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بسیاری از کسانی که فیزیک می خوانند، حتی دانشجویان فیزیک، ِصرفًا 
و  می خوانند  را  آن  به  مربوط  فرمول های  و  فیزیک  قضایای  صورت 
قضایا  این  به  چگونه  دانشمندان  که  می کنند،  فکر  نکته  این  به  کمتر 
اندیشیده اند و یا برای اثبات فرضیه های خود دست به آزمایش زده اند.
در حالیکه بسیاری از دانشمندان، آزمایش هایی را با همان ابزارهای موجود 
طراحی کرده اند و به چیزی فراتر از امکانات دیگران دسترسی نداشته اند.

قبل  از  آزمایش های  برای  که  وسایلی  با  آزمایشگاه ها  در  معموالً  ما 
تعیین شده، تهیه شده اند؛ آزمایش هایی را انجام می دهیم، تا آنچه که 
کمتر  و  کنیم  درک  بهتر  کمی  را  می خوانیم  و  خوانده ایم  کتاب ها  در 
دیده شده است که شخصی برای انجام آزمایشی، خود دست به طراحی 
برای  می کنند،  فکر  فیزیک  دانشجویان  از  بسیاری  بزند.  وسیله ای 
مخصوصی  دستگاه  که  است،  الزم  حتمًا  فرکانس،  تک  نور  یک  تولید 
نقطه این  از  بنابراین،  کرد.  تهیه  را  باید آن  حتمًا  و  باشد  داشته  وجود 

جلوتر نمی روند و حتی زحمت فکر کردن نیز به خود نمی دهند.

تلق  یک  که شخصی  هنگامی  نمی دانیم،  ما  از  بسیاری  مثال،  عنوان  به 
بدست  حال  در  تقریبی  بطور  واقع،  در  می گیرد،  نور  جلوی  را  رنگی 
آبی، نور  مشاهده  دلیل  مثاًل  است!  فرکانس  تک  نور  یک  آوردن 

هنگامی که یک تلق آبی را جلوی یک منبع نور می گیرید، چیست؟
در  موجود  فرکانس های  تمامی  که  دارید  فیلتری  شما  واقع،  در 
نور  به  مربوط  فرکانس  فقط  و  کرده  جذب  را  نوری  منبع  آن 
تک نور  یک  به  رسیدن  یعنی  این  می دهد.  عبور  خود  از  را  آبی 

این  نگاه می کنند،  از دید کسانی که دقیق تر به مسئله  البته،  فرکانس. 
نور کاماًل تک فرکانس نیست و فرکانس های دیگری هم در آن موجود 

آزمایش ها از  وسیعی  طیف  برای  ولی  است، 
 همین مقدار هم کفایت می کند.

به  می توان  نوری  چنین  داشتن  با  حال، 
نور  یک  با  که  کرد  فکر  آزمایش هایی 
مثاًل  است.  انجام  قابل  فرکانس  تک 
نمونه ای  نور،  تداخل  به  مربوط  آزمایش های 
نور  با  باید  حتمًا  که  است  آزمایش هایی  از 
آورید  یاد  به  و  انجام  شود؛  فرکانس  تک 
پیش  سال  صد  از  بیش  آزمایش ها  این  که 
نورشناسی  آزمایش های  است!  گرفته  صورت 
نور مختلف  رنگ های  ادغام  به  مربوط 
 نیز، آزمایش های دیگری در این زمینه هستند.

تا از مسیرهایی که گذشتگان از آن عبور نکرده اند، آگاه نشویم، هرگز 
نتایج  خواندن  دهیم.  ادامه  یا  و  بیابیم  را  مسیرهایی  چنین  نمی توانیم، 
آزمایش ها و آموختن فرمول ها و روابط ریاضی، به تنهایی، ممکن است 
موجب قبولی در درسی بشود، ولی یقینًا موجب بازکردن درب جدیدی 
نخواهد شد. بد نیست، هنگامی که نتایج تجربیات گذشتگان را می خوانیم؛ 
با خود فکر کنیم آیا ما هم می توانیم آن آزمایش را تکرار کنیم؟ و یا

آیا راه دیگری هم برای آزمودن آن وجود دارد؟

است.  بوده  پیش  سال  چند  به  مربوط  موضوع  یک  که  نیست،  مهم 
باشد،  بوده  هم  قبل  سال  چند  هر  به  مربوط  تجربه،  یک  لمس 
می رسید  درکی  همان  به  نیز  شما  و  است  موقع  آن  تازگی  همان  به 
این   و  رسیده  آن  به  آزمایش  آن  نتیجه  دیدن  با  دانشمند،  آن  که 

همان معنی واقعی علم است.

نشریه لذت فیزیک

ساخت نور تک فرکانس 
به شکلی ساده
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وقتی آلبرت اینشتین در اوایل دهه 1920 تالش هایی را برای ارائه یک 
نظریه وحدت بخش در فیزیک آغاز کرد، اوضاع خیلی امیدوار کننده 
نوظهور-  کوانتومی  مکانیک  و  نسبیت  -یعنی  موجود  نظریه های  بود. 
می دادند،   جواب  آنها  به  که  می کردند  مطرح  تازه  پرسش  همانقدر 
نظری  چارچوب  یک  به  نیاز  فیزیکدان ها  بیشتر  خاطر  همین  به  و 
به چهره هایی  این راه  ایده ها در  اولین  بزرگ تر را احساس می کردند. 
بود  مربوط  کالوتزا  تئودور  و  ادینگتون  استنلی  آرتور  ویل،  هرمان  مثل 
نظریه  شد  باعث  اما  نکرد،  متحد  را  نیروها  تالش هایشان  هرچند  که 
پردازان با مفاهیم مفیدی مثل تقارن پیمانه ای و ابعاد اضافه آشنا شوند.

نظریه های  از  مجموعه ای  انتشار  و  ارائه  از  بعد  سال  سه  اینشتین 
وحدت بخش تنها مانده بود. بقیه دانشمندان رهیافت او را به بن بست 
رسیده می دیدند، اظهار نظری که میزان پیشرفت این شاخه از فیزیک 
بعد از مرگ او در 1955 نیز آن را تایید می کند. در حالی که اینشتین 
اتفاقات بنا کند،  می خواست نظریه وحدت بخش را روی نسبیت عام1 
بعدی نشان داد که مکانیک کوانتومی بهترین نقطه شروع این راه است.

نگاهی به تالش های اینشتین برای وحدت نیروها
»نیروهای جهان متحد شوید«

اواخر سال 1949 بود که اینشتین فرمول بندی نظریه وحدت بخشش را 
منتشر کرد و دبیران مجله ساینتیفیک امریکن بالفاصله از او خواستند 
تا یک نسخه عامه فهم تر از آن را هم تهیه کند. این مقاله که در شماره 
آوریل 1950 مجله به چاپ رسید، دو تا مانده به آخرین مقاله ای بود 
که او درباره یک موضوع علمی و به زبان ساده نوشت. اصل مطلب را 
اینشتین به صورت یک دست نویس شتاب زده و بدخط به زبان آلمانی 
به مجله داد و چیزی که منتشر شد یک ترجمه تقریبًا ویرایش نشده بود؛ 
متنی خشک و فنی که خواندنش اصاًل راحت و خوش آیند نیست و هیچ 
نور،  پرتوهای  -قطارها،  اینشتین  درخشان  فکری  آزمایش های  از  اثری 
آسانسورها- که نوشته های قبلی اش را جذاب و ساده فهم می کرد، در آن 
دیده نمی شود. توضیحات و توصیفاتش از جزئیات این نظریه وحدت بخش

هم آن قدر گنگ و مبهم است که کسی تقریبا چیزی ازآن نمی فهمد. 
دنیس فالناگان، سردبیر آن موقع مجله یادآوری می کند که: »مقاله از 
پیچیده تر  و  دشوارتر  بسیار  می کردیم،  چاپ  معموالً  که  چیزهایی  آن 
پیشنهاد  اینشتین  دکتر  به  را  ویرایشی  تغییر  چندین  بنابراین  و  بود 
شود.«  چاپ  تغییر  بدون  باید  متن  که  می کرد  احساس  او  اما  کردیم. 
چشم  به  خواننده  اگر  به ویژه  دارد،  نیاز  باره  چندین  خوانش  به  مقاله 
انتزاعی  و  مجرد  علم.  تا  کند  نگاه  آن  به  علم  فلسفه  درباره  مطلبی 
بودن مقاله هرچند مانعی غیرقابل قبول برای خواننده عادی به حساب 
و  جابجایی  از  که  است  آن  جنبه های  مهم ترین  از  یکی  ولی،  می آید، 
دیگر  او،  اصلی  تحقیقاتی  عالقه  می کند،  حکایت  اینشتین  اهداف  تغییر 
نظریه  نبود.  طبیعت  در  شده  مشاهده  پدیده های  توضیح  برای  تالش 
هم ماکسول2  معادالت  و  می داد  توضیح  را  گرانش  عام،  نسبیت 

از پِس دیگر نیروی مهم طبیعت یعنی الکترومغناطیس برمی آمد. 

یکدیگر  با  را  نظریه  دو  این  که  می کرد  تالش  دیگر  حاال  اینشتین 
نظریه ها  این  انتزاعی  و  محض  ساختار  این  ترتیب  این  به  دهد.  پیوند 
مقاله  این  از  قسمتی  در  اینشتین  داشت.  اهمیت  برایش  که  بود 
می شود  مطرح  آنجا  اول  درجه  در  تازه  نظریه های  به  »نیاز  می گوید: 
داد،  توضیح  موجود  نظریه های  با  نتوان  را  جدید  پدیده های  که 
حد  از  بیش  جدید  نظریه های  ارائه  و  ساخت  برای  انگیزه  این  اما 
دارد برابر  حداقل  اهمیتی  که  هست،  هم  دیگری  انگیزه  است.  بدیهی 

و آن حرکت به سوی یکپارچگی و ساده سازی کل نظریه است.«

فیزیکدانان تا آن موقع میوه های نزدیک به زمین را چیده بودند )کاری 
با  رابطه  بشر در  تجربیات  توصیف مستقیم  برای  قوانین  نتیجه اش  که 
طبیعت بود( و بنابراین گام بعدی همان طور که اینشتین می گوید، خواه 
ناخواه دشوارتر می شد: »یکی از مزیت های مهم هر نظریه ای این است 
که مفاهیم اصلی و اصول بنیادی اش به تجربه نزدیک باشد. خطر اینکه 
چنین نظریه ای به کلی پرت و اشتباه از آب درآید کمتر است؛ مخصوصًا 
به این دلیل که رد کردن یا نقض آن در هر مرحله ای به وسیله آزمایش، 
ما  دانش  این حال هرچه  با  را می طلبد.  بسیار کمتری  و کوشش  زمان 
عمیق تر می شود، باید این مزیت را به نفع سادگی منطقی و یکپارچگی 
اصول یک نظریه فیزیکی کنار بگذاریم«. این نکته ها حتی امروز هم وارد 
هستند. افراد زیادی شکایت می کنند که نظریه ریسمان3 آن قدر از حیطه 

تجربه به دور افتاده
است، که دیگر 

نمی توان آن 
را علم خواند. 
اما درواقع هر 

نظریه ای که ارزش
بنیادی نامیدن را 

داشته باشد، حداقل 
در ابتدا، دور از 
دسترس به نظر 

می آید. دیگر کسی 
نمی تواند چند 

مشاهده و آزمایش 
را انجام دهد و با 

رعایت مجموعه ای 
از قوانین به یک 

توضیح برسد. 
باید ایده ای به 

ذهنتان برسد، آن
 را جلو ببرید و بسط 
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بدهید و تازه آن موقع بفهمید که چطور باید از طریق تجربی امتحانش کرد. از این
دیدگاه علم هم نوعی هنر است. 

