک مجموعه فسیل 
جدید مواجه می شوید که کامال با فسیل قبلی که به مدت زمان زیاد وجود 
داشته تفاوت می کند. ولی وقتی که ما باقی مانده های فسیلی بیشتری را 
بررسی کردیم، متوجه فسیل های زیادی شدیم که »فسیل های دوران 
گذار« بودند.« این حلقه های گم شده،  در حقیقت خانه های نیم ساخته ی 
بین گونه های شناخته شده هستند. برای مثال، پرندگان از نوادگان 
دایناسورها هستند و دانشمندان برای سال ها سعی می کردند به دنبال 

 هر موجود زنده ای که به دنیا می آید، اندکی با والد یا والدینش متفاوت است. این 
تفاوت ها گاه در زندگی به موفقیت او کمک می کند و گاه جلوی موفقیت او را می گیرد

در مدت زمان طوالنی، تغییراتی که آهسته آهسته  ایجاد شده اند، منجر 
به دگرگونی کامل یک جمعیت می شوند. دگرگونی می تواند آن قدر زیاد 
باشد که جمعیتی با ویژگی های کامال جدید نسبت به چند نسل قبل 
ببینیم. یعنی اگر جمعیتی از موجودات زنده را اکنون زیر نظر قرار دهید، 
می بینید که در هر نسل آن ها، تغییرات کوچکی رخ می دهد. اگر مثال 
برای صد هزار سال با آن ها خداحافظی کنید و سپس دوباره به دیدن آن ها 
بیایید، ممکن است با موجوداتی کامال متفاوت از آن چه صد هزار سال 
پیش دیده بودید مواجه شوید. بدین معنی که در طی میلیاردها سال، 
کم کم کرم  تبدیل به ماهی، ماهی تبدیل به جانوران خشکی زی، جانوران 
خشکی زی تبدیل به پستانداران کوچک و پستانداران کوچک تبدیل به 
میمون ها شده اند. تکامل بر خالف نام فارسی آن )کامل شدن(،  لزوما به 
معنی کامل شدن نیست. تکامل صرفا فرایندی مبنی بر تغییر صفات نسل 
به نسل موجودات زنده است، که در طول زمان به دگرگونی های بزرگ 
تبدیل می شود. احتماال نام فارسی بهتر به جای تکامل، »فرگشت« است.

بگذارید آن طور که داروین می گوید، از باغچه ی خانه ی خود شروع 
کنیم. کتاب »منشاء انواع« چارلز داروین، نخستین بار در سال ۱۸۵۹ 
چاپ شد. او در این کتاب از خوانندگان خواسته که ذهن خود را بر روی 
باغچه ی خانه ی خود متمرکز کنند و الزم نیست به دل جنگل ها و 
بیشه های حاره ای بروند. در باغچه ی خانه به خوبی می توان دید که چگونه 
موجودات زنده ای مثل مرغ و خروس، صفات خود را به فرزندانشان منتقل 
می کنند. در ضمن همیشه فرزندان، نوه ها، نتیجه ها و الی آخر، تا حدی 
متفاوت از پدر و مادر و اجداد خود هستند. داروین ذهن مخاطب را به 
فرایند کشاورزی و دامداری متمرکز می کند و اینکه در طی نسل های 
زیاد، کشاورزان و دامداران کاری کرده اند که بتوانند محصوالتی پربارتر 

و دام هایی فربه تر و قوی تر داشته باشند.
هرچند که دامداران با نظریه ی داروین آشنا نبودند، ولی در عمل کاری 
می کردند که تکامل در دام و کشت آن ها رخ می داد. برای مثال اگر آن ها 
۱۰۰ مرغ می خواستند که بتوانند تخم زیادی بگذارند، باید نخست در 
جمعیت کنونی مرغ های خود، به دنبال تک و توک مرغ هایی که زیاد 
تخم می گذاشتند، می گشتند. سپس آن ها را جدا می کردند و سعی 
می کردند جوجه های آن ها را از بقیه جدا کنند تا آن ها با یکدیگر تولید 
مثل کنند. وقتی جوجه ها به دنیا می آمدند و بزرگ می شدند، دوباره 
باید بهترین آن ها در تعداد تخم را جدا می کردند تا تولید مثل کنند. بعد 
از مدتی و با گذشت چند نسل، جمعیتی از مرغ ها بوجود  آمد که زیاد 
تخم می گذاشتند. انسان، هزاران سال پیش مرغ را اهلی کرد. جالب 
این جاست که مرغ وحشی جنگلی، در طی یک سال فقط می تواند ۳۰ 
عدد تخم بگذارد و این در حالیست که مرغ های خانگی امروزی سالیانه 
حدود ۳۰۰ تخم می گذارند. بدین معنی که چون تخم مرغ غذای انسان 
بوده، در همزیستی با انسان، آن مرغ های اهلی باقی مانده اند که تخم های 

بیشتری می گذاشتند.
یک جوجه، از جنبه های زیادی شبیه والدین خود است. او به طور کامل 
یک جوجه است و مثال یک مورچه خوار نیست! در حقیقت این جوجه، 
نسبت به جوجه های دیگر کامال به والدینش شبیه تر است. با این حال 
نکته این جاست که او به والدینش »شبیه« است و یک »کپی« از آن ها 
نیست. »استیو جونز« )Steve Jones( از کالج دانشگاهی لندن می گوید: 
»تکامل دقیقا همین است. یک  سری اشتباهات متوالی که روی هم 
انباشته می شوند.« ممکن است فکر کنید که تغییرات ممکن است زمانی 
متوقف شود، ولی داروین در کتابش نوشته: »هنوز هیچ مدرکی وجود 

      از سال ۱988 جمعیت هایی از باکتری اشرشیا کولی طی یک آزمایش بلندمدت تکامل کشت داده 
می شوند. جمعیت های امروزی، تفاوت هایی اساسی با جمعیت های ۲7 سال پیش دارند.
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همه ی موجودات زنده، ژن ها را به صورت مولکول های DNA حمل می کنند. ژن ها شکل رشد و نمو موجودات زنده را کنترل می کنند و از 
والدین به فرزندان منتقل می شوند. وقتی که یک مرغ تخم می گذارد، از طریق ژن هایش صفات خود را به فرزندان منتقل می کند. در یک 
قرن گذشته، دانشمندان ژن های گونه های مختلف را به صورت کاتالوگ در آورده اند. همه ی موجودات زنده، اطالعات را به یک روش در 
DNA خود ذخیره می کنند. آن ها این کار را با »کدگذاری ژنتیکی« انجام می دهند. موجودات زنده، اشتراکات ژنتیکی زیادی با یکدیگر 

دارند. هزاران نمونه از ژن هایی که در DNA انسان وجود دارد، در دیگر موجودات زنده، حتی گیاهان و باکتری ها هم یافت می شود.

 جهش ژنتیکی
این دو واقعیت بدین معنی هستند که همه ی موجودات زنده ی روی زمین، 
از یک جد مشترک ریشه گرفته اند. »آخرین جد مشترک« که میلیاردها 
سال پیش زندگی می کرد. با مقایسه ی ژن های مشترک موجودات زنده ی 
مختلف، می توانیم رابطه ی آن ها را با یکدیگر متوجه شویم. برای مثال، انسان با 
نخستی ها ژن های مشترک بیشتری نسبت به دیگر موجودات زنده دارد؛ این 
 )Chris Stringer( »اشتراک چیزی در حدود ۹۶ درصد است. »کریس استرینگر
از موزه ی تاریخ طبیعی لندن می گوید: »به سختی  می توان این اشتراک ژن ها 
را از روش دیگری، به جز اینکه موجودات زنده همه از یک جد مشترک هستند 

و در طول زمان تغییرات پیاپی داشته اند، توضیح داد.«
ما می توانیم با رهگیری ژن ها، جزئیات تغییرات تکاملی را بررسی کنیم. 
»نانسی موران« )Nancy Moran( از دانشگاه تگزاس در آستین می گوید: »شما 
می توانید انواع مختلف باکتری را مقایسه و ژن های مشترک آن ها را پیدا کنید. 
وقتی این ژن ها را شناختید، می توانید به چگونگی تکامل آن ها در انواع مختلف 
جمعیت ها پی ببرید.« وقتی که لنسکی به نمونه های فریز شده ی باکتری ها 
مراجعه کرد، متوجه شد باکتری هایی که توانایی هضم سیترات را پیدا کرده 
بودند، تغییرات زیادی در DNA شان ایجاد شده بود. تغییراتی که در دیگر 

باکتری ها نبود، به این تغییرات، »جهش ژنتیکی« می گویند.
البته یک جهش ژنتیکی خاص منجر به امکان هضم سیترات نشد، بلکه 

یک سلسله جهش های ژنتیکی باعث بروز این ویژگی شد. این زنجیره ی 
پیچیده ی جهش های ژنتیکی،  توضیح می دهد که چرا فقط یکی از دوازده 
جمعیت آزمایشگاهی توانستند قابلیت هضم سیترات را بدست آورند. این در 
ضمن نکته ای بسیار مهم درباره ی تکامل را بیان می کند. احتمال برداشتن یک 
گام تکاملی خاص، خیلی کم است، ولی اگر موجودات زنده ی زیادی در یک 
گونه داشته باشیم، ممکن است یکی از آن ها موفق به برداشتن آن گام بشود. 
باکتری های گروه آقای لنسکی نشان دادند که تکامل می تواند به موجودات 
زنده، قابلیت های کامال جدیدی بدهد. با این حال تکامل همیشه منجر به 

اتفاقات بهتر نمی شود.
موران می گوید: »جهش هایی که منجر به تغییرات مثبت و بهبود زندگی 
موجودات زنده می شوند، معموال خیلی نادر هستند. در حقیقت، بیشتر 
جهش ها یا هیچ تاثیری در روند زندگی ندارند، یا اینکه کامال برای زندگی او 
مضر هستند.« وقتی باکتری ها در محیط منزوی آزمایشگاه زندگی می کنند، 
گاهی اوقات دچار جهش های ژنتیکی خیلی بدی می شوند. در طول زمان این 
جهش های منفی ممکن است باعث نابودی جمعیت شود. موران می گوید: 
»این دقیقا فرایند تکامل را نشان می دهد. تکامل همیشه به معنی سازگاری با 
محیط و بهتر شدن زندگی نیست، بلکه اوضاع را می تواند کامال خراب کند.« 
جالب این جاست که تکامل گاهی اوقات باعث می شود که موجودات زنده 
بعضی از قابلیت های خود را از دست بدهند. مثال، بعضی از جانورانی که طی 

فسیل گونه های میانی بگردند. در سال ۲۰۰۰، گروهی چینی از آکادمی 
 )Microraptor( »علوم این کشور، دایناسور کوچکی به نام »میکرورپتور
پیدا کرد که مثل پرندگان امروزی پر داشت ولی نمی توانست پرواز کند، 

این دایناسور یک گونه ی میانی بود.
البته می توان فرایند تکامل گونه ای جدید را به صورت زنده نیز تماشا کرد. 
»ریچارد لنسکی« )Richard Lenski( از دانشگاه میشیگان، در حال انجام 
طوالنی ترین آزمایش تکامل است. از سال ۱۹۸۸، لنسکی در حال بررسی 
۱۲ جمعیت از باکتری »اشریشیا کولی« )Escherichia Coli( در آزمایشگاه 
خود است. باکتری ها در دستگاه های مخصوصی قرار دارند و دائما تغذیه 
می شوند. گروه آقای لنسکی، هر چند وقت یک بار از آن ها نمونه برداری 
و نمونه ها را فریز می کند. باکتری های اشریشیا کولی امروزی این 
آزمایشگاه، با اشریشیا کولی های سال ۱۹۸۸ تفاوت های اساسی دارند. 
لنسکی می گوید: »در همه ی ۱۲ جمعیت، باکتری ها خیلی سریع تر از 
اجداد ۲۷ سال پیش خود رشد می کنند.« در حقیقت باکتری ها کامال 
با مواد مغذی و شیمیایی که در آزمایشگاه به آن ها داده می شود سازگار 
شده اند. لنسکی ادامه می دهد: »این مدرکی بسیار موثق در تایید نظریه ی 

داروین است. اکنون بعد از گذشت ۲۷ سال، باکتری های ما در حدود ۸۰ 
درصد سریع تر از اجدادشان رشد می کنند.«

در سال ۲۰۰۸ گروه لنسکی اعالم کردند که باکتری ها جهشی بزرگ 
کرده اند. محیط کشتی که باکتری ها در آن زندگی می کنند، دارای ماده ای 
شیمیایی به نام »سیترات« است. اشریشیا کولی نمی تواند سیترات را 
هضم کند. ولی بعد از ۳۱ هزار و ۵۰۰ نسل که در آزمایشگاه زندگی 
کرده اند، یکی از ۱۲ جمعیت توانست سیترات را هضم کند.  لنسکی 
می گوید: »سیترات همیشه در ماده ی مغذی آن ها وجود داشت. همه ی 
جمعیت ها فرصت این که سیترات را هضم کنند، داشتند. ولی فقط یکی 
از جمعیت ها موفق به این کار شد.« این دقیقا جایی بود که نمونه های 
فریز شده به کار می آمدند. گروه لنسکی می توانست به نمونه های فریز 
شده مراجعه کند و روند تکاملی باکتری ها برای هضم سیترات را بررسی 
کند. لنسکی در بررسی هایش بر روی نمونه های فریز  شده ی باکتری ها، 
از ابزاری استفاده کرد که در زمان داروین وجود نداشت. این ابزار چیزی 

نیست جز ژنتیک!
ادامه دارد…

       تغییرات کوچک در نسل های متوالی، پس از مدت زمان بسیار زیاد تبدیل به دگرگونی در خصوصیات جمعیت می شود

 مرغ وحشی جنگلی جد مرغ های خانگی ما است و در سال فقط ۳۰ تخم 
می گذارد. فقط آن مرغ هایی توانستند با انسان زندگی کنند که تخم های بیشتری 

می گذاشتند. به همین دلیل نیز اکنون مرغ های خانگی سالی تا ۳۰۰ تخم می گذارند

 فسیل ها آزمایشگاه نظریه ی تکامل هستند. دانشمندان می توانند از این راه روند تغییر و تحول 
موجودات زنده ای که اکنون منقرض شده اند را ببینند

mag.digikala.comزمین برای زندگیدانش
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احتماال بارها شنیده اید که پرندگان امروزی، در حقیقت از نوادگان دایناسورها هستند. دایناسورهای غول پیکری که برای میلیون ها سال بر 
زمین حکمرانی می کردند و در یک فاجعه ی بزرگ منقرض شدند. ولی چگونه آن جانوران عظیم الجثه آب رفتند و تبدیل به پرنده های کوچک 
و زیبای رنگارنگی شدند که نه تنها در جنگل و حیات وحش، بلکه در شهرها با ما زندگی می کنند؟ فرایند تکامل و انتخاب طبیعی، چرا و چگونه 
این پرندگان را بوجود آورد؟پرندگان امروزی، از گروهی از دایناسورها به نام »تراپودها« )Therapods( بوجود آمدند. از جمله اعضای مشهور 
این گروه می توان به »تیرانوزاروس رکس« )Tyrannosaurus Rex( و »ولوسیراپتورها« )Velociraptors( اشاره کرد. تراپودها بیشتر به گروهی از 
دایناسورهای پرنده به نام »ایوین ها« )Avians( نزدیک هستند که بین ۴۵ تا ۲۳۰ کیلوگرم وزن داشتند. این دایناسورها که نسبت به پرندگان 
امروزی کامال غول پیکر بودند، پوزه ی بلند و دندان های بزرگ داشتند و البته مغز آن ها خیلی کوچک بود. برای مثال، ولوسیرپتور جمجمه ای 
به اندازه ی جمجمه ی یک کایوت و مغزی به زحمت به اندازه ی مغز یک کبوتر داشته است.برای دهه ها، از نظر دیرینه شناسان تنها حلقه ی 
اتصال فسیلی بین دایناسورها و پرندگان، »آرکئوپتریکس« )Archaeopteryx( بود. یک موجود ترکیبی با بال های پردار مثل پرندگان امروزی، 
ولی دارای دندان و دم شبیه به دایناسورها. به نظر می رسد که این حیوانات، ویژگی های شبیه به پرندگان امروزی، یعنی پر، بال و پرواز را تنها 
 Michael( »در عرض ۱۰ میلیون سال کسب کرده باشند. در مقیاس تکامل و انتخاب طبیعی، این زمانی کوتاه به حساب می آید. »مایکل بنتون
Benton(، که یک دیرینه شناس از دانشگاه بریستول در انگلیس است می گوید: »زمانی به نظر می رسید که آرکئوپتریکس به صورت تمام 

عیار با ویژگی های پرندگان امروزی بوجود آمده باشد.«برای توضیح این دگردیسی شگفت انگیز، دانشمندان به یک نظریه  به نام »هیوالهای 
امیدوار« )Hopeful Monsters( مراجعه کردند. طبق این ایده، جهش های بزرگ تکاملی نیازمند تغییرات چشمگیر ژنتیکی هستند که از نظر 
کیفی با اصالحات روتین در یک گونه تفاوت دارند. طبق این نظریه، فقط با چنین تغییرات بزرگ در مدت زمان کوتاه است که یک تراپود 
۱۴۰ کیلوگرمی می تواند تبدیل به پرنده ی کوچک ماقبل تاریخی به نام »ایبرومزورنیس« )Iberomesornis( که اندازه ی یک گنجشک بود شود.

با این حال، به مرور زمان مشخص شده که فرایند تبدیل شدن دایناسورها به 
پرندگان می تواند خیلی تدریجی و غیر انقالبی  باشد. اکتشافات جدید نشان 
می دهد که ویژگی های مخصوص پرندگان مثل پر، خیلی قبل تر از تکامل 
پرندگان ظهور کرده است. این بیان می کند که پرندگان در حقیقت برای یک 
سری ابزار و ویژگی ها که قبال وجود داشته، استفاده ی جدیدی پیدا کردند. 
پژوهش های اخیر نشان می دهد که یک سری تغییرات ساده نقش اساسی در 
تبدیل نهایی دایناسورها به پرندگان امروزی بازی کرده است. از جمله ی این 
تغییرات ساده می توان به جمجمه ی پرندگان اشاره کرد که خیلی شبیه به 
نوزاد دایناسورها است. نه تنها پرندگان امروزی از دایناسورها خیلی کوچک تر 

هستند، بلکه شباهت خیلی زیادی به جنین دایناسورها دارند.

 یک جهش شبح وار
در دهه ی ۹۰ میالدی، فسیل های دایناسور زیادی در چین کشف شد که پرده 
از یک واقعیت جالب بر می داشت. هرچند که بسیاری از این فسیل ها فاقد بال 
بودند، ولی آرایش کاملی از پرها داشتند. از کرک های کوچک گرفته تا پرهای 
قلم دار. کشف این چنین جانوران میانی که فضای خالی میان همه ی اکتشافات 
فسیلی پراکنده تا آن زمان را پر می کرد، باعث شد که تصور دیرینه شناسان 
درباره ی تبدیل شدن دایناسورها به پرندگان عوض شود. پرها که زمانی تصور 

نسل های متعدد در غارها زندگی کرده اند، چشمان خود را از دست داده اند 
و نابینا شده اند. ممکن است عجیب به نظر برسد، احتماال تصور قبلی ما این 
بود که تکامل به معنی بهتر و پیچیده تر شدن موجودات زنده است، ولی این 

چیزی نیست که در واقعیت رخ می دهد.
تصور بهتر شدن موجودات زنده در طی تکامل را باید به زمان دانشمندی 
به نام »ژان باپتیست المارک« )Jean Baptiste Lamarck( مربوط دانست. او 
کسی است که پیش از داروین ایده ی تکامل موجودات زنده را مطرح کرده 
بود. اتفاقا ایده ی او بر ذهنیت داروین تاثیر خیلی زیادی گذاشت. با این حال 
او برخالف داروین اعتقاد داشت که موجودات زنده همواره در تکامل و ارتباط 
با محیط زیست خود بهتر می شوند و در کل به صورت ذاتی به دنبال بهبود 
هستند. آن طور که المارک می گوید، چون اجداد زرافه ها برای خوردن 
برگ های درختان بلند، سرهای خود را می کشیدند، گردن زرافه های امروزی 
دراز شده است. داروین نامه ای به المارک نوشت و به او گفت که نظریه اش 
بی معنی است. جونز می گوید: »نظریه ی المارک قابل آزمایش نیست. منظور 
المارک از اینکه موجودات زنده می خواهند بهبود پیدا کنند چه بود؟ چگونه 
می شد این را آزمایش کرد؟« داروین یک نظریه ی جایگزین داشت؛ نظریه ی 
»انتخاب طبیعی«، توضیحی کامال متفاوت درباره ی گردن دراز زرافه ها 

می داد.
یکی از اجداد زرافه های مدرن که احتماال حیواناتی بیشتر شبیه به گوزن یا 
بز کوهی بودند را تصور کنید. اگر جایی که این جانور زندگی می کرده، پر از 
درختان بلند بوده، آن هایی که گردن های بلندتری داشتند می توانستند 
غذای بیشتری بدست آورند و در نتیجه شانس بیشتری برای تولید نسل 
داشته باشند. بنابراین بعد از گذشت چند نسل، همه ی حیوانات این مکان، 
اندکی گردن های بلند تری نسبت به نسل قبل داشتند. چرا که حیوانات با 
گردن کوتاه تر، شانس بقای کمتری داشتند و بنابراین نمی توانستند تولید 
مثل کنند و ژن های خود را به نسل بعدی منتقل کنند. ولی آن هایی که گردن 
بلند داشتند، می توانستند این ژن خود را که باعث می شد با محیط سازگارتر 

باشند به نسل بعد منتقل کنند.
در مدت زمان زیاد، همچنان آن هایی که گردن های بلندتری داشتند، بهتر 
تغذیه و در نتیجه تولید مثل کرده اند و بنابراین اکنون شاهد زرافه های 
گردن دراز هستیم. جهش های ژنتیکی رخ داده، می تواند همان قدر که برای 
گردن های بلند رخ داده برای کوتاه شدن گردن ها هم رخ داده باشد، با این 
حال مسئله این است که فقط  آن هایی که گردن بلند داشتند می توانستند در 

محیط دوام بیاورند و گردن  کوتاه ها از بین می رفتند.
حیواناتی مثال زرافه ها خیلی جالب هستند، چرا که به نظر می رسد کامال با 
محیط سازگار شده اند. آن ها در مکان هایی زندگی می کنند که درختان بلند 
هستند و برگ ها در ارتفاع خیلی زیاد قرار دارند. بنابراین گردن بلند ابزاری 
مناسب برای رسیدن به این درختان است. موران می گوید: »این تصویری است 
که معموال مردم را گمراه می کند. چرا که خیلی بی نقص و از پیش طراحی 
شده به نظر می رسد. با این حال اگر از نزدیک  نگاه کنید، این سازگاری بزرگ، 
نتیجه ی یک سری تغییرات کوچک و زنجیروار است. بدین ترتیب می فهمید 
که خیلی هم برنامه ریزی شده نبوده است. بلکه عجیب هم بوده و می تواند به 

چیزهای عجیب تر هم ختم شود.«
ما اکنون همه ی مدارک را داریم و وقتی آن ها را در کنار یکدیگر قرار می دهیم، 
متوجه می شویم که فرایند تکامل در حیات روی زمین جاری است. 
جهش های ژنتیکی اتفاقی باعث تغییرات در صفات می شوند. این تغییرات 
کم کم منجر به بوجود آمدن گونه های جدید می شوند. بیشتر این تغییرات 

تحت تاثیر انتخاب طبیعی، منجر به از بین رفتن موجوداتی که برای زندگی 
در یک زیست بوم مناسب نیستند، می شوند.

باور دانشمندان این است که انسان هوشمند در آفریقا بوجود آمد و سپس به 
سراسر کره ی زمین مهاجرت کرد. اولین انسانی که آفریقا را ترک کرد، با دیگر 
گونه های انسان ، مثل نئاندرتال ها تولید مثل کرد. به همین دلیل نیز مردمی 
که در اروپا و آسیا زندگی می کنند، ژن های انسان های نئاندرتال را به همراه 
خود دارند؛ ولی آفریقایی ها ژن نئاندرتال ها را ندارند. همه ی این ها هزاران سال 
پیش رخ داد، با این حال داستان تمام نشده و تکامل همچنان در جریان است.

برای مثال در دهه ی ۵۰ میالدی، پزشکی بریتانیایی به نام »آنتونی آلیسون« 
)Anthony Allison(، یک اختالل ژنتیکی به نام »کم خونی داسی شکل« را 
بررسی می کرد. این اختالل در بین مردم آفریقا رایج است. افرادی که از این 
بیماری رنج می برند، گلوبول های قرمز خونشان شکل عادی ندارد و بنابراین 
نمی توانند اکسیژن حمل کنند. آلیسون فهمید که در شرق آفریقا، دو گروه از 
مردم وجود دارند که یک گروه در مناطق مرتفع تر و گروهی دیگر در مناطق 
پست تر زندگی می کنند. افرادی که در مناطق پست زندگی می کردند، بیشتر 

به این بیماری مبتال بودند.
مشخص شد مردمی که دارای اختالل کم خونی داسی شکل بودند، در حقیقت 
یک مزیت نسبت به بقیه داشتند. این اختالل آن ها را از ابتال به بیماری ماالریا 
مصون می کرد. ماالریا نوعی بیماریست که از یک نوع پشه به انسان منتقل 
می شود و امکان ابتال به آن برای مردمی که در مناطق پست و دشت ها زندگی  
می کنند بیشتر است. برای این مردم، کم خون بودن بر ابتال به ماالریا می ارزیده 
و به نوعی، طبیعت ترجیح داده که به جای ابتال به بیماری ماالریا، دچار 
کم خونی باشند. در عوض، مردمی که در مناطق مرتفع زندگی می کردند در 
خطر ابتال به ماالریا نبودند. بدین معنی که اختالل کم خونی داسی شکل هیچ 

مزیتی برای آن ها نداشته است.
البته پرسش های زیادی درباره ی تکامل وجود دارد که هنوز پاسخی برای 
آن ها یافت نشده است. ولی با فسیل های بهتر و دانش بیشتر در حوزه ی 
ژنتیک، شاید روزی پاسخ آن ها را دریابیم. چیزی که اکنون زیست شناسان 
آکادمیک می دانند این است که تکامل یک واقعیت در طبیعت و زندگی روی 
زمین است. بنابراین این بار وقتی در خیابان راه می روید و به گل ها، سبزه ها، 
درختان و حیوانات نگاه می کنید، می توانید به فکر فرو روید که همه ی این ها 
چگونه بوجود آمده اند. هریک از موجودات زنده ای که می بینید، هرچند که 
حشره ای کوچک یا گربه ای بزرگ باشد،  جدیدترین نسل از یک خانواده ی 
باستانی است. اجداد آن ها به حدود ۳ میلیارد سال قبل باز می گردد؛ به 

سپیده دم حیات.

 همه ی موجودات زنده از یک 
جد مشترک ریشه گرفته اند
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)Arkhat Abzhanov( در حال تحقیق بر روی تخم تمساح  بود. از آن جا که 
تمساح ها دارای اجداد مشترک با دایناسورها هستند، می توانند مقایسه ی 
تکاملی خیلی خوبی با پرندگان باشند. برخالف ظاهر، پرندگان در مقایسه 
با مارمولک ها شباهت بیشتری به تمساح ها دارند. آبژانوف بر روی مهره های 
دایناسورها هم تحقیق می کرد و چیزی که خیلی برای او شگفت انگیز بود، 
شکل سر تمساح ها است که شباهت زیادی به سر پرندگان دارد. جنین 
تمساح  هم شباهت زیادی به مرغ خانگی دارد. جمجمه ی فسیل شده ی نوزاد 
دایناسورها هم این الگو را نشان می دهد. آن ها خیلی شبیه به پرندگان بالغ 
هستند. با این مشاهدات، آبژانوف به این ایده رسید که شاید پرنده ها با ربودن 

الگوی رشد روزهای اول زندگی دایناسورها تکامل یافته اند.
برای آزمایش این نظریه، آبژانوف و یک دیرینه شناس از موزه ی تاریخ طبیعی 
آمریکا در نیویورک به نام »مارک نورل« )Mark Norell( به همراه دیگر 
همکارانش، داده های فسیلی را از نقاط مختلف دنیا جمع آوری کردند. این 
داده ها شامل پرندگان باستانی، مثل آرکئوپتریکس و تخم های فسیل شده ی 
دایناسورهای در حال رشد که در آشیانه مرده بودند می شد. آن ها چگونگی 
تغییر شکل جمجمه، وقتی که دایناسورها در حال تبدیل شدن به پرنده بودند 

را دنبال کردند.
آن ها به مرور زمان متوجه شدند که در فرایند تبدیل شدن دایناسور به 
پرنده، صورت دچار افتادگی می شود و در عوض چشم ها، مغز و منقار رشد 
می کند. آبژانوف می گوید: »پرندگان اولیه تقریبا شبیه به آخرین جنین های 
دایناسورهای ولوسیپراتور بودند. پرندگان امروزی چهره ی بچه گانه تری دارند 
و صورت آن ها نسبت به دوران جنینی تغییر کمتری می کند. در نگاه اول، 
پرندگان شبیه بچه دایناسورهایی به نظر می آیند که می توانند تولید مثل کنند.

Paedomorphosis( یا حفظ  این فرایند که »پدومورفوسیس« )
خصوصیات دوران قبل از بلوغ برای مدت طوالنی نام دارد، یک راه تکاملی 
خیلی بهینه است. یک زیست شناس از دانشگاه کالیفرنیا به نام »نیپام 
پتل« )Nipam Patel( می گوید: »به جای اینکه یک چیز جدید خلق 
بشود، چیزی که تا به حال وجود داشته فقط ارتقاء یافته است.« »بوالر« 
)Bhullar( که پاییز امسال آزمایشگاه خودش در دانشگاه ییل را راه اندازی 
می کند می گوید: »ما روز به روز شاهد این هستیم که تکامل خیلی زیبا و 
شکیل تر از آن چه پیشتر تصور می کردیم عمل می کند. تغییرات زیادی که 
در جمجمه ی پرنده ایجاد می شود مدیون پدومورفوسیس است. مدیون 

یک سری تغییرات مولکولی در دوران جنینی.«
چرا پدومورفوسیس در تکامل پرندگان اهمیت دارد؟ این ممکن است به 
کوچک شدن یا عکس آن کمک کند. تغییر اندازه گاهی اوقات می تواند به 
تغییرات رشد منجر شود. بنابراین انتخاب جثه ی کوچک می تواند از تبدیل 
شدن به فرم ظاهری بزرگساالنه جلوگیری کند. بنتون می گوید: »یکی از 
راه های خیلی خوب کوتاه کردن توالی رشد این است که در کوچکی از رشد 
کردن جلوگیری کنیم.« جمجمه ی بچه گانه در بزرگساالن می تواند مغز 
بزرگتر پرندگان را نیز توضیح دهد، چرا که معموال سر بچه ی حیوانات نسبت 
به بدنشان در مقایسه با حیوانات بزرگسال اندازه ی بزرگتری دارد. بنتون 
می گوید: »یکی از راه های خیلی خوب برای بزرگ شدن اندازه ی مغز این است 
که اندازه ی کودکی را در دوران بلوغ حفظ کنیم. در حقیقت پدومورفوسیس 
می تواند زمینه ساز یک سری انتقاالت بزرگ در تکامل، حتی در پستانداران و 
انسان شود. جمجمه های بزرگ ما در مقایسه با جمجمه ی شامپانزه ها می تواند 

نتیجه  ی پدومورفوسیس باشد.

