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دهندتغيير  2020سال دنيا را تا 
 زندگي ميتواند 2020 ل

ازغنالا2020  از غني ساليرا2020

 بذكر الزم البته بود، هد
 فوق نوين هاي فناوري ز

-2019 سال در ميتواند
.استزمانيبازهن

پرنده هاي ماشين:دوم دسته
 كه است اي پرنده هاي ماشين به متعلق بعدي دسته

 بايد  2020 سال در شده انجام هاي بيني پيش به بنا
 2020 سال براي كه عظيمي بروژه پايه بر.شود عملي

 به را لندن پرسرعت آهن راه يك شده، گرفتهنظر در

ه
 است قرار كه پايگاهي
 بر.ميباشد شود، ساخته
 كه اين از پس علمي

ازيااخنا از

يزن ز

 17 ميتواند عظيم آهن راه اين!كرد خواهد متصل پكن
!كند متصل هم به را كشور
 است، ممكن فني نظر از ايده اين مهندسين بعقيده

 مايك.شد نخواهد آماده 2020 سال تا احتماال ولي
 فكر سياسي و اقتصادي داليل به «:افزود ليبهود
 نخواهد آماده آينده سال ده ظرف پروژه ابر اين ميكنم

»شد

 بازسازي رااخيرسونامي
 رباتها اقامت براي گاهي

».شد
 زندگي ميالدي 2020 سال تا كه هايي پروژه ديگر از

 كه خودروهايي ساخت كند تحول دچار ميتواند را بشر
 پروژه اين مهندسين عقيده به بنا!هستند خلبان داراي

 اطمينان براي ولي است عمل امروزي هاي فناوري با
 اين به بايد زيرا اند انداخته عقب را آن سالي چند

!!!بدهند كالم قدرت هاخودرو
 آژانس  احتماال مورد اين در كه است درحالي اين

 نمونه 2015 سال تا آمريكا دفاع وزارت تحقيقاتي
 ولي داد خواهد توسعه را پرنده خودروي آزمايشي

 الناس عوام بين در بتوانند خودروها اين كه اين براي
.است نياز زمان چند به كند پيدا كند پيدا توسعه

انظااكتنظ ااق گفاك ات ان .دارد نياز تصميمگيري فاكتورهاي به اقتصادينظر از است، ممكنتئورينظرز
غيرمتحمل اما ممكن :ساينس پاپ عقيده /د
2020 سال تا نه اما است ير
.است عملي :ساينس پاپ عقيده /شوند آنها جايگزين توانند مي
.ساخت خواهد را آن آزمايشي نمونه 2015 سال تا دارد ماال

 ممكن :ساينس پاپ عقيده /كنيم كنترل را الكترونيكي دستگاههاي شد خواهند
.داد نخواهندانجامزيادي ي مزي وج
"يكي (OLED)بسيار احتمال به:ساينس پاپ عقيده /شوند ساخته نازك فوق 

 انديشه يك تجاري فضايي سفرهاي :ساينس پاپ عقيده /كنيم استخراج را دني
.رسند مي نظر به 2020 سال تا غيرمتحملي اهداف

احتماال :ساينس پاپ عقيده/ت
.دارد بستگي زبان نوع به آنها دقت اما .احتماال :ساينس پاپ يده

ااا افااق

www.pedika.ir

.ايم رفته را راهنيمه تقريبا ما موردايندر:نس
.رسيد خواهيم آن به زي

ايده اي كه مي توانند د 112
سال تا كه فناوري و اختراع  دوازده بندي طبقه به ساينس پاپ علمي مجله

ااشهطهاش لد نكهداختهكندت اا الا سالاساساينبركهپرداختهكند تحول دچار اي ريشهطوربهرابشر
.ناميد خواهند نو هاي فناوري

خواه فناورانه فوق سال 2020 سال مجله اين هاي بيني پيش  اساس بر
از استفاده در نمادين تاريخ تنها سال اين كه ميكند تاكيد مجله اين است

.است آينده در پيشرفته
م فناوريها اين:ميفرمايد خصوص اين در آينده موسسه عضو ليبهولد مايك

اينكردنرندبرايتنها2020سال از استفاده ولي برسندتحققبه2021

ما روي بر پايگاهي :اول دسته
ساخت به متعلق اول دسته
س  ماه روي بر ها ژاپني توسط
مجله اين هاي گفته اساس
ن ازناشهايآازژا

يرق نررهلزو نر
:اندشده تقسيم دسته سهبهايدهدوازدهاين

از سوختهاي زيستي تا مغز مصنوعي:دسته سوم
 جايگزين ميتوانند 2020 سال در زيستي سوهتهاي
بارهايندرشناسان آينده بشوند،فسيليسوختهاي

سازناشيهايآسيبازژاپن
پايگ رباتها، از استفاده با كرد،
.ساخت خواهد ماه كره در

ي
غربينظامينيروهاي كه معتقدند و دارندكاملاطمينان

 كشور به سوخت تهيه براي نميخواهد آمريكا ارتش ويژه به
 مورد اين به دليل همين به باشند، وابسته خاورميانه هاي
 هاي تالش ايده اين شدن عملي براي  و دارند خاصي توجه
 استفاده شده، ذكر كه مواردي ديگر از.ميكنند زيادي

 انسان مغز در شده كاسته هاي ريزتراشه از سيستماتيك
لنظ تگاكنت زهاد اهاتلفتل ه همراههايتلفنتلوزيون، هاي دستگاهكنترلبمنظور

 بنظر هرچند.است مغزي امواج طريق از ها رايانه و هوشمند
 غير گويي پيش اين انجام اخالقي داليل به كه ميرسد
 نميتواند اخالق ميدانيم ما همگي ولي ميباشد، محتمل
.بگيرد را علم پيشرفت جلوي
2020 سال تا نوآوري 12 بندي طبقه

گاكاژ1 كا ااات اااق/اخخ از:ساينسپاپعقيده/ساختخواهد ماه روي بر روباتيكپايگاهيكاپنژ-1
كرد خواهد متصل لندن به را پكن سريع فوق آهن راه يك طريق از چين-2
امكانپذي حتم طور به :ساينس پاپ عقيده /رانند مي را خودشان خودروها-3
م و رسند مي فسيلي سوختهاي با رقابت قابل قيمت به زيستي سوختهاي-4
احتما :ساينس پاپ عقيده /كرد خواهند پرواز آسمان در پرنده خودروهاي-5
خ كاشته ما مغز در كه هايي ريزتراشه از را دستگاهها توانست خواهيم ما-6

كارآنهااماباشيمداشتهخودمغزدر را هايي تراشه 2020سالتاكهاست يموزررييرل رهب
ارگاني نور كننده ساطع ديودهاي" از توانند مي جديد نمايشگرهاي تمام-7

.است شدني انجام قوي
معد مواد و برويم ها اخترواره و ماه به دهد مي اجازه ما به تجاري فضاي-8

ا معدني مواد استخراج ماموريتهاي و ها اخترواره ماه، به سفر اما است واقعي
داشت خواهد انسان مغز با برابر پردازشي نيروي كه دالري هزار رايانه يك-9

عقي /بود خواهد دسترس در بسيار موبايل دستگاههاي با همگاني ترجمه-10
اا11 ااا فاالك اا ااق/كخ ساينپاپعقيده/كردخواهيماستفاده ديجيتال عينكهايازسرانجامما-11
روز سرانجام ما :ساينس پاپ عقيده /كرد خواهيم ايجاد مصنوعي مغز ما-12



.
 كه زماني تا مي دهد نشان متامتريال، از استفاده با مهبانگ شبيه سازي

.د
اونامتدكت ويوب ينخود تمامعيازمانماشينيككهااودلو

2

 تمام عيار زمان ماشين  يك كه را او دلورين خودروي و براونامتدكتر
 در سفر رؤيايي مي دهد نشان شده، اجرا بند انگشتي فضايي در مهبانگ

.كنيم اكتفا علمي تخيلي ثار
 تنها »زمان پيكان« مي دهد نشان كه كرده اند ابداع دستگاهي متريال،
.ببرد ميان از را رخدادها و وقايع بروز اثر يشين،

.مي شد واضح تر آنها در بي نظمي مي گرفتند، فاصله يكديگر از يشتر
 سيستم هاي در )بي نظمي( آنتروپي ترموديناميك، دوم قانون مطابق
 اين در كه است اتفاقي دقيقا اين و مي يابد افزايش زمان گذشت با سته

.اس داده رخ نيز سيستم
 مدل اين در بايد باشد، ممكن ما دنياي در زمان در سفر گر

ا اطااكاااال اك  دوباره كرده اند، طي اين از پيش كه رامسيري عينا بتوانندالسمون ها
 خواهد غيرممكن را پيشين مسير از عبور سيستم، آنتروپي .كنند طي
 افزايش حال در هم باز زمان گذشت با آنتروپي اين كه مي دانيم و كرد
.ست

  در سفر رؤياي بايد باشد، بي نقص آزمايش اين اگر اينكه تيجه
 آزمايش اين اما .كنيم فراموش هميشه براي را آينده و گذشته

لزرمي  چندان آنرا خواص و متاتريال ازاستفاده كه داردهممخالفاني صوري نرو چ
  از حاصل نتايج و رايانه اي شبيه سازي هاي به نمي دانند، صحيح

  بسيار آزمون اين آنها نظر از يا دارند بيشتري اعتماد آن
.است شده طراحي پيش پا افتاده

 اين از يكي كه كاليفرنيا دانشگاه كيهان شناس آلبريخت، ندرياس
 به تنها زمان در سفر« :مي گويد او دارد، جالبي ايده است، مخالفان
 سفر اين شايد .مي كنيد زندگي آن روي داريد كه دارد بستگي قطه اي
ااكاا كاگااا  كنيد تصور را ديگري جهان مي توانيداما باشد غيرممكنماجهاندر

 جهان اين در .است كاهش و افزايش حال در مرتب آن آنتروپي كه
 جوان پيرها گشت، برخواهند اول شان حالت به شكسته فنجان هاي
 ما باشد بهتر نمي كنيد فكر .است طبيعي هم باز چيز همه و مي شوند

».بدهيم تغيير را آينده و حال گذشته، مورد در ذهنيت مان كمي هم

...وليغير ممكن است، سفر در زمان 
ش اما كرده؛ مشغول خود به را انسان ذهن كه سال هاست زمان در سفر رؤياي

شد نخواهد معكوس زمان پيكان حركت است، افزايش به رو جهان در آنتروپي
يحتماباشيد،زماندسفبهعالقمندانازاگ د،»آيندهبهبازگشت«س د،»آيندهبهبازگشت«سريحتما باشيد، زمان در سفربهعالقمندانازاگر

شبيه سازي با كه مريلند دانشگاه محققان تازه آزمون .مي آوريد خاطر به بود،
آثا در زمان ماشين هاي تماشاي به بايد و شد نخواهد محقق ما دنياي در زمان
متا خواص از استفاده با مريلند، دانشگاه از هانگ جو -يو و اسماليانينو ايگور

پي مسير روي مجدد بازگشت با نيست قادر و كرد خواهد حركت جهت يك در

سه بعدي فضاي ايجاد براي متامتريال
با شده، ساخته مريلند دانشگاه محققان توسط كه شبيه سازي دستگاه

تناوب به پالستيك و طال رشته هاي گرفتن قرار از طول ميلي متر 20
پرتوهاي جهت مي تواند كه دارد ساختاري و شده ايجاد يكديگر كنار در
.كند منحرف را نور
فكاا الگااگ كاا

بي
م

بس
س
اگ
ال دركهاستمتامتريالنوعي دستگاه اين در گرفته شدهكاربهماده

كه ابرعدسي ها يا نامرئي شنل توليد براي آن ديگر انواع اخير سال هاي
تماشا را مرئي طول موج از كوتاه تر طول موج هاي آنها وسيله به مي توان

.شده اند استفاده كرد،
ايجاد به ماده اين خواص از استفاده با نيز اخترفيزيك متخصصان
.زده اند دست موازي جهان هاي شبيه سازي و مصنوعي سياهچاله 

.استجالب توجهنيزمادهاين از مريلند دانشگاه محققاناستفادهشيوه

پال
ط
ك
اس
نت
گ
م وجيزينزرينيو ب ج

كه معادالتي نور، انحراف در متامتريال منحصربه فرد خاصيت دليل به
كه بود خواهند معادالتي مشابه مي دهند، نشان را زمان در ذره عبور

از كه ذراتي- پالسمون ها مانند كوانتومي ذرات ديگر و فوتون ها حركت
توضيح را -مي گيرند شكل پالسما محيط در آزاد الكترون هاي ارتعاش

.مي دهند
بسيارشبيه پالسمون ها حركت مواد، نوع اين در« :مي گويد اسماليانينو

اك اذ كف ااك

ص
آ
پي
آ
م
نق

در.بودخواهد)چهاربعدي(مينكووسكي فضايدرذراتحركتبه
كه كرد خواهد ايجاد را بعدي4 جهان از كوچكي مدل ابزار اين نتيجه
حركت و فضايي بعد سه  حركت معرف متامتريال سطح در افقي حركت
».بود خواهد زمان يعني چهارم بعد حركت مشابه عمودي
بدهد بازگشت فرصت زمان به كه است آن از بي نظم تر جهان

در مهبانگ شبيه سازي و نهايي آزمون براي هانگ، و اسماليانينو
اتم هايتحريكباپرتواين.كردند استفاده سبز ليزرپرتوازمتامتريال

د
ك
فن
م
ه

ل وزري وينربزيزرپر يريبپر م
مهبانگ در آن چه مانند پالسمون ها و شد پالسمون ها توليد باعث طال

چه هر اما شدند منتشر اطراف به نقطه يك از تنها مي شود، پيش بيني

پیام آور علوم



سامانه 
خورشیدی

 فشان

خورشیدی

پرتاب باال به كيلومتري
نزديكي از كه ديگري به

توده توانميرسيده

 به ميشيگان و كاليفرنيا دانشگاه در دانشمندان
 از  قمر اين هاي گدازه اند كرده كشف تازگي

 كيلومتري 48 تا 32 فاصله در ماگمايي اقيانوس
بر كه كردمشاهدهرا"س
.است افكنده يه
خدايان از يكي نام از هام
از را آتش انسانها به
تصاويري تمامي در شده
رسيده ثبت به 1979 ل

د نش آنها

 عمق كه اقيانوسي يابند، مي جريانloسطح از
 به اقيانوس اين .رسد مي نيز كيلومتر 48 به آن

 فضاپيماي توسط كه اطالعاتي تحليل واسطه
 .است شده رديابي بودند، رسيده ثبت به گاليله

 ثبت به اطالعات اين در كه مرموزي سيگنالهاي
 بودند مذابي سنگهاي دهنده نشان بود رسيده

داشتندانقطزدكه آن به اينوشودمي
سال 18 براي شفشان

در مشتري عظيم سياره
در آتشفشاني جهان ن

گذشته هفته .است
وجود كهكردندم

.داشتند جريان قمر سطح زير دركه
 حتي دانشمندان نيوز، فاكس گزارش اساس بر

 شناسايي نيز را مذاب سنگهاي نوع توانستند
 سنگهاي به زيادي شباهت سنگها اين كنند؛

 "اسپيتزبرگن" آتشفشان در كه دارند آتشفشاني
.شود مي يافت سوئد در آتشفشاني

اين سطحزيردرمذاب
با .است داده آن به نند
قطر چهارم يك تنها مر

از فورانها پي در كه ادي
فورانهاي برابر 100 ود

www.pedika.ir
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فعالترین    
فوران

آتشف

فوران

مي نشان ناسا توسط رسيده ثبت به تصاوير
مختص تنها آتشفشاني مهيب فورانهاي دهد
زمينسياره هاي همسايه دربلكهنيستندزمين

140 ارتفاع تا سولفوري
مشاب تصوير در .اند شده
ثبتبهقمرسايهخط

بهرايج امري مشتري سيارهاقماردرمثالبراي
 .روند مي شمار

افق در كه رنگي آبي توده مناسب، اي فاصله از
شود، مي ديده مشتري سياره آتشفشاني قمر

آتشفشان اين همه اين با است، كننده مسخ
به است مخرب بسيار آتشفشانها همه مانند
اندكهشكل هايت چا دشكلقا

پرومتئوس"مانندهحلقه
ساي آتشفشان دهانه روي
اله با كه پرومتئوس توده

كمك براي كه يوناني
ش نامگذاري ربود، بهشت

سال در جر ويه توسط كه
زاند دخهن د درشكل قارچي ابرهاي تواندميكهشكلي

پي در كه زمين سطح از كيلومتري 20 ارتفاع
را است آمده وجود به ايسلند آتشفشان فوران

.دهد جلوه كمرنگ
بر سولفوري انفجار دو از انگيز شگفت تصاوير
را مواد از هايي توده مشتري سيارهloقمر روي
186تا 74 ارتفاع تا كهدهدمينشان

ديدهخوبيبه نيزاند
آتش اين كه است معني
.است بوده فعال پياپي
س مدار در كهloقمر

فعالترين است، چرخش
ا خورشيدي سامانه

اعالمناسادانشمندان
.اندكرده فوران باال به قمرسطحازكيلومتري

روي بر كه دوربيني توسط تصاوير اين
.اند رسيده ثبت به شده نصب گاليله فضاپيماي

loقمر افق در توان مي تصاوير اين از يكي در
را آتشفشاني فورانهاي از رنگ آبي اي توده

گازهاي و سنگها آن در كه كرد مشاهده

سنگهايازاقيانوسهايي
مان "پيتزا" ظاهري قمر

قم اين قطر اينكه وجود
موا ميزان اما است زمين
شو مي خارجloقمر

.است زمين آتشفشاني
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اذنظككاضافا ضض اآكخنف  را آن كه خود نسبيت فرضيه ي به ضدجاذبه نظريه ي يك كردناضافهبا

 هرچه و مي شود گسترده تر مي كند، دفع را خودش فضا كه معنا اين به د
 و است ثابت هستي جهان مي شد تصور كه چرا كرد اضافه را بي ارزش

 زمين، روي بر موجود مواد كه كند تعادل دچار و باالنس را زمين به يي

يشورشل تعادل" نظريه ي نيز اينشتين نتيجه در.است افزايش و گسترشحال ينيجرز ييزي لري

 و جنب و طغيان حال در زياد انرژي با نيز خالي فضاهاي حتي كه ي كند
 مقابل در كه( دافعه  قدرت مورد در نظريه اين .مي كند توصيف را شتين
.مي دهد
 مورد در خود آزمايش نظريات نتيجه در و است افزايش حال در هستي

 از بار 10 كه دانستند نيرو 120 شامل را ضدجاذبه قدرت فضانوردان، ن

 مهم و عميق قوانين از يكي نتيجه در بود، صفر با برابر مقداري دافعه، و
.كرد تعبير نمي شود را شده شناخته مقايسه غيرقابل نيز
 انفجار از پس تفكيك مرحله ي اولين در بزرگي و قوي بسيار دافعه ي ي

 .مي كند تاييد را حجم افزايش حال در و غيرمسطح زمين به مربوط بوب
 را نيرو اين و داد حجم تغيير عظيم، و قدرتمند عامل يك توسط باور بل

 بسيار ابتدا در ضدجاذبه چرا دهد توضيح كه داريم نياز نظريه يي به بيم،
 چرا كه بدانيم مي خواهيم ما ديگر، عبارت به .رسيد صفر حوالي در داري
  نرفت؟ بين از كلي طور به اما شد

 از است ممكن نتيجه در و مي كند تغيير فضا در نيرو كه باشد اين ي تواند
 در سرعت با منطقه، آن در جسمي هر نتيجه در است، اينگونه اگر .شوند

.بگيرد اندازه را نيرو تا باشد داشته حضور نمي توانست ي
ا اقاخشان ااطن  ما براي طبيعت در موجود نيروهاي همه ي قدرت از بخشياندازه يبه

 كه كمي مقدار و كنند مشخص را خاص ميزان اين ،" ام" تئوري يا  يي
!كنيم رجوع )قبل برپاست؟شمازه چگونه هستي جهان(يك سوال به 

