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  سرمقاله
 اي گفـتن داشـتم امـا   هـاي زيـادي بـر    در ابتدا حـرف . ي من به عنوان سردبير براي يك نشريه است اين اولين نوشته

خوانـدم، در اكثـر    هاي قبلي تكانه را مـي  ي شماره هنگامي كه سرمقاله! ها را كم آوردم شد، واژه دانم چرا وقتي نوبت نوشتن  نمي

در چند شماره ايـن  . برنامه خصوصاً تكانه ابراز ناراحتي شده بود هاي فوق دانشجويان براي فعاليت در گروهها از عدم استقبال  آن

در بخـش اسـامي اعضـاي    ! هـاي جديـد   با يك گروه جديد و يك سري ايده. ما آمديم! ها جمالت آغازگر نوشته بودند؛ سالم بچه

. اسـت ت بـا تكانـه   دها جديد بود كه ناشي از عدم همكاري طوالني م نامهيئت تحريريه نيز هربار به جزء چند نام محدود، بقيه 

چرا بايد  پرسيم چرا؟ ، ميبار هم كه شده بجاي ذكر مصيبت اما براي يك. شود متأسفانه اين بار نيز اين جمالت شامل تكانه مي

جنبه  2به نظر من اين مشكالت ... و شوند؟  يك فصل نامه هر سال يك بار چاپ شود؟ چرا هر بار اعضاي نشريه كامالً عوض مي

يك سوزن به خودت بـزن، بعـد   : گويند  از قديم مي. اول خود ما دانشجويان، دوم عوامل بيروني كه از دست ما خارج است. دارد

  !به مردم 1دوز يك جوال

فراخوان براي جذب اعضاي جديد، تنها تعداد انـدكي  اعالم بار  6چرا بايد بعد از  !كنم از سوزن خودمان شروع مي

اگـر  كنـيم؟   برنامه برخورد مي تفاوت با مسائل دانشكده و امور فوق از ما داوطلب همكاري با نشريه شويم؟ چرا اين قدر سرد و بي

سـاعت وقـت    2تـا   1ي ا برنامـه هفتـه   خوانيم پس چرا آخر ترم نمرات ما اين قدر آه برانگيز است؟ آيا براي امور فـوق  درس مي

ـ        ه، مشـكالت  گذاشتن اين قدر سخت است؟ قرار بر آن شد كه از اين شماره به بعـد بـا جـاي دادن يـك بخـش جديـد در تكان

. هاي نظـر سـنجي قـرار داده شـد     پر تردد دانشكده نيز فرم مكان 4در . دانشكده را به اساتيد و مسئولين دانشكده متذكر شويم

   خيال هستيم؟ آيا در دانشكده مشكلي وجود ندارد؟ يا ما بي. يل گرديدفرم تكم 19متأسفانه تنها 

 درمخاطـب دارد،   500ي خـود حـداقل    اي كه براي هر شماره چرا بايد نشريه !شود حاال نوبت جوال دوز مردم مي

هاي  ايد با فعاليتچرا ب! نسخه 75نامه در هر فصل  نسخه را داشته باشد؟ يعني براي يك فصل 300ي چاپ  يك سال فقط اجازه

شنويم؛ بودجه ورزش نسبت به سال قبل چنـد برابـر شـده     برنامه اين قدر سرد برخورد شود؟ هر بار در اخبار مي فرهنگي و فوق

بله بودجه همه جا زياد شـده  ! ها چند برابر شده است هاي دانشگاه چند برابر شده است، بودجه فعاليت بخشاست، بودجه فالن 

  خاصيت با خرج چند  ها و سمينارهاي بي اي، برگزاري همايش است، اين را از دستمزدهاي نجومي ورزشكاران به اصطالح حرفه

                                                            

  ! برابر سوزن معمولي است 4تا  2ين دوزند، و با توجه به كاربرد آن ب هاي سخت را مي حاف و پارچهاست كه با آن لَ سوزن بزرگي.  ١



  

اما چرا ما هر بار به مسئولين دانشگاه مراجعـه  . توان فهميد ، ميشود يها مثل سرطان زياد م كه هر روز تعداد آن ميليارد توماني

ترين قشر جامعه هسـتند دروغ   شويم؟ مطمعناً مسئولين دانشگاه كه پاك بودجه نيست مواجه مي ،پول نيست كنيم، با جوابِ مي

بـراي   دست ما جز دعـا  ازرد كاري در اين مو .گويند، يعني براي يك فرهنگي آن هم در سطح دانشگاه غيرقابل تصور است نمي

  !آيد بهتر شدن امور برنمي

برنامه در بهبـود وضـعيت    هاي فوق شك فعاليت اما بي! ي اصلي يك دانشجو درس خواندن است قبول داريم كه وظيفه

موزشـي،  هـاي علمـي و آ   هاي فرهنگي و هنري، فعاليت ، فعاليتاردوهاي علمي و تفريحي. آموزشي دانشجويان مفيد خواهد بود

دونـم چـي بگـم تـا شـماها را بـه شـركت در         ديگـه نمـي  . شود همگي باعث افزايش بازدهي دانشجويان و بلوغ فكري ايشان مي

  !به قول معروف زبونم مو درآورد! برنامه تشويق كنم هاي فوق فعاليت

رغم  ي پانزدهم تكانه علي مهمتر از همه اين است كه اعالم كنم؛ شماره !ي پر پارچ را ببينيم خوب است كمي هم نيمه

ايـن شـماره در    !هاي قبلي به خود اختصاص داد ترين زمان ممكن را براي آماده شدن نسبت به شماره تعداد محدود اعضاء كوتاه

  :ها عبارتند از  هاي جديدي را جاي داده است كه برخي از آن خود بخش

 .و مطالب خود را در تكانه چاپ خواهد كرداز اين شماره به بعد گروه نجوم نيز به تكانه پيوسته است،  .1

 .رساند هاي خود را به اطالع مي ي بعد به تكانه خواهد پيوست، و گزارش فعاليت شوراي صنفي دانشكده نيز از شماره .2

 !هاي مربوط به دانشكده نيز از اين شماره به بعد يك بخش را اشغال خواهند كرد اخبار علمي، اخبار و گزارش .3

 !به بعد چند بخش فرهنگي مرتبط با علم و فيزيك نيز داريم، اميدوارم كه جالب باشداز اين شماره  .4

5. ...  

در نظرسنجي مربوط ! آيا بهتر نيست در اين چند سال كه در دانشگاه خواهيد بود از اين همه پتانسيل استفاده كنيد؟

سـخن بـه درازا   ! در نشريه شـركت كنيـد   حداقل در نظرسنجي مربوط به مطالب مندرج! به مسائل دانشكده كه شركت نكرديد

ي اميد كـه سـال  . گوييم ي شما عزيزان تبريك مي تر نوروز و سال جديد را به همه پيش! شد ه ميزدبايد  ها حرف اين كشيد، ولي

  ☺! موفقيت داشته باشيم ي خوب و ، نمرهاز مقاله رپ ،خوب

  

  آبتين كريمي
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   يبرا شهودي  ـ تجربي ـ رياضي يافتي ره

  
  87ايمان مهيائه ـ كارشناسي 
iman.mahyaeh24@gmail.com 

 بر شتريب كه ياضير ييها بحث ي جهينت عنوانه ب وتونين نيقوان شود، يم يسع نوشتار نيا در
 باعث كه عتيطب از ما درك و شود يم جرم مفهوم ورود سبب كه تجربه هستند، تقارن يمبنا
 و لخت يها دستگاه وجود نوشتار نيا در. شود استنتاج شود يم كيزيف ي طهيح به ما ورود

  .شود يم فرض هستند ها دستگاه نيا به متعلق ما يكيزيف  روابط نكهيا
  
 م؟يهست چه دنبال به

 تـوان  يم ذره، كي حركت به ستنينگر با:  شهود و تجربه
 قابـل  تيـ اهم از كـه  اسـت  حركـت  يراستا كه كرد درك

 اسـت  مطرح كه يالؤس واقع در. است برخوردار يا مالحظه
  :است نيچن نيا

 "رفت؟ خواهد سو كدام به جسم نيا t ي لحظه در"
 الخط ميمستق يحركت كه جسم كي يبرا فوق الؤس پاسخ
 مطمـئن  آن ادامه از نكهيا شرط به البته ـ  است واضح دارد
  چطور؟ نامشخص حركت كي مورد در اماـ  ميباش

  
 ديـده  مـل أت كمـي  با. كرد تعريف توان مي را حركت جهت
  بگوئيم ،است ساده و منطقي كه شود مي

 ايـن  امـا .  اسـت   لحظه در جسم راستاي
 و رفتـه   بـه  ابتـدا  جسـم  دانيم مي كه چرا نيست، درست
 مـا  اين .دهيم ادامه طور همين و ،است رسيده  به سپس

 بـا  ــ  بنويسم چنين كه كند مي رهنمون طبيعي طور به را
 :داريد رابطه اين از كه شهودي همان

)1          (lim∆ x t ∆t x t  
  

 تعريـف  خـوش  كه بينيم مي كنيم كار آن با كمي اگر
 بخـواهيم  اگـر . كند مي ميل صفر به انتظار بنابر زيرا نيست
 گذاريم مي مخرج در ∆برويم  قاضي به رياضي ديد با تنها

 روابط اگر !است فيزيك اين اما. كنيم مي حل را مشكالت و
 است درست بدانيم اگر و كنند مي تحميل را چيزي رياضي
 ترتيب اين به. باشيم آن فيزيكي معني دنبال به است بهتر

  :داريم را زير تعريف
)2            (lim∆

∆
∆

  
 .گوئيم مي سرعت آن به كه

 ايـن  به است؛ بردار سرعت است مشخص كه همانطور
 مشـخص  آن جهت معني. اندازه هم دارد، جهت هم ترتيب
 امـا . اسـت ) 1( رابطـه  جهت همان آن جهت كه چرا ،است
 درك مـورد  ايـن  در بـردارد؟  در اطالعـاتي  چه آن ي اندازه

 از مـا  شـهود  همـان . كند كمك مي ما به كه است فيزيكي
 از پـيش . اسـت  آزمـايش  تعدادي از استهوبرخ كه طبيعت
 نگـرش . برگرديم ذره مسير به ديگر بار الؤس اين به پاسخ

 بـه  را حركـت  تـوان  مي كه دارد سر پشت در را فكر اين ما
 ذره حركـت  شك بي .كرد تبديل مستقيم خط پاره تعدادي
 اگـر  پـس . است خوبي تخمين حال هر به اما نبوده، چنين

 دهـيم  پاسخ بعدي يك هاي حركت مورد در اخير الؤس به
 خط پاره يك  كه متحرك دو براي. ايم گفته پاسخ را الؤس
 اين سوال. است يكسان سرعت كسر صورت ،پيمايند مي را

 را فـوق  مسـافت  كمتري زمان مدت در يك كدام كه است
 سـرعت  بـردار  انـدازه  مـورد  ايـن  در پس است؟ كرده طي

 .است رسيدن ديرتر و زودتر از معياري
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 در طول حسب بر شده پرمايش خم يك:  رياضيات كمي
:α،بگيريد نظر I .گيريم مي   را خم طول پارامتر .

. اسـت  چگونـه  0 نزديكـي  در خـم  اين رفتار ببينيم
  .گيريم مي 0 همان را أمبد

)3            (α     …
 t̂  ̂   …  

 خم فرنه كنج معمول ي يكه بردارهاي ̂و  ، آن  در كه
                                                                                                                    ]1[.هستند خم وتاب انحنا ترتيب به  و  .هستند
 راسـتاي  در  كوچـك  مقـادير  بـراي  جسم يعني اين
 طريـق  طي مقداري از بعد.  كند مي حركت خم بر  مماس
 جسم يعني اين و كند مي پيدا اهميت هم دوم مرتبه جمله
 بيشتر زمان گذشت از پس. شود مي خم بوسان صفحه وارد

 بوسان صفحه از جسم سوم مرتبه تصحيح گرفتن نظر در و
 هـم  ايـن . شـود  مـي  بعدي سه فضاي وارد و شود مي خارج

 شهود زيبا بسيار و شد گفته باال كه است مطلبي رياضيات
 .كند مي مطرح رياضي روابط با را ما

  كند؟ مي تغيير سرعت چطور
 چنـد  بـه  را حركـت  آن در كـه  اخير بحث به توجه با
 ايـن . شـود  مـي  مطرح جديدي سوال كرديم تقسيم بخش
 كنـد؟  مـي  تغيير چطور شد مهم قدر اين كه سرعت بردار
. اسـت  سـرعت  همين است مهم آنچه كه است واضح اينك

 ديناميـك  ي كننـده  معين اخير سوال پاسخ ترتيب اين به
 تحـول  كـه  هسـتيم  اي معادلـه  خواستار ما. است سيستم
 بررسـي  مـورد  سيستم كنيد فرض. كند مشخص را سيسم

 نشـان   بـا  را جسـم   ايـن  كـل  مكان. دارد جسم  ما
 تحول تمام .است بعدي 3 فضاي در برداري كه دهيم مي

  :دهيم مي نشان چنين را سيستم

)4            ( Ψ , , … , , , 0  

  اوليـه  سـرعت  و مكـان  فقط كه ايم آموخته تجربه به
 را اجسـام  اوليه شتاب اگر يعني. كنند مي تعيين را حركت
 نمي ايجاد تغييري سيستم ي آينده تحول در دهيم تغيير
 انتگرال بار 2) 4( ي معادله از توانيم مي پس .شود

 در كه دليلي به را شوند مي ظاهر كه ثوابتي و كنيم گيري
  :]3[ برسيم زير معادله به تا بگيريم صفر آورديم باال

)5            (Ψ , , , 0  
   ما. برويم كه توانيم نمي واقع در. رويم نمي جلوتر اين از
 معـادالت  حـل  بـه  بايـد  بعـد  بـه  جا اين از. خواهيم مي را

 دهـيم  نشـان   بـا  را ام  جسم مكان اگر حال. بپردازيم
 :برسيم چنين اين روابطي به) 5( حل با داريم انتظار

)6            (, ,      1, … ,3  

  .كند مي زيبا را طبيعت آنچه تقارن؛
 مبدا تغيير داريم انتظار.  كرد تر ساده توان مي را) 6( رابطه
 هر در بايد آزمايش. باشد تاثير بي سيستم فيزيك در زمان
 صـريح  طـور  بـه  زمـان  ترتيب بدين. باشد تكرارپذير زماني
 است زمان تغييرات همواره. شود) 6( معادله وارد تواند نمي
 نشـان  هـا  مشـتق  در را خـود  مسـئله  اين و است مهم كه
  :پس. دهد مي
)7            (,           1, … ,3  
 در تـاثيري  نبايـد  نيـز  مختصـات  مبدا تغيير ديگر سوي از

 باشد همگن عالم داريم انتظار. باشد داشته سيستم فيزيك
 قنـاري  جزايـر  و اينجا هاي آزمايش نتايج كه معني اين به

 ترتيب بدين. نداريم مرجحي ي نقطه هيچ. نباشند متفاوت
. هاسـت  مكـان  اخـتالف  معنا داراي و فيزيكي پارامتر تنها
  :كرد تر ساده را) 7( روابط توان مي هم باز پس

)8 (      ,       1, … ,3 

 بـه  مـا  و نهاد بنا را آن گاليله كه نسبيت قديمي اصل واما
  :ماند خواهيم باقي متعهد آن

  .است يكسان لخت هاي دستگاه تمام در فيزيك
 معنـي  كـه  هاسـت  سـرعت  اختالف تنها ترتيب بدين
  :كنيم مي تر ساده را روابط هم باز پس. دارد فيزيكي
)9            (, 

 در آزمايش نتايج يعني. است همسانگرد عالم ديگر سوي از
 معنـي  ايـن  به. باشد داشته تفاوتي نبايد متفاوت راستاهاي

 تبديل يك  كنيد فرض.نداريم فضايي مرجح راستاي كه
 ايـن  در باشد فوق معادالت جواب يك  اگر. باشد متعامد
  :داريم پس.بود خواهد معادالت جواب نيز  صورت

)10     (, 

  :داريم ديگر طرف از
)11            (, 

  :كند صدق زير رابطه در بايد  ترتيب اين به



 يافتي رياضي ـ تجربي ـ شهودي براي  ره   5
 

 

)12 (, ,  

  ساده مساله يك
 تشـكيل  را ما سيستم تنهايي به منزوي جسم يك اگر

 منـزوي  جسم يك اين(بود خواهد چه معادالت پاسخ دهد
  :داريم) 9( به توجه با ؟)است

)13            (: 

  :داريم) 12( رابطه به توجه با اما
)14            ( 

 بر خودش به دلخواهي دوران هر تحت كه است بردار كدام
  گردد؟ مي

)15            ( 

 چنـين  ايـن  لخـت  دسـتگاه  يـك  اسـت  ممكن البته: تذكر
 حركـت يكنواخـت   در را منزوي جسم يك كه شود تعريف
 مطالـب  سازگاري تنها اخير مورد اين صورت اين در. ببيند
  .دهد مي نشان را فوق

  چي؟ يعني تجربه بدون فيزيك
 تجربه بايد ترتيب اين به. است فيزيكي بحث يك اين

 مستقيم حركت يك مورد در هم باز. آورد بيرون سر جايي
 يك به آن تعميم دانيم مي كه چرا كنيم مي صحبت الخط

  .است ممكن دلخواه حركت
 تغيير را آزمايش آزمون جسم اگر شده ثابت تجربه به
 محـيط  بـا  جديـد  جسـم  كـنش  هم بر كه نحوي به دهيم

  :داريم باشد اوليه جسم همانند اطرافش
)16            (         0 

 امـا . شـود  مـي  وارد جـرم  كـه  اسـت  جـايي  همان جا اين
 چطـور  :اسـت  ايـن  اسـت  بـاقي  خـودم  بـراي  كه پرسشي

 ولـي  هسـتيم  تحول معادالت يافتن حال در ما كه شود مي
 جسـم  دو ايـن  تعويض با كه هستيم مطمئن حال عين در

  است؟ نكرده تغييري ها كنش برهم
 است فيزيك معروف جمله اين مصداق دقيقا اين نظرم به

  :شنويد كه همه جا مي
  !آوريم مي در جيبمون توي از گچي دست با"

  "؟داري اين از بهتر چي خب، ده؟ مي جواب

 و جرم مفهوم دقيق فهم عدم بابت را بنده حال هر به
 عفـو  فهمـم  نمـي  خـوب  را آن كـه  چيزي باب در صحبت
 نبـودو  دادن ادامـه  بـه  اجبـار  اگـر  بفرماييـد  باور. بفرماييد
 همـين  كـرد،  نمي جذب مرا آيد مي ادامه در آنچه هيجان

 پـيش  بـه  ايـن  خـود . رفت جلوتر بايد. شدم مي جامتوقف
 مـا  بهتـر  فهـم  بـه  – است ممكن فقط -است ممكن رفتن
 را مشكالت اين و بازگرديم آينده در توانيم مي. كند كمك

  .كنيم برطرف
  :رسيم مي ناميمش مي دوم قانون آنچه به ترتيب اين به
)17       (, : 

 عـالم  بقيه به صرفا. نيست ما جسم تابع ديگر  آن در كه
در واقع بايد يك جسم مرجع هم انتخاب  .شود مي مربوط

 .شود مي همان  كرد، و 
  

 عـين  در زيبـايي  نيوتون؛ آيزاك سر پله آخرين
  نهي برهم:  سادگي
 كـه  شـود  تمـام  كار جا همين كه باشد براين قرار اگر
 نيـاورده  بدسـت  سـازي  ساده تعداي جز ارزشمندي مطلب

 بدين. بيابيم شتاب روي از را آن بايد. دانيم نمي را   .ايم
 مي.  است تعريف يك صرفا حدي تا) 17( بطه را كه معني
 مـي . دارد وجـود  آن روي قيـد  تعدادي چون تاحدي گويم
 يعنـي . كنـيم  محاسبه خاص مورد چند براي را نيرو توانيم
 بـه  پـي  آن شـتاب  نمودار رسم با ببنديم فنري به را جسم
  .ببريم هوك معروف قانون

 گوئيم مي. داريم تري پيچيده مساله كنيد فرض حال
 ايـن . اسـت  ديگـر  مساله چند حل مستلزم مساله اين حل

 ندارند اثري هم روي ها نيرو و نيروست چند تركيب مساله
 نيـروي  حضورآن عدم يا گرانش حضور در كه معني اين به
 بـه  هـم  ثوابـت  و آيـد  مي بدست هوك قانون همان از فنر

 تقسـيم  بـا  ترتيـب  بدين. ندارند بستگي ما گرانشي ميدان
 هـا  آن ومدلسازي كوچك مساله چند به تر پيچيده مسئله

 اي نسـخه   شـده  ظاهر  براي ، ايم يافته قبال كه آنچه با
  .كنيم مي حل را مسئله و پيچيم مي

  منابع
[1] Mathematical methods for mechanics; Arnold 
[2] Differential geometry of curves and surfaces; 
Do carmo 

ا، اميرحسين فتح اللهي، مجله گامaچرا ] ٣[
  



 1388 زمستانـ 15  شماره  نشريه علمي دانشجويان فيزيك دانشگاه صنعتي شريف ـ تكانه

 

 

  علم تر سبك وجه:  يوزن يب

  
  بال آلن كودوس، مايكل لوچي

  86ـ كارشناسي  سميرا آقايي
sa_yens@yahoo.com 

  .دكن يم كشف را گرانش يكل قانونِ وتنين. افتد يم وتنين سر يرو بيس:  خوب علم
  .كند يم چاپ را ريز ي مقاله وتنين .افتد يم وتنين سر يرو بيس: بد  علم

  »وتنين اسحاق«! سر با يلوگرميك 12/0 بيس كي برخورد درباب
  

  خالصه
 كه ي راخطرات تا ميآورد عمل به يتجرب ي مطالعه كي
 ،ستنديا  يم بيس درخت كي ريز كه است ييها آدم متوجه

) ب.ا.د( برخـورد  ييالقـا  درد. ميكنـ  يبررس يمك صورت به
ــ ازبرخــورد يناشــ  ســر يروكيلــوگرمي  12/0 بيســ كي
  .شد يريگ اندازه

  مقدمه
 عالقه بيس به خلقت، آغاز يروزها نينخست از انسان

 بـه همـان   ]2[ بيسـ  ييغـذا  يها يژگيو] 1[ .است داشته
 قـرار  بحـث  مورد وفور به ،آن شدن يسم استعداد ي اندازه
 يتكنولوژ در يمهم يكاربردها بيس راًياخ ]3[ .است گرفته

 يچنـدان  توجـه  كه، است يدرحالاين ] 4[ .است كرده دايپ
 بـه  كـه  يفـرد  متوجـه  خطرات چونهم يمهم ي مساله به

 كيـ نزد درخـت  نيـ ا يهـا  شـاخه  بـه  بيسـ  دنيـ چ قصد
  .است  نشده د،شو يم

  جينتا و شيآزما روند
 سر يرو بيس افتادن راتيثأت تا شد يطراح يشيآزما

 1 شـكل  در شيآزما ي نحوه. كند مشخص يكم طور به را
 روز بــه مــدت پــنج شــگريآزما .اســت  شــده داده شينمــا

 ريـ ز) 1 جـدول ( ∆ مختلـف  يزمـان  يها بازه در يدرپ يپ
ــت ــ درخ ــت بيس ــ ام5 روز در. نشس ــله از بيس ي  فاص

1.8  جـرم . افتـاد  شگريآزما سر يرو  0.1
0.12 بيس  بالفاصله. آمد بدست  0.01

ــد ــورد، از بع ــگريآزما برخ ــيمال درد ش ــاحت در را يم  مس

 بـا  يينمـا  طور به كه كرد گزارش) س.ب.م( بيس برخورد
  .بداي مي كاهش زمان

  
  )1(شكل 

  
  )1(جدول 

  
ــا درد ــورد ييالق ــمق در) ب.ا.د( برخ ــا 0 اسي  ،10 ت

2.3  مـدت  از بعـد  و) 2 شـكل .(شـد  يريـ گ اندازه 0.1
14.6 زمان  نظر صرف قابل يمقدار به  0.5

 در دتريشد يمالش كه معتقدند لفانؤم يبعض. افتي كاهش
ــان س،.ب.م ــه را) د.ك.ز( درد كــاهش زم ــوثر طــور ب  يم

 نيـ ا در ياديـ ز نظـر  اختالف گرچه] 5. [خواهدداد كاهش



  تر علم بك
 

 

 شامل تر ته
 يها جرم 
 از .شد د
 مطالعات 
  .شد د

 آوردن مل

  )م.م.ق 8
 "بيس با 

 سموم:  )ف

52 )1973(  

 هـا  خواننده
 درخت ود،

 

وجه سب: وزني 

شرفتهيپ يكار ه
با ييها بيس ط

خواهد ارائه ا سر
نيا ست،ين شي

هداخو انجام كترا

(U عم به يبرا
.  

000( 1.1يعيطب
ييغذا دستور 
  
الف( يجادوگر .

2.2167 .وتيامپ
 

خ ميدواريام ست،
بو نشده اختراع 

و بي 

نديآ در .كرد دي
توسط شده جادي

با يگالب برخورد
يآزما تكرار به ب
دك يدانشجو ك

(UK جيكمبر 
.كند يم يسگزار
ط خيتار. جي عدن
1000" .تيسم
)1964. (آباد ب

گردآوردنده هفت

كا .هورت.ج .گران
 يخصوص المات

اس يليتخ يكار
وتنين زمان در 

  

يتول) دلخواه حد
ا بِ.ا.د يريگ زه

بر يبررس و فاوت
راغب لفؤم كه جا

كي يافتن محض
  يردان
دانشگاه از ف
سپاس بيس خت

ع .گرانيد و آدم 
اس بزرگ مادر 

بيس .طايح شارات
ه و يبرف. س 

7.23 )1532(  
گيد و شنتايمك 
مكا وتن،ين خانم 

ك اساساً كه آنجا
كيمتر دستگاه

  سفند

 

 ي

 ب
 عِ
2 

واح(
اندا
متف
آنج
م به

قدر
لفؤم

درخ
]1[
]2[

انتش
]3[

345
]4[
]5[

از .مپريال كالج
د مثالً( .بخشند

● ● ●

  )هج
  )ه

اس ر ماه در

● ● ●

ي جمجمـه  در ي

  

بيس برخورد ات
ارتفا از يلوگرمي

3. با دل 0.1

ام از تورس اردو
بب را يخيتار يها
 )جيكمبر نه د،

● 
  ماه د

درج 5( يمشتر
درجه 6( عطارد

 )درجه 6( هره

ظاهر

● 

يسـاختار  بيسـ 

  )2(كل

اثرا از ريف كمي
يك 12/0 بِيس ك
معاد اي)ب.ا.د( ،

كاير توسط يوزن
ه ينابهنگام يض
بود وولزترپ در 

اسفند جومي
و ماه مقارنه 21
و ماه مقارنه 23
ز و ماه مقارنه 3

آس چيهـ  .دارد د
  .نشد شاهده

شك
  ي
يك تعر بار نيول

كي برخورد. شد
شگر،يآزما سرِ با

و يب:  راستاريو
بعض و رندينگ رده
وتنين ي خانه ر

نج هاي يده
1 ساعت:  سفند
3 ساعت:  سفند
3 ساعت:  سفند

7 

وجود هينظر
مش شگريآزما

ريگ جهينت
او يبرا

ش ارائه سر با
ب يمتر 8/1
  
و ادداشتي
خر لفؤم بر
در هم بيس

پديد
اس 22
اس 23
اس 25
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  اردالن دكتر با گفتگو
  86سحر پيشگر ـ كارشناسي ،86ـ كارشناسي جعفرزادگان مجتبي

spishgar@yahoo.com, ramin.phys@yahoo.com 

ـ كلمب يالتيا دانشگاه از را خود ارشد يكارشناس و يكارشناس اردالن فرهاد دكتر  دانشـگاه ايـالتي   از را خـود  يدكتـر  و اي
 ي زهيجا  برنده: جمله از اند، شده ياريبس يعلم يها مقام كسب به موفق تاكنون شانيا .اند نموده افتيدر كايامر يايلوانيپنس

 همـان يم استاد ،ISI مقاله 51ارائه ،1379 سال از سوم جهان يكشورها علوم يآكادم در تيعضو ،1378 سال در يخوارزم
 هـاي  دانـش  پژوهشـگاه  فيزيـك  ي پژوهشكده رئيس ،1374 اوهايو سينسياتي دانشگاه همكار استاد  ،1353 لي دانشگاه
 از نيويـورك  ايالتي دانشگاه ميهمان استاد  ف،يشر يصنعت دانشگاه كيزيف دانشكده سيرئ 1383 تا 1377 سال از بينادي
 جملـه  از. اند كرده افتيدر كايآمر كيزيف انجمن از را) Fellow( "برجسته عضو" عنوان راًياخ شانيا. 1357 تا 1356 سال
 ييجـا  ناجابه ي  هندسه از استفاده ي نهيزم در شانيا ي برجسته قاتيتحق ،ايشان به انجمن يسو از عنوان نيا ياعطا دالئل

  .است انهيخاورم يعلم مجامع و CERN قاتيتحق مركز در رانيا پژوهان دانش شركت ليتسه و سمانير هينظر در
  

 تكانـه  مناسـب  كه يا ياصل موضوع كردم فكر من
 مـن  كـه  باشـد  نيـ ا اسـت،  كيزيف دانشكده مجله كه

 هـم  يا هيحاشـ  هـر  االصول يعل( شدم؟ كيزيف وارد چگونه
 )است ياصل موضوع نيا به مربوط هست

 كـه  البـرز  رسـتان يدب در بـودم  هفـتم  كالس بار نياول
 كيـ زيف هـم  دوم سـال  طـور  نيهمـ  گرفتم، كيزيف درس
 قبل البته. شدم مند عالقه كيزيف به يليخ من كه ميداشت

 ديـ آ يمـ  ادمي رم،يبگ رستانيدب در را كيزيف درس نكهيا از
 يمـاد  يايـ دن نيـ ا بـدانم  كه بودم كنجكاو دبستان در كه

 مـثالً  كـه  بـار  نياول. "خالصه؟ هيچ به يچ" است؟ چگونه
 در ديبا قاعدتاً نيا و هست، ادمي هنوز دميشن را اتم هينظر

 مـان  خانـه  وسـط  حـوض  اديـ  بـه  چون باشد بوده دبستان
 من به يكس كه ،بود ام ييابتدا پنجم اي چهارم زمان، افتادم
 گفـتم  من و شده ساخته مولكول از اتم، از زيچ همه گفت

 ليـ دل نيـ ا به شده؟ ساخته اتم از هم حوض آب نيا يعني
 نيـ ا كـه  داشـتم  ياديز يليخ يكنجكاو. است مانده ادمي
 سـواالت  چـه  ،يمـذهب  مسـائل  چه است، چگونه ما يايدن

 مـثالً . بودنـد  سـؤال  مـن  يبرا ها نيا همه ،يماد و يمعنو
 كـه  بـودم  ساله پنج  يكودك در...  ست؟يچ يزندگ و مرگ

 ، يزنـدگ  و مرگ موضوع و دادم، دست از را بزرگترم برادر
  .يكي نيا بود داغ من يبرا يليخ

 كـه  رستانيدب اول سال در افتاد، كه يگريد اتفاق بعد
 يعنـ ي مصـدق  زمان باشم، بوده ساله زدهيس من ستيبا يم

 آزاد جــو ســال دو حــدود ،32 اواســط تــا و 1330-1331
 چـپ  بودند، احزاب اقسام و انواع. ميداشت رانيا در ياسيس
. داشـتند  را خودشـان  يها روزنامه و ها رسانه همه راست، و

 هـا  نيـ ا و داشتند نگيتيم داشتند، تظاهرات شد، يم بحث
 13 ،12 ي بچـه  كيـ  عنـوان  به هم من و بود، يزندگ جزء
 يزمـان  هـم  ميبچگ. بودم شده مند عالقه كارها نيا به ساله
 مجمـوع  در! داشـت  قـرار  نيمتفقـ  اشغال در رانيا كه بود
 ادي به كه يروز از واقع در بودم، آگاه رانيا به نسبت يليخ

 ي عالقـه  كيـ ...  داشتم يا دغدغه كي رانيا به نسبت دارم
 مـثالً  هسـت،  اي يعيطب زيچ نيا البته .رانيا به نسبت وافر
 ميتـ  دارنـد  دوسـت  هـا  يرانيا فوتبال، در دينيب يم هم االن

 خودش زادگاه به آدم كه هست يعيطب و بشود، روزيپ رانيا
 يلـ يخ يجـا  رانيـ ا كـه  تفـاوت  نيـ ا با. باشد داشته عالقه

 اريبسـ  خيتـار  سـال  هـزار  نيچند رانيا. است اي يهيربديغ
 نيچنـ  بـا  ايـ دن معـدود  يكشـورها  از يكي و داشته يجد
 منعكس  مغزم در يليخ ياسيس اتفاقات نيا. است يخيتار
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 زد بودم البرز در كه رستانيدب اول سال مثال يبرا. شد يم
 چماق و چوب با كه باالتر يها كالس يها بچه يخوردها و
 ها يا توده...  هست ادمي خوب افتادند، يم گريد هم جان به

 از و سـتادم يا يمـ ...   و بودنـد  سومكا و يمل ي جبهه بودند،
 نيا نكهيا خالصه و كردم يم نگاه ها نيا به كالس ي پنجره

 در  1330 ســـال از. گرفـــت بـــاال تابســـتان موضـــوعات
 ادميـ  يحتـ  كـردم،  يمـ  دايـ پ حضور يابانيخ يها نگيتيم

 بـا  را بودنـد  كوچـك  كـه  ميهـا  خـواهرزاده  بـار  كي هست
 كرد سوختن به شروع ميها چشم ، بودم برده رونيب كالسكه

