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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 پنج 
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.

در اين سال ها فراوان به جمله توليد علم برخورده ايم، رتبه مان در جهان، نازيدن به آن و تالش جهت باال بردن آن بدون آنکه 
بدانيم به درد دنيايمان مي خورد يا آخرتمان! در اصل، به عنوان مملکتي مسلمان که شعاير ديني سرلوحه سياست داخلي و خارجي 

آن است علم چه جايگاهي دارد؟ و تعريف ما از علم چيست؟
آيا برداشتمان از علم بر اساس تعريف آن، در غرب »science« است، يا منظورمان همان علمي است که اميرمومنان خطاب به کميل 

فرموده: » هجم بهم العلم علي حقيقت البصيره«1 است؟
اگر منظورمان تعريف آن در چهارچوب اول است، جدا از ارزش گذاري آن، بايد بدانيم اين چارچوب يک ساختار به هم پيوسته و 
منسجمی است که ارزش آن به کاربردی بودن و تناسبش با ديگر ابعاد و قطعات ساختار است، و طي چند صد سال بازخورد مستمر، 

هر چيز در جايگاه مناسبی براساس آن چارچوب قرار گرفته است.
به همين دليل است که مي بينيم تحقيقات زيست شناسي در زمانی کوتاه بر کشاورزي، درمان بيماري ها، اصالح روش های تغذيه، 
بهينه سازی سيستم هاي مديريتي پرسنل و ... اثر مي گذارد. همچنين، تحقيقات به ظاهر نظري فيزيک يا رياضي در زماني چند ماهه 
سر از کارخانجات ماشين سازي و حتي دستگاه هاي آبميوه گيري و چاي ساز در مي آورند. مانند استفاده از »منطق فازي« در ماشين 

لباس شويي و قهوه جوش و ...
در اين ساختار، هرآنچه که بر روی آن کار مي شود، و برايش هزينه و انرژي صرف مي گردد، براساس يک نقشه کلي شکل مي 
گيرد، و در نمايي بسيار کلي تر جايگاه دقيق خود را دارند. در اين ساختار دقيقا مي دانند که هدف چيست، کدام زير هدف ها اولويت 

دارند، بودجه هاي تحقيقاتي چرا و به چه ميزان بايد صرف کجاها بشود.
در اين ساختار نيازي به برگزاري کنگره و کنفرانس هاي متعدد و تهيه آب ميوه و کيک نيست، تا صنعت را به دانشگاه گره بزنند!!

چرا که، اصوال اين دو از دل هم بيرون آمده و در بستری يکسان شکل گرفته و با هم آميخته شده اند. نيازهاي صنعت از طريق يک 
اقتصاد ساختار يافته، و هدفمند بودن )در نظر گرفتن خوب يا بد بودن اهداف آن( شکل گرفته اند. چون هدف معلوم بوده است. 
صنعتگر و سرمايه گذار خود به خود در دانشگاه ها و مراکز علمي به دنبال راه حل گشته اند. مراکز تحقيقاتي، طي زمان بر اساس 
نيازهاي يک اجتماع منسجم که شامل اقتصاد، صنعت، تجارت، وسايل ارتباطي و صدها عضو وابسته مي گردد، جايگاه خود را يافته و 

به سان حلقه هاي يک زنجير به يکديگر متصل شده اند.
در اين چارچوب، تقريبا هر چيزی در جاي خود بوده و الگوی آن نه در چند ده سال، که در طول چند صد سال پس از رنسانس، آرام 
آرام  شکل گرفته است. همچنين، يا بايد همه را داشته باشي، يا داشتن  يک جزء بدون اجزاي ديگر، موجب هدر دادن سرمايه، زمان 
و سرکار گذاشتن افرادي که عمر خود را صرف بدست آوردن اجزاء آن مي کنند؛ بدون آنکه جايگاهي در سيستم کلي داشته باشند! 
پديده اي که از آن به اسم »فرار مغزها« ياد می کنيم، دقيقا افرادی را می گوييم که پرورش داده و بزرگ کرده ايم، اما جايگاهی در 

اين سيستم کلی برايشان تعريف نکرده ايم!
به نظر من، استراتژي کشورهاي ثروتمند عربي، از جهاتی انديشمندانه است. آنها صرفا دستاوردهاي سيستم غربی را به ممالک خود 
آورده اند، بدون آنکه عالقه مند باشند تا کل سيستم را پياده سازي نموده و براي آن هزينه کنند. بنابراين پول هايشان دقيقا صرف 

دستاوردها مي شود، نه زيرساخت هايي بي فايده و بي خاصيت!
در ابتدا فاقد پرستيژ بودند و مصرف گرا نام گرفتند، ولي کم کم به مراکزي جذاب با رفاه اجتماعي باال تبديل شدند ...

تاکيد می کنم، قصدم ارزش گذاري نيست، بلکه پيدا کردن هدف است.
برخی ممالک نيز، برای رسيدن به دستاوردهايی که ممالک ديگر خيلی قبل تر رسيده اند، سال هاي سال آزمايش و خطا نمی کنند، 
و صدها ميليارد دالر از سرمايه هاي خود را هدر نمی دهند. آنها فهميده اند که هر جزء از سيستم آنها همان کل است و جز پياده 
سازي کل چاره اي نيست! پس عينا کل سيستم ها را کپي برداري نموده و در کشور خود پياده سازي می نمايند. در اصطالح رايانه 
ای، از آن image گرفته و عينًا آن را restore کرده اند، با حداقل هزينه و بهره وري! بنابراين، تأمين اجتماعي، اقتصاد، صنعت، 
راهنمايي و رانندگي، واردات و ... و البته فرهنگ، آزادي هاي فردي، آزادي هاي رسانه اي، مشکالت خانوادگي، اخالقي و ... هم در 
اين کپي برداري ناگزير پياده سازي شده است؛ چرا که جزئي از آن است. در واقع، کسي که بخواهد به آن دستاوردها به صورت 
گزينشي دست يابد، کليت سيستم را درک نکرده و صرفا بخشی از آن را ديده است. اگر چنين فردي در مقام تصميم گيري باشد و 
ميلياردها دالر بودجه نيز در اختيار داشته باشد، حتي به شرط صالح بودن و نيت خير داشتن، زحماتش منجر به هدر دادن اين همه 
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ثروت و زمان و ... خواهد شد. نمي توان با اضافه کردن نام »اسالمي« به انتهاي اسامي ای که ساختار آنها مبتني بر تفکر بشری بوده و 
در طي چند صد سال به يک سيستم منسجم و يکپارچه تبديل گشته، محتواي آنها را اسالمي نمود. که بدين ترتيب نه به آن دستاورد 

غربي مي توان رسيد و نه نام اسالم را مي توان سربلند کرد.

فرستادن موجودات زنده به فضا، دستيابي به فناوري های خوش اسم و پر آب و رنگ و کم خاصيت، افتخار به تعداد مقاالت و ... عينًا 
نمونه هايي از اين کپي برداري هاي جزء نگر بدون درنظر گرفتن ساختار کلي و هدفمند است.برخی از شواهد آن، جذب نخبگان و برندگان 
المپيادها و ... در مراکز علمي خارج از کشور، و استفاده از دستاوردهاي علمي و مقاالت ما در کشورهاي ديگر است! بدتر از همه، نازيدن 

به اينکه ديگر کشورها مبهوت دستارودهايمان هستند و دنيا را تکاني شديد داده ايم!!
اگر تکاندن دنيا و رسيدن به دستاوردهاي کشورهاي غربي، آن هم دستاوردهاي چند ده سال پيش آنها )به صورت نيم بند( خوب است، 
چرا با صرف هزينه اي به مراتب کمتر کل سيستم را کپي برداري نمي کنيم؟! و اگر از طرفي دستاوردهاي فرهنگي آنها را که قطعًا جزء 
الينفک همان سيستم است نمي پسنديم و نمي خواهيم مثل آنها باشيم، چرا نمي پذيريم که بايد اين کل را با همه افتخاراتش کنار بگذاريم!

ما کشوري هستيم با موقعيت، فرهنگ و نيازهاي خاص خودمان.
فرستادن موجودات زنده به فضا و امثال آن، وقتي در ساختار کشورمان جايگاهي ندارند، ارزش علمی نيز ندارند. هنوز هر سال آسفالت 
اتوبان ها را مي َکنيم و دوباره آسفالت مي ريزيم، بدون آنکه فکر کنيم آيا مي شود آسفالتي ساخت که دو سال يا بيشتر عمر کند؟! 
آيا دانشگاهيان مي توانند چنين آسفالتي بسازند؟! در حالي که ميلياردها ميليارد تومان از بودجه مملکتمان صرف دوباره آسفالت کردن 
جاده ها مي شود. هنوز هيچ ارگاني به طور جدي به اين موضوع فکر هم نمي کند! چرا که در ساختار علمي کشور اين موضوع پر پرستيژي 
نيست. هنوز هر سال جدول خيابان ها را عوض مي کنيم، هر سال پياده روها را نو مي کنيم، ميدان هاي تازه ساخته شده را از نو مي سازيم، 
دانشگاه هايي مي سازيم که دانشجوياني پرورش مي دهند که هيچ کاربردي در ساختار اقتصادي و صنعتي ندارند، چون پذيرش آنها 
بر اساس نياز نبوده است! چون اصال به طور دقيق نمي دانيم هر سال چه تعداد پزشک جديد، مهندس مکانيک، معمار جديد و ... نياز 

داريم. ولي احتماال مي دانيم دقيقا به واسطه اين مقدار دانشجو، چه ميزان درآمد جديد کسب مي شود!!!

