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 گزاره در قالب چند ی نظریهطفاً خلاصهل

؟ هوشمندی چیست؟ اگر دانستشاخصی از هوشمندی جهان توان حرارت را نظریه این است که چگونه میاین در پرسش اصلی 

توانیم بگوییم که حرارت شاخصی از هوشمندی دما، هوشمندی بنامیم؛ آیا می اتالعمل هر ماده و تغییر آن را نسبت به تغییرعکس

العمل موجود غیر زنده با هوشمندی العمل موجود زنده با هوشمندی سطوح بالا، و عکسعکسنظر گرفت که البته باید در جهان است؟ 

نظریه  حرارت نباشد؟ أثر ازآیا چیزی هست که مت ال را اینگونه نیز مطرح کرد کهؤتوان این سمیگیرد. تری صورت میسطح پایین

دمایی  ،تأثیر از حرارت نیست، چون که همه اجسام در جهان واقعیهان بیکه هیچ چیز در جاین اساس استوار است بر مطرح شده،

در بالاتراز این دما، ذرات دارای حرکت و جنبش مولکولی هستند.  ،گراد( دارند و اجسام دارای دماسانتی -21.312بالاتر از صفر مطلق )

مولکولهای جسم شده و در نتیجه تغییراتی در مدار کنند که منجر به تصادم و برخورد ذرات و مواد به صورت تصادفی حرکت می

آید. تغییر از انرژی زیاد به انرژی کم، های تشکیل دهنده جسم بوجود میهای لرزشی و چرخشی مولکولها و اتمالکترونی یا حرکت

 ماده وابسته است. محاسبهطبق قانون پلانک، توزیع طیفی این تششع تنها به دمای شود. برمی یموجب انتشار امواج الکترومغناطیس

بولتزمن -گیرد و به منظور محاسبه شدت تابش از قانون استفانهای ساطع شده از طریق قانون جابجایی وین، صورت میبسامد تابش

یک ای جذب برابر جسم سیاه نداریم، زیرا هیچ ماده ها در مورد جسم سیاه صادق هستند. درطبیعت عملاًشود.  این قانوناستفاده می

با ، و مواد است هاپدیده که یکی از خواص مهمشود. توان تششعی ندارد. برای مواد واقعی از ویژگی به نام توان تششعی استفاده می

ر نتیجه توان تششعی اجسام مختلف با یکدیگر متفاوت است. توان تششعی به دترکیب مواد و آرایش هندسی اجزا سطح بستگی دارد و 

ن مطلب را بدین ی، متفاوت است. اهای مختلفست که توان تششعی یک ماده، در طول موجاست، این بدان معنا نیز وابسته طول موج

، عامل اصلی تشخیص مواد در از توان تششعی دارد. این مشخصهتوان بیان کرد که، هر ماده مشخصه منحصر بفردی گونه نیز می

اساس میزان جذب و شاخصی از هوشمندی مواد است که برتوان تششعی، باشد. در واقع محدوده حرارتی طیف الکترومغناطیس می

حرارت، همراه است.  واکنشی حرارتی از سوی آن ماده و ایهر عمل و واکنشی روی ماده و پدیده  در واقع، کند.تششع انرژی عمل می

ها و عامل مشترک پذیری بسیاری از آزمایش. تکراربه طور مستند جمع آوری شده است های مختلفها و نظریهآزمایشدر این راستا، 

آن ماده  توان هوشمندیکه آیا این واکنش حرارتی ماده و پدیده را می کندمیال را دوباره مطرح ؤتغییر در هر ماده و پدیده این س

 نیست.  نظریهشود که مورد بحث در این دانست؟ البته این پرسش به هوشمندی و سطوح مختلف آن مربوط می

و  نور»مباحثی همچون و  های بشریتاریخی تمدن -و اهمیت آن درگذشتة ادبی اصطلاح آتشبه منظور اثبات این فرضیه، ابتدا 

یی مانند هاو ارتباط آنها با مباحث مرتبط علوم امروزی همچون فیزیک و نظریه« آتش و فلسفه اشراق»و « آتش و خلق جهان»، «نار

 و سنجش از دور حرارتی های قدیم با علوم جدید، مانند فیزیکارتباط اندیشه گرفته و سپسبنگ( مورد بررسی قرار انفجار بزرگ )بیگ

دارد، بین علوم مختلف پرده برمیای داشته و از اشتراکات رشتهشایان ذکر است که مباحث گرما و آتش ماهیت بین کاوش شده است.

