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و  فیزیکدان��ان  بیش��تر 
کیهان شناس��ان معاص��ر 
بر ای��ن باورند، جه��ان ما با 
انفجاری بزرگ که ب��ه مهبانگ )بیگ بنگ( 
موسوم است، حدود 14 میلیارد سال پیش 
به وجود آمده و حتی بیش از این می توانند 
به ما بگویند که پ��س از زمان پالنک، یعنی 
زمانی حدود 44 � 10 ثانی��ه پس از انفجار، 
لحظه به لحظه چ��ه اتفاقات��ی در جهان رخ 

داده است. 
پرسش اساس��ی اینجاس��ت که کیهان 
شناس��ان چطور می توانند دریابند که چه 
اتفاقاتی در میلیاردها س��ال پیش رخ داده 
است؟ یعنی صحبت از اتفاقاتی کنند که حتی 
در آن زمان زمین هم هنوز شکل نگرفته بود. 
اگر جهان واقعاً با انفج��اری مهیب آغاز 
ش��ده، آیا هنوز بقایا و آث��اری از وقوع چنان 
انفجاری باقی مانده اس��ت؟ آیا ش��واهدی 
وجود دارد که ما را به وقوع این انفجار مهیب 
اولیه رهنمون کند؟ به نظر می رسد، طبیعت 

سرنخهایی را در اختیار ما قرار داده است.
تنها ابزار ما برای ش��ناخت فیزیکی این 
جهان نور اس��ت و هر اطالع و شواهدی که 
از کیهان در دست داریم، از طریق مشاهده 
نوری که از اجرام دوردست در طول موجهای 
مختلف امواج الکترومغناطیس به ما رسیده، 

به دست آورده ایم. 
خوش��بختانه نور در مقیاس کیهانی آن 
قدرها هم سریع نیست! نور اجرام بسیار دور 
میلیونها سال و گاهی میلیاردها سال طول 

می کشد که به ما برسد. 
این یعنی وقتی به جرمی که چند میلیارد 
سال نوری با ما فاصله دارد، نگاه می کنیم در 
واقع در حال تماشای نمایی از کیهان در چند 

میلیارد سال پیش هستیم. 
این قضیه از آن سو نیز صادق است: تصور 
کنید، تمدن هوشمندی واقع در 65 میلیون 
سال نوری از ما در حال مشاهده زمین است. 
در این حالت آنها نمایی از زمین را می بینند 
که 65 میلیون سال پیش داشت. آنها به جای 
ما دایناس��ورها را می بینند ک��ه روی زمین 

پرسه می زنند!
مشاهده دوردستها در فضا معادل است 
با مش��اهده تاریخهای گذش��ته در زمان و 
این یکی از مهمترین س��رنخهایی است که 

طبیعت در اختیارمان قرار داده است. 
آیا چنین سرنخی می تواند به ما از لحظات 
اولیه عالم یعنی درس��ت پ��س از مهبانگ 
چیزی بگوید؟ مش��اهده چگونگی حرکت 
کهکشانها می تواند اطالعاتی از علت حرکت 

آنها در اختیارمان قرار دهد؟ 
تصور کنید، مجموعه ای از چند تیله در 
حال دور ش��دن از یکدیگر هس��تند و شما 
لحظه ضربه به تیله ها را ندیده اید. آیا از جهت 
دور شدن تیله ها از یکدیگر می توان حدس زد 
که ضربه در کدام نقطه و در چه جهتی به آ نها 

وارد شده است؟در کیهان شناسی همه چیز 
محصول مشاهدات صرف نیست. مشاهدات 
در واق��ع م��واد خامی اس��ت که ب��ا کمک 
تفس��یرمان از آنها و ریاضیات، مدل سازی 

کرده و دیدگاه هایمان را بنا می نهیم. 
در بسیاری از مواقع مشاهدات حتی نقش 
ثانویه دارند؛ یعنی ما ابتدا فرضهایی را در نظر 
می گیریم و مدلهای��ی صرفاً ریاضیاتی برای 
تبیین کیهان می سازیم و بعد با مدلهایمان 
پیش بینی های مشاهداتی انجام می دهیم؛ 
سپس اگر پیش بینی ها درست بود و از محک 
تجربه س��ربلند بیرون آمد، می پذیریم که 

فرضهای اولیه نیز درست بوده است.