هنوز خيلي راه داريم تا باور کينم »مدرک تحصيلي« اصال چيز پر افتخاري نيست! بلکه آموختن يک حرفه و هنر مفيد برای جامعه 
و خوب انجام دادن آن افتخار است،گشودن گره از کار ديگران، رفع نيازهاي واقعي، درست و دقيق انجام دادن هر کاري که به آن 
مشغوليم، يافتن راه حل براي مشکالتي که با آن روبرو مي شويم، فکر کردن به کارهايي که در طول روز انجام مي دهيم، داشتن هدف 
هاي کوتاه و بلند مدت و با نظم و عالقه به آنها رسيدن، سهيم کردن ديگران در موفقيت ها و جمعي نگاه کردن به هدف ها و ... افتخار 
دارد.اگر مدعي مسلماني هستيم، اين هدف ها را رواج دهيم. اين ها افتخار است، حتي اگر هيچ کشوري برايمان کف نزند و توجه هيچ 

کس به ما جلب نشود!
اي کاش در هر محله اي يک ورزشگاه کوچک داشتيم تا هرکس با هر ميزان توان مالی مي توانست هر روز نيم ساعت، يک ورزش هوازي 

)نه بدنسازي و بزرگ کردن هيکل( انجام دهد. حتي اگر در هيچ المپيکي مدال نمي آورديم يا به هيچ جامي دعوت نمي شديم.
اي کاش در سيستم تحصيلي، بچه هايمان در يک ساختار عقالني ، مجبور نبودند صدها و صدها صفحه مطالبی که بعدها به کارشان نمی 
آيد و فراموششان می شود را حفظ کنند. در عوض، مي توانستند پس از گرفتن ديپلم و پس از خواندن 7 سال زبان انگليسي، يک متن 
ساده انگليسي را بخوانند و بفهمند. يا بعد از خواندن 8 سال عربي، با خواندن آيات قرآن، مفهوم آن را بفهمند!! جغرافياي مملکتمان را نيک 
درک کنند تا باور کنند چه قدر ايران بزرگ است و چه فرصت های بسياری در آن وجود دارد. تاريخ را خوب بفهمند  تا درک کنند که 

استعمار هيچ گاه از پنجره نيامده، بلکه از درب باز آمده است!
اي کاش فرزندان ايران در طول دوران تحصيلشان به توانمندي هاي خود پي ببرند، آينده شغلي خود را بيابند و مهارت هاي الزم اوليه 
آن را فرا گيرند. نه اينکه پس از 12 سال درس خواندن و نمره آوردن، تازه اصال ندانند که استعداد و عالقه شان در چه زمينه ای است، 

مي خواهند چه کاره شوند و آنچه خوانده اند به چه دردشان مي خورد؟!

اي کاش، همه اين ها بر آورده مي شد. حتی اگر در هيچ المپيادي مدال نمي آورديم. اي کاش، به جاي اين همه ليسانس، فوق ليسانس و 
دکتر بيکار، تکنسين متبحر با درآمد باال و زندگي خوب داشتيم. افرادي که هر کدام در کار خود مهارت داشتند و چرخي را مي چرخاندند 
و قطعه اي از يک  پازل بزرگ تر با اهدافی متناسب با نيازهاي مملکت بودند. حتی اگر هيچ مقاله ای در هيچ مجله اي به چاپ نمي رسيد.

باور شخصي من اين است که اسالم فقط يک دين، يا حتي يک سري احکام شريعتي فردي يا اجتماعي نيست. بلکه يک نوع نگرش و جهان 
بيني عميق به عالم است که الباقي، تبعات اين نوع نگرش است. نگرشي که اگر رسوخ آن را در زندگيمان نمي بينيم، نشان دهنده آن است 
که آن را خوب نفهميده ايم و فهم آن نيز، با کثرت شعار نويسي روي ديوارها و اسم گذاري هاي اسالمي و عوض کردن نام خيابان ها به 

دست نمي آيد! فهم آن با باورداشتن باورهاي آن و افتخار کردن به افتخارهاي عميق آن است که کسب مي گردد.
از لطف نيست. شايد خودمان و  باب خالي  اين  البالغه، کلمات قصار شماره 147( در  )نهج  به کميل  امير  خواندن فرمايشات حضرت 

مسئولين بازنگري داشته باشيم در مفهوم علم!

ادامه در صفحه 7 ... 
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 ... نيازی به پنج کليد و يازده راه و سی راز و  برای موفقيت، 
نيست؛ همين که بفهميم چرا تا به االن موفق نبوده ايم، موفق 
انجام  را  کار  همين  نيز،  موفق  های  انسان  درواقع  شويم!  می 
به آن روز موفق  تا  باالخره يک روز فهميدند که چرا  دادند. 

نبوده اند!!!

جهان نمونه ی کاملی از زيبايی است. شايد شاعرانه به نظر برسد 
سال هاست  بشر،  نگاه  که  است  چشم هايی  همچون  طبيعت  اما 
سکوت آن را به نظاره نشسته و می نشيند. اما چرا چشم هايی اين 
سکوت را با سکوت پاسخ می دهند و چشم هايی ديگر آن را فرياد 
می کنند؟ اينجاست که تفاوت بين چشم ها آشکار می شود؛ چشم 
هايی که زيبايی ژرف ناشی از نظم يا بی نظمی هماهنگ اجزا را 
می بينند و آن را با چشم هايی ديگر قسمت می کنند و چشم هايی 
که در باتالق عادت، به سادگی از کنار آن رد می شوند. به هر 
حال واقعيت اين است که طبيعت هيچگاه چشم های خود را به 
روی ما نمی بندد و شايد هر لحظه، در انتظار زبان هايی است که 

قسمتی از سکوتش را تفسير کنند. 
فيزيک علمی است که جا برای پرسه زدن بسيار دارد. از بينهايت 
خوشه  تا  گرفته  هيگز  بوزون  از  ها.  بزرگ  بينهايت  تا  ريزها 
تا  گرفته  اتمی  زير  مصنوعی  های  آزمايشگاه  از  کهکشانی.  های 
دايه ی  آزمايشگاه های طبيعی غول آسا، همه و همه در دامن 

فيزيک رشد کرده اند.  
مفاهيم فيزيکی زاده ی ذهن بشر هستند و آن طور که به نظر می 
رسد، جهان خارجی تعيين کننده آنها نيست. تالش های ما در 
جهت درک حقيقت، به گونه ای شباهت به انسانی دارد که می 
کوشد تا از اجزای تشکيل دهنده ی يک ساعت، بدون باز کردن 
آن سر در بياورد. او می تواند حرکت عقربه ها را ببيند و تيک 
تاک آن ها را بشنود، اما هيچ راهی به جز باز کردن آن ندارد. اگر 
اجزاء  از يک سری  باشد، ممکن است تصاويری  شخص زيرکی 
ترسيم کند که می تواند نشان دهنده ی عملکرد تمامی آنچه که او 
می بيند باشند. اما هرگز نمی تواند مطمئن باشد آنچه که ترسيم 
کرده، تمام چيزی است که برای توصيف مشاهداتش کافی است! 
او هيچ گاه قادر نخواهد بود ترسيماتش را با اجزای حقيقی مقايسه 
کند. حتی نمی تواند امکان معنای چنين مقايسه ای را نيز تصور 

نمايد.

ما می خواهيم شما را به اين فکر بياندازيم که حقيقت چيست و 
کدام يک از فکرهايی که در ذهن شما نقش بسته باطل است؛ و 
اينکه اصال چرا بايد زحمت فهميدن اين ها را به خود بدهيم. به 
راستی بايد به دنبال حقيقت بود. اما آيا برای يافتن حقيقت، بايد 

به پيرامون خود پيچيده فکر کرد، يا ساده؟
در اين مقاله می خواهيم به پديده ای که در ظاهر غيرممکن است 
بپردازيم. اين پديده در گذشته ثابت شده و بررسی هايی بصورت 
انجام شده است و باالخره سال  نظری بر روی کاغذ درباره آن 
که  رسيد  انجام  به  نيز  تجربی  به صورت  آزمايشگاه  در  گذشته 
دريچه درخشنده ای به دنيای جديد خواهد بود ... البته اميدوارم 
پايين  بينهايت  نزنيد چون دمای آن  يخ  مقاله،  در حين خواندن 

است!!!
خيلی وقت است برای من سوالی پيش آمده: »کسانی که در منفی 
کلوين زندگی می کنند، از چه نوع لباس و پوششی استفاده می 
نمايند؟ زندگی در جهنم غول های قرمز کهکشان ها سخت تر 

است يا در مکانی کوانتومی با سرمای آتشين؟«
بله، درست شنيديد... زير صفر کلوين... به نظر شما اين سرزمين 
در سيطره ی يخ هاست؟!! بعيد می دانم حتی يخ ها نيز در آنجا 
دوام بياورند و مجال زندگی بيابند! پس بار و بنديل را ببنديد و 

خود را آماده ی سفری جديد و حيرت انگيز کنيد.
يادتان هست دما را چگونه تعريف می کرديم؟ تعريف دما برای 
ما ساده است؛ چون می توانيم آن را حس کنيم، يعنی تغييرات 
دمايی برای بدن ما قابل احساس است، اما آيا تا به حال به اين 
داشته  وجود  المسه  بدون حس  موجودی  اگر  که  ايد  انديشيده 
آقای  کنيد؟  تشريح  او  برای  را  دما  خواهيد  می  چگونه  باشد، 
می  خود  کتاب  در  ترموديناميک(  برجسته  )دانشمند  زيمانسکی 
گويد: »دما کميتی آماری است، يعنی برای يک دستگاه معين برابر 
ميانگين انرژی جنبشی مولکول هاست. درواقع، دمای يک سيستم 
ويژگی ای است که تعيين می کند آيا آن سيستم با سيستم های 
از  حالتی  تعادل،  اين  يا خير.  دارد،  قرار  گرمايی  تعادل  در  ديگر 
به نظر شما  باشد. حاال  بيشينه می  سيستم است که احتمال آن 
تساوی  يک  يا  بودند،  تعريف  يک  گفتيم  که  چيزهايی  اين  تمام 

