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را (هم در ذات و هم در اعراض) در تغيير و تحول، 
يعنى در حركت مى داند. بنابراين از نظر مالصدرا، 
و  يكنواخت  و  دائمى  و  عمومى  صفت  حركت، 
بى وقفه پديده ها، به سوى رتبه وجودى باالتر است، 
مى بينيم   حال،  نمى شود.  متوقف  هم  لحظه  يك  كه 
كه بيشتر اين حركات، از نظر ما تكرارى و مشابه 
به  نسبت  ما  ذهن  يعنى  هستند.  شمارش  قابل  و 
حركات  آن  مى تواند  كه  است  چنان  حركات  آن 
و  شمرد  را  حركات  اينكه  محض  به  و  بشمارد  را 
نگهداشت،  "حساب"  
آمده  بوجود  "زمان" 
است. چون زمان چيزى 
ذهن  آنكه  جز  نيست، 
حركات مشابه و تكرارى 
را بشمارد و حساب يك 
حساب  با  را  حركت 
مقايسه  ديگر  حركت 
را  حركت  يك  يا  كند، 
دهد  قرار  مقياس  و  مبنا 
آن  با  را  حركات  بقيه  و 
بسنجد. ذهن ما مى تواند 
روشن  مثل  تغييراتى 
هوا،  شدن  تاريك  و 
تغييرات اندازه هالل ماه، 
را  آنها  و  بشمارد  را  درختان  شدن  زرد  و  سبز  و 
به نام روز و ماه و سال، مقياس محاسبات ديگر و 
ديگر تغييرات اطراف خود قرار دهد، و اين همان 
"زمان" است. از نظر مالصدرا همه چيز در حركت 
است و در حال "شدن" است؛ يعنى در حال تبديل 
"قوه" به "فعل"، و هر چيزى به سوى پايان قوه هاى 
خود (پايان عمر خود) مى رود و چون حركت است 
پس  است؛  آورده  وجود  به  را  زمان  مفهوم  كه 
است و  "حركت دار بودن"، همان "زمان دار بودن" 
چون پديده بى حركت وجود ندارد، پس پديده بى 
پديده، در  براى هر  زمان  و  وجود ندارد  زمان هم 
(طول،  ديگر  بعد  سه  كنار  در  چهارم"  "بعد  حكم  
عرض، عمق) قرار دارد. همان گونه كه هيچ پديده اى 
وجود  نمى تواند  گانه  سه  ابعاد  اين  از  يكى  بدون 
خارجى پيدا كند و واقعيت بيابد، بدون بعد چهارم 

(حركت - زمان)، نيز نمى تواند وجود 
بيابد.  هستى  و  باشد  داشته  خارجى 
هستى  جدانشدنى  الزمه ى  زمان، 
چرا  است؛  جهان  در  پديده اى  هر 
آن  هستى  الينفك  جزء  حركت،  كه 
به  قوه  تبديل  همان  حركت  و  است 
فعل (ظاهر شدن استعدادهاى نهفته) 
مشغول  پيوسته  پديده اى  هر  و  است 
اين  است.  خود  قوه هاى  تبديل  به 
بى نهايت  و  بى انتها  نمى توانند  ها  قوه 
خود مفهوم تغيير و  باشند1. زيرا اوالً 
است  بى نهايت  مفهوم  عكس  تبديل، 
تبديل  نمى تواند  هيچگاه  بى نهايت  و 
پذير و تغيير بردار باشد2. ثانيًا تبديل 

جز  نيست  چيزى  زمان 
مشابه  حركات  انعكاس 
ما  ذهن  در  طبيعت 
اين  از  كه  نتيجه اى  و 
مى  دست  به  انعكاس 
آيد (شمارش). به عبارت 
طبيعت،  در  اگر  ديگر، 
حركات مشابه و تكرارى 
آنها  ما  يا  نمى افتاد  اتفاق 
مفهوم  نمى شمرديم،  را 
نمى آمد. وجود  به  زمان 

فالسفه تاكنون، جهان را به دو صورت تصوير كرده اند:
1- ثابت و بدون تغيير

2- متحرك و همراه با تغيير
بر  بحث  گروهى،  نزد  در  جهان،  ماهيت  سر  بر  بحث  ديگر  عبارت  به 
آن است.  جهان و در نزد گروهى ديگر، بحث بر سر"شدن"  سر"بودن" 

طرفداران تغيير و"شدن"جهان نيز خود دو گروه هستند:
هم  از  مستقل  و  مجزا  جداگانه،  واقعيت  دو  چيزى  هر  براى  كه  گروهى 
(ذات و َعَرَض: اصل و فرع، يا باطن و ظاهر) قائل هستند، و اصل و ذات 
هر چيزى را ثابت و بدون تغيير مى دانند و تغييرات و تحوالت را فقط در 

ظواهر و اعراض قبول دارند.
در  و  متغير  اَعراض،  و  ظواهر  همچون  نيز  را  ذات  و  اصل  كه  گروهى 
حركت و تحول مى دانند و معتقد هستند كه كل جهان، پيوسته در حال 

تغيير و تبديل و دگرگونى و تحرك است و چيزى را ثابت نمى دانند.
از طرفداران و شايد بنيان گذاران ديدگاه اخير، صدرالمتالهين مالصدراى 
شيرازى، فيلسوف معروف قرن11هجرى است، كه در بحث معروف خود 

"حركت جوهرى"، آن را مطرح كرده است.
َعَرض ها همان صفات هستند؛ مثل رنگ، بو، شكل، مزه، حجم، وزن و... 
يك  آيا  اما  نيست.  آنها  تغيير  منكر  كسى  و  هستند  تغيير  در  مدام  كه 
صفت مى تواند بدون اطالع و آمادگى "صاحب صفت" يعنى ذات پديده، 

تغيير كند؟ 
اگر بگوييم آرى، پس قبول كرده ايم كه صفات يك پديده، مستقل از ذات 
هستند و ارتباطى با آن ندارند. يعنى مثٌال شيرينى، مختص چيزى نيست 
كه  شكر  كه  است  ممكن  و  ندارد  اختصاص  خاصى  شىء  به  سفيدى،  و 
امروز شيرين است فردا شيرين نباشد. چون قبول كرده ايم كه صفات به 
شيئى خاص پيوستگى ندارند و مى توانند آزادانه نقل مكان كنند و چون 
روزمره  مشاهدات  و  عينى  واقعيت  و  طبيعت  عملكرد  خالف  حالت  اين 
است، پس غلط است. يعنى صفات، خودسرانه و بدون اجازه ذات و اصل 
پديده (صاحب خود) تغيير نمى كنند و عوض نمى شوند و چون مى بينيم 
كه صفات و ظاهر پديده ها به هر حال تغيير مى كنند و خصوصيات يك 
پديده با گذشت زمان عوض مى شود. پس اين ذات و نهاد پديده است 
كه تغيير مى كند و تغيير آن به تغيير صفات مى انجامد و جز اين هيچ 
راه و حالت ديگرى كه با عقل سازگار باشد، قابل تصور نيست. بنابراين، 
دگرگونى وجود و واقعيت دارد؛ ولى تغيير هميشه از ذات و جوهر و اصل 
شروع مى شود، سپس به ظواهر آن مى رسد. اين تغييرات، همان حركت 
و  است  آن  جوهر  و  ذات  پديده،  حركت  سرچشمه  پس  است.  پديده 

اصطالح "حركت جوهرى" از اينجا به وجود آمده است.
ذات  كه  جوهرى  حركت  در  مى گفتند  كه  مخالفان  جواب  در  مالصدرا 
پديده را در تغيير و حركت مى داند، پديده در مسير حركت (از حالتى به 
حالتى) گم مى شود و پديده جديد، ديگر همان پديده قبلى نيست، پاسخ 
داده است كه  پديده جديد، همان پديده قبلى است، اما در رتبه وجودى 

باالترى.
مفهوم حركت جوهرى مالصدرا، چند مساله مهم فلسفى و علمى را براى 
انسان حل كرد كه يكى از آنها  "زمان" است. حركت جوهرى همه چيز 
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نيروها، طبق قانون دوم ترموديناميك، جهان را به 
سوى يك تعادل همگانى يعنى مرگ پيش مى برد. 
بنابراين، تبديل نيروها نهايتى و پايانى دارد و آنچه 
آغاز  اگر  زيرا  دارد.  نيز  آغازى  قطعًا  دارد  پايان 
نداشته باشد، باز همان بى نهايت مى شود كه امكان 
ندارد. پس جهان محدوده زمانى مشخصى دارد و 

ازلى و ابدى نيست (حادث است).
اظهار  زمان  درباره  نيز،  غرب  تفكرات  تاريخ  در 
اين  در  كه  دانشمندانى  از  دارد.  وجود  نظرهايى 
زمان  معرفى  در  گروهى  رانده اند،  سخن  باره 
زمان  گفته اند  كه  رفته اند  پيش  حد  اين  تا  فقط 
زمان  يعنى  "هست".  مكان  كه  همان طور  "هست" 
را پديده اى بى نهايت و هميشگى و مستقل و بدون 
آغاز پنداشته اند و اين ديدگاه، نتيجه آن است كه 
متقدمان،  از  دانسته اند.  ابدى  و  ازلى  را  ماده  خود 
ارسطو، و از متاخران، نيوتون را مى توان، از اين گروه 

دانست.
امروزه، ما مى دانيم كه پديده زمان با پديده مكان 
پديده  دو  هر  و  دارد  ناگسستنى  پيوندى  و  ارتباط 
نيز مثل خود ماده، به جهان مادى و فيزيكى تعلق 

دارند.
حال كه زمان به جهان فيزيكى تعلق دارد، پس بايد 
جزئى از جهان كه خدا خلق كرده است، محسوب 
شود. اما چگونه مى توان اين مساله را حل كرد كه 
و  كرده  خلق  را  زمان  خدا  بگوييم،  طرف  يك  از 
به آن هستى بخشيده است؛ يعنى خدا علت زمان 
است و از طرف ديگر طبق درك معمول خودمان 
"قبل"  بايد  علتى  هر  كه  بگوييم  عليت،  مفهوم  از 
شدن،  چيزى  علت  باشد؟  موجود  خود  معلول  از 
كارى است كه در ارتباط با زمان، امكان پذير است 
و پيش از اينكه يك علت بر معلول خود اثر كند و 
چيزى را به وجود آورد، بايد زمان به وجود آمده 
و موجود بوده باشد. تصور اينكه خدا قبل از جهان 
وجود داشته است براى گروهى از اين جهت مشكل 
زمانى  هنوز  پس  نبوده  هنوز  جهان  وقتى  كه  است 
هم به وجود نيامده بوده و "قبل" و "بعد"ى هم در 

كار نبوده است.
در معرفى زمان از نظر مالصدرا اين بن  اما ظاهراً 
ذهن  اين  او،  ديدگاه  در  زيرا  نمى آيد؛  پيش  بست 
انسان است كه زمان را مى سازد. يعنى به حركات 
را  آنها  و  مى كند  توجه  طبيعت  تكرارى  حوادث  و 
مى شمارد يا بعضى حركات را مقياس قرار مى دهد 
و بقيه حركات را با آن مقياس مى سنجد و مى شمارد 
و از اين قياس و شمارش، عددى به دست مى آورد. 
اين عدد همان زمان است. مثًال وقتى مى گوييم اين 
بار  ده  با  برابر  عمرش  يعنى  است؛  روزه  ده  نوزاد 
گردش زمين به دور خود (واحد مقياس) است. پس 
تا حركتى قابل شمارش، موجود نباشد و ذهنى كه 
زمان  باشد،  نداشته  وجود  بشمارد  را  حركات  آن 
مقايسه اى  و  قياس  زيرا  نمى آيد؛  وجود  به  هم 
زمان  ديگر،  عبارت  به  بگيرد.  صورت  نمى تواند 
زاييده برداشت ما از حركات پديده ها و انعكاس 
آن حركات در ذهن ما است، و ربطى به بود و نبود 

انفجار اوليه و يا صورت هاى ديگر پيدايش جهان ندارد. پس شروع جهان 
و شروع زمان، الزامًا نبايد بر يكديگر تطبيق كنند، بلكه شروع زمان با 
شروع انسان و پيدايش ذهن حسابگر انسانى مى تواند همراه باشد. مثال 
عينى اين مساله اين است كه اگر كسى را چنان از حوادث طبيعت دور 
از  هم  زمان  حساب  كند،  گم  را  مقياس  كه  داريم  نگه  خبر  بى  و  كنيم 
دستش در مى رود و زمان از ذهنش پاك مى شود. بن بست ياد شده در 
عقايد غربيان به اين دليل پيش آمده است كه مفهوم زمان را يك حادثه 
طبيعى خارج از انسان پنداشته و به حادثه پيدايش جهان و كائنات (و نه 
پيدايش انسان) ارتباطش داده اند، و در نتيجه بر سر درك و اطالق مفهوم 

قبل و بعد دچار مشكل شده اند.
به بيان ديگر، چون جسم را مى بينيم، همين كه توهم عدم آن را بكنيم، 
"بُعد" يعنى فضا، در ذهن تصور مى شود و زمان هم امرى است كه منشا 
انتزاعش موجود و معدوم شدن اجسام و احوال است. پس زمان و مكان 
نتيجه و معلول وجود جوهرند نه علت و مقدم بر جوهر، چنان كه عدد 

نتيجه وجود آحاد است و به خودى خود حقيقت ندارد.
عقيده اى  تقريبًا  نيز  كانت  امانوئل  و  فرانسوى  معروف  فيلسوف  دكارت 
مشابه دارند: "تصور جسم و احوال او ممكن است ناشى از نفس خود من 
و وابسته به او باشد. تصور مدت زمان را هم مى توانم مخلوق ذهن خود 
بدانم. زيرا وجود خود را در حال حاضر مى بينم و به ياد دارم كه پيش از 

اين هم موجود بوده ام".
البته زمان حيات همه اين بزرگان بعد از مالصدرا است و احتمال اينكه 

فيلسوف ما چيزى از آنها گرفته باشد، وجود ندارد.
در ادامه، بايد به اين سوال نيز جواب داده شود كه: "اگر زمان به انسان 
و حساب گرى ذهن او مربوط است و خودش مستقًال وجود ندارد، پس 
تكليف حوادثى كه قبل از پيدايش انسان و فعال شدن ذهن او، در جهان 
مفهوم  در  نمى توانند  حوادث  آن  آيا  مى شود؟  چه  است  شده  حادث 
گذشته  حوادث  گرفتن  قرار  كه  است  اين  جواب  بگيرند؟"  قرار  زمان 
در محدوده زمان، موكول به اين است كه آيا ذهن بتواند وسعت حوزه 
به  را  خودش  اصوالً  زمان  نه.  يا  بكشاند  آنجاها  به  را  حساب گرى اش 
صورت اين دو سؤال به ما مى نماياند: «چه وقت؟» و «چه مدت؟»، كه 
اولى از جاى يك حادثه در زنجيره حوادث (تقدم و تأخر) و دومى فاصله 
را  ذهن  فعاليت  هم  آنها  به  دادن  جواب  و  مى پرسد  را  حادثه  دو  بين 

الزم دارد. بدون وجود اين دو قطب 
(عالئم حادثه و واحد مقياس)، 

امكان  چيزى  زمان  تعيين 
ندارد.

