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را منبع شوقی  لیست مواردی که علوم  باالیی در  شگفتی ها مرتبه 
قرارداده دارند. هنگامی که زمان شگفت زدگی فرامی رسد،  ناتمام 
تفاوتی میان دانشمندان و مردم عادی وجود ندارد. مثل کودکی که در 
روز تولدش با یک هدیه غیرمنتظره شگفت زده می شود، دانشمندان 
نیز از کشف اسرار طبیعت به شدت شگفت زده می شوند. شگفتی 
های علم، مسائل عمیقی همچون: اسرار، هیجان، نادیده ها و ناشناخته 
ها را در میان می گذارد. اینها تشکیالت اقتصادی علمی را نیز جذاب 

تر و عمیق تر کرده است.
یافته های مهم نیست.  به  شگفت زدگی دانشمندان همیشه مربوط 
به عنوان مثال، آشکارسازی های تجربی بوزون هیگز دستیابی بسیار 
بزرگی بود. اما از آنجا که پیش بینی های نظری خیلی زودتر در مورد 

آن پدید آمده بود، باعث شگفت زدگی نبود.
باعث  برخی  هستند،  مهم  اکتشافات  برخی  علوم،  درمورد  واقع،  در 
شگفتی می شوند و برخی هر دو ویژگی را دارند. دسته سوم است که 

بسیار خاطره انگیز می شود ...
این شگفتی  از  برخی  و  بازگردیم  به عقب  دارد که  ارزش  بنابراین، 
تفکر  به  وادار  را  ما  آنها  از  برخی  کنیم.  بازبینی  را  های مهم علمی 
دوباره در مورد بسیاری از فرضیاتمان ، یا در برخی موارد نادر، کامال 
از  لیستی  مقاله  این  در  کنند.  می  دگرگون  جهان  ار  را  دیدگاهمان 
شگفتی های فیزیک که در قرن گذشته رخ داده را فراهم آورده ایم.

فیزیک علمی است که به اندازه مساوی از دو بخش نظری و تجربی 
تشکیل شده است و در هر دو زمینه شگفتی هایی داشته است.

سال 1900- ماکس پالنک: آغاز مکانیک کوانتومی

زیر  جهان  در  را  انرژی  که   1900 سال  در  پالنک  کشف  انقالب 
اتمی به شکل بسته های گسسته درنظر گرفت، آغاز قرن 20 را با 
شگفتی بزرگی در فیزیک رقم زد. راه حل ماکس پالنک برای حل 
مشکل پیچیده تابش جسم سیاه، یقینا بزرگ ترین تحول در فیزیک 
از زمان اسحاق نیوتن بود. پالنک تالش می کرد تا بستگی شدت 
بدست  و دما  بسامد  بر حسب  را  از جسم سیاه  تابش ساطع شده 
آورد. استقامت فیزیکدان آلمانی در این زمینه، منجر به یافتن رابطه 
ای درست برای نموداری از داده های تجربی )برازش منحنی( شد.

او دریافت که تنها راه برای انجام این کار، تصور رابطه ای با یک 
ثابت جدید »h« و فرض اینکه انرژی ساطع شده از جسم سیاه فقط 
در بسته های گسسته معینی تابیده می شود خواهد بود. پالنک راه 
حل خود را به عنوان اثباتی ریاضی و نه حقیقتی اثبات شده در نظر 

گرفت.

سال 1905- آلبرت اینشتین: نسبیت خاص

در سال 1905 اینشتین پنج مقاله نوشت که چهره فیزیک را دگرگون 
کرد. اما تنها یکی از آنها می تواند شگفت آور خوانده شود، که آن 

مقاله مشهورش در باب »اصول نظریه نسبیت« خاص بود. 
در این نظریه مسلما شگفتی های بسیاری از جمله انقباض )تاخیر( 
شگفتی  ترین  بزرگ  اما  بود.  شده  گنجانده  طول  انبساط  و  زمانی 
بنیادی و انقالبی بزرگ، شاید قانون فلزات بود که نیاز به سرعت 

نور داشت تا ثابت بماند.

سال 1909- ارنست راترفورد: هسته اتم

تا زمان راترفورد ساختار اتم واضح نبود. بهترین حدس از تامسون 
بود که آن را به شکل »پودینگ آلو« یا همان »کیک کشمشی« تصور 
کرد که در آن الکترون های باردار منفی، کره باردار مثبت در وسط 
موسسه  در  دستیارش،  دو  همراه  به  راترفورد  اند.  کرده  احاطه  را 
سلطنتی منچستر آزمایش مشهور خود را با قطعه ای از طال انجام 
داد. در این آزمایش ذرات آلفا به سوی قطعه نازکی از طال پرتاب 

می شدند.
به  باید  ذرات  بود،  همگن صحیح  اتمی  الگوی  و  تامسون  مدل  اگر 
صورت یکسان در تمامی جهات پراکنده می شدند. اما در آزمایش 
ها تعدا کمی از ذرات درست به سمت مخالف برمی گشتند. ارزش 
و شگفتی این نتیجه در بهترین حالت، توسط خود راترفورد بیان شده 
است: »این موضوع همانند شلیک یک گلوله 15 اینچی به سمت تکه 
ای دستمال کاغذی و بازگشت آن به سمت خودتان غیر قابل باور 
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است.« این کشف راترفورد سرآغاز فیزیک هسته ای شد ...

سال 1911- هایک کامرلینگ1: ابررسانایی

در  ماده  رفتار  به  نسبت  ای  پراکنده  های  دیدگاه   1911 سال  تا 
دماهای خیلی پایین وجود داشت. کامرلینگ در سال 1911 توسط 
»جیوه  که  بدین صورت  آفرید.  شگفتی  زمینه  این  در  هایش  یافته 
جریان  به  نسبت  را  مقاومتش  تمامی  کلوین  درجه   4/2 دمای  در 
الکتریکی از دست می دهد!« این کشف به قدری برجسته و شگفت 
بود که به خاطر آن کامرلینگ تنها دو سال بعد، جایزه نوبل گرفت. 
پس از آن »ابر رسانایی« ادامه یافت و جایگاه وسیعی در تحقیقات 

فیزیک پیشرفته محض و کاربردی یافت.

سال 1913- نیلز بور: نظریه کوانتومی اتم

مراتب  در  تنها  ها  الکترون  قرارگرفتن  فرض  بور،  کشف  شگفتی 
)مدارهای( خاصی از انرژی در اتم بود. همچنین الکترون ها در حین 
رابطه  توسط  انرژیشان  که  کنند  می  گسیل  هایی  فوتون  جابجایی، 
و  مرموز  جهان  آغاز  قطعا  بور  نظریه  شود.  می  مشخص  پالنک 
احتماالتی مکانیک کوانتومی بود که توسط پرسشی مطرح می شد: 

»چطور الکترون می داند که چه زمانی جابجا شود؟«

سال 1917- آلبرت اینشتین: نسبیت عام

اینشتین مشاهدات و تحقیقاتش را ادامه داد و به دستاوردی بزرگ، 
نظریه ای درباره گرانش، در سال 1917 رسید. اینشتین در »نسبیت 
عام« سیستم یکپارچه ای برای مکان و زمان اعالم و ادعا کرد »جاذبه 
از فضا-زمان  به عنوان ویژگی ای  بلکه  نیوتنی،  نیروی  به عنوان  نه 

است که از خمش فضا-زمان در حضور جرم ایجاد می شود.

سال 1919- آرتور ادینگتون: خمش نور ستارگان

با اعزام هیئتی به جزیره پرینسیپ در سواحل غربی آفریقا، ادینگتون 
کرد:  اثبات  را  عام  نسبیت  های  بینی  پیش  ترین  شگرف  از  یکی 
»خمش نور ستاره، به دلیل میدان گرانشی شیء جرم دار«. این کشف 
اگر توسط اینشتین پیش بینی نشده بود، به این اندازه شگفت انگیز 
نبود. زیرا در علوم هر نظریه ای تنها هنگامی مفید است که داده ها 
آن را پشتیبانی کنند. این کشف نه تنها جنبه نظریه اینشتین را در 
دوستی  در  کمیاب  اتصالی  بلکه  کرد،  معتبرتر  دنیا  سراسر  مقاالت 
علمی بین دو ملت که به تازگی جنگ جهانی ویرانگر را خاتمه داده 

بودند، ایجاد کرد.

سال 1926- ورنر هایزنبرگ: اصل عدم قطعیت

اصل عدم قطعیت هایزنبرگ، هرچند از فرهنگ عمومی ما دور است، 
در وهله اول به نظر تصوری عجیب و خیالی به نظر می آید و پلی 
بین ذهنیات ما و واقعیت می زند. این اصل در راستای پدیده شناسی 
کوانتومی  جهان  درباره  را  مرموزی  چیز  هر  لزوما  کوانتومی،  حصار 
ضبط می کند و پس از آن می توانیم درباره میراث به جا مانده از 

ماهیت صحیح مکانیک کوانتومی بحث کنیم.

