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پرواز در آسمان خیال
فراتر از بدیهیات

درک آنچه هستیم، می تواند به تصور آنچه نیستیم ولی می توانستیم 
که  چرا  بود،  خواهد  سخت  بسیار  درک  این  البته  شود.  منجر  باشیم، 
همانند آن است که در ظرفی باشیم و بخواهیم از بیرون به محتویات 

آن ظرف بنگریم!
درک آنچه هستیم، یعنی درک تمامی آنچه ذهن ما، اصول فکری ما، 
بدیهیات و شخصیت ما را ساخته است؛ و فراتر از آن، ما آنچنان در آن 
غوطه ور هستیم و آنچنان آن را باور داریم که جدا شدن از آن برای ما، 
گاهی شبیه به مرگ است. برای توضیح، مثالی می زنم: ما به دنیا می آییم 
و از همان ابتدا صدای پدر و مادر خود را می شنویم، آنها با ماهیچه های 
که  می کنند،  تولید  خود  از  اصواتی  دهان،  و  لب  از  استفاده  و  حنجره 
ترکیب این اصوات به همراه افعال آنها به آرامی تناظری یک به یک را 
در مغز ایجاد می کند. ما صدای »آب« را با صورت آب ارتباط می دهیم، 
با شنیدن آن صدا، بی درنگ آب را تصور می کنیم. ترکیب کلمات  و 
را  پیچیده تری  مفاهیم  این جمالت،  از طریق  و  منجر شده  به جمله ها 
درک یا منتقل می کنیم؛ به این شیوه ارتباطی، زبان آوایی گفته می شود، 
برقرار  ارتباط  یکدیگر  با  آن  طریق  از  انسان  ها  همه  تقریبًا  امروزه  که 
باشند. کرده  آن  خودآگاه  آموختن  تالشی جهت  آنکه  بدون  می کنند، 

و  است  بدیهی  امری  دیگران  با  ارتباط  جهت  آوایی  زبان  از  استفاده 
فکر کردن به نوع دیگری از ارتباط، امری غیر بدیهی به نظرمی رسد.

برای  و  هستند  الل  و  کر  آن  مردم  که  بگیرید،  نظر  در  را  شهری 
به  که  کودکی  کنید  فرض  می کنند.  استفاده  اشاره  زبان  از  ارتباط، 
هرگز  و  باشد  کرده  رشد  شهر  این  در  است،  سالم  فیزیولوژیکی  لحاظ 
درکی  آوایی  زبان  از  هیچ گاه،  او  آیا  باشد؛  نشده  خارج  آن  از  هم 
از  می توانند  انسان ها  که  فهمید،  خواهد  هرگز  او  آیا  داشت؟  خواهد 
توانمندی  از  او  آیا  کنند؟  برقرار  ارتباط  یکدیگر  با  نیز  صوتی  طریق 

خود برای 
تولید اصوات، آگاهی خواهد یافت؟ او تنها درصورتی می تواند، تصور

که  باشد،   داشته  را  آوائی  زبان 
به شهری که مردم آن از طریق زبان با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند، 

پا گذارد ...
پژوهشگران دریافته اند که زبان های مختلف، موجب توانمندی های 
گوناگون در شکل گرفتن تفکر ملل مختلف شده است. به عنوان مثال، 
با زبان  ارتباط  این مسئله بی  اروپایی آلمانی هستند و  اغلب فیلسوفان 
کردن  فکر  که  است،  عمیق  قدری  به  موضوع  این  نیست.  آنها  آوائی 
البته افراد بسیاری بر روی ارتباط زبان  به آن ذهن را خسته می کند. 
که  داده اند،  شکل  را  فلسفه  از  شاخه ای  و  کرده اند  کار  تفکر  طرز  و 
این  دادن  نشان  ما  سعی  است.   خارج  ما  بحث  حوصله  از  اینجا  در 

موضوع است که ما تا چه اندازه اسیر بدیهیات خود هستیم؛ بدیهیاتی 
که شیوه فکر کردن ما، تولید علم ما و مدل سازی ما از عالم را شکل 
داده اند. حال، اگر پا را از این بدیهیات فراتر نهیم و بتوانیم حالت های 
دیگری را تصور کنیم، آیا نوع مدل سازی ما از عالم دگرگون می شود؟
با نگاهی به تاریخ علم، از گذشته تا کنون درمی یابیم که این اتفاق در 
حال رخ دادن است. در واقع کسانی مرزهای علم را به جلو می رانند، 

چارچوب های  در  اندیشیدن  جسارت  که 
یافته های  و  می دهند  خود  به  را  جدید 
شکل  در  بازخوردی  تأثیری  خود،  آنها، 

بدیهیات اولیه پدید می آورد.

ما، در شهری به وسعت جهان زندگی می کنیم، 
ساده ترین  و  رایج ترین  آن،   در  که  شهری 
است.  آوائی  زبان  انسان ها  ارتباطی  وسیله 
که  کنیم،  درک  می توانیم  هرگز  آیا 
با  ارتباط  برای  دیگری  حالت های  چه 
می دانیم  واقعًا  آیا  دارد؟  وجود  دیگران 
وجود توانایی های  چه  ما  وجود  در  که 
دارد، در حالی که اسیر این شهر بزرگ هستیم؟

آن  با  و  بسازیم  سفینه ای  کنید،  فرض 
حیات  از  دیگری  نوع  که  دیگری  کره  به 
و  کنیم  سفر  است،  ساکن  آن  در  هوشمند 
ارتباط  نوع  که  شویم،  مواجه  موجوداتی  با 
ارتباط  برای  آنها  باشد.  توجه  طریق  از  آنها 
تا  کنند،  توجه  هم  به  است  کافی   ، یکدیگر  با 
هرآنچه در ذهن دارند، در ذهن طرف مقابل 
برای ارتباط،  نوع  این  بیاید.  به وجود  نیز 

آنها به همان اندازه ای بدیهی است، که یک 
مکالمه ساده برای ما!

زبان آوایی ما بی شک برای آنها بسیار عجیب، 
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و شاید غیر معقول به نظر برسد! چرا که در زبان آوایی احتمال اشتباه 
وجود دارد. چه بسا، ما زمینی ها در انتقال یک مفهوم از طریق زبان آوایی 
دچار سوء تفاهم شویم و طرف مقابلمان دقیقًا منظور ما را درک نکند. 
ولی در زبان توجه، هر آنچه در ذهن طرف اول است، عینًا در ذهن طرف 
مقابل هم شکل می گبرد و هیچ گونه سوال یا سوء تفاهمی پیش نمی آید! 
کمی تخیلی به نظر می رسد ... ولی چه کسی می تواند ثابت کند، که ما
انسان ها دارای چه توانمندی هایی هستیم که خود از آن غافل هستیم؟!
با کمی تأمل خواهید دید، که ما حتی وقتی در حال فکر کردن هستیم 
به  نیز  تفکر  واقع  در  هستیم.  زدن  حرف  مشغول  خود  با  هم  باز  نیز، 
شدت وابسته به زبان آوایی است، و اگر این طور است، چه حالت های

دیگری برای فکر کردن وجود دارد؟!

فیزیکدانان اکنون سعی می کنند، تا در فضایی ده تا n بعدی به تحلیل عالم 
بپردازند و نظریه ریسمان1 شاهدی براین مدعا است. فیزیکدان ها دیگر 
می دانند که هیچ چیز بدیهی نیست و یک فیزیکدان قبل از هر چیز 
همه گیر که  قراردادهایی  نیستند جز  بدیهیات چیزی  بداند،که  باید 

شده اند، و واقعیت بسیار بسیار فراتر از آن است.

توضیحات: 
1. نظریة ریسمان، شاخه ای از فیزیک نظری و بیشتر مربوط به حوزه فیزیک انرژی های 
باالست. بنا بر آن ماده در بنیادین ترین صورت خود نه ذره بلکه ریسمان مانند 

است، وتمام مواد و ذرات، در واقع مدهای مختلفی از ارتعاشات ریسمان 
هستند.

لذت فیزیک
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این کار فقط به حدود سه کیلومتر ریل،  یک هواپیما که بتواند با 10 
برابر سرعت صوت پرواز کند و یک شوک برق که آنقدر بزرگ 

باشد تا بتواند یک شهر کوچک را روش کند احتیاج دارد. 

این سیستم به یک توپ مغناطیسي سه کیلومتري که یک جت 
مافوق صوت را پرتاب مي کند، مجهز است. 

این جت سپس در ارتفاع 200 هزار پایي پرواز مي کند. این جت در 
ادامه، یک بار را به مدار پرتاب کرده و به زمین باز مي گردد. این 

روند پیچیده تر از پرتاب راکت است اما مهندسان اظهار کرده اند که 
این روش از انعطاف بیشتري برخوردار است. 

ناسا با این فناوري مي تواند با کسري از نیروي محرکه مورد استفاده 
در راکت هاي امروزي، در یک روز یک ماهواره 5500 کیلویي را 
به مدار فرستاده و در روزدیگر یک فضاپیما سرنشین دار را به ماه 

بفرستد. 

در ماه آوریل، باراک اوباما،  رئیس جمهور آمریکا از ناسا خواسته بود 
تا روشي کم هزینه تر از روش معمول راکتي براي پرتاب فضاپیما 

ارائه کند. 
این روش ممکن است به نظر جالب باشد، اما به گفته استن استار، 

فیزیکدان مرکز فضایي کندي ناسا، مانند سایر طرح هاي بدون راکت 
براي ورود به فضا، تمام فناوري هاي مربوطه به اندازه اي پیشرفته 

هستند که مي توان در 10 سال آینده آنها را آزمایش کرد.

پرتاب فضاپیما با توپ مغناطیسي و 

جت مافوق صوت



می کند.  ثابت  را  مسئله  این 
جنوب  در  درخت ها  این 

بیشتر دیده می شوند.
در  قدیمی  درختان  پوست 
)جنوب(  آفتاب  به  رو  سمت 

معموالً نازک تر است.
پوسیده بودن یک طرف از اکثر 
درختان جنگل، جهت شمال را به 
ما نشان می دهد؛ سمت پوسیده

شمال است.
خورشید،  تابش  نوع  خاطر  به 
درختان  اکثر  جنوبی  شاخه های 

افقی تر و شاخه های شمالی 
عمودی ترند.

