




مشاوران علمی:
 ماهنامه لذت فیزیک:

 آدرس دفتر اجرایی و مشترکین:
 تهران، پل سیدخندان، خیابان کابلی، پالک 19، واحد 10

 کدپستی: 1631663434
 تلفکس: 88672727

physicsjoy@gmail.com :پست الکترونیکی مجله 

 آدرس دفتر مجله و واحد تحقیقات:
 تهران، پاسداران، میدان هروی، خیابان ضابطی، کوچه سنبل، 

 پالک 4، زنگ اول.   کدپستی: 1667715881
 تلفکس: 22954512

 لیتوگرافی آیین پیام:
 تهران، خیابان انقالب، خیابان نجات الهی جنوبی، 

 روبروی فروشگاه سپه، ساختمان 55   تلفن: 88800300

 چاپ برگ ریزان:
 بزرگراه آیت ا... سعیدی، نرسیده به سه راه جرجانی، 

 نبش کوچه مقداد، پالک 1492
 تلفن: 66610891

توجه:

- استفاده از مقاالت نشریه، با ذکر مأخذ و رعایت حقوق نویسنده 
بالمانع است.

- دیدگاه نویسندگان آثار، لزوماً دیدگاه نشریه نیست. 

- در صورت تمایل به ارسال مقاالت، لطفاً آنها را حداکثر در 5 

صفحه و به صورت تایپ شده، به آدرس دفتر اجرایی مجله پست، و 
یا با پست الکترونیکی ارسال نمایید. 

- چنانچه مطالب ارسالی به صورت ترجمه است، کپی مقاله اصلی را 
نیز ضمیمه کنید.

- نشریه در ویرایش و اصالح مطالب رسیده، آزاد است.

-چنانچه در متن مقاالت، از عکس و نمودار استفاده شده، متن نوشته 
شده در آنها به فارسی برگردانده شود.

هیئت تحریریه و نظارت بر مطالب:
دکتر قربان ولیئی، دکتررضا کوهکن، دکتر محمود ابوالقاسمی، 

امیر راد

همکاران این شماره:

دکتر مهرداد قمی نژاد، دکتر سارا طاهری منفرد 

حمیده راد، خسرو جعفری زاده، محمد روفچائی، دکتر شاهین آتشبار 
تهرانی، مهناز سعیدحسینی، زهرا اشرفی میالنی، خبرگزاری مهر،

 آسمان شب ایران، سایت آفتاب، دانشنامه رشد، خبر آنالین
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول:
امیر ستمدادراد

شماره نوزدهم
مرداد 1390

مدیر اجرایی:
مینا سعیدحسینی 

فرم اشتراک 

نام:

نام خانوادگی:

میزان تحصیالت:

رشته تحصیلی:

تلفن ثابت:

تلفن همراه:

آدرس پستی:

کد پستی 10 رقمی:

اشتراک 12 شماره با پست معمولی 19.000 تومان
اشتراک 12 شماره با پست سفارشی 26.000 تومان

12 شماره اشتراک الکترونیکی با دسترسی به آرشیو مجله در سایت 
20.000 تومان

لطفا وجه فوق را به  شماره حساب 24370320 بانک ملت جام یا شماره 
کارت 6616 2833 3370 6104  به نام امیر ستمداد راد واریز و با 

نشریه تماس بگیرید.



بي تردید، شهاب الدین یحیي سهروردي 
)549-587 هجري(، در کنار ابن سینا 
ستون های  زمره ی  در  مالصدرا،  و 

استوار حکمت در جهان اسالم است. 
سهروردي مکتب اشراق را پایه ریزي، 

و حکمت ایران باستان را احیا کرد. 
"حکمه االشراق"  وي  کتاب  مهم ترین 
مورد  بسیار  زمان،  آن  از  که  است، 
وي  است.  بوده  عرفا  و  حکما  توجه 

جز  که  حکایت،  تعدادي  به 
نیز  است،  فارسي  به  همه  یکي 
پرداخته است؛ عناوین برخي از 

آنها به قرار زیر است: 
داستان عقل سرخ،  لغت موران، آواز پر جبرئیل و مونس العشاق. 
در این حکایات، شاهِد تحقق فلسفه ی وي و کنار رفتن پرده ها از 
ما در  و مشاهدات غیبي هستیم.  اشراقي  مقابل دیدگان رهپوي 
اینجا با تکیه بر این رسائل فارسي، به تبیین نظر سهروردي در 

باب افالک مي پردازیم.   

آسمان سهروردي )شیخ اشراق( 

و  دانا،  )استادي  شاگرد  یک  و  پیر  یک  سرخ،  عقل  داستان  در 
از  شاگرد  براي  پیر  نشسته اند.  گفت وگو  به  پرسشگر(،  رهپویي 
عجایبي سخن مي گوید که همه آنها، جز یکي )تیغ باَلرک: فرشته 
است.  مرتبط  کاماًل  نظر سهروردي،  مّد  کیهاني  با طرح  مرگ(، 
کیهان شناسِي  اصول  با  سهروردي  کیهان شناسي  اصلي  خطوط 
متداوِل قدیم یکسان است: بر فراز خاک و آب، کرات زمهریر و 
اثیر، هفت فلِک هفت سیاره، فلک بروج و فلک اطلس قرار دارد. 
کشیده  تصویر  به  را  نظام  این  مختلفي،  تمثیل هاي  با  سهروردي 
جملة  از  یازده تو3  َرکَوة  و  ُحقِّه2  نُه  اشکوب1،  نُه  کوشِک  است، 

آنهاست. 
اما آیا از اینکه اصوِل طرح وي با کلیات دیدگاه کیهاني منجمان 
یکسان است، مي توان نتیجه گرفت که آسمان سهروردي همان 
آسمان منجمان است؟ شیخ اشراق در رساله ی »روزي با جماعت 
آسمان  مي دهد،  تمییز  یکدیگر  از  را  آسمان  نوع  سه  صوفیان«، 

عوام، آسمان منجمان و آسمان محققان: 
گفت: »آنان که در آسمان و ستارگان نگرند، سه گروهند:  

1- گروهي به چشم سر نگرند و صحیفه اي کبود بینند که نقاطي 
سپید بر آن واقع است. این گروه عوام هستند و چارپایان را نیز 

همین قدر نظر حاصل باشد. 
و  حرکات  که  مي بینند  اجرامي  از  مملو  را  آسمان  گروهي   -2
موقعیت هاي آنها قابل مشاهده، ضبط و پیش بیني است. این عّده 
منّجمان هستند، آنها ستارگان را مشاهده مي کنند و به عنوان مثال 
مي گویند امروز فالن ستاره در فالن برج است، پس این اثر کند، 
برج بادي است یا خاکي یا آتشي، قرآن نخستین است، )...(، آن 
زمان که فالن کس از مادر به زمین مي آمد فالن برج برمي آمد، 

طالع آن کس آن برج باشد، کدخدایش فالن ستاره است، خداوند طالع 
عمل کند، نعمت بدست آورد، فالن وقت عقده ی ذنب در پیش آفتاب 
ایستد یا در پیش ماه، آفتاب یا ماه سیاه شود، حساب آن ستاره کنند. 

ایشان آسمان        را به دیده ی آسمان بینند. 
3- اما کساني دیگر سّر آسمان و ستاره، نه به چشم َسر بینند و نه به 

دیده ی آسمان، راه اینان نظر و تحقیق است. اینان محققان هستند.«4 
گفته ی فوق، پاسخ پیر است به شاگرد. شاگرد سؤاالتي »علمي« از شیخ 
خود مي پرسد، از او سؤال مي کند، که چرا خورشید بزرگ تر و روشن تر 
ستارگان  ستارگان،  فلک  دوم،  فلک  بر  چرا  است؟  ستارگان  دیگر  از 
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بسیار واقع هستند، وانگهي چرا آنها چندان نوراني 
این ِسنخ  نیستند؟ چرا ماه از خود، نوري ندارد؟ 
سؤاالت، همه از آن دست سؤاالت نجومي است 
گویي  مي دهد،  جواب  بدانها  حوصله  با  شیخ  که 
جدید  نجوم  است.  نجوم  و  هیئت  دانشمند  یک 
علمي  و  تجربي  بررسي  به  که  جهت  این  از  نیز 
یک  در  مي پردازد،  کهکشان ها  و  افالک  و  اجرام 
نظر کلي در همین دسته )دسته دوم( از سه دستة 
فوق جاي مي گیرد؛ هر چند که روش ها و ابزار و 
پیش فرض هاي آن با نجوم قدیم متفاوت است و 
بر این اساس، بخش عظیمي از نجوم قدیم )قسمت 

احکام نجوم( را خرافه مي پندارد. 
و  حکیم  بلکه  نیست،  منّجم  شیخ  که  آنجا  از  اما 
عارف است، اگر چه به کنکاش هاي دقیق و علّي 
بي توجه نیست، اما بي درنگ پرسشگر را به ماورا 
سوق مي دهد: »چون این جنس سؤال و جواب در 
ناروا  این سؤال ها همه  میان ما برفت، شیخ گفت 
بود. کس را الزم نیست که گوید چرا این ستاره 
نور  اینجا  چرا  و  نیست  دیگر  آن  و  است  نوراني 

بسیار است و آنجا کم، چرا فلک پانزده نیست یا یازده. چرا مي گردد و 
بازگفتن،  غیره و غیره. گویند: چنان است. کس را الزم نیست سّر آن 

آن کس که داند، خود داند5«.
آناني  است.  محّققان  آسمان  سوم،  دسته  آسمان  سهروردي،  آسمان 
حقیقت،  برادران  چون  عناویني  با  جاها  دیگر  در  آنها  از  او،  خوِد  که 
روشن دالن، روشن روانان، اخوان تجرید و ... یاد کرده است. آنان دیده ی 
ظاهر مي بندند و دسِت حواِس پنج گانه بیروني را کوتاه مي کنند و دیده ی 
باطن و حواس باطني را مي گشایند و به این ترتیب به چشم دل مي بینند 
و به گوش جان مي شنوند و پیوسته از سّر آسمان ها آگاه مي شوند و از 

عالم غیب با خبر. 
دیدِن اهل تحقیق، دیدِن دیده ی َسر نیست، »خود بیند، آنچه بیند و باید 
دیدن، از آن چیزها که در نظر وي آرند، حکایت نتوان کرد اال به ذوِق 
حقیقت  از  و  مي آورد  هجوم  او  بر  معارف  و  علوم  دانستن«.  توان  خود 
کیهان و آنچه در آن است آگاه مي گردد. فهم تاّم دریافت هاي عارفان به 
درستي حاصل نمي شود، مگر که خود پرسشگر به مقامي در سلوک برسد 

که بتواند خود، مستقیمًا و شخصًا آنها را به ذوق تجربه کند. 
در تفسیر باطنِي نظام کیهان شناسي دو اعتبار مي تواند پیش گرفته شود، 
اول آنکه کوه قاف، یعني کّل محدوده افالک، محدودة ظاهر و بستر فهم 
ظاهري دانسته شود که باید پشت سر گذاشت. بر این اساس است که 
در رساله ی عقل سرخ گفته مي شود که اگر سالک خاصیت »روغن بَلَسان 
6«حاصل کند و خضر گردد، از کوه قاف به آساني مي تواند بگذرد. کیهان 

و هر آنچه در بردارد، در نظر اهل تحقیق، حجاب هایي هستند که باید از 
آ نها گذر کرد تا به »شهرستان جان« و »چشمه زندگاني« رسید7. 

