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پیشگفتار

بمبهایهستهایکهدرسال1945پایانجنگجهانیدّومرارقمزدند،نمایشی
قانعکنندهوهراسناکازقدرتفیزیکبودند.انفجارهایهستهایکهدستآورد
بهترینذهنهایعلمیتنیچندازدانشمنداندنیابودند،شهرهایهیروشیماو
ناکازاکیژاپنراباخاکیکسانکردندوژاپنرابهتسلیمبیچونوچراواداشتند.
بمباتمیهرچندتأثرانگیزترینمثالبود،اّمادرطولجنگجهانیدّومدنیارااز
حضورفیزیکوفیزیکدانهاآگاهکرد.ازبمبهایسّدشکنکهدرمسیرجریان
باخاصیّت تامینهایشناورزیرسطحدریاهاکه آبحرکتمیکردندگرفته
مغناطیسیبدنهیکشتیهابهحضورآنهاپیمیبردندومنفجرشانمیکردند،

جنگجهانیدّومبهاندازهیهرچیزیدیگری،چالشیبرایعلمنیزبود.
قانعکردکه را نظامیشّکاک، ازجملهرهبران جنگجهانیدّوم،همگان،
از مراتب به علم این کهدستآوردهای بگذریم است. علمیضروری فیزیک
کاربردهاینظامیآنفراتراست.اصولفیزیکبرهمهیبخشهایجهانهستیو
همهیجنبههایزندگانیآدمیحاکماست.گردبادها،موتوراتومبیلها،عینکها،
آسمانخراشها،ونیزراهرفتنودویدنماانسانهاازقوانینعلمیتبعیّتمیکنند.
اهمیّتفیزیکدرزندگیروزمّرهاغلبتحتالشعاععناوینیچونسالحهای
هستهاییاواپسیننظریّههایچگونگیآغازجهانهستیبودهاست.فیزیک در 
دنیای مامجموعهایازچندجلدکتاباستکههدفآنکندوکاوطیفکامل
کاربردها،وصفتأثیرفیزیکدرفنّآوریوجامعه،ونیزکمکبهآنانیاستکه
میخواهندطبیعتورفتارجهانهستیوهمهیبخشهایبرهمکنشکنندهیآن
رادرککنند.دراینمجموعهبهشاخههایعمدهیفیزیکپرداختهشدهاست

کهعبارتانداز
نیرو و حرکت ••••
الکتریسیته و مغناطیس ••••
زمان و ترمودینامیک ••••
نور و اپتیک ••••
اتم و ماده ••••
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ذرات و جهان هستی1 ••••
درهریکازکتابهایاینمجموعهنخستمفاهیمبنیادیشرحدادهشدهو
آنگاهکاربردهایگوناگونیکهاینمفاهیمدرآنهابهکاررفتهاند.فیزیکموضوعی
ریاضیاست،اّمادراینکتابهابهایدههاپرداختهشدهاستتابهریاضیّات.تنها
ندارد، نیاز ازریاضیّات دانشخاّصی به معادالتسادهآوردهشدهاند.خواننده
تعداد کند. موردکمک درچند مطلب فهم به میتواند پایه درکجبر هرچند
اّما است، نامحدود عماًل کتابها این از یک هر در برایطرح ممکن عناوین
تنهابراییککاربردجاهستوباکمالتأسفکاربردهایجالببایدحذف
میشدند.باوجوداین،هرجلداینمجموعهمطالبمتنّوعیراکندوکاومیکند
اینترنتیاختصاص وهمهیجلدهابخشیرابهفهرستکتابهاوسایتهای
دادهاندکهبرایمطالعهیبیشترالزماست.اینبخشهاتنهاحالتنمونهدارندو

بهفرصتهایکندوکاوبسیاریاشارهمیکنندکهدردسترساند.
روزیدرکنفرانسیشرکتداشتمکهدانشجویجوانیازگروهیازاساتید
پرسیدآیااوبهآخرینویرایشیکیازکتابهایدرسیفیزیکنیازداردیانه.
یکیازاساتیدپاسخدادکهنه،چوناصولفیزیکسالهاستکهتغییرنکرده.
آنچهاستادگفتدربسیاریازموارددرستاستکهخودگواهیبرتوانمندی
است کاربردهایی تعدادحیرتآور فیزیک اهمیّت بر دیگر گواه است. فیزیک
آهنگخیرهکنندهایرو با کاربردها این و استوارند ایناصول برشالودهی که
بهافزایشوتغییرند.موتورهایبخارجایخودرابهموتورهایاحتراقداخلی
فیبرهای با اندک اندک تلفن اتومبیلهاوجتهایجنگندهدادهاندوسیمهای
این موبایلجایگزینمیشوند.هدف تلفنهای و ماهوارهای، ارتباطات نوری،
دورهکتابهاایناستکهخوانندهتشویقشودتااهمیّتفیزیکرادرهرسوو
درهرتالشی،چهدرگذشته،چهدرحالحاضر،وچهدرسالهاییکهازاین

پسخواهندآمد،ببیند.

