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سال 1938- اتو هان و فریتز اشتراسمن1: شکافت هسته ای

گروه انریکو فرمی و و همتای آن ها، آیرن و فردریک ژولیت-کوری 
)زن و شوهر( به طور ظریفی کشف شکافت هسته ای را از دست دادند. 
همچنین آیرا نوداِک فیزیک-شیمی دان نیز چنین فرضیه ای را در سال 
1934 مطرح کرد که نادیده گرفته شد. شخص بعدی ای که اگر یک 
دانشمند مرد بود، تا یک آلمانی یا انگلیسی، شاید دیگران او را جدی 
تر می گرفتند، لیزا امینتر2، یک دانشمند زن بود! کسی که فرضیه هان 
و استراسمن، شکست اورانیوم به باریوم را تفسیر و اندازه انرژی آزاد 
شده آغازین را محاسبه کرد. او همچنین، مسیر هر دو استفاده صلح 

آمیز و مخرب انرژی اتمی را برای دیگران صاف کرد!
تا  تصور می شد؛  غیر محتمل  بسیار  ای  زمان، شکافت هسته  در آن 
جایی که نظریه پردازهای بزرگی همچون اوپنهایمر و بِسه محاسباتی 
برای عدم وجود آن انجام داده بودند! اما اکنون ما می دانیم که وجود 
ناپسند،  نتایجی  توسط  گاه  زیبا که  و  بسیار جذاب  نظریه  دارد، یک 

مخرب می شود ...

سال 1939- رابرت اوپنهایمر و هارتلند اشنایدر3: سیاهچاله ها

با موضوعی مشابه، مجله فیزیکال ریویو که نیلز بور و جان ویلر مدل 
بودند،  کرده  منتشر  آن  در  شکافت،  برای  را  مایع«  »قطره  مشهور 
اکنون  از چیزی که  اولین توصیفشان  اشنایدر،  اوپنهایمر و شاگردش 
بسیار  مقاله  این  نتایج  کردند.  چاپ  آن  در  را  نامیم  می  سیاهچاله 
شگفت انگیز بود و در دهه های بعدی تحقیقات شکافنده ای مرتبط 
با نسبیت عام برای تحول ستاره ای توسط چاندراسخار، لِو الندا، فرتز 
زویخی4 و افراد دیگری بر آن صورت گرفت. اما اوپنهایمر هرگز نتایج 
مقاله خودش را دنبال نکرد و تنها مفهومی ویژه و بی طرفانه را درباره 

نسبیت عام پیش گرفت.

سال 1947- فیلیپ لمب: انتقال لَمب

که  بود  زیرکانه  تجربی  های  گیری  اندازه  از  یکی  لمب  جابجایی 
زیربنایی برای حل میدان جدید مطرح می کرد. در سال 1947 لمب 
و راترفورد تفاوتی بسیار اندک و عجیب را در مراتب انرژی الکترون 
دیراک  معادله  که  حالی  در  کردند،  گیری  اندازه  هیدروژن  اتم  در 
انرژی های یکسانی برای هر دو مرتبه پیش بینی می کرد! این تفاوت 
بسیار ناچیز ارزش مهمی از جنبه های نظریه میدان های کوانتومی را 
پنهان می کرد. اقدامات تئوری انجام شده، حد اعالی جابجایی را در 
)QED( که  کوانتومی  الکترودینامیک  از  و مشخص  دقیق  ای  نظریه 
توسط شوینگر، دایسون و توموناگا در اواخر آن دهه طرح شده بود، 

شرح می داد.

سال 1956- یانگ و لی- نقض پاریته

پاریته یکی از بنیادی ترین مشخصات جهان اتمی و زیر اتمی است. در 
فیزیک، یک انتقال پاریته، عملگری است که عالمت مولفه فضایی یک 
شیء را تغییر می دهد. برای مثال، یک انتقال پاریته روی یک مولفه 
 ،1956 سال  تا  کند.  می  تبدیل  چپگرد  به  را  آن  راستگرد،  سیستم 
باور بر این بود که طبیعت نباید به صورت سیستم هایی با مولفه های 
چپگرد رفتار کند و قوانین فیزیک باید در هر دو حالت یکسان باشد. 
تا اینکه در سال 1956، یانگ و لی نشان دادند که پاریته برای ذرات 
پایسته  نیروی هسته ای ضعیف واپاشی می کنند  از طریق  معینی که 
که  اسپینی،  گیری  به جهت  آنها  واپاشی  محصوالت  بنابراین،  نیست. 
موازی یا پادموازی با میدان مغناطیسی باشد، بستگی دارد. این نتیجه 
توسط سی اس وودر دانشگاه کلمبیا اثبات شد. این کشف در مرتبه ای 
بسیار زیربنایی از طبیعت قرار داشت که باعث شد در سال بعد، لی و 

یانگ جایزه نوبل بگیرند.

سال 1964- پنزیاس و ویلسون: اشعه کیهانی زمینه

کشف جهان در حال انبساط، دانشمندان را نسبت به »انفجار بزرگ« 
به عنوان منشا جهان امیدوارتر کرد. اما تا سال 1964 این تنها یک 
فرضیه بود. در این سال، همه چیز ناگهان دگرگون شد؛ آرنو پنزیاس 
و رابرت ویلسون از بقایای انفجار بزرگ به تابش اشعه کیهانی زمینه 
دست یافتند که یکی از برجسته ترین و هیجان انگیزترین اکتشافات 
علمی در قرن بیستم بود. این کشف حداقل منجر به دریافت دو جایزه 

نوبل شد...

سال 1964- جان بل: تئوری بل

اینشتین هیچ گاه از کوانتوم مکانیک دل خوشی نداشت، حتی تا آخرین 
 1933 سال   EPR پارادوکس  مقاله  اینکه  دلیل  به  عمرش!  لحظات 
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از یک چشم انداز دور، زمین شاید توجه خاصی برنیانگیزد. یک لکه 
سیاه و یا در بهترین حالت، یک نقطه آبی بسیار کمرنگ. آن اینجاست، 
می  و  داریم  دوستشان  که  کسانی  همه  و  هستیم  ما  ماست.  ی  خانه 
که  انسانی  هر  شنیدید،  درموردش  حال  به  تا  که  هرکسی  شناسیم، 
ویرانگر  یا  سازنده  هر  گذرانده،  را  زندگیش  و  داشته  وجود  تاکنون 
تمدنی، هر شاه یا رعیتی، هر مخترع و کاوشگری، هر سیاستمداری، هر 
رهبر کبیری، هر فرد پرهیزگار یا گناهکاری در تاریخ ما، در این جا، 
این غبار، این نقطه معلق در اشعه خورشید زیسته است. زمین منزلگاه 
کوچکی در پهنه ی عظیم گیتی است. ژست گرفتن ما، تصور خودستای 
ما، این توهم که ما در جهان حق ویژه و جایگاه خاصی داریم؛ با این 
ویل  گفته  زیبا  چه  و  شوند.  می  چالش کشیده  به  نور  کمرنگ  نقطه 
دورانت: »شصت سال پیش همه چیز را می دانستم. امروز هیچ چیز را 

نمی دانم! آموختن، کشف پیش رونده ی نادانی مان است...« 
انبوه سیاهی دربرگیرنده کیهان است. در  سیاره ما، نقطه ای تنها در 
این تاریکی ها، در این همه وسعت، هیچ نشانه ای از رسیدن کمک از 
جای دیگر، برای نجات ما از دست خودمان نیست. زمین تاکنون تنها 
پناه به حیات را دارد. جای  دنیای شناخته شده ای است که قابلیت 
دیگری نیست، حداقل در آینده نزدیک... که گونه ی ما بتواند به آن 

مهاجرت کند. برای بازدید؟ بله – برای سکونت؟ هنوز نه... 
چه دوست داشته باشید، چه نه، در حال حاضر زمین جایی است که 

در آن ایستاده ایم. 
گفته شده که »ستاره شناسی« فعالیتی فروتن کننده و شخصیت ساز 
است. چرا که شاید هیچ چیز بهتر از این تصویر دور و دراز از دنیای 
کوچک ما یادآور ُخردی نوع بشر نباشد. این موضوع مسئولیت ما را 
خطیرتر می سازد تا با یکدیگر مهربان تر برخورد کنیم و نقطه آبی 
کمرنگ را حفظ نموده و گرامی بداریم، تنها خانه ای که شناخته ایم.

یک روز برخی از دوستان اظهار داشتند که بیایید باهم کره ی زمین را 
از مدار خود خارج کنیم. ما هم برای اینکه به آن ها نشان دهیم زمین 
موجودی پایبند به قول و قرار خود است و حاال حاالها از ما محافظت 

خواهد کرد، قبول کردیم تا آن را با چند آزمایش محک بزنیم. 
برای شناخت بهتر کره ی زمین، کافی است فقط یکبار برخالف میل 

آن عمل کنید....

ُکندتر  یا  تندتر  تا کاری کنیم که زمین  این شد  بر  ابتدا تصمیم  در 
بچرخد! 