صنوبرهای  و  جنوبی،  شیب  در  انحناپذیر  کاج های  سنگی،  کوه های  در 
انگلمان در شیب شمالی می رویند.

و  می رویند  تپه ها  جنوبی  شیب های  در  ریز  برگ  درختان  معموالً 
سراشیب های شمالی همیشه سبز است.

توخالی تر  و  سست تر  جنوب  سمت  به  درختان،  ریشة  اطراف  زمیِن 
به و  بوده  شمال سفت تر  به سمت  زمین  پس  است.  شمالی  قسمت  از 

خشکی زمین جنوبی نیست.
رشد پوشش گیاهی در سمت جنوبی تپه ها بیشتر از سمت شمالی خواهد بود.

3- جهت یابی با تنة درختان بریده شده:
توجه کنید که به درختی نگاه کنید که ریشه اش در زمین باشد، نه به 

کنده ای که بریده شده و بر زمین افتاده!
مرکز  هم  دایرة  تعدادی  کنید،  نگاه  را  بریده شده ای  درخت  مقطع  اگر 

کرد،  خواهید  مشاهده  را 
نشان  آنها  از  یک  هر  که 
درخت عمر  سال  یک 

می باشد.
آفتاب  دائم  بطور  که  درختی 
دایره های  بتابد،  تنه اش  به 
درخت  آن  عمر  نشاندهنده 
در یک سمت به هم نزدیک تر 
شده و در سمت دیگر از هم دور
که    سمتی  بود.  خواهند 

فاصله خطوط حلقه های 
سنی درخت به  هم نزدیک تر 
باشد سمت شمال را مشخص 

می کند، و سمتی که خطوط حلقه های سنی از هم فاصله بیشتری داشته 
باشد سمت جنوب را نشان می دهد؛ به علت تابش زیاد آفتاب  و رشد 

شدیدتر آن.

جهت یابی با نشانه های طبیعی
هرگونه ای از درختان، برش ها و خصوصیات خاّص خود را دارد. باد و 
این سرنخی برای محاسبه جهت تأثیر می گذارند و  آفتاب، بر درختان 

شمال-جنوب است.
»باد غالب« ممکن است  مثاًل  نیستند.  اطمینان  قابل  این روش ها خیلی 
تغییر  باعث  و  دهد  تغییر  قابل مالحظه ای  طور  به  را  عادی  حالت 
نفوذ  عدم  دلیل  )به  انبوه  جنگل های  در  همچنین  شود.  آن  انحراف  و 
از  اگر  بود.  نخواهند  کارا  روش ها  برخی  آنها(  درون  آفتاب  رسوخ  و 
عالمت های طبیعی استفاده می کنید، برای تصمیم گیری، باید هر چند تا

عالمت مختلف را که می توانید پیدا کنید.
بسیاری از روش های زیر بر اساس آفتاب هستند و توجه داشته باشید 
آفتاب معرض  در  جنوب  به  رو  جهت  زمین،  شمالی  نیمکرة  در  که 

بیشتری است. تابش خورشید رشد شاخه ها و برگ ها را زیاد می کند.

1- جهت یابی با خزه ها و گلسنگ ها: 
بیشتری خزه های  و  گلسنگ ها  تخته سنگ ها،  و  درختان  شمالی  سمت 

دارد؛ چرا که نمناک تر و مرطوب تر از سمت جنوبی آن هاست.
یعنی  باشد؛  زیادی  آب  و  سایه  دارای  که  می کند  رشد  جایی  در  خزه 
محل های خنک و نمناک. تنة درختان در سمت شمالی سایه و رطوبت
بیشتری دارد، و در نتیجه خزه ها معموالً بیشتر در این سمت می رویند.

می تواند  و  نمی دهد،  ارائه  را  درست  نتیجة  همیشه  روش  این 
استثناء هایی از قبیل موارد ذیل، نیز داشته باشد: 

رطوبت  لزومًا  ولی  است،  بیشتری  سایة  در  شمالی  سمت  هرچند   )1
سمت شمال بیشتر نیست؛ و برای رشد خزه ها، رطوبت مهم تر از سایه 

است )جایی که رطوبت در آن جا بیشتر ماندگار است(. 
2( گاه ممکن است درختان و پوشش گیاهی مجاور، طرف دیگر درخت

را هم سایه کند. 
3( در یک اقلیم بارانی)جنگل ها و بیشه های مرطوب( ممکن است همه 
طرف درخت نمناک باشد )یعنی خزه دور برخی درختان در همه طرف

رشد کرده؛ البته معموالً در جهت جنوب بیشتر رشد کرده است(. 
4( ممکن است باد مانع رشد خزه در طرف شمالی درخت شود. 

5( در مناطق خشک هم که اصاًل خزه ای وجود ندارد!
ضمنًا در نظر داشته باشید که معموالً خزه در جهت نور آفتاب)جنوب( 
خرمایی رنگ است و در مکان های سایه و مرطوب سبز یا طوسی رنگ.

2- جهت یابی با درختان: 
است،  کمتری  آفتاب  معرض  در  درختان  شمالی  سمت  که  آن جا  از 

درختان در این سمت شان شاخ  و برگ کمتری دارند.
به دلیل آن که آفتاب بیشتر از سمت جنوب می تابد، درختان جنوب بهتر 
و بیشتر رشد می کنند. وجود درختانی مانند صنوبر سیاه و سفید، راش، 
بلوط، درختان آزاد، شاه بلوط هندی، افرا نروژی و درخت اقاقیا صحت

جهت یابی
با نشانه های طبیعی

ت سوم
سم

ق
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4- جهت یابی به کمک گل ها و گیاهان: 
گیاهان، و گل های درختان تمایل دارند رو به آفتاب قرار بگیرند؛ یعنی

جنوب یا شرق.
برخی گیاهان برای جهت یابی اشتهار یافته اند. مثاًل در آمریکا ُگلی وجود 
به  برگ هایش  )رشد  دارد  همیشه جهت گیری شمالی-جنوبی  که  دارد 
 Compass( قطب نما  »گیاه  را  آن  و  است(  جنوب  شمال-  خط  سمت 
آن  علمی  نام  می خوانند.   »)Rosinweed(ُرزینوید« یا  و   »)Plant
مسافران و  است،   )Silphium laciniatum( الکینیاتوم«  »سیلفیوم 

اولیة این سرزمین از این گیاه برای جهت یابی استفاده می کرده اند.
در که  گیاه  این  است.  جهت یاب  گیاهی  هم  استرالیایی  اکالیپتوس 
سرزمین های گرم و خشک می روید، برگ هایش رو به شمال یا جنوب است.
وجود   »)Traveler’s Palm(رهنوردان »نخل  نام  به  درختی  همچنین 

دارد که محور شاخه هایش شرقی-غربی اند.

5- جهت یابی به کمک باد غالب: 
از  شمالی  باد  مانند  می کنند  نام گذاری  می وزند،  که  جهتی  از  را  بادها 
شمال. هر منطقه ای باد غالب و برجسته ای دارد که در فصل خاص یا 
گاهی در تمام فصول حکمفرماست. باد غالب، باد خاصی است که وزش 
آن طوالنی تر بوده و در جهت خاصی می وزد. با دانستن جهت بادهای

غالب می توانید چهار جهت اصلی را تشخیص دهید.
باد  نام گذاری می کنند. مثاًل  از جهتی که وزیده است،  باد را  نام  معموالً 

شمال یعنی بادی که از شمال به سمت جنوب می وزد.
برای جهت یابی به کمک باد غالب، 

1( ابتدا باید جهت باد غالب منطقه را دانست. 
جهت  هستیم  که  جایی  در  باید  سپس   )2
اگر  نمونه،  برای  دهیم.  تشخیص  را  غالب  باد 
شرق  از  غالب  باد  ما  منطقة  در  که  بدانیم 
را  منطقه  غالب  باد  جهت  ضمنًا  و  می وزد، 
خواهد  شرق  باد  منشأ  طرف  دهیم،  تشخیص 

سادگی   به  هم  اصلی  جهت های  دیگر  شرق،  دانستن  با  که  بود؛ 
یافته می شوند.

زیر  اطالعات  نمی دانید،  را  منطقه تان  غالب  باد  جهت  اگر  اول:  نکتة 
ممکن است کمک کار باشد:

در نواحی معتدل، باد غالب از غرب می وزد. )در هر دو نیم کره شمالی و جنوبی(

در نواحی گرمسیری، باد غالب بین مناطق شمال شرقی و جنوب شرقی
جریان دارد.

در نواحی استوایی، باد غالب معموالً از سمت شرق می وزد.
نکتة دوم: جهت باد غالب منطقه را تشخیص دهیم:

مثل درجه دارد؛  را  ویژگی های خاص خود  غالب  باد  منطقه ای  هر  در 
حرارت، رطوبت و سرعت که در فصول مختلف تغییر می کند.

باد غالب بر رشد درختان و گیاهان، جهت جمع شدن برف های باد آورنده و 
در جهت علف های بلند تأثیرگذار است. در واقع باد غالب بیشترین تأثیر را بر 
روی جهت پوشش گیاهی، برف، ماسه یا دیگر اشیای روی سطح زمین دارد.  

تشخیص جهت باد غالب توسط:

الف(درختان:
باد  وزش  جهت  دهنده  نشان  منطقه  درختان  اغلب  شدن  خم  جهت 
غالب منطقه است. برای نمونه اگر درختان به طرف شمال منحرف و 

متمایل شده اند، باد غالب محتمال از سمت جنوب وزیده است.
اثر دیگری که باد غالب بر درختان دارد این است که: در جهتی که از 

وزش باد در امان است، شاخ و برگ بیشتری رشد کرده است.
در واقع باد ممکن است با صدمه زدن یا خشک کردن شاخه های جوان، 
رشد درخت را کند یا متوقف کند. معموالً وزش باد، باعث کند شدن 
رشد درختان می شود؛ برعکِس خورشید، که رشد شاخه ها و برگ ها را 

زیاد می کند.
باعث  که  است،  همراه  تگرگ  و  برف  با  معموالً  غالب  باد  زمستان  در 

شکستن شاخه های جوان می شود.
درختی که برای تعیین جهت استفاده می شود، باید 
در محلی باز و وسیع باشد. نباید در پناه تپه، درختان 
دیگر یا ساختمانها باشد. چند تا از درختان نزدیک 
به هم را مورد آزمایش قرار دهید. مطمئن شوید که

درختان هرس نشده باشند.
از آنجا که درختان تحت تأثیر عوامل زیادی هستند، و باید 
یافته های خود را با مشاهدة درختان متعددی در همسایگی یکدیگر تأیید کنید.