از  بيانى  پايان،  در   
نظر  راستاى  در  ارسطو 
فوق مى آوريم كه نشان 

در  حكيم  اين  مى دهد، 
قديم  بر  اعتقادش  كنار 

حادثه  رد  و  جهان  بودن 
آن،  با  زمان  ارتباط  و  اوليه  انفجار 

معتقد به ارتباط زمان با حركت و با ذهن انسان يعنى همان "دو قطبى" 
بودن زمان نيز بوده است. بيان او در يك جا چنين است:

"زمان، نتيجه مستدير فلك و در واقع اندازه و تقدير حركت است كه به 
و  است  نامتناهى  اعداد  سلسله  مانند  بنابراين  مى آيد.  در  عدد  و  شماره 
چون شماره به شمارنده احتياج دارد. پس، زمان امرى ذهنى است؛ چون 
اگر ذهن نباشد شماره واقع نمى شود و زمان هم نخواهد بود3. اجزاء زمان 
بالقوه هستند؛ به اين معنى كه از لحاظ صورى از يكديگر قابل تشخيص 

نيستند، مگر به وسيله شمارش ذهن4".
فقط چيزهايى كه در حركت يا قابل حركت هستند در زمان قرار دارند    
...ادامه در صفحه 12

ود اين دو قطب 
د مقياس)، 

امكان 

از 
نظر

شان 
در  
قديم

حادثه   
آن، با  زمان   

" قط "د ان ه ن ان ان ذه ا كت ا ن

ب
الياليب نيتس، دانشمند و

ففيللسوف آلمانى مى گويد: «كسانى كه 
براى زمان و مكان يا فضا و بعد، حقيقت 

قائل شده اند، اشتباه كرده و توجه نداشته اند 
كه زمان و مكان مخلوق ذهن انسان و امورى 

انتزاعى هستند. فضا ترتيب موجود بودن 
است با همديگر؛ و زمان ترتيب اجسام است با همديگر؛ و زمان ترتيباجسا

پى پى و موجود شدن پى در پى آنها».و
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بهترين  از  يكى  هايزنبرگ  كل  و  جزء  كتاب 
تا كنون  كه  است  فيزيك  حاشيه اى  كتاب هاى 
در  من  دوست  نزديك ترين  شايد  خوانده ام. 
شب هاى اضطرار و شب هاى امتحان بوده است. 
اين  تا كنون  بار  چند  ببينم  كردم  تالش  خيلى 
كتاب را خوانده ام. اما هيچ وقت به رقم دقيقى 

نرسيدم. 
كه  مى كنم  فكر  خودم  با  خيلى  روزها  اين 
هايزنبرگ براى چه اين كتاب را نوشته است. 
براى همين خيلى سعى كردم ببينم در اين كتاب 
به  كتاب  اين  است.  شده  بيان  چيز  چه  دقيقًا 
يقين اتوبيوگرافى هايزنبرگ نيست، كه خيلى ها 
از  نوشته اند.  او  باب  در  را  بيوگرافى ها  بهترين 
تاريخچه  كتاب  اين  قطع  طور  به  ديگر،  طرف 
فيزيك مدرن هم نيست كه باز هم، كتاب ها و 
دايره المعارف هاى بسيارى در اين باب نوشته 
شده است، كه هم دقيق هستند و هم بسيار فنى. 
هستم،  مطالب  اين  نوشتن  مشغول  كه  االن 
احساس مى كنم عاملى كه باعث شده است اين 
كتاب تا به اين اندازه جذاب باشد، دقيقًا همين 
مطلب است كه معلوم نيست اين كتاب چيست 
كتاب  اين  در  است.   شده  نوشته  چه  براى  و 
مطالبى وجود دارد، كه در حاشيه هستند و اتفاقًا 
اگرچه  هستند.  نيز  اصلى  روايت هاى  نظرم  به 
مقدارى تاريك و در حاشيه است اما براى هر 
بسيار  بسيار  دارد  علمى  كار  قصد  كه  فردى 
محتواى  پشت  در  كتاب  روح  است.  آموزنده 
كتاب خودنمايى مى كند. تنها زمانى مى توان اين 
روح را ديد كه متن كتاب تكرارى بنمايد و به 

نوعى براى خواننده مانند شعرى شده باشد كه 
آن را از حفظ دارد. 

است  كتاب  اين  ستون  مانند  كه  اول  نكته   -1
ولى به چشم نمى آيد، ميزان عالقه هايزنبرگ و 
افرادى مثل او به رشته كارى شان است. زمانى 
كه او و شايد افرادى از نسل او از علم صحبت 
همسر  درباره  دارد  مردى  گويى  تو  مى كنند، 
كتاب  جاى جاى  مى كند.  صحبت  زيبارويش 
را  هايزنبرگ  نامرئى  نخى  است،  علم  به  تعهد 
حال  هر  در  او  ذهن  است.  داده  پيوند  علم  با 
و  اميد  در  غم،  و  شادى  در  است؛  علم  درگير 
چه  خودش  دوران  سخت  روزگار  در  نااميدى، 
چه  و  اقتصادى  شديد  فقر  و  درگيرى  باب  از 
در هنگام مصائب و گرفتارى هاى سياسى زمانه. 
او با فيزيك زندگى مى كند و گويى با آن نفس 

مى كشد. 
و  شود  مى  دور  خود  از  بارها  كتاب  اين  در  او 
سعى دارد از باال به خودش و علم نگاه كند. با 
كرده  تالش  چقدر  او  ديد  مى توان  بسيار  دقت 
سعى  و  كند  نگاه  علم  به  ديگران  ديد  از  است 
كرده براى درك عقايد ديگران بسيار با آنها هم 
ذات پندارى كند. هايزنبرگ در اين كتاب بارها 
در كالبد بور، اينشتين و ... ظهور كرده است و 
سعى كرده از منظر آنها  به محبوبه خود نظر 
اما  مى كند،  حفظ  را  خود  راى  استقالل  او  كند. 
ديگران  منظر  از  نگريستن  در  سعى  شدت  به 
را دارد. او عقيده خود را دارد. اين عقيده ايمان 

اوست نه تعصب او. 
در  و  است  مهم  بسيار  باز  كه  دومى  نكته   -2

ين
كر
شا

ام 
هر

ب

ايزنبرگ
ل ه

جزء و ك

شيه هايش
 و حا

حاشيه كتاب خودنمايى مى كند ميزان احترامى 
خود  همكاران  و  علم  اهالى  براى  او  كه  است 
قائل است. شايد براى ما خيلى مانوس نباشد كه 
يك فرد بتواند به گونه اى بسيار انسانى در باب 
باب  در  و  كند  فكر  خود  همفكران  و  همكاران 
آنها و ارزش آنهايى كه حتى رقيب او هستند و 
يا سالها منتقد او بوده اند مطلب بنويسد. قلم او 

قلم احترام است و محبت.
هر  همكاران  باشد.  مشخص  آن  دليل  شايد 
عالقه  محبوبشان  به  هم  او  اندازه  به  اگر  كس، 
داشته باشند، رقباى او نيستند، بلكه همقطاران 
اخالقى  و  علمى  شان  به  او  نگاه  هستند.  او 
هاى  زوج  همانند  همقطارانش  و  همفكران 
حاضر  مهمانى  يك  در  كه  است  خوشبختى 
آن  در  مجالسى  چنين  لذت  و  زيبايى  هستند. 
است كه تنها نباشى. بتوانى لذت عشق و محبت 
آنها  كه  ديگرانى  با  را  محبوبه ات  و  خود  بين 
روح  اين  كنى.  تقسيم  دارند  لذتى  چنين  هم 
يكديگر  به  نسل  اين  مردان  نزديكى  و  احترام 
است. افرادى كه يكسان فكر نمى كنند و اصول 
و روش هاى مشتركى ندارند اما در يك اصل با 
عادت  يا  مى خواهند  همه  هستند.  مشترك  هم 

دارند فكر كنند و بيشتر بدانند. 
اوست.  سالم  شخصيت  بعدى  مهم  نكته   -3
شكست  زجر  كه  آلمانى  هر  مانند  او،  زندگى 
شاهد  و  كرده  تجربه  را  اول  جهانى  جنگ  در 
و  بوده  كشورش  فرهنگى  و  اقتصادى  فروپاشى 
ديوانگانى  دوباره  چگونه  كه  است  شاهد  اكنون 
بر راس امور نشسته اند تا شكست دوم را براى 
آلمان به ارمغان آورند، زندگى بسيار پرحاشيه 
را  او  شخصيت  ناامنى،  اين  اما  است.  نا امنى  و 
تحت تاثير قرار نمى دهد و به عاليق او آسيب 
حادثه  هر  از  دارند  بسيار  سعى  آنها  نمى زند. 
كوچكى يك انرژى و پتانسيل اوليه براى اميدوار 
بودن بسازند. او اصرار ندارد از خود شخصيتى 
آن  واسطه ى  به  تا  دهد  نشان  خاص  و  عجيب 
بتواند براى خود از عوام طرف دار بسازد. افتخار 
مهم زندگى او آن است كه سالم زندگى كرده 
و تنها سعى كرده ميل درونى خود به تجربيات 
جديد و حوادث را از طريق علم ارضا كند. مهم 
نيست او واقعًا سالم بوده است يا نه، مهم آن 
است كه اعتقاد داشته بايد خود را اين گونه به 

آيندگان نشان دهد.
هم  و  او  باالى  بسيار  فرهنگى  سطح  آخر،  نكته 
نسالنش است. اين افراد آخرين افرادى بودند 
كه به تمام معنا فرهيخته بودند. توانسته بودند 
پرورش  را  خود  شخصيتى  مختلف  جنبه هاى 
دهند. شايد همين امر گفتگو را برايشان آسان تر 
تا  بود  داده  را  امكان  اين  آنها  به  و  بود  كرده 
با  زبان  يك  با  تنها  آنها  باشند.  نزديك  هم  به 
مختلفى  هاى  زبان  نمى كردند.  صحبت  يكديگر 
براى ارتباط داشتند. زبان علم، زبان هنر، ... كه 

اين امر ارتباط شان را نزديك تر كرده بود.
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گرافن با خاصيت مغناطيسى

   گرافن ناِم يكى از آلوتروپ هاى1 كربن است. در گرافيت (يكى ديگر از 
آلوتروپ هاى كربن)، هر كدام از اتم هاى چهارظرفيتى كربن، با سه پيوند 
كوواالنسى به سه اتم كربن ديگر متصل شده اند و يك شبكه گسترده را 
گرفته  قرار  مشابه  كامًال  اليه اى  روى  بر  خود  اليه  اين  داده اند.  تشكيل 
 است و به اين ترتيب، چهارمين الكترون ظرفيت نيز يك پيونِد شيميايى 
داده  است، اما پيوند اين الكترون چهارم، از نوع پيوند واندروالسى است كه 
پيوندى ضعيف است. به همين دليل اليه هاى گرافيت به راحتى بر روى 
هم ُسر مى خورند و مى توانند در نوك مداد به كار بروند. گرافين ماده اى 
است كه در آن تنها يكى از اين اليه هاى گرافيت وجود دارد و به عبارتى 
چهارمين الكترون پيوندى كربن، به عنوان الكترون آزاد باقى مانده  است.

گرافن ماده اى است كه از كربن تشكيل شده و فاقد اتم هاى مغناطيسى 
دانشگاه  از  هاروياما  جونى  گفتة  به  اما  است،  كبالت  و  نيكل  آهن،  نظير 
بزرگى  فرومغناطيسى  خواص  خود  از  گرافنى  آرايه هاى  گاكويت،  آياما 
نشان مى دهند. اين موضوع پيش از اين به صورت تئورى مطرح شده بود. 
محققان ژاپنى معتقدند كه منشأ اين رفتار اسپين هاى الكترونى قرار گرفته 
استفاده  ليتوگرافى  از  گرافن  لبه هاى  ساخت  براى  سابقًا  است.  لبه ها  در 
مى شد كه اين كار موجب بروز صدماتى به گرافن مى گردد. اين نقص ها 
موجب كاهش لبة زيگزاگى شكل، كه الزمة بروز خاصيت مغناطيسى در 

گرافن است، مى شود.
ارائه  لبه ها  اين  ايجاد  براى  جديدى  روش  همكارانش  و  هاروياما  جونى 
 (PAT) كردند. آنها از الگوى آلوميناى (نوعى اكسيد آلومينيوم) حفره دار
آغاز كردند. يعنى از اين ماده براى ماسك كردن گرافن در فرآيند اچ 
كردن استفاده كردند. الگوى آلوميناى حفره دار از آرايه هاى النه زنبورى 
داراى حفره هاى شش ضلعى تشكيل شده است. از آنجايى كه اين روش 
مى كند.  وارد  گرافن  به  جزئى  بسيار  آسيب هاى  است،  ليتوگرافى2  غير 
از سوى ديگر در فرآيند اچ كردن از گاز آرگون با قدرت كم استفاده 
تشكيل  از  بعد  مى كند.  وارد  نمونه  به  كمى  بسيار  آسيب  كه  مى شود 
آرايه هاى حفره اى، نمونه در دماى 800 درجه سانتى گراد ابتدا در خأل 
و بعد در هيدروژن بازپخت مى شود، اين مرحله موجب تشكيل ساختار 
اتمى زيگزاگى در لبه گرافن مى شود. در انتهاى اين لبه ها هيدروژن قرار 
مى گيرد كه احتماالً مسئول بروز خاصيت مغناطيسى است. پژوهشگران با 
استفاده از يك روش آزمايشگاهى نشان دادند كه گرافن داراى خاصيت 
مادة  عنوان  به  مى تواند  هاروياما،  جونى  نظر  مطابق  و  است  مغناطيسى 
مغناطيسى تك اليه اى كه فاقد عناصر نادر بوده و همچنين سبك، شفاف 
استفاده  مورد  جديد  ترونيك  اسپين  ادوات  در  است،  انعطاف پذير  و 
تِك  اسپين  مركز  از  محققانى  همكارى  با  تحقيقاتى  گروه  اين  گيرد.  قرار 
(SPINTEC) در دانشگاه جوزف فورير فرانسه موفق به انجام اين پروژه 
ترانزيستورهاى  مغناطيسى،  گرافن  از  استفاده  با  دارند  قصد  آنها  شدند. 
 Applied Physics Letters اسپينى بسازند. نتايج اين تحقيق در نشرية
 Physical به چاپ رسيده و نتايج تحقيقات بيشتر نيز به زودى در نشرية

Review Letters به چاپ خواهد رسيد.
پي نوشت ها:

1. گونه اى از ساختارهاى كريستالى كربن، كه شامل الماس، گرافيت و .... مى شود. 

