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توماس ادیسون برق را اختراع نکرد. الکساندر گراهام بل تلفن را اختراع نکرد. اولین خودرو، پیش از 
آن که جرج واشنگتن رئیس جمهور آمریکا شود، در خیابان های پاریس واژگون شد. دستگاه فروش خودکار 
نوشیدنی و تنقالت در حدود دوهزار سال قدمت دارد. دستگاه نمابر را در طول جنگ های داخلی آمریکا 
کشیشی ایتالیایی اختراع کرد. جستجو برای یافتن اشعة مرگ به اختراع رادار منجر شد که آبنبات مخترع 
دیگری را ذوب کرد و الهام بخش اختراع دستگاه ماکروویو شد. پست الکترونیکی را در اصل کسی به 
وجود آورد که می خواست از زیر بار »کار واقعی اش« شانه خالی کند. فکر ساختن تلویزیون امروزی هنگام 

کار و شخم زنی مزرعة سیب زمینی به ذهن پسرک نوجوانی رسید.
آیا می خواهید بیش تر بدانید؟ خوب کتابی انتخاب کرده اید!

این کتاب چهارمین اثر از مجموعه کتاب های بزرگ ترین ناگفته هاست که با همکاری شبکة تلویزیونی 
تاریخ چاپ شده است. مجموعه ای که پر از داستان های ماجراجویانه، اتفاقات مسرت بخش، دغدغه های 
تصویر  را  اکتشافاتی  و  اختراعات  که  واقعی  داستان های  است.  نبوغ  و جرقه های خیره کنندة  مادام العمر 
مي کند که از دوهزار سال پیش به این سو انجام شده است و پر است از شخصیت های مشهور، مانند 
اسحاق نیوتن )کیمیاگری در خفا و مبارزی نترس در برابر جاعالن و شیادان( و شخصیت های گمنام تر 

مانند، آلبرت پارک هاوس1 )مخترع رخت آویز فلزی(.
ظهور ناگهانی لحظه »یافتم!« می تواند در هر زمان و مکاني باشد، چنان که در اولین داستان این کتاب 
الهام در خواب به سراغ دانشمندی آمد و هنگام  افتاد.  می خوانید، برای ارشمیدس در وان حمام اتفاق 
1. Albert Parkhouse

مقدمه
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استراحت در نیمه شب روی نیمکت پارک به سراغ دانشمندی دیگر و برای دانشمند سوم، هنگام سوار 
بودن در واگن برقی. در هر یک از این موارد الهام باعث شد، دانشمندان جایزة نوبل دریافت کنند. اتفاقات 
غیرمنتظره در این میان، اغلب نقش عمده ای ایفا می کنند. تفلون، اشعة ایکس، شیشة ضد گلوله و ایمنی 
ماشین و ساخارین برخی از مواردی هستند که در پیدایش  آن ها اتفاق نقش بسزایی داشته است. پیاده روی 
و گردش در جنگل در سال 1719 پیدایش کاغذ امروزی را در پي داشت؛ درحالی که گشت و  گذار دیگری 
داشتند صدای خش  که سعی  ستاره شناسانی  ولکرو1 شد.  اختراع  الهام بخش  بعد،  قرن  طبیعت چند  در 

تلسکوپ رادیوییشان را از بین ببرند، تصادفی نظریة انفجار بزرگ را ثابت کردند.
را  آن  نظری  جنبة  جدید،  تولیدات  و  تکنولوژی ها  توسعة  با  که  است  این  دانش  از  مهمی  بخش 
کاربردی کنیم و در جهان واقعی از آن استفاده کنیم. من به خودم آزادی عمل دادم تا در صفحات پیش 
رو، داستان هایی را نقل کنم که طیف وسیعی از چنین تالش هایی را در بر می گیرد. نتیجه، دامنة وسیعي از 

ارشمیدس تا زامبونی2 را در بر می گیرد.
فیزیکدان برجسته اي یک بار به شوخي گفت: »هیچ چیز برای اولین بار اختراع نشده است.« در این 
رادیو،  مانند  که وسایلی،  است  آمده  فراموش شده  و  بارة مخترعان گمنام  در  بسیاری  داستان های  کتاب 
ثبت  به  نام خود  به  را  آن ها  مخترعان مشهوری  آن که  از  پیش  را مدت ها  رایانه  و  فیلمبرداری،  دوربین 
برسانند و امتیاز اختراعشان را بگیرند، کشف کرده بودند. فراموش نکنید اولین ستارة سینما چراغ راهنما 

را اختراع کرد.
1. Velcro
2. Zamboni
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مبادا تصور کنید که مطالعة تاریخچة علوم، بحث خشک و کسل کننده ای است، به شما اطمینان می دهم 
که عکس این مسئله درست است. در پس این داستان ها خودکشی، ناپدید شدن اسرارآمیز، جدالی مرگبار، 
زلزله و حتی بازی گلف وجود دارد! بعضی صحنه ها چنان تکان دهنده اند که گویی از فیلم سینمایی برگرفته 
شده اند، مانند دویست راهبی که با گرفتن دست های یکدیگر، دایرة بزرگی تشکیل دادند و همزمان به آن ها 
شوک الکتریکی وارد شد یا واگن راه آهنی که مملو از نوازندگان شیپور بود و همزمان با حرکت قطار به 
سمت ایستگاه، همه نُت واحدی را نواختند. چه کسی می دانست جستجو برای یافتن پاسخ های علمی و 