1.درهمینمجموعهباترجمهیاختررجبیمنتشرشدهاست.



مقدمه

واژهیالکتریستهازواژهییونانیelektronمیآیدکهبهمعنی»کهربا«ست.کهربا
مالیدن که بودند برده پی باستان یونانیان است. گیاهان زردرنگ ماّدهیسختِ
قطعهایکهرباباپارچهیپشمیخواّصجالبیبهاینماّدهارزانیمیداردتابتواند
جرقهبزندیااشیایکوچکوسبکراجذبکند.نهیونانیانونههیچتمّدن

باستانیدیگرنمیدانستندکهچرااینپدیدههارخمیدهند.
بنجمینفرانکلیندرقرن الکتریستهرادرککردند. تامردم قرنهاگذشت
هیجدهمنشاندادکهتندرنوعیپدیدهیالکتریکیاستوتنهادراواخرقرن
نوزدهمبودکهِسرژوزفجانتامسونالکترونراکشفکرد،ذّرهیکوچکی
کهدرفرآیندمالیدنکهرباباپارچهیپشمیمنتقلمیشودواینمواّدراازلحاظ
الکتریکیباردارمیکند.بشرتوانستمایلهاسیمرابرایرساندنبرقبهخانهها
وکارخانههاازتیرهایبرقبیاویزد،چونالکتریسیتهروشارزانومناسبیبرای

فراهمکردنانرژیبود.
مغناطیسنیزمسیرمشابهیراپشتسرگذاشتهاست.یونانیانباستانآهن
مغناطیسیشدهرادراطرافشهرمگنیزیاکشفکردندوبهکاربردآندرقطبنما1
دستیافتندکهراهنمایملواناندردریانوردیبود.اّمانیروییکهقطبنماراوادار

میکردبهسویشمالنشانهرودبرایملوانانآغازینناشناختهبود.
قرن در زمین، مغناطیسی میدان  جمله از مغناطیس، و الکتریسیته پدیدههای
نوزدهمباپژوهشهایهانسکریستیاناورستدومایکلفارادیدرهمآمیختند.
اورستدکشفکردکهجریانهایالکتریکیمیدانهایمغناطیسیتولیدمیکنند
تولید الکتریکی جریان های متغیر مغناطیسی میدانهای فارادیکشفکردکه و

میکنند.ازاینرورابطهیتنگاتنگیبینالکتریسیتهومغناطیسوجوددارد.
و مغناطیس، الکتریسیته، دارد، نام مغناطیس و  الکتریسیته  که کتاب، این در
الکترومغناطیسرامیسازدوبخش ایندورامطالعهمیکنیمکه رابطهیمیان
الکترومغناطیسی،در مهّموفراگیردنیایمدرنماست.)نورکهپدیدهایاست

1.برایاطالعاتبیشتر،کتابقطبنماازهمینمجموعهراببینید.ناشر
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مجموعهیکتابهای»فیزیکدردنیایما«کتابویژهایبهخوداختصاصداده
استودراینجابهآننخواهیمپرداخت.(برخیقطعاِتتجهیزاتیکهتااندازهی
از است، فاجعهبار که میشود برق قطع سبب نرسد آنها به الکتریسیته کافی
متحده ایاالت درشمالشرق 2003 سال اگوست ماه در که جملهخاموشییی
چراغهای زیرزمینی، و بینشهری قطارهای بدون داد. رخ کانادا از بخشی و
راهنمایی،چراغبرقهایخیابانی،وهمهیملزوماتیکهالکتریسیتهممکنکرده