             پرنده ها یک شبه از 
تیرانوزاروس رکس بوجود نیامدند. در 
عوض، ویژگی های کالسیک پرندگان 
یکی یکی تکامل یافت.

می شد مختص پرندگان هستند، در حقیقت خیلی قبل تر از پیدایش آن ها در 
دایناسورها تکامل یافته بودند.

تحلیل های پیچیده ی جدید روی فسیل ها که در آن ردیابی تغییرات 
ساختاری و ترسیم نحوه ی ارتباط نمونه ها با یکدیگر انجام شده است، بر این 
ایده که ویژگی های پرنده سانی در یک دوره ی زمانی طوالنی بوجود آمده 
است صحه می گذارد. در پژوهشی که پاییز سال گذشته در »کرنت بیولوژی« 
)Current Biology( منتشر شد، دیرینه شناسی از دانشگاه ادینبورگ 
در اسکاتلند به نام »استفان بروسات« )Stephen Brusatte(، فسیل های 
»کوئلوروساروها« )Coelurosaurs( که در حقیقت زیر گروهی از تراپودها 
هستند را آزمایش کرد. آرکئوپتریکس و پرندگان امروزی از این زیرگروه بوجود 
آمده اند. او در طول زمان تغییرات در یک سری ویژگی های اسکلتی را دنبال 
کرد و متوجه شد که هیچ جهش بزرگی که منجر به تفاوت فاحش بین پرندگان 

و دیگر کوئلوساروها بشود وجود ندارد.
او می گوید: »پرنده ها یک شبه از تیرانوزاروس رکس بوجود نیامدند. در عوض، 
ویژگی های کالسیک پرندگان یکی یکی تکامل یافت. اول حرکت بر روی دو 
پا، سپس پرها، استخوان جناق سینه، پرهای پیچیده تر مثل آن هایی که قلم 
دار هستند و سپس بال ها. نتیجه ی نهایی، گذار بی نقص از دایناسور به پرنده  
است. آن قدر بی نقص و تمیز که تقریبا نمی توانید خطی در جدایی این دو گروه 

از یکدیگر بکشید.«
وقتی که همه ی این ویژگی ها کنار هم قرار گرفتند، پرنده ها از زمین بلند شدند 
و پرواز کردند. مطالعات بروسات بر روی کوئلوروساروها نشان می دهد که وقتی 
آرکئوپتریکس و دیگر پرندگان باستانی بوجود آمدند، خیلی سریع تر از دیگر 
دایناسورها شروع به تکامل یافتن کردند. نظریه ی هیوالی امیدوار چیزی کامال 
برعکس را می گوید: تکامل ناگهانی پرندگان را بوجود نیاورد، بلکه پرندگان 
تکامل ناگهانی را بوجود آوردند. بروسات می گوید: »به نظر می رسد که پرندگان 
به یک راه حل خوب در ویژگی های جسمانی و بوم شناختی رسیدند. اینکه 

پرواز کنند و کوچک باشند. این منجر به یک انفجار تکاملی شد.«

 اهمیت کوچک بودن
هرچند که ممکن است بیشتر مردم از پر و بال به عنوان ویژگی  اصلی تمایز 
دهنده ی پرندگان از دایناسورها نام ببرند، ولی قد و قامت کوچک آن ها نیز 
اهمیت زیادی دارد. تحقیقات جدید نشان می دهد که اجداد پرندگان خیلی 

زود آب رفتند. بدین معنی که کوچک بودن یک مزیت بزرگ برای آن ها حساب 
می شده و به طور کلی قسمتی مهم از فرایند تکامل پرندگان بوده است. مثل 
دیگر ویژگی های پرندگان، کوچک شدن ابعاد نیز خیلی قبل تر از اینکه پرندگان 
بوجود آیند شروع شده است. تحقیقی که سال گذشته در ساینس منتشر شد، 
نشان داد که فرایند کوچک شدن خیلی زودتر از آن که دانشمندان تصور 
می کردند شروع شده است. بعضی از کوئلوروساروس ها از حدود ۲۰۰ میلیون 
سال پیش، یعنی ۵۰ میلیون سال قبل از بوجود آمدن آرکئوپتریکس ها شروع 
به کوچک شدن کرده بودند. در آن زمان، بسیاری از دایناسورها همچنان در 
حال بزرگ تر شدن بودند. بنتون می گوید:»کوچک شدن خیلی غیر عادی 

است. به خصوص میان دایناسورها«
وقتی که اجداد پرندگان بال درآوردند و پرواز به صورت شناور شدن بر روی هوا 
را آموختند، فرایند کوچک شدن آن ها تسریع شد. سال گذشته گروه بنتون 
نشان داد که یک گروه از دایناسورها به نام »پاراوس« )Paraves( حدود ۱۶۰ 
بار سریع تر از بزرگ شدن دیگر دایناسورها در حال کوچک شدن بود! بنتون 
می گوید: »در حالی که دیگر دایناسورها در حال بزرگ و زشت شدن بودند، این 
گروه از دایناسورها مرتب کوچک می شدند. ما اعتقاد داریم که در این هنگام 

یک انتخاب طبیعی بزرگ انجام می گرفت.«
این کوچک شدن سریع نشان می دهد که پرندگان کوچکتر دارای مزیت 
رقابتی خیلی زیاد نسبت به پرندگان بزرگ بوده اند. بروسات می گوید:»ممکن 
است این کاهش اندازه به یافتن مکان های زندگی جدید، روش های زندگی 
جدید یا اصال تغییرات فیزیولوژیکی و رشد ختم می شده است.« بنتون فکر 
می کند که احتماال وقتی که اجداد پرندگان باالی درخت ها زندگی کردند این 
کوچک شدن تبدیل به مزیت شد. درخت ها می توانستند غذا و ایمنی آن ها 

را تامین کنند.
ولی دلیل کوچک شدن هرچه که باشد، کوچک بودن ابعاد مزیتی بزرگ در 
پرواز به حساب می آید. هرچند که حیوانات بزرگتر می توانند بر روی هوا شناور 
شوند و اصطالحا گالید کنند، پرواز واقعی با استفاده از بال زدن نیازمند نسبت 
خاصی از ابعاد بال به وزن است. پرندگان باید پیش از پرواز کردن به صورت 

واقعی و فراتر از شناور شدن بر روی هوا، کوچک می شدند.

 چهره ی بچه گانه
در سال ۲۰۰۸، زیست شناسی از دانشگاه هاروارد به نام »آرخات آبژانوف« 

  پیشتر تصور می شد که دایناسورها با یک جهش تکاملی به پرنده ها تبدیل شدند. ولی اکنون 
مشخص شده که فرایند تکامل خیلی تدریجی بوده است.
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حتما بارها شنیده اید که ازدیاد جمعیت یکی از بزرگ ترین تهدیدات 
برای زمین است. اما آیا واقعا درست است که افزایش جمعیت را تنها 
علت مشکالت روی زمین بدانیم؟ آیا واقعا تعداد افراد روی سیاره ی 

ما بیش از حد زیاد است؟
ازدیاد جمعیت گرچه هنوز به یک بحران تبدیل نشده، اما یک خطر 
جدی به حساب می آید. اگر افزایش جمعیت جهان با همین سرعت 
پیش برود، منابع زمین برای پشتیبانی از این جمعیت کافی نخواهند 
بود. در محافلی که راجع به آینده ی این سیاره بحث می شود، گاهی 
اوقات این پدیده با عبارت »فیل در اتاق« توصیف می شود. یعنی 
زمین اتاق کوچکی است و جمعیت زیاد انسان ها مثل فیلی بزرگ 
باید در آن جا شود. بدیهی است که زمین ما منبسط و بزرگ تر 
نمی شود. روی زمین فضای بسیار زیادی وجود دارد. عالوه بر این، 
منابع طبیعی زیادی مثل غذا، آب و انرژی داریم که می توانند نیاز 
جوامع انسانی را تامین کنند. با این اوصاف، آیا افزایش جمعیت 
انسان باید تهدیدی برای سیاره ی زمین باشد؟ لزوما این طور نیست. 
»دیوید ساترویت«، از اعضای ارشد موسسه ی بین المللی محیط 
زیست و توسعه )IIED(  می گوید: »مسئله ی اصلی تعداد انسان ها 
روی سیاره ی ما نیست، بلکه تعداد مصرف کنندگان و نوع مصرف 
آنها اهمیت دارد.« او از گاندی نقل قول می کند: »جهان برای تامین 

نیاز همه کافی است، اما نه برای طمع و حرص همه.«

تعداد انسان های هوشمند یا مدرن روی زمین در گذشته 
بسیار کم بوده است. مثال ۱۰ هزار سال پیش شاید تنها 
چند میلیون نفر در این سیاره زندگی می کردند. جمعیت 
جهان حدودا ۲۰۰ سال پیش یعنی در اوایل قرن نوزدهم 
از یک میلیارد نفر رد شد. در سال ۱۹۲۰ هم جمعیت به دو 

میلیارد نفر رسید.
در حال حاضر، ۷٫۳ میلیارد نفر روی زمین زندگی می کنند. 
براساس پیش بینی های سازمان ملل، احتماال تا سال ۲۰۵۰ 
جمعیت جهان به ۹٫۷ میلیارد نفر می رسد و تا سال ۲۱۰۰ 

این عدد ۱۱ میلیارد نفر خواهد بود.
سرعت رشد جمعیت در سال های اخیر بسیار زیاد بوده 
است. این پدیده در تاریخ سابقه نداشته، به همین دلیل ما 
نمی توانیم با مطالعه ی تاریخ درباره ی عواقب احتمالی آن 
اطالعاتی به دست بیاوریم. به عبارت دیگر، تا آخر این قرن 
سیاره ی ما بیش از ۱۱ میلیارد نفر جمعیت خواهد داشت و 
ما فعال دانش کافی نداریم تا عواقب چنین جمعیت زیادی 
را پیش بینی کنیم. چون این اتفاق قبال هرگز رخ نداده است.

البته انتظار می رود طی سال های آینده در مناطق خاصی 
افزایش جمعیت بسیار بیشتر باشد. با بررسی این مناطق 
می توانیم اطالعاتی به دست بیارویم. ساترویت می گوید 
پیش بینی می شود که در دو دهه ی آینده تراکم رشد 
جمعیت در مناطق شهری کشورهای کم درآمد یا متوسط 

بیشتر باشد.

 پیدایش منقار
مشکل مطالعه ی پدیده هایی که در طی تکامل اتفاق افتاده  این است که فهمیدن 
اینکه تا به حال چه رخ داده سخت است. در حقیقت دانشمندان هیچ وقت 
نمی توانند چگونگی تبدیل شدن دایناسورها به پرندگان را دقیقا متوجه شوند 
یا دریابند که برای این تبدیل چه ویژگی هایی ضروری بوده است. ولی با ترکیب 
سه حوزه ی تکامل، ژنتیک و زیست شناسی رشد، آن ها اکنون می توانند بفهمند 

که ویژگی های مشخص چگونه بوجود آمده اند.
یکی از حوزه های مورد عالقه ی آبژانوف، منقار پرندگان است. منقار یکی از 
ابزارهای مهم پرنده برای یافتن غذا، نظافت، ساختن النه و نگهداری از جوجه ها 
است. او می گوید که عامل موفقیت زیاد پرندگان فقط پرواز نبوده و بلکه منقار 
آن ها نیز در این موفقیت نقش اساسی داشته است. او می گوید:»پرندگان امروزی 

یک جفت انگشت بر روی صورت خود درآوردند.«
به کمک دید عمیقی که در تکامل پرندگان بوجود آمده است، آبژانوف و 
همکارانش می توانند به مکانیسم ژنتیکی دقیق بوجود آمدن منقار دست یابند. در 
پژوهشی جدید که ماه گذشته در »اوولوشن« )Evolution( منتشر شد، محققان 
نشان دادند که تنها چند تغییر ژنتیکی کوچک می تواند چهره ی یک پرنده را 

شبیه به دایناسور بکند.
در پرندگان امروزی، دو استخوان به نام استخوان های »پریماکسیالری« 
)Premaxillary( به یکدیگر جوش می خورند تا منقار را بسازند. این ساختار کامال 
متفاوت از ساختاری است که در دایناسورها، تمساح ها، پرندگان باستانی و 
بیشتر دیگر مهره داران وجود دارد. در همه ی این جانوران، این دو استخوان جدا 
از هم هستند و پوزه را می سازند. برای مشخص کردن اینکه چرا چنین تغییری 
رخ داده است، محققان به بررسی دو ژن که در شکل گیری این دو استخوان در 
حیوانات مختلف نقش دارند پرداخته اند. این حیوانات شامل تمساح، مرغ، موش، 

مارمولک و الک پشت می شوند.
 Patches( آن ها متوجه شدند که خزندگان و پستانداران دارای دو تکه ی فعالیت
of Activity( در دو سوی حفره ی بینی در حال رشد خود هستند. پرنده ها دارای 

تک لکه ی بزرگتری هستند که در جلوی صورت آن ها رشد می کند. محققان 
می گویند که الگوی تمساح ها می تواند به عنوان یک واسط برای دایناسورها عمل 
کند، چرا که تمساح ها تقریبا همان پوزه و استخوان های پریماکسیالری را دارند. 
محققان سپس در جنین پرنده ای خاص با اعمال یک ماده ی شیمیایی، از تاثیر 
ژنی که منقار را در صورت او بوجود می آورد جلوگیری کردند. در ضمن برای 

رعایت مسائل اخالقی نگذاشتند که جوجه از تخم خارج شود.
نتیجه اینکه جنین هایی که از رشد منقار در آن ها جلوگیری شده بود دارای 
صورت هایی بیشتر شبیه به دایناسورها بودند. یک دیرینه شناس از دانشگاه 
تگزاس به نام »تیموتی رووه« )Timothy Rowe( می گوید:»آن ها توانستند جنین 
یک پرنده را تبدیل به چیزی کنند که شبیه به دایناسورهای منقرض شده است.« 
یافته ها نشان می دهد که چگونه تغییرات مولکولی کوچک می تواند تغییرات 
ساختاری بزرگ ایجاد کند. آبژانوف می گوید:»از ابزارهای کنونی به صورتی نوین 
برای ساختن یک چهره ی کامل جدید استفاده کنید« او ادامه می دهد:»آن ها 
یک ژن یا راه جدید را اختراع نکردند، آن ها فقط یک ژن موجود را تغییر دادند.«

مثل مطالعات بروسات و دیگران، کار آبژانوف نظریه ی هیوالی امیدوار را به 
چالش می کشد. البته او این کار را در ابعاد ژنتیکی انجام می دهد. بوجود آمدن 
منقار نیازمند یک جهش تکاملی خاص یا تغییر ژنتیکی گستره نیست. در عوض 
آبژانوف نشان داد همان نیروهایی که ریز تکامل )تغییرات کوچک در گونه ها( را 
بوجود می آورد، درشت تکامل را هم ایجاد می کند. تکامل ویژگی های جدید و 

گروه جدیدی از گونه ها.
مشخصا تغییرات کوچک در تنظیم ژن ها، هم به پیدایش منقار )که در طی 
میلیون ها سال تکامل یافت( و هم اشکال گوناگون منقار پرندگان که می تواند 
طی چند نسل تغییر کند منجر شد. آبژانوف می گوید: »ما نشان دادیم که 
تغییرات تنظیمی کوچک می تواند به یک اثر بزرگ تبدیل شود.« بوالر و آبژانوف 
قصد دارند که در چگونگی تکامل منقار و جمجمه ی پرندگان تعمق بیشتری 
کنند. آن ها این کار را با استفاده از روش دست بردن در ویژگی های جمجمه و 

مغز انجام می دهند. بوالر می گوید: »ما تازه این کار را شروع کرده ایم.«

منقار یکی از ابزارهای مهم پرنده برای یافتن غذا، نظافت، 
ساختن النه و نگهداری از جوجه ها است
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دیگری را مقصر بدانیم، مثال دولت یا شرکت های تجاری.«
مثال، مصرف کنندگان کشورهای غربی می گویند، مقصر اصلی 
کشورهایی هستند که تعداد زیادی کاالی مصرفی تولید می کند، 
مثل چین. ایوانووا و همکارانش می گویند خود مصرف کننده ها هم 
به همان اندازه  مسوول هستند. »اگر ما عادت های مصرفی مان را 
تغییر دهیم، می توانیم تاثیر شگرفی بر محیط زیست مان بگذاریم.«

این استدالل ایجاب می کند که ارزش های کشورهای پیشرفته به طور 
اساسی تغییر کند: یعنی به جای اینکه افراد جامعه به دنبال اندوختن 
ثروت مادی بیشتر باشند، جامعه به سمتی پیش برود که سالمت و 

آسایش فردی و اجتماعی بیشترین اهمیت را داشته باشد.
حتی اگر این تغییرات صورت بگیرد، بعید به نظر می رسد که سیاره ی 
ما بتواند ۱۱ میلیارد نفر جمعیت را تحمل کند. بنابراین عده ای از 
کارشناسان معتقدند که باید بتوانیم جمعیت جهان را روی ۹ میلیارد 
نفر ثابت نگه داریم. سپس، فرایند درازمدت و کند کاهش جمعیت را 

آغاز کنیم. این یعنی میزان زادآوری را کاهش دهیم.
البته عالیمی وجود دارد که نشان می دهد این پروسه در حال 
حاضر شروع شده است؛ حتی علیرغم اینکه جمعیت به افزایش 
ادامه می دهد. سرعت رشد جمعیت از دهه ی ۱۹۶۰ کاهش یافته 
است. از طرف دیگر، واحد جمعیت سازمان ملل هم نشان می دهد 
که در سراسر جهان، میزان زادآوری به ازای هر زن از ۴/۷ فرزند در 
سال های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۵ به ۲/۶ فرزند در سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ 

کاهش یافته است.
هرچند »کوری بردشاو« از دانشگاه آدالید در استرالیا می گوید 

قرن ها طول می کشد تا جمعیت جهان به شکل قابل توجهی کم شود.
روند افزایش جمعیت چنان پایدار است که شاید حتی یک فاجعه ی 
فراگیر و مهلک هم نتواند مسیر آن را تغییر دهد. بردشاو در تحقیقی 
که سال ۲۰۱۴ انجام داده بود، به این نتیجه رسید که اگر همین فردا 
دو میلیارد نفر بمیرند، یا اینکه دولت ها سیاست های سخت گیرانه ای 
در زمینه ی زادآوری در پیش بگیرند، جمعیت جهان در سال ۲۱۰۰ 

اگر بیشتر نباشد، به اندازه ی عصر حاضر خواهد بود.
بنابراین، به شدت الزم است که میزان زادآوری با سرعت بیشتری، 
کاهش یابد. یک راه نسبتا آسان برای این کار، این است که موقعیت 
اجتماعی زنان به خصوص در زمینه ی تحصیالت و فرصت های شغلی 

باالتر برود.
براساس محاسبات سازمان ملل، ۳۵۰ میلیون زن در کشورهای 
فقیر آخرین فرزندشان را نمی خواستند، اما امکانات پیشگیری از 
بارداری را در اختیار نداشتند. اگر نیاز این زنان برآورده می شد، تاثیر 
چشمگیری روی روند افزایش جمعیت جهان می گذاشت. بنابراین، 
با این استدالل، برای ایجاد جمعیت پایدار، حقوق زنان به اندازه ی 

کاهش میزان مصرف اهمیت دارد.
اگر جمعیت ۱۱ میلیارد نفری ناپایدار باشد و فشار وارد کند، پس 
زمین نیاز چند نفر را می تواند تامین کند؟ بردشاو می گوید تعیین 
این عدد تقریبا غیرممکن است چون این موضوع به عواملی مثل 

کشاورزی، تولید و انتقال برق و تعداد افراد فقیر بستگی دارد.
بسیاری از افراد معتقدند که با توجه به سبک زندگی بسیاری از افراد، 
همین حاال هم جمعیت جهان بیشتر از ظرفیت زمین و ناپایدار 

در کپنهاگ به عنوان نمونه  ی یک شهر پردرآمد مردم 
زندگی مرفهی دارند و در عین حال میزان انتشار گازهای 

کلخانه ای آنها کم است.

بر خالف آنچه که تصور می شود، افزوده شدن چند میلیارد نفر به 
مراکز شهری شاید تاثیر کمی بر کل جهان داشته باشد. چون در 
طول تاریخ مراکز شهری کشورهای کم درآمد، کمتر از منابع طبیعی 

استفاده کرده اند.
انتشار گاز کربن دی اکسید و دیگر گازهای گلخانه ای به خوبی نشان 
می دهد که میزان مصرف در یک شهر چقدر زیاد است. در کشورهای 
کم درآمد به ازای هر نفر در سال کمتر از یک تن گاز گلخانه ای آزاد 
می شود. در حالی که در کشورهای پیشرفته و پردرآمد به ازای هر 

فرد بین ۶ تا ۳۰ تن گاز گلخانه ای در سال تولید می شود.
شهروندان کشورهای ثروتمند در مقایسه با کشورهای فقیر تاثیر 
بیشتری روی سیاره ی ما می گذارند. البته استثناهایی هم وجود 
دارد. کپنهاگ پایتخت کشور پردرآمدی مثل دانمارک و پورتوالگره 
شهری در کشور در حال توسعه ی برزیل است. در هر دو شهر کیفیت 
زندگی مردم باال بوده، اما میزان انتشار گازهای گلخانه ای به ازای هر 

فرد نسبتا پایین است.
ساترویت می گوید اگر سبک زندگی یک فرد را در نظر بگیریم، 
می بینیم که تفاوت بین اقشار مرفه و غیرمرفه حتی بیشتر هم هست. 
بسیاری از ساکنین شهرهای کم درآمد، مصرف شان آنقدر کم است، 

که تقریبا هیچ نقشی در تولید گاز گلخانه ای ندارند.
بنابراین، جمعیت ۱۱ میلیارد نفری شاید فشار کمی به منابع طبیعی 
زمین اضافه کند. اما جهان در حال تغییر است. شاید مناطق شهری 

کم درآمد همیشه در همین مسیر باقی نمانند.
مشکل اصلی وقتی شروع می شود که ساکنین مناطق کم درآمد 

بخواهند سبک زندگی شان را تغییر دهند و میزان انتظاراتشان را 
باال ببرند و مصرف شان هم به اندازه ی میزان مصرف کشورهای 
پردرآمد بشود. بسیاری معتقدند که این موضوع عادالنه و منطقی 
است. اگر این اتفاق بیفتد تاثیر رشد جمعیت شهری می تواند بسیار 
بیشتر باشد. پس مشکل اصلی ارشد جمعیت نیست، بلکه افزایش 

مصرف گرایی جهانی است.
این موضوع می تواند تعابیر ناخوشایند داشته باشد. اگر جمعیت 
جهان بیشتر شود، مردم کشورهای پردرآمد باید نقش خود را در 
مقابله با بروز مشکالت ناشی از مصرف گرایی ایفا کنند. وقتی اقشار 
ثروتمند سبک زندگی ساده تری داشته باشند و انتظارات شان را 
پایین بیاورند و از دولت برای تشویق چنین رفتاری حمایت کنند، 
می توانیم امید داشته باشیم که فشار روی اقلیم جهانی و منابع 

طبیعی کم شود.
در سال ۲۰۱۵ پژوهشی انجام شد که تاثیر مصرف را بر محیط زیست 
بررسی کرده بود. این مطالعه نشان داد که مصرف کنندگان خانگی 
۶۰ درصد گازهای گلخانه ای را تولید کرده و ۸۰ درصد زمین، مواد 
خام و آب های جهان را مصرف می کنند. عالوه بر این، محققان پی 
بردند که تاثیر خانوارها بر جهان یکسان و یکنواخت نیست. چرا که در 
کشورهای ثروتمند میزان تاثیر به ازای هر خانوار بسیار بیشتر است.

»دیانا ایوانووا« )Diana Ivanova( از دانشگاه علم و فناوری نروژ و 
نویسنده ی این پژوهش می گوید ما با عوض کردن دیدگاه مان 
درباره ی مسوول اصلی انتشار گازهای گلخانه ای و تولید لوازم مصرفی 
به این یافته ها رسیدیم. او می گوید: »همه ی ما دوست داریم شخص 

بدیهی است که زمین ما 
بزرگ تر نمی شود.
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ما انسان ها، تقریبا کل سطح سیاره ی خود را کشف کرده ایم. طی هزاران سال زندگی بر روی زمین، همه ی خشکی ها را کاویده ایم و 
اکنون به راحتی در هوا پرواز و در عمق اقیانوس ها جستجو می کنیم. جالب این جاست که از زمین خارج شده ایم و به کره ی ماه هم 
رفته ایم؛ با این حال، به جز در داستان »سفر به اعماق زمین« ژول ورن، هیچ وقت نتوانسته ایم به مرکز زمین برویم. در واقع حتی 
به آن نزدیک هم نشده ایم. عمیق ترین چاهی که تا به حال حفر کرده ایم، »چاه حفاری کوال« )Kola Superdeep Boehole( در 
روسیه است که عمق آن به ۱۲.۳ کیلومتر می رسد. این درحالیست که مرکز زمین چیزی در حدود 6۰۰۰ کیلومتر با ما فاصله دارد. 
ولی واقعا درون زمین چه خبر است؟ هسته ی زمین چیست و از چه تشکیل شده است؟ آیا ممکن است روزی بتوانیم به مرکز زمین 
سفر کنیم؟ در رمان »سفر به اعماق زمین« ژول ورن، پروفسوری آلمانی به نام »اوتو لیدنبروک« )otto lidenbrock( با همراهانش از 
دهانه ی آتش فشانی خاموش در ایسلند به عمق زمین می روند. آن ها از تونل هایی زیرزمینی گذر می کنند و در سفر خود به چیزهای 
عجیب و غریب، از پدیده های طبیعی گرفته تا جانوران باستانی منقرض شده، برخورد می کنند. در آخر نیز از آتش فشانی در جنوب 
ایتالیا بیرون می آیند. با این حال، این فقط یک رمان است و واقعیت درون زمین فرق می کند. ما نمی توانیم به درون زمین سفر کنیم 
و در عوض باید از روی نشانهّ هایی که زمین بر روی سطحش به ما نشان می دهد، از راز درونی آن با خبر شویم. بیشتر پدیده های 
زمین شناسی که می بینیم، در نتیجه ی فعالیت الیه های باالیی سیاره ی ما هستند. مثال گدازه هایی که از دهانه ی آتش فشان ها با فشار 
بیرون می زنند، در چند صد کیلومتری عمق زمین تشکیل شده اند. حتی الماس که برای بوجود آمدن، به فشار و دمای خیلی زیاد 
احتیاج دارد، در صخره های واقع در عمق 5۰۰ کیلومتری زمین درست می شود. »سایمون ردفرن« )Simon Redfern( از دانشگاه 
کمبریج می گوید: »یک راه خوب برای کاوش مواد تشکیل دهنده ی زمین، بررسی جرم آن است.« ما می توانیم با مشاهده ی اثر 
گرانشی زمین بر اجسام روی سطح آن، جرم زمین را تخمین بزنیم. به نظر می رسد که جرم زمین چیزی در حدود 5.9 سکزتیلیون 
تن )عدد 59 با بیست صفر جلوی آن( است. ردفرن می گوید: »چگالی موادی که در سطح زمین قرار دارند، خیلی کمتر از میانگین 

چگالی کل زمین است. بدین معنی که قسمتی از زمین باید چگالی خیلی زیادتری داشته باشد؛ این نخستین نشانه است.«

بیشتر جرم زمین در مرکز آن قرار دارد؛ به قسمت مرکزی زمین، هسته 
می گوییم. احتماال حدود ۸۰ درصد از ماده ی هسته را آهن تشکیل داده 
است. مهم ترین مدرک ما برای دریافت این موضوع،  مقدار خیلی زیاد 
آهن در جهان پیرامون ماست. در حقیقت باید گفت که آهن، جزو ۱۰ 
عنصر رایج کهکشان ماست و به راحتی در شهاب سنگ ها پیدا می شود. 
هرچند این عنصر خیلی رایج است، ولی آن قدر که انتظار می رود، در 

پوسته ی زمین وجود ندارد. بنابراین نظریه ی غالب این است که ۴.۵ 
میلیارد سال پیش، وقتی زمین در حال شکل گرفتن بود، بیشتر آهن 

زمین به مرکزش فرو رفت.
بیشتر جرم زمین در هسته قرار گرفته و بنابراین می توان نتیجه گرفت 
که بیشتر آهن زمین آن جا جمع شده است. آهن در شرایط معمولی، 
عنصری نسبتا چگال است. ولی در فشار زیاد مرکز زمین، چگالی 

است. آنها برای دفاع از ادعایشان به مشکل تغییر 
قلیم و مشکالت دیگری اشاره می کنند، مثل  ا
بحران انقراض گونه های زیستی مختلف، آلودگی 
ینکه یک میلیارد نفر قطحی زده  ، ا قیانوس ها ا
هستند و از گرسنگی می  میرند و یک میلیارد دیگر 

هم دچار سوءتغذیه هستند.
در نهایت، تعیین حداکثر جمعیت پایدار و قابل 
مع  ره ی جوا دا تحمل برای زمین به نحوه ی ا
وابستگی زیادی دارد. اگر بعضی از ما یا همه مصرف 
باالیی داشته باشیم، حداکثر جمعیت پایدار کمتر 
خواهد بود. اگر راهی برای مصرف کمتر پیدا کنیم، 
زمین می تواند نیاز تعداد بیشتری از انسان ها را 

فراهم کند.
تغییرات در زمینه ی تکنولوژی که اغلب بسیار قابل 
پیش بینی هستند، می توانند بر حداکثر جمعیت 

تاثیر بگذارد.
در اوایل قرن بیستم، حاصلخیزی خاک هم به 
اندازه ی باروری زنان برای مشکل افزایش جمعیت 
اهمیت داشت. تا اینکه در سال ۱۹۳۱ »کارل 
بوش« جایزه ی صلح نوبل را برای ساخت کود 
شیمیایی دریافت کرد. تولید این محصول هم به 
نوبه ی خود نقش زیادی در افزایش جمعیت در قرن 

بیستم داشت.
نیم به کمک  در آینده ی بسیار دور، شاید بتوا
تکنولوژی جمعیت پایدار بسیار بزرگ تری داشته 
باشیم. البته اگر بعضی از افراد بتوانند خارج از 

سیاره ی زمین زندگی کنند.
تنها چند دهه پس از اینکه برای اولین بار به فضا 
قدم گذاشتیم، بلندپروازی های ما از خیره شدن به 
ستاره ها فراتر رفت و حاال بشر در تالش است که 
بتواند در سیاره های دیگر زندگی کند. بسیاری از 
متفکران برجسته مثل استیون هاوکینگ می گویند 
مهاجرت به جهان های دیگر برای بقای گونه ی 

انسان حیاتی است.
اما با اینکه ناسا چند سیاره ی بزرگ شبیه به زمین 
کشف کرده، ما چیز زیادی درباره ی آنها نمی دانیم 
و آنها بسیار دور از دسترس هستند. بنابراین 
مهاجرت به یک سیاره ی دیگر نمی تواند یک پاسخ 

فوری به مشکالت ما باشد.
فعال زمین تنها خانه ی ما است و باید راهی برای 
زندگی پایدار روی آن پیدا کنیم. بدیهی است که 
برای این کار باید مصرف مان را کاهش دهیم و 
به سبک زندگی متعادل روی بیاوریم. همچنین 
موقعیت اجتماعی زنان در سراسر جهان باید بهتر 
شود. تنها زمانی که به این اهداف برسیم می توانیم 
برآورد کنیم که زمین چند نفر جمعیت را می تواند 

تحمل کند.

