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مردم با شنیدن اسم معجزه، معموالً به دنبال اتفاقی هستند که قباًل پیش نیامده باشد، مثل دو نیم شدن ماه، شکافتن دریا، تبدیل شدن 
عصا به اژدها و همانند اینها، که در کتب دینی به عنوان معجزات پیامبران از آنها نام برده می شود. ولی بیاییدکمی به اطرافمان بیشتر 

دقت کنیم؛ بذر گیاهی را درون زمین فرو می بریم، آبی به پای آن می ریزیم ... جوانه می زند، رشد می کند، بزرگ می شود، برگ، گل و 
میوه می دهد ...

به همین سادگی! میلیون ها میلیون از آنها در کنار ما رشد می کنند، از یک زمین و با یک آب، یکی گلش زرد است و دیگری آبی و آن 
یکی قرمز!

اینها پتانسیل های بالقوه زمین هستند که با بذری آشکار می شوند، وگرنه بذر اولیه که ذره ای بیش نبود! زمین مادِر تمام رنگ ها، بوها 
و مزه ها است و بذر فرماِن آنکه کدام بخش آن متولد گردد ... و این معجزه نیست!آیا دانستِن سازوکار فرایندها )البته، اگر بشود آن را 

»دانستن« به معنی واقعی نامید( به معنای تفوق ما بر طبیعت و فراموش کردن معجزه آفرینش است؟ 
در نگاهی عمیق تر، تمام عالم را می توان معجزه خلقت نامید. معجزه ای که هر روز در برابر دیدگان ما قرار دارد و می تواند تا ابد ما را 

مسحور خود کند. 
به تازگی مقاله ای از استیون هاوکینگ دیدم، که در آن مدعی دست یابی به فرمول هایی گردیده است، که بر اساس آنها بشر می تواند به 
سازوکار پدید آمدن این عالم هرچند نه در این لحظه، ولی در آینده ای نه چندان دور دست یابد، و بر این اساس الزمه وجود خداوند را 

منتفی دانسته است! 
در جواب، گروهی از دانشمندان و محققین داخلی و خارجی نیز تالش کرده اند تا ثابت کنند، فرمول ها و قوانین فوق نمی توانند تبیین 

کننده این سازوکار باشند، ولی این معما هنوز سربه مهر است.
بنده به هیچ وجه قصد ندارم، معادالت آقای هاوکینگ را زیر سوال ببرم. بلکه برعکس، معتقد هستم بشر به این قوانین پی خواهد برد، چه 
از طریق این قوانین و یا قوانین دیگر. ای بسا، آقای هاوکینگ خدای مسیحیت را زیر سوال برده باشد! )خدایی که روزی، روزگاری عالم را 
خلق کرده و حال از آسمان نظاره گر اتفاقاتی است که در آن می افتد!( چرا که اغلب انسان های معتقد یا غیر معتقد، به خدای ذهنی خود 

اعتقاد دارند یا آن را انکار می کنند! 
خداوند دلیل نادانسته های ما نیست، که چون چیزی را نمی دانیم، آن را ساخته موجودی به نام خدا بدانیم و چون از 

سازوکار آن آگاه شدیم، خود را از وجود او بی نیاز ببینیم. معجزه خلقت، عمیق تر از آن است که با فهمیدن و یا نفهمیدن 
گوشه ی بسیار ناچیزی از آن، ذره ای از عظمتش کم شود. 
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ثابت های فیزیکی، 
تا چه اندازه ثابت هستند؟!

اکثر ما با ثابت های فیزیکی تا حدودی آشنایی داریم و معموالً آنها را 
 ،2 H0 1، ثابت هابل G با نمادهای خاصی نشان می دهیم. ثابت گرانش
ثابت تراوایی مغناطیسی خالء 3µ0، ثابت گذردهی الکتریکی خالء ε0 4و

صدها ثابت فیزیکی دیگر.

اما به راستی، این ثابت های فیزیکی از کجا آمده اند؟ از نتایج آزمایشگاهی؟
البته، ما از طریق آزمایش قادر به استخراج این ثوابت هستیم، و از آنجا 
که در تمامی آزمایش ها آنها اعدادی یکسان هستند، دقت خود را در

محاسبۀ میزان اعشار آنها باال می بریم. 

ولی ریشه این اعداددر کجاست؟
کل  تأثیر  یعنی  برمی گردد.  عالم  کلی  ساختار  به  اصل  در  ثوابت  این 
بر  عالم  کل  تغییرات  تأثیر  که  آنجا  از  و  خودش  بر  و  جزء  بر  عالم 
جزء، در زمان کوتاه بسیار بسیار کم است، برخی از این ثوابت در طول 
هزاران و بلکه میلیون ها سال بدون تغییرهستند، و یا حداقل تا مدتی در 

آزمایش های ما غیرقابل شناسایی هستند.
اما با گذشت زمان و پیشرفت علم، دانشمندان بر اساس شواهدی که 
می کردیم  فکر  که  هم  آنقدرها  ثوابت  این  که  کرده اند  ثابت  یافته اند، 
ثابت نیستند. به عنوان مثال، آنها پی برده اند، ثابت هابل که به میزان 
گسترش عالم مربوط است، در طول زمان های طوالنی دستخوش تغییر

خواهد شد.
کیهانی  اشعه  شدت  میزان  که  است  دست  در  جدیدی  بسیار  شواهد 
است،  و همگن  یکنواخت  کاماًل  فکر می کردند  فضا، که در گذشته  در 
آنقدرها هم همگن نیست و حسگرهای بسیار قوی در خارج از جو زمین

تا حدودی توانسته اند ناهمگونی هایی را ثبت کنند.
عالم کل  ساختار  براساس  دانشمندان  مدل سازی های  درواقع،  اینها 

است، حتی اگر آنچه را مدل سازی می کنند، یک جزء ناچیز باشد.
ابتدا  بپذیریم که جهان در  و  بدانیم  را قطعی  بزرگ  انفجار  تئوری  اگر 
نقطه ای به ابعاد صفر و چگالی بی نهایت بوده و سپس در زمانی بسیار 

اولیه،  لحظات  آن  در  است،  کرده  شدن  بزرگ  به  شروع  کوتاه  بسیار 
چرا  داشت؛  نخواهد  مصداقی  شده  شناخته  فیزیکی  روابط  از  یک  هیچ 
آن  در  و  آمده اند  بدست  عالم  فعلی  ساختار  اساس  بر  روابط  این  که 
میلیاردها سال  بسا،  ای  و  بوده است،  متفاوت  کاماًل  زمان ساختار عالم 
دیگر )اگر بشری وجود داشته باشد( ثوابت فیزیکی که ما امروز به کار

می بریم، برای فیزیکدانان آن زمان کاماًل تغییر کرده باشد.
هم  فیزیک  روابط  آیا  که  است  این  می شود،  مطرح  که  دیگری  سؤال 
دستخوش تغییر می شوند؟ مثاًل ما می دانیم، که در مجاورت یک جسم 
بی معنا  نیوتنی  فیزیک  تاریک،  ماده  یا  ابرنواخترها  مانند  چگال  فوق 

است و قوانین نسبیت عام را وارد عمل می کنیم.
تاریک5  ماده  جسم  یک  روی  بر  ابتدا  از  انسان ها  کنید  فرض  حال، 
نیوتنی  فیزیک  از  درکی  اصاًل  صورت  آن  در  می کردند.  زندگی 
تا پیش بینی کند، که کراتی  پیدا می شد  باید  اینشتینی  نداشتند و یک 

در  فیزیک  قوانین  و  است  کم  بسیار  بسیار  آنها  جرم  که  دارند  وجود 
برای  موضوع  این  درک  و  می کنند!  پیروی  نیوتن  معادالت  از  آنجا 
بسط  را  موضوع  این  اگر  حال،  بود؟!  عجیب  حد  چه  تا  مردم  عامه 
خروج که  می کنیم  زندگی  عالمی  در  ما  که  می گیریم  نتیجه   ... دهیم 

از آن ناممکن می نماید. 
اکنون چه  است،  عالم  این  در دل  ما  و محاسبات  تمامی مدل سازی ها 
کسی می تواند پیش بینی کند، که چه عوالم دیگری با چه ساختارهایی 
چگونه  آن  در  فیزیکدان  یک  مدل سازی های  و  دارند  وجود  امکان 
منجر  می تواند  عالم،  ساختار  تغییر  که  است  بدیهی  پس  بود؟  خواهد 
به تغییر کل ثوابت فیزیکی و حتی خود مدل سازی های فیزیکی گردد.

امیر راد
توضیحات:

1. طبق قانون گرانش، دو جسم با اجرام m1 و m2 نیرویی معادل Fg به یکدیگر وارد 
رابطۀ  اجرام  ضرب  حاصل  با  و  عکس  رابطۀ  جسم  دو  فاصلۀ  مجذور  با  که  می کنند 

مستقیم دارد. ثابت گرانش G در این رابطه، بصورت روبرو وارد میشود.                                                          
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2. این ثابت توسط منجمی آمریکایی با نام ادوین هابل کشف شده است، که بر اساس 
آن، همۀ اشیای مشاهده شده در فضای عمیق )فضای بین ستاره ای( یک شیفت دوپلر 
که  می گیرد  اندازه  زمین  از  را  مختلف  کهکشان های  دوپلر سرعت  شیفت  این  دارند، 
متناسب با فاصله از زمین و بقیه اجرام میان ستاره ای است و این موضوع نشان دهنده 
قانون  این  است.  پدیده  این  مستقیم  فیزیکی  مشاهده  هابل  قانون  است.  جهان  انبساط 
اولین بار از نسبیت عام بدست آمد و امروزه این قانون از مهم ترین شواهدی است که 
از مدل انفجار بزرگ حمایت می کند. این قانون اغلب به شکل:  D v=H0 نمایش داده 
می شود که در آن v سرعت جرم آسمانی، H0 ثابت هابل و D فاصلۀ مناسبی است 

که نسبت به زمان تعیین می شود و در طی زمان تغییر می کند. 
تناسب هابل در سال 2010 و توسط تلسکوپ فضایی ثابت  اندازه گیری برای  آخرین 

هابل بدست آمده، که مقدار آن تقریبًاH0=72/6 s -1 است.
و   )q2 و   q1( الکتریکی  بار  دو  بین  دفعی  یا  و  جذبی  نیروی  داد،  نشان  کولمب   .3
مانند  رابطه ای  و  داشته  رابطه  فاصله  مجذور  با   ،)p2 و   p1( مغناطیسی  قطب  دو  نیز 
دو قطب  از سوی  که   )Fm( الکترومغناطیسی  نیروی  ریاضی  بیان  دارند.  گرانش  رابطه 

مغناطیسی به یکدیگر وارد می شوند، چنین است:  

شیطان وجود ندارد؟! 
استاد دانشگاه با این سوال ها شاگردانش را به یک چالش ذهنی کشاند.