دگرشكلى، چندگونى يا آلوتروپى (به انگليسى: Allotropy) بنا بر تعريف اتحاديه 
متفاوت  ساختارى  وجود «حالت هاى  (آيوپاك)؛  كاربردى  و  محض  شيمى  بين المللى 
براى يك عنصر» است. هر كدام از اين شكل ها، دگرشكل ناميده مى شوند. به واقع 
عناصر دگرشكل، از لحاظ ساختار شيميايى همسان اند اما ويژگى هاى فيزيكى متفاوتى 
(اعم از چگالى، انحالل پذيرى و...) دارند. نمونه  هاى مشهور دگرشكل ها، كربن، گوگرد 
و آهن هستند. دگرشكلى به ساختار پيوند شيميايى بين اتم هاى يك عنصر مرتبط بوده 
و نبايد با حالت هاى فيزيكى مواد اشتباه گرفته شود. مثًال بخار آب، آب و يخ دگرشكل 
ايجاد  آب  مولكول هاى  بين  فيزيكى  پيوندهاى  تغيير  اثر  در  زيرا  نمى آيند،  شمار  به 

مى شوند، نه به سبب تغيير در پيوندهاى شيميايى درون مولكول آب.
بر  را  نظر  مورد  طرح  نوردهى،  از  استفاده  با  آن  در  كه  است  فرآيندى  ليتوگرافى   .2
روى سطح پياده مى كنند. به اين صورت كه ابتدا مادة حساس به نور را روى سطح با 
ضخامت يكنواخت پخش مى كنند. سپس ماسكى بر روى آن قرار مى دهند كه داراى 
قسمت هاى شفاف و كدر است و نور با طول موج مختص به الية حساس به نور به آن 
مى تابانند. قسمت هايى كه نور به آنها رسيده است، دچار تغيير شده و بسته به نوع 
ماده مى توان يكى از دو قسمت ( نوردهى شده يا نوردهى نشده) را به سادگى اچ كرد 
يا پاك كرد. به اين ترتيب طرح مورد نظر بر روى مادة حساس به نور انتقال مى يابد و 
با استفاده از حاللى كه سطح زيرين را در خود حل كرده و اثرى بر مادة حساس به نور 
ندارد، طرح به الية اصلى منتقل مى شود. اين فرآيند فوق العاده به زمان هاى نوردهى 
و زدايش ( اچ كردن) حساس است و كاستى يا فزونى زمان ها مى تواند ايرادهايى در 

طرح منتقل شده ايجاد كند.
به نقل از سايت توسعه فنآوري نانو

بازنگري: راضيه اكبر نژاد

نانو فن آوري
نانو فن آوري
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   تصورى كه اغلب ما از كربن داريم، يك نوع ماده با رنگ سياه است. 
بدين سبب كه بيشتر مواد كربنى كه ديده ايم مثل دوده، نوك مداد و ... 
سياه رنگ هستند. اگرچه، الماس تنها عنصرى كه در خود دارد، كربن 
است، ولى شفاف و بى رنگ است و فقط در بعضى گونه هاى آن هاله اى 

از رنگ صورتى يا زرد ديده مى شود.
تفاوت رنگ ها، به ساختار مواد بستگى دارد، و كربن به دليل توانايى ايجاد 
انواع مختلف پيوند مى تواند رنگ هاى مختلفى داشته باشد. حال، بياييد 
ساختارهاى مختلف تشكيل شده از اين اتم را بررسى كنيم. اتم هاى كربن 
مى توانند به صورت نامنظم در كنار يكديگر قرار گيرند و دوده را تشكيل 
دهند؛ يا اينكه با نظم در كنار يكديگر قرار گيرند. اولين نوع منظم آنها 
الماس و ديگرى گرافيت است. در الماس هر اتم كربن، با 4 تاى ديگر 

پيوند دارد و يك شبكه به هم پيوسته را تشكيل داده است. 
اما در گرافيت، حالت ديگرى وجود دارد و هر اتم به سه تاى ديگر متصل 
شده است و به اين ترتيب صفحه اى با ساختار النه زنبورى تشكيل داده 
است. اين صفحات موازى با يكديگر قرار گرفته و بين آنها پيوند ضعيفى 
برقرار است، كه باعث مى شود اليه ها به آسانى از نوك مداد جدا شده 
زنبورى  النه  صفحه  يك  تنها  اگر  بگذارند.  كاغذ  روى  بر  را  خود  اثر  و 
صفحه  اين  مى گويند.  گرافن  آن  به  باشد،  داشته  وجود  تكى  صورت  به 
مى تواند به شكل لوله درآيد و شكل لوله اى آن هنگامى پايدار است كه 
قطر آن چند نانومتر (ميليونيم متر) بيشتر نباشد. به اين لوله ها، نانولوله 
كربنى مى گويند؛ يعنى لوله اى كه قطر آن در حد نانومتر و از كربن ساخته 

شده است. 
اگر به شكل فوق توجه كنيم، خواهيم ديد كه گرافن مى تواند 
متفاوت،  جهت هاى  اين  شود.  لوله  مختلفى  جهت هاى  در 
اين  جمله ى  از  مى آورند.  پديد  مختلف  خواص  با  لوله هايى 
خواص، رنگ آنها است. نانولوله هاى كربنى هميشه به شكل 
پودرى سياه رنگ معرفى مى شوند. اين به دليل آن است كه 
وقتى نانولوله ها را مى سازيم، قطرهاى مختلف آنها با خواص 
متفاوت ساخته شده و در مجموع سياه رنگ ديده مى شوند. 
ولى اگر نانولوله ها با قطرهاى متفاوت را از يكديگر جدا كنيم، 
رنگ هاى بسيار زيادى خواهيم ديد. نانولوله هايى كه قطر آنها 
بين 1/5-0/6 نانومتر است، مى توانند تمام رنگ هاى رنگين 
كمان را به ما نشان دهند، البته به شرطى كه بتوانيم به خوبى 

آنها را از يكديگر جدا كنيم. 
نام  فولرن  است،  شده  تشكيل  كربن  از  كه  ديگرى  ساختار 
آن،  دهنده  تشكيل  كربن  اتم هاى  تعداد  به  بسته  كه  دارد، 
كروى يا بيضى گون است. فولرن ها قطرى حدود 1 نانومتر 
دارند. معروف ترين آنها C60 است كه در آن 60 اتم كربن 
پنج  و  گرفته  قرار  يكديگر  كنار  در  فوتبال  توپ  مثل  دقيقًا 
ضلعى و شش ضلعى هايى را روى سطح كره تشكيل مى دهند. 
دليل كروى شدن، پنج ضلعى ها هستند. در گرافيت و نانولوله 
كربنى، تنها شش ضلعى ها وجود دارند، ولى در فولرن قرار 
گرفتن پنج ضلعى ها با نظم خاصى بين شش ضلعى ها، ساختار 

نانوساختارهاى كربنى
 با رنگ هاى مختلف
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ساخت نانولوله هاي كربني در جهات مختلف

نيشكل 1: ساختار الماس
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را به كره تبديل مى كنند. اگر فولرن را در مايعى كه قدرت حل كردن 
آن را داشته باشند حل كنيم، رنگ ارغوانى را خواهيم ديد. بنابراين، مواد 
قرار  يكديگر  كنار  چگونه  آنها  در  كربن  اتم هاى  اينكه  به  بسته  كربنى 
بنفش،  زرد،  سياه،  رنگ،  بى  باشند:  داشته  رنگى  هر  مى توانند  گرفته اند، 

به  نور  وقتى  كه  است  اين  اجسام  شدن  ديده  رنگى  دليل  و...  ارغوانى 
آنها مى تابد، قسمتى از آن را جذب كرده، قسمتى را عبور داده و بقيه را 
منعكس مى كنند. اگر تقريبًا همه نور را عبور دهند، شفاف هستند و اگر 
همه را منعكس كنند، سفيد ديده مى شوند.1 در صورتى كه همه نور را 
جذب كنند، به رنگ سياه در مى آيند. اجسامى هم كه فقط برخى طول 
موج هاى نور را منعكس مى كنند به همان طول موج هاى بازتابيده ديده 
مى شوند. علت اين امر آن است كه پيوندهاى بين اتم ها بسته به فاصله 
بين دو اتم، نسبت به طول موج هاى مختلف، عكس العمل هاى متفاوتى 
نشان داده، برخى را جذب كرده، برخى را عبور داده و بقيه را منعكس 

مى كنند.
ديدن اين رنگ ها به اين شرط است كه در نورى كه به جسم مى تابانيم، 
است.  داشته  وجود  حتمًا  كند،  منعكس  را  آن  مى تواند  كه  موجى  طول 
مثًال اگر به جسمى كه آبى رنگ است، نورى بتابانيم كه رنگ آبى از آن 
حذف شده است، بى رنگ ديده خواهد شد! اين همان كارى است كه در 
برخى مكان ها (سرويس هاى بهداشتى مكانيزه عمومى) انجام مى دهند تا 

معتادان توانايى ديدن رگ هاى خود را نداشته باشند!!
پي نوشت:

در  و  پوشيده  روشن  رنگ هاى  گرم  فصول  در  مى شود  توصيه  هميشه  اينكه  دليل   .1
چون  تابستان  در  است.  همين  نيز،  كنيم  استفاده  تيره  رنگ  با  لباس هاى  از  زمستان 
شدت تابش خورشيد زياد است، با استفاده از رنگ هاى روشن مى توانيم سبب بازتاب 
قسمت زيادى از نور شده و مقدارى گرما را از خود دور كنيم. در حالى كه در زمستان 
برعكس است. ما اين نياز را احساس مى كنيم كه تمام اشعه هاى خورشيد را كه در 
تيره  لباس  علت  همين  به  شويم؛  گرم  مقدارى  تا  كنيم،  جذب  دارد  وجود  اطرافمان 

مى پوشيم.
منابع:

 Kazuhiro Yanagi et al. Diamond and Related Materials. 
18(2009)935-939
 C. Dupas P. Houdy M. Lahmani(Eds), Nanoscince,  
.Nanotechnologies and Nanophysics

شكل 3: فولرن

ويژة آمادگى المپياد و مسابقه ملى فناورى نانو
نشريه لذت فيزيك، به عنوان يكى از نهادهاى ترويجى فناورى نانو اقدام 

به برگزارى دوره  هاى آموزشى آشنايى با فناورى نانو نموده است. 
هدف دوره: 

فناورى نانو از حوزه هاى مهمى است كه در رشته هاى مختلفى از جمله 
فيزيك، شيمى و مهندسى شيمى، مهندسى مواد، مهندسى برق، پزشكى و 
... كاربردهاى فراوانى پيدا كرده است؛ از همين رو آشنايى با اين فناورى 
دوره،  اين  برگزارى  از  هدف  مى شود.  واقع  مفيد  بسيارى  زمينه هاى  در 
آموزش مفاهيم پايه اى و كاربردى فناورى نانو به زبان ساده و آمادگى 

براى شركت در المپياد و مسابقه ملى نانوفناورى است.
محتواى دوره:

• نانو ساختارها 
• روش هاي ساخت و سنتز نانو ساختارها 

• روش ها و تجهيزات شناسايي و آناليز 
• كاربردهاي فناوري نانو 

درباره دومين مسابقه ملى (دانشجويى) و سومين المپياد دانش آموزى 
فناورى نانو:

ستاد  آموزش  و  ترويج  كارگروه  توسط  نانو  فناورى  ملى  مسابقه  دومين 
توسعه فناوري نانو در ارديبهشت ماه 91 در يك مرحله برگزار خواهد 
شد. افزايش ميزان آشنايي دانشجويان با فناوري نانو، گسترش آموزش 
فناوري نانو در دانشگاه ها و ديگر مراكز علمي-آموزشي از اهداف برگزاري 
به  عالقمند  آموزان  دانش  و  دانشجويان  است.  شده  عنوان  مسابقه  اين 
با  خود  آشنايي  ميزان  آزمون،  اين  در  شركت  با  مي توانند  نانو  فناوري 
فناوري نانو را مورد ارزيابي قرار دهند و در پايان نيز از جوايز و امتيازات 

مربوطه برخوردار شوند. 
ثبت نام در مسابقه و المپياد نانو، به دو روش ثبت نام انفرادي (از طريق 
مراجعه به صفحه شخصي افراد) يا ثبت نام از طريق نهادهاي ترويجي (با 

تقليل هزينه ثبت نام) صورت مي گيرد. 
جهت ثبت نام و كسب اطالعات بيشتر با شماره 88672727(021) 

تماس حاصل فرماييد. 
joyofphysics@iran.ir :آدرس الكترونيكى

www.physicsfun.ir
www.joyofphysics.ir

ليز 

ويى) و سومين المپياد دانش آمو

لذت فيزيك برگزار مي كند:
دوره كارگاه هاي آموزشي آشنايي با نانوفنآوري
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   يك گروه بين المللي از محققان، نوع جديدي از ماهيچه هاي مصنوعي 
توليد كرده است كه از نخ هاي نانو لوله كربني ساخته مي شوند. تفاوت اين 
ساختار جديد با ديگر ماهيچه هاي مصنوعي در اين است كه اين ماهيچه 

مي تواند بسيار سريع پيچ خورده و به حالت اوليه برگردد.
محققان مي گويند كه اين نخ هاي جديد مي توانند در فناوري هايي كه در 
آنها در فضاهاي محدود شده نياز به حركت مكانيكي است، نقش مهمي 
نخ هاي  از  محققان،  اين  وسيله  به  شده  ساخته  ماهيچه هاي  كنند.  بازي 

نانولوله كربني نازك تشكيل شده اند. 
اين محققان، هر كدام از اين نخ ها را طويل كرده و قسمتي از آنها را در 
يك مايع رسانا از نظر الكتريكي (يا الكتروليت) غوطه ور كردند. آنها سپس 
انتهايى از يك نخ را محكم نگه داشته و انتهاي ديگر آن را به يك منبع 
توان از قبيل يك باتري ولتاژ پايين متصل كردند. موقعي كه توان اعمال 
مي شود، اين نخ مقداري از اين مايع را جذب كرده و متورم مي شود. فشار 
توليد شده در نتيجه اين متورم سازي سبب ساختار پيچ خورده اي مي شود 
كه از طريق ايجاد يك عمل چرخشي شبيه آنچه موقع كشيدن يك فنر 
با  مي توان  را  ساختار  اين  مي شود.  باز  حدي  تا  مي شود،  ديده  مارپيچي 

كاهش ولتاژ اعمال شده وادار به چرخش در جهت معكوس كرد.
اين  به  پالستيكي  پره  يك  اتصال  با  را  چرخش  اين  تحقيقاتي،  گروه  اين 
نخ مشاهده كرده اند. آنها متوجه شدند كه مي توانند چرخش هايي حدود 
250 درجه بر هر ميلي متر از طول نخ ايجاد كنند. اسپينكز ادعا مي كند 
كه اين مقدار تقريبا صد برابر بزرگ تر از آنچه در سيستم هاي ماهيچه – 
مصنوعي پيچشي قبلي است كه بر اساس فروالكتريك، آلياژهاي حافظه – 
شكلي يا پليمرهاي آلي رسانا هستند. همچنين توان خروجي بر واحد جرم 
الكتريكي  موتورهاي  جرم  واحد  بر  خروجي  توان  با  مقايسه  قابل  نخ  اين 

مرسوم است. 
 Science مجله ي  در  را  خود  تحقيقاتي  كار  نتايج  جزئيات  محققان  اين 

منتشر كرده اند.
منبع:

Physics World مجله دنياى فيزيك
www.nano.ir :به نقل از

   محققان دانشگاه رايس، موفق به كشف نوع جديدي از مواد شده اند كه 
قادر است نور قرمز را به آبي تبديل كند. در اين روش، كه به دوبرابر 
كردن فركانس يا توليد هارمونيك دوم موسوم است، از نانوساختارهاي 
پالسمونيك استفاده شده است كه به صورت مصنوعي به شكل نانوفنجان1 

