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خدا نام به

آغازین سخن
فیزیک دانشکده به متعلق که نشریه اي کنیم. منتشر را تکانه نشریه از دیگري شماره تا کردیم پیدا را شانس این دیگر بار که خوشحالیم
گوناگون مطالب چاپ از فراتر بس هدفی نشریه این می کنیم. زندگی آن در روز هر که خانه اي به متعلق و فیزیک دانجشویان به متعلق است.
چیزي کنند، کمک آن انتشار در راحتی به و بنویسند آن در راحتی به می توانند که دارند خود نام به نشریه اي فیزیک دانشجویان که این دارد.
تالش و کار روحیه تقویت از نشان می کنیم، منتشر را کاري حاصل چنین هم کنار در که این ندانیم. را آن قدر ما از بسیاري شاید که است
نشریه یا نهاد هیچ باشیم داشته خاطر به که است خوب این باشیم. داشته نیاز آن به دیگر وقت چند تا ما از بسیاري شاید که دارد تیمی
از هم تکانه است. رسیده مقامی چنین به پیوسته ولی ساده، و کوچک کار هاي با زمان مرور به و است نبوده مشهور اول روز همان از بزرگی
پیدا را علمی و دانشجویی نشریه یک شمایل زمان مرور به اما نداشت، هم جلد حتی شاید آن شماره هاي اولین نیست. مستثنی قاعده این
همه که داریم انتظار شاید حال هر به دارد. ناراحتی جاي بسی اند، شده نامید یا بی تفاوت دانشکده امور به نسبت دانشجویان که این کرد.
دلیل به هم خودمان نیست مطلوب چنان آن اگرشرایط که کنیم یادآوري گاهی است خوب ولی باشد. ما دسترس در شکل بهترین به چیز
تنها فیزیک دانشکده که می دهد نشان صنفی، شوراي انتخابات در فیزیک دانشجویان از درصد بیست حدود شرکت مقصریم. بودن بی تفاوت
صادق وضعیت همین هم تکانه مورد در جمعی. کار و اندیشه و فکر تبادل براي مکانی نه می شود، تبدیل آزمایشگاه و درس کالس به دارد
تا داریم امید نیست. خوشایند چندان کنند، ارسال ما براي را مقاله هایی دانشجویان تا باشد داشته وجود اضطراب این بار هر که این است.
ماست. خود نشریه این باشد. نداشته وجود جا نوشته ها، از بسیاري براي گاهی که شود بیشتر خودتان نشریه در همکاري حجم آن قدر روزي
چاپ با تا است ما براي خوبی تمرین این کنید. آغاز همین جا از کنید، چاپ فیزیک معتبر نشریات در معتبر مقاله اي روزي است قرار اگر
اول خانه فیزیک دانشکده که می کنم فکر حتی امروز می دانید ببریم. باال تر فیزك دانشکده در را تکانه اعتبار معتبر، نشریات در بهتر مقاالت

می گذرانیم. دانشکده این در را خود زندگی ساعات از زیادي بخش شاید زیرا است، شده ما

در پیش سال پانزده و صد ما، مثل دانشجویی است. مانده پابرجا است سال صد که نظریه اي . است عام نسبیت انتشار سال صدمین امسال
از بسیاري مثل و داشت غریب و عجیب عالیق ما، از بسیاري مثل می خواند. فیزیک ما مثل و می نشست زوریخ پلی تکنیک نیمکت هاي پشت
فیزیک مزر هاي بی پروا و می شد سخن گفتن گرم ساعت ها دوستانش، با ما از بعضی مثل نشد. گرفته جدي هم گاهی و خورد شکست گاهی ما
تامین را داده اش تشکیل تازه خانواده مخارج تا می گشت شغل دنبال به دربه در ما از خیلی مثل در می نوردید. خود فیزیک انقالبی روحیه با را
ما تصور که است سال صد است. داده نشان ما به را نوینی حقایق است سال صد که گشود ما بر را مرزي فردي چنین پیش سال صد کند.
شاید چرا نداریم؟ باور خود به نسبت چرا گاهی نمی دانم است. شده عوض گرانش از ما تصور که است سال صد است. شده متحول کیهان از
می دانیم خوب کنیم؟ ایجاد دیگر تحولی و کنیم کشف دیگري حقیقت که نباشیم ما روزي چرا بگشاییم؟ جدیدي مرز که نباشیم ما روزي
از یکی روزي است ممکن حتمًا می گویم جرأت با که دیده ام خوب انگیزه هاي و افکار دانشکده این در این قدر خوشبختانه و است ممکن که
ساختمان فیزیک، دانشکده همین روزي که می دانیم خوب کند. ایجاد عظیم تحولی علم در فیزیک، دانشکده دانشجویان همین از یکی ما،
همان و است شده بهتر و بزرگ تر امروز مجموعه، این حاال می دانیم خوب و اند بوده دانشجو استاد هایمان همه می دانیم خوب بود. کوچکی
تک انتظار در که نوین حقیقتی کشف براي برداریم خیزي تا است مهیا همه چیز پس شده اند. ما فهمیده ي و با اخالق استاد هاي دانشجویان،

ماست. تک

رسالت ما همه که روزي تا هستند ما نگران همواره و اند نگذاشته تنها را ما و هستند ما درکنار که بزرگانی تمام از می کنیم تشکر انتها در
دانشکده فیزیکدان هاي همه به می شود تقدیم تکانه شماره این دهیم. پاسخ را عظیمشان زحمات از بخشی و برسانیم سر انجام به را خود علمی

دارند. باور خود بزرگ رویاهاي به که فیزیک

تکانه نشریه آموزشی گروه مسوول - شیبانی اویس
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چکیده
اندازه گیري براي دقیق ابزارهاي ساخت و دقت بردن باال براي تالش است. علم جدایی ناپذیر بخش اندازه گیري
تصویري داریم قصد مقاله این در می نامند. مترولوژي را اندازه گیري علم است. بوده پژوهشگران توجه مورد همواره

دهیم. ارائه شاخه ازاین کلی

فیزیکدان و است طبیعت شناخِت دانِش فیزیک،
بهتر را خود پیرامون طبیعِت می کوشد نظریه ارائه ي با
است. همراه پیش بینی هایی با نظریه اي هر بشناسد.
با طبیعت مشاهده ي و اندازه گیري از حاصل نتایِج چنان چه
قابِل شده ارائه نظریه ي باشد، هم سو نظریه پیش بینی هاي
کنار را نظریه آن باید صورت این غیر در و بوده استناد
آزمایش فیزیکی نظریه ي هر محِک سنِگ واقع در گذاشت.
می نامند. مترولوژي را اندازه گیري دانش است. اندازه گیري و
در تجربی جنبه  هاي هم و علمی جنبه هاي هم رو، این از
در مترولوژي مطالعه ي می گیرند. قرار بحث مورد مترولوژي

می گیرد: صورت شاخه زیر سه

است نظري جنبه هاي شامل شاخه این علمی1 .1
طبیعت، بنیادین اصول مبناي بر می آموزد ما به و
کرد. اندازه گیري دقیق می توان چقدر را کمیت یک
ساخت و مهندسی جنبه هاي به شاخه این فنی2 .2

می پردازد. اندازه گیري براي دقیق ابزار
نیازمند دقیق ابزارهاي ساخت طبیعتأ قانونی3 .3

بین المللی و ملی سطوح در مناسب قوانین وضع
است.

را مترولوژي مختصر طور به داریم سعی این جا در
به مترولوژي قرار دهیم. بررسی مورد علمی دیدگاه از
یک اندازه گیرِي دقت میزاِن در بنیادي کران هاي مطالعه ي
مقدار می خواهیم کنید فرض می پردازد. سیستم در پارامتر
فعأل این که به توجه با کنیم. اندازه گیري را مجهولی پارامتر
روبه رو اندازه گیري پیچیدگی هاي با داریم، کالسیکی نگاه
نمی شود. آن تغییر سبب سیستم اندازه گیري یعنی نیستیم،
اندازه گیري را اتاق دماي یا میز یک طول می خواهیم مثأل
{xi} ماننِد مقداري کمیت، اندازه گیري بار هر در کنیم.
نتایج آزمایش بار M از پس بنابراین می آید، دست به
تحلیل با می خواهیم حال {xi, x٢, ..., xM} از عبارتند
کنیم. برآورد مجهول پارامتر براي را مقداري داده ها، این
از این جا در است. X پارامتر، دقیِق مقداِر کنید فرض
برآوردگر تابع می کنیم. استفاده برآوردگر4 نام به تابعی
را اندازه گیري از حاصل نتایج (E(x١, x٢, ..., xM ))
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مثأل می کند، برآورد مجهول پارامتر براي را مقداري و گرفته
اساسی سوال می کند. میانگین گیري و گرفته را نتایج همه ي
برآورد دقتی چه با را نظر مورد پارامتر برآوردگر، که است این
داده کریمر-رائو5 نامساوي توسط سوال این پاسخ می کند؟

از: است عبارت نامساوي این می شود.

< (δE٢) >≥ ١
MF (X)

(1)

زیر صورت به و است برآوردگر تخمیِن خطاِي δE که
می شود: تعریف

δE =
E(x١, x٢, ..., xM )

|d<E>
dx |

−X (2)

فیشر اطالعات تابع دارد. نام فیشر6 اطالعات تابع F (X)
تصادفی متغیر مجموع که است اطالعاتی بیشترین حاوي
به نیز تابع این دارد. X مجهول پارامتر درباره ي {xi}

می شود: تعریف زیر صورت
(3)

F (X) =

∫ +∞

−∞

١
p(x|X)

[
d

dx
p(x|X)]٢ dx

(1890-1962) انگلیسی- ریاضیدان فیشر- رونالد ِسر :1 شکل

انگلیسی ریاضیداِن فیشر7، رونالد ِسر افتخار به تابع این
مطالعات ژنتیک و آمار حوزه ي در که (1890-1962)

خطا کران باال رابطه ي است. شده نام گذاري داشته، فراوان
خطا پارامتر، برآورد در که می کند بیان و کرده مشخص را

است. بزرگتر فیشر اطالعات وارون از همواره
سکه اي آمدن شیر احتمال می خواهیم کنید فرض
پرتاب بار N را سکه کار این براي کنیم. حساب را نامتوازن
مناسب برآوردگر یک می آید. دست به شیر بار n و کرده
است: زیر صورت به برد، کار به مسئله این در می توان که

E(X|x) = x

N
(4)

با: است برابر سکه آمدن شیر احتمال

p(x) =

(
N

x

)
Xx(١−X)N−x (5)

پارامتر و سکه آمدن شیر احتمال X رابطه این در که
نسبت باال احتمال توزیع از اگر است. مسئله ناشناخته ي
کریمر-رائو نامساوي و فیشر اطالعات گرفته، مشتق X به

آید: می دست به زیر رابطه ي کنیم، حساب را

δE ≥

√
X(١−X)

N
(6)

بود خواهد باالتر دقت باشد، بزرگتر N چه هر باال رابطه در
می یابد. کاهش ١√

N
صورت به خطا و

چگونه کوانتومی دنیاي در مترولوژي ببینیم بیاید حال
دو کوانتومی، مکانیک در می دانید، که گونه همان است.
نامتناهی دقت با همزمان نمی توان را ناسازگار8 کمیت
دست این از مثالی خطی تکانه ي و مکان کرد؛ اندازه گیري
برخی براي کوانتومی مکانیک در سوي، دیگر از هستند.
هرمیتی) (عملگر مشاهده پذیر دما، و زمان مثل کمیت ها
در مترولوژي بنیادي، تفاوت هاي این به توجه با ندارد. وجود
فرض است. متفاوت نگاهی نیازمند کوانتومی سیستم هاي
هامیلتونین مثًال داریم، مجهول پارامتر با سیستمی کنید
به است. مجهول آن در جفتیدگی ضریب که مشخصی
(که کوانتوم در مستقیم اندازه گیري محدودیت هاي دلیل
روش هاي از باید می شود) کوانتومی 9حالت فروریزِش سبب
کوانتومی سیستم کار، این براي نمود. استفاده جایگزین

Cramer-Rao5

Fisher information6

Sir Ronald Fisher7

Non-compatible8

collapse9
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عنوان به است، امکان پذیر ما براي آن کنترل که را مشخصی
ترازه دو اتم یک مثال، عنوان به می گیریم. نظر در کاوه10
تحِت را کاوه این کند. بازي را کاوه یک نقش می تواند
مثال، این در می دهیم. قرار نظر مورد دینامیِک با تحول
پیدا تحول هامیلتونین تحت ترازه دو اتم می دهیم اجازه
انجام را مشخصی اندازه گیري کاوه روي تحول، از پس کند.

