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فناوري

در آينه قرآن
به نام خداوند رحمتگر مهربان

شايس��ته نبود (و امكان نداشت) كه اين قرآن ،بدون وحى الهى به
خدا نس��بت داده شود؛ ولى تصديقى اس��ت براى آنچه پيش از آن
اس��ت (از كتب آس��مانى) ،و شرح و تفصيلى بر آنها است؛ شكى در
آن نيست ،و از طرف پروردگار جهانيان است)37(.آيا آنها مىگويند:
«او قرآن را به دروغ بهخدا نس��بت داده اس��ت»؟! بگو« :اگر راست
مى گوييد ،يك س��وره همانند آن بياوريد؛ و غير از خدا ،هركس را
مىتوانيد (به ي��ارى) طلبيد!»(()38ولى آنه��ا از روى علم و دانش
ق��رآن را انكار نكردند؛) بلك��ه چيزى را تكذيب كردند كه آگاهى از
آن نداش��تند ،و هنوز واقعيتش بر آنان روشن نشده است! پيشينيان
آنه��ا نيز همين گونه تكذي��ب كردند؛ پس بنگر عاقبت كار ظالمان
چگونه ب��ود!( )39بعضى از آنها ،به آن ايم��ان مىآورند؛ و بعضى
ايمان نمىآورند؛ و پروردگارت به مفس��دان آگاهتر اس��ت (و آنها
را بهتر مىشناس��د)!()40
سوره يونس

مشاهير
استاد "محمد قاضي" که بود؟

استاد محمد اماميقاضي كه بعدها به محمد قاضي تخفيف شهرت
داد ،در مردادم��اه 1292ش در مهاب��اد به دنيا آم��د.وي پس از اخذ
ليس��انس به كارهاي متن��وع اداري و دولت��ي روي آورد و به دليل
تس��لط به زبان فرانس��ه ،به ترجمه آثار برجس��ته ادب��ي و تاريخي
جهان پرداخت كه بيش��ك آشنايي نسل كنوني با حجم عظيمياز
رمانهاي مش��هور غرب ،مرهون ت�لاش و ذوقورزيهاي محمد
قاضي اس��ت.نثر ترجمههاي او چنان ش��يوا و رسا و بدون تعقيد و
گره اس��ت كه آثارش را به واقع سرمش��قي ب��راي ديگر مترجمان
ساخته است.قاضي به جز ترجمه آثاري از قبيلُ :دن كيشوت ،سپيد
دندان ،جزيره پنگوئنها ،تاريكترين زندان و مهاتما گاندي و ...كه
جزو برترين آثار ادبي جهان محس��وب ميشوند ،چند داستان و نيز
سرگذشت ترجمههايش و كتابي با عنوان خاطرات يك
كتابي درباره
ِ
مترجم دارد كه در آن با بياني بسيار جذاب از دوران كودكي و زندگي
خود سخن گفته است.محمد قاضي گرچه بيش از سي سال از آخر
عمر خود را تنها با عينك ميديد و با سمعك ميشنيد و با صوتك
سخن ميگفت ،اما تا واپس��ين روزهاي عمر ،از كار و خالقيت باز
نايستاد و بر گنجينه نفيس آفرينشهاي ادبي خويش گوهري ديگر
ميافزود.اين استاد مترجم ،سرانجام پس از تحمل سالها بيماري،
در  24دي ماه  1376ش در  84سالگي دارفاني را وداع گفت.

ماشيني که کبد را يک هفته خارج بدن زنده نگه ميدارد

محققان ماش��يني س��اختهاند ک��ه ميتواند کبد
انس��ان را ت��ا يک هفت��ه خارج ب��دن زنده نگه
دارد.اي��ن ماش��ين به افراد در انتظ��ار پيوند کبد
کمک ميکند .س��اخت ماش��ين مذکور از سال
 ۲۰۱۵ميالدي آغاز شده است .به گزارش مهر،
محققان روش��ي يافتهاند تا کبد را به مدت يک
هفته خارج از بدن انس��ان زن��ده نگهدارند.اين
روش س��بب ميش��ود کبد براي مدت طوالني
تري نگهداري ش��ود تا به بدن اف��راد مبتال به
بيماريهاي کبدي يا س��رطان پيوند زده ش��ود.
دانشگاه زوريخ دستگاه جديدي براي اين منظور
ساخته است که نه تنها کبد را خارج از بدن حفظ
ميکند بلکه کبدهاي خس��ارت دي��ده را دوباره