سنتز مي شوند. 
توليد هارمونيك دوم (SHG) يكي از مهمترين فرآيندهاي نوري غيرخطي 
استفاده  مورد  جديد  نوري  منابع  توليد  براي   1960 دهه  از  كه  است 
قرار مي گيرد. در آن دو فوتون تبديل به يك فوتون با انرژي دو برابر 
مي شود. بنابراين در اين فرآيند، يا فركانس دو برابر شده يا طول موج 
شد،  كشف   1961 سال  در  بار  اولين  براي  فرآيند  اين  مي شود.  نصف 
زماني كه محققان ليزرى با طول موج 694 نانومتر روي الستيك متمركز 

كرده بودند و در نهايت پرتوي با طول موج 347 نانومتر منتشر شد.
امروزه SHG از محيط  غيرخطي نظير بلورهاي نوري ويژه ايجاد مي شود 
توليد  براي  مثال،  عنوان  به  مي گردد.  استفاده  ليزر  صنعت  در  آن  از  و 
استفاده  پديده  اين  از  نانومتري   1064 منبع  از  نانومتري   532 پرتو 
مي شود. اخيراً نوهامي هاالس و همكارانش يك ماده نوري جديد براي به 
كارگيري در اين فرآيند توليد كرده اند. اين ماده كه به صورت فنجاني 
شكلي است، از نانوذره دي الكتريك ساخته شده كه به روي آن يك اليه 
نازك از جنس طال قرار داده شده است. در اين سيستم پديده رزونانس 
رساناي  اليه  الكترون هاي  آن  در  كه  شده است،  به كارگرفته  پالسمونيك 
فلز با پرتوهاي نور برهم كنش مي كنند. تيم تحقيقاتي هاالس نشان داد كه 
رزونانس اين ساختار قادر است هم به ميدان الكتريكي و هم مغناطيسي 

نور پاسخ دهد.
نوري  مبدل  چنين  بود،  شده  موفق  تحقيقاتي  گروه  اين  نيز،  اين  از  پيش 
نانوفنجان،  از  استفاده  با  آن  در  كه  كند  توليد  فرابنفش  پرتوي  براي  را 
رزونانس پالسمون مغناطيسي را تنظيم كرده و ليزري با طول موج ورودي 
800 نانومتر را به پرتوي ديگر با طول موج 400 نانومتر تبديل كردند. 
آنها دريافته بودند كه با چرخاندن نانوذره نسبت به پرتو ورودي، مي توان 
شدت سيگنال پرتو 400 نانومتري را افزايش دهند. نتايج كار آنها نشان 
داد كه اگر زاويه ميان نور ورودي و محور تقارن نانوفنجان افزايش يابد، 

شدت پرتو توليد شده نيز افزايش مي يابد. 
نتايج اين تحقيق در نشريه Nano Letters به چاپ رسيده است.

به نقل از ستاد توسعه فنآوري نانو

اخبار

تصاوير ميكروسكوپ الكترونى 
نانوفنجان هاى تكى كه زواياى مختلفى 

با زيراليه دارند- راست: نوردهى 
نانوفنجان ها

يك پيل الكتروشيميايي پرشده با 
الكتروليت استفاده شده براي ايجاد 

تحريك كششي و پيچشي براي 
يك ماهيچه نانولوله كربني؛ از چپ 
به راست: الكترود رفرنس انتخابي،

 الكترود نخ نانولوله كربني 
تحريك كننده و الكترود شمارنده. 
تحريك پيچشي پره متصل به اين 

نخ نانولوله اي را مي چرخاند.

نانو فن آوري
نانو فن آوري

ن آوري
نانو ف

وري
 فن آ

نانو

وري
فن آ

ماهيچه هاينانو 
ساخته شده
از نانو لوله هاي كربني

دو برابر كردن
فركانس نور با 
استفاده از نانو ذرات
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   با آزمايش هاى جديد، حوزه نفوذ مكانيك كوانتوم به مولكول هاى خيلى بزرگ هم كشيده شده 
و مولكول هاى بزرگ هم مى توانند دوگانگى موج- ذره اى نظريه كوانتوم يا همان آزمايش فرضى 

گربه شرودينگر را نشان دهند.
پژوهش گران در اتريش چيزى را ساخته اند كه خود به آن «چاق ترين گربه شرودينگر ديده شده 
تاكنون» مى گويند. آنها سوپرپوزيشن كوانتومى (كه در آن، يك ذره مى تواند در آن واحد، در دو 
حالت قرار داشته باشد) را براى مولكول هايى به نمايش گذاشتند كه هر يك از 430 اتم تشكيل 

شده بودند؛ يعنى چندين برابر بزرگ تر از مولكول هاى مورد استفاده در آزمايش هاى قبلى.
به گزارش نيچر، در آزمايش ذهنى مشهورى كه در سال 1935 توسط اروين شرودينگر ترتيب 
داده شده بود تا پارادوكس هاى ظاهرى نظريه كوانتوم را توضيح دهد، بسته به وضعيت اتم (قوانين 
كوانتوم وضعيت اتم را مشخص مى كنند)، يك گربه مى توانست، همزمان هم مسموم شده باشد 
و هم نشده باشد. از آنجا كه نظريه كوانتوم الزام مى داشت كه اين قوانين، سوپرپوزيشن را ممكن 
سازند، به نظر مى رسيد كه گربه شرودينگر مى توانست همزمان در تركيبى از دو حالت «زنده» و 

«مرده»، وجود داشته باشد.
اين پارادوكس، اين سوال را به ذهن متبادر ساخت كه چگونه و در چه زمانى، قوانين دنياى كوانتوم 
(كه در آنها چيزهايى مانند اتم ها مى توانند در آن واحد در چندين وضعيت وجود داشته باشند) 
با مكانيك كالسيك جايگزين مى شوند كه دنياى ماكروسكوپى تجربيات هر روزه ما را مديريت 
مى كنند، دنيايى كه در آن هر چيزى تنها يك وضعيت دارد و نمى تواند در آن واحد در دو حالت 

متفاوت قرار داشته باشد. به اين حالت، گذار كوانتوم به كالسيك گفته مى شود.
عموما گمان بر اين است كه «كوانتيدگى» در فرايندى كه گسستگى نام دارد گم مى شود، فرايندى كه 
در آن آشفتگى در محيط پيرامونى، تابع موج كوانتومى را كه توضيح دهنده بروز سوپرپوزيشن هاى 
جسم  كه  چقدر  هر  بپاشد.  فرو  كالسيك  مشخص  حالت  يك  به  تا  مى دارد  وا  است،  چندحالتى 
بيشتر  بيرون  محيط  با  تعامل  احتمال  كه  چرا  مى شود،  بيشتر  گسستگى  به  تمايل  باشد،  بزرگ تر 

مى شود.
يك جلوه انطباق كوانتومى، تداخلى است كه مى تواند بين ذرات كوانتومى كه از ميان دو يا تعداد 

مى شوند،  رد  باريك  شكاف هاى  از  بيشترى 
بدون  ذرات  كالسيك،  دنياى  در  دهد.  رخ 
مى كنند،  عبور  خود  حركت  مسير  تغيير 
يك  ميان  از  كه  فوتبالى  توپ هاى  مانند 
كوانتوم  ذرات  ولى  مى كنند.  عبور  دروازه 
مى توانند مانند امواج رفتار كنند، و هنگامى 
كه از شكاف عبور مى كنند با يكديگر تداخل 
كنند، و يكديگر را يا تقويت و يا خنثى كنند 
تا يك سرى نوارهاى تاريك و روشن ايجاد 
كنند. اين تداخل ذرات كوانتومى، كه اولين 
(1306شمسى)  1927ميالدى  سال  در  بار 
يك  عبور  نتيجه  شد،   ديده  الكترون ها  در 
است:  يك  شكاف  يك  از  بيش  از  ذره 

سوپرپوزيشن كوانتومى.
هنگامى كه ابعاد آزمايش بزرگ تر مى شود، 
در يك نقطه رفتار كوانتومى (تداخل) بايد 
(بدون  كالسيك  رفتار  به  را  خود  جاى 
چقدر  را  ذرات  اين  ولى  بدهد.  تداخل) 
مى توان بزرگ كرد بدون اين كه اين گذار 

رخ دهد؟
گروهى  (1378.ش)،  1999.م  سال  در 
از  پرتوهايى  از  استفاده  با  وين،  دانشگاه  در 
مولكول 60 اتمى كربن كه به شكل يك كره 
آزمايش  يك  توسط  را  تداخل  بود،  توخالى 
اكنون  دادند.  نشان  متعدد  شكاف هاى  با 
ماركوس ارنت، يكى از پژوهشگرانى كه در 
آزمايش قبلى شركت داشت، و همكارانش 
از اتريش، آلمان، اياالت متحده و سوئيس، 
با  هم  آن  دادند؛  نمايش  را  مشابهى  اثر 

ين
نال
ر آ
خب

چاق ترين 
شرودينگر پيدا شد

گربه
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استفاده از مولكول هاى بسيار بزرگ ترى كه 
فقط به اين منظور ساخته شده بودند و با 
داشتن 430 اتم، تا 6 نانومتر پهنا داشتند. 
اين ها حتى از برخى از مولكول هاى پروتئين، 

(مانند انسولين) هم بزرگ تر هستند.
در آزمايش اين گروه، پرتوهاى نور از ميان 
شكاف،  اولين  مى گذرند.  شكاف  سرى  سه 
از يك قطعه نيتريد سيليكون ساخته شده 
به  شكاف هايى  از  شبكه اى  آن،  روى  كه 
پهناى 90 نانومتر ايجاد شده تا مولكول ها 
آن،  در  كه  ببرد  گسسته اى  حالت  به  را 
تمام موج هاى ماده، هماهنگ با هم هستند. 
از  استفاده  با  مجازى»  «شبكه  يك  دومى، 
نور ليزر است و در آن، چند آينه نور ليزر 
را به گونه اى مى تابانند كه موج ايستايى از 
نور و تاريكى ايجاد شود، اين شكاف، الگوى 
تداخل را ايجاد مى كند. شبكه سوم، كه آن 
سيليكون است، مانند  هم از جنس نيتريد 
قسمت هايى  تا  مى كند  عمل  ماسك  يك 
طيف سنج  يك  به  را  تداخل  الگوى  از 
تعداد  كه  كند،  هدايت  قطبى  چهار  جرمى 
مى گذرند  آن  از  كه  را  مولكول هايى 

مى شمرد.
كه  مقاله اى  در  آزمايش،  اين  پژوهشگران 
كه  داده اند  گزارش  شده،  منتشر  نيچر  در 
هنگامى كه پرتوى خروجى از چپ به راست 
طور منظم  پيمايش مى شود، اين تعداد به 
باال و پايين مى رود، امرى كه نشان دهنده 
تداخل است و به تبع آن مى توان گفت كه 

سوپرپوزيشن اتفاق افتاده است.
با وجود اين كه اين آزمايش خيلى شبيه به 
آزمايش كالسيك گربه شرودينگر به نظر 
نمى رسد، به دنبال اثرات كوانتومى مشابهى 
مى گردد. اين آزمايش مانند اين است كه 
خود گربه ها را به شبكه هاى تداخل شليك 

كنيم، به جاى اين كه سرنوشت يك گربه را به يك رخداد مقياس اتمى وابسته كنيم.
مارتين پلنيو، پژوهشگر فيزيك كوانتوم از دانشگاه اولم آلمان، اين تحقيق را بخشى از يك خط پژوهشى 
مهم مى داند: «شايد ما با اين آزمايش، به درك عميق و جديدى از طبيعت نظريه كوانتوم نرسيده باشيم، 
اما اين اميد وجود دارد كه با بهبود روزافزون شيوه هاى آزمايش، بتوانيم در نهايت چيز جديدى را كشف 

كنيم».
را  كوانتوم  نظريه  بنيادين  جنبه هاى  آزمايش  امكان  نهايت  در  بايد  آزمايش هايى  چنين  آرنت،  گفته  به 
فراهم كنند، مانند اين كه چگونه با مشاهده، تابع موجى فرو مى پاشد: «بايد در آزمايش هاى آينده دور، 
پيش بينى هايى از قبيل اين كه جاذبه بعد از يك مرز جرمى مشخص شامل فروپاشى تابع موجى است يا 

نه، در جرم هايى به مراتب بيشتر از اين، قابل انجام شوند».
آيا موجودات زنده، (شايد نه گربه ها، ولى موجودات ذره بينى مانند باكترى ها) را مى توان در حالت انطباق 
كوانتومى قرار داد؟ اين كار براى ويروس ها انجام شده است، (البته كوچك ترين آنها كه تنها چند نانومتر 
آرنت  ندارد.  وجود  نه،  يا  شوند  تلقى  زنده  موجود  بايد  ويروس ها  كه  اين  مورد  در  هرچند  دارند)  پهنا 
مى گويد: «در چنين آزمايش هايى، استفاده از مولكول هاى ساخته شده دانشمندان خيلى ساده تر از كار با 
ويروس ها است». ولى وى اين را نيز مى افزايد كه اگر بتوان به همه مسائل تكنيكى متعدد آن (كه كم هم 

نيستند) پرداخت، «من دليلى نمى بينم كه نتوان اين كار را انجام داد».
***

...بقيه از صفحه 5
و آنچه ازلى و ابدى و نا متحرك است، در زمان نيست. اگر ذهنى نباشد 
كه بشمارد، زمانى به مفهوم اخص كلمه نيز وجود نخواهد داشت؛ هر چند 

موضوع زمان موجود خواهد بود... 

توضيحات:
1. نقل به مفهوم، از نظرات مالصدرا، فصل حركت جوهرى

2. زيرا بى نهايت تجزيه پذير نيست و هر جزء از بى نهايت هم كه تصور كنيم، باز خود 
يك "بى نهايت" است. به عبارت ديگر: يك جزء از بى نهايت به اندازه خود بى نهايت 

بزرگ است.
3. سير حكومت در اروپا - فلسفه ارسطو، فصل حكمت طبيعى

فلسفه  قسمت   - ارسطو  فصل   – مجتبوى  الدين  جالل  سيد  ترجمه  فلسفه،  تاريخ   .4
طبيعت و روانشناسى. در كتاب تاريخ فلسفه غرب ترجمه نجف دريابندى نيز در فصل 

ارسطو در اين زمينه اشاراتى موجود است.

