
آن  اصلي  مخاطبان  است.  دانشجويي  نشريه ای    تكانه 
دانشجويان كارشناسي، دانشجويان تحصيالت تكميلي، و استادان 
انتشار  از  هدف  هستند.  شريف  دانشگاه صنعتي  فيزيك  دانشكده  
نشريه  مخاطبان  بين  در  فيزيك  پژوهش  و  آموزش  بهبود  تكانه 
استقبال  به گرمي  از همكاري همه مخاطبان نشريه  تكانه  است. 

مي كند.

آنچه در تكانه خواهد آمد بايد براي همه ي مخاطبان نشريه يا 
حداقل بخشي از آن ها مناسب و مفيد بوده، و شامل يكي از موارد 
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بيشتر در آن زمينه ها نوشته مي شوند.

•   مقاله هايي درباره  روش هاي آموزش فيزيك.

•   مقاله هايي درباره  تاريخ يا فرهنگ فيزيك.

•   مطالب صنفي مربوط به مخاطبان نشريه كه مستقيمًا با 
آموزش يا پژوهش فيزيك مربوط باشند.

•   مطالبي كه به معرفي كارهاي آموزشي و پژوهشي مخاطبان 
نشريه درباره ی  فيزيك مي پردازند.
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سخن سردبیر :

 قانون بقای تكانه! : اين شماره از نشريه حاصل تالش، دلسوزی و پشتكار فعاالن دانشجويی 
دانشكده ی فيزيك می باشد1 . فعاالنی كه متأسفانه تعداد آن ها دچار كاهش قابل توجهی شده است!

اگر به تاريخ نشريه ی تكانه نگاهی بياندازيم نتيجه می گيريم كه اين روند نشانه ی خوبی نيست. 
تكانه با سختی و تالش زيادی توانست پس از يك وقفه ی طوالنی دوباره سرپا شود و به وضعيت 
امروز خود برسد. پس بهتر است كمی بيش تر به فكر نشريه ی دانشكده ی خود باشيم. شايد يادآوری 
اهميت وجود اين نشريه و كاركردهای آن باعث شود شما دانشجوی عزيز قانع شويد كه اين نشريه 
فقط متعلق به چند فرد خاص در دانشكده نيست؛ متعلق به همه ی دانشجويان دانشكده ی فيزيك 
است؛ قانع شويد كه فعاليت در نشريه صرفا برای پر كردن اوقات فراغت نيست! و برای كسانی كه در 

آن همكاری می كنند نتايج مثبت ارزشمندی دارد.

تكانه اهميت دارد چراكه اين امكان را فراهم می كند تا  كار مشترک،  انعطاف پذيری و شنيدن 
با هم، كار علمی، مسئوليت پذيری و  به اشتراک گذاشتن تجربه ها و دانسته هايمان  نظرات ديگران، 
برنامه ريزی را  تمرين كنيم.  در عين حال تكانه ابن قابليت را دارد كه معرف  فعاليت های علمی- 
پژوهشی و نيز امكانات و زمينه های  موجود در دانشكده باشد. به عالوه می تواند تقويت كننده ی روابط 
بين تمام اعضای دانشكده، استادان و دانشجوها باشد. تكانه نسبت به مسائل و مشكالت دانشكده 
حساسيت نشان می دهد و هميشه سعی می كند نظرات و انتقادات دانشجويان را بازتاب بدهد. بنابراين 
مفيد  آن  در  فعال  دانشجويان  برای  نشريه هم  اين  اوضاع خواهد شد. پس  بهبود  و  پيشرفت  باعث 

می باشد و هم برای كل دانشكده.  

پس اگر  قانع شديد؛ وقتی اطالعيه ی همكاری در تكانه را بر روی ديوار دانشكده می بينيد آن 
را جدی بگيريد. تكانه هميشه به اعضای جديد و افرادی مسئوليت پذير نياز دارد. به هر حال در تكانه 
هميشه كار هست. حتی كارها و بخش های جديدی كه خودتان تصميم می گيريد به تكانه اضافه كنيد.

در آخر از طرف تكانه به ورودی های جديد تبريك  و خوش آمد می گويم. با اميد اين كه ورود به 
دانشكده ی فيزيك برای شما  باعث پيشرفت و تغييرات مثبت باشد.  

شيوا شريف پور

1. متاسفانه به داليلی )مربوط به برنامه ريزی و كمبود زمان( نتيجه ی بخشی از تالش همكاران 
اين شماره  را نتوانستيم ارائه دهيم.
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رشته ماكارونی

آينده ی فيزيك بنيادی

پل معلق آبكی

چرا ميدان الكترومغناطيسی انرژی وتكانه دارد 

قصه ی ما و كهكشان
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چكيده: وقتی يك ميله ی نازک مانند يك رشته ی ماكارونی خشك را بيش 
از آستانه ی انحنايش خم كنيم ، معموال به بيش از دو تكه)عموما 3 يا 4 تكه(  
می شكند. با هدف فهميدن علت اين شكست چندگانه، ما می خواهيم ديناميك 
انتها  از يك  ناگهانی  به صورت  را وقتی كه خم می شود و  نازک  يك ميله ی 
ناگهانی  آزاد شدن  اين مقاله خواهيم ديد كه  بررسی كنيم. در  را  رها می شود 
انتهای يك ميله ی خم شده باعث شيوع امواج مارپيچی در ماكارونی می شود كه 
ديناميك اين امواج از معادله ی ارتعاش ميله ی نازک با يك انتهای بسته پيروی 
می كند. اين امواج مارپيچی عموما انحنای ميله را افزايش می دهند و باعث چند 

تكه شدن ميله ی نازک خم شده می شوند. 

رشته ی ماکارونی 
محمدرضا آبساالن/كارشناسی فيزيك
absalan.mohammadreza@gmail.com
عباس عليزاده/كارشناسی فيزيك
a.alizadeh70@gmail.com
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به صورت های گوناگونی می توان اين مسئله را حل كرد ولی 
ما در اينجا مسئله را در حالت تقريبا استاتيك در نظر می گيريم و 
ديناميك ماكارونی را تنها در لحظه ی رسيدن به آستانه ی تحمل 

انحنای آن بررسی می كنيم.

ايجاد  قوی ای  ارتعاشی  امواج  خود  نوبه ی  به  شكست  يك 
می كند كه هر يك به نحوی می تواند شكست های بعدی را ايجاد 
كند. اگر هر يك از اين امواج قدرت كافی را داشته باشد و ميله ی 
شكننده به اندازه ی كافی بزرگ باشد، می تواند منجر به يك فرايند 

بهمن گونه شود.

بياييد يك ميله ی نازک كه از دو طرف با انحنای يك نواخت 
يعنی   t=0 زمان  در  بگيريم.  نظر  در  را  خم شده  افزايش،  به  رو  و 
درست زمانی كه انحنای آن )k( به انحنای آستانه)k0( می رسد ميله 
می شكند. در واقع اولين شكاف در ضعيف ترين نقطه ی ماكارونی 
تكه  دو  به  نقطه  ضعيف ترين  همان  از  ماكارونی  و  می افتد  اتفاق 
ساختار  به  كجاست  ضعيف  نقطه ی  آن  اين كه  می شود.   تقسيم 
كه  است  جايی  واقع  در  و  می شود  مربوط  ماكارونی  هر  مولكولی 
بيش ترين نقيصه1 از نظر ساختار مولكولی در آنجا واقع شده است كه 
برای ما اهميت ندارد، آنچه برای ما مهم است شكست های بعدی 
است كه در هر يك از دو تكه، به واسطه ی ارتعاش ايجاد می شود.

حال از آنجايی كه شكست اول برای ما اهميت ندارد، تنها يكی 
از دو تكه ی حاصل را بررسی می كنيم ، تكه ای كه يك انتهای آن 

در دست ماست و انتهای ديگر آن آزاد است.

كه در آن عالمت”,” به معنای مشتق جزئی است.

توجه كنيد كه در اين معادله انحنا برحسب طول ميله ی نازک 
پارامتريزه شده است.

كه در آن داريم :

كه در آن L طول، E مدول يانگ، ρ چگالی حجمی، I گشتاور 
لختی و A سطح مقطع می باشد.

در مورد ميله ی نازک با سطح مقطع دايره ای معادالت باال به 
صورت زير ساده می شوند :

) می دانيم  كه سرعت صوت در ماده است.( 

                                                                             

توجه كنيد كه T در اينجا مستقيما با دوره ی تناوب نوسان آزاد 
ميله رابطه دارد . )رجوع كنيد به مقاله ی 13 (

 

باشيد. حال شرايط  را در ذهن داشته  اينجا  تا  نكات گفته شده 
مرزی را اعمال می كنيم:

اعمال شرايط مرزی بر انحنا : 

اين نقطه  ثابت است در  انتهای سمت چپ ميله  آنجايی كه  از 
)S=0( داريم : 

و در طرف ديگر آن)S=L( داريم)شرايط مرزی( :

و از طرف ديگر)در نقطه ی دلخواه S()شرايط اوليه( :

 

نظر گرفتن  و در  معادله ی كيرشهف  بر  اوليه  اعمال شرايط  با 
شرايط مرزی و اين كه انحنا را به صورت زير در نظر بگيريم :

كه در آن :

به راحتی می توانيم تابعيت انحنا از مكان و زمان را به صورت 
معادله ی زير به دست آوريم :

 

.1
displacement

پيروی  كيرشهف  نوسان  معادله ی  از  نازک  ميله ی  يك  ارتعاش 
می كند كه به شكل زير می باشد)رجوع كنيد به مقاله ی 12( 
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بطوری كه در آن انتگرال سينوس فرنسل )integral sin Frensel(  كه 
از تئوری پراش برداشت می شود به صورت ذيل است :

 

ولی معادله باال نمی تواند يك موج جلورونده  با سرعت ثابتs~ct  باشد اما 
در عوض   s= √γtرا توصيف  می كند كه اين طبيعت پراكنده كننده ی معادله 

ی كيرشهف را می رساند.

در  توان  را می  گفته شده  با شرايط مرزی  معادله ی كيرشهف  حل عددی 
شكل 2 مشاهده كرد.

يك ماكارونی خشك را به راحتی می توان با خم كردن  يك سر آن و رها 
كردن آن به طور ناگهانی)به طوری كه انحنای آن از آستانه ی خم آن تجاوز نكند( 
و قسمت ديگر آن محكم نگه داشته شده، شكست. در لحظهta=0 قسمت بااليی 
 tc=0.0509T´ در  و   tb=0.0159T´در  c و    b،3است.در شكل شده  آزاد  آن 
درست قبل از اين كه ماكارونی بشكند و شكلd  در ´td=0.0596T لحظه ای 
كه شكست رخ می دهد  را نشان می دهند. در شكل3 شبيه سازی های عددی 
بر اساس معادله ی غير خطی كيرشهف بدون وارد كردن هيچ پارامتر اضافه ای به 
تصوير كشيده شده است. خط چين نشان دهنده ی نمای ماكارونی از بغل و فلش 
نشان دهنده ی قسمتی از ماكارونی است كه تا آستانه ی تحمل ممكن خم شده 

است. دقت كنيد كه ماكارونی در همين نقطه می شكند.)شكل 3(

با  شبيه سازی  وسيله ی  به  ميله  ديناميك  طوالنی  نسبتا  زمان  اين  در   
شبيه سازی  اين  است.  مشاهده  قابل  )معادله ی4(  كيرشهف  معادله ی  انتگرال 
عمومی است و رفتار يك ميله در دراز مدت ثابت باقی می ماند. )چون فقط به 
شرايط مرزی آن در S=L وابسته است(. توجه به اين نكته كه انحنای)k)s،t به 
مقدار قابل توجهی بزرگ تر از مقدار اوليه ی منحنیk0 است. معادله ی مناسب 
به  شبيه سازی  جواب   ξ=2√πبرای واقع  در  است.  معادله ی4  شبيه سازی،  در 
 k0 اوليه ی از مقدار  بزرگ تر  انحنا 1,428 مرتبه  ماكزميم می رسد. جايی كه 
است. اين ضريب كه مقدار آن دو برابر بييشينه ی انتگرال سينوسی فرسنل است 

ثابتی عمومی است.

جلوتر  قسمت  در  آن  انعكاس  و  اولين شكست   ،t~Tبعدی زمان های  در 

شكل 2.حل عددی معادله ی غيرخطی كيرشهف برای يك نيم دايره ی اوليه. 
κ0 =π/L خم در انتهای آزاد )κ0،t( است.

شكل 3

پايانی كه محكم نگه داشته شده ميزان انحنا را به طور مقطعی افزايش می دهد. 
طول    و   0,144Tزمان در   3.12k0 بزرگی  به  انحنايی  به  محاسباتی   به طور 

S=L می رسيم.

اين گونه  می توان  واقع  در  است.  انتظار  قابل  غير  نسبتا   k)s،t(افزايش
تصوركرد كه حركات يك ميله از اصول بنيادی نوسان در يك ميله ی مستقيم 

پيروی می كند:

1,79T=Tfree :كه در آن تناوب  نوسان های آزاد  برابر است با

يك تصور آسان غلط اشتباها فرض می كند كه بعد از رها شدن ميله انحنای 
تناوب  نيم دوره  و هر  باقی می ماند   k0 اوليه  مقدار  به  مقيد  تمام مدت  در  آن 
می شود.  خم  آن  ديگر  طرف  از  زمانی كه  همان  يعنی  می رسد.  مقدار  اين  به 
مخالف  اين كه  وجود  با  می كند.  پيروی  ساده ای  مثال  يك  از  بررسی ها  اين 

پيش بينی هايی است كه انجام می شود.

از  كمتر  حدودی  تا  و  داشته  نگه  را   24,1cm=Lطول به  ماكارونی  يك 
)K0 L=195º انحنای ماكزيمم آن خم می كنيم )با زاويه

يك دوربين ديجيتالی از زمانی كه قسمت پايانی آن رها می شود با سرعت 
 S=0.76L 1000 فرم در ثانيه شروع به عكاسی می كند. ماكاررونی در فاصله ی
از سر آزاد آن و در زمان t=6.7ms بعد از رها شدن می شكند. تناوب آزاد نوسان 
 t/T=58.5×10)-3(نسبت اين زمان ها T=114ms.مستقيم قابل اندازه گيری است
است. در قسمت های b و c يك موج متحرک از باال )قسمت آزاد شده( به پايين 
)قسمت نگه داشته شده( به سادگی قابل مشاهده است. نقطه ی ماكزيمم خم 
كه در تئوری قابل پيش بينی است π√2=s/L/√t/T با تصاوير گرفته شده تطابق 
دارد. ماكارونی همان طور كه انتظار می رود درست در ماكزيمم خم پيش بينی 

شده می شكند.

شكست های دوم نيز با همان تئوری های گفته شده توضيح داده می شوند، 
با اين تفاوت كه T اين جا كوچك تر خواهد بود)چراكه قطعات كوچكتر هستند(. 
وقتی يك اسپاگتی خم شده و به ماكزيمم انحنای ممكن می رسد.و در اولين 
نقطه می شكند چندين موج پی در پی در طول قطعه شكل گرفته)قطعه بزرگتر( 
شكل ميگيرد.پس دوباره قطعه به ماكزيمم انحنای ممكن رسيده)دقت شود كه 
ماكزيمم خم انحنا نسبت به حالت اوليه كمتر است چون قطعه ی ما كوچكتر شده 

است( و قطعه می شكند. اختالف زمانی به وجود آمده كه از

 t/T≈)s/L(2 4π به دست می آيد كم تر از آن چيزی است كه از داده های 
خام موجود حدس زده می شود :

t ~ TFree=1.79T
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با تشكر از استاد ريحانی )دانشكده فيزيك( استاد جاللی)دانشكده مكانيك(
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چكيده: فيزيك بنيادی، قرن بيست و يكم را با دو انقالب نسبيت و مكانيك 
كوانتومی آغاز كرد و بخش اعظم نيمه ی دوم قرن بيستم به ايجاد ساختاری 
نظري اختصاص يافت كه اين ايده های بنيادی را يكپارچه سازد. ولی اين بنياد 
برای  تالش ها  شده است.  طبيعت  از  ما  فهم  در  تناقض هايي  سبب  ]نظری[ 
به طور  كوچك،  طول های  در  گرانش  و  كوانتومی  مكانيك  به  مفهوم بخشی 
اجتناب ناپذيری ما را به اين نتيجه رهنمون كرده است كه فضا زمـان مفهومی 
تقـريبی است كه بـايد از واحـد های سازنده بنيادی تری بوجود آيد. همچنين به 
نظر می رسد افت و خيزهای شديد كوانتومی طول های كوچك در خأل، وجود 
در  راحتی  به  ما  آنكه  حال  و  می سازد  نامحتمل  بسيار  را  ماكروسكوپی  دنيای 
دنيايی بسيار بزرگ زندگی می كنيم. چه عاملی اين افت و خيزها را تحت كنترل 
در می آورد؟ چرا جهان ماكروسكوپی وجود دارد؟ اين ها دو چالش اصلی و نظری 
فيزيك بنيادی در قرن بيست و يكم هستند. در اين مقاله، ايده های مطرح شده 
برای اين پرسش ها، نيز برخی رهيافت های نظری و تجربی برای حل آنها را 

توصيف می كنم.

1. نيما اركانی – حامد استاد ايرانی – آمريكايی گروه علوم طبيعی مؤسسه 
علوم  آكادمی  عضو   ،2009 سال  از  آمريكا،  نيوجرسی  در  پيشرفته  مطالعات 
نظريه  ميدان كوانتومی،  نظريه  او طيف گسترده ای، شامل  آمريكاست. عاليق 
ريسمان، كيهان شناسی و فيزيك شتابگرها می باشد. اين مقاله برای شماره ژوئن 

»دائدالوس«، ژورنال آكادمی هنر و علوم آمريكا نوشته شده است.

آينده ی فيزيک بنيادی
نيما اركانی - حامد1
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از زماني كه نيوتن دريافت، همان نيرويي كه سبب افتادن سيب از درخت 
می شود، ماه را در گردش به دور زمين نگاه می دارد، محرک فيزيك بنيادی، 
»يكپارچه سازی« بوده است. درک اينكه پديده های به ظاهر گوناگون، در واقع 
و  الكتريسيته  نوزدهم،  قرن  ميانه  در  است.  يكسان  علتی  مختلف  جنبه های 
الكترومغناطيس و پديده ی به ظاهر  مغناطيس به عنوان جنبه های گوناگون 
مفناطيسی  و  الكتريكی  ميدان های  نوسانی  حركت  صورت  به  نور،  نامربوط 
شناخته شد. نسبيت و مكانيك كوانتومی يكپارچه سازی را به حوزه هايي بسيار 
فضا زمان  كه  آموخت  ما  به  اينشتين  دادند.  سوق  بشر،  عادی  تجربه  از  دور 
شكل  به  تكانه  و  انرژی  هستند.  فضا زمان  واحد،  يك  گوناگون  جنبه های 
و  جرم  ميان  معروف  هم ارزی  آن  ضروری  نتيجه  و  يافتند  وحدت  مشابهی 
صحنه ای  فضا زمان  كه  دريافت  همچنين  اينشتين  است.   E=Mc2،انرژی
كه  پويـاست  واحـدی  بلكه  می دهد  روی  آن  در  فيزيـك  كه  نيست  ايستا 
اين  انحنای فضا زمان درک می شود.  به صورت  گرانش  می تواند خم گردد. 
تصوير جديد از فضا زمان، تصور ايده ها ی نوينی را ممكن ساخت كه در تصوير 
نيوتنی جهان ناممكن بود. مهمترين كشف كيهان شناسی را در نظر بگيريد: ما 
در جهانی در حال انبساط زندگی می كنيم. فاصله ميان دو كهكشان با زمان 
افزايش می يابد. ولی كهكشان های در حال دورشدن به فضايي از پيش موجود، 
مانند انفجاری در حال دورشدن از مركز، نيستند بلكه هر زمان، فضای بيشتر و 
كهكشان،  هر  ديد  از  بنابراين  می شود.  ايجاد  كهكشان ها،  ميان  بيشتری 
كهكشان های ديگر در حال دورشدن هستند. اين تصوير كه در جهان نيوتنی 
ناممكن بود، نتيجه ضروری نظريه اينشتين است. مكانيك كوانتومی انحراف 
بنيادی تری را از فيزيك كالسيك نشان می دهد كه دارای چارچوب مفومی 
كاماًل نوينی از ديد رياضی و فيزيكی  است. ما آموخته ايم كه طبيعت قطعی 
نيست و تنها احتمال ها را می توان پيش بينی كرد. يكی از نتايج، اصل مشهور 
عدم قطعيت است كه بنابر آن نمی توانيم مكان و سرعت يك ذره را با دقت 
كه  را  پديده ای  كوانتومی وجود  مكانيك  كنيم. هم چنين،  اندازه گيری  كامل 
پيشتر ناسازگار بود، ممكن ساخت : ذرات و امواج را می توان جنبه های حدی 
با  ذراتی  تنها  و  ندارد  نظر گرفت كه در آن موجی وجود  زيرينی در  توصيف 
خواص كوانتومی حضور دارند. قوانين نسبيت و مكانيك كوانتومی، اركان فهم 
ما از طبيعت هستند. ولی مشخص شده است كه توصيف فيزيك به گونه ای 
كه با هر دو اصل سازگار باشد، بسيار چالش برانگيز است. در واقع اين كار تنها 
با ساختار نظری بسيار مقيدی به نام »نظريه ميدان كوانتومی« ممكن است. 
با  كه  می شود  توصيف  ذرات  از  فهرستی  با  كـوانتومی  ميـدان  نظـريه  يك 
روش های گوناگون اندركنش می كنند. ماهيت اندركنش ها تقريبًا به صورت 
در  اندركنش ها  روی دادن  الزام  و  كوانتومی  مكانيك  قواعد  بوسيله  كامل 
»نقاط« فضا زمان، برای سازگاری با قواعد نسبيت خاص، معين می شود. اين 
پيش بينی های  از  يكی  می شود.  شناخته  موضعيت«  »اصل  عنوان  به  قيد 
با  پوزيترون  مانند  »پاد ذره ها«  وجود  كوانتومی،  ميدان  نظريه  شگفت انگيز 
ويژگی های مشابه الكترون و بار الكتريكی مخالف است. اين پيش بينی، نتيجه 
جالب توجه ديگری نيز در پی دارد : حتی خأل دارای ساختار و ديناميك است. 
فرض كنيد می خواهيم ناحيه كوچكی از فضا زمان را بررسی كنيم. بنابر اصل 
عدم قطعيت برای بررسی فواصل كوچك تر به انرژی های باالتری نيازمنديم. 
سرانجام ]با افزايش انرژی[، بدون نقض قوانين پايستگی انرژی و بار الكتريكی، 
انرژی الزم برای توليد يك الكترون و پوزيترون وجود خواهد داشت. به جای 
نديدن چيزی، بررسی خأل در فواصل كوچك، جفت های ذره و پاد ذره بدست 
می دهد. می توان اين گونه فكر كرد كه خأل پر از افت و خيز های كوانتومی 
است كه ذرات و پاد ذرات »مجـازی« سريع و سريع تر و در فواصل كوچك و 

