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انسان پیش از آنکه از لحاظ فیزیولوژیکی نسبت به دیگر جاندران متمایز گردد، از لحاظ ماهیت متمایز گشته است. لذا، لفظ انسان حیوان 
ناطق است« موید این مطلب است که چون نطق از ادراک برخاسته است، پس انسان حیوانی ُمدرک است و همین مدرک بودن وجه 

بسیار بزرگ تمایز از دیگر حیوانات است. و همانطور که علم ژنتیک اثبات نموده است شاید بیش از 95 درصد ژن مشترک بین انسان و 
دورترین حیوانات از لحاظ تشابه وجود داشته باشد.

آنچه که از بقایای انسان های هپوساینس به ما رسیده و نتیجه بررسی های ژنتیکی هم نشان دهنده آن است که بین انسان 15هزار سال 
پیش و انسان متمدن امروزی تفاوت ژنتیکی جدی وجود ندارد و فرق یک انسان کنونی و یک انسان باستانی در ژنوم آنها نیست.

در واقع، اگر یک انسان عهد عتیق را می توانستیم در بستر جامعه کنونی رشد دهیم، انسانی همانند ما می شد و اگر یک کودک از 
خانواده امروزی را می توانستیم به گذشته برده و در آن زمان رشد داد، انسانی می گشت همانند آنها... این موضوع نشان می دهد که 

آنچه ما را به »ما« یعنی آنچه اکنون هستیم تبدیل می کند، همین رشد کردن در بستر جامعه کنونی است. جامعه به معنی پیش 
فرضها، آداب، قوانین نوشته و نانوشته و روابط بین انسانها، شیوه تعلیم و تربیت و صدها نکته ریز و درشت مربوط به آن است. به عبارتی 
رشد کردن در چنین بستری به معنی آموختن سیر تحول و رشد آن جامعه از هزاران سال پیش تا به کنون است. حتی فرد بی سوادی 

هم که در چنین جامعه ای بزرگ شده است از خیلی جهات قابل مقایسه با باسوادترین افراد ان دوران نیست!
درک این موضوع نشان دهنده اهمیت ادراک عمومی مردم از علم و دانش و دستاوردهای آن است. چرا که تمامی دانشمندان و 

اندیشمندان آینده در بستر کنونی جامعه رشد یافته اند و در همین بستر از موجودی فیزیولوژیک صرف به موجودی ُمدرک تبدیل می 
گردند. در واقع رشد تفکر بشری بر روی اندیشه و نگرش جامعه اثر گذاشته و همین رشد بستر شکل گیری انسانهای جدید را ارتقاء می 

دهد و تاثیر فرد بر کل جامعه و تاثیر کل بر فرد را به طور دائم تقویت می نماید. 
حال، به این فکر کنید که چقدر فاصله است بین جوامعی که مفاهیم بنیادی علم و دانش در قالبی همه فهم در سیستم های آموزشی و 
حتی در سطح کامال عمومی و در دل زندگی جریان یافته و با گوشت و خون مردمش درآمیخته، با جوامعی که علم صرفا به عنوان یک 

تشخص یا نحوه ای از زندگی درس خوانده ها در نظرگرفته شده و هیچ ارتباطی به بطن جامعه ندارند؟
در یکی، هر انچه که توسط اندیشمندان کسب می گردد پس از مدتی کوتاه به عنوان اصل موضوعه در جامعه بسط می یابد و نسل جدید 

در بستری رشدیافته تر بزرگ می شوند و در دیگری افراد در جامعه ای صلب هنوز بر اساس اصول موضوعه نیاکان، درست یا غلط، به 
زندگی ادامه داده و صرفا از دستاوردهای آن دانش استفاده ای سطحی می نمایند! 

در یکی پایه ای ترین و عامی ترین افراد جامعه نیز از عمق تفکر اندیشمندان نسل قبلی بهره ای دارند و در دیگری افراد هنوز درجازده و 
فتصله جامعه از دانش هر روز بیشتر و بیشتر می شود و با استفاه از دستاوردهای دانش، توهم ادراک آن نیز جای خود دانش را می گیرد.
در این میان، توجه به عمومی سازی علم نقش خود را آشکار ساخته و کارایی خود را نشان می دهد. مجله لذت فیزیک نیز از ابتدا به این 

نکته واقف بوده و می کوشد تا مفاهیم فیزیکی را در قالبی همه فهم به مخاطبان عرضه کند. هرچند که این تالشها بسیار اندک است و 
کافی نیست! اما در این وادی قدم گذاشتن کاری نیست که هر کسی به سادگی تن به آن دهد!

امیر راد
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جهان از چه چیزی ساخته شده است؟ 
این پرسش چقدر برای شما آشناست؟ تاکنون چقدر به این موضوع فکر کرده اید؟ فیزیک ذرات بنیادی یکی از شاخه های اصلی مطالعات 
علمی برای پاسخ به این سوال است. با کشف الکترون توسط تامسون در سال 1897، فیزیک ذرات بنیادی متولد شد. فیزیک ذرات بنیادی به 
مطالعه ی ذرات اصلی )بنیادی( و تشکیل دهنده ی مواد و نیروهای مابین آن ها می پردازد. هدف از این علم درک قوانین بنیادی حاکم بر 
تشکیل مواد و جهان مادی است. ذرات بنیادی به ذراتی گفته می شود که ساختار نداشته و به ذرات دیگر تبدیل نشوند. بعد از کشف الکترون، 
پروتون به وسیله ی راترفورد و نوترون توسط چادویک کشف شد. تا سال 1932 تصور می شد مواد فقط از الکترون ها، پروتون ها و نوترون 
ها، ساخته شده اند که این ذرات در آن زمان، به عنوان ذرات بنیادی شناخته شده بودند. بعدها با تحقیقات بیشتر متوجه شدند که پروتون 

و نوترون دارای ساختار بوده و از ذرات دیگری تشکیل شده اند که امروزه به 
این ذرات، کوارک می گویند، ولی الکترون تا به امروز به عنوان ذره ی بنیادی 

شناخته شده است.

به طور کلی شش نوع )یا طعم( کوارک داریم:
کوارک u، کوارک d، کوارک c ، کوارک s ، کوارک t و کوارک b. کوارک 
های t,c,u دارای بار الکتریکی 2/3+ و کوارک های b,s,d دارای بار الکتریکی 
وجود  نیز  کوارک  )آنتي(  پاد  طعم   6 ها،  کوارک  بر  عالوه  باشند.  می   -1/3
ها  کوارک  الکتریکی  بار  عالمت  مخالف  الکتریکیشان  بار  عالمت  که  دارد 
است. بنابراین پادکوارک های          دارای بار الکتریکی 2/3- و پادکوارک

های               دارای بار الکتریکی 1/3+  هستند.

دسته بندی ذرات
ذرات را از لحاظ ساختار می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد: 

1( هادرون ها:
واژه ی هادرون گرفته شده از زبان یونانی و به معنی سخت و محکم است. هادرون ها ترکیباتی از کوارک ها هستند. هادرون ها خود شامل دو 

گروه هستند الف( باریون ها ب( مزون ها.

الف( باریون ها: ریشه ی واژه ی باریون به باریس که در یونانی به معنی سنگین است، بر می گردد. این ذرات فرمیوني می باشند، یعنی دارای 
اسپین نیمه صحیح اند. بنابر مدل کوارکی هر باریون از سه کوارک تشکیل شده است )وهر پاد باریون متشکل از سه پادکوارک است(. یک 
ایراد نظری که بر مدل کوارکی، در زمان مطرح شدنش وارد شد، این بود که این مدل، اصل طرد پائولی را نقض می کند. این اصل در مورد 
فرمیون ها به کار می رود و بیان می کند که هیچ دو فرمیونی نمی توانند یک حالت را اشغال کنند. چون کوارک ها فرمیون هستند، پس اصل 
طرد پائولی باید در مورد آن ها برقرار باشد. اما برای مثال فرض می شد باریون       )دلتا دو بار مثبت( از سه کوارک یکسان u در یک حالت 
تشکیل شده است، به نظر می رسید این فرض با اصل طرد پائولی ناسازگار است. برای حل این مشکل در سال 1964 گرینبرگ اظهار داشت 
که هر یک از 6 طعم کوارک ها می توانند هر سه رنگ قرمز، آبی و سبز را داشته باشند. برای ساختن یک باریون به سادگی می توان یک 
کوارک از هر رنگ را در نظر گرفت، پس دیگر uها در       یکسان نیستند )یکی از آن ها قرمز، یکی آبی و دیگری سبز است( و این با اصل 
طرد پائولی سازگار است. الزم به ذکر است که واژه ی رنگ در اینجا هیچ ربطی به معنی لغوی معمول آن ندارد. قرمزی، آبي و سبز بودن فقط 
بر چسب هائی برای نشان دادن یکی از ویژگی های کوارک هاست. یک کوارک قرمز حاصل یک واحد قرمزی است و پاد ذره ی آن حاصل

منهای واحد قرمزی است و به همین ترتیب... . برای مثال می توانستیم این کمیت ها را xی و y ی و z ی بنامیم. 
تمام ذرات موجود در طبیعت بی رنگ هستند. منظور از بی رنگی آن است که یا مقدار کل هر رنگ صفر است و یا هر سه رنگ به مقدار 
مساوی وجود دارد. به خاطر وجود چنین قاعده ای است که در طبیعت ذراتی با دو کوارک )qq( یا چهار کوارک )qqqq( و همچنین کوارک 
های تک )q( دیده نمی شود . تنها ترکیبات بی رنگی که یافت می شود عبارتند از باریون ها )qqq( و پاد باریون ها )        ( و مزون ها )    (
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گردآورنده: فاطمه وریانی

