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مينا حسينی

شماره سی و هفتم
نیروی خرداد 95 دو  عوامل  با  مقایسه  در  ضعیف،  و  قوی  ای  هسته  نیروهای 

اتم درگیر  یعنی  تر  با عاملی حقیقی  و گراویتون1(، چون  )فوتون  دیگر 
شدند، سیکل مکمل آنها به فوریت و با فرکانس باال راه اندازی، و لذا 

سریعترین پیشرفت و تکامل را در بعد زمان داشته اند.
نظریه  ارائه  نیوتونی موجب  فیزیک  و  الکترومغناطیس  عدم سازگاری 
مکانیک کوانتوم گردید. نظریه عجیب و غریبی که برای درک آن می 

بایست از تفکرات کالسیک دنیای مادی فراتر رفت. 
به عبارت دیگر، ناسازگاری سیب و تلسکوپ باعث شد در سال 1932، 
با استفاده از یک شتابدهنده ولتاژ باال، اولین واکنش هسته ای انجام و 
عصر تمدن هسته ای آغاز شود. فیزیک کوانتومی اعتقاد دارد که در 
اتم و زیراتمی، ذرات دارای حرکت پیوسته نیستند و به شکل  دنیای 
جهشی و ناپیوسته تغییر مکان می دهند. همچنین معتقد است که عمل 
مشاهده بر رویداد تاثیر می گذارد! بدین معنی که نتیجه اتفاقاتی که در 
دنیای اتمی رخ می دهد متغیر است و بستگی دارد باینکه آیا ناظری 
فیزیک  با  معتقد است که  یا خیر! در حقیقت  را مشاهده کند  رخداد 
همواره  موضوع  این  کرد.  نگاه  زیراتمی  اتفاقات  به  توان  نمی  نیوتونی 
موجب بحث های طوالنی بین اینشتین و نیلز بوهر بوده است. از دیدگاه 
فیزیک نیوتونی نور جزء است و جهان یک ماشین عظیم که اگراطالعات 
دقیقی در مورد اجزاء این ماشین بدست آید، می توان کل، یعنی جهان 
را درک نمود، و خواص و رفتار اجزاء است که خواص و رفتار کل را 
تعیین می کند. همه چیز رفتاری ساعت گونه و قابل پیش بینی دارد...

اتم  بنیادی  ذرات  دیگر  و  الکترون،  نور،  کوانتوم،  فیزیک  ازدیدگاه 
خاصیت دو گانه موج-ذره ای دارند و نظم بسیار خاصی بر جهان اتمی 
حاکم است که با آن نظمی که ما از جهان می دانیم کامال متفاوت است 
و زمانی این نظم خاص قابل درک است که ما خود را جزئی از این 
عالم بدانیم و کل جهان را مجموعه واحدی در نظر بگیریم که غیر قابل 
تقسیم است واین کل است که رفتار و خصوصیات اجزاء راتعیین می 
کند . هر چند رفتار اجزاء بر روی رفتار کل اثر می گذارد ولی ماهیت 
کنترل کننده ندارد . هرچه در آن است همگی به هم مربوطند و تفکر 

جزء نگری و کل نگری مکمل یکدیگر هستند. 
فیزیک نیوتونی

فیزیک نیوتنی نور را ذره می دانست و در توضیح آزمایشهای » تداخل 
امواج نور در عبور از روزنه« و »ماهیت نور و حرارت و ارتباط آنها با 

یکدیگر« ناتوان بود . 
 ، ماکسول   ، فارادی   ، کلوین   ، گالیله  مانند  دانشمندانی  فعالیت  نتیجه 
یانگ ، هرتز ، پالنک ، مایکلسون-مورلی و اینشتین موجب یک جهش 
بزرگ در علم فیزیک گردید و مشخص شد که نور و حرارت از یک 

جنس و امواج الکترومغناطیسی هستند.

ماکس پالنک
پایه ریزی نمود که  در سال 1900 تئوری جدیدی به نام کوانتوم را 
اتم و پدیده های  اتم مربوط می باشد و اجزاء  اصوال به دنیای داخل 
مربوط به آنها را مورد بررسی قرار می دهد. همچنین، تمام عالم کوانتوم 

را در فرمول E=hν 2خالصه کرد و برنده جایزه نوبل شد. او ثابت کرد 
واین  شود  می  منتشر  کوانتا  نام  به  انرژی  کوچک  های  بسته  در  نور 
انرژی رابطه مستقیمی با فرکانس نور دارد. بدین وسیله پالنک توانست 
ماهیت نور و رابطه نور واجسام داغ یعنی دلیل انتشار نور از اجسام داغ 
را به سادگی و بطور جامع توضیح دهد... و علم جدیدی در فیزیک به 
نام فیزیک کوانتوم متولد شد . علمی که با ظهورش فیزیک و فلسفه را 
دگرگون کرد و تفکر انسان را نسبت به جهان کامال تغییر داد و تا امروز 

نشان داده که بسیار قدرتمند و توانا است.

اینشتین
پدیده  خوبی  به  توانست  و  نامید  فوتون  را  نور  انرژی  بسته های 
فوتوالکتریک را توضیح داده و برنده جایزه نوبل شود. وی با استفاده از 
فیزیک کوانتوم و ثابت گرفتن سرعت نور و معادالت ماکسول، تئوری 
نسبیت خاص را ارائه داد و ثابت نمود همه چیز نسبی است و جهان علم 
را بکلی دگرگون ساخت. در مرحله بعد گرانش و شتاب را معادل هم 
 E=MC2 در نظر گرفت و نسبیت عام را ارائه داد و با فرمول جاودانه

رابطه ماده و انرژی را معین نمود .

راترفورد
طال(،  صفحه  )از  ذرات  این  بازتاب  مطالعه  و  اتمی  ذرات  تاباندن  با 
توانست ساختمان اتم را بطور علمی و عملی آشکار نماید و مدل منظومه 

ای اتم مورد قبول واقع شود.

نیلز بوهر
مدل کوانتومی اتم را ارائه و مدارهای بوهر را تعریف کرد که بر اساس 
آن، یک الکترون وقتی مجاز به حضور در یک مدار است که مقدار تکانه 

زاویه ای آن برابر مضرب صحیحی از ثابت پالنک )h(  باشد .

لویی دوبروی
با توجه به مدل کوانتومی اتم بوهر و نظریه موجی یانگ و نظریه ذره 
ای انیشتین و استفاده از مبحث موج ایستا ، رابطه ای بین تکانه زاویه 

تمدن کوانتومی )1(

شهر سياهپوشان...........8



شماره 37، خرداد 1395

45

شماره 37، خرداد 1395

دی
 بنیا

هیم
فا

م

دی
 بنیا

هیم
فا

م ای الکترون و موج ایستا بدست آورد و امواج دوبروی یا امواج ماده را 
ارائه داد . وی همچنین ثابت نمود که تکانه الکترون ) p ( در هر مدار 
λ( آن مدار،   ( ( تقسیم بر طول موج   h  ( ثابت پالنک  با  برابر است 

.P = h / λ یعنی

شرودینگر
چگونگی جابجایی الکترون از یک مدار به مداری دیگر را معین نمود و 
معادله ارتعاشات الکترونهای اتم را بدست آورد . اما شاهکار وی ارائه 
تابع خاصی است که موقعیت الکترون را در فضا و زمان تعیین می کند 
. یکی از خصوصیات بسیار جالب این تابع که به تابع شرودینگر مشهور 
موقعیت  تعیین  برای  که  است  این  است، 
تابع  یک  تنها  اتم  یک  های  الکترون  همه 
موج الزم است. در مقیاس اتمی نمی توان 
یقین داشت که ماده در جای خاصی وجود 
احتمال  شرودینگر  معادله  و  باشد  داشته 
یافتن ذره ای بنیادی را در فضا- زمان ارائه 
می دهد. واقعیت این است که در مقیاس 
اتمی هرگز بطور یقین نمی توان وقوع یک 
اتفاق را پیش بینی کرد، ولی می توان احتمال وقوعش را حدس زد. با 
پیدا می کند،  بیشتری  اهمیت  فیزیک کوانتوم هر روز  اینکه  به  توجه 

ارزش تابع موج شرودینگر هم روز به روز بیشتر می شود . 

پاول دیراک
معادله مشهورش که به توصیف ذرات اتمی با سرعتهای باال می پردازد 
را ارائه داد. از ویژگیهای این معادله انتساب خاصیتی به نام اسپین به 
اتمی  ذرات  که  معنی  بدین  است.  الکترون  مانند  کوانتومی  موجودات 
حول محور خود می چرخند، مانند گردش کره زمین بدور محور خودش 
دهد  می  نشان  که  است  این  دیراک  معادله  جالب  ویژگیهای  از  و... 
الکترون باید دو دور حول محور خود گردانده شود تا مجددا« به وضعیت 
سابقش بر گردد . ویژگی دیگر معادله دیراک ، پیش بینی وجود ذره 
ای بود که جرم، اسپین و بار الکتریکی الکترون را دارد با این تفاوت که 
بار الکتریکی این ذره مثبت است و جهت اسپین آن بر عکس جهت 
اسپین الکترون می باشد . به عبارت دیگر این ذره درست تقارن آئینه 
ای الکترون است که بعدها آن را پوزیترون نامیدند . طبق پیش بینی 
دیراک در صورتی که یک مقدار کافی انرژی در نقطه ای متمرکز گردد 
، ماده بصورت یک زوج الکترون- پوزیترون متولد خواهد شد . در سال 
1933 اندرسون با توجه به معادالت دیراک موفق شد، زوج الکترون 
پوزیترون را در آزمایشگاه تولید کند و به همراه دیراک برنده جایزه نوبل 

شوند، و بشر برای اولین بار توانست انرژی را به ماده تبدیل کند. 