سال 1928- پاول دیراک: معادله دیراک

معادله دیراک یکی از افتخارات فیزیک نظری است. این معادله به 
سادگی می تواند نسبیت خاص را با کوانتوم مکانیک ترکیب کند. اما 
هیجان انگیزتر اینکه، شکل جدیدی از ماده-ضدماده را پیشنهاد می 
کند. در آن زمان جفِت الکترون، به صورت نظری »پروتون« پیشنهاد 
شده بود. اما در سال 1932 کارل اندرسون، »پوزیترون« گریزان را 
در اشعه کیهانی شناسایی کرد. دیراک و اندرسون جوایز نوبل بسیار 

ارزشمندی را برای پیش بینی و کشف این ذره دریافت کردند.

سال 1929- ادوین هابل: جهاِن در حال انبساط

همانند معادله دیراک و یک سال بعد از آن، یکی دیگر از افتخارات 
فیزیک نظری، کشف هابل درباره جهان در حال انبساط بود. احتمال 
پریست2  بلژین  و  فریدمن  الکساندر  توسط  انبساط،  حال  در  جهان 
نیز حدس زده شده بود. اما این امکان بسیار خیالی بود، تا جایی که 
اینشتین نیز نتوانست آن را در ابتدا جدی بگیرد. این نظریه احتیاج به 
هابل و مطالعات گسترده اش درباره سحابی ها، در رصدخانه ویلسون 

کالیفرنیا، داشت تا حقایق بزرگی را رقم زند...
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از پل عابر بروید ... لطفًا

این مطلب فقط برای کسانی است که به جای استفاده از پل عابرپیاده، 
از عرض خیابان عبور می کنند... 

در تصادف های رانندگی جراحات بسیار سنگینی بوجود می آید. برای 
درک بهتر میزان این جراحات، از محاسـبه ای سـر انگشتی و بسـیار 

ساده می توان بهره برد.

در  ساعت،  بر  کیلومتر   120 سرعت  با  خودرویی  کنید،  فرض 
جاده  عرض  از  عبور  حال  در  که  ای  پیاده  عابر  با  بزرگراهی 
های  پل  وجود  با  هم  هنوز  )متاسفانه،  کند.  می  برخورد  است، 
می  عبور  آن  عرض  از  ها  بزرگراه  در  افراد  برخی  گاها  پیاده،  عابر 
دهد(.  قرار  تاثیر  تحت  را  آنها  قدری  مطلب  این  شاید  کنند! 
شخص  خوبی،  تقریب  با  خودرو  برخورد،  این  در 
دارد. می  وا  حرکت  به  خودش  سرعت  همان  با  را 

ارتفاع  یک  از  سقوط  با  مقایسه  در  برخورد،  شدت  درک  برای 
داشت: خواهیم  انرژی  پایستگی  قانون  از  استفاده  با  بلند، 

 
 

به ازای g = 9.8 متر بر مجـذور ثانیـه و سـرعت 120 کیلومتـر بر 
ساعت، بدست خواهد آمد: h = 57 متر.

خودرویی  با  برخورد  از  ناشی  شده  وارد  جراحت  میزان  تقریبا  یعنی 
 57 برج  یک  از  سقوط  با  ساعت،  بر  کیلومتر   120 سرعت  به 
کیلومتر   70 سرعت  برای  حتی  است.  معادل  طبقه(   20( متری 
رسد. می  متر   20 به  تقریبا  ارتفاع  میزان  این  نیز،  ساعت  بر 

دستمال یزدی و دیوار صوتی !

این  در  ایم.  دیده  را  یزدی  دستمال  با  افراد  هنرنمایی  ما  اغلب 
شود،  می  داشته  نگه  عمودی  حالت  در  یزدی  دستمال  ابتدا  فرآیند، 
با یک حرکت  پایین است و سپس  به  به طوری که سر آزاد آن رو 
کند.  می  حرکت  پایین  سمت  به  بعد  و  باال  سمت  به  دست  سریع، 
یک  و  ماست(  دست  که  )سری  پایین  به  دستمال  سر  یک  بنابراین 
به  شکل   U نمای  یک  دستمال  و  کرده  حرکت  باال  به  دیگر  سر 
نهایت  در  و  کند  می  پیدا  ادامه  آزاد  سر  حرکت  گیرد.  می  خودش 
گردد. می  باز  عمودی  حالت  به  دستمال  دوباره  لحظه  یک  برای 
اگر معادالت حرکت را برای این سـاختار پیوسـته حل کنیم، به نتایج 

جالبی می رسیم ! 

برسد،  باال  در  عمودی  وضعیت  به  خواهد  می  آزاد  سر  که  هنگامی 
سیستم  یک  برای  تئوری  )محاسبات  شود  می  زیاد  خیلی  سرعتش 
دهد!(.  می  نتیجه  را  نهایت  بی  سرعت  اصطکاک،  بدون  آل  ایده 
ولی  است؛  موثر  خیلی  هوا  اصطکاک  یزدی  دستمال  برای  البته 
را  باالیی  سرعت  دستمال  نوک  هم  باز  اصطکاک  وجود  با  حتی 
است.  دستمال  این  محکم  صدای  تولید  راز  همین  و  کند  می  تجربه 
یزدی  دستمال  نوک  سرعت  عادی،  های  وضعیت  در  حتی  واقع  در 
!! شکند  می  را  صوتی  دیوار  و  رود  می  باالتر  هم  صوت  سرعت  از 
وقتی که دیوار صوتی شکسته می شود، صدای غـرش یا همان صدای 

شوکی به وجود می آید. 

سرعت زیاد از نیروی کشش زیادی ناشی می شود که هنگام عمودی 
شدن به صورت لحظه ای روی دستمال یزدی اِعمال می گردد )یادتان 
نرود که دستمال یزدی حتما باید خیس باشد چون به دلیل جرم بیشتر 
کند(.   می  تولید  انگیزتری  هیجان  صدای  خشک،  دستمال  به  نسبت 

گی
 زند

ک و
فیزی

رّد پای فیزیک ...

نویسنده : سعید عبدی
Saeed.abdee@gmail.com



شماره 29، تیر 1393شماره 29، تیر 1393

ک و زندگی
فیزی

چشم انسان چند مگاپیکسلی است ؟

واحد  یک  حقیقت  در  است.  تصویر  واحد  کوچکترین  پیکسل 
ست.  رنگی  ی  نقطه  یک  ی  دهنده  نشان  که  است  کوچک  مربعی 

در دوربین ها، عنصر ثبت کننده ی نوِر رسیده از جسم )CCD( هرچه 
بتواند ابعاد بیشتری را ثبت کند، کیفیت تصویر بهتری را بوجود خواهد 
آورد. به عنوان مثال برای یک حسگر 2351 × 2189، وضوح تصویری از 
مرتبه ی 5.1  مگاپیکسل خواهیم داشت ) 5،124،449 =2351 × 2189 (.

نور و 100  میلیون عصب مخروطی گیرنده ی  انسان دارای 5  چشم 
میلیون عصب میله ای گیرنده ی نور تکفام )تک رنگ( است که کیفیت 
ثبت تصویر آن را تا 576 مگاپیکسل می رساند. این واقعا جالب است ...

وقتی قانون کولن گرده افشانی می کند ...

آمیز  موفقیت  انجام  مستلزم  میوه  درختان  بیشتر  در  میوه  تشکیل 
عوامل  وسیله  به  افشانی  گرده  عمل  است.  لقاح  و  افشانی  گرده  عمل 
عسل  زنبور  آنها  مهمترین  جمله  از  و  حشرات  و  باد  مانند  مختلف 
منظور  به  کشورها  از  بسیاری  در  حاضر،  حال  در  گیرد.  می  صورت 
که  هایی  سال  در  باغات، خصوصًا  در  محصول  کیفی  و  کمی  افزایش 
زنبور  کندوهای  از  نیست،  مناسب  افشانی  گرده  برای  اقلیمی  شرایط 
افزایش  بر  عالوه  شده  ارائه  های  گزارش  نمایند.  می  استفاده  عسل 
است. درصد   50 میزان  تا  عملکرد  افزایش  از  حاکی  کیفیت، 
گرده افشانـی گل ها توسط زنبـورها به شکل خودبه خودی نیست و از 

قانون کولن پیروی می کند!

بدنش  هوا،  با  اصطکاک  اثر  در  کند  می  حرکت  هوا  در  زنبور  وقتی 
هنگام  که  است  فرآیندی  همان  مثل  )این  شود  می  مثبت  بار  دارای 
روی  که  هنگامی  سپس  افتد(.  می  اتفاق  سر  موی  با  شانه  مالش 
بار  دارای  سو  یک  از  بار  القای  اثر  در  گرده  ذرات  نشیند  می  گلی 
مطابق  چون  اما  شوند.  می  منفی  بار  دارای  دیگه  سوی  از  و  مثبت 
غلبه  جاذبه  نیروی  است،  مثبت  بار  به  تر  نزدیک  منفی  شکل سمت 
گردد. جذب  زنبور  سمت  به  گرده  که  شود  می  باعث  و  کرده  پیدا 

در اینجا یک فرآیند جالب دیگر اتفاق می افتد:
رسیدن  مانع  که  دارند  وجود  پُرزهایی  گرده،  و  زنبور  بدن  بین 
بار  منبع  با  تماس  صورت  )در  شوند  می  زنبور  بدن  به  گرده 
باردار  کامال  گرده  و  شده  خارج  گرده  از  منفی  بارهای  مثبت، 
شد(. خواهند  دفع  زنبور  بدن  از  بنابراین  و  گردد  می  مثبت 

وظیفه  که  گل  از  قسمتی  چون  دیگر،  ُگلی  به  رسیدن  هنگام  اما 
زمین  با  برسند،  به آن  باید  ها  و گرده  داشته  به عهده  را  مثل  تولید 
)منبع  زنبور  نشستن  هنگام  منفی(،  بار  منبع  )یعنی  دارد  اتصال 
هنگام  نهایت،  در  شود.  می  کشیده  زنبور  سمت  به  مثبت(  بار 
مذکور  قسمت  جاذب  نیروی  قسمت،  این  به  زنبور  شدن  نزدیک 
گردد. می  زنبور  بدن  از  گرده  جذب  باعث  و  شده  زیاد  گرده  و 

اکنون گل بارور شده است ...
به همین سادگی!