ا  و پيشنهادات خود ا
يل نشريه و روابط 

...
info@pedika.ir
magazine@pedikmagazine@pedik

ش اذا اگاض اخاش اش اكنظا اوكهمي رسدنظربهاما.مي شمارد خود اشتباه بزرگترينراضدجاذبهاينشتين،
.است داده انجام درستي كار مي خوانند، گيتي انتظام فلسفه ي شرط
مي دهد نسبت تدافعي خاصيت يك فضا به نسبيت، فرضيه ي در اضافه شرط اين

ظاهر به عامل اين اينشتين.مي يابد ادامه گستردگي افزايش روند اين سريعتر
جاذبه كشش قدرت و باشد داشته وجود نيرويي تا بود نياز نتيجه در .بي حركت
.نشوند كوچكتر و كوچك

درخودبهخودهستيجهانكهكرد كشف هابل ادوين،1920دهه يدراما نربلوينير روبويجه
!گرفت پس ترس، دليل به را " گيتي انتظامي

مي ثابت ميدانها، كوانتومي نظريه ي .شود محو نبايد ايده اين مي رسد نظر به اما
اينش ضدجاذبه ي نظريه ي كه g=10جاذبه يي تاثير همان واقع در .هستند جوش
م تخميني ارزش يك آن به اما است مبهم و گنگ مقداري )مي شود مطرح جاذبه
جهان ابعاد گسترش سرعت كه شدند متوجه فضانوردان پيش، سال 10 تقريباً
اين هم فيزيكدانها سرگرداني و ناباوري عين در .كردند مطرح را ضدجاذبه نيروي
ا لشق كق اك .است كوچكتر قبليپيش بيني شده يمقدار
جاذبه ميان شده برقرار تعادل اگر .است عجيب و گمراه كننده بسيار نتيجه، اين

ن ابتدايي تئوري با تازه كه غيرصفر عدد يك اما مي كرد صدق موردش در طبيعي
نيروي كه شدند عالقه مند ايده يي به كيهان شناسان شرايط، كردن وخيم تر براي
Bigيا بزرگ Bangمحب و جذاب سناريوي نظريه، اين كه چرا مي كند مطرح را

غيرقاب سرعتي با شكل گيري، و تولد از پس هستي جهان تئوري، اين به توجه با
.نمود ايجاددافعهياضدجاذبهقدرت بر ويجيج

بياب روزافزون و سريع حجم افزايش اين بر برهاني و دليل بخواهيم اگر نتيجه در
مقد به سپس و كرد پيدا مقدار كاهش سرعت و شتاب با سپس بود، شديد و قوي

محو و حذف هستي جهان شكل گيري فازهاي اولين در تقريباً ضدجاذبه، نيروي
مي ديگر احتمال .مي شود محو زمان، گذشت اثر بر نيرو كه است اين احتمال يك
ش داده نشان هستند آنچه از بزرگتر بسيار چيز همه ما، تلسكوپهاي دوربين وراي

ناظري هيچ اصالً نتيجه در و مي شد متالشي و پخش ديگر ستاره هاي و كهكشانها
ااكآن اذاافنقكاتكان اض راضدجاذبهيادافعهنيرويقدرت كه است تئوري يكداريم،نيازماكهآنچه

فرارشته تئوري مثل موجود تئوريهاي كه نمي رسد نظر به متاسفانه .كند تعريف
دوباره بايد نتيجه در .بود خواهد اسرارآميز و ناشناخته همچنان هم مي ماند باقي

ال ا شما مي توانيد مطالبا
را جهت انتشار به ايمي
.عمومي ارسال نماييد
ka.ir

پیام آور علوم

ka.ir



.د
گ

 سنجي طيف با كرده احاطه را مروپ ي ستاره  كه سحابي سنجي طيف كه داد
 ستاره بازتاب با سحابي كه گرفتند نتيجه پس .بود منطبق پلياديان باز خوشه

كافكا

بـــــــــــــــــــیـا
گر
كه
ند
ل
ته
ود
ن

   كند مي افكني پرتو روشنهاي
 سحابي زيادي بسيار تعداد طيف آوري جمع به ادامه هابل ادوين و اسليفر
 پيدا تا 33 و داد مي نشان را گسيلي طيف كه يافتند تا 29 ,كردند پراكنده
 اعالم هابل , 1992 در.داشتند روشن هاي ستاره از اي پيوسته طيف كه كردند
 و ,شوند مي ايجاد ها ستاره پيوستن هم به از ها سحابي ي همه تقريبا كه كرد

 كه شد گيرش دست همچنين او  .باشد مي ستارگان نور خاطر به آنها روشنايي
 قرار B1 جايگاه در طيفي بندي رده در كه هايي ستاره با سحابي  گسيلي طيف
ن كا ااان اتفااناتاغآن ده

هم
كه
يه
ي

 مي اتفاق زماني اي,هستند تر داغ آنها از حتيياهستند نزديك همبهدارند
    شوند مي ظاهر سردتر هاي ستاره كنار در پيوسته طيف با سحابي كه افتد
 را تر داغ هاي ستاره كه سحابيي كه گرفتند نتيجه راسل نوريس هانري و هابل

.شوند مي دگرگون روش يك به كنند مي احاطه
:گيري شكل

 ستاره بين مواد در ها گاز گرانشي رمبش از ها ستاره يا ها سحابي از بسياري
 ستاره وزنشان تحت كنند مي رمبش مواد كه زماني .اند شده تشكيل )ISM(اي

نهاي تكننگ لكزدا ندتشك نفشتش ا گازهايآنهاف ي
ي
ند

ت
او
يچ
ي

 گازهاي آنها فرابنفش پرتو و شوند تشكيل مركزدر است ممكن سنگينهاي
 براي مثالي .شود مي پديدار نوري امواج در پديده اين و كند يونيزه را پيرامون

rosette( كاغذي گل سحابي ها سحابي از نوع اين nebula( پليكان سحابي و 
H عنوان به سحابي اين اندازه .باشد مي II Region بسته و .شود مي شناخته 
 ستاره كه هستند هايي مكان ها اين .كند مي تغيير گازي ابر اصلي ي اندازه به

  جوان ي خوشه عنوان به اغلب شده گرفته شكل ي ستاره و .گيرد مي شكل
 در يا  ابرنواختري انفجار ي نتيجه در ها سحابي از بعضي.شود مي شناخته
ودا هنابوديگ نعمكمهايستا ندمشكلسنگ انفجاازكهمواديگ ي

ي
بر
ن
ne
ي
ن

 انفجار از كه موادي .گيرند مي شكل سنگين عمركم هاي ستاره نابوديگيرودار
 فشرده هم به مواد يا و انرژي  ي وسيله به شوند مي پرتاب بيرون به ابرنواختري

 اين هاي نمونه بهترين از يكي .شوند مي يونيزه كند توليد تواند مي كه اي
 ثبت 1054 سال در ابرنواختر اين .باشد مي ثور برج در خرچنگ سحابي موضوع

SN نام به و شد  ايجاد انفجار از بعد كه فشرده اشيائ .خورد برچسب 1054
.هستند نيوتروني ي ستاره يك و شدند پخش خرچنگ سحابي مركز در شدند

 شده تشكيل اي سياره سحابي عنوان به كه است ممكن ديگر هاي سحابي
ماننداستجرمكمستارگانزندگازمرحلهآخرينسحابازنوعاينباشند

به
بر
ي
ل
ده
كه

 مانند ,است جرم كم ستارگان زندگي از مرحله آخرين سحابي از نوع اين.باشند
 به اي منظومه اجرام از تر سنگين برابر 10 تا 8 جرم با هايي ستاره .خورشيد

 بيروني هاي اليه اي ستاره تپش اثر در و آرامي به و شوند مي شناخته سرخ غول
 از را خود جرم كافي ي اندازه به ستاره يك كه زماني.دهند مي دست از را خود
 آن از شده ساطع فرابنفش پرتوهاي و يابد مي افزايش دمايش دهد مي دست
 97% از سحابي .كند يونيزه است افكنده بيرون كه را محاط سحابي تواند مي

.است شده تشكيل ديگر مقدار كم مواد و هليوم 3% و هيدروژن
:كالسيكبنديطبقه

در
و 
س
ت
17
كار

:كالسيك بنديطبقه
 هاي خوشه و ها كهكشان .شوند مي بندي طبقه كلي گروه چهار در ها سحابي
 مارپيچ سحابي.باشند سحابي از ديگري انواع كه رفت مي گمان ها قبل كروي
  .كرد مي توجيه را ها كهكشان مارپيچ ساختار ها قبل
•H II Region: بر در را بازتابي سحابي و درخشان سحابي ,پراكنده سحابي كه 

گيرد مي
اي سياره سحابي•
نواختري ي باقيماندهسحابي•

به
شه
Ca
در
در
شه
ش

يبي رييب و
تاريك سحابي•

.....بعدي ي ماهنامه در ادامه
 از خالي بنده ي ترجمه اين پديكا ي ماهنامه محترم هاي خواننده از تشكر با 

 قصد كه عزيزاني از داراست را لغويي و فني مشكالت قطعا و باشد نمي اشكال
 پيام زير آدرس به من ي رايانامه به خواهشمندم دارند را بنده مشكالت به اشاره

بفرستند
داودي دانيال:مترجم

www.pedika.ir
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مقدمه
باشد مي ابر معناي به و است شده گرفته التين زبان از كه Nebula يا سحابي

ااااكاااك گلگاگاغ

ـحـــــــســـــــــــــ
ديگوهليومگازوهيدروژنگازوغبار از اي توده از كه ايستارهبينابريك

ك بود عمومي نامي سحابي خصوص به . است شده تشكيل شده يونيزه گازهاي
بودن آنها جزو نيز شيري راه فراسوي هاي كهكشان كه مبسوط نجومي اشيا به

قبل كه بود آندرومدا كهكشان كاربرد اين ي درباره مثال عنوان به (.شد مي داده
شناخت آندرومدا سحابي عنوان به نمايد كاوش را كهكشان هابل ادوين اينكه از

شو مي ظاهر است ستاره تشكيل ناحيه كه نقاطي در اغلب سحابي )شد مي
مشهورترين از يكي در سحابي اين .هست عقاب سحابي كه اي ناحيه مانند

ا ات pillars(خلقانانا of creation(شظا pillars(خلقت هاي ستون نامبهناساتصويرهاي of creation(شدظاهر
ه با مواد از انبوهي ديگر و گردوغبار و گاز از آرايشي ناحيه اين در .است

ك كنند مي جذب خود به را بيشتري مواد دهندكه مي را بزرگتري جرم تشكيل
بقي و .بدهند ستاره يك تشكيل توانند مي كه شوند مي بزرگ اي اندازه به حتي

هاي سامانه ديگر يا سياره به تبديل كه است اين بر اعتقاد باقيمانده مواد ي
.شوند مي فضايي

:تاريخچه
اهدي ندالش اهاكها لا نكهازق كا اعتل داخت احاش ميراسحابيبشوداختراعتلسكوپاينكه از قبل ماياها كه اينبردالشواهدي
ي ا ناحيه در كه هايي افسانه ي وسيله به نظريه اين دليل.دارد وجود  شناسند

كن مي بيان افسانه .است ارتباط در است شكارچي فلكي صورت نام به فضا از
.دارد وجود اي تابنده آتش پيرامون لكه يك كه
هيئت از VII‐VII هاي كتاب در بطلميوس كالوديوس ميالد از بعد 150 سال در

.كند مي ثبت شوند مي ظاهر ابر صورت به كه را ستاره 5 بطلميوسيش
هي با كه اسد برج و اكبر دب فلكي صورت بين مانند ابر اي ناحيه به همچنين

ه عايستا هاستنشدهتجم نكندماشا يبهواقعهايسحاباول طو طوريبهواقعيهايسحابياولين.كند مي اشاره است نشدهتجميعايستاره
پارسي شناس ستاره توسط شود مي داده تمييز اي ستاره ي خوشه از كه

ا به او .شد بيان الكواكب سور كتب نام به كتابش در الصوفي عبدالرحمان
همچنين او .كرد اشاره بود شد واقع اندرومدا كهكشان كه جايي در كوچكي
ebulous ( ابري ستاره عنوان به را اميكرون شراع  اي ستاره ي خوشه star

نواختري ابر.كرد بندي دسته بروچي ي خوشه عنوان به را ابري اجسام ديگر و )
,كرد ايجاد را خرچنگ سحابي كه SN شناسا ستاره توسط كه بود 1054
شدمشاهده1054درعربوچين 1در عربيوچيني .شد مشاهده54
 حداقل كه جبار سحابي به كردن اشاره از الصوفي نامشخص داليلي به

نوامب 26 در .ورزيد امتناع باشد مي شب آسمان در اندروما كهكشان برجستگي
جستجوي در تلسكوپ ي بوسيله پيرسك دو فابري كالود نيكوالس 1610 سال

سا در باپتيست يوهان توسط همچنين سحابي اين .بود شكارچي سحابي
نشد رونمايي شكارچي سحابي جزئيات اولين حال هر به .شد مشاهده 1618
ك است معتقد كه كسي هوويگنس كريستين توسط 1659 سال در اينكه بودتا

.استكردهكشفراابرييتودهاينكهاستنفرياولبنخودش .استكردهكشفراابريي توده اين كه است نفرياولبنخودش
د فهرست اين .ساخت منتشر را سحابي شش از فهرستي هالي ادموند 1715در

افزايش پيوسته طور به  چساوكس دو فيليپ جان كمك با هيجدهم قرن طول
نيكوالس 1753 تا 1751 از .رسيد 1746 سال در تا 20 به او هاي گرداوري با

Cape منطقه از را سحابي42 الكيل دو لوئيس of Good Hope فهرست
781 سال در سپس مايسر چارلز .بودند ناشناخته اين از پيش كه كرد بندي

ك اين انجام در او ابتدايي هدف اگرچه كرد گرداوري را سحابي 103 از فهرستي
بوربربيصزع بوددار دنباله ستاره اشتباهتشخيصازامتناع
هرشل كارولين خواهرش و هرشل ويليام تالش به ها بعد ها سحابي تعداد
خوش نو سحابي هزار از فهرستي نام به آنها اثر .يافت گسترش اي گسترده طور
atalogue( ستارگان ي of One Thousand New Nebulae and

Clusters of Stars ( د هزارتا از فهرست دومين .شد منتشر 1786 در
د .شد رونمايي 1802 در آن ي نسخه آخرين و سومي و شد منتشر 1789
خوش صرفا ها سحابي اين كه بود معتقد هرشل ويليام بيشترشان كارهاي طول
كاوشراايستارهاوصورتهردر1790 در.هستند نشده پالودهايستارههاي ور وشررووررررپ
اين كه گرفت نتيجه مشاهده اين از و بود شده احاطه غبار از ابري توسط كه كرد

.بود كرده مشاهده كه ديگري هاي خوشه ديگر به نسبت است واقعي سحابي
بررسي را سحابي 70 به نزديك طيف هوويگنس ويليام 1864 سال ابتداي در

بررسي بقيه .دارند را گاز يك جذبي طيف آنها تاي سه تقريبا كه فهميد او كرد
خاط به آنها جرم كه رفت مي گمان اين بنابراين دادند نشان را پيوسته طيف ها

نشا اسليفر وستو كه زماني 1912 در سوم بندي دسته .باشد مي ها ستاره جرم
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 مدتي از پس نتيجه در هسنتد، كربن اكسيد دي بازدم بالتبع و تنفس
 بعد البته.خير يا دارد وجود خون نمونه در باكتري آيا كه ميشود مشخص

دآاز عا ددشخاكتن دكهگ دالاخ هزكد

باکتریاییهای عفونت 

ك
ت

ي
د
ه

 به روز يك حدودا عمل اين خود كه گردد مشخص باكتري نوع بايدآناز
.دارد نياز زمان

 72 عرض در شايد :ميگويد نويز ايلي دانشگاه از ساسليك كن پرفسور
 بعلت بيمار هنگام آن تا است ممكن اما شود، شناسايي مشكل ساعت

!بميرد خوند، فاسد مواد و باكتري جذب از حاصل عفوني مسمومست
!ميكند پيدا مشكالت همگي براي هايي حل راه علم چون نشويد نگران

 مصنوعي بيني بنام اي وسيله مشكل اين حل براي ساسليك كنپرفسور
ر
ي

ه
ه
د

 هاي كارت كه است سيستمي تر، واضح بيانبه كه است كرده طراحيرا
 هم با آرايش، 36 با را رنگي نقاط متقاطع دهي واكنش شده چاپ

 اطراف هواي در شيميايي مواد شناسايي با نقاط اين تا ميكند تركيب
 باكتري توسط كه هايي همان همانند شيميايي مواد دهند، رنگ تغيير
 از برخي و ميشوند توليد متابوليزم طريق از كننده دگرگون هاي

.دهند تشخيص را آنها بوئيدن طريق از تنها ميتوانند شناسان ميكروب
شاي ا نآز نهشا نن دهايژلشدايخ فدج ظ  ظروف در موجود هاي ژل رشد براي خون نمونه روش اين آزمايشبراي
 آرايشي يك با ها ميكروب ظرف هر در شد، استفاده ميكروب كشت
 .بودند چسبيده خود مركزي ظرف به ها ظروف ديگر با متفاوت كامال
 هر در رنگ تغيير و ميشدند كنترل بار يك ساعت نيم هر در ها آرايش
 توالي مشاهده با كه موجود، هاي داده اساس بر.ميشد يادداشت نيز نقطه

 عوض زمان مرور به كه هايي نقطه از كدام هر رنگ تغيير بفرد منحصر
 ضريب با نهايت در گرفتند قرار آزمايش مورد باكتري 10 هر ميكردند،

.بودند شناسايي قابل درصد 98.8دقت

 نتوانسته هنوز ما داشت، نخواهد وجود پايانينقطه هيچ :ميگويدسايليك
 تشخيص قابل ديگر باكتري يك از كه كنيم پيدا باكترييكايم

.كرديم انتخاب را انسان در زا بيماري باكتري از ما شروع، براي.نباشد
 مشخص نهايي نتيجه ساعت چند عرض در تنها نه روش اين از استفاده با

 ميزان ميتواند روش اين بلكه )شناسايي و تركيب كشف، با( ميشود
.كند مشخص باكتري مقابل در را بيوتيك آنتي مقاومت

  شركت توسط بزودي و دارد قرار پيشرفت مرحله در تكنولوژي اين
isenseكت طكهش تشدتافات اا ت
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طراحي را سيستمي توانسته آمريكا نويز ايلي دانشگاه از شيميدان يك
شيميايي مواد اساس بر را، باكتريايي هاي عفونت ميتواند كه كند
لكا تشخكت

تشخیص عکشف روشی سریع برای 

.دهد تشخصي ميكنند، توليدكههوابردي
يك خون گردش در باكترايي هاي عفونت وجود سريع تشخيص توانايي
تفاوت ميتواند آن خصوصيات و عفونت نوع شناسايي سپس و بيمار

.كند ايجاد بيمار مرگ و زندگي بين فاحشي
براي سنتي هاي روش كه هرچند گيزمگ، وبسايت گزارش بر بنا

نيازمند اما هستند دقيق بسيار ها عفونت نوع اين تشخيص و شناسايي
كهميكندادعانويز،ايليدانشگاهاز شيميداني حال.ميباشدزياديزمان ن زيزيلزز و

بسيا ميتواند كه كرده طراحي »مصنوعي بيني« بنام را سيستمي
كافي سيستم اين از استفاده براي كند، عمل سنتي هاي روش از سريعتر
.شود استنشاق دستگاه توسط مضر باكتري كه است

نمونه باكتريايي، هاي عفونت تشخيص براي آزمايشگاها در دانشمندان
به مجهر نمونه شيشه در ساعت 48 الي 24 زماني بازه براي را خون

نيازمند هوازي زنده موجودات.ميدهند قرار كربن اكسيد دي حسگر
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 و روده خون، بدن، بافت هاي در كهدارد را قابليت اينواستستاره

 كه مي شود اطالق ) اليافي( رشته ها به فيبر نانو -مي شوند جايگزين
 به صورت ورود، محض به مذكور كره هاي .مي شوند تزريق زخم محل

.مي دهند ادامه ر
 استاد ، "آ ام پيتر" پروفسور گفته به .دارند برعهده را مقصد به ها

 بافت ترميم درنتيجه و سلول طبيعي رشد محيط تحريكدرزايي

.سلول هاست تزريق از پس بيمار ز

 خون، جديد آزمايش يك با كه شده اند مدعي انگليسيمحققان
 مرتبط انسان عمر ميزان با احتماال كه را فرد تلومر ميزان مي توانند

