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سيستم عامل مايكروسافت شد

  تا چهار ها ويروس و ها آلودگي برابر در XP ويندوز به نسبت 7 ويندوز عامل

 آسيب ميزان به باال جزئياتي با آن در كه است شده عنوان شركت اين امنيتي جديد ش
.است شده اشاره ويروسهابامقابله هبب رويرو
 به نسبت تكميلي هاي بسته آخرين گرفتن نظر در با مايكروسافت جديدتر عامل تمهاي

 درجه باالترين در امنيتي قدرت نظر از R2 2008 سرور ويندوز و 7 ويندوز رو اين ز

 آلودگي از آن بيتي 32 نسخه به نسبت 7 ويندوز بيتي 64 عامل سيستم كه دريافت فت
 رايانه چهار تقريبا بيتي 32 نسخه در و رايانه سه تقريبا بيتي 64 ويندوز با آلوده هاي نه

XP SP3ويندوز و هزار در 16 حدوددر XP SP2   ررور رايانه هزار در رايانه 19 حدود در وزوز رررورو رز
.است تر ايمن برابر پنج تا چهار حدود در XP ويندوز به نسبت 7 ويندوز كه
.كند مي عمل ضعيفتر برابر دو هفت ويندوز به نسبت اما است تر پايين جهي
 مرورگرها يا و عامل هاي سيستم در موجود امنيتي هاي حفره به نسبت جانبي هاي

 22.2 حدود در تاكنون 2009 سال از جانبي هاي برنامه در امنيتي هاي حفره ميزان 
 كرده پيدا افزايش توجه قابل اي اندازه تا گذشته سال طي جاوا هاي برنامه هاي پذيري

ساخت باتري اي با قابليت 
شارژ با يك ضربه انگشت

 انگشت ضربه يك با كه شدند باتري نوعي ساخت به موفق بار اولين براي محققان
ژ دشا ش .مي شودشارژ

 براي مؤثرتر روش هاي به  دستيابي به خصوص و جايگزين انرژي هاي يافتن امروزه
 قبيل از روز فناوري هاي ساختماني بلوك هاي كه ميكروتراشه ها انرژي تأمين

 زمينه در تحقيق انگيزه هاي از يكي هستند، سريع تر رايانه هاي و هوشمند تلفن هاي
.است نوين فناوري هاي

 انجام با استراليا ملي دانشگاه وRMITدانشگاه محققان اخيرا منظور همين به 
 و نازك فيلم هاي فناوري و ميكروتراشه ها ساخت اصول تركيب با و مشترك تحقيقي
تازاستفاده يكخاص زوالكت لمهااينپ ديلدف كفشات ه،بهمكان ت ي الكت  الكتريستيه، به مكانيكي فشار تبديل در فيلم ها اينپيزوالكتريك خاصيتازاستفاده

 شارژ انگشت ضربه يك با كه شدند باتري نوعي ساخت به موفق بار اولين براي
.مي شود

 حمل قابل الكترونيكي دستگاه هاي به دستيابي  سمت به مهمي بسيار گام يافته اين
.مي آيد به شمار شونده شارژ خود
 جريان و ولتاژ ميزان دقيق اندازه گيري با توانستند بار اولين براي روش اين در آن ها

 به .كنند معين را آن ها انرژي توليد قابليت پيزوالكتريك، نازك فيلم هاي از حاصل
باالكترونيكقطعاتكردنروكشامكانبهدليلنازكفيلمهايمحققاناينباور  با الكترونيكي قطعات كردن روكش امكان به دليلنازك فيلم هاي محققاناينباور
.مي آيند به شمار كار اين براي مناسب گزينه تنها آنها،

 پيزوالكتريكي انرژي از استفاده آينده، در مهم يافته اين شگفت آور نتايج از برخي
 رايانه هاي الكتريكي انرژي تأمين يا و همراه تلفن هاي شارژ براي كفش در شده تعبيه
 در الكتريكي انرژي به خون فشار تبديل حتي يا و كردن تايپ طريق از همراه

 بدون و دائمي باتري هاي داشتن اختيار در به معناي واقع در كه است قلب باتري هاي
.بود خواهد شارژ به نياز
خاصيتازاستفادهامكانتحقيقايناگرچه(Bhaskaran)بيهاسكارانگفتهبه  خاصيت از استفاده امكان تحقيق اين اگرچه(Bhaskaran)بي هاسكارانگفتهبه

 با آن عملي تحقق اما مي كند، ثابت را باتري هايي چنين ساخت در پيزوالكتريك
 توليد انرژي تقويت براي راهي يافتن آن مهمترين كه روبه روست زيادي دشواري هاي

 و فشرده ساختارهاي در آن تعبيه به منظور پيزوالكتريك نازك فيلم هاي توسط شده
.است ارزان

Advancedنشريه در جالب دستاورد اين نتايج از گزارشي Functional
Materialsاست شده منتشر.

 

ايمن ترين س 7ويندوز 

سيستم دهد مي نشان مايكروسافت شركت جديد تحقيقات
  .است برخوردار كمتري پذيري آسيب از برابر پنج
گزارش در مايكروسافت شركت جديد يافته ويژگي اين مهر، گزارش به

وعملكردامنيتي،هايخللافزارها،نرم اين ضعف نقاط و هاپذيري

وری
يري ررمينوپ ييلز وري

سيست آلودگي ميزان كه است شده آشكار بررسي اين در كلي طور به
از و است كمتر بسيار عامل هاي سيستم اين تر قديمي هاي نمونه
.گرفتند قرار ممكن

مايكروساف آلوده، رايانه هزار از رسيده ثبت به هاي گزارش به توجه با
رايان تعداد طوريكه به است، برخوردار رايانه هزار اين ميان در كمتري

.است شده زده تخمين رايانه هزار از
3ويندوزتحتهايرايانههايآلودگي تعداد كه است حاليدراين

ييرنر و فنا وزرو و
است معني آن به اين مايكروسافت، گفته به و است شده زده تخمين
توج قابل حد تا XP ويندوز به نسبت نيز ويستا ويندوز آلودگي ميزان

ه برنامه در امنيتي هاي حفره دهد مي نشان مايكروسافت گزارش
همه اين با .اند داده اختصاص خود به را گذشته سال آمار بيشترين

پ آسيب از استفاده سوء ميزان مقابل در اما است يافته كاهش درصد
.است

کامپیوتر
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» ايكس پي«يندوز و
درصد از  60پايه 

رايانه هاي شركتي

از استفاده رشد وجود با كه مي دهد نشان تحقيقاتي موسسه يك بررسي هاي نتايج
پي ايكس ويندوز عامل سيستم از شركتي رايانه هاي از درصد 60 هنوز ،7 ويندوز
.مي كنند استفاده

هايمهر،گزارشبه دهدنشانفارسترموسسهبررس 7ويندوزموفقيتباوجودكهم 7ويندوزموفقيتباوجودكهمي دهدنشان فارستر موسسهبررسي هايمهر،گزارشبه
.هستند پي ايكس ويندوز عامل سيستم برپايه شركتي رايانه هاي از درصد 59.9 هنوز
رايانه هاي از درصد 21 روي بر 7 ويندوز كه است آن از حاكي بررسيها اين نتايج

.بود درصد 9.5 با برابر گذشته سال در رقم اين كه است نصب شركتي
ادامه خود رشد به سرعت به 7 ويندوز اين كه بر تاكيد با فارستر تحليلگر گري، بن

در ويژه به و است محبوب همچنان پي ايكس ويندوز كه كرد نشان خاطر مي دهد،
اين 2014 آوريل از كه است درحالي اين .مي كند مقاومت شدت به شركتي بخش

.كردنخواهددريافتراافزارينرمحمايتنوعهيچعاملسيستم .كردنخواهددريافت را افزاري نرم حمايتنوعهيچعاملسيستم
سيستم اين از استفاده كه مي دهد نشان نيز ويستا ويندوز روي بر فارستر بررسيهاي

2011 مارس در درصد 6.2 به 2010 آوريل در درصد 11.3 از شركتي بخش در عامل
.است يافته كاهش
رايانه هاي از درصد 87.6 حاضر درحال مايكروسافت وورد، كامپيوتر گزارش براساس
Macعامل سيستم از استفاده اين، باوجود دارد اختيار در را شركتي OS Xاز اپل

.است رسيده 2011 مارس در درصد 11 به 2010 آوريل در درصد 9.1
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عرضه بار ين
دالر هزار ند
صاحبانود

  .کردیم آغاز انگلستان سراسر در راOT-209 آلکاتل
  تلفن های این پایين بسيار قيمت علی رغم البته

  امسال کریسمس در می دانم بعيد همراه،
.»گيرد صورت آن ها از چشمگيری استقبال

  تلفن با نتوانيد شما اگر روزها این« :داد ادامه او
  و بزنيد سری اجتماعی سایت های به همراهتان
صاحبانود  باالیی فروش انتظار نباید کنيد، چک را خود ای ميل

اما .می کردند
را همراه فن

.کنيد ریداری
بزرگ ترین که
اروپاست، در
قيمت به را ه
.ت

  مشتری ها حال هر به اما .باشيد داشته هم
  گوشی یک برای پنی ٩٩ پرداخت با فقط می توانند
  یک خرید برای )تومان ١۶٧٠٠( پوند ١٠ و همراه
.»شوند موبایل صاحب ارتباطی خط
  سهام از درصد ٣٢٫۵ صاحب که داتسون آقای

  امسال کریسمس کرد پيش بينی است، کارفون
-pre(پيش پرداخت تلفن های بازار pay( ت  منفجر.

در ن ورهاوس
که است ی

فروش جمعه

  و هوشمند تلفن های قيمت که چرا شد خواهد
.است کاهش حال در هم چنان پيچيده

  شدن ساخته پي در اميدوارند استنفورد شگاه
 چهار يا دو تا بتوانند كنندگان مصرف شفاف،

اه ندتلفن ش اته لت شفافت   شفاف تبلتهاي حتي و هوشمندتلفنهايبه
.باشند شته
  يا و هوشمند تلفنهاي توليد روياي با كنون
  مدارهاي نمايشگرها، ساخت به موفق فاف

 از يكي اما اند شده شفاف  كليدهاي صفحه و
  آن باتري هوشمند، گوشي يك شدن شفاف در
  كامال و كرده اشغال را  گوشي بدنه از بزرگي اي
.ست

"   گويد مياستنفورد دانشگاه محقق"چوييي
  براي كه است پازلي آخر قطعه كرده ابداع كه ي

  خواهد نياز آن شدن تكميل به شفاف تلفنهاي

 نسخه اند شده توليد كنون تا كه شفافي رونيكي
  در اما اند بوده ابزار همان كدر نمونه از يك

  سازي باريك شيوه همين از بخواهند محققان
  قابليت ازنهايي باتري  كنند، استفادهباتري

2

.بود نخواهد برخوردارچنداني

!كمترين كاربرد را دارد Qد در حاليكه حرف 
ـدانيــــــــــــــــــــــد؟؟؟؟؟

نترين گوشي موبايل جهارزان جهرز يل وب ي و رين
رو جهان در هوشمند تلفن هاي قيمت درحالي كه

آلكاتل نام به جهان همراه تلفن ارزان ترين عرضه
فروشگاه در )تومان 1670( پني 99 قيمت

.شد آغاز انگلستان در كارفون ورهاوس
اولي برای موبایل ها که ١٩٨٠ دهه در

چن بودند، آجر یک اندازه به شدند،
ثروتمندتاجرانفقطوداشتندقيمت ثروتمندتاجرانفقطوداشتند قيمت

می استفاده آن ها از پردرآمد مشاغل
تلف گوشی یک می توانيد شما امروزه

خر قهوه فنجان یک از ارزان تر قيمتی با
ک کارفون ورهاوس تلگراف، گزارش به

همراه تلفن های مستقل خرده فروش
همراه تلفن ارزان ترین فروش تازگی به
استکردهآغاز)تومان١۶٧٠( پنی ٩٩ استکردهآغاز)تومان١۶٧( پنی ٩٩

کارفون رئيس و بنيان گذار داتسون چارلز
موبایلی ارزان ترین این« :گفت باره این

ج روز از ما .است رفته فروش به تاکنون

دانش محققان
هاي باتري
ندال آ

  الكترودها از اي شبكه از ها باتري ساختن شفاف براي "چوي" رو اين از
  قرار پالستيكي اي اليه ميان در كه شفافي الكتروليت ژل درون كه كرد استفاده
آيندهسالدندشدهگذاشتهكاداشت

داش دسترسي
تاكن محققان
شف تبلتهاي

و  الكترونيكي
اصلي موانع
فضا كه است
اس تيره و كدر

"

.بودندشدهگذاشتهكارداشت،
  پذيري تفكيك قدرت كه هستند آن از ريزتر بسيار الكترودها شبكه خطوط
  به شفاف كامال قطعه اين رو اين از و دهد تشخيص را آنها بتواند انسان چشم
  پذيري انعطاف قابليت باتري، بودن ژالتيني دليل به حال عين در و آيد مي نظر
.شد خواهد افزوده شفافيت به نيز
 به تواند مي رو اين از و است تنظيم قابل باتري اين شفافيت "چوي گفته به

  ارتباطي انرژي تراكم و شفافيت ميان همه اين با باشد، شيشه يك شفافيت
  درصد 80 تا 50 ها باتري اين براي معقول و مناسب شفافيت دارد، وجود وارونه

"رواينازخالكاكاناناكاناا
جديدي باتري

به دستيابي
.بود

الكتر قطعات
باري فوق اي

م كه صورتي
ساختبراي

خوددررامعموليوكدر باتري يك انرژي از نيميتاسوميكبتوانندتااست
  شفاف هاي باتري اين ضخامت افزايش با است معتقد چوي اما كنند، ذخيره
.آمد خواهد فراهم انرژي از بيشتري حجم ذخيره امكان

 اين توليد روند با متناسب است اميدوار چوي نيوساينتيست، گزارش اساس بر
  آينده سال چهار تا دو مصرف بازار در شفاف هاي باتري عرضه امكان  ابزار،
.شود فراهم

  مي محققان بود، خواهند برخوردار متعددي علمي كاربردهاي از شفاف ابزارهاي
درراباترييكشيميايي واكنشهاي نوري رديابيابزارهايازاستفادهباتوانند

انرژيذخيره .بودممكنغيراين از پيش كه امري دهند،قرارمطالعهموردوقوعحين

بيشتر از تمام حروف انگليسي در كلمات بكار مي رود Eحرف 
آيــــــــــــــــــــــــــــــــــا ميـــد
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!ميشوند مجهز هوا كيسه به آينده هاي موبايل
  و آمازون آنالين كتابفروشي و فروشگاه رئيس و بنيانگذار ،"بزوز جف"

  به را جديدي اختراع كيندل الكترونيك كتاب كننده پخش توليدكننده
 مي سقوط همراه تلفن كه زماني دهد مي نشان كه است رسانده ثبت
 هواي كيسه يك توان مي دستگاه اين سنج سرعت از استفاده با كند

اهتلفنداخلدكها)بگاي(كوچك اهم فتهق ازوفعالاستگ
 يجاد
 وباره
 ضايي

 را ي

 35 د

  از و فعال است گرفته قرار همراه تلفن داخل در كه را )بگ اير( كوچك
.كرد جلوگيري دستگاه ديدن آسيب

  بلكه است نشده معرفي هوا كيسه تنها رسيده ثبت به اختراع اين در
  سرعت دادن كاهش براي را گاز هاي فواره از استفاده فناوري، اين

  پيش هوا كيسه شدن باز براي كافي زمان آوردن دست به و سقوط
  اختراع اين ،"مگزين سي .پي" گزارش براساس.كند مي بيني

  سرعت تواند مي ليزري هدفياب يك كه كند مي پيشنهاد همچنين
  كند تعيين و دهد تشخيص را زمين به همراه تلفن سطح شدن نزديك

ي
د

 كه بودند كريستالي ابزارهاي  ها حافظه اين .اند شده مطرح "سوپرمن" فيلمهاي
 در گرفتن قرار هنگام در و كرده ذخيره خود در را اطالعات و تصاوير توانستند مي
.دهند انتقال كاربر به را اطالعات تمامي كننده، پخش ابزار

ا" اكا"اا اطال ك گاالك ا

 براي يا و برسد زمين به تواند مي سالم طور به همراه تلفن آيا كه
.دارد هوا كيسه شدن باز به نياز ايمني

ي
ه

ه
ت
ه
ب

 دانشگاه نوري الكترونيكهاي مطالعاتي مركز در پروژهاين محقق "برسنا مارتيناس"
 در را اطالعات از ميزان همان توانند مي ها حافظه اين گويد مي همپتون ساوث
 اين به كند، ذخيره خود در تواند مي "ري-بلو" ديسك يك كه كنند ذخيره خود
 هم كه اي شيشه اي قطعه روي بر توان مي را اطالعات گيگابايت 50 از بيش شكل
.كرد ذخيره است، موبايل معمولي گوشي يك نمايشگر اندازه

 در سال هزاران براي را اطالعات تواند مي اي شيشه قطعه اين محققان گفته به
 اطالعاتي آرشيوهاي از كه سازمانهايي استفاده براي رو اين از دارد نگه خود
نظ ا ااخ خ ن

ي
ه
ر
ن
ر

.بود خواهد مناسب برخوردارند،عظيمي
 متمركز شامل شيشه اين روي بر اطالعات نوشتن فرايند تلگراف، گزارش اساس بر

 .است خالص شيشه روي بر "وكسل" نام به ريز نقاطي ايجاد براي ليزر پرتو كردن
 شيشه اين ميان از عبور هنگام در نور و كند مي كدر تدريج به را شيشه روند اين
 از استفاده با را شده قطبي پرتوهاي اين توان مي سپس .شود مي قطبيده كدر

.خواند نوري ردياب

  به آن عملكرد چگونگي  مورد در ولي ايم شنيده را وسيله اين نام ما همگي مطمئنا.ميباشدجهانيياب
.باشيم داشته آن مفاهيم روي بر گذري بايد كنيم كسب اطالعات آن كار
: ميتوان آن مهم ازكاربردهاي.ميباشد وسيع بسيار آن ليت
العاتي

  !ميباشد مسير ن
  را خود مسير و هستند مجهز سيستم اين به غريزي طور به پرندگان از بسياري كه بندانيم اينجاست جالب

!ميشود گم راحتي به نباشد بلد
  طور به ميشود، ديده راحتي به ها سفرنامه و جهانگردي و گردشگري كتابهاي در و است گذاشته سر شت

يي  ناوبران از بسياري آمد مي نظر به محالي كار اش محاسبه جغرافيايي طول و بود مقايسهقابلجغرافيايي ي ر ييولوبويبلج ي ر رييربيرشبج ي نزب وبر
  مساله اين شاهد همگي ما امروزه و آورد بوجود مشكل اين رفع براي راهي توانست انسان فيزيك همچون

...كنيد سفر خواستيد كه هركجا به د
!ميدهد خود كاربران به مكاني هر در را اطالعات دقيقترين و است شده اختراع تاكنون كه است مي

.مينمايد محاسبه هوايي و آب شرايط هر در زمين كره هرجاي رادر زمان و سرعت،
اند زده رقم سال 6 تقريبا ا

  و اشكال وجود با كه ميسازد مهيا را امكان اين و دارد وجود ماهواره 4 مدار هر در و درجه 60 فاصله با مدار
 خود نظر مورد مدار در ها ماهواره ماندن ثابت باعث كه است كيلومتر هزار 20 مدارد ارتفاع.دارد استوايي ر

!نيست فضايي اصال فضايي، ايستگاه اينترنت
تجهيزات پيشرفته ترين از اس.اس.آي المللي، بين فضايي ايستگاه
است اس.اس.آي در كه »كهكشان به زمين« اينترنتي خط اما مي برد؛
لذت آنالين ويدئويي بازي هاي از نمي توان كه است كند آن قدر مي شود،
به فضايي ايستگاه هاي در زندگي و فضا در حضور شايد :سمائي ستاره
بازي عشق يك اگر اما كند، وسوسه را فردي هر كه باشد جذاب كافي
اينترنتسرعت:كنيدتجديدنظرموردايندركمبايدباشيد،آنالين

وری
اينترنتسرعت:كنيدتجديدنظرمورد اين در كمي بايد باشيد،آنالين

مم آنالين بازي هاي انجام كه است كند آن قدر بين المللي فضايي ايستگاه
!نيست

نش يك در هدفيلد كريس كانادايي، فضانورد پي سي وورلد، گزارش به
فضانو فضايي، ايستگاه هاي در آيا كه سوال اين به پاسخ در صميمانه،
در اينترنت سرعت« :است گفته نه، يا مي شوند آنالين بازي هاي سرگرم
هس ماموريت انجام حال در كه فضاپيمايي دو براي كه است كند آن قدر

سرعتبافضاييايستگاهاينموقعيتچراكه.استشدهمشكلساز

ر و فنا

سرعتبافضاييايستگاهاينموقعيت چراكه .است شدهمشكل ساز
ارت و مي كند تغيير )ساعت بر كيلومتر 800 و هزار 28( ثانيه بر كيلومتر

!آپ-دايال اينترنت سرعت با است برابر كلي طور به اينترنتي اش
م مسلما نيست؛ فضا در فضايي جنگ هاي از خبري هيچ ترتيب، اين به
داشت حضور فضايي ماموريت دو در كه - هدفيلد كه غم انگيزي اين به

ع به را بين المللي فضايي ايستگاه فرماندهي است قرار هم آينده سال
پرسر بي سيم  ارتباطات ناسا كه سال هاست !نيست كرده، تعريف -بگيرد
SDRميسنجدفضابهراثانيهبرمگابيت100اينترنتاتصالامكانو.