قسمت اول
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م که در ادامه معرفی می شوند.
اند:  تقسیم  قابل  گروه  دو  به  نیز  ها  باریون 
نوکلئون و ذرات دیگری مثل الندا )   ( و امگا 
)    ( و ... .نوکلئون به ذراتی گفته می شود که 
تمامی هسته ها از آن تشکیل شده اند، یعنی 
پروتون ها و نوترون ها. بار پروتون 1+ و بار

نوترون صفر است.. 
میانه(  جرم  معنی  به  )مزون  ها:  مزون  ب( 
و  بوده  متوسط  جرم  با  ذراتی  ها  مزون 
صحیح  اسپین  دارای  یعنی  باشند  می  بوزونی 
پیشگوئی  برای  یوکاوا   1949 سال  در  اند. 
کرد.  دریافت  نوبل  ی  جایزه  مزون،  وجود 
از  مرکب  مزون  هر  کوارکی،  مدل  بنابر 
اولین  است.  پادکوارک  یک  و  کوارک  یک 
بود.  )   ( پایون  مزون  که کشف شد،  مزونی 

2( لپتون ها:
لپتون ها ذرات بنیادی بوده و دارای ساختار 
نمی باشند. این ذرات فرمیونی اند. شش تا 
لپتون داریم: الکترون )e(، میون، تائو )  ( و 

نوترینوهای آنها. 
 -e الکترون، میون و تائو دارای بار الکتریکی

هستند، اما بار الکتریکی نوترینوهای آن ها یعنی              صفر است. نوترینو ذره ی بنیادی خنثایی است که در ضمن واپاشی بتای هسته های 
اتمی همراه با الکترون یا پوزیترون )پادالکترون( گسیل می شود. این واپاشی بتا در سال 1933 توسط فرمی به صورت زیر تعریف شد:

که در این رابطه A اتم رادیواکتیو پیش از واپاشی و B همان اتم بعد از واپاشی است. اما امروزه فرآیند اساسی در واپاشی بتا با اصالحاتی به صورت زیر است:
که n نوترون، p پروتون، e الکترون و   پادنوترینو است.

یک شرکت هواپیمایی، موفق به ساخت کشتی هوایی شده که قادر است ۵ روز بدون توقف پرواز کند. هزینه پرواز با این کشتی، یک سوم 
هلیکوپتر بوده و مسافت طی شده با آن سه برابر هلیکوپتر است. در ساخت این کشتی، از ابرخازن های گرافنی استفاده شده است.

همین االن که این جمله را می خوانید، بیش از 1۰ هزار هواپیما در آسمان سراسر جهان در حال پرواز هستند. روزی بیش از 3 میلیون نفر با 
هواپیما جابه جا می شوند. با این آمار، آیا در عصر طالیی پرواز هستیم؟

البته این شکوفایی بین جنگ های جهانی شکل گرفت زمانی که اولین شرکت هواپیمایی تصمیم گرفت برای پروازهای لوکس، ابزاری بسازد. 
البته اولین کشتی هوایی طعمه آتش شد و فاجعه ای جهانی شکل گرفت. کشتی هوایی اولیه که ساخته شد مملو از گاز هیدروژن بود که به 

شدت قابل اشتعال است، شاید بتوان هلیم را جایگزین آن کرد..
هوفا گوین از مدیران شرکت هوایی HAV می گوید: با استفاده از مواد پیشرفته جدید می توان کشتی فضایی ساخت که قادر به پرواز در 

ارتفاع های باال باشد. ما اخیرا برای این کار گام های موثری برداشته ایم. چیزی که ما در حال ساخت آن هستیم بسیار کوچکتر و سبک تر از 
نمونه های قبلی بوده و با استفاده از گاز هلیم قادر به پرواز است. در این کشتی هوایی نیاز به استفاده از سازه های زیادی نیست.

این شرکت، کشتی هوایی به طول 92 متر ساخته است که از یک بوئینگ 747 بزرگتر بوده و می تواند بدون فرود آمدن، تا ۵ روز به پرواز 
ادامه دهد.

گوین می گوید: ما مسافت سه برابر بیشتر از حد توان یک هلیکوپتر را پرواز کردیم و به جای 16 نفر، ۵۰ مسافر با خود حمل کردیم. این در 
حالی است که هزینه های این سفر یک سوم هلیکوپتر است. این کشتی فضایی بسیار سبک و ایمن است و کامال از گاز هلیم پر شده  است.

در ساخت این کشتی فضایی از گرافن استفاده شده است. این ماده برای تولید ابرخازن برای تامین نیروی محرکه پرواز مورد استفاده قرار گرفته 
است. تاوی مادیبرک از مدیران شرکت "اسکلتون تکنولوژیز" که این ابرخازن را ساخته می گوید: فناوری ابرخازنی که ما ساختیم به گونه ای 

است که قادر به تامین نیروی الکتریکی این کشتی هوایی است. با این فناوری می توان فرود و اوج گرفتن از زمین را انجام داد.

تیم رصد علمنا

تجربه پرواز با کشتی هوایی

***

خبر
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تالیف  کشور  شیمی  و  فیزیک  آزمایشگاهی  آموزش  کتاب  نخستین 
علیزاده  محمد  آقای  توسط  اثر،  این  سالگی   9۰ در  آرام،  احمد  استاد 
اسفندیار  استاد  همکاری  با  و  پژوه(  آریان  فیزیک  باشگاه  )موسس 
و  بازنویسی  ایران(  فیزیک  معلمان  اتحادیه  سابق  )رئیس  معتمدی 
)مدیرعامل  دهقانی  یحیی  استاد  جناب  مالی  حمایت  با  و  بازآفرینی، 
شد.  تکثیر  نسخه  هزار   1۰ در  مبتکران(  آموزشی  فرهنگی  موسسه 
نیز  اتحادیه معلمان فیزیک و  انجمن ترویج علم،  با همکاری  همچنین، 
پایگاه کشوري علوم تجربي،از ابتدای شهریور ماه امسال به صورت کامال 
رایگان بین معلمین فیزیک و علوم تجربی سراسر کشور توزیع می گردد.

معرفی کتاب و مولف:
درزمینه  ایرانی،  شده  تالیف  آموزشی  کتاب  نخستین  نو«  سال  »هدیه 
آزمایشهای علمی، و شامل112 آزمایش فیزیک وشیمی است که توسط 

استاداحمد آرام دراسفند سال 13۰4 تألیف گردیده  است.
تهران  فروردین سال 1283درمحله چاله میدان  احمدآرام در 7  استاد 
متولد شد. پس ازپایان تحصیالت متوسطه از مدرسه دارالفنون، درسال 
شد  اومتوجه  پرداخت.  وشیمی  فیزیک  دروس  تدریس  به   13۰4
فعالیت آزمایشگاهی تدریس  درس های تجربی بصورت نظری وبدون 
می شود. ایشان برای جبران این خال در آموزش علوم تجربی کتابی با 
و  تالیف  وشیمیایی«  فیزیکی  تجربیات  مجموعه  نو-  سال  عنوان«هدیه 

آن را به صورت رایگان به دانش آموزانش هدیه کرد.
درسال  وی  درگذشت.   1377 سال  فروردین   14 روز  استاداحمدآرام 

1382 به عنوان چهره  ماندگارایران برگزیده شد.
بازنویسی و تجدید چاپ:

معتمدی  اسفندیار  استاد  توسط   94 سال  اوایل  از  اثر  این  بازنویسی 
اثر و  اثر تالش شد تا ضمن حفظ اصالت  بازنویسی این  آغاز شد. در 
در  رفته  کار  به  اصطالحات  و  نگارش  نوع  اصلی،  متن  به  وفاداری  و 
کتاب، تا حد ممکن برای استفاده نسل جدید روان و قابل فهم تر شود. 
از آنجایی که تصاویر کتاب بخشی از اصالت این اثر به حساب می آید، 
همان تصاویر در بازنویسی استفاده شده، که البته در اکثر موارد کامال 
ابهام  هرگونه  رفع  منظور  به  اما  می باشد،  آزمایش  انجام  شیوه  گویای 
 112 تمامی  آزمایشها،  انجام  شیوه  تر  کامل  و  بیشتر  توضیح  نیز  و 
آزمایش مطرح شده در کتاب، به زودی فیلم برداری شده و به صورت

رایگان در پایگاه اینترنتی باشگاه فیزیک قابل مشاهده و دانلود است.
پس از انتشار نسخه دیجیتالی این کتاب، برای چاپ کتاب و توزیع رایگان 
آن بین معلمین فیزیک و علوم کشور، با موسسات و سازمان های مختلف 
مذاکراتی صورت گرفت، تا نهایتا مدیرعامل موسسه علمی-فرهنگی مبتکران 
از این طرح استقبال کرد و حامی چاپ 1۰ هزار نسخه از این کتاب شد.

اهداف بازنویسی و تجدید چاپ:
بسیار  مختلفی  جهات  از  آرام  احمد  استاد  کتاب  چاپ  تجدید 
کرد: اشاره  زیر  موارد  به  توان  می  جمله  از  که  بود  اهمیت  حائز 
- این کتاب، عالوه بر اینکه از نظر اصالت و بُعد تاریخی اولین کتاب 

تولدی دوباره در 90 سالگی!