هستند؟ 
البته، گفته های باال منسوب به خود آقای زيمانسکی نيست. چون 

علم ترموديناميک قديمی تر از ديدگاه اتمی ماده است. 
کاهش دما در سيستم های کالسيکی و ملموس، با سرد کردن به 
دست می آيد. اما درمورد صفر کلوين و منفی کلوين ديگر اين 
طور نيست! يعنی بر خالف تصورات ما، برای رسيدن به دمای زير 
صفر مطلق بايد به سيستم گرما بدهيم نه اينکه آن را سرد کنيم!!!
ليزرها و  پايين کاربردهای بسياری در  رسيدن به دماهای خيلی 
بوز- چگالش  ابرسيالی،  ابررسانايی،  مانند  گوناگونی  های  پديده 
علمی  گروه  يک  ژانويه 2013  در  نيز  اخيرا  دارد.   ... و  اينشتين 
بار يک گاز  اولين  توانسته اند برای  ادعا کردند که  در مقاله ای 
کوانتومی از اتم های پتاسيم با دمای منفی يک ميليارديم کلوين 
به  منجر  پديده  اين  احتماال  بسازند.  حرکتی  آزادی  درجات  در 
توليد ابزارهای کوانتومی جديدی خواهد شد و شايد به حل يکی از 

معماهای بزرگ کيهانی يعنی انرژی تاريک کمک کند. 
اصال نترسيد!!! بزرگترين معلم فيزيک تاريخ بشر و ابداع گر علم 
الکتروديناميک کوانتومی ،آقای ريچارد فاينمن، در ابتدای يکی از 

رسمای آتشین
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کتاب هايش، درمورد خود می گويد: »چيزی که يک کودن می 
فهمد، هر کس ديگری هم قادر است بفهمد...« وقتی يک دانشمند 
بزرگ درمورد خود اين گونه سخن می گويد، ديگر حرفی برای 
گفتن نمی ماند جز کسب اميد و انرژی و خرج کردن پشتکار در 

جهت فهميدن و درک مشکل ترين مباحث علمی.
امکان  مطلق  صفر  که  رسد  می  نظر  به  دما،  قديمی  تعريف  با 
پذير نيست؛ زيرا در اين صورت ذرات هيچ تحرک و انرژی ای 
ندارند و اين با اصول فيزيک در تناقض است چون تمام ذرات 
به صورت ذاتی دارای يک انرژی پايه و زمينه هستند. پس بايد 
الکترون های يک سيستم  تغيير دهيم.  دما  از  را  تعريفمان  کمی 
طبقه  هر  که  شوند  جابجا  ساختمان  يک  طبقات  در  توانند  می 
نشان دهنده ی يک تراز انرژی است. اما در دنيای فيزيک، رفت 
تواند  نمی  و هرکسی  دارد  و حسابی  فاميلی يک حد  و آمدهای 
هرطور و هر زمان که خواست، به هر طبقه ای برود. اگر سيستم 
دارای تعداد بينهايت تراز انرژی باشد، افزايش دما سبب افزايش 
تراز  يک  گاه  هيچ  اما  شود.  می  انرژی  باالتر  ترازهای  جمعيت 
انرژی، پرجمعيت تر از تراز زيرين خود نمی شود چون اين حتی 
است.  نامعقول  کامال  که  است  انرژی  بينهايت  از  بيش  مستلزم 
که  معمولی  سيستم  يک  درمورد  که  گيريم  می  نتيجه  بنابراين، 
بينهايت تراز انرژی دارد، وجود دماهای منفی فاقد معناست. اما 
درمورد سيستمی که فقط دارای تعداد محدودی تراز انرژی است 
چه می توان گفت؟ فرض کنيد يک سيستم بتواند فقط دو تراز 
انرژی داشته باشد. از لحاظ نظری شما دمای سيستم را از روی 
يافت شدن ذرات در هر سطح  احتمال  نموداری می خوانيد که 
انرژی معين را نشان می دهد. اگر جای ذراتی با انرژی باالتر با 
ذراتی با انرژی پايين تر جابجا شود، اين نمودار زير و رو خواهد 
شد و عالمت دما از دمای مطلق مثبت به دمای مطلق منفی تغيير 

خواهد کرد. داستان را با يک مثال ادامه می دهيم... 

همانطور که می دانيد دو قطبی های مغناطيسی موجوداتی مانند 
حالته  دو  های  دستگاه  از  ای  زيرمجموعه  که  هستند  آهنرباها 
پايين. همچنين  يا  اختيار می کنند  را  باال  يا جهت  يعنی  هستند، 
گشتاور دوقطبی مغناطيسی يک خاصيت فيزيکی است که تمايل 
دوقطبی ها را به هم خط شدن با يک ميدان مغناطيسی نشان می 
دهد. نمودار انرژی بر حسب دما بصورت يک نمودار نمايی است. 
اگر بخواهيم انرژی از مقدار A بيشتر شود، دما بايد منفی باشد. 

طبق رابطه E= -m.B  که در آن m همان گشتاور دوقطبی است، 
برای دو ذره، روابط و تعداد ميکروحالت ها به صورت زير خواهد 

بود. 
بنابراين، برخالف تصور ما برای رفتن به انرژی مثبت بايد گرما 
بگيريم و برای گذار به انرژی منفی بايد گرما بدهيم. پس به همين 

دليل است که دنيای زير صفر مطلق، سرمای آتشين است.

بخش فوقانی، دماهای مطلق مثبت
بخش تحتانی، دماهای مطلق منفی

به نقل از مجله ساينس، آقای اشنايدر و همکارانش با استفاده از 
به چنين دماهای  پتاسيم  اتم های  فوق سرد حاوی  کوانتومی  گاز 
زير صفر مطلق کلوين )منفیC°273.15( دست يافته اند. آنها با 
استفاده از ليزر و ميدان مغناطيسی، تک تک اتم ها را در آرايشی 
شبکه ای نگه داشتند. در دمای مثبت کلوين اتم ها همديگر را دفع 
می کنند و اين منجر به ايجاد پايداری در پيکربندی آنها می شود. 
در اين حالت بايستی سرعت ميدان مغناطيسی را طوری تغيير داد 
که اتم ها به جای دفع، همديگر را جذب کنند. اشنايدر می گويد: 
»اين کار به طور ناگهانی اتم ها را از پايدارترين حالت شان به حالت 
ديگری می برد، يعنی اتم ها قبل از اينکه بتوانند برهمکنش کنند، از 
پايين ترين سطح انرژی به باالترين سطح انرژی ممکن برانگيخته 
می شوند. درواقع خانواده ی الکترون ها بدون اينکه از خانه خارج 
شوند و پله های آپارتمان را پشت سر بگذارند و از همسايه اجازه 

ی ورود بگيرند، خود را در طبقه دوم خواهند ديد!!!

فرو  اتم ها  و  بود  نخواهد  پايدار  واژگونی  اين  مثبت،  دمای  در 
خواهند پاشيد. اما با تنظيم ميدان تله انداز ليزری می توان اتم ها 
را از لحاظ سطح انرژی، برای چسبيدن در موقعيتشان مطلوب تر 
کرد. نتيجه اين آزمايش گذار گاز از باالی صفر مطلق تا مقدار 

بسيار کم، يک ميلياردم زير صفر مطلق کلوين را نشان می دهد. 
حالت های ناپايدار پرانرژی که توليد آنها در آزمايشگاه و دماهای 

مثبت سخت است، در دماهای مطلق منفی پايدار می شوند. 

اگر چنين سيستم هايی ساخته شوند، رفتارهای عجيبی از خود بروز 
خواهند داد. می توان نشان داد در حالی که ابرهای اتمی در حالت 
از  اگر بخشی  پايين کشيده می شوند،  نيروی جاذبه  عادی توسط 
به  اتم ها  از  برخی  باشد،  ابرها يک دمای مطلق منفی داشته  اين 
سمت باال حرکت می کنند، و به نظر می رسد که جاذبه زمين را 

دفع خواهند کرد. 
يک ويژگی عجيب ديگر گازهای با دمای زير صفر مطلق نيز اين 
انرژی  همان  می کنند.  شبيه سازی  را  تاريک«  »انرژی  که  است 
مرموزی که جهان را به رغم نيروی مرکزگرای گرانش با سرعتی 

روزافزون به انبساط واداشته است. 

کدام  هر  که  کهکشان  ميليارد   200 حدود  که  شوم  می  يادآور 
دارای تقريبا 200 ميليارد ستاره است، به وسيله تلسکوپ ها قابل 
تشخيص است. اما اين تعداد فقط حدود 5 درصد از جرم گيتی را 
تشکيل می دهد. حدود 68 درصد از جهان از چيز ديگری ساخته 

شده است که انرژی تاريک ناميده می شود. 

هيچ کس دقيقا نمی داند که ماهيت اين انرژی تاريک ناشناخته 
چيست. اما مقدار اين نوع ماده از تمام اتم های موجود در تمام 
گستره  شناسايی  قابل  کهکشان های  کل  در  موجود  ستارگان 

فضا بسيار بيشتر است. 

آقای اشنايدر اشاره می کند که اتم های جاذب موجود در گاز توليد 
شده توسط گروه او نيز تمايل به فروپاشی در خود دارند، ولی نه به 
اين خاطر که دمای مطلق منفی آنها را پايدار می سازد. او می گويد: 
»جالب است که اين ويژگی غريب هم در دنيا و هم در آزمايشگاه 
خود را نشان می دهد.« اين شايد چيزی باشد که کيهان شناسان 

بايد دقيق تر ببينند.
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توضيحات:

1. حضرت علی عليه السالم در سخنی به کميل ابن زياد می فرمايد:
»اللهم بلی. ال تخلو االرض من قائم هلل بحجة اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا 
مغمورا. لئال تبطل حجج اهلل و بيناته. و کم ذا و اين اولئک؟ اولئک -و اهلل- 
االقلون عددا و االعظمون عند اهلل قدرا، يحفظ اهلل بهم حججه و بيناته، حتی 
العلم علی حقيقة  يودعوها نظرائهم و يزرعوها فی قلوب اشباههم. هجم بهم 
بما  انسوا  و  المترفون  استوعره  ما  استالنوا  و  اليقين  روح  باشروا  و  البصيرة 
استوحش منه الجاهلون و صحبوا الدنيا بابدان ارواحها معلقة بالمحل االعلی 

اولئک خلفائ اهلل فی االرض و الدعاة الی دينه«

الهی قيام کند، خالی نمی ماند؛  از کسی که به حجت  آری، هيچ گاه زمين 
خواه آشکار و مشهور باشد يا ترسان و پنهان، تا حجت ها و نشانه های روشن 
خداوند از ميان نرود. مگر آنان چند نفرند و کجا به سر می برند؟ به خدا 
سوگند که آنان شمارشان اندک است و قدر و منزلتشان نزد خداوند بسيار 
است. خداوند به وسيله آنان حجت ها و نشانه های روشن خويش را حفظ 
می کند تا آن امانت ها را به همانندان خود بسپارند. و آن بذرها را در دل 
های امثال خود بکارند. علم همراه با بينش حقيقی به آنان هجوم آورده و آنان 
با روح لذت، هم آغوش گشته اند و آنچه را نازپروردگان رفاه طلب دشوار 
پندارند، بر خود نرم و هموار شمارند، و به آنچه نادانان از آن گريزانند، انس 
گرفته اند، و به بدن هايی با دنيا همدم گشته اند که جانشان به جهان برين 

وابسته است. آنان جانشينان خدا در زمين و داعيان دين اويند. 