اینشتین می نویسد: »ایدۀ نظری جدا و مستقل از تجربه به نظر نمی آید 
استخراجش  تجربه  از  نمی توان  هم  منطقی  کاماًل  فرایند  با یک  البته  و 
نظریه های  از یک عمل خالقانه است«. در  ایده ای حاصل  کرد. چنین 
تحت  حتی  متقارن  جسم  یک  بود.  تقارن  ایده  خالقانه،  جرقه  اینشتین 
باقی  یکسان  جابجایی(  چرخش،  )انعکاس،  تبدیل ها  از  مجموعه ای 
می ماند. از نظر ریاضی، یک تبدیل مثل این است که معادله مربوطه را 
در یک نرم افزار تایپ بنویسید و بعد عملیات جست وجو و جایگزینی 
باشد،  تقارن  از  خاصی  نوع  دارای  معادله  اگر  دهید.  انجام  آن  در  را 

عملیات جست وجو و جایگزینی هیچ اثری روی آن نمی گذارد.
مثال ساده اش معادل هذلولی است: xy=1 اگر در این معادله به جای 
توصیف  این  نمی کند.  تغییری  معادله  بگذاریم   y ،x جای  به  و   ،x ،y
روش مجردی است برای گفتن اینکه دو بازوی هذلولی، تصویر آینه ای 
یکدیگر هستند. هدف اینشتین، رسیدن به معادالتی بود که تا حد ممکن 
ایده  بمانند.  باقی  یکسان  جایگزینی  و  متعدد جست وجو  عملیات  تأثیر 
اصلی این است که هرچه معادالت متقارن تر باشند، پدیده های بیشتری 
هر  می توان  خاص4  نسبیت  مورد  در  مثاًل  می دهند.  جای  خود  در  را 
نمونه ای از x ،y ،z و t )مختصاتی که فضا- زمان را مشخص می کند( 
را با تابع ریاضی خاصی از x، y، z و t جایگزین کرد و به همین دلیل 
هم به آن نسبیت خاص می گویند؛ این تقارن، فضا را با زمان یکپارچه 
رابطه  از  نمی توان  دیگر  نقطه  دو  میان  فاصله  محاسبه  برای  و  می کند 
فیثاغورثی معمول که شامل x، y و z است، استفاده کرد. حاال به یک

نسخه چهار بعدی از این رابطه نیاز داریم که t را هم دربرمی گیرد.
نسبیت عام، دامنه جست وجو و جایگزینی های ممکن را گسترش می دهد؛ 
یعنی به جای یک تابع خاص از x، y، z و t، تقریبًا هر تابعی از این مؤلفه ها 
مجاز است. برای اینکه معادالت فیزیک یکسان باقی بمانند، یک نیرو را باید 
وارد بازی کرد و این نیرو چیزی نیست جز گرانش. در این شرایط فاصله 
میان دو نقطه با قانونی به مراتب پیچیده تر از از رابطه فیثاغورث -به نام 
متریک- محاسبه می شود. متریک فضا را می توان با یک ماتریس عددی

4×4 نمایش داد.
یکسان بودن 

فاصله A تا B و 
B تا A ایجاب 
می کند که این 

ماتریس حول قطر 
اصلی اش متقارن 

باشد و به این 
ترتیب ماتریس 
با 10 عدد غیر 

تکراری مشخص 
می شود. استدالل 
اینشتیتن این بود 

که چرا داستان 
باید به همین جا 
خاتمه پیدا کند؟ 

چرا هر ماتریسی- 
نه فقط متقارن ها- 

را مجاز ندانیم؟ 
کافی است به

ماتریس

شش  )با  پادمتقارن  ماتریس  یک  تکراری(  غیر  عدد  ده  )با  متقارن 
با  می توان  را  ماکسول  معادالت  اتفاقًا  شود.  اضافه  تکراری(  غیر  عدد 
امیدوار    که   است  طبیعی  بنابراین  و  نوشت،  پادمتقارن  ماتریس  یک 

باشیم این رهیافت الکترومغناطیس و گرانش را یکپارچه کند.   
اما متاسفانه همه چیزهای طبیعی الزامًا درست از آب درنمی آیند. 

اینشتین در تالش برای هماهنگی دو ماتریس به مشکل برخورد. مشکلی 
که برخالف تصورش گذر او موضعی نبود و در یک ناهمگونی عمیق ریشه 
داشت. برخالف شباهت های بیرونی گرانش و الکترومغناطیس، بررسی ها 
نشان داد که این دو اساسًا متفاوت هستند. غیر از این در طول سه دهه ای 
که اینشتین نظریه وحدت بخش را رواج می داد، محققان نیروهای جدیدی 
یافتند که در این چارچوب نمی گنجید: نیروهای هسته ای ضعیف و قوی. 
نیروها  این  به  باشد،  نزدیک  به گرانش  از آنکه  بیشتر  الکترومغناطیس 
شباهت دارد؛ هرچند که غریزه های اینشتین درباره تقارن درست بود، 
اما او داشت این ابزار کارآمد را بر ورودی های نامناسب اعمال می کرد. 
وی در بخشی از مقاله مورد نظر نوشته است: »هیچ دلیلی نمی بینم که 
بقیه  با  و  باشد  گرانش محدود  به  تنها  عام  نسبیت  کنم ساختار  فرض 
چیزی  نسبی  کوچکی  شود.  برخورد  دیگر  طریقی  وبه  جداگانه  فیزیک 
که امروز به عنوان اثرات گرانشی می شناسیم، دلیل قانع کننده ای برای
نادیده گرفتن نسبیت عام در بررسی های نظری بنیاد فیزیک نیست.« 

به عبارت دیگر پرسیدن این سؤال که »فیزیک بدون گرانش چه شکلی 
می شد؟ اصاًل قابل توجیه نیست«. اما تاریخ عکس این ماجرا را ثابت کرد. 
مکانیک کوانتومی بدون نیاز به گرانش از پس توضیح الکترومغناطیس، 
نیروهای هسته ای و ساختار ماده با دقت چشم گیری برمی آید. گرانش در 
واقع، آن تکه ای از فیزیک بود، که یکپارچه کردنش با بقیه دشوارتر از همه 
از آب درآمد و فیزیکدان ها هم چنان با  آن دست و پنجه نرم می کنند. 
اکنون گرانش نیز مثل اینشتین در سال های آخر عمرش تنها مانده است!

                        Scientific American, Sep2004
توضیحات:

1. نسبیت عام، نظریه ای است که در سال 1915 توسط اینشتین مطرح شد. این نظریه 
تعمیمی بر نظریه نسبیت خاص است که در مورد تمامی ناظرها اعم از لَخت و غیر 

لخت صحبت می کند. در این نظریه فضا-زمان توسط هندسه ریمانی بررسی می شود. 
این نظریه گرانش را به عنوان یک عامل هندسی و نه یک نیرو بررسی می کند.

البته قابل ذکر است که نسبیت صورت های دیگری هم دارد از جمله 
نسبیت عام هرمان وایل که نه تنها وحدت میان گرانش و الکترومغناطیس 

ایجاد می کند بلکه کل عالم را هندسه می دانند هندسه فضا و زمان.

2. معادالت ماکسول، معادله هایی هستند که چگونگی ایجاد شدن میدان های 
الکتریکی و مغناطیسی را توسط بارها و جریانات الکتریکی و نیز پیدایش یکی 

از این میدان ها توسط تغییر میدان دیگر را توصیف می کنند. این معادله ها 
مبانی الکترومغناطیس )کالسیک( و مهندسی برق به شمار می روند.

3. نظریه ریسمان )String Theory(، شاخه ای از فیزیک نظری و بیشتر مربوط 
به حوزه فیزیک انرژی های باالست. بنا بر آن، ماده در بنیادی ترین صورت خود نه 
ذره بلکه ریسمان مانند است. یعنی تمام ذرات بنیادین )مثل الکترون، پوزیترون و 

فوتون( اگر با بزرگنمایی خیلی خیلی زیاد نگریسته شوند ریسمان دیس هستند. ریسمان 
می تواند بسته )مثل حلقه( یا باز )مثل بند کفش( باشد. حالت های مختلف نوسانی 

این ریسمانهای بنیادین نیز به صورت ذرات بنیادین گوناگون جلوه گر می شود.

4. نسبیت خاص، نظریه ای درباره اصول نسبیت و حرکت در چهارچوب های  
لخت می باشد. این نظریه در سال 1905 میالدی توسط آلبرت اینشتین 
فیزیکدان آلمانی االصلی که تابعیت آمریکایی داشت مطرح شد. نسبیت 

خاص درک فیزیکی ما را از شماری از پدیده های اطراف خود که پیش از آن 
توسط نسبیت نیوتن و معادالت گالیله بررسی می شدند، تغییر می دهد.

تاثیر نسبیت خاص هنگام بررسی اجسام در حال حرکت با سرعت های 
بسیار زیاد )نزدیک به سرعت نور( قابل مالحظه می شود.
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رها  تپه  این  باالی  از  را  توپی  کنید،  فرض  بگیرید.  نظر  در  را  تپه ای 
مسیر  این  از  نقطه  هر  در  توپ  و  ندارد  منظمی  شکل  تپه  کرده ایم. 
برسد.  تپه  این  پایین  به  تا  است،  حرکت  حال  در  متفاوتی  سرعت  با 
بدست آوردن سرعت توپ در نقطه ای مشخص از این تپه، خود معضلی است.

 از دید مکانیک نیوتنی، توپ در هر نقطه دارای سرعت لحظه ای آن از طریق 
مشتق گیری، با توجه به شکل نامنظم تپه بسیار مشکل است و حل معادالت

 مربوط به آن چندین صفحه را سیاه خواهد نمود. 
حال، از منظری متفاوت به مسئله نگاه می کنیم. توپ در باالی تپه دارای 
مسیر،  طول  در  دارد.  بستگی  تپه  ارتفاع  به  که  است  پتانسیلی  انرژی 
است  پتانسیل  و  انرژی جنبشی  دارای  دارد،  که  دلیل سرعتی  به  توپ 
جمع  می گردد.  تبدیل  جنبشی  انرژی  به  تپه  پایین  در  انرژی  این  که 

این انرژی ها، به دلیل اصل بقای انرژی1، همواره عددی ثابت است.  
تپه(  باالی  )در  توپ  اولیه  پتانسیل  انرژی  انرژی،  بقای  اصل  طبق 
است.  برابر  لحظه  هر  در  توپ  جنبشی  و  پتانسیل  انرژی  جمع  با 
است: زیر  صورت  به  مسئله  این  مورد  در  قانون  این  ریاضی  بیان 

mgh + mv2)1/2(=mgH

ثابت   g=9,8 ،توپ m جرم  باال،  رابطه  که در 
 v تپه(،  )ارتفاع  توپ  اولیه  ارتفاع   H گرانش، 
توپ ارتفاع   h و  لحظه  هر  در  توپ  سرعت 

در هر لحظه است.

پس برای بدست آوردن سرعت لحظه ای توپ 
تپه، بدون در نظرگرفتن شکل  از  نقطه  در هر 
را  زمین  از سطح  توپ  ارتفاع  است  کافی  تپه، 
صفحه ای  چند  حل  نگاه،  نوع  این  با  بدانیم. 
ساده ترین  به  و  خطی  نیم  حل  به  مسئله  این 

مسئله  یک  واقع  در  توضیحات،  این  با  می شود.  تبدیل  ممکن  شکل 
از طریق اولی، حل آن  به آن،  متفاوت  نگاه  دو  برای حل آن  و  داریم 

 معادالت نیوتنی و دومین نگاه از طریق بقای انرژی.

بحث را کمی تخصصی تر می کنیم. کسانی که الکترومغناطیس خوانده اند،  
در ابتدای آن، حتمًا به قانون گاوس2  برخورد کرده اند. بار الکتریکی ای 
می کند.  ایجاد  الکتریکی  میدان  خود  اطراف  در  که  کنید،  فرض  را 
خارج  کره ای  یا  و  نقطه ای  حالت  از  الکتریکی  بار  شکل  که  هنگامی 

فضا،  از  مشخص  نقطه ای  در  میدان  این  مقدار  آوردن  بدست  است، 
شاید  آن  حل  که  است،  پیچیده  انتگرال گیری های  به  منوط 
میدان   آوردن  بدست  که  حالی  در  کند،  پر  را  زیادی  صفحات 
شد. خواهد  راحت تر  بسیار  بسیار  گاوس،  قانون  طریق  از  الکتریکی 
در اینجا نیز، یک نگاه ، نگاه جزء نگرانه و نگاهی دیگر  نگاهی کل نگر است.