کامپیوتر
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SDRمي سنجدفضابهراثانيهبرمگابيت1 اينترنت اتصال امكانو.
اي صدد در آژانس اين كه مي شد گفته 1388 / 2009 سال در قبال

د ساختاربندي و ناوبري ارتباطات عنوان با آن از كه است شرايطي
فض ايستگاه به امسال است قرار و مي شود ياد CoNNeCT شبكه،

سياره اي بين اينترنت مورد در بيشتر اطالعات .شود اضافه بين المللي
.بيابيد آدرس اين در مي توانيد

حدود چيزي فضا -زمين اينترنتي اتصال بهترين بدانيد نيست بد البته
!داشتخواهدبردرهزينه دالر ميليارد 100تاميليارد

ک
w
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ر ي ري ي وبررزيري

كريستالهاي ايده توانند مي آن براساس كه اند يافته اي شيوه انگليسي دانشمندان
كند كمك ها رايانه به و كرده تبديل واقعيت به را "سوپرمن" فيلمهاي در حافظه

  .كنند ذخيره اي شيشه هايي حافظه روي بر را خود اطالعات تا
ا گاا فاا"ا"ا االاا اقطا

k
a
.
i
r

ايقطعهدراتمهاتوانستندليزرازاستفاده با "همپتون ساوث"دانشگاهدانشمندان
حافظه نوعي به اي شيشه قطعه اين كه كنند بازچيني اي گونه به را اي شيشه
.شود تبديل اي رايانه

كه امروزي سخت هاي حافظه به نسبت اي شيشه حافظه دانشمندان اين گفته به
رطوبت و حرارت مانند آسيبهايي برابر در و داشته سال ده چند برابر عمري طول

شيشه حافظه.برخوردارند باالتري مقاومت و پايداري از هستند، حساس شدت به
آب تاثير تحت كند، مقاومت فارنهايت 800 و هزار برابر حرارتي در تواند مي اي
ا دنق اندگ نكهدت اتا داطال تازاخ دد ااد زا هزارانبرايبدهد،دستازراخوداطالعات اينكه بدون تواندميوگيردنميقرار

ليزري پرتو از استفاده با را اطالعات توان مي گويند مي دانشمندان .كند عمر سال
دوباره و كرد پاك نوشت، اي شيشه هاي حافظه اين مولكولي ساختار روي بر

نور از گردابهايي و كرده تغيير شيشه ميان از نور عبور نحوه روش، اين در.نوشت
اين.شوند مي ايجاد خواند، نوري فيبر اطالعات مشابه را آنها توان مي كه قطبيده
در كه اي ايده شوند، مي مقايسه "حافظه كريستالهاي" با اي شيشه هاي حافظه

GPSكلمهمخففglobal positioning systemيمختصاتيايابمعاوقعيتسيستممعنايبه
ك چگونگي و سيستم اين مورد در بخواهيم كه اين براي ولي داريم اندكي اطالعات ما اكثر گفت ميتوان جرات

فعا گستره پيداست نامش از كه همانطور و ميباشد جهاني ياب موقعيت سيستم GPS شد گفته كه همانطور
اطال هاي سازمان در كاربرد/ مسيريابي/ديدگان آسيب نجات در هليكوپترها هدايت/كشاورزي هاي نقشه تهيه

ترين سريع از  مقصد به رسيدن جهت GPS/GIS از تركيبي  استفاده مورد پركابردترين گفت بتوان شايد و
ج !دارد ساله هزار چند قدمتي يابي مسير كه بدانيم را قضيه اين بايد بدانيم آن تاريخچه مورد در بخواهيم اگر

ب را مسير اگر كه است موجودي تنها گفت ميتوان و است اي تكنولوژي چنين فاقد انسان اما ميكنند مشخص
پش را زيادي بسيار مشكالت كند تعيين را خود مسير ستارگان موقعيت از ميتوان بفهمد انسان كه آن از قبل
عرضتنهاكهانگلستانفرانسه،اسپانيا،هايكشور هاي جنگ با مطادفوميالدي17قرناوايلدرمثال يلرل ي17رنو ييوريجبويال رضهنرپ

ه پايه علوم پيشرفت به و زمان گذشت با ولي !نگشتند باز هرگز و كردند گم را خود مسير تجاري و جنگي
ميتوانيد ياب موقعيت كوچك دستگاه يك كمك با كه است شده آساني و سهل كار چقدر راهيابي كه هستيم

سيستم دقيقترين شد ساخته آمريكا دفاع وزارت توسط بار اولين كه است اي ماهواره سيستم يك GPS ولي
س مكاني، موقعيت و ميشود دريافت GPS هاي گيرنده وسيله به سيستم اين توسط شده ارسال هاي سيگنال
ر آنها مفيد عمر كه دارند متر 5 با برابر طولي و هستند كيلوگرم 900 تقريبي وزن داراي GPS هاي ماهواره

م 6 داراي آنها نمونه بيشتر !نميكنند حركت مدار يك در ها ماهواره اين كه است اين ديگر توجهي قابل نكته
مدار سطح با درجه 55 با برابر شيبي داراي مدار هر.دهد انجام را خود كار سيستم مدار در ماهواره 2 خرابي
ميشود زمين كره از وسيعي منطقه پوشش باعث ماهواره زياد ارتفاع همچنين.ميشود



ي ويروس ميسازند؟
XP، كاربران استفاده مورد باورنكردني شكلي به هنوز كه قديمي عاملي سيستم 

 متصل هاي رايانه از درصد 50 از بيش روي بر عامل سيستم اين دارد، قرار جهان
.است ايمن غير بسيار كه حالي در شد وصل اينترنت به

 جهان در عامل سيستمهاي ترين ايمن غير از يكيXPويندوز گويد مي هيپونن
.كنند مي استفاده عامل سيستم اين از جهان درها رايانه بيشتر كه حاليدراست

ز ي ويروس ي

رير يبي نرر مينزجه يلي
 در كه هستند تبهكاري هاي گروه بدافزارها منابع از درصد 99 امروزه وي گفته به

 شده سازماندهي هاي گروه اكنون اما نداشت وجود آنها درباره نگراني هيچ گذشته
 اين كنند، مي متوقف را آنها عمليات متخصصان كه زماني كه دارند وجود تبهكاري

 كه است معني آن به اين كنند، مي شناسايي را متخصصان هويت خوبي به ها گروه
.دارند قرار خطر در همواره شبكه امنيت متخصصان

 كه فردي "كسپراسكاي اوگن" پسر جاري سال اوايل نيست، فرضي خطر يك اين
ي كه شد ربوده مسكو خيابانهاي در است جهان درويروس آنتي البراتواربرترينمالك
 امروز است آشكار كه آنچه است، نشده مشخص ربايي آدم ايندليلهنوز

 پول زيادي مقادير و مافيايي هاي گروه ميان جايي در شبكه امنيت متخصصان
 كار پايان اين البته .نيست امن ايستادن براي وجه هيچ به كه جايي اند، ايستاده
 شده شماسايي ويروسها براي تر قدرتمند و مرگبارتر جديد، منبعي اكنون نيست،

!دولتها:اند
اند شده هكر هم دولتها
 ترين پيچيده دارد، همراه به همواره را نت استاكس ويروس از نسخهيكهيپونن
 ويژه محيطهاي سازي آلوده قابليت با شده مشاهده جهان در كنون تاكهويروسي
 مشخص، ريزي برنامه قابل منطقي هاي كننده كنترل به مجهز شده ريزي برنامه

 از يكي موقعيت اين شد آشكار نهايت در كه مشخص موقعيت و مشخص، تنظيمات
.است ايران در اتمي هاي نيروگاه

 را نيروگاه يك فعاليت از روز چندين تواند مي بودن فعال زمان در ويروس اين
 از  و كند پخش نمايشگرها روي بر را  شده ذخيره اطالعات  سپس و كند ذخيره
.شود نيروگاه حياتي ساختارهاي تخريب به منجرديگرسويي
است؟ كجا ويروسهامنشا

 حالي در داند، مي مخرب ويروس اين ساخت اصلي عامل را آمريكا دولت هيپونن
 اينترنت در ويروسها ديگر خالف بر ويروس اين .ندارد حرفش براي اثباتي هيچ كه

 با .شد منتقل ديگر اي رايانه به اي رايانه ازUSBاز استفاده با بلكه نشد منتشر
.است رسيده ايران به چگونه ويروس اين نيست مشخص هنوز همه اين
 از جديد دوراني گر آغاز كه است ويروسي نت استاكس گيزمودو، گزارش اساس بر

 حساب و دقيق اي اندازه به پيچيده ويروسهاي حمله امروزه .است بدافزارها زندگي
 دهند قرار هجوم مورد را فرد يك يا و دستگاه يك تنها توانند مي كههستندشده

.هستند پديده اين درگير اكنون هم تندرو هاي گروه و سازمانها دولتها، و

4
د مطالب خود را به ایمیل 

ه تا پس از بررسی چاپ گردد

هكرها به چه داليلي
كه حالي در گذرد، مي شد ساخته اي رايانه ويروس اولين اينكه از پس سال 25

يا تبهكاري هاي گروه دستان در و شده تر پيشرفته روز به روز بدافزارها صنعت
هاي برنامه اجراي در آنها از راحتي به توانند مي كه گرفته قرار قدرتمندي دولتهاي
  .كنند استفاده مختلف

راكرمهاييچراكنند؟ميهكراها رايانه هكرها چرا مهر،خبرگزاريگزارشبه

ي دالي چه به ر

رشب ريز ز يرچرهربر ييچريرر ه رر
كاربر يك آدرسهاي ليست افراد و دوستان تمامي ايميل طريق از كه كنند مي خلق

مي پاك را اطالعات تمامي كه سازند مي را تروجانهايي چرا كنند؟ مي آلوده را
متفاوت؟ كامال دليلي يا پول؟ شرارت؟ خاطر به كنند؟

ها رايانه امنيتي اي افسانه متخصصان از يكي "هيپونن ميكو" كه است سواالتي اين
از يكي وي .است داده پاسخ آنها به پرداخته ويروسها شكار به سال 25 براي كه

تعدادي توانسته كنون تا وي .است فنالند درF-Secureشركت ارشد متخصصان
كند،شكاروشناساييراجهانويروسهاي ترين مخفيانهوترينمخرباز ي

.Stormكرم وSobig.F، Sasserقبيل از ويروسهايي عنوان به "هيپونن"
.شود مي شناخته نيز وب صنعت در مهم فرد50 از يكي
دو توسط 1986 سال درBrain.aنام به اي رايانه ويروس اولين وي گفته به

سيستم آمدن باال با مرتبط بخش ويروس اين .شد ها رايانه وارد پاكستاني برادر
ادعا برادر دو اين   .داد مي قرار خود تاثير تحت راDOSتحت هاي رايانه عامل
اين اما اند ساخته كاربران افزاري نرم تخلف از جلوگيري منظور به را ويروس كردند
دررابدافزاريجديدعصروشدگسترده جهان سرتاسردرسرعتبهويروس
.كردآغازرايانهصنعت
هك بودن سرگرمي دوران
براي دارد قرار خود سالگي 25 آستانه در ويروس اين برد پي كه زماني هيپونن
آن پاكستاني برادران كه برود آدرسي به گرفت تصميم خاص روز اين دادن نمايش

برادر دو اين كرد مشاهده تعجب نهايت در وي .بودند نوشته خود ويروس كد در را
از آنها هدف كردند اعالم هيپونن سوال به پاسخ در و دارند اقامت آدرس همان در

ايمنيبودنباالتروIBMعاملسيستم پذيري آسيب اثباتويروساينساخت
.است بودهويندوزعاملسيستم

رو اين از بود نفوذ قابل و ضعيف بسيارDOSعامل سيستم برادر دو اين نظر از
دهند انتقال ديگر سيستمي به را عامل سيستم اين از كدي تا كردند تالش دو اين
دو اين پي در و كرد عمل موفق كامال ويروس اين .بگذارند نمايش به را آن ضعف تا

آوردن وارد به قادر كه ساختند را ويروس اين از متفاوتي انواع ديگري افراد برادر،
.نبودند ها رايانه به جدي آسيبهاي

به كنون تا كه هكرهايي ايميل ورود با شد ارتباطات صنعت وارد ايميل آن از پس
كاراينازتوانندميدريافتندكردند، مي نگاه سرگرميچشمبهپديدهاين

.باشند داشته درآمدزايي
هكرها تبهكاري دوران

اما بودند شده تبديل تجارتها بزرگترين از يكي به ها هرزنامه جديد قرن آغاز با
اينكه براي و بود خواهد نياز رايانه زيادي تعداد به هرزنامه زيادي تعداد ارسال براي
بود شرايط دراين باشند، وي به متعلق ها رايانه اين نبايد نباشد شناسايي قابل هكر
.كرد پيدا مفهوم "باتنت" عبارت كه

اا كاك لااا اك اا اااكا دستبهدورراهازراكاربرانرايانه كنترل تا دادند ميامكانهكرهابهويروسها
مي استفاده ها رايانه ديگر انداختن  دام به براي آلوده هاي رايانه از هكرها بگيرند،
دسترسي كاربران مالي اطالعات و بانكي حسابهاي به مختلف هاي شيوه با و كردند
از زيرا شد متحول كلي به نويسي بدافزار مفهوم 2005 سال در .كردند مي پيدا

.بود رسيده درآمدزايي مرحله به بودن كاربردي اثبات مرحله
ويندوز عامل سيستم :دارد وجود نويسها بدافزار گرفتن اوج براي نيز ديگري دليل

خوانندگان گرامی از این پس میتوانید
magazine@pedika.ir ارسال نموده



 كد در جهان در كه جانداري اولين ،21 نوع اسيد آمينو ايجاد به موفق دانشمندان
.شدند است رفته بكار اطالعات اش ژنتيكي هاي
 از اي گسترده طيف در را جديد هاي ويژگي خلق احتمال تواند مي شيوه اين

 اين از استفاده با دانشمندان.سازد تر عملي و داده افزايش جانداران و حيوانات
 داشته دست در را زنده موجودات بدن مولكولهاي اتم به اتم كنترل توانند مي شيوه
.باشند
ادققا ات ژال لل اتانلك كدكدزشكطال  كد كمبريج در پزشكي مطالعات انجمن مولكوليبيولوژي البراتوار درمحققان
 سلول هزار از آن شفاف بدن و است ميليمتر يك تنها كه را كرم نوعي ژنتيكي
 اصلي نوع به نسبت جديد كرمهاي اين در آنچه  .دادند تغيير را شده تشكيل
 افزايش اي گونه به كدها اين زيرا است جانداران اين ژنتيكي كدهاي است، متفاوت

 شده شناخته طبيعي جهان در كه كنند خلق زيستي مولكولهاي تا اند يافته تغيير و
.نيستند

 عوامل دهند مي امكان زيستي ارگانيزمهاي به كه هستند هاييDNAالگوي ژنها
ت دزي لهايخ لك نم تئ نازاپ دهاآم ازنداس ساختامحققاناماب  ساختار محققان اما بسازند اسيدها آمينو از را پروتئين مولكولهاي خود،زيستي

 21 نوع اسيد آمينو شامل آنها بدن كه دادند تغيير اي گونه به را كرمها اين ژنتيكي
.شود نمي يافت طبيعت در كه اي پديده شود،

 كه كرد خلق شكلي به را جاندار اين بدن سازنده پروتئينهاي توان مي شكل اين به
.باشند محققان كنترل تحت كامال DNAنام به تر ساده قطعات از هايي رشته از 
 پروتئنيهاي  دارند، كه تركيبي نوع با متناسب كه شده ساخته اسيدها آمينو

.نيازمندند آنها به بقا ادامه براي جانداران كه كنند مي توليد مختلفي
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 وجود اسيد آمينو نوع 20 تنها طبيعت در موجود ارگانيزمهاي تمامي ميان در
 شده پروتئين نوع هزار ها ده ايجاد به منجر آنها تركيب نوع در تفاوت اما دارد
 اين  .كردند ايجاد كرمها در را 21 نوع اسيد آمينو دانشمندان همه اين با .است
ين مي وارد جاندار يكDNAدر بشر ساز دست اسيدآمينو كه است بارياولين ريو وب رزيي ريرب رج يو
.شود
 تحقيقاتي موسسه در پيش سال ها ده كه ديگر تكنيكي اساس بر تكنيك اين
 آن در همه اين با .است شده ارائه بود، گرفته انجام محققان توسط "اسكريپ"

-اي باكتريDNAبه را مصنوعي اسيد آمينو توانستند تنها محققان زمان
.كنند معرفي كامل حيوان يك نه و كوالي
,Aحروف با كه اند شده تشكيلDNAبخش چهار از ژنتيكي كدهاي C, G

 حرفي سه ساختارهايي در راDNAژنتيكي ماشينشوند، مي شناختهTو

 ي
 ن

يييي ك
 كه است اسيدي آمينو هاي قطعه دهنده نشان ها حرفي سه اين كه خواندمي

.كنند مي ايجاد را جانداران پروتئينهاي
 سه اين از يكي توان مي چگونه دادند نشان خود جديد مطالعه در محققان

 دستور عنوان به را آن بتوانند سلولها كه كرد تعيين-باز اي گونه به را حرف
 به طبيعي اسيدهاي آمينو با طبيعي غير اسيد آمينو كردن تركيب براي العملي

.بگيرند كار
  نوع اسيد آمينو ايجاد اثر در كه پروتئينهايي نوع  سي، بي بي گزارش اساسبر

ي

 ز
 ر
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 ن

 نور زير در كه بودند فلورسنت پروتئينهاي شد، ايجاد كرمها بدن در21
 پروتئين شيوه، اين شدن عملي براي .درخشيدند مي سرخ رنگ به فرابنفش

 نور زير در كرم بدن تا شد مي تكرار جاندار بدن سلولهاي تمامي در بايد
.بدرخشد كامل شكل به فرابنفش

 ن
  ز

 ن
.

اعتياد مي تواند ناشي از اختالل مغزي باشد زشکـــی  و ســـالالمــت

5

w
w
w

پز
w
.
p
e
d
i
k

شداعالمآمريكااعتيادطبانجمنسوي از تازگي به كه جديديتعريفبراساس
بلكه است مخدر و اعتيادآور مواد صرف سوءمصرف از فراتر مشكلي اعتياد است

.باشد داشته همراه به را بيمار مغزي اختالل يك از عالئمي مي تواند
مايكل .است مزمن مغزي اختالل نوعي اعتياد كه مي كند تاكيد جديد تعريف اين

رفتارهايي از بسياري :مي گويد جديد تعريف درباره انجمن اين سابق رييس ميلر،
جنايي رفتارهاي اوقات گاهي و واقعي مشكالت مي شوند ناشي اعتياد از كه

اين.است  مغزيمشكلمواد،بهمعتادان و اعتياد اصليمشكلاماهستند k
a
.
i
r

.داردافرادايننورولوژيدرريشه بلكه نبوده سطحيناهنجاريهاورفتارها
واقع در و جدي مغزي اختالل يك از ناشي مي تواند اعتياد تعريف اين براساس

.باشد اختالل اين نشانه
4 گسترده مطالعه يك حاصل جديد تعريف سي، بي ان خبري شبكه گزارش به

پزشكان اعتياد، با مقابله ارشد مسوالن شامل كارشناس 80 از بيش حضور با ساله
.است اعصاب و مغز علوم برجسته متخصصان و

بنياديني سلولهاي از غني منبعي انسان گوش كردند اعالم يوكوهاما دانشگاه دانشمندان
انسان بدن و صورت به پيوند قابل غضروفهاي كاشت براي آنها از توان مي كه است

  .كرد استفاده
كمك نيازمند خود  صورت ويژه به و بدن ديده آسيب غضروفهاي ترميم براي كه افرادي
يعنيبدنشان،ازانتظارازدورايمنطقه از را كمك اين توانندميزوديبههستند
.كنند دريافت گوشها

ا اي توده به را انسان گوشهاي بنيادين سلولهاي موفقيت با اند توانسته دانشمندان
د حاضر حال در كه موادي عنوان به غضروف اين از توان مي كه كنند تبديل غضروف
.كرد استفاده شوند، مي گرفته كار به زيبايي هاي جراحي
اند كرده تاييد كه هستند محققاني اولين ژاپن در سيتي يوكوهوما دانشگاه محققان
درون بنيادين سلولهاي اين و است انسان بدن در بنيادين سلولهاي منابع از يكي گوش

اا"ا"ا .اند شده پنهان "پوش غضروفشامه"نامبهنسجي
اين .كردند تزريق موش بدن به و برداشته انسان گوش از را نسج اين از بخشي محققان
ا بيش براي و كرده رشد غضروف قالب در موفقيت با توانستند شده زده پيوند سلولهاي

.بمانند باقي استفاده قابل و سالم ماه 10
اين بار اولين براي دارند قصد اكنون ژاپني دانشمندان نيوساينتيست، گزارش اساس بر

.دهند قرار آزمايش مورد دانشگاه بيمارستان در باليني صورت به را غضروف تامين شيوه



قهوه راهي براي  
پيشگيري از  
پوست !سرطان

  از تواند مي كافئين بردند پي قهوه خواص فوايد روي بر مطالعه با آمريكايي  محققين
  .كند جولوگيري پوست سرطانبروز

!سرطان پوست

  بروز خطر تواند مي قهوه مصرف كه اند داده نشان مختلف تحقيقات نتايج كهاستسالها
.دهد كاهش را تومورها از بسياري
  نظريه جديدي مطالعه در واشنگتن دانشگاه و راجرز دانشگاه دانشمندان از گروهي اكنون
 تشكيل اصلي ماده) كافئين كه دادند نشان محققان اين .كردند تقويت را قهوه فوايد

  در پوست ازATRنام به آنزيمي توقف با مولكولي سطح در تواند مي )قهوه دهنده
.كند دفاع تومورها از بعضي برابر
  روي بر مستقيم اثر يك با كافئيني دادند نشان موشها روي بر مطالعه با دانشمندان اين

اندت انندت يآفتاضدككه اتازق هايختاث ات ا   ماوراء پرتوهاي مخرب تاثيرات از قوي آفتاب ضد كرم يك همانند تواندمي پوست
  سرطان خطر شدت به توانند مي  مخرب تاثيرات اين .كند جلوگيري(UV)بنفش
.دهند افزايش را پوست
  در و شده تغذيه كافئين با كه موشهايي  كه بود آن از حاكي گذشته تحقيقات نتايج

  درصد با بودند قادر گرفتند قرار(UVB)متوسط موجUVپرتوهاي المپهاي معرض
  به آنها شدن تبديل خطر از و كنند نابود را خود ديده آسيب سلولهاي از بيشتري
.رسانند مي آسيب پوست سلولهايDNAبهUVBالمپهاي بكاهند سرطاني سلولهاي

حوصنرنن  قهوه نوشيدن حتي كه است ذكر به الزم" :دادند توضيح خصوص اين در محققاناين نيرزمو هوو
".شود )پوست سرطان( مالنوما توسعه خطر جزئي كاهش موجب تواند مي نيز

  در شده حل كافئين باATRآنزيم كردن متوقف جاي به جديد، تحقيق اين در اكنون
  كه كردند ايجاد را اي شده ژنتيكي اصالح موشهاي پژوهشگران اين دهاني، مصرف و آب

.كردند مي توليد كمتريATRآنزيم
  را تومورها گرفتند قرار آفتاب مضر پرتوهاي معرض در كه زماني تراريخته موشهاي اين
  توسعه نرمال موشهاي به نسبت كمتر برابر 4 تهاجمي سطح با و تر آهسته درصد 69

.دادند
شا ا كاطالگ تتطاآ تتگ   در تومور ترين گسترده پوست سرطان آمريكا، در سرطان ملي موسسه گزارشبرپايه

.شود مي ديده كشور اين در جديد مورد ميليون يك از بيش ساله همه و است آمريكا
  كافئين آيا كه است نكته اين درك دانشمندان اين بعدي گام ،ABCگزارش براساس
.خير يا بگيرد را خورشيد نور از ناشي سرطان بروز جلوي تواند مي نيز موضعي

  از  توان مي  آينده در تحقيقات، اين نتايج بودن مثبت صورت در محققان، اين اعتقاد به
.كرد استفاده ضدآفتاب كرمهاي در كافئين

م انهوشازن ثان استمو است مورثي انسان هوشازنيمي
  انسانها هوش از نيمي حدود در دريافتند آزمايشهايي انجام با ادينبرگ دانشگاه محققان
  است آنها ژنتيكي ساختار به وابسته و بوده موروثي
  از نفر 500 و هزار سه از بيش روي بر خون آزمايش انجام با ادينبرگ دانشگاه محققان
 تغييراتي متوجه ژنتيكي نشانگر ميليون نيم يافتن براي اسكاتلند و انگلستان ساكنان
.شدند آنهاDNAدر كوچك
  از درصد 40 داد نشان هوش تستهاي از آمده دست به نتايج و مطالعه اين نتايج تحليل

ه  طي مهارت و دانش به كردن پيدا دست توانايي ،"شده متبلور هوش" دراختالفها وروشرال ييب نپيو روشبر يه
.است نهفته انسانها ژنهاي در زمان، گذشت

  قرار ژنتيك سلطه تحت بيشتري اندازه به تفكر، و استدالل توانايي يا ،"جاري هوش"
  آنهاDNA به  متفاوت تفكر در انسانها توانايي از درصد 51 حدود در واقع در .دارد

  بسياري با نزديكي ارتباط هوش ميزان در فردي تفاوتهاي محققان گفته به .دارد بستگي
  عمر طول و سالمت درآمد، شغل، تحصيل، قبيل از انسانها زندگي مهم دستاوردهاي از

.دارد
  غير شكلي به مطالعه اين نتايج كردند اعالم محققان همه اين با ياهو، گزارش اساس بر
اااا
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  به وابسته انسانها هوش در فردي تفاوتهاي از توجهي قابل نسبت كه كند ميتاييدواضح
.است آنها ژنتيكي تغييرات

!ه باعث دور شدن خواب آلودگي مي شود
ـدانيــــــــــــــــــــــد؟؟؟؟؟

!دارويي براي نابود كردن هر نوع ويروس

ويروسآنتي"نامبهدارويييكبهدستيابي از خبر "تي .آي.ام"دانشگاهپژوهشگران ن ر بيزبرييمپژو ويروسيمبرويييبي
  .كند نابود و شناسايي را ويروسي نوع هر تواند مي كه دادند "همگاني
 قبل سال دهها كه سيلين پني نوع از بيوتيكهايي آنتي با باكتريايي عفونتهاي بيشتر
 جمله از ويروسي عفونتهاي برابر داروها اين اما شوند، مي درمان است شده كشف

.هستند فايده بي ابوال چون مهلكي دهنده خونريزي تبهاي و سرماخوردگي آنفلوآنزا،
 ماساچوست تكنولوژي موسسه در "لينكولن" البراتوار دانشمندان از گروهي اكنون
 شناسايي را ويروسي نوع هر به آلوده سلولهاي است قادر كه اند كرده طراحي را دارويي

.شودآلودگيرفتنبيناز به منجر كه كند نابودراويروسهاروشيبهوكند يي
كه"رينوويروسها"جملهازويروس 15 برابر در دارو اينآزمايشدرحالمحققاناين

 معده، ويروس يك آنفلوآنزا،H1N1ويروس شوند، مي سرماخوردگي بروز سبب
 خونريزي تبهاي از ديگر بسياري و شكن استخوان تب ويروس اطفال، فلج ويروس
.هستند دهنده

 تنها كهRNAروي بر تواند مي تخصصي صورت به دارد نامDRACOكه دارو اين
.كند اثر شود مي توليد ويروسها به آلوده سلولهاي توسط
مصادرهخودنفعبهراسلوليمكانيزمهاي كند مي آلودهراسلولويروسكهزماني
.كندمياستفاده ويروس ديگر هاي نسخهايجادبرايآنهاازوكرده
(dsRNA)اي رشته دوRNAاز بلندي هاي زنجيره ويروسها فرايند، اين طول در
.ندارد وجود حيوانات يا و انسان سلولهاي در كه سازند مي را

 مي استفاده پروتئينهايي از انسان سلولهاي طبيعي، دفاع مكانيزم از بخشي همانند
 تقسيم جلوي كه كنند مي برقرار را واكنشهايي و چسبند ميdsRNAبه كه كنند

 مكانيزم اين سد از توانند مي ويروسها از بسياري اين، باوجود .گيرند مي را ويروسها
.كنند بيمارراارگانيسموعبوردفاعي

آ بنابرايندهدپوششراويروسهاازوسيعي طيف تواند ميجديدكشفاينكهآنجااز
 اپيدمي چون جديدي ويروسهاي اپيدميهاي با مبارزه در حتي بتواند بايد بالقوه طور به

.شوند استفاده نيز 2003 سال در "سارس" ويروس
 از پس و قبل سال 11 حدود در وسيع طيف در ويروسي ضد درمان يك توسعه ايده

CANARYاختراع  به )محصوالت ژن آنتي و خطرات سازي آگاه و سلولي تجزيه)
.رسيد دانشمندان اين ذهن

CANARYرا بيماريزا عوامل سرعت به تواند مي كه است زيستي حسگر يك واقع در 
" بتواندزيستيحسگرايناگر":دادتوضيح خصوص اين درمحققاناين.كندشناسايي

 آنتي و بيوتيك آنتي احتماالً دهد، نشان زيست محيط در را بيماريزا باكتري يك
".شود استفاده انسان درمان براي بتواند كه دارد وجود نيز ويروسي
 انسان سلولهاي روي بر دارو اين آزمايشات بيشتر تودي، نيوز مديكال گزارش براساس

.است شده انجام آزمايشگاهي كشت محيطهاي در حيوانات و
آنفلوآنزاي ويروس به آلوده موشهاي روي بر راDRACOدانشمندان اين همچنين
H1N1كردند آزمايش نيز.