)نهج البالغه، حکمت 147(
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* * *
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چهار حالت ماده، جاذبه و ضد جاذبه
در گذشته، براي جهان چهار حالت برای ماده در نظر مي گرفتند: 

خاک، آب، باد و آتش.
توسط  شده  ذکر  ماده  حالت  چهار  اين  از  خواهيم  مي  ادامه  در 
پيشينيان، عالم هستي و برخي از پديده هاي اطرافمان را با کمک 

نظريات جديد توجيه نماييم.

همه ما با چهار حالت ماده آشنايي داريم، که عبارتند از: 
1.جامد )مثل خاک(، 2. مايع )مثل آب(، 3. گاز )مانند باد( و 4. 

پالسما )مانند آتش، اتر، پالسما، انرژي تاريک و ... (
در قسمت قبل، در مورد فضا-زمان صحبت کرديم و گفتيم که 
هر چه جسم داراي جرم بيشتري باشد، فضا-زمان فشرده تري 
دارد. از اين حالت مي توانيم اين نتيجه را بگيريم که چهار حالت 

فضا-زمان کلي داريم.
فشردگي  کمترين  و  دارند  جامدات  را  فضا-زمان  ترين  فشرده 

فضا-زمان را پالسما دارد.
گونه  هيچ  نور  که  باشيم  داشته  توجه  بايد  قسمت  اين  در  البته 
نداشته  جرم  که  هرآنچه  و  ندارد  جرم  زيرا  ندارد،  فضا-زماني 

باشد، فضا-زمان نيز نخواهد داشت.
در اين قسمت به بررسي جاذبه از ديدگاهي جديد مي پردازيم. 
نظريات گذشته، چه نيوتني و چه اينشتيني، نظر بر اين داشتند که 
جاذبه يک نيرويي است که يا جسم را به پايين مي کشد و يا آنکه 

از باال بر آن فشار وارد مي کند.
وجود  اي  جاذبه  نيروي  گونه  هيچ  که  بگوييم  خواهيم  مي  حال 
ندارد! يعني در اصل آنچه که به عنوان جاذبه شناخته شده است 

توجيهي براي فضا-زمان بوده است!

در جهاِن هستي چهار نوع ماده با فشردگي فضا-زمان هاي متفاوت 
وجود دارد، که در اصل جاذبه را ايجاد مي کنند. اگر در مجاورت 

يک جرم بزرگتر از خود قرار بگيريد، به سمت آن متمايل مي شويد 
و در اصطالح توسط نيروي جاذبه آن جذب مي شويد. نيروي جاذبه 
مايعات کمتر بوده و مي توانند تا حدودي آزادانه تر حرکت کنند. 
گازها نسبت به مايعات داراي فضا-زمان با فشردگي کمتري هستند، 
در نتيجه نسبت به مايعات آزادانه تر حرکت مي کنند. در نهايت، 
پالسما قرار مي گيرد که نمونه ملموس آن آتش )قسمتي از آتش 

که ديده نمي شود( را مي توان تصور کرد که از تمامي حاالت ماده 
آزادانه تر در جهان مي تواند حرکت کند.

مثالي را بيان مي کنم تا بتوان اين مطلب را بهتر درک کرد. اگر يک 
بطري برداشته و مقداري خاک، آب و قسمتي از آن را خالي )پر از 
هوا( بگذاريم، سپس درب آن را بسته به شدت تکان دهيم، پس از 
مدتي که ساکت قرار گيرد، ذرات خاک ته نشين شده، بر روي آن 
آب و در آخر هوا را مي بينيم. همانگونه که در اين آزمايش ساده مي 
توان مشاهده کرد، ذرات با فضا-زمان هاي مختلف از يکديگر جدا 
شده و ذرات با فضا-زمان مشابه در کنار يکديگر قرار مي گيرند. اين 
عمل در هرجاي عالم که انجام شود، همين نتيجه را خواهد داشت، 
البته بسته به فشردگي فضا-زمان در آن محل، زمان انجام آن متغير 
خواهد بود. مثاًل در فضای بدون جاذبه در زمان طوالني تري و در 

مکان هايي با فضا-زمان فشرده تر، سريع تر انجام خواهد گرفت.
درواقع، اين اتفاق به اصل بي نظمي عالم باز مي گردد و چون بطري 

يک سيستم بسته محسوب مي شود، بي نظمي آن تا آنجايي پيش 
مي رود که به تعادل برسد. در اينجا، تعادل را برمبنای جدا شدن 
کامل ذرات با فضا-زمان هاي مختلف از يکديگر مي گذاريم. ذرات 
با فضا-زمان با فشردگي کمتر، آزادي براي پراکندگي بيشتر و بي 
نظمي بيشتري دارند و در نتيجه تمايل به فرار از اين حالت را دارند. 
در عين حال تمايلي به ترکيب با ذرات با فضا-زمان هاي ديگر را 
ندارند، در نتيجه از آنها نيز دور مي شوند. نتيجه ی آزمايش هماني 
مي شود که هميشه مشاهده مي کنيم. در اين حالت مي توانيم ببينيم 
که جدا شدن ذرات بر اساس جاذبه نيست، بلکه بر اساس فضا-زمان 

ذرات و تمايل به بي نظمي موجود در آنها است.
حال بر مي گرديم به کره زمين... بر روي کره زمين نيز دقيقًا همين 
حالت صادق است. در مرکز، خاک، بر روي آن آب، بر روي آب 

هوا و در نهايت، مابقي را پالسما تشکيل مي دهد.

جامد  جسم  يک  چرا  که  ايد  کرده  فکر  خود  با  حال  به  تا  آيا 
هنگامي که رها مي شود به سمت زمين مي افتد؟ چرا مايعات بر 
روي زمين جريان دارند؟ و چرا گازها به خودي خود به سمت 
باال حرکت مي کنند؟ آيا تاکنون فکر کرده ايد که در کره زمين، 
گازها تا کجا مي توانند باال بروند؟ آيا دقت کرده ايد تا يک حدي 
باال رفته و در آنجا متوقف مي شوند؟ و ... در ادامه اقدام به پاسخ 

به اين سواالت با نظريات جديد مي نماييم.

بحث را با گازها آغاز مي کنيم. همانطور که گفتيم ذرات تمايل به 
بي نظمي دارند. به عنوان مثال، اگر حجمي از گاز هيدروژن را درون 
يک بالن قرار دهيم و بالن را آزاد کنيم، به آسمان رفته و در نقطه اي 
)احتماالً در محدوده اي از آسمان( به صورت شناور قرار مي گيرد. 
دليل اين حالت، ضد جاذبه بودن نيست، بلکه در درجه اول تمايل به 
بي نظمي و در درجه دوم عدم تمايل به جذب شدن توسط ذرات با 
فضا-زمان هاي ديگر مي باشد. حال اگر قرار بر ضد جاذبه باشد، و 
جاذبه نيوتني )و يا حتي اينشتيني( را در نظر بگيريم، گاز بايد بتواند 
به باال تر نيز برود، در حالي که چنين اتفاقي رخ نمي دهد. علت آن 
اين است که محدوده فضا-زماني گاز همين جاست و نمي تواند وارد 
محدوده فضا-زماني پالسما شود، که دليل آن نيز همان دليلي است 
که گازها نسبت به فضا-زمان هاي فشرده تر از خود دارند، پالسما 
اجازه ورود گاز با فشردگي فضا-زمان بيشتر به محدوده با فشردگي 

فضا-زمان کمتر را نمي دهد.

حال که با تئوري هاي جديد اين مسئله را بررسي کرديم، بحث را به 
سمت پالسما مي بريم و اينکه چگونه يک موشک مي تواند به فضا 
پرتاب شود، با توجه به اينکه ديگر جاذبه اي از سمت زمين براي 

جسم در نظر نمي گيريم.
براي بررسي اين مسئله باز هم با مثالي ديگر آغاز مي کنيم. ما بر 
روي زمين هستيم و موشکي داريم که با نوعي سوخت جهت پرتاب 
آماده کرده ايم. دليل وزن داشتن آن اين است که نوع فضا-زمان 
مقدار  همان  داراي  و  نوع خاک  از  است  جامد  که جسمي  موشک 
طبق  بنابراين  تقريبي(.  به صورت  )البته  است  فضا-زمان  فشردگي 
صحبت هاي گذشته، هر چقدر جرم اتمي ذرات آن بيشتر باشد وزن 
آن بيشتر خواهد شد، زيرا جايگاه آن درون فضا-زمان خود )زمين( 
نه در فضا-زمان هوا )جو زمين(. حاال مي خواهيم موشک  است و 

را به فضا پرتاب کنيم. اولين چيزي که به ذهن مي رسد، مقدار 
نيروي الزم براي غلبه بر جاذبه زمين است. همانطور که گفتيم، 
جاذبه زمين ديگر تعريف گذشته را ندارد و تعريف جديدي پيدا 