بنابراین از غنای مفهومی شعر فارسی و برخی دیگر از واژگان کلیدی در این گونه اشعار برای پژوهش در افکار گذشتگان و انطباق آنها 

تر از اخت عمیقبررسی طیف وسیعی از منابع ادبی، تاریخی، مذهبی و فرهنگی با هدف شن  .توان بهره جستمیهای امروزی با دیدگاه

ها آشکار ساخت که ی بشر از گذشته تا به امروز صورت گرفته است. این بررسیهادر افکار، اعتقادات و اسطوره مفهوم آتش و گرما

شناسیم، وجود دارد. شایان ذکر ارتباط نزدیکی بین حس و درک گذشتگان از گرما و مفهومی که ما امروزه به نام انرژی حرارتی می

شود که هیچ ادعایی مبنی بر آگاهی گذشتگان از مفاهیمی نظیر انرژی یا ترمودینامیک وجود ندارد. اما اینطور استنباط میاست که 

طبیعت گذشتگان ما این مفاهیم را به نوعی درک کرده بودند. اگر چه توضیح این امر مشکل است که چطور اجداد بشر بدون آگاهی از 

سنجش از دور حرارتی، درک خود از آتش و گرما را شکل دادند. با این حال، افکار آنان با علوم جدید  علوم جدید نظیر انرژی، دما و

 مطابقت زیادی دارد.
 

، های علمی امروز ایجاد نشوداگر واگرایی علوم مختلف همواره زیاد شود و همگرایی بین علوم قدیم و جدید و بسیاری از رشته

یا انرژی حرارتی )یا کل انرژی  نام حرارت آیا آنچه را امروز به است.بررسی به دشواری قابل لوم جدید های گذشته و عرابطه بین اندیشه



 

(.) 

ای را زیاد نکنیم چگونه رشتهاگر دامنه مطالعات میان نبوده است؟ شناسیم همان پندارهای قدیم در رابطه با آتشمثبت و منفی( می

 بدن انسان را با تب کره زمین مقایسه کنیم؟ توانیم تبمی

های بشر است. بشر یکی از اولین یافته ءمقوله آتش جزبنا به اعتقاد اینجانب کشف انرژی حرارتی با خلقت انسان همراه بوده است. 

های آن به . آتش و جلوهابتدا گرمای خورشید را بر روی پوست خود احساس کرد و سپس مفهوم آتش و بعد حرارت را کشف کرد

صورت نور و گرما در بسیاری از منابع ادبی و کتب مذهبی آورده شده است. در منابع، آتش با تعبیرات متفاوتی تفسیر شده و تعاریف 

بین همه  کنیم، وجه مشترک، سوختن و شعله میدر فرهنگ و ادبیات ایرانی وقتی صحبت از آتش مختلفی برای آن ذکر شده است.

 این واژگان گرماست. 

 

 

 
 و دما ، گرمامراحل کلی مطالعه آتش -1شکل

 

 

های اولیه در برخورداری از علم و ابزاری است که رشد آن از همان آغاز تفاوت اساسی و شاید تنها تفاوت ما با گذشتگان و انسان

عنوان مثال یت شروع شده است؛ انسان اولیه همواره با مشکلاتی مواجه بود و برای مقابله با آن فکرش را به کار گرفت؛ بهتاریخ بشر

یخبندان و در  و خواب برگزید. در دوره برای فرار از سرما و آسیب درندگان و مهاجمان به تأسی از برخی حیوانات غارها را برای زندگی

تر از آن ترین حیوانات از پا درآمدند، این فکر انسان اولیه بود که مانع از انقراض او شد. سکنی در غارها و مهمالجثه که عظیم شرایطی

های اولیه برای شکار به جنگل رفته بود، بر اثر برخورد دو قطعه )که شرح کشف آن از این قرار است که روزی یکی از انسان کشف آتش