راه می روید درواقع  زمین  وقتی روی  دانیم،  همانطور که همگی می 
زمین را زیر پایتان به عقب ُهـل مـی دهید؛ و طبق قانون سـوم نیوتن 

اطالعات  انتقال  بودن  تر  سریع  بر  داللت  که  رسید  می  نظر  به  وی، 
بینی  نور داشت. علی رغم قدرت پیش  به سرعت  بین ذرات، نسبت 
پنهان  متغیرهای  که  بود  ملزم  اینشتین  مکانیک،  کوانتوم  گیر  چشم 
متناقض  و  عجیب  مشخصات  این  تواند  می  که  دارد  وجود  ای  شده 
دنیای کوانتوم را توضیح دهد و مسائل داخلی را وارد چارچوب این 
بل  نام جان  به  ایرلندی  فیزیک دان  علم کند. در سال 1964، یک 
توانست به کمک قضیه ای که خودش به آن رسیده بود، و حل آن با 
جبر دبیرستانی، جواب این سواالت را بدهد. به طور خالصه، فرضیه بل 
این طور بیان شده بود که هیچ نظریه متغیری پنهان موضعی از فیزیک 
کوانتوم نمی تواند شرط اصلی آن را توضیح دهد. این فرضیه عجیب و 
مرموز کوانتوم را به عنوان بخشی بنیادی از دنیای فیزیکی مطرح کرد. 
همچنین پیشرفت های بزرگی با پژوهش های دانشمندانی چون آلین 
اسپکت، استوارت فریدمن، جان کالزر و و دیگر دانشمندان برای تایید 

قضیه بل در دهه های 70 و 80 میالدی نیز به ثمر رسید. 
 

سال 1973- گراس، پلیتزر و ویلزک5: آزادی مجانبی

آزادی مجانبی به نیروی عجیب و ضعیف بین کوارک ها، هنگامی که 
به یکدیگر نزدیک می شوند، اشاره می کند. این فرایند سازوکاری 
بسیار عجیب از برهم کنش بین ذرات است؛ به دلیل اینکه برهم کنش 
های دیگر نیروها )گرانش، الکترومغناطیس با بارهای مخالف و نیروی 
ضعیف( با کاهش فاصله قوی می شوند. کشف آزادی مجانبی منجر 
)کرومودینامیک  شد  باال  اطمینان  با  قوی  نیروی  کوانتومی  نظریه  به 

کوانتومی(

سال 1986- بِدنورز و مولر6: ابررسانایی دمای باال

در سال 1986 جهان فیزیک و علم مواد توسط کشف مواد سرامیکی 
ابررسانا می  باال  ایتریوم7 که در دماهای  باریوم مس  همچون اکسید 
شوند، در بعضی موارد باالتر از نقطه جوش نیتروژن مایع )77 درجه 
کلوین( و برای بقیه تا 138 درجه کلوین. این قضیه تنها موجب یک 
نه  بودند،  مواد سرامیکی  )این  نشد  ابررسانایی  از  ما  فهم  در  انقالب 
فلز(، بلکه منجر به رویاهایی عملی برای کنترل این پدیده شد. این 
سرامیکی  ابررسنایی  اما  درنیامده،  آب  از  درست  کامال  هنوز  رویاها 
مولر  الکس  است.  بوده  فیزیکی  تحقیقات  از  فعال  ای  زمینه  همیشه 
و جورج بدنورز جایزه نوبل را در سال بعد دریافت کردند. بنابراین، 

کشف آنها نیز بنیادی و شگفت آور بود.

سال 1998- پرلموتر، ریس، اسمیت8 و دیگران: جهان در حال 
انبساط

برای  را کشف کرد،  انبساط  حال  در  هابل جهان  اینکه  از  حتی پس 
مدتی طوالنی دانشمندان عقیده داشتند که نرخ انبساط جهان در حال 

زمین هم شما را به سمت جلو هل می دهد و در نتیجه شما می توانید 
میان  این  در  هم  اصطکاک  نیروی  وجود  البته  کنید.  حرکت  جلو  به 

ضرورری است.
حال، فرض کنید جاده ای به دور استوای کره ی زمین کشیده شود و 
همه ی جمعیت جهان هم برای مراسم افتتاح این جاده حضور داشته 
باشند. می خواهیم نیرویی را که این جمعیت هنگام گام برداشتن روی 

سطح جاده به زمین وارد می کنند را حساب کنیم.

 

جمعیت دنیا در حال حاضر حدود 7 میلیارد نفر است. جرم متوسط 
هر نفر را 50 کیلوگرم در نظر می گیریم )چون تعداد زیادی از این 
نیرویی  و فرض می کنیم که  تشکیل می دهند(  را کودکان  جمعیت 
که هنگام گام برداشتن توسط هر نفر به زمین وارد می شود در بازه 
ی زمانی تماس با سطح، ثابت باشد. زاویه ای که نیرو به سطح وارد 
می کند را نیز 45 درجه درنظر گرفته، و اندازه ی نیرو را هم مقدار 
ثابت وزن هر فرد فرض می کنیم )مقدار نیرویی که توسط ماهیچه ها 
در طول فرآیند دویدن به زمین وارد می شود مقداری متغیر است(. 
بنابراین نیرویی که هر فرد به زمین وارد می سازد در استوا برابر با 

490 نیوتن می شود.
اگر همه ی مردم به طور پیوسته گام بردارند و گام ها همگی تقریبا هم 
فاز و هم فرکانس باشد؛ آنگاه نیروهایی که در یک زمان وارد می شوند 
با هم جمع خواهند شد. اگر نیروها را به مولفه های مماسی و عمود بر 
سطح زمین تجزیه کنیم؛ آنگاه برای یک جمعیت 7 میلیاردی نیروی 
اگر  نیوتن خواهد شد. همچنین  برابر 5/2425 گیگا  برآیند  مماسی 
شعاع متوسط زمین را هم 6400 کیلومتر در نظر بگیریم، گشتاوری 
که در اثر این نیرو به زمین وارد می شود، 15523000 ترا نیوتن-متر 

خواهد بود.
زمین را یک کره با جرم یکنواخت در نظر بگیرید که در خال با تناوب 
24 ساعت به دور خودش می چرخد. آنگاه با وارد آمدن گشتاور راه 
رفتن انسان ها، بسته به اینکه جهت پیاده روی موافق یا مخالف جهت 

دهه  اوایل  در  دوردست  ابرنواخترهای  مشاهدات  است.  شدن  کند 
جهان  شدند  متوجه  دانشمندان  داد.  تغییر  کامال  را  ذهنیت  این   ،90
تنها منبسط نمی شود، بلکه  انبساط آن تند شونده است. ثابت کیهان 
شناسی اینشتین بازتولید شد و ماهیت جدید انرژی تاریک به عنوان 

جانشینی برای آن فرض شد.

این قضیه با هر تعریفی، کشفی شگفت آور بود. در جایی که آزمایش 
فهم ما را از واقعیت، بدون هیچ ورودی نظری مهمی ارتقا می بخشد، 
تعداد کمی از مشاهدات از این لیسِت نوعی کشف های شگرف فیزیک 
محسوب می شوند. مهم ترین نکته آن است که در حالی که افراد به 
تنهایی در ابتدای دوره، کشفیات خود را انجام می دادند، بیشتر یافته 
ها در اواخر دوره از کار گروهی محققین یا حداقل دو نفر پدید آمده 
است. خیلی اوقات بیش از یک گروه کشفی را انجام داده اند. کشفیات 
آنها نیز تلفیقی از کار تجربی و تئوری بود. من همچنین متوجه شدم که 
هیچ کشف بنیادی و شگفتی در قرن 21 هنوز رخ نداده است! اگرچه، 
تقریبا در اوایل آن هستیم. چیزی که واضح است این است که فیزیک 
به راه خود ادامه خواهد داد تا کشفیات شگرفی بسازد و یافته های 
ما از عالم هرگز کامل نخواهد شد. ما همه چشم انتظار این یافته ها 

خواهیم بود.
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بود.  اثرگذار خواهد  بر فرکانس چرخش زمین  باشد؛  چرخش زمین 
این گشتاور  اِعمال  در طول مدت  ای که  زاویه  با محاسبه ی شتاب 
به زمین وارد می شود؛ خواهیم دید که متناسب با جهت این حرکت، 
دوره ی تناوب چرخش زمین به دور خودش به اندازه ی 11/4 میکرو 

ثانیه اضافه یا کم می شود.
همانطور که مشاهده کردید راه رفتن ما بر روی زمین نتیجه ی جالبی 
البته اگر  بلندتر شدن شبانه روز است.  یا  پیش رو دارد و آن کوتاه 
نیرویی را که وسایل نقلیه به سطح زمین وارد می کنند را هم حساب 
کنیم به شرطی که همگی در یک راستا در حال حرکت باشند؛ نیروی 
برآیند نیرویی قابل توجه خواهد بود؛ با تمام این اوصاف، باز هم مقدار 
تغییر در دوره ی تناوب چرخش زمین بسیار ناچیز و قابل چشم پوشی 
و وسایل  ها  انسان  تقریبا حرکت  اما در زندگی روزمره چون  است. 
گیرد،  می  تصادفی صورت  های  در جهت  زمین  روی سطح  بر  نقلیه 

نیروی خالص را تقریبا می توان صفر در نظر گرفت.
البته می توانیم ترفندهای دیگری نیز برای ُکند یا تند کردن گردش 
زمین استفاده کنیم. مثال ایجاد باد و طوفان یا تولید دود توسط خودروها 
و...که در نهایت، مانند مثال قبل بسیار ناچیز و قابل صرف نظر خواهد 

بود.
برویم سراغ  آمد. حاال  بیرون  اول سربلند  آزمایش  از  ما  زمین عزیز 

مرحله بعد!
گفتیم که حدود 7 میلیارد انسان برروی کره زمین زندگی می کنند، 
به  شد.  خواهد  کیلوگرم  350میلیارد  حدودا  آنها  جرم  مجموع  پس 
نظر شما اگر همه آن ها در یک نقطه از زمین جمع شوند و به یکباره، 
همزمان با هم بپرند و با هم برروی زمین فرود بیایند، چه اتفاقی خواهد 

افتاد؟

انرژی، می توان محاسبه نمود که برای  با توجه به پایستگی تکانه و 
زمین 6 تیلیارد تیلیارد کیلوگرمی چه حادثه ای رخ می دهد!! 