هایزنبرگ
اصل عدم قطعیت که اساس تئوری کوانتوم را تشکیل می دهد ارائه 
بینی  پیش  قابل  غیر  کوانتومی  های  پدیده  کلیه  اصل  این  طبق  داد. 
در  یعنی  دارد!  وجود  علت  بدون  معلول  کوانتوم  دنیای  در  و  هستند 
یک لحظه خاص تنها می توان مکان و یا تکانه ذره را بطور دقیق اندازه 
گیری نمود و تعیین هم زمان مکان و تکانه یک ذره امکان پذیر نمی 
باشد. به عبارت دیگر، در یک لحظه خاص تنها می توان یکی از آنها 
را بدقت اندازه گیری نمود؛ یعنی هر چه مکان یک ذره را دقیق تر و 
می  بیشتر  آن  تکانه  مورد  در  قطعیت  عدم  بدانیم،  بیشتر  قاطعیت  با 
ارزشمند هایزنبرگ، مرتبط کردن  از دیگر کارهای  بر عکس.  و  شود 
است.  پالنک  ثابت  به  جسم  یک  تکانه  و  مکان  قطعیت  عدم  میزان 
بدین نحو که عدم قطعیت در مکان یک ذره، ضربدر عدم قطعیت در 

تکانه همان ذره ، همواره بزرگتر و حداقل مساوی ثابت پالنک است. 
از آنجا که ثابت پالنک عددی فوق العاده کوچک است، عدم قطعیت 
در ابعاد بزرگ چندان اهمیتی ندارد، زیرا عدم قطعیت در مورد مکان 
خود  اندازه  برابر  در  بقدری   ، سیب  مانند  بزرگ  جسم  یک  تکانه  و 
جسم و تکانه آن کوچک است که قابل چشم پوشی میباشد . تنها در 
اتمی است که این اصل ارزش پیدا می کند؛ زیرا در مقایسه با  ابعاد 

ابعاد ذرات اتمی، مقدار عددی ثابت پالنک چشم گیر است . 

عبارت  به  یا  قطعیت  عدم  اصل 
دیگر ثابت پالنک، مقدار اطالعات 
ما را در رابطه با آنچه که در عالم 
و  کند  می  کنترل  افتد  می  اتفاق 
چه  آینده  در  اینکه  بینی  پیش 
اتفاقی خواهد افتاد، بستگی به ثابت 
اصل  این  حقیقت  در  دارد.  پالنک 
نمی  اتفاقات آینده صدق  در مورد 
کند و تنها برای پیش آمدهائی که 
قابل  دهند  می  رخ  حاضر  حال  در 
اعمال می باشد.همچنین، می توانیم 
از وضعیت کنونی ذره استفاده کنیم 
ولی هرگز  نمائیم؛  تعیین  و  را محاسبه  ( آن  )گذشته  قبلی  و وضعیت 

نخواهیم توانست با دانستن وضعیت کنونی ذره ، وضعیت آینده آن را
 دقیقا« مشخص کنیم. 

فرایند تجزیه مواد رادیواکتیو نیز، یک پدیده کامال« اتفاقی است . این 
بدین معنی است که زمان تجزیه یک اتم با هویت معین، مثال« اورانیوم 
را نمی توان با قاطعیت پیش بینی نمود که آیا یک ثانیه بعد یا یک سال 
بعد اتفاق خواهد افتاد. این عدم قطعیت در توضیح فرایند ، در مورد 
کلیه پدیده های دنیای اتم یا پدیده های کوانتومی صادق می باشد . 
البته باید توجه داشت که وقتی مجموعه ای از اتمهای رادیو اکتیو را 
در نظر بگیریم ، فرایند تجزیه آن مجموعه را می توان به کمک علم 
احتماالت با دقت باالئی تعیین کرد. مثال« گفت در فالن مدت نصف 
آن مجموعه تجزیه خواهد شد ) نیمه عمر( ، ولی هرگز نمی توان گفت 
بطور خالصه،   . ماند  باقی خواهد  و کدامیک  تجزیه  اتمها  از  کدامیک 
واقعیتهای کوانتومی محاسبه ناپذیر و غیر قابل پیش بینی هستند، ولی 

واقعیتهای عالم کبیر محاسبه پذیر و قابل پیش بینی هستند.
نکته بسیار پر اهمیت دیگر در مورد اصل عدم قطعیت این است که ، 
عمل مشاهده می تواند اتفاقات را تغییر دهد و آنچه که واقعا« اتفاق می 
افتد متفاوت از چیزی است که مشاهده می شود و در فیزیک کوانتوم 
ناظر قسمتی از جهان و فرآیندهای آن را تشکیل می دهد و خود ناظر 
جزئی از مجموعه کوانتومی محسوب می شود . مبحث مشاهده هنوز 
پس ا ز چندین دهه در بین فیزیکدانان وفالسفه هنوز باز است که چه 
چیزی در فرایند مشاهده و اندازه گیری موجب می شود یک واقعیت 
ملموس شکل بگیرد . شرودینگر که یکی از بنیان گذاران تئوری کوانتوم 
گربه  به  معروف  معمای  با  را  گیری  اندازه  و  مشاهده  موضوع  است 
شرودینگر مطرح کرده است که ذهن بعنوان عامل اصلی و نقش تعیین 

کننده ای در نتیجه گیری و تحلیل آن دارد. 

متناقض  مشخصه  دو  دارای  ای  ماده  هر  کوانتوم،  فیزیک  دیدگاه  از 
است که این دو مشخصه مکمل یکدیگرند، یا بصورت متمرکز )ذره( 
است و یا بصورت ارتعاشات ) موج ( که متمرکز نیست لذا نور نمی 
است  سیستمی  یا  و  موجود  بلکه  باشد،  موج  تنها  یا  و  ذره  تنها  تواند 
که بطور مداوم بین دو حالت موج و ذره در نوسان است . نور زمانی 
فقط ذره و یا فقط موج است که مورد مشاهده قرار می گیرد ، اینکه 

فوتون کدام رفتار را داشته باشد، بستگی به انتخاب ما )به عنوان ناظر( 
به  ظاهرا«   . داد  خواهد  نشان  را  همان  بخواهیم  را  هرکدام  ما  دارد، 
نظر می رسد با موضوع بغرنجی مواجه هستیم ، موضوع دوگانگی ذره 
برای ذهن  نوترون  و  پروتون   ، الکترون  مانند  کوانتومی  اجزاء  - موج 
نامفهوم است. اینکه یک الکترون هم ذره باشد و هم موج به نظر قدری 
عجیب است؛ چرا که ذره به موجودی اطالق می شود که در نقطه ای 
پخش  فضا  از  ای  در گستره  موج  که  حالی  در  باشد  متمرکز  فضا  از 
است. چطور ممکن است که یک الکترون هم در فضا متمرکز باشد و 

هم پخش؟!
وقتی   ، که  است  گونه  بدین  مورد  این  در  کوانتوم  فیزیک  پاسخ 
بدان  واقعا  شود  می  صحبت  الکترون  مثال  موجی،  خصیصه  به  راجع 
از فضا پخش شده است،  الکترون در گستره ای  معنا نیست که یک 
فضا  از  ای  گستره  در  آن  حضور  احتمال  که  است  آن  منظور  بلکه 
و  مادی  موج  یک  کوانتومی  موج  حقیقت  در  باشد.  می  پذیر  امکان 
معمولی فیزیکی نیست؛ بلکه عبارت است از موج اطالعات و آگاهی. 
به عبارت دیگر، وقتی در مورد موج کوانتوم صحبت می شود منظور 
موج احتمال است، که احتمال یافتن یک الکترون را در گستره معینی 
قابل پیش  احتمال است که بحث غیر  از فضا مطرح می کند. همین 
عدم  مقوله  و  کوانتومی  های  پدیده  بودن  ناپذیر  محاسبه  و  بینی 

قطعیت را وارد تئوری کوانتوم نموده است .
ما  که  را  برداشتی  کوانتوم  تئوری  که  دهند  می  نشان  مباحث  این 
کلمات   . دهد  می  تغیر  داریم  عادت  آنها  به  و  داریم  ها  واقعیت  از 
بزبان  تئوری  این  لذا  هستند،  کوانتوم  تئوری  بیان  از  قاصر  روزمره 
به کمک آن موقعیتها و پدیده ها  تواند  ارائه گردیده که می  ریاضی 
را توضیح دهد که ماوراء ذهن هستند؛ به همین دلیل اکثر فیزیک به 

زبان ریاضی است.
از  که خودمان  است  چیزی  همان  کنیم  می  تجربه  ما  که  را  واقعیتی 
انتخاب  محکوم  ما  کنیم.  می  انتخاب  مکمل  گانه  دو  های  مجموعه 
خودمان و در نتیجه فکر خودمان هستیم. این دوگانگی در مورد جهان 
یا  و  ببینیم  ذرات  مجموعه  را  جهان  توانیم  می  کند.  می  صدق  هم 
مجموعه ای از امواج . این دو تفکر مکمل هم هستند ، بدین معنی که 
ما نمی توانیم در یک لحظه جهان را بطور همزمان ذره یا موج ببینیم . 
این » دوگانگی مکمل« در همه چیز وجود دارد و ما هر قدر توجهمان 
را به یکی از این حاالت دوگانه متمرکز کنیم اطالع کمتری از حالت 

دیگر خواهیم داشت . 
داشت  صددرصد  و  کامل  اعتماد  حواس  به  توان  نمی  اینکه  خالصه 
زیرا همواره با دوگانگی مکمل مواجه هستیم و همیشه یکی از حاالت 
است  پالنک  ثابت  این   . کند  می  پنهان  ما  از  را  خود  مکمل  دوگانه 
که شدت پنهان بودن حالت مکمل را تعین می کند . این شدت در 
جهان  در  است.  کم  خیلی  کبیر  جهان  در  و  زیاد  خیلی  اتمی  جهان 
اتمی ، الکترونها ، پروتونها و نوترونها همگی با سرعت نور حرکت می 
بعد  هم  واحد  آِن  در  یعنی  هستند؛  بعدی  چهار  موجوداتی  لذا  کنند 
بودن  ماده  خصوصیت  آنها  فضای  بعد  دارند.  زمان  بعد  هم  و  فضا 
آنهارا تعیین می کند و بعد زمانشان خصوصیت انرژی بودن آنها را 
بیند، به  تنها ماده می  انسان به خطا خود را  اینکه  مشخص می کند. 
که  پذیرفت  باید   . است  یکدیگر  از  زمان  و  فضا  دانستن  مجزا  دلیل 

جهان و هرچه در آن هست حداقل چهار بعدی است . 
ادامه دارد...

