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از  این که  کنید )مگر  نگران نباشید، مطمئنًا قرار نیست زیر تختخوابتان هیوالی زنده پیدا 

ترسناک  موجودات  این  اگر  اما  باشید(.  داشته  وحشت  هم  زیر  آن  گردوخاک  گلوله های 

کابوس های شبانه ، پاورچین پاورچین بیایند آن طرِف پتوی گرم ونرمتان... آن وقت چی؟ اصالً 

مگر می شود واقعًا وجود داشته باشند؟ چطور ممکن است؟ کدام قوانین علمی ثابت شده 

اجازه می دهند پاگنده ها پا را از گلیمشان درازتر کنند، خون آشام ها به آشامیدن خون مشغول 

باشند و زامبی ها از نو زنده شوند؟ 

اگر خیال می کنید این کتاب به شما می گوید هیوالها بی  شک واقعی اند، سخت در اشتباهید. 

نیروهای  که  )آن هایی  دنیاهای فوق طبیعی هیوالها  کشف  اطالعات و  دادن  با  در عوض، 

خارق العاده دارند( و نهان جاندارها )جانوران کامالً طبیعی و عادی، اما اسرارآمیز( به شما کمک 

از  می کند خودتان تشخیص دهید چه چیزی واقعیت دارد و چه چیزی خیالی است. پرده 

رمز ورازهای علمی ای برمی دارید که توضیح می دهد چطور گرگینه ها از انسان به جانور تبدیل 

می شوند و هیوالی فرانکنشتاین با آن گردن پیچ ومهره دار می تواند ج... ج... جان بگیرد! از 

النه و مخفیگاه موجودات ترسناک و خیالی دیدن  اسرارآمیز هیوالهای دریایی و  قلمروی 

می کنید و درمی یابید چطور ممکن است شریران مغزخوار و جانوران خون خوار در شرایطی 

مناسب زنده بمانند و حتی دوام بیاورند!

پس بترسید، بترسید و بلرزید، چون قرار است با بعضی از ترسناک ترین هیوالهای روی زمین 

رو در رو شوید!

هیوالها واقعی نیستند... 
 یا هستند؟؟؟ 

فرانکنشتاین1
توصیف: هیوالی انسانی ساختگی که به دست دانشمندی دیوانه جان گرفت )هو ها ها!(، 

از کارگاه های  اروپای مرکزی،  از وسط قصرهای  و در همان حال با پاهای غول آسای سبزش 

فیلم سازی هالیوود و بدترین کابوس هایتان سر درآورد. 

کله ی تخت 

جای بخیه 

لباس های بدقواره

رنگ پوست: 
سبز لجنی تیره

حرف زدن شکسته بسته و 
آه وناله کردن بیمارگون

الکترودهای توی گردن 

طرز راه رفتن ناشیانه 
و بی ظرافت

نیروی 
برانگیزاننده: عشق

1. Frankenstein
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تصور کنید هوا خراب است و شما و چند تا از دوستانتان در خانه گیر افتاده اید و حوصله تان 

سر رفته است. چطور سرگرم می شوید؟ بازی می کنید؟ یا این که یکی دو تا داستان ترسناک 

تعریف می کنید؟

قلعه  ای  توی  آن که  یا  بزنید  چادر  بمانید،  بیدار  دوستتان  خانه ی  در  شب  نمی کند  فرقی 

برای  راهی  قدیم  از  ترسناک  داستان های  تعریف کردن  بلرزید؛  خود  به  ترس  از  وحشتناک 

وقت گذرانی بوده است. شاعر انگلیسی، لُرد بایرن1، وقتی با دوستانش در خانه ای دلگیر در 

سوئیس گیر افتاده بود، پیشنهاد کرد هر کس داستانی ترسناک بنویسد و آن را با صدای بلند 

برای جمع بخواند. ِمری ِشلی2 یکی از آن دوستان بود. داستان ترسناکی که او نوشت چه بود؟ 

نخستین پیش نویس رمان »فرانکنشتاین«. 

»فرانکنشتاین« یا »پرومته ی مدرن«، اولین بار در سال 1818 منتشر شد. امروزه این کتاب از 

پرخواننده ترین کتاب ها در مدارس سراسر دنیاست. همچنین منبع الهام بسیاری از فیلم ها، 

برنامه های تلویزیونی، کتاب ها و داستان های مصور پرطرف دار است. 