بتواند  شخص  هر  میانگین  بطور  کنید  فرض  سازی،  ساده  منظور  به 
زیاد  توانند  نمی  ها  کهنسال  و  کودکان  )چون  بپرد  متر  30سانتی 
بِپَرند(. شتاب جاذبه نیز در نزدیکی سطح زمین N/kg9,8 است )از 
برهمکنش با ماه و خورشید صرف نظر می کنیم. همچنین چون ارتفاع 
پرش کم و جرم هوا نسبت به جرم انسان محسوس نیست، مقاومت هوا 
را نیز درنظر نمی گیریم(. سیستم تحت بررسی ما، کره زمین و مردم 
آن است. طبق فرضیات، هیچ نیروی خارجی به این سیستم وارد نمی 

شود. با توجه به پایستگی تکانه خواهیم داشت:

در این روابط p تکانه است. 
زمانی  و   )1( اول  را حالت  پَِرش  برای  زمین  به  لحظه ی ضربه زدن 
که انسان ها به باالترین ارتفاع حاصل از پریدن می رسند را حالت 
دوم )2( در نظر می گیریم. با در نظر گرفتن پایستگی انرژی می توان 

نوشت:

در این روابط E انرژی کل، K انرژی جنبشی، و U انرژی پتانسیل است. 
همانطور که مشخص است، با مسئله ای یک بُعدی روبرو هستیم. در 
لحظه ی پرش )حالت 1( چون آدم ها برای پریدن، به زمین ضربه می 
زنند پس هردو )مردم و کره زمین( دارای تکانه خواهند بود. همچنین 
اما  انرژی جنبشی هستند  دارای  افراد  هم  و  زمین  لحظه، هم  این  در 
چون هنوز از سطح زمین جدا نشده اند، انرژی پتانسیل گرانشی ندارند. 
در باالترین ارتفاع حاصل از پرش )حالت 2( تکانه ی زمین و مردم 
برابر صفر بوده و تنها یک انرژی پتانسیل گرانشی بدلیل ارتفاع آدم 
ها نسبت به زمین وجود  دارد. در نهایت معادالت به شکل زیر بدست 

خواهند آمد:

در این روابط نیز، v سرعت، g شتاب جاذبه زمین و m جرم است. با 
کمی جایگذاری و محاسبات کسل کننده به نتایج زیر می رسیم:

اگر مقادیر مربوط به شرایط اولیه مسئله را در معادله باال قرار دهیم، 
یک سرعت بسیار ناچیز بدست می آید:

پریدن و فرود آمدن تمام مردم دنیا برروی زمین مانند یک برخورد 
کامال کشسان است که فقط می تواند کمی ُکره ی زمین ما را قلقلک 
بدهد!! عدد باال نشان می دهد که در مدت زمان یک ثانیه، کره زمین 

کمتر از اندازه طول موج اشعه گاما جابجا می شود!
انرژی حاصل از این پرش و فرود، حدوداً 1 تا 2 کیلوتن تی ان تی 
بر  که  کوچک«  »پسر  ای  هسته  بمب  با  مقایسه  در  حتی  که  است 
سر هیروشیما فرود آمد نیز بسیار ناچیز است. احتماال افرادی که می 
خواهند با این کار زمین را از مدار خود خارج کنند، جرم بسیار زیاد 

آن را دسِت کم گرفته اند!!!

با سپاس از آقای فتح اهلل زاده به خاطر نظرات سازنده شان ...

دانشگاه  سخنرانی  سالن  بزرگترین   ،2011 مه  ماه  شب  دوشنبه 
MIT، پر از همهمه و جمعیت بود و همگان در صندلی های چوبی شان 
با هیجان سر و صدا می کردند. پیر و جوان برای نشستن بر روی صندلی 
ها با یکدیگر رقابت داشتند. بدشانسی آنجا بود که در راهروها سرپا 
بایستی. همچنان که جمعیت بیشتری وارد می شد، زمزمه ها به همهمه 
لباسی  پریشان،  سفید  موهای  با  مرد  یک  که  وقتی  تا  می شد.  تبدیل 
»لطفا  که  می کرد  تعارف  و  رفت  می  ِسن  به سمت  رنگ شربت،  به 

بود. شده  شروع  کالس  بشینید«  خود  های  صندلی  سر 
والتر لوین، استاد بازنشسته فیزیک دانشگاه MIT، برای 
بود  بازگشته  به ساختمان 100-26  ارائه آخرین بحث 
)ساختمانی که در آن بیش از 800 سخنرانی انجام داده 
بود( تا آخرین سخنرانی خود را انجام دهد. این مالقات 
بود،  شده  داده  ترتیب  جدیدش  کتاب  انتشار  خاطر  به 
لبه ی  تا  رنگین کمان  انتهای  از  فیزیک:  به  برای عشق 
از  بسیاری  فیزیک.  های  شگفتی  میان  در  سفر   – زمان 
مخاطبان نسخه ای از این کتاب را که تنها 2 هفته پیش 
همراه  به  لوین  کردن  امضا  منظور  به  بود  شده  منتشر 
داشتند. بسیاری دیگر از افراد تلفن های همراه خود را 
سخنرانی  ویدئوهای  بودند.  آورده  سخنرانی  ضبط  برای 
والتر لوین بر روی MIT OpenCourseWare، توسط 

مردم در سرتاسر دنیا بیشتر از 5 میلیون بار 
که  گیتس  بیل  جمله  از  است.  شده  دیده 
است. کرده  اعتراف  آن  تماشای  تکرار  به 

لوین  خود،  دوشنبه شب  سخنرانی  طول  در 
محبوبش  های  نمایش  از  بعضی  مجددا 
یک  شامل  ها  نمایش  این  کرد.  فراهم  را 
آزمایش معروف بود که نشان می داد دوره 
تناوب آونگ صرف نظر از جرم ثابت باقی 
که  کرد  اعتراف  ساله،   75 لوین  ماند.  می 
12 سال از آخرین باری که او این شاهکار 
در  که  آزمایشی  می گذرد  )  داده  انجام  را 
متری   5 آونگ  یک  به  او  تا  است  نیاز  آن 
کنترل  را  سنج  زمان  که  حالی  در  بچسبد 
تعداد  جمعیت  که  همچنان  لوین  می کند(. 
صبر  می شمرد،  را  او  های  خوردن  تاب 
کرد. در شمارش ده، لوین به زمین افتاد و 
جمعیت از شادی فریاد می زدند. با توجه به 
آویزان  بدون  و  با  آونگ  دوره  سنج،  زمان 
با پیروزی فریاد  او  شدن لوین یکسان بود. 
زد: »به شما گفتم که فیزیک کار می کنه!«

منبع  که  لوین  ُمسری  اشتیاق  و  شور 
)و  است  فیزیک  به  عشق  برای  وسیعی 

تعبیر می کند »شگفتی های کوچک جهان روزمره«(،  او چنین  خود 
خوانندگان را وادار به تمرکز و تفکر در زیبایی بدیع فیزیک می کند، 
سخنرانی  معروفترین  کتابش،  در  او  آن.  ریاضی  فرعیات  به  نه 
فشار  درباره  درسی  تا  نوسانی  آونگ  روابط  اثبات  از  را  خود  های 
هوای آزاد شده با استفاده از دو قوطی رنگ و یک تفنگ، بسط می دهد. 
قابل  آنالین  صورت  به  کتاب  این  در  دقیق  آزمایشات  این  تمام 
این  خواننده  به  فیزیک  به  عشق  خاطر  به  اگرچه  است.  مشاهده 
فیلم  که  موضوعاتی  جریان  در  تا  دهد  می  را  امکان 
یعنی  است،  نداده  قرار  بررسی  مورد  لوین  های 
مشارکت های مهم پژوهشی و تجربه فردی قرار گیرد. 