ب( ماسه و برف:
امواج ماسه در بیابان ها، و امواج پستی- بلندی های برف در مناطق قطبی 
البته گاه به خاطر آن که این موج ها خیلی  جهت باد را نشان می دهند. 
کوچک اند و از چند سانتی متر تجاوز نمی کنند، برای یافتن باد غالب نمی توانند
کمک کار باشند، زیرا می توانند با هر باد تند موضعی به سرعت تشکیل شوند.

آن ها  شکل  که  دارند،  وجود  تل ماسه ها  مختلف  انواع  بیابان ها  در 
جهت باد غالب را نمایان می سازد؛ همچنین در مورد تل یخ های قطب: 
برف  توده های  غالب  باد  برف اند،  از  پوشیده  به شدت  که  مناطقی  در 
تل ها  این  می سازد.  برآمده ای  تل های  به  تبدیل  را  آن ها  و  می راند  را 
تشکیل غالب  باد  موازی  و  دارند،  ارتفاع  متر  تا یک  از چند سانتی متر 

می شوند. در واقع برف از لحاظ فیزیکی شبیه ماسه عمل می کند.
 ج( نسیم: 

نسبت بیشتری  نوسان  هوایشان  جریان  حرکت  الگوی  مناطق  برخی 
به جاهای دیگر دارد. مثاًل مردم کنار ساحل با نسیم دریا مأنوس اند. 

هم  شب  در  می وزد.  دریا  طرف  از  مداومی  نسیم  بعدازظهرها  معموالً 
معموالً جهت نسیم برعکس می شود و از خشکی به سمت دریا می وزد. 
نسیم مشابهی در دره ها و کوه ها می وزد: در روز نسیمی از دره به سمت 
به سمت  باال  از  نسیم  برعکس،  و در شب  وزیدن می گیرد؛  کوه  باالی 
دره می وزد. اگر -مثاًل به کمک نقشه- بدانیم که دریا یا کوه )یا ساحل

یا دره( در کدام جهتمان است، می توانیم جهت های اصلی را بیابیم.
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دارای  که  می کند  رشد  جایی  در  خزه   
سایه و آب زیادی باشد؛ یعنی محل های 
سمت  در  درختان  تنۀ  نمناک.  و  خنک 
شمالی سایه و رطوبت بیشتری دارد، و 
این در  بیشتر  معموالً  خزه ها  نتیجه  در 

سمت می رویند.



دارکوب )شانه به سر( معموالً حفره هایش را در سمت شرقی درخت حفر می کند.

سنجاب ها هم معموالً در سوراخ های سمت شرقِی درختان خانه و النه می گزینند.

 8- جهت یابی به کمک خانه های شهری: 
شرق-غرب  یا  شمال-جنوب  موازات  به  را  خانه ها  معموالً  امروزه 
می سازند؛ یعنی نسبت به جهت های اصلی مورب نمی سازند. این 
موضوع می تواند در تنظیم صحیح جهت ها و تصحیح روش های 
تقریبی باال کمک کار باشد. البته، باید توجه کرد که در بسیاری

موارد این اصل رعایت نشده است.
 Google( روش دقیق  آن چنین است: به سایت هایی مانند گوگل اِرس
Earth( یا کتاب اول بروید و خانه یا خیابان خود را بیابید. در 
است  شده  مشخص  جغرافیایی  جهت های  سایت ها  این 
)معموالً شمال سمت باالست(. اگر خانه یا خیابان تان 
دقیقًا مطابق جهت های جغرافیایی )موازی با لبة 
جهت  چهار  راحتی  به  می توانید  باشد،  صفحه( 
اصلی را بیابید، که در جهت دیوارهای خانه اند )با 
یا  اگر خانه  این فرض که خانه مستطیلی است(. 
زاویه جغرافیایی  جهت های  به  نسبت  خیابانتان 

دارد، می توانید تنظیم مقتضی را انجام دهید.
و  کنید  نگاه  شهرتان  ]چاپی[  نقشه های  به  می توانید  همچنین 
یا  دارد،  شرقی-غربی  یا  شمالی-جنوبی  جهت  خیابانتان  آیا  که  ببینید 

نسبت به جهت های جغرافیایی انحراف دارد.

جهت اطالعات بیشتر می توانید از منابع زیر استفاده نمایید:
- رسالة توضیح المسایل آیةاهلل مکارم شیرازی، ص 12۷ و 12۸ و سایت 

آیه اهلل مکارم شیرازی.
- مجلة اطالعات علمی، شمارة پی درپی 331، ماهنامة فروردین 13۸6.

- کتاب »کوهپیمایی: مقدماتی بر آموزش کوهنوردی«، غالم حسین حسن پور، 
تهران، بامداد کتاب، 13۸5.

منبع: سایت نجوم ایران

د( هوای گرم و سرد: 
در نیم کرة شمالی زمین هوایی که از شمال می آید معموالً سردتر از هوایی 
است که از جنوب می آید )بادهای شمالی از بادهای جنوبی سردتر است(.

هـ( سایر موارد:
اگر گمان می کنید که بادی که می وزد باد غالب منطقه است، می توانید 

به درختان در مسیر باد نگاه کنید. با نگاه به نوک درختان می توانید
جهت باد را بفهمید.

می توانید به تغییر جهت ابرها دقت کنید؛ به ویژه ابرهای بلندی که
توسط بادهای غالب آورده می شوند.

در روی دریا و اقیانوس ها بادهای غالب دارای ویژگی ها و ابرهای 
خاص خود هستند.

6- جهت یابی به کمک رودخانه ها: 
بسیاری از رودها و نهرها در نیم کرة شمالی زمین 

رو به جنوب سرازیرند، یعنی رو به استوا. این 
روند عمومی رودهاست، ولی همیشه درست نیست. 
مثاًل رود نیل )که تمامًا در نیم کرة شمالی است( به 

سوی شمال جریان دارد و به مدیترانه می ریزد.

 7- جهت یابی به کمک حیوانات و حشرات:
مورچه ها خاِک النة خود را به سمت جنوب یا شرق می ریزند. مورچه ها
چنین می کنند تا در هنگام روز خاکریز شان به عنوان سایه بانی برایشان

عمل کند، تا راحت تر کار خود را انجام دهند.
مورچه ها خانه های خود )مورتپه ها( را بر روی شیب های جنوب شرقی 
قسمت ها  این  به  بیشتر  زمستان  و  پاییز  در  خورشید  زیرا  می سازند؛ 
می تابد. آنها مورتپه های خود را نزدیک درختان و صخره های جنوبی و

جنوب شرقی بنا می کنند.
یا  ماهی ها  پرندگان،  که  باشید  دریاچه ای  یا  برکه  کنار  در  شما  اگر 
دوزیستان در حال تولیدمثل هستند، در نظر داشته باشید که آنها معموالً 
ترجیح می دهند در سمت غربی زاد و ولد )تولیدمثل و پرورش( نمایند.

مسابقه سراسري نجوم 

 
تا کنون ۷۷ مرکز از 31 استان کشور جهت برگزاري ششمین دوره ي مسابقه سراسري نجوم 

اعالم  آمادگي نموده اند. 
اطالعات بیشتر از طریق سایت www.nojumi.or g   و یا تماس با شماره های:

 15-02512936311 قابل دریافت مي باشد.
الزم به ذکر است این مسابقه با همکاري انجمن نجوم ایران، شبکه 4 و شبکه آموزش سیما، 

شبکه سراسري رادیو  معارف، ماهنامه آسمان شب و مجله نجوم  برگزار میگردد. 

مرکزمطالعات و پژوهش هاي فلکي ـ نجومي وابسته به دفتر آیت ا... سیستاني)دام عزه(  که در سال 
13۷6 در شهر مقدس قم شروع به فعالیت نموده،  براي توسعه و ترویج عادالنه نجوم در سطح 

 ملي و ایجاد بستر مناسب و مطمئن براي نجوم حرفه اي کشور، مسابقه سراسري نجوم را در حال 
تدارک و  اجرا دارد. 

این مسابقه برنامه اي است، که هر سال به مناسبت هفته جهاني نجوم برگزار مي گردد. اولین  دوره 
آن سال 13۸5 در مراکز نجومي 13 استان در دو مقطع پیشرفته و مقدماتي با رشد برگزار شد، و 

در سال 1390 نیز در 30 استان، برگزار خواهد شد.
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مهلت ثبت نام در مسابقه نجوم: 
1390/1/20

زمان برگزاري آزمون:  اردیبهشت 1390 



سد پتانسیل
نگاهی کوانتومی به فیزیک نیوتنی

اتومبیلی را فرض کنید که با سرعت ثابت در جاده ای در حال حرکت 
سرعت  تنظیم  قابلیت  که  فعلی  اتومبیل های  از  برخی  همانند  است، 
سرعت  مثاًل  گاز،  پدال  روی  بر  آوردن  فشار  بدون  می توان  و  دارند 

ماشین را بر روی 120 کیلومتر در ساعت تنظیم کرد.
حال، فرض کنید این ماشین در مسیر خود به تپه ای برخورد کند.

انرژی  اگر  می آموزیم،  دبیرستان  فیزیک  درس  در  که  همان طور 
اتومبیل  پتانسیل  انرژی  از   ،1/2  mv2یعنی اتومبیل،  این  جنبشی 
اتومبیل  جرم   m )که   ،mgh یعنی  h؛  ارتفاع  به  تپه،  باالی  در  واقع 
کمتر  اگر  و  کرد  خواهد  عبور  تپه  از  اتومبیل  باشد،  بیشتر  است(، 
داشت.  نخواهد  را  تپه  از  عبور  برای  کافی  انرژی  ماشین  باشد، 
داشت،  سیطره  فیزیک  علم  بر  سال  صدها  قطعی  تفکر  طرز  این 

تا اینکه، فیزیک کوانتوم پا به عرصه ظهور نهاد، و با ظهور آن بسیاری
از جزمیت ها فرو ریخت.