اما به اعتبار دیگر،  افالِک ظاهر مثال افالک باطن است و وقایع فلکي 
نشان وقایع باطني: ما شاهد این بینش در همة قصص سهروردي هستیم. 
در این نظرگاه، به ِصرف واقعیت هاي طبیعي و کیهاني بسنده نمي شود، 
بلکه حقایق کیهاني و ظاهري رمزي از حقایق باطني دانسته مي شود؛  و 
در اینجاست که زباِن رمز و تمثیل با قّوت تاّم جلوه مي کند. فلک چهارم 
)وانگهي حتي  است  فلک  بین هفت  میانه در  فلک  )فلک خورشید( که 
اگر عالوه بر هفت سیاره، زمهریر و اثیر را از این سو و فلک ستارگان و 
فلک اطلس را از آن سو بیفزاییم، باز هم فلک خورشید فلک میانه باقي 
خواهد ماند(، که از اهمیتي اساسي در دیدگاه نجومي سهروردي برخوردار 

از دیگر کواکب است:  برتر  است. در رساله عقل سرخ، کوکب شمس 
»چهارم استاد ]:خورشید[ را خلعت داد، کسوتي زیباتر از همه و او را یک 
کارگاه داد از آن دوازده کارگاه باال. اما فرمود که بر دوازده نظر دارد«. 
و اما درخت طوبي در این داستان، که منزلگه سیمرغ است، هم مي تواند 
استعاره اي از خورشید ظاهر باشد و هم مثالي از خورشید حقیقي. خورشید 
حقیقي به مانند خورشید ظاهر، در مرکز قرار دارد و شعاع نور او منبع 

روشني و حیاِت همه سطوح است. 
عالقه ی  سهروردي  )که  ماه  و  خورشید  نّیرین،   مقابله  منوال،  همین  بر 
خاّصي بدان دارد و از جمله در رساله ی عقل سرخ، آن را مطرح کرده 
است(، رمز مقابله جان عارف با خورشید حقیقت است. سهروردي یکي از 
بهترین بیان هاي این مقابله را در رساله لغت موران آورده است: »ادریس 
از ماه پرسید: دوستِي تو با خورشید تا چه حّد است؟ گفت: تا حّدي که 
هر گاه در خود نگرم در هنگام تقابل، خورشید را ببینم. )...(. اگر تقدیراً 
آینه ]:ماه[ را چشم بودي و در آ ن هنگام که در برابر خورشید است در 
خود نگریستي، همه آفتاب را دیدي؛ اگر چه آهن است، »انا الشمس« 

گفتي، زیرا که در خود االّ آفتاب ندیدي.« 
بر این اساس، مالحظه می کنیم، که سهروردی اگرچه به واقعیت فیزیکی 
را در سطحی دیگر، سطح  واقعیت  او،  فعال  تخیل  اما  نیست،  توجه  بی 
و  کواکب  و  طبیعت  همه ی  ترتیب  بدین  و  می نشاند،  مثالی،  واقعیت 
افالک رمزهایی می گردند که هر یک از وجهی بر حقییقت متعالی داللت 

دارند.
دکتررضا کوهکن

مراجع و توضیحات:

1. مجموعه مصنفات، مجلد سوم، مونس العشاق، ص 275
2. همانجا، روزی با جماعت صوفیان، صص. 244-243

3. همانجا، آواز پر جبرئیل، ص. 211
4. مجموعه مصنفات سهروردی، مجلد سوم، صص. 248-247

5. منبع پیشین، ص. 247.
6. این روغن که از درخت بلسان بدست می آید، برای رعشه و تسکین درد مناسب 

بوده و نام آن در منابع طبی دوره اسالمی آمده است.
7. به عنوان نمونه، در رساله مونس العشاق )مجموعه مصنفات سهروردی، جلد سوم، 
ص. 275( آمده است: "بدان، که باالی این کوشک نُه اشکوب طاقی است که آن را 

"شهرستان جان" خوانند )...(".
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دستگاه مایکروویو، 
چگونه غذا را گرم می کند؟

برای آنکه بتوانیم طرز کار دستگاه مایکرویو، را درک کنیم. ابتدا الزم 
است، مفهوم گرم شدن را بیشتر درک کنیم؟ چه چیز موجب گرم شدن 

یک جسم مثاًل غذا می شود؟ 

طبعًا، گرم شدن به معنی افزایش دمای یک جسم نسبت به دمای اولیه 
آن است. از دید فیزیکی، افزایش دما نسبت مستقیم با افزایش انرژی 
جنبشی ذرات تشکیل دهنده یک جسم، یعنی اتم ها و مولکول های آن 
دارد. یعنی به هر طریقی بتوان انرژی ذرات تشکیل دهنده یک جسم را 
افزایش داد، که معادل باال بردن دمای آن جسم و یا به عبارتی گرم تر 

شدن آن جسم است.
روشن  گاز  اجاق  روی  بر  را  آب  ظرف  که  هنگامی  مثال،  عنوان  به 
می گذارید، حرارت از طریق ظرف فلزی به آب منتقل شده و موجب باال 

رفتن سرعت مولکول های آب می شود و این یعنی افزایش دمای آب.
هنگامی که ظرف آبی را در مقابل نور خورشید قرار می دهیم، نور ساطع 
شده از خورشید یا همان فوتون های1 نوری، جذب آب شده و انرژی خود 
را به آب می دهند و موجب باال رفتن سرعت مولکول های آب شده و 
آن را گرم می کنند. درمورد هر جسم دیگری نیز که در معرض تابش 

باشد نیز این قضیه صادق است.
دستگاه  یک  اوالً،  می کند.  گرم  را  غذا  چگونه  مایکروویو  ببینیم  حال، 
مایکروویو همان طور که از اسمش پیداست؛ تولید امواج ماکروویو، یعنی 

امواج الکترومغناطیس با طول موج کوتاه می کند.

بر اساس قوانین فیزیکی، هرچه طول موج کوتاه تر باشد، یعنی فرکانس 
آن  نفوذپذیری  قابلیت  و  بوده  بیشتر  نیز  آن  انرژی  باشد،  بیشتر  موج 
گرم  برای  خاصیتی  چنین  از  نیز،  مایکروویو  دستگاه  یابد،  می  افزایش 
کردن مواد بهره می برد؛ بدین صورت که انرژی زیاد و با نفوذپذیری

باال تولید می کند2. حال، این امواج با غذا چه می کنند؟
همان طور که می دانید، آب بخش زیادی از غذاها را تشکیل می دهد. 
مثاًل گوشت منجمد، ماهی، برنج پخته و ... سرشار از مقدار فراوانی آب 
هستند، و تقریبًا غذایی را نمی شناسیم که در آن آب وجود نداشته باشد. 

به  نسبت  و  هستند  الکتریکی3  دوقطبی  مولکول های  آب  مولکول های 
الکتریکی جذب یا دفع می گردند. مثاًل، اگر شانه ای را به  میدان های 
سرتان بمالید تا دارای بار الکتریکی منفی شود، و آن را نزدیک شیر آبی 
مسیر  دید  خواهید  ببرید،  است  ریختن  حال  در  آن  از  آبی  باریکه  که 
از لطف  حرکت آب دچار تغییر می گردد. )انجام آزمایش فوق خالی 

نیست(.
امواج ماکروویو نیز، با فرکانس بسیار باالیی در حال نوسان بوده و میدان 
حال  در  ثانیه  در  بار  میلیارد   5 فرکانسی حدود  با  دائمًا  آن،  الکتریکی 

جابجایی می باشند.
همان طور که می دانید، 

مولکول های 
اجسام دو قطبی باردار،  در

 راستای میدان الکتریکی قرار
 می گیرند. پس مولکول های آِب 

موجود در غذا، با فرکانس 5 میلیارد بار در 
ثانیه دائمًا در حال چرخش هستند، تا در 

راستای میدان الکتریکی 
که با همین فرکانس 
میدان آن دائمًا در 

حال جابجایی است، 
قرار بگیرند.

توضیحات:
مفاهیم کوانتوم مکانیک به همراه  بار  اولین  انرژی هستند، که  بسته های  ها  فوتون   .1

مطرح شدند.
2. فرکانس امواج مورد استفاده در مایکروویو حدود GHz 2/45 و طول موج آنها حدود 

mm 122 است.
3. دوقطبی الکتریکی به انگلیسی :)Electric Dipole( جدایش بارهای الکتریکی است. 
ساده ترین حالت آن را می توان ترکیبی از بار مثبت و بار منفی با اندازه یکسان و فاصله 

مشخص در نظر گرفت.

مولکول های  جنبشی  انرژی  افزایش  موجب  زیاد،  بسیار  همین چرخش 
آب گردیده و بالطبع، دمای غذا باال می رود و به همین ترتیب در زمان 

بسیار کوتاهی آب یا هر نوع ماده غذایی به راحتی گرم می شود. 
و  نشده  گرم  آنقدرها  ظروف  معموالً  چرا  که  می شویم  متوجه  حال، 
غذای داخل آنها بسیار گرم می شود. چرا که ظروف شیشه ای، چینی 
یا پالستیکی دارای مولکول های قطبی بسیار کمتری بوده )تقریبًا از آب 
تشکیل نشده اند( طبیعتًا در مقابل امواج فوق، عکس العمل قابل توجهی 

نداشته و گرم هم نمی شوند.

امیر راد
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برج پیزا

جالب ترین و قدیمی ترین برج جهان با 85 متر طول و 14500 تن وزن، 
در "توسکنی" ایتالیا واقع است، که در دوره »رنسانس«ساخته شد و هر 
زمین  به سمت  سانتیمتر   3/5 سال  هر  برج  این  می شود.  کج تر  روز 
آن  در  کرد.  خواهد  سقوط  دیگر  سال   80 تا  احتماال  و  می شود  کج 
دوره ثروتمندان ایتالیا و طبقه اشراف برای رقابت با یکدیگر مشهورترین 

هنرمندان و معماران را مأمور ساختن شاهکاری معماری می کردند. 