زمستان های سخت )طاقت فرسا( 

دوم  جهانی  جنگ  بُهبوهه  میان  در  و  هلند  در  لوین 
بزرگ شد و خانواده او به محض اینکه نازی ها کنترل 
از  بسیاری  شدند.  مخفی  گرفتند،  دست  به  را  کشور 
خویشاوندان لوین، دستگیر و روانه اتاق های گاز شدند. 
)موردی که او هنوز هم در مواجهه با آن دچار مشکل 
یک  که  لوین  پدر  خانواده،  از  حفاظت  برای  است.( 
یهودی بود، تصمیم گرفت بدون اینکه به کسی چیزی 
بگوید، خانواده را ترک کند. مادر لوین که 
برای بزرگ کردن بچه ها تنها مانده بود، به 
مدرسه کوچکی گریخت که او و همسرش 
بودند.  کرده  آغاز  آنجا  در  را  زندگی 
پس از پایان جنگ پدرش برگشت. لوین به 
طور مشخصی توضیح می دهد که »دوران 
است.  داشته  نرمالی«  بیش  و  کم  کودکی 
برده  پناه  ای  مدرسه  به  همچنان  والدینش 
به  عشق  آنجا  در  گوید  می  او  که  بودند 
است.  گذاشته  تاثیر  او  بر  شدیدا  تدریس 

دعوت به زندگی در حال تغییر
 

از  شدن  التحصیل  فارغ  از  پس  لوین 
مدرک  با   Delft تکنولوژی  دانشگاه 
نامه  دعوت  یک  ای،  هسته  فیزیک  رشته 
استاد   Bruno Rossi روسی  برونو  از 
در   X اشعه  پیشگام  و   MIT دانشگاه  
فارغ  کرد،  دریافت  )نجوم(  شناسی  ستاره 
التحصیل هلندی، در قدم نهادن در دانشگاه 
نکرد.  تعلل   1966 ژانویه  در   MIT
را  علمی  هیات  مقام  لوین  بعد،  ماه  شش 
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میانه  در  را  او خود  زمان،  آن  در  آورد.  بدست  فیزیک  دانشکده  در 
لوین  یافت.   x اشعه  شناسی  ستاره  انگیز  هیجان  و  جدید  عرصه 
و  هوایی  های  بالون  های  داده  تحلیل  به  و  کرد  می  کار  روز  و  شب 
پرداخت.  می  دور  های  کهکشان  از  شواهدی  درباره  ها  ماهواره 
لوین در کتابش می گوید: »ما به داده های شگفت انگیزی دست می یابیم، 
ذره ای از طالی ناب و خالص که هر روز از آسمان فرو می ریزد«. در طی 
چهار دهه آتی، او در صدها مقاله علمی نقش داشته و به اکتشافات بی 
شماری در شناسایی منابع جدید اشعه X در کیهان ژرف پرداخته است. 
شوخ طبعی کنایه آمیز و اثبات های چشمگیر لوین به زودی او را مبدل 
خود،  های  کردن سخنرانی  آماده  در  لوین  کرد.  محبوب  استادی  به 
حداکثر استفاده را از سالنی با ظرفیت 560 نفر می نمود. او از قفس 
های جرقه  که  گراف  دو  وان  مولدهای  تا  گرفته  فارادی  پیکر  غول 
رعد و برق را ایجاد می کردند، در سخنرانی هایش استفاده می کرد. 

سالن پادشاه سخنرانی
 

قادر   MIT در  دیگر  اساتید  بود.  سختی  کار  لوین  کردن  دنبال 
درخشان  های  پیشرفت  با  خود  روح  بی  های  بررسی  مقایسه  به 
شرکت بازیگری  کالس  در  حتی  ها  برخی  نبودند.  لوین 

می کردند تا بیاموزند چگونه با مخاطبان در تعامل باشند. 
یکی از اساتید می گوید: کالس های بازیگری کمک بسیاری به من 
کرد. به ما گفته می شد که ریسک کنید و گاهی کارهای شرم آور انجام 
دهید. ممکن است با صورت به زمین بخورید و بار دیگر موفق به دریافت 
پاسخ )عکس العمل( شگفت انگیزی بشوید، اما شما نباید ریسک کنید. 
قاب  یک  برابر  در  را  آونگ(  )مانند  مخرب  توپ  یک  لوین 

آونگ  ارتفاع  که  دهد  نشان  تا  داشت  می  نگاه  ای  شیشه  صفحه 
آن  بر  نیرویی  که  شود  می  بیشتر  اش  اولیه  ارتفاع  از  زمانی  تنها 
کم  نیرویی  با  را  معلق  توپ  لوین  بعد،  لحظه  چند  شود.  اعمال 
کرد.   می  خرد  را  شیشه  که  داد  می  هل  کوچک(  فشار  )یک 
نمایش های لوین همیشه با عنصر ریسک یا حداقل ریسک پیش بینی 
شده همراه بود. جهت اثبات قانون خاصی از فیزیک، او خود را در باالی 
یک نردبان 16 فوتی به طرز خطرناکی در حال تعادل )معلق( قرار می 
داد و یا خود را به برق 300000 ولت متصل می کرد. او حتی خود 
را مستقیما در مسیر توپ مخرب کوچکی گذاشت که دقیقًا براساس 
محاسبات در مسیر برگشت تنها چند میلی متر از چانه اش فاصله داشت. 
لوین زحمات زیادی در طراحی هر سخنرانی متحمل می شد که در 
واقع نشان دهنده ی کار از روی عشق و عالقه بود. او اغلب سه بار قبل 
از اجرا که آخرین آن ساعت 5 صبح روز نمایش بود، عملیات را انجام 
می داد، تا از سرعت یکنواخت نمایش، از آغاز تا اجرا مطمئن شود. 

هرگز رنگین کمان را نادیده نگیرید
 

به  کامل  طور  به  را  بخش  یک  فیزیک«،  به  عشق  خاطر  »به  کتاب 
رنگین کمان اختصاص می دهد. با یک نثر شیوا و صریح، لوین مسئله 
فیزیکی ماورای این پدیده را توضیح می دهد که مشوق خواننده در 
»جستجوی رنگین کمان« توسط مجموعه ای از دستورالعمل هاست. 
اول از همه به غریزه خود در مورد اینکه چه زمانی یک رنگین کمان 
یک  کردید  احساس  وقتی  کنید.  اطمینان  شود  تشکیل  است  ممکن 
رنگین کمان در حال ظاهر شدن است کاری که باید انجام دهید این 
است: اول پشت به خورشید بایستید، آنگاه محل سایه سر خود را معین 
)ثابت( کنید و حدود 42 درجه از هر جهتی نسبت به خط فرضی نگاه 
کنید. اگر نور خورشید به مقدار کافی باشد و همچنین قطرات باران نیز 
کافی باشند، این همکاری نتیجه داده و شما شاهد یک کمان رنگارنگ 
خواهید بود. خود لوین دائمًا در جستجوی رنگین کمان است و اقرار 
می کند که در روزهای آفتابی در فواره ها تامل می کند، خود را دقیقًا 
در مکانی قرار می دهد که مطمئن است موضع رنگین کمان می باشد. 
به  را  پیاده  عابر  دو  یا  یک  او  که  است  معروف  مواردی،  چنین  در 
اشتراک  به  برای  فراوانی  تالش  و  کند(  می  )متوقف  آورده  چنگ 
می  کتابش  در  لوین  دهد.  می  خرج  به  آنها  با  تجربه  این  گذاشتن 
غیرعادی  من  کنند  می  فکر  آنها  از  بعضی  مطمئنم  من  گوید: 
تنها باید  من  چرا  است،  مربوط  من  به  که  آنجایی  تا  اما  هستم، 

کسی باشم که از چنین شگفتی های نهانی لذت می برد؟!

منبع
 

به لبه ی پیش رونده ی این جریان، جبهه ی گاست می گویند. سرعت در 
دماغه ی این جبهه به ماکزیمم خود می رسد که معموال بین 20 تا 80 
کیلومتر بر ساعت است. البته گاهی از این مقدار هم تجاوز خواهد کرد.
بُعد افقی این جبهه ی تندَوزنده در حدود 12 کیلومتر بوده و عمقی بین 0,5 تا 
2 کیلومتر دارد. همچنین طول عمر این پدیده در حدود چند ساعت است.
هوا  این  اگر  و  کند  می  هوای گرم صعود  در جلوی جبهه ی گاست 
قوسی  همرفتی  ابر  یک  جبهه  این  سر  باالی  باشد  هم  رطوبت  دارای 
شکل، ایجاد می شود که با حرکت جبهه ی گاست به جلو، ابر به پشت 
آن رفته و می تواند با تبخیر شدن در پشت جبهه ی مذکور و ایجاد 
سرمایش ناشی از تبخیر، به تقویت جبهه ی تُندَوزنده ی گاست کمک 
در  طوفان  این  افتاد.  تهران  طوفان  در  که  اتفاقی  شبیه  درست  کند؛ 
سرعتی  حداکثر  قزوین 
به اندازه ی 80 کلیومتر 
بر ساعت داشت و زمانی 
رسید  تهران  به  که 
 120 آن  بیشینه  سرعت 
شده  ساعت  بر  کیلومتر 
بود و در دامغان به بیشینه 
ساعت  بر  کلیومتر   130
هوای آن  دلیل  و  رسید 

 گرم و مرطوب جلوی 
آن بود.

برای  خالصه،  طور  به 
باشد: موجود  زیر  شرایط  باید  گاست  ی  جبهه  یک  ایجاد 
الف( جهت باد حداقل 90 درجه تغییر کند و مینیمم سـرعت باد 8 

متربرثانیه باشد، یا سرعت باد بطور ناگهانی 8متربرثانیه افزایش یابد.
ب( فشـار محیط حداقل 80 پاسـکال افزایـش یابد یا دمای محـیط 

حداقل 2 درجه کاهش یابد.
تغییرات بخش الف و ب باید در کمتر از 10 دقیقه رخ دهند تا جبهه 
گاست بوجود آید. همچـنین قسـمت اول و دوم هر بخش می تواننـد 

هم زمان نیز واقع شوند.

توضیحات
Gust front  -1

2-  تبخیر آب نیاز به گرما دارد، که این گرما را از محیط اطراف گرفته و 
موجب سرد شدن محیط می شود.