تاریخچة آن، ممکن است این قدر جالب توجه و سرگرم کننده باشد؟
برخی از داستان های نقل شده در این کتاب را از پدرم، رابرت تی. بیر یاد گرفتم؛ دانشمند و نویسنده ای 
که در تمام عمرش به دانش بسیار عالقه داشت. به بقیة داستان ها هم با مکاشفه و ساعت های متمادِی 
قباًل  که  می خوردم  بر  توجهی  قابل  موضوع  به  که  بار  هر  گفت،  می شد  یافتم.  دست  تحقیق  و  مطالعه 

نمی دانستم، لحظة منحصربه فرد »یافتم!« بود. 
هدفم از نوشتن چنین مجموعه ای این است که خوانندگان به اندازة من از مطالعه و کشف این نکات 
تا  ندوید  بیرون  لخت  حمام  وان  از  داستان  هر  خواندن  از  بعد  باشد،  یادتان  فقط  ببرند.  لّذت  بی بدیل 

مشاهداتتان را با مردم در میان بگذارید! این کار نیز قباًل انجام شده است!
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این لحظه بی شک مشهورترین و مهیج ترین لحظه در تاریخ استحمام و البته علم است: ارشمیدس برهنه لحظه »یافتم!« اصلی
از وان حمام بیرون مي آید و به خیابان می دود؛ درحالی که فریاد می زند: »اروییکا!«1 که در زبان یونانی 
به معنای »یافتم« است. این اصطالح تا امروز، زمانی به کار می رود که یکباره الهام به ذهن انسان خطور 

می کند. 
اما چه چیز ارشمیدس را این قدر هیجان زده کرده بود؟

ارشمیدس در دولتشهر یونانی سیراکوز واقع در جزیرة سیسیل زندگی می کرد. پادشاه سیراکوز دستور 
داده بود تاج طالیی برایش بسازند تا به درگاه خدایان پیشکش کند. او میزان معیّنی طال به زرگر داد تا 
از آن تاج بسیار زیبایی بسازد؛ اما کمی بعد شایعه شد که زرگر کمی از طال را دزدیده و به جایش از فلز 
ارزان تِر نقره استفاده کرده است. مسئله این جا بود که چگونه به یقین دریابند این امر صّحت 
دارد؛ بی آن که به تاج آسیبی رسانند. پادشاه، ارشمیدس را مسئول یافتن پاسخ این پرسش کرد.

ارشمیدس ترکیبی از اینشتین و ادیسون بود، بزرگ ترین دانشمند جهان باستان و مخترعی 
نابغه. پس آشکارا بهترین گزینه بود.

او روزی در حمام در بارة مشکل تعمق می کرد. همین که پایش را درون وان پر از آب 
گذاشت، دریافت که سطح آب جابجا مي شود و باالتر می آید. ناگهان به ذهنش خطور کرد که 

می تواند حجم تاج را با اندازه گیری میزان آب جابجا شده بسنجد. این کلید حل معما بود.
این  است.  رفته  کار  به  نقره  اندکي  دست کم  تاج،  ساخت  در  که  کرد  معلوم  ارشمیدس 
خبر، بی شک زندگی زرگر را به خطر انداخت؛ اما داستان افتخارآمیزی به تاریخ کشف علم 

افزود.

1. Eureka

حمامتاریخی

سال 265 ق.م
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در  را  آن  که  نهاد  پایه  را  شناوری  بنیادِی  اصول  ارشمیدس 
رساله ای به نام در باب اجسام شناور منتشر کرد. این اثر در زمینة 

هیدرواستاتیک یا علم آب های ساکن پیشتاز است.

ارشمیدس  راه حل دقیقی است که  این 
وزن  را  تاج  ابتدا  او  یافت.  دست  آن  به 
کرد؛ سپس به اندازة وزن تاج، یک تّکه 
هر یک  برداشت.  نقره  تّکه  یک  و  طال 
از این تّکه ها را به ترتیب و جداگانه در 
ظرفی پر از آب غوطه ور کرد تا ببیند به 
آب  نقره،  می کند.  جا بجا  آب  میزان  چه 
چگالی  که  طال  کرد.  جابجا  بیش تری 
بیش تر و حجم کم تری دارد، آب کم تری 
جا بجا کرد. تاج، درست در میانة این دو 
بود و این نشان می داد  که تاج ترکیبی از 

طال و نقره است: یافتم!

آیا واقعًا چنین اتفاقی افتاد؟ داستان یافتم، در هیچ یک از آثار 
به جاي مانده از ارشمیدس ذکر نشده است. اولین داستانی 
اتفاق  از  بعد  سال  دویست  به  شده،  نقل  باره  این  در  که 
مربوط است و در کتابی است که ویتروویوس1 مهندس و 
معمار بزرگ ُرمی،  آن را نوشته است؛ گرچه ممکن است 
که پیش از آن نیز شرحی در این زمینه ذکر شده باشد؛ 
اما نسخه ای از آن به دست نیامده است. ارشمیدس تاج 
را برای پادشاه هیرو آزمایش کرد؛ اما بیش تر مورخان 
معتقدند، برهنه بیرون دویدن او از حمام شیوه ای برای 

زینت بخشیدن به داستان بوده است.

1. Vitruvius
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معموالً فکر نمی کنیم مردمی که بیش از دوهزار سال پیش زندگی می کردند، از نیروی الکتریسیته استفاده 
کنند؛ اما درحقیقت ساخت باتری در ایران باستان، هنر و فنّي خاص بوده  است.