  کارخانه های جوامع صنعتی با تولید انبوه کاالهای مصرفی و ایجاد نیاز 
کاذب مسوول تولید بخش عمده ی گازهای گلخانه ای هستند.

تولید کود شیمایی در قرن بیستم نقش 
بسزایی در افزایش جمعیت داشت.

درون زمین
 چه خبر است؟ 
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حسابی از این موقعیت استفاده کردند. کشورهای رقیب، 
گوش بزنگ آزمایش های هسته ای یکدیگر بودند و در 
همین حین، زلزله شناسان چیزهای زیادی یاد گرفتند. 
ما اکنون می توانیم شکل درونی زمین را خیلی خوب 
ترسیم کنیم. زمین در مرکز خود دارای یک هسته ی 
بیرونی مذاب است که تقریبا در نیمه ی راه رسیدن به 
مرکز زمین شروع می شود. درون این هسته ی بیرونی، 

هسته ی درونی با قطر ۱۲۲۰ کیلومتر وجود دارد.
ولی هنوز چیزهای زیادی برای دانستن درباره ی 
هسته ی مرکزی وجود دارد. مثال اینکه دمای آن چقدر 
است؟ »لیدونکا ووکالدو« )Lidunka Vocadlo( از کالج 
دانشگاهی لندن می گوید: »دانستن دمای هسته ی 
زمین تا حد زیادی مشکل است. ما نمی توانیم آن جا یک 
دماسنج بگذاریم. تنها راه این است که در آزمایشگاه، 
فشاری به اندازه ی مرکز زمین ایجاد کنیم.« در سال 
ز پژوهشگران فرانسوی، بهترین  ۲۰۱۳، گروهی ا
تخمین از دمای مرکز زمین را ارائه دادند. آن ها مقداری 
آهن خالص را به فشاری کمی  بیشتر از فشار مرکز زمین 

رساندند. دانشمندان از این آزمایش نتیجه گرفتند که 
نقطه ی ذوب آهن خالص در هسته ی زمین، ۶۲۳۰ 
درجه ی سانتیگراد است. وجود دیگر مواد در هسته، 
باعث می شود که دمای هسته تا حد ۶۰۰۰ درجه 

پایین بیاید.
هسته ی زمین دمای زمان پیدایش اش را حفظ کرده 
است. در ضمن بر اثر اصطکاک هم مقداری دما وجود 
می آید. عامل دیگر بوجود آمدن گرما، فروپاشی عناصر 
رادیواکتیو است. با این حال هسته ی زمین در هر یک 
میلیارد سال، ۱۰۰ درجه ی سانتیگراد سرد می شود. 
دانستن دمای زمین بسیار مهم است چرا که می تواند 
مشخص کننده ی سرعت عبور لرزه ها از درون هسته 

باشد.
سرعت امواج اولیه، به هنگام عبور از هسته ی زمین، به 
شدت کم می شود. به صورتی که حتی اگر از درون آهن 
مذاب خالص رد می شد، سرعت آن بیشتر بود. ووکالدو 
می گوید: »سرعت موجی که زلزله شناسان در زمین لرزه 
اندازه گیری می کنند، کامال پایین تر از سرعتی است 

آهن یک عنصر 
خیلی رایج در 
همه ی جهان 

است؛ از آن جا 
که آهن موجود 

در پوسته ی 
زمین خیلی 
از حد انتظار 
کمتر است، 
دانشمندان 

نتیجه گرفتند 
که این آهن 
باید به جایی 

در اعماق زمین 
رفته باشد.

آن بیشتر هم می شود. با این حال اینکه آهن چگونه به مرکز زمین 
نفوذ کرده نیز خود یک سوال بزرگ است. بیشتر زمین از صخره های 
سیلیکاتی سخت تشکیل شده و آهن مذاب به زحمت می تواند درون 
آن نفوذ کند. راه حل محتمل برای این مشکل را در سال ۲۰۱۳، »وندی 
مائو« )Wendy Mao( و همکارانش از دانشگاه استنفورد کالیفرنیا مطرح 
کردند. آن ها به این فکر کردند که اگر آهن و سیلیکات در معرض 
فشار زیاد قرار بگیرند؛ یعنی همان اتفاقی که در عمق زمین می افتد، 
ممکن است آهن بتواند به درون سیلیکات نفوذ کند. آن ها با استفاده از 
الماس، هر دو ماده را به یکدیگر فشرده کردند. با قرار گرفتن تحت فشار 
خیلی زیاد، آهن مذاب توانست راهش را از درون سیلیکات پیدا کند. 
مائو می گوید: »فشار باعث تغییر در خاصیت واکنش آهن با سیلیکات 
می شود. در فشار زیاد، شبکه ای مذاب شکل می گیرد.« این بدین 
معنیست که آهن طی میلیون ها سال، به صورت مذاب و فشرده، به 

تدریج به مرکز زمین رسیده است.
علم زلزله شناسی کمک زیادی به فهم ما از اندازه ی هسته ی زمین 
کرد. وقتی زمین لرزه اتفاق می افتد، امواج ضربه ای به سراسر سیاره ی 
زمین نفوذ می کنند. زلزله شناسان، این امواج را ثبت می کنند. مثل 
این است که کسی با پتک به قسمتی از زمین بکوبد، و فردی دیگر، با 
قرار دادن گوش خود بر روی سطح زمین، صدای آن را بشنود. ردفرن 
می گوید: »در سال ۱۹۶۰ زمین لرزه ای در شیلی رخ داد که باعث شد 
بتوانیم اطالعات زیادی از درون زمین کسب کنیم. همه ی ایستگاه های 

لرزه نگاری در مکان های مختلف دنیا، لرزش آن را ثبت کردند.«
امواج در راه رسیدن به لرزه نگارها، در مسیرهای مختلفی از درون زمین 
عبور می کنند و این باعث می شود که صدای آن ها از یکدیگر متفاوت 
باشد. از سال ها پیش، مشخص شده بود که بعضی امواج لرزه ای در عمق 
زمین گم می شوند و به حسگرهای لرزه نگار نمی رسند. انتظار می رفت 

که وقتی این امواج در قسمتی از زمین تولید می شوند، همیشه در 
سمت دیگر شنیده شوند، ولی گاهی اوقات این طور نمی شد. این اتفاق 
منجر به کشف جالبی شد. در زمین لرزه، امواجی پیدا شد که نام آن ها را 
»امواج ثانویه« یا »امواج برشی« گذاشتند. این امواج برخالف موج های 
سطحی می توانند از درون جامدات، از جمله سنگ های زمین عبور 
کنند. این امواج فقط می توانند از مواد جامد رد شوند و از مایعات گذر 
نمی کنند. دانشمندان حدس زدند احتماال امواجی که از سوی دیگر 
زمین می آیند، به چیزی مذاب در مرکز زمین برمی خورند و نمی توانند 
از آن گذر کنند. با نقشه برداری از مسیر امواج برشی، مشخص شد که 
در عمق حدود ۳۰۰۰ کیلومتری زمین، سنگ ها به حالت مذاب قرار 
دارند. دانشمندان با تحلیل این موضوع پیشنهاد کردند که احتماال کل 

هسته ی زمین مذاب است.
 Inge( »در سال ۱۹۳۰، یک زلزله شناس دانمارکی به نام »اینگه لمان
Lehmann( به نوع دیگری از امواج به نام »امواج اولیه« یا »امواج فشاری« 

برخورد که می توانند از هسته ی زمین هم عبور کنند و در سوی دیگر 
شناسایی شوند. او توضیح جالبی داد: »هسته ی زمین به دو الیه تقسیم 
شده است. هسته ی درونی، از عمق ۵۰۰۰ کیلومتری شروع می شود و 
جامد است. ولی هسته ی بیرونی مذاب است.« ایده ی لمان در نهایت 

در سال ۱۹۷۰ پذیرفته شد.
فقط زمین لرزه ها نیستند که می توانند در زمین امواج ضربه ای ایجاد 
کنند. در حقیقت، زلزله شناسان تا حد زیادی اطالعات خود را مدیون 
آزمایش  سالح های هسته ای هستند. انفجارهای هسته ای می توانند در 
زمین موج ایجاد کنند. جالب این جاست که یکی از راه های جاسوسی 
کشورها برای اینکه ببینند کشور دیگر آزمایش هسته ای انجام می دهد 
یا خیر، گوش دادن به همین امواج است. در دوران جنگ سرد، این 
موضوع خیلی مورد اهمیت قرار گرفت و زلزله شناسانی مثل لمان، 

آهن طی میلیون ها 
سال، راه خود را از میان 
صخره های سخت به مرکز 
زمین باز کرده است.
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تا به حال به نفسی که می کشیم فکر کرده اید؟ به 
هوایی که دائما درون شش هایمان فرو می بریم و به قول 
سعدی: »ممد حیات است و مفرح جان!« تا به حال فکر 
کرده اید که این هوا چیست و از کجا آمده؟ اگر در نظر 
داشته باشیم که هوای زمین، در میان اتمسفر دیگر 
سیاره ها خیلی خاص و یکتاست، کنجکاوی ما بیشتر 
می شود. هوایی که باعث شده درخت زندگی بتواند در 
زمین رشد کند و بزرگ شود. جالب  این جاست که هوای 
زمین همیشه این طور نبوده است. اگر می توانستیم یک 
ماشین زمان بسازیم و با آن به گذشته ی  خیلی خیلی دور 
سفر کنیم، احتماال در برهه ای از زمان با یک غافلگیری 
بزرگ مواجه می شدیم: عدم امکان تنفس! علی رغم 
اینکه ما مجهز به یکی از تکامل یافته ترین ابزارهای 
تنفسی، یعنی شش ها هستیم، اما نباید فراموش کنیم 
که سفر با ماشین زمان می تواند ما را درست در نقطه ای 
پیاده کند که زمین، جایی امن برای زندگی موجودات 
هوازی نبوده است. اگر ماشین زمان، ما را درست در 
این ایستگاه پیاده کند، بدون تردید ظرف چند دقیقه 
احساس خفگی خواهیم کرد و با مرگی دردناک روبرو 
می شویم. اما این نقطه وهم آلود و ترسناک تاریخ زمین 
دقیقًا مصادف با چه زمانی است؟ اتمسفر کنونی زمین 

از کجا آمده است؟

 هوایی که تنفس می کنیم
از کجا آمده است؟ 

 جوی که اکسیژن ندارد
مطالعات علمی نشان می دهد که جو زمین در نیمه ی اول 
تاریخچه ی حیات خود، اکسیژن نداشته است. اکسیژن 
جو زمین، از حدود  ۴/۲ میلیارد سال پیش بوجود آمد. از 
این دوران اغلب با عنوان »رویداد بزرگ اکسیداسیون« یاد 
می شود. این اتفاق بدون تردید یکی از مهم ترین رویدادهایی 
بوده که زمین تاکنون به خود دیده است. بدیهی است که 
اگر زمین شاهد این اتفاق بزرگ نبود، امروز هیچ جانوری 
نمی توانست تنفس هوا را تجربه کند و بنابراین حشره، ماهی 
یا هیچ انسانی بوجود نمی آمد. دانشمندان دهه ها مطالعه 
و تحقیق کردند تا اینکه در نهایت متوجه شدند، اکسیژن 
ابتدایی چرا و چگونه وارد جو زمین شد. آن ها مدت  زیادی به 
این مساله مشکوک بودند که شاید خود حیات هوایی که امروز 
تنفس می کنیم را بوجود آورده است. اما این فرضیه صد در صد 
قابل اتکا نیست، چرا که تفاوت حیات در آن زمان با آنچه که ما 
امروز از حیات می شناسیم، از زمین تا آسمان است. آخرین 
یافته ها حاکی از آن است که حیات پیش از این رویداد بزرگ، 
به نوعی دستخوش یک تغییر شگرف شده و این جهش تکاملی 

شاید در اصل همان شاه کلید درک واقعیت باشد.

 سیانوباکترها تاریخ زمین را دگرگون کردند
مطالعات نشان می دهد که زمین چیزی در حدود ۴/۵ میلیارد 
سال پیش شکل گرفته است. در زمان وقوع رویداد موسوم به 

که ما در آزمایشگاه حساب می کنیم.« آن ها پیشنهاد 
می کنند که ماده ی دیگری در این میان وجود دارد.

فلز دیگری در هسته ی زمین وجود دارد به نام نیکل. 
دانشمندان چگونگی گذر موج های لرزه ای از درون آلیاژ 
آهن-نیکل را بررسی کرده اند، ولی باز هم با داده های 
واقعی هماهنگی ندارد. ووکالدو و همکارانش اکنون فکر 
می کنند که ممکن است در مرکز زمین عناصر دیگری 
نیز مثل سولفور یا سیلیکون وجود داشته باشد. هنوز 
هیچ دانشمندی نتوانسته نظریه ای درباره ی هسته ی 

مرکزی بدهد که بتواند همه را راضی کند.
ووکالدو سعی می کند که مواد هسته ی درونی را با 
کامپیوتر شبیه سازی کند. او امیدوار است بتواند ترکیبی 
از مواد، دماها و فشارهایی را بیابد که بتوانند به میزان 
کافی، سرعت موج های لرزه ای را کم کنند. او می گوید 
که پاسخ معما می تواند در این واقعیت نهفته باشد که 
هسته ی درونی تقریبا در دمای ذوب قرار دارد. در نتیجه، 
ویژگی های مشخص مواد می توانند با حالت جامد مواد 
متفاوت باشد. این شاید بتواند توضیح بدهد که چرا امواج 

لرزه ای به هنگام عبور از هسته، آهسته تر از حد انتظار 
گذر می کنند.

هنوز چیستان های زیادی درباره ی هسته ی زمین 
وجود دارد. با این حال تا همین جای کار نیز دانشمندان 
چیزهای زیادی درباره ی آن چه در اعماق زمین وجود 
دارد کشف کرده اند. این اتفاقات پنهان زیر زمین، در 
زندگی ما تاثیر زیادی دارد. تاثیراتی که بسیاری از آن ها 
را نمی شناسیم. زمین دارای میدان مغناطیسی خیلی 
قدرتمندی است و این میدان مغناطیسی به دلیل وجود 
هسته ی بیرونی مذاب آن بوجود آمده. حرکت ثابت 
هسته ی مذاب بیرونی، یک جریان الکتریکی را درون 
هسته ایجاد می کند و باعث می شود که زمین یک 
آهنربای بزرگ شود و میدان مغناطیسی بزرگی که 
شکل داده، تا هزاران کیلومتر در فضا ادامه داشته باشد. 
میدان مغناطیسی باعث می شود که ما از تابش های مضر 
خورشید در امان بمانیم. اگر هسته ی زمین به این شکل 
نبود، هیچ گونه میدان مغناطیسی وجود نداشت و به 

احتمال زیاد ما نیز وجود نداشتیم.

چگالی پوسته ی زمین از میانگین چگالی کل این سیاره کمتر است، این نشانه ای بر وجود قسمتی سنگین تر در مرکز زمین است.

سرعت امواج 
اولیه وقتی که از 

درون هسته ی 
زمین رد 

می شوند بسیار 
کندتر از حد 

انتظار داست. 
دانشمندان 

سعی می کنند 
در آزمایشگاه 
ترکیبی از مواد 
را شبیه سازی 

کنند که بتواند 
این سرعت کم 

را توجیه کند.
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شواهد کافی برای اثبات مورد اخیر در دست نیست چرا که فسیل های 
آن دوران بیشتر بیانگر اطالعاتی درهم و برهم هستند تا یک سلسله 

رویدادهای تاریخی منسجم.

تکامل، چاره ی مقابله با گازهای آتشفشانی
شواهد و قراین نشان می دهد که سیانوباکترها حداقل ۰/۵ میلیارد سال 
با شدت و حدت هرچه تمام تر اکسیژن به محیط دفع کرده اند. البته باز 
هم پیش تر از زمانی است که اکسیژن در جو زمین حضور قاطع خود را 
نشان دهد. یک توضیح برای این مساله این است که ترکیبات شیمیایی 
زیادی در آن زمان در محیط اطراف وجود داشته که از آن جمله می توان 
به گازهای آتشفشانی اشاره کرد. فرضیات مبتنی بر این است که این 
ترکیبات با اکسیژن واکنش می داده و اکسیژن را از صفحه ی گیتی محو 
می کرده اند. اما به گفته ی اسکیرمیستر یک احتمال دیگر هم وجود 
دارد: »شاید بتوان این فرضیه را محتمل تر دانست که سیانوباکترها 
عوض شده اند. احتماالً برخی از نوآوری های تکاملی به سیانوباکترها 
کمک کرده تا در ایفای نقش مهم شان جدی تر عمل کرده و به موفقیت 
برسند.« مطالعات بیشتر موید این واقعیت است که چندسلولی شدن، 
احتماالً ابتکاری بوده که اهرم این رقابت را به نفع سیانوباکترها چرخانده 
است. سلول های انفرادی سیانوباکتریایی احتماالً به مرور زمان همچون 
رشته ای به یکدیگر متصل شده اند. درست است که این کار در دنیای 
باکتری ها امری غیرعادی تلقی می شود، اما جالب این جاست که 

سیانوباکترها حتی از این مرز هم فراتر رفته اند.

 واگن ها قطاری چند سلولی می سازند
دکتر اسکیرمیستر و همکارانش معتقدند که چند نوع سیانوباکتر 
می توانند سلول های اختصاصی تولید کنند، اما در مقابل اغلب توانایی 
تقسیم سلولی را از دست می دهند. به گفته اسکیرمیستر این نخستین 
شکل از ساخت سلول های تخصصی است که جهان شاهد آن بوده است. 
در حقیقت این نسخه ی ساده، نحوه ی تشکیل سلول های تخصصی 
را نشان می دهد که بعدها در حیوانات بسیار تکامل یافته تر گردید و 
نمونه آن را می توان در سلول های خونی یا عصبی و یا ماهیچه ای سراغ 
گرفت. اسکیرمیستر فکر می کند که چند سلولی شدن می تواند وزنه ی 
موفقیت را به نفع سیانوباکترها پایین آورده باشد چرا که چند سلولی 
بودن قطعاً مزایای زیادی نسبت به تک سلولی بودن دارد. در زمان آغاز 

پیدایش زمین، موجودات تک سلولی اغلب با یکدیگر آن هم در الیه های 
چسبناک سطحی موسوم به متز )Mats( زیست می کردند. متز همان 
توده ی انباشته ای است که تک سلولی ها را در کنار یکدیگر گردهم 
می آورد و امروزه از آن با نام توده ی میکروبی یاد می شود. البته در هر 
کدام از این توده ها تعداد زیادی از گونه های مختلف سیانوباکترها هم 
وجود داشته، یعنی توده ها صرفاً شامل یک گونه از سیانوباکترها نبوده اند 

بلکه هر توده، همزیستی از گونه های متعدد را شاهد بوده است.

 جابجایی، رمز موفقیت سیانوباکترها در برابر تشعشعات 
خورشیدی

این سوال مطرح می شود که یک سیانوباکتر چند سلولی چه مزیتی دارد 
که سیانوباکترهای تک سلولی ندارند؟ یکی از بارزترین این فواید این 
است که پراکنش آن راحت تر است، یعنی یک سیانوباکتر چندسلولی 
از نظر ابعاد سطح بیشتری را دربرمی گیرد و این مساله باعث می شود 
که خیلی راحت بتواند خود را به صخره های سنگی لغزنده سواحل 
بچسباند. اسکیرمیستر می گوید: »یک سیانوباکتر چندسلولی طبیعتاً 
به راحتی یک سیانوباکتر تک سلولی با امواج آب نمی لغزد و جریان آب 
آن را بسادگی با خود نمی برد. چندین سیانوباکتر چندسلولی مدرن 
شناخته شده اند که می توانند با توده یا کلونی خود در محیط جابجا 
شده و حرکت کنند. درست است که حرکت و جابجایی آن ها خیلی 
سریع نیست اما مهم این است که حرکت می کنند. نمونه های اولیه ی 
سیانوباکترهای چند سلولی هم جابجا می شده اند. این حرکت متضمن 
بقای آن ها شده چرا که آن ها از این طریق توانسته اند در برابر پرتوهای 

مضر فرابنفش از خود حفاظت کنند.«

 درخت حیات، پرده از رازها برمی دارد
اسکیرمیستر می گوید: »کلونی های سیانوباکتر چند سلولی مدرن 
می توانند با یک تغییر ناگهانی موضع و قرارگیری به شکل عمودی از 
خود دربرابر نورهای مضر خورشید محافظت کنند. این در حالی است 
که سیانوباکترها در شرایط معمول اغلب به شکل افقی می ایستند. 
مشاهده ی دقیق تر کلونی ها حرکت بین الیه ها را نیز تایید می کند. 
احتماالً این تنها سیانوباکترهای چند سلولی هستند که می توانند 
موقعیت خودشان را به شکل بهینه تغییر دهند.« درست است که این 
نظریه در نوع خود جدید و منحصربفرد است اما درستی آن مستلزم این 
است که سیانوباکترها پیش از دوره ی معروف به اکسیداسیون بزرگ 
تکامل یافته و به چند سلولی بدل شده باشند. اسکیرمیستر چند سال 

واقعه ی بزرگ اکسیداسیون، برای 
همیشه زمین را تغییر داد

 چهره ی زمین پیش از ظهور اکسیژن

اکسیداسیون بزرگ، زمین تقریباً ۲ میلیارد سال عمر داشته است. آن 
زمان، تنها ساکنان زمین موجودات تک سلولی بودند. این موجودات 
تک سلولی به روشی تکامل پیدا کردند که بتوانند انرژی را از نور 
خورشید دریافت کرده و با آن، انرژی الزم برای بقای خود را تامین 
کنند. درست در همین جا بود که ورق برگشت. دانشمندان می گویند 
که این اشکال ابتدایی و ساده ی زندگی، نخستین مظنونان پرونده ی 
اکسیداسیون بزرگ هستند. اما از میان آن ها یک گروه بیشتر در 
معرض توجه قرار گرفته است: سیانوباکترها. امروزه هم می توان این 
ارگانیسم های میکروسکوپی را گاهی در اقیانوس ها و حتی برکه ها، در 
حالی که همچون الیه ای شفاف به رنگ سبز آبی روی آب را پوشانده اند، 
مشاهده کرد. جالب این جاست که اجداد همین سیانوباکترها در گذشته 
نیرنگی بزرگ اما جالب را برای بقا به طبیعت زدند: استحصال انرژی از 
نور خورشید برای ادامه ی حیات. این روش منحصربفرد که امروز چندان 
عجیب جلوه نمی کند، در زمان خود خدعه ای بی نظیر به حساب می آمد 
چرا که سیانوباکترها از این روش توانستند از آب ساده قند بسازند و 

اکسیژن تولید کنند.
فتوسنتز مهم ترین خدعه یا نیرنگی است که اجداد سیانوباکترهای 
امروزی بکار بستند تا بتوانند از انرژی نور خورشید برای بقای خودشان 
به بهترین نحو ممکن استفاده کنند. این تکنیک ایده آل همان روشی 
است که کلیه ی گیاهان سبز امروزی برای بقا بدان وابسته هستند. 
اما نباید فراموش کرد که این فرآیند شیمیایی امروزه کاربردی بسیار 
موثرتر از آن چیزی دارد که سیانوباکترهای اولیه میلیاردها سال پیش 

از آن استفاده می کردند.

 باکتری های خودکفا
سیانوباکترها یا سیانوفیت ها که از آن ها با عنوان هایی چون جلبک های 
سبزآبی و باکتری های سبزآبی نیز یاد می شود، در گذشته یک گروه 
از باکتری های خودکفا قلمداد می شدند چرا که همان طور که پیش تر 
هم گفته شد، می توانند انرژی خود را از طریق فتوسنتز تامین کنند. 
نام گذاری آن ها بارها و بارها در تاریخ زیست شناسی تغییر کرد، چنانکه 
امروز عده ای از زیست شناسان باور دارند، بکارگیری نام جلبک برای 
آن ها یکی از اشتباهات تاریخ علم زیست شناسی بوده است. این محققان 
به پروکاریوتی بودن، سیانوباکترها استناد کرده و می گویند: »موجودات 
پروکاریوت هسته ی واقعی و غشای هسته ندارند. در حالی که جلبک ها 
در اصل یوکاریوت هستند، یعنی هم هسته ی سلولی حقیقی و هم غشاء 
سلولی دارند.« در هر صورت موضوع جای گیری سیانوباکترها در درخت 
حیات )Tree of Life( هنوز یک چالش  در ظاهر حل نشدنی است. اما در 
یک نکته جای شک نیست، آن هم اینکه سیانوباکترها فتوسنتز میکنند 
و اکسیژن تولیدی آن ها یکی از محصوالت ثانویه حاصل از این فرآیند 
شیمیایی است. اما سوال این جاست که آیا این محصول ثانویه به راستی 

تاریخ کره ی زمین را تغییر داده است؟ پاسخ این پرسش مثبت است.

 چالش های اثبات یک فرضیه
اگر از منظر باکتریایی به قضیه نگاه شود، فتوسنتز یک جنبه ی 
منفی دارد و این جنبه ی منفی چیزی نیست جز تولید اکسیژن به 
عنوان پسماند! شرایط گیاهان در این مورد کمی با سیانوباکترها فرق 
دارد. یک سیانوباکتر اکسیژن را بعنوان پسماند تولید می کند، یعنی 

اکسیژن، کاربردی برای خود سیانوباکترها ندارد در نتیجه آن ها مجبور 
می شوند که آن را در هوا آزاد کنند. در حال حاضر یک تعریف ساده 
برای اکسیداسیون بزرگ وجود دارد، این تعریف می گوید: »اجداد 
سیانوباکترهای امروزی با دفع اکسیژن غیرضروری باعث شده اند که 
جو زمین به طور کلی دستخوش تغییری اساسی شود.« این تعریف 
علیرغم اینکه چگونگی مساله را بیان می کند اما از چرایی آن حرفی به 
میان نمی آورد، یعنی نمی تواند به طور دقیق تشریح کند که اصاًل چرا 
چنین تغییری زمینه سازی شده است. یکی دیگر از چالش ها در خالل 
بررسی تاریخچه ی حیات سیانوباکترها در روی زمین رخ می نماید. 
سیانوباکترها ظاهراً قبل از اکسیداسیون بزرگ در روی زمین زیست 
 )Bettina Schirrmeister( »می کرده اند. دکتر »بتینا اسکیرمیستر
University of Bristol( می گوید:  از دانشگاه بریستول انگلستان )
»سیانوباکترها احتماالً جزو نخستین ارگانیسم هایی هستند که در زمین 
سکنی گزیده اند. این تاریخچه ی حیات طوالنی سیانوباکترها در روی 
زمین، چرایی مساله را بغرنج تر می کند و این سواالت را پیش می آورد 

که اصال چرا چنین تغییراتی رخ داده است؟«

 عمر ۵/۳ میلیارد ساله
جای تردید نیست که سیانوباکترها تقریباً ۲/۹ میلیارد سال پیش 
بوجد آمدند. شواهدی در دست است که نشان می دهد، در آنزمان 
ترکیبی ایزوله به نام اکسیژن اوآسس )Oxygen oases( وجود داشته 
 Arizona State( است. آن طور که دانشمندان دانشگاه ایالتی آریزونا
University( می گویند، ۲/۵ میلیارد سال پیش در جو زمین تقریباً 

هیچ اکسیژنی وجود نداشت و لذا بدیهی است که حیات در محیط فاقد 
اکسیژن، خیلی با حیاتی که امروزه می شناسیم متفاوت بوده است. 
حضور اکسیژن در جو زمین در اصل حاصل فعالیت میکروب هایی 
باستانی موسوم به اکسیژن اوآسیس بوده که از میلیاردها سال پیش 
در اقیانوس ها زیست می کردند. این میکروب های باستانی همان اجداد 
 )Brian Kendall( »سیانوباکترهای امروزی هستند. دکتر »برایان کندال
یکی از پژوهشگران »مدرسه ی تحقیقاتی اکتشافی زمین و فضای ایالت 
آریزونا« )ASU’s School of Earth and Space Exploration( در این باره 
به بخش خبری )Daily Galaxy( گفت: »تحقیقات ما نشان می دهد که 
اکسیژن متراکم، ابتدا در سطح اقیانوس ها و نزدیکی قاره ها شکل گرفته 
چرا که این نواحی در اصل جایی هستند که منابع عمده ی غذایی را 
می توان در آن ها سراغ گرفت. ضمناً شواهدی در دست است که ثابت 
می کند، تولید اکسیژن در برخی نواحی اقیانوسی عماًل با شدت و حدت 
فوق العاده ای در جریان بوده است و این زمان حداقل ۱۰۰ میلیون 
سال قبل تر از زمانی است که اکسیژن در جو زمین دیده شود.« برخی 
از محققان می گویند که تاریخچه ی حضور سیانوباکترها در زمین را 
می توان تا ۳/۵ سال قبل هم عقب برد، اما سخت است که بتوان این 
نظریه را ثابت کرد چرا که شواهد و مستندات مربوط به فسیل ها در این 

مورد کمی درهم و برهم است.
یکی از بهترین شواهد برای اثبات زمان شکل گیری کارخانه های مولد 
اکسیژن جو زمین، استفاده از اطالعات درج شده در فسیل هاست. 
فسیل ها به خوبی نشان می دهند که قدمت کارخانه های مولد اکسیژن 
به حدود ۹/۲ میلیارد سال قبل بازمی گردد، اما در مقابل عده ای هم 
هستند که این تاریخ را تا ۵/۳ میلیارد سال قبل عقب برده اند. هنوز 
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فقط دو روز به برگزاری کنفرانس پاریس , کنفرانس تغییر اقلیم ۲۰۱5 سازمان ملل متحد مانده است. نمایندگان بیش از ۱9۰ کشور 
برای رسیدن به توافق جهت کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه ای در این شهر گرد هم می آیند. شهری که هنوز در شوک حمالت 
تروریستی دو هفته ی پیش به سر می برد، حاال خود را برای میزبانی از کنفرانس مبارزه با تغییر اقلیم و گرمایش جهانی آماده می کند. 
تغییر اقلیمی که دشمن شماره ی یک همه ی مردم جهان است و اگر از کنترل خارج شود، زندگی ساکنان زمین را تهدید می کند. 
ولی واقعا تغییر اقلیم چیست؟ در ادامه سعی می کنیم این مفهوم را به زبانی ساده به شما بگوییم. زمین حدود پنج  میلیارد سال عمر 
دارد و از زمانی که اتمسفرش شکل گرفته، اقلیم آن پیوسته در حال تغییر و تحول بوده است. مثال دمای متوسط زمین قطعا در یک 
میلیون سال پیش با حاال متفاوت بوده و این تفاوت در 5 میلیون و ۱۰ میلیون سال قبل هم وجود داشته است. دمای متوسط کنونی 
زمین، چیزی در حدود ۱5 درجه ی سانتی گراد است. این سیاره، قبال دماهای متوسط بیشتر و کمتری را هم تجربه کرده است. بنابراین 
تغییر دمای متوسط زمین اصال چیز عجیبی نیست؛ مشکل این جاست که سرعت تغییر اقلیم زیاد شده و زمین خیلی سریع در 
حال گرم شدن است. وقتی تغییر اقلیم خیلی سریع صورت می گیرد، زندگی نمی تواند خود را با آن وفق دهد و در نتیجه حیات به 
خطر می افتد. عمده ی تقصیر این گرم شدن سریع بر گردن فعالیت های انسانی است. ما چیزی به نام صنعت و کشاورزی را اختراع 

کرده ایم و گازهای گلخانه ای را با حجم خیلی زیاد وارد اتمسفر زمین می کنیم.