تواند او را بسوزاند، آن متوجه شد که آتش می کردن حرارتشدن به آتش و احساسگ یا صاعقه، جنگل آتش گرفت. او با نزدیکسن

فکر های انسان که از قدرت و سپس پخت غذا استفاده کرد( و دیگر کشف ولی با تکیه بر فکرش آن را رام کرد و از آن برای تأمین گرما

استفاده انسان اولیه از  تر بودند.گرفت موجب برتری او نسبت به موجوداتی شد، که از نظر جسمی نسبت به او خیلی قویاو نشأت می

ای از سنجش از دور ابتدایی باشد. همچنین استفاده تواند نمونهبردن به موقعیت دوستان یا دشمنانش میدادن یا پیآتش برای علامت

ها به شکل ابتدایی روی زمین و دیوار غارها برای انتقال ای افزایش میدان دید و ترسیم علائم، مسیرها و موقعیت پدیدهاز ارتفاع بر

 ی تعیین موقعیت است.هاهای برخورداری اجداد ما از علم سنجش از دور و سیستماطلاعات به دیگران یکی دیگر از نمونه

هایی که ها و اندیشهبسیاری از یافته اما به صورت منظم ترقی یافته است.نیا آهسته آهسته که چگونه د آموزدمیمطالعه تاریخ به ما 

های انساند. برخی نگیردات گذشتگان سرچشمه میاعتقااند، از مانده و تا امروز دوام آورده پایدار یا گرما ، نورهایی مانند آتشدر زمینه

لازم  از هوشمندی گاناند، زیرا اینان بر این باورند که گذشتهای قدیم براساس جهالت بودهمتحجر عصر ما بر این اعتقادند که تمدن
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ت که اگرچه ند. بایارد معتقد اسکردخود را به شیوه خود حل می اند، در حالی که باید گفت گذشتگان هم مسائل زمانبرخوردار نبوده

توان گفت که مثلاً مانده و نمیای است که ثابت و ساکن معرفت و شناخت زمان ما تغییر کرده و پیش رفته است، ولی هوش بهره

اینشتین هوشمندتر از پاسکال بوده است، بلکه باید گفت اینشتین در روزگار خویش مسائلی غیر از مسائل دوران پاسکال را گشوده 

بسیاری بر این باورند که از دست دادن کلید اندیشه و تخیلات گذشتگان موجب زیان است. پس بهتر است این افکار  ،واست. از همین ر

 پیشاهنگ را بازشناخت و حس کنجکاوی را در اذهان برانگیخت. 

ها که تامس د. این پارادایممطالعاتی و قلمرو گستردة آن علم را آشکار ساز تواند تصویری روشن از حوزههر علمی می 1هایپارادایم

اصول اساسی علوم هستند. این  ،(1.31تعریف کرده )شکویی،  «های یک جامعه علمیها و تکنیکعقاید، ارزش مجموعه»را آن 2کوهن

کامل ها ترفته برخی از آنشوند و رفتهرو میبشوند، با پیشنهادها و انتقادها رومجموعة عقاید در گذر زمان دستخوش تغییرات می

ها هم با کشف حقایق بیشتر منسوخ ای از پارادایمگیرند. گونههای جدیدی در اختیار میشوند و حوزهگون میای دیگریابند. پارهمی

های پیشین هایی است که بر پارادایمگشاید، آن یافتهها باز میگمان آنچه راه را برای تکامل، دگرگونی و نسخ پارادایمشوند. بیمی

اند تا سنت فرهنگی کشور خود را با امکاناتی که تکنولوژی نوگرایانی در قرن معاصر )مانند گنز و تانگه ژاپنی( تلاش کرده است.متکی 

، همراه ساخته و از ترکیب آنها، پدیده جدیدی ایجاد کنند. گاهی این هنرمندان، سنت را با فعل و جدید در اختیارشان قرار داده

اند که باید مانند کاتالیزور عمل کند و چیز جدیدی را بوجود آورد. حال پیوند بین باورهای قدیمی و شیمیایی مقایسه کرده انفعالات

جان درهم آفرینیم، چه آورد؟ اگر مضامین تاریخی، احساسی و عاطفی را با طبیعت بیوجود میهای امروزی چه چیز جدیدی را بهیافته