(شکل2). می کنیم ثبت را نتیجه و داده

تهیه ي کوانتومی، سیستم هاي در پارامتر برآورد براي روشی :2 شکل
آن ها. روي اندازه گیري اعمال سپس و تحول کاوه، N

روابط تعمیم با می کنیم. تکرار کاوه  N براي را کار این
دست به کریمر-رائو نامساوي کوانتومی نسخه ي کالسیکی،
و کالسیکی حالت بین تفاوتی کار جاي این تا می آید.
اما ندارد وجود دقت بردن باال و خطا کاهش در کوانتومی
دقیق تري توصیف کوانتوم این که به توجه با می رود انتظار
کند. کمتر پارامتر برآورد در را خطا میزان دارد، طبیعت از
درهم تنیده حالت هاي از استفاده اما، شگفت انگیز نکته ي
هم بستگی هاي از فراتر هم بستگی هایی حالت ها است.این
کاوه هاي از استفاده که می شود داده نشان دارند. کالسیکی
شرایط، این در می برد. باال را دقت میزان درهم تنیده،
N٢ نسبت با کاوه ها تعداد افزایش با فیشر اطالعات
حالِت از که بود خواهد متناسب ١

N با خطا و کرده رشد
خواص از بهره گیري بنابراین، است. دقیق  تر کالسیکی
برآورد چگونگی از را جدیدي دنیاي کوانتومی، مکانیک
پارامتر برآورد موضوع امروزه می گشاید. ما روي به پارامتر
قرار توجه مورد مختلفی جهات از کوانتومی سیستم هاي در
رفتن باال هم چنین و دقیق اندازه گیري هاي به نیاز می گیرد.
تک و اتم  تک با که آزمایشگاه در پژوهشگران توانایی میزان
وسیع و پویا شاخه اي به را مترولوژي می کنند، کار فوتون

است. کرده تبدیل پژوهش براي

probe10
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پیشرفت واقعی، دنیاي در شد. ساله 100 عام نسبیت
محققین از بسیاري و می دهد رخ تدریجی صورت به  علمی
که می آید پیش کم خیلی و می کنند کار تیمی صورت به
شوند، جدید انقالبی نظریات ایجاد باعث تنهایی به نوابغ،
امسال، دسامبر 2 داد. انجام اینشتین که بود کاري این اما
که است صفحه اي 4 مقاله اي انتشار سالگی 100 سالروز
نسبیت می باشد. فیزیکدان ها براي گرانش اساسی نظریه ي
به و می زند حرف جهانی اندازه هاي بزرگترین درباره ي عام
درحالی می شود. شناخته مدرن فیزیک سنگ بناي عنوان
دانشمندان از بسیاري تالش حاصل کوانتومی مکانیک که
... و دیراك شرودینگر، هایزنبرگ، بور، دوبروي، جمله از
اینشتین ذهن از فقط و کامل طور به عام نسبیت بود،
اینشتین که همان طور عام، نسبیت پیشبرد در شد. خارج
در بود، برده بهره خاص نسبیت در ذهنی آزمایش هاي از
در که وقتی او کرد. استفاده آن ها از هم عام نسبیت
از فرد یک سقوط کردن می کرد، کار اختراعات ثبت دفتر
آزمایش این طی در کرد. تصور را رویی به رو ساختمان
حاصل گرانش، که رسید نتیجه این به اینشتین ذهنی،
قرن یک است. انرژي و جرم توسط فضا-زمان خمیدگی
در پیشرفته ترین ها و جدیدترین زیر بناي بینش این بعد،
امواج جست و جوي به می توان جمله این از که شد فیزیک
سیاهچاله  هاي به نزدیک فاصله ي در گرانش بررسی گرانشی،
کرد. اشاره هستی منشأ جست و جوي و شیري راه کهکشان
بررسی را آن به مربوط مسائل و گرانشی امواج ادامه، در

کرد. خواهیم

یکموج گرفتن
کردند: اعالم فیزیکدان ها فعالیت، و کار دهه ها از پس
دو یا یک فضا-زمان، در کوچک موج هاي آشکار سازي ”تا

نداریم.” فاصله بیشتر سال

دو هر که Livingston در لیگو کیلومتري 4 تونل هاي زوج :1 شکل
می شوند. منتهی اصلی ساختمان به

با 1Livingstonشمال در جنگلی زمین قطعه اي
شخصی که بود نخواهد مکانی اولین نفر، 1893 جمعیت
آن جا به فیزیک، در غیرمنتظره پیشرفت یک یافتن براي
یک یا نجار یک فقط شاید پاییزي صبح یک در برود؛

Louisiana 1در
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است ممکن وجود، این با برود. مکان این به شکارچی
درمورد را اینشتین پیش بینی تماشایی ترین فیزیکدان ها

بیابند. این جا در نسبیت عام، یا گرانش نظریه ي

موج تداخل سنجی ”پژوهشگاه مخفف که 2LIGO
که می باشد فرااحساس ابزار یک است، لیزري” گرانشی
نوترون که زمانی را کوچک موج هاي زودي به احتماًال
درفضا-زمان می شوند، ادغام سیاهچاله ها یا می درخشد
چنین وجود اینشتین می دهد. تشخیص و کرده آشکار
پیش بینی قبل قرن یک به نزدیک را گرانشی موج هاي
لیوینگستون3و در پژوهشگاه ها این از یکی بود. کرده
و 2002 سال هاي بین هانفورد4واشینگتن، در آن، ُقل
نشد. مشاهده آن ها در چیزي ولی شد راه اندازي 2010
اثبات هدف با ابتدا در LIGO که می گویند فیزیکدان ها
ساخته روز، تکنولوژي لحاظ از آزمایش این بودن اجرا  قابل 
آشکارساز ها باز سازي اتمام حال در فیزیکدانان اکنون، شد.
این هزینه ي می کند؛ برابر 10 را حساسیتشان که هستند
فیزیکدانی ،5 سالسون پیتر است. دالر میلیون 205 کار
کار LIGO روي بر که نیویورك6 سیراکیوز دانشگاه در
کودك یک آمدن دنیا به اندازه ي ”به می گوید: می کند،
موجک ها، این آشکارسازي هستیم.” نزدیک آشکار سازي به
دست به آسانی به اما می کند باز کیهان به جدید پنجره اي
که است آینه جفت یک شامل تونل هر نمی آید.
نور آن ها، در و می دهند تشکیل را اپتیکی” ”حفره ي یک
پیدا کردن براي فیزیکدان ها می کند. جست و خیز اینفرارد7
اما می کنند مقایسه را حفره ها طول فضا-زمان، خمیدگی
ارتعاشات از عظیمی حجم بین در را حرکت آن باید آن ها
در فیزیک استاد ، گیامی8 جوزف کنند. احساس دیگر
لرزه اي امواج توسط آهسته طور به ”زمین می گوید: LSU
لرزش هاي از حاصل تکانه هاي و زمین مرکز از حاصل
متر میلیونیم یک حدود در آزمایش، محل نزدیک قطار هاي
از را آینه ها باید ،LIGO فیزیکدان هاي می خورد. تکان

خمیده حفره هایی بتوانند تا کنند حفظ ارتعاشاتی چنین
1 (تنها را بارکوچک تر تریلیون 10 فواصل با شده کوتاه یا

کنند. مشاهده اتم)، عرض میلیاردم

زمانی گرانش، که داد توضیح اینشتین ،1915 سال در
می آید. پدید می شوند، تاب دار یا منحرف انرژي و جرم که
که سنگین اشیا ي که کرد پیش بینی او بعد، سال یک
باید می گیرند، قرار نوسانی حرکت درست نوع تاثیر تحت
نور سرعت با که گرانشی (موج هاي را کوچکی موج هاي
دهه ها براي دهند. انتشار فضا-زمان در می کنند) حرکت
دالیل از یکی که ماند باقی بحث برانگیز پیش بینی این
گفته ي به بود. عام نسبیت ریاضیات زیاد پیچیدگی آن،
اینشتین خود ،MITدانشگاه فیزیک استاد ، ویس9 رینر
شد. مرتکب خود نظریه ي  در تکنیکی اشتباه یک ابتدا در
محصول یک موج ها که کردند مشاجره نظریه پردازها بعضی
نباید واقعیت در و هستند ریاضیات از حاصل مصنوعی
موج ها اگر ”حتی می گوید: ویس باشند. داشته وجود
زمانی می رسد. نظر به ناممکن آن ها تشخیص باشند، واقعی
کیهان گرانشی منشأ مورد در هیچ چیز دانشمندان که
تنها و نمی دانستند سیاهچاله ها) و نوترونی (ستاره هاي
یکدیگر دور که بودند ستاره هایی جفت موج ها، آشکار منبع
از بیش آن ها سیگنال که داد نشان محاسبات می چرخیدند،

می باشد. ضعیف حد

ستاره هاي مورد در فیزیکدان ها میالدي، 50 دهه ي تا
این به نهایت در و کردند تحقیق سیاهچاله ها و نوترونی
سال در باشند. داشته وجود باید موج ها، که رسیدند توافق
کرد ادعا حتی مریلند، دانشگاه استاد ، وبر10 جوزف ،1969
او آزمایش انجام نحوه ي کند. کشف را آن ها می تواند که
و متر 1.5 طول به آلومینیومی وزین استوانه ي 2 شامل
خم را میله یک باید گرانشی موج یک بود. متر 0.6 عرض
و دیاپازون) یک (همانند شود آن ها ارتعاش موجب و کند

Laser Interferometer Gravitational wave Observatory2

Livingston3

Hanford4

Peter Saulson5

Syracuse University of Newyork6

infrared 7فروسرخ
Joseph Giamie8

Rainer Weiss9

Joseph Weber10
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برمی گردد. و می کند برخورد آینه به تونل هر انتهاي در می کند، حرکت بازو دو طول در می کند، برخورد دهنده شکاف به لیزر پرتوي :2 شکل

وبر می کنند. آشکار را خمیدگی این الکتریکی سنسور هاي
میله ها ”غژ” صداي ایجاد باعث که امواج از را نشانه هایی
آزمایش کننده هاي اما کرد. مشاهده می شدند، یکدیگر با
ایجاد دوباره را وبر توسط منتشر شده نتایج نتوانستند دیگر
ادعا سیگنال هاي که کردند استدالل نظریه پردازها کنند.
بودند. قوي غیر قابل توجیهی طور به وبر، توسط شده
LIGO پروژه ي پیشرفت و راه انداختن باعث وبر تالش هاي
مدرس و حرفه اي لیزر، با کار (در ویس 1969 سال در شد.
کند، درك را وبر روش نمی توانست دانشگاه) در عام نسبیت
به مربوط منبع پیدا کردن براي اپتیکی  روشی او نتیجه در
به مسأله عنوان به را موضوع این حتی او کرد. ارائه نویز،
مجله ي یک در که ویس ایده ي بود. داده خود دانشجویان

به شد، چاپ 1972 سال در MIT دانشگاه در چاپی درون 
فیزیک استاد ترون11، کیپ بود. درك و فهم قابل سختی
این که بود آشکار من ”براي می گوید: کلتک12، دانشگاه
را خود شک او کرد. نخواهد کار هیچ وقت ویس ي ایده
1973 سال در که خود کتاب در حتی گرانش، به نسبت
تکنولوژي ”این افزود: کتابش در وي کرد. اعالم شد، منتشر
تا کرد.” نخواهد کار گرانشی موج هاي تشخیص براي هرگز
و داد نظر تغییر ویس ایده ي به نسبت ترون 1978 سال
سرمایه  پروژه این روي که کرد متقاعد را کلتک دانشگاه
سازمان حمایت جلب در مهمی نقش ترون کند. گذاري
سال در نهایت، در داشت؛ 1990 سال در آمریکا دانش ملی

شد. شروع Livingstone و Hanford ساخت ،1994

و جدید LIGO فیزیکدان ها، از بسیاري هم اکنون
روز یک آغاز در می نامند. واقعی برنده ي یک را پیشرفته
شروع Livingstone در پژوهشگران دسامبر، ماه در کاري
آن ها تالش اولین که کرد خواهند روزه 10 آزمایش یک به
است؛ ساده LIGO واقع، در اما بود. خواهد مشاهده براي
دارد، قرار تداخل سنج مانند لوله  مجراي که خأل تاالر درون
که می تابد شکاف دهنده تیغه ي یک روي لیزر پرتوي یک

می فرستد. تداخل سنج بازوهاي از یک هر به را نور نصف
مسیر انتهاي به می کند، طی آن درون را بازو هر طول نور،
درون به نور از قسمتی می کند. برخورد آینه به و می رسد
تیغه ي روي بر و می کند نفوذ بازو انتهاي نزدیکی در آینه
باشند، طول هم دقیقًا بازو دو اگر می درخشد. شکاف دهنده
همپوشانی و تداخل یکدیگر با گونه اي به ادغامی موج هاي
(شکل2 برمی گردانند. لیزر به مستقیمًا را نور که می کنند

Kip Throne11

Caltech12



تکانه نشریه 11 اینشتین بینش

نشان می افتد، LIGO درون که اتفاقی از را ساده نمایی
می دهد.)