اكا اااااش فق الًگ ااشخكا دردارواينوشدندخوبكامالگرفتند قرار درمان تحتدارواينباموشهاكهزماني
.نگذاشت برجاي دارويي مسموميت يا جانبي عوارض نوع هيچ موشها اين

خوردن يك عدد سيب اول صبح بيشتر از يك فنجان قهو
آيــــــــــــــــــــــــــــــــــا ميـــد



آكنه اي بيمار براي فرآورده آن ه
غير نظر از بايستي حتما و
اين و شده تست بودن )ش زا
.باشد شده ذكر
مواد اين از استفادهكليطوربه

 مي كنند، توصيه روز در ميكروگرم 150 حدود در
 كه هستند عقيده اين بر پزشكان از بسياري اما

 جوش هاي بروز در مقدار، اين از بيش مصرف
 مكمل هايي مصرف از بنابراين .است موثر پوستي

 بدن وارد را عنصر اين از غيرمجازي دوزهاي كه
مورد است بهتر وشدهآكنهيد

مواد شيريني ها، شكالت، :يرند
مثل تنقالت شده، سرخ زياد
زياد مصرف غيره، و آدامس يل،

كه گفت مي توان  .گازدار به هاي
سس ها، چيپس، پيتزا، مثل ي
شرقي غذايي رژيم به نسبت يچ

 مكمل هاي از استفاده .كنيد پرهيز مي كنند،
 نيز  تستوسترون هورمون طبيعي ترشح افزاينده
 مي تواند تستوسترون خود مستقيم تزريق همانند
.گردد پوستي جوش هاي و آكنه بروز به منجر

ها جوش كردن دستكاري و كندن از پرهيز -
 ديگر از يا و جوش از كه كساني از بسياري
 و ناخواسته مي برند، رنج پوستي عوارض
آ و ميوه جات سبزيجات،تازه،ي

.مي شوند آكنه تشديد ب
صورت جوش هاي هش

عمومي بهداشت دانشكده در ت
را مهم اما كم خرج، و ساده ته
صورت جوش هاي بروز كاهش يا

 وسوسه .مي كنند دستكاري را جوش ها ناخودآگاه
 برخي حتي كه است قوي قدري به كار اين انجام

 در الزم آگاهي و اطالعات داشتن عليرغم افراد از
 انجام نيز آگاهانه را آن كار، اين عوارض مورد

 باكتري هاي نفوذ باعث جوش ها فشردن .مي دهند
 احتمال و شده عميق تر اليه هاي به آنها در موجود
.دارد پي در را خون به عفونت نفوذ

نگيريد قرارخورشيدنور
مستقيم نور معرض در بدن ت

كردن برنزه براي است ممكن
براي اما برسد نظر به آل ايده ر

رنج پوستي جوش هاي عارضه
و مستقيم تابش .است نامناسب

تنها نه پوست، به خورشيد ور
لككشا

كنيم دور خود از را استرس -
 ندارد پوستي جوش هاي بر مستقيم تاثير استرس،

 بدن هورموني تعادل مي تواند رواني پديده اين اما
 نتيجه .بزند هم بر را آن و داده قرار تاثير تحت را

 بروز و پوست شدن چرب صورت به حتي استرس
.مي شود ديده نيز پوستي جوش هاي

سالم تغذيه و سالمت به دقت -
ا ااشكافخ بلكه مي كند، تشديدراپوستيي

پوست زودرس پيري به مدت ني
.گردد منجر نيز وست
جوش محل حد از بيش ستن
مي برند، رنج جوش از كه ني
مفيد و خوب را زده جوش يه
مدام عارضه، اين قطعي درمان ي

اع اان هااق اا

 از پرهيز مناسب، ورزشي تمرين كافي، خواب
 فراوان آب نوشيدن محرك، و چرب غذاي خوردن

 پيش و ساده بسيار اينكه رغم به مشابه موارد و
 در و بدن سالمت در اما مي رسند، نظر به افتاده پا

 عوارض و ناراحتي ها ساير و جوش از پيشگيري
.هستند موثر بسيار پوستي

 عوامل و ها چربي برابر در پوست از محافظت -
نت اف را صابون ها اقساموانواعو

كه است حالي در اين .د
پوست شستن كه دارند عقيده ت

مطلوب نتيجه تنها نه روز در بار
وخيم تر را جوش ها وضعيت لكه

سينه، صورت، در اغلب جوش ها
شستن .مي شود ديده بدن قاط

ال شحباع بت شتچ دب

زا عفونت
 را خود دست هاي كنيد، رعايت را پوست بهداشت

 از شد توصيه كه همانطور اما بشوييد، مرتب
 پرهيز شدت به جوش ها محل افراطي شستن
 مهمي نكته بدن، عمومي بهداشت رعايت .كنيد

 .است ناخوشايند پوستي بثورات اين بهبود در
 نوبت هر از پس مي كنيد، ورزش اگر همچنين
ن شت دد گ در بيشتر چربي ترشحبامعموال

درمان به كمكي و بوده همراه 

تونستي مطلب اين براي هايي س
).ستم
الكل نظير قوي كننده هاي فوني
و فرآورده ها از بي رويه تفاده
توصيهنيزآكنهكنندهدرمانالح

.بگيريد دوش تمرين،

توصيه نيز آكنه كنندهدرمانالح
پيري اينكه بر عالوه تركيبات يل
واقعي درمان دارند، دنبال به را
.مي اندازند تعويق به نيز را ي
ها ويتامين و ها مكمل صحيح ب

را  يد مصرف مجاز ميزان تغذيه

اكثر صورت در جواني، غرور جوش يا آكنه
جواني پايان تا مي تواند و مي شود ديده نوجوانان

جوش .شود ديده هم سال سي باالي حتي و
ولي مي يابد، بهبود سال چند از بعد معموالْ

باچونگذاشتخود حال به را آننمي توان

كه گفت نمي توان
ندارد ممانعتي
جوش( كومدوژن
ذ آن روي موضوع

ب:غذاييمواد-5

المــت
)جوشجاي(جوشگاه جوش ها، از بعضيبهبود

از كه مي ماند باقي عمر پايان تا آمده وجود به
...هستند ساز مشكل زيبايي نظر
آكنه بروز در پوست متخصصان نظر از كه عللي

:از عبارتند دارند، احتمالي دخالت
و است بلوغ دوران بيماري عمدتا آكنه :بلوغ -1

در پوست چربي غدد ترشح افزايش امر، اين دليل
آ

تشديباعثاكثرا
نگي قرار استفاده
و چرب غذايي
آجي پفك، تخمه،

نوشا و ادويه جات
غربي غذايي رژيم

ساندوي و تنقالت

 و ســـال

آكنهبروزدرغدد اين قطعي نقش و بلوغزمان
ضايعات پوست، در چربي غدد وجود بدون( است
اولين براي آكنه كه وقتي . )نمي آيد وجود به آكنه
يا مي دهد، رخ خانم يك در بزرگسالي سن در بار
است، شده خوب قبال كه نوجواني آكنه كه اين

هورموني تغييرات فكر به بايد كند، عود دوباره
جنبه گرفتن نظر در با را درماني هر و افتاد

اق الاااا

غذاييموادمثل
موجب بيشتر ماهي

كاه يا پيشگيري
پوست متخصصان

نكت چند هاروارد
ي پيشگيري براي

:كرده اند توصيه

زشکـــی 
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معموالموارداين در .داد انجام قضيههورموني
.است ماهانه عادت زمان در آكنه شدت اوج

يك شد گفته كه همان طور :پوست چربي -2
و است الزامي آكنه وجود براي چرب پوست
ترشح افزايش داراي هميشه آكنه اي بيماران
افراد اين صورت( هستند ) سبوم( پوست چربي
چقدر هر . )مي زند برق چربي، شدت از معموال

الاشآكاش

معرضدرزياد-
پوست دادن قرار

اگرچه خورشيد
بسيار بدن پوست
ع از كه كساني
ن و مضر مي برند،
نو مدت طوالني
ض اا ش

پز
w
.
p
e
d
i
k

البته.استشديدتر آكنه باشد، چرب ترپوست
فرق ديگران با آكنه اي افراد پوست چربي تركيب
پوست داراي فردي است ممكن يعني مي كند،
طبيعي پوستش تركيب چون ولي باشد، چرب
آكنه اي، بيماران معموال .نشود آكنه به مبتال است
.دارند سرشان در هم چرب  شوره

در .است ارثي آكنه، بروز شك بدون :ارث -3
اادادكهت اشندآكنهدا

جوش هايعارضه
طوالن در مي تواند

پو سرطان حتي و
شس از خودداري -

كسان از بسياري
ناحي زياد شستن
براي و كرده تلقي
ش ندد گ k

a
.
i
r

باشند،آكنهداراي مادر يا پدر كهصورتي
آكنه دچار زياد احتمال به هم آن ها فرزندان
زمان و جوش ها وقوع محل و شدت .شد خواهند
تحت زيادي حد تا نيز آن ها خودي به خود بهبود
.مي باشد فرد ارثي زمينه تاثير

و آشپزي( روغن ها با برخورد :محيطي عوامل  -4
رطوبت با كه مشاغلي نيز و ) صنعتي روغن هاي يا

ندكازياد ندآكنهباعثدا قش ع

مي گيرنددوش
مي كنند امتحان

پوست متخصصان
سه تا دو از بيش

بل داشت، نخواهد
 .كرد خواهد نيز

نق ديگر و پشت
اط شهااف ج عرق.مي شوندآكنه باعث دارند كار وسرزياد

را آكنه زياد، گرماي و شديد ورزش زياد، كردن
بهداشتي و آرايشي مواد تمامي  .مي كند بدتر
استفاده البته .كنند بدتر را آكنه مي توانند چرب

چرب پوست هاي براي" عبارت كه آرايشي مواد از
بر ")زا جوش غير( كومدوژنيك نان يا و جوشي و

در پن كيك استعمال نيز و شده ذكر آن ها روي
آكنهكهصورتدراستبالمانعمعقولحد

مجوش هاافراطي
زده جوش ناحيه

.نمي كند آن
عكس جان حسام(

نتونس من كن تهيه
عف ضد از استفاده
است يا و سفيد

اصطالبهكرمهاي آكنهكهصورتي در .است بالمانع معقولحد
اين مصرف از حتي است بهتر باشد شديد بيمار
از است بهتر .گردد اجتناب هم آرايشي مواد نوع

.گردد پرهيز نيز مو چرب كننده پمادهاي مصرف
مواد از يا بودن گياهي صرف كه اين ديگر نكته

آرايشي فرآورده يك شدن درست طبيعي

اصطالبهكرم هاي
قبي اين .نمي شود
ر پوست زودرس

پوستي جوش هاي
انتخاب در دقت -

علوم كارشناسان



در بدن آنها  Dحقيقات انجام شده در استراليا نشان مي دهد افرادي كه ميزان ويتامين 
.  يابت نوع دو مبتال مي شوند

.  گاه ملبورن و مجري اين تحقيقات تاكيد كرد نبايد اين موضوع را دست كم گرفت
هزار مورد سرطان در دنيا به  600مي تواند عامل بروز ساالنه  Dند كه كمبود ويتامين 

درصد كاهش داده و خطر ابتال به سرطان سينه در زنان را به نصف مي  40طان روده را

در بدن خود دارند تقريبا خطر ابتال به ديابت و يا  D افرادي كه ميزان زيادي ويتامين 
.   به نصف كاهش مي دهند

خي غذاها مانند ماهي هاي چرب، شير و تخم مرغ اندكي ويتامين دي به دست آورد اما 
.ن براثر تابش نور فرابنفش خورشيد بر پوست در بدن ساخته مي شود

مردان دقيق تر از زنان جهت دقيق صدا 
را شناسايي مي كنند

  و هستند صدا دقيق جهت شناسايي به قادر مردان كه دريافتند محققان
.است ضعيف بسيار زنان در توانايي اين كه است درحالي اين

 ولي است ساده اي كاري مردان و زنان براي صدا يك دقيق جهت تعيين
نكههنگا دحلدصداچند دج صهقادالًزناندا تشخ   تشخيص به قادر معموال زنان دارد وجود محل در صداچندين كه هنگامي
  .نيستند صدا صحيح جهت
  توجه مورد پيش سال ها از مردان و زنان ذهني پيچيدگي هاي تفاوت

  .است بوده محققان
  توجه و است مردان از قوي تر بسيار زنان در گفتاري مهارت معموالً

 تغييرات متوجه مردان از زودتر زنان مثال براي .دارند امور به بيشتري
  خيلي مردان توسط اتومبيل پارك زمان عوض در .مي شوند ظاهري
چنيمع  دچار كمتر ناآشنا موقعيت هاي در زنان خالف بر و مي گيرد انجام سريع تر
  .مي شوند آشفتگي

  .قوي ترند آن در مردان كه است حواسي جزو نيز شنوايي حس
  زنان و مردان براي صدا يك ابتدا در كه دادند ترتيب را آزمايشي محققان
  .بودند صدا دقيق جهت تشخيص به قادر گروه دو هر تقريباً .شد پخش
  از صدا چندين همزمان طور به و كرد پيدا افزايش صداها كه زماني ولي

  را صدا جهت گاهي و شدند آشفته كامالً زنان شد پخش مختلف جهات
  .كردند بيان برعكس كامالً

قا ق لتت ااالاكنشاكا اش   از شنيداري مهارت بر عالوه مردان كه دهد مي نشانكامل تري تحقيقات
  ديده ضعيف زنان در گاهي كه برخوردارند نيز بااليي فضايي تجسم
.مي شود

8 !كيلومتر بر ساعت است 120شود حدود
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به گزارش ديلي اكسپرس، تح
باالست كمتر از ديگران به دي

از دانشگ 'كن سيكاريس'دكتر 
تحقيقات پيشين نشان داده ا

باشد شمال وپا ا د . ويژه در اروپا شمالي باشدويژه
اين ويتامين خطر ابتال به سر

.  رساند
محققان همچنين مي گويند
بيماري هاي قلبي را در خود
اگرچه مي تواند با مصرف برخ

درصد اين ويتامين 90حدود 

هاي بيماري بروز در عامل مهمترين طوالني زمان مدت در بدن گرفتن قرار طرز
اگ اگ  .استگوناگون
گفت بايد ولي است بدن وزن افزايش تنبلي مخرب اثر تنها كنيد فكر خود با شايد

  .مي شود وارد بدن به تنبلي اثر بر كه است آسيبي كوچكترين بدن وزن افزايش
ستون و استخوان به مربوط هاي بيماري بيشترين كه دهد مي نشان اخير تحقيقات

رخ نادرست فيزيكي وضعيت در بدن گرفتن قرار و مدت طوالني نشستن اثر بر فقرات
  .است زودرس مرگ بروز در عامل مهمترين تحركي بي آن بر عالوه مي دهد

.دارد موثري نقش نيز ديابتي و قلبي هاي بيماري بروز در زياد استراحت و تحرك عدم

سرعت آب دهاني كه هنگام عطسه از دهان شما خارج ميش
آيــــــــــــــــــــــــــــــــــا ميـــد



كتشافات جديد درباره ابتدايي ترين ذرات جهان
 بزرگ دهنده برخورد در كه آزمايشي دو از آمده دست به خام اطالعات اما نامند، مي
  .باشد فيزيك علم در ذرات گريزپاترين از يكي تواند مي عادي غير پديده اين و

 فاصله آمده دست به اطالعات .هستند ولت الكترون گيگا 150 تا 130 سخت جرم يف
 مي گفته كه ذراتي باشند، هيگز بوزون وجود از ها نشانه اولين توانند مي ها نشانه اين

 داشتند، آشنايي آزمايش اين با كه فيزيكداناني .شدند ارائه فرانسه گرونوبل در اروپا ي
.كرد توصيف فيزيك علم در اميدي و بيم را آنها توان مي و دارند دي

 از بخشي ذره اين .است بوده فيزيك جهان در ذرات ترين تعقيب تحت از يكي هيگز
 كردن يكپارچه براي نيز گرفته قرار بررسي مورد باال دقتي با كه اي ذره فيزيك ندارد

 نياز هيگز مانند اي پديده به كنند، مي كنترل را الكتريسيته و مغناطيس نور، و ساخته

 مي كه ژنو نزديكي در سرن، اروپا، اي هسته فيزيك البراتوار در كيلومتري 27 اي لقه
 اين كه آورد وجود به را تري سنگين ذرات تواند مي برخوردي چنين .دهد برخورد يگر

.شوند مي رديابي عظيمي رديابهاي توسط و
 گيگا 150 تا 130 محدوده در سبكتر ذرات اين از زيادي تعداد كردن گزارش حال ر
.رود مي شمار به ناچيز بسيار دارند، آن در را هيگز ذرات 

 بسيار بايدCMSردياب سخنگوي "تونللي گوئيدو" گفته به .دارد وجود همچنان ها انه
ساناتيبدياب كزشدهكشفهاينشانهن اهداييژهت داشتخ .داشت خواهد اي ويژه تمركز شده كشفهاي نشانه و نوساناترويبررديابي
 ذرات اين گفت و كرد موافقت تونللي سخنان با گرفت پيش در را زيادي احتياط بايد

.دارد وجود آنها شدن ناپديد احتمال نيز لحظه هر كه است شده ديده آنها ي

 و كند مي كمك اتمي ضعيف نيروهاي سازي متعادل به كه بوزوني اند، شده ديدهWن
 ديدهWبوزن جفتهاي از زيادي مقادير رديابها اين دو هر در .باشدWبوزون از جفت
 معني اين به خودWبوزونهاي فروپاشي عالوه به .پنداشت هيگز بوزون وجود از اي انه

 به را آن توان مي شود، برشمرده واقعي نشانه يك ذرات اين فراواني كه صورتي در ي
.كرد خواهد پيدا تغيير سرعت به آينده

 ارائه "فوتون لپتون" آينده ماه نشست در را خود مطالعات نتايج از تركيبيCMSو
.گرفت خواهد انجام جاري سال زمستان و پائيز در اند آمده دست به كه

نت درنورت

 فوتونهاي
 آخر رف

 نسبيت

نعت

كشف ويژگي 
جديدي از گرافن

نوررعت
 را نور ق

 يك كه

 با شدند

استو

استاد دانشگاه منچستر كه سال گذشته به همراه  "كوستيا نووسلف"
نوبل فيزيك را به خاطر مطالعه بر روي گرافن از آن خود  "آندره گايم"

ميان در الكترونها حركت سرعت افزايش از خود جديد گزارش در كرد، استور

 حركت ر
 زمان در

 تلفنهاي از
شوند،اخته

كرد، در گزارش جديد خود از افزايش سرعت حركت الكترونها در ميان 
.گرافني كه در شرايط خالء قرار داشت خبر داد

گفته نووسلف الكترونها در گرافن از تحرك پذيري بااليي برخوردارند و به 
اين پديده كشف بزرگي در زمينه . با سرعتي بسيار باال حركت مي كنند

فيزيك بوده و مي تواند بر روي برخي از كاربردهاي اين ماده تاثير 
.متحول كننده اي داشته باشد

نووسلف و گايم گرافن را زماني كشف كردند كه در تالش بودند با 
استفاده از نوار چسب اليه اي از كربن را از قطعه اي از گرافيت جدا  شوند،اخته

 تك از اي ه
 مي حركت

 از استفاده ا

ج ي ر ز ي ز ر ربن ز ي ي ب چ ر و ز
طي اين آزمايش اين دو فيزيكدان نواري دو بعدي و بسيار نازك . سازند

.از كربن را كه ضخامتي برابر يك اتم داشت، به دست آوردند
بر اساس گزارش اينديپندنت، گرافن از ويژگي هاي منحصر به فردي از 

قبيل رسانايي شديد الكتروني و حرارتي برخوردار است كه به واسطه 
سرعت باالي حركت الكترونها و كيفيت باالي كريستالهاي اين ماده كه 

.عامل استحكام مكانيكي گرافن نيز هستند، به وجود آمده اند

ا/ بيم و اميد بزرگترين برخورد دهنده
م غيرمنتظره هاي پديده را جديد اكتشافات حاضر حال در فيزيكدانان

دارند خود در را عادي غير اي پديده از هايي نشانه گرفته انجام هادرون
طي در متعددي رويدادهاي رصد حال درCMSو اطلس ردياب دو هر

ا باورند اين بر فيزيكدانان اما دارند آزمايشها نتيجه در قطعيت از زيادي
لش اا اا ذ

زیــــک
.هستند ذرات در جرم ايجادعاملشود
پرانرژي فيزيك كنفرانس در 2011 جوالي 22 روز آزمايشها اين نتايج

زيا فاصله جديد پديده يك كشف تا جديد اطالعات اين كه دادند هشدار
هيگز بوزون تعقيب در
ه بوزون شد، بيني پيش 1964 سال در ذرات اين وجود كه زماني از

استاند مدل .است كرده ايجاد جرم ذرات تمامي در كه است مكانيزيمي
متعادل را اتمي فروپاشي كه الكترومغناطيسي نيروهاي و اتمي نيروهاي

د دا

.داردم و فیــز
حل ساختند، را هادرون عظيم آزمايشگاه هيگز، تعقيب براي فيزيكدانان

يكدي با را آنها و داده حركت نور سرعت برابر سرعتي با را پروتونها تواند
و شده تبديل تر سبك ذرات از جرياني به فروپاشي از پس سنگين ذرات

در اكنونCMSو اطلس بزرگ، ردياب دو اين نيچر، گزارش اساس بر
يافتن انتظار دانشمندان كه اي محدوده برابر در كه هستند ولت الكترون
نشا اين شدن ناپديد احتمال و هستند قطعي نتايج از دورتر بسيار آمارها

ابمحتاطانه لشدهح دع اينآيندههايماهطيگفتهبهك

جـــــــــوم
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راينآيندههايماهطيويگفتهبه.كرد عمل شده حسابومحتاطانه
اينكه بيان با نيز اطلس ردياب سخنگوي "جيانتوني فابيوال" همچنين

انرژي پر هاي نمونه از محدودي تعداد و فراوانند بسيار انرژي كم و سبك
Wو هيگز ارتباط

بوزون نام به ذراتي فروپاشي در سبك ذرات اين افزايش ميزان بيشترين
ج يك غالب در گاه تواند مي هيگز بوزون فروپاشي ها، نظريه اساس بر

نشا عنوان به را آنها بتوان كه نبوده اي اندازه به آنها كنش اما است شده
.باشندهيگزجرمازكافمقاديرحاويتوانندنمذراتاينكهاست

نج
w
.
p
e
d
i
k

.باشندهيگزجرمازكافيمقاديرحاوي توانند نمي ذرات اينكهاست
حتي معتقدند نيز فيزيكدانان از تعدادي سي، بي بي گزارش اساس بر

آ هاي ماه طي مطالعات اين چهره .داد نسبت نظري محاسباتي خطاهاي
LHCو اطلس ردياب دو .است كرده عمل موفق بسيار حاضر حال در
جديدي اطالعات اساس بر هيگز بوزون حضور رد يا تاييد و كرد خواهند

ااگ گگانش شتتئتائاك تاان k
a
.
i
r

سرعتدربارهانيشتينتئوريتائيدبا كنگي هنگ دانشمندانازگروهي
  .كردند رد را زمان در سفر درباره ممكن اميد نوع هر خالء

فو درباره تحقيقاتي انجام با كنگ هنگ فناوري و علم دانشگاه پژوهشگران
حر خالء در نور سرعت درباره انيشتين تئوري تائيد ضمن نور مجزاي
.زدند را زمان در سفر روياي تحقق احتمال درباره
نظريه در انيشتين آلبرت كه همانطور دادند نشان تحقيقاتي تيم اين