صندلی  است،  کافی  است.  زیاد  بسیار  فیزیک  در  مثال ها  این  مشابه 
از  بنگریم.  دیگر  زاویه ای  از  مسئله  یک  به  تا  کنیم،  جابجا  را  خود 
جابجا  با  نترسید.گاهی  خود  صندلی  کردن  جابجا 
می شوند،  ساده تر  قدری  به  مسائل  آن،  کردن 

که خود از حل آسان آنها تعجب می کنید. 
یکی از راه های جابجا کردن صندلیتان این است که با 
خود فکر کنید، اگر شما اولین کسی بودید که به مسئله

مورد نظر برخورد کرده  است، چگونه آن را حل   
می کردید؟ 

شاید، راه حل متفاوت شما، از راه حل های  موجود 
برای حل آن مسئله، بهتر باشد!

توضیحات:
1.انرژی نه تولید می شود و نه نابود می گردد، بلکه همواره از صورتی به صورت 

دیگر تبدیل می شود. این بیان به عنوان قانون بقای انرژی معروف است. 
2.قانون گاوس توضیح میدهد که : شار الکتریکی خروجی از هر سطح محصور 
فردریک  کارل  توسط  قانون  این  سطح؛  داخل  خالص  بار  با  است  متناسب 

گاوس در سال 1835 فرمول بندی شد ولی در سال 1867 منتشر گشت.

نشریه لذت فیزیک
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صندلی خود را جابجا کنیم!
نگاهی متفاوت به حل مسائل



مقدمه
این روزها، شما هر ماه و یا حتی هر هفته، دربارۀ کشف جدیدی 

می شنوید؛ ولی در اصل، اکتشافات هر روز ایجاد می شوند! 
اما، چرا ما همیشه می توانیم به اکتشافات جدیدی دست یابیم؟ 

و  ساده  چیز  همه  اگر  است.  جالبی  چیز  این  و  است،  مانده  باقی  آن  در  نشده،  حل  زیادی  اسرار  هنوز  که  است،  پیچیده  آنقدر  ما  جهان   -
آشنا باشند و وقایع "همانطور که انتظار داریم، اتفاق بیفتند" هیچ رازی، هیچ کشفی، و هیچ آموزشی باقی نمی ماند. کسل کننده!

همانطور که این سری از مقاالت را می خوانید، مطالب زیادی از علم می آموزید و وارد حیطه ای از اسرار نیز خواهید شد ... 
چه چیزی باعث شده است، که نسل دایناسورها و انواع بسیار دیگری از حیات، "بطور ناگهانی" شصت و پنج ملیون سال پیش منقرض شود؟ 

آیا موجودات زندۀ دیگری در جهان های دیگری وجود دارند؟ اگر چنین است، آنها چه شکلی هستند؟ 
آیا فضا بطور نامحدودی بزرگ است و یا اندازۀ محدودی دارد؟ چه نیروهایی می تواند این اندازه را محدود کند؟ چطور برخی از حیوانات 

"می دانند" چه مسیری در سفر، برای رسیدن به مکانی خاص درست است، در حالی که ممکن است هزاران مایل از آنها دور باشد؟ 
آیا ما می توانیم پیشگویی کنیم، چه زمانی زمین لرزه ها اتفاق خواهند افتاد؟ 

دانشمندان مطلب اصلی را درباره نحوه کارکرد جهان می دانند، اما آنها نمی توانند همه چیز را توضیح دهند. تا زمانی که ما راه حل هایی بیابیم، این اسرار علم 
امتحان خواهند شد و توسط انسان های مختلف در هر کجا مطالعه می شوند. شاید شما نیز یکی از افرادی باشید که پرده از رازی در علم برخواهید داشت!

مطالب موجود در این سری مقاالت را بخوانید ... و برخی از جالب ترین و عجیب ترین رازهای علم را کشف کنید.

- آیا لبه ای وجود دارد؟
- جهان چه شکلی دارد؟

این  بر  بسیاری  نیست(  دور  خیلی  که  )زمانی  قبل  سال  پانصد  تنها، 
آب های  به  رفتن  از  دریانوردان  است.  مسطح  زمین  که  بودند  باور 
پیرامونی، هراس داشتند؛ چون فکر می کردند از لبۀ زمین خواهند افتاد!

مصری  متفکرین  آنها،  از  پیش  قرن ها  که  نمی دانستند  مردم  آن 
عقیده داشتند که زمین یک توپ یا کره است )حدود سال 250 پیش 
است.  گرد  زمین  داد  نشان  یونانی،  متفکر  یک  اراتوستن،  میالد(.  از 

او حتی اندازۀ آن را نیز، بدون دور شدن از نقطه ای، محاسبه کرد. 
می توانند  کنونی  هوشمند  متفکرین  آیا  چطور؟  جهان  مورد  در  اما، 

اندازه و شکل زمین را بدون ترک زمین حساب کنند؟
بله است. اما همانند متفکرین باستان، دانشمندان امروز جواب، احتماالً 
نیز، به نظریه ای برای شکل های محتمل عالم و نیز انجام اندازه گیری های   

دقیق احتیاج دارند.
- چه وقتی یک انتها، یک انتها نیست؟

زیادی  پرسیدن سؤاالت  دانشمندان مشغول  مذکور،  موارد  انجام  برای 
شبیه  انتهایش  دارد،  اگر  دارد؟  انتهایی  فضا  آیا  مثال:  برای  هستند. 
انتهایش  اگر  است؟  آسا  غول  صخره ای  یا  و  دیوار  یک  آیا  چیست؟ 
چیزی  باید  چون  باشد؛  جهان  لبۀ  نمی تواند  است،  صخره ای  یا  دیوار 
در لبۀ دیگر آن باشد! به عبارت دیگر، دیوارها و صخره ها یک "طرف 

دیگر" برای خود دارند. یک دیوار، چون چیزی، "اینجا" را از چیز دیگری، 
هر  چون  نیست؛  لبه  می کند،  جدا  دیوار  پیرامون  چیزی  دیگر"  "طرف 
خواهد  جهان  از  جزئی  همچنین  یا صخره،  دیوار  یک  آن طرف  چیزی 
به بنابراین، هنگامی که  )به خاطر آورید که عالم همه چیز است(.  بود 

 این موضوع فکر می کنید؛ تصور لبه ای برای جهان بی معنی است.
- آیا جهان، مثل زمین، می تواند گرد*  باشد؟

مایل   24900 آن  محیط  که  بچرخید،  زمین  دور  می توانید  شما 
است، بدون اینکه هرگز بیفتید و یا به دیوار عظیمی برخورد کنید. 

شما توانستید بروید و بروید و هرگز از 12450 مایل دورتر از هر چیزی 

اسرار کیهان )1(
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کنید، سپس فکر  خوانده اید  آنچه  دربارۀ  مایل؟   12450 )چرا  نشوید 
برای جواب به ذیل نظری بیفکنید!( 

اگر جهان بدین صورت گرد باشد، شما می توانید از زمین سفر کنید و بدون 
هیچ بازگشتی، دایرۀ کامل بزنید و به زمین برگردید! مهم نیست در چه

جهتی از زمین دور شوید )خب، شاید میلیاردها سال بعد!( به زمین بازگردید. 
مطابق با نظریه* فضا و زمان آلبرت اینشتین، گرد بودن دقیقًا یکی از 
اشکالی است که جهان می تواند داشته باشد. نظریه او همچنین می گوید، 
ادامه  انتهایی در هر جهت  بدون  باشد، که  "مسطح"  عالم ممکن است 
پیدا می کند )می رود و می رود( سعی کنید از زمین که روی یک جهان 
... شما هرگز باز نخواهید گشت! مسطح است، سفر کنید و دور شوید 

* به هر حال، این توپ چقدر بزرگ 
است؟

از میالد( یک  قبل  اراتوستن )276-196 
شاعر  و  جغرافیدان  منجم،  ریاضیدان، 
یونانی بود. تقریبًا مثل همۀ متفکرین یونانی 
بود  عقیده  این  بر  هم  او  خودش،  زمان 

که زمین گرد است، مثل یک توپ. 
کردن  نگاه  قضیه،  این  اثبات  راه  یک 
که  جایی  در  است،  میله هایی  سایۀ  به 
سر  باالی  مستقیمًا  ظهر  هنگام  خورشید 
نمی کند  ایجاد  سایه ای  میله  یک  است. 
بزنید،  استوا  خط  به  سری  شما  )اگر 
کنید  تجربه  را  موضوع  این  می توانید 
که  مکانی  در  میله  یک  اما  ببینید!(  و 
قدری شمال تر است، سایه خواهد داشت. 
بین  فاصلۀ  و  سایه ها  این  اندازه گیری  با 
محاسبه  را  زمین  قطر  اراتوستن  میله ها، 
که  مقداری  انگیزی،  شگفت  به طور  کرد. 
بدست آورد )7850 مایل( تنها 77 مایل 

کوتاه تر از مقدار واقعی قطر زمین است! 

- کروی یا مسطح، بیشتر یا کمتر؟
یا آیا همۀ جهان می تواند شکلی  جهان چطور است: کروی یا مسطح؟ 
متفاوت از آنچه که هنوز در تصور بشر نیامده است، داشته باشد؟ برای 
فهمیدن آن، دانشمندان این موضوع را بررسی می کنند. یک راه حل این 
راز این است، که به طور دقیق، میزان انرژی موجود در فضا را اندازه گیری 
کنند. نظریۀ اینشتین دربارۀ اشکال عالم می گوید، که اگر بیش از مقداری 
معین، انرژی* در عالم موجود باشد، جهان گرد است. اگر کمتر از این 
مقدار خاص باشد، مسطح )و یا شکل دیگری است( و تا بینهایت ادامه 
بسیار  بسیار  عالم  در  موجود  انرژی  دقیق  میزان  اندازه گیری  اما  دارد. 
است. چقدر  آن  مقدار  که  نمی دانند  هنوز  دانشمندان  و  است  سخت 

پس، باالخره، جهان به چه شکل است؟ 
تا کنون، این موضوع یک معما باقی مانده است.

 )Science mysteries( برگرفته از کتاب اسرار علم
Jerome A.Luinne :نویسنده
ترجمه: م. حسینی

از  دسته ای  )یا  ایده ای  نظریه،  یک   *
توضیح  برای  می تواند  که  است،  ایده ها( 
بکار  چیزها  عمل  شرح  یاچگونگی  چرایی 
به  می تواند  نظریه  یک  مثال،  برای  رود. 
سادگِی "زمین مثل یک توپ گرد است" 
که  توضیح  دهد  می تواند  نظر  این  باشد. 
چرا فقط قله های کوه های دور می توانند به 
شکلی که باالی افق چسبیده اند دیده شوند 
و یا چرا سایه زمین روی ماه دایروی است.
هستند،  ریاضی وار  بسیار  نظریه ها  بعضی 
ماده.  و  زمان  فضا،  چیستی  نظریۀ  مثل 
از  بیان ها  ساده ترین  نظریه ها،  بهترین 
تئوری ای  اگر  هستند.  حقایق  بیشترین 
زمان  فضا،  می توانست،  که  داشت  وجود 
و ماده را با هم توضیح دهد، حتمًا نظریۀ 
نزدیک،  روزی  شاید  بود.  بزرگی  بسیار 
ارائه کنند. دانشمندان چنین نظریه ای را 

چیزها  همۀ  از  بنیادی  ماهیتی  انرژی،   *
است. شما می توانید به انرژی به عنوان هر 
تغییر  را  ماده  می تواند شرایط  که  چیزی 
دهد، بیندیشید. مثاًل، برای حرکت ماده و 
یا گرم تر کردن آن، انرژی بکار می رود. 
است. انرژی  از  حالتی  نیز،  خودش  ماده 
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چه  تا  امروزی  انسان  یک  بداند  که  است  کسی  کمتر 
با  می کنیم  فکر  ما  اکثِر  است.  گذشته  تاریخ  حامل  حد 
ببریم؛  پی  گذشتگان  افکار  به  می توانیم  فقط  تاریخ،  مطالعه 
گذشتگان افکار  تاریخی  مطالعه  با  اغلب  که  حالی  در 
درمی یابیم، کدام بخش از افکارمان مربوط به کدام قسمت تاریخ است!