كـوچك تر، بوجـود می آيـند و از بين می روند. ايـن افت و خيز های كوانتومی، 
منجر به اثرات فيزيكی قابل اندازه گيری می شود. برای نمونه، ابر الكترون ها 
ميدان  بوسيله  كرده اند،  احاطه  را  الكترونی  كه  مجازی  پوزيترون های  و 
بار  اندازه گيری معلوم می كند كه  الكترون، اندكی مختل می شود.  الكتريكی 
الكترون به آرامی با فاصله ]از آن[ تغيير می كند و  بدليل وجود ابر مجازی با 
نزديك شدن به الكترون افزايش می يابد. اين اثرات مجازی را می توان با دقت 
زياد محاسبه كرد و در برخی موارد پيش بينی های نظری و مشاهدات تجربی 
خواص  به  مجازی  تصحيحات  نمونه  برای  دارند.  مطابقت  بسيار  دقت  با 
اعشار محـاسبـه شـده  رقم  دوازده  تا  نظری  به صورت  الكترون،  مغناطيسی 
است و با داده هـای تجربی تـا اين دقت، هم خوانی دارد. نيمه دوم قرن بيستم 
شاهد موجی از تالش های نظری و تجربی بود. اين تالش ها در دهه هفتاد 
اوج خود رسيد. مل  به  بينيادی  استاندارد ذرات  با فرمول بندی مدل  ميالدی 
و  بنيادی  ذرات  تمامی  كه  است  خاصی  كوانتومی  ميدان  نظريه  استاندارد، 
توصيف  شده،  كاوش  فواصل  كوتاهترين  تا  را  آن ها  ميان  اندر كنش های 
می كند. چهار اندركنش بنيادی وجود دارد : گرانش و الكترومغناطيس كه از 
اتمی  مقياس های  در  كه  قوی  و  ضعيف  اندركنش های  و  بودند  آشنا  ديرباز 
آشكار می شوند. هسته های اتمی متشكل از پروتون و نوترون است. نوترون 
مجزا ، ناپايدار است و پيش از واپاشی به پروتون، الكترون و پادنوترينو، تنها 
پانزده دقيقه عمر می كند )اين اندركنش دليل پديده راديو اكتيو نيز می باشد(. 
است،  بزرگ  بسيار  و هسته ای  اتمی  مقياس های  با  مقايسه  در  دقيقه  پانزده 
بنابراين اندركنشی كه سبب اين واپاشی است، بايد بسيار ضعيف باشد – از اين 
رو برهم كنش ضعيف ]نام دارد[. نخستين نشانه اندركنش قوی در نيرويي مورد 
توجه قرار گرفت كه پروتون را داخل هسته نگاه می دارد و دافعه الكتريكی آنها 
مدل  در  فوتون ها،  و  الكترون ها  مانند  آشنا  ذرات  برخی  می كند.  خنثی  را 
استاندارد، نقطه ای ولی برخی ديگر مانند پروتون، حاالت مقيدی هستند كه با 
بدليل  كه  شده اند  ساخته  كوارک ها  از  حدود)-14(10سانتی متر  در  شعاعی  
شده-اند.  محصور  پروتون  داخل  هميشه  برای  »گلوئون ها«  با  اندركنش 
اندركنش های قوی، ضعيف و الكترومغناطيس در فواصل بزرگ، كاماًل متفاوت 
فواصل  در  است.  »توهم«  نوعی  تنها  تفاوت  اين  كه  می دانيم  ولی  هستند 
كوچك اين اندركنش ها، اساسًا بوسيله نظريه ميدان كوانتومی يكسانی توصيف 
از اندركنش الكترون و فوتون ها به صورتی  می شوند. الكترومغناطيس ناشی 
و  كوارک ها  ميان  مشابهی  اندركنش  از  ناشی  قوی  اندركنش  است.  خاص 
گلوئون هاست و اندركنش ضعيف، ذراتی مانند الكترون و نوترينو ها را به شكل 
يكسانی به مشابه های جرم دار فوتون، ذرات w و z، مرتبط می كند. تفاوت در 
فواصل بزرگ به داليل پيچيده ای ايجاد می شود. الكترومغناطيس، نخستين 
اندركنشی بود كه به دليل بی جرم بودن فوتون و دور برد بودن اندركنش، كشف 
و بررسی شد. ذرات w و z، جرم دار هستند و از اين رو، برد انـدركنش ها ]ی 
ضعيف[ )-17(10 سانتی متر است. تفاوت با كوارک ها و گلوئون ها پيچيده تر 
سبب  كرده اند،  احاطه  را  كوارک  كه  گلوئون هايي  ابر  مجازی  اثرات   : است 
افزايش »بار قوی« كوارک ها در فواصل بزرگتر می شود. در فاصله ای در حدود 
)-14(10 سانتی متر، اندركنش به اندازه ای قوی است كه كوارک ها را برای 
هميشه داخل پروتون ها و نوترون ها نگاه می دارد. ولی از ديدگاه بنيادی اين ها 
صرفًا جزئيات و ماهيت قوانين اساسًا يكسان است. دليل اصلی اينكه فيزيك 
بدان دليل  اين  نيز همين است.  بررسی می شود  بنيـادی در فـواصل كوتـاه 
نيست كه به »اجزاء سازنده ماده« و ذرات وابسته به آن كه احتمال كشفشان 
ذاتی،  يگانگی  آموخته ايم  است كه  دليل  بدان  بلكه  دارد، عالقه منديم  وجود 
سادگی و زيبايي قوانين بنيادی به واضح ترين صورت، در فواصل كوتاه وجود 
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دارد. مدل استاندارد يكی از موفقيت های بزرگ فيزيك در قرن بيستم است و 
توصيف ساده و دقيق و كمی از هر چه دربــاره ذرات بنيـادی و اندركنـش 
به صورت  بايد  نظريه  تنها يك جزء  بدست می دهد.  آن ها می دانيم،  ميـان 
جائيكه  كوتا ه برد،  بنيادی  نظريه  در  شود.  تأييد  آزمايش  بوسيله  قطعی 
اندركنش ها به صورت يكسان بررسی می شوند، ذرات بی جرم هستند. جرم 
ذراتی نظير الكترون، W و Z، به دليل اثر دور برد ديناميكی به نام »ساز و كار 
اين  مقياس طولی  می آيد.  بوجود  هيگز  ميدان  با  ذرات  اندركنش  و   » هيگز 
اندركنش های  محـدوده  همـان  سانتی متر،   10)17-( حدود  در  انـدركنـش، 
ضعيف، می باشد. همانطور كه بعداً با جزئيات بيشتر خواهد آمد، خوشبختانه اين 
مقيـاس طـولی است كه هم اكنون بوسيله »شتاب دهنده ی بزرگ هادرونی«2 
، واقع در آزمايشگاه سرن، خارج جنوا در سوئيس، بررسی می كنيم. برخورد ها 
در »LHC«، بايد افت و خيز هايي را در ميدان هيگز ايجاد كند كه خود را 
بوسيله ذره هيگز، با ويزگی های كاماًل مشخص و نشانه های تجربی آشكار 
می سازد. در دسامبر گذشته، آزمايش های »LHC«، شواهد مقدماتی را برای 
سال  داده های  تحليل  كرد.  گزارش  هيگز  ذره  توليد  با  سازگار  رويداد هايي 
كـار  و  ساز  از  فهم  ساده ترين  قطعی  رد  يا  هيگز  قطعی  كشف  بايد   ،2012
استاندارد  مدل  موفقيت های  دهد.  بدست  را  اسـتاندارد  مـدل  در  هيــگز 
نشانه های محكمی را بدست می دهد كه ما در فهم فيزيك بنيادی در مسير 
درستی هستيم. البته معماهای ناشناخته و اساسی باقی مانده است كه يا مرتبط 
استاندارد  مدل  يا  هستند  استاندارد  مدل  محدوده  از  خارج  پرسش هايي  با 
و  دليل سادگی  به  پرسش  دو  آنها می دهد.  به  نادرست  به ظاهر  پاسخ هايي 
ضورورت ]فهم آنها[ برجسته و محرک رشد فيزيك بنيادی در قرن بيست و 
يكم می باشند. اصل موضعيت اين مفهوم كه اندركنش ها در نقاط فضا زمان 
اينكه  بنابراين  است.  كوانتومی  ميدان  نظريه  دو ركن  از  يكی  روی می دهند 
دريابيم با درنظرگرفتن هم زمان اثرات گرانش و مكانيك كوانتومی، فضا زمان 
بسيار  بنيادی تری ساخته شود،  اجزاء  از  بايد  است كه  تقريبی  لزومًا مفهومی 
طول های  بررسی  برای  قطعيت،  عدم  اصل  بنابر  بود.  خواهد  مشوش كننده 
اين روش، در جهانی بدون گرانش،  با  نيازمنديم.  انرژی بيشتری  به  كوتاه تر 
می توان طول های به دلخواه كوچك را بررسی كرد ولی گرانش، اين تصوير را 
به كلی دگرگون می كند. در طول های بسيار كوتاه چنان انرژی زيادی را در 
به  و  می كند  رمبش  ناحيه  خود  كه  می كنيم  متمركز  كوچكی  ناحيه  چنان 
سياه چاله بدل می شود و بدست آوردن هرگونه اطالعات را از تجربه ناممكن 
زمانی رخ می دهد كه بخواهيم طول هايي در مرتبه)- ]پديده[  اين  می كند. 

ناميده  پالنك«  »طول  اصطالح  در  كه  كنيم،  بررسی  را  33(10سانتی متر 
امروزه   كه  طول هايي  كوتاه ترين  از  كوچكتر  بزرگی،  مرتبه  شانزده  می شود 
بوسيله LHC كاويده می شود. اين طول كوچك، ناشی از ضعيف بودن گرانش 
در مقايسه با ساير نيروهای طبيعت است. جاذبه گرانشی ميان دو الكترون، 42 
مرتبه بزرگی، كوچكتر از دافعه الكتـريكی ميان آن هاست. از ديد كالسيك، هر 
فاصله[  ]با  قانون عكس مجذوری  به صورت  الكتريكی  و  گرانش  نيروی  دو 
سانتی متر،  حدود)-11(10  در  فاصله ای  در  موضوع  اين  ولی  می كنند  تغيير 
كاماًل دگرگون می شود. باز بنا بر اصل عدم قطعيت، نگاه داشتن دو الكترون در 
با  گرانش  انرژی  است.  زيادی  بسيار  انرژی  نيازمند  هم،  از  كوچك  فاصله 
بنابراين  افزايش می يابد.  انرژی،  افزايش  معادل،  به شكل  يا  زيادشدن جرم، 
افزايش  آن ها  الكتريكی  دافعه  نسبت  به  الكترون ها  ميان  ]گرانشی[  جاذبه 
چيره  الكتريكی  نيروی  بر  گرانش  سانتی متر،   10)31-( حدود  در  می يابد. 
ساير  به  نسبت  نيرو  مهمترين  گرانش  سانتی متر،   10)33-( در  و  می شود 
اندركنش هاست. بنابراين تركيب گرانش و مكانيك كوانتومی، بررسی عملی 

طول پالنك را ناممكن می كند. هرگاه در فيزيك با ايده هايي روبرو هستيم كه 
حتی در اصل نيز قابل مشاهده نيست، ناگزير شده ايم كه اين ايده ها را مفهومی 
تقريبی در نظر بگيريم. ولی در اين مورد به خصوص، بسيار گيج كننده است، 
توصيف  كه  می رسد  نظر  به  است،  فضا زمان  خود  تقريبی،  مفهوم  كه  چرا 
وضعيت، تمامی معماها را به طول های كوتاه منتسب و ساختاری ذره ذره برای 
فضا زمان در نزديكی طول پالنك پيشنهاد می كند. درست مانند اينكه سطح 
هموار ميز به واحدهای كوچك ساخته شده از اتم و مولكول تبديل می شود، 
می توان تصور كرد كه »اتم های فضا زمان« در نزديكی طول پالنك، جايگزين 
فضا زمان می شود. اين ايده ساده احتمااًل نادرست است. پذيرش ساختاری ذره 
ذره بودن  اندازه ی  كه  برمی گزيند  را  مرجحی  چارچوب  فضا زمان،  برای  ذره 
دليل  ولی  است.  نسبيت  قوانين  با  آشكار  تضاد  در  اين  و  است،  »كوچك« 
عميـق تری وجود دارد كه گمـان می كنيم چيز جالب تر و پيچيده تر از اتم های 
مربوط  كوچك  طول های  به  تنها  فضا زمان  با  مشكل  دارد.  وجود  فضا زمان 
نيست؛ به شكل درست، تـوصيف بنيـادی فيـزيك هرگـز نمی تواند »داخل« 
نواحی فضا زمان ظاهر گردد. تكيه كالم آن است كه به دليل گرانش و مكانيك 
كوانتومی، »مشاهده پذير موضعی« وجود ندارد. در واقع پيش از نگران بودن 
برای نظريه درستی جهت تركيب گرانش و مكانيك كوانتومی، بايد انديشيد كه 
آيا می توان از راه تجربه به اندازه گيري های كاماًل دقيق دست يافت. فرض 
كنيد بخواهيم نوعی اندازه گيری موضعی را انجام دهيم كه منظور، آزمايشی 
است كه بتوان آن  را در اتاقی متناهی انجام داد. برای اندازه گيری كاماًل دقيق، 
از  تا  هستيم  بـزرگ  بی نهـايت  دستگـاهی  نيـازمند  چيـز  هــر  از  پيش 
بی دقتی های ناشی از افت و خيز های كوانتومی دستگاه جلوگيری كنيم. اگر 
دستگاه دارای اجزای زياد ولی متناهی باشد، در زمان زياد ولی متناهی، خود 
دارای افت و خيزهای كوانتومی خواهد بود و بنابراين نمی تواند نتايج تجربی را 
كاماًل دقيق ثبت كند. بدون گرانش، هيچ چيز مـانع از اين نمی شود كه برای 
دست يافتن به دقت كامل از دستگاهی بی نهايت بزرگ استفاده كنيم. بزگترشده 
اندازه گيری موضعی را در  اگر  دستگاه سبب سنگين تر شدن آن خواهد شد. 
چنان  ]دستگاه[  متناهی،  ولی  بزرگ  اندازه ای  در  دهيم،  انجام  متناهی  اتاقی 
سنگين می شود كه سبب رمبش اتاق به سياه چاله می شود. اين بدان معنی 
است كه حتی در اصل نيز امكان اندازه گيری های موضعی كاماًل دقيق وجود 
ندارد و از اين رو مشاهده پذيرهای موضعی نمی تواند معنايي دقيق داشته باشد. 
خطايي تحويل ناپذير در هر اندازه گيری موضعی، در اتاقی متناهی، وجود دارد، 
اگرچه اين خطا در طول پالنك مهم و در شرايط عـادی قابل صرف نظر كردن 
است ولی اهميت آن از ميان نمی رود. اينكه مكانيك كوانتومی تعيين دقيق 
مكان و سرعت توپ بيسبال را ناممكن می كند، برای بازيكن بيسبال بی اهميت 
از مكان و  اهميتی اساسی دارد كه نمی توانيم دقيقًا  برای فيزيك  است ولی 
مشابه،  طور  به  كنيم.  صحبت  تكانه  يا  مكان  از  بايد  و  كنيم  صحبت  تكانه 
گرانش وجود مشاهده پذيرهای كاماًل موضعی را ناممكن می كند و اين نتيجه 
مهم را در پی دارد كه »داخل« هيچ ناحيه ای از فضا زمان دارای معنای دقيقی 
بنيادی تر  نظريه ای  در  نمی تواند  تقريبی است كه  احتمااًل مفهومی  و  نيست 
ظاهر گردد. ولی اگر نمی توان از مشاهده پذيرهای موضعی سخن گفت، چه 
ناحيه ای  در  آزمايش  جای  به  گرفت؟  نظر  در  می توان  را  مشاهده پذيرهايي 
متناهی از فضا زمان می توانيم آشكـارسازها را در بی نهايت قرار دهيم، در مـرز 
فضـا زمــان كه می تـوان آن ها )آشكـارسازهـا( را بی نهـايت بـزرگ سـاخت. 
سپس می توان ذرات را به داخل پرتاب كرد. ذرات با يكديگر اندركنش می كنند 
اين  نتايج  می شوند،  اندازه گيری  آنجا  در  و  می گردند  باز  بی نهايت  به  و 
آزمايشات پراكندگی، مشاهده پذيرهای كاماًل دقيقی هستند كه می توان اميد 
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داشت بتوان آنها را از نظريه بنيادی محاسبه كرد. نظريه ريسمان، 
جدی ترين تالش ما برای پی بردن به اسرار گرانش كوانتومی است 
و نمونه ی كاملی از اين ايده اساسی است. در صورت های نخستين 
خود، نظريه ريسمان نتايج پديده های پراكندگی را محاسبه می كرد 
و به صورت تعميم نظريه ميدان كوانتومی در نظر گرفته می شد كه 
]يك بعدی[  يافته  گسترش  حلقه های  با  نقطه ای  ذرات  آن  در 
ريسمان جايگزين می شد. اين ايده به شكل معجزه آسايي چندين 
محك سازگاری فيزيكی و رياضی را پشت سر نهاد و به تالش های 
نظری فراوانی انجاميد. در دهه 90 مشخص شد كه نظريه ريسمان، 
در واقع نظريه ای ]صرفًا[ برای ريسمان ها نيست و ذرات نقطه ای 
و نيز واحدهايي با ابعاد باالتر را به عنوان اجزا مهم در بر دارد. در 
اواخر دهه 90، اين پيشرفت ها به درک مهمی انجاميد كه عمومًا 
شناخته  گذشته  دهه  دو  در  گرايش  نظری  پيشرفت  مهمترين 
فرآيندهای  درک  به  ريسمان  نظريه  در  اوليه  تحقيقات  می شود. 
پراكندگی در فضا زمان تخت متمركز بود كه در آن، زمان به شكل 
يكنواخت از گذشته بی نهايت تا آينده بی نهــايت جريـان دارد و 
فضـا خميـده نيست. ولی می توان در ابعاد بيشتر، هندسه ديگری 
را در نظر گرفت كه به عنوان فضای »پاد دوسيته« شناخته می شود. 
بی نهايت،  آينده  تا  بی نهايت  گذشته  از  زمان  فضا-زمان،  اين  در 
جريان دارد ولی فضا خميده است. اگر چه فاصله نقطه ای در داخل 
تا مرز فضا، بی نهايت است ولی به دليل انحنا، نور می تواند در زمان 
متناهی به مرز برسد. بنابراين می توان به اين هندسه در داخل جعبه 
نگريست. دسته ای از مشاهده پذيرهای مهم وجود دارد كه در اين 
ديوارها  روی  از  می توان  كرد.  بررسی  را  آن ها  می توان  هندسه 
ذراتی را به داخل جعبه پرتاب و بازگشت آن ها در زمان متناهی به 
ديوار را در نظر گرفت. از آنجا كه اين آزمايش ها روی ديوار شروع 
و پايان می پذيرد، طبيعی است كه به راهی برای توصيف فيزيك، 
بدون آنكه درون جعبه در اين توصيف وارد شود، بيانديشيم. اگرچه 
عجيب است، ولی اين توصيف بوسيله نظريه ميدان كاماًل عادی 
روی مرز )ديوار( وجود دارد كه دارای ذراتی بسيار شبيه به كوارک ها 
اندركنش  قوی شدن  با  است.  قوی  اندركنش های  گلوئون های  و 
كه  است  ريسمانی  نظريه  هم ارز  كاماًل  فيزيك،  گلوئون ها،  ميان 
از ديدگاهی خاص،  درون جعبه زندگی می كند )تعريف می شود(. 
گرانش، ريسمان ها و ابعاد اضافی فضا از اندركنش های قوی نظريه 
مانند  درست  پايين تر،  بعد  يك  در  عادی،  كاماًل  كوانتومی  ميدان 
بدست  دو بعدی،   هولوگرام  در  شده  ذخيره  سه بعدی  تصاوير 
می آيند. در نگاه نخست، اين هم ارزی هولوگرافی به نظر ناممكن 
می آيد. اگر توپی در مركز جعبه داشته باشيم، چگونه می توان مكان 
آن را در ]اطالعات[ روی ديوار ذخيره كرد؟ حضور توپ در جعبه به 
صورت توده ی انرژی در توصيف ديوارها ظاهر می شود و زمانيكه 
توپ درون جعبه حركت می كند، اين توده انرژی افزايش يا كاهش 
چه  جعبه  درون  توپ،  دو  ميان  گرانش  نيروی  مورد  در  می يابد. 
مجازی  ابر  توپ ها،  متناظر  انرژی  توده های  گفت[؟  ]می توان 
گلوئون هايی را كه آنها را احاطه كرده اند، تغيير می دهد كه به نوبه 
كه  می كند  القا  متناظر  توده های  ميان  را  جاذبه ای  نيروی  خود، 
ديد  از  می دهد.  بدست  را  توپ ها[  ]ميان  گرانش  نيروی  دقيقًا 
ديناميك  از  جعبه،  درون  سازنده  اضافی  ابعاد  و  گرانش  فيزيكی، 

]تعريــف  می كند  زنـدگی  ديـوار ها  روی  اساسًا  كه  نظريـه ای 
می شود[، به صورت هولوگرافيك، برمی آيد3. اين تناظر، نخستين 
بنيادی تر  اجزا سازنده  از  فضا زمان  برآمدن  معين چگونگی  سرنخ 
كه  است  آموخته  ما  به  فيزيك  گذشته،  سال   100 در  است. 
مشاهده پذيرهای معنادار كم و كمتری وجود دارد. از اين نظر، گذار 
 : است  چشمگيرترين  كوانتومی  فيزيك  به  كالسيك  فيزيك  از 
محاسبه ی  به  صرفًا  قطعی  جهانی  در  مشاهده پذير  بی نهايت 
احتمال ها تبديل شده است. ولی اين كـاهش با پـوششی نقــره ای 
دارد،  بنيادی كمتری وجود  اگـر مشاهده پذيرهای   : است  همـراه 
پديده های به ظاهر متفاوت بايد بيش از آنچه به نظر می رسد به 
درک  به  قطعيت،  نبود  ديد،  اين  از  باشند.  متحد  و  نزديك  هم 
اين  به  گرانش  افزودن  انجاميد.  ذره  و  موج  از  وحدت يافته ای 
و  می برد  ميان  از  را  موضعی  مشاهده پذيرهای  همه  تركيب، 
سبب  و  می كند  مربوط  فضا زمان  مرز  به  را  معنادار  پرسش های 
می شود.  كوانتومی  ميدان  نظريه  و  گرانش  هولوگرافی  هم ارزی 
ميدان  نظريه  به  مربوط  نظری  فيزيك  موضوعات  تمام  اينكه 
جنبه های  گذشته،  دهه  چهار  در  ريسمان،  نظريه  و  كوانتومی 
گوناگون يك ساختار زيرين هستند، راضی كننده است. ولی آيا اين 
جهان  در  كوانتومی  گرانش  درک  برای  می توان  را  نظری  كشف 
تعريف  آن  در  گرانشی  نظريه  كه  جعبه ای  برد؟  كار  به  حقيقی 
از  اگر  واقع  در  باشد.  بزرگ  دلخواه  اندازه  به  می تواند  می شود، 
كيهان شناسی اطالعی نداشتيم، می توانستيم جهان را به صورت 
كنيم.  تصور  نوری  سال  بيليون   10 اندازه  با  جعبه ای  چنين 
پرسش های مربوط به گرانش و مكانيك كوانتومی در مقياس های 
به  جعبه  اين  در  پالنك،  طول  تا  كهكشان ها  اندازه   از  كوچكتر، 
آن  در  كه  جهانی  توصيف  برای  ولی  می شدند.  داده  پاسخ  خوبی 
كه  كنيم.  غلبه  مفهومی  چالش   چندين  بر  بايد  می كنيم،  زندگی 
واقع  در  است.  مربوط  زمان  از  عميق تر  درک  به  آن ها  بيشتر 
مهمترين تفاوت ميان جهان ما و گرانش در جعبه مدل، كه به خوبی 
آن را می فهميم، آن است كه ما در جهانی ايستا زندگی نمی كنيم. 
انبساط است. با عقب رفتن در زمان، ناگزير به  جهان ما در حال 
توصيف  كه  می رسيم  »مهبانگ«  نزديكی  در  پالنكی  انحنای 
از  مجموعه ای  می-شود.  بی معنی  زمان،  مفهم  و  فيزيك 
پرسش هايی با اهميت يكسان، به درک جهان در زمان های آينده 
 20 در  بنيادی  فيزيك  تجربی  يافته  مهمترين  شايد  است.  مرتبط 
انبساط جهان و رشد  بودن آهنگ  تند شونده  سال گذشته، كشف 
نمايي آن است كه هر حدوداً 10 بيليون سال، اندازه اش دو برابر 
می شود. به دليل اين رشد نمايي، نور از فضايي دورتر از 10 بيليون 
سال نوری، هرگز به ما نمی رسد. از اين رو بخش متناهی از جهان 
را كه هم اكنون می بينيم، همه آن چيزی است كه به آن دسترسی 
خواهيم داشت. اين مالحظه ساده، نتايج فراوانی دارد. همانطور كه 
در باال بحث شد، مشاهده پذيرهای دقيق نيازمند تفكيك جهان به 
مورد  سيستم   )2 و  بزرگ  بی نهايت  اندازه گيری  دستگاه   )1
اندازه گيری است. در جهان ما، با دسترسی به مقدار متناهی )ولو 
عظيم( ماده، ساختن دستگاهی بی نهايت بزرگ، ناممكن است. از 
اين رو به نظر می رسد نمی توان از مشاهده پذير دقيق، سخن گفت. 
اين  توصيف  برای  بنيادی  نظريه  نوع  چه  دنبال  به  بايد  بنابراين 
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در  امروزه  كه  است  مفهومی  پرسش  عميق ترين  اين،  شايد  باشيم؟  وضعيت 
فيزيك با آن روبرو هستيم. هرگونه پيشرفت در ]يافتن پاسخ[ اين پرسش، بايد 

دربردارنده ديد جديدی به ماهيت زمان باشد.