در سال 1938 باستان شناسانی که در حال تجسس و حّفاری مقبره ای بیرون بغداد بودند، کوزة ِگلی 
کوچکی پیدا کردند که نظیر آن را پیش از این ندیده بودند. این کوزه در حدود سیزده سانتیمتر طول داشت 
و استوانه ای مسی در مرکز آن قرار داشت که درونش میله ای آهنی بود. میله زنگ زده و پوسیده شده بود 

و آزمایش ها نشان می داد که درون کوزه، زمانی نوعی اسید و به احتمال، سرکه قرار داشته است.
آیا این نوعی باتری بود؟

این کوزه درست مانند باتری ساده ساخته شده بود و بسیاری از دانشمندان می اندیشند که دقیقًا نوعی 
انجام شد نشان می دهد که وقتی درون  آزمایش هایی که روی نسخه مشابه  باتری است. 

باتری را از سرکه پر کنند، می تواند تا یک ولت برق تولید کند.
در سال هاي پي در پي، دست کم چندین کوزة مشابه یافت شد. آن ها را با نام باتری های 
بغداد می شناسند. کاربردشان چه بوده است؟ یک نظریه این است که باتری های زیادی را 
به هم وصل می کردند و برای آب دادِن فلزات و جواهرات به کار می بردند. برخی از این 
در طّب  را  آن ها  که  می شد  تصور  این طور  و  کردند  پیدا  کنار سوزن هایی  در  را  باتری ها 
سوزنی و فشاردرمانی برای وارد آوردن کمی نیروی اضافی به کار می بردند. نظریة دیگری 
نیز وجود دارد که راهبانی که در معابد بودند، از این باتری ها استفاده می کردند تا تحسین و 

شگفتی پرستش کنندگان را برانگیزند.
جدید  چندان  می پنداریم  ما  که  آن گونه  باتری«  و  برق  قدرت  »با  اصطالح  بنابراین 

نیست.

باتری های اسرارآمیز 
بغداد

باتریایرانی

سال 250 ق.م



1313

در  کوزه ها  از  پادشاه برخی  قصر  پارت در تیسفون یافت نزدیکی 
شده است.

همگان بر این باور نیستند که کوزه ها باتری های واقعی باشند. برخی از شکاکان به این نکته اشاره 
مي کنند که درون این باتری ها سیمی پیدا نشده است و می گویند که آن ها نوعی محفظة نگهداری 

دعا هستند؛ اما تاکنون هیچ دعایی درون آن ها یافت نشده است.
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حدس می زنید دستگاه های فروش خودکار نوشیدنی و تنقالت که با پول خرد و اسکناس کار می کنند چند 
سال پیش اختراع شده است؟ به احتمال زیاد پاسخ درستي نمی دهید و سال را درست تخمین نمی زنید: 

حدود دوهزار سال پیش.
اولین نوع از این دستگاه ها را مخترع یونانی خارق العاده ای به نام هیرو2   ساخت که در شهر مصری 
اسکندریه می زیست. این دستگاه، آب را در معبد توزیع می کرد. پرستش کنندگان می توانستند یک سکه 

نقرة پنج درخمایی3 درون آن قرار دهند3 و برای شستشوی دست و صورتشان کمی آب بگیرند.
هر قدر اختراع نمایشی تر بود، هیرو بیش تر آن را دوست می داشت. او برای معبد، درهای خودکار، 
یک تئاتر عروسکی مکانیکی و فواره ای ساخت که با نیروی خورشید کار می کرد. مشهورترین اختراعش، 
گوی گردان بود که نام خدای یونانی بادها، یعنی ائولوس4 را بر آن نهاد و ائولیپیل5 
خواندش. این دستگاه یک دیِگ پر از آِب سربسته و ممهور بود. لولة آبی از درون 
دیگ و دو طرف گوی چرخانی بیرون می آمد. وقتی که آب می جوشید، بخار از 

دهانة لوله ها بیرون می آمد و گوی را می چرخاند.
بسیار  اما  بود؛  موتور جت  و  بخار  موتور  پیشرِو  و  اولیه  الگوي  این دستگاه 

پیشرفته تر از زمان خود بود.
هیرو هرگز موفق نشد قدرت دستگاه را مهار کند. او تمام بخش های الزم را 
اختراع کرد؛ اما هرگز نتوانست سر در بیاورد چگونه این بخش ها را به هم وصل 
کند. بعضی ها می گویند آن قدر در این راه تالش کرد که ُمرد. اگر موفق می شد، 
ممکن بود عصر صنعتی رومیان اتفاق افتد و کل تاریخ از آن زمان به بعد تغییر 

کند.
Ancient Hero .1:  در این داستان هیرو، نام مخترع است و معناي نام او »قهرمان« است. 

2. Hero
drachma .3: سكة نقره در یونان باستان و واحد پول در یونان کنوني.

4. Aeolus
5. Aeolipile

مخترع یونانی که 
اولین بار به آن دست 

یافت

قهرمانباستانی1

سال 62  م
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به  برای  هیرو  آب  توزیع  دستگاه 
کار افتادن از وزن یک سّکه استفاده 
می کرد. سّکه به یک سر اهرمی که 
با ظرافت و دقت متوازن شده بود، 
این  می افتاد.  و  می کرد  برخورد 
اهرم  دیگر  سر  می شد  باعث  کار 
شود.  باز  دریچه ای  و  بیاید  باال 
می رفت  پایین  به  همین طور  سکه 
تا در نهایت به درون جعبة سکه ها 
به  اهرم  هنگام  این  در  می افتاد. 
و  می گشت  باز  اولیه اش   موقعیت 

دریچه بسته می شد.

نمونة امروزی از گوی گردان هیرو که می تواند 
هزار بار در دقیقه بچرخد.
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اما آن طور که تصور می کنید  اندازه گیری و سنجش زمین لرزه هاست؛  برای  پیچیده ای  زلزله سنج دستگاه 
اختراع معاصری نیست. اولین زلزله سنج حدود دوهزار سال پیش در چین ساخته شد.