آیا خدا هر چیزی که وجود دارد را خلق کرد؟
شاگردی با قاطعیت پاسخ داد:"بله او خلق کرد"
استاد پرسید: "آیا خدا همه چیز را خلق کرد؟"

شاگرد پاسخ داد: "بله, آقا"
استاد گفت: "اگر خدا همه چیز را خلق کرد, پس او شیطان را نیز خلق کرد. 

چون شیطان نیز وجود دارد و مطابق قانون که کردار ما نمایانگر صفات ماست، 
خدا نیز شیطان است"

شاگرد آرام نشست و پاسخی نداد. استاد با رضایت از خودش، خیال کرد بار دیگر 
توانسته است ثابت کند که عقیده به مذهب افسانه و خرافه ای بیش نیست.

شاگرد دیگری دستش را بلند کرد و گفت: "استاد می توانم از شما سوالی بپرسم؟"
استاد پاسخ داد: "البته"

شاگرد ایستاد و پرسید: "استاد, سرما وجود دارد؟"
استاد پاسخ داد: "این چه سوالی است؟ البته که وجود دارد. آیا تاکنون حسش نکرده ای؟ "

شاگردان به سوال مرد جوان خندیدند.
مرد جوان گفت: "در واقع آقا, سرما وجود ندارد. مطابق قانون فیزیک چیزی که ما از آن با عنوان سرما یاد می کنیم در حقیقت نبودن گرماست. 

هر موجود یا شی را می توان مطالعه و آزمایش کرد، وقتی که انرژی داشته باشد یا آن را انتقال دهد؛ و گرما چیزی است که باعث می شود بدن یا 
هر شی انرژی را انتقال دهد، یا آن را دارا باشد. صفر مطلق )460- درجه فارنهایت( نبود کامل گرماست. تمام مواد در این درجه بدون حیات و 

بازده می شوند. سرما وجود ندارد؛ این کلمه را بشر برای اینکه از نبودن گرما توصیفی داشته باشد، خلق کرد." شاگرد ادامه داد: "استاد تاریکی وجود 
دارد؟"

استاد پاسخ داد: "البته که وجود دارد."
شاگرد گفت: "دوباره اشتباه کردید، آقا! تاریکي هم وجود ندارد. تاریکی در حقیقت نبودن نور است. نور چیزی است که می توان آن را مطالعه و 

آزمایش کرد. اما تاریکی را نمی توان. در واقع می توان نور را به رنگ های مختلف تجزیه کرد و طول موج هر رنگ را جداگانه مطالعه کرد. اما شما 
نمی توانید تاریکی را اندازه بگیرید. یک پرتو بسیار کوچک نور دنیایی از تاریکی را می شکند و آن را روشن می سازد. شما چطور می توانید تعیین 

کنید که یک فضای به خصوص چه میزان تاریکی دارد؟ تنها کاری که می کنید این است که میزان وجود نور را در آن فضا اندازه بگیرید. درست 
است؟ تاریکی واژه ای است که بشر برای توصیف زمانی که نور وجود ندارد به کار می برد."

در آخر مرد جوان از استاد پرسید: "آقا، شیطان وجود دارد؟"
زیاد مطمئن نبود. استاد پاسخ داد: "البته همان طور که قباًل هم گفتم، ما او را هر روز می بینیم .... او هر روز در مثال هایی از رفتارهای غیر انسانی 

بشر به هم نوع خود دیده می شود. او در جنایت ها و خشونت های بی شماری که در سراسر دنیا اتفاق می افتد وجود دارد. اینها نمایانگر هیچ چیزی 
به جز شیطان نیست."

و آن شاگرد پاسخ داد: شیطان وجود ندارد، آقا. یا حداقل در نوع خود وجود ندارد. شیطان را به سادگی می توان نبود خدا دانست. درست مثل 
تاریکی و سرما. کلمه ای که بشر خلق کرد تا توصیفی از نبود خدا داشته باشد. خدا شیطان را خلق نکرد. شیطان نتیجه آن چیزی است که وقتی بشر 

عشق به خدا را در قلب خودش حاضر نبیند، ایجاد می شود. مثل سرما که وقتی اثری از گرما نیست خود به خود می آید و تاریکي که در نبود نور 
می آید.

 آن مرد جوان کسي نبود، جز آلبرت اینشتین!
ماندگار

)r فاصلۀ بین دو قطب و µ ثابت تراوایی مغناطیسی یک محیط است(.   
4. قانون کولن که واکنش های الکتروستاتیکی میان بارهای نقطه ای را توصیف می کند، 
نخستین بار توسط کولن منتشر شد و منجر به گسترش نظریه الکترومغناطیسی گردید. 

بیان ریاضی این قانون، به صورت 
است )ε ثابت گذردهی یک محیط )دی الکتریک( است(.

است  ماده ای  شود،  اشتباه  تاریک  شار  یا  و  تاریک  انرژی  با  نباید  که  تاریک  ماده   .5
اشعه  با  که  شده  استنباط  زمینه  تابش  و  دیدن  قابل  ماده  روی  گرانشی  اثرات  از  که 
الکترومغناطیسی غیرقابل آشکارسازی است. وجود آن از تفاوت جرم بین کهکشان ها، 
با  ابزار دینامیکی در نسبیت عام پدید آمده، در مقایسه  از  ... و عالمی که  خوشه ها و 
... فهمیده  و  قابل رؤیت عالم که حاوی ستاره ها، گاز و غبارهای میان ستاره ای  اشیاء 
برای  به عنوان شاهدی  فریتس زویکی در سال 1934  توسط  تاریک  ماده  است.  شده 
80 ماده  این  آمده،  عمل  به  محاسبات  طبق  شد.  معرفی  کهکشان ها  در  گمشده  ماده 

درصد ماده جهان را تشکیل می دهد.

منابع:
- دانشنامه آزاد انگلیسی و فارسی اینترنتی، ویکی پدیا
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شش قطعه آسان به 
روایت ریچارد فاینمن

مقدمه 
»فاینمن، استاد ساده سازی در فیزیک«

این بخش، شرحی از اصول بنیادی فیزیک با بیانی غیر تخصصی و از زبان ریچارد فاینمن است، که در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت. شش 
زمانی فاینمن  اند.  شده  انتخاب  سال 1963(  در  اول  )چاپ  فاینمن"  فیزیک  "درس های  مشهور  درسی  کتاب  های  فصل  ترین  آسان  از  فصل 

خواسته است، بعضی موضوعات اصلی فیزیک را به صورتی عمدتًا کیفی و بدون استفاده از ریاضیات صوری بیان کند.

تصور غلط رایجی هست که علم را مقوله ای فاقد جنبه های شخصی، 
بی طرف و کاماًل واقع نگر می داند. فعالیت های انسانِی دیگر، بیشترشان 
آن  بر  فرض  اما  هستند؛  اشخاص  و  امیال  رایج،  روندهای  از  متاثر 
به  مقید  و  شده  پذیرفته  روش های  و  قواعد  به  محدود  علم  که  است 
را  آنها  که  کسانی  نه  و  هستند  نتایج  مهم  است.  دقیق  بسیار  آزمون 

بدست می آورند.
این حرف ها البته تا حدودی نادرست است، علم هم مثل همۀ تالش های 
انسان، فعالیتی است انگیخته آدمیزاد و تابع ُمد و هوس و آنچه ُمد را 

تعیین می کند، جهان بینی دانشمندان است. 
مسائل  با  خود  خاص  شیوه  به  دورانی  هر 
این رویکرد معموالً  علمی مواجه می شود، 
بعد از آن اتخاذ می شود که شخصیت های 
علمِی پیشگام دستور کار را تعیین و بهترین 

روش های حصول به نتیجه را توصیف می کنند و گاهی دانشمندان آنقدر 
پُرآوازه می شوند که ممکن است نماد تمامی جامعه علمی شوند. 

مظهر  نیوتن  بود.  نمادی  چنین  نیوتن  آیزاک  گذشته  قرون  در 
در  او  سبک  بود.  روش  صاحب  و  متدین  مومن،  آقامنش،  دانشمندی 

کار علمی، معیار فعالیت های علمی را برای دویست سال تعیین کرد. 
در نیمه اول قرن بیستم، آلبرت اینشتین جای نیوتن را گرفت. اینشتین 
نامتعارف، ژولیده، حواس پرت، کاماًل مجذوب کار و نمونه کامل متفکر 
انتزاعی اندیش، باپرسشگری درباره خوِد مفاهیمی که موضوع را تعریف 

می کنند، شیوه پژوهش در فیزیک را تغییر داد.
ریچارد فاینمن نماد فیزیِک آخرین دهه های قرن بیستم شده، و اولین 

سال  در  فاینمن  است.  رسیده  جایگاه  این  به  که  است،  آمریکایی ای 
1918 در نیویورک به دنیا آمد، دیرتر از آنکه بتواند در عصر طالیی 
فیزیک سه دهه اول قرن بیستم که در آن جهان بینی بشر با دو نظریه 
انقالبی نسبیت و مکانیک کوانتومی به کلی دگرگون شد، شرکت داشته 
باشد. این تحوالت بنیادی پایه های بنایی بود که امروز به آن "فیزیک 
مدرن" می گوییم. فاینمن بر این پایه ها قدم گذاشت و به ساختن طبقه

همکف عمارت این فیزیک جدید کمک کرد.
مساوی،  درجات  به  نیوتن  بود.  یکی  درجه  نظری  فیزیکدان  فاینمن 
هم  و  بود  کرده  پردازی  نظریه  هم 
از  معنی  تمام  به  اینشتین  آزمایشگری. 
ترجیح  را  ناب  تفکر  و  بود  بیزار  آزمایش 
درک  آوری  فراهم  به  فاینمن  داد.  می 
ولی شد،  کشیده  طبیعت  از  عمیق  نظری 

همیشه به دنیای واقعی و نتایج تجربی نزدیک ماند. 
فاینمن در ابتدای کار به خاطر تحقیقاتش در نظریه ذرات زیر اتمی1، به 
خصوص درباره موضوعی به نام الکترودینامیک کوانتومی )QED( شهرتی 
به هم زد. در واقع نظریه کوانتومی با همین موضوع شروع شده بود. در 
سال 1900، ماکس پالنک فیزیکدان آلمانی، این فرض را مطرح کرد که 
نور و دیگر تابش های الکترومغناطیسی، که پیش از آن موج در نظر گرفته 
انرژی  های  با ماده، مثل بسته ها "کوانتوم"  می شدند، در برهم کنش 
رفتار می کنند. اسم این ذره ها یا کوانتوم های خاص را فوتون گذاشتند. تا 
اوایل دهه 1930، معماران مکانیک کوانتومی جدید، به یک فرمول بندی 
ریاضیاتی برای توصیف گسیل و جذب فوتون ها توسط ذرات بارداری 

دانشمندی  مظهر  نیوتن،  آیزاک  گذشته  قرون  در 
آقامنش، مومن، متدین و صاحب روش بود. سبک 
او در کار علمی، معیار فعالیت های علمی را برای

دویست سال تعیین کرد. 
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برای وضعیت های نظریه  این  بودند. محاسبات  الکترون ها رسیده  مثل 
مشخص فیزیکی، منجر به جواب های ناسازگار و حتی نامتناهی می شد.