بازترکیب باشد، متفاوت کمی بازو دو طول اگر اما
به شکاف دهنده تیغه ي از نور و می شود ناهماهنگ امواج
”خروجی نتیجه ي از می شود. اصلی تیغه ي وارد طورعمود
طول از را بازوها طول اختالف می توانند فیزیکدان ها سیاه”،
دلیل این به کنند. اندازه گیري باال بسیار دقتی با نور، موج
جست وخیز آزمایش مورد دستگاه در گرانشی موج یک  که
این و می کند منبسط دیگري از بیش را بازو یک می کند،
می شود، موج دار که فرکانسی در نور که می شود موجب
نور، آن شود. خارج خاصی صداي با سیاه” ”خروجی از

است. گرانشی موج از سیگنالی

غربال در بزرگ بسیار چالش یک LIGO عمل، در
از کوهی میان در کوچک بینهایت سیگنال یک  کردن
در باید گرانشی امواج منشأ می باشد. نویزها و ارتعاشات
اما دهد. نشان را خود هرتز 1000 تا بین10 فرکانس هاي
پرتوي در منفرد فوتون هاي فرکانس، هزاران یا صدها در
از براي می زنند. تنه آینه به گویا می کنند ایجاد نویز لیزر،
می کنند زیاد را نور میزان و اندازه محققین نویز ها، بردن بین
هرتز 10 فرکانس در می دهند. گسترش را وزین آینه هاي و
پیشرفته تعلیق سیستم هاي از را آینه ها محققین، پایین تر، و
می کنند. خنثی را حرکت آن فعال، طور به و می کنند آویزان
دنیا جاي هر در بزرگ زمین لرزه ي یک همچنان اما
فیزیکدانان شود. تداخل سنج در خطا ایجاد موجب می تواند
و Hanford تشخیص دهنده هاي حساسیت بهبود جهت
یک اندازه ي (به برابر 10 اندازه ي به Livingstone
هر کردند. بازسازي را دستگاه ها نانومتر)، یک میلیاردم
الیاف از پاندول یک همانند آینه ها از کیلوگرمی 22 قطعه
LIGO جدید مدل در اما بود، آویزان مجزا فوالدي
که Silica fibers روي بر آینه کیلوگرمی 40 قطعه ها ي
وجود ها پاندول از چهارتایی زنجیره ي یک آن انتهاي در
داده جمع آوري شبکه ي هزار 100 آنان است. آویزان دارد،

مدل مقایسه ي در کردند. فراهم تداخل سنج نمایش براي
در فیزیک استاد ، راب13 فردریک ،LIGOجدید و قبلی
مقایسه ي همانند مقایسه ”این می گوید: کلتک، دانشگاه

باشد.” می خودرو یک و چرخ

نفر 900 از بیش سخن گوي و فیزیکدان گنزالز14، گابریال
در نتوانیم، 2016 سال در ”اگر می گوید: ،LIGO مرکز در
که داشت خواهیم آشکارسازي هایی 2018 یا 2017 سال

کنیم.” دفاع آن ها از و بایستیم می توانیم

موج هاي بررسی و جست وجو ،LIGO اصلی هدف
سوي به که نوترونی ستاره هاي جفت توسط تولید شده
می آورند، دوام دقیقه چند فقط و می خورند غلت هم
خورشید از تر سنگین ستاره ها جفت این هسته هاي است.
برابر 10 بتواند باید پیشرفته، و جدید LIGO می باشد.
جست وجو کند. بررسی را بیشتر فضاي برابر 1000 و دورتر
از داده ها جمع آوري کنار در بود. خواهد جهانی تحقیق، و
داده هاي با را داده ها محققین ،LIGOدهنده هاي تشخیص
ایتالیا، در VIRGO آشکارسازهاي روي بر خود همکاران
داده ها تمامی مقایسه ي و همکاري می گذارند. اشتراك به
به را منابع و کرده غربال بهتر نویز، از را سیگنال ها می تواند

کند. پیدا آسمان در دقت،

خواهد فیزیک در جدید مرزهاي ایجاد نهایی، نتیجه ي
می گوید: شیکاگو دانشگاه استاد ، والد15 روبرت بود.
بتوان دیدن، توانایی یافتن از بعد که است این ”همانند
مثال، طور به آورد. دست به هم شنیدن توانایی
ستاره ي یک گسیختگی ازهم  موجب سیاهچاله یک اگر
پرده می تواند گرانشی امواج جزییات آنگاه شود، نوترونی

بردارد.” نوترونی ستاره هاي در ماده ویژگی هاي از

بالتیمور17، دانشگاه استاد کامیونکوسکی16، گفته ي به
نفر 3 گرانشی، موج یک تشخیص محض به هرحال، به

داشت. خواهند را نوبل جایزه ي کسب افتخار

Fredrick Raab13

Gabriela Gonzalez14

Robert Wald15

Kamionkowski16

University of Baltimore17
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چکیده
فراهم مهندسی علوم توسط فناوري به آن تبدیل زمینه ي تا کرد آزمایش بتوان باید را نظریه هر فیزیک، علم در
توسط دنیا دانشگاه هاي از تعدادي در امروزه که برد نام را کوانتومی مکانیک نظریه ي توان می نمونه، عنوان به گردد.
بتوان است امید و گیرد می قرار آزمایش مورد پژوهشی و آموزشی نقطه نظر از کوانتوم اپتیک، عنوان تحت و نور
از پایه اي آزمایش هاي کوانتوم مکانیک، آموزشی آزمایشگاه هاي در گرفت. بهره آن از را کوانتومی رایانه هاي فناوري
نیاز، مورد وسایل کردن برآورد با شوند. می بررسی را فوتونی دو تداخل و فوتونی تک تداخل نور، بودن ذره اي قبیل
در را کوانتومی مکانیک ساله ي 100 نظریه ي توان می دالر 18000 حدود در اعتباري تأمین با تنها که می یابیم در

کرد. آزمایش مستقیم صورت به کشور داخل

قوانین و طبیعت شناخت علم که فیزیک در دانیم می
عمده ویژگی دو باید نوپا نظریه ي هر است، آن بر حاکم

: از اند عبارت که باشد داشته
قبلی نظریات یعنی کند پیروي تطابق1 اصل از -1

کند. تأیید خود حدود در را
باشد. داشته هم خوانی تجربی نتایج و آزمایش با -2

با بپردازیم. دوم ویژگی به داریم بنا رو پیش گفتار در
هر بیان از پس که می یابیم در فیزیک علم تاریخ به نگاهی
امکانات با متناسب آن آزمودن بر سعی فیزیکی، نظریه ي
مکانیک به توان می مثال، عنوان به است. بوده خود زمان
و اپتیک ابررسانایی، الکترومغناطیس، امواج تئوري نیوتونی،
را آن مباحث توان می نیز اکنون هم که کرد اشاره ... و لیزر
دروس این نیز دانشگاه ها در کرد؛ آزمایش آزمایشگاه در
حدود شود. می ارائه دانشجویان به آزمایشگاه با همراه
صورت به کوانتومی مکانیک نظریه ي که است قرن یک
اول ویژگی نظریه این است. شده پایه ریزي آن، امروزي
توان می را فیزیک قبلی نظریات همه ي که چرا داراست را

همانند نیز خود وجود، این با نمود. استخراج آن دل از
می آزمایش این گیرد. قرار آزمایش مورد باید دیگر نظریات
که روست این از و گیرد صورت اپتیک واسطه ي به تواند
مکانیک آزمایشگاه عنوان به و مطرح اپتیک کوانتوم مبحث
آزمایشگاه این حاضر، حال در شود. می شناخته کوانتومی
کوانتوم درس با همراه دنیا دانشگاه هاي از تعدادي در
و کارشناسی دانشجویان براي کوانتومی اپتیک و مکانیک
می دانشگاه ها این جمله ي از شود. می ارائه ارشد کارشناسی
[1] واشنگتن کالجWhitmanدر فیزیک دپارتمان به توان
نیویورك در Colgate دانشگاه نجوم و فیزیک دپارتمان و
دانشجویان که مهم آزمایش سه ادامه، در کرد. اشاره [2]

می شود. داده شرح داده اند، انجام آزمایشگاه ها این در

دیگر، عبارت به یا نور ذره اي ماهیت دادن نشان :1 آزمایش
فوتون از نور شدن تشکیل

توانند می کامپتون و فوتوالکتریک قبیل از پدیده هایی
و غیرمستقیم طور به هرچند نور، ذره اي ماهیت بر اثباتی

Correspondence1
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باشند. زوج ذره، تولید یا فوتوالکترون ها شمارش برپایه ي
داشت اختیار در چشمه اي باید مستقیم، اثبات براي
تولید روش یک کند. تولید فوتون تک بتواند که
کاهشی تبدیل غیرخطی اپتیک فرآیند تک فوتون ها، این
در غیرخطی کریستال یک فرآیند، این در است. پارامتري2
و ω١ مختلف فرکانس هاي با لیزر باریکه ي دو تابش معرض
با فوتون هایی شاهد کریستال نتیجه، در می گیرد؛ قرار ω٢
بیهوده3) هاي فوتون به ω٣(مشهور = ω٢−ω١ فرکانس
این در دیگر، زبانی به بود. خواهیم کریستال خروجی در
پمپ) فوتون به (مشهور ω٢ فرکانس با فوتون یک فرآیند
فرکانس هاي با فوتون دو انرژي بقاي اصل طبق و شده نابود
و سیگنال) فوتون به (مشهور ω١ فرکانس با یکی کمتر،
می تولید بیهوده) فوتون به (مشهور ω٣ فرکانس با دیگري
یک لیزر، باریکه ي دو جاي به کریستال ورودي در اگر شود.
پارامتري کاهشی تبدیل فرآیند این به باشیم، داشته باریکه
مشهور چشمه ي یک که [3و4] شود می گفته خودبخودي4

.(1 (شکل آید می شمار به فوتون تک تولید

پارامتري کاهشی تبدیل غیرخطی اپتیک فرآیند :1 شکل
 خودبه خودي[5].

beta- غیرخطی کریستال ،2 شکل چیدمان به توجه با
لیزر یک توسط BBO اصطالحا یا barium-borate
در شود. می پمپ نانومتر 405 فرابنفش موج طول با دیودي
سیگنال فوتون  دو هر شده، بیان غیرخطی فرآیند نتیجه ي
می تولید دارند، نانومتر 810 مرکزي موج طول که بیهوده و
که گرفت خواهند پیش در را مسیرهایی فوتون ها این شوند.
حالت، این در دارند. نگاه پایسته را خطی حرکت اندازه ي

به سیگنال فوتون و G آشکارساز سمت به بیهوده فوتون
فوتون آشکارسازي رود. می غیرقطبشی باریکه شکن سمت
عمل Gate یک عنوان به تواند می G آشکارساز در بیهوده
کند. اعالم را شکن باریکه در سیگنال فوتون حضور و کرده
باز فوتون تک ثبت Rبراي آشکارسازهايTو هنگام، این در
فوتون که این به بسته ،R Tیا آنها از یکی عمل، در و هستند
فوتون شده، بازتاب یا کرده عبور شکن باریکه از فرودي
و Grangier را آزمایش این کرد. خواهند ثبت را فرودي
براي که تفاوت این با دادند انجام 1986 سال در همکارانش
کلسیم اتم از غیرخطی کریستال جاي به فوتون تک تولید

شد.[6] می برانگیخته لیزر نور با کردندکه استفاده
بودن کوانتومی یا کالسیکی وضعیت از اطالع براي
است. شده معرفی Grangier توسط معیاري میدان،
در G آشکارساز آشکارسازي دفعات تعداد NG اگر
آشکارسازي دفعات تعداد NGT ،∆T زمانی بازه ي
نیز NGR (مقدار T و G آشکارسازهاي بین همزمان
دفعات تعداد NGTR و شود) می تعریف مشابه طور به
طبق باشد، آشکارساز سه هر بین همزمان آشکارسازي
بر فرودي کالسیکی میدان یک براي Grangier اثبات

باشد. برقرار زیر نامساوي باید باریکه شکن،

g(٠)٢ = NGTRNG

NGTNGR
≥ ١ (1)

پارامتر و دوم مرتبه همدوسی درجه به g(٠)٢
میدان، صورت، این غیر در است. مشهور 5 ناهمبستگی
قابل مکانیکی کوانتوم تئوري با و فوتون هاست از متشکل
و Beck توسط نوعی آزمایش یک در است. توضیح
برابر مقدار این 2 شکل چیدمان از استفاده با Galvez

است.[7] آمده به دست ٠٫٠١٧٧± ٠٫٠٠٢۶
از یکی هم اکنون نور، بودن ذره اي آزمایش این
یا مکانیک کوانتوم آزمایشگاه هاي در رایج آزمایش هاي

رود. می شمار به اپتیک کوانتوم
Parametric Down Conversion2

Idler3

Spontaneous Parametric Down Conversion4

Anti-correlation5
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G در ها فوتون از یکی اگر می دهد نشان که تجربی چیدمان :2 شکل
شد[8]. خواهد آشکار دو، هر نه و R یا T در جفتش شود، آشکار

خودش با فوتون تک تداخل :2 آزمایش

نشان را قطبشی سنج تداخل یک 3 شکل چیدمان
را فرودي فوتون تک قطبش چیدمان، این در دهد. می
دهیم می تغییر طوري λ٢ نیم موج تیغه ي یک به واسطه ي
باشد. داشته را افقی و عمودي قطبش مؤلفه ي دو هر که
که (BDP)6باریکه جابه جایی منشور دو به وسیله ي سپس
تشکیل (ماده ي هستند مشهور نیز Wollaston منشور به
باعث و دارد شکستی دو خاصیت منشور، این دهنده ي
پرتوهاي عبارتی، (به افقی و عمودي قطبش هاي جدایی
بازو دو با تداخل سنج یک شود)، می عادي) غیر و عادي
دیگر نیم موج تیغه ي یک گذاشتن با کنیم. می درست
و عکس بر را قطبش ها جهت توان می منشور دو بین
خروجی کرد. یکسان قطبش دو هر براي را اپتیکی طول
دارد)، بازترکیبی نقش که دوم BDP (منشور دوم منشور
هنوز بنابراین، است؛ هم بر عمود قطبش هاي با باریکه دو
نیم موج تیغه ي گذاشتن با است. نگرفته صورت تداخلی
و بچرخاند، درجه 45 را قطبش ها جهت که طوري سوم
قطبش اساس بر را باریکه ها که قطبشی باریکه شکن یک
ایجاد تک فوتونی تداخل که کنیم ادعا توانیم می کند، جدا
بازتابی و عبوري مؤلفه هاي در کار، این با که چرا کرده ایم؛
بازوهاي در موجود مؤلفه ي دو هر قطبشی، باریکه شکن از
منشور از یکی چرخاندن با پس کرده ایم. وارد را تداخل سنج
بازوي دو اپتیکی راه اختالف تغییر به منجر که BDP هاي

با فوتون تک تداخلی طرح توان می شود، می تداخل سنج
گذاشت. نمایش به را خودش

λ
٢ تک فوتونی. تداخل در رفته به کار قطبشی تداخل سنج :3 شکل
باریکه شکن PBS و باریکه جابه جایی منشور BDP نیم موج، تیغه ي

است[7،9]. قطبشی

دیده 4 شکل در آزمایش این به مربوط تداخلی فریزهاي
ناشی کالسیکی سفید نور فریزهاي ۴(a) شکل شوند. می
که ۴(b) شکل دهد. می نشان را باند پهن چشمه ي از
صورت به Gateرا Aو آشکارساز بین همزمان شمارش هاي
که است معنی این به دهد، می نشان تداخلی فریزهاي
تداخل خودش با و طی را باریکه شکن مسیر دو هر تک فوتون
است. موج گونه جا این در نور ماهیت عبارتی، به است؛ کرده
اختالف حسب بر g(٠)٢ همدوسی درجه ،۴(c) شکل در
عبارتی به دارد، 1 از کمتر مقداري ها زمان همه در راه
آزمایش این با دارد. وجود تداخل سنج در فوتون یک تنها
مشاهده را نور موج-ذره دوگانگی خاصیت همزمان توان می

کرد.

