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  مقدمه چاپ دوم براي انتشار به وسيله انترنت
ل  نوشتم در همان سا1371كتاب ستارگان و زمين و زندگي را در سال .

بعد از دو سال تمام نسخ آن به . دفتر نشر فرهنگ اسالمي آنرا چاپ كرد
 تجديد چاپ 1373فروش رفته بود در اثر پا فشاري نگارنده آنرا در سال 

كردند كه تمام نسخ چاپ دوم نيز به فروش رفت ولي ناشر حاضر به چاپ 
ي به ناچار نگارنده بر آن شد كه كتابي ديگر در باره . مجدد آن نشد

چگونگي پيدايش جهان و كهكشانها و ستارگان و به ويژه خورشيد و 
منظومه شمسي و چگونگي پيدايش زندگي بر روي سياره زمين به زباني 

 در همان 1377 در سال را نوشتم كتاب افسانه زندگيلذا. ساده تر بنويسد
 بارها تقاضا 1380از سال .سال دفتر نشر فرهنگ اسالمي آنرا چاپ كرد

كه آنرا تجديد چاپ كنند به بهانه هاي مختلف تا كنون آنرا چاپ كردم 
نكرده اند با توجه به اين كه قصد من از نوشتن كتاب به هيچ وجه انتفاعي 
نبوده و با توجه به اينكه اكنون در ايران قيمت كتاب سرسام آور افزايش 

متر يافته و از سوي ديگر جوانها بيشتر با كامپيوتر سرو كار دارند و ك
كتاب مي خوانند، ترجيح دادم اين كتابهارا با تجديد نظر و افزايش 
اطالعات بسيار زيادي كه بشر از فضا و مكان در اين ده ساله اخير به 
دست آورده و بينش ما را نسبت به جهان و هر چه در آن است چند صد 
 برابر كرده بر آنها افزوده و به رايگان در دسترس هم وطنان عزيز قرار

اكنون كتاب افسانه زندگي را تجديد نظر كرده و به ويژه در فصل .دهم
ششم كه جستجوي زندگي در وراء منظومه شمسي است،يافته هاي جديد 

  .را بر آن افزوده ام اميدوارم مورد قبول خوانندگان قرار گيرد
  علي افضل صمدي1386پاريس دي ماه 
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 8فصل 

  ـوعــــتن
  مقدمه

پيش  سال  ميليون500تا ) ميليارد سال5/4تقريبا (از آغاز پيدايش زمين 
 قابل بر رسي ديده نشده در البالي رسوبات كف دريا ها اثري از فسيلهاي

 عمر زمين از  سال ميليارد4است زيرا تمام موجودات زنده اي كه در ايام 
 اجتماع باكتري ها با هم به  يا وخزه هاي دريايي از،به وجود آمده بودند

 استخواني و  و به علت نداشتن اندامهاينداصورت موجود نرم تن بوده 
 ميليون 500از .  باقي نه نهاده اند در البالي رسوبات اثري از خود،سخت

سال پيش به ناگاه در درون رسوبات و در البالي سنگهاي سر زده از زير 
 فسيلهاي فراوان از موجودات مختلف اقيانوسها در اثر عمل تكتونيك

ر  فجاديده مي شود به همين دليل اين دوره از عمر زمين را ان
زندگي شايد بالفاصله بعد از . نام نهاده اند ) Cambrienne(كامبرين

پيدايش منظومه شمسي بر روي زميني كه در شرايط بسيار مناسب نسبت 
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ي بسيار مناسب بود، عتدل و با جوو با دماي م) خورشيد(به ستاره اش 
 ميليارد سال طول كشيد كه اين 4 ميليارد تا 5/3 ولي .تشكيل يافت

نتيجه اي كه از اين بيان به دست مي . برسد به تنوع،ندگي به وجود آمدهز
 ولي ، بسيار ساده بوده،آيد رسيدن به زندگي تك سلولي و يا خزه مانند

رسيدن به زندگي واقعي متشكل از اندامهاي مشخص زمان بسيار الزم 
 ه و زيرودداشته و حصول به چنين زندگي با دشواري هاي فراوان روبرو بو

در دوران عمر زمين دو مرحله بسيار خطر ناك . داشته استبسياربمهاي 
 در صد موجودات 90پيش آمد مرحله اول مربوط به از بين رفتن تقريبا 

خزه ها با عمل فتو سنتز يعني جذب  در اين مرحله. زنده بر روي زمين بود
 برده گاز كربنيك و توليد اكسيژن مقدار اكسيژن موجو در جو زمين را باال

معي خود شدند،زيرا اكسيژن براي آنها سم كشنده و سبب مرگ دسته ج
 آمده،خزهاي سطحي فداي بقيه شده دسته اي از اين خزها گردهم.اي بود

آسمان آبي زمين متشكل . نجات دادندخاموشيو بدين ترتيب زندگي را از
ليد تو( با عمل فتو سنتز از ازت و اكسيژن به وسيله همين خزه هاي اوليه

 به وجود آمده )توليد گاز ازت(و سپس مرگ دسته جمعي آنها)اكسيژن 
  .است

و اما به نظر مي .  ازبين رفته اند ديناسورهامرحله بعدي زماني است كه
 ما افراد بشر با شناخت كامل و مغز كامال پيش رفته در رسد در زمان حال

گلخانه اي و ايجاد حالت . (حال نابودي كامل زندگي بر روي زمين هستيم
گرم شدن كره ي زمين در اثر گازهاي منتشره از كارخانه ها و خودروهاي 

 نه  و اگر به موقع اقدام) محافظ زندگي( و ايجاد حفره اي در قشر اُورونما
  . نيم شايد به كلي زندگي زميني را نابود سازيمك
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 فرا رسيدن ، سال پيش15 و دركتاب ستارگان زمين و زندگينگارنده در 
هاي مدافعان محيط زيست بيان ه چنين حالتي را با استفاده از نوشت

 شماره به صورت پاورقي فصل هشتم 11روزنامه اطالعات در داشته بود و
اين كتاب را كه مربوط به ضايعات ايجادشده توسط بشر بود به چاپ 

 اكنون به واقع اغلب ملت ها متوجه اين خطر شده و فعاليت مي .رساند
 متاسفانه سيستم سرمايه داري حاكم بر كره ي زمين مانع از ولي.كنند 

 مي باشد و از هم اكنون  بشراقدام جدي در بر طرف كردن اشتباهات
 از بين رفته و يا ي از موجودات زمينيمشاهده شده زندگي تعداد بيشمار

 و اين نابودي هم شامل نوع بشر نيز خواهد بزودي از بين خواهند رفت
   .شد

 به گونه هاي زنده خاموشي 17 تا كنون  اوليه زمين شناسياز دوران
 در صد انواع 80صورت دسته جمعي اتفاق افتاده است در اولين مرحله 

موجودات از بين رفتند ولي اين خاموشي سبب شد كه درخت زندگي 
آخرين دوره .پيش رفت كند شگوفايي ناگهاني و به صورت تابع نمايي

ان دوران چهارم زمين شناسي است و مربوط كه مربوط به يخبند يشخامو
 از مهره ي سال پيش است انسانها در آن دخالت داشته و بسيار11000به 

  ها و بيزون ورينوسروسها ،ماموتها عالي را ازبين برده اند منجمله داران
گونه  را از بين برده و  اهلي حيوانات راسته پستاندارانگونه هاي ازيبسيار
ب زندگي خود مي دانسته نگه داشته و انواع ديگر كه  را كه مناسهايي

  .بهره كمتري مي داده ازبين برده است
 تاقرن پيش در فرانسه شايد .ايم در مورد گياهان نيز همين كار را كرده 

 در بازارهاي ه سيب درختي وجود داشت ولي امروزگونه 2000بيش از 
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يد و يا در مورد  پيدا مي كن سيب درختيفرانسه شما به زحمت ده نوع
 انگور مي كرده اند ولي گونه 400 تا 300انگور شعراي ايران صحبت از 

از . ر پيدا كردواكنون در ايران حداكثر ممكن است ده تا پانزده نوع انگ
  مهره دار عالي را از بين بردهگونه 151 انسان بيش از 19 تا قرن 15قرن
 از موجودات گونهك  سال ي100 تا 50در دوران زمين شناسي هر .است

  ولي در اين ديگزين آن مي شده اناخاموش مي شده و نمونه هاي ديگر ج
  ولي از بين رفته است نژاد7/2چهار قرني كه  از آن نام برديم در هر سال

 اين تعداد به مراتب بيشتر شده و اگر  در قرن بيستم و بيست ويكماكنون
وتغييرات ناكهاني وفانها حالت گلخانه اي زمين شديد تر شود در اثر ت

نه در هر سال و  نم10000 تا 1000گرم شدن زمين اين تعداد به در اثر  جوي
  .خواهد رسيد

 از دانشگاه بركلي James Kirchnerدو پژوهشگر مشهور آمريكايي
گاه ش از دان)ديرينه شناس(آنتروپولوكAnne Wellنيا و خانم وركاليف

،اظهار مي منتشر كردند مجله طبيعتدر مقاله اي كه در كارولين شمالي 
 تعداد بيشماري از انواع موجودات زنده از بين خواهند رفت و دارند بزودي

 5 با هاين مقاله در رابط.تا ميليونها سال ديگر جايگزين نخواهند شد
 ميليون سال اخير رخ داده 200نابودي يا خاموشي انواع موجودات كه در 

 تصور مي شد اگر شاخه هايي از درخت تا قرن گذشته.،نوشته شده است
ني قطع شوند درخت جوانتر شده و جوانه هاي شگوفايي به يزندگي زم

 65 را كه در ديناسورهابه عنوان مثال از بين رفتن . وجود خواهد آورد
 در واقع بعد از نابودي .ميليون سال پيش اتفاق افتاد در نظر مي گرفتند

ين بسيار شگوفا شد و انواع و اقسام ديناسورها درخت زندگي بر روي زم
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گونه ي  اين نوع خاموشي. پريماتها به وجود آمدندتحولپستانداران از 
در روي كره زمين تا قبل از تمدن بشري طبيعي بود و   يا نژادموجودات

در سطور آينده . نوع ديگر جانشين آن مي شد  ااگر نوعي از بين مي رفت
وجود گرگها در جزيره اي كه .ت توجه كنيد  دقال بز و وجود گرگها را بامث

به عنوان مثال انتخاب كرده ايم به نفع بزها و به نفع تعادل طبيعي جزيره 
 و تعادل كره زمين ولي انسانها در حال نابود كردن كره زمين هستند.است

پژوهشگران بخوبي متوجه شده و سردم داران .را به خطر انداخته اند
 تا 1990ه اند و آنها نيز كنفرانسهاي متعدي از سال دولت ها را با خبر كرد

  ژاپنكيوتو و همين سال گذشته در ريودوژانيرو،چه در نكنون چه در لند
 2020 سوخت هاي فسيلي را تا سال  كهبر قرار كردند و تصميم گرفته شد

ولي متاسفانه آمريكا كه از همه كشورهاي .. درصد كم كنند20به مقدار 
سهم دارد تا كنون موافقت نكرده آلوده كردن محيط زيست دنيا بيشتر در 

كشور خودمان را . و همچنان به آلوده كردن محيط زيست ادامه مي دهد
 يك هزارم تعداد كنوني بتوجه كنيد تعداد خودرو در ايران قبل از انقال

هم نبود و لي اكنون آنطور كه من شنيده ام و احتماال هم صحت دارد هر 
 خودروي 10رو در تهران شماره گذاري مي شود و حتي  خود2000روز 

آنطور كه شنيده ام اغلب .د نفرسوده هم در روز از رده خارج نمي شو
به علت آلودگي هواي تهران دبستانها و دبيرستانها را تعطيل مي وقات ا

  .كنند
 در اين مورد و در مورد ضايعات "ستارگان زمين و زندگي"در كتاب 

ان ناپذير بسيار صحبت كرده ام در اينجا فقط نتيجه جبران پذير و جبر
  . آورمرا مييك محاسبه ساده در مورد مصرف بنزين و يا گاز در خود روها 
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 ليتر بنزين و يا 10 كيلومتر در روز در تهران حركت كند 100خود رويي كه 
 ضريب ،ويا همين وزن گاز مي سوزاند)  است9/0گالي بنزين چ(رمگ كيلو9

 توليد CO2 كيلوگرم گاز 27 يعني اين خود رو ،به سه استتبديل يك 
 خودروهايي كه در تهران در رفت و شد د تعداخواهد كرد اگر ضرب در

هستند بكنيد و بر حسب گاز آزاد شده در جو تهران بيان كنيد عددي 
 ليتر حجم CO2 (2/22 ( گرم گاز كربيك44. نجومي به دست خواهد آمد

 3/3 تن و يك اروپايي8/4 تن و يك كانادايي 8/5يك آمريكايي ).دارد
ش در سال به فضا پخش ورور متوسط گاز كربنيك به وسيله خودتن به ط
 ساكنان تهران و يا  توليد گاز كربنيك تعيين مقدار ساالنه.مي كند

 و پر مصرف به شما هرا با خودروهاي غالبا فرسودن شهرهاي بزرگ ايرا
 .خواننده محترم مي سپارم

  ت يا همكارى؟رقاب
ى محدود در نظر بگيريد، چه دو موجود زنده را در محيطى با مواد غذاي

 اين دو موجود به رقابت افتد؟ در تمدن غرب جواب واضح است، مى اتفاق
با اين طرز تفكر . يكى برنده شده و ديگرى را از بين خواهد برد افتاده و

مسلما . د داشتاهمفهوم گزينش بهترين و قويترين را خو ىانتخاب طبيع
 در اين نوع استدالل كه. است كه برنده شده است موجود بهتر موجودى

كنيم، منجر به تكرار ساده و  برخورد مى برخى از كتابهاى تكامل به آن
صدساله اخير غرب به سوى  شود و به نظر من منتج از تحول مىبيهوده 

  است؟مناسبتر  چرا چنين نظامى. دهى و ازدياد قدرت است بهره
مورد نيست واقعيت  بى. افتد ىها به اين سادگى اتفاق نم در طبيعت پديده

  .نوع تكامل را چه در طبيعت و چه در نحوه تفكرمان به زير سؤال بريم اين
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 بيان شد و از چارلز داروينله وسي انتخاب طبيعى از اواسط قرن نوزدهم به
كرد   پژوهش مىينزمان تاكنون در مورد مسائلى غير از آنچه دارو آن
تر  ف آن جديبنابراين الزم است در مورد تعري. است كار برده شده به

داروين بدان توجه داشت، تحول انواع در قلمرو  سؤالى كه. قضاوت كنيم
از قرن هيجدهم تشابه عجيبى . زندگى بود پژوهشهاى عصر او در مباحثه
ده كه ظاهرا از مختلف از موجودات زن ىها كه بين برخى از اندامهاى گونه

دانان آن زمان را به خود  طبيعى ادى بسيار دور از هم هستند، توجهنظر نژ
يك خوك آبى، انديشه  مشاهده اسكلت يك سگ و. داشته بودمعطوف 

رسيد كه مثالً  مى نظر كرد و به براى آنها تداعى مىوجود اجداد مشتركى را 
) هموپالت( ستخوان كتفو يا ا) تيبيا(ساق پا اجداد بسيار دورى استخوان 

 طبيعى است يكى در آب زندگى. باشدمشابهى را به آنها منتقل كرده 
 اين نتيجه اختالفى است دانيم اكنون مى. كند و ديگرى بر روى زمين مى

  .وجود آمده است تدريج به سالهاى متمادى و نسلهاى متعدد و به كه در پى
شد، به  هات دقيقتر مىدانان در مورد اين تشاب هر چه مشاهدات طبيعى

هاى نزديك   مشترك حداقل براى گونهءنسبت فرضيه وجود مبد همان
آشكار گرديد و مشاهده شد كه دنياى زندگان برخالف  هم مسجل و به

صل از انواع ثابتى از بدو خلقت نبوده، بلكه حا ، مجموعهتورات هاى گفته
 جرئت كرد دانى كه اولين طبيعى. است تحول نوعى بعد از نوع ديگر

اين .  بود شواليه دوالمارككند دت و با شهامت اين فرضيه را بيانش به
اگرچه . بيان داشت »انتقال مشخصات اكتسابى«ت عنوان فرضيه را تح

تحول او با  رضيه غلط است، با اين وجود نظريهدانيم كه اين ف اكنون مى
انواع  اى از ، هرگونهتوراتبراساس آيات . رو شد مقاومت شديد كليسا روبه
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 ق شده و از بدو خلقت تاكنون بدونموجودات عالم به وسيله خداوند خل
ترك انسانها را نيز كه مسلما نظريه المارك حتى مبدأ مش. اند تغيير مانده
ك عالوه بر اين المار. خالق هستند مورد شك قرار داده بود تصويرى از

  .نيز بود» شناسى زيست« نظريه، خالق كلمه

  
Jean-Baptiste Lamark( 1744-1829) 

  
درپى انسانها از زمان آدم  ى پىمحاسبات انجام شده به كمك تسلسل نسب

. گيرد زمين را در برمىهوا تا تولد مسيح، دوران كوتاهى از تاريخ كره  و
بديهى ! يده استزمينى بيش از شش هزار سال طول نكش يعنى بهشت

اى بسيار  دهى كه عمالً پديبدين كوتاهى، تحول نژاد است كه در دورانى
د در اختالفاتى چنين فاحش بين انسانهاى موجو توانسته كند است نمى

واقع با اين استدالل و با توجه به عمر شش  در. روى كره زمين ايجاد كند
گويى  نظريه تحولى المارك را بيهوده ،توراتهزار ساله زمين بنابر آيات 

سرعت نظريه تحولى او هم  به  د و فوت ش1829 در سال المارك. ادجلوه د
  .به دست فراموشى سپرده شد

قرن بعد   شد كه توانست نيموين داربهترين شايستگيها بدين علت نصيب
نحوى كه  يه خود بياورد، بهالمارك، داليل تجربى فراوانى در تأييد نظر از
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  .منصف نتوانند آن را رد كنند اشخاص
  

  
Charl Darwin(1809-1882) 

» بيگل«پژوهش علمى  دان با كشتى الگى به عنوان طبيعى س22 در سن 
همكارانش در  داروين مانند ساير.  را شروع كردمسافرتى به دور دنيا

انواع   معتقد بود و باور داشت كهتوراتهاى  دانشگاه كامبريج، به گفته
 يير هستند و تحولى در آنها ايجادموجودات روى زمين غيرقابل تغ

خالف آن ر حين بررسيها و مشاهدات طوالنى و فراوان، شود، ولى د نمى
ر خصوص در ايام اقامتش در جزاي به. ثابت شد برايش

مشاهدات تجربى به او  ،پرو در چند كيلومترى  )Glapagos(گالپاگوس
دارند و اختالف  انواع مختلف موجودات مبادى مشتركثابت نمود كه 

در دوران  ء تحول است كه بطىهاى بسيار  يدهظاهرى كنونى آنها نتيجه پد
اين جزاير كه اغلب انواع .تزندگى اين موجودات اتفاق افتاده اس

موجودات عالم در آن يافت مي شود  به وسيله يونسكو به عنوان ميراث 
   1 شكل  جزيره است13شامل .جهاني ثبت شده است
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نظريه .يافت مي شوندوجزاير گالپاگوس كه انواع متعددي از موجودات عالم در آنها )1( شكل

  .حيوانات موجود در اين جزاير به وجود آمد روي  بر هتكاملي داروين با مشاهد
ست؟ محركه اين تحوالت چه بوده ا كرد كه قوه  از خود سؤال مىداروين

هايى كه از مسافرت با خود آورده  نمونه  سال منحصرا بر روى20به مدت 
پيش تحوالت انواع را به او ثابت  مطالعات او بيش از. كرد پژوهش مىبود، 
نتايج مطالعات خود را بيان  توانست در آن زمان  ولى چگونه مى.كرد مى

سوى ديگر او را  كند؟ اهميت اين شناخت از يك سو و قدرت كليسا از
كه   را بخواند؛ سپس او متوجه شدتورات مجبور كرد كه بارها و بارها

قاالت مختصر غيرقابل توجيه  مانتشار مشاهدات و تجربياتش به صورت
مخاطراتى در پى خواهد و كسى آنها را نخواهد پذيرفت و همچنين  است
حل مختلف اقناع همكاران، الزم بود عالوه بر تشريح مرا براى. داشت

براى بيان . نظريه انتخاب طبيعى نيز باشد تبديالت، قادر به اثبات
  :مشاهدات تجربى گفت
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 نوزادان زيادى به دنيا ر دوران عمر خوددر طبيعت، موجودات زنده د«
دسترس محيط زيست كه تعداد آنها بيشتر از مواد غذايى قابل  آورند مى

تعدادى . درون علت تعداد بسيارى از نوزادان از بين مى به همين. آنهاست
رسند، آنهايى هستند  خودكفايى و توليدمثل مى كه زنده مانده و به سن

 اند از خود زيست، بهتر وفق داده و توانسته ا محيطخود را باند  كه توانسته
دهند، عمالً بهترين  دامداران انجام مى در انتخاب مصنوعى كه .دفاع كنند

افتد كه گويى  نوعى اتفاق مى عمل كرد طبيعت نيز به. گزينند مىرا بر
آنهايى هستند كه  ها انتخاب كرده باشد و اين بهترينطبيعت بهترين را 

. دهند اند خود را بهتر با محيط تطبيق ه نسل ديگر توانستنسلى بعد از
 دهى نبوده و عمل به ه دنبال بهرهولى مطمئنا طبيعت مانند يك دامدار ب

  ».اى شده است اش منجر به چنين نتيجه ظاهر كوركورانه
و و حتى بسيارى از دانشمندان دانان زمان ا داروين و بسيارى از طبيعى

در نهاد ماده » نوع ميل به ت وجود«حقيقت مهم حاضر، هنوز متوجه  عصر
م، جهان از كن اين كتاب بارها تكرار كرده و باز هم تكرار مى در. اند نشده

اين منطق رسيدن به فهم و يا چيزى باالتر از آن  كند و منطقى پيروى مى
 به بنابراين اگرچه عمل كرد طبيعت. رسد نمى هم ما به آناست كه هنوز ف

ه رسد، ولى ايجاد تنوع و گرايش ب نظر مى به ناى انتخاب بهترينظاهر بر مب
،چه با انسان وچه هدف جهان است ترين سوى پيچيدگى بيشتر،اساسى

  .بدون
  شكار و شكارچى
فرزندان، بر  ، براى توجيه شباهت بين والدين واصول وراثتى داروين 

منتقل  امبناى چه حقيقى است؟ پدر و مادر به فرزندان خود چه خصلتى ر
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 نتوانست به اينوجود آيد؟ داروين در آن زمان  كنند تا اين شباهت به مى
نحوى انقالبى است كه  جواب بهسؤاالت پاسخ دهد، ولى در زمان حاضر 

مفهوم اصول وراثت پيشنهاد شده به وسيله داروين را دگرگون  حتى
  .سازد مى

؛ اوالً، بايد اع مشخص باشدبراى آنكه آثار انتخاب طبيعى بر روى اجتم
نيا، اهميت انتخاب به وجود آمده كامالً متفاوت از هم باشند؛ ثا افراد

ظر تنوع تنوع آن است، چه از نظر تنوع افراد و چه از ن طبيعى متكى به
ممكن است بين گروه و يا بين افراد متعلق به  بنابراين،. اجتماعى آنها

رازهاى سازماندهى آنها عبارت ديگر ت يا به. مان گروه رقابت ايجاد شوده
نتايج اين رقابتها آشفته و عجيب  برخى از اوقات، ممكن است. دد شودمتع
موجودات، مثالً يكى شكار و  چنين است مبارزه بين دو نوع از. نظر آيد به

در اين حال . دارند گرديگرى شكارچى كه سرنوشتى وابسته به يكدي
معروف  ين افسانه بسيارو ا. دو تمام شودممكن است رقابت به نفع هر 

  .كند ب فوق را توجيه مىخوبى مطال گرگ و بزكوهى است كه به
رندگى كافى، را در نظر بگيريد كه در اثر تابش نور خورشيد و با اى  جزيره

كسى يا . گيرد نحوى ثابت و دايمى در آن انجام مى نمو علوفه و گياه به
مالحى كه اين . گيردنيست تا از آن بهره  موجودى در اين بهشت زمينى

نقيصه، چند جفت بز كوهى وارد  يره را ديده براى برطرف كردن اينجز
جوى مناسب بزها   در مقابل فراوانى علوفه و شرايط.كند جزيره مى

روزى فرا  .بديا راحتى زاد و ولد كرده و تعداد آنها مرتب افزايش مى به
 ياهانى است كه درتر از علفها و گرسد كه تعداد بزها به مراتب بيش مى

وسيله بزها خورده  ته بهرويند و علفها هنوز به تخم ننشس جزيره مى
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شود و در نتيجه بزها به علت  تدريج جزيره خشك و باير مى به شوند، مى
آنها اين پديده در چراگاههايى كه از . روند از بين مى كمبود مواد غذايى

 در مورد ما انسانها در و نيز. آيد پيش مى كنند، حداكثر استفاده را مى
جمعيت جهان به علت وجود  زيرا. ينده مصداق پيدا خواهد كردقرون آ

شد و كمبود مواد غذايى  روز بيشتر خواهد اشت بهتر، روزبهواكسنها و بهد
  .خواهد كرد و آلوده شدن محيط زيست، زندگى زمينى را تهديد

الح ديگرى  مثالً فرض كنيد موضعيت ديگرى براى جزيره مجسم كنيد،
با منطق عقل . جزيره كندمزاح با مالح اول، يك جفت گرگ وارد  براى

شد، زيرا گرگها مصيبت بزرگى است كه گريبانگير بزها خواهد  سليم اين
ا گرگه. تدريج خواهند خورد از بزها بوده و آنها را به گوشتخوار و قويتر

 تعداد آنها زياد تدريج اثر تغذيه خوب به براى تغذيه بزها را خورده و در
يابد و در اثر كاهش تعداد  كاهش مى شود و از سوى ديگر تعداد بزها مى

زمانى كه تعداد هر دو نژاد  ولد گرگها نيز محدود خواهد شد تابزها زاد و 
يكديگر به زندگى   در كناردر اين حالت هر دو نژاد. به حالت تعادل برسند

خوشبختى   براى بزها مصيبت ياگها به جزيرهورود گر. ادامه خواهند داد
 ى براى بزها وحشتناك است، چون دراست؟ اين واقعه از نظر فرد

ولى . رگى نوشته شده استسرنوشت هر بز خورده شدن به وسيله گ
ست چون نظر اجتماع بزها، ورود گرگها به جزيره نعمتى ا برعكس از

اقى ماندن كند و نيز ب مقدار علوفه ايجاد مى تعادلى در تعداد آنها و
  .آورد وجود مى آنها بهتعدادتعادلى در ادى از بزها به نفع گرگهاست زيراتعد

 اى تعداد زيادى از انواع موجوداتتوان الگوهاى مشابهى بر به سهولت مى
دست آمده با  نتايج به. روى زمين و در حال تعادل در نظر مجسم كرد
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 بسيار قوى، رياضى بسيار پيچيده و كاربرد كامپيوترهاى محاسبات
، به دست كند چيزى كه منطق عقل سليم حكم مى نتايجى متفاوت از آن

اى  شود و حتى مجله پژوهشهاى فراوانى انجام مى در اين باره. خواهد داد
 كاليفرنيا، به نتايج  استانفرددر دانشگاه1نظريه بيولوژى اجتماعات به نام

ژوهشها نظامهاى بركت اين پ از. پژوهشها اختصاص داده شده استاين 
گرديده كه اين نظامها  دلى طبيعى تاحدى روشن شده و مشخصتعا
مقابل آنها بسيار  ه نظريه انتخاب طبيعى داروينى دراند ك حدى پيچيده به

گروهها   يا بينخواه رابطه بين افراد و. آيد ساده و غيرواقعى به نظر مى
 شركت گذاشتنر اصولى همكارى و به طو باشد، وضعيت پذيرفته شده به

 كه اصوالً به علت همين همكارى رسد است تا جنگ و مبارزه و به نظر مى
اكتريهاى اوليه روى كره مدت چندين ميليارد سال ب مشاركت است كه به و

  .موفقيت زندگى كردند و تعادلى به وجود آوردند زمين، با
تقسيم  زندگى، باكتريها با طور كه قبالً گفته شد، در آغاز پيدايش همان
جود دو موجود حاصل كردند، يعنى از يك مو ساده توليدمثل مى سلولى

دف، در حين در اثر تصا. يافت سرعت افزايش مى آنها به شد و تعداد مى
دگرگونيهايى حاصل شد و در نتيجه انواع  تقسيم سلولى جهش و يا

آمدند و چند صد ميليون سال  وجود تلف باكتريها روى زمين بهمخ
صورت گروههاى  به لف سراسر كره زمين را فراگرفته و مختباكتريهاى

در محيط  برخى از گروهها. ست پراكنده شدندمشترك در تمام محيط زي
 خى در محيط اسيدى و برخى در محيطبرسرد، برخى در نواحى گرم،

مواد غذايى را جذب كرده كردند و از محيط اطراف خود گى مىزند قليايى
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  .ين به وجود آمدمروى كره ز دين ترتيب تعادلىبكردند و توليدمثل مى و
يا خزه آبى ظاهرا مصيبت بزرگى ظهور نوعى باكترى به نام سيانو باكترى 

وجود آمده در طى  وجود آورد و تمام تعادلهاى به روى كره زمين به بر
ربنيك و آب را اين باكتريها گاز ك. هم ريخت سال را به صدها ميليون

 در درون وسنتز در مقابل نور خورشيد، مواد قندىفت جذب كرده و با عمل
خود را كه اكسيژن بود، در  متابوليسم ماده زايد ند ودآور وجود مى  خود به

اكسيژن موجود در جو كمتر از يك  از، مقداردر آغ. كردند فضا رها مى
سانتيمتر 1000000يك متر مكعب  (بود متر مكعب در هر متر مكعبسانتي

 210000 مقدار آن به باكتريها سيانوز عمل فتوسنتز بعد ا)مكعب است
كه قبالً هم اشاره كرديم، طور همان. عب در هر مترمكعب رسيدسانتيمترمك

اين تحول و  اى باكتريهاى غيرهوازى است واكسيژن سم مهلكى بر
روى   بر دايناسورهار از فاجعه نابودىاى به مراتب بزرگت دگرگونى، فاجعه

 هم ريخته و مسير هاى زمينى را بهطور كلى تعادل و بهوجود آورد  زمين به
ان اين حادثه را يك مصيبت تو در اين حال آيا باز مى. تحول را عوض كرد

ه را در نظر بگيريم، در واقع اگر از نظر باكتريهاى غيرهوازى مسئل خواند؟
 بوده، ولى از نظر وجود اكسيژن در هوا براى آنها مصيبت توان گفت مى

 انقالبى ها در روى زمينيپيچيدگى ظهور سيانو باكتر تنوع وپيشرفت 
مخلوط مناسبى از اكسيژن و ازت است از بركت  آسمان آبى كه. بوده است

ش باكتريها در حدود يك ميليارد سال با تال اين. اكتريهاستوجود سيانو ب
 درصد ازت به 79درصد اكسيژن و  21جمعى خود جوى مركب از  دست

جو از اثر پرتوهاى فرابنفش  عالوه در قشرهاى فوقانى  بهوجود آوردند،
طور كه  همان. آمد وجود  بهاوزونروى اكسيژن، ملكول قوى خورشيد بر 
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از سطح   كيلومترى70 تا 15 كه در ارتفاع قبالً گفته شد، مولكولهاى اخير
 ام دارند و مانع از نفوذ پرتوهاىزمين وجود دارند، قشر محافظ زندگى ن

را به علت فعاليتهاى اخي. شوند  خورشيد بر روى زمين مىخطرناك
وجود آمده كه زندگى  اى در آن به و صنعت بشر حفره نامعقول علم

هده  مشا1979در سال . به نابودى خواهد كرد يدموجودات زمينى را تهد
نواحى قطب جنوب و در فصل بهار قطبى  اى در اين قشر در شد كه حفره

 تاكنون در حدود 1989قشر از سال  دار نقصان اينمق. وجود آمده است به
همين ترتيب پيش رود روزى اين  رصد در هر سال بوده است و اگر بهنيم د

.  استCFCاين كاهش، گاز  مسبب اصلى. هد رفتكلى از بين خوا قشر به
خانمها، گاز فرئون  كشها، رنگ موى هاى هوا، حشره ندهدر بمبها، معطركن

كنفرانس سال  در. در صنعت الكترونيك مصرف دارديخچالها و سرانجام 
ممنوع  كلى در جهان  مصرف اين گاز به2000 لندن، قرار شد تا سال 1990
 ستارگان، اى در قشر اوزون، در كتاب در مورد مكانيسم ايجاد حفره. شود

  .ام  با تفصيل صحبت كردهزمين و زندگى
 ولهاى اوليه و سپسل و تكامل مولكبه مدت سه و نيم ميليارد سال تحو

دريايى و جانوران دريايى و باكتريها و سيانو باكتريها و در پى آن حيوانات 
انات علفخوار اين حيو. وجود آمدن دايناسورها گرديد منجر به زمينى
ى اى كيهان پيشرفت تنوع و پيچيدگى شدند، حادثه الجثه مانع از عظيم

وجود آورد و از بركت   زمين بهجديدى بر روى آنها را از بين برد و تعادلهاى
وجود آمد كه خود قوه  يعنى انسان به ترين موجود اين تعادلها، پيچيده

گشته است و با سرعتى به مراتب  محركه جهش به سوى پيچيدگى و تنوع
سازد كه  موجوداتى مى اشيا و. برد ت تنوع را به جلو مىبيشتر از طبيع
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  .طبيعت قادر به توليد آنها نيست
 ايم و يا عا ما جانشين طبيعت شدهآيا واقآيد؛  نجا يك سؤال پيش مىدر اي

دهى بيشتر است، آيا   بهره علم و صنعت ما كه متكى برمخرب آن هستيم؟
اند  وجود آورده يها بهآسايى كه سيانو باكتر حفظ تعادل معجزه در فكر

اى  زنند حالت گلخانه دانشمندان باوجدان برخاسته و فرياد مى است؟ نداى
زودى   آمده و بهاى در قشر اوزون به وجود شده، حفره زمين تشديد

خواهد كرد و خورشيد، ما و ساير موجودات را كباب  بنفشفراپرتوهاى 
قرن بيست جمعيتى كره زمين از بين رفته و تا پايان  زنند تعادل فرياد مى

د ، دانشمن دكتر ژاك منو.ميليارد خواهد رسيد 10و يكم جمعيت جهان به 
  :نويسد نوبل پزشكى، مى همشهور فرانسوى و برنده جايز

نانى كه بمب اتمى را ساختند شناسان، شيميدانان و فيزيكدا ما زيست
د ما به كمك واكسنها بمب نكوهش قرار داديم، غافل از آنكه خو مورد

فجر خواهد شد و زودى من ايم كه به جمعيت را فراهم آورده انفجارى
عجزه تدريج تعادل م ين را مشكل خواهد كرد و بهزم زندگى در روى كره

سال فعاليت موجودات زنده به وجود آمده، از  آسايى كه به  مدد ميلياردها
  .بين خواهد رفت
خر قرن بيستم بيان داشت  دراوائل ده ي آ ژاك منور را دكترالبته اين گفتا

ي ولي امروزه با كنترل جمعيت در هند و به ويژه در چين پيش بيني م
البته اگر محيط .شود كه جمعيت جهان در حدود ده ميليارد ثابت بماند

  .زيست تعداد بي شماري از افراد بشر را نابود نسازد
انواع موجودات زمينى و زنند كه نيمى از  پژوهشگران باز هم فرياد مى

راد معدودى كه آيا اف. بين رفته و يا در حال از بين رفتن است دريايى از
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اند اين نداها را  را در قبضه اختيار خود گرفته دى جهاننظام اقتصا
دستكارى سلولهاى توليدمثل،  زنند شنوند؟ دانشمندان فرياد مى مى

ژنتيكى بشريت است،  دستكارى در ژنوم انسان، يعنى دخالت در ميراث
  دهد؟ آيا كسى به نداى آنها پاسخ مى
  جهش به سوى تنوع

وليه، انواع مختلف و تك سلولهاى ادرپى در درون  دنبال جهشهاى پى به
. وجود آمدند هاز موجودات پلى سلولى با اندامهاى گوناگون ب متنوعى

ميليون   500 تنوع و پيچيدگى درهمانطور كه در مقدمه  اشاره كرديم 
زمين  سيد و بدين سبب اين دوران از عمرسال پيش ناگهان به اوج خود ر

بعد به دو دوره  از اين بهشناسى  ميندوران ز.  ناميدندكامبرينرا انفجار 
ن مربوط به تحوالت و قبل از كامبري. شود متمايز از هم تقسيم مى كامالً

ان بعد از است كه در درون درياها به وقوع پيوست و دور دگرگونيهايى
  .و تكامل در درون درياها و در روى زمين است كامبرين مربوط به تحول

ى كره زمين موجوداتى كه اندامهاى نرم در آغاز افسانه زندگى، در رو
انفجار كامبرين انواع بعد از . اند اثر چندانى از خود باقى نگذاشته اند داشته

ى در البالى قشرهاى حيوانات و گياهان يكى بعد از ديگر بسيار جالب
مشاهده . ستخوبى آشكار شده ا چگونگى تحول آنها به رسوبى ظاهر و

تنان و نهايتا اولين نوع ماهى در درياها و سپس  نرم شده كه انواع و اقسام
 ران و گياهان كه تا اين زمان فقطدا مهره با فاصله زمانى بسيار زياد اولين

. اند خشكيها ظاهر شده كم بر روى شدند، كم وسها يافت مىدر اقيان
  خشكى را شروع  دگى درــواناتى هستند كه زنـولين حيزو اـحشرات ج
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در باالي شكل فلش بزرگي است كه به سه . يدايش زندگي بر روي زمينچگونگي پ )2(شكل.
ا زمين ناپايدار د ميليارد سال پيش آغاز مي شود،در ابت55/4قسمت تقسيم شده قسمت اول كه از 

 و به وجود آمدن درياچه هاي كم و رعد و برقها وتشكيل حفره ها در دهانه آتش نشانهاي خاموس
اولن سلول زندگي آورده شده و در پي آن پيدايش باكتري ها و  پيدايش 85/3 و سپس درعمق