منابع

.... و ناگهان طوفان، پایتخت را غافلگیر کرد!
ساعت  حوالی  در  و   1393 خرداد   12 تاریخ  در  تهران  طوفان 
صدوبیست  یک  از  بیش  سرعت  با  تندبادی  وزش  اثر  بر   16:50
داد.  رخ  باران  شدید  رگبار  و  غلیظ  خاک  و  گرد  همراه  به  کیلومتر 
گردید.  تاریک  دقایقی  برای  تهران  آسمان  طوفان  این  اثر  بر 
در این مقاله می خواهیم به بررسی فیزیکی طوفان تهران بپردازیم، اما 
قبل از آن الزم است نگاهی به چرایِی عدم توانایی در پیش بینی طوفان 
اطالعات  به  مطلب  این  توضیح  بیاندازیم.  هواشناسی  سازمان  توسط 
پایه ای از نحوه ی پیش بینی وضع هوای آینده ی یک منطقه نیازمند 
های  برنامه  با  منطقه  یک  آتی  ساعات  هوای  وضع  بینی  پیش  است. 
کامپیوتری که به مدل های هواشناسی معروف هستند انجام می گیرد. 

مبنای  بر  ها  مدل  این 
ای  فیزیکی  معادالت 
به  که  است  استوار 
و  خطی  غیر  های  مدل 
بوده  معروف  آشوبناک 
و جواب تحلیلی ندارند. 
فقط  مذکور  معادالت 
های  روش  کمک  به 
شوند  می  حل  عددی 
محاسبات  نیازمند  که 
است.  طوالنی  بسیار 
است  ذکر  به  الزم 
کار،  این  برای  که 

سریع ترین ابرکامپیوتر   
-ها برای پیش بینی وضع هوا به کار می روند.

اجرا می  بندی های مختلف  بر روی شبکه  بینی  این مدل های پیش 
چه  هر  که  شود،  می  داده  مدل  به  شبکه  روی  اطالعات  یعنی  شوند 
نیز بیشتر  ابَر رایانه ها  شبکه بندی ریزتر باشد زمان محاسبه توسط 
کمترین  ما  کشور  در  بود.  خواهد  گزافی  هزینه  مستلزم  این  و  شده 
فاصله ی شبکه ای که مدل ها روی آن اجرا می شوند 50 کیلومتر 
است و این در حالی است که طول محل تشکیل پدیده هایی همچون 
قادر  و سازمان هواشناسی  بوده  تهران در حدود 12 کیلومتر  طوفان 
شد. نخواهند  دیده  مدل  در  چراکه  نیست،  ها  آن  بینی  پیش  به 
اما بر می گردیم به اصل داستان، یعنی دالیل فیزیکی طوفان تهران... 
این نوع پدیده در علم هواشناسی به »جبهه ی گاست1 « معروف است 
که درواقع همان افزایش ناگهانی و کوتاه مدت سرعت باد می باشد.   
از  ناشی  آیند که هوای سرد  به وجود می  تُند زمانی  این جبهه های 
اَبر در یک طوفان رعد و برق، به دلیل سنگین  تبخیر آب و تشکیل 
تر بودن نسبت به هوای اطراف، به سمت پایین ریزش کند2. هر چه 
هوای  جانشین  درنتیجه  و  بود،  خواهد  تر  سنگین  باشد  سردتر  هوا 
گسترده  زمین  سطح  روی  و  شده  است  شناور  محیط  در  که  گرمی 
تمایل  پیشرونده  رود. هوای سرد  پیش می  به سمت جلو  و  می شود 
به متمرکز شدن دارد و به همین دلیل به شکل یک پیاز در می آید.

ـی
ناس

اشـ
هو

گ
ک پیشه های بزر

فیزی

تهران بزرگ 
و داستان یک طوفان هولناک...

نویسنده : مرتضی بابایی
Morteza_babaei@ut.ac.ir          
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بار  اولین  برای  که  کردند  اعالم  دانشمندان    2014 مارس   19 در 
منطقه  اند که در  را کشف کرده  اندازه زمین  بیگانه هم  یک سیاره 
ای قابل سکونت نسبت به ستارۀ مادری اش در حال چرخش است، 
شد.  عمومی  اعالم  خبر  این   2014 آوریل   17 در  اف...   186 کپلر 
گرفتن  قرار  ای  سیاره  هر  در  حیات  ادامه  برای  اصلی  شرط 
منطقه  است.   )Habitable zone( سکونت  قابل  ناحیه  در 
کرد: بررسی  توان  می  گونه  بدین  زمین  مورد  در  را   HZ

زمین در مکانی ایده آل برای زندگی قرار دارد، منطقه ای که دما و 
باقی می ماند.  اندازه ای است که آب مایع بر سطح سیاره  به  فشار 
نزدیک تر از این فاصله نسبت به خورشید، دما بسیار بیشتر است و 
آب تبخیر می شود، و دورتر از آن، سرد است و آب یخ می زند. با 
وجودی که در طول 4،56 میلیارد سال، خورشید تکامل یافته و داغ 
تر شده است، زمین همواره منطقه ی امن و قابل سکونت خود را حفظ 
کرده و همواره در ناحیه HZ قرار داشته است. این وضعیت در آینده 
از عمر خود را  نیمی  بود، خورشید در حدود  به همین شکل نخواهد 
سپری کرده است و تا حدود پنج میلیارد سال دیگر تبدیل به یک غول 
سرخ می شود ) افزایش 50درصدی درخشندگی و 25درصدی قطر(. 
کنونی  قطر  از  بیشتر  بسیار  منظومه خورشیدی،  قطر آن در  درنتیجه، 
خواهد شد. در این حالت، سطح زمین آن چنان داغ می شود که دیگر 
ناحیه  نمی ماند. در عوض، ممکن است  باقی  بر روی آن  آب مایعی 
بین سیاره ی مشتری یا زحل، منطقه قابل سکونت برای زمینیان شود. 
به پسر عموی زمین تشبیه می شود، ممکن است  کپلر 186 اف که 
باشد. دارا  را  حیات  از  پشتیبانی  برای  مناسبی  شرایط  و  مایع  آب 

 

تصویری هنری از سیارۀ زمین مانند Kepler186f که در ناحیه ی قابل سکونت 
ستارۀ خود قرار گرفته است

این سیاره اولین بار توسط تلسکوپ فضایی کپلر ناسا شناسایی شد، 
کوتوله  ستاره  یک  دور  به  زمین  از  نوری  سال   490 فاصله  در  که 
برابر   1,1 آن  شعاع  اندازه  و  بوده  چرخش  حال  در  نور  کم  قرمز 
روش  از  استفاده  با  است.  بزرگتر  زمین  از  کمی  فقط  و  است  زمین 

تا خورشیدش،  فاصله آن  و  اندازه سیاره  به  توجه  با  و  یابی  موقعیت 
این پیشنهاد تقویت می شود که آب مایع را در سطح خود دارا باشد.

 

Kepler186f  تصویری خیالی از سطح سیاره

به گفته دانشمندان، در این منظومه شش سیاره وجود دارد که سیاره 
در    Kepler186 ستاره دور  به  دیگر  سیاره  پنج  و   Kepler186f
حال چرخش هستند که دورترین این سیاره ها در فاصله 5.2 میلیون 
فاصله  بین  ای  مقایسه  اگر  باشند.  می  چرخش  حال  در  کیلومتری 
زمین  نیز  و   )186 کپلر  )ستاره  اش  ستاره  با  اف   186 کپلر  سیاره 
و خورشید خودمان انجام دهیم متوجه می شویم که زمین در فاصله 
که  حالی  در  چرخد  می  خورشید  دور  به  کیلومتری  میلیون   150
ستاره  از  کیلومتری  میلیون   5,2 فاصله  در  مانند«  »زمین  سیاره  این 
تر  درخشان  و  بزرگتر  ما  خورشید  ولی  است.  چرخش  حال  در  اش 
از ستاره Kepler186 است و این بدین معنی است که منطقه قابل 
شود. آغاز  باید   Kepler186 ستاره  دورترین  از  خورشید  سکونت 
این اولین سیاره قطعی یافت شده در منطقه قابل سکونت است، پیش از 
این سیارات دیگری با مشخصات متفاوتی از زمین در منطقه قابل سکونت 
کشف شده بودند. ولی در هر حال این سیاره اولین سیاره نزدیک به اندازه 
زمین بوده و دارای پتانسیلی است که قادر به پشتبانی از حیات می باشد. 
قبل  از  زمین  شعاع  با  دیگر  سیاره  جو  مقایسه  درباره  دانشمندان 
برابر   1.5 ای  سیاره  شعاع  اگر  که  بطوری  بودند،  داده  ارائه  نظراتی 
زمین  سیاره  برابر  دو  تا   1.5 آن  اتمسفر  شعاع  باشد  زمین  شعاع 
اتمسفر  قدری سنگین می شود که  به  نتیجه سیاره  در  و  بود  خواهد 
گازی  های  غول  به  شبیه  و  شده  تبدیل  هلیوم  به  سیاره  هیدروژن 
منظومه شمسی می گردد. از این رو امید اینکه در سیاره تازه کشف 
شده حیات وجود داشته باشد، بسیار خوب است. تا جایی که  دکتر 
اعالم  کپلر  تحقیقاتی  پروژه  مسئوالن  و  کارشناسان  از  هال«  »استیو  
به  تازه کشف شده  سیاره  این  در  حیات  و  آب  وجود  »امکان  کرد: 
دلیل تشابهات جوی وجود دارد. این دانشمند هنگام شرح مختصات 

امکانپذیر  بسیار  دیگر  ُکرات  در  حیات  وجود  گفت:  جدید،  سیاره 
است. با این حال شرط بقای هر سیاره ای وجود آب است که هم اکنون 

موضـــوع تأمل برانگیز کارشناسان نجومی در سیاره جدید است.
 