جوان ميکند تا براي پيوند به بدن آماده ش��وند.
س��اخت ماشين مذکور از س��ال  ۲۰۱۵ميالدي
آغاز شده اس��ت.در اين پروژه سيستميخارجي
س��اخته ش��د که ميتواند کبد جدا شده از بدن
انس��ان را به مدت  ۱۲ساعت زنده نگه دارد.اين
سيستم در حقيقت نوعي ماشين پرفيوژن است
که براي حفظ اعضاي بدن براي پيوند س��اخته
شده اس��ت.اين ماشين اکس��يژن و مواد مغذي
را به عضو ميرس��اند و همزم��ان عملکرد آنها
را بررس��ي ميکند.محققان دانشگاه بيمارستان
زوريخ ،ETH ،وايس زوريخ و دانش��گاه زوريخ
سعي کردند عملکرد ماشين پرفيوژن نگهداري
کبد را ارتقا دهند و براي اين منظور فعاليت بدن

نوبلوچستان را دريابيد!
سيلستان سيستا 

انس��ان را در اين دس��تگاه تقليد کردند.آنها طي
بازهاي  ۴ساله توانستند تعدادي از عملکردهاي
فيزيولوژيکي مانند خودکارس��ازي کنترل سطح
گلوکز و اکس��يژن همراه مديريت حذف دورريز
هماتوکريت يا س��طح غلظت س��لولهاي قرمز
در خون را در ماش��ين يکپارچه کنند.اين ماشين
پس از ساخت ،با کبدهاي خوک آزمايش شد و
محققان نشان دادند قابليت نگهداري اين عضو
ب��دن به مدت يک هفته را دارد.عالوه بر آن ۱۰
کبد خس��ارت ديده انس��اني نيز در اين دستگاه
آزمايش ش��دند.اين کبدها مناسب پيوند نبودند
ام��ا پس از يک هفته ۶ ،کبد از اين تعداد کامال
قابليتهاي خود را بازيافته بودند.
اثر :تسنيم

رويدادهاي تاريخي امروز
تأسيس سازمان كشورهاي صادر كننده نفت "اوپك" (1961م)

چهارم��اه پس از اجالس بغداد ك��ه در دهم س��پتامبر 1960م و درباره
تأسيس يك سازمان مشترك نفتي تشكيل شده بود ،سازمان كشورهاي
صادركننده نفت يا اوپك كه مخفّف حروف اول س��ازمان به انگليس��ي
اس��ت ،در پانزدهم ژانويه س��ال 1961م از طرف پنج كشور صادركننده
نفت ش��امل ايران ،عربستان س��عودي ،عراق ،كويت و ونزوئال به دنبال
كنفرانس��ي از نمايندگان اين پنج كش��ور در كاراكاس پايتخت كش��ور
آمريکايى ونزوئ�لا به وجود آمد.تا قبل از تش��كيل اوپك ،كمپانيهاي
بزرگ غربي كه كار اكتشاف ،استخراج ،توزيع و فروش نفت در بازارهاي
جهاني را در دست داشتند ،بهاي نفت را به ميل خود تعيين ميكردند و
برخالف معمول در مورد كاالهاي تجارتي جهان ،توليدكنندگان و صاحبان اصلي نفت ،هيچ نقشي در تعيين
قيمت آن نداش��تند.در اين اوضاع ،اوپك كه به عنوان واكنش��ي در برابر كاهش ناگهاني بهاي نفت از طرف
كمپانيها تشكيل شده بود ،در آغاز كار ،در برابر قدرتهاي جهاني نفتي كاري از پيش نميبرد ،ولي با پيوستن
تدريج��ي كش��ورهاي صادر كننده نفت از قبيل الجزاير ،ليبي ،نيجريه ،قط��ر ،امارات متحده عربي ،اندونزي،
اكوادور و گابن به اوپك ،اين سازمان به تدريج قدرت بيشتري يافت و از آن پس به رويارويى با شركتهاي
بزرگ نفتي غرب پرداخت.هرچند در مسير فعاليتهاي اوپك فرازو نشيبهاي متعددي قرار گرفت ،ولي اين
سازمان در سالهاي اخير براي تثبيت بهاي نفت و افزايش تدريجي آن به سياست تعيين سهميه توليد براي
كشورهاي عضو دست زده و باعث تعادل قيمت اين ماده حياتي گرديده است.
استقالل كامل كشور "السالوادور" در آمريکاي مركزي (1839م)