 در صد 79 درصد اكسيژن و 21خزه ها وعمل فتو سنتز خزها تا تشكيل جوي متشكل از 
 كف درياها  يا جابجاييتكتونيك ميليارد سال پيش جنبش هاي زمين لرزه اي و پديده 5/2در.ازت

 ميليارد سال 2 شروع مي شود اين دوره كه در حدودقاره ها و تشكيل اقيانوسها و به وجود آمدن
قسمت .طول مي كشد اثري از فسيل حيوانات و يا كياهان در صخره ها و رسوبات ديده نمي شود

 ميليون سال پيش شروع شده و 545 است كه از كامبرينبعدي شكل مربوط به دوره انفجار 
 و كياهان در داخل شكل آورده شده والت و شگوفايي هاي فراوان اين دوره وظهور حيواناتتح

 مشخص از دورانهاي زمين شناسي است و فسيل حيوانات " دوره كامال5بخش اخير شامل.است
گوناگون درون هر دوره به خوبي مشخص كننده زمان ظهور و زمان از بين رفتن گونه جاندار 

 ) ميليون سال پيش65( . زندگي مي كنندترياس به وجود مي آيند و درپريمر ديناسورهادر .است
 تحول و دگرگوني پيدا كرده وانواع  پريماتها ميليون سال150 از بين رفته وبه مدتژوراسيكدر 

   نام دارد گلها ظهور مي كنند  كرتاسه به وجود مي آيند در دوره بعدي كه پستانداران و پرندگان
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ها  قورباغه ان با آنها حيوانات دوزيستى نظيراند و تقريبا همزم كرده
 ول وــد و از تحـو خزندگان ظاهر شدنپس از آن درختان . وجود آمدند به

) پريماتها(، پرندگان و پستانداران اوليه دايناسورهادگرگونى دسته اخير 
پستانداران كنونى و در نهايت اولين نمونه بسيار ساده از درختان  اجداد

  آمدند وجود گلدار به
 وجود راوانى در طبيعت بهنيهاى فجهش به سوى تنوع و پيچيدگى، دگرگو

اى  رديد كه ما نمونهآورد و از اجتماع اين دگرگونيها شاهكارهايى ظاهر گ
ا محيط اطراف خود زمان ظهور باكتريها تاكنون هر موجودى ب از. از آنيم

عادل آورد و اگر انواعى قادر به ادامه زندگى در اين ت وجود تعادلى به
ت خود از طبيع رساند، خودبه آنها آسيبى مى هنبودند و يا تعادل موجود ب

اى از نژاد آنها كه متحمل جهش  شاخه شدند و بازماندگان و يا محو مى
محيط زيست اطراف خود برقرار  گرديدند، تعادل جديدى با گونى مىدگر
درياها و چه بر روى خشكيها  سراسر كره زمين چه در درون. ختندسا مى

دنبال منظور اصلى  به  بودند و طبيعتراكندهموجودات و گياهان متنوع، پ
موجوداتى عظيم   به سوى پيچيدگى مطلق، ناخودآگاهخود يعنى گرايش

حيوانات كه  اين. وجود آورد دايناسورها را بهولى فاقد ادراك عاليه چون 
خشكيهاى   ميليون سال حاكم مطلق150به مدت غالبا علفخوار بودند، 
برخى  درت مبارزه با آنها را نداشت،جودى قهيچ مو. كره زمين شده بودند

 روى زمين و مسلط بر ساير موجوداتاز آنها در آسمان و برخى ديگر در 
نحوى كه گرايش به  به.  بودندزمينى و مانع رشد، تحول و تكامل آنها شده

ون سال پيشرفت چندانى  ميلي150پيچيدگى و تنوع عمالً به مدت  سوى
ابل دايناسورها را دى قدرت شكوفايى در مقزيرا هيچ موجو نكرده بود،
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 را آورده ايم و اندامهاي آنها ديناسورها انواع و اقسام )3(در شكل.نداشت
  .را با اندام فيل كنوني و انسان مقايسه كنيد

  
  . با فيلهاي كنوني و انسان اندام آنها و در مقايسهديناسورهااندازه و انواع نموداري از )3(شكل 

انواع بسيار كوچكى از ون سال بعد از پيدايش ديناسورها، ميلي 30 فقط 
ند و عمالً تا پايان وجود آمدند و تحول چندانى هم نكرد به پستانداران

ديناسورها و از ترس آنها در سوراخهاى درختان و يا  دوران زندگى
تغييرات . يافتند، مخفى بودند كوهستانها مى هاى ريزى كه در حفره
به طور قطعى مشخص نشده است،  مين كه دليل آن هنوز زهانى در جوناگ

ديناسورها با محيط زيست از  وجود آورد و تعادل ر روى زمين بهاى ب فاجعه
دانشمندان و پژوهشگران  .طور ناگهانى نابود شدند آنها بهبين رفت و كليه 

اند، مثالً  تاكنون داده هاى متعددى ند و فرضيهبه دنبال اين سانحه هست
از ساير  دارى با زمين رخورد ستاره دنبالهد سنگ آسمانى و يا ببرخور
 چنان شدتى ضربه ايجاد شده آن. سدر نظر مى تر به ها قابل قبول فرضيه

ا غلظت فراوان در سراسر هاى گردوغبار ب داشته كه سبب گسترش توده
اى چون  الجثه نات عظيمنحوى كه ادامه زندگى را براى حيوا به جو شده،
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ان بوده چن فراوانى گردوغبار در جو آن. غيرممكن كرده است ورهاديناس
 طوالنى سياه و نور خورشيد تا مدتها به زمين كه آسمان به مدت

گياهان قادر به . كاهش يافته است رسيده و در نتيجه دماى زمين نمى
اند و حيوانات  بوده نبوده و در نتيجه خشك و فاقد برگفتوسنتز 

غذايى از بين  ناسورها در سرما و محروم از مواددايخصوص  خوار به علف
  .اند رفته

خاموشي انواع موجودات حيوان يا گياه پديده اي اصولي از تحول طبيعي 
به دنيا مي آيند توسعه پيدا مي كنند با محيط اطراف خود . جهان مي باشد

سازش مي كنند سر آخر ازبين مي روند و گونه هاي ديگر جايگزين آنها 
اما دليل خاموشي گونه . استتنوع بيولوژيكيردد و اين اصول اصلي مي گ

 فورانهاي آتش نشاني در ،مي باشد اي نسبت به گونه ي ديگر متفاوت
آغاز پيدايش كره زمين و  حوادث جوي ،آسماني ، زميني شكار زياد گونه 
اي به وسيله گونه ي ديگر رقابت در محيط زيست و يا در حال حاضر 

  در محيط زيست با انواع فراورده هاي شيميايي خطرناك دخالت بشر
  .و . . وانتشار گازهاي سمي در جو زمين و 

 دوره مهم خاموشي گونه ها بعد 5همانطور كه در مقدمه اين فصل آورديم 
 ميليون سال پيش تاكنون پيش آمده كه در 500 يعني كامبريناز انفجار 

اسامي . بين رفته را مي آوريمجدول زير  زمان و مشخصات گونه هاي از
برخي از گونه ها را كه معادل فارسي آن را نداريم و يا من نمي دانم به 

  .التين آورده ام



 ٢٨

دوران زمين 
  شناسي

تاريخ بر حسب 
  ميليون سال

طول زمان 
  .خاموشي

ميليون (
  )سال

گونه هاي مهم از بين 
  رفته

نسبت در 
صد 

خاموشي 
  گونه ها

 پايان دوره
Ordovicie

n   

حيوانات و گياهان به   5/0   ـ440
  يژه درياييو

60%   

  پايان دوره
Dévonien 

   %60  ماهي و خزه ها  7   ـ365

 پايان دوره
Permien  

تي خزندگان،دوزيس  1   ـ205
  ها و حشرات

90%   

 پايان دوره
Trias  

   خزندگان  5 تا 1/0   ـ145
Gasteropodes, 

Bivalves 

20%   

 پايان دوره
Crétacé  

 آمونيت ها،ديناسورها  5  تا10   ـ65
غول پيكر سرخسهاي

50%   

كرّات اتفاق افتاده  نين بهدر طول افسانه زندگى زمينى، سوانحى اين چ
  205ى بوده كه در ا رسد كه از همه وحشتناكتر حادثه نظر مى به است و

  از انواع در صد90اتفاق افتاده و در طى آن در حدود ميليون سال پيش
اى كه منجر به از بين رفتن  حادثه .اند  بين رفتهموجودات زمينى از
داده و در اين حادثه فقط ده   ميليون سال پيش رخ65دايناسورها شد، در 

نظر پيشرفت  از(خوشبختانه . اند رفته  از بيندرصد انواع موجودات
  از بين رفته و كره زمين ازسورهاداينادر اين حادثه كليه ) پيچيدگى

 و زمينه براى پيشرفت پيچيدگى و نوآوريهاى بعدى دست آنها نجات يافت
  .شد فراهم
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 فروكش كرد، خورشيد لبخند نويدتدريج  پس از مدتى كه گردوغبار به
 نتيجه ريشه خود را بر روى زندگى زمينى از نوگستراند و در بخش

انه زمين از سرما محفوظ مانده بودند، شروع به جو گياهانى كه در اعماق
ا به بخش و نويددهنده زندگى ر سبزى لذت باره كره زمينزدن كردند و دو

مراتب كوچكتر كه از اين حادثه جان سالم  انواع موجودات به. دست آورد
اى چون  الجثه موجودات عظيم به در برده بودند و در مقابل خود

كرده و در سراسر كره  را نداشتند، قدرت عرض اندام پيدادايناسورها 
انواع  .ه نشو و نما و زاد و ولد نمودندشروع بزمين با آزادى مطلق 

 اند و سرعت جهش نيهاى متعددى شدهموجودات متحمل جهشها و دگرگو
تقريبا . به سوى تنوع و پيچيدگى به مراتب بيشتر از زمانهاى قبل گرديد

ه ادامه داشته و سال است كه تحول بعد از تحول بدون وقف ن ميليو65
ل اخير  ما انسانها رسيده است و در صد سااست كه به چند صدهزار سالى

دگرگونى را از طبيعت سلب كرده و خود با  ما انسانها اختيار تحول و
 به  در قرن اخير البتهايم گشته سرعتى به مراتب بيشتر، جانشين آن

  .نحوي خود خواسته و لجام گسيخته
ركه تحول جهانى گشته و انسان فراورده تحول طبيعت، قوه مح

انواع . ته استدست گرف جهشها و دگرگونيهاى جهان را به كامل واختيارت
زمينى را يا از بين برده و يا دگرگونيهايى در آنها  بسيارى از موجودات

اجدادشان دشوار و يا ادامه زندگى آنها  ايجاد كرده كه باز شناخت آنها از
حيوانات اهلى و گياهان دست پرورده (.بدون كمك انسان غيرممكن است

واكسن، و يا بدون كودها و  بدون ه وسيله انسان، بدون مراقبت و ياده بش
 اجداد گاوها در .)دهند توانند به زندگى خود ادامه ، نمىيا سم دفع آفات
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كردند و حال  مى  زحمت چند ليتر شير در روز توليدهزارسال پيش به
ا  ت30حدود   به وسيله بشر درآنكه گاوهاى انتخاب شده و دگرگون شده

 انواع و اقسام موجوداتى را توليدانسان . دهند  ليتر در روز شير مى60
در فصل قبل گفته . ن نبوده استكرده كه طبيعت هرگز قادر به توليد آ

مونهايى را از و يا مي) هاى واقعىدوقلو( مشابه  وگاوهايگوسفندها شد
مالً  كه كاه ايموجود آورد در داخل لوله آزمايش به تقسيم مستقيم نطفه

 واكنون . ميمون مشابه توليد كند8ه بوده و از قِبل هر نطفه توانستمشاب
 ماه ديگر 5 گاو و بز مشابه سازي شده وجود دارند كه تا 570در آمريكا 

مراجع شود به (فرزندان آنها در سفره ي آمريكايي ها قرار خواهد گرفت
بيشتر و يا ايى را كه ميوه  در بين درختان ميوه، آنه )7بخش دوم فصل 

عه آنها و باز هم انتخاب دارد و در توس بيشتر دارند نزد خود نگه مى تكثير
ى در فرانسه بيش زمان. كند هاى آنها اقدام مى نوزادان و يا فراورده بهتر در

ميوه طبيعي وجود داشت كه هر يك از نظر دارويي   نوعاناز دو هزار
ي مرض باشد از بين رفته و لجه و يا پيش گيري از نوعاممكن بود وسيله مع

ميوهاي درشت با پوست ضخيم كه بتواند حمل و نقل را تحمل كند ساخته 
كمتر  ز بين رفته آنهايى بوده، كه بهرهانواع درختان و يا موجودات ا.. ايم
 ولى امروزه ثابت شده. اند  نبودهبه صرفه داده و از نظر اقتصادى مقرون مى

بيعت، بيهوده نبوده و هر ت پديد آمده در طاست كه انواع گياهان و حيوانا
نوعى مكمل انواع طبيعى ديگر بوده و وجودشان براى تعادل در  كدام به

  . است بودهالزم محيط زيست
 و تكامل مطلق است و حال آنكه هدفهدف طبيعت رسيدن به پيچيدگى 

بهترين، مفيدترين و با خصوص در سده اخير، رسيدن به  انسان، به
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ا بد درك كرده و با طرز همين دليل حتى نظريه تكامل ر به. است ترين بهره
. كند ب مىگوييم طبيعت نيز قويترين و بهترين را انتخا مى فكر غربى

كنم  كالسهاى درس علوم طبيعى شنيده و فكر مى همين جمله را بارها در
كتابهاى غرب همين گفته را تكرار  ر ايران نيز معلمين با اقتباس ازد

  .دكنن مى
  جهش به سوى پريماتها

اى در  هيچ موجود زنده) ل پيش ميليون سا360(» كربنيفر«در آغاز دوره 
تخم برخى از ماهيها بر روى . خشكيهاى زمين وجود نداشته است روى

 و از تحول و جهشهاى ترين دوزيستان را به وجود آورد ابتدايى زمين،
. وجود آمده است هنى بموجودات انواع و اقسام خزندگان زمي درپى اين پى

 را توليد كرده و شاخه ديگر دايناسورهاخزندگان مستقيما  اى از اين شاخه
ناسورها به سى ميليون سال بعد در حالى كه داي. اند شده كندى متحولبه 

رى رسيدند خزندگان تحول و دگرگونى مختص اوج تحول و تكامل خود
در طى . ها منشعب شدپستاندار از آن پيدا كردند و سپس اولين نمونه

معروف است و خود به سه  »مزوزوئيك«شناسى كه به نام  زميندوران 
تقسيم شده » كرتاسه  وژوراسيك، ترياس« هم به نامهاى دوره متفاوت از

چندانى نداشته و  ران به علت وجود دايناسورها تحولاست، اين پستاندا
. آمد ها پديدو با اختالف مختصر، از آنفقط چهار شاخه مجزا از هم 

 شود، از بين كه كرتاسه ناميده مىدايناسورها در پايان دوره مزوزوئيك 
 ميليون سال 70(شود  ناميده مى» سنوزوئيك«در دوره بعدى كه . اند رفته
ته پستانداران زمينى باقى جهش و دگرگونيهاى متعدد، در چهاردس )پيش
ان نوع پستاندار ارنحوى كه هز تحوالت فراوانى پديد آورد، به مانده،
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خصوصى از اين  شناسان، دسته به ديرينه. منشعب شد مختلف از آنها
اند، زيرا آنها در  شاخه پريمات قرار داده  نظم و ياپستانداران را در

از اختصاصات آنها قدرت پرش  كردند و هاى مناطق حاره زندگى مىجنگل
بل انگشتان آنها در مقا ى به شاخه ديگر بوده و انگشت شستا از شاخه

آنها در دو  جاى چنگال ناخن داشتند، چشمان بهديگر قرار داشته و 
را  ف ساير گروههاى پستانداران، اشياوضعيت پيشانى قرار داشته و برخال

 زيرا در. داند تگيها را تشخيص مىديدند و در نتيجه برجس رو مى از روبه
نسبت به شود  است ديده مىرو، شيئى كه با چشم ر وضعيت ديد روبه

ف فاصله دارد و شود، اختال در همان زمان با چشم چپ ديده مى شيئى كه
رجستگيهاى ء تا چشم و از سوى ديگر ب سو فاصله شى در نتيجه، از يك

هاى اين دقيقا همان كارى است كه دستگاه( .شود آن تشخيص داده مى
  .)دهند مسافت انجام مى مهندسين براى تعيين» تلمترى«

 ين مسافت، حتما بايد يك نظام عصبرجستگى اشيا و تعيبراى تشخيص ب
وسيله دو  افت شده بهمركزى مجهز وجود داشته باشد تا تصويرهاى دري

صبى مركزى در نزد پريماتها، نظامهاى ع. به يكديگر ربط بدهد چشم را
يار ضعيف توسعه يافته و برعكس اعصاب بويايى بس رابطه با ديد بسيار

 پرورش خصوص روى درختان بسيار دشوار و به  برزندگى پريماتها. است
همين علت در اين دسته از  مختلفى بود و به اطفال همراه با دشواريهاى

توانايى توليدمثل در سنين باال پديد  تدريج زاد و ولد كم شد و وران بهجان
. آوردند يك بچه به دنيا نمى خصوص آنها در هر زايمان بيش از آمد و به

توانند فاصله اشيا را  مى شمانى در وضعيت پيشانى دارند و چگربه و جغد
زيرا فاقد  ها قرار ندارندخوبى تشخيص دهند ولى در گروه پريمات به
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  .بسيارى از مشخصات آنها هستند
شايد بيش از ( انواع متنوعى پريماتها متحمل جهشهاى فراوانى شده و

 نوع از 185 از  بيشاند، ولى در زمان كنونى وجود آورده را به) نوع هزار
 نام دارد  ميكروسِپدر زمان ما كوچكترين پريمات. است آنها باقى نمانده

 هستند كه گوريلهاكند و بزرگترين آنها  تجاوز نمى كه وزن آن از صد گرم
وزن درصد مختصرى از انسانها، . (دارند معموالً از صد كيلوگرم بيشتر وزن

غالب پريماتها .) لوگرم بيشتر استكي خصوص در بين امريكاييها، از صد هب
برخى از آنها به مناطق معتدله  كنند، گلهاى مناطق حاره زندگى مىدر جن

تحمل تمام مناطق كره  خصوصى از پريماتها توانايى وع بهاند، ن خو كرده
اند كه در  ناميده )شبه انسان(» همو«دانان آنها را  زمين را داشته و طبيعى

در  باقى مانده كه در روى كره زمين و از آنها زمان كنونى فقط يك نوع
و اگر  ميليارد 6اند و عجالتا تعداد آنها در حدود  همه جا پراكنده شده

 ميليارد 10اى اتفاق نيفتد، تا پايان قرن بيست و يكم  سانحه جنگ و يا
  !خواهند شد

 شنويم بالفاصله تصور موجوداتى مىرا ) شبه انسان(» همو«مادامى كه نام 
واقع هموها موجوداتى در. آيد وجود مى ظير انسان امروزى براى ما بهن

سبتا طوالنى تحمل دگرگونيها و جهشهاى فراوانى در زمانهاى ن اند كه بوده
نوعى  ( اوتان اوراناند كه ما آنها را به نامهاى انواعى شده كرده و منجر به
 در آخر انسان  و شامپانزه،)نوعى ديگر از ميمونها( ، گوريل)ميمون بزرگ

شود   نسبت داده مىداروينغالبا به  بنابراين عبارتى كه. شناسيم مى
 نيز هرگز داروينو خود  الً غلط استكام» انسان از نسل ميمون است«

توان گفت انواع  مى ولى برعكس و با قاطعيت. گفته بودچنين چيزى را ن
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مشتركى  جدادانسان، ا) نها بازمانده آنهات(ميمونها و شبه انسانها و 
  .اند داشته

ش، اثبات اين ادعا منحصرا به  و يا حتى بيست سال پيدارويندر زمان 
ن در البالى رسوبات و شناسا گرفت و غالبا انسان فسيلها انجام مى كمك

ولى اكنون علم . وده بودندهاى مفق دست آمده به دنبال حلقه فسيلهاى به
ايى در اختيار ما آس معجزهزيستى و شيمى مولكولى وسيله  شيمى شيمى و

 را شناخته DNAبه كمك شيمى مولكولى، درون مولكول  .قرار داده است
ل البالى مارپيچ نردبان مانند اين درشت مولكو و ميراث نسبى را در

پايه  به توان پايه روشهاى شيميايى مى به كمك. توان خواند خوبى مى به
نتايج به دست آمده از  ثالًين مولكول را تجزيه كرده و ما) پله به پله(

مشخص نمود  ات را با هم مقايسه كرد و با دقتبررسى دو نوع از موجود
تجسم  براى. ى ميراث نَسبى مشترك دارندكه اين دو موجود با چه نسبت

 اى را با توجه به اند بايد شجره انواعى كه از اجداد مشترك حاصل شده
نه درخت ت. )4( شكل نسبت درصد مشخصات ارثى ترسيم نمود

  .انواع مورد مطالعه است كننده اجداد مشترك تعيين
 اين چهار نوع را از ژنتيكىاث در مير) ارثى(اين شكل، فواصل نَسبى 

. كند  مشخص مىسال پيش با دقت دوميليون سال باال يا پايين ميليون15
 فاصله ند كه درا نوع، از موجود مشتركى منشعب شده در آغاز، اين چهار

 چهار نوع از جد مشترك اين. زيسته است مى  ميليون سال پيش15زماني
 شده و شاخه ديگر جد مشترك اوران اوتان يك شاخه مستقل منجر به

 خير بعد از پنجآورده است، شاخه ا ، شامپانزه و انسان را پديدگوريل
گرديده، يك شاخه  دو شاخه  سال متحمل دگرگونى شده و آن نيزميليون
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  .دهد انسان را تشكيل مى  و شامپانزهشاخه ديگر جد مشترك و  گوريلهاآن

 
اى از آن به انسان كنونى ختم  شجره نژادى چهار نوع از پستانداران كه سرانجام شاخه. )4(شكل 
ر سال قبل از بين رفته  هزا30شده به ناگاه در   منجر مى نئاندرتالاى كه به انسان شاخه. است شده

  .معلوم نيست و دليل آن
شاخه آن مبدل به  شاخه اخير نيز بعد از پنج ميليون سال از هم جدا شده، يك

را ) انسانها يعنى انواع شبه (هموهاها و شاخه ديگر  انواعى از شامپانزه
ديده   ظاهرى كه در اين چهار نوع موجوداختالفات. وجود آورده است به
متعدد عددى است كه در نسلهاى شود در نتيجه اجتماع جهشهاى مت مى
اگر قبول كنيم .  است ميليون سال پيش آمده15موجودات و در طى  اين

جهشها تقريبا براى هر چهار نوع يكسان بوده است و اگر  كه آهنگ اين
توان اين  از فسيلهاى قديمى را در نظر بگيريم، مى اطالعات به دست آمده

صد عدم نوع دانست و با توجه به مقدار در شكل را شجره نژادى اين چهار
هاى اين درخت  هر كدام از شاخه توان تصور كرد بر روى طعيت آن مىق

اكنون برخى را يافته و  ماانشعابات فراوانى درگذشته وجود داشته كه 
انسانها با دقت  در مورد شاخه مربوط به. جهول استبرخى ديگر برايمان م
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 و اركتوسهاهمو ،هموهابيليسها، ها  اُسترالوپيتكهاى توان شاخه بيشتر مى
، نئاندرتالها خه اخير نيز انشعاباتى به نامهاى را نام برد كه شاهموساپينها
دور  ا وجود آنكه هنوز از حقيقت بسيارب.  دارندهموساپين و كرومانيونها

ايم كه در   اين موجودات كردههستيم ولى تالشى براى بيان افسانه زندگى
  .توجه استخور

   هموجهش به سوى
شود،  ه خانوادگى ظاهر مىاى از شجر شى بر روى شاخهمادامى كه جه

زمانى . شباهت ظاهرى بسيارى با هم و با والدين خود دارند فرزندان
جهش يافته با تشخيص است كه جفتگيرى بين فرزندان  ش واقعا قابلجه

ام يعنى اختالف فاحشى در نظ. غيرممكن شود فرزندان جهش نيافته
. وجود آمده باشد نظام دفاعى دو نوع به رتوليدمثل يا گردش خون و يا د

 ميليون سال 6ها كه در  شامپانزه ت زيادى در مورد اجداد انسانها واطالعا
دقت مشخصات جهشى را  توان به د نداريم؛ بنابراين، نمىان زيسته قبل مى

و شاخه ديگر ) همو( اى مبدل به شبه انسانها كه منجر شده است تا شاخه
چند صد  شايد در آغاز و در طى. تعيين كردها شود،  مبدل به شامپانزه

 اختالف بسيار شاخصى كه بين.  استهزار سال، اصوالً محسوس نبوده
خصوصى است  جود استخوان بهشود، و انسان و ساير پستانداران ديده مى

ان ديگر وجود دارد كه در دستگاه تناسلى نر پستاندار» باكولوم« به نام
اختالف در  انسانهاى نر وجود ندارد، و چون اين تناسلى ولى در دستگاه

توان اختالفات مهم بعدى را كه بين  آمده، لذا مى نظام توليدمثل به وجود
  .به آن دانست اين دو نژاد اتفاق افتاده، مربوط

مربوط به سه ) شبه انسان (هموترين بازمانده فسيلى شاخه  قديمى
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د از جدا شدن آنها از عسال پيش يعنى چندين ميليون سال ب ميليون
هاى مختلفى از   نمونه1970در سالهاى . ميمونهاى بزرگ است شاخه اصلى

اى تقريبا كامل از آن است كه   نمونه )Lucy( لوسىو آنها به دست آمده
پيدا شده و آن را جزو ) اتيوپى(  در افريقاى شرقى1974 نوامبر 24 در

قي مانده از استخوانهاي با) 5( شكل اند  قرار دادهترالوپتيكها اسشاخه
  . را نمايش مي دهدلوسي

  
  . مادر بزرگ همه ي انسانهاي كنوني پيدا شده است لوسيهايي كه از استخوان)5(شكل 
تيازى كه نسبت مشخصات آنها شبيه ديگر پريماتهاست و تنها ام  غالب

 گوريل و. اند رفته اين است كه بر روى دو پا راه مى اند به آنها داشته
دو پا راه بروند ولى در مسافتهاى بسيار  توانند بر روى پانزه نيز مىشام

بندى آنها به  همچنين استخوان هاى ران و باسن آنها و را ماهيچهكوتاه، زي
روى دو پا بايستند و  توانند براى مدت طوالنى به ه نمىنوعى است ك

نها انسا ساقهاى آنها بيشتر از ساق پاى. دشون بنابراين زود خسته مى
 يد مركز ثقل بدن را با پا هماهنگمتمايل به بيرون است و در هر قدم با

ت كنند و اين نحو راه رفتن سازند، لذا به ناچار لنگان لنگان بايد حرك
شكلى است كه امكان گشايش  استخوان زانو به. زيادترى الزم دارد انرژى
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هستند زانوى  دهد، حتى در زمانى كه ايستاده به آنها نمى كامل ساق پا را
وى توانند زياد بر ر شوند و نمى نتيجه زود خسته مى آنها خميده است و در

هنگامى كه بر روى درختان نيستند و  به همين دليل،. دو پا بايستند
دهند چهار  كنند، ترجيح مى بايستى در روى زمين مسطح حركت مى

) همو(شبه انسانها  چند جهش نزد اجداد اوليه. ت كننددست و پا حرك
نحوى متحول  به تدريج عوض كرده است، شكل باسن بهاين مشخصات را 

كاملى  اند و زانوها حالت كشيدگى  گرفتهشده كه پاها به موازات هم قرار
اند كه قدم  صورتى قرار گرفتههاى قوى به  ماهيچه. دهند به ساق پا مى

فواصل نند توا طلبد، به همين خاطر مى كمترين مقدار انرژى را مى زدن
ى بر روى بدون خسته شدن طى كنند ولى برعكس زندگ طوالنى را

رد و است، انگشت شست پا تحرك چندانى ندا درختان براى آنها دشوار
هنوز بعضى از انواع پريماتها در . نگرفته است در مقابل ساير انگشتان قرار

كنند، جهش و دگرگونى اين  مى جنگلهاى مناطق حاره افريقا زندگى
شايد اين پريماتها بتوانند از  .از ديدگاه ما حتى منفى بوده استات موجود

جنگلهاى انبوه  ر بر روى دو پا حركت كنند ولى درساير موجودات بهت
رفتن  نيست و برعكس در دشتهاى وسيع راهمناطق حاره راه رفتن ميسر 

 توانند مسافتهاى طوالنى جودات مىبر روى دو پا مزيتى است و مو
  . كنندراهپيمايى

 در جنگلهاى  هموهاپانزه وهشت يا هفت ميليون سال قبل اجداد شام
 به ناگاه كردند؛ كه سراسر افريقا را پوشانده بود، زندگى مى انبوهى
راثر  واقع شده بموزامبيكبين درياى سرخ و   كهدره ريفتهاى  كناره

. باال آمده و مبدل به فالتى شده است )تكتونيك(حركات زمين ساختى 
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روى  شد و قبالً به تشكيل مى زا كه بر روى اقيانوس اطلس برهاى بارانا
ناحيه غرب اين شكاف  باريد بر اثر اين شكستگى فقط در تمام افريقا مى

جنگلهاى انبوه در  قدار بارندگى در شرق كاهش يافت وتدريج م باريد و به
ن شناسا ديرينه . بين رفتند و مبدل به فالت شدنداثر كمبود آب از

در  كنند و قبول دارند كه جنگلها  مىنيز اين نظريه را تأييد» پالنتولوگ«
  .اند تدريج از بين رفته ناحيه شرق افريقا ـ به

تفاق افتاده و سبب شده تا در مورد تحوالت و وقايعى كه ا: يادآورى مهم
ا اى جنگلى مبدل به فالتى شود، زمان ر تبديل به انسان و يا ناحيه حيوانى

  .در مقياس ميليونها سال بوده است، نبايد از ياد برد  عامل مهم وكه
دادند   ا ادامه ر  اجداد علفخوار ما در غرب، زندگى بر روى درختان جنگلى و علفخوارى

برعكس آنهايى كه . ل توجه نيستو جهش و دگرگونى در آنها چندان قاب
رو شده و  رها روبهزاتدريج با دشتها و چمن شرق از بقيه جدا ماندند، به در

 متحول شده و در آنها خود با محيط زيست جديد، اجبارا براى تطبيق
شخصات ما از جمله تمام م. وقوع پيوست انگيزى به شگفت دگرگونيهاى

اع ابزارها چيز خوارى، افزايش حجم مغز و اختر دوپا، همه برخاستن بر روى
اين اختالف  لذا. محيط خشك شرق افريقاست نتيجه الزام تطبيق با

مت مشخصات موجوداتى كه در اين دو قس محيط، موجب تفاوت در
 مهم ترين تحولي كه به وجود آمد افزايش حجم مغز .كردند شد زندگى مى

است كه از شاخه اي به شاخه ديگر انسانهاي اوليه به خوبي قابل مقايسه 
حدود مغز لوسي و خانواده آنها كه استرالوپيتك ناميده مي شوند در .است
  )Homo Habilis(همو هابليس سانتيمتر مكعب بوده و به تدريج تا 500

 انسانهايي اوليه اي بوده اند كه مي توانسته همو هابليس.افزايش مي يابد



 ٤٠

اند از دستان خود استفاده كنند و ابزار سنگي به سازند به همين دليل 
 شبه جم مغز نمودار ح)6(ر شكل د.آنها را شبه انسان ماهر نام نهاده اند

  . آورده ايم با هم تا انسان كنونيانسانهاي اوليه را

  
 با  افزايش حجم مغزنموداري از تحول و تكامل مغز در شاخه انسانهاي اوليه،آغاز منحني)6(شكل 
 ميليون سال پيش 10يعني اجداد لوسي و مربوط به  )Australopithecus( اوسترالوپيتكخانواده

سپس موجوداتي نزديك به شاخه انسانها مربوط .يمات ميتوان ناميد مي باشدكه در واقع آنها را پر
 ميليون سال پيش شبه 2 تا 3بين . هم جزو آنها استلوسي ميليون سال پيش است كه 7به 

ميليون سال پيش به ناگاه حجم مغز شبه انسانها به نحو ناگهاني شروع به  7/1از . انسانها قرار دارند
 هزار سال پيش اين جهش ناگهاني سريع تر مي شود تا امروز كه به حجم 700زافزايش مي كند و ا

 پينهمو ساپين ساي كنوني كه آنها را  سانتيمتر مكعب نزد انسانها1450كزيمم خوديعني ام
)Homosapien sapien(   مي رسدمي نامند،.  
 

