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داستان انسان و

آتش

گرچه حقیقت این است که نمیتوان تاریخ یا واقعهای برای چگونگی کشف
آتش بیان نمود؛ اما داستان آن هرچه که باشد ،چنان موهبتی برای او به
شمار رفته که در گذر زمان ،مولد افکار نو به نویی برای نگهداری ،کشف و
خلق گونههای مختلفی از آن بوده است .گاه انسان با ذوب فلزات و تولید
آلیاژهای مقاوم ،برای حفظ بقای خود ،اسلحههای نو ساخته و گاه تخیالت و
عاشقانههایش را بر سفالی پخته نقش زده است .و در این بین کشفی شگرف،
آتشی سهمگین بر سر مردم هیروشیما شد .از شش هزار سال پیش با کشف
نفت ،نسبت انسان با انرژی به گونهای دیگر رقم خورد و از سه هزار سال
پیش با کشف ذغال سنگ در چین ،جرقههای امیدی نو بارور شد.
گرما ،نور و انرژی چنان با زندگی انسانی عجین شده است که بدون آنها
زمین دیگر مهد آرامش نخواهد بود و عصر یخبندانی دیگر رقم خواهد خورد.
پیشبینی شما دربارۀ صورتهای آیندۀ این سه مظهر آتش چه خواهد بود؟

 2049میالدی

کدگذاری اطالعاتی

در حال حاضر مطالعاتی بر روی کدگذاری
شعلههای هوشمند آتش در حال انجام
است و پیشبینی میشود بزودی به مرحله
عمل درآید.

درمان با آتش

دانشمندان بزودی روشهای درمانی نوینی
کشف خواهند کرد که از آتش حاصل از مواد
مختلف برای درمان انواع بیماریهای پوستی
استفاده میکنند.

 2050میالدی

 2030میالدی

تغییر آب و هوا

مطالعاتی درخصوص تغییر شرایط آب و
هوایی به کمک انرژی آتش به انجام رسیده
که میتواند منجر به کنترل همه جانبه
شرایط آب و هوایی توسط انسان گردد.

آتش هوشمند

استفاده از انواع آتشهای هوشمند که توسط
فرآیند پیچیده مولکولی کنترل میشوند به
زودی همهگیر شده و بخشی از زندگی عادی
مردم خواهد شد.

 2038میالدی

 -4ایــن نــوع آتــش ،ایــن قابلیــت را هــم دارد کــه نفــت نشــت شــده روی ســطح آب را پاکســازی کنــد .زمانــی که دانشــمندان
در حــال ایجــاد گردبــاد آتشــین مصنوعــی در آزمایشــگاه بودنــد ،شــعلههای چرخــان آبــی رنگــی را دیدنــد کــه متفــاوت بــا
یافتههــای قبلــی بــود.

2016

شعلۀ چرخان آبی

در سال  2016دانشمندان نوع جدیدی
از آتش را کشف کردهاند که به نام «شعلۀ
چرخان آبی» شناخته میشود و میتواند
نقطۀ امیدی برای رسیدن به یک سوخت
4
پاک تلقی شود.

یخهای قابل احتراق

یخهای قابل احتراق یا به عبارتی
فسیلهای یخ زده .چین و ژاپن
توانستند این یخهای عظیم را از بستر
دریا بیرون بکشند.

 2008میالدی

 1000سال
قبل از میالد

معدنکاری

با گرم كردن سطح سنگها و استفاده از
آتش و سپس سرد كردن سریع آن (ریختن
آب روی سنگ داغ) مقاومت سنگها بسیار
3
كم شده و دچار ترك و شكستگی میشوند.

سالح آتشین

 3000سال
قبل از میالد

وسیلۀ ارتباطات

در دورۀ هخامنشیان ،کار پیامرسانی
متحول شد و نوعی پست سریع
شکل گرفت که آن را «برید»
1
نامیدند.

تلگراف نوری

 4200سال
قبل از میالد

زغال سنگ

در حدود چهار هزار سال پیش ،اولین بار زغال
سنگ در چین استفاده شد .زغال سنگی که از
معدن فوشون در شمال شرقی چین به دست
آمده بود ،برای ذوب مس استفاده میشد.

کورهها

 6000سال
قبل از میالد

آسفالت

پنج تا شش هزار سال است که از نفت برای
تولید آتش استفاده میشود .در زمان باستان
سومریها ،آشوریها و بابلیها از نفت خام و قیر
(آسفالت) ،که در رود فرات از زیر زمین نشت
کرده بوده ،استفاده میکردند.

