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دستاورد روز

تهيه تصويرهاي سهبعدي از حشرات

دقيقترين تصوير از تولد يك ابرنواختر

ايسنا:محققانتوانستهاند
براي اولينب��ار يك تصوير
راديوي��ي از جوانتري��ن
ابرنواخت��ر جه��ان را چندي
پس از انفجار آن ثبت كنند.
14روز پ��س از انفج��ار يك
ستاره در كهكش��ان گرداب
( )M51در ماه ژوئن ،تلسكوپهاي هماهنگ در سراسر
اروپا به ثبت تصوير دقيقي از اين انفجار كيهاني پرداختند.
تلسكوپهاي ناسا در مادريد و موسسه نشنالجئوگرافيك
در گواداالخاراي اس��پانيا در اين پژوهش شركت داشت.
كهكش��ان گرداب كه در فاصله حدود 23ميليون س��ال
نوري در صورتفلك��ي ترازو قرار گرفته ،صحنه يكي از
خشونتبارترين پديدههاي جهان يعني مرگ يك ستاره
به شكل انفجار ابرنواختر بوده كه از ظاهري زيبا برخوردار
است .چندين تلسكوپ در اسپانيا ،سوئد ،آلمان و فنالند به
همراه دادههاي پردازششده توسط يك ابررايانه در هلند
با شيوهاي موسوم به تداخلسنجي راديويي موفق به ايجاد
يك تصوير با جزييات صدها بار بيشتر از تلسكوپ فضايي
هابل شدهاند .ابرنواخترها يكي از ديدنيترين پديدههاي
جهان هس��تند .هنگامي كه تمام سوخت هستهاي يك
س��تاره با جرم بيشتر از حد چاندراس��كار (نام حدي در
نجوم) به پايان برسد ،نيروي گرانش برتري يافته و ستاره
شروع به انقباض ميكند .در اين حالت به دليل نبود فشار
كافي داخلي ،ستاره شروع به فروريزش ميكند .فشار روي
هس��ته ستاره سبب فشردگي آن ميشود كه در نتيجه،
الكترونها و پروتونهاي مجزا تركيب ش��ده و نوترونها
را به وجود ميآورند .سرانجام بخش بيروني ستاره منفجر
شده و تبديل به سحابي ابرنواختري ميشود.

آبشار ديجيتال كوكاكوال

ش�رق :كوكاك��وال ب��ا هم��كاري ش��ركت لندني
 ،Nexus Interactive Artsدر «كيتوي»ي اكوادور،
آبش��اري ۱۶متري ويژهاي درس��ت كرده است .در اين
آبش��ار خبري از آب نيس��ت ،چون اين آبشار ديجيتال
است و بزرگترين «اسكرينسيور» تعاملي دنيا محسوب
ميش��ود .هش��ت ماه براي ايجاد اين آبشار وقت صرف
شد تا اينكه از دو روز قبل يعني از هفدهم نوامبر ،آبشار
در فروش��گاه «الكندادو» به نمايش درآمد .در فناوري
اس��تفاده شده در اين آبشار ديجيتال ،تصاوير به صورت
بيدرنگ و سهبعدي ،حس و حال ريزش و حركت مايع
را تقليد ميكنند .جالب است كه اين آبشار جنبه تعاملي
هم دارد ،يعني حركات تماشاگران و كساني كه از كنار
آن ميگذرند ،روي آبشار تاثير ميگذارد .از آنجا كه هيچ
آبشاري بدون صدا نيست ،كار زيادي هم روي جلوههاي
صوتي اين آبشار مصنوعي صورت گرفته است.