نیروی گرانشی باعث می شود که اجسام به سمت هم کشیده شوند، 
این  دارد.  یکدیگر  از  فاصله آن ها  و  به جرم ها  بستگی  نیرو  این  که 
قضیه هنگامی که اجرام سنگین و سبک مقابل هم قرار می گیرند باعث 
جابجایی بیشتر اجرام سبک به سمت مرکز جرم سیستم می شود. حال 
فرض کنید یک الکترون را در برابر جرم بزرگی در مقیاس چند برابر 
به  نسبت  الکترون  جابجایی  که  است  طبیعی  دهیم؛  قرار  خورشید 
جسم مورد نظر بسیار بسیار بیشتر خواهد بود و به نحوی جذب جرم 
بزرگ می شود. در اصل هر دو جرم به سمت مرکز جرمشان کشیده 
می شوند ولی سهمی که جرم کوچک )در اینجا الکترون(؛ از جابجایی 

دارد بیشتر است.
می  منحرف  بزرگ  اجرام  مقابل  از  عبور  هنگام  در  نیز،  نور  مسیر 
شود، اما اگر خاصیت نور را در بعد ذره ای ببینیم که از بسته های 
بدون جرم فوتون تشکیل شده است، می توان گفت هنگامی که نور از 
کنار جرم های سنگین می گذرد انحراف پیدا می کند. شاید بپرسید: 
پس نور مسیر مستقیمش را طی نمی کند؟! خیر. قضیه زیباتر از این 
به  پیدا خواهد کرد؛  انحنا  فضا  پیکر،  اجرام غول  اطراف  است... در 
است،  مستقیم  مسیر  همان  می کند  طی  نور  که  مسیری  که  نحوی 
در حالی که فضا خمیده شده و به نظر می آید که نور انحراف پیدا 

کرده است.

گرانش )جاذبه( در تئوری نسبیت عام، یک نوع خمیدگی و اعواج در 
البته این خمیدگی ناشی از جرم است،  فضا-زمان ایجاد می کند که 
و هرچه جرم جسم بیشتر باشد انحنای بیشتری در فضا-زمان ایجاد 

خواهد شد. در واقع این خمیدگی و انحنا مکان و موقعیت جسم را 
مشخص می کند، در نتیجه وقتی جسمی حرکت  کند، انحنایی که در 

فضا-زمان ایجاد می شود نیز حرکت می کند.
حال، فرض کنید یک جرم کوچک، ولی بسیار چگال در فضا وجود 
دارد. وقتی این جسم در فضا بزرگ تر شود، فضای اطرافش خود 
انحنا در اطراف آن آرام آرام  به نحوی که  با آن وفق می دهد؛  را 
اگر  اما  می کند.  فراهم  شده  تر  بزرگ  که  جرمی  برای  را  شرایط 
بسیار کمی  زماِن  اطراف،  منفجر شود، فضای  لحظه  جسم در یک 
خواهد داشت تا این شرایط را به وجود آورد. این باعث می شود که 
گرانش به صورت امواجی در اطراف جسم انتشار یابد و با چرخش 
همزمان جسم به دور خود این امواج با سرعت بیشتری گسیل یابند. 
انرژی های  که  ابرنواخترها  انفجار  مثل  کیهانی  عظیم  رویدادهای 
عظیمی تولید می کنند، موج گرانشی خلق می کنند. اهمیت این امواج 
و کشف آن، به وحدت چهار نیروی اصلی در عالم برمی گردد؛ سه 
مربوط  الکترومغناطیس  و  ای ضعیف  قوی، هسته  نیروی هسته ای 
به مقیاس های ریز کوانتومی هستند؛ ولی نیروی گرانش مربوط به 
مقیاس کیهانی است و کشف امواج گرانشی، ارتباط نسبیت عام با 
مرتبط  کوانتوم  با  بتواند  نسبیت  )اگر  امکان پذیرمی کند  را  کوانتوم 

شود، کمک بسیاری برای وحدت چهار نیرو انجام می دهد(.

 
مقاله ی اینشتین درباره ی امواج گرانشی در سال 1916 منتشر شد 
و از آن جایی که خود او می دانست، تا چه اندازه این امواج ضعیف 
هستند، از یافتن آن ها به کل ناامید بود و گمان می کرد که هرگز 
دانشمندان  مقاله،  این  ارائه ی  از  پس  سال ها  شد.  نخواهند  کشف 
اما  ندادند!  نشان  گرانشی  امواج  به  خوشی  روی  چندان  نیز  دیگر 
نظریه تورم که حدود 63 سال بعد از مقاله اینشتین )در سال 1979( 
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پس از 13/82 میلیارد سال 
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توسط آلن گوث مطرح شد، توضیح داد که جهان فقط چند لحظه 
پس از به وجود آمدن )10 به توان منفی 38 ثانیه(1، دچار تورم و 
ناگهانی شده، که دیدگاه دانشمندان را  انبساطی به شدت سریع و 
عوض کرد. انتظاری که پیش می آمد این بود که انحنای فضا-زمانی 
که از لحظه آغازین انفجار بزرگ پدید آمده، بسیار زیاد باشد. این 
نظریه زمینه را برای کار بیشتر فراهم کرد تا در مورد انفجار اولیه 
کیهان و چگونگی شکل گیری عالم، تحقیقات بیشتری انجام شود. تا 

اینکه ...

است.  گرفته  شکل  گرانشی  امواج  برای  شایانی  تحقیقات  اخیراً 
جنوب،  قطب  در   BICEP2 آشکارساز  از  استفاده  با  دانشمندان 

طرحی از تابش زمینه ی کیهانی2 را یافته اند که به
این  است.  معروف   «primordialB-mode polarization«
طرح، انحنا و تغییرات نوری را نشان می دهد که از چند لحظه پس 
انتظار می رفت،  انفجار بزرگ به ما رسیده است. همان طور که  از 
تورم  دوران  از  ناشی  گرانشی  امواج  فقط  که  بود  قدری  به  انحنا 
می توانستند چنین انحنایی ایجاد کنند. این یافته آن قدر هیجان انگیز 
بود که دانشمندان ابتدا نمی توانستند آن را باور کنند، پس خبر این 
کشف را منتشر نکردند. دانشمندان بیش از یک سال به بررسی و 
برای طرحی  و جایگزینی  توضیح ممکن  درباره ی هر  بیشتر  تحقیق 
که یافته بودند، پرداختند؛ اما هنگامی که آشکارسازهای آرایه ی ِکک 
)Keck Array( نیز به همین نتیجه دست یافتند، طرح به دست 

آمده پذیرفته و خبر منتشر شد.

سوالی که پیش می آید این است که چرا دانشمندان قطب جنوب 
آماندسن-اسکات  مرکز  کردند؟  انتخاب  آزمایش  این  برای  را 
چهار  شامل  که   BICEP آزمایشگاه  میزبان  که  جنوب  قطب  در 
 )Keck Array وBICEP3،BICEP2،BICEP1( : :آزمایشگاه
است 2800 متر باالتر از سطح دریا قرار دارد در نتیجه هوای این 
این  باثبات است.  منطقه بسیار سرد و خشک و شرایط دید بسیار 
مکان یک منطقه مسکونی نیست، بنابراین هیچ تداخل امواج ناشی از 
استفاده تلویزیون، رادیو، تلفن های همراه و دیگر ابزار الکترونیکی در 
آن وجود ندارد. آزمایشگاه BICEP2 از بیش از 250 آشکارساز 
بسیار کوچک برای ثبت تغییرات تابش پس زمینه ی کیهانی استفاده 
 )1389(  2010 سال  ژانویه ی  بین  کشف  این  اطالعات  کند.  می 
تحقیق  است. مسئولیت  آمده  به دست   )1391( تا دسامبر 2012 
اختر  از مرکز  ُکواچ3،  اِم.  بر عهده ی»جان«  امواج گرانشی  درباره ی 
فیزیک هاروارد-اسمیتسونین است. وی در 17 مارس 2014، خبر 

کشف امواج گرانشی را به دنیا اعالم کرد.