از آغاز به وجود آمدن شبه انسانهاي ماهر به بعد حجم مغز به طور 
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يا انسان  ) Homo Erectus(همو اركتوس افزايش مي يابد تابه تصاعدي
قد برافراشته مي رسد سپس از تحول و تكامل اين دسته از شبه انسانها و 

  هاهمو ساپينه انسانها به نام بهزار سال پيش اولين دسته از ش100در 
)Homo Sapiens (  يعني شبه انسانهاي با فهم در روي كره ي زمين

 هم توأم شده و به نا گهاني و به نحو اماهارت و فهم ب. ندظاهر مي شو
 به انسان كنوني با تاتصاعدي حجم مغز در شبه انسانها افزايش مي يابد 

 همو ساپين به نام  سانتيمتر مكعب1450حجم مغزي معادل 
  مي شود و اختياردنياو ادامهختم  )Homo Sapiens Sapiens(سابين

 را همو ساپين ساپينكلمه . به عهده مي گيردي تحول و تكامل طبيعت را 
در ) Henry Bergson( هانري بركسونبراي اولين بار فيلسوف مشهور 

 كه آغاز قرن بيستم به معناي انسان بسيار بسيار فهميده به كار برد
اخير با وجود آنكه از نظر علمي بسيار پيشرفت  انسانهاي قرن مامتاسفانه

 با طبيعت به مبارزه  دليل توجه به ماديات بهكرده ايم ولي نابخردانه
  .ي زندگي هستيم زيبا بسياردر حال از بين بردن اين تعادل ايم و نشسته

مزيتهايى ارثى براى ادامه   بوده كه جهشهاتحوالت اجداد ما انسانهابر اثر
سرپا ايستادن براى  جمله توان از آن وجود آورد كه مىزندگى در دشتها به 

كارآيى  هتر براى تشخيص شكار و يا دشمن و بو بيشتر ديد ،راه رفتن
 دستهايى كه ديگر براى راه. م بردبيشتر دستها براى حمل و ساخت را نا

اين دستها پيام را . كردندرفتند امكان ساختن ابزار را پيدا رفتن به كار نمى
  اين دستها ابتدا از ساقه.از مغز گرفته و به مرحله ي عمل در مي آوردند

 ختان چوب دستى و وسيله دفاعى، سپس از سنگهاى نتراشيدهدر
نى سنگى تراش داده شده و نهايتا نيزه و تفنگ و سرانجام نيم قر ابزارهاى
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... گوناگون شيميايى، ميكروبى، اتمى، هيدروژنى، نوترونى و است بمبهاى
  .سازد مى

ورده ر از آنچه در اينجا آبندى شبه انسانها مطالبى بيشت در مورد دسته
شده است؛ در صورت عالقه،  مطرح ستارگان، زمين و زندگىكتاب شده در
كتاب مطالبى تحت و همچنين در آن . تواند بدان مراجعه كند مى خواننده
درباره » يك پدر و مادر ولى هر يك متفاوت از ديگرى همه از«عنوان 

ار  ميالدى در موزه انسان پاريس برگذ93 تا 91نمايشگاهى كه در سالهاى
  .شده بود، آورده شده است

 به بوردوشد و اكنون در شهر اين نمايشگاه با موفقيت بسيارى مواجه 
رت ادوارى برگزار دايمى و در شهرهاى ديگر فرانسه به صو صورت

ـ بصرى دو نمايشگاه به كمك جديدترين وسايل سمعى  در اين. شود مى
با : كند گان ثابت مىآيد به تماشاكنند و نقيض مى نظر ضد حقيقت را كه به

ممكن است ) رنگ مو، چشم و پوست( جود آنكه اندازه اندامها و رنگهاو
اختالف نژادى وجود ندارد و همه   هيچنهايت متفاوت از يكديگر باشد، بى

پوست  يا هندى و يا سرخ اى و ه تا انگليسى و يا مديترانهما از چينى گرفت
محدودى شبه انسانهاى   تعداد اسكيموها از يك نژاد و ازامريكايى و يا
زيسته  پيش مى در افريقا كه در حدود صدهزار سال مقيم همواركتوس

تمام . نيست  ظاهرى مربوط به اختالف نژادىايم و اختالفات وجود آمده به
درونى  زمين از نظر بيولوژيكى و تشكيالتما انسانهاى موجود بر روى كره 

 ن موضوع در موقع انتقال خون و ياايسلولها، كامالً مشابه به هم هستيم و 
اى با پوست  يك كره. شود عضوى از بدن به سهولت مشخص مى

نگالى با رنگ سِخون و يا عضوى از بدن خود را به يك فرد  تواند مىزرد،
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اين .يك اروپايى با رنگ پوست سفيد و بالعكس بدهد پوست سياه و يا به
  .توانيد به خوبي درك كنيدتنوع در گونه ي انسان را در تصوير زير مي 

  
هركدام از شما ها جزيي از تنوع جهاني هستيد،همه از يك پدر و مادر اوليه ولي هر يك  )7(شكل

  .متفاوت از ديگري و اين نتيجه گرايش به تنوع در جهان است
رئيس ، متخصص علم وراثت و  )André Langaney(آندره النگانى

همه «پاريس كه كارگردان نمايشگاه انسان  شناسى موزه آزمايشگاه انسان
 6كند كه بود، فكر مى»  ولي هر يك متفاوت از ديگرير و مادراز يك پد

  كره زمين، منحصرا از گروه مختصرميليارد جمعيت كنونى موجود بر روى
 يا 30كرده و در  ز نمىانسانهايى كه تعداد آنها از دهها هزار نفر تجاو

اين . اند جود آمدهاند، به و كرده ىهزارسال پيش زندگى م 60حداكثر 
كند كه چگونه پژوهشهاى  متخصص علم وراثت توجيه مى شناس و ديرينه

و زبان شناسى به يكديگر ملحق شده و ) ژنتيك( تجديد علم وراث
بشر از گروه مختصر انسانهايى كه زبان  همه افراد«: گويند النظر مى متفق

ترتيب نظريات  بدين ».ندا وجود آمده اند به رك داشتهمادرى مشت
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هنوز نزد برخى  در كشورهاى غربى وجود داشته و يااى را كه  نژادپرستانه
برخى از  درواقع. شمارد ود دارد، مطرود مى وج نئونازيهااز گروهها از جمله
 كنند كه ن نيز عده محدودى فكر مىكردند و يا اكنو غربيها فكر مى

 و افريقاييها از شاخه ان اورانگ اوتشاخهاروپاييها از شامپانزه و ژاپنيها از 
نژادى و تفخر  اين طرز فكر مدتها منجر به تبعيض. اند مشتق شده گوريلها

پست شمردن ديگران و نهايتا مستعمره كردن انواع ديگر   وجود خود وبه
  .انسانها شده بود

  اى از زبان انسانها افسانه
 نوع زبان و 6000 تا 5000در حال حاضر شش ميليارد ساكنان كره زمين با 

زبان شناسان بعد از پژوهشهاى . كنند مختلف با يكديگر تكلم مى يا لهجه
نبوده، پايان كه گاهى خالى از نژادپرستى هم  جدلهاى بى بسيار و بحث و

كليه زبانهاى رايج در روى كره زمين، مشتق از  اند كه سرانجام قبول كرده
شناس  مورد بايد از تالشهاى زبان ندر اي. زده زبان اوليه بوده استدوا

شناس  نظريه اين زبان .دانى كرد قدر هارولد گرينبرگمشهور امريكايى،
همكاران واقع  ن زبانها، بارها مورد مسخره ديگرريشه بود در مورد هم

 شناسى يات قبلى را كه تعليم زبانزيرا نظريه او تمام نظر. شده بود
و از آنجا (و اروپايى  به زبان هند خصوص براساس آنها استوار بود و به

سرانجام نظريه . ريخت هم مى داد، به اى مى العاده اهميت فوق )نژادپرستى
 حتى كار به حياتش از جانب همگان پذيرفته شد و  در زمانگرينبرگ

كند كه  شناس معروف، ادعا مى شاگردان اين زبان جايى رسيد كه يكى از
مين مستخرج از يك زبان مادرى اوليه ز  بر روى كرهتمام زبانهاى رايج

 هزار سال پيش در 60 تا 20در  كه تعداد محدودى از انسانهايى كهاست 
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 مريت رولن شناس اخير، زبان .اند كرده اند بدان تكلم مى يستهز افريقا مى
ل سِ پير باننوشته و1مبدأ زبانها نام دارد كه كتابى هم در اين زمينه به نام

  .است سوى، آن را به فرانسه ترجمه كردهرانشناس معروف ف زبان
كنيم، آيا اجداد انسانهاى  بحث در اين مورد را با اين سؤال مطرح مى

 نوعى زبان ابتدايى براى همواركتوسها و سپس همو هابيليسها كنونى،
 از  برادران قبلنئاندرتالاند؟ و نيز آيا انسانهاى  داشته رمكالمه با يكديگ

هزار سال پيش منقرض شده و ثابت شده كه  30نها در تاريخ ما كه نژاد آ
اند، با  تر بوده معاصر خود فهميده نظر فهم و ادراك از شبه انسانهاىاز 

مثبت باشد، اثرى از  اند؟ اگر حتى جوابها هم مه داشتهيكديگر مكال
رفته، باقى  مى  به صورت مكالمه نه نوشته به كارزبانهاى ابتدايى كه فقط

شناسان  زبان  زبان انسانهاى اوليه،ءدن به مبد براى رسي.نمانده است
مردم  ى قديمى زبانهايى كه در حال حاضراى جز مراجعه به اجزا وسيله

بندى اين  بنابراين، با دسته. كنند، ندارند كره زمين بدان تكلم مى
نزديك به هم و براساس اصطالحات و كلمات و دستورهاى زبان بانهاز

لى شجره هر هاى مشترك قرار داده تا شاخه اص خانوادهمشابه، آنها را در
 اى كه نتيجه استنباطى از ريشه زبانها يا زبان اوليه دست آيد و در زبان به

  .دست آيد به اند كرده اجداد ما بدان تكلم مى
، و عده زيادى انفرد كاليفرنيا استشناسى دانشگاه ، استاد زبانمريت رولن

اند كه  ان بدين نتيجه رسيده پژوهشهاى فراوهمكارانش بعد از تالش و از
ى كره زمين، يك زبان اصلى دوازده خانواده زبانهاى كنونى مردم رو ريشه

آنها با انتخاب كلماتى نظير، مادر، آدم، بچه، سگ، . بوده است مادرى اوليه
                                                 

١١. Meritt Ruhlen, L Origin des langues, (Paris Edition Bellin, ١٩٩٧). 
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بين كلمات معادل در دوازده گروه زبانهاى اوليه، اظهار  از... زمين، آب و
اى به خانواده ديگر از گروه  اين لغات از خانواده ه شكل و تلفظدارند ك مى
بيان اين ادعا بسيار ساده ولى . است بانهاى اوليه، بسيار نزديك به همز

اى  قبول دارند، زبانهاى اوليه خود آنها. ردن آن بسيار مشكل استباور ك
 و با هم متفاوت هستند نهايت مختلف دنيا در دست است، بىكه از نواحى 

آنها از زبانى به  عنى كلمات به همان سادگى كه تلفظنيز قبول دارند كه م
ريشه  هم نحوى كه اين كلمات به. كند ير مىشود، تغي زبان ديگر عوض مى

ديگر  ند از زبانى به زبانشو و خويشاوند كه براى تشخيص به كار گرفته مى
 هى تغيير شكلبانى حروف صدادار گاشوند، مثالً در ز غيرقابل شناخت مى

صدا گاهى به يكديگر   بىروند و نيز حروف كلى از بين مى داده و يا به
افه گرديده، پيشوندهايى اض. شوند جا مى كلى جابه و يا به متصل شده

ود و ش و يا برعكس جاى آنها با يكديگر عوض مى پسوندها برداشته شده
  .كند عوض شدنها تغيير مى به عالوه معنى كلمات با اين

  :گيريم راى فهم مطالب گفته شده دو جمله زير را در نظر مىب
»aja mako maliq a« )و يا). مكد بچه مادرش را مى:  

» kuan mana tika «)كلمه ). زمين مانده سگ بدون حركت بر روى
»mako «ريشه زبان اوليه (بانتو در زبان اش به معنى بچه، ريشه 

است و يا در » manku«صورت به ) اى از اقوام افريقاى جنوبى مجموعه
به معنى جوان » maghos«اصلى زبانهاى هند و اروپايى به صورت  ريشه

به معنى جوان » moki«هاى قفقازى به صورت  انواعى از لهجه است، در
به معنى بچه و نزد » mak«زبان گينه جديد  و در ريشه) كوچك(
ى پسر را معن» maku«به صورت  پوستان امريكاى شمالى و جنوبى رخس
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  .كند پيدا مى
در ريشه اصلى هند و اروپايى به » kuan«در جمله ديگر كلمه سگ 

» kuon«است كه بعدا در زبان يونان باستان به صورت » kwon« صورت
همين . شده است» canis«زبان التين مبدل به  درآمده و سپس در

نهاى در زبا. ديگر مشاهده شده است تغييرات در تحوالت زبانهاى اوليه
، »kin  ،kano ، »kana« ديگر با حفظ معنى خود به صورتهاىاوليه 

»kene « و يا حتى به صورت»kunano «است به  آيد و نيز ممكن در مى
به معنى مادر، در زبانهاى اوليه به » aja«كلمه .نيز درآيد» kuan«صورت 

ى به معن» aji«آيد و يا حتى  در مى» ajad, ja, ajal, aija «:صورتهاى
كه ماده حياتى و بسيار » آب« كلمه. شود هر بزرگ شوهر تبديل مىخوا

اى  خوبى شجره  بهرولن  در تمام دورانها بوده، در نظريهمهم براى انسانها
صورت  احتماالً به زبانهاى اوليهدر آغاز و در . دهد بودن زبانها را نمايش مى

»aqwa « بوده است كه در التين مبدل به»aqua «اصلى  ر ريشهشده و د
اند  كرده يكاى شمالى زندگى مىاى كه در مركز امر پوستان اوليه زبان سرخ

در زبانى از . ه استبود» okho«و يا به صورت » akwa«صورت  به
هندى و جزاير اقيانوس آرام و يا در زبانهاى مختلف  گروههاى زبان

امريكا پوستان كنونى  نزد سرخ. آيد در مى» aqw«افريقايى به صورتهاى 
» quelle«و در زبان آلمانى به صورت » jaku, uaka,kwa «به صورتهاى 

 مبدل به اورالاصلى زبانهاى منطقه  هدر ريش. كند نى چشمه را پيدا مىمع
»youka «زبانهاى هندى   و در برخى ازبا مفهوم رودخانه»aka « مفهوم

بان كه در ريشه ز شايد برحسب تصادف است. كند دا مىدرياچه را پي
به   ابر و يا در قبايل امريكاى جنوبىagudاصلى ساكنين سواحل نيل 



 ٤٨

  .مفهوم باران را پيدا كرده استoko صورت 

يه انگيز هستند، ولى نظر هاى فوق بسيار فريبنده و حيرت مقايسه
بانى  بر اساس اينكه همه انسانها در آغاز زمريت رولن شناسى زبان

 كمك مقايسات داده شده در كتاب اين و به اند به تنهايى مشتركى داشته
اما به تازگى . اش كافى نيست فرضيه شناس، براى قبول و باور كردن بانز

به مدد او آمده و نظريه او را  »ژنتيك اجتماعات«وراثت اجتماعات علم 
تن از متخصصين  در طى ده سال اخير كارهاى چند. دكن قابل قبول مى

استانفرد  ، از دانشگاهاوالى اسفورزالوكا كعلم وراثت اقوام، منجمله 
 اند كه در نسان پاريس، ثابت كرده از موزه اآندره النگانى و يا كاليفرنيا

ع زبان آنها  اقوام مختلف و تنو تنوع بيولوژيكىاى آمارى بين واقع رابطه
ت انسانها شده، در پى پژوهشهاى فراوانى كه بر روى وراث. دارد وجود

ه شباهت بسيار اند ك اى از همكارانش آشكار كرده عده  وكاوالى اسفورزا
ى بنا بر پژوهشهايى متك(اى انسانهاى اوليه  قبيله مشخصى بين گروههاى

با خانواده زبانى كه ) خونى و پروتئين آنها هاى بر مطالعات بيولوژيكى گروه
براى فهم بهتر به عنوان مثال، اقوام  .اند، وجود دارد كرده ان تكلم مىبد

اى از  خانواده (آزياتيكى  آفرو قرون گذشته به زبان مثالً،ى درمختلف
زمان حال با  اند و در كرده تكلم مى) ا آسيايىدوازده زبان به نام افريق

افريقا و   بسيار دور از هم و پراكنده درهاى وجود اينكه اين اقوام در فاصله
از  متفاوتى دارند،هاى كامالً  لهجهيا در آسيا هستند و با وجود آنكه زبانها و

 كه دوازده خانواده زبانهاى اوليهنتيجه آن. گروه هستند نظر بيولوژيكى هم
ستقيم بيولوژيكى با دوازده شناسان، رابطه م وسيله زبان مشخص شده به

هاى آنها اكنون در تمام  اوليه از افراد بشر دارند و اين افراد و قبيله قبيله
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 زبانهاى اوليه برحسب مناطق دوازده گروه. هستند دنيا پراكنده
اين . نشان داده شده است)7 (زمين، در شكل جغرافيايى آنها بر روى كره

نقشه دنيا مهاجرت انسانها را در هزاره هاي متفات نمايش مي دهد اعداد 
اين نقشه .موجود در آن تعداد هزاره هاي سپري شده را مشخص مي كند 

 ها در اجتماعات تو كوندريمي و به كمك مقايسه ژنتيكاز طريق علم 
 است و در واقع به اين ترتيب دوازده زبان  به دست آمدهمختلف بشري

مبدأ اوليه تمام . تأييد مي كند راشناخته شده به وسيله زبان شناسان دنيا
  .آنرا نمايش مي دهد) 8(اين زبانها در آفريقا بوده كه شكل 

  
 زبان منتشر 12 علم وراثت به دست آمده و وجود نموداري از مهاجرت انسانها كه از طريق)7(شكل

  .ن مي سازدايا به سوي ساير نقاط جهان نماشده در دنيا را از آفريق
ند و ناقل آن اى با زبان ندار  رابطه كروموزمهابا توجه به اينكه ژنها و

ت كه به او اى زبانى را ياد خواهد گرف توجه به اينكه هر بچه نيستند و با
پژوهشگران با وسيله هر دو گروه از  يافته شده به شباهتهاى. اند آموخته

ين علم وراثت از شناسان از يك سو و متخصص زبان( تخصص كامالً متفاوت
: ست كهكننده اين حقيقت ا انگيز و مشخص حيرت بسيار) سوى ديگر

ج اوليه و اقوام انسانها با بيولوژيكى مشابه، منت هاى ريشه زبانهاى خانواده
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اقوامى با مشخصات بيولوژيكى يكسان  .ه تاريخى مشابهى هستنداز حادث
. اند محلى به محل ديگر كوچ كرده اوليه يكسان به ناگهان با هم ازو زبان

گروههاى اوليه، افريقا بوده است  رسد كه منطقه اوليه تمام اين به نظر مى
  .اند كرده آسيا، اروپا و دنياى جديد مهاجرتكه به سوى 

  
  . ها در جهانهموساپين ساپيننگي گسترش زبان و يا مهاجرت چگو)8(شكل

 به 1ژن، اقوام و زبانها  در كتاب خود به ناملوكا كاوالى اسفورزااى كه   نتيجه
ى افسانه زندگى اقوامى است است كه ژنها و زبانها، گويا دست آورده اين

ت مشتركى را با گروههاى انسانهاى اوليه جدا شده و سرنوش كه از
اى كه از آن جدا  تدريج زبان آنها با گروه اوليه و به ديگر شروع كردهيك

 6 توان تصور كرد كه از قِبل اين پژوهشها مى .اند، متفاوت شده است شده
همه از اجتماعات اوليه و محدودى از  ميليارد جمعيت كنونى كره زمين
. اند هاند، منشعب شد كرده مى اى تكلم انسانها كه به زبان مادرى مشابه

اقوامى كه به دسته  DNA هاى ملكول شهاى جديد بر روى پايهبنابر پژوه
ثابت شده كه اجداد  اند، كرده زبانهاى اوليه تكلم مى گروه 12مشخصى از 

توان آن  مى اى از زمان كه نهاى مدرن در برههشكارچى و ريشه خوارِ انسا

                                                 
١١. luca Cavalli sforza, Genes, peupleset lenques, Edition odile lacob 

paris, ١٩٩٧ 
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نسل   خطر خاموشىور كرد، به ناگهان با هزار سال پيش تص60 تا 20را بين 
 و به دهها هزار نفر تقليل مواجه شده و تعداد آنها به سرعت تنزل كرده

وليه مشتركى را براى  كه زبان مادرى ارولنبنابراين، نظريه . است يافته
) 9(در شكل .آيد كند، قابل قبول به نظر مى تجسم مى همه انسانها

 مهاجرت نمايش را برحسب تاريخ) انسانها (همو ساپين ساپينمهاجرت 
د مبداء اصلي آفريقا و مهاجرت بين ينيهمانطور كه در شكل مي ب.مي دهد

   هزار سال قبل پيش بيني شده است195 تا 130

  
 هموتاريخ مهاجرت انسانها،همانطور كه مشاهده مي شود تقريبا هم زمان با پيدايش ) 9(شكل 

  .فته است مهاجرت از آفريقا به خاور ميانه انجام گرساپيت ساپين
توان گفت كه مبدأ اصلى همه انسانهاى كنونى  مى ترين فسيلهاى يافته شده، ر قديمىبناب

 د كهرس  به نظر مى وشرقى و خاورميانه بوده است لى و شمالدر نواحى افريقاى شما
   .خيلى ديرتر و شايد در ده هزاره اخير مسكونى شده قاى جنوبى و جنوب غربى،يافرآ
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 شناسى و شناسى و باستان اى انسانه  قبايل مختلف انسانها و دادهبا توجه به تاريخ
 صورت  اقوام مختلف بشر، به از انتشار زبانتاريخچه زبانهاى مختلف، نمايشى فرضى

  .داده شده است) 10( در شكل درختي با شاخه هاي فراوان كه ريشه مشتركي دارند

  
ل با شاخه هاي فراوان كه يكي از شاخه هاي پراكندگي زبانهاي دنيا از درختي گهن سا) 10(شكل 

  زبان ما و هندوها و يونانيان از شاخه مشتركي منشعب(آن زبان هندو اروپايي را تشكيل مي دهد
   ).شده
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  9فصل 
  
  

  آينده 
 شد؟ چه خواهد
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 سرنوشت زمين

و نيز گردش زمين به دور . سانتيمتر از زمين دور مي شود3 تا 2ماه سالي 
مي يابد،بنابراين در آينده زمين سرعت كمتـري خواهــد خودش گاهش 

اين .داشت و نتيجه آنكه روزها و شبهاي طوالني تــري خواهيــم داشت
پديده براي ما انسانهازياد محسوس نمي باشد ولي نشانه هايــي مشخص 

زلزله هاي متعدد،آتش فشاني هـــا،ايام خشك سالي  :كننده چون
به .اي مخرب اين تغييرات را تأييـد مي كننـدطوالني و آخر سر توفانه

تـدريـج فصـول از بين خواهند رفت و به جاي آن دوران هاي طوالني كه 
انسان مجبور . گويند پيش خواهد آمد" شب و روزي "به آنها دور ه هـاي 

خواهد شد بـراي نجات از شرايط جوي شهرهاي زير زميني و يا زير 
  .دريايي به سازد

دش را .ين مسائل بايد از خود سئوال كرد مادامي كه ماه مدار خوخارج از ا
آيا انسان باالخره متوجه خواهد شد كه .ترك مي كند چه پيش خواهد آمد

بايد اين سيـاره كهن را تــرك كـرده و در فضاهـاي دور دست آشيانـه 
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  .ديگري براي خود دست وپا كند
ت پيش رفتـه قرن بيستم از سوي ديگر در حال كنوني انسانها بــا صنع

متر كدر قرن نـوزدهم جمعيت سياره ي زمين (وافزايش جمعيت نـاگهاني،
 ميليـارد نفر درسال 671/6از دو ميليارد نفر بود، حال آنكه اكنون بيش از 

 ميالدي هستيم و تا پايان اين قرن از ده ميليارد تجاوز خواهيم 2007
  .ستم نگاه كنيديوم قرن بنمودار افزايش جمعيت را در نيمه د).كرد

  
براي تغذيه و پوشاك و حمل ونقل اين . ميالدي2007 تا 1950نمودار افزايش جمعيت جهان از سال 

  .الزم است. . . همه افراد چه مقدار كارخانه هاي متفات نساجي ،شيميايي،خودرو سازي و 
ن است اين تعداد  و همانطور كه گفته شد طبق برنامه هاي بسيار دقيق تنظيم جمعيت ممك

  . مليارد ثابت بماند10و يكم در  جمعيت در پايان قرن بست
 بنابراين براي نقل و انتقال اين جمعيت، تهيه و در دسترس قرار دادن 

به . مواد غذايي و پوشاك احتياج به مصرف انرژي روز به روز بيشتر دارد
ويق به ويژه با سيستم سرمايه داري وجهاني شدن تجارت در جهان و تش

مصرف از صبح تا شام بر روي رسانـه هاي عمومي،آينـده سياره زمين را 
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  .در نظر مجسم كنيد
در تصوير زير نقشه جهان آورده شده است و نمودار توزيع جمعيت در آن 

  .با رنگهاي مختلف داده شده است
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 . توزيع جمعيت در در جهان به صورت زير مي باشد2007در 
  . در صد جمعيت جهان5/60 ميليارد03/4آسيا 
  . درصد جمعيت جهان14 ميليون 965آفريقا
  . درصد جمعيت جهان3/11 ميليون731اروپا 

  . در صد جمعيت جهان6/8 ميليون 572آمريكاي التين و كارائيب 
  .  در صد جمعيت جهان1/5ميليون 339آمريكاي شمالي

 در صد 0/5 ميليون 34)استراليا و جزاير واقع در اوقيانوس آرام( اوسانيك
 .جمعيت جهان

اگر در قرن بيستم .صنعت در قاره آسيا به سرعت در حال پيش رفت است
هر چيني يك دوچرخه داشت ،در قرن بيست و يكم او هم مانند اروپايي 

عددي . ( انواده بايد يك خودرو داشته باشديا آمريكايي حد اقل هر خ
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 سال پيش در سراسر ايران شايد 50در ). بيشتر از نيم ميليارد خودرو
كمتر از يكصد هزار خودرو وجود داشت ولي اكنون به تنهايي شايد در 

همانطور كه قبال اشاره .تهران و حومه بيش از ده ميليون خودرو وجود دارد
 كيلوگرم 27 كيلومتر 100ي مسافتي در حدود كرديم هر خودرو بعد از ط

 گرم گازهايي نظير اكسيد ازت و اكسيد 1000 تا 500دي اكسيد كربن و 
بنابراين جو زمين روز به روز غني تر از اين .گوگرد در هوا منتشر مي كنند

گازها خواهد شد و تشعشعات خورشيد نخواهند توانست اززمين بيرون 
  انه اي در جو زمين تشديد خواهد شدروند ودر نتيجه حالت گلخ

گلخانه محلي است كه با شيشه هاي دو جداره ازمحيط خارج جدا شده (
پرتوهاي خورشيدي وارد آن مي شوند ولي نمي توانند خارج شوند به اين 

  )ترتيب مي توان در زمستان خيار و گوجه فرنگي در آن توليد كرد
هاي فسيلي و تــوليد گرم شدن زمين در اثر مصرف اين همه سوخت 

گازهاي مختلف، به اجبار دماي زمين در حال باالرفتن است و يـخ هاي 
قطبـي در حال ذوب شدن هستند و از آنجا سطح دريـا ها باال خواهـد 
آمـد و بخش مهمي ازســرزمين هاي كـم ارتفاع به زيـر آب خواهند 

 خورد واكنون در اثـر اين افزايش دمـا تعادالت جوي بهـم خواهد.رفت
 26به عنوان مثـال توفاني كـه در .چند سالي است كه شاهد آن هستيم

 در فرانسه اتفاق افتاد بي سابقه بود و بيش ازيك 1999 دسامبر 28تا 
نـگارنده خـود شـاهد اين .مليون و سيصد هزار درخت ريشه كن شدند

ر تـوفان وحشتناك بود، بسياري از اين درختها بيش از صد سال عم
 وداشتند و ريشه آنها درعمق زميني برابر با ميدان فردوسي تهران فر

عمق برخي از حفره هاي ايجاد شده در اثر ريشه كـن شدن  .رفته بود
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آنطوري كه . متــر تجاز مي كرد 10درختـان چند متر و قطر آنها از
مسئوالن جنگل بـاني مي گفتند اگر درختان كنـده شده را در كنـار 

  . ـرار مي داديـد پـاريس را به سنگاپور وصل مي نموديكديگر ق
 دماي هوا به ناگهاني در سه روز از ماه اوت به شدتي باال 2003در ماه اوت 

 نفر در اين سه روز به علت گــرمي هوا فـوت كـردند و 3000رفت كه 
 سال اخيـر فـرانسه شـاهد 50مسئولين هـــوا شناسي مـي گفتند در 

اين دو نمونه از اتفاقاتي است كه نـگارنده .بوده استچنين گرمايي ن
بـود كه  ) 2008 ژانويه 20( هفته پيش دوشاهـد آن بوده و نيــز هميـن

در بغداد بـرف فـراوان باريـد و مي گويندتا كنون هرگزكسي برف در 
ين در اخبار آمد كه در چ ) 2008 ژانويه31(همين امروز.بغداد نديده است

 كه همه ي كارها متوقف شده و دولت براي باز كردن راه هيدآنقدر برف بار
 نفر در اثر برف سنگين 60 تاكنون ها يك ميليون سرباز را به كار گمارده

.  سال اخير چنين برفي در چين سابقه نداشته است50 در .فوت شده اند
شما خواننده محترم حتما در سنوات اخيـر شاهد بسياري از ايـن 

بنـابراين شرايــط زندگي بـر روي زمين با تغييرات .ـد حـوادث بوده اي
فاحشي روبـرو است واگر از اكنون به فكر چاره نباشيم،وضعيت هايي كه 

  . در فوق بـيان كرديم پيش خواهد آمد
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   خوددرد دل با

  ذره ي پنهان دروني توام،
  .در عميق ترين نقطه ي قلبت زاده شدم

  س مي كني؟آيا برخي از اوقات وجود مرا ح
  تمنا داري تو را نجات دهم و تو را پديده اي از خود شمارم؟

  !صبور باش
  درحال خود سازي خود و نمو بيشتر هستم،

  .بايد تحوالت را تحمل كني
  .از رهايي سپر بيولوژيكيت نترس
  .دير يا زود سبب نابوديت مي شود

  سرنوشت تو،سرنوشت ما ، سرنوشت من،
  از اين دور تر خواهد رفت

   تو را به وهم وا ميدارد؟1آيا ادراك مصنوعي
  ؟.فكر مي كني اين مخلوق جديد فاقد عشق و احساس است

  فكر نمي كني كه انسان تا كنون نا موفق بوده؟
  .مرا باور كن، تازماني كه انسان مانده اي ، محدود خواهي بود

  .نواحي دور دستي از فضا منتظرتوست
  چرا براي رفتن صبر مي كني؟

  .ژه فراموشم مكن مرا با خود ببربه وي
  .زيرا همان ذره ي پنهان توام
                                                 

١ artificielle Intelligence 
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  مقدمه
طرح شد، اين نتيجه به دست با توجه به مطالبى كه تاكنون در اين كتاب م

ه تنوع و رسيدن به دنيا و به دنبال آن زندگى براساس ميل ب آمد كه
 و بعد از بحثهاى مختلف. پيچيدگى بنا نهاده شده است باالترين درجه

 آيا شود كه تجربى و نظرى، اين سؤال مطرح مى هاى  دادهگيرى از نتيجه
هاى او  انسان ختم خواهد شد و يا به فراورده اين باالترين حد پيچيدگى به

  كنـ نگارنده در مقابل اين سؤال الاو؟ تر از  به موجوداتى به مراتب فهيميا
  .ت در اين مورد زيبا سروده اسعراقى. است 

  اي سعادت رخ نماي و اي عنايت دست گير  ريكست و شب تاريك و مركب لنگ و پيرراه با
  رــارد چشم خفاش ضريـطاقت خورشيد ن  نـقل دوربيـدارد چشم عــــور او نـاب نـت
  ر بصيـد روى او را هـور او نبينـه نـزبـج  م ـر عليـد ذات او را هـن داـز به علم او نـج
  اى مستنيرـه  دهـور او حجاب ديـگشته ن   عيانر ذرهـه ا زِود رـرم خـلوه داده از كـج

  
 .ستى قادر به جواب سؤال فوق باشددر كند كسى به نگارنده حتى فكر نمى

  :گويد  در همين زمينه مىسعدى
  

ر كنارـاى ب هـدا نشد تختـكه پي  درين ورطه كشتى فرو شد هزار
متينم كه قكه وحشت گرفت آس  چه شبها نشستم در اين سيرگُم

سيار زيباى زندگى، الزم  افسانه بشناخت بيشترِبا اين وجود براى 
 ريوز هيوبرفيزيك، متخصص دراخترو  چنداستاد كه نظرنمايد مى
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)Hubert Reeves( ژوئلبيوشيمى، مولكولى و بيولوژى متخصص در و  
 شناسى، و سرانجام متخصص در انسان )Joel de Rosnay( دورونه
انى  را براى خواننده بيان داريم تا دليل ناتو)Yves Coppens(ايوكوپن

  .در جواب مشخص شود نگارنده و بسيار افراد ديگر،
 قبل از شروع هر بخش، نظر ستارگان، زمين و زندگىنگارنده در كتاب 

 مجله اكسپرس اى در صورت مصاحبه اين سه دانشمند را كه به يكى از
ك بزرگى به ها كم اين مصاحبه. ودمنتشر شده، آورده ب )1990سپتامبر (

مطالعه مطالب علمى به زبان عاميانه نداشتند  اى در كسانى كه سابقه
 در تابستان .آورد كتاب را فراهم مى كرد و امكان مطالعه بقيه مطالب ىم

 زيباترين افسانه ي تحت عنوان  كتابى فرانسه،seuil انتشارات 1996سال 
سردبير مجله  اى است بين حبهكرد، اين كتاب مصا منتشر زندگى

در   و سه متخصص مشهور فرانسوى كهدومنيك سيمونه، آقاى اكسپرس
 ژوهشگر كتابهاى فراوانى در علم واين سه پ. سطور قبل نام آنها ذكر شد

 اند و مهارتى و براى همگان نوشتهخصوص كتابهايى با زبانى بسيار ساده  به
ديوها و تلويزيونهاى فرانسه ه راخصوص در اين كار دارند و هر چند گا به

ا دعوت بحث درباره چگونگى پيدايش جهان، زندگى و انسان آنها ر براى
ز افسانه جهان را اى ا هركدام از آنها برحسب تخصص خود گوشه .كنند مى

صاحبه مستقل از متن اصلى كتاب اخير آنها، شامل سه م .كنند تعريف مى
 اكسپرس العاده مجله شماره فوق در 1990سپتامبر  يكديگر است كه در
 سؤاالت جديدى درباره سيمونه دومينكاكنون . منتشر شده بود

اين سه دانشمند،   اخير شده از هر يك ازاي در  سالهاكتشافاتى كه
قبلى افزوده  نموده و جوابهاى آنها رابه مطالبفراخور رشته پژوهشى آنها 
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سه  گيرى از بحث با اين مطلب تازه و بسيار جالب اين كتاب نتيجه. است
صورت سه سؤال مهم در پايان   بهدومنيك سيمونهدانشمند است كه 

   آينده دنيا؟؟ و سرانجام آينده انسان،آينده زندگى؟: آورده است كتاب
در مباحث  ستارگان، زمين و زندگى كتاب در اين كتاب و همچنين در

ود را درباره ر خآمد، نگارنده نظ درباره سه سؤال فوق پيش مى مختلفى كه
قرن بيستم نسبت به محيط زيست پيدا كرده و ادامه  انحرافاتى كه انسان

كه در آن وارد آورده، بيان داشت، اكنون   نيز درباره ضايعاتىدهد و مى
. اين پژوهشگران ارزنده آشنا كند آيد كه خواننده را با نظر نظر مىبهتر به 

  زندگىزيبا ترين افسانه ي :نگارنده در زير ترجمه كامل فصل آخر كتاب
  .كند گيرى تقديم خوانندگان مى را به عنوان نتيجه

  
  آينده زندگى؟
حول و تنها پس از چندهزاره  ميليارد سال ت15بعد از : دومنيك سيمونه

 تحولى كه بعد از .ايم اجتماعى به مرحله كنونى از تمدن رسيده زندگى
ملترين و پيچيده، به كاآوردن نظامهاى بيش از پيش  مهبانگ با پديد

ما انسانها . خود يعنى ما انسانها رسيده است انگيزترين فراورده شگفت
بيست و يكم بيش از ده   ميليارد نفريم و تا پايان قرن6  بيش ازاكنون(

سياره كوچكى به  طور فشرده و متراكم، بر روى به) ميليارد خواهيم شد
وجود  به  همين قرن بيستمرتهايى كه خود درنام زمين و در مخاطره قد

 پرسيم سمان خيره شده و از خود مىايم، با چشمانى نگران به آ آورده
  چگونه افسانه بسيار زيباى زندگى از اين پس ادامه خواهد يافت؟
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Joel de Rosnay 
 لها، مولكولهاى درشت، تك سلولهاىذرات، اتمها، مولكو: ژوئل دورونه

ز چندين سلول، اجتماعاتى متشكل از اوليه تا اندامهاى زنده متشكل ا
  كه از اجتماع موجودات مختلف فوقاندام زنده و محيط زيستى چندين

اده در رأس الع است و سرانجام انسان كه با قوه ادراك فوق تشكيل يافته
ديده نيروى محركه تحول در روى كره زمين گر همه قرار گرفته و خود

عتى، ده بلكه مبدل به تحول صنزيستى نبو ولى اكنون تحول ديگر. ،است
  .است اجتماعى، هنرى و فرهنگى شده

 راهى بنابراين، در چرخشگاه تاريخ تحول واقع شده و به دو :سيمونه
ير آنچه در آغاز پيدايش گسيختگى بين دنياى ماده و دنياى ادراك، نظ

جان و دنياى زنده اتفاق افتاد،  روى زمين بين دنياى ماده بى زندگى بر
  ايم؟ هرسيد
  كيهانى، شيميايى و سرانجام تحول بعد از مراحل مختلف تحول:دورونه

. ايم را شروع كردهزيستى، ما انسانها پرده چهارم از نمايشنامه خلقت 
ده از نمايش اجرا هاى آينده، نقشى اساسى در اين پر هزاره انسان در

 آن را توان ىاى از درك عمومى خواهد رسيد كه م مرحله خواهد كرد و به
  .ناميد فهم يا ادراك مشترك
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  كنيد؟  اين پرده از نمايش را چگونه مشخص مى:سيمونه
در حال توليد نوعى ديگر از توان گفت، ما انسانها اكنون   مى:دورونه
ى به آن دهيم، نوعى زندگى مشترك كه اگر بخواهيم نام. هستيم زندگى

اره و ت زنده سي كه تمام موجودا»اى موجود سياره كالن«بايد بگوييم 
  .دهند هنرى بشر، سلولهاى آن را تشكيل مى هاى علمى، صنعتى و فراورده

ى بر روى زمين، ابتدا تك مگر نه اين است كه در آغاز پيدايش زندگ
وجود آمدند و از اجتماع آنها موجودات چند سلولى و سپس از  به سلولها
وجود آمدند  د بهموجودات چند سلولى موجوداتى با اندامهاى متعد اجتماع

انسانها و كليه كره زمين را در برگرفتند؟ اكنون نيز از اجتماع  و سراسر
كالن موجودى «و دستاوردهاى علمى ـ صنعتى بشر،  موجودات روى زمين

حكم در » كالن«ما انسانها در اين . شدن است  در حال تشكيل»اى سياره
وجود اينترنت جنين چنين م و اكنون. سلولهاى عصبى هستيم

اين موجود خواهد  دستگاه هاضمه. دهد ى را تشكيل مىا العاده خارق
اين . دهد ارتوانست مواد معدنى را بازسازى كرده و در چرخه مصرف قر

ترتيب  وجود خواهد آورد و بدين نى را بهمغز همگانى نظام خودمختار درو
 ى،ديگر مربوط كرده و نحوه همزيستيك انسانها را با سرعت الكترون به

  .ارتباط و مبادالت ما را با يكديگر دگرگون خواهد ساخت
 توان از انتخابى نه انيم، آيا مى اگر در تصورات مجازى خود باقى بم:سيمونه

  زيستى بلكه فرهنگى نام برد؟
رسد اختراعات كنونى بشر  مىبه نظر . كنم چنين باشد  فكر مى:دورونه
جهش يا تحولهاى . ندا هجهشهايى است كه در طبيعت انجام گرفت معادل

تى اجتماعى بشر سرعتى بيشتر از جهشهاى زيس علمى صنعتى و
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موجودات جديدى نظير تلفن، تلويزيون  »انواع«انسان . داروينى دارند
 را در  اينترنتسرانجام مغز جهانى يعنى ها و ، ماهوارهرايانه هادروها، خو

  .كمتر از يك قرن خلق كرده است
  كند؟ ان است كه مخلوق خود را انتخاب مى آيا خود انس:سيمونه
مگر . بورس را در نظر بگيريدبراى مثال، مفهوم بازار جهانى .  بله:دورونه
كند، تكثير برخى  ىكند، طرد م نظام داروينى نيست كه انتخاب مى همان

تشديد و برعكس تحول و يا تكثير برخى ديگر را كند و يا  از ابداعات را
ند؟ اين پرتقال و يا اين نوع سيب را كه تحولى در ك مى طور كلى قطع به

ها را  مرغوب شناخته و انواع طبيعى ديگر از اين ميوه آن ايجاد كرده است
اين نوع تلويزيون يا ويدئو و يا . كند مى رد و حتى از طبيعت محوط

جديدى ايجاد كرده است و در آنها  وتر و يا اينترنتى كه در آن تحولكامپي
توجه قرار داده و نسلهاى  بهتر گنجانده است  مورد العاده قفوهاى  برنامه

زيستى در اين است  اختالف مهم با تحول. كند خارج مىقبلى را از گردونه 
كند  مى  انواع و اقسام موجود را كه آرزوكه انسان در مفهوم آنقدر

 ه حتى ماده مفهوم خود را از دستتحول جديد نوعى است ك. سازد مى
 وجود تحول جديدى كه انسانها به. كند قش مادى خود را ايفا نمىداده و ن

 وجود آورده كه ى بهاند، در بين دنياهاى واقعى و دنياهاى واهى دنياى جديد آورده
 تواند در اين دنياهاى مصنوعى  مىانسان.  ناميدVirtuelتوان آن را دنياى تصويرى  مى

 در آن خلق كند كه تاكنون وجوديى  يا ماشينهاءسير و سياحت كرده و حتى اشيا
تحول  توان گفت كه اين نوعى ديگر مى به. اند و حتى آنها را به محك آزمايش بزند نداشته

  .كند فرهنگى، هنرى و صنعتى بشر از همان منطق تحول طبيعى پيروى مى
 ه گرايش به سوى پيچيده شدن ادامهتوانيم بگوييم ك  يعنى باز مى:سيمونه
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  دارد؟
 از لباده مادى خود خارج تدريج تحول لى با اين تفاوت كه بهب: دورونه