تداخلی. فریزهاي :4 شکل
Beam Displacing Prism6
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می قطبشی تداخل سنج بر عالوه تک فوتون تداخل براي
چیدمان کرد.[6] استفاده نیز زندر7 ماخ تداخل سنج از توان
استفاده با است. شده داده نشان 5 شکل در تداخل سنج این
احتمال که داد نشان توان می مکانیک کوانتوم تئوري از
تنها (یعنی |٠ > |١ > کوانتومی حالت آشکارسازي
P٠١ = ١)١٢− cos) با برابر دهد) پاسخ D٢ آشکارساز
(یعنی |١ > |٠ > کوانتومی حالت آشکارسازي احتمال و
با است برابر دهد) پاسخ D١ آشکارساز تنها که حالتی
اپتیکی راه اختالف تغییر با P٠١بنابراین، = ١٢(١+cos)
نمایانگر که داشت خواهند نوسانی رفتار احتمال ها ،θ
این هستند. تک فوتون تداخل از حاصل تداخلی فریزهاي
همکارانش و Grangier توسط 1986 سال در آزمایش
کوانتومی مکانیک پیش بینی هاي با تجربی نتایج و شد انجام

بود. سازگار

BS٢ BS١و فوتون. تک- تداخل براي زندر ماخ تداخل سنج :5 شکل
براي اپتیکی المان θ و تخت M٢آینه ي M١و ،50:50 باریکه شکن هاي

باشد[10]. می تداخل سنج بازوي دو فاز اختالف تغییر

فوتونی دو تداخل :3 آزمایش

گیریم می نظر در را حالتی 6 شکل چیدمان با مطابق
حالت بردار اگر شوند. تداخل سنج وارد باهم فوتون دو که
و |x > با کند، می حرکت x راستاي در که را فوتونی
نشان |y > با کند، می حرکت y راستاي در که را فوتونی
خواهیم تداخل سنج از خارج در نور حالت بردار براي دهیم،

داشت:

(2)
|x >١|x >٢

BS−→ r٢t١)٢+ eiδ)٢|x >١|x >٢

+(r٢ + t٢eiδ)٢|y >١|y >٢ + |y >١|x >٢
rt(١+ ei deg)(r٢ + t٢eideg)|x >١|y >٢

اگر که هستند باریکه شکن عبور و بازتاب ضرایب t و r
هستند. دارا را ٢√١ و i√٢ مقادیر ترتیب به باشند، 50:50

است. تداخل سنج بازوي دو بین اپتیکی راه اختالف δ
آشکارساز هاي همزمانی نرخ کل، حالت بردار به توجه با
حرکت x راستاي در خروجی فوتون دو هر (یعنی B و A
PA−B = ١۴(١+ cos δ)٢ با است برابر کنند)،
فوتون دو هر (یعنی C آشکارساز آشکارسازي احتمال
PC = با است برابر کنند) حرکت y راستاي در خروجی
از یکی آشکارسازي احتمال نهایتًا، و ١۴(١− cos δ)٢
برابر ،C در دیگري و B یا A آشکارسازهاي در فوتون ها
احتمال فرکانس PA−B,C = ١۴(١−cos ٢δ) با است
تک فوتونی تداخل احتمال فرکانس برابر دو تداخل، این

باشد. می ١)١٢+ cos δ) یعنی

فوتونی[7]. دو تداخل براي زندر ماخ تداخل سنج :6 شکل

نشان را فوتونی دو تداخل آزمایشگاهی چیدمان 7 شکل
طول با نیترید گالیوم دیودي لیزر چیدمان، این در دهد. می
غیر کریستال وارد طوري چپ سمت از ۴٠٢nm موج
با هم راستا خروجی فوتون دو هر که شود می BBO خطی

Mach-Zehnder Interferometer7
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قطبش شوند. (MZ) زندر ماخ تداخل سنج وارد یکدیگر
است. لیزر باریکه ي قطبش بر عمود تولیدي، فوتون هاي
لیزر باریکه ي توان می قطبش گرها کمک به رو، این از
توسط تداخل سنج در راه اختالف تغییر کرد. فیلتر را اولیه
می شود. انجام جابجاگر8 و پیزوالکتریک کریستال ترکیب
سمت به تداخل سنج از خروجی فوتون هاي جفت ادامه، در
می هدایت C و B و A تک فوتونه ي بهمنی9 فوتودیودهاي

شوند.

فوتونی[7]. دو تداخل تجربی چیدمان :7 شکل

تداخل چیدمان با نوعی آزمایش یک نتایج 8 شکل در
” + ” عالمت با منحنی است. شده داده نشان فوتونی دو
را A ساز آشکار از حاصل تک-فوتونی تداخل سیگنال تنها
دارد. هم خوانی ١)١٢+cos δ) احتمال با که دهد می نشان
B و A آشکارسازهاي همزمانی نرخ ”× ” نماد با منحنی
سازگار ١۴(١+ cos δ)٢ احتمال با که دهد می نشان را
آشکارسازهاي همزمانی نرخ ” • ” نماد با منحنی است.
شود، می مشاهده که طور همان دهد. می نشان را C و A

با و است فوتونی تک تداخل برابر دو تداخل، این فرکانس
نتایج بنابراین، دارد. سازگاري ١۴(١ − cos ٢δ) رابطه ي
تأیید را مکانیک کوانتوم پیش بینی هاي آزمایش، از حاصل

کند. می

،”+” عالمت با منحنی فوتونی. دو تداخل آزمایش نتایج :8 شکل
،”×” عالمت با منحنی ، A آشکارساز به مربوط تک فوتون شمارش
با منحنی و B و A هاي آشکارساز سمت به فوتون ها جفت شمارش
سمت به یکی که می دهد نشان را فوتون ها جفت شمارش ،”•” عالمت

است[7]. رفته C سمت به دیگري و A آشکارساز

یک داشتن براي نیاز مورد وسایل کردن برآورد با
فوتون تک بتوان آن در که کوانتومی مکانیک آزمایشگاه
حالت هاي و فوتونی چند و فوتونی تک تداخل و کرده تولید
تأمین با تنها که می یابیم در کرد،[11] ایجاد تنیده هم در
100 نظریه ي توان می دالر 18000 حدود در اعتباري
صورت به کشور داخل در را کوانتومی مکانیک ساله ي

کرد. آزمایش مستقیم
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مهاجرت داستان
فیزیک رشته التحصیل فارغ - مصطفوي نسرین

astronasrin@gmail.com

مقطع در که شد شروع زمانی از من مهاجرت داستان
از من شدم. تحصیل به مشغول ایران در لیسانس فوق
دلیل واقع در و داشتم اخترفیزیک به زیادي عالقه نوجوانی
از بعد اما بود. عالقه همین فیزیک رشته انتخاب اصلی
شهید دانشگاه کیهان شناسی رشته در را لیسانس فوق اینکه
تئوري زمینه در کردن کار شدم متوجه کردم، شروع بهشتی
برگشتی راه چون و نیست سازگار من روحیات با محض
کشور از خارج در تحصیل ادامه براي گرفتم تصمیم نبود،
دو یکی در شرکت با که بود حین همین در کنم. اقدام
شده برگزار شریف زیست محیط گروه توسط که همایش
آنقدر مدت تمام گرفتم. قرار تأثیر تحت شدت به بود،
بودم، کرده فراموش را زمین که بود آسمان به حواسم
است. نابودي حال در انسان ها ما خود دست به که زمینی
محیط حفظ براي توان حد در هم من که شدم عالقه مند
تجربی، فیزیک اختر کنار در که شد این کنم. تالش زیست
اقدام زیست محیط فیزیک و ژئوفیزیک مثل رشته هایی براي
گرفتن براي زیادي شانس که بود حالی در این کردم.
راجع زمینه اي پیش هیچ که رشته هایی چنین در پذیرش
همسرم که کنم اضافه نمی دیدم. خود براي نداشتم، آن ها به
مورد رشته براي اقدام حال در بود، فیزیکی من مثل نیز او که
دانشگاه تعدادي ما بود. کوانتومی) (اطالعات خودش عالقه
آن ها در ما دوي هر عالقه مورد رشته که شمالی آمریکاي در
ما دوي هر که امید این به کردیم، انتخاب را می شد ارائه
دانشگاه هاي بگیریم. پذیرش دانشگاه یک از حداقل بتوانیم
به آمد و رفت براي که چرا داشتند، ارجحیت ما براي کانادا
دوست ما و داشت کمتري بسیار دردسر ویزا گرفتن و ایران
از ما دوي هر آخر در کنیم. سفر ایران به مرتب داشتیم

از من پذیرش گرفتیم. پذیرش کلگري و واترلو دانشگاه
کلگري دانشگاه از و بود اخترفیزیک گروه از واترلو دانشگاه
سنگین سبک مقداري از بعد زیست. محیط فیزیک گروه از
هم را نکته این کردیم. انتخاب را کلگري دانشگاه کردن،
ما به هم بهتري مالی پیشنهاد کلگري دانشگاه که کنم اضافه
شدیم. کانادا عازم و بستیم سفر بار اینکه خالصه بود. داده

فرهنگ با دیگر، کشور یک به مهاجرت که است واضح
باشد. زا استرس می تواند کسی هر براي متفاوت زبان و
دوستان کمک با اما نبودم. مستثنی قائده این از هم من
خیلی چیز همه داشتیم، آشنایی هم با قبل از که ایرانی
شدم، دانشگاه وارد که نیز اول روز رفت. پیش خوب
کنم. راحتی احساس زود خیلی شد باعث صمیمی اش جو
می زدند صدا کوچک اسم به را یکدیگر دانشجو و استاد
روان و سلیس را انگلیسی که نداشت انتظار کسی هیچ و
وظیفه که هستند کانادایی ها این واقع در کنم. صحبت
شوند. متوجه را زبان غیرانگلیسی یک منظور می دانند خود
داشتم زدن حرف هنگام کردن اشتباه از که ترسی واقع در
که بودم، طرف مهربانی انسان هاي با که چرا بود، بی مورد
دین، نژاد، از  فارغ و کرده اند زندگی مهاجران با عمر تمام
فیزیک گروه مورد در می گذارند. احترام همه به زبان و رنگ
مورد در پژوهش ها بیشتر کلگري، دانشگاه زیست محیط
بردن پی براي پایدار ایزوتوپ هاي از استفاده و هوا آلودگی
شهر، داخل از هوا نمونه هاي آلودگی هاست. این منشاء به
... و شمال قطب آلبرتا، شمال در نفت استخراج تاسیسات
سنج طیف و 1 کروموتوگراف توسط و می شوند آوري جمع
پروژه ي البته می شوند. تحلیل 2 پایدار ایزوتوپ هاي جرمی

Gas Chromatograph1

Stable Isotope Ratio Mass Spectrometry (IRMS)2
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تشخیص من پایان نامه ي موضوع بود. متفاوت مقداري من
ذخیره ي و جداسازي سایت هاي از 3 کربن اکسید دي نشت
اندازه گیري، دستگاه طراحی شامل ،که بود کربن اکسید دي
کربن اکسید دي و اکسیژن اندازه گیري نمونه، آوري جمع
پخش مدلسازي با کار همچنین و آزمایشگاه در نمونه ها
آموزشی دستیاري از نیمی من حقوق بود. 4 آالینده ها
البته می شد. تامین 6 پژوهشی دستیاري نیمی و 5

حق بار دو استادم چون بودم، شانس خوش خیلی من
روي بتوانم تا خرید، دانشکده از را من آموزشی دستیاري
دوره ي ترم پنج از مجموع در واقع در کنم. تمرکز پروژه ام
درس وقت پاره صورت به هم آن ترم دو ارشدم، کارشناسی
زندگی گذران براي همسرم و من دریافتی حقوق دادم.
البته بود. کافی تفریح و سفر براي کردن ذخیره حتی و
متمّول ترین جزو فیزیک دانشکده ي کلگري دانشگاه در
سایر به نسبت باالتري حقوق معموًال و دانشکده هاست

می دهد. دانشجوها به دانشکده ها

چندوجهی و معقول بسیار انسان من استاد خوشبختانه
مشکل ضروري، مواقع برخی در نبودن دسترس در جز و بود،
این امکان دنیا، جاي همه مثل اما نداشتم. او با خاصی
برآورده را دانشجو انتظارات نباشد قادر استاد که دارد وجود
از استادانی که بودم این شاهد من مواردي در حتی کند.
آن ها سادگی از بعضًا و می کشیدند بیگاري خود دانشجوهاي
است الزم همیشه دلیل همین به می کردند. استفاده سوء
بار زیر تا باشند داشته آشنایی خود حقوق به دانشجو یان که
رابطه به شبیه باید دانشجو و استاد رابطه نروند. زور حرف
که است این مهم نکته ارباب. و برده نه باشد، همکار دو
از چقدر نیست مهم نیست، دیر عقیده تغییر براي هیچ گاه
که کند احساس دانشجو اگر باشد، گذشته تحصیلتان شروع
مطرح با می تواند نیست، استادش با همکاري ادامه به قادر
آموزشی مسئولین مواردي در و استاد خود با مسئله کردن
این کند. اقدام راهنما استاد تغییر براي دانشگاه و دانشکده
وقتی که چرا است، همه نفع به مدت طوالنی در رویکرد
نحو به نمی تواند نکند، رضایت احساس خود کار از دانشجو
بازده آمدن پایین یعنی این و دهد انجام را وظایفش احسن

کار.