زمين  به  بگذاريد  گيج كننده،  و  مجرد  فرازهای  اين  از  باالرفتن  از  پس 
بازگرديم و دسته ای از پرسش های به ظاهر ساده تر را مطرح كنيم. يكی از 
با  مقايسه  در  بودن  بزرگ  بسيار  جهان،  ويژگی های  آشكارترين  و  مهمترين 
اندازه های بسيار كوچك فيزيك بنيادی، از اتم ها و مولكول ها تا طول پالنك 
است. اين جهان بزرگ با اشيائی بسيار بزرگتر از اتم ها پر شده است. اگر اجزا 
اصلی ماده و همه مقياس های بنيادی طول، ميكروسكوپی هستند، چرا جهان 
نظر  به  بنيادی  اين پرسش خيلی  نگاه نخست،  در  دارد؟  ماكروسكوپی وجود 
نمی رسد : اشيا بزرگ هستند چرا كه از شمار فراوانی اتم ساخته شده اند ولی 
اين همه داستان نيست. در واقع بزرگ بودن اشيا ناشی از ضعيف بودن گرانش 
زمين  اندازه  است؟  بزرگ  زمين  چرا  است.  ديگر  بنيادی  نيروهای  به  نسبت 
می شود.  معين  اتمی  فشارهای  و  جاذب  گرانشی  فشار  ميان  رقابت  بوسيله 
است.  ضعيفی  بسيار  نيروی  گرانش  كه  هستند  بزرگ  دليل  اين  به  سياره ها 
ستاره ها به دليل مشابهی بزرگ هستند. اگر طول پالنك با مقياس های اتمی 
و هسته ای قابل مقايسه بود، گرانش نيروی بسيار قوی تری بود و سياره ها و 
ستاره ها به سياه چاله تبديل می شدند. از اين رو به جای پرسش از اينكه چرا 
بسيار  پالنك  طول  چرا  بپرسيم  می توانيم  دارد،  وجود  ماكروسكوپی  جهان 
كوچك تر از ساير مقياس های طولی در فيزيك است؟ معلوم شده است كه اين 
پرسش، بسيار عميق است. می توان گفت مقياس ها صرفًا همانی هستند كه 
وجود دارند و به گونه ای ترتيب داده شده اند كه بسيار متفاوت از يكديگر باشند. 
ولی اينگونه نيست. به نظر می رسد افت و خيزهای بزرگ كوانتومی در نزديكی 
مقياس های طولی  در  ماكروسكوپی  پديده های  طول پالنك، همدوس بودن 
بزرگ تر را ناممكن می كند. مهمترين معما، انرژی افت و خيز های كوانتومی 
است. افت و خيزها در جعبه ای با ابعاد پالنكی، بايد حامل انرژی پالنكی باشد 
و سبب می شود كه انتظار داشته باشيم خال دارای چگالی انرژی است. چگالی 
انرژی خال، »ثابت كيهان شناسی« ناميده می شود و انتظار داريم ]اندازه آن[ 
بوسيله مقياس پالنك معين شود. مانند انواع ديگر انرژی و ماده، انرژی خال، 
نيز  انحنا  فضا زمان را خميده می كند. اگر ثابت كيهان شناسی پالنكی باشد، 
پالنكی خواهد بود كه سبب می شود كه در نزديكی )-33(10سانتی متر فضا 
مچاله شود يا ]جهان[ با آهنگ بسيار بزرگی منبسط گردد كه در هر )-43(10 
ثـانيه، اندازه اش دو بـرابر گردد كه هر دو ]از ديد فيزيـكی[ بی معنی است و 
مانند جهانی كه ما در آن زندگی می كنيم، نيست. همانطور كه پيش تر ذكر 
شد، آهنگ انبساط جهان ما تندشونده است ولی هر حدوداً 10 بيليون سال، 
ثـابت  شتـاب،  اين  تـوضيح  ســاده تـريـن  می شود.  برابر  دو  اندازه اش 
كيهان شناسی مثبت و كوچك، با اندازه 120 مرتبه بزرگی، كوچكتر از تخمين 
پالنكی ما است.  اين بزرگترين ناسازگاری ميان تخمين و واقعيت در تاريخ 
فيزيك است و زمانی نگران كننده تر به نظر می رسد كه بدانيم در موضوعی با 
از بررسی  12 مرتبه سازگاری ميان نظريه و تجربه حاصل شده است. پيش 
پرسش های پيچيده تر، توصيف ما از جهان يعنی مدل استاندارد بايد پاسخگوی 
پرسش چرايي بزرگ بودن جهان باشد. سهم عظيمی در ثابت كيهان شناسی، 
ناشی از افت و خيزهای كوانتومی است ولی ممكن است سهمی كاماًل كالسيك 
وجود داشته باشد كه سهم كوانتومی را تا 120 رقم اعشار خنثی كند. اين به 
و  دقيق  »ميزان سازی  آشكار  داليل  به  و  نيست  قانع كننده  وجه  هيچ 
غيرطبيعی«4  پارامترهای نظريه ناميده می شود. ميزان سازی دقيق برای فهم 

معمای  می شود.  ناميده  كيهان شناسی«  ثابت  »مسئله  جهان  بزرگی  دليل 
مشابهی كه »مسئله سلسله مراتب«5  نام دارد، به اينكه چرا مقياس های اتمی 
اين اندازه بزرگتر از طول پالنك است، مرتبط می باشد. اندازه نسبتًا بزرگ اتم 
ناشی از جرم كم الكترون هاست. همانطور كه در باال به طور خالصه مرور شد، 
)-17(10 سانتــی متر  اندركنش  برد  با  ميدان هيگز  از  را  الكترون جرم خود 
بدست می آورد ولی ميدان هيگز دارای افت و خيز های بزرگ كوانتومی است 
برد  رو  اين  از  و  می شود  بزرگ  بسيار  پالنك  طول  به  شدن  نزديك  با  كه 
اندركنش بايد به )-33(10 سانتی متر نزديك تر باشد و سبب می شود الكترون 
اين  از  گريز  برای  باشد.  سنگين تر  می دهد،  نشان  تجربه  آنچه  از  مرتبه   16
در   10  30 در  يك  دقت  با  را،  غيرطبيعی  و  دقيق  سازی  ميزان  بايد  نتيجه، 
پارامترهای نظريه وارد كنيم. برخالف مشكالت با فضا زمان در نزديكی طول 
پالنك، اين به اصطالح مسائل  طبيعی بودن6  سبب از كارافتادن فهم ما از 
چنين  به  پاسخگويي  برای  پارامترها  دقيق  تنظيم  ولی  نمی شود.  طبيعت 
پرسش های بنيادی معقول به نظر نمی رسد و نشان می دهد كه اصل فيزيكی 
ناديده گرفته ايم.  را كه پاسخگويي دليل بزرگی جهان است،  جديد و مهمی 
مثاًل اگر چه ناممكن نيست ولی اگر با خودكاری كه از نوكش روی ميز ايستاده 
به حالت  را  بود كه خودكار  دنبال سازوكاری خواهيم  به  است، مواجه شويم، 
ايستا در می آورد و از اقتادن آن جلوگيری می كند. مثاًل بررسی می كنيم آيا 
طناب مخفيانه توسط ريسمانی از سقف آويزان است يا خير. ساده ترين راه حل 
به  است،  استاندارد  مدل  از  تعميمی  يافتن  دقيق  ميزان سازی  مسائل  برای 
گونه ای كه افت و خيزهای خال را از ميان ببرد. از آنجاييكه اين افت و خيزها 
ويژگی ذاتی وحدت مكانيك كوانتومی و فضا زمان هستند، هر سازوكاری برای 
از ميان بردن آن ها نيازمند تغيير اساسی يكی از اين دو ركن بنيادی نظريه 
ميدان كوانتومی است. بنابراين می توان از خود پرسيد آيا اين تغيير حتی در 
سطح نظری امكان پذير است؟ مكانيك كوانتومی، ساختار نظری بسيار محكمی 
حتی  تغييری  برای  راهی  نتوانسته  هيچ كس  گذشته،  دهه  در هشت  و  است 
اساسًا  و  نظری  ساختاری  نظری دانان  ولی  دهد.  بدست  آن  در  كوچك 
يكتا ابرتقارن يافته اند كه بـوسيله آن می توان به روشی جديد مفهوم فضا زمان 
را تعميم داد. نظريه هايي با ابرتقارن، نوعی خاص از نظريه ميدان كوانتومی 
هستند كه می توان به آن ها به صورت تعميم چهار بعد فضا زمان با چهار بعد 
ديگر نگريست. موضوع جديد آن است كه فاصله ها در اين ابعاد اضافه بوسيله 
متغيرهای كوانتومی و نه اعداد معمولی اندازه گيری می شوند. بنابراين ابرتقارن 
سبب می شود فضا زمان به صورت ذاتی دارای خواص كوانتومی شود. فواصل 
عادی در قانون ضرب a×b=b×a صدق می كنند و متغيرها، جابجايی هستند. 
متغيرها  و  می كنند  صدق   a×b=- b×a در  كوانتومی  ابعاد  در  فواصل  ولی 
در  گام  از يك  بيش  برداشتن  و   a×a=- a×a رو،  اين  از  ناجابجايي هستند. 
فضای كوانتومی ناممكن است. الكترون می تواند در فضای چهاربعدی معمولی 
حركت كند و يك گام در ابعاد كوانتومی بردارد. از ديدگاه چهاربعدی، به نظر 
و  يكسان  بار  و  جرم  با  الكترون  ابرشريك  ديگر،  ذره ای  بايد  كه  می رسد 
ويژگی های مغناطيسی متفاوت وجود داشته باشد. بخش تقارن از ابرتقارن الزام 
می كند كه اندركنش ها، تقارن كامل ميان ابعاد معمولی و كوانتومی را رعايت 
كند. ابرتقارن ايده عميقی است كه در 40 سال گذشته نقش مهمی در فيزيك 
نظری داشته و بخش اساسی نظريه ريسمان است و درک ما از نظريه ميدان 
كوانتومی را به شكل چشم گيری دگرگون كرده و در اين را پيوندهای جديدی 
ميان فيزيك و رياضيات فراهم كرده است. ابرتقارن، افت و خيز های بزرگ 
كوانتومی خال را به شكلی مناسب از بين می برد. از آنجا كه در ابعاد كوانتومی 
كوانتومی  خيز های  و  افت  در  ندارد،  وجود  گام  از يك  بيش  برداشتن  امكان 
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ابعاد وجود داشته باشد. با توجه به متقارن بودن  نمی تواند در اين 
]فيزيك در[ ابعاد معمولی و كوانتومی، افت و خيز های كوانتومی در 
ابعاد معمـولی نيز نمی تواند وجود داشته باشد. از ديد نظری، افت و 
آن ها  ابـرشريـك  بوسيله  كاماًل  معمولی،  ذرات  بزرگ  خيزهای 
از  يك  هيـچ  ما   : دارد  وجود  چالش  يك  البته  می شود.  خنثی 
ابرشريك ها را مشاهده نكرده ايم. البته امكان دارد كه فيزيك در 
ابعاد  ميان  كامل  تقارن  ولی  باشد  ابرمتفارن  كوچك  اندازه های 
ميان  ذاتی  يكپارچگی  مانند  است،  مخفی  كوانتومی  و  معمولی 
اندازه های  در  كه  قوی  و  الكترومغناطيس، ضعيف  اندركنش های 
بزرگ،  اندازه های  در  ابرتقارن  شكست  اين  است،  مخفی  بزرگ 
از ذرات معمولی باشند،  ابرشريك ها سنگين تر  سبب می شود كه 
درست مانند جرم دار بودن ذرات w و z و بی جرم بودن فوتون. اگر 
ابرتقارن  آيا  باشد،  ابرمتقارن  در)-17(10سانتــی متر،  طبيعت 
شكسته باز هم می تواند مسئله ميزان سازی دقيق را حل كند؟ در 
اين صورت افت و خيزهای بزرگ كوانتومی در ميـدان هيـگز از 
سلسله مراتب  مسئله  برای  طبيعی  كاماًل  راه حلی  و  می رود  بين 
بدست می آيد. اگرچه رهيافت های ديگری به مسئله سلسله مراتب 
وجود دارد، ابرمتقارن قانع كننده ترين آنهاست و برخی نشانه های 
كمی )والبته تصادفی( درست بودن آن را نشان می دهد. چه پاسخ 
مسئله  به  ساده  پاسخــی  باشد،  ديگـری  چيـز  يا  ابـرتقـارن 
سلسله مراتب نيازمند فيزيك جديدی در حدود)-17(10 سانتــی متر 
وجود  سانتــی متر   10)20-( در  مثاًل  جديدی  رويداد  اگر  است. 
 10)20-( تـا  هيــگز  ميـدان  خيزهای  و  افت  باشد،  نداشته 
سانتــی متر ادامه دارد و برای آنكه برد واقعی اندركنش ها )-17(10 
سانتــی متر بماند، بايد چيز جديدی تا اين مقياس رخ دهد. ا ز اين 
مورد  در  می شود.  بـررسی   LHC در  اندازه هــا  اين  كه  روست 
مسئله پيچيده تـر ثابت كيهـان شنـاسی چه ]می توان گفت[؟ ثابت 
كيهان شناسی آنچنان كوچك است كه مقياس طولی وابسته به آن 
در حدود ميلی متر است ولی طبيعت در مقياس ميلی متر ابرمتقارن 
نيست. ابرتقارن مسئله ميزان سازی دقيق برای ثابت كيهان شناسی 
را از يك در  120 10به يك در 60 10 بهبود می بخشد ولی اين 
 : نيست  مربوط  ابرتقارن  به  تنها  پيچيدگی  نيست.  رضايت بخش 
نكرده ايم،  مشاهده  ميلی متر  مقياس  در  را  جديدی  فيزيك  هيچ 
به روشی  ثابت كيهان شناسی  برای حل مسئله  نشانه ای  بنابراين 
ساده وجود ندارد. اين چالش بزرگ سبب رهنمون شدن نظري دانان 
به تصور دليل ديگری برای مسئله ميزان سازی دقيق شده است كه 
دربردارنده دگرگونی بنيادی در درک فضا-زمان نه در اندازه های 
كوچك، بلكه مقياس های بزرگ تر از جهان قابل مشاهده است كه 
نظريه  می گيرد.  الهام  ريسمان  نظريه  در  پيشرفت ها  برخی  از 
كه  می شود  معلوم  ولی  است  يكتايي  رياضی  ساختار  ريسمان 
جواب ها يا خألهای گوناگونی دارد كه هر يك به جهانی متفاوت 
خألها  همه  در  اساسی  قوانين  مي انجامد.  بزرگ  مقياس های  در 
متفاوت  آن ها  در  اندركنش ها  شدت  و  ذرات  ولی  است  يكی 
تقريبًا  می تواند  كه  شكسته  ابرتقارن  با  خألهايي  شمار  می باشد. 
شبيه جهان ما باشد، بسيار بزرگ است : بطور تخـمينی  500 10 
خلـا وجـود دارد. به علـاوه ايــده مهمـی در كيهان شناسی به نام 
در فضا زمان ممكن  را  اين خألها  ايجاد  امكان  دائمی«7   »تورم 

می كند. بسياری از اين خألها دارای ثابت كيهان شناسی مثبت و 
تورم نمايي هستند. در اين كيهان شناسی، مكانيك كوانتومی سبب 
اين  بردارنده  در  حباب  می شود.  جديدی  حباب های  شكل گيری 

خأل فرزند، با سرعت

ی نزديك به نور رشد می كند و به نظر می رسد خأل والد را 
دربرگيرد ولی با رشد نمايي خأل والد، اين موضوع روی نمی دهد و 
هرگز كاماًل بلعيده نمی شود و برای هميشه به رشد نمـايي ادامه 
يك  از  تصويری  به  ممكن،  خألهای  همه  بنابراين  می دهد. 
چندجهان بی نهايت می انجامد كه در آن خأل ها، اغلب هميشه، در 
فضا زمان ايجاد می شوند. در بيشتر اين خألها، ثابت كيهان شناسی 
بسيار بزرگ است ولی انبساط تندشونده آنچنان سريع است كه همه 
ساختارها را به هم می ريزد. بنابراين اين نواحی، تهی هستند. ولی 
از ديد آماری، شمار فراوانی خأل وجود دارد كه برخی دارای ثابت 
كيهان شناسی كوچك می باشند. اين نواحی تهی نيستند و شگفت 
انگيز نخواهد بود كه ما خود را در يكی از آنها بيابيم. در حال حاضر، 
ثابت  بودن  كوچك  برای  قانع كننده  دليل  تنها  تصوير  اين 
كيهان شناسی است و ممكن است مالحظات مشابهی برای مسئله 
سلسله مراتب نيز وجود داشته باشد. بنابراين آيا جهان ما تنها بخش 
بسيار كوچكی از يك چندجهان پهناور و اكثراً تهی است؟ اگر اين 
تصوير درست باشد، تعميم فراتر انقالب كپرنيك خواهد بود. برای 
تعيين اينكه آيا اين ايده ها در مجموع، حتی در سطح نظری نتيجه 
منطقی بدست می دهند يا خير، بايد بر چندين چالش مفهومی فائق 
نواحی  نمی تونيم  هرگز  است،  شتابدار  ما  جهان  كه  آنجا  از  آمد. 
ديگری را در چند جهان ببينيم و بنابراين واضح نيست كه بتوانيم به 
شكل معنادار فيزيكـی و رياضی دربـاره اين نـواحی صحبت كنيم. 
ولی بدست آوردن دركی درست از اين تصوير ناممكن نيست و در 
است،  گرفته  صورت  باره  اين  در  فراوانی  تحقيقات  گذشته  دهه 
اگرچه پيشرفت فيزيكی جدی پيرامون اين مسائل در آينده نزديك 
ناممكن به نظر می رسد. بار ديگر پيچيده ترين پرسش ها به كاربرد 
هم زمان مكانيك كوانتومی، گرانش و كيهان شناسی مربوط است. 
چـه انتظاری از آزمايش ها در دهه ی آتی داريم؟ ]آزمايش-های[ 
است  آزمايشی  مهم ترين  احتمااًل  هادرونی  بزرگ  شتاب دهنده ی 
كه امروزه مرزهای فيزيك بنيادی را جلو می برد. شتاب دهنده در 
تونل  دارد.  قرار  كيلومتر  با محيط 27  زمين  زير  متر  تونلی صدها 
تا  مخالف  سوی  در  پروتون  دسته  دو  كه  است  حلقه ای  دارای 
0,999999 سرعت نور شتاب داده می شوند. برخورد پروتون ها در 
دو نقطه كه مملو از آشكارسازهاست، سر به سر می باشد. دو گروه، 
بررسی  را  برخوردهـا  اين  نتايج  فيزيكدان،   3000 شامل  يك  هر 
در  طبيعت  قوانيـن  به  مستقيـم  دريچـه ای  كه  می كنند 
)-17(10سانتــی متر، يك مرتبه بزرگی بهتر از گذشته، می گشايد. 
همانطور كه پيشتر اشاره شد، پـروتون ذره ای نقطه ای نيست بلكه 
شـامل  سانتــی متر   10)14-( انـدازه ی  به  شلـوغـی  كيسه ی 
محبـوس  هميشه  برای  گلوئون ها  بوسيله  كه  كوارک هاست 
انرژی های  با  از چنين كيسه هايي  تا  شده اند. معمواًل زمانيكه دو 
بسيار باال به هم برخورد می كنند، مجموعه ای درهم از ذرات به 
شدت اندركنش-كننده بوجود می آيند كه در مسير ابتدايي پرتوها 
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پخش می شوند. دليل اصلی بررسی اين نوع اندرهم-كنش ها، برخورد سر به 
سر ميان كوارک ها و گلوئون های دو پروتون و نه بررسی فيزيك در اندازه های 
كوچك است. نشانه برخورد سر به سر زاويه پراكندگی بزرگ ذرات نسبت به 
و  ذرات  خلق  برای  الزم  انرژی  برخوردها،  اين  عالوه  به  است.  اوليه  مسير 
پادذرات جديد را فراهم می كند. معمواًل ذرات جديد، ناپايدار هستند و در زمانی 
از مرتبه )-27(10 ثانيه به ذرات معمولی ماند الكترون، پـوزيتـرون، كـوارک، 
زاويه  با  نيز  واپاشی  اين  واپـاشيده می شوند. محصوالت  پـادكوارک و غيـره 
نتايج  مطالعه  بنابراين  می شوند.  پراكنده  پرتوها  اوليه  مسير  به  نسبت  بزرگی 
برخوردهايي كه در زوايای بزرگ پراكنده می شوند، بهترين كاوشگری است كه 
ميان  تمايز  داريم.  اختيار  در  كوچك  اندازه های  در  فيزيك  مطالعه  برای 
رويداد های »نوعی« و »جالب« بسيار مهم است زيرا رويدادهای جالب نسبت 
به رويدادهای نوعی بسيار نادرند. در هر ثانيه، تقريبًا يك بيليون برخورد نوعی 
ذرات  مثاًل  توليد  برای  زمانی  مقياس  انتظار می رود  آنكه  روی می دهد حال 
ابرمتقارن، در محدوده چند تا در دقيقه، يا چند تا در ساعت باشد. نتايج همه ی 
برای  با جزئيات فراوان  اين برخوردها به-وسيله ی آشكارسازها جمع آوری و 
 LHC مأموريت  نخستين  می شوند.  بررسی  كاه  انبار  در  سوزنی  يافتن 
جستجوی ذره هيگز است. همانطور كه اشاره شد، تحليل داده های 2012 بايد 
به طور قطعی وجود يا عدم وجود آن  را بدست دهد )بيشتر فيزيكدانان انتظار 
دارند اين ذره وجود داشته باشد، به ويژه پس از نشانه محكمی كه در دسامبر 
2011 گزارش شد(. با فرض تأييد وجود ذره هيگز، اندازه گيری آهنگ توليد و 
روش اندركنش آن با ذرات ديگر روشن می كند كه آيا رفتار آن مانند پيش بينی 
مدل استاندارد است يا دارای خواص ديگری نيز می باشد كه فيزيك جديدی 
طلب می كند. جستجوی ابرتقارن يا ديگر ساز و كارهای ساده برای حل مسئله 
سلسله مراتب، ديگر هدف اصلی برنامه LHC است. برخورد ميان كوارک ها 
می تواند انرژی كافی برای بردن كوارک ها به ابعاد كوانتومی و توليد اس كوارک 
واپاشيده  ابرشريك ها  ساير  و  معمولی  ذرات  به  سرعت  به  كه  كند  فراهم  را 
می شود. در ساده ترين صورت نظريه، سبك ترين ابرشريك، ذره ای پايدار و 
خنثی است كه آنچنان ضعيف انـدركنش می كند كه بدون ردی از آشكارسـاز 
عبور می كند. بنابراين به نظر می رسد رويدادهای ابرمتقارن بايد دارای ويژگی 
متمايزكننده از بين بردن انرژی و تكانه باشند. هيچ شاهدی برای ابرشريك ها 
در داده ها بدست نيامده است و اگر ابرتقارن مسئله سلسله مراتب را حل كند، 
نزديك  شوند،  ظاهر  بايد  ابرشريك ها  كه  انرژی هايي  به[  برخوردها  ]انرژی 
می شود. LHC اذ سال 2012 متوقف و از 2015 – 2014 دوباره با دو برابر 
انرژی كنونی راه اندازی می شود. تا 2020 چه چيزی را خواهيم دانست؟ كشف 
ابرتقارن به معنای نخستين تعميم درک ما از فضا زمان پس از اينشتين است و 
يكی از مهمترين ايده های نظری چهل سال گذشته را تأييد می كند. همچنين 
درک قانع كننده ای از اينكه »چراگرانش ضعيف است؟« بدست می آوريم. از 
سوی ديگر اگر ابرتقارن يا هيچ راه حل ساده ای برای مسئله سلسله مراتب در 
داده ها ظاهر نشود، وضعيت بسيار بيشتر گيج كننده خواهد بود. همچنين شواهد 
تجربی محكمی برای ميزان سازی دقيق پارامترهايي خواهيم داشت كه جرم 
مشاهده  مهيج  صورت  اين  به  هرگز  پيش تر  كه  می كنند،  تعيين  را  ذرات 
ثابت  با  مرتبط  بزرگ  ظاهر  به  ميزان سازی  با  مسئله  اين  نكرده ايم. 
كيهان شناسی، در هم آميخته است و محركی قوی برای نظری دانان خواهد 
بود كه ايده های چند جهان را جدی تر دنبال كنند. واضح است كه به دوره ی 
گرايش  آينده  بر  فراوانی  نتايج  كه  رسيده ايم  بنيادی  فيزيك  در  چندشاخگی 
گوناگون،  مسيرهای  در  بسيار  نظری  حدس های  وجود  با  داشت.  خواهد 
ايده های  بيستم  قرن  در  بدهد.  را  خود  نظر  تا  است  تجربه  نوبت  هم اكنون 