 ازکجاآمدهایم؟!
این شاید قدیمی ترین پرسش بشر باشد که 
هنوز هم پاسخ قطعی برای آن نیافته است. 
شاید کمتر پرسشی در تاریخ اندیشه بشری 
این چنین وس��یع فکر همه - از فیلسوفان و 
شاعران تا فیزیکدانان و کیهان شناسان - را 

به خود مشغول کرده است. 
از سال 1964 به این سو که تابش زمینه 
کیهانی کشف شد، پاسخ بیشتر فیزیکدانان 
به این پرسش، آغاز جهان با انفجاری بزرگ 

بوده است. 
از سرعت کهکشانها تا ابرهای گازی کهن 
برجا مانده از عالم اولیه همه حکایت روشنی 

از وقوع انفجاری بزرگ دارند.

یککشفبزرگ،امااتفاقی!
در سال 1964 رابرت ویلسون و آرنو پنزیاس 
به طور اتفاقی کشفی بزرگ و سرنوشت ساز 

در تاریخ کیهان شناسی انجام دادند. 
این دو، فیزیکدان و ستاره شناسی بودند 

که آس��مان را در بخ��ش ام��واج رادیویی و 
ریزموجها مطالعه می کردند و وقتی مشغول 
بررسی و ارزیابی ابزارهایشان بودند، متوجه 
سیگنال ثابتی شدند که در همه جهت ها با 

شدت یکسانی قابل دریافت بود. 
آنه��ا در حال��ی ک��ه می کوش��یدند تا 
س��یگنالهای مزاح��م پس زمین��ه را از 
س��یگنالهای دریافتی آنت��ن رادیویی خود 
حذف کنند، متوجه شدند که قادر به حذف 
این نویز نیستند و دریافتند، این نویز در تمام 

جهات به صورت یکسان دریافت می شود. 

 معنايتاریخساز
این به آن معنی بود که این س��یگنال باید از 
ورای کهکشان آمده باشد در غیر این صورت 
نمی توانست در تمام جهات آسمان به صورت 

یکسان دریافت شود. 
همگرایی ش��دید این سیگنال نیز نشان 
می داد، منبع این س��یگنال در فاصله دوری 
از ما ق��رار دارد و در نتیجه این س��یگنال در 
اوایل عمر جهان ایجاد ش��ده و چنان منبع 
قدرتمندی دارد که ما امروزه قادر به دریافت 

این سیگنال هستیم. 
چنین س��یگنالی را چه منبعی می تواند 
تولید کند؟ آنها دریافتند، چنین سیگنالی 
از زمانی در جهان می آید که توزیع ماده در 

سراسر کیهان یکسان بود. 

نتایجیافتهها
این یافته نش��ان می داد، جهان در زمانهای 
دور ظاهری به کلی متفاوت از حاال داشت و 
این اولین شاهد قدرتمند برای آغاز جهان با 

انفجاری بزرگ بود.
این کش��ف تأییدکننده پیش بینی های 

عمومی دیدگاه هابود که وجود چنین تابشی 
را پیش بین��ی می کرد. این موض��وع موازنه 
شواهد تجربی را به نفع نظریه مهبانگ تغییر 
داد و در س��ال 19۷۸ ب��رای این کش��ف به 

پنزیاس و ویلسون جایزه نوبل اهدا شد. 
ب��از ه��م ای��ن هم��ه داس��تان نب��ود. 
کیهان شناسان برای مطالعه بیشتر و دقیق 
تر تابش ریزموج زمینه کیهانی کاوشگرهایی 

را به خارج از جو زمین فرستادند. 

معمايتازه
در س��ال 1992 کاوش��گر زمین��ه کیهانی 
 )Cosmic Background Explorer(
نشان داد، این تابش آن قدرها هم که پنزیاس 
و ویلسون تصور می کردند یکنواخت نیست. 
اطالعات این کاوشگر نشان داد، عالم اولیه 
کاماًل یکدست نبوده اس��ت. این یکنواخت 
نبودن و نوس��انات در امواج زمینه کیهانی 
می تواند توضیحی برای ترکیب ذرات بنیادی 
با یکدیگر، ش��کل گیری عناصر سنگین تر 
در زمانه��ای پ��س از مهبان��گ و در نهایت 

شکل گیری ستاره ها و کهکشانها باشد. 
در سال 2009 تلسکوپ فضایی پالنک 
برای بررس��ی بازهم دقیق تر ام��واج زمینه 
کیهانی به فضا پرتاب ش��د و س��ال 2013 
دقیق ترین نقشه ای را که از کیهان تاکنون 

داشته ایم، به ما ارایه داد.