کرده است، در نتيجه بايد يک راه حل جديد ارائه کنيم.
در اينجا به يک اصل جديد اشاره مي کنيم. براي آنکه جسمي از 
جنس فضا-زمان با فشردگي بيشتر بتواند به جايگاهي در محيطي 
با فشردگي فضا-زمان کمتر وارد شود بايد يک »حامل« داشته 
باشد. حامل بايد از نوع فضا-زمان مقصد باشد با »جرمي بيش 
از« جرم جسمي که قرار است حمل شود تا حامل بتواند آن را تا 

محدوده فضا-زمان مقصد منتقل کند.
در مثال ما، حامل، آتش خروجي از موشک هنگام پرتاب است. 
احتماالً در فيزيک کالسيک پرتاب موشک به اين صورت بيان 
مي شود که آتش خروجي از موشک فشاري را وارد مي کند که 
باعث غلبه بر جاذبه، پرتاب و باال رفتن موشک می شود. اصاًل 
چرا از آتش استفاده مي شود؟ چرا از گاز استفاده نمي شود؟ اگر 
هدف غلبه بر نيروي جاذبه زمين است )طبق تعريف کالسيک 

آن(، چرا از فشار هوا استفاده نمي شود؟
تا  فقط  باشد  داشته  که  توجيهي  هر  نظريه  اين  در هر صورت، 
مي  ما  اما  باشد،  اشکال  بدون  است  ممکن  از جو  هنگام خروج 
با  هم  باز  شود،  مي  وارد  فضا  به  موشک  که  هنگامي  که  دانيم 
پيشرانه آتش خود مي تواند به جلو حرکت کند. اين حالت را 

فيزيک کالسيک چگونه توجيه مي کند؟
جواب اين سواالت را برعهده شما مي گذاريم و بر مي گرديم 
به ادامه بحث و توجيه بر اساس تئوري هاي جديد. همانطور که 
گفتيم، پس از آتش کردن موشک، آتش خروجي در هر لحظه 
بايد جرمي بيش از جرم موشک داشته باشد. در اين حالت آتش 
خروجي )که در اصل همان پالسما محسوب مي گردد(، تمايل 
به بي نظمي دارد. چون در سمت زمين، فضا-زمان با فشردگي 
بيشتر وجود دارد، در نتيجه آتش خروجي فرار از اين فضا-زمان 
را انتخاب مي کند و به سمت باال مي رود. چون موشک بر سر 
راه فرار آن قرار دارد، به ناخواه موشک را نيز با خود حمل مي 
کند و آتش خروجي حامل می شود، و موشک جسم مورد حمل. 
در اينجا ما بر روي فشارهاي موجود در فيزيک کالسيک بحث 

نمي کنيم، بلکه مي خواهيم بر روي بي نظمي تمرکز کنيم.

نسبیت نو
قسمت دوم

مفاهیم بنیادی
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فیزیکدانان می گویند:
 »کل جهان ما ممکن است در داخل یک 
سیاه چاله عظیم وجود داشته باشد!«

آيا ما درون يک سياهچاله زندگی می کنيم؟ برخي از دانشمندان فکر می کنند اين بهترين تئوری واقعي برای توضيح دوره قبل از انفجار 
بزرگ)pre-Big Bang( است.

شکل گيري جهان ما 13-15 ميليارد سال پيش با يک انفجار بزرگ آغاز شد. در اين مورد، بسياری از فيزيکدانان به توافق رسيده اند. 
اما چند تن از نظريه پردازان جرأت توضيح آنچه اتفاق افتاده قبل از »انفجار بزرگ«، و يا چگونه انفجار بزرگ اتفاق افتاده را داشته اند. 

دليل اين است که قوانين فيزيک در نقطه غيرعادي و شگفت انگيزي شکسته مي شود.
اما چند فيزيکدان پيشگام، با قبول نظريه های جديد که در مورد شکل گيري جهان وجود دارد، نظريه ای مطرح کرده اند که می تواند 
باعث شکوفايي ذهن شود و ديدگاه ما را از جهان تغيير دهد. در گزارشی از نشنال جئوگرافيک نشان داده شده است که کل جهان، 

شايد تمامی کهکشان ها، ستارگان، سيارات و ... به طور کامل در داخل يک سياه چاله عظيم وجود دارند. 
اين نظريه ی بنيادی نشان می دهد که جهان ما تنها يکی از بسيار است. اين مسئله به معناي اين است که جهان ما در نهايت در يک 
جهان بسيار بزرگتر و يک جهان مادر وجود دارد. با توجه به اين نظريه خام و اوليه، ما درحال حاضر در يک سياه چاله زندگی می کنيم. 

در اين زمينه فيزيکدانان به آرامي، اما مطمئن بحث مي کنند. 
دکتر نيکودم پُپالوسکی، از دانشگاه نيوهاون1 استدالل می کند که نقاط غيرعادي، مانند آنهايی که در مرکز سياه چاله هستند، محدوديت 
فيزيکی دارند. نقطه ای وجود دارد که می تواند شکسته شود نه بيشتر! اين نقطه بايد گسترده باشد، شايد به اندازه يک ميلياردم خورشيد 
يا حتي بيشتر. اما يک بار به اين حد رسيده است. فرآيندهای فشرده بسيار زيادی در قلب تمام نقاط غيرعادي بايد متوقف شده باشند. 

سپس، مثل يک قوطی بسيار فشرده از يک چشمه، انفجاری وجود داشته باشد. اين انفجار بسيار بزرگ بوده است...
با توجه به نظر Poplawski، دليل اين محدوديت )و در نتيجه، انفجار ايجاد شده درجهان( اين است که سياه چاله در سرعت نزديک 
به سرعت نور می چرخد. اين به نوبه خود، باعث ايجاد مقدار زيادی چرخش مي شود. بنابراين، اين سياه چاله های عظيِم فوق العاده 
کوچک و سنگين، همچنين بسيار پيچيده و فشرده هستند. بسياری از نيروهای موجود به قدری شديد هستند که يک نقطه در نهايت 
به حد انفجار مي رسد. اين پيشنهاد Poplawski در مورد چگونگي انفجار بزرگ رخ داده در جهان است، هر چند که ممکن است اين 

پيشنهاد را »گزافه گويی بزرگ« بگويند. 
چنين ديدگاهي، اگر صحيح باشد، انقالبی علمي در مورد سياه چاله ها رخ داده است. زيرا پس از سياهی سياهچاله، پيشامد شکاف ايجاد 
شده که از قوانين فيزيک پيروي نمي کند و اين نتيجه که سياه چاله ها تبديل به خط مسقيم و يک طرفه يا گذرگاه بين جهان شده اند 

بسيار حيرت انگيز هستند. 
در حال حاضر، تئوری Poplawski اثبات نشده، ولي به هيچ وجه آن را نمی توان رد کرد. دست کم اين پيشنهاد بسيار سرگرم کننده 

است و يادآور گستردگي زياد دانش کيهاني مي باشد. 

توضيحات:
 Nikodem Poplawski from University of New Haven .1

نسرين مرادي مجد
برگرفته از سايت جهانی مادر طبيعت
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آذرخش های رو به آسمان
يکی از پديده هايی که ممکن است کوهنوردان در ارتفاعات باالی کوهستان و در هنگام توفان با آن روبرو شوند، مشاهده آذرخش هايی 
است که از فراز ابرها رو به باال می درخشند، در حالی که در باالتر از آن ابری نيست! برق های شگفتی که از فراز ابرهای توفانی برخاسته 
و به داخل تاريکی جو باالتر می روند. اين پديده آذرخش روبه باال، يا آذرخش رو به آسمان نام دارد. اگرچه مشابه چنين پديده هايی 
برای نخستين بار در سال 1886 ميالدی )1265 خورشيدی ( گزارش شد، اما تا دهه پيش که کميته هواشناسی وجود آنها را پذيرفت، 

مورد توجه قرار نداشتند. 
مهمترين دليل عدم پذيرش اين پديده ها، دوره خيلی کوتاه  عمر و درخشش گذرای آنها بود. اين پديده ها، که تی ال ای اس   نام گذاری 
شده اند در ورای ابرهای ضخيم ديده می شوند؛ يعنی جايی که معموالٌ از ديد ديده بان ها و پايگاه های روی زمين پنهان است. با افزايش 
سقف پرواز هواپيماها و توجه کوهنوردان به گزارش نويسی، گزارش در مورد اين پديده ها فزونی يافت و علت رخداد و طبيعت  آنها 

مورد توجه قرار گرفت.
بيشترين شناسه شکل اين پديده عبارت است از شعله هايی که از بخش بااليی ابر نمايان و پرتاب می شوند، و اگر ابر از مسير مستقيم 

خارج بود )مانند زير خط افق( شعله ها از خط افق بلند می شوند.
اين پديده ها نخست با عنوان »آذرخش ابر به  فضا« و »آذرخش موشکی« نام گذاری شدند. اکنون تی ال ای اس طيفی از نام های رنگارنگ 

را بر خود دارد و به چهار گروه زير دسته بندی می شوند. 
شبح سرخ 

اگر چه نخست آنها را »شبح  سرخ« ناميدند اما پيچک های کم نور آبی و بنفش هم در آنها ديده می شود. بدنه درخشان يک آذرخش 
از نوع شبح سرخ می تواند تا ارتفاع 95 کيلومتری و با درخششی به پهنای 75 کيلومتر گسترش داده باشد. يک شبح سرخ با ريشه هايی 
آبی رنگ به سمت پايين ادامه يافته و در نزديک به قله ابرهای توفانی پخش می شود. شبح سرخ بسيار باالتر از سامانه توفان های بزرگ 

تندری پديدار می شود و چندين ميلی ثانيه پايدار می ماند. اين پديده  در هر دويست ضربه آذرخش يکبار نمايان می شود.
فوران آبی 

فوران آبی از فراز ابرها به سمت باال تا 50 کيلومتری منتشر می شوند و از يک دهم ثانيه تا يک ثانيه کامل برجا می مانند. آنها همواره 
آبی رنگ و قيفی شکل هستند؛ بين 1/6 تا 3/2 در بخش زمينه و 8 تا 10 کيلومتر در بخش بااليی، اما هم زمان فرومی نشيند. اگر 
يک فوران آبی نتواند به شکل کامل خود درآيد، »آغازگر آبی « ناميده می شود. رانش آبی خيلی کم از روی زمين ديده می شود و نور 

آبی رنگ  ضعيف آن توسط هوای پيرامون به سرعت پراکنده می شود. 
حلقه سرخ بزرگ 

 95 تا   65 بين  ارتفاع  با  نور  از  گسترده ای  پهنه های  به صورت  پديده  اين 
کيلومتری پديدار می شود. اين پديده با وجود بزرگ بودن )گاهی با قطر بيشتر 
از 400 کيلومتر هم منتشر می شود( بسيار ناپايدار است و کمتر از يک هزارم 
ثانيه ماندگاری دارد. برق هايی که آن را ايجاد می کنند، می توانند از جايی که 

پديد می آيند تا 50 کيلومتر هم فاصله داشته باشند. 
فوران سرخ   

سرخ  طيف  به  آنها  رنگ  اما  است  آبی  فوران  همانند  بيشتر  سرخ  فوران 
تمايل دارد. اين پديده از بخش پايين تر تا نزديک باالی ابرها رخ می دهد. 
فوران سرخ يک راس درخشان را نمايش می دهد که يک دنباله کم نور به جا 

می گذارد پژوهشگران آنها را »زبانه« و »اخگر« نيز ناميده اند.
و اما .......... 