تلويزيوني كه شما را ميبيند

مهر :شركت اپل تا سال
آينده تلويزيون هوش��مندي
( )iTVرا وارد ب��ازار خواهد
ك��رد ك��ه ميتوان��د صداي
كاربر خود را بشنود ،حركات
او را ببين��د و تمام��ي آنها را
درك كند .ب��ه گفته يكي از
تحليلگران تكنول��وژي در آمريكا ،اين فناوري تعاملي به
احتمال زياد در اواخر س��ال آينده به ب��ازار خواهد آمد.
چنين كاربردهاي��ي را در حال حاضر در كنس��ولهاي
 XboXنيز ميتوان مشاهده كرد ،اما تلويزيوني كه توسط
اپل ساخته ميشود از كاراييهاي بيشتري برخوردار است
و همچنين با تمامي ابزارها و با  iCloudس��ازگار است.
تلويزيون جديد دسترسي به فيلمهاي موجود در اينترنت
و تماشاي آنها را سادهتر خواهد كرد و به اين شكل رقابتي
شديد با شركتهاي تلويزيوني از قبيل  BskyBبه وجود
خواهد آمد .در ماه اكتبر مشخص شد كه دفتر ثبت حق
امتياز آمريكا جزيياتي از كنترل پردازشگر ويديويي زمان
حقيقي را كه از حركات اشارهاي استفاده ميكند ،دريافت
كرده است .از اين اشارهها ميتوان در ويرايش فيلمهاي
ويديويي يا انتقال تصاوير از تلويزيون به تلفن استفاده كرد.

از نگاه دانشمند

س�ازمانهاي غيرحكومتي يا همان س�ازمانهاي غيردولت�ي ( )NGOيا اصطالحا
سازمانهاي مردمنهاد (سمن) به نوشته ويكيپديا سازماني است كه مستقيما بخشي
از ساختار دولت محسوب نميشود ولي به عنوان واسطه بين فردفرد مردم (اتمهاي
اجتماع) و قواي حاكم و حتي خود جامعه نقش بس�يار مهمي ايفا ميكند .گفتهاند
سازمانهاي مردمنهاد در فرآيند رش�د خود ،از يك سازمان امدادرسان به سازمان
توسعه و آباداني تغيير ماهيت ميدهد .اين سازمانها از يك سو بر سياستگذاريهاي
ملي و بينالمللي تاثير ميگذارند و از سوي ديگر به طور فزايندهاي در فعاليتهاي
محلي مستقيما حضور دارند .يكي از موضوعهايي كه اينگونه سازمانها ميتوانند
به آن توجه كنند و به عنوان حافظ منافع عمومي وارد عمل شوند ،بحث بهداشت و
سالمت مردم است .بايد اذعان داشت كه فعاليت اين سازمانها اساسا نافي مسووليت
سازمانهاي دولتي نيس�ت( .در مقاله «لزوم وضع قوانين سختگيرانه براي سالمت
توليدات كش�اورزي» روزنامه ش�رق مورخ  1389/6/31ش�رح داده شد كه چگونه
سازمانهاي دولتي وارد عمل شدند تا از بغرنجتر شدن مشكل جلوگيري كنند ).با اين
وجود ،سازمانهاي غيردولتي ميتوانند خواستههاي مستدل خود را به خواستههايي
فراتر از استانداردهاي تعيينشده براي هر صنعت گسترش دهند چون استاندارد به
معني حداقل كيفيت مورد لزوم براي انجام هر فعاليت است( .در اين مورد ميتوان به
خواس�تههاي مطرحشده در مقاله «پروندهسازي عليه ظروف تفلون» روزنامه شرق
مورخ  1384/7/2اش�اره كرد ).در مقاله زير نيز ميتوان ديد چگونه چند س�ازمان
مردمنهاد براي رس�يدن به يك هدف واحد ائتالف كردهاند تا بتوانند با همافزايي ،از
منافع عامه مردم بهتر دفاع كنند .البته خبر خوش مرتبطي كه در حوزه بهداشت و
سلامت ايران وجود دارد ،تشكيل س�ازمان غذا و دارو در وزارت بهداشت و درمان
است كه ميتواند قدرت بيشتري براي نظارت بر مسايل بهداشتي كشور داشته باشد
ولي اين سازمان نيز همواره محتاج كمكهاي سازمانهايي كوچكتر و چابكتر است
تا هيچ نقطهاي از محدوده رصد مردم و مسووالن بيرون نماند.