گذش�تههایدوروکه�نابره�ای
کیهانی

تلس��کوپ های مدرن امروز این امکان را به 
وجود آورده که به دوردست ترین بخش های 
عالم نگاه کنیم؛ مناطقی با فاصله ای حدود 13 
میلیارد سال نوری و این یعنی زمانی نزدیک 

)در مقیاسهای کیهانی( به مهبانگ. 
اگر مهبانگ واقعا رخ داده باش��د باید در 
چنین فاصله هایی ابرهای عظیمی از گاز را 
مشاهده ش��ود که هنوز فرصت کافی برای 
تبدیل ش��دن به س��تاره ها و کهکشان ها را 
نیافته اند. همان طور که نظریه انفجار بزرگ یا 
مهبانگ پیش بینی می کند، عناصر سازنده 
این ابرهای کهن کیهانی بس��یار متفاوت از 
عناصر س��ازنده کیهانی که امروز م��ا را در 

برگرفته است.

از آنجا که ابرهای کهن کیهانی عمري 13 
میلیارد ساله دارد،  زماني که هنوز ستاره ای 
در کیه��ان ش��کل نگرفته، انتظ��ار می رود 
این ابرها خالی از عناصر سنگینی باشد که 

ستاره ها آنها را به وجود آورده اند.

معماي آغاز خلقت به قوت خود باقي است

داستان مهبانگ

سرقت اطالعات اندرویدی ها
کشف یک بدافزار جدید، سرقت اطالعات گوشي هاي 

هوشمند را حتي پس از خاموشي را برمال کرد.
به گزارش خبرگزاري رویترز، این بدافزار برای تسهیل 
خرابکاری های خود پس از فشردن دکمه خاموش کردن 
گوشی توس��ط کاربر یک انیمیش��ن قالبی را که نشان 
دهنده خاموش ش��دن آن است، نمایش می دهد اما در 
عمل گوشی روشن بوده و داده های آن در حال سرقت 
ش��دن اس��ت.برقراری تماس، عکس��برداری و اجرای 
برنامه ها و اقدامهای مختلف بدون اطالع کاربر از جمله 
توانایی های بدافزار یاد شده است. البته این بدافزار روی 
گوشی های روت شده آندرویدی توان تخریبی بیشتری 
دارد، بنابراین کاربرانی که گوشی های خود را روت نکرده 

باشند، در امان خواهند بود.

دستکش سخنگو
ابداعي تازه به افراد ناشنوا امکان مي دهد، با دیگران 

ارتباط برقرار کرده و به نوعي با آنان سخن بگویند.
به گ��زارش خبرگزاري فرانس��ه، این دس��تکش به 
ناشنوایان اجازه می دهد تا با دیگران که اطالعی از زبان 
اشاره )حرکات و دستها( ندارند، بسادگی ارتباط برقرار 
کنند. این دستکش حرکات دستها را به ترکیبی از صدا 
تبدیل می کند. دستکش هوشمند مجهز به حسگر بوده 
و با کمک یک اپلیکیش��ن که به اس��مارت فون متصل 
می شود، به ناشنوایان اجازه می دهد تا با محیط اطراف 
خود ارتباط داشته باش��ند.هنگامی که شخص ناشنوا 
این دستکش را به دست می کند، سنسورها فعال شده 
و به ترجمه حرکات دستها می پردازد. سپس حرکات با 
کمک یک میکروفن به صدا ترجمه ش��ده و به شخص 
مقابل منتقل می ش��ود. در نتیجه، حرکات دس��تهای 
ناشنوایان قابل شنیدن می شود. کلماتی که مخاطبان ادا 
می کنند، به صورت ترکیبی از هجاها و الفبا روی اسمارت 

فون ظاهر می شود.

 کشف قوی ترین ماده جهان
 در دندان خاره  چسب 

خاره چسب یا حلزون صدف دار دریایی، نرم تنی است 
که دندانهایش از قوی ترین ماده جهان ساخته شده و به 
همین دلیل برای جداکردن��ش از صخره ها باید از دیلم 

استفاده کرد. 
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاري آسوش��یتدپرس، ماده 
تشکیل دهنده این دندانها طبق آزمایشهای پژوهشگران 
دانش��گاه پورس��موث 6 برابر از تار عنکبوت )رکورددار 
سابق قوی ترین ماده طبیعی( قوی  تر است و ویژگی های 
مکانیکی آن با قوی ترین ماده مصنوعی یعنی فیبر کربن 

فوق مقاوم برابری می کند.
این دندانها از میلیونها نانولوله هم خط  شده از جنس 
ژئوتیت )نوعی ماده معدنی طبیعی( تش��کیل شده اند 
و به  خاطر همین، ترکیب منحصربه ف��رد قوی دارند و 

کشسان هستند. 
آزمایشها نشان داد، این دندانها را می توان تا چهار برابر 
اندازه اولیه شان کش��ید و بدون آنکه خاصیت ارتجاعی 

خود را از دست بدهند، دوباره به حالت اولیه برگرداند.