درواقع، هر انسانی به فراخور ظرفیت و میزان آموزشی که دیده است، 
حامل تاریخی آگاهانه یا غیرآگاهانه می باشد. 

هر بخش از علم که به ما می رسد، نتیجه ای از یک روال تاریخی طوالنی 
می شود.  منتقل  ما  به  ساعتی  در  بسا  ای  ثمره اش،  که  است،  عمیق  و 
این روال آن چنان دستخوش تغییر گردیده است، که گاه فکر کردن در 
غالب فردی که مثاًل در پنجاه سال پیش می زیسته، حتی اگر بدانیم که 
دانسته های آن زمان چه بوده، تقریبًا غیرممکن است! چرا که باید اصول 
موضوعه فکری خود را فراموش کنیم و با  اصول موضوعه  آن فرد به دنیا 
نگاه کنیم، و این مسئله اگر محال نباشد، بسیار مشکل خواهد بود. برای 

مثال، به ریاضیات توجه کنید. 
همه ما می دانیم که ریاضیات، موضوعی کاماًل انتزاعی است. همان طور 
که می دانید، اعداد مفاهیمی ذهنی هستند که در تناظر یک به یک با 
پانزده سیب  مثال،  عنوان  به  می شوند.  تعداد  مفهوم  کننده  القاء  اشیاء، 
معنی دارد، ولی عدد پانزده به خودِی خود دارای مفهومی ذهنی است. 
کاربرد این مفهوم ذهنی در شمارش اشیاء، تقسیم و یا جمع کردن آنها 
ذهن در  قدری  به  تناظر  این  آرام  آرام  و  کرده  پیدا  عملی  کاربردی 

ما جا افتاده که درک خود عدد، جدا از کاربرد آن مشکل است.
افتاده جا  آنچنان  ابزارها  این  یک،  و  بیست  قرن  انسان  یک  برای 
و بدیهی شده است که باور نمی کند روزگاری، کاربرد ریاضی در درک

عالم، خود امری مسئله برانگیز بوده است.
و  تودرتو شرح داد  بیضی های  از طریق  را  کپلر مسیر حرکت سیارات 
به هر سیاره مسیری بیضوی نسبت داد. امروزه، این امر که ما بر روی

است؛  پاافتاده  پیش  مسئله ای  کنیم،  محاسبه  را  سیارات  مسیر  کاغذ 

از باید  عالم  چرا  که  بود،  این  زمان  آن  در  مهم  سؤاالت  از  یکی  اما 
ریاضیاتی که در ذهن ما شکل گرفته است، پیروی کند؟

نداشت.  بیضوی  مسیرهای  این  دیدن  برای  وسیله ای  هیچ  کپلر 
بدست  )برای  زمین  روی  از  رصدهایش  طریق  از  صرفًا  او  محاسبات 
زمان  ریاضیات  بر  او  تسلط  و   )... و  خاص  زمانی  دوره های  آوردن 
خودش بود. ولی به راستی، چرا عالم باید از چیزی که انتزاعی است و 
در ذهن ما شکل گرفته است، پیروی کند؟ سال ها الزم بود تا بشر به
این اعداد و ارقام بدست آمده از روابط ریاضی، به اندازۀ ما اعتماد کند!

اینشتین  مثاًل،  دارد.  وجود  متفکر  افراد  ذهن  در  هم  هنوز  سؤال  این 
تجربۀ  از  مستقل  تفکر  محصول  که  "ریاضیات،  می گوید:  جایی  در 

انسان است، چگونه انطباقی چنین شگفت انگیز با امور واقعی دارد؟1" 
ما  است؟  عالم  با  ما  یکپارچگی  نشان دهنده  انطباق  این  آیا  ولی، 
نادیده ها را بر روی کاغذ پیش بینی می کنیم و در عالِم واقع به دنبال 
به  ولی،  می شویم.  نیز  موفق  مواقع  از  بسیاری  در  که  می گردیم،  آن 
می کنند  فکر  بسیاری  افراد  است؟  کجا  در  امر  این  ریشه  راستی 
کشفیات علمی نتیجه مشاهده مستقیم بوده است؛ در حالی که با مطالعۀ 
که  می شویم،  متوجه  کشفیات  این  از  بسیاری  یافتن  چگونگِی  شرح 
رسیده اند،  آن کشف  به  خود  ابتدا  آور  حیرت  گونه ای  به  دانشمندان 
مدارک و  شواهد  دنبال  به  خود  یافته های  تأیید  جهت  در  سپس 

رفته و آنها را یافته اند. در این مورد نمونه ها بسیار است.

تطابق ریاضیات با عالم واقع

کشف  ککوله،  توسط  بنزن  فضایی  فرمول  کشف  مثال،  عنوان  به 
الکترومغناطیس  امواج  کشف  کپلر،  توسط  سیارات  حرکت  مسیر 
دوبروی  توسط  ذره  موج گونۀ  رفتار  کشف  ماکسول2،  توسط 
بدست  موردش  در  خاصیت  این  که  بود  ذره ای  اولین  )الکترون، 

آمد(، کشف نسبیت توسط اینشتین و صدها و هزاران کشف دیگر.  

اما، آیا این نمونه ها نشان دهندۀ آن است که انسان به واقع، خود عالم
کبیر است و جهان عالم صغیر؟ 

توضیحات:
1. به نقل از کتاب "افسون ریاضیات" نوشته تونی پاپاس

است.  الکترومغناطیسی  طیف  مفهوم  ماکسول،  معادالت  مهم  بسیار  نتایج  از  یکی   .2
اثبات معادالت ماکسول الکترومغناطیسی نوسط امواج رادیویی، و  کشف تجربی امواج 

توسط هاینریش هرتز صورت گرفت.
نشریه لذت فیزیک
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       They made a humanlike being with whom one can have a personal relationship. When you look at the vast size       
    of the universe and how insignificant an accidental human life is in it that seems most impossible

آنها یک نوع بشری ساختند که می تواند روابط شخصی داشته باشد. هنگامی که به عالمی با گستره ای بی اندازه  نظر می کنی و اینکه چقدر زندگی 
)ABC بشر در آن بی اهمیت و تصادفی است، بیشتر ناممکن به نظر می رسد ... )قسمتی از صحبت های استیفن هاوکینگ، در مصاحبه با واحد خبر

آیا نظریه جهان های موازی هاوکینگ، طبق نوشته فوق، انسان را نتیجه  
فرایند تصادفی کوچکی در جهانی بزرگ می داند؟

در  که  است  نظریاتی  جمله  از  موازی  جهان های  نظریه 
کوانتمی  نظریات  طرفداران  مقابل  در  کوانتمی  فیزیک  فلسفه 
منطق  به  نگرش  در  که  نظریه  این  شد.  مطرح  ایده آلیست 
پردازان نظریه  که  جایی  در  می شود،  بیان  کوانتمی  فیزیک  خاص 

درباره منطق طبیعت صحبت می کنند خودنمایی می کند.
همان طور که می دانیم، نظریه مکانیک کوانتمی در پی بحران هایی که 
فیزیک کالسیک در حوزه برخی آزمایش ها، نظیرفاجعه فرابنفش، با آن 
در  انرژی  توزیع  بودن  کوانتمی  کردن  مطرح  با  بود؛  گریبان  به  دست 
چون  بزرگانی  و  می گذارد  علم  عرصه  پابه  پالنک  ماکس  توسط  عالم، 
تجربی  و  تئوری  لحاظ  از  را  آن  کامپتون  و  میلیکان  اینشتین،  آلبرت 
با  می دهند.  گسترش  را  آن  پاولی  و  بوهر  چون  دانشورانی  و  تأیید، 
آزمایش ها  در  باالتری  دقت  به  دستیابی  و  کوانتمی  مکانیک  پیشرفت 
از  کوانتمی  مکانیک  پیشنهادی،  مدل های  در  تصحیحاتی  ایجاد  و 
دوره  به  بود،  کالسیک  فیزیک  زمینه  پیش  با  که  خود  سنتی  حالت 
صحنه  وارد  است،  کالسیک  فیزیک  از  متفاوت  منطقی  با  که  مدرن 
لفظی مشابه از نظر  اگرچه  تئوری،  این  می شود، که مفاهیم فیزیک در 

فیزیک کالسیک بودند؛ اما به لحاظ مفهومی تفاوت فاحشی داشتند.
در مکانیک کوانتمی مدرن، بحث فضا و زمان مشابه فیزیک کالسیک 
متفاوت مفاهیمی  حرکت  اندازه  و  اسپین  جرم،  حرکت،  مفاهیم  و  نبود 

به نظر می رسید، از جمله: مفهوم "و" و "یا" درمکانیک کالسیک. 
جمع  پایین،  یا  و  باشد  باال  یا  می تواند  الکترون  اسپین  مثال،  عنوان  به 
این  نوین  کوانتمی  مکانیک  اما  ندارد.  مفهومی  و  معنی  نقیض  دو  بین 
پایین  و  باال  اسپین  حالت  دو  سیستم  یک  در  می کند.  رد  را  حکم 
نظر از  منطق،  این  چه  اگر  باشند.  داشته  حضور  زمان  هم  می توانند 

منطق کالسیک ممتنع است، اما از نظر منطق کوانتمی چنین نیست.
مکاتب    ایجاد  باعث  کوانتمی  منطقی  خاص  نگرش های  همین 
خاصی به عنوان مکتب ایده آلیسم و ماتریالیستی کوانتمی شد. در مکتب 
عمل  کوانتمی  منطق  مطابق  طبیعت  اگرچه  می شود،  اشاره  ایده آلیسم 
و گزاره هایی  نیست  با ذهن بشر سازگار  این منطق  ولی چون  می کند؛ 

مثل " یا" در آن وجود دارد، پس این ذهن بشر است که حجت را تمام 
می کند و به اصطالح، اسپین را به باال یا پایین خالصه می کند، که آن نیز 
به ذهنیت آزمایشگر بستگی دارد. در این حالت، اصالتی را به آزمایشگر 
و ذهن می دهد و هم فضا و هم زمان و به طور کلی همه مفاهیم را به ذهن 
باز می گرداند و اصالت را از ماده می گیرد. بزرگانی چون، هایزنبرگ و  
بوهم طرفداران چنین نظریه ای بوده اند. در مقابل ماتریالیسم ها در یکی 
با منطق کوانتمی  اگرچه  بیان می کنند که  این حالت،  از  تفاسیرشان  از 
بلکه  نمی دانند،  خالصه گر  را  ذهن  نام  به  موجودی  اما  هستند؛  موافق 
معتقدند مثاًل در مورد اسپین، دو جهان موازی به وجود می آید، که در 
یکی از جهان ها اسپین باال و در دیگری پایین است. در این نظریه خاص، 
موازی  جهان های  نداشت،  چندانی  طرفداران  بیستم  قرن  آغاز  در  که 
متعددی الزم می شود. در هر جهان قوانین به گونه خاصی از طبیعت ظهور

دارند، که ناشی از احتماالت خاص در پدیده های کوانتمی است.
آیا واقعًا چنین نظریه ای را می توان در طبیعت جستجو کرد؟

نداشت؛ چندانی  طرفداران  آن،  ارائۀ  دوران  در  اگرچه  نظریه،  این 
ولی در دورۀ معاصر، نتیجه برخی تحقیقات مؤید آن است.

از  دسته ای  ساخت  در  کوانتمی  فیزیک  منطق  از  معاصر،  دوران  در 
این  هستند.  موسوم  کوانتمی  رایانه های  به  که  می برند  بهره  رایانه ها 
شده  استفاده  "یا"  جای  به  "و"  گزاره  از  دارند،  خاصی  ویژگی  رایانه ها 
است  انسان  مغز  از  شبیه سازیی  صورت  به  معمولی  رایانه های  است. 
انجام  خاطر،  همین  به  و  دارد،  وجود  آن  در  انسان  ذهن  منطق  و 
در  ولی  است.  ممکن  غیر  آنها  در  زمان،  یک  در  متضاد  عملیات  دو 
که  می دهد  را  اجازه  این  کوانتمی  فیزیک  منطق  کوانتمی  رایانه های 
دهد.  انجام  مختلف  حاالت  در  را  پدیده ها  هم زمان  پردازش  رایانه 
در زمان  محدودیت  زیادی،  بسیار  حد  تا  می تواند  روش  این  بنابراین، 
پردازش داده هایی خاص را از بین برده و سرعت پردازش را باال ببرد.