وج��ود دو ماده ش��يميايي خطرناك در ش��امپو بچه
شركت جانس��ون و جانسون ( )J&Jآمريكا مشكلآفرين
ش��ده اس��ت .اين دس��تاورد ،حاص��ل پيگيريهاي يك
ائت�لاف از گروههاي مردمنهاد مرتبط با محيطزيس��ت و
سالمت اس��ت.اين ائتالف به نام «كمپين مواد آرايشي و
بهداشتي ايمن» مشهور است و مدت دو سال و نيم است
كه به ش��ركت جانسون و جانسون فشار ميآورد كه ماده
دياكسان و نيز ماده كوآترنيوم ـ  15را از شامپو بچه اين
ش��ركت حذف كند .شركت جانسون و جانسون در زمره
بزرگترين ش��ركتهاي جهان در زمينه مواد بهداشتي
اس��ت .اين ائتالف بيان داشته است كه ماده دياكسان
( )Dioxaneبالقوه داراي خاصيت سرطانزايي است و
ماده كوآترنيوم  15-نيز باعث توليد فرمالدئيد ميشود
كه ماده خطرناكي است .شركت جانسون و جانسون در
پاس��خ گفته است كه از مقادير اين مواد كاسته است و
به تدريج نيز اس��تفاده از آنها را كنار ميگذارد ولي اين
ائتالف ميگويد خواسته آنها فراتر از اين حركات تدريجي
و كند اس��ت .در يك چنين وضعيت��ي ،ائتالف در حال
افزايش فشار بر شركت است و براي اين كار از خريداران
خواسته است شامپو بچه اين شركت را تا زمان موافقت
شركت با عدم اس��تفاده از اين مواد تحريم كنند چون
محصوالت اين شركت داراي فروش جهاني است .خانم
«ليزا» رياس��ت اين ائتالف را برعهده دارد .او ميگويد:
«اين ش��ركت ميتواند ش��امپو بچه ايمنتري را براي
سراس��ر جهان توليد كند ولي اين كار را نميكند .اين
كار نيازمند تعهدپذيري جديد است ».گزارش جديد اين
كمپين بيان ميدارد كه «وان بچهها هنوز سمي است» و
از اين رو آنها اعالم تحريم شامپوي بچه را در سايت خود
( )www.safe cosmetics.orgقرار دادهاند.
«ليزا» توضيح داد كه اعضاي اين ائتالف از بهار س��ال
 2009تاكنون س��ه بار با نمايندگان ش��ركت جانسون و
جانسون ديدار كردهاند و از اقدام اين شركت براي حذف
مواد شيميايي يادش��ده نااميد شدهاند چون اين شركت
تصميم ندارد ش��امپو بچه و ديگر محص��والت خود را با

آشنايي با ماهيت جهان و روش علم

جادويي به نام واقعيت
ريچارد داوكينز

ترجمه :مسعود توكلي

عكسTimes :

ش�رق :عكاس��ي به ن��ام «فرانس فوتوپ��ا» دوربين
مخصوصي براي عكسبرداري از حش��رات اختراع كرده
ك��ه با آن ميتوان از حش��رات در حال پرواز ،عكسهاي
س��هبعدي گرفت .با اس��تفاده از اين دوربين ديگر الزم
نيس��ت حش��رهاي را پيدا كنيم ،بهآهس��تگي روي آن
فوكوس كنيم و سپس عكس بگيريم ،چراكه این وسیله
دو نشانگر ليزري دارد و به كمك آنها ،فوكوس روي سوژه
به س��رعت انجام ميش��ود .به عالوه الزم نيست پس از
فوكوس ،كسي دكمه شاتر را فشار دهد ،چراكه اين كار
هم به صورت خودكار انجام ميش��ود .شاتر اين دوربين
در س��ههزارم ثانيه باز و بسته ميشود و از اين موجودات
كوچك عكسبرداري ميكند.