آرش کمانگير
آرش )به معنای درخشان( نام کماندار ايرانی است که در نبرد با تورانيان، با 
انداختن تيری از قله دماوند، مرز ايران و توران را مشخص نمود، که از آن 
پس بدين مناسبت جشن تيرگان برگزار می شود. در اوستا آرش را اِِرخشه 
خوانده اند و معنايش را نيز »تابان و درخشنده« و »خداوند تير شتابان« ترجمه 

ادامه در صفحه 11 ...

ادامه از صفحه 10 ...

کرده اند. اما ريشه علمی اين اسطوره کجاست؟
نگارنده با توجه به شواهد موجود و داليل کافی که در جای خود ارائه خواهد شد بر آن است که اسطوره آرش کمانگير، عالوه بر 
ريشه های تاريخی، دست کم يک ريشه  نيز در آسمان دارد و آن آذرخش رو به باال از گروه فوران آبی است که الهام بخش سرايندگان 

باستانی بوده است. تير و کمانی اثيری که اسفندارمذ به آرش داده بوده است.
جعفر سپهری

* * *

شماره 28، اردیبهشت 93شماره 28، اردیبهشت 93 
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رهاوردی از سرزمین یخ زده شمالی »انسان و فضا«گشت و گذاری در نمایشگاه

معرفی برخی اقالم موجود در موزه انسان و فضا
نمايشگاه آثار استاد فرشچيان در فضا

فرستاده  فضا  به  را  محموله هايي  مرحله،  چند  در  تاکنون  »برزو« 
است. نخستين آنها مجموعه اي از کارت پستا ل هاي مينياتور استاد 
از کتاب های خود  ابتدا مي خواست يکی  بود. وی در  »فرشچيان« 
با نام »نخستين هاي فضانوردي« را به فضا بفرستد. به همين دليل 
کرد.  صحبت  وينوگرادوف«  »پاول  نام  به  روس  فضانورد  يک  با 
ايشان نيز پذيرفت که اين کتاب را به عنوان وسايل شخصي خود 
به فضا ببرد. »برزو« می گويد، البته بعدها به ذهنم رسيد که اين 
آن  جاي  به  است  بهتر  و  دارد  شخصي  جنبه  حدودي  تا  کتاب 
چيزي را به فضا بفرستم که جنبه ملي داشته باشد و به همين دليل 
هنري  آثار  که  کردم  انتخاب  را  »فرشچيان«  استاد  مينياتورهاي 
شناخته شده اي هستند و مي توانند نمايانگر فرهنگ و تمدن ايران 
براي همه جهانيان باشند. وقتی »وينوگرادوف« متوجه تغيير نظر 
با  را  »فرشچيان«  استاد  مينياتورهاي  هم  گرفت  تصميم  شد  من 
خود به فضا ببرد و هم کتاب »نخستين هاي فضانوردي« را و به 
که  بعدها  برپا شد.  فضا  در  هنري  نمايشگاه  نخستين  ترتيب  اين 
استاد »فرشچيان« از تشکيل يک نمايشگاه هنري در ايستگاه فضايي 
بين المللي باخبر شد، بسيار خرسند شد و گفت اين کار، کار خدا 

بود.
تکريم قرآن در فضا

دومين محموله اي که »سيروس برزو« به فضا فرستاد، کتاب »قرآن 
يک  پيش،  سال  چند  که  باشد  يادشان  برخي  شايد  بود.  کريم« 
قرآن،  مقدس  کتاب  به  نامعقول،  حرکتي  در  آمريکايي  کشيش 
بی احترامی کرد تا به خيال خود با اسالم مقابله کند. »برزو« همان 
اما نه از  با اين حرکت نسنجيده مقابله کند  زمان تصميم گرفت 
نوع رفتار کشيش آمريکايي بلکه واکنشي از نوع رفتار فرهنگي. به 
همين دليل با يک فضانورد روس به نام »الکساندر کالري« صحبت 
کرد تا قرآن را با خود به فضا ببرد. او هم پذيرفت. »برزو« پيش از 
سفر، به »کالري« گفت کتاب قرآن براي ما مسلمانان بسيار مقدس 
است و ما اعتقاد داريم قرآن از انسان محافظت مي کند. خبر ارسال 
در  و سپس  »ايسنا«  در خبرگزاري  ابتدا  در  فضا  به  محموله  اين 
سطح جهان منتشر شد، طوري که فرمانده بخش آمريکايي ايستگاه 
فضايي از اين موضوع باخبر شد و درباره محموله ای که کالری با 
خود برده بود سئوال هايی از او پرسيد. بعدها که »کالري« از فضا 
به  که  مي کرد  تهديد  را  ما  اين سفر خطراتي  در  گفت  بازگشت، 
برکت اين کتاب مقدس، اين خطرات از ما دور شد. اين قرآن در 

نمايشگاه »انسان و فضا« در معرض ديد عالقه مندان است.
غذا در فضا

يکي از مهمترين مشکالت سفر به فضا، تهيه مواد غذايي مناسب 
براي استفاده در فضاست. در گذشته انواع غذاها بسيار محدود بود. 

اما هم اکنون ايستگاه فضايي  بين المللی گرمکن مخصوصی برای گرم 
کردن مواد غذايی دارد و فضانوردان مي توانند غذاي گرم بخورند. 
دارد  قرار  پالستيکي  پاکت  يک  درون  خشک،  آماده  سوپ  مثال 
افزودن آب داغ و گذشت چند دقيقه، سوپ آماده مصرف  با  و 
دارد  قرار  پالستيکي  ليوان  يک  درون  نيز  چاي  يا  قهوه  مي شود. 
که با افزودن آب، می توان در فضا چای يا قهوه نوشيد. لوله های 
محتوي عسل و لواشک )که در اصل پوره ميوه هاست(، يکي ديگر 
از مواد غذايي ضروري براي فضانوردان است. ماست آب گرفته 
هم که خود روس ها به آن »تُِوُرگ« مي گويند، تاثيربسيار خوبي در 
دستگاه گوارش دارد. انواع شکالت ها و برش هاي ميوه هم از ديگر 
اقالم غذايي فضانوردان است. مهم  ترين ويژگي خميردندان فضايي 
هم اين است که پس از مسواک زدن، آب و کف درون دهان را 
دور نمي ريزند، بلکه مي خورند! نمونه ای از اين مواد غذايی فضايی 

را می توانيد در نمايشگاه ببينيد.

هديه ها
در سال 1385 که »انوشه انصاری« با پرداخت مبلغ 20 ميليون 
دالر، به ايستگاه فضايی بين المللی سفر کرد. »برزو« به دعوت »پاول 
انوشه  بين المللي و همسفر  ايستگاه فضايي  وينوگرادوف« )فرمانده 
در بازگشت به زمين( برای تهيه گزارشی از اين سفر به استقبال 
ايشان رفت. »برزو« هنگام ديدار با خانم »انصاری« هديه اي شامل 
يک جعبه خاتم کاري شده که مقداري از خاک ايران را در خود 
داشت به او تقديم کرد. »انوشه« هم متقابال يک پرچم ايران را که 

با خود به فضا برده بود، به »برزو« هديه کرد.
دستکشی که دست به دست شد

طرح  فضانورد  آخرين  کوپر«  »گوردون  دستکش  دستکش،  اين 
در  و  برد  فضا  به  را  دستکش  اين  »کوپر«  آمريکاست.  مرکوري 
فضانورد  گرچکو«   »گئورگي  که  وقتي  کرد.  استفاده  آن  از  فضا 
او  به  را  دستکشش  »کوپر«  کرد،  سفر  آمريکا  به  روسيه  نامدار 
از آنجا که بين »سيروس برزو« و »گئورگي گرچکو«  هديه کرد. 
رفاقت ديرينه ای برقرار است، بعدها هم »گرچکو« اين دستکش را 
به»برزو« هديه داد. در قسمت مچ بند اين دستکش هم نام فضانورد 

صاحب آن نوشته شده است. 
يادمان سفر انجام نشده

يکي از جالب ترين اشيای اين نمايشگاه، يادماني است که چند عنصر 
گاگارين«،  »يوري  تصوير  مانند  مي شود.  مشاهده  آن  در  نمادين 
نوشته  بر آن، رويش  ماه. عالوه  انسان در  پاي  و جاي  ماه  هالل 
شده »پنجاهمين سالگرد انقالب اکتبر«. ماجرا از اين قرار بود که 
روس ها برنامه اي تنظيم کرده بودند که پيش از آمريکايي ها به ماه 

سفر کنند. روحيه روس ها اينطور بود که برنامه هايشان را بي سروصدا 
اعالم  را  آن  نتيجه می رسيدند، خبر  به  که  وقتي  و  مي دادند  انجام 
کسي  خوردند،  شکست  اگر  که  بود  اين  هم  هدف شان  می کردند. 
خبردار نشود ولي اگر پيروز شدند، بتوانند از آن، استفاده تبليغاتي 
کنند. برنامه روس ها اين بود که فضانوردشان را در پنجاهمين سال 
را هم  اين پالک  بفرستند.  ماه  به  اکتبر 1967  يعني  اکتبر،  انقالب 
آماده کرده بودند که پس از موفقيت در سفر به ماه، آن را منتشر 
کنند اما نتوانستند به ماه بروند و در نتيجه اين پالک هم منتشر نشد. 
البته تعداد بسيار کمي از اين پالک در دست کارشناسان اين طرح 
باقی ماند. اين پالک را هم »گئورگي گرچکو« به »برزو« هديه کرده 
انجام نشده روس ها  يادمان سفر  اين پالک،  اينکه  به  با توجه  است. 