جان کواچ می گوید مهم ترین نتیجه ای که روی آن تمرکز کرده ایم، 
تأثیر سیگنال مشاهده شده بر مدل های تورم کیهانی است. ما تصویری 
از امواج گرانشی را می بینیم که به طور مستقیم منجر به این شده 
بسیار  سطح  یک  در  پس  شود.  قطبیده  خاصی  صورت  به  نور  که 
عمیق، این یافته وابسته به این است که ارتباط بین مکانیک کوانتوم 
و گرانش درست باشد. ماکس تگمارک4 ، کیهان شناس در ام.آی.
تی )انستیتو فناوری ماساچوست( می گوید »خانه تکانی بزرگی در راه 
است و تقریبًا همه چیزها را باید دور بریزیم. این کشف نه تنها حوزه 
تجربی، بلکه دنیای نظری را نیز، به شدت تکان داده و خواهد داد.«

توضیحات:

انبساط جهان  به نظر می رسد سرعت تورم و  بینید،  1. همانطور که می 
بسیار بیشتر از سرعت نور بوده است! این پارادوکس سواالت بسیاری را در 
ذهن شما به وجود می آورد که در شماره های بعدی ماهنامه لذت فیزیک 

به آن پاسخ خواهیم داد.
Cosmic Microwave Background (CMB( .2

John M.Kovac .3
Max Tegmark .4

منابع:

کیهان شناسی

صبح که چشم باز کردم دیدم ساعت 7:30 است. باید به سرعت 
وای  رفتم.  می  اخترفیزیک  و  نجوم  کالس  به  و  شدم  می  آماده 
تبدیل  من  برای  علمی  کابوس  یک  به  کالس  این  من،  خدای 
این سواالت  دانشجویان  ام، هشِت صبحی  مانده  واقعا  است!  شده 
پرسند؟!!  می  استاد  از  و  آورند  می  کجا  از  را  غریب  و  عجیب 
و  شود  سوراخ  وسط  از  زمین  کره  اگر  پرسید:  آنها  از  یکی  مثال 
تاثیری  چه  کند،  عبور  آن  میان  از  قوی  مغناطیسی  میدان  یک 
 .... و  دارد  زمین  نقاط  دیگر  در  ماه  کره  گرانشی  میدان  بر 
باور کنید من قبول دارم که همیشه خنده دارترین ایده ها به بهترین 
ایده ها تبدیل می شوند و باید به تمام فکرها بها داده شود. ولی در 
پِس هر فکری باید یک مبنای درست و محکم علمی نیز وجود داشته 
باشد. جالب اینجا بود که هر فردی نظری می داد و هیچ کس هم 
دیگری را قبول نداشت، و همه خود را »عالمه ی دهر« می دانستند! 
البته از این قبیل رویدادها در اجتماع و زندگی روزمره به کّرات اتفاق 
می افتد. مشکل دقیقا از جایی شروع می شود که اکثرا ادعا می کنند: 
خداوند فقط آن ها را هدایت کرده است و فقط آن ها هستند که 
می فهمند و می دانند. دانایان واقعی هم که اکثرا سکوت می کنند! 

ناگـهان یـادم آمـد؛ در جهانـی زندگـی مـی کنیم که قاعــده ی 
»هرکه درکش بیش، دردش بیشتر« برقرار است ... 

خالصه، از اول صبح سردرد گرفته بودم. از فرط خستگی داشت خوابم 
می گرفت، که استاد از بچه ها پرسید: زمین کیلویی چند؟ 
فکر کنم منظورش این بود که چگونه می توان جرم کره 
زمین را محاسبه نمود. اما اولین چیزی که در ذهن من 
شکل گرفت این بود که االن زمین متری چند است؟! ...

بگذریم ... استاد داشت درمورد ترازوی کاوندیش برایمان توضیح 
می داد که در آن حین یاد داستان فیزیکدان دانمارکی، نیلز بور، و 
هفت روشی که در زمان دانشجویی برای محاسبه ارتفاع ساختمان 
بود  داده  ارائه  دقیقه  چند  عرض  در  فشارسنج  یک  از  استفاده  با 
ولی  انجام دهم.  را  افتادم. کمی جوگیر شدم و خواستم همان کار 
روش  دو  فقط  آوردم،  فشار  ام  خاکستری  های  سلول  به  هرچه 
دیگر برای بدست آوردن جرم کره ی زمین به ذهنم خطور کرد!! 
در مجموع، این سه روش را به طور کامل برایتان توضیح خواهم داد.

روش اول:

برای اولین بار، هنری کـاوندیش دانشمند ثروتمند انگلیسی بود که 
با تکمیل دستگاه جان میـشِل زمین شناس، توانست ثابت گرانشـی 

G را محاسبه کند. 
سه سال بعد، فیلیپ وان جولی نیز جرم زمین را تعیین کرد. همانطور 
به  دارند،  قرار  هم  از  معینی  فاصله  در  که  جرم  دو  دانید  می  که 
باشد  محسوس  نیرو،  این  که  نیست  مهم  کنند.  می  وارد  نیرو  هم 
فردی  مثال  دارد.  وجود  نیرو  این  که  است  این  مهم  بلکه  نه،  یا 
می  وارد  شما  به  گرانشی  نیروی  یک  ایستاده،  شما  کنار  در  که 
شما  مقداری،  لحاظ  از  نیرو  این  بودن  کوچک  دلیل  به  که  سازد 
سنگین  های  غول  گرانشی  میدان  اما  کنید.  نمی  احساس  را  آن 
است.  احساس  قابل  و  نمایان  کامال  کهکشان،  در  آسمانی  وزن 

بود  این  خاکی  ی  کره  جرم  محاسبه  برای  جولی  وان  کار  مراحل 
شاخص  و  دوران  قابل  محوری  با   m کوچک  جرم  دو  ابتدا  که 
خود  ترازوی  ی  کفه  دو  روی  بر  را  افقی  سطح  در  سبک  ترازویی 
قرار داد. سپس جرم خیلی بزرگ M را زیر کفه سمت چپ قرار 
این جرم، کفه کج شده و کمی  نیروی جاذبه  با  باعث شد  داد که 
بازگردد  اولیه خود  و  اصلی  به وضع  ترازو  اینکه  برای  بیاید.  پایین 
کرد.  اضافه  راست  طرف   m جرم  به  را   n کوچک  جرم  یک  او 
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زمین کیلویی چند؟!

نویسنده : پیمان فهیمی
Paiman_Fahimi@yahoo.com
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 .)M، m ,n ,Me این مسئله جهار جرم وجود دارد )جرم زمین در 
همانطور که در تصویر مشاهده می کنید، در کفه چپ، یک برهم کنش 
 M و m و یک برهم کنش نیز بین جرم های m بین زمین و جرم
وجود دارد. اما در کفه سمت راست یک برهم کنش بین زمین و جرم 
اگر فاصله تعادل  n است.  بین زمین و جرم  m و برهم کنش دیگر 
جرم های M و d ، m باشد، نیروهایی که بر هر طرف ترازو عمل می 

کنند، عبارتند از:
F1، نیرویی که بر کفه سمت چپ وارد می شود و F2، نیرویی که بر 
کفه سمت راست وارد می شود. برای حفظ تعادل، این دو نیرو را باهم 

برابر قرار می دهیم و در نهایت بدست می آوریم: 

این هم جرم ناقابل کره ی عزیز ما... 

روش دوم:
 

این روش جالب نیز، با توسل به یک آونگ به محاسبه شتاب گرانش 
را  زمین  جرم  آن،  نتیجه  از  استفاده  با  نهایت  در  و  پرداخته  زمین 

محاسبه می کند. بد نیست در این میان کمی هم از آونگ بدانید.
وسیله ای که با یک ضربه کوچک، یک جنبش و یک انتقال از تعادل 
و ایستایی به سمت پویایی می رود. شاید یک پویایی موزون و متناوب 
تا ابد، یا یک تناوب به تدریج میرا اما ماندگار و شاید یک حرکت به 
یا حتی  تناوب های ریز  از  نوسانی هماهنگ  اما در  ناهماهنگ،  ظاهر 
از  ها،  این  همه  تکرار.  بی  ایستادن  تا  و  آشوبناک  شاید یک حرکت 
زمین،  چرخش  سرعت  به  دستیابی  اندیشه  ی  نتیجه  در  که  تناوبی 
اندازه گیری شتاب جاذبه و مانند آن ها بود حاصل شد. »ای کاش ما 
هم همچون آونگ بکوبیم و برویم و بیاییم و بسازیم و سعی کنیم با 

وجود اصطکاک فراوان، تند میرا نباشیم ...«
آونگ ساده از لحاظ فیزیکی یک وسیله بسیار مفید است، و از نقطه ای 
مادی که به انتهای نخ بی وزنی آویخته باشند و بتواند حول محور افقی 
در یک صفحه قائم نوسان کند تشکیل شده است. همچنین، می توان 
از ابعاد گلوله در برابر نخ و همچنین از وزن نخ در برابر گلوله صرف 
نظر کرد. مدت زمانی که الزم است تا نوسان کننده یک حرکت رفت 
و برگشت کامل انجام دهد را نیز زمان تناوب آونگ ساده می گویند.
به  کند  تاب خوردن  به  کوچکی شروع  بسیار  زاویه  تحت  اگر جسم 
توان فرض کرد جسم  Sinθ ≈ θ می  تقریبًا گفت  بتوان  طوری که 
یک نوسان ساده موزون را انجام می دهد. می توان ثابت کرد که در 
نوسانات کم دامنه، زمان نوسان تابع دامنه نوسان نبوده و تابع طول 

آونگ و شتاب ثقل می باشد.
پس داریم:  

همچنین می دانیم که T = t/n )زمان تناوب T، و t مدت آزمایش( 
است. 