سال نهم     شماره 1405

نگاهي به نقش سازمانهاي مردمنهاد بر سالمت جامعه

ي پر از مواد سمي
وان 
ترجمه :عبداهلل مصطفايي

برنامه س�لامت توليد مث��ل و محيطزيس��ت را در اين
ايمني بيشتري در آمريكا و ديگر نقاط توليد و توزيع كند.
اين كمپي��ن در نوامبر  2011نامهاي براي ش��ركت
دانش��گاه برعهده دارد .او ميگويد« :حتي اگر مقدار اين
يادش��ده نوش��ت كه پاي آن را  25گروه زيستمحيطي،
مواد شيميايي بسيار كم نيز باشد ،چرا بايد ريسك وجود
پزش��كي و ديگر گروههاي مردمنهاد با  3/5ميليون عضو
آنها را بپذيريم ».براساس مندرجات گزارشي كه به دست
در سراس��ر جهان امضا كرده بودند .در اين نامه از شركت
خبرگزاري آسوش��يتدپرس رسیده است ،ماده كوآترنيوم
خواسته شده بود تا در يك تاريخ معين ،اين مواد شيميايي
– ( 15يكي از دو ماده مش��كوك) يك ماده محافظ است
را از تمام محصوالت بهداشتي توليدشده در سراسر جهان
كه با آزادسازي فرمالدئيد باعث نابودي باكتريها ميشود.
حذف كند .ش��ركت جانس��ون و جانسون نيز در پاسخ با
فرمالدئيد يك ماده ضدعفونيكننده است .از اين ماده در
انتش��ار بيانيهاي گفته بود كه استفاده از موادي كه باعث
آزمايش��گاهها براي جلوگيري از فساد اجساد نيز استفاده
آزاد شدن فرمالدئيد ميشود ،ايمن و
ميكنند .البته اين م��اده در برنامه
نكته
مطابق قوانين اياالت متحده آمريكا و
ملي سمشناس��ي آمريكا به عنوان
در محصوالت جديدي كه شركت
ديگر كشورهاست ولي با اين وجود،
يك ماده س��رطانزا شناخته شده،
جانسون به نام Johnson
اين ش��ركت به تدريج اين مواد را از
در ضم��ن فرمالدئيد باعث تحريك
 Naturalsوارد بازار كرده است
محصوالت مصرفي كودكان و اطفال
و س��وزش پوست ،چشم و سيستم
ماده دياكسان وجود ندارد ولي
در شامپو بچه كه قيمت آن نصف
حذف خواهد كرد .اين بيانيه اظهار
تنفس��ي ميش��ود .تحقيقات اخير
محصوالت جديد جانسون است،
ميدارد كه در مورد دياكس��ان نيز
اين ائتالف نش��ان ميدهد كه ماده
ماده دياكسان وجود دارد
فرموالسيونها را تغيير داده است تا
كوآترنيوم –  15هنوز در شامپو بچه
مقدار اين ماده بس��يار كاهش يابد.
محصول شركت جانسون و جانسون
البته اين بيانيه نميگويد تمام خواستههاي اين ائتالف چه
كه در كش��ورهاي آمريكا ،كانادا ،چين ،اندونزي و استراليا
زماني و چگونه محقق خواهد شد .اعضاي اصلي اين ائتالف
فروخته ميشود ،وجود دارد ولي جالب آنكه محصوالت اين
عبارتند از :صندوق س��رطان پس��تان ( ،)BCFكارگروه
ش��ركت در حداقل هشت كشور ديگر از جمله انگلستان،
زيستمحيطي ( ،)EWGدوستان زمين ( ،)FOEانجمن
دانم��ارك ،ژاپ��ن و آفريقاي جنوبي اثري از آن مش��اهده
پرس��تاران آمريكا ( ،)ANAپزش��كان براي مس��ووليت
نشده است .ماده ش��يميايي بعدي  1و  -4دياكسان نام
اجتماعي ( )PSRو آمريكاي سبز ( .)GAخانم «دودراف»
دارد كه احتماال سرطانزاست .اين ماده به عنوان محصول
دانشيار دانشگاه كاليفرنيا در سانفرانسيسكو است و رياست
جانبي هنگام توليد مواد شيميايي مخصوص محصوالت