...بقيه از صفحه 20
چرا تاكنون موفق به شناسايى بوزون هيگز نشده ايم؟

براى شناسايى ذرات ابتدايى، فيزيكدانان از شتابگرها يا پيستهاى مدورى 
به  نزديك  سرعت  با  ابتدايى  ذرات  آنها  داخل  در  كه  مى كنند  استفاده 

سرعت نور شتاب مى گيرند و به يكديگر برخورد مى كنند.
و  دارند  بااليى  جرم  كه  مى كنند  توليد  را  جديدى  ذرات  برخوردها  اين 
هيگز  بوزون  جرم  كه  بود  اين  بر  اعتقاد  ابتدا،  در  هستند.  مطالعه  قابل 
امروز  اما  باشد.  بزرگ  بسيار  دنيا  در  موجود  شتابگرهاى  براى  مى تواند 
خصوص  به  و  باشد  كوچك  بسيار  مى تواند  جرم  اين  كه  مى شود  تصور 

بتواند در برخورد دهنده بزرگ ذرات (LHC) در سرن توليد شود.
توضيحات:

1. http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=
1483463
2. http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=
1483218

منبع: بى بى سى- خبرگزارى مهر
aerospacetalk.ir به نقل از سايت
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است،  شده  مشاهده  حال  به  تا  كه  چيزهايى  اسرارآميزترين  از  يكى    
در اعماق مركز كهكشان ها كمين كرده است. كه ساكنين زمين آنها را 

اختروش مى نامند. اما آنها دقيقًا چه هستند؟ 
*اختروش ها در گروهي از اجرام جاي مي گيرند كه به طور كلي هسته هاى فعال 
مركز  در  كوچكي  فضاي  از  را  عظيمي  انرژي  آنها  همه ي  دارند.  نام  كهكشانى 
كهكشان آزاد مي كنند كه بسيار بيشتر از مقدارى است كه ستارگان معمولي 

و نيز ابر نواخترها و ستارگان نوتروني در چرخه زندگي خود توليد مي كنند. 

اين راز با اين حقيقت كه اختروش ها مدتى طوالنى است، منقرض شده اند 
از  بعد  مى بينند!  شب  هر  را  آنها  شناسان  ستاره  هنوز  و  مى شود  آغاز 
شدند،  خاموش  و  ناپديد  كم كم  پيش  سال  ميلياردها  اختروش ها  اينكه 
به  كه  اختروش هايى  نور  مى شود.  ساطع  همچنان  فضا  ميان  از  نورشان 
كهكشان راه شيرى ما نزديك هستند، از مدت هاى بسيار طوالنى گذشته، 
ساطع مى شوند. بنابراين ما نمى توانيم آن اختروش ها را ببينيم. اما حتي 
نور اختروش هاى دورتر از اين هم به ما مى رسد؛ پس ما االن مى توانيم 
اينكه  با  را  اختروش ها  و  دور  بسيار  كهكشان هاى  ما  ببينيم.  را  نورشان 
ميلياردها سال از ما دور هستند، مى بينيم. اين نيز به همان اندازه مى تواند 

غيرقابل باور باشد.
فواصل  اما  هستند،  نور  از  مبهمى  ريز  نقاط  شبيه  ما،  براي  اختروش ها 
مسير  طى  آنها  در  نورشان  كه  بگيريد  نظر  در  را  باور  غيرقابل  بزرگ 
مى كند. اين نكته جالب است كه ما مى توانيم آنها را ببينيم! تنها دليلى كه 
ما مى توانيم اختروش ها را ببينيم به اين خاطر است كه آنها را روشن تر 
از هر چيز قابل تصورى هستند. آيا شما فكر مى كنيد كه خورشيد روشن 

است؟
خب، اين را بدست آوريد: يك اختروش معمولى به اندازه 300 ميليارد 
(300 جلوى آن 9 تا صفر) خورشيد در كنار هم روشنايى دارد. برخى 
از اختروش ها 100 برابر از اين عدد نيز روشن تر هستند!! اختروش ها 
آنها  ماه ها  يا  هفته ها  روزها،  طول  در  هستند.  «سوسوزن»   همچنين 
بدان  اين  كه  مى دانند،  شناسان  ستاره  مى شوند.  تاريك تر  و  روشن تر 
معنى است كه اختروش ها نمى توانند خيلى بزرگ تر از منظومه شمسى ما 

باشند(توضيحات داخل كادر را ببينيد). اما اگر بتوانيم ميلياردها خورشيد 
را در يك مكان كوچك مثل منظومه شمسى قرار دهيم، همه مواد به يك 

سياهچاله فرو مى پاشند.
 آيا تمام سياهچاله ها واقعًا سياه هستند؟

خيلى سال قبل، دانشمندان سياهچاله ها را روى كاغذ كشف كردند. نه 
بدين معنا كه آنها نقاطى با جوهر مشكى يا سوراخ هاى روى كاغذ بوده 
مى كردند،  مطالعه  اينشتين  عام  نسبيت  نظريه  روى  دانشمندان  باشند! 

اختروش هاى غيرعادى
آيا سياهچاله ها وجود دارند؟

Quasa
rs

از آنجايى كه اختروش ها خيلى دور هستند، غيرقابل تصور به نظر مى رسد، كه دانشمندان بتوانند 
بزرگى آنها را معين كنند. اما چگونه آنها اين كار را مى كنند؟

خب، سرعت خاموش يا روشن شدن چيزها مى تواند به ما بگويد كه منبع نور چقدر بزرگ است.
در  شما  اگر  بزنند.  زمان  هم  و  باره  يك  به  همه  را  خود  طبل  زنان،  طبل  از  خطى  كنيد،  تصور 
مسير اين خط قراربگيريد، شما ضربه طبلى را به دنبال ديگرى خواهيد شنيد. شما ابتدا صداى 
طبل را  دورترين  صداى  شما  آخر،  ... و در  بعدى و  سپس  شنيد،  خواهيد  طبل را  نزديك ترين 
را  ها  طبل  صداى  شما  باشد،  داشته  درازا  پا  هزار  اندازه  به  زن ها  طبل  خط  اگر  شنيد.  خواهيد 
براى مدت 1 ثانيه خواهيد شنيد. اين بدين خاطر است كه صوت در هر ثانيه به اندازه هزار 
پا مى پيمايد. اگر شما طبل زن ها را نبينيد و تنها صداى ضربات طبلشان را در 1 ثانيه بشنويد، 
شما خواهيد دانست كه آنها بايد در فاصله بيشتر از هزار پا يا كمتر پراكنده شده باشد. اگر آنها 
كشيد.  خواهد  طول  ثانيه  از 1  بيش  صدايشان  شنيدن  باشند،  شده  پراكنده  بلندترى  فاصله  در 
مواردى مشابه براى نور نيز اتفاق مى افتد. نور 186000 مايل (300 هزار كيلومتر) را در 1 ثانيه 

مى پيمايد. اگر چيزى براى 1 ثانيه چشمك بزند، نمى تواند دورتر از 186000 مايل باشد.    

همه طبل زن ها طبل خود را در 
يك زمان به صدا در مي آورند
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طبق اين نظريه هنگامى كه جرم بزرگى 
فضا  از  كوچكى  خيلى  جاى  در  ماده  از 
جمع شود، جاذبه به حدى قوى مى شود 
كه چيزها نمى توانند از نزديكى آن فرار 
نام گذارى  دليل  اين  نور.  حتى  كنند، 

سياهچاله ها است.
مى بلعند،  را  مواد  كه  سياهچاله ها  اما 
مى توانند بسيار روشن باشند! اگر نزديك 
داشته  قرار  گاز  و  ستاره ها  سياهچاله اى 
كشيده  سياهچاله  درون  به  آنها  باشد، 
آن  اعماق  به  ماده  همچنانكه  مى شوند. 
حركت  سريع تر  و  سريع تر  مى رود، 
تا  مى شود،  داغ تر  و  داغ تر  و  مى كند 
اينكه سرانجام در هم فرو مى پاشد. همه 
مقدار  نهايى  فروپاشى  و  داغ  ماده  اين 
فوق العاده انرژى نورانى از هر نوعى (هم 
ديدنى و هم ناديدنى، مثل امواج ايكس 

سياهچاله

يك سياهچاله، كه ستاره هاي نزديك 
اطراف را، در خود فرو مي برد.

مواد با سرعت باال كه از 
سياهچاله ساطع مي شوند.

شكل 2

پسر  تنها  كه  هنگامى  است.   20 قرن  دانشمند  مشهورترين  اينشتين  *آلبرت 
بچه اى بود، عالقه زيادى به سازوكار طبيعت نشان مى داد و مى توانست مفاهيم 
رياضى سختى را به دست آورد. او براى نظريه نسبيتش مشهور شده است، كه 
چگونگى مربوط شدن انرژى، فضا و زمان به يكديگر را توضيح مى دهد. نظريه 
او همچنين توضيح مى دهد كه جاذبه چيست. بعداً، دانشمندان ديگر از نظريه 
تمامى  نيز،  تاكنون  كردند.  استفاده  سياهچاله ها  وجود  پيش بينى  براى  اينشتين 
درستى  به  شده  انجام  اينشتين  نسبيت  تئورى  آزمودن  براى  كه  آزمايش هايى 

آن ختم شده است.             

برگرفته از كتاب اسرار علم 
Jerome A.Luine :نويسنده

مترجم: مينا حسيني
منابع:

Science Mysteries .1
2. دانشنامه آزاد فارسى (ويكى پديا)

چيزي كه درون سياهچاله 
باقي مي ماند ناشناخته است.

يك ستاره پير خيلي بزرگ...درهم فرو مي پاشد...و منفجر مي شود...

ل 3
شك

E=mc2

و ماوراء بنفش، مادون قرمز و راديويى) ايجاد مى كند. قسمتى از اين انرژى نورانى در فضا مى درخشد. ما اين نور را به عنوان يك نقطه روشن در فضا 
مى بينيم. دانشمندان احتمال مى دهند كه يك اختروش در واقع سياهچاله اى فوق العاده بزرگ است كه ستاره هاى وارد شده به آن را مى بلعد.

اشياء بسيار روشن ديگرى نيز وجود دارند كه نزديك تر از اختروش به ما هستند. دانشمندان مى دانند هنگامى كه يك ستاره بزرگ همه ذخيره 
انرژى اش را مصرف مى كند، منفجر مى شود. هنگامى كه اين اتفاق مى افتد، قسمتى از اين مواد در همه جهات فضا پرتاب مى شوند. ماده اى كه باقى 
مى ماند نيز شكسته مى شود و ُكره كوچكى در وسط آن باقى مى ماند. اين انفجار يك سوپرنوا (ابرنواختر) ناميده مى شود. دانشمندان احتمال مى دهند 
كه اگر ستاره به قدر كافى بزرگ باشد، ماده اى كه در مركز باقى مانده، به يك سياهچاله شكسته و تبديل مى شود. اگر اين سياهچاله به ستاره ديگرى 

نزديك باشد، ماده آن ستاره همسايه به درون سياهچاله مى افتد، شكسته شده و مقدار فوق العاده اى نور ساطع مى كند.
*يك ابرنواختر، انفجارى از يك ستاره است، نه فقط يك انفجار عادى، انفجارى بسيار شديد كه بيشتر ستاره در فضا فروپاشيده و شكسته مى شود. در 

طى انفجار، نور بسيار زيادى توليد مى شود كه ستاره مى تواند ميلياردها بار روشن تر از قبلش شود.
ستاره شناسان بسيارى از اين موارد اسرار آميز مى بينند كه واجد چنين توصيفاتى هستند. آيا همه آنها و اين اختروش ها سياهچاله هستند؟ دانشمندان 

هنوز نمى دانند آنها چه چيز ديگرى مى توانند باشند. همه آنها به شكل معماى جالبى باقى مانده اند. 
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   كتاب «علم در عمل» نوشته جان لينهان و ترجمه منيژه مدبر مدتي 
است كه از سوى انتشارات مازيار منتشر شده است.

نويسنده كه خود استاد فيزيك دانشگاه گالسكو است، در اين كتاب سعى 
و  روزمره  زندگى  در  علم  چگونه  كه  دهد  توضيح  شوخ طبعى  با  كرده 
زيست  محيط  سياست،  پزشكى،  مانند  گوناگون  عرصه هاى  در  همچنين 

برخى  بى پايگى  مى كوشد  و  مى گذارد  اثر  طبيعى  پديده هاى  بر  نيز  و 
افسانه هاى شبه علمى را نشان دهد.

از بخش هاى كتاب «علم در عمل» مى توان به تاريخ، علم و جامعه، دنياى 
زندگان، آدم ها و همچنين حماقت و غرور اشاره كرد.

در قسمتى از كتاب مى خوانيم: آدم هاى بسيارى ترجيح مى دهند با سحر 
مى دهد  نتيجه  زودتر  معموالً  كار  اين  دارو؛  با  تا  شوند  معالجه  جادو  و 
و موجب رضايت بيشترى هم مى شود. جادوگرانى كه دكترى مى كنند، 
جادو جنبل هاى پيچيده اى به كار مى گيرند -اغلب همراه با موفقيت- اما 

اين نوع كمك ها، حتى بدون رفتن به آفريقا در دسترس اند.
نخستين نشانه هاى نبوغ، هنر زهر دادن خاندان بورجا، مغز انسان، دكتر 
ليوينگستون و من به ويتگنشتاين ياد دادم، از ديگر بخش هاى خواندنى  

كتاب «علم در عمل» است.
و  طرح  كشيدن  با  است  كرده  سعى  نيز  كتاب  اين  طراح  فلمينگ  جان 
كارتون هاى كميك، حاشيه اى طنزآميز به متن بيفزايد تا خواندن كتاب 

براى همگان لذت بخش شود.

اشتراك نشريه
مبلغ •  عادى،  پست  با  مجله  از  شماره   12 اشتراك  هزينه 

است. تومان  مبلغ 26000  سفارشى  پست  با  و  تومان،   19000
براى اشتراك 6 شماره،  هزينه ها نصف مى شود.• 

حساب 4106103184   شماره  به   را  فوق  وجه  اشتراك،  جهت   *
كارت شماره  يا  فيزيك،  لذت  مجله  نام  به  جام  ملت  بانك 

6616 2833 3370 6104 به نام امير ستمداد راد واريز كرده و با 
دفتر اجرايى نشريه تماس بگيريد.

*12 شماره اشتراك الكترونيكى، با دسترسى به آرشيو مجله  
   در سايت 20,000 تومان

  لطفًا، درصورت تغيير نشانى، مراتب را در اسرع وقت به دفتر نشريه اطالع دهيد.

با لذت فيزيك همراه باشيد،
تا از فيزيك لذت واقعى را ببريد

***
تلفكس: 88672727

معرفي كتابعلم در عمل

نشريه در قبال عدم دريافت مجله، 
در صورت ارسال با پست عادي، مسئوليتي به عهده ندارد.
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اما در صورتى كه پس از عبور پرتو 
نور از شكاف به مسيرى كه از آن 
بدوزيد،  چشم  است  شده  ناشى 
مى تواند  نور  پرتو  كه  است  آنگاه 
به  بگيرد.  شكل  حالت  دو  هر  در 
گذشته  بر  حال  زمان  ديگر  بيانى 
پرتو نورى تاثير گذاشته است. اين 
چند  تنها  آزمايشگاه  در  آزمايش 
صد هزارم ثانيه به طول مى انجامد. 
از  ناشى  نورهاى  مشاهده  در  اما 
صدق  نيز  دوردست  ستاره هاى 
اكنون  مشاهده  واقع  در  مى كند. 

را  آنها  ساله  ميليون  يا  هزار  چند  گذشته  مى تواند  دوردست  ستاره هاى 
تغيير دهد.