ناسا و اسا در اندیشه فتح اروپا 
آژانسهاي فضایي ایاالت متحده و اروپا به دنبال 
کشف اسرار قمر سیاره غول پیکر مشتری به نام 

اروپا هستند.
تصاویر جال��ب دریافت ش��ده از فضاپیمای 
وویجر در س��ال 135۸ نشان داد، س��طح اروپا 
در بعضی قس��متها ترک خورده و چیزی شبیه 

تخته های یخی شناور در آنجا دیده می شود. 
 دریاف��ت این تصاوی��ر جرقه ای ب��ود مبنی 
بر اینکه احتم��االً در زیر پوس��ته یخی این قمر 
اقیانوسی نهفته باشد. به نظر می رسید، داده های 
مربوط به میدان مغناطیسی و تحقیقات بعدی 
فضاپیمای گالیله در دهه 90 میالدی این فرضیه 
را تأیید می  کن��د. در روی زمین ه��ر جا که آب 
هست، زندگی هم وجود دارد. آیا این موضوع در 

مورد قمر اروپا هم صدق می کند؟
بتازگی کاخ سفید درخواستی به کنگره ارایه 
داد تا برای انجام یک مأموریت برنامه ریزی شده 
به قمر اروپا بودجه کافی در اختیار ناسا قرار گیرد. 
حدود 15 سال اس��ت که آژانس فضایی آمریکا 
در س��کوت کامل روی مفاهیم اصلی انجام این 

مأموریت کار می کند. 
سال گذشته بودجه این مأموریت به طور قابل 
توجهی افزایش یافت، اما اختصاص بودجه جدید 

برای انجام این مأموریت الزم و ضروری است.
به لحاظ مفهومی این مأموریت که توسط ناسا 
توسعه یافته، »اروپا کلیپر« نامیده می شود. یکی 
از متخصصان می گوید : »در این مأموریت به دور 
قمر یخ زده اروپا دور نمی زنیم، بلکه 45 پرواز با 
ارتفاع کم به دور سیاره مشتری انجام می شود«.

این مأموریت شبیه به مأموریت کاسینی ناساست 
که در آن در مقطعی کاوشگر کاسینی به دور قمر 

تیتان سیاره زحل می گردید. 

دلیل این کار این اس��ت که میدان تشعشع 
مغناطیس��ی نزدیک به قمر اروپا ش��دید بوده و 
ممکن است دستگاه های الکترونیکی فضاپیمایی 
که به ط��ور دایمی در مدار آن مس��تقر اس��ت، 
آسیب ببیند. با وجود برخی اخبار منتشر شده 
درب��اره مأموریت اروپ��ا کلیپر، ای��ن مأموریت 
برای جس��ت وجوی حیات نخواهد ب��ود. برای 
انجام آن مأموریت نیاز به ف��رود و نفوذ به یخ ها 
و نمونه ب��رداری از آب اقیانوس اس��ت.به گفته 
س��ایت مربوط به انجام این مأموریت، در عمل 
این وسیله در جست وجوی اقیانوس زیرسطحی 
با رادار بوده و ترکیبات شیمیایی سطح یخها را 
با ابزارهای روی خودش تجزیه و تحلیل می کند.
در حال حاضر ناسا صدها میلیون دالر برای عملی 
کردن طرحهای خود دریافت کرده است، اما برای 
تکمیل این مأموریت نیاز به بودجه ای در حدود 
دو میلیارد دالر دارد. البته اگر مأموریت در همین 
مرحله متوقف شود، احتماالً حدود 10 سال بعد 
دوباره آغاز خواهد شد. در آن زمان آژانس فضایی 
اروپا )اسا( در راه انجام مأموریتی خواهد بود که 
هدفش پرتاب کاوش��گر فضایی قمر های یخی 

مشتری )به نام جوئیس( در سال 1401 است.
به طور طبیعي قمر اروپا هم در فهرست این 
مأموریت قرار دارد و این موضوع ممکن اس��ت 
برای مأموریت بعدی ناس��ا خب��ری خوب یا بد 
باشد. جوئیس ممکن اس��ت پیش مرگی برای 
اهداف مأموریت اروپا کلیپر ناسا باشد و شاید هم 
یک رقیب برای آن محسوب شود. با این حال ناسا 
بخشی از بودجه های مربوط به ساخت ابزارهای 

مورد نیاز مأموریت جوئیس را تأمین می کند.