.كنند اندازه گيري است،
 مي تواند آنها، پوندي 435 خون آزمايش محققان، اين گفته به

 مدت و آزموده را انسان پيري و سن افزايش سرعت دقيق بصورت
.بزند تخمين را وي حيات زمان

ها تندديانايازبخشهايتلوم متدكهه انتهايسق  انتهاي سر قسمت در كه هستنددي ان اي از بخشهاييتلومرها
 رفتن بين از و آسيب برابر در آنها از و داشته قرار كروموزومها

 كه مي شود تصور .مي كنند حفاظت سن رفتن باال با سلول عملكرد
.هستند سريعتر پيري نشانگر كوتاهتر تلومرهاي

 وضعيت نشانگر تلومرها اندازه از آگاهي متخصصان، گفته به
.است بيماري بروز از پيش حتي انسان فيزيكي سن و فرد سالمت

 وارد انگليس بازار به جاري سالاواخر تا است قرارمحصولاين
.شود
 تغيير در انسانها به مي تواند محصول اين متخصصان گفته به

كند كمك غذايي شان رژيم و سالمت عادات

 چنان هم
 پسداندار

.يرند
 و ،ديدن

بهاينو

ندان نادانش ت اندلاختهفقانخ شكلهكهشد سشكلبهكهشده اندپليمريساخت به موفق بار نخستينبرايدانشمندان
.شود تجزيه زيستي به صورت معده
ج هستند كروي شكل به كه نانوفيبرهايي درون خودكار به صورت پليمرها اين

مح به سلول ها به همراه كره ها سپس -است نانومتر هزار از كمتر آنها ضخامت
تكثير و فعاليت به زنده بافت يك به صورت سلول ها ولي مي شوند تجزيه زيستي
سلول ه حمل نقش كروي شكل نانوفيبرهاي كه گفت مي توان خالصه به طور

بسزنقشسلول،حاملبه عنوانكروي شكل نانوفيبرهايميشيگان،دانشگاه
.دارندآسيب ديده

از مراقبت و جراحي عمل به نياز عدم روش اين از استفاده مزاياي از ديگر يكي

كند؟ زندگي سر بدون ميتواند سوسك آيا سوسك ميتواند بدون سر زندگي كند؟آيا
ه ماه يك تا تواند مي شود، جدا تنش از سر علت هر به چنانچه سوسك يك
جانوران اندازه به سوسكها خون فشار كه است آن امر علت.بماند زنده

بمي خونريزي از كه نميشود ريزي خون باعث آنها سر كردن جدا بنابراين.نيست
خوردن براي فقط سر و ندارند احتياج سر به تنفس براي ها سوسك بعالوه
.آنهاست نياز مورد يابي جهت
مردشد،خواهدجداتنشازسركه هفته چند از بعدسرانجامسوسكيك

غذاستوآبنخوردنسبب

پیام آور علوم



دو سالگي ما مي افتد؟ - چه اتفاقي براي خاطرات يك

 كه است بعيد اما بياوريد،  ياد به خود كودكي از زيادي خاطرات شايد
 البته .باشيد داشته خود سالگي 3 حتي يا2 ، 1 سنين از خاطره اي

 .مي آورديد ياد به سال هارا آن خاطرات هنوز بوديد،  كم سن تروقتي
نيست؟ عجيب
 چيست؟ مي آوريد ياد به خود كودكي دوران از كه خاطره اي اولين
 باشد،  كه چه هر شما خاطره اولين مي شود؟ مربوط سني چه به دقيقا
 چون برگردد،  شما سالگي چهار يا سه از زودتر به كه است بعيد بسيار

 بزرگساالن مي شود،  ناميده كودكي فراموشي كه پديده اي دليل به
توانند اتنم هسالهايخاط نديادبهاخودزندگاول واقعدآو  واقع در .آورند ياد به را خود زندگي اوليه سال هاي خاطرات نمي توانند

 با يا مي شوند ناپديد كودكي اول سال هاي خاطرات كه مي رسد نظر به
.مي شوند محو ديگر خاطرات در زمان گذر

 كودك 140 طولي، مطالعه يك در پديده، اين بررسي براي محققين
 از بار هر و كردند مالقات بار چندين مختلف سني گروه هاي در را

 سواالتي آوردند مي ياد به كه كودكي خاطره اولين مورد در آن ها
 به امسال كودك يك كه پاسخي بين بدانندمي خواستند آن ها.كردند

 چه داده،  سوال همين به قبل سال دو كه پاسخي با مي دهد سوالاين
 بررسي كه بود اين مطالعه از هدف واقع در .دارد وجود تفاوت هايي

 براي اتفاقي چه سن،  رفتن باال با مختلف، سني گروه هاي در كنند
.مي افتد زندگي اوليه سال هاي خاطرات يادآوري

 سوال زندگيشان اول خاطره سه درباره كودكان از مطالعه اين در
 بزرگ تر كودكان از بهتر كم سن تر كودكان موارد،  اغلب در .مي شد

تند توان اتم نديادبهخودسالگ4يا3ازكمتسنازخاط آو  .آورند ياد به خود سالگي 4 يا 3 از كم تر سن از خاطراتي مي توانستند
 اغلب واقع در .مي شدند بي ثبات هم خاطره ها همين زمان گذر با اما

 كرده تعريف گذشته سال دو كه خاطراتي همان بعد،  سال دو كودكان
.نمي آورند ياد به ديگر را بودند
 زماني فاصله هاي در بزرگ تر كودكان كه بود اين جالب نكات از يكي
 اما .كنند تعريف را ثابتي خاطرات كه داشت بيشتري احتمال ساله دو
 هم مي شد آورده ياد به آن از خاطره اولينكه سني سن، رفتنباالبا

.مي رفتباال
  يا 3 از قبل خاطرات شدن،  بزرگ تر با ما كه دارد واقعيت اين بنابراين، 

 دوران از ثابت خاطره چند تنها و مي كنيم فراموش را خود سالگي 4
 مي دهد نشان خوبي به مطالعه اين نتايج .مي داريم نگه را خود كودكي

.مي افتد اوليه سال هاي خاطرات براي اتفاقي چه سن،  رفتن باال كه
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ا كا ا1ا اگ ك ك الال اخ آ ا درصد از آب بدن اختالالتي بروز مي كنند كه اگر اين 10با كاهش بيش از 
.درصد برسد، مرگ حتمي خواهد بود 20ميزان به 

 25كيلـوگرم وزن دارد و تقريبـا    50براي درك بهتر اين مساله خانمي كه 
ليتـر آب بـدن وي از دسـت     5/2تـا   2ليتر آب در بدن وي وجود دارد اگر 

بنابراين مهم است كـه آب بـدن   .... برود اختالالت در بدنش شروع مي شود
براي اين منظور نياز است كه به ميـزان الزم در طـول روز آب   . كنترل شود

 5به عـالوه ديـده شـده حتـي اگـر      . نوشيده شود تا بدن كم آبي پيدا نكند
ش ك ن ف ك ت ت ق ا ش كا آ بـه همـين.درصد از آب بدن كاهش يابد قدرت تمركز فرد نيز كم مي شودا

دليل اسـت كـه وقتـي تشـنه مـي شـويد تمركـز كـافي بـراي انجـام دادن           
از عوارض ديگـر كـم آبـي بـه هـم ريخـتن       . كارهايتان را از دست مي دهيد

منظـور از الكتروليـت، امالحـي مثـل     . تعادل آب و الكتروليت در بدن است
اين مساله به خصوص در كودكان مبتال به اسهال و اسـتفراغ  . پتاسيم است

بيشتر قابل مشاهده است و آنها دچار بيمـاري هـاي شـديد و حتـي مـرگ      
بهتر است بدانيـد در گذشـته بسـياري از مـرگ و ميرهـا در اثـر       . مي شوند

آ ن ادل ت كه ت ا ه ن ا نا د آ ك ل دل ه اغ تف ا هال اسهال و استفراغ به دليل كم آبي بوده بنابراين مهم است كه تعادل بين آبا
مسـاله بعـدي زيبـايي و طـراوت پوسـت      . و الكتروليت در بدن برقرار باشد

هنگامي كه بدن دچار كم آبي مي شود پوست صورت و بدن تكيـده و  . است
افـرادي  . كمبود آب حتي يبوست را به دنبال خواهد داشت. خشك مي شود

بـار   2هفته اي –كه آب كمي مي نوشند، مدفوع شان سفت است و با تاخير 
. دفع مي شود و معموال با درد، شقاق و ناراحتي همراه خواهد بود -يا كمتر 

جالب . به همين دليل وجود آب در برنامه غذايي افراد، الزم و ضروري است
ژي ان يافت د ب ح ب توان م ا بدن از ن د مو آب مقدا كه د بدان است بدانيد كه مقدار آب مورد نياز بدن را مي توان برحسب دريافت انـرژياست

در حقيقت بايد به ازاي هـر كيلوكـالري، يـك    . حساب كرد–كيلوكالري  -
 2500به عنوان نمونه اگـر فـردي در طـول روز    . سي سي آب دريافت شود

سي سي آب بنوشد كـه ايـن ميـزان     2500كيلوكالري دريافت مي كند بايد 
كيلوكـالري انـرژي دريافـت     1800ليوان آب است يا اگر فردي  10معادل 

البتـه در  . ليوان آب بنوشد 8تا  7سي سي يعني  1800مي كند بايد معادل 
در . سي سـي آب نوشـيده شـود    5/1شيرخواران به ازاي هر كيلوكالري بايد 

راد اف در يعن است متفاوت كيلوگرم برحسب آب دريافت ميزان حال عين حال ميزان دريافت آب برحسب كيلوگرم متفاوت است يعني در افـرادعين
تا  50سي سي، در كودكان  35بزرگسال به ازاي هر يك كيلوگرم وزن بدن 

بـا توجـه بـه    . سي سي بايـد آب نوشـيد   150سي سي و در شيرخواران  60
ميزان باالي دريافت آب در كودكان و شيرخواران مي توان فهميد كـه ايـن   

بنابراين بـه فـردي كـه    . مساله درباره آنها از اهميت ويژه اي برخوردار است
دچار كم آبي شده، توصيه مي شود آب يا ميوه هاي آبـداري ماننـد هندوانـه،    

درصـد آب   84و 87، 87، 92هويج، پرتقال و سيب بنوشد كـه بـه ترتيـب    
.دارند ار

در تاالر گفتمان پدیکا عضو شوید

www.pedika.ir/forum
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 با كافئين دار غذايي مواد ساير و شكالت نوشابه، قهوه، .بود خواهد د

 .دارند تاثير بدن بوي ايجاد در آپوكراين ترشح كننده غده ريك
د اتآكافزاش كنندغددا ش الااكت ف  فعال را اكرين ترشح كننده غدد مايعات، و آب كافيميزانشيدن

.مي شود آپوكراين عرق شدن رقيق تر باعث كه سازد
 20 حداقل مي تواند استاندارد ضدعرق هاي و دئودورانت ها از فاده
 كاربرد از هدف كلي طور به .بكاهد را ناحيه يك تعريق ميزان از صد
.است فردي بهداشت افزايش بر بو و ضدعرق د
 دئودورانت هايي اما مي پوشانند، را بدن بد بوي فقط دئودورانت ها ر

نين حاوي دئودورانت ها موثرترين .مي كنند مقابله عناصر اينباكهتند
 با مقابله براي عناصر اين دوي هردر كه هستند روييامينيوم
 چيزي نيز باكتري ها و مي كنند مسدود را عرق توليدكننده تري ها

 داشتن علت به اگرچه دئودورانت ها .ندارند آن با انفعال و فعل ي
 ندارند، نقشي تعريق ميزان در ولي مي كنند خوشبو را پوست نس
 محصوالت قبيل اين .است نياز نيز ضدعرق مواد به آنها كنار در راين
.مي دهند كاهش را بدن تعريق ميزان و دارند دارويي به
شا تگزا دداشتكهتدداشتزا ف  و فردي بهداشت كه صورتي دربهداشت، وزارت گزارشساس

 كاربرد باشد، نداشته وجود پوشاك صحيح انتخاب و مرتب ستشوي
 بلكه نبوده ساز كار نه تنها خوشبوكننده اسپري هاي بخصوص مواد

 اين كه ضمن .شد خواهد آزاردهنده تر بسيار آن از  حاصل تركيبي ي
 داشتن دليل به افراد برخي براي اسپري ها اين از استفاده ان

 از كدام هيچ با بدن عرق بوي اگر .ندارد وجود پوستي ساسيت
عرزرررنزش آنها رفع براي نيز ديگري راه هاي كهبدانيد نرفت، بينازباالش هاي هر

 از احتماال شديد بسيار موارد .استپزشك تجويز نيازمندكهداردود
.بگيرند قرار درمان تحت بايد كه مي شوند ناشي خاص اري هاي

عرچه كنيم تا بوي 
عرق از طوري مردم اما است، مانده ماه يك از بيش تابستان به هنوز
آب دوش زير لباس هايشان با مي رسد نظر به كه مي شوند خيس

ان تا ا

مفيد
تحر
ش ن ...ايستاده اند

ناخوشايندش جزء اما دارد، هم فايده بلكه نيست بد نه تنها كردن عرق
عطري هيچ كه است عرق كردن جانبي عارضه عنوان به بدن بد بوي

 .نمي شود حريفش
با تماس در عرق است ممكن اما ندارد، بويي واقع در كردن عرق هرچند

داليل به انسان ها .كند ايجاد ناخوشايندي بوي پوست روي باكتري هاي
كردن،ورزشآفتاب،معرض در طوالني گرفتنقرارهمچونگوناگوني

نوشي
مي س
استف
درص
مواد
اكثر
هست ني نشضينچ

بهبلكهنيستبدعارضهاين نه تنها و مي كنند عرق...وشدنمضطرب
چه بدانيد مي خواهيد اگر اما مي شود، محسوب سالمت از نشانه اي عنوان
بخوانيد كرد، رفع را كردن عرق از ناشي بد بوي بايد طور

مي كنيم؟ عرق چطور
داشتن نگه ثابت منظور به بدن دماي كردن خنك تعريق اصلي عملكرد

در گرفتن قرار با عموما تعريق فرآيند است، درجه 37 حداكثر تا آن
تطگط ال دف التداك دف اناش ت

آلوم
باكت
براي

اسانس
بنابر
جنب
ا توانايي.مي شودفعالتبوجود يا كردن فعاليتمرطوب،وگرممحيط

زندگي متفاوت هواي و آب شرايط در كه مي دهد امكان انسان به تعريق
.كند
اكرين عرق .مي كند ترشح »اكرين« و »آپوكراين« عرق نوع دو ما بدن
هوا كه زماني يا ورزش هنگام مثال بدن، حرارت درجه آوردن پايين براي
به بدن قسمت هاي همه در عرق نوع اين .دارد كاربرد است، گرم خيلي
ازويژه اينوعآپوكراين.است بي بو و مي شودترشحيكنواختطور

براس
شس
اين
بوي
امكا
حس

روش حوور ور ووي ني ر ژوعپو زو
كشاله هايبغل،زيرمثلمخصوصي محل هاي دركهاستبدنترشحات

و تند بوي پيدايش دليل عرق نوع اين .مي شود ايجاد پاها و دست ها ران،
و چربي و است بي بو كامال اكرين مثل هم آپوكراين ولي .است زننده

آپوكراين عرق از كه دارند وجود ما بدن روي باكتري هايي .دارد پروتئين
ساير كه كاري همان مي كنند مصرف را عرق اين وقتي و مي كنند تغذيه

به .مي زند سر او از مي دهند انجام خوردن غذا از پس زنده موجودات
كنندزننداكنددفاغذاكهط اازنز

روش
وجو
بيما

اينازمنزجركنندهوزننده بوي اين و مي كنددفعراغذاكهطوري
.مي شود ناشي موضوع
چيست؟ بدن بوي پيدايش عوامل
اين عرق بد بوي پيدايش در عمده داليل از يكي :نكردن حمام درست
كافي بدن شستشوي فقط البته .نمي كنيم حمام كافي ميزان به كه است

.است موثر مساله اين در نيز لباس ها نظافت و پاكي نيست،
مي تواندآندليلوداردتندتري بوي افراد برخيبدن:كردنعرق نرق ينر ونلوررورر ي

عامل استرس روزها اين باشد، اندازه از بيش جسمي فعاليت يا استرس
از بيش اضطرابي ...و كاري فشرده برنامه هاي باال، توقعات .است رايج تري

.مي شود بيشتر كردن عرق باعث كه مي كنند وارد بدن بر طبيعي حد
ترشح آپوكراين كه علت اين به نمي گيرد بد بوي معموال كودكان عرق

داشته انفعال و فعل چيزي با نمي توانند باكتري ها رو اين از نمي كنند،
نيز آپوكراين بلوغ، دوران در بدن تستوسترون ميزان باال رفتن با .باشند
ش شت .مي شودترشح

باشد، تاثيرگذار بدن بوي بر مي تواند نيز غذاها از بعضي خوردن :تغذيه
سير، .دارد بدن بوي بر منفي تاثير معموال نافذ بوي با تلخ و تند غذاهاي

در مي تواند نيز روي كمبود .هستند غذاها اين از نمونه هايي كاري و زيره
.باشد موثر زمينه اين
كرد؟ بايد چه

شروعمي تواندلباس هابموقع شستشوي و كردنحمام:بيشترحمام

پیام آور علوم

نمرم عوور وسو روعي
.باشد خوبي
بسيار روزانه غذايي برنامه از كافئين مصرف كردن كم :مناسب تغذيه
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ويوژيعي تا داده قرار فيزيكدانان-زيست اختيار درراو ها شيشه وژلهمايع،ـي

و ميكرون ابعاد در اي دانه

مواد از تماما زنده دنياي ه
موضوعات مهمترين از يكي

مواد فيزيكي خواص درك ك
.است زيستي ي

قشاخ

ررر نزيي ريزي ر
 را زنده هاي محيط بر حاكم فيزيك بتوانند
 رابطه يك گاه هيچ رابطه اين البته .كنند مطالعه

 دنياي فيزيك ديگر طرف از و نبوده سويه يك
 برابر در را زيادي جديد هاي پنجره زنده

.است گشوده فيزيكدانان
 مي ما به  زيستي هاي سيتم بررسي امروزه

االااشگكآ قديمي و مهمشاخهدوسي
بندي تقسيم در.ميدهند ل

وظيفه دار جان مواد خت
بعهده جان بي جهان يين

ميدانيم ما همه اكنون ولي.
است شده ساهته موادي ن

از بيش .ميشوديافتجان

  و باال بهره با  موتوري داشتن چگونه كه آموزد
 پذير امكان متري چندنانو فقط  ابعاد در

 هايي دريچه توليد كه ميابيم در همچنين.است
 ديواره در ها يون انتخابي عبور براي نانو ابعاد در

 با آزمايش يا و است ساده بسيار كاري غشاها
.است عملي مولكول تك
ن فيزيك به را جامعي مسائل بيوفيزيك طرفياز ويج زبيشي

آن از شيمي در كه آب را
اين.است شده تشكيل كنيم
منجمد درجه 0 دماي در
به گراد سانتي درجه 10

مولوكول و ها اتم بر وارد ي
اا اا

يز يزير يلبيو يزيبرج
 همچنان فيزيكدانان براي اگرچه كرده،كه معرفي

 آن انجام به ولي اند، بوده ناموفق آنها حل در
 پيچش قبيل از مسائلي مثال براي.اميدوارند
  روي از اطالعات خواندن كار و ساز ها، پروتوئين

DNA، و راستگرد و چپگرد تقارن وجود عدم 
.ديگر پايان بي مسائل از بعضي
ااااالا همان جاندارموجوداته

را آنها فيزيك در كه تند
كولن قانون از آنها بارهاي.م

جذب را همديگر – و + اي
دفع را همديگر )- و - و +

ما بدن در كهعناصريي

 پرتوهاي يا تشعشعات به مي توان مثال عنوانبه
 بطور كه ذراتي شار از كه كرد اشاره هسته اي