ميدان  نظريه  به  آن ها  تركيب  كه  بودند  حاكم  كوانتمی  مكانيك  و  نسبيت 
كوانتومی انجاميد، داليل محكمی وجود دارد كه برخی ايده های كاماًل نوين در 
قرن بيست و يكم موردنياز است. LHC بايد دريچه های نوينی را به پرسش 
پرسش های  می رسد  نظر  به  ولی  بگشايد،  ماكروسكوپی  جهان  وجود  دليل 
مرتبط با منشأ بنيادی تر فضا زمان، به طول پالنك وابسته اند و اميد كمی برای 
آينده نزديك وجود دارد. حتی در اين شرايط،  نشانه های مستقيم تجربی در 
لزوم سازگاری فيزيكی و رياضی، راهنمای مهمی برای بررسی های نظری اين 
پرسش فراهم كرده است. در واقع پيشرفت چشمگير نظريه ريسمان در چهار 
دهه گذشته، كه بارها و بارها با ارتباطی غير منتظره ميان بخش های متفاوت 
فيزيك و رياضی، موجب شگفتی ما شده است، به اين صورت بوده است. ولی 
امروزه با معماهای عميق تری مانند دست و پنجه نرم كردن با زمان برآمده و 
كاربرد مكانيك كوانتومی به تمام جهان مواجه هستيم. اين چالش ها نيازمند 
تغيير بزرگتری در دورنما است. آيا اميدی برای چنين گا م های بزرگی بدون 
ورودی مستقيم از تجربه وجود دارد؟ می توانيم با نگاه به مسير گذار از فيزيك 
برخی  بگيريم.  را  الهام هايي  كوانتومی،  مكانيك  و  نسبيت  به  كالسيك 
نشانه های مهم پيشرفت در آينده، در جلوی ديدگان ما، در ساختار نظريه های 
موجود قرار دارد. محرک های اينشتين برای ابداع نسبيت خاص و عام، ريشه 
نيوتن دارای نسبيت  در ويژگی های »آشكار« فيزيك كالسيك دارد. قوانين 
از راه دور  گاليله ای بودند ولی اين سبب سرعت های بزرگ دلخواه و كنش 
می شد و در تضاد با قوانين الكترومغناطيس ماكسول بود كه در آن اندركنش های 
الكترومغناطيس موضعی هستند. اينشتين اين تضاد كاماًل نظری  ميدان های 
ميان دو ركن فيزيك كالسيك را با درک اينكه مغهوم گاليله ای نسبيت بايد 
به نسبيتی سازگار با سرعت بيشينه انتشار اطالعات و بنابراين موضعيت، تغيير 
كند. از ميان برد. تغييری بنيادی تر در تصوير ما از جهان، از بين رفتن قطعيت 
در گذار از مكانيك كالسيك به مكانيك كوانتومی بود، حال آنكه نشانه های 
اين گذار در فيزيك كالسيك وجود داشت. قوانين نيوتن آشكارا قطعی هستند. 
با داشتن مكان و سرعت اوليه ذره و همه نيرو های وارد بر آن، قوانين حركت، 
نيوتن،  از  پس  قرن  در  می دهند.  بدست  را  بعدی  زمان های  در  ذره  مكان 
رياضيدانان و فيزيكدانان فرمول بندی ديگری از قوانين نيوتن بدست آوردند كه 
به معادالت يكسانی می انجامد ولی از ديد فلسفی، نقطه شروع كاماًل متفاوتی 
دارد. از همه مسيرهای ممكن برای رفتن از A به B، ذره مسيری را انتخاب 
می كند كه مقدار متوسط تفاضل انرژی جنبشی و پتانسيل را، كه كنش ناميده 
می شود، كمينه كند. اين قانون قطعی به نظر نمی رسد : ذره همه مسيرهای 
ممكن ميان A و B را بررسی و مسيری با كنش كيمنه را برمی گزيند. معلوم 
می شود مسيری كه كنش را كمينه می كند، همان مسيری است كه در قوانين 
نيوتن صدق می كند. چرا ممكن است بتوانيم پيرامون قوانين نيوتن با استفاده 
از اين روش كه به نظر اساسی ترين ويژگی آن ها يعنی تحول قطعی در زمان 
اين  عميق  پاسخ  كه  می دانيم  هم اكنون  كنيم؟  صحبت  می كند،  پنهان  را 
اواسط  پرسش، كوانتومی بودن جهان است. همانگونه كه ريچارد فاينمن در 
را   B و   A ميان  ممكن  مسيرهای  همه  كوانتومی  ذره  شد،  متوجه   40 دهه 
می پيمايد و در حد كالسيك سهم اصلی احتمال روی مسيرهايي كه كنش را 
كمينه و از اين رو در قوانين نيوتن صدق می-كند، بيشينه است. از آنجا كه 
مكانيك كوانتومی قطعی نيست، حد كالسيك نظريه نمی تواند به قوانين نيوتن 
كه  می انجامد  كالسيك  فيزيك  از  متفاوتی  فرمول بندی  به  بلكه  بيانجامد 
قطعيت در آن آشكار نيست و مفهومی ثانوی و مشتق است. اگر امروزه هر 
نشانه ای در جلوی ديدگان ما پنهان است، در ويژگی های عجيب نظريه ميدان 
آمده اند.  اخيد بدست  نهفته است كه در دو دهه  ريسمان  نظريه  و  كوانتومی 
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بنيان گذاران نظريه ميدان كوانتومی نمی توانستند تصور كنند كه ]اين نظريه[ 
می تواند گرانش در فضايي خميد در ابعاد بيشتر را توصيف كند و حال آنكه 
چنين است. ما آموخته ايم نظريه هايي كه از ديد كالسيك كاماًل متفاوتند در 
سطح كوانتومی يكسان هستند. بسياری از اين دست آوردها، روابط عميقی را 
است. حتی محاسبات ساده كه  كرده  روشن  مدرن  رياضيات  و  فيزيك  ميان 
الزمه فهم اندركنش های قوی در LHC هستند، موجب شگفتی های بسياری 
شده است. محاسبات كتاب های درسی برای آهنگ اين فرآيندها به سرعت به 
صدها صفحه جبر می رسد، حال آنكه در سالهای اخير فهميده ايم كه می توان 
عبارات نهايي را در يك خط جای داد. اين ساده سازی ها به تقارن های پنهانی 
مربوط است كه در همه نظريه های ميدان كوانتومی وجود دارد. آنها برای 60 
به  آن ها  ارتباط  و هم اكنون  ماندند  باقی  و كشف نشده  ما  ذره بين  زير  سال 
ساختارهای جديدی در رياضيات مشخص شده است. بنابراين اگرچه داده های 
تجربی برای تشريح فيزيك در نزديكی طول پالنك نداريم ولی اقيانوسی از 
ميدان  نظريه  رياضی  ساختارهای شگفت انگيز  در  پنهان  نظری«  »داده های 
نيازمند توضيحات  كوانتومی و نظريه ريسمان در اختيار داريم. اين ساختارها 
موضعيت  رعايت  دليل  به  ميدان  نظريه  استاندارد  فرمول بندی  است.  بيشتر 
فضا زمان اين ويژگی های عجيب را پنهان می كند. بايد راهی برای بيان نظريه 
ميدان كوانتومی وجود داشته باشد كه در آن موضعيت فضا-زمان ستاره نمايش 
اين  يافتن  هستند.  آشكار  چشمگير،  و  پنهان  ساختارهای  اين  و  نيست 
مكانيك  كنش  كمترين  فرمول بندی  ابداع  مشابه  می تواند  بازفرمول بندی 
كالسيك باشد : با حذف فضا زمان از جايگاه اصلی خود در توصيف فيزيك 
بعدی  نظريه  به سوی  برای جهش  بهتری  استاندارد، ممكن است در جايگاه 

باشيم كه در آن ديگر فضا زمان وجود ندارد.                     
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چكيده: دو بِشر شيشه ای را پر از آب خالص می كنيم و كنار هم قرار می دهيم. 
دو قطعه فلز درون آن می گذاريم و ولتاژ الكتريكی بااليی )حدود 20000ولت( 
به آن ها اعمال می كنيم. آب در دو بشر به سمت هم متمايل شده و دو بشر با 
باريكه ای از آب به هم متصل می شوند. سپس دو بشر را از هم دور می كنيم. 
اتصال از بين نمی رود؛ پلی از آب در هوا معلق می ماند كه طول آن به بيش از 

دو سانتی متر می رسد. 

فيزيك  آزمايشگاه  در  كه  است  تحقيقی  توضيح  و  نتيجه  حاضر  نوشته ی 
پزشكی دانشكده در مورد اين پديده ی عجيب انجام داديم و نتيجه را اخيرا در 

ژورنال Physical Review E منتشر كرديم.

1. ترجمه ای آبكی از

Floating Water Bridge

پل معلق آبکی1 
رضا م. نمين/ كارشناسی 89 مكانيك2 

namin@mech.sharif.edu
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داستان چیست؟

داستان از صد و بيسـت سـال پيش آغاز می شود؛ زمانـی كه 
Sir Armstrong دو ليوان را پر از آب خالص می كند و يك 
اعمال  بااليی  ولتاژ  سيستم  به  و  می دهد  قرار  آن ها  بين  نخ  تكه 
می كند. او گزارش می كند كه آب دور نخ را فرا می گيرد و به يك 
ليوان ها  از  يكی  به  نخ  مدتی  از  بعد  و  می شود  تبديل  پل ضخيم 
می رود و پل پا بر جا می ماند]1[. معلوم نيست كه چرا بعد از آن 
بيش  برای  آب  پل  معمای  و  نكرد  پيگيری  را  داستان  اين  كسی 
و  فاشس3    2007 سال  در  اين كه  تا  مسكوت  ماند،  سال  صد  از 
دوستانش ]2[ اين پديده را مشاهده و گزارش كردند. از آن زمان 
آزمايش ها بسياری بر روی اين پديده انجام شده است و گروه های 
حل  را  پل  اين  پايداری  چگونگی  معمای  كرده اند  سعی  متعددی 
كنند. از جمله فرضياتی كه برای توضيح اين پايداری مطرح شده 

است عبارت اند از:

فرضیه ی اول:

 فرضيه ای كه خود فاشس و دوستانش ابتدا مطرح كردند اين 
بود كه ساختار آب در مقياس مولكولی تغيير می كند. در واقع آن ها 
الكتريكی قوی  معتقد بودند كه مولكول های قطبی آب در ميدان 
اين  می دارند.  نگه  را  زنجير يك ديگر  مانند يك  و  هم جهت شده 
گروه پيشنهاد كردند كه اين پديده می تواند خواص پنهانی از آب را 
آشكار كند كه تا به حال كشف نشده اند ]3[. پس از مطرح شدن اين 
فرضيه گروه های متعددی تالش كردند در آزمايش های گوناگون 
پل  پايداری  مكانيزم  شكل  بدين  و  بسنجند  را  ساختار  تغيير  اين 
را توضيح دهند. اين آزمايش ها كه در حدود بيست مقاله گزارش 

شده است شامل اين موارد می شود:

 آزمايش پراش نوترونی در يك بعد ]4[ و دو بعد ]5[؛ روش 
های اپتيكی متعدد ]6[؛ پراش رامان]7[؛ پراش بريلوين]8[ پراش 

اشعه ی ايكس]9[ و حتی آزمايش در شرايط بدون گرانش]10[.

تغيير  هيچ  كه  بود  اين  آزمايش ها  اين  عموم  نتيجه ی   
محسوسی در ساختار آب مشاهده نمی شود و آبی كه در پل وجود 
دارد، از نظر ساختار مولكولی همان آبی است كه در پل وجود ندارد! 
شبيه سازی های مولكولی هم اين نتيجه را تاييد كردند و نشان دادند 
برای اين كه ساختار آب تغيير كند نيازی به ميدان هايی به بزرگی 
مرتبه ی  آزمايش ها  اين  در  درحالی كه  می باشد؛  متر  بر  ولت   109

ميدان حدود 106 ولت بر متر است]9[. فرضيه ی اول رد شد.

فرضیه ی دوم: 

فرضيه ی دوم كه در دو مقاله در سال 2010 مطرح شد ]12[ 
و ] 11[ بر مبنای رفتار جمعی كوانتومی مولكول ها است. اين گروه 
اعتقاد دارند كه با افزايش ميدان الكتريكی، درون آب ساختار های 
با  همدوس كوانتومی  پديد  آمده و رشد می كنند كه خواص آن ها 
آب در حالت معمول متفاوت است. پيش از اين هم در پديده های 
ديگر، مشاهداتی اينچنين وجود داشتهاست كه چنين فرضيه ای را 
پيشنهاد می كردند. اما هنوز اين فرضيه نه رد شده است و نه اثبات؛ 
زيرا هيچ پيش بينی كمی  يا قابل تحقيق با آزمايشی در اين زمينه 

گزارش نشده است.

فرضیه ی سوم: 

فرضيه ی سوم كه توسط ويدوم4  و دوستانش مطرح شد]13[؛ 
پايداری پل را با تئوری های كالسيك الكتروهيدروديناميك توضيح 
می دهد. طبق اين فرضيه درون پل آب كششی ايجاد می شود كه 
الكتريكی  ميدان  در  دی الكتريك  ماده ی  بر  وارد  نيروی  آن  علت 
ماكسول  فشار  تانسور  از  استفاده  با  را  نيرو  اين  گروه  اين  است. 
محاسبه كردند و نشان دادند اندازه ی آن از نظر مرتبه می تواند نگه 

دارنده ی پل باشد.

فرضیه ی چهارم:

شده  مطرح  روس  فيزيك دان  ايروو5  توسط  چهارم  فرضيه ی 
است]14[. او با كمك محاسبات نشان داد كه كششی كه ويدوم 
و دوستانش )فرضيه ی سوم( مطرح كردند صفر است و ادعا كرد 
آن ها دچار خطای محاسباتی شده اند. اما در پاسخ به اين كه »پس 
چه چيزی آن پل را در هوا نگه می دارد؟« پيشنهاد كرد كه همه 
نظر  از  الكتريكی  ميدان  نقش  است.  زير سر كشش سطحی  چيز 
ايروو جلوگيری از قطره قطره شدن پل در طول زياد است. اما اين 
كشش سطحی است كه مانند كشش در طنابی كه دو سر آن را 
گرفته باشيم با گرانش مقابله می كند. او هم نشان داد كه نيروی 

پيشنهادی اش از نظر مرتبه می تواند نگهدار پل باشد.

ما چه کردیم؟

عدم  حداقل  )يا  واقعيت  كه  است  چيزی  تنها  اين  آزمايش! 
آماده  را  آزمايش  شرايط  ما  بنابراين  می كند.  را مشخص  واقعيت( 
كرده و سعی كرديم پيش بينی كمی تئوری ها را با آزمايش مقايسه 
كنيم. برای اين كار چيدمان آزمايش را طوری طراحی كرديم كه 
اندازه گيری  را  الكتريكی  ولتاژ  و  دقيق جريان  مقدار  لحظه  در هر 
كنيم. هم چنين با قراردادن دو دوربين كه از جلو و از باال شكل پل 
را ضبط می كردند آن را در شرايط مختلف مورد بررسی قرار داديم. 
با استفاده از MATLAB و نوشتن يك برنامه ی تحليل تصوير،  
فيلم های ضبط شده از پل و اُسيلوسكوپ كه جريان و ولتاژ را نشان 
می داد تحليل می شد. اين برنامه پارامترهای مورد نياز برای تحليل 
بيش تر را در هر لحظه از فيلم به ما می داد. اين پارامترها شامل قطر 
ميانگين پل از باال و از جلو، انحنای پل و ولتاژ و جريان می شدند.

 

2. اين طوری نگاه نكنيد 
هم  ها  مكانيكی  خب! 
دل دارند، فيزيك دوست 

دارند...
.3

E. C. Fuchs.
.4

A. Widom
.5

A. A. Aerov

اين  تصوير،  تحليل  برنامه ی  باال.  و  جلو  ديد  از  پل   -2 شكل 
تصاوير را گرفته و  نتايج عددی  از قطر و انحنای پل را خروجی ميداد .
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 شكل4- داده های استخراج شده از آزمايش

عالوه بر اندازه گيری های اصلی، يك دماسنج ليزری در ستاپ آزمايش قرار داده شد تا در هر لحظه دمای 
آب در نزديكی پل را اندازه گيری كند. با توجه به اين كه مقاومت الكتريكی آب با تغيير دما تغيير می كند، سعی 
كرديم مدت آزمايش و شدت جريان الكتريكی را كنترل كنيم تا افزايش دما ی زيادی رخ ندهد. تغيير دما حين 

آزمايش كوچك تر از دو درجه  سانتيگراد نگاه داشته شد.

 
شكل 3- نمای شماتيك چيدمان آزمايش
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 داده های به دست آمده هنوز آماده ی مقايسه با تئوری نبودند. در واقع در تئوری يك ميدان الكتريكی ظاهر می شود و برای اين كه بفهميم نتيجه ی آزمايش با 
تئوری سازگاری دارد بايد اين ميدان را به دقت تخمين می زديم. راه سريع برای تخمين ميدان اين است كه اختالف پتانسيل اندازه گيری شده ميان الكترود ها را 
تقسيم بر طول پل كنيم؛ اما اين كار دقت كافی ندارد، زيرا مقداری از پتانسيل داخل بشر ها درون آب افت می كند. راه حل ما برای اين تخمين حل عددی معادالت 
جريان الكتريكی بود. بايد معادله الپالس حاكم بر پتانسيل را در هندسه ای مشابه شرايط آزمايش حل می كرديم تا ميدان به دست آيد. برای اين منظور از نرم افزار 

COMSOL استفاده كرديم و در آن ميدان را برای قطرها و طول های مختلف پل محاسبه كرديم.

 شكل 5- هندسه و شبكه بندی برای حل معادله ی جريان الكتريكی
 

شكل 6-سطوح هم پتانسيل در پل

اين شبيه سازی ما را قادر ساخت تا ميدان الكتريكی را به شكل غيرمستقيم اندازه گيری كنيم و نيروهايی را كه تئوری ها آن ها را مسئول مقابله با گرانش 
پيش بينی می كردند؛ محاسبه كنيم. از طرفی با داشتن شكل و ابعاد پل تشكيل شده توانستيم نيروی وزن آن را محاسبه كنيم و نهايتا نسبت نيروهای پيشنهادی 

به نيروی وزن محاسبه شد. چيزی كه هر يك از تئوری ها ادعا می كردند بايد برابر يك باشد.

نتيجه ی آزمايش

در نهايت داده های پردازش شده در تئوری های مربوط به فرضيه های سوم و چهارم جايگذاری شد و  نتايج هر دو تئوری با آزمايش مقايسه گرديد. حاصل 
اين بود كه هيچ يك نيرويی برابر با وزن پل را پيش بينی نمی كردند. نيروی كشش سطحی و نيروی كشش دی الكتريك، هريك تقريبًا نصف وزن پل را تحمل 
می كردند. اين نتيجه نشان می دهد كه بر خالف ادعای ايروو، نيروی دی الكتريك مانند آنچه ويدوم و دوستانش فرموله كرده اند، تاثير می گذارد. اما نيروی كشش 

سطحی كه از آن صرف نظر كرده بودند نه تنها قابل صرف نظر نيست، بلكه نيمی از وزن پل را تحمل می كند.
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و در نهايت...

ما در اين پژوهش توانستيم تئوری های مربوط به پديده ی پل آب را بررسی كرده و با نتايج آزمايش مقايسه كنيم. به دست آوردن داده های دقيق آزمايشی 
 Physical كه به شكل كمی  قابل تطبيق با تئوری باشد، گرچه كار آسانی نبود، اما در مقايسه با سختی آن ارزش فوق العاده ای داشت. اين كار ما در ژورنال
Review E به چاپ رسيده است[15] و نتيجه برای دانشمندانی كه در اين حيطه فعاليت می كنند بسيار جالب و پر اهميت بود. اين نتيجه در جامعه ی علمی 

نيز  بازتاب هايی داشت. مثال گزارشی از اين كار در اخبار مجله ی Science منتشر شد [16].

اما هنوز مسئله كاماًل حل نشده است. تعادل و پايداری فقط سوال اول در مورد اين پديده بود. هنوز رفتار های بسيار زيادی وجود دارند كه صرفا گزارش 
شده اند و هنوز توضيحی برای آن ها ارائه نشده است. به عنوان مثال جريان آب بين بشرها كه نوعی رفت و برگشت آشوبناک محسوب می شود، شكل جريان 
داخل پل كه شامل دو اليه با رژيم حركتی متفاوت است و چرخش های بسيار عجيب و توجيه نشده ای به همراه دارد، تشكيل حباب ها و قطرات ميكرو و نانو 
در نزديكی سطح پل، مدهای نوسانی، توجيه علت عدم دستيابی به پل های درازتر و ... همه از مراحل بعدی تحقيقات ما می باشد. حتی گزارش شده است كه 
باكتری های زنده وقتی از درون پل می گذرند و به سمت ديگر می روند عمرشان به طرز قابل مالحظه ای افزايش می يابد! [17] خالصه معما هنوز ادامه دارد و 

خود ما هم همين طور كه در آزمايش ها پيش می رويم مدام پديده های جديدتری را مشاهده می كنيم.

اما سخن نهايی من كه به هدفم از نوشتن اين مقاله مربوط می شود: 

برای شخص من اين تحقيق و نتيجه دستاورد بسيار بزرگی بود. شايد معمواًل به سادگی قابل تصور نباشد كه يك دانشجوی دوره ی كارشناسی بتواند در 
اين سطح پژوهش كند و به نتايج مهم علمی برسد. اما می شود. به همه ی دانشجويان، حتی ورودی های جديد اكيداً توصيه می كنم  به سرعت و پيش از آن كه 
گذر ايام و گذر واحدها عالقه ی آن ها را نسبت به علم كم كند، حيطه ای كه احتماال به آن عالقه ی بيش تری دارند را انتخاب كنند، در آن زمينه مطالعه كنند، 
برای خود سوالی مطرح كنند و تمام تالش خود را برای پژوهش در مورد اين سوال به كار گيرند. آهنگ ياد گرفتن حين پژوهش،  قابل مقايسه با انواع ديگر 
يادگيری نيست. فرصت را از دست ندهيد. فكر نكنيد كه سخت است و از عهده ی شما خارج. سخت است اما از عهده ی شما خارج نيست. هر چيزی كه بلد 

 نيستيد و الزم داريد را ياد خواهيد گرفت. به توانايی های خود اعتماد كنيد. از توجه شما سپاس گزارم

شكل 7- نسبت نيروهای حساب شده در تئوری ها به نيروی وزن پل.
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در اين مقاله سعی دارم به تانسور انرژی تكانه كمی 
دقيقتر از آنچه سر كالس ميبينيم نگاه كنم. ابتدا به اين 
سوال پاسخ ميدهم كه چرا ميشود به ميدان يك چگالی 
انرژی و يك چگالی تكانه نسبت داد. سپس پاسخ اين 
تانسور  و  ميآورم  در  ناوردا  لورنتس  به صورت  را  سوال 

انرژی تكانه را ميسازم.

الکترومغناطيس  ميدان  چرا 
انرژی و تکانه دارد؟

صدرا جزايری

s.jz2004@gmail.com
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۱ .چرا انرژی؟ چرا تکانه؟

فرض كنيد در فضا ، شارهای از ماده ی باردار داريم. چگالی بار اين شاره را با   و ميدان سرعت منتسب به اين توزيع بار را با 
 نشان می دهيم. چگالی جرمی اين شاره را نيز  می گيريم. در ضمن برهم كنش بين بارها را فقط از نوع الكترومغناطيسی 

فرض می كنيم. يعنی موجوداتی شبيه فشار، برش و غيره را در نظر نمی گيريم.1 

را  ماده  از  كّپه  جنبشی يك  انرژی  بايد  است.  ساده  باشد،  نظرمان  مد  انرژی كالسيك  اگر چگالی  ماده چيست؟  اين  انرژی  چگالی 
برحجمش تقسيم كنيم.)دقت كنيد انرژی پتانسيل را كنار می گذاريم( پس:

)1(  

اگر ميدان الكترومغناطيسی وجود نداشت ، انتظار داشتيم اين انرژی در يك رابطه ی پيوستگی صدق بكند. يعنی انرژی هيچ كجا از بين 
نرود و به ازای هر حجم ثابت در فضا، هر مقدار انرژی كه داخل تغيير می كند از مرز بيرون برود. با يك قضيه ی ديورژانس، اين معادله ی 

پيوستگی را ميتوان به صورت زير نشان داد:

)2( 

درواقع بردار برداری است كه وقتی روی يك سطح بسته از آن انتگرال می گيريم، آهنگ خروج انرژی را می دهد. پس می شود 
به آن بردار شار انرژی گفت.

اما وقتی ميدان وجود دارد چه؟ روی كپه ای ماده قرار بگيريد كه حجم آن δV است. البته اين حجم در سيال لزوما ثابت نيست و تغيير 
ميكند. با محاسبه ای نسبتا ساده ميتوان ديد كه وقتی اين كپه در سيال حركت ميكند حجمش با نرخ زير تغيير ميكند :

)3( 

آهنگ تغيير انرژی اين كپه به نيروی وارد به آن بستگی دارد:

)4(

سمت چپ را بازمی كنيم:

)5( 

از قاعده ی زنجيره ای:

)6(

حاال آماده ايم سمت راست را در حضور ميدان حساب كنيم، اگر جمع و كمش را انجام بدهيد!:

)7(

اما همان نيروی لورنتس خودمان است )البته در واحد حجم( پس :

)8(

خب! پس وقتی ميدان وجود دارد، انرژی با آهنگی به اندازه ی سمت راست )8(، در حال اتالف است. حاال شامه ی فيزيكی مان تيز 
می شود! آيا می شود يك چگالی انرژی به ميدان نسبت داد كه مستقل از شاره باشد و اين گم شدگی انرژی را جبران كند؟ 

اگر پاسخ اين سوال مثبت باشد، يعنی واقعا واقعا واقعا )!(، ميدان انرژی ای مستقل از ماده دارد! در حالت ميدان های ايستا، از الكترواستاتيك 
و مغناطواستاتيك می دانيم به انرژی الزم برای درست كردن ميدان، يك چگالی نسبت داده می شود:

)9(
هم  نيروها  اين  1.البته 
الكترومغناطيسی  منشاء 
با  لزوما  ولی  دارند 
و  الكترومغناطيس 
قابل  كالسيك  مكانيك 

مدل سازی نيستند!
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ممكن است شانس بياوريم و در ميدان های غيرايستا هم اين جواب درست باشد! ببينيم آيا اين چگالی انرژی در يك قضيه ی پايستگی صدق می كند يا نه:

)10(

در نهايت با استفاده از يك اتحاد برداری2 :

)11(

به   كه نمايشگر بردار شار انرژی است، بردار پوينتينگ3  می گويند. 