شده،  تالیف  ایران  در  که  است  تجربی  علوم  آزمایشگاهی  آموزش 
به  را  علم  مروج  و  دلسوز  معلمی  از  خوبی  بسیار  الگوی  و  نمونه  یک 
یادگیری  ارتقای کیفیت  برای  نمایش می گذارد که در 9۰ سال قبل 
دانش آموزانش اقدام به تالیف این کتاب کرده است. بنابراین هدف از 
تجدید چاپ این اثر ارزشمند عالوه بر تقدیر و تجلیل از این استادبزرگ 
و حرکت ارزشمندش، ترویج اندیشه ایشان بین معلمین کشور می باشد.
و شیمی  فیزیک  زمینه های  در  علمی  آزمایش  کتاب، 112  این  در   -
قبل  سال   9۰ در  کتاب  تالیف  اینکه  با  و  است  شده  داده  شرح 
علوم  آموزش  سرفصل های  با  آزمایشات  این  همچنان  شده،  انجام 
منبع  یک  دلیل  همین  به  و  دارد  مطابقت  کامال  مدارس  فیزیک  و 
خواهد  کشور  علوم  و  فیزیک  معلمین  برای  کاربردی  و  عالی  بسیار 
به  زیادی  اثر، مطالب و شرح های  این  بازنویسی  باالخص که در  بود. 
باشد. کاربردی تر  امروز  معلمین  استفاده  برای  تا  شده  اضافه  کتاب 
-اکثر معلمین به خاطر دو مساله کمبود زمان کالس درسی و نیز کم 
بود بودجه خرید تجهیزات آزمایشگاهی، امکان اجرای آزمایشات علمی 
را در کالس درس ندارند. اما در این کتاب 112 آزمایش بسیار جذاب 
شرح داده شده است که با ساده ترین وسایل و به سادگی قابل اجراست 
و به همین جهت، توزیع رایگان این کتاب بین معلمین کشور می تواند
باعث افزایش استفاده از آزمایشات جذاب علمی در هنگام تدریس شود.

توزیع کتاب:
از ابتدای شهریورماه،همزمان با کنفرانس ملی آموزش فیزیک، در جوار 
بارگاه امام رضا )ع( توزیع تمامی این 1۰ هزار جلد کتاب، بین معلمین 
فیزیک و علوم سراسر کشور به صورت کامال رایگان آغاز می گردد و 
طبق هماهنگی انجام شده با اتحادیه معلمان فیزیک ایران و پایگاه کشوری 
علوم تجربی، از طریق ارسال کتابها به سرگروههای هریک از استانها، 
مطابق با میزان درخواستی هر سرگروه، در کل کشور توزیع می شود.

همچنین عالقه مندان می توانند فایل PDF این کتاب را به صورت 
رایگان از سایت باشگاه فیزیک آریان پژوه ir.www.ap2 یا سایت

انجمن ترویج علم ایران www.popscience.irدریافت نمایند.
نویسنده خبر: محمد علیزاده

ریشه های فیزیک را به عنوان یک علم، حداقل از حدود 26۰۰ سال پیش می توان ردیابی کرد. در آن زمان بود که فیثاغورث، کتاب هدیه سال نو و تجدید چاپ آن
فیلسوف یونانی هماهنگی میان صوت تارها را در ابزار موسیقی کشف کرد و آن را به صورت یک رابطه ریاضی نشان داد. همین 
نمایند،  باشد که پدیده های طبیعی را به درستی تشریح  قانون های ساده ریاضی  یافتن  به دنبال  موضوع سبب شد که فیثاغورث 

قانون هایی که حرکت یک ذره معلق در فضا تا کل سازوکار جهان را نشان دهند. 
حدود 4۰۰ سال پیش از میالد مسیح، افالطون و ارسطو نظر فیثاغورث را گسترش دادند. آنها نظمی را در گردش دایره ای ستارگان 
دیدند، اما حرکت سیارات در خالف جهت ستارگان و دور و نزدیک شدن آنها فکرشان را مغشوش کرد، تا آن که در سال 1۵43 
را عرضه  فیزیکی جهان  به جای زمین هماهنگی  قراردادن خورشید  با  لهستانی در فرضیه خود،  دانشمند  کپرنیک  نیکالی  میالدی 
کرد. در دهه اول 16۰۰ میالدی یوهانس کپلر دانشمند آلمانی دریافت که مسیر سیارات دایره نبوده بلکه به صورت بیضی است. 
او به مدد رصدها و مطالعات خود قانون هایی به دست آورد که سرعت مدار و زمان گردش هر سیاره را به طور دقیق بیان می 
کرد. در حدود همان سال ها گالیله فیزیکدان ایتالیایی و رنه دکارت ریاضیدان فرانسوی موضوع حرکت را مورد مطالعه قرار دادند. 
آنها جدا از هم دریافتند که اگر جسمی در حرکت باشد مسیر آن خط راست است و با سرعت ثابت جابه جا می شود مگر آن 
که چیزی بر آن اثر کند یا نیرویی بر آن وارد شود. این فکر بنیاد قوانین حرکت بود که به وسیله آیزاک نیوتن فیزیکدان انگلیسی 
به وجود آمد.نیوتن در سال 1687 کتاب »اصول ریاضی فلسفه طبیعی« را نوشت. این کتاب یکی از متون بسیار مهم علمی است 
که تاکنون نوشته شده و راهنمای بسیاری از کارهای علمی است که مورد پذیرش قرار گرفته است. در این کتاب نیوتن سه قانون 
حرکت را مورد بحث قرار داده است: قانون اینرسی، قانون شتاب و قانون عمل و عکس العمل. در این کتاب »قانون گرانش جهانی« 
نیز ارائه شده است. این قانون براساس مشاهدات کپلر کشف و به صورت ریاضی فرمول بندی شد و نشان می دهد که هر دو جسم 
با نیرویی که با حاصل ضرب جرم های آن نسبت مستقیم دارد با مجذور فاصله آنها نسبت عکس  دارد. نظرات نیوتن که شامل  

مطالعه حرکت اجسام و نیروهایی که بر آنها اثر می کند، اساس علم مکانیک شد و به نوبه خود مکانیک اساس فیزیک جدید شد.
در همان زمان که نخستین فیزیکدانان به مطالعه حرکت و قوانین آن مشغول بودند، در جست وجوی بررسی ماهیت و رفتارهای 
ماده در جهان نیز بودند. مثاًل در سال 16۰۰ میالدی روبرت بویل مشخص کرد که اگر گازی را گرم کنیم، اتم ها جنبش بیشتری 
خواهند یافت و سبب می شوند که دما و فشار گاز افزایش یابد. تشریح رفتار گازها براساس حرکت اتم ها اکنون به تئوری سینتیک 
گازها معروف است. این موضوع یکی از کاربردهای مهم و جالب مکانیک نیوتن در حوزه اتم ها و نه ستارگان بود. در تئوری سینتیک 
بویل این ایده وجود داشت که گرما شکلی از انرژی است. شکل های دیگر انرژی از قبیل انرژی الکتریکی و انرژی شیمیایی نیز به 
انرژی خود به  اما  انرژی می توانند به یکدیگر تبدیل شوند.  زودی شناخته شدند. بعدها مشخص شد که این شکل های گوناگون 
خود به وجود نمی آید و نابود هم نمی شود. این موضوع یعنی _ پایستگی انرژی یکی از پایه های اساسی علم فیزیک شد. در طول 
سال های 17۰۰ میالدی بسیاری از دانشمندان از جمله بنجامین فرانکلین سیاستمدار، نویسنده و مخترع آمریکایی و الساندرو ولتا 
بسیاری از ویژگی های الکتریسیته و قوانین حاکم بر آن را بررسی و کشف کردند. آنها وجود بارهای مثبت و منفی الکتریسیته را 
کشف کردند و دریافتند که فلزات رسانای خوبی برای الکتریسیته هستند. یعنی بارهای الکتریکی به سهولت از میان آنها می گذرد.

و  است  تشکیل شده  الکتریکی  منفی  و  مثبت  بارهای  از  اتم  که خود  دریابند  و شیمیدانها  فیزیکدانان  که  اکتشافات سبب شد  این 
واکنش های شیمیایی را به کمک جذب و دفع الکتریکی بین اتم ها می توان تشریح و تفسیرکرد.

از آینه فلزی که مصری ها  معماهای نور و خصوصیات آن نیز، در طول تاریخ فیزیکدانان را مجذوب خود کرده است. نمونه ای 
در حدود چهار هزار سال پیش به کار می برده اند، در دره رود نیل از زیر خاک بیرون آمده است. دانشمندان یونان باستان مانند 
فیثاغورث، دموکریتوس، افالطون و ارسطو درباره ماهیت نور به بحث پرداخته اند. اقلیدس حدود سه قرن پیش از میالد مسیح از 
انتشار نور به خط راست و برابری زاویه تابش با زاویه بازتابش سخن رانده است. همچنین، در مجموعه پرسش و پاسخ بین ابوریحان 
ابوریحان برمی خوریم که »چگونه است که ظرف شیشه ای مدور پر از آب که در  بیرونی و این سینا به چنین پرسشی از سوی 

مسیر نور آفتاب قرار گیرد اشیای مجاور خود را می سوزاند اما اگر از آب تهی باشد، چنین نمی کند؟«
خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب تجریدالکالم می گوید: »به نظر برخی از دانشمندان، نور از ذرات ُخردی ساخته شده که از منبع 
و چگونگی دیدن  رنگین کمان  از  االدراک  نهایه  کتاب  الدین شیرازی در  نور می رسند.« قطب  گیرنده  اجسام  به  و  نور جدا شده 
با جسم غلیظ تری  نور  گاه  نویسد: »هر  نور می  المناظر درباره شکست  تنفیع  فارسی در کتاب  الدین  اجسام بحث می کند، کمال 
مصادف شود، این غلظت مانع از حرکت نور در جهت اولیه خواهد بود. پس در جهتی سیر می کند که نفوذ در آن سهل تر است. 