 و طبيعت از و بوده حركت حال در سريع
 شده تشكيل برخوردارند، متفاوتي انرژي هاي

 يا طبيعي پديده هاي از پرتوها .است
 طبيعي( راديواكتيو اتم هاي تجزيه خودبه خودي

نرريي ذرات مصنوعي دادن شتاب از يا )مصنوعييا ب
را آنها كه عناصر تناوبي ل

كرده مرتب شيميايي و كي
كه است بديهي كامال پس
علم كمك با را جاندار جهان

به زيستي هاي سيستم عه
ل اطاا ك ف

يي ينبزي)و رو
.مي آيند پديد
 كاربردهاي بيولوژي و پزشكي در پرتوها اين

 اشعه عادي و عمومي بسيار كاربرد .دارند متعدد
 كاهش درجه اختالف .است تشخيص در ايكس
 مختلف، طبيعت با محيط هاي از كه ايكسي پرتو
 كه تصويري كه مي دهد اجازه مي كند، عبور

اااگ ااخلا فيزيكدان، توسطباراولين
تحقيقات حاصل كه گشت

منتشر »چيست حيات« م

آغوش با نيز شناسان يست
گذاري پايه باعث همكاري ن

.شد بيوفيزيكبناميك

 است، بدن داخلي اعضاي درباره حقايقي روشنگر
.آيد بدست

 علم كاربرد بيشتر پزشكي فيزيك ميان اين در
 تاكيد آنجا در لذا و است پزشكي علوم در فيزيك
 به مربوط فيزيك از پزشكان بايد كه مي شود
 نيز پزشكي در استفاده مورد مختلف ابزارهاي
.باشند داشته آگاهي مي يزيب بيو

سيستم فيزيك بتوانند كه
دهند، قرار خود مطالعه د

مكانيك آماري، مكانيك ون
هاي سيستم بررسي توانايي

سيستم و تعادل خارج ي
.بوند

ا ا

بي
 ليزري چاقوي از كه جراحي مثال، عنوان به

 داراي بايد مي كند، استفاده جراحي جهت
 باشد، ليزر فيزيك مورد در پايه حداقل اطالعات

 پيداست، نامش از كه همانگونه بيوفيزيك، در اما
.است توجه مورد حيات عام معني در فيزيك

ابزار در هم وتئوريدرهم
امكان اين اخير هاي سال ر

www.pedika.ir
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ر ي ژب ررييو
بين از كه ايد، شنيده را باشد فيزيك واژه آنان
انرژي فيزيك فضا، هوا فيزيك به ميتوان آنها
نانو بنيادي،فيزيك، ذرات باال،فيزيك هاي

شيمي حتي و متافيزيك،بيوفيزيك فيزيك،
.كرد اشاره فيزيك

علم بع شده ذكر موارد اين هركدام واقع در
كگ طاطف اكا

ي يويي ه ري
د هاي سيستم حتي
.كرد اشاره ...و نانو
اينكه به توجه با حال
اند، شده ساخته نرم
فيزيك علم شاخه اين

ساختارها و بيولوژيك
ك اف ش ميدانيدكه همانطور.است نربوطفيزيكگسترده

به بيشتر و طبيعت معني به لغت در فيزيك
ميپيوندد بوقوع پيرامونمان محيط در كه آنچه

.ميشود مربوط
را ما جهان كه قوانيني فيزيك علم ديگر بعبارت

كشف با و كرده شناسايي و كشف ميكند اداره
جهتدرآنها از ميكند سعيآنهابينرابطه

شناسزيستوفيزيك
تشكيل را طبيعي علوم

شناخ وظيفه تاريخي
تبي و شناسان زيست

است بوده فيزيكدانان
همان از جاندار جهان

جبيجهاندركه ب جهرهزييهبينر
.بگيرد بهره آدمي زندگي وضعيت بهبود

شده، كشف و موجود قوانين از گرفتن بهره اما
هاي روش با علم اين مختلف هاي شاخه در

فيزيك در مثال، بعنوان.ميگيرد صورت گوناگوني
در  ميتوان قوانين اين از استفاده با فضا هوا

وسايل ساير و ها هواپيما،سفينه بهتر هدايت
فاكا اا گق

نر جبيجه
ما بدن جرم از نيمي
ميك ياد H20 بعنوان
كه است آبي همان
0 دماي در و شده

.آيد مي جوش
نيروي كه ميدانيم ما
لا ك ميگيرندقرار بشر استفاده موردكههوانوردي

باال هاي انرژي فيزيك در يا و كرد استفاده
زندگي تامين براي انرژي يافتن پي در ميتوان
كه گرفت نتيجه ميتوان كه .... و بود بشر آينده
ما زندگي با كامل طور به تقريبا فيزيك علم

  .است شده آميخته و عجين ها انسان
فيزيكعلم ديگر هاي شاخه هادهازديگريكي

دهندهتشكيلهاي
هست نيروهايي جنس
ايم كرده بندي دسته

ها بار:ميكنند استفاده
و (+همنام هاي بار و

.ميكنند
تماميكهميدانيمو ي ري ريزي يزيمي

ها انسان زندگي با توجهي قابل صورت به كه
علم.ميباشد بيوفيزيك ساخه شده آميخته

بشر حيات جهات در فيزيك علم از بيوفيزيك
.ميبرد بهره

فنون و علوم افزورن روز هاي كاربرد و استفاده
شناسي، زيست مختلف هاي رشته در اي هسته
كالك

يمو يي
جدول دارند،در وجود

فيزيك خواص اساس بر
پ .ميشوند يافت ايم،

ج از قسمتي بخواهيم
.كنيم مطالعه فيزيك

مطالع در حركت اين
ك اك كق ف پژوهشجهت ... و پزشكي پايهعلوموپزشكي،

كاربردهاي ساير با همراه درماني و علمي هاي
ميكند ايجاب غيره، و صنايع كشاورزي، در اتمي
عنوان تحت فيزيك علم از اي ساخه كه

اين از بتوانيم كه باشد داشته وجود بيوفيزيك
موجودات و بشر زندگي جهان در فنون و علوم
.ببريمبهرهديگرزنده

فيزيكقوانيكمك
آغاز شرودينگر اروين
بنا كتابي در را خود
.كرد
زي طرف از تالش اين
اين.گشت استقبال باز

فيزيعلمجديدشاخه رز ببريمبهري
ماده به نرم چگال ماده ميدانيم كه همانطوري

جامد آل ايده هاي فاز در كه ميشود گفته
اين.نميگيرد قرار گاز و نيوتني مايع كريستاي،

و .ميشد شناخته پيچيده مايعات به ابتدا در مواد
است گرفته خود به را نرم ماده نام هاي سال در
از وسيعي دامنه ها انسان ما روزمره زندگي در و

اا ف الطكگااط

ي يزيمج
آنك براي فيزيكدانان

مورد را زيستي هاي
چو هايي ابزار نيازمند
تو همچنين و كواتيك
هاي سيستم پيچيده،

نانومتر ابعاد در هايي
ا اا مثالبطور كه برميگيرد در رااطرفمانمواد

پليمري، هاي محلول تمامي به ميتوان
ههاييتواناييچنين
در  آزمايشگاهي هاي



!!!ترسو اندچپ دست ها 
 چپ دست افراد روي بر روانشاسان كه مطالعاتي ترين جديد
 دست چپ افراد در ترس كه بود اين اش نتيجه اند داده انجام
.است شديدتر بسيار دست راست به نسبت

 فيلم يك تماشاي به كه چپي دستافراد كه دريافتندمحققان
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ميچپيررن
 با مرتبط هاي نشانه از مينشينند، ترسناك اي دقيقه هشت

 راست افراد به نسبت بيشتري هاي آسيب استرس اختالل
.دارند بيشتري ترس و بوده برخوردار دست
 فيلم بخش ترين ترسناك شد درخاست افراد اين از كه زماني

 لحظه اين از ها چپ دست كنند تعريف را ، ها بره سكوت كه
 ميان در تاثيير اين.ميكردند تعريف را تري فراوان جزئيات

ا ااكاف .ميشود ديده دارندبيشتري استرس كهافرادي
 تاكنون كه است هايي فيلم ترين ترسناك از يكي هاي بره فيلم

 اين دقيقه 8 با توانستند دانشمندان كه بطوري شده، ساخته
 و ها دست چپ ميان در ترس ميزان تفاوت توانستند فيلم

.بفهمند را ها دست راست
 در ماركت كوئين دانشگاه  دانشمندان توسط مطالعه اين نتايج

بر نحوه باره در بيشتري اطالعات ميتواند و گرفته انجام ادينبرگ وورمي ريي رربي وب
 را بيماري برابر در آنها مغز واكنش و بيماري اين به افراد ابتالي

.دهد قرار آنها اختيار در

تكفانآفا فف اتقتآنط  در را مستقيمي مسير بود تر آنطرف فوت صدكه فرود باند در آمدنفرودبراي
 واژگون بود آمده در آتش هاي شعله از توپي بصورت حاليكه ودر رفت فرو ين
 ولي ديد مي كابوس داشت او بود 1963 زانويه 29 بامداد سه از پس اندكي عت
 حمل در او موقع آن در بود شده استخدام آن خلبان عنوان به شوهرش كه ود

 انجام متعددي پروازهاي آن با سابقا كه بود "كنستالشن" نوع از. كرد مي رواز
 بود زنده عادي غير طرز به است ديده كه خوابي ميدانست زنش همه اين با . ر
رشووزنعر هوايي خطوط دفتر به شوهرش سالمت البتهوموقعيت از شدن جمعخاطري يورو و

 واقع جايي در بود آن خلبان جان كه هواپيمايي . است نرسيده هواپيماسقوط
 كرد مي كه تالشي همه با واليك خانم . كند مراجعت مبدا به بعد روز چند تا

  كرد صحبت رويا اين درباره وبستگانش دوستانش به او كند خالص بود جعه
 امده پيش برايش عجيب تصادف يك كه هواپيما از خاصي مدل او كه نكردند ش
 هوايي سانحه : بود اين پرس پيندت اند بيچ دالنگ روزنامه تيتر سر شد ها ه

 1963فوريه سوم يكشنبه صبح شد مي تر بيقرار روز به روز ازرد مي را طرش
دكا ناهزدزنگك دزشكلكهشدداداط تنك دا  ودر است نكرده بروز مشكلي كه شد داده اطمينان وي به زد زنگميكردكار
 را وگوشي كشيد راحتي نفس واليك خانم نشيند زمين بر فرانسيسكو سان ي

 در وي و شد نزديك توان مي خليج جانب از فقط فرانسيكو سان المللي بين
 همان در ولي زد زنگ فرانسيسكو سان در هوايي شركت دفتر به او بود افتاده
 جان حادثه از شوهرش جمله از ديگر نفر چهار و شدند كشته خدمه از تن پنج
 دريا به گاه فرود كناره در هواپيما كه بود ديده بوضوح رويايش در او داشت جود
ميچروززل اين : نوشت چنين سانحه درباره كه پردازيم مي بيچ النگ روزنامهازنقلبهجا ز رپر نر نوچ
.د

!!!بعد حذف ميشودسه سال كنكور سراسري 
1393سالازسراسريكنكور حذف از پرورش و آموزشوزيرعاليمشاور

.داد خبر كشور در
 همواره 81سال تا فرهنگي انقالب از بعد :گفت ساري در توكلي حسين
 همواره 82 سال از ولي بوديم سراسري كنكور در داوطلبان افزايش شاهد
.هستيم داوطلب كاهش شاهد
 شركت براي را خود نشده موفق هنوز كه آموزاني دانش به همچنين وي،

ادكنكد داكنندآ اندداكهدادان تدخ تاكهف تاكهفرصتيدرخواندندرس با كه داد را نويد اينكنندآمادهكنكوردر
 قبول دانشگاهي هاي رشته از يكي در توانند مي است مانده 90 كنكور
.شوند

 خبر امسال سراسري كنكور در داوطلبان براي ويژه شرايط ايجاد از توكلي،
 صورت در آموزان دانش تا   است شده فراهم شرايطي امسال :گفت و داد
.بپردازند رقابت به ديگر منطقه در منطقه يك در قبولي عدم

91سالوامسالكنكوردر:كرد تصريح پرورشوآموزشوزيرمشاور  رور حپرورشووزشوز لولورررر
ازوليشودميبرگزاركنكور آخرين 92 سال وكندنميتغييرمحتوا
.شد خواهد حذف سراسري كنكور 93سال

علم ماوراي
!!ديد خواب در را روزنامه تيتر او

ا ثظا تالش"ناال ا"ك تفااآف تخا كا وبركاستخودارتفاعازآبفرازبر"كنستالشن "نوع ازالجثهعظيمهواپيماي
زمي در آن بال يك. شد پرتاب باال وبه كرد برخورد آب به هواپيما. گرفت پيش
ساعت پريد خواب از تكان يك با" بيچ النگ" شهر از "واليك جان "  خانم . شد
بو مدلي همان از است ديده خواب در كه هواپيمايي آن دريافت لرز و ترس با

پر آن با كه وهواپيمايي كرد مي كار اسليك هوايي خطوط براي بار هوايي ونقل
خير يا است سالم آيا و كجاست او كه دانست نمي اينك همسرش ولي بود داده
برايتالشيدرصبحروزآنوي بزدايد خاطرش از را آنموضوعتوانستونمي ي وعوو ريرحروزنوزرشزرنو

سيكازگزارشيكهبگويداوبهتوانست مي فقط شركتدفترزدتلفناسليك
ت كه بود قرار و بوده باري محموله يك حمل حال ودر كشور شرقي قسمت در

فاج يك مقدمه او روياي كه فرساينده وحشت اين شر از را خود توانست نمي
فراموش هيچكدام ولي انداختند باال را خود هاي شانه اعتنايي بي با آنها بيشتر.

روزنامه تيتر 1963 فوريه4 در زن آن كابوس پيامد . است كرده وصف را بود
خاط كابوس آن ياد دائما كه واليك خانم ! شد ديده همسرش خواب در شوهر
گ اشدطاقطاقتشد كتدفتهد شكهاش كآدش كآندرشوهرشكههواييشركت دفتر به دوباره و شدطاقطاقتشديگر

المللي بين فرودگاه در صبح روز همان است قرار شوهرش هواپيماي حقيقت
فرودگاه به كه دريافت ناگهان او بود گذر زود خيال راحتي اين ولي گذاشت
اتفاقي آيا . ميكند برخورد آب به سقوط از قبل هواپيما كه بود ديده رويايش

پ شد ور شعله آتش ودر كرد سقوط شوهرش هواپيماي بود خط روي كه موقع
وج او روياي و شده واقع سانحه ميان عمده تفاوت يك ولي . . بردند در به سالم

اينجدرگرفتآتشوشدسانحهدچار فرود باند لبه در بلكه.بودننمودهبرخورد ور رروروور ررشوچ
بودديدهرويايشدروقوعاززودترروز پنج خانم آن كهبودهواييحادثههمان

پیام آور علوم
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!!!ای هسته های زباله از فظت
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 چندين مدت به خشك مخازن در سوخت كردن ذخيره .است نفت بزرگ
 بعد و مي كند امكان پذير ايمن دماي تا را آنها كردن خنك همچنين دهه،

 و ارزان تر كه زباله ها دفن دائمي تاسيسات يك در را آنها مي توان آن از
.كرد دفن باشد، فعلي تاسيسات از كوچك تر

 در كه شده حالتي بروز موجب سوخت، موقتذخيره براي برنامه يكنبود
ام

ن
ش
يد
هه

 راكتورهاي خنك كننده استخرهاي در راديواكتيو مواد از زيادي مقدارآن،
 در بالقوه طور به ذخيره سازي، تاسيسات چنين و شده اند انبار هسته اي

 فوكوشيما، در .آسيب پذيرند تروريستي حمالت و طبيعي بالياي برابر
 نتيجه در و رفت دست از آب خنك كننده استخرهاي از يكي كم دست
 از راديواكتيو مواد و شد حد از بيش گرماي دچار شده مصرف سوخت آن،
 كنند درخواست كارشناسان از برخي كه شد سبب امر اين.كرد نشت آن
فسوختهايكه چهشدهمص هاياززودته دكنندهخنكاستخ

د،

ف
در
رد
تر

 در كننده خنك استخرهاي از زودتر هرچه شده مصرف سوخت هايكه
 خنك براي كه شوند منتقل خشكي مخازن به و شوند خارج متحده اياالت
 امر اين براي آنها بين در هوا طبيعي چرخش و ندارند، آب به نياز شدن

.مي كند كفايت
 به نياز كه مي كنند استدالل چنين مقابل در كاداك، جمله از ديگران،
 كه چرا داشت، خواهد وجود همواره كننده خنك استخرهاي از استفاده

 به كه مصرف شده اي سوخت گرماي گرفتن براي آب، با خنك كنندگي
ن
يد
كه
.د
ره
و

 تا مي كشد طول سال 5 تقريبا .است ضروريشده خارج راكتور ازتازگي
 مخازن در را آن بتوان كه شود خنك اندازه اي به شده مصرف سوخت
 خارج .)داشت خواهد زيادي هزينه موعد از زودتر انتقال( كرد انبار خشك،
 اطراف در ايمني افزايش بر چنداني تاثير اما، قديمي سوخت هاي كردن

 به سوخت ها اين هم اينك هم كه چرا ندارد، كننده خنك استخرهاي
 است اين است، نياز مورد او گفته به كه چيزي .شده اند خنك كافي اندازه

تمهايخشك،مخازنبهسوختانتقالجايبهكه انس پشت
ن
ه،
  ك

 پشتيباني سيستم هاي خشك، مخازن به سوخت انتقال جايبهكه
 در حتي كنند، تامين را كننده خنك آب بتوانند كه شوند طراحي
 به آب پمپاژ براي نيرويي و باشد شده نشتي دچار استخر كه شرايطي

.باشد نداشته وجود استخر داخل
 برسد، دالر ميليارد يك به تحقيقاتي بودجه كه مي كند توصيه گزارش اين
 حاضر حال در هسته اي انرژي فعلي تحقيقاتي بودجه برابر دو تقريبا كه

 زباله هاي بتوان كه است اين از اطمينان براي حدي تا كار ايناست،

www.pedika.ir

.كرد ذخيره خشك مخازن درسال صد براي را هسته اي
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كر روبرو ترديد با را هسته اي نيروگاه هاي ايمني ژاپن، هسته اي بحران
ك داه اند پيشنهاد اتمي زباله هاي خطرات كاهش براي ام آي تي محققان
اند ايواكنشپ يددههچندينب ندمايبااستخ شودخنكمع

محاف برای روش ترین ایمن

.شودخنكمعيندمايبااستخري در دهه چندين برايواكنشپسماند
دانشگا برترين و ماساچوست فناوري انستيتو( ام آي تي پژوهشگران

هسته اي سوخت هاي متحده اياالت كه داده اند پيشنهاد )جهان صنعتي
كننده خنك استخرهاي در سال 100 مدت به را خود شده مصرف
ذخير محققين، اين ادعاي به .دارد نگاه بتن و فوالد جنس از مخازني
ب آن فوري انتقال از بهتر جهات برخي از شده مصرف سوخت هاي كردن
كوه هايزيردرمعموالكهاستتاسيساتي در زيرزمينيدائميمخازن

.مي شود ساختهدورافتادهوبلند
اتمي نيروگاه فاجعه از پس كوتاهي ريويو،مدت تكنولوژي گزارش به

مصرف سوخت هاي آن در كه فاجعه اي شده، منتشر ژاپن در فوكوشيما
بيرو فضاي به كه هستند راديواكتيوي مواد از عمده اي بخش منبع شده،
افزايش با همزمان هم چنين گزارش اين انتشار .است كرده نشت

سراس در توليدي هسته اي زباله هاي زياد حجم از جهاني نگراني هاي
ن استشدهمنتشزم .است شدهمنتشرزمين

مي شدند ساخته متحده اياالت در هسته اي نيروگاه هاي اغلب كه هنگامي
استفاد قابل مواد شده، مصرف سوخت بازفرآوري با كه بود اين برنامه
طراحا كه فضايي نتيجه، در .شود بازيافت بيشتر برق توليد براي

براي تنها گرفتند، نظر در شده مصرف سوخت هاي ذخيره براي نيروگاه ها
متعددي داليل به بنا وقتي ولي .مي كرد كفايت نيروگاه سال ده سوخت

سوختنابوديمسئوليتخودفدرال دولت شد، ممنوع سوختبازفراوري
انجاموردايندرخاصيكارتاكنون اما گرفت؛ عهده برراشدهمصرف
.است نداده