برای  نظریه ای منسجم  تدوین  به  فاینمن جوان  اواخر دهه 1940،  در 
بلکه  با اصول مکانیک کوانتومی  تنها  نه  پرداخت، که  این موضوع  حل 
سازوکار  کدام  هر  نظریه  دو  باشد.  سازگار  نیز  نسبیت خاص  اصول  با 
به  نیاز  دو  این  تلفیق  که  داشتند  خود  به  مخصوص  پیچیده  ریاضیاتی 
فاینمن  فیزیکدان های معاصر  مهارت های ریاضی بسیار زیادی داشت. 
انتخاب  متفاوتی  کاماًل  او مسیر  اما خود  را در پیش گرفتند،  راه  همین 
از  استفاده ای  هیچ  بدون  را  جواب ها  بیش  و  کم  می توانست  که  کرد، 
ریاضیات بدست آورد! او مجموعه نمودارهای ساده ای، که بعداً به نام 
ولی  نمادین  روش  نمودارها  این  کرد.  ابداع  را  یافتند،  شهرت  خودش 
الکترون ها،  بسیار قدرتمندی برای تصور اوضاع، در هنگام برهم کنش 

فوتون ها و سایر ذرات با یکدیگر است. 
مرسوم  کاری  محاسبات،  در  فاینمن  نمودارهای  از  استفاده  روزها  این 
است؛ اما در اوایل دهه 1950 کاربرد این نمودارها، انحراف شگرفی از 

روش های مرسوم تلقی می شد.
این نظریه نقطه عطفی در سیر تحول فیزیک به حساب می آمد، و می بایست 
از جرأت و جسارت  »معجونی  فاینمن می شد.  متفاوت  معرف سبک 
در برابر عقل سلیم« شاید بهترین توصیف سبک فاینمن باشد. فیزیک 
یک علم دقیق است و مجموعه دانش موجود را علی رغم کمبودهایش، 

نمی توان نادیده گرفت. 
شده  پذیرفته  اصول  از  عمیقی  درک  بود،  جوان  خیلی  وقتی  فاینمن 
صرف  تمامی،  به  تقریبًا  را  فعالیتش  شد  مصمم  و  کرد،  پیدا  فیزیک 
مسائل متعارف کند. او از آن نابغه هایی نبود که در انزوا و به هر جان 

کندنی به کشف کاماًل جدیدی نایل شود. استعدادش در این بود که به 
بیشتر  بپردازد.  رایج  و  متعارف  اساسًا  موضوعات  به  نامتعارفی،  طریق 
در  تا  هستند،  ریاضی  دقیق  محاسبات  به  متکی  نظری  های  فیزیکدان 
نگرش  اما  باشد؛  دستشان  عصای  و  راهنما  ناآشنا  قلمروهای  به  ورود 
انگار که می تواند طبیعت را مثل کتابی  فاینمن تقریبًا خودباورانه بود، 
بخواند و آنچه دستگیرش شده است را بدون هیچ تحلیل مالل آوری 

گزارش کند.
را  اش  بیزاری  واقع  در  شیوه،  این  به  عالیقش  کردن  دنبال  با  فاینمن 
برای  نبوغی که  نمایش می داد. توصیف عمق  بندی ریاضی  از فرمول 
از  یکی  نظری  فیزیک  و  است  مشکلی  کار  است،  الزم  رفتاری  چنین 
تجسم  انتزاعی  مفاهیم  از  ترکیبی  است،  فکری  فعالیت های  دشوارترین 
طریق  از  فقط  فیزیکدان ها  بیشتر  ریاضیاتی.  پیچیدگی  نهایت  و  گریز 
به کار گرفتن سطح اعالی انضباط ذهنی است که می توانند پیشرفت 
کنند؛ اما فاینمن ظاهراً این ضوابط دشوار حرفه اش را نادیده می گرفت 

و به نتایج تازه ای می رسید.
سبک فاینمن تا حدود زیادی مرهون شخصیت او، تلقی اش از جهان به 
فیزیکی مجموعه   عالِم  و  بسیار مفرح و سرگرم کننده  بازی  عنوان یک 

مسحور کننده ای از معماها و چالش ها بود. در تمام عمر اهل مسخره 
بازی بود، و نهادهای قدرت دانشگاهی را به همان نوعی تحقیر می کرد 
را. هرگز آدم های احمق را تحمل  که فرمول های کسالت آور ریاضی 
نمی کرد، و نیز مقررات را، هر وقت که احساس می کرد، من درآوردی

و بیهوده اند، زیر پا می گذاشت. 
ادامه دارد ...

به نقل از کتاب شش قطعه آسان 
نوشته محمدعلی بهاری

توضیحات:
1. به ذراتی که کوچک تر از اتم هستند )و درون آن قرار دارند( ذرات زیر اتمی می 

گویند؛ مثل الکترون و پروتون و ...
QED .2 مخفف Quantum Electro Dynamics )الکترودینامیک کوانتومی(، ساده ترین 

نظریه میدان کوانتومی است که در طبیعت یافت می شود و برای توضیح نیروی 
الکترومغناطیس به کار می رود.

3. نمودارهای فاینمن)Feynman diagrams(، نمودارهایی که رفتار ذرات زیر اتمی را 
در واکنش با یکدیگر، به جای استفاده از زبان ریاضی و به طرزی ساده نمایش می دهند.

جای  اینشتین  آلبرت  بیستم،  قرن  اول  نیمه  در 
ژولیده،  نامتعارف،  اینشتیِن  گرفت.  را  نیوتن 
نمونه کامل  و  پرت، کاماًل مجذوب کار  حواس 
متفکر انتزاعی اندیش، باپرسشگری درباره خوِد 
شیوه کنند،  می  تعریف  را  موضوع  که  مفاهیمی 

پژوهش در فیزیک را تغییر داد.

دهه های  آخرین  فیزیِک  نماد  فاینمن  ریچارد 
به که  است  آمریکایی ای  اولین  و  بیستم،  قرن 

این جایگاه رسیده است. 
هر  به  و  انزوا  در  که  نبود  نابغه هایی  آن  از  او 
جان کندنی به کشف کاماًل جدیدی نایل شود. 
نامتعارفی،  به طریق  بود که  این  استعدادش در 

به موضوعات اساساً متعارف و رایج بپردازد.
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امپرسیونیسم علمی

همه ی ما اسامی بزرگانی چون افالطون، ارسطو، ارشمیدس، فیثاغورس، 
کپرنیک، ابوعلی سینا، گالیله، نیوتن، دکارت، اینشتین و صدها متفکر و

دانشمند بزرگ را شنیده ایم.
تمامی این افراد سهم بزرگی در پیشبرد تفکر بشری و ارتقاء آن را بر 
عهده داشته اند و حذف هریک از این افراد در سیر رشد بشری، شکافی

بزرگ را پدید می آورد و حلقه ای از این زنجیر بزرگ را می گسلد. 
در روزگاری که مردم عادی سرگرم کشاورزی، داد و ستد و یا زندگی 
تفکر در عالم، سعی در کشف معنایی  با  افراد  این  بودند؛  روزمرۀ خود 
به شگفتی جدیدی  دستیابی  یا  و  پدیده ای جدید،  زندگی، کشف  برای 
در عالم بودند. استعداد آنها در کشف حقایق و توانمندیشان در تدوین 
ابد  تا  را  نامشان  که  نموده  تبدیل  نوابغی  به  را  آنها  خود،  یافته های 

جاودان کرده است.
یا  افراد،  این  نشان می دهد که  افراد  این  اما مطالعه ی زندگی شخصی 
خود  گذشتگان  خطی  کتب  به  دسترسی  که  بودند  ثروتمندانی  اغلب 
داشتند و دغدغه چندانی جهت تحصیل مال جهت گذران زندگی خود 
آن  وقف  را  خود  زندگی  که  بودند  علم  شیفته  آنچنان  یا  و  نداشته اند 

کرده و رنج های زیادی را به جان خریده اند!
مطالعه و آموختن علوم در گذشته آن چنان محدود بود که تنها معدود 
از  تا  می کردند  پیدا  را  فرصت  این  و  داشته  دسترسی  آن  به  افرادی 
معموالً  کتاب ها  ببرند.  آنها  تفکر  به  پی  گذشتگان  افکار  مطالعۀ  طریق 
در کتابخانه هایی نگهداری می شدند که حق استفاده از آنها در اختیار 
بزرگان و اشراف بود و افراد عادی اجازه دسترسی به آنها را نداشتند. 
که  نوابغی  بسیار  چه  و  نیاموختند  سواد  که  مستعدی  افراد  بسیار  چه 
ما  آنچه  بردند!  پایان  به  و  گذرانده  کشتزار  یک  در  را  عمرشان 
بوجود  بودند که در زمان و مکان مناسب  افراد مستعدی  می شناسیم، 