خيلی عالی شد، وقتی دست راست معادله ی )11( را با معادله ی )8( مقايسه می كنيم، اين نتيجه بالفاصله گرفته می شود كه همان مقدار انرژی كه شاره ی مادی 
از دست می دهد به انرژی ميدان تبديل می شود! به عبارت ديگر:

)12(

اين يعنی مجموع انرژی ماده و ميدان در يك قانون پايستگی صدق می كند، به خصوص اگر روی چگالی انرژی ها انتگرال بگيريد تا انرژی كل به دست بيايد 
Em+Er  اساسا ثابت است. به طور مشابه چگالی تكانه ی شاره 

 است. با شامورتی بازی هايی مشابه باال می توان ديد كه اگر چگالی تكانه ی ميدان را 

 بگيريم، آن گاه مجموع اين دو تكانه در يك رابطه ی پايستگی صدق می كنند. ممكن است اين سوال پيش بيايد از محاسبات باال اين بر می آيد 
كه وقتی می گوييم موج الكترومغناطيس تكانه دارد، منظورمان چيزی نيست جز اين كه وقتی موج به يك سطح برخورد می كند؛ در اثر برهم كنش موج با الكترون های 
سطح، به آن ها نيرو وارد می كند و گويی يك ضربه به سطح وارد شده است! حرف شما درست است، ولی بعد از اين كه موج به سطح برخورد كند چه باليی سر 
خودش می آيد؟ استدالل های باال می گويد اين موج و اين سطح يك برخورد االستيك خواهند داشت. پس تكانه و انرژی كل، قبل و بعد از برخورد مساوی اند. اين 
موضوع پيشنهاد می كند كه نسبت دادن يك انرژی و تكانه به ميدان احتماال از نظر مفهومی خيلی طبيعی است. جدای از اين، بايد يادمان باشد كه تئوری، درست 

تئوری كوانتيده ی الكترومغناطيسی است. يعنی واقعا اين موج از ذراتی تشكيل شده اند. هر كدام با تكانه و انرژی معين.

2.لورنتس هم وردایی

حرف های باال از همان ابتدا در چارچوب مكانيك غير نسبيتی بود كه برای دادن شهود به شما زدم. ولی اساسا معادالت ماكسول با تبديالت گاليله ای سر 
ناسازگاری دارند. اما تعميم به حالت نسبيتی و لورنتس هموردا سرراست است. چگالی چهارتكانه ی كپه ای از ماده به حجم δV به صورت زير است:

)13(

كه  υ^μچهارتكانه ی كپه است. پس چگالی چهارتكانه ی سيال می شود:

)14( 

چگالی چهارتكانه يك چهاربردار نيست. ) چون عنصر حجم ناوردا نيست.( بنابراين برای محاسبه خيلی چيز جالبی نيست. اما بگذاريد  كه 
استفاده كنيم كه چگالی جرمی سيال در مختصات سكونش است. به سهولت می شود  كمی جلوتر برويم. ابتدا بگذاريد به جای از كميت لورنتس ناوردای 

ديدكه . پس:

)15(

اما اين چهارتكانه بر حسب زمان چه طور تغيير می كند؟ مشابه كاری كه در باال كرديم برای كپه ای ماده شكل هم وردای قانون دوم نيوتون را می نويسيم و پس 
از كمی محاسبه داريم كه:

)16(
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درست است كه چگالی چهارتكانه خودش چهارتكانه نيست، ولی بيابيد معادله ی ) 16( را به شكل تانسوری نگاه كنيم :

)17(

اگر تعريف كنيم:

)18(

آن گاه:

)19(

تانسور شدت ميدان الكترومغناطيسی است و چگالی بار شاره در دستگاه سكونش است. به اين موجود تانسور انرژی تكانه  كه 
گفته می شود. محتويات اين تانسور كه متقارن نيز هست، مطابق شكل زير است. معادله ی ) 19 ( شكل هم وردای معادله ی )16( است. اگر 
نيروی لورنتس صفر بود، تانسور انرژی تكانه ی ماده در يك رابطه ی پايستگی   صدق می كرد. به دليل وجود ميدان، اين 
تانسور اتالف دارد. مشابه حالت انرژی، می شود يك تانسور مستقل از ماده به ميدان نسبت داد كه وقتی به تانسور انرژی تكانه ی ماده اضافه 

بشود، يك رابطه ی پايستگی را ارضا كند. انتظار داريم اين تانسور طوری باشد كه :

 

)20(

اگر فرض كنيم اين تانسور فقط تابعی از تانسور شدت ميدان باشد، ساده ترين شكل ممكن اين است :

)21(

برای تعيين ثوابت a,b,c ) 21 ( را در ) 20 ( جايگذاری می كنيم. اين پيشنهاد می كند كه بگيريم )البته پس از مقداری محاسبه!(:

)22(

مثال می شود ديد T00همان چگالی انرژی ميدان است و T0iمولفه ی iام بردار پوينتينگ است. مولفه های Tij )كه يك ماتريس 3در 3 
است(، درواقع عناصری هستند كه شار تكانه را نشان می دهند. )شبيه همان چيزی كه برای تانسور ماده ديديم!( 

 

 .2

A×B)=A.∇×B – B.∇×A2).∇

. 3

poynting 
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مناظره ی شپلی و کورتیس

در سال 1920، آكادمی ملی علوم در بنياد اسميسونيان2 ، در يك برنامه ی عمومی مناظره ای بزرگ 
با موضوع ماهيت كهكشان ها و اندازه ی كيهان برگزار كرد. سخنرانان اين برنامه، شپلی3  و كورتيس4  
بودند. كورتيس در مورد ماهيت سحابی مارپيچی و كهكشان راه شيری به عنوان مخالف صحبت كرد. از 
اين مناظره ی عمومی، اكثر مواقع به عنوان مثالی از اينكه چگونه مفاهيم جديد انقالبی توسط علم پذيرفته 
می شود، ياد می  كنند. حتی اين مناظره با مناظره و بحثی كه قرن ها قبل در مورد حركت زمين )انقالب 
كوپرنيكی (5 انجام شده، مقايسه می شود. اگرچه مناظره در مورد حركت زمين را می توان به عنوان نقطه ی 
عطفی در تعريف مباحث مدرن در نظر گرفت، اما مباحثه ی شپلی و كورتيس، كامل تر و با پيچيدگی های 

بيش تری همراه بود.

قصه ی ما و کهکشان   
)قسمت دوم(1
سيد اميد سبحانی-كارشناسی ارشد 92

omid.sobhani@gmail.com

شكل 1. شپلی )سمت راست( و كورتيس )سمت چپ(
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مطالعه ی دقيق منابع و اطالعات در بعد وسيع تر در مورد اندازه  ی 
اشتباهی  نتايج  مشابه  داليل  به  دو  هر  كه  می دهد  نشان  جهان 
گرفته بودند )به اين دليل كه نمی توانستند اندازهی واقعی جهان را 
درک و قبول كنند(. شپلی بر پايهی شواهدی از رابطه ی P-L و 
خوشه های كروی در مورد اندازه ی كهكشان راه شيری به درستی 
بحث می كرد. اين درحالی بود كه كورتيس به اشتباه اين مدارک 
را رد می كرد و از سيستم های كهكشانی كوچك دفاع می كرد. با 
اندازه ی محدود، كورتيس می توانست  با  فرض سيستم كهكشانی 
در مورد ماهيِت كهكشاِن بيرونِی سحابی مارپيچی6  بحث كند. در 
طرف مقابل، شپلی به اشتباه، نظريه ی جهاِن جزيره ای7ِ  مارپيچی ها 
را رد می كرد، )بهعنوان مثال اين فرضيه كه كهكشان هايی درون 
مرزهای كهكشان راه شيری وجود دارند-كهكشان های تو در تو( 
چراكه فكر می كرد اين اجرام )اجسام( بايد درون سيستم كهكشانِی 
آشكاری  نواختِر  كوتوله ی   ،M31در او  به عالوه،  باشند.  محلی 
يك  عنوان  به  را  اس آندرمدا8  كه  هدف  اين  با  گرفت،  ناديده  را 
نواختر عادی توضيح دهد. در غير اين صورت اين اجرام، به صورت 
چند  او  كه  همان گونه  متاسفانه،  درخشان هستند.  باوری  غيرقابل 
سال بعد متوجه شد، اين گونه پديده ها )ابر نواختر( در واقعيت، وجود 

داشتند. كورتيس بر اين عقيده بود كه دو دسته نواختر وجود دارد، در 
ضمن به اين علت كه كهكشان راه شيری را كوچك تصور كرده بود، 
وارد  هم  ون مانين9   چرخش  زد.  تخمين  را  كم  آن ها  اختالف 
اگر سحابی  او تصور می كرد،  بحث های شپلی شد. همان طور كه 
قرار  شيری  راه  كهكشان  درون  بايد  بچرخد  تند  خيلی  مارپيچی 
داشته باشد. با اين حال اين موضوع برای كورتيس مشكل كم تری 
درست كرد. حتی اگر يك سحابی مارپيچی به همان تندی كه ادعا 
فرض  كورتيس  توسط  كه  جهانی  كوچك  اندازه ی  بچرخد،  شده 
قابل  فيزيكی سرعت  نظر  از  كه  اجازه می دهد  آن  به  است،  شده 

قبولی داشته باشد.

مناظره ی شپلی-كورتيس در اواخِر عصِر جهاِن تك كهكشانی 
انجام شد. ظرف مدت چند سال جهان علم متقاعد شد كه نظريه ی 
شپلی در مورد اندازه ی بزرگ كهكشان راه شيری درست می باشد، و 
همچنين معلوم شد كه نظريه ی كورتيس در رابطه با ماهيت سحابی 
مارپيچی درست است. اين گونه اجرام مسلمًا خارج از كهكشان راه 
بسيار  فاصله های  در  حتی  دارند؛  قرار  شپلی  بزرگ  بسيار  شيری 
دورتری نسبت به آنچه در دهه ی 1920 به نظر اكثر منجمان غير 

قابل درک بود.
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 اکتشاف اجرام برون کهکشانی توسط هابل

مانند  ابر  و  در جسم كوچك  را  ابتدای دهه ی1920، هابل 15 ستاره  در 
غيرعادی NGC6822 شناسايی كرد كه نوردهی آن ها متغير بود و حدس زد 
كه احتماال آنها قيفاووسی به شمار می آيند. بعد از تالش های زياد، او مشخص 
كرد كه 11 تا از آن ها در حقيقت متغيرهای قيفاووسی هستند كه ويژگی های 
متفاوتی با  قيفاووسی های عادی واقع دركهكشان راه شيری و ابرهای ماژالنی، 
دارند. دوره ی نوردهی آن ها از 12 تا 64 روز متغير بود. هم چنين همه ی آنها 
با  ماژالنی،  ابرهای  در  از همتايان خود  بسيار كوچك تر  بودند،  بسيار كوچك 
اين وجود در رابطه یP-L  كه توسط لويت كشف شده بود، صدق می كردند.

هابل سپس به صورتی مبالغه آميز فرض كرد كه رابطه یP-L ، كلی و 
عام است و با استفاده از آن و جديدترين نسخه از درجه بندی شپلی )1925(، 
اين  می دانيم،  امروزه  كه  همان گونه  زد.  تخمين  را   NGC6822 فاصله ی 
قيفاووسی ها در آن زمان،  نظر گرفتِن ماهيِت  نادرست در  به علت  درجه بندی 
اشتباه بود. درجه بندی شپلی شامل تعداد مشخصی از قيفاووسی ها در خوشه های 
كروی بود كه بعد ها محققان متوجه شدند رابطه یP-L   ضعيف تر و مخصوص 
خودشان را دارند. )برای متمايز كردن اين قيفاووسی ها از متغيرهای عادی كه 
از آن ها به عنوان نوع 1 ياد می شود، اين قيفاووسی ها  نوع 2 ناميده می شوند.( 
بنابراين فاصله ای كه هابل به دست آورده بود بسيار كوچك بود. او فاصله ای در 
است  امروزه مشخص شده  را محاسبه كرده بود.  نوری  حدود 700,000 سال 
نوری می باشد. در هر  واقعی چيزی در حدود 2,000,000 سال  فاصله ی  كه 
صورت اين فاصله ی بسيار زياد - حتی با وجوِد محاسبه ی اشتباه - به اندازه ای 
بزرگ بود تا بتواند هابل رامتقاعد كند كه NGC6822 يك كهكشان مجزا و 
بسيار دور است، بسيار دورتر از آن كه حتی در نسخه ی شپلی از كهكشان راه 
شيری قرار گيرد. از نظر فنی، اين سحابی كوچك را می توان اولين كهكشان 
خارجی شناخته شده در نظر گرفت. ابرهای ماژالنی هم چنان به صورت ساده جز 
 M33 و  M31كهكشان راه شيری به حساب می آمدند و سحابی های نورانی
هم چنان در رصدخانه ی كوه ويلسون مورد مطالعه قرار می گرفتند. با اين حال 
هابل اكتشافات خود را در مورد قيفاووسی هاِی داخلM31  در نشستی در سال 
1924 اعالم كرد. وی تا پنج سال بعد تحقيقات خود را كامل و نتايج خود را در 
مورد اين كهكشاِن مارپيچِی قابِل رويت منتشر كرد. در حالی كه قيفاووسی ها 
اين امكان را به وجود می آوردند كه فاصله و ماهيت NGC6822 تعيين شود. 
بعضی ديگر از ويژگی های آن، تأييدی بود بر اين نتيجه گيری كه يك كهكشان 
مجزا و دور می باشد. هابل متوجه شد در ميان پنج سحابی پراكنده، كدام يك 
يونيزه  هيدروژن  از  عمده  به طور  كه  هستند  درخشان  گازی  ابرهای  آن ها  از 
معرف   H(می شوند ناميده   H11 مناطق  مختصر  به طور  كه  شده اند  تشكيل 
هيدروژن و11  به اين معنی است كه بيش تر آن ها يونيزه هستند. بر خالف آن 
H1 ، هيدروژن طبيعی را نشان می دهد(. او متوجه شد كه اين پنج منطقه ی

H11  طيفی مشابه ابرهای گازی كه در كهكشان راه شيری هستند - برای 
نمونه سحابی جبار- دارند. با محاسبه ی قطر آن ها هابل ثابت كرد كه اندازه ی 
  H11 اين سحابی های پراكنده، عادی و مشابه نمونه های محلِی مناطِق بزرِگ

است.

به طور  بودند،  شده  مشخص  هابل  توسط  كه  ديگر  پراكنده ی  جرم  پنج 
حتم سحابی گازی نبودند. او آن ها را با خوشه های كروی مقايسه كرد )با هر 
دو نوِع دروِن كهكشاِن راه شيری و دروِن اب های ماژالنی( و نتيجه گرفت 
كه آن ها بسيار كوچك تر از آن هستند كه يك خوشه ی كروی عادی به شمار 
از  بسيار شبيه كهكشان های دوری هستند كه  متقاعد شد كه آن ها  او  روند. 
بررسی های  از  را  او آن ها  دليل  به همين  ميان NGC6822 ديده شده اند، 
دقيق بعدی در نظر نگرفت. مطالعات امروزی مشخص كردند كه هابل بسيار 
نبودند.  احتماال خوشه های كروی عظيم  عجوالنه تصميم گرفته است. آن ها 
همه ی آن اجرام شبيه خوشه های ستاره ای درون كهكشان راه شيری بودند؛ 
ولی بسيار كم نورتر، كم تعدادتر و احتماال جوان تر از خوشه های كروی عادی. 

در ابتدای قرن 20ام، يك اخترشناس هلندی به نام كاپتين10  نشان داد 
همسايگی  در  درخشش  تابع  تعيين  برای  نمی توان  آماری  روش های  از  كه 
نشان می دهد  نمودار است كه  تابع درخشش يك   ( استفاده كرد.  خورشيدی 
كه برای نوردهی متفاوت در يك حجم مشخص چه مقدار ستاره وجود دارد.( 
برای سنجش ماهيت NGC6822، هابل مشتاقانه، ستاره ها را در كهكشان، 
رابطه ی درخشندگی  از درخشندگی شمرد و يك  برای محدوده های متفاوتی 
برای ستارگان درخشان تِر آن پيدا كرد. وقتی كه او نتايجش را با كاپتين مقايسه 
فاصله ی  اين كه  برای  ديگر  نشانه ی  )يك  بود.  فوق العاده  آن  سازگاری  كرد 

قيفاووسی ها به درستی محاسبه شده  است.(

بنيادی  فرض  يك  از  را  نشانه هايی  او  هم عصران  و  هابل  قدم  به  قدم 
پايه گذاری كردند كه اخترشناسی را به جهان برون كهكشانی راهنمايی می كرد؛ 
فرض يك نواختی طبيعت11. به واسطه ی كاربرد وسيع آن، اخترشناسان از يك 
ميلياردها  با  بسيار عظيم كه  به يك فضای  به يك كهكشان،  جهان محدود 
طرح هايی  و  بزرگ تر  بسيار  اندازه ای  با  شدند.  برده  است  شده  پر  كهكشان 

عجيب تر از كهكشان راه شيری، كه يك نفر می توانست تصور كند.

 فاصله ی سحابی آندرومدا

در سال 1929 هابل مقاله ی انقالبی خود را در مورد M31 منتشر كرد 
كه بر مبنای 350 صفحه عكاسی كه در رصدخانه ی كوه ويلسون گرفته شده 
بود، پايه گذاری شده بود. تحقيقات او نشانه هايی را فراهم كرد كه نشان می داد 
M31 يك سيستم ستاره ای بسيار بزرگ، درست همانند كهكشان راه شيری 

می باشد.

تلسكوپ های  ديد  محدوده ی  از  بزرگ تر  خيلی    M31 اين كه  دليل  به 
بود،  ويلسون  كوه  در رصدخانه ی  اينچ(  و 100   60( سانتی متری  152 و254 
هابل بر روی 4 منطقه تمركز كرد. مركز توجه او روی هسته و  فاصله هايی 
مختلف در طول محور اصلی بود. تمام فضاهايی كه مطالعه شده بود، كم تر از 
نصف كهكشان بود و بقيه فضاهايی كه شناخته نشده بود برای 50 سال ديگر 
 1980 سال  از   M31 بر  امروزی  گسترده ی  نوری  )تحقيقات  ماند.  ناشناخته 

اجرا شد.(

از  تا   40 بود.   M31 قيفاووسی  متغيرهای  تعداد  هابل  كشف  مهم ترين 
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50 متغير شناخته شده، قيفاووسی های عادی بودند كه دوره تناوب 
آن ها از 10 تا 48 روز تغيير می كرد. ارتباط مشهودی بين دوره ی 
تناوب آن ها و روشنايی آن ها مشخص شد و شيب نمودار آن  با 
توافق   NGS6822 همچنين  و  ماژالنی  ابرهای  نمودار  شيب 
داشت. مقايسه  هابل نشان داد كه M31 بايد 8/5 برابر دور تر از 
ابرهای ماژالنی كوچك باشد و اگر اگر فاصله ی جديد ابرماژالنی 
را  نوری  سال   2,000,000 فاصله ی  يك  شود،  استفاده  كوچك 
نشان می دهد. )مقداری كه در سال 1929 هابل به كار برد، 2 برابر 
كوچك تر از مقدار كنونی آن بود.( واضح است كه M31 بايد يك 

كهكشان دور و بزرگ باشد.

شده   ذكر  هابل  مقاله ی  در  كه    M31ديگر ويژگی های 
اين  از  يكی  متغيرها.  آرام  تغيرات  و  نامنظمی ها  از  عبارت اند  بود، 
بود كه در ميان درخشان ترين  نامنظمی ها، روشنايی بسيار زيادی 
ستارگان كهكشان بود. اين يك نمونه ی اوليه از گروهی از ستاره های 
پرنور بود كه امروزه آن را متغيرهای هابل-سانديج12 - می نامند و 
در بسياری از كهكشان های عظيم الجثه يافت می شوند. 85 نواختر 
كه رفتاری بسيار شبيه به آن ها دارند نيز در كهكشان راه شيری 
يافت شده اند. هابل نرخ پيدايش اين نواخترها در M31 را حدود 
30 نواختر در سال تخمين زد. بعدها اين تصوير توسط كيهان شناس 

آمريكايی، هالتون13  در يك سری از تحقيقات تصديق شد.

هابل خوشه های ستاره ای زيادی در  M31 پيدا كرد، مخصوصا 
خوشه های كروی توپ مانند. او با محاسبه ی جرم و چگالی جرمی 
آن ها، نشان داد كه M31 كهكشانی شبيه به كهكشان راه شيری 
برای  كارهای طيف نگاری  با  كه  از سرعت ها  استفاده  با  می باشد. 
كه  كرد  محاسبه  او  اندازه گيری شده،   M31  داخلی قسمت های 
جرم M31 بايد 3,500,000,000 برابر جرم خورشيد باشد. امروزه 
منجمان اطالعات بهتری دارند كه نشان می دهد كه جرم واقعی 
كهكشان 100 برابر بزرگتر از مقداری است كه هابل محاسبه كرده 
 بود. او با همان مقدار كم به طور واضحی نشان داد كه  M31، يك 

سيستم بزرگ از ستاره ها است.

 عالوه بر اين ، تخمين های هابل از چگالی ستاره ها اثبات كرد 
از  بازوی M31  جدا شده  ناحيه ی  كه چگالی ستاره هايی كه در 
هم هستند، مقداری در حدود خورشيد در كهكشان راه شيری است.

عصر طاليی اخترشناسی برون كهكشانی

پيشرفت  كهكشان ها  برای  علمی  دانش   ،1950 حدود  تا 
كهكشان ها  روی  بر  منجمان  از  كمی  بسيار  تعداد  داشت.  كندی 
مطالعه می كردند. به  عالوه تعداد محدودی تلسكوپ مناسب برای 
تحقيقات مهم در اختيار آن ها بود. در واقع اين دانش يك رشته ی 
انحصاری بود و بسيار جدی به وسيله عامالن آن محافظت می شد.  

.10
Jacobus 
Cornelius 
Kapteyn  

.11
The uniformity 
of nature

.12
Hubble-
Sandage 
Variables

.13
Halton C. Arp

صورت  به  ولی  بود  شده  سامان دهی  نيز  زيادی  پيشرفت های 
انحصاری.

در طی دهه ی 1950، وضعيت اين رشته شروع به تغيير كرد. 
برنامه های  به فعاليت كردند.  تلسكو  های نوری بزرگ تری شروع 
دانشگاه ها  درون  توجهی  قابل  مقدار  به  را  منجمان  تعداد  فضايی 
افزايش داد. ابزاری شدن به محققان اين قابليت را داد تا از تمامی 
راه های جديد، كهكشان ها را مورد بررسی قرار دهند؛ ايجاد امكان 
آشكارسازی امواج گسيلی راديويی، مادون قرمز و فرا بنفش و حتی 

اشعه ی ايكس و گاما از اين جمله اند.

از  بزرگ تر  تلسكوپ  يك  فقط   50 دهه ی  در  حالی كه  در 
منجم   10 حدود  فقط  و  داشت  وجود  اينچ(   100( سانتی متر   254
تعداد   2000 سال  در  می كردند،  كار  عالم  كهكشان های  روی  بر 
تلسكوپ های بزرگ رشد عظيمی داشت. 12 تلسكوپ بزرگ تر از  
را  خود  كه  منجمانی  تعداد  و  داشت  وجود  اينچ(   300(  cm800
آن  از  بود.  رسيده   نفر  هزاران  به  بودند  كرده   كيهان شناسی  وقف 
پس كهكشان ها با تركيب بزرگ از تلسكوپ های راديويی زمينی، 
مادون  و  فرابنفش  ايكس،  اشعه ی  زمين،  مدار  در  چرخنده  نوری 
قرمز و هم چنين با استفاده از كامپيوترهای پرسرعت مورد مطالعه 
قرار می گيرند كه پيشرفت های چشمگيری را در دانش ويادگيری 
در  هم  و  تئوری  در  هم  فوق العاده  پيشروی  آوردند.  ارمغان  به  را 
كارهای مشاهده ای، تعداد زيادی را به اين سمت هدايت كرده است 
برون  نجوم  علم  برای  سال طاليی   21 قرن  به  ورود  بگويند  كه 

كهكشانی است.
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سه پایه ای از نور
اما اين عناصر به طور مداوم توسط ارتعاشات مكانيكی ناشی از دستگاه  با پايداری بی نهايت زياد است.  اندازه گيری های با دقت باال، نيازمند عناصِر نوری 
نگه دارنده تكان می خورند. يك راه برای غلبه بر اين مشكل و ايزوله  كردن عناصر اپتيكی، معلق كردن آن ها با استفاده از پرتوهای نوری است كه در مدل های 
توسعه يافته ی تله های نوری، جهت بی حركت ساختن مهره های كوچك استفاده می شود. چنين ايزوله سازی هايی مطالعه ی مكانيك  كوانتومی اين عناصر را نيز 
ساده تر می كند. در يك تله ی معمولی، نيروی شناوری زمانی بروز می كند كه نور در جهت جديدی پراكنده شود. اما در مجله ی فيزيكال ريويو ليترز، جوانّی گوچيونه 
)Giovanni Guccione( و همكارانش از دانشگاه ملی استراليا در كانبرا )Canberra( روشی برای معلق نگه داشتن يك آينه تنها با بهره بردن از فشاِر 

حاصل از تابش نور و بدون پراكندگی تصادفی پيشنهاد كرده اند.