.نيست نور از سريعتر چيز هيچ بود، كرده تعيين عمومي
قت ق الد ت اندفانجاا كاناز ازتكتا سرازسريعترحركتامكانبازمان در سفر انجام احتمالدرحقيقت

مافوق سرعت از پالسهايي دانشمندان از گروهي قبل دهه يك .دارد ارتباط
.كردند كشف

آورد وجود به را ترديد اين بود "اپتيكي اثر" يك تنها كشف اين هرچند
.شود بيشتر نور سرعت از تواند مي روش چند به مجزا فوتون

موفق كنگي هنگ فيزيكدانان اكنون تايمز، آنجلس لس گزارش براساس
.كنند گيري اندازه را مجزا فوتون يك حركت سرعت بااليي دقت
هاايننتايج س نوپايهواحدكهمجزافوتونيكحتكهدادنشانب نوپايهواحدكهمجزافوتونيكحتي كه داد نشان بررسيهاايننتايج

.است نور سرعت به محدود الكترومغناطيس امواج فاز سرعت همانند
نور سرعت از سريعتر توانند نمي نيز مجزا فوتونهاي حتي ديگر، عبارت به

د سفر بنابراين و داشت حق انيشتين نيز بار اين خالصله، طور به .كنند
.است غيرممكن

الكترونيكي، ابزارهاي كه صورتي در كردند اعالم 2010 سال فيزيك نوبل برندگان
ساشدهتوليدجهاندركنونتاكهايمادهترينباريكازهارايانهتاگرفتههمراه ساشدهتوليدجهاندركنونتاكهاي ماده ترين باريك ازهارايانهتاگرفتههمراه
  .شد خواهند تر سرعت پر بسيار

اليه از كه انگيز شگفت اي ماده گرافن، روي بر مطالعه حين منچستر دانشگاه محققان
سيليكون از سريعتر بسيار گرافن درون الكترونها دريافتند شده، ساخته كربني اتمهاي
.است مدرن هاي تراشه از بسياري اساس و پايه كه اي ماده كنند،
با ها رايانه و هوشمند تلفنهاي پرسرعت نسل ساخت امكان دهد مي نشان يافته اين

.است شده نزديكتر واقعيت به قدم يك گرافن



كشف توپي معلق در فضا
 به تواند مي آماتور اخترشناس يك توسط شكلي فوتبال توپ سحابي كشف

 نفسهاي آخرين واسطه به كه عجيب ساختارهاي اين از تا كند كمك دانشمندان
  .آورند دست به بهتري درك شوند، مي ايجاد مرگ حال در هاي ستاره

 اين كشف خبر اسپانيا در جوالي 25 نشست در محققان مهر، خبرگزاري گزارش به
 راKn61يا "61 كرونبرگر" نام با فوتبال توپ يك شكل به اي سياره سحابي
.كردندتاييد

 با شده واقع آسمان از كوچك اي تكه در كه را متورم سحابي اين اخترشناسان
 فوتبال توپ يك به را آن و داده قرار تر دقيق بررسي مورد كپلر تلسكوپ از استفاده

 كپلر ناسا، اي سياره شكارچي توسط بيشتر رصدهاي .كردند تشبيه فضا اعماق در
 از سئوالهايي بيابد، را اي سياره هاي سحابي درباره كليدي سئواالت پاسخ تواند مي

 هاي ستاره نزديك، هاي ستاره تاثير تحت چگونه ها سحابي ساختار اينكه قبيل
.دارد قرار ها سياره ديگر و دور
اانخكآاناااا  هايي ستاره هيدروژني سوخت كه آيند مي وجود بهزماني اي سياره هايسحابي

 و شده منبسط ستاره خارجي اليه ترتيب اين به .رسد مي پايان به خورشيد مشابه
.آورد مي وجود به را گاز و غبار از بزرگ اي اليه دليل همين به و شود مي سرد

 و شده اليه اين شدن يونيزه موجب مرگ حال در هاي ستاره از برخاسته تابشهاي
.كند مي ايجاد درخشش آن در

 كه زماني ندارند، ها سياره به ارتباطي نامشان خالف بر اي سياره هاي سحابي
 آنها ظاهري شباهت دليل به شدند، رصد اوليه تلسكوپهاي توسط ها سحابي اولين

فخاااناااكشكلا گ .گرفتند خود به را اي سياره نام ها سياره كرويشكلبا
Kn61نام به استراليايي آماتور اخترشناس است، برگزيده را خود كاشف نام  

 اكتشاف" پايگاه در موجود اطالعات بررسي از پس كه "كرونبرگر ماتياس"
.شد جرم اين كشف به موفق كپلر "آسمان ديجيتال
 شبه هاي سياره فركانسهاي رديابي هدف با و 2009 سال در ناسا كپلر تلسكوپ
 تالشند در كپلر تيزبين چشمان از استفاده با محققان اما شد ارسال فضا به زميني
 دقيق اطالعات شايد تا كنند رديابي نيز را هاي سياره هاي سحابي به نزديك اجرام

نازت اا زشگفتعا تهانگ ندد آ .آورند دست به انگيز شگفت و عجيب اجرام اينازتري
 اي سياره سحابي هزار سه از بيش كنون تا اخترشناسان اسپيس، گزارش اساس بر
 در ها سحابي اين از درصد 20 تنها كه اند كرده كشف شيري راه كهكشان در را

.اند داشته ستاره يك مانند جرمي خود نزديكي

:پیشنهادات شما هستیم
i @
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!سال پيش بوده است 9000ه
ـدانيــــــــــــــــــــــد؟؟؟؟؟

كشف نشانه هاي جديد از ذرات بنيادين در 
شتابگري ديگر

 احتمال درباره سرن جديد گزارش انتشار از پس آمريكا تواترون دهنده برخورد
 از مشابه هايي نشانه يافتن به موفق كرد اعالم هيگز بوزون از هايي نشانه كشف
  .است شده بنيادين ذرات اين وجود

درشدهيافتههاينشانهازتر ضعيف هايي نشانهتواتروندهندهبرخورد ور رونر رزريو
 محدوده در شده كشف هاي نشانه اما رسانده ثبت به را هادرون دهنده برخورد

.اند شده مشاهده اي مشابه تحقيقاتي
 هاي تحليل از پس احتمالي هاي نشانه اين شايد كه اند داده اخطار فيزيكدانان

 كه زماني گويند مي محققان ديگر سويي از شوند، اعالم مردود كلي به بيشتر
 تصويري بگيرند قرار يكديگر كنار در ها اروپايي و ها آمريكايي مطالعات نتايج
.آمد خواهد وجود به پديده اين از واقعي غير و كننده گيج

كنندميفعاليتمشتركياصول پايه بر هادرون بزرگدهندهبرخوردوتواترون
يكديگرباراآنهاانرژيپرذرات از پرتوهايي به دادنشتاببادارندتالشو

 جديدي ذرات گرفتن شكل به منجر تواند مي برخوردي چنين .دهند برخورد
.شد خواهند رديابي شتابگرها رديابهاي توسط ذرات اين كه شود
 به موفق جمعه روز هادرون بزرگ دهنده برخورد درCMSو اطلس ردياب دو

 145 تا 140 مابين جرمي در توجه جالب اي ذره كنشهاي از اي توده كشف
 سطح از اطلس ردياب در شده ثبت هاي نشانه .شدند ولت الكترون گيگا

استمعنياينبهسهسيگماياطمينان درجه برخوردارندسيگما2.8اطمينان
خطاهايباآمدهدستبهنتايج كه دارد وجود احتماليكاحتمالهزارازكه

.باشند داشته ارتباط اطالعات در آماري
 هايي نشانه نيز آمريكا تواترون شتابگرCDFوDZeroردياب دو اكنون
 نشانه اين محققان .اند كرده كشف ولت الكترون گيگا 140 محدوده در را مشابه

 كه كردند تشبه مبهم تصويري به را آن و خوانده كننده گيج هايي پديده را ها
.شود مي ديده غليظ مه ميان از

 تواترون دهنده برخورد در آنچه با مشابه اي ذره كنشهاي همچنين تواترون
فروپاشيطيبنيادينذرهيككنشها اين در است، كردهمشاهدهراشدهديده

 هاي يافته همه اين با .شود مي تبديل كمتر جرمي با ديگر اي ذره به تغيير يا
 .دارد قرار تري پايين اطمينان سطح در هادرون هاي يافته به نسبت تواترون
 علمي يافته يك از اطمينان براي معموال كه است سطحي پنج اطمينان سطح
 تواترون هاي يافته از اطمينان سطح كه حالي در است نياز آن به رسمي

.است يك سيگماي
 دهه در بار اولين هيگز بوزون موجوديت موضوع سي، بي بي گزارش اساس بر

"" ميگفته.شدمطرح"هيگزپيتر" ادينبرگ دانشگاهفيزيكدانتوسط1960
.است جهان در موجود ذرات تمامي در جرم ايجاد عامل هيگز بوزون شود

منتظر نظرات انتقادات و پ
@ dik i@pedika.ir

قديمي ترين آدامسي كه جويده شده، متعلق به
آيــــــــــــــــــــــــــــــــــا ميـــد



 دادند نشان اي رايانه سازي يه
  خورشيدي فرامنظومه پيكر ول

  .هستند زمين فقهاي
 باردار ذرات اين كه آيند مي د
 برخورد از پس و شوند جاري ن

 انرژي قطبي، بخشهايدرهوا

ثبت ركورد جديد براي كاوشگر فرصت
 6 تنها بود قرار كه فرصت نورد مريخ كاوشگر

 در كاوش سال 7 از پس كند فعاليت ماه
 مايل 20 ركورد به توانست سرخ سياره
  .يابد دست حركت
 "روح" خود دوقلوي همراه به فرصت كاوشگر

.د
 - هاروارد نجوم فيزيك مركز
 قطبي شفقهاي كه كردند طرح

 سياره ابعاد در كه خورشيدي 
 مي شناخته "داغ مشتريهاي"

 زمين كه گيرندميشدتماني

.رسيد مريخ سطح به2004 سال در
 دوقلو روباتهاي اين ماموريت بود قرار ابتدا در

 تا توانست روح اما انجامد طول به ماه 6 تنها
 .دهد ادامه خود ماموريت به 2010 مارس 22
 زندگي پايان رسما2011ً مي 25 در ناسا
.كرد اعالم را روح
 به هنوز فرصت روبات كه است درحالي اين

(CMEببيندآسيب.
 پالسماي تن ميلياردها كه ست
 گازي خورشيدي، پالسماي .د
.است ر

 17 در روبات اين .دهد مي ادامه خود زندگي
 ركورد به توانست متر 124 پيمودن با جوالي

  مدت در )كيلومتر 32.21( حركت مايل 20
.يابد دست روز 658 و هزار 2

 50 مسافت اين ناسا، سايت گزارش براساس
 اين سازندگان است چيزي آن از بيشتر برابر
 همين به و داشتند انتظار فرصت نورد مريخ
ل لكل گاك اكا ا ا ا

 .كند خراب را زمين )كره س
 توفان يك از استفاده با كه ت

 غول سياره يك قطبي شفقهاي 
 از بود خواهد چگونه چرخد مي

 پاسادانا در كاوشگر اين كنترل مركز در دليل
.شد گرفته جشن بزرگ موفقيت اين

 از متري 300 و هزار فاصله در فرصت اكنون
 واقع انديور حفره غرب در واقع خود هدف
.است شده
 قديمي از كيلومتر 22 قطر با انديور حفره
 فرصت كاوشگر تاكنون كه سنگهايي ترين
ا لكآ اك  طرف از تدريج بهCMEيك ي

 "داغ مشتري" سياره يك كه ي
 قرار تري شده متمركز ذرات از

 آن از تر خشن بسيار و متفاوت ال

يك تاثير تحت"داغمشتري"

.است شده تشكيل كرده آزمايش
 فرصت ماموريت مهندسان رئيس نلسون بيل
 فرصت" :گفت روبات اين وضعيت خصوص در
 دارد ورم كمي خود روباتيك بازوي مفصل در
 مي لنگ آن راست سمت اول چرخ كم يك و

 خوب بسيار عملكرد نظر از اين وجود با .زند
.است
خدال7اتكگقت  رسيد سياره اتمسفربهغناطيسي

 تا 100 كه استوايي عظيم بسيار
.شدند مي ظاهر بود ن
 به شروع شوند ناپديد تدريج به 

 مريخ در سال 7 روبات يك گوييم مي وقتي
 ماشين يك بگوييم است اين مثل كرده كار
".است كرده كار سال 70 زمين روي بر
 جلويي چرخ با فرصت كه مشكالتي دليل به

 وارونه حركت در را خود سفر اغلب دارد خود
 20 است توانسته اين باوجود .دهد مي انجام
.بپيمايد را مايل تريليون برابر زمين آب دارد1

تريليون برابر آبهاي 140 در آن

ن كشف شده است، ابري عظيم و 
.هان كرده است

ليارد سال نوري از زمين در بر 
 . فراوان به شمار مي رفته است
ش تابيده شده و اكنون به زمين 
دايش جهان هستي به وجود 

 به شمار مي روند كه قدرت 
ود مكيده و انرژي زيادي را به 

 20كردند كه سياهچاله اي 
.ورشيد است

ا آ ا ي تاييد وجود بخار آب در اين ا
 محققان شد زيرا مقدار اين آب 

ه اين دليل كه تمامي آب 

اين ابر . ل نوري توزيع شده است
اين ابر   .راكم اتمسفر زمين است

. متراكم تر است

شبيه سازي  
شفقهاي قطبي 

در سيارات  
فرامنظومه  

شبي يك در آمريكايي دانشمندان
غو سيارات در قطبي شفقهاي كه

شف از تر نوراني برابر هزار تا 100
وجود به زماني آسماني شفقهاي

زمين مغناطيسي ميدان مسير در
مولكولهايتحريكواتمسفربا

زیــــک
كنندآزادنورصورتبهرااضافيخورشيدي

دانشمندان از گروهي اكنون
مط را فرضيه اين سونيان اسميت

فرامنظومه پيكر غول سيارات در
" اصطالح با و هستند مشتري
.هستند چگونه شوند

زمزمينرويدرقطبيشفقهاي

م و فیــز

Eخورشيديتاجانفجاريكاز )
CMEاس پيكر غول انفجار يك

پراكند مي فضا در را خورشيدي
باردار ذرات از باال بسيار دماي در

جـــــــــوم
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مغناطيس( مگنتوسفر تواند ميCMEيك
است مغناطيسي ميدان از حبابي مگنتوسفر،

.كند مي محافظت زمين از ژئومغناطيس
اينكه مورد در مطالعه منظور به دانشمندان اين
م خود ستاره به نزديك مدار در كه گازي پيكر

.كردنداستفادهايرايانه مدلهاي

نج
w
.
p
e
d
i
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ي ريره
خورشيدي منظومه در دانشمندان اين گفته به

درحالي شود مي گسيل زمين سوي به خورشيد
جرياني تحت تواند مي خورشيدي فرامنظومه

.باشد داشته
كامالً تواند مي متمركزCMEجريان اين تاثير

.بينيم مي زمين روي بر كه باشد چيزي
يكمدل،ايندرتودي،يونيورسگزارش به k

a
.
i
r

CMEمغميدانبهبرخوردازپسوگرفتقرار
ب هاي حلقه صورت به كه كرد ايجاد شفقهايي و

زمين شفقهاي از تر پرانرژي و شديدتر برابر هزار
اينكه از پيش شفقها ساعت، شش حدود از پس

.كردند سياره قطبهاي سمت به حركت

140ابري كه 
ميليارد ساله اي شده اند كه ميزان آب نهفته 12اخترشناسان موفق به كشف ابر عظيم و 

.  موجود در اقيانوسهاي زمين است
اخترشناسان موفق به كشف قديمي ترين و بزرگترين توده آبي شدند كه تاكنون در جهان

برابر آبي كه در اقيانوسهاي زمين در جريان است را پنه 140ميليارد ساله كه در خود  12
ميل 12اين ابر مملو از بخار آب سياهچاله عظيمي كه اخترنما ناميده مي شود را در فاصله 

مي دهد آب از زمان آغازين جهان هستي پديده اي عادي و  اين كشف نشان. گرفته است
ميليارد سال پيش 12به گفته اخترشناسان از آنجايي كه نور مشاهده شده از اين اخترنما 

ميليارد سال پس از پيد1.6رسيده است، مي توان گفت آبي كه در اين ابر قرار گرفته تنهاآ
.آمده است

اخترنماها از جمله درخشانترين، قدرتمندترين و پرانرژي ترين پديده ها در جهان هستي
خود را از سياهچاله هاي عظيمي به دست مي آورند كه غبارها و گازهاي كيهاني را در خو

.خارج ساطع مي كنند
مطالعه ك APM 08279+5255در اين پروژه محققان بر روي اخترنمايي خاص به نام

ميليارد برابر عظيم تر از خورشيد را درون خود داشته و انرژي آن برابر يك كوادريليون خو
ا ا كال ا ا ا ك ل ل ك ل ا ا طال ا ا ا براي انجام اين مطالعه محققان از دو تلسكوپ مختلف، تلسكوپهاي هاوايي و كاليفرنيا برايا

حجم باالي بخار آب موجود در اين ابر موجب شگفتي بسياري از. اخترنما استفاده كردند
برابر بيشتر از آبي است كه تا كنون در كهكشان راه شيري كشف شده است، شايد به 400

.موجود در كهكشان راه شيري به جاي بخار در شكل يخ وجود دارند
بر اساس گزارش ان بي سي، بخار آب در اين اخترنما در محدوده اي به وسعت صدها سال

تريليون بار كمتر از تر 300آن  درجه فارنهايت دارد و تراكم 63درجه حرارتي برابر منفي 
برابر 100تا  10نسبت به ابرهاي معمولي و رايج در كهكشان راه شيري پنج برابر داغتر و 



تلسكوپ فضايي 
هابل 

)قسمت اول(

 تلسكوپي تنها تلسكوپ اين
ت طكها تات  ستاره توسطكهاست

 سرويس فضا در شناسان
 براي مأموريت چهار.ميشود

هاي سال در منظور اين
 اما شد انجام2002تا1993
 داليلي به مأموريت پنجمين
 از بعد حال هر به.شد منحل
يك يعگفتگ حض  حضوري عموميگفتگوييك

 مايك ناسا آژانس مديريت
 مأموريت اخرين گريفتين
سال در كه را هابل سرويس
 تاييد را رسيد اتمام به2009

 كه گونه ان اكنون هم و كرد
 بايد تلسكوپ ميرود انتظار
به2014سالتااقلحد  به2014سالتااقلحد

 خود تحقيق و برداري تصوير
 تا دهد ادامه ها آسمان در

 فضايي تلسكوپ كه زماني
 بهره ي آماده وب جيمز

.شود برداري

از شاهكار هاي رصدي تلسكوپ فضايي هابل

تصويري از تلسكوپ فضايي جيمز وب
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 گردد پيامك به ما را فراموش نكنيد 

09127618904و 0

سال در شاتليك توسط كه است فضايي تلسكوپ اولين هابل تلسكوپ
 ترين گرد سو چند از يكي تنها هابل.شد منتقل زمين جو از خارج به1990

 حياتي اي وسيله عنوان به بلكه ، نيست تلسكوپ ترين باهوش و ترين ،بلند
.است ارزشمند شناسان ستاره براي عمومي ارتباطات و تحقيقات براي
 همكاري با و(امريكا ي متحده ايالت فضايي آژانس)ناسا دست به تلسكوپ اين

 هيات توسط و شد ساخته يي اروپا فضايي آژانس عضو اروپايي هاي كشور
كوپعلم تابفضابهفضايتل هايخانهصدباهمگاماكنونهموشدپ هايخانهرصدباهمگاماكنون هم و شد پرتاب فضابهفضاييتلسكوپعلمي

فضايي تلسكوپ و چاندرا ايكس اشعه ي خانه رصد ، كامپتون گاماي اشعه
.هاست آسمان در تفهس و تحقيق حال در اسپيتزر
سال در.شده داده1923سال در فضايي تلسكوپ ساخت پيشنهاد
 كار اتمام به1983سال در و.شد گزاري سرمايه تلسكوپ ساخت براي1970
 در و مالي ،مشكالت تكنيكي اشكاالت با پروژه اما.شد نزديك خود ساخت
.شد احاطه رقابتي هاي گيري

دانشمندان،شدپرتابفضابههابل1990سالدركهزمانسرانجامول دانشمندان،شدپرتابفضا به هابل1990سالدركهزمانيسرانجامولي
 مشكل يك اين و است شده گذاشته كار اشتباها اصلي ي اينه كه دريافتند
 يك طي1993 سال در هرحال به.آورد بوجود دانشمندان براي را بزرگي

 مورد كيفيت با فضايي تلسكوپو شد رفع فني اشكا اين فضايي ماموريت
.كرد زده شگفت را دانشمندان و كرد كار به شروع دوباره انتظار

)شاتل در حال حمل هابل(
 به را اجازه اين زمين اتمسفر اغتشاشات از خارج در هابل فضايي تلسكوپ رصدهاي

 پس نور بدون احتماال و باال بسيار كيفيت با هايي عكس كه ميداد شناسان ستاره
 حتي و مرئي نور و زياد جزئيات با دست ازدور هايي عكس.كنند دريافت زمينه
 پيشرفت به منجر هابل ازمشاهدات بسياري.جهان دست دور بسيار اجزاي شامل

 جهان گسترش ميزان از تري دقيق تعريف همچون شد فيزيك اختر در چشمگيري
...و

اگر مايليد بخشي به نشريه اضافه و يا از آن كم
9198589389: شماره پيامك



سرنشين براي سفر به فضا 6ش
 110 آن با سفر كه بالن يك باالي از هميشه از متفاوت پايگاهي و ديد زاويه از را ن

"Zero2Infinitزمين سطح از كيلومتري 36 ارتفاع تا بالن يك روي بر دارد قصد 
 بالن اين كمك با را خود مسافر اولين جاري دهه ميانه تا بتواند است اميدوار وي .ند

آ  لوپز اما كنند ارسال آن به را خود توريستي فضاپيماهاي دارند قصدكهاستهايي
 آسماني ميان در خورشيد :كرد مشاهده نيز كيلومتري 36 ارتفاع از توان مي را شود
 رنگ آبي توپي را زمين كه انسانهايي اولين لوپز، گفته به  .شود مي ديده خوبي به

بودند كرده مشاهده بالن يك 
 با 2000 سال از وي است، داشته فعاليت راكت صنعت در سالها كه استMITي
  متوقف كل به  راكتها ساخت سوي به گرايش از پس ارتفاعات در پرواز قابليت با
.آورد دستبهرابالنين ين وربرب

  ملي تيم پيراهن بالن يك كمك با وي زيرا كرد جلب خود به را بسياري توجه 20
  و كرده جلب خود به را شركتي توجه توانست لوپز نهايت در .درآورد پرواز به ي

.آورد دست به را
 قطري اتاقك اين .كند مي حمل است معلق هليومي و عظيم بادكنكي زير در كه ي
 برخوردار شده تنظيم فشاري از اتاقك اين .گيرند مي جا آن درون مسافر چهار و
.بروند فضايي سفر اين به معمولي لباسهاي با توانند مي مسافران كه است 

 در كه ارتفاعي انجاميد، خواهد طول به ساعت چند كيلومتري 36 ارتفاع تا بالن اين ن
 براي مسافران ارتفاع اين به رسيدن از پس .رسيد خواهد متر 129 به بالن بادكنك طر

 مي تخليه تدريج به بادكنك سپس پرداخت، خواهند پرواز به ارتفاع همين در ساعت
بالهايآنازپسشودجدااتاقكازبادكنككهزمانتاآيدمپايينبهاتاقكو  بالهايي آن از پس .شود جدا اتاقك از بادكنك كهزماني تا آيد مي پايينبهاتاقكو
 در بار چندين براي بالها اين .كرد خواهند هدايت زمين روي تا را اتاقك اي ويژه مانند ر

 به طوالني مسافتهاي در توانند مي اند كرده ثابت و اند گرفته قرار آزمايش مورد نظامي
.دهند دامه
 اين البته  است، شده برآورد يورو هزار 110 فضايي تجربه اين هزينه وايرد، گزارش س
 رود مي انتظار .است تر قيمت ارزان بسيار ويرجين شركت دالري هزار 200 بليطهاي از
 مناسبي هوايي و آب شرايط از كه جايي بگيرند، انجام اسپانيا در بالن اين اوليه اي
.استشدهواقعآندرنيزلوپزشركتواستدار .است شده واقع آن در نيز لوپز شركتواستدار

 بواسطه كه ميباشد )كيشوت دون( بنام اي پروژه آغاز حال در اروپا فضايي آژانس
 و ها سيارك و ها سنگ شهاب جهت از تهديدي هرگونه برابر در را زمين آن

.دارد نگه امن دار دنباله هاي ستاره
 را انسانها سياره توانند مي كه سياركهايي برابر در زمين سازي آماده منظور به