بهداشتي توليد ميشود .اين ائتالف ،گزارشي را در ماه مه
سال  2009انتشار داد كه آن را «اجتناب از مواد سمي در
وان حمام» ناميد و در آن از نتيجه آزمايشهاي انجامشده
يك آزمايش��گاه مستقل در كاليفرنيا استفاده كرد و بيان
داش��ت كه ماده دياكسان در شامپو بچه ،مرطوبكننده
بچه و ش��وينده بچه (به صورت كرم) ش��ركت جانسون و
جانسون وجود داشته است ( .عالقهمندان به اين گزارش
ميتوانند به مقاله مفصل «گزارش عملكرد ستاد بررسي
ايمن��ي محصوالت آرايش��ي در مورد آلودگ��ي به  1و -4
دياكس��ان و فرمالدئيد در محصوالت بهداشتي كودكان
در آمريكا» در ش��ماره ( 38بهار  )1390فصلنامه انجمن
صنايع شوينده ،بهداشتي و آرايشي ايران مراجعه كنند).
براس��اس اين گزارش ،در محصوالت جديدي كه شركت
جانس��ون به تازگي و به نام  Johnson Naturalsوارد
بازار كرده است ماده دياكسان وجود ندارد ولي در شامپو
بچه (معمول��ي) كه قيمت آن نص��ف محصوالت جديد
جانس��ون است ،ماده دياكس��ان وجود دارد و در سراسر
آمريكا توزيع ميش��ود« .ليزا» متذكر ميشود كه پس از
اعالن نتايج آن آزمايشگاه ،سازمانهاي مردمنهاد مرتبط با
مصرفكنندگان از كشورهاي آفريقاي جنوبي ،سوئد و ژاپن
با اين كمپين تماس گرفتند و بيان داشتند كه محصوالت
شركت جانسون در كشورهاي آنان حاوي كوآترنيوم – 15
نيست .گزارشها حاكي از آن است كه اجزاي محصوالت
اين ش��ركت در  15كشور جهان آناليز شده است« .ليزا»
ميگويد كشورهايي كه در آنها محصوالت اين شركت فاقد
اين مواد خطرناك است ،از قبل پيشگيري كرده بودند ولي
در بقيه كشورها اين موضوع رخ نداده است« .وود راف» كه
وظيفه تحقيق روي اثرات مواد شيميايي بر سالمت را نيز
برعهده دارد ،گفته است فرمالدئيد با سرطانهاي بيني ،ريه
و خون ارتباط دارد .او متذكر ميشود كه «اطفال مستعدتر
از افراد بزرگسال هستند و از اين رو مواد شيميايي ميتواند
به اطفال لطمات بيشتري نسبت به بزرگترها وارد كند ،از
اين رو بايد بيشتر دقت كرد».
Associated Press, Nov.2011
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بررسي احتمال وجود حيات در سيارههاي شبهزميني

نگاهي به كاربردهاي عملياتي يك دست روباتي ماريشكل

مهسان زركوب

ياسان زركوب

زندگي در مرز نور و سايه

دانش��مندان به تازگي س��يارهاي كشف كردند كه
بين سيارههاي شبي ه زمين كه تاكنون يافت شدهاند،
بيش از ديگران به زمين شبيه و احتمال وجود حيات
در آن زياد اس��ت .سياره « »Gliese 581gدر فاصله
 198ميليون كيلومتري و در فاصلهاي مناسب از ستاره
ميزبان خود ميچرخد .كارشناسان ناسا ميگويند ،اين
موضوع باعث ش��ده وضعيت آبوهوايياش معتدل و
سياره به مكاني قابل سكونت تبديل شود .اين پژوهش
كه محصول بيش از يك دهه رصد با تلسكوپ «كك»
در هاوايي است ،نشان ميدهد در سطح اين سياره آب
ماي��ع وجود دارد .اين موض��وع »Gliese 581g« ،را
در صدر سيارهها و قمرهاي شبيه زمين قرار ميدهد.
دانش��مندان براي بررس��ي احتم��ال وجود حيات
در ديگر س��يارهها و ميزان ش��باهت آن ب��ه زمين از
شاخص «شباهت به زمين» استفاده ميكنند .شاخص
«ش��باهت به زمين» براي خود زمين عدد يك و براي
« »Gliese 581gك��ه در ص��ورت فلكي ت��رازو قرار
دارد ،ع��دد 0/89اس��ت كه آن را از س��ياره مريخ 0/7