اين پژوهش گران يك صفحه  ی محدب با بازتابش باال در نظر گرفته اند كه در باالی سه كاواِک اپتيكِی جدا از هم مانند يك آينه  عمل می كند. اين سه كاواک 
با همديگر يك سه پايه ی نوری را به منظور شناور ساختن اين صفحه تشكيل می دهند. مقدار انرژی ذخيره شده در نوری كه در بين آينه های انتهايِی هر كاواک رفت 
و برگشت می كند، به طول كاواک )در مقايسه با طول موج نور( بستگی شديد دارد. به نظر می رسد برای برخی طول موج ها هر جابجايی آينه به سمت باال يا پائين 
يك نيروی بازگرداننده ايجاد می كند. اين محققان محاسبه كرده اند كه فقط به ازای چند وات توان ليزری، اين نيرو به قدری بزرگ است كه ميتواند يك صفحه  به 
قطر دو ميلی متر را به شكل پايداری معلق نگه دارد. با خنك سازی ليزر نيز می توان تا حد خوبی مانع حركات مكانيكی صفحه شد تا بتوان حالتهای كوانتومی مورد 
نظر را آشكار ساخت. در مقايسه با تعليقی كه بر اساس پراكندگی صورت می گيرد، با جفت شدگی های قوِی بين اين حركات و پرتو نوری، ميتوان اندازه گيری هايی 

با دقت باال- به عنوان مثال اندازه گيری شدت گرانش-  را ممكن ساخت.

 

تولید موج تک الکترون

محققان موفق به جدا كردن يك ذرهی باردار از دريای الكترون، در يك مدار مقياس نانو و ايجاد يك موج منزوی الكترون شدند. اين موفقيت مهم، پيشبينی 
تئوريای كه نزديك به دو دهه قبل مطرح شده بود را تائيد ميكنند، و يك تك الكترون را قادر ميسازد تا اطالعات كوانتومی را، همانطور كه يك فوتون در يك 
مدار اپتيكی كوانتومی منتقل ميكند، حمل كند. كريستين گالتلی )Christian Glattli(  فيزيكدان كوانتومی در مركز تحقيقات هسته ای CEA  در فرانسه 

و همكارانش اين خبر را در نيچر شرح دادهاند.

 )Leonid Levitov( برای ايجاد موج الكترون و يا برانگيختگی، گالتی و همكارانش از يك دستور تئوری كه هفده سال پيش توسط فيزيكدان لئونيد لويتو
در مركز تحقيقات ماساچوست در كمبريج انجام گرفته بود، استفاده كردند. تيم لويتو  ولتاژ  وابسته به زمانی را محاسبه كرده بودند كه به يك نانومدار اعمال شده و 
دريای الكترون در سيم را تحريك می كند كه موجب ايجاد يك حالت كوانتومی مختلط ميشود. اين عمل منجر به انرژی گرفتن الكترون ها و ايجاد حفره هايی با 
بار مثبت، كه الكترون های جدا شده، در شبكه ی اتمی سيم بر جا نهاده اند، می شود. اما لويتو و تيماش پيشبينی كرده بودند كه اگر پالسهای ولتاژ با تابعی رياضی 

معروف به معادله پخش »لورنتز« نسبت به زمان تغيير كند، تنها يك تك الكترون به سطح دريای الكترونی برانگيخته ميشود.

تيم گالتی چنين ولتاژی را به يك نانومدار- شامل دو الكترود كه توسط يك محيط رسانای نازک به هم متصل شدهاند- اعمال ميكند.اين درحالی است 
كه مجموعه تا نزديكی دمای صفر مطلق )35 ميليكلوين( سرد شده است تا سيستم الكترونها را ساكن نگه دارند. محققان تصريح كردهاند كه هر پالس ولتاژی 
كه به يك الكترود اعمال می شود، موجب برانگيختگی تك الكترونای می شود كه از مسير رسانا به سمت الكترود ديگر حركت می كند. چنين برانگيختگيای 
قابل مقايسه با تك موجهای«سوليتون« كه گاهی از يك كانال با حفظ شكل، عبور ميكنند، می باشد. بنابراين گالتی و همكارانش برانگيختگی الكترون خود را 

»لويتون« ناميدهاند.

محققان ادعا ميكنند كه برخالف ديگر منابع برانگيختگی يك تكالكترون كه نياز به ساخت نانوساختارهای حساس دارند، تجهيزات مداری مورد نياز برای ايجاد 
»لويتون« می تواند به راحتی برای ايجاد سيستمهای بزرگتر به مقياسهای باالتر تبديل شوند.
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پيتر ساموئلسون، فيزيكدان تئوری در دانشگاه لوند سوئد -كه از اعضای اين پژوهش نميباشد- ميگويد: »زيبايی اين كار به وضوح سادگی آن است. توليد لويتون 
بر حسب نياز در وهلهی اول بهعنوان ابزاری برای تحقيقات فيزيك پايه استفاده خواهد شد. هم چنين لويتون ميتواند بهعنوان حاملهای اصلی اطالعات كوانتومی 
در كامپيوتر كوانتومی حالت جامد نقش ايفا كند. در واقع هر آن چيزی كه ميتوان با يك جفت يا تك فوتون در كوانتوم اپتيك انجام داد، ميتواند با لويتون ها نيز 

آزمايش شود. مانند ايجاد درهمتنيدگی، تلپورتيشن يا رمزنگاری كوانتومی.«

 

پرتوهای كيهانی عامل گرمايش زمين نيستند!

تحليل دادههای هواشناسی مربوط به بيش از پنجاه سال، شواهد اندكی برای تئوری جداآلميزيای كه تالش ميكند تابش كيهانی را به گرمايش زمين مربوط 
كند، يافته است. اين نظريه پيشتر بيان ميكرد كه متغيرهای خورشيدی ميتواند بر مقدار تابشهای كيهانی كه به زمين ميرسد تاثير بگذارد، و در واقع اين تابش با 
تغيير در شكلگيری ابرها می تواند آب و هوا را تحت تاثير قرار دهد. تحقيقات اخير توسط راسموس بنستاد )Rasmus Benestad( در موسسهی هواشناسی 

نروژ انجام شده است و وی نتيجه گرفته است كه تغييرات خورشيد نميتواند گرمايش زمين را توضيح دهد.

بنستاد تغييرات ميانگين ساالنه ی دادههای شار پرتوهای كيهانی داخل كهكشانی، در بازه ی سال های 1951 تا 2006 را با تغييرات دما، ميانگين فشار در 
سطح آب دريا و بارش مقايسه كردهاست. دادههای مربوط به پرتوهای كيهانی از يك مانيتور نوترونی مرتفع واقع در كاليمكس كلرادو گرفته شدهاست. بنستاد 
ميگويد: »برای من اين سوال پيش آمد كه آيا تابش كيهانی واقعا تاثيری در تغييرات آب و هوا دارد؟ آيا تاثير واضحی می بينيم؟«. طی 10 سال اخير بحثهای زيادی 
در مورد تغييرات آب و هوايی و اين كه آيا اين تابشهای كيهانی نقشی در گرمايش زمين دارد انجام گرفته است- تا جاييكه حتی اين ايده كه گازهای گلخانهای 

تاثيری ندارند مطرح شده است.

تابش كيهانی اتمسفر را يونيزه ميكند و دانشمندان بر اين باورند كه قطرههای باران به علت وجود يونها و ذرات هواپخش چگاليده ميشوند و به شكلگيری ابرها 
كمك ميكنند. هنوز كارهای تجربی در اين زمينه بهطور قطعی نتيجه ندادهاست. فعاليت لكههای خورشيدی كه باعث جزر و مد در يك دورهی 11ساله ميشود، 
با افزايش باد های خورشيدی )ذرات بارداری كه از خورشيد پراكنده ميشود( جريان تابش كيهانی را كم ميكند. ميدان مغناطيسی زيادتر بادهای خورشيدی برخی 
از تابشهای كيهانی كه به هر حال از جای ديگر كهكشان به زمين برخورد ميكنند، را منحرف ميكند. بنابراين، اگر تئوری ارتباط پيدايش ابرها با پرتو های كيهانی 

درست باشد، افزايش فعاليت لكه های خورشيدی بالقوه پوشش ابری را كم ميكند.

به هر حال، ساير محققين رابطهی بين تابشهای كيهانی و تغيير پوشش ابری و درنتيجه، دمای سطحی زمين را خيلی محدود يافتند. بنستاند متوجه شد كه 
هيچ مدركی برای ارتباط تابشهای كيهانی و متغيرهای آب و هوايی مانند دما، فشار و بارش وجود ندارد. 

برخی محققان به يك دوگانگی نادرست ميان پرتوهای كيهانی داخل كهكشانی و گازهای گلخانهای اشاره كردهاند و بر اين باورند كه موضوع »گرمايش زمين 
تحت تاثير شار پرتو های كيهانی« ميتواند تنها نتيجهی نگرانی رو به رشد از تاثير افزايش گازهای گلخانهای باشد. اين موضوع جدالی عمومی در پی داشتهاست. 

تحقيقات بنستاد قسمتی از پروژه ی TOSCA اروپا است كه ميكوشد تاثيرات متغير های خورشيدی بر آب و هوای زمين را بررسی كند. هدف اين تحقيقات 
جستوجو به دنبال واكنشهای واضح، مستقيم و پايدار نسبت به پرتوهای كيهانی در متغيرهای عمومی هواشناسی است. خصوصا اينكه آيا پرتوهای كيهانی در 

پديدههای فيزيكی درون جو زمين مهم هستند يا خير.
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و  باران  بارش  اندازهگيريهای  زمين،  اطراف  های  دماسنج  نوترونی،  به شمارشگرهای  مربوط  دادههای  جمعآوری  برای  گويد: »تالش عظيمی  می  بنستاد 
فشارسنجها و همچنين دستهبندی و قابل استفاده كردن اطالعات شدهاست. جنبهی ويژهی اين كار، روشی است كه برای تحليل دادهها به كار رفتهاست كه 

تركيبی از جبر خطی و آناليز رگرسيون است. چنين برخوردی امكان بررسی مقدار زيادی از اندازهگيريها را به صورت همزمان ممكن ساخته است.«

باكتريهای پر زور ميتوانند رشد تومورها را توضيح دهند!

باكتری ها ميتوانند در بسياری از سطوح، از لولههای آب تا دندانها، تجمع كرده و بيماريهای خطرناكی را منتشر كنند. دانشمندان تا كنون بر اين گمان بودند كه 
رشد چنين تجمعاتی به توانايی باكتری برای سوق دادن خودشان به سمت منابع غذا وابسته است. اما گروهی از فيزيكدانان در اسكاتلند نشان دادهاند كه توسعهی 

اين كلونيها تنها به دافعهی مكانيكی سادهی ميان باكتريها، هنگاميكه رشد كرده و به يكديگر برخورد ميكنند، بستگی دارد.

اين نگرش ميتواند ديد ما را در مورد مقاومت آنتيبيوتيكی و حتی مقابله با سرطان تغيير دهد.  

دانشمندان از مدل های كامپيوترِی كلونيهای باكتريايی، برای فهم بهتر برخی مشخصات كليدی ساختارهای حاضر استفاده كردهاند. يكی از متغيرهای جالب 
توجه سرعت رشد كلونی هاست، چراكه ميتواند سرعت انتشار بيماريها را مشخص كند. از مشخصات مهم ديگر شكل و هندسهی كلونی ميباشد. باكتريها به سرعت 
تكثير ميشوند و اين ميتواند احتمال اينكه  آنها تغيير كرده و در برابر آنتيبيوتيكها مقاومت بهدست آورند را افزايش دهد. اما تكثير نياز به منبع غذايی دارد و اين 
امكان وجود دارد كه باكتريهای  تازهشكل گرفته، توسط سلولهای همسايه در تالش برای رسيدن به منابع غذايی كه در حاشيهی كلونی فراوان است، مغلوب شوند. 

برآيند اين جدال ميتواند شكل كلنی را تعيين كند.

 Andrey( و رياضيدان، آندری كلموگروف )Ronald Fisher( بنابر مدلهای موجود كه بر پايهی نظريهی مطرح شده توسط زيست شناس، رونالد فيشر
Kolmogorov( در 1930 قرار دارند، سرعت رشد و شكل كلنيها به حركت براونی پخش مواد مغذی و حركت تصادفی اما فعاالنهی باكتريها وابسته است. با 

اين حال اين مدل در توصيف رفتار رشد باكتريها در سطح، جاييكه باكتری عمدتًا نميتواند خود را به جلو حركت دهد، ناكام است.

فرد فارل و همكارانش در دانشگاه ادينبرگ، اهميت نيروهای مكانيكی در رشد كلونيهای چگال باكتريايی، بر روی اليههای جامد را مطرح نمودهاند. فيزيكدان 
های بسياری شروع به بررسی »مادهی فعال« كه دور از تعادل ترموديناميكی وجود دارند، كردهاند.

اين تيم همچنين از تحقيقات اخير كه نشان ميدهد فشار مكانيكی بر سرعت رشد و مرگ سلولها، از جمله سلولهای سرطانی تاثير دارد، الهام گرفتهاند.

اين محققين تحول باكتريهای تكسلوليای كه خود متحرک نيستند را مدلسازی كردهاند. برای شروع يك رديف از سلولهای احاطه شده با مواد مغذی در نظر 
گرفته شده و هر باكتری، ميلهای كشسان فرض ميشود كه در جهت طوالش رشد كرده و هنگاميكه به اندازهی مشخصی رسيد، به دو قسمت تقسيم ميشود. 
هنگام رشد، هر باكتری توسط همسايههای نزديكاش هل داده ميشود و در نتيجه با توجه به نيروهای كشسان ميانشان حركت خواهند كرد. محققين دريافتند كه 
اين نيروهای مكانيكی كلنی را به سمت بيرون هل داده و آنها را قادر ميسازد بر اصطكاک سطح غلبه كنند. افزايش شدت نيروی دافعه، منجر به رشد سريعتر 
كلنی ميشود. همچنين دريافتند كه شكل كلنی هنگام گسترش آن، به نسبت سرعت رشد كلنی، به مقدار مادهی مغذی موجود، بستگی دارد. زمانيكه مادهی مغذی 
كاهش پيدا كند، كلنی منشعب شده تا غذای بيشتری پيدا كند. در حاليكه در شرايط وفور مواد غذايی، كلنی همانطور كه بهطور تجربی ديده شده، به شكل دايروی 

تكثير ميشود.

بر خالف مدل فيشر-كلموگروف، چنين رفتاری، بدون در نظر گرفتن چگونگی پخش باكتری، اتفاق ميافتد. همچنين مقدار كمی به پخش مواد مغذی وابسته 
است. بارتك واكال )Bartek Waclaw( ، همكار فارل، بيان ميكند كه نتايج مدل جديد ميتواند بهطور تجربی با محدود كردن يك كلنی باكتريايی در دو بعد، 
درون يك آرايه ی ميكروسياالتی و مشاهدهی سرعت رشد آنها، آزمايش شود. در حاليكه مدلهای قديمی پيشبينی ميكردند كه سرعت رشد بايد خطی باشد، مدل 

جديد می گويد كه بايد كندتر از حالت خطی و يا نمايی باشد. 

البته سودمندی مدل تنها در دو بعد محدود ميشود. يك تعميم سه بعدی از اين مدل می تواند نتيجهی اصلی را توليد كند. واكال همچنين خاطر نشان ميكند 
كه بسياری از باكتريها جهت ارتباط با يكديگر مواد غذايی را با يكديگر رد و بدل ميكنند كه اين عاليم در مدل حاضر در نظر گرفته نشدهاند. با اين حال اين مدل 

آنچه در مراحل اوليهی سرطان پوست اتفاق ميافتد، كه با كلنی تختی از سلولها شروع ميشود را ميتواند توليد كند.

هدف بلند مدت اين تحقيقات توسعهی داروهايی است كه بتواند خواص مكانيكی سلولها را كنترل كند تا شانس رشد سلولهايی كه مقاومت آنتيبيوتيكی نشان 
ميدهند را كاهش دهد.
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پيتر  انگلرت و  فرانسوا  به  نوبل فيزيك 2013  امسال جايزه ی  اكتبر  انتظار داشتند  تقريبا همه  همان طور كه 
هيگز به طور مشترک اهدا شد. اين جايزه  به خاطر  تئوری آن ها در مورد مكانيسمی است كه منجر به درک ما از 
منشأ جرم ذرات زير اتمی است. اين تئوری سال پيش با كشف  ذره ی بنيادی هيگز در آزمايشات مربوط يه برخورد 

دهنده ی بزرگ هادرونی سرن تاييد شد. 

سال 1964، انگلرت و هيگز، به طور مستقل از يك ديگر، به نظريه ای برای توضيح جرم دار شدن ماده دست 
يافتند. آن ها  در دو مقاله ی مجزا1  به شكست تقارن پرداختند و معتقد بودند جرم گرفتن به وسيله ی ذره ی كشف 

نشده ای كه امروزه به نام بوزون هيگز معروف است امكانپذير می باشد

   .  

طبق مدل استاندارد همه چيز در اين عالم از چند نوع ذره ی بنيادی فاقد ساختار درونی ساخته شده است. چهار 
نيروی بنيادی شناخته شده نيز- الكترومغناطيس، هسته ای قوی، هسته ای ضعيف و گرانش- با ذرات بنيادی حامل 
آن نيرو معرفی می شوند. اين ذرات بنيادی هر كدام دارای خواص ويژه ای هستند كه آن ها را از ساير ذرات متمايز 
می كند. در اين مدل برای هر يك از ذرات بنيادی ميدان متناظری در نظر گرفته می شود كه بر هم كنش اين 

ميدان ها با هم، جهان ذرات و رفتار آن را توضيح می دهد.

سال های طوالنی مسئله ی چالش برانگيز برای فيزيك دان ها اين بود كه چه چيز باعث می شود تا ذرات بنيادی 
يا جرم يك  الكترون  باشند؟ درواقع چه چيز جرم  ندارند دارای جرم های متفاوتی  كه هيچ گونه ساختار درونی ای 
كوارک را تعيين می كند؟ خود اين جرم از كجا ناشی می شود؟ پيتر هيگز در مقاله ی 1964 خود سعی كرد تا اين 

50 سال تا نوبل
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BROKEN SYMMETRY AND THE MASS OF GAUGE VECTOR MESON/ 
By F. Englert and R. Brout/Phys. Rev. Lett. 13/31 August 1964

   BROKEN SYMMETRIES AND THE MASSES OF GAUGE BOSONS/By 
Peter W. Higgs/ Phys. Rev. Lett. 13/19 October 1964
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پرسش بنيادی را با ايده ای ماهرانه پاسخ بدهد. او به اين نتيجه رسيد كه خال كيهانی را نمی توان كامال خالی فرض كرد و 
در واقع اين فضا با يك ميدان نامرئی پوشانده شده است. اين ميدان نامرئی را مستقيما نمی بينيم چراكه در تمام فضا به طور 
يكسان گسترده شده است. پس در تئوری هيگز و انگلرت، ذره ی هيگز نيز يكی از ذرات بنيادی است كه ميدان متناظر با اين  
ذره در تمام فضا وجود دارد؛ حتی زمانی كه هيچ چيز در اين جهان وجود نداشت، در واقع  ذرات ديگر در برهم كنش با اين 
ميدان جرم دار شده اند. اما  اگر  جرم در جهان وابسته به يك ميدان نامرئی گسترده شده در زمينه است؛ چه گونه می توان وجود 
چنين ميدانی را  به طور تجربی مشاهده كرد؟ از ديد هيگز برای اين اثبات تجربی، كوانتوم اين ميدان يعنی ذره ای با ويژگی های 

مشخص بايد مورد نظر قرار داده شود.  

در  نظريه ی  كوانتومی، ميدان هيگز در واقع نتيجه ی تعدادی بسيار از ذراتی است كه به طور مستمر در كل خالء كيهانی از 
انرژی پايه خالء آفريده شده و  فورا  از بين می روند. همين نوسان دائمی ذرات در تمام فضا، ميدان هيگز را تشكيل می دهند. 
بدين ترتيب می توان گفت كه فضا همواره شامل از ذرات هيگز است. بنابراين هر ذره ی بنيادی در مسير حركت خود در فضا 

بايد از ميان اين ميدان هيگز عبور كند.  

ميليارديم  يكصد  كوتاهی–تقريبا  بسيار  زمان  از  اما پس  بوده اند.  بدون جرم  ابتدا   در  بنيادی  ذرات  تمام  می توان گفت 
ثانيه – بعد از مهبانگ، ذرات هيگز از انرژی مهبانگ به وجود آمده و فضا را پر كردند. سپس ذرات بنيادی دارای برهم كنش با 
اين ميدان به واسطه ی برهم كنش جرم دار شدند .به عالوه  از آن جايی كه ذرات هيگز با يك ديگر هم برهم كنش می كنند؛ پس 
به نوبه ی خود جرم دارند. بنابراين پيتر هيگز با محاسبه ی جرم و برخی ويژگی های كوانتومی ذره ی هيگز )اسپين كوانتومی، 

احتمال واپاشی به ساير ذرات و …( توانست يك راهكار عملی و تجربی برای كشف ميدان هيگز ارائه دهد. 

 اين ذره قطعه ی گمشده ی مدل استاندارد بود كه اين دو دانشمند حدود 50 سال قبل به نوعی وجود آن را پيش بينی 
كرده بودند و باالخره سال پيش در آزمايشات، خود را نشان داد! پيتر هيگز در نشستی مطبوعاتی در دانشگاه ادينبورگ در مورد 
احساس خود از دريافت جايزه ی نوبل بيان كرد: » خيلی خوشحال هستم و تقريبا احساس رهايی می كنم؛ چون بعد از مدت ها 
باالخره به نتيجه رسيد. چندين سال پيش يكی از دوستانم به من گفت كه برای يك نوبل احتمالی نامزد شده ام. به نظر می رسيد 
كه سال های زيادی در پيش باشد و تأييد تجربی كارم را در طول عمر خود نبينم؛ اما از زمان شروع به كار برخورد دهنده ی 

بزرگ هادرونی كامال واضح بود كه می توانند به ذره ی هيگز دست پيدا كنند و علی رغم تمام مشكالت به آن رسيدند.«

بخش پايانی از متن اصلی مقاله ی 1964 پيتر هيگز
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نقاط  آموزش،  بررسی  سطح  به  تكانه  نشريه ی  آموزشی  بخش 
اين حوزه   با  نيز نظرسنجی در مورد مسائل مرتبط  قوت و ضعف و 
محتوای  دروس،  ارائه ی  نحوه ی  بررسی   نظير  مطالبی  می پردازد. 
امكانات  ارزشيابی،  نحوه ی  دانشجوها،  و  اساتيد  بين  ارتباط  دروس، 

و يا كمبودهای موجود و مباحثی از اين دست.

بنابراين در اين بخش دانشجويان ميتوانند نظرات، انتقادات و يا 
پيشنهادات خود را به كمك اين نشريه بازتاب بدهند. 

بخش آموزشی 



43

Teaching should be such that what is offered is 
perceived as a valuable gift and not as a hard duty.

Albert Einstein
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مكانيك  و  رياضی فيزيك  اخير  ارائه ی  درباره ی  دارم  قصد  مقاله  اين  در 
كوانتومی  بنويسم. نكاتی كه در حّد توانم سعی كرده ام همه جانبه باشد و در 
را  دانشجويان  از  بسياری  نظرات  و  گرفتم  كمك  زيادی  دوستان  از  كار  اين 
جويا شده ام. حس كردم هنوز آدم هايی هستند كه برای شان »آموزش« اهميت 
دارد، هرچند كارشان اشكاالتی هم داشته باشد. خواستم به اين دسته از اساتيد 
هم بگويم كارشان و تالششان را می بينيم و اگر می بينيد هنوز همه چيز رو 
به راه نشده نگذاريد به پای بی فايده بودن تالشتان! شايد تصور شود كه ما، 
دانشجو جماعت هميشه در حال شكايت هستيم بدون اين كه دقيقا بدانيم چه 

می خواهيم اما خواستم اين جا بگويم كه هميشه هم به غر زدن نيازی نيست!