 اثر گلخانه ای چیست؟
وقتی خودروی خود را زیر آفتاب پارک می کنید و پنجره ها را باال 
می کشید، بعد از چند دقیقه هوای داخل خودرو شروع به گرم شدن 
می کند. گرم شدن هوای داخل خودرو به این دلیل است که پرتوهای 
خورشید از پنجره ها وارد می شوند و با گرم کردن سطوح داخلی، دمای 
اتاق را باال می برند، ولی هیچ راهی برای اینکه هوای داخل بتواند با 
بیرون تبادل گرمایی داشته باشد، وجود ندارد؛ بنابراین دمای داخل 
پیوسته باال می رود. این همان اثری است که در سالن های شیشه ای 
گلخانه ها هم ایجاد می شود. درباره ی کره ی زمین هم شرایط به 
همین صورت است. نور خورشید وارد اتمسفر می شود، به سطح زمین 
برخورد می کند و در راه بازگشت، توسط گازهای گلخانه ای اتمسفر 
به دام می افتد و نمی تواند بیرون برود. البته که این پدیده کامال برای 

زندگی روی زمین مفید است و اگر وجود نداشت،  دمای متوسط زمین 
۳۰ درجه ی سانتی گراد سردتر بود. به طور طبیعی در اتمسفر زمین 
یک سری گازهایی وجود دارد که تاثیر گلخانه ای زیادی دارند؛ یعنی 
می توانند انرژی را بیشتر از بقیه به دام بیندازند. لیست این گازها در 

تصویر زیر آمده است.
دانشمندان می گویند ما به دلیل فعالیت های صنعتی و کشاورزی، 
در حال افزودن به مقدار طبیعی گازهای گلخانه ای هستیم و در 
نتیجه این اثر را تشدید می کنیم؛ بدین ترتیب زمین گرم تر می شود. 
به گرم شدن زمین بر اثر فعالیت های انسانی، »گرمایش جهانی« یا 

»تغییر اقلیم« می گویند.
تاثیرگذارترین گاز در اثر گلخانه ای، بخار آب است. با این حال تاثیر 
بخار آب فقط چند روز است و خیلی سریع از بین می رود. در ضمن 

اخیر را صرف این کرده که بتواند زمان دقیق تکامل سیانوباکترها را از 
تک سلولی به چند سلولی مشخص نماید. کلید حل این معما در ژن ها 
نهفته است. اسکیرمیستر می گوید: »با آزمایش ژن ها که نه تنها نقطه ی 
اشتراک همه ی سیانوباکترها بلکه، وجه تمایز آن ها از یکدیگر هستند، 
می توان شجره ی حیاتی این خانواده و چگونگی ارتباط میان آن ها را 
مشخص کرد. شجره ی حیات سیانوباکترها جایگاه تکاملی آن ها را نشان 
می دهد، یعنی از این طریق می توان فهمید که نخستین سیانوباکترهای 

چند سلولی دقیقاً چه زمانی روی کره زمین پدیدار شده اند.«

 تحقیقات طوالنی، فرضیات متعدد
تالش های اسکیرمیستر برای حل این معما نخستین بار حدود ۴ 
سال پیش در مقاله ای با عنوان »منشاء سیانوباکترهای چندسلولی« 
و در مجله ی معتبر بیولوژی تکاملی، به نتیجه رسید. وی در این 
مقاله مدعی شد که اغلب سیانوباکترهای مدرن امروزی از فرزندان 
همان اجداد چند سلولی  هستند. به گفته ی این محقق با وجود اینکه 
چندسلولی های مذکور بسیار قدیمی هستند، اما تعیین یک زمان 
مشخص برای پیدایش آن ها کار بسیار دشواری است. اسکیرمیستر 
درخت واره ی حیات سیانوباکترها را صرفاً بر اساس مطالعات ژنتیکی 
تنظیم کرد. دو سال بعد یعنی در سال ۲۰۱۳ وی روش خود را در 

تحقیق تغییر داد. 
اسکیرمیستر در آن سال این ادعا را مطرح ساخت که تکامل چند 
سلولی های مذکور نباید خیلی قبل تر از رویداد مشهور موسوم به 
اکسیداسیون بزرگ اتفاق افتاده باشد. این اتفاق احتماالً در زمانی 
رخ داده که سیانوباکترها به سرعت شروع به تغییر کرده اند و اشکال 
متنوعی از آن ها پدیدار شده است. اما این فرضیات و احتماالت باز 
هم نتوانست میخ محکمی بر شک های موجود بکوبد. درخت واره ی 
حیاتی که اسکیرمیستر برای سیانوباکترها طراحی کرده بود، تنها بر 
مبنای یک ژن بود. علی رغم اینکه این ژن در تمامی سیانوباکترهای 
مدنظر وی وجود داشت، اما باز هم استناد به یک ژن منطقی نبود. 
همین مساله باعث شد که درخت مذکور کماکان در هاله ای از تردید 
قرار بگیرد. به همین دلیل اسکیرمیستر بار دیگر یک قدم به پیش 

گذاشت.

 راز و رمزها بزرگ و بزرگتر می شود
این مساله احتماالً ختم ماجرا نبوده و نیست چرا که حتی اگر 
یافته های اسکیرمیستر امروز هم مورد تایید قرار گیرد و ثابت شود 
که سیانوباکترها تنها اندکی قبل از اکسیداسیون بزرگ چند سلولی 
شده اند، باز هم دو سوال مهم همچنان به قوت خود باقی خواهد 
ماند. پرسش اول این است که آیا چند سلولی ها واقعاً مزایایی را 
که اسکیرمیستر می گوید، دارند؟ هنوز پاسخ این سوال به درستی 
مشخص نیست، اما دانشمندان می گویند که می توان از طریق 
چگونگی مقابله با شرایط مختلف در سیانوباکترهای چندسلولی و تک 
سلولی بدان پاسخ داد. سوال دوم که البته سخت تر است، این است: 
»چرا اینقدر طول کشیده تا سیانوباکترها از تک سلولی به پرسلولی 
تبدیل شوند؟ اگر این تغییر تا بدین درجه پرمنفعت بوده، چرا آن ها 
زودتر بدین تکامل نرسیده اند و چرا زودتر ماشه ی این تغییر کشیده 
نشده تا اکسیداسیون بزرگ هم زودتر اتفاق بیفتد؟« اسکیرمیستر 

می گوید: »مهم این است که مشخص شود کدام ژن ها مسئولیت 
تبدیل شدن سیانوباکترهای تک سلولی به پرسلولی را برعهده 
دارند. بعد از پاسخ به این پرسش است که می توان به این سوال هم 
پاسخ داد که چرا این اتفاق این قدر دیر رخ داده و چرا ورقه ی تکامل 
سیانوباکترها سریع تر رقم نخورده است. مجموع این موارد سبب 
گردید تا بحث بررسی ژن های بیشتر جدی تر گرفته شود. مشخص 
است هر آن چیزی که اکسیداسیون بزرگ را رقم زده، نمی تواند ناچیز 
و کوچک باشد چرا که این اتفاق یکی از مهمترین رویدادهایی است 

که زمین تاکنون به خود دیده است.«
اسکیرمیستر در ادامه می گوید: »نباید فراموش کرد که اکسیژن 
می تواند برای اغلب باکتری ها کشنده و مهلک باشد و این می تواند 
خبر بدی برای محققان باشد. اما این خیلی سخت است که بتوان 
چنین مساله ای را ثابت کرد چرا که هنوز داده های )فسیلهای( مربوط 
به آن زمان آن طور که باید و شاید کامل نیست. هنوز رسوبات مربوط 
به آن دوران در حدی نیست که بتوان نظر قطعی داد. اما حداقل 
می توان این فرضیه را مطرح کرد که احتماالً در آن زمان تعداد زیادی 

از باکتری ها مرده اند. 
اما جالب این جاست که در بلندمدت روند اتفاقات به سمتی رفته که 
سبب شده اشکال جدیدی از حیات موسوم به اکسیژن اوآسیس ها 
بوجود بیایند. اکسیژن گازی است که به واکنش دادن تمایل دارد و به 
همین دلیل است که شروع به سوختن می کند. در نتیجه سیر همه ی 
اتفاقات در نهایت به سمتی رفته که ناگهان برخی از ارگانیسم ها 
با یک منبع عمده ی انرژی مواجه شده اند. ارگانیسم ها با تنفس 
اکسیژن می توانند فعال تر و حتی بزرگ تر شوند. در نتیجه به مرور 
زمان ارگانیسم های پیچیده تری ظاهر شدند و این ارگانیسم ها همان 

گیاهان و حیوانات بودند از اسفنج ها گرفته تا کرم ها، ماهی ها.«
اگر فرضیه اسکیرمیستر درست باشد، آن گاه می توان گفت که 
سیانوباکترهای چند سلولی اولیه ماشه ی دگرگونی بزرگی را کشیده اند. 
اکسیژن یکی از همان نعمت های خدادادی بزرگ است که حیات 
را بر روی کره زمین میسر ساخته و رمزگشایی از پیدایش اکسیژن 

بدون تردید کار چندان ساده ای نیست.

 همه ی زندگی روی زمین، از باکتری ها گرفته تا انسان ها در یک خانواده ی بزرگ قرار 
دارند
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این موضوع را توجیه کنند.
تغییر در میزان انرژی خروجی خورشید

کاهش بخار آب اتمسفر
افزایش ظرفیت جذب گرمای اقیانوس ها

ولی تا به حال دانشمندان مکانیسم دقیق توقف گرمایش جهانی را 
به خوبی درک نکرده اند. دانشمندانی که شکاک هستند، می گویند 
این توقف نشانگر غیر قابل اطمینان بودن پیش بینی هایی است که 
بر اساس مدل های اقلیمی کامپیوتری صورت گرفته اند. در سوی 
مقابل، دانشمندان اقلیم شناس می گویند که این وقفه فقط در یکی 
از سامانه های اقلیمی، یعنی متوسط دمای جهانی سطح زمین ایجاد 
شده است. دیگر نشانگرها، مثل یخ هایی که ذوب می شوند و تغییرات 
در زندگی گیاهان و حیوانات، نشان می دهد که زمین همچنان در حال 
گرم تر شدن است. در حقیقت مقاله ای که ژوئن سال ۲۰۱۵ در مجله ی 

ساینس منتشر شد، ایجاد وقفه در گرمایش جهانی را زیر سوال برد.

 در آینده دما چقدر افزایش می یابد؟
»مجمع بین المللی تغییرات آب و هوایی« )IPCC( در تحقیقی که 
سال ۲۰۱۳ انجام داد، بر اساس مدل سازی های کامپیوتری یک سری 
پیش بینی هایی انجام داد. بیشتر شبیه سازی ها نشانگر این هستند 
که تغییر دمای جهانی سطح زمین تا پایان قرن ۲۱ام نسبت به 
سال ۱۸۵۰ تا ۱/۵ درجه افزایش می یابد. حد ۲ درجه ی سانتی گراد 
به عنوان مرز خطر در گرمایش جهانی در نظر گرفته شده است. 
دانشمندان می گویند حتی اگر همین حاال میزان گازهای گلخانه ای 
را به اندازه ی چشمگیری کاهش دهیم، اثرات آن ادامه خواهد داشت 

چرا که قسمت های بزرگی از سامانه ی اقلیمی برای پاسخ دادن به 
تغییرات، صدها سال زمان احتیاج دارند. بعالوه برای خارج شدن 

گازهای گلخانه ای از اتمسفر، به دهه ها زمان احتیاج است.

 اثر تغییر اقلیم روی ما چگونه است؟
میزان تاثیرات بالقوه هنوز خیلی مشخص نیست. تغییر اقلیم ممکن 
است باعث کمبود آب شیرین، کمبود غذا یا منجر به سیل، طوفان، 
موج های گرمایی شدید و خشکسالی شود. تغییر اقلیم می تواند باعث 
بوجود آمدن شرایط آب و هوایی سخت شود؛ با این حال ربط دادن 
هر رویداد آب و هوایی سخت به گرمایش جهانی کار درستی نیست.

دانشمندان می گویند به طور کلی گرمایش جهانی ممکن است باعث 
بارش باران بیشتر شود، ولی خطر خشکسالی در تابستان و مناطق دور از 
اقیانوس افزایش می یابد. در نتیجه ی وقوع طوفان ها و افزایش سطح آب 
دریا، احتمال وقوع سیل هم بیشتر می شود. البته این الگوها در مناطق 
مختلف متفاوت هستند. کشورهای فقیر که امکانات کمتری برای دست 
و پنجه نرم کردن با این رویدادها دارند، بیشتر در معرض خطر هستند.

تغییر اقلیم منجر به تغییر شرایط زیستگاه ها می شود و از آن جا که حیات 
وحش نمی تواند به سرعت خود را با این تغییرات سازگار کند، بسیاری 
از حیوانات منقرض خواهند شد. سازمان بهداشت جهانی هم می گوید 
که با افزایش ماالریا، بیماری های مربوط به آب ناسالم و سوء تغذیه، 
جان بسیاری از مردم به خطر می افتد. هرچه میزان کربن دی اکسید 
اتمسفر بیشتر شود، اقیانوس ها هم آن را بیشتر جذب می کنند و در 
نتیجه اسیدی تر می شوند. بدین ترتیب زندگی صخره های مرجانی به 
خطر می افتد و آن ها در ساختن اسکلت کلسیتی به مشکل برمی خورند.

  متوسط دمای جهانی در یک قرن گذشته پیوسته در حال 
افزایش بوده است میزان بخار آب اتمسفر زمین در دهه های گذشته افزایش خاصی 

نیافته است. ولی کربن دی اکسید مدت خیلی بیشتری در اتمسفر 
می ماند. آن قدر کربن دی اکسید اتمسفر زمین زیاد شده و آن قدر 
سرعت از بین رفتن آن کم است که صدها سال طول می کشد مقدار 
آن به اندازه ی قبل از انقالب صنعتی برسد. در ضمن ظرفیت فیلترهای 
طبیعی زمین مثل اقیانوس ها برای جذب کربن دی اکسید محدود 
است. انسان با سوزاندن سوخت های فسیلی، کربن دی اکسید زیادی 
روانه ی اتمسفر می کند و در ضمن دائما در حال از بین بردن بعضی 
فیلترهای طبیعی، مثل جنگل ها است. از دیگر گازهای گلخانه ای که 
انسان نقش زیادی در تولید آن ها دارد، می توان به متان و نیتروس 
اکسید اشاره کرد؛ ولی همچنان میزان آن ها نسبت به کربن دی اکسید 
کم است. از زمان وقوع انقالب صنعتی در سال ۱۷۵۰، مقدار 
کربن دی اکسید اتمسفر بیش از ۳۰ درصد و مقدار متان بیش از ۱۴۰ 
درصد افزایش یافته است. اکنون کربن دی اکسید اتمسفر زمین به 

بیشترین مقدار خود در ۸۰۰ هزار سال گذشته رسیده است.

 شواهد و مدارک ما از گرمایش جهانی چیست؟
اولین ثبت های دقیقی که از دمای زمین متوسط انجام دادیم تقریبا 
به اواخر قرن ۱۹ام برمی گردد. مقایسه ی دماهای جدید با آن زمان 
نشان می دهد که دمای متوسط در یک قرن گذشته، ۰/۸ درجه ی 
سانتی گراد افزایش یافته است. حدود ۰/۶ درجه ی آن در ۳۰ سال 

اخیر رخ داده است.
اطالعات ماهواره ای نشانگر افزایش سالیانه ي ۳ میلی متری سطح 
آب اقیانوس ها در دهه های اخیر است. قسمت زیادی از این افزایش 
سطح به انبساط گرمایی آب اقیانوس ها نسبت داده می شود. زمانی 
که اقیانوس گرم می شود، فاصله ی مولکول های آب از یکدیگر افزایش 

می یابد و در نتیجه کل حجم اقیانوس زیاد می شود. به جز انبساط 
گرمایی، ذوب شدن یخچال ها و یخ های قطبی هم در افزایش سطح 
آب اقیانوس ها تاثیر زیادی دارد. بیشتر یخچال های مناطق معتدل 
زمین و شبه جزیره ی جنوبگانی در حال ذوب شدن و پس روی 
هستند. داده های ماهواره ای از سال ۱۹۷۹، تحلیل سریع صفحه های 
یخی قطب شمال را نشان می دهد. سرعت ذوب شدن آن ها، چیزی 
در حدود ۴ درصد در هر یک دهه است. در سال ۲۰۱۲، مساحت 
صفحه های یخی قطب شمال به ۵۰ درصد کمتر از میزان متوسط 
آن ها در بازه ی سال های ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۰ رسید. در چند سال اخیر، 
مساحت صفحه ی یخی گرینلند به طرز بی سابقه ای کم شده است. 
اگر همه ی حجم ۲/۸ میلیون کیلومتر مکعبی صفحه ی یخی گرینلند 
ذوب شود، سطح آب اقیانوس ها تا ۶ سانتی متر باال می آید. داده های 
ماهواره ای نشان می دهد که صفحه های یخی غربی جنوبگان در حال 
تحلیل رفتن هستند و صفحه های یخی شرقی هم هرچند که تا به 
حال مصون بودند، ولی در چند سال اخیر آن ها هم شروع به ذوب 

شدن کرده اند.
تاثیرات تغییر اقلیم را می توان در پوشش گیاهی و حیوانات هم 
مشاهده کرد. افزایش دما باعث می شود که زمان گل دهی و میوه دهی 
گیاهان جلو بیفتد و حیوانات هم در جستجوی مناطق خنک تر 

قلمروی زندگی خود را تغییر دهند.

 راه کار جلوگیری از تغییر اقلیم چیست؟
در چند سال اخیر، گفتگو و رایزنی های زیادی برای جلوگیری از 
پیشرفت تغییر اقلیم انجام شده است. بعضی ها می گویند از سال 
۱۹۹۸، علی رغم افزایش چشمگیر میزان کربن دی اکسید، گرمایش 
جهانی متوقف شده است. آن ها با دالیلی سعی کرده اند به روش هایی 

  کربن دی اکسید حاصل از سوزاندن سوخت های فسیلی، بیشترین 
نقش را در افزایش اثر گلخانه ای دارد
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احتماال بیشتر ما فکر می کنیم که در عصر طالیی پیشرفت علم و فناوری هستیم. 
به خصوص زمانی که به گجت های هوشمند، کامپیوترها و شبکه ی جهانی 
ارتباطات نگاه می کنیم، حسابی شگفت زده و البته به خود غره می شویم. تصور 
اینکه اکنون در اوج پیشرفت علم و فناوری هستیم به چنان پارادایم غالبی تبدیل 
شده که کسی جرئت ندارد آن را به چالش بکشد. ولی اگر کمی بیشتر تاریخ را 
مطالعه کنیم، ممکن است در تصور ما شک و تردید ایجاد شود. اینکه شاید 
آن قدرها هم که تصور می کنیم، پیشرفت علم و فناوری در زمانه ی ما سریع نیست. 
در این مقاله می خواهیم با شما درباره ی دورانی جالب صحبت کنیم. عصری واقعا 

طالیی در پیشرفت علم و فناوری که حدود 4۰ سال پیش متوقف شد.
پس از تسلیم شدن آلمان نازی و اتمام جنگ جهانی دوم، دنیا در حالت عجیبی 
قرار گرفته بود. از طرفی اروپا به طور کامل ویران شده بود و از طرف دیگر به نظر 
می رسید که از خاکستر جنگ، ققنوسی در حال متولد شدن است. در طول جنگ 
فناوری هایی بوجود آمده بودند که اکنون در جهان تشنه ی نیازمند به بازسازی، 
می توانستند حسابی به کار آیند. بسیاری از مظاهر پیشرفت فناوری که امروز 
می توانیم آن ها را در اطراف خود ببینیم، در بازه ی زمانی بین سال های ۱945 تا 
۱97۱ بوجود آمدند. اگر هم به طور کامل در این بازه ی زمانی ابداع نشدند، دست 
کم هسته ی آن ها در این زمان کاشته شد. عصری که به »ربع قرن طالیی« هم 
مشهور است. پدیده هایی مثل الکترونیک، کامپیوتر، اینترنت، انرژی هسته ای، 
تلویزیون، آنتی بیوتیک ، سفرهایی فضایی، حقوق مدنی، انقالب کشاورزی، 
موسیقی پاپ، هوانوردی برای عموم، خودروهای ارزان قیمت قابل اعتماد و 
قطارهای سریع السیر از جمله ی این مظاهر هستند. انسان در این ۲6 سال توانست 
روی ماه فرود آید، فضاپیماهایی را به مریخ بفرستد، بر بیماری آبله پیروز شود و 
DNA را کشف کند. زیست شناسان، مهندسان، پزشکان و در کل دانشمندان 

بیشتر حوزه های علمی، آن زمان دوران هیجان انگیزی را تجربه می کردند.

 دوران افتخار
به هواپیماهای مسافربری نگاه کنید، بیشتر شبیه به 
نسخه های آپدیت  شده ی همان هواپیماهای دهه ی 
۱۹۶۰ به نظر می رسند. هواپیماهای امروزی ما فقط 
کمی ساکت تر، کم مصرف تر و پیشرفته تر هستند. 
در سال ۱۹۷۱ هشت ساعت طول می کشید که با 
هواپیمای مسافربری از لندن به نیویورک برسید و 
هنوز هم این سفر همین قدر زمان می برد. تازه قبال 
سریع تر هم می رفتیم چون که هواپیمای کنکورد 
در سال ۱۹۷۱ ساخته شد و می توانست این مسیر 
را سه ساعته طی کند؛ حاال این هواپیما بازنشست 
شده است. امروز خودروهای ما سریع تر، ایمن تر و 
از نظر مصرف سوخت بهینه تر از خودروهای سال 
۱۹۷۱ هستند، ولی شاهد تغییر پارادایم در آن ها 

نیستیم.
البته که امید به زندگی ما بیشتر شده ولی احتماال 
این موضوع خیلی ربطی به دستاوردهای امروز 
ندارد. از دهه ی ۱۹۷۰، دولت آمریکا بیش از ۱۰۰ 
میلیارد دالر خرج آن چه »ریچارد نیکسون« رئیس 
جمهور آمریکا آن را جنگ در برابر سرطان نامید، 
کرده است. در کل جهان خیلی بیشتر از این ها هزینه 
شده  است. با این حال به نظر نمی رسد این جنگ 
خیلی پیروزمندانه پیش رفته باشد. طبق اطالعات 
مرکز ملی آمار آمریکا، میزان مرگ و میر بر اثر انواع 
سرطان از سال ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۵ فقط ۵ درصد افت 

ابزارسازی از اختصاصی ترین توانایی های انسان هوشمند است.  انسان برهنه و تنها در طبیعت وحشی، 
موجودی فوق العاده آسیب پذیر است. ولی این گونه ی هوشمند می تواند ابزار بسازد و در طی نسل های 
مختلف ابزارهای خود را بهبود ببخشد. اگر زمانی ابزار او برای جنگیدن با هم نوع اش فقط یک چوب 
دستی بلند ساخته شده از شاخه ی درخت بود، اکنون هواپیماهای بدون سرنشینی می سازد که بر 
پایه ی هوش مصنوعی کار می کنند و خودشان می توانند دشمنان دوست های انسانی شان را هدف 
قرار دهند. اگر زمانی باید حیواناتی مثل اسب را  اهلی و استثمار می کرد تا جابجایی را سریع تر انجام 
دهد، اکنون ماشین های خودران هوشمندی می سازد که خودشان می دانند چگونه در سریع ترین 
زمان ممکن به مقصد برسند. انسان موجودی ابزارساز است و می داند چگونه دانش ابزارسازی را طی 
نسل های متوالی منتقل کند تا پیشرفت صورت بگیرد. انسان همواره در حال استحصال منابع زمین 
و ساخت ابزارهایی است که بقای او را تضمین و زندگی اش را آسان تر می کند. در مجموعه مقاالت 
پیشرو مباحث مختلفی در زمینه ی رابطه ی انسان با فناوری مطرح شده که مطالعه ی آنها خالی از 

لطف نیست.

انسان و فناوری
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پاسخ آن در »رکود بزرگ« است کاون می گوید پیشرفت متوقف شد 
چرا که ما میوه های شاخه های پایینی درخت را چیده بودیم. میوه های 
شاخه های پایینی، کامال در دسترس هستند و خیلی راحت می توان 
همه ی آن ها را چید. ولی چیدن میوه های باالیی به زمان بیشتری 
احتیاج دارد. شاید آن پیشرفت هایی که بین سال های ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۰ 
دیدیم پیروزی های خیلی سریع  بوده اند و پیشرفت های بعدی کندتر 
بدست می آیند. درست مثل امتحانی که سوال های آسان را زودتر 
جواب می دهید و وقتی به پرسش های سخت تر برخورد می کنید، در 
جواب دادن به چالش برمی خورید. شاید گذار از هواپیماهای ملخی 
دهه ی ۱۹۳۰ به هواپیماهای جت دهه ی ۱۹۶۰ آسان تر از پیشرفت 

از هواپیماهای امروزی به هواگردهایی کامال متفاوت باشد.
ولی اتفاقا تاریخ خالف این را نشان می دهد. در طول دوره های 
پیشرفت علم و فناوری، خیلی اوقات به مقاطع زمانی برخورد 
می کردیم که به نظر می آمد پیشرفت متوقف شده است. دست کم 
تا زمانی که اکتشافی جدید انجام می شد و پارادایم قبلی را به طور 
کامل از بین می برد. مثال در سال ۱۹۰۰، فیزیک دان مشهوری به نام 
لرد کلوین گفت که پیشرفت فیزیک تقریبا متوقف شده و ما همه چیز 
را در این علم می دانیم. این درحالیست که چند سال بعد اینشتین 
دقیقا خالف آن را ثابت کرد. تا پیش از قرن بیستم فکر اینکه وسیله ای 
چگال تر از هوا بتواند پرواز کند مشکل بود، ولی خوب برادران رایت 

این پارادایم را کامال تغییر دادند.
بنابراین نمی توانیم کند شدن پیشرفت فناوری را صرفا به دالیل 
اقتصادی بدانیم. شاید ما اکنون پول هایمان را در جایی خرج می کنیم 
که سودی به حال پیشرفت علم و فناوری ندارد. زمانی، سرمایه دارها 
موتور پیشران این پیشرفت ها بودند. این نظام سرمایه داری بود که در 

قرن های ۱۸ و ۱۹ توانست جاده ها، مسیرهای راه آهن، موتورهای بخار 
و خطوط تلگراف را بسازد. آن زمان را هم به نوعی می توان یک عصر 
طالیی پیشرفت به حساب آورد. بنابراین این سرمایه بود که انقالب 

صنعتی را رقم زد.

 مساوات اجتماعی
قلیتی ممتاز جمع شده است.  کنون همه ی ثروت در دست ا ا
گزارش های متعددی نشان می دهدن که نیمی از ثروت دنیا در 
دست حدود یک درصد مردم جهان است. این تجمع ثروت در دستان 
اقلیتی محدود عواقبی دارد. نخست اینکه اکنون برای افراد خیلی 
ثروتمند، راه های خرج کردن پول زیاد است؛ در قرن نوزدهم این 
طور نبود. چیزهایی مثل قایق های تفریحی، خودروهای لوکس، 
جت های خصوصی و دیگری سرگرمی های جذاب گران قیمت در 
زمان فردی مثال »اندرو کارنگی« وجود نداشت. کارنگی سرمایه دار 
بزرگ اسکاتلندی بود که شرکت فوالد ایاالت متحده را تاسیس کرد. 
البته این  سرگرمی ها چیزهای بدی نیستند ولی به هر حال کمکی به 
پیشرفت علم نمی کنند. در ضمن آن طور که اقتصاددان فرانسوی، 
»توماس پیکتی« می گوید، امروز بیش از هر زمان دیگر در طول 
تاریخ، پول می تواند پول تولید کند. وقتی ثروت می تواند تقریبا بدون 
انجام کار، افزایش پیدا کند، انگیزه ای برای سرمایه گذاری در نوآوری 

باقی نمی ماند.
در طول آن ربع قرن طالیی، تساوی اجتماعی در کشورهای صنعتی 
در حال افزایش بود. تقریبا چند سال بعد از اتمام این ربع قرن و در 
سال ۱۹۷۷، در انگلستان تساوی اجتماعی به رکوردی تاریخی 
رسید. آیا بین عدم تساوی اجتماعی و ابداعات رابطه ای وجود 

پخش مهمی از پیشرفت های عصر طالیی را 
می توان به دلیل فناوری هایی دانست که در 
دوران جنگ جهانی بوجود آمد.

کرده است. اکنون احتمال اینکه بر اثر سرطان فوت کنید از سال ۱۹۷۴ 
بیشتر نباشد، کمتر نیست.