نوشته شده توسط محمد نظم آبادی 
توضیحات:

به ترتیب، ذرات واسطه نیروی الکترومغناطیس و نیروی گرانش  .1
E انرژی، h≈34-10*6.6 ثابت پالنک، و ν فرکانس است.  .2
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اشتراک نشریه 

اشتراک الکترونیکی 10 شماره:
با دسترسی به آرشیو مجالت در سایت 30000 تومان 

اشتراک نسخه چاپی 6 شماره :
* با پست عادی 21000 تومان 

* با پست سفارشی 30000 تومان 

جهت اشتراک، مبلغ مربوطه برای اشتراک مورد 
نظر را به شماره حساب جام 4106103184 بانک 

ملت یا شماره کارت 6104337770040218 به نام 
لذت فیزیک واریز کرده و به همراه مشخصات خود،  

با دفتر اجرایی نشریه تماس گرفته و یا ایمیل ارسال 
نمایید.

نام ونام خانوادگی / نام پدر/ تاریخ تولد/
میزان تحصیالت / رشته تحصیلی/ 

تلفن همراه/ثابت/
نشانی و کد پستی / 

پست الکترونیک

***

حدود دو سال قبل، منجمان BICEP2 اعالم کردند که ردپایی از امواج 
گرانشی اولیه را یافته اند؛ امواجی که در مهبانگ  شکل گرفته اند؛ یعنی 
حدود 13.۸ میلیارد سال پیش، زمانی که جهان در حال پیدایش بود. این 
کشف نقطه عطفی در علم به شمار می رود، اما مفاهیم آن برای بسیاری

را  آن ها  پاسخ   و  سؤاالت  از  بعضی  اینجا  در  است.  ناملموس  افراد  از 
درباره امواج گرانشی ارایه می کنیم.
اهمیت این کشف در چیست؟

پرده  مهم،  کشف  این  نتایج  از  دانشمندان  تا  می کشد  طول  سال ها 
بردارند اما بعضی از نتایج اصلی این کشف عبارتند از:

• آلبرت اینشتین حدود ۱۰۰ سال پیش وجود »امواج گرانشی« را پیش بینی 
کرد، اما محاسباتش نشان داد که این امواج بسیار ضعیف هستند. بنابراین 
گمان کرد هیچ گاه نمی توان این امواج را آشکار کرد. )BICEP مجموعه ای 
از آزمایش هاست که برای رصد تابش زمینه کیهان طراحی شده اند.( 

• تایید امواج گرانشی یعنی تاییدی برای نظریه متداول کیهانشناسی یا نظریه 
استاندارد کیهانشناسی؛ این نظریه که تورم نامیده می شود می گوید که
طی لحظات اولیه جهان، دوره سریعی از تورم )انبساط( سپری شده است.

• در طول تورم، دمای جهان و بنابراین انرژی که ذرات کسب کردند، 
میلیاردها برابر بیشتر از انرژی است که می توان در آزمایشگاه های زمینی 

)حتی LHC( تولید کرد.

• تورم یک پدیده کوانتومی است، اما  امواج گرانشی در محدوده فیزیک 
کالسیک هستند، بنابراین امواج گرانشی پلی میان فیزیک کالسیک و 
کوانتوم هستند و به همین خاطر می توانند گواهی باشند که گرانش 

درست مانند دیگر نیروهای طبیعت سرشتی کوانتومی دارد.

 کشف مستقیم  امواج گرانشی
 »حقانیت اینشتین ثابت شد«

 امواج گرانشی چه هستند؟
طبق نظریه نسبیت عام، گرانش یعنی این که جرم، چگونه شکل فضا را 
تغییر می دهد: نزدیک هر جسم جرمدار بافت یا ساختار فضازمان خمیده 
می شود. اما این خمش همیشه در نزدیکی جسم باقی نمی ماند. اینشتین 
دریافت که امواج گرانشی درست مانند امواج لرزه در پوسته زمین منتشر 
می شوند اما برخالف  آن ها، امواج گرانشی می توانند در فضای خالی و 

با سرعت نور حرکت کنند.  
اگر بتوانید به موج گرانشی که به سمت شما می آید، نگاه کنید خواهید 
دید که فضا در جهات باال-پایین و چپ-راست کشیده و فشرده می شود.

آیا تورم تنها چیزی است که می تواند امواج گرانشی تولید کند؟
خیر. هر جسم جرمدار و با شتاب زیاد موج گرانشی تولید می کند اما در 
عمل، تنها امواج گرانشی ای را می توان مستقیما اندازه گیری کرد که از 
رویدادهای عظیم، مانند برخورد دو سیاهچاله و ترکیب آن ها ناشی شود. 
رصدخانه های متعددی در سراسر جهان در تالش برای ضبط عالیم 

ادغام سیاهچاله ای هستند.  

چرا برخی امواج گرانشی را نمی توان مستقیما اندازه گیری کرد؟
سراسر  در  هم  هنوز  گرفته اند،  شکل  تورم  طی  که  گرانشی  امواج 
اندازه گیری  و  شده اند  ضعیف  بسیار  احتماال  اما  دارند،  حضور  کیهان 
دنبال رد  به  دانشمندان  است. در عوض،  بسیار دشوار  مستقیم آن ها 
هزار   3۸0 را  جهان  که  هستند  بنیادی  ذرات  سوپ  در  امواج  این 
گرانشی  امواج  دارند  قصد  یعنی  بود،  فراگرفته  مهبانگ  از  بعد  سال 
تابش  مشاهدات  کنند.  مشاهده  کیهانی«  زمینه  »تابش  طریق  از  را 
امواج  که  می شود  انجام  تلکسوپ هایی  از  استفاده  با  کیهان  زمینه 
شده  ایجاد  زمینه ای  امواج  بنابراین  و  می کنند  رصد  را  رادیویی 

توسط امواج گرانشی تنها با یک رادیوتلسکوپ قابل تشخیص هستند.

 چرا این کشف در قطب جنوب انجام شد؟
ایستگاه آموندسن-اسکت قطب جنوب که میزبانBICEP2  است، بر 
از سطح دریا  ارتفاع 2۸00 متری  روی صفحه یخی قطب جنوب در 
باالی  بسیار  دارد. مزیت دیگر خشکی  رقیقی  بنابراین جو  است.  واقع 
هواست زیرا بخار آب امواج مایکروویو را سد می کند. همچنین، قطب 
جنوب تقریبا بدون سکنه است بنابراین تداخل گوشی های تلفن همراه،

برج های پخش تلویزیونی و لوازم متعلقات الکترونیکی وجود ندارد....

ستاره  دو  سیاهچاله،  دو  که  شوند  می  ایجاد  زمانی  گرانشی  امواج 
برخورد  یکدیگر  با  چاله،  سیاه  یک  و  نوترونی  ستاره  یک  یا  نوترونی 
امواج  شدند  موفق  محققان  سال،  دو  تقریبا  گذشت  از  پس  کنند.حال 
گرانشی حاصل از برخورد دو سیاه چاله را »مستقیما« کشف کنند؛ این 
در  اینشتین  آلبرت  گذشته  قرن  یک  بینی  پیش  تایید  موجب  کشف 

رابطه با وجود امواج گرانشی شد.

میلیارد  یک  از  بیش  تایمز،  آنجلس  لوس  اینترنتی  پایگاه  گزارش  به 
جاذبه  تحت  سیاهچاله  دو  دست،  دور  کهکشان  یک  در  پیش  سال 
به یکدیگر برخورد کردند که  نیرویی  با چنان  و  یکدیگر قرار گرفتند 

ساختار کیهان را برهم زد.
امواج گرانشی  آنها  اعالم کردند که  به جهانیان  تازگی دانشمندان  به 
جاری  شدید  رویداد  این  از  هنوز  که  اند  کرده  کشف  مانندی  موج 
در  اینشتین  آلبرت  گذشته  قرن  یک  بینی  پیش  همزمان  و  هستند 
این حال، دانشمندان  با  تایید کردند.  را  امواج گرانشی  با وجود  رابطه 
نخواهند کشید.  امواج گرانشی  با  رابطه  بررسی و تحقیق در  از  دست 
نسبیت  نظریه  با  را چگونه  کوانتوم  نظریه  که  دانند  نمی  هنوز  ها  آن 
تطبیق دهند. پس هنوز هم این احتمال وجود دارد که بخش هایی از 

نظریه اینشتین مورد تایید قرار نگیرد، صرفا باید منتظر ماند.
روی  که  دانشمندانی  و    )LIGO( لیگو  رصدخانه  توسط  کشف  این 
ساختار  دو   ،LIGO رصدخانه  شد.  انجام  کردند،  می  کار  پروژه  این 
وسیله  به  و  اند  شده  واقع  لوییزیانا  و  واشنگتن  در  که  دارد  مانند   L

سنسورهای آن، دانشمندان توانسته اند امواج را رصد نمایند.
دیوید رایتز مدیر اجرایی رصدخانه لیگو گفت: این کشف که در مقاله 
ای در مجله Physical Review Letters منتشر شده است، پنجره 

جدیدی در کیهان باز می کند و آغازگر عصر جدیدی در نجوم است. 
نهادن  گام  ی  اندازه  به  علمی  موفقیت  »این  کرد:  نشان  خاطر  وی 
کیهان  علم  در  بزرگ  بسیار  دستاورد  یک  این  دارد.«  اهمیت  ماه  در 

پاسخ سواالت مهمی  یافتن  به  تواند  به حساب می آید و می  شناسی 
ثابت می کند که  و  امواج گرانشی کمک کند  و  ها  درباره سیاه چاله 
سیاه چاله ها وجود دارند. اکتشاف امواج گرانشی دستاوردی است که 

قطعا درخور دریافت جایزه نوبل فیزیک است.
سال  میلیارد  یک  که  کشف  این  دارند  عقیده  دانشمندان  همچنین، 
با  ارتباط  در  هایی  سرنخ  تواند  می  گذرد،  می  آن  رخداد  از  نوری 

مهبانگ را در اختیار ما قرار دهد.