زیادي درس هاي کانادا در کار و زندگی تجربه از من
کار در ایمنی به حد از بیش توجه آن ها از یکی گرفتم.
دوره باید آزمایشگاه در کار براي کس هر مثال براي است.
تور و تئوري بخش شامل که بگذراند را مقدماتی ایمنی
خاص تجهیزات و دستگاه با کار براي است. آزمایشگاه عملی
شود. گذرانده نیز دیگري دوره هاي باشد الزم است ممکن
براي دوره اي و خطرناك مواد جابجایی دوره من مثال براي
به بخواهد کسی که بار هر گذراندم. بام پشت به دسترسی
بام پشت مسئول به رفتن از بعد و قبل باید برود، بام پشت
که زمانی همچنین بدهد. اطالع را خود حضور و بزند زنگ
کار به مشغول کار اتاق در یا آزمایشگاه در تنهایی به کسی
مشخصات، کردن وارد و آنالین سیستم به شدن وارد با است،
و می کند مطلع خود کردن کار تنها از را دانشگاه حراست
به کارش که می کند اعالم کارش شدن تمام هنگام آخر در
شب اگر همچنین می کند. ترك را کار محل و رسیده پایان
ناامنی احساس خانه به بازگشت براي فرد و باشد وقت دیر و
برگردد. خانه به دانشگاه حراست همراهی با می تواند کند،

تغییر من براي کانادا در خواندن درس تاثیرات دیگر از
موفق پژوهشگر می کردم فکر من بود. پژوهش به رویکردم
به یا است، سریع تر ریاضی محاسبات در که است کسی
شدم، متوجه اما است. مسلط بیشتري نویسی برنامه زبانهاي
است. تکنیکی بحث هاي از مهمتر بسیار مطلب دادن ارائه
پایه ي که شدم متوجه لیسانس دانشجوهاي به تدریس زمان
مسائلی کردن حل واقع در دارند. ضعیفی بسیار ریاضی
اما بود. مشکل برایشان میکردم، حل دبیرستان در ما که
یک که دیدم رسید، کالسی پروژه ي ارائه ي به کار وقتی
موفق پژوهشگر واقع، در هستند. باالتر ما از گردن و سر
و ممکن شکل ترین ساده به بتواند را کارش که است کسی
تصور پیشتر دهد. ارائه شوند متوجه مردم عامه که طوري
بخش نامه، پایان یک یا مقاله یک قسمت مهمترین میکردم
واقع در اما میکردم. گذر سرسري مقدمه از و است نتایج
باشد. داشته قوي مقدمه ا ي که است مقاله اي خوب مقاله ي
اهمیت از بلکه کار، تکنیکی قسمت هاي از نه که مقدمه اي
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بدون دنیا کجاي هیچ در زندگی که پیداست گفته نا
مورد در که اي نکته اولین شاید نیست. دغدغه و مشکل
در زمستان ها که البته هواست. سردي آید می نظر به کانادا
ایران از سردتر خیلی و تر طوالنی خیلی کانادا شهرهاي اکثر
هاي گزینه از کانادا حذف براي کافی دلیل این اما هست،
و زندگی محل درست انتخاب با واقع در نیست. مهاجرت
زمستان سرماي اصًال است ممکن مناسب تجهیزات داشتن
برنامه ي طبق عمومی نقلیه ي وسایل نکنید. احساس را
یک با بنابراین ، می کنند کار دقیقی نسبتًا شده بندي زمان
هواي در طوالنی ایستادن از می توان مناسب ریزي برنامه
و تنهایی احساس شاید مهم تر مسئله ي کرد. جلوگیري سرد
دوستان که داشت خواهید را موقعیت این البته باشد. غربت
سالیق به بسته کنید. پیدا دانشگاه در ایرانی غیر و ایرانی
در و بشوید اجتماعی گروه هاي عضو می توانید عالیقتان و
جمعی فعالیت یک تجربه ي جدید، آدم هاي با آشنایی کنار
اما ندارد، عالجی البته خانواده از دوري باشید. داشته نیز را
و می شود صادر ورود بار چند معموًال کانادا ویزاي که آنجا از
نسبتًا ایران به آمد و رفت هست، تمدید قابل هم راحتی به
میروم. ایران به بار یک سالی شخصًا من خود است. آسان

پزشکی سیستم من نظر به کانادا، منفی نکات دیگر از
که میگویم دوستانم به شوخی به همیشه من است. آن
مرگ حال در که کسی براي فقط کانادا پزشکی سیستم
بخش به سریع مریض که چرا خواهدبود. مناسب است
سریع لزوم صورت در و می شود منتقل ویژه مراقبت هاي

هزینه از حرفی هیچ مراحل این طی در و می شود عمل
که باشد داشته وجود اي هزینه احیانًا اگر نمی شود. مطرح
ي هزینه (مثل نباشد پوشش تحت درمانی ي بیمه توسط
اگرچه شد. خواهد ابالغ شما به اي نامه طی بعداً آمبوالنس)
اوقات خیلی اما هستند، هزینه بدون کامًال درمانی خدمات
در است. پیش در سختی راه خدمات این به دسترسی براي
متخصص یک به ساعت چند از کمتر در می توانید شما ایران
طوالنی هاي نوبت در باید اینجا که حالی در کنید. مراجعه
است ممکن بودن اورژانسی میزان به بسته و بمانید منتظر
طول به سال یک از بیش حتی و ماه چند متخصص دیدن
اینجا که است این دوستانم به ام توصیه بنابراین بیانجامد
سعی دارند مشکلی اگر و باشند خود سالمتی مراقب بیشتر

کنند. مراجعه دکتر به حتمًا ایران به سفرشان طی کنند

ادامه ي قصد که دوستانی به من ي توصیه مجموع، در
حتمًا که است این دارند را کشور از خارج در تحصیل
زندگی شهر و استاد و دانشگاه باره ي در را الزم تحقیقات
یا استاد دانشجوهاي از نفر چند با حتمًا آورید. عمل به خود
کنید. استفاده آنها تجربه ي از و بگیرید تماس نظر مورد گروه
دنبال به التحصیلی فارغ از بعد دارید دوست اگر همچنین
فرصتهاي به راجع است بهتر بگردید، غیرآکادمیک کار
تحقیق نظر مورد شهر در خود رشته ي به مربوط شغلی
آن در که شهري در کار کردن پیدا احتمال که چرا کنید.

است. بیشتر عمومًا اید خوانده درس و اید کرده زندگی
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چکیده
خالصه صورت به Laser-Induced Breakdown Spectrometry) لیزري القایی فروشکست سنجی طیف
میان در سرعت به گذشته ي دهه در تکنیک این باشد. می مختلف هاي نمونه تحلیل و تجزیه براي تکنیکی (LIBS
کنار کامأل قدیمی هاي روش جهان، بزرگ هاي آزمایشگاه از بسیاري در که طوري به است، شده محبوب پژوهشگران
هر آنالیز به توان می روش این هاي مزیت ترین مهم از دارد. اي کننده قانع دالیل امر این البته اند. شده گذاشته
مخربی اثر هیچ نداشتن و آنالیز باالي سرعت دور، راه از سنجش قابلیت نمونه، سازي آماده به نیاز بدون نمونه نوع
به تا است. رشد حال در نیز هنوز آن کاربردهاي و است استفاده قابل علمی زمینه هر در ابزار این برد. نام نمونه بر
آئروسل سوخت، دارو، قانونی، پزشکی پزشکی، محیطی، هاي زمینه در دستگاه این وسیله به زیادي هاي آزمایش حال
پژوهشگران که شده باعث ها آزمایش این اکثر ي نتیجه و انجام دیگر هاي زمینه از بسیاري و هوا) در معلق (ذرات
به را آن مختلف هاي بخش و LIBS دستگاه مقاله، این در کنند. قدیمی هاي تکنیک جایگزین را LIBS ابزار

کنیم. می معرفی ابزار این با بیشتر آشنایی براي مختصر صورت

مقدمه 1
علوم زمینه در پژوهش پرطرفدار بسیار ي حوزه دو
افزوده ها آن محققین تعداد بر هرروزه که محیطی زیست
- سطح (ترکیب سطوح شیمی از اند عبارت گردد، می
دور راه از سنجش همچنین و آلودگی) و پذیري واکنش
محیط در مختلف هاي گونه غلظت بررسی و تعیین براي
سختی به و بوده ناپایدار که هایی محیط و خطرناك هاي
فروشکست سنجی طیف باشد. می هستند، بررسی قابل
استفاده گذشته هاي سال در که است روشی لیزري القایی
است. یافته افزایش سرعت به شده، ذکر حوزه دو در آن از

انجام براي پالسی و قدرتمند لیزر یک از روش این در
با موردنظر نمونه سازي آماده ابتدا شود. می استفاده کار دو
درحدود ابعادي کوچک- بسیار ابعاد (در آن سطح سوزاندن
تحلیل و تجزیه آن توسط که پالسما ایجاد و میکرومتر)

کافی انرژي لیزر این پالس شود. می انجام موردنظر نمونه
بلکه نمونه، از کوچکی قسمت کردن تبخیر براي تنها نه را
است. دارا نیز ها یون و ها اتم الکترونیکی تحریک براي
صورت به انرژي سطحی، هاي الکترون شدن سست از پس
توسط موج این که شود می منتشر الکترومغناطیسی موج
هر گیرد. می قرار بررسی مورد سنج طیف دستگاه یک
هاي انرژي از فردي به منحصر خطی طیف داراي عنصر
هر که است این مانند دقیقًا موضوع این است. الکترون
که است دارا را خود به مخصوص انگشت” ”اثر یک عنصر
این از استفاده با باشد. نمی یکسان دیگري عنصر هیچ با
بررسی کامل صورت به را موردنظر نمونه توان می ویژگی
به تکنیک این شناخت. را آن دهنده تشکیل عناصر و کرد
ذرات خاك، ترکیبات مطالعات در آمیزي موفقیت صورت
خوردگی سنگ، زغال و فوالد جو، در ها آن بررسی و معلق
اخیر هاي سال در و سطح آلودگی اي، هسته راکتورهاي در
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(عمل است شده استفاده بیولوژیکی مواد تحلیل و تجزیه
بیولوژي در روش این مهم هاي مثال از یکی چشم جراحی

باشد). می

مختلف هاي بخش معرفی 2
کلیدي مفاهیم چندین ،LIBS روش بهتر درك براي
مهم دارد. اساسی اهمیت ها آن دانستن که دارد وجود
منحصر حالت پالسما است. لیزر دستگاه، این عضو ترین
این تحلیل و تجزیه کلید درواقع که است ماده از فردي به
علمی هنر یک سنجی طیف نهایت در باشد. می دستگاه
این که است هایی مولکول و ها اتم نظر از ها رنگ تفسیر

اند. کرده منتشر خود از را نورها

لیزر 1 . 2
به زمان آن از و شد آغاز 1960 دهه در لیزر پیشرفت
متحول را تکنولوژي و علم کلی طور به وسیله این بعد،
اساسی نقش زندگی در مهم وسیله این است. است ساخته
جراحی پخشCDتا اولیه هاي دستگاه دارد؛از پراهمیتی و
گسیل توسط نور تقویت ” مخفف لیزر1 پزشکی. بزرگ هاي

باشد. می تابش” القایی

در اي برانگیخته هاي اتم توسط لیزر یک معمول طور به
(حاصل روشن فالش یک از که کند می عمل لیزري محیط
اصطالح در .(1 (شکل کنند می استفاده المپ) یک نور از
ها اتم تعداد که شود می ایجاد زمانی جمعیت” ؛”وارونگی
انرژي حالت در ها اتم تعداد از بیشتر باالتر، انرژي حالت در
که است کاواکی از متشکل لیزري محیط باشند. تر پایین
مانند کالهک صورت به تراز هم آینه دو توسط کاواك این
بازتابنده 100% صورت به ها آینه از یکی است. شده پوشانده
پرتوها از برخی تا دهد می اجازه دیگر آینه اما کند، می عمل
از را خود اضافی انرژي اتم یک وقتی شوند. خارج کاواك از
فوتون یک گردد، برمی پایه حالت انرژي به و دهد می دست
این شود. می ساطع (نور) الکترومغناطیس موج صورت به
همسایگی در که را دیگري برانگیخته اتم تواند می فوتون
که کند جدید فوتون یک تابش به تحریک بیند، می خود
این شود. می ایجاد ها فوتون نشر از آبشاري آن، نتیجه در
دو بین لیزري محیط در هستند، نور واقع در که ها فوتون

بسیار پرتو یک آن نتیجه در که کنند می پیدا انعکاس آینه
رنگ تک و هستند) فاز هم آن در ها فوتون همه ) منسجم
تشکیل هستند) یکسان موج طول داراي ها فوتون همه )
هاي محیط شود. می خارج کاواك از پرتو این و شده
ساخت در گیرند. می قرار استفاده مورد متفاوتی لیزري
قرار استفاده مورد مختلفی مواد ها محیط این از هرکدام
رنگی هاي محلول قرمز، یاقوت کریستال اصل گیرند. می
هرکدام که هستند مواد این از هایی مثال ها، هادي نیمه و
استفاده مورد لیزري محیط ساخت در مشخص هدفی براي
آزمایش براي معموأل که لیزري محیط گیرند. می قرار
که است Nd:YAG کریستال شود، می استفاده LIBS
با شده دوپ آلومینیوم ایتریم ”گارنت براي مختصري نماد
نیاز مورد انرژي که فالشی هاي المپ باشد. می نئودیمیم”2
کوارتز جنس از هایی لوله رسانند، می لیزري محیط به را
لیزر این اند. شده پر باال بسیار فشار با زنون گاز از که هستند
شود، می بندي طبقه اي ثانیه نانو پالسی لیزر یک عنوان به
مدت شوند، می خارج لیزر از که تکراري هاي پالس چراکه
باشد. می نانوثانیه 5 حدود در ها آن از هرکدام عبور زمان
باشد، می تا 10 ثانیه یک در شده منتشر هاي پالس تعداد
معموال پالسی لیزر انرژي است. هرتز 10 فرکانس نتیجه در
در توان شود. می گیري اندازه پالس هر در ژول حسب بر
توزیع لیزري توان (چگالی تابش و ثانیه) بر (ژول وات واحد
نیز کند) می عبور آن از پالس که مقطعی سطح در شد
براي راه دو شود. می گیري اندازه مربع متر سانتی بر وات
کردن مشخص راه، ترین رایج دارد. وجود لیزر قدرت بیان
در شده داده تحویل انرژي مقدار (توان: است توان متوسط
قدرت قله از که است تر راحت اوقات گاهی زمان). واحد
مفید قدرت واقع در که کنیم استفاده قدرت) اوج یا (پیک