بنابراین، تعداد نوسانات کامل را در یک بازه زمانی خاص به دست 
را  آزمایش  این  نماییم.  می  محاسبه  را  تناوب  دوره  سپس  و  آورده 
چندین بار با طول ها و زمان های متفاوت تکرار کرده و از gهای به 
دست آمده میانگین می گیریم تا خطای محاسبات به حداقل برسد. 
در نهایت با دانش به مقدار G از آزمایش کاوندیش و دانستن فرمول

 می توان جرم زمین را محاسبه نمود. 
تمام مراحلی که توضیح دادم را می توانید با آونگ کاتر1 نیز انجام 

دهید. مزیت آونگ کاتر این است که شتاب گرانش را با دقت خیلی 
بیشتری اندازه گیری می کند. 

الزم به ذکر است که در اینجا به دست آوردن شتاب گرانش زمین 
اهمیت دارد. شما بهتر از من می دانید که g را از روش های بسیاری 
می توان به دست آورد. مثال می توانید مدت زمانی که طول می کشد 
تا یک جسم از یک ارتفاع معین سقوط کند، را اندازه گیری کرده و 
با استفاده از فرمول های مربوط به  یا  سپس g را به دست آورید. 
استفاده  با  توان  انجام دهید. همچنین می  را  کار  این  پرتابی  حرکت 
از یک فشارسنج معمولی و یا فشارسنج توریچلی و استفاده از رابطه 

P=ρg∆h∆ شتاب گرانش را به دست آورد. 
پیشنهاد می کنم درباره تمامی این روش ها تحقیق کنید.

روش سوم: 

این روش جالب و بسیار ساده است، و احتماال قبل از دو روش پیشین 
به ذهن هر کسی خطور می کند. البته دقت آن از روش های قبلی 
کمتر و در قالب یک تخمین است، ولی کار ما را راه می اندازد. کافی 
است جرم آب ها، خشکی ها و هوا را بدست آورید و سپس آن ها 

جمع کنید. اما چگونه؟...
ابتدا از جرم آب های کره زمین شروع می کنیم. می دانیم که شعاع 
تقریبا  ها  اقیانوس  و  است  کیلومتر   6400 برابر  حدودا  زمین  کره 
اقیانوس  متوسط  عمق  و  پوشانند  می  را  زمین  کره  70درصد سطح 
ها 4 کیلومتر می باشد. سطح جانبی کره زمین برابر 5/15 ضربدر 
برابر  ها  اقیانوس  آب  حجم  کل  و  کیلومترمربع  هشت  توان  به  ده 
1/4 ضربدر ده به توان نه کیلومتر مکعب و درنتیجه جرم کل آب 
اقیانوس ها با دانستن چگالی آب، مساوی خواهد شد با 1/4 ضربدر 

ده به توان بیست و یک کیلوگرم.
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حاال برویم سراغ جرم کل هوای کره زمین... 
می دانیم که فشار در سطح دریا 1 اتمسفر است. حال اگر فرض کنیم 
که این فشار در کل سطح زمین هم یک اتمسفر یا 105 پاسکال باشد 
فرا  را دریاها  تقریبا 70درصد سطح زمین  گفتیم  )چون همانطور که 
گرفته اند(، در این صورت این فشار ناشی از وزن هوایی است که باالی 
سر ماست بنابراین با در نظر گرفتن مساحت زمین می توان نیرویی که 
چنین فشاری را ایجاد می کند پیدا کرد. سطح جانبی کره زمین را که 
قبال محاسبه کرده بودیم پس با کمی حساب کتاب، جرم کل اتمسفر 

زمین 5/15 ضربدر ده به توان 18 کیلوگرم بدست می آید... 
و اما خشکی های زمین...

 
همانطور که می دانید زمین از سه بخش پوسته، گوشته و هسته تشکیل 
شده است که تقریبا 30درصد کره خاکی را تشکیل می دهند. در این 
قسمت به توضیحاتی بسنده می کنم و باقی محاسبات را به شما واگذار 
می نمایم. برای مثال هسته درونی زمین را در نظر بگیرید که اکثر آن 
از آهن جامد تشکیل شده است و حدود 1200 کیلومتر ضخامت دارد. 
چگالی آهن نیز حدودا برابر 8 گرم بر سانتی مترمکعب )یعنی تقریبا 
8 برابر چگالی آب( می باشد. اگر جرم این بخش از زمین را محاسبه 
کنید متوجه می شوید که حدودا عددی از مرتبه ده به توان بیست 
و چهار به دست خواهد آمد. این تقریب ها را به دست آورده و همه 

شان را جمع بزنید تا در نهایت جرم کره زمین بدست آید. 
جالب است بدانید که تعداد مسائل قابل حل دقیق در فیزیک نسبت 
به کل مسائل فیزیک بسیار کم و تقریبا صفر است. اما نباید ناامید شد 
چون یکی از مهم ترین ابزار فیزیک پیشه ها، استفاده از همین روش 
های تقریبی است. گاهی اوقات با مسائلی روبرو می شویم که با تقریب 

شبیه مسائل قابل حل اند. 
خب حاال اینکه جرم زمین ما برابر 5/97 ضربدر ده به توان بیست و 
چهار کیلوگرم است یعنی چه؟ مقایسه جرم انسان با جرم کره زمین، 
به مانند مقایسه جرم کوچکترین واحد سازنده یک موجود، یعنی یک 
سلول زنده تنها، با بزرگترین حیوان تاریخ این کره ی خاکی یعنی وال 
آبی است. بزرگترین وال آبی در حال حاضر حدود 200 تن وزن دارد 
و همچنین وزن یک سلوِل قرار گرفته در مایع، برابر تقریبا 1 فمتوگرم 

است.
حال، با این تفاسیر، زمیِن به این سنگینی کیلویی چند؟!

در پایان از آقای محسن باقری که در بعضی بخش ها با من هم فکری 
کرد، متشکرم...

توضیحات:

آونگ کاتر، در قرن 19 میالدی، توسط فیزیکدان بریتانیایی و هنری کاتر 
محلی  گرانش  شتاب  اندازه گیری  برای  ابزاری  عنوان  به  ارتش(  )کاپیتان 
اختراع شد. مزیت این آونگ آن است که مرکز ثقل و مرکز نوسان آونگ 

را نیز با دقت عالی تعیین می کند.

منابع:

1. نجوم و اخترفیزیک مقدماتی، زیلیک و اسمیت، ترجمه جمشید قنبری و 
تقی عدالتی، جلد 1، چاپ7، انتشارات دانشگاه امام رضا)ع(، 1386.

2. مکانیک، امیر آقامحمدی، چاپ 1، انتشارات فاطمی، 1388. 
3. نشریه علمی تخصصی دانشجویان فیزیک دانشگاه بوعلی سینا، سال 1، 

شمارة 1، زمستان 1390. 
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از آنچه فضا-زمان نسبي خودش است را تجربه  فضا-زماني کمتر 
ماهیت دهد، که در آن صورت دیگر جسم  تغییر  آنکه  کند؛ مگر 
اولیه نیست. با دقت بر روي این نکته به راحتي مي توان فهمید یک 
ذره نمي تواند با سرعت نور حرکت کند، زیرا جسمي که با سرعت 
نور حرکت مي کند فاقد فضا-زمان است و اگر جسمي به غیر از 
خود نور با سرعت نور حرکت کند، ماهیت خود را تغییر مي دهد و 

دیگر آن جسم قبلي نیست.
حال اگر بخواهیم تصور کنیم که انسان بتواند با سرعت نور حرکت 
کند، مي بینیم که طبق تئوري هاي جدید امکان پذیر نیست. البته 
ماهیت  دیگر  کند،  حرکت  نور  سرعت  با  بتواند  نحوي  هر  به  اگر 
انساني ندارد و تغییر هویت داده و به جسم دیگري تبدیل مي شود. 
پس تکلیف سفر در زمان چه مي شود؟ طبق صحبت هاي گذشته، 
فضا-زمان نسبي است و فضا-زمان کلي براي پیمایش وجود ندارد. 
مانند ذرات رادیو اکتیو که نیمه عمر مخصوص خود را دارند و با 
قرار گرفتن در شرایط فضا-زماني مختلف، نیمه عمر آنها کاهش مي 
یابد )طبق نظریه جدید، هیچ وقت کاهش نمي یابد و حداقل فضا-
زمان نسبي خود را تجربه مي کنند(. زمان نیز چنین خاصیتي دارد 
و وابسته به جسم است. ما امکان جدا سازي فضا-زمان از جسم را 
نداریم و ماهیت جسم در هم آمیخته و متشکل از زمان و فضا )چهار 
بعد( است. در نتیجه در یک نگاه، امکان سفر در زمان وجود ندارد. 
اما آیا مي توان حالتي را در نظر گرفت که بتوان به نحوي به گذشته 

یا آینده رفت و یا آن را دید؟ در ادامه به این مسئله مي پردازیم.