اكا ااقا ا كافضا  يك سوي به را فضاپيماهايي دارند قصد دانشمندان كنند، نابوديبهتهديد
.كنند پرتاب سيارك
  در آن اساس بر كه شد همزمان ناسا اطالعايه با درست پروژه اين اجراي برنامه
  .ندارد قرار زمين با برخورد مسير در داري دنباله ستاره يا سيارك هيچ حاضر حال

 سازمان اين اصلي متحد واسطه به بلكه ناسا، واسطه به نه طرح اين همه اين با
.شد خواهد اجرا و شده ارائه اروپا فضايي آژانس يعني

 پرتاب فضاپيما دو است گرفته نام "كيشوت دون" كه آزمايشي پروژه اين در
ند ا اازكشدخ دآن ا كتاكخ فكتشازاا ن  منحرف حركتش مسير از را سياركي تا كرد خواهد سعي آنها از يكيشد،خواهند

 جمع را ارزشمندي اطالعات اول فضاپيماي برخورد از دوم فضاپيماي و سازد
.كرد خواهد ارسال زمين به و كرده آوري
  آپوفيس نام به متري 487 سياركي كيشوت دون پروژه براي هدف ترين ممكن

  و هزار دو در يك 2036 سال در زمين با آن برخورد شانس كه است 99942
.است 500

 دسامبر در كه "النين" دار دنباله ستاره گرفتن قرار خبر تازگي به ناسا دانشمندان
ناكدشدكشفگذشتهال نهخط دندتكذاز ك .كردند تكذيب را زمين سوي به خطرناك مسيري در شده، كشفگذشتهسال

 كه است اين از حاكي بود شده پخش دار دنباله ستاره اين درباره كه شايعاتي
 زمين سال سه براي خورشيد نور كردن مسدود واسطه به النين دار دنباله ستاره

.كرد خواهد برخورد زمين با سپس و  بود خواهد فرو تاريكي در را
 هيچ دار دنباله ستاره اين كردند اعالم ناسا مقامات اسپيس، گزارش اساس بر

 فضاي در نياز حد از بيشتر تنها و داشت نخواهد دنبال به زمين براي خطري
.است شده توجه آن به اينترنتي

ساخت بالني با گنجايش
زمين انحناي و فضا تاريكي مشاهده امكان دارد قصد اسپانيايي طراحي

  .آورد فراهم داشت، خواهد هزينه يورو هزار
"ty شركت بنيانگذار "لوپز ماريانو خوزه" مهر، خبرگزاري گزارش به

كن مشاهده را آن گيرنده بر در فضاي و زمين سياره بتواند تا كند پرواز
.بفرستدفضابه

زیــــک
شركتهاديگرنظرموردارتفاعازترپايين بسيار بالن اين پروازارتفاع
ش مي ديده زمين سطح از كيلومتري 100 ارتفاع از آنچه است معتقد
اتمسفر آبي رنگ از روشني سايه با زمين انحناي  و درخشد مي سياه

درون از را زمين بلكه بودند نديده راكتها پنجره از را آن كردند توصيف
فضاي هوا مهندسان از يكي لوپز

ب بالنهايي ساخت اينكه به توجه
چنينساختبرايايانگيزهشد،

يييزم و فیــز ينبر چ
10 سال جهاني جام در وي ايده

آزمايشي عملياتي طي را اسپانيا
پروژه اين آغاز براي كافي بودجه

اتاقكي درون را مسافران بالن اين
و خلبان دو و دارد متر 4.3 برابر
ايمن و راحت اي اندازه به و بوده

جـــــــــوم
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 50 حدودا كه لوسي ستاره اند برده پي تحقيقاتي طي در منجمان
 كه !است الماس از اي هسته داراي  دارد فاصله زمين از نوري سال

.ميباشد شيري راه كهكشان در الماس منبع بزرگترين
 ممكن غير بشر براي آن درك كه ميباشد بقدري الماس اين وزن
 ترليون تريليون ميليارد 10 معادل وزني الماسي هسته اين !است
 روي بر موجود الماس بزرگترين كه است درحالي اين است، قيراط
.است قيراط 500 زمين
 منجر مي رسد پايان به هيدروژن، معموال ستاره اي، سوخت كه زماني

 اين بر محققان سال ها براي .مي شود داغ و بلوري هسته اي ايجاد به
 مي شود، تبديل الماس به كربن از شده ساخته هسته كه بودند عقيده

 در اما  .ندارد وجود آن از دفاع براي مدركي و است فرض يك اين اما
 هسته  حقيقتا »لوسي« كه كردند مشخص منجمان ،2004 سال
ااگا ااآالاال كا .كردند ارايه را آن از مدلي و دارد الماس از بزرگي بسيار

!وهم گرانشي؟
ا ا اا گ گ شدگي گرانشي  طبين پديده وجحود خارجي ندارد بلكه توهمي است كه توسط ق

. هاي كهكشاني سريعتر از انتظار مي چرخند
به همين علت دانشمندان اين نظريه را مطرح . ز به جرم مركزي بزرگتري دارند

.را مي سازند) غير باريوني(كه هنوز رديابي نشده است ذرات غير سنگين 
اده تاريك در واقع توهمي است كه مي تواند در اثر قطبي شدگي خالء كوانتومي 

ا ك ا ا ا ا ك ا ا ا الً ا ا ك مي تواند اصال وجود نداشته باشد و اين پديده كه با عنوان ماده تاريك شناخته ك
ايشات و مشاهدات آينده نشان خواهند داد كه آيا اين نتايج تنها يك انطباق 

به ماده تاريك وت ماده تشكيل شده است، اين تحقيق جديد نيز كه نگاهي متفا
.ندده و ضد ماده به درك پديده هاي كيهاني كمك مي ك

ك پديده ماده در ها انجام شده است، توضيح داد كه درحال حاضر دو مكتب درباره

تا ا تالش انش گ ان ق ا تغ ا ك ك ال ا ا ريك باور دارد درحالي كه مكتب دوم با تغييرات قوانين گرانشي در تالش است تا ك
مي كنم كه بدون تعريف ماده تاريك و بدون نياز به تعيير قوانين گرانشي عمل مي 

ليل ذرات و ضد ن دز نظر نيروهاي گرانشي همديگر را دفع مي كنند و به همي

در سرن به  AEGISه هم هستند يا خير، اما چند آزمايش از جمله آزمايش

ات ذ ندفتهاي دا د ج انت ك خال د د حد ان ز ك د كه ات ذ ضد ضد ذراتي كه در يك زمان محدود در خالء كوانتومي وجود دارند -فتهاي ذرات

. گرانشي ضد ذرات مجازي منفي است

ي از دو قطبي هاي گرانشي مجازي است كه شكلي از يك جريان دو قطبي را 

اولين وجود، ماده عادي ما است كه در وجود دوم . و وجود مورد بررسي قرار دهيم
است انش گ هاي قط د له ج از مجازي هاي .طبي هاي مجازي از جمله دو قطبي هاي گرانشي است"ط

نزديك كهكشانها و ) ذره سنگين(ي تواند به طور گرانشي توسط ماده باريوني 

گان و تار را توليد مي كنند كه مي تواند با ميدانهاي گرانشي كه توسط س

فرضي و يا  ريكوي منحني هاي چرخشي كهكشانها برجاي بگذارد كه ماده تا
درباره علت حركت سريع و غيرمنتظره كهكشانها به جاي ماده تاريك و يا قانون 

كرد .تفاده
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.تفاده كرد

ن عضو شويد و با دوستان خود به 
www.pedika.irدازيد   

ماده تاريك، تو
ا ا ا ا ا ا ا ا يك فيزيكدان از سرن  با ارائه  فرضيه جديدي در مودر ماده تاريك توضيح دادكه اينا

.در يك خالء كوانتمي ايجاد شده است
يكي از بزرگترين مسائل حل نشده در فيزيك نجوم اين است كه كهكشانها و خوشه

، نياز(باريونها(اين چرخشهاي سريع، نسبت به ستارگان، گرد و غبار و ذرات سنگين 
اين ماده تاريك ك. كردند كه هر كهكشان در هاله اي از ماده تاريك احاطه شده است

پيشنهاد داد كه ما "دراگان اسالوكف هاجوكوويك"اكنون يك فيزيكدان سرن به نام 
.ايجاد شده باشد

ا ا اظ ا ك ف ك"ا ا ا ك ا ا ا كل ا پيام كليدي اين تحقيقات نشان مي دهد كه ماده تاريك": اين فيزيكدان اظهار داشت
آزما. مي شود مي تواند برپايه قطبي شدگي گرانشي خالء كوانتومي توضيح داده شود

".عددي شگفت انگيز و يا آغاز يك انقالب علمي جديد هستند
همانند تحقيقات گذشته اين دانشمند درباره چرخه تناوبي جهان كه از ماده و ضد ما
دارد، بدون نياز به اشكال ناشناخته ماده و انرژي و يا مكانيزمهاي ناشناخته تقارن ماد
اين فيزيكدان سرن در اين تحقيقات كه برپايه منحني هاي چرخشي سريع كهكشانه

.تاريك وجود دارد
ك" ك ا كف ال ا گف"اگا خ تا"ا ا ل ا ك مكتب اول به وجود ماده تار":در اين خصوص گفت "دراگان اسالوكف هاجوكوويك

من يك راه سوم را پيشنهاد م. در خصوص پديده منسوب به ماده تاريك توضيح دهد
".كند

اين راه حل سوم بر مبناي فرضيه اي كليدي است كه بيان مي دارد ماده و ضدماده ا
.ذرات، بارهاي گرانشي متفاوتي دارند

درحال حاضر، هنوز مشخص نيست كه آيا واقعاً ماده و ضد ماده از نظر گرانشي دافعه
.نتايجي در خصوص احتمال تائيد اين فرضيه دست يافته اند

جف كه ت ا ن دان ن ا كنند دفع ا گ د ه انش گ نظ از اده ضد اده اگر ماده و ضد ماده از نظر گرانشي همديگر را دفع كنند اين بدان معني است كه جفاگ
.دارند "دوقطبي گرانشي"

اين نوعي سيستم است كه در آن ذرات مجازي، بار گرانشي مثبت دارند، درحالي بار

، در اين سناريوي علمي، خالء كوانتومي محتوي بسياريPhysOrgبراساس گزارش
.تشكيل مي دهند

ما مي توانيم جهان را به عنوان اتحادي از تعامل متقابل اين دو": اين فيزيكدان افزود
م( انت ك است)خالء طه قطغ د مختلف اع ان از ياي د انند ه م انت ك خالء خالء كوانتومي همانند دريايي از انواع مختلف دو قط. غوطه ور است)خالء كوانتومي(

توضيح داد كه دو قطبي هاي گرانشي مجازي در خالء كوانتومي مي "هاجوكوويك "
.ستارگان عظيم قطبي شود

زماني كه دو قطبي هاي مجازي در يك خط رديف شوند يك ميدان گرانشي اضافي
.كهكشانها ايجاد مي شود تركيب شود

همچنين، اين خالء كوانتومي گرانشي قطبي شده مي تواند همان اثر تسريعي را بر رو
در واقع براي توضيح د. توليد مي كنند) مكاتب اول و دوم(قانون گرانشي اصالح شده 

است كوانتوم خالء در گرانش هاي دوقطب تاثيرات از توان م شده اصالح گرانشي اصالح شده مي توان از تاثيرات دوقطبي هاي گرانشي در خالء كوانتومي استگرانش

در تاالرگفتمان آن.به سايت ما سر بزنيد
گفتمان در موضوعات مختلف بپرد



يب توماس اديسون درباره آينده
ساله شد و مجله علمي نشنال جئوگرافي  164اختراع ميباشد  2500د داراي

! مقاله كوتاه به بررسي آنها ميپردازيم

هوشمند هاي تلفن
 توليد تلفنهايي روزي كه بود كرده بيني پيش 1911 سال در وي

 را ها فروشگاه نام يا و زد خواهند صدا را افراد اساميكه شد خواهند
 توسط فونوگراف يا صدانگار اختراع از پس .كرد خواهند زمزمه

 حال در كه آمد وجود به بزرگي تحوالت تلفن فناوري در اديسون،
 آن افزارهاي نرم كه است شده ختم هوشمندي تلفنهاي به حاضر
.دارند را كاري هر انجام توانايي تقريبا

نكهاه ا  اينكهجايبه
 را قطعات خود،

 ، روزگار دوران
 در .است رسيده

 اين تدريج به و

انشدنناپديد بل چ چوبي مبلمانشدن ناپديد
 هاي صندلي روي بر آينده نسلهاي كودكان“ اديسون گفته به

 صرف فلزي ميز روي از را خود غذاي تا نشست خواهند فلزي
 وي “ .ندارند چوبي مبلمان درباره ذهنيتي هيچ كه حالي در كنند،
 جايگزين كامل صورت به آينده در فلزي مبلمان داشت باور

 پايدار تغييري چنين براي وي دليل .شد خواهد چوبي مبلمان
 توليد اينكه وجود با .است بوده فلزات بودن تر قيمت ارزان و بودن

انكنندگان ل دهشكلبه30و20دههازم ت ازاستفادهگ  از استفاده گسترده شكلي به 30 و 20 دهه از مبلمان كنندگان
 يكي به همچنان چوب كردند، آغاز مبلمان ساخت براي را فلزات

.است مانده باقي مبلمان ساخت براي كليدي اوليه مواد از

 گذشته قرن
 بخشهاي ن

 جمع“ : فت
 يك اينكه ز

چند پيش بيني عجي
توماس اديسون مخترع و دانشمند بزرگ آمريكايي كه در كارنامه خود
ليستي از پيش بيني هاي او از آينده را منتشر كرده است كه در اين

های ادییسون

انساني جايگزين هاي ماشين
ال1911الداد دا دك د دت نددكهندا اآ ن اش

شبینی ه
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ماشينهاآيندهدركهنداردترديديكرد اعالم 1911 سالدراديسون
خ دهند، قرار انسانها اختيار در بندي هم سر براي و ساخته را قطعاتي
آن در كه بود كرده بيني پيش او .كرد خواهند بندي سرهم و ساخته

ر پايان به چرخاند مي دست با را اش خياطي چرخ خود كه خياطي زن
و بود رشد به رو تفكري ماشينها توسط انسانها شدن جايگزين زمان آن

.است شما چشمان برابر در اكنون هم كه شد تبديل جهاني به تفكر

پیش
w
.
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الكتريكي قطارهاي
ق يك هاي بيني پيش ديگر از هيدروليك الكترو قطارهاي ظهور و بخار قطارهاي مرگ

آخرين كردن جا به جا حال در بخار قطارهاي بود گفته وي .رود مي شمار به اديسون
.هستند خود مسافران

جهاني صلح
گف اديسون توماس اول، جهاني جنگ از قبل سال سه فقط 1911 سال در اي مقاله در

از قبل جهاني، صلح باعث يا شود مي جهاني انقالب باعث يا اي هسته تسليحات كردن
.دهد روي بزرگ خيلي جنگ



هوشمند كشاورزي
 افرادي آينده كشاورزهاي بود معتقد اديسون
 نشسته اهرم چند و كليد يك پشت كه بود خواهند
 با كه خودكاري گاوآهنهاي و تراكتورها هدايت
اتازاالتات شخازا  شخم را زمين اسبها سرعت از باالتر بسيار سرعتي

.گرفت خواهند دست به زد، خواهند
 مزارع بود كرده بيني پيش درستي به همچنين وي

 وي مثال براي .كرد خواهند تجربه را بزرگ تحولي
 را خود جاي كم كم سنتي كشاورزان بود كرده اعالم

 همزمان، صورت به كه داد خواهند تاجراني به
.بود خواهند دان اقتصاد و شناس گياه دان، شيمي

16 !رتبه پلك مي زند
ـدانيــــــــــــــــــــــد؟؟؟؟؟

كيمياگري پيوستن واقعيت به
 كه افرادي از بسياري مشابه المپ مخترع
 داشت باور داشتند، سر در را طال توليد روياي

 كه شود مي توليد اياندازهبهطالآيندهدر
 .بود نخواهد ديگرانتطميعبرايابزاريديگر
 زيرا كرد، مي فكر درست حدودي تا وي

 گونه به را اتمها توانند مي اكنون دانشمندان
 ها آزمايشگاه در بتوانند كه دهند تغيير اي

 در كه اي پروژه كنند، توليد مصنوعي طالي
 اجرا حال در همچنان ليورمور الرنس البراتوار

.است

نيكلي هاي كتاب
 كه بود اين اديسون هاي بيني پيش از يكي

 خواهند ساخته نيكل فلز از آينده در كتابها
 كتابها شكل اين اديسون نظر به كه شد

تزنتك لقا طافتقا ازان  از انعطافتر قابل ومقاومتروزنتر،سبك
 همه اين با .شد خواهند كاغذي كتابهاي
 كتابهاي قالب در كه آنچه قطعا او منظور

 كتابها براي جايگزيني ابداع براي ديجيتالي
.است نبوده شد، ساخته

ميليون مر 10انسان ساالنه بيش از 
آيــــــــــــــــــــــــــــــــــا ميـــد



كشف جديد دليل انقراض بزرگ  
ميليون سال قبل200جانوران در 

 پيش كه آمريكا دفاع وزارت صوت مافوق نظامي هواپيماي سازي شبيه آزمايش ومين
 با كند طي ساعت يك مدت در تنها را سيدني تا لندن مسافت بتواند شود، مي يني

  .شد مواجه شكست
 كرده طراحي را هواپيمايي )دارپا) آمريكا دفاع وزارت پيشرفته تحقيقات آژانس حققان

 بر كيلومتر هزار 21 از بيش سرعت در صوت سرعت برابر 20 سرعت با تواند مي كه د
كتساعت كندح .كندحركتساعت

Falconكه هواپيما اين ر HTV-2كه است شده استفاده اي ويژه فلزات از دارد نام 
 نظامي اهداف كه هواپيما اين .هستند مقاوم سانتيگراد درجه 800 از بيش دماي برابر ر

 در هدفي هر به ساعت يك مدت در تنها تواند مي آينده در است سرنشين بدون و اشته
 را اهداف آن ماده، كيلوگرم 500 و هزار 2 از بيش حمل با و برسد دنيا از اي نقطه هر

.كند مباران
 شبيه اين در و خورد شكست صوت مافوق هواپيماي اين سازي شبيه آزمايش حال رهر
.كردسقوطآراماقيانوسدرسازي .كرد سقوط آرام اقيانوسدرسازي
.است كرده ارائه را هواپيما اين عملكرد سازي شبيه فيلم ارپا
 تا حداكثر توانند مي ها رايانه چراكه بود، برخوردار بسياري اهميت از سازي شبيه ين

Falcon كه درحالي كنند سازي شبيه را ساعت بر كيلومتر 908 و هزار 17 سرعت
HTV-2كند مي حركت ساعت بر كيلومتر هزار 21 از بيش سرعت با.

 .كند طي دقيقه 12 مدت در تنها را نيويورك تا آنجلس لس مسير است قادر هواپيما ين
 در هم كه شد انجام گذشته آوريل صوت مافوق هواپيماي اين سازي شبيه آزمايش ولين

يش آرام اقيانوس در دقيقه 9 از پس هواپيما جديد، آزمايش اين در هم و آوريلماهزمايش يشينرمووريلز يز پيج وسريزپسو مي ر
.كرد سقوط

 كاليفرنيا در هوايي نيروي وندنبرگ پايگاه در پنجشنبه روز سازي، شبيه آزمايش ين
Minotaurعظيم موشك با همراه IVشد آغاز.

Internationalگزارش راساس Business Times، رايانه سازي شبيه اين در 
Falconاز زمين اتمسفر نزديكي در موشك اين ي، HTV-2اين و شد جدا 

.كرد آغاز را خود ماموريت تنهايي به صوت مافوق هواپيماي

جمعي دسته انقراض داليل براي توضيح در هلندي شناسان ديرينه
كه دادند نشان داد رخ قبل سال ميليون 200 حدود در كه بزرگي
  .است شده حيوانات نابودي موجب زمين اتمسفر در متان حجم افزايش

رخ قبل سال ميليون 200 حدود در كه بزرگي جمعي دسته انقراض در
اي ريشه طور به و رفتند بين از موجود دريايي هاي گونه از نيمي داد

.كرد تغيير زمين اكوسيستم
نداتاكن دندتدانش اكهك ان التآتشفشانف

......
اينعلتآتشفشانيفورانهايكهكردند مي تصور دانشمندانتاكنون
دي تمركز ترياسه، دوره پايان انقراض در طوريكه به است، بوده انقراض
شدت موجب و رسيد خود سطح برابر چهار به اتمسفر كربن اكسيد
.شد سالها آن در آتشفشاني فعاليتهاي گرفتن

و شد آغاز زمين در ها قاره اشتقاق فرايند زمان، آن در ديگر، سويي از
اعتقاد به كه كرد شدن تقسيم به شروع "پانگئا" بزرگ قاره

عامل آتشفشاني فعاليتهاي افزايش و زمين جديد چهره دانشمندان،
اض گانق ن200دز لالل تدق ا

.........

.استبودهقبلسال ميليون 200 در بزرگانقراض
فرضيه هلند در اوخريت دانشگاه شناسان ديرينه زمين اكنون اما

.اند كرده مطرح جمعي دسته انقراض اين توضيح در را ديگري
سال هزار 600 مدت به زمان، آن آتشفشاني شديد فعاليت درحقيقت

40 تا 20 بين تنها ترياسه دوران پايان وقايع كه درحالي.داشت ادامه
را خود هاي يافته نتايج كه پژوهشگران اين دليل همين به .دادند رخ
نمي آتشفشانها فعاليت كه دادند نشان كردند منتشر ساينس مجله در

لتنهاتواند يهايگونهنابوديدل باشدجانو

.........
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.باشدجانوري هاي گونه نابودي دليلتنهاتواند
سال ميليون 201.4 در كه انقراضي اصلي علت دانشمندان، اين گفته به

دماي افزايش پي در اتمسفر در متان گاز سطح افزايش داد، رخ قبل
.است بوده اقيانوسها

انقراض زمان همان در دقيقاً و سال هزار 20 مدت در تنها رويداد اين
.داد رخ جمعي دسته
رسوب تتيس درياي عمق در كه گياهاني بقاياي بررسي با محققان اين

گياهيبقايايايندركربنايزوتوپهايتجمعبررسيباواندكرده

...
w
.
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گياهيبقايايايندركربنايزوتوپهاي تجمع بررسي با واندكرده
.كنند پيدا را كربن اين اصلي منبع توانستند

جمعي دسته انقراض دوره در كه كربني بيشتر منشاي نتايج، اين برپايه
.است متان گاز كربن، اكسيد دي عوض در اند شده جمع گياهان در

اقيانوسها گرماي دانشمندان اين اعتقاد به نيوز، وايرد گزارش براساس
واكنش يك در متان، اين .كرد آزاد متان گاز بااليي مقادير اتمسفر در

براي را شرايط و شد زمين گرماي بيشتر افزايش به منجر اي زنجيره
.كرد آمادهانقراض k
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 " دكتر بنام شخصي زمان مانه در اما بود گرفته را بود شده ان سوار كه را كس
 به را اتومبيل بودن نحس موضوع و نداشت اهحرف اين به اعتقادي كه " سركيس

 چون . كرد خريداري ناچيزي مبلغ ازاي در را اتومبيل اين  ميگرفت تمسخر باد
 دههع آنرا دايته شخصا خود گرفت تصميم نبود شخصي راننده استخدام به قادر

آ  رخ ناگواري اتفاق يچه مدت اين در و بود خوش آن با ماه ششمدتشوددار
 جزء چيزي اتومبيل اين بودن نحس شايعه كه ميكردند باور مهه كم كم  نداد

 در اتومبيل اين  اهروز از يكي بامداد در اما نيست مردم خياالت زائيده و خرافات
 ديده آسيب اندكي فقط اتومبيل ,شد پيدا جاده كنار در  بود شده واژگون حاليكه

 زير اتومبيل شدن چپ نگامه كه شد مي ديده آن كنار در نيز دكتر جسد و بود
 اتومبيل اين رشهشو مرگ از پس , دكتر مسره . بود شده لورده و له و مانده آن
 بود خوش آن با يكسال نيز شخص اين  فروخت ثروتمند فروش رهجوا يك به را
كا لاهاگآ كل لااخ ا   اتومبيل اين بعدي صاحب زد خودكشي بهدست دليل بي انهناگآنكهتا

 او . گرفت را گريبانش اتومبيل نحسي نخست روز مانهاز كه بود ديگري پزشك
 او بيماران بلكه , نرسيد قتل به اي سانحه در  اتومبيل اين قبلي صاحبان خالف بر
 و كار درنتيجه . كردند خودداري مطب به مراجعه از اتومبيل اين نحسي ترس از
 مسابقات سوئيسي راننده يك به را اتومبيل اين گرديد مجبور و شد كساد او بار

 يك با " دولوميت " در تمرين حين در سوئيسي راننده اين بفروشد راني اتومبيل
  .شد كشته دم در و كرد برخورد سنگي ديوار