كش��ور السالوادور با  21041كيلومتر مربع مساحت در ميانه قاره آمريکاي
مركزي در كنار اقيانوس آرام واقع شده و با كشورهاي هندوراس و گواتماال
همسايه است.جمعيت آن ،حدود  6.5ميليون نفر بوده و سانسالوادور پايتخت
و س��انتاآنا و سانميگِل از شهرهاي مهم اين كشورند.واحد پول السالوادور
كولون و زبان رسميمردم آن اسپانيولي است.اين كشور به نسبت مساحت
كم ،پرجمعيتترين كشور آمريکاي مركزي ميباشد كه اكثريت مردم آن
از نژاد دورگه س��رخ و سفيد ميباشند.كاشفان اسپانيايى ،در سال 1524م
به الس��الوادور قدم نهادند و در اواسط اين قرن در اين سرزمين به استعمار
مش��غول شدند.كشور السالوادور ،پس از س��الها قرار داشتن تحت سلطه
استعمار اسپانيا در سال 1821م استقالل خود را از اين كشور به دست آورد و در سال 1824م به عضويت اتحاديه
آمريکاي مركزي درآمد.اين اتحاد ديري نپاييد و با انحالل اين اتحاديه ،در  15ژانويه سال 1839م ،السالوادور به
طور كامل مستقل شد.در سالهاي پس از استقالل ،السالوادور همواره با همسايگانش به ويژه هندوراس درگيري
داشته و هميشه درگير جنگهاي داخلي نيز بوده است.همچنين از سال  1980تا 1992م ،اين كشور صحنههاي
درگيريهاي داخلي شورشيان بود كه منجر به كشته و زخميشدن صدها هزارنفر گرديد.در اوايل سال 1992م،
بين شورشيان و دولت اين كشور مذاكرات آتشبس صورت گرفت و دوره ناآراميها سپري شد.
تقسيم آلمان به دو بخش شرقي و غربي (1944م)

در چنين روزي در س��ال 1944م ميالدي کميس��يون مش��ورتي اروپايي
تصميم گرفت که آلمان را تقس��يم کن��د و البته اين تصميم بعدها رنگ
عملي تري به خود گرفت.پس از جنگ جهاني دوم کش��ورهاي مختلف
جهان که عامل دو جنگ جهاني را کشور آلمان ميدانستند تصميم گرفتند
که اين کشور را به دو بخش شرقي و غربي تجزيه کنند تا ديگر احتمال
جنگ سومينرود.در فوريه 1945م و در کنفرانس يالتا؛ روزولت ،چرچيل و
استالين سران کشورهاي آمريکا ،انگلستان و شوروي تصميم گرفتند که
عالوه بر محاکمه سران آلمان و ژاپن به عنوان جنايتکاران جنگي برخي
از کشورهاي شرق و غرب را جزء بلوک اقماري خود کنند.لذا در اين دوره
شاهد بروز و حضور جنگ سرد هستيم که در يک سوي آن شوروي سابق و سوي ديگر آن انگلستان و آمريکا
قرار دارند.تفکيک آلمان نيز بر اين مبنا شکل گرفت.