امتيازي ،پي��ش مياندازد .اين در حالياس��ت كه به
عقيده كارشناس��ان ناسا ،احتمال وجود حيات در يك
قمر سياره زحل به نام «تيتان» بيشتر از ديگر اجرامي
است كه تاكنون شناخته شدهاند.
اين مقاله همچنين از كش��ف دو س��ياره ديگر در
اطراف س��تاره « »Gliese 581پرده برداشت .به اين
ترتيب ،تعداد سيارات شناختهشده اطراف اين ستاره به
شش ميرسد .مدارهاي سيارههاي اين منظومه مانند
مدار سيارههاي منظومه شمسي تقريبا دايرهاي است.
جرم س��ياره « »Gliese 581gبين سه تا چهار
برابر زمين اس��ت و گردش آن به دور ستارهاش كمتر
از  37روز طول ميكش��د .با توجه به جرم اين س��ياره
ميتوان نتيجه گرفت احتماال اين سياره سنگي است و
گرانش آن آنقدر هست كه جوي را براي آن پديد آورد.
پي��ش از اي��ن ،دو س��ياره در اط��راف س��تاره
« »Gliese 581و در م��رز منطق��ه قابل س��كونت
هستند و جوي با دماي مناسب براي آب مايع دارند،
اما س��ياره « »Gliese 581gكامال در مركز منطقه
قابل سكونت قرار گرفته است .اين
س��ياره به طور كشندي به ستاره
خود متصل است ،يعني يك سمت
آن هميشه رو به ستاره و روز است
اما سوي ديگر آن پيوسته تاريك
اس��ت .به گفته دانشمندان ،قابل
س��كونتترين بخش اين س��ياره
احتماال در مرز بين نور و سايه قرار
ميگيرد .گفتني اس��ت ،تاكنون
بيش از  700سياره فراخورشيدي
شناس��ايي ش��دهاس��ت ،اما تنها
تعداد كمي از آنها در منطقه قابل
سكونت قرار دارند.

روباتها پيشمرگ انسانها

ش��ركتي بريتانيايي ب��ه ن��ام «»OC Robotics
بهتازگي يك مار روباتيك ابداع كرده اس��ت كه ميتوان
از آن در پروژههاي مختلف پزشكي ،صنعتي يا تجسسي
استفاده كرد .اين مار ميتواند با ورود به مناطق مسموم و
خطرناك مانند نيروگاه فوكوشيما ،كارگران را از آلودگي
و مس��موميت محافظت و جان آنها را نجات دهد« .راب
باكينگه��ام» و «اندرو گراهام» ريي��س و مدير فني اين
ش��ركت ،اولين نمونه از اين روبات ماريش��كل را سال
 2001در بريس��تول اراي��ه و بهتدريج تكمي��ل كردند.
«باكينگهام» در معرفي روبات خود ميگويد اين روبات
درست مانند دس��ت انسان ماهيچههاي بزرگي دارد كه
تاندونه��ا ،اين ماهيچهها را به مفصل ،متصل ميكنند.
براي ساخت اين روبات از كابل به عنوان تاندو ن استفاده
ش��ده و موتورهاي كوچك ،هدايت دس��تها را به عهده
دارن��د .اين كابله��ا كه از جنس فوالد هس��تند ،انرژي
مكانيكي موتور را به دس��ت منتقل ميكنند .اين دست
را با دو طول مختلف ميتوان ساخت ،اما پهناي دست در
كارايي آن بسيار تاثيرگذار است .اگر طول دست  30برابر
قطر آن باشد ،كارآيي روبات بسيار
باال ميرود .دوربينهاي ويديويي،
نور ،دستگاه جوش ،برش ،چنگك و
جارو تعدادي از ابزارهاي جانبي اين
روبات است .دست و ابزارهاي جانبي
آن در كنترل كاربر است و كاربران
اين دستگاه نيز براي بهكارگيري آن
از نمايشگر رايانه و صفحه كنترلي
شبيه كنس��ولهاي بازي استفاده
ميكنن��د .به اين ترتي��ب ،ايمني
اف��راد هنگام انج��ام ماموريتهاي
خطرن��اك ،افزايش پي��دا ميكند.
اين شركت سال  2004با استفاده