ما امروز همچنان همان خودروهای فوالدی را سوار می شویم و در 
موتورشان بنزین می سوزانیم. بعد از آن سال های طالیی در پیشرفت 
فناوری مواد، ساخت پالستیک، نیمه هادی ها، آلیاژها و مواد ترکیبی، 
دیگر ماده ی جدید زیادی ساخته نشده است. در علوم بنیادین مثل 
فیزیک هم به همین ترتیب پیشرفت زیادی رخ نداده است. البته 
کشف بوزون هیگز و امواج گرانشی را نباید نادیده بگیریم ولی همچنان 
نظریه ی ریسمان بهترین نظریه ی ما برای تلفیق نسبیت عام اینشتین 
با نظریه ی کوانتم است. در ضمن بعد از ۴۲ سال هنوز کسی پایش را 

روی ماه نگذاشته است.
پیشرفت فناوری دنیای امروز را بیشتر می توانیم در قالب انقالب 
فناوری اطالعات و ارتباطات ببینیم. بقیه ی حوزه ها این چنین 
پیشرفت سریعی ندارند. اقتصاد دانی آمریکایی به نام »تایلر کاون« 
)Tyler Cowen( در مقاله ای به نام »رکود بزرگ« که سال ۲۰۱۱ منتشر 
شد، می گوید که دست کم در آمریکا به سکون فناوری رسیده ایم. قطعا 
گوشی های هوشمند ما خیلی وسایل شگفت انگیزی هستند، ولی آن ها 
را اصال نمی توان با سفر ۸ ساعته در عرض اقیانوس اطلس و غلبه بر آبله 
مقایسه کرد. واقعیت این است که ما در سال ۲۰۱۶ منتظر رفت و آمد 

با ماشین های پرنده و گردشگری فضایی بودیم! این ها کجا هستند؟

 توقف ناگهانی
اقتصاد دانان دوره ی طالیی بین ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۱را عصری می دانند که 
در کشورهای صنعتی، افزایش سرمایه ای ناگهانی بوجود آمد. بعد از 
اتمام جنگ جهانی دوم، به یکباره اقتصاد دنیا رشد کرد و تولید ناخالص 

ملی در آمریکا و اروپا سر به فلک گذاشت. در ژاپن یک انقالب سازندگی 
صنعتی بزرگ رخ داد و آلمانی ها هم دوران »معجزه ی اقتصادی« 
)Wirtschaftswunder( را تجربه کردند. این رویداد مختص به جهان 
سرمایه داری نبود و وضعیت اقتصادی بلوک شرق هم خیلی بهتر شد. 
بسیاری از پژوهشگران این رشد سرسام آور را در نتیجه ی قیمت بسیار 
پایین سوخت، مشوق های بزرگ دولتی به بخش خصوصی، رشد 

جمعیت و البته سرمایه گذاری  در بخش نظامی می دانند.
عصر طالیی، در نتیجه ی استفاده از فناوری های بوجود آمده در زمان 
جنگ و البته رشد اقتصادی شدید پس از جنگ بود. مثال اگر »ورنر 
فون براون« موشک V2 را برای آلمانی ها نساخته بود، برنامه های آپولو 
برای فتح ماه دست کم به آن زودی ها انجام نمی شد. داستان برای 
موتورهای جت، انرژی اتمی و پنیسیلین هم به همین ترتیب است؛ 
جنگ باعث نوآوری می شود. ولی در دهه ی ۱۹۷۰ رشد اقتصادی 
با آغاز جنگ کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی و تحریم نفت از 
سوی آنان متوقف شد. از فروپاشی »معاهده ی تجاری ۱۹۴۴ برتون 
وودز« هم نمی توانیم بگذریم. برتون وودز معاهده ای بین کشورهای 
سرمایه داری بود که در آن، از ساختار اقتصادی کامال لیبرال آمریکایی 

استفاده می شد. در نتیجه دوره ی خالقیت و نوآوری هم به سر آمد.
ولی خوب بحران اقتصادی دهه ی ۱۹۷۰ موقتی بود و خیلی زود از آن 
در آمدیم. از نظر درآمد ناخالص ملی که حساب کنیم، اکنون جهان دو 
یا سه برابر از آن زمان ثروتمندتر است. اکنون اگر بخواهیم برنامه ای 
مشابه آپولو، کنکورد یا انقالب کشاورزی انجام بدهیم، نسبت به آن 
زمان پول خیلی بیشتری داریم. بنابراین اگر رشد اقتصادی در دهه ی 
۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ باعث آن پیشرفت های بزرگ شد، چرا اکنون این 

اتفاق نمی افتد؟

هواپیماهای امروزی ما درواقع همان نسخه های آپدیت شده ی هواپیماهای دهه ی 6۰ میالدی هستند.
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حتما بارها شنیده اید یا حتی از نزدیک لمس کرده اید که کاالهای قدیمی بیشتر عمر می کردند. اگر زمانی یخچالی برای خانه می خریدیم، تا 
عمر می کردیم با ما عمر می کرد. وضعیت برای المپ های مهتابی خانه، کولر گازی و البته وسایل غیر برقی هم به همین صورت است. در واقع 
تقریبا برای همه ی کاالهایی که این روزها می خریم چنین احساسی داریم و دوام کم آن ها را با دوام باالی وسایل قدیمی مقایسه می کنیم. 
حتی ممکن است درباره ی گوشی قدیمی خود نسبت به گوشی جدیدی که هفته ی پیش خریده ایم همین احساس را داشته باشیم. این 
مثال ها را که می بینیم ذهنمان سریع به به سراغ یک نظریه ی توطئه ی مشهور می رود. اینکه تولیدکنندگان کیفیت محصوالتشان را عامدانه 
در حدی پایین می آورند که فقط برای مدت زمان مشخصی عمر کنند و مردم مجبور شوند دوباره کاالهای آن ها را بخرند. آیا واقعا این طور 

است؟ آیا تولید کنندگان جدید عامدانه به سمت ساخت کاالهایی رفته اند که خیلی زود از رده خارج و منسوخ می شوند؟
به سقف سالن یک ایستگاه آتش نشانی واقع در لیومور کالیفرنیا، یک المپ حبابی ۱۱5 ساله وصل شده است. این المپ در بیش از یک قرن 
گذشته تقریبا همیشه روشن بوده است. حتی مسئوالن ایستگاه آتش نشانی جلوی آن یک وب کم گذاشته اند و وب سایتی ساخته اند که 
تصویر این وب کم را به صورت زنده پخش می کند. این المپ در قرن نوزدهم روشن شده و عمال سه صده را دیده است. این درحالیست که 
المپ های قرن بیست و یکمی ما نهایتا چند سال بیشتر عمر نمی کنند و خیلی راحت می سوزند. واقعا چرا یک المپ قرن نوزدهمی می تواند 
این همه عمر کند و المپ های قرن بیست و یکمی این طور نیستند؟ نکند »کهنگی عمدی« )Planned Obsolescence( واقعا وجود دارد و 
شرکت ها عمدا کیفیت را برای فروش بیشتر پایین می آورند؟ پاسخ این سوال با کمی احتیاط »بله« است. »کهنگی عمدی« نتیجه ی غیر قابل 
اجتناب تجارت پایدار است. شرکت های تولید کننده از دهه ها پیش برای سود بیشتر نوعی فرهنگ مصرفی را در بین مردم بوجود آورده اند.

هرچند که فضاپیماهای ما نتوانسته اند خیلی سریع حرکت کنند، ولی 
توانسته ایم کاری کنیم که ذرات زیر اتمی با سرعت نزدیک به نور جابجا 
شوند. از آن جا که الکترون ها بار الکتریکی منفی دارند، به راحتی می توان 
با اعمال میدان الکتریکی، به آن ها شتاب داد. هرچه انرژی بیشتری 
اعمال شود، الکترون ها شتاب بیشتری می گیرند. شاید فکر کنید برای 
اینکه بتوانیم سرعت الکترون ها را به ۳۰۰ هزار کیلومتر بر ثانیه برسانیم 
کافیست انرژی اعمال شده را بیشتر و بیشتر کنیم. ولی اکنون می دانیم 
که این کار کافی نیست. اعمال انرژی بیشتر لزوما به افزایش سرعت 
الکترون ها ختم نمی شود و در نهایت کار به جایی می رسد که برای 
افزایش سرعت به میزان خیلی کم، نیاز به اعمال انرژی خیلی زیاد پیش 

می آید. سرعت الکترون ها می تواند به سرعت نور نزدیک  و نزدیک تر 
شود ولی هیچ وقت به آن نمی رسد. مثل این است که در چند قدمی 
یک پنجره باشید و برای رسیدن به آن، هر قدمی که برمی دارید نصف 
فاصله ی شما تا پنجره باشد. واقعیت این است که هیچ وقت به پنجره 
نمی رسید چرا که بعد از هر قدم همچنان مسافتی برای رسیدن تا پنجره 
دارید. این عین همان مشکلی است که برای الکترون ها بوجود می آید.

نور از ذراتی به نام فوتون تشکیل شده است. فوتون ها با همان سرعت 
۳۰۰ هزار کیلومتر بر ثانیه حرکت می کنند. چرا این ذرات می توانند 
با سرعت نور حرکت کنند ولی الکترون ها نمی توانند؟ فیزیک دانی از 
دانشگاه ملبورن به نام »راجر رسول« می گوید: »هرچه اجرام سریع  و 

دارد؟ تا زمانی که معنی موفقیت، کسب ثروت بیشتر در مدت زمان 
کمتر است، کسی پیشرفت را به معنی بهتر کردن چیزها حساب 
نمی کند. در عوض خیلی سریع آن ّها را منسوخ می کند. بنابراین 
در تولید کاال، اصل بر منسوخ شدن سریع گذاشته می شود و مرتب 
گوشی ها، خودروها یا سیستم  عامل ّهایی به بازار می آیند که تفاوت 
خیلی زیادی با مدل قبلی خود نداشتند. در نتیجه منسوخ شدن 
سریع یکی از پیشران های مهم نوآوری می شود. نیم قرن پیش 
تولید کنندگان تلفن، تلویزیون و خودرو، کاالهایی می ساختند 
که می دانستند خریدارانشان آن ها را تا سال ها استفاده خواهند 
کرد. اکنون هیچ سازنده ای یک گوشی همراه را با آن ذهنیت تولید 
نمی کند. برعکس، ایده آل جدید این است که نشان دهید کاالی شما 
خیلی سریع منسوخ می شود. بنابراین هدف از ساخت آیفون ۶s واقعا 
این نبوده که بهتر از آیفون ۶ باشد، بلکه به خاطر این بوده که مردم 
مشتاق شوند کاالیی جدید را بخرند که فکر کنند خیلی خوب است 
و از این کار خوشحال باشند. در یک جامعه ی خیلی نابرابر، امید و 
اشتیاق برای بدست آوردن چیزها به یک نیروی قدرتمند تبدیل 
می شود. بنابراین نوآوری واقعی متوقف و در عوض به بهبودهای 
جزیی پرداخته می شود. در دهه ی ۱۹۶۰، سرمایه داران به خصوص 
در زمینه ی فناوری های الکترونیکی، عالقمند به ریسک کردن 
بودند. اکنون آن ها محافظه کارتر شده اند و بر روی استارت آپ هایی 
 سرمایه گذاری می کنند که بر دستاوردهای قبلی، بهبودهای جزیی

 انجام می دهند.
ولی فراتر از این ها هم باید فکر کنیم. در طول آن ربع قرن طالیی، 
شاهد افزایش شدید هزینه های عمومی در تحقیق و نوآوری بودیم. 
مالیات دهندگان اروپایی و آمریکایی جای آن سرمایه گذاران 
ریسک پذیر قرن نوزدهم را گرفته بودند. تقریبا همه ی پیشرفت های 
این دوره از دانشگاه هایی که با مالیات مردم اداره می شدند، صورت 
می گرفتند. اولین کامپیوترهای الکترونیکی نه از آزمایشگاه های 
IBM، بلکه از دانشگاه های منچستر و پنسیلوانیا آمدند. حتی در قرن 

نوزدهم، پروژه ی »موتور تحلیلی« چالرز ببیج مستقیما توسط دولت 
بریتانیا تامین مالی شده بود. اینترنت اولین بار نه آزمایشگاه های بل یا 
زیراکس، بلکه از دانشگاه کالیفرنیا و سر برآورد. شبکه ی جهانی وب هم 
نه از اپل و مایکروسافت، بلکه از سرن که یک انستیتوی عمومی متولد 
شد. در کل بیشتر پیشرفت ها در زمینه ی پزشکی، مواد، هوانوردی و 
فضا از سرمایه گذاری عمومی آمده اند. ولی از دهه ی ۱۹۷۰ این تصور 
پیش آمد که بخش خصوصی محل بهتری برای نوآوری است. ولی 
خوب آمارها اتفاقا متضاد این مسئله را نشان می دهد. به طور کلی در 
کشورهای صنعتی میزان اختصاص مالیات مردم به حوزه ی تحقیقات 
بیشتر شده است. شاید دلیل دیگری وجود دارد که باعث می شود این 

سرمایه گذاری بیشتر منجر به افزایش نوآوری نشود.

 ریسک گریزی
آیا ما کمتر ریسک پذیر شده ایم؟ بسیاری از دستاوردهای عصر 
طالیی از راه ریسک های بزرگ بدست آمدند. مبارزه با آبله از طریق 
واکسیناسیون جهانی باعث مرگ هزاران نفر شد و البته جان دهها 
میلیون نفر را نجات داد. در دهه ی ۱۹۶۰ هزاران داروی مختلف وارد 
بازار شد که البته همه ی آن ها کارکرد موثر نداشتند. اثر بعضی از آن ها 

مثل »تالیدومید« فاجعه بار بود و باعث شد بین سال های ۱۹۵۷ تا 
۱۹۵۱ کودکان معلول زیادی متولد شوند. ولی نتیجه ی کلی باعث یک 

انقالب بزرگ در سالمت و درمان شد و برای میلیون ها نفر مفید بود.
اکنون چنین کاری غیر ممکن است. مدت زمانی که یک دارو می تواند 
در آمریکا تاییدیه بگیرد، از ۸ سال در دهه ی ۱۹۶۰ به ۱۳ سال افزایش 
یافته است. بسیاری از داروهای جدید برای اینکه وارد بازار شوند ۲۰ 
سال تحت آزمایش هستند. در سال ۲۰۱۱، بسیاری از انستیتوهای 
تحقیقاتی و خیریه های پزشکی، به قوانین اروپا درباره ی فیلترهای 
سفت و سخت تایید داروها انتقاد کردند و این کار را مانع پیشرفت 
بخش سالمت دانستند. بی اغراق نیست اگر بگوییم به دلیل قوانین 
سفت و سخت در تایید ایمنی داروها، افراد زیادی جانشان را از دست 

می دهند.
ریسک گریزی مانع پیشرفت مرزهای علم بوده است. در سال ۱۹۹۲، 
یک مهندس ژنتیک سوییسی به نام »اینگو پوتریکوس« واریته ای 
 A از برنج را بوجود آورد که در آن دانه ها دارای مقدار زیادی ویتامین
بودند. کمبود این ویتامین هر سال در کشورهای جهان سوم منجر به 
نابینایی و مرگ صدها هزار نفر می شود. با این حال به دلیل تالش های 
کمپین های افراطی ضد مهندسی ژنتیک مواد غذایی، هیچ وقت این 
واریته ی برنج به طور گسترده کشت و استفاده نشد. البته این ریسک 
کردن ها عواقبی هم داشته است. مثال حوادث هسته ای بزرگ مثل 
چرنوبیل را از یاد نمی بریم. یا مثال همین تغییر اقلیمی که می بینیم 

از عواقب آن ریسک هایی است که کرده ایم.
برنامه های آپولو را امروز نمی توانیم اجرا کنیم، شاید انگیزه ی آن وجود 
ندارد، ولی بحث ریسک پذیری هم مهم است. االن دیگر ناسا دوست 
ندارد فضانوردانش را با ریسک باالی کشته شدن به فضا بفرستد. در 
دهه ی ۱۹۶۰، ساخت هواپیمای بویینگ ۷۴۷ از زمانی که طرحش 
روی کاغذ کشیده شد تا زمانی که ساخته شد فقط پنج سال طول 
کشید. این پروژه ریسک بسیار بزرگی برای شرکت بویینگ بود. 
این درحالیست که هواپیمای ایرباس A380 که فقط کمی بزرگتر 
از بویینگ ۷۴۷ است، در سال ۲۰۰۵ و دقیقا ۱۵ سال بعد از شروع 

پروژه پرواز کرد. به نظر می رسد ما حاال خیلی محافظه کار شده ایم.
اکنون به نظر می رسد که جهان ما ایمن تر، سالمت تر، ثروتمندتر و 
در کل بهتر از قبل است. آن طور که »استیون پینکر« و بعضی دیگر 
افراد می گویند، میزان خشونت در بیشتر جوامع نسبت به قبل از آن 
ربع قرن طالیی کاهش یافته است. اکنون امید به زندگی ما بیشتر 
شده و حقوق اجتماعی شهروندان برای هر دین و نژادی بیشتر رعایت 
می شود. به طور کلی اکنون جهان در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال 
۱۹۷۱ مکان بهتری است. البته که ما شاهد بعضی پیشرفت ها در 
فناوری بوده ایم. پیشرفت هایی حتی شگفت انگیزتر از برنامه ی آپولو. 
هرچند که کنکورد نداریم، ولی اکنون می توانیم با هزینه ي خیلی 
کمی سفرهای هوایی انجام دهیم. پیشرفت های زمینه ی فناوری 
ارتباطات و اطالعات هم فوق العاده هستند. ولی می توانست از این 
بهتر هم باشد. اگر پیشرفت همان طور ادامه پیدا می کرد، ما االن باید 
می توانستیم در جهانی زندگی کنیم که آلزایمر قابل درمان باشد 
یا اصال باید تاحاال پایمان را روی مریخ می گذاشتیم. همه ی این ها 
پیشکش، اگر پیشرفت همان طور ادامه پیدا می کرد، اکنون باتری 

گوشی  هوشمند ما بیشتر از یکی-دو روز شارژ می داد!
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کیفیت کاالهایشان را بسته به نیاز و انتظار هر نوع مشتری تنظیم 
می کنند. برای مثال شوالیه درباره ی پوشاک کودکان می پرسد: »چه 
کسی برای بچه ها لباس های خیلی بادوام می خرد؟« بچه ها در حال 
رشد هستند و گاهی اوقات در عرض چند ماه لباسشان برایشان کوچک 
می شود. بنابراین وقتی که قرار نیست کودک مدت زمان زیادی آن ها را 

بپوشد چرا باید بادوام و در نتیجه گران قیمت باشند؟
همین استدالل را می توان برای کاالهای مصرفی الکترونیکی انجام داد. 
پیشرفت  فناوری باعث می شود که پردازنده های جدیدتر، دوربین های 
بهتر و نمایشگرهای باکیفیت تر ساخته شوند. بنابراین می توان یک 
گوشی همراه را جوری ساخت که دو سه سال بیشتر عمر نکند و در 
عوض قیمت کمی داشته باشد. این طوری مردم می توانند همیشه 

مدل های جدید که بهتر هستند را داشته باشند.
»هاورد تالمن« از کارآفرینان حوزه ی فناوری می گوید: »اگر جایی 
کهنگی عمدی واقعی وجود داشته باشد، آن جا حوزه ی فناوری است.« 
چه بخواهید چه نخواهید، فناوری خودش را منسوخ می کند. به همین 
دلیل بسیاری از مردم پرداخت هزینه ی کمتر برای گوشی هوشمند را 
به جای کیفیت باال ترجیح می دهند مهم نیست که بعد از سه سال باتری 
آن کارایی نداشته باشد. به هر حال فناوری خیلی سریع رشد می کند و 
بسیاری از مردم ارزشی برای عمر بیشتر باتری در عوض قیمت بیشتر 

کل دستگاه قائل نیستند.
در سوی مقابل این ایده، کاالهای لوکس بازار هستند. بعضی از مشتریان 
ثروتمند حاضرند هزینه ی زیادی را برای کاالهای لوکس بپردازند. این 
کاالها معموال دوام خیلی زیادی دارند و می توانند برای ده ها سال بدون 
اینکه از ارزششان کاسته شود سالم بمانند و حتی قیمتشان باال برود. 
نمونه ی آن ها ساعت های لوکس رولکس است. در عین حال کسی 
ساعت رولکس را برای اینکه نوه هایش هم بتوانند از آن استفاده کنند 

نمي خرد. سازندگان ساعت رولکس به روان مشتری خاص خود و 
موقعیت اجتماعی خاصی که با ساعت بدست می آورد دقت می کنند.

آینده ی کهنگی عمدی
شوالیه می گوید: »اگر شما در یک بازار رقابتی باشید، طول عمر کاال از 
جمله چیزهایی است که شرکت ها در آن با هم رقابت می کنند.« برای 
بسیاری از کاالها به نظر می رسد مشتریان آن قدر باهوش هستند که 
کاالهایی با دوام زیاد را بخرند. در نتیجه همواره نیرویی وجود دارد که 
تولید کنندگان را مجبور می کند عمر محصوالتشان را افزایش دهند. 
مثال در بازار خودرو، مردم به میزان استهالک خودرویی که می خواهند 
بخرند حساس هستند. مهم  است خودرویی که می خرید بعد از دو سال 
یا بعد از پنج سال مستهلک نشده باشد. در حقیقت برخالف چیزی که 
تصور می شود، امروزه خودروهای ما با کیفیت تر از خودروهای قدیمی 
هم هستند. طبق آمار وزارت ترابری ایاالت متحده، متوسط زمانی که 
امروزه وسایل نقلیه می توانند در جاده باقی بمانند ۱۱/۴ سال است. این 

درحالیست که در سال ۱۹۶۹ فقط ۵/۱ سال بود.
در کل تولید بی کیفیت، خرید چند باره و رواج مصرف باعث آسیب 
رسیدن به محیط زیست می شود. ولی شرکت هایی هم وجود دارند که 
به فکر محیط زیست هستند. مثال گوگل در پروژه ی Ara درحال ساخت 
نوعی گوشی هوشمند ماژوالر است که قسمت های مختلف آن مثل 
پردازنده، دوربین، حافظه و در کل قسمت هایی که با پیشرفت فناوری 
قدیمی می شوند قابل تعویض هستند. یعنی اینکه وقتی پردازنده ی 
جدیدی به بازار آمد به دلیل قابلیت ماژوالر می توانید پردازنده ی جدید 
را با آن تعویض کنید. پس در آینده به تجارتی احتیاج داریم که بازیافت 
هوشمندانه تر و استفاده ی مجدد را سرلوحه ی کار خود قرار دهد. بدین 
ترتیب کاال خیلی دیرتر از رده خارج می شود و به محیط زیست هم 

آسیب نمی رسد.

گوشی های هوشمند ما اکنون طبق استراتژی 
کهنگی عمدی ساخته می شوند. عمر مفید 
آن ها نهایتا دو-سال بیشتر نیست.

سریع تر حرکت کنند، سنگین و سنگین تر می شوند. هرچه سنگین تر 
می شوند، شتاب گرفتن مشکل تر می شود. بنابراین هیچ وقت به سرعت 
نور نمی رسند.«  او ادامه می دهد: »فوتون ها فاقد جرم هستند. اگر جرم 
داشتند نمی توانستند با سرعت نور حرکت کنند.« بنابراین یک مثال 

روشن  کننده
بهتر است به همان مثال المپ های حبابی برگردیم. توماس ادیسون 
المپ های حبابی تجاری را در سال ۱۸۸۰ اختراع کرد. درون المپ 
اختراعی ادیسون و البته المپی که در لیومور کالیفرنیا وجود دارد، 
به جای رشته ی تنگستن، رشته ی کربن وجود دارد. در حقیقت یکی 
از دالیل علمی که دانشمندان درباره ی علت طول عمر المپ لیومور 
می آورند این است که رشته ی کربن ۸ بار ضخیم تر و در نتیجه با دوام تر 

از رشته های نازک فلزی در المپ های مدرن تر است.
در همان سال های اولیه ای که المپ های حبابی جایگزین فانوس ها 
می شدند و کم کم با گسترش شبکه ی برق جای خود را در خانه های 
مردم باز می کردند، شرکت های سازنده ی المپ تمام سعی خود را برای 
تولید با دوام ترین المپ ها نسبت به رقبا انجام مي دادند. با این حال وقتی 
تعداد مصرف کنندگان خیلی زیاد و به نوعی بازار اشباع شد، شرکت های 
سازنده ی المپ فکر کردند می توانند کاری کنند که المپ ها عمر 
طوالنی مدت نداشته باشند و بدین ترتیب مردم مجبور شوند المپ های 
خانه ی خود را عوض کنند. این طوری آن ها می توانستند المپ های 
بیشتری بفروشند. به همین منظور در دهه ی ۱۹۲۰ سه تولیدکننده  ی 
بزرگ المپ  آن زمان یعنی اوسرام از آلمان، جنرال الکتریک از آمریکا و 
اسوشیتد الکتریکال ایندستریز از انگلستان دور هم جمع شدند و کارتلی 
را به نام »کارتل فیبس« )Phoebus Cartel( تشکیل دادند. آن ها تصمیم 
گرفتند که عمر المپ ها را عامدانه به ۱۰۰۰ ساعت روشن ماندن کاهش 

دهند. تا چند دهه بعد کسی از این تصمیم محرمانه خبر نداشت.
»گیلس اسلید« نویسنده ی کتاب »Made to Break« می گوید که 
این کارتل بارزترین نمونه ی کهنگی عمدی است. کتاب او درباره ی 
استراتژی کهنگی عمدی در آمریکا است. او در کتابش تاریخچه ای از 
این استراتژی و نتایج آن را نوشته است. این استراتژی را در دیگر صنایع 
هم می توان مشاهده کرد. برای مثال در همان دهه ی ۱۹۲۰ رقابت 
سنگینی بین دو خودروساز مطرح آمریکا، یعنی فورد و جنرال موتورز 
بوجود آمده بود. فورد مدل T را داشت که خیلی خوب بود ولی طی ۱۹ 
سال تقریبا هیچ تغییری نکرد. در عوض جنرال موتورز برای رقابت با آن، 
هر سال در مدل های خود تغییرات ایجاد  کرد و اصطالحا به معرفی مدل 
سال روی آورد. کاری که دقیقا االن همه ی خودروسازان انجام می دهند. 
جنرال موتورز کاری کرد که مردم از نظر روانشناختی بخواهند همیشه 
جدیدترین و مدرن ترین مدل را داشته باشند و بدین ترتیب به خرید 
مدل های جدید ترغیب می شدند. پیشرفت ها بین هر مدل چشمگیر 
نبود ولی به هر حال از نظر اجتماعی تاثیرگذار بود. اسلید می گوید: »این 
استراتژی مناسبی برای همه ی صنایع بود.« عبارت »کهنگی عمدی« 
اولین بار در دهه ی ۱۹۵۰ به صورت رسمی استفاده شد ولی در حقیقت 

سال ها بود که تولید کنندگان از این استراتژی استفاده می کردند.
استراتژی کهنگی عمدی امروزه به صورت معمول در صنایع تولیدی 
استفاده می شود. تازه روش ها خیلی پیچیده تر شده اند. مثال بعضی 
وسایل به صورتی ساخته می شوند که نسبت هزینه ی تعمیر آن ها به 
هزینه ی تعویض باال باشد. یا اینکه هر سال یک سری بروزرسانی های 

تزیینی روی آن  ها انجام می شود تا مدل های قبلی از مد افتاده و قدیمی 
به نظر برسند.

به عنوان مثال گوشی های هوشمند را در نظر بگیرید. تقریبا بعد از دو 
سال استفاده باید آن ها را دور انداخت. معموال بعد از دو سه سال دیگر 
باتری آن ها شارژدهی اولیه را ندارد، بدنه ی آن ها که کیفیت خیلی باالیی 
نداشته کم کم از ریخت افتاده و سیستم عامل آن ها آپدیت نمی شود. 
ولی شرکت سازنده یک راه حل خوب را جلوی پای مشتریان می کذارد. 

کافیست که مدل قدیمی را دور بیندازید و مدل جدید را بخرید.
اسلید به عنوان مثالی دیگر برای کهنگی عمدی به کارتریج های پرینتر 
اشاره می کند. کارتریج پرینترها را طوری نمی سازند که بتوان به سادگی 
آن ها را دوباره از جوهر پر کرد. فقط در آمریکا سالیانه ۳۵۰ میلیون 
کارتریج پرینتر در محل های دفن زباله نابود می شوند. این ضرری بزرگ 

برای محیط زیست است.
نقطه نظر متفاوت

هرچند که مثال های این چنینی از کهنگی عمدی زیاد پیدا می شود، 
ولی غلط دانستن کل این استراتژی ساده انگارانه است. در دیدگاه کالن 
اقتصادی، گردش مالی سریع باعث رشد اقتصادی و بوجود آوردن شغل 
می شود. همچنین این کار باعث شده بسیاری از کاالها آن قدر ارزان 
شوند که تقریبا همه بتوانند بخرند. به هر حال بعضی از کاالها اولش به 
صورت کاالهای لوکس معرفی می شوند و بعدا به مرور زمان نسخه ی 
ارزان و عام آن ها هم به بازار می آید. مثال کیسه هوای خودروها ابتدا در 
خودروهای خیلی لوکس و گران قیمت آمد و بعدا در همه ی خودروها 

باب شد.
بنابراین کهنگی عمدی آن قدرها هم استثمارگرانه نیست و می تواند هم 
به تولید کننده و هم به مصرف کننده سود برساند. استاد اقتصادی از 
دانشگاه ییل به نام »جودی شوالیه« می گوید که شرکت های سازنده 

المپ های حبابی اولیه از رشته  ی 
کربن به جای رشته ی تنگستن بهره 
می بردند و دوامشان بیشتر بود. وقتی 
بازار المپ های حبابی خیلی بزرگ 
شد، استراتژی تولیدکنندگان به سوی 
کاهش عمر آن ها تغییر کرد.
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است و در دهه ی ۱۹۸۰ از دانشگاه MIT فارغ التحصیل شده. او یکی 
از کارهایی که خیلی سخت می توان به ماشین سپرد را نشان می دهد. 
این کار چیزی نیست جز متصل کردن سیم های کامال انعطاف پذیر به 
بوردهای الکترونیکی. او می گوید که هر بار این سیم جور متفاوتی پیچ 

می خورد.
ولی مثال های خیلی موفقی از اتوماسیون هم در این جا وجود دارد. برای 
مثال در یک ردیف ماشین هایی دیده می شوند که چیپ های الکترونیکی 
را به بوردها وصل می کنند. جای دیگر هم ربات چرخ داری به اندازه ي 
یک یخچال کوچک دیده می شود که قطعاتی را به سمت دیگر کارخانه 
می برد. وونگ سر راه این ربات می رود تا نشان دهد که چگونه حضور او به 
عنوان یک مانع را تشخیص می دهد و متوقف می شود. در قسمت دیگری 
از کارخانه، بازوی رباتیکی دیده می شود که بوردهای الکترونیکی کامل 
شده را از یک تسمه نقاله می قاپد و آن ها را درون ماشینی می گذارد 
که نرم افزارشان را چک می کند. وونگ می گوید آن ها در حال آزمایش 
رباتی هستند که می تواند لحیم کاری هم انجام دهد. او فکر می کند 

که در چین یا باید از کار تولید خارج شد و یا به اتوماسیون روی آورد.