های علمی و واقعی این کار را شناختند و آنان که از راهرا می های غریزی رنگان که از راهی همچون راهشود؟ یا آنچیز حاصل می

ها؛ همچون موفقیت علمی، فلسفی، هنری، عرفانی و غیره چه چیز عبارتی دیگر بررسی رابطه بین موفقیتانجام دادند، تفاوتی دارند؟ به

داند، با دانشمندی که از راه علمی به آن رسیده است، راه تجربی می که وضعیت جوی منطقه خود را ازکند؟ چوپانی جدیدی کشف می

 چه تفاوتی دارند؟

 گاهی با مشکلاتی همراه است. بدیهی اگرچه ،است ا همواره موضوعی قابل توجههای تداخل روشرشتههای بینر مورد پژوهشد

کم از بسترهای مشترکی برخوردار نی دارند و یا دستهای فراواکه به لحاظ موضوع شباهت هاییاست چنین تداخلی در زمینه پژوهش

هایی های پژوهشی در زمینهای است، اما تداخل روشهرشتآید، به عنوان مثال ماهیت علوم مهندسی، بینهستند، چندان به چشم نمی

و تضاد آشکاری با هدف و طول زمان شکلی علمی به خود گرفته ، شیمی و ریاضی، در سازند، از قبیل فیزیککه علوم مهندسی را برمی

شناسی، علوم سیاسی و فلسفه موضوع وان مثال، زبانعنهای فوق ندارد. این امر در زمینه علوم انسانی نیز صادق است؛ بهاولویت رشته

قبول بودن نتایج ها در پژوهش موجب ناهمخوانی و غیرقابلاما گاهی این تلفیق روش اند،ای فراوانی قرار گرفتهرشتهمطالعات بین

 ،پژوهشیهای زمینه     رسد کهای زمانی به اوج خود میرشتهبدیهی است که دشواری پژوهش بین حاصل از آنها شده است.

که  و رنگ ، نور. پژوهش در امر حرارتدارندشناسی تفاوت زیادتری با یکدیگر گیرنده علومی باشند که در ماهیت یا هدف و یا روشدربر

دنبال ندارد، برای مثال سنجش حرارت و  های کلیدی سنجش از دور هستند، از جمله مواردی است که مشکلات زیادی را بهاز واژه

گیری گرمایش زمین و بسیاری از مباحث دیگر مربوط به حرارت، در حوزه علوم طبیعی جای و اندازه سنجش از دور و علوم فیزیک

یندی آتوان فرای را میین رشتهمطالعات بعلوم انسانی است.  گر از روی آثار ادبی گذشتگان جزءگیرند، اما مطالعات تاریخی آلن ومی

ها با یکدیگر در یک مجموعه ها و مهارتبالنده در عرصة معرفتی و کاربردی دانست که خواهان ترکیب، تعامل و ارتباط افقی دانش

های ها و ابعاد گوناگون و کمک به بازسازی سازهبه منظور تسهیل درک و فهم موضوعات از جنبه این ترکیب .آموزشی منسجم است

شده در قالب صورت فعال و سازنده از طریق ایجاد پیوند میان اطلاعات و معلومات کسبشناختی یادگیرندگان و تشویق حل مسائل به

های تخصصی است، تا به یا مشارکت دو یا بیشتر رشته ای، شرط لازم وجود ترکیبرشتهن. در تعاملات بیگیردصورت میچند رشته 

های شترک در مرزهای حاصلخیز دو رشته بپردازند. اما این اقدامات کافی نیست، شرط کافی؛ ترکیب این یافتههای ممطالعه پدیده

                                                           

1- Paradigm 

2- Thomas S. Kohn 



 

(2) 

ای است که ناپذیر باشد. تضارب آرا به گونهو شناساییبوده تخصصی در یکدیگر به نحوی است که جداسازی آنها از یکدیگر ناممکن 

ای با آشناسازی رشتهکه سنتزی دیالکتیکی و نوعی شناخت جدید است. مطالعات بینآید، نه اولی و نه دومی، بلدست میآنچه به

دهد تا به طرح مسأله اندازهای نظری گوناگون، امکان پژوهشی مناسب را در اختیار وی قرار میپژوهشگر به زوایای دید متفاوت و چشم