تاریخ ساخت 
در قرن دوازدهم، اهالی شهر "پیزا" تصمیم گرفتند، کلیسای آنها برجی 
داشته باشد که برج "سنت مارک" را تحت تأثیر قرار دهد. پس از آن 
که پایه های بنا حفر شد، معماری کار آزموده به نام "بونامو" که مسئول 
ساختمان این برج بود، نخستین سنگ آن را در 1174 )م.( بنا نهاد. اما 
پیش از آنکه ارتفاع برج به 12 متر برشد، مشخص شد که برج به میزان 

زیادی منحرف شده است.
در سال 1234 از معمار دیگری به نام "بناناتو" خواشته شد تا ساختمان 
برج را تمام کند. او چهارمین سقف بنا را به پایان رساند و آن را نیمه 
تمام گذارد. سپس معمار دیگری رشته کار را بدست گرفت و طبقات 
پنجم و ششم را تمام ، اما پایه اصلی همچنان منحرف می شد. تقریبًا هزار 
پایان  به  را  بالکن  آخرین  ساختمان  "پیزانو"  نام  به  معماری  بعد،  سال 

رساند و ناقوس برج را در نزدیک مرکز ثقل نصب کرد.

معروف  معمار  م،   1173 سال  در  که  است  شایع  پیزا  برج  مورد  در 
ایتالیایی فلورانتن بونانو/پیزانو مأمور شد تا برای کلیسای معروف شهر 
پیزا برجی بسازد. بدین ترتیب در سال 1350، یعنی پس از 176 سال، 
ساختمان برج به ارتفاع 85 متر با تعداد 7 زنگ در باالی آن به وزن 
بیش 29 تن، پایان یافت. از آن زمان تا کنون و در مدت 7/5 قرن مدام 

به انحراف این برج افزوده شده و در حال حاضر 445 سانتیمتر از خط 
اصلی خود انحراف پیدا کرده است. 

شایعات و نظر کارشناسان 
شایعاتی در مورد معماری این برج وجود دارد. مثاًل گفته می شود "پیزانو" 
در محاسبه خود برای ساخت برج مرتکب اشتباهاتی شد که باعث کج 
شدن آن شده است. عده ای دیگر می گویند معمار برج پیزا ، مخصوصا 
ًآن را کج ساخته است تا هنر معماری خود را در میان دیگر شهرهای 
نیز عقیده  اثبات رساند. برخی دیگر  به  فلورانس  پیزا نظیر شهر  رقیب 
دارند که پایه برج را با مصالح ساختمانی محکم پی ریزی نکرده اند، چون 
انحنای این برج از کمتر از یک متر به حدود 4/5 متر در سال 1829 

میالدی رسیده است.
کارشناسان می گویند، علت اصلی این انحراف مربوط به خاک زیربنای 
آن است که دارای ساختمان اسفنجی می باشد. این منطقه از شن و خاک 
و رس آبرفتی حاوی 60 درصد آب تشکیل شده و در حقیقت بنای برج 
یک زمین باتالقی ساخته شده است. انفجار بمب هایی در جنگ جهانی 
دوم )انفجار بیش از یک هزار بمب در این شهر( و وقوع حدود 100 
زلزله خفیف و شدید در این منطقه، نتوانسته است برج کج را به زمین 
بیندازد و این برج هنوز هم به خمیدگی خود ادامه می دهد. باید دید، 
تا چه وقت برج می خواهد به این سماجت و پایداری خود ادامه دهد. از 
دیگر نکات جالب این برج آن است که گالیله، دانشمند ایتالیایی بیشتر 

کشف های علمی خود را در طبقات باالی آن انجام داده است.

به نقل از دانشنامه رشد
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نوشته های شخصی فاینمن، شامل حکایت های جالب و خنده داری است. 
فاینمنی که از تشکیالت امنیتی پروژه بمب اتمی در زمان جنگ ناقالتر 
نوبلی،  با مسئوالن جایزه  را می گشاید،  و گاوصندوق های رمزدار  است 
که به خاطر تحقیقاتش درباره QED )الکترودینامیک کوانتومی( گرفت نیز، 

شبیه همین رفتار را کرده بود.
غریبی  دل بستگی  تشریفات،  و  تکلف  از  بیزاری اش  پابه پای  فاینمن 
و  نقاشی  بانگو،  طبلک  نواختن  داشت.  اسرارآمیز  و  چیزهای عجیب  به 
رمزگشایی از اقوام مایا از دلبستگی های دیگرش بودند. میلی به نوشتن 
نداشت ولی در محاوره بسیار حراف بود و خیلی دوست داشت از ایده ها 
و ماجراجویی هایش داستان هایی بگوید. مجموعه این حکایت های جالب، 
به رمز و رازهایش افزود و در زمان حیاتش از او یک اسطوره ی مثال 
دانشجویان  بسیار محبوِب  را شخصیت  او  رفتار جذابش  زدنی ساخت. 
کرده بود، به خصوص دانشجویان جوان تر که گاه او را چون بُتی ستایش 

می کردند.
فاینمن به زندگی به طور عام، و به فیزیک به طور  رویکرِد "بی خیال" 
خاص بود، که از او فرد ارتباط گرای اعالیی ساخت. او چندان فرصتی 
برای تدریس رسمی و یا حتی دانشجویان دکتری نداشت. با وجود این، 

وقتی مناسب می دید می توانست بسیار ماهرانه سخنرانی کند.
در اوایل دهه 1960، فاینمن ترغیب شد که یک دوره دروس فیزیک 
مقدماتی به دانشجویان سال های اول و دوم کلتک1 )موسسه تکنولوژی 
کالیفرنیا( تدریس کند. او این کار را با مخلوط بی نظیری از "خودمانی 
فیزیک  درس های  داد.  انجام  استثنایی  طنزی  و  شوق  و  شور  بودن"، 
فاینمن، با آنکه از لحاظ سبک و ارائه مطالب با کتاب های درسی متعارف 
خیلی فرق می کرد، موفقیت بزرگی بود و توانست محرک و الهام بخش 

نسلی از دانشجویان سراسر جهان باشد.
در  او  توانایی  فاینمن،  استادانه  مطالب  درباره  نکته  تأثیرگذارترین 
پروراندن نظریه های وسیع و دامنه دار فیزیکی با استفاده از کمترین 
مفاهیم اولیه و حداقل ریاضیات و اصطالحات فنی است. او به خوبی می 
دانست شباهت درست یا نمایش روزمره پدیده ای را پیدا کند و جوهره 
یک اصل پیچیده را از آن بیرون بکشد، بی آنکه با جزئیات فرعی و بی 

ربط، موجب ابهام آن شود.
مروری اجمالی بر مباحث درس های فیزیک فاینمن

در مباحث "درس های فیزیک" فاینمن، فیزیک مرتبًا با علوم دیگر ارتباط 
داده می شود، ولی در خواننده تردیدی باقی نمی گذارد که رشته بنیادی 
ابتدا، یاد می گیریم که منشاء تمامی علم فیزیک،  کدام است. از همان 
مفهوم قانون است. وجود عالمی منظم که با استفاده از استدالل عقلی قابل 
درک است. اما قوانین فیزیک در مشاهدات مستقیم طبیعت برایمان 
می کنیم  بررسی  که  پدیده هایی  دل  در  زیرکانه  و  نیستند  آشکار 
از  –مخلوطی  فیزیکدان ها  اسرارآمیز  رویه های  شده اند.  رمزگذاری 
آزمایش هایی با طراحی دقیق و نظریه پردازی ریاضیاتی- الزم است تا 

واقعیت قانون مند اساسی را آشکار کند. 
شاید معروف ترین قانون فیزیک، »قانون عکس مجذوری گرانش نیوتن« 
باشد. این مبحث در بافت منظومه شمسی و قوانین کپلر برای حرکت 
سیارات معرفی می شود. اما گرانش جهان شمول است و در تمام عالم 
صدق می کند، و فاینمن هم با آوردن مثال هایی از نجوم کیهان شناسی 
موضوع را جالب تر کرده است. مثاًل هنگام توضیح عکسی از یک خوشه 
کروی که ستاره هایش توسط نیروهای نامعلومی مجتمع شده اند، چنین 
ببیند،  اینجا جای پای گرانش را  نتواند  "کسی که  با احساس می گوید: 

اصاًل احساس ندارد".
قانون های دیگری هم شناخته شده اند، که مربوط به نیروهای مختلف 
با  ماده  ذرات  برهم کنش های  چگونگی  و  هستند  طبیعت  غیرگرانشی 
یکدیگر را توصیف می کنند. این نیروها چند تایی بیش نیستند، و خود 
فاینمن این امتیاز با اهمیت را دارد که در تاریخ یکی از معدود دانشگرانی 
است که قانون جدیدی در فیزیک کشف کرده است )قانونی مربوط به 

نحوه تأثیر نیروی هسته ای ضعیف بر رفتار بعضی ذرات زیر اتمی(.
»فیزیک ذرات پرانرژی«، گوهری بر تارک علم در دوران پس از جنگ 
جهانی دوم  بود. همزمان مهیب و سحرانگیز، با آن شتاب دهنده های 
عظیم و فهرست ظاهراً بی پایان ذرات زیراتمی جدیدی که مدام کشف 
رشته  این  نتایج  تعبیر  در جهت  عمدتًا  فاینمن  پژوهش  های  می شوند. 
فیزیکدان ها،  میان  در  جالب  بخش  وحدت  موضوع  یک  بود.  جدید 
مطالعه نقش تقارن و قوانین پایستگی در نظم بخشیدن به باغ وحش 
ذرات زیر اتمی بوده است. مهم تریِن این تقارن ها، آنهایی هستند که 
از همگنی فضا و زمان ناشی می شوند. مثاًل درمورد زمان، جز در کیهان 
فیزیک  در  شود،  می  مهبانگ عالمت گذاری  با  زمان  آغاز  که  شناسی 
هیچ چیزی نیست که یک لحظه ی زمان را از لحظه بعدی متمایز کند. 
فیزیکدان ها می گویند که جهان "در جریان انتقال زمانی ناوردا است". به 
این معنی که شما در اندازه گیریتان صفر زمان را چه نیمه شب بگیرید، 
پدیده های  نمی کند.  فیزیکی  پدیده های  توصیف  در  فرقی  نیمروز،  چه 

فاینمن، استاد ساده سازی در فیزیک )2(

شش قطعه آسان، 
به روایت ریچارد فاینمن
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این  که  می شود  معلوم  ندارند.  بستگی  زمان"  مطلِق  "صفر  به  فیزیکی 
تقارنِ  محفوظ در انتقال زمانی مستقیمًا به یکی از اساسی ترین و همچنین 
مفیدترین قوانین فیزیک داللت دارد: »قانون پایستگی انرژی«. این قانون 
می گوید که می شود انرژی را انتقال داد و شکل های آن را عوض کرد، 
ولی نمی شود آن را خلق یا نابود کرد. فاینمن این قانون را کاماًل روشًن 
در قالب داستان بامزه ی بچه تُخسی به اسم "دنیس دردسر" و مادرش 