لا كاات ا"ن گشت"ا اا ااكا اكشا ان  انرا كشاورزان از يكي , اينبار و بازگشت " سارايوو " نزديكي به دوبارهاتومبيلاين
 حادثه آنكه بي متوالي ايه ماه و كشيد سروگوشش به دستي او . كرد خريداري
 اين انهناگ اهروز از يكي بامداد در انكه تا . ميشد آن سوار دهد رخ ناگواري
 از اتومبيل صاحب . ايستاد باز حركت از و شد خاموش جاده در دليل بي اتومبيل

 گاري به ا ر اتومبيل تا كرد شهخوا ميگذشت حوالي آن از كه كشاورزاني از يكي
 بوكسل طناب بستن به شروع تازه او . كند بوكسل رهش تا را آن و ببند خود
 گاري به برخورد از پس . افتاد راه به و شد روشن اتومبيل انهناگ كه بود كرده
ا شهاااهآن دتاكناها دكتهادك ا د  سر و  درامد حركت به جاده روي و كرد پرتابكناري به ايشه اسببامراههآنرا
 اين شوم دوران سرانجام . رساند قتل به را صاحبش و شد واژگون  تند پيچ يك

.شد نزديك خود پايان به اتومبيل
 در كه او افتاد " شفيلد ره تيبر" بنام مكانيكي بدست رنگ سرخ اتومبيل اين و

 را آن نتوانست چون درآورد آبي رنگ به را اتومبيل اين بود برآمده ان تعمير صدد
 اتومبيل سوار را دوستانش از تن پنج نگاميكهه يكروز شد سوارش خودش بفروشد
 از زياد سرعت با تا افتاد اش كله به انهناگ ميبرد عروسي يك به و بود كرده

اتومبيلباوشدخارجدستشازاتومبيلكنترلامابگيردسبقتديگرياتومبيل  اتومبيل با و شد خارج دستش از اتومبيل كنترل اما بگيرد سبقت ديگرياتومبيل
 بشمار اتومبيل اين تاريخ سانحه آخرين كه حادثه اين در  كرد تصادف ديگر

 به اتومبيل اين . رسيدند قتل به انشهمراه تن ارهچ و " رشفيلده " , ميرفت
 . فرستادند " وين " موزه به آنرا زندان بجاي و شد بازسازي اتريش دولت زينهه

 مهفرا را انيهج جنگ يك اغاز موجبات و رساند قتل به را نفر شانزده اتومبيل اين
 نام آن بر كه ميديد را تابلويي  ميشد موزه وارده ركسه زمان آن در ساخت

 آنكه تا  ميخورد بچشم بودند داده دست از را جانشان اتومبيل اين با كه قربانياني
خاللدرسرانجامماجراپراتومبيلاينساختنابودارآنديگريانهججنگ  خالل در سرانجام ماجرا پر اتومبيل اين . ساخت نابود ا ر آن ديگريانيججنگ
 پرتاب " وين " موزه روي بر متفقين سوي از كه بمبي اثر بر انيهج دوم جنگ
. رفت ميان از شد

18 !ز خوردن غذا بشقابشان را هم مي خورند
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شده نفرين اتومبيل
نقش انهج مردم از نفر ميليون بيست قتل در وبرق زرق پر و لوكس اتومبيل يك
اده خانو اعضاي از تن دو كه رنگ سرخ اتومبيل اين !!.داشت يهتوج قابل

انگيزي غم سرنوشت سوي به را انان و ميكرد حمل خود با را اتريش سلطنتي
ا ل2اكاآااگ اك راكيلومتر2000ازكمترزمانآن در و , داشت را سرنشينششگنجايشميبرد

شده ساخته سلطنتي خانواده مخصوص اتومبيل اين , حقيقت در . بود پيموده
ژوئن 28 روز . گيرد قرار استفاده مورد " سارايوو" رهش از ديدار نگامه تا بود

قرار وحشتناكي انفجار آستانه در اروپا قاره سراسر در سياسي احوال و بود 1914
جنگ يك شعله و دهد بدست اي انههب تا بود كافي كوچكي جرقه اهتن . داشت
و اتريش وليعد " فرديناند فرانتس . دوك ارچ " . افروزد بر را سوز خانمان

در تا شدند زيبا كروكي اتومبيل اين سوار " وئنبورگه دوشس " مسرشه
ا ا ا"اهخ لگاهآگ"ا اا پرتاباتومبيلسويبهبمبينگامه آن در . بزنند گشتي"سارايوو"ايهخيابان
ولي . افتاد خيابان به دوباره ,شود منفجر آنكه بي و كرد اصابت ان بدنه به كه شد

سوار كه را اتريش سلطنتي گارد اعضاي از تن ارهچ و شد منفجر بعد اي لحظه
يچگاهه حال اين با . ساخت مجروح ميكردند حركت اتومبيل پشت در و اسب
مراجعت قصر به واقعه اين از پس , مسرشه و اتريش وليعد چرا نشد معلوم
نشده كشف ان راز امروز تا كه رسيد ديگري نامعلوم عامل به نوبت اينك !!. نكردند
به اهاشتبا بود آشنا آن ايهخيابان و رهش وضع به كامال كه اهان راننده , است
ا ا اآتخ ا گخ كت انكاناهناگا ت تپانچهكهجوانيانهناگباريكو تنگ خيابان آن در وپيچيدبستيبنخيابان
را خود شهج يك با و پريد بيرون اه خانه از يكي در آستانه از داشت دردست اي
به را مسرشه و اتريش وليعد گلوله چند شليك وبا رساند اتومبيل گلگير باالي به

منزله به  سلطنتي زوج اين مرگ . شد كشته محافظان بدست خود و رساند قتل
بيست بر بالغ و بود ساخته ور شعله را اول انيهج جنگ آتش كه بود اي جرقه

سيل اين وراي در . دادند دست از عالمگير جنگ اين در را خود جان نفر ميليون
شيطاني اعمال به مچنانه رنگ سرخ اتومبيل انيهناگ تحوالت اين و خروشان

د هخ انههدادادا نانهكهك لا دندداكاات هك به,كردندپيداسروكاراتومبيلاين با نحوي به كه كسانيمههودادادامهخود
كرد سرايت اروپا سراسر به جنگ آتش آنكه از پس فتهه يك . رسيدند الكته

" در را فرمانروا خانه اتريش پنجم لشكر ورهمش فرمانده " پوتيورك" ژنرال
نپائيد ديري . كرد تصاحب نيز را شده نفرين اتومبيل اين و كرد مصادره " سارايوو

" واليئوو" در بعد يكروز و بيست و گرفت نيز را او گريبان اتومبيل اين نحسي كه
وين " به و داد دست از را يهفرماند مقام و كرد تحمل را آميزي فاجعه شكست

تصاحب به رنگ سرخ اتومبيل . درگذشت فالكت و فقر در آنجا در و شد اعزام "
يشيك وانآنجديدصاحبآمددديگات مندانازكهبودس "كا كارمندانازكهبودسروانيآن جديد صاحب آمددرديگراتريشييك

شد اخت اتومبيل با سروان اين بزودي . ميرفت بشمار برگشته بخت " پوتيورك
كه اتريشي سروان اين . اوست انتظار در دردناكي سرنوشت كه نميدانست ولي

ميكرد رانندگي آوري سرسام سرعت با كه اهازروز يكي در  داشت سرعت جنون
سروان و كرد برخورد درختي به اتومبيل و گرفت زير را روستائيان از تن دو

از پس . بود اتومبيل صاحب روز 9 فقط او !. رسيد قتل به سانحه اين در اتريشي
و كرد تصاحب را اتومبيل اين " يوگسالوي " جديد فرمانرواي , جنگ متاركه
كنندتزئينوتعميرآنراكهداددستور . كنند تزئين وتعميرآنراكهداددستور
فرماندار تصادف اخرين در و كرد تصادف بار ارهچ اتومبيل اين ماه ارهچ ظرف

" يوگسالوي " فرمانرواي . داد دست از را پايش يك و دست يك يوگسالوي
ره گريبان آن نحوست زيرا . كنند نابود را شوم و نحس اتومبيل اين داد دستور

در تايوان بشقاب هاي گندمي درست مي شود و افراد بعد ا
آيــــــــــــــــــــــــــــــــــا ميـــد
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تيد ا عكس بفر !ي ما عكس بفرستيد!ي 
magazin  با شرايط زير براي چاپ در نشريه ارسال كنيد:

) و عكاسي ديگر نباشد

)رسي در صورت قوي بودن سوژه چاپ خواهد شد

20
ت؟پيامك شما دلگرمي ماست

091276189

برايبراي
ne@pedika.irشما مي توانيد عكس هاي خود را به ايميل 

كپي از سايت(عكس ها توسط خودتان عكاسي شده باشد ‐
.مضمون عكس ها سعي گردد از سوژه هاي جالب باشد ‐
اگر پايين بود پس از برر(كيفيت عكس ها ترجيحا باال باشد ‐

محبوبترين بخش نشريه از نگاه شما چيست
 09198589389  /904



: برد اين واژه پرداخته كه در بخش هايي از آن چنين مي خوانيم
جهانگير شد؟هم فر خطور كرد و بعد هم همه شروع به استفاده از آن كردند و بعد 

 ٔقصـه : اوكـي «مت كالف در اين كتاب كـه  . اند راهگشاي پاسخ به اين پرسش ها است
ت ا كا آ داع تا ا ز انگ ؤال ته ال ا د ك«ا ك»ا اند ت ط

!ي از كجا آمده

چطور مي تواند يك » اوكي«. اين مدعا البته سؤال برانگيز است. ن ابداع آمريكايي است
تلفن و كارتون سيمپسونز هم برتر باشد؟

جست جوهاي خود براي يافتن نخستين استفاده از كلمه اوكي به گوشه اي گمنـام از  

روزنامـه هـاي   . محبوب ترين واژه دنيا، زندگي خود را به عنوان يك شوخي آغـاز كـرد  
» بوستون مورنينگ پست« ابداع مخفف هاي مثالً جالب و يك مقاله نويس در روزنامه 

ح( صح اً ا ت)ت ص به oll”ا korrect“ه ب ا آن ل ا ف ح د فت گ نظ د ollرا به صورت )تماما صحيح( korrect    در نظر گرفت و دو حـرف اول آن را بـه

واد ، سـ رئيس جمهور اياالت متحده شايعه اي به راه انداختند كه ايـن رئـيس جمهـور   
در رسـانه هـاي كشـور    » اوكي«ي اگر سواد داشت اجازه نمي داد كلمات غلطي مانند 

. O.Kتلگراف قرار گذاشتند تا براي اعالم وضعيت رفع خطر يا همان وضعيت عادي، از 
ن انسـان  زبـا ن را بگيرد و به قول مت كالف نخستين واژه اي كه بر روي كـره مـاه از   

به گفته او خوش آوايي اين واژه، قابل تلفظ بودن آن در تقريباً همه زبـان  . نه ارائه كند
.ث اين گيرايي شده است

» اپـل «برنامـه نويسـان آغـازين شـركت     . دگي ها و خوش دستي هاي اوكي مي كنـد 
مي خواند يا نشان مي  dolt قرار داده بودند ولي كامپيوتر در جاهايي آن را به صورت 

“ .k”اوكي امروزه در پيامك هاي تلفن همراه حتي به صورت كوتاه تـر  . “OK” به نام

به گفته او در اين . را در خود دارد» سازي، كاربردي فكر كردن و خوش بيني آمريكايي
.ت ها نهفته است

گ ها بگذرد رن مي كند، ديدن اينكه يك واژه كوچك دوحرفي توانسته از همه مرزها و
.گرمي است

  ازاز  دودو  هرهر    عبريعبري    وو    عربيعربي    وليولي  ..دارددارد    عربيعربي    ٔٔريشهريشه  عشقعشق  ٔٔواژهواژه  كهكه  
ا اا ااااااااااا   بابا    عبريعبري    وو    عربيعربي    زبانزبان  دودو  هرهر  دردر  هموارههمواره    ساميسامي    ريشه دارريشه دارواژه هايواژه هايوو
  وو  نداردندارد    عبريعبري    همتايهمتاي  »»عشقعشق««  ٔٔواژهواژه  كهكه  استاست  شگفتشگفت  وو  ..مي شوندمي شوند

  حبّحبّ  عربيعربي  بابا  كهكه  استاست))ahavahav((  اَحواَحو  مي رودمي رود  كاركار  بهبه  عشقعشق  يي
    ازاز  »»عشقعشق««  ٔٔواژهواژه  كهكه  استاست  ايناين  پژوهشگرانپژوهشگران  جديدجديد  ديدگاهديدگاه  وليولي  ..

išiš    اوستايياوستايي    ٔٔواژهواژه  بابا  نيزنيز  آنآن  كهكه  مي گيردمي گيرد  ريشهريشه  گرايشگرايش  خواهش،خواهش،  ست،ست،
نرزورزونن  گواهيگواهي  بهبه  هم چنين،هم چنين،  ..دارددارد  پيوندپيوند  »»كردنكردن  جست وجوجست وجو  كردن،كردن،آرزوآرزون،ن، نر وجور وجوج نج نر ينررپيوپيور ينمچ يببمچ يو و
  وو  داراييدارايي  گرايش،گرايش،  خواهش،خواهش،  معنيمعني  بهبهištišt  شكلِشكلِ  بهبه    ميانهميانه  فارسيفارسي    دردر
  دردر  شدهشده  بردهبرده  نامنام    سنسكريتسنسكريت    وو    اوستايياوستايي    واژه هايواژه هاي  خودخود  ..مانده استمانده است  بازباز

  داشتن،داشتن،  ميلميل  خواستن،خواستن،  معنيمعني  بهبهaisais  يعنييعني  نخستيننخستين  ))آرياييانآرياييان    زبانزبان
  گذشتهگذشته  ..استاست  جست وجوجست وجو  گرايش،گرايش،  خواست،خواست،  چمچم  بهبهaisskāaisskā  آنآن  ميمي
    نخستيننخستين    اروپايياروپايي  وو  هندهند    ٔٔواژهواژه  ازاز  برگرفته هاييبرگرفته هايي  نيزنيز  ديگرديگر  زبانزبان  چندچند  رر

  وو  آگاهانهآگاهانه    عربيعربي    واژه هايواژه هاي  بردنبردن  كاركار  بهبه  ازاز  فارسيفارسي  زبانزبان  ازاز  س داريس داري
  كهكه  آنآن  بابا  وو  مي بردمي برد  كاركار  بهبه  باانگيزهباانگيزه  وو  آسانيآساني  بهبه  رارا  عشقعشق  ٔٔواژهواژه  وليولي  ندند

  كاركار  بهبه  رارا  حبحب  ٔٔواژهواژه  كند،كند،  عشقعشق  جاي گزينجاي گزين  رارا  ديگريديگري  ٔٔواژهواژه  كهكه  مي دهدمي دهد

  كسيكسي  بهبه  وو  دلداردلدار  است،است،  ديگرديگر  كسيكسي  بهبه  نسبتنسبت  عشقعشق  احساساحساسدارايداراي
  ادبياتادبيات  دردر  عشقعشق  واژهواژه..ميگويندميگويند  دلربادلربا  يايادلبردلبر  است؛است؛  ديگرديگرطرفطرفشقشق
  گوي،گوي،  پارسيپارسي  شاعرانشاعران  ازاز  بسياريبسياري  وو  دارددارد  واالواال  وو  ويژهويژه  اهميتياهميتي  وو  پايگاهپايگاه  ،،

  واالواال  ادبيادبي  ارزشارزش  بابا  اشعارياشعاري  عاشقي،عاشقي،  هايهاي  سختيسختي  وو  معشوقمعشوق  صفصف
  دردر  كهكه  استاست  آمدهآمده  نيزنيز    خداخدا    بهبه  انسانانسان  عشقعشق  دربارهدرباره  كلمهكلمه  ايناين  وقات،وقات،

..جدجد

هفته نامه آمريكايي نيوزويك در مقاله اي تازه به بررسي پيشينه و كارب
واژه اوكي از كجا آمده؟ آيا روزي به طور اتفاقي اين واژه به ذهن يك نف

كه به تازگي در اين مورد درآمده مي توا» اَلن مت كالف«كتابي نوشته 
اژ كأت كه»آ د ش د د دا ك«نا ت»ا

واژه اوكي برترين»اوكي«نام دارد مدعي مي شود كه» آمريكا عجيب برترين واژهــــــــــا
ابداع باشد؟ و آيا اين واژه كوچك مي تواند از موزيك جاز، بيس بال و ت

مت كالف در ج. بايد با تعجب بگوييم كه پاسخ به پرسش اول، بله، است
.رسيده است 1839مارس  23يك روزنامه چاپ بوستون در تاريخ 

م: از اين قرار است» اوكي«بنا بر تحقيقات اين نويسنده، داستان واقعي 
شروع كرده بودند به» لوس«به طرزي  1830آمريكايي در اواخر دهه 

.“o.k.”هم به عنوان يكي از اين شوخي ها، مخففي ساخت به شكل 
ه كل از ت ناد شكل خفف اين اخت اي ب all”ي correct“

all correctوي براي ساخت اين مخفف، شكلي نادرست از كلمههــــــــــــــــــ
.مخفف كرد“ o.k.”صورت 

زماني از اين شوخي نگذشته بود كه دشمنان اندرو جكسون، هفتمين ر
درست خواندن و نوشتن ندارد و به عنوان شاهد اين مدعا گفتند كه وي

.چاپ شود
چيزي نگذشت كه متصدي هاي ت. همين، آغاز شهرت و رواج اوكي بود

استفاده كنند و پس از آن ديگر كسي نتوانست جلوي رواج روزافزون آ
همين بايد عمالً هم باشد»اوك«درآمد بوده

 ا ژ ه ه
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.بوده باشد»اوكي«درآمد هم عمال بايد همين 
اما جذابيت بزرگ اين كلمه كوچك در چه نهفته است؟

در كتاب خود سعي مي كند چند توضيح در اين زمين» الن مت كالف«
همه باعث kبا حالت مذكر  oها، كوتاهي و سادگي و تضاد حالت مؤنث 

از سوي ديگر، پيشرفت عرصه فناوري هم ما را مرتباً بيشتر نيازمند ساد
را“ Do It”نخست براي دكمه هاي تأييد عمل هاي رايانه اي عبارت 

داد و بنابر اين راه حل اين مشكل چيزي نبود جز استفاده از دكمه اي
است درآمده .نيز
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.نيز درآمده است
ساده س«همه صفات » اوكي«الن مت كالف در كتاب خود مي گويد كه 

كلمه دوحرفي، فلسفه آمريكايي مدارا با تفاوت ها و حتي ستايش تفاوت
در دوره و زماني مانند دوران ما كه چنددستگي ها و اختالف ها بيداد م
و بر دل و زبان كوچك و بزرگ و فقير و غني جاي بگيرد خود مايه دلگ

مي شدمي شد  پنداشتهپنداشته  گذشتهگذشته  دردر
ا اا أٔا اا اا اا ا ریشه  k

a
.
i
r

ووسامي اند،سامي اند،زبان هايزبان هاي  خانوادهخانواده
مم  برگرفتهبرگرفته  همانندهمانند  معني هايمعني هاي

برايبراي    عبريعبري    دردر  كهكه  واژه ايواژه اي
))habbahabba((دارددارد  خويشاونديخويشاوندي

iškaiškaخواسخواس  معنيمعني  بهبه    اوستايياوستايي
گراييدنگراييدنخواستن،خواستن،««معنيمعنيبهبه

ریشه 
واژه 
نييببعشق نو نو يي نر يي ر

واژهواژه  ايناين  فره وشي،فره وشي،    شادروانشادروان
داراكداراك  وو  خواستهخواسته  توان گري،توان گري،

زز((اروپايياروپايي  وو  هندهند    ٔٔريشهريشه  ازاز  باالباال
نامنام  ريختريخت  كهكه  مي آيدمي آيد  جستنجستن

دردر  سنسكريت،سنسكريت،    وو    اوستايياوستايي    ازاز
aisaisت ا ان تا ا ان ا

عشق

aisaisبازمانده استبازمانده است..
پاسپاس  برايبراي  كهكه  نيزنيز    فردوسيفردوسي

مي كنمي كن  خودداريخودداري  كوش مندانهكوش مندانه
مم  تواناييتوانايي  اواو  بهبه  سرايشسرايش  آزاديآزادي

..نمي بردنمي برد
كهكهكسيكسيبهبهفارسيفارسيزبانزباندردر
عشعشاحساساحساسموردموردعشقعشقكهكه

غناييغنايي  ادبياتادبيات  ويژهويژه  بهبه  فارسيفارسي
وصفوصف  عاشقي،عاشقي،  وو  عشقعشق  درباهدرباه
اا  اياي  پارهپاره  دردر  همچنينهمچنين..دارنددارند
گنجگنج  ميمي  مذهبمذهب  عرفانوعرفانو  مقولهمقوله



 خورشيد نور .گازهاست ساير و كربن اكسيد دي اكسيژن، نيتروژن، آب، بخار غبار، و

 همين به .شود مي پراكنده جهات تمام در هوا هاي ومولكول آب وغبار، گرد ذرات ط

 هاي پرتو كند، مي عبور زمين جو هاي مولكول ميان از خورشيد نور وقتي .است
نپررزرپرنمين .رسند مي ما چشمان به ها پرتو ساير از بيشترپرتوها اين كنيم، مينگاهآسمانبه ريچ

 تاريك كامالً نيز فضا .كند منعكس را خورشيد نور كه ندارد جوي ماه زيرا است؛ ك

ز دنیای ریاضی
 ضربدر سن شما ضربدر هفتاد و سه

13837*ما 13837*ما
…كنيد

لب است
!!!ي عجيب

اتفاقا اين :گفت)؟!!! كه پسرها از پدراشون بزرگ تر بشن
ا گفت!!!دن د؟ ش ش كه ل دل !ه !به دليلي كه شرحش ميدم:؟ گفت!!!دن چرا

.برابر او سن داشتم 31شتم يعني 
.برابر 16سال داشتم يعني 

.برابر 7سال داشتم يعني  3
.برابر 4سال داشتم يعني  4
اش4 ا3ال .برابر 3سال داشتم يعني 4

.برابر 2سال دارم يعني  60
 

.فرزندمون متولد شد
!!!و از من جلو بزنه و او بشه پدر و من بشم پسر

ن عدد
عدد ( 10600در سيسم انگليسي يك سنتيليون برابر .  زبانه

به  10عدد بودايي آسانخيا برابر .است 303به توان 10ل
يم كل الكترون هاي توي مجموعه ي منظومه ي شمسي 

!!!عدده 87به توان  10يگر كهكشان چيزي حدود 

22 !كمترين كاربرد را دارد Qد در حاليكه حرف 
ـدانيــــــــــــــــــــــد؟؟؟؟؟

گرد ذرات حاوي جو .است شده احاطه جو توسط زمين دانيد مي كه طور همان
.كند عبور جو ميان از بايد برسد ما چشم به آنكه براي

توسط كند، مي عبور جو ميان از خورشيد نور وقتي .است نور اصلي منبع خورشيد
.شود مي روشن خورشيد، طلوع از پس آسمان جهت

قرمز و نارنجي زرد، سبز، آبي، نيلي، بنفش، رنگ هفت از تركيبي خورشيد نور
وقتيدليلهمينبه.شودميمنعكس قرمز پرتوهاي از بيشآبيونيليبنفش، زپرزشييش ينيسر

.بينيممينظربه آبي رنگ به را رنگ سهاينازمخلوطيما
تاريك و تيره ماه، آسمان .رسيد مي نظر به سياه آسمان نداشت، جوي زمين اگر

.است

مطالب جالب از
سيزده هزار و هشتصد و سي و هفت

شم*73 سن سن شم*73
امتحان ك
نتيجه جا
محاسبه ي

زماني فراميرسه:(از پدري پرسيدن آيا درسته كه ميگن
د ك ل شغ ه ا ن ذهن ع د!ض پرسيد!موضوع ذهن من را هم مشغول كرده

سال دا 31سالش شد من  1وقتي 
س 32ساله شد من  2وقتي 
35سالش شد من  5وقتي 
40ساله شد من  10وقتي 

ش15ق 45ال 45ساله شد من15وقتي
ساله شده من  30حاال كه 

ساله بودم ف 30وقتي 
ميترسم اگر به همين منوال پيش بره به زودي ا

باالتريناال
باالترين عدديه كه از نقطه نظر واژه اي توي فرهنگ هاي

و در سيستم آمريكايي معادل!!!) صفر جلوش 600يك با 
عظمت اين عددا وقتي قابل لمسه كه بدوني.است140توان 

و ساير منظومه هاي شناخته شده و سياره هاي دي

بيشتر از تمام حروف انگليسي در كلمات بكار مي رود Eحرف 
آيــــــــــــــــــــــــــــــــــا ميـــد
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شف

استيون هاوكينگ 
در كنار همسرش

شف
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وري
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اما د

 عاشق كودكي از استيفن بعالوه .كرد مي مجذوب را جوانان ها رسانه در
 كسب به او اشتياق بر نيز ها آن مطالعه و بود تخيلي علمي هاي رمان