تمام  که  فرانکنشتاین  ویکتور  نام  به  است  دانشمندی  ــاره ی  درب ِشلی  ترسناک  داستان 

اعضای بدن مرده ها موجودی پدید  از  فکروذکرش خلق کردن موجودی زنده است. ویکتور 

وقتی  اما  می کند.  استفاده  آن  به  جان بخشیدن  برای  توانایی های علمی اش  از  و  می آورد 

آفریده اش زنده می شود و ویکتور جان گرفتن و نفس کشیدن و شیوه ی رفتار ترسناکش را 

می بیند، خودش به وحشت می افتد و رهایش می کند. این انساِن ساخت بشر، تک وتنها و 

محروم از محبت، گاهی به گونه ای وحشیانه و شرم  آور رفتار می کند. 

داستان فرانکنشتاین 

در همان مهمانی چندروزه ای 

که ِمری ِشلی »فرانکنشتاین« 

را نوشت، جان پولیدوری3 

هم داستان کوتاه معروفش 

 »خون آشام« را نوشت. 

)صفحه ی 28 را ببینید.(

رنج  بی کسی  و  تنهایی  از  »پرطرف دار«  شروِر  آدم های  از  بسیاری   

برده اند. این نمونه های داستانی از افراد بدنام و مشهور را ببینید:

یتیم  پاتر،  هری  داستان های  شیطان صفت  لُرد  ُولِدمورت1،  لُرد   

او دریغ شد.  از  از سن کم، مهر و محبت پدری و مادری  بود. 

تک وتنها و بی کس بزرگ شد. 

را  او  بود،  َبت من  دشمنان  از  یکی  که  پنگوئن،  مادر  و  پدر   

از آن، پرندگان به دلیل ظاهر عجیب وغریب  نخواستند و پس 

و وسواسش، او را اذیت کردند، برای همین او به فردی شرور 

تبدیل شد. 

 گرینچ2، شخصیت اصلی انیمیشنی به همین نام، دور از اجتماع 

می کرد.  زندگی  سگش  با  تنها  همه چیز،  و  همه کس  از  جدا  و 

شماره  »دو  را  قلبش  و  کینه توز،  و  عبوس  را  او  زیاد  تنهایِی 

کوچک تر« کرد. 

بسازد؟  هیوال  شما  از  زیاد  بی کسی  و  تنهایی  است  ممکن  واقعًا 

هر  است.  ممکن  چیزی  چنین  که  می دهد  نشان  علمی  تحقیقات 

کسی گاه گاه احساس تنهایی و دلتنگی می کند، اما در واقع احساس 

تنهایِی بسیار طوالنی، مغز را به کلی تغییر می دهد و زیر و رو می کند. 

این تغییرات ممکن است در آدم ها باعث گوشه گیری و فرار از جمع 

شود. آدم های تنها و بی کس، از چیزهایی که معموالً باعث شادی 

از دیدن  افراِد خیلی تنها  دیگران می شود، به سختی لذت می برند. 

ناسازگاری و کنارنیامدن آدم ها با یکدیگر خشنود می شوند. تنهایی 

وادارشان می کند بخواهند دردسر یا درگیری راه بیندازند.

هیوالهای تنها و دلتنگ

1. Lord Byron 2. Mary Shelley 3. John Polidori 4. Prometheus 5. Titans1. Lord Voldemort 2. Grinch

در اسطوره  های یونان، پرومته4 

یکی از تایتن هایی5 بود که جهان 

را خلق کرد. او نوع انسان را از 

خاک رس درست کرد و بعدها 

به دلیل دزدیدن آتش از دیگر 

خدایان و دادنش به انسان ها 

مجازات شد.
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مری شلی فکر نوشتن »فرانکنشتاین« را از کجا آورد؟ قرن هجدهم را - یعنی زمانی که مری شلی 

به دنیا آمد- بخشی از عصر روشنگری می دانند، چون بسیاری از قوانین علمی در آن زمان کشف 

شد. الکتریسیته و این که چه بود و چطور کار می کرد، موضوعی داغ و تازه بود. 