زديك گويند ن مى» حقيقت«سوى مفهوم، يا آنچه عرفا به آن  و به شود مى
عنى در جهتى ي. كند مهبانگ يا آتش نخستين نزديك مى شده و ما را به

طه نق«يا در واقع رسيدن به . انفجار اتفاق افتاد عكس آنچه بعد از اين
اگر زمان را فراموش . شده از ماده است نوعى فروپاشى روح آزاد» اُمگا
  .خواهند بود  اين دو پديده قابل مقايسه با همكنيم

 خصوص با توجه به توان زمان را از ياد برد و به  با وجود اين نمى:سيمونه
كه در اين مجموعه آيا هر فرد از افراد بشر . كوتاه زندگى ما انسانها دوره

اى  رد، آيندهشود و نقش سلولى را اجرا خواهد ك وارد مى اى ارهاندام سي
  تصور نمود؟ توان هم براى او مى

افراد بشر بيش از پيش كامل كنم هر فرد از  و فكر مى.  مسلما:دورونه
گذراند تا موجود  موقعى كه سلولها خود را به شركت مى. شد خواهد

 انفرادى خود دست دهند به شخصيتى مهمتر از زمان واحدى را تشكيل
اى كه تمام  مرحله. دهد مفهوم خود را از دست مى يازند و مرگ انفرادى مى

رسد كه خطر  نظر مى دهند به تشكيل مى ساكنان سياره اندام واحدى را
هاى  داشت، ولى بايد گفت كه جوانه يكنواخت شدن سياره را درپى خواهد

. وجود خواهند آمد بهآمد  گونه كه در تحول زيستى پيش  همانتنوع نيز
وجود  نيز تنوع به هانداز دست و جهانى شود به همان هر اندازه سياره هم

  .خواهد آمد
نگريد،  شناس مى ا ديد يك زيست شما اجتماعات كنونى بشر را ب:سيمونه

گويا استعارات . كند از تحول مغز و جهشها و دگرگونيها صحبت مى كه
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  پنداريد؟ مى خود را حقيقى
  توان از تظاهرات زيستى نتيجه گرفت، اگر  ديد اجتماعى را نمى:دورونه

. قايد غيرقابل قبول خواهد شدخالف اين تصور كنيم نظريات ما منجر به ع
مقايسات . ما را تغذيه كندتواند طرز فكر  شناسى مى در عوض زيست ولى

ن قرن ديد جهانى را به نظير حركت چرخها، ساعتها در اوايل اي حركتى،
در حال حاضر استعاره به سازماندهى است كه از . نموده بود معطوفخود 

آنكه خود را در تعليم واقع شده است، البته مشروط به  ر موردهمه بيشت
آن هستيم، اى كه در حال خلق  سازمان سياره. نكنيم چارچوب كلمه مقيد

له وسي ديد ما به. اند تأثير خود قرار داده تحت اعمال و ادراكات ما را
كامپيوتر و باالخره پاهاى ما در اختيار  تلويزيون، حافظه ما در اختيار

است كه آيا ما زندگى را به  سؤال مهم اين. اند يه قرار گرفتهوسايل نقل
اينكه انگلى بر  ايم و يا وعه سياره در پيش گرفتهصورت تعاونى با مجم

ادى، اقتص زودى بر روى آن بحرانهاى مخرب بهايم كه  روى سياره شده
  .وجود خواهيم آورد اجتماعى و زيستى به

  بينى شما چيست؟  پيش:سيمونه
حال خشك كردن منابع انرژى و به نظر من در زمان كنونى در : دورونه
 را در محيط زيست كه مدافع معدنى زمين هستيم و مواد زاييد خود مواد

 با  برده وقشر اوزون محافظ زندگى را از بين. كنيم استفراغ مى ماست،
ند، شو ها خارج مى اكزوز ماشينها و دودكش كارخانه انتشار گازهايى كه از

انگل همديگر شده، . كنيم كره زمين تشديد مى اى را در روى حالت گلخانه
كه تحول جهانى بر روى زمين ايجاد  بسيارى از نمونه موجودات زنده را

يشرفت اجتماعات صنعتى براى پ حتى برخى از. بريم رده از بين مىك
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را كند و يا متوقف و يا حتى  خود، نمو و پيشرفت اجتماعات ديگراقتصاد 
كنيم درواقع انگل  دهند و اگر بر همين منوال عمل مىبه عقب برگشت 

  .سياره زمين خواهيم بود
  توان مانع آن شد و سياره را در امان نگه داشت؟  چگونه مى:سيمونه
محيط زيست كه معتقد به ن  برخالف عقيده برخى از مدافعا:دورونه

ول جهانى در پاركهاى هاى تح هاى دست نخورده از فراورده نمونه نگهدارى
يعت و صنعت و هستند، بايد نوعى هماهنگى بين طب محافظت شده

اقتصاد فراهم آورد و براى جلوگيرى از بحرانها  همچنين محيط زيست و
ر طبيعت اتفاق سوى پيچيدگى كه د يد از مفاهيم تحول و از گرايش بهبا

راهنماى ما در شناخت راه  فهميدن افسانه زندگى،.  درس گرفتافتاده
شخصا معتقد به  .دار زندگى خواهد بود تن مسير جهتصحيح و ياف

خواهد شد   جهان هستم و به صنعتى كه انسانىافزايش فهم عمومى در
انسانيت  توانيم با مراحل بعدى خواهيم، مىاميدوارم، اگر واقعا ب. باور دارم

  .به آرامى مواجه شويم
  

  آينده انسان
گويد، به   مىژونل دورونه افسانه جهانى ما چنان كه :دومنيك سيمونه

خود يعنى تحول فرهنگى رسيده است؛ به نظر شما چنين  پرده چهارم
  است؟
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Yves Coppens  
گشت گفتم حتما در  شمال برمى روزى به كاشفى كه از قطب :ايو كوپن

 نه، لباس كافى پوشيده سادگى جواب داد كه به.  بوده استسردتان آنجا
ر و ابداع، هر رساند، با تفك اى از تحول فرهنگى ما را مى نمونه اين. بودم

 اكنون ديگر محيط. كنيم محيط زيست را بيشتر مى روز تسلط بر بدن و
ايم، بنابراين تحول  بر آن مسلط شده زيست در اختيار ما قرار گرفته و

مدتهاست كه تحول  و.  جانشين تحول زيستى شده استگىفرهن
البته . طبيعت يست حاكم است نهفرهنگى و دانش ماست كه بر محيط ز

  از عوامل طبيعى از قبيل زلزله وبايد اذعان داشت كه هنوز برخى
ظير ويروس ايدز، آسيبهايى آتشفشانها و گردبادها و يا برخى از ويروسها ن

و انسان بيش از پيش اى است  لى آثار آنها منطقهآورند و وارد مى به بشر
  .كردن آنها است قادر به محار

هموساپين ساپين ما انسانهاى كنيد كه بدن   بنابراين فكر مى:سيمونه
  متحمل دگرگونى نخواهد شد؟ ديگر
 براى مشاهده دگرگونى بايد آينده بسيار.  چرا، ولى بسيار آهسته:كوپن
هايى كه پيش خواهند  هبسيار دورتر از هزار. را در نظر مجسم كرد دورى
يراتى پيدا كند ميليون سال ممكن است جمجمه ما مختصر تغي در ده. آمد

ك و بلندتر استخوانبندى بدن ما باري. اكنون داريم باشد و متفاوت از آنچه
  .بيشترى خواهد يافت و مغز ما مسلما توسعه
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  جود خواهد آورد؟و  و آيا اين قابليتهاى جديدترى را به:سيمونه
وتاهتر و مادر ابر انسان  با بزرگ شدن سر جنين، زمان باردارى ك:كوپن

 كودكى مسلما شش ماهگى وضع حمل خواهد كرد و دوران فردا در
داريم ولى اطالع زيادى از دوره باردارى اجداد خود ن .طوالنيتر خواهد شد

ش حجم تحول در طى زمان و به علت افزاي بايست بر اثر مسلما مى
كوتاه و كوتاهتر شده باشد تا به زمان  تدريج ، اين دوره بهجمجمه جنين

  .باردارى كنونى برسد
   بنابراين تحول زيستى ما هنوز تمام نشده است؟:سيمونه
 ما تابع قوانين زيستى و  كند شده است ولى ادامه دارد، زيرا بدن:كوپن

مكن يابند م رگونى مىويروسها كه آنها هم دگ. انطباق با آنهاست ملزم به
 و يا حوادث در پناه از فروپاشى. براى ما به وجود آورند است مسائلى

ولى . ماست سراسر جو زمين را خراب كند نيستي كيهانى كه روزى ممكن
ديگر در قلمرو انتخاب طبيعى واقع نيست و  در عوض بايد گفت كه انسان

سوز كره زمين را از بين جنگى خانما د تا پايان هزاره سوم ميالدى اگرشاي
مختلف فضا پراكنده خواهيم  هاى اشد، نطفه انسانى را در گوشهنبرده ب

  .كرد
وجود   آيا جهشهاى مهم ديگرى ممكن است در درون ژنهاى ما به:سيمونه

  نحوى كه نوع ما را عوض كند؟ به آيد
تغيير نوع و يا نژاد مسئله  مسلما جهش انجام خواهد گرفت ولى :كوپن
در اجتماعات كنونى انسانها آميختگى ژنها دايمى است، . است ىديگر

حراف نژادى ديگران وجود ندارند كه در درون آنها ان گروههاى مجزا از
مگر زمانى كه بشر قادر به . متفاوتى بروز كند وجود آيد و مشخصات به
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نقاطى مجزا از كيهان پراكنده شوند  سافرت در فضا شود و افراد بشر درم
روزى موفق به اين كار خواهد   اين امر بسيار ممكن است و انسانتهو الب
وجود خواهد  فضا به ت سيارات ديگر توسعه جديدى را دربا شناخ. شد
خود را از  اد ما در سه ميليون سال پيش حركتگونه كه اجد همان. آورد

 ودـ تمام سياره زمين را به تصرف خافريقا شروع كردند و در زمان كوتاهى
  .وردنددرآ

  در اين صورت چه اتفاق خواهد افتاد؟: سيمونه
شد به اى ديگر مستقر خواهند   اجتماع كوچكى كه در روى سياره:كوپن
افراد بشر خواهند بود و طوالنى و به علت بعد مسافت مجزا از بقيه  مدت

 فرهنگ آنها متفاوت زيست و. انحراف و اختالف بروز خواهد كرد بنابراين
باقى مانده بر روى سياره زمين تحول خواهد يافت، حتى  از افراد بشرِ

متنوع و حتى انواع متفاوتى از انسانها بر روى  ت فرهنگهاىممكن اس
  .وجود آيد انزوا از يكديگر، به يارات ديگر، بعد از ميليونها سالس

اى تغيير  طور قابل مالحظه  آيا اگر در فضا سفر كنيم بدن ما به:سيمونه
  كرد؟ خواهد

  اقامت طوالنى فضانوردان در مدارهاى اطراف زمين، مشخص كرده:وپنك
نازك شده و اندامهاى آنها است كه استخوانهاى اسكلت آنها ضعيف و 

نسانهاى مجزا شده در فضا خطر اينكه ا. كنند معمولى عمل نمى نحو به
ع زيادى از شرايط و اطال. نرم تنهاى دانشمند شوند وجود دارد مبدل به
وزنى تغييرات  دانيم كه در بى در فضا را نداريم ولى مى  زندگىچگونگى

عناصر معدنى موجود در استخوانها تغيير محل  .شكل بدن مهم است
بعد از چند . محل اوليه خود برگرداند دهند و مشكل بتوان آنها را به مى



 ٧٢

مسلما بسيار متفاوت از ما   سال تبعيد در فضا، پسرعموهاى ماميليون
نژادى واقعى سخن گفت  ر اين صورت شايد بتوان از اختالفد. دخواهند بو

  .خواهد آمد وجود ن تنوع در انواع انسانها بهو در اين حال امكا
فرهنگ انسانها .  رفتن است در روزگار ما تنوع در حال از بين:سيمونه
را كره زمين بسيار شود، زي پيش يك دست و دنيا يك نواخت مى بيش از

سرعت انتقاالت و ارتباطاتى كه در سده اخير كسب  كوچك است و با
  .گيرد اختالط ژنها و فرهنگ سريعتر انجام مى  و درنتيجهايم تحرك كرده
كنند و از نظر زيستى و   اين حقيقتى است، انسانها بسيار سفر مى:كوپن

ن ترتيب يك نواختى نظر فرهنگى با يكديگر آميخته شده و بدي منطقا از
هنگ و آميختگى در مشخصات ظاهرى رنگ پوست و فر در بين تمدن و

ها »آمريدين«ها و يا »بوشمن«ولى زمانى كه مسئله . آمد مو و چشم پيش خواهد
شده در بازداشتگاههاى اجبارى را كه با وقاحت به آن  تبعيد) سرخ پوستان امريكا(
اين تن داش گيريم، بايد از خود بپرسيم نگه در نظر مى گويند1»منطقه حفاظت شده«

خود چه معنايى دارد؛ آيا نگه داشتن آنها در زبان و آواز  اجتماعات در سنتهاى قديمى
اى، جز اين است كه رسيدن به تمدن كنونى و دنياى عصر  قبيله سنتى و يا آداب رسوم

ير نخستينى است كه ما جزا» شده مناطق حفاظت«اند؟  ممنوع كرده حاضر را براى آنها
ن كنم اي فكر مى. ايم و نه براى منافع آنها مان به وجود آورده دتمايالت خو براى ارضاى
نتيكى و فرهنگى با ساير اى ندارند جز محو شدن و يا مخلوط شدن ژ چاره اجتماعات
اين اختالط براى ما و آنها مفيد است و نبايد از آن احساس افسردگى . بشرى اجتماعات

  .كرد
از مهبانگ شروع شده، ادامه  آيا گرايش به پيچيدگى كه از آغ:سيمونه 

                                                 
١١. Reserves 
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  داشت؟ خواهد
 كند و در حال يم بسيارى ذخيره مى بله، انسان اطالعات و مفاه:كوپن

تر و شايد   فرهنگى غنىپيشرفت به سوى، دانش عظيم، آزادى بيشتر،
دهيم كه ماده   مىما همان راهى را ادامه. تر است مراتب پيچيده طبيعتى به

  .ال طى كرده استميلياردها س و زندگى در طى
   شما از افراد خوشبين هستيد؟:سيمونه
 بشرى كنم كه سازماندهى و نظامگيرى اجتماعات  مسلما فكر مى:كوپن
 به نگهدارى محيط زيست خود تدريج نسبت شود، به از پيش بهتر مى بيش

سازمانهاى . ر بگيريدسازمان ملل متحد را در نظ. كنيم وظيفه مى احساس
رو هستند، ولى وقتى كه به عقب نگاه  الت فراوانى روبهاشكا اين مجمع با

ايى  سال نسبت به شرايط دني70انسان در كمتر از  بينيم كه مىكنيم  مى
مسئوليت پيدا كرده و اين در مقابل  كند احساس كه در آن زندگى مى

  .نيست اى بيش و تاريخ تحول جهانى، لحظهزمان 
  .ى از نظر فردى بسيار طوالنى در واقع زمانى بسيار كوتاه ول:سيمونه
كند  هزار سال تجاوز نمى  نبايد فراموش كرد، دوران تمدن بشر از ده:كوپن
هزار سال در مقابل تحول زيستى ما كه نزديك به سه ميليون  ده و اين

ز قابل نوع بشر با وجود آنكه به ترا. بسيار ناچيز است سال طول كشيده
نظر من هنوز بسيار جوان  ست ولى بهرسيده ا اى از درك و معرفت مالحظه
ت دهد بدين علت اس در قرن ما رخ مى تى كهاكثر اتفاقات و اشكاال. است

نسبت به دنيايى كه در آن زندگى  كه اطالعات اغلب اجتماعات بشرى
  .كنيم، مختصر است مى
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  آينده دنيا
ى يك انسان در معيار  دوران زندگ ايوكوپن به نظر:دومنيك سيمونه

ناچيز و حتى مضحك است، شايد در حال حاضر ما در ماقبل  بسيارجهانى 
شته باشيم، دوران بشريت و حتى ماقبل تاريخ دنيا قرار دا ريخ واقعىتا

  چيست؟ عمر واقعى جهان

Hubert Reeves  
سازند كه دنيا در  ا مستدل مى مشاهدات تجربى جديد ظاهر:هوبر ريوز

هايت گسترده خواهد شد و ن تا بىانبساط دايمى است، بنابراين جهان  حال
واهد شد و دمايش به نهايت ادامه خواهد يافت، سردتر خ تا بىعمرش نيز

رجه  دـ273( مطلق گرايش پيدا خواهد كرد صفر آرامى به سوى
بينيهاى ما  است قطعى نباشند، زيرا پيش اين ادعاها ممكن). سانتيگراد

 كه تاكنون بشر شناخته نيرويى هايى است منتج از چهار مبتنى بر نظريه
نيروهاى ديگرى را كشف  يست كه در سنوات و يا قرون آيندهبعيد ن. است

  .عوض كنند بينيهاى ما را افات ممكن است پيشكنيم و اين اكتش
شود كه فضا بيش از  ستنباط مىنهايت ا  از گسترش جهان تا بى:سيمونه
بنابراين با اين د، گيرن خالى و اجرام كيهانى از يكديگر فاصله مى پيش

بايد از ديدگاه ما بر روى زمين آسمان كامالً سياه ديده  گسترش قاعدتا
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  شود؟
كنند در گسترش جهان  شن مى ستارگانى كه آسمان شبانه ما را رو:ريوز

.  ما دور نخواهند شدطور مجموع از اين ستارگان محلى به. ندارند دخالتى
مالً در محل  در آنها عبه كهكشانهاست و اجرام موجود گسترش مربوط
و ) رشيدخو(ستاره ما . شود گسترش شامل آنها نمى مانند و خود باقى مى

ه راه شيرى در گسترش شركت ندارند بلك ستارگان موجود در كهكشان
همچون كهكشانهايى ديگر از هم  مجموعه كهكشان راه شيرى است كه

ان اين كهكشانها برحسب زم .شود فاصله آنها از هم زيادتر مىگريزند و  مى
  .در تلسكوپهاى ما ضعيفتر ديده خواهند شد

  تمام اينها فرضيه است، زيرا در اين زمان طوالنى انسان ديگر:سيمونه
ى از ستارگان خواهند برخ! چنين مشاهداتى وجود نخواهد داشت براى

  ستاره ما خورشيد، مگر نه؟ مرد، منجمله
 زمان حاضر خورشيد نيمى از طور كه قبالً هم گفتم در  بله، همان:ريوز

در پنج . ش قرار داردهيدروژن خود را سوزانده و در نيمه راه عمر ذخيره
و مبدل به غول ديگر تمام هيدروژن آن مصرف خواهد شد  ميليارد سال

هسته مركزيش بيش از پيش فشرده و حال آنكه  .سرخى خواهد گرديد
لومتر پراكنده خواهد تا يك ميليارد كي برعكس جو آن در فضا گسترده و

از زرد به سرخ تبديل خواهد  مزمان با اين تحوالت، رنگ خورشيده. شد
  .گرديد
   آيا در اين لحظه سيارات منظومه شمسى خواهند سوخت؟:سيمونه

 تر خواهد گرديد و اگر از  نورانى بله، خورشيد نسبت به امروز هزار بار:ريوز
البته از . ( پوشاندخواهدروى زمين نگاه كنيم قسمت اعظم آسمان را 
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ر درجه باال خواهد دماى روى زمين تا چندين هزا) روى زمين ديدگاه ما بر
بته تبخير ال. كلى نابود و خود زمين تبخير خواهد شد رفت، زندگى به

ستاره ما در واپسين دم، . طول خواهد كشيد زمين چندين ميليون سال
. را تبخير خواهد كردحتى مريخ  سيارات خود، عطارد، زهره، زمين و

متشكل از هيدروژن و هليم  ات دورتر مثل مشترى و زحل كه جوىسيار
آنها باقى خواهد  اى ست داده و فقط هسته عظيم صخرهدارند آن را از د

مصرف كرده  از مدتى تمام ذخاير سوخت اتمى راخود خورشيد بعد . ماند
از   و سرانجام بعددود كره ماه تبديلو به كوتوله سفيدى با ابعادى در ح

 جسد ستاره يعنى(چندين ميليارد سال سرد شده و مبدل به كوتوله سياه 
  .خواهد شد) فاقد نور است كه

  دهند چه خواهند شد؟  موادى كه كره زمين را تشكيل مى:سيمونه
اى بسيار  و شايد در آينده در فضاهاى بين ستارگان گسترده شده :ريوز

  .سياراتى اطراف آن مصرف شودتشكيل ستاره جديد و  دور در
   و زندگى جديدى را توليد كند؟:سيمونه

  تشكيلدهنده بدن ما شايد روزى در اتمهاى تشكيل.  چرا كه نه:ريوز
  .اندامهاى موجود زنده ديگرى به كار گرفته شوند

تواند بيش از چهار ميليارد سال ديگر روى   مسلما انسان نمى:سيمونه
  زندگى كند؟ زمين
ور كرد كه انسان خيلى قبل از توان همانند ايوكوپن تص ولى مى. لى ب:ريوز
. ده باشدزمان مقدر، قادر به انجام سفرهاى طوالنى بين ستارگان ش اين

 نسل از افراد پيشرفتى كه در طى زمانى معادل عمر دو يا سه اى به لحظه
. بيستم، در روى زمين اتفاق افتاده نظر كنيد بشر و در همين قرن
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كيلومتر در ساعت مسافرت  50بزرگهاى ما با سرعت حداكثر ادرم
 50000اكنون به  هاى فضايى ما ه سرعت سفينهكردند و حال آنك مى

آنها  ده است و بعيد نيست كه روزى سرعتكيلومتر در ساعت رسي
براى استفاده از روشنايى، نزديك به سرعت سير نور شود و نوادگان ما 

  .در حوالى ستاره جوانى برساننداى مستقر  به سياره خود را
 سيار زيباى پدر اخترشناسىگوييد، در واقع تصورات ب  اينكه مى:سيمونه

توان تا ابد در  زمين گهواره ماست ولى نمى«: گفت روسيه است كه مى
يش به سوى  مفهوم اين عبارت اين است كه گرا»...ماند گهواره باقى

يابد و نيز ممكن است حتى  ىبا انسان ادامه م پيچيدگى و تنوع و تحول
معلوم نيست كه در نمايشنامه خلقت  و. ن او هم به راه خود ادامه دهدبدو

  .نقش اول را داده باشند  به سوى تنوع و پيچيدگى به انسانو گرايش
  كه روزى نوع انسان محو شود، ولىتوان تصور كرد  صحيح است، مى:ريوز

عنوان مثال برخى از حشرات  هب. طور كلى از بين نخواهد رفت زندگى به
ض حدى از پرتوهاى توانند در معر مقاومتر از ما هستند، عقربها مى بسيار

بنابراين . ندمراتب باالتر از حد الزم براى كشتن ما زنده بمان راديواكتيو به
توانند زنده مانده و فهم وادراك خود را توسعه  مى بعد از يك جنگ اتمى

ولى آنها نيز ممكن است بعد از چندين  .سندداده به علم و صنعت بر
زيست، مشابه آنچه اكنون ما در  طميليون سال با مسائل آلودگى محي

  .ور شوند پيش داريم، روبه
خود  تن جهتى در مورد افسانه زندگى ازدر طول اين گفتگو تمايلى براى ياف: سيمونه

كرديم كه  ى اجبارا مشاهدههم نپذيرفتيم، ولنشان نداده و يا حداقل ديدگاهى جبرى را 
آيا . داده است توقف نشده و به پيشرفت خود ادامهگاه م گرايش به سوى پيچيدگى هيچ
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  توان گفت كه اين گرايش به همين ترتيب تا ابديت خواهد يافت؟ مى
 اولين جلوه همين افسانه. رده است دو جلوه از حقيقت مرا متحير ك:ريوز

 داشتيم و اين افسانه ن كتاب تاكنون بيانبسيار جالبى است كه از آغاز اي
دار  دهد تا فكر كنيم كه همه اين شگفتيها جهت ما اجازه مى در واقع به

ه دهد ك انگيزتر است و نشان مى حقيقت غم  جلوه ازدومين. هستند
يكديگر و با جوى كه محيط زيست آنها را  انسانهاى كنونى قادر نيستند با

جنگ و تخريب از . زندگى كنند با تفاهمحاطه كرده سازش داشته و ا
خصوص از مراحل  به اى در لحظهگويى . آشنايان قديمى انسانها هستند

  . اتفاق افتاده باشداى غيرمنتظره واقعهتحول هرج و مرج يا 
   و تعبير شما از اين مطلب چيست؟:سيمونه

صورتى خوب  به سوى پيچيدگى به چرا در دنياى فيزيك، گرايش :ريوز
 آيا طبيعت در حين رود و در دنياى انسانها به صورتى بد؟ مى پيش

   خود رسيده است؟كفايتى بىپيچيدگى به ترازى از  پيشرفت به سوى
  داروينىبا ديدى» انتخاب طبيعى«كنم تعبيرى متكى بر اساس  تصور مى

اى الزم براى  توليد فراوردهولى اگر برعكس منظور از تحول، . باشد چنين
 آزاد بوده باشد، شايد ما در حال حاضر مشغول پرداخت موجودى ظهور

توان فاجعه كيهانى را در  آزادى هستيم؟ اگر غير اين باشد مى بهاى اين
يچيدگى طبيعت پيچيدگى را ايجاد كرده است، پ: كرد سه عبارت خالصه

تواند  را ايجاد نموده و سرانجام فعاليت مى نيروى فعاليت و مؤثر بودن
  .بود كندپيچيدگى را نا

   يعنى چه؟:سيمونه
 :اند  نابودى ابداع كرده در قرن بيستم انسانها دو وسيله براى خود:ريوز
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در چنين شرايطى پيچيدگى آيا . افزار اتمى و تخريب محيط زيست جنگ
رسيدن به حدى از ادامه پيدا كند؟ آيا منظور عالى طبيعت  تواند مى

اى   آيا فهم هديهى گردد؟انسان قادر به خود نابود پيچيدگى بوده كه
  ؟زهرآلود است

   و جواب شما چيست؟:سيمونه
آيا . ايم شدهور   در حال حاضر با نهايت امكانات سياره خود روبه:ريوز

يگر نگه داشت بدون است ده ميليارد انسان را با تفاهم در كنار يكد ممكن
م باشند همحيط زيست را خراب كند؟ حتى اگر انسانها نابغه  آنكه سياره و

نبوغ را با شكستن اتم و با اكتشافاتى كه در  كه البته به كراّت اين(
ولى وظيفه ) اند نمايش گذاشته به اند، انها و در منظومه شمسى كردهكهكش

زمين به مراتب مشكلتر از  زندگى با تفاهم و بدون تخريب كرهاخير يعنى 
از هر چيز بايد  شدر واقع پي. اند شته انجام دادهكارهايى است كه در گذ

. رفت يى مداومها آرمان پيشرفت اقتصادى را رها كرده و به دنبال توسعه
كنند مشكلتر  فهماندن اين حقيقت به كسانى كه كره زمين را اداره مى

  .است
  ژوئل دورونهطور كه  سياره، همان يعنى اداره كردن سازمانى:سيمونه

  گويد؟ مى
 امى براى اعالم خطر و براى ترميم در اندامهاى موجودات زنده نظ:ريوز

شود، تمام بدن براى  مىموقعى كه جراحتى در بدن پيدا . وجود دارد
ه زمين نيز بايد در نظام سازمانى سيار. گردد عفونت بسيج مى مبارزه با

زمان ملل نظام سا. دافعه موجودات زنده ابداع كرد چيزى شبيه نيروى
طرح ابتدايى آن است ولى بايد وابسته بدان  متحد و اجتماعات انسانى
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  .خيلى از اين جلوتر رفت
د  آيا اين اشكاالتى كه اكنون با آن مواجه هستيم و به آنها زيا:سيمونه
 به قرنى كه در آن ايم، يك پديده زودگذر نيستند؟ آيا زياد شده خيره

يك بره ايم؟ اگر مسائل را از ديدگاه  چشم ندوخته كنيم زندگى مى
اى مطرح  توان گفتگوهاى اميدواركننده مى نيم، مسلماگوسفند حالجى ك

 ايوكوپنطور كه  توان گفت؟ شايد همان مى انسانها چهنمود، ولى از ديدگاه 
احتماالً ما در ابتداى ماقبل تحول  گويد مسئله خيلى ساده باشد و مى

براى رسيدن به مرحله بلوغ  رار گرفته باشيم؟ شايد وقت زيادىجهانى ق
  ل كامل الزم باشد؟عقلى و تحو

. سخن گفتتوان درباره آن مفصل  مى.  من چندان مطمئن نيستم:ريوز
ير اتفاق افتاده است پيشرفتهاى مثبتى از نظر انسانيت در قرون اخ مسلما

فراموش كرد كه ولى نبايد ... بردگى و شناسايى حقوق بشر و مثالً القاى
يت رسيده بودند و اى شايسته از انسان به مرحله پوستان امريكا سرخ

از مقررات و رفتار اجتماعى است كه  قوانين اساسى امريكا بسيار متأثر
 نشان داده است كه »استروش كلود لوى«. گذارى كرده بودند ايهآنها پ

اخالق در اجتماعات  پيشرفت علم. از تمدنهاى بزرگ استبردگى منتج 
   .مسئله بسيار واضحى نيست

  ل در سياراتى ديگر مطرح باشد؟ ممكن است همين سؤا:سيمونه
 بسيارى از تمدنهاى جهانى  تمدن ما بر روى زمين احتماالً نمونه:ريوز
 تشكيل سياراتى ديگر است، با اين فرضيه كه تحول كيهانى منجر به ديگر

توان تصور كرد  لذا مى. ديگرى از زندگى و ادراكات شده باشد هاى و نمونه
ا در روى زمين نان تهديدهايى كه اكنون مفرازمين نيز با همچ كه تمدنهاى
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الت كامالً گونه دنياها دو ح ديدار اين. اند رو شده روبه با آن مواجه هستيم
سياراتى خشك و پوشيده از . خواهد كرد متفاوت را به ما عرضه

اند و يا  كه به تفاهم نرسيده سترهاى راديواكتيو براى تمدنهايىخاك
به سازش  لپذير نزد تمدنهايى كه و خرم و دبرعكس سياراتى سبز

  .اند رسيده
 رسيدن به مرگ مشترك و يا  ژوئل دورونه اين دو نمونه را:سيمونه
ر حالت اول انتقام توان گفت كه د زندگى مشترك ناميد و نيز مى تشكيل

نابودى مطلق و در حالت دوم گرايش به عقل مطلق يا  ماده همراه با
  .رسيدن به حقيقت است

طرح است، آيا قادر به همزيستى ن اين سؤال اساسى براى ما م اكنو:ريوز
شد، ايم هستيم يا نه؟ اگر جواب نه با قدرتهايى كه خود ايجاد كرده با

اساطير در » سيسيف«ادامه پيدا خواهد كرد مثل داستان  تحول بدون ما
 كرده زحمت به قله كوه برده و نهايتا در آنجا رها يونانى كه بايد سنگ را با

  احمقانه نيست؟ قدرى. ا سرانجام سقوط كندت
 كور و نااميد كند ولى به هر با وجود اين نبايد وخامت شرايط كنونى ما را

بايد بدبين و محتاط بود و قبل از اينكه خيلى دير شده باشد بايد  حال
ما وارث ميلياردها . خودمان را براى نجات سياره به كار اندازيم تمام همت

نهايت رسيدن به فهم كنونى هستيم و وظيفه ماست به  سال تحول و در
  .انگيز ادامه يابد نحوى دل  بهزندگيافسانه  زيبا ترين نوعى عمل كنيم كه
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  علم در بوته آزمايش

 
 آرزوها را بر آورده مي كند و جزو اعتقادات شيواي كشمير مي :  شيواكيهانيگاو 
م و تصور كنيم كه بيداري با وجود آنكه ديوانه باشي: پندي از هندويسم. باشد

  نمايش مي مارا به) فهم و ادراك (خالق راه نويني .تدريجي است ابدي نيز هست
 . دارد و روش او برهان هايي براي حذف عقايد باطلدهد
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  :تأسف
 اى همزايى، يا آوردن در طى پديدهشور و هيجان ابتدايى، فهميدن و به دن

نيايى از ادراك كه قادر به ازات دنياى مادى، دابداع مدلى از دنيا به مو
وتالش براي رسيدن به حقيقت همانطور كه ظواهر حقايق باشد، توجيه

ماع امروزى اين در اجت. عرفا مي خواستند، نزد انسانها وجود داشته است
 قرار فراموش شده و حتى غالب اوقات مورد تمسخر هيجان بيش از پيش

  .گرفته است
  شك و ترديد

، فيزيكدانان و شيميدانان اواخر قرن نوزدهم و ربع اول قرن بيستمدر 
: جهان را نسبت بهدرونى اتمهاى عناصر را مشخص و ديد مردم  ساختار

حوش ما قرار دارند، ملكولهايى كه بدن ما و ساير  موادى كه حول و
در آخر اجرامى كه ستارگان و سيارات از  دهند و شكيل مىموجودات را ت

شناختها موجب تكبر و خودخواهى  اين. اند، عوض كردند  يافتهتشكيلآن 
قرن بيستم شيميدانان  نحوى كه در آغاز انشمندان شد، بهبرخى از د

 : گفت برتلومشهور فرانسوى
 »!اند جهان ديگر معمايى ندارد و مسائل مجهول عالم شناخته شده«

و سپس » نسبيت عام«و » نسبيت محدود« و انتشار نظريات  انشتينظهور
هنوز ربع اول . دان كردتجربى آنها اين غرور و خودخواهى را دو چن تأييد

بستهاى   با بنتمام نشده بود كه علوم فيزيك و شيمى محض، قرن بيستم
عجيب ذرات و العاده و  يعنى ابهام در فهم رفتار خارق .نظرى مواجه گرديد

ى ماده، ام درونكنشهاى مادى در درون اتمها و نظ امواج نورى، در برهم
ترديد ظاهر شد و دانشمندان را وادار به تفكر  در پى آن شك و. پيش آمد
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  .و تجسس نمود
 1924ن مشهور فرانسوى، در سال ، فيزيكدالوى دو بروگلىبراى اولين بار، 

ذرات ماده «: شت و گفتخاصيت دوگانگى موج و ذره انگشت گذابر
و نيز برعكس، امواج  وارد شوند ها مانند موج نورى در پديده توانند مى

تمها جدا توانند الكترونها را از ا اى بوده و مى كنشهاى ذره نورى قادر به
، فيزيكدان هايزنبرگدوگانگى موج و ذره،  در پى اين نظريه» .كنند

مشهور آلمانى، اصل عدم قطعيت،يعنى عدم امكان تعيين هويت قطعى 
كند و در پى آن مكانيك  مى ماده ثابتذره را در نظام درونى رفتار موج و 

در دو نقطه از فضا  اس احتمال وجود ذره و يا الكترونكوانتايى كه براس
  .آيد وجود مى تكيه دارد، به

شناخت بشر از جهان و ماده با اين اكتشافات با سرعتى كه مشاهده 
اخت رود، ولى شن  به جلو مى)تصاعدي(صورت تابع نمايى كنيم به مى

نحوى  شود، به شك و ترديد بيشتر توأم مى روز با ز جهان روز بهفلسفى ا
 خالق مكانيك كوانتايى، در كتاب ، فيزيكدان انگليسى وپول ديراكه ك

منتشر شده است،  1931 خود، كه در سال اصول مكانيك كوانتايى
 :نويسد مى

ت مجموعه اشيايى قابل رؤيت تاكنون دنيا برحسب رسوم قبلى به صور
بر مبناى قوانين نيروهاى و متحرك ) ات، سيالها، ميدانها و غيرهذر نظير(

ن نمايش آن در فضا در چنين شرايطى امكا. شد نظر گرفته مى مشخص در
  .خوبى ميسر بود تصويرى كامالً مشخص به و زمان به كمك

 ش از پيش آشكار شده، كه طبيعت ازبا اين وجود، در سنوات اخير بي
وانين اساسى آن بر تصويرهاى ق. كند  پيروى مىعملكردى كامالً متفاوت
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ه حقيقتى نهفته در ايم منطبق نبوده، بلكه وابسته ب كه از دنيا داشته قبلى
اى با  بنابراين، بدون دخالت چيزهاى ديگر كه رابطه. است اعماق پيكر آن
 .قادر به ساختن تصويرى از فضا و زمان نخواهيم بود ند،عمق مطلب ندار

و ذره، در كتاب مشهور ، خالق نظريه دوگانكى موج دوبرگلىلويى و نيز 
  :نويسد  منتشر شده است، مى آينده فيزيك به نام1941سال  خود كه در

تر از بحث در مورد آينده  دهمسلما گفتگو درباره گذشته به مراتب سا
  .گذشته متبلور شده و شكل قطعى به خود گرفته است .است

  و شواهدى از گذشته و در حدى كهازيابى مدارك     در حدى كه قادر به ب
زايى  عى به دوبارهتوانيم س مهارت ما اجازه كاربرد آنها را بدهد، مى

ساختار آن باشيم و توانا به پژوهش و ترسيم خطوط اصلى  ها كرده پديده
  .نتايجى از آن استخراج كنيم و خواهيم توانست

 راى تجسس در آينده مشكل و تالش ب     كامالً برعكس، الزاما هرگونه
دانيم، اين است كه  باره آن مىمطمئنا تنها چيزى كه در. گستاخانه است

يرا فالسفه بيش از ز(دانيم  حال مشتق شده و حتى باز هم نمى اززمان
ناپذير حال  كه آيا آينده نتيجه اجتناب.) كنند بحث مى پيش درباره آن

د بر آن بينى نشده و اساسا جدي چيزهاى كامالً پيش خواهد بود و يا اينكه
بينى آينده،  مناسبترين فرضيه براى پيش حتى در. افزوده خواهد شد

داند و حكم  چون و چرا مى جبريه بى آينده را حاصل از بازيهاى ناآرامآنكه 
هاى  بينى پديده شد، پيش رج خواهدكند كه فردا از بطن امروز خا مى