آمدند و به ثمر نشستند.
شاید بسیاری از افراد با خود فکر می کنند، چرا در طول پانزده هزار سال 
زندگی بشر، تنها در این چند صد سال اخیر، رشد علمی بشر این چنین 
جهش نموده و به صورت لگاریتمی افزایش یافته است؟ آیا بشر چند

هزار سال پیش با انسان امروزی فرق داشته است؟
همچنین  و  کنونی  انسان های  با  گذشته  نسل های  جمجمه های  مقایسه 

مطالعه در شیوه ی زندگی و نیز پیشرفت های بسیار جالبی که در آن 
انسان کنونی که قدمت  زمان به وقوع پیوسته است، ثابت می کند که 
آن حدود پانزده الی بیست هزار سال است، به لحاظ ساختار مغزی در 
و رشد  ژنتیکی  عوامل  است. پس  نداشته  تغییر خاصی  این مدت،  طی 
فیزیکی مغز، عامل این پیشرفت تصاعدی نگردیده است. همچنین، تعداد 
و  نداشته  خاصی  افزایش  جمعیت  به  نسبت  نیز،  اخیر  عصرهای  نوابغ 
نگردیده  بشر  پیشرفت جهشی  عامل  نیز،  نوابغ  تعداد  افزایش  بنابراین 
اتفاقی برمی خوریم که پس  به  بیندازیم  تاریخ را نگاهی  اگر  است. ولی 
طول  در  و  گردیده  بشری  رشد  روند  وارد  کاتالیزوری  گویی  آن،  از 
نیست،  چیزی  آن  و  می دهد  نشان  وضوح  به  را  خود  اثر  صده،  چند 

جز اختراع ماشین چاپ توسط گوتنبرگ.
توانمندی  افراد  از  وسیعی  تعداد  یکباره  به  ماشین،  این  اختراع  از  پس 
افراد  انحصار  در  آن  از  قبل  تا  که  کردند  پیدا  را  کتبی  به  دسترسی 
کتاب های  مانند  گردید،  چاپ  مهم تر  کتاب های  ابتدا  بود.  محدودی 
مقدس ادیان و سپس آرام آرام، چاپ به یک صنعت تبدیل گشت و 
تعداد کتب زیر چاپ به دلیل گره خوردن آن با اقتصاد، دایره وسیعی 

از عناوین را دربرگرفت.
پیدا کردند  انواع کتب دسترسی  به  نیز  بود که مردم عادی  گونه  این 
درآمده  ثروتمندان  و  اشراف  انحصار  از  علم،  چشم گیری  سرعت  با  و 
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ریشه های  بدانید،  است  جالب  کرد.  پیدا  گسترش  جامعه  سطح  در  و 
بارز  است1. مشخصه ی  دوره  این  به  مربوط  امپرسیونیسم  نقاشی سبک 
نقاشی های امپرسیونیسمی، نقاط نورانی و رنگارنگی است که از نزدیک 
شکل خاصی را نمی سازند، ولی دیدن تابلو از فاصله ای دورتر منجر به 
سبک  این  واقع،  در  می شود.  جزئیات  دیدن  حتی  و  تابلو  شکل گیری 
برخالف سبک نقاشی های رئالیزم، که همه جزئیات به دقت و ظرافت 
را  تابلو  یک  خود  تابلو  از  کوچک  بخش  هر  و  می شود  نقاشی  آن  در 
نزدیک  خیلی  فاصله  از  مشخصی  طرح  یا  شکل  فاقد  می دهد،  تشکیل 

است و برعکس، فاصله گرفتن از تابلو جزئیات را واضح تر می کند.
در شیوه امپرسیونیسم، این ترکیب کلی تابلو است که ارزش دارد؛ در 
عین حال هر نقطه بخشی از تابلو را تشکیل داده و حذف آن به شکل 
کلی صدمه می زند. اگر چشمان خود را به یک تابلوی امپرسیونیسمی 
نقاط  صرفًا  شما  و  شد  خواهند  محوتر  و  محوتر  تصاویر  کنید،  نزدیک 
نورانی خواهید دید، نقاط در کلیات تابلو معنا پیدا می کنند و تابلو نیز

بدون وجود این نقاط وجود خارجی ندارد.
کلی  است که شکل  مفهوم  این  کنندۀ  تداعی  نوعی  به  تفکر هنری  این 
جامعه از تک تک افراد آن شکل گرفته است. این افراد هریک دارای 
رنگی و روشنایی منحصر به فرد مخصوص خود هستند، هرچند شاخص 
هم نباشند؛ ولی با در کنار هم قرار دادن این نقاط، می توان تابلویی زیبا

آفرید که جلوۀ آن از تابلوهای رئالیزم نیز بیشتر است.
افراد  این زمان، نقش  از  بتوان گفت که پس  این موضوع، شاید  مشابه 
فقط  دیگر  گردید،  رنگ تر  پر  آن  در  تفکر  ارتقاء  و  جامعه  پیشبرد  در 
آنها  از  نوابغی  گاهی  که  نبودند  کنتس ها  و  کنت ها  اشراف زادگان، 
مختلف  طبقات  از  اشخاصی  را  نوابغ  از  بسیاری  بلکه  سربرمی آورد؛ 
جامعه تشکیل می دادند و به مرور، حتی این روند نیز دستخوش تغییر 

بسیاری  تا  گردید  موجب  علم  بیشتر  گسترش  که  معنی  بدین  گردید. 
افراد مستعد و شیفتۀ اموختن، به فراخور تالش خود، حتی اگر در  از  
جایگاه  و  کرده  پیدا  علم  پیشبرد  در  سهمی  نبودند،  نیز  نابغه  یک  حد 
خود را در جوامع علمی باز کنند. تحصیل علم به صورت سیستماتیک 
رشد  این  در  همگانی  مشارکت  جهت  فراوانی  سازوکارهای  و  درآمد 
مطابق  نیز  سیستم ها  این  که  آمد  بوجود  علمی  پیشرفت  و  فکری 
تصحیح آموزشی  بازخوردهای  اساس  بر  و  آمده  بوجود  نیازهای  با 

می گردیدند.
انواع سیستم های آموزشی که در طول چهارصد سال اخیر  مطالعه در 
در دنیا بوجود آمده اند، خود بحث مفصلی است، ولی همه و همه نشان 
مستعدترین  عنوان  به  نخبگان  و  نوابغ  هرچند  که  است،  آن  دهنده ی 
افراد، جهت تحصیل علم و پیشبرد دانش، توانایی وسیعی در گسترش 
مرزهای دانش دارند؛ ولی ناخدایی کشتی عظیم دانش بشری دیگر در

دستان آنها نیست.
تنه و به  تا یک  نبوغ خارق العاده ای نشست  نباید سال ها منتظر  دیگر 
تنهایی فصل جدیدی در علم بگشاید، یا راز سر به مهری را باز نماید؛ 
بلکه در دنیای امروز، کار گروهی جایگزین بسیاری از نبوغ ها گشته و 
هرچند  انفرادی،  تفکر  یک  از  کاراتر  بسیار  بسا  ای  جمعی،  تفکر  نتیجۀ 

خارق العاده، گردیده است.
در دنیای امروز، حتی نوابغ هم، در جمع معنی بیشتری پیدا کرده اند و 
پیشبرد علم دیگر هنر نخبگان نیست، بلکه هنر سیستمی است که این 
افراد را هدایت می کند. این است رازی که موجب پیشرفت علم با چنین 
دارد  جا  لذا،  است.  گردیده  اخیر  در چند صدۀ  سرعت خارق العاده ای 
که مسئولین بیش از آنکه به فکر نخبه پروری و نخبه ساالری باشند، 
به فکر ارتقای سیستم های آموزشی و توسعۀ فرهنگ کار گروهی بوده و 
این فرهنگ را در جامعه توسعه دهند، که در غیر این صورت، نه تنها 
کمکی به پیشبرد علم در این مملکت نگردیده است؛ بلکه هر روز از این

هدف فاصله خواهند گرفت.

امیر راد

توضیحات:
1. درآخرین دهه های قرن 19 میالدی )بین سال های 1870-1880( حرکتی در نقاشی 

آغاز شد که در اساس مبتنی بر نور )به عنوان مادر رنگها( شکل گرفت و به زودی 
هنرهای دیگر نظیر موسیقی، مجسمه سازی و... را تحت تأثیر قرار داد.
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اتفاقی که حیرت جهانیان را 
برانگیخت!

کشور  آریزونای  ایالت  در  واقع  فینیکس،  منطقه  در  پیش  چندی 
که  رنگی  سفید  ماده ی  به  هادسون  دیوید  به نام  کشاورزی  آمریکا، 
مقداری  و  شد  مشکوک  بود  گسترده  زراعی اش  زمینهای  سرتاسر  در 
ماده  این  که  بگویند  او  به  تا  سپرد  معتبر  آزمایشگاه های  به  را  آن  از 
ناباوری،  عین  در  اما  است.  ای  اولیه  مواد  چه  از  متشکل  رنگ  سفید 
یعنی   »You Have Pure Nothing« بود:  این  آزمایشگاه ها  آن  پاسخ 
شما یک ماده ای در دست دارید که به طور خالص هیچ چیز مشخصی

که در جدول عناصر تعریف شده باشد، در آن به چشم نمی خورد!
اما پس از چندی یک آزمایشگاه روسی به روش آزمایش آمریکایی ها 
این ماده ی عجیب پیش رو  شک کرد و روش جدیدی را برای آنالیز 
گرفت که صحیح تر بود و باالخره پرده ی جادویی کنار رفت و عنصر 

تشکیل دهنده رخ نمود.

این ماده شکل دیگری از اتم های طال بود که به صورت یک نانو رشته 
)رشته ای از الکترون ها که از پی هم قرار می گیرند و شکل یک تسبیح 
 ORMUS یا   ORME آن  علمی  نام  بود.  آمده  در  دارد(  را  شده  نخ 

مخفف Orbit ally Rearranged Monotonic Element است.
آزمایش های بعدی، اما، حیرت آورتر بودند. برای وزن کردن آن، یک 
پیمانه ی خالی را ابتدا وزن کردند و سپس مقدار مشخصی از این گرد 
سفید رنگ را درون پیمانه ریخته مجدداً وزن کردند و در عین ناباوری 
در تمام این توزین ها، همواره وزِن پیمانه به اضافه وزن گرد سفید رنگ 
از وزن پیمانه ی خالی “کمتر” بود! آزمایشی که چندین بار تکرار شد و 
همواره یک پاسخ را ارائه می داد. گویی که 40 درصد از جرم این ماده در 
جهان ما و 60 درصد دیگر آن در جهانی موازی با جهان ما سیر می کند.