برش 

دانشمندانهمچناندرتالشبرايحلمعمايآغازهستي
هستندودراینراهتمامياحتماالترابررسيميکنند

زمین در محاصره گورس��تانی از 
زباله ه��ای فضایی ق��رار گرفته و 
گمان مي رود این مسأله به زودي 

به چالش جدید بشر تبدیل شود. 
بیش از 50 سال از توسعه برنامه های اکتشافی 
انسان در فضا می گذرد و حاال برآورد می شود، بیش 
از 22 هزار قطعه فلز و دیگر قطعات از کارافتاده و در 
فضا رها شده که حداقل 10 سانتی متر طول دارند، 

در مدار زمین به حالت خود رها شده است. 
این تنها بخش��ی از گورستان فضایی است که 
زمین را احاطه کرده اس��ت. تخمین زده می شود 
که میلیاردها تکه زباله فضایی ریزتر نیز در اطراف 
زمین سرگردان باشد که کشف و جمع آوری آنها 
با استفاده از فناوری های فعلی کار بسیار دشواری 

است. 
برخی از این قطعات با آن چنان سرعتی در حال 

پرس��ه زنی در اطراف زمین هستند که در صورت 
برخورد با فضاپیماها و ماهواره ها در عملکرد آنها 

اختالل جدی ایجاد می کنند. 
جلوگیری از وقوع حوادثی از این نوع هزینه های 
قابل توجه��ی ب��ه هم��راه دارد. پاییز گذش��ته 
دانشمندان مجبور ش��دند، طی مانوری پیچیده 
و پرهزینه موقعیت ایس��تگاه فضایی بین المللی 
را تغییر دهند تا با قطعه جداش��ده ای از ماهواره 

کاسموس 2251 روسیه برخورد نکند. 
این قطعه در نتیجه برخورد ماهواره روس��ی با 
ماهواره ای دیگر از آن جدا و در فضا سرگردان شده 
بود.استفاده از هر برنامه پاکسازی فضایی ممکن 
است، س��الها و حتی چند دهه به طول انجامد. با 
این حال از موضوع نگران کننده زباله های فضایی 

نمی توان به سادگی گذر کرد.
دونالد کسلر، دانشمند بازنشس��ته ناسا که از 

وی به عنوان »پدر بررسی زباله  های فضایی« یاد 
می ش��ود، در دهه ۷0 این نظریه را مطرح کرد که 
برخورد زباله های فضایی با کاوشگرها و فضاپیماها 
می تواند به شکل گیری حوادثی بزرگ در اطراف 

زمین منجر شود. 
به عقیده وی، این مسأله روند پرشتاب توسعه 
اکتشافات فضایی را نیز دستخوش تغییر خواهد 
کرد. ام��روزه از آثار مخرب زباله ه��ای فضایی بر 
برنامه اکتشافات در فضا به عنوان »سندرم کسل« 
یاد می شود.کس��لر به لزوم توجه دولتها و مجامع 
قانونگذار به همکاری جدی در زمینه یافتن راهی 
مناسب برای کاستن از حجم نگرانی های موجود 
اش��اره کرده و نتیجه این نگرش را دس��تیابی به 
فضایی می داند که بس��تری مناسب برای توسعه 

برنامه های اکتشافاتی خواهد بود.
در ح��ال حاض��ر ایده ه��ای مختلف��ی برای 

جمع آوری بخشی از زباله های فضایی سرگردان 
در اطراف زمین مطرح می شود که استفاده از لیزر 
برای انهدام آنها از جمله راهکارهای پیش��نهادی 

است. 
با این حال در اس��تفاده از این ابزار نیز تردید و 
اختالف نظرهایی وج��ود دارد. برخی این نکته را 
مطرح می کنند که آیا باید از لیزر زمینی بهره گرفت 

یا لیزر را از فضا مورد استفاده قرار داد؟ 
گذشته از آن از چه لیزری و با چه قدرتی باید 
اس��تفاده کرد؟ و از همه مهمتر اینکه آیا به فرض 
استفاده از لیزر در فضا، آیا امکان بهره گیری از این 

ابزار به عنوان سالحی در فضا به وجود نمی آید؟
زنگ خطر از مدتها پیش به صدا درآمده است و 
کم نیست شمار دانشمندانی که معتقدند، زباله های 
فضایی چالش جدید بش��ر در قرن بیست و یکم 

خواهند بود.

چالش 
جدید 
بشر
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