مسلمًا چون راه سهل تری را اختیار می کند زودتر به مقصد می رسد.« 
cph-theory.persiangig.com/: منبع 

بخشی از تاریخ فیزیک
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اشتراک نشریه 
اشتراک الکترونیکی 10 شماره:

با دسترسی به آرشیو مجالت در سایت 30000 تومان 

اشتراک نسخه چاپی 6 شماره :
* با پست عادی 21000 تومان 

* با پست سفارشی 30000 تومان 

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

ملت یا شماره کارت 6104337770040218 به نام 
لذت فیزیک واریز کرده و به همراه مشخصات خود،  

با دفتر اجرایی نشریه تماس گرفته و یا ایمیل ارسال 
نمایید.

نام ونام خانوادگی / نام پدر/ تاریخ تولد/
میزان تحصیالت / رشته تحصیلی/ 

تلفن همراه/ثابت/
نشانی و کد پستی / 

پست الکترونیک

***

نخستین اندیشمندی که رویدادهای هواشناسی را مدون و طبقه بندی 
نمود و او را باید، به حق، پدر دانش هواشناسی نامید،  دانشمند ایرانی 
سده پنجم هجری، ابوحاتم اسماعیل اسفزاری خراسانی است که برای 
نخستین بار در جهان پدیده های جوی و هواشناسی را  به زبان فارسی در 
کتاب خود به نام آثار علوی )Meteorology(، گردآوری نموده است.
چو مار شکنجی و ماز اندر آن  بر آمد ز کوه ابر مازندران 

 
بی گمان یکی از مهمترین ابزارهایی که یک کوهنورد باید بدان مسلط 
تغییرات و تالطمات  از  او  باشد، دانش هواشناسی کوهستان و آگاهی 
زندگانی  قیمت  به  از آن می تواند  نبودن  آگاه  دانشی که  است.  جوی 
تمام شود. چه بسا خفته در خاکانی که می توانستند با سود جستن از 

این دانش، سال ها از زندگی و مواهب آن بهره گیرند.
جوی  پدیده های  درباره  فراگیر  و  کوتاه  اطالعی  نوشتار،  این  از  هدف 

درکوهستان است. امیدواریم که سودمند قرار گیرد.
 

1 _  امواج کوهستان و تالطم در هوای صاف
)Mountain waves or Lee waves( الف _ امواج کوهستان

باد از فراز کوهستان می گذرد، در جهت پشت به باد کوه  هنگامی که 
تالطم شدیدی ایجاد می شود. نوعی از این تالطم چرخش rotor نام 
به  کوهستان،  نیرومند  امواج  شکل گیری  برای  مطلوب  شرایط  دارد. 

ویژه در حالت حاکمیت یک سامانه پرفشار )پادچرخندی( عبارتند از:
قرار  ناپایدار کم فشار  میان دو الیه  وارونگی که  یا  - یک الیه همدما 

می گیرد.
-بادی با سرعت 2۰ گره )حدود1۰متر بر ثانیه( که رو به باال حرکت 

کرده و با افزایش ارتفاع، سرعت آن هم افزایش می یابد.

 )CAT=Clear Air Turbulence(ب_ تالطم در هوای صاف
تالطم بر فراز الیه مرزی سیاره ای PBL را که هیچ گونه پیوند مستقیمی 
یک می نامند.   CAT پاک  هوای  در  تالطم  را  باشد  نداشته  ابرها  با 
CAT معموال با برش عمودی باد )wind shear( و وارونگی دما همراه 
 jet(است. در حالی که بر فراز آن منطقه هم گرایی و یا واگرایی رودبادها
امواج  این  باد کوه، قرار دارد.  به  به ویژه در سمت پشت    )stream
در ارتفاع های گوناگون و با فاصله گرفتن از منشاء، تغییر می کنند. یک 
CAT نه فقط در ارتفاع باال، بلکه در ارتفاعات پایین هم خطرآفرین است. 
:wind shear باد  برش   

تالطم  با  معموال  که  باد  جهت  و  سرعت  در  ناگهانی  و  سریع  تغییر 
شدید همراه است.

2 _ باد دره و باد کوه
Valley wind )الف _ باد دره )دره بادها

دره ها، چرخه باد ویژه خود را دارند، که معموال از باد غالبی که بر فراز 
آن می وزد مستقل است. جهت وزش آن مجاور سطوح دره و صرف نظر 
از چرخه عمومی بادها، روبه باال است. اما اگر سرعت باد بیشتر از 2۰ 
باد دره، جریان  ثانیه( شود، در جهت مخالف  گره )حدود 1۰ متر بر 
رو  این  از  ایجاد خواهد شد.  و تالطم های شدیدی  پایین  به  رو  مهمی 
هواپیماهای سبک و  بال گردها برای کاهش ریسک ناشی از تالطم باید 
شوند. رد  دره  روی  از  نیم دایره  یک  زدن  با  چرخش،  آغاز  از  پیش 

Mountain wind )ب_ باد کوه )کوه باد
 این باد برعکس باد دره بوده و از باالی کوه هوای سرد و سنگین را 

به سمت دره می برد.

هواشناسی کوهستان )1(

 3 _ باد کوه دشت و باد دشت کوه
)Katabatic winds( الف _ باد کوه دشت

ادامه  برامدن خورشید  از  تا پیش  و  معموال در غروب شکل می گیرد 
خواهد داشت. این باد نتیجه ُسر خوردن هوای سرد و سنگین از فراز 
تحت  است. در  پایین  به  رو  از سمت شیب های  به سوی دشت،  کوه 
شب  دل  در  توانمند  نسیمی  به  می تواند  کوه دشت  باد  شرایط،  برخی 

تبدیل گردد که نویدبخش بامدادی گرم است.

)Anabatic winds( ب _ باد دشت کوه
ژرفای  از  گرم تر  کوه ها  دامنه  هنگامی شیب های  روز  ساعات  در طی 
هوای  گرمایی  تفاوت  می شود.  آغاز  باد  این  وزیدن  می شوند،  دره ها 
مجاور دامنه ها، موجب حرکت صعودی آن به باالدست شیب می شود. 
بر  متر  پنج  حدود   ( گره   1۰ به  حتی  می تواند  باد  این  وزش  سرعت 

ثانیه( هم برسد.

بر  متر  دویست  حدود  دشت کوه  و  کوه دشت  بادهای  ارتفاع  حداکثر 
میان  محدود  چرخه ای  باد،  دو  این  است.  کوهستان  دامنه های  فراز 

هوای مجاور کوه و هوای مجاور دشت، در نزدیکی یکدیگر است.

Lake breeze 4 _ نسیم دریاچه
طول  در   See breeze ساحل  به  دریا  نسیم  خفیف  حالت  نسیم  این 
است  شب  طول  در    Land breeze دریا  به  ساحل  نسیم  و  روز 
طول  در  می شود.  دریاچه  مجاور  هوای  در  رطوبت  بروز  موجب  که 
موجب  که  می شود  گرم  آب  سطح  از  بیشتر  خشکی  سطح  روز 
شده   Lake breeze ساحل  سوی  به  دریاچه  سوی  از  نسیمی  بروز 
مجاور آب سرد  هوای  از  زودتر  مجاور خشکی  هوای  در طی شب  و 
 Land دریاچه  به سوی  از خشکی  نسیمی  بروز  به  منجر  که  می شود 

breeze  می شود.
در صورت صعود از 
صخره ای در نزدیکی 

یک دریاچه، باید همواره 
جریاد هوایی رو به باال 

در طی روز و جریان 
هوایی رو به پایین در 
طول شب را در نظر 

گرفت.

نویسندگان
جعفر سپهری

زهراپریسا زارعی
به نقل از هوپا

دی
اربر

ت ک
قاال

م

امواج کوهستان و rotorها

خطر امواج کوهستان 
برای هواپیما و بالگرد

باد کوه

باد دره
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همانگونه که می دانیم موج یکی از راههای انتقال انرژی است. این 
جمله به ظاهر ساده دارای مفهومی بیش از اینها است. انرژی انگشتی 
که به آب برخورد می کند، به صورت نوساناتی در سطح آب مشاهده 
انرژی بیشتر باشد، دامنه ی موج  می گردد. هر چه قدر میزان این 

حاصل نیز بزرگتر خواهد بود.
آنچه که در این چند صفحه مورد بحث است ارتباط انرژی موج به 

فرکانس آن است و نتایجی که از این مفهوم حاصل می شود.

فرض کنید یک منبع تولید موج داریم و یک گیرنده )detector( که 
در طرف دیگر انرژی، موج حاصل را ثبت می کند.