همان  را  الکترون  یعنی  می دهیم،  انجام  الکترون  با  را  اتومبیل  آزمایش 
و  کند،  عبور  پتانسیل  از سد  که می خواهد  می گیریم،  نظر  در  اتومبیل 

سد پتانسیل همان تپه است. 
الکترون از سد  با کمال تعجب مشاهده کردند که عبور  دانشمندان 
عبور  برای  کافی  انرژی  که  الکترونی  گاهی  ندارد؛  قطعیت  پتانسیل، 
را  پدیده  این  نام  و  می کرد  عبور  آن  از  نداشت،  را  پتانسیل  سد  از 
برای کافی  انرژی  که  الکترونی  نیز،  گاهی  ولی  تونل زنی گذاشتند1، 

عبور از سد پتانسیل را داشت، از آن عبور نمی کرد! 
این نتایج نشان می داد، که عبور کردن یا نکردن الکترون از سد پتانسیل، 

امری قطعی نیست و حاالت احتمالی برای آن باید در نظر گرفت.

در واقع، عبور یک اتومبیل از تپه نیز، امری احتمالی است، که به دلیل 
ابعاد بزرگ اتومبیل در مقایسه با الکترون، این حالت احتمالی به قدری 
کم است )شاید یک در چند میلیارد( که عماًل غیرقابل مشاهده است

 و آن را تبدیل به امری بدیهی و تابع اصول فیزیک نیوتنی می کند.

به عبارت دیگر، از دیدگاه کوانتومی، تمامی آنچه را در عالم مشاهده 
می کنیم، می توان با احتماالت توضیح داد. آنچه که از دید مکانیک 
از دید  باالی آن،  بسیار  احتمال  به دلیل  نیوتنی همیشه رخ می دهد، 
مکانیک کوانتومی است، و آنچه از دید مکانیک نیوتنی رخ نمی دهد،

از دید مکانیک کوانتومی، به دلیل احتمال بسیار اندک آن است.
هر چه ابعاد کوچک تر شود، مکانیک کوانتومی بیشتر خودنمایی می کند 
هرگاه  پس،  می شود.  کاربردی تر  نیوتنی  مکانیک  بزرگ تر  ابعاد  در  و 
با اتومبیلی از تپه ای عبور می کنید، به یاد داشته باشید، که ممکن بود 
نتوانید از آن عبور کنید! هر چند توان و سرعت کافی برای عبور از آن

 را داشتید ...

   نموداری از پدیده تونل زنی کوانتومی )E انرژی ذره و V انرژی سدپتانسیل است.

توضیحات:
می شود  گفته  کوانتومی  فرایندی  به   ،)quantum tunneling( کوانتومی  تونل زنی 
پتانسیل  سد  از  است،  پتانسیل  سد  ارتفاع  از  کمتر  انرژی اش  که  ذره  یک  آن  در  که 
میکروسکوپ های  نمونه  برای  دارد.  فناوری  در  بسیاری  کاربرد  فرایند  این  می گذرد. 
الکترونی تونلی از این ویژگی استفاده می کنند. این پدیده با استفاده از قوانین کالسیک

توجیه ناپذیر است و خود دلیلی بر ضعف مکانیک نیوتنی است .

لذت فیزیک
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معرفی نورسپند 
شکست  حیطه  در  آزمایش هایی  انجام  برای  نورسپند،  مجموعه 
محفظه  در  است.  شده  طراحی  لیزر  نور  از  استفاده  با  نور،  بازتابش  و 
دستگاه، دود اسپند تولید می شود و یک مولد نور لیزر در آن قرار دارد،

که زاویه تابش آن قابل تنظیم است.
شامل  نوری  قطعات  با  آزمایش هایی  می توان،  دستگاه  این  وسیله  به 
تیغه  و  منشور  شفاف،  استوانه  نیم  متعامد،  و  موازی  و  تخت  آینه های 

متوازی السطوح انجام داد.
و  است،  شهر  برق  توسط  شدن  شارژ  قابل  باتریی  حاوی  دستگاه  این 

مجموعه ای کامل است، که نیاز به هیچ وسیله یا ابزار اضافی ندارد.   
چرا دود اسپند؟

پرتوهای یک چشمه نور موازی، مانند یک مولد لیزر، فقط به جهت 
معینی می تابد و تنها به ناظری که در مسیر این تابش قرار دارد 

می رسد و سایر ناظرین نوری دریافت نمی کنند. بنابراین، نمی توانیم 
مسیر نور خارج شده از لیزر را ببینیم. اما، در صورتی که در مسیر 

باریکه لیزر، ذراتی در هوا معلق باشند )مانند ذرات دود، مه یا گرد و 
غبار( برخی پرتوهای باریکه نور، به این ذرات برخورد کرده و توسط 

آنها به جهت های مختلف پراکنده می شوند. 
روش استفاده از دستگاه:

با  ولت   12 المپ  یک  که  منقلی،  درون  اسپند  منقل:  سازی  آماده   -
توان 50 وات است، ریخته می شود. 

- انتخاب و نصب قاب: در مجموعه نورسپند، پنج قاب مختلف وجود 
دارد. یکی از آنها بر روی دستگاه اصلی قرار داشته و چهار قاب دیگر، 
به نوع آزمایش، قاب روی درب  با توجه  داخل خشاب ها قرار دارند. 
نوری،  قطعه  یک  بر  قاب عالوه  هر  می شود.  تعویض  آزمایش  محفظه 
که  بوده  دایره ای  راهنمای  صفحه  یک  دارای  منشور،  یا  آینه  مانند 

متناسب با موضوع آزمایش، خط کشی و درجه بندی شده است. 
- ایجاد دود: با فشار دادن کلید منقل، برای مدتی حدود 30 الی 40 
ثانیه، دود غلیظ از منقل به طرف باال می آید و در محفظه آزمایش پخش 
می شود. سپس، برای پخش یکنواخت دود در تمام محفظه، گرداننده لیزر 

را باید چرخاند. پس از این مرحله، مسیر لیزر به خوبی دیده می شود.
- روشن کردن لیزر و انجام آزمایش: در صورت ایجاد دود کافی در 

محوطه، تابش، شکست و یا بازتاب نور مشاهده می شود.
- تخلیه دود و اسپند

هشدار:
به محل و زاویه با توجه  البته،  نگیرد،  لیزر قرار  نور  - چشم در مسیر 

نصب لیزر، این حاالت غیر محتمل است.
)حدود  است  محدود  در دستگاه،  رفته  کار  به  هادی  نیمه  لیزر  عمر   -
200 ساعت مفید، پس از این مدت، نور شدت اولیه را نخواهد  داشت(

آزمایش ها:
-  آزمایش با قاب تیغه متوازی السطوح

- آزمایش با قاب نیمه استوانه شفاف: با ورود نور از محیط غلیظ تر، 
به هوا نور شکسته شده و زاویه آن نسبت به خط عمود، بزرگ تر 

می شود. برای یک زاویه تابش دلخواه )i(، زاویه شکست )r( را 
اندازه گیری کرده و ضریب شکست جسم شفاف تعیین می شود.

n = )sin i(/)sin r(
ناشی  دیگری  باریکه  نور شکسته شده،  باریکه  بر  حالت، عالوه  این  در 
از بازتابش جزئی سطح شفاف ایجاد می شود. هرچه زاویه تابش بیشتر 
پرتوی  نور  به شدت  و  کاسته  پرتوی شکسته شده  نور  از شدت  شود، 
بازتابش جزئی افزوده می شود. در حالتی که زاویه پرتو شکسته شده با 
پرتو شکسته  به عبارت دیگر،  تقریبًا 90 درجه  و  خط عمود بر سطح 
نامیده  حد  زاویه  تابش  زاویه  می شود،  سطح  بر  مماس  تقریبًا  شده 
شکست  دیگر  شود،  بیشتر  حد  زاویه  از  تابش  زاویه  اگر  که  می شود، 

اتفاق نمی افتد و بازتابش کلی رخ می دهد.
- آزمایش با قاب منشور: با ورود نور از هوا به منشور و همچنین با 
خروج از آن، باریکه نور نسبت به امتداد اولیه منحرف می شود. زاویه 
بین پرتو تابش و پرتو خروجی، زاویه انحراف منشور نامیده می شود. در

 این آزمایش نیز، می توانید بازتابش کلی را مشاهده کنید.
- آزمایش با قاب آینه های موازی
- آزمایش با قاب آینه های متعامد

در این دو آزمایش نیز، می توانید رفتار بازتابش نور را از حاالت 
مختلف قرارگیری آینه ها مالحظه کنید.

در  استفاده  قابل  دستگاه  این  است.  آسان  نورسپند  دستگاه  از  استفاده 
علوم  و  فیزیک  معلمین  به  بنابراین،   است.  آموزشی  مراکز  و  مدارس 
توصیه می شود، که در هنگام تدریس »مباحث نور«، دستگاه را با خود، 
کمک  مفاهیم  عمیق تر  و  ساده تر  درک  به  کار  این  ببرند؛  کالس  به 
سراج:  شرکت  با  می توانید  نورسپند  دستگاه  خرید  جهت  می کند. 

10-66568909-021بگیرید.

نورسپند چیست؟

در پـارک فـن آموز، بـازي، شـادي  
و عـلم را درکنـار هم تجـربه کنید.

پـارک فـن آموز
 اولین مرکز علمي ـ تفریحي تهران

 بهترین مکان براي پر کردن مفید اوقات فراغت در ایام تعطیالت نوروز 
ساعات بازدید در ایام نوروز: 10 الي 22

مجموعه اي از اسباب بازي هاي علمي در فروشگاه فن آموز

 آدرس: پاسداران، میدان هروي، خیابان شهید پناهي نیا، نبش کوچه 
هفتم                      22978428-9                    

           
www.fago.ir            
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نانو، نانو ... چیست؟
مقدمه ای بر معرفی نانوتکنولوژی

نانو، این روزها از آن کلماتی است، که معموالً به صورت پیشوند برای علوم باکالس استفاده 
می شود! نانوتکنولوژی، نانوالکترونیک، نانوفیزیک و ...

بسیاری از ما فکر می کنیم، نانو به علومی که با ابعاد بسیار بسیار کوچک ماده سر و کار دارند، مربوط می شود، برای همین هم علم 
مهمی است! البته، نانو با ابعاد بسیار ریز سر و کار دارد، ولی چرا این ریز بودن، تا این حد مهم است؟!