 كـردن  متفـرق  يبـرا  و بـوده  يتظاهرات آنجا كه دميفهم و
 در مـن " كـه  شـد  ييصدا و سر. اند زده آور اشك گاز مردم
 1332 سال ريت 23 اين اتفاق ... "!خانه به برگشتم و رفتم
 ي نـده ينما "منيهـر " هيـ عل يتظـاهرات  هـا  يا توده كه بود
 تا دادند بيترت مصدق، زمان در نفت ديخر يبرا كه كايآمر
 كودتـا  1332 سـال  تابستان در. زنديبر هم به را برنامه آن
. كـردم  يم دنبال خوب را يخيتار اناتيجر ي همه من. شد
 چشـمانم  يجلـو  روز مثـل  اميا آن تمام هنوز كه يطور به

 را شـد  كودتا و افتاد اتفاقات آن كه مرداد 28. است روشن
 بـه  افـراد  نجـور يا و هـا  چـاقوكش  كـه  دارم اديـ  به درست

 ،"بـود  مـن  يزنـدگ  روز نيبدتر روز آن" و آمدند ها ابانيخ
 ديكشـ  طول سال 3 اي 2 حدود. ام گفته را نيا هم قبالً كه
 شـاه  ينظـام  حكومـت  و شدند سركوب نيمخالف ي همه تا

 ينظـام  يكتـاتور يد نيـ ا كه داشتم ديام يمدت. شد مسلط
 هم يطرف از و دادم، دست از را دميام كه بعد نشود، مسلط

 قيطر از ديبا كه افتادم فكر نيا به داشتم، عالقه كيزيف به
 بـه  ،يعلمـ  ي توسـعه  قيـ طر از هـم  من و ران،يا ي توسعه
 ي عالقـه  خـاطر  بـه  تنهـا  نـه  را كيزيف. كرد خدمت كشور

 يبـرا  اي لهيوسـ  عنـوان  به بلكه داشتم، آن به كه ينياديبن
 سـال  دو همـان  در. كردم انتخاب كشور شرفتيپ به كمك
 درس كشـور  از خارج كه گرفتم ميتصم هم رستانيدب اول

 هم و بشوم يخوب كدانيزيف هم بازگردم، رانيا به و بخوانم
  .كنم كمك رانيا كيزيف به و بازگردم

علمـي،  ي  يعني نظرتان اين بود كه اگر از جنبـه 
هاي ديگـر   كشور پيشرفت كند الجرم در زمينه

  !كنند؟ هم مردم آگاهي پيدا مي
 سـاله  دوازده ده يا بچـه  عنـوان  به من يبرا مسئله دينيبب
 مـن  يبرا. توسعه هم يكي و يآزاد يكي بود، استقالل يكي
 بـه  نسـبت  مـا  كـه  بود روشن كامالً داشتم كه ياطالعات با

 بـه  يا عقـده  كيـ  اصـالتاً  نيـ ا و م،يهست عقب يليخ غرب
 ها آن و ميباش عقب قدر نيا ديبا چرا ما كه بود آورده وجود

 شكسـت  آلمـان  كه دوم يجهان جنگ از بعد جلو، قدر نيا
 ياديـ ز امكانـات  و شـدند  قدرتمنـد  كـا يآمر و اروپـا  خورد،
 بـرق،  كـه  دارم اديـ  به م،ينداشت يامكانات چيه ما و داشتند
 "يشاه آب" تنها. مينداشت سالم يدنيآشام آب اي آسفالت

 هـا  كـوزه  در و گذشـت  يم ها كوچه از اسب با يگار كه بود
  .بود ياصل ي مسئله توسعه پس! ختير يم آب
 سـربازان  كـه  را يزمـان  گفـتم،  كـه  هـم  استقالل مورد در

 در. داشتم ادي به خوب بودند كرده اشغال را تهران يخارج
 يجد] موضوع[ يليخ مرداد 28 از بعد كه هم يآزاد مورد
 خفقان همه نيا ديبا چرا ما كه بود ذهنم در سوال نيا شد
 ادمي خوب باشد؟ ياجبار زيچ همه و ميباش داشته ياسيس

 اطالعـات  و هانيك يها روزنامه مثالً كودتا از بعد كه هست
 نام به كنم يم فكر ،اي روزنامه بعد و شدند، فيتوق بالفاصله

 بـود،  هـا  يكودتاچ ي روزنامه نيا كه درآمد تهران هاي شب
 يگريد خبر و شد يم نوشته ها آن ليم مطابق خبرها تمام

ــود ــيس يآزاد ،يآزاد. نب ــب يآزاد ،ياس ــاي يآزاد و اني  ه
 هـا  آن كـه  ييشعارها همان. بودند شده يداغ مسائل يفرد
 دو يآزاد و اسـتقالل  د،يـ نبي يم هم 57 سال انقالب در را

 از خواسـتم  يمـ  مـن . بودند ما يبرا يمحور و مهم موضوع
 اول همـان  از كه چرا كنم كمك "توسعه" به "علم" قيطر
 ياقتصـاد  ي توسـعه  ي الزمـه  كـه  بود روشن همه يبرا هم

 ي توسعه يعلم ي توسعه بدون يعني است، يعلم ي توسعه
  .معتقدم امر نيهم به هم هنوز و ستين يشدن ياقتصاد
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كساني ها  كه اگر  ي ديگر، در آن سال يك مسئله
خواستند تحصيالت عالي داشته باشند خيلي  مي

هاي مهندسي و بـيش   گرايش بود به سمت رشته
از آن گرايش به طب، ولي شما فيزيك را انتخاب 

  چرا؟. كرديد
 بـرو  ، شـو  مهنـدس  بـرو ": گفتند يم من به همه موقع آن

 و بـودم  يخـوب  يلـ يخ شـاگرد  البـرز  در چـون . "شو دكتر
 هــا آن. بخــوانم بخــواهم كــه را اي رشــته هــر توانســتم يمــ
 يول. "يشو پولدار نكهيا يبرا شو مهندس  برو": گفتند يم

 كـه  دانسـتم  يمـ  و بـودم  "ياسـ يس" اول روز همان از من
 اسـت،  الزم يپزشك و يمهندس كشور توسعه يبرا] گرچه[
 چـون . ميبسـاز  را كشور يعلم يها هيپا ديبا آن از قبل يول
 يپـ  در نـرفتم . كردم انتخاب را كيزيف داشتم عالقه علم به

 هسـتند  ياسـ يس كه يافراد ايدن تمام در نرود ادتاني. رفاه
 بـودم،  متعـارف  حـد  از تر ياسيس يمقدار من. اند تياقل در
 سراغ رفتند يم من سال و  سن هم هاي بچه كه بود يعيطب
 سرم اول روز همون از" باشند، داشته يمرفه يزندگ نكهيا

  !"داد يم يسبز قرمه يبو
 كـرد  حمله شاه گارد نكهيا بابت 1350 بهشتيارد در مثالً

 دانشـگاه  نيـ ا در را كارمنـد  و استاد و دانشجو از را، همه و
 از تـازه  و بـودم  سـاله  30 حدود م،يكرد اعتصاب ،زد كتك
 طول در شهيهم. كردم يسخنران آنجا بودم، برگشته كايامر

ـ  هسـتم،  ياسـ يس هـم  هنـوز  و بـودم  ياسـ يس  عمرم  يول
 از قبل است، متفاوت يزمان هر در بودن ياسيس ]معتقدم[

 االصول يعل  شما كه بود يمعن نيا به بودن ياسيس انقالب
 د،يباشـ  وابسته يانقالب نيمعترض ونيسياپوز كي به ستيبا

 ايـ  و يمخفـ  ي مبـارزه  جـز  يانيـ ب امكـان  نـوع  چيه چون
 نظام از يجزئ شما شد ينم نداشت، وجود يانقالب ي مبارزه
 بــه االن. ديــكن انتقــاد نظــام از] حــال نيعــ در[ و ديباشــ

 ميـ دار را بـودن  ياسـ يس امكـان  ،يخـاتم  زمان از خصوص
 يبرانـداز  ميبخـواه  نكهيا بدون م،يباش يانقالب نكهيا بدون

 دانشـگاه  استادان كه را يا نفره 136 ي نامه من مثالً م،يكن

 يبـرا  كردم يم فكر چون كردم، امضا نوشتند يموسو يبرا
 را فكـر  نيا هم هنوز و است يبهتر تخابان يموسو كشور

 كـنم  ينمـ  فكـر  و نـدارم  يپنهـان  موضـع  هم االن. كنم يم
ـ  ايـ  برانـداز  ديـ با باشد ياسيس كهنيا يبرا شهروند  يانقالب
 كـه  يشخصـ  يبـرا  بـودن  ياسيس االصول يعل يول باشد،
  .است يعيطب است كشورش به مند عالقه و آگاه

امريكا فيزيك بخوانيـد،  شما تصميم گرفتيد در 
  چرا در ايران نمانديد مثالً دانشگاه تهران؟

 خوانـدن  كيـ زيف بـاً يتقر رانيا در چون رفتم كايآمر به من
 م،ينداشت هم سانسيل فوق ي دوره يحت ما و بود ممكن ريغ

 ي دانشـكده  در تهـران  دانشـگاه . شد يم ارائه سانسيل فقط
 در يگلشـن  دكتـر  مثال يبرا داشت كيزيف سانسيل علوم،

 فكـر  من يول. خواند درس تهران دانشگاه علوم ي دانشكده
 مانـد  رانيا در ليتحص يبرا توان ينم زمان آن در كردم يم
  .كرد يكار] در عين حال[ و

شما به ايران بازگشتيد و به نوعي فيزيـك را در  
البته در ايـران يـك   ! اندازي كرديد ايران باز راه

يك تغيير و تحول  نوع فيزيك وجود داشت ولي
اساسي در فيزيك كشور به وجود آورديد؛ ايـن  

  طور نيست؟
 سـاخته  يوقتـ ) فيشـر ( دانشگاه نيا كه است نيا موضوع

 دانشـگاه  چـون . باشـد   MITدانشگاه مدلش بود قرار شد،
 سـاختن  بـا . بودند يفرانسو سبك به يمل دانشگاه و تهران

. كننـد  شـروع  يبـاالتر  سطح در را كار خواستند يم فيشر
ــد ــ يمجته ــ نياول ــا سيرئ ــگاه ني ــه دانش ــورد در ك  م
 يجسـتجو  بـه  كـرد  شـروع  بود دهيشن كايامر هاي دانشگاه

 نـه يزم در كـه  يكسـان  جملـه  از. كـردن  اسـتخدام  و افراد
 كـه  ييآنجـا  از. بـود  "يپرتو روزيف" كرد استخدام كيزيف

ـ ( يمجتهـد  خـود  شاگرد البرز رستانيدب در يپرتو  سيرئ
 او از يخـوب  شـناخت  يمجتهـد  بود،) البرز رستانيدب وقت



 گفتگو با دكتر اردالن    11
 

 

ــو روزيــف. داشــت ــن يپرت ــا زي  كــه ييآشــناها و دوســت ب
. بـودم  ها همان از يكي هم من و گرفت، تماس شناخت يم
. ميبـود  شـده  آشـنا  هم با كايآمر انيدانشجو سازمان در ما

 بـود  ميرژ ضد كايامر انيدانشجو سازمان ميبگو است جالب
 اسـت  جالـب  همين و داشت، تيفعال امكان كايآمر در يول

 در و آمدند رانيا به هم با يعتيشر يعل با يپرتو كه ديبدان
 آزاد با وساطت مجتهدي بعدها و شدند ريدستگ دو هر مرز

 نيحسـ  بـرادرش  دانشگاه، در يپرتو روزيف حضور با! شدند
 كردنـد،  استخدام را يگلشن] دكتر[ آن از پس. آمد، يپرتو
 مـا ين پـدر  ،ياركـان  حامـد  هـم  بعد كردند؛ استخدام را من
 درس كـا يامر كـه  بـود  يمـ يت ميتـ  نيـ ا! كدانيزيف يِاركان

 عتـاً يطب و دانسـت  يمـ  را كايامر يآموزش نظام بود، خوانده
 در كه اي ييكايامر ستميس. كرد ادهيپ را يآموزش نظام نيا
 در قــبالً كــه يزيــچ آن بــا عتــاًيطب ميكــرد ادهيــپ رانيــا

. داشـت  فرق بود شده ارائه تهران دانشگاه علوم ي دانشكده
 دوبـاره  رفـت  يبركلـ  بـه  كه يزمان يگلشن دكتر خود مثالً
 ي سـابقه  شد متوجه چون گرفت را كيزيف يها درس تمام
  .است فيضع رانيا در اش ليتحص

 ديـ نيب يمـ  امـروز  كه يكيزيف آموزش در من ،يمعن نيا به
 آمـوزش  حاضـر  حـال  در ميبگـو  هـم  را نيـ ا. داشتم نقش

 يصنعت دانشگاه از ناًيع كشور يها دانشكده تمام در كيزيف
 آمـوزش  نظـام  نيهمـ  از بـالطبع  و شده گرفته الگو فيشر
 هـم  يلـ يخ رانيـ ا در من نظر به. كند يم تيتبع ييكايامر

 يصـنعت  دانشـگاه  يدانشـجوها  كـه  يطـور  بـه  بوده موفق
ــ فيشــر ــه يوقت ــ كشــور از خــارج ب ــد يم ــه رون  يخــوب ب

 يكسر و كم چيه هستند، كايامر يها دانشگاه يدانشجوها
  !ندارند

 كيـ زيف هـاي  دانشـكده  كيـ زيف آمـوزش  هم انقالب از بعد
 بـه "و شـد  اقتبـاس  فيشر يصنعت دانشگاه از رانيا سراسر

 از مـا  كه يحال در]. خنده با[ "!شدند ييكايآمر همه ينوع
 نظـر  از امـا  م،يا گرفته قرار كايامر مقابل كامالً ياسيس نظر

 را راسـتش  اگـر  گذشته نيا از! ميا شده ها آن نيع يآموزش

 ي مسـئله  و ، نداشـتم  عالقـه  آمـوزش  بـه  اديز من ديبخواه
. بـود  )Research( پـژوهش  بلكه نبود آموزش من ياصل

 دايـ پ نفـس  بـه  اعتمـاد  مـا  كه بود نيا من ياصل ي مسئله
 بود اي عقده نيا چون م،يهست ها يفرنگ يخوب به كه ميكن

 بــاال هــاي رده در را يافــراد يحتــ هســت، هــم هنــوز كــه
 هيـ بق يخـوب  بـه  مـا  شود ينم باورشان هنوز كه شناسم يم

 مـا  دهد يم نشان كه هست يزيچ تنها پژوهش و م،يهست
 از كـه  يوقت بودم، نيا دنبال به من. ميهست هيبق يخوب به
 بـوده  كه يفرصت هر از و وقفه بدون باًيتقر برگشتم كايآمر
. كـنم  اسـتفاده  رانيـ ا در كيزيف پژوهش كردن ادهيپ يبرا

 يدكتر ي دوره به آن از بعد و IPM نقش به شود يم مثالً
  .كرد اشاره فيشر يصنعت دانشگاه در خودمان

  تر بودند؟ آموزش يا پژوهش، كدام موفق
 سال چند از بعد. شد موفق يكوتاه يليخ مدت در آموزش

 گـر يد يجا هر يخوب به ما آموزش االن و افتاد جا ستميس
 كـار  تراسـت،  مشـكل  يلـ يخ پـژوهش  در كـار  اما. استيدن

 ارتباطـــات و فيـــظر امكانـــات. يتئـــور و يشـــگاهيآزما
 كـه  دارد ازيـ ن يرفاه و يكار امكانات. دارد ازين يالملل نيب

 فكـر  حـال  نيـ ا با. است تر مشكل نسبت به كردنش فراهم
ـ  م،ايـ  بـوده  موفق يليخ هم پژوهش در كه كنم يم  بـا  يول

 خٌـوب  اسـت  تـري  سـاده  يليخ كار آموزش نكهيا به توجه
 يليخ كار پژوهش نكهيا به توجه با. است بوده هم تر موفق
 نسبت كيزيف در قدر نيا  كه كنم يم تعجب است، يمشكل

 و كيـ زيف آمـوزش  در مـثالً . ماي بوده موفق گريد يجاها به
 يلـ يخ كـال يتكن يهـا  رشـته  ي همـه  آموزش در و ياضير

 از شـتر يب كيزيف قاتيتحق ي نهيزم در يول م،يهست موفق
 مـورد  در! ميمـوفق  اسـتثنائاً  واقع در و ماي داشته سهم همه

 دو درجه هنوز ما گفت توان يم ميدار خارج با كه اي فاصله
 يلـ يخ هنـوز  عتاًيطب. ميستين ياصل مركز هنوز ما م،يهست
   !ميبرو تا ميدار راه
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ولي با توجه به اينكه مثالً در نظريه ريسمان مـا  
باز اين فاصله ! كاغذ، قلم و فكر احتياج داريم به

بين ما و مراكز علمي بزرگ و مطرح وجود داشته 
  چرا؟. است

. دارد وجود نجايا يفيظر يزهايچ كه ميبگو ديبا جواب در
ـ  هسـتند  الزم هـا  نيا ست،ين ديگفت كه ها نيهم فقط  يول

 يرفـاه  امكانـات  يكـ ي ميدار كم نجايا كه يفيظر يزهايچ
 يماه هفت نيهم مثالً. طيمح و  جو آرامش يگريد است،

 م،يگذاشـت  سـر  پشت يجمهور استير انتخابات از بعد كه
 شـده،  داغ فضا و گرفته شكل رانيا در ياسيس التهابات كه

 تمــام. اســت شــده متفــاوت يلــيخ هــم يپژوهشــ يفضــا
 حواسشان دند،يد صدمه اند يپژوهش كار در كه ما دوستان

 اجيـ احت يفكـر  آرامـش  ،پژوهشگر كه يحال در شده، پرت
 يسـالگ  30 تـا  يسـالگ  18 از من كه كايآمر در مثالً. دارد
 سـاعت  سـر  صـبح  دوشنبه است، روشن فيتكل بودم؛ آنجا

 تـا  كنـي  يمـ  يعلمـ  كار و كار سر روي يم ،شوي يم داريب
 تـا  يكن يم كار دوباره ،يخوريم ناهار ساعت مين بعد ظهر،
 كـه  12 تـا  كنـي  يمـ  كار دوباره ،كني يم استراحت و شام

 شـنبه . كنـي  يم تكرار بعد روز را برنامه نيهم و خوابي يم
 روز ،كنـي  يم حيتفر را شنبه شب ،كني يم كار ظهر تا هم
 ظهر از بعد از دوباره و كني يم استراحت ظهر تا را كشنبهي
 باًيتقر رانيا در كهيحال در. كني يم شروع را كارت كشنبهي
 يبـرا  را اي برنامـه  نيچنـ  بتواند يكس كه است رممكنيغ

 هست، عمه دانيد همانطور كه مي نجايا. كند حفظ خودش
 و دارنـد  توقـع  شـما  از همه و هست پسرخاله هست، خاله
 از تري شيب يليخ توقعات گريد كه ديباش كرده ازدواج اگر
  !ندارد يخاص انتظار شما از يكس آنجا يول دارند، شما

فرهنگـي هـم در   يعني عقيده داريد مشـكالت  
  شود؟ جامعه ما براي پژوهش مشكل ساز مي

 مـن  كـه  ييآنجـا  تـا  هسـت؛  هـم  يفرهنگ مشكل عتاًيطب
 روش همـان  با كه است يكسان از پور يميكر دكتر دانم، يم

 مـن  كـه  ييآنجـا  تا خاطر نيهم به. كند يم كار ييكايآمر
 رانيـ ا شـه يپ كيزيف نيبهتر يكار تيموفق نظر از دانم يم

 يبـرا  م،يبگـو  ديـ با هـم  گريد ي نكته كي البته. هست هم
 كـار  امكانات كه كايآمر يونيليم 280 تيجمع نيب از مثال
 ياديـ ز ي عده بوده، فراهم ها آن از يبزرگ جمع يبرا يعلم
 در نفرشـان  ده چنـد  يعال سطوح در و اند رفته دانشگاه به
 درونش از متواني يم ما كه يجمع. اند شده جمع نستونيپر

 سـه يمقا قابـل  اصـالً  و اسـت  كوچـك  اريبسـ  ميكن انتخاب
 در مـا  كـه  داشـت  انتظـار  تـوان  ينم ليدل نيهم به ستين

  .ميباش ها آن سطح

شما و نسل شما، نسلي را تربيت كرده كـه اآلن  
استادند چـه  . اند خودشان جزء سيستم آموزشي

هاي ديگـر و گفتـه    در ريسمان و چه در گرايش
منظورتـان ايـن   . بهترندها از شما  بوديد كه اين
  شما بهترند؟ بوده كه از اآلنِ

 خـوب  كـار  يخاصـ  يها دوره در من! بهترند من انتگرال از
 ارائـه  خـوب  يكارها وستهيپ طور به ها نيا يول دادم، انجام

 خودم خواهم ينم ما، از استخواندارتر يليخ يعني دهند، يم
 يپژوهش امكانات عمرم اول سال 50 در يول كنم هيتوج را

 دكتـرا  نكـه يا از بعـد . نبـود  فـراهم  ميبـرا  اي مالحظه قابل
 دانشـگاه  در اول سـال  10 ام، يسالگ 50 تا 30 نيب گرفتم
 اصـالً  و خورد يم يتكان داشت تازه پژوهش فيشر يصنعت
 10. ميريبگ ييراهنما او از پژوهش مورد در كه نبود يكس
 از بعـد  تبعات و انقالب ريدرگ ما كه هم انقالب از بعد سال
 نيهم سيرئ من كه يسالگ 50 در تازه. ميبود جنگ و آن

 تا 10 و ميكرد درست هم را  IPM بودم، كيزيف دانشكده
 نيـ ا سـاختن  صرف من يتيريمد ي تجربه و وقت سال 15

 را خـود  يدكتر است سال 20 كه يدوستان يول. شد مكان
 نداشـتند،  را مشـكالت  نيـ ا از كـدام  چيه بايتقر اند گرفته

 از يبهتر يبند استخوان ديبا دوستان نيا كه است يعيطب
  .دارند و باشند داشته يعلم نظر
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  پس شما راضي هستيد؟
 بشـوند،  بهتـر  شيهـا  بچـه  خواهد يم دلش انسان...  يليخ
 بـدتر  خـودش  از شيهـا  بچـه  خواهـد  ينم يكس وقت چيه

 بهتـر  هـا  نيـ ا چـه  هر و هستند من يها بچه ها نيا باشند،
  .شوم يم تر خوشحال هم من شوند يم

  پس از سطح علمي اين نسل راضي هستيد؟
 آدم وقـت  چيهـ  اسـت، يس بـه  گردم يم باز دوباره نجايا در
 طيشـرا  در ميبگـو  ديـ با. نبـودم  يـي گرا آرمان و گرا آل دهيا

 ديتوانسـت  ينمـ  نيا از شيب شما ران،يا ياسيس و ياقتصاد
 نيـ ا از شيب يانتظار  IPM مورد در. ديباش داشته انتظار
ـ . نكـرد  را الزم رشد يانسان مسائل خاطر به كه داشتم  يول

 انتظـار  من كه شد آن از بهتر موجودش امكانات با دانشگاه
 دانشـكده  در حـاكم  يانسان روابط يبرا خصوص به. داشتم

 دايـ پ توان يم رانيا در را ييجا كمتر. كرد شكر را خدا ديبا
 طور نيا و باشند شده جمع هم دور استاد نفر 30 كه كرد
 و يفكـر  و ياسـ يس يهـا  فيـ ط در! باشـند  صفا و صلح در
 يهمكار و يبرادر ي جنبه يول هستند متفاوت يدوئولوژيا

 يعلمـ  كـار  بـه  يليخ نيهم و شود ينم گذاشته كنار اصالً
  !كند يم كمك

پرسم كه مصداقش را نديدم ولـي   يك سؤال مي
كــه در ام و آن هــم ايــن  اش را شــنيده شــايعه
ي فيزيك ما البي وجود دارد؟ يعني اگر  دانشكده

وارد اين آكادمي بشوي و بـا يـك سـري افـراد     
  !زنند همراه نباشي به نوعي تو را پس مي

ـ  هـم  مـا  كوچـك  ي جامعـه  در يگريد يجا هر مثل   يالب
. دهـم  يمـ  حيتوضـ  رو نجايا يولوژيسوس خوب،! دارد وجود
 اسـتاد  5 فقـط  مـا  شيپـ  سـال  20 شدم، سيرئ  كه يوقت
 و يارفع ،يانوار ،يگلشن من،: بشمارم توانم يم يحت. ميبود

ـ  كي ها نيا. شد وارد بعداً هم يميصم ،يمنصور  و انـد  يالب
 نفـر  30 حـاال  م؛يـ دار يخـوب  ي رابطـه  مجموع در هم با ما

 يها رگروهيز به شدند ليتبد عتاًيطب نفر 30 نيا و م،يهست
 دارم يكـ ينزد دوستان من دانشكده، در مثال يبرا. مختلف

. يمنصـور ] دكتـر [ و يروحـان ] دكتر[  ،يارفع] دكتر[ مثل
 جيتـدر  به...  و راهوار] دكتر[ پور، يميكر] دكتر[ طور نيهم

 را هـا  يبعضـ  كـه  يطـور  شـود،  يمـ  تر كمرنگ[ رابطه نيا]
 يا جامعـه  هـر  در هـا  رمجموعـه يز نيـ ا. نمبي يم كم يليخ

  .است يعيطب  هم ايدن يها يآكادم در و دارد وجود

توانـد   اي مي پس اين بدبيني و شايعات چه ريشه
 داشته باشد؟

 بـا  برخـورد  سـاله  صـد  چنـد  ي سابقه خاطر به من نظر به
 يالديمـ  1800 سـال  از. ميـ ا داشـته  مـا  كـه  غرب يايدن

 غرب يايدن با يا كننده نييتع و مؤثر يبرخوردها ما باًيتقر
 از و كردنـد  تصـرف  را كشـور  شمال ها روس بارها. ميداشت
 نيـ ا درجنـوب،  هـم  و شرق در هم ها يسيانگل گريد طرف
 را ما يروانشناس آن اول سال 100 خصوص به و سال 200

 و غـرب  عوامـل  پـرده  پشت كه ميشد معتقد  و داد، رييتغ
 ما تيهو. بود طور نيا هم واقعاً و هستند كار در "دشمن"
 يوقتـ  مثالً. گذاشت را خود اثرات اتفاقات نيا. بود خطر در

 يمـ يعظ شوك كردند اشغال را قفقاز مثل يمناطق ها روس
 را توطئــه يتئــور مــا نيبنــابرا. شــد وارد رانيــا ملــت بــه
 پشـت  يكسـان  كـه  شـود  يم باورمان يراحت به و ميرفتيپذ

 كـه  ميداد ميتعم را نيا و كنند، يم توطئه كه هستند پرده
 دارنـد،  را رانيـ ا چپـاول  قصد كه هستند ها يخارج تنها نه

 پشـت  كـه  هستند هم ها نيا و يگلشن و اردالن امثال بلكه
و جاهاي  كايآمر در يكس عموماً اما! كنند يم ييكارها پرده
 يـي بال كي خواهند يم ها ينيچ مثالً كه كند ينم فكر ديگر

 خواهـد  يمـ  تنيـ و يآقـا  مـثالً  ايـ . اورنـد يب كـا يآمر سر به
 است ها نهيشيپ نيهم بنابر! كند خراب را هاروارد مخصوصاً

  .ميخر يم ما  "دشمن" ديگو يم يكس يوقت رانيا در كه
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ي  به نظر شما اگر اوضاع آرام شود و امكان اوليه
تمركز فكري در ايران فراهم بشود، شخصي كـه  

به خصوص در مقطع (آيد  به محيط دانشكده مي
بايد براي ادامه تحصـيل در ايـران   )  كارشناسي

بايـد بـه   . خارجي برود هاي بماند؟ يا به دانشگاه
معنــي اينكــه كــدام يــك از ايــن دو انتخــاب، 

  تر است؟ منطقي
. باشـم  داشـته  يا هيتوص ماندن اي رفتن يبرا توانم ينم من
 گـرفتن  ميتصـم  و كردن نگاه يبرا نمونه كي توانم يم يول

 وضـع  د،يـ كن نگاه نمونه عنوان به مرا ميبگو توانم يم. باشم
 يزنـدگ  طـور  نيـ ا كـه  اسـت  سـال  70 د،ينيبب مرا يزندگ
 ديـ دار دوست هم شما ايآ يول هستم يراض خودم ام، كرده
 اتيـ واقع جـزء  مهاجرت د؟يباش داشته را من يزندگ هيشب

 بـه  وابسـته  منتهـا . "هسـت " بـد  اي خوب است، ما يزندگ
 مـثالً  شـده،  فيتضـع  ايـ  ديتشـد  امـر  نيـ ا يداخلـ  طيشرا

 بهتـر  شـان يا وضـع  يمـاد  نظر از كنند يم فكر انيدانشجو
 يا انـدازه  بـه  مـا  ياقتصـاد  وضـع  مورد نيا در. شد خواهد
 مـا  م،يـ دار نگـه  رانيا در را ها نخبه ميبتوان كه هست خوب

 همكـاران  يبـرا  را يخـوب  اريبسـ  يزندگ امكانات متواني يم
 توجـه  اديـ ز مـورد  نيـ ا بـه  متأسـفانه  كه ميكن فراهم خود

 ي جنبـه  بـه  يگـر يد! دولـت  طرف به گردد يبرم كه نشده؛
 االصـول  يعل ،ياسيس طيشرا يمنها گردد يم بر ياجتماع

 بـه  ليـ تما شـنر يب كند ياجتماع تيامن احساس انسان اگر
 در نكـه يا ليـ دل بـه  هـا  يليخ ام بوده شاهد من. دارد ماندن
 از( شـود  يم دخالت شانيا خانواده و خود يخصوص يزندگ
 شـوند،  يمـ  رفـتن  بـه  بيترغ) مختلف افراد و نهادها طرف
 يادتريـ ز ي عـده  ميكن حل امكان حد تا را  ها عامل نياگرا
 مهـاجرت  يكسـ  كـه  سـت ين يمعنـ  نيـ ا به يول مانند، يم

 مـا  يقو انيدانشجو كه است نيا تيواقع يول. كرد نخواهد
 نگـه  نجايا را ها آن ي همه نكهيا امكان اصالً و ادانديز يليخ
 يسـال  مـا . نـدارد  وجود امكانات كردن فراهم با يحت ميدار

 اگـر . ميـ دار سـانس يل در خـوب  ليالتحصـ  فارغ 50 تا 40
 توسـعه  شـوند،  دكتـرا  مقطـع  وارد باشد قرار ها نيا ي همه

 حـال  در! مينـدار  دركشـور  جذبشان يبرا را الزم ياقتصاد
 اگـر  و ميـ دار محدود يقاتيتحق مركز و دانشگاه چند حاضر

 رسـد  يمـ  نظـر  بـه  كـه  بماننـد  هم يكم تعداد نيب نيا از
  .است يكاف مانند، يم

ناردال فرهاد دكتر از فراوان باسپاس   
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 نيتمر سكال نوشتارهايي براي
  !هدف يب نيتمر يها كالس نيا

  87ايمان مهيائه ـ كارشناسي 
iman.mahyaeh24@gmail.com 

 و انتخـاب،  دانشكده مسائل با رابطه در يموضوع ،تكانه هاي آتي هشمار در كه شد نيا بر قرار
شماره تصميم گرفتـه   در اين. هستند دياسات و انيدانشجو ها نگارنده. شود نوشته آن باب در

در پايان اين نوشته نيز از نظـرات دكتـر   . هاي حل تمرين نوشته شود شد كه در رابطه با كالس
  .مينرو يقاض به طرفه كي كهآن ديام .مقيمي نيز استفاده خواهد شد

  
 كنـوني  روند ايآ ست؟يچ نيتمر يها كالس نيا هدف

 باشند ياجبار كه ستين نيا ي حل تمرينها كالس شتريب
 ليـ تحو نيتمـر  خوانـدن؟  درس جهت در انيدانشجو يبرا

 يامتحـانك  گـاه  گاه شود، حل شانيا يبرا ها نيتمر و دهند
 خـود  انيدانشـجو  بفهمنـد  نيتمـر  دياسـات  تـا  شود گرفته
  !اند؟ زده "كپ" نكهيا اي اند كرده حل نيتمر

 تـا  باشـند  نيتمر حل يها كالس كه است نيا بر قرار
 حال گرفت؟ ترم طول در تالش، با بتوان را نمره از يقسمت

 را يينهــا نمــره%  20 از شيبــ مــوارد تــر شيبــ در كــه آن
  .دهند ينم ليتشك

 در شـما " :باشـند  دهيعق نيبرا ياريبس زنم يم حدس
 همان اگر. ديريبگ ادي را مسائل حل ديبا نيتمر يها كالس
  ".ديده يم خوب هم را امتحان ديريبگ ادي را مسائل
 نيتمـر  يهـا  كـالس  شـتر يب. اسـت  مشـكل  خود نيا

 نيا د،يديد را نيچن نيا سوالِ يك اگر كه دده يم آموزش
 ديـ ا شده نيا متوجه شك يب. ديريگ يم نمره د،يسيبنو طور
 امتحـان  از شيپ هاي حل تمرين كالس جلسات همواره كه

 بـه  هيشـب  يزيچ كه است نيا بر يكل تصور. است تر شلوغ
 كه رفته سو نيا به زيچ همه. شود يم حل امتحان سؤاالت

 اتيـ حفظ نيـ ا امتحان جلسه سر بعد و شود حفظ يمطلب
 تصـورِ  نيـ ا. سـت ين نيچن نيا يول. شود آورده كاغذ يرو