دیگر  طرف  در  و  شوند  می  تبدیل  امواج  به  انرژی  طرف،  یک  در 
کنیم،  فرض  حال  شود.  می  ثبت  رسیده  موج  از  شده  کسب  انرژی 
با کمی  انرژی دریافت  کرده است.  x ژول  بگوید  ما  آزمایش کننده 
را کسب  کرده  انرژی  مقدار  این  در چه مدت   گفت:  تامل خواهیم 
مقدار  باشد،  بیشتر  انرژی  ثبت  زمان  است که هر چه  است؟ طبیعی 
انرژی،  انتقال  فرایند  در  پس   شد.  خواهد  ثبت  نیز  بیشتری  انرژی 
های  موج  یا  ها  تپ  تعداد  عبارتی  به  یا  زمان  و  حاصل  موج  دامنه 

بوجود آمده اهمیت دارند. 
در  آنجا  از  ها  سوال  این  کنیم.  می  رجوع  کالسیکی  دیدگاه  به  حال 
بخواهم  عملی  طور  به  روزی  اگر  گفتم  خود  به  که  گرفتند  جا  ذهنم 
در  بکنم؟  باید  چه  آورم  بدست  را  الکترومغناطیس  موج  یک  انرژی 

دیدگاه کالسیکی انرژی را از روی بردار پوئینتینگ بدست می آوریم

میزان  و هر چه  است  دامنه مربوط کرده  به  را مستقیمًا  انرژی  یعنی 
یافت.  خواهد  افزایش  نیز  درخشندگی  میزان  باشد،  بیشتر  دامنه  این 

حال، شکل روبرو را نگاه کنید.
دو موج با فرکانس گوناگون و دامنه های یکسان داریم. از دیدگاه کالسیکی 

انرژی این دو موج برابر است؛ چون دارای دامنه های یکسانی هستند.
در رابطه  

1/2در واقع متوسط گیری از                    در یک دوره است. یعنی 
I متوسط شار در یک پریود است.

حال فرض کنید که یک آشکارساز جلوی راه این دو موج با دوره های 
تناوب ,T1 و T2  گذاشته ایم. در شکل، این آشکار ساز را در مکان 

AB قرار دادیم و می تواند میزان انرژی جذب کرده را نشان دهد.
با کمی تامل می توان دید صفحه ی AB، انرژی I  را برای موج اول 
برای موج دوم در طول  را  انرژی  مقدار  و همین   T1 در طول زمان

زمان T2  دریافت خواهد کرد.
یعنی برای موج دوم مدت زمان بیشتری طول می کشد تا این مقدار 

انرژی به صفحه AB داده شود، و تناسب زیر برقرار است

الزم به تذکر است که از I به عنوان پارامتر درخشندگی نیز استفاده 
مناسب  عددی  و  است  گیری  متوسط  نوع  یک  واقع،  در  است.  شده 
توان گفت جمع  اما نمی  برای مقایسه ی درخشندگی دو موج است. 
کل آن در زمان t یک عدد ثابت است، بلکه هرچه t بزرگتر باشد، 
بود. بیشتر خواهد  رابطه مستقیم دارد   I با  انرژی دریافتی که  میزان 
پس به وضوح دیده می شود که انرژی موج با فرکانس آن رابطه مستقیم دارد.

به فرکانس آن مربوط  انرژی موج را  از طرفی، در دیدگاه کوانتومی 
کرده و درخشندگی را متناسب با تعداد فوتونها می دانند. 

یعنی E=nhϑ  کل انرژی دریافت شده است، که در آن:
n تعداد فوتون هایی که در زمان t به ما رسیده اند، ϑ فرکانس موج 

دریافتی برای دوره تناوب T است.
حال، فرض کنید در یک دوره تناوب T، n فوتون آزاد شده باشد یا 

به عبارتی ما n فوتون دریافت کنیم. پس  

که N تعداد کل فوتون ها در یک دوره تناوب است. یا به عبارتی    
E=tNϑhϑ=tNhϑ2        

حال، اگر مقدار این انرژی را که از رابطه کالسیکی بدست آورده ایم، 
مساوی همین مقدار انرژی که از رابطه کوانتومی بدست آمده نماییم. 

خواهیم داشت             

ثابت  بار  به  مستقیمًا   ،E۰ الکتریکی،  میدان  این  دامنه  که  آنجا  از 
نوسان کننده مربوط بوده و در یک فاصله ثابت از مبدا نوسان ثابت 
به  یا  کند؛  پیدا  کاهش  باید  فوتونها  تعداد  فرکانس،  افزایش  با  است. 

عبارتی درخشندگی کم گردد.
از طرفی دیگر، چون با فاصله گرفتن از مبدا تولید موج، دامنه میدان 
الکتریکی کم می گردد، ولی فرکانس ثابت است. پس نتیجه می گیریم 
با  است.  متناسب  پریود  یک  در  ها  فوتون  تعداد  با  میدان  ی  دامنه 
دریافت  های  فوتون  تعداد  که  آنجا  از  و  فوتوالکتریک  اثر  از  استفاده 
شده با جریان خروجی رابطه مستقیم دارد، این فرضیات را می توان 

به طور دقیق آزمود. 

نوشته امیر راد

نگرشی متفاوت به مفهوم موج
است »دیدگاه کوانتومی و کالسیکی« بزرگی  سوال  این  هستیم؟  تنها  ما  پهناور  کیهان  این  در  آیا 

تغییر  کیهان  به  را  انسان  نگاه   و  اندیشه  تواند  می  به آن  که جواب 
پا  تخیلی  علمی–  نوشتارهای  دایره  از  امروز  سوال  این  جواب  دهد. 
و  شناسان  کیهان  امروزه  است.  روز  تحقیقاتی  موضوع  و  فراگذاشته 
منجمان پیشنهادهای علمی دارند که به این سوال جواب بدهند. اگر  
انسان تنها موجود هوشمند عالم نباشد در این صورت سوال این است 

که چگونه می توانیم آن ها را پیدا کنیم.

ناحیه ای از هسته کهکشان که توسط پروژه OGLE  برای رویدادهای ریزهمگرایی 
گرانشی رصد می شود

سهراب راهوار استاد دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف در مقاله 
از  استفاده  راهوار  پیشنهاد  است.  پرداخته  پرسش  این  به  خود  اخیر 
اثر همگرایی گرانشی ضعیف )Gravitational Microlensing( به 
عنوان تلسکوپ های طبیعی است. طبق پیش بینی نظریه نسبیت عام 
اجرام در کیهان به صورت لنز گرانشی عمل می کنند و می توانند نور 

ستاره ها و یا هر منبع دیگری را تقویت کنند.
در حال حاضر ساالنه بیش از 2۰۰۰ نمونه رصدی از اثر ریز همگرایی 
گرانشی در جهت  هسته کهکشان رصد می شود. ایده درخشان راهوار 
داری  شده  لنز  های  ستاره  این  از  یکی  که  صورتی  »در  است  چنین 
های  تلسکوپ  این  باشد.  هوشمند  موجود  با  زیست  قابل  ای  سیاره 

طبیعی می توانند اطالعات آن سیاره را تقویت شده به ما برسانند.«
سیاره  این  از  سیگنالی  چه  دنبال  به  باید  ما  که  است  این  سوال  حال 
پروژه  دارد.  وجود   SETI طرح  ایده  در  سوال  این  جواب  باشیم. 
 Search for فرازمینی  هوشمند  موجودات  جستجوگر  پروژه  ستی 
دنبال سیگنال های  به  است که    extraterrestrial intelligence
که  است  این  ها  مساحی  این  ایده  کند.  می  رصد  را  آسمان  رادیویی 
موجودات هوشمند مانند ما انسان ها اطالعات را در باندهای فرکانسی 
باریک رادیویی )مانند رادیو، مخابرات، ...( قرار داده و منتقل می کنند. 
گرانشی  همگرایی  که  است  چنین  این  راهوار   سهراب  پیشنهاد 
رادیویی  های  سیگنال  بود.  خواهد   SETI پروژه  کمکی  تلسکوپ 
موجودات هوشمند توسط تلسکوپ هایی که طبیعت در اختیار ما قرار 

داده شده تقویت شده و به ما خواهند رسید.
 Square Kilometre مانند  رادیویی  موج  آینده در طول  رصدهای 
 Drake equation درک  معادله  خوشبینانه  حالت  در   Array
)معادله ای که احتمال وجود موجود هوشمند را محاسبه می کند( می 
توانند نمونه ای از این سیارات را برای سیگنال معنادار رادیویی رصد 

کند و دریچه ای جدید برای فهم ما از کیهان بگشاید.
این مقاله در  The Astrophysical Journal  چاپ شده است.

نویسنده خبر: شانت باغرامیان
psi.ir :منبع

خوانندگان عزیز
در این بخش صرفا افکار، سواالت و ایده های فیزیکی افراد مطرح می شود و مبحث مطرح شده اثبات شده و دقیق نیست!

شما می توانید نظرات خود را درباره مطالب این بخش، با ما درمیان بگذارید...                                                

امکان کشف موجودات هوشمند فرازمینی 
با استفاده از ریزهمگرایی گرانشی؟
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کیهانشناسان  فیزیکی  فلسفه  بر  »نقدی  مباحث  سلسله  ادامه  در 
معاصر« که در بخش اول مساله اختالف دیدگاه کیهانشناسان مسیحی 
به  مقاله  این  در  دادیم،  قرار  علمی  بررسی  و  نقد  مورد  را  مسلمان  و 
خواهیم  هاوکینگ  استیفن  دیدگاه  از  مرگ  از  پس  زندگی  دیدگاه 
پرداخت. هاوکینگ در مصاحبه ای در عباراتی قریب به مضمون زیر 

چنین می گوید:
»مغز انسان به منزله کامپیوتری است که با یک خطا ناگهان متوقف 
انهدام مغز  از  نباید پس  به تخریب می کند، پس  می شود و شروع 
انتظار داشت که انسان بتواند به زندگی ادامه دهد و فقط زندگی پس

از مرگ برای افرادی مفهوم دارد که از مرگ می ترسند!«
و  معیت  جای  به  خدا  کلیسا  های  آموزه  طبق  وقتی  است،  بدیهی   
همراهی با طبیعت در نقطه مقابل آن قرار می گیرد و قلمرو خدا از 
طبیعت جدا است و در مجهوالت و نمی دانم ها قرار گیرد و قلمرو 
با توسعه و گسترش دانش و  و  باشد  طبیعیات در دانستن ها و علم 
و  به حوزه  رفته  رفته  علم،  از چهره عروس حضرت  پرده  رفتن  کنار 
قلمرو طبیعت اضافه شده و از حوزه خدای جهالت و نادانی کم شود؛ 
پس الجرم دست این خدای پوشالی که تاب نور علم را ندارد با نبوغ 
نیوتونها و گالیله ها از دایره منظومه شمسی کوتاه شده و به کیهان و 
از  هاوکینگ  امثال  تیر خالص  با  آنجا  از  آفرینش  مبدا  به  کیهان  از 

دایره هستی بیرون می رود ... 
جهالت  خدای  وجود  از  عاری  علِم  سوی  از  که  جهانی  در  بنابراین، 
الهیاتی  سایرمباحث  شده(،  معرفی  پیروانش  به  کلیسا  سوی  از  )که 

کلیسا هم جایگاهی 
ندارد و کلیسا 

که خدای پوشالی 
خود را از دست 

رفته می بیند باید 
شاهد سقوط سایر 

مباحث الهیاتی 
خود وخدشه وارد 
شدن به آنها باشد.