 ساله سه دوره او .افزود مي ديگر علوم و نجوم و فيزيك در بيشتر معلومات
 در را دكترا دوره تا شد مي آماده و برد پايان به موفقيت با را دانشگاه
هانشته كندآغازشناسك

اضي
حول
فوق
دايي
پيش
ويت
بوده

.كند آغاز شناسي كيهانرشته
 ژانويه در استيفن پا و دست عضالت در هايي ناراحتي احساس دنبال به اما

 و شد بيمارستان به مراجعه به مجبور يكسالگي و بيست آغاز يعني 1963
 درمان و نادر بسيار بيماري عالئم گرفت انجام او روي كه هايي آزمايش
 بخشي شود مي شناخته ALS نام به كه بيماري اين .داد نشان را ناپذيري

 تدريج به و دهد مي قرار حمله مورد را عصبي سيستم و مغز و نخاع از
 عمومي فلج ها ماهيچه تضعيف با و برد مي بين از را بدن حركتي اعصاب
مسلبشخصازحركتهرگونهتوانايبمروربطوريكهكندمايجاد بوده

اضي
و ده
در ي

آغاز
يهان

در را

 مي سلب شخص از حركتي هرگونه توانايي بمرور بطوريكه كند ميايجاد
 نمي زنده زيادي مدت درمان بي بيماري اين به مبتاليان معموال .شود
.بود شده بيني پيش سال سه تا دو بين استيفن براي مدت اين و مانند

 مستولي استيفن بر جريان از آگاهي از پس كه را عميقي اندوه و نوميدي
 .ميديد رفته باد بر را خود آرزوهاي همه ناگهان .زد حدس توان مي شد
 به همگي - كيهان راز و رمز كشف - شدن دانشمند روياي-دكترا دوره

 او به باختن رنگ و دورشدن حال در كه آمدند در كاركاتورهايي صورت
 كاري حاال پروازانه بلند پروريهاي خيال آن همه بجاي .زدند مي پوزخند

هاي
و رد

دگي

شد 
همان

مير

يزيپوز لنبج يي زبپروريه ريپرو
 را ها دقيقه و بنشيند اي گوشه در كه آمد نمي بر دستش از اين بجز

.برسد فرا مرگش زمان بدن عمومي فلج با بعد دوسال تا بشمارد
 بي و متفكر ساعتها تنهايي در و برد پناه داشت دانشگاه در كه اتاقي به

 كابوسي دچار شب آن كه است كرده تعريف بعدها خودش .ماند حركت
 اجراي براي را او و است شده اعدام به محكوم كه ديد خواب در و شد

 چقدر زندگي لحظه هر كه كرد حس موقعيت آن در و برند مي حكم
ير يك با بيمارستان در كه آورد ياد به بيداري ازبعد .است ارزشمندبرايش

مي 
بلكه
سعي
و جر

شلوغ
ويت

يش ريزبرزبر نروريببي ر يببي
 چه درد فرط از او و بوده اتاق هم خون سرطان بيماري به مبتال جوان

 الدرماني بيماري به اگر كه كرد قانع را خود پس .كشيد مي فريادهايي
 هيچ كه نقادش و لجوج طبع بعالوه .كشد نمي درد الاقل اما مبتالست

 بيني پيش كه معلوم كجا از كه داد هشدار پذيرفت نمي آساني به را چيز
 درسي كتب اشتباهات نوع از كه بسا چه و بيايد در كار از درست پزشكان

!باشد
و

اطق
در ي

چنان
و .د

كنند
قالل

ازو
خود
يهان

ها ره
 خي

1942 ژانويه 8 متولد
نه .برخيزد نه بنشيند تواند مي نه .است عاجز تحرك گونه هر از او

خ را بدنش يا بدهد تكان را پايش و دست نيست قادر حتي .برود
عض زيرا .ندازد نيز را گفتن سخن توانايي بدتر همه از .كند راست
درصد 99 مثل اند كلمات ابراز و تشكيل اصلي عامل كه او صوتي

لفلالتكنشكتضالت اكا نق تشتا

پوستمشتي.دارندقراركاملفلجحالت يك در بدنش حركتيعضالتــــــــــه
هايش ريه و قلبش فقط كه چرخدار صندلي يك روي است استخوان
اس فعال مغزش بخصوص و كنند مي كار بدنش حياتي هاي دستگاه

بس رهگشايي و پژوهش و جستجو از دمي كه العلده خارق مغز يك
.ماند نمي باز ها شناخته نا و معماها

آخر دهه دانشمند ترين پرآوازه هاوكينگ استيفن مفلوج اعجوبه اين
استادي كرسي همان كمبريج معروف دانشگاه در اكنون كه است بيستم

اد دكهاخت ندازشدا انشق حاقهز تنا كان

نــامـــــــــ

كانيوتناسحاقبهزمانيپيشقرن دو از بيش داردكه اختياردر
اند داده لقب دوم انيشتين را وي همچنين.داشت تعلق جاذبه قانون
تئو با آن تلفيق از و بخشد تكامل را نسبيت معروف تئوري كوشد مي
تم كننده توجيه كه دهد ارائه جديدي واحد فرمول كوانتومي هاي

.باشد عظيم هاي كهكشان تا اتمي ريز ذرات از هستي جهان تحوالت
و بايست مي واحدي قانون يا فرمول چنين كه بود معتقد اينشتين
كرد سپري آن جستجوي در را عمرش آخر سالهاي و باشد داشته
ق ف افتت ن

ـــــدگین

23

w
w
w

.نيافتتوفيقي
ريا محاسبات مديون را خود علمي اعتبار و شهرت هاوكينگ استيفن
تح و پيدايش چگونگي مورد در كه است دقيقي بسيار و پيچيده

اجرام اين.است داده انجام سياه هاي حفره يا آسماني هاي سياهچاله
جد امكان نور حتي قوي بسيار جاذبه قدرت علت به كه متراكم العاده

پ انيشتين نسبيت تئوري اساس بر نداردوجودشان را ها آن سطح از
رو و رديابي.شدند ناميده سياهچاله هم جهت همين به و بود شده بيني
نبممكنكنونتاديگروسيلههرياهاتلسكوپقويترينبوسيلهآنها

زنــ
w
.
p
e
d
i
k

نبممكنكنونتاديگروسيلههرياها تلسكوپ قويترين بوسيلهآنها
ريا محاسبات و انديشه قدرت با هاوكينگ استيفن اين وجود با .است
رساند اثبات به را ها سياهچاله وجود فقط نه -ناپذيرش چرا و چون

جالبي نتايج به بلكه داده نشان را ها آن تحول و گيري شكل چگونگي
Big بزرگ انفجار وقوع كيفيت با اجرام اين رابطه Bang در

كي و اختري فيزيك دانش در كه است يافته دست كيهان پيدايش
ر علوم اين بناي صاحبنظران عقيده به و دارد بسزايي اهميت شناسي

.دادخواهدتشكيلآيندهقرن k
a
.
i
r

.داد خواهد تشكيل آيندهقرن
ه جهان و ها سياهچاله بعنوان كه زمينه اين در هاوكينگ جديد كتاب
كر صدا بمب يك مثل جهان علمي محافل در يافت انتشار نوزاد

زند از آوريم مي اي خالصه اشاره از قبل اما .برانگيخت فراوان شگفتي
. است تر انگيز بر شگفتي او كتاب از براستي كه اش نويسنده
زاده آكسفورد دانشگاهي شهر در 1942 ژانويه 8 در هاوكينگ استيفن

ه از .گذرانيد شهر همان در را اش اوليه تحصيالت و كودكي دوران و
سردرراشدندانشمندآرزويوداشت عالقه رياضيات علومبهزمان ن يومبز رررنرزويوري

شناخته خط بد بخصوص و خودسر شاگرد يك مدرسه در اما پروراند
كرد نمي مقيد درسي هاي كتاب محدوده در را خود هرگز و شد

س هميشه بود باالتر كالس از معلواتش سطح آزاد مطالعات با چون
ج به معلمان با و بياورد گير را اشتباهاتي درسي هاي كتاب در داشت
! دازد بپر چرا و چون و بحث
ش اس خانه در ساده زندگي يك با بودند متوسط طبقه از مادرش و پدر
تقوفرزندانشاندررامطالعهبهعادتكه كتاب از مملو امافرسودهو وو نررزور ورز

مناهايبيماريدرمتخصصپزشك خانواده پدر فرانك.كردمي
پژوهشي سفرهاي به را سال از نيمي جهت همين به و بود گرمسيري

چ ها بچه برلي متوالي هاي غيبت اين .گذرانيد مي آفريقايي مناطق
دارند وضعي چنين ها پدر همه كردند مي تصور كه بود شده عادي
ك مي مهاجرت آفتابي مناطق به سرما فصل در ساله هر پرندگان مانند

استق نوعي پدر هاي غيبت حال عين در .گردند مي بر آشيانه به بعد و
.كردميايجاد ها بچه در نفس به اتكاوعمل

كردآغازطبيعيرشتهدرراعاليهتحصيالت سالگي 17 دراستيفن
 در زيرا شد مند عالقه شناسي كيهان و اختري فيزيك به زمان همان

كي انجام و آغاز و اختران راز و رمز به كه يافت مي شديدي كنجكاوي
ماهوار اولين پرتاب - فضا كشف طاليي عصر 60 دهه سالهاي .ببرد پي
تاريخي وقايع اين بازتاب و بود ماه كره به فضانوردان انگيز هيجان سفر و



  بايست مي بگويد سخني بخواهد استيفن آه بار هر و است
  دو آمك به آامپيوتر هاي دآمه فشردن و آلمات انتخاب با

  و بسازد را نظرش مورد جمله آنند مي آار هنوز آه انگشتش
  اينگونه البته .زند مي حرف او جاي به مصنوعي صداي

  آه استيفن خود اما است تر طوالني ماشيني سخنگويي
  به آه دارد عقيده دهد نمي دست از را اش خوشبيني هرگز
  خواهد مي آنچه انديشيدن براي دهد مي بيشتريوقتاو

.نزند حرف نسنجيده هرگز آه شود مي سبب و بگويد
  آمد و رفت آن بوسيله آه استيفن چرخدار صندلي يا ويلچر
  با و است تكنولوژي هاي پديده ترين پيشرفته از نيز آند مي

  ويلچر به زيادي اتكاي وي .آند مي حرآت الكتريكي نيروي
  ابراز براي اي وسيله آن با حرآت بر عالوه چون دارد خود

  ميهماني يك در اگر مثال .شود مي محسوب نيز احساساتش
آ   و رقصد مي خود خاص سبك بهويلچرش با آيدوجدبه
  از مزاحم شخص يك مورد در را اش حوصله و صبر چنانچه
  شود مي رد او پاهاي روي از سريع مانور يك در بدهد دست

  تجربه را او ويلچر چرخهاي ضربه شاگردانش از بسياري !!!
  آه است اين هايش تاسف از يكي خودش گفته به و اند آرده
! است نچشانده تاچر مارگارت به را تجربه اين طعم
  بايد ظاهر به آه نحيف و مفلوج آدم اين شگفتيهاي از يكي

ططال   شيطنت و طبعي شوخ باشد منزوي و غمزده و تلخموجودي
  رندانه و هوشمندانه نگاه برق در بخصوص آه اوست آودآانه

  و حرآت بي اش چهره اجزاي حاليكه در .شود مي ديده اش
  اما هستند عاطفي و احساسي واآنش هرگونه فاقد

.درخشند مي چشمانش
  بهيچوجه او .گويند مي سخن مخاطب با زبان هزار به انگار

  در .رود مي پارك و آنسرت به .است نكرده منزوي را خودش
اااذاا آا   شرآت دانشجويان هاي انجمن در.خورد مي غذارستوران
  سوال را او هميشه آه شاگردانش سر به سر و .آند مي
  آه اينست آميزش شيطنت شيوه .گذارد مي آنند مي پيچ

  پرسش حاليكه در و دهد مي آش عمدا گاهي را پاسخگويي
  براي را مفصلي پاسخ انتظار دقيقه چند از پس آنندگان
  از نه يا بله آلمه يك با آنند مي بيني پيش خود سوال

.اندازد مي خنده به را همه سخنگويش آامپيوتر
گششاشكفاقاا   و گشت و جوش و جنب عاشقتحرك فاقد اعجوبهاين

  از حتي و رفته دنيا دور سفر به دوبار آنون تا و است سياحت
  صدها در همچنين .است آرده ديدن آن باستاني ديوار و چين

  ايراد به و است آرده شرآت علمي سمينار و آنفرانس
  در قبال ها سخنراني اين البته آه .است پرداخته سخنراني

.شود مي پخش آنفرانس روز در و ضبط نوار
  سياهچاله هر آنسوي در( : هاوآينگ استيفن سخن به

هد ددايش )دا )دارد وجود اي چشمهسپيد

24 !زرگتر از زمينه
ـدانيــــــــــــــــــــــد؟؟؟؟؟

براي بيشتري نفس به اعتماد و قلب قوت او به آنچه اما
با ايام همان در اش آشنايي داد بدبيني و نوميدي با مبارزه
و شد همسرش بعدها آه بود )وايلد جين( نام به دختري
اعتقادات جين .گرفت عهده به را نگهبانش فرشته نقش

اي فاجعه هر در آه بود معتقد و داشت عميقي مذهبي
خود روحي قدرت و استقامت با آه دارد وجود اميد بذراهي

داشتتوآلخداوندبهبايد .شود بارور و .آندرشدتواندمي
آاميابي براي خيزگاههايي آيد مي پيش آه ناآاميهايي از و

.ساخت
فوق هوش تاثير تحت اما بود لندن دانشگاه دانشجوي جين
شده او مجذوب چنان استيفن استثنايي شخصيت و العاده
به را ساعتي و آمد مي سراغش به هفته هر آه بود

مي تزريق خوشبيني آمپول و گذرانيد مي او با گفتگوي
آ تحصيالتاستيفنوشدند نامزد رسما چنديازپسآنها.آرد

مي جين با ازدواج براي زيرا گرفت سر از را اش دانشگاهي
پيدا مناسبي آار و بگيرد را خود دآتراي زودتر هرچه بايست

.آند
عملي را برنامه اين پشتكار و اشتياق با سال دو طي او و

بود شاهد عضالتش در را لعنتي بيماري رشد حاليكه در آرد
.رفت مي راه عصا دو سپس و عصا يك آمك به ابتدا و

ا ااگالاا غرقچناناووگرفتصورت ١٩۶۵ سال درجينباازدواجش
در پزشكان پيش سال دو بيني پيش به آه بود شادي و اميد
.انديشيد نمي الوقوعش قريب مرگ مورد

بيش ظاهرا داردو سال ۶٩ اآنون هاوآينگ استيفن پروفسور
وضع بتوان اگر البته .است آرده زندگي قاچاقي قرن ربع يك از

!ناميد زندگي حاضر حال در را او استثنايي آامال
او رونده پيش فلج بيماري مورد در پزشكان بيني پيش
گاآااا چنگبدنشهمهبهاآنون بيماري اينونبودنادرست

صندلي از مكان نقل براي ۶٠ دهه اواخر از .است انداخته
بدنش اجزاي همه از تحرك قدرت و آند مي استفاده چرخدار

دو اين با .است شده سلب چپش دست انگشت دو بجز
اي پيشرفته بسيار آامپيوتر هاي دآمه تواند مي او انگشت

حرف بجايش و اند ساخته او براي اختصاصا آه دهد فشار را
از زيرا آند مي برقرار خارج دنياي با را اش رابطه و .زند مي
اااهاختكلق١٩٨۵ال .استدادهازدست هم را خود تكلمقدرت١٩٨۵سال
براي دنيا درو به سفري از بازگشت از پس او سال آن در

اي هسته پژوهشهاي مرآز آه برد مي بسر ژنو در مدتي
او با اي مشاوره جلسات مرآز اين دانشمندان و اروپاست
مشغول وقت دير تا هاوآينگ استيفن آه شب يك .داشتند

شد آبود صورتش و گرفت آشيدنش نفس راه ناگهان بود آار
اضطراري معالجات تحت و رساندند بيمارستان به را او بيدرنگ

ا انالدادندق يهتال لدALSا هذاتقا ال الريهذاتمقابلدرALSبيماري به مبتاليانمعموال.دادندقرار
آه ميميرند آن به ابتالي صورت در و دارند شديدي حساسيت

گرفتن و بود آمده پيش هم هاوآينگ استيفن براي خطر اين
بستري روز چند از پس .بود الريه ذات از ناشي او تنفس راه

اجازه با سرانجام بيمارستان ويژه مراقبتهاي بخش در بودن
مخصوص جراحي عمل با آه شد گرفته تصميم همسرش
خود صداي عمل اين نتيجه در اما آنند باز را او تنفس مجراي

ايا شهب دادميدستازهم داد مي دستازهميشهبرايرا
از استيفن ديگر بار و گرفت صورت موفقيت با جراحي عمل
اما داد دست از را خود تكلم قدرت چند هر .جست مرگ خطر
اطرافيانش با او ارتباط سخنگو مخصوص آامپيوتر جايگزيني با

صوتي عضالت ضعف بعلت قبال زيرا شد سابق از بهتر حتي
سخنگو آامپيوتر .آرد مي صحبت زياد نارسايي و دشواري با
و ساخت او براي آاليفرنيت در آامپيوتر آمريكايي استاد يك را

آلمههزارسهشاملدستگاهاينريزيبرنامهآردتقديمش آلمههزارسهشاملدستگاه اين ريزي برنامه.آردتقديمش

مرتبه بز 330330خورشيد 
آيــــــــــــــــــــــــــــــــــا ميـــد



ارد بزرگ. راهي جز نرمش و بازي با هستي نيست 

دوست واقعي كسي است كه دستهاي تو را بگيرد ولي قلب ترا لمس 
ماركز. كند 

باربارا دي آنجليس. عشق يگانه منبع نيرو و قدرت شماست 

.  قانون احتماالت يادت نره ، بالخره يك نفر خواهد گفت بله 
رابينزآنتوني 

اگر فكر مي كنيد كه موفق مي شويد يا شكست مي خوريد،در هر 
.دو صورت درست فكر كرده ايد

رابينزآنتوني 

وقتي انسان آرامش را در خود نيابد ، جستجوي آن در جاي ديگر 
.كار بيهوده اي است

شفوكوالرو 

هنگامي كه مي خواهي وظيفه و بايسته خويش را انجام دهي از 
.كسي فرمان نگير 

بزرگ ارد ارد بزرگ  

در تاريخ جهان ، هر لحظه عظيم و تعيين كننده ، پيروزي نوعي 
.عشق است
امرسون

.درصد عرق ريختن  99موفقيت ، يك درصد نبوغ ، 
اديسونتوماس   س ونو ي

مهم اين نيست كه در كجاي اين جهان ايستاده ايم ، مهم اين است 
.كه در چه راستايي گام بر مي داريم 

هولمز 

بسياري از آرزوهايمان را مي توانيم با نشان دادن توانمندي خويش 
.  به آساني بدست آوريم 

.را دنبال كنيد
“فقط عاشق كنجكاوي هستم. 

.گرانبها است
گذارم مي زيادي زمان “مشكالت

وريم ب ي ب
ارد بزرگ

 مشكالت زمان زيادي مي گذارم
ز بر حال

“ رانندگي كند، به بوسه اهميتي را كه سزاوار آن هست نمي دهد
.رتمند است
“تخيــل به مراتب از دانش مهم تر است. ندگي شود

اه كردن
گ ا “هيچ وقت هم چيز جديد ياد نمي گيرد“ق

 در لحظه
“مي كنم، خودش بزودي خواهد آمد

ق ارزش
“كه سعي كنيد با ارزش شويد

.فاوت نداشته باشيد ي ب و
“دوباره و انتظار نتايج متفاوت داشتن

.جربه مي آيد
“تنها منبع دانش تجربه است. ت

.يريد بعد بهتر بازي كنيد
“ هر كس ديگر بهتر بازي خواهيد كرد

درس طالیی از آلبرت انیشتین 10 سخنــــــــــــــان زیـــــــــــبا

25

w
w
w

س
w
.
p
e
d
i
kk
a
.
i
r

كنجكاوي ر - 1
من هيچ استعداد خاصي ندارم”

پشتكار گ - 2
روي” فقط ندارم، خوبي هوش من هوش خوبي ندارم، فقط رويمن

تمركز - 3
مردي كه بتواند در حالي كه دختر زيبايي را مي بوسد با ايمني”

تخيل قد - 4
مي تواند باعث جذاب شدن ز. تخيل همه چيز است”

اشتبا - 5
ك” ا ا ق ك كسي كه هيچ وقت اشتباه نمي كند هي”ك

زندگي - 6
من هيچ موقع در مورد آينده فكر نم”

خلق - 7
سعي نكنيد موفق شويد، بلك”

يجانتظار نتايج متف-8 ر
ديوانگي يعني انجام كاري دوباره و د”

دانش از تج - 9
اطالعات به معناي دانش نيست”

اول قوانين را ياد بگي -10
اگر شما قوانين بازي را ياد بگيريد از”
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28 !ت او منحصربه فرد است
ـدانيــــــــــــــــــــــد؟؟؟؟؟

اثر لب و زبان هر كس مانند اثر انگشت
آيــــــــــــــــــــــــــــــــــا ميـــد



 كمكش جوره همه هم ناهيد و استاد .كرد رو تالشش تمام همين بخاطر چشه،
 محض رياضي.شد خودش،قبول قوي العاده فوق حافظه و رياضي توي عجيبش

 تهران هاي رستوران بهترين از يكي به موفقيت اين گرفتن جشن براي رو ،اونها

اهد ش .شهاببهد

.كرد مي برطرف رو آموزان دانش رياضي اشكاالتفقطيل
.پيشرفته رياضي درس دبير هم ن
 چرا .بود شده زده نامش به كه هم قيطريه خونه.نبود هليا شدن بزرگ نگران گه

.كرد مي فكر وال
 زودتر هرچه بايد و نداره فرصت خيلي ديگه كه كرد مي فكر استاد.كرد مي رف
.بره باد به زحماتش تمام و نبخشه رو اون شهاب كه ترسيد مي ديگه ف

غش فتهتدشدشل الكهدگ گهف انكنهتدد خاطا  بخاطر اما نكنه تدريس ديگه فعال كه بود گرفته تصميم.بود شده شلوغسرشي
 روزهاي خودش و كنه استخدام رو ديگه دبير يك فرد روزهاي براي كه شد جبور

 شب يك.بودند خواب هليا و خونه،ناهيد رسيد مي كه هم وقتي و كرد مي كار ت
.كرد بيدارش د

.اد

.بياي شما تا كنه صبر گفتم.ندارم سواد كه من .بهتره ميگه 
.شهاب به داد رو نسخه و نوشت استاد براي دارو تا چند

.داده دست از رو زدن حرفتونايي ولي .نداره مشكليهمعادل يريمل يو نرو زروز
 .گفت رو خبر هم اونها به و كريم آقا و ناهيد پيش رفت آروم آروم.افتاداستادي
 براي هم بعدازظهر و دخترها براي صبح .بود جديد هاي ورودي براي پيشرفته ي
 سعي شهاب .شد شروع كالسش باالخره .موسسه رفت و برداشت رو سواالتش نه

.كرد معرفي رو خودش و نشست صندلي
.كنه معرفي كامل رو ش

بگم؟ بايد چي ديگه  .شده 75/1
 عجيبي حس يه .برداره ازش چشم تونست نمي انگاري . بود زده خشكش شهاب

بچ رو شكست طعم ديگه بار يه كه خواست نمي دلش اصال شهاب
ع استعداد با شهاب.شد اعالم سراسري كنكور نتايج باالخره.كردن
.قزوين
كرد، نمي تنهايي احساس ديگه شهاب خانواده حضور با كه استاد
.كردقبولميل كمال با هم شهاب .كرددعوت

مـــان
دارين؟ دوست رو اينجا:استاد-
آرومه و شيك خيلي:ناهيد -
داري؟ دوسش قشنگه؟ اينجا جون، هليا:استاد -

.داد تكون رو سرش تاييد نشانه به هليا
افتادين زحمت به خيلي:شهاب -
هستين من هاي بچه مثل چيه؟شما حرفا اين:استاد-

دازد تادغذاخ تههشازا دد دكل دادآ

دادوآوردبيرونكليددستهيهجيبش از استاد غذا، خوردنازبعدــــــــــــتـــــ
چيه؟ اين استاد :شهاب -
  قيطريه خونه كليد :استاد-
كنم؟ چيكار بايد رو قيطريه خونه كليد:شهاب-
ميكنن؟ چيكار قيطريه خونه كليد با :استاد -

.بگن بايد چي نميدونستن ناهيد و شهاب
.كنينزندگياونتوي خوبي به كه اميدوارم:استاد

داســــــــــ
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رم يو يونوو نز
اوا.كردكاربهشروعاستادموسسه توي شهاب شب، اونفرداياز