ماده  از  لبریز  پیمانه ی  محققان،  که  آمد  چشم  به  زمانی  مهم  نکته ی 
بسیار  حرارت  در  که  کردند  مشاهده  و  دادند  حرارت  را  رنگ  سفید 
حرارت  “با  یعنی  کرد.  پیدا  سوق  گرم  صفر  سمت  به  پیمانه  وزن  باال 

دادن به این ماده، می توان جاذبه را به گونه ای از بین برد”.
 )Pure Gold( ناسا با بهره گیری از این ترکیب جدید طالی بسیار ناب
که   )AeroGel( آیروژل  نام  با  کند،  اختراع  جدیدی  ماده ی  توانست 
می تواند  آن  خالص  فرم  و  است  سبک تر  هوا  از  خود  خودی  به 
این  آیروژل،  به  دادن  حرارت  با  همچنین  و  باشد  شناور  هوا  در 
معلق هوا  در  نیز  را  خود  وزن  از  بیش  وزن هایی  می تواند  ماده 

نگاه دارد. ناسا از این ژل در تحقیقات گسترده ای بهره می برد. 

مصر  راهبان  به  متعلق  معبدی  سینا”  “صحرای  در  پیش،  چندی  اما 
رنگ!  سفید  پودری  از  بود  آکنده  آن  درون  که  شد  کشف  باستان 
تازه  پودر  این  بین  زیادی  شباهت  که  داد  نشان  ماده  این  آزمایش 
کشف شده با نانو رشته ی طال وجود دارد. مصریان باستان به این ماده 
“مفکات” می گفتند و راز تهیه آن در دست راهبان مقدس بوده است.
ترکیب مفکات با حرارت می توانسته بی وزنی را به همراه آورد و شاید 

راز چگونگی ساخته شدن اهرام عظیم مصر در همین جا نهفته باشد.

و چه  فارسی  به  )چه  اشکال هندسی  تمام  نام  کنید:  توجه  نکته  این  به 
از  دایره  مثاًل  می کند.  اشاره  آنها  هندسی  شکل  به  مستقیمًا  التین(  به 
نامی  بین  این  در  اما  بودن.  ضلعی  سه  از  مثلث  می گوید،  بودن  دوار 
که برای شکل هندسی “هرم” در نظر گرفته شده یک استثنای عجیب 
 Pyro از ترکیب دو کلمه ی  Pyramid است که  است. هرم در التین 
است.  شده  تشکیل  شده”  “گرفته  به معنی   Amid و  “آتش”  معنی  به 
شده«  گرفته  آتش  »از  یا   Fire Begotten یعنی   Pyramid بنابراین 
حرارت  به معنی  ُهرم  ریشه  از  نیز  “ِهرم”  عربِی  اسم  حتی  است!!! 

و داغی گرفته شده است و اشاره ای به شکل هندسی آن ندارد.

می توان خصوصیات پودر سفید طال را این گونه برشمرد:
1- خاصیت ضد جاذبه در حرارت های باال
2- خاصیت ابر رسانایی در حرارت های باال

)Quantum Entanglement( 3- اتصال کوانتومی به دیگر جهان های موازی
4- عدم مشابهت با ساختار عناصر جدول مندلیف

5- درصورت برهم خوردن ساختار رشته ای، با نوری بسیار درخشان 
منفجر می شود

6-به دلیل ساختار اتمی تک رشته ای، امکان تبدیل این ماده به مواد 
دیگر وجود دارد

7- درصورت مصرف خوراکی، افزایش کارآیی مغز انسان را در دو 
نیمه چپ و راست بدنبال دارد.

8- در صورت مصرف خوراکی، افزایش طول عمر DNA که متعاقبًا 
طول عمر انسان را بدنبال دارد.

ایران عشق
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شعله آتش در فضا
این عکس عجیب و غریب مربوط به آزمایش اطفای حریق ناسا در ایستگاه فضایی بین المللی است. در نبود نیروی جاذبه، هیچ فرقی بین گازهای 

داغ و سرد وجود ندارد و همین باعث تفاوت در شعله های فضایی و زمینی می شود.
آتش سوزی یکی از مهم ترین خطرهایی است که جان فضانوردان را تهدید می کند، زیرا عالوه بر نابودی تجهیزات، ذخیره محدود اکسیژن را 

به سرعت مصرف می کند و حتی اگر فضانوردان بتوانند آتش را خاموش کنند و از تجهیزات پشتیبان استفاده کنند، کمبود اکسیژن را به هیچ وجه 
نمی توانند جبران کنند.

در روی زمین، گازهای حاصل از احتراق داغ و سبک ترند و به دلیل وزن کمتر به باال صعود می کنند. هوا و اکسیژن خنک که نیروی وزن بیشتری 
دارند، به پایین رانده می شوند و شعله را تغذیه می کنند. این مکانیسمی است که در آتش های زمینی اتفاق می افتد. اما در فضا به دلیل نبود نیروی 

جاذبه، رفتار شعله بسیار متفاوت است. از سوی دیگر، نبود نیروی جاذبه باعث می شود استفاده از موادی مانند کف که روی شعله را پوشانده و 
مانع از رسیدن هوا به شعله شود، فایده ای نداشته 

باشد؛ چراکه کف پرفشار پس از برخورد به دیوارها و 
سطوح مختلف به جهتی دیگر رانده می شود و بدون 

کوچک ترین تاثیری در اطفای حریق، در محیط پخش 
می شود.

به همین دلیل، ناسا آزمایش های متنوعی برای 
بررسی رفتار شعله ها در فضا و چگونگی مقابله بهینه 

با آنها ترتیب داده است. تصویر فوق هم مربوط 
به یکی از آخرین آزمایش ها در این زمینه است 
که در ایستگاه فضایی بین المللی انجام شده است. 

قطره ای به پهنای 3 میلی متر از سوخت هپتان 
)آلکانی با فرمول شیمیایی C7H16( که به رنگ زرد 
مشخص شده، در شرایط بی وزنی می سوزد و ذرات 

دوده سبزرنگی را تولید می کند که درنهایت، در 
مسیرهایی بلند و پیچ درپیچ از اطراف 

شعله دور می شوند. نتایج این آزمایش در 
تولید آتش خاموش کن های بهینه در فضاپیماها 

استفاده خواهد شد.
  خبر آنالین
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حرکت ذرات باردار خورشید به سوی زمین
یک تشعشع ناگهانی نیروی خورشید، ابری بزرگ از ذرات باردار در فضا را که به سوی زمین در حرکت است، تشکیل داده است. در همین 

حال، آژانس فضایی آمریکا، ناسا، اعالم کرد که این ذرات به میدان مغناطیسی کره زمین برخورد می کنند ولی احتماالً تهدیدی برای این سیاره، 
و یا فضانوردان، ماهواره ها، و وسایل ارتباطی الکترونیکی به وجود نمی آورند.

سرویس ملی آب و هوای آمریکا اعالم کرد: انتشار این تشعشعات خورشیدی که روز سه شنبه )هفتم ماه ژوئن( ثبت شد، ظهر روز پنجشنبه )9 
ماه ژوئن( به وقت گرینویچ به زمین رسید.

دانشمندان می گویند: زمانی که تشعشات خورشیدی در تماس با میدان مغناطیسی کره زمین قرار می گیرند، به احتمال زیاد به روشنی های 
شفق در شمالی ترین و جنوبی ترین عرض جغرافیایی زمین رنگ و شدت بیشتری خواهند داد.

همچنین ستاره شناسان می گویند: »تشعشع ناگهانی نیروی خورشید در روز سه شنبه یک فواره بسیار بزرگ و دیدنی از گاز داغ را ایجاد کرد 
که تا جو فوقانی خورشید باال رفت و سپس به پایین بارید و منطقه ای به اندازه تقریبًا نیمی از 

سطح خورشید را فرا گرفت.
ستاره شناسان می گویند: خورشید به دوره فزاینده فعالیت و ناآرامی چرخه یازده ساله طبیعی 
خود نزدیک می شود. انتظار می رود، این دروه فعالیت های خورشیدی در حدود سال 2013 

میالدی به اوج خود برسد.
دانشمندان می گویند انتشار ذرات باردار خورشید خطری برای زمین ایجاد نمی کند؛ اما، 
این گونه ذرات قادرند توزیع برق، سامانه مکان یابی جهانی، و برخی ارتباطات هوایی و 

نظامی را مختل کند و زمین را در پوششی از تشعشعات خطرناک قرار دهد.
     voanews 



پالریزاسیون نور

رفتار موج ایجاد شده، در طناب شروع به حرکت می کند. راستای ارتعاش این 
موج بر مسیر حرکت این تغییر شکل در طول طناب )راستای انتشار( عمود است.

خط  یک  کنید،  نگاه  نوسان  حال  در  طناب  شکل  به  روبرو  از  اگر 
خواهید دید، که اندازه ی آن کوچک و بزرگ می شود.

در ابتدا یک نقطه، بعد یک خط کوتاه، خطی بلندتر تا حد بیشینه، پس 
موج   به  اگر  حالی که  در  نقطه؛  یک  دوباره  و  کوچک تر  و  کوچک تر 
الکترومغناطیس نگاه کنید، به طور فرضی یک نقطه می بینید، سپس یک 
و  کوچک تر  دایره  طور  همین  و   ... و  بزرگ تر  دایره ای  کوچک،  دایره 

سپس یک نقطه و ...

راستای  یعنی  است؛  حرکت  این  به  شبیه  نیز  الکترومغناطیس  موج 
این تفاوت که سه بعدی  با  انتشار عمود است.  ارتعاش آن بر راستای 
است. یعنی در طناب شکل موج دو بعدی است، ولی در مورد یک موج 
این شکل سه بعدی است. مانند شکل کره ای که در  الکترومغناطیس، 

فضا منتشر می شود.

راستاها  تمامی  در  )ارتعاش(  نوسان  که جهت  می دهند  نشان  پیکان ها 
است. 

حال، نور پالریزه )قطبیده( چیست؟ 
نور قطبیده، نوری است که راستای ارتعاش آن فقط در یک جهت باشد.