این  تاریخ  که  حاال 
پوشالیشان  خدای 

منقضی شده چه جای اثبات پسری عیسی و تقدس مریم عذرا و چه 
و  روحانی  یا  معاد جسمانی  و  از مرگ  اثبات جهان پس  ادعای  جای 
منتفی  خدایشان  جود  و  یعنی  موضوع،  اصل  قتی  فرشتگان  و  ملکوت 
شده پس فروع هم باید به دنبال آن از اذهان خارج شود. این ارمغان 
و محتوا  مغز  بی  و  تعبد خشک  در  باید  یا  پیروانش  برای  کلیساست 

بمانند، یا باید فریاد »ال ادری گری و ال ابالی منشی« سردهند.
آری، در پی طرد خدا از طبیعت پس زندگی انسان پس از مرگ هم 
حتما بی معنی خواهد بود و همان طور که هاوکینگ می گوید در چنین 
از  و  تخریب خواهد شد  اراده  بی  ای  رایانه  مثابه  به  انسان  دیدگاهی 

بین می رود بدون هیچ توضیح دیگر پس با توجه به این ایدئولوژی، 
جهان پس از مرگ فقط برای خشک مغزان کلیسانشین معنی پیدا می 
کند که از مرگ می ترسند... باید انسان به عنوان یک حیوان و رایانه 
فوق مدرن اصالت لذت را مبنای خود قرار دهد و تا می تواند بخورد 
و بیاشامد و شهوت رانی کند. دیگران را برای مصلحت خود بکشد و 
اگر چنین رفتاری نکند اشتباه کرده!! در این تفکر، عاطفه و مهربانی و 
الهیات کلیسا و هموار  امثال آن هیچ جایی ندارد... این است رهاورد 

شدن راه حکومت شیطان بر زمین در سالهای آتی!
آری، صحبت هاوکینگ درباره زندگی پس از مرگ با توجه 

به نگرش کلیسا کامال درست و عقالنی است.  اما باید 
ایدئولوژی کلیسا را از بینش اسالم که خدا را محور 

قرار می دهد متفاوت دانست. 
حرکت  و  خدا  یعنی  هستی  اسالمی  بینش  در 
من  الفرار  »الیمکن  و  شئون  تمام  در  حبی 
در  عدم  نام  به  چیزی  است.  دایر  حکومتک« 
بینش اسالمی وجود ندارد؛ چرا که هستی در 
وجود  وجودی  عدم  و  قرارندارد  عدم  مقابل 
ندارد! بلکه عدم نسبی در عالم وجود دارد که 
در حرکت وجودی عالم خود را ظهور می دهد.

در بینش اسالمی حقیقت با هستی تعریف می شود 
در  هستی  همین  حرکت  نتیجه  در  ذرات  و  ماده  و 

حرکت حبی در شئون مختلف عارض می شوند. ذرات 
آب  با  اصالت  دریا  در  هستندکه  دریا  برای  کف  مثابه  به 

است و کف طبعه حرکت آب دریا یا خود موج عارضه ای است 
نیست.  آب  از  جدایی  چیز  و  آید  می  بوجود  آب  نوسان  اثر  در  که 
آب  خود  بلکه  نباشد،  درستی  لفظ  هم  آمدن  وجود  به  اطالق  شاید 
حرکت  در  نیز  ذرات  پس  قرارگرفته...  خاصی  »شان«  در  که  است 
حبی هستی در شئون مختلف ظهور پیدا می کنند. بنابراین، آفرینش از 
عدم نسبی که ریشه در هستی دارد آغاز می شود و این ذرات وجود 
خود را از هستی جعل می کنند. وجود جعلی پیدا کرده و حقیقتشان 
نیز  انسان  بلکه  اند،  ذرات خلق شده  تنها  نه  گیرند.  می  از هستی  را 
در یک فرایند تبعی از یک حرکت حبی هستی پای به عرصه وجود 
بیند و می  او جعل می شود. مثال می  به  ادراک هستی  و  می گذارد 
شنود. این دیدن یا شنیدن آیا بوسیله همین چشم و مغز صورت می 
نمی  سالم  مغز  و  با سیستم چشم  مرده  انسان  پذیرد؟ پس چرا یک 
بیند؟ این دیدِن هستی به انسان جعل شده است، شنیدن و زنده بودن 

هم به همین صورت یعنی انسان و کل طبیعت جعل هستی است. 
این حالت علی الدوام وجود دارد و از سرمد وجود هستی چنین حالتی 
از  انسان  وجود  عمیقی،  توحیدی  نگرش  چنین  با  بود.  خواهد  و  بوده 
الهی جعل شده است؛  انسان خلیفه  حقیقت هستی نشات گرفته و بر 
پیدا  ظهور  هستی  حبی  حرکت  در  موجودات  سایر  مثل  انسان  یعنی 

و  از سمیع  اعم  الهی  اسماء  و  است  به آن جعل شده  و هستی  کرده 
کرده  پیدا  ظهور  وی  بر   .... و  خالق  و  صنیع  و  قادر  و  بصیر  و  علیم 
مرتبه  همان  به  باشد،  بیشتر  هستی  با  اتصالش  انسان  قدر  هر  است. 
انسان  درونی  این حاالت  و  کند  می  بیشتر ظهور  وی  در  الهی  اسماء 

ریشه در حقیقت هستی دارد.
به گفتار عارفانه یکی از موحدان معاصر توجه کنید:

»آنچه را از این ساختار متراکم مادی درک می کنید و آن را   جسم 
می خوانید که در معرض بیماری، کهن سالی و مرگ است و  انسان 
انسان  بنیادی  حقیقت  از  نادرست  برداشت  یک  این  نیست.  این  فقط 
از  فهمی  کج  این  باشد.  می  مرگ  و  تولد  محدوده  در  که  است 
محدودیت ذهن حاصل می شود، که به دلیل قطع تماسش با هستی، 

جسمی را به عنوان گواه و باور خیالیش به جدایی و ترس می آفریند.
ناپایداری  نماد  نباید غافل شد؛ زیرا درون آن  انسان هم  از جسم  اما 
برخالف محدودیت و مرگی که به دلیل آفرینش خیالی ذهن خود تجربه 
می کنید دارد. درواقع، درخشش واقعیت فنا ناپذیر و اصلی انسان پنهان 
یافتن حقیقت توجهتان را به جای دیگر  شده است. در جستجو برای 
نبرید؛ زیرا آن را به جز درون جسم در هیچ جای دیگری نمی توان یافت.

با واقعیت خود مبارزه  این کار  با  با جسمتان نجنگید؛ زیرا شما 
می کنید.  شما جسمتان هستید، جسمی که می بینید و 
یا لمس می کنید، فقط یک حجاب خیالی و نازک 
و  بودن  مرز  و  نادیدنی  درونی  جسم  که  است 
دارد. قرار  آن  زیر  در  نشده  آشکار  هستی 

ای  گونه  به  درون  جسم  طریق  از  شما 
»لم  که  یگانه  هستی  آن  با  ناپذیر  جدا 
و  قیوم  و  حی  و  است  یولد«  ولم  یلد 
حاضر است، اتصال دارید. شما ازطریق
جسم درون تا ابد با خدا یکی هستید«

در  تکوین  اول  مرحله  در  انسان  پس 
حد مراتب پایین ادراکات که از هستی 
به وی افاضه شده است قرار می گیرد 
این  مراتب  تواند  می  زندگی  سیر  در  و 
حقیقت  به  و  بخشیده  افزونی  را  ادراکات 
تا  شود،  بیشتر  و  بیشتر  اتصالش  هستی 
شود  متوجه  و  شود  فانی  هستی  در  نهایت  در 

»ال موثر فی الوجود اال ا...« را ...
پیدا  هویت  بالتبع  هستی  حبی  حرکت  اثر  در  انسان  پس 
این  نیز  فانی شدن  از  ابد، پس  تا  و در همین جریان متصل  کرده 
هویت جسمانی که جهت ارتقا و اتصال بیشتر و جعل اسم مختار در 

وی ظهور یافته به سیر خود در هستی ادامه می دهد. 
پس اساس زندگی پس از مرگ و حقیقت مرگ و عقیده به آن ریشه در 
تعریف ایدئولوژی قوی توحیدی دارد و هر بینش ضعیفی مخصوصا در 
دوران معاصربا اینکه به مراتب آگاهی بشر فزونی یافته پاسخگوی این 

موارد نخواهد بود.