 نيتمـر  يهـا  كـالس  نيهمـ  از كه است انيدانشجو اشتباه
 در همـواره  امتحـان  از بعـد  آنگـاه . اسـت  گرفته سرچشمه

 خودتان ريتقص كه شود يم گفته ها بچه اعتراضات به پاسخ
 بـر  مـا  خـود  به آن از يبخش كه ستين نيا در يشك. است

. ميهسـت  آن شـاهد  كـه  يسسـت  و رخـوت  نيا و گردد يم

 صـرف  وقـت  يكـاف  انـدازه  بـه . اسـت  مـا  از يتنبل شك يب
. شوند حل قهيدق چند در ها سوال ميدار انتظار و م،يكن ينم

 چنـد  تفكـر  و تعمـق  بـه  مسـائل  از يبرخ حل كه يدرحال
 ذهـن  بـه  يسـواالت  نيحـ  نيهمـ  در. دارند اجياحت ساعته

  .طلبد يم را ياديز بحث آنها به دادن پاسخ كه رسد يم
 درس دياسـات  و نيتمـر  دياسات به زين آن از يبخش اما

 دقت نيكمتر با ها نيتمر موارد از ياريبس در. گردد يم باز
 مطرح را آن حل و سؤال خواست تنها كه شوند، يم نوشته
 دياسـات  ريسا كه آمده شيپ يحت. داند يم پرسش ي هكنند
 يپارامترهـا . دارد يكژتـاب  سـؤال . اند دهينفهم را آن نيتمر
ــتقر و مســئله در ليــدخ ــه الزم يهــا بي  مطــرح دقــت ب

 سـوال  حـل  نيح در شما كه شود يم باعث ها نيا. اند نشده
 نداشـته  يشـرو يپ تـوان . ديشـو  روبـرو  فـراوان  مشكالت با

 تلـف  ليـ دل نيهمـ  بـه  شـما  وقت از ياديز مدت و د،يباش
 شيپـ  يسـردرگم  كـه  چـرا  است، شدن تلف نيا شود؛ يم

ــازنگر باعــث آمــده ــا شــود، ينمــ مطالــب فهــم در يب  ني
  .است مطالب حيصح انتقال عدم از يناش يسردرگم
 آموختـه  ميمفـاه  بـا  كردن كار ديبا نيتمر كالس سر

 درست فهم كي به تا داد قرار هم كنار را ها آن چطور. شود
 را مسئله ها آن دادن قرار هم كنار با چطور. ديرس مطلب از

 ريمسـ  مـوارد،  از يبرخـ  در. كـرد  حل را آن سپس د،يفهم
 درست كاربرد در شما دقت ماند يم است، واضح سؤال حل

 ديـ با. سـت ين واضـح  حل كه ديآ يم شيپ اريبس اما. روابط
 را ميمفـاه  ديـ با. ديـ فهم را مسئله ديبا. كرد خطا و آزمون
 مناسـب  كيـ  كـدام  كـه  داد صيتشـخ  بتوان تا كرد درك
 هـا  بچـه  بـه  ديبا نيتمر استاد. است يفعل تيوضع فيتوص
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. ابنـد يب خـود  را مسـاله  حل و كنند فكر چطور كه اموزديب
 يپـا  را مسـائل  حل نكهيا نه آموخت را مسئله ليتحل ديبا

  .ندهيآ هفته تا خدانگهدار و شود نوشته تخته
 ديـ آ يم شيپ. گردد يم باز دياسات به زين نيا از يبخش

 امـا  دارنـد،  مطلـب  از يعـال  اريبسـ  فهـم  نيتمر دياسات كه
 دياسـات  كـه  ديـ آ يمـ  شيپ. ندارند را مطلب انتقال ييتوانا
 كـه  هستند شانيا حال خبرند، يب درس شرفتيپ از نيتمر
 و نيتمـار  ليتحو به نسبت چرا. كنند يم ميتنظ را نيتمار
 نيتمار در برنامه و نظم ندارد؟ وجود يا برنامه ها آن حيتصح
 پله پله مطالب ديبا. است فهم همان از يبخش ست،ين اجبار

 زنند يم "پگ" كه زين آنان بيترت نيا به. نديبنش هم يرو
 شيافـزا  امكـان  بيترت نيا به. نديآ يم جلو كالس با همراه
 ليـ تحو نيـ ا كـه  چرا. شود يم فراهم زين نيتمر نمره سهم
 بـدون  و وسـته يپ كـار  به منوط يكالس يزهايكوئ و نيتمر
  .است ترم طول در وقفه
 يحتـ  نـه  و الزم، تيـ فيك از هـا  نيتمر شما نظر به ايآ
 و اسـت  مشخص نيتمر هر هدف هستند؟ برخوردار خوب،

 بـا  مـرتبط  و دارد را آن حـل  دانش دانشجو نكهيا رفص اي
 اسـتاندارد،  كتـب  در سـت؟ يكاف اسـت  هفتـه  نيـ ا مطالب
 مرتـب  سـخت  بـه  آسان بيترت به نيتمار كه است معمول

 هـم  هسـت  يمحاسـبات  سـوال  هـم  ها آن نيب در. شوند يم
 را آن نخست ي مواجهه در توان ينم كه زيبرانگ تأمل نيتمر
 شـود؟  يمـ  تيـ رعا نيـ ا دانشـكده  نيتمار در ايآ .كرد حل

 و شـوند  يم بخش چند سخت يها مسئله كه است معروف
 همـان  نيـ ا. برود جلو ديد نيا با كه خواهند يم دانشجو از

 مطالب ديبا چطور نكهيا آموزش. است تفكر نحوه آموختن
 نـوع  نيـ ا. كـرد  يريـ گ جـه ينت و ديـ چ هـم  كنار را مختلف

 كنند؟ ينم بهتر را آموزش نيتمار
  

 ي كـالس  رات دكتر مقيمي دربارهدر ادامه از نظ
 .كنيم حل تمرين استفاده مي

 دينيبب د،يا شده بلد را يدرس دينيبب ديخواه يم اگر«
 بـدون  ديتوان يم را درس آن از ينوع نيتمر كي ايآ

 بارهـا  مـن  كـه  اسـت  يا جملـه  نيا »؟ديكن حل دردسر
 خوانـدن  ك،يـ زيف مثل ييها رشته يبرا من ديد از. ام گفته
 يبـرا  ديشـا . سـت ين يكـاف  اصـالً  آن شدن بلد يبرا درس
 نيـ ا اصـالً  عمـوم  يبرا اما باشد، خاص يليخ يليخ يا عده

 ميگـو  يمـ . كرد حل نيتمر ديبا يريادگي يبرا. ستين جور
 كمـك  كـه  نيـ ا يبـرا . ديد را آن حل كه نيا نه كرد، حل
 گذاشـته  نيتمـر  حـل  يها كالس كار، ي جنبه نيا به شود
 انيدانشـجو  بـه  است يكمك ها كالس نيا يعني. است شده
 ديآ يم ادمي. ببرند شيپ بهتر را كار از  جنبه نيا بتوانند كه
 يگريد دانشگاه در كه دوستان از يكي ييدانشجو زمان كه

 از يكـ ي مـن  نظـر  بـه  گفـت  يمـ  مـن  بـه  خوانـد  يم درس
 يصنعت دانشگاه انيدانشجو شود يم باعث كه ييها تيخاص
 هـا  موقع آن. استا ه كالس نيهم وجود باشند بهتر فيشر
  .نبود مرسوم چندان ييها كالس نيچن ،ها دانشگاه ساير در

 نيتمر حل يها كالس كنم يم فكر من اوصاف، نيا با
 دانشجو ارياخت در كهاست  يمناسب اريبس ي اضافه سيسرو

 اريبسـ  را آن وجـود  يكلـ  شـكل  به يعني. شود مي گذاشته
 وجود ييها نقص اجرا در حال هر به خب اما دانم، يم ديمف

 رفتـار  در نقـص  .كـنم  دسـته  سه توانم يم را ها نقص. دارد
 در نقــصو  ،نيتمــر حــل معلــم رفتــار در نقــص دانشــجو،

 .)دانشـجو  يگـاه  و( نيتمر حل معلم و استاد نيب ي رابطه
 يلـ يخ كنم يم فكر شوم، ها صهينق نيا وارد خواهم ينم من
 ييهـا  صـه ينق چـه  كـه  داننـد  يم من از بهتر انيدانشجو از

 خصـوص  بـه  هـا،  صـه ينق نيـ ا حـل  يبـرا  امـا . دارد وجـود 
  يبـازخورد  سـتم يس ديبا كنم يم فكر سوم و دوم ي صهينق

 يعنـ ي. كـرد  درسـت  مـاجرا  نيـ ا ي مولفه سه نيب مناسب
 حـل معلـم   بـه  اسـتاد  و ديـ بگو را لئمسا استاد به دانشجو

  .كند منتقل را مشكالت نيتمر
 مشـكل . سـت ين حل قابل شكل نيا به اول مشكل اما

 كـه  نيـ ا. سـت ين نيتمـر  حل اي استاد منِ مشكل هم اول
 يبـرا  رشيتـاث  رديـ نگ ايـ  رديـ بگ ادي كامل طور به دانشجو
 حـل  ايـ  اسـتاد  كمتـر  كـنم  يم فكر نيبنابرا. است خودش

. ديـ آ يبرمـ  مشـكالت  گونـه  نيا حل فكر به جد به ينيتمر
ـ د از. ميبگـو  را خودم يشخص نظر ديبگذار  مـن  دي

 از يا اندازه به دارد سن سال 20 حدود كه ييدانشجو
ـ  و امـر  او به نباشد ازين كه دهيرس شعور و فهم  ينه
 آزادش كه است نيا ،دهد انجام را درست كار تا ميكن
 خودش كه) كرد فراهم را طيشرا البته( گذاشت ديبا
ـ يدال بـه  خـودش  اگر حال. كند شرفتيپ ـ  يل  نيچن

ـ  را اسـت  شرفتيپ من ديد از كه يكار  خواهـد  ينم
  !آورد راه به را او دينبا كه دگنك زور با دهد، انجام
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ينور يها شبكه و يزريل شيسرما بر يا مقدمه  

  
  86، حسين حسني ـ كارشناسي  86زهرا مختاري ـ كارشناسي 

hassani89@gmail.com,emokhtari89@gmail.com 

 نقطه آن براي اتفاقي چه كنيد؟ متمركز اي نقطه روي را ليزري طوالني مدتي براي شده حاال تا
 كـردن  سـرد  بـراي  هايي روش ابداع براي نفر سه به كه 1997 نوبل ي جايزه به راجع افتد؟ مي
  !سرد؟ اي كند مي گرم ليزر باالخره ايد؟ شنيده چيزي شد، داده ليزر كمك به ها اتم
 .دارد زيـادي  اهميـت  هـا  مولكول و ها اتم رفتار بررسي ها فيزيكدان جماعت براي كه دانيم مي
 كـاهش  و دمـا  كـاهش  بـا  و كنند مي حركت زيادي سرعت با گاز فاز در ها اتم كه آنجا از ولي

 نزديـك  يكـديگر  بـه  آنقـدر  و شـوند  مي تبديل جامد يا مايع به داده، فاز تغيير هم، سرعت
 واقعا اما! بريم مي پناه آماري مكانيك به شود، مي ممكن غير تكشان تك ي مطالعه كه شوند مي
 به يكديگر از شان فاصله و كم خيلي آن در ها اتم سرعت كه ساخت ها اتم از اي پيكره توان نمي

  باشد؟ زياد نياز مورد ي اندازه
 نوري هاي شبكه و پردازيم مي ليزر توسط ها اتم كردن سرد چگونگي بررسي به مقاله اين در ما
 معرفـي  اسـت،  كـوانتمي  اطالعـات  تئوري و چگال ماده فيزيك بين مهمي رابط امروزه كه را
  .كنيم مي

  
  مقدمه
 و! دانـيم  مـي  ماكسول زمان از را اين! دارد ممنتوم نور

 نـور  جـذب  بـا  جسمي هر ممنتوم ، تكانه بقاي به توجه با
 بـا  كـه  ايـم  كـرده  فكـر  اين به حال به تا اما. كند مي تغيير
  افتد؟ مي اتم براي اتفاقي چه دقيقاً نور جذب

 چون( كالسيك نيمه ي مساله يك ابتدا كه است خوب
ــا ــابش م ــك را ت ــدان ي ــر در كالســيك الكتريكــي مي  نظ
 اتـم  توصـيف  بـراي  كوانتـومي  مكانيـك  از ولـي  گيريم مي

  :كنيم حل را ).كنيم مي استفاده
 تابش معرض در كه بگيريد نظر در را انرژي تراز دو با اتمي
  شود؟ مي وارد آن به نيرويي چه. گيرد مي قرار
 شـروع  سيسـتم  ايـن  هميلتـوني  نوشـتن  بـا  معمول، طبق
  :كنيم مي

)1          (  
 با. است الكتريكي ميدان نبود در سيستم هميلتوني H0 كه

 همـان  اختاللـي  پتانسيل كه شود مي معلوم محاسبه كمي
 يك مانند درست بنابراين. دارد را هارمونيكِ  اختالل شكل

 گسيل و جذب با اتم كه داريم انتظار ما هارمونيك، اختالل
 .رود انرژي ديگر تراز به ترازي از فوتون

 تـوان  مـي  را انرژي تراز دو اين ميان الكترون گذار نرخ
 :كرد محاسبه گذار اين احتمال آوردن دست به با

)2          (1/ 2   

 اتـم  رزونانس فركانس تفاضل  كه
 .است) دوپلر اثر گرفتن درنظر با(فوتون و

د كن ها در اثر برخورد با اتم به آن وارد مي نيرويي كه فوتون
بدسـت    ضرب اين نرخ در ممنتوم فوتـون  از حاصل

تمام ممنتوم آن به اتم منتقل  در اثر جذب فوتون. (آيد مي
  .) خواهد شد

بيايد كه چرا تغييـر    پيش البته ممكن است اين سوال
. اســت تــم در اثــر گســيل فوتــون بررســي نشــدهممنتــوم ا

در !) پـي دارد دانيم كه هـر جـذبي گسـيلي را هـم در     مي(
جواب بايد گفت كه جهت گسيل فوتـون اصـال دسـت مـا     

شـود و   خواهي از اتم گسيل مي فوتون در جهت دل: نيست
كـنش   ي كـل ناشـي از بـرهم   به همين دليل ميانگين نيرو

 تعداد زيادي فوتون با اتم، مساوي 
 .است 
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 )1شكل(

 در و بـوده  حركـت  حـال  در كـه  اتمـي  ترتيب اين به
 نيرويـي  گيرد، مي قرار حركتش جهت خالف تابشي معرض
 )1شكل. (كند مي احساس حركتش برابر در مقاوم

 هنگـامي  تنها فوتون جذب احتمال كه كرد توجه بايد
 و اتـم  رزونـانس  فركـانس  كـه  دارد اي مالحظه قابل مقدار

) شـود  مي گيري اندازه  اتم چارچوب در كه(فوتون فركانس
 سـرعت  كاهش با زود، خيلي پس. باشند هم نزديك خيلي

 نيـرو  ايـن  ي اندازه ،   از  گرفتن فاصله و اتم
 تكنيكي مشكالت اولين از يكي اين. شود مي كوچك خيلي

 ]1[.است ليزر طريق از سرمايش راه در

:  كنـيم  بررسـي  را تري واقعي ي مساله خواهيم مي حاال
 چگونـه  باشـيم   داشـته  جعبـه  يـك  در اتمـي  گـاز  يك اگر
 ايـن  تفـاوت  كـه  است واضح كنيم؟ سرد را ها اتم توانيم مي

 هـر  در توانند مي ها اتم كه است اين قبلي ي مساله با مساله
  منفـي  و مثبـت  جهـت  دو درهـر  و  zو yو x راسـتاي  سه

 حركت تواند نمي ليزر ي باريكه يك تنها پس.  كنند حركت
 اين در منظور اين به. كند ،كند جهت شش هر در را ها اتم

 سـه : گيـريم  مـي  كمـك  مشـابه  ليزر پرتوي شش از مساله
 دو جديـد،  ساختار اين با. هم بر عمود دو دوبه پرتوي جفت
 جفـت  از يكـي  راسـتاي  در دو هر كه بگيريد نظر در را اتم
. كننـد  مـي  حركـت  يكـديگر،  جهـت  خالف در ولي ها ليزر

 بد شايد.. شود؟ كند ها آن از يك كدام سرعت داريد انتظار
  اتـم  چـارچوب  در فوتون فركانس كه كنيم يادآوري نباشد
 دو ايـن  كـه  فركانسـي   ترتيب اين به. شود مي گيري اندازه
 دو كننـد،  مـي  گيـري  انـدازه  مشابه ليزر پرتوي دو براي اتم

 هـاي  فوتـون  بـراي  ها آن هردوي: بود خواهد متفاوت مقدار
. كننـد  مـي  گيـري  انـدازه  بيشـتري  فركـانس  رو روبه پرتوي
 دو از فوتـون  جـذب  ميـزان  در تفـاوت  باعث تفاوت همين
 كـه  است روشن احتماال حاال. شود مي اتم دو توسط باريكه

 !شود مي كم اتم دو هر سرعت چرا

 Optical Molasses Technique بـه  ،سرمايش تكنيك اين
 شـبيه  خـوبي  تقريب با نيرو اين چون شايد.  است معروف

  !كند مي عمل حركت برابر در سيال مقاومت نيروي يك

                        
2   
α )3          (  

 برابر در سيال مقاومت نيرويِ شبيه نيرو اين واقعا آيا(
 را α مجـازيم  اتـم،  از هـايي  سرعت چه براي! است؟ حركت
  )بگيريم؟ ثابت تقريبا

  
  نوري ـ مغناطيسي ي تله

(The Magneto‐Optical Trap) 
 هـايي  سـرعت  با هايي اتم و ليزر جفت يك كنيد فرض

 ذكـر  هـاي  تكنيـك  با. داريم ليزر دو اين انتشار راستاي در
 سرعت وقتي. داد كاهش را ها اتم سرعت توان مي تنها شده
 صـفر  تقريبـا  مقـدار  از δ ي انـدازه  شـود،  كـم  خيلي ها اتم

 خيلي  ،)2( ي رابطه به توجه با و ،شود مي تر بزرگ
 در هـا  اتـم  وزن نيروي ديگر حالت اين در. شود مي كوچك

 تقريبا ها اتم و ،نيست نظر صرف قابل   نيروي برابر
! كنند مي آزاد سقوط برمان و دور ماكروسكوپي اجسام مثل
 ي محـدوده  در هـا  اتـم  ي همـه  كه داد ترتيبي شود نمي آيا

  !بختانه چرا خوش بمانند؟ معلق كوچكي

 ي تلـه  روش كـار  ايـن  بـراي  مرسوم هاي روش از يكي
  )2شكل ! (است مغناطيسي  نوريِ
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 كاهش با دما، كاهش يا سرمايش :گويد مي آماري مكانيك
 كـم  بنابراين. است متناظر ها اتم سرعت توزيع در واريانس
 هـاي  تكنيـك  از كـه  مقداري تا ها اتم ي همه سرعت كردن
. شـود  مي گاز دماي كاهش باعث است، وصول قابل موجود
  .ويندگ  Laser Cooling ،فوق عملياتي به همين براي

  
 Molassesروش 

عبـور   بـا  پـيچ  سـيم  جفت يك الزم، اضافي ابزار تنها
 را لهأمسـ  فعـالً ( .است يكديگر جهت خالف در هايي جريان

 سـيم  بـه  بـاالتر  ابعـاد  بـراي . گيـريم  مي نظر در بعدي يك
 توليـد  بـا  پـيچ  سـيم  دو اين.) است نياز تري بيش هاي پيچ
 ترازهـاي  مكـان،  بـا  متغير و ضعيف مغناطيسي ميدان يك

 اثـر  ي سـاده  ي مساله مساله،. (دهند مي تغيير را اتم انرژي
 هميلتـوني  ي ويـژه  مقادير روي مغناطيسي ميدان اختاللي

 دو قطـبش  كـه  شـود  دقـت  بايـد  تنها. است نظر مورد اتم
  )]1[.شود انتخاب مناسبي طور به بايد ليزر پرتوي

                 

2 2  )4          (  

 zبينيد اگر دو سيم پيچ در راسـتاي   طور كه مي همان
هـا   قرار بگيرنـد، اتـم  ) راستاي ليزرهاهر راستايي عمود بر (

كه باعـث كنـد شـدن سرعتشـان       عالوه بر نيروي
ايـن نيـرو    .كنند شود، نيروي ديگري را هم احساس مي مي

وقتي اتم كمي از محل : تقريبا مثل يك نيروي فنري است
شـود، ايـن نيـرو آن را     دور مي) روي محور ليزرها(تعادلش

هايي كـه در نبـود    به اين ترتيب اتم. گرداند سرجايش برمي
در حال سقوط آزاد بودنـد،  ، سرد شده و مغناطيسي ميدان

ميـدان، روي محـور ليزرهـا معلـق      حاال بـا روشـن شـدن   
 .مانند مي

تـوان   ولي حتي به كمك ابزار اضافي كمتري هـم مـي  
كافي است به توزيـع شـدت   ! اندازي را انجام داد اين به دام

شـدت ميـدان در   . ميدان در يك پرتوي ليزر توجـه كنـيم  
شـويم،   ز دورتـر مـي  مركز ليزر بيشتراست و هرچه از مركـ 

نيرويي عمـود   اين گراديان در شدت ميدان. شود كمتر مي
  :كند مي توليد )xمثال (بر محور ليزر 

)5 (    F U χE E  0  ; i 2,3  
 بـا  ،)5( بـه  توجه با. دارد نام دوقطبي نيروي نيرو، اين

  ]1[ .آيد مي دست به زير ي رابطه از نيرو اين محاسبه، كمي
)6          (U   

عبارتي اسـت  )پتانسيل دوقطبي( Uكه در آن 
  :متناسب است )I(كه با شدت ميدان 

)7          (  U  
باشد، ماكسيمم  0اگر  ي فوق، با توجه به رابطه

پتانسيل دوقطبي جايي است كه شدت ميـدان ماكسـيمم   
شـده،  در اين حالت، اتم از مناطقي با شدت باال دور . است

باشــد، پتانســيل دوقطبــي يــك پتانســيل   0اگــر و 
جاذب است و نيـروي دوقطبـي در جهـت افـزايش شـدت      

 .ميدان است

  (Optical Lattices)هاي نوري  شبكه
 ليزر پرتوي دو بين را ها اتم توان مي كه ديديم اينجا تا

 تـا  را دوقطبـي  نيـروي  شود مي چگونه ولي. انداخت تله به
  كرد؟ زياد ممكن جاي

 از ميـدان  شـدت : بگيريـد  نظر در را ايستاده موج يك
 خـود  مينـيمم  مقـدار  تا) ها شكم در( خود ماكسيمم مقدار

 طـول  نصـف  كـوچكي  به اي بازه طول در تنها ،)ها گره در(
 نيـروي  ايسـتاده  موج يك در پس. كند مي تغيير ليزر، موج

 بـه  بسـته  حالت، اين در. دارد توجهي قابل مقدار دوقطبي
 يـا  بيشـتر  ليـزر  فركـانس ( منفـي  يا باشد مثبت δ كه اين

 يـا  هـا  گـره  در هـا  اتم ،)باشد اتم فركانس رزونانس از كمتر
  .افتند مي گير ها شكم

 دوقطبـي،  پيوميكروسـك  هاي تله منظم ي آرايه اين به
 پتانسيل يك نوري ي شبكه .)3شكل( گويند مي نوري شبكه
 هـاي  چـاه  در را خنثـي  هـاي  اتـم  تواند مي كه است تناوبي

 سـه  كريسـتال  يـك  ترتيب اين به. بيندازد دام به پتانسيل
 اش شـبكه  ثابت كه داريم ها اتم از) ليزر جفت سه با( بعدي 

 مثـل  نـه  اسـت، ) ميكرومتـر ( ليـزر  مـوج  طـول  ي مرتبه از
. آنگستروم طول به اي شبكه ثابت با مولكولي هاي كريستال

 عمـق  جملـه  از نـوري  ي شـبكه  پارامترهـاي  تمام عالوه به
 شـدت  تنظـيم  بـا ... و پتانسـيل  شـكل  شبكه، ثابت ها، چاه

 قابـل  مـا  ميـل  مطـابق  ليـزر،  قطـبش  و فركانس و ميدان
  .است كنترل
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 هــاي شــبكه ايــن بررســي بــراي مختلفــي هــاي مــدل
  مـدل  از تـوان  مـي  مثال عنوان به( شده پيشنهاد مصنوعي

 در را بـوزوني  و فرميـوني  گازهـاي  رفتـار  كه برد نام هابارد
 هايي آزمايش انجام و )كند مي توصيف خوبي به ها شبكه اين
 ايـن  بـا  ،را نيسـت  ممكـن  مولكـولي  هـاي  كريسـتال  با كه

  .است  كرده شدني ها شبكه
 دماهـايي  تا را سزيم مثل هايي اتم ها فيزيكدان امروزه

 فازهــاي گــذار و ]2[ انــد كــرده ســرد nK 700 از تــر پــايين
(!) پـذيري  دل طور به هايش اتم كه اي شبكه در را ميوكوانت

  .كنند مي بررسي هستند، دور هم از
 بـه  را آنهـا  هـا،  شـبكه  اين كنترل قابل و ساده فيزيك

 تبديل كوانتمي هاي سيستم بررسي براي مناسبي ي گزينه
 براي توان مي نوري هاي شبكه از مثال، عنوان به .است كرده
 ي خانـه  هـر  در بتـوانيم  اگر: كرد استفاده ها كيوبيت توليد
 ايـن  صـورت  ايـن  در دهيم، قرار اتم!) يك تنها( يك شبكه

 اسـتفاده  مورد كوانتومي هاي بيت عنوان به توانند مي ها اتم
 هـا  اتـم  ايـن  مـورد  در فيزيكـي  كميتي تغيير و رنديگ قرار

 ايـن  بـه . هـا  كيوبيت اين حالت تغيير با شد خواهد متناظر
 اي شبكه در را) BEC(نينشتيا-بوز ي چگاليده يك منظور
 مقـدار   يـك  بـه  ميـدان  شـدت  وقتـي . دهند مي قرار نوري

 Mottفـاز  بـه  BEC از فـازي  گـذار  هـا  اتـم  برسد، بحراني
Insulator ] رســاناي رود مـي  انتظـار  كــه مـواد  از گروهـي 
 ايـن ! هسـتند  عـايق  كـه  بينـيم  مي ولي باشند الكتريسيته

 نسـبت  الكتـرون  -الكتـرون  هـاي  كـنش  برهم به را ويژگي
 فـاز  درايـن  نـوري،  ي شبكه دريك سيستم وقتي. دهند مي
 دام بـه  عـايق،  يـك  در هـا  الكتـرون  مثل ها اتم بگيرد، قرار

 »زنـي  تونـل  طريق از« توانند نمي ديگر و شوند مي انداخته
 ايـن  در. كننـد  مي تجربه را ]كنند حركت آزادانه شبكه در
  .است طبيعي عددي شبكه ي خانه هر در ها اتم تعداد فاز،

 يـك  تنهـا  توان مي BEC چگالي از مناسبي انتخاب با
 يـك  ترتيـب،  ايـن  بـه . انـداخت  دام به سلول هر در را اتم

Mott Insulator  ها بيت از اي آرايه مثل نوري ي شبكه در 
 بيـت  اتم، هر آن در كه كند مي عمل كوانتومي هاي گيت و

  .كند مي كدگذاري را نظر مورد
 كـنش  بـرهم  شدت و ها اتم بين ي فاصله كه آنجايي از
 مهمتـرين  ماسـت،  كنتـرل  تحـت  كـامالً  محيط با سيستم
 كوانتـومي،  محاسبات در نوري هاي شبكه از استفاده برتري
 از يكـي ( ناهمدوسي حذف و محيط از سيستم بودن ايزوله

 .اسـت ) كوانتـومي  ايهـ  گره ي  محاسبه مشكالت بزرگترين
 انداخته دام به هاي اتم ي كننده توصيف هميلتوني سادگي

 كردن جمع قابليت ها، شبكه اين پتانسيل هاي چاه در شده 
 گرهـاي  محاسـبه  توليد نتيجه در و مشابه اتم زيادي تعداد
 شـدت  بـه  اي ذره چنـد  هـاي  خوشـه  ايجـاد  امكان تر، قوي

 هـاي  اتـم  همـدوس  هـاي  كـنش  بـرهم  طريق از( همبسته
 تـك  تك روي تغيير ايجاد و گيري اندازه ،)مجاور هاي سلول
 به نوري هاي شبكه كه ديگري امكانات و شبكه، هاي سلول

 هـاي  استراتژي به را زيادي هاي فيزيكدان فكر دهند، مي ما
 كـرده  مشـغول  كوانتومي كامپيوترهاي طراحي براي جديد

  ]3[!است 
 كه ماكروسكوپي جسم يك شدن گرم مورد در راستي

 يـك ! رسـيديد؟  اي نتيجـه  به گيرد مي قرار ليزر معرض در
 دارد؟ مولكـول  يـا  اتم يك با فرقي چه ماكروسكوپي جسم
 به فوتوني چه: بگيريد نظر در را جسم هاي مولكول از يكي
 نيرويـي  ليـزر  هـاي  فوتـون  كنند؟ مي برخورد  مولكول اين

ــزر انتشــار جهــت خــالف ــه لي ــي كننــد مــي وارد آن ب  ول
 اثـري  چه اند شده گسيل ها مولكول ساير از كه هايي فوتون
  !   دارند؟ نظر مورد مولكول روي
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 فيزيـك  تحقيقـات  مركـز  تـرين  بزرگ؛ سرن كلي ي تاريخچه به داريد رو پيشِ كه اي مقاله در
 ويـژه   بـه  و مركـز  ايـن  هـاي  فعاليت مختلف ابعاد بحث، اين در. ايم پرداخته جهان، اي هسته
  .است گرفته قرار بررسي مورد ، LHC بزرگ ي پروژه

 بعد هاي شماره در سرن، اخيرِ هاي آزمايش در ايران هاي همكاري به مختصر اي اشاره وجود با 
  مشـاركت  ايراني ياندانشجو و اساتيد هاي فعاليت ي گستره اختصاصي طور  به شود، مي سعي
  .گردد بيان مركز، اين در كننده

  
 1954سپتامبر  29كنوانسيون تأسيس سرن در تاريخ 

ايـن  فعاليت اصلي . كشور اروپاي غربي امضا شد 11توسط 
ساخت  ابعاد،ترين  تحقيق در ساختار ماده در كوچك مركز

 ،استي ذرات و ديگر زيربناهاي آن  تجهيزات شتاب دهنده
قرار استفاده مورد هاي باال  انرژي كه براي تحقيقات فيزيك

 در اصل برگرفته از عبارت فرانسوي CERN نام. گيرند مي
(Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire)  به

كه در ابتدا  ،اي اروپا است هاي هسته معناي انجمن پژوهش
مذكور پس  منا. ها بود مأخذي براي برپا ساختن آزمايشگاه

 ءاز منحل شدن انجمن موقت به عنوان نام آزمايشـگاه ابقـا  
به نـام   »ش.ه 1333« 1954در سال  اين مركزنام  .گشت

(Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire) 
. اي اروپا تغييـر يافـت   هاي هسته به معناي سازمان پژوهش

ايـن   لئو كوارسكي، يكي از مديران ارشد سابق ي به عقيده
 لطافـت  بـي  نـام ، وقتي كه نام سازمان تغييـر يافـت،   مركز

OERN  با وجودي «: شد، و بنا به نظر هايزنبرگ ايجاد مي
كه نام اصلي تغيير پيدا كـرده اسـت، نيـازي بـه تغييـر در      

  ».سرواژه نيست
 ردچندي پس از تأسيس مركز، كارهاي انجام گرفتـه  

هـا   اتـم  ي فراتر از پژوهش بر روي هسـته  پا را ها آزمايشگاه
فعـاليتي  . هاي باال شـد  فيزيك انرژي و وارد واديِ ،گذاشت

هـا و   كه اساساً تمركز آن بر روي پژوهش در مـورد كـنش  
ي كـه  ايآزمايشـگاه  ،با اين تفاسير. تأثيرات ميان ذرات بود

شـگاه  عمـدتاً اشـاره بـه آزماي    ،شد توسط سرن مديريت مي
هـاي   اين عبارت بيانگر پـژوهش . ت داردذرااروپايي فيزيك 
  .باشد كنوني سرن مي

(Laboratoire européen pour la physique desparticules) 

 ي فـرد در حاشـيه  ه عظيم و منحصر ب ي اين مجموعه
ميرن و در مرز مشترك  ده ي محله در ،سوئيس واقع در ژنو

ـ . شده است بنافرانسه و سوئيس  عنـوان  ه دولت سوئيس ب
در ) كشور اروپائي ديگر 11به همراه (گذار اصلي سرن  پايه
جهـان  «عنوان هديه، مركزى به نـام  ه سرن و ب سالگي 50

و نيـز   اى جديـد  را كـه يـك مركـز شـبكه    » علم و نوآورى
مندان است، به اين سـازمان اهـدا    مكانى براى بازديد عالقه

هاى سوئيس  در  پژوهشوزير علوم و » چارلز كاليبر«. كرد
 هدر اين مركز مناقش" :گفت سرن سالگي 50مراسم جشن 

فرمايى   حكم .هاى سياسى به هيچ وجه راه ندارد و دشمنى
است كه اين سـازمان بتوانـد در     باعث شده ،همين روحيه

گيرى تفكر انسان نسبت به طبيعـت و آغـاز    چگونگى شكل
  ."باشد  اى داشته هاى قابل مالحظه جهان كمك