نویسنده مینا حسینی

منابع
http://www.nature.com/news/all-you-need-to-know-about-

1.14۸۸6-gravitational-waves
سایت عصر ایران

ایرنا
انجمن فیزیک ایران
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»نظامی گنجوی«
نظامی یک حکیم است و به دانش های زمان خود کاماًل مسلط بوده... دانشمندی بی مانند که تسلط شگرف او بر شعر و ادب فارسی بر دانش 
او احاطه کامل دارد. از دیدگاه یک دانشمند، این نکته را به خوبی دانسته که بیان نکات علمی برای عامه مردم و ماندگاری آن در طول 
تاریخ، فقط در چارچوب افسانه و داستان امکان پذیر است. صد البته او نیز مانند تهیه کنندگان چیره دست هالیوود، از جذابیت های گوناگون

 پیدا و پنهان، در داستان های خود بهره می برد! 
سراسر دیوان نظامی لبریز از اشارات و استعاره های نجومی است. هر چند نمی توان او را یک ستاره شناس نامید، اما بی تردید فهم 
و دانش زیادی نسبت به نجوم زمانه خود داشته است. در داستان هایش هرکجا زبان می گشاید نکته ای از دانش، که گاهی بسیار 
فراتر از زمان خودش است، را بیان می دارد. داستان هفت گنبد )شاید هفت رصدخانه ؟!( ریشه در باورهای نجومی زمان کهن 
دارد... کیوان-زحل- )روز شنبه( رنگ سیاه، خورشید )روز یک شنبه( رنگ زرد، ماه )روز دوشنبه( رنگ سبز، بهرام-مریخ- )روز 
سه شنبه( رنگ سرخ، تیر-عطارد- )روز چهارشنبه( رنگ فیروزه ای، برجیس یا هرمز )روز پنج شنبه( رنگ صندلی، ناهید-زهره- 
بیانی  به  از دیرباز در جوامع بشری شناخته شده بوده است؛ شاید  بتوان گفت که دانش نجوم  )روز جمعه( رنگ سپید... شاید 
نخستین دانش بشری. در اینجا به عنوان شاهدی از توانایی شگرف علمی او نه از دانش نجوم که از دانش دیگری می آوریم که 
)روز دوشنبه، دفتر سوم هفت پیکر  در  نظامی  هواشناسی.  است؛  پایه گذاری شده  اروپای صنعتی  در  و  میالدی  نوزدهم  در سده 

سیاره ماه و گنبد سبز - داستان بِشِر پرهیزکار( چنین بیان می دارد: 
گفت: ابری سیه چراست چو قیر                         ابر دیگر سپید رنگ چو شیر
ابر تیره دخان محترق است                             بر چنین نکته عقل متفق است
و ابر کو شیرگون و ُدر فام است                 در مزاجش رطوبتی خام است
گفت: برگو که باد جنبان چیست؟                 خیره چون چارپا نباید زیست!

اصل باد از هوا بود به یقین                              که بجنباندش بخار زمین
دید کوهی بلند و گفت: این کوه                  از دگرها چرا بود بشکوه
ابر چون سیل هولناک آرد                             کوه سیل را در مغاک آرد

و آنکه تیغش بر اوج دارد میل                  دورتر باشد از گذرگه سیل

اینک یکبار دیگر داستان »شهر سیاه پوشان« از دفتر یکم هفت پیکر را  می خوانیم. 
بخش نخست، روز شنبه، روز گنبد سیاه رنگ کیوان و داستان شاهزاده خانم هندی. باهم به پیش برویم.

چونکه بهرام شد نشاط پرست                                دیده در نقش هفت پیکر بست
سوی گنبدسرای غالیه فام                                پیش بانوی هند شد به سالم

شاه بهرام از آن »آهوی ترک چشم هندوزاد« می خواهد تا شبش را با داستانی دل انگیز بیاراید. شاهزاده خانم هندی هم داستان شهر 
سیاهپوشان را چنین می نگارد.

ملکی بوده کامکار و بزرگ                                ایمنی داده میش را با گرگ
فلک از طالع خروشانش                                خوانده شاه سیاهپوشانش

سرای این پادشاه، لبریز از سرخ و زرد بود، شادی و سرور. ناگهان چندگاهی این شهریار ناپدید گشت و پس از چندی که باز آمد، یکپارچه 
سیاهپوش بود. نخست او از گفتن رخداد ماجرا خود داری می نماید اما سرانجام داستان را باز می گوید.

گفت چون من در این جهانداری                   خو گرفتم به میهمانداری
از بد و نیک هرکه را دیدم                                سرگذشتی که داشت پرسیدم

روزی آمد غریبی از سر راه                                کفش و دستار و جامه هر سه سیاه
شاه از او اسرار جامه سیاه )اونیفورم سیاه رنگ( را می پرسد. او کتمان می کند. بیگانه سرانجام تسلیم خواهش های پیاپی شاه شده و:

گفت شهری است در والیت چین                   شهری آراسته چو خلد برین
نام آن شهر شهر مدهوشان                                    تعزیت خانه سیه پوشان

مردمانی همه به صورت ماه                                همه چون ماه در پرند سیاه
هرکه زان شهر باده نوش کند                                آن سوادش سیاه پوش کند

بیگانه بیش از این سخن نمی گوید و از شهر می رود. پادشاه مجذوب و مفتون این شهر و در آرزوی دیدار آن می ماند. او می خواهد بداند که 
در این شهر:

بی مصیبت به غم چرا کوشند                                 جامه های سیه چرا پوشند

شاه رخت سفر می بندد و با جامه بازرگانان )هویت جعلی( به جستجوی آن می پردازد و سرانجام شهر را می یابد...
شهری آراسته چو باغ ارم                                هر یک از مشک برکشیده علم

پیکر هر یکی سپید چو شیر                                همه در جامه سیاه چو قیر

ادامه دارد...

نویسنده: جعفر سپهری
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در قریه طاعون، از قریه های بوشیخ در روز که آسمان صاف بود، فلزاتی از آسمان سقوط کرده مانند مس، که لکه هایی روی آن دیده می شد، 
داغ بود و گویا از آن آب می چکید. وزن آن از یک من و دو من بوده است.

ابوریحان بیرونی – کتاب الجماهر

مردی غریبه با اونیفورم سیاه رنگی وارد یک پایگاه می شود. فرمانده پایگاه از او بازجویی کرده درباره اونیفورمش می پرسد. غریبه از پایگاه فضایی 
ناشناخته می رود. پس  پایگاه  به جستجوی  با جعل هویت آن غریبه(  احتماالً  )و  لباس مبدل  با  فرمانده  که در آن کار می کند سخن می گوید. 
از مدتها آن را یافته و پنهانی وارد محدوده مسکونی پایگاه می شود. با یکی از ساکنان آنجا طرح دوستی  ریخته و پس از جلب اعتمادش از او 
می خواهد او را به درون محوطه محرمانه پرواز پایگاه ببرد. دوست فرمانده او را از راهی مخفی به درون محوطه پرتاب موشک می برد. لباس 
فضایی را تنش کرده و کاله فضانوردی را بر سرش می گذارد. سپس فرمانده را درون صندلی موشک نشانده کمربند ایمنی را می بندد، اهرم را 
می کشد. موشک با غرش کر کننده به پرواز درآمده او را به مدار زمین می برد، جایی که یک سفینه فضایی کوه پیکر آماده حرکت است. فرمانده 
از یک داالن لوله مانند وارد سفینه فضایی می شود. از آنجایی که این نخستین پرواز فضایی اوست، از آن شگفت زده می شود. پس از طی یک 

سفر فضایی به سیاره دیگری می رسند. 
سفینه در فضای پایگاه  شناور مانده و فرمانده با یک وسیله مانند زیپلین 

یوفو  ناگهان یک  به سطح سیاره گام می گذارد. در آنجاست که 
است  کننده  خیره  بسیار  آن  نور  می رسد.  راه  از   )UFO(

سوم«  نوع  از  نزدیک  »برخورد  فیلم  که  )دوستانی 
می کنند(.  درک  خوبی  به  را  نکته  این  دیده اند  را  

فرمانده آن پایگاه که یک زن است با محافظانش 
همه  برق  چراغ های  می شود.  پیاده  یوفو  از 
شناسایی  دستگاه های  می کنند.  روشن  را  جا 
محدوده  در  جعلی  هویت  با  بیگانه  یک  از 
به  پرنده  روبوت  چند  و  می دهند  خبر  پایگاه 
یافته  را  نظر  مورد  شخص  می روند.  جستجو 
زن  می برند.  پایگاه  آن  فرمانده  نزد  به  را  او 
)که  ما  نظر  مورد  فرمانده  با  پایگاه  فرمانده 
هم هست(  و خوش اندام  بی تردید خوش قیافه 

را  پایگاه  در  اقامت  اجازه  او  به  و  کرده  گفتگو 
می دهد. )از آنجاییکه در این بخش، داستان کمی 

هالیوودی می شود، ما از بیان آن خودداری می کنیم!!! 
آن  شده  معرفی  منابع  در  می توانند  عالقمند  دوستان 

از  را  او  کرده  بیهوش  را  فرمانده  یک ماه  از  پس  بیابند(.  را 
از  )ناراحت  فرمانده  بازمی گرداند.  زمین  به  آمده  که  راهی  همان 

دوری آن سیاره!( به پایگاه خویش باز می گردد و از فرط ناراحتی دستور 
می دهد که از آن پس همه ساکنان پایگاه اونیفورم سیاه بپوشند.... 

داستان ما اینجا به پایان می رسد. داستانی بسیار ساده و حتی بچه گانه، بدون هیچ گونه جاذبه )علمی و تخیلی( که بهتر از آن را بارها و بارها در 
سینما و تلویزیون دیده ایم و در نشریات خوانده ایم. اما چرا این داستان را بازگو می کنیم. این داستان سه نکته ناگفته در دل خود پنهان دارد. سه 

نکته ای که بی تردید آن را در صدر ادبیات علمی-تخیلی جهان جای می دهد.
 نخست، اینکه این داستان نه در سده بیستم و یا حتی نوزدهم میالدی که نزدیک به هشتصد سال پیش از آن به نگارش درآمده است. شاید 
خود این نکته به تنهایی کافی باشد که آن را نخستین داستان علمی- تخیلی به مفهوم امروزی آن بدانیم. دوم اینکه نویسنده آن نه در اروپای 
با فناوری نوین، که در قلب ایران زمین می زیسته است. سومین و البته مهم ترین نکته داستان اینست که نویسنده آن نه ورن، آسیموف، ولز یا 

برادبری بلکه یکی از نگهبانان نیرومند زبان فارسی در طول تاریخ بوده است...