نويسندگا از يكي و ام آي تي انرژي ابتكار رئيس مونيز، ارنست گفته به
پرسش اين به كسي تاكنون كه گفت بايد پرده پوشي بدون گزارش، اين
باي دائمي شان دفن محل به شده مصرف سوخت هاي ارسال از پيش كه
ده چند گذشت از بعد .بود نكرده فكر شود، انجام آنها روي بر كاري چه
،از وگاههاازخيلكا ني  نيروگاه هاازخيليكار،از

خود شيوه به يك هر و ندارند شده مصرف سوخت هاي براي جايي ديگر
.هستند مشكل اين براي چاره اي دنبال به

مصرف سوخت هاي انتقال منظم برنامه كه مي كند استدالل چنين گزارش
د بتن و فوالد بزرگ مخازن به سپس و ذخيره استخرهاي به ابتدا شده،

رويكر با مقايسه در زيادي مثبت نكات ذخيره سازي، مركزي تاسيسات
بهتهمآنهادائميوزودهنگامدفن از همچنين و دارد،امروزينامرتب
مي تواكهاستموادياززياديمقادير حاوي شده مصرفسوخت.است

تولي براي سپس و كرد بازيافت را آنها بازفراوري فناوري هاي كمك به
ك حاضر حال در مقاله، نويسندگان گفته به .گرفت كار به بيشتر برق

ندار اقتصادي صرفه متحده اياالت در كاري چنين است، ارزان اورانيوم
ذخير سوخت .شد خواهد ارزان تر هم بازيابي فناوري، پيشرفت با ولي
بازيابي سادگي به مي توان را مركزي انبار يك خشك مخازن در شده

ي ا دبازف ك .كردبازفراوري
اين كننده تهيه گروه عضو و ام آي تي پژوهشگران از كاداك، اندرو گفته به

زباله به شدن تبديل جاي به شده مصرف سوخت سناريو اين در گزارش،
استراتژيك ذخاير با قياس قابل كه مي شود انرژي بزرگ منبع يك به بدل
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از استفاده با كه
.كرد مشاهدهبود،ه

 اين براي فيزيكي غيز كاربرد محققان اكنون
ربو شيوه آن از استفاده با و اند يافتهتشعشعات

و "فرنك ايالي" ي
تاثير توضيح در 1

را1958سال يك

چرونكوف عشعات
هواپيمايي اگر ست،

كك

يونزبوي
 نوري تصويربرداري نام به جديدي تصويربرداري

از آن در كه اند كرده ارائه راCLIيا چرنكوف
CCDدر استفاده مورد معمولي هاي 

 تاب زيست و فلورسنت هاي تصويربرداري
 اين در كه تفاوت اين با است، شده استفاده
 چرنكوف امواج از نور جاي به جديد سيستم
فا اشا كند،حركتصوت

با توانند نمي ما
در و بروند كنار ها

صوت سرعت با كه
مي وجود به را ست
گرفتن اوج از پس
بلنديانفجاريي

.است شده استفاده
 نانوذرات از استفاده با مولكولها زدن برچسب
 براي تنها پاد از اي شده تعين مقادير حاوي

 است، رايج امري سرطاني سلولهاي به چسبيدن
 گلوكزهاي ساخت محققان رويكرد اما

 داراي سرطان سلولهاي .است راديواكتيو
ريي به رو اين از و هستند بااليي سازو سوخت يج ب

مشابهي ضربتي اج
جاي نور كه فاوت

را آن توان مي كه ه
كه دهد مي رخ ي
از نور سرعت از تر

ا ضا

ييزوو بروينزوب
 تومورهاي و داده تشكيل را هايي توده تدريج

.آورند مي وجود به را سرطاني
 آكتينيوم 225 از ايزوتوپ عنوان به محققان
 به آن فرسايش زنجيره كه كردند استفاده
 از پس و آورد وجود به را آلفا ذره سه سرعت

 منبع كه آمدند وجود به فرزند بتاي ذرات آن
فان انانض ضربتيامواجوه

سريعتر حركت رت
مقياسي نور سرعت
اين .است كيهاني
به كه بود خواهد
اما .شوددادهسبت

 است منبعي نور اين بودند ضعيف بسيار نوري
 زيستي تصويربرداري براي آن از توان مي كه

 15 ماده اين پوسيدگي فرايند كل كرد، استفاده
.است كرده صرف زمان دقيقه

 روي بر تصويربرداري سيستم اين آزمايش
 با توان مي داد نشان آزمايشگاهي موشهاي
وب در چرونكوف تصويربرداري سيستم ازاستفاده

پايين توجهي قابل
كه دارد وجود مال
گرفته قرار آب در
حركت نور از التر
به انفجاري امواج ه
انفجار جاي به آن
گ

مز ريي وويربر رچرو
 موش پنج يا چهار از دقيقه سه طي و واحد آن

 زمان مدت بودن كوتاه .كرد تصويربرداري
 شمار به توجهي قابل پيشرفت تصويربرداري

 در تصويربرداري امكان تواند مي كه رود مي
.آورد وجود به بيماران براي را عمل اتاق

 تصويربرداري سيستم اين از دارند باور محققان
ا طاااخت .شودميديدهنگ

اين از هستند يابي
پزشكي مطالعات ع

IceCubeمثال
قطب يخي ضخيم

از است وترينوها
براي شاخصيوان

 سرطان درمان براي خوبي به توان مي زيستي
 با تواند مي سيستم اين ويژه به كرد، استفاده
 پوسيده طي كه آلفا تر سنگين ذرات از استفاده
 با آيند، مي وجود به آكتينيوم 225 شدن

 آسيب بدون سرطاني، سلولهاي به چسبيدن
 نابود را سرطان سالم سلولهاي به رساندن

.كنند ن ييو بر
از نوع اين .كند ي
از برخي در توان ي
.كرد ه

كاربرد فيزيك ذرات بنياد
تمامي كه افرادي براي اي ذره فيزيك شايد
وظيفه تنها كه دانند ميابزاريراجهانعلوم

ك آبي بطري در را رنگي
شدهبمباراناتميتشعشعات نوم ريره يهيبز و

زندگي به دادن بهبود و بخشيدن سود آنها
تنها كه باشد نشده تعريف علمي است، انسانها

در علم اين واقع در اما دهد مي هدر به را پول
نيز انساني هاي بيماري براي است تالش

.بيابد موثر درماني
شده بنا جهان در كه اي ذره شتابگرهاي تمامي

اان گاننشاخا اف ان نان

ني ر ب ب
نامهاي به فيزيكدان دو مقاله

1937 سال در "تام ايگور"
فيزي نوبل آنها براي چرنكوف

.آورد ارمغان به
تشع پس در نهفته قاعده
اس  صوتي انفجار  قاعده مشابه

ااالتا نيز انسانها فرهنگ و اندنشدهساختهارزاناند،
اساس بر كه مطالعاتي براي چنداني ارزش
از .نيست قائل اند، شده آغاز كنجكاوي حس
علومي از چنداني اطالعات كه فردي رو اين

خواهد حتم طور به ندارد اي ذره فيزيك مانند
سرمايه و وقت دادن هدر تنها كار اين گفت
اين از توانند مي دانشمندانكهحاليدراست

صسرعتازباالترسرعتبا
هواپيم بالهاي اطراف هواي

باله مسير از مناسب سرعت
را فشاري شديد افت نتيجه

اس بالها از شدن دور حال در
پ ضربتي موج اين و آورند

صداايجادبهمنجرهواپيما ينزوينير
سرطان مانند بيماري درمان براي ها سرمايه
.كنند استفاده

ماشينهاي كه است اين داستان انحرافي نكته
را خود عمر تمامي اين از پيش كه انرژي پر

كرده فيزيكي العاده خارق نتايج ارائه صرف
منتظره غير و انگيز شگفت اي شيوه به بودند،

اال لفاا خ

پي يجبجرو
.شود مي
اموا چرونكوف تشعشعات در
تف اين با آيند مي وجود به

پديده اين گيرد، مي را صوت
زماني ناميد نيز نوري انفجار
بيشت سرعتي با باردار ذرات
كاناكا .هستند مختلف جوامعبهدينادايحالدر

تسريع و تقويت دستگاه تشعشعات مثال براي
شناسي، باستان در كه الكتروني باردار ذرات
در فلزات پوسيدگي كنترل و شناسي زيست
نمونه بهترين از يكي دارند كاربرد بزرگ پلهاي
نيز درماني پروتون .است ماشينها اين هاي

بهتر واقع در است ها دستگاهاينديگركاربرد

كردهعبوررسانايكميان
.كنند مي خلق را مشابهي

قدر اي پديده هيچ ظاهرا اما
س و ندارد را نور سرعت از

ك سرعت محدوديت براي
صحيح صورتي در ويژگي
نسخالءشرايطدرنورسرعت رربر عريني رو به

براي زماني كه پروتوني تاسيسات بدانيد است
گرفتند مي قرار استفاده مورد فيزيكي مطالعات

.شوند مي استفاده سرطان درمان براي اكنون
حال در اي ذره فيزيك از ديگري ابزار اكنون اما
تصويربرداري براي تواند مي كه است گرفتن پا

شمار به بزرگي نعمت سرطان درمان و پزشكي
فانشگاققاثالا ا

يرورر ر
اندازه تا آب در نور سرعت
احتم اين رو اين از و است
كه رسانايي در باردار ذرات
باال سرعتي با بتوانند است
مشابه تاثيري رو اين از .كنند
آ در كه آمد خواهد وجود

آخ استنفورد دانشگاه محققانمثالبراي.رود
مي كه اند كرده ابداع را تصويربرداري تاسيسات

با را جديدي تصويربرداري فناوري تواند
كم درخشش چرنكوف، تشعشعات از استفاده

گرفتن قرار از معموال كه رنگي آبي و   فروغ
ارائه شوند، مي ساطع آب در راديواكتيو مواد
.كند

رنآبينوريدرخششصوتي
ردي قابل نوري تابشهاي اين
انواع تمامي براي تواند مي رو

م براي باشند، داشته كارايي
ض هاي اليه اعماق در كه

نو جستجوي در جنوب
عنوبهچرنكوفتشعشعات

شناسايي 1934 سال از غيرعادي تاثير اين
"چرنكوف پاول" كه زماني است، شده

آبي   ضعيف نور سابق شوروي از فيزيكداني

و وبچر
مي استفاده نوترينوها برخورد

مي حال عين در را تشعشعات
مشاهده نيز اتمي رآكتورهاي

پیام آور علوم



 به اپل و همراه گوشي توليدكننده بزرگ ترين به سامسونگ همراه، شي هاي

اا لا لاا 2ا شكانشا)1389ا(11 ف

شاهان ابزار موبايل

 فروش كه داد نشان )1389 زمستان( 2011 اول سه ماهه در موبايلبازاراز
 و اپل و سي.تي.اچ سامسونگ، به مربوط فروش بيشترين كه يافته رشد

 مهم ترين عنوان بار، اولين براي نوكيا فنالندي شركت كه است آن از كي
 درصدي 48.9 رشد و بازار %20.8 داشتن اختيار در با كوپرتينو شركت ر،

.است ايستاده دوم رتبه در اروپا بازار %19.6 كسب با وكيا
نبروشرين شركت به همراه تلفن هاي سازنده برترينعنوان به را خود نقششركتين رينو يزبر ربرن
 دستگاه ميليون 13.2 فروش و گذشته سال در مشابه دوره به نسبت ي
  فروش و همراه تلفن هاي فروش درصدي 10.3 كاهش با نوكيا كه است ي
.است گرفته جاي دوم تبه
 بزرگ ترين به سامسونگ .يافته اند دست ويژه اي آمار به اپل و سامسونگ«

 تغيير درحال بازار اين چگونه كه مي دهد نشان نتايج اين و شده تبديل مند

ا اانن ك كن ا انن ان اان ن  و جديد برندهاي با نتوانسته اند سوني اريكسون و نوكيا مانندبرندهاييي،
.كنند رقابت مي كند، عرضه بادا و آندرويد مل هاي

 و تجربه را درصدي 76 رشد دستگاه، ميليون 21.2 فروش با هوشمند مراه
.دادند ختصاص

.دارد اختيار در را بازار از درصد 35.7 اروپا در كه
نور رتبه هاي در ترتيب به بازار از درصد 20.5كسب با سيمبيان ودرصد20.8 بي رزرببي ز يببب يرر ب ر

 سامسونگ براي رشد چشم گيرترين .است رسيده دستگاه ميليون 99.6 به

.است رسيده دستگاه ميليون 8.9 فعلي رقم به گذشته سال مشابه دوره در
 در با و )هوشمند همراه تلفن و همراه تلفن( موبايل دستگاه ميليون 108.5

ال كان لانش 2الا ا1  با 2010 سال اول ماهه سه به نسبت شركت اين هرچند دنياست؛دريل
.كند متوقف را سقوط روند اين بتواند 7ويندوزفون سيستم عامل از استفاده

 ترتيب به بازار از درصد 6.6 و ميليون 20.5 با جي .ال و بازار درصد 18.8 ن

 موتوروال، سوني اريكسون، .استZTEچيني شركت دست در پنجم رتبه و
.گرفته اند ي

www.pedika.ir
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گوش جهاني بازار در اول رتبه دادن دست از و نوكيا آزاد سقوط پي در
.يافته اند ترقي هوشمند همراه گوشي هاي فروشنده بزرگ ترين

ش ا قاگ ق ات اا اف اطااطال ت آا

سامسونگ و اپل، پادش

سي.دي.آيارتباطات،واطالعاتفناوري بازار تحقيقاتموسسهگزارش
قبل سال مشابه دوره به نسبت درصد 79.7هوشمند همراه تلفن هاي
.است بوده نوكيا و )بلك بري سازنده( ام.آي.آر براي توفيق كم ترين

حاك اروپا بازار از سي.دي.آي جديد گزارش مهر، خبرگزاري گزارش به
حال حاضر در .است كرده واگذار اپل به را هوشمند همراه تلفن سازنده
نو و شده تبديل پيشرفته همراه تلفن هاي فهرست صدر در آي فون فروش

اياروپا،درباراولينبرايهمبازچراكه نيست نوكيا شركتتنهاايناما يرهين زچريو يمب ينبر رو يروپرب
درصدي 5.3 افزايش با سامسونگ.است كرده واگذار سامسونگ كره اي
درحالي اين.بگيرد دست در را اروپا موبايل بازار از درصد 29.3 توانسته

رت در و داده اختصاص خود به را بازار درصد 27.9 دستگاه، ميليون12.6
:گفت گزارش اين توضيح در سي.دي.آي تحليل گر يرونيمو، فرانسيسكو
هوشم همراه تلفن دهنده ارائه بزرگ ترين به اپل و همراه تلفن ارائه دهنده

».است
لنگف ااالتقاضال لشاتلف لمسيهوشمندهمراهتلفن هايباالي تقاضاي دليل به يرونيمو،گفتهبه

عام سيستم برپايه سامسونگ كه جديدي محصوالت و اپل چون پرقدرتي
اروپا در همراه تلفن هاي فروش وضعيت

هم تلفن هاي ،2011 سال نخست ماهه سه در سي.دي.آي گزارش برپايه
اخت خود به را بازار اين در شده فروخته همراه تلفن هاي تمام از درصد 47

كه است گوگل ساخته آندرويد دستگاه ها اين سيستم عامل پراستفاده ترين
بامي شود،استفادهآي فونگوشي هاي در كه اپل اس.او.آيسيستم عامل ل م يرپلسويي ي ونو وي بي

.گرفتند قرار سوم و دوم
هوشمند همراه تلفن هاي فروش جهاني وضعيت

رشد درصد 79.7 با هوشمند همراه تلفن هاي فروش جهاني، سطح در
.است رسيده ميليون 10.8 به واحد ميليون 2.5 از درصد، 350 كه است
دستگاه ميليون 2.7 فروش از درصدي 229 رشد تجربه با نيز سي.تي.اچ

5 فروش با نوكيا توليدكنندگان، بررسي نظر از و جهاني سطح در البته
ا 29اشاخ اا2 كگتاا ل ات موباتوليدكنندهبزرگ ترينهمچنان بازار از درصد 29.2داشتناختيار

و مايكروسافت با شركت اين اتحاد شايد.است مواجه درصدي 5 كاهش
داشتن اختيار در و دستگاه ميليون 70 فروش با سامسونگ نوكيا، از پس
.دارند قرار سوم و دوم سكوهاي در

و دارد اختيار در را بازار از درصد 5 كه است اپل به متعلق چهارم رتبه
جاي رديف يك در كم اقبال دليل به نيز شركت ها ديگر و ام.آي.آر آلكاتل،
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!!ديجيتال مجهز بود؟ رمزگذاريستم
 است،اگر شده كشف سخت ديسك تعدادي شد، كشته متحده اياالت دريايي ي

.بود خواهد ممكن غير آن رمز شكستن
 كشف ديگر هاي حافظه و رايانه سخت ديسك تعدادي آن اختفاي محل در و شدند

 مرگ، به توجه با باشد، شده استفاده پيشرفته هاي افزار نرم از اطالعات اين ي

 از باشند، كرده استفاده AES-256 به موسومرمزگذاري پيشرفتهاستاندارددر
 اياالت ملي امنيت سازمان حاضر حال در كه است استانداردي هماناستانداردين

.يكند

به فوق پيشرفته ترين سيسبن الدن 
نيروي ويژه تيم بدست عملياتي در كه ماه اين در كه الدن بن اختفاي محل از

ش باشد، شده رمزگذاري AES-256 پيشرفته فوق استاندارد با القاعده اطالعات
ش الدن بن اسامه ترور به موفق ماه اين در متحده اياالت دريايي نيروي ويژه تيم
گزاري رمز براي اگر.ميباشند كشور اين اطالعاتي نيروهاي اختيار در كه شده

.بود خواهد دشوار بسيار نباشد ممكن غير اگر القاعده اسرار به دستيابي
داطالعاتاينرمزگذاريبرايالقاعده رهبران اگر نيوساينتيست،گزارشبربنا

اي.استسالميلياردچندينبهنيازمند پسورد و رمز  اينشكستنرياضيلحاظ
مي استفاده خود محرمانه فوق اطالعات رمزگذاري براي آن از )اي اس.ان( متحده
 نشده اعالم آمده بدست اطالعات رمزگذاري استاندارد هنوز
 كنار درAES-256 از استفاده به توجه با اما است،

 اسرار( افزار نرم تهيه در رمزگذاري ديگر استانداردهاي
 فضاي در آن از هايي بخش گذشته سال كه )2المجاهدين

گشا ااكا ا اا براياستاندارد اين بكارگيريشد،منتشرمجازي
 انتظار از دور هم چندان گروه، اين اسالعات رمزگذاري

.نيست
 رمز براي القاعده كه شود مشخص نهايي بررسي از پس اگر

 كرده، استفاده شده ذكر استاندارد از خود اطالعات گذاري
 خواهد وجود اطالعات اين رمز بازگشايي براي راهي آيا

داشت؟
 گذاري رمز استاندارد اين با القاعده اطالعات كه صورتي در

 اين به دستيابي براي راه بهترين و ترين ساده باشد شده
 مرگ به توجه با كه است آگاه افراد از گرفتن اعتراف رمز
 هاي سازمان براي مناسبي گزينه ديگر راه اين الدن، بن

 در تنها داشت وجود اگر كه ديگري راه.بود نخواهد امنيتي
  از استفاده است، متحده اياالت ملي امنيت سازمان اختيار

b kdاا اا AESاا 256 backdoorبراي اختصاصي بدافزارييا AES-256كه
 فراهم ديگري مسيرهاي از را اطالعات به دسرسي امكان
.كرد خواهد
 چنين بايد معتقدند توطئه پردازان نظريه از بسياري
 طبقه از سطحي هر در اطالعات رمزگشايي براي بدافازري

 كه نيست چيزي اما باشد، آمريكا دولت اختيار در بندي
منتظراستبهتر.كنند تصديق راآنبتوانندرياضيدانان

پیام آور علوم

ن ي وري ريقرنب ربه
 گشايي رمز القاعده اسرار ببينيم زمان گذشت با و بمانيم
!...ماند  خواهد شناخته نا ابد تا يا شد خواهد