استفاده  پالروید1  آفتابی  عینک های  از  افراد  از  خیلی  روزها،  این 
از  استفاده  هستند  معتقد  آنها  سازنده  شرکت های  که  چرا  می کنند، 
ساحل  کنار  برفی،  مناطق  در  بودن  مانند  شدید،  نور  در  عینک ها  این 
دریا و در بیابان،  چشم خسته نخواهد شد. هرچند، بسیاری از مردم از

جنبه های دیگر آنها نیز استفاده می کنند!
آن  عینک ها  این  آزمایش  برای  ساده  راه  یک  که  بدانید،  است  جالب 
است، که عینک را به چشم زده و به صفحۀ موبایل خود نگاه کنید، در 
آن صفحه  باید  می چرخانید،  چشمانتان  مقابل  در  را  موبایل  که  حالی 

تاریک و روشن شود، در غیر آن صورت عینک شما پالروید نیست.
ولی واقعًا پالروید چیست؟ 

مدار  یک  از  الکترون ها  نوسان  حاصل  می کنیم،  مشاهده  که  نوری 
سطح  به  پتانسیل  سطح  یک  از  عبارتی  به  یا  است،  پایین تر  مدار  به 
انرژی  اختالف  این  الکترون  صورت،  آن  در  که  پایین تر،  پتانسیلی 

را به صورت یک موج الکترومغناطیسی از خود ساطع می کند. 
راستای  یعنی  است؛  عرضی  موج  یک  )نور(  الکترومغناطیس  موج 
در  که  طنابی  مانند  است،  عمود  آن  انتشار  راستای  بر  آن  ارتعاش 

دست می گیرید و در آن یک موج ایجاد می کنید.

چگونه می توان یک نور قطبیده درست کرد؟ 
راه های زیادی برای درست کردن یک نور قطبیده وجود دارد. یکی از آن راه ها، از 
طریق بازتابش نور تحت زاویه ای خاص، که به آن زاویه بروستر2 گفته می شود، 
انجام می پذیرد. در صورتی که نور تحت این زاویه تابش کند، نور بازتابیده

شده،  قطبیده است.

 

راستای ارتعاش

راستای انتشار
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روشنایی

تاریکی

نور  که  هنگامی  است.  پوالروید«3  »صفحات  از  استفاده  دیگر،  راه  یک 
به یک صفحه پالروید برخورد می کند، نوری که از آن خارج می شود،
قطبیده خواهد بود. )دلیل این موضوع از حوصله بحث ما خارج است.(

بر اساس محاسبات ریاضی، شدت نور خارج شده از صفحات پوالروید، 
2√/1 بار کمتر از نوری است که به آن برخورد کرده است. به همین 
چشم  البته،  می کند.  برخورد  ما  چشم  به  کمتری  نور  شدت  دلیل، 
که  آنجا  از  ولی  کند،  حس  را  نوری  شدت  دو  این  اختالف  نمی تواند 
چشم است،  کرده  برخورد  چشم  به  کمتری  نور  شدت  روز،  طول  در 

خستگی کمتری احساس می کند.

حال، به سؤال دیگری می پردازیم، چرا با نگاه کردن به صفحه نمایشگر 
موبایل، صفحه  چرخاندن  و  پوالروید  عینک  یک  طریق  از  موبایل  یک 

نمایشگر آن را تاریک و روشن می بینیم؟

مشهود  کاماًل  پوالروید  عینک  با  ولی  نیست؛  تشخیص  قابل  مسلح 
شیشه های ضد ضربه  به  پوالروید  عینک  با  نیست  بد  همچنین  است. 
مثل شیشه های اتومبیل و قطار هم نگاه کنید، در آن صورت شکل های 

جالبی خواهید دید!
امیر راد

توضیحات:
1. پوالروید یک نام اختصاری و تجاری است که در سال 1930 برای اّولین بار توسط 
ادوین لَنْد گذاشته شد. وی الیه کریستالی نازکی از ترکیبات یود را به شکل منظم بر 
روی ورقه شفاف پالستیک قرار داد. وقتی نور از این ماده قطبیده عبور می کند، یکی 

از مؤلفه های میدان الکتریکی جذب می شود و مؤلفه های دیگر بدون هیچ تغییری عبور 
می کنند. بنابراین صفحه های پوالروید دارای یک جهت ترجیحی عبوری هستند.

2. اگر زاویه تابش را چنان تنظیم کنیم که در مرز مشترک دو محیط هیچ بازتابی 
نداشته باشیم و تمام نورها بر محیط دوم گذر کنند، در چنین حالتی ضریب بازتاب در 

سیستم صفر می شود، در این صورت زاویه تابش را زاویه بروستر می نامند.
3. پالروید ماده پالستیک مانندی است که برای تولید نور قطبیده استفاده می شود و در 
هر زاویه ای که در مقابل نور غیر قطبیده قرار بگیرد، نور عبورِی قطبیده  حاصل خواهد 

کرد. حال، اگر در مسیر نور قطبیده حاصل از پالروید ، پالروید دیگری قرار دهیم.
a. اگر دو پالروید در یک امتداد قرار بگیرند، نور عبوری از پالروید دوم تغییری نخواهد 

داشت.
b. زمانی که پالروید دوم عمود بر پالروید اول قرار گیرد، هیچ نوری عبور نخواهد کرد و 

تاریکی حاصل خواهد شد.
اگر پالروید دوم را حول خط عمود بر سطح آن بچرخانیم، دامنه نور عبوری تغییر 

خواهد کرد.
پس شدت نور عبوری به امتداد نسبی دو پالروید بستگی دارد.

یعنی  است؛  قطبیده  نیز  موبایل  نمایشگر  صفحه  توسط  شده  ایجاد  نور 
یک  همانند  نیز،  پوالروید  عینک  می کند.  ارتعاش  راستا  یک  در  فقط 
یک  در  فقط  آن  از  خارج شده  نور  که  می کند  عمل  طرفه  یک  توری 
راستا ارتعاش می کند. هنگامی که راستای ارتعاش نور ورودی با راستای 
را  موبایل  که  هنگامی  می کند.  عبور  نور  باشد،  موازی  عینک  قطبش 
صفحه  توسط  که  عینک  به  ورودی  نور  ارتعاش  راستای  می چرخانید، 
عینک  صفحه  قطبش  راستای  بر  عمود  شده،  ایجاد  موبایل  نمایشگر 
نمی دهد خود  صفحه  از  را  نور  آن  خروج  اجازه  عینک  و  می گردد 

و بنابراین صفحه موبایل تاریک دیده می شود.
به همین صورت، اگر با عینک پالروید به آسمان نگاه کنید، شدت نور 
در بعضی از نقاط آسمان متفاوت از آن چیزی است که با چشم بدون 
جو  از  نور  بازتابش  ،که  است  آن  امر  این  دلیل  می شود.  دیده  عینک 
با چشم غیر بروستر است که  زاویه  از سطح زمین تحت  یا  و  ابرها  یا 

کنند و بدون هیچ تغییری از طرف دیگر آن خارج شوند.بدون تغییر از محیط خارج می شود. نوترینوها می توانند به زمین نفوذ هلیوم، نوترینو، پرتوی گاما و پوزیترون نیز تولید می شود. فقط نوترینو * از همجوشی ای که در قلب خورشید انجام می شود، عالوه بر هسته * از بعضی ستارگان، به دلیل نیروی گرانش قوی نوری خارج نمی شود.* دنباله دارها آوارگان خانواده خورشیدی هستند.* چگالی زمین از همه سیارات بیشتر است.بقیه سیارات به جز پلوتو می شوند.- مشتری مانند، چگالی کم که از گاز و مایع تشکیل شده اند، که شامل جرمشان زیاد است. مانند: عطارد، زهره، زمین و مریخ- زمین مانند، سیارات خاکی که چگالی زیاد و حجم کم دارند و در واقع * سیارات منظومه شمسی به دو دسته تقسیم می شوند:انتقالی ماه نسبت به زمین تفاوتی نیست.* زمین تقریبًا در آسمان ماه ساکن است؛ زیرا بین حرکت وضعی و 

آیا می دانید؟ که ...

نور، پالریزه نشده

فیلتر پالریزاسیون

نور پالریزه شده در راستای عمودی
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سمفونی ابرریسمان 

اسرار علم

آیا کوچک ترین تکه های ماده همانند طناب های در حال ارتعاش هستند؟

اشیا از چه ساخته شده اند؟ یا به گونه ای متفاوت: ماده* دقیقًا چه است؟
 

بشر قرن ها و قرن هاست که درباره این سوال تفکر کرده و می کند.
باستان، عقیده  یونان  از فالسفه ی  حداقل 2400 سال قبل، تعداد کمی 
اند، که  نادیدنی ساخته شده  داشتند که همه چیز از ذرات بسیار ریز، 
)Leucippus(و  لوکیپوس  شوند.  نابود  یا  و  شکسته  اجزا  به  نمی توانند 
ایده  این  بودند که روی جزئیات  اولین کسانی  شاگردش، دموکریتوس 
کار کردند. آنها این ذرات از ماده خالص را اتما نامیدند، )که در یونان 
به معنای چیزهایی است که نمی توانند برش داده شوند، غیرقابل تقسیم(. 
این کلمه می آید. لوکیپوس و دموکریتوس، عقیده  از  اتم  درواقع، لغت 
اتم ها،  آن  اما  شده اند،  ساخته  یکسانی  ماده  از  اتم ها  همۀ  که  داشتند 
اندازه و وزن های متفاوت دارند. به عبارت دیگر، آنها به طرق متفاوت 

ترکیب می شوند.
اشیاء متفاوت از یکدیگر به نظر می رسند، چون ترکیب های متفاوت دارند.