پروری شده است، به طرح ای خاص مسألهه تاکنون برای پدیدهای متفاوت از آنچگونهسازی بهخود بپردازد و حتی با این ظرفیت

 شده دست یابد.ای نوآورانه و متفاوت و به تبع آن به فهم جدیدی از مسأله طرحمسأله

 

 
 اي آتش و حرارت در مطالعات بین رشته -2شکل

 

توان است. با مروری بر نتایج حاصل از مطالعات و تحقیقات می ویژه نورهای گستردة امواج بهدور بر پایة طیف از علم و هنر سنجش

ای شناسی و سنجش از دور دارای جایگاه ویژه، کیهانبه همان اندازه که در علوم فیزیک و رنگ انگیز نور، گرماگفت که واژگان شگفت

های روند. پس بررسی تفاوت و تشابه واژگان قدیم و یافتهشمار میها بهجمله کلید واژگان این حوزه هستند در ادبیات و عرفان نیز از

امّا موضوع حائز نظیر بین چند موضوع عرفانی، فلسفی و احساسی است. آتش خود محصول یک تلفیق کم تواند مفید باشد.امروز می

آتش  ختلف بشری و الهی و چه در ادبیات کلاسیک فارسی، هوشمندیها، چه در ادیان ماهمیت این است که چه در اسطوره

نهایت و های فراوان، نشانگر این حقیقت باشکوه است که تمام هستی تبلور هوشی بیزیرمجموعة هوشمندی تمام کائنات است. آزمایش

روزه این حقایق باشکوه در حال وارد شدن به ای و غیرتجربی نیست. اممنسجم است که دیگر یک اعتقاد کلاسیک، اسطوره

 های دانشمندان تجربی و قرارگرفتن در زیر تیغ تشریح است.آزمایشگاه

ارتباط دارند. برخی  هر پدیده و فعل و انفعال دیگری از ذره اتم تا بزرگترین کهکشان با گرما نیزحیات و  دارایموجود زنده  هر 

ها با گرما توأم هستند. برخی از این وس و بسیاری نامحسوس، برخی معلوم و برخی نامعلوم هستند. همه پدیدهبرای ما محسوس و ملم
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اثر گرما بر فعل و انفعالات زیادی معلوم شده است. اگر هیچ  هها در گذشته برای انسان قابل تجسم بودند و برخی نه، اما امروزپدیده

ها و تغییرات را از روی انرژی همه پدیدهوجود دارد که  امکاناین یم، باید بدانیم که در آینده شناسبدون نقش گرما نمیرا ای پدیده

تواند بسیاری از مجهولات فعلی را معلوم می سنجش از دور حرارتی بشر با فناوری ،به عبارتی دیگر شده، از آنها بشناسیم.رارتی ساطعح

ست. هیچ روند تکاملی را و دما های نظریة انفجار بزرگ نیز بر پایة حرارتتحلیلهای امروزی بشر و از جمله کند. بسیاری از تحلیل

ات علت زیاد بودن دما، تنها تشعشعتوان برشمرد که دما در آن نقش نداشته باشد؛ برای مثال، در اندک زمانی بعد از انفجار بزرگ بهنمی

جهان به انبساط خود ادامه داد. این مهم باعث کاهش  ،زمانیگذشت مدت معروف است. بعد از « غلبة تابش»وجود داشتند که به دورة 

شدن کردند. این شرایط دمایی همان معیاری است که ها و در نتیجه مواد شروع به ساختهها و بعد مولکولدمای کلی در کیهان شد، اتم

ای از این کیهان هر گوشه ،گیری و یا در انتهای عمر خود شناخت. بنابراینتوان وضعیت  یک ستاره را چه در حال شکلپایة آن می بر

 کند. را که بنگریم دما به عنوان ابزار یا شاخصی برای شناسایی حال، گذشته و حتی آیندة جهان نقش اساسی ایفا می

آن را ، بلکه تا ابد، نه فقط در انسان و حیوان و نبات، بلکه، در هر جامد و مایع و گازی باید حرارت چیزی است که نه فقط در ازل

ها باید بلکه در کّل افلاک و کهکشان ،گونه نیست که نقش آن را در کوچکترین ذرّه از یک اتم یا الکترون ببینیموجو کرد. این جست