 کهکشان راه شیری



اين ماه  مجسمه زئوس گانه

و
 معبد به جدي آسيبهاي ... و زلزله باران، آن از پس .دانست مي شرك
و ثروتمندان از يكي ميالدي پنجم قرن از قبل اينكه تا كرد واردزئوس

ي
ي
ش

ز
س

وس رز جمرنزبليرو يپ ييال نزي رو
كنستانتينوپل بنام شهري به معبد از را زئوس مجسمه يونان

(Constantinople)  استانبول حوالي و تركيه خاك جزو امروز كه-
.برد –است

 در اينكه تا شد نگهداري سالم 462 سال تا شهر اين در زئوس مجسمه
 به هاي نوشته در .شد تخريب بزرگ بسيار سوزي آتش يك در سال اين
 بسيار زئوس معبد آنكه وجود با“ كه است آمده باستان يونان از مانده جا

كااگ االاا ه
و
ا
ل

ه
ه

 دهد مي نمايش نشسته حالت در را زئوس مجسمه، اينكه با و استبزرگ
 اگر هستيم نگران ما .است چسبيده سقف به تقريبĤ مجسمه سر اما

!”شكست خواهد درهم سقف بايستد، بخواهد زئوس روزي چنانچه
 1 در 6.5 ابعاد به مجسه سطح و بود متر 13 حدود زئوس مجسمه ارتفاع
 مراسم در را زئوس مجسمه باستان يونانيان شد، مي داده جاي متر

 و عظمت با ارتباط در .كردند مي آرايش خاصي زيورآالت با مختلف
(Pausanias)پاسانياسيونانيمعروفجهانگردمجسهاينزيبايي

م

ر

ر
و

(Pausanias)پاسانياس يوناني معروفجهانگرد مجسه اينزيبايي
:نويسد مي

 او راست دست در و داشت قرار زيتون برگ از تاجي مجسمه اين سر روي“
 بود شده كاري مينا كه سلطنتي عصاي او چپ دست در ... پيروزي نشان

 لباسهايش و بود طال كفشهايش .بود نشسته طال از عقاب يك عصا روي و
 و آبنوس چوب طال، از او پادشاهي تخت ... و ياس گل و حيوانات پوست از

”.بود شده ساخته فيل عاج
ن

د
و
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عجايب هفتيكي از معرفي19
المپيا بنام تاريخي شهري يونان، در آتن غرب كيلومتري پنجاه و يكصد در

(Olympia)وبودهالمپيكبازيهاياوليهجايگاهكهشهريدارد،قرار (Olympia)وبودهالمپيكبازيهاياوليهجايگاه كه شهري دارد، قرار
بازيهاي مقام و ارزش در .است شده گرفته آن از بازيها اين نام "اصال

مي متوقف جنگها بازيها مدت در كه بس همين باستان ايام در المپيك
پرستش و مسابقه براي ... و مصر سوريه، صغير، آسيا از ورزشكاران و شد

.آمدند مي المپيا شهر به(Zeus)زئوس
از قبل 776 سال از المپيك هاي بازي كه ميدهد نشان تاريخي تحقيقات

زئوس معبد ميالد از قبل 450 سال در بعدها و است شده آغاز ميالد
(Lib ) سادهبسيارزئوسمعبد.شدساخته(Libon)ليبون بناممعماريتوسط

و عظمت نوعي به تا بود الزم لذا شد ساخته يونان معمولي معماري با و
با مجسمه يك جز نبود چيزي حل راه .شود ترسيم معبد در زئوس بزرگي
مسئول(Pheidias)دياس في بنام سازي مجسمه زئوس، از عظمت
.شد شكوه با مجسمه اين ساخت

كارگاه .داشت را عاج و طال از بزرگ هاي مجسمه ساخت تجربه دياس في
مجسمهقطعاتآنجادراواست،موجود المپيا در هنوزاوسازيمجسمه ججرووجوپيروزوزيج
هم روي را آنها معبد در قطعات ساخت پايان از پس و ساخت را زئوس
.كرد سوار
سراسر از بازديدكنندگان و ورزشكاران جذب محل زئوس معبد سالها براي
گاليگوال بنام روم امپراتورهاي از يكي ميالد اول قرن در .بود دنيا

(Galigula)در اما .ببرد رم به را زيبا مجسمه اين كه داشت آنرا قصد
و شكست بودند ساخته مجسمه حمل براي كه هايي چهارچوب راه ميان
ا اااا قرندرزئوسمجسمهومعبداينبعدها شد وارد مجسمهبههمخساراتي
.شد سازي باز و مرمت يونانيان توسط ميالدي دوم
اول تئودسيوس يونان امپراتور ميالد از پس 391 سال در

(Theodosius I)معبد هاي درب و كرد ممنوع را المپيك هاي بازي
و كفر براي تمريناتي را المپيك هاي بازي او .بست همه روي به را زئوس

محل تبلیغ شما

:تماس بگیرید

09372438915
09198589389
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زندگي در زابلستان به آرامي در جريان 
...است

ميخوام برم شكار  !پدر ، پدر 
چند وقتي ميشه 
يه شكار حسابي  

.نرفتم

م رفت تا رخش رو هم  
استراحت و  ! ..رخش. كنه

!        غذا بسه
...شكار ميخوايم بريم

حالم يه كم  
گفت د فته گرفته بود گفتم گ

بريم دورو اطراف 
يه شكاري بكنيم

 ...دوران پادشاهي كيكاووس در ايران
و اين جا زابلستان ، شهر پهلوانان

اين جا هم كاخ زال ، پهلوان بزرگ شهر

خيلي خب 
رستم برو اما  
زياد از شهر  
دور نشو

رستم
آماده

پیام آور علوم



ده
ش ،
به

...رخش ، بريم سمت مرز توران 
اونجا شكاراي خوبي داره به

ون
ند

يه نره گور 
!...اونجاست 

!االن ميزنمش

جايي كه
جانوري
ت رستم
ونه فرار
س گور
ر شد و
تم هم
.ش كرد

رستم 
گرفت 
خوابيد

رخش هم مشغول خوردن شد و غافل  
از اينكه تعدادي توراني داشتند  

....نزديك مي شدند 
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بعد از آما
شدن رخش
ب تايي دو تايي بدو
سمت بيرو
كاخ تاختن

از اونج
هيچ ج
از دست
نمي تو

كنه پس
شكار

رستم
كبابش

رخش، تا من اينو  
ميخورم و يه چرت ميزنم  

برو و به خودت برس

چه 
...عجب ...عجب
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من كه تا نگيرمش 
!  امشب خوابم نميبره 

!همگي آماده

رخش

ش چند سرباز رو ناكار كرد 

ساعتي بعد 
بالخره  

رستم از  
خواب  

بيدار شد

چه  !... آخيش 
!چسبيد 
رخش 
؟ !كجايي؟!كجاي

راست 
ميگي

...  پشنگ 
عجب 
!  اسبيه 
نظرت 
چيه؟

ميگي
خوب 
!اسبيه 

حاال ! گاومون زاييد 
با اين توراني ها 

سربازان توراني به سمت رچيكار كنم؟
...تاختندتاخ

!!!آخ غلط كردم
رخش

...اما 

اما رستم آسوده از تمام سروصداها در خواب 
!ناز بود

پیام آور علوم



 تمام با رو ميدونست خودش براي سازي سرنوشت مقطع كه يشدانشگاهي
 خود المپيادي دروس تحصيل تهران،به جوان نخبگان كانون به بود اده

قسمت دوم

.بودنيكومراماد
بفرستيم كشوري مسابقات براي و كنيم انتخاب پسر يه و دختر يه رشته هر

يم؟
ردند

 رابطه تا دو اون.داشتند رقابت هم با هميشه و بودند كالس بهترينهاي بهروز
 نمي پا از سر شهاب.كردند اعالم ها بچه به رو اون خبر و شد مشخص زمون

 به رو المپياد برتر نفرات كه كردند تصويب بار اولين براي سال اون.جهاني
 توي روز،شهاب آن فرداي.شدند خوشحال قضيه اين از خودش مثل هم آنها

 .پول به هم اش خانواده و بود وابسته اش خانواده به خيلي ولي بود خوبي ر
 و سالم از بعد.بودند اتاق داخل نيكومرام استاد و لطيفي آقاي.رفت مديريت

اااا اك ااا كلآ  كل توي آنها خنده صداي و بود ايستادهدر پشت نيكومرام.بذارهتنهاروا
 استاد منتظر كالس توي هم ها بچه و بود شده طوالني صحبتشون شدخيلي

 همه .شد كالس وارد بود فكر توي شديدا كه حالي در آرام آرام استاد كه دند
 خودشون جاي سر صدا و سر بي هم ها بچه و نبود حواسش استاد انگار اما

:گفت و شكست را كالس سكوت استاد بود؟ناگهان افتاده تفاقي

ب سالن وارد استاد.دوم نفر هم بهروز و ميشهرياضي آزمون اولنفربل،شهاب ه ونولربل يز رومرمبهروزويري نو
 برق يه .بود نشسته پشتش هم بهروز.كنه نگاه چشماش توي كشيد مي لت
 سرعتي با بهروز.ميكرد نگاه اون دستهاي و شهاب به فقط استاد.بود كرده ح
 و بود شده اول نفر بهروز .نشد باورش هيچكس.كردند اعالم رو نتايج روز ر
:گفت خودش با.كنه چيكار بايد ت
رفت؟ باد بر من آرزوهاي همه يعني چي؟ پس ي
 ذهنش از فكر اين هم لحظه يك حتي داشت بهروز به كه اي عالقه خاطر ه

اااا لكك كا  كمي بهروز،سهم شدن اول در كه سمت،نيكومرام اون از.ديد ميشدهخراب
 اعالم روز از قضا از .بذاره قدم بيراهه به و بشه منحرف خودش فعلي مسير
 ظهر تا صبح شهاب.داشت بدي خيلي افت تحصيليش وضعيت و بود شده

 مسير از كامال رو شهاب تلخ، اتفاق يك پارك، توي روز يه اما .ميكرد فكر تي

پاسخ تمامي سواالت 
...در قسمت بعد
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پي مقطع و گذاشت سر پشت 87/19 معدل با رو دبيرستان سوم شهاب
دا نام تغيير كه سابق انديشه آموزشگاه در هنوز او .كرد آغاز انرژي

عقبگرد
استاباصحبتمشغولدفترشتوي كانون مدير لطيفي،بهرام.ميپرداخت

ه از كه خواسته ما از و فرستاده واسمون جديد بخشنامه يه اداره استاد،-
كنيم؟ انتخاب بايد جوري چه حاال كمه، خيلي كه نفر دو-
خوبه؟ .ميفرستيم رو رشته هر از برتر نفرات و ميكنيم برگزار آزمون يه-
بفرستي رو كردند شركت قبل دوره كه نفراتي همون نيست بهتر ولي آره-
كر نام ثبت امسال تازه كه هستن نفري چند يه جان استاد ولي ، چرا -   
خوبهآزمونهمون.ميگيراستآره- خوبه آزمون همون .ميگيراستآره

به و بود،شهاب دختر 21 و پسر 25 از متشكل كه كانون رياضي تيم توي
آز تاريخ.بودند نزديكتر هم به برادر تا دو از و داشتند هم با خوبي خيلي

مسابقات در شركت بخاطر بلكه كشوري مسابقات خاطر به نه.شناخت
آ و گفت اش خانواده به رو خبر اين شهاب.فرستند مي جهاني مسابقات
پسر بهروز.شد موسسه وارد پدرش با بهروز كه بود بهروز منتظر موسسه
دفتر طرف به هم پدرش و شهاب سمت رفت و شد جدا پدرش از بهروز

ا آ ال االطا ااككاا آ آنهادقيقهچندبرايكهكردخواهش استاد از لطيفياحوالپرسي،آقاي
ش دفتر وارد هم اون و كردند صداش دقيقه چند از بعد.بود پيچيده سالن
ميكرد صحبت بود شده پيش،مطرح جلسه كه اي مساله به راجع و بودند
بنشينند تا شدند او اجازه منتظر و شدند بلند جا از احترامش به ها بچه

ا چه يعني.ميزد رو اول حرف سكوت كالس توي لحظات اون در.نشستند
داديم؟ درس كجا تا ..... خب-

قبهايدورهمثلكهزدندميحدس زيادي عده و رسيدفراآزمونروز ونروز يرز يور بيورلزيسزي
خجال انگار.شهاب جز نبود كسي ديد، كه رو كسي اولين و شد امتحانات
طرح نيكومرام خود رو سواالت.شد شروع آزمون.بود چشماش توي خاصي

چهار از بعد و شد تموم آزمون وقت.ميداد جواب سواالت به باورنكردني
نميدونست و بود زده خشكش شهاب.ميدونست بهروز انگار.دوم نفر شهاب

جهاني مسابقات .نداره امكان اين ميشه؟بهروز؟نه، مگه شدم؟ دوم نفر من-
به و نداشت خبر بهروز و نيكومرام و لطيفي تباني داستان از اصال شهاب

الااك خروسرشپشتهايپل     تمام و بود ريخته هم بهشهاب.نكردعبور
م از شهاب كه ميترسيد و ميدونست مقصر رو خودش نداشت،بدجوري

انگيزه بي خيلي شهاب.نديد رو سابق شهاب اون بعد،هيچكس به نتايج
لعنت آزمون اون به و نشست مي پارك توي هم شب تا ظهر و بود مدرسه
.همه دست روي ريخت رو پاكي آب و كرد منحرف كنكور و درس
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 و كنم رعايت را انصاف كه ميكنم سعي مقاله اين در من اما.است دشواري ار

ش اناآنخن گ ااككا گ شآثاكا

نـــــــــادر از سیـــــمیـــــــن

 شهر:همچون آثاري كارگردان.است كرده كارگرداني را آن نيزخودونوشته
ويزا، شدن آماده دليل به كه است سيمين و نادر نامهاي به جوان

 ايجاد باعث قضيه اين .ندارد موضوع اين به اي عالقه خود بيمار و كهنسال
  به كند،تصميم مراقبت پدرش از كه نيست كسي ميبيند وقتي نادر و ميرود
 پيش قبول قابل ريتم يك با داستان.هست هم  حامله كه است ماهي د،چند

ز پيدا ايرادي توان مين هم فرهادي كارگرداني و نويسي فيلنامهدر.استوتازه ييرو يووي ر ير نيمر يو پيير
 در كه سينما خانه جشن آيا.باشد كرده دقت آنها به فيلم تماشاي هنگام در
 مانند كه داد نشان حرفها آن با فرهادي طور؟ چه را جشن آن در فرهادي ه
 را خود مخالفت نيز فيلم اين در كه كرد را خود تالش فرهادي،تمام من نظر ه

 بيرون نميشوددر متوجه را خواب تخت و توالت بين تفاوت كه حدي تا ميبرد
 حال در سيمين كه زماني مثال بطور يا.ميكند مطالعه را باشد مي طلبان ح

 :ميگويد نادر به خطاب خاصي تاكيد با و برميدارد را آنها از يكي فقط و يرود

                                             )).برميدارم رو همين فقط نه،((:ميگويد بيشتري
 رنگ آبي شال شاگردان،سيمين خروج و كالس اتمام از پس كه ميكنيم اهده
 مردم تمام كه ميباشد خود پدر ماشين زدن بنزين حال در نادر ساله11 ختر

        .دهد نمي او به پايينش سن خاطر به فقط را پول مانده باقي م
        :كه ميرسد سوال اين به و باشد مي ترمه از ادبيات درس پرسيدن ال
يبش ضمانت(:ميگويد سوال اين به پاسخ در ترمه كه ميرسد گارانتيكلمهبهش خرريرر لينبپ ويو ي
 پاسخ در ترمه برد،اما بكار آن بجاي را پشتوانه كلمه بايد و است عربي لغت 

 گريم به ميتوان فيلم اين ديگر كليدي نكات از.)كنه كم بذار(:ميگويد صي
  نقش ايفاي متفاوت كامال اعتقادات با اما كامل ريش با فيلم اين در دو هر ي
 از ديگر يكي .)نيست چيزي هيچ سنبل و نماد ريش(كه كند القا بيننده به
  و است متهم خود و قاضي دخترش كه ميكند احساس فيلم،نادر سكانس ك
 سيمين و نادر جاييكه آن.كرد مشاهده فيلم پاياني سكانس در ميتوان را ي
ااآاكگتاشآاخك   سرپرست بعنوان را دو آن از يكي و بگيردتصميم اش آينده برايخودكه
 شلوغ راهروي مشاهده حال در ما كه حالي در .باشند منتظر بيرون كه ند

مادرش و پدر كه باشد اين خواستار و نيايد بيرون قاضي اتاق از ترمه شايد.
         .باشد كرده نتخاب

      .ميباشد }است فتني
ر      مرفه قشربخاطرشه ررب

                                  
   .است داستان ترسوي يت

 در موجود كاراكترهاي
.  ...و شدن زنداني از رس
:شد جايزه كسب به موفق
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بسيا كار فيلم اين مورد در مطلب جامعه،نوشتن در موجود جو وجود با
   .بزنم قلم سياسي وابستگي گونه هر از فارغ
ل اكف ال اكاا ل غاآف اا نف

جـــــــــــــــــــــــدایــــــی نـ
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نفرهادياصغرراآنيفيلنامهكه است اجتماعي ملودراميكفيلم
ج زوج يك درباره فيلم اين داستان ... و الي سوري،درباره زيبا،چهارشنبه

پدر بخاطر ديگرنادر سوي از اما دارد را كشور از خروج قصد سيمين
مادرش خانه به مدتي براي سيمين.ميشود دو آن بين هايي كشمكش
دارد كوچك دختر يك كه پرستار اين.ميگيرد زن پرستار يك استخدام

  زندگي جريان حادثه يك وقوع با جاييكه تا ميرود
وجالب،جذابالعادهفوقفيلمداستان .ميكند تغيير پرستارآنونادر رنور منيييرپر بوقي وب
د كسي كمتر شايد كه است ذكر قابل فيلم مورد در نكته چند اما.كرد

دهند تكان داريد؟حرفهاي خاطر به را شد برگزار گذشته سال تابستان
به.دارد اساسي مشكل فعلي دولت ديگر،با بافرهنگ و شعور با ايراني هر
م رنج آلزايمر بيماري از كه نادر ناتوان و پير پدر.كند ابراز نحوي هر به
اصالح بهحزب متعلق كه شرق روزنامه هميشه و ميزند كراوات خانه از

مي موسيقي آلبومهاي قفسه سمت باشد،به مي خود وسايل كردن جمع
اا(( خا))اشش گا   :ميگويدپاسخدرنادر و ))برداشتم رو شجرياناينمن((
بي تاكيد با سيمين و ))بردار رو بردار،همه ميخواد دلت كه رو كدوم هر((

مشا فيلم سكانس يك در.ميكند تدريس زبان آموزشگاه يك در سيمين
ديگر،دخ اي صحنه در.ميكند اجباري رنگ سياه مقنعه جايگزين را خود

هم بنزين پمپ متصدي و اند زده زل او به تعجب حالت با
حا در نادر كه است جايي فيلم،آن اين شاهكار العاده فوق صحنه

پرسشچندپرسيدنازبعد.)بنويسيد را زير كلماتفارسيمعادل( يل يرزيرر وي نزبب ي شچپر پر
يك نامه ضمانت كه است ومعتقد نميپذيرد را جواب اين نادر اما.)نامه

خا تعصب و صالبت با نادر و )ميكنه كم نمره ما از معلمون(:ميگويد
معاد پيمان و حسيني شهاب .كرد اشاره فيلم اين مرد بازيگر 2 معنادار
را مطلب اين ميخواست گريم نحوه اين با فرهادي من نظر به.ميكنند
يك در.است آمده پيش حادثه مورد در ترمه فيلم،قضاوت جالب نكات
فرهادي هوشياري و زيركي اوج.ميشود مسائل برخي اعتراف به مجبور
ا ضااطالخ شاااكا كخ كميدهنددخترشانبهراحقاينو ميكنند امضا را طالقدرخواست
ميكن درخواست سيمين و نادر ترمه،از راحتي براي قاضي.كند انتخاب
ميشود آغاز فيلم تيتراژ تدريج به هستيم سيمين و نادر انتظار و دادسرا

ا را دو آن از يكي و بيايد بيرون اتاق از ترمه شايد يا و نشوند جدا هم از
                                                 :فيلم درباره كلي نكته چند