دانشنامه
کهنترين ماده جامد روي زمين کشف شد

محققان ذراتي از گرد و غبار ستارگان در يک شهاب سنگ کشف کردهاند که قدمت آن بين  ۵تا  ۷ميليارد سال است
و قديميترين ماده جامد کشف شده روي زمين است.به گزارش مهر ،دانشمندان معتقدند غباري ستارهاي که حدود ۵
تا  ۷ميليارد سال قبل تشکيل شده و همراه يک شهاب سنگ نيم قرن قبل روي زمين سقوط کرده است ،قديميترين
ماده جامد کشف شده روي زمين به حساب ميآيد.ستارگان زماني به وجود آمدهاند که گرد و غبار و گاز شناور در فضا با
يکديگر برخورد ميکنند و گرماي زيادي به وجود ميآورند.ستارگان ميليونها سال شعلهور هستند و در نهايت ميميرند
و ذرات تشکيلدهنده شأن را به فضاي اطراف پرتاب ميکنند.اين ذرات يا غبار ستارگان به تدريج ستارهها ،سيارات،
قمرها و شهاب سنگهاي جديدي را تشکيل ميدهند.فيليپ هک مؤلف ارشد اين پژوهش و استاديار دانشگاه شيکاگو
ميگويد :اين يکي از جالبترين تحقيقاتي بود که تا به حال انجام دادهام.اين ذرات قديميترين مواد جامد کشف شده
تا به امروز هس��تند و اطالعاتي درباره ش��يوه تشکيل ستارگان در کهکشان راه شيري را به ما ميآموزند.موادي که در
اين تحقيق بررس��ي ش��دهاند در حقيقت ذرات معدني پيش از خورشيد ( )presolar grains-mineralsهستند
که قبل از تولد خورشيد به وجود آمدهاند.هک ميگويد :اين ذرات نمونههاي جامدي از غبار واقعي ستاره هستند.البته
ذرات پيش از خورش��يد بس��يار ريز و نادر هس��تند و تنها در  ۵درصد از شهاب سنگهايي رصد شدهاند که روي زمين سقوط کردهاند.اما موزه فيلد بزرگترين تکه از
شهاب سنگ مورچيسون را در اختيار دارد که سال  ۱۹۶۹ميالدي در استراليا فرودآمد.ذرات پيش خورشيدي بررسي شده در اين مطالعه حدود  ۳۰سال قبل از شهاب
س��نگ مورچيس��ون جدا و ايزوله شدند.اين فرآيند شامل خرد و پودر کردن بخشهايي از شهاب سنگ است.هنگاميکه تمام ذرات جدا شدند ،نوعي خمير به وجود
آمد که بوي بد و مشابه بوي کره بادام زميني گنديده داشت.اين خمير شهاب سنگ در اسيد حل شد و در نهايت فقط ذرات پيش از خورشيد باقي ماندند.در مرحله
بعد محققان متوجه شدند اين ذرات به چه نوع ستارگاني تعلق داشته و چندساله بودهاند.همچنين دانشمندان متوجه شدند برخي از ذرات پيش از خورشيد موجود در
اين نمونه شهاب سنگ ،قديميترين ذراتي بودند که روي زمين کشف شدهاند.دانشمندان متوجه شدند بيشتر عمر بيشتر ذرات بين  ۴.۶تا  ۴.۹ميليارد سال است و
برخي ذرات نيز بيش از  ۵.۵ميليارد سال سن داشتند.
اولين "رباتهاي زنده" ساخته شدند