شهر سیاهپوشان
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پروژه های سفر در زمان 
پیش از جنگ جهانی دّوم و در طول آن، نیروی دریایی آمریکا دست 
به آزمایش هایی برای نامرئی کردن کشتی ها و هواپیماها زد )در سال 
مستند  که  زد  دست  مشابهی  آزمایش  به  بریتانیا  ارتش  نیز   2010
گونه ای  به  باید  کردن  نامرئی  این  شد(.  پخش  امریکا  صدای  از  آن 
باشد که رادارها دیگر قادر به ردیابی این وسایل نبوده و حّتی با چشم

غیرمسلّح هم نتوان آنها را دید.
باید به طور کامل وارد بعد  به این منظور کل جرم وسیله مورد نظر 
دیگری از زمان _فضا می شد تا جرم آن قابل ردیابی و بمباران شدن 
نباشد. در نتیجه زیر نظر بزرگترین فیزیکدانان قرن از جمله »نیکالس 
از ۵0 هکتار بیش  پروژه در مساحتی  این  نیومن«  و »جان ون  تسال« 

در کنار بندر فیالدلفیا شروع به کار کرد.

تصویر باال نیکالس تسال در میان امواج الکتریسیته را نشان می دهد. 
به گفته بسیاری از اطرافیان وی، زندگی نیکالس پر از رمز و راز بوده 
و نحوه اعالم مرگش توسط دولت آمریکا نیز بسیار شک برانگیز است.
با این که مرگ او در سال 19۵۷ اعالم شد، ولی جسدش هیچگاه به کسی 
نشان داده نشد )حّتی به بستگان درجه یک او(. این مسئله با توّجه به این 
که نیکالس تسال هرگز در هیچ جنگی از نزدیک حضور نداشته و بیشتر

در محیط  های آزمایشگاهی به سر می برده بسیار شک برانگیز است.
چرا باید جسد یک دانشمند را حّتی به خانواده اش نیز تحویل ندهند،

مگر آن که اتّفاقی عجیب برای او افتاده باشد؟
قضیه هنگامی جالب تر می گردد که برخی شاهدان عینی و شماری از 

زنده  نیز   2001 سال  در  را  او  که  کرده اند  اّدعا  وی  سابق  همکاران 
دیده اند، در حالی که همچنان دست به آزمایش های بسیار خطرناک، 

غیرقابل بخشش و قربانی کردن انسانها می زده است.

پروژه  مسئول  که  تسال  همکار  نیومن،  فوون  جان  فیالدلفیا  پروژه  در 
فیالدلفیا و سپس مونتاک بود، به همراه بیش از 400 دانشمند روی 

این پروژه کار می کردند که آلبرت انیشتین نیز در میان آنها بود.
در آزمایش های اولیه با کمک دستگاه های بسیار عجیبی که تسال ساخته 
بود تیم پژوهشی قادر بود وسایل کوچکی مثل میز و صندلی را ناپدید 
کند، در واقع به بُعدی ناشناخته وارد کرده و سپس آنها را بازگرداند.

این آزمایش ها پیش از آغاز جنگ جهانی دوم آغاز شده بود. طبق برخی از 
مدارک، شمار زیادی از یهودیان مخارج این پروژه عظیم را می پرداختند!

اولیه که زیر نظر نیروی دریایی آمریکا صورت  پس از آزمایش های 
از جمله گوسفند و  بر آن شد که تعدادی حیوان  می گرفت، تصمیم 
بز را در داخل یک کشتی قرار دهند و آن را به بُعد دیگری بفرستند. 
بودند. کشتی  فلزی و در عرشه کشتی  این حیوانات داخل قفس های 
از  شماری  بازگشت  از  پس  ولی  شد،  ناپدید  کاماًل  دقیقه  چند  برای 
بدنشان دیده  آثار سوختگی روی  بقیه هم  و  بودند  حیوانات گم شده 
تا که  شد  آن  بر  قرار  می دهند،  نشان  مدارک  که  آنجا  تا  شد.  می 

کامل شدن پروژه هیچ انسانی مورد آزمایش قرار نگیرد.
ولی عطش انسان برای دانستن سیری ناپذیر است.

در نتیجه در 12 اوت 1943 کشتی USS Eldridge با تمام خدمه اش 
مورد آزمایش قرار گرفت.

هیچ کدام از ملوانان خبر نداشتند که چه اتفاقی قرار است بیفتد. پس 
کردند.  کار  به  شروع  دستگاه ها  آزاد،  آب های  به  کشتی  حرکت  از 
 !! ناپدید شد  از جلوی چشم دانشمندان  افراد درونش  با کلیه  کشتی 
طبق  گشت.  ظاهر  فیالدلفیا  بندر  در  دوباره  ،که  بعد  ساعت  چهار  تا 
گفته شاهدان ماجرا، یک هاله سبز فسفری در هنگام ناپدید شدن تمام 

کشتی را احاطه کرده بود.

فجیعی  وضع  در  آن  درون  افراد  کشتی،  دوباره  شدن  ظاهر  از  پس 
بودند. خدمه کشتی در آتش می سوختند ....تعدادی دیوانه شده بودند..

تعدادی دچار حمله قلبی بودند…تعدادی در بدنه و دیوارهای کشتی 
ذوب شده بودند و زنده جان می دادند. بقیه خدمه هم مرده بودند. 
گزارش های افشا شده نیروی دریایی حکایت از این دارد که  چند ملوانی 
حاضران  چشم  جلوی  در  هفته  چند  عرض  در  بودند  مانده  زنده  که 
یافتند(. انتقال  بُعد دیگری  به  یا  بخار شدند  یا  )احتماالً  ناپدید شدند 

سوال این بود که در این چهار ساعت کشتی به کجا رفته بود؟
کنند  می  ادعا  داشتند  حضور  کشتی  این  در  که  بازمانده ای  دو 
وارد  ساله   40 زمانی  تونل  یک  در  کشتی  ساعت  چهار  این  در  که 
در  دقیقًا  و   19۸3 سال  به   1943 سال  از  دیگر  بیان  به  بود.  شده 

زمان آزمایش مشابهی به نام »پروژه مونتاک« وارد شده بود.
از آزمایش فیالدلفیا همان  قرار است که 40 سال پس  این  از  قضیه 
دانشمندانی که نامشان ذکر شد، دست به آزمایش مشابه دیگری در 
نیروی  های  پرونده  در  پروژه  این  نام  زدند.  فیالدلفیا  نزدیک  مکانی 
ناپدید  سال 1943  در  که  ای  کشتی  است.  مونتاک«  »پروژه  دریایی 
شده بود در تونل زمان به سال 19۸3 و در زمان انجام پروژه مونتاک 

جهش کرده بود.
در این میان دو نفر از خدمه کشتی به نام های »دانکن« و »بیلک« به دالیلی 
از کشتی بیرون پریدند و در سال 19۸3 باقی ماندند، در حالی  که خود 
کشتی و سایر خدمه به سال 1943 بازگشت و تمام افراد آن جان باختند.
این دو بازمانده کشتی ناپدید شده، عضو نیروی دریایی نبودند بلکه دو 
پژوهشگر و دانشمند فیزیکدان و از دوستان »جان فون نیومن« و »نیکالس 
 Eldridge تسال« به شمار می رفتند که به هر دلیلی آن روز در عرشه کشتی
حضور داشتند و در زمان مناسب به 40 سال در آینده سفر کردند.

طبق گفته های »دانکن« و »بیلک«، »جان فون نیومن« که اثری از آنها 
برای  پیش  از  را  نجات  قایق  نکرد، دو  در کشتی ظاهر شده مشاهده 
گرفتن آنها از آب در سال 19۸3 و در همان مکان آماده کرده بود!!! 
نیومن  فون  پیش  و  گرفتند  آب  از  را  ما  آنها  »وقتی  بیلک:  گفته  به 
بردند او پیر شده بود و به ما گفت که چهل سال است منتظر رسیدن 
ما است!!«. پس طبق این گزارش های افشا شده، این سفر 40 ساله در

زمان با موفقیت انجام شده است.
به گفته »دانکن« و »بیلک« یک نفر سوم نیز همراه آنها بوده است، ولی به 
سبب اشتباهی که در ساعت زمانی بدن او روی داد، او پس از ورود به سال
19۸3 در هر ساعت به اندازه یک سال پیر می شد و ظرف چند روز ُمرد.

»دانکن« و »بیلک« هم اکنون در سال 2012 در نیویورک زندگی می 
کنند و چندین مصاحبه خصوصی بدون ذکر نام نیز انجام داده اند. به گفته 
آنها پس از ایشان، این اولین و آخرین باری نبود که سفر در زمان صورت 
گرفت. »دانکن« با دادن مشخصات و مدارک بسیاری بیان می کند که 
برای سفر در زمان تنها به سه وسیله نیاز است و پس از گشوده شدن تونل 
زمان و رفتن به بُعد به گفته او »بی زمان« می توان به هر زمانی سفر کرد.

دارند،  تخّیلی  علمی-  جنبه  بیشتر  که  دانکن  از  دیگر  اظهاراتی  در 
مّتحده  ایاالت  دولت  زمان،  در  سفر  انجام  در  او  موفقیت  از  پس 

امریکا او را در یک پروژه بسیار محرمانه دیگر نیز شرکت داد.
تونل زمانی که امروزه در بندر مونتاک فعال است ، سبب اتفاقات غیر 
منتظره و عجیبی شده است که حتی مردم عادی هم برخی از آن ها را 
مشاهده کرده اند. از آن جمله می توان به یافت جسد موجودی عجیب 

در سواحل مونتاک اشاره کرد.