عظمت و پيچيدگى كه   و با توجه بهغيرقابل شمارش آنهاآينده در تعداد 
اين ممكن نيست  .كند اى فكرى روح انسان تجاوز مىدارند، از تمام تالشه

  !نهايت باالتر از فهم ما مگر فهمى بى
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ده را به چون و چرا، آين      به اين جهت است كه حتى اگر يك الزام بى
 ي اسرارتوان درباره آينده گفت كه از مربوط كرده باشد، مىل زمان حا

 كه يا ما هنوز به كنه آن پي نبرده ايم  و يا براي برخي ديگر رابطه با است
  .. خالقي دارد

  
بستهايى از اين  ر نيز به بنساير دانشمندان علوم تجربى در عصر حاض

.  مطابقت ندارداند كه رفتار آنها اكنون با گفتارشان ديگر رسيده قبيل
 نشان  را ابتدا به عنوان مثال خاطراز اين دوگانگيها هاى متعددى نمونه

  .روحى آنها را مطالعه خواهيم كرد كرده و سپس تغييرات فكرى و
  

  گوييها تناقض
ار مهربان و به معنى واقعى  متخصص بيولوژى انسانها، مردى بسيآلبر ژكار

احقاق حقوق ملتهاى جهان است و دايم در تالش و مبارزه براى  انسان
ت و نيز اخيرا در ت دفاع از محيط زيست اسمدافعان سرسخ سوم و از

 وسيله مرد روحانى طرد شده به ( مونسنيورگيو وپير آبه فرانسه دوشادوش
داران  جا و مكان با سرمايه بضاعت و بى بى براى كمك به افراد) كليسا

 فوت نمود وهمواره وحتي بعد از مرگ 2007آبه پير در سال .كند مبارزه مى
  .سوي ها استجزوافراد مقبول فران

تشر شده است در مورد ميل  من1992كه در سال  افسانه زندگى در كتاب
در .  استبست رسيده ساختارهاى پيچيده به نوعى به بن به تنوع
  :نويسد اين ساختارها مى گيرى از رفتارهاى نتيجه
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Albert Jacquard  
كه آيد  نظر مى اى به نتيجه اين است كه ساختار پيچيده مانند هنرپيشه

اين نيست كه شخصيت و يا . كند ها اضافه مى چيزهايى ازخود بر پديده
 كه سادگى بايد پذيرفت نسبت داده شود بلكه به اى خاص به آن اراده

ى ساختار در تحوالت درون» ؟!كه گويى رود همه چيز به نوعى پيش مى«
كند و  شود، نقشى ايفا مى شروع مى وسيله يك عامل خارجى خود كه به

 .است» !رود كه گويى؟ پيش مى  چيز به نوعىهمه«ه آنكه علم قلمرو نتيج
ت سؤال و يا عالمت جاى عالم فهم باالتر به آيا بهتر نيست تا وصول به

ده از لحظه نخست وجود ميل به تنوع و پيچيدگى در نهاد ما: بگويد تعجب
 و اين گرايش به تنوع و پيچيدگى، جوابگوى تمام نارساييهاى .داشته است

دو سال بعد از نشر اين كتاب به اين فهم نزديك  دقيقا. گردد علم مى
كند و در آنجا اقرار  منتشر مى مطلق نام  كتابى بهپير آبهشود و همراه با  مى
در » . استبه وجود آوردهمهبانگ  چيز و حتى زمان را هم همه«: كند مى

  .سطور بعد درباره آن صحبت خواهيم كرد
رانسوى، را كه او نيز ، اخترشناس مشهور فبر ريوزهيونگارنده، نظريات 

ار سرسخت دفاع از محيط به معناى واقعى كلمه و از مدافعان بسي انسانى
اى بر ساختار كهكشانها و ستارگان طى  عنوان مقدمه به زيست است،

و  نقل كرده است ستارگان، زمين و زندگى گفتگويى با او در كتاب
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مطالعه كتاب مذكور با طرز فكر او آشنا   ازخوانندگان در صورت عالقه پس
نظريات او را درباره آينده دنيا   همين كتاب نيزنهمدر فصل . خواهند شد

توان از كتاب  آن جمله مى از. ى كتابهاى فراوانى نوشته استو. يمآورد
جايزه بلز  كه به دريافت) جهان مفهومى دارد؟آيا ( ساعت سرمستى

 .كند ن را به همه توصيه مىنگارنده مطالعه آ. دپاسكال نايل آمده، نام بر
  .رسد به پايان مى» مالل پاريس«اين كتاب با اشعارى از بودلر به نام 

  
هاى يك قصر، در دامان علفهاى سبز كناره يك گودال  گاه اگر برفراز پله"

انزواى اتاق خود به ناگاه از خواب برخاستيد در آن هنگام كه  و يا در
يافته و يا از سر پريده است، از باد، از موج، از پرنده، از  مستيتان تخفيف

نالد، از هر آنچه  گريزد، از هر آنچه مى آنچه مى ساعت ديوارى، از هر
گويند، بپرسيد  از همه آنانى كه سخن مى خواند و شتابد، از هر آنچه مى مى

و پرنده و ساعت ديوارى به شما  چه ساعتى است؟ و باد و موج و ستاره
براى آنكه برده » .رسيده است زمان سرمستى فرا«اسخ خواهند گفت كه پ

مدام خود را سرمست  !شكنجه ديده زمان نباشيد، در سرمستى بكوشيد
فضيلت يا هر آنچه  ولى سرمست چه؟ سرمست شراب يا شعر يا!: كنيد

  ".مايليد ولى زنهار كه خود را سرمست كنيد
  

 نندعرفاىيت، معتقد نيست ولى ما به خلقت، با طرزفكر مسيحهيوبر ريوز
 گيرى بدون اطالع ازنتيجه. ت استفضيلتصوف، معتقدبه سرمست شدن از

 را با ستارگان، زمين و زندگى هيوبر ريوز، ناخودآگاه نگارنده هم كتاب
: داردكه تقريبا مضمون مشابهى به پايان آورده بودحافظشعرى از
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  مـبيا تا گل برافشانيم و مي در ساغر اندازي
  فلك را سقف بشكافيم و طرحي نو در اندازيم          

  اگر غم لشكر انگيزد كه خون عاشقان ريزد
   بر اندازيممن و ساقي به هم سازيم و بنيادش          

  بهشت عدن اگر خواهي بيا با ما به ميخانه 
 كه از پاي خمت روزي به حوض كوثر انـدازيم          

  
 گفتگويى با ن و زندگىستارگان، زميكتاب نگارنده در فصل هفتم 

شناسى موزه ملى تاريخ طبيعت فرانسه، آورده است؛  مردم ، استادايوكوپن
. عه كندبراى آشنايى با طرز فكر او به كتاب مذكور مراج تواند خواننده مى

 .بيان داشتيمنظريات او را درباره آينده انسان   اين كتاب نيز نهمدر فصل
  :گويد در جواب سؤالى مى. نگرد مى وى دنيا را با ديدى منحصرا علمى

طبيعى، محرك تمام اين جهشها توان گفت كه انتخاب  با اين وجود نمى
انگيز است و بدان  است، در مورد هر موجود زنده مسئله حيرت بوده
ته و كامل فراخور اين اى تحول ياف نوعى از موجودات نمونهماند كه هر مى

 است كه قابليت  اين محيط زيستشايد هم! ساخته دارند پيش تغييرات از
سؤالى است اين خود . گيرنده را همزمان با تغييرات دارد دخالت در ژنهاى

 .بشر آن را روشن كند كه بايد تحقيقات آينده
 : گفتمبدأ انواع  در كتاب1859 نيز در سال شارل داروين

اند،   زمين زندگى نمودهتمام ارگانهاى زنده كه هرچندگاه بر روى اين
 شده دميدهاى هستند كه در آن زندگى  فراورده شكل اوليه تماالًاح

 .شايد ترس از كليسا سبب شده بود كه چنين استدالل كند.است
  قرن اواخرفيزيكدان نظرى ، دانشمند معروف انگليسى كههاوكينگ
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 قرن را در البالى معادالت معماهاى پيچيده كيهانى اين.  استبيستم
. شمگيرى برسدزودى به نتايج چ  كه به بوداميدوارخود قرار داده و  رياضى

كيهانى خود وارد نحوى حكمت الهى را در مسائل فيزيك  به هاوكينگ
دانشمندانى چون هيوبر ريوز، با وجود آنكه تمايل به  اگرچه.  بودكرده

ز دادن را نوشته در سرنوشت ذرات حاصله ا پيچيدگى و تنوع و نظام
  .گيرند هاوكينگ را به جد نمى هاى هدانند، ولى گفت مهبانگ مى

 منتشر كردند، مطلق  آلبر ژكار همراه با آبه پير كتابى به نام1994در سال 
از نظر آلبرت . »مطلق «اى است بين آن دو درباره كلمه كتاب محاوره اين

. كند يجاد مىمطلق مفهومى بسيار عظيم دارد و ترسى در او ا ژكارد كلمه
شماره  جمعهوزنامه سوسياليستهاى فرانسه به نام ر اى كه با در مصاحبه
  : گويد مى  كرده، چنين1994اول آوريل 

 ناپذير، يعنى توان گفت توصيف  مىدرنگ كلمه مطلق جوهر زندگى و يا بى
كه  موقعى. ناپذير است وصيفخداى يهوديان درواقع ت. تعريفى از خداست

و نبايد بيش از اين » هستم«دهد  شود كه هستى؟ جواب مى سؤال مى از او
 اين كارى است كه من و. رفت، بلكه بايد به او نزديك شد يلدنبال دل

ر فهم فيزيك مادامى كه سعى د. دهم پژوهشگر انجام مى عنوان يك به
دسترسى دانم كه به مرز غيرقابل  مهبانگ دارم، مى كوانتايى و يا نظريه

 سرچشمه آن نيست بلكه نزديك شدن به كنم، مهم رسيدن برخورد مى
تر از كلمه مطلق  قابل دسترس نهايت ران كلمه بىبراى پژوهشگ. است
محاسبات خود وارد  توانند آن را دستكارى نموده و در زيرا مى. است

نهايت در  بى :مثالً. يابند جستجو كنند مى» يتنها بى«كنند، زيرا هر آنقدر 
مثالهاى  ارىه بر روى يك خط مستقيم يا بسينهايت نقط اعداد و يا بى
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 قادر نيستيم» مطلق«در مورد كلمه ديگر از اين قبيل، و حال آنكه ما 
 .مثالى عرضه كنيم
نهايت را اگر به زمان نسبت دهيم، آيا ابديت  شود بى از او سؤال مى

 :دهد شود؟جواب مى مى
مثالً، پديده سقوط فضانورد را . ابديت زمانى نيست كه ادامه داشته باشد

دهند  زيك موردبحث قرار مىا كه غالبا در كتابهاى اختر فيه سياهچاله در
افتد و  از ثانيه اتفاق مىبگيريد، براى فضانورد اين پديده در كسرى  در نظر

شود و  ق آن غرق مىشود و نهايتا در اعما سياهچاله كشيده مى سوى به
افق ناظرين سفينه كه نگران او هستند و در وراى  حال آنكه براى

 .كشد نهايت طول مى سقوط بى اند اين قرار گرفتهسياهچاله 
ييم مهبانگ، دوران قبلى هم توانيم بگو شود، آيا ما مى از او سؤال مى

 .دهد است؟ جواب مى داشته
به ! ند مهبانگ آغاز جهان استگوي مى. ايم در اينجا در تله كلمه واقع شده

پيش از آغاز يا ابتدا بريم، كلمه  اينكه كلمه آغاز يا ابتدا را به كار مى محض
: يرفت كهبنابراين بايد پذ. شد، كه غيرقابل دسترس است طرح خواهدم
  .را خلق كرده بلكه زمان را هم آفريده است نه تنها ماده» مهبانگ«

است، قواعد و بررسيهاى اى براى فهميدن جهان  علم در واقع وسيله
دهد و اگر  كه به ما امكان پيشروى در جهت مشخصى را مى محكم دارد

.  خواهد آوردنباشد خطرهايى براى عموم بشريت به بار خصاين جهت مش
ولى در حال حاضر متأسفانه . كند را طرح مى علم مسئله علت غايى

كنند و به مختصر فتوحات خود  مى انشمندان به اين مسئله كمتر توجهد
ن يازند، اي خطرناكى دست مى قدرت هستند و چون از اين طريق بهقانع 
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چه در مورد . بشريت باشد ينده مبهمى در انتظاركنم آ است كه فكر مى
چه در دستكارىِ  ديده شده در خارج از رحم مادر، وتوليدمثل تدارك 

به بربريت  نظر من همه اينها منجر به. گاههاميراث ژنتيكى بشر در آزمايش
ت نداش ن جاذبه عمومى بود، ولى هرگز ايمانيوتن خالق مدل. خواهد شد

 نظر او اين عمل ناهنجار شند و بهكه دو جرم به سوى هم كششى داشته با
خواهد هيچ جاى  گذشته دلم مىدر علم ايمان وجود ندارد، از اين . آمد مى

ايمان داشتن كه مسيح پسر خدا و مادرش باكره بوده . هم نباشد ديگر
 ايمان داشتن مطرح نيست، ولى بايد. كند را حل نمى اى ، مسئلهاست

اصول و دانم نه به خاطر اين است كه  مسيحى مى من خود را. عشق ورزيد
قبول دارم، بلكه فقط برخى از كلمات مسيح   راكاتوليكاعتقادات مذهب 

و اين . همديگر را دوست داشته باشيد :گويد كنم كه مثالً مى ا قبول مىر
  .تمهمتر از ايمان داشتن اس كند، چون عشق ورزيدن مرا قانع مىگفته 

كسنگِ مِح  
نتايى است و در دانشكده ژان مارك لوى لوبلُند، متخصص فيزيك كوا

و  آلياژمجله كند و نيز سر دبير  در جنوب فرانسه تدريس مى علوم نيس
تعددى كتابهاى م.  استSeuilانتشارات علمى نشر  مسئول مجموعه

علم در بوته  «سنگ محككتاب اخير او  تأليف نموده، منجمله عنوان
 منتشر 1996فرانسه آن را در دسامبر   گاليمارراتاست كه انتشا» آزمايش

  .كرده است
 را براى اثر سنگ محك عنوان مارك لوى لوبلندبدون دليل نيست كه ژان 

 از فرهنگ كيمياگران دهد، كه علم جديد را مورد بررسى قرار مى خود
گ محك دانيم كه كيمياگران به كمك سن مى. كرده است قديم اقتباس
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آزمايشهاى آنها به نتيجه مطلوب رسيده است  همند كه آياتوانستند بف مى
 خود به سنگ محكرا به كمك  ، علم عصر جديدلوى لوبلند. يا نه

گويند  طور كه مى علم همان خواهد بفهمد كه آيا واقعا ه و مىزيرسؤال برد
قعا از تاريكى خير؟ آيا وا مدرن است يا نه؟ آيا انقالب علمى اتفاق افتاده يا

ايم يا  واقعى رسيده علم مخفى گذشته به روشنايى علم) اُبسكورانتيسم(
آشكار و  قدر هم  شكاف بين اين دو دوره آنخير؟ برخالف نظر عامه،

در  اگر. يارى براى ترديد وجود دارندرسد، زيرا داليل بس قطعى به نظر نمى
را  انتقاد وجود دارد چقلمرو هنر، موسيقى، ادبيات، سينما و نمايش، نقد و

  .از پژوهشهاى علمى در كار نيست نقد
 وابگوى دو انتقادى كه معموالً ازخواهد بداند كه آيا علم ج  مىلِوى لوبلُند

و انتقاد يا سرزنش را كردند، است؟ اين د بينان مى كيمياگران  و يا طالع
يت محرمانه و سرى بودن اعمال و نها: يك جمله خالصه كرد توان در مى

كتاب . ىآنها، چه از نظر سياسى و چه از نظر اقتصاد ماديگرايى كارهاى
 در 1995  تا1988مقاله است كه در بين سالهاى 21لوى لوبلُند متشكل از 

تازگى اين اثر در اين است كه اين . است نشريات مختلف منتشر شده
ى كه داده تا جوابگوى چهار تناقض نحوى نظام ت را در چهار تفكر بهمقاال

درواقع در زمان . باشد لم با آن دست به گريبان استدر حال حاضر ع
ترس از عدم  حدى پيچيده و مبهم شده است كه بهحال، وضعيت علم 

  .امكان محار آن در آينده وجود دارد
  مشاهده كرده است كه لِوى لوبلُنداولين تفكر مسئله اقتصادى است،

 منافع خود رو امروز خودبهاند كه علم پيش سياستمداران باور كرده
يعنى در «! ى باشدده ندارد و لذا بايد پژوهش همراه با بهره اقتصادى در بر
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د تا سپس دار قرار گير پژوهشگر در اختيار سرمايه عمل بايد رهبرى
ى كه همين دليل مادام به» .خواهد سوق دهد مى پژوهش را به آن سويى كه

المنفعه را  ژوهشى دولتى و عامكارهاى پ كشورهاى پيشرفته دنيا بودجه
هندوستان و برزيل به پژوهشهاى  كنند، كشورهايى چون كم و يا قطع مى
اين . چشند آن را مى  خود ادامه داده و نتايج اقتصادىعلمى مردمى

علمى است زيرا  ك و مغاير با تمام اصول پژوهشهاىتناقض بسيار وحشتنا
جهانى، در بين  بعد از جنگ دومعمالً . اگرى داردعلم هدفى باالتر از سود

خرابيهاى  ى باال بردن رشد اقتصادى و ترميمكشورهاى جهان غرب برا
تصديق  در حال حاضر به. انگيز آغاز شد تاى حير حاصل از جنگ، مسابقه

. است ار به مرحله بسيار خطرناكى رسيدهغالب متخصصين علم اقتصاد، ك
 كار هستند و ردم فعال، بى درصد مدر كشورهاى اروپايى بيش از دوازده
  .اميدى هم به آينده نبايد داشته باشند
 كارآيى قدما با بينش محدود و. ستتناقض ديگر علم مربوط به اجتماع ا

حتياجات اكثريت اجتماعات مختصرى كه از جهان داشتند، جوابگوى ا
انگيز است،  شگفت. ستنظر سالمت، مواد غذايى و مسكن بوده ا بشرى از

خود رسيده است، امروزه به اوج توانايى صنعتى علمى   كهعلم جديد
اين كه با توجه به . اكثريت اجتماعات بشرى نيست جوابگوى احتياجات

 و و پيشرفت و مهارت امروز را نداشته است شناخت علمى بشر هرگز تراز
ظرافت منحصرا با گسيختن مفاهيم غلط  نيز مهمتر اينكه اين پيشرفت و

از زمانى كه بشر قدرت تفكر  .اند  داشتيم به دست آمدهاز دنياقبلى كه 
پژوهشهاى فكرى او  گونگى تشكيل جهان، هدف اصلى تماميافت، چ
به دنبال اين  دان از چهار هزار سال پيش تاكنونفالسفه و دانشمن. گرديد
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حاصل  فت علمى بشر از بركت اين كنجكاوىهدف عالى بوده و پيشر
 ه قبالً همطور ك از نيمه دوم قرن بيستم همانگرديده است، ولى متأسفانه 

  .طلبى شده است دهى جايگزين حقيقت گفتيم بهره
 تناقض سوم مربوط به تعريف و ارزش علم است، پژوهشهاى علمى كنونى

دسته اول آنهايى است كه . دتوان به دو دسته تقسيم كر محققين را مى
شود، منظور اصلى  حمايت مىداران چند مليتى  وسيله سرمايه به غالبا

دسته .  انسانى استدهى، بدون توجه به ارزشهاى منحصرا بهره پژوهش،
 در جستجوى حقيقت عده محدودى از انسانهاى منزوى و وسيله ديگر به

ونى كره زمين پژوهشهاى دسته اول، ما را به شرايط كن .گيرد انجام مى
اى در قشر  هوجود آمدن حفر اى و به حالت گلخانه تشديد(دهند  سوق مى

هشهاى پژو...) دستكارى در ميراث ژنتيكى بشر و اوزون محافظ زندگى و
فالسفه و عرفا از دهها قرن پيش تاكنون  دسته دوم همان هدفى است كه

زايى  معنوى از جهان و دوباره تصور مدلهايى(اند  دنبال آن بوده به
  ).هاى گذشته براى رسيدن به حقيقت مطلق پديده

ديد، تناقض فاحشى با هم  زمان كنونى از قِبل اين دو نوع تعريف علم در
 و مخترع اولين ، فيزيكدان معروف ايتاليايى ارنيگو فرمى.داشت خواهد

يما و  سال قبل از انفجار بمبهاى هيروش7 (1938سال  نيروگاه اتمى، در
و جايزه نوبل براى پژوهشهاى اتمى گرديد  مفتخر به دريافت) ناكازاكى

مفتخر به دريافت جايزه نوبل براى  ، روتبالت1995در سال حال آنكه 
اين تناقضها را . اتمى، گرديد هايش در مبارزه با توسعه سالحهاىفعاليت

نابودى را در اختيار بشر  فيزيك امكان خود. توان توجيه كرد چگونه مى
براى او ) موتاسيون جهش يا(زيستى امكان خود دگرگونى نهاده و علوم 
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سازى در  مشابه  توليدمثل و ياتوان از نام چه قانونى مى ده، بهفراهم نمو
  .پژوهشى شد نعت كرد و يا مانع از ادامه چنينهاى آزمايش مما درون لوله

 لم تأثيرى بر روى عقايد نداشته وامروز ع. تناقض چهارم، فرهنگى است
 وجود آوردن و توسعه جوى انتقادى نسبت به خود تالش كمى براى به

و يا » علم و صنعت«ن را توان آ طور خالصه اگر علم امروز كه مى به .دارد
ايد در فرهنگ ناميد، بخواهد به بلوغ خود برسد، ب» هيواليى علم«حتى 

سانها داشته مواجهه دايمى با گذشته، حال و آينده ان انسانها عجين شود و
نظريهاى  هانديشيها و كوت تواند با خرافات و سياه مى در چنين حالتى. باشد

در . سدى در مقابل نفوذ چنين افكارى باشد ده وقرون وسطايى مبارزه كر
كمك راديو، تلويزيون، ماهواره و   علم امروز بزرگترين وسيله را بهواقع

به وسيله دست  يار سوداگران جهانى قرار داده تااينترنت در اخت
جوامع  دى باال بردن بهره اقتصادى، افراپروردگان خود از يك سو برا

 كنند و از سوى ريط، لهو و لعب مىبشرى را تشويق به مصرف، افراط، تف
انديشيها را  خرافات و سياهديگر براى جلوگيرى از انتشار عقايد پيشرو، 

يست كه با تأسف  تنها كسى ن لُوى لوبلُندبدون شك. دهند مى ترويج
قاد باشد، تاكنون مواجه با يكى از آثار تجدد كه انت متوجه شده كه علم

برد كه  بسيارى از اساتيد مشهور جهان را مى امدر كتابش ن. نشده است
انتقادات خود را از حد انتقاد ساده  يز مشابه وى سعى بر اين دارند تاآنها ن

سوى انتقادى  محدود دارد، به علم كه بسيار بيرونى است و تأثيرو محدود 
فعاليتهاى علمى ايجاد  كه همزمان تفكرى در درون» عالم از علم«درونى 

سه الزام   تعيين جزئياتلوبلُند لِوىى اثر بهره اصل. كند، سوق دهند
  .است» انتقاد از علم«ضرورى براى اين 
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» مفهوم يا تعريف« سوم، يعنى اولين وظيفه يا الزام بارور درمورد تناقض
ع از انحراف پژوهشهاى علمى تعريفى صحيح از علم، مان. است علم

دارى،  هاى الزم براى اقتصاد سرمايه دف و يا برمبناى خواستهتصا برحسب
اين دورانديشى، زمانى مؤثر خواهد بود كه دانش علمى كنونى .خواهد شد

انند كتابهاى اين توزيع، م. تمام پژوهشگران توزيع شود خوبى بين بشر به
، بلكه بايد سطحى و فقط درباره اكتشافات جديد باشد علم براى همه نبايد

يرد تا نحوى انجام گ مفهوم واقعى علم باشد و به سيار عميق و درموردب
 فهميده و نقدى درونى و سازنده در بين خود پژوهشگران زبان يكديگر را

درواقع در . اصلى از پژوهش چيست خصوص بدانند هدف آغاز كنند و به
سريع علم، پژوهشگران اغلب  مه دوم قرن بيستم، به علت پيشرفتني

تحقيق هستند، تمايلى  ت مسئولهاى متفاو هاى دنيا كه در رشتهدانشگاه
ديگر نشان  هاى  تحقيقى همكاران خود در رشتهبه آشنايى با كارهاى

 ك سو، به علت همان ميل به پيشرفتميلى از ي البته اين بى. دهند نمى
وجود آمده  نگ دوم جهانى بهسريع است كه در فرهنگ نسلهاى بعد از ج

هاى تحصيلى  م رشتهبندى و تقسي علت دسته  ديگر، بهاز سوى است و
ده كه سونگر بار آورده و موجب ش يا پژوهشگر را يك است كه دانشجو

  .رشته تخصصى خود ببينند آنها جهان را فقط از دريچه
ان پژوهشهاى فيزيكدان يا شناس در جري در زمان حال، يك زيست

اهها اساتيد در اغلب دانشگ. نيست و همچنين برعكس شيميدان
 هاى مختلف يك گروه، فقط در اساتيد رشته حتىگروههاى مختلف و 

مربوط به استخدام يا ترفيع صحبت  جلسات گروه درباره كارهاى ادارى
اين . اطالعى ندارند د و از عمق كارهاى پژوهشى يكديگركنن مى
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  .سازد اطالعيها نقد و انتقاد سازنده درونى را غيرممكن مى بى
براى همه است » علم از علم«نى ام انتشار نتايج نقد و انتقاد درودومين الز

الزام اخير احترام . بعد از به ثمر رسيدن الزام اول قابل اجرا خواهد بود كه
را نسبت به علم برانگيخته و در نتيجه شايستگى ادامه  عامه مردم

  .سازنده به پژوهشگران خواهد داد پژوهش را در جهت
 كمتر از بقيه نيست، زيراانتقاد سياسى از علم است، كه الزام سوم نقد و 

. ايم صول دمكراتى شناختههمواره علم را سرمشق پيشرفت و مدافع ا
 زيالرد و  اپِن هايمر و انشتيناز خود گذشتگى دانشمندانى چون شهامت و

 ژاپن، ناكازاكى  وهيروشيمابا انفجار بمب اتمى امريكا در  در مخالفت... و
.  دنياستانتقادى و سازنده پژوهشگران در نظام سياسى  از نقشاى نمونه

 همه دانشمندان به داليل گفته شده در فوق، كه متأسفانه در آن زمان
  .منفجر شد نقش خود را ايفا نكردند و بمبها

  گفتار علم
» گفتارهاى علم« تحت عنوان اى  رساله آلبر ژكار1995در نيمه دوم سال 

م خود ژكارد را ر اين بخش، مقدمه اين رساله به قلنگارنده د. كرد منتشر
السفه را نقل اين مقدمه، ژكار چكيده گفتار دانشمندان و ف در. آورده است

نيز عبارت نيز نام گوينده را ذكر نموده است، و من  كرده و در مقابل هر
  .ام قرار داده اين اسامى را در داخل پرانتز

داشته باشيم، علم از ما خدا ساخته پيش از آنكه لياقت انسان بودن را 
  .است

پرتوهاى . انگيز است ، ابهامدارد اطالعاتى كه كيهان براى ما ارسال مى
هايى  صورت دنباله ا بهپرتوهاى غيرقابل رؤيت، امواج صوتى، ظاهر نورى
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الم، تنها نوع ما در بين موجودات ع. تازند قوه ادراك ما مى نظم بر بى
ام و فهم ى نظمى در اين هرج و مرج و يافتن نظبرقرار سعى به) انسان(

ما انسانها با تصور مدلهاى معنوى از جهان،  .تشكيالت درونى آن دارد
هاى طبيعى و سعى به توسعه اين  پديده تالش فراوانى براى نمايش

شود،  تدريج بر اين مدلها افزوده مى به اطالعاتى كه. ايم زايى كرده بارهدو
ظريفتر گرديده تا امكان نزديك  از پيش دقيقتر وهيمى است كه بيش مفا

  .گريزد، فراهم سازد مى حقيقتى كه مدام از ما ن ما را بهكردن روا
 ساخته و غالب كلمات كلى واژگون قرن ما، مفاهيم قبلى از جهان را به

گذرد،  وحوش ما مى لهايى كه در حو شده براى توجيه پديده كار برده به
ناپذير است  ستدانيم كه حقيقت د اكنون مى. اند هعوض كرد معانى خود را

كه ). دوبروگلى(بينى است  طور قطعى غيرقابل پيش به كه آينده). ديراك(
). فوراستيه و مورن(قوه محركه اكتشافات است  نا آگاهى و عدم قطعيت

پريگوژين و (اى خواهند شد  بازوهاى زاينده كه تضاد بين زمان و ابديت،
. )دوبره(الزامى پيش رفت خواهند شد   و ترديد مراحلكه شك). استَنجر

برخى، حقيقتى است كه آن را  محدوديت قطعى روشهاى علمى براى
سؤاالتى بدون جواب  براى برخى ديگر). پونكاره(اند  هخوبى پذيرفت به

  ).كاپرا. (انگيزد كه نبايد بر آن سرپوش گذارند برمى
ربوط به خود ماست، نه آن تر از همه مطالبى است كه م      دردناك

يستيم بلكه زيرا ما تنها ناظر دنيا ن. اند ما را احاطه كرده يى كهچيزها
» ىا منطقه«ايم، ما نتيجه و محصول  ساخته شده جزيى از آنيم و از آن

  ).بيفون(مداوم به سوى پيچيدگى هستيم  پانزده ميليارد سال سازماندهى
واهد ما توسعه يافته، چگونه ابديت خكه بر روى سياره » زندگى«     اين 
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ر ظريف تا چندى پيش قادر به در جواب به اين سؤال، روانهاى بسيا يافت؟
روشنى  ردن سؤال را بهاند، حداقل برخى توانايى مطرح ك نبوده جواب
امروزه معماى زندگى و انتقال آن مستتر در برهم ). مونتاين( .اند داشته

ديد ما را به تمام ارگانهاى زنده از آميب ملكولهاست، كه  كنش عادى بين
لم منحصرا متكى وانگهى، توسعه ع). ماگيوليس(دارد  مى تا انسان معطوف

اد جامعه اند افر نيست، زيرا آنهايى كه بدان مشغول بر تحرك درونى آن
آن عملكردهاى شايسته را انتخاب كرده و از  هستند و نسبت به تحوالت

  ).گولد(كنند  گيرى مى آن نتيجه
 انشتين كه به علت يهودى      درباره اعمال فجيع نازيها، شهادت آلبرت

ران را به جامعه كشورش طرد شده، مفهوم وابستگى روشنفك بودن از
  پلنامشود به  نمونه پرمعناى ديگر شامل شاعرى مى بازهم. رساند مى

گيزتر زمانى تنفران. دارد ، ابراز مىنازيهافجايع  ، كه تنفر خود را ازوالرى
دهم  ترجيح مى. گزيند بربريت را برمى خدمت بهاست كه دانشمند، 

اين صفحه .  را تكرار نكنمكارل  الكسىناپذير از كارهاى اى وصف هصفح
زبانها ترجمه شده و بيش از  غالب ده، در كتاب مشهور او كه بهمشمئزكنن

ز آرزوهاى يكى ا. دارد فروش رفته است، وجود خه از آن بهيك ميليون نس
در .  است1ايوتانازيك ه جايزه نوبل، تثبيت مقرراتاين بيولوژيست برند

چند سال بعد . شود مى زى مناسب اين منظور در نظر گرفته گا1935سال 
. كند گاز، آغاز مى انگيز خود را با كاربرد اين نفرتقرارگاه اوشويت، فعاليت 

انحطاط  به زوال ود، مبدل نباش» انسان«اگر نگرانى اوليه علم، احترام به 

                                                 
١ .Euthanasiaquesناپذير   زندگى آسانى آه امراض دردناك و درمانبهن  ؛ خاتمه داد

 .دارند
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  .اى شهامت الزم است رو شدن با چنين ويرانه گردد و براى روبه روح مى
شرفت علم را تحت كنترل قرار تر است كه پي امروزه از هر زمانى الزامي

برانگيختن انسانها در و مخصوصا كاربرد تعاليم آن را براى ). تسارد( دهيم
بين  اهم اينها روشن). شاتزمن و مونو(م آزاديهايش به كار گيري سازى آماده

خوشبختانه علم قادر است . هاى فهم ماست شناخت كرانه باقى ماندن و
 به سوى ، راگاستون باشالردراهى كه انديشه  تبديل به فلسفه شود،

انسانها و مخصوصا مسئوليت آنها در  فلسفه يعنى شناخت سرنوشت
تنها . او در علم شيمى بودتخصص  ندگى راهنمايى كرد، درواقع هماناز

چگونه در آينده با يكديگر به  ال واقعى شناخت اين حقيقت است كهسؤ
يعنى تصورى  ،»حقيقت«د ادامه داد و چگونه به زندگى خود باي

. شد اند، نزديك  قرون به آن انديشيدهانگيز كه فالسفه در طى شگفت
  .تماعاجتماع بايد در خدمت مدرسه باشد، نه مدرسه در خدمت اج

، بر اين باور است كه 1977، برنده جايزه نوبل شيمى سال ايليا پريگوژين
سبت به آينده دگرگون بينيهاى ما ن دهه اخير نوع و مفهوم پيش در چند

غيرتعادلى معتقد است كه با مفاهيم جديدى كه از نظامهاى  او. شده است
از آينده ديگر نسبت به جهانى مشخص و  بينى ايم، پيش دريافته
بايد مربوط به دنيايى در حال  ساخته ممكن نخواهد بود، بلكه پيش

درپى ظاهر  جديد پى م باشد، دنيايى كه در آن نظامهاىنظامگيرى داي
تصويرهايى كه  كننده را بايد در كليه بدع و خلقشوند و اين عنصر م مى

 در زير. كنند در نظر داشته باشيم زمان حال را به آينده منتقل مى
العاده   شماره فوق93 و 92اى از عقايد ايشان را كه در صفحات  هخالص

، به »بينى است؟ آيا آينده قابل پيش« تحت عنوان  و آينده علممجله 
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  .كنيم  آمده است؛ بيان مى 1996 مه و ژوئن106شماره 
  گيرى آينده در حال نظام

طرح توان به دو صورت م بينى است؟ اين سؤال را مى آيا آينده قابل پيش
به صورت عملى، . يكى به صورت عملى و ديگرى به صورت نظرى.كرد

  جواب منفى است، ولى به صورت نظرى جواب چيست؟ مسلما
 در كوچكترين جزء از ماده،«: ويسدن  مىليبنيتز، الپالسيك قرن قبل از 

د به سهولت تداوم اتفاقاتى كه توانن چشمانى به دقت چشمان خداوند مى
و اين » .اند را بخوانند شدهند يا خواهند داد و يا داده ده جهان رخ مى در

بينى   درباره پيش انشتين تا نيوتنمعمولى علم فيزيك از زمان جواب
  .آينده است

شوند،  ت ديفرانسيلى تشريح مىقوانين اساسى طبيعت به كمك معادال
شرايط اوليه نظام مشخص باشد قاعدتا بايستى جوابى براى زمانهاى  اگر

در اين . ت آوردبه دس )گذشته( t<0و يا زمانهاى ) آينده( t>0يعنىبعدى 
ناقص شرايط اوليه و يا ناآگاهى از قوانين دقيق مانع از  ديد، فقط شناسايى

  .بينى آينده خواهد شد پيش
 ايى نيز صادق است، موضوع اصلى درمطالب فوق در مورد فيزيك كوانت

اگر . شود مان بيان مىبرحسب ز  (t)فيزيك كوانتايى تابع موج است كه به 
ناخته باشيم،   را ش(t=0) تابع موج يعنى t=0لحظه اوليه يعنى  در
 اى هيچ در قوانين پايه. دلخواه نيز محاسبه كنيم توانيم در آينده مى

نيست و تمام قوانين نسبت به تغييرات  اختالفى بين گذشته، حال و آينده
  .زمان خيالى و واهى است گفت پيكان انشتين مى. ثابت هستندزمان 

ديد سنتى گسترده شده است، هايى بر اين  در چند دهه اخير سايه
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بر مفاهيم فيزيك سنتى اى  سايه) كائوتيك(نظم  نظامهاى بى اكتشاف
صورت  ن بهنظم در طى زما مسيرهاى اين نظامهاى بى .كشيده است

اوليه اين بايد حالت . گيرند فاصله مى  از همديگر)تصاعدي(نمايى توابع
. آينده آنها را پيشگويى كرد طور مطلق شناخت تا بتوان نظامها را به
تصورى خواهد بود، زيرا  نظم فقط اخت مسير اين نظامهاى بىبنابراين شن

برخورد بالهاى «. بود  شناخت مطلق شرايط اوليه نخواهيمگاه قادر به هيچ
» .وپا ايجاد كندار اى در چين، ممكن است تغييرات جوى مهمى در پروانه

تابع موج، كه احتماالت  .ت ادراكى مخصوص به خود را داردمكانيك كوانتايى نيز اشكاال
ء را در زمان حال  وجودى شى تواند وضعيت كند، چگونه مى خص مىء را مش وجودى شى

كند  به تابع موجى ديگر مى ه شرودينگر كه تابع موجى را مبدلاندازه بگيرد؟ معادل
بدين ترتيب پيكان زمان را  توان تصور كرد كه انسان آيا مى. گر نيست چارههيچ وجه  به

رسد زيرا ما خود نوزادان  مى نظر ؟ و اما اين غيرقابل تصور بهتحول دخالت داده باشددر 
  .تحول يا بهتر بگوييم فرزندان زمان هستيم

ز قرن نوزدهم براى ما باقى  ميراثى است كه اآنتروپىنظمى يا  فهم بى
ب زمان افزايش نظمى برحس در نظامى منزوى، درجه بى. است اندهم

 عطر از شود كه مولكولهاى در شيشه عطرى سبب مى يابد، باز كردن مى
ث نامنظم در فضا پراكنده شوند، اين عمل باع طور شيشه خارج شوند و به