د. چرا برخی به غلط درگصفری باید ردیابی مد و زیرشود، بلکه در هر کرة منجدید. حرارت نه این است که فقط از خورشید ساطع می

 دیدند. هرچند که حرارت پانزده میلیون شناختند، این گونه نمیدیدند؟ آنان اگر حرارت را میها جای خالی آن را میچالهدر سیاه

 مرئی آن  ای ساخته و پرداخته است که ما با نوره گونهای سطح آن، چشمان ما را بای مرکز خورشید و حدود شش هزار درجهدرجه

خود را بهبود  مانیم، ولی باید سایر امواج تابشی خورشید را هم بشناسیم تا بتوانیم زندگیبینیم و با انرژی نور خورشید زنده میمی

ها هم قابل تبدیل به حرارت هستند. حرارت را چرا فقط مربوط به زیست و بلکه دیگر بخشحرارتی،  بخشیم. پس نه فقط مادون قرمز

 و هادانیم، چرا آن را در غم، می و میخانه میرا در شور و عشق بینیم؟ چرا گرمارا نمیآن بدانیم؟ چرا در متافیزیک شیمی و فیزیک

ای بدانیم که نه تنها بر قامت هر ماده و جسم، بلکه بر تن هر روح و روانی دوخته شده توانیم جامهبینیم؟ حرارت را مینمی هاغصّه

ای بس گرانبهاست که نه فقط برای هر انسانی، بلکه جامی است که توانیم در موردش این گونه بگوییم که حرارت سرمایهپس می. است

 اند.ای ساختهنهبرای هر میخا

پایان خواهد یافت و برخی هم بر این  اند. برخی را اعتقاد بر این است که دنیا در آتشدرباره سرنوشت جهان زیاد گفته و نوشته  

نحوه این پایان  رسد. اعتقادات مذهبی هم پایان جهان را در اراده خداوند دانسته وبه پایان می "یخبندان"اند که دنیا بر اثر عقیده

دانند. موضوع مرگ جهان برای دانشمندان قرن نوزدهم هم متفاوت بوده است. طبق می یافتن جهان را مرتبط با مسائلی مانند حرارت

در آن  ادامه خواهد داد، که (Cosmic Whisper)نظریه نسبیت عام انیشتین، جهان یا برای همیشه به انبساط خود در هاله کیهانی 

صورت دمای آن به مرز دمای صفر مطلق خواهد رسید یا در حد فروپاشی آتشین، یک مچالگی بزرگ، منقبض خواهد شد. جهان یا بر 

شده(، در واقع یا دما به صفر مطلق خواهد رسید یا به شده( یا در آتش خواهد مرد )یک جهان بستهزدگی )یک جهان گستردهاثر یخ

شناس انگلیسی، درباره مرگ فیزیکدان و ستاره (Sir James Jeans)کند. سر جیمز جینز نقش اصلی را بازی می نهایت؛ یعنی حرارتبی

  ، تنها یک سرنوشت برای جهان پیشگوییقانون دوم ترمودینامیک»نویسد: را مرگ حرارتی نامیده است، مینهایی جهان که وی آن

 .«سازدرا ناممکن می ه در آن دما به قدری پایین است که زندگیکند، یک مرگ حرارتی کمی

 های جهانگره خورده است، پس چرا نباید بتوانیم با شاخص گرما به مطالعه همه پدیده اگر بپذیریم سرنوشت جهان با گرما

ایداری چشم انداز دارد. میزان، توزیع و تغییرات آن در طول زمان های جدید، گرما نقش مهمی بعنوان شاخص پاساس یافتهبپردازیم. بر

های فیزیکی و شیمیایی، بلکه با ای دارد. گرما نه فقط با پدیدهاهمیت ویژه -که قابل ردیابی توسط سنجش از دور حرارتی است –

با دخل و تصرف در میزان انرژی حرارتی  حالات روحی و روانی نظیر عشق، تنفر، راستی و دروغی قابل تبیین است. هر فعالیت بشر

توان با صراحت اعلام کرد که باشد. بطوریکه میهمراه است. مرور گسترده منابع مرتبط با آتش و گرما، نشان دهنده اهمیت گرما می

 است. "حرارت شاخص هوشمندی جهان"

 

 ن استطوف به حل آعي اصلی را که نظريه، ممسأله
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 گرما بعنوان شاخص پایداری چشم انداز. در راستای های جدیداساس یافتههای جهان برمطالعه همه پدیده 

 که قابل ردیابی توسط سنجش از دور حرارتی است میزان، توزیع و تغییرات آن در طول زمان. 