4. تقريبًا همه جهان گم شده است:
مى توان به جرات گفت در حدود 100 ميليارد كهكشان در جهان هستى 
وجود دارد كه هر يك از آنها از 10 ميليون تا 10 تريليون ستاره را در خود 
گنجانده اند. خورشيِد زمين در مقايسه با اين ستاره ها، يكى از كوچكترين 
و ضعيفترين آنها به شمار مى رود و حتى مى توان نام كوتوله زرد رنگ را 
بر روى آن گذاشت. در واقع، در جهان هستى مقادير ترسناك و عظيمى 
از  درصد  دو  مشاهده  به  قادر  تنها  انسان  كه  دارد  وجود  مرئى  ماده  از 
آن است. وجود اين حجم ماده به واسطه نيروى گرانش آنها پيش بينى 
مى شود و ماده تاريك نيز كه مقدار آن 6 برابر جرم ماده مرئى تخمين 
زده مى شود، نيز بخش نامرئى جهان را تشكيل داده است. به گزارش 
خبرگزارى مهر، وجود انرژى تاريك به عنوان بخشى ديگر از جهان كه 
خواهد  پيچيده تر  موضوع را  است،  داده  تشكيل  جهان را  مابقى  واقع  در 
كرد، انرژى اى كه با گسترش سريع جهان در ارتباط است و به همراه ماده 

تاريك همچنان ناشناخته باقى مانده است.

5. جسم مى تواند سريعتر از نور حركت كند و نور هميشه بسيار سريع 
حركت نمى كند:

سرعت نور در خال 300 هزار كيلومتر بر ساعت است، با اين حال نور 
هميشه در خال حركت نمى كند. براى مثال نور در آب با سرعتى يك سوم 
سرعت گفته شده حركت مى كند. در واكنش هاى هسته اى، برخى از ذرات 
به سرعت هاى بسيار بااليى دست پيدا مى كنند كه بخشى از سرعت نور 
است و در صورتى كه از ميان رابطى كه سرعت نور را خواهد كاست عبور 
كنند. در واقع مى توانند سريع تر از نور (در آن محيط) حركت كنند. چنين 
پديده اى درخششى آبى رنگ از خود به وجود مى آورد كه به «تشعشعات 
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   فيزيك بدون شك علمى شگفت انگيز است. ذراتى وجود ندارند، ولى 10
در احتماالت به حساب مى آيند. زمان، متناسب با سرعت حركت شيئى 
... نشريه تلگراف، 10 پديده عجيب از اين عجايب در  تغيير مى كند و 
علم فيزيك را با كمك تعدادى از كاربران توئيتر و كيهان شناسى به نام 

ماركوس چاون ارائه كرده است كه در ادامه ارائه مى شود: 

1. خورشيد مى توانست از موز ساخته شده باشد:
خورشيد بسيار پر حرارت است، زيرا وزن چند ميليارد ميليارد ميليارد تنى 
آن گرانش عظيمى به وجود مى آورد كه در نتيجه هسته ستاره را تحت 
فشارى غير قابل تصور گذاشته و در نتيجه فشار باال حرارت فوق العاده 
توليد مى كند. در صورتى كه به جاى گاز هيدروژن از ميلياردها ميليارد 
ميليارد تن موز استفاده مى شد، نيز همان ميزان فشار و در نتيجه همان 
مقدار حرارت در خورشيد به وجود مى آمد. با اين حال با افزايش حرارت، 
اتم ها با بخش هاى مختلف ساختار ستاره اى برخورد كرده و انرژى اتمى 
را به وجود مى آورند كه در اينجا تفاوت ميان حضور هيدروژن و موز در 

ساختار خورشيد آشكار خواهد شد.

2. تمام ماده اى كه نسل بشر را به وجود آورده است در يك حبه قند 
جا مى گيرد:

همين  به  و  هستند  خالى  فضاى  درصد   99,9999999999999 اتم ها 
دليل در صورتى كه تمامى اتم ها را به گونه اى به هم بفشاريم كه فضاى 
خالى ميان آنها از بين برود، يك قاشق چاى خورى يا حجمى برابر يك 
حبه قند از اين ماده در حدود پنج ميليارد تن وزن خواهد داشت، وزنى 
جهان  در  حاضر  حال  در  كه  انسان هايى  تمامى  وزن  مجموع  برابر   10
حضور دارند. اين در واقع همان پديده اى است كه در ستاره هاى نوترونى 

رخ مى دهد و وزن آنها را تا حد غير قابل باورى افزايش مى دهد.

3. آنچه آينده است، مى تواند آنچه گذشته بوده است را تغيير دهد:
كه  شكاف  دو  آزمايش  است،  رسيده  اثبات  به  كوانتوم  جهان  شگفتى 
اندازه  به  مى رساند،  اثبات  به  ذره  و  موج  حالت  دو  در  را  نور  ماهيت 
كافى عجيب و غير قابل تصور هست. به خصوص زمانى كه اعالم شود 
اما  كند.  تبديل  برعكس  يا  ذره  به  موج  از  را  آن  مى تواند  نور  مشاهده 
پديده هاى عجيب تر اين جهان پس از آزمايش جان ويلر فيزيك دان در 
يك  مشاهده  داد،  نشان  وى  آزمايش  كرد.  نمايان  را  خود  سال 1978 
ذره در حال، مى تواند سرنوشت ذره مشابه ديگرى در گذشته را متحول 
سازد. طبق آزمايش دو شكاف، در صورتى كه هر يك از پرتوهاى نورى 
خارج شده از يكى از شكاف هاى صفحه آزمايش را مشاهده كنيد، در واقع 
پرتو را مجبور كرده ايد خصوصيات ذره اى به خود بگيرد و اگر به هدف 
برخورد پرتو، چشم بدوزيد خصوصيت موج گونه به پرتو نور بخشيده ايد. 
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حركت خواهد داشت، غير ممكن است. در حقيقت، تا زمانى كه يكى از 
اما  داشت  خواهند  حركت  جهت  دو  هر  در  دو  هر  نشود،  مشاهده  آنها 
به محض اينكه يكى از آنها مشاهده شود جهت راست يا چپ گرد را به 
خود گرفته و به هر جهتى كه حركت كند، همتايش در مسير متضاد آن 
حركت خواهد كرد. اين واقعيتى است كه در آزمايش ها به اثبات رسيده 

است.

10. هرچه سريع تر حركت كنيد سنگين تر مى شويد: 
در صورتى كه بسيار سريع بدويد، به صورت لحظه اى و نه دائم، سنگين 
وزن خواهيد شد. سرعت نور مرز سرعت در جهان است. در اين صورت، 
زمانى كه جسمى با سرعتى نزديك به نور در حركت است و شما به آن 
نيرويى وارد كنيد، به سرعت آن نخواهيد افزود بلكه تنها به آن انرژى 
اضافى وارد كرده ايد كه اين انرژى بايد در جايى قرار بگيرد. بهترين مكان 
براى قرارگيرى اين انرژى جرم جسم است. بر اساس قانون نسبيت جرم 
و انرژى با يكديگر برابرند؛ پس هر چه انرژى وارد شده بيشتر باشد، جرم 
افزايش پيدا خواهد كرد. البته اين افزايش وزن در انسان قابل چشم پوشى 

بوده و درعين حال غير قابل انكار است.

منبع: 
وبالگ فيزيك و دوستداران فيزيك 

به نقل از خبرگزارى مهر
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شرنكوف» شهرت داشته و با بمب هاى صوتى قابل مقايسه است. كمترين 
سرعتى كه تا كنون براى نور به ثبت رسيده است، 17 متر بر ثانيه يا 61 
كيلومتر بر ساعت بوده كه به واسطه عبور نور از ميان روبيديوم منجمد با 
حرارتى برابر صفر مطلق ايجاد شده است. در اين حرارت اين ماده حالتى 

به نام ميعان «بوز - اينشتين» را تجربه مى كند.

6. تعداد محدودي نويسنده مطلبي را درباره پديده اي نوشته و تعداد 
نامحدودي آن را مى خوانند:

بر اساس مدل هاى استاندارد كيهان شناسى جهان مرئى با تمامى ميلياردها 
كهكشان و تريليون تريليون ستاره هايش، تنها يكى از بى نهايت جهان هايى 
قرار  يكديگر  كنار  در  اسفنج  يك  در  صابون  حباب هاى  مانند  كه  است 
را  ممكنى  تاريخچه  هر  مى توان  آنها  بودن  بى نهايت  دليل  به  گرفته اند. 
برايشان در نظر گرفت. اما تعداد تاريخچه هاى ممكن براى اين جهان ها 
در  نتيجه  محدودى  تعداد  و  پديده  محدودى  تعداد  زيرا  است؛  متناهى 
بر داشته اند. تعداد اين پديده ها بسيار زياد، اما متناهى است. پس همين 
را  آن  شما  و  نوشته  را  مطلب  اين  نويسنده  كه  كنونى  و  عينى  پديده 
مى خوانيد، بايد بى نهايت بار در زمان رخ داده باشد. شگفت انگيز تر از آن، 
اين است كه بدانيم نزديكترين همتاى ما در چه فاصله اى از ما قرار گرفته 
است. اين فاصله عددى برابر 10 به توان 10 به توان 28 متر تخمين زده 
شده است كه در صورت عالقمندى به محاسبه آن مى توانيد از عدد يك 

و 10 ميليارد ميليارد ميليارد صفر در برابر آن استفاده كنيد!

7. سياهچاله ها سياه نيستند:
زيرا  نيستند؛  سياه  اما  هستند،  تاريك  بسيار  سياهچاله ها  حتم،  طور  به 
اين پديده ها درخشان بوده و به آرامى نور خود را در تمامى طيف هاى 
كه  تشعشعات  اين  مى كنند.  منتشر  اطراف  به  مرئى  نور  جمله  از  نورى 
«تشعشعات هاوكينگ» نام دارد نور خود و جرم سياهچاله ها را به تدريج 
كاهش داده و  با از دست دادن منبع جرم سياهچاله ها تبخير مى شوند.  
سياهچاله هاى كوچك در مقايسه با جرمشان و نسبت به سياهچاله هاى 
اساس  همين  بر  و  مى كنند  منتشر  نور  خود  از  باالتر،  سرعتى  با  بزرگتر 
نظريه ها  برخى  اساس  بر  هادرون  بزرگ  دهنده  برخورد  كه  صورتى  در 
خواهند  تبخير  سرعت  به  آنها  كند،  توليد  ميكروسياهچاله هايى  خود  از 
شد و دانشمندان پس از آن قادر خواهند بود، بقاياى تابش هاى آنها را 

مشاهده كنند.

8. تصور بنيادين از جهان، مسئول گذشته، حال و آينده آن نيست:
بر اساس نظريه نسبيت خاص چيزى به نام اكنون، گذشته يا آينده وجود 
ندارد و قالب هاى زمانى به يكديگر وابسته اند؛ زيرا همه هستى با سرعتى 
برابر در حركت است. درصورتى كه انسان با سرعتى كامال متفاوت در 
حركت بود شاهد پير شدن زودهنگام يكى از نزديكان يا دير پير شدن 

وى نسبت به ديگران مى بود.

9. ذره اى در اينجا مى تواند به صورت آنى بر روى ذره اى در آن طرف 
جهان تاثير بگذارد:

مالقات  را  پوزيترون  يا  خود  ماده  ضد  همتاى  الكترون  يك  كه  زمانى 
مى كند، هر دو ذره خنثى شده و دو فوتون از اين برخورد متولد مى شوند. 
اسپين  نام  به  ويژگى اى  از  كوارك ها  يا  فوتون ها  مانند  اتمى،  زير  ذرات 
برخوردارند كه به مفهوم چرخش است. اما اين ذرات، حركت چرخشى 
چرخش  حال  در  انگار  كه  مى كنند  رفتار  گونه اى  به  واقع،  در  و  ندارند 
در  و  بوده  يكديگر  خالف  تولد،  زمان  در  فوتون ها  اسپين  جهت  هستند. 
نتيجه خنثى مى شوند. با توجه به رفتارهاى غير قابل پيش بينى كوانتومى 
گفتن اينكه كدام فوتون در مسير چپ گرد و كدام يك در مسير راست گرد 
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آيا تكرار، منشأ قوانين ذهنى است؟!
كلمات، بار معانى دارند و اين معانى را گاهًا در طول سال ها كسب كرده 
اند. زبان مادرى فقط آموختن يك زبان از هزاران زبان در دنيا نيست؛ 
به  شايد،  است.  انسان  جان  در  كلمه  يك  معنى  بار  تمامى  نشستن  بلكه 
همين دليل است كه ترجمه به معنى دقيق آن، يعنى انتقال بار معنى يك 
مطلب از يك زبان به زبان ديگر، گاهى كامًال امكان پذير نيست. چرا كه 
بار معانى يك كلمه را صرفًا با كلمه اى ديگر نمى توان انتقال داد. بايد در 
با  كلمه  يك  اشارات  و  معانى  تمامى  تا  كرد،  زندگى  سال ها  جامعه  يك 
شنيدن آن در دل بنشيند. مثًال، هنگامى كه در فارسى مى گوييم آب، آيا 
واقعًا فقط «آب» نشان از مايعى بى رنگ و بى بو است كه در زمان تشنگى 
مى نوشيم. به عنوان مثال، وقتى مى گوييم «آب شدم» و «آب زندگانى»...

           اى آتش فرمانروا، در آب مسكن ساختى   
                                               وى نرگس عالى نظر، با ارغوان آميختى

آيا مى توان اين آب ها را همان آب خوردنى معنى كرد؟ بايد يك فارسى 
زبان بود تا «آب» را درك كرد. به عنوان مثال، براى انتقال اين عبارات 
 ،«water» به  ها  «آب»  اين  تمامى  ترجمه  و  انگليسى  زبان  به  فارسى 

خنده دار به نظر مى رسد!
هر كلمه اى ريشه در پيشينه فرهنگى قوم خود دارد، و تمامى معانى اى 
كه با خود حمل مى كند حاصل تفكر و تعامل پدران ما با معانى است، كه 
در مواجهه با عالم درك كرده اند. پيشينه تاريخى ايران، نشان دهنده آن 
است كه ما قومى كشاورز بوده ايم. تقريبًا تمامى ما ايرانى هاى شهرنشين، 
دهقان  يا  كشاورز  مردمى  پدرانمان  برگرديم،  قبل  نسل  چند  به  اگر 
ما  براى  بسيارى  معانى  درك  تا  گرديده،  موجب  پيشينه  همين  بوده اند. 
بديهى باشد؛ معانى اى كه شايد براى ملتى ديگر بكر و تازه به نظر برسد. 
مردمى متفاوت از غربى ها شده اند و  بى دليل نيست كه شرقى ها اصوالً 
دليل آن را نه در عقايد آنها، بلكه در پيشينه آنها بايد جست، كه عقايد 

آنها را ساخته است.
بررسى تاريخ غرب نشان دهنده آن است كه تمدن جديد بشر در آنجا 
به وجود آمده، هرچند ريشه هاى آن عمدتًا بر اساس يافته هاى شرقى ها 
استوار است. اما اين بدان معنى نيست كه تمدن جديد دستاورد شرق 
مهمى  دستاورد  تمدن  اين  در  سال هاست  كه  بپذيريم  بايد  ما  است. 
نداشته ايم. هدف من ارزش گذارى تمدن غرب نيست و به هيچ وجه نيز 
درصدد اثبات اين نيستم كه بگويم آنچه غربى ها بدست آورده اند، ما 
سال ها قبل داشته ايم! بلكه صرفًا نگاهى جامعه شناسانه به اين دستاوردها 