دالیل بسیاری برای اهمیت فراوان این اندازه بسیار ریز وجود دارد، ولی یکی از مهم ترین آن دالیل، مساحت است. بله مساحت!!

بعضی از ما هنگام صرف صبحانه، در چاي قند می ریزیم، طبیعتًا برای 
حل شدن قند در چای، باید چای را هم بزنید، تا قند زودتر حل شود. اما  
اکثر ما جهت دست یابی به چای شیرین در مدت کوتاهتر، در چای شکر 
می ریزیم و البته باز هم برای زودتر حل شدن دانه های شکر در چای آن 
را هم می زنیم، و حتمًا می دانید که اگر به جای شکر، از خاک قند استفاده

کنید، سرعت حل شدن آن در چای بسیار بیشتر از شکر خواهد بود. 
ولی چرا؟ در حالی که از مقدار یکسانی قند، شکر و یا خاک قند استفاده 

کنید، چرا هر یک نسبت به دیگری زودتر حل خواهد شد؟
بزرگ ترین عامل موثر در حاللیت، میزان سطح تماس ماده اول با ماده 
دوم است. در حالت اول که از قند استفاده می کنیم، سطح تماس ماده 
قند است.  اندازه وجوه حبه  به  با چای که حالل است؛  قند،  یعنی  اول، 
حال، وقتی قند را به صورت شکر درآوریم، علی رغم آنکه مقدار آن به 
لحاظ وزنی کم نشده، به دلیل کوچک شدن اجزاء تشکیل دهنده، سطح 
تعداد  بنابراین،  است.  گردیده  برابر  با حالل چند صد  اول  ماده  تماس 
مولکول های بیشتری  از ماده اول در مجاورت حالل قرار می گیرند و 

طبیعتًا سرعت حل شدن افزایش می یابد.
هنگامی که قند را به خاک قند 

را  اجزاء  تعداد  می کنید،  تبدیل 
باز هم بیشتر و بیشتر می کنید و 
در این حالت، سطح تماس ماده 
هزار  چند  حالل،  با  )قند(  اول 
روال  این  افزایش می یابد.  برابر 
قابل ادامه دادن است و می توان 
ذرات را کوچکتر و کوچکتر نمود 
و سطح تماس بین ماده و حالل 
را تا میلیون ها برابر افزایش داد. 
حال، تصور کنید سرعت حاللیت

تا چه اندازه افزایش می یابد.

این تکنیک چه کاربردهایی می تواند داشته باشد؟ 
جواب این است، که به اندازه خالقیت دانشمندان، این تکنیک کاربرد دارد؛ 
از علوم غذایی بگیرید تا مهندسی مواد، فیزیک، شیمی، نساجی، پزشکی و ...

میکروب  خاصیت  نقره  می داند  بشر  که  است  سال ها  مثال،  عنوان  به 
کشی دارد. در گذشته، برای بهبود سریع تر زخم ها، بر روی زخم نقره 
قیمتی گران  فلز  نقره   از طرفی،  بود؛  هم  کار درستی  که  می گذاشتند، 

است و کاربرد آن بسیار گران تمام می شود.
بنابراین، اگر بتوانیم نقره را به صورت الیافی چنان باریک درآوریم، که 

با چشم غیر مسلح قابل دیدن نباشد، چه رخ می دهد؟ می توان با چند 
گرم نقره، کیلومترها الیاف باریک ایجاد کرد. این روزها، جوراب هایی به 
بازار آمده است، که موجب از بین بردن بوی بد پا و جوراب می شود، 
منسوجات،  در  نقره  نازک  بسیار  بسیار  الیاف  از  استفاده  چگونه  ولی 

موجب افزایش سطح تماس کف پا با نقره موجود در پارچه می شود؟ 
میزان نقرة موجود در جورابی که با این الیاف درست شده است، بسیار 
بسیار اندک است، ولی از آنجا که تعداد این الیاف نقره و سطح تماس 
با  الیاف نقره  این  اثر بسیار شگرفی دارد، و تماس  پا زیاد است،  با  آن 
بین از  را  آنها  از  زیادی  تعداد  می تواند  پا  در  ایجاد شده  باکتری های 

برده و بوی بد پا را رفع کند. 

در  کمی  حاللیت  خاصیت  مواد  از  بسیاری  که  می دانید،  همچنین 
حال،  نمی شود.  حل  آب  در  شیشه  مثال،  به عنوان  دارند.  محلول ها 
درآیند،  نانو  ذرات  به صورت  که  کنیم،  خرد  قدری  به  را  شیشه  اگر 
کاربردهای نیز  این خاصیت  با آب حل خواهند شد.  تماس  به محض 

وسیعی استفاده می شود. 
از مواد را برای کاربرد  نانو میزان مصرف بسیاری  در واقع، تکنولوژی 
بسیار  مقدار  از  استفاده  با  که  چرا  داد؛  خواهد  کاهش  آنها  از  خاصی 
این  به  آورد.  بدست  برابر  چند  تأثیری  می توان  ماده،  آن  از  کمتری 
صرفه جویی های به  منجر  می تواند  فناوری،  این  به  دست یابی  دلیل، 

عظیمی در صنعت شود. 
در مقاالت بعدی، به بررسی یکی دیگر از کاربردهای نانو خواهیم پرداخت.
لذت فیزیک
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عدم قطعیت، همه جا در اطراف ما !

اغلب ما فکر می کنیم، مشاهده این اصل نیاز به دستگاه های پیشرفته و 
دانش بسیار دارد ... ولی این درست نیست، درواقع عدم قطعیت همه 
کنید، یک دستگاه  می زنیم، فرض  مثالی  دارد.  وجود  ما  اطراف  در  جا 
نمایش  توانایی  که  دستگاهی  یعنی  داریم.  اسیلوسکوپ  مثل  موج نگار، 
امواج الکتریکی را بر روی صفحه نمایشگر دارد، و دو دستگاه تولید موج 
الکتریکی در اختیار داریم. یک دستگاه فرکانسی سینوسی با مقدار ثابت

تولید می کند و ما از مقدار آن آگاه هستیم، مثاًل 50 هرتز.
با اتصال دستگاه فوق به دستگاه موج نگار، شکل زیر را خواهیم دید.

                    نمودار موج سینوسی روی صفحه نمایشگر اسیلوسکوپ

دستگاه دوم توانایی تولید موج سینوسی را دارد، با این تفاوت که توسط 
تغییر  را  فرکانس  این  مقدار  می توانیم  دارد،  قرار  آن  روی  که  پیچی 
دهیم؛ البته نمی دانیم این دستگاه چه فرکانسی تولید می کند. هدف ما، 
تأکید باز هم  به گونه ای که فرکانسی دقیقًا،  تنظیم دستگاه دوم است، 

می کنیم، دقیقًا مطابق دستگاه اول تولید نماید.
دستگاه موج نگار دارای دو ورودی است. یک ورودی را به دستگاه اول 
که موج ثابت  هرتز تولید می کند وصل می کنیم و ورودی دوم را به 

دستگاه دوم.
موج نگار را به گونه ای تنظیم می کنیم که جمع دو ورودی را نمایش

می آید،  بدست  دوم  و  اول  موج  جمع  از  که  سوم،  موج  این  به  دهد. 
زنش یا “beat”  می گویند. شکل موج سوم مانند شکل زیر خواهد شد.

      دستگاه اسیلوسکوپ )موج نگار(

همان طور که مشاهده می کنید، دامنه موج زنش کم و زیاد می گردد، 
عالمت  را  حداقل  و  حداکثر  نقاط  چین  نقطه  با  فرضی  طور  به  اگر  و 
فرکانس  اختالف  موج،  این  پوش  فرکانس  که  دید  خواهید  بگذاریم، 
و  ϑ1 که   ،50-ϑ2 عبارتی،  به  یا  بود؛  خواهد   )ϑ1-ϑ2( اولیه  موج  دو 
هرچه،  است.  دوم  دستگاه  و  اول  دستگاه  موج  فرکانس  ترتیب  به   ϑ2
باشد،  نزدیک تر  هرتز(   50( اول  موج  فرکانس  به  دوم  موج  فرکانس 
از  دوم  فرکانس  هرچه  و  است،  نزدیک تر  صفر  به  پوش  فرکانس 
سوم موج  پوش  فرکانس  باشد،  دورتر  هرتز(   50( اول  فرکانس 

)اختالف فرکانس دو موج( بیشتر می شود.

)زمان(

 50 از  دوم  موج  که  درمی یابیم،  بزرگ  زنش های  مشاهده  با  بنابراین 
هرتز دورتر شده و با چرخاندن پیچ تنظیم موج دوم، می توانیم فرکانس 
آن را به 50 هرتز نزدیک تر کنیم. هدف ما تنظیم فرکانس موج دوم 
صفر  )پوش(  سوم  موج  فرکانس  یعنی  است؛  هرتز   50 عدد  روی  بر 
صفحه  روی  بر  تا  می چرخانیم  را  تنظیم  پیچ  آنقدر  بنابراین  گردد. 
زمان مدت  دقیق  تر،  تنظیم  برای  ببینیم.  کمتری  زنش  نمایشگر، 
بیشتری باید صبر کنیم تا یک زنش را مشاهده کنیم.به عبارت دیگر، افزایش 
دقت ما در تنظیم موج دوم، موجب افزایش زمان برای مشاهده زنش 
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 اصطالح عدم قطعیت را بسیاری شنیده اند، مخصوصًا آنها که سری در کتب فیزیک دارند. این اصطالح اغلب با نام هایزنبرگ، فیزیکدان بزرگ 
قرن 21 عجین است و با عنوان اصل عدم قطعیت هایزنبرگ مشهور است. خالصه آن این است که هیچ گاه نمی توان، هم زمان موقعیت یک 
جسم و سرعت آن را با قطعیت تعیین کرد و هرچه دقت ما در اندازه گیری یکی بیشتر شود، عدم قطعیت ما در اندازه گیری دیگری افزایش
می یابد. در واقع، اگر به طور کاماًل دقیق بتوانیم بگوییم یک ذره کجاست، به هیچ وجه نمی توانیم بگوییم سرعت آن چقدر است و برعکس.