 اتوماتیک شوید، در غیر این صورت ورشکست می شوید
معجزه ی اقتصادی چین را دقیقا باید مدیون تولید انبوه کاال بدانیم. 
تقریبا ۱۰۰ میلیون نفر در بخش تولید این کشور مشغول به کار هستند 
)آمریکا ۱۲ میلیون نفر( و این بخش، سهمی ۳۶ درصدی در تولید 
ناخالص داخلی این کشور دارد. طی چند دهه ی اخیر، کارخانه های 
عظیم تولیدی در کنار دلتای »رود یانگ تسه«، »خلیج بوهای« و 
دلتای »رود مروارید« ظاهر شدند. میلیون ها کارگر کم مهارت در این 
کارخانه ها به کار گرفته شدند تا محصوالتی بسیار متفاوت، از جوراب 
گرفته تا »سرور« )Server( تولید کنند. در سال ۱۹۹۰ چین فقط 
۳ درصد کاالهای جهان را تولید می کرد. امروز این میزان تقریبا به ۲۵ 
درصد رسیده است. ۸۰ درصد همه ی دستگاه های تهویه ی مطبوع، ۷۱ 
درصد گوشی های همراه و ۶۳ درصد کفش های جهان در چین تولید 
می شوند. این اتفاق برای مصرف کنندگان موهبت بزرگی بود چرا که ما 
اکنون به مدد کارگران ارزان قیمت چینی می توانیم کاالهایی که ممکن 

بود خیلی گران باشند را کامال ارزان بخریم.
البته در چند سال اخیر موتور تولید چینی ها کمی دچار واماندگی شده 
است. از سال ۲۰۰۱ به این طرف به طور متوسط سالی ۱۲ درصد بر 
دستمزد کارگران اضافه شده است. پارسال برای اولین بار پس از بحران 
اقتصادی سال ۲۰۰۹، میزان صادرات چین کاهش پیدا کرد. در پایان 

سال ۲۰۱۵ بخش تولیدی چین برای دهمین ماه متوالی رکود را تجربه 
کرد. این مسائل بازارهای جهانی را هم تحت تاثیر قرار داده است.

راه حلی که اتوماسیون برای رهایی از باتالق رکود ارائه می دهد خیلی 
اغوا کننده است. چین اکنون در حجم خیلی زیادی ربات های صنعتی را 
وارد می کند. ولی همچنان از نظر به کارگیری آن ها نسبت به رقبا خیلی 
عقب است. برای مثال در کره ی جنوبی، به ازای هر ۱۰ هزار کارگر، 
۴۷۸ ربات وجود دارد. در ژاپن این مقدار ۳۱۵ است، در آلمان ۲۹۲ و 
در آمریکا ۱۶۴. ولی در چین اصال اوضاع خوب نیست و این نسبت فقط 

۳۶ ربات در ازای هر ۱۰ هزار کارگر است.
دولت چین خیلی دوست دارد این نسبت را افزایش دهد. روز ۱۶ مارس 
امسال، مقامات این کشور جدیدترین برنامه ی ۵ ساله برای اقتصاد 
چین را تصویب کردند. قرار است طبق این برنامه، میلیاردها یوان به 
تولید کنندگانی که قصد استفاده از ماشین ها و ربات های پیشرفته در 
کارخانه هایشان دارند، اختصاص یابد. دولت قصد دارد در سطح کشور 
دهها مرکز نوآوری تاسیس کند تا بتواند پیشرفته ترین فناوری های 
تولید را در آن ها به نمایش بگذارد. بعضی از مسئوالن محلی چینی 
کامال در تصمیمشان قاطع هستند. سال گذشته مسئوالن گوانگ دونگ، 
استانی که کارخانه های زیادی در آن وجود دارند قول دادند که ۱۵۰ 
میلیارد دالر برای مجهز کردن کارخانه ها به ربات های صنعتی هزینه و 

دو مرکز جدید مختص به اتوماسیون پیشرفته راه اندازی کنند.
هدف آن ها پیشی گرفتن از آلمان، ژاپن و آمریکا در زمینه ی بهینه 
بودن تولید است. چینی ها می خواهند تا سال ۲۰۴۹، یعنی صدمین 
سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین این کار این کار را انجام دهند. 
برای رسیدن به این هدف کارخانه های چینی باید به میلیون ها ربات 
مجهز شوند. همچنین این ربات ها نباید وارداتی باشند و باید در خود 

چین تولید شوند.
ورود میلیون ها ربات به کارخانه ها قطعا کاری است که یک شبه 
نمی تواند صورت گیرد. به خصوص برای شرکت های بزرگی مثل 
»فاکس  کان«. فاکس کان یک تولید کننده ی بزرگ تایوانی است که 
صدها هزار کارگر را در کارخانه هایی که به اندازه ی شهری کوچک 
هستند به کار گرفته است. این شرکت ۱۳۰ میلیارد دالر ارزش دارد و 
کاالهایی مثل گوشی های آیفون در آن ساخته می شوند. در سال ۲۰۱۱، 
»تری گو« مدیر عامل فاکس کان گفت که انتظار دارد تا سال ۲۰۱۴ 
یک میلیون ربات را در کارخانه هایش به کار گرفته باشد. ولی سه سال 
بعد مشخص شد که این کار آن قدرها هم آسان نیست و فقط چند ده 

هزار ربات به فاکس کان آمد.

یک بازوی رباتیک بوردهای الکترونیکی را برای آزمایش در کارخانه ي CIG جابجا 
می کند. قبال این کار دستی انجام می شد.

بعضی ربات ها در CIG برای حمل و نقل قطعات و تجهیزات استفاده می شوند.

در جنوب شانگهای یک کارخانه ی بزرگ ساخت تجهیزات الکترونیکی وجود دارد که ساختمان آن فاقد هرگونه نورگیر یا پنجره است. 
در انتهای خط تولید، ۱5 نفر کارگر دارند با نا امیدی به یک بازوی رباتیک کوچک نگاه می کنند. این بازوی رباتیک درست در جایی که 
محصوالت این کارخانه، یعنی »تجهیزات شبکه« باید در جعبه ها بسته بندی شوند، بی حرکت مانده است. »نی ژوان«، زن جوان بیست 
و چند ساله ای که مسئول کنترل کیفیت این قسمت از کارخانه است می گوید: »سیستم خراب شده.« گروه او طی یک هفته ی گذشته 
در حال آزمایش این ربات بوده اند. وظیفه ی این ربات، چسباندن برچسب  روی جعبه های بسته بندی »روترها« است و به نظر می رسد که 
توانسته خیلی خوب از پس این کار برآید. ولی خوب ظاهرا که حاال از کار افتاده است. نی می گوید: »این ربات باعث صرفه جویی در نیروی 
انسانی شده؛ ولی نگهداری از آن هم مشکل است.«این نقصان کوچک، نمایانگر یک چالش فناورانه ی خیلی بزرگ در صنایع تولیدی 
چین است. طی هفت سال گذشته، دستمزد کارگران چینی بیش از دو برابر شده است. شرکت مالک این کارخانه »گروه صنعتی کمبریج« 
)CIG( نام دارد و حاال در فشار رقابتی شدید با کارخانه های فوق پیشرفته ی آلمانی، ژاپنی و آمریکایی قرار گرفته است. CIG قصد دارد 
برای پیشی گرفتن در این رقابت، دو-سوم از ۳۰۰۰ نفر کارگر خود را با ربات ها و ماشین ها عوض کند. طی چند سال هم می خواهد کل خط 
تولید را خودکار کند و اصطالحا یک »کارخانه ی تاریک« )Dark Factory( بسازد. کارخانه ی تاریک یعنی اینکه هیچ کارگری در کارخانه 
حضور ندارد و الزم نیست المپی روشن باشد. ماشین ها در تاریکی مطلق به خوبی می توانند کار کنند.ولی همان طور که از بازوی رباتیک 
خراب کارخانه ی قطعات الکترونیک CIG مشخص است، تعویض انسان  با ماشین خیلی  کار آسانی نیست. بیشتر ربات های صنعتی کامال 
باید برنامه ریزی شوند و فقط در صورتی کار را خوب انجام می دهند که دقیقا کارشان را از طریق نرم افزار و کد نویسی تعریف کرده باشید. 
این درحالیست که بیشتر کار تولید در کارخانه های چینی نیازمند انعطاف پذیری و تصمیم گیری های منعطف انسانی است. برای مثال اگر 

جعبه ای در خط تولید با زاویه ی نامناسب قرار بگیرد، کارگر قبل از چسباندن برچسب، آن را صاف می کند.

علی رغم این چالش ها، تعداد خیلی زیادی از کارخانه های چینی در 
حال آماده شدن برای استفاده از ربات ها و ماشین ها به جای کارگرهای 
ارزان قیمت هستند. در حقیقت باید گفت که بعضی از آن ها چاره ی 
دیگری هم ندارند. دیگر نیروی انسانی در چین، به خصوص در مقایسه 
با بعضی از نقاط اقتصادی جدید در آسیا، آن قدرها ارزان نیست. مثال 
در ویتنام، تایلند و اندونزی، دستمزد کارگران، گاهی اوقات یک-سوم 
دستمزد کارگران کارخانه های چینی است. قطعا یکی از راه حل ها برای 
کاهش بیشتر هزینه ی تولید در چین و رقابت با این رقبای نو ظهور، 

استفاده از اتوماسیون است.
نتیجه و عواقب این تصمیم قطعا در کل جهان احساس خواهد شد. 

تقریبا یک-چهارم همه ی محصوالتی که در جهان تولید می شوند، 
از چین می آیند. اگر چینی ها بتوانند از ربات ها و دیگر فناوری های 
پیشرفته در تولید محصوالتشان استفاده کنند، محصوالت چینی هم 
می توانند متحول و از کاالهای کم ارزش و ارزان قیمت، به محصوالت 
پیشرفته و با فناوری ساخت باال تبدیل شوند. البته مشخص نیست این 
اتوماسیون گسترده چه تاثیری بر میلیون ها کارگری که اکنون استخدام 

کارخانه ها هستند، می گذارد.
در کارخانه ی CIG هنوز کارگران زیادی مشغول به کار هستند. بعضی از 
آن ها به دقت بوردهای الکترونیکی را لحیم می کنند و بعضی دیگر آن ها 
 CIG را در پوشش های پالستیکی قرار می دهند. »جرالد وونگ« مدیر
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هوش مصنوعی اکنون به جایی رسیده که می تواند خیلی ماهرانه 
»گو« )Go( بازی کند و بازیکنان حرفه ای را ببرد. این هوش مصنوعی 
می تواند از طریق »آموختن« به سطح باالیی از مهارت در بازی گو 
برسد. حاال فکر کنید ماشینی بسازیم که مثال با خواندن کتاب 
آشپزی بتواند پختن یک نوع غذا را یاد بگیرد. یا یک کتاب علمی 
عمومی بخواند و بتواند به پرسش هایی درباره ی آن پاسخ دهد. درست 
مثل یک دانش آموز که کتاب علوم می خواند سپس بر سر جلسه ی 
امتحان حاضر می شود. در حال حاضر خواندن متون و درک آن  برای 
کامپیوترها کار مشکلی است. ولی یک شرکت کانادایی به نام »مالوبا« 
Maluuba( اخیرا توانسته به الگوریتمی برسد که بوسیله ی آن  (
کامپیوتر متن را می خواند و با دقت خیلی زیاد به پرسش های مربوط 
پاسخ می دهد. به خصوص اینکه برخالف بیشتر دیگر روش ها، می تواند 
فقط با خواندن متنی کوچک درک مطلب کند. اگر این الگوریتم به 
اندازه ی کافی پیشرفت کند، در نهایت می توان کامپیوترهایی ساخت 
که کتاب  می خوانند، آن ها را درک می کنند و به راحتی به پرسش های 

ما پاسخ می دهند.
هفته ی گذشته پژوهشگران شرکت مالوبا مقاله ای در این باره منتشر 
کردند. این مقاله درباره ی الگوریتمی صحبت می کند که می تواند 
صدها کتاب داستان کودک را بعالوه ی پرسش ها و پاسخ هایی درباره ی 
هر داستان بخواند. در آزمایش های پژوهشگران مالوبا، ماشین آن ها 
توانست بعد از تعلیم دیدن، به ۷۰ درصد پرسش های مختلف درباره ی 
متون پاسخ صحیح بدهد. پژوهشگران حتی به این ماشین کتاب »هری 
پاتر و سنگ جادو« را دادند و سپس درباره ی داستان سواالتی پرسیدند. 
هوش مصنوعی ماشین توانست به تعداد خیلی زیادی از سواالت پاسخ 

صحیح بدهد.
پژوهشگران مالوبا امیدوارند در نهایت ماشینی بسازند که کتاب ها، 
اسناد و متونی که وقت ندارید بخوانید را به جای شما بخواند و سپس 
به پرسش هایتان پاسخ دهد. یکی از مدیران ارشد این شرکت به نام 
محمد مصباح می گوید: »ما عالقمندیم از آن در خواندن متونی مثل 
راهنمای استفاده از کاالها، مدارک پزشکی یا اسناد خدمات مشتریان 
استفاده کنیم.« گروه مالوبا از یک روش مشهور یادگیری ماشینی به نام 
»فراگیری عمیق« )Deep Learning( استفاده کرد. آن ها الگوریتم خود 
را طوری طراحی کردند که بتواند به شکلی متفاوت متن را درک کند. 

یعنی از درک کلمات به درک عبارت ها و سپس جمالت برسد.
پژوهشگران مالوبا امیدوارند در نهایت ماشینی بسازند که کتاب ها، 
اسناد و متونی که وقت ندارید بخوانید را به جای شما بخواند و سپس به 

پرسش هایتان پاسخ دهد.
ایده ی آموزش به کامپیوترها و ارتباط موثر از طریق زبان خیلی قدیمی 
و البته همچنان به شدت جذاب است. اگر این ایده به طور کامل عملی 
شود می تواند راه های جدید و موثری برای تعامل با کامپیوترها باز کند. 
ولی درک متون از بزرگترین چالش های مبحث هوش مصنوعی است. 
کامپیوترها معموال به این دلیل که زبان نیازمند درک عمیق از نحوه ی 

کارکرد جهان واقعی است در درک متون به مشکل بر می خورند.
علی رغم همه ی چالش ها، تعداد شرکت هایی که در تالش برای ساخت 
هوش  مصنوعی با توانایی درک متون هستند رو به افزایش است. مثال 
فیس بوک در حال جمع آوری داده های محاوره ای از طریق یک سرویس 
دستیار صوتی هوشمند به نام M است. فیس بوک امیدوار است این 
سرویس را به شکلی تعلیم دهد که بتواند به صورت طبیعی صحبت کند.

هوش مصنوعی چگونه با خواندن متون، درک مطلب می کند؟ 

علی رغم این چالش ها، یکی از مدیران ارشد فاکس کان به نام »دی 
چیاپنگ« می گوید که این شرکت در حال اتوماتیک کردن بسیاری 
از خطوط تولیدش است. مثال اتوماسیون خطوط تولید نمایشگرها 
و بوردهای الکترونیک. ولی فرایندهایی که شامل خم کردن یا وارد 
کردن قطعات در یک محفظه می شوند هنوز چالش برانگیز هستند. 
این شرکت همچنین به دنبال راه هایی می گردد که بتوان کاالها را به 

شکلی بازطراحی کرد که تولید اتوماتیک آن ها ساده تر شود.
گذار از نیروی انسانی به استفاده از ربات ممکن است جامعه ی چین را 
حسابی دگرگون کند. به هر حال کارگرهای زیادی از کار بیکار می شوند. 
بعضی از آن ها ممکن است بتوانند در بخش خدمات، کاری برای خود 
پیدا کنند. ولی خوب جمعیت کارگرهای بخش تولید حدود ۱۰۰ 
میلیون نفر است و معلوم نیست همه بتوانند برای خود کاری پیدا کنند. 
بنابراین چرخش ناگهانی به سوی استفاده ی گسترده از ربات ها می تواند 
نارضایتی های اجتماعی به همراه داشته باشد. »یاشنگ هوآنگ« که 
از اساتید دانشگاه MIT است می گوید: »می توانید بگویید که فناوری 
رباتیک راهی برای نجات تولید انبوه کاال در چین است. ولی چین 

همچنان نیروی کار بزرگی دارد. آن ها باید چکار کنند؟«
چند وقت پیش اولین رویداد بزرگ رباتیک چین در پکن برگزار شد. 
رویدادی به نام »کنفرانس جهانی ربات«. در این نمایشگاه نخست 
وزیر چین هم شرکت کرده بود. او در سخنرانی افتتاحیه گفت که 
سرمایه گذاری در پژوهش های رباتیک نه تنها باعث رونق گرفتن 
دوباره ی صنعت تولید کاالی چین می شود، بلکه تشویق کننده ی 

نوآوری هم هست.
در این نمایشگاه ربات های زیادی شرکت کرده بودند و ویدیوهای زیادی 
از عملکرد آن ها به نمایش در  آمد. یکی از آن ها ربات صنعتی بزرگی با 
بازویی به شکل چنگال بود که با سرعتی ترسناک از این سوی کارخانه 
به آن سوی کارخانه می رفت و بعضی کارهای روتین را انجام می داد. 
بقیه ی ویدیوها عجیب تر بودند، از جمله ربات کوچکی که نوعی رقص 
چینی انجام می داد و یک ربات متحرک که دو راکت داشت و با مردم 
بدمینتون بازی می کرد. یک ربات انسان نما هم بود که می توانست 
زمین را جارو کند. در این نمایشگاه به خوبی می شد بلندپروازی های 

رباتیک چینی ها را دید.

 اختراع دوباره در چین
دانشگاه »ژیائو تونگ« در شانگهای یکی از بهترین مراکز پژوهشی 
این کشور است. قدیمی ترین آزمایشگاه رباتیک چین در این دانشگاه 

قرار دارد و در سال ۱۹۷۹ تاسیس شده است. در این آزمایشگاه چند 
ده پروفسور و پژوهشگر کار می کنند و در کل بیش از ۱۰۰ دانشجوی 
دوره ی دکتری و کارشناسی ارشد دارد. در یکی از اتاق های پژوهشکده 
نوعی ویلچر رباتیک قرار دارد که با نیروی ذهن کنترل می شود. یک کاله 
الکتروانسفالوگرافی روی سر فرد قرار داده می شود و فرد می تواند با فکر 
کردن ویلچر را کنترل کند. در جایی دیگر ویدیویی به نمایش درآمده 
که یک سوسک سایبورگ را نشان می دهد. در بدن سوسک یک ایمپلنت 
وایرلس قرار داده شده که به سیستم عصبی سوسک متصل است. از 
طریق کامپیوتر می توان حرکات سوسک را کنترل کرد. در اتاقی دیگر 
یک ربات به شکل مار و با بدن نرم قرار دارد که می تواند به مکان های 
تنگ و صعب العبور وارد شود. درون یک گاراژ هم مدل پیش ساخته ای 
از یک ماشین خودران قرار دارد که با همکاری یکی از خودروسازان 

چینی به نام »چری« ساخته می شود.
»کای یو« موسس استارتاپی به نام »هورایزن روبوتیکس« است 
و قبال مدیر یک مرکز پژوهشی هوش مصنوعی بود. مرکزی که 
»بایدو«، بزرگترین شرکت اینترنتی چین آن را راه اندازی کرده 
بود. یو و همکارانش در زمینه ای از هوش مصنوعی به نام »فراگیری 
ژرف« )Deep Learning( کار می کنند. فراگیری ژرف نوعی فناوری 
هوش مصنوعی است که در آن شبکه های عصبی مصنوعی بزرگ 
شبیه سازی می شوند تا هوش مصنوعی بتواند شبیه به مغز انسان 
عمل کند. پژوهشگران با این شیوه قصد دارند که یادگیری ماشینی 
را توسعه دهند و ربات هایی بسازند که می توانند خود به خود کار را 
یاد بگیرند. یو فکر می کند تکنیک های هوش مصنوعی که توسط 
شرکت های اینترنتی بزرگ چینی برای جستجو، تجارت الکترونیک 
و دیگر مقاصد بوجود می آیند می توانند در ربات ها هم به کار گرفته 

شوند.
در کل به دلیل اجبارهای اقتصادی، عزم دولت و رشد تکنولوژیکی 
کشور، کامال محتمل به نظر می رسد که شرکت های تولیدی در سراسر 
چین در اتوماسیون موفق شوند و چین تبدیل به یک کشور پیشرو 
در زمینه ی فناوری های اتوماسیون پیشرفته شود. ولی همچنان فکر 
کردن به سرنوشت میلیون ها کارگری که به هنگام ورود ربات ها به 
کارخانه ها بیکار می شوند، مشکل است. خیلی از آن ها احتماال به شهر 
و روستای خود برمی گردند و در بخش های دیگر مثل کشاورزی یا 
خدمات مشغول می شوند. ولی برای بسیاری دیگر این راه هم وجود 
ندارد. علی رغم همه ی مخاطرات و چالش ها، مدیر عامل CIG همچنان 

اعتقاد دارد که »کارخانه های تاریک« در نهایت محقق می شوند.

      افزایش دستمزد کارگرها در چین باعث شده که دیگر محصوالت چینی 
ارزان ترین نباشند.

     استفاده ی گسترده از ربات به جای نیروی انسانی در چین باعث بیکاری های 
گسترده و نارضایتی های اجتماعی می شود.
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در کنفرانس MWC امسال گوشی هایی معرفی شد که هرکدام چیزی 
بر عکاسی موبایلی می افزودند. یکی دوربین دوقلو داشت و دیگری 
می توانست در محیط های تاریک عکس های خوبی بگیرد. اتفاقا در 
هفته های اخیر دوربین های دیجیتال مختلفی هم به بازار آمدند. 
دوربین هایی که نسبت به نسل قبل عکس های بهتری می گیرند و 
به اشتراک گذاری تصاویر با آن ّها ساده تر است. به طور کلی امروزه 
دوربین ها یا در راه کیفیت بهتر تصویر و یا در به اشتراک گذاری آسان تر 
آن ها پیش می روند. در آینده ی نزدیک احتماال دوربین های خیلی 
با کیفیتی خواهیم داشت که بر گجت های پوشیدنی سوار شده اند و 
خیلی سریع و آسان می شود تصویر آن ها را به اشتراک گذاشت. ولی 
شاید فکر کردن به آینده ی دورتر دوربین ها، مثل ۲۰۰ یا ۵۰۰ سال 
دیگر جذاب تر باشد. زمانی که همه ی این دوربین ها،  گوشی ها و حتی 
گجت های پوشیدنی، وسایلی مربوط به چند قرن پیش هستند. بیایید 

کمی با هم به این موضوع فکر کنیم.
برای پیش بینی بهتر آینده ی دور، بهتر است به گذشته ی خیلی دور 
برویم و خیلی سریع آن را مرور کنیم. یکی از نقاط قوت بزرگ انسان 
هوشمند نسبت به دیگر موجودات زنده، توانایی برقراری ارتباط با هم 
نوعانش به شکل پیشرفته و پیچیده است. انسان هوشمند چند هزار 
سال پیش، ابزار زبان پیشرفته را داشت و می توانست آن چه که تجربه 
کرده بود را به دیگران منتقل کند. انسان با حسگرهایش )به خصوص 
چشمانش( دنیای پیرامونش را احساس می کرد و با بدنش )به خصوص 
سیستم صوتی( تجربه را منتقل می کرد. بدین ترتیب آن چه که شاهد 

بود را با هم نوعانش به اشتراک می گذاشت.

اما یک مشکل وجود داشت. مشکل این جا بود که انسان باستانی این 
اطالعات را فقط می توانست با هم نوعانی که آن لحظه در کنارش حضور 
داشتند به اشتراک بگذارد. نهایتا باید ماجرایی را برای افرادی تعریف 
می کرد تا دیگران بتوانند آن را برای کسانی در آینده یا در مکانی دیگر 

تعریف کنند.
ولی انسان یک توانایی دیگر هم داشت. او می توانست از ابزار برای ثبت 
کردن تصویر یک رویداد استفاده کند. فرض کنید که ۴۰ هزار سال پیش 
یک نفر خرس بزرگ و خطرناکی دیده که دوستش را کشته است. او به 
هر دلیلی می خواهد به دیگر انسان هایی که ممکن است از آن جا گذر 
کنند خبر بدهد که در این منطقه از جنگل خرس بزرگی وجود دارد. 
انسان هوشمند ذهن خالق و دستان توانایی دارد، او چند سنگ سخت 
را برداشت و روی دیواره ی یک غار در همان نزدیکی، نقش خرسی 
که در حال کشتن یک انسان است را کشید. به همین دلیل است که 
اکنون در بعضی از غارها تصاویر این چنینی وجود دارد. اولین رسالت 
این حکاکی ها و نقاشی ها، ارتباط بوده است. این پدیده را می توانیم 
اولین قدم های »نورنگاری« )Photography- در التین Photo به معنی 
نور و Graphy به معنی نگاشتن( بدانیم. یعنی اینکه انسان با چشمانش 
پدیده ای را می دیده و با دستانش آن را می کشیده است. در دوربین های 
عکاسی امروزی هم دقیقا همین کار را می کنیم. در ضمن این حکاکی ها 

را به نوبه ی خود می توان مقدمه ای بر خط و نوشتن دانست.
کم کم بعضی افراد پیدا شدند که بهتر از بقیه روی دیواره ی غارها نقش 
می زدند. به تدریج این کار به نوعی هنر هم تبدیل شد و کسانی که بهتر 
نقاشی می کردند، توسط اعضای گروه تشویق می شدند. می توان همین 

۲۰۰ سال دیگر چگونه عکاسی می کنیم؟ 

گوگل دیپ مایند که زیر مجموعه ی شرکت آلفابت است و در تحقیق 
روی هوش مصنوعی تمرکز کرده هم کاری مشابه انجام می دهد. این 
شرکت هم در حال کار کردن روی سیستم های فراگیری عمیقی است 

که بتوانند مقاله های مربوط به خبرها و اتفاقات جهان را بخواند.
علی رغم همه ی این تالش ها، تا به حال دستاورد خیلی بزرگی بدست 
نیامده و مشخص نیست مجهز کردن ماشین ها به توانایی  خواندن و 
درک متون چقدر مشکل خواهد بود. در حال حاضر معموال پژوهشگران 
با استفاده از دستکاری و بهبود روش های یادگیری ماشینی و تغذیه ی 
کامپیوترها با مقادیر خیلی زیاد متن در بحث درک مطلب ماشین ها 

پیش می روند.
رویکرد یادگیری ماشینی شرکت مالوبا هم وابسته به حجم خیلی زیاد 
متن ورودی به کامپیوتر است. در حقیقت باید گفت حجم متونی که 
باید برای عملکرد فراگیری عمیق به ماشین داده شود به عنوان یکی 

از عوامل محدود کننده قلمداد می شود. یکی از بزرگترین چالش ها با 
زبان این است که کلماتی که مفاهیم مختلف را مشخص می کنند 
قراردادی هستند. بنابراین برخالف تصاویر، ارتباط کلمات با یکدیگر 

بسیار مشکل است.
شرکت کانادایی مالوبا را سال ۲۰۱۰ چند فارغ التحصیل دانشگاهی 
تاسیس کردند. این شرکت توانست دستیار صوتی هوشمند را برای 
گوشی های هوشمند توسعه دهد و اکنون بر پژوهش روی پردازش 
زبان طبیعی یا درک مطلب ماشینی تمرکز کرده است. کریس دایر 
که پژوهشگری از دانشگاه کارنگی است و روی پردازش زبان طبیعی 
تخصص دارد، دستاوردهای مالوبا را تحسین می کند ولی باور دارد که 
ماشین ها برای درک متون و مکالمه با انسان باید درک درستی از دنیا 
بدست آورند. او می گوید که در حال حاضر »کامپیوترها در درک جهان 

بسیار محدود هستند.«
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روز پنجشـنبه ۱۹ آذر، ماشـین عظیـم یک میلیـارد یورویی کـه آلمانی ها 
بـرای ۲۰ سـال روی آن کار می کردنـد، بـه کار افتاد. ایـن ماشـین نوعـی 
رآکتـور همجوشـی هسـته ای )گداخت هسـته ای( بـه نام »اسـتالریتور« 
)Stellarator( اسـت؛ ماشـینی کـه آلمانی هـا اسـمش را »وندلشـتاین ۷ 
ایکـس« )X-7 Wendelstein( گذاشـته اند. در آغـاز، دانشـمندان به مدت 
دو مـاه این ماشـین را با گاز هلیوم پـر می کنند. هلیوم یک گاز بی اثر اسـت 
و پژوهشـگران بـا اسـتفاده از آن می خواهند مطمئن شـوند کـه می توانند 
بـه طور موثـر، ایـن گاز را کنتـرل کنند و دمـای آن را بـاال ببرنـد. در پایان 
ماه ژانویه ی سـال بعـد، آزمایش هـا بـا گاز هیـدروژن آغاز می شـود. بدین 
ترتیـب دانشـمندان می تواننـد بـا همجوشـی ایزوتوپ های هیـدروژن، به 
منبعی قابل اعتماد برای اسـتحصال انـرژی پاکیزه و بی انتها دسـت یابند. 

در ادامـه بیشـتر دربـاره ی این ماشـین توضیـح می دهیم.
اگـر دربـاره ی انرژی همجوشـی هسـته ای مطالعه کـرده باشـید، حتما در 
مـورد توکامک ها هم خوانده اید. این ماشـین های دوناتی شـکل )حلقوی(، 
بـرای این سـاخته شـده اند کـه بتواننـد گاز یونیزه شـده بـه نام پالسـما را 
در میدان هـای مغناطیسـی بـه دام بیندازنـد و آن را بـه دمای بسـیار زیاد 
برسـانند. بدیـن ترتیـب هسـته های هیـدروژن به هـم جـوش می خورند. 
توکامک هـا، سـتون فقـرات پیشـبرد پژوهش هـای هسـته ای هسـتند و 
سـاخت آن ها نسـبتا آسـان اسـت، با این حال از زمانی که بوجـود آمده اند، 

پیشـرفت خیلـی زیـادی نکرده اند.