سفر به گذشته یا آینده، کدام یک امکان پذیر است؟
را  آن  بتوان  که  نیست  جدایي  بُعد  زمان  شد،  گفته  که  همانطور 
جداگانه پیمایش نمود. اما در اینجا این سوال مطرح مي شود که چه 
راه حلي براي سفر در زمان مي توان ارائه نمود. طبق تئوري هاي 
ارائه شده، یک حالت سفر در زمان مي توانیم داشته باشیم. البته در 
این حالت دیگر نمي توان آن را سفر نامید و در اصل ما فقط مي 

توانیم بُرهه دیگري از زمان را مشاهده کنیم.
ابتدا بگذارید این مسئله را روشن کنیم که سفر به آینده غیر ممکن 
و  است  به حال  مربوط  نسبي جسم حداکثر  فضا-زمان  زیرا  است. 
فضا-زمان آینده جسم هنوز تشکیل نشده است. بنابراین امکان سفر 

و یا حتي مشاهده آینده وجود ندارد.
و اما گذشته، همانطور که گفتیم امکان سفر در زمان وجود ندارد، 
ولي مي توانیم به نحوي گذشته را مشاهده کنیم. براي این کار، ما 
مي توانیم جسم را در فضا-زماني فشرده تر از فضا-زمان خود قرار 
دهیم. در این حالت، زمان براي ناظر مطابق با فضـا-زمان فشـرده     

غالب بر فضا-زمان نسبي خود خواهد شد، در نتیجه اگر به قدري 

سفر در زمان یا خم کردن فضا-زمان
انسان همیشه به دنبال راهي براي رفتن به گذشته و آینده و یا به 
بیان دیگر سفر در زمان بوده است. اما آیا سفر در زمان امکان پذیر 

است؟

در این قسمت تئوري هاي موجود در مورد امکان و یا عدم امکان 
مي  ذکر  را  نکته  این  فقط  کرد.  نخواهیم  بررسي  را  زمان  در  سفر 
کنیم که طبق تئوري هاي موجود، امکان سفر در زمان وجود دارد و 
قانوني در فیزیِک حاضر موجود نیست که این مسئله را نقض کند. 
اند.  ارائه کرده  دانشمندان راه هاي مختلفي را براي سفر در زمان 
طبق نظریه نسبیت اینشتین، نور در همه جا سرعت یکسان دارد، که 
البته این مسئله ثابت شده است، ولي دلیل آن را دقیقًا نمي دانند. 
زمان  باال  هاي  سرعت  در  که  گویند  مي  نظریه  این  توجیه  براي 
کشیده مي شود، تا جایي که زمان براي ناظري که با سرعتی نزدیک 
به سرعت نور حرکت مي کند به صفر مي رسد، یعني زمان دیگر 
شده  امتحان  مختلفي  آزمایشات  با  نظریه  این  گذرد.  نمي  او  براي 
است و صحت آن تایید مي شود. ولي اصل ماجرا از چه قرار است؟
طبق نظریه هاي جدید ارائه شده، هر جسمي فضا-زمان نسبي اطراف 
خود را دارد، در نتیجه زمان براي هر ذره اي، نسبي و متفاوت است. 
اما، چون تمامي موجودات هستي از ذرات بنیادین مشابهي تشکیل 
...(، فضا- نوترون، کوارک و  الکترون، پروتون،  اتم،  اند )مانند  شده 
زمان هاي مشابهي را تجربه مي کنند، ولي با قرار گرفتن در فضا-
زمان هاي فشرده تر و خمیده تر، مي توانند فضا-زمان نسبي خود 
را افزایش داده و فضا-زمان جدید )غالب( را تجربه کنند )همانگونه 
که توضیح داده شد(. توجه داشته باشید، همان گونه که گفتیم هیچ 
تواند  نتیجه نمي  از فضا-زمان خود بکاهد و در  تواند  ذره اي نمي 
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نویسنده: محمدسعید دلشاد
قسمت سوم

فضا-زمان  شدن  خم  با  تواند  مي  شود،  فشرده  اطراف  فضا-زمان 
به  این حالت  اطراف خود، گذشته همان مکان را مشاهده کند. در 

نحوي مي توان گفت که در حال مشاهده گذشته هستیم.
نور  اساس  بر  اطراف،  جهان  از  ما  مشاهده  دانیم،  مي  که  همانطور 
ستارگاني که به ما مي رسد، مربوط به سال ها پیش است و در اصل 
نوري که به ما مي رسد مربوط به گذشته جهان است. مي توان با 
ساخت دستگاهي که بتواند فضا-زمان یک ناحیه را به شدت خم کند 
و ما از داخل آن به سمت دیگر نگاه کنیم، زمان آن سوي دستگاه، که 
در اصل مربوط به فضا-زماني نزدیک به فضا-زمان فعلي مي شود 
را دید. هرچه فضا-زمان را فشرده تر کنیم، به زمان حال آن ناحیه 
نزدیک تر مي شویم، ولي باز حداکثر فشردگي و خمیدگي فضا-زمان، 
این امکان را به ما مي دهد تا آن سوي جهان را در زمان حال ببینیم 
و هر چه فضا-زمان تولید شده را کاهش دهیم، به گذشته جهان و در 

اصل به آنچه اکنون مي بینیم نزدیکتر مي شویم!
داریم  همراه خود  را  نسبي خود  فضا-زمان  همیشه  ما  حال،  هر  در 
و همیشه آنچه به عنوان گذشت زمان براي ما مطرح است، وجود 
خواهد داشت و نمي توان از آن خارج شد. فقط در صورت امکان، 

مي توان فضا-زمان هاي اطراف را خم نمود و آنها را مشاهده کرد.

حل پارادوکس دوقلو ها با تئوري هاي جدید

تقریبا همه ما با این پارادوکس آشنا هستیم و نیاز به توضیح مجدد 
نیست. اگر این پارادوکس را با تئوري هاي جدید بررسي کنیم، مي 
بینیم که هیچ گونه پارادوکسي به وجود نمي آید. یک قل از دوقلو 
ها بر روي زمین زندگي مي کند و تحت تاثیر فشردگي فضا-زمان 
زمین است، دیگري به سفر به دور دنیا مي رود و حداکثر فضا-زماني 
که تحمل مي کند، فضا-زمان نسبي خود است )زیرا کمتر از آن را 
نمي تواند داشته باشد(. در این حالت، گذشت زمان طبیعي را فردي 
که در حال سفر به دور دنیاست تجربه مي کند، زیرا فقط فضا-زمان 
نسبي خود را تحمل مي کند و فردي که روي زمین است عالوه بر 
فضا-زمان نسبي خود، فضا-زمان نسبي کره زمین نیز به آن اضافه 
مي شود و زمان براي او بیشتر مي گذرد.  فردي که در حال سفر 
به دور دنیاست، عمر طبیعي خود که طبق فضا-زمان تعریف شده 
براي جسمش است را تجربه مي کند، در حالي که فردي که بر روي 
زمین است، زمان بیشتري را سپري مي کند و زودتر پیر مي شود. 
در نتیجه فردي که روي زمین است گذشت زمان بیشتري را تجربه 
مي کند که بیشتر از زماني است که باید در حالت عادي تجربه کند.

آیا نور همیشه با سرعت ثابتي حرکت مي کند؟

طي آزمایشاتي که به عمل آمده، نشان داده شده است که نور در 
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م تمامي شرایط با سرعت یکساني حرکت مي کند. توضیح این مطلب 

مفصل است، بنابراین فرض را براین مي گیریم که شما با این مطلب 
قابل  حالتي  چنین  چگونه  جدید  هاي  تئوري  با  اما  و  هستید.  آشنا 

توجیه است.
در اینجا باید به یک نکته جدید اشاره کنیم و یک تئوري جدید را 
بیان کنیم. نور فضا-زمان ندارد، در نتیجه امکان ورود به فضا-زمان 
را ندارد، در نتیجه مسیر حرکت نور از بین فضا-زمان ذرات است. 
اگر امکان عبور داشته باشد )بستگي به شدت فضا-زمان(، به همان 
نسبت عبور مي کند، در غیر این صورت اگر فضا-زمان آن به قدري 
فشرده باشد که امکان عبور نداشته باشد )مانند جامدات کدر(، نور 

از سطح آن بازتاب مي شود.
چون نور فضا-زمان ندارد، درنتیجه امکان تعریف سرعت )که کمیتي 
نور  نداریم. پس چگونه سرعت  نور  براي  را  بر اساس زمان(  است 
در  با سرعت صفر  فضا-زمان،  بین  در  نور  مي شود؟  گیري  اندازه 
حرکت است، یعني در همه جا به صورت آني وجود دارد. اما هنگامي 
که با یک جسمي داراي فضا-زمان برخورد مي کند، فضا-زمان جسم 
را تحت تاثیر قرار داده و باعث مشاهده چیزي به نام نور با سرعتي 
ثابت و ماهیت دوگانه موج-ذره که در محدوده فضا-زمان جسم وارد 
با توجیه  ادامه  اندازه گیري است. در  شده است می شود که قابل 
آزمایش هاي انجام شده براي اندازه گیري سرعت نور با استفاده از 

این تئوري، مسئله قابل درک تر خواهد شد.