این دستگاه را شخصی به نام ژانگ هنگ1 ساخت که همان قدر که در میان چینی ها مشهور است، برای 
غربی ها گمنام باقی مانده است. او در مقام رئیس ستاره شناسان در سلسلة هاِن شرقی خدمت می کرد؛ اما 
موفقیت های گوناگون او به این مقام محدود نمی شد. هنگ شاعر، ریاضیدان، مخترع، جغرافیدان، هنرمند 

و کارمند دولتی هم بود.
از مدت ها پیش، زلزله های نابودکننده و مرگباری چین را تهدید می کرد. ژانگ در پي اختراع دستگاهی 
بود تا زمین لرزه را از فواصل دور تشخیص دهد و با ردیابی و تعیین پیش لرزه ها و ارتعاشات، بتواند زلزلة 

اصلی و شدید را پیش بینی کند.
وسیلة هوشمندی که او اختراع کرد، شکل بشکة مسی آراسته و مزیّنی را 
داشت که قطرش در حدود 2/5 متر بود. هشت سر اژدها در جهات مختلف 
از آن بیرون آمده بود که هر یک در دهانش توپ مسی را نگه داشته بود. زیر 
هر اژدها، وزغی نشسته بود که دهانش را به سمت باال باز کرده بود. درون 
بشکه ساز و کار حساسی، متشکل از آونگ ها و اهرم ها قرار داشت. هنگامی که 
لرزشی را حس می کرد، توپی از دهان اژدها بیرون و به دهان وزغی می افتاد. 

این وضعیت نشان می داد که زلزله در کدام جهت اتفاق افتاده است.
دستگاه اختراعی ژانگ بسیار موفقیت آمیز بود و دست    کم در یک مورد نشان 
داد که زلزله در شرق اتفاق افتاده است. به این دلیل که هیچ کس ارتعاشات 
و پیش لرزه ها را حس نکرد، مخالفان هنگ در دربار حدس زدند که دستگاهش درست کار نمی کند؛ اما 
وقتی خبر وقوع زلزله چند روز بعد به آن ها رسید، اعتباري دوچندان به نبوغ چشمگیر این دانشمند بزرگ 

افزود.

1. Zhang Heng

اولینزلزلهسنجچینی

داستان اژدهاها، 
وزغ ها و زمین لرزه ها

سال 132م
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پی1  عدد  برای  دقیق تری  ارزش  ژانگ 
محاسبه کرد که پیش از او کسی در چین 
بود.  نکرده  محاسبه  دقیق  چنین  را  آن 
اختراع مسافت سنج اولیه را نیز به ژانگ 
دانشمند  هر  از  بیش  او  می دهند.  نسبت 
یونانی یا رومی زمان خود، حدود 2500 
او  )البته  کرد  ثبت  فهرست وار  را  ستاره 
وجود  از  کاماًل  زمانش  دانشمندان  و 
به  بودند(. هنگامی که  یکدیگر بی اطالع 
ستارگان خیره می شد، تا حدی دانشمند 
طالع شناس.  و  اختربین  حدی  تا  و  بود 
ژانگ به آسمان ها می نگریست تا نشانه ها 
برای  را  مساعد  و  نیک  پیشگویی های  و 

امپراتور بیابد.

1. پي در ریاضیات نشانة نسبت محیط دایره با شعاع آن، 
یعنی مساوی 3/14159265 است.

به  بادها  اثر  بر  زمین لرزه  که  داشت  باور  ژانگ 
وجود می آید: »علت اصلی زلزله هواست، عنصری 
که به طور طبیعی سریع است و از محلی به محل 
دیگر تغییر جهت می دهد.« هنگامی که باد به سمت 
زمین کشیده می شود، به لرزش هایي منجر می شود 

که دستگاه ژانگ شناسایی می کند.
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سال 820 م

به احتمال، نام محمد ابن موسی الخوارزمی به گوشتان خورده است. بدانید به یقین کاری که او در بیش از 
هزار سال پیش انجام داد، بر زندگی روزمرة  ما تأثیر بسزایی گذاشته است.

خوارزمی ریاضیدان، ستاره شناس و جغرافیدان بود. وی در کشوری که امروزه به ازبکستان مشهور 
است به دنیا آمد و محققی بود که سرانجام در دارالِحکمة مشهور بغداد که شاید بزرگ ترین مرکز یادگیری 

در عصر طالیی اسالم باشد، صاحب کرسی شد.
خوارزمی زمانی که در دارالحکمه تدریس می کرد، کتابی در باب مفاهیم هندی در ریاضیات نوشت 
که در بارة نمادهایی توضیحاتي مي داد که در هند برای شمارش اعداد به کار می رفت. سیصد سال پس 
برای  اساسی  کتاب خوارزمي راهي جدید و  ترجمه شد.  به التین  زبان عربی  از  کتاب  این  از مرگش، 
اعداد  نظام شمارش  اروپاییان  آنچه  به کارگیری  شمارش و محاسبه های ریاضی معرفی کرد: 
9.8 وصفر کاربرد این نظام بسیار آسان تر از نظام  .7 .6 .5 .4 .3 .2 عربی می خواندند: 1.
شمارش اعداد رومی بود؛ به ویژه در ضرب و تقسیم. سرانجام این نظام در سراسر 

جهان مرسوم شد.
نام  به  دیگری  کتاب  خوارزمی  نبود.  کافی  کتاب  این  نگارش  گویی  اما 
کتاب الجبر والمقابله نوشت که بر پایة آثار و کارهای محققان پیشین بود و 
در انجام دادن محاسبات ریاضی تحولی به وجود آورد که بعدها به یکی از 
شاخه های اصلی ریاضیات و مایة هالکت بسیاری از دانش آموزان دبیرستاني 
یا  الجبر  واژة  به  به ویژه  بیندازید؛  دقیق تری  نگاه  کتاب  عنوان  به  تبدیل شد. 