سيس أكشور اروپائي ديگر كه در ت 11 به جز سوئيس
دانمـارك،  : ز اسرن همكاري داشتند عبارت بودند  ي پروژه

، ايتاليا، يوگسالوي، انگلستانبلژيك، آلمان، فرانسه، يونان، 
ريش، اتـ كشـورهاي   و البته بعـدها نيـز  . نروژ و سوئد هلند،

ك، چ جمهوري مجارستان، ,فنالند، لهستان پرتغال، اسپانيا،
اين  .واكي و سرانجام بلغارستان به عضويت آن درآمدنداسل

 و از لحاظ اداري ،سرن ي كشورها اعضاي اصلي اداره كننده
  .دهستنهاي مالي سرن  عمده هزينه ي مين كنندهأمالي تو 

شش  كننده در سرن،  از كشورهاي مشاركت دوم گروه
 .اسرائيل هسـتند كشور آمريكا، روسيه، ژاپن، تركيه، هند و 

اي سـرن   عنوان نـاظر در سـازمان تحقيقـات هسـته    ه كه ب
اين كشورها سهم و مشاركت فعالي در انجـام  . حضور دارند



 26    86شادي فوالدي ـ كارشناسي 
 

 

هـاي   مين هزينـه أهاي تحقيقاتي سرن و همچنين تـ  پروژه
  .ددارن آنمالي و تجهيزات 

 اين مركز،كننده در   سوم از كشورهاي مشاركت گروه
 اروپــا اي تحقيقــات هسـته كشـورهاي غيـر عضــو سـازمان    

هاي مختلف تحقيقاتي سرن مشاركت  كه در برنامه ،هستند
ايران، : از عبارتند كه كشور است 26 شامل گروهاين   .دارند

الجزاير، آرژانتين، ارمنستان، آذربايجـان، بـالروس، برزيـل،    
 چين، كانادا، كرواسي، قبرس، استوني، گرجستان، ايسـلند، 

ايرلند، مكزيك، مراكش، پاكستان، پرو، روماني، صربستان، 
  .اوكراين و جنوبي، تايوان ي كره جنوبي، آفريقاياسلوني، 

هـاي علمـي و تحقيقـاتي     يياين كشورها بسته به توانا
هـاي آزمايشـگاهي و نظـري سـرن      توانند در پروژه خود مي

ترين بهره ايـن كشـورها از    در حقيقت، عمده. شركت كنند
هـاي   اري با سرن، تماس نزديك و خارج از محدوديتهمك

 ي واسـطه  متداول با تكنولوژي نوين و كسب مستقيم و بـي 
  .دانش علمي و فني است

اي و ذرات  در اين مركز تحقيقات فيزيك هستهامروزه 
عنوان كاركنان  هتعداد زيادي فيزيكدان و مهندس ب ،بنيادي

آزمايشـگاهي مشـغول   هاي مختلف نظري و  مقيم در زمينه
همچنين تعـداد قابـل تـوجهي دانشـمند از     . كار هستند هب

صورت بازديدهاي كوتـاه    هكشور دنيا ب 80 دانشگاه از 500
كه خود نشان از همكاري بـزرگ و   ،آيند مدت به سرن مي

نظيـر علمـي دانشـمندان و پژوهشـگران عرصـه علمـي        بي
نجام شده هاي ا ها و پژوهش آزمايش ،تحقيقات. جهان دارد

در اين مركز و كسب جـوايز متعـدد توسـط دانشـمندان و     
جايزه  6 از جمله(پژوهشگران فعال اين مركز معتبر علمي 

تبـادالت   ي خـود نشـان از اهميـت سـرن در عرصـه      )نوبل
  .دنيا دارد علميِ

 سـرن در سـال   بـا بعد از آغاز همكاري رسـمي ايـران   
در  CMS آزمـايش  ي ميالدي و همكاري در زمينـه  2001
مين قطعاتي از اين پروژه أساخت و ت ، LHCبزرگ ي پروژه
دكتـرا در   ي دوره يهفت پژوهشگر و پـنج دانشـجو   امروزه
فيزيك ذرات بنيادي در سرن مشـغول پـژوهش و    ي زمينه

الزم به ذكر است كه مشـاركت انفـرادي    .تحقيقات هستند
  .گردد برمي 2000فيزيكدانان ايراني در سرن به قبل از سالِ

بـر تحقيقـات    كنوني سرن، عـالوه  ي ترين برنامه بزرگ
اي و ذرات بنيــادي،  فيزيــك هســته ي گونــاگون در زمينــه

يـا   (LHC: Large Hadron Collider) اجراي پروژه بـزرگ 
ـ    "هـادرونى ي بـزرگ   برخورد دهنده " همان ه اسـت كـه ب

  .شود ترين پروژه تحقيقاتي جهان شناخته مي عنوان بزرگ 
يك تونل حلقوي عظيم اسـت   متشكل از اين دستگاه

 27محـيط آن   .دارد متـري زمـين قـرار    100 عمق كه در
 آن نزديـك  دمـاي  و ،متر است 3كيلومتر و قطر آن حدود 

 چرخشپروتون براي يك دور . شود حفظ مي كلوين 9/1 به
در واقـع  . زمان احتيـاج دارد  ثانيه 9×10-6به  در اين تونل
از يك . پيمايد را مي اين تونل طولبار  11000در هر ثانيه 

ــل  ــون در دو جهــت مخــالف وارد   2ورودي تون مــوج پروت
 دهند تا سـرعت  ها شتاب مي ها به پروتون ، كاواكشوند مي
هـا را در   آهنرباهـا آن . به نزديكي سـرعت نـور برسـد    ها آن

شـود انـرژي بسـيار     كه اين باعث مـي  ،دارند مسير نگه مي
پروتون با انرژي بسيار زياد با موج  2اين  .شودزيادي توليد 

ذرات بســيار  ،ايــن انــرژي بــزرگ. كننــد هــم برخــورد مــي
دانشـمندان اميدوارنـد كـه بـه     . كنـد  تري توليد مي كوچك

اي كـه مـادر    يعني به زمان يا بـه ذره  ،ذرات ابتداي خلقت
باشد و تمـام   اين تونل فاقد هوا مي .همه ذرات است برسند

 در غيـر ايـن صـورت    ،گيـرد  عمليات در خـأل صـورت مـي   
د ونشـ  ها و ذرات هوا هم در اين آزمايش درگير مي مولكول

 خـود نقطه  4اين دو تونل در . دوش نتيجه مي آزمايش بي و
د كه همان نقـاط برخـورد دو مـوج و از هـم     كن را قطع مي

هم ه هاي اندكي است كه دقيقا از روبرو ب پاشيدگي پروتون
مجهـز و بـزرگ نيـز كـه     حسگر بسيار  4. اند برخورد كرده
دهنـد، در ايـن    هاي آزمايشگاه را تشكيل مي كانون فعاليت

ذرات آزاد شـده در جريـان    ي نقاط قرار دارند و به مطالعـه 
هـا، قـادر بـه     ايـن حسـگر  . پردازنـد  ها مي فروپاشي پروتون
اتمـي در ثانيـه    ميليون برخـورد زيـر   600رديابي بيش از 

ن برخوردهـا حـاوي   كه تنها كسـر معـدودي از ايـ    ،هستند
  .تاساطالعات علمي ارزشمند 

هايي كه تاكنون وجود آن بـه اثبـات    ترين ذره كوچك
در فيزيـك، هـر   . است، لپتون و كـوارك نـام دارنـد     رسيده

ـ   اي كه از تجمع كوارك ذره ي قـوي  هـا نيرو ي وسـيله  ههـا ب
نـوترون و  . شـود  وجود آيد، هادرون ناميده مـي ه اي ب هسته

مشــاهده . هســتندهــايي از ذرات هــادروني  پروتــون نمونــه
 10-19 و 10-18 در حدود ابعادي كه داراي  كوارك و  الكترون

، نيازمند ميكروسكوپي با توان ايجـاد چنـين   باشند ميمتر 
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 . نيـاز دارد هايي است كه انرژي بسيار زيادي را  طول موج
LHC العـاده   گيـري از آهنرباهـاي ابررسـاناي فـوق     با بهره
هـزار كيلـومتر سـيم     270تشـكيل شـده از    ـ  خود عظيم
گـراد كـار    درجه سانتي -9/272جريان كه در دماي  هاديِ

برابــر ميــدان  105 كــرده و ميــدان مغناطيســي در حــدود
قادر به انجـام چنـين    ـ  كنند مغناطيسي زمين را ايجاد مي

  .كاري است
بـه  وسـعت بخشـيدن   ،  LHC ترين هدف علمـي  مهم
 اي كـه  االت ويـژه ؤس. كيهان استهاي ما پيرامون  دانسته
LHC  ـ    ،سـت ا هـا  درصدد پاسخ به آن ه شـامل جسـتجو ب
اي كه ممكـن اسـت شـواهدي از     ذره( "بوزون هيگز"دنبال

كه بـر اسـاس   ، براي ما آشكار كند را سموجود نوعي مكاني
بتوان براي برخي از ذرات بنيادي ماده، جرم را توضـيح   آن
تالش براي پـي بـردن    ،دنبال ماده تاريكه ؛ جستجو ب)داد

پادمـاده و نيـز مطالعـه بـر روي نـوع      ـ   به عدم تقارن ماده
) پالسماي كوارك گلوئون( QGP جديدي از ماده موسوم به

 يتوانند انواع جديد هاي عظيم ذرات مي دهنده شتاب. است
هاي اتمي ماده  سازي هسته را با فشرده QGP از ماده مانند

يكي ديگر . توليد كنند هاي بسيار كوچك معمولي در حجم
. دنبال آن اسـت، ابرتقـارن اسـت   ه ، بLHC  از مواردي كه

اي درست باشـد، آنگـاه ذرات ابرمتقـارن،     اگر چنين نظريه
هـا را   توانند همان ماده تاريك باشند و ما اميـدواريم آن  مي

  .ممشاهده كني LHC براي نخستين بار در
 ي دهنــده ، بــراي شــتاب1980، در ســال LHCتونــلِ

كه هـدف از   ،بود  ساخته شده LEP تري موسوم به قديمي
هـاي   ساخت آن، درك بهتر از كشفيات انجام شده در دهه

دهنـده پروتـوني    يك برخـورد LHC  .بود 1980و  1970
هـاي بسـيار    توان انـرژي  است و اين به آن معناست كه مي

  .گرفتكار   در آن به LEP بيشتري نسبت به
 (Tevatron) مانند تـواترون  گذشتههاي  دهنده شتاب

فهم ما از ماده  ي هاي بسيار مهمي در زمينه كمكLEP  و
اي موسـوم بـه مـدل اسـتاندارد      نظريـه  ازطور خالصه ه و ب

هر چنـد مـدل اسـتاندارد، نـاقص اسـت و تنهـا        .ندا هداشت
 مـا اميـدواريم   ،كنـد  قسمت مرئي جهان ما را توصيف مي

LHC مشـابه،   ديگري با رفتـار  ي هيگز يا ذره  با كشف ذره
مدل استاندارد را تكميل كند و ما را فراتر از مـدل كنـوني   

  .تاس  از جهان كه براي ما غير قابل مشاهده %95به  .ببرد

LHC افتتاح ) 2008سپتامبر  10( 1387 در شهريور
 ي شد، اما مشكالت فني در سيستم هليوم مايع كه وظيفـه 

 دهنـده را  اين شتاب ابررسانايهاي  كردن مغناطيس   خنك
عهده داشت، به همراه برخي مشكالت ديگر، سبب شـد   بر

ماه خاموش باشد و مهندسـان بـه    14اين آزمايشگاه براي 
 نشت هليوم به داخلِ. رفع تمام مشكالت احتمالي بپردازند

 گر شده موجب كاهش دماي بخش مغناطيسي شتاب تونل
شدند دماي اين دستگاه محققان با تالش بسيار موفق . بود 

از آنجا كه انسان قادر به فعاليـت   ،كلوين برسانند 9/1را به 
هاي  كردن بخش رو محققان با گرم در اين دما نيست از اين

  .هاي از كار افتاده را آغاز كردند مورد نظر كار تعمير بخش
جهان در  ي دهنده ترين شتاب اندازي مجدد بزرگ ا راهب

اوايل آذر ماه سال جاري، نخستين برخورد ذرات پروتون با 
  يك تـرا . تفاق افتادا LHC ولت در لكترونا  ترا 36/2قدرت 
 زمان معادل انرژي است كه يك پشه در تقريباً ولت، الكترون

كند، اما زماني كه اين انـرژي تنهـا بـر روي     پرواز حمل مي
  .شود زيراتمي متمركز شود بسيار قدرتمندتر مي ي يك ذره

) سـرن (ايي اروپـا   سازمان تحقيقات هسته ي در بيانيه
اندازي مجدد اين پروژه اعالم شد كـه شـتابگر    مبني بر راه

كار خواهد كرد  بار با انرژي كمتري آغاز به  عظيم سرن اين
خطرتـر كـار كنـد و در عـين حـال       تا بتواند در شرايط بي

زمـاني كـه   . يدي بـراي آزمايشـات فـراهم شـود    فضاي جد
با تمام توان فعاليت  سرن يِبزرگ هادرون ي دهنده  برخورد

ولت در درون ايـن   ترا الكترون 7كند، پرتوهايي را با قدرت 
ترا الكترون  14كند تا برخوردهاي با قدرت  تونل ارسال مي
  .ولت ايجاد كند

ده باش اين برخورد دهنده در حال حاضر در حالت آما
به دنبال يك توقف  2010در فوريه  ، واست  قرار داده شده

پرانرژي و  سازي براي برخوردهاي منظور آماده به فنيكوتاه 
  .كار خواهد كرد تحقيقاتي دوباره شروع به آغاز برنامه اصلي

آزمـايش   LHC ،4 ي كه براي پروژه به ذكر استالزم 
است كه در   بزرگ با آشكارسازهاي بسيار زياد طراحي شده

ايـن   .انـد  گرفتـه  پروتوني قـرار  يچهار محل تالقي دو پرتو
  :ز ها عبارتند ا آزمايش

LHCB / ALICE / CMS / ATLAS 
 



 28    86شادي فوالدي ـ كارشناسي 
 

 

هاي چهارگانه شامل مجموعـه   هر كدام از اين آزمايش
توسـط  هـا   كه كار ساخت آن ،ستا عظيمي از آشكارسازها

هـاي بـزرگ    ها و شـركت  دانشگاه ،مراكز تحقيقاتي مختلف
  .تسا صنعتي در سراسر جهان در حال اجرا

يكي از  CMS (Compact Muon Solenoid) آزمايش
همكـاري ايـران   . تاس LHC ي چهار آزمايش بزرگ پروژه

در اين آزمايش در اولين قدم با ساخت قسمتي مكانيكي از 
و  HF آشكارساز ي نگهدارندهميز "با عنوان CMS آزمايش
و با نظـارت مهندسـان    "اي پوشاننده آن استوانه ي محفظه

سرن و با انتقال دانش فني مربوطه به شـركت هپكـو اراك   
اين ميز بايـد  . عنوان مجري اين آزمايش به انجام رسيده ب

تـن را تحمـل    300تـا   200بتواند قطعاتي به وزن حـدود  
 و ميليمتري از يكـديگر بـاز   ي كه اجزاي آن با فاصله ،كند

اين ميز در حقيقت يك دستگاه مكانيكي با . شوند بسته مي
كه هزينـه سـاخت آن    ،رود تولرانس بسيار باال به شمار مي

ــران اســت  ــز برعهــده اي ــران، موضــوع اصــلي  . ني ــراي اي ب
هاي پژوهشـي از ايـن قبيـل، دسـتيابي بـه منـافع        فعاليت

ي، دسـتاوردهاي  آني نيسـت، بلكـه منفعـت اصـل     اقتصاديِ
علمي است كه از طريـق مشـاركت در يـك پـروژه علمـي      

 ي المللي، آن هم در باالترين سطح پـژوهش در حـوزه   بين
  .دشو فيزيك ذرات بنيادي نصيب كشورمان مي

 اليه مختلف از آشكارسازهاي CMS ،4 براي آزمايش
RPC شده   ي استوانه آن در نظر گرفتهيدر دو قسمت انتها
آمـاده   2010كه اليه چهارم بايد براي آزمايش سـال  ،است
 چهـار كشـور ايتاليـا،    CMS هـاي  PRC در ساخت .باشند

در ايـران  . كننـد  چين و پاكستان همكاري مي كره جنوبي،
نيز آمـادگي خـود را   اين مجموعه  مورد ساخت اليه چهارم

اين پروژه اولين مشاركت . تاس  براي مشاركت اعالم داشته
  .المللي خواهد بود آزمايشگاه بزرگ بين ايران در يك

 CMSآميز ابتدائي ايران در دنبال مشاركت موفقيته ب
توان به موارد همكاري ايران  را نيز مي  (Grid)پروژه تورين

در باب معرفي مختصري از پروژه تورين . و سرن اضافه كرد
طور كـه وب بـراي بـه اشـتراك گـذاردن       همان ؛بايد گفت

افـزاري   اينترنت است، تورين يك سرويس نـرم اطالعات در 
براي به اشتراك گذاردن توان محاسباتي و فضـاي ذخيـره   

ها بين كامپيوترهاي متصل به اينترنت اسـت و هـدف    داده
يع جهـاني محاسـباتي و   ي آن ايجـاد يـك شـبكه وسـ    ينها

  .تاطالعاتي اس
در  wwwجالب است بدانيد براي اولين بار مشخصـه  

سـرن همـان   . شـد   كار برده  هفيزيك ب يك مركز تحقيقات
بــار بــراي ارتبــاط بــين   مركــزي هســت كــه بــراي اولــين

 مـيالدي،  1990پژوهشگران و دانشـمندان خـود در سـال   
www آخرين نمونه پيشـرفت همـين مركـز     .را ابداع كرد

اينترنــت و فنــاوري  ي تحقيقــاتي فيزيــك هــم در زمينــه 
ركـورد انتقـال   توان به شكسته شدن  كه مي ،اطالعات بوده

هم در سرن بـه    اطالعات توسط اينترنت اشاره كرد كه آن
  !!انجام رسيد

  
  ركشت
 ناوارفـ ي هـا  كمـ كر اطخ هب يعفرا رتكد ياقآ زا هدنسينو
   .دنك يم ركشت ،بطلمين ا ي هيهت رد ناشيا

  
  منابع
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[3] http://lhc.web.cern.ch/lhc 
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 است آن بر يسع بخش نيا در. دهد يجا خود در را ديجد قسمت كي بعد، به شماره نيا از دارد يسع تكانه
 در مـا  بـا  را خـود  نظرات و نكرده، استقبال موضوع نيا از مختلف ليدال به متأسفانه كه( انيدانشجو شما كمك با كه
 ريسـا  تـا  كارمنـدان  محتـرم،  دياسـات  شـان، يا نيمعـاون  و استير از آن، كادر به دانشكده مشكالت از) دينگذاشت انيم

 سـو  كيـ  از ان،يدانشـجو  يسـو  از شده مطرح مشكالت رفع و مسئوالن يريگيپ با است ديام. ميده گزارش كاركنان،
 كي به دنيرس جهت در روز به روز تا گردد، اديز هينشر بخش نيا به اقبال گريد يسو از و فراهم، انيدانشجو شيآسا

  .ميبردار قدم آل دهيا ي دانشكده
 وتريكامپ تيسا. شد داده قرار بود دارا را تردد نيشتريب كه مكان 4 در ينظرسنج يها فرم است، ذكر به الزم

 و مطالعـه  از بعـد  انيدانشـجو  نظـرات . برنامـه  فـوق  اتاق و كتابخانه ،يدكتر انيدانشجو تيسا ،يكارشناس انيدانشجو
 شـتر يب كـه  اسـت  نيـ ا تأمل قابل و جالب نكته. است شده داده انتقال ناًيع امكان حد تا ت،ياولو يدارا مسائل انتخاب
 از يليتكم التيتحص انيدانشجو يصنف يها خواسته شتريب و ،يرفاه نوع از يكارشناس انيدانشجو يصنف يها خواسته

  .است بوده يآموزش نوع
 مقالـه  هـا  آن از تنهـا  و كننـد  ينمـ  عمل يدكتر انيدانشجو قبال در خود فيوظا از كي چيه به دياسات اكثر .1

 كـه  انـد،  شـده  دياسات يبرا مقاله ديتول نيماش به ليتبد يدكتر دوره انيدانشجو گريد عبارت به. خواهند يم
» ... و يخـانوادگ  ،يشتيمع« ها آن تيوضع قبال در يتيمسئول چيه عوض در و خواهند يم مقاله ها آن از تنها

 يدياسات با يتئور يكارها و يتئور يكارها از بدتر فرسوده يشيآزما ليوسا نيا با كه يتجرب يكارها. ندارند
  »يدكتر يدانشجو«. ستين ديمف اصالً بگذارند، وقت خواهند ينم كه

  .ستين مناسب يصندل هستند انيدانشجو كل تعداد از% 10 باًيتقر كه دست چپ انيدانشجو يبرا .2
  .است كمتر اريبس ها دانشكده ريسا به نسبت كيزيف دانشكده در نترنتيا سرعت .3
  .است كم هم آن سرعت. ستين دسترس در دانشكده نقاط تمام در Wireless نترنتيا .4
  !شود يم خاموش آفتاب غروب هنگام طبقات چراغ .5
 بـه  مـدام  انيدانشـجو  نباشـد  الزم تـا  گـردد  نسب دانشكده در سرد و گرم يها يدنينوش فروش دستگاه كي .6

 !باشد عادالنه فروش متيق لطفاً فقط. شود تلف ها آن زمان و رفته يتعاون
 بـاز  و يصـندل  يتعـداد  دادن قرار با. است استفاده بدون درب و محوطه كي 2 هيپا كيزيف شگاهيآزما يجلو .7

 انجـام  هـم  شيپـ  سال 3 كار نيا. ديآور وجود به انيدانشجو يگفتگو و گپ يبرا مكان كي درب آن كردن
 شيپ ها كالس در انيدانشجو يبرا يمزاحمت طبقه آن درس يها اتاق بودن كيآكوست به توجه با و بود شده

 .آمد نخواهد

. اسـت  بـوده  دياسـات  و انيدانشـجو  شدن جمع يبرا يمكان كه بود ايتر كي يدارا قبل يها سال در دانشكده .8
 .شود جاديا دانشكده در ايپو و شاداب طيمح كي تا دييفرما ريدا دوباره را آن لطفاً
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 تعـداد  بـه  توجـه  بـا  زيـ ن وترهـا يكامپ تعـداد . اسـت  نقـص  يدارا يكارشناس تيسا يوترهايكامپ تمام باًيتقر .9
 .است اندك اريبس انيدانشجو

 .ستين مناسب سوم طبقه در واقع كتابخانه مطالع سالن نور .10
 .شود اقدام لطفاً ست،ين...  و يوتريكامپ يها تيسا كتابخانه، ها، كالس در »يلباس جا« يلباس چوب .11
 .كنند مرتب را خود تيوضع آن در انيدانشجو تا شود نسب مختلف يها مكان در يقد نهيآ چند .12
 .كنند ينم صرف انيدانشجو يبرا يكاف وقت محترم دياسات .13
 .كنند ينم استقبال آن از پس نبرده ييجا به راه ها ينظرسنج نيا انيدانشجو از يليخ نظر به .14
 درس خـوب  دانشـجو  فيـ وظ كه نسبت همان به. برسند يخودباور به تا دارند قيتشو به اجياحت انيدانشجو .15

ـ  بدهنـد  درس خوب ديبا هم دياسات است، خواندن  دانشـجو  برعهـده  را يريادگيـ  فـه يوظ تمـام  شـان يا يول
 ! را گرفتن نمره جز به دانند يم

 كـار  از و يميقـد  فرسـوده،  اريبسـ  كيآكوست و ديجد يها شگاهيآزما خصوصاً ها شگاهيآزما در موجود ليوسا .16
 مشـكالت  نيـ ا ليـ دل بـه . شـود  ريـ تعم و يدگيرسـ  حداقل پس ستين ها آن ضيتعو امكان اگر. است افتاده

 .دارد يبد اثرات كه دارند يشگاهيآزما يكارها يبرا ياندك رغبت انيدانشجو
 در شـان يا يبرا پژوهش زنگ كي يكارشناس انيدانشجو نيب در يپژوه دانش حس و تيخالق پرورش جهت .17

 بتوانند ندهيآ در آورده، دست به خود خام يها دهيا ارائه يبرا نفس به اعتماد كي بتوانند تا شود، گرفته نظر
  !ميبرد نوبل هم ما يروز ديشا دهند، ارائه يالملل نيب مجامع در را خود يها هينظر

 انصـاف  ي دهنـده  نشـان  هـا  آن شـدن  متـذكر  كـه  دارد، وجـود  هـم  ياديـ ز قـوت  نقاط كيزيف دانشكده در
  .شود ها دانشكده ريسا يبرا الگو كي آمدن وجود به باعث هم ديشا. باشد يم انيدانشجو

 يقبـول  قابـل  حـد  تا كه است آن يادار كار و ساز ها، دانشكده از يبرخ به نسبت كيزيف دانشكده قوت نقطه .1
  .افتد يم راه زود انيدانشجو كار و است، معلوم و شفاف

» ... و فـر  يزنـد  خـانم  مقـدم،  خـانم  ،يعقـوب ي خانم« يوتريكامپ تيسا و دانشكده و آموزش دفاتر كارمندان .2
  .كنند يم برخورد انيدانشجو با احترام با و هستند برخورد خوش يهمگ

 دسـترس  در اوقـات % 99 ،يمهـدو  دكتـر  يآقـا  ،يآموزشـ  معاون و پور، يميكر دكتر يآقا دانشكده، استير .3
 هـم،  انيدانشـجو  با شانيا برخورد. است باز انيدانشجو يرو به شانيا اتاقِ در شهيهم و هستند، انيدانشجو
 .است مهربان و خوب
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 تكانه نجومي پوستر مورد در توضيحاتي

 چنـگ  فلكـي  صـورت  در) M57-NGC6720(  1حلقـه  سحابي به متعلق كنيد مي مشاهده كه تصويري
 فيلتـر  سـه  در 3هابـل  فضـايي  تلسـكوپ  باز ديد ميدان و اي سياره دوربين ي وسيله به كه است،) شلياق( 2رومي

 فضـا  از وسـيعي  ابعـاد  در كه هستند غبار و گاز از متشكل ابرهاي حقيقت در ها سحابي. است شده گرفته مختلف
 سـال  2300 ي فاصـله  در نـوري  سـال  5/1 شعاع با حلقه سحابي و دارند، مختلفي انواع ها سحابي. اند شده پراكنده
 و كـم  جـرم  بـا  سـتارگان  مرگ ي بازمانده 4نما سياره هاي سحابي. است  نما سياره هاي سحابي نوع از زمين از نوري

 كـه  آن علت به هايي، ستاره چنين عمر پاياني مراحل در. هستند) ٢×١٠٣٠ kg( خورشيد جرم ي مرتبه از متوسط
 دمـاي  بـا  گـازي  غـول  يـك  صورت به و شده منبسط ستاره است، رسيده پايان به تقريباً ستاره سوخت ي ذخيره
 انبساط فرآيند ي ادامه ي نتيجه در. گوييم مي  5قرمز غول آن به كه آيد درمي)  >٣٠٠٠T K( پايين نسبتاً سطحي

 نشـت  بيرون فضاي به شده جدا آن از ستاره گاز كه آنجا تا يابد، مي كاهش سطحي گرانش ستاره، شعاع افزايش و
 در كه چه آن شبيه گازي ابر يك ستاره، يك خارجي هاي اليه گازِ تمام شدن سرد و شدن جدا با نهايت در. كند مي

 اسـمش  از كـه  همانگونـه  كـه  يـابيم  مي در سحابي شكل در دقت با. شود مي تشكيل بينيم مي حلقه سحابي مورد
 كـرده  نشـت  فضـا  به كروي تقريباً صورت به سحابي كه دارد نكته اين بر دال اين و دارد حلقوي ساختار پيداست،

 جلـب  خـود  بـه  را توجـه  كه ديگري ي نكته كروي ساختار بر عالوه. داريم انتظار كه است چيزي همان اين و است
 آبي  رنگ. است اليه آن ي دهنده تشكيل گاز جنس از ناشي كه است اليه هر در سحابي متفاوت هاي رنگ كند، مي
 بـار  دو اكسيژن سبز رنگ. است تر نزديك ستاره ي هسته به كه است داغ بسيار هليم طيف از ناشي داخلي ي اليه

 خطـوط  و هيـدروژن   6بـالمر  خطـوط  بـه  مربوط خارجي ي اليه قرمز رنگ همچنين. دهد مي نشان را +O2 يونيده
 در كـه  مركـزي  ي سـياره  ي بوسيله نما سياره هاي سحابي در گازها اين شدن داغ. است +N2  يونيده دوبار نيتروژن

 دمـاي  و كوچـك  ي انـدازه  علـت  بـه  كه مركزي هاي ستاره اين. گيرد مي صورت است مرده ي ستاره ي هسته واقع
 حلقـه  سحابي بساطان. دارندكلوين  120000 حدود در سطحي دماي گوييم مي  7سفيد ي كوتوله ها آن به باال سطحي
 را سحابي اين كه بدانيد اگر است جالب. دارد ادامه قرن در قوسي ي ثانيه 1 آهنگ با حاضر حال در و نشده متوقف

 .ر كردشكا اينچي 3 آماتوري تلسكوپ يك با حتي توان مي
  

  :پانوشت
1. Ring Nebula 
2. Lyra 
3. Hubble Space Telescope’s Wide Field & Planetary Camera 2 
4. Planetary Nebula 
5. Red Giant 
6. Ballmer 
7. White Dwarf 
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 آسمان ي نقشه از استفاده ي نحوه

 بـين  كـه  تفـاوت  اين با. دارد قرار سرتان يِباال شب هر كه است يچيز همان كنيد يم مشاهده بعد ي صفحه در آنچه

 مكـان ) فلكـي  هـايِ  صـورت ( غريـب  و عجيـب  يهـا  گراف اين شكل سپردن خاطر به با تا شده متصل يخطوط ها ستاره يبعض

 كـه  آوريـد  مـي  خـاطر  به كنيد مراجعه(!)  يسرباز دوران يها آموزش به اگر. بسپاريد خاطر به را هم به نسبت نور پر يها ستاره

 را قطبي ي ستاره توانيد مي كار شروع براي. كند مي مشخص را شمال جهت و است ثابت آسمان در جايش تقريباً يقطب ي ستاره

 با و بگيرد دست در را نقشه يافتيد، را فلكي صورت يك مكان آنكه از پس. كنيد پيدا آسمان در اكبر دب ي "مالقه" از استفاده با

 نقشه درون است، ستاره هر مكان ي كننده مشخص كه اي دايره .بيابيد آسمان در را يفلك يها صورت ساير مكان آن، از استفاده

 مشـاهده  نقشـه  ي حاشـيه  در. انـد  شـده  مشخص بزرگتري ي دايره با تر نور پر هاي ستاره. است شده مشخص توپر ي دايره يك با

  .است متناظر اي ظاهري قدر چه با دايره هر كه كنيد مي

 يـك  ستارگان به نسبت  m56 h23هر زمين. است ماه بهمن ي نيمه شب 11 ساعت با متناظر بعد ي صفحه ي نقشه

 كـه ( خورشيد به نسبت ستارگان شب هر بنابراين. دارد اختالف m4 ما خورشيدي روز شبانه با تناوب دوره اين چرخد، مي دور

 طلـوع  امشـب  11 سـاعت  در خاصـي  ي ستاره اگر مثال براي. كرد خواهند طلوع زودتر m4 )است روز شبانه در ما زماني معيار

. بود خواهد قبل شب مكان همان در دقيقه 56 و 10 ساعت در ستاره آن شب فردا رد،يگ قرار آسمان از خاصي مكان در يا كند

 ي صـفحه  ي نقشـه .  ببينند فصل هر در آسمان از متفاوتي ي چهره سال يك طول در زميني ناظران تا شود مي باعث پديده اين

 خواهـد  استفاده قابل نيز) بعد روز 15( ماه اسفند اول 10 ساعت براي بلكه ماه بهمن ي نيمه شب 11 ساعت براي تنها نه  قبل

 :داريم زير راست سر ي محاسبه طبق كه چرا بود،

 

1 60 15 4      

 

  .است ساعتي چه با متناظر تاريخ هر براي نقشه اين كه كنيد محاسبه توانيد مي ترتيب همين به
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  نينشتيا -بوز چگالش مورد در من تفكرات ي جهينت

  85 يكارشناس ـ سياوش ياسيني
siavash.yasini@gmail.com 

قرار . استدكتر اردالن  آقاي اين نوشته در اصل يك تكليف كالسي براي درس فيزيك معاصر
را  An Invitation to Contemporary Physicsبود دانشجويان فصـل چهـارم كتـاب    

اينگونـه  . اينشتين در چند صفحه بنويسند ـش بوز چگال ي مطالعه و برداشت خود را از پديده
دهنـد كـه هنـوز بعضـي دانشـجوها، از نوشـتن جـواب سـاير          نشان مي! هاي كمياب  نوشته

  )تكانه. (دوري كرده و براي برداشت خود احترام قائل هستند» كپ زدن«دانشجويان 
  

 ي مسـئله  مـورد  در اريبس تعمق وجود با دكتر، يآقا جناب
 نظـر  مـورد  پاسخ به كه كنم يم احساس ،نينشتيا -بوز چگالش