توجیه آزمایش ناظر ساکن و ناظر در حال حرکت و صاعقه

همه ما این آزمایش را مي شناسیم. این آزمایش به عنوان مثال مي 
دیگري  ناظر  و  است،  حرکت  حال  در  قطاري  داخل  ناظری  گوید: 
دو  ایستگاه،  به  قطار  هنگام رسیدن  است.  ایستاده  قطار  ایستگاه  در 
صاعقه به دو سر قطار به صورت همزمان برخورد مي کنند. ناظري 
که در ایستگاه ایستاده است، برخورد این صاعقه به دو سر قطار را 
به صورت همزمان مشاهده مي کند. اما ناظري که درون قطار است 
جلوي  به  که  اي  باید صاعقه  فیزیک کالسیک(  هاي  فرضیه  )طبق 
قطار برخورد کرده است را قبل از برخورد صاعقه به عقب قطار را 
مشاهده کند، زیرا طبق فیزیک کالسیک، سرعت قطار باید با سرعت 
نور جمع و یا از سرعت آن کم شود. اما نکته قابل توجه آن است 
که ناظر درون قطار نیز برخورد صاعقه به دو سر قطار را به صورت 

همزمان مي بیند!
اینشتین در این  تنها توجیهي که فیزیک کوانتومي و نظریه نسبیت 
مورد دارد، آن است که سرعت نور همیشه یکسان است. اما چگونه 

مي توان این حالت را با تئوري هاي جدید توجیه کرد؟
و  ندارد  سرعتي  نور  خواندید،  جدید  هاي  تئوري  در  که  همانطور 
هنگامي داراي سرعت مي شود که با فضا-زمان ناظر برخورد کند. 
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تابشي  نور  زمان حرکت  از آن  ناظر  توان گفت،  این حالت مي  در 
برایش شروع مي شود که نور برخورد شده به چشم ناظر، وارد محیط 
فضا-زمان آن جسم مي شود. در این آزمایش نور همزمان به دو سر 
تا  را  باز هم بدون سرعت راه خود  قطار برخورد مي کند و سپس 
چشم ناظر طي مي کند. در این لحظه با چشم ناظر برخورد نموده و 
تغییر ماهیت مي دهد و وارد فضا-زمان ناظر مي شود. از آن زمان 
است که سرعت نور آغاز مي شود تا زماني که ناظر نور را ببیند و یا 
درک کند، این قسمت است که داراي فضا-زمان و قابلیت سرعت 
و اندازه گیري است. چون چشم ناظر نسبت به ناظر ثابت است نور 
هم با همان سرعت حرکت مي کند و همزمان از هر دو طرف رسیده 

و ثبت مي شود.
 

ما چه چیزي را مي بینیم )تو مو می بیني یا پیچش مو ؟!(
در این قسمت سوال پیش مي آید که اصاًل ما چه چیزي را مي بینیم؟

اینشتین گفته است که ما سایه اجسام را مي بینیم نه خود اجسام. 
حال مي خواهیم با تئوري هاي ارائه شده این نظریه را کمي اصالح 
کنیم. آنچه ما مي خواهیم بگوییم این است که »ما فضا-زمان اجسام 
را مي توانیم ببینیم، نه خود اجسام را«. در این حالت، نور به فضا-
)یا هر  ما  به محیط فضا-زمان چشم  و  تابیده مي شود  زمان جسم 
گیرنده نور دیگر( با تغییر ماهیت وارد مي شود و به اصطالح دیده 
مي شود. آنچه ما از اجسام مي بینیم، خمیدگي فضا-زمان آنهاست نه 

خود جسم، جسم اجسام به هیچ عنوان قابل دیدن نیست!
آیا جسمي مي تواند با سرعت نور حرکت کند؟

سوال دیگري که مطرح است، آن است که آیا یک جسم مي تواند با 
سرعت نور حرکت کند؟ طبق تئوري هاي ارائه شده فیزیک معاصر و 
نظریه هاي موجود، محدودیتي براي آن وجود ندارد. ولي اگر جسمي 
سرعتش به سرعت نور رسید، دیگر جسم نیست و در آن حالت یا 
به ماده  یا  و  باشد(  را داشته  )اگر ظرفیتش  نور مي شود  به  تبدیل 
دیگري تبدیل مي شود. براي درک بهتر، مثال ساده تري بیان مي 
کنیم. ما گفتیم که آتش )پالسما( داراي حداقل فضا-زمان است. اگر 
خوب  کند؟  چه  باید  شود  آتش  فضا-زمان  داراي  بخواهد  جسمي 
معلوم است باید بسوزد! ولي آیا با سوختن تبدیل به آتش مي شود 
یا فقط تغییر ماهیت مي دهد و تبدیل به یک ماده دیگري مي شود؟ 
دلیل آنکه تبدیل به آتش نمي شود و )معموالً( تبدیل به کربن مي 
تر  فشرده  فضا-زماني  به  متعلق  آن  فضا-زمان  که  است  آن  شود، 
با  با فضا-زمان  به چیزي  تبدیل  امکان  و  از فضا-زمان آتش است 
فشردگي کمتر را ندارد. در مورد نور نیز همین حالت صادق است. 
شاید ماده به حالتي برسد که بتواند نور تابش کند، ولي آیا هر جسمي 

مي تواند به نور تبدیل شود؟

توجیه دوگانگي ماهیت نور
زیرا  باشد.  نور  هستي  جهان  در  موجود  پدیده  ترین  پیچیده  شاید 
ما  نتیجه  در  نیست،  فضا-زمان  داراي  نور  خواندیم،  که  همانگونه 
هیچگاه نمي توانیم به ماهیت اصلي آن پي ببریم. تنها چیزي که ما 
از نور مي توانیم درک کنیم، نتیجه اثرات آن بر اجسام داراي فضا-

زمان است و از روي اثرات مي توانیم به وجود نور پي ببریم، زیرا نور 
ماده نیست و خارج از درک ماده است.

آزمایش های زیادي براي درک ماهیت نور انجام گرفته است. نتیجه 
آنها بیان مي کنند که نور به دو شکل موج و ذره ظاهر مي شود، که 

بستگي به شرایط ناظر دارد.
در این قسمت سعي بر توجیه ماهیت نور داریم )هر چند نمي توان 
نور را به طور کامل درک کرد(. آنچه توضیح خواهم داد، بر اساس 
تئوري هاي جدید خواهد بود و در اصل توجیه و تفسیر ماهیت اثرات 

نور است نه خود نور.
تقریبا همگي ما با آزمایش دو شکاف یانگ براي تعیین ماهیت نور 
به شرایط  بیان مي شود که بستگي  این آزمایش  آشنا هستیم. در 
ناظر )چشم، دستگاه هاي شناسایي ماهیت نور و ...(، نور دو ماهیت 
موج بودن و ذره بودن را دارد که البته این دو خاصیت را به صورت 

هم زمان نیز مي تواند داشته باشد.
آنچه با تئوري هاي ذکر شده مي توان درباره ماهیت نور گفت آن 
است که نور فضا-زمان ندارد تا بتوان ماهیت آنرا تعیین کرد. حالت 
هاي مشاهده شده نیز، همانطور که در قسمت هاي قبلي گفته شد، 
بستگي به ناظر دارد. یعني ناظر )دستگاه تشخیص فوتون یا موج(، 
انتظار  به  با گیرنده دستگاه برخورد کرد، بستگي  نور  اینکه  از  پس 
ناظر، به همان حالت تبدیل مي شود. سوالي که در اینجا مطرح مي 
شود آن است که آیا نور فقط دو حالت موج یا ذره ای دارد؟ جواب 
صریح آن خیر است. این دو حالت، دو حالتي است که براي ماده 
اگر روزي برسد و ما حالت  تاکنون توسط بشر کشف شده است. 
دیگري براي ماده کشف کنیم، آنگاه با دستگاه هاي تشخیص حالت 
را  ناظر، خود  نظر  به همان حالت مورد  نور  سوم هنگام تشخیص، 
نشان مي دهد. مشاهده نور به شکل هاي مختلف )طبق انتظار ناظر( 
تغییر  جسم،  فضا-زمان  به  برخورد  با  نور  که  است  دلیل  این  به 
ماهیت مي دهد و تبدیل به هرآنچه که ناظر مد نظر دارد مي شود.