دارم، تا از آن براى درك بهتر آنچه هستيم، استفاده كنم.
تالش  سال   400 حداقل  دستاورد   ،(science) امروزى  معنى  به  علم 
رياضى،  شيمى،  فيزيك،  از  اعم  نيز  آن  بندى هاى  دسته  است.  غربى ها 
روانشناسى، جامعه شناسى، هواشناسى، فلسفه و صدها دسته بندى ديگرى 
كه در علم صورت گرفته نيز، حاصل همين دستاوردها است؛ و اين ره 
يك شبه، يا چند ساله، يا چند ده ساله طى نشده است. حدود نيم هزاره 
قدمت دارد. نيم هزاره اى كه در بطن جامعه و در دل مردم رشد يافته 
به بوته آزمايش گذاشته شده و آرام آرام به زندگى روزمره مردم تبديل 
گرديده است. به عنوان مثال، فلسفه در غرب صرفًا يك شاخه تحصيلى 
نيست، بلكه وجودى عينى است كه بر اساس محيط هاى اجتماعى و سياسى 
به وجود آمده و بر كل اجتماع اثر گذاشته است. فلسفه در غرب، صرفًا 
يافته هاى ذهنى يك انسان خوش ذوق نبوده و نيست و با كمى مطالعه 
در تاريخ غرب مى بينيم كه ايده هاى فلسفى غرب در طول زمان به تفكر 
جمع تبديل شده است. اين فلسفه با مفهوم فلسفه اى كه يك ايرانى در 
ذهن دارد، خيلى فرق مي كند؛ و به همين صورت بار معنى آن نيز كامًال 

متفاوت است.
همين عبارات، در مورد آنچه ما به عنوان «فيزيك» مى شناسيم نيز كامًال 
صادق است. آنچه ما به عنوان «فيزيك» در ذهن تصور مى كنيم، كامًال 
با آنچه يك غربى از شنيدن كلمه «physics» تصور مى كند، فرق دارد. 
فيزيك براى اغلب ما صرفًا يك رشته تحصيلى سخت و مملو از روابط 
پيچيده است و فيزيكدان شخصى است كه به هر دليل، عالقه شخصى، 

اجبار انتخاب رشته و ... وارد دانشگاه شده و اين رشته را خوانده است.
در حالى كه مفهوم «فيزيكدانى» كه در ذهن يك غربى شكل مى گيرد، 
بسيار با فلسفه گره خورده و شخصى است كه عالوه بر آموختن اين مفاهيم 
و روابط، به سطحى از تفكر دست پيدا كرده است كه مى تواند خيلى از 
مشكالت متناسب با آن تمدن را حل كند يا آن تمدن را گسترش داده و 
دريچه هاى جديد را بگشايد. باز هم تاكيد مى كنم كه درك تمدن غرب 
براى يك غربى، از درك آن براى يك شرقى متفاوت است. ما عمومًا، با 
دستاوردهاى اين تمدن آشنا شده ايم، جريان الكتريسيته، المپ روشنايى، 
ماشين، موبايل، كامپيوتر و ... در حالى كه اين ها دستاوردهاى يك تمدن 

هستند، نه خود آن!
مثًال استادى را به ياد مى آورم كه تعريف مى كرد، در زمان جنگ جهانى 
دوم در انگلستان بوده و در يك مكالمه ساده درون تاكسى، در مقابل اين 
جمله كه «آلمان ها موشك هايى جديد ساخته اند كه انگلستان توان مبارزه 
با آن را ندارد». راننده تاكسى جواب داده بود، باالخره فيزيك دان ها يك 
راه حلى پيدا مى كنند! اين جمله نشان دهنده هوش يا درك غير طبيعى 
آن راننده نبوده، بلكه نشان از درك عمومى يك ملت از واژه اى به نام 

«فيزيك دان» است.
اين همه پرگويى براى اين بود كه نشان دهيم ِصرف انتقال يك كلمه از 
يك فرهنگ و زبان، نمى تواند تمام پيشينه و تاريخ و فرهنگى كه آن كلمه 
در خور دارد را با خود به فرهنگ جديد حمل كند. بى دليل نيست كه 
رغبت دانش آموزان دبيرستانى براى ورود به رشته هايى مانند عمران، 
و  فلسفه  فيزيك،  مانند  رشته هايى  به  ورود  از  بيش  معمارى  پزشكى، 
رياضيات است. چرا كه درك عمومى جامعه اين گونه اقتضا مى كند و در 
صورتى كه اراده اى جهت تغيير اين روند وجود داشته باشد، اين اراده بايد 
صرف تغيير ديدگاه هاى كلى از طريق پارامترهاى جامعه شناختى گردد، 

تا اينكه صرف تبليغات محض و خوش رنگ و لعاب نمودن آن بشود.
ِصرف بزرگ نمايى شاخه هايى مانند هوافضا، نانوتكنولوژى و ... على رغم 
آنكه مى تواند جامعه عمومى كشور را با كاربردهاى ملموس فيزيك آشنا 
كرده و به نوعى جذابيت ايجاد كند؛ ولى تا باال بردن درك عمومى از اين 

رشته مهم و زيربنايى راه درازى در پيش است...

راد
ير 

ام

فيزيك
ازگوناگونجوامعادراك
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   گردباد (سياه باد)، شديدترين و در مقياس خود ويرانگرترين آشفتگى جوى است. اما 
اين پديده بسيار كوچكتر از آن است كه بتوان روى نقشه هاى استاندارد هواشناسى آن 
را يافت. قطر اين پديده بين كمتر از يكصد متر تا حدود يك كيلومتر متغير است. اين 
توفان هاى چرخنده و غرش كننده، هنگامى كه در سطح زمين حركت مى كنند مى توانند 
سرعت باد در حال دوران را به 500 كيلومتر در ساعت برسانند. ميانگين سرعت افقى اين 
توفان ها 50 كيلومتر در ساعت است و تنها چند كيلومتر طى طريق مى كنند. اما توفان هايى 

كه پس از طى يكصد كيلومتر فعال بوده اند، نيز وجود داشته اند. 
گردبادها هميشه در اثر ناپايدارى بيش از حد در جو به وجود مى آيد. در چنين هنگامه اى، 
آهنگ كاهش دما با ارتفاع در محيط زياد است. گردباد در حقيقت همان فعاليت توفان 
تندرى بسيار نيرومند است. گردباد (سياه باد) ترجمه واژه اسپانيايى تورنادو به معنى توفان 

تندرى است. 
پايين  سوى  به  ابرها  برخى  از  كه  مى شود  نمايان  شكل  قيفى  ابر  همانند  نخست  گردباد، 
گسترش يافته است. پس از آنكه اين قيف با زمين تماس پيدا كرد، ويرانى را آغاز نموده 
و ذرات را به درون خود مى مكد، و حتى اشياء سنگين را از روى زمين بلند نموده چند 

صد متر دورتر مى اندازد.  
به جز بادهاى شديد و توانمندى كه اين پديده توليد مى كند، ويرانى ساختمان ها تا حدى 
در اثر انفجار همراه با اين پديده است. فشار جو ممكن است در زمان كمتر از يك دقيقه 
جو  و  بسته  ساختمان  داخل  ميان  زياد  فشار  اختالف  يابد.  كاهش  بار  ميلى  از 50  بيش 
خارج آن، باعث انفجار شده و ممكن است ديوارها و سقف ساختمان را به سوى خارج 

پرتاب كند.
بزرگترين منطقه گردباد خيز جهان، دره گردباد در منطقه مى سى سى پى است و ساالنه 

ميانگين 200 گردباد در آن رخ مى دهد. 
گردبادهاى دريايى

گردبادهاى دريايى روى دريا رخ مى دهند و به كشتى هايى كه در مسير آنها قرار دارد 
همانند  نوع  يك  هستند،  نوع  دو  دريايى  گردبادهاى  مى كنند.  وارد  چشمگير  خسارت 
ابر  شكل  قيفى  گسترش  از  يعنى  مى دهد،  رخ  زمين  روى  در  كه  است  خشكى  گردباد 
كومولونيمبوس به سوى پايين ايجاد مى شود. نوع ديگر از سطح آب به سوى باال گسترش 
مى يابد و به طور مستقيم به ابر مربوط نيست. اين پديده كمابيش مانند پديده تنوره ديو 
است كه در تابستان هاى گرم كويرهاى ايران رخ مى دهد و شدتى كمتر از نوع نخست 

دارد. 
هر دو پديده، جدا از پيدايش آن، گردباد دريايى خوانده مى شود، زيرا آب به داخل آن و 

به سوى باال رانده مى شود. 
جالب است كه بدانيد، يكى از ريشه هاى داستان اكوان ديو در افسانه هاى كهن ايرانى كه 
به شاهنامه هم راه يافته، همين گردبادهاى دريايى بوده است. اكوان ديو در دژى سنگى 
در ساحل دريا مى زيسته و در دريا و خشكى هاى ساحلى توفان به پا مى كرده است. سنگى 
كه افراسياب بر سر چاهى كه بيژن در آن زندانى بود گذاشت، توسط (توفان، تيفون) اكوان 
ويرانگر  چرخندهاى  چين  در  بود.  شده  پرتاب  توران زمين  منطقه  به  چين  درياى  از  ديو 
دريايى تيفون ناميده مى شود. در نبرد با رستم، اكوان ديو، پهلوان را از زمين به آسمان 
گردبادهاى  نماد  ديو  اكوان  گفت،  مى توان  نحوى  به  مى كند.  پرتاب  دريا  ميان  به  برده 

دريايى است.
               خروشيد و پيچيد و بانگ و غريو           ز دريا برآمد چو اكوان ديو
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بوزون هيگز احتماالً در آزمايش هاى فيزيكى پديدار شده است.
   پژوهشگران در مركز تحقيقاتى سرن در ژنو، كه روى طرح برخورددهنده 
«ذره  كه  هيگز  بوزون  احتماال  كه  گفته اند  مى كنند،  كار  هادرون  بزرگ 
بسيار  مدتى  براى  مركز  آزمايش هاى اين  خوانده مى شود، در  خدا» هم 

كوتاه ظاهر شده است.
مشاهده اين ذره، يكى از آرزوهاى دانشمندان فيزيك ذرات بوده است.

نشانه هايى  سرن،  در  جداگانه  آزمايش  دو  در  كه  مى گويند  پژوهشگران 
از ذره اى مشاهده شده است كه در هر دو مورد، جرم مشابهى داشته و 
احتماال ذره هيگز است. با اين حال، پژوهشگران هنوز داده هاى كافى براى 

اعالم رسمى اين كشف جديد را در اختيار ندارند.
يافتن هيگز مى تواند يكى از بزرگ ترين دستاوردها و پيشرفت هاى علمى 
جهان در 60 سال اخير باشد. اين ذره تاكنون در آزمايش هاى فيزيكى 
مناسبى از نحوه  مشاهده نشده است و يافتن آن، براى آن كه شناخت 
تشكيل جهان به دست آيد، عاملى تعيين كننده و حياتى به شمار مى رود.

اين نظريه وجود دارد كه ذره هيگز اولين ذره اى است كه پس از انفجار 
بزرگ (بيگ بنگ) به وجود آمد و زمينه ساز شكل گيرى جهان كنونى شد.

طور  به  را  عظيم  آزمايش  دو  هيگز،  يافتن  براى  سرن  در  پژوهشگران 
جداگانه انجام داده اند.

اين دو آزمايش، اطلس و سى ام اس ناميده شده اند. از آنجا كه در مدل 
استانداردى كه براى پديدار شدن جهان تعريف شده است، جرم دقيق 
از  بايد  خود  آزمايش هاى  براى  فيزيكدانان  است،  نشده  برآورد  هيگز 
بتوانند  تا  مى كردند  استفاده  هادرون  طرح  مثل  ذرات،  شتاب دهنده هاى 

به صورتى سازمان يافته، به دنبال يافتن اين ذره باشند.
و   (ATLAS) اطلس  پروژه هاى  مسئوالن  دسامبر،   13 سه شنبه،  روز 
اين  در  كه  گفتند  سرن  در  خبرى  كنفرانسى  در   (CMS) سى ام اس 
الكترون ولت،  گيگا   125 تا   124 معادل  كه  ديده اند  ذراتى  آزمايش ها 

جرم داشته اند.
با اين حال گفته شده است كه از نظر آمارى، اطمينان كمى نسبت به اين 
يافته و جرمى كه سنجيده شده است وجود دارد و پژوهشگران براى آن 
كه رسما مدعى اين اكتشاف شوند، بايد به آزمايش و تحليل هاى بيشترى 

دست بزنند.
در عين حال، نتايج آزمايش هاى اخير، هيجان و تب وتاب عظيمى را در 

بين پژوهشگران و دانشمندان فيزيك ذرات به وجود آورده است.
پروفسور اشتفان سالدنر رمبولد، استاد دانشگاه منچستر، نتايج آزمايش هاى 
انجام شده را «استثنايى» خواند و گفت: «احتماال در مدت يك سال خواهيم 

فهميد كه آيا ذره هيگز وجود دارد يا نه.»
به گزارش خبرنگار مهر، سمينارى در مركز سرن، واقع در ژنو سوئيس 
در  كه   «CMS» و   «ATLAS» آزمايش  دو  فيزيكدانان  و  شد  برگزار 
برخورد دهنده بزرگ ذرات كار مى كنند؛ گزارشى از آزمايشات جديد را 
در تالش براى كشف ذره بوزون هيگز ارائه كردند. در اين راستا براى 
ناشناخته  ذره  اين  خصوص  در  كه  پرسش هايى  رايج ترين  از  سرى  يك 

وجود دارند جوابهايى ارائه مى شود:

بوزون هيگز چيست؟
بوزون هيگز، يك ذره ابتدايى است كه در مدل استاندارد وجود آن پيش بينى شده 
است. مدل استاندارد، قابل اطمينان ترين نظريه فيزيك براى توصيف و شرح نيروهاى 

جهان و ذرات ابتدايى است كه آن را تشكيل داده اند.
بوزون هيگز، برخالف تمام ذرات ديگر ذكر شده در مدل استاندارد، تا به 
امروز تنها در حد يك فرضيه باقى مانده و تاكنون هيچ آزمايشى موفق 
به شناسايى آن نشده است. هرچند در سرن ژنو فيزيكدانان درحال انجام 

تحقيقات گسترده اى در اين حوزه هستند.
از چه زمانى فرضيه وجود اين ذرات مطرح شد؟

اكنون 47 سال از تاريخ فرضيه بوزون هيگز مى گذرد. اولين بار در سال 
مشابهى  نتايج  به  همگى  تقريبًا  كه  مختلفى  فيزيكدانان  تحقيقات   1964
اين  ميان  در  كردند.  مطرح  را  ذرات  اين  وجود  فرضيه  بودند  رسيده 
فيزيكدانان، به ويژه «پيترهيگز»، فيزيكدان انگليسى تحقيقات گسترده اى 
را در اين عرصه انجام داد و به همين دليل اين ذرات نام خود را از اين 