سفر در زمان 

که  بسیاری  آزمایش های  و  زمانی  داشتن سفرهای  با جریان  توجه  با 
در این بندر رخ می دهد، احتمال دارد که تونلی در ماقبل تاریخ یا در 
زمان باستان گشوده شده و این هیوال از آن زمان به این زمان پرتاپ 

شده باشد.
عجیب  موجودی  که  نیست  باری  آخرین  احتماالً  و  اولین  این  البته 
و  مردمی  گزارش های  طبق  می شود.  پیدا  مونتاک  در  غریب  و 
کوچکتر  گاهی  و  مشابه  موجوداتی  اجساد  بارها  محلّی،  رسانه های 
زد  توان حدس  می  و  نشینند  می  گل  به  مونتاک  سواحل  در  این  از 
شود. می  کشیده  ساحل  به  اقیانوس  از  جسد  هزار  از  یکی  فقط  که 

اید؟این حیوان بسیار شبیه  این حیوان را قبال جایی ندیده  آیا عکس 
جمشید  تخت  های  ستون  سر  در  که  است  خیالی  حیوانات  همان  به 
طبق  رسند.  نمی  نظر  به  هم  خیالی  زیاد  دیگر  البته  که  دارد  وجود 
اطالعاتی که »دانکن« و »بیلک« می دهند چندین بار در زمانی که آنها 
مشغول فعالیت در کانال های زیر زمینی مونتاک بودند، برخی از این 
موجودات عجیب از کنترل خارج شده و از تونل بیرون می آمدند که 

منجر به کشته شدن شمار زیادی از دانشمندان شده بود.

شده  افشا  داستان های  و  مدارک  حاصل  نکردنی  باور  داستان  این 
دولت  و  می باشد  قضایا  این  با  مرتبط  دانشمندان  از  گروهی  توّسط 
ایاالت مّتحده و نیروی دریایی امریکا وجود چنین آزمایش هایی را از 

پایه و اساس انکار می کنند.
بندر  اطراف  در  هنوز  محرمانه  فوق  آزمایش  این  اثرات  چه  اگر 
فیالدلفیا دیده می شود، ولی دولت امریکا و نیروی دریایی که مسئول 

این پروژه بود همچنان آن را به شّدت انکار می کنند.
خالصه ماجرا از این قرار است .....

نتیجه گیری
بر طبق اطالعات حاصله ،سفر در زمان امری است منطقی که بدون 
،با توجه به پیشرفت های شگرف علم  زیر پا گذاشتن قوانین فیزیک 

قابل توجیه خواهد بود. 
سفر به زمان آینده بسیار آسان تر از سفر به گذشته است،هرچند که 
در طول تاریخ مواردی دیده شده که از آن میتوان به این مسئله چند 

بار در طول تاریخ دیده شده است .
رسیده  اثبات  به  جدید  های  نطریه  و  شواهد  به  استناد  با  توان  می 
،بیان کرد که حداقل امکان سفر در زمان ۵0درصد  در علم فیزیک 
خواهد بود و در 20 سال آینده حتی به ۷0 درصد نیز خواهد رسید.

نسبت امکان سفر به گذشته به سفر به آینده ، چیزی حدودی یک بر 
ده است.

نویسندگان:
راضیه بهدانی، رحیمه حنفی، نرگس قدسیان )از مدرسه فرزانگان بیرجند(

قسمت آخر
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نظریه پردازي هاي  اخترشناسي،  و  ذرات  فیزیک  در  اخیر  مطالعات 
اینک  است.  آورده  بار  به  جهان  اولیة  تاریخ  دربارة  را  حیرت انگیزي 
کیهان شناسان، به  طور معمول سناریوهاي پیچیده و مفصلي را بررسي 
مي کنند که براي توصیف وضعیت جهان در هنگامي که به اندازه یک 
توپ کوچک بود، یعني فقط 3۵ـ10 ثانیه پس از انفجار بزرگ، ارائه 
مي شود. توصیف ظهور بدیع چهار نیروي بنیادي و دوازده ذرة منفصل 
در  مي آید.  شمار  به  عادي  امري  تقریبًا  جدید،  فیزیک  در  اتمي  زیر 
میان دانشمندان تردید چنداني وجود ندارد که ما در دوره اي زندگي 
مي کنیم که پس از یک انفجار مهیب حدود پانزده میلیارد سال پیش 

ـ چند میلیارد سال کمتر یا بیش تر ـ قرار دارد.
جان گریبین ، اختر فیزیکداِن دانشگاه کیمبریج، اهمیت »کیهان شناسي 

انفجار بزرگ« را چنین خالصه مي کند:
در  کم  ـ دست  بیستم(  قرن  )یعني  قرن  این  بزرگ  بي تردید،  کشف 
توسط  و  رساند  انجام  به  هابل   که  بود  کیهان شناسي، کشف شگرفي 
موجود  یک  جهان  آن،  براساس  که  شد  تأیید  اینشتین  معادالت 

جاودانه ، ایستا و غیرمتحول نیست. )جان گریبین 1993 :19(
کیهان شناسي  پیامدهاي  از  یکي  که  دریافت  هاکینگ   ،19۸۸ در 
وارد  علم«  »حوزة  به  آغاز،  مسئله  که  است  آن  بزرگ  انفجار 
کرده  استدالل  وي  اخیراً   .)۸  :19۸۸ هاوکینگ  )استیون  مي شود. 
طبیعت  جهان  دربارة  علمي  نظریة  هیچ  نمي توانیم  ما  که  است 
بپردازیم. جهان  آغاز  تبیین  به  آن  در  آنکه  مگر  باشیم  داشته 
فقط اگر قوانین فیزیک در همه جا ـ از جمله در آغاز جهان ـ جاري 

باشد، مي توانیم یک 
نظریه علمي داشته 
باشیم. این مطلب را 
عنوان  به  مي توانیم 
اصول  موفقیت 
نظر  در  دموکراسي 
باید  چرا  بگیریم: 
از  را  جهان  آغاز 
قوانیني که در سایر 
مي شوند  اجرا  نقاط 
اگر  بدانیم؟  معاف 

تمام نقاط جهان، یکسان هستند نمي توانیم برخي را نسبت به دیگري، 
ترجیح دهیم. )استیون هاکینگ و راجر پن رز 1996: ۷1(

اطمینان به اینکه اکنون کیهان شناسي مي تواند درباره آغاز جهان بحث 
ـ  دارند  اطمینان  آن  به  کیهان شناسان  از  بسیاري  که  چیزي  ـ  کند 
شده  منجر  جهان  اولیه  حالت  دربارة  گوناگون  نظریه پردازي هاي  به 
است. از دید شمار فراواني از دانشمندان، فیلسوفان و عالمان الهیات، 
دیرپا  باورهاي  به  مستقیمًا  کیهان شناسي  در  نظرپردازي ها  این گونه 

دربارة آفرینش مربوط مي شوند.)1(
اغلِب فیزیک دانان، انفجار بزرگ را یک تکینگي  مي نامند یعني یک کناره 

یا کرانة نهایي و حالتي از چگالِي بي نهایت یا به عبارت دیگر، جایي که 
فضا/ زمان خاتمه مي یابد. بدین سان تکینگي، بیانگر مرزي بیروني براي 
معرفت ما دربارة جهان، به شمار مي آید. اگر همة نظریه هاي فیزیکي 
در بستر فضا و زمان صورت بندي شده اند، بنابراین ممکن نیست بتوانیم 
دست کم در علوم طبیعي دربارة شرایطي که پیش یا وراي این مقوالت 
بیست سال گذشته  این، در طول  با وجود  باشند نظریه پردازي کنیم. 
دقیقًا چنین نظرپردازي هایي، توجه چند تن از کیهان شناسان را به سوي  
را  نظریه هایي  کیهان شناسان  برخي  اینک  است.)2(  نموده  جلب  خود 
پیشنهاد مي کنند که براساس آنها خوِد انفجار بزرگ به منزلة یک »اُفت 
و خیز « یا نوسان در خأل اولیه  تشریح مي شود. درست همان گونه که 
گمان مي شود ذرات زیراتمي به طور ناگهاني و خود به خود در خألهاي 
محیط هاي آزمایشگاهي پدید مي آیند به همان ترتیب، شاید کل جهان، 
نتیجة فرایندي مشابه باشد.)3( الکساندر ویلنکین ، از دانشگاه تافتس  
روایتي از مدل تورمي  را براي جهاِن منبسط مطرح ساخته است که 
پیدایش جهان را توسط “تونل زنِي کوانتومي از عدم ” تشریح مي کند. از 

دید ویلنکین، عدم، عبارت است از حالتي که از ویژگي هاي 
فضا ـ زمان کالسیک برخوردار نیست ـ یعني یک 

این  کوانتومي.  گرانش  از  عنان گسیخته  قلمروي 
آن  در  که  است  و غریب  حالت عجیب  یک 
زمان،  فضا،  دربارة  ما  بنیادي  مفاهیم  همة 
از را  خود  معانِي  غیره  و  انتروپي   انرژي، 

دست مي دهند.)4( )الکساندر ویلنکین 
)2۸۵1 :19۸3

روایتي که ویلنکین و گوث از نظریه انفجار 
بزرگ ارائه کردند از سوي کیهان شناساني که 

نمي خواستند یک انفجار بزرِگ تبیین ناشده را بپذیرند 
عامِل  یک  مستلزم حضور  آنان  دید  از  که  را  تبییني  نبودند  مایل  یا 

فراطبیعي است بپذیرند، مورد استقبال قرار گرفت.
آیا ما در لبة یک تبیین علمي براي منشأ جهان قرار داریم؟ شماري 
از طرفداران نظریه هاي جدید، دربارة اینکه آیا قوانین فیزیکي براي 

تبیین منشأ و وجود جهان کفایت مي کنند یا خیر، اختالف نظر دارند. 
اگر پاسخ مثبت باشد پس به یک معنا ما در جهاني زندگي مي کنیم که 
به  تبییني فراسوي خودش نیازمند نیست، یعني جهاني که به طور خود 
به خود از یک »عدِم« کیهاني پا به عرصة وجود نهاده است. هاینز پَجلز  
در اثري که چند سال پیش نگاشت اظهار کرد: »اگر مورخاِن علم به 
دهه هاي 19۷0 و 19۸0 بنگرند چنین گزارش خواهند داد که براي 
قوانین  بر  مبتني  عقالني  و  ریاضي  مدل هاي  دانشمندان،  بار،  نخستین 
فیزیکي را تدوین نمودند که در آنها »آفرینش جهان از عدم« توصیف 
به شمار  این، سرآغاِز نگرشي جدید دربارة آفرینش هستي  و  مي شود 
مي آید.« پَجلز اطمینان دارد که جهانـ  از جهان ُخرد  تا جهان کالن ، از 
منشأ تا پایانـ  با قوانین فیزیکي، که براي ذهن انسان  قابل فهم اند، تبیین 