ت
شد

ت
شد

ت
شد

ترکیب دو فرکانس

فرکانس 1

فرکانس 2

زمان

بر روی صفحه نمایشگر خواهد شد، ولی آیا ما هیچ گاه می توانیم مطمئن 
باشیم که فرکانس دستگاه دوم را بر روی 50 هرتز تنظیم کرده ایم؟ به 
عبارتی، هرچه دقت در تنظیم دستگاه دوم به سمت صفر میل کند، مدت 
زمان انتظار برای مشاهده زنش، به سمت بی نهایت میل خواهد کرد.

بیان این مطلب به زبان ریاضی، به صورت زیر است.

ϑ ∆t∆ = عدد ثابت   

اختالف   ∆ϑ و  زنش  مشاهده  برای  انتظار  زمان  مدت   ∆t آن،  در  که 
سمت  به  زنش  موج  فرکانس  اگر  پس،  است.  اولیه  موج  دو  فرکانس 
سمت  به  زنش  موج  مشاهده  برای  انتظار  زمان  کند،  میل  صفر 

بی نهایت میل خواهد کرد.
بنابراین، هیچ گاه صد در صد نمی توانیم مطمئن باشیم که فرکانس موج دوم 
دقیقًا بر روی عدد 50 تنظیم شده است؛ چرا که هیچ گاه نمی توانیم به مدت 
بی نهایت صبر کنیم، تا از عدم وجود زنش بر روی صفحه نمایشگر مطمئن 
شویم. در واقع، می توان این موضوع را عدم قطعیت در تنظیم موج دوم 
دانست؛ و به عبارتی دیگر، ما در تنظیم تمامی دستگاه ها عدم قطعیت داریم.

در اصل، عدم قطعیت در تمامی آزمایش ها وجود دارد.
 

لذت فیزیک

لذت فیزیک آگهی می پذیرد.

جهت کسب اطالعات بیشتر و سفارش 
آگهی با:

021-88672727
تماس بگیرید.
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  لطفًا، درصورت تغییر نشانی، مراتب را در اسرع وقت به اطالع رسانید

با لذت فیزیک همراه باشید، 
تا از فیزیک لذت واقعی را ببرید 

...
88672727



جداساز

مبدل های انرژی
شرح مختصری بر کارکرد پیزوالکتریک ها

ت دوم
سم

ق

در مقاله شماره گذشته توضیح دادیم، که چگونه مبدل های انرژی اطراف ما را احاطه کرده اند؛ تلویزیون، رایانه، mp3 player، یخچال و ... در 
این شماره، شما را با نوع خاصی از مبدل ها آشنا می کنیم که اصطالحًا به آنها پیزوالکتریک گفته می شود. این نوع مبدل ها معموالً در دستگاه هایی 
که از امواج صوتی با فرکانس باال استفاده می کنند، کاربرد دارند. به عنوان مثال: تجهیزات سونوگرافی، اکوی قلب، جنین یاب، دستگاه های نقشه

برداری زیر آب، ماهی یاب برای ماهیگیران و ...

پیزوالکتریک قطعه ای است، که اگر در یک راستا به آن تنش الکتریکی 
وارد شود، در راستای عمود بر آن تنش، تنش مکانیکی ایجاد می شود

و برعکس.
به  بلندگو  یا  میکروفون  به  شبیه  اول،  نگاه  در  پیزوالکتریک  کارکرد 
وجود  فرکانسی  محدودیت  بلندگوها  در  که  تفاوت  این  با  نظرمی رسد، 
فرکانس هایی در بازة 50 تا 20000 هرتز را می توانند  دارد و معموالً 
تولید کنند و فراتر از این بازه فرکانسی، به اصطالح اشباع می شوند. در 
حالی که محدوده فرکانسی پیزوالکتریک ها تا چند صد مگاهرتز و حتی 
باالتر است. مثاًل فرکانس صوتی مورد نیاز در دستگاه های جنین یاب، 

حدود 3 الی 5 مگاهرتز است. 

 

با سکه(  یک  )مثل  نازک  صفحه  یک  به  شبیه  پیزوالکتریک ها  بیشتر 
ضخامت کم هستند.

الکتریکی  با صفحه پیزوالکتریک، جریان  هنگامی که در راستای موازی 
متناوبی به آن وارد می شود، در راستای عمود بر صفحه تنش مکانیکی 
قرار  سطحی  روی  بر  پیزوالکتریک  صفحه  که  هنگامی  می آید.  پدید 
آن  به  )لرزه(  مکانیکی  موج  یک  به صورت  مکانیکی  تنش  می گیرد، 
از  بخشی  سونوگرافی،  دستگاه های  در  مثاًل  می شود.  منتقل  نیز  سطح 
همان  دستگاه1  کاونده  می گیرد،  قرار  بیمار  شکم  روی  بر  که  دستگاه 
باال را به درون شکم با فرکانس  پیزوالکتریک است، که موج مکانیکی 

بیمار می فرستد.

پیزوالکتریک ها به صورت معکوس نیز عمل می کنند؛ یعنی وقتی تنش 
مکانیکی به سطح آنها وارد می شود، در راستای عمود بر صفحه جریان 
الکتریکی تولید می کنند. همچنین در دستگاه سونوگرافی، کاونده دستگاه 
شامل یک پیزوالکتریک دیگر نیز می گردد، که موج مکانیکی بازگشتی 
الکتریکی  جریان  تولید  و  رسیده  آن  به  بیمار  شکم  درونی  اعضاء  از 
اول  پیزوالکتریک  به  ورودی  الکتریکی  موج  تحلیل  می نماید.  مجزایی 
همان  فرایندی  طی  دوم،  پیزوالکتریک  از  دریافتی  الکتریکی  موج  و 
تصویری را می سازد که بر صفحه نمایشگر دیده می شود. به دستگاه-

هایی از این قبیل، اولترا سونیک گفته می شود؛ یعنی دستگاه هایی که با 
امواج فراصوتی2 کار می کنند.
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دریافت کننده

ارسال کننده

نمایشگر

ادغام گر

تقویت کننده

صافی

کنترل کنندهمقایسه گر

جداساز



ماهی یاب ها نیز به شیوه ای مشابه عمل می کنند؛ یعنی توسط یک 
قطعه پیزوالکتریک، موجی اولتراسونیک به کف دریا فرستاده می شود 

و پیزوالکتریک دوم، موج دریافتی از کف دریا را دریافت می کند و 
تحلیل این دو موج، شکل کف دریا و مکان ماهی ها را نشان می دهد. 

پیزوالکتریک ها، کاربردهای بسیار بسیار فراوانی دارند؛ حتی جالب 
است که بدانید، بسیاری از فندک ها نیز دارای پیزوالکتریک هستند. 

بدین صورت که با فشار دادن دکمه فندک، ضربه ای محکم به 
پیزوالکتریک وارد می شود و در راستای عمود بر ضربه وارد شده، یک 

جریان الکتریکی با شدت زیاد از پیزوالکتریک خارج می شود و تولید 
جرقه می کند، و این جرقه گاز درون فندک را روشن می کند.

توضیحات:
1. کاونده )probe(، وظیفه ارسال یک موج فراصوت به داخل بدن و دریافت 

موج بازگشت را به عهده دارد.
2. فراصوت )Ultra Sound(، صدایی که باالتر از محدوده شنوایی انسان 

)باالتر از 20KHz( است.

استفاده از امواج مغناطیسي در 
درمان سرطان 

سرطان را می توان از این پس سوزاند زیرا دانشمندان دانشگاه کالج لندن موفق به ابداع شیوه ای 
شده اند که در آن از پالس های مغناطیسی در نابودی تومورهای سرطانی استفاده می شود.

سلولهاي  مي توانند  دریافته اند  دانشمندان  مهر،  خبرگزاري  گزارش  به 
با  و  کرده  محاصره  مغناطیسي  کوچک  ذرات  از  استفاده  با  را  سرطاني 
ایجاد میدان مغناطیسي در اطراف این ذرات موجب داغ شدن آنها و 

در نهایت سوختن سلولهاي سرطاني شوند.
داده که حرارت ذرات  نشان  بر روي موش ها  این شیوه  آزمایش هاي 
اکسید آهن را مي توان تا 6 درجه باالتر از درجه بدن جاندار افزایش 
داد و این همان درجه حرارتي است که منجر به مرگ سلول ها خواهد

شد.
سرطاني  تومورهاي  بتوانند  شیوه  این  از  استفاده  با  امیدوارند  محققان 
که  سالمي  نسوج  به  رساندن  آسیب  بدون  و  گرفته  هدف  بدن  در  را 
از حرارت  استفاده  با  را  تومورها  دارند،  قرار  بیمار  اطراف سلولهاي  در 
مانند شیمي رایجي  درمانهاي  جانبي  آثار  این شکل  به  و  ببرند  بین  از 

درماني یا پرتو درماني را در روند درمان سرطان کاهش دهند.
به گفته دانشمندان مي توان این ذرات آهني را با استفاده از سلولهاي 
هدایت  تومورها  داخل  به  بیمار  فرد  استخوان  مغز  از  برگرفته  بنیادین 
"سام  شد.  تومورها  مرگ  به  منجر  حرارت  ایجاد  با  آنجا  در  و  کرده 
این  حرارت  که  صورتي  در  گوید  مي  لندن  کالج  دانشگاه  از  جینز" 

ذرات را تا 43 درجه افزایش دهیم، سلولهاي سرطاني شروع به مردن 
و 43 درجه  است  انسان 3۷ درجه  بدن  عادي  زیرا حرارت  کنند  مي 

مي تواند براي مرگ سلولهاي سرطاني درجه حرارت مناسبي باشد.
بر اساس گزارش تلگراف، دانشمندان همچنین ابزاري را به منظور شلیک 
شدید  ارتعاش  به  منجر  که  کرده اند  ابداع  متمرکز  مغناطیسي  امواج 
استفاده  با  امید مي رود  ایجاد گرما مي شود.  نهایت  و در  ذرات آهني 

از این شیوه جدید بتوان به مبارزه با بیماري سرطان ریه پرداخت.
                                                                                               منبع: سایت هوپا
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پروژه گذر سیاره زهره در سال 
1391 و بازتاب آن 
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دبیر انجمن ستاره شناسی اهواز و مدیر پایگاه خبری آسمان شب ایران، از گذر سیاره زهره از مقابل خورشید خبر داد و گفت: این پدیده نادر در
سال 1391 رخ می دهد و تا 120 سال آینده شاهد این پدیده نخواهیم بود. بهترین منطقه رصد این پدیده در ایران چابهار است.