 های فیزیکی و شیمیایی، بلکه با حالات روحی و روانی نظیر عشق، تنفر، راستی و دروغی قابل تبیین پدیده گرما نه فقط با

 است. هر فعالیت بشر با دخل و تصرف در میزان انرژی حرارتی همراه است. 

 حت اعلام کرد که توان با صراباشد. بطوریکه میمرور گسترده منابع مرتبط با آتش و گرما، نشان دهنده اهمیت گرما می

 است. "حرارت شاخص هوشمندی جهان"
 

 کلمات کلیدي نظريه

 :حرارت

وجو حرارت چیزی است که نه فقط در ازل، بلکه تا ابد، نه فقط در انسان و حیوان و نبات، بلکه، در هر جامد و مایع و گازی باید جستت

ای بدانیم که نه تنها بر قامت هر ماده و جسم، بلکه بر تن هر روح و روانی دوختته شتده استت، نته آنکته م جامهتوانیحرارت را می .کرد

تتوانیم در متوردش ایتن گونته بگتوییم کته اند. پس متیای ساختهفروشی، بلکه جامی است که برای هر میخانهحرارت بر قامت هر باده

 .اندای ساختهبرای هر انسانی، بلکه جامی است که برای هر میخانه ای بس گرانبها است که نه فقطحرارت سرمایه

 

 

 ي تاريخیپیشینه

ق آتش و خل»، «و نار نور»مباحثی همچون و  های گذشته بشریتاریخی تمدن -و اهمیت آن درگذشتة ادبی اصطلاح آتشابتدا 

هایی مانند انفجار بزرگ علوم امروزی همچون فیزیک و نظریهبا و ارتباط آنها با مباحث مرتبط « آتش و فلسفه اشراق»و « جهان

کاوش شده  و سنجش از دور حرارتی های قدیم با علوم جدید، مانند فیزیکارتباط اندیشه گرفته و سپسبنگ( مورد بررسی قرار )بیگ

دارد، بنابراین از ای داشته و از اشتراکات بین علوم مختلف پرده برمیرشتهشایان ذکر است که مباحث گرما و آتش ماهیت بین است.

غنای مفهومی شعر فارسی و برخی دیگر از واژگان کلیدی در این گونه اشعار برای پژوهش در افکار گذشتگان و انطباق آنها با 

تر از اخت عمیقبررسی طیف وسیعی از منابع ادبی، تاریخی، مذهبی و فرهنگی با هدف شن  .توان بهره جستمیهای امروزی اهدیدگ

ها آشکار ساخت که ی بشر از گذشته تا به امروز صورت گرفته است. این بررسیهادر افکار، اعتقادات و اسطوره مفهوم آتش و گرما

شناسیم، وجود دارد. شایان ذکر ذشتگان از گرما و مفهومی که ما امروزه به نام انرژی حرارتی میارتباط نزدیکی بین حس و درک گ

شود که است که هیچ ادعایی مبنی بر آگاهی گذشتگان از مفاهیمی نظیر انرژی یا ترمودینامیک وجود ندارد. اما اینطور استنباط می

طبیعت اگر چه توضیح این امر مشکل است که چطور اجداد بشر بدون آگاهی از گذشتگان ما این مفاهیم را به نوعی درک کرده بودند. 