او از بعد و شد تبديل موسسه تحصيلي مشاوره به يواش يواش بعد
ديگ شهاب.بود كرده تغيير خيلي سال سه اين توي شهاب زندگي
سو اين به هميشه شهاب.كرد مي كمك شهاب به اينقدر بايد استاد
صر خونه توي وقتشو بيشتر قلبش، بيماري بخاطر نيكومرام استاد

طرف از اما.بخواد معذرت ازش و كنه تعريف شهاب براي رو داستان
دازههدنقشاهشها لك خ
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خيلي.كردميبازيهمروموسسه مدير نقش جورايييهشهاب
بود،مج اومده پيش رياضي درس رزاقي،دبير آقاي براي كه مشكلي

ديروقت تا ها شب.بود شده سخت كارش خيلي.بره كالس سر زوج
ناهيد كردن صحبت و تلفن زنگ صداي كه بود خوابيده كاناپه روي

شب؟ وقت اين بود كي:شهاب-
.بود كريم آقا :ناهيد-
دميانجامرواونخونهكارهايهمه و بود استاد پرستاركريمآقا k

a
.
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م رر يمروونورووپر
خوبه؟حالش استاد شده؟ چي:شهاب-
...ولي خوبه حالش آره :ناهيد-
چي؟ ولي :شهاب-
كرده سكته اينكه مثل بيمارستان، بردنش :ناهيد-

پايين انداخت رو سرش و كشيد دل ته از آهي يه شهاب
.بيمارستان بريم پاشو:ناهيد-

ا بريم:شهاب-ش
.بود نشسته منتظر بيمارستان صندلي روي كريم آقا
چطوره؟ استاد حال .كريم آقا سالم :شهاب-
كه دكترش .بخدا نميدونم.اومدين كه شد خوب .آقا سالم:كريم آقا

چ دكتر معمول، تعارفات و سالم از بعد .بود سالن انتهاي دكتر اتاق
خوبه؟ استاد حال دكتر، آقاي :شهاب-
تعابرقراريوحركتنظراز.خوبهخيلي جسمانيش شرايط:دكتر- روررزويشرر ر ر

هايحاضرجوابيوهاشوخييادناخودآگاه .نميشد باورششهاب
رياضي كالس جلسه اولين روز، همون دقيقا .نشد باورشون هم اونها

نمو و جزوات و خونه رفت شهاب و موند استاد پيش ناهيد .پسرها
ص روي شهاب .بشه كالس وارد و كنه فراموش رو چيز همه كه كرد

خود خوندم، كه رو هركسي اسم .شماست نوبت حاال خب،:شهاب-
.آخر نفر به رسيد تا خوند رو ها اسم دونه دونه شهاب
ا نكتاش نصيري يكتا:شهاب-
شد بلند بود، نشسته كالس آخر رديف كه يكتا

19 هم من پيش معدل و سالمه 18 هستم، نصيري يكتا من :يكتا-
ش .بود زيبا و معصوم چقدر .گرفت خندش بود، شده هول اينكه از

...داشت



:هستي وجهان ذرات
 الشعاع تحت اغلب روزمره زندگي در فيزيك

 اي هسته فناوري مانند آن تر انگيز هيجان كاربردهاي
هستجهانآغازچگونگهاينظريهپيچيدگيا  هستي جهان آغاز چگونگي هاي نظريه پيچيدگي يا

 از طيفي بررسي هدفش كتاب اين  .ميگيرد قرار
 چگونه فيزيك دارد مي بيان كه است، علم كاربردهاي

 كمك مردم به و ، ميگذارد تاثير اجتماع و فناوري بر
 جنبه ي همه و هستي جهان رفتار و ماهيت ميكند
.كنند درك را آن بسيار هاي
 نظريه و قوانين كه ميكند ثابت هستي جهانوذرات

عرفی
 طريق از چگونه عصرانش هم و نيوتون آيزاك سر هايکتاب

 اين .يافت تكامل جديد فيزيك در آزمايش و پژوهش
 بررسي را هايي وآزمايش ها نظريه ، مشاهدات كتاب
 جهان از هايي حوزه در را علمي معلومات كه ميكند
.دهند توسعه اند نشده بررسي قبال كه هستي
  همچون اطالعاتي برگيرنده در هستي جهان و ذرات

،گداخت،فيزيك اي،فيزيكهستهپادماده،كيهانشناس

کتاب
  اي،فيزيك هسته پادماده،كيهانشناسي،گداخت،فيزيك

 ...و ،نسبيت زايي پرتو كوانتومي، بنيادي،مكانيك ذرات
.ميباشد
 مازيار انتشارات همت با هم باز كه كتاب اين خواندن

 فيزيك علم دوستداران تمام به است رسيده چاپ به
.ميشود توصيه

30 ميالدي در شهر اليدن هلند منتشر شده و اولين كتابي  1639
. توسط موالنا قاسم الهوري به زبان فارسي ترجمه شده است

دانيــــــــــــــــــــــد؟؟؟؟؟

: ) ها المپي ( يونان خدايان و جكسون پرسي
 ) ها المپي و جكسون پرسي ( يونان خدايان و جكسون پرسي

 . است ريوردن ريك نوشته ماجراجويانه و فانتزي اي مجموعه
افسانهازدارندقرار متحده اياالت در همگيكههاكتابداستان

اصليكتابپنجاز مجموعه همچنين . اندشدهبرگرفتهيونانيهاي
 نبرد ، تيتان نفرين ، ها هيوال درياي ، آذرخش دزد : هاي نام با

 : هاي نام با فرعي كتاب سه همچنين و المپي آخرين و هزارتو
 و جكسون پرسي از كوتاه داستان سه ( خدايان نيمه پرونده

 ، جكسون پرسي راهنماي و هيوالها و خدايان نيمه ، ) دوستانش
 2005 سال در آذرخش دزد مجموعه اول كتاب . است شده تشكيل
دريعنيساليكفاصله با هركدام هم بعديهايكتابوشدچاپ

مع
ک جلد.گرديدندمنتشر 2009 ، 2008 ،2006،2007هايسال

 در هفته 138 مدت به 2010 مارس 5 تاريخ تا مجموعه اين هاي
 ليست در زمان اين از بيش و تايمز نيويورك هاي پرفروش ليست

 ها ازكتاب كدام هر . است گرفته قرار پست پاشنگتن هاي فروش پر
 را واحد داستان يك نيز مجموعه كل و دارند مجزا داستان يك

.كند مي دنبال
 فرزند يابد مي در كه است جكسون پرسي داستان اصلي شخصيت 

ک

موجوداتهمهكهفهمد مي او . است زلزلهودرياخدايپوسايدون
 زنده خدايان خود و ها تيتان ، ها هيوال شامل يونان اي افسانه
 ( استيت ايمپاير ساختمان ششصدم طبقه در خدايان . هستند

 مي حكمراني زمين بر ) نيويورك در دولتي ساختمان بزرگترين
 چون گيرد مي قرار ها هيوال حمله مورد هم سر پشت پرسي . كنند

 ، آسمان فرمانرواي زئوس يعني بزرگ خداي سه از يكي فرزند او
 . است مردگان دنياي فرمانرواي هيديز و دريا فرمانرواي پوسايدون

ا اگكگك بينحقيقتدردوم جهاني جنگ كهشودميگفتهكتابدر
 آن جنگ پايان از پس نتيجه در بوده بزرگ خداي سه اين فرزندان

 چون نياورند دنيا به فرزندي ديگر كه خوردند سوگند هم با ها
 را خود پيمان پوسايدون اما . بودند قدرتمند بسيار فرزندانشان

 به اردوگاهي به پرسي بعد . است آورده دنيا به فرزندي و شكسته
 خدايان فرزندان براي پناهگاهي كه رود مي ها دورگه اردوگاه نام
 است بزرگ خدايان از يكي فرزند تنها پرسي آنجا در اما باشد مي
الگ گاا ااا ن اف ا كخ ااشك آن آنجادر.باشندمي كوچك خدايان فرزندانازاردوگاهاهاليديگر

 خدايان از نيمي و انسان نيمي كه افرادي به شود مي متوجه پرسي
 و خوب هاي دورگه با ميان اين در پرسي . گويند مي دورگه هستند

... و شود مي آشنا ديگري بد
 توسط ميباشد جكسون پرسي گانه پنج به معروف كه كتاب اين

.است رسيده چاپ به و بهنام انتشارات

9كتاب داستان مسيح نخستين كتاب فارسي چاپ شده در جهان است كه در سال 
صفحه به همراه متن اصلي به زبان و خط التين 900است كه با الفباي فارسي در 

آيــــــــــــــــــــــــــــــــــا ميـــد



... و مرگ دم تا رفاقت بميري، تو بميرم من تن،
 .ساخت نمي را فيلم اين كيميايي كاش اي يا شد نمي ساخته فيلم اين اش
 دوره يا اتفاق يك روايت به ها فيلم از بعضي كند، مي دنبال را خاصي ظايف
 كثيري تعداد و پول براي هم اي عده و عشق يك داستان حكايت پي در يگر
 اين .كند منتقل را پيامي چه است قرار كهداند نمي و استهدفبيمال

.استمشهودز
 بازيگر العاده فوق پوالد .باشد مي فيلم اول نقش براي خود پسر انتخاب يميايي
 و بالتكليف شخصيت يك سرچشمه رضا شخصيت و كند ايفا را نقشش وانست
 دادند، او به را سيمرغ موجود، فشارهاي دليل به فقط فجر جشنواره در ذشته

 هم وثوقي بهروز از تقليد .كن اجرا را همان و ببين را وثوقي بهروز فيلمهاي ه
 از توان مي را زنگنه لعيا و رايگان مشايخي،مسعود ارجمند،جمشيد داريوش ر

استابتدايوآماتورالعادهفوقفيلمايندرانصاريبازيكندمبازيفيلم  است ابتدايي و آماتور العاده فوق فيلم اين درانصاري بازي .كند ميبازيفيلم
 و مصنوعي بازي.كند مي بازي)درويش شبنم(نام به كيميايي شاگردان از كي

 .است محكم و قوي العاده فوق آن فيلمنامه اما است فارسي هاي فيلم تمام
 يك از كه است اين آنها شغل كه كند مي روايت را دوست دو داستان ابتدا ر

 از يكي ترور ماجراي در .رسانند مي قتل به را ميكنند تالش كشور اين شرفت
.گيرد مي قرار جديد خط و جريان يك در او زندان از او آزادي از پس

 بقيه وقتي و شود مي مادرش مرگ متوجه برد، مي سر به زنداندركهرضا،
 و آب از ماهي آوردن بيرون و فيلم ابتدايي سكانس همان يا .كنندميعزاداري

 شده گم هستند، ضعيف و متوسط عموما كه فيلم هاي سكانس ديگر دل ر
 اين از را ناصر كه كند مي تالش رضا سمت آن از و كند مار كيسه در دست ود
 يا.شد اتفاق اين از مانع كيميايي پوالد و بهداد حامد ضعيف بازي اما بيايد در

 شوهر و زن و برادر و خواهر دوست، پسر،دو و پدر بين مصنوعي رابطه يا .است

جشنوارهبرگزاريهنگامدركههفتبرنامهويژهازقسمتآخريندرفراستد  جشنواره برگزاري هنگام در كه هفت برنامه ويژه از قسمت آخريندرفراستيد
 توصيف بهترين كه شويم مي متوجه بيشتر دقتي با ولي برسد نظر به تربيتي

.ساخت
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انداخت شونه روي كت كشيدن، پاشنه مرغي، تخم كفش گشاد، پا دم شلوار
كا اي .رفت اكران پرده روي باالخره كيميايي مسعود اثر ترين تازه جرم،

وظ سينما اصوال .نيست ما فعلي جامعه به مربوط نظر هيچ از كه فيلمي
د برخي .پردازد مي جامعه فعلي وضعيت به ديگر بعضي يا خاص تاريخي

كامجرماما.هستندمردمگرياندن و كمدي فيلم ساختندنبالبههم k
a
.
i
r

نيزخياباندرمحاكمهورئيسيعني كيميايي اخير كارهايدرسردرگمي
كي اشتباهات از يكي.كنيم مي آغاز فيلم بازيگران از را فيلم تكنيكي تحليل
نتو بايد كه گونه آن جرم در اما است استيل خوش و طلب فرصت باهوش،
گذ سال كه بهداد حامد ديگر سويي از.ميشود داده نمايش فيلم در ناقص
كه بودند گفته بهداد به انگار.كرد ايفا ممكن شكل بدترين به را ناصر نقش
نظير بي بازي.ميشود بلند كنده از دود كه واقعا .نكرد درمان را فيلم درد

سكانسيكدرهمانصاريسيامكآوردشماربهفيلممثبتنكاتمعدود سكانسيكدرهمانصاريسيامك.آورد شمار به فيلم مثبتنكاتمعدود
يك را فيلم زن اول نقش.كند مي بازي را تلخ قهوه مستشار نقش همان و

ماند فيلم داستان .است شده فيلم ريتم شدن كند درويش،باعث خشك
در فيلم.است سرگردان و هدف بي كامال فيلم گفتم هم قبال كه همانطور

پيش براي كه هايي شخصيت و ميگيرند پول قاسم نام به انگليسي مزدور
پ .سپارد مي ناصر به را خود بچه و زن و رود مي زندان به رضا افراد، همين
فيلم،سكانسيكدر.زيباستوپرمحتوا واقعا فيلم هايسكانسازبعضي

عبهشروعوايستندميوارحلقه    شوند، مي قضيه اينمتوجهزندانيان
د سكانس دو اين اما.ايست خالقانه و جالب بسيار صحنه آن دادن جان
شو مي حاضر خود رفاقت اثبات براي ناصر كه اي صحنه مثال طور به.است

آب از ها اين از بهتر خيلي توانست مي سكانس اين .كند منصرف تصميم
شبيه شوخي يك به بيشتر كه معتاد مرد يك با رضا همسر دعواي صحنه

.آيد مي شمار به فيلم ضعف نقاط ديگر از
مسعودكهكنيماستفادهايواژههمانازبايدجرم،فيلموصفبرايشايد مسعودكهكنيماستفادهايواژههمان از بايد جرم، فيلموصفبرايشايد
ت بي و توهين كلمه آن اول نگاه در شايد.برد كار به شد، پخش فجر فيلم
.است كيميايي جرم براي
س نمي را فيلم اين كيميايي كاش اي يا شد نمي ساخته فيلم اين كاش اي



سخني نيست

.هي

 برم هفته دو براي خستگي رفع براي كه گرفتمتصميم دانشگاه امتحاناتازبعد

!!!شمال سفر دستاوردهاي
ميمزب ير عبر برموبريير

 دور گذشته ياد به فاميل كل.ميكنن زندگي اونجا من مادربزرگ و پدربزرگ .شمال
 من براي سفر اين البته .خالي شما جاي گذشت، خوش خيلي.بوديم شده جمع هم
 تقريبا كه منصور اسم به دارم پسرخاله يه من.بود جديد هاي تجربه و درس از پر

.ماست فاميل هاي بچه سرسبد گل و سالشه پنج
 حال نميزنه،در حرفي هيچ و نشسته آروم منصور، وقتي كه ميدونن فاميل اهل همه

 چيز هيچ كنه، شيطنت بخواد كه وقتي و خطرناكه و شوم نقشه يك طراحي
و بهتر تا كنم تعريف براتون خاطره تا چند بذارين .بگيره رو اون جلوينميتونه ويي يرروونج رينب ونرچب رمريبر به
.بشناسين رو منصور

 وسط پريد منصور ناگهان كه ميخورديم شام داشتيم و بوديم نشسته همه بار يه
 عصباني خيلي كه منصور پدر .گذاشت برنج ديس توي رو مباركش پاي و سفره
 كرد پدرش به عميق نگاه يك و برگشت منصور بعد )بشين بيا بچه( :گفت بود، شده

 همه.داد هديه پدرش به رو آبدار فحش تا چند و
 اومده وجد بود،به محض تربيتي بي يك حقيقت در كه زبوني بلبل اين از كه

...  دوباره   دوباره :كشيدندفرياد و زدند دست اونبودند،براي بري رروزونبو روب وب
 رو پنجره شيشه همه، چشم جلوي .ميگه دروغ چقدر منصور اين كه نميدونيدشما

 و خنديدن همه بعد .)نبودم اونجا لحظه اون اصال من نه، (:ميگه شكونده،بعدش
.كردن تاييد رو حرفش

 باند يه كودك مهد توي منصور كه ميكرد تعريف من براي )منصور مادر(من خاله
 هم باري چند و هستن شيطون و شر خودش مثل هم ودوستانش و داده تشكيل
 از و ميكنه صحبت منصور مادر با كودك مهد مدير بار، يه اينكه مثل .شدن اخراج
 كه ميگيره برميخوره،تصميم غرورش به كه منصور .ميكنه شكايت اونرفتارطرز
 زمان در كه ميكنه صحبت هم باندش اعضاي با ونره كودك مهد به مدتييهبراي

 به وادار رو كودك مهد مسئوالن و بگيرن دست در رو اوضاع كنترل ، غيبتش
 مدير خانم اينكه تا نميره كودك مهد به روز پانزده منصور .بكنند اون از عذرخواهي

 نميدونين .برگردونه مهد به رو منصور كه ميكنه خواهش و ميگيره تماس مادرش با
.ميكرد تعريف رو خاطره اين افتخار با چقدر من خاله
 حيله و كن خرد تربيت،لوس،دروغگو،اعصاب بي بچه يك منصور من نظر از كل در
 شيرين،با اي بچه رو اون فاميل، اهل و آشنايان ودوستان همه چرا نميدونمكهگره

 اي كاره يه حتما بشه بزرگ منصور كه دارن اعتقادو ميدونن حاضرجوابوسياست
!!!ميشه
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استاد حسین پناهی!م

بنام او كه تنها در آفرينش او جاي هيچ نقد و س

حسين پناهيشعري از اديب و فرزانه معاصر،زنده ياد 

از آجيل سفره عيد
!چند پسته الل مانده است

آنها كه لب گشودند
!خورده شدند

آنها كه الل مانده اند
!مي شكنند

:دندانساز راست ميگفت
پسته الل،

ا ك ا !ك ...!سكوتش دندان شكن است

 رو اونها متفاوت زاويه دو از و كنيم مطرح رو خبر چند كه داريم قصد بخش اين در
.كنيمبررسي ي يمبرر

 مشروبات و مخدر مواد تن كيلو ها ده افغانستان و ايران مرز در انتظامي نيروي*
.كرد كشف الكلي

 خيلي كارشون انصافا.نكنه درد هستن مستقر مرز در كه هايي بروبچه همه دست/1
 رو كشور به مخدر مواد ورود جلوي تونستيم ديگه بار يه كه خوبه خيلي اين.سخته
 ديگر موفقيتي اين و .بذاريم نمايش به منطقه در رو خودمون قدرت دوباره و بگيريم
.ايراني و ايران براي است

كههستاقتصادعلمدراصليك اما باشه خوبي خبر ظاهردرخبراينشايد/2 مرليبوبيبررربريني
 در مواد گونه اين حتما )).بازار،تقاضاست در عرضه ايجاد عامل مهمترين((:ميگه
 نتيجه ميتونيم و ميشه وارد باال حجم اين با كه داره زيادي كنندگان مصرف كشور
 پيدا گرايش الكلي مشروبات و مخدر مواد به ايران در توجهي قابل عده كه بگيريم
 اعتياد معرض در نوجوانان بخصوص جامعه مختلف اقشار از زيادي بسيار عده و كردند

 ناراحتشون جزئي خيلي مسئله يك كه كافيه فقط .هستند سوز خانمان بالي اين به
 كم براي يا كنن آروم رو خودشون مخدر مواد با كه  بگيرند تصميم هم اونها و كنه

آسونوراحتخيليباشن،داشتهرو مواد مصرف قصد ،دوستاشونجلوينياوردن
يكواين....وبشينندستشكنارساقي تا ميشينن پاركهاينيمكتازيكيروي

.ايراني و ايران براي است نشدني جبران شكست
 لغو تاخير ساعت نيم و يك از بيش با پروازهاي پس اين از :شهرسازي و راه وزير*

.ميشود
 جهان كشورهاي از خيلي در اآلن طرح اين .بيامرزه رو وزير آقاي مادر و پدر خدا/1
 و آسايش به توجه بخاطر وزير آقاي از بايد .داده هم جواب اتفاقا و اجراست حال در

.كردتشكرمردمرفاه
ايراندرپروازيكدومآخه.بشنتعطيل بايد ها فرودگاه كهباشهاينجورياگهاما/2

 چه بشه، لغو پرواز اگه حاال اصال داشته؟ تاخير دقيقه ويك سي و ساعت يك از كمتر
 ايران توي اما هواييه سفر دنيا در سفر ترين ايمن و بهترين داره؟ مسافر حال به نفعي
 تاخير دليل به پروازت اينكه اول حالت .داره حالت دو كني سفر هواپما با ميخواي اگه

 مقصد به ولي ميكني پرواز كه اين دوم حالت و ميشه لغو ساعت نيم و يك از بيش
 و حمل و ميترسن هوايي سفر از زيادي عده دليل همين به .ميكني سقوط و نميرسي

.ميگيرهآتيشجديداهمقطارهامون آخه .ميدن ترجيح روقطارهمونياريلينقل
آزاديونجهوكاهراستي  ...پارسال از بيشتر سال هر كههمرانندگيمونتلفات

نميخواي؟

ما به بیرون زنگ نزنیتا “ صفر را بستند "
از درون زنگ زدیمپنهان ما شما چه از 





 خزان همچو دد بر گور او كوبي لگدميرد 
 دمد اي پاسبان اي پاسبان نك صبح دولت مي

ك  صبحا جهان پرنور كن اين هندوان را دور كنك
  مر دهر را محرور كن افسون بخوان افسون بخوان

 اي آفتاب خوش عمل بازآ سوي برج حمل
 ني يخ گذار و ني وحل عنبرفشان عنبرفشان

ن را زنده كن  زار را پرخنده كن وان مرد
  مر حشر را تابنده كن هين العيان هين العيان

  ها ها ما هم ز كنج خانه از حبس رسته دانه
  ها صد ارمغان صد ارمغان آورده باغ از غيب

  شن پر از شاهد شود هم پوستين اکسد شود
  زاينده و والد شود دور زمان دور زمان

  لك لك بيايد با يدك بر قصر عالي چون فلك
ن  لك لك كنان اکلملك لك يا مستعان يا مستعان ني ي ن

 بلبل رسد بربط زنان وان فاخته كوكوكنان
  مرغان ديگر مطرب بخت جوان بخت جوان

 من زين قيامت حاملم گفت زبان را مي هلم
ان ان ان ز ل ان ز ش    مي نايد انديشه دلم اندر زبان اندر زبان نا ان

 خاموش و بشنو اي پدر از باغ و مرغان نو خبر
  پياکن پران آمده از الماکن از الماکن

موالنا

....شریات پاییزی پدیکا همراه باشید

  باغبان اي باغبان آمد خزان آمد خزاناي 
 بر شاخ و برگ از درد دل بنگر نشان بنگر نشان

شك شك اي باغبان هين گوش كن ناله درختان نوش كنگ
 زبان زبان صد بي نوحه كنان از هر طرف صد بي

 سبب گريان دو چشم و خشك لب هرگز نباشد بي
 درد دل رخ زعفران رخ زعفران نبود كسي بي

 كوبد قدم حاصل درآمد زاغ غم در باغ و مي
ستان ستان كو    پرسان به افسوس و ستم كو 

  كو سوسن و كو نسترن كو سرو و الله و ياسمن
  كو سبزپوشان چمن كو ارغوان كو ارغوان

ن كو ميوه ن كو شهد و شكر راي   ها را داي
  خشك است از شير روان هر شيردان هر شيردان

 كو بلبل شيرين فنم كو فاخته كوكوزنم
ين طاووس خوب چون صنم كو طوطيان كو طوطيان و و ن ي و و م چون وب ووس

 اي اي افتاده از اکشانه خورده چو آدم دانه
 پريده تاج و حله شان زين افتنان زين افتنان

 شن چو آدم مستضر هم نوحه گر هم منتظر
تنان تنان ذ اال ا ذ اال  چون گفتشان ال تقنطوا ذو االمتنان ذو االمتنانن گفتشان ال تقنط

 جمله درختان صف زده جامه سيه ماتم زده
  برگ و زار و نوحه گر زان امتحان زان امتحان بي

ز اي لك لك و ساالر ده آخر جوابي بازده ي و ر ر و
 در قعر رفتي يا شدي بر آسمان بر آسمان

  گفتند اي زاغ عدو آن آب بازآيد به جو
  عالم شود پررنگ و بو همچون جنان همچون جنان

خن  ماه ديگر صبر كن اي زاغ بيهوده سخن سه ماه ديگر صبر كناي زاغ بيهوده 
 تا دررسد كوري تو عيد جهان عيد جهان

 ز آواز اسرافيل ما روشن شود قنديل ما
  زنده شويم از مردن آن مهر جان آن مهر جان

ك كاک اک تا كي از اين اناکر و شك اکن خوشي بين و نمكك
 بر چرخ پرخون مردمك بي نردبان بي نردبان

با نش