دیدگاه فلسفی کیهانشناسان 
معاصر درباره

زندگی پس از مرگ
نوشته :  مهدی دانشیار 

بسیار  که  تازگی کشف شده  به  قلب یک کهکشان  در  ای  چاله  سیاه 
بزرگتر از آنچه که  باید باشد، است و ستاره شناسان نمی دانند دلیل 
آن چیست. سیاهچاله بزرگ میتواند کشف یک سیگنال کالس جدید 

از کهکشان باشد.
یک مطالعه جدید گزارش می دهد: کهکشان، شناخته شده با عنوان

SAGE۰۵36AGN، حدود 2 میلیارد سال نوری از زمین فاصله دارد 
و 2۵ میلیارد برابر جرم خورشید جرم دارد. کهکشان هایی با این 

اندازه معموال پناه سیاه چاله ای مرکزی با جرمی معادل 12 میلیون 
برابر جرم خورشید هستند، اما SAGE۰۵36AGN حدود 3۰ برابر 

سنگین تر است و وزن آن 3۵۰ میلیون برابر جرم خورشید می باشد. 
عکس فضایی خروجی با استفاده از 1۰ تصویر تلسکوپ اسپیتزر ناسا

در  کیلی  دانشگاه  در  نجومی  فیزیک  متخصص   Jacco van Loon
چاله  سیاه  و  هستند  وسیع  ها  کهکشان  گفت:  ای  بیانیه  در  انگلستان، 
ها در هسته آنها می باشند. هر چند، واقعا بیش از حد بزرگند و امکان 

بررسی آنها به دلیل عظمتشان به سادگی وجود ندارد. 
سیاهچاله ها و کهکشان های میزبانشان به طور کلی هماهنگ رشد می 
متفاوتی  بازی  ی  قاعده  دارای   SAGE۰۵36AGN سیستم  اما  کنند، 
تر  بسیار سریع  است  ممکن  مرکزی  چاله  سیاه  گفتند:  محققان  است. 
از کهکشان رشد کرده باشد، یا شاید رشد کهکشان به دالیلی متوقف 
نگه داشته  برای رشد خود  را  تمام مواد  شده در حالی که سیاه چاله 
زمان  گفتند:  بیانیه  همان  در  سلطنتی  نجوم  انجمن  مقامات  است. 
خواهد گفت که آیا SAGE۰۵36AGN واقعا عجیب و غریب است و 

یا یک کالس جدید از کهکشان است.
SAGE۰۵36AGN در سال 2۰11 کشف شد و توسط محققان، تجزیه 
ناسا  اسپیتزر  فضایی  تلسکوپ  شده  آوری  جمع  های  داده  تحلیل  و 
برای بررسی آن انجام پذیرفت. پژوهشگران معتقدند که این کهکشان 

حداقل 9 میلیارد سال عمر دارد.
Van Loon  و همکار نویسنده او Anne Sansom، از دانشگاه مرکزی 
لنکشایر انگلستان،SAGE۰۵36AGN را با استفاده از تلسکوپ بزرگ 
با توجه به چگونگی  این دو  آفریقای جنوبی مورد مطالعه قرار دادند. 
این  اطراف  اثر داپلر، سرعت گازی را که در  انتشار هیدروژن توسط 
سیاهچاله عظیم در حال چرخش است، اندازه گیری کردند. با سرعت 
این  به محاسبه وزن  قادر  تعیین شده در توده سیاهچاله، محققان  گاز 
 3۵۰ سیاهچاله  این  که  دریافتند  آنها  شدند.  الجثه  عظیم  سیاهچاله 

میلیون بار سنگینتر از خورشید است.
این اندازه خیلی بزرگ است، اما به هیچ وجه یک رکورد نیست. برخی 
سیاهچاله ها در قلب کهکشان ها میلیاردها برابر جرم خورشید، بزرگی 
نجوم  انجمن  مجله  در  آنالین  صورت  به  جدید  مطالعه  این  دارند. 

سلطنتی انگلستان به چاپ رسیده است.
http://www.mnn.com/earth-matters/space/stories/oddly- :منبع

huge-black-hole-baffles-scientists

سیاهچاله عجیب و بزرگ 

تصویر هنری از یک سیاهچاله. به طور معمول، سیاهچاله ها مشابه سرعت 
کهکشانشان رشد می کنند، اما SAGE۰۵36AGN  بسیار سریعتر در 

)NASA / JPL:حال رشد است. )عکس
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وم
نج

فوران شراره های شدید خورشیدی

 سحابی Veil یکی از بقایای بهترین ابرنواختر شناخته 
شده است، استخراج این نام به دلیل ساختار آن است.  

)عکس: NASA / ESA / تیم میراث هابل(

وم
نج

باقی مانده ابرنواختر Veil و آسمان اطراف )عکس: : 
)2 NASA, ESA, Digitized Sky Survey

باقی مانده ابرنواختر Veil و آسمان اطراف )عکس: : 
)2 NASA, ESA, Digitized Sky Survey

در 28 سپتامبر، یک شراره خورشیدی کالس M7، لکه های خورشیدی فعال را پشت سر گذاشت و باعث خاموشی رادیویی بیشتر 
جنوب امریکا و اقیانوس اطلس شد. لکه های خورشیدی مسئول این اتفاق در منطقه فعالR2422 هستند، که در سمت راست و پایین 

این تصویر قابل مشاهده اند. )عکس: رصدخانه دینامیک خورشیدی ناسا(

تصاویر باور نکردنی از خورشید
روز دوشنبه، 28 سپتامبر 2۰1۵، شراره های شدید خورشیدی در زمان ارتباطات رادیویی فرکانس پایین در سراسر امریکای جنوبی و اقیانوس 

اطلس رخ داد. کارشناسان معتقدند احتمال آزاد شدن نقطه شعله ور دیگری در آینده ای نزدیک زیاد است. همچنین، فضاپیمای دینامیک 
خورشیدی رصدخانه ناسا تصویری شگفت انگیز از فوران خورشیدی از فضا گرفته است.

در ساعت GMT( EDT 14۵3( 1۰:۵3- از اندازه متوسط کالس M7 شراره های خورشیدی به طور متوالی از لکه های خورشیدی منطقه 
ای فعال به نام AR2422( 2422( زبانه کشیدند. این انفجار، اشعه ماوراء بنفش زیادی را به سمت زمین فرستاد. سخنگوی مرکز پیش بینی 
آب و هوایی سازمان ملی اقیانوسی و جو، در بیانیه ای گفت: اوج این فعالیت، زمانی بود که حدود ۵ دقیقه ارتباطات رادیویی در سمت روشن 
زمین، درساعت GMT 14۵8( EDT- 1۰:۵8(- خاموش شد. این شراره های خورشیدی 7 دقیقه فعالیت داشتند. این بزرگترین شراره های 

خورشیدی و طوفان خورشیدی در سال 2۰1۵ بود که در عکس نیز این لحظه نشان داده شده است.
لکه های خورشیدی توسط گره ها و عوارض در میدان مغناطیسی خورشید ایجاد می شوند و در AR2422 تولید این جرقه های مغناطیسی 

خورشیدی اخیر به طور ناگهانی و پشت سرهم، زمانی که انرژی تجمع یافته آزاد شد، باعث ورود سریع اشعه های پر انرژی به سمت جو 
زمین گردید. دانشمندان انتظار نداشتند که فوران جرم و گاز خارج شده از خورشید به جو زمین وارد شود.

شراره کالس  M7- به اندازه ای قوی بود که با تداخل انرژی زیاد به جو، ارتباطات رادیویی فرکانس پایین بیشتر جنوب امریکا و اقیانوس 
اطلس، ضعیف شد. البته این یک فرصت است؛ زیرا لکه های خورشیدی AR2422 ممکن است شراره های خورشیدی بیشتری آزاد کنند.
Spaceweather.com  در پیش بینی خود گفت:AR2422  میدان مغناطیسی ناپایداری دارد که می تواند دوباره در هر لحظه فوران کند. 

در زمان نوشتن این مقاله، یک شانس 4۰ درصدی دیگر برای فوران خورشیدی با اندازه مشابه و ۵ درصد احتمال شعله ور شدن شراره های 
قدرتمند کالس X در 24 ساعت آینده وجود دارد. شراره های کالس X می توانند باعث خاموشی گسترده رادیو و طوفان اشعه شوند و 1۰ 

بار قوی تر از شراره های کالس  M  هستند. 

رصدخانه دینامیک خورشیدی ناسا از سال 2۰1۰ یک 
فضاپیما در مدار خورشید قرار داده است، این فضاپیما 
به جمع آوری تصاویر با وضوح باال از سطح خورشید،و 

گردآوری داده ها در مورد فعالیت های مغناطیسی 
خورشید و کمک به پیش بینی اثرات طوفان های 

خورشیدی بر روی زمین مشغول است.