به ماه است، مي توان حدس زد که بسيار کمياب و ارزشمند است.
قلم همزاد من

»برزو« کار قلمزني و نوشتن در مطبوعات را از شهريور سال1359  
نام »يوري اوساچف« )که  آغاز کرد. روزي يک فضانورد روس به 
با »برزو« هم رفاقت و دوستي ديرينه  چندبار به فضا سفر کرده و 
از او پرسيد از چه سالي کار نوشتن را در مطبوعات شروع  دارد(، 
ماجرا  اين  از  مدتي   . سال1980  سپتامبر  از  گفت  »برزو«  کردي؟ 
گذشت تا اينکه يک روز به برزو زنگ زد و از او دعوت کرد که به 
موزه يادمان هاي فضايي روسيه در مسکو برود. »برزو« می گويد: در 
روز مقرر به آنجا رفتم و او هم، اين قلم را به مناسبت سال ها قلمزني 
علمي در مطبوعات و به ويژه روزنامه نگاري فضايي به من  هديه کرد. 
همانطور که مي بينيد روي اين قلم نمادين، تصويري از موشک است. 
اهدای يک قلم نمادين به يک روزنامه نگار نشان دهنده اين است که 
روزنامه نگاري علمي براي آنها بسيار مهم است، به ويژه اينکه آنها 
ديدند من همه علمی را از اين راه به دست مي آورم، نزد خودم نگه 
نمي دارم بلکه بين مردم ترويج و منتشر مي کنم. اين کار، يعني ترويج 
علم و دانش بين مردم، نزد آنها کار بسيار محترمي است و کساني 
آنها  از  و  مي شمارند  محترم  مي کنند،  فعاليت  زمينه  اين  در  که  را 

تقدير مي کنند. 
جوجه کشي در فضا

يکي از مشکالت سفرهاي فضايي طوالني مانند سفر به مريخ، تامين 
مواد غذايي است زيرا در اين گونه سفرها نمي توان مواد غذايي را با 
خود همراه برد، بلکه بايد غذاها را در خود فضاپيما تهيه و توليد کرد. 
دانشمندان کار پرورش گياهان در فضا را از سال هاي 1970 آغاز 
کرده بودند، اما پرورش جانوران براي تامين مواد پروتئيني، از پرورش 
گياهان هم دشوارتر است. دو فضانورد روس به نام هاي »باالندين« 
و »ساالويف« )رکورددار راهپيمايي در فضا( چند تخم کبک ژاپني 
را همراه خود به ايستگاه فضايي مير بردند تا در آنجا پرورش دهند. 
البته جوجه ها از تخم درآمدند، اما تغذيه آنها بسيار دشوار بود چون 
اين جوجه ها، طبق غريزه براي غذا خوردن به زمين نوک مي زنند اما 
وضعيت در ايستگاه فضايي با زمين بسيار تفاوت دارد و در نتيجه 
بسياري از جوجه ها، تلف  شدند. مدت ها طول کشيد تا فضانوردان 
ياد گرفتند چگونه به آنها آب و غذا دهند. برزو می گويد »باالندين« 
که کار پرورش اين جوجه ها در فضا را به عهده داشت، روزي به من 
گفت اين کارها بي فايده است، گفتم چرا، گفت چون هيچ کس دلش 
نمی آيد جوجه اي را که خودش با زحمت بسيار، در فضا پرورش داده 
است، بخورد! به ويژه فضانوردان که با دليل اقامت در فضا و تماشای 

زمين و پديده های آن از فضا، بسيار رقيق القلب و عاطفی می شوند.

ماکت فضاپيماها
ماکت های  زيادی از انواع موشک ها و فضاپيماها در اين نمايشگاه 
به مناسبت های مختلف مانند  عرضه  شده است که فضانوردان 
ماکت  نمايشگاه ،  اين  در  کردند.  اهدا  »برزو«  به   ... و  تولد  روز 
سايوز را گئورگی گرچکو و ماکت مجتمع مداری مير را که آقای 
»شاريپف« از آمريکا برای »برزو« سوغاتی آورده است، ماکت های 
اشيای  مهم ترين  جمله  از  فضايی  ايستگاه های  و  فضاپيماها  انواع 
هم  را  پروتون  و  سايوز  موشک های  ماکت  نمايشگاه هاست.  اين 
می توان در اينجا ديد. ماکت شاتل  فضايی آمريکا و ماکت شاتل 
فضايی روسيه بوران )مشابه فضاپيمای شاتل آمريکايی(، ايستگاه 
فضايی روسيه به نام مير که بعدها منهدم شد و ايستگاه فضايی 
ماکت  قسمت های  برخی  می شود.  ديده  اينجا  در  هم  بين المللی 
عرضی  برش های  شده،  ارائه  نمايشگاه  در  که  هم  فضايی  شاتل 
است  ديگر هم شفاف  از بخش های  برخی  دارد، جنس  و طولی 
و در نتيجه می   توان قسمت های درونی آن و بخش های مختلف 
بار و بازوی  آن مانند موتورها، بخش کابين سرنشينان، محفظه 

روباتيک را ديد و با ساختار داخلی آنها آشنا شد.
بزرگترين ماکت اين نمايشگاه، يک موشک ساترن-5 به ارتفاع 
2 متر است که توسط يکی از دوستان ايرانی با ذوق و عالقمند 
برزو به اسم آقای بهشتی که ساکن اصفهان ساخته و به نمايشگاه 

هديه شده است.
تنديس بزرگان 

در اين نمايشگاه مجسمه، تنديس بسياری از بزرگان فضانوردی 
عرضه شده است. »برزو« در توضيح اين بخش نمايشگاه تاکيد 
می کند: نکته ای که بايد درباره مجسمه های اين نمايشگاه  خاطر 
مجسمه های  خالف  بر  مجسمه ها  اين  که  است  آن  کنم  نشان 
بلکه  توليد نشده  اند  انبوه  به شکل  بازار،  تجاری عرضه شده در 
همه آنها يکتا و منحصر به فرد هستند يعنی فقط يک نمونه از 
»يوری  تنديس های  مانند  مجسمه هايی  است.  شده  ساخته  آنها 
)اولين  ترشکووا«  »والنتينا  جهان(،  نورد  فضا  )اولين  گاگارين« 
زن فضانورد(، و ديگر پيشگامان فضا و فضانوردی، از جمله اين 

کاالهای عرضه شده است.
هنرهای ماندگار نامداران فضانوردی

در اين نمايشگاه ماکت يا مدل های بسياری لباس های فضايی نيز 
می گويد  ماکت ها  اين  اهميت  درباره  »برزو«  است.  شده  عرضه 
نکته مهم درباره اين ماکت ها اين است که همه اينها دست ساز 
است سازنده اين ماکت ها، خودش هم در تيم طراحی لباس های 
بازنشستگی به سر  فضايی حضور داشت و اکنون که در دوران 
می برد، اوقات فراغتش را با ساخت اين مدل ها، سپری می کند. به 
همين دليل است که بسياری از ريزه کاری ها و ظرايف ماکت ها و 
لباس های فضايی که ممکن است از نگاه مردم عادی دور بماند، 
از  هم  سکه  و  تمبر  بخش  است.  شده  رعايت  ماکت ها  اين  در 
ديدنی های اين نمايشگاه است. همانطور که بسياری از کشورها به 
مناسبت های مختلف، تمبرهای گوناگونی منتشر می کنند، روسيه 
هم برای بزرگداشت دستاوردهای فضايی خود تمبرها، پاکت ها، 
کبريت، سکه و يادمان های ديگری منتشر کرده است که بسياری 

از آنها را می توان در اين نمايشگاه تماشا کرد.
سليمان فرهاديان
خبرنگار افتخاری

قسمت سوم

شماره 28، اردیبهشت 93شماره 28، اردیبهشت 93 
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سياره  از  ديداری  بخواهيد  شما  اگر  که  ايد  فکرکرده  تاکنون  آيا 
سرخ )مريخ( داشته باشيد، چقدر طول می کشد تا به آنجا برسيد؟

از موقعيت سياره ها  به چند مورد بستگی دارد،  اين سوال  پاسخ 
از  برخی  بياييد   ... و  رساند  می  آنجا  به  را  که شما  تکنولوژيی  تا 

مهمترين نکات را بررسی کنيم.

مريخ چقدر از سياره ما )زمين( دور است؟
برای تعيين زمان رسيدن به مريخ، ابتدا بايد فاصله بين دو سياره 
را بدانيم. مريخ چهارمين سياره از خورشيد است و دومين سياره 
نزديک به زمين است )زهره نزديکترين سياره به زمين است(. اما 
فاصله بين دوسياره در حين گردش به دور خورشيد دائما تغيير 

می کند.
از ديد نظری، نزديک ترين فاصله ای که زمين و مريخ ممکن است 
از يکديگر پيدا کنند، جايی است که مريخ نزديک ترين فاصله را از 
خورشيد )پريهليون1(، و زمين دورترين فاصله را از خورشيد دارد 
يا  مايل  ميليون  تنها 33/9  از زمين  فاصله مريخ  اين  )آفليون2(. 