سنجش از دور حرارتی، درک خود از آتش و گرما را شکل دادند. با این حال، افکار آنان با علوم جدید  علوم جدید نظیر انرژی، دما و

 مطابقت زیادی دارد.
 صول و اجزاء نظریها 

های بشر است. بشر یکی از اولین یافته ءمقوله آتش جزاعتقاد اینجانب کشف انرژی حرارتی با خلقت انسان همراه بوده است.  بنا بر

های آن به و جلوه ابتدا گرمای خورشید را بر روی پوست خود احساس کرد و سپس مفهوم آتش و بعد حرارت را کشف کرد. آتش

صورت نور و گرما در بسیاری از منابع ادبی و کتب مذهبی آورده شده است. در منابع، آتش با تعبیرات متفاوتی تفسیر شده و تعاریف 

همه کنیم، وجه مشترک بین ، سوختن و شعله میدر فرهنگ و ادبیات ایرانی وقتی صحبت از آتش مختلفی برای آن ذکر شده است.

 این واژگان گرماست. 
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در  هر پدیده و فعل و انفعال دیگری از ذره اتم تا بزرگترین کهکشان با گرما نیزموجود زنده دارای حیات و  از سوی دیگر، هر

 فعل و انفعالات زیادی ها در گذشته برای انسان قابل تجسم بودند و برخی نه، اما امروزه اثر گرما بر. برخی از این پدیدهارتباط هستند

و دما  های نظریة انفجار بزرگ نیز بر پایة حرارتتحلیلهای امروزی بشر و از جمله بسیاری از تحلیل معلوم شده است. در علوم طبیعی

، دمای صفرمطلق، قوانین ترمودینامیکبا مفاهیمی نظیر انرژی،  مانند فیزیک و ترمودینامیک مبانی حرارت در علوم طبیعی است.

 شود.، انتالپی، حرکت جنبشی، تأثیر گرما بر فوتون و سرعت نور، پلاسما و... توصیف میاکسرژیزیرصفر مطلق، دمای ذوب، 

، نقش اصولی حرارت در از سوی دیگر و موارد و مصادیق جهان واقعی سوفیزیکی، ریاضی و آماری از یک  و مفاهیم همه این روابط

تر از صفر مطلق، نکاتی مبتنی هایی دمای پاییناساس نظریهبر دهد. در واقع حرارت از صفر مطلق، حتیما نشان میه بیندها را آهمه فر

عدم قطعیت هایزنبرگ، قوانین ترمودینامیک،  ظرفیت گرمایی در صفر مطلق، آنتروپی، آنتالپی، قوانین کیرشهف، استفان بولتزمن، بر 

  ی صفر مطلق، خواص فیزیکی اجسام و از جمله اینرسی حرارتی و توان تشعشعی مواد همه نشانپلانک، تابش اجسام در دمای بالا

اگر هر بنابراین،  بنای آن نباشد.مشناسیم که حرارت و بعبارتی جنبش و حرکت پایه و دهد که هیچ تغییر، تکامل و یا تخریبی نمیمی

که حرارت شاخصی از  شدی مدعتوان می (نظر از سطح هوشمندیگونه واکنشی نسبت به تغییر دما را هوشمندی بنامیم )صرف

 هوشمندی جهان است.

 
 توضیح اجمالی ادله و شواهد نظريه:. 8

 اصلی را بعهده دارد:حرارت به ادله زیر در تمامی فعل و انفعالات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی نقش  

 (Dissipate)یا پراکندگی انرژی  . موضوع اتلاف1

 اجسام و پدیده ها Emissivity  . ویژگی توان تششعی یا2

 . موضوع توقف حرکت در صفر مطلق.

 . رابطه حرکت، زمان و مکان4

 . مشخصه های طیفی سنجش از دور مادون قرمز حرارتی2

 یدان مغناطیسی. رابطه بین حرارت، ذرات ارنا و م1

 . گرما، فوتون و فرآیند لومینانس حرارتی1

 . اکسرژی و حرارت3

 . مقاومت مواد به گرم شدن یا اینرسی حرارت9

 

 هاي مرتبط تالیف شده توسط اينجانبتاب ک

 سنجش از دور حرارتیکتاب  کتاب رمز گشایی آتش و پدیدار شناسی حرارت و 

 قلمرو ترمو دینامیککتاب 

 گران به نظريه)با ذکر نشانی موارد(:ديارجاعات  .11

 Lifa as the Manifestation of the Second Lawتنها مقاله که می توان در بخشی از آن، ارتباط با نظریه اینجانب پیدا کرد، مقاله 

of Thermodynamics   باشد.)به پیوست( مینوشته اشنایدر و کی 