گرف بلكه نيست دادني حق{معروف جمله همان فيلم كلي مايه درون)1
هميشجامعهفقيرومتوسطقشركه است اين فيلم حرفتريناصلي)2 مرريني) يجيرووريني

.است شده پايمال حقشان و اند كرده سكوت و اند خورده ضربه جامعه
شخصي تنها سيمين شخصيت كه ميكند تصور فيلم ابتداي در بيننده)3
ك تمام كه ميشود متوجه داستان،بيننده مسير تغيير و رفتن پيش با اما

تر يا و واقعيت گفتن يا خدا از ترس.هستند مواجه ترس نوعي با داستان
م زير بخشهاي در فجر، فيلم جشنواره دوره نهمين و بيست در فيلم اين

                                                             صدابرداري بهترين)1
ا)2 ل ف                                                             فيلمبرداريبهترين)2
                                                                فيلمنامه بهترين)3
                                                              كارگرداني بهترين)4
                                                مردم انتخاب به فيلم بهترين)5
                            مكمل نقش مرد بازيگرد بهترين افتخار ديپلم)6
       مكمل نقش زن بايگر بهترين ديپلم)7
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)میلیاردر آمریکایی ( راکفلر )ابق ایاالت متحده 

!!ـعروــــــف دنــیـــــــا

11

س بریتانیایی )نویسنده بریتانیایی ( رجینیا ولف 
ش نامه نوی

(

)ور فرانسه 

صيالت دانشگاهي

2
1

ارد شاو 
 )

ش
نویسنده و نمای

2

برنا

)داستان نویس فرانسوی ( بالزاک 

ج قهوه خور معروف تاريخ

ریکایی 
(

مشهوري كه از فقر مطلق شروع كردند
3 3

 لندن 
 )

نویسنده مشهور آمر
جک 

)نویسنده روسی ( ماکسیم گورکی 

رئیس جمهور سا( آبراهام لینکلن )نویسنده آمریکایی( ارنست همینگوی 

پــنــــــــج هـــای مـــ 5
1 1 1

ویر

امپراطو( ناپلئون بناپارت  )نظریه پرداز آلمانی ( کانت 

پنج شخصيت سرشناس بدون تحص --- 1

2 2 2

رانسوی 
(

)آهنگساز آلمانی ( باخ 

سو 
 )

فیلسوف و نویسنده فر

پنج --- 2 2

ژان ژاک روس

ش معروف هلندی 
(

3

وان گوگ 
 )

ش
نقا

نسوی 
(

پنج هنرمند م --- 3
33

ولیر 
 )

س فرانس
ش نامه نوی

نمای

پیام آور علوم

مو

)نویسنده روسی ( داستایفسکی 



در جدول چند عدد به طور پيش فرض قرار داه شده،بايد باقي 
:اعداد را با رعايت سه قانون زير يافت

ل ا اقان ا ل 9ال1ط

سودوكو

بدون  9الي  1در هر سطر جدول اعداد : قانون اول
.تكرار قرار گيرد

بدون  9الي  1در هر ستون جدول اعداد : قانون دوم
.تكرار قرار گيرد

 9الي  1جدول اعداد  3x3در هر ناحيه : قانون سوم
.بدون تكرار قرار گيرد
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ستونوسطرچندازكاكوروجدولهر
ل اندشدتشك ات اشتهختلفا

كاكورو
داشتهمختلفيابعادميتواندوشدهتشكيل
هربااليياسطرهر چپسمتدر.باشد
مجموعنشانگركهشدهقيد عدد يكستون
حلبراي.استستونياسطرآناعداد
اعداد،9تا1اعدادبينازبايدجدول
ستونطوريياسطرهربرايرامناسب
دررقميهيچتكراربدونكهشودانتخاب رونو يچر رر

ياسطرهراعدادمجموعستون،ياسطرهر
 آنابتدايدرشدهدادهنشانعددباستون
.باشديكسان
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 . بخوانيد را كتاب اين ميكنيم پيشنهاد منديد عالقه زماندرسفر

معرفی کتاب
نرر هيالز يمپي يربيني و ب

 كوانتومي مكانيك نيز و عام نسبيت و خاص نسبيت مباني شرح به )

.نهراسيد اند ساخته دگرگون را جهان به بشر نگاه و
 تازه هاي انديشه تنها ها نظريه اين كه است آن واقعيت ولي . است

.است متفاوت -شده آموخته پيش از
 .است پذير ابطال يا پذير اثبات و قطعي آن چيز همه كه گويد مي ن

ال اكاطا ااك

كه داد خ حال د حادثه اين و بوديم ي

 برداشت بسياري  كوانتومي فيزيكدر .است قطعي غيرواحتماليه
.يكديگرند مشابه نها

ي بوديم و اين حادثه در حالي رخ داد كه 

ما هم ه . ن دروازه بان در بين مردم بود 
 و خواندني از سايه روشن هاي فوتبال از 

. تين تا ايااللت متحده
از . ب و تاب از دنيايي به دنيايي  ديگر است 
ده و قلب ها را با بهانه و بي بهانه فتح 

ايستد نمي باز حركت واز قلم.است قلم .  است  واز حركت باز نمي ايستد 
توصيف كننده ي . ن را از فوتبال بكنند 

   سفر
گريبين مري و جان

غفاري رضا محمد
هنري فرهنگي موسسه انتشارات

وزمانمبحثبهاگرمنديدعالقهفيزيك به اگر نببرياليزيبر وز
) زمان در سفر ( بحث به ورود از پيش كتاب اين
.پردازد مي
فيزيك علم كه فيزيك بزرگ ي نظريه دو اين از

دشوار بسيار نظريه دو اين درك كه ميشود گفته
كه -متعارف فيزيك با كه كنند مي مطرح را اي

سخن كيهاني ي درباره نيوتوني كالسيك فيزيك
اك اك ككاك

روزي روزگاري فوتبال
حميدرضا صدر

نشر چشمه
حجازي ناص ، آسيا عقاب گذشت د آن و بد ي خب شاهد داد خ ماه آغاز د ما متاسفانه

كهكشدميتصويربهراكيهانيكوانتومي فيزيك
آن حقانيت كه دارد وجود حقيقت از متفاوت هاي

متاسفانه ما در آغاز ماه خرداد شاهد خبري بد و آن در گذشت عقاب آسيا ، ناصر حجازي
.هيچ كس انتظار آن را نداشت 

ميليون پيامك در برنامه نود به ياد ناصر حجازي نشان دهنده ي محبوبيت اين 4.5البته 
همين دليل تصميم گرفتيم كتابي اين بار ورزشي را معرفي كنيم كه انصافا بسيار جالب

از برزيل و آرژانت. از ايتاليا و اسپانيا تا آلمان و انگليس . زمين هاي خاكي تهران تا تركيه 
روزي روزگاري فوتبال سفري پر تب. سياست و فوتبال . تاريخ و فوتبال . مردم و فوتبال 

بازگو كننده ي سايه روشن هاي ورزشي كه مرزها را درنورديد. فرهنگي به فرهنگ ديگر 
گرد.كرده كه توپي حول پيشگان سياست طلبي قدرت و مردم شور رويارويي نمايشگر نمايشگر رويارويي شور مردم و قدرت طلبي سياست پيشگان حول توپي كه گرد.كرده

حميدرضا صدر بازتابنده ي شيفتگي مهار ناپذير آدمهايي است كه نمي توانند دل هايشا
.برق چشم هاي مشتاقي كه نميتوانند مستطيل سبز را تماشا نكنند

09127618904
09198589389

پیام آور علوم
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پیام آور علوم



.زير توجه فرماييد

. را باال ببريم

. كه خيلي دوستش داريم و خواستار مصلحت او هستيم و ديگر هيچ
  . ندارد

:

 يه.نبود هيچكس كبود گنبد ير
 )گير جن اسي( رو اون محل ي
 خدايي با و خوب مرد كه 

  
داستان دو اختالف)3
  

 بيابيد را زير داستان دو بين اختالف ده لطفا
:بفرستيد ما براي و
  

تا لدا اندااكا خاطهالغ راه اين از و بود رماليوگيري
 داشتن ديپلم مورد در موقع ن
محل، اهالي همه.بود بحث ي
 روز يك تا كردن مي اذيت رو
:گفت و ديوار روي د

دارهكارت

 خاطر به الغراندام جوان يك :اول داستان
 دست برد، مي سر به زندان در كه برادرش

 ميشود دستگير او.ميزند بانك يك سرقت به
 در و ميكند فكر زندان از فرار به لحظه هر و

.شود مي موفق نهايت
  

دارهكارت دفاع سال هشت زمان در :دوم داستان
 و برداشت رو تلفن و رفت ايه

شدي ميراث و ارث 

نرومن عز
 دختري خاطر به الغراندام جوان مقدس،يك

 اسير و ميرود جنوب دارد،به دوستش كه
 نيز او كردن پيدا خاطر به برادرش و ميشود

 آن.مشود دستگير نيز او و ميرود جنوب به
 فكر فرار به هميشه هم الغراندام جوان
 در نيز او كه است اين جالب نكته و ميكند

ا شفقن راث؟
ميگم كه آدرسي

 رفت خندون و خوشحال سي
 روز اون فرداي از.گرفت تحويل
 بهش همه و نميكرد سخره
دس
داشتنشديپلمسركهماصه

.ميشود موفق نهايت
  

 قفسي ايراني سريال به مربوط اول داستان
 خارجي فيلم براي دوم داستان و پرواز براي
 برعكس ببخشيد نه،.باشد مي زندان از فرار

 و زندان از فرار براي اول داستان گفتم
داشتنش ديپلم سركهماصه مي پرواز براي قفسي به مربوط دوم داستان

 يه ميخواد و داره جالبي رهاي
 از ميگن محل هاي بچه.كنه

 گرفته رو مجوزش هم فرهنگي
 خبر اين كه بشه راحت تون
 تكذيب رو خبر اين شورا كه م

وومن زرير يپرو
.باشد
 داريم؟ داستان مشكل اينقدر واقعا ما يعني
 كپي فيلمي روي از ميخواين اگر حاال

 رو جهان سريال ترين محبوب چرا كنيد،آخه
 رو اول نقش بازيگر كنيد؟چرا مي انتخاب
 مي انتخاب سريال اون اول نقش شبيه
؟ ك .يكنه

 اما رسيد سر به همه توسط 
.نلرزيد هم ريشتر م

... و كنيد؟
  

 كه اميدوارم من حال هر به :نقد حبه يه
 فيلمنامه مشكل و داستان كمبود مشكل
 تا حداكثر ايران تلويزيون و سينما نويسي
 فيلمهاي و بشه حل آينده  سال سه  همون
.ببينيم رو بهتري ري يمروبه ببي
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حالتون چطوره؟ قبل از اينكه بريم سر اصل مطلب ، بايد به نكات ز. سالم
واقع نگر باشيم)1
اگر مخالف يك مطلب بوديم،جنبه انتقادپذيري و ظرفيت شوخي خود)2
جام بال بيشترش مي دهند          هر كه در اين درگه مقرب تر است)3

اگر شخصي را خيلي به بار نقد ميگيريم و اذيتش ميكنيم بدين معناست
تمامي نامهاي مستعار موجود در داستان،خيالي است و وجود خارجي)4

خبره؟ چه آينده سال سه )1
  

:كنيد توجه زير اخبار به لطفا چيزي هر از قبل
 مركزي،ضوابط بانك كل رييس گفته به)1

 صفرها وحذف چك دسته صدور براي جديد

:كوتاه داستان يك)2
  

نبود،ز يكي بود يكي
هاي بچه كه بود مرده
ظاهرا.ميكردند صدا

.شد خواهد انجام ديگرسالسهحداقل
 نگهبان،انتخابات شوراي سخنگوي گفته به)2

 و شود نمي اجرا امسال انتخابات در اي رايانه
 موضوع اين ديگر  سال سه  يا دو تا اميدواريم
.شود اجرايي

 پرورش، و آموزش و علوم وزراي گفته به)3
شدخواهدحذفديگرسالسهتاكنكور

جناسي،كارش.بود
اون .آورد مي در پول
اسي،خيلي نداشتن يا
ما داستان اسي آقا
اومد اش همسايه كه

  
تلفنبيااسياسي،- .شد خواهد حذف ديگر سالسهتاكنكور

 و خنده كلي از پس فوتبال فدراسيون رييس )4
 بعد  سال سه  جهاني جام در حضور ،قول شوخي

.داد را
-تهران آزادراه ، مسكن و راه وزير گفته به)5

.شد خواهد افتتاح ديگر سال سه تا شمال
 سال طي كه بوده قرار اتفاقات اين از خيلي البته

تلفنبيااسياسي،
همسا خونه به اسي
 :گفت

ها؟-
اسي؟ آقا-
هستم خودم ها،-
سازمان رييس شما-

وقتمسئولين و بشه اجرا امسالوگذشته
 نكته و.بودند داده را آن وعده پيش  سال سه  از

 سه  بود قرار اتفاقات اين از خيلي كه اين جالبتر
 از نيز زمان آن مسئولين و بشه عملي پيش سال
 همين به و بودند داده وعده پيش سال شش
..... تا شكل
عملوبدهوعدهبيشتركسهراينكهمثل

ميروارثمن؟ها؟-
اين به بيا فردا بله،-

عزيز،ا هاي بچه بله
ت رو حكمش و اونجا
مس رو اسي كسي

مهند دكتر، :ميگفتن
قصاسيدكترحاال عملوبده وعده بيشتر كسيهراينكهمثل

 هيچ و ميشه محسوب موفقتري انسان نكنه،
.نداره كار اون كار به كسي

 دهم مي قول شما همه به هم من:نقد حبه يه
 نام به آينده،معضلي  سال سه  تا كه

 عدالتي،طالق،سقوط بيكاري،فقر،اعتياد،بي
هنگامدروزير عزل فني، نقصدليلبههواپيما

قصاسيدكترحاال
بود،فكر دعوا و بحث

بك تاسيس دانشگاه
انقالب عاليه شوراي

خيالت اينكه براي و
بگم بايد داره، صحت
اظهار و كرده

رماالن،عدم و گيران جن از ماموريت،استفاده
 وجود ما كشور در ... و جهاني جام به صعود

 بدي وعده كه خوبيه احساس چه.داشت نخواهد
....نكني عمل و

  وعده بده،وعده بده،وعده تو قشنگتره
ه بپ مقامت و پست ، كن عمل وقت يه نكنه

ميمحضاطالعيبي
:قند حبه يه
اسي كوبيدن و نقد

صد اسي،يك جايگاه
  

نكنه يه وقت عمل كني، پست و مقامت بپره
  
  
  
  



32 ل افالطون
 متفكر و دانشمند بيروني ابوريحان سخن اين اگر .است داشته روايي و رواج باز
 فزوني و رشد سبب همواره آنها تاريخي تعامل و گذارند مي تأثير ها انديشه ر

 را آنها هاي همانندي و ها ويژگي نشسته، بحث به را مولوي هاي تمثيل از رخي

 نظريه تمثيلي، طريق به كه است كسي اولين او بشري، تمدن درتاريخ .دانست 
 بين زد، توان مي حدس كه گونه همان.است يافته تعبير مجال موالنا، مثنوي ي

.دارد جود
 هاي بحث از يكي مطالعه با كنم مي سعي نوشته دراين من .داد انجام زمينه ن

ين افالطون، غار تمثيل در ها انسان وضعيتهمانا بحث، اين .بپردازمامربدين زمرب يبينبپر ونريلرنو

 يا مسائل كنه به نسبت ناآگاه .دارد ما روزمره جهان اين زندگي به اشاره غار )
 دارد وجود را آنچه همه كنيم مي فكر و بينيم مي را ها مثل سايه ما پنداريم مي
.بپردازيم آن جزييات ديگر ذكر به ت

 ديگري چيز يابد، مي انعكاس مقابلشان ديوار روي به آتشي نور پرتو در كه يرون
 چيز جهان كه بيند مي يابد، راه بيرون به پيداكند فرصت غارنشينان ازاين يكي

ييحي كه شود مي مسائلي متوجه او گذار، و گشتدراين .دريابد وضوحوروشنيبها
 قضيه اصل در اين ولي، نگريست، خواهندبدو ناباوري با آنها بازگويد،رااجرا

 امري .آورد مي دست به درجهان خويش، گذار و درگشت غار از شده رها فرد كه

 و وگمانند حدس محل بلكه گيرد نمي تعلق آنها بر علم و باقي، و اصيل نه رنده،
 و درشتي مانند باشد معنوي چه جماد و نبات و حيوان مثل باشد مادي چه م،
 به يوناني زبان در را آن و يابد درمي را آن عقل تنها و شود نمي دركحواسباو

 است، يكي آن و دارد حقيقت مثالش يا صورت چيز هر كه، برايناستمعتقد
 پرتوي فقط و اند فاني و مكان و زمان به مقيد و متغير و متكثر و نسبي آيند، مي

 خود حقيقت يعني مثل از كه است اي بهره واسطه به وجودشان و سايه صاحب

 كه شده معتقد و باشد مثل از عبارت كه است معقوالت عالم او، درنزد حقيقت و

 از گروهي .است فرد آن تدبير تحت كه است قايل عقالني مجردفرديكات،
 درمورد اشراقي حكماي كه را آنچه ديگر، بيان به .است »الهي صفاتواسماءر

.اند ناميده بته
 ماهيات ثابته، اعيان از مقصود و .گويند مي نيز اقدس فيض مرتبه را، آن كه )د

 اعيان در اول انسانيه حقيقت پس .اند ارواح مظاهر اشباح، و اند اعيان مظاهر واح،
 موجود يعني .است عين جميع آن و عرض يا باشد جوهر كلي طور به گويند

.باشد ذهني ت
آ  و .است اعراض مقابل معني بدين كه كنند،اراده نفس به قائم موجوداتآناز
 تابع آنها حيز و مكان و دارند تبعي تحيز كه اعراض خالف به نيست، ديگر چيز

 حال، درعين كه است سايه صياد تمثيل است، يافته ظهور مجال اعيان، رمورد

 در اوست طعن از ناشي خواند، مي»مفلسف« و »حكيمك« درمثنوي را فلسفي 
 تكيه حس به كه بحثي عقل ايشان، نزد كه پيداست و .ماند مي سايه صياد به
 سايه كه ماند مي ابلهي صياد به او، حال و بندد مي ها واقعيت اشكال و نقوش به

اال .رودميسايهدنبال
اش  سايه

ن مرغ وش
سايه شود

مايه شود ي
 مرغ هواست
سايه كجاست

ا ي سايه اوا
ز جست وجو
شد عمر رفت

سايه تفت

مولوی و مثل
دير از كه است امري عرفان، و انديشه سپهر در بويژه يكديگر، از دانشوران تأثر و تأثير
بر نيز ها انديشه كه بپذيريم بايد »آيند برمي ها كتاب از ها كتاب« كه بپذيريم را ايراني

.استبودهبشريهايدلبستگي ي رييب تبوب ا
بر در آن انعكاس و )غار تمثيل( افالطوني مثل نويسنده داريد، رو پيش كه درجستاري
.است برشمرده
جهان اشراقي فيلسوف اولين توان مي برشمرد جهان فيلسوف اولين نتوان اگر را افالطون
جاي درجاي كه اي نظريه كرده، ارائه غيب عالم يا غيرحسي عالم اصالت درمورد جامعي
وج فاصله، و اختالف از بيشتر نزديكي و شباهت اشراقي، حكيم اين و مولوي هاي انديشه
اين در بتوان كه باشد هايي پژوهش جالبترين از يكي شايد شباهت اين تحليل و تجزيه
دارند،مشابهيكامالاستنتاجمبنايو همانندند كه طرح، شيوهلحاظازآنهاكليدي ي يورحيوزهي ربهيجب
.است زمينه دراين مولوي تمثيالت با درقياس
1( .جويد مي بهره غار تمثيل از خود، نظريات طرح براي »جمهوري« كتاب در افالطون

م حقيقت عين بينيم مي را آنچه ما كه ها، پديده مثل به ناآگاه افالطون، خود گفته به
نيست الزم دراينجا و ايم خوانده يا شنيده همه را، غار تمثيل .كنيم مي درك و است تجربه
بي واقعي جهان اشياي از هايي سايه جز توانند نمي غار ساكنين كه است اين موضوع اصل