114 حدود  ژنتیک  علم  می دانید،  که  همان طور  مثال،  عنوان  به 
کروموزوم ها  در  کامل  جسمانی  انسان  یک  تشکیل  برای  را  ژن 
بزرگترین  از  یکی  عنوان  به  را  آن  بتوان  شاید  که  است،  کرده  کشف 
اطالعاتی  حامل  ژن   114 این  آورد.  حساب  به  بشر  دستاوردهای 
انسانی  خاص  خصوصیات  با  و  انسان  آمدن  بوجود  در  کامل 

جهان های موازی 
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می شود. میسر  خلقت  هدف  آن  واسطۀ  به  دیگر،  عبارت  به  است. 
اما با وجود 114 ژن، چند انسان با حاالت مختلف می توان ساخت. بدیهی 
است که یکصد و چهارده فاکتوریل1 )!114( حالت می تواند وجود داشته 
باشد و به همین اندازه، احتمال اینکه با تفاوِت هر ژنی انسانی خلق شود. یک 
رایانه کوانتمی ممکن است برای شبیه سازی این تعداد از انسان ها در بازۀ 

زمانی نسبتًا کوتاهی نسبت به پردازش معمولی عمل کند.
نکته این است که آیا طبیعت هم مانند یک رایانه کوانتمی عمل می کند؟

یک  مانند  هم  طبیعت  که  است  درست  دقیقًا  نکته  این  و   -
پردازشگرکوانتمی به پردازش همزمان میلیاردها ژن در هر بازه زمانی 
می پردازد؛ و در طول عمر جهان، تمام حاالت مختلف ترکیب ژن ها را 
انجام می دهد و جهان های موازی که هر کدام را یک انسان می نامیم،

 به وجود می آورد.  این رایانش تا تکمیل !114 ادامه خواهد داشت. 
به  که  باشد،  صادق  می تواند  نیز،  بزرگ2  انفجار  درباره  نکته  همین 
چند  بزرگ،  انفجار  اثر  در  است.  شده  منجر  موازی  جهان های  نظریه 
آن،  ژن های  اگر  شد.  متصور  جهان  پیدایش  برای  است  ممکن  حالت 
باشد؛ پس  حالت  "ب"  مثاًل  بدانیم، که  را  بر آن  یعنی اطالعات حاکم 
حالِت ممکن برای جهان وجود دارد. مطابق با نظریه جهان های  "! ب" 
حالت  "!ب"  بزرگ  انفجار  اثر  در  است  ممکن  حاضر  حال  در  موازی، 
انسانی، ممکن است چندین  مانند ژنوم های3  و  بوجود آید  برای جهان 
حالِت آن بطور موازی از بدو پیدایش تا حال حاضر اتفاق افتاده باشد. 
در آینده نیز حاالت جدیدتری ظهور کند و ممکن است که در هر کدام
از حالت های ممکن، حیات به گونه ای متناسب با آن بوجود آمده باشد.
ژنتیکی حالت  در  جهان،  کوانتمی  رایانش  آیا  که  آنجاست  سوال  اما 

که انسان را می آفریند و یا کیهانی، نوید فرآیندهای تصادفی است؟
آیا وجود ژن ها که انسان را در حالت های مختلف می آفریند تصادفی 
نشأت  تصادفی  عامل  یک  از  بی شمار  انسان های  پیدایش  و  است 
در  انسان ها  همه  که  است  این  است،  توجه  خور  در  آنچه  می گیرد؟ 
دست،  پا،  )سر،  دارند  مشارکت  یکدیگر  با  اندامی  ویژگی های  تمام 
است  موارد  قبیل  این  از  و  رنگ  اندازه،  در  آنها  تفاوت  و   )... و  قلب 
و  اقلیمی  محیط های  در  قرارگرفتنشان  از  ناشی  انسان ها  تفاوت  و 
فرهنگی متفاوت می باشد و درغیر این صورت، از نظر وجودی یکسان 
هستند، و ژن های آنها با ترکیبات متفاوت در کنار هم قرار گرفته اند.

نکته جاری است.  نیز، همین  در مورد جهان های موازِی کیهان شناسی 
ممکن است که جهان های موازی متعددی ظهور کرده باشد، ولی همه 
آنها در مفاهیمی اشتراک دارند که لفظ عالم یا کیهان درباره آنها صادق 
نیروی  آنها  همۀ  در  ... هستند.  و  فضا-زمان، جرم  دارای  همگی  است. 
همگی  در  نور  سرعت  دارد.  وجود  الکترومغناطیس  هسته ای،  گرانش، 
داشته  تفاوت  یکدیگر  با  جزئیات  در  است  ممکن  اگرچه  است؛  ثابت 
باشند، که ژنوم ها و یا اطالعات اولیه کیهان، که هنوز بشر برای رسیدن

به تمامی آنها مسیری طوالنی در پیش دارد، آن را تعیین می کند.

ما  کیهان  به  منحصر  انسان،  مثل  العاده ای  خارق  موجود  خلقت 
زمینِی  انسان  با  مشابه  انسانی  که  برسد  نظر  به  طور  این  شاید  است. 
باشد. کیهان  بر  قوانین حاکم  و  به سنن  توجه  با  ما،  کیهان  به  منحصر 

مانند  هوشمندی  موجود  آیا  که  است  نهفته  اینجا  در  اصلی  نکته  اما 
دیگر  روش های  و  دارد  شدن  خلق  امکان  روش،  یک  از  تنها  انسان، 
نیست؟  پذیر  امکان  دیگر  و سنن  قوانین  با  متناسب  دیگر،  گونه ای  به 
قابل طرح است. در صورتی که  این مطلب درباره کیهان خودمان هم 
عنصرجدیدی در دستگاه خلقت در اثر تحول ستارگان خلق شود و آن 
چگونگی  نظر  از  جهشی  گیرد،  قرار  آینده  انسان های  ترکیب  در  ماده 

و ویژگی های متفاوت با نوع فعلی، عارض انسان خواهد شد یا خیر؟
موازی،  بحث جهان های  در  و  اخیر  مورد  این  در  که  است  این  جواب 
هر  در  مختلف  ویژگی های  با  اما  مشابه  حیات هایی  ظهور  زمینه 
طبیعت  که  است؛  نهفته  عالم  بطن  در  اصل  این  و  دارد؛  وجود  کیهانی 
رایانش  قالب های  در  را  خلقت  مختلف  حالت های  ظهور  امکان 
است. جاری  جهان  در  قانون  و  سنت  این  و  می دهد  موازی  کوانتمی 
اصل این است که خلقت یکی بیشتر نیست و جهان آفرین یک آفرینش 
عالم  بر  حاکم  قانون  اثر  در  خود  واحد،  این  و  است؛  نداشته  بیشتر 
می رساند.  ظهور  به  دارد  امکان  که  را  مختلفی  مظاهر  ماده،  و  طبیعت 
به عنوان مثال می توان گفت: کل انسان ها، در حقیقِت وجودی همانند 
تغییر  را  آن  ژنوم های  جای  مدام  طبیعت  که  هستند  اولیه  انسان  یک 
حاالت  همۀ  که  می کند،  ظهور  فاکتوریل  وچهارده  یکصد  تا  و  می دهد 
برابر  و  مشابه  هم  با  وجودی  بطور  که  حالی  در  دارند.  ظهور  شانس 
طیف های به  و  می رسد  منشوری  به  که  سفیدی  نور  نظیر  هستند. 

گوناگونی تجزیه می شود، در صورتی که در اصل یک منشاء دارد.
به همین صورت، وجود عوالم موازی متعدد که در حقیقت از یک انفجار 
وارد  که  وقتی  مختلف،  حالت های  در  می گیرد؛  نشأت  حادثه  یک  و 
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عالم  فیزیک کالسیک می شود، خود را نشان می دهد، تعدد عوالم را به 
وجود می آورد و ممکن است در هر عالمی ثمره اش موجود هوشمندی

متناسب با همان عالم باشد؛ نظیر کیهان ما که انسان میوه آن است. 
یکتا بودن موجود هوشمند در عالم، از بدیهیات و ملزومات علم نمی باشد.

آنچه در خلقت انسان ها و کیهان ها قابل تأمل است. 
ژنوم هایی هستند که به منزلۀ حروف، در بوجود آوردن کلمات و عبارات 
هستند، و این حروف هستند که با قاعده تکرار می شوند و بنای تمامی 
کتاب ها و نوشته های دنیا را می سازند؛ گرچه تمام کتب عالم با یکدیگر 
انسانی آنها را هدایت می کند. حتی شاید  فرق می کنند، ولی عقالنیتی 
یکدیگر  با  متفاوت  زبان های  در  آنها  بر  حاکم  قواعد  و  حروف  شکل 
از  روسی،  یا  و  هندی  چینی،  انگلیسی،  فارسی،  حروف  مثاًل  بکند.  فرق 
نظر ساختاری و دستور با یکدیگر متفاوت هستند؛ حتی مفاهیم تلفظ در 
زبان های مختلف گوناگون است. ولی در اصل، در انتقال مفاهیم بشری 
خاستگاه  و  هستند  واحد  حقیقتی  از  حاکی  و  دارند  اشتراک  یکدیگر  با 
از نهاد بشر است؛ اگرچه ممکن است زبان یک چینی و حروفش  آنها 
به  آیا  اما  نفهمد،  را  حافظ  دیوان  چینی  یک  و  باشد  آشنا  نا  ما  برای 
ِصرف نفهمیدن دستور و حروف زبان فارسی، یک چینی می تواند ادعا 

کند که دیوان حافظ مفهومی ندارد، چون نمی تواند آن را درک کند؟
همین مثال توسعه پیدا می کند. ما نیز، از قوانین موجود در جهان های 
موازی که از مصادر و قوانین و مواد شاکله عالم دیگری مطلع نیستیم،  
نمی توانیم ادعا کنیم که همه عوالم غیر از کیهان ما، در به وجود آوردن 
هم  ما  کیهان  در  هوشمند  موجود  این  و  است  عقیم  هوشمند  موجودی 
اتفاقی به وجود آمده است. مثل این است، که بگوییم این دیوان حافظ 
که ما دستور و کلمات و حروف آن را می شناسیم، و در میان کتب دیگر 
چنین اصالت دارد، بطور اتفاقی در اثر کنار هم قرار گرفتن کلمات و بدون 
دخالت عقل بوجود آمده و سایر کتب نیز به زبان های دیگر بی مفهوم 

و بی محتوا هستند. البته چنین تصوری بعید و دور از عقالنیت است. 
وجود به  در  و وحدت  یگانگی  و  انسانی  ژنوم های  و  موازی  جهان های 
آمدنشان، به توحیدی عمیق در بطن هستی اشاره دارد. البته، در نظریه های 
نوین پیدایش جهان مثل انفجار بزرگ و نظریه تورمی که اشاره به انفجار 

عالم از یک نقطه تکینه و پیدایش فیزیک و آنچه در آن است، از لحظه  
پالنک4و در طول پالنک5 و دمای پالنک6 را دارد و قبل از این اندازه ها، 
جهان جهانی کوانتمی، مجرد از فضا و زمان و قابل ذکر، فقط به صورت 
گزاره های ریاضیاتی بوده است و یا به اصطالح ایده آلیست ها: ذهنی در 
ذهِن عقل فعال، که مقاله ای خاص خود را می طلبد، که جهان در زمان ده 
به توان منفِی چهل و دو ثانیه از حالت مجرد به حالت فیزیکی وارد شد و 
جهان های موازی و پیدایش عوالم دیگر به وجود آمد و یک انفجار مصدر 
عوالم مختلف شد، که یکی از آنها کیهان ما و ما هم میوه آن هستیم،
که نشستیم و درباره آن می اندیشیم و نمی دانیم در عالمی یکتا هستیم.