دانشمند گرفته اند.
بوزون هيگز در طبيعت چه نقشى ايفا مى كند؟

بوزون هيگز مى تواند توضيح دهد كه چرا در جهان جرم وجود دارد. در 
بعضى  كه  درحالى  هستند  جرم  داراى  ابتدايى  ذرات  از  بعضى  حقيقت، 
مطلب  اين  درك  به  مى تواند  ذره  اين  وجود  مثال،  براى  خير.  ديگر 
الكترومغناطيس (و  پرتوهاى  كه  فوتونها  چون  ذراتى  چرا  كه  كند  كمك 
همچنين نور) را انتقال مى دهند بدون جرم هستند، درحالى كه ساير ذرات 
ابتدايى مثل بوزونهاى W و Z كه با نيروهاى هسته اى ضعيف ارتباط 
نيروى  با  فوتون  كه  همانطور  ترتيب،  اين  به  هستند.  جرم  داراى  دارند 
الكترومغناطيس ارتباط دارد بوزون هيگز، «كوانتوم» ميدان هيگز است. 
ميدان هيگز، ميدانى از انرژى است كه جرم ذرات ابتدايى را مى سازد. 
بنابراين، شناسايى بوزون هيگز مى تواند به درك بهتر روابط موجود ميان 
نيروى  گرانش،  نيروى  الكترومغناطيس،  (نيروى  طبيعت  نيروى  چهار 
فيزيك  امروز،  تا  كند.  كمك  قوى)  هسته اى  نيروى  ضعيف،  هسته اى 
توانسته است به يك شرح واحد مفهومى ميان نيروهاى الكترومغناطيس، 
يابد، درحالى كه نيروى چهارم  هسته اى ضعيف و هسته اى قوى دست 

(نيروى گرانش) هنوز از اين شرح واحد مستثنى مى شود.
چرا يافتن بوزون هيگز مهم است؟

مدل  هستند.  استاندارد  مدل  پازل  گمشده  تكه  واقع  در  ذرات،  اين 
استاندارد، جهان ما را در كنار تمام ذرات موجود در آن از كواركها» تا 

«لپتونها» به يك روش واحد مفهومى شرح مى دهد. 
اين نظريه، همانطور كه گفتيم، درحال حاضر تنها سه نيرو از چهار نيروى 
طبيعت را توضيح مى دهد. تا به امروز تمام آزمايشات تجربى توانسته اند 
با دقت بسيار بااليى اين سه نيرو را تاييد كنند. اما هنوز «بوزون هيگز» 

نتوانسته است نيروى چهارم را توضيح دهد.
بوزون هيگز چگونه ساخته مى شود؟

هنوز ترديدهاى بسيارى در مورد خواص اين ذرات وجود دارد. دانشمندان 
مى دانند كه بايد داراى جرم بوده و با ضد ذره خود منطبق باشد، اما هنوز 
نمى دانند كه ارزش بوزون هيگز چيست. درحقيقت، مدل استاندارد مقدار 
فرضيه  دهها  و  دهها  تاكنون  و  نمى كند  بينى  پيش  را  بوزون  اين  جرم 

متفاوت در خصوص ارزش آن ارائه شده است.
آزمايشهايى كه در سال هاى اخير پى در پى انجام شده اند، اندازه هاى 
احتمالى جرم و محدوده هاى آن را تعيين كرده اند. همچنين بر پايه «نظريه 
ريسمان»، پنج نوع مختلف بوزون هيگز مى تواند وجود داشته باشد. اين 
بينى  پيش  را  هيگز  بوزون  يك  تنها  فرضيه ها  ساير  كه  است  درحالى 

مى كنند.
«نظريه ريسمان»، يك نظريه در فاز توسعه است كه تالش مى كند، مكانيك كوانتوم 
را با نسبيت عام تطبيق دهد و اميدوار است كه بتواند تمام ويژگى هاى الزم براى يك 

تئورى كامل را كسب كند.
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مط را  ذرات  اين  وجود  فرضيه  بودند  مرسيده  را  ذرات  اين  وجود  فرضيه  بودند  رسيده 
گل ا ا ك ف گ ا ا ك گف ا ا ك ف گ ا ا ك فيزيكدانان، به ويژه «پيترهيگز»، فيزيكدان انگلفيزيكدانان، به ويژه «پيترهيگز»، فيزيكدان انگليسىف

رصه انجام داد و به همين دليل اينرا در اين عرصه انجام داد و به همين دليل اين ذرات نام
مند گرفته اند.

ه نقشى ايفا مى كند؟ز در طبيعت چه نقشى ايفا مى كند؟
وجود دارد. در وجوداند توضيح دهد كه چرا در جهان جرم  دهد كه چرا در جهان جرم
بعضى كه  درحالى  هستند  جرم  داراى  ابتدايى  بعضت  كه  درحالى  هستند  جرم 
مطلب اين  درك  به  مى تواند  ذره  اين  مطلبود  اين  درك  به  مى تواند  ه 

الكترومغناطيس  پرتوهاى  كه  الكترومغناطيستونها  پرتوهاى  كه  ها 
د، درحالى كه سايرم هستند، درحالى كه ساير ذ
ى ضعيفى هسته اى ضعيف
فوتون فوتوكه 
ان

                 
                   رايج ترين پرسش ها درباره
                     ناشناخته ترين ذره جهان

همه چيز درباره بوزون هيگز
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(ساختار مواد)
   همه ى ما بخشى قوى و بخشى ضعيف داريم، همانطور كه تمامى مواد 

دارند. اين قضيه را توسط خط كش ، كاغذ و مقوا ببينيد و آزمايش كنيد.
موارد الزم:

- دو خط كش پالستيكى 
- سه ورقه كاغذ سفيد

- مقوا
گام به گام

A. خم كردن يك خط كش
يك خط كش را از دو انتهايش با دو دست نگه داريد. با 
دقت آن را خم كنيد، اما نه آنچنانكه بشكند (همانطور كه 
در شكل نشان داده شده است). آيا شما مى توانيد بگوييد 

كه كدام قسمت خط كش ضعيف و كدام قسمت آن قوى است؟ قسمت 
ضعيف، قست پهن، و قسمت قوى، بخش نازك آن است. 

از  مى توانيد  چطور 
خط  قسمت  دو  اين 
شما  ببريد؟  بهره  كش 
تركيب  با  مى توانيد 
كش  خط  پهن  قسمت 
خط  نازك  بخش  با 
كش ديگرى، و ساختن 
شكلى T مانند، اين كار 
اين  در  دهيد.  انجام  را 
طرف  دو  هر  تركيب 
قوى مى شوند. امكانات 
ديگرى كه براى اين كار وجود دارد، ساختن سطح مقاطعى به شكل I (مثل 
ميله هاى I شكل) يا يك U است. اين سطح مقاطع، معموالً در سازه هاى 
كه  زيرشيروانى  اتاق  هاى  ستون  به  شوند.  مى  استفاده  عمران  مهندسى 
سقف را نگه داشته اند، نيز نگاه كنيد؛ به خصوص در ساختمان هايى كه از 

ساختارهاى فلزى استفاده شده است.
حقايق جالب

هم  كه  كنيد  نگاه  كشى  خط  به  مى توانيد  شما  شكل،   (1) موقعيت  در 
جهت/خالف جهت چشم بيننده خيلى نازك است و در جهت عمودى 
جهت/ (هم  كش  خط  شكل،   (2) موقعيت  در  است.  ضخيم  خيلى  آن 
خيلى  آن  عمودى  جهت  در  و  ضخيم  خيلى  بيننده  زاويه  جهت)  خالف 
نازك است. در هر دو مورد، طول خط كش ها يكسان است. كدام عامل 
شما  آيا  است؟  مهم تر  آن،  خم كردن  حالت  در  كش،  خط  قدرت  براى 
مى توانيد فايده نازك، يا ضخيم بودن آن را بفهميد؟ طول خط كش نيز 
نقش مهمى در خمش آن ايفا مى كند. با دستانتان، يك سر خط كش را 
روى ميزى نگه داريد، فقط مثل يك «تخته شيرجه». با تغيير طول تخته 

شيرجه، كشف كنيد كه چقدر روى خمش آن اثر دارد.
B. كاغذ پيليسه

تالش كنيد تا ورقه ى كاغذ، روى لبه اش بايستد. چرا مى افتد؟ كاغذ را 
تا كنيد و شبيه صفحه آكاردئون درآوريد، همانطور كه در شكل نشان 

را  آكاردئونى  كاغذ  بايستد؟  مى تواند  كاغذ  اكنون  آيا  است.  شده  داده 
روى ورق هاى هموارى از كاغذ قرار دهيد، و اين ساختار را با مقوا مقايسه 
كنيد. اكنون، كاغذ آكاردئونى را به صورت پلى روى دو كتاب قرار دهيد، 
و ببينيد تا چه اندازه وزن را مى تواند تحمل كنند. آيا اگر تعداد تاها در 
كاغذ آكاردئونى افزايش يابد، صفحه آكاردئونى وزن بيشترى را مى تواند 

تحمل كند؟

حال، صفحه كاغذى را به دو قسمت مساوى تقسيم كنيد. دو لوله يكسان 
با اين كاغذها درست كنيد. اين لوله ها را به شكل پلى روى كتاب ها قرار 
دهيد و ببينيد تا چه اندازه وزن را تحمل مى كنند. اكنون، شعاع لوله ها را 
كاهش دهيد. آيا لوله هاى جديد، پل مقاوم ترى مى شوند؟ چه مقدار از 
اين تغيير به خاطر كاهش شعاع و چه مقدار به دليل افزايش ضخامت 

لوله ها است؟

حقايقى جالب
است  شده  ساخته  آن  از  كه  ماده اى  به  جسم،  يك  مكانيكى  مقاومت 
و  كنيد)  مقايسه  يكسان  اندازه  با  كاغذى  ورقه اى  با  را  آهنى  (ورقهاى 
شد)  داده  نشان  قبل  آزمايش  در  كه  (همانطور  جسم  آن  هندسه  به 
مكانيكى  قدرت  زيادى  مقدار  به  آهن،  ورقه هاى  كردن  تا  دارد.  بستگى 
آن را افزايش مى دهد. انواع مختلف تا كردن، مى تواند روى خم كردن، 
كشيدن، يا پيچاندن آن مؤثر باشد. به عنوان مثال، ورقه هاى فلزى مورد 
استفاده در ماشين ها نازك تر و نازك تر مى شوند. آيا توجه كرده ايد كه 
در بدنه هاى ماشين ها تاخوردگى هاى بسيارى وجود دارد؟ آنها براى چه 
به  نگاهى  بيندازيد.  پالستيكى  بطرى هاى  و  فنجان ها  به  نگاهى  هستند؟ 
مدل هاى مختلف چين خوردگى ها در اشياى اطرافتان بيندازيد و تالش 
از  آنها،  خصوصيات  فهميدن  براى  هستند؟  چه  براى  آنها  بفهميد  كنيد 
كاغذى براى بازتوليد تاخوردگى هايى كه مشاهده مى كنيد، استفاده كنيد.

C. چيزهاى بيشترى درباره كاغذ (آزمون سختى)
سانتيمتر)  اينچ (2×15  ابعاد 3/4×6  با  نوار  چهار  كاغذ،  ورقه اى  توسط 
و  نوارها  روى  است.  شده  داده  نشان  شكل  در  كه  همانطور  درآوريد، 
مشخص  تا  كنيد،  شماره گذارى  آنهاست  سوراخ هاى  حاوى  كه  كاغذى 
شود هر نوارى از چه قسمتى آمده است. در همه تركيب ها، يكى از نوارها 
سپس  بچسبانيد.  يكديگر  به  انتهايشان  از  و  دهيد  قرار  ديگرى  روى  را 
دستتان را روى آن بچرخانيد تا نوار بااليى در زير، و نوار زيرى باال قرار 

ضعيف، قوى شود!؟
چطور 

شكل 1

شكل 2

شكل 3

يش
زما
آ

 ساخت سرگرمي هاي فيزيكي با وسايل دورريختني



22

گيرد. كدام نوار سفت تر است؟ چگونه سختى نسبى نوار به جهت مرتبط 
سختى  شده اند؟  بريده  كاغذ  ورقه  يك  از  ابتدا  از  كه  حالى  در  مى شود، 

كاغذ هنگامى كه خيس مى شود، چه تغييرى مى يابد؟

حقايق جالب
اگر شما به ورقه كاغذ از طريق ميكروسكوپ نگاه كنيد و بتوانيد اتم هاى 
آن را ببينيد، متوجه مى شويد كه بسيارى از آنها به شكل خط بزرگى از 
مولكول ها (ماكرو مولكول ها) كه سلولز ناميده مى شوند، رديف شده اند. اين 
ماكرومولكول ها فيبرها را شكل مى دهند. كاغذهاى پرينت معمولى شامل 
شبكه اى از فيبرهاى سلولزى هستند. شما همچنين مى توانيد ببينيد كه 

كاغذ، ساختار شبكه اى تقريبًا دو بعدى دارد. ضخامت كاغذ نوعًا به اندازه 
ضخامت موى انسان است، حدود 100 ميكرون، تقريبًا 10 تا 20 فيبر 
كه در كنار هم قرار گرفته اند. به عنوان مثال، يك كاغذ 11×8/5 شامل 
10 ميليون فيبر است. از آنجايى كه زنجيرهاى سلولزى نيز از پيوستن 
هيدروژن با مولكول هاى آب شكل مى گيرند، هنگامى كه 
مى شوند.  نرم  و  متورم  فيبرها  مى كند،  جذب  آب  سلولز 
كاغذ خيس سختى بسيار كمترى نسبت به كاغذ خشك 
در  مى كند.  عمل  كننده  نرم  صورت  به  آب  چون  دارد؛ 
فرايندهاى صنعتى مورد استفاده در ساخت كاغذ، تالش 
فيبرهاى سلولزى در يك راستاى معين قرار  مى شود كه 
توليد  بيشترى  فشار  كردن  خشك  مرحله  طى  و  گيرند 
كند. اين مسئله منجر به استحكام بيشترى مى شود. شما 
همچنين مى توانيد به وسيله ريختن قطرات آب روى يك 
كاغذ و به صورت موازى با لبه كوتاه تر كاغذ اين موضوع 
آب  قطرات  خط  كه  كنيد  مشاهده  و  كرده  امتحان  را 
مى شوند،  خميده  و  منحنى  عمودى  جهت  در  نهايت،  در 
(همچنين،  مى شود.  پاره  وسط  از  نيز  كاغذ  كه  همانطور 
خط  روى  خوردگى ها  چين  و  موانع  چگونه  كنيد  كشف 

قطرات آب اثر مى كنند.)
يك قدم جلوتر

توسط  شد،  پيشنهاد   C قسمت  در  كه  سختى اى  آزمون 
كاغذ  يا  پالستيك  مثل  مواد،  ديگر  يا  بازيافتى  كاغذهاى 
بازيافتى  كاغذ  و  صنعتى  كاغذ  بين  فرقى  آيا  دهيد.  انجام  ساختمانى 

مشاهده مى كنيد؟ اين كار را با برگ گياهان نيز انجام دهيد!

برگرفته از كتاب فيزيك، سرگرمى و پيرامون
Edvard de.C valadares :نويسنده

مترجم: مينا حسينى

شكل 4

***

ميكروسكوپ نيروي اتمي،
اصلي ترين ابزار در اجراي پروژه هاي نانو فنآوري
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رگزار مي كند.
د نانو فنآوري ب

 المپيا
آمادگي

88672727
ايگان

موزان دبيرستاني دوره ر
لذت فيزيك براي دانش آ
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