ولـی بیاییـد توکامک ها را کنـار بگذاریـم، جایی در شـمال شـرقی آلمان، 
پژوهشـگران یک ماشـین همجوشـی هسـته ای خیلی عظیم و متفاوت به 
نام اسـتالریتور سـاخته اند. این ماشـین یک میلیـارد یورویی وندلشـتاین 
X-۷ نـام دارد و در حقیقـت حلقـه ای بـه قطر ۱۶ متر اسـت کـه تجهیزات 
مختلـف عجیـب و غریبی بـه بدنـه ی آن نصـب شـده و سـیم های زیادی 
از آن آویـزان اسـت. در ضمـن تکنسـین های زیـادی مرتـب در حـال کار 
کردن با قسـمت های مختلف آن هسـتند. درون این ماشـین که بیشـتر به 
ماشـین های موجود در فیلم های علمی-تخیلی شبیه اسـت، ۵۰ آهنربای 

الکتریکـی هرکدام بـه وزن ۶ تن قـرار دارد.
هرچنـد اسـاس کار اسـتالریتورها با توکامک ها یکسـان اسـت، ولـی تا به 
حـال توجـه کمـی بـه آن هـا می شـد. توکامک هـا خیلـی بهتـر می توانند 
گاز را بـه دام بیندازنـد و دمـای آن را بـاال ببرنـد. بـا ایـن حال اسـتالریتور 
ویژگی هایـی دارد کـه می توانـد باعث شـود به هنگام اسـتفاده   بـه صورت 
اقتصادی، ماشـین  بهتری نسبت به توکامک  باشد. اسـتالریتورها به هنگام 
کارکـرد خیلـی با ثبات تر هسـتند و برخـالف توکامک هـا، هـر از گاه دچار 
فروپاشـی نمی شـوند. با این حال سـاخت اسـتالریتورها مشـکل تر اسـت 
و ممکـن اسـت برخـالف انتظـار، هزینـه و تاخیر در سـاخت آن ها بیشـتر 
از سـاخت توکامک هـا شـود. »تومـاس کلینگـر« )Thomas Klinger( کـه 
سرپرست گروه آلمانی سـازنده ی وندلشتاین X-۷ اسـت می گوید: »کسی 

متوجـه معنی سـاخت اسـتالریتور نمی شـد.«

مسیر را گرفت و به نقاشی های مدرن هزاران سال بعد رسید. همان 
نقاشی هایی که کاربرد دوگانه ی هنر و ارتباط دارند. نقاشی ها را می شد 
کشید و به دوردست ها فرستاد یا برای آیندگان برجای گذاشت. با 

اختراع ماشین چاپ هم این به اشتراک گذاری آسان تر شد.
از یکی دو هزار سال پیش آدم ها متوجه پدیده ی جالبی شدند. اینکه 
وقتی نور از یک سوراخ خیلی ریز رد می شود، می تواند کانونی شده و 
تصویر منظره ای که از آن ساطع شده را روی یک سطح تشکیل دهد. 
این پدیده را در طبیعت به راحتی می توان دید. مثال به هنگام خورشید 
گرفتگی، نور خورشید گرفته از البالی شاخ و برگ درختان گذر می کند 
و تصویر آن روی زمین تشکیل می شود. به هر صورت انسان خالق و 
راحت  طلب راه آسان تری را برای کشیدن نقاشی های منظره برگزید. 
اینکه جعبه ای بزرگ بسازد و یک روزنه ی کوچک روی یکی از صفحات 
آن ایجاد کند تا تصویر روی صفحه ی روبرو تشکیل شود. حاال نقاش 
می توانست روی تصویر ایجاد شده طراحی اولیه ای انجام بدهد و 
سپس جزییات را به آن بیفزاید. بعدها نام این دستگاه که مقدمه ای بر 

دوربین های عکاسی بود را کمرا آبسکیورا گذاشتند.
کم کم کیمیاگران قدیمی موادی پیدا کردند که در برابر تابش نور 
حساس بودند. وقتی آن ها را روی صفحات فلزی قرار می دادند و در برابر 
روزنه ی کمرا آبسکیورا می گذاشتند، تصویر روی آن ثبت می شد و برای 
مدت زمانی محدود باقی می ماند. پرده ای هم جلوی روزنه قرار دادند 
تا اصطالحا بتوانند نوردهی را قطع یا وصل کنند. با این حال روزنه ی 
کمرا آبسکیورا خیلی کوچک بود و درصورت کم بودن نور محیط، تصویر 
تشکیل نمی شد. به همین دلیل به جای استفاده از روزنه برای کانونی 
کردن نور، از عدسی که تازه اختراع شده بود، استفاده کردند. عدسی ها 
قطر بیشتری داشتند و بنابراین به یکباره قطر روزنه ی ورود نور چند 
برابر شد. آن ها مي توانستند با استفاده از پدیده ی شکست نور، تصویر 
را روی صفحه ی آغشته به مواد شیمیایی حساس به نور کانونی کنند. 
با این حال همیشه این نور زیاد احتیاج نبود و گاهی اوقات الزم بود که 
بتوان به جز با زمان باز و بسته نگه داشتن پرده، نور ورودی را کنترل کرد. 
به پنجره ای نیاز بود که بتواند با کوچک و بزرگ شدن این کار را انجام 
دهد. بدین ترتیب دیافراگم دوربین اختراع شد. سه ابزار پرده )شاتر(، 
پنجره )دیافراگم( و حساسیت صفحه ی حساس به نور )ISO( در عکاسی 

امروزی هم سه پارامتر اصلی نوردهی هستند.
دوربین های عکاسی و سپس فیلم برداری در طول سال ها پیشرفت 
زیادی کردند و به کمک فناوری های پیشرفته ی انتقال تصویر، تبدیل 
به بهترین ابزارهای ارتباطی ما شدند. حاال ما انسان ها پس از تماشای 
یک رویداد به جای اینکه بخواهیم با صحبت کردن آن را برای دوستان 
خود تعریف کنیم یا نقش و نگارش را روی دیوار غار بکشیم، می توانیم 
عکس یا فیلم آن را بگیریم و به اشتراک بگذاریم. تا همین سه دهه ی 
پیش باید با پست این فیلم و عکس را ارسال می کردیم و حاال با استفاده 
از اینترنت این کار را انجام می دهیم. دوربین ها دیگر از آن دستگاه های 
مستقل تبدیل به وسایلی شده اند که در جیب یا ساعت ما جای 
می شوند. احتماال تا چند وقت دیگر هم روی عینک یا لنز هوشمند 
ما قرار می گیرند. ولی آینده ی دوردست چگونه است؟ آیا دوربین ها 
همین طور کوچک می شوند و نهایتا به صورت چیپ هایی الکترونیکی 

زیر پوست ما قرار می گیرند؟
بهتر است دوباره به اول داستان برگردیم. بدن ما هم لنز و عدسی و 

سنسور دارد، هم پردازشگر تصویر و قابلیت ذخیره سازی. این ها همان 
چشمان و مغز ما هستند. بنابراین می توان گفت که به هیچ کدام از 
این ابزارها احتیاج نداریم و خودمان بهترشان را داریم. شاید اگر از 
دیدگاه تکاملی هم بخواهیم نگاه کنیم، بتوانیم بگوییم که در انتقال 
پیام هایمان به همدیگر از دیگر موجودات زنده پیشرفته تریم، ولی نه 
خیلی پیشرفته تر. یعنی وقتی رویدادی را دیده ایم و می خواهیم آن را 
به بقیه نشان دهیم، یا باید صحبت کنیم و یا با استفاده از ابزارهایی مثل 
نقاشی و عکاسی آن را به دیگران منتقل کنیم. حاال فرضا این دوربین ها 
می توانند خیلی کوچک شوند و درون لنز هوشمند چشم ما جای بگیرند. 
ولی به نظر می رسد حالت پیشرفته تر این است که کاری کنیم تا تصویر 
دقیق ذهنی ما در ذهن دیگران نقش ببندد. یعنی وقتی یک رویداد رخ 
می دهد، بتوانیم به آن نگاه کنیم، مغز ما آن را ببیند،  پردازش کند و 
انتخاب کنیم که دقیقا این تصویر به ذهن یک یا چند نفر از دوستانمان 
منتقل شود. در این صورت واسطه ها را حذف کرده ایم. نمی دانم شاید 
باید به صورت بیولوژیک کاری کنیم که این قابلیت به مغز ما اضافه شود. 
به هر صورت در طول تکامل این انتقال وایرلس اطالعات بین مغزهای 
ما بوجود نیامده است )اگر انتقال صوتی از طریق صحبت کردن یا زبان 
بدن را جزو آن حساب نکنیم(. شاید باید کاری کرد که بچه هایی که به 
دنیا می آیند از ابتدا این قابلیت را داشته باشند. نوعی قابلیت در ارتباط 
بی سیم مغز با مغز بدون نیاز به انتقال اطالعات از طریق صحبت کردن 

یا نقاشی کردن و عکس گرفتن.
جالب است که اگر چنین ارتباط دقیقی در تصویر ذهنی برقرار شود، 
یکی از بزرگترین مشکل انسان ها، یعنی عدم توانایی در برقراری ارتباط 
دقیق و بهینه حل می شود. از جمله بزرگترین مشکالت ما این است 
که خیلی خوب نمی توانیم منظورمان را منتقل کنیم و دیگران دقیقا 
متوجه منظور ما نمی شوند. به نوعی ما نمی توانیم خود را جای همدیگر 
قرار دهیم تا تعامل بهینه ای داشته باشیم و در نتیجه همیشه سوء 
تفاهم و البته همین مشکالتی که همیشه بین مردم دنیا وجود داشته 

پیش می آید.

 نقاشی و عکاسی ابزارهایی برای کمک به ارتباط بین انسان ها هستند. بدن ما عدسی، سنسور، 
پردازشگر تصویر و فضای ذخیره سازی را دارد. بنابراین شاید بتوانیم روزی واسطه ها را حذف کنیم 
و از طریق انتقال دقیق تصویر ذهنی، هر آن چه می بینیم را با هم نوعانمان به اشتراک بگذاریم.
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آن هـا بـه طـور کامـل از سـیم پیچ های خارجـی تامیـن می شـود 
کـه نیـاز بـه پالس هـای جریـان الکتریکـی ندارنـد. در ضمـن هیـچ 
جریـان پالسـمایی وجـود نـدارد کـه منجـر بـه فروپاشـی شـود. ایـن دو 
 عامـل باعـث شـده کـه بعضـی گروه هـای پژوهشـی، اسـتالریتورها را 

رها نکنند.
پیش از اسـتالریتور آلمانـی، بزرگترین اسـتالریتور جهان به نام »ماشـین 
عظیـم مارپیچـی« )LHD( سـال ۱۹۹۸ در ژاپـن سـاخته شـده بـود. ایـن 
اسـتالریتور، نوعـی از همـان طراحـی کالسـیک اسـتالریتوری اسـت که 
لیمان اسـپیتزر سـاخته بود. LHD نیـز دارای دو سـیم پیچ مارپیچی بزرگ 
برای اعمـال نیرو به پالسـما و سـیم پیچ های دیگر جهت کنترل آن اسـت. 
این اسـتالریتور همه ی رکوردها را از آن خود کرده اسـت. این اسـتالریتور 
کامـال با ثبـات اسـت و تقریبـا با تـوان توکامکـی به انـدازه ی خـودش کار 

می کنـد.
 )Jurgen Nuhrenberg( »دو پژوهشـگر آلمانی بـه نـام »یورگـن نورنبـرگ
و »آلـن بـوزر« )Allan Boozer( فکـر کردنـد می تواننـد بـا نوعـی طراحـی 
متفاوت کاری کنند که پالسـما در میدان مغناطیسـی با نیـروی ثابت ولی 
جهات متغیـر، پایدار بمانـد. »پر هرالنـدر« )Per Helander( از موسسـه ی 
تحقیقـات فیزیـک  پالسـمای مکس پالنـک می گویـد: »این میدان شـبه 
متقارن برای به دام انداختن ذرات کامال مناسـب نیسـت. ولـی می توانید با 
آن به حالت کامل نزدیک شـوید و به سـطحی قابل قبول برسـید.« به طور 
کلـی می تـوان کاری کرد که یک اسـتالریتور بـه خوبی توکامـک کار کند.

 )Optimization( »اسـتراتژی طراحی این ماشـین که با نـام »بهینه سـازی
شـناخته می شـود، یافتن بهترین شـکل میدان مغناطیسـی کـه می تواند 
پالسـما را به دام بیندازد اسـت. سـپس بایـد آهنرباهایی طراحـی کرد که 
بتواننـد این میـدان را بوجود بیاورند. ایـن کار نیاز به توان پردازشـی باالیی 
دارد و تـا دهه ی ۱۹۸۰ ابرکامپیوترهایی که بتوانند ایـن کار را انجام دهند، 

ساخته نشـده بود.
نخستین تالش برای سـاخت اسـتالریتوری بهینه سازی شـده، به ماشین 
وندلشـتاین AS-۷ انجامیـد کـه توسـط موسسـه ی مکـس پالنـک آلمان 
ساخته شـد و بین سـال های ۱۹۸۸ تا ۲۰۰۲ کار کرد. این ماشین توانست 
همه ی رکوردهای اسـتالریتورها تا آن زمان را بشـکند. سپس پژوهشگران 
دانشـگاه ویسکانسین مدیسـون در سـال ۱۹۹۳ تصمیم گرفتند نخستین 
اسـتالریتور کامال بهینه سازی شـده را بسـازند. نتیجه ی آن ماشینی به نام 
»آزمایـش مارپیچی متقارن« )HSX( شـد کـه در سـال ۱۹۹۹ کار خود را 
آغاز کرد. »دیوید گیتس« )David Gates( سرپرسـت فیزیک استالریتور از 
آزمایشگاه فیزیک پالسمای پرینسـتون می گوید: »AS-W7 و HSX نشان 

دادنـد که ایـن ایـده کار می کند.«
ایـن موفقیت هـا باعـث شـد کـه پژوهشـگران آمریکایـی بـرای سـاختن 
ماشـینی بزرگتر روحیه بگیرند. آزمایشـگاه فیزیک پالسـمای پرینسـتون 
تصمیـم گرفـت در سـال ۲۰۰۴ و بـا اسـتفاده از اسـتراتژی بهینه سـازی 
ولی متفـاوت بـا آن چه در موسسـه ی تحقیقـات فیزیک پالسـمای مکس 
پالنک صـورت گرفته بـود، ماشـین »آزمایش اسـتالریتور ملـی کوچک« 
)NCSX( را بسـازد. ولی مشـکالت در قطعات پیچیده ی ماشین، باعث شد 
کـه هزینه ها بـاال بـرود و برنامه عقـب بیفتد. سـال ۲۰۰۸ درحالـی که ۸۰ 
درصد قسـمت های مهم این دسـتگاه سـاخته یا خریده شـده بـود، وزارت 
انـرژی آمریـکا این پـروژه را متوقـف کـرد. مدیـر NCSX »هاچ نیلسـون« 
)Hutch Neilson( می گویـد: »مـا هزینه ها را دسـت کـم گرفتـه بودیم و از 

برنامـه عقـب افتادیم.«
همـان زمـان، پـروژه ی X-W7 در آلمـان انجام می شـد. دولت این کشـور 
که بـا فروپاشـی دیـوار برلین تـازه یکپارچه شـده بـود، در سـال ۱۹۹۳ به 
پـروژه چـراغ سـبز نشـان داد. آلمانی هـا در سـال ۱۹۹۴ تصمیـم گرفتند 
شـعبه ی جدیـدی از موسسـه ی مکـس پالنـک را در »گرایفسـوالد« 
)Greifswald( جایـی کـه قبـال در آلمـان شـرقی بـود راه انـدازی کنـد و 
ماشـین را در آن جـا بسـازد. پنجـاه نفـر از پژوهشـگران و تکنسـین های 
موسسـه ی مکس پالنـک بـه گرایفسـوالد رفتنـد و بقیـه نیز مرتـب رفت 
و آمـد می کردنـد. بعدهـا افـراد دیگـری هـم اسـتخدام شـدند و در کل 
تعـداد نفراتـی کـه روی ماشـین کار می کردنـد بـه ۴۰۰ نفـر رسـید. قرار 
 بـود کـه X-W7 در سـال ۲۰۰۶ بـا هزینـه ای ۵۵۰ میلیـون یورویـی آغاز 

به کار کند.
ولـی درسـت مثـل اسـتالریتور آمریکایـی NCSX، پـروژه ی آلمانی ها هم 
دچار مشـکالتی وخیم شـد. این ماشـین دارای ۴۲۵ تن آهنربای ابررسـانا 
اسـت کـه بایـد تـا دمـای نزدیـک بـه صفـر مطلـق سـرد شـوند. کلینگر 
می گویـد که سـرد کـردن آهنرباهـا با هلیـوم مایـع، مثل سـاختن جهنم 
روی زمین اسـت. همه ی اجزاء سـرد شـده باید بـه خوبی کار کننـد. نباید 
هیچ گونه نشـتی داشـته باشـند و بـه دلیـل سـاختار پیچیده، دسترسـی 
به قسـمت های مختلف آن مشـکل اسـت. در میـان آهنرباهـای عجیب  و 
غریب، مهندسـان بایـد ۲۵۰ پنجره ی دسترسـی بـرای تغذیـه و تخلیه ی 
سـوخت، داغ کردن پالسـما و دسترسـی به دستگاه های سـنجش در نظر 
بگیرنـد. همه چیـز نیازمنـد یـک مدل سـازی سـه بعـدی بسـیار پیچیده 
اسـت. گلینگر می گویـد: »این کار را فقـط کامپیوتر می توانـد انجام دهد.«

در سـال ۲۰۰۳، پـروژه ی X-W7 به مشـکل خورد. یک-سـوم آهنرباهایی 
که سـاخته شـده بودند در آزمایش ها نتوانسـتند عملکرد درسـتی داشـته 
باشـند و بدین ترتیـب کار به تاخیر افتـاد. نیروهایـی که به رآکتـور اعمال 
می شـدند، بیشـتر از مقدار محاسـبه شـده بود. کلینگر می گوید که ممکن 
بود کل ماشـین آسـیب ببینـد. بنابرایـن بعضـی از قطعات اصلـی نیازمند 
طراحی و سـاخت دوباره شـدند. در همین حین یکی از سازندگان آهنرباها 
ورشکسـت شـد. کلینگـر می گوید کـه سـال های ۲۰۰۳ تـا ۲۰۰۷ بحران 
اقتصـادی شـدید حاکـم بـود و پـروژه نزدیـک بـود متوقف شـود. ولـی با 
تالشـی که همـه انجـام دادنـد، وزیـر علـوم اجـازه داد که پـروژه با سـقف 
 بودجـه ی ۱.۰۶ میلیـارد یـورو ادامه پیـدا کنـد و در سـال ۲۰۱۵ به نتیجه 

برسد.
باالخـره بـا صـرف ۱.۱ میلیـون سـاعت کار، ایـن ماشـین در سـال ۲۰۱۴ 
آمـاده به کار شـد و یک سـال زمـان برد که قسـمت های مختلـف آن چک 
شـود. خوشـبختانه همـه ی اجـزای آن بـدون هیـچ مشـکلی کار می کرد. 
آزمایش هـای الکترونـی نشـان می دهد که میـدان مغناطیسـی در رآکتور 
 Thomas Sunn( »بـه شـکلی درسـت قـرار دارد. »تومـاس سـان پدرسـن
Pedersen( از موسسـه ی تحقیقـات فیزیـک پالسـمای مکـس پالنـک 

می گویـد: »همه چیـز در باالتریـن دقـت خـود همان طـور کـه انتظـار 
می رفـت وجـود دارد.«

موفقیـت در ایـن زمینـه، بـه معنـی تغییـر در آینده ی همجوشـی اسـت. 
قرار اسـت در آینـده نیروگاهی آزمایشـی به نام DEMO را بسـازیم. بیشـتر 
کارشناسـان می گوینـد که ایـن نیـروگاه نوعی توکامـک خواهد بـود. ولی 
اکنـون با موفقیـت وندلشـتاین X-۷ بعضی ها فکـر می کنند که شـاید این 

نیروگاه نوعی اسـتالریتور باشـد.

وندلشـتاین X-۷ می توانـد یـک نقطـه ی 
عطف باشـد. این ماشـین که در موسسـه ی 
تحقیقات فیزیـک پالسـمای مکس پالنک 
آلمـان قـرار دارد، اولیـن مثـال بـزرگ 
ز اسـتالریتورهایی اسـت کـه توسـط  ا
ابرکامپیوترهـا طراحـی شـده اند. اگـر ایـن 
ماشـین بتوانـد مثـل توکامکـی در همیـن 
اندازه عملکرد داشـته باشـد، پژوهشـگران 
ایـن حـوزه می تواننـد مسـیر جدیـدی در 
همجوشـی هسته ای ترسـیم کنند. »دیوید 
اندرسـون« )David Anderson( از دانشـگاه 
ویسکانسـین مدیسـون می گوید: »کسانی 
کـه روی توکامک هـا کار می کننـد، خیلـی 
دوسـت دارنـد ببیننـد نتیجه چه می شـود 
ین  ندلشـتا « و ده هسـتند. ن ز و هیجـا
X-۷ نخسـتین اسـتالریتور بـزرگ جهـان 
اسـت و سـاخت آن ۱.۱ میلیـون سـاعت 
کار بـرده اسـت. این ماشـین بـا اسـتفاده از 
پیچیده تریـن مدل های مهندسـی سـاخته 
شـده و می توانـد بازه هـای دمایـی خیلـی 

زیـاد و نیروهـای شـدید را تحمـل کنـد.
اسـتالریتورها در برابـر همـان چالش هایی 
ی  شـین ها یگـر ما نـد کـه د ر ا ر د ا قـر

همجوشـی مثـل توکامک ها بـا آن هـا درگیر  هسـتند. آن هـا بایـد بتوانند 
دمـای گاز را تا ۱۰۰ میلیـون درجه ی سـانتیگراد، یعنی هفـت برابر دمای 
هسـته ی خورشـید باال ببرند و آن را نگه دارنـد. این میزان دمـا، الکترون ها 
را از اتم هـا جـدا می کنـد و پالسـمایی از الکترون هـا و یون هـا برجـای 
می گـذارد. ایـن باعـث می شـود یون هـا بتواننـد آن قـدر سـریع حرکـت 
کننـد کـه با یکدیگـر برخـورد کننـد و به هم جـوش بخورنـد. با ایـن حال 
ایـن کار باعـث بی ثبات شـدن گاز می شـود. به همیـن دلیـل گاز را در یک 
قفـس مغناطیسـی نگـه می دارنـد. سـیم پیچی بـه دور تونل هـای مملـو 
از گاز پیچیـده شـده کـه وقتـی جریـان بـرق از آن عبـور می کنـد، میدان 
مغناطیسـی ایجاد می شـود و در نتیجـه گاز از بدنـه ی تونـل دور می ماند و 
درون آن هدایـت می شـود. در ضمـن تونـل به صورت حلقه سـاخته شـده 

تا هیـچ خـط پایانـی بـرای گاز وجود نداشـته باشـد.
با این حـال این شـکل حلقوی مشـکالتی هم ایجـاد می کند. مشـکل این 
اسـت که سـیم پیچ های نزدیک به مرکـز دونات بـه هم نزدیک تر هسـتند 
و در نتیجـه، میـدان مغناطیسـی در آن جـا قوی تر اسـت. این عـدم تعادل 
مغناطیسـی باعث می شـود که پالسـما به دیواره هـای تونل برخـورد کند. 
راه حـل، نصـب آهنرباهـای الکتریکـی دیگـری در قسـمت بیرونـی تونـل 
اسـت که بتواند بـا بوجـود آوردن نوعی پیچـش در جریان پالسـما، آن اثر 

مغناطیسـی اضافه را خنثـی و تعادل را برقـرار کند.
نخسـتین اسـتالریتور در سـال ۱۹۵۱ توسـط اخترفیزیک دانـی بـه نـام 
»لیمان اسـپیتزر« )Lyman Spitzer( در دانشـگاه پرینسـتون سـاخته شد. 
اسـتالریتور او به شـکل عدد ۸ انگلیسـی بـود. توکامک ها اولیـن بار دهه ی 
۱۹۵۰ در اتحاد جماهیر شـوروی سـاخته شـدند. توکامک ها هم پیچش را 
بـر روی تـوده ی پالسـما ایجاد می کننـد، با این حـال این پیچـش از درون 

ایجـاد می شـود. آن هـا از دسـتگاه هایی مثل ترنسـفورماتور بـرای تحریک 
الکترون ها و یون ها جهـت حرکت مثل جریان الکتریکی در تونل اسـتفاده 
می کنند. ایـن جریان، نوعـی میدان مغناطیسـی عمومی چنبـره ای ایجاد 
می کنـد که وقتی بـه میدان موجود در طـول تونل اضافه می شـود، خطوط 

مارپیچـی میـدان درون تونل را ایجـاد می کند.
توکامـک و اسـتالریتور هـر دو بـه خوبـی کار می کننـد، ولـی توکامک هـا 
در بـا ثبـات نگـه داشـتن پالسـما بهتـر هسـتند. قسـمتی از آن بـه دلیل 
تقـارن مغناطیسـی توکامک ها اسـت کـه باعث می شـود ذرات گاز مسـیر 
مسـتقیم تری را بپیمایند. اندرسـون می گوید که در اسـتالریتورها »ذرات 
دچار تـکان  و انحـراف زیـادی می شـوند« این باعث می شـود که بسـیاری 
از آن ها از مسـیر خارج شـوند. به همین دلیل بیشـتر تحقیقات همجوشی 
در دهـه ی ۱۹۷۰ روی توکامک هـا متمرکز شـد. نتیجـه ی آن را می توانیم 
در توکامـک عظیمـی به نام ITER که در فرانسـه سـاخته می شـود ببینیم. 
این ماشـین عظیم ۱۶ میلیـارد یورویی، با تالش کنسرسـیومی بین المللی 
سـاخته می شـود و قرار اسـت بتواند انرژی بیشـتر از آن چه مصرف می کند 
را تولید کنـد. این توکامک  می تواند راه ما به سـوی رسـیدن به رآکتورهای 

همجوشـی اقتصادی را همـوار کند.
ولی توکامک ها هم مشـکالت زیادی دارند. یک ترنسـفورماتور می تواند در 
پالس هایـی کوتاه جریـان را از درون پالسـما عبور دهد و این برای سـاخت 
رآکتورهـای اقتصادی مناسـب نیسـت. جریـان موجود در پالسـما ممکن 
اسـت دچار مشـکل شـود و در نتیجه بـه فروپاشـی مغناطیسـی بینجامد. 
بدین ترتیب که قوام پالسـما از دسـت برود و نیروهای مغناطیسـی آن قدر 

زیاد شـوند که به توکامک آسـیب برسـد.
در عـوض اسـتالریتورها خیلـی ایمـن هسـتند. میـدان مغناطیسـی 

         قطعات عجیب وندلشتاین 7 ایکس باید با دقت میلی متری به یکدیگر متصل شوند. همه ی 
جوشکاری ها با کامپیوتر انجام و با لیزر نظارت می شد.
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شاید بتوان باتری ها را از جمله وسایل فناورانه ای دانست که در سال های اخیر، 
دست کم پا به پای فناوری دیجیتال رشد نکرده اند. همچنان تمام شدن شارژ 
باتری گوشی هوشمند، از جمله مشکالتی است که می تواند در طی روز برای 
ما پیش آید. همچنان بزرگترین مانع ما در استفاده ی گسترده از خودروهای 
الکتریکی، مسئله ی محدودیت باتری ها در ذخیره ی انرژی است. در ضمن 
باتری ها هنوز خیلی حجیم، سنگین و گران قیمت هستند. بنابراین در سال های 
آینده، مسابقه ی شرکت ها بر سر ساختن باتری های بهتر، ارزان تر و قدرتمندتر 
خواهد بود. شرکت ها در حال رقابت برای یافتن راه های بهتر ذخیره ی انرژی 
هستند، تا ما در هر زمان، مکان و به هر میزان به انرژی الکتریکی دسترسی 
داشته باشیم. ما تنها زمانی متوجه باتری ها می شویم که در حال تمام شدن 
هستند. رنگ آیکون ها قرمز شده و پیام های هشدار به نمایش در آمده است. 
تمام شدن باتری نفرینی است که دستگاه های قابل حمل امروزی بر ما نازل 

کرده اند.
همه ی ما هرروز به نحوی با این اتفاق شوم دست وپنجه نرم می کنیم، اما 
حقیقت این است که این مساله تنها به لپ تاپ ها و گوشی های هوشمند محدود 
نمی شود. وقتی صحبت از انرژی باشد، می بینیم که هنوز در حال درجا زدن 
هستیم. خودروهای الکتریکی با آن سرعت دلخواه پیشرفت نمی کنند. چون 
روشی ارزان و پربازده برای تامین انرژی مورد نیاز این خودروها که  توانایی طی 
چندصد کیلومتر مسافت را به آن ها بدهد وجود ندارد. با این که گام های بلندی 
برای استفاده از انرژی باد، موج دریا و خورشید برای تولید برق پاک برداشته 
شده، اما فناوری های مورد استفاده برای ذخیره ی الکتریسیته، چند مرحله 

عقب تر هستند.

شرکت ها و دولت ها میلیاردها دالر را در بهبود فناوری های 
کنونی ساخت باتری سرمایه گذاری کرده و تا حدودی 
هم موفق بوده اند. پیشرفته ترین فناوری ذخیره ی 
انرژی را احتماال می توان همین االن در جیب شما و دو 
میلیارد انسان دیگر در سرتاسر دنیا پیدا کرد. باتری های 
لیتیوم-یونی که در بیش تر گوشی های هوشمند امروزی 
به کار رفته، در اوایل دهه ی ۱۹۹۰ و از خاکستر فناوری 
در حال مرگ نوارهای کاست به دنیا آمدند. به گفته ی 
»جف چمبرلین« )Jeff Chamberlain( از »آزمایشگاه ملی 
آرگون« )Argonne National Laboratory( در شیکاگو، 
ظهور لوح های فشرده، شرکت ژاپنی »سونی« را بر آن 
داشت تا استفاده ی جدیدی برای تجهیزات تولید نوار 
کاست اش پیدا کند. آن ها به جای پوشاندن نوارها با 
فیلم های مغناطیسی که می توانستند داده ها را ذخیره 
کنند، آن ها را با الیه های چسبناک یک الکترود که 

می توانست انرژی الکتریکی را ذخیره کند پوشاندند.