همان چیزي که امروزه جبر می خوانیم.

دانشمندی که با اعداد 
سروکار داشت

نظامشمارشاعدادعربی
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کتاب خوارزمی ریاضیدانان اروپایی را با مفهوم هندِی صفر آشنا کرد که تا آن موقع برای 
غربی ها ناشناخته بود. صفر در عربی به معنای »تهی« است.

التین  زبان  در  خوارزمی  نام  تلفظ 
واژة  اساس  که  است  الگوریتمی 

الگوریتم را تشکیل می  دهد.

مدتی طول کشيد تا نظام شمارش اعداد عربی جا بيفتد. کتاب خوارزمی را آبالر1 از 
شهر بث2 در حدود سال 1100 ترجمه کرد. صد سال بعد، ریاضيدانی ایتاليایی به نام 
فيبوناچی کتاب تأثيرگذاري نوشت که به کاربرد اعداد جدید اختصاص داشت؛ اما 
حتی صد سال بعد از آن نيز در قرن چهاردهم، تاجران و بازرگانان فلورانسی از به 

کارگيری نظام شمارشی عربی منع می شدند.
1. Abelard
2. Bath
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سال 1010 م

عصر پروازِ آنچه سنگین تر از هواست، حدود نهصد سال پیش از برادران رایت آغاز شد. زمانی در حدود 
سال 1010، راهبی به نام ایلمر1 به کمک یک جفت بال که در خانه ساخته بود، از برجی واقع در صومعة 
مالمزبری2 در انگلستان به پایین پرید. او پیش از آن که سقوط و به زمین برخورد کند، بیش از 183 متر 

پرواز کرده بود.
این داستان ممکن است، خیالی به نظر رسد؛ اما چند سال بعد مورخی به نام ویلیام، اهل مالمزبری در 
کتابی با عنوان تاریخ پادشاهان انگلیسی3 این کار بزرگ را ثبت کرد؛ این کتاب یکی از بهترین آثار تاریخی 
زمان خود محسوب می شود. ویلیام نیز در همان صومعه راهب بود و برخی از همدوره ای های ایلمر را 

می شناخت. شرح وقایع او با قضاوت صحیح همراه است:
وی به نحوی، درست نمی دانم چگونه، بال هایی ساخته و به دست ها و پاهایش وصل کرده بود؛ 
او واقعیت را با افسانه اشتباه گرفت و چون خواست که مانند دائدالوس پرواز کند، به باالترین 
نقطة برج رفت و بادها را زیر بال هایش جمع کرد و گرد آورد و بیش از یک پنجم کیلومتر 
یا یک هشتم میل پرواز کرد؛ اما بر اثر شدت باد و تندبادها متزلزل شد، در این هنگام نیز 
به صرافت افتاد که کارش عجوالنه و نسنجیده بوده است. او سقوط کرد و هر دو پایش 

شکست. از آن پس تا پایان عمرش فلج ماند.
ایلمر آن قدر مهندس هوانورد خوبی بود که تشخیص بدهد علت فرود ناهموارش 

چه بوده است.
او خودش آگاه بود و مدام می گفت که علت شکستش این بوده است که فراموش 

کرده بود به پشتش ُدمی ببندد.
پس از آگاهی از این امر ایلمر قصد داشت دوباره با وسیلة پیشرفته تری پرواز کند؛ اما 

راهب بزرگ او را از این کار برحذر داشت. آیندة پرواز مي بایست منتظر می ماند.

1. Eilmer
2. Malmesbury
3. Gesta regum Anglorum

پروازپیشازبرادرانرایت

قبل از اورویل و 
ویلبر، ایلمر بود
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دانشمند  و  فیلسوف   ،1260 سال  در 
داستان  که  بیکن  راجر  نام  به  انگلیسی 
می دانست،  را  ایلمر  پیشتازانة  تالش های 
گفت:  چنین  بشر  پرواز  آیندة  بارة  در 
خواهد  ساخته  پرنده ای  »ماشین های 
این  می نشیند.  درونش  شخص  که  شد 
می کند  کار  موتوری  گردش  با  ماشین ها 
مصنوعی اش  بال های  می شود،  سبب  که 

هوا را بشکافد و به جلو برود.«

اکنون در صومعة مالمزبری پنجرة منّقشی 
را  راهب  ایلمر  تصویر  که  دارد  وجود 

نشان می دهد.

برادران  آن که  از  پیش 
هواپیمای  رایت 
بسازند،  را  موتوریشان 
را  هوانوردی  اصول 
کمال  به  گالیدرها  در 

رساندند. این گالیدرها که 
بود، آن قدر  پارچه و سیم ساخته شده  از چوب، 

ساده بودند که به راحتی می شد قرن ها پیش آن ها را ساخت. اگر نابغة مصممی 
از پرندة نمونه ایلمر الهام گرفته و آن را بهبود بخشیده و کامل کرده بود، آیندة 

پرواز خیلی فرق می کرد.
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سال 1608 م