توضیحات:
1. فاکتوریل )لفظی فرانسوی(: هر عدد طبیعی در ریاضیات از حاصلضرب آن 
عدد در تمام اعداد صحیح و مثبت )اعداد طبیعی( کوچکتر از آن به دست میآید. 
فاکتوریل عددی مانند n را !n می نویسند و »اِن فاکتوریل« می خوانند. همچنین

طبق قرارداد، فاکتوریل صفر همیشه برابر یک است.
2. ِمهبانگ یا انفجار بزرگ )Big Bang(، نظریه ای درباره لحظه آغازین هستی 
است، که کل هستی )شامل زمان و ابعاد دیگر( از آن هنگام شروع شده است. 
طبق این نظریه، جهان فعلی ما از ذره بسیار کوچک تر از کوچکترین ذرات بنیادی 
بوجود آمد و پس از آن  ذرات با تنوع بیشتری به وجود آمدند و شروع به دور شدن 
از مرکز آن شدند، که میلیاردها کهکشان و از جمله کهکشان راه شیری به وجود
آمدند. این انفجار باعث انبساط جهان به صورت بادکنکی می شود)نظریه تورمی(.
می گویند.)کل سلول  آن  ژنوم  سلول،  یک  ژنتیکی  محتوای  کل  به   .3

محتوای ژنتیکی شامل دی ان اِی هسته، کلروپالست و میتوکندری است.(
سیستم  در  که  است  زمان  از  واحدی   ،)tp( پالنک  لحظه  یا  زمان   .4
زمانی  آن  و  می شود  مطرح  پالنک  واحد  به عنوان  طبیعی،  واحدهای 
واحد این  دارد.  نیاز  خأل  در  پالنک،  طول  مسافتی،  طی  برای  نور  که  است 

از زمان به نام دانشمندی که آن را پیشنهاد داد، پالنک، گذاشته شد.
5. طول پالنک )lp(، واحدی از طول است که بطور تقریبی  35-10×1/616 متر است.
است، طبیعی  واحدهای  سیستم  در  دما  از  واحدی   ،)Tp( پالنک  دمای   .6

که به عنوان واحدهای پالنک شناخته می شود.

نوشته  شده توسط: دکتر مهدی دانشیار
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پاسخ به برخی پرسش های اساسی در 
نجوم و اخترفیزیک

در این مقاله قصد داریم، چند پرسش کوتاه طرح کنیم و همین جا نیز، پاسخ هایی کوتاه و کلی به آنها بدهیم،
شاید برخی از آنها پرسش های خود شما هم باشد. در طرح پرسش ها و پاسخ ها ترتیِبِ خاصی صورت نگرفته است، تا در هر زمینه ای اگر

سوالی بود، امکان گسترش و طرح سواالت بیشتری باشد و اما شرح پرسش ها و پاسخ ها:

1.دورترین اجرام شناخته شده در فضا کدامند؟
»کوازارها« یا »اخترنماها« دروترین اجرام شناخته شده فضایی هستند، که 
حدود 12 میلیارد سال نوری از زمین فاصله دارند؛ به طوریکه نور ساطع 
شده از آنها به شکل طول موجی بسیار بلند به ما می رسد و به صورت 
امواج رادیویی و تششعشعات دریافت می شوند. کوازارها دورترین اجرامی 
هستند که توسط بزرگترین تلسکوپ ها شناخته شده و منابع بسیار مهمی 
برای کیهان شناسان تلقی می شوند؛ چون آنها امیدوارند با تحقیق و پژوهش 

روی این اجرام به اطالعاتی درباره چگونگی شکل گیری جهان برسند.
 

2.ابرنواختر »super nova« چیست؟
برخورد کرده  یکدیگر  به  اتمی  فرو می پاشد هسته های  وقتی ستاره ای 
و ضربه فوق العاده شدیدی ایجاد می شود که ستاره را منفجر می کند 
و ابرنواختر شکل می گیرد. در واقع ابر نواختر در اثر انفجار عظیم یک 
ستاره است که در آن همه چیز جز هسته ستاره به فضا پرتاب می شود. 
آذرخشی که آسمان را در حد نور یک میلیارد خورشید نورانی می کند . این 
ابرنواخترها به مرور زمان به ستاره نوترونی یا کوتوله سفید تبدیل می شوند.

در اصل، چون ابرنواخترها، اولین بار به عنوان ستاره ای تازه متولد شده 
شناسایی شدند، ابرنواختر نامیده شدند.

3.چرا ستاره ها گلوله ای شکل هستند؟
نیروی جاذبه ماده را می رباید و کدام هم پیکری است که اجزای جسم را

بیشتر به هم نزدیک کند، جز گلوله؟؟
 

4.چرا کهکشان ها مثل ستاره ها کروی نیستند؟
حرکت دورانی کهکشان ها شکل آنها را تخت کرده و صفحه ای شکلشان 
می کند. حتی زمین و خورشید هم، به علت حرکت دورانی تا حدی تخت شده اند.

5.آیا فقط سیاره زمین است که آب دارد؟
و زحل آب جامد  است، مشتری  فراوان  منظومه شمسی آب  خیر، در 
دارند، درسیاره زهره هم، آب به شکل بخار وجود دارد، اما فقط زمین 
آن در  جانوری  حیات  شکل گیری  امکان  و  داشته  مایع  آِب  که  است 
 وجود دارد و  این موضوع به علت فاصله خاص و مناسب آن با خورشید است.

 
6. آیا امکان دارد سیاره دیگری هم مثل زمین  دارای آب مایع و حیات باشد؟
فقط آِب مایع است که امکان حیات را به وجود می آورد، این که سیاره 
دیگری شبیه به زمین وجود داشته باشد، که چنین شرایطی را دارا باشد 
پاسخ های  همراه  به  سواالت  قطعی ترین  غیر  و  مهم ترین  از  همیشه 
با  احتمالی است که پذیرفتنی است،  این  اما  مجهول در ذهن ما است، 
احتمال  این  دانشمندان  از گذشته،  است.  نشده  ثابت  هنوز  اینکه  وجود 
آثار  و  باشد  نشسته  تحریر  ماشین  میمونی پشت  اینکه  احتمال  مثل  را 
احتمال  این  درصد  می توانید  آیا  حال،  می دانند  کند  تایپ  را  شکسپیر 
این در  فراوانی  بررسی های  و  تفحص  حال،  هر  به  بزنید؟!  تخمین  را 

زمینه با استفاده از امکانات موجود، همواره در حال انجام است.
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7. شبیه ترین سیاره به زمین کدام است؟
زمین  به  سیاره  شبیه ترین  دارد،  را  زمین  خواهر  لقب  که  زهره 
خواصی  و  موجود،  کربن  میزان  جرم،  نظر  از  شباهت  این  و  است 
جهت که  است  شمسی  منظومه  سیاره  تنها  زهره  البته،  است.  دیگر 

چرخش آن خالف جهت چرخش سایر سیارات و ساعتگرد است.
 

8. گداخت هسته ای و شکافت هسته ای چیست؟
گداخت هسته ای واکنشی اتمی است، که در آن هسته اتم های سبک، ترکیب  
هسته های دادن  جوش  مثل  می دهند.  سنگین تر  اتم های  تشکیل  و 

هیدروژن و تشکیل هلیوم.
اما شکافت هسته ای، یعنی شکافت هسته عناصر سنگین مثل اورانیوم 
در عمل  این  انرژی.  تولید  و  تر  عناصر سبک  به  تبدیل  و  پلوتونیوم  و 
صنایع تولید حرارت و برق در نیروگاه های هسته ای صورت می گیرد.

 
9.آیا می توان نور را خم کرد؟

نور به خط راست سیر می کند اما در مجاورت گرانش خم می شود.

10. سال نوری چیست؟
سال نوری واحدی جهت محاسبه فواصل بین سیاره ای و کهکشان ها است؛ 
به این معنا که هر سال نوری مسافتی است، که یک سال طول می کشد 

تا پرتو نور آن را طی کند. سرعت نور برابر108×3 متر بر ثانیه است.
 

11. ستاره شمال کدام است؟
این ستاره در مجاورت دب اکبر قرار دارد، که در آسمان قابل مشاهده 
شمال  ستاره  است.  گردش  در  آن  دور  به  روز  هر  اکبر  دب  و  است 
درخشان ترین ستاره در آسمان نیست بلکه به درخشندگی یکی از ستاره 
های دب اکبر است و در جهت یابی کمک کننده خوبی است ، به طوری که 
اگر شما در جایی ایستاده اید و ستاره شمال دقیقا باالی سر شماست،  شما 
در قطب شمال هستید و اگر درست در زیر پای شما قرار گرفته باشد شما
در قطب جنوب هستید و باقی جهت ها نیز با همین فرض ها قابل تشخیص است.

12. سحابی چیست؟
حاوی  که  ستاره ها  مرگ  از  حاصل  غباری  توده های  و  گازی  ابرهای 
گازهای اکسیژن، هلیوم و هیدروژن و غبارهای حاوی کربن و سیلیکات 
شناورند  و  ها سرد  توده  این  اند.  پراکنده  کیهان  در سرتاسر  و  هستند 
باشند،  ستاره ای  مجاورت  در  اگر  اما  نمی کنند  ساتع  نوری  خود  از  و 

با باز تابش نور آن به شکل ابرهایی رنگی و روشن دیده می شوند.
نوشته شده توسط: بهناز )رها(

 :تلفن  :شغل  :تلفن همراه 

 :ميزان تحصيالت و رشته تحصيلي 

:نام خانوادگي  : نام   

 :آدرس و كد پستي 

 
-  هزینه اشتراک 12 شماره نشریه با پست عادی مبلغ 11000 تومان و با پست سفارشی 19000 تومان است.

- براي اشتراک 6 شماره از نشریه، هزینه ها نصف مي شود. 
- لطفًا هزینه اشتراک را  به حساب بانک ملی سیبا شماره حساب 0100908062004  به نام امیر ستمداد راد واریز 

کرده و کپی فیش بانکی آن را به همراه مشخصات کامل خودتان که در باالمی نویسید، برای ما پست کنید.
- یا کپی فیش بانکی مبلغ واریزی را به همراه مشخصات فوق به شماره 88672727-021 فکس کنید.
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گپ های فیزیکدانان ذرات
فیزیکدانی به شوخی به من گفت، این حرف ها بین فیزیکدانان مانند "فوتون هایی است که بین 

ذرات برهم کنش دار رد و بدل می شوند." فیزیکدان ها عقاید خود درباره همتاهایشان را با هم رد 
و بدل می کنند، و همکارانشان را متقاعد می کنند که از کارشان حمایت کنند، این جور کارها و 

مدیریت خبر، ساختن لطیفه های هدف دار )ترجیحًا با کاربرد زبان فنی فیزیک ذرات برای توصیف 
رفتار انسان ها(، و شایعه پراکنی آگاهانه برای موفقیت در فیزیک ذرا ت حیاتی است.

شارون تراویک در:
  Beantimes and lifetimes: The world of High Energy physicists )Harward u. p., Cambridge, 1988( p. 121



هندسه بینهایت ها!
مروری بر خواص اشکال فراکتال

سنگی را در دست بگیرید و به آن نگاه کنید. سطح این سنگ، هر قدر 
با  که  در صورتی  هم،  باز  برسد،  نظر  به  متقارن  حتی  و  که صاف  هم 
یک ذره بین به آن نگاه کنید، پستی و بلندی های بسیاری را روی آن 
در  هم  باز  سنگ،  این  کردن  صیغلی  به  شروع  اگر  حتی  دید،  خواهید 
بلندی های زیادی روی آن خواهید  و  بین قوی تر، پستی  زیر یک ذره 
زیر  در  بار،  این  دهید.  ادامه  سنگ  کردن  صیغلی  به  طور  همین  دید. 
دید  خواهید  آن  در  زیادی  بلندی های  و  پستی  نیز،  میکروسکوپ  یک 
ندارد. حال، یک مثال هندسی می زنیم.  تمامی  این موضوع  ... و ظاهراً 
سه  به  را  ضلع  هر  اگر  درنظربگیرید،  را  االضالعی  متساوی  مثلث 
متساوی  مثلث  یک  میانی،  قسمت  با  و  کنید  تقسیم  مساوی  قسمت 
االضالع دیگر بسازید. فرض کنید، این روند تا بینهایت ادامه پیدا کند، 
که  شکل ها  این  مساحت  کرد،  اثبات  می توان  ریاضی  لحاظ  به 
مساحت برابر   8/5 شد،  خواهد  برف  دانه های  به  شبیه  بسیار 

مثلث اولیه بوده ولی محیط آن بینهایت خواهد بود1.