54/6 ميليون کيلومتر است.
اگرچه، اين فاصله هرگز در تاريخ ثبت نشده است! نزديک ترين 
فاصله ای که تاکنون بين دو سياره رخ داده، در سال 2003 بوده 

است، که آنها 56 ميليون کيلومتر از هم فاصله داشته اند.
اين دو سياره هنگامی که در دورترين فاصله از خورشيد و در دو 
جهت مخالف از خورشيد قرار دارند، دورترين فاصله را از يکديگر 
دارند. در اين نقطه آنها 401 ميليون کيلومتر از هم دور هستند. 
کيلومتر  ميليون  دو سياره 225  اين  بين  ميانگين  فاصله  بنابراين، 

است.
سرعت نور

نور با سرعتی حدود 186/282 مايل در ثانيه )299/792 کيلومتر 
بر ثانيه( حرکت می کند. بنابراين، نوری که از سطح مريخ تابيده 
می شود، برای رسيدن به زمين مدت زمان هايی به صورت ذيل 

طی می کند )و برعکس(،
-در حالت نزديک ترين فاصله دو سياره: 182 ثانيه )کمی بيش 

از 3 دقيقه(
-در حالت دورترين فاصله دو سياره: 1342 ثانيه )کمی بيش از 

22 دقيقه(
-به طور ميانگين: 751 ثانيه )کمی بيش از 12/5 دقيقه(

سريع ترين موشک تاکنون
سريع ترين موشکی که تاکنون از زمين پرتاب شده، »ماموريت افق 
های جديد ناسا« بوده، که به سمت پلوتو رفت. در پانويه 2006، 
اين کاوشگر زمين را با سرعت 58000 کيلومتر بر ساعت ترک 
کرد. زمانی که طول می کشد تا چنين کاوشگری به مريخ برسد، 

چنين خواهد بود:

-در حالت نزديک ترين فاصله دو سياره: 942 ساعت )39 روز(
-در حالت دورترين فاصله دو سياره: 6944 ساعت )289 روز(

-به طور ميانگين: 3888 ساعت )162 روز(
اما موضوع بدين سادگی نيست!

اين است  ما وجود دارد،  قبلی  مسئله ای که در مورد محاسبات 
خط  يک  صورت  به  سياره  دو  بين  فاصله  محاسبات  اين  در  که 
ممکن  فاصله  دورترين  به  سفر  است.  شده  درنظرگرفته  مستقيم 
بين زمين و مريخ، شامل سفری مستقيم از ميان خورشيد است. در 
حالی که موشک مجبور است روی مداری به دور ستاره منظومه 
اين مشکلی نيست که برای نزديک  شمسی حرکت کند. اگرچه، 
ترين فاصله وجود داشته باشد. هنگامی که دو سياره در يک طرف 
خورشيد باشند، مشکل ديگری وجود دارد. به عنوان مثال ما فرض 
کرديم، هنگامی که يک کاوشگر از زمين پرتاب می شود، دو سياره 
در فاصله ای يکسان از يکديگر باقی می مانند تا کاوشگر به مريخ 

برسد. در حالی که چنين نيست. 
به  پيوسته روی مدارهايشان  به طور  اگرچه سيارات  واقعيت،  در 
واقعی  مدارهای  بايست  می  مهندسين  می چرخند؛  خورشيد  دور 
برای ارسال يک موشک از زمين به مريخ را محاسبه کنند. اعداد 
برای  ميزانی  نيست،  فاصله  برای  فاکتوری  تنها  آنها،  محاسبات 

بهينه سازی سوخت نيز هست.
به سوی هدف متحرک، دانشمندان می  همانند عبور يک دارت 
بايست مکانی که سياره هنگام رسيدن موشک قراردارد را محاسبه 

کنند، نه مکانی که هنگام ترک زمين قراردارد. 
سفينه ها همچنين بايد برای ورود به مدار پيرامون سياره ای جديد، 
از سرعت خود بکاهند؛ تا از بيرون پرت شدن آنها از مدار سياره 

ای جلوگيری شود.
ماموريت  يک  که  هنگامی  از  مريخ  به  رسيدن  زمان  بنابراين، 
آغاز می شود، به مکان دو سياره روی مدارهايشان بستگی دارد. 
همچنين، به پيشرفت های تکنولوژيکی سيستم های نيروی محرکه 

وابسته هستند.
در ليست زير زمان رسيدن برخی ماموريت های تاريخی به سياره 

سرخ آمده است،
در  پرواز   ،1964 )سال  مريخ  سوی  به  سفينه  اولين   ،4 مارينر   -

ارتفاع پايين(: 228 روزه
- مارينر 7، )سال 1969، پرواز در ارتفاع پايين(: 128 روزه

- مارينر 9، اولين سفينه به مدار مريخ )سال 1971(: 168 روزه
)سال  نشست  مريخ  به  که  امريکايی  سفينه  اولين   ،1 وايکينگ   -

1975(: 304 روزه
-مسيرياب مريخ )سال 1996(: 212 روزه و ...

تا کنون  به مريخ  ارسالی  -آزمايشگاه علمی مريخ، آخرين سفينه 
)سال 2011(: 245 روزه

توضيحات:
Perihelion .1
Aphelion .2

منبع:
www.space.com

مترجم:
مينا حسينی

چقدر طول می کشد تا 
به مریخ برسیم؟

... ادامه از صفحه 9
دقت داشته باشيد که اگر آتش خروجي از موشک در هر لحظه از 
جرم موشک کمتر باشد، فضا-زمان موشک و تمايل به بازگشتن 
به فضا-زمان خود غلبه کرده و در اصل موشک حامل مي شود. 
اگر جرم هر دو در هر لحظه يکسان باشد، موشک به حالت شناور 
در مي آيد و نه به باال و نه به سمت پايين حرکت نمي کند. در 
نهايت اگر جرم آتش بيشتر باشد، موشک را به سمت فضا هدايت 
مي کند. در اينجا توجه داشته باشيد که ما هيچ گونه فشاري را 
نتيجه را پيش  در محاسبات لحاظ نکرديم و به خوبي مي توانيم 
بيني کنيم و حتي مي توان گفت که شدت فشار ايجاد شده، برابر با 
مقدار جرم خروجي آتش است. نکته ديگري که بايد به آن توجه 
داشت اين است که، هرچه جرم حامل بيشتر باشد، سرعت حرکت 

آن نيز بيشتر خواهد شد.
براي  فشار  به  نيازي  ما  شده،  ارائه  هاي  تئوري  طبق  نتيجه،  در 
خروج از فضا-زمان کره زمين نداريم. در حقيقت کافي است که 
ما بتوانيم ماده اي هم جرم )يا با جرم بيشتر( از جسمي که قصد 
فرستادن آن به فضا را داريم، پيدا کرده و به عنوان سوخت حامل 

از آن استفاده کنيم.

نکته ديگری که در اين قسمت قابل توجه است، آن است که اگر 
بتوان به نحوي انرژي آتش خروجي از موشک که در يک لحظه 
خارج مي شود و نيز نيروي کافي جهت حرکت موشک به سمت 
باال را مهار کنيم )يا مشابه آن را با همان ماهيت فضا-زمان استفاده 
کنيم(، به گونه اي که مثاًل در محفظه اي نگهداري کنيم و امکان 
فرار از آن محفظه را نداشته باشد، در آن صورت نياز به سوختن 
مداوم سوخت موشک نداريم و مي توانيم از همان انرژي ذخيره 
شده براي پرتاب موشک استفاده کنيم. براي درک بهتر اين حالت، 
بالني را در نظر بگيريد که داخل آن را با گاز پر مي کنيم، )اين بار 
بتوانيم با انرژي خروجي از موشک يا همان آتش، در واقع قسمت 
نامرئي آتش( پر کنيم تا بتوانيم به فضا برويم. البته، در حال حاضر 
با علم و تکنولوژي هاي موجود، چنين کاري غير ممکن است، ولي 
به اميد آنکه با تئوري هاي جديد، به زودي تکنولوژي هاي جديدي 

خلق شوند.
حال مي رسيم به اين نکته که هنگامي که موشک در فضا-زمان 
جلو  سمت  به  خود  خروجي  آتش  با  چگونه  گرفت،  قرار  پالسما 
حرکت مي کند. توجيه اين مسئله را با يک نظريه جديد پي مي 
گيريم، به اين صورت که، هر جسمي که در فضا-زمان مطلق خود 
قرار گيرد، مي تواند به صورت آزادانه به هر سمتي حرکت کند. 
البته طبق اين نظريه، هرچه فشردگي فضا-زمان کمتر باشد، آزادي 
پيشرانه  به  نياز  آن  حرکت  البته  شد.  خواهد  بيشتر  نيز  حرکت 
)حامل( از نوع همان فضا-زمان و يا با فشردگي کمتر نياز است. در 
نتيجه موشک باز با همان پيشرانه آتش خود مي تواند به هر سمتي 

که تمايل دارد حرکت کند.
حال اگر طبق تئوري هاي جديد به مسائل فکر کنيد، مي بينيد که 
قوانين حاکم بر حالت هاي ديگر ماده در ارتباط با يکديگر نيز به 

خوبي از قوانين ذکر شده پيروي مي کنند.
ادامه دارد ....

نويسنده : محمد سعيد دلشاد
منبع: پارس اسکاي

اشتراک نشريه

اشتراک الکترونيکی 6 شماره، 
- با دسترسی به آرشيو مجالت در سايت 25.000 تومان

- بدون دسترسی به آرشيو مجالت، 10.000 تومان

اشتراک نسخه چاپی 6 شماره
- با پست عادی، 12000 تومان

- با پست سفارشی، 18000 تومان

جهت اشتراک، مبلغ مربوطه برای اشتراک مورد نظر را به  شماره 
حساب جام 4106103184 بانک ملت، يا شماره کارت 

104337770040218 به نام "لذت فيزيک" واريزکرده و با دفتر 
اجرايی نشريه تماس بگيريد و يا ايميل ارسال کنيد.                

                                                            
حتما بخش پست الکترونيکی را تکميل نماييد.

درصورت تغيير نشانی، مراتب را در اسرع وقت به دفتر نشريه اطالع دهيد.

تلفکس: 021-88672727
joyofphysics@yahoo.com :ایمیل

با لذت فيزيک همراه باشيد،
تا از فيزيک لذت واقعی را ببريد

***
تلفکس: 88672727
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