امروزه، 2400 سال بعد، دانشمندان پیشرفته ی امروز نیز هنوز روی این 
عقیده استوار هستند. ما لغت اتم را برای کوچک ترین تکه از ماده که روی 
زمین معمول است، به کار می بریم. اما آیا واقعًا آن کوچک ترین است؟

ماده  کوچک تر  جزء  سه  از  واقع  در  اتم  یک  که  می دانیم  ما  امروزه 
و  پروتون ها  نوترون ها.  و  پروتون ها  الکترون ها،  است:  شده  ساخته 
اجزاء کوچک تری ساخته شده اند از  نوبه خود، حتی  به  نیز  نوترون ها 

که کوارک ها نامیده می شوند. 
یقینًا  کوارک ها  و  الکترون ها  می داند،  کس  هر  که  طور  همان 
کوچک ترین اجزای مواد پیرامون هستند و به همین دلیل، الکترون ها و
کوارک ها ذرات بنیادی نامیده می شوند. )دموکریتوس حتمًا آنها را اتما 

می نامید.(
بنیادی  ذرات  از  مختلف  نوع  دوازده  حداقل  دانشمندان  مجموع،  در 
بیشتر  جین  دو  نیم  حدود  آن،  راستای  در  داده اند.  تشخیص  را 
برای  چسب  مثل  که  شده اند،  داده  تشخیص  نیز  دیگری  ذرات 
یونان  اتمای  مثل  می کنند؛  عمل  هم  کنار  در  چیز  همه  نگهداری 
خواص  دیگر  و  دارند،  را  خودشان  وزن  بنیادی  ذرات  این  باستان، 

نیز به همین ترتیب ... * ماده: هر چیزی که فضا اشغال می کند و جاذبه و اینرسی دارد.

)n( و نوترون ها )p( هسته از پروتون ها
شکل الیه های الکترونی برای انواع مختلف اتم، متفاوت ساخته شده است.

است. برخی از اتم ها تعداد کمی از این الیه ها دارند، در 
حالی که بقیه بسیاری از آنها را دارند.
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اینرسی: چیزی است که باعث می شود، 
یک شیء بر آنچه عمل می کند )حالتی 

که در آن است( باقی بماند. برای 
مثال، اگر یک اتومبیل با سرعتی ثابت 
در جاده حرکت می کند، اینرسی آن، 
حرکتش را در یک خط مستقیم حفظ 
می کند؛ مگر اینکه چیزی )یک نیرو( 
بر اینرسی غلبه کند، که باعث تغییر 

حالت اتومبیل می شود )افزایش سرعت 
و یا کاهش آن(. اتومبیل می خواهد به 

حرکتش در مسیر با سرعت یکسان 
ادامه دهد. اینرسی هنگامی که ماشین 
می ایستد نیز کار می کند. مگر اینکه، 

چیزی اتومبیل را حل دهد، اینرسی آن 
را متوقف نگه خواهد داشت.

ذرات بنیادی بسیار زیاد!
آیا بیست تا )یا بیشتر(، "ذرات بنیادی" وجود دارند، مثل انواع بسیار بیشتری 
از بنیادی ترین چیزها که در عالم به نظر می رسند؟ بعضی از دانشمندان 
چنین فکر می کنند، مثل دموکریتوس، آنها برای اجزاِی ساختمانِی بینادِی 

حقیقی جستجو می کنند.
این بنیادی ترین شکل ماده چگونه می تواند باشد؟ 

چطور می توانند به شکل های مختلف درآیند، تا تبدیل به تمام ذرات ریز
متفاوتی شوند که ما می شناسیم، مثل الکترون ها و کوارک ها؟

متفکرین  قبل،  سال   2500 از  بیشتر  کمی 
طول  فهمیدن  برای  ریاضی  از  یونانی 
مخصوص ریسمان های ابزارهای موسیقیشان  
الگوی  که  می کردند،  استفاده  )مثل چنگ( 
ریاضی خاصی داشتند. خب، به اندازه کافی 
عجیب است، در طی 40 سال گذشته، برخی 
کار  ابرریسمان ها  نظریه  روی  دانشمندان 
کرده و می کنند. قبل از نظریه ابرریسمان، 

تصور  کوچکی  توپ های  یا  نقاط  باوری،  قابل  غیر  بطور  بنیادی  ذرات 
می شدند؛ اما مطابق با نظریه ریسمان، همه ذرات بنیادی تنها از یک چیز 
ساخته شده اند: یک حلقه بسیار کوچک که یک ابرریسمان نامیده می شود.

ابرریسمان  حلقه  ریز هستند. یک  باوری  غیرقابل  به طور  ابرریسمان ها 
بسیار کوچک است، که یک تریلیون تریلیون )1 با 24 تا صفر( از آنها 
در یک خط، به درازی یک تک اتم خواهند شد! و دویست میلیون اتم 

نیز باید در خط شوند تا به اندازه ناخن شصت شما شوند!
این حلقه ها می لرزند، شکل های  مختلف  دانشمندان فکر می کنند که 
مثل  باشند،  داشته  متفاوت  خواص  آنها  که  می شود،  لرزش باعث 
و  می سازد  کوارک  یک  آنها  از  لرزش  نوعی  الکتریکی.  بار  و  وزن 

نوع دیگری یک الکترون و ...

بی نهایت  ریاضیات  ابرریسمان،  نظریه  درباره  بزرگ  مشکل  یک 
دشوار آن است. تا کنون، دانشمنداِن نظریه ابرریسمان تنها توانسته اند، 
این مسئله را که چه نوع ذراتی باید وجود داشته باشند را حل کنند. آنها 
حتی هنوز نتوانسته اند، محاسبه کنند که کجا و یا چطور آنها را پیدا کنند. 
با  را  آن  تا  باشند  قادر  باید  دانشمندان  نظریه،  یک  داشتن  باور  برای 
آزمایش امتحان کنند؛ مثل یافتن چیزی که نظریه می گوید "باید آنجا 
باشد". اما اگر نظریه برای استفاده بسیار مشکل باشد، مردم نمی توانند 

جهان  حقیقتًا  که  است  همانی  و  است  نظریه خوب  این  آیا  که  بفهمند 
کامپیوتر  یک  داشتن  مثل  این  خیر.  یا  است،  می کند  توصیف  را  ما 
است. شما نمایش  یا صفحه  و  کلید  بدون داشتن یک صفحه  قدرتمند 

است.  مفید  و  قدرتمند  واقعًا  کامپیوتر  این  آیا  که  بفهمید  نمی توانید 
بنابراین ما کاماًل مطمئن نیستیم که آیا کوچک ترین "خرده های ماده" 

بدون شک از ریسمان ساخته شده اند یا خیر؟
هنوز هم بسیاری از دانشمندان به این نظریه عالقه بسیار دارند، آنها بسیار 
سخت کار می کنند تا با روش هایی بتوانند چیزهایی را که اگر با آزمونشان 
دیدیم، حقیقتًا محاسبه و بررسی کنند که آیا واقعًا صحیح هستند یا خیر.

Science mysteries به نقل از کتاب
by: Gerome A.Luine

مترجم: م. حسینی 

با یکدیگر طناب را تکان دهید تا به این شکل برسید. 
این حرکتی است که یک الکترون یا کوارک، ممکن است 

داشته باشد. 

طناب را در خالف جهت یکدیگر حرکت دهید، تا به این 
شکل برسید. دانشمندان نمی دانند چه چیزهایی با این نوع 

لرزش ابرریسمان ایجاد می شود
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نانو، نانو ... چیست؟ )2(
درآمدی بر تاریخچه،  چیستی و کاربردهای فناوری نانو

فناوري نانو واژه اي است کلي، که به تمام فناوري هاي پیشرفته در عرصه کار با مقیاس 
 100nm 1 تاnm نانو اطالق مي شود. معموالً منظور از مقیاس نانو ابعادي در حدود

)1 تا  100 نانومتر( است. 
اولین جرقه فناوري نانو )البته در آن زمان هنوز به این نام شناخته نشده بود( در سال 
1959 زده شد. در این سال، ریچارد فاینمن طي یک سخنراني با عنوان »فضاي زیادي 
در سطوح پایین وجود دارد« ایده فناوري نانو را مطرح ساخت. وي این نظریه را ارائه 
داد که در آینده اي نزدیک مي توانیم مولکول ها و اتم ها را به صورت مسقیم دستکاري 

کنیم.
یک نانومتر یک هزارم میکرون است )هر متر 10 به توان 6 میکرون است( و اگر 
بخواهیم احساس فیزیکي نسبت به آن داشته باشیم، مي توان گفت که یک نانومتر 
1/80000قطر موي انسان مي باشد. اما این تعریف مقیاس نانو، نمي تواند مقایسه 

درستي باشد، چرا که ضخامت موي انسان با توجه به خصوصیات فردي هرانسان از 
چند ده میکرومتر تا چند صدمیکرومتر متغیر است.. 

یا مولکولي و بدین  اتمي  فناوری، هنر دست کاري مواد در مقیاس  نانو 
منظور که بتوان ساختاري پیچیده را با خصوصیات اتمي تولید کرد، به 
روبات هاي  )مانند  میکروسکوپي  لوازم  و  قطعات  برای ساخت  خصوص 
بار  هزاران  که  ادواتي  سایر  و  کامپیوتري  تراشه هاي  و  میکروسکپي( 
مدارات  تولید  فعلي  فناوري  در  است.  باشند،  فعلي  ادوات  از  کوچکتر 
مواد  روي  بر  مدار  طرح  ایجاد  براي  لیتوگرافي  روش  از  هادي  نیمه 

نیمه هادي استفاده مي شود. پیشرفت شگرفي که در لیتوگرافي، طي دو 
بهره گیري  با  که  مي دهد  را  امکان  این  ما  به  است  داده  رخ  اخیر  دهه 
 1000( میکرون   1 از  کوچک تر  مداراتي  بتوانیم  جدید  دستگاه هاي  از 
البته باید توجه داشت که این مدارات هنوز از  نانومتر( را تولید کنیم. 
باور هستند که این  اتم تشکیل شده اند. بیشتر دانشمندان بر  میلیون ها 
است.  شده  نزدیک  خود  فیزیکي  محدودکننده  مرزهاي  به  لیتوگرافي 

عناصر پایه در فناوري نانو
تفاوت اصلي فناوري نانو با فناوري هاي دیگر در مقیاس مواد و ساختارهایي 
تنها کوچک  البته  قرار مي گیرند.  استفاده  فناوري مورد  این  است که در 
مقیاس  دراین  مواد  اندازه  که  زماني  بلکه  نیست؛  نظر  مد  اندازه  بودن 
مقاومت،  استحکام،  رنگ،  جمله  از  آنها  ذاتي  خصوصیات  مي گیرد،  قرار 
فناوري  این  تفاوت  بخواهیم  اگر  تغییر مي یابد. در حقیقت   ... و  خوردگي 
مي توانیم  نماییم،  بیان  ارزیابي  قابل  صورت  به  دیگر  فناوري هاي  با  را 
در  پایه  عناصر  کنیم.  ذکر  معیار  یک  عنوان  به  را  پایه"  "عناصر  وجود 
حالت در  آنها  خواص  که  هستند  نانومقیاسي  عناصر  همان  حقیقت 

نانومقیاس با خواص شان در مقیاس بزرگ تر فرق مي کند.