را  هندسی ای  گفته شود، شکلی  به شخصی  اگر  عادی  در حالت  شاید، 
این  بینهایت،  آن  ولی محیط  است.  که مساحت آن محدود  تصور کن 
موضوع در نظرش عجیب آید؛ ولی با دیدن شکل باال، در واقع تصوری 
از شکلی خواهید داشت که مشخصات هندسی فوق را دارا می باشد. به 
این اشکال، اصطالحًا فراکتال2 و یا در اصطالح جدید فارسی »برخال«!! 
جزء  هر  که  است  این  فراکتال  اشکال  ویژگی های  از  می شود.  گفته 

آن هرچقدر هم ُخرد و کوچک باشد، مانند شکل کلی آن است.

دست  کف  در  را  آن  ابتدا  اگر،  خودمان.  سنگ  به  برگردیم  حال، 
چشم هایمان  به  را  آن  کمی  سپس  بیندازیم.  آن  به  نگاهی  و  بگیریم 
کنیم.  نگاه  آن  بلندی های  و  پستی  به  نزدیک  از  و  کنیم  نزدیک تر 
ترتیب،  همین  به  می نگریم.  عظیم  سنگی  تخته  به  دور  از  داریم  گویی 
میزان  کنیم؛  نگاه  آن  کناره های  به  نزدیک تر  فاصله ای  از  هرچه 
کاهش تصویر  کردن  بزرگ  با  آن  فرورفتگی های  و  برجستگی ها 

نمی یابد، بلکه افزایش می یابد ... آیا به یاد اشکال فراکتال  نیفتادید؟

آیا  کنید.  نگاه  را  آن  از  کوچک  تکه  یک  بیندازید،  نگاهی  ابرها  به 
مساحت  که  حال  عین  در  آیا  نیست؟  بزرگ  ابر  یک  به  شبیه 
بدست  را  ابر  یک  محیط  می توان  است،  محدود  عددی  ابر  یک 
نظر در  را  آن  شاخۀ  یک  چطور؟  درخت  مورد  در  آورد؟ 

 بگیرید، آیا به راستی شبیه به یک درخت کامل نیست؟

نوعی  به  واقع،  در  است.  کرده  پر  فراکتال ها  را  ما  اطراف  دنیای 
ماهیت اشکال طبیعی به صورت فراکتال است و اجسام کامل هندسی 
انتزاعی  صورت  به  و  ذهن  در  تنها  مثلث،  و  دایره  مربع،  همانند: 
این  درک  نداریم.  کامل  هندسی  اشکال  واقع  عالم  در  و  دارند  وجود 
چندانی  تغییر  روزمره  کاربردی  و  کلی  محاسبات  در  اگرچه  موضوع، 
کاربردی  علوم  که  است  مطلب  این  کننده  تأیید  ولی  نمی کند،  ایجاد 
و  تأثیرات  از  بسیاری  از  معموالً  و  شده اند  بنا  تقریب  اساس  بر 
به  به  توجه  هرچند  می شود؛  چشم پوشی  محاسبات  طول  در  جزئیات 
از وسیعی  کاربردهای  کشف  موجب  اخیر،  دهه های  در  فراکتال  توابع 

 آن، از علوم ژنتیک گرفته تا محاسبات اقتصادی گردیده است.

توضیحات:
1. برگرفته از کتاب افسون ریاضیات

2. فراکتال ها خود همانند )خود متشابه( هستند. بدین معنی که:
نظر به  دیگر  مقیاس های  مشابه  مقیاسی،  هر  با  و  اندازه،  درهر  فراکتال  یک 

می رسد. )کل شکل از اجزایی مشابه شکل اول تشکیل شده است.(

ماهنامه لذت فیزیک
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اسحاق نیوتون در کتاب اصول خود عنوان می دارد که بزرگترین عامل 
موفقیت او این بوده که او بر روی شانه غول ها ایستاده است. هر کس 
آراء  به  نسبت  او  وسیع  آگاهی  از  تردید  بی  کند،  مطالعه  را  او  کتب 
اندیشمندان و فیلسوفان قبل از خود تعجب خواهد کرد و او خود نیز به 
وضوح به این موضوع اذعان دارد. نه تنها نیوتون بلکه تمامی اندیشمندان 
آن دوره در تکاپو برای درک عالم، خود را از مطالعه آراء گذشتگان بی 
نیاز ندیده و در این مورد از مطالعه هیچ اثر و نوشته ای فروگذار نکرده اند.

عربی  از  زمان  آن  در  که  کتبی  انبوه  به  توان  می  مدعا  این  اثبات  در 
ترجمه  غیره  و  آلمانی  اسپانیائی،  فرانسه،  انگلیسی،  التین،  به  فارسی  و 
شده اند،  اشاره کرد که این نشان دهنده تالش دانشمندان غرب جهت 
این  از  بسیاری  که  بدانید  است  جالب  است.  بشری  دانش  از  آگاهی 
کتب هنوز به فارسی ترجمه نگردیده و عالقه مندان مجبورند به متون 
ترجمه شده به زبان های غربی مراجعه کنند! مثاًل بسیاری از کتاب های 
تا  که  است  حالی  در  این  اند،  نشده  تصحیح  و  ترجمه  هنوز  سینا،  ابن 

همین صد سال پیش کتاب شفا جزء کتاب های درسی دانشجویان 
و  مند  عالقه  محققین  تا  دارد  جا  لذا  است.  بوده  غرب  در  پزشکی 

و  ترجمه  کتب،  این  استخراج  به  بیشتری  اهتمام  ربط  ذی  موسسات 
تصحیح آنها به خرج بدهند تا خواندن آنها برای اندیشمندان ایرانی 

نیز الهام بخش بوده و درک ریشه ها و پایه های فکری انسان 
آنها  فکری  زیرساخت های  استحکام  موجب  امروزی 

گونه  این  چرا  نداند  آنکه  که،  چرا  گردد. 
می اندیشد، هرگز به گونه ای دیگر هم

 نخواهد اندیشید و تا ابد وامدار شیوه 
اندیشیدن دیگران خواهد ماند.

آقای فرشید نوروزلو )پژوهشگرتاریخ علوم( پژوهش بسیار جالبی در مورد 
ردپایی از قوانین نیوتون در آراء اندیشمندان شرقی مسلمان داشتند که خواندن 
آن برای شما هم  جالب خواهد بود. ابتدا قوانین نیوتون را مروری می کنیم:

قانون اول نیوتون) قانون لختی(:
جسم  اگر  است،  صفر  جسم  یک  بر  وارد  نیروهای  برآیند  که  هنگامی 
حال  در  جسم  اگر  و  می ماند،  ساکن  ابد  تا  باشد  سکون  حالت  در 
حرکتش به  جهت  همان  در  و  سرعت  همان  با  ابد  تا  باشد  حرکت 

ادامه می دهد. به این قانون، قانون لختی یا اینرسی هم می گویند.
سینا1  ابوعلی  الرئیس  شیخ  کنید:  توجه  سینا   ابن  از   متونی  به  حال 
)370-428 ه یا980-1037 م( در شرح االشارات و التنبیهات2می گوید:
می دانی که هر جسم به خودی خود بدون تأثیر خارجی  مکان معین از نیروی و 
شکل معین برخوردار است و پذیرش این خصوصیات در طبیعت آن وجود دارد.

ابن سینا در مقاله چهارم از طبیعیات کتاب شفا3 می نویسد:
از ناشی  بلکه  نیست،  جسم  ذاتی  خصوصیت  ماندن  به  تمایل   ...

حالتی در آن است که بقا بر وضعیت فعلی را اقتضا می کند ...

قانون دوم نیوتون: 
 Philosophiae Naturalis کتاب  در   1687 سال  در  قانون  این 
Principia Mathematica توسط نیوتن منتشر شد. این قانون به رابطه

بین نیروهای واردآمده به یک جسم و شتاب همان جسم می پردازد. 
یا ساکن  نشود، جسم  وارد  نیرو  بر جسمی  اگر  نیوتن  اول  قانون  بر  بنا 
نتیجه  داشت.  خواهد  راست  خط  بر  یکنواخت  حرکت  یا  و  می ماند 
جسم  شود  وارد  نیرو  جسم  بر  اگر  که  است  این  اول  قانون  آشکار 
داشت،  خواهد  نیز  راست  خط  بر  یکنواخت  حرکت  و  نمی ماند  ساکن 
در این صورت وارد کردن نیرو بر جسم، به آن شتاب می دهد. قانون 
می شود  وارد  آن  بر  که  نیرویی  با  شتاب  رابطه  واقع  در  نیوتن  دوم 
وارد  آن  بر   F نیروی  که   m جرم  به  جسمی  شتاب  می کند.  بیان  را 
جرم با  و  است  آن  بر  وارد  نیروی  با  متناسب  و  جهت  هم  می شود 

جسم نسبت عکس دارد. این بیان را می توان بصورت زیر نوشت:
a = F/m

جسم  روی  دیگر  اجسام  اثر  علت  به  که  است  نیروهایی  برآیند   F
     مورد نظر وارد می شود. a شتاب آن و m جرم جسم است.

شش قرن پیش از نیوتن، هبه ا... بن ملکای بغدادی 
می گوید: 

شدت  و  است،  واقع  زمان  در  حرکتی  هر 
بیشتر نیرو باعث سرعت بیشتر در زمان کمتر 
برجسم  وارد  نیروی  چه  هر  یعنی  شود.  می 
انتقال  زمان  و  بیشتر  آن  باشد سرعت  شدیدتر 
وارد  نیروی  اگر  بنابراین،  می شود.  کوتاهتر  آن 
نیز  را  آن  سرعت  نباشد؛  حدی  را  جسم  بر 
حرکتی  چنین  وقوع  نتیجه،  در  و  نیست  حدی 
را در غیر زمان دانستن، قوت بیشتری می یابد. 

در این مورد نفی زمان درسرعت به معنای نهایت شدت آن است.

ریشه هایی از تفکر نیوتونی
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قانون سوم نیوتون: 
می شود  بیان  صورت  این  به  نیوتون  حرکت  قانون  سومین 
جهت در  و  مساوی  العملی  عکس  با  همواره  عملی  »هر  که 

مخالف آن همراه است«.
این قانون به قانون کنش و واکنش هم معروف است.

نیز  دوم  کند جسم  وارد  نیرو  دیگر  به جسمی  هرگاه جسمی  که  یعنی 
نیرویی به همان بزرگی ولی در خالف جهت بر جسم اّول وارد می کند.

و ابوالبرکات هبه ا... بن ملکای بغدادی می گوید:
هنگامی که یک حلقه میان دو قوه جاذبه قرار دارد، توسط آنها جذب 
می شود. هریک از این دو نیروی جاذبه نسبت به دیگری مقاومت نشان 
می دهد. اما هنگامی که یکی از این دو بر دیگری غلبه پیدا کند و حلقه 
را به سوی خود بکشد؛ در واقع این طور نیست که دیگری نیروی خود 
را از دست بدهد، بلکه هنوز نیروی خود را حفظ کرده است، چرا که اگر

این نیرو نبود، قوه غالب نیاز به نیروی زیاد برای جذب حلقه نداشت.
همچنین فخرالدین رازی4 )1210م( می گوید:

تساوی   خاطر  به  و  شود  قوه جذب  دو  توسط  حلقه  یک  که  حالتی  در 
دارای قوه  دو  از  یک  هر  شک  بی  کند،  توقف  آنها  میان  قوه  دو 
شود... می  مانع  حلقه  کشیدن  در  دیگر  قوه  تأثیر  از  که  است  نیرویی 

یک  هر  نداشت  وجود  معارضی  اگرنیروی  که  نیست  شکی  نیز  و 
ثابت  ترتیب  این  به  می کشید.  خود  سوی  به  را  حلقه  قوه،  دو  آن  از 
وجود مانعی  اگر  که  است  خصوصیتی  دو  آن  از  یک  هر  در  می شود 

نداشته باشد؛ موجب دفع شیء به مسیری خاص می شود ...