است،نیویورکسیتیوشهرهایدیگربهیکبارهازکارمیافتند.
فصلهایکتابالکتریسیته و مغناطیس،شمارابااصولاینشاخهازفیزیک
آشنامیکندوآنگاهکاربردهایبسگستردهیآنهارامیکاود.درکالکتریسیته
ومغناطیسبهانساناینتواناییرامیبخشدکهایننیروهارابهشیوهایکارآبه
کنترلدرآوردوهمچنانبرتعدادزیادوسایلالکتریکیبیافزاید.وسایلالکتریکی
نهتنهابرایآنانکهروزانهبهادارهرفتوآمدمیکنندحیاتیاستبلکهمدارهای
الکترونیکیضرورتیهستندبرایخلبانهایجنگندههاییکهدرهواپیماهایخود
آسمانرامیشکافندومانورمیدهنددیگروسایلالکتریکیبرایضبطوپخش
به دیروزی استوانههایحلبیومومی از کیفیّتشان و رفتهاند کار به موسیقی
دیسک های فشرده یامروزی)CDها(ارتقایافتهاست.کامپیوترهاهمهجاراتسخیر
کردهوشیوهیارتباطات،تجارت،خواندناخباررابرایمردمدگرگونساختهاند
کهامروزهبیشترازطریقالکترونیکییابااینترنتانجاممیشود.آیندهنیزنوید

پیشرفتهایبیشتررامیدهد.
الکتریسیتهنهتنهانیرویمحّرکهیفنّآوریتمّدنامروزیاستبلکهنیروی
قورباغه پای به اگر که دریافت گالوانی لوئیجی نیزهست. انسان بدن پیشران
محّرکالکتریکیاعمالشودپایقورباغهتکانمیخورد.اینواقعیّتکهدردرک
زیستشناختیعضالتاستخوانبندی،قلب،ومغزنقشبسزاییدارد،موضوع
فصلپایانیکتابالکتریسیته و مغناطیساست.جاندارانیچونبعضیازپرندگان،
میتوانند خاردار خرچنگهای و دریایی، قرمز به متمایل قهوهای الپشتهای
میدانهایمغناطیسیراحّسکنندوبااستفادهازآنهامسیرحرکتوسمتگیری
بانقشیکهدرفنّآوری،زیستشناسی،و الکترومغناطیس خودراتعیینکنند.
رویدادهایطبیعیازجملهتندردارد،اثرهاییتولیدمیکندکهبرسرتاسرجهان

هستیوهمهیساکنانآنتأثیرگذاراست.



1
الکتریسیته

درروزگارانیبسدور،رومیهانوعیماهیرامیشناختندکهدردریایمدیترانه
زندگیمیکردومیتوانستخارهاوسوزنهایدردناکیرا،حتّیازراهبسیار
دور،گسیلکند.رومیهاازاینتواناییماهیدرشگفتبودندچونسوزنهای
اونامرئیبودند،ازایننظرکهاینسوزنهارامیشدحّسکرداّمانمیشددید.
پزشکانرومیازاینماهیبرایدرمانورمهایدردناکمفصلیونیزسردردهاو

دیگرناخوشیهااستفادهمیکردند.
اینماهیکهتورپیدونامداردمثالیاستازنوعیماهیالکتریکی.همهی
تمّدنهایبزرگدنیایباستان،ازجملهرومیها،مصریها،ویونانیها،دستکم
بایکیازگونههایاینماهیآشناییداشتند.اّماهیچیکنمیدانستندکهچشمهی
توانمندیاسرارآمیزاینماهیازکجاستکهمیتواندازراهدوردرآباحساس

شدیددردکرخکنندهایرادرآدمیبهوجودآورد.
بیشترفنّآوریامروزیباالکتریسیتهکارمیکندوهرچندشیوهیتولیدآنبا
الکتریسیتهیماهییکینیستاّماهردوازاصولیکسانیتبعیّتمیکنند.مردم
دنیایباستاننمیتوانستندازهمهیتواناییهایاینچشمهیعظیمانرژیاستفاده
کنندچونآنهافیزیکالکتریسیتهرانمیدانستند.اّماالکتریسیتههمهجاهست،هم
درفنّآوریمدرنوهمدرطبیعت.اثرهایآنبیشماروگستردههستند.مثالبه

ویژهتکاندهندهیآنرامیتواندرآسماندراثنایتوفانتندریدید.

تندر

تندر برق گرفت. نادیدهاش نمیشود وانگهی میرود، و میآید آنی در تندر
میلیونهابارازالمپهایخانگیدرخشندهتراستوآناندازهقویاستکههر
آنچهرادرمسیرشباشدذوبیابخارکند.آذرخشالکتریسیتهایاستکهقدرتی

مثالزدنیدارد.
مّدتهاپیشازاینکهمردمبدانندتندرپدیدهایالکتریکیاست،همیشهاز
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تماشایآناحساسشکوهوهراسکردهاند.بهایندلیلنظریّههایآغازینتندر
سروکاریباالکتریستهنداشتندکهبهنظرمیرسیدوجهمشترکیبینتندروماهی
اینانایندوماّدهرابههم نباشد. الکتریکییاکهربایاپشمیونانیهایباستان
میمالیدندتانیروهایناآشنایجاذبهایودافعهایبهوجودآورند.تااینکهسر
وکّلهیبنجمینفرانکلین)90-1706(،دولتمردآمریکایِیتاجرودانشمند،پیدا

شدومردمبهرابطهیبینتندروالکتریسیتهپیبردند.