مي شود. )هاینتس پجلز 19۸۵: 1۷، 349(
و  کیهان شناسي  فیزیک،  دربارة  را  فراواني  آثار  که  دیویس  پاول 
نظریة  که  است  معتقد  است  نگاشته   آنها  الهیاتي  و  فلسفي  پیامدهاي 
جهاِن تورمي ، ظهور ناگهاني ذرات بنیادي و خوِدِ »فضاـزمان« از عدم 

را به صورت ثمرة یک گذار کوانتومِي  فاقد علت، تشریح مي کند:
در این سناریوي چشمگیر، کل جهان به طور کاماًل هماهنگ با قوانین 
انرژي  و  ماده  همة  آن،  با  همراه  و  است  آمده  پدید  عدم  از  فیزیک 
است.)۵(  شده  آفریده  مي بینیم  اینک  که  جهاني  ساختن  براي  الزم 

)پاول دیویس 19۸3: 21۵(
اشتیاق  و  شور  جدید  فیزیک  نویدهاي  دربارة  اخیراً  دیویس  اگرچه 

کمتري از خود نشان مي دهد. ده سال پیش او چنین نوشت:
در  مي تواند  آفرینش  تمام  از  وحداني  توصیف  یک  نخستین بار،  براي 

از  دلهره آورتر  و  اساسي تر  علمي  مسئلة   هیچ  گیرد.  قرار  ما  دسترس 
کار  این  که  است  ممکن  آیا  نیست.  جهان،  پیدایش  چگونگي  معماي 
فیزیک  مي رسد  نظر  به  باشد؟  داده  رخ  فراطبیعي  دخالت  بدون 
عدم  از  را  چیزي  نمي توانید  »شما  که:  دیرین  فرض  این  در  کوانتوم 
پدید آورید«، رخنه ایجاد مي کند. امروزه فیزیک دانان از جهاني “خود 
ـ آفریننده” سخن مي گویند یعني کیهاني که به طور خود به خود، به 
گاهي  که  اتمي  زیر  ذرات  همانند  بسیار  مي کند،  فوران  عرصة هستي 

در فرایندهاي خاص در انرژي هاي باال از ناکجا آباد بیرون مي ریزند.
این پرسش که جزییات این نظریه درست یا نادرست است در اینجا 
اهمیت چنداني ندارد. مهم آن است که اینک امکان ارائه یک تبیین 
را  خداوند  جدید،  فیزیک  آیا  دارد.  وجود  آفرینش  همة  براي  علمي 

 )iii :19۸3 یکسره کنار گذاشته است...؟ )پاول دیویس
فیلسوفي به نام کویینتین اسمیت  حتي به شکل افراطي تري مي نویسد: 
نتیجه گیري در دست است که جهان...  این  شواهد کافي براي توجیه 
)ویلیام  است.  نهاده  هستي  عرصه  به  پا  باشد،  چیزي  معلول  بي آنکه 
»آغاِز  وي  مقالة  عنوان   .)109:  1993 اسمیت  کویینتین  و  کریگ 
جهان بدون دخالت علت« است و صریحًا چنین نتیجه مي گیرد: »در 
واقع،  معقول ترین باور آن است که ما از عدم، به وسیلة عدم و بدون 
 1993 اسمیت  کویینتین  و  کریگ  )ویلیام  آمده ایم«.)6(  پدید  دلیل 
انفجار  کیهان شناسي  »اگر  مي نویسد:  دیگر  جاي  در  اسمیت   .)13۵:

بدون  یا  علت  بدون  جهان،  آنگاه  باشد  درست  بزرگ، 
بدون ضرورت،  این جهان  دارد...  تبیین وجود 

بدون حتمیت و بدون علت، تحقق یافته 
وجود  دلیلي  هیچ  بدون  و  است 

دارد.« )ویلیام کریگ و کویینتین 
اسمیت 1993 :21۷(. 
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منطق میکروسیالی یک تکنولوژی درحال ظهور است که شامل دستکاری سیاالتی است که از نظر هندسی مقید به یک کانال کوچک )اغلب 

در ابعاد زیر میلیمتر( باشند. این تکنولوژی یک زمینة چندرشته ای حاصل برهم کنش مهندسی، فیزیک، شیمی، بیوشیمی، نانوتکنولوژی و 
بیوتکنولوژی همراه با کاربردهای عملی برای طراحی سیستم هایی است که از حجم کم سیاالت استفاده می کنند.

 منطق میکروسیالی در آغاز دهة 19۸0 ظهور کرد و در توسعة هدهای جوهرافشان، تراشه های DNA، تکنولوژی آزمایشگاه روی تراشه و 
تکنولوژی های میکرویی گرمایی استفاده می گردد. منطق میکروسیالی با رفتار، کنترل دقیق و دستکاری سیاالتی سروکار دارد که از نظر هندسی 

به مقیاس زیر میلیمتر محدود شده اند.

شما در این آزمایش چگونگی تغییر فشار یک قطرة آب کوچک را نسبت به شعاع آن بررسی خواهیدکرد.
ممکن است مایعات روان به دلیل وجود جریان ورقه ای به جای جریان آشفته مخلوط نشوند. این به نسبت بین مومنتوم و ویسکوزیته بستگی 

دارد که عدد رینولد نامیده می شود. بدون مخلوط شدن انتقال مولکول ها بین سیاالت فقط از طریق پخش اتفاق می افتد.

وسایل الزم
 ،hot plate ،ژالتین، رنگ خوراکی )دو رنگ(، قطره چکان پالستیکی )دو عدد(، ظرف شیشه ای کوچک

روکش عایق سیم شماره 22، سیم چین

مراحل آزمایش
۵ گرم ژالتین را به 30 میلی لیتر آب اضافه کرده آن را هم بزنید تا به شکل خمیر درآید.

مخلوط را به آرامی هم بزنید تا ژالتین در آب حل شود.
حباب هایی را که به وجود آمده خارج نمایید.

محلول گرم ژالتین را در ظرف شیشه ای کوچک بریزید.
حدود ۵ دقیقه اجازه دهید ژالتین سرد شود تا زمانی که بتواند وزن سیم آویزان را به طور نسبی 

تحمل کند. پایین ترین نقطة سیم نباید با انتهای ظرف تماس پیدا کند.
در یخچال ژالتین را سردتر کنید. این کار حداقل 10 دقیقه طول می کشد و می تواند یک شب به 

حال خود رها شود.
یک طرف سیم جاسازی شده را ببرید.

ژالتین را نگه داشته و به آرامی باقیماندة سیم 
را بیرون آورید.

رنگ غذا را به یک سمت سوراخ اضافه کنید 
تا در طول کانال حرکت کرده و به سمت دیگر برسد. یک رنگ 

مخالف را به سمت دیگر اضافه کنید. مطمئن شوید قطرة رنگ دوم کوچک تر از قطرة رنگ 
اول است. )اگر الزم شد می توانید از رنگ اول، بیشتر اضافه کنید.(

اگر گرانش مهم ترین نیرو باشد سایز قطرة بزرگتر کاهش و قطرة کوچکتر افزایش می یابد تا 
هم اندازه شوند. مشاهده خواهید کرد که رنگ قطرة اول در طول کانال حرکت می کند. 

آیا این چیزی است که مشاهده می کنید؟
آیا رنگ از قطرة بزرگتر جاری می شود یا از قطرة کوچکتر؟

اگر کانال را با آب بشویید )از مقادیر ناچیر رنگ که به داخل ژالتین پخش شده است 
چشم پوشی کنید.( ژالتین می تواند برای آزمایش های دیگر استفاده شود. 

 
منبع:
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مترجم: راضیه حسینی

سیارات در آسمان شب ماه آوریل وجود دارند. مشتری، مریخ، زهره، زحل و حتی نپتون در طول این ماه قابل مشاهده هستند. سه سیاره اول در 
طول ساعات شب بسیار واضح قابل رویت هستند، در حالی که چهارمین سیاره که درخشان تر از همه است در آسمان قبل از طلوع آفتاب ظاهر 
می شود. با آسمان روشن و کمی شانس، این سیاره درخشان )زهره( می تواند شما را به یکی از دورترین سیاره منظومه شمسی )نپتون( در صبح 

روز شنبه )12 آوریل( هدایت کند. 
مشتری، سلطان سیارات 

برجسته ترین سیاره شب مشتری است. اولین نقطه نورانی که در هنگام غروب مثل ستاره به نظر می رسد، یک نقطه ثابت نقره ای است که در 
غرب با نور زیاد و همراه با دو ستاره Gemini  Pollux.و Castor در ماه آوریل می درخشد. این بزرگترین سیارات منظومه شمسی هستند که 
کاربران می توانند با تلسکوپ برای چند ساعت پس از غروب آفتاب آنها را به خوبی مشاهده کنند. ]بهترین رویدادهای آسمان شب از ماه آوریل 

 ]Stargazing Guide :2014
آیا تا به حال نپتون را دیده اید؟ 

در گرگ و میش سپیده دم روز شنبه فرصت نسبتا سخت و دشوار اما جذاب برای کاربران تلسکوپ به ارمغان می آورد: نپتون کم نور و به 
بزرگی ۸ درجه در آسمان شرق و جنوب شرق ظاهر می شود. به صورت یک نقطه آبی رنگ پریده، تنها 0.۷ درجه پایین تر از زهره می درخشد. 
شنبه12 آوریل، 04:00 صبح، فرصت غیرمعمول برای مشاهده درخشان ترین و کم نورترین سیاره در این زمان است. این مشاهده مشکل است؛ 
زیرا در آسمان افزایش دریافت نور در زمان حضور سیاره شروع می شود. از آن دشوارتر مشاهده  نپتون ۸ درجه ای است که در افق شرقی 

بسیار کم قابل مشاهده خواهد بود. 
از طریق یک تلسکوپ کوچک، زهره  با ۵9 درصد روشنایی ظاهر می شود. این 

سیاره درخشان، صبح در همه این ماه مشاهده می شود. در شرق و جنوب شرقی 
درسپیده دم نور آن بسیار کم است. همانطور که آسمان روشن می شود، زهره 
باالتر می رود، اما به نظر می رسد که طی روز در نور محو و کوچک می شود. 