نام هانس لیپرشی1 امروزه چندان به گوش آشنا نیست؛ اما هنگامی که مخترع هلندی در اکتبر سال 1608 
از اختراع رؤیایی اش پرده برداشت، نامش زبانزد خاص و عام شد. درست دو روز پس از آن که از مجلس 
هلند ثبت امتیاز اختراعش را درخواست کرد، هیئتی برای بررسی آن تشکیل شد. این بررسی چنان مهم 
بود که قرار شد در برج عمارت سلطنتی انجام شود! دو روز بعد از تشکیل جلسه، گزارش هیئت حاکی 
از آن بود که اختراع، بسیار کارآمد و عالی است و به لیپرشی مبلغ نهصد فلورین )حدود پانزده هزار دالر 
پول رایج امروزی( دادند تا برای دولت نیز یکی مانند آن بسازد. لیپرشی نیز سریع چنین کرد و پس از آن 

به شهرت و ثروت دست یافت.
وسیلة کارآمدی که لیپرشی به جهان معرفی کرد کیجکر2 نام داشت که ترجمه آن »دوربین« است. ما 

آن را تلسکوپ می نامیم.
شاید  شد؛  رد  سرانجام  اختراعش  امتیاز  ثبت  برای  عینک ساز  لیپرشِی  درخواست 
خیلي  آن  از  نسخه برداری  می کردند  فکر  مجلس  اعضای  که  دلیل  این  به  تا حدودي 
راحت و آسان است؛ البته حق هم داشتند. بسیاری از افراد شروع به ساخت دوربین 
خودشان کردند؛ از جمله استاد ریاضیاتی در ایتالیا. به زودی استاد ایتالیایی تلسکوپ های 
لولة  کرد:  رو  و  زیر  را  دنیا  معمولی  حرکت  یک  با  سپس  ساخت؛  نیز  پیشرفته تری 

تلسکوپش را به سوی آسمان ها برگرداند.
کس  پیش تر  که  کاری  کرد،  مشاهده  تمام  دقت  با  را  ماه  و  سیّارات  ستارگان،  او 
دیگری انجام نداده بود. مشاهداتش ثابت کرد که زمین به دور خورشید می گردد و با 
این کار، عصر نویني در ستاره شناسی آغاز شد. کم کم هانس لیپرشی به فراموشی سپرده 
نهاد، همیشه  او گام  او استفاده کرد و در راه  از تجربه هاي  شد؛ درحالی که مردی که 

جاودانه ماند: گالیله.

1. Hans Lippershey
2. Kijker

چطور می توانیم 
هانس لیپرشی را از 

یاد ببریم؟

تلسکوپلیپرشی
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مشاهدات گالیله در بارة چهار قمر مشتری که به دور آن می گردند، روشن کرد که هر چه در هستي وجود دارد، به دور زمین نمی گردد. مشاهدات و 
بررسی های بیش تر او را متقاعد کرد که حق با کوپرنیک بوده و زمین و سیّارات به دور خورشید می گردند. در سال 1633، کلیسای کاتولیک گالیله را 

به جرم ارتداد محاکمه کرد و او را به توبه وادار کرد؛ اما کار از کار گذشته بود و سرانجام تمام دنیا دیدگاه گالیله را پذیرفت و با او همرأی شد.

لیپرشی، عینک سازی متولد آلمان بود که در هلند زندگی می کرد. پس 
از آن که ثبت اختراعش را تقاضا کرد، چند مخترع هلندی دیگر نیز پا 
پیش گذاشتند و ادعا کردند که اولین بار آن ها این وسیله را اختراع 
کرده اند. این کار نیز دلیل دیگری برای اعطا نکردن حق اختراع بود؛ 
گرچه هیچ یک از مدعیان دیگر نتوانستند درستي ادعایشان را ثابت 

کنند و تلسکوپی واقعی عرضه کنند.
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سال 1668 م

این دانشمند در سنین بیست تا سی سالگی، تحقیقاتش را در کیمیاگری شروع کرد که تلفیق اسرارآمیزی از 
سحر و جادو و علم بود. او تا آخر عمر شیفتة این علم ماوراي طبیعی باقی ماند. او هفته ها وقت صرِف 
جستجوي »سنگ کیمیاگری« کرد تا با آن، فلزات پایه و بی مقدار را به طال تبدیل کند؛ اما کیمیاگری در 
نظر او کاری بیش از یک جستجوی ماّدی بود. وی چنین نوشت: »کیمیاگری آن چنان که عوام می پندارند، 

با فلزات سر و کار ندارد.« او در پي کشف اسرار عالم بود.
با این همه کیمیاگری عالقة اصلی اش نبود. او خود را غرق مطالعة کتاب مقدس کرد و برای پرده 
برداشتن از اسرار، متون مقدس را با دقت تجزیه و تحلیل کرد. او خود زبان عبری را آموخت تا بتواند متون 
پیامبران قدیم را به زبان اصلی بخواند. در روش تحلیلش به طور نظام مند عمل می کرد و آنچه را »قوانینی 
کتاب  پیشگویی های  اساس  بر  او  پیشنویس کرد.  زبان در کتب مقدس« می نامید،  تعبیر کلمات و  برای 
مقدس، تاریخ وقوع وقایع آینده را پیش بینی کرد: »محنت و سرگردانی یهودیان« در سال 1944 به پایان 
می رسد و پس از آن تا حدود سال 2370 به صلح و آرامشی هزار 
ساله دست می یابند. در این جا نیز او در پي یافتن اسرار عالم بود.
ما او را به دلیل هیچ یک از جستجوها و عالیق مادام العمرش 
نمی شناسیم؛ بلکه به دلیل دیگری شهرت فراوانی دارد: اکتشافاتش 
در قلمرو علم. بار دیگر، او در پي فهم اسرار عالم بود؛ اما این بار 
به پرده برداشتن از آن ها کمک کرد. کارهای این کیمیاگر و محقق 
از  به یکی  را  او  داد و  تغییر  از جهان  را  ما  کتاب مقدس، درک 