از دس��ت روباتيك ماريشكلش ،ماموريت دشواري را در
نيروگاهي اتمي در سوئد انجام داد و همچنين با موفقيت
رآكتوري را در اونتاريوي كانادا بازرس��ي كرد .با استفاده
از چنين ابزاري ميتوان جان تعداد بيش��تري از انسانها
را از مس��موميت و آلودگي نجات داد .به عالوه با استفاده
از اين دس��ت روباتيك ميتوان از صرف ميليونهادالر در
پروژههاي مختلف كه انجام آنها به سيس��تمهاي ايمني
متعددي و پيچيده نياز دارند ،جلوگيري كرد« .باكينگهام»
اميدوار است بتواند با استفاده از دست روباتيك شركتش،
در عمليات پاكس��ازي نيروگاه اتمي فوكوش��يماي ژاپن
شركت كند .همچنين شركتهاي بويينگ و ايرباس در
جستوجوي ش��يوهها و ابزارهايي هستند كه با استفاده
از آن بت��وان فضاه��اي درون بالها و دماغه هواپيما را در
مراحل ساخت هواپيما بازرسي كرد .سازمانهاي دفاعي
انگلي��س و آمري��كا نيز براي اس��تفاده از اين دس��ت در
ماموريتهاي تجسسي از راه دور درخواستهايي را ارايه
كردهاند .پزشكان نيز ميتوانند در آينده از اين فناوري در
جراحيهاي مختلف استفاده كنند.