مقایسه شعاع و اندازه سیاره یافت شده با زمین

در تصویر باال سیستم خورشیدی و سیستم کپلر 186 با هم مقایسه شده 
است. در سیستم خورشیدی، زمین در ناحیه یا منطقه قابل سکونت-که 
این  تشابه  از  و  است  گرفته  قرار  است-  سبز مشخص شده  رنگ  با 
سیستم با سیستم مذکور مشاهده می کنیم که سیاره کپلر 186 اف 
نیز در مدار f که  در لبه ی منطقه قابل سکونت قرار دارد، است و این 
بدین معنی است که آب مایع می تواند در سطح آن یخ بزند و اندازه

بزرگتر آن نسبت به زمین می تواند آب را به طور مایع حفظ کند.
 

به  آب  حفظ  برای  عایقی  تواند  می  زخیم  جو  آن،  بر  عالوه 
دور  یک  روز   129/9 هر  سیاره  این  باشد.  مایع  صورت 
و چرخد  می   )خورشیدش(  قرمز  کوتوله ی  این  حول  کامل 

اگر روی این سیاره باشید ستاره کم نور به نظر می رسد.

طریقه کشف سیاره کپلر 186 اف

در ابتدا کمی درباره روش انتقال )transit method( صحبت می کنیم:
همانطور که از شکل و نمودار »روشنایی بر حسب زمان حرکت سیاره« 
مشاهده می شود، روش انتقال بر پایه مشاهداتی انجام می گیرد که 
در حین عبور سیاره از جلوی ستاره با افت کوچکی از روشنایی ستاره 
همراه است؛ که این افت در روشنایی، در حدود 0/001 تا 1 درصد 
بوده و مدت انتقال به فاصله سیاره از ستاره و جرم ستاره بستگی دارد. 

می  تعیین  اسپکتروسکوپیک  مشاهدات  از  ستاره  جرم  و  ابعاد  البته، 
شود. بنابراین، ابعاد و فاصله سیاره نیز می تواند به این ترتیب تعیین 
رخ  ستاره  دور  به  سیاره  چرخش  در  یکبار  تنها  رویداد،  این  شود. 
می دهد؛ و تکرار آن می تواند این فرصت را فراهم کند که دانسته 
خواهد  وجود  این  امکان  آینده  در  یابد.  افزایش  سیاره  از  ما  های 
از  حیات  آثار  و  بگیرد  قرار  آزمایش  مورد  نیز  سیاره  جو  که  داشت 
دانشمندان  شود.  مشاهده  سیارات  اتمسفر  در  آزاد  اکسیژن  جمله 
کردند. استفاده  روش  همین  از  نیز  اف   186 کپلر  سیاره  در کشف 

بود،  گذر  حال  در  خود  مادری  ستارۀ  مقابل  از  سیاره  که  زمانی 
مشاهده  سیاره  روشنایی  در  را  جزئی  تغییر  کپلر   فضایی  تلسکوپ 
در  کپلر  کنند.  کشف  را  آن  داد  اجازه  دانشمندان  به  که  کرد 
برای  دانشمندان  هنوز  اما  شده،  فنی  نقص  دچار  گذشته  سال 
سیاره  این  کنند.  می  استفاده  آن  از  جدید  دنیاهای  جستجوی 
تلسکوپ  رود  می  انتظار  است.  نور  کم  بسیار  بعدی  مطالعات  برای 
فضا  به   2018 سال  در  و  بوده  هابل  جانشین  که  وب  جیمز  فضایی 

پرتاب می شود، تصاویر بهتری از این سیاره به ثبت برساند...

در ادامه، در مورد وجود سیاره کپلر186 اف زنده یا مرده صحبت می 
نفع زمینیان است؟  به  قبول کنیم؟ کدام  به نظر شما کدام را  کنیم. 
به خطر می را  این سیاره زندگی ساکنین زمین  آیا وجود حیات در 

اندازد یا خیر؟ مرگ پسر عموی زمین یا مرگ ساکنین زمین؟! 

ـیکیهان شناسـی
ناس

ن ش
یها

ک

پسرعموی زمین؟!

نویسنده : سلیمان فتح اهلل زاده
             Sfatholahzadeh@yahoo.com                         
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یا هر  اندیشه، یک دیدگاه  یا بصری یک  اغلب حاصل کالبدی  هنر، 
با ماهیت ذهنی است که توسط خالق خود ایجاد شده و می  تفکری 
تواند اهداف بسیار متنوعی به دنبال داشته باشد؛ معماری هم یک هنر 
است، هنری توأم با علم مهندسی، معماری نیز به جهت در بر داشتن 
ای  است. معماری  تفکر خالق خود  ذات هنری خود، حاصل کالبدِی 

که با درون مایه نظریه های 
باشد،  گرفته  شکل  فیزیک 
)فضایی(  کالبدی  همان 
است که یک فیزیکدان می 
کند،  زندگی  آن  در  تواند 
اندیشه های خود را احساس 
ببرد. لذت  آن  از  و  کند 

از  ابتدایی  تصور  شاید 
ساختمان  یک  معماری، 
)بنا( باشد که البته در اکثر 
اما  است،  درست  نیز  موارد 
جامع  مفهوم  به  معماری 
خود دامنه ای  فراتر از یک 
و  دارد  بر  در  را  ساختمان 
باعث  آن  گستردگی  این 

شده است که زوایا و تخصص های مختلفی را در کنار خود ایجاد نماید: 
مانند، شهرسازی، طراحی شهری، معماری محوطه، طراحی داخلی و... 
همه  دربردارنده  مفهومی  معماری،  از  منظور  نوشتار  این  طی  در 
که  آنچه  است.  آن  تکامل  الزمه  هنر  که  است،  آن  های  جنبه 
نظریه  موثر  وجوه  و  ها  جنبه  تبیین  نماید،  می  دنبال  نوشتار  این 
است. معماری  آثار  خالق  نگاه  و  تفکر  بر  فیزیک  علم  های 

بینی خود را چه  انسان ها در اغلب بازخوردهای خود به دنیا، جهان 
از  با روش های مختلف،  و  اند  بسته  به کار  ناآگاهانه  آگاهانه و چه 
تا روش های پیشرفته سنجش، به دنبال کشف  آزمون و خطا گرفته 
به  انسان   « اند.  بوده  به هدف های خود  برای رسیدن  روش صحیح 
هنگام ساخت یک بنا ممکن است تصمیم هایی بگیرد که از اندیشه 
خودش نشات گرفته باشد. چنانکه گویی اندیشه های او و درواقع، خود 
او در فضای ساختمان و در طرح آن آمیخته هستند« )آلسوپ ص 21(.
دستگاه  عناصر  گوناگون  روابط  کشف  بر  عالوه  فیزیک  علم 
توسط  و  کرده  ایجاد  ای  دریچه  همواره  مختلف،  ُطُرق  از  خلقت 
نیز  معماری  است.  گشوده  خود  پیرامون  جهان  به  را  بشر  نگاه  آن 
است.  نبوده  نصیب  بی  موضوع  این  از  هنرها  و  علوم  باقی  همانند 
ای  استعاره  ی   جمله  با  و   است  رایج  نیز  معماری  از  دیگری  بیان 
گردد  می  تعبیر  است«  متر  سانتی  یک  عمق  به  اقیانوسی  »معماری، 
است،  ها  تخصص  باقی  با  رشته  این  ارتباط  گستردگی  منظور،  و 
فرهنگ،  مذهب،  اقتصاد،  فلسفه،  شناسی،  جامعه  روانشناسی،  مانند 
دیگر  بیان  به  فیزیک.  البته  و  و...  شیمی  هندسه،  ریاضی،  بهداشت، 
و  است  نهایت  بی  معماری  اثر  یک  خلق  و  تولید  بر  موثر  متغیرهای 

هرکدام از این موارد می تواند در اولویت عوامل شکل گیری اثر باشند. 
شاید سوال بزرگی که در این فرآیند مطرح است، نحوه ی تاثیرگذاری 
این متغیرها باشد، که این موضوع بسته به هر تخصص و هر صورت 
مسئله معماری، بحثی مفصل و گسترده را شامل می شود. در طی این 
مقاله سعی می شود این نحوه اثرگذاری نظریه های فیزیک، با ارائه مثال 
تر گردد. عینی روشن  هایی 

تاریخ،  طول  در  معماران 
فضاها  خلق  برای  همواره 
مدنظر  احساس  ایجاد  و 
دست  اثر،  مخاطب  در  خود 
اندیشه  و  ها  نگاه  دامن  به 
که  اند  شده  متعددی  های 
عنوان  به  آن  از  معماری  در 
یاد  مایه1  طرح  یا  کانسپت 
نزدیک  گاهی  که  شود  می 
ها  نگاه  این  از  بعضی  شدن 
های  سبک  ایجاد  به  منجر 
مختلف در معماری )طراحی 
است.  شده  معماری( 

های  نظریه  از  رنگی  پُر  های  جنبه  ها  نگاه  این  از  بعضی  حال 
از یکی  کیهانی2  پیدایش  معماری  و  دارد  بر  در  را  فیزیک  علم 

نگاه های نوین برای استخراج طرح مایه های طراحی است.