مشهورترین دانشمندان تاریخ تبدیل کرد: اسحاق نیوتن.
بنا به گفتة الکساندر پوپ »طبیعت و قوانین طبیعت در ظلمات 
پنهان بود: خداوند فرمود: ‘بگذار نیوتن به وجود آید!’ و همه جا 

نورانی شد.«

کیمیاگر

مبارزه با پلیدی ها
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آیا این افسانة قدیم صحت دارد که نیوتن با دیدن سیبی که از درختی می افتد، قانون »جاذبه« را کشف کرد؟ البته 
خالی از حقیقت نیست. نیوتن به چند تن از همراهان و یارانش گفته بود که با دیدن سیبی که از درختی در باغ 
افتاده، دریافته است که جاذبه تا چه حد گستردگی دارد. آیا گستردگی جاذبه به ماه و سّیارات دیگر نیز می رسد؟ 

این تأمالت او را به سال ها کار سوق داد تا بنیاني ریاضی براي فهم نیروي جاذبه بیابد.

25

نیوتن بعدها در زندگی به کارهایش، اجرای قانون را 
نیز افزود. در سال 1696، به مقام رئیس زندان مینت1 
منصوب شد. او علیه خالفکاران و قانون شکنان وارد 
عمل شد و شخصًا جستجوي متهمان، بازجویی ها 

و محاکمات را برعهده گرفت.

1. Warden of the Mint

به  سلیمان  معبد  نقشة  و  ابعاد  بارة  در  تا  کرد  تحلیل  را  عتیق  عهد  متون  نیوتن 
کلیدهایی دست یابد؛ سپس با زحمت و مرارت بسیار نقشة دقیق و جزئي اي از 
کف ساختمان رسم کرد. او باور داشت که ابعاد معبد، خود مقدس بود و کمک 

می کرد تا کلید رموز دیگر کتاب مقدس را بگشاید.
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سیبیال مسترز1 همسر یکی از سرشناس ترین تاجران فیالدلفیا بود. او همچنین اولین مخترع زن آمریکایی 
بود، دست کم آن قدر که ما مي دانیم. دلیلی که او را مخترع می شناسیم، این است که تنها زن در مهاجرنشین 

بود که به گرفتن جواز ثبت اختراعش از پادشاه انگلستان موفق شد.
در سال 1712، خانم مسترزِ کارآفرین، شیوة جدیدی برای ساییدن و پودر کردن ذّرت و تبدیل آن به آرد 
یافت. او چون فهمید، این اختراع در آینده بسیار باارزش و مفید خواهد شد، تصمیم گرفت از آن حمایت 

کند. در آن زمان ایالت پنسیلوانیا امتیاز ثبت اختراع صادر نمی کرد؛ اما این کار مانِع تصمیم گیری اش نشد.
او با کشتی عازم انگلستان شد.

چند سال طول کشید تا سیبیال به خواسته اش برسد. او در این مدت براي تأمین مخارجش فروشگاه 
کاله فروشی در لندن باز کرد. در این زمینه که لندنی ها در بارة این زن مخترع پرانرژی که 
از آن   سوی آب آمده بود چه فکری می کردند، مطلبی ثبت نشده است. در ماه نوامبر سال 
1715، دولت بریتانیا امتیاز ثبت اختراعی برای توماس مسترز صادر کرد: »همسر آقای مسترز 
اختراعي جدید را بنیان نهاده است تا ذّرت سرخپوستان را که در چند مستعمرة واقع در 

آمریکا به عمل می آید، تمیز و آرد کند.«
او  و  بود  متعلق  سیبیال  به  اختراع  این که  با  یعنی  بود؛  این طور  دوران وضعیت  آن  در 
سال ها تالش کرده بود تا به حق امتیازش دست یابد، به موجب قانون جواز ثبت امتیاز به 

نام شوهرش صادر شد.
سیبیال قبل از آن که سال بعد به فیالدلفیا باز گردد، امتیاز دیگری نیز گرفت: ابداع شیوة 

جدیدی برای ساخت کاله های حصیری.
آفرین به سیبیال مسترز! این زن خانه دار که شور و اشتیاق عجیبی برای اختراع داشت.

1. Sybilla Masters

سال 1715 م

سیبیالمسترز

اولین بانوی مخترع 
آمریکایی
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توماس مسترز با استفاده از اختراع همسرش آسیابی ساخت 
تا نوعی آرد ذّرت را که سیبیال برنج توسکارورا1 می نامید، 
درست کند. سیبیال که بازاریاب کوشایی بود، ادعا می کرد 
این آرد می تواند بیماری سل را مداوا کند. افسوس که با 
این همه تالش، آرد در انگلستان و آمریکا فروش چنداني 

نداشت.
1. Tuscarora rice
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در قرن هفدهم، اروپا دچار کمبود فلج کننده ای شد. مردم با این واقعیت روبرو شدند که عرضة کاالی 
مصرفِی باارزشی بسیار کم شده است. این کاال چه بود؟

پارچه کهنه.
پارچه های کهنه را برای تهیة کاغذ به کار می بردند و تقاضا برای کاغذ در آن زمان زیاد بود. بر سر به 
دست آوردن کاغِذ بیش تر بین ناشران روزنامه ها و مجالت سیاسی غوغایی بر پا بود؛ اما پارچة کهنه و 
بی مصرف به اندازة کافی وجود نداشت. آگهی هایی چاپ شد و از زنان خواست تا »پارچه های کهنه و به 
درد نخورشان« را نگه دارند و دور نیندازند. در سال 1666، حکومت انگلستان استفاده از پنبه و نخ را برای 
دفن مردگان ممنوع اعالم کرد و حکمی صادر کرد که آن ها را برای تهیة کاغذ نگه دارند. یک کارآفرین، 
حتی پیشنهاد کرد از پارچه هایی که به دور مومیان مصری پیچیده شده است، استفاده کنند. کمبود پارچه 

کهنه به ترس از کمبود کاغذ در اروپا و آمریکا منجر شد.
در این هنگام دانشمندی فرانسوی، روزی تصمیم گرفت در جنگل و میان درختان قدمی بزند.