است. پالس تک یک مؤثر و

یک دهد. می نشان خوبی به را مفاهیم این زیر مثال
0.2 ارائه به قادر آزمایشگاه، در استفاده مورد معمولی لیزر
مدت در پالس هر که طوري به است، لیزر پالس هر در ژول
هر در است قادر لیزر شود. می خارج لیزر از نانوثانیه 5 زمان
در کل انرژي نتیجه در کند. منتشر پالس 10 تعداد ثانیه
لیزر قدت یا توان درنتیجه باشد. می ژول 2 برابر ثانیه یک
باشد. می وات 2 است، زمان واحد در انرژي مقدار برابر که
است مقدار این از باالتر توجهی طورقابل به لیزر قدرت پیک

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation1

Yttrium Aluminum Doped with Neodymium2



لیزري القایی فروشکست سنجی طیف 23 تکانه نشریه

Nd:YAG شکل :1 شکل

اگر است. پالس حرکت کوچک بسیار زمان آن، دلیل که
داشت: خواهیم کنیم، محاسبه را پالس یک قدرت

(1)
P =

٠٫٢(j)
۵ × ٩−١٠(s) = ۴ × ١٠٧(W ) = ۴٠(MW )

اندازه به سطحی در لیزر پرتو که بگیریم درنظر اگر
شدت براي گاه آن باشد، شده متمرکز مربع متر سانتی 0.01

داشت: خواهیم لیزر پرتو

I =
۴ × ١٠٧(W )

٢−١٠(cm٢) = ۴ × ١٠٩( W

cm٢ ) (2)

گیگاوات 4 یعنی است! زیاد بسیار تابش مقدار این
که است لیزر قدرت پیک این مترمربع. سانتی هر در
روش در بررسی مورد نمونه از کوچکی قسمت تبخیر باعث
لیزرهایی از که است ما سود به نتیجه در شود. می LIBS
تا را قدرت پیک تا کنیم استفاده کوتاه بسیار هاي پالس با

ببریم. باال ممکن جاي

پالسما 2 . 2
اتم از محلی تجمع یک عنوان به توان می را پالسما
آزاد هاي الکترون و منفی هاي یون مثبت، هاي یون ها،
اما دارند، وجود پالسما در باردار ذرات اگرچه کرد. تعریف
ذرات است. خنثی کلی حالت در معمول طور به پالسما
باال حرارت درجه توسط معموال پالسما در موجود بنیادي
(که کند تابش مشخص رنگی در پالسما شود می باعث که
2 شکل شوند. می مشخص دارد)، بستگی پالسما ترکیب به
نشان را LIBS آزمایش یک در شده تولید معمولی پالسما
داغ را جامد نمونه سطح سرعت به لیزر پالس دهد. می
بخار و شده ذوب نمونه باال، بسیار دماي دلیل به کند. می
جسم سطح باالي در درست نازك الیه یک به و گردد می
در لیزر تابش شدت مشخص، مقادیر براي شود. می تبدیل
حتی تواند می شده ایجاد پالسماي دماي ،LIBS آزمایش
است. زیادي بسیار دماي که برسد نیز کلوین 10000 به
ساده معادالت با توان می را ها اتم اولیه یونش و تبخیر

دوم معادله و تبخیر براي اول (معادله کرد: بیان زیر شده
است.) تبخیر و یونش براي

M(s) + hµ −→ M(g) (3)
M(s) + hµ −→ M+

(g) + e−

فلز، اتم نماد M گاز، نماد g جامد، نماد s آن در که
آزاد الکترون نماد e و اتم مثبت بار دهنده نشان + عالمت
الکترون که دهد می رخ زمانی بیشتر یونیزاسیون است.
باشند داشته شدیدي برخورد دیگر هاي اتم با آزاد هاي
و گاز یونش باعث موضوع این که شتاب) خود صورت (به

الکترون ها) توسط (یونش شود. می فروشکست

e− +M(g) −→ M+
(g) + ٢e− (4)

پالس یک از بعد پالسما زمانی و مکانی هاي ویژگی
خأل محیط یک در مخصوصا باشد، پیچیده تواند می لیزر
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است. برقرار شرایط این LIBS دستگاه با آزمایش در که
می نگاه پالسما هاي رنگ و اشکال به کیفی لحاظ از تنها ما

کنیم.

هاي نمونه سطح از شده تشکیل پالسماهاي متفاوت هاي رنگ :2 شکل
رنگ و مس براي سبز رنگ ضدزنگ، فوالد مخصوص آبی رنگ مختلف.

می باشد. آلومینیوم مخصوص بنفش

سنجی طیف 3 . 2
هر هاي یون و ها اتم شد، گفته قبال که همانطور
هستند فردي منحصربه الکترونی انرژي سطوح داراي عنصر
تفاوت اندازه به انرژي ها اتم که هنگامی مکانیک). (کوانتوم
”برانگیخته” ها آن کنند، می دریافت انرژي سطح دو بین
مورد در میابند. ارتقاء باالتري انرژي سطح به و شوند می
اتم و ها فوتون ها، الکترون توسط برانگیختگی این ،LIBS
(روابط شود. می انجام پالسما در موجود برانگیخته هاي
الکترون ها فوتون ها، توسط برانگیختگی براي ترتیب به زیر

می باشد.) اتم ها و

M(g) + hµ −→ M∗
(g) (5)

M(g) + e− −→ M∗
(g) + e−

M(g) +A∗ −→ M∗
(g) +A

یون براي توان می را باال معادالت مشابه معادالت
که فرآیندي در برانگیخته هاي یون یا ها اتم نوشت. ها
حالت به سرعت به شود، می نامیده خود” خودبه ”گسیل
موج صورت به را خود انرژي و رفته تر پایین انرژي با هایی
می منتشر مخصوص هاي موج طول با الکترومغناطیسی

.(3 (شکل کنند

می محاسبه را شده منتشر فوتون شدت سنج، طیف یک
عنوان به نشري(گسیلی) طیف صورت به را نتیجه و کند
به مربوط موج طول دهد. می نمایش موج، طول از تابعی

شرح به موجود، الکترونیکی انرژي سطوح در الکترون گذار
و باال ترازهاي هاي انرژي ترتیب به Ek و Ei ) است زیر

هستند): پایین

Ei − Ek = hµik (6)

λik = hc

Ei − Ek

فرکانس و شود می کم موج طول انرژي، افزایش با
طول ترین بزرگ داراي رادیویی امواج یابد. می افزایش
طول اندازه به ها آن موج طول که طوري به هستند، موج
موج طول کوچکترین داراي گاما امواج است. ساختمان یک
هسته ابعاد حدود در ها آن موج طول که اي گونه به هستند،
دو این میان در درست مرئی هاي موج طول باشد. می اتم
ها باکتري ابعاد حدود در ها آن طول و دارند قرار موج طول
پالسما از شده ساطع امواج گیري اندازه سنج، طیف است.
الکترومغناطیسی طیف محدوده در را، مختلف نوري منابع و
با رایانه افزار نرم توسط آمده دست به طیف دهد. می انجام
مرجع هاي (طیف افزار نرم کتابخانه در موجود هاي طیف
لحاظ به آن، نتیجه در تا شود می مقایسه عناصر) به مربوط
شوند. شناسایی پالسما در موجود هاي یون و ها اتم کیفی
کمی مقدار محاسبه براي توان می شدت پیک از همچنین
می سنج طیف نوري، فیبر ظهور با کرد. استفاده گونه هر
نوري فیبر کابل توسط و باشد داشته فاصله پالسما از تواند
دالیل به که هایی نمونه براي تحلیل و تجزیه راحتی به
محیط در که هایی نمونه یا دارند، قرار دور فاصله در خاصی
شود. انجام هستند، خأل در یا دسترس دوراز و خطرناك هاي
(بدون خود داخل در را پالسما از شده تابش پرتو نوري فیبر
شده ساخته جنسی از شود-کابل خارج آن از پرتو از که آن
جلو به و کند می تاب باز آن سطح از مدام پرتو که است
کند. می هدایت آشکارساز سمت به و کرده جابجا رود) می

ذرات گسیل، از قبل خودبه خود. گسیل از شماتیک نمایش :3 شکل
و شده منتشر فوتون یک گسیل، از بعد هستند. برانگیخته حالت در

برمی گردد. پایه انرژي حالت به الکترون
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.LIBS دستگاه شکل :4 شکل

نمونه از بیشتر اطالعات یافتن 3
سوراخ ،LIBS دستگاه نظیر بی هاي قابلیت از یکی
نمونه متفاوت هاي عمق در اطالعات یافتن و نمونه کردن
تابیدن به شروع لیزر پرتو که هنگامی است. ها آن تحلیل و
شود. می تبخیر آن سطح کند، می آن کردن داغ و نمونه به
لیزر پرتو است، اطالعات دریافت درحال دستگاه که هنگامی
می طریق این از و کند می نمونه داخل به نفوذ به شروع
کسب مفیدي اطالعت نیز نمونه داخلی ساختار درباره توان
خارجی سطح به مربوط طیف ابتدایی، ثانیه چند براي کرد.
صورت به طیف بعد، ثانیه چند اما شود، می مشاهده نمونه
که زیرا کند، می تغییر ابتدایی زمان به نسبت توجهی قابل
جسم وارد و کرده عبور سطح از کامل صورت به لیزر پرتو
هم توان می سودمند دستگاه این از نتیجه در است. شده
و کرد استفاده نامشخص نمونه یک سطح شناخت مبراي

آن. داخل شناخت براي هم

دستگاه شماتیک 4
می کنیم. بررسی را دستگاه شماتیک پایانی، بخش در
خروج از پس لیزر باریکه می بینید، زیر شکل در که همانطور
(این می شود متمرکز نمونه روي بر لنز یک توسط محفظه، از
در پالسما تشکیل از پس می گردد). خال محفظه وارد پرتو
(که نمونه از شده خارج پرتو نمونه، سطح روي بر محفظه
خط به دیگر لنز یک توسط است) شده خارج محفظه از
کابل سپس می گردد. نوري فیبر کابل وارد و می شود راست
توسط پرتو می کند. راهنمایی طیف سنج سمت به را پرتو
کامپیوتر در نتایج و می گیرد قرار بررسی مورد آشکارساز

می شوند. مشخص

مراجع 5
[1] D. W. Hahn and N. Omenetto, Laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS), Part I:
Review of basic diagnostics and plasmaparticle interactions: Still-challenging issues within
the analytical plasma community, Appl. Spectrosc. 64, 335A (2010).
[2] D. W. Hahn and N. Omenetto, Laser-induced breakdown Spectroscopy (LIBS), Part II:
Review of Instrumental and Methodological Approaches to Material nalysis and Applica-
tions to Different Fields, Appl. Spectrosc. 64, 335A (2010).
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یا پژوهشی کار تفاوت هاي درباره داشتم قصد ابتدا
می گیریم، یاد درسی کتب در که مطالبی با ریسرچ همان
که موضوع این به بزنم گذري نیز متن میانه در و بنویسم
کار عمومًا و شویم تئوري کار داریم تمایل بیشتر اصوًال چرا
یدي کار یا 1 آبی یقه اصطالح به کار ما، ذهن در تجربی
است. (!) فیزیکدان یک واقعی جایگاه از دور نتیجه در و
روز هر که است کسی فیزیکدان، یک از ما تصور واقع، در
ناگهان و می رود کلنجار خود ذهن در مختلف تئوري هاي با
کاغذ روي چیزي ندرت به حتی که فکر کردن مدت ها از بعد
فیزیکدانان سپس می کند. ارائه را خود تئوري می آورد،
فیزیکدان، به تا هستند شبیه مهندس به بیشتر که تجربی
کنند. امتحان را ایشان جدید تئوري تا می شوند کار به دست
به ما ذهن در دست کم موضوع دو این شدم متوجه بعد اما
نیازمند یکی، آسیب شناسی که طوري به خورده اند، گره هم

است. دیگري از کافی اطالعات دانستن

از قابل توجهی تعداد و کارشناسی دانشجویان اکثر ذهن
منظورم است. ”کتابی” ذهن ارشد، کارشناسی دانشجویان
از را جدید مطالب ”یادگرفته” که است ذهنی کتابی، ذهن از
مبحث، یک منبع عنوان به عمومًا که کتابی بگیرد، فرا کتاب
خواندن با ذهن نوع این می شود. تدریس درس کالس در
که دلیل این به نمی آید، کنار راحتی به مقاالت پیگیري و
دهد ادامه کند، شروع پایه از را مطالب تمام تا کرده عادت
خواندن وقتی مثأل اما برساند. پایان به کتاب همان در و
ادعاهایی آن، جاي 20 در که می کند شروع را مقاله اي
و آورده منبع در را دیگري مقاله آن، اثبات براي و شده
از هستند پر خودشان آمده، منبع در که مقاالتی همین

اصطالح به خصوصیات این با ذهنی دیگر، منابع به اشاره
می کند. قفل

توانایی چرا داد؟ تغییر را ذهنیت نوع این باید چرا حال
کتاب یادگیري توانایی از مهم تر بسیار مقاله، خواندن
عنوان به چاپ شده کتاب که است جا این مسأله است؟
در که مطالبی است. شده”2 ”تثبیت علم حاوي منبع،
مکانیک ساکورایی، کوانتوم جکسون، الکترومغناطیس کتاب
بالندل آماري مکانیک و ترمودینامیک و ماریون تحلیلی
شده آزمایش بارها و بارها که است علمی می شود، پیدا
تمامی است. شده اجرا آن ها روي مختلف ایده هزاران و
این به باید هستند، که گرایشی هر در فیزیک دانشجویان
باشند. داشته را مسأله حل توانایی و باشند مسلط موضوعات
این فراگیري وجود، این با نیست. شکی موضوع این در
فیزیکدان براي کافی شرط وجه هیچ به تثبیت شده علم
توانایی سرعت به بتواند باید دانشجو هر و نیست شدن
واقع، در کند. تقویت خود در را مقاله یک دنبال کردن
که رسیده اند شهرت به دلیل این به مشهور، فیزیکدانان
الزمه اش، علم، تولید این و دارند باالیی علم” تولید ”توانایی
”علم همان یا مقاالت در موجود علم دنبال کردن قدرت
می تواند همچنین پژوهشی کار می باشد. نشده”2 تثبیت
سازد. تفکیک ما ذهن در غیر مفید”2 ”علم از را مفید”2 ”علم
یاد فرمول زیادي بسیار تعداد مرجع کتب در ما واقع، در
از استفاده قدرت امتحان زمان در گرچه ما اکثر می گیریم.
کسی بعد ماه چند اگر داریم، احسن نحو به را فرمول ها آن
مانده ما ذهن در آن از درصد 20 تنها شاید بپرسد، ما از
آن به پژوهش در که مطالبی فراموشی زمان مدت اما باشد.