چراغ روشنایی

 10000سال
قبل از میالد

پرومته

در یونان باستان «پرومته» برای
اولین بار آتش را از خدایان دزدید
و به انسانها هدیه داد؛ و این شروع
آشنایی انسان با آتش بود.

هوشنگ

ارشمیدس دانشمند یونانی با استفاده
از بازتابش نور خورشید از سپری برنزی
و متمرکز کردن نور خورشید ،توانست
کشتیهای چوبی دشمنان را آتش بزند.

این وسیله ،سیستمی از آتش و چراغ بود که
در تپههای متوالی روشن و خاموش میشدند
و به مرکز آن ،که در ایوان کاخ بزرگ
2
قسطنطنیه بود ،میرسید.

استفاده از اولین نوع کورهها به حدود
چهار هزار سال قبل از میالد مسیح
برمیگردد .از کورهها بیشتر برای ساخت
ابزار و وسایل سرامیکی استفاده میشد.

مصریهای باستان از نفت،
بهعنوان سوخت برای چراغهای
روشنایی و داروی زخمها مصرف
میکردند.

در اسطورههای ایرانی ،کشف آتش را به
«هوشنگ» نسبت میدهند .هوشنگ یکی از
پادشاهان ایرانی بود که آتش توسط اهورامزدا
به او هدیه داده شد.

 200سال
قبل از میالد

 1500سال
قبل از میالد

 4000سال
قبل از میالد

 5000سال
قبل از میالد

 10000سال
قبل از میالد

 -3ایــن روش توانســت بخشــی از ســنگینی كار را كــم كنــد؛ امــا بــاز هــم روش مناســبی محســوب نمیشــد .رومیــان
باســتان نــوآوران مهندســی معــدن بودنــد .آنهــا روشهــای معدنــی را در مقیاسهــای بــزرگ گســترش دادنــد .شــاید قابــل
ت آنهــا اســتفاده از روشهــای هیدرولیــک بــود .آنهــا بــا اســتفاده از چندیــن قنــات ،حجــم وســیعی از آب
توجهتریــن فعالیـ 
را بــه معــادن دســت بــاال انتقــال میدادنــد؛ ســپس ســنگ در معــرض قــرار گرفتــه در یــک آتــش محیطــی قــرار میگرفــت
و بــا آب بــه آن شــوک حرارتــی داده ،در نتیجــه ســنگ تــرک خــورده و خــرد میشــد .همچنیــن رومیهــا در برخــی معــادن
خــود از ماشــینآالتی بــا قــدرت آب اســتفاده میکردنــد .قدیمیتریــن معــدن شــناخته شــده در آثــار باســتانی «»Lion Cave
در ســوازیلند اســت .در ایــن معــدن سـنیابی نیمــۀ عمــر کربــن حــدود چهــل و ســه هــزار ســال را نشــان میدهــد.

 -2ایــن روش در عهــد باســتان هــم وجــود داشــت ،در بیزانــس هــم رواج پیــدا کــرد .بــرای نمونــه در ســدههای نهــم و دهــم،
زمانیکــه کیلیــکا ،جنوبیتریــن مــرز بیزانــس و ســرزمین اســامی بــا هــم بــه کشــمکش میپرداختنــد ،تلگــراف نــوری
اهمیــت خاصــی پیــدا کــرد.

 -1بــه ایــن ترتیــب کــه ایرانیــان بــرای اعــام خبرهــا و پیامهــای بســیار مهــم و فــوری ،یــک بلنــدی ،مثــل کــوه یــا تپــۀ آتش
بزرگــی بــر میافروختنــد ،بهطوریکــه شــعله و دود آن از فاصلــۀ بســیار دور قابــل دیــدن باشــد و بــا خامــوش و روشــن کــردن
مکــرر آتــش ،طبــق فرمــول خــاص ،بــه عوامــل خــود در ســوی دیگــر اطالعاتــی میدادند.
بدیــن ترتیــب پیامرســانی بهوســیلۀ آتــش را میتــوان پــدر یکــی از مهمتریــن اختراعــات عصــر بعــد ،یعنــی تلگــراف
دانســت ،بــا ایــن تفــاوت کــه بهجــای روشــن و خامــوش کــردن آتــش ،در سیســتم تلگرافــی از قطــع و وصــل کــردن جریــان
الکتریســته اســتفاده میشــد و بدیــن ترتیــب ،الفبــای مــورس شــکل گرفــت.