 تـا  حداقل كنم يم فكر اما !ام دهينرس مسئله نيا ييچرا مورد در
 در و ام كرده دايپ اطالع دهيپد نيا دادن رخ يچگونگ از يحدود
  .بكشم ريتصو به مسئله از را شهودم مثال كي با دارم يسع ادامه
 تعـداد  يحـاو  يمسـاو  ابعـاد  بـا  شكل يمكعب ي جعبه كي
 .ميكنـ  يم نگاه آن به باال از كه ،ديريبگ نظر در را مگس يمعقول
 كـردن  برخورد از مسلماً و كنند يم برخورد هم با ها مگس چون

 كنـد  يمـ  يسع يمگس هر شوند، ينم خوشحال يليخ گريكدي با
 ممكـن  يجـا  تـا  گردد يم غذا دنبال به ظرف در كه طور نيهم

 بـاال  از اگـر  كه است يمنطق پس. كند حفظ هيبق از را اش فاصله
 يرو كنواخـت ي صـورت  بـه  بـاً يتقر هـا  مگس ميكن نگاه ظرف به

 تعـداد  يعنـ ي .)تقـارن ( باشـند  شده پراكنده مينيب يم كه يمربع
 برابـر  راست سمت در ها آن تعداد با ظرف چپ سمت يها مگس
 برابـر  يها ليپتانس با حالته دو يمگس N ستميس كي نيا. باشد
  .است

 ،مثـال  يبـرا  ؟نباشد برابر ظرف قسمت دو ليپتانس اگر اما
 تقارن ،جاذبه وجود علت به ميكن نگاه كنار از ظرف همان به اگر

 هـا  مگـس  كـه  ييآنجـا  از. رود يمـ  نيب از قبل حالت در موجود
 در هـا  آن تعداد كنند، پرواز يتر نييپا ارتفاع در دهند يم حيترج

 ييبـاال  ي مـه ين در هـا  آن تعـداد  از شـتر يب ظرف ينييپا ي مهين
ـ  !ام نكـرده  پرواز حال به تا بنده البته. است ظرف  نظـرم  بـه  يول
 اگـر  يحت !؟دارد ازين يشتريب يانرژ به شتريب ارتفاعات در پرواز
 او راه چـراغ  زهيـ غر ندهـد،  قـد  مسـئله  نيـ ا به مگس كي عقل

 سـطح  اخـتالف  و تقـارن  عـدم  نيـ ا آنكـه  يبرا يول. بود خواهد
 ناجوانمردانه بس هوا كه ميكن يم فرض ؛شود حس شتريب يانرژ
 يلـ يخ كـنِ  گـرم  مگـس  يبخـار  كي ظرف كف در و است سرد

 سـخت  يسـرما  نيا در را ها مگس كه ،دارد وجود كوچك يليخ
 نيـ ا دارد وجـود  كـه  يا مسـئله  نجايا در. كشد يم خود طرف به

 و شـوند  يم جا مگس يمعدود تعداد يبخار نيا اطراف كه است
 ريـ تعب بـه . باشـد  داشـته  وجود مگس دو تواند ينم نقطه كي در
ــا برخــورد از و ننــديب يمــ را گريهمــد هــا مگــس گــريد  هــم ب
 برخورد هم با اول باشند، يرانيا يها مگس اگر البته. زنديپره يم
 ي مسـئله  حـال  هـر  به يول !ننديب يم را گريهمد سپس كنند يم

ـ  را گريهمـد  نكهيا و ها مگس يريپذ برخورد  از ،ننـد يب يم
 يريجلـوگ  هسـت  يبخـار  كـه  يا نقطه در ها آن يهمگ اجتماع

 تواننـد  يمـ  هنـوز  يانـرژ  پر و تر جوان يها مگس البته. كند يم
. كننـد  تحمل را سرما و كنند پرواز) باالتر يها هيال( ظرف يباال
 ظـرف  نييپـا  بـه  شوند يم وسوسه يگاه چند از هر مسلماً يول

 طاقـت  ظـرف  يبـاال  يلـ يخ ديشا خاطر نيهم به و بزنند يسر
 ظـرف  نييپا در ها مگس مييگو يم پس. نباشند داريپا و اورندين
  .دارترنديپا

  ديالوگ
 مورد در ميدار ما .ستين خوب يليخ يزن يم كه يمثال نيا: نَث
 و مگـس  از تـو  بعـد  ميكنـ  يم صحبت زايچ نيا و مولكول و اتم

  ي؟زن يم حرف يبخار
  ه؟يچ مشكلش: آلبرت

 و فهم يول كم، يليخ چند هر مگس. هيچ مشكلش معلومه: نَث
 ينمـ . سـت ين ينجـور يا اتم هي يول. يهرچ اي زهيغر. داره شعور

  .برن ديبا كجا كنن يم حس مگسا مثل اتما كه يبگ يتون
  .فهمم ينم منظورتو: آلبرت

 تـوش  و ميـ دار رو يگيم كه يا جعبه نيهم كن فرض نيبب: نَث
 تاشون 500 زايچ نيا و تقارن خاطر به. ميانداخت توپ تا 1000
 نيـ ا آم يم حاال. راست سمت تاشون 500 و ان جعبه چپ سمت
 بـرم  يم نصفشو و كنم يم نصف رو جعبه. برم يم نيب از رو تقارن

 دارترنيپا تر نييپا ارتفاع تو توپا يگيم كه ينجوريا اگه. تر نييپا
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 تـو  هنوزم ما .تر نييپا ظرف تو بره پره ينم توپ هي هوي چرا پس
  .ميدار توپ تا 500 ها هيال از كدوم هر

 بـدتر  مثـال  هيـ  خودت بعد ،يريگ يم راديا من مثال از: آلبرت
. ده يمـ  رخ واقعاً ييجورا هي يگيم كه يزيچ نيا خوب ؟يزن يم

 اونجـام  ه؟يـ چ اتـم  يخـود  بـه  خـود  تابش به راجع نظرت مثالً
 ينييپـا  ي هيـ ال تـو  پره يم دارهيپا توش كه يا هيال هي از الكترون

 توپـو  هيـ  كـه  نـه يا مثـل  يزد كـه  يمثال نيا با. دارترهيپا چون
 رو بپـره  ميبـزن  دست بهش نكهيا بدون بعد پله، هي رو ميگذاشت

  !ينييپا ي پله
  كنم؟ يم اشتباه دارم كجا ه؟يچ هيقض پس خوب: نَث

 هيـ  با ما نجايا. يكن يم يدار كه هيا سهيمقا تو اشتباهت: آلبرت
 يكوانتوم يايدن. ميستين روبرو يكيكالس ساكن و خشك يايدن
 يزيـ چ هيـ  از تـوپ  يجـا  بـه  من كن فك. مرجه و هرج يايدن

 اگـه  مـثالً ! باشه تالطم حال در خودش تو دائماً كه كنم استفاده
 پلـه  رو همـش  نظـرت  بـه  بازم يزيبر آب وانيل هي پله اون يرو
  مونه؟ يم ييباال
  !هيا مسخره مثال...  هممم: نَث

 راديـ ا مثالـت  از مـن  چـون  يگـ يم نيـ ا واسه فقط نويا: آلبرت
  !مگرفت
  !بآ وانيل هي. مسخرت يمثاال اون با! رميخ نه: نَث

. كنن چاپ مجله اون تو مقالتو دادم كه منه ريتقص اصالً: آلبرت
 نبـود  حـاظر  يحت يك چيه كردم ينم استفاده روابطم از من اگه

  .شبخوند
 شيكوب يم شه يم يهرچ ،يكرد ما واسه يكار هي ام تو اه،: نَث
  !سرم تو

  ... بابا برو: آلبرت

 بـر  چه كش مگس اصابت از پس ها مگس واقعاً كه دانم ينم
 ايـ  دارند اعتقاد مرگ از بعد يزندگ به ها آن ايآ و ديآ يم سرشان

 يها مگس شبح از پر را يگريد ظرف بار نيا حال هر در يول .نه
. م ي سـاخته ( "ششم حس" لميف ريتعب به. ميكن يم فرض مرده

! ننديبب را گريهمد توانند ينم مرده اشباح) 1999 اماالنيش تينا
 در. كننـد  ينمـ  برخـورد  گريكـد ي با اشباح يعموم تصور بر بنا و

) متقـارن  حالت در( كردند يم برخورد هم با كه ييها مگس مورد
 تعـداد  كـه  مطلب نيا يريگ جهينت و قسمت دو به ظرف ميتقس

 نظـر  بـه  يمنطقـ  برابرنـد  هـم  با چپ و راست سمت يها مگس
 ننديب ينم را گريهمد ها مگس اشباح كه ييآنجا از يول ،ديرس يم
 سـمت  در ها آن ي همه نكهيا احتمال شوند يم رد هم داخل از و

 ،باشـند  چـپ  سمت در ها آن همه نكهيا احتمال با ،باشند راست
 باشـند  شده پخش ظرف كل در مختلف يها دمانيچ با يحت اي

 كيـ  در كـه  انگـار  خودش ديد از يمگس هر چون .است كساني
 توانـد  يمـ  و اسـت ) ؟( غـذا  دنبال و حركت حال در يخال ظرف

 حـال  در جعبـه  از يا نقطـه  هـر  در هـا  مگـس  ي هيبق از مستقل
 حالتـه  دو سـتم يس كيـ  با ما قبل مانند نجايا پس. باشد حركت
  !ميستين روبرو

 سردشـان  زين اشباح كه فرض نيا با را يقبل يويسنار حال
 شـبح  سـوز  جـان  و سـخت  يسـرما  در. ميكن يم تكرار شود يم
 بـه  گـردد،  يمـ  ظـرف  داخـل  يگرم ي نقطه دنبال به كه چارهيب

 بعـد  و كند يم حركت كن گرم مگس يبخار يجستجو به يآرام
 جالـب  ي نكتـه . ندينشـ  يم آن يرو ،كند يم دايپ را آن يمدت از
. بكنـد  را كـار  نيهم تواند يم قاًيدق هم يبعد شبح كه است نيا
 ،نديبنشـ  اسـت  نشسته اول مگس شبح كه نقطه همان در يعني

 بيعجا از نيا و كند يمن برخورد آن با و نديب يمن را آن نه چون
 م،يببـر  تـر  نييپـا  را دمـا  كـه  طـور  نيهمـ . اسـت  اشباح يايدن

 به زين اند بوده تر يانرژ پر و اند شده جوانمرگ كه هم ييها مگس
 يداريـ پا يبخـار  اطراف در چون شوند يم دهيكش يبخار سمت

 رفـت  نييپـا  يمشخصـ  حـد  تـا  دما آنكه از پس .دارند يشتريب
 و انـد  شـده  جمع واحد ي نقطه كي در ها شبح از يميعظ ي توده
 ليتشـك ) superatom ي مگسانه معادل( ابرشبح كي يقول به

 توانسـت  ينمـ  ياتفاق نيچن يمعمول يها مگس مورد در. اند داده
 ي جعبـه  داخـل  حالـت  نيدارتريـ پا( يبخـار  اگـر  چـون  افتد يب

 حداكثر يبعد يها مگس بود، شده پر مگس چند توسط) مذكور
 اگـر  ايـ  ،)بـاالتر  هيـ ال كيـ  در( ننديبنش ها آن يرو توانستند يم

 از ديـ با مگـس  كي ند،يبنش يبخار يرو بخواهد يديجد مگس
 چندتا هر و ستين نگونهيا اشباح مورد در اما. شود بلند آن يرو
  .رنديبگ قرار) هيپا حالت( يبخار يرو در توانند يم ها آن از

 يها مگس يونيفرم عيتوز نيب يا كوركورانه تشابه باال مثال
 چگـالش  دادن رخ يچگـونگ  و ها آن اشباح يبوزون عيتوز و زنده
ـ  .اسـت  دوم ستميس در نينشتياـ    بوز  سـؤال  بـه  متأسـفانه  يول

 پاسـخ  دهيـ پد نيـ ا دادن رخ يـي چرا مـورد  در شـما  شده مطرح
 و دانش به مسئله نيا تر قيعم درك يبرا كنم يم فكر. دهد ينم

 يهـا  فرصت در. باشم داشته ازين نهيزم نيا در يشتريب اطالعات
  : جهت هر به. كرد خواهم فكر شتريب مسئله نيا مورد در يآت
  
  نبود شيپ از شتريب يخبر برساندم گوشت به آنچه هر

  نبود شيب نيا از بنده كوچك و ناتوان مغز يِموجود

  جود سر از من به تو يبدار عرضه خود بخشش گر
  زود ميدرآ به نوا يب ي بنده تو بخشش خجالت از
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  )1( فضا در فواصل گيري اندازه

  86 يكارشناس ـ خلج پوريا
pooria_khalaj@physics.sharif.ir 

 تنها اما. است بوده انسان توجه مورد تاريخ طول در همواره سماوي اجرام فواصل گيري اندازه
 مشكل ترين اساسي. است شده حاصل زمينه اين در توفيقاتي كه است اخير ي سده چند در
 پس نداريم، دسترسي نظر مورد جرم به اغلب كه است آن فضا در فواصل گيري اندازه در

 اول ي شماره كه مقاله اين در. گيريم پيش در را(!) كش خط از استفاده مستقيم روش توان نمي
 فضا در را فواصل و ها طول منجمان چگونه دهيم توضيح تا شود مي سعي است سري يك از

 گيري اندازه هاي روش ترين ساده و ترين ابتدايي از يكي به شماره اين در. كنند مي گيري اندازه
  .پردازيم مي منظر اختالف روش يعني فواصل

  
 :منظر اختالف روش

 خواهيد مي و هستيد رودخانه يك كنار در كنيد فرض
 اسـت  رودخانـه  ديگـر  سـوي  در كه را درخت يك ي فاصله
 عبـور  رودخانـه  عـرض  از كـه  آن بـدون  كنيد، گيري اندازه
) نقالـه ( سنج زاويه يك داريد اختيار در كه ابزارهايي. كنيد

 بنـدي  مثلث روش معقول، روش يك. است كش خط يك و
 درخـت  دو ابتـدا . است شرح بدين روش اين توضيح. است
. بناميـد  B و A را هـا  آن و كنيـد  مي انتخاب خود كنار در

 انـدازه  كـش  خـط  كمك به را  درخت دو اين ي فاصله
 سـوي  آن درخت و رفته A درخت محل به سپس. بگيريد
 AC راسـتاي  سنج زاويه كمك به. كنيد نگاه را C رودخانه

 انجـام  B بـا  مشـابهي  كـار  سپس. بگيريد اندازه AB با را
 حال. بگيريد اندازه BA با را BC راستاي ي زاويه و دهيد
 اختيـار  در را ABC مثلـث  از ضـلع  يـك  و زاويـه  دو شما
 محاسـبه  را مثلث ديگر پارامترهاي ساير توانيد مي و داريد
 نظـر  مـورد )  d ي فاصـله ( مثلث ارتفاع مثال اين در. كنيد
 :است آمده ادامه در شكل با محاسبات شرح. است

  
 :ها وسسين ي قضيه از

  :داريم را زير روابط همچنينو  

      , . sin   

. sin .   

 خـط  پاره به. آمد بدست چگونه فاصله كه شود مي مشاهده
AB پايـه  خط (Baseline)  در آنچـه  مشـابه . گوينـد  مـي 
 عمل فواصل گيري اندازه براي هم نجوم در شد، عمل اينجا
 نظـر  مـورد  جـرم  ي فاصـله  بـه  توجـه  با نجوم در. شود مي
 و زمـين  شعاع مثال براي. كرد انتخاب را پايه خط توان مي

 در. هسـتند  پايـه  خطـوط  از نمونـه  دو زمين مداري شعاع
 و درخت مثال با شود مي استفاده نجوم در كه روشي عمل

 عمالً كه كميتي نجوم در. دارد كوچك تفاوت يك رودخانه
 دليـل  همين به اساساً. است C ي زاويه شود مي گيري اندازه
 توضـيح . گويند مي منظر اختالف روش آن، به كه است اين
 مدار سوي يك در بار يك منجمان كه است شرح بدين آن

 برداري عكس ستارگان ي زمينه در C از) A ي نقطه( زمين
 ديگـر  سوي در C موضع همان از ديگر بار سپس. كنند مي
 مدت اين در زمين كه آنجا از. كنند مي برداري عكس مدار
 در C جـرم  كـه  كنـيم  مـي  مشـاهده  ما است شده جا به جا

 در كـه  آسمان دوردست بسيار ستارگان به نسبت ها عكس
 در. اسـت  شـده  جـا  بـه  جـا  ظاهراٌ دارند قرار عكس ي زمينه
 سـتارگان  كـه  گفـت  بايـد  زمينـه  دوردست ستارگان مورد
 ي اندازه به را ها آن اگر كه دارند منظري اختالف هم زمينه
 نـاچيز  هـا  آن منظـر  اخـتالف  عمالً كنيم انتخاب دور كافي
 اثـر . اسـت  مهـم  نظـر  مورد جرم موضع تغيير تنها و است
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 كنار از خودرو با كه كرد مشاهده زماني توان مي را مشابهي
 اين كه كنيم مي مشاهده. كنيم مي عبور جاده كنار عوارض
) ها كوه مثال طور به( دورتر بسيار عوارض به نسبت عوارض
 قـرار  راسـتا  يـك  در لحظـه  هـر  در و دهند مي زاويه تغيير
 چشـمان  مقابـل  در را جسـمي  اگـر  ديگر؛ مثال. گيرند مي
 و بـاز  را خـود  چشـم  يـك  مرحله هر در و دهيم قرار خود
 متفـاوتي  راسـتاهاي  در را جسم آن ببنديم، را ديگر چشم
 بـراي  تصـاويري  ادامـه  در. ديـد  خـواهيم  زمينـه  به نسبت
 .اند شده آورده منظر اختالف پديده توضيح

 
  .گيريم عكس مي Aموضع جرم مورد نظر نسبت به ستارگان زمينه وقتي از مكان 

 
  .گيريم عكس مي Bموضع جرم مورد نظر نسبت به ستارگان زمينه وقتي از مكان 

 
  .متفاوتي ديده مي شود در راستاهايبا تغيير مكان، جرم مورد نظر 

 
 تغيير موضع جرم مورد نظر نسبت به ستارگان زمينه

  : كنـيم  مـي  فـرض  d ي محاسـبه  بـراي 
 برداري عكس نقاط انتخاب همچنين و دورند بسيار اجرام(
 همچنين و داريم. B صورت آن در) ماست اختيار به
 :است كوچك ̂ C ي زاويه جرم، دوري دليل به

    
 

   

 داليـل  و( قـرارداد  بنـابر  رابطـه  اين در كه كنيد توجه
 خط  )است خارج مقاله اين ي حوصله از كه فني
 كنند مي تعريف جرم منظر اختالف را C زاويه نصف و پايه

 گيـري  انـدازه  راديـان  برحسـب  Π. دهند مي نشان  Π با و
. دارد بسـتگي  پايه خط واحد به d واحد همچنين. شود مي
 ايـن  بـه  كنـيم  انتخاب زمين مداري شعاع را پايه خط اگر

 را زمـين  شعاع اگر و مركزي خورشيد منظر اختالف روش
 آن بـه  صـورت  آن در كنـيم  انتخـاب  پايـه  خـط  عنوان به

 منظـر  اخـتالف  در. گوينـد  مي مركزي زمين منظر اختالف
 اسـت،  بزرگـي  ي زاويـه  راديان كه آنجا از مركزي خورشيد
ــه  60 درجــه، هــر( قوســي ي ثانيــه برحســب را Π ي زاوي
 قوسـي  ي ثانيـه  60 قوسـي،  ي دقيقـه  هر و قوسي ي دقيقه
 متوسـط  ي فاصله نجوم در همچنين. كنند مي بيان.)  است
 نظـر  در   نجـومي  واحـد  يـك  بـا  برابر را خورشيد تا زمين
 يـك  در قوسـي  ي ثانيه 206265 حدوداً آنجا از. گيرند مي

 :آيد مي در زير صورت به باال ي رابطه است راديان

        1   

Π      

 يـك ( پارسك نام به  جديدي واحد همچنين منجمان
 از قـدر  آن اگـر  اسـت  زمـين  از نـاظر  يك ي فاصله پارسك
 را خورشـيد  از زمـين  اي زاويـه  ي فاصله كه شود دور زمين
 آن مقـدار  كـه  كننـد  مـي  تعريف) ببيند قوسي ي ثانيه يك

ــر ــا اســت براب 1 ب  نهايــت در پــس   206265
 :داشت خواهيم

      

 و رسد مي نظر به ساده بسيار شكل، اين به عبارت اين
 كـه  بدانيـد  اگـر  اسـت  جالب. است پركابرد بسيار عمل در
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)  قنطـورس  آلفـاي ( سـتاره  ترين نزديك براي منظر اختالف
 بـا  اسـت  برابـر  منظـر  اخـتالف  اين. است 67/0" حدود در

4.02 1.3  حــدود در اي فاصــله 10 ــه     ك
  .است توجهي قابل عدد

 روشي محاسبات، سادگي عين در منظر اختالف روش
 در سـماوي  جـرم  حركـت  كـه  چـرا  است عمل در پيچيده
 بلكـه  زمـين  حركـت  تابع تنها نه آسمان ستارگان ي زمينه
 سـماوي  جـرم  خود واقعي حركت چون ديگري عوامل تابع

  و ديگر عوامل تمام حذف. هست نيز) سماوي جرم سرعت(
 بـه  نيـاز  سـتاره  خـالص  منظر اختالف مقدار آوردن بدست
 خط ي اندازه به روش اين دقت همچنين. دارد بااليي دقت
 و گيـري  انـدازه  هـاي  محدوديت دليل به. است وابسته پايه

 001/0" ي مرتبـه  از منظرهايي اختالف به امروزه رصدي،
 با دور بسيار اجرام فواصل گيري اندازه براي. هستيم محدود

 مثال براي. كرد انتخاب بزرگتر هاي پايه خط بايد روش اين
 نظـر  در را خورشـيد  حركـت  زمين، حركت بجاي توان مي

 داليـل  بـه . دهد مي بدست بزرگتري ي پايه خط كه گرفت
 فواصـل  در آن ناكارآمدي و روش اين هاي پيچيدگي چنين
 ديگـري  هاي روش از فواصل گيري اندازه براي منجمان زياد
 پرداخته ها آن به بعدي مقاالت در كه كنند مي استفاده هم

 .شد خواهد

  :بيشتر مطالعه براي
 ي محمـدزاده  داود ي ترجمـه  كـروي،  نجـوم  م،.و اسمارت،
  .دانشگاهي نشر مركز جسور،

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

 نوسانات بتواند شايد بزرگ قمري وجود
  .كند توجيه را اورانوس عجيب

 ي صفحه با موازي تقريباً محوري با اورانوس
 نـه  و چرخـد  مي خود دور به شمسي ي منظومه
 امـروز  به تا كسي را رفتار اين دليل. آن رب عمود
 مضـمون  ايـن  با داشت وجود اي نظريه. داند نمي
 بـا  برخورد علت به تواند مي نوسانات اينگونه ؛كه

 سـواالت  بـراي  ولي ،باشد زمين جرم هم جرمي
 قمـر  27 چرا مثال براي. نداشت توضيحي ديگر
  ندارند؟ نوساناتي چنين اورانوس ديگر

بو  وِنيل  و (JacquesLasker)جاكوب لَسكر 
(Gwenael Boue) پاريس آبزرويتـورِ   از موسسه

 شـايد : انـد  داده ارائـه  را ديگـر  توضـيحي  رانسهف
 اگـر . داشته جرم پر بسيار قمري زماني اورانوس

 در و( بـود  مـي  اورانوس جرم 01/0 قمر اين جرم
 انـدكي ) چرخيد مي اورانوس دور معين اي فاصله

باعـث منحـرف    و كـرد  مـي  نامتعادل را اورانوس
 از بعـد . شد مي محورش حول آن نوسانات شدن
 شدت حدي به انحراف اين سال ميليون 2 حدود
 ممكـن  قمـر  اين .كند كج را سياره كه افتي مي

 از كـه  اي سـياره  كشـش  و نيـرو  دليـل  به است
 شـده  كشيده بيرون گذشته مي اورانوس نزديكي

 اگـر  ولي ،نيست معلوم قمر اين سرنوشت. باشد
ــان ــال در همچن ــه ح ــه  در زدن پرس  ي منظوم
 گـاز  عظيم ي توده با است ممكن نباشد، شمسي
  !باشد كرده برخورد

 ي مؤسسـه  از (William Ward)ويليام وارد 
(Southwest Research)  را نظريهاين در كلرادو 

 مـدركي  هيچ كند مي اشاره ولي داند مي محتمل
 ثيراتيأت از غير ،ندارد وجود قمر اين وجود براي
  .دهد مي پيشنهاد نظريه اين كه

  
[1] Arxiv.org/abs/0912.0181 
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  ميوه افتادن و نيرو يها زنجيره اصطكاك،
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 اضـافه  يـا  برداشـتن  امـا  .دارند يپايدار ساختار به نظر اند، شده چيده هم يرو كه هايي ميوه
 يا مقالـه  ي ترجمـه  ،زيـر  متن. شود ساختار اين فروريختن باعث است ممكن ميوه يك كردن
ـ  بـه  و اسـت  رسيده چاپ به Physics Today ي مجله در 2009 سپتامبر در كه است  يبررس
  .پردازد يم ميوه ي كپه يپايدار در موثر عوامل

  
  مقدمه

 بسيار اند شده چيده هم يرو كه هايي سيب چرا
ـ  نظـر  بـه  پايدار ـ  رسـند،  يم  سـيب  برداشـتن  يول

 پـايين  ها سيب ي همه كه شود يم باعث "نادرست"
 بيافتند؟

 در يشـمال  يكارولينا يِايالت دانشگاه استاد كريم يجك
 اسـتاد  عنـوان  بـه  را اش يمطالعـات  فرصـت  كـه  است رالي

ــان ــان در مهم ــك دپارتم ــام، در دوك دانشــگاه فيزي  دره
ـ . يجـ  برينگـر  باب. گذراند يم يشمال يكارولينا  دوك. يب
عنواني كه دانشگاه دوك بـه تعـداد معـدودي از    ( پروفسور

هاي بسـياري كسـب    اعضاي هيئت علمي خود كه موفقيت
 دانشگاه در  )دهد، عنواني مشابه با استاد ممتاز اند مي كرده
 .است دوك

 يلحظـات  شاهد ما ي همه تقريبا واقعيت، يا كابوس در
 در مغازه، يكاال ي شده چيده هم يرو ساختارِ كه ايم بوده
 و ريـزد  يمـ   فـرو  ايم، ايستاده آن كنارِ يناتوان با ما كه يحال

 ظاهر به ساختارهايي چرا!ايم كشيده خجالت لحظات دراين
جــايي تنهـا يـك جــز كـامالً فــرو     بــا جابـه  پايـدار،  نيچنـ 
 شـكل،  اصـطكاك،  بـين  تعـادلِ  در مسأله جواب ؟ريزند مي

 يدوران يلخت و ، (Packing Density) يانباشتگ يچگال
 باشـد،  بيشـتر  يچگـال  هرچـه  خالصـه،  طور به. است نهفته
 يا مجموعـه  در ذرات كردن ثابت يبرا يكمتر اتصالِ نقاط

 هايي تماس تعداد ذرات، يچگال و شكل. است الزم اشياء از
ـ  يلختـ  .كننـد  يم كنترل را شود يم ايجاد كه  كـه  ،يدوران

 يـا  كند يم غلطيدن به شروع يزمان چه ذره كند يم تعيين
با برداشتن يك  كه اين تعيين در ايستد، يم باز غلطيدن از

 ،شود يا نـه  كند ساختار حفظ مي جز كه وزني را تحمل مي
  .دكن يم يباز ياساس نقش

 (Jamming) تراكم

ــد در ــر، ســال چن ــين اخي ــدار محقق ــانيك يپاي  يمك
 چنـين  هـم  و يدايرو و يكرو (Packing) يها يانباشتگ

 يموضـوع  -انـد  كرده يبررس را ذرات يها يانباشتگ يچگال
 و ليـو  آندره پيشنهاد. گردد يبرم كپلر يوهانس زمان به كه

 يهـا  سيسـتم  بتـوان  شايد كه اين بر يمبن  نيجل يسيدن
 و فـوم  شيشـه،  شـن،  شـامل  -يا دانـه  سـاختار  بـا  مختلف
 Jamming) تـراكم  فاز معمول نمودار تحت را -ها كلوئيد

Phase)  را موضـوع  ايـن  به دوباره ي عالقه كرد، توصيف 
ـ  تـراكم  مقـدار  از سيسـتم  يچگال يوقت. برانگيخت  يبحران

(Critical Jamming Value)  يتئـور  شـود،  يم بيشتر 
 يپرشـ  بـا  سيسـتم  كـه  كنـد  يمـ  يبينـ  پـيش  نيجل و ليو

 و ذره هـر  يبـرا  Z هـا  تمـاس  تعـداد  ميانگين در ناپيوسته
 در. كند يم ايجاد يمكانيك صلبيت يك فشار، يتوان افزايش
 پيوسـته  اما عيسر Z در گذار ،يواقع يآزمايش يها سيستم

 اتفـاق  يوقت تراكم كه رود يم انتظار ،يشهود طور به. است
 تعـداد  آن در كـه  ،ZI ايزواسـتاتيك  مقـدار  به Z كه بيفتد
 تعـداد  بـا  سيسـتم  ذرات بـر  وارد گشـتاور  و نيـرو  يقيدها
 بـين  كـه  ،يآزاد درجات يا نيرو،-تماس مستقل يها مولفه
 از بـاالتر  يهـا  يچگـال  يبرا. شود برابر كند، يم عمل ذرات
 نتيجه در -مانند يم يباق نامقيد نيروها يبرخ تراكم، مقدار
 يكسـ  اگـر  نتيجه در. است وابسته زمان به تراكم ي پديده
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 كند، توصيف را فشرده حالت يك مناسب طور به خواهد يم
  .كند تكرار را آزمايش بار چندين بايد

 يبـرا  اسـت؛  شـش ZI  اصطكاك، بدون يها كره يبرا
 يوقتـ . اسـت  چهـار  بعد دو در اصطكاك بدون يها ديسك

. يابـد  يم كاهش يكمتر مقدار به ZI دارد، وجود اصطكاك
 ياصطكاك ينيروها تحت كه هايي ديسك يبرا مثال، يبرا
 گرفتـه  صـورت  يهـا  آزمـايش  به بنا يا( هستند يشمار يب

) ياصطكاك ينيرو يمحدود تعداد تحت هايي ديسك يحت
ZI ساده نسبتاً شرايط تحت تراكم مورد در. است 3 با برابر 

 يبـرا  مثـال،  يبـرا  ≈ اسـت  آمده بدست يبسيار اطالعات
 دانشمندان حال، اين با. همسانگرد يها تنش يا يكرو ذرات

 يبرخـ . دارنـد  يمحـدود  درك يكـرو  غيـر  ذرات مورد در
 يهـا  ميلـه  و يبيضـو  ذرات يپايـدار  جديـد  يهـا  پژوهش
 2004 سـال  در يجالب يبررس و اند، كرده يبررس را باريك
 تـر  متراكم بسيار M&M يها اسمارتيس كه داد يم نشان

ـ . شـوند  يمـ  جمـع  ها كره از  از يوقتـ  رفتـه،  هـم ِ  روي يول
 خارج همسانگرد تنش شرايط و ساده يها شكل ي محدوده

 بحـث  يبرا. (شد خواهيم نامعلوم قلمرويي وارد  شويم، يم
آنيتـا  ي نوشـته  مقالـه  بـه  نـاهمگن،  يا دانـه  مـواد  درمورد 
 يم ،يتود فيزيكس در لوك مارك-ژان و باركر، يمهتا،گر
ـ .) كنيد مراجعه 40صفحه ،2009  مـا  ،يا واهمـه  هـيچ  يب
 يپايـدار  ي دربـاره  را خـود  يهـا  ايـده  كـه  گرفتيم تصميم
 بـه  روزانـه،  اشـياء  يبرا (Packing Stability) يانباشتگ
 و هــا ميــوه از كــه هــا مغــازه يجلــو يهــا پيشــخوان ويــژه

 از يفيلم هيچ ما. بريم كار به است، شده انباشته سبزيجات
 نتيجه در نكرديم، پيدا اينترنت در ميوه يا كپه ريختن فرو

 يبـرا  هـا  آن از فـوراً  و داديم انجام را خودمان يها آزمايش
  .كرديم يبردار فيلم مقاله اين

 يها طبيعت يبررس يا يمحل ي مغازه يك در گردش با
 سـطوح  يرو هـا  ميوه كه شود يم معلوم سزان پل جانِ بي
 قــرار اليــه دو از بلنــدتر نــدرت بــه يمحتــو بــدون و بــاز
 ي ديـواره  يـك  ي محـدوده  درون كه هايي كپه و گيرند، يم

 از بـاالتر  رديـف  يك ندرت به شوند يم ينگهدار نگهدارنده
 نگـه  هـم  يرو را هـا  ميـوه  كه گيرد يم قرار اي يسين ي لبه
 بـا  (Pad) نـرم  جـنس  از يا اليـه  يگـاه  اگرچـه . دارد يم

 زيـرين  ي اليـه  و شـود  يمـ  قرارداده كپه زير باال اصطكاك
 در اخـتالف  دليـل  بـه  نظـم،  اين دارد، منظم يآرايش غالبا

 بـه  ارتفـاع  افـزايش  بـا  هـا،  ميـوه  يقرارگير ترتيب و اندازه
 اسـت  ممكـن  سـاختار  يـك  اگرچه. يابد يم كاهش سرعت
 اجـزاء  از كيـ  كـدام  برداشتن كه اين فهميدن باشد، پايدار
 غير عمالً يچشم يبررس با شود، يم كپه ختنير فرو باعث
  .است ممكن

  
  
  
  
  
  

  تماس ينيروها ساختن روشن

 موضــوع مطمئنــاً اصــطكاك و ســاختار بــين ارتبــاط
 و رياضيات در كه كولن، دو آگوستن چارلز. نيست يجديد