منبع:
http://www.mnn.com/earth-matters/space/stories/

intense-solar-flare-unleashed-from-unruly-sunspot

ترجمه: نسرین مرادی مجد

دمای اجرام آسمانی

گذشت،  خورشید  از  باید  ابتدا  کیهان  منطقه  داغترین  به  سفر  براي 
کلوین،  درجه   ۵8۰۰ سطحي  دماي  با  شمسي،  منظومه  آتشین  قلب 
وجه  هیچ  به  دما  این  اما  دارد؛  زیادي  فاصله  سردي  از  ما  خورشید 
جرم  که  آبي  ابرغول  ستارگان  نمیرود.  شمار  به  کیهاني  رکورد  یک 
سنگینشان با فشردن هسته ستاره، کوره هاي هسته اي را درون آنها به 

وجود مي آورد؛ بیش از ۵۰ هزار درجه کلوین حرارت دارند. 
کوتوله  مقابل  در  کیهاني  غولهاي  این  حتي  نیوساینتیست،  گزارش  به 
هاي سفید سر تعظیم فرود مي آورند؛ کره هاي متراکمي از گرما که 
کیهاني  کورههاي  همین  از  یکي  هستند.  ستاره  یک  سوختن  باقیمانده 
دارد.  کلوین  درجه  هزار   2۰۰ معادل  حرارتي   HD62166 نام  به 
نوراني  جو  توسط  را  وسیعي  سحابي  تنهایي  به  که  سوزاني  گرماي 

خود روشن مي کند.
افزایش  باز هم  این گرماي جهنمي  به درون یک ستاره،  فرو رفتن  با 
کلوین  درجه  میلیارد  یک  از  میتواند  ابرستارگان  هسته  دماي  مییابد. 
این دما  باالي  تئوري، حد  نظر  از  پایدار  براي یک ستاره  باشد.  فراتر 
معادل 6 میلیارد درجه کلوین است. در چنین دمایي ماده موجود در 
ستاره شروع به تابش فوتونهایي با انرژي فوق العاده باال میکند. سطح 
با  است  ممکن  که  است  خطرناک  اندازهاي  به  ها  فوتون  این  انرژي 
این  نتیجه  شود.  تولید  پوزیترون  و  الکترون  یکدیگر،  به  آنها  برخورد 
ستاره  رفتن  بین  از  به  منجر  که  است  زنجیرهاي  واکنش  یک  فرایند 

طي انفجاري بسیار بزرگ میشود.
ناپایدار« مربوط  »ابرنواختر  از مشاهده چنین  نخستین مورد مشکوک 
بلند  و  روشن  انفجار  یک  که  زماني  است؛   1386/2۰۰7 سال  به 
باعث شد اخترشناسان، در  استثنائي مشاهده شد. رخدادي که  مدت 
از  بزرگتر  مراتب  به  ستارگاني  وجود  امکان  مورد  در  خود  محاسبات 

آنچه که قبال تصور مي کردند، تجدید نظر کنند.
مدت        براي  است  ممکن  ستاره  دماي  ابرنواختر،  عمریک  طي  در 
 /1987 سال  در  برسد.  کلوین  درجه  میلیارد   6 از  بیش  به  کوتاهي 
که  شد  دیده  ماژالني  بزرگ  ابر  در  ستارهاي  انفجار  یک   ،1366
شد،  ردیابي  زمین  روي  بر  که  آن  قلب  از  شده  ساطع  نوترینوهاي 

بیانگر دماي داخلي معادل 2۰۰ میلیارد درجه کلوین بودند.

ده به توان بینهایت
با تمام این اوصاف، حتي این دما هم در مقایسه با چیزي که یک 

انفجار پرتو گاما را ایجاد میکند، رکورد محسوب نمیشود! هر روز یک 
یا دو مورد از این تاللوهاي کوتاه مدت پر انرژي توسط تلسکوپهاي 
مخصوص ردیابي میشود. اخترشناسان اعتقاد دارند که در صورت 
فلکي اکلیل شمالي، نشانههایي از تولد سیاهچالهها وجود دارد. این 
اتفاق زماني رخ میدهد که هسته یک ستاره عظیم فرو میپاشد، یا 

وقتیکه دو ستاره نوتروني فوق چگال با یکدیگر برخورد میکنند. در 
اثر این اتفاق، انرژي گرانشي به نحوي به دستهاي از پرتو گاما و 

وجود تابشهاي دیگر تبدیل میشود. با 
اینکه جزئیات این فرایند کماکان 

ناشناخته است، کره آتشیني از 
ذرات نسبیتي طي آن ایجاد میشود 

که حرارت آن به یک تریلیون 
)هر تریلیون معادل 1۰ به توان 
12 است( درجه کلوین میرسد.

اما در همین سیاره زمین، جهنمي 
مصنوعي وجود دارد که از 
تمام عالم داغتر است: یک 
محفظه آشکارساز که 1۰۰ 
متر زیر زمین و در نزدیکي 

ژنو قرار دارد. دانشمندان 
این آزمایشگاه بین 8 

نوامبر تا 6 دسامبر 2۰1۰ 
/ 17 آبان تا 1۵ آذر 

1389، هسته هاي عنصر 
سرب را در برخورددهنده بزرگ هادروني )ال.اچ.سي( به یکدیگر 

کوباندند. هدف از این آزمایش، شبیهسازي لحظات نخست پس از 
مهبانگ بود. نتیجه این آزمایش باالترین دمایي بود که تا کنون بر 

روي زمین ثبت شده است، کره آتشیني از ذرات زیراتمي که دمایي 
معادل چندین تریلیون درجه کلوین داشت.

این آزمایش سرنخهایي به دانشمندان داد تا دریابند که داغترین 
نقطه عالم در کجا قرار دارد. البته این نقطه داغ مربوط به حال حاضر 

نیست، بلکه متعلق به زماني در گذشته است. با نگاه کردن به قلب 
مهبانگ، نقطه فشردهاي از دما و چگالي که جهان ما از آنجا آغاز 

شد، دانشمندان تالش کردند که حداکثر دماي عالم را تخمین بزنند. 
بر اساس درک فعلي ما از فیزیک عالم، این عدد در محدوده 1۰ به 
توان 32 قرار دارد؛ یعني چند میلیون میلیارد میلیارد میلیارد درجه 

کلوین ...

به نقل از هوپا
ارسال کننده: محمد کوشکي
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تختخوابی از میخ!

خودتان تخت خوابی از میخ بسازید و راز درویشهای هندی را کشف کنید!

مواد الزم:
یک تخته چوبی 1*1 فوتی )30.5*30.5 سانتی( و به ضخامت 1.5 تا 2 سانتیمتری  -

دو قاب چوبی4*30.5 سانتی و به ضخامت تخته چوبی )1.5 تا 2 سانت( به عنوان دیواره های چارچوبمان  -
دو قاب چوبی دیگر به ابعاد 4* 22.5 سانتیمتری و به ضخامت تخته چوبی )1.5 تا 2 سانت( به عنوان دیواره های چارچوبمان  -

400 میخ تقریبا به طول 3 سانتیمتر  -
12میخ برای وصل کردن چارچوب و قابمان به یکدیگر  -

چند تا بادکنک  -

گام به گام
)توجه: کوچکترها با حمایت بزرگترها این آزمایش را انجام دهند( 

یک مربع 20*20 بکشید. حاال یک الگوی شبکه ای منظم با مربعهای 1 سانتیمتری روی آن 
رسم کنید. در هر مربع شبکه یک سوراخ ایجاد کنید که از یک طرف تخته چوب به سمت دیگر 
آن برسد. مطمئن شوید که سر مته شما تنها اندکی از ضخامت میخ ها کوچکتر است. اگر چنین 
نباشد هنگام فروکردن میخ ها چوب ترک برمی دارد. همچنین مطمئن شوید که دقیقا از باالی 

هر قسمت شبکه سوراخ می کنید. اکنون میخ ها را وارد کنید. قبل از هر آزمایشی، شما باید برای 
ایجاد امنیت بیشتر یک قاب بسازید. حاشیه های چوبی 4 سانتی قاب را روی تخته چوبی در جای 

خود قراردهید. تا چارچوب شما کامل شود.

آزمایش ها
تخته چوبی میخ ها را به دقت با کف دست خود پرکنید.  .1

یک بادکنک پر از هوا را در مقابل نوک تنها یک میخ فشار دهید.  .2
اکنون با دقت بادکنک را بر تخته میخها بفشارید.  .3

تخته میخ ها را روی یک صندلی  بگذارید و به دقت روی آن بنشینید.  .4

حقایق جالب
هر پایه صندلی یاتخته تنها یک چهارم وزن صندلی را تحمل می کند. اگر شما پایه های بیشتری به آن 
بیفزایید، این وزن روی تمام آنها توزیع می شود و هر کدام از آنها وزن کمتری را تحمل می کند، هر چه 

تعداد پایه ها بیشتر شود وزنی که توسط آنها تحمل می شود  کمتر است )مثال 7 پایه 1/7 کل وزن و 
...(. تصور کنید این صندلی مملو از پایه است، اما برعکس. این همان تختخواب میخی شماست!

یک میخ مجزا، مثل دیگر اشیاء تیز و برنده می تواند به شما آسیب برساند، بدلیل اینکه ناحیه ای 
که نیرو به آن اعمال می شود بسیار بسیار کوچک است. این موردی با یک تختخواب میخی یا با یک 
صندلی نیست. برای مثال ، هنگامی که وزن شما )نیرو( روی ناحیه بسیار وسیع تری اعمال شود، هر 

نقطه این ناحیه نیروی بسیار کمی به شما اعمال می کند. فشار اندازه ای از توزیع نیرو روی یک سطح، 
جایی که نیرو اعمال می شود است. اگر شما سطح را دوبرابر کنید باید نیزرو را نیز دو برابر کنید تا به فشار مشابهی دست یابید. شما می توانید این 

موضوع را با رابطه فشار = نیرو / سطح بیان کنید. آیا اکنون می توانید بگویید یک درویش چطور می تواند به راحتی رو تختی از میخ بخوابد.
برگرفته از کتاب فیزیک، سرگرمی و ماورا

نوشته ادواردو دی کامپوس واالدرز
ترجمه: مینا حسینی
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