ریاضی فیزیک:

منبع: كتاب درسی رياضی فيزيك كتاب »صدری حسنی1« بود و خانم دكتر 
معمارزاده از روی سرفصل ها و محتوای اين كتاب تدريس می كردند. جزوه ای 
متفاوت  كمی  گاهی  و  كتاب  شبيه  عينا  گاهی  می نوشتند  تخته  پای  كه  هم 
ساده ای  مثال های  می دادند  درس  كه  كوچكی  بخش  هر  از  پس  ايشان  بود. 
برای فهم بيش تر و بهتر مطلب حل می كردند و پس از مثال های ساده، چند 
تمرين می دادند كه بايد تا جلسه ی بعد حل می كرديم، كه البته تقريبا همه از 
كتاب بودند. نكته ی مهمی كه سر كالس رعايت می كردند، مرتب نوشتن بود!! 

به طوری كه نوع خط و رنگ گچ را هم با رأی بچه ها انتخاب می كردند!!

ارائه ی طرح درس: دكتر معمارزاده در ابتدای هر جلسه مباحثی را كه قرار 
برای  را  دانشجو  كار ذهن  اين  و  تدريس شوند، می نوشتند  آن جلسه  در  بود 
برنامه ی  ارائه ی  كلی  به طور  می كرد.  آماده تر  بگيرد،  ياد  بود  قرار  كه  آن چه 
تدريس در هر جلسه توسط استاد و خصوصا يادآوری اهداف كلی هر فصل از 

درس باعث حفظ پيوستگی و انسجام مطالب می شود.

ساعت  از  خارج  اشكال  رفع  برای  ساعاتی  ترم  هر  ابتدای  اشكال:  رفع 
كالس توسط استاد تعيين می شد كه ايشان در آن ساعات در اتاق خودشان 
به سواالت دانشجوها پاسخ می دادند. به نظر من اين كار بسيار خوبی بود، كمتر 
استادی است كه اين قدر راحت دانشجو را در اتاق خودش بپذيرد و مهم تر از 
آن اين كه در اتاق خودش رفع اشكال كند. عالوه بر اين، در روزهای قبل از 
امتحان چندين ساعت متوالی به اشكاالت بچه ها رسيدگی می كردند. البته شايد 
بعضی بر اين عقيده باشند كه اين كار در روز قبل امتحان درست نيست و حتی 
ممكن است شبهاتی ايجاد كند، اما با در نظر گرفتن روحيات دكتر معمارزاده 
و يادآوری اين نكته كه استاد به هيچ وجه درباره ی امتحان مسامحه نمی كنند 

می توان به قضاوت درست تری در اين باره رسيد.

نه  با آن ها صحبت كردم مطالب  دانشجويان كه  از  به نظر بسياری  ارائه: 
ناكارآمد تدريس می شد و نه آن قدر سخت و پيچيده كه برای  بسيار ساده و 
دانشجويان متوسط نامفهوم شود. در واقع استاد هر بخش درس را به حد كافی 
هر  استاد  و  بپرسد  می توانست  داشت  سوالی  هر  هركس  و  می دادند  توضيح 
سوالی را پاسخ می دادند مگر اين كه آن را برای آن زمان نامناسب می ديدند 
بعد  انصافا  و  می كردند  موكول  از كالس  بعد  به  را  پاسخ  اين صورت  در  كه 
تا هر زمان كه طول می كشيد، پاسخگوی اشكاالت بودند و حتی  از كالس 
يادشان می ماند كه به چه كسی جواب ندادند و خودشان پيگير می شدند تا حتما  
آن شخص برای گرفتن پاسخ مراجعه كند تا اشكالش برطرف شود! البته اين 
مسئله بيش تر در درس رياضی فيزيك1 مشاهده می شد. چون تعداد دانشجوها 
بيش تر بود. در درس رياضی فيزيك2 تقريبا همه ی سواالت سر كالس پاسخ 

به خاطر  را  باشند كه كالس  اين ميان عده ای  باعث شد در  داده می شد كه 
دفعات زياد تكرار مطالب، كسالت بار بدانند. از نظر آن ها سرعت تدريس كافی 
نبود. پس از اطالع از نظرات ايشان متوجه شدم آن ها معتقدند از »خوش قلبی« 
دكتر معمارزاده سواستفاده می شود و كسانی هستند كه بار اولی كه درس توضيح 
داده می شود به دقت به درس گوش نمی دهند و بعد دوباره و چندباره سوال 
می كنند يا سواالت نامربوط می پرسند. در حالی كه اگر هركس قبل از پرسيدن 
بيفتد  اتفاق  اين  اگر  بودند  معتقد  و  برود  بين  از  كمی فكر كند شايد سوالش 
از  به خاطر كمبود وقت  بياموزيم و  تا مطالب بيش تری  فرصت خواهيم كرد 
پرداختن به مباحث مفيد باز نمانيم. من هم با اين نكته موافقم كه نبايد از توجه 
استاد كه حاضرند چندين بار مطلبی را توضيح دهند، سواستفاده كرد. اما بدين 
معنی نباشد كه سوال های ساده پرسيده نشود و كالس مختص عده ی خاصی 
شود، همان چيزی كه در بسياری كالس ها ديده می شود! در واقع در كالسی 
»رشد«  زمينه ی  دارد  اهميت  متوسط كالس  افراد  يادگيری  استاد،  برای  كه 
وجود دارد، چون آن ها كه مطالب را می دانند يا از قبل ياد گرفته اند و چيزی از 
دست نمی دهند و يا شايد فقط حوصله شان سر برود. اما دانشجويان متوسط و 
آن ها كه از قبل زمينه ای ندارند می توانند كامال از كالس استفاده كنند. برای 
من  »استاد  بگوييم:  می توانستيم  هراسی  بی هيچ  كه  بود  دلچسب  بسيار  من 
اين جا رو متوجه نشدم. ميشه يه بار ديگه توضيح بديد؟!«!! واقعا برای يك استاد 
ويژگی مهمی است كه طرز برخوردش با دانشجو به گونه ای باشد تا دانشجو 
اعتماد به نفس الزم برای حرف زدن سر كالس را داشته باشد. چيزی كه برخی 
از اساتيد از آن به عنوان جديت يا جذبه ياد می كنند، نتيجه ای جز انزوای برخی 

دانشجويان از كالس و يا عدم حضور آن ها در كالس ندارد.

كوييز: در پايان برخی جلسات، به طور ميانگين هر چهار  پنج جلسه يك بار، 
يك آزمونك از درس همان جلسه يا حداكثر تركيبش با درس های چند جلسه ی 
قبل گرفته می شد و طی زمانی كه ما كوييز می داديم، خود استاد تقريبا باالی 
سر همه ی ما می آمدند و ما را راهنمايی می كردند، ضمن اين كه همه بچه ها 
اجازه ی كمك كردن به هم را داشتند و به اين ترتيب اين كوييزها باعث می شد 
درس آن روز جا بيفتد. البته در تصحيح اين آزمون ها به شدت دقت می شد كه 
در اين باره فكر می كنم آزمونی كه اين قدر جنبه ی يادگيری دارد و مقررات يك 
امتحان واقعی در آن برقرار نيست بهتر است نمره و طرز تصحيح آن بيشتر 

حالت مساعده داشته باشد تا مجازات!!

نحوه ی عملكرد و ارزشيابی دستياران حل تمرين در اختيار خودشان است و 
خودمانيم اگر دستيار، حرفه ای باشد، خيلی متأثر از شيوه های فكری استاد نيست 
و تنها می توان به اين نكته اشاره كرد كه دستياران حل تمرين دكتر معمارزاده 
بيش تر از دانشجوهای كارشناسی و كارشناسی ارشد انتخاب شده بودند و نه 
دكترا!!! حاال تعمدا بوده يا خير، خدا را شكر!!! اين را گفتم چون دانشجويان 
دكترا كم تر حوصله دارند كه دستيار خوبی)!( باشند. درباره ی معيارهای استاد 
برای انتخاب دستيار هم چيز زيادی نمی دانم اما يك بار كه با گاليه به ايشان 
اگر  و  نيست  اين  تنها  دادند  پاسخ  است  فرد  نمره ی  فقط  معيارشان  آيا  گفتم 
درست يادم باشد گفتند يك دستيار خوب بايد ذهن استداللی قوی داشته باشد.

تمرين: به نظر می رسد تعداد تمرين های رياضی فيزيك زياد بود به طوری 
كه برای هر هفته بايد به طور ميانگين 15 تمرين تحويل می داديم. با در نظر 
گرفتن اين كه هركس در طول هفته دروس ديگری هم دارد كه آن ها نيز غالبا 
تمرين دارند، طبيعتا اين تعداد تمرين برای يك درس زياد است و باعث می شود 
بعضی ها از شيوه های »ديگری« برای تحويل دادن به موقع تمرين ها استفاده 
كنند تا فقط نمره را از دست ندهند! حال اگر دستيار حل تمرين هم سختگير 
كه  است  آن وقت  باشد  داشته  آن ها  تمام  بر درست حل كردن  تاكيد  و  باشد 

استفاده از روش های ميانبر بيش تر هم می شود.

است  كنكور  واقعا شبيه  زمانی  نظر  از  معمارزاده  دكتر  امتحانات  امتحان: 

اندر حکايات رياضی فيزيک و کوانتوم
آرميتا وكيلی- كارشناسی فيزيك89

rmitav90@gmail.com
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و  بنشيند  بايد سر جلسه  دانشجو فقط  به شكلی است كه  غالبا  و 
بی وقفه بنويسد؛ برای فكر كردن به مسئله وقتی نيست. خود استاد 
بايد مباحث برای دانشجو مثل جدول ضرب شود و فكر  معتقدند 
به عنوان  بر موضوع است!  راه حل، معنايش عدم تسلط  به  كردن 
مثال در ميان ترم رياضی فيزيك1 برای 6 سوال يك ساعت و نيم 
استاد  چون  نيستم  مطمئن  سوال ها  تعداد  داشتيم)درباره ی  زمان 
سوال  هر  برای  می دانم  اما  می گيرند.  هميشه  را  سواالت  برگه ی 
طراحی  به گونه ای  آزمون  محتوای  داشتيم(.  زمان  دقيقه   20-15
می شد كه اگر كسی همه  ی تمرين ها را حل می كرد و ياد می گرفت، 
بااليی كسب  نمره ی  و  بدهد  پاسخ  اغلب سواالت  به  می توانست 

كند، يعنی در كل محتوای نامعقولی نداشتند. اما امان از زمان!!!

معمارزاده  دكتر  با  قبلی  سال  كه  كسانی  همه ی  تقريبا 
رياضی فيزيك داشتند امسال به اين نكته اشاره داشتند كه كالس 
ايشان نسبت به سال قبل بسيار تغيير كرده و پيشرفت داشته است. 
من فكر می كنم دليلش اين است كه استاد دائما در حال نظرسنجی 
از دانشجوها هستند و هركجا بيرون از كالس كه دانشجوهايشان را 
ببينند از آن ها درباره ی محاسن و معايب كالسشان سوال می كنند 
و به دقت درباره ی آن ها فكر می كنند و در كارشان تأثير می دهند.

در  آخر  دست  تا  گفتيم  بار  هزار  را  امتحان  وقت  موضوع  )البته 
پايان ترم رياضی فيزيك2 اثر دادند!!!(

مکانیک کوانتومی:

معرفی  درسی  كتاب  به عنوان  مقيمی  دكتر  كه  كتابی  منبع: 
كردند، كتاب »زتيلی2«  بود كه خودشان هم از روی سرفصل های 
همين كتاب و با تغيير زيادی در محتوای آن تدريس می كردند. در 
حين تدريس تمرين هايی می دادند كه غالبا می بايست اول جلسه ی 
كه  داشت  نمره   1 تمارين  اين  مجموع  و  داديم  می  تحويل  بعد 

نمره ی اضافه محسوب می شد.

وسايل  و  تصوير  و  اساليد  از  تدريس  حين  در  ايشان  ارائه: 
آزمايشگاهی تا حدودی استفاده می كردند كه البته اين موضوع در 
ابتدای هر ترم بيش تر مشاهده می شد و به تدريچ به خاطر كمبود 
وقت كم رنگ می شد. استفاده از اين امكانات بسيار مفيد است. مثال 
جايی در كوانتوم1 در توضيح قسمتی از آزمايش اشترن گرالخ، از 

قطبشگر استفاده كردند كه برای خود من بسيار جالب بود.

دكتر مقيمی هم مثل دكتر معمارزاده كامال در دسترس هستند 
و در اتاقشان به روی دانشجوها باز است و وقتشان را از دانشجوها 

دريغ نمی كنند.

كوانتوم2،  معمول  بر كالس های  عالوه  استاد  اضافه:  كالس 
ميان(  در  هفته  )يك  چهارشنبه  روزهای  در  اضافه  كالس  يك 
تعيين كرده بودند و در آن به اشكاالت و سواالت بچه ها رسيدگی 
می كردند. همه با هر نوع اشكالی می توانستند در اين كالس حضور 
از كالِس درس  داشته باشند. خود استاد تاكيد داشتند كسانی كه 
عقب مانده اند و يا قسمتی  را به كلی ياد نگرفته اند در كالس های 
چهارشنبه حاضر شوند. به نظر من اين نشان دهنده ی اهميت فهم 
ايده  اين  از  كمی  بسيار  عده ی  هرچند  است.  استاد  برای  دانشجو 
بيش تر شركت  بار  و حتی خود من هم سه چهار  كردند  استقبال 
جا  تا  البته  است.  و خوبی  انسانی  ايده ی  واقعا  به نظرم  اما  نكردم، 
باعث  اكثريت  حضور  عدم  اين  اميدوارم  و  می خواهد  زمان  بيفتد 
اين باره  ايده نشود. هرچند شايد استاد در  از كليت  دلسردی استاد 

اصوال و طبق قوانين وظيفه ای  ندارد و موكدا عرض می كنم؛ به نظر 
من و بسياری ديگر اين نشان دهنده ی انسانيت است.

است.  مشكلی  ادبيات  مقيمی  دكتر  امتحانات  ادبيات  امتحان: 
حداقل در كوانتوم كه چنين بود. كتاب درسی، كتاب زتيلی بود و 
تمرين های داخل كتاب سرراست و واضح بودند)نه به اين معنی 
كه ساده باشند بلكه به اين معنی كه هدف سوال مشخص بود و 
زرق و برقی نداشت(. ضمنا تمارينی كه برای كالس حل تمرين 
اين ها  علی رغم  بودند.  شكل  همين  به  بيش  و  كم  نيز  می دادند 
ادبيات سواالت امتحان نامفهوم می نمود و برای فهم هدف سوال 
افزايش  باعث  اين  و  داشتيم  احتياج  تمرين  دستيار حل  به كمك 
استرس امتحان می شد. به طوری كه در مواقعی شايد اصل مطلب 
را بلد بوديم اما به خاطر عدم فهم درست از سوال نتوانستيم به آن 
امتحان ها فهميديم كه  از نوع  از طرفی در كوانتوم1  پاسخ دهيم. 
جزوه ی استاد برايشان اهميت زيادی دارد. اما در امتحان كوانتوم2 
البته  بودند.  آمده  در  قبل  ترم  مفهومی  حالت  از  بيش تر  سوال ها 
 2 و  كوانتوم1  محتوای  تفاوت  به  مسئله  اين  از  بخشی  طبيعتا 

برمی گردد، اما فقط بخشی! 

امتحان پايانی كوانتوم2، دو قسمت داشت كه قسمت دوم آن 
چند  سواِل  اين  كه  نمره ای   25 از  ولی  بود.  خانه«  در  »امتحان 
قسمتی داشت؛ حدود 10 نمره ی آن ساده بود و در كل با اين كه 
كه  نبود  طوری  به نظرم  ولی  نگرفتم،  كامل  نمره ی  هم  من  خود 
باشند كه حل نكنيم!!! )بعضی استادهای عزيز فكر  سوال را داده 
می كنند كه »امتحان در خانه« يعنی: دانشجوی عزيز! آبا و اجدادت 
هم نمی توانند اين را حل كنند!( در عين حال سوال چالش برانگيزی 

بود و مهم تر اين كه يك مسئله ی واقعی فيزيك بود.

كه  است  اين  مقيمی  دكتر  تدريس  مهم  نكته ی  من  به نظر 
از جزئيات محاسبه است.  فيزيك و كليت مطلب مهم تر  برايشان 
اگر به ايشان مراجعه كنيد و سوالی بپرسيد؛ تاكيد دارند كه هدفمان 
از تمام محاسبات را فراموش نكنيم و نگاهی كلی نگر داشته باشيم. 

تا اين كه فقط در بند محاسبات!

اما در پايان می خواهم يادآوری كنم مهم تر از همه ی اين ها، 
اين است كه برای دكتر معمارزاده و دكتر مقيمی و تعداد   كمی 
از ديگر استادها خود دانشجوها مهم هستند. اگر نااميد يا ناراحت 
باشی يا تغييری كرده باشی نظرشان جلب می شود و اگر بخواهی با 
ايشان حرف بزنی به در بسته نمی خوری! شايد فقط يك همدردی 
به  كه  كند  می  القا  را  احساس  اين  نكته  همين  اما  بكنند  ساده 
دانشجويان به چشم »انسان« نگاه می كنند. مثال دكتر معمارزاده 
همه ی دانشجوهايشان را به اسم كوچك می شناسند و اين يعنی 
توجه! از وقتی وارد دانشگاه شدم حسرت به دلم مانده بود كه  آدم ها 
به آن چه اطرافشان می گذرد اهميت بدهند، خصوصا اساتيد! مهم 
نيست استاد همه چيز را درباره ی همه كس نداند؛ مهم اين است 
كه فرصت دانستن را به خود و ديگران بدهد. مهم اين است كه 
دانشجو حس كند چيزی بيش تر از يك شماره ی دانشجويی هشت 
رقمی و يك نمره جلوی آن است. البته می دانم كه استاد وظيفه ای 
در اين باره ندارد!! شايد زمانی كه وارد دانشگاه شدم همه ی استادها 
معبد  برايم  دانشكده  اين  و  بودند  باستان  رم  خدايان  مثل  برايم 
خدايان بود. اما اكنون فكر می كنم انسانيت برای همه ی ما واجب تر 

است تا خدايی!
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اجازه دهيد پيش از شروع مقاله به دو مورد اشاره كنم. نخست اين كه اين مقاله صريح است و حتم دارم بسياری از آن ناراحت 
می شوند. دوم اين كه بسياری از اين انتقادات بارها به اشكال مختلف بيان شده، اما بی شك نوشتن و مرتب بودن آن ها می تواند 

زمينه ی بحث را بيش تر كند و صراحت آن باعث پاسخگويی شود.

به طور كلی وضعيت آموزش در دانشكده ی فيزيك بد و نابسامان است. برای اين كه اين مسئله را نشان دهم، تعدادی مثال 
می آورم و از دل آن ها چند مسئله ی اصلی را مشخص می كنم. در نهايت امر پيشنهادهايی برای بهتر شدن وضعيت ارائه خواهم كرد.

فكر می كنم سوال بزرگی مطرح است: در كميته ی آموزش دانشكده چه می گذرد؟

•   چندين ترم متوالی دانشجويان نسبت به ارائه ی درس مكانيك تحليلی توسط آقای دكتر اخوان و الكتروديناميك توسط 
آقای دكتر رحيمی تبار معترض بودند، اما هيچ تغييری در انتخاب استاد برای اين دروس صورت نگرفت؛ آقای دكتر اخوان برای سال 
دوم نيز درس را ارائه كردند و ارائه ی درس الكتروديناميك برای چندبار ديگر نيز به دكتر رحيمی تبار سپرده شد. آيا به واقع با وجود 
اساتيد تئوری كار و اين همه نابسامانی در دروس تجربی، دليلی وجود دارد كه استاد تجربی كار درس تئوری ارائه دهد؟ آيا آقای دكتر 
اخوان نبايد در روش تدريس شان تغييری ايجاد كنند؟ هدف از ارائه ی درس الكتروديناميك چيست؟ صرفًا مروری بر درس های 
ليسانس و پيچيده تر كردن محاسبات آن كه معلوم نيست در چه زمانی به درد خواهد خورد؟ كالس هم فقط بگذرد به اين كه استاد 

روابط نوشته شده در كتاب را روی تخته بازنويسی كند؟ يا به قولی استاد »كتاب گويا« باشد؟   

•   سال گذشته آقای دكتر مقيمی كه زمينه ی پژوهشی شان مكانيك آماری است درس مكانيك كوانتوم را ارائه دادند و آقای 
دكتر رضاخانی كه زمينه ی پژوهشی شان نظريه ی اطالعات كوانتومی است ترموديناميك و مكانيك آماری! 

•   در سال جاری آقای دكتر رضاخانی دو درس اصلی را ارائه می دهند! درس هايی كه ارائه ی هر كدام شان صرف زمان و 
انرژی زيادی می طلبد. اين اتفاق برای اولين بار در چند سال گذشته رخ داده است. به واقع امكان ارائه ی يكی از اين دروس توسط 

استاد ديگری نبود؟ 

اجازه دهيد كمی طرح درس ها را نگاه كنيم تا انتقادات روشن تر شود.

•   سوال مشخص اول اين است كه آيا طرح درسی وجود دارد؟ من فكر می كنم كه حتا اگر پاسخ اين سوال مثبت باشد، در 
عمل اتفاق ديگری افتاده است. به ياد دارم امير سادات موسوی كه يحتمل او را با شعرهايش می شناسيد تعريف می كرد كه در دو 
سال مختلف مكانيك تحليلی 1 و 2 را گرفته است. آقای دكتر راهوار در سال اول كتاب مرجع را سايمون انتخاب كرده بودند و 
اگر با سايمون پيش برويد بحث الگرانژی در ترم دوم مطرح خواهد شد. در سال ديگر دكتر راهوار كتاب ماريون را مرجع گرفته اند 
و اگر با ماريون پيش برويد الگرانژی در ترم اول ارائه خواهد شد. امير می خنديد و می گفت من ليسانس فيزيك گرفتم، بدون 
اين كه يك بار فرماليزم الگرانژی را ببينم)توجه كنيد اين كه امير خودش بخواند داستان ديگری است. مسئله به هم ريختگی طرح 
درس است(. اما طرح درس مكانيك اشكاالت فراوان ديگری هم دارد. برای مثال اساتيد بنا به تندی و كند یِ شان به مكانيِك 
سيستم هاِی جفت شده به ميزان مختلف می پردازند، حال آن كه مكانيِك محيط هاِی پيوستار و مفاهيمی چون ُمدهای اصلی نوسان 
اهيمت بسيار زيادی دارند. همين كه يك بار هميلتونی سيستم پيوستار، مثاًل يك سيم در حال ارتعاش را كسی ببيند نعمتی است، 
ببيند كه اين موجود پيچيده ساده می شود به تعدادی نوسانگر مستقل. يعنی می گوييد نبيند؟! يا مثاًل هيچ كس حرفی از تقارن ها 
نمی زند. همه ی تقارن ها و قضايای آن در مكانيك كوانتومی ارائه می شود، آن هم در حالت خوش بينانه. ارائه ی فرماليزم كروشه ی 
پواسون و بررسی تقارن ها و تبعات آن وقتی بيش از يك جلسه نمی گيرد. برای نمونه يك جلسه از درس نامه ی مكانيك كوانتوم 
دكتر كريمی پور به اين مسئله اختصاص داده شده است كه به تفصيل و روان مسئله را باز می كند. چرا آن يك جلسه را نمی توان 
در مكانيك كالسيك ارائه كرد؟ جايگاه بهتر كجاست؟ به نظر زمان بندی اساتيد دقيق و كارآمد نيست. وقت زيادی بر روی فصول 

نگاهی بر آموزش دانشکده ی فيزيک
ايمان مهيائه-كارشناسی ارشد فيزيك91

iman.mahyaeh24@gmail.com
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 Philip  .1
 McCord Morse
 – آمريكايی  فيزيك دان 
پدر  عنوان  به  شناخته شده 

علم تحقيق در عمليات.

 Kerson Huang .2
چينی-  نظری  فيزيك دان 

آمريكايی.

3. فيزيك دان برجسته ی 
ايرانی - معادله ی "كاردار- 
 KPZ( پاريسی-ژنگ 
در  او   "  )equation
فيزيك نظری مشهور است.