توضیحات:
1. جورج سارتون می گوید:

 ابن سینا پدیدۀ فکری بزرگی بوده است و شاید نتوان 
در طول تاریخ، شخصی به هوش و تالش علمی او یافت.

2. چاپ مصر
3. چاپ دارالکتب العربی

4. دانشمندی جامع االطراف                                                         

نوشته شده توسط: فرشید نوروزلو
بازنویسی: هیئت تحریریه نشریه لذت فیزیک

نیروی وارد شده 
از طرف شخص

نیروی وارد 
شده از طرف 

دیوار
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فقط صبح زود که حرارت زمین هنوز در پایین ترین حّد قرار دارد بنزین 
بزنید. به خاطر داشته باشید که در تمام پمپ بنزین ها مخزن سوخت در 
زیر زمین قرار دارد. هرچه زمین سردتر باشد، بنزین غلیظ  تر و متراکم تر 
خرید  بنابراین،  می گردد.  منبسط  بنزین  می شود،  گرم  هوا  وقتی  است. 
بنزین در بعد از ظهر و حّتی شب که هنوز هوا کاماًل سرد نشده و بر بنزین

اثر نگذاشته، سبب می شود که یک لیتر شما واقعًا یک لیتر نباشد. 
سوخت  و  گازوئیل  بنزین،  حرارت  و  معّین  گرانش  نفت،  صنعت  در 

هواپیما، اتانول و سایر محصوالت نفتی نقشی مهم ایفا می کند.
هر درجه حرارت که افزایش یابد منفعت زیادی نصیب این صنعت می کند. 
اّما جایگاه های سوخت دارای دستگاه جبران حرارت در پمپ هایشان نیستند.

وقتی مشغول بنزین زدن هستید، دستگیره را تا آخر فشار ندهید. 
اگر نگاه کنید، می بینید دارای سه درجه است: ُکند، متوّسط و تند. 

- در حالت ُکند میزان تبخیر را که در اثر پمپ شدن بنزین حاصل می شود 
به حّداقّل می رسانید. همه شیلنگ ها دارای محّل بازگشت بخار هستند. 
بنزین  مخزن  وارد  که  دیگری  مایع  بزنید،  بنزین  سریع  اگر   -
مخزن  وارد  شده  مکیده  بخار  این  می شود.  بخار  شده  شما 
در  می زنید،  بنزین  شما  وقتی  که  طوری  به  می شود  زیرزمینی 

واقع به آن میزان که دستگاه نشان می  دهد بنزین نزده اید.
باک  وقتی  که  است  این  زدن  بنزین  برای  نکات،  مهم ترین  از  یکی 
اتومبیل نصفه است، بنزین بزنید. دلیل آن این است که، هرچه بنزین 
اشغال  را  آن  خالی  فضای  کمتری  هوای  باشد،  باک  داخل  بیشتری 
تبخیر  می کنید  تصّور  که  چه  آن  از  سریع تر  مراتب  به  بنزین  می کند. 
این  هستند.  شناور  داخلی  سقف  دارای  بنزین  ذخیره  مخازن  می شود. 
سقف به عنوان نقطه صفر بین بنزین و جّو عمل می کند تا تبخیر را به 
حّداقل برساند. برخالف جایگاه های بنزین، این جا که من کار می کنم، 
در برخی از جایگاه های بنزین، هر تانکری که بارگیری می شود، دارای
دستگاه جبران حرارت است تا هر گالن عماًل به میزان یک گالن باشد.

نکته دیگری که باید یادآوری کنم، این است که اگر تانکر بنزین در حال 
تخلیه به مخزن بنزین باشد و شما هم در جایگاه سوخت باشید، در آن موقع 
بنزین  نزنید. به احتمال زیاد بنزینی که تخلیه می شود سبب می گردد که 
بنزین داخل مخزن به هم بخورد و آن چه از آشغال و آلودگی که معموالً 
شود. شما  اتومبیل  نصیب  آن  از  قسمتی  و  بیاید  باال  می شود،  ته نشین 

امیدوارم، این نکات برای حفظ ارزش پول شما مفید بوده باشد.

نوشته شده توسط: متخصصی در زمینه صنعت نفت از کالیفرنیا

چگونه و چه زمانی 
بنزین بزنیم؟ 



مدت ها بود، می خواستم مطلبی در مورد تعیین قدمت با استفاده از کربن سنجی بنویسم، اما تنبلی ام می آمد. خبر جالب کشف دندان های متعلق 
منطقه ی  این  وجود  از  امیدوارم  بنویسم.  را  یادداشت  این  باالخره  تا  داد  را  انگیزه ی الزم  من  به  مراغه  نزدیکی  در  ساله  میلیون  انسان یک  به 
فسیلی برای جذب توریست بهترین استفاده شود. ناگفته نماند مراغه دیدنی های تاریخی بسیاری دارد. همچنین امیدوارم این کشف نوجوانان را 
عالقه مند سازد که درآینده در رشته های مرتبط به این گونه مطالعات دانشمندان سرشناسی شوند. اگر به این فسیل نامی محلی مانند سلماز

یا یاشار داده شود، در تشویق نوجوانان منطقه موثرتر خواهد بود. 
همان طوری که می دانید، جو زمین دائماً توسط پرتوهای پرانرژی کیهانی بمباران می شود. دراثر این بمباران، هسته های کربن-14 )کربن با 6 پروتون و 8 نوترون( 
تولید می شوند، که برخالف کربن-12 )ساخته شده از 6 پروتون و 6 نوترون( ناپایدار ند و واپاشی می کنند. نیمه عمر ایزوتوپ کربن-14 حدود 5600 سال 
است. آهنگ تولید این ایزوتوپ تویط پرتو کیهانی و واپاشی آن به گونه ای است که نسبت کربن-12به کربن-14 در جو زمین در طول چند ده هزار سال اخیر 
یکسان و ثابت باقی مانده بود. البته در صد سال اخیر فعالیت های بشر این نسبت را به هم زده  است، ولی ما داریم در مورد دیرینه شناسی صحبت می کنیم.

باید  برابر نسبت آن در هوا  او،  ایزوتوِپ کربن دربدن  نسبِت دو   ... و  فتوسنتز می کند  یا  و  تغذیه  بگیرید که  را درنظر  حال، یک موجود زنده 
باشد. اگر این موجود زنده گیاه باشد و خود فتوسنتز کند، مستقیم از هوا کربن می گیرد. اگر هم ماننِد ما مصرف کننده باشد نسبت ایزوتوپ های 
ایزوتوپ در  نوع  با دو واسطه!( در هر صورت، نسبِت دو  باشد  تغذیه می کند میزان می شود. )گوشت خوار  از آن  با گیاهانی که  کربن بدنش 
بدن موجود زنده برابر همان نسبت در هوا خواهد بود. بعد از مرِگ این موجود زنده تبادل کربن قطع می شود. کربن-14 واپاشی می نماید و 
اندازه گیری نسبت کربن-14 به کربن-12 می توان زمانی را که از مرگ موجود زنده گذشته است را  با  رفته رفته در صد آن کم می شود. 
از مرتبه ی  این تکنیک زمانی بهترین کارآیی را دارد، که قدمت جسد هم مرتبه ی نیمه عمر کربن-14 باشد. یعنی چیزی  البته،  دریافت. صد 
10000سال. اگر زمان خیلی کمتر باشد، کربن-14 فرصت کافی برای واپاشی نخواهد داشت. اگر هم، زمان خیلی بیشتر باشد میزان باقیمانده از 

کربن-14 آن قدر کم خواهد بود که تعیین مقدار آن دشوار می شود. یادآوری می کنم که افت مقدار ذره واپاشی کننده به صورت نمایی است.
البته، با استفاده از تکنیک شتابدهنده روش هایی هست که می توان حتی قدمت نمونه های صد هزار ساله را هم با همین سنجش کربن  تعیین نمود. ولی من نمی دانم 
چگونه قدمت یک دندان یک میلیون ساله را تعیین می کنند. برای این کار تکنیک دیگری باید به کار برده شود که من از آن ناآگاهم. شما جواب را می دانید؟

آقای دکتر المعی در تهران در این زمینه کارشناس است.
 

نوشته شده توسط: دکتر یاسمن فرزان 

دانشمندان موسسه تحقیقات ساوت وست در کلورادو کشف کردند که یک ماه بسیار بزرگ در 4/5 
میلیارد سال قبل به سیاره زحل نزدیک شده و در ابتدا، نیروهاي جزر و مد سیاره، الیه خارجي یخي 
این ماه را پاره کردند، سپس هسته سنگي ماه در ادامه برخورد با سیاره غول پیکر زحل منهدم شد. 

به گفته این سیاره شناسان، به سرپرستي "رابین کانوپ"، که نتایج تحقیقات خود را در مجله علمي نیچر منتشر کرده اند. ابعاد  این ماه با ابعاد
تیتان، بزرگترین قمر زحل قابل قیاس بوده و قطر آن به بیش از 5 هزار کیلومتر مي رسیده است. 

بنابراین یخ هایي که امروز حدود 95 درصد از حلقه هاي زحل را مي سازند، یخ هایي هستند که از شکافته شدن الیه یخي این ماه بزرگ به دست آمده
و در همان زمان با ذرات گرد و غبار و خرده شهاب سنگ هاي کوچک مخلوط شده اند. 

تشکیل  یخ  از  کاماًل  زحل  حلقه هاي  ابتدا  در   ،)space( اسپیس  گزارش  براساس 
است.  مي آمده  شمار  به  شمسي  منظومه  در  واقعي  بدشکلي  یک  که  بودند؛  شده 
هستند. یخ  و  سنگ  از  ترکیبي  آسماني،  اجرام  از  بیشتر  منظومه  این  حقیقت،  در 

 
این محققان براي تأیید فرضیه خود از کاوشگر کاسیني استفاده خواهند کرد. 

 این کاوشگر که حاصل همکاري آژانس هاي فضایي اروپا و آمریکا است در ماموریت 
جدید خود جرم فعلي حلقه ها را اندازه گیري خواهد کرد و سپس به صورت غیرمستقیم 
میزان ناخالصي حلقه ها را محاسبه کرده و به این ترتیب به سن این حلقه ها خواهد رسید.

منبع: سایت خبري کنجکاو

حلقه هاي زحل ایجاد شده از خرده هاي یک ماه غول پیکر

تعیین قدمت، به روش کربن سنجی
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دو تا در یکي!

آیا چشمانتان به شما کلک مي زند؟ آیا شما مي توانید دو تصویر را در یک تصویر ببینید؟

این اتفاق روي مي دهد، زیرا پس از آنکه جسمي از مقابل چشمتان گذشت، شما همچنان براي مدت کوتاهي آن را مي بینید.   
 آنچه شما نیاز دارید: 

- به کمک پرگار دایره اي بر روي 
مقوا بکشید. دور آن را ببرید.

 دو سوراخ در نزدیکي کناره مقوا ایجاد کنید. سپس 
دایره اي روي یک طرف مقوا رسم کنید.

 ضربدري بر روي طرف دیگر مقوا رسم نمایید.

4- حلقه کش ها را از هر سوراخ عبور دهید.

مقوا را چندین دور بچرخانید تا 
کش سفت پیچیده شود.

مقوا را رها کنید.
 بدین ترتیب مقوا مي چرخد و شما ضربدر را داخل دایره مي بینید.

فیلم
فیلم یک نوار طوالني از عکس ها است، به طوري که هر کدام 

تفاوت جزئي با عکس قبلي شان دارند. یک پروژکتور اي  عکس 
ها را به سرعت، و یکي پس از دیگري، بر روي پرده مي اندازد 

و شما مي توانید ترکیب آنها را به صورت فیلم ببینید.
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مقوای سفید

قلم رنگی
قیچی

پرگاردو عدد کش

مطمئن شوید که 
سوراخ ها در مقابل 

هم قرار داشته باشند

پس از آنکه جسمی از مقابل چشمان شما عبور 
می کند، برای مدتی هنوز آن را می بینید. این 

ویژگی »ماندگاری بینایی« نامیده می شود

از آنجا که مقوا با سرعت 
زیاد می چرخد، شما هر دو 

وجه را هم  زمان می بینید