و قطعات خانه سازیش بیان می کند.
سخت ترین درس از دروس فاینمن، شرحی از مکانیک کوانتومی است. 
اغراق نیست اگر بگوییم که مکانیک کوانتومی فیزیک قرن بیستم را زیر 
سیطره خود درآورده بود و در واقع هنوز هم موفق ترین نظریه علمی 
تا میکروتراشه ها گسترده است،  لیزر  از  است و کاربردهای علمی آن 
اینها دست آورد نظریه ای است که در نظر اول، و حتی نظر  و همه ی 
دوم، کاماًل احمقانه به نظر می رسد! نیلز بور، یکی از بنیانگذاران مکانیک 
نظریه  این  از  کس  »هر  که  مضمون  این  به  دارد  ای  گفته  کوانتومی، 
)مکانیک کوانتومی( شگفت زده نشده باشد، آن را درست نفهمیده است!«

مسئله این است، که مفاهیم کوانتومی درست در قلب همان چیزی فرود 
می آیند که شاید بتوان اسمش را واقعیت "عقل سلیم" گذاشت. این 
مفاهیم، بخصوص در این تصور که اشیای فیزیکی از قبیل الکترون ها 

با  مستقلی  موجودیت  اتم ها  یا 
فیزیکی  خواص  از  کاملی  مجموعه 
تردید  دارند،  زمان ها  همه ی  در 
می کنند. مثاًل، یک الکترون نمی تواند 
هم جای معینی در فضا و هم در همان 
داشته  مشخصی  کاماًل  سرعت  لحظه 
نمی توانید،  که  معنی  بدین  باشد؛ 
از  هم زمانی  مشاهده  دقیق،  بطور 
عدم  باشید.  داشته  کمیت  دو  این 
اتمی  ذرات  ماهیت  خوِد  در  قطعیت، 
را هایزنبرگ در اصل معروفش )اصل 
عدم قطعیت هایزنبرگ( خالصه کرده 
در  کوانتومی  آلودگی  مه  این  است. 
و  فوتون ها  الکترون ها،  حرکت  نحوه 
ذرات میکروسکوپیک دیگر نیز ظاهر 
نشان  آزمایش ها  از  بعضی  می شود. 
مسیرهای  ذرات  این  که  می دهند 
همان  مثل  دارند،  فضا  در  معینی 
مسیرهایی که گلوله ها به طرف هدف 
آزمایش های  در  اما  می کنند.  طی 
همین  که  می شود  معلوم  دیگری 
هم  موج  مثل  می توانند  موجودات 
رفتار کنند، به این دلیل که نقش های 
را  تداخل مشخصه خودشان  و  پراش 

ایجاد می کنند.
بسیار  شرح  "دوشکاف"  معروف  آزمایِش  از  فاینمن  استادانه  تحلیل 
روشنی از دوگانگی "موجی-ذره ای" است. فاینمن تنها با چند مثال بسیار 
ساده، ما را درست به قلب معمای کوانتومی می برد و مبهوت ماهیت 
درسی  کتاب های  البته،  می دهد.  قرارمان  کوانتومی  واقعیت  پرتناقض 
مکانیک کوانتومی در اوایل دهه ی 1930 هم تدوین شده بود، اما فاینمن 
جوان طبق معموِل خودش ترجیح می داد این نظریه را در قالب کاماًل 
جدیدی برای خودش دوباره شکل بدهد. روش فاینمن این حسن را دارد 
که تصویر خیلی روشنی از ترفندهای کوانتومی ای را که  طبیعت به کار 

می گیرد، برایمان فراهم می کند. موضوع این است که مسیری که ذره 
در فضا طی می کند، در مکانیک کوانتومی عمومًا بطور دقیق مشخص 
نیست. مثاًل می توانیم الکترونی با حرکت آزاد را تصور کنیم که صرفًا 
 A همان مسیری را که به عقل سلیم می رسد، یعنی خط مستقیم میان
و B را نمی پیماید، بلکه مسیرهای موجدار مختلفی را در پیش می گیرد. 
فاینمن از ما می خواهد فرض کنیم که الکترون به نحوی بهترین راه های 
ممکن را امتحان می کند، و در نبود مشاهده ای درباره اینکه کدام مسیر 
انتخاب شود، باید فرض کنیم که همه ی مسیرها به نحوی در واقعیت 
سهیم هستند. بنابراین هنگامی که الکترون به یک نقطه در فضا، مثاًل به 
پرده هدف، می رسد، خلق این رویداد باید نتیجه تلفیِق بسیاری سوابق 

مختلف در یکدیگر باشد.
رهیافت "انتگرال مسیر" یا "جمع روی سوابِق" فاینمن در مکانیک کوانتومی، 
مفهومی استثنایی را به عنوان یک رویه ی ریاضی مطرح کرد. این روش 
تا سال های بسیار زیادی کم و بیش غریب ماند؛ اما وقتی فیزیکدان ها 
مکانیک کوانتومی را با اِعمال آن به گرانش و حتی به کیهان شناسی، به 
تواند  می  فاینمن  روش  که  شد  معلوم  رساندند،  اش  امروزی  مرزهای 
تاریخ  باشد.  کوانتومی  عالِم  توصیف یک  برای  محاسباتی  ابزار  بهترین 
شاید قضاوت کند که در میان کمک های چشمگیر فاینمن به فیزیک، 
مکانیک  مسیِر  انتگرال  فرمول بندی 

کوانتومی از همه با اهمیت تر است.
کتاب  در  که  اندیشه هایی  از  بسیاری 
بحث  فاینمن«  فیزیک  »درس های 
که  درحالی  فلسفی اند؛  عمیقًا  شده اند، 
بدگمان  فیلسوفان  به  همیشه  فاینمن 
بود. اما در اصل از مسائل فلسفی بیزار 
می توانست  که  همان طور  او  نبود. 
کارهای  سامان مند  ریاضیاِت  بدون 
بکند،  ریاضیاتی  فیزیک  در  اعالیی 
به  هم  سامان مند  فلسفه ی  بدون 
بعضی بصیرت های فلسفی دست یافته 
صورت  می کرد،  بیزارش  آنچه  بود. 

بود؛ نه محتوا.

بسیار نا محتمل است که دنیا ریچارد 
فاینمن دیگری را ببیند. او واقعًا فرزند 
زمانه خودش بود. سبک فاینمن، برای 
یک  تثبیت  جریان  در  که  موضوعی 
پیامدهای  دار  دامنه  کاوش  و  انقالب 
آن بود، بسیار مفید واقع شد. فیزیک 
پس از جنگ، بر پایه های محکم استوار 
بود و ساختار نظری جا افتاده داشت، 
اما هر نوع کاوش کنجکاوانه ای را هم 
"سرزمین  وارد  فاینمن  داد.  می  مجال 
عجایبی" از مفاهیم مجرد شد و عالمت شخصی اندیشه اش را بر خیلی 

از آنها باقی گذاشت. 

پاول دیویس
به نقل از کتاب شش قطعه آسان، ترجمه محمدرضا بهاری

توضیحات:

California  Institute of Technology .1
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چرا دانشمندان تا این اندازه، 
به فکر ساخت شتابدهنده های قوی تر هستند؟

انجام  بر  ... مبنی  و  مانند آمریکا، سوئیس  پیشرفته ای  از کشور  نبوده است که خبرهای جدیدی  تقریبًا می توان گفت: روزی  اخیر،  در سال های 
غریب  و  عجیب  اسمی  با  جدید  بنیادی  ذره  یک  مدتی  از  پس  و  نشود  منتشر  باالتر  انرژی های  با  و  جدیدتر  شتابدهنده های1  با  آزمایش هایی 
سربرنیاورد! ولی در واقع، این دو قضیه )انرژی های باالتر و ذرات جدید( چه ارتباطی به یکدیگر دارند؟ و چرا چنین است، یعنی هرچه شتابدهنده ها 

پر انرژی تر می شوند، ذرات جدیدتری یافته می شوند؟

پنجره ای شیشه ای را درنظربگیرید که پسرکی بازیگوش توپ خود را 
به سمت آن پرتاب می کند. احتماالً، پنجره پس از اصابت توپ خواهد 
دقت  شاید  ولی،  خواهد شد؟  تقسیم  کوچک تری  اجزای  به  و  شکست 
کرده باشید که هرچه توپ با سرعت بیشتری به پنجره اثابت کند، شیشه 
خردتر شده و به قطعات بیشتری تقسیم می شود. ولی این روند تا کجا 

می تواند ادامه داشته باشد؟ 
در  زیادی  ریز  بسیار  های  خیلی شدید شیشه  تصادفات  در  ما  همه ی 
نتیجه گرفت  این طور  بتوان  اطراف صحنه حادثه دیده ایم. پس، شاید 
که هرچه انرژی دو جسم در هنگام برخورد با یکدیگر بیشتر باشد، آن 

اجسام به اجزاء ریزتری تقسیم می شوند.
دانشمندان نیز، به گونه ای از همین خاصیت برای شناخت اجزاء درونی 
به  رسیدن  آنان  اصلی  هدف  دیگر،  عبارت  به  می کنند.  استفاده  اتم 
ذرات بنیادی واقعی است. همانطور که می دانید، پروتون ها و نوترون ها 
بودن،  باردار  دلیل  به  پروتون  هستند.  اتم  هسته  داخل  سنگین  ذرات 
هنگام قرارگیری در میدان الکتریکی به آن نیرو وارد می شود، و باز هم 
همانگونه که احتماالً می دانید، نیرو موجب شتاب شده و شتاب سرعت 
جسم را در هر لحظه افزایش می دهد. بنابراین، در صورتی که پروتون 

یک ذره دیگر مثاًل پروتون یا نوترون بزنیم، ده ها ذره جدید خواهیم دید 
که ذرات تشکیل دهنده نوترون را نشان می دهد. 

تاکنون، ذرات بنیادی بسیاری شناخته شده اند. قباًل می دانستیم که اتم 
از الکترون )با بار منفی(، پروتون )با بار مثبت( و نوترون )بدون بار: خنثی( 
ساخته شده است، اما پس از به میدان آمدن شتابدهنده ها، دانشمندان 
متوجه شدند که پروتون ها و نوترون ها، خود از ذرات ریزتری با نام 
و  باال  )کوارک های  آنها  نوع  سبک ترین  که  شده اند،  ساخته  کوارک 

افزایش  آن  بگیرد، سرعت  قرار  الکتریکی  میدان  یک  تاثیر  تحت  آزاد 
می یابد و حکم توپ سنگین پسر بچه بازیگوش را پیدا می کند. حال، این 
توپ سنگین و با شتاب بسیار باال را، تقریبًا به هر چه بزنیم؛ آن را خورد 
می کنیم. هرچه سرعت آن بیشتر باشد، انرژی آن بیشتر بوده و جسم 

مورد اصابت را به ذرات کوچک تر تبدیل می کند.