بنابراین براي کوچک تر کردن اندازه نیمه هادي ها مي بایست از فناوري هاي 
کرد  استفاده  کنند،  سازماندهي  را  اتم ها  تک تک  مي توانند  که  جدیدي 

و طبعًا چنین فناوري جزء محدوده فناوري نانو محسوب مي شود.
فرآیند  هر  به  گاهي  نانو  فناوري  واژه  عمومي  هاي  نوشته  و  مقاالت  در 
فرآیند  مي تواند  که  مي گردد  اطالق  میکرون  اندازه هاي  از  کوچکتر 
دانشمندان  از  بسیاري  همین  خاطر  به  شود.  شامل  نیز  را  لیتوگرافي 
کلمه  و علمي  واقعي  به معني  نانو  فناوري  هنگامي که مي خواهند درباره 
به  که  مي کنند،  یاد  نانومولکولي  فناوري  عنوان  به  آن  از  کنند  صحبت 

معني فناوري نانو در ابعاد مولکولي مي باشد.
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آن  اسم  از  که  طوري  همان  است.  نانوکپسول  پایه،  عنصر  دومین 
و مي توان  دارند  نانومتري  قطر  است، کپسول هایی هستند که  مشخص 
سال هاست  کرد.  کپسوله  و  داد  قرار  آنها  درون  را  نظر  مورد  مواد 
به  موسوم  مولکول هاي  مي شوند؛  تولید  طبیعت  در  نانوکپسول ها  که 
آب دوست  آنها  دیگر  سر  و  آب گریز  آنها  سر  یک  که  فسفولیپیدها 
است، وقتي در محیط آبي قرار مي گیرند، خود به خود کپسول هایي را 

تشکیل مي دهند که قسمت هاي آبگریز مولکول در 
درون آنها واقع مي شود و از تماس با آب محافظت 

مي شود. حالت برعکس نیز قابل تصور است.

عنصر پایه بعدي نانولوله کربني است. این عنصر 
پایه در سال 1991 در شرکت NEC کشف شد و 

در حقیقت لوله هایي از گرافیت هستند. اگر صفحات 
گرافیت را پیچیده و به شکل لوله در بیاوریم، به 
نانولوله هاي کربني مي رسیم. این نانولوله ها داراي 

اشکال و اندازه هاي مختلفي هستند و مي توانند 
تک دیواره یا چند دیواره باشند. این لوله ها خواص 

بسیار جالبي دارند که منجر به ایجاد کاربردهاي 
جالب توجهي از آنها مي شود.

در  مي باشد.  پایین  به  باال  رویکرد  عکس  درست  باال  به  پایین  رویکرد 
این رویکرد، محصول از طریق کنار هم قراردادن مواد ساده تر به وجود 
که  کاري  حقیقت  در  آن.  قطعات  از  موتور  یک  ساخت  مانند  مي آید، 
در اینجا انجام مي شود، کنار هم قرار دادن اتم ها و مولکول ها )که ابعاد

کوچکتر از مقیاس نانو دارند( براي ساخت یک محصول نانومتري است. 

کاربرد فناوری نانو
در حقیقت کاربرد فناوري نانو از کاربرد عناصر پایه نشأت مي گیرد. هر 
کدام از این عناصر پایه، ویژگي هاي خاصي دارند که استفاده از آنها در 
از جمله  ایجاد خواص جالبي مي گردد. مثاًل  زمینه هاي مختلف، موجب 
شناسایي  ساده،  و  هدفمند  دارورساني  به  مي توان  نانوذرات  کاربردهاي 
محیط  آالینده هاي  تجزیه  و  سرطاني،  سلول هاي  بي ضرر  و  هنگام  زود 
زیست اشاره کرد. همچنین نانولوله هاي کربني داراي کاربردهاي متنوعي 

مي باشند که موارد زیر را مي توان ذکر کرد:
   

• تصویر برداري زیستي دقیق   
DNA شناسایي و جداسازي کاماًل اختصاصي •

ژن درماني که از طریق انتقال ژن به درون سلول توسط نانولوله ها                 •   
            صورت مي پذیرد.

              • از بین بردن باکتري ها
                     اینها تنها مواردي از کاربردهاي بسیار زیادي هستند

                           که براي عناصر پایه قابل تصور مي باشند.                
                                   

ستاد توسعه فناوری نانو

تصور کنید که قادریم اتم ها و مولکول ها را به طور واقعي ببینیم و آنها 
نظر حاصل شود.  مورد  تا شکل  قرار دهیم  کنار هم  دلخواه  به طور  را 
معموالً روش هاي پایین به باال ضایعاتي ندارند؛ هر چند الزامًا این مسأله

صادق نیست.

اولین و مهمترین عنصر پایه، نانوذره است. منظور از نانوذره، همان گونه 
بعد  سه  هر  در  نانومتري  ابعاد  با  ذراتي  است،  آن مشخص  نام  از  که 
نانو  مانند  شوند،  تشکیل  مختلفي  مواد  از  مي توانند  نانوذرات  مي باشد. 

ذرات فلزي، سرامیکي و ... .

ساخت عناصر پایه
به طور کلي عناصر پایه با دو رویکرد »باال به پایین« و »پایین به باال« 
قابل ساخت مي باشند. در رویکرد باال به پایین براي تولید محصول، یک 
این روش،  ماده توده اي را شکل دهي و اصالح مي کنند. در حقیقت در 
یک ماده بزرگ را برمي داریم و با کاهش ابعاد و شکل دهي آن، به یک 
محصول با ابعاد نانو مي رسیم. این کار اغلب و نه همیشه شامل حذف 

بعضي از مواد به شکل ضایعات است،
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صفحه کلید کامپیوتر

    افرادي که از کامپیوتر استفاده مي کنند، به عنوان مثال براي تایپ، اغلب با صفحه کلید کار مي کنند. با فشردن هر کلید، حروف، اعداد، 
نشان نقطه گذاري و دیگر عالمت ها به کامپیوتر فرستاده مي شود. اینها مي توانند بر روي نمایشگر ظاهر شوند، اما کلید ها مي توانند کاري نیز 
انجام دهند )مخصوصًا در بازي هاي کامپیوتري(. صفحه کلید براي هر کلید سیگنال الکتریکي )کد( تولید مي کند. کد ها به پردازشگر کامپیوتر 

مي روند، و ممکن است در حافظه ذخیره شوند یا به نمایشگر یا چاپگر بروند و در آنجا حروف و اعداد ظاهر شوند. هر سیگنال به صورت اعداد 
مبناي دو )دودویي( به رمز نوشته مي شود. کامپیوتر اعداد مبناي دو را استفاده مي کند زیرا آنها راحت تر از اعداد مبناي 10 به سیگنال هاي 

الکتریکي تبدیل مي شوند.

جعبه شمارش دودویي
    اعداد دودویي فقط از دو رقم 0 و 1 استفاده مي کنند در صورتي که اعداد مبناي دهدهي از ده رقم 0 تا 9 استفاده مي کنند. در سیستم 

دهدهي، اعداد از )راست به چپ( نشانگر یکان، دهگان، صدگان، هزارگان و غیره هستند. بنابراین عدد 1001 داراي 1 یکان، 0 دهگان، 0 صدگان 
و 1 هزارگان است. در مبناي دودویي، ارقام دریک عدد )از راست به چپ( نشانگر یک، دو، چهار، هشت و غیره هستند. در واقع هر کدام دو 

برابر دیگري است. بنابراین، عدد دودویي 1001 داراي 1 یک، 0 دو، 0 چهار، 1 هشت است. این عدد معادل عدد 9 در مبناي دهدهي است. هر 
رقم در مبناي دو یک بیت نامیده مي شود، بنابراین عدد 1001 یک عدد چهار بیتي است. جعبه دودویي زیر مي تواند براي تبدیل اعداد دهدهي 

)بین 0 تا 15( به عدد دودویي معادل آن بکار رود. در کامپیوتر، جریان هاي خاموش و روشن نشانگر بیت هاي 0 و 1 هستند. بنابراین عدد 
دودویي 10001 )که معادل 9 دهدهي است( در کامپیوتر به صورت سیگنال روشن-خاموش-خاموش-روشن در نظر گرفته مي شود.

 آنچه شما نیاز دارید: 
قلم، 15 توپ پینگ پنگ، جعبه مقوایي و دریچه اي که کمي از 

چهار توپ پهن تر و کمي از هشت توپ بلند تر باشد، چاقو، چسب

جعبه را به ارتفاع هشت توپ ببرید، در یک طرف آن مقواي بلندي باقي بگذارید. 
سه نوار از روي درب ببرید و آنها را به جعبه بچسبانید تا چهار شیار ایجاد گردد.

 شیارها )از چپ به راست( باید بتواند هشت، چهار، دو و یک توپ گنجایش داشته باشد. 
سه تکه مقوا بریده و به انتهاي هر شیار بچسبانید تا فقط این تعداد توپ جا داشته باشد. 

روي مقواي بلند، گنجایش هر شیار را بنویسید. 
در طرف دیگر هر شیار یک پنجره ببرید.

   1- تعدادي توپ را بردارید )در تصویر مقابل این پسر 5 توپ را 
برداشته است(. ببینید آیا مي توانید شیار هشت توپي را پر کنید. اگر 

این شیار پر شد، توپ ها را در شیارهاي باقیمانده پر کنید.

یک قطعه مستطیل شکل را به 
هر شیار اضافه کنید تا فقط گنجایش 

چهار توپ را داشته باشد. سپس، قطعات 
مشابهی به شیارهای دیگر بچسبانید.
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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 

...
تلفکس: 88672727

    3- پنجره جعبه دودویي معادل عدد دهدهي رانشان مي دهد. یک 
توپ در پنجره نشانگر 1 و پنجره خالي نشانگر 0 در مبناي دو است. 

معادل عدد پنج، در شکل زیر، 0101 است.

    2- اگر شما نتوانستید شیاري را پر کنید، آن را خالي بگذارید و 
به شیار بعدي بپردازید. در تصویر روبرو، آخرین توپ باقیمانده شیار 

دوتایي را پر نمي کند، بنابراین به شیار یک توپي منتقل مي گردد.

به نقل از مدرسه اینترنتی تبیان
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