بود؛  موفقی  و  برجسته  شیمیدان  و  طبیعی  علوم  متخصص  رئومور،1  دو  فرشو  آنتوان  رنه 
همچنین به حشرات عالقة زیاد داشت. روزی در حال قدم زدن در جنگل، به النة خالی و 
به دقت  را  بود، آن  بسیار مشعوف شده  این مسئله  از  او که  متروک زنبوري برخورد کرد. 
بررسی کرد و به واقعیت عجیبی دست یافت: النة زنبور از کاغذ درست شده بود، کاغذی که 
زنبورها درست کرده بودند و در آن پارچه کهنه به کار نرفته بود. چگونه چنین چیزی ممکن 

بود؟ زنبورها چوب و الیاف گیاهان را جویده بودند.
او از خود پرسید کاری را که زنبورها انجام داده اند، آیا بشر نیز می تواند بکند؟ سال ها طول 
کشید؛ اما کشف رئومور جرقه ای بود که الهام بخش مخترعان شد تا  برای تهیة کاغذ از تفالة چوب راه هایی 
بیابند. به یمن گردش و پیاده روی رئومور در جنگل، اکنون می توانیم کاری را که زمانی جرم محسوب 

می شد، انجام دهیم: ورق کاغذی را مچاله کنیم و دور بیندازیم.

1. René-Antoine Ferchault de Réaumur

درجستجويکاغذ

گردشی در جنگل 
موجب شد کاغذ 

فراوان شود

سال 1719 م
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امروزه کاغذ چنان فراوان است که هر کارمند اداره به طور متوسط، ده هزار ورق در سال استفاده می کند 
از بین رفتن جنگل هاست؛ هر ساله  البته نکتة منفی این مسئله  و اصاًل هم به آن توجهی نمی کند؛ 
درختان انبوه جنگل های استوایی به وسعت ایالت کارولینای شمالی1 بریده می شوند تا بخشی از آن ها 

برای رفع نیاز کاغذ دنیا به مصرف برسد.
ـ م. 1. یكی از ایالت های آمریكاست که حدود هشتصد کیلومتر طول و 240 کیلومتر عرض دارد.ـ

را   کهنه  پارچه  از  کاغذ  تهیة  روش 
لون2  تسای  نام  به  چینی  خواجه ای 
اختراع  چینی  تاریخ  به  پنجم  سال  در 
از آن، چینی ها روی قطعاتی  پیش  کرد. 
و  زشت  که  می نوشتند  بامبو  چوب  از 
ناخوانا بود یا روی ورق هایی از ابریشم 

که بسیار گرانبها بود.

2. T’sai Lun
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سال 1743 م

بنجامین فرانکلین یکی از مشهورترین دانشمندان زمان خود بود. مردی که برق را در ظرف شیشه ای مسخر 
کرد، مخترع میلة برقگیر، چراغ خوراک پزی فرانکلین، عینک دوکانونی و حتی سوند مجاری ادرار نیز بود. 
تحقیقات و یافته هایش در هر شاخه ای از علم گسترده است؛ اما یکی از آن ها کمک کرد، دری به آیندة 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت هوا باز شود.
در روز 21 اکتبر سال 1743، فرانکلین امیدوار بود، خسوف ماه را که قرار بود ساعت 8:30 شب رخ 
دهد، ببیند؛ اما اواخر بعدازظهر بادی از سمت شمال شرق وزیدن گرفت و طوفان شدیدی فیالدلفیا را به 

مدت 24 ساعت در برگرفت.
طوفان، وسیع و مهیب بود و روزنامه های شهرهای دیگر گزارش کردند که تمام شهر بسیار آسیب 
دیده است. هنگامی که فرانکلین یکی از روزنامه های بوستون را خواند، به جاي صدمات و آسیب 
زندگی می کرد،  بوستون  در  برادرش که  با  او  را جلب کرد.  او  توجه  طوفان، شرح خسوف 
بوستون  به  از خسوف  بعد  ساعت  یک  دست کم  تا  طوفان  که  دریافت  و  گرفت  تماس 

نرسیده بود.
فرانکلین بسیار مبهوت و حیرت زده شد.

او و بسیاری دیگر باور داشتند که مسیر طوفان های سهمگین که به نام نورایسترز1 
یا طوفان های شمال شرقی شهرت داشت، از سمت شمال شرق به جنوب غرب است؛ 
چون جهت وزش باد چنین بود. حاال درمی یافت که مسیر طوفان ها درست در جهت 
عکس است. با دستیابی به این اطالعات، او در بارة مسیر طوفان ها و سیستم فشار 

نظریاتی مطرح کرد که به نحو چشمگیری درست بود.
بیش از 150 سال بعد، ویلیام موریس دیویس جغرافیدان نوشت که مشاهدات دقیق 

فرانکلین »سرآغاز علم پیش بینی وضع هوا و هواشناسی بود«.

1. nor’easters

رئیسجمهورهواشناس

 پاسخ در ورزش باد 
بود