حال، تصور کنید در شتابدهنده بزرگ "LHC"2 در مرکز ِسرن3، پروتون ها 
می توانند تحت تأثیر میدان الکتریکی عظیمی که در آن بوجود می آید، 
سرعتی معادل 99/99 درصد سرعت نور پیدا کرده و حدود 14 تریلیون 
الکترون ولت، انرژی بدست آورد. با چنین توپ فوق پر انرژی، اگر به 
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توضیحات:
1. شتاب دهنده، دستگاهی است که در آن ذّرات باردار،  به وسیله میدان های الکتریکی 
سرعت  که  طوری  به  می شوند.  شتاب داده  زیادی  بسیار  سرعت های  تا  مغناطیسی  یا 
زمینه های  در  شتاب دهنده ها  از  می رسد.  نور  نزدیکی  سرعت  تا  حتی  آنها،  از  بسیاری 
استفاده  هسته ای  فیزیک  در  متعددی  اندازه گیریهای  در  جمله  از  فیزیک،  از  مختلفی 
می شود. در حال حاضر، بزرگ ترین شتاب دهنده در جهان، سرن است. شتاب دهنده ها 

به دو دسته خطی و دایره ای تقسیم می شوند. 
Large Hadron Colider .2 )برخورد دهنده بزرگ هادرون ها(

CERN .3
با  آن  اختالف  تنها  که  سبکی  ضدذره  یعنی  پوزیترون  وجود  نشانه های  اولین   .4
به  دست  ویلسون  ابر  اتاقک  کمک  به   1932 سال  در  است  بار  عالمت  در   الکترون 
آشکار  طور  که  به  باریکی  رد  مغناطیسی  میدان  در  واقع  ویلسون  ابر  اتاقک  در  آمد. 
در  که  شد  بود،  مشاهده  الکترون  همانند  سبک  خیلی  و  بار  تک  ذره  یک  به  مربوط 
ای  ذره  چنین  وجود  قبل  ها  سال  می شد.  البته،  منحرف  مثبت  بار  با  متناظر  جهتی 

توسط پاول دیراک پیش بینی شده بود.

پایین( پروتون و نوترون را تشکیل داده اند. 
و  ذرات  به  می توانیم  دهیم،  افزایش  را  شتابدهنده ها  قدرت  هرچه 
این  در  پیش  سال ها  اینکه،  جالب تر  یابیم.  یافته های جدیدتری دست 
مثاًل  یعنی  یافتند؛  نیز دست  پادماده  به  دانشمندان  برخوردهای ذرات، 
متوجه شدند، الکترون با بار مثبت هم وجود دارد و اسم آن را پوزیترون 

گذاشتند4. 
ساخت  که  هستند  دالیلی  اساسی ترین  از  ساده،  بسیار  موارد  این 
سرعت های  و  بیشتر  قدرت  با  آنها  روزه  هر  ارتقاء  و  شتابدهنده ها 
است که  اندازه مهم ساخته  این  تا  فیزیکدان ها  برای  را  باال  فوق العاده 
بشر را به سنگ بناهای عالم، یعنی ذرات بنیادی و بنیادی تر راهنمایی 

می کند.
در  بزرگ ترین شتاب دهنده جهان  با  که  امیدوارند  فیزیکدان ها  اکنون، 
مرکز تحقیقات ذرات بنیادی اروپا )سرن(، شرایط به وجود آمدن کیهان، 
البته در مقیاس کوچک تر، را شبیه سازی کنند. آزمایشی که انتظار می رود 
به پرسش های بسیاری پاسخ دهد، پرسش هایی مانند این که جرم ذرات 
نصف ونیمه،  هم  آن  را،  ماده  از  درصد   5 تنها  ما  چرا  می آید؟  کجا  از 
تکلیف  می نامیم؟  تاریک"  "ماده  را  دیگر  درصد   25 چرا  می شناسیم؟ 
70 درصد باقیمانده چیست که ما آن را، از سر ناچاری، "انرژی تاریک" 
ابعاد دیگری،  ما  آیا جهان  فرقی دارد؟  با ضدماده چه  ماده  می نامیم؟ 

از  استفاده  با  بتوان  حتی  شاید  دارد؟  هم  می بینیم  ما  که  بُعدی  به جز 
را   )Supersymmetrie( تقارن"  "اَبَر  تئوری  نادرستی  یا  LHC، درستی 

تأیید کرد. )بر اساس این تئوری، هر ذره ای در جهان یک جفت دارد.(

امیر راد
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افزوده شدن 382  با  است، سیاره زمین  باعث شده  گرم شدن جهان 
میلیارد تن وزِن ناشی از ذوب یخ های قطب شمال و جنوب طی یک 

سال در بخش استوایی، دچار ناهماهنگی وزنی و عدم تناسب شود. 
چاق تر  حال  در  زمین  می گویند  محققان  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
شدن است و تنها عاملی که مقصر این چاقی به شمار می آید، گرمای 

جهانی است. 
درحال  گرینلند  و  آنتراکتیکا  یخ های  شدن  ذوب  دانشمندان  گفته  به 
افزودن آب به حجم اقیانوس ها است و این آب اضافی در حال حرکت 
به سوی بخش استوایی زمین هستند، به بیانی دیگر، در پی این روند 
شکم سیاره زمین روز به روز بزرگتر خواهد شد و روند کوچک تر شدن 
ادامه داشته است، خنثی خواهد  میانه سیاره زمین که برای یک قرن 

شد. 
نیست،  کامل  کره  یک  زمین  که  می دانستند  گذشته  از  دانشمندان 
نیروهای چرخشی منجر به برآمده شدن بخش میانی سیاره شده است 
و از این رو فردی که در نقطه ای در قطب شمال ایستاده باشد، نسبت 
به فردی که در استوا ایستاده 21 کیلومتر به هسته زمین نزدیکتر است. 
این اختالف، طی طوالنی مدت در حال کمتر شدن بود، به بیانی دیگر 
بخش میانی و برآمده سیاره زمین در حال کوچکتر شدن بوده و میزان 
این کوچکتر شدن بر اساس مطالعات دانشمندان هفت میلیمتر در 10 
سال تخمین زده شد، روندی که بخشی از پدیده ارتجاعی عصر یخبندان 
که از 2/6 میلیون سال پیش آغاز شده و تا 11700 سال پیش ادامه 

یافته، به شمار می رود. 
این حجم باالی توده های یخی منجر به تغییر شکل پوسته و جبه زمین 
شد و به این شکل بخش میانی سیاره آغاز به برآمده شدن کرد. زمانی 
که یخ های عصر یخبندان آغاز به ذوب شدن کردند، قطب ها به آرامی 
به سوی موقعیت پیشین خود حرکت کرده و تا به امروز به این حرکت 
خود ادامه داده اند. اما امروز پدیده ای در تقابل با این رویداد در حال 

وقوع است. 
محققان با بازبینی محاسبات ماهواره های GRACE دریافته اند این تاثیر 
در حال وارونه شدن است. به گفته محققان دانشگاه کلرادو، اطالعات 
این ماهواره ها نشان می دهد، پدیده بازگشت قطب ها و فرورفتن میانه 
زمین تقریبا متوقف شده و با از دست رفتن جرم آنتراکتیکا و گرینلند، 

به نظر می آید، میانه زمین دوباره در حال برآمده شدن است. 
محققان میزان برآمده شدن میانه زمین را هفت میلیمتر در 10 سال 
تخمین زده اند که به گفته آنها برای خنثی کردن پدیده طوالنی مدت 

متعادل سازی رقم کافی به شمار می آید. 
بر اساس گزارش نشنال جئوگرافی، در حالی که کاسته شدن جرم دو 
قطب و رانده شدن این یخ ها و آب های ناشی از ذوب یخ ها به سوی 
استوا، منجر به کاسته شدن وزن آنتراکتیکا و گرینلند می شود، فرصتی 
که برای بازگشت زمین به حالت اولیه اش مناسب است، با توجه به 
پدیده وارونه ای که به صورت همزمان در حال وقوع است، متعادل یا 

متناسب شدن سیاره زمین بیش از هزاران سال زمان خواهد برد.
 

خبرگزاری مهر

در اثر گرمای جهانی،
زمین دوباره چاق می شود



حیات انسان، و چیدمان ستارگان

در بقایاي تمدن سومري کتیبه هایي مربوط به ستاره شناسي یافت شده 
است، که قدمت آنها به 25000 سال قبل از میالد مسیح مي رسد. در 
بقایاي سنگي کتیبه هاي یافت شده، تصاویري از گردش ماه به دور زمین 
وجود دارد. اساتید ماوراءالطبیعه سومري خیلي زود دریافتند، هر اتفاقي 
که براي انسان رخ مي دهد، به نوعي به ستارگان ارتباط دارد و در واقع، 
ستارگان منشاء همه اتفاقات هستند. در سال 1920 یک دانشمند روسي 
به نام چیجفسکي مطالعات کاملي در این خصوص انجام داد و متوجه شد 

هر یازده سال یکبار انفجارهاي عظیمي در خورشید رخ مي دهد. 
همزمان  همیشه  دریافت  ساله  هفتصد  دوره  یک  بررسي  با  چیجفسکي 
با پدیده انفجار خورشیدي، یک جنگ، اغتشاش و یا نابساماني در کره 
زمین اتفاق مي افتد. محاسبات و مشاهدات او که یک دوره هفتصد ساله 
را  او  نظریه  بود که رد کردن  آنقدر علمي و دقیق  را پوشش مي داد، 
دشوار ساخته بود. در واقع خورشید یک ارگانیسم زنده، پویا و آتشین 
است. حاالت خورشید هر لحظه تغییر مي کند و زماني که اندکي تغییر 
در حاالت خورشید به وجود آید، زمین نیز تحت تاثیر قرار مي گیرد. 
بیشتري  مطالعات  با  پاراسلوس  نام  به  سوییسي  فیزیکدان  یک  بعدها 
در این زمینه به کشف جدیدي نایل آمد. او کشف کرد انسان زماني 
بیمار مي شود که هماهنگي بین او و چیدماني از ستارگان که در زمان 
تولدش وجود داشته است از بین برود. قبل از پاراسلوس، فیثاغورث اصل 

ارزشمند توازن سیاره اي را مطرح کرده بود . 
و  حرکت  طریق  از  سیاره اي  یا  ستاره  هر  که  بود  معتقد  دانشمند  این 
جابجایي در فضا، ارتعاشات منحصر به فردي را تولید مي کند. مجموع 
ارتعاشات اجرام آسماني یک توازن موسیقیایي ایجاد مي کند، که توازن 
کیهاني نامیده مي شود. در سال 1950 گئورگي گیاردي دانش جدیدي 
به نام شیمي کیهاني را به وجود آورد. او پس از انجام آزمایشات متعدد 
بنیادین و یک جسم  اثبات کرد کل جهان یک وحدت  به روش علمي 
به  و  نیستند  منفک  هم  از  آن  اجزاء  از  یک  هیچ  یعني  است.  یکپارچه 
تغییر  این جسم دستخوش  از  قسمتي  اگر  مربوط هستند. پس  یکدیگر 
گردد، کل جسم مرتعش مي شود و همه بخش هاي آن تحت تاثیر قرار 
مي گیرند. پس با به وجود آمدن تغییر در هر ستاره اي، در هر فاصله ای 
از زمین که باشد، ضربان ما دچار تغییر خواهد شد. وقتي خورشید در 
شرایط و موقعیت خاصي قرار مي گیرد، گردش خون ما نیز تحت تاثیر 