اول كتاب مكانيك مانند سينماتيك و ديناميك نيوتونی می گذارند و اين در حالی است كه اين بخش ها آسان تريِن فصل ها هستند و اكثر 
دانشجويان با مطالب شان آشنايی دارند و اين باعث می شود هيچ اشاره ای به مطالب مهم فوق نشود. به نظر من قرار نيست كه تمامی مطالب 
با جزئيات و دقت فراوان ارائه شود و دانشجويان از قدرت حل مسئله ی استثنايی برخوردار شوند، بلكه همين كه يك بار مفاهيم و مطالب به 
گوش شان خورده باشد و با آن ها آشنايی  داشته باشند كافی است. هر كسی كه خواست، خود می تواند به دانش اش عمق ببخشد. اما خوب 

است كه همه يك ديد كلی نسبت به همه ی مفاهيم مهم داشته باشند. تقارن و تبعات آن مهم نيستند؟  

•   به سراغ مكانيك كوانتوم برويم. يك مبحث خيلی مهم در مكانيك كوانتوم مسئله ی پراكندگی است. تا جايی كه می دانم در اين 
چند سال گذشته هيچ گاه اين مبحث خوب و كامل ارائه نشده است. بخش زيادی از اطالعاتی كه در آزمايشگاه به دست می آيد با استفاده از 

آزمايش های پراكندگی است، حال آن كه يك دانشجوی نوعی دانشكده ی ما ممكن است در دوره ی ليسانس آن را نبيند!! 

•   چرا درس الكتروديناميك ارشد ارائه می شود؟ چند سال پيش در تكانه مقاله ای نوشتم و سعی كردم دليل بياورم كه چرا كتاب گريفيث 
بر كتاب ريتس برتری دارد. سال گذشته درس الكتروديناميك داشتم و با كلی ذوق و شوق درس را گرفته بودم. اما اين درس به واقع بدون 
حضور آقای گلشنی كه استاد تمرين ما بودند هيچ سودی نداشت. تمامی آن چه در اين درس به ما ارائه شد، در گريفيث هم هست. تنها 
مطلب نو، تابع گرين بود كه اتفاقًا زمان بسيار كمی به آن اختصاص داده شد. يعنی حتی حل معادله ی الپالس با شرايط پيچيده هم ارائه 
نشد. من فكر می كنم آنچه به ما ارئه شد را می توان در يك صبح تا ظهر خالصه كرد. دو ساعتی مرور آنچه پيش تر خوانده بوديم، دو ساعتی 
هم توضيحاتی ساده و اوليه برای تابع گرين! خب پانزده هفته وقت برای چه؟ قرار بود چه ارائه شود؟ در اين بين انتخاب كتاب جكسون به 
عنوان منبع اوضاع را بسيار بدتر می كند. كتابی كه تنها به شما جايگذاری روابط در يك ديگر را آموزش می دهد و اگر حوصله به خرج دهيد 

ساده كردن  آن ها!  

•   مسئله ی ديگر كيفيت آموزش است. من يك مورد مشخص را كه خودم با آن برخورد كردم مثال می زنم. يك مثال ساده برای تبديل 
فوريه پتانسيل يوكاوا است. اگر پتانسيل در فضای فوريه را داشته باشيد، با استفاده از روش های انتگرال گيری مختلط و يك پَربَند ساده 
می توانيد پتانسيل در فضای مكان را به دست آوريد. اين بخشی از تمرين بود. اما دانشجويانی كه درس رياضی- فيزيك 2 را گذرانده بودند 
نمی توانستند آن را حل كنند. تا همين جای ماجرا هم عجيب است، اما می گوييم اشكالی ندارد، يادشان رفته است. پرسيدم يادتان هست يك 
پَربَند می گرفتيد؟ گفتند خير. گفتم يادتان هست كه بايد قطب پيدا كرد؟ گفتند خير. گفتم يادتان هست كه يك ضريب يك بخش بر »دو 
پی آی« داشتيد؟ گفتند خير. خب شما تو اون درس چی ياد گرفتيد؟؟! در ميان آن ها دانشجويان بسيار خوبی هم بودند، كه باعث می شود 
من نتوانم تمامی آن چه گذشته را به آن ها و درس نخواندن  برگردانم. بايد بخشی را به استاد، روش تدريس، روش امتحان گرفتن و غيره 

مربوط بدانم. )راستی اينا می دونستن »آی« چيه؟(

تا اين جا تعداد قابل توجهی مثال ارائه كردم و »ُغر« زدم! حال می خواهم مباحث را دسته بندی كنم و ايرادات را كنار هم بچينم و در هر 
مورد پيشنهاداتی مشخص ارائه كنم. قدمی بزنيد، چايی بنوشيد، از اين جا به بعد نوشته مهربان خواهد بود :(

انتقادات باال را می توان در چند مورد كلی خالصه كرد:

•   عدم تناسب استاد با درس 

•   عدم وجود طرح درس مشخص

•   كيفيت پائين ارائه ی دروس  

•   عدم پاسخگويی اساتيد نسبت به درس  و تدريس خود 
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بياييد و گردشی در سايت های دانشكده های بزرگ دنيا انجام دهيم. در هيچ كجا از دنيا استاد تجربی كار درس تئوری ارائه 
نمی كند)مثال های خاص را كنار بگذاريم(؛ استادی كه زمينه ی پژوهشی اش ماده ی چگال است به طور معمول درس حالت 
جامد و مكانيك كوانتوم ارائه می كند و آن كه بيوفيزيك يا آماری كار می كند مكانيك آماری درس می دهد. برای مثال طبق 
يك سنت قديمی مكانيك آماری MIT استاد معروفی داشته است. سال ها پيش فيليپ مورس1  بود، پس از او هوانِگ2  
معروف و حاال مهران كاردار3 . تمامی اين ها كتابی حاصل از سال ها تدريس خود نوشته اند. مهران كاردار هيچ وقت مكانيك 
كوانتوم ارائه نمی كند، او مكانيك آماری و سيستم های زيستی ارائه می كند. ِون كه از بزرگان نظريه ی ريسمان و ماده ی چگال 
است، همواره با لی و لِويتوف حالت جامد را ارائه می كند. او نيز هيچ وقت به بيوفيزيك كاری ندارد. ِركا آلبرت در دانشگاه 
Penn state است و از بزرگان فيزيك شبكه. او تنها درس های مرتبط با شبكه و گراف ها و زيست شناسی را ارائه می كند.  

 در وهله ی نخست به نظر می بايست برای هر درس تعدادی استاد مسئول شوند. اساتيدی كه با درس سنخيت داشته 
باشند. چينش ساده است: برای درس مكانيك كوانتوم چه گروهی بهتر از تيم رايانش كوانتومی و اساتيد آن در كنار دكتر 
جعفری ماده ی چگال كار؟ چه اساتيدی برای مكانيك آماری مناسب اند؟ چه اساتيدی كارشان مرتبط با مكانيك آماری است؟ 
ساده است: دكتر مقيمی، دكتر اجتهادی و دكتر روحانی. به همين ترتيب برای درس های ديگر. با توجه به اين كه درس های 
ما طرح درس مشخصی ندارند اگر اعضای اين گروه ها چند سالی درس را ارائه دهند و كتب مختلف را امتحان كنند و بازخورد 
دانشجويان را بگيرند)روش آزمون و خطا!(، می توانند به يك طرح درس تميز و مشخص برسند. از سوی ديگر بايد در بين اين 
گروه ها هماهنگی هم وجود داشته باشد. به اين معنا كه هم پوشانی بين طرح درس ها نباشد و از قضا شما در يك ترم مطلبی 

را هم زمان در دو كالس نخوانيد. به طور خالصه پيش نياز معنا داشته باشد! 

هر گروه برای هر بخش از درس مشخص كنند كه استاد بايد چه مباحثی را بپوشاند و منبع خوب هر كدام چيست. 
)نمی دانم اين چه اتفاق نويی است كه اين اواخر اساتيد كتاب مرجع معرفی نمی كنند! می خواهند عجيب و غريب باشند؟ در 
همان گشت وگذار خود در سايت دانشكده های ديگر حتمًا ديده ايد كه اساتيد با چه دقتی مشخص می كنند برای هر جلسه 
منبع مطالعاتی چيست!( به اين ترتيب اگر درس بد ارائه شود مشخص است كه بايد رفت و با چه گروهی صحبت كرد و 
مسئول چه كسی است. اگر استاد طرح درس را نپوشاند می توان اعتراض كرد و از او خواست كه آن چه كه گروه مربوطه 

مشخص كرده را ارائه كند. اين وظيفه ای است كه او پذيرفته است.   

بالطبع اساتيد تجربی كار بهتر باشد به سراغ درسی چون حالت جامد بروند، البته در كنار اساتيد تئوری كار مرتبطی چون 
دكتر جعفری و دكتر لنگری. البته كه بايد خودشان درس خوب تجربی ارائه كنند! من فكر می كنم با توجه به تمامی اعتراضات 
در اين سال ها نسبت به درس های تجربی، فضای خسته كننده ی آزمايشگاه ها، وسايل قديمی و اذيت كننده و دستوركارهای 
ُپر از اشتباه و نا مفهوم، كه هيچ وقت از آن ها ذره ای كاسته نشده است، بزرگ ترين و مهم ترين كار اساتيد تجربی كار »زير 
و رو« كردن ساختار های فعلی است. من خواهش می كنم كه اين اساتيد به كار تخصصی خود يعنی آزمايش كردن بپردازند 
و سعی كنند درس های آزمايشگاهی را درست و خوب ارائه دهند و درس های تئوری را به دست تئوری كارها بسپارند. در 
را بر عهده ی دستيار خود می گذارد.  اوقات استاد فقط جلسه ی نخست حضور دارد و اصل كار  آزمايشگاهی خيلی  دروس 
شما آزمايش گر هستيد، پس بايد در آزمايشگاه باشيد و راه و چاه را نشان دهيد! كجا می رويد؟ دست دانشجو را در آزمايش 
بگيريد، نه اين كه همان جلسه ی اول بياييد و خط و نشان بكشيد كه آقا/خانم گزارش كار تحويل ندهی، اين قدر كم می كنم، 
تاخير داشته باشی آن قدر و غيره و بعد هم برويد! به نظر من دانشكده ی ما كار بسيار سختی را انجام می دهد! چه كاری؟ 
بسياری از دانشجويان با اين ديد رشته ی فيزيك را انتخاب می كنند كه در آن آزمايش دارد و در كنار تئوری، مشاهده و 
اما دانشكده دانشجويانی را پرورش می دهد كه برای شان عذاب آورتريِن درس ها، كالس های آزمايشگاهی است و  تجربه! 
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ُكپ زدن های ش. به نظر من اساتيد تجربی كار ما به علت عدم توجه به اين وظيفه ی خود، به طور مستقيم مسئول رواج ُكپ 
زدن در بين دانشجويان در دروس آزمايشگاهی هستند. وقتی آزمايشگاه های فعلی سر و سامان گرفت و بچه ها با شور و 
شوق خارج شدند، برای درس هايی چون ترموديناميك يك سری آزمايش طراحی كنند. آزمايش هايی ساده، كه سريع مفاهيم 
مهم را برساند. در چند مورد از آزمايشگاه های تخقيقاتی شان استفاده كنند! آزمايشگاه اليه نازک هيچ مبحث ترموديناميكی 
ندارد؟ كارهای ابررسانايی و گذارها چه طور؟ همه ی اين ها كنار هم هفته ای يك آزمايش خوب دارد كه باعث می شود درس 
ترموديناميك فقط تئوری و روی تخته نباشد. ترموديناميك را درست كرديد؟ خيِل ُخب، نوبت حالت جامد است. برای آن يك 
سری آزمايش طراحی كنيد. همين طور تا آخر. برای هر درس اصلی، طرح درس آزمايشگاهی هم ترتيب دهيد كه در كنار آن 
درس توسط خود شما ارائه شود، ديگر همه چيز فقط روی تخته نخواهد بود و مطمئن باشيد شور و شوقی ايجاد خواهيد كرد. 

فيزيك بدون آزمايشگاه؟ خنده دار است واقعًا! 

مسئله ی مهم ديگری كه بايد به آن پرداخت نظارت روی كار اساتيد است. در حال حاضر صرفًا يك سری ُفرم نظرسنجی 
داريم، كه فقط هستند كه باشند. بسياری اوقات اساتيد طرح درس را نمی پوشانند، تمرين ساز خود را می زند و درس ساز خود 
را و امتحان هم يك ساز ديگر! همين می شود كه دانشجوی رياضی- فيزيك گذارنده نمی داند قطب چيست و پَربَند به چه 
كار می آيد! چه طور است كه ما انتقاد می كنيم كه چرا فالن و بهمان مسئول پاسخگو نيستند، خب پس بياييم و از خودمان 
شروع كنيم. هر درس گروهی دارد. پس بايد آن درس را بعد از هر ارائه بررسی كنند. من چندی پيش سيستم نمره دهی 
Part III كمبريج را ديدم. به طور خالصه اين طور است كه بعد از امتحان، تعدادی استاد متشكل از اعضايی از داخل و 
خارج دپارتمان طرح درس استاد، امتحان و نمرات را می بينند. بعد از بررسی اين ها است كه كميته تصميم می گيرد به هر 
دانشجو چه نمره ای داده شود. در ضمن در كمبريج ساير نمرات و دروس دانشجو را هم می بينند و سپس نمره می دهند. يعنی 
ممكن است دو دانشجو علی رغم نمره ی متفاوت ابتدايی شان نمره ی نهايی يكسانی داشته باشند. مثاًل دانشجويی كه تعداد 
واحد بيشتری دارد نمره ی كمتری در هر درس از او قابل قبول می شود. می توان سيستم مشابهی را در پيش گرفت. هر گروه 
مسئول ارزيابی ارائه ی درس مربوط به خود می شود. اعتراضات دانشجويان را می بيند، نُت های استاد را می بيند، تمارين را 
می بيند و امتحان را بر طبق آن ها می سنجد. در نهايت آن گروه تصميم می گيرد كه چه طور به دانشجويان نمره داده شود. 
به اين ترتيب نه خود استاد درس، بلكه گروه آن درس است كه تصميم می گيرد با آن وضعيت ارائه نمره ی خوب چه است و 

چه چيزی مناسب است و آيا امتحان خوب بوده يا نه. 

انجام اين پيشنهادات كار سختی نيست. تنها كافی است برای هر درس اصلی اعم از تئوری و تجربی و چند درس مهم 
ديگر چون حالت جامد و نسبيت خاص، گروهی مشخص شود. بی شك با گذشت چند سال طرح درس  هايی خوب خواهيم 
داشت كه تكليف دانشجو و استاد را مشخص می كند و به دانشجو راه را نشان می دهد كه برای ياد گرفتن هر درس بايد چه 
مسيری را طی كند. آزمايش هايی خواهيم داشت كه برای هر درس طراحی شده اند و اين فضای فيزيك روی تخته ی سياه 

را خواهند شكست. 

يه روز خوب می آد؟ 

اميدواريم :(       

و  خواندند  را  مقاله  اوليه ی  نسخه ی  كه  سيد عاليی  حميد  و  خاتمی  مريم  فرهپور،  فرنوش  از  فراوان  سپاس  با  پ.ن: 
نظرات شان به من بسيار كمك كرد.
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زنگ اول

اساتيد  از  برخی  با كمك  بود كه  از سال 86  يعنی  6 سال پيش   حدوداً 
دانشجوهای  سطح  در  هفتگی  هايی  سمينار  برگزاری   ايده ی  دانشكده، 
كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتری در دانشكده ی فيزيك عملی شد. ايده اين 
بود كه ساعت سمينار عمومی دانشجويان دكتری تبديل به ساعت سمينارهايی 
دعوت  آن  در  شركت  برای  اساتيد  و  دانشكده  دانشجويان  تمام  از  كه  بشود 
شود. سمينارها نيز به گونه ای ترتيب داده شوند كه تا حد ممكن برای همه ی 
اين  به  باشند، در آن مسائل روز فيزيك مطرح شوند و  شركت كننده ها مفيد 
ترتيب دانشجويان و اساتيد دانشكده بتوانند با كارهای پژوهشی كه در سطح 
دانشكده يا دانشگاه انجام مي شوند آشنا شوند. نام اوليه ی اين سمينار را زنگ 
پژوهش گذاشتند كه اين نام به  مرور بين همه جا افتاد. هر هفته در روزهای 
يكشنبه، ساعت 1,5 تا 3 در آمفی تئاتر دانشكده فيزيك يك سخنرانی از اساتيد 
دانشكده فيزيك و دانشكده های ديگر دانشگاه خودمان يا دانشگاه های ديگر و 

با موضوعاتی كاماًل متنوع )واقعًا متنوع و معموال جذاب و مفيد!(. 

از  يكی  جزو  يكشنبه  روزهای  پژوهِش  زنگ  حاال  و  گذشته  سال  شش 
پرمخاطب ترين برنامه های جمعی در دانشكده شده  است . به طوری كه گاهی 

اوقات ظرفيت آمفی تئاتر دانشكده كم تر از تعداد مخاطبين می شود!

کادر اجرایی:

 مسئول برگزاری اين سمينارها اساتيد دانشكده هستند و در حال حاضر 
مسئوليت اجرايی آن را دكتر صدوقی به عهده دارند. اجرا و برگزاری سمينارها 

نيز كاماًل منظم و طبق برنامه پيش می رود.

انتخاب موضوع سخنرانی ها و سخنران ها:

موضوع اين سمينارها را معموال اساتيد با مشورت يك ديگر و متناسب با 
از  انتخاب مي كنند. هماهنگی و دعوت  دانشجوها  نيازهای  و  روز  موضوعات 
سخنران ها به عهده ی مجری سمينارها است. اين برنامه دارای اهداف مثبت 
اهداف خود حركت  راستای  تا حد خوبی در  به نظر می رسد  زيادی است كه 

می كند. 

موضوع سخنرانی ها:

همان طور كه گفته شد، در انتخاب سخنران ها  تنوع وجود دارد. از اساتيد 
دانشكده ی فيزيك يا ساير دانشكده های دانشگاه گرفته تا اساتيد دانشگاه های 
ديگر و محققان مؤسسات تحقيقاتی مثل IPM )مركز تحقيقات فيزيك نظری 
و رياضيات(. اما معموال سعی می شود تا سخنران ها از اساتيد دانشكده باشند. نه 
به اين خاطر كه راحت تر باشد! در واقع هدف اين است كه دانشجوها با اساتيد 

ارتباط  اين طريق، هم  از  و  آنان بيش تر آشنا بشوند  خود و زمينه های كاری 
اساتيد جديد دانشكده آشنا  با  يابد، هم دانشجويان  اساتيد بهبود  دانشجوها و 
شوند و هم امكانات و زمينه های كاری موجود در دانشكده معرفی شود. برای 
مثال در ترم جاری )نيمسال اول 93-92( تقريبا هر دو هفته يك بار، سخنرانی 
يكی از استادان دانشكده در برنامه قرار داده شده بود. اما به هر حال حضور 
سخنران خارِج دانشگاهی نيز به همين مقدار پررنگ بود. جالب اينكه تا به حال 
هر ساله، يك بار در هفته بعد از اعطای جايزه ی نوبل فيزيك، يكی ار اساتيد 
نوبل  مورد موضوع جايزه ی  در  دانشگاه  از خارج  يا سخنرانی مدعو  دانشكده 
آن سال سخنرانی كرده است. هم چنين در ترم گذشته يكی از اساتيد دانشكده 
نوبل شيمی سال 2012 صحبت  تا در مورد جايزه ی  بود  شيمی دعوت شده 
كند و در اين ترم يكی از اساتيد دانشكده ی مديريت و اقتصاد راجع به موضوع 

جايزه ی نوبل اقتصاد سال 2012 صحبت كرد. 

نتیجه:

زيادی  مثبت  نتايج  سمينارها  اين  در  شركت  برنامه،  اهداف  به  توجه  با 
خواهد داشت. از نتايج مثبت چنين سمينارهايی برای مخاطب، ايجاد شناخت 
در حوزه های مختلف است. به دليل اين كه موضوعات سمينارها از تنوع خوبی 
برخوردار است، همين موضوع سبب می شود كه يك دانشجوی كارشناسی و 
اساتيد  از  يكی  با  بايد  )كه  دكتری  يا  ارشد  كارشناسی  دانشجوی  به خصوص 
دانشكده روی يك موضوع كار تحقيقاتی بكند( با خيلی از موضوعاتی كه فقط 
در حد چند  اسم  از آن ها شناخت دارد، به طور جدی تر مواجه شود. نظريه ی 
فيزيك  مدل سازی،  اقتصاد،  فيزيك  نانوتكنولوژی،  كوانتوم،  كاربرد  ريسمان، 
برای  انتخابی  است  ممكن  كه  موضوعاتی  ساير  يا  و  كيهان شناسی  بنيادی، 
آينده ی كاری يك فيزيكی باشند؛ اما خيلی كم درباره ی آن ها  شنيده است و 
معموال نيز در دوره ی كارشناسی فرصت آشنايی با اين حوزه ها را پيدا نخواهد 
كرد. پس شركت در اين برنامه، شايد باعث شود دانشجو با مطالب گسترده تری 
به شكل مختصر و مفيد آشنا شود. هم چنين به مرور كمك می كند تا دانشجو 
بتواند زمينه هايی را كه بيش تر به آن عالقه دارد پيدا كند و در انتخاب به موقع 
برای يك  كه  كند. چيزی  موفق تر عمل  علمی خود  آينده ی  مسير  و درست 

دانشجوی فيزيك اهميت زيادی دارد.

زنگ آخر: 

در پايان سمينارها نيز هميشه از شركت كننده ها پذيرايی می شود و در حين 
پذيرايی دانشجوها و اساتيد می توانند در جمعی دوستانه با يكديگر گفت و گو 

كنند. به تعبيری يك مهمانی خانوادگی فيزيكی. 

شايد بد نباشد اين را نيز يادآوری كنم كه اين برنامه برای استفاده ی ما 
دانشجوها طراحی شده است، پس اگر وقت شركت در آن را داريم، چه بهتر كه 

از اين فرصت حداكثر استفاده را بكنيم.  

يکشنبه ها در آمفی تئاتر
 مروری بر زنگ پژوهش
شيوا شريف پور- كارشناسی فيزيك 88
Shiva.sharifpour@gmail.com
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Early Real-time Estimation of the Basic Reproduction Number of 
Emerging Infectious Diseases 

Dr. B. Davoudi Dehaghi (School of Physics, IPM) آذر٩ 

علوم و  ی های پژوهشکده نقش فيزيک در ظهور و توسعه نانو فناوری، آشنايی با فعاليت
  فناوری نانو

Dr. A. Irajizad (Department of Physics, SUT)
  

  آذر٣

Mechanism Design (When Economists Act as Engineers)
  

Dr. S. F. Fatemi Ardestani (Graduate School of 
Management and Economics, SUT)

  

  آبان٢٦

 Dr. A. Hajian (Canadian Institute for Theoretical  های تابش زمينه کيهانی ترين يافته تازه
Astrophysics (CITA), Canada) 
 

  آبان١٤

 Dr. S.M.B. Malaek (Department of Aerospace سيستم ی پژوهش ار ديدگاه نظريه
Engineering, SUT)

 

  آبان١٢

Language and Thinking 
 

Dr. J. Mirzabeyguy 
 

  آبان٥

Nano-Mechanics of DNA Molecule Dr. M.R. Ejtehadi (Department of Physics, SUT) مهر٢٨ 

Occasion: Nobel Prize of Physics 2013:Search for Standard 
Model Higgs Boson  
 

Dr. A. Mohammadi (Free University of Brussels) 
 

  مهر٢١

 افتد؟ اتفاق مي ٩ی اآيا در ايران زلزله به بزرگ
  

 مهر١٤ دکتر مهدی زارع (پژوهشگاه بين المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله)

Naturalness, Cosmological Constant and Higgs Particle Dr. F. Ardalan (Department of Physics, SUT) 
 

  مهر٧

Dr A. Meghdari & Dr M Alami (Department of Mechanics, SUT) آذر١٧  

Dr L. Memarzadeh (Department of Physics, SUT) ٢۶آذر  

  بهمن١ )ژئوفيزيک دانشگاه تهران ی سسهمؤفضا،  وهگر (دکتر عباسعلی علی اکبری بيدختی

توانيد به آدرس زير  ) نيز مي88هاي قبل(از سال  ي ليست سمينارهاي سال چنين براي مشاهده شوند. هم ي اول وبگاه دانشكده اعالم مي ها هر هفته در صفحه عناوين سخنراني 
  مراجعه كنيد:

colloquium-http://phys.sharif.edu/department  

زنگ های  در  شده  ارائه  موضوعات  خالصه ی  از  ليست  يك  پايان،  در  و 
پژوهش ترم جاری:

 



شهره انجم شعاع -  كارشناسي فيزيك88

Shohre.anjomshoaa90@gmail.com

روزهای تلخ 
انجمن شاعران دانشجو

ذراتی پژوهان
هم گذشت



شعله می زد آتش زخم زبانهاشان به دل

طعنه می زد این و آن هردم به استاندارد مدل

حال جوالن ده ،کالس و درس و بحث و کنفرانس

ای که ریسمان گشته از حسن رخ ماهت خجل

روزهای تلخ ذراتی پژوهان هم گذشت

قافیه تنگ آمده ای هیگز شاعر را بهل!

***

ای که جمعی از پروتونها بالگردان تو

داشت دق می کرد "سی ام اس"نبودی ،جان تو

ای تو دختر خوانده ی سنگین و پر شرم .و حیا

سر رسیدی و "ال اچ سی" هم شده مامان تو

نقل گردیده ز خوبان جهان فرموده هیگز 

آمدی،دیر آمدی!ای جان من قربان تو
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