 کشف جادویی
اولین باتری های لیتیوم-یونی در حقیقت نوارهایی 
از این الکترودها بودند که مانند نوار کاست، در یک 
استوانه پیچیده شده بودند. این باتری ها بسیار بهتر از 
دیگر فناوری های ذخیره سازی انرژی زمان خود بودند. 
باتری های نیکل-هیدرید کادمیم و نیکل-هیدرید فلز از 
تغییرات شیمیایی در سطح دو الکترود که درون آن ها قرار 
گرفته بود، برای جابه جا کردن یون های هیدروکسید باردار  گراف استالریتور
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شیمیایی پایه ی ساخت آن ها باید تغییر کند. به عقیده ی یازامی، پیشرفت های 
قابل توجهی با باتری های لیتیوم-یونی به دست آمده است اما این باتری ها 
دیگر پاسخگوی نیازهای روزافزون امروز نیستند. به گفته ی او، »مردم می 
خواهند باتری خودروهای الکتریکی شان به سرعت شارژ شود و با یک بار شارژ 

۸۰۰ کیلومتر رانندگی کنند.«
لیتیوم انتخاب بسیار خوبی برای ذخیره ی مقدار زیادی انرژی در حجم کم 
است، به طوری که بسیاری از طرح های دیگر برای باتری های امروزی هم از این 
عنصر بهره می برند. یکی از این طرح ها باتری لیتیوم-سولفور است که انرژی 
را، به جای قرار دادن یون ها در شکاف های ساختاری، با استفاده از پیوندهای 
شیمیایی ذخیره و آزاد می کند. این باتری ها خطر آتش گرفتن ندارند و اگرچه 
هنوز به صورت تجاری به تولید انبوه نرسیده اند، اما چگالی انرژی شان در حال 

حاضر سه برابر بهترین باتری های لیتیوم-یونی است.
با این حال، وابسته بودن به لیتیوم به نظر چندان آینده ی خوبی نخواهد داشت. 
برای مثال، با این که این عنصر به وفور یافت می شود، اما بازارهای بین المللی 
دسترسی چندانی به آن ندارند. بزرگ ترین منابع لیتیوم، در شیلی و بولیوی 
واقع شده اند که به طور مشترک بیش از ۴۰ درصد کل لیتیوم زمین را در 
اختیار دارند. لیتیوم در این کشورها در یک کلرید آب شور، به همراه دیگر 
نمک های فلز، در زیر بزرگ ترین دشت های نمک دنیا، یعنی »ساالر اویونی« 
)Salar de Uyuni( یافت می شود. استخراج لیتیوم از آب نمک ارزان تر، و از 
لحاظ زیست محیطی کم خطرتر از استخراج آن از سنگ های معدنی است. اما 
علی رغم تقاضای باال، بولیوی هنوز به شرکت های خارجی اجازه ی استخراج 
نداده است. این کشور اصرار دارد که لیتیوم استخراج شده برای ساخت 
محصوالتی مانند باتری و خودروهای الکتریکی در داخل این کشور استفاده 

شده و سپس صادر شوند.
یازامی یکی از محققانی است که دنبال عنصری جایگزین برای ساخت باتری 
هستند. یازامی هم اطالعات زیادی را فاش نکرده و به گفتن این بسنده کرد 
که آزمایشگاه اش در حال کار کردن بر روی سیستمی است که از عناصری به 
مراتب فروان تر از لیتیوم استفاده می کند. به گفته ی او، »اگر من به شما بگویم 
که می توانم نوعی باتری بسازم که در ۱۵ ثانیه شارژ شده و یک هفته دوام 
می آورد، بی شک خوشحال خواهید شد. این دقیقا همان کاری است که ما در 

حال انجامش هستیم.«
به طور کلی، با این همه عنصر موجود در طبیعت، مدت هاست که آزمون 
و خطا تنها راه ساخت باتری های بهتر بوده است. به گفته ی چمبرلین: 
»تحقیقات مرسوم در زمینه ی باتری، نیاز به آزمایش های تجربی دارد. شما 
از دانسته هایتان برای بررسی یک ماده استفاده کرده و سپس آن را آزمایش 

می کنید.«
اما این رویه در حال تغییر کردن است. ما در حال استفاده از موهبت های 
انقالب اطالعات برای آغاز انقالبی مشابه در زمینه ی انرژی هستیم. ابررایانه ها 
یکی از این موهبت ها هستند. با استفاده از ابررایانه ها، می توان به سرعت 
ترکیبات بسیاری از عناصر را با نسبت های مختلف آزمایش کرد تا به چگالی 

انرژی و زمان شارژ شدن مطلوب رسید. به گفته ی چمبرلین: »ما در حال 
استفاده از این داده ها برای پیدا کردن سوزن ها در انبار کاه عناصر هستیم.«

یکی از این سیستم ها »ژنوم الکترولیت« )Electrolyte Genome( است، 
برنامه ای که به دست محققان آرگون، با هم کاری »آزمایشگاه ملی الرنس 
برکلی« )Lawrence Berkeley National Laboratory( در کالیفرنیا، طراحی 
شده است. این برنامه با سرعت زیادی هزاران ترکیب شیمیایی مختلف را برای 
ساخت باتری آزمایش کرده و ترکیب های دارای پتانسیل را نشان می دهد. با 
استفاده از این برنامه، محققان آرگون به تازگی نمونه ی آزمایشی یک باتری 
را ساخته اند که به جای یون های لیتیوم از یون های منیزیم استفاده می کند. 
با این حال، یون های منیزیم غالبا در مولکول های بزرگ در ترکیب با دیگر 
عناصر پیدا می شود. البته شبیه سازی ها راه حل هایی برای این مشکل هم 

ارایه کرده اند.
یک راه حل دیگر استفاده از باتری های سیال است. در این نوع باتری ها، مواد 
ذخیره کننده به صورت حل شده در یک محلول هستند، که امکان استفاده 
از طیف گسترده ای از ترکیبات عنصری مختلف را فراهم می آورد. باتری های 
سیال چگالی انرژی کم تری نسبت به باتری های ساخته شده با فناوری های 
پیشروی روز دارند اما در عوض هزینه ی تمام شده ی ساخت آن ها بسیار کم تر 
است. به گفته ی کرب تری، »ما به دنبال عناصر و مولکول های مستعدی 
می گردیم که بسیار فراوان و تطبیق پذیر باشند.« تا به حال ۱۶ هزار ترکیب 

مختلف شبیه سازی شده  است.

 ذخیره ی انرژی خورشیدی
 )University of Dalhousie( »از »دانشگاه دالهوزی )Jeff Dahn( »جف دان«
در »نوا اسکوشیا« )Nova Scotia( در کانادا می گوید که کاهش هزینه ی 
ساخت باتری های خوب، می تواند حتی مهم تر از افزایش چگالی انرژی آن ها 
باشد. برای مثال، به عقیده ی او، مدل S خودروی بسیار خوبی است و »تنها 

مشکل اش قیمت بسیار باالی آن است.«
وقتی به مسایلی فراتر از خودروهای الکتریکی بیندیشیم، می بینیم که این 
مساله کامال صحیح است، مسایلی مانند ذخیره ی انرژی در شبکه ی برق رسانی 
است. تقاضا برای برق در ساعات مختلف شبانه روز و در فصول مختلف سال 
متفاوت است. در حال حاضر انرژی مورد نیاز برای مواقع اوج مصرف به صورت 
گاز طبیعی و ذغال سنگ ذخیره شده است. این سوخت های فسیلی در 

نیروگاه های پشتیبان برای زمانی که تقاضا باال باشد در نظر گرفته شده اند.
منابع انرژی تجدیدپذیر مانند خورشید، باد و موج پیش بینی ناپذیر هستند. 
ابری شدن هوا، تغییر سرعت وزش باد و امثال این موجب تولید نامنظم انرژی 
شده که لزوما با میزان مصرف مطابقت ندارند. به گفته ی چمبرلین: » انرژی باد 
و خورشید را نمی توان باال و پایین کرد. هیچ کنترلی نمی توان روی آن داشت. 
نمی توانیم به باد بگوییم کی بوزد و به خورشید بگوییم کی بتابد. بنابراین ما 

باید بتوانیم هرطور که شده انرژی خورشیدی را ذخیره کنیم.«
دلیل اصلی این مشکل را می توان سیستم توزیع برق قدیمی دانست که ما 
را مجبور به استفاده ی فوری انرژی الکتریکی تولیدشده می کند. برای مثال، 
در بیستم مارس امسال، خورشیدگرفتگی به مدت یک ساعت، دوسوم 
ظرفیت تولید انرژی خورشیدی آلمان را از کار انداخت. مسئولین شبکه ی 
الکتریکی که از این اتفاق آگاه بودند، به منابع جایگزین مانند ذغال سنگ، گاز 
و سیستم های هیدروالکتریک پناه بردند. اگر می شد این انرژی را ذخیره کرد، 

آن خورشیدگرفتگی دیگر اصال اتفاق مهمی تلقی نمی شد.
اما باتری های مورد استفاده در شبکه ی الکتریکی باید بسیار ارزان باشند تا 

  از جمله مشکالت 
باتری های لیتیوم-یونی این 

است که گاهی اوقات آتش 
می گیرند

و پروتون ها، یعنی شارژ شدن و خالی شدن، استفاده می کردند. این فناوری 
جدید یون های لیتیوم را جایگزین یون های دیگر کرد، با این تفاوت که یون ها 
در یک فرآیند شیمیایی به نام »اینترکالیشن« )intercalation( در شکاف های 

نانومتری موجود در ماده ی الکترودها قرار گرفته یا از آن ها خارج می شدند.
لیتیوم یک فلز سبک است، به همین دلیل نسبت به وزن اش یون های زیادی 
دارد که می توانند انرژی را در خود ذخیره کنند و همین باعث شده که 
باتری های لیتیوم-یونی کوچک تر اما قدرتمندتر باشند. باتری های لیتیوم-

یونی ناگهان کل بازار را تسخیر کردند و شیوع لوازم الکترونیکی شخصی 
مانند دوربین های هندی کم، گوشی های همراه و لپ تاپ ها هم در این سیر 
صعودی نقش داشتند. البته باتری های لیتیوم-یونی هنوز در بسیاری از ابعاد 
زیر سایه ی باتری های سرب- اسید به کار رفته در تمام خودروهای موجود 
 ،)Avicenne( »قرار دارند. اما به گزارش شرکت تحقیقاتی فرانسوی »اویسن
در سال ۲۰۱۵، باتری های لیتیوم یونی تقریبا یک سوم سرمایه ی هزینه شده 
در زمینه ی باتری های قابل شارژ و نزدیک به یک شش ام کل انرژی ذخیره شده 

را به خود اختصاص داده اند.
در همین حین عملکردشان هم به میزان قابل توجهی بهبود پیدا کرده 
است. باتری های لیتیوم-یونی کنونی نسبت به باتری های لیتیوم-یونی اولیه 
می توانند تا سه برابر انرژی بیشتری ذخیره کنند. موفقیت پشت موفقیت 
برای این باتری ها به دست آمد و آن ها توانستند راهشان را به وسایل دیگر 
مانند خودروهای الکتریکی هم باز کنند. برای مثال، خودروی الکتریکی 
»مدل S« ساخته ی »تسال موتورز« )Tesla Motors(، شرکتی که متعلق 
به یکی از کارآفرین های بزرگ به نام »ایالن ماسک« )Elon Musk( است، از 
هزاران باتری لیتیوم یونی که بین محورهایش قرار گرفته ، نیرو می گیرد. این 
خودرو می تواند در ۱/۳ ثانیه به سرعت ۹۵ کیلومتر بر ساعت برسد و مسافت 
۴۳۰ کیلومتر را با یک بار شارژ باتری طی کند. با این حال شارژ کردن آن 

ساعت ها طول می کشد.
البته تسال به همین قانع نیست. باتری های لیتیوم-یونی آن قدر برای 
این شرکت مهم هستند که آن ها با احداث یک کارخانه ی غول پیکر در 
حومه ی شهر »رنو« )Reno( در ایالت »نوادا« )Nevada( در تولید این 
باتری ها به خودکفایی رسیده اند. طبق برنامه های تسال، از سال ۲۰۲۰ به 

با کل بعد، تعداد باتری های ساخت این شرکت در هر سال برابر 
باتری های ساخته شده ی جهان در سال ۲۰۱۳ خواهد 
بود. این میزان برای به راه انداختن ۵۰۰ هزار خودروی 
الکتریکی کافی است. هزینه ی ساخت این باتری ها 

هم به میزان ۳۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.
جزییات برنامه ی تسال بر ما پوشیده است اما 

رسیدن به چنین هدفی احتماال به معنی تغییر 
روش ساخت باتری های لیتیوم-یونی خواهد بود. 
علی رغم جذاب بودن این طرح، باید خاطرنشان 
کرد که هزاران باتری مدل S در حقیقت از زادگان 
همان باتری های نواری اولیه هستند. به عقیده ی 
چمبرلین، »برای نزدیک به ۲۵ سال، ما در حال 
استفاده از یک فرآیند تولید ناقص هستیم، فقط 
به این دلیل که حاضر و آماده بوده است. حاال 
زمانی شرکت های بزرگ متوجه این موضوع 

شده اند که تولید باتری های لیتیوم-یونی تبدیل 
یک صنعت ۱۵ میلیارد دالری شده است.«

البته این مساله فقط توجه شرکت های بزرگ را به خود معطوف نساخته. یک 
 )Cambridge( »۲۴ واقع در شهر »کمبریجM شرکت تازه تاسیس کوچک به نام
در ایالت »ماساچوست« )Massachusetts( موفق به جذب ۵۰ میلیون دالر 
سرمایه برای یک روش ساخت جایگزین شده است. این شرکت روشی را 
کشف کرده است که در آن دیگر نیازی به استفاده از کوره برای خشک کردن 
محلول آبکی حاوی الکترودهای مثبت و منفی باتری نیست. با این کار مراحل 
تولید ساده تر شده، در مصرف انرژی صرفه جویی می شود و چگالی انرژی 
باتری هم افزایش می یابد. هم چنین این شرکت ادعا می کند که روش آن ها 
 George( »هزینه های تولید را به نصف می رساند. به گفته ی »جورج کرب تری
Crabtree(، دانشمند مواد در آرگون، »اگر این روش کار کند، به سرعت همه 

آن را اجرا خواهند کرد.«

 خیلی خیلی داغ
همکار کرب تری در آرگون، یعنی چمبرلین، خود عضوی از ائتالف بین چند 
شرکت و چندین دانشمند است که برنامه های خاص خود را برای بهبود 
باتری های لیتیوم-یونی در سر دارند. مانند پروژه ی تسال، جزییات برنامه 
علنی نشده، اما ایده ی اصلی پشت این برنامه استفاده از روکش های مورد 
استفاده برای افزایش طول عمر مفاصل مصنوعی جهت ساخت باتری هایی 
با الکترودهای خشک است. به گفته ی چمبرلین، چندین فرآیند در حال 

آزمایش هستند تا باالخره رویکردی که بهترین عملکرد را دارد پیدا شود.
در حال حاضر فناوری لیتیوم-یون از مقبولیت باالیی برخوردار است، یعنی 
اینکه استخوان بندی زیرساخت های کنترل انرژی الاقل در آینده ی نزدیک 
وابسته به این فناوری خواهد بود. اما این فناوری ایراداتی هم دارد. لیتیوم با 
حرارت زیادی می سوزد که این باعث شده شارژ کردن بیش از حد باتری های 
حاوی آن بسیار خطرناک باشد. در سال ۲۰۰۶، سونی ۶ میلیون باتری 
لپ تاپ را که خودبه خود آتش گرفته بودند جمع آوری کرد. در ژانویه ی سال 
۲۰۰۳، نسل بعدی هواپیماهای »دریم الینر« )Dreamliner( »بویینگ« هنگام 
فرود بدون سرنشین در فرودگاه لوگان شهر بوستون آتش گرفت. بویینگ 
نرم افزارش را به روز کرد و سیستم های کنونی شرایط را تحت کنترل خود 
دارند. اما فناوری هایی که نیاز به نظارت همه جانبه جهت جلوگیری از آتش 

گرفتن دارند نمی توانند چندان ایده آل باشند.
همه ی مشکالت باتری های لیتیوم-یونی را نمی توان به 
همین راحتی حل کرد. محدودیت های الکتروشیمیایی 
آن اجازه نمی دهند که بتواند انرژی بیش تری ذخیره کند. 
در ضمن هزینه ی ساختش هم در حال رسیدن به 
پایین ترین حد ممکن است و دیگر از حدی خاص 
کمتر نمی شود. این مسئله برای استفاده های در 
حجم زیاد باال مشکل ساز خواهد بود. به عقیده ی 
کرب تری »می توان هزینه اش را تا ۳۰ درصد 
کاهش داد اما دیگر از آن کم تر نخواهد شد. 
اگر خودروهای الکتریکی واقعا بخواهند با 
هم تایان بنزینی خود رقابت کنند، نسلی 

جدید از باتری ها باید معرفی شود.«
 Rachid( »به عقیده ی »رشید یازامی
Yazami( از »دانشگاه فناوری نانیانگ« 

 )Nanyang Technological University(
ده ی  ین یعنی ما ، ا ر پو در سنگا

 تمام شدن انرژی باتری ها، از 
جمله مشکالت روزمره ی ما به 

حساب می آیند
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آیا تا به حال این سوال برایتان پیش آمده که چرا کامپیوترها طی چند 
دهه ی گذشته با چنین سرعت فزاینده ای پیشرفت کرده اند. بازی های 
ویدیویی، اپلیکیشن های موبایل و پیش بینی های دقیق وضعیت آب 
و هوا نمودهایی از امکاناتی هستند که زندگی ما را متحول کرده اند. 
همه ی این ها طی پنج دهه ی گذشته، به کمک تراشه های قدرتمند 

کامپیوتری ممکن شده اند.
وظیفه ی اصلی پردازش های کامپیوتری بر دوش تراشه هایی است که 
از ترانزیستور تشکیل شده اند. ظرفیت این تراشه ها سال به سال بیشتر 
می شود چون ترانزیستورها کوچک تر و کوچک تر می شوند. »گوردن 
مور« )Gordon Moore(، بنیان گذار شرکت اینتل، این روند را مشاهده 
و پیش بینی کرد که هر سال با کوچک تر شدن ترانزیستور، ظرفیت 
تراشه برای جای دادن آنها دو برابر می شود. او در این باره مقاله ای 
نوشت و پیش بینی کرد که حداقل تا یک دهه ی دیگر سرعت پیشرفت 
همین  قدر خواهد بود. در سال ۱۹۷۵ او در پیش بینی اش بازبینی کرد 
و گفت دو برابر شدن تعداد ترانزیستورها در تراشه هر دو سال یک بار 
اتفاق می افتد. اینگونه بود که قانون مور نوشته شد. اما حاال ظاهرا این 

قانون به پایان عمر خود رسیده.
طی چند دهه ی اخیر ما توانسته ایم ترانزیستورها را کوچک تر و 
کوچک تر کنیم و تعداد بیشتری از آنها را در تراشه های جای دهیم. 
این باعث شده که توان پردازشی کامپیوترها بیشتر و بیشتر شود. با 
افزایش تراکم ترانزیستورها طراحان توانسته اند کاربردهای نوینی 
برای تراشه ها خلق کنند و در زمینه های مختلف نوآوری داشته باشند. 
اما به نظر می رسد سرعت پیش روی در نوآوری ها و تکنولوژی های 

جدید کندتر و کندتر می شود. به همین دلیل، در چند سال آینده 
شرکت های فعال در عرصه ی تکنولوژی باید بیشتر نسبت به گذشته 

بیشتر تالش کنند تا همچنان بتوانند به نوآوری ادامه دهند.
 Thomas( »یکی از استادیاران دانشگاه میشیگان به نام »توماس ونیش
Wenisch( می گوید: »ما باید بپرسیم که آیا این مسئله در زمینه ی 

دستگاه های موبایل، مراکز داده و ماشین های خودران مشکل ایجاد 
می کند؟ من فکر می کنم بله، اما در مقیاس های زمانی متفاوت.«

صنعت تراشه با پیش قدمی اینتل پیش بینی مور را زنده نگه داشته 
است. شرکت های فعال در ساخت تراشه های کامپیوتری هر سال با 
اضافه شدن ظرفیت تراشه و در نتیجه تعداد ترانزیستورها توانسته اند 
کارهای بسیاری انجام دهند. اما اینتل عرضه ی نسل بعدی تکنولوژی 
ترانزیستورهایش را که به اندازه ی ۱۰ نانومتر هستند، تا ۲۰۱۷ به 
عقب انداخته است. این شرکت همچنین تصمیم گرفته که فاصله ی 
زمانی بین نسل های آینده را افزایش دهد. به این ترتیب، قانون 
مور که شرکت های مهم صنعت کامپیوتر از آن تبعیت می کردند 
به تدریج کنار گذاشته می شود.  مسووالن اینتل عنوان کرده اند 
که ترانزیستورهای سیلیکونی آنها تنها تا پنج سال دیگر می توانند 

کوچک تر شوند.
گوشی های هوشمندی که در جیب های ما هستند، احتماال دیرتر از 
هر نوع دستگاه کامپیوتری دیگری تحت تاثیر این موضوع قرار خواهند 
گرفت. تراشه ی دستگاه های موبایل را شرکت هایی غیر از اینتل 
می سازند و اکثر آنها در تکنولوژی ترانزیستور کمی عقب تر هستند. 
عالوه بر این، پردازنده های موبایل از تکنیک های طراحی خاصی که 

بتوانند با سوخت های فسیلی رقابت کنند. به گفته ی چمبرلین، »سوراخ 
کردن زمین یک راه حل بسیار ارزان برای تامین انرژی مورد نیازمان است. 
پس از سال ها مهندسی، ما به جایی رسیدیم که این روش برای مان بسیار 

سودآور و موثر است.«
باتری های لیتیوم-یونی یکی از گران ترین راه ها برای ذخیره ی انرژی هستند. 
با این حال، با استفاده از قانون گذاری، ذخیره ی انرژی شبکه ی برق رسانی 
با استفاده از این فناوری به زودی اتفاق خواهد افتاد. کالیفرنیا در سال 
۲۰۱۴ الیحه ای را تصویب کرده که بر اساس آن شرکت های تولید انرژی 
موظف اند تا سال ۲۰۲۲ ظرفیت ذخیره سازی ۳/۱ گیگاوات را در شبکه ی 
الکتریکی ایجاد کنند. این میزان برابر با مقدار انرژی تولیدشده توسط یک 
ایستگاه نیروی گازی بزرگ است و می تواند یک چهل ام متوسط نیاز این ایالت 
را در هر لحظه برآورده کند. هدف این کار ذخیره ی انرژی منابع تجدیدپذیر 

در زمان مصرف پایین و استفاده از آن در زمان اوج مصرف است.
در پاسخ به این الیحه که اواخر سال گذشته تصویب شد، شرکت »ادیسون 
کالیفرنیای جنوبی« )Southern California Edison( شرکت تازه تاسیس 
ویرجینیایی )AES Energy Storage( را مامور ساخت یک باتری لیتیوم-یونی 
غول پیکر کرده است. این باتری که بزرگ ترین باتری ساخته شده در جهان 
خواهد بود، می تواند ۱۰۰ مگاوات نیرو را برای مدت زمان ۴ ساعت فراهم کند 
که برای تامین برق ۸۰ هزار خانه ی متوسط آمریکایی کافی است. به گفته ی 
چمبرلین: »حساب و کتاب که کنیم، می بینیم که باید نیم میلیارد دالر در 

شبکه ی برق رسانی هزینه کنیم.«
شرکت های دیگر مانند »سامسونگ« و »زیمنس« در حال حاضر محصوالتی 
ارایه می کنند که می توانند به عنوان پشتیبان برای شبکه ی الکتریکی استفاده 
شوند. اما این تجهیزات هم چنان گران هستند و تنها می توانند مدت زمان کمی 
را پوشش دهند. انجام دادن چنین کاری در کل شبکه کار بسیار سختی است. 
»دان«، که آزمایشگاه اش به تازگی یک قرارداد تحقیقاتی پنج ساله را با تسال 
امضا کرده، می گوید: »مقیاس این کار غیرقابل تصور است.« طبق محاسبات 
 Nova او، ذخیره سازی خروجی شرکت صنایع همگانی محلی خودشان، یعنی

Scatia Power برای ۲۴ ساعت نیازمند یک و نیم برابر تمام باتری های ساخته 

شده در امسال است.
در نهایت، راه حل می تواند در مقیاسی بسیار کوچک تر نهفته باشد، یعنی هر 
کس بتواند انرژی مورد نیاز خود را ذخیره کند. تسال یکی از شرکت های فعال 
در این زمینه است. این شرکت اخیرا دستگاهی را معرفی کرده است به نام 
»پاوروال« )Powerwall(، که برای استفاده های خانگی یا در محل کار طراحی 
شده. این دستگاه از همان باتری های مورد استفاده در خودروهای الکتریکی 
استفاده کرده و می تواند انرژی الکتریکی تولید شده از منابع تجدیدپذیر را 

برای استفاده در طول روز ذخیره کند.
به عقیده ی »فیلیپ گرونوالد« )Philipp Grünewald(، محقق انرژی در 
»دانشگاه آکسفورد«، اگر چنین سیستم هایی همه گیر شوند، آن گاه آگاهی 
ما در مورد این که انرژی مصرفی ما از چه منابعی می آید و این که رفتار ماچه 
تاثیراتی بر تولید و استفاده از آن دارد بیش تر می شود. به گفته ی او، »باتری ها 
می تواند این حس خوب را به شما بدهند که شما چیز ارزشمندی برای داد 
و ستد در اختیار دارید.« او سیستمی را تصور می کند که در آن شرکت های 
تامین کننده ی برق، باتری های کوچکی را به رایگان در خانه ی مشتریان خود 
قرار دهند و در ازای تعرفه های ارزان تر بتوانند از انرژی ذخیره شده توسط آن ها 
برای بهبود کل شبکه ی الکتریکی استفاده کنند. با این حال این مساله نیازمند 

توافق بین شرکت ها و مشتریان است.
به گفته ی چمبرلین، پیش بینی تغییراتی که انقالب باتری ها به همراه خواهد 
داشت سخت است، همان طور که پیش بینی تاثیرات انقالب اطالعات تا یک 
دهه ی پیش سخت بود. اما چیزی که مسلم است این است که مردم قادر 
خواهند بود به اختیار خود به تولید، ذخیره سازی و مصرف انرژی الکتریکی 
بپردازند. به گفته ی او، »باتری ها پایه گذار آزاد شدن انرژی الکتریکی خواهند 
بود.«برای یک جمعیت روبه رشد که نیاز به انرژی را بیش از پیش احساس 
می کند، نسل بعدی باتری ها باید هرچه زودتر معرفی شود. به گفته ی یازامی، 
»ما در مرز یک انقالب انرژی هستیم. می دانیم که سوخت های فسیلی راه حل 

خوبی نیستند، اما بدون انرژی فاتحه ی ما خوانده است.«
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در پردازنده ی های قدرتمندتر به کار می روند، به طور کامل بهره مند 
نیستند. ونیش می گوید: »احتماال تنها یک یا دو نسل دیگر در صنعت 
موبایل پیش رویمان باشد.«هرچند بسیاری از کارهای مفیدی که 
یک دستگاه موبایل می تواند انجام دهد، به قدرت پایگاه های داده ای 
میلیارد دالری وابسته است. پایان قانون مور می تواند ضربه ی 
محکمی به این پایگاه های داده ای وارد کند. شرکت هایی مثل گوگل 
و مایکروسافت با اشتیاق فراوان نسل جدید پیشرفته ترین تراشه ها را 
به کار می گیرند؛ تراشه هایی که ترانزیستورهای بیشتری را در خود 

جا داده و متراکم تر شده اند.
ونیش می گوید شرکت هایی مثل اینتل )که بر بازار تراشه های سرورها 
سلطه دارند( و بزرگ ترین مشتریان آنها باید خالق تر شوند و راه هایی 
برای حل این مشکل پیدا کنند. راه های دیگری هم برای افزایش 
قدرت پردازش وجود دارد، مثال اینکه شرکت ها می توانند بیشتر 
تالش کنند و طراحی بهتری برای تراشه ها ارایه دهند یا اینکه برای 

الگوریتم های مهم تراشه های مخصوصی بسازند.
به عنوان مثال پیشرفت در طراحی تکنیک یادگیری ماشینی که به 
آن »یادگیری عمیق« )deep learning( هم می گویند، به محاسبات 
جبر وابسته است، به همین دلیل به شدت به تراشه هایی نیاز داریم 
که متناسب با محاسبات جبر طراحی شده باشند. انویدیا )شرکتی که 
تراشه های گرافیکی می سازد( و چندین استارت آپ دیگر، از هم اکنون 

در این مسیر گام برداشته اند.
مایکروسافت و اینتل هم به دنبال این هستند که بعضی از کدها را 
روی »تراشه های تغییرپذیر« )reconfigurable chips( اجرا کنند تا 
بازدهی آنها بیشتر شود. این تراشه ها که به آنها FPGA می گویند 
سخت افزارشان داینامیک است و متناسب با برنامه نویسی که روی 
آن انجام می شود، تغییر می کنند. در حالت ایده آل، یک پردازنده ی 
تغییرپذیر می تواند به یک پردازنده ی ویدیویی، گرافیکی یا پردازنده ی 
مرکزی تبدیل شود و بتواند برنامه ها را با باالترین سرعت اجرا 
کند. اینتل تقریبا ۱۷ میلیارد دالر سرمایه گذاری کرده تا »آلترا« 
)Altera(، مهم ترین شرکت تولیدکننده ی تراشه های FPGA را 

تصاحب کند.
معاون »آزمایشگاه ملی الرنس برکلی« به نام »هورست سیمون« 
می گوید پیامدهای ناشی از روزهای پایانی قانون مور از همین حاال 
بر قدرتمندترین ماشین های محاسباتی تاثیر گذاشته اند. قوی ترین 

ابرکامپیوترهای جهان دیگر به سرعت گذشته بهتر نمی شوند.
سیمون می گوید: »در سه سال گذشته ما شاهد نوعی رکود بوده ایم.« 
این برای پروژه های تحقیقاتی که نیازمند ابرکامپیوترها هستند، مثل 
درک تغییر اقلیم، ساخت مواد جدید برای باتری ها و ابررسانا ها و 

بهبود طراحی داروها گران تمام می شود.
سیمون می گوید به بن بست خوردن در افزایش تراکم ترانزیستورها 
موج جدیدی را در شرکت ها ایجاد می کند و آن این است که طراحان 
برکامپیوترها و مراکز داده تالش می کنند تا معماری اساسی  ا
کامپیوترها را از نو طراحی کنند. کنار گذاشتن طراحی های خاصی که 
به دهه ی ۴۰ میالدی بازمی گردند می تواند دستاوردهای مهمی را در 
زمینه ی بازدهی و عملکرد آنها به همراه بیاورد. اما برای اینکه بتوانیم 
از این امتیازات بهره مند شویم باید در طراحی بسیاری از نرم افزارها 
تجدیدنظر کنیم. عالوه بر این، برنامه نویسان هم باید عادت های 

فکری شان را تغییر دهند.
 MIT یک استادیار از دانشگاه ،)Neil Thompson( »نیل تامسون«
می گوید مسئله ی اصلی این است که پس از پایان قانون مور، 
روش های ابتکاری جایگزینی که شرکت های سازنده ی تراشه ی 
کامپیوتری انتخاب می کنند باید بتواند به همان اندازه  تاثیرگذار و 
سودمند باشد. او می گوید: »ما می دانیم که روش های دیگر اهمیت 
دارند، اما سوال اینجاست که آیا می توانند در مقیاسی مشابه قانون 

مور موثر باشند؟«
یکی از دالیلی که شاید روش های دیگر نتوانند در مقیاس بزرگی به 
رشد تکنولوژی کمک کنند این است که شرکت ها باید به شکل های 
جدید و پیچیده ای با هم همکاری کنند و لزوما همه ی شرکت ها در 
یک مسیر با یکدیگر همسو نیستند. چون با قانون مور، مسیر و هدف 
مشترکی وجود داشت که محصوالت صنعت و برنامه های تحقیق و 

توسعه  ی شرکت ها را با هم همگام می کرد.
تامسون می گوید: »یکی از بزرگ ترین فواید قانون مور این است که 
مثل یک دستگاه هماهنگ سازی عمل می کند. مثال، من می دانم که 
در دو سال آینده می توانم روی میزان مشخصی از توان پردازشی 
حساب باز کنم و بنابراین می توانم یک کاربرد را برای آن ظرفیت 
طراحی کنم. اگر شما اینتل باشید می دانید که مشتریان تان برای 
تراشه ی جدید شما برنامه ریزی کرده اند و اینکه بازار خوبی در انتظار 
محصول جدیدتان خواهد بود.« اما اگر هارمونی مشترکی بین 
شرکت ها وجود نداشته باشد، کمتر شاهد پیشرفت هایی خواهیم بود 

که بتواند برای همه نوع شرکت سودمند باشند.

 با افزایش تراکم ترانزیستورها طراحان توانسته اند کاربردهای 
نوینی برای تراشه ها خلق کنند و در زمینه های مختلف نوآوری 

داشته باشند.
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