شدت  که  کرد  کشف  هم  ژاپن  از  تاماتوي  دکتر  گرفت.  خواهد  قرار 
طوفان هاي اتمي خورشید بر ضخامت گلبول هاي خون به خصوص در 
آقایان تاثیرات فراوان دارد. فرانک براون، متفکر آمریکایي نیز مي گوید: 
غروب  و  طلوع  حال  در  بسیاري  ستارگان  انسان  یک  تولد  لحظه  "در 

کردن هستند". 
الکواکبي در حال فرود هستند  الکواکبي در حال صعود و مجمع  مجمع 
و انسان در چیدماني مشخص از ستارگان به دنیا مي آید. از تحقیقات 
صورت گرفته نتیجه مهمي حاصل مي شود )با در نظر گرفتن اینکه کل 
حیات تحت تاثیر چیدمان ستارگان قرار دارند، با کمي مطالعه عمیق تر 
مي توان دریافت که هر انساني نیز تحت تاثیر ستارگان است( در زمینه 
شده  انجام  زیادي  مطالعات  انسان  حیات  بر  ستارگان  چیدمان  تاثیر 
است. به عنوان مثال مي دانیم که اقیانوس ها تحت تاثیر حاالت ماه قرار 
مي گیرند. حال اگر در نظر داشته باشیم که نسبت آب و نمک موجود 
اقیانوس ها دقیقًا مشابه نسبت آب و نمک بدن انسان است آنگاه  در 
اقیانوس ها تحت  نتیجه خواهیم گرفت که آب بدن انسان نیز همانند 
با  نیروي ماه قرار مي گیرد. همچنین تحقیقات نشان مي دهد که  تاثیر 
نزدیک شدن ماه به حالت بدر )ماه کامل( میزان جنون و دیوانگي نیز در 
دنیا افزایش مي یابد. پروفسور براون تحقیق جالبي در این زمینه انجام 
متخصصین  و  پزشکان  نظامیان،  از  بسیاري  تولد  نمودار  او  است.  داده 
مشهور را جمع آوري کرده و با بررسي این نمودارها متوجه شد، افرادي 
که تخصص هاي یکساني دارند، اکثراً تحت چیدمان مشابهي از ستارگان 

متولد شده اند . 
به عنوان مثال، او دریافت که سیاره مریخ تاثیر زیادي بر زندگي نظامیان 
مشهور داشته است. از گذشته تا امروز، عده اي ستاره شناسي را خرافات 
که  است  این  واقعیت  اما  مي آورند.  حساب  به  کورکورانه  اعتقاد  و 
ستاره  شناسي علم کاملی است. البته، علم به معناي بررسي و تحقیق و 
رابطه بین علت و معلول. در ستاره شناسي گفته مي شود: هیچ اتفاقي در 
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روي کره زمین بدون علت نیست، حتي اگر ما از علت آن آگاه نباشیم. 
به طور کلي، مي توان گفت ستاره شناسي تالش براي کاوش در آینده به 
روش هاي مختلف است. یکي از متداول ترین روش ها، مطالعه چگونگي 
تاثیرگذاري اجرام آسماني بر انسان است. یکي از ایده هاي جالب ستاره 
اثر  زیرا  گذاریم  مي  اثر  سماوي  اجرام  بر  نیز  ما  که  است  این  شناسي 
گذاري یک رابطه دوطرفه است. از دیدگاه علمي باید دانست که تمامي 
خانواده خورشیدي از خورشید متولد شده اند. ماه، مریخ، مشتري، زمین 
و دیگر اجرام منظومه شمسي همگي اندامهاي خورشید هستند. انسان نیز 
از اندام هاي زمین است و زمین از اندام هاي خورشید. همه ی چیزهایي 

از منبع واحدي متولد مي شوند  که 
داراي درونیات مشترکي هستند . 

پس، هر اتفاقي که در خورشید روي 
مي دهد، ارتعاشي در سلول هاي ما 
هاي  سلول  زیرا  کرد؛  خواهد  ایجاد 
اند.  شده  متولد  خورشید  از  نیز  ما 
روي  بر  همواره  شناسي  ستاره  علم 
اتفاقي  هر  وقوع  که  احتمال  این 
مي  تاثیر  انسان  روي  بر  هستي  در 
این  در  است.  کرده  تحقیق  گذارد، 
که  است  شده  مشخص  تحقیقات 
عالوه بردوره یازده ساله طوفان هاي 
نیز  ساله   90 دوره  یک  خورشیدي 
در حیات خورشید وجود دارد. دوره 
طول  سال   45 که  خورشید  جواني 

مي کشد و پس از آن دوره پیري خورشید آغاز مي شود که آن هم 45 
سال به طول مي انجامد. 

در دوران جواني، اثر خورشید به حداکثر خود مي رسد و در مدت پیري، 
انرژي خورشید رو به افول مي رود. پس از گذشت 90 سال خورشید پیر 
شده و دوباره شروع به جوان شدن مي کند. کودکاني که در 45 سال اول 
متولد مي شوند، از سالمتي کامل برخوردارند؛ اما کودکاني که در 45 سال 
دوم به دنیا مي آیند، مشکالت فراواني دارند. در چهل و پنج  سال دوم 
میزان وقوع زمین لرزه ها افزایش می یابد. وقتي چرخه نود ساله خورشید

به پایان مي رسد، حرکت وضعي زمین نیز دچار اختالل مي گردد. 
آگاهي یا تشخیص ما، مالکي براي وجود یا عدم وجود هیچ چیز نیست. 
حوزه هاي مختلف انرژي در اطرافمان وجود دارند که دائمًا بر زندگي ما 
اثر مي گذارند. انسان به محض تولد در معرض این اثرات قرار مي گیرد. 
امروزه دانشمندان معتقدند هر جرم آسماني تشعشع رادیواکتیو منحصر 
به فرد خود را دارد. امواجي که سیاره زهره از خود ساطع مي کند، آرام 
و ساکن هستند. در حالي که ماه امواج متفاوتي را از خود ساطع مي کند. 
امواجي که از سیاره مشتري به ما مي رسند متفاوت از امواجي هستند که 
از خورشید به ما مي رسند. این تفاوت به خاطر اختالف ترکیبات گازي 
الیه هاي تشکیل دهنده هر جسم است. 
مجمع  تمام  کودک  یک  تولد  زمان  در 
الکواکب، ستارگان و کهکشان هاي دیگر 
که در افق زمین در حال گردش هستند، 
مي شوند. شرایط  ثبت  در ذهن کودک 
تمام  با  تولد،  لحظه  در  موجود  کیهاني 
ضعف ها، قوت ها و توانایي هایش بر کل 

زندگي انسان اثر مي گذارد. 
بخش  سه  به  مي توان  را  شناسي  ستاره 

تقسیم نمود:
بخش اول، هسته و جوهره آن است که 
غیر قابل تغییر است و پس از شناختن 
آن فقط باید با آن همراه بود. بخش دوم 
را  آن  مي تواند  فرد  و  است  میاني  الیه 
ضروري  نیمه  بخش  این  دهد.  تغییر 
مي توانیم  باشیم  داشته  را  الزم  آگاهي هاي  اگر  و  است  شناسي  ستاره 
آن را تغییر دهیم، و بخش سوم الیه بیروني و غیر ضروري آن است. 
هرچند همه مردم بیشترین کنجکاوي را نسبت به این بخش دارند. اگر 
آگاه نباشیم آنچه باید اتفاق بیافتد، اتفاق خواهد افتاد. اگر دانش و آگاهي 
وجود داشته باشد، آنگاه راه هاي مختلفي براي ایجاد تغییر وجود دارد. 
هدف نهایي ستاره شناسي پرداختن به ضروریات و بنیان ها است. معنا 
و جوهره ستاره شناسي یکي بودن با هستي است. ما نه تنها جزئي از این 
عالم هستیم، بلکه در تمامي اتفاقات و شرایط به وجود آمده مشارکت 
داریم. اگر بتوانیم ضروریات را از غیر ضروریات جدا کنیم، علم ستاره 

شناسي ابزار مناسبي در دستان ما خواهد بود. 
برگرفته از مقاله »ستاره بینی دانش یگانگی کیهانی« اثر راجینش اشو

به نقل از سایت ایران سرگرمی

درخششی عجیب و روشن تر از ماه بدر در آسمان، ساکنان آتالنتای جورجیا را حیرت زده کرد. تحلیل های مداری مشخص کرده که این درخشش 
مربوط به ورود جسمی 2 متری از خانواده دنباله دار هالی به جو زمین بود. 

در ساعت 10:47 شامگاه 20 می )30 اردیبهشت( به وقت شرقی ایاالت متحده، جسمی روشن تر از ماه بدر در آسمان منطقه آتالنتای جورجیا 
ظاهر شد و با نورهای آبی-سبز و جرقه های درخشان خود، آسمان را نورباران کرد. 

کارشناسان ناسا پس از چند روز تالش و تحلیل تصاویر ثبت شده در دوربین های چندگانه ثبت آذرگوی مستقر در موزه علوم تلوس )واقع در 
کارترسویل جورجیا( توانسته اند مسیر حرکت این جسم نورانی و دیگر مشخصات آن را تعیین کنند. به گفته بیل کوک از کارشناسان دفتر محیط 
شهاب واره های ناسا، مسیر حرکت این تکه دنباله دار بسیار نزدیک به مسیر حرکت دنباله دار هالی است و بنابراین عضو خانواده دنباله دار هالی 
است. این جسم ساختاری متخلخل از جنس یخ داشت، قطر آن 2 متر بود و با سرعت 38/5 کیلومتر بر ثانیه وارد جو زمین شد. ابعاد بزرگ و 
سرعت باالی این جسم باعث درخشش بی نظیر آن شد، طوری که آن را در صدر فهرست پرنورترین اجرام مشاهده شده توسط دوربین های ناسا 

طی 3 سال اخیر قرار داد. 
این تکه سنگ در ارتفاع 60 کیلومتری از سطح زمین منفجر و حداقل به چهار بخش اصلی تقسیم شد. کارشناسان درحال حاضر مشغول تحلیل 

تصاویر و دینامیک انفجار هستند تا بتوانند موقعیت فرود بقایای احتمالی این دنباله دار را در سطح زمین مشخص کنند.