ــود،  ديــده آمــوزش يمهندســ  ي زمينــه در كــار از قبــل ب
ــتاتيك ــك و الكتروسـ ــن در فيزيـ ــالگ 41 سـ ــه ،يسـ  بـ

 خاك مكانيك ،يساختار يپايدار ي زمينه در هايي موفقيت
ي سطوح در حال حركتي كه بـا هـم    مطالعه( يتريبولوژ و

  .بود يافته دست )برهمكنش دارند
 كـه  نكتـه  ايـن  و اصـطكاك  يبنياد منشا به كه كولن
 ينـاهموار  كردن گير درهم از يناش است ممكن اصطكاك

 دانـش  از داشـت،  يا ويژه ي عالقه باشد، سطح يها يزبر و
 وجـود  بـه  علـم  يحت و ياتم ابعاد در سطح يشناس ريخت

 مكـانيزم  اين كه بود قادر او وجود اين با. بود بهره يب -اتم
 يرو سـطح  يـك  بـردن  باال يط كه يانرژ چون كند، رد را

 پـايين  بـه  آن انـداختن  يطـ  آيد، يم بدست يناهموار يك
 افـزايش  كـه  ايـده  ايـن  حـال،  اين با. آيد يم بدست دوباره
 تـا  يخـوب  بـه  اسـت  اصـطكاك  افزايش يمعن به يناهموار
 كـه  شـد  رد يقطعـ  طور به يوقت فقط و. آورد دوام 1970

 بـه  هـايي  هيـ ال كـه  دادنـد  نشـان  سـطح  علـمِ  يها آزمايش

 اي دو بعــدي از ميــوه را بيضــي هــاي فوتواالســتيك كپــه .1تصــوير
بيضي ها وقتي  از طريق فيلترهاي قطبي كننـده  . كنند سازي مي شبيه

كـه از  ) سـفيد (سـازند   شوند، زنجيرهاي نيرو را آشكار مي مشاهده  مي
برداشـتن ايـن ذرات   . اند كنند ساخته شده ذراتي كه وزن را تحمل مي

 .دهد خطر فروريختن كپه را به شدت افزايش مي
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 قابـل  طـور  بـه  را اصطكاك توانند يم مولكول يك ضخامت
ـ  .دنـ ده كاهش يتوجه  ينـاهموار  يرو يكمـ  تـاثير   يول
 بـه  ظـاهراً  ماكروسـكوپي  و يتريبولوژيك رفتار. دندار سطح

 حساس بسيار ياتم ابعاد در سطحِ دو تماس سطحِ جزئيات
 اي پيچيـده  يفرآينـدها  از يناش اصطكاك يها ثابت است؛
 ياتالفـ  يفرآيندها بر كه ياتم ابعاد در ييها مكانيزم. است
 تبـديل  گرمـا  بـه  يمكـانيك  يانـرژ  آن يطـ  و است، حاكم

 طـول  ابعـاد  در تماس يناهموار مفهوم واقع، در و شود، يم
  .است يجار جالب تحقيقات از يبسيار موضوع ،ياتم

 يمحـدود  اطالعات تماس، يِناهموار به مربوط دانش
 ايـن  بـا . دهد يم قرار ما اختيار در تماس ينيروها به راجع
ــال ــايش ح ــا آزم ــه يه ــه يا مبتكران ــك از ك ــا تكني  يه

 يهـا  مولفـه  سـاختن  روشن اصطالح به يبرا فوتواالستيك
 يهـا  سيسـتم  در يا دانه تماس ينيروها يمماس و يعمود

 بدسـت  نيروهـا  ايـن  از يدركـ  كنند، يم استفاده يبعد دو
 كردنـد  اسـتفاده  روش ايـن  از كـه  يكسـان  اولين. دهد يم

 سـال  در  دانتـو  پيـر  و 1950 سـال  در  يواكاباياشـ  تاكائو
 بين شود، يم ديده 1 شكل در كه طور همان. بودند 1957
 ديده يدرخشان ينيرو يزنجيرها فوتواالستيك يها ديسك

 از بـيش  يتنشـ  بـا  ذرات از يخط-شبه يها گروه شود، يم
 نقـش . دارنـد  يمـ  نگـه  را يا دانـه  يساختارها كه ميانگين
 مانند شبح عكس در كه كننده احاطه تر ضعيف يزنجيرها

 ينظـر  يسـاز  مـدل . اسـت  ظريـف  بسيار رسند، يم نظر به
 يكلـ  يپايدار به مانند شبح يزنجيرها كه است  داده نشان

ـ  ظـاهر  بـه  يهـا  شبح. كنند يم كمك نيز ساختار  ضـرر  يب
 دست ها آن به نبايد كه باشند، ممنوعه ي ميوه است ممكن

  .باشند داشته دنبال به يا فاجعه مبادا تا زد

  (!)كنيد گريه و بخوانيد: يفروش ميوه ي فاجعه
 يا مجموعـه  و راهنمـايي  ي دوره داوطلب يك كمك با

 بـه  برينگـر،  و كـريم  هـا،  نگارنده ما پياز، و پرتقال سيب، از
 ويـديوهايي  يواقعـ  يهـا  كپه يرو مطالعه از يبخش عنوان
 سـيب،  اصـطكاك  يهـا  ثابت كريم). 2 تصوير( كرديم تهيه
 ،0.3 حـدود  ترتيـب  به يسين با تماس در را پرتقال و پياز
 يبـرا  هـا  ثابـت  اين ترتيب بود؛ كرده يگير اندازه 0.5 و 0.2

 ها ميوه ما. ماند يم يباق شكل همين به ميوه با ميوه تماس
از  ســپس و انباشــتيم هــم يرو يمــايل يهــا يســين در را

 رسـيد  يمـ  نظـر  بـه  كه هايي ميوه ها آن يط هك هايي اتفاق
ــرو موجــب ــتن ف ــود، ريخ ــه از ش ــته كپ ــ برداش ــد، يم  ش

 شـد  معلوم برداشت، 20 از بيش از بعد. كرديم يبردار فيلم
 تـاثير  انـد  شـده  انباشـته  هـم  يرو هـا  ميـوه  كه يترتيب كه

 ها ميوه كه يآموز دانش. دارد كپه فروريختن يرو يا عمده
 كــه كــرد مطــرح را فرضــيه ايــن داد يقرارمــ هــم يرو را

 ي نگهدارنـده  بسـتر  انـد  نشـده  كنـده  پوسـت  كه پيازهايي
 برداشـتن  نتيجـه  در كننـد،  يم ايجاد كپه يبرا را يمحكم

 برينگـر . كنـد  يم بيشتر را فروريختن احتمال ها آن از ييك
 در ضعيف يا پايه پيازها. نيست طور اين گفت يم جواب در
 به ييك برداشتن دليل همين به و  كنند، يم ايجاد كپه زير

 ها آن كم اصطكاك. شود يم فروريختن موجب زياد احتمال
 بـه  نيـاز  مانـدن  پايـدار  يبرا پيازها  كه است يمعن اين به

 ينحـو  بـه  هـا  آن اصطكاك اگر. دارند يبيشتر تماس نقاط
 و دادنـد  يم تشكيل يمحكم ي پايه ها آن يافت، يم افزايش

. بـود  الزم يكمتـر  يهـا  تماس پايدار يساختار ايجاد يبرا
 شـود  برداشـته  پيازها از يبيشتر تعداد است الزم وقت آن
  .بريزد فرو كپه تا

 تـا  اصـطكاك  ثابـت  بكنيم را پياز يبيرون ي پوسته اگر
 ي اليـه  چنـد  كنـدن  با. يابد يم افزايش بيشتر و برابر شش
 تصور آنچه از كمتر بسيار(  آزمايش ديگري تعداد با و ديگر

 برينگـر  يبينـ  پيش كه كرد مشاهده شخصا كريم ،)دش يم
 گاه هيچ: ميوه داران دوست يبرا مهم يا نكته. است درست

ـ  افتنـد،  يمـ  كجا و يك ها سيب كه بفهميد توانيد ينم  يول
  !شوند يم داده جال چگونه كه باشيد اين مواظب
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  يفناور و پژوهش شگاهينما از يگزارش. 1

 و يكنـون  يايـ دن در يفنـاور  و پژوهش تياهم امروزه
 دهيپوشـ  يكس بر جهان در يفناور و علم شرفتيپ سرعت

ــت،ين ــح و س ــت پرواض ــه اس ــالع ك ــان اط ــورد در يرس  م
 برخـوردار  ييبـاال  تيـ اهم درجه از شده انجام يها تيفعال

 1388 مـاه  آذر 22-26 يفنـاور  و پژوهش شگاهينما. است
  .شد برگزار تهران ينيخم امام يمصال در

 ديـ مف اريبسـ  توانـد  يم ها ييگردهما گونه نيا يبرگزار
 نيآخـر  از تواننـد  يمـ  انيدانشجو و استادان رايز شود واقع

 از و شـوند،  مطلع خود يكار نهيزم در كشور يدستاوردها
 خود نظر مورد يها طرح يصنعت گذاران هيسرما گريد طرف

  .كنند يبانيپشت و انتخاب را
 انيدانشـگاه  و پژوهشـگران  روزه پنج شگاهينما نيا در
 يهـا  نـه يزم در را خود يها تيفعال و ها طرح كشور سراسر
 يانسان علوم تا يمهندس و هيپا علوم از. كردند ارائه مختلف

  !يصنعت يها تيفعال و
 بـا  مصـال  شبستان به ورود محض به كنندگان ديبازد
ــ مواجــه يجــالب ي صــحنه ــرِ مــاهواره: شــدند يم !  ريســف ب
 پـنج  و سـت يب و متر كي قطر با متر 22 طول با يا استوانه

 عبـور  كنـارش  از كـه  بـار  هـر . جـرم  تن 26 و و متريسانت
 نيغرورآفر نيا كنار گرفتن عكس درحال يا عده يكرد يم
  !بودند يمل

 يِقاتيتحق يها شركت و مؤسسات شبستان همكف در
 هركـدام  كشـور،  سراسـر  يها دانشگاه و يخصوص و يدولت

ــه ــا غرف ــه را ييه ــود ب ــاص خ ــد داده اختص  بخــش. بودن
 يمهندسـ  و يصنعت ي جنبه شانيا قاتيتحق از يا گسترده
 بـا  ييخودروهـا  هـا،  ربـات  ،يكيالكترون يها دستگاه. داشت

 در گذشته ي هفته چند نيهم كه يكيالكتر شرانيپ يروين
 زاتيـــتجه پرداختنـــد، رقابـــت بـــه خودمـــان دانشـــگاه

 و سـاكت  زين خودمان دانشگاه قرمز سهند... و يشگاهيآزما
  !داشت حضور فيشر ي غرفه در آرام

 ارائه مؤسسه كي كه ييها طرح يمحتو نكهيا رغم يعل
 برخـورد  ي وهيشـ  و دمانيـ چ دارد، ياديـ ز ارزش كنـد  يم

 در يرسـان  اطـالع  و مخاطـب  جـذب  در هـا  غرفه نيمسئول
 يبرخـ  كه ميديد و است، مهم اريبس ييها شگاهينما نيچن

 و بودنـد  كـرده  اريبسـ  توجـه  موضـوع  نيـ ا بـه  هـا  دانشگاه
 كـه  اسـت  ينكـات  از نيا. داشتند زين يپرمخاطب يها غرفه

 زيـ ن گذشـته  سـال  ما و پردازد، يم آن به كمتر ما دانشگاه
  .ميبود شگاهينما در فيشر از يحضور نيچن شاهد

 و هــا قطــب تــوان يمــ شبســتان اول ي طبقــه در
 يهـا  غرفـه . كـرد  مشـاهده  را يفرهنگ و يعلم يها انجمن
 و دهيـ چيپ يهـا  ستميس ،يشناس هانيك ذرات، يعلم قطب
 دانشـگاه  كيزيف ي دانشكده از ساختارها نانو و چگال، ماده
 اذعـان  ديـ با. بودنـد  اول يراهرو يانتها در فيشر يصنعت
 از يكي. بود يپربار ي غرفه نانو يفناور و علوم ي غرفه كرد
 بـه  آن جـنس  كـه  بـود  يديخورشـ  سلول جالب يها طرح
 مثـل ( ها دانه رنگ و وميتانيت دياكس يد از كون،يليس يجا

 يكـ يالكتر يانـرژ  يشـ ينما طور به كه است،) درختان برگ
  .كرد يم نيتأم را يواريد ساعت كي كار يبرا الزم

 قطـار  چگـال،  مـاده  و دهيچيپ يها ستميس ي غرفه در
 خود به را دكنندگانيبازد توجه كه بود يزيچ نياول شناور
 يدكتر ي دوره يدانشجو يفالح ديسع يآقا. كرد يم جلب

 دسـت  آن، اسـتفاده  يها تيقابل و تياهم دادن نشان يبرا
 از اسـتفاده  بـا  كـه  بودنـد،  زده يفـوم  قطار نيا شينما به

  .كرد يم حركت يسيمغناط لير يرو ييابررسانا تيخاص
:  هگرو سه به چگال ماده و دهيچيپ يها ستميس قطب

ـ  يهـا  ستميس -1  اطالعـات  علـوم  -2 بسـته،  هـم  يالكترون
 كه شد، يم ميتقس س،يمغناط و ييابررسانا -3 و يكوانتوم
ـ  و يمل مقاالت و ها كنفرانس تاكنون  را ياديـ ز يالمللـ  نيب
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 را گروه نيا يدستاوردها و قاتيتحق اتيجزئ. اند كرده ارائه
 يرو شــده نصــب يآشــنا يپوســترها يرو ديتوانســت يمــ
  .ديد غرفه يوارهايد

 يجا كه كرد، ارائه پوستر كي زين يشناس هانيك گروه
 يآقـا  كـار  اتـاق  در كنـار  شگاهينما يروزها در را آن يخال

ــر ــوار دكت ــس راه ــ ح ــرد يم ــاطالع! ميك ــزار ي هي  يبرگ
 بودنـد،  پوسترها كنار در زين ندهيآ و گذشته يها كنفرانس

 بـه  سـمان ير هينظر كنفرانس يبرگزار ي هياطالع: جمله از
 اطالعـات  كنفرانس. اردالن دكتر يآقا بزرگداشت مناسبت
 شيك رهيجز در  (Quantum Information)يكوانتوم

  ...و 
 ي دانشـكده  پرشـور  چندان نه حضور از يا دهيچك نيا

ــزيف ــژوهش شــگاهينما در كي ــاور و پ ــود يفن  دوســتان. ب
 تيسـا  در را ها پروژه و ها طرح اتيجزئ توانند يم مند عالقه

 يپوسـترها  ايـ  و فيشـر  يصنعت دانشگاه كيزيف دانشكده
  .ندينما مطالعه ها گروه توسط شده ارائه

  
  آموزان در شريف حضور دانش. 2

 از ياديـ ز تعداد زبانيم 1388 ماه آذر فيشر دانشگاه
ـ  بـود،  كشـور  نـوآور  و خالق آموزان دانش  شـگاه ينما نياول

 شگاه،ينما يبرگزار يروزها يط. يآموز دانش يدستاوردها
! كننـده  ديـ بازد آمـوزان  دانـش  از بود پر دانشگاه ي محوطه

 هم ديشا(  يرو روبه يآموزش هاي كارگاه محل در شگاهينما
  .شد پا بر خودمان ي دانشكده) پشت گفت توان يم

ـ  و بـود  يانرژ از پر شگاهينما يكل نگاه كي در  از شيب
 يا نشانه خود امر نيا و!  اهويه از پر! نو يها دهيا از پر همه

  .بود ييگردهما نيا از دانشگاه و مدارس خوب استقبال از
 كـه  بودنـد  هـا  ربـات  همـه،  از شتريب مدارس غرفه در
 سـت يفوتبال امدادگر، اب،ي ريمس ربات كردند، يم ييخودنما

 كـه  بـود  اديـ ز قـدر  آن شـده  ارائـه  جالـبِ  يهـا  طرح ...  و
 بـه  پـرداختن  رسـد  چـه  بـرد  نـام  را ها آن ي همه توان ينم
  .ميكن يم اشاره ها آن آز يبرخ به فقط!  ها آن

 ليوسـا  يتلفن كنترل دستگاه آموزان دانش از يتعداد
 ديبود قادر شما كه يا گونه به بودند، كرده يطراح را منزل

 وارد بـا  و ديـ ريبگ تمـاس  منزل تلفن با خود همراه تلفن از
 مختلـف  يهـا  دستگاه ي شناسه كه مختلف، يكدها كردن
 جالـب  اريبس ي دهيا. ديكن كنترل دور راه از را ها آن بودند،

  !است يكاربرد و
 يبررس را اهانيگ رشد بر يقيموس ريتأث گريد يگروه

 آرام يقيموسـ  با اهانيگ كه بود آمده بدست و بودند، كرده
 يصـدا  بـا  كـه  اهـاني يگ و دارنـد،  يبهتر رشد كيكالس و

  .بود خواهند تر مقاوم كنند يم رشد قرآن تالوت
 دور راه از كنتـرل  دسـتگاه  بـا  كـه  كرافـت  هـاور  كي
 نيا. بود كرده جلب را دكنندگانيبازد توجه كرد يم حركت

 انيـ جر آن، كـردن  روشـن  با كه داشت پروانه كي نيماش
 در شده نصب ي پارچه درون به آن چرخش از يناش يهوا
 حركت. شد يم اصطكاك كاهش باعث و تيهدا نيماش ريز
 نيماشـ  پشت در گريد يا پروانه چرخش را آن يجلو به رو

 بـا  جهت رييتغ تيقابل كه ييمقوا يا صفحه كرد؛ يم فراهم
 را كرافـت  هـاور  حركـت  جهـت  و داشت را كنترل دستگاه

  .كرد يم نييتع
 نظـر  بـه  الاقل( شده ارائه يها طرح نيتر جالب از يكي
 هـر  كـه  بـود  ياصـطكاك  بـدون  و شكل يسهم ريمس) من

 آن انهيم به هيثان مين در مسافت و جرم از مستقل ،يجسم
 نيـ ا تنهـا  كـه  كردند مي ادعا ريمس نيا طراحان. ديرس يم

 بدسـت  دهيچيپ محاسبات يط كه( ژهيو يفرمول با ،يسهم
 زمـان  ليدل نيا به و دارد يتيخاص نيچن كه است) ديآ يم
 يازا به ها آن يها سازه كه بودند، كرده انتخاب را هيثان مين

 خواهد طول هيثان 1 كه ريمس نيا يرو گلوله كي رفت هر
 بـود  جذاب واقعاً. كند فايا زين را »شمار هيثان« نقش ديكش

  !)ديد هم را محاسبات و نشست ديبا البته(
 اديـ  ييبـا يز و متعدد يعلم نيقوان مدرسه نيسن در  

 مـدارس  اكثـر  در اوقـات  از يليخ متأسفانه يول م،يريگ يم
 به را يعلم قانون كي مفهوم و هدف نه،يشيپ كه نيا بدون
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 در نيقـوان  نيـ ا از كـه  يريتصـو  تنهـا  اموزند،يب آموز دانش
 حـل  يبرا است يفرمول دهند، يم شكل آموزان دانش ذهن

 را ييهــا آموزشــگاه شــگاهينما نيــا در امــا! كتــاب مســئله
 خـالق  ذهـن  به و بودند، برداشته فراتر يگام كه ميديد يم

 داده را هـا  آموختـه  نيا بررسي و شيآزما ي اجازه نوجوانان
  !ييابتدا و ساده چند هر بودند،
 بـا  ييراهنما ي دوره آموزان دانش از يگروه مثال يبرا

 دهيــپد آونــگ 4 از شــده ليتشــك ســاده اريبســ يا لهيوســ
 آمـوزان  دانـش  از يلـ يخ. بودنـد  كـرده  شيآزمـا  را ديتشد
 نيقـوان  مـثالً  يعلمـ  نيقـوان  ديـ تأئ بر يمبن ييها شيآزما

 كردن شك جسارت حركت نيا بودند، كرده يطراح وتنين
 مطمئناً و آموزد يم آموز دانش به را گذشته علوم آزمودن و
 و شـود  يمـ  ديـ تول علـم  كـه  اسـت  ها كردن شك نيهم از

  .تواند يم زين او كه ابدي يم در آموز دانش
 بدسـت  يبـرا  گذشـتگان  يهـا  تالش كه يآموز دانش

 خـود  كتـاب  در يراحتـ  بـه  او كه يا رابطه و فرمول آوردن
 و دانسـت،  نخواهـد  را علـم  يواقعـ  ارزش ندانـد،  را ابدي يم

 ،»مياموزيب« را علم تا مييآ يم مدرسه به كه ديفهم نخواهد

 ميكن حل را يا مسئله صرفاً نه م،يبچش را »دنيفهم« لذت
: ميكن سوال خودمان از بار هزار مسائل نيا حل نيح در و
  »خوره؟ يم درد چه به! ه؟يچ فرمول نيا دهيفا«

 اگـر  ديشـا  و نيابد، را سوال اين پاسخ آموز دانش شايد
 ايـ  مدرسـه  در سـوال  نيـ ا بـه  پاسخ طيشرا و باشد ريگيپ
 كـه  برسـد  پاسـخ  نيا به شود فراهم او يبرا مدرسه رونيب
 نيـ ا...   و دارد بـرد  كار لهيوس فالن ساخت در نيقوان نيا

 و افتاد خواهد موثر زمان يط در او، ذهن آگاه ناخود در كار
 تيـ اهم...  و آن كـاركرد  ي نحـوه  و لهيوسـ  كي ساخت به
 غفلـت  بـدان  نسبت معموالً آنچه يول. داد خواهد يشتريب
 يهسـت  جهان نيقوان خود ساختار و يواقع يمعنا شود، يم

ــه يهــا طــرح نســبت در آن نمــود كــه اســت  ي شــده ارئ
 بـارز  يخـوب  بـه  هم شگاهينما نيهم در مختلف يها نهيزم
  .بود
 و متخصص يروهاين حضور شيافزا با ميدواريام انيپا در  

 سـتم يس در روشـنفكر  و كرده ليتحص) درست( آموزگاران
 از تـا  مييايـ ب مدرسـه  بـه  ما همه يروز كشورمان يآموزش
  .ميببر لذت دانش از دن،يفهم
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 نخسـتين  ايرانيـان  و بـوده  برخـوردار  واال بس جايگاهي از
. يازيدنـد  دسـت  دانشـنامه  نگاريـدن  به كه بودند مردماني
 »اوسـتا « باسـتان  جهـان  دانشـنامه  بزرگتـرين  و نخستين

 آن شـده  شـناخته  هـاي  دانش ي همه از همايشي كه است،
 و انيمصـر  كنـار  در باستان، ايرانيان. داشت بر در را روزگار
 و بودند روزگار آن هاي دانش گزار پايه يا ،)انيبابل( انيكلدان

 از برخـي  كـه  داشـتند،  را نقش بيشترين آن پيشبرد در يا
 شـوربختي  بسـي  جـاي . انـد  مانده جاي بر نيز تاكنون آنان
 همـه  از بـيش  جسـتارها  ايـن  از كنـوني،  ايرانيان كه است

 بـراي  تالشـي  كـوچكترين  انـدكي،  شـمار  جـز  و ناآگاهند
. كننـد  نمـي  يباسـتان  هاي سرمايه اين گردآوري و شناخت

 يگر جلوه يانرانيا يساز تمدن نقش ،يدانش گاهيجا از شيب
 در نينو تمدن گزار هيپا ديبا را انيرانيا يراست به و كند يم
 يجهـان  نينـو  تمـدن  آغازگر بهتر انيب به و باستان يايدن

 »يآلمان لسوفيف« هگل كه آنجاست تا گاهيجا نيا. دانست
 يريـ گ هيـ پا بـا «: ديـ گو يمـ  خـود  خيتـار  فلسـفه  كتاب در

 بـه  بار نينخست) يهخامنش يشاهنشاه( رانيا يشاهنشاه
 مردمـان  نينخسـت  انيـ رانيا. مينهـ  يم گام وستهيپ يخيتار
. رفـت  انيـ م از كه بود ييامپراتور نينخست رانيا. خنديتار

 رشـد  و ماندنـد  يدگرگـون  بـدون  هنـد  و نيچ كه يهنگام
 نيـ ا در انـد،  داده ادامـه  زيـ ن كنـون  تـا  را خود دگرگون يب

) انقـالب ( يهـا  يدگرگـون  و هـا  شـرفت يپ »رانيا« نيسرزم
 يخيتـار  گـاه يجا انگريب ييتنها به خود كه داد، رخ ياريبس
 در هنــد و نيچــ يامپراتــور گــاهيجا. اســت آن ليبــد يبــ

 نـه ( دارد ونـد يپ مـا  و خودشـان  به تنها يخيتار يها دنباله
 بـرده  يپ بار نينخست رانيا در يول ،)ندگانيآ و گانيهمسا
 ييروشـنا  سـبب  درخشـد،  يمـ  خـودش  ،كـه  نـور  كـه  شد
 جهـانِ « به نور »زرتشت« يبرا. باشد يم رامونيپ يزهايچ

 بـه  ونـد يپ ي گونـه  بـه  روح بـه  ونديپ ـ بود وابسته »يآگاه
 يا گونـه  انيپارس جهان در. است خودش از جدا كه يزيچ
 با شرفتيپ سرچشمه ... مينيب يم ناب و هيپا بلند يگانگي از
 جهـان  خيتـار  آغـاز  نيبنـابرا  و گـردد  يمـ  آغاز رانيا خيتار

 را بـزرگ  كـوروش  تـوان  يمـ  سـخن،  نيـ ا هيپا بر 1».است
 بود او كه چرا د،ينام خيتار همه مرد بزرگ و تمدن گزار هيپا
 و ييگرا نخبه ، ينگر ندهيآ ،يدادگر با بار نينخست يبرا كه

 بند در و فرسوده خسته، روح خود، مانند يب يشياند بزرگ
 آن اســاس كــه يجهــان در و بخشــد ييرهــا را بشــر شــده

 را ييادهــايبن بــود، يهمگــان كشــتار و ســوزاندن چپــاول،
 نـد يب يمن خود يبرا يا نمونه خيتار يدرازا در كه افكند يپ
. اسـت  رانيا و او آن از خيتار اندم نيواپس تا گاهيجا نيا و
 و بالـد  يمـ  او نـام  به دارد، جهان در ينام رانيا تا رو نيا از
 است يبخت نگون پس. كرد نخواهد فراموش را يو چگاهيه

 آگـاه  يمـرد  جاودانـه  نيچنـ  يهسـت  بر انيرانيا نكيا كه
. بدانند اندك او از اند، دهيشن را بلندش نام كه يآنان و نبوده

 انيجهان امروزه كه است افزون يرو آن از يبخت نگون نيا
 كوروش نبشته خشت افتني روز( ماه آبان هفتم نشيگز با

  )استاد برجسته دانشگاه آكسفورد و رئيس جمهور پيشين هندوستان(دكتر راهنا كريشنان
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هـاي بابـل در    در خرابـه  شناسـان  باسـتان  دسـت  به بزرگ
 اديـ  »بزرگ كوروش جهاني روز« يفَرنام به) نزديكي بغداد

 خـود  بـه  بـودنش  بـر  و داشـته  يگرامـ  را مرد جاودانه نيا
 نيتـر  گانـه يب او بـا  انيـ رانيا افسـوس،  هزاران يول بالند، يم

 در سـوي  هـر  از ايران كه كنوني روزگار در هم آن. هستند
 درازگو هاي رسانه لطف به باختريان سوي يك از. تنگناست

 چنـان  را خود هاي ارزش خويش، پراكني دروغ هاي بنگاه و
 سـخني  اگـر  كـه  انـد،  گسـترده  جـا  همه در سرطان بسان

 هر از ناگاه به شود، آورده گويند مي ايشان آنچه با دگرگون
 خشـك  شمايان كيستيد هاي« كه آورند مي بر بانگ سوي
ــزِ ــادآزادي؟ ســتيزِ انســان مغ ــن شــايد »پ  كژانديشــان اي
 فرهنـگ  از ناپـذير  جـدايي  بخشي آزادانديشي كه دانند نمي

 در و خـود  تـاريخ  درازاي در همـواره  را ايـن  و است ايراني
 واژه از تنهـا  آنكـه  نـه  انـد،  داده نشـان  ها ملّت ديگر با رفتار

 در انـدازي  چنـگ  و كشـي  بهـره  براي »آزادي« ي فريبنده
 اين يافتن براي نيز ما نخبگان. برند سود ديگران ي سرمايه

 يافـت  زمـين  بـاختر  در تنهـا  گويـا  كـه  »كمياب سرمايه«
 و ايسـتادگي  جـاي  بـه  و گرفتـه  پيش در آنجا ره شود، مي
 بـه  و داده برتـري  ماندن بر را فرار ها، دشواري با ختنيدرآو
 خيـال  بسياري و برند مي پناه باختري دلسوز مادران دامان

 در كـه  هاينـد  همان اينان آيا. ندارند سر در نيز را بازگشت
 بـه  يساسـان  دوم شـاپور  2شاهنشاه هاي لشگركشي هنگامه

 پيرامون رومي افسر و نگار تاريخ »مارسلينوس آميين« روم،
 مردمـان  دليرتـرين  و دانـاترين  راستي به«: گويد مي شانيا

 انيـ جهان به را يآزاد) معنا( چم كه يملّت. ؟»اند زمين روي
. كنـد  يمـ  ييگـدا  انيـ باختر از را آن اكنـون  هـم  آموخت،
 سـوي  از. دارد يمردمـان  نيچنـ  امـروز  كه ايران از افسوس

 برداري بهره نبودند، باختريان اگر كه گرد بيابان تازيان ديگر
 آگـاهي  نيـز  خـويش  هنگفـت  سـرمايه  وجـود  از كنـار،  به

 داده هـا  آن بـه  نفـت  انـدكي  اگـر  كه بسا اي و يافتند، نمي
 ارزاني رايگان به را آن تندش بوي و زننده نماي از شد، مي

 بيروني، ابوريحان مانند ايراني فرزانگان داشتند، مي ديگران
 يتـاز  دانشـمندان  را خـوارزمي  و فارابي نصر پور پورسينا،
 ايـن  شناسـاندن  بـراي  هايي برنامه ساختن پي در و دانسته
 تا كه هراسيم در آن از و هستند خويش مردمان به بزرگان
ــار بــزرگ، فردوســي ديگــر چنــدي ) خيــام( كيــوان و عطّ

 رهـايي  نيـروي  لطـف  به اينان. گردند افغاني نيز نيشابوري

 خيلـي  درانيشـان  دهـان  و گـويي  درشت باختريان،!!! بخش
 رئـيس  گـزينش  نامزدهـاي  از يكـي  و گرفتـه  آغازيدن زود

 بسـان  پيـروزي،  از پـس  بـود  آن بـر  كشـور  اين جمهوري
ــان ــدش نياك ــر پلي ــهرهاي ب ــران ش ــي اي ــه چيرگ  و يافت
 را گـو  اوهيـ  نيـ ا ديـ با. آورد چنـگ  فـرا  را) اصفهان(اسپهان

 »آريانـا « نـام  بـا  كشورش يتمام روزگاري كه ميشو ادآوري
 بايـد  نيـز  روزگاري و بوده بزرگ خراسان از كوچكي بخش

 نگـوييم،  ديگران از كه است آن بهتر. بازگردد ميهن مام به
 چنين اين توان مي چگونه يراست به. ماست بر كه ماست از

 دريافـت؟  را آمـدن  فـرش  بـه  عرش از چنين اين و بازگرد
ــخن ــدگر س ــن در هاي ــاره اي ــا راه ب ــت گش ــه«: اس  انديش

 مـا،  برانگيـز  انديشه روزگار در) موضوع(جستار برانگيزترين
 آنچه به بايد هنوز و »انديشيم نمي »هنوز« ما كه است اين
. گريـزانيم  آن از خود شايد و ايم نيافته دست بينديشيم كه
 تاخـت  جايگاه و رزمگاه زماني كه اروپايي، دانست نبايد آيا
 دسـت  بـا  چگونه بود، خوار خون آتيالي چون بربراني تاز و

 اينكه يا و گرفت پيشي ديگران بر فرهنگ چراغ به يازيدن
 ونـدال،  گـوت،  خـويِ  درنده ي قبيله مشتي از ها ژرمن چرا

 ويراني باد به را اروپا سده چندين كه...  و فرانك بورگاندي،
 به سرانجام نمودند، اندازي دست بشر رشد مسير در و داده
 در را زرينـي  هاي نگاره آنچنان فرهنگ گر هدايت نور لطف
 دور اي آينـده  تا ها آن با برابري كه دنديآفر فرهنگ و دانش

 نوشـتار  ايـن  در روي هـر  بـه  آيـد؟  مي ديد به ناممكن نيز
 كيـ  از كه چرا نيستيم، ها پرسش اين به پاسخگويي پي در
 يسـو  از و را اش هنگامـه  نـه  و داريم را آن ياراي نه يسو
) كتـاب ( نُسك چندين ها آن از كي هر به پاسخگويي گريد

 نگـاران  ديرينـه  كـه  داريـم  اميد و است خواهان را ستُرگ
 چـه  از كه ديآ ديد به ديشا. يازند دست بدان دوست هنيم
 دارد يونديپ چه ما به م،يبپرداز ها پرسش نيا به ديبا يرو
 اسـت،  ساده اريبس شدند؟ چنان و نيچن انيياروپا چرا كه

 يهــا ســبب ياريبســ ي انــدازه تــا هــا پرســش نيــا پاســخ
 داشـتند  چه انيرانيا نكهيا. سازد يم آشكار را ما يبازماندگ