ج��ادو س��ه معناي مختل��ف دارد .يك��ي جادوي
ماوراءالطبيعه است كه در داستانهاي تخيلي و با ورد
و طلس��م صورت ميگيرد؛ مانند جادويي كه قورباغ ه
را به ش��اهزاده و كدوتنبل را با جرقههاي چش��مگير
به توپ بازي تبديل ميكند .جادوي ديگر مخصوص
صحنه نمايش است .شعبدهبازي و چشمبندي چيزي
جز تردس��تيهاي زيركانه و بهرهگيري از خطاي ديد
نيس��ت و باالخره جادويي كه ميتوان آن را در توفاني
عظيم بر ف��راز يك دره عميق يا در جلوه چش��منواز
كهكش��ان راهشيري در يك ش��ب صاف و بدون ابر و
به دور از آلودگي نوري ش��هرها مش��اهده كرد ،همان
جادوي نگاه دقيق به صورت يك مورچه از در عكسي
كه با ميكروسكوپ الكتروني تهيه شده است .پديدههاي
ماوراءالطبيعه در سرگرميهاي كودكانه از داستانهاي
«هانس كريستيناندرس��ن» گرفته تا انيميشنهاي
«وال��ت ديزن��ي» و قصههاي «هري پات��ر» حضوري
پررنگ دارد .ولي جادوي مسحوركنندهاي هم هست
كه بايد آن را در جهان واقعي جستوجو كرد .جادويي
ك��ه بهترين راه درك آن راه علم اس��ت .من به تازگي
تصميم گرفتم كتابي براي كودكان بنويس��م چرا كه
دوس��ت دارم آنها نيز در لذت ب��ردن از جادوي علم با
من همراه شوند .جادوي ماوراءالطبيعه تا به حال اتفاق
نيفتاده و هرگز نخواهد افتاد .هيچ قورباغهاي نميتواند
به ش��اهزاده تبديل شود چون ش��اهزادهها موجودات
بسيار پيچيدهاي هستند .ميتوان آنها را مجموعهاي
حيرتانگي��ز از اتمها دانس��ت .از نظر رياضي احتمال
اينك��ه چنين مجموعه اعجابانگي��زي تصادفي كنار
يكديگر قرار بگيرند ،صفر است .شاهزادهها ميتوانند راه
بروند ،صحبت كنند ،بينديشند و پيانو بنوازند .شما هم
ميتوانيد قطعههاي ريزريز ش��ده بدن چند قورباغه را
درون يك جعبه بريزيد و آنها را به صورت اتفاقي كنار
يكديگر بچينيد و دوباره آنه��ا را خوب با هم مخلوط
كنيد و اين كار را يك ميليون بار تكرار كنيد .با وجود
اينكه همه اتمهاي مورد نياز براي س��اختن پيكر يك
ش��اهزاده را در اختيار داريد ،حتي يكبار هم تركيب
نهايي شما يك ش��اهزاده از آب درنميآيد .درست به
همين دليل است كه نظريه «انتخاب طبيعي» داروين
اينقدر برجس��ته و ارزشمند است .نظريه داروين ،تنها
نظريهاي است كه نشان ميدهد چگونه علتهاي كامال
طبيعي ميتوانند به يك طراحي بسيار پيچيده منتهي
ش��وند .كليد حل معما در «انتخاب طبيعي» اس��ت.
در واق��ع رويدادهاي تصادف��ي مانند جهش ژنتيكي،
آهستهآهس��ته و به صورت تدريج��ي اثرات خود را بر
جاي ميگذارند .پيشرفت اين رويدادها به قدري آرام
و مالي��م انجام ميش��ود كه هيچ گام��ي باعث ايجاد
تغييرات ناگهاني و غيرمعقول در نسل كنوني نسبت به
نسل قبلي نميشود .جادوي ماوراي طبيعي ،نامفهوم
و غيرمنطقي است .اگر در مشاهدهاي ،قوانين فيزيك
ب ه شكل غيرمنطقي نقض شود ،براي توجيه آن فقط
ميتوان سه احتمال را در نظر گرفت:
 -1مشاهدات صحيح نبوده ،به درستي گزارش نشده يا
جعلي و ساختگي بوده است.
 -2يك اتفاق بس��يار نادر با دخالت بيس��ابقه پديده
ش��انس و تصادف به وقوع پيوسته است .حتي در يك
بازي ساده مانند «بريج» هم احتمال اينكه هر كدام از
بازيكنان در آغاز بازي و پس از تقس��يم كارتها ،فقط
يك نوع از چهار نوع كارت را دريافت كند فقط يك در
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اس��ت .البته اين احتمال براي همه حالتهاي ممكن
شروع بازي هم دقيقا همين اندازه است ولي چون در
حالتهاي ديگر هيچ ويژگي خاصي وجود ندارد ،به آنها
توجهنميكنيم.
 -3قوانين��ي كه م��ا براي فيزيك تدوي��ن كردهايم به
بازبيني نياز دارد .اين كار پيش از اين س��ابقه داشت و
احتماال بعد از اين هم انجام ميشود چرا كه علم هيچ
ارزش��ي ندارد ،مگر اينكه با تواضع بپذيرد كه هنوز هم
چيزهاي زيادي براي فهميدن باقي است.
دانشمندان به تازگي ادعا كردند ذرهاي به نام «نوترينو»
ميتواند س��ريعتر از نور حركت كند (حتي در دل يك
صخره) .اگر اين مشاهده با قطعيت تاييد شود (كه البته در
اين مورد با يك اگر بزرگ مواجهيم .نگاه كنيد به احتمال
شماره يك همين مطلب) يا بايد نظريه نسبيت انيشتين
را كنار بگذاريم يا اينكه احتمال سفر به زمان گذشته را
جدي تلقي كنيم .چنين احتمالي از نظر فلسفي دلهرهآور
است چرا كه در اين صورت پيامد رويدادها را قبل از علت
آنها ميبيني��م .ادعاي وجود احتمال ديگري براي وقوع
رويدادهاي ماوراءالطبيعه بيمعنا و نامفهوم است .اين ادعا
نشاندهنده عدم احساس مسووليت علمي و خيانت به
روح كنجكاو خستگيناپذيري است كه وجه تمايز انسان
و موجودات ديگر اس��ت .اگر به خداوندي معتقديد كه
آفريدگار قوانين فيزيك است ،شايد بيان اينكه او گاهي
اوق��ات از روي ميل و ه��وس خود از آن قوانين تخطي
ميكند ،نوعي كملطفي به او محسوب ميشود .وردهاي
داس��تانهاي تخيلي ،اتفاقات خارقالعاده و افس��انهها،
دس��تمايههاي بسيار خوبي براي داس��تا ن است و من
در سراسر كتابم (جديدترين كتاب «ريچارد داوكينز»،
«جادوي واقعيت» نام دارد كه با هدف آشنايي كودكان
با دنياي علم نوش��ته ش��ده اس��ت-م) از آنها استفاده
كرده و لذت بردهام ولي حقيقت كه همان علم اس��ت
به معناي واقع��ي و هيجانانگيز كلمه« ،جادوييتر» از
همه افسانههاي ساختگي است .علم جادوي خود را دارد:
جادوي واقعيت.
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