خبر آنالین

انفجار درخشان تکه ای از دنباله دار 
هالی بر فراز آمریکا
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آیا مفهوم جریان و ولتاژ الکتریکی را 
درک کرده اید؟

واژه جریان و ولتاژ واژگان غریبی نیستند. مخصوصًا در رشته قیزیک در مبحث الکترومغناطیس، با این واژه ها برخورد داشته ایم. ولی، تا چه میزان 
آنها درک کرده ایم. هنگامی که از اختالف پتانسیل الکتریکی که واحد آن ولتاژ است صحبت می شود، آن را چگونه در ذهن تصور می کنیم؟یا، آیا 

اصاًل می توانیم مفهوم آن را درک و تصور کنیم؟ یا فقط می توانیم مسائل مربوط به مدارها را حل کنیم، بدون آنکه بدانیم دقیقًا چه رخ می دهد؟

برکه ی آبی را در نظر بگیرید، که هم سطح زمین است. آیا اگر یک سر 
شلنگ آبی را در آن فرو ببریم، از سر دیگر آن آبی جاری می گردد؟ 
طبعًا، خیر. حال، یک گالن کوچک آب را که شلنگ آب به آن وصل 
است، از این آب پر کنید و آن را چند سانتی از سطح این برکه باالتر 

ببرید؛ از سر دیگر شلنگ آب، جریان خروجی آب را خواهید داد!

دلیل آن تقریبًا روشن است. اگر سطح زمین را پتانسیل گرانشی صفر 
درنظر بگیریم، هنگامی که گالن آب از سطح زمین فاصله می گیرد، آب 
دارای اختالف پتانسیل گرانشی نسبت به سطح زمین خواهد شد و بین 
دو سر شلنگ که یکی در گالن آب و دیگری بر روی زمین قرار دارد، 
اختالف پتانسیل گرانشی به وجود خواهد آمد. برکه آب با تمام وسعتش 
دارای هیچ پتانسیل گرانشی نسبت به سطح زمین نیست، ولی یک گالن 
کوچک آب می تواند اختالف پتانسیل داشته باشد. هرچه فاصله گالن 
آب از سطح زمین بیشتر گردد، این اختالف پتانسیل نیز افزایش خواهد 

یافت و جهش آب هنگام خارج 
شدن از سر دیگر شلنگ بیشتر 
می شود )آب با سرعت بیشتری 

از شلنگ خارج می شود(.
را  شلنگ  داخلی  قطر  اگر  حال، 
افزایش دهیم، حجم آب خروجی 
شلنگ افزایش پیدا خواهد کرد، 
یا به عبارتی شدت جریان خروج 
آب از شلنگ بیشتر خواهد شد. 
این مثال دقیقًا در مورد اختالف 
شدت  و  الکتریکی  پتانسیل 
صادق  نیز  الکتریکی  جریان 

به  آنچه  مانند شلنگ آب عمل می کند.  برق(  )مثاًل سیم  است. رسانا 
جای آب جاری است، الکترون ها هستند. اختالف پتانسیل الکتریکی برای 
الکترون ها دقیقًا همانند اختالف پتانسیل گرانشی برای قطرات آب است.  
هرچه شدت این اختالف پتانسیل بیشتر باشد، شدت جریان الکتریکی 
افزایش خواهد یافت. در عمل، می بینید که وقتی اختالف ولتاژ بین دو 
نقطه زیاد باشد، بین آنها قوس الکتریکی ایجاد می گردد؛ یعنی الکترون ها 
از نقطه ای که دارای اختالف پتانسیل باالتر است، به نقطه ای 
که دارای اختالف پتانسیل پایین تر است، پرتاب می شوند و 
تولید جرقه یا قوس الکتریکی می کنند. هنگامی که مقدار آب 
بیشتری از داخل شلنگ بیرون می آید نیز، شدت جریان آب 

در حال افزایش است.
فرض کنید، بر سر راه شلنگ آب یک فلکه گذاشته اید، که 
توسط آن می توانید جریان آب را کنترل کنید. همانند این 
مثال، شدت جریان الکتریکی الکترون ها هستند؛ که می توانیم 
شدت این جریان الکتریکی را نیز کنترل کنیم، و هرچه شدت 
جریان الکتریکی بیشتر باشد، تعداد الکترون های بیشتری در 

واحد زمان از واحد سطح در حال عبور هستند.
مفاهیم  از  و جریان، موجب درک خیلی  ولتاژ  مفهوم  درک 
در الکتریسیته یا الکترونیک می شود و بسیاری از تحلیل ها را ساده تر 
در  اید.  برده  بام  پشت  به  را  گالن آب  کنید،  فرض  مثاًل  کرد.  خواهد 
صورتی که سر آزاد شلنگ داخل حیاط باشد، آب جریان خواهد داشت، 
و اگر سر آزاد شلنگ را به پشت بام و هم سطح با سطح آزاد آب گالن 
ببریم، جریان آب قطع خواهد شد. چرا در حالت دوم آب جریان پیدا 
نمی کند؟ در صورتی که گالن دارای اختالف پتانسیل گرانشی نسبت به 

زمین است. 
دلیل آن این است، که اختالف پتانسیل یک حالت نسبی بین دو نقطه 

سطح زمین

شلنگ

منبع آب
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است. ممکن است، دو نقطه نسبت به یک نقطه ثالث مانند زمین، دارای 
اختالف پتانسیل باشند؛ ولی نسبت به یکدیگر اختالف پتانسیلی نداشته 
باشند. عینًا مانند حالت دوم، در این صورت هیچ جریانی بین آن دو نقطه 
ایجاد نخواهد شد، حتی اگر گالن به اندازه یک اقیانوس هم آب داشته 

باشد! همین مثال در مورد اختالف پتانسیل الکتریکی نیز صادق است.
هیچ  و  نشینند  می  برق  کابل های  روی  بر  پرندگان  که  دیده ایم  بارها 

صدمه ای هم نمی بینند! چرا؟ 
سطح  به  نسبت  ولت   220 الکتریکی  پتانسیل  دارای  برق  کابل های 
پتانسیل صفر و یا به اصطالح نول هستند، پرنده ای که بر روی سیم برق 
نشسته، اختالف پتانسیلی بین دو پایش وجود ندارد تا جریان الکتریکی 

از درون بدنش عبور کند.
همه ی ما می دانیم که برق منازل دارای دو سیم است، یکی فاز و دیگری 
نول. در واقع، اختالف پتانسیل الکتریکی بین فاز و نول 220 ولت است و 

بین دو نقطه از سیم فاز هیچ اختالف پتانسیلی وجود ندارد.
امیدواریم، این توضیحات موجب افزایش درک خواننده از مفهوم جریان 
ولت  واحد آن  الکتریکی که  ولتاژ  و  است  آمپر  واحد آن  الکتریکی که 

است، شده باشد. 
در مقاله بعدی با استفاده از این مفاهیم، توان الکتریکی و راه های افزایش 

آن را توضیح خواهیم داد.

امیر راد
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بازهم 5 شهریور و ذهن مردم گمراه، در مورد نزدیک شدن مریخ از راه رسید. تازه این اول ماجرا است، ادامه را بخوانید تا شاید کمی از این 
 مشکل را بشود حل کرد.

»کره مریخ به باالترین درجه درخشش خود در آسمان شب در پنجم شهریور خواهد رسید ... و به نظر مي رسد که آسمان دو ماه دارد ...« این مضمون 
پیامي است که این روزها بارها به پست هاي الکترونیکي برخي از کاربران اینترنتي ارسال شده است. خبري که هر ذهن کنجکاوي را به این سو مي کشاند که 
یک شب را زیر آسمان شب سپري کند و ... همین موجب شد تا بسیاری از دریافت کنندگان این خبر، آن را براي دوستانشان نیز ارسال کنند. اما گاهي شاید
فاجعه وقتي رخ مي دهد، که حقیقت آشکار مي شود و به تو که بي صبرانه منتظر دیدن یک اتفاق نادر بودي بگویند، همه چیز یک شایعه بیش نبوده است.

آسمان شب، عالقه انسان ها
عالقه به نجوم و پدیده هاي آسماني از همان دوران کودکي در انسان ها پدید مي آید، تا جایي که گاهی برخي از ما چندین ساعت از وقتمان را صرف پیدا کردن دب

اکبر، دب اصغر و یا خوشه پروین مي کنیم؛ گویي، موضوعي سخت ما را ساعت ها به پرسش واداشته و خواب آسوده را از ما گرفته است.
همین که خبر جدیدي را دریافت مي کند یادش مي افتد که دوستانش را نیز مي تواند در این لحظه به یادماندني با خود شریک کند. گاهي نیز، این میل به شناخت 
علوم طبیعي ای که دست بشر سخت به آنجا مي رسد، انسان را به سوي منابع دیگر مي کشاند، مثل اینترنت و شبکه هاي جهاني تلویزیوني و رادیویي؛ و این 
آغازي است براي گسترش شایعه اي که با وجود تکذیب شدن از سوي منابع علمي اخترشناسي، هنوز انتظار خیلي از مردم را حریصانه به دنبال خود مي کشاند.

آغاز ماجرا
داستان به هشت سال پیش باز مي گردد. 27 آگوست 2003، نوید شبي زیبا را براي مردم سراسر کره زمین داشت. سیل عظیمي از رصدگران و 
مشتاقان خود را آماده  عکاسي، رصد و ثبت پدیده اي نادر کرده بودند. پدیده اي که پیش از این، حدود 60 هزار سال قبل غارنشینان ساکن زمین نیز، 

آن را تجربه کرده بودند. تجربه ی بي نظیر درخشان شدن خداي جنگ!
خبر از این قرار بود: سیاره بهرام )سیاره سرخ فام مریخ( به اوج درخشش و نزدیک ترین فاصله مداري ممکن خود به زمین مي رسد! ولی؛ امروز نیز 
داستان به گونه اي دیگر در حال تکرار است و این بار خبر از درخشش مریخ به اندازه ماه در تاریخ پنجم شهریور است. خبري که در چند هفته اخیر از 

سوي برخي منابع علمي در حال تکذیب است اما برخي دیگر از منابع خبري نیز همچنان بر صحت این خبر تاکید دارند.
یک اشتباه و این همه دردسر...

خسرو جعفري زاده، رئیس انجمن نجوم اهواز نیز با رد این خبر که از ماه ها پیش در اینترنت دست به دست شده است، مي گوید: یاهو چندي پیش خبري 
را روي سایت خود قرار داده بود که به اشتباه توسط برخي ترجمه و در اختیار مردم قرار گرفت. در ترجمه این خبر آمده که به صورت همزمان دو 
ماه در آسمان دیده خواهد شد؛ اولي ماه و دیگري مریخ. و این بدان معني است که فاصله مریخ و ماه تا زمین برابر مي شود. این پیشامد از نظر قانون 
مکانیک سماوي )مکانیک منظومه شمسي( به هیچ عنوان ممکن نیست و مي توان گفت، اگر این اتفاق شدني باشد، کل منظومه شمسي نابود مي شود.
وي مي گوید: روز پنجم شهریورماه  امسال، سیاره مریخ از قدر 1/4 به مانند ستاره ای کوچک و ماه به شکل هالل در قبل از طلوع خورشید دیده

خواهند شد. البته این اتفاق به راحتي در اهواز قابل رویت نیست؛ اما در سایر شهرهاي ایران مي توان آن را مشاهده کرد.   
متاسفانه گاهی مردم، فقط به تیتر مطالب و اخبار، توجه مي کنند و این، خود عاملي براي ساخت شایعه و گسترش آن میان مردم مي شود. جالب

است که رادیو و تلویزیون نیز گاهی اقدام به پخش این اخبار می کند. 