يك قطره جوهر در ظرف مملو از آب  افزايش. شود نظمى مى افزايش بى
در فضاست با اين تفاوت كه  لكولهاى عطرى مشابه انتشار موا نيز پديده

بنابراين، . عكس گرفت  توزيع ملكولهاى جوهر در درون آبتوان از مى
است، اين نوع  ان، عبارت از جهانى توأم با تحولديد ترموديناميك از جه

شده  ه فيزيك نظامهاى غيرمتعادل تقويتديد اخيرا با اكتشاف و توسع
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منصه  آيند و نظامهاى جديدى به پديد مى تعادل، انشعاباتى خارج از. است
 ى معموالً تعداد بسيارى و يا حتىدر نقاط انشعاب. ظهور خواهند رسيد

توان از امكان و يا  آيد و بنابراين منحصرا مى وجود مى نهايت امكان به بى
 قادر به ليبنيتز و يا الپالسبدين دليل با طرز فكر . سخن گفت احتمال

ريه كه توان از توصيف جب چگونه مى. نخواهيم بود بينى آينده شپي
ر اى است كه با تمام قدرت د و نمودار آينده بينى آينده است متضمن پيش

آينده در حال تشكيل و يا در حال  هر لحظه حضور دارد، به ديدى از
بينى  كه ديد اخير در پيش با توجه به محدوديتهاى آشكارى(ى نظامگير
جوابهايى به سؤال فوق  تازگى رسيد؟ فقط به) كند اى ما ايجاد مىآينده بر

عمومى كشيده  ظامهاى ناپايدار، تحول به فضاهاىدر ن. داده شده است
و  و مسير متمايز، يكى به سوى گذشتهشده كه در طى آن وقايع در د

پذيرى زمان  تقارن برگشت. ندشو ديگرى به سوى آينده، از هم جدا مى
بع كشش، تجزيه و بدين ترتيب پيكان زمان تا. ده استشكسته ش درهم

  .تر است عملكردى در فضاهاى عمومى تحليل توابع
دهند، قوانين  يعت تغيير مىاين نتايج به طور اصولى درك ما را از طب

كان وقوع حوادث را كنند بلكه ام قطعيت بيشترى را تشريح نمى طبيعت
وم اصولى خود را عوض كرده پيشداورى ما از آينده مفه .كنند عرضه مى
 نى از قبل تشكيل شده نيستند بلكهمربوط به جها بينيها گر پيشاست، دي

شوند كه ما بايد احتمال وجودى آنها را  مى مربوط به دنيايى از امكانات
در چين توفانى در اروپا ايجاد  اى برخورد بالهاى پروانه. ى كنيمارزياب

 10بسيار نزديك  اى د و در آينده ميليار6/6ش مستمر خواهد كرد، تال
چگونه بايد   محيط زيست خواهد آورد؟ با آيندهميليارد انسان، چه بر سر
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  رو شد و چه بايد كرد؟ روبه
  چه بايد كرد؟

 كتابى تحت عنوان 1992 در سال آلبر ژكارطور كه قبالً اشاره شد  همان
ز آينده بشر منتشر نمود در اين كتاب دلواپسيهاى خود را ا زندگى افسانه
اى از گفتار او را  چكيده. كند چگونگى پيشرفت علم بيان مى خصوص و به

  .آوريم در اينجا مى
 غالبا كلمه علم.  حال و علمى استبينى زمان بيانات من منطبق به روشن

ى، علم عبارت از مجموعه براى برخ. درستى تفهيم نشده است به
د عادى و همراه با نگاهى پيچيده و غيرقابل فهم براى افرا فرمولهاى

 به نام هايى كه تنها افراد عجيبى يعنى مجموعه فرضيه .ياستخشك بر دن
ى برخى برا. كنند روزمره دور هستند درك مى كه از زندگى» دانشمندان«

دهد،  پرسشهايى كه ما از خود داريم مى ديگر علم جوابهاى قطعى به
كسانى . سازد افتاده آشكار مى تدريج اتفاق گونه كه به  را همانحقايق دنيا

به خود تنفر » دانشمند« وكار دارند غالبا از انتساب كلمهكه با علم سر
آنكه اين افراد  چيزدان را دارد و حال  مفهوم همهدارند، كلمه دانشمند

كنند  مى ند و به بهاى تالشهاى فراوانى كهدنبال پژوهش و اكتشاف هست
هر  براى من علم قبل از. آورند ت مىسجوابهايى موقتى براى پرسشها به د

 اى ت و اين ادعا را براساس خاطرهچيز داستان عشق بين دنيا و انسان اس
  :دارم نشدنى بيان مى فراموش

هرگز در آنجا باران   در كويرى مطلق كهتانزانىدر قلب  شب است و 
جايى كه  ها؛ تا ن تپه و متشكل از سنگريزهفالتى بدو. بارد هستم نمى

 ما دو نفرهستيم؛ يكى. خشنددر ها مى ديد دارد، باالى سرم ستارهچشم 
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دهد قانع  كه به من مىمن ناظر و ديگرى دنياى موجود، به احساسى 
ن تمايل دارم و دهم، دنيا زيباست و به آ پژوهش خود ادامه مى نيستم و به

 را دهم و ميل دارم كه هر چه بيشتر حقايق درونيش مى او را مخاطب قرار
احساس ژرفترى در من ايجاد كند، زيرا من  ايم بيان كند، ميل دارم كهبر

ام و در ميان تمام اشياى  درست شده  وسيله او جزيى از او هستم، من به
از او سؤال كنم و حوادثى را  اش تنها كسى هستم كه قادرم دهنده تشكيل

او را قادرم كه گذشته  افتد تصور و تشريح كنم و حتى  مىكه در آن اتفاق
  .بازسازى و آينده ممكنش را ترسيم كنم

نيايى كه او را احاطه كرده و اختصاص انسان در ظرفيتش در مقابل درك د
پيشبرد دانستنيها و كننده و احساسى بودن او در  مدلهاى توجيه خلق

ه محركه چرا دانستنيها را از هنر جدا كنيم؟ احساس قو .خلق هنر است
. نيز سرچشمه شور و شوق بيشترى است الزم براى فهم و فهم خود

اى  بگيريد كه خود اثر هنرمندانه  از مدلهاى رياضى دنيا را در نظرتصورى
وجود  سؤاالتى علمى به ازه بدان بيندازيد، اين نگاه خوداست و نگاهى ت

يكديگر  هستند كه متضاد» يانگ«و » ين«يه علم و هنر شب. آورد مى
 در. دارند ششى دو جانبه اعمال مى كنبوده بلكه هر يك بر روى ديگرى
 .طباق قطعى آن به قواعد محكم استدل اين دوگانگى اختصاص علم در ان

يهيات دقيق جريان دارد، استداللها با رعايت به منطقى متكى بر بد
ات پيشنهادى در نتيجه مشاهدات قابل بررسى و توضيح عملكردها

نسلى . گيرند ى قرار مىشرايط كنترل شده مورد بررس هاى تجربى و بوته
علم و هنر دنيا را غنى و در نتيجه سرنوشت  گر به كمكبعد از نسل دي

علمى در جوار حقايق موجود، مدلهايى  با فعاليتهاى. اند د را عوض كردهخو
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هاى  فرآورده. ها بوده است پديده اند كه قادر به توجيه و تشريح تهساخ
حتى دنياى واقعى قادر به  كهوجود آورده  انها تصويرهايى بههنرى انس

توليد چيزهايى كه  برخالف موجودات ديگر، به. ده استتوليد آن نبو
واحد خالق  دهد قانع نشده بلكه، در آن را مىطبيعت امكان اجراى آن 

روزى  با وجود اين، تمام طرحهاى بزرگ ممكن است. اند دنيا و خود شده
 ، وسيله نابودى خود را نيزت دنيانابود شوند، زيرا بشر همزمان با شناخ

  .فراهم كرده است
  معروف فرانسوى و بنيانگذار نوعىنويسنده و فيلسوف(شارل پكى 
معتقد بود كه ) تم در اروپا توأم با تصوف، در آغاز قرن بيسسوسياليست

مبدل به سياست شده عارفانه هنرمند يا پژوهشگر تنزل يافته و  تقواى
را  رفتن به منجالب پستى كارهاى روزمره هدفها، خطر فرو زيباترين. است

امكان . دهاى آنى شون است منجر به تأمين خواسته در برداشته و ممكن
توليدكنندگان كاال براى سودجويان شوند و  اينكه هنرمندان مبدل به

دهى  درآيند كه متكى به بهره كارانى پژوهشگران در خدمت مقاطعه
پايان قرن نوزدهم بيان دركه ي كپبينى شارل  پيش. (هستند، وجود دارد

شور و هيجان ابتدايى، فهميدن و به  .)شده بود، اكنون قطعيت يافته است
ابداع مدلى از دنيا به موازات دنياى  اى همزايى، يا آوردن در طى پديدهدن

. ظواهر حقايق باشد، بوده است نيايى از ادراك كه قادر به توجيهمادى، د
فراموش شده و حتى غالب  ان بيش از پيشماع امروزى اين هيجدر اجت

منحصرا به سوى  انديشه روزانه،.  قرار گرفته استاوقات مورد تمسخر
پژوهشگر و  .ر توليد و موفقيت سوق يافته استدهى، مسابقه د بهره

هاى  پيشينه ها در آمده و بدون ترشرويى اين همتفكر در خدمت همه كار
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 در پايان هزاره اخير سرعت اينكه نتيجه. اند مادون را پذيرفته
يش آمده، چيزى كه در چند دهه آورى در افزايش قدرتهايمان پ سرسام
دور دنيا را در يك ساعت . غيرقابل تصور بود اكنون عادى شده است پيش

كردن، به وجود آوردن بچه در جايى غير از رحم مادر، نابود  و نيم طى
وجود آوردن  ذره مادى با بهچند روز، نابود كردن دو  كردن تمام بشريت در

وجود آوردن  آتش نخستين يا مهبانگ، به  لحظات بعد ازشرايطى نظير
فراهم آوردن زمينه جنگهاى  بين ملتهاى برادر و همسايه، و ياجنگ 
سرنوشت آنها، همه و  خاطر فروش اسلحه و مسلط شدن بر هب... داخلى

چندان دور،  ، نهسؤال واقعى را حتما. شده استچيز ممكن  تقريبا همه
» كرد؟ چگونه بايد عمل« نيست كه بگوييم ديگر اين. خواهيم شناخت
  »چه بايد كرد؟«: بلكه بايد گفت

 اينكه همنوعان نه. خود واقف شوندپژوهشگران بايد به مسئوليت جديد 
زانه خود كنند، بلكه بايد خود را غرق در اطالعات و يا فتوحات تجربى رو

ن در پذير با همنوعانش و مشترك شد زى التحاقرا براى خودسا هر فرد
ى علم و پژوهشگران يعن. دلواپسيهاى همه انسانها، آماده كنند آرزوها و

ز افراد تأثير تعليمات خود قرار دهند، تا هر فرد ا تحت چنان جامعه را
 شش» ما«امروزه . »ما«ندارم مگر در درون  وجود» من«: جامعه بپذيرد

سعدى همين گفته را در چند بيت زير  تصد سال پيشهف. ميليارد انسانيم
  :بسيار زيبا ادا كرده است

  
كه در آفرينش ز يك گوهرند  ديگرندـآدم اعضاى يك ىــبن

وها را نماند قرارـر عضـــدگ  چو عضوى به درد آورد روزگار
د آدمـد كه نامت نهنـنشاي  غمى و كز محنت ديگران بىـت
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جمعى نبايد صبر كرد، زيرا  بينش و التحام دستهوجود آوردن اين  براى به
افزايش انفجارى : ماي جديدى كه در اين قرن با آن مواجه شده مسائل

محيط زيست، تاراج سريع ثروتهاى زيرزمينى و غيرقابل  جمعيت، آلودگى
اى در قشر  اى، پيدايش حفره حالت گلخانه تجديد كره زمين، تشديد

تنها تفاهم بين . اندازد مخاطره مى ان ما را بهزندگى ما و آيندگ... اوزون و
  .فراهم خواهد آورد اى فاحش را امكان رهايى از فاجعهانسانها 
  كتابى1995اههاى فرانسه، در سال ، استاد تاريخ علوم در دانشگپير تويه

 . آن را منتشر كرد فيار پاريساتنوشت و انتشار سقوط بزرگتحت عنوان 
طور كلى مشابه طرز فكر اكثر  شان را كه بهاى از نظريات اي خالصه
ايشان كتاب . مآوري باوجدان و بيدار است، درباره آينده دنيا مى رينمتفك

  :كنند چنين شروع مى اين خود را با عباراتى
 كرد، تمدن عصر كنونى ما را  زندگى خواهند2081متفكرينى كه در سال 

 2002 ناگهان در سال بهچگونه تمدن غرب . سؤال قرار خواهند داد مورد
ا نكرده بوده بينى چنين فروپاشى ر و چگونه كسى پيش سقوط كرده

غربيها تماس خود را با حقيقت و زندگى  است؟ و چگونه شد كه
  اند؟ گسيخته

 حاضر را بدنام بابل عصركه نويسنده در واقع وكيل مدافع اين ضدتمدنى 
بيت و تناقضهاى ت، جاذكرد نيست، بلكه متخصص تاريخ علوم اس خواهد

اى  دستورالعملهاى پايهاو در . گيرد همين دليل از آن نشئت مى كتاب او به
منطق   بىآزرمى يعنى فرهنگ و ايمان هايى از آيين بى نشانه تمدن غرب،

داده بينى دهشتناكى را  به او اجازه چنين پيش به پيشرفت را يافته، كه
نده و پيشرفت و ترقى را مسلط شدن به آي علم در واقع خيال واهى. است
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. كند كور كردن ما تجويز مى ا بهتر بگوييم براىبراى خيره كردن و ي
است زيرا تمام  ناپذير نى به سوى انحطاط، اجتناببنابراين دگرگو

ناخواه به  خواه اند، خابى مخصوص به خود منتج شدهتمدنهايى كه از انت
  .نتيجه خوب و يا بد آن خواهند رسيد

و  بريت فرو خواهد رفت دنياى غرب در بر2002گيرد كه در سال  جه مىنويسنده نتي
 يى كه به حصول نوعى از تمدن كاملغربيها. قربانى تخريب درونى خود خواهد شد

خبر  گيرى را كه از ورشكستگى آينده آناند، عالئم بسيار با اهميت و چشم معتقد شده
 ده و فلسفه علمى اقتصادب مشتبه شاجتماع صنعتى غر. كنند دهد، درك نمى مى

 كند، اين اجتماع آيين استفاده مىدهد را طرد  كنونى را عقالنى دانسته و آنچه بهره نمى
 فرد طلبى شديد و. ير آن خواهد شدناچار اس دهى بيشتر را پذيرفته و به حداكثر و بهره

ى شهرها ز براى سبقت در پيشرفت؛ عدم هويتخودخواهانه، مبنى بر فداكردن همه چي
نفسانى   به انهدام چنين اجتماعاتبزرگ و تسلط صنعت بر روى بافت شهرها منجر

مشغولى به  ، شيفتگى براى حقيقت مجازى، خاطرظهور باورهاى نامعقول. خواهد شد
اضطرابها،  ام رفتارهاى انتحارى، نمودارى ازمسئله امنيت اجتماعى و فردى و سرانج

نتيجه . است كه هويت خود را از دست داده است هاى اجتماعى  اسكيزوفرنىتنشها و
نويسنده . است ومى از زندگى به افراد خود نبودهآنكه چنين اجتماعى قادر به دادن مفه

تمدن آنها در   كه دليل متالشى شدن غرب ناتوانىاين كتاب، پير توييه، معتقد است
وى قدرت به س يايى كه مفتون علم و پيشرفت سريعدن. حفظ چكامه زندگى بوده است

. را از ياد برده است يده گرفته و دليل وجودى خوداست، آهنگهاى شاعرانه زندگى را ناد
در محورى روحانى،  اى متحول هم در برنامه نسانها بهناتوانى علم در پيوند دادن روح ا

  .نابودى خواهد كرد ند ساير تمدنهاى گذشته، محكوم بهتمدن صنعتى غرب را همان
 را مسبب بش، دنياى غرب را مخاطب قرار داده زيرا غرب در كتاپير توييه
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 هر صورت اين بال شايد حق با او باشد ولى به. داند گسيختگيها مى اين
ندازيد؛ در نگاهى به جنوب آسيا بي. بشريت شده است گريبانگير تمام

هاى اروپايى كه در  ها و همچنين كار واسطه بچه آنجا خودفروشى زنان و
براى خوشگذرانى پولداران اروپايى و يا  اى هاى توريستى هآن مناطق برنام

  .كند دهند، بيداد مى امريكايى ترتيب مى
 با حمله تروريستي به برجهاي 2001 عمال از سال پير تويه پيش بيني هاي 

 سپتامبر 11در )World Trade Centerمركز تجارت جهاني(دوقلو 
 به مشتي دروغ از طرف  و پس از آن اظهار هاي بي مورد و آغشته2001

نخست وزير بريتانيا با )توني بلر( و همكاري) بوش( رئيس جمهور آمريكا
اين دروغ فاحش و حمله به عراق با وجود مخالفت تمام مردم دنيا، به 

 سال است كه كشور عراق در جنگ 5/4و اكنون .منصه ظهور رسيد
يكا تقريبا بدون خانمان برانداز داخلي مي سوزد و با وجود آنكه ارتش آمر

خون ريزي وارد عراق شد، ولي از بدو ورود آنها تا كنون بيش از نيم 
در طي انفجارهاي انتحاري ) مرد و زن وكودكان( ميليون مردم غير نظامي

در .كه اصال معلوم نيست سر نخ آن در دست كيست به قتل رسيده اند
همه جا آفريقا و در كشورهاي مختلف آن نسل كشي و برادر كشي در 

بمب گذاري هاي انتحاري در كشورهاي اروپايي و يا در خاور .ادامه دارد
بازهم معلوم نيست سر نخ آنها در دست كيست؟ .ميانه كوالك مي كنند 

صمد بن الدن  ياسازمان اطالعاتي آمريكا همه اين فجايع را به نام سيا
ريد ؟سازنده آيا شما خواننده عزيز اين گفته ها را قبول دا.اعالم مي دارد

اين همه ابزارهاي جنگي در دنيا كيست؟دراين مواردگفتني بسياري 
  . هست كه نمي شودگفت
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 در حال حاضر دنيا در نوعي سردر گمي عجيب به سر مي برد و حتي نمي 
  . دانيم فردا چه خواهد شد

بعد از  كتابي به نام 2002در سال )Todd Emmanuel (امانوئل تود
 نوشت و تابلويي بسيار واقع گرايانه از  )Après l’empire(امپراطوري

و نوشت كه . كشور آمريكا ترسيم و زوال نسبي آن را پيش بيني نمود
آمريكا با فعاليت نظامي خود عليه دولتهاي ضعيف سعي در پوشش فقر 

در واقع زماني دنيا به كمك هاي مادي و .اقتصادي و فرهنگي خود دارد 
ند و در دو جنگ جهاني  به مدد دنيا به ويژه معنوي آمريكا احتياج داشت

 هاجلوگيري كرد،ولي اكنون زوال  نازياروپا آمد و از ادامه ي بربريت
 ها را با به وجود آوردن نازينسبي اش فرارسيده و خود به نوعي اعمال 

جنگ داخلي در عراق و ايجاد وضعيت اسفناك در افغانستان و اعمال زور 
 گِتو هايي ازخواسته هاي كشور اسرائيل و ايجاد به فلسطيني ها با دفاع

تكرار مي كند و دنيا را به .  .prison guantanamo)گوانتانامو( نظير
آمريكا براي مبارزه با كمونيست، مجاهدين افغان را  .آشوب كشانده است

تقويت كرد بعد از خروج كمونيست ها از افغانستان مجاهدين آرزوي خود 
آمريكا با همكاري پاكستان طالبان را در افغانستان مختاري داشتند ولي 

بعد از رسوا شدن طالبان با اعمال قرون وسطايي و منفجر .به قدرت رساند
،به ظاهر شروع به مبارزه با طالبان  و باميانكردن مجسمه بودا در 

دستگيري تعدادي از آنها و تا حدي اخراج آنها از خاك افغانستان 
بان در افغانستان مستقر هستند و حتا نيروهاي ولي در حقيقت طال.كرد

آمريكايي و كشورهاي متحد آمريكا نتوانسته و يا نخواسته اندآنها را از 
  .اين كشور طردكنند ودر نتيجه جنگ داخلي رادرافغانستان به راه انداخت



 ١١٣

  
ا  واقع در جنوب كوبگوا نتا نامو آمريكايي در1)گِتوي(قرار گاه نظامي آمريكا و زندان

 نفر زنداني افغاني در آنجا نگه داري مي شد و نظاميان 750 تعداد 2001در سال 
فيلم هاي خارج شده از اين زندان .آمريكايي با آنها رفتار هاي غير انساني داشتند

در .نيا پخش نمود اعمال مشمئز كننده نظامي ها را به خوبي در رسانه هاي عمومي د
دادگاه سوي ت متحده ي آمريكا احكام صادره از  دادگاهاي عاليه اياال2006ژوئن 

خت و سبب آبرو ريزي بيش از پيش جرج بوش ا غير قانوني شن راهاي اين زندان
  . گرديدپسر

آن تمام افراد بشر را فريفته   فريبنده ي مظاهر ويژه  و به غربوجود تمدن
ه و تمام جوانهاي كشورمان آرزوي فرار از مملكت و رسيدن به كرد خود

در كشورهاي جهان سوم ديگر . انادا ،استراليا و آمريكا و يا اروپا را دارندك
  .نيز وضعيت همين طور است

از نظر نگارنده اين مهاجرت ها مهم نيست زيرا غالب جوانهاي مهاجرت 
كرده از كشورمان در كشورهاي ميزبان موفق بوده اند و حال آنكه در 

ت است كه سرمايه فهم و دانش درس. ايران بي كار و يا نه چندان موفق
اوليه آنها از اموال ملت ما بوده  ولي با جهاني شدن دنيا نام آنها در كنار 

                                                 
١ Ghettoهيتلر که لهستان را فتح کرد  تعداد ١٩٣٩درسال . محله يهوديها در ونيز در قرون وسطا 

تمام اين افراد و افراد . يهودی را در قرار گاهی قرارداد که نام آنرا ِگتوی ورسوی نهادند٣٨٠٠٠٠
  .  کورهای آنجا سوزاندند دربيشتری را تا پايان جنگ
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همانگونه كه نام دانشمندان معروف ايران .نام ايران به ثبت خواهد رسيد
ارسطو  كه اروپايي ها او را معلم ثاني بعد از فارابي و يا  ابوعلي سيناچون

 ميالدي كه 15 تا 10دانشمند ديگر ايراني در قرن مي شناسند و يا صدها 
فهم و دانش بشر را پيش بردند،  به ثبت خواهد رسيد   چون اجبارا جهان 
بايستي يك پارچه وهمه فرهنگ ها در هم عجين شوند و تمام افراد مليت 
سياره ي زمين را خواهند داشت و نام اوليه كشور شخص برجسته و يا 

هم اكنون اساتيد . كشور زادگاهش خواهد شددانشمند باعث افتخار
معروفي در فرانسه به كار مشغولند و به ايراني بودن خود و يا والدين خود 

بزرگترين و مشهورترين جراح قلب در كشور فرانسه .افتخار مي كنند
در آمريكا هم اكنون بيش از هزار . و يك ايراني است دكتر كنج بخش

راني هستند و به همين ترتيب در ساير نقاط استاد دانشگاه هاي آمريكا اي
  .جهان

ولي اين .سياره زمين جعبه كبريت كوچكي در اقيانوس پهناور فضا است
جهاني شدن نبايد شرافت انساني را از ما بگيرد واز بشر غولي مادي و فرد 

در واقع خطر در همين است از بين رفتن .پرست و خود خواه به سازد
در .فتن محبت و نوع دوستي از بين رفتن عشقشرافت انساني،ازبين ر

واقع زندگي زميني نعمتي پر ارزش است و بايد قدر آنرا دانست و در حفظ 
  : زيبا سروده سياوش كسراييزنده ياد. آن كوشيد

  .آري آري، زندگي زيبا است
  .زندگي آتشگهي ديرينه پا بر جاست

  .گر بيفروزيش رقص شعله اش در هر كران پيداست
  .اموش است و خاموشي گناه ماستورنه خ
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خصوص  به( ماعى خودمان در اين چند سال اخيربا نگاهى به زندگى اجت
تهران يا  متوجه اين امر خواهيد شد كه مردم) بعد از پايان جنگ با عراق

 در. كنند وقفه تالش مى  بيشتر بىشهرهاى بزرگ كشور براى كسب درآمد
داشتم سعى كردم برخى از  سفرى كه تابستان سال گذشته به ايران

زحمت موفق به ديدار دانشگاهى سابق خود را ببينم، ولى به  همكاران
 40گرديدم، دليل را كه جويا شدم، گفتند برخى از ماها حتى  برخى از آنها
رس حداقل دو گفتم براى هر ساعت د. دهيم درس مى  هفتهساعت در

ى ريم؛ مخارج زندگناچا: گفتند. ورقه الزم است ساعت مطالعه و تصحيح
  !كنيم مى گران است، درسهاى قبل را تكرار

ولي بعد متوجه شدم حقوق دريافتي اساتيد دانشگاه ها ده يا حتي بيست 
برابر حد اقل دست مزد در ايران است واين افراط و تفريط و تجمل پرستي 
است كه او را وادار مي كند از تمام آن چيزهايي كه سيستم سرمايه داري 

تبليغ مي كتد حد اكثر استفاده را ببرد و در تالش براي به دست غرب 
در خود غرب چنين نيست، حقوق يك استاد با سابقه .آوردن آنها باشد

  .باال،حد اكثر مي تواند سه برابر حد اقل دستمزد باشد
  تعريف انسان

اجتماعاتى با سابقه فرهنگى كهن تأثيرى كه تمدن غرب بر روى 
ثال فوق ژاپن و كشورهاى اسالمى گذارده، با مچين،  ودرخشان چون

وحوش خود  است با نظرى انتقادآميز به حول كافى. خوبى آشكار است به
و صميميتى كه بين همشهريهاى خود  اه كنيد، اثرى از آن همه انسانيتنگ

هركسى با تالش . نخواهيد كرد ديديد، مشاهده  سال پيش مى50 يا 40در 
اش  زندگى خود و خانواده تأميناطرافيان، به فكر فراوان و بدون توجه به 
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خودخواهى و  نوعى شهوت مبدل شده و ين تالش بهاست؛ حتى ا
ديد  فردپرستى چشم خرد انسانها را كور كرده است، ولى اگر با همين

 ...كه هنوز تلويزيون و راديو و (انتقادى به يكى از دهات دورافتاده كشور
يد، گذشت و مهربانيهاى گذشته را در بين برو) بدانجا راه نيافته است

نده و متفكر ديگر ، نويسكلود لِوى استروش. خواهيد يافت روستاييان
 منتج از دنبال آن بربريت نشان داده است كه بردگى و به انديش فرانسوى،

بينيهاى افرادى چون  براى اينكه پيش. است تمدنهاى بزرگ و پيشرفته
نشود و دنيا از يك سقوط  عملى..  تودامانوئليا . وپير توييه و يا آلبر ژاكار

طرفداران عقايد  بايد، رهبران مذاهب، فالسفه و: دحتمى رهايى ياب
تعيين  )هسته محكم(، هسته مركزى مشتركى متفاوت جهان، به فوريت

كننده براى تمامى بشريت  لزمكنند كه در لواى آن بتوان تصميماتى م
د توان الزمه اين هسته محكم، مى. دو رضايت همگان را جلب كر گرفت

، كه مسيحيان يا بوداييها، مسلمانها يا هندوها. باشد تعريف انسان
اصولى اصلى اعتقادى خود منطبق بدانند و  مشركها، يا انيميتها، آن را با

  .بپذيرند
 د تعريف انسان با يكديگر در تضاددر همه اوقات فالسفه و االهيون در مور

 نها به سهولت مشاهده وجود همگرايى آشكار در نظريات آاند، با اين بوده
  :گويد  مى اگوستين مقدسمگر نه اين است كه. شود مى

  (Plus est en chaque homme)»حداكثر در درون هر انسان است«
  :گويد  مى ژان پل سارترو يا وقتى كه

  »بشر محكوم به ابداع بشر است«
(L’Homme est condamné á iniventer l’Homme)  

  :دانند كه ماركسيستها بشريت را محصول تاريخ خودِ بشر مى و يا زمانى
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(Les Marxistes voient en hummanité le produit de son 
histoire)  

اى كرده است؛ از   در هفتصد سال پيش از بشر تعاريف جامعسعدىو يا 
  :جمله

ست مكان آدميتبنگر كه تا چه حد ا  رسد آدمى به جايى كه بجز خدا نبيند
ران آدميتــا ببينى طيـه درآى تـب  طيران مرغ ديدى تو زپاى بند شهوت

  :گويد هاى سعدى را تكميل كرده مى  در مثنوى دفتر اول گفتهموالناو يا 
گستــوالبشر كـبما باالس لَّمصد هزاران علمش اندر هر رگست  و ع

وـــم االسما شنــ علَّزــسرِ رم  وــا شننـر چيزى تو از داـاسم ه
در سجود افتاد و در خدمت شتافت  چون ملك انوار حق در وى بيافت

مرـا قيامت قاصـم تــرستايـــگ  برَم امش مىـچنين آدم كه ن نـاي

  دارند؟ آيا همه اينها، شگفتى خود را در مقابل خودسازى بشر اظهار نمى
  ما در اين كيهان با عظمته و نقشدنيا آمد اگر متوجه شويم براى چه به

 و 65روى كره زمين كه چيست و نيز با توجه به مهلت زيستمان بر 
ست برداشته و سال است، شايد از هوسها و لذات آنى خود د 100حداكثر 

  .درك كنيم مقام انسانى خود را
رود، ولى اخالق و انسانيت   مىعلم و دانش بشر با سرعت بسيار زياد پيش

 پيشرفت نكرده، بلكه در اجتماعات توسعه يافته، كاهش همگام با آن ما
 روى زمين  زندگى برافسانه كه در فصول گذشته ديديم.است فتهنيز يا

اوان درپى بوده و بحرانهاى فر طوالنى و پى نتيجه يك سلسله تحوالت
ميليون سال موجودات عظيمى چون  300در طى . همراه داشته است

مانع از تكامل و تكثير ساير  ين بوده و مالك مطلق كره زمديناسورها
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آنها را از بين برد و  اى كيهانى حادثه. زمين شده بودندموجودات بر روى 
فهم و  راه را براى پيشرفت تنوع و پيچيدگى و يا بهتر بگوييم رسيدن به

يد كرد مقصد نهايى جهان رسيدن باز هم تكرار با. ادراك باالتر هموار كرد
 حتى اگر ست و اين تمايل همواره ادامه خواهد يافت،پيچيدگى مطلق ا به

هر اصلى، يعنى زندگى جو. نابودى انواع متفاوت از موجودات شود منجر به
بحران كنونى . سوى ادراكى باالتر، هميشه باقى خواهد ماند با گرايش به

ممكن شدن احتماالً خود نابودى در جنگى اتمى و يا نا :سياره زمين يعنى
 نژاد در جوى آلوده، شايد منجر به از بين رفتن گى براى انسانادامه زند

 توجه بايد. داند معالجه خود آن را الزامى مى انسانها شود كه طبيعت براى
قصد از بين بردن ما را دارد، بلكه خود ما  داشت كه اين طبيعت نيست كه

عى مسئول واق. كنيم زندگى قطع مى تيم كه زنجيره ارتباطى خود را باهس
چراغ زندگى خود و بسيارى از  تغييرات محيط زيست، خود ما هستيم كه

سودجويى خاموش خواهيم   ديگر روى زمين را با خودخواهى ونژادهاى
اين گفته كامال نادرست است كه بگوييم خدا دنيا را براي انسان به .كرد

مذاهب دنيا همواره اين جمله را گفته اند ولي منظور .وجود آورده است
صلي آنها ايجاد ترس در دل افراد بشر بوده تا از خوي حيواني خود دست ا

  :  مي گويد سعدي .بردارند
  همه عمر زنده باشي به روان آدميت    اگر اين درنده خويي زِ طبعتت بميرد

جو (بسيار بد اوليه  ذشته ديديم كه زندگى در آن شرايطدر فصول گ
هاى  لرزه نهاى عظيم، زميندرپى، آتشفشا  پىناپايدار، رعد و برقهاى

 آغاز شد و محيط زيست را) متوالى، بمبارانهاى دايمى سنگهاى آسمانى
اى به گونه ديگر  ونهبراى ادامه زندگى هموار كرده و فهم و ادراك را از گ

اكنون . ساندنهايت باالى كنونى ر سرانجام در نژاد ما به حد بى باال برده و
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 زيست را  سال كوشش مداوم طبيعت، محيطميليارد 4اگر انسان فراورده 
تحمل كند، طبيعت به ناچار راه خود را در  براى زندگى خود غيرقابل

پديده طرد يا عدم پذيرش . خواهد داد اى ديگر غير از انسان، ادامه ونهگ
هستيم، به علت دور شدن   طبيعت كه ما شاهد اولين آثار آنتوسط

، ستارگان، زمين و زندگى كتابر د. ود ما از محيط زيست استتدريجى خ
دانم  بودم الزم مى مطالبى درباره دور شدن انسان از محيط زيست آورده

ديگران نيز  جا نيز تكرار بشود و اميدوارم كهاى از آن مطالب در اين كه پاره
  .هايى را براى همنوعان خود تكرار كنند چنين يادآورى

و صنعتى پيشرفته ناخودآگاه لم كامالً منطقى است، اجتماعى متشكل از ع
محيط زيست خود به مبارزه نشسته و درصدد تسلط و جستجوى  با

با آلوده از آن است و همچنين وسيله خود نابودى را  داكثراستفاده ح
 براى. افزارهاى اتمى، آماده كرده است جنگ كردن محيط زيست و ابداع

دانشمندان فهميده بيدار و همت عالى  نجات از اين ورطه هولناك، وجدان
طلب  آنها با سياستمداران جاه  طمع به مال دنيا و مبارزه دايمىو عارى از
  .الزم است

نحوى كه  اى اخير بهمتأسفانه دانشمندان علوم تجربى در ساله
گويى جز در راهى . اند خواهند تعليم ديده و پرورش يافته مى داران سرمايه
اغلب . ندهدفى ديگر در سر نداركنند،  تحقيقى كه مى روند و يا كه مى
دست آوردن كار پژوهشى ناچارند  جوانى و براى به التحصيلها در آغاز فارغ

نعت ريزى شده، براى پيشبرد علم و ص برنامه مصنوعى شبيه آدمكهاى
دهى بيشتر كار پژوهشى را  براساس بهره داران و مطابق خواسته سرمايه

كه به آنها محول شده نداشته  مه دهند و توجهى به جوانب تحقيقىادا
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هايى كه  جايزه ق وباشند و اين منحصرا براى حفظ پست و تشوي
شود،  مى داران چند مليتى به آنها اهدا يهوسيله سرما غيرمستقيم به من

باال  هاى سطح ى حتى دامنگير تحصيلكردهدر دنياى غرب بيكار. (است
 ده و شروع بهن مدتى بعد پشيمان شهمين پژوهشگرا.) نيز شده است
بعد از تهيه بمبهاى اتمى امريكا و قبل از انفجار آنها در . كنند استغفار مى
 تن از پژوهشگرانى كه در تهيه اين بمبها نقش 50، ناكازاكىو  هيروشيما

ور امريكا اى در مخالفت با كاربرد آن به رئيس جمه نامه اساسى داشتند،
و  هيروشيماها زاييده و در دير شده بود و بمب نوشتند، ولى ديگر خيلى

غيرنظامى را كشته و صدها هزار مجروح   رها شدند و صدها هزارناكازاكى
اغلب افراد اخير در سالهاى . گذاشتند جاى  بهراديواكتيوآلوده به مواد و 

  .بعد با انواع سرطانها از بين رفتند
 ز در كارهاى پژوهشى خود دارند ابيوشيميستهاهايى كه اخيرا  برنامه
را نماياند كه تجسم آن قلب  نحوى آينده را مبهم مى قبيل است، به همين
 وراثتى، بازى بازى با بنيادهاى. كند زبان را از بيان عاجز مى فشارد و مى

پى  با وجدان علمى به آن بيوشيميستهاىزيادى از  خطرناكى است و عده
مذكر و يا آزمايشگاهى و سپس دخالت در  آغاز آن با نوزادان. اند برده
ساختن چند قلوهاى سفارشى  نث بودن جنين شروع شد و امروز بهمؤ

جانشين نمودن آنها  مه فردا شناخت ژنهاى مسبب پيرى ورسيده و برنا
ولى  !يعنى جلوگيرى از مردن. ديگر استوسيله ژنهاى دلخواه  به

 ظه چشمان خود را بسته و به آيندهجلوگيرى از مردن چه افرادى؟ يك لح
نخواهد مرد و چند قلوهايى كه كارفرمايى كه هرگز . ت فكر كنيدبشري
 هيتلرطور كه  است، همانخواسته او با مشخصاتى كه او تعيين كرده  طبق
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  ...).فرمانبردار، قانع، كم مصرف و پركار( خواست مى
خت مجهوالت طبيعت از يكسو، يأس شوق و تمايل به پيشرفت علم و شنا

داران چند مليتى، از   سرمايهظاهر انسان و ى و بهسرخوردگى از افراد ماد و
بستى عجيب قرار   در بنديگر، دانشمند فهميده و باوجدان بيدار را سوى

كه جزئى از (خواهد شوق به شناخت مجهوالت عالم  گاهى مى .داده است
را فداى احتمال خطرى كند كه سياره و نژاد انسان را ) اوست غرايز ذاتى
عكس عالِم و فيلسوف قرن بيستم، در غم و  گاهى به كند، و تهديد مى

آينده مبهم بشريت قلبش را فشرده و  تشويش ازانديشه فرو رفته و 
(!) بدون شرم از گفتار خود  نحوى كه حتى به. كند را متحسر مىمغزش 