اگر گويد مي ما به افالطون حال، .آورند مي حساب به واقعيت را ها سايه اين آنها .ببينند
رامورتادهدمياجازهبدوخويشفروزندگي با كه بيند مي خورشيدياو.استديگري ييي
مابقيهبرايوبرگرددغاربهاكنوناگر .يايد برنمي غارنشينانعهدهازاصالآندرك

.است حقيقت بازگويي درحال و ديده را واقعي جهان او .نخواهدكرد ايجاد تغييري
كه داند، مي دريافتي همانند اشياء حقيقت و واقع جهان از را خود فلسفي درك افالطون،

.آيند برنمي آن عهده از روزمره، زندگي در درگير معمولي هاي انسان عمال كه
گذ و عوارضند و حقايق نه ظواهراند، محسوسات كه است براين افالطوني حكمت اساس
عالم امور از امري هر كه معني اين به است، معقوالت عالم گيرد، مي تعلق برآن علم آنچه

واوستكاملنمونهوسرمشقكهدارد حقيقتي و اصل غيره،عدالتوشجاعتوخردي
افالطون.اندخواندهامثالراآنما،حكماي و است صورت آنمعنيكهكردهادالفظي
درم ما وگمان حس به كه افرادي و .كلي و ابدي و مكان و زمان از فارغ و اليتغير و مطلق

ص به است سايه نسبت مانند حقيقت، به مثال نسبت و هستند خود )مثال جمع( مثل از
.نزديكترند حقيقت به باشد، بيشتر آن از آنها بهره هرچه .دارند

و داند مي مجاز كنند، مي درك عامه كه را آن و محسوس عالم يعني ظاهر عالم افالطون،
)2( .نبود نه و است بود نه نيست، هم عدم اما ندارد حقيقت ظاهر عالم
مخلوقاازهرنوعيبرايكهاستاشراقي فلسفه از برگرفته انواعاربابوافالطونيمثل

صور«هماندرحقيقت»انواعارباب«وافالطوني مثل كه اند عقيدهبرايناسالميفالسفه
ثابت اعيان و الهي صفات و اسماء اسالمي عرفاي اند، كرده بيان انواع ارباب و افالطوني مثل
وجود وحدت( دركثرت وحدت از است، حق ذات تجلي عرفا، نظر از صفات و اسماء اما

)3(.است الهي صفات و اسماء از منتج كه است، ممكنات متكثر
ارو و الهيه اسماء صور اعيان :گويد اعيان درحقيقت »الفنون اصطالحات كشاف« صاحب
گ را خارجي موجودات اعيان،.كرده تجلي مجرد ارواح در آن، از بعد و كرد تجلي ثابته

صورت معني به كه است، صورت جمع ذهني، موجودات يعني»صور« همچنانكه خارجي،
وگوينداعيانگاهيوشودميدوهراعراض و جواهر شاملموجودات،اعياناين،بنابر
چ تابع تحيز، در و است حيز داراي خويش ذات به كه است آن بودن، نفس به قائم معني
در درمثنوي كه حكايتي ترين جالب)4( .قرارگيرند اعراض موضوع كه باشد، جواهر حيز

.گيرند مي اعيان جاي به را اعيان سايه افالطون، درغار كه است كساني حال يادآور
برهان و استدالل اهل موالنا كه اين و دارد تحقيري و انكار لحن فلسفه به نسبت مولوي

ب حالش كند، نمي اعتماد دارد تعلق بدان آنچه و حس بر جز كه فلسفي قوم، اين حق
دل و كند مي اكتفا حسي عالم ثبات و متغير ظواهر و سايه به هستي حقيقت از كند مي
لااااغكاغ دلوحيسادهباوبيندنميراهوامرغو بيند مي حركت و جنبشدرزمينرويبررامرغ

مرغ بر باال پران و
دود برخاك پران مي

ابلهي صياد آن س
دود چندانكه بي مي

خبر كان عكس آن بي
خبر كي اصل آن س بي

ا ا

پیام آور علوم

تيراندازد به سوي
تركشش خالي شود از
تركش عمرش تهي ش
از دويدن درشكار س



 و فاني نقش جز و جويد مي تمتع حسي عالم از كه آن گويد مي كه آنجا جمله،
گااغ اا .اوست ديوانگي از حيرانمرغود

اي ي كه گيرد سايه
اي گردد ورا سرمايه

ي گرفته مرد سخت
گشته بر شاخ درخت

خندد عجب ر كه مي
بب.ينت پوسيده سبب ي پو ي

 همان مثنوي، در غار .افكند غار از بيرون فضاي فراخناي به چشم و يابد راه غار
 است، آن قيود و حس فريفته كه كسي براي حس راء و دنياي البته .دارد الزم ب
 به شباهت انسان، و است سيبي حكم در عالم تمام گويد مي و گيرد مي بهره م

 و باغ درخت وجود از باشد، نداشته را آن از شدن خارج و سيب شكافتن براي
 با كه كسي آن براي .ماند نمي محبوس سيب تنگ فضاي در دارد، بويي است س
 حكمي جنبه موالنا كالم در البته كه است، )5( »ايس و ليس« مسأله يادآور »

اآظ ااا .استواقعي »هست» اماآيدمينظربه
دان  زمين يك سيب

قدرت حق شدعيان
ي در ميان سيب در

خبر  و باغباني بي
مي دگر در سيب هم
م از برون صاحب علم ب برون ز
 واشكافد سيب را
سيب آن آسيب را
ها  جنبش او پرده

م است و معني اژدها
 دنياي و حس به كه كسي حال گيرد مي نتيجه باز موالنا.كند مي بيان را
 اصل، در .است بوده اي تازه نهال زماني و است داشته آغازي چوب اين كه داند ي

ااآغاالككاك اال ا  دهري اينجا، در موالنا و دارد آغازي عالم كهكند تصور تواند نميدهريكهست
.
گفت عالم حادثست ي

چرخ و حقش وارثست
ت چون داني حدوث
ر چون داند غيوث
الب نيستي از انقالب ا از ي ي
داني حدوث آفتاب

در حدث باشد دفين
. آخر و بدو زمين

 كه خانه حادثست
. كه در وي غابثست

 كه اين باغ از كيست
ا  مرگش در دي استگ

چوب زايد سست حال
چوب را وقت نهال
 كرم از ماهيتش

.كرم باشد صورتش
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ج از .كند مي پيدا بيان مجال سايه، شكار تمثيل همين ديگر، جاي در
لظلل گاغاكاااا گيردميرامرغسايهكهاستصيادي مانند بيند نمي چيزيزايل،ظلل

همچو صياد
سايه كي گ
سايه مرغي
مرغ حيران گ
كين مدمغ بر
لاينت باطل ا ب ي

غ بيرون به و كند فرصت كه شود مي پيدا كسي افالطون، غار تمثيل در
طلب درد و شوق آن از جهيدن بيرون كه است محسوسات و حس عالم
كرم و سيب تمثيل از منظور، اين بيان براي مولوي.نيست درك قابل
ب شوقي و شور كرم، اين تا ناگزير است، آن درون كه دارد حقيري كرم

حس عالم فراسوي آنچه از او، جان كه كرمي اما .ماند مي خبر بي باغبان
»سايه شكار« تمثيل مانند نيز تمثيل ين ا دارد، آشنايي افالطون تعليم

اا اظااالا ب»نمانيست«ظاهردركهاستغيب عالم صورت به ايشاننزدوندارد
ها و آسمان

كز درخت ق
توچو كرمي
وز درخت
آن يكي كرم
شليك جانش ج ي
جنبش او
برنتابد س
بر دريده
صورتش كرم

سيب كرم تمثيل، از ديگري صورت مثنوي، در چوب و كرم تمثيل
نمي و دارد منزل چوب درون كه ماند مي كرم آن به دارد، اتكا محسوس

ا ااكاقاااال اسمعتقدوخواندميمنكررا،قوماين و دارد دهريان بهتعريضيموالنا
كند مي تشبيه است، چوب درون كه كرمي و پشه و خانه عنكبوت به را

دي يكي مي
فانيست اين چ
فلسفي گفت
حادثي ابر
وذره خود ر
د توچه مي

كرمكي كاند
كي بداند
آدمي داند
عنكبوتي نه
پشه كي داند
ا كه بهاران زادا

كرم كاندر چو
كي بداند چ
ور بداند
عقل باشد ك
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 گوينده كالم، در .است محبوس و محدود آن، در روح و است تنگ آن
 آن در كه كسي براي گرم بخارهاي تراكم سبب به حمام كه است كار
 چه فراخ، ظاهر به دنياي اين گويد ميموالنا و يابد نمي آرامشيوش

 بس فراخ
هنگام مناخ
 سخت تنگ
 جمله ننگ
بود فسيده بودفسيده
سيده شود

ست و طويل
 جان و كليل

شايد دلت
.خي منزلت

 فقط و كنند مي پيدا انس آن، رياضتو رنج با و خورندميراآناهر
 تنگ كفش با فراخ بياباني در روز تمامگويي كه است كسيمانندآنهال

 از را او اي لحظه كه است، كفش آوردن بيرون منزله به او، براي خفتن

ي اي غوي
روي  مي

نگ گشت
دشت و ا صحرا و دشتصح
از دور گفت

تر شگفت الله
ون ظالمان
ان در فغان

ن كردن است
.د از تنست

 فردي حيات خود، رهايي براي سرانجام و هستند شو بيرونراهدنبال
.سازند رها و آزاد دنيا، حمام گير سه تا رماي

.261ب، ص

ساحت ، معني در اما رسد مي نظر به فراخ ظاهر در اگرچه حس دنياي كه اين
آشك .است شده تشبيه حمام به حسي دنياي و كرده پيدا جالبي تمثيل مثنوي،
گشايشنيايد،بيرونآنازوقتيتاو است آور مالل شد،باداشتهطوالنيتوقف
.باشد داشته تواند مي سودي

اين زمين و آسمان
سخت تنگ آمد به ه
جسم بند آمد فراخ و
خنده او گريه فخرش
تف كه گرمابه همچو گرمابه كه تفهمچو
تنگ آيي جانت پخس
گرچه گرمابه عريض اس
ز آن تبش تنگ آيدت

آيي بنگش تا برون ن
پس چه سود آمد فراخ

ظافريب.يابندنميدرراآنعرصه تنگي حس، دنيايتنگنايبهكردگانخو
حال.يابندميرهاييآنمضيقازروءيا و خواب عالم درگذرا،وكوتاههاييلحظه

خ همين و شود مي آسوده كفش، تنگي فشار از خفتن هنگام فقط و رود مي راه
)6( .دهد مي رهايي حس دنياي تنگناي

يا كه كفش تنگپوشي
در بيابان فراخي
آن فراخي بيابان تن
ص آن آمد زندان تو بر تو زندان آمد آن صب
هر كه ديد او مر ترا ا
كو در آن صحرا چون ال
او نداند كه تو همچو
از برون در گلشن جا
خواب تو آن كفش بيرو
كه زماني جانت آزاد

بهويابندميدرراحسعالمتنگناي حق، مردان و معنياهلفقطگونه،بدين
گر از را خود و بسازند خود روح شايسته فراخ، اي خانه تا كنند مي ويران را خويش

جهان اين آمد تنگ را انبيا
اندرالمكان رفتند شهان چون

بنمودفر جهان اين مردگانرا
)7( بر تنگ معني به و زفت ظاهرش

)1390-1339(حسن دالوندي 
:ها پي نوشت

.كشد افالطون اين تمثيل را در كتاب هفتم جمهوري به بحث مي-1
.19و  18سير حكمت در اروپا، تأليف محمدعلي فروغي، ص -2
.116ص  1ج ) گويد مولوي چه مي(مولوي نامه -3
.159كشاف اصطالحات فنون، ذيل كلمه االشراق ص-4 ص رق يل ون

.تعبيري از نبود و بود-5
ها وتمثيالت مثنوي، عبدالحسين زرين كوب بحر در كوزه نقد و تفسير قصه-6
.نيكلسون. الين.مثنوي معنوي، رينولد-7

پیام آور علوم
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اروپا از بازگشت از پس
 بازگشت اروپا، در سياسي، فعاليت و آموختن و تحصيل سال پنج از پس
 بسيار دبيرستان در تدريس هم آن و ايران جامعه بسته و راكد فضاي به

ل)ي(دالدآنج تحاندازق انها شناعن كا ن
ش
ن
ي
و
در
ل

 كارشناس عنوان به امتحان در ازقبولي پس )وي( بعد سال بود، آوررنج
 دكتر و باهنر و برقعي آقايان با و شود مي منتقل تهران به درسي كتب

 .كند مي همكاري بودند، ديني كتب بررسي مسئولين از كه بهشتي
 او تالش حاصل ماسينيون لوئي پروفسور اثر »پاك سلمان« كتاب ترجمه

 دانشكده در تاريخ رشته استاديار به او 1345 سال از .است دوره اين در
 چند به توان مي را او تدرس اساسي موضوعات .شود مي استخدام مشهد
 :كرد تقسيمبخش

ـ
هد
ت
به
ت
ي
13

 همان از .اسالمي غير تمدنهاي تاريخ و اسالميتمدن و تاريخ ايران،تاريخ
 با رفتارش و دانشكده در متداول مقررات با برخوردش تدريس، روش آغاز

 اسالم كتاب چاپ .كرد مي متمايز استادان ديگر از را او دانشجويان،
 ايراد و مشهد دانشكده در شريعتي علي دكتر درسهاي موفقيت و شناسي

 هاي دانشكده كه شد موجب تهران در ارشاد حسينيه در او سخنرانيهاي
 سال دوم نيمه از سخنرانيها اين كنند سخنراني تقاضاي او از ايران ديگر

عهشدآغاز1347 نج تهاا ال نف ل كهداشتآنادانشگاهئ 13
ب
13
در
مه
ل
ن

 كه داشت آن بر را دانشگاه مسئولين فعاليتها اين مجموعه .شد آغاز1347
 به واقع در كه وي كالسهاي به و كنند قطع را دانشجويان با او ارتباط
 اين پي در .دهند خاتمه داشت، شباهت بيشتر فرهنگي ـ سياسي جلسات

 از او، درس كالسهاي مشهد دانشگاه به ساواك شفاهي دستور و كشمكشها
 سخنراني بخاطر 51 ماه آبان اواخر از .شد تعطيل رسماً ،1350 مهرماه
 زندگي ماه چند از پس و شد آغاز وي مخفي زندگي رژيم، ضد هاي

 او ماه 18 تا كه كرد معرفي ساواك به را خود 1352 سال درمهرماهمخفي
ن
ب
ت
ي
ن

ه

 53 سال ماه اسفند اواخر در نهايتاً كه كردند؛زنداني انفرادي سلولدررا
 و اجتماعي زندگي فصل مهمترين ترتيب بدين و شود مي آزاد زندان از او

 بود؛ نشيني خانه به مجبور كه دوران اين در .يابد مي خاتمه وي سياسي
 فرستادن با ،55 سال در .كند بيشتري توجه فرزندانش به تا يافت فرصت
يافت فرصت كشور از خارج به )احسان( پسرش

  روز در نهايتا شريعتي دكتر .كند فراهم را خود هجرت برنامه مقدمات تا
هشت26 د اناز1356الا دها كق تلژ دهج ازك به

ك
ي
وه
ي
ت
ن

 از پس و كرد هجرت بلژيك مقصد به ايران، از1356سال ارديبهشت26
انگلستان عازم بروكسل در روزه سه اقامتي

 از پس و گزيد اقامت خود همسر نزديك بستگان از يكي منزل در و شد
 با و درگذشت مشكوك نحو به سال همان خرداد29 در ماه يك گذشت
 جمله از او ياران و دوستان كمك و شريعتي تقي محمد استاد مشورت
  زينب حضرت مطهر حرم جوار در صدر موسي امام و چمران دكتر شهيد

.شد سپرده خاك به سوريهدر)س(
تر
به
ود
ي
سه
ك
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شهرستا حوالي از مزينان روستاي در 1312 سال در شريعتي علي دكتر
بزرگ پدر پدر .…اند بوده دين عالمان از همه او اجداد.شد متولد سبزوار
ك بود فقيه و فيلسوف حكيم،مردي آخوند به معروف مالقربانعلي، علي،

اقدداد اشهدخا لز دهتح داازك شاگ شاگرداازوكردهتحصيلسبزوار و مشهد و بخارا قديممدارسدر
پدرش .شد مي محسوب )سبزواري مالهادي حاج( اسرار برگزيدهحكيم

آ هدف كه اسالمي حقايق كانون موسس( شريعتي تقي محمد استاد
روستايي زني اميني زهرا ومادرش )بود »مسلمين و اسالم حيات تجديد«

روحي اقتدار و انساني لطيف حساسيتهاي علي.بود حساس و متواضع
د 1319 سال به علي .بود گرفته وديعه به مادرش از را اش صالحيتعقيده

دليلبهاماكند،مينامثبتيمين، ابن دبستان در سالگيهفتسن
متفقينكشورتوسطاشغالوشاهرضا تبعيد ـ كشور اوضاعشدنبحراني
مشه در نسبي آرامش برقراري از پس و فرستد مي ده به را اش خانواده

تحصيالت اتمام از پس .گردند مي باز مشهد به اش خانواده و علي
را )قديم نظام نهم كالس( دبيرستان اول سيكل سالگي 16 در مقدماتي

بازداشت اولين ،31 سال در .شد مقدماتي دانشسراي وارد و رساند پايان
طرفداري و حكومت با وي مستقيم رويارويي نخستين واقع در كه علي
ه هه تازاجان ندشداقدلحك انه 331نز 331يعنيزمانهميندر.شدواقع بود، ملي حكومتازاوجانبههمه
كتاب ترجمه به شروع پدرش پيشنهاد به بود دانشسرا آخر سال در كه وي

331 سال اواسط در .كند مي )السحار جوده عبدالحميد نوشته( ابوذر
د تدريس به شروع مدتي از پس و شد تمام دانشسرا در علي تحصيالت

ادام سياسيش فعاليتهاي به همزمان و .كرد احمدآباد پور كاتب مدرسه
سا در .است شده نوشته دوره همين در نيز »واسطه مكتب« كتاب .داد

آواردمشهدانسانيادبياتوعلوم دانشكده تاسيسازپس1334
هميندربوددانشجويانادبيانجمن مسئول دانشكده در.شددانشكده
كتاب و )1330( ارغنون كتاب مانند ثالث اخوان از آثاري كه سالهاست
سخت را او و رسيد چاپ به )1328( شاهنامه آخر و )1335( زمستان

شريعتي اجتماعي ـ سياسي فعاليتهاي زمان اين در .داد قرار تاثير تحت
مليو از جمعي توسط مرداد 28 كودتاي از پس كه جمعيتي( نهضت در

.)بود جمعيت آن اعضا از يكي شريعتي علي كه شده ايجاد خراسان
تانخانااآشنا يش اتدانشكددض نجاد منجرادبياتدانشكدهدررضوي شريعت پوران خانمبااوآشنايي

مشترك زندگي ماه چند از پس و .گردد مي 1337 سال در دو آن ازدواج
براي 1338 ماه خرداد اوايل در او تحصيلي بورسيه با موافقت علت به

عالو دراروپا نحصيل دوران طول در .شود مي فرانسه راهي تحصيل ادامه
آشنايي آسيا، و افريقا ملي نهضتهاي ديگر با الجزاير آزاديبخش نهضت بر

تظاهرات 1961 در لومومبا پاتريس شهادت افشاي دنبال به و كرد پيدا
سازماپاريسدربلژيكسفارتمقابل در سياهپوستانسويازوسيعي
دكتجملهاززياديعدهدستگيريو پليس حمله به منجركهبوديافته
 تصميم او، سياسي وضع بررسي با كه فرانسه دولت .شد شريعتي علي

شو مي مجبور دادگاه، سوسياليست قاضي حمايت با اما گرفت وي اخراج
دكتري درجه با 1963 سال در وي .گذارد رامعوق حكم اجراي

س و خانواده همراه به او مدتي از پس و شد التحصيل فارغ يونيورسيته
ساواك مأموران توسط بازرگان مرز در و بازگشت ايران به فرزندش

تگ شدد .شددستگير



)جایگزین سنگ(ینرال نماهای ساختمانی می

09121997245
09122796853



www.pedika.ir