مری شلی از این  نظریه ها خبر داشت. فردی تحصیل کرده بود و مخصوصًا به علم عالقه داشت. 

آن دوره و پژوهشگر  از جمله ِسر همفری ِدیوی1، دانشمند  از دانشمندان مشهور،  بسیاری 

نامدار در زمینه ی الکتریسیته را می شناخت. 

در حدود سال 1780، لوییجی گالوانی9 کشف مهمی کرد. وقتی چاقوی فلزی جراحی دستیارش 

با عصب بی پوشِش قورباغه ای مرده تماس پیدا کرد، پای قورباغه از جا پرید!

گالوانی معتقد شد که در اعصاب  قورباغه الکتریسیته جریان داشته است. از خود پرسید اگر 

چنین چیزی درست باشد، آیا ممکن است الکتریسیته سرچشمه ی حیات باشد؟ دانشمندان 

با مجموعه ای از آزمایش ها در پی یافتن جواب بودند. حتی در تالش برای احیای غرق شدگان، 

شوک  الکتریکی را به کار گرفتند. 

منبعی  معمولی هم  آدم های  برای  بلکه  نبود،  جالب  دانشمندان  برای  فقط  آزمایش ها  این 

سرگرم کننده-آموزشی به شمار می رفت. در اروپا نمایشگاه های سّیار برای نشان دادن اثرات 

الکتریسیته برپا شد. جوواّنی آلدینی10، خواهرزاده ی گالوانی، یکی از مجری های این نمایش ها 

بود. در سال 1803 در زندانی معروف به نام نیوِگیت11، آلدینی به جسد قاتلی که اعدام شده 

بود، شوک داد. جسد از جایش بلند شد و نشست! بسیاری از تماشاچی ها گمان کردند جسد 

دوباره جان گرفته است. اما این طور نبود. آن شوک، درست مانند ماجرای قورباغه ی گالوانی، 

فقط باعث انقباض ماهیچه های جسد شده بود. این پرسش که آیا الکتریسیته سرچشمه ی 

حیات است یا نه، حل نشده باقی ماند. 

1717 گابریل 
فارنهایت2 

نخستین دماسنج 
جیوه ای را اختراع 

می کند. 

1752 بنجامین 
فرانکلین3 ثابت

 می کند آذرخش 
بار الکتریکی دارد. 

)صفحه ی 15 را 
ببینید.(

1769 موتور بخار 
جیمز وات4 آغازگر 

انقالب صنعتی 
می شود. 

1781 ویلیام 
هرشل5 سیاره ی 

اورانوس را کشف 
می کند. 

1790 جان فیچ6 
اولین نمونه ی 
موفق کشتی 

بخار را می سازد.

1792 ویلیام 
ِمرداک7 چراغ گاز 
را اختراع می کند. 

1800 َالساندرو 
ولتا8 نخستین 

باتری را می سازد. 
)صفحه ی 12 را 

ببینید.(

1809 همفری 
دیوی اولین 

المپ الکتریکی را 
می سازد.

به افتخار لوییجی گالوانی، در 

زبان انگلیسی برای اشاره به 

»برانگیختن یا شوک دادن به 

افراد برای این که کاری کنند«، 

کلمه ی »گالوانایز« ساخته شد.

عصر روشنگری 

فرانکن قورباغه 

هر چیزی در جهان از ذره های ریزی به نام اتم تشکیل شده است. 

حتی این اتم ها هم از ذره های ریزتری به نام های پروتون، الکترون 

و نوترون تشکیل شده اند. 

بار مثبت  پروتون ها  دارند.  الکتریکی  بار  الکترون ها  و  پروتون ها 

ندارند.(  باری  هیچ  )نوترون ها  دارند.  منفی  بار  الکترون ها  و 

الکتریکی یکسان دارند، همدیگر را دفع می کنند  ذره هایی که بار 

)همدیگر را پس می زنند(. ذره هایی با بارهای مخالف، همدیگر را 

جذب می کنند )به سمت همدیگر کشیده می شوند(. 