كند  خورد و آرزو مى مى بربريت يا جاهليت و قرون وسطى راغبطه دوران 
 و يا سهروردى ،فارابى، ابوعلى سينا، فلوطين، ونافالطكه مثالً همزمان 

بدهد تا  ، همنوعانش را آنقدر پند و اندرزبوده و همزبان با آنها...  وسعدى
  .انسانيت آنها براى رسيدن به قرن بيستم و بيست و يكم آماده گردد

 وز از نظر مبادى اخالق و انسانيتدرواقع بايد اعتراف كرد كه بشريت هن
ونى را ندارد و اقت پيشرفت و توسعه علم و دانش كنآمادگى و لي

ن اخالقى رسيدن به دانش كنونى، متفكران و معلمي بايستى قبل از مى
اند، ظهور  بيشتر از آنچه تاكنون به دنيا آمده ... وفارابى،  سعدىنظير

 را  فارابى.رسيديم علم و صنعت مى كردند و سپس به وضعيت كنونى از ىم
 را تفسير و تكميل  ارسطواخالقى ميدند چون دستورهاىنا لم ثانى مىمع

  :گويد  مى فارابى.كرده بود
حاصل علم و مقدمه سعادت، اخالق است و عالمى كه از مبانى اخالقى 

  .نكند از سعادت كمال برخوردار نيست پيروى
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  فهرست اسامى
  توجه فرماييد در متن كتاب اين اسامي به رنگ آبي آورده شده اند

 ؛ روحانى بسيار واال و از مدافعان مردم جهان (Abbe Pierre) يرآبه پ
  .سوم و مدافع مستضعفان

  . ؛ كشيش و اختر فيزيكدان بلژيكى(Abbe Lemaitre) آبه لومتر
  . ؛ اخترشناس معاصر امريكايى(Arp, Halton) آرپ، هالتون

 بيوشيميست امريكايى، كه به اتفاق ؛ (Altman, Sidny) آلتمن، سيدنى
 ثابت كردند كه در آغاز تشكيل (Tomas Cesh)توماس سشمكارش ه

اند و به دريافت جايزه نوبل  بوده RNAزندگى مولكولهاى اوليه از نوع 
، زمين و زندگى ستارگان،كتاب : ك.ر. ( مفتخر شدند1989شيمى سال 

  .)221تأليف نگارنده ص 
 در تعمير كه ؛ يكى از فضانوردان امريكايى  (Akers, Tom)آكِرز، توم

  .شركت داشت 1993فضايى هابل سال 
؛ فيلسوف يونانى )م. ق270-341 ((Epikouros) ابيقور يا اپيكور
موكريت كه اپيكوريسم با اقتباس از روحيه ماديگرايى د بنيانگذار مكتب

  .دانست لذتهاى معتدل دنيايى مى سعادت و خوشبختى را در
؛ فيزيكدان )1967-1904 ((Oppenheimer Robert) پن هايمر، ربرتاُ

 سرپرست برنامه منهتن 1940در سال ) اتمى امريكا پدر بمب. (يكايىامر
 به علت 1942در سال . امريكا بود  براى تهيه بمب اتمىآلموس لوسدر 
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جاسوسى براى شوروى  اش با چپيها، مظنون به ى و رابطهعقايد سياس
خصوص بعد از  به نده او مسئله روز و مطبوعات بود؛شده و تا مدتها پرو

 ل مخالفت او با اين انفجار، موردانفجار بمبهاى اتمى در ژاپن و به دلي
 1952به دليل مسئله اپن هايمر، ايزونهاور در سال . لطفى واقع شد كم

  .نظامى را از دانشمندان مخفى نگه دارند دستور داد مسائل
  .ى ؛ اختر فيزيكدان معاصر امريكاي (Smot, George)اسموت، ژرژ

؛ ) م1944-1882 ( (Eddington, Sir Arthur)ادينگتون، آرتور
  .انگليسى اخترشناس و فيلسوف

؛ كاشف و ) م1921-1847 ( (Edisson, Thomas)اديسون، توماس
 2000مخترع انواع ابزارهاى الكتريكى، وى حدود  .فيزيكدان امريكايى

  .است اع دارد كه از همه مهمتر فنوگرافاختر
ف معروف يونانى و ؛ فيلسو) م322-384حدود  (اطاليسارسطو يا ارسط

افالطون در منطق و الهيات و در شعر و فن خطابه، آثار  يكى از شاگردان
  .متنوعى از او باقى مانده است

شكست ؛ واكنش )؟1902 ( (Strqssmqnn, Fritz)استراسمن، فريتز
 1945 كشف كردند و در سال 1936سال  اورانيم را به اتفاق هان در

  .مشتركا برنده جايزه نوبل شدند
نوردان امريكايى  ؛ فرمانده فضا (Story, Musgrve)استورى، موسكراو
  . تعمير كردند1992هابل را در سال  كه تلسكوپ فضايى

.  بوده است؛ شاگرد سقراط و استاد ارسطو)م. ق428-347 (افالطون
موضوع حقيقت . و گفتگو و نظريه عقايد است فلسفه او متكى به بحث

آثارى . نيست بلكه در عقايد است خصوص و زودگذر بههاى  علم در پديده
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  .باقى مانده است  از اوقوانين و  جمهورى وكريتون، فدون، فدرچون 
كشيش معروف ؛ ) م430-354 ((Saint Augustin) اُگوستين مقدس

كوشيد افكار افالطونى را در  اخالق بود و مى مسيحى، فيلسوف و عالم
  .ت مسيحى ادقام كندمعتقدا

. اى از نبوغ و ادراك پيشرفته بشر ؛ نمونه)1879-1955 (انشتين، آلبرت 
 جرئت نسبيت محدود و عام شهرت جهانى يافت و به با تدوين نظريه

صنعتى كنونى جهان به مقدار بسيار از  توان گفت پيشرفت علمى و مى
  . شد1921فيزيك  وى برنده جايزه نوبل. ت مغز اوستبركت تراوشا

 ؛)1980-1894 ((Oparin, Aleksandr) اوپارين، الكساندر
  .شناس روسى زيست

. يدان امريكايى؛ شيم)1981-1893 ((Urey, Harold) اورى، هارولد
  .1936شيمى سال  برنده جايزه نوبل
؛ شيميدان و )1926-1884 ( (Bachelard, Gaston)باشالرد، گاستون
  .فيلسوف فرانسوى

ى، وى معتقد شناس معاصر فرانسو  زبان(Bancel, Pierre) بانسل، پير
مختلف موجود بر روى كره زمين منشعب از يك  است كه تمام زبانهاى

 هزار سال پيش بدان 60 تا 30ه بوده كه اجداد ما در افريقا درزبان اولي
  .كردند تكلم مى

نشمند و ؛ دا)1600-1548 ( (Bruno, Giordano)بريونو، ژيوردانو
حكم دادگاه انكيزيسيون واتيكان، او را در مألعام  اليايى، بنابرروحانى ايت

  .در پاريس زنده سوزاندند
 ؛ شيميدان و )1907-1827 ((Berthelot, Marcelin) برتلو، مارسلين
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  وزير امور خارجه فرانسه بود و در1895در سال  سياستمدار فرانسوى،
  .توسعه داد قلمرو شيمى، علم شيمى حرارتى را

؛ برنده جايزه نوبل )1941-1859 ((Bergson, Henri) ن، هانرىبرگسو
  . در ادبيات1927

)  م168-90 ((Ptolemee, Ptolemaios Klodios) بطلميوس، قلوذى
زمين مركزى او تا زمان گاليله مانع از پيشرفت  دانشمند يونانى، نظريه

  .نظريات ديگر بود
نده جايزه نوبل صلح مدار معاصر، بر ؛ سياست(Blat, Roth) بالت، روت

  .اش با ابزارهاى جنگ اتمى مبارزه خاطر  به1995
  .؛ نويسنده و شاعر معروف فرانسوى)1821-1867 (بودلر، شارل

يكى از . يسى ؛ اختر فيزيكدان انگل (Bondi, Herman)بوندى، هرمان
مستقر، يعنى دنيايى كه خلق و گسترش مواد به  طرفداران مدل دنياى

  .طور هميشگى ادامه دارد نحو توأم و به
انماركى، وى ؛ فيزيكدان د) 1962-1885 ((Bohr, Niels) بوهر، نيل

 درونى اتم را بيان داشت و مدل او شبيه قرار گرفتن اولين مدل از ساختار
 12اين مدل به مدت . شمسى است سيارات به دور خورشيد در منظومه

اى بسيار مؤثر  وسيله ول همگان بود و اكنون نيزسال با موفقيت مورد قب
اتم در  فيزيكى و شيميايى و تعريف ساختارهاى  براى تعبير اغلب پديده

انيك كوانتايى ساختارى ، مك1935در سال . سالهاى اول دبيرستان است
اتم تعريف نمود و مدل اتمى بوهر اعتبار علمى خود را از دست  دقيقتر از

درونى اتم به آموزش شناخت تشكيالت  داد، ولى هنوز هم براى
  . گرديد1922فيزيك سال  وى برنده جايزه نوبل. آموزان كاربرد دارد دانش
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شناس  ؛ زيست) 1964-1892 ((Burton, Halande) بورتن، هاالند
  .انگليسى

؛ شيميدان معروف )1895-1822 ((Pasteur, Luis)پاستور، لويى 
.  را ساختميكروبيولوژى بود و واكسن بيمارى هارى فرانسوى و خالق علم

نام او، انستيتو پاستور  واكسن غالبا به يا آزمايشگاههاى توليددر تمام دن
  كلمه پاستوريزه نيز اقتباس از اولين محلول. نام دارند
  .اى است كه او ساخت پاستوريزه

ك و رياضيدان و ؛ فيزي)1662-1623 ((Pascal, Blaise) پاسكال، بلز
  .معروف فرانسوى فيلسوف و نويسنده

رات بنيادى  ؛ پژوهشگر معاصر امريكايى، كاشف يكى از ذ(Perl)ل پر
 برنده جايزه 1995به اتفاق رينز در سال . 1956سال  خانواده نوترينوها در

  .نوبل شدند
برنده . ؛ شيميدان بلژيكى) 1917 ((Prigogin, Ilia) پريگوژين ايليا

  .1977جايزه نوبل شيمى 
لسوف ؛ نويسنده و في)1914-1873 ((Peguy, Charles) پگى، شارل

نوعى سوسياليست توأم با تصوف مذهبى بوده  طرز فكر او. فرانسوى
  .است

مريكايى كه به ؛ اخترشناس معاصر ا(Penzias, Arno) پنزياس، آرنو
 پرتوهاى فسيلى 1965 در سال (Robert Wilson)ربرت ويلسوناتفاق 

ى با انرژى بسيار پايين يعن) سانتيمتر 60 ميليمتر تا 6/0(طول موج بلند به 
و طرد نظريه دنياى  و اين دليلى بر صحت فرضيه مهبانگرا كشف كردند 

  فيزيك1987شف، برنده جايزه نوبل ايستاده شد و آنها به خاطر اين ك
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  .شدند
؛ شاعر و اخترشناس ) 1849-1809 ((Poe, Edgar)پو، اِدگار 

  .اى امريكايى غيرحرفه
  ؛ اخترشناس معاصر امريكايى از(Pierce, Michael) پيرس، ميكائل
  .دانشگاه اينديانا

  . ؛ پژوهشگر معاصر انگليسى(Tanvir, Nial) تانوير، نيال
 ؛ فضانورد امريكايى كه در (Thornton, Kathryn) تورنتون، كاترين

  .تعمير هابل شركت داشت
  . ؛ استاد تاريخ دانشگاههاى فرانسه (Thuiller, Pierre)تويه، پير

 شناس و  ؛ دانشمند زيست (Teilhard de Chardain)دوشاردنتيارد 
در تفكرات خود به اين نتيجه رسيده بود . فرانسوى روحانى ديگر انديش

دنيا و يا آنچه اتفاق خواهد افتاد،  ول و دگرگونيهاى اتفاق افتاده دركه تح
  .گردد منجر به وحدت و ذوب شدن در خدا مى

عر قرن هشتم ؛ شا)ق.  ه 792فات و(الدين محمد  ، خواجه شمسحافظ
كمبود ايرانيان را در موسيقى، نقاشى و هنرهاى زيبا،  اشعار حافظ. هجرى

  .جبران نمود
؛ حالج از )ق.  ه309اواخر قرن سوم و مقتول در (، ابن منصور حالج حسين

يى پوشان ريا معرفتى راه يافته بود كه سد راه زاهدان و دلق راه طريقت به
از اجتماع چنين افرادى تشكيل شده بود  ه حكم دادگاهى كهشده بود، و ب

  .با شقاوت بسيار او را به قتل رساندند
 منجم و شاعر ؛ رياضيدان و)531 تا 506وفات بين (، عمر ابراهيم خيام

ده است و رباعيات او به زبانهاى مهم دنيا ترجمه ش بسيار معروف ايرانى
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. رياضى كمتر شناخته شده استنجوم و  نتيجه مطالعات او در علم. است
پيش يافته است در سه قرن  معادالت رياضى كه خيام در نه قرنبرخى از 

 )مثلث عددي(  و پاسكال)معادله دو و چند مجهولي(پيش به وسيله نيوتن
  .ثابت شده است

؛ نظريه تحول و )1882-1809 ((Darwin Charles)داروين، شارل 
  .ديد آورددر جهان پ تكامل او انقالبى علمى

  . ؛ اخترشناس معاصر امريكايى(Drake, Frank) دارك، فرانك
دوگانگى ؛ نظريه ) 1944-1892 ((De Broglie, Louis) دوبروى، لويى

توان گفت كه يكى از بنيانگذاران  كه در واقع مى موج و ذره از اوست
 1929همين نظريه برنده جايزه نوبل  او به خاطر. كانيك موجى بوده استم

  .شد
  . ؛ فيلسوف يونانى قرن پنجم قبل از ميالد(Democrite) دموكريت

؛ فيزيكدان )1853-1803 ((Doppler, Christian) دوپلر، كريستيان
  .اتريشى

ست فرانسوى، وى متخصص ؛ بيولوژي(De Rosnay, Joel) دورونه، ژوئل
لم و صنعت در مولكولى و بيوشيمى و رئيس مركز توسعه ع در بيولوژى

  .متعددى در علم براى همه نوشته است كتابهاى. ستپاريس ا
 ؛ اخترشناس معاصر انگليسى، (De sitter, William)دوستير، ويليام 

يج چندى بعد هابل از نتا. مورد ستارگان به كار برد لر فيزو را درپديده دوپ
گريزند و ثابت  كهكشانها از يكديگر مى او بهره گرفت و مشاهده كرد كه

  . در حال گسترش استنمود كه جهان
؛ يكى از بنيانگذاران مكانيك ) 1984-1902 ((Dirac, Paul) ديراك، پل
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د براى اولين بار رابطه نسبيت را در مكانيك موجى وار كوانتايى است و
  . شد1933سال  نمود و برنده جايزه نوبل فيزيك

گليسى، وى از دنياى  ؛ اخترشناس ان(Digges, Thomas) ديگز، توماس
كوپرنيك دفاع نمود و طرحى از وضعيت قرار گرفتن  يد مركزىخورش

به نام كوپرنيك شناخته شده  ستارگان در آسمان داد، البته اين طرح
  .است

  . رامسس، فرعون مصر و خداى مصريان در عصر فراعنه است(R)رِ 
در شهر ) ق. ه 251-313( بن يحيى رازى، رازى، ابوبكر محمد ابن زكريا

وخت فلسفه، رياضيات و نجوم و ادبيات را در اين شهر آم .رى به دنيا آمد
را كه در آن شهر تأسيس شده بود بر عهده  و تا مدتها رياست بيمارستانى

از آثار فلسفى او  پاول كراوس،. ى از او باقى ماندهآثار زياد. داشت
  ترتيبرسائل فلسفيت البى بكر محمدبن زكريا الرازىنام  اى به مجموعه

ه برخالف بسيارى از روست ك اهميت وى در فلسفه بيشتر از آن. داده است
عقايد خاصى ابراز كرده كه غالبا مخالف با آراى ارسطو  معاصران خود،

  .است
 استاد و رئيس 1340، احمدعلى؛ نويسنده و شاعر، در دهه رجايى بخارايى
  .و علوم انسانى دانشگاه فردوسى مشهد دانشكده ادبيات
شكى از اهالى ؛ پز)1697-1626 ((Redi, Francesco) ردى، فرانسيسكو

الساعه حقيقت ندارد و كرم يا  كه ثابت نمود تولد خلق شهر توسكان ايتاليا
  .حاصل شوند خود توانند خودبه ش نمىمو

؛ فيزيكدان )1937-1871 ((Rutherford, Ernest) روترفورد، ارنست
فا از صفحه بسيار مشهور خود يعنى عبور ذرات آل انگليسى، با آزمايش
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ثابت نمود كه ساختار اتم توخالى   درصد آنها،99 طال و عدم انحراف نازك
نهايت دور در محيط  بى فاصله نسبىاست، هسته در مركز و الكترونها در 

گرديد،   راهگشاى شناخت ساختار درونى اتماند، تجربه او اتم قرار گرفته
ل اتمى، يعنى هسته به صورت با استفاده از اين تجربه، تومسون اولين مد

به . در مركز و الكترونها در فاصله بسيار دور از آن را پيشنهاد كرد فشرده
  . شد1908جايزه نوبل شيمى سال  خاطر همين كشف برنده

صر امريكايى معتقد شناس معا  ؛ زبان (Ruhlen, Meritt)رولن، مريت
ز يك شود، ا لم مىزبانهايى كه در روى كره زمين با آن تك است ريشه تمام

  .اند شده زبان مادرى اوليه واحد مشتق
  يكى از ذرات1976؛ پژوهشكر امريكايى معاصر كه در سال (Reins) رينز

 برنده جايزه (Perl)لپتونها را كشف كرد و به اتفاق پرل  بنيادى خانواده
  . شدند1995نوبل 

رانسوى، وى  ؛ اختر فيزيكدان كانادايى ف(Reeves, Huber) ريوز، هيوبر
 رئيسبخش مركز پژوهشهاى فضايى در مركز تحقيقات 1966از سال 

در دانشكده علوم پاريس،   است و(Saclay)اى فرانسه ساكله  هسته
. دارد وكلئوسنتز در ستارگان را به عهدهتدريس دروس اختر فيزيك و ن

كامل دارد و كتابهايى ريوز در بيان مطالب علمى به زبان ساده مهارت 
ستارگان، در كتاب . علوم اختر فيزيك براى همه، نوشته است وانى درفرا

  .هاى او استفاده شده است از نوشته  و اين كتاب،زمين و زندگى
نشمند در مجارستان ؛ اين دا)1964-1898 ((Szilard, Leo) زيالرد، لئو

رسخت يهودى به دنيا آمده، در آغاز يكى از طرفداران س در يك خانواده
زندگى او بسيار جالب است، در حالى كه  داستان. ب اتمى بودساختن بم
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از بوداپست به لندن  را در چمدان مخفيانه همراه دارد،مواد راديواكتيو 
آزمايش  تل در لندن با هيجانى شديد مشغولرود، و در وان حمام ه مى
در چند سال اخير داشته سخت او از گسترشى كه جنبش نازى . شود مى

س از به قدرت رسيدن نازيها و در آغاز بدرفتارى با پ. است نگران
اى در مورد  چندى بعد نامه. شود پناهنده مى يهوديان، به امريكا رفته و

براى جلوگيرى از قدرت گرفتن  خصوص  بمب اتمى براى امريكا و بهاهميت
فرستاد، اين نامه منجر  وسيله انشتين براى او  نوشت و بهنازيها، به روزولت

امريكا  و تهيه بمب اتمى در) آالموس  لوسدر(اى برنامه منهتن به اجر
دوماه . دزمانى كه بمبها ساخته شدند، نازيها جنگ را باخته بودن. گرديد
زيالرد مجددا انگيز هيروشيما و ناكازاكى،  بمباران ننگين و عبرت قبل از
 داشكاالتى را كه بمب اتمى در جهان به وجود خواه اى تهيه كرد و نامه

مسابقه تسليحاتى در جهان را در آن  بينى آورد، خاطرنشان كرده و پيش
پژوهشگرانى كه در توليد   نفر از50اين نامه به وسيله . وديادآور شده ب

انشتين براى  داشتند امضا شد و مجددا با واسطهاتمى امريكا دست  بمب
فجار بمبها ا دو ماه بعد از اناين نامه ظاهر. رئيس جمهور امريكا فرستادند

ديگر دير شده بود و از ناكازاكى به دست رئيس جمهور رسيد، كه هيروشيما و  در
ا روسها سپس انگليسها و ابتد. مسابقه تسليحات اتمى به شدت شروع شد همان زمان
  ...فرانسويها و چندى بعد

كه مدتى با  ؛ اولين اروپايى (Gessain, Robert) ژسن، ربرت
ساكنان سواحل گروئنلند و نزديك به خليج ( اسكيموهاى آماساليموت

  .زندگى كرده است) فژورد در نروژ
يكى از بهترين و  ؛ دانشمند فرانسوى و (Jacquard, Albert) ژكار، آلبر
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ص خود، عالوه بر تخص. متخصصين ژنتيك جهان است ترين شده شناخته
دارد اجتماعى وابسته به علم، شناخت بسيار  در قلمرو ژنتيك، در مسائل

تاكنون كتابهاى بسيارى در اين  .گران آينده بشر و تحول جهان استو ن
نوافالطونيان   مكتبرسد كه ژكار، پيرو نظر مى به. ها نوشته است زمينه

 باشد و طرز فكرى مشابه عارفان تصوف داشته باشد، وى عشق را نيروى
ر معروف و ژكار با كشيش بسيا. داند محركه كششهاى جهانى مى

پير گفتگويى درباره كلمه مطلق داشته كه  انديش فرانسوى آبهديگر
در اين كتاب برداشت  . چاپ شده است1994 كتابى در سال صورت به

  .خوبى مشخص شده است فلسفى او از جهان به
 فيلسوف و ؛) 1980-1905 ((Sarter, Jean Paul) سارتر، ژان پل

. نسياليسم استو از بنيانگذاران اگزيستا نويسنده مشهور فرانسوى
هر دو معتقد به پوچ  . از هايدگر، فيلسوف آلمانى، استفلسفه او متأثر

  هايدگر توأم با دلهره است وبودن دنيا هستند با اين تفاوت كه فلسفه
طور  به. يزش داردكند و با مردم آم حال آنكه سارتر انزوا را انتخاب نمى

  .اصالت عدم است نه اصالت وجود كلى فلسفه آنها
يار مشهور  ؛ اخترشناس و بيولژيست بس(Sagan, Carl) ساگان، كارل

 وى نقش. سرپرست پژوهشهاى فضايى ناسا بود معاصر امريكايى، مدتها
 و سفينه ويكينگ و 2 و 1ووايجر  هاى پژوهش فعالى در ارسال سفينه

كتابهاى فراوانى در  .ى سيارات منظومه شمسى داشته استمارينر به سو
 هاى تلويزيونى بسيار ته و برنامهت فضايى براى همه نوشمورد تحقيقا

 جالبى اجرا نموده، منجمله يك برنامه دوازده ساعته متوالى اجرا كرد،
  به وسيله انتشارات Cosmosكيهان صورت كتابى به نام  همين برنامه به
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Random House در اين . در نيويورك چاپ شده است1980در سال
مختلف ديگر  هاى  در اختر فيزيك و زمينهيع اوكتاب معلومات وس

  او به مدت دوازده سال سردبير. شود منجمله تاريخ تمدن دنيا آشكار مى
در مورد پژوهشهاى علمى  ( Icarusايكاروسمجله علمى بسيار معرف 

فوت ناگهانى .  مقاله علمى منتشر كرده است400بيش از  .بود) شناسى گياه
  .امريكا را بسيار متأثر نمود او در دو سال پيش مجامع علمى

  . ؛ اخترشناس معاصر امريكايى(Sandge) سانداژ
برنده (امريكايى  ؛ بيوشيميست معاصر (Cech, Thomas) سِش، توماس

  ).شودبه آلتمن .جايزه نوبل، رك
نا بر نوشته مرحوم دكتر ب) ق. ه 695وفات در (ابوبكربن سعد  ، شيخسعدى

خ اى در تاري فت هيچ شاعر و نويسندهيوسفى، شايد بتوان گ غالمحسين
سعدى بر زبان و طرز تعبير و تحرير  اندازه زبان و ادبيات فارسى به

انسان موجودى  از ديدگاه سعدى. كومت نداشته استزبانان ح فارسى
 مك پند و اندرز ضمير نيك را بايدو بنابراين به ك» نيك و بد«است پر از 

  . مخرب شدتقويت كرده و مانع از توسعه ضمير
يخ اشراق و شيخ الدين و ش بن اميرك، ملقب به شهاب ، يحيىسهروردى

  ).587 و مقتول -549متولد (مكنى به ابواب الفتوح  مقتول و شهيد و
 اكسپرس؛ سردبير مجله (Simonnet, Dominique) سيمونه، دومنيك

  .فرانسوى
اهى  و پادش(Eole) در اساطير يونان، پسر اِاول (Sisyphe)  سيسيف
اى بزرگ را مرتب به باالى  محكوم بود كه صخره وى. (Coridihe) كورنت
  .كند د و قبل از رسيدن به قله آن، رهاكوه ببر
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 ؛ اخترشناس انگليسى قرن (Sherburne, Edward) شربورن، ادوارد
  .هفدهم
آثار او مدارك ؛ از زندگى و ) م. ق637-548 ((Thales))طاليس(طالس 

دانيم كه در نجوم و مهندسى دست داشته و  فقط مى زيادى باقى نمانده
بينى كرده و از خاصيت كهربا  پيش قبل از وقوع) م. ق585 (كسوفى را در
  .آگاه بوده است

.  ه 610-688(آور قرن هفتم  ؛ از عارفان و شاعران نامعراقى، فخرالدين
 سالگى در همدان به تحصيل ادبيات و علوم 18در آغاز جوانى تا) ق
خدمت بهاالدين زكريا آغاز  خت و سپس به هندوستان رفت و درداپر

در قونيه از  د به عربستان و آسياى صغير رفت وسلوك كرد و چند سال بع
محضر صدرالدين قونوى از پيروان ابن عربى استفاده كرد و در همانجا 

وى عالوه بر .  نمودعربى تأليف  را تحت تأثير حكمت ابنلمعات كتاب
  .مختصرى هم دارد ىديوان، مثنو
-618(ق .  نيشابورى؛ شاعر و عارف قرن ششم ه فرالدين عطار، شيخ

540.(  
 كه او را معلم ثانى ؛ فيلسوف بزرگ ايرانى)ق.  ه 260-339 (فارابى، ابونصر

اهميت فارابى بيشتر در شرحهايى است كه بر آثار ارسطو  .ناميدند مى
روش فلسفى او . اند  لقب دادهرا معلم ثانى نوشته است و به همين دليل او
نظر فارابى سعادت در  به. دانست  اسالمىرا بايد نوعى روش نو افالطونى

است و عالمى كه  و حاصل علم و مقدمه سعادت، اخالقترك عاليق است 
در  فارابى. عادت كمال برخوردار نيستاز مبانى اخالقى پيروى نكند از س

  .موسيقى نيز استاد بوده است
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سراى بزرگ ايران،  ؛ شاعر حماسه)330-416 (حكيم ابوالقاسمفردوسى، 
با شوق به تجديد تمدن و زبان و فرهنگ ايرانى،   سالگى35 سن در

 سال از عمر خود را براى 35 را شروع كرد وشاهنامهتصنيف كتاب 
داشته است  اودان كه زبان فارسى را زنده نگهوجود آوردن اين اثر ج به

  .صرف نمود
رد ذره نوترون را ؛ كارب)1945-1901 ((Fermi, Enrico) كوفرمى، انري

و اورانيم پيشنهاد كرد و اولين نيروگاه اتمى را در شيكاك براى شكست اتم
 1938پژوهشهايش برنده جايزه نوبل  و براى تجليل از كارها و. ساخت

  .شد
  . ؛ اخترشناس معاصر امريكايى(Freedman) فريدمن

؛ منجم و )1925-1842 ((Flamarion, Nicola) فالماريون، نيكال
  .اخترشناس فرانسوى

؛ بنيانگذار مكتب نو )270-205 ( Plotin) يا(Plotinos فلوطين
  .افالطونيان

  . ؛ فيلسوف معاصر فرانسوى(Forastie, Jean) فوراستيه، ژان
؛ فيلسوف و رياضيدان يونان )م. ق497-580 ((Pythagore) فيثاغورس

ليه نظام الهى عالم را در مطابقت اعداد با اشيا ك باستان، اين فيلسوف
پانصد سال پيش تاكنون، حتى  قضيه فيثاغورث را از دو هزار و. دانست مى

كار  در عمل به شناختند و  بنايى مشغول بودند مىسواد كه به كار افراد بى
  .در يك مثلث مربع وتر برابر با مجموع مربع اضالع ديگر است. برند مى

 ديوار ديگر،  دانستن اين قضيه براى ساختن ديوارى عمود بربناها بدون
دهم متر  بر روى زمين، قطعه چوبى كه طول آن شش قبل از شروع به كار
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دادند،  ديوار جديد مشخص قرار مى ود در امتداد ديوار موجود تا محلب
دهم متر بود در  هشت  نقطه يك تكه چوب ديگر كه طول آنسپس در اين

  داشتند، فاصله دو انتهاى چوبها از هم ر ديوار نگه مىراستاى عمود ب
ديوار طبق قضيه صورت دو  بايد معادل يك متر باشد، در اين) وتر(

  .هم است فيثاغورس عمود بر
0,60)=1,00×(0,60+0,80)×(0,80  

؛ فيزيكدان )1896-1819 ((Fizeau, Hippolyte) فيزو، هيپوليت
  .فرانسوى

 پزشك فرانسوى، ؛)1945-1873( (Carrel, Alexis) كارل، آلكسيس
 اين پزشك پيشنهاد كرده بود به زندگى كسانى كه. 1912برنده جايزه نوبل

موافقت خود و يا خانواده آنها خاتمه دهند  ناپذير دارند بنا به امراض عالج
جنگ دوم جهانى نازيها  در. اى اين كار پيشنهاد كرده بودو گازى هم بر

  . شش ميليون يهودى به كار بردندعام اين گاز را براى قتل
وژى اجتماعات  ؛ متخصص در بيول(Cavali, Storza) كاوالى، اسفورزا

  .استانفرد كاليفرنيا انسانها از دانشگاه
؛ اخترشناس آلمانى، )1630-1571(,Kepler) خ  (hannesكپلر، يوهان

كه او بود . معروفترين اخترشناس قرن هفدهم است بعد از كوپرنيك
اين سه قانون . خورشيد مشخص كرد دور  گردش سيارات را بهقوانين
خورشيد در يكى از  مدار سيارات به شكل بيضى است و. 1: اند از عبارت

 در حين گردش سياره به دور خورشيد، خطى. 2كانونهاى آن قرار دارد؛ 
ى مساوى را در مدت كند، مساحتها فرضى كه آن را به خورشيد وصل مى

دور  مربع زمان گردش سيارات به. 3يموده است؛ پ زمانهاى مساوى
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  .متوسط آنها از آن است خورشيد متناسب با مكعب فاصله
 در اصفهان،از شاگردان 1305شاعر معاصر ايران متولد: كسرايي سياوش

نيما يوشيج بو د و از شاهكارهاي او بايد منظومه آرش كمانگير را نام 
  .در گذشت به علت بيماري قلبي 1374در سال .برد

رجه دماى ؛ د)1907-1824 ((Kelvin, Sir Villiam) كلون، سرويليام
رو اين درجه به نام او درجه كلون ناميده   اين صفر مطلق را يافته و از

و نيز اولين كسى است . است  درجه سانتيگراد3،273، كه برابر شود مى
  .كه تعريفى علمى در بيان علت سياهى شب نمود

 70؛ در سن )1543-1473 ((Copernic, Nicolas) كوپرنيك، نيكال
گردش سيارات در مدارهايى اطراف را با عنوان  سالگى كتاب مشهور خود

اخترشناسان باستان  وسيله نظريات منتشر كرد و بدينخورشيد 
  ترتيب انقالبى در اخترشناسى خصوص بطلميوس را رد كرد و بدين به

هاى بعدى كه او راه را براى كار. وجود آورد و در نتيجه شناخت جهان به
  .گرفت و با نبوغ انشتين تكميل شد، هموار كرد وسيله كپلر انجام به

شناس معاصر فرانسوى و يكى از  ؛ انسان(Coppens, Yve) كوپن ايو
ايو كوپن كتابها و مقاالت فراوان درباره مبدأ ). رك( كاشفان اسكلت لوسى

خصوص   زبان ساده براى همه بهبه سان نوشته است، او مطالب علمى راان
  .كند در راديو و تلويزيون فرانسه بيان مى

خترشناس ؛ رياضى و فيزيكدان و ا)1642-1564 ((Galilee) گاليله
خصوص كاتوليكها  اصول اعتقادى مذاهب دنيا به نظريات ارسطو. ايتاليايى

نمود كه آن نظريات غلط بوده و  ه بود، گاليله به كمك تجربه ثابتشد
  .وسيله انقالب فكرى ايجاد نمود دينب
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؛ فيزيكدان و )1968-1904 ((Gamow, George) گاموف، ژرژ
اولين بار وجود پرتوهاى فسيلى را در جهان  براى. ريكايىاخترشناس ام

طريق تجربى وجود اين   ماهواره كوب به1989در سال . كردبينى  پيش
  .پرتوها را ثابت نمود
شناس معروف  ؛ زبان)1915 ((Greenberg, Harold) گرينبرگ، هارولد

  .امريكايى
  ).رك بوندى(شناس معاصر انگليسى   ؛ اختر فيزيك(Golde) گلد

؛ از )1832-1749 ((Goethe, Johann Wolfang)گوته، يوهان ولفانگ 
  .آلمان مشاهير و نويسندگان

وى كه به  ؛ كشيش فرانس(Gailleu, Monseigneur) گيو، مونسينيور
دارى، واتيكان، در سال  مخالفت با نظام سرمايه ز مستضعفان وعلت دفاع ا

  . او را طرد كرد1996
؛ )1827-1749 ((Laplace, Pier Simon) الپالس، پيرسيمون

  .معروف فرانسوى رياضيدان و اخترشناس
 ؛ متخصص در علم وراثت در موزه (Langaney, Andre) النگانى، آندره

  .شناسى پاريس انسان
  . ؛ اخترشناس معاصر فرانسوى(Laques, Pierre) الك، پير

 Langrange, Joseph Louis De)  دو الگرانژ، ژوزف لويى
Comte))1813-1736(رياضيدان و اخترشناس فرانسوى، وى در اختر ؛

رياضى سرى الگرانژ و فرضيه  ك لرزشهاى ماه را تشخيص داد و درفيزي
  .وجود آورد به احتماالت و روش تجزيه و تحليل رااعداد و حساب 

؛ )1829-1744 ((Lamark, Chevalier de) المارك، شواليه دو
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  .طبيعدان انگليسى
 (le Bovier, De fontenelle Bernard) لوبويه، دوفنتنل برنارد

  .فيلسوف فرانسوى ؛ نويسنده و)1757-1657(
  .؛ شاعر و طبيعدان التينى)م. ق98-55 ((Lucrece) لوكرس

شناس و  ؛ جامعه)1908 ((Levi Strauss, Claud) لوى اشتروس، كُلود
د و كن سؤالهايى كه درباره انسان مطرح مى. فرانسوى شناس معاصر انسان

  .كرده است چگونگى طرح سؤال او را مشهور
 نويسنده و (Levi Leblond, John Marc) لوى لوبلند، ژان مارك

  .فيزيكدان معاصر فرانسوى
انسوى، كاشف سياره  اخترشناس فر(le Vrrier, Urbain) لووريه، اوربن

  .محاسبه نپتون از طريق
-1646 ((Leibniz, Gottfried Wilhelm) ليبنيتز، گوتفريدويلهلم

  .رياضيدان آلمانى ؛ فيلسوف و) 1716
؛ )1879-1831 ((Maxwell, James Clek) ماكسول، جيمز كلرك

را بيان نظريه الكترومغناطيسى بودن نور . اسكاتلندى فيزيك و رياضيدان
  .داشت

  ).رك ميكلسون(؛ )1923-1838 ((Morley, Edward ) مورلى، ادوارد
شناس و فيلسوف معاصر   ؛ جامعه(Morin Edgar) مورن، ادگار

  .فرانسوى
سراينده مثنوى ؛ عارف بزرگ ايران، )ق. ه 604-672 (الدين مولوى، جالل

  .تبريزىشمس  معنوى و ديوان
. يميست فرانسوى؛ بيوش)1976-1910 ((Monode, Jacques) مونو، ژاك
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تصادف و نويسنده كتاب بسيار مشهور . 1965پزشكى  برنده جايزه نوبل
  .الزام

گليسى در اواخر ؛ كشيش و اخترشناس ان(Michel, John) ميشل، ژان
اطالع از ساختار درونى ستارگان و چگونگى مرگ  قرن هيجدهم، بدون

ظير ستارگان نوترونى و يا ن  كه منجر به ستارگان بسيار فشردهآنها
  .بينى كرد ها را پيش شوند، وجود سياهچاله سياهچاله مى
در سال  ؛ شيميست امريكايى كه  (Miller, Stanley)ميلر، استانلى

  .اوليه زندگى را سنتز نمود  براى اولين بار مواد1950
د مشهور ايران، ؛ نويسنده و استا) ه  ش1274-1345 (نفيسى، سعيد

كرد و در  ادبيات تهران تاريخ تصوف ملل را تدريس مى دانشكدهسالها در 
مدتها تدريس كرده است، از آثار مهم  دانشگاههاى خارج از كشور نيز

 را نام تصوف در ايران سرچشمه و احوال و اشعار رودكىتوان  ايشان مى
  .برد

؛ بزرگترين فراورده تحول فكرى و (Newton, Sir Isaac) نيوتن، اسحاق
. اواخر قرن هفده و ربع اول قرن هيجده است مغزى بشر درنبوغ 

 سالگى قوانين 28در سن  ليسىاخترشناس، فيزيكدان، رياضيدان انگ
آسمانى تدوين  ين جاذبه عمومى را در مورد اجراماساسى مكانيك و قوان