 بـدان  و نداشـتند  چه ها آن و شدند نيچن و دادند كف از و
 هـر . ماسـت  يگشـا  راه خـود  شدند، چنان و دنديازي دست
 كشـور  ي پيشـينه  در پـژوهش  بـا  بايد دوست ايران ايراني
 را فرهنگي بازگرد اين هاي سبب بنيادگرايانه، ديدي با خود

 نجـا يا. باشـد  بهبـودي  پـي  در خـود  ي انـدازه  بـه  و دريابد
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 مـا  بـه  يكمكـ  چـه  يخوان خيتار كه شود يم انيب يپرسش
 هنگامـه  مهـم  م،يبـود  چنان و چه كه ميدانست ما كند؟ يم

 آوردن. مينـدار  جهـان  در يگـاه يجا مـا  كـه  اسـت  يكنون
  .بود خواهد پرسش نيا يپاسخگو ،يا نمونه

. ديرسـ  انيپا به آلمان شكست با يجهان نخست جنگ
 آلمـان  امپراتور و ديگرد آغاز يدرون) انقالب( يها يدگرگون

 را نبـود  و بـود  كشـور  در كـه  آنچـه  هـر . ختيگر هلند به
ــاولگر يكشــورها ــراليل چپ ــاختر ســمياليامپر ب ــرا يب  يب
 دوران يهـا  يچپـاولگر  آور ادي كه گرفتند آلمان از خسارت

 در را ممكن طيشرا  نيتر سخت و است، مغوالن و انيآشور
 آغـاز  دگريـ نو خـود  كه داشتند روا آن بر »يوِرسا مانيپ«

. نشسـت  اهيسـ  خاك به آلمان ملّت. بود يجهان دوم جنگ
 را آلمان ملّت دل پارلمان در 3»اشپارتاكس« يها يسخنران
 هـم  از آلمان فرهنگ و صنعت و تجارت رازهيش. زديم زخم
ــ ــ در. ديپاش ــوار نيچن ــا يدش ــود ييه ــه ب ــمار ك  از يش
 شـه ياند از ملّـت  اسـتمدارانِ يس و دانشمندان شمندان،ياند

 بـه  آلمـان  ملّـت  يروحـ  بهبـود  جهت و جسته، ياري خود
 دنبـال  بـه  و پرداختنـد  باستان خيتار در يواكاو و پژوهش
 انيـ م از ملّت يروح يروين بهبود در كه بودند ييها نوشته

 يهـا  نُسـك  روزگـار  نيـ ا در. اُفتـد  سـودمند  خـود  دهيپاش
 آنان از تا دو كه شدند يبازگردان يآلمان به اي نوشته يفراوان

 يفرمانروا كوروش،« يكي دارد، ونديپ باستان رانيا خيتار با
 كتــاب نيواپســ. »لــوسيخيا انيــرانيا« يگــريد و »جهــان

 آنكـه  بـا  و نوشـته،  يوناني لوسيخيا كه است يا شنامهينما
 تكـان  يا اندازه به است، انيرانيا بر انيوناني يروزيپ نگارگر
 خـروش  و جنـبش  به را يانسان هر روح كه باشد يم دهنده

 يچگـونگ  نيبهتـر  بـا  شنامهينما نيا دوران آن در. آورد يم
 و يبـازگردان  از هـا  يآلمـان  هـدف . رفـت  پـرده  بر) تيفيك(

 خواسـتند  يمـ  آنـان . نبود انيوناني يينما بزرگ آن، شينما
 و شـكوه  آنهمه به كه رانيا نام به يبزرگ ملّت كه اننديبنما
 دچـار  و خـورده  شكسـت  يروزگار بود، افتهي دست يبزرگ
 شكسـت  يا هيـ پا يها سبب خواستند يم. است گشته فرود

 يبـرا  آن سـودمند  يها نكته از و ابند،يدر را رومندين رانيا
 اريبسـ  ها نكته نيا شينما يبرا و گردند مند بهره خود ملّت
 ملكـه ) توسـا ( آتوشـه  ،يبخشـ  در نمونـه  يبـرا . دنديكوش

 و فـرّ  از كـه  بانوان دردناك يرازها ياپيپ دنيشن از ،يرانيا
 يآلـودگ  خـواب  بـه  راندنـد،  يمـ  سخن رانيا گذشته شكوه

 انيـ م از بـزرگ  وشيـ دار روح هنگامه، نيا در است، افتاده
ت  چهـره  آن با و گشته انينما يديسف يابرها آرام و پرابهـ 
 كـه  سـتند ين انيـ وناني نيـ ا«: ديـ گو يمـ  نيچن خود بخش

ــرانيا ــت را اني ــد، شكس ــه دادن ــوزش، بلك ــرورش آم  و پ
 روز بـه  را مـا   هنيمـ  كه است رانيا ملّت ناپسند يكردارها

 سپاه و كشور گانهي رانيا كه روزگار آن. است انداخته اهيس
 ،يسسـت  گـاه  چيهـ  بـود،  جهـان  لشگرشـكن  آن پرخروش

 را ما سلحشوران روح ا،ير و يپرور تن ،يخودخواه ،ياشيع
 هنيمـ  و شـجاعت  روح كـه  يسـپاه . بـود  نگرفته انيم در

 ميسـ  و زر. است شكست سرانجامش نباشد، آن در يپرست
 تنهـا  نبـرد  دانيم در. برد ينم شيپ از يكار افراد يفزون و

 و رومنـد ين اراده ست،ين كارگر مناسب يها اسلحه و ها ارابه
 و يزبـون  و يزار بـا  ملّـت  كي. است ستهيبا يفداكار حس
. »گـردد  ينمـ  روزيـ پ ييآسا تن و ييسودجو و يگذران خوش
 ادآوريـ  ان،يـ رانيا دهيپسـند  يكردارهـا  برشمردن با سپس

 در شكسـت  و يبـدبخت  و فالكـت  از يهنگام« كه شود يم
 بهبـود  را خـود  اراده كـه  د،يـ ابي يمـ  نجـات  گانگانيب برابر
 هنيمـ  از يپاسدار يبرا را يبدن و يروح يروين و دهيبخش
 بـود  ييها روش نيچن از يريگ بهره با. »ديگردان آماده خود
 در كه ،يجهان رانگريو جنگ دو از پس اكنون، مينيب يم كه
 دگرگـون  يا رانـه يو بـه  آلمـان  دوم، جنـگ  ژهيو به كي هر

 در را خـود  گـاه يجا آلمـان  سـال  هفتاد از كمتر در گشت،
  .است افتهيباز جهان

 فرهنـگ  يملّت اگر كه است، يعيطب) قانون( يدادستان
 پنـاه  بيگانـه  هـاي  فرهنگ دامان به و برده ياد از را خويش

 يريناپذ جبران تيجنا با واگذارد، يگريد به را خود و ببرد
 سـرانجامي  دهـد،  يمـ  انجـام  ندگانيآ و خود به نسبت كه
 خواهـد  خـود  يبـرا  را شكست و تباهي نابودي، با ختهيآم
 دارنـد،  روي پـيش  راه دو ايرانيـان  كنوني روزگار در. ديخر

 را ايـران  پيمـودنش  كه هموار و سهل بس است راهي يكي
 كه برد خواهد قهقرايي چنان به دور چندان نه اي آينده در

 خواهـد  هميشـه  براي درون از ولي باشد، زنده نما در شايد
 كـه  دشـوار  بـس  و سـنگالخي  است اي جاده ديگري و مرد

 و انديشـه  ي شـيوه  در بنيادي دگرگوني نيازمند پيمودنش
 راهـي . اسـت  يخـود  فرهنـگ  درفش برافراشتن و نگرش،
 گرچه. بود خواهد گيتي در ايران سروري انجامش كه است
 اميد ولي گرفته پيش در نخست ره شتابان ملّت اكنون هم
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 و آفرينـي  غـرور  سراسـر  ايران، براي ابرمرد اين دوران
ــران ــدترين اي ــور نيرومن ــان كش ــود جه ــه او. ب ــردي ك  ف
 و مـردم  رفـاه  راه در بـود،  دادگسـتر  و آبادگر دوست، ميهن
 تـاريخ  از بسـياري . نمـود  فراوانـي  هاي تالش كشور آباداني
 شهرسـازي  نـوين  هـاي  شـيوه  گزار پايه را او باختري نگاران

 اوسـتا  گـردآوري  بـه  توان مي او بزرگ كارهاي از. دانند مي
 ،)شـد  كشـيده  آتـش  بـه  گجسـتگ  اسـكندر  زمان در كه(

 نخسـتين  و هـا  درمانگـاه  هـا،  قنـات  سـدها،  شهرها، ساخت
 فراوان هاي كوشش ،)شاپور گندي دانشگاه( جهان دانشگاه

 كمينـه  و اجتمـاعي  و كـرداري  هـاي  تبـاهي  براندازي براي
 بنيـان  و كشـاورزي  دادن رونـق  دوران، اين در ها آن شدن
 بـراي  طـال  و سـيم  پول بازگرداندن كشاورزان، بيمه نهادن

 زنـدگاني  پاسداشت كشور، از بيرون در ستدها و داد سهولت
 شـكار  از جلـوگيري  در ييهـا  دادسـتان  ييبرپـا  و جانوران
 ايـران،  در نـوين  مالياتي ي شيوه گزاري پايه درنده، جانوران
 را ديگـر  بسـياري  و گيـري  رشوه با مبارزه صنعت، گسترش

 دوران آن در. بـرد  نـام  را نـدارد،  جـايي  نوشـتار  اين در كه
 آيينـي  هـاي  آزادي و انديشـه  آزادي از بـزرگ  ايران سراسر

 ولـي  بـود،  زرتشـتي  كشـور  آيين آنكه با و بودند برخوردار
 شاهنشاهي باني ديده زير يها مردم همه و همگان باورهاي

 يبــرا »آزادي« ي واژه از هيچگــاه و داشــته گرامــي رانيــا
 هـاي  نوشـته  او فرمـان  بـه . شـد  ينمـ  بـرده  سود يكش بهره

 فلسفه، ،)فضا(مكان و زمان شناسي، ستاره پزشكي، پيرامون
 سـاير  و روم هنـد،  ايـران،  در كـه  هـا  دانـش  ديگر و منطق

 در را آن از اي نسـخه  و گـردآوري  بود، پراكنده ها سرزمين
 "شـاپورگان " خود نُسك ماني. نهادند شاهنشاهي گنجينه

 كه آنجاست تا او يمنش بزرگ. است كرده پيشكش او به را
 بـه  او از بارهـا  »تلمـود « در و انـد  سـتوده  را او نيز يهوديان

 شـده  يـاد   »بـزرگ  شـاپور « و »شـاپور  شاه« نام با و نيكي
 272 سـال  بـه  ايـران  همتـاي  بي فرزند اين سرانجام. است

 جـاي  بـر  ايراني خود از و بست فرو جهان از چشم ميالدي
  .بود شكوهي چنان در را دوراني كمتر كه گذاشت

 را مغزهـا  دانشـمان  گشـايند،  مي را مرزها شمشيرهايمان«
 »نوردد مي در را ها دل فرهنگمان و شكافد مي

 

 :دانشگاه گُندي شاپور

 در شـايد  گرچـه  باسـتان  ايرانيان دانشي دستاوردهاي
 يـاد  بـه  بايد ولي باشد، خرد بسيار كنوني دانش با سنجش
 و انيمصـر  همـراه  بـه  ايرانيـان،  روزگـار  آن در كـه  داشت
 اند بوده همگان از برتر ها دانش اين از بسياري در ان،يكلدان

 باختريـان  نقـش  ايرانيان روزگار، آن دانش با سنجش در و
 بـه  ايرانيـان  چيرگـي  هاي جلوه از يكي. اند داشته را كنوني
 در كـه  اسـت،  شـاپور  گندي دانشگاه باستان، دوران دانش
  :پردازيم مي آن به كوتاه بسيار زير،

 شـهري  والـرين،  بر ايران ارتش پيروزي از پس چندي
 اَنـديو  وه« كه شد ساخته) كنوني دزفول( دژپل نزديكي در

 از پـس  و گرفـت  نـام ) انتاكيـه  از بهتر شاپور شهر( »شاپور
) شـاپور  ارتشـيان  مكـان ( »شاپور گندي« به نامش چندي

 يكـم  شـاپور  فرمان به ميالدي، 271 سال به. شد دگرگون
 پـس  و ساخته شهر اين در شاپور گندي دانشگاه ساساني،

 ي آوازه) دادگـر  روان انوشَه( يكم خسرو دوران در چندي از
 يكنـار  بـه  را اسـكندريه  دانشسراي اگر ، كه يافت جهاني

 فراوانـي  سـندهاي . ديد نمي خود براي همتايي چيه م،يبنه
 در را ساسـاني  دوران پيشرفته جايگاه اين بزرگ درخشش

 دانـش  ويـژه  به و شناسي كيهان فلسفه، دانشي، هاي زمينه
 جايگـاه  بزرگتـرين  كه دهد مي گواهي داروسازي و پزشكي
 خـاور  و ترانـه يمد اروپـا،  كـه ( باسـتان  جهان همه پزشكي

 هفـتم  و ششـم  يهـا  سـده  در) گرفـت  يمـ  بر در را كينزد
ــ ــوده يالديم ــت ب ــاپور دوران در7.اس ــاني دوم ش  و 8ساس

 ساســانيان، تختگــاهي بــراي شــاپور گنــدي گــزينش
 يرو نيـ ا از و گرديـد  برابر چند آن در يدانش يها پژوهش

 يگـزار  هيـ پا جهـان  يپزشك مركز نيتر كهن ،يو فرمان به
 چهارصـد  بـه  كيـ نزد بـا  يا خانه نسك با دانشكده كه شد،

 شاهنشاه شاپور يكم ساساني
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 كيـ  يكـم،  خسرو دوران در.  گرفت يم بر در را نسك هزار
 يگنـد  بـه  هيپا يها دانش يها دانشكده همراه به رصدخانه

 ،يپزشـك  آمـوزش  بـه  هـا  آن در كـه  گشـت  افـزوده  شاپور
 هندسه، ،ياضير ،يشناس ستاره ،يدندانپزشك ،يكالبدشناس

 و يكشاورز ،ياستادكار ،يمعمار ،ينظام يفرمانده فلسفه،
ــآب ــ ياري ــه از پــس پژوهشــگران و پرداختنــد يم ــپا ب  اني

 دهيـ برگز يكشـور  مهم يها گاهيجا يبرا آموزش، دنيرسان
 ويـژه  يگـاه يجا از پزشـكي  دانـش  »اوسـتا « در. شدند يم

 در يداروســاز و پزشــكي بــه رو ايــن از و اســت برخــوردار
ــ دانشــگاه ــا از شيب ــش ريس ــا دان ــه ه ــ پرداخت  و شــد يم

 آمـوزش  و بيمـاران  درمـان  بـراي  آن كنـار  در بيمارستاني
 بـار  نخسـتين  بـراي  كـه  بود اينجا در. شد ساخته پزشكي
 زير بايد دانشجويان. شد نهاده بنيان پزشكي آموزش شيوه
 و كـار  بيمارستان در پزشكي دانشكده استادان ي همه ديد
 گـواهي  هايي، آزمون گذراندن و شايستگي از آگاهي از پس
 از پس سده چندين. نمودند مي دريافت پزشكي در را خود
 بغـداد،  و شـيراز  الدولـه  عضد ي آوازه پر هاي بيمارستان آن

 ايــن هــاي شــيوه از برداشــت بــا رفــاهي و دمشــق متــأخر
 تـاريخ « كتـاب  در الگـود  سـيرِل . شدند ساخته بيمارستان

 نظـام  هـاي  بخـش  ي همه«: گويد مي چنين »رانيا پزشكي
 »يوزف جرج« نيهمچن 9.»است ايرانيان وامدار بيمارستاني

 بـه ) طاووس تاج( »Crest Of The Peacock« در

  10.دهد مي گواهي رياضيات تاريخ در دانشگاه كليدي نقش

ــا در ــن دانشســراي دوران، ني ــور بدســت آت  يامپرات
 ايـران  بـه  يونـاني  انديشـمندان  و فيلسـوفان  بسته، بيزانس
 در پـژوهش  بـه  ايراني دانشمندان ديگر كنار در و پناهنده
 در هـا  نسـك  از بسـياري . پرداختنـد  گونـاگون  هـاي  زمينه
 بـه  يونـاني  از اينان بدست يپزشك و يشناس هانيك فلسفه،
 ايرانيان يدانش هاي نسك كنار در و شده بازگردانده پهلوي

 فلسفي نوشتارهاي. شد داده جاي دانشگاه ي خانه نسك در
 بـه  بـار  نخسـتين  بـراي  دوران ايـن  در افالطـون  و ارسطو
 بـه ) دربـار  پزشـك ( برزويه همچنين. شد برگردانده پهلوي

 و هـا  نسـك  از شماري با و شد فرستاده چين و هندوستان
 هـاي  نسك نيز پزشكان. بازگشت ايران به آنان شمندانياند

 را آن و برگردانـده  پهلـوي  به يپزشك در را چيني و هندي
 بنـابراين . دادنـد  جاي يونان و ايران پزشكي دانش كنار در

. شـد  گـردآورده  جا يك در دوران آن پزشكي دانش تمامي
 و خود ياضير و يشناس هانيك يها نسك انيهند نيهمچن

 بـه  را خـود  ياهيـ گ يپزشـك  و ينـ ييآ يهـا  نسك انينيچ
 فرمـان  بـه  يالديمـ  550 سال در. كردند يبازگردان يپهلو

 يپزشـك  ييگردهما نينخست كـم، ي خسرو شاهنشاه
 هـزاران  آن در كـه  ،ديگرد برگزار سپونيت در جهان

 بـر  11.جستند شركت گوناگون يكشورها از پزشكان از تن
 كمي خسرو شاهنشاه گاهيجا توان يم آمد، باال در آنچه هيپا
 كـه  بـرد  يپـ  و دانست يپزشك ژهيو به و دانش خيتار در را

 از پـس . دنـد ينام يمـ  »انروديـ جاو روان انوشَـه « را او چرا
 همــراه بــه دانشــگاه نيــا ،يساســان يشاهنشــاه يفروپاشــ

 دسـتاوردهاي  ي همـه  پلـي  ماننـد  به اسكندريه دانشسراي
 سده سه تا و فرستاد خود از پس دوران به را باستان جهان
 ولـي  اسـت  بـوده  برخوردار مهمي جايگاه از نيز آن از پس
 ديگـر  و بغـداد  به آن دانشمندان شدن پناهنده با رفته رفته

ــه شــهرها  ســوگمندانه،. شــد ســپرده فراموشــي دســت ب
 را كمـي  آگـاهي  باختر و خاور از ايران به پياپي هاي تازش

 آن نخسـتين  سـاختمان  از و است گذارده جاي بر برايمان
 هـاي  فعاليـت  لطـف  بـه  نيـز  آن كـه  مانـده  جاي بر اندكي

ــاورزي ــونش كش ــالش و پيرام ــاي ت ــراوان ه  ســازمان ف
 اينكـه  اميـد  بـه . اسـت  نـابودي  به رو فرهنگي هاي سرمايه
 گيتــي ورزي دانــش و دانــش اورنــگ بــر بــاره دگــر ايــران

  12.بنشيند

  !جاويد ايران        
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  :ها نوشته پي

  «Part I - Section II: Persia : The Philosophy Of History»  به بنگريد .1
 شده ناميده فرد يبرا كه است يا واژه و باشد مي فرد يمنش بزرگ و يبزرگ بيان يبرا تنها نوشتار اين در "شاهنشاه" واژه كاربرد .2

 يخـواه  سلطنت( يا ويژه يسياس يگير جهت و يسياس كاربرد و است آمده "King Of Kings" گونه به يباختر يها نوشته در
 بسـيار  شـمار  و نيسـتند  واژه اين كاربرد شايسته دوم، ايرانشهر يفروپاش از پس ايران شاهان از يك هيچ. كند نمي دنبال را...)  و

 .بودند »يشاه« همان شايسته نيز ياندك

 .ناميدند مي »اشپارتاكس« را »ها بلشويك« آلمانيان .3

 شـاپور « كـه  »يساسـان  دوم شـاپور «  با را او نبايد و اند آورده »بزرگ شاپور« را »يساسان يكم شاپور«  نام يتاريخ يها نوشته در .4
 .پنداشت يكسان شود، يم ناميده» )ذوالكتاف( سنب شانه

 ديـد  در بـزرگ  خشايارشـا  و بـزرگ  داريوش دوران در را يونان به يهخامنش يشاهنشاه ارتش يلشگركش است ممكن اينجا در .5
 و هـا  جزيـره  در يونانيـان  يانگيـز  فتنـه  تنهـا  هـا  يلشگركش اين سبب كه دانست بايد. است شده بيان گزاره با دگرگون كه آوريم

 آن گفـتن  از يبـاختر  نگـاران  ديرينـه  از يشمار همواره كه است يچيز و بوده يهخامنش يشاهنشاه يبان ديده زير يها سرزمين
 كـوروش  شاهنشاه يلشگركش پيرامون همچنين. دهند نشان خواه آرامش را يونانيان و افروز جنگ را ايرانيان تا گزينند، مي يدور

 .اند پذيرفته را كروسوس يافروز جنگ باختريان خود نيز ليديه به بزرگ
 چگونه كه دانيم ينم شوربختانه (www.roman-emperors.org) است آمده »روم امپراتوران« يتارنما در ها بافي افسانه اين .6

 شكسـت  چگونـه  كـه  بينـيم  مـي  300 يآنيران فيلم در نمونه يبرا. تكاپويند در زمين ايران گوهربار تاريخ ينابود يبرا باختريان
 از. اسـت  شـده  نمـوده  كُميك البتّه و تراژيك يا حماسه بسان ترموپيل نبرد در يهخامنش يشاهنشاه ارتش از اسپارت بار خفت
 دريابنـد  ايرانيان ها فيلم اينگونه ديدن با اميد و بسيارند هستند، يفاشيست هنر ينما تمام نماد كه يايران پاد يها فيلم دست اين
 يها تالش از دانيم، يم ايران تاريخ پيرامون آنچه از يبسيار كه بپذيريم بايد البتّه. نيستند ها آن دلسوز يرو هيچ به باختريان كه

 ،يآلمـان  نگـار  ديرينه اشپيگل، فردريك نمونه يبرا. است و فرانسوي يآلمان تاريخدانان ويژه به و يباختر نام خوش تاريخنگاران
 .راهگشاست جاها از يبسيار در كه است، نوشته جلد سه در را »باستان ايران« ارزشمند كتاب

 «The Cambridge History of Iran, Vol 4»  به بنگريد  .7

 .است بوده يميالد 579 تا 531 از »يكم خسرو«  و يميالد 379 تا 309 از »يساسان دوم شاپور« يپادشاه دوران .8

 Elgood, Cyril - A Medical History Of Persia, Cambridge University Press, 1951   به بنگريد .9

 «Princeton University Press, 2000-Crest Of The Peacock: George Ghevarghese Joseph»  به بنگريد .10

 Elgood, Cyril - A Medical History Of Persia, Cambridge University Press, 1951  به بنگريد .11

 ايرانيـان  كه اند كرده يهاي يباف افسانه جهان، تاريخ در يساسان و يهخامنش يشاهنشاه مانند يب جايگاه از كاستن يبرا باختريان .12
 هـا  سـرايي  يـاوه  بـدين  فـراوان  چه اگر. دادند مي انجام يزناشوي پيوند خود...) و خواهر مادر،( نزديكان با!!! تمدن با يونانيان مانند
 بـا  يشهباز شاهپور عليرضا دكتر بزرگ شناس هخامنش پژوهش به بنگريد ها بافي خيال اين از يآگاه يبرا يول است رفته پاسخ
 كتيسـياس  يهـا  داسـتان « فَرنام با يخُنج حسين امير استاد يبها گران پژوهش ،»باستان ايران در محارم با ازدواج افسانه« فَرنام

  .باشد آگاه آن از تا است بايسته يايران هر بر يول ندارد، نوشتار با يپيوند اگرچه نكته اين. دروغين
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 بـوده  ـون 
 پـا  البـرز  ن

 ران،يـ ا ـان 
 را مملكت 

  !است رده

 MITـگاه 

 يهـا  شـته 
 ابتدا ودش

 بـه  يتيري
 واحـد  نـد 

 متوجـه  جا
 بـاز  و ـده، 

 جـو  رغـم  
 خـاص  اي  
 شـان يا از  
 مانـدنش  
ـ  تـا    نياول
 خـودش  ي
پيـامبر   ها 

ــار ــو ن  تني
 وفـا  يكترا
 دانشگاه ه

ــات  و طالع
ــردن يم  ك

 تـا  و شـود، 
  .ست

 اريبسـ  ـب 
 اريبســ ان،
 از ييهـا  ش 
 هر در وفا 
 كـدانان يزي

زمستاـ 15  اره

وتـين ذهـن  در ش
رستانيدب به رد،
جوانـا خالق هان
نيا رِجال از ي
كر ايدن نگهي يه

دانشـ به و كند ي
رش در را يشناس

خو ي گفته به. د
يمـد  ايـ  يندسـ 

چن ليتحص اول 
ج همان است، 

نشـ سـاخته  ـاد 
يعلـ  كه است ن

رشـته در ليصـ 
هـم مـا ــ   انـد   
ياصل ليدال از 
شـد،  نسـتون ير

يبـرا  ينـام  كـه 
يبعض قول به و
كنـ در را ســال 
دك تز شود يم ل
به و كند يم رها 

ــ ــوان يق مط ج
ــوم و ـمان كوانت

ش يمـ  ماندگار د
اس دانشگاه همان

مطلـ وفا، كامران
ســماير ي هيــظر
بخـش بـه  كـنم  ي
كامران: (كنم ره
يف كنار در را يس

شما 

گرانش يعموم 
گذار يم سر شت
اذه پرورش يرا

يعيوس ليخ نون
راه را يشتريب ه

يم ترك را هران
كارش مقطع بعد 
رساند يم انيپا ه
مهن رشتة كي ر
سال در يحت ،

گذرانده را تصاد
اقتصـ و يهندسـ 

ممنون اريبس ش
تحص به مجبور را

ننمـوده) يدسـ 
يكي مسئله ني
پر يراه سپس 
ك باشد ياستاد 

و تنيو ادوارد د،
چهــار، ســماني
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 نظـر  در بـا  كـه  سـمان، ير هيـ نظر ي مقولـه  در اف هينظرـ 
 را هـا  يناهنجـار  و مشـكالت  از يبعض زمان، بعد دو گرفتن

  .است كرده رفع سمانير هياول هاي هينظر در
 كنـد،  يم يمعرف را بيعج يتقارن كه يا هينظر تقارن، ابر ‐

 ها بوزون به ها ونيفرم( عتيطب ياديبن يها ذره آن يط كه
 بـه  اصـطالح  بـه ( شـوند  يمـ  ليتبد گريكدي به) برعكس و
  )روند يم گريكدي

 ي هينظر قيطر از ها اهچالهيس افق يكيزيف خواص استخراج
 ابـزار  از اسـتفاده  بـا  و نگيهاوك توسط شتريپ كه سمان،ير

 است اخير مورد نيهم در. بود آمده دست به كيناميترمود
 باعـث  آوردنـد،  دسـت  به نجرياستروم و وفا كه يجينتا كه
  .شد سمانير هينظر شيپ از شيب تيمقبول و يدواريام

ـ  ستيدو از شيب تاكنون  در وفـا  كـامران  از يعلمـ  ي همقال
 از ياريبسـ  تعداد. است دهيرس ثبت به ينظر كيزيف نةيزم
 اگـر . انـد  شـده  رو روبـه  اريبسـ  هـاي   ارجـاع  بـا  ها مقاله نيا

ـ يپ دو ديهسـت  وفـا  يكارهـا  كـردن  دنبال به مند عالقه  دون
  .ام آورده مطلب انيپا در را ديمف

 وفا كه كرد اعتراف ديبا ،يعلم يكارها از گذشته
 ييدانشجو يبرا هم تصورش ديشا. ستين يبعد كي يانسان
 نيا با شود يم چگونه كه باشد، سخت من سالِ و سن به

 گرم يخانوادگ يزندگ كي بتوان ،يعلم تيفعال همه
 كامران. راند ها عرصه ي همه در را يزندگ مركب و ساخت

 كرده ازدواج صدر نيآفر خانم با يسالگ وپنج ستيب در وفا
 هرگز گريد يسو از است، فرزند سه پدر اكنون و است

 از شيب خودش گفته به است، نكرده فراموش را رانيا
 توان يم كه است نجايا. است يرانيا كي يگريد زيهرچ
 در گرچه. دانست ييكايآمر نه و يرانيا را يو تيمل
 يوقت ناچار ديگو يم نموده، تيرعا را انصاف هم مقوله نيا
 يبعض با البد و جيتدر به شود، يم دور وطنش از انسان كي
 تمام يرانيا كي را خود رو نيا از شود، يم گانهيب مسائل از
 ادي مشكل نيا از "متأسفانه" لفظ با و داند ينم اريع

 يول است دور به رانيا يمرزها از ها سال آنكه با. كند يم
 يعلم مسائل از كند، يم دنبال را رانيا يداخل مسائل
 از و ستين هم تفاوت يب اصالً. ياسيس و يفرهنگ تا گرفته
 نرويا از ديشا است، مطلع يخوب به كشور داخل طيشرا
 در چرا دانم ينم درست. مياموزيب وفا كامران از ميبتوان
 كشور، كيزيف جامعه ياعضا از يبعض مانند و مانده كايآمر

 از اين مورد توان يم ، واست  بازنگشته كشور به ثارگونهيا
 در اگر كه دانم يم قدر نيهم يول نه؟ اي كرد انتقاد
 كنار در را يرانيا هاي نام ]بعضاً[ ديبكش سرك شيها مقاله
 از يگريد تعداد كنار در آن بر عالوه. افتي ديخواه نامش

 از كه دارد فعال حضور يانجمن در كا،يامر ساكن انيرانيا
 نكهيا خالصه و كند يم تيحما يرانيا انيدانشجو جوانان

 "اعداد قفس" در وجه چيه به خواندنش ياضير رغم يعل
  !است نشده گرفتار
 تـاكنون  كـه  كـنم  اشـاره  هـم  نكتـه  نيا به ستين بد
 از ارزش بــا زيجــوا از ياديــز تعــداد ي برنــده وفــا كــامران
 زنباديآ زهيجا جمله، از. است شده يعلم معتبر يها انجمن

 مـؤثر  يها تيفعال ليدل به ياوگور و نجرياستروم همراه به
 2008 سال در  راكيد مدال نيهمچن و سمانير ةينظر در
 يمناسـبت  بـه  مالدسـنا  و ينسـك يپولچ كنـار  در  ،يالديم

 نيهم نكهيا تر جالب ي نكته و. يقبل ي زهيجا بهانة به هيشب
ــده ــدال ي برن ــد م ــگاه در راكي ــاروارد دانش ــع در ه  مقط

 هينظر با ييآشنا و 1 كيمكان كوانتوم يها درس يكارشناس
  !كند يم سيتدر را ها سمانير

 يآرزو اش خـانواده  و موفق شهيپ كيزيف نيا يبرا انيپا در
  .ميكن يم شيپ از شيب تيموفق

  
 
[1]http://www.physics.harvard.edu/people/facpages
/vafa.html  
[2]http://www.slac.stanford.edu/spires/find/hep/ww
w?au=C+VAFA 
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 !بين دور 
  

ز فضـا چشـم   ها به انرژي خورشيدي ا ژاپني
  ! اند دوخته

دانشمندان ژاپني بار ديگر نظر به جايگزيني انـرژي از  
آوري انرژي خورشـيد توسـط    هاي فرازميني دارند؛ جمع راه

ها بـه   هايي كه در مدار زمين قرار دارند و بازتاب آن ماهواره
ي ابرهـا و   ي كه بتواند بـدون دغدغـه   ارهماهو. سمت زمين

هاي زيادي در  ساعات تاريكي شب انرژي ذخيره كند، دهه
هـا   اما اين روزهـا ژاپنـي  . آمريكا و ژاپن يك رويا بوده است

در ماه ژون ژاپن يك . يك مأموريت جديد را مد نظر دارند
ريزي  طرحِ مليِ فضايي را منتشر كرد، كه نياز به يك برنامه

ي انــرژي خورشــيدي  هــدايت جهــان بــه وســيله"جهــت 
اوايل ايـن مـاه، دانشـمندان،    . ساخت را روشن مي "فضايي

منظـور گسـترش ايـن     مهندسان، سياستمداران نشستي به
هيروشي ماتسوموتو . برنامه، در دانشگاه كيوتو ترتيب دادند

ي  تعهد دولت قطعاً نقطـه "گويد؛  رئيس دانشگاه كيوتو مي
وژه است و شور و شوق عظيمي  را به عطفي برجسته در پر

محققـان   ".ي انرژي خورشيدي داده است محققانِ ماهواره
ــال   ــا س ــد ت ــا » ش.ه 1408« 2030اميدوارن ــتمي ب سيس
هاي ايـن طـرح    اما هزينه. اندازي كنند مقياس واقعي را راه

كمـي  . طور قابل توجهي كاهش يابـد  براي دوام آن، بايد به
بودن اين پروژه از نظـر تكنيكـي    پذير ترديد در مورد امكان

  .نيز وجود دارد
به زبان ساده فرآيند اين طرح به ايـن منـوال خواهـد    

هــاي  ي ســلول بــود؛ ابتــدا انــرژي خورشــيدي بــه وســيله 
آوري شـده،   جمـع ) Photovoltaic(دهنده نـوري   قدرت

ي ميكروويو فرسـتاده   هاي مخابره كننده اين انرژي به آنتن
ي يـك آنـتن    ميكروويـو بـه وسـيله   شود، سپس امـواج   مي