است  هایی  مایه  طرح  با  معماری  کیهانی،  پیدایش  معماری 
هندسه  آشفتگی،  همچون  مباحثی  آن  فکری  اساس  که 
نااقلیدسی، نظریه ی پیچیدگی و فیزیک غیرخطی و موضوعات 
در  که  هایی  پروژه  از  یکی  از  تصاویری  ادامه،  در  است.  مشابه 
که  است  آمده  است،  شده  طراحی  سبک  این  شکوفایی  ابتدای 
گردد. می  مشاهده  رایج  های  معماری  با  آن  تقاوت  وضوح،   به 

راینهارت  ماکس  ساختمان  ماکت  از  تصاویری  شده،  ارائه  تصاویر 
هاوس3، طراحی شده توسط معمار پیشکسوت، پیتر آیزنمن4، در برلین 
آلمان است. این ساختمان چند منظوره در درون خود پیچ خورده و تا شده 
است. سطوح این طاق نصرت جدید شهر برلین همانند نوار موبیوس5 
بیرون به درون تغییر مکان داده شده است. از  بیرون و  به  از درون 

تصویر  1   نوار موبیوس
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فیزی
کیهان شناسـی

لذِت » زندگی در کالُبد فیزیک«
قسمت اول

نویسنده : کامیار رضائیان پور
K.rezaianpour@hotmail.com

در حالت کلی هدف از این نوع بررسی ها توسط دانشمندان، کشف 
بسیار خطرناک  زمین  برای  تواند  می  که  است  زمینی  فرا  موجودات 
باشد. برای روشن شدن مطلب می توان به تالش برای حل پارادوکس 
فرمی اشاره کرد. پارادوکس »انریکو فرمی« این گونه بیان می کند: 
»اندازه جهان هستی و عمر آن، به این اشاره دارد که باید موجودات و 
تمدن های فضایی پیشرفته دیگری نیز وجود داشته باشند. اگر چنین 
است پس چرا ما تا حاال آنها را ندیده ایم، یا به ما سر نزده اند؟ به عبارت 
دیگر چنانچه زندگی فرا زمینی حقیقتًا در عالم کیهانی وجود می داشت، 
موجودات فضایی تاکنون به زمین آمده بودند، چرا که عمر زمین، زمان 
و فرصت الزم برای پیوستن به زمینیان را برای آنها فراهم می آورد.«

میلیاردها  وجود  با  چرا  که  است  این  آید  می  پیش  که  سوالی 
آنها  در  زندگی  است  ممکن  که  ما  کهکشان  در  خورشیدی  منظومه 
میان در  اند؟  نشده  پیدا  هنوز  بیگانگان  باشد،  کرده  پیدا  تکامل 

انبوهی از چراها، این خبر خوبی است یا نه؟! آیا ما تنها هستیم؟ 

بحث  مورد  این  در  دانشمندان  که  است  سال  پنجاه  بر  بالغ  شاید 
توضیحات  اند.  داده  ارائه  متفاوتی  نظرات  و  کرده  متعددی  های 
»زمین  سیارات  تعداد  بودن  کم  شامل  موضوع  این  برای  شده  داده 
است.  و...  همانندساز«  خود  های  »مولکول  طور  همین  و  مانند« 
بر اساس نظرات بسیاری از دانشمندان، تکامل زندگی پیچیده نیازمند 
سیاره  هر  )یا  زمین  فاصله  مثال  است.  زیادی  بسیار  آل  ایده  شرایط 
به  کهکشانشان  مرکز  از  باید  خورشیدش،  همراه  به  مانندی(  زمین 
بماند.  امان  در  بار  زیان  پرتوهای  تابش  از  که  باشد  دور  ای  اندازه 
تولید  بایستی یک منطقه قابل سکونت و محلی برای  همچنین سیاره 
مولکول ها و سلول ها باشد. شرط دیگر این است که غول های گازی 
هایی  سیارک  بتوانند  تا  باشند  بزرگ  کافی  اندازه  به  باید  منظومه، 
ماه  مانند  چیزی  مثال  یا  و  ببلعند.  را  دارند  قرار  زمین  مسیر  در  که 
بزرگ و غیر معمولی سیاره ی ما وجود داشته باشد که انحراف محور 
گردد. مختلف  فصول  آمدن  وجود  به  باعث  تا  کند  تثبیت  را  زمین 
پس بیایید امیدوار باشیم که زنده و پوینده بودن پسر عموی زمین-

Kepler186f بیهوده باشد ! چرا که ممکن است انتظار وقوع فاجعه، 
هم از طرف موجودات بیگانه و هم از طرف خودمان را داشته باشیم!

نیک بوستروم فیلسوف می گوید: »سکوت آسمان شب، طالیی است. 
در جستجو برای زندگی فرا زمینی ، هیچ خبری، خبر خوب نیست. این

امر به طور بالقوه، آینده ای بزرگ برای بشریت را وعده می دهد.«

منابع:
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تصویر  2   نمای شهری پروژه

گونه  این  طراحی  در  نهفته  های  تئوری  به  مقاله،  دوم  قسمت  در 
ایجاد  نحوه  به  تری  شفاف  جزئیات  با  و  شویم  می  وارد  بناها 
های  نظریه  اساس  بر  معماری  طراحی  مایه  طرح  کشف(  )یا 
کنیم. می  بیان  تری  گسترده  های  مثال  و  پرداخته  فیزیک  نوین 

ریکاردو ِهراس از مقاله نویسان به نام فیزیک امروز، در مقاله ای می 
پرسد: »فیزیکدانان باید منزوی و فردگرا باشند، یا جمع گرا و اجتماعی؟« 
او از تاریخ علم نتیجه می گیرد که فردگرایی تا حدی برای درشت 
نمایی ایده های خالقانه فردی الزم است. در پاسخ به او چاد ارزل  آورده 
است که تعداد زیادی از فیزیکدانان فردگرا تا حدی جمع گرا نیز بوده 
اند، اگرچه ممکن است همکاری آنها با دیگران تصدیق نشده باشد.

بیایید در مسیر این همکاری ها تحقیق کنیم. 

در  آن  بارز  های  مثال  -که  فردگرایی  و  روی  تک  که  نیست  شکی 
فیزیک، دانشمندانی چون: فاینمن و دیراک بوده اند- می تواند به بینش

های نو منجر شود. اما در مواردی باعث گمراهی ایده ها نیز شده است. 
یک مثال خوب، فیزیکدان آماتور جیم کارتر  است که در جستجوی 
یک تئوری بنیادی دیگر در فیزیک بود که توسط مارگارت ورتهایم  در 
کتابش »فیزیک در حاشیه« مستند شده است. یکی دیگر از فردگرایان 

ارنست ماخ  بود که تا زمان مرگش واقعیت وجود اتم را انکار کرد! 
شکی نیست که فیزیکدانان بزرگ موفقیتشان را مدیون فردگرایی و 
گرایش مستقل در فیزیک هستند، اما این واقعیت نیز صادق است که ما 
بیشتر از شکست به موفقیت تمایل داریم، مخصوصا وقتی صفت خاصی
را، چه در شکست و چه در موفقیت،  به فرد خاصی نسبت می دهند.

نکته دیگری که باید در نظر داشت، مرز بین نظریه پردازان و تجربی 
کارها است. اکثر فیزیکدان های فردگرا، به جز فرمی، نظریه پرداز 
بودند. واضح است که تنها ابزار الزم برای یک نظریه پرداز، یک کاغذ 
و یک خودکار )و شاید این روزها یک کامپیوتر( باشد؛ پس به نظر می 

رسد نظریه پردازها نسبت به کسانی که کار تجربی می کنند، بیشتر 
به فردگرا و قائم به ذهن خودشان باشند. اگرچه این مورد  نیز 

دوره زمانی حیات دانشمند و اینکه یک علم جوان 
است یا مدت زیادی از پیدایش آن می گذرد، 

بستگی دارد. مثال اگر دویست یا سیصد سال 
همچون  دانشمندانی  برگردیم  عقب  به 

را  فارادی   و  پریستلی    ، کاوندیش 
می یابیم که فیزیکدانان تجربی 

های  موفقیت  که  بودند  ای 
چشمگیری به دست آوردند. 
موفقیت  به  ها  آن  تالش 
که  علمی  زیرا  شد،  منجر 

پویش  به  دوره  آن  در  ها  آن 
آن می پرداختند، تازه متولد شده 

بود و یک فیزیکدان تجربی
 به تنهایی می توانست آزمایش 

های ارزان و نسبتا راحتی را )اگرچه نیازمند مهارت فراوان( که منجر 
به پیشرفت در آن علم می شد، مانند به دست آوردن ثابت گرانش یا 

نشان دادن هدایت مغناطیسی، انجام دهد. 
تالش هایی از این قبیل، 

منجر به پیدایش فیزیک هسته ای و فیزیک ذرات شد. در قرن نوزدهم 
جی.جی.تامسون به تنهایی موفق به کشف الکترون شد؛ ولی در قرن 

بیستم با تیمی متشکل از هزاران نفر، بوزون هیگز را کشف کردند.
هم  و  نظری  فیزیکدانان  هم  شود،  می  متولد  تازه  علم،  یک  وقتی 
تنهایی در مورد آن علم تحقیق کنند.  به  قادرند  فیزیکدانان تجربی 
وقتی آن علم پیچیده می شود، مهم تر آن است که که این دو گروه در 
کنار هم به سختی کار کنند. هنوز فرصتی برای تجربی کارها وجود دارد 
که در شاخه های جدید فیزیک، تحقیق کنند. یک مثال قابل توجه، 
گرافن- جدیدترین عضو خانواده ی مواد کربنی گرافیتی چند بعدی- 
است که دو دانشمند به آسانی به کمک نوار اسکاچ آن را کشف کردند. 