نزدیکترین مریخ در شش سال گذشته
در ساعت 0۸:۵3 صبح 14 آوریل 2014- همان شب ماه گرفتگی کامل- مریخ 

نزدیک ترین فاصله را به زمین از ژانویه 200۸ را داشته و در ۵۷/4 میلیون 
مایل )92/4 میلیون کیلومتر( از زمین قرار گرفت. 

رقابت مشتری با مریخ، در روز سه شنبه )۸ آوریل( اتفاق می افتد، مریخ در 
آسمان به شکل نورافکن کوچک به رنگ نارنجی در شرق و جنوب شرقی در 
هنگام غروب ظاهر می شود. )خورشید، زمین و مریخ در این روز در یک خط 

قرار می گیرند و زمین در وسط خواهد بود( روشنایی آن در شب به اندازه ۵/1-  
و با پرنورترین ستاره ها برابر است. 

تلسکوپ 6 اینچی )1۵ سانتی متری( با یک چشمی بزرگ به قدرت 11۸، رنگ 
دیسک های مریخ را نشان خواهد داد و این تصویر به بزرگی ماه کامل با چشم 

غیر مسلح به نظر می رسد ولی شاید همه جزئیات به وضوح قابل مشاهده نباشد. در این حالت ناظران قادر به تشخیص ویژگی های جدید در 
نشانه گذاری های سایه و نور که سطح این سیاره را پوشش می دهد، خواهند بود. 

ماه را به صورت »ارباب حلقه ها« ببینید
در طول شب 16م آوریل، شما می توانید ماه را به عنوان روشی برای شناسایی زحل درنظر بگیرید. هنگامی که این جفت سیارات باالتر از افق 
شرق و جنوب شرقی مدت کوتاهی پس از 09:30شب به وقت محلی  قرار می گیرند. قسمتی که کم نور به نظر می رسد، زحل است و به سمت 
چپ پایین تر از ماه به صورت زرد مایل به سفید روشن به »شکل ستاره« ظاهر می شود. همانطور که شب پیش می رود  ماه به سوی زحل به 

آرامی حرکت می کند و در هر ساعت فاصله کاهش می یابد. 
پنج ساعت بعد از عبور از دو نصف النهار جهان، زحل درخشان بیش از 1 درجه باالتر از ماه ظاهر خواهد شد. چند ساعت بعد، وقتی که سپیده 
دم در آسمان می درخشد آن دو به سمت جنوب غربی آسمان نقل مکان کرده، زحل به سمت چپ پایین تر از ماه ظاهر می شود. حلقه بزرگ 

گاز در آن زمان 22 درجه به سمت زمین کج است. 
پیوستن ماه به زهره )عطارد( در کجا صورت می گیرد؟

در صبح روز 2۵ آوریل، در کنار هالل دوست داشتنی ماه در باال در سمت راست، زهره قرار می گیرد. تنها سیاره ای که »خارج از حلقه« برای 
ناظران در این ماه است، عطارد می باشد. این سیاره در ارتباط برتر کمی سریع تر، در طرف مقابل خورشید از زمین دیده می شود. در روز 26 آوریل 
و اوایل ماه می، عطارد در آسمان شب ظهور خواهد کرد. این ظهور بسیار مطلوب خواهد بود ولی پیش از این در ماه آوریل بسیار ضعیف است. 
مترجم: نسرین مرادي مجد
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منطق میکروسیالی ژالتینیدرخشش مشتری در آسمان شب ماه آوریل 

 موقعیت زهره و نپتون در آسمان در 
)Starry Night Software :ماه آوریل )تصویر



رشته فیزیک 
»جذابیت ها و واقعیت ها«

به یاد می آورم سال 74 که وارد دانشگاه شدم، حدود 70 یا 80 نفر در این رشته وارد شده بودند، ولی سال 79 که فارغ التحصیل شدم، شاید 18 تا 20 
نفر از آن ها مانده بودند. اکثریت انصراف داده بودند، یا بیش از سه بار مشروط شده بودند و تعداد کمی هم هنوز درسشان تمام نشده بود! وقتی با اغلب 
کسانی که انصراف داده بودند صحبت می کردم، می گفتند :» ما به فیزیک خیلی عالقه داشتیم ولی بعد از آمدن به این رشته متوجه شدیم که آن چیزی که 
تصور می کردیم نبود.« البته این جمله را از دانشجویان بسیاری از رشته ها مانند رشته الکترونیک، نرم افزار،عمران، ریاضی و ... می توان شنید. که با کمال 
تعجب، ورودشان به این رشته ها صرفا بر اساس احساس و ادراک کلیشان از آن رشته بوده و با وجود سهل الوصل بودن دسترسی به اطالعات در سالهای 

اخیر، باز هم نمودارهای درسی رشته مربوطه را بررسی ننموده و به دقت در مورد رشته دلخواه خود تحقیق نکرده اند.
هنر مطرح کردن علم برای عامه مردم، بعد از ورود مباحث فیزیک نوین همانند نسبیت و کوانتوم توسعه بیشتری پیدا نمود. قبل از آن، مردم عامه یا از 
مباحث علمی سر در نمی آوردند و یا صرفا با دستاوردهای آن مواجه می شدند. برای مثال، من شخصا کتابی سراغ ندارم که مربوط به قرن نوزدهم بوده 
و قوانین ماکسول یا ترمودینامیک را به صورت عامیانه و در عین حال مهم توضیح داده باشد. شاید بتوان رمان های علمی-تخیلی مثل رمانهای ژول ورن 
و  این کتب  اهمیت  به  توان  اینجا می  از  اسرارطبیعت دانست.  پرورش روحیه علم دوستی و کشف  و  به سمت علم  برای جذب عوام  ترین وسیله  را قوی 
نویسندگانشان پی برد. ولی شرح حال اغلب دانشمندان، حتی تا دهه های اولیه قرن گذشته هم نشان می دهد نوجوانانی که تمایل به کسب علم در درون 
اند...ولی  ابتدا مجذوب علم به زبان اصلی خود شده  باالتر از سن خود رو آورده و از همان  اند، از همان سنین کم به خواندن و فهم ریاضیات  خود یافته 

داستان اکنون فرق کرده است.
امروز هیچ فرد شهر نشینی که در جامعه امروزی متولد شده و رشد نموده باشد نیست که نام اینشتین، نسبیت، سیاه چاله و ... را نشنیده باشد، یا فیلمی 
در مورد سفر زمان ندیده باشد و با جذابیت های علم از نوع بهترین و رویایی ترین آن آشنا نشده باشد. حتی بچه های خردسال نیز در بازی های رایانه ای 
و انیمیشن ها نیز با این مفاهیم به عناوین مختلف آشنا شده و بزرگ می شوند. فانتزی هایی از علم که حاصل نظریات فیزیک نوین بوده و آنها خود حاصل 
مدل های جدید ریاضیات عالی به کار رفته در فیزیک ، آن هم در سطح بسیار عالی آن هستند... رسوخ علم و جذابیت های آن به تمامی الیه های جامعه با 
زبانی کامال متفاوت از زبان اصلی آن )یعنی ریاضیات عالی( نکته مثبت این داستان است. از طرفی، نکته منفی آن به وجود آمدن همین نگاه عوامانه به علم 

و نادیده انگاشتن واقعیت ها و ریشه های آن است.

با قدم زدنی یک ساعته در خیابان انقالب، ده ها کتاب جذاب در مورد نسبیت خاص وعام ، فیزیک کوانتوم و رشته های مختلف فیزیک 
نوین می توان یافت که حتی یک خط ریاضیات هم در آن نباشد! البته زحمت بسیاری کشیده شده تا معادالت پیچیده ریاضی به مدل سازی های فیزیکی و 
ادراک حسی تبدیل شده و سپس توسط دانشمندانی که هم قلم قوی داشتند و هم این مدل های ریاضی و مفاهیم را عمیقا درک کرده اند، با هنرساده سازی 
برای عوام ، این کتابها ایجاد شوند ... ولی برای دوستانی که عالقه مند به خواندن رشته فیزیک به صورت حرفه ای تری هستند باید عرض کنم که علی رغم مثبت 
بودن خواندن این کتابها و درک مدلهای ریاضی پیشرفته، نباید زیرساخت های رشته فیزیک و زبان ریاضِی غیر قابل حذف و بسیار کارآمد آن را نادیده بگیرند 
و بعد با حل کردن چند معادله دیفرانسیل و خواندن کتاب های ریاضی و فیزیک و ...احساس کنند برداشتشان از رشته فیزیک چیز دیگری بوده و میدان را 

خالی کنند که این نوع نگاه نوعی تنبلی است!
همانند کسی که فیلم مستندی از حیات وحش دیده و عالقه مند به ساخت مستندهای طبیعی گشته، باید درک کند که یک سکانس 30 ثانیه ای در یک 
فیلم مستند حاصل ساعتها و حتی روزها فیلم برداری برای شکار یک لحظه و البته به جان خریدن سفرهای طوالنی و مسافرت های طاقت فرسا و تحمل 
ساعتها گرما و سرما و ده ها مشکل و سختی دیگر است که حاصل تمامی این مرارت ها، یک مستند یک ساعته می گردد! فقط عشق به آن کار و عالقه 
درونی است که به جان خریدن این همه سختی را در چشم او آسان نموده، و احساس آن مستندساز در دل طبیعت و عمق ادراک او از رفتار حیوانات حیات

وحش و ... به هیچ وجه قابل مقایسه با ادراک ما از آن مستند یک ساعته نیست.
یک فیزیکدان نیز، ابتدا مسیری را که دانمشمندان پیشین او طی کرده اند را باید طی کند، و ریاضیاتی که آنها آموخته اند را بیاموزد و تماما ادراک کند و سپس 
به یادگیری ریاضیات مورد نیاز برای ادراک مفاهیم فیزیکی جدید و ابزار اصلی توسعه فیزیک بپردازد. همه این ها سالها و سالها از عمر او را صرف خواهند نمود 

و در واقع لذت اصلی یک فیزیکدان، ادراک مسیری است که بشر برای درک عالم هستی طی کرده و توانایی او برای توسعه دادن این ادراک در آینده است.

امیر راد

چرا بسیاری از افراد پس از ورود به رشته فیزیک دلسرد می شوند?!