شکل 1.1اینعکسچندینتندررادرشبیطوفانینشانمیدهد.

یک با آزمایشی و رفت بیرون تندری طوفان در 1752 سال در فرانکلین
بادبادکویککلیدانجامداد.فرانکلیناستداللکردکهالکتریسیتهناشیازجریان
بارهاستواینبارهایالکتریکیدرجّوهستندکهتندررابهوجودمیآورند.
درآزمایشفرانکلین،بارهایالکتریکیازطنابخیسبادبادکبهپائینجریان
مییابندوفرانکلینوجودآنهاراباایجادجرقهدرکلیدیکهبهاینطناببسته

بودبهاثباترساند.
امروزهفیزیکدانهامیدانندکهاصطکاکدرجّوباالبارالکتریکیتولیدمیکند.
بههم مانندقطراتآبویخ ذّراتکوچکی آنگاهرخمیدهدکه فرآیند این
برخوردمیکنندیامیسایند.درمیانعواملدیگر،باداینبارهارا)بنابرقانون
کولنکهدرکادرزیرآنراتوضیحدادهایم(ازهمجدامیکندوبینهوایفوقانی
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الکتریکی نیروهای این میشود. برقرار قوی الکتریکی نیروهای زمین سطح و
فرآیند نوعی این انسانسیخمیکنند. تن بر مو که قدرقویهستند آن گاهی
الکتریکیاست:موهابارهایالکتریکیهمنامراجمعمیکنندواینبارهاباچنان
نیروییقوییکدیگررادفعمیکنندکهموهاراازهمراندهوتکتکآنهابه

حالتایستادهدرمیآیند.

قانون کولن و میدان های الکتریکی
نامید. کسی  بنجمین فرانکلین آن ها را مثبت و منفی  الکتریکی داریم که  بار  دو نوع 
نمی داند که بار الکتریکی چیست، اّما بارها را می توان به آسانی از اثری که بر یکدیگر 
دارند شناسایی کرد. بارهای مثبت و منفی یکدیگر را جذب و بارهای مثبت و همین طور 
بارهای منفی یکدیگر را دفع می کنند. در الکتریسیته بارهای ناهمنام یکدیگر را جذب و 

بارهای همنام یکدیگر را دفع می کنند.
نیروی بین دو بار الکتریکی Q1 و Q2 که به فاصله ی r از هم قرار دارند از معادله ی 

زیر به دست می آید:
F = kQ1Q2

r 2

که در آن k عددی است ثابت. این معادله به پاس سهمی که فیزیکدان فرانسوی شارل 
آگوستین دو کولن )180۶-1۷۳۶( در علم دارد، قانون کولن نامیده شده است. )یکای 
بار الکتریکی نیز کولن نام دارد. هر دو بار Qs در این معادله با تعداد کولن ها سنجیده 
می شوند.( شکل این معادله به معادله ی نیروی گرانشی بین دو جرم شبیه است که اگر در 
آن Qها را با m )که جرم را نمایش می دهد( و ثابت k را با ثابت G جایگزین کنیم نتیجه 
معادله ی جاذبه ی گرانشی خواهد بود. این که چرا باید چنین باشد، یکی از جالب ترین 

اسرار طبیعت است. 
قانون کولن می گوید که هر بار الکتریکی بر بارهای الکتریکی دیگر اطراف خود 
نیرو وارد می کند. فیزیکدان ها مناسب دیده اند که بگویند هر بار میدانی به نام میدان 
الکتریکی در اطراف خود خلق می کند. عبارت میدان الکتریکی عبارتی انتزاعی برای 
مشّخص کردن اثرهایی است که بارها از حضور نیروهای الکتریکی احساس می کنند. 

فیزیکدان ها برای تجّسم این نیروها از مفهوم میدان استفاده می کنند.

ناهمنامیکدیگررا بارهای اثرهایپرقدرتیدارند. بارهاومیدانهایجّوی
جذبمیکنندواگربتواننددریکجاجمعمیشونداّماعاملبازدارندهایهست
کهازاینکارجلوگیریمیکندوهیچراهینیستکهآنهابتوانندبهیکدیگر
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هوا در را مسیری آنها که میشوند قوی اندازهای به نیروها که این تا برسند
شعلهورمیسازندکههمانتندراست.
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