 منبع خبر: آسمان شب ایران

شایعه ی پنجم شهریور!!!



اسرار علم )3(

پروتون ها  الکترون ها،  است:  شده  ساخته  مختلف  جزء  سه  از  اتم  هر 
)اصطالحًا  نوترون ها  و  پروتون ها  هسته،  ساختن  برای  نوترون ها.  و 
هسته  دور  الکترون ها  و  می آیند  هم  گرد  اتم  مرکز  در  نوکلئون ها( 
می چرخند. و این هسته، 1000 بار کوچک تر از اتم است! و شما تا به 

حال فکر می کردید که یک اتم کوچک است؟!*
حال، الکترون ها، پروتون ها و نوترون ها از چه ساخته شده اند؟ 

همانطور که شما از قسمت قبل متوجه شدید، الکترون ها ذرات بنیادی 
هستند، یعنی اینکه به قطعات کوچک تر نمی توانند شکسته شوند.

 الکترون ها به خانواده "سبک وزن ها" که لپتون ها نامیده می شوند، تعلق 
دارند. این خانواده ی لپتون شش عضو دارد:

)ϑe( نوترینوی* الکترون -                        )e( الکترون -
)ϑμ( نوترینوی میون -                          )µ(  میون -

)ϑτ( نوترینوی تاو -                              )τ( تاو -

توضیحات:
متصل  یکدیگر  به  ها،  اتم 
می شوند تا مولکول ها را به 

وجود آورند. 
کوچک ترین مولکول ها 
)مثل اکسیژن( دو اتم 
دارند، و مولکول های 
بزرگ )مثل برخی از 
آنها که بدن شما را 

شکل می دهند( هزارها 
اتم دارند. فقط 109 

نوع مختلف از اتم ها را 
می شناسیم، در حالی که 
میلیون ها نوع متفاوت از 

مولکول ها داریم.

 اگر شما فکر می کنید که این )کوارک( اسم عجیبی است، به نام های این شش عضو از خانواده "کوارک های سنگین" 
توجه کنید:

)d با عالمت اختصاری ،down( پایین -                     )u با عالمت اختصاری ،up(  باال -
 )s با عالمت اختصاری ،strange( شگفت -               )c با عالمت اختصاری ،charm( دلربا -

)b با عالمت اختصاری ،bottom( ته -                      )t با عالمت اختصاری ،top( سر -

توضیحات:
ماده غیرمانا، به سرعت 

به شکل ماده مانا واپاشی 
می کند، ولی این ماده 
پایا است که ستاره ها، 

سیاره ها و دیگر اجسام 
عالم را  می سازد.

کوچک تر  اجزاء  به  یعنی  نیستنٍد،  بنیادی  نوترون ها  و  پروتون ها  اما، 
پایین  کوارک  و یک  باال  کوارک*  دو  از  پروتون،  یک  تجزیه پذیرند. 
ساخته شده و نوترون ها از دو کوارک پایین و یک کوارک باال ساخته 

شده اند. 
کوارک ها نیز همانند الکترون ها نمی توانند به قطعات کوچک تری شکسته 
شوند. )همانطور که تاکنون فهمیده شده است، و خالف آن ثابت نشده(

بنابراین، به نظر می رسد 12 نوع یاخته واحد )ساختار بنیادی( از ماده 
داریم. از این 12 تا، تنها 3 تا –الکترون، کوارک باال و کوارک پایین- 
دانشمندان  )اما  می کنند.  ایجاد  را  سیاره ها  و  ستاره ها  مواِد  همه ی 
می دانند چطور این نوع کوارک ها و لپتون ها با یکدیگر مواد غیرمانا* 

را شکل می دهند.(
شد،  اشاره  قبل(  شماره  )در  ابرریسمان  سمفونی  در  که  همان طور 

پروتون ها ونوترون ها می توانند به »کوارک ها« شکسته شوند،

چند نوع مختلف از ماده بنیادی وجود دارد؟

جرمش در حدود1/200 جرم الکترون می باشد. برهمکنش نمی شود. نوترینو ذره بنیادی ناپایدار و سبکی می باشد که عماًل اندرکنش نمی کند و باعث یونش قابل توجه محیط نوترون، نوترینو نیز بار الکتریکی ندارد. نوترینو با الکترون ها اتمی همراه با الکترون یا پوزیترون گسیل می شود. همانند ذره بنیادی خنثایی است که در ضمِن واپاشی بتای هسته های نوترینو 
نوترینو با هسته ها بسیار ضعیف است.

یک ذره بنیادی و جزء اساسی تشکیل دهنده 

ماده می باشد. کوارک ها با هم ترکیب می شوند تا 

ذرات مرکبی به نام هادرون را به وجود آورند، 

پروتون و نوترون از معروف ترین آنها هستند. 

 d و یک کوارک u مثاًل پروتون از دو کوارک

تشکیل شده است، در حالی که دو کوارک d و 

یک کوارک u، نوترون را می سازند.

ت سوم
قسم

تصور کنید ... یک تیله با ابری به فاصله یک مایل از آن احاطه شده است. این شبیه یک اتم است - به همین صورت نیز، 
یک هسته با ابری از الکترون ها احاطه شده است.

 آیا من باالخره به
  لبه اتم رسیدم؟

نه هنوز! 
   به رفتن ادامه بده.

تیله کوچک، هسته 
اتم است!
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اما صبر کنید!  هنوز یک ماده اسرارآمیز دیگری باقی مانده است! ستاره شناسانی که کیهان را مطالعه می کنند، بیشترین ماده عالم در فضا را "چیزی 
نادیدنی" کشف کرده اند. اما، آیا این چیز اسرار آمیز از کوارک ها و لپتون ها ساخته شده است؟ یا چیزی حتی عجیب تر از آنها؟

یک دقیقه دیگر هم، صبر کنید! اگر این ماده نادیدنی است، چگونه دانشمندان از وجود آن آگاه شده اند؟ 
قسمت بعدی را حتمًا بخوانید!

A.Luine :نوشته  ،Science mysteries به نقل از کتاب

کشف سیارات 'آزاد' که دور هیچ ستاره ای نمی گردند
منجمان ژاپنی ادعا می کنند "سیارات" شناوری را یافته اند که به نظر نمی رسد دور هیچ ستاره ای بگردند.

اند که نمی توان آنها را مرتبط به هیچ  یافته  اندازه سیاره مشتری را  به  نوشتند که ده شیء آسمانی  "نیچر"  آنها طی مقاله ای در نشریه 
منظومه ای دانست.

به عالوه، به اعتقاد آنها این گونه اجرام می توانند مثل ستارگان در کهکشان راه شیری فراوان باشند.
وجود این ستارگان با توجه به خمیدگی نور ستارگانی که پشت آنها در فاصله ای دورتر قرار دارند، آشکار شد.

براساس نظریه آلبرت آینشتین اجرام آسمانی اگر به اندازه کافی بزرگ باشند، می توانند نور را خم کنند. اگر یک شیء بزرگ از برابر یک 
ستاره دوردست تر رد شود، ممکن است نقش یک عدسی را بازی کند، به طوری که آن ستاره خیلی درخشان تر به نظر برسد.
محققان داده های جمع آوری شده از مطالعات انجام شده با این شیوه را، از برجستگی مرکز کهکشان راه شیری بررسی کردند.

آنها شواهد وجود 10 شیء به بزرگی مشتری را که ظاهراً هیچ ستاره ای در فاصله 10 واحد نجومی از آنها دیده نمی شود را پیدا کردند.
یک واحد نجومی فاصله زمین از خورشید است. تحلیل های بعدی آنها را به این نتیجه رساند که بیشتر این اجرام هیچ ستاره مرکزی ندارند.

با توجه به شمار اجرامی از این نوع، که محققان در ناحیه مورد مطالعه یافته اند، استنباط آنها این است که این اجرام می توانند بسیار فراوان 
باشند.

به تخمین آنها، شمار این اجرام می تواند دو برابر ستارگانی مثل خورشید باشد، که هنوز در مرحله سوزاندن ذخیره سوخت هیدروژن خود 
هستند.

خبرگزاری بی بی سی

... الکترون ها
... پروتون ها

... نوترون ها

الکترون =
= )up( کوارک باال

= )down( کوارک پایین

اتم ها، که ساخته 
می شوند از ...

مولکول ها، که ساخته می شوند از ...

شما ساخته شدی از ...
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چرخ بال ها، ماشین هاي پرنده اي هستند که مي توانند در هر جهت حرکت کنند، و حتي این توانایي را دارند که در هوا ساکن بمانند. آنها مي 
به محل هایي که  ترابري  و  نجات  براي عملیات  دلیل  به همین  کنند.  پرواز  توانند عمود  آنها مي  زیرا  پرواز کنند،  به  از هر محلي شروع  توانند 
پره هاي  داراي  اصلي  ملخ  دارد.  قرار  در دمشان  ملخ کوچکي  و  باالیشان  در  بزرگي  ملخ  بال ها  اغلب چرخ  ارزش هستند.  با  خیلي  ندارند  جاده 
نازک و بلندي است که همانند مقطع آیرودینامیکي عمل مي کنند و باعث مي شوند چرخ بال از زمین بلند شده و در هوا حرکت کند. ملخ دم 

مانع از حرکت چرخشي بدنه مي شود. اگر دم ملخ کار نکند، بدنه چرخ بال در خالف جهت ملخ اصلي به چرخش در مي آید. 

بررسي یک حرکت چرخشي 
در زیر مي خواهیم وضعیت چرخ بالي را بررسي نماییم که فقط یک ملخ اصلي دارد. 
ملخ اصلي باعث مي شود کابین در خالف جهت پره هاي ملخ بچرخد، اما ملخ دم 
نیرویي اي در خالف جهت آن اعمال مي کند و بدین ترتیب مانع دوران کابین مي شود. 

 آنچه شما نیاز دارید: 
بادبزن دستي، دو درب ظرف )یکي از آنها اندکي از دیگري بزرگتر باشد(، تیله، 

مقداري خمیر مجسمه سازي    

 1- تیله ها را در درب کوچک قرار دهید تا تقریبًا پر شود.

    2- مقداري خمیر مجسمه سازي بر روي درب بزرگ تر قرار دهید.

    3- بادبزن دستي را روي خمیر مجسمه سازي )رو به باال( بچسبانید. 
درب بزرگتر را روي درب کوچکتر قرار دهید و بادبزن را روشن 

نمایید.

   4- وقتي پره ها در یک جهت به چرخش در مي آمد، درب بزرگ 
تر و بدنه باد بزن در جهت دیگر خواهد چرخید.

چرخ بال )1(

به نقل از مدرسه اینترنتی تبیان