را شکل می دهند، و  اتم  پروتون ها و نوترون ها مرکز یا هسته ی 

ذره های  و  الکترون ها  می چرخند.  هسته   این  گرداگرد  الکترون ها 

اتم های دیگر بر هم تأثیر می گذارند. آن ها ذره هایی را که بارهای 

جذب  دارند،  مثبت  بارهای  که  را  ذره هایی  و  دفع  دارند،  منفی 

می کنند. گاهی یک الکترون آزاد می شود و از یک اتم به اتم دیگر 

می رود. این حرکت همان الکتریسیته است. 

وقتی دسته ای از اتم ها کنار هم قرار بگیرند و الکترون ها در جهتی 

نام جریان  به  کنند، چیزی  اتم دیگر حرکت  به  اتم  از یک  یکسان 

الکتریکی به وجود می آید. همان طور که نیروی جریان آب از یک 

قطره آب بیشتر است، نیروی جریان الکتریکی هم از تک الکترون 

بیندازد  حرکت  به  را  ذره ها  می تواند  واقعًا  جریان  است.  بیشتر 

یا  المپ ها  روشن کردن  مانند  کارهایی  وادارد؛  کار  به  را  آن ها  و 

به چرخش درآوردن موتورها. 

مواد  به  نسبت  که  شده اند  تشکیل  اتم هایی  از  مواد  بعضی 

این مواد جریان  از دست می دهند.  الکترون  آسان تر  دیگر بسیار 

بیشتری  الکترون های  چون  می کنند،  هدایت  بهتر  را  الکتریسیته 

از این مواد است، و به  از اتمی به اتم دیگر می روند. مس یکی 

همین دلیل است که سیم های برق را از این فلز می سازند. 

حاال واقعًا الکتریسیته چیست؟ 

1. Sir Humphry Davy 2. Gabriel Fahrenheit 3. Benjamin Franklin 4. James Watt 5. William Herschel 6. John Fitch
7. William Murdoch 8. Alessandro Volta 9. Luigi Galvani 10. Giovanni Aldini 11. Newgate

بعد از آن آزمایش در زندان، این 

گزارش در گاه شمار نیوگیت ثبت 

شد: »...فک های مجرِم درگذشته 

به حرکت و لرزش درآمد، و 

ماهیچه های متصل به هم به 

نحوی وحشتناک از شکل افتاد و 

منقبض شد، و یک چشمش هم 

واقعًا باز شد.« 
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گالوانی باور داشت الکتریسیته ای که باعث 

پرش پای قورباغه  شد، از درون خود قورباغه 

به  ایتالیایی دیگری  پدید می آید. دانشمند 

نام الساندرو ولتا جور دیگری فکر می کرد. او 

واکنش  حاصل  الکتریسیته  که  داشت  باور 

چاقوی  که  است  فلزی  دو  میان  شیمیایی 

جراحی گالوانی از آن ها ساخته شده. به این 

ترتیب، دشمنی علمی ای درگرفت. ناظران به 

دو دسته تقسیم شدند. اما حق با کدام یک 

بود، گالوانی یا ولتا؟ 

»پیل  نام  به  وسیله ای  ولتا   1800 سال  در 

توده های  از  پیل  این  کرد.  اختراع  ولتایی« 

متناوب )یک در میان( روی و مس تشکیل 

آب نمک  شده بود که ورقه ها ی غوطه ور در 

آن ها را از هم جدا می کرد. واکنش شیمیایی 

بین این دو فلز، مثل چاقوی جراحی گالوانی، 

الکتریسیته تولید کرد. 

فرانکنشتاین چطور روی  سؤال: 
صندلی اش می نشیند؟

صاف و شق  ورق! جواب: 

پیل ولتایی نخستین باتری ای بود که مردم 

این  بودند.  دیده  خود  چشم  به  روز  آن  تا 

او  ولتاست.  با  حق  که  کرد  ثابت  اختراع 

توانست نشان دهد فعالیت الکتریکی ای که 

گالوانی مشاهده کرده بود، از درون قورباغه 

سرچشمه نمی گیرد. 

با  آن ها  کارکرد  که  می شود  باعث  همین  دارد.  الکترون  خاصی  تعداد  هر عنصر، 

هم متفاوت باشد. بعضی عنصرها، مانند مس، میل دارند الکترون ها را از دست 

بدهند، اما بعضی دیگر از عنصرها، مانند روی، میل دارند الکترون بگیرند. 