Blue-collar1

نیست. استاندارد تعریف و ام کرده جعل خودم را لغات 2این
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تعداد این همچنین است. بیشتر مراتب به می کنیم، برخورد
از زیادي تعداد و نداشته یادگیري به نیاز واقعًا فرمول، زیاد
به پژوهشی کار در بی استفاده  اند. عمأل یا کم استفاده آن ها
می کنیم. برخورد نامیدم، مفید علم را آن که استفاده ها” ”پر
تقریبی که نمونه تعدادي براي واریانس فرمول به مثال براي
S٢ =

∑n

i
(x−xi)

n−١ کنید: دقت هستند، جامعه یک از
وقتی که است این براي کسر مخرج در n − ١ عدد
واریانس از نااریبی3 تقریب S٢ می کند، میل n −→ ∞
شده صحبت مورد این در آمار کتب تمام در شود. جامعه
صرفأ کمیت یک بودن نا اریب اهمیت به هیچگاه اما است،
فوق العاده موضوع این گرچه نمی بریم، پی کتب خواندن با

است. مهمی

براي عمومًا دانشکده این دانشجویان چرا که این علت اما
می کنند، انتخاب را تئوري گرایش هاي تکمیلی، تحصیالت
تبعیت دلیل به را تجربی کار آن ها که است این من4، دید از
کار حداقل یا و بیهوده کاري ، ”کتابی” شیوه از نکردن
می کند تغییر دیر آن قدر ذهنیت این و می دانند غیر فیزیکی
دیگر که کند) پیدا ادامه دکتري دوره ي اواسط تا شاید (بعضًا
غیرفیزیکی پیش فرض یا نیست گرایش تغییر براي مجالی
ممکن البته می دارد. باز کار این از را آن ها مسأله، بودن

چیزي اما نباشد، برقرار علّی رابطه موضوع دو این بین است
دارد. وجود دو این بین شدیدي همبستگی5 است، مسلّم که

(به دانشجویان به من پیشنهادي حل راه پایان، در
است این شده ذکر ذهنیت تغییر براي کارشناسی) خصوص
قبیل از دانشکده پژوهشی گروه هاي هفتگی جلسات در که
کنند6 شرکت آماري و چگال ماده شناسی، کیهان ذرات،
دکترایی دانشجویان از شوند. آشنا ارائه شده کارهاي با تا
مطالبی داده اند، انجام کار پایان تا که مراحلی مورد در که
و کنند سوال غیره، و نویسی کد قبیل از می دهند، ارائه
کنند، توجه شده طی ”مراحل” به کار، ”نتیجه” از بیشتر
فیزیک از که کسانی براي حتی پژوهشی کار یک نتیجه زیرا
در که کاري اما باشد. جذاب می تواند هم نمی دانند خیلی
و است پژوهشی کاري دهد، انجام باید دانشجو یک آینده
در زیادي اطالعات عمًال پژوهشی، کار یک نتیجه دیدن با
گاهی، میان این در نمی آید. دست به کار مراحل مورد
از قسمتی کارشناسی دانشجویان که می آید پیش فرصتی
بر را می دهد انجام دانشکده در گروه یک که بزرگی کار
تابستان، در می توانند دانشجویان همچنین بگیرند. عهده
یا و اروپا مختلف مؤسسات در که پژوهشی دوره هاي در

کنند. شرکت نیز می گردد برگزار جهان نقاط سایر

unbiased3

باشد. می نویسنده شخصی نظر بیشتر قسمت این و است بحث قابل کمی موضوع 4این
می دو هر و دهد نمی نتیجه را علیت این اما است، منفی یا مثبت جهت در دیگر تغییر باشد، مثبت جهت در یکی تغییر یعنی Carrelation5

باشند. دیگري چیز معلول و علت توانند
است. الزم استاد اجازه جلسات این از بعضی 6در
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چکیده
بسامد هاي در سیاه جسم هم دماي تابش انرژي توزیع درباره ي پالنک 1901 سال مقاله ي از ترجمه اي نوشته، این
Annalen der Physik,vol.4,p.553 (1901) است: مقابل مقاله ي انگلیسی، ترجمه ي مرجع است. مختلف

مقدمه
و لوما ا. وسیله ي به که اخیر طیفی اندازه گیري هاي
اندازه گیري هاي حتی و اند، شده انجام [1] پرینگسیم اي.
دو هر که ،[2] کوئرباوم ف. و قوبنس ه. برجسته تر
تأیید را [3] بکمان ه. آمده ي دست به پیش تر نتیجه ي
طیف در انرژي توزیع قانون که می دهند نشان می کنند،
مالحظات از [3] وین وي. وسیله ي به بار نخستین که نرمال
تابش نظریه ي از من توسط بعدتر، و جنبشی-مولکولی

نیست. درست همیشه آمد، دست به الکترومغناطیسی

در من و است، اصالح نیازمند نظریه این صورت، هر در
نظریه ي اساس بر را (اصالح) این تا کرد خواهم تالش ادامه
دهم. انجام داده ام، توسعه خود که الکترومغناطیسی تابش
که شرایطی مجموعه میان است الزم نخست منظور، بدین
که را شرایطی آن می شوند، منجر وین انرژي توزیع قانون به
مهم نکته ي آن، از پس کنیم. پیدا کنند، تغییر می توانند
حذف (شرایط) مجموعه از را شرایط این که بود خواهد این

کنیم. پیدا آن براي مناسبی جایگزین و کرده

فیزیکی شالوده هاي که دادم نشان [4] مقاله ام آخرین در
«تابش فرضیه ي شامل الکترومغناطیسی، تابش نظریه ي
و می کند مقاومت انتقاد ها سخت ترین برابر در طبیعی»،

این ندارد. وجود محاسبات در خطایی می دانم، که جایی تا
عنوان به را S آنتروپی بتوان اگر که می کند بیان ضمنًا اصل
تابش تحت تشدیدگر یک در U نوسانی انرژي از تابعی
نرمال طیف در انرژي توزیع قانون کرد، محاسبه تک فام

است. معین کامًال
انرژي بستگی ،ds/du = ١/θ رابطه ي از سپس
انرژي این که جایی آن از و می آید دست به θ دماي به U
بسامد در تابش چگالی به [5] ساده  رابطه اي وسیله ي به
به نیز دما به تابش چگالی بستگی است، مرتبط متناظر،
است توزیعی انرژي، نرمال توزیع پس آمد. خواهد دست
دماي متفاوت، بسامدهاي همه ي در تابش چگالی هاي که

باشند. داشته یکسانی

از تابعی عنوان به S کردن پیدا به مسئله نتیجه، در
که است بخشی مهم ترین این و می کند، پیدا تقلیل U
در است. شده داده اختصاص آن به پیش رو بررسی هاي
تعریف روي از را S موضوع، این با برخوردم نخستین
بیان دیگري فرض هاي بدون U از ساده تابعی عنوان به
آنتروپی، از شکل این دهم نشان که بودم خرسند و کردم،
آن بر ترمودینامیک وسیله ي به که را محدودیت هایی همه ي
داشتم باور زمان آن در می کند. برطرف می شود، تحمیل
وین، قانون ترتیب این به و است ممکن حالت تنها این که
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پس چند هر دارد. عمومی اعتبار می کند، تبعیت آن از که
باید که رسید نظرم به ،[6] دقیق تر بررسی یک در آن، از
یکسان نتیجه ا ي به که باشند داشته وجود دیگري حالت هاي
نیاز دیگري شرط به مورد هر در همین طور و شوند، منجر
داشتم باور من کرد. محاسبه یکتا طور به را S بتوان تا است
از زمان، آن در کرده ام؛ پیدا اصل در را شرطی چنین که
ناپذیر برگشت تغییر یک در که بود پذیرفتنی کامًال نظرم
تشدیدگر N از متشکل سیستمی در کوچک بی نهایت
تعادل نزدیکی در تابشی، {1} ایستاي میدان در یکسان
وابسته تنها SN = SN کل آنتروپی افزایش گرمایی،
نه و است آن مقدار تغییر و UN = NU کل انرژي به
به نیز فرضیه این تشدید گرها. تک تک انرژي به وابسته
که جایی آن از اما می شود. منجر وین انرژي توزیع قانون
نتیجه مجبوریم است، نشده تأیید تجربه با اخیر (فرضیه ي)
و باشد معتبر همیشه نمی تواند اصل این حتی که بگیریم

[7] شود. حذف نظریه از باید بنابراین،

اجازه ي که شود معرفی دیگري شرط باید اکنون
مفهوم معنی به باید منظور این به بدهد. را S محاسبه ي
غیرقابل فرضیه ي به توجه بیندازیم. عمیق تري نگاه آنتروپی
به را ما اندیشه ي شد، پایه ریزي این از پیش که دفاعی
کرد. خواهد راهنمایی دادند، نشان باال بحث هاي که راهی
و تازه بیانی به منجر که می شود معرفی روشی ادامه، در
به جدیدي تابش معادله  ي بنابراین و شد خواهد ساده تر
واقعیت هایی از کدام هیچ با نمی رسد نظر به که می آید دست

باشد. تناقض در شده اند، معلوم تاکنون که

بر تشدیدگر آنتروپی محاسبه ي 1
آن انرژي حسب

1 . 1
با بی نظمی، این و دارد بستگی بی نظمی به آنتروپی
تک فام نوسان براي تابش الکترومغناطیس نظریه ي به توجه
گرفته  قرار تابشی ایستاي و دائمی میدان در که تشدیدگر
نوسان، یک زمان مقابل در زمانی بازه ي که صورتی در است،
به باشد، کوچک اندازه گیري، زمان با مقایسه در اما بزرگ
دو هر فاز و دامنه اگر می دهد. تغییر را فاز و دامنه مداوم طور
هیچ باشند، یکسان کامًال نوسان ها یعنی بمانند، ثابت کامًال
می تواند نوسانی انرژي و باشد داشته وجود نمی تواند آنتروپی 

U ثابت انرژي رو، این از شود. تبدیل کار به آزادانه کامًال
نظر در زمانی میا نگین عنوان به ایستا نوسانی تشدید گر یک
از هم زمان میانگین عنوان به آن، معادل یا می شود؛ گرفته
میدان در که یکسان تشدیدگر (N ) زیادي تعداد انرژي
از کافی اندازه ي به و گرفته اند قرار یکسان ایستاي تابشی
یعنی این نگیرند. قرار هم مستقیم تأثیر تحت تا دورند هم
سپس و کنیم نگاه تشدیدگر یک میانگین انرژي به باید ما

کل انرژي به

UN = NS (1)

آنتروپی یک به مربوط که Nتشدیدگر از متشکل سیستمی
کل معین

SN = NS (2)

میانگین نشان دهنده ي S که است، سیستم همان براي
بی نظمی اي به SN آنتروپی و است تشدیدگر یک آنتروپی
تشدیدگرها تک تک میان UN انرژي کل که دارد بستگی

کرده است. پخش

2 . 1
لگاریتم با متناسب را سیستم SN آنتروپی اکنون ما
درنظر دلخواه جمعی ثابت یک عالوه  ي به آن، W احتمال
دارند: UN انرژي هم با تشدیدگر N بنابراین، می گیریم.