نتیجه گیري
و  کوانتوم  فیزیک  با  رابطه  در  جدید  نظریه  تعدادي  مقاله  این  در 
ماهیت نور بیان شد که براي اولین بار مطرح مي شوند. مشکالتي 
زمان،  در  سفر  بزرگ،  پدر  پارادوکس  ها،  دوقلو  پارادوکس  مانند 
راه  و  گرفتند  قرار  بررسي  مورد   ... و  نور  ماهیت  دوگانگي  جاذبه، 
حل هایي براي هر یک از مشکالت مطرح شد. هدف از بیان این 
هاي جدید  راه حل  یافتن  و  بهتر جهان هستي  شناخت  ها،  تئوري 
براي مشکالت پیش روي علم و تکنولوژي و نگاه به جهان پیرامون 
با دیدگاهي جدید است. امید به آنکه این مقاله شروعي باشد براي 

تکامل علم و پیشرفت هاي چشمگیر جدید.
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قمر فراخورشیدی

فراخورشیدي  قمر  از  احتمالي  دیدگاه  یک  هنرمندانه  تصویر  این 
Exomoon )سمت چپ( و یک نسخه از سیستم ستاره و سیاره را 

 )Nasa / JPL-Caltech :نشان می دهد. )تصویراز
دانشمندان قادر به تایید این قمر فراخورشیدي بیگانه نیستند، بنابراین 
دنبال  به  هم  هنوز  ناشناس،  سیاره   1700 از  بیش  کشف  وجود  با 
بار،  اولین  برای  هستند.  تایید  مورد  فراخورشیدي  قمر  اولین  کشف 
ستاره شناسان ممکن است بخشي از یک قمر فراخورشیدي چرخان را 
شناسایي کرده باشند. هر چند آنها هرگز از اینکه دقیقًا چه چیزي را 

پیدا کرده اند، اطمینان حاصل نکرده اند. 
یک تیم از دانشمندان، جفتی از اشیاء دور که شبیه مشتری و سیاره 
بیگانه غول پیکري است، و قمر فراخورشیدي سنگی که آزادانه در 
فضا مي چرخد، یا یک ستاره کم نور کوچک که میزبان یک سیاره در 

حدود 18 برابر جرم زمین است، را پیدا کرده اند. 
ستاره شناسان با استفاده از روشی به نام میکرولنزینگ گرانشی، یک 
شیء بزرگ که از مقابل ستاره ای عبور کرده است را از روی زمین 
تماشا کرده اند. در نزدیکی میدان گرانشی ستاره، نور خمیده و بزرگ 

شده است، دقیقا شبیه اتفاقي که در یک همگرایي مي افتد. 
زیادی در  توان عوامل  ثبت شده می  واقعه  این  تحلیل  و  تجزیه  در 

مورد این شیء بدست آورد. 
و  نیوزلند  در  تلسکوپی  از  استفاده  با  تیم  این  جدید،  ای  مطالعه  در 
ایستگاه تاسمانی در استرالیا، برروي رویداد همگرایي تحقیق کردند. 
آنها جسمی که دارای مدار 0.05 درصد از جرم خود است را شناسایي 

کردند. 
و  سیاره  یک  آنها  که  است  این  همگرایي  سیستم  برای  احتمال  یک 
قمر آن هستند، که اگر صحیح باشد، کشفی جالب و کامال جدید از 
این سیستم است. وس تراب1، دانشمند ارشد دفتر برنامه »اکتشاف 
سیاره« ناسا در آزمایشگاه Jet Propulsion در کالیفرنیا، اعالم کرد:
»محققاِن مدل ها اشاره به مسئله قمر فراخورشیدي دارند. اما اگر شما 
به سادگی در این سناریو دقت کنید، بیشتر احتمال دارد ستاره های 
موجود در طبیعت این مسئله را حل کنند!« )تِراب در این تحقیقات 

شرکت نداشته است.(
نام  به  زمین،  از  لنزینگ  سیستم  این  فاصله  اگر  تحقیقاتی  تیم 
حل  را  راز  این  توانند  می  بفهمند،  را   MOA-2011-BLG-262
 MOA-2011-BLG-262 باشد،  نزدیک  نسبتا  آن  اگر  کنند. 
محققان  بود.  خواهد  ماه  و  ستاره  بی  و  سرگردان  اي  سیاره  احتماال 
اثرات مشابه  از  بزرگتر  این ستاره بسیار  مي گویند: سیستم گرانش 

همگرایي است. 

برای  احتماال   MOA-2011-BLG-262 واقعی  هویت  متاسفانه، 
میکرولنزینگ  رویدادهای  ماند.  می  باقی  راز  یک  مثل  همیشه 
وجود  مشاهدات  پیگیری  بنابراین  هستند،  تصادفی  برخوردهای 

نخواهد داشت. 
دیوید بنت2 از دانشگاه نوتردام نیز اظهار کرد: »ما فرصت مشاهده 
کاندیداي یک قمر فراخورشیدي را دوباره نداریم، اما می توانیم انتظار  

یافته های غیر منتظره و شبیه به آن را داشته باشیم.« 
ستاره شناسان شاید بتوانند توسط رویدادهای میکرولنزینگ در آینده 
این فاصله  اندازه گیری  از اصل اختالف منظر قادر به  با استفاده  و 
باشند. در توضیح چگونگي آن باید گفت، موقعیت یک شیء با تغییر 
زمانی که در دو محل مختلف مشاهده می شود آشکار  مکان آن، 

خواهد شد. 
محققان گفتند: این استراتژی اگر رویداد همگرایي با دو تلسکوپ به 
طور گسترده بر روی زمین، و یا دامنه مدار زمینی، مانند تلسکوپ 
های فضایی ناسا Spitzer و Kepler مدیریت شود، می تواند موثر 

باشد. 
ستاره شناسان بیش از 1700 سیاره بیگانه )سیارات فراخورشیدی( 
دیگر را نیز تا به امروز کشف کرده اند، اما هنوز در جستجوي اولین  

قمر فراخورشیدي تایید شده هستند! 
این مطالعه جدید کار مشترک ژاپن و نیوزیلند و آمریکا در مشاهدات 
ناهنجاری شبکه  برنامه کاوش در  و   )MOA( جدید میکرولنزینگ 

لنزینگ )Planet( بوده که در مجله اخترفیزیک3 چاپ شده است.
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احاطه جزء به کل ...

یُمن پیشرفت های سریع دیجیتالی  به  این چند دهه اخیر،  در 
بصورت  عالم  در  انسان  کنکاش  تکنولوژی،  روزافزون  رشد  و 
بسیار  های  عکس  و  گشته  عظیم  تحوالت  دچار  بصری 
دست  های  کهکشان  و  دوردست  دنیاهای  از  شفاف  و  جذاب 
شود.  می  یافت  وفور  به  نجومی  کتب  و  اینترنت  در  نیافتنی 
کوچکی  و  ُخردی  و  عالم  عظمت  و  بزرگی  درک  همچنین، 
شیری  راه  کهکشان  و  خورشیدی  منظومه  حتی  و  زمین  سیاره 
 . نیست...  پوشیده  کسی  بر  دیگر  عالم،  عظمت  با  مقایسه  در 

مقایسه انسان امروزی با انسان 600 سال پیش که خود را مرکز 
جهان می پنداشت و همه کائنات را به دور خود چرخان، نشان 
می دهد که هرچه پیش می رویم، ُخردی انسان در برابر عالم 
پیرامونش بیشتر به رخ کشیده می شود و مدت ها است که او از فکر 
مرکزیت عالم خارج گشته ... ولی، آیا به راستی این چنین است؟
این انسان ُخرد، در ذهن کوچک خود در طول زمان همه عالم 
را به تصویر کشیده وپیوسته مدلی جدید از آن، در ذهن خود 
ساخته و مدتی با آن سرگرم می شود، تا به تناقضی بین مدل 
بیرون برسد، سپس مدل خویش را اصالح  ذهنی خود و عالم 
کرده و مدتی دیگر با آن، جهان را تجزیه و تحلیل نموده و این 
روند هزاران سال است که تکرار شده و احتماال ادامه نیز خواهد 
یافت. او در همین ذهن به ظاهر کوچک خود، قوانین ریاضی ای 
را تدوین می نماید که عالم بیرون بدون هیچ کم و کاستی از 
آن پیروی می کند و تعداد این قوانین آنقدر زیاد است که دیگر 
کسی فکر نمی کند که تطبیق این ذهنیات با حقیقت اتفاقی باشند.
او بدون آنکه ببیند پیشگویی می کند، و لمس نکرده، آنقدر توصیف 

های درست نموده که هر ذهن کنجکاوی از خود می پرسد، چرا؟!
زمانی که کپلر مدارات بیضی شکل خود را برای سیارات تدوین 
و به جهان علمی آن روز ارائه نمود؛ اولین سوال دانشمندان دیگر 
از او این بود که »چرا عالم بیرون باید از دست نوشته های تو 
پیروی کند؟« و به راستی، مگر او این مسیرها را دیده بود؟! از 
آن پس آنقدر این موضوع تکرار شد که امروزه کسی دیگر این 
سوال را نمی پرسد، گویی انسان خالق قوانین عالم است و هرچه 
بگوید، حتما طبیعت در گوشه ای از خود، آن را اجرا می کند!!

ُخردی  همه ی  با  دوپا،  بشر  این  کنیم،  می  نگاه  که  تر  دقیق 
نیست!  کوچک  هم  آنقدرها  خود...  کوچک  ظاهر  به  ذهن  و 
او خود را به اندازه کل عالم بزرگ می داند. او، اگرچه سال ها 
است این جمله را به وضوح بر زبان نیاورده، ولی هنوز خود را 

سلطان جهان می بیند و مانعی 
در جهان برای خود نمی یابد!

...
چنین است که آدمی به یاد 

کالم امیرالمومنین علی
 علیه السالم می افتد که 

می فرمایند: 
»أتزعم انک جرم صغیر و فیک 

انطوی العالم االکبر؟«
آیا خیال می کنی جرم کوچـکی 
هسـتی در حالیکه در تو عـالم 

بزرگ تر نهفته است!
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