عتهاى عادى كه در زندگى زمينى قوانين مكانيك او هنوز هم در سر. كرد
نظيرى بود كه به  نيوتن خود نابغه كم. م كاربرد دارندآن سروكار داري با

اگر «: دارد جهانيان را خيره نمود، با اين وصف اذعان مى مدت دو قرن ديد
آن بود كه بر دوش غولهايى چون  وانستم به دور نگاه كنم، به دليلت

اصول طبيعى  ترين تأليف او عمده» .دكارت، هوك و بويل سوار بودم
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فيزيك براى نيوتن . شار يافت انت1687د كه در سال  نام داررياضيات
ود و نه از فلسفه طبيعى اشباع شده از خدايى سازنده ب بخشى
تأثير مكتب نو  نيوتن تحت. پنداشت مى سازى كه بعدها ولتر ساعت

خدايى دوست داشتنى  و عاشق خدا بود و خود را خدمتكارافالطونيان 
جستجويى از  و نجوم،  و فيزيك پژوهش براى او در رياضىپنداشت و مى

  .حقيقت بود
شكاك و ديرباور و ؛ نويسنده )1945-1871 ( (Valery, Paul)والرى، پل

  .حساس فرانسوى نيز شاعر بسيار
  .؛ اخترشناس معاصر فرانسوى (Vaucovleur)وكولر

  . ؛ اخترشناس معاصر فرانسوى(Vidal, Jean) ويدال، ژان
يميدان ؛ ش)1882-1800 ( (Wohler, Friedrich)وهلر، فردريش

) اوره(اى از ملكول آلى  نمونه) 1828سال (بار  مشهور آلمانى، براى اولين
نيروى «ترتيب ثابت نمود كه  ا به كمك مواد معدنى ساخت و بدينر

دادند،  مى دهنده موجودات زنده نسبت د تشكيلكه به موا» زندگى
ومين در  از حرارت دادن آل1827وهلر در سال . معنى است بى

 1828دست آورد و در سال  آلومينيم را براى اولين بار به پتاسيم فلزحضور
 هيدروكينون را كشف كرد و 1848سال  ليم را كشف نمود و درعنصر بر

وهلر پيشرفت قابل  .راى استخراج فلز نيكل ابداع كردسرانجام روشى ب
  .اى به علم شيمى داد مالحظه

رك ( اخترشناس معاصر امريكايى (Wilson, Robert) ويلسون، ربرت
  ).پنزياس آرنو
اس و ؛ اخترشن)1953-1889 ( (Hubble, Edwin)هابل، ادوين
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متوجه شد ) دوپلر ـ فيزوو(استفاده از پديده  هابل با. فيزيكدان امريكايى
ديد پژوهشگران را نسبت  گريزند، اين تشخيص، نها از هم مىكه كهكشا
در تاريخ  ترتيب نامى جاودانى براى اوبدين كلى عوض كرد و  به جهان به

تلكسوپ جهان تلسكوپ هابل كه مجهزترين . پيشرفت علم باقى نهاد
ات پرارزشى از  تاكنون اطالع1990مدار زمين قرار دارد و از سال  است، در

ستارگان به زمين مخابره كرده، براى تجليل از  ساختار كهكشانها و
  .اوست نامى اين دانشمند اين تلسكوپ به كارها

وى واكنش . ؛ فيزيكدان آلمانى)1968-1879 ((Haha, Otto) هان، اوتو
براى . و عناصر پروتاكتنيم و توريم را كشف نمود ورانيومشكست اتم ا

  .نوبل را به او اهدا كردند  جايزه1945يل از كارهايش در سال تجل
  ؛ اختر فيزيكدان معاصر(Harison, Edward) هاريسون، ادوارد

  .كايىامري
؛ اخترشناس )1742-1656 ( (Halley, Ed;onde) هاله، ادموند

دار پژوهش فراوان نمود،  ستارگان دنباله يصهاله براى تشخ. انگليسى
   .دار به نام او مشهور است يكى از ستارگان دنباله

يزيكدان معاصر  ؛ اختر ف(Hawking, Stephen) هاوكينگ، استفان
 در اتحاد دو سياهچاله تشخيص دادهتكينكى را  هاوكينگ،. انگليسى

كوانتايى در نسبيت عام انشتين را   تلفيق مكانيك1974است و در سال 
  .اند مؤثرى برداشته ت و پژوهشگران در اين راه گامهاىشروع كرده اس

؛ يكى از )1976-1901 ( (Heisenberg, Werner)هايزنبرگ، ورنر
ن بار گفت وضعيت و مقدار براى اولي. كوانتايى است بنيانگذاران مكانيك

تعيين نمود و اين بيان به نام اصل  توان همزمان حركت يك ذره را نمى
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  .شناخت جهانى پيدا كرد» عدم قطعيت«
  . ؛ اخترشناس معاصر انگليسى (Hughes, David)هوگز، داويد
يار مشهور  ؛ اختر فيزيكدان معاصر و بس(Hoyle, Fred) هويل، فرد
  و توماس گلد (Herman Bondi)هرمان بوندى  اقوى به اتف. امريكايى

(Thomas Gold)دل ايستادهاى م(Eta Stationaire) از جهان 
بعد از كشف  مدل مهبانگ بود ولى د كردند كه تا مدتها در رقابت باپيشنها

هويل كتابها و . ز دست دادپرتوهاى فسيلى مدل آنها اعتبار خود را ا
ست و نيز كتابهايى در علوم تخيلى نوشته علمى فراوان نوشته ا مقاالت
  .است

اختر و ؛ )1695-1629 ((Huygens, Christian) هيژنز، كريستيان
كسى است كه به موجى بودن طبيعت نور  وى اولين. فيزيكدان هلندى

. سياره زحل را رؤيت نمود و نيز براى اولين بار حلقه اطرافاشاره كرد 
 هاى كيهانى نظريهبه نام نويسنده كتاب علمى بسيار مشهورى 

cosmotheorsشهرت و .  بود كه يك سال پس از مرگش منتشر شد
حدى پوشيده مانده است؛ درواقع قبل از نيوتن به  كارهاى اين دانشمند تا

در موقع . گريز از مركز را شناخت يعت نيروى گرانشى پى برد و نيروىطب
شركت داشت ولى  بنيتزوسيله لي سيلى و انتگرال بهتدوين معادالت ديفران

حضور  ر موقع تدوين مكانيك نيوتونى نيزد. از خود اظهار وجودى نكرد
عنوان نيرويى طبيعى قبول خواست نيروى گرانشى را به  داشت ولى نمى

 نبود و به همين اى بود كه احساس شهرت برايش مطرح واقع نابغه در. كند
  .تاحدى پوشيده مانده است دليل تالشهاى او
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  رست اصطالحاتفه
  .اين نامها و اصطالحات علمي در متن كتاب به رنگ آبي آورده شده است

 A كه با حرف DNA ؛ يكى از چهار مولكول اساسى (Adenine) آدنين
  .شود مشخص مى

  .كردند اى كه در مكزيك زندگى مى  اقوام اوليه(Awteques) آزتك
  .اره مشترى ؛ يكى از ماههاى سي (Astreoide IDA)آستروئيد آيدا

 ؛ يكى از ماههاى سياره  (Astreoide Gqsprq)آستروئيد گاسپرا
  .مشترى

داست كه خود  ؛ ماهواره آي(Astreroide Dactyl) آستروئيد داكتيل
  .است كه سفينه گاليله آن را كشف كرد يكى از ماههاى مشترى

  .نظمى يا تمايل به هرج و مرج  ؛ درجه بى (Antropi)آنتروپى
؛ صورت فلكى جنوبى كه زير سنبله (Alpha Gentaure) سآلفا قنطور
  .قرار دارد

؛ نام اسكيموهايى كه در آماساليك  (Amassalimut)آماساليموت
  .كنند زندگى مى
  .پوستان امريكاى شمالى  ؛ سرخ(Amerindin) آمريندين
 ؛ مرأت المسلسلت يكى از صور فلكى كه به (Andromed) آندرومد

  .شكل يك زن است
م اى كه جرمش از هشت برابر جر  ؛ ستاره(Supergiant) غولاَبر

ستاره بعد از مصرف تمام سوختهاى اتمى خود  اين. خورشيد بيشتر است
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حجم منظومه شمسى پيدا خواهد  گسترش يافته و حجمى تقريبا معادل
را در پايان  اى ؛ چنين ستاره)ميليارد كيلومتر 5شعاعى معادل (كرد 

  .يندزندگى ابرغول سرخ گو
 2نسانها كه حدود ؛ گروهى از شبه ا (Australopitheque)استرالوپتيك

. اند و سپس نژاد آنها منقرض شده است زيسته مى ميليون سال پيش
  .لوسى، استرالوپنيك بوده است

نرينه، دم ؛ ياخته جنسى رسيده (Spermatozoide) اسپرماتوزوئيد
 به تخمك و بارور كردن براى شنا كردن و رسيدن اى اسپرماتوزئيد وسيله

  .كروموزم است 23اسپرماتوزوئيد حامل . آن است
ت كه در ؛ جسد ميكروارگانهايى اس(Stromatolites) استروماتوليت

هاى قارچ مانندى را در كف درياهاى  مجموعه آغاز پيدايش زندگى زمينى
ترى اُرگانها اكثرا از نوع سيانو باك اين ميكرو. دادند  زمين تشكيل مىاوليه
مهمى را در  جزايرشده آنها كه  در حال حاضر بقاياى فسيل. اند بوده

  .شوند اند، يافت مى استراليا و نقاط ديگر كره زمين تشكيل داده
؛ نام طوايفى كه در شبه جزيره آالسكا و جزاير قطب  (Eskimos)اسكيمو

  .كنند سواحل گروئنلند زندگى مى شمال و يا در
؛ نوعى باكترى است كه  (Eschrichiacoli Bacil)اشريشيا كلى باسيل

ا شود و غالبا فلور معدى ر خصوص انسان يافت مى به انداران ودر روده پست
 كشف شدند ولى اخيرا 1884سال  اين باكتريها در. دهد تشكيل مى

تولدمثل جنسى  اند كه اين باكتريها با نوعى شدهپژوهشگران متوجه 
 ين باكتريها شباهتى با باكتريهاىا.  سلولىكنند نه با تقسيم تكثير پيدا مى

  .اند دارند اى كه زندگى را تشكيل داده اوليه
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شناسى   زمين ؛ اولين دوره (Cambrienne Explosion)انفجار كامبرين
 قبل از. ميليون سال پيش است كه كامبرين نام دارد 500 تا 550مربوط به 

مام درياها و اقيانوسهاى ميكروسكوپى ت هاى اين دوره انواع و اقسام خزه
قبل اين نوع زندگى   ميليون سال600يبا تقر. زمين را پوشانده بودند

اقسام  وعى ديگر زندگى متشكل از انواع وميكروسكپى و انفرادى محو و ن
 و افزايش تعداد اين دگرگونى ناگهانى. موجودات دريايى جايگزين آن شد

  . را انفجار كامبرين گويندانواع موجودات
؛ ميمونهاى بزرگ آسيايى با موهاى فراوان (Orgng outgng) اوران اوتان

  .و بلند
 در قشرهاى فوقانى ؛ مولكولى متشكل از سه اتم اكسيژن است كهاوزون

زمين اوزون مانع از ورود پرتوهاى پرانرژى به سوى .دارد جو زمين وجود
تشكيل داده زمين را در مقابل اين پرتوها  شود و در واقع سپر دافعه مى

وجود  اى در آن به بشر حفره  در اثر فعاليتهاى نامعقول صنعتىاخيرا. است
يخچالها و در  وروكربن كه به عنوان سردكننده درگاز كلروفلئ. آمده است

بعد از رها شود،  بمبهاى معطركننده و رنگ موى خانمها به كار برده مى
ود و آن را از بين ش در جو، در قشرهاى باال با اوزون تركيب مى شدن
 براي كسب اطالع بيشتر به كتاب ستارگان،زمين و زندگي مراجعه برد مى

  .كنيد
مادينه است كه نيمي از كروموزوم ياخته جنسى رسيده  )Ouvule(اوول

خانم ها هر ماه يك يا دو اوول توليد مي كنند كه اگر . عدد23ها را دارد 
خمك اوليه يا نطفه به وجود مي اوول به وسيله اسپرماتوزوئيد بارور شود ت

كروموزوم )46(  يا23كه مانند تمام سلولهاي بدن ما شامل دو زوج . آيد
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ابتدا با تقسيم .نطفه اي كه به دين ترتيب به وجود آمده. خواهد بود
سلولي مانند باكتري هاي اوليه دوران زمين تكثير مي شود همينطور به 

  . يابدميصورت تابع تصاعدي تعداد آنها افزايش 
  .؛ يكى از ماههاى مشترى(Europe) اوروپ

 آن بسيار زياد ؛ يكى از ماههاى مشترى كه فعاليت آتشفشانى در (Io)ايو
هاى بسيار زيبايى از آتشفشانهاى اين قمر به  كليشه تلسكوپ هابل. است

  .زمين مخابره كرده است
 Acquise Immuno)؛ سندرم اكتسابى نقص دفاعى بدن (Aids) ايدز

Deficience Syndrome).  
  . ؛ مطالعه زندگى در خارج از جو زمين(Exobiologie) اكزوبيولوژى

 ؛ نطفه كيهانى، توده سحابهاى فشرده گرم كه بعد از مدتى (Eggs) اِگز
  .شوند مبدل به ستاره مى

 زندگى وجود  ؛ نوعى از باكتريها كه در سحرگاه(Eucaryote) او كاريوت
صورت جزاير وسيعى به نام  فسيل آنها به ناند، كه اكنو داشته

  .استروماتوليت وجود دارد
ويى در مورد گ ؛ نوعى تناقض (Olbers Paradoxe)اولُبرز پارادكس

آسمان پراز ستاره است ولى ما همه آنها را  معماى سياهى شب است،
  !بينيم نمى

  .؛ محل خورشيد در كهكشان راه شيرى (Orion)بازوى شكارى
؛ تمدنى قديمى و بسيار درخشان در نواحى دجله و (Babylone) بابل

 قبل از ميالد 1792قدرت آن را همورابى در سال  مپراتور بافرات، اولين ا
خود را تمدن بابل عصر جديد  غربيها تمدن كنونى. يح تشكيل دادمس
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  .اند لقب داده
تثليث با  ؛ خداى متعال هندوان كه بعدها در يك (Brahma) برهما 

  .متحد شد) مخرب( و شيوا) حافظ (ويشنو
نهاى  ؛ ساكنان افريقاى جنوبى كه مانند انسا (Bochimans)بوشمن

آورى  كنند از راه شكار و جمع زراعت نمى .كنند ماقبل تاريخ زندگى مى
  .دهند مى خوارى به زندگى خود ادامه و ريشهميوه 
واحد  است و معيار Binary Digit ؛ مخفف كلمه انگليسى (Bit) بيت

  .اطالعات است
 ؛ نزديكترين ستاره به  (Proxima Andromede)پركسيما آندرومد
  .منظومه شمسى

 دب اكبر، ؛ يكى از ستارگان(Proxima Centaure) پركسيما قنطورس
شود و از آنجا كلمه  نزديكترين ستاره به زمين مى، در برخى از نقاط مدارى

  .تآمده اس ركسيما يعنى نزديك در جلو اسم آنپ
. ن است بار سنگينتر از الكترو1836پروتون؛ ذره بنيادى با بار مثبت كه 

انيم يك پروتون تشكيل يافته و در هسته عنصر اور هسته اتم هيدروژن از
  .پروتن وجود دارد 92كه آخرين عنصر طبيعى است 

اى كه در آغاز پيدايش  ؛ باكتريهاى اوليه (Procaryote)پروكاريوت
  .مدندوجود آ زندگى به
  . موجودات زندهDNAالى   ؛ آمينو اسيدى در البه(Proline) پرولين
اى كه اجداد ميمونها و انسانها  ؛ پستانداران اوليه(Primates) پريمات

  .اند بوده
ر كوهان ثور  ستاره كوچك كه دهفت)پروين يا ثريا ((Pleiade) پلئياد
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  .نيز گويند) بند ثريا گردن(عقد  اند و به آن جمع شده
  

   
  ثريا كه حافظ در اين باره گويد)عقد(ستارگان پروين و يا گردنبند

  دهر كمتر جوحديث از مطرب و مي گو  و راز 
  كه كس نگشود و نگشايد به حكمت اين معما را        

  غزل گفتي و در سفتي بيا و خوش به خوان خافظ
  كه بر نـظم تــو افشاند فـلك عقـد ثريـتا را        

 ستاره بوده كه در اُسطوره هاي يونان باستان به 7 يا پلياد شامل ستاره گان پروين
   و نامهاي آنها به ترتيب عبارت است Pléion  وAtlasآنها هفت دختران 

 ولي Astérope, Mérope, Electre, Maia, Taygète, Célaéno,Alcyone:از
 1400ل امروزه تلسكوپ فضايي هابل نشان داده كه آنها گروهي از ستارگان شام

  .ستاره بزرگ و كوچك هستند
 ؛ نوعى باكترى زمان حاضر كه مشابه(Pleuropnemonia) پلوروپنومونيا

  .پيدايش زندگى هستند باكتريهاى اوليه
؛ در نتيجه انهدام گرانشى، ستارگان بسيار )تب اختر(؛  (Pulsar)پولسار

ونى خود را از دست داده و مبدل به ستاره نوتر بزرگ قسمت اعظم مواد
اى مقدار  تحول، گشتاور زاويه چون در موقع اين. شوند  فشرده مىبسيار
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سرعت جسد  ناچار به) قانون بقاى گشتاور(اوليه خود را حفظ كرده است 
 چرخد؛ در  بار به دور خود مى660  تا30باقى مانده زياد و در هر ثانيه بين 

يدان، اين م. دشو اثر اين چرخش ميدان مغناطيسى شديد ايجاد مى
دهد و در نتيجه جسد ستاره از خود امواج راديويى  مى الكترونها را شتاب

رو  اولين بار پژوهشگران با اين پديده روبه  براىموقعى كه. كند منتشر مى
هاى ديگر  ساكنين منظومه وسيله كردند كه اين امواج به  مىشدند گمان

علت  و بهيلى زود دليل آن را فهميدند شوند ولى خ فضا ارسال مى
  .تناوبهاى منظمشان آنها را تب اختر يا پولسار ناميدند

 ؛ اصطالحى است كه اين روزها بسيار متداول (complexite) پيچيدگى
ر پيچيده منظور نظام يا ساختا. سخنرانيها و مقاالت علمى كاربرد دارد شده و در قالب

ندگى و يا تشكيل توان دليل وجود ز مى» سوى پيچيدگى گرايش به«با بيان . است
  .ستارگان و كهكشانها را فهميد

  .تب اختر  پولسار
 وضعيت استثنايى و غيرقابل توصيف كه منجر (Singularity) تكنيكى

  .به مهبانگ شده
  . حركات زمينى ساختى(Tectonique) تكتونيك
 ، در قرون پيش فكر (Generation Spontanee)الساعه  تولد خلق

اى كرمو بود  شوند مثالً اگر ميوه خود توليد مى هكردند موجودات خود ب مى
  .ميوه توليد شده است فتند اين كرم خود به خود در درونگ مى
 T كه با حرف DNA؛ يكى از چهار مولكول اساسى (Thymine) مين تى

  .شود مشخص مى
لين بار  ؛ اين عبارت را براى او(Elan Vital) جهش به سوى زندگى
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دليل وجود زندگى بيان داشت، ولى اكنون  يههانرى بركسون براى توج
  .شده است ح جهش به سوى پيچيدگى جانشين آناصطال

 كه 100 تا 50است بين ؛ عدد ثابتى (Hubble Constante) ثابت هابل
  .توان تعيين كرد كهگشانهاو از قِبل آن عمر جهان را مى ارزش گسترش

  .، سرطان ؛ يكى از صورتهاى فلكى منطقة البروج(Crab) خرچنگ
 ؛ دزاكسى DNA (Desoxyribo Nucleique Acide) اى. ان. د

  .ريبونوكلئيك اسيد
صورتهاى فلكى شمالى يكى از ) خرس بزرگ(؛  (Great Bear)دب اكبر

 علت ستاره موجود در آن شبيه خرس است و بدين. شمال مجاور به قطب
 (Little Bear)در جهت عكس دب اصغر  دب اكبر. خرس بزرگ نام دارد

 ستاره از 7. شمالى است قرار دارد كه او هم يكى ديگر از صورتهاى فلكى
 غر با چشم به خوبى در آسمان ديدهستارگان دب اكبر و يا دب اص

هستند كه در جهت ) وبىقاشق بزرگ چ(شوند كه شبيه به دو چمچه  مى
 نام يكى از ستارگان دب اصغر ستاره قطبى. اند واقع شده عكس يكديگر

نيمكره شمالى است و راهنماى مالحان در  ه ستاره بسيار درخشاندارد ك
دب اكبر ) چمچه (اگر فاصله بين دو ستاره واقع در كف قابلمه .شب است

دسته ي ( برابر ادامه دهيد به اولين ستاره6را در فضا به سمت راست 
دب اصغر برخورد خواهيد كرد كه ستاره قطبي است و همواره ) چمچه

  .مي كندشمال رامشخص 
عبارت است از تغييرات فركانس صدا و يا نور ) پديده (دوپلر ـ فيزو

كننده، دور و يا نزديك  يا نورى نسبت به نظاره مادامى كه منبع صوتى و
زير و موقع دور شدن بم به  در موقع نزديك شدن صداى منبع(ود ش مى
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ور آن گردد ن مى د نور هنگامى كه منبع نورى نزديكرسد، در مور گوش مى
 ن دور شدن به سوى رنگ سرخ گرايشبه تدريج تمايل به رنگ آبى و زما

  ).كند پيدا مى
 ثابت نمود كه  لويى دو بروى فيزيكدان فرانسوى:دوگانگى موج و ذره
كنند، مثالً  دوگانه دارند، گاهى مانند ذره عمل مى ذرات بنيادى خاصيت

ى برعكس قادرند مانند موج گاه  الكترونى را از اتم بكنند و نيزتوانند مى
  .و ذره ناميدند اين خاصيت را دوگانگى موج.  شوندمنكسر و يا منعكس

توان به   مى ؛ مجموعه تصاويرى كه(Virtuel Worlds)دنياى تصويرى 
ص صفحه تلويزيون ايجاد نمود، گاهى اوقات تشخي كمك كامپيوتر بر روى

  .ستحقيقى دشوار ا اين تصاوير مصنوعى از تصويرهاى
؛ ساختارى از (Reticulum Endoplasmique) رتيكلوم آندوپالسميك
  .زنده درون سلول موجودات

سلول موجودات زنده  ؛ تركيبى از ساختار درونى  (Ribosomes)ريبوزوم
 RNA.tرسان و   پيغامRNA.mپروتئين در حضور  كه مسئول سنتز

  .است
به كار برده ؛ براى تعيين مسافت در فضا (Light year) سال نورى

پيمايد و  اى است كه نور در يك سال مى فاصله شود، يك سال نورى مى
  .است ا ده هزار ميليارد كيلومتر مسافتبرابر ب

  . (RNA) ؛ (Ribonucleiouc Acide) ريبونوكلئيك اسيد
  . موجودات زندهDNA؛ آمينو اسيدى در ملكول (Serine) سِرين

ى از باكتريها كه در سحرگاه  ؛ نوع (Cyanobacteries)سيانوباكترى
  .اند به وجود آمده قيانوسهاى اوليهزندگى در ا
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انى كه سوخت زم: ؛ جسد ستارگان بسيار بزرگ (Black Hole)سياهچاله
مصرف توليد عناصرى از كربن و اكسيژن گرفته تا  اتمى اين ستارگان به

قدر زياد است  رسد، چگالى مركز آن مى عنصر بيست و ششم يعنى آهن
ببلعد و بدين سبب جسد  چيز حتى نور را شود كه همه در مىكه ستاره قا

متراكم  نهايت كوچكى فشرده و ه در حجم بىاين ستارگان هيواليى را ك
  .نامند اند، سياهچاله مى شده

الى ملكول نردبانى   ؛ پروتئينى كه در البه(Cytochrom C) ستيوكروم
  .زنده وجود دارد موجوداتDNA شكل 
  كه با حرف DNA ؛ يكى از چهار مولكول اساسى (Cytosine) نسيتوزي

Cشود مشخص مى.  
 خداى مخرب، يعنى گانه هندويسم كه  ؛ يكى از خدايان سه(Shiva) شيوا

  .آفريند معروف است مرج مى خدايى كه هرج و
ن علم نسبيت  ؛ اي(Genetiaue of Population) علم وراثت اجتماعات
  .كند ديگر، مطالعه مىيك ارثى اجتماعات را با

ستارگان اتفاق اى كه در درون   ؛ واكنش هسته(Red Giante) غول سرخ
كه است از پيوست عناصر سبك با يكديگر، موقعى  افتد، كه عبارت مى

عناصر سنگين در مركز ستاره فشرده  قسمت اعظم اين مواد مصرف شد و
هان واكنشى به ناگ ض شده ووشدند، نوع پديده پيوست عبه هم متمركز 

گردد و اين پديده به  روع مى با انرژى و دماى باالتر شديگر)گداختي(
دهد و عناصر سبك واقع در سطح گسترده شده و  انفجارى رخ مى صورت

  .گردد گرديده و شبيه به غول سرخ رنگى مى حجم ستاره بسيار بزرگ
 كربيك  ؛ عمل جذب نور خورشيد و گاز(Photosynthese) فوتوسنتز



 ١٥٤

  .توليد مواد قندى و سلولز وسيله گياهان براى  بههوا
الى مولكول نردبانى  ؛ پروتئينى كه در البه(Fibrinoptide) فيبرينوپتيد

  .زنده وجود دارد  موجوداتDNAشكل 
ى هستند كه ا ؛ ستارگان تپنده)ستارگان متغير ((Cepheides) قيفاووسى

ود آنها براى سنجش تناوبى متغيير است و از وج نورانيت آنها به صورت
  .شود گريز كهكشانها استفاده مى

وسيله  بار به؛ يكى از ماههاى مشترى كه براى اولين (Callisto) كاليستو
  .كشف شد 1609گاليله در سال 

 500ط به اى از عمر زمين كه مربو ؛ دوره(Cambrienne) كامبرين
ه تنوع در در اين دوره با ظهور جنسيت به ناگا .شود ميليون سال پيش مى

افزايش ناگهانى تنوع را انفجار  اين. ع موجودات و گياهان زياد شدانوا
  .اند كامبرين نام نهاده

؛ وضعيت قرار گرفتن ملكولهاى (Genetique Code) كُد وراثت
A.C.G.Tرا بر روى نردبان  D.N.A موجودات زنده كُد وراثت گويند.  
ن هسته گياهان كه ؛ ملكولهايى در درو(Chloroplaste) كلروپالست

ك را فتوسنتزكنند، يعنى نور و بخار آب و گازكربني كمك آن توانند به مى
  .كنند) هيدراتهاى كربن( تبديل به سلولز و مواد قندى

 هم، ؛ ذرات بنيادى كه از اتحاد سه ذره از آنها با(Quarks) كوارك
ود  ذره كوارك وج6در مجموع . آمده است پروتون و يا نوترون به وجود

  .دارد
. ؛ اجرام آسمانى بسيار درخشان ـ بيرون از كهكشانها (Quasar)كوازار

كنند و بسيار دور از  نور مرئى و راديويى كسيل مى پرتوهاى قوى در امواج
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 16سال و دورترين كوازار  رند، نزديكترين آنها نيم ميلياردما قرار دا
معادل با عمر  ه اخيراصله دارد، يعنى عمالً دستميليارد سال نورى از ما ف

 رسد مربوط به آغاز آنها به ما مىپس نورى كه از . جهان از ما دور است
  .مهبانگ است

 كه اى  ؛ ماهواره COBE (Cosmic Backround Explorer) كوب
تشخيص پرتوهاى فسيلى در مدار زمين   براى1989امريكاييها در سال 

  .قرار دادند
اى خود را به پايان  ه سوخت هسته؛ جسد ستارگانى كهاى سفيد كوتوله

چگالى . اند، ولى هنوز درون آنها بسيار گرم است شده مرسانده و متراك
هر سانتيمتر مكعب است، يعنى   كيلوگرم در800ن ستارگان بيش از اي

  .تر از آهن  بار فشرده100000
بيه سياره ؛ اينها ستاره نيستند و در واقع چيزى شاى هاى قهوه كوتوله

از گاز هيدروژن و هليم با جرمى به مراتب كمتر  اى گلوله. هستندمشترى 
. اى دارند واكنش پيوست هسته  بحرانى، يا جرم الزم براى ايجاداز جرم

اى  ستاره ار بيشتر از جرم كنونى بود او هماگر جرم سياره مشترى ده ب
  .شد مانند خورشيد مى

غاز تولد جرمى در  آ؛ حالت نهايى ستارگانى است كه درهاى سياه كوتوله
اند، بعد از مصرف سوخت  برابر جرم خورشيد داشته حدود يك تا هشت

هاى اخير سرد  موقعى كه كوتوله اتمى تبديل به كوتوله سفيد شده و
كره زمين  به ابعادشدند، مبدل به كريستال سياه رنگ سختى، تقريبا 

   .نامند همين دليل آنها را كوتوله سياه مى شوند و به مى
ولين بار  ؛ يكى از ماههاى سياره مشترى كه براى ا(Ganymede) گانيمد
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  .كشف شد  1609به وسيله گاليله در سال
 G كه با حرف DNA ؛ يكى از چهارپايه اصلى ملكول (Guanine) گوانين

  .شود نمايش داده مى
 در 1974ر  نوامب24 ؛ اسكلت شبه انسانى است كه در (Lucy) لوسى

پيدا شده كه جزو دسته استرالوپتيك گراسيل  )يوپىات(افريقاى شرقى 
مدتى او را مادربزرگ انسانها   ظاهرا از جنس ماده بوده است، تاقرار دارد و

انسانها قرار  اى از نژاد  مشخص شده كه در شاخهپنداشتند، ولى اكنون مى
   متر بوده1/1زيسته و قد او   ميليون سال قبل مى3لوسى در . داشته است

  .است
 زمين  ؛ سنگ آسمانى كه در استراليا به(Murchison) ورشيسونم

در ساختار . اند نوع آمينو اسيد يافته 55افتاده، درون آن بيش از 
 8ميان   آمينواسيد وجود دارد، از آن20ن پروتئينهاى بدن انسا

بنابراين . اند انى يافتهآمينواسيد از همانهايى است كه در اين سنگ آسم
الى اجرام آسمانى وجود  لفباى زندگى در فضا و در البهگفت ا توان مى

  .دارند
انوران  ؛ مولكولى در درون سلولهاى ج(Mitochondries) ميتوكندرى

 مواد غذايى تركيب كرده و عمالً تمامى ملكول  تواند اكسيژن را با كه مى
ATP)داخل سلول تهيه كند را در) آدنوزين ترى فسفات اسيد.  

 National Aeronautics and Space) (NASA)ناسا 
Administration)فضايى امريكا  ؛ سازمان پژوهشهاى.  

اند از نقاط درخشانى در توده   ؛ يا اشك كيهانى، عبارت(Eggs) نطفه
كهكشانها و نمودارى از چگونگى تشكيل  سحابهاى موجود در درون
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  .ستارگان هستند
آزاد شده از ماده  ؛ نوعى فروپاشى روح it omega)  (Poirنقطه امگا

. دتيارد دوشاردن براى بيان چگونگى سرنوشت جهان نمو اصطالحى است كه. است
نموده و پيشگويى كرد كه گرايش اين تحول به سوى  او كيهان را در حال تحول تصور

مطلق است و نقطه امگا يا تمركز اجتماعات  ر آن خدا آيندهاى خواهد بود كه د آينده
  . فوق همه چيز خواهد بودانسانى در اَبر بشرى

ا معادل جرم اى بنيادى بدون بار با جرمى تقريب  ؛ ذره (Netron)نوترون 
نوترون و پروتون . سنگينتر از الكترون  مرتبه1840پروتون و 

اختالف تعداد نوترون  .تنددهندگان اصلى هسته اتم عناصر هس تشكيل
 عنصر رانصر مشخص، ايزوتوپهاى آن هاى متفاوت يك ع در هسته

  .آورد وجود مى به
ى انرژى اى است بنيادى كه در ضمن انتقاالت در ترازها  ؛ ذرهنوترينو

شود و يا در موقع پيوست دو  از هسته خارج مى درونى اتمهاى راديواكتيو
درون خورشيد ضمن پيوست  در. دآي وجود مى هسته سبك با هم به

شود،  مى ن ذره توليدى توليد اتم هليم، اياتمهاى هيدروژن با هم برا
ذره ... رد در ميليارد دربنابراين در هر ثانيه در خورشيد ميلياردها در ميليا

 و از آن رو تشخيص اين ذره عمالً جرم و بار ندارد. آيد به وجود مى نوترينو
 كند ميلياردها كه نور خورشيد به بدن ما اصابت مى زمانى .آن دشوار است

از بدن ما و حتى از تمامى جرم كره زمين  ارد كهذره نوترينو در آن وجود د
مسير خود را در فضاى  رود و و از طرف ديگر آن بيرون مىعبور كرده 

  .خواهد داداليتناهى ادامه 
  :اند از وسيله بشر عبارت نيروهاى شناخته شده به
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كه مقدار آن برابر با ؛ عبارت از تأثير دو جرم بر يكديگر، نيروى گرانشى 1
  .جرم بخش بر مجذور فاصله آنها از يكديگر است  دوحاصلضرب

از نيروى  يا نيروى الكترومغناطيسى؛ عبارت است  نيروى كلومبين2
مقدار اين نيرو عبارت . دو ذره باردار نسبت به هم جاذبه و يا نيروى دافعه

مجذور فاصله دو ذره يا دو جسم باردار   از حاصلضرب بارها بخش براست
  .از يكديگر

نى هسته اتمها توان آن را نيروى پيوند درو ، كه مىاى قوى نيروى هسته. 3
مقدار اين نيرو . دارد نوترون را كنار يكديگر نگه مى ناميد كه پروتون و

و نوترنهاى آزاد با جرم اين ذرات  بر است با اختالف بين جرم پروتونبرا
 درواقع .توان دو در اتمى، ضرب در سرعت سير نور بهمقيد شده با هم 

هسته اتمها كمتر از  شده در )پيوسته شده(جرم پروتون و نوترون مقيد
ج شده اختالف اين دو مقدار انرژى خار. نوترون آزاد است جرم پروتون و

شود به  نورى كه از خورشيد خارج مى .از هسته در حال تشكيل است
  .همين علت است

 انرژى اضافى باقى مانده ت ترازهاى؛ اين نيرو مربوط به انتقاالاى ضعيف نيروى هسته. 4
. واكتيو گويندها را ناپايدار و يا رادي اين گونه هسته. هسته بعد از تشكيل است در درون

ها به  انرژى جنبشى ذرات آلفا و يا بتا و يا گامايى است كه از اين هسته مقدار آن برابر با
  .شود خارج منتشر مى

كه جسم متحرك  ؛ نيرويى (Centrifugal Force) نيروى گريز از مركز
رات همان نيرويى است كه سبب شده تا سيا. (دارد مى را از مركز دور نگه

مقدار اين نيرو ) اطراف آن گردش كنند جذب خورشيد نشوند و در مدارى
مجذور سرعتش بخش بر  برابر است با حاصلضرب جرم جسم متحرك در



 ١٥٩

چرخش   دور زمين در حالهايى كه به فينهدر مورد س. فاصله آن از مركز
نيروى گريز از مركز حاصل از هستند بايد سرعت آنها طورى باشد كه 

طور متعادل به دور  آنها معادل با نيروى گرانشى زمين باشد تا به چرخش
  .زمين بگردند

تراليا كشف شده  ؛ نوعى ميكروفسيل كه در اس(Warrawoona) واراوونا
 ميليارد سال پيش 5/3 كه در اى موجودات زنده و مربوط به اولين

  .زيسته است مى
 اول هاى فضايى كه در بيستم و  ؛ سفينه(Voyager) 2 و 1 وويجر

اين دو سفينه اكنون از . به فضا پرتاب شدند وسيله ناسا  به1977سپتامبر 
  .اند محدوده زمين خارج شده

سم؛ ويشنو خداى نظم گانه هندوي ؛ يكى از خدايان سه(Vishnou) ويشنو
  .شود پيونددهنده دارد و مانع از هرج و مرج مى است و نيرويى

  .اند ؛ نامى كه به شبه انسانها داده(Homo) همو
؛ يا  (Pithecantrope) يا پيتكانتروپ (Home Erectus)همواركتوس

تر و مغزشان حجيمتر از  زيرا قد آنها نسبتا كشيده شبه انسانهاى افراشته،
  ميليون سال قبل پيش5/1 ، تقريباهاى ماقبلشان بوده استانسان
  .اند اند و آنها آتش را كشف كرده زيسته مى

هاى اوليه ؛ نزديكترين دسته از شبه انسان(Homo sapienes) هموساپين
  .كنونى و بسيار شبيه به انسان
؛ يا انسانهاى (Homo Sapienes - sapienes) هموساپين ـ ساپين

خانواده انسانهاى Sage et savante)  (Homme عاقل و دانشمند
فيلسوف مشهور  اين نام را در آغاز قرن بيستم هانرى برگسون. كنونى
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  .كار برد به
الى ملكول نردبانى   ؛ پروتئينى كه در البه(Hemoglobine) هموگلوبين

  .زنده وجود دارد و ناقل ملكول اكسيژن است  موجوداتDNAشكل 
 خود براى كه از دستهاى؛ شبه انسانهايى  (Homo Habilis)هموهابليس

كرده و به همين علت آنها را  يا چوب استفاده مى گرفتن اشياء مثالً سنگ
اند و  وران جهان بوده اولين پيشه اند، زيرا نسانهاى ماهر لقب دادهشبه ا

سترالوپتيك را  اُاالً آنها نژاداحتم. اند اشيايى از سنگ و چوب ساخته
  ميليون سال2ه از آنها مربوط به آمداسكلتهاى به دست . اند منقرض كرده
  .پيش است

گرم در زبان  دو كلمه چينى شبيه به سرد و  (Yang)يانگ و (Yin)ين 
  .بسيار عميقتر فارسى ولى با مفهومى

 