تعداد  دارد.  وجود  »یــون«  نام  به  بــاردار  ذره هــای  از  خاصی  نوع  آب نمک  در 

با  را  الکترون ها  آزادانه  یون ها  و  نیست  برابر  یون ها  در  پروتون ها   و  الکترون ها  

یکدیگر مبادله می کنند. همچنین به الکترون های مواد نزدیک خود کمک می کنند 

تا آزادانه  حرکت کنند. 

از توده های متناوب )یک در میان( مس و روی تشکیل شده است  پیل ولتایی 

که با مقوا یا نمد غوطه ور در آب نمک از هم جدا می شوند. عنصر روی موجود در 

یک سر توده می خواهد الکترون ها را بگیرد. عنصر مس موجود در سر دیگر توده 

می خواهد الکترون ها را از دست بدهد. جداکننده های غوطه ور در آب نمک، نقش 

پل هایی را دارند که الکترون ها را از مس به روی منتقل می کنند. جریان الکتریکی، 

همان الکترون های در حال حرکت است! 

در عصر روشنگری سرعت پیشرفت کشفیات علمی برق آسا بود. مردم نگران بودند که ممکن 

است این سرعت زیاد باشد و از حد بگذرد. بحث  درباره ی اخالق )درستی و نادرستی( در علم، 

شدید و پیوسته وجود داشت. 

رمان مری شلی سروقت بعضی از این پرسش های اخالقی رفت. این داستان، خوانندگان را 

وامی دارد به این  فکر کنند که هیوالی واقعی کیست. آیا این هیوالست که آفریده ی هولناک 

دکتر است یا خودمحوری و خودخواهی دکتر؟ 

دکتر فرانکنشتاین خطرات این عصر جدید علمی را به قدری خوب نشان می داد که به الگوی 

شخصیتی »دانشمند دیوانه« در بسیاری از کتاب ها، فیلم ها و داستان های مصور تبدیل شد. 

جریان 
الکترون 

 مس

روی

دانشمندان  کشته مرده ی  شما  آیا 
این طور  که  هالیوود  دیوانه اید؟ 
ــه تــصــویــر  ــی بـ ــگ ــون ــگ ــت! چ ــ اسـ
دانش  و  دانشمندان  کشیده شدن 
بین  که  ترسناکی  فیلم  هــزار  در  را 
ساخته   1990 تا   1930 سال های 

شده اند، با هم مقایسه کنید.

بر اساس رمان کالسیک مری شلی 

بیش از هفتاد فیلم درباره ی 

فرانکنشتاین ساخته شده است. 

30 درصد از فیلم ها 
دانشمندان دیوانه و 

آفریده هایشان را در قالب 
شخصیت منفی و شرور به 

تصویر می کشید. 

39 درصد از فیلم ها 
تحقیقات علمی ای را که به 

تهدید و خطر دامن می زد، به 
تصویر می کشید. 

11 درصد از فیلم ها 
دانشمندان را در قالب 

قهرمان  داستان به تصویر 
می کشید.  

آیزاک  قضیه ی  باشد.  دست  در  دیوانه  دانشمند  افسانه ی  برای  توضیحی  شاید 

نیوتن1 یکی از مشهورترین و تأثیرگذارترین دانشمندان کل تاریخ را در نظر بگیرید 

که دوره ای از دیوانگی موقتی را از سر گذراند. 

آزمایش کرده بود و  آن طور که پیداست، نیوتن با ماده ی شیمیایی سّمی جیوه  

آزمایشی  از مرگش در  کرده باشد! سال ها بعد  با جیوه خودش را مسموم  شاید 

از این عنصر سّمی در نمونه ی مویش پیدا شد. از جمله نشانه های  مقدار زیادی 

)پارانویا(،  بدگمانی  اضطراب،  خشم،  طغیان  تندخویی،  جیوه  با  مسمومیت 

بی قراری و رفتار خشن و نامعقول است. 

%30%39%11

دانشمند دیوانه؛ واقعیت یا خیال؟ 

پیل ولتایی چطور کار می کند؟ 

دانشمند »دیوانه«  گالوانی در مقابل ولتا1 

1. Volta1. Isaac Newton
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