كننــده دريافــت شــده و بــه الكتريســيته تبــديل   تصــحيح
  .شود مي

دانشـــمندان در آزمايشـــگاه جـــت  1975در ســـال 
ــن  ــا،  ) Jet Propulsion(پرُپولش ــادنا، كاليفورني در پاس

  54/1انرژي را توسط امواج ميكروويو به مسـافتي بـالغ بـر    
ســال گذشــته نيــز در مــاه مــي . كيلــومتر انتقــال دادنــد

كيلـومتري بـين دو    148دانشمندان انرژي را در مسـافت  
  .ي هاوايي تاباندند جزيره

در حال بررسي  »ش.ه 1358« 1980ها از سال  ژاپني
 1993و  1983در سـال  . هاي خورشيدي هسـتند  ماهواره

اقدام  ماتسوموتو با همكاري نوبويوكي كايا از دانشگاه كوبِ
ـ   به فرسـتادن موشـك   ) ionosphere(ه اينوسـفر  هـايي ب

زمين كردند، تا مشاهده كنند با عبور از فضـا چـه بـر سـر     
در مارس امسال گروهي از دانشگاه . آيد امواج ميكروويو مي

كيوتو براي اولين بار به انتقال انرژي از هوا به زمين توسط 
ها موفق شدند يك تلفـن   آن. امواج  ميكروويو اقدام نمودند

كه توسط يك كشتي  ،ي امواج ميكروويو همراه را به وسيله
 30كه از ارتفـاع  (هوايي، شبيه نوعي بالون هوايي كوچك، 

  .فرستاده شده بود، شارژ كنند) متري زمين آويزان بود
هاي جاري، نياز به يك سري آزمايش با  افزايش برنامه

ژاپـن ابتـدا قصـد دارد    . ظرفيت باالترِ انتقال انـرژي را دارد 
ي كيلو وات ارزيابي كند، و  نرژي را در دامنهانتقال زميني ا

متعلق به ژاپن در  (Kibo)سپس با استفاده از واحد كيبو 
هـاي كوچـك، انتقـال     المللي و ماهواره ايستگاه فضايي بين

دانشمندان اميدوارند . فضايي آن را مورد آزمايش قرار دهد
اي دست يابند كـه   ي ماهواره اوليه  به نمونه  2020تا سال 
ي صدها كيلووات انرژي را انتقال دهد و تـا سـال    در دامنه

  .ت انرژي دست پيدا كنندي گيگاوا ، به دامنه 2030
راهي فضا خواهد شد، از  2030اي كه تا سال  مجموعه

هـاي   كيلـومتر متشـكل از سـلول    2ي  اي به گسـتره  دنباله
اين دنبالـه يـك ميليـارد آنـتن     . مند است خورشيدي بهره
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 10-5انتقــال دهنــده نيــز دارد، كــه هركــدام تــا امتــداد  
  .دهد سانتيمتر را در جهت زمين پوشش مي

هايي است كه هر كدام كمتر از  ف، ساختن ماهوارههد
در حال حاضر هر . بر داشته باشد ميليارد دالر هزينه در 11

نـوآكي  .  پـي دارد  ماهواره صد برابر ايـن ميـزان هزينـه در   
ــينوها ــي  ش ــو م ــگاه كيوت ــد را از دانش ــيار  " ؛گوي ــن بس اي
انگيز اسـت، امـا بايـد بـر مشـكالت بسـياري غلبـه         شگفت
% 75گويد براي مثال، بازدهي انتقال بايد تا  ميوي  ".كنيم

% 40افزايش يابد، در حالي كه آزمايش كشتي هوايي فقـط 
هر چند تكنولوژي مورد استفاده در آن، بـا  . بازدهي داشت

  .تكنولوژي ماهواره متفاوت است
ي سوسومو ساسـاكي، از آژانـس اكتشـافات     بنابر گفته

ها نيز بايـد تـا يـك     ي پرتاب ماهواره هوافضاي ژاپن؛ هزينه
ــد   ــاهش ياب ــي ك ــزان فعل ــدم مي ــه. ص ــد  گزين ــايي مانن ه

در . انـد  ي مجـدد مطـرح شـده    هاي قابـل اسـتفاده   ماهواره
ي اين ماه، كيميا كوموراساكي از دانشگاه كيوتـو، در   جلسه

مورد چگونگي شارژ يك موشـك توسـط يـك منبـع از راه     
ايـن كـار باعـث كـاهش نيـروي      . دور ميكروويو بحث كـرد 

هـا بـراي حمـل كـردن نيـاز       شود كه موشك اي مي محركه
هـايي كـه    از نظر تئوري، به آن معنا اسـت، موشـك  . دارند

رونـد،   هـاي خورشـيدي بـه كـار مـي      براي ساخت مـاهواره 
هاي خورشيدي بيشتري را حمـل   ها و سلول توانند آنتن مي

زند، دسـتيابي بـه تكنولـوژي     ماتسوموتو تخمين مي. كنند
ميليـارد يـن    3تا  2ورشيدي در روي زمين هاي خ ماهواره

ميليارد ين ژاپن  50تا  10ژاپن و دستيابي به آن در مدار، 
ي فضـايي ژاپـن نيـاز بـه      برنامـه . پي داشته باشد هزينه در

كوشش همگاني براي تأمين مخارج ايـن پـروژه در عـرض    
ي تحقيقات در بسـياري   از آنجا كه بودجه. سه سال را دارد
هـاي علـوم و صـنايع،     كـرده اسـت، وزارت  از مناطق افـت  

هـاي   هـاي مربـوط بـه مـاهواره     تقاضاي بودجه براي برنامه
 4/1خورشيدي را، تا بـيش از دو برابـر افـزايش داده و بـه     

  .ميليارد ين ژاپن رسانده است

مطمئـنم كـه ايـن    % 100مـن  ": گويـد  شينوهارا مـي 
ژي بر خالف انرژي باد يـا انـر   ".رسد تكنولوژي به انجام مي

ــاهواره  ــي، م هــاي خورشــيدي در فضــا،   خورشــيدي زمين
ساعت شـبانه روز،   24ي انرژي در تمام  توانند با ذخيره مي

وي همچنين . منبع قابل اعتمادي از انرژي جايگزين باشند
  ".ما به يك منبع مداوم ديگر انرژي نياز داريم": گويد مي

ي انـرژي خورشـيدي    جان مانكين، كه رهبري برنامـه 
از آنجـا كـه    "گويـد؛   در ناسا را بر عهـده دارد مـي   فضايي

اشتياق آمريكا در اين مورد افول يافته است، احتماالً ژاپـن  
ها  در حال حاضر بيشتر تالش ".رهبر اين برنامه خواهد بود
هـاي   هاي خصوصـي يـا سـازمان    در آمريكا، توسط كمپاني

رِن در ماه آوريل، كمپاني سوال. گيرد انتفاعي صورت مي غير
قراردادي بـا شـركت پسـفيك      در ساحل منهتن كاليفرنيا،

گَس اند الكترونيك مستقر در سانفرانسيسكو، بـراي توليـد   
اي خورشيدي، امضا كرد كـه   مگاوات انرژي از ماهواره 200

انكين كـه در مؤسسـه     . شـود  آغاز مي 2016از سال  امـا مـ
د، كنـ  مديريت تكنولوژي انرژي در آزبرن ويرجينيا كار مـي 

گويـد   وي مـي . خوانـد  مـي  "به غايت دشـوار "اين هدف را 
هـا   ي ژاپنـي  برنامه": گر اين مسير است تالش ژاپن هدايت

  ".مند است كامالً به خوبي قاعده
  

جا كردن بـار الكتـرون توسـط اسـپين      جابه
الكترون، راه را به سـوي يـك روش جديـد    

  !محاسبات هموار كرد
مصرفي كه بـراي  با اين كشف، قطعات كامپيوتري كم 

ها به جريان الكتريكي متكـي نيسـتند،    جا كردن داده جابه
نتـايج كليـدي بـه طـرز     . يك گام ديگر به ما نزديك شدند

رسد؛ دانشـمندان در دمـاي اتـاق     عجيبي ساده به نظر مي
هـا را   كنند و بيشتر آن ها را به سيليكون تزريق مي الكترون

و فابيـان،  جاروسـل  .دهنـد  با اسـپين هـم جهـت قـرار مـي     
ايـن  "فيزيكدان نظري دانشگاه رگنزبرگ آلمان بيان كـرد؛  

  ".آزمايش يك دست آورد واقعي است
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جايي  در الكترونيك مرسوم، از بار الكتريكي براي جابه
اسـپينترونيك ـ يـا    . شـود  و پردازش اطالعات استفاده مـي 

الكترونيــك انتقــال اســپين ـ مســير ديگــري متكــي بــر    
اسپين، بـراي كـد كـردن اطالعـات      مغناظيس الكترون، يا

تواند ذخيره شـود و بـراي مصـرف     بار مي. كند پيشنهاد مي
اين ويژگي . هاي الكتريكي به راحتي دستكاري شود ميدان

است كه مهندسان برق را قادر ساخته تا قطعات كوچك را 
ران جيسن فيزيكـدان  . ي گذشته گسترش دهند دهه 4در 

امـا نگرانـي در حـال    "د؛ ي هلنـد بيـان كـر    دانشگاه تونته
گسترشي وجود دارد كه ايـن رونـد ممكـن اسـت متوقـف      

از آنجــا كــه قطعــات كوچــك هســتند، همچنــين  ".شــود
كننـد، يـك    شوند و با سرعت باالتري كار مي تر مي پيچيده

رشد نمايي در مقدار توان الزم براي حركت دادن الكتـرون  
ي  اگـر چـاره  "جنسـن گفـت؛   . آيـد  دور خودشان پديد مي

ديگري نتوان پيدا كرد؛ وسايل الكترونيكي ممكن است بـه  
جنسن و ديگران باور  ".زودي براي استفاده ناكارآمد شوند

پيشـتر از حركـت كـردن    .دارند كه جواب در اسپين اسـت 
بارهاي اطراف، وسايل پايه اسپين بـه آسـاني بايـد جهـت     

  .محور مغناطيسي داخلي الكترون را تكان دهد
يك ايـن اسـت كـه اگرچـه اسـپين      مشكل اسپينترون

شـوند،   ها به آساني در مواد مغناطيسي همسو مـي  الكترون
رسانايي كه در صنعت الكترونيك به كـار   ليكن در مواد نيم

بـراي سـاختن   . شوند كمتر خوش رفتار هسـتند  گرفته مي
هـايي بـا    ي اسپينترونيك، بايد بتوانيم الكتـرون  يك وسيله

رسانا انتقال داده  ه مواد نيمهاسپين همسو را از مغناطيس ب
  .بدون آنكه نظمشان را از دست دهند

آزمايشات قبلي، در دماي فوق سرد، يا بـا اسـتفاده از   
آرسنايد، يك كار برجسته  رساناي خارجي مانند گاليوم نيمه

اما اكنون جنسن و همكارانش موفـق  . را صورت داده بودند
در دماي اتاق بـه  هاي هم اسپين را  با هم  اند الكترون شده

هـا بـا آليـاژ آهـن ـ نيكـل،        تيم آن. سيليكون تزريق كنند
ديسك، و يـك اليـه     استفاده شده در درايور هارد يآهنربا

ي فـوق   بين اين دو يك اليه. سيليكون معمولي شروع كرد
نازك اكسيد آلومينيوم به ضـخامت تقريبـي يـك نـانومتر     

ل يـك عـايق   اكسيد آلومينيـوم مثـ  . ساندوويچ كرده بودند
شـود، بعضـي    كنـد، امـا وقتـي ولتـاژ اعمـال مـي       عمل مي
ها قادرند از مواد مغناطيسـي بـه سـيليكون تونـل      الكترون

سطح مشترك اكسيد آلومينيوم بـه  . كوانتم مكانيكي بزنند
تـر از   دهد خيلـي راحـت   هاي اسپين اجازه مي بعضي جهت
ي بـزرگ   ها از ميانش عبور كنند و يك شـبكه  ديگر اسپين

كليد موفقيـت تـيم، يـك    . هاي هم جهت بسازند از اسپين
قبلي از دو  اتدر آزمايش .آلومينيوم بود ي تنها از اكسيد اليه

كه باعث  كرده بودند، ها استفاده اليه بيشتري از اين يا تعداد
تنها يـك   .هاي همسو خاموش شود شده بود جريان اسپين

ها  الكترونسيليكون به  و پوشش نازك بين مواد مغناطيسي
  .دهد به نرمي در دماي اتاق جريان پيدا كنند اجازه مي

ي ملـي صـنعت    شينجي يواسا، يك محقق در موسسه
پيشرفته علوم و تكنولوژي در سوكوباي ژاپن گفته؛ سادگي 
و قابليت اطمينان اين روش محتمل است كه آن را به يك 

جنسـن  . روش استاندارد جديد در اين ناحيـه مبـدل كنـد   
هـايي وجـود    اما هنوز تا موفقيت اسپينترونيك گـام  گفت؛
هـاي قابـل اطمينـانِ تكـان      قطعاً محققان بايـد روش . دارد

  .هاي درون سيليكون را افزايش دهند دادن اسپين
  :براي كسب اطالعات بيشتر به پايگاه زير مراجعه كنيد 

http://www.nature.com/news/2009/091125
/full/news.2009.1107.html 

  
  بندي دانشمندان رتبه

هاي موجـود از ارجاعـات دانشـمندان در     اكثر متريك
، وابسته به تعداد دفعاتي اسـت  H1يك زمينه، مثالً انديس 

تـرِ   هـاي كمرنـگ   شود، و راه كه تحقيقات او ارجاع داده مي
انتشار اطالعات و اعتبار آن در ميان دانشمندان را در نظـر  

و  (Santo Fortunato)و ســانتو فورتونــاتو . گيــرد نمــي
ــپ راديچــي  ــه (Filippo Radicchi)فيلي  ي از مؤسس

ــاركينس     ــامين م ــا، بني ــوِ ايتالي ــوم در تورين ــادالت عل مب
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(Benjamin Markines)  ســــاندرو وِســــپينانيو ال
(Alessandro Vespignani)  ــديانا ــگاه اينـ از دانشـ

، Physical Review Eي  اي در مجلـه  در مقاله آمريكا،
اند،  بندي دانشمندان پيشنهاد داده روش جديدي براي رتبه

روش . دهد كه انتشار اعتبارات علمي در زمان را بازتاب مي
گوگل است،  Page Rankها براساس الگوريتمي مشابه  آن

مثالً . گيرد بديهي را هم در نظر مي كه بسياري از اثرات غير
تر از ارجاع داده شدن توسط يك مؤلـف مهـم، اثـري بيشـ    

  .تر را دارد مؤلف كمتر شناخته شده ارجاع داده شدن توسط
مقاله از مقاالت  000,400راديچي و ديگران با تحليل 

ي  در مجلـه  2006تـا   1893هـاي   چاپ شـده بـين سـال   
Physical Review،  بندي مؤلف  الگوريتم رتبه"بر طبق

ها نشان  آن. بندي جديدي را تنظيم كردند خود رده "علمي
ها احتمـال بـردن جـايزه نوبـل      دادند كه طبق الگوريتم آن

براي مؤلفاني كه جايگـاه بـااليي دارنـد، نسـبت بـه سـاير       
بعـالوه در ايـن   . هاي معـروف همـواره بـاالتر اسـت     متريك

هاي باال توسط دانشمنداني كه صـرفاً ارجاعـات    روش، رتبه
  .شود اند اتخاذ نمي بيشتري نسبت به سايرين داشته

ها، امروزه به  دانشمندان و ميزان شايستگي آن ارزيابي
. گـزاران تبـديل شـده اسـت     ي مهمي براي سياست وظيفه
كنـد كـه    ي راديچي و ديگـران بـه مـا يـادآوري مـي      مقاله

توان  ها را هميشه نمي شايستگي دانشمندان و ارجاعات آن
ي  ي پروسـه  هـا نتيجـه   در يك عدد خالصه كرد، بلكه ايـن 

بنـابراين،  . اند ي علمي ي اعضاي جامعهي برخوردها پيچيده
هاي زيبا به سمت راهي معتبر  اين مقاله يكي از اولين قدم

  .بندي كمي كار دانشمندان است براي رتبه

گيـري   يا انديس هيـرش، روشـي بـراي انـدازه     Hانديس  1
توليدات علمي و ارجاعات دانشـمندان اسـت كـه در سـال     

 م. ده استهيرش پيشنهاد ش. اي. توسط جورج 2005

  
  

پرتوهاي درخشان ، راهنماي مركز تاريك در 
  كهكشان

از (Dan Hooper) آقاي دن هـوپر   هاي بنا به گفته
و خانم ليسا گود اينـاف   دهنده ملي فرمي آزمايشگاه شتاب

(Lisa Goodenough)  تلسـكوپ  از دانشگاه نيويورك ،
ي پر انرژي دريافت كرده  γفرمي پرتوهايي از اشعه  فضايي

  .است كه ممكن است ناشي از ماده تاريك باشد
نيـز فرسـتاده شـد هـر دو      arXivاي كه به  در مقاله

هـاي ديـده    كه ممكن اسـت تـابش   ؛پژوهشگر اظهار كردند
ي راه شـيري از برخـورد ذرات و پـاد ذرات     شده در هسـته 
 آقـاي . ي ماده تاريـك حاصـل شـده باشـند     تشكيل دهنده

هـا بـا    از همخواني و سازگاري بسيار خـوب ايـن داده   هوپر
  .ي ماده تاريك اظهار شگفتي كرد مدل ساده

با ايـن وجـود همـه فيزيكـدانان موافـق ايـن فرضـيه        
دهند جرم  ها كه نشان مي آخرين تحليل و بررسي. نيستند

گيگا الكترون ولت است، به  30ي تاريك حدود  ذرات ماده
دانـيم كـه سـر     آيـد و مـي   مـي  نظر مغاير با مطالعات اخير

تواند  هاي نجومي معمولي به جز ماده تاريك نيز مي چشمه
جـان كُنـراد    ها باشد و از نظـر  ي اين سيگنال توليد كننده

(Jan Conrad)   ي ، فيزيكدان دانشـگاه اسـتكهلم فرضـيه 
گيـري   انـدازه . اسـتدالل محكمـي نـدارد    ايناف هوپر و گود

دهد كـه مـاده    بزرگ نشان ميده از انفجار نپستاب باقي ما
دهد اما تـا   از ماده كيهان را تشكيل مي% 85تاريك حدود 

ي ذرات مـاده تاريـك در    به امروز كسي موفق به مشـاهده 
آزمايشگاه نشده است، با توجه به اين موضـوع فيزيكـدانان   

ي  انـد كـه ذرات مـاده تاريـك و مـاده      به اين نتيجه رسيده
حت نيروي گرانشي، ولـي  دهند مگر ت معمولي واكنش نمي

ي تاريك كامالً غير  اين موضوع به اين معنا نيست كه ماده
قابل مشاهده است زيرا بعضي از دانشمندان بر اين باورنـد  

ي تاريـك بايـد    كه در فرآيند نابودي ذرات با پا ذرات مـاده 
  .توليد شود γذرات قابل مشاهده و اشعه ي



 دور بين    59
 

 

 (PAMELA)پــامال  ي مــاهواره 2008در آگوســت 
فزونــي حضــور الكتــرون و پزيتــرون را در نزديكــي زمــين 
گزارش كرد و چند ماه بعد همين پديده توسط يك آشكار 

باالي سر قطب جنوب گزارش شد  ،ساز بالوني خارج از جو
نشان دادند كه هـم الكتـرون و هـم اشـعه      پردازان و نظريه
ي تاريـك   ي مـاده  توانند از نابودي ذره بـا پـاد ذره   گاما مي

  .وليد بشوندت
هـاي   نشـانه . ي مشـابه ديگـري ديـده نشـد     اما پديده

نشان دادند كـه  پامال بدست آمده از حضور الكترون توسط 
گيگـا الكتـرون ولـت     100جرم ذرات ماده تاريك باالتر از 

در صورتي كه آشكار ساز بالوني نشـان داد كـه ايـن     .است
  .باشند ر ميت ذرات بارها پر جرم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تلسكوپ فرمـي   ي از دانشمندان پروژه انري جولي مك
هوپر و گود  مشاهدات بر خالف مطالعات گذشته،  ؛گويد مي

احتماالً واقعي هسـتند   γدهد كه پرتوهاي  نشان مي ايناف
تاريك  ي از ماده γاما اين به اين معني نيست كه پرتوهاي 

خيلــي موجــودات ديگــر ماننــد بقايــاي  .انــد حاصــل شــده
توليـد   γتواننـد   و تب اخترهـا مـي   شدههاي منفجر  ستاره
اي چالش  مركز كهكشاني منطقه«معتقد است جولي . كنند

  ».برانگيز است

References: Goodenough L. & Hooper D. 
http://arxiv.org/abs/0910.2998 (2009) 
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ــه كــه ــا ن ــران در تنه  آذربايجــان، افغانســتان، در بلكــه اي

 شود يم برگزار ديگر هاي سرزمين از يبسيار و تاجيكستان
 بـا  امروز كه آنچه يول. رسد يم سال 3000 به آن ديرينه و

 بـه  شـود،  يم  ناميده »نوروز« ،آن يايران ييكتا هاي يويژگ
 و رسـم  در يژرف ي گونه به كه گردد، يم باز يساسان دوران
 يبـرا  رو ايـن  از. بود دوانده ريشه دوران آن يزرتشت آيين

  .دانست را زرتشتيان شناخت جهان بايد نوروز شناخت
) آفـرينش ( بونداهيشَـن  زرتشـتيان،  يباستان كتاب در

 و زيسـت  مـي  جاودان يروشناي در مزدا اهورا كه خوانيم يم
) اهريمن( 2اَنگَرَمنيو. گرديد خدا ها خوبي ي همه آفرينش با
 به ها بدي ي همه آفرينش با و زيست يم جاودان يتاريك در

) هـا  يبد و ها خوبي( جهان دو اين. شد دگرگون خصم روح
گونـه  ايـن  به و بود آماده دو هر فروهر تنها و نبودند يماد 

 پايان در. زيستند يكديگر كنار در و هم از جدا سال 3000
 از كـه  بـرد  يورش ها يخوب جهان به خصم روح سوم، هزاره

 جهـان  در هـا  بختـي  نگـون  ي همـه  ريشه زرتشتيان ديدگاه
 جهـان  خـود،  جهـان  از پدافند يبرا اهورامزدا. است يكنون
 نخسـتين . آفريـد  دوره چنـد  در را) يگيت( »يگايت« يماد

 ايـن  بـر  شناور زمين اقيانوس، آسمان، ترتيب به آفريدگان
) كيومرث( مارِتَن گايو نام با يبشر نر، يگاو گياه، اقيانوس،

 يبــد و يخــوب ميــان چــالش. بودنــد خورشــيد و آتــش و
 دوره 4 برگيرنـده  در كـه  انجامـد  يم درازا به سال 12000
 بخـش  يرهـاي  چنـدين  دوره واپسين در. است ساله 3000
 »سوشـيانت « نـام  بـه  ها آن واپسين كه كرد خواهند ظهور
 گـذر  رسـتاخيز،  او آمدن از پس. داد خواهد نجات را جهان

 يبـرا  مزدا اهورا. دهد يم رخ ينهاي يداور و چينوت پل از
) اسپنتا اَمشا( جاودان آفريده شش هايش آفريده از ينگاهبان

 يبـرا ) شـهريور ( خَشـتَريه . آفريد يك هر يبرا را3ورجاوند
 آتـش،  نگاهبـان ) ارديبهشت( وهيشتا آشا آسمان، ينگاهبان

) خــرداد( هائورتــات جانــداران، نگاهبــان) بهمــن( وهومنــه
 و زمــين نگاهبــان 4)اســپند( ياســپنتااَرميت آب، نگاهبــان
 اهـورامزدا  خـود . شـدند  گياهـان  نگاهبـان ) مرداد( اَمرتات
 ايـن . گرفت گردن به را رجاوند و آتش و انسان از ينگاهبان
 چرخـه  اينكـه  آن و داشـت  مشـكل  يـك  تنها يماد جهان
 از و شـد  ينمـ  جا هجاب خورشيد. نبود يجار آن در يزندگان
 بنـابراين . آمـد  ينمـ  پديـد  يفصل و روز و شب هيچ رو اين
 انسـان  و نـر  گـاو  و گيـاه  چرخـه  ايـن  شـدن  يجـار  يبرا

 از درختان، يتمام بذر گياه از. شدند  برده ميان از نخستين
 مـرد  و زن نخسـتين  انسـان،  از و جـانوران  يتمـام  نـر  گاو

 يزنـدگ  ي چرخـه  خورشـيد  شدن جا هجاب با. شدند  آفريده
 ايــن و آمدنــد پديــد هــا فصــل و روز و شــب گرديــد، آغــاز

 هـا  انسـان  از ينگاهبـان  يبرا مزدا اهورا. بود نوروز نخستين
 آفريـد  يك هر يبرا را) فَرَوهر يا فروهر( نگاهبان فرشتگان

 در بمانـد،  هـا  يخـوب  با انسان كه يزمان تا ها فرشته اين كه
 زرتشـت،  شـناخت،  جهان اين گذار پايه. بود خواهند او كنار
 و جــاودان هــاي آفريــده آفريــده، هفــت بزرگداشــت يبــرا

 و واپسـين . نهـاد  بنيـان  را يبسـيار  يهـا  جشن اهورامزدا،
 اهـورا  آن در كـه  است نوروز همان ها، جشن اين ترين مهم
  .شوند يم داشته يگرام ورجاوند آتش و مزدا

 يپادشـاه  يفرمـانرواي  آغـاز  را نـوروز  آغـاز  بزرگ يفردوس
 5هـاي  نسـك  در كـه  دانـد  يمـ  »جمشـيد « نام به يا افسانه

. هـد  د يمـ  يرهـاي  كشـنده  يزمسـتان  از را بشـر  زرتشتيان
 بــا را آن و ســاخت خــود يبــرا يپادشــاه تخــت جمشــيد

 را او پيرامـونش  هاي اهريمن. آراست يبهاي گران يها سنگ
 يخورشــيد ماننــد بــه آنجــا در او. بردنــد هــا آســمان بــه



 دكر شيدا بهار را دلي فسرده هر    61
 

 

 يشـگفت  بـا  يزمينـ  باشندگان نشست، تخت بر درخشنده
 نخستين كه ناميدند نوروز را روز آن و گردآمدند پيرامونش

  .بود فروردينگان از روز

   يجا به آمد يو يكارها آن چو
  يپا آورد تر بر يمه يجا ز

  ساخت سخت ييك يكيان فرّ به
  نشناخت اندر گوهر بدو مايه چه

  يبرداشت ديو يخواست چون كه
  يبرافراشت گردون به هامون ز

  هوا ميان تابان خورشيد چو
  فرمانروا شاه برو نشسته

  ياو تخت بر شد انجمن جهان
  ياو بخت ةفر شده بر آن از

  افشاندند گوهر بر، جمشيد به
  خواندند نو روز را روز آن مر

  فروردين هرمز نو، سال سر
  كين ز دل تن، رنج از برآسود

  فروز يگيت شاه نو، نوروز به
  روز فيروز بنشست تخت آن بر

  بياراستند يشاد به بزرگان
  خواستند رامشگران و رود و يم

  روزگار آن از فرخ جشن چنين
  يادگار خسروان آن از بمانده

 
 دوران از نـوروز  جشـن  از يباسـتان  بازمانده ترين كهن

 گاهاقامت فصل هر يبرا يهخامنش شاهان .است هخامنشيان
 جايگـاه ) جمشيد تخت( پرسپوليس كه داشتند اي جداگانه

 سراسـر  مهمانـان  نوروز، روز نخستين در. است  بوده يبهار
 نگـاران  ديرينـه . آوردند يم وي يبرا را ارزنده يهداياي دنيا

 جمشـيد  تخت در ستون سد تاالر و 6آپادانا كاخ كه برآنند
 جشن يبرگزار گزارش. است شده ساخته نوروز جشن يبرا

 7»گزنفـون « يهـا  نوشـته  در را يهخامنشـ  دوران در نوروز
  .شود مي يافت

 نـوروز  نام با اكنون كه آنچه آمد، تر پيش كه همانگونه
 دوره ايـن  در. گـردد  يمـ  باز يساسان دوران به شناسيم، يم

 آغـاز  نـو  سـال  آغـاز  از پـيش  روز ده از نـوروز  هـاي  جشن
 فروهـر ( نگاهبـان  فرشتگان كه بودند آن بر آنان. گرديد يم
 ديـدار  يبرا روز ده اين در مردگان ي همه روح و) فَرَوهر يا
 آنـان  بـه  يخوشـامدگوي  يبرا. آيند يم زمين به ها انسان با

 تـن  بـر  نـو  يهـا  لبـاس  و آراسـته  را خـود  يها خانه مردم
 آن كـه  دادنـد  يم انجام بازي آتش بام بر ها شب و كردند يم
 روز در فقـط  نـوروز  جشـن . ناميدنـد  يم »يسور« جشن را

 ادامـه  روز چنـدين  و شـد  ينمـ  برپـا  مـاه  فروردين نخست
 جشــن را نخســت روز شــش روزگــاران آن در. يافــت يمــ
 كـه  بـوده  فـروردين  ششـم  تـر  مهم همه از يول گرفتند يم
ــوروز« ــزرگ ن ــام »ب  زرتشــت زايــش روز را آن و داشــته ن
 يهـا  حـق  فـروردين  نخسـت  روز پنج در شاه. دانستند يم

 يجا هب را آنان ينيازها و گزاردند يم را لشگريان و نزديكان
 آزاد را زندانيان رسيد، يم فرا بزرگ نوروز چون و آوردند يم
  .كرد يم بخشايش را كارانگنه و

 »التنجيم صناعت الوائل التفهيم« در يبيرون ابوريجان
 او پس از آنچه و« ؛نوشته فروردين روز نخستين ياد از پس
 مـاه  فـروردين  ششـم  و اسـت  ها جشن همه روز پنج است

 روز  پـنج  بـدان  خسـروان  كـه  زيـرا  اسـت  »بـزرگ  نوروز«
 روا هــا حاجــت و يبگزاردنــد كروهــان و حشــم يهــا حــق
 را خاصگان يكردند خلوت ششم روز بدين گاهآن ؛يكردند

 يروز اول كـه  اسـت  نخستين نوروز اندر پارسيان اعتقاد و
  »يگرديدند آغاز فلك بدو و فرنامه از است

 تـوان  يم را نوروز يبرگزار يچگونگ از يديگر گزارش
  .ديد خيام نوروزنامه در

 از تـاريخ  يزادرا در اسـت   توانسته نديدهپس آيين اين
 دور چپـاولگران  ديگـر  و مغـوالن  تازيان، يونانيان، دستبرد

 كهـن  يهـا  آيـين  از يبسـيار  كـه  يكنون يدنيا در و مانده
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 پابرجـا  و سرافراز چنان هم اند، داده دست از را خود جايگاه
 جهان در آرامش و صلح نماد كه برود پيش آنجا تا و بماند
 يجهـان  روز را سـال  هـر  مارس 21 روز ملل سازمان. گردد
 ايرانيان كه چرا .است  ناميده جهان در صلح فرهنگ و نوروز

 آرامش و صلح آور پيام خود پرشكوه تاريخ دوران ي همه در
 كنـار  در كـه  است ايرانيان يبرا ديگر يغرور اين و اند بوده
...  و بـزرگ  يفردوس يجهان روز بزرگ، كوروش يجهان روز
 البتّه. شود يم  ناميده يايران آيين نام به سال، از يديگر روز

 ايرانيـان  يكوتـاه  سبب به بيگانگان كه كرد فراموش نبايد
 يتـاريخ  ايجـاد  يپ در خود كسان يا ها آيين بزرگداشت در

 خـود  يبرا ها آيين و كسان اين ستاندن يبرا دروغ سراسر
ه  نمونـه  يبـرا . هستند را نـوروز  تـا  اسـت  تـالش  در تركيـ 
 هـر  بـه . بخوانـد  خود كشور در!!! يباستان پيشينه با يجشن

 آن از است بهترين آنچه هر كه آرزومنديم نو سال در يرو
 اَبرمـرد  از نيـز  را خود ينوروز نيايش و باشد يايران و ايران
  :فرمود كه گيريم يم وام بزرگ داريوش ايران، تاريخ

 و يخشكسال دشمن، از را سرزمين اين خداوند
  .بدارد خويشتن پناه در دروغ
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  شهيهم تو يِتتا است صفر   شهيش پشت خروش و جوش يب
  هماهنگ ي ساده حركت كو    آونگ اند گفته تو به خود يب
 ؟رفت كجا ات يحماس رِشو آن    رفت؟ كجا ات يمماس يِروين

  ؟تميقد تناوبِ دوره كو    متيس هست دراز نكهيا با
  آونگ؟ تو مگر يشد معتاد    آونگ؟ تو در قبل سرعت كو
  شهيهم يا نشسته گوشه كي    شهيهم يا خسته تو كه بس از

  ؟!استراحت چقدر! ستيكاف    ماهت چو ي افهيق قربانِ
  ماهاست هيشب تو تيوضع    راست رو كر گفت تو به ديبا

  بلرزان يكم را دانشكده    بجنبان را دراز قد نيا
  آور بركت علم ي سفره بر    آور حركت به را قافله نيا
  :نديبگو مهندسان نگذار    چند كي مباش خود ي لهيپ در
  اشغال نموده فضا نكهيا با    احوال نازك درازِ مِيس نيا"
  ".ندارد هم ساده حركت كي    بسامد يب و است دامنه يب
  اوضاع edit بشود ديبا    اوضاع طيخ گشته كه زيبرخ

ميبچرخ تا بچرخ و زيبرخ    ميبچرخ ايب فوكو آونگ!  
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