دانش��مندان دانشگاه "ورمونت" و "تافتز" با استفاده از سلولهاي قورباغه و يک ابررايانه موفق به ابداع رباتهاي زنده
ش��دهاند که قابليت برنامهريزي دارند و با اينکه مصنوعي هس��تند ،مانند موجودات زنده رفتار ميکنند.به گزارش ايسنا،
فلس��فه وجودي رباتها تقليد از موجودات زنده اس��ت و هرچقدر هم که آنها تاکنون باهوشتر ش��دهاند ،باز هم با نگاه
به آنها ميتوانيم دريابيم که زنده نيس��تند و به صورت واقعي زندگي نميکنند.اما به نظر ميرس��د اين ش��کاف اکنون
شروع به پر ش��دن کرده است.محققان دانشگاه ورمونت( )Vermontو دانش��گاه تافتز( )Tuftsموجودات جديدي
را از س��لولهاي قورباغ��ه ايج��اد کردهاند که رفتار آنها کامال قابل برنامه ريزي اس��ت.اين رباته��اي زنده و جديد از
س��لولهاي پوس��ت و قلب جنين قورباغه س��اخته شدهاند و توسط يک ابررايانه به ش��کل فرمهاي پايدار طراحي و در
يک ظرف پتري در آزمايش��گاه شکل گرفتهاند.سلولهاي پوس��تي به منظور تشکيل چيزي شبيه به حبابي با چهار پا
عمل ميکنند ،در حالي که س��لولهاي قلب با هر ضربان اين رباتهاي زنده را به حرکت درميآورند".جاشوا بونگارد"
دانشمند سرپرست اين پروژه ميگويد :اينها ماشينهاي زنده جديد هستند.آنها نه يک ربات سنتي و نه گونه شناخته
شدهاي از حيوانات هستند.اين يک کالس جديد از مصنوعات است؛ يک موجود زنده و قابل برنامه ريزي.هرکدام از اين
رباتهاي زنده يک ميليمتر( 0.04اينچ) طول دارند و محققان آنها را "زنوباتس"( )xenobotsناميدهاند ،چراکه سلولهاي اين رباتها از گونهاي از قورباغهها به نام
" "Xenopus laevisگرفته شده است.آزمايشات نشان داد که اين ارگانيسمها به مدت چند روز و چند هفته به طور همزمان در محيط اطراف خود شنا ميکنند و
براساس انرژي ذخيره شده جنيني کار ميکنند.اين رباتها به صورت گروهي تمايل به شنا به صورت دايرهاي دارند.محققان ميگويند اين تکنيک يک اثبات مفهوم
براي ماشينهاي زنده و قابل برنامهريزي است.آنها ميتوانند به صورت سفارشي طراحي شوند تا طيف وسيعي از کارها مانند پاکسازي محيط و يا حتي بدن انسان
را انجام دهند".مايکل لوين" يکي از اين محققان ميگويد :ما ميتوانيم بسياري از کاربردهاي مفيد را مانند جستجوي ترکيبات نامطبوع يا آلودگي راديواکتيوي ،جمع
آوري ميکروپالستيکها در اقيانوسها ،جريان يافتن در شريانها و رگها براي اين رباتهاي زنده تصور کنيم که ماشينهاي ديگر قادر به انجام آن نيستند.قبل از
اينکه اين رباتها شکل واقعي به خود بگيرند ابتدا با استفاده از يک ابررايانه طراحي شدند و يک الگوريتم تکاملي با هزاران طرح قابل اجرا براي رباتهاي زنده ارائه شد
و سپس شبيه سازيها اجرا شد تا مشخص کند که کدام پيکربندي براي دستيابي به يک کار مشخص بهتر است.در نهايت طي چندين نسل ،طرحهاي موفق اصالح
شدند تا اينکه رايانه روي فرم فعلي "زنوباتها" به قطعيت رسيد.در مرحله بعد ،محققان سلولهاي زنده را طبق طرح رايانه جمع آوري کردند.آنها سلولهاي بنيادي
قورباغه را جمع آوري کردند ،آنها را جدا و بارور کردند ،سپس برش داده و زير ميکروسکوپ آنها را به هم پيوند زدند.سلولها به عنوان ارگانيسمهاي زنده ،خود را به
هم رساندند و زنوباتها ايجاد شدند.اين گروه نسخههاي ديگري را نيز آزمايش کرد.برخي از زنوباتها با سوراخي در مرکز خود ساخته شدند تا از اصطکاک و کشيده
شدن آنها به اطراف کاسته شود.همچنين از اين سوراخ ميتوان به عنوان نوعي کيسه محموله استفاده شود که ميتواند روزي مولکولهاي دارويي را به اقصي نقاط
بدن برساند.مزيت ديگر اين رباتهاي زنده اين است که ميتوانند خود را ترميم کنند.محققان اين را با بريدن بعضي از آنها دريافتند و تقريب ًا به طور کامل آنها را نصف
کردند و ديدند که آنها ميتوانند خود را ترميم کنند و مانند روز اول خود شوند.ضمن اينکه زنوباتها بعد از انجام کاري که به آنها محول ميشود ،تبديل به سلولهاي
ال تخريبپذير هستند.زنوباتها مرحله جديدي از زندگي مصنوعي را نشان ميدهند.دانشمندان قب ً
مرده بيضرر ميشوند که کام ً
ال باکتريهاي مصنوعي ،موجودات
نيمه مصنوعي با جفت پايه اضافي دياناي ،جنين مصنوعي که نيازي به اسپرم و تخمک ندارند و رباتهايي که با استفاده از سلولهاي موش ساخته شدهاند را طراحي
کرده و ساخته بودند.اما اين پروژه اولين بار است که ماشينهاي بيولوژيکي جديد با استفاده از فرمهايي که در طبيعت وجود دارند ،ايجاد ميکند.