خسرو جعفری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ویژگی های سیاره زهره، افزود: سیاره زهره یا ناهید )ونوس( به ترتیب فاصله از خورشید، 
دومین سیاره منظومه شمسی است و بین زمین و تیر قرار دارد. این سیاره نزدیک ترین سیاره به زمین است و بعد از خورشید و ماه، درخشان 

-ترین جرم آسمانی طبیعی است که به هنگام شب از زمین رویت می شود.
وی پدیده گذر سیاره ای از مقابل خورشید را از جمله پدیده های نادر رصدی و تحقیقی توصیف کرد و اظهار داشت: این پدیده از دید ناظر زمینی 
تنها برای دو سیاره »عطارد« و »زهره« رخ می دهد گذرها پدیده هایی مثل خورشید گرفتگی هستند، با این تفاوت که در خورشید گرفتگی کامل، 
ماه تمام قرص خورشید را می پوشاند و دیگر نوری از خورشید به زمین نمی رسد اما عطارد و زهره آن قدر از زمین دورند که هنگام گذر مثل

لکه گرد سیاهی بر قرص درخشان خورشید دیده می شوند در هنگام گذر زمین، سیاره و خورشید بر یک خط قرار دارند.
مدیر پروژه گذر سیاره زهره )VT2012( با تاکید بر اینکه گذر سیاره زهره از کنار خورشید هر 120 سال یک بار رخ می دهد، خاطرنشان کرد: 
توالی این گذر به این صورت است که پس از 120 سال شاهد یک گذر و پس از آن، ۸ سال بعد، بار دیگر سیاره زهره از کنار خورشید عبور می کند

پس از این گذر، تا 120 سال آینده هیچ گذری صورت نخواهد گرفت.
جعفری زاده، دلیل این دوره زمانی را انحراف مداری سیاره زهره و زمین و صفحه منظومه خورشیدی ذکر کرد و ادامه داد: پس از 120 سال، در 
سال 13۸3 )2005( شاهد پدیده گذر سیاره زهره از کنار خورشید بودیم در آن سال بهترین منطقه رصدی این پدیده در دنیا در ایران بود پس از 

گذشت ۸ سال، در 1۷ خرداد سال 1391 )2012( شاهد عبور مجدد این جرم آسمانی از مقابل خورشید خواهیم بود.
به گفته وی، در زمان طلوع خورشید، سیاره زهره در میانه خورشید قرار دارد. 

جزئیات گذر زهره
مدیر انجمن ستاره شناسی اهواز اهواز با اشاره به جزئیات این گذر، یادآور شد: این گذر از ساعت 2 و 36 دقیقه و 49 ثانیه به وقت ایران آغاز

می شود. خورشید در ساعت 5 و 4۸ دقیقه طلوع خواهد کرد و در ساعت 9 و 24 دقیقه و 14 ثانیه زمان گذر به پایان می رسد.
جعفری زاده بهترین مکان در ایران را در جنوب شرقی کشور ذکر و اضافه کرد: بهترین مکان رصد این پدیده نادر ایران در جنوب شرقی ایران در منطقه چابهار است.

پروژه جهانی رصد گذر ناهید در سال 2012
وی با تاکید بر اینکه 120 سال دیگر شاهد گذر زهره از خوشید خواهیم بود، گفت: بهترین مناطق رصدی گذر زهره در سال 2012 در کشورهای استرالیا، بخشی از چین، 
ژاپن، فلیپین، تایلند و بخشی از هند و شمال آمریکا است و ایران نیز شاهد گرفت خواهد بود، به این دلیل پروژه رصد مشترکی با این کشورها برنامه ریزی شده است.

با  را  تا رصد مشترکی  این پروژه در صدد هستیم  با اجرای  افزود:  این کشورها،  با  اهواز  انجمن ستاره شناسی  به مذاکرات  اشاره  با  جعفری زاده 
محلی گذر سیاره زهره اجرا کنیم.منجمان این کشورها در زمان های 

در  پروژه  این  اینکه  بیان  با  توضیح وی  شود،  می  اجرا  پژوهشی  و  عمومی  آموزش  بخش  دو 
رصدهای  آموزشی،  بخش  در  بخش داد:  در  و  شود  می  اجرا  مندان  عالقه  حضور  با  عمومی 
قطر  محاسبه  به  اقدام  پژوهشی، 
جو،  غلظت  میزان  زهره،  سیاره 
در  خورشید  و  ناهید  سیاره  طیف 
سیاره  سرعت  محاسبه  گذر،  نقطه 

ناهید و عکاسی حرفه ای می شود.
زهره،  سیاره  گذر  پروژه  مدیر 
پدیده  این   Online پخش  همچنین 
انجمن  اقدامات  دیگر  از  را  آسمانی 
پخش  برای  داد:  ادامه  و  کرد  ذکر 
با  مذاکراتی  پدیده  این  برخط 

مناسب  باند  پهنای  اختصاص  برای  مسئوالن 
شده است که در صورت توافق این اقدام صورت 
می گیرد ضمن آنکه عکس های این پدیده نیز 
در سایتwww.vt2012.ir به صورت همزمان

قابل دسترسی است.
 هم اکنون همه گروه ها و افراد می توانند با ثبت 
نام در این پروژه آمادگی خود را اعالم دارند.

  
به نقل از خبرگزاری مهر

http://www.mehrnews.com/fa/ :لینک خبر اصلی
1121۸45=newsdetail.aspx?NewsID



شکستگی و تف جوشِی علم
فیزیک  تا  ماده چگال گرفته  از  با خودش،  فیزیک  درباره درهم تافتگی 
پالسما، مثال کم نیست. بی شک، شما هم مثال های مورد عالقة خود را 
دارید. بنابراین، حتی در حالی که تکه تکه شدن فیزیک در دانشگاه و تقسیم 
آن به زیرشاخه ها ممکن است هستة فیزیک را پنهان کند، همان هستة 
جستجو  را  جدیدی  پیوندهای  می دهد  امکان  فیزیکدان ها  به  قدرتمند 
پیوند  هم  به  را  زیرشاخه ها  عناصر  جدید  راه های  از  دوباره  و  کنند 

دهند.
تک  هیچ  )امروزه  می کند.  نیز صدق  علوم  تمامی  مورد  در  امر  همین 
شاخه ای از علم تنها نیست؛ دست کم این است که شاخه های مختلف 
علم، اندیشه ها و فنون را از یکدیگر وام می گیرند.( برای مثال به منظور 
بررسی آب  برای  که  ته نشستی ای  هسته های  در  گرده  دانة  شناسایی 
و عمرشان  آورده شده اند  بیرون  اقیانوس  از کف  زمین  قدیم  هوای  و 
به دانش گیاه شناسی  پرتوزا معلوم شده است،  ایزوتوپ های  با کاربرد 
فیزیک،  نیاز است. تردیدی نیست که هر شاخه از علوم و مهندسی – 
 ... و  اقیانوس نگاری،  هیدرولیک،  زمین-شناسی،  زیست شناسی،  شیمی، 
– هسته ای دارد که هویتش را از آن می  گیرد و به دانشجویان منتقل 
باید به دوران بلوغ خود  اما علم به معنای اخص آن، چنانکه  می کند. 
آسانی  به  را  امروزی  پیچیدة  سواالت  پاسخ  طبیعت  می شود:  نزدیک 
در اختیار ما نمی گذارد. تقسیم بندی طبیعت به رشته های جدا، نشانة 
انسان ها  ما  محدودیت های  نشانة  بلکه  نیست،  طبیعت  ذاتی  ماهیت 

است. 
این گونه درهم تافتگی ها از دوران فیلسوف های طبیعی با ما بوده 
است. اما مقیاس و شمار فعلِی پروژه های چند رشته ای بی سابقه 

است.
مسائلی  چون  شده اند،  عادی  کاماًل  اکنون  چندرشته ای  برنامه های 
که باید حل شوند بسیار پیچیده هستند و معلوم شده است که هیچ 
رشته ای هر چقدر هم به سرعت در حال پیشرفت باشد، یا به هر تراز 
این مسائل  برنمی آید.  از پس کار  تنهایی  به  باشد،  پیچیدگی رسیده 
مانند  دربرمی گیرند،  را  روز  موضوع های  حیاتی ترین  از  جنبه هایی 
زیست  و  هوایی  و  آب  تغییرات  آنها،  توزیع  و  انرژی  منابع  تأمین 
کشورهای  برنامه های  این،  بر  عالوه  فنی،  نوآوری های  و  محیطی، 
مختلف در زندگی جهانی شدة ما اغلب درهم تافته اند. شاید یکی از 
فیزیک  مرکز  یعنی  برنامه هایی سرن،  نمونه های چنین  قدیمی ترین 

ذرات اروپا باشد1. 
فیزیک  شده،  جهانی  و  چندرشته ای  فعالیت های  این  از  کدام  هر  در 
باشد. وقتی نقش فیزیک  یا نداشته  ممکن است نقشی آشکار داشته و 
فقط  فیزیک  و  بود  خواهند  کار  درگیر  فیزیکدان هایی  است،  آشکار 
این  است  نتیجه، الزم  در  است،  درهم تافته  برنامة  این  عناصر  از  یکی 
فیزیکدان ها ویژگی های شخصیتی مناسبی داشته باشند: برای همکاری 
مؤثر با دیگران بده بستان الزم است و برای یادگیری از آنان، فروتنی، 
حتی وقتی حضور فیزیک را نتوان به روشنی تشخیص داد. هیچ فعالیت 
علمی ای هرگز از فیزیک دور نیست. یافتن فعالیتی چندرشته ای که در 
آن به ابزارآالت فیزیک هیچ نیازی نباشد بسیار مشکل است، حتی اگر 

سابقة آن ابزارآالت برای افراد درگیر در آن فعالیت معلوم نباشد.
چشم گیر  بسیار  می کند،  تأمین  را  بودجه شان  دولت  که  برنامه هایی 
از  بیش  بخش خصوصی  که  کارهایی هستند  تقلید  فقط  تعبیری  به  اما 
ابزارها،  افراد،  تأثیرافزای  درهم تافتن  یعنی  است؛  داده  انجام  قرن  یک 
به  و  جدید  محصوالت  ابداع  برای  گوناگون  زمینه های  از  اندیشه ها  و 

پیش راندن اقتصاد.