S = k log(W ) + constant (3)

به W احتمال براي تعریفی عنوان به عمًال این من، نظر به
اساسی فرض هاي در که جایی آن از می شود. گرفته کار
چنین براي روشنی شاهد هیچ الکترومغناطیس نظریه  ي
نظر از آغاز، از بیانی چنین بودن سازگار نیست، احتمالی
جنبشی نظریه ي در قضیه اي با نزدیکش ارتباط و سادگی

است.[8] مشهود گازها،

3 . 1
طوري به دارد اهمیت W احتمال کردن پیدا اکنون
باشند. UN نوسانی انرژي داراي هم با تشدیدگر N که
بی نهایت و پیوسته کمیتی نه UNرا که است الزم همچنین
تشکیل و گسسته کمیتی عنوان به بلکه تقسیم پذیر، بار
در برابر بخش هاي از متناهی و طبیعی تعدادي از شده
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انرژي بخش هاي این از کدام هر به بگذارید بگیریم. نظر
بگیریم: نظر در باید نتیجه در بگوییم؛ ϵ
UN = Pϵ (4)

در است، بزرگی طبیعی عدد نشان دهنده ي عمومًا P که
است. نامعلوم هنوز ϵ که صورتی

انرژي عنصر P از توزیعی هر که است آشکار اکنون
متناهی، تعدادي به منجر می تواند تنها تشدیدگر، N بین
توزیع هاي همه ي شود. (حالت) مشخص و طبیعی،
درباره ي بولتزمان ل. که بیانی از پیروي به را، این چنینی
اگر می نامیم. {2} حالت یک کرد، استفاده مشابهی ایده ي
هم کنار شده، مشخص ١, ٢, .., N اعداد با تشدیدگرها
مرتبط انرژي عنصر مقدار تشدیدگر هر زیر و شوند نوشته
الگویی حالت، هر براي گیرد، قرار دلخواه توزیعی در آن به

آمد: خواهد دست به زیر شکل به

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
5 4 4 20 2 9 0 11 38 7

.P = ١٠٠ ،N = ١٠ می کنیم فرض جا این
تعداد برابر آشکارا ممکن، حالت هاي همه ي تعداد ،R عدد
داده N و P ازاي به روش این در که است چیدمان هایی
براي آورد. دست به پایینی ردیف براي می توان شده،
متفاوت باید حالت دو هر که کنیم توجه باید بودن واضح تر
همان شامل متناظر، اعداد الگوي اگر شود گرفته نظر در
تعداد ترکیبیات، نظریه ي با است. متفاوت ترتیب با اما اعداد

می آید: دست به زیر صورت به محتمل حالت هاي همه ي

R =
N(N + ١)(N + ٢)...(N + P − ١)

١× ٢× ٣× P

=
(N + P − ١)!
(N − ١)!P !

اول مرتبه ي تقریب در استرلینگ، قضیه ي به توجه با اکنون
داریم:

N ! = NN

است: این متناظر تقریب نتیجه، در

R =
(N + P )N + P

NN × PP

4 . 1
محاسبات براي پایه اي عنوان به می خواهیم که فرضیه اي
Nتشدیدگر که این براي است: چنین بگیریم، درنظر بعدي
Wباید احتمال باشند، داشته UN نوسانی انرژي هم روي
باشد ممکن حالت هاي همه ي ازاي به R عدد با متناسب
آمده دست به تشدیدگر N بین UN انرژي توزیع از که
بقیه ي اندازه ي به شده داده حالت هر دیگر، بیان به است.
طبیعت در این واقع در آیا که این است. محتمل (حالت ها)
تأیید تجربه با فقط نهایی تحلیل در نه، یا افتد می اتفاق
لطفش پرتو در باید که است تجربه این نهایت، در می شود.
فرض این درستی از بیش تري نتیجه هاي که بگیرد تصمیم
براي شوند؛ گرفته نوسانی، تشدیدگر خاص طبیعت درباره ي
به توجه با [9] کریس ف. یو. وسیله ي به تعبیري در مثال،
هستند مقایسه قابل اندازه نظر از اصلی، فراوانی هاي خاصیت
شد، مطرح که موضوعی به توجه با مستقل اند. یکدیگر از اما
(در است ممکن سطور این میان در بعدي نتیجه گیري هاي

برسند. نظر به نارس آینده)

5 . 1
معادله ي با ارتباط در شده مطرح فرضیه ي به توجه با
انتخاب از بعد نظر، مورد تشدیدگرهاي سیستم آنتروپی ،(3)

با: است برابر ثابت، عدد مناسب
(5)

SN = k logR = k{N + P ) log(N + P )

−N logN − P logP}

:(1) و (4) گرفتن نظر در با و

SN = kN{(١+
U

ϵ
) log (١+

U

ϵ
)

−(
U

ϵ
) log(

U

ϵ
)}

به تشدیدگر یک S آنتروپی (2) معادله ي مطابق بنابراین،
می آید: دست به طور این U انرژیش از تابعی عنوان

S = k{(١+
U

ϵ
) log (١+

U

ϵ
) (6)

−(
U

ϵ
) log(

U

ϵ
)}
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وین جابجایی قانون با آشنایی 2
1 . 2

کیرشهف، جذبی توان و تابشی توان تناسب قانون از پس
و کشف وین وي. وسیله ي به جابجایی، اصطالح به قانون
خاص حالت یک عنوان به که ،[10] شد نام گذاري او نام به
توان دهنده ي ارتباط که است استفان-بولتزمان قانون شامل
در را سهم ارزشمندترین قانون، این است. دما  به کل تابشی
گرمایی تابش نظریه ي شده ي تثبیت  کامًال پایه هاي میان
ارائه تیزن م. وسیله ي به که صورتی به قانون) (این دارد.

است: زیر صورت به شد،

E.dλ = θ۵ψ(λθ).dλ

«جسم تابش حجمی چگالی E.dλبیانگر موج، طول λ که
و دما بیانگر θ،λ + dλ تا λ موج طول بین [12] سیاه»

است. x متغیر از مشخص تابعی نشان دهنده ي ψ(x)

2 . 2
مبنی را وین جابجایی قانون ادعاي می خواهیم اکنون
زمان و انرژي با تشدیگرمان S آنتروپی بین رابطه ي بر
که کلی حالتی در مشخص طور به نوسانگرش، مشخصه
گرفته قرار {3} دیاترمیک دلخواه محیط یک در نوسانگر
شکل بعدي، قدم در ما کار، این براي کنیم. بررسی است،
با دیاترمیک دلخواه محیط یک به را تیزن تابش قانون
درنظر به مجبور که جا آن از می دهیم. تعمیم نور سرعت
در را تک فام تابش فقط بلکه نیستیم، کل تابش گرفتن
مختلف محیط هاي مقایسه ي براي است الزم می گیریم، نظر
کنیم. استفاده λ موج طول جاي به ν بسامد از دیاترمیک

تابشی انرژي حجمی چگالی u.dν با بگذارید بنابراین،
پس دهیم؛ نشان ν+dν و ν میان طیفی ناحیه ي براي را
جاي به و c

ν ،λ جاي به ،u.dν ،E.dλ جاي به آن، از
می آوریم: بدست جا آن از می نویسیم. را c.dνv٢ ،dλ

u =
θ۵c
ν٢ .ψ(

cθ

ν
)

انرژي کیرشهف-سلسیوس، معروف قانون به توجه با حال
سطح از θ دماي و ν بسامد در زمان واحد بر شده تابش
مجذور با معکوس طور به دیاترمیک محیط در سیاه جسم

با انرژي چگالی بنابراین، دارد. رابطه c٢ انتشار سرعت
داریم: و است مرتبط c٣ عکس

u =
θ۵
ν٢c٣ .ψ(

θ

ν
)

هستند. مستقل c از مربوطند، f تابع به که ثابت هایی

یک از جدیدي تابع نشان دهنده ي f اگر این، جاي به
بنویسیم: می توانیم باشد، متغیر

u = (
ν٣
c٣ ).f(

θ

ν
) (7)

خوبی به که چیزهایی بقیه ي میان در که می بینیم این از و
بسامد و دما یک در u.λ٣ تابشی انرژي است، شده شناخته 

است. ثابت دیاترمیک ها همه ي براي مشخص،

3 . 2
نوسانگر یک U انرژي به u انرژي چگالی از رفتن براي
قرار ν بسامد همان با نوسانی و تابشی میدان در که ایستا
من مقاله ي از (34) معادله ي در که رابطه اي از است، گرفته
استفاده شد، بیان [13] تابش برگشت ناپذیر فرآیند درباره ي

می کنیم:
K =

ν٢
c٢ .U

با که است) قطبیده خطی- تکفام پرتو یک شدت K)
معروف: رابطه ي همراه به یکدیگر

u =
٨πK
c

می شوند: منجر رابطه این به

u =
٨πν٢
c٣ U (8)

می شود: نتیجه (7) رابطه از و معادله این از

U = ν.f(
θ

ν
)

بنویسیم: می توانیم همچنین است. نشده ظاهر آن در c که

θ = ν.f(
θ

ν
) (9)
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4 . 2
دادن قرار با نهایت، در

١
θ
=
dS

dU

دست به سپس می کنیم. معرفی را تشدیدگر S آنتروپی ،
می آوریم:

dS

dU
=

١
ν
.f(

U

ν
)

به: می رسیم انتگرال گیري با و

S = f(
U

ν
) (10)

محیط یک در نوسانی تشدیدگر یک آنتروپی می گوید که
بر عالوه و دارد بستگی Uν متغیر به فقط دلخواه دیاترمیک
شکل ساده ترین این، است. جهانی ثابت هاي شامل تنها این،

شده. شناخته من براي که است وین جایی جابه قانون

5 . 2
معادله ي در اخیر شکل به را وین جایی جابه قانون اگر
باید ϵانرژي که درمی یابیم بگذاریم، S آنتروپی براي (6)

بنابراین: باشد، ν بسامد با متناسب

ϵ = hν

نتیجه: در و

S = k{(١+
U

ν
) log (١+

U

ν
)

−(
U

ν
) log(

U

ν
)}

در جایگذاري با هستند. جهانی ثابت هاي k و h که
می آید: دست به (9) معادله ي

١
θ
=

k

hν
log(١+

hν

U
) (11)

U =
hν

e
hν
kθ − ١

می آید: دست به انرژي توزیع قانون (8) معادله ي از و

u =
٨πhν٣
c٣ .

١
ehνkθ − ١ (12)

برحسب ،(7) در شده داده جایگزین هاي کردن معرفی با یا
به: می رسیم بسامد، جاي به λ موج طول

E =
٨πch
λ۵ .

١
e

ch
kλθ − ١

شدت براي را عبارت هایی دیگر جایی در دارم نظر در من
محیط یک در پیشرفت حال در که تابشی آنتروپی و
را آنتروپی افزایش قضیه ي هم چنین و هستند دیاترمیک

آورم. دست به غیرایستا تابش فرآیند در

عددي مقادیر 3
1 . 3

کمک به می توانند k و h جهانی ثابت دو هر مقادیر
شوند. اندازه گیري دقیق نسبتًا دسترس در اندازه گیري هاي
یک از مربع سانتی متر 1 از هوا در که را کلی انرژي اگر
St با می شود، تابش ثانیه یک در t دماي در سیاه جسم

که:{4} دریافت [14] کوئرباوم ف. دهیم، نشان

S١٠٠ − S٠ = ٠٫٠٧٣١(watt
cm٢ )

= ٧٫٣١× ١٠۵( erg

cm٢.sec)
در تابشی کل انرژي از را انرژي چگالی می توان رابطه این از

آورد: دست به 1 مطلق دماي در هوا
۴× ٧٫٣١× ١٠۵

٣× ١٠١٠× (٣٧٣۴ − ٢٧٣۴)

= ٧٫٠۶١× ١−١٠۵( erg

cm٣.deg۴ )

انرژي (حجمی) چگالی (12) معادله ي بنابر دیگر، طرف از
است: چنین θ = ١ براي {5} تابشی کل انرژي از

u∗ =

∫ ∞

٠
u dν =

٨πh
c٣

∫ ∞

٠
v٣

ehνk − ١ dν

=
٨πh
c٣

∫ ∞

٠
v٣(e−hν + e

−٢hν
k + ...) dν
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داریم: جمله، به جمله انتگرال گیري با و

u∗ =
٨πh
c٣ × ۶(k

h

۴
)(١+

١
٢۴ +

١
٣۴ + ...)

=
۴٨πk۴
c٣h٣ × ١٫٠٨٢٣

از دهیم، قرار ٧٫٠۶١ × ١−١٠۵ مقدار برابر را این اگر
می آوریم: بدست ،c = ٣× ١٠١٠( cmsec) که آن جایی

k۴
h٣ = ١٫١۶٨٢× ١٠١۵ (13)

2 . 3
حاصل که آوردند دست به [15] پرینگسیم اي. و لوما ا.
در و هوا در انرژي بیش ترین موج طول λm که ،λmθ
می باشد. ٢٩۴٠micron.degree مقدار است، θ دماي

مطلق: دماي واحد در بنابراین،

λm = ٠٫٢٩۴cm.deg
E مشتق اگر که می شود نتیجه (13) معادله ي از طرفی، از
دست به λ = λm شود، گذاشته صفر برابر λ به نسبت

می آید.

(١− ch

۵kθλm ).e
ch

kθλm = ١

می آید): دست (به جبري غیر معادله ي این از و

λmθ =
ch

۴٫٩۶۵١k
نتیجه: در

h

k
=

۴٫٩۶۶١× ٠٫٢٩۴
٣× ١٠١٠ = ۴٫٨۶۶× ١١−١٠

به جهانی ثابت هاي مقدار (14) معادله ي از و رابطه این از
می شوند: زیر صورت

h = ۶٫۵۵× ٢٧−١٠(erg.sec) (14)

k = ١٫٣۴۶× ١−١٠۶(erg
deg

) (15)

قبلی ام مکاتبه هاي در من که هستند اعدادي همان این ها
آورده بودم. دست به

ترجمه توضیحات 4
دارد. بستگی زمان دو آن اختالف به فقط زمان دو در میدان کمیت هاي تغییر یعنی {1}

Complex {2}
است. شفاف گرمایی تابش به نسبت که چیزي :Diathermic Medium {3}

می شود.) استفاده cgs واحد (در است ژول ٧−١٠ معادل و کار معنی به یونانی در :erg {4}
بسامدها. همه روي زدن جمع از {5}پس
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[1] O. Lummer and E. Pringsheim, Transactions of the German Physical Society 2 (1900),
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[2] H. Rubens and F. Kurlbaum, U Proceedings of the Imperial Academy of Science, Berlin,
October 25, 1900, p. 929.
[3] H. Beckmann, Inaugural dissertation, Tu¨bingen 1898. See also H. Rubens, Weid. Ann.
69 (1899) p. 582.
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است. شده چاپ ایران فیزیک انجمن نظر زیر