به نظر شما جمع گرایی از ایده های خالقانه جلوگیری می کند؟ 
تا حدی بله، اما نه به طور حتم. در عصر علوم بزرگ، آغاز پروژه های 
برای  دیگر  دانشمندان  تشویق  سپس  و  دانشمندان  از  جمعی  با  مهم 
ادامه ی کار به صورت فردی از فوت و فن های کار است. پروژه ی 
منهتن  که حاصل تفکر جمع گرایانه است، یک مثال معمول است. این 
پروژه تا حد زیادی متمرکز بر امور بروکراتیک بود؛ سیستمی تحت 
کنترل شدید نظامی که موفقیت آن بدون حضور هزاران دانشمند و 

اما  بود.  ممکن  غیر  به پرسنل  اوپنهایمر، مسئول پروژه،  رابرت 
ایده  آزادی  دنبال دانشمندان  و  جدید  های  پردازی 

ایده  این  های مستقل را داد. شاید مهم کردن 
ی  ایده  علمی در مورد بمب انفجاری، ترین 

توسط چند دانشمند فردگرا 
را  ها  آن  اوپنهایمر  )که 
کردن  دنبال  به  تشویق 
کوچکشان  های  ایده 
شد.  حاصل  بود(  کرده 
به  برای  اپنهایمر  توانایی 
از  بهترینها  آوردن  دست 
این متفکران فردگرا، هنوز این 
متحد  ای  پروژه  غالب  در  را  تیمی  پروژه 
جلو می برد که موفقیت بزرگی به حساب می آید. 
از  را  نکاتی  توانند  می  امروزی  مدیران 

انعطاف پذیری وی در زمینه فردگرایی و کار جمعی بیاموزند.
از  انبوه  قرنی  یا  بود  خواهد  فردگرایی  بر  متکی  قرنی  حاضر،  قرن 
موفقیتهای تیمی؟ مسلمًا نمی توان پیش بینی کرد که کدام گروه غالب 
خواهد شد؛ آنچه قابل ذکر است، این است که طبق تاریخ فیزیک، 
هر دو گروه دانشمندان برای رشد علوم مورد نیاز هستند. همانطور که 
می دانیم، فردگرایی در شاخه های جدید فیزیک همچون علم مواد و 
بیوفیزیک که در آن کاوشگران به تنهایی و با هزینه ی کم می توانند 
به نتیجه برسند، فرصت بیشتری دارد. عالوه بر این، تیم های کوچک 
مانند آن هایی که گرافن را کشف کردند می توانند مابین فردگرایی 
و کار جمعی جلو بروند؛ آن ها می توانند ایده های مستقل را از کار ف
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فردگرایی یا جمع گرایی در فیزیک؟
مترجم : عارف فرزانـه
Mahakrar@yahoo.com

توضیحات:

Concept  .1
Cosmo Genic Architecture  .2

Max Reinhardt House  .3
Peter Eisenman  .4

5.  نوار موبیوس، نواری است که دو لبه آن بر هم قرار گرفته و حلقه ای را بوجود 
می آورد. البته باید یک لبه انتهایی قبل از اتصال به لبه دیگر نیم دور چرخانده 
شود. می توان بین هر دو نقطه از سطح این نوار، بدون قطع کردن لبه ی آن، خط 
ممتدی کشید. بنابراین نوار موبیوس فقط یک سطح و فقط یک مرز )لبه( دارد. 
این نوار مستقاًل و به طور جداگانه توسط دو ریاضیدان آلمانی به نام های آگوست 
رسید. ثبت  به  و  کشف   1858 سال  در  بندیکت  جان  و  موبیوس  فردینانند 

منابع 

-  آلسوپ، بروس )Bruse Allsopp(.1952.یک تئوری نوین در معماری. 
ترجمه پرویز فروزی.تهران : انتشارات کتابسرا، 1371-ص 21.

-  قبادیان، وحید.1335.مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب، تهران:  دفتر 
پژوهش های فرهنگی، 1382- ص 174.
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فردی و یکی کردن منابع که مصداقی از کار جمعی است را کنار هم 
داشته باشند. گرایشات به سمت علوم بزرگی مانند فیزیک ذرات و 
هیچ  اما  هستند،  بیشتری  جمعی  هماهنگی  نیازمند  طبعًا  فیزیک  اختر 
از  ارزشمندی  معدن  فردگرایان  ذهن  که  کنیم  فراموش  نباید  وقت 
ایده های بنیادی و جدید است که کار جمعی باید شامل و برخاسته 
از این ایده ها باشد. تنها نکته ای که با شناسایی و تفحص در این ها 
به دست می آید این است که به گفته ی ریکاردو، همیشه باید زمینه

را برای پرورش و پرواز ایده های خالقانه و جدید فراهم ساخت.

جمعی از فیزیکدانان فردگرا!

توضیحات:

پروژه منهتن نام پروژه ای است که به ساخت بمب اتم انجامید و در زمان جنگ جهانی 
دوم از آن استفاده شد. جنبه های علمی این پروژه زیر نظر رابرت اوپنهایمر اجرا 
شد. مقدمات تشکیل یک تیم تحقیقاتی برای ساخت سالح هسته ای زمانی فراهم 
شد که در سال 1939 لئو زیالرد و آلبرت انیشتین در نامه ای به فرانکلین روزولت 
- رئیس جمهور وقت آمریکا - خواستار بررسی آن شدند که این نامه تایید شد. 
در   ،1945 سال  ژوئیه  ششم  در  اتم  بمب  اولین  پروژه،  این  ادامه  در  بعدها 
آزمایشگاه ملی لس آالموس منفجر شد. یک ماه پس از این آزمایش، شهرهای 
گرفتند.  قرار  اتمی  بمب  دو  هدف  ژاپن،  کشور  در  ناگازاکی  و  هیروشیما 

منبع:

حقایقی درباره نوبل فیزیک

گرفته  تعلق  فیزیکدانان  به  نوبل  جایزه   107 تعداد   1901 سال  از 
 ،1916 های  سال  جمله  از  دوره  شش  در  میان،  این  از  که  است 
است. نرسیده  خاصی  فرد  به  جایزه  این   42 و   41  ،40  ،34  ،31

 31 فیزیکدان،  یک  به  جایزه   47 جایزه،   107 این  بین  از 
بطور  فیزیکدان  سه  بین  عدد   29 و  فیزیکدان  دو  بین  عدد 
االن  به  تا  نفر   196 ترتیب  بدین  است.  شده  تقسیم  مشترک 
فیزیکدانی  تنها  باردین«  »جان  که  اند  شده  فیزیک  نوبل  برنده 
است. گردیده  جایزه  این  دریافت  به  موفق  دوبار  که  است 

را  ایکس  پرتو  که  است  آلمانی  رونتگن  ویلهلم  برنده،  اولین 
فرانسوا  و  هیگز   پیتر  االن  به  تا  نیز  برنده  آخرین  و  کرد،  کشف 
کردند. کشف  را  هیگز  ذره  گذشته  سال  که  اند  بوده  انگلرت 
است. سال   55 حدود  فیزیک  نوبل  جایزه  برندگان  سنی  میانگین 
سال  در  که  است  براگ«  »الرنس  فیزیک  نوبل  برنده  جوانترین 
خود  پدر  همراه  به  را  جایزه  این  سالگی   25 سن  در   1915
است  ِدیویس«  »ریموند  نیز  برنده  پیرترین  همچنین  کرد.  تصاحب 
کرد. خود  مال  را  جایزه  این  سالگی   88 در   2002 سال  در  که 

یکی  هستند.  زن  ها  آن  از  نفر  دو  فقط  ها،  برنده  این  تمامی  بین  از 
»ماری کوری« در سال 1903 )البته وی یک نوبل شیمی نیز در سال 
1911 دریافت نمود(، و دیگری »ماریا ژئوپرت مایر« در سال 1963.
در  کوری  پیِر  و  ماری  به  توان  می  نوبل  برنده  همسران  از 
کوری  ژولیو  فردریک  و  ژولیو  ایرن  همچنین  و   1903 سال 
ایرن  که  است  ذکر  به  الزم  کرد.  اشاره   1935 سال  در 
است. بوده  کوری  پیِر  و  ماری  دختران  از  یکی  کوری  ژولیو 

براگ  الرنس  و  ویلیام  توان  می  نیز  نوبل  برنده  پسرهای  و  پدر  از 
 ،1975 در  بوهر  نیلز  آگه  و   1922 در  بوهر  نیلز   ،1915 سال  در 
جی  جی   ،1981 در  سیگبان  کای  و   1924 در  سیگبان  مان 

تامسون در 1906 و جورج پاجت تامسون در1937 را نام برد.

منبع:

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/facts/physics ***