وم
 س

ت
سم

ق

رقص دنیایی
که  رفتم  نرم افزاری  بسته ای  کاربران  برای  همایشی  به  اخیراً 
این  بود.  ساخته  فیزیکی  سیستم های  مدلسازی  برای  خاصی  شرکت 
علوم  گوناگون  زمینه های  از  می دهد  امکان  کاربران  به  نرم افزار 
واکنش های  سازه ها،  مکانیک  اکوستیک،  )الکترومغناطیس،  فیزیکی 
هماهنگی  در  یا  تک تک  دیگر(  زمینه های  و  مواد،  خواص  شیمیایی، 
بر است  گواهی  خود  بسته ای  چنین  وجود  کند.  بهره برداری  هم  با 
درهم تافتگی علم که برای پرداختن به مسائل دنیای واقعی الزم است.

سر میز شام در کنارم کسی نشسته بود، که کارش بهینه کردن کاربرد 
می کرد  تالش  او  بود.  پلیمر  از  پوشک  تولید  دستگاه های  و  تجهیزات 

بدون پارگی، ذوب، یا هر نوع تخریب محصول میزان ضایعات را کمینه 
بزرگی  افزایش دهد. کارفرمایش شرکت  را  تولید  کند و در عین حال 
است، که بین خانواده های آمریکایی شهرت دارد و زمینة تحصیلی اش 
پژوهش و ساخت شرکتی در  فیزیک است. در طرف دیگر من، مدیر 
را  الکترومغناطیسی  حسگرهای  انواع  که  بود  نشسته  نیویورک،  شمال 
دی الکتریک  خواص  عالقه اش  مورد  حسگرهای  از  یکی  می سازد. 
برای  بهینه  فشردگی  میزان  کند  معین  تا  می گیرد،  اندازه  را  آسفالت 
دست یابی به بهترین سطح جاده چیست. او هم تحصیل کرده فیزیک بود.
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جالب است که هر دو فیزیکدان خود را مهندس می انگاشتند. شرکت 
سازندة نرم افزار هم، همه را مهندس می پنداشت. محصول این شرکت، 
معادالت  سرگیجه آوری  شمار  حل  برای  را  پیچیده ای  الگوریتم های 
دیفرانسیل پایه ای مربوط به فیزیک بکار می برد و حتی در نام نرم افزار 
که  فیزیکدانانی  و  فیزیک  همه  این  با  است.  آمده  "فیزیک"  کلمة  نیز، 
مخاطب شرکت نرم افزار هستند، آنقدر با مجموعه مسائلی که باید حل 
کنند و شرکت ها یا موجودات دیگر درگیر در حل مسئله ای درهم تافته 
وجود  واقع  در  فیزیک،  فراگیر  )حضور  نمی آیند.  چشم  به  که  شده اند 
فیزیک، حتی بر کسانی که هر روز با آن سروکار دارند، همیشه آشکار

نیست.( )شکل زیر را ببینید(

که  هنگامی  قبل،  سال  پنجاه  حدود  به  مربوط  ِکلی  مروین  گفتة  این 
که  دارد  اهمیت  اندازه  همان  به  بود،  بل  تلفن  آزمایشگاه های  رئیس 
پنجاه سال قبل اهمیت داشت: "برج عاج3 دیگر وجود ندارد، خواه ناخواه 
گرفته  قرار  جامعه  در  روز  شتاِب  پر  جریان های  میانة  در  فیزیکدان 

است."4 
)بسیاری از فیزیکدان ها دیگر با علم سروکار ندارند و با جعبه ابزار 

غنی خود به زمینه های دیگر روی آورده اند(، شاید حقوق یا کار دولتی، 
و یا شاید وارد کار جست وجوی فرصت های تازه برای سرمایه گذاری 

یا مشاوره شده باشند یا هر یک از صدها زمینة ممکن. شاید دربارة 
دین، حقیقت، و یا راه های مختلف رسیدن به دانش فلسفه می سازند. 
برخی حتی ویراستار می شوند. این فعالیت ها همانند خوِد فیزیک در 

انزوای کامل انجام نمی شود، بلکه محصول آموزش ها و چارچوب های 
فکری کنندة کار و وضعیت زمانه است. حتی اگر عاقبت، فیزیکدان های 

درهم تافته با جهان حس وابستگیشان با فیزیک را از دست بدهند و 
به مجموعة فیزیِک نادیده بپیوندند، باز هم به واسطة همان خلق و خو 

و آموزششان، فیزیکدان هستند و برای موضوع هایی که به علم مربوط 
نمی شود و اغلب به نظر می رسد با سیری قهقرایی

به رفتارهایی غیرعقالنی تبدیل می شوند، خرد به ارمغان می آورند.

آیا اهمیت دارد که بخش بزرگی ازشالودة فیزیکِی فرهنگ، دیده نمی شود؟ 
می پرسد  را  آن  کسی  چه  که  دارد  این  به  بستگی  سوال  این  به  پاسخ 
بخِش  نشاط  و  اساسی  کار  به  که  آنها  می خواهد.  را  پاسخ  کسی  چه  و 
بسیار  "بله،  دهند:  پاسخ  باید  هستند،  مشغول  فیزیک  هستة  پیش برِد 
از دید آنان ارزش فیزیک در خود فیزیک است و برای  اهمیت دارد." 
جذب همة دانشجویان درخشانی که می توانند در آن سهم داشته باشند،

هرچقدر هم حضور فیزیک چشم گیر باشد، باز هم کافی نخواهد بود. 
است  این  درهم تافته اند،  گسترده تری  فعالیت های  که  کسانی  پاسخ  اما 
نتیجة  است؛  فیزیک در محصول آن  ارزش  آنها  دید  از  لزومًا".  "نه  که 
فیزیکدان  بودِن  موفق  برای  دارد.  اهمیت  که  است  چیزی  تنها،  نهایی، 
آن  شایسته  که  ارجی  فیزیک  به  که  ندارد  اهمیتی  نکته  این  نامرئی، 
کنجکاوی،  علت  به  که  )آنهایی  صورت،  درهر  نمی شود.  نهاده  است 
ماجراجویی در عرصه اندیشه، و نیاز مبرم به دانستن، در پی دست یافتن 
به ابزار فیزیک هستند، همچنان از خود اثرهایی ماندگار برجای خواهند

گذاشت.(
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شکل1. دنیای درهم تافتۀ ما می تواند کارکرد عام فیزیک را تقریبًا نادیدنی کند. گرچه نقش 
فیزیک اغلب پنهان است، ولی برای پیشرفت علم و بهتر شدن وضعیت بشر حیاتی است2

توضیحات:
1. مقالة ایزودور آیزاک رابی و تولد سرن نوشتة جان کریگ را در صفحة 44 

شماره سپتامبر 2004 فیزیکس تودی ببینید.
www. 2. اصل نقاشِی گل اتمی بدون برچسب¬ها از رینولد اوکن تالر

einsteinartworks.com
3. برج عاج )ivory-tower(، اصطالحی انگلیسی به معنای مکانی دنج و خلوت 
برای تفکر و بدون ارتباط و آگاهی از واقعیت است. چنین مکانی در عالم واقع 

وجود خارجی ندارد. )احتماالً منظور گوینده نیز تأکید بر همین مسئله بوده 
است.(

4. مقالة ِکلی را در فیزیکس تودی، آوریل 195۷، صفحه 26 ببینید.

The entangled dance of Physics 
نویسنده: استفن جی. بنکا
ترجمه: نادر حیدری
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امواج رادیویي بسازید 
و آن را ارسال کنید 

انتهاي یکي از سیم ها را  باتري وصل کنید، سپس  ابتدا دو سیم را به 
به قسمت فلزي سوهان وصل نمایید. در پایان، سر آزاد سیم دیگر را 
روي سطح سوهان بکشید تا جرقه هایي ایجاد گردد. در هر جرقه جریان

وصل و قطع مي گردد و بدین ترتیب امواج رادیویي ایجاد مي شود. 
مي  ارسال  رادیویي  ایستگاه  از  که  هستند  رادیویي  امواج  نشانگر  اینها 
و صداي  نموده  دریافت  را  سوهان  از  ارسالي  امواج  رادیو  آنتن  شوند. 
تق تق تولید مي کند. شما به جاي صداي انسان یا موسیقي، صداي تق 
تق مي شنوید؛ زیرا در اینجا امواج رادیویي )همانند آنچه که از ایستگاه 

رادیویي مي آید( مدوله نشده اند. 

به کمک سیم لخت کن، انتهاي دو سیم 30 سانتیمتري را لخت 
کنید. با نوار چسب، انتهاي هر یک از سیم ها را به پایانه هاي باتري 

بچسبانید.

2- انتهاي آزاد یکي از سیم ها را )فرق نمي کند مربوط به کدام 
سر باتري باشد( به قسمت فلزي دسته سوهان بچسبانید )با نوار 

چسب(، تا اتصال الکتریکي خوبي با آن برقرار شود. 

3- کلید رادیو را روي AM  یا FM تنظیم کنید و سوهان را در 
نزدیکي آن قرار دهید. انتهاي آزاد سیم را به شکل افشان در آورید، 

سپس انتهاي افشان شده را روي سوهان بکشید. 

آنچه شما نیاز دارید: 
باتري 4/5 ولتي، سیم، سیم لخت کن، چسب نواري، قیچي، رادیو، 

سوهان

امواج  وجود  جرقه  کمک  به   ،)1۸5۷-94( آلماني  دانشمند  هرتز،  هاینریش 
رادیویي را در سال 1۸۸۸ کشف کرد. شش سال پس از آن، اولیور لوج، دانشمند 
انگلیسي )1940-1۸51( بر اساس کشف هرتز، اولین پیغام رادیویي را بر اساس

کدهاي ُمرس فرستاد. این ارتباط بین دو ساختمان مبادله شد. 
گاگیلو مارکوني، مخترع ایتالیایي )193۷-1۸۷4( تصمیم گرفت رادیو را به عنوان 
ابزاري براي ارتباطات گسترش دهد. وي کارش را در سال 1۸95 شروع کرد و در سال

1901 موفق شد، پیغامي را از یک سوي اقیانوس اطلس به طرف مقابل آن ارسال کند. 
در سال 1906، مدوالسیون )که اجازه مي دهد صدا بوسیله امواج رادیویي ارسال

گردد( توسط رجیناند فیسندن، مهندس کانادایي )1932-1۸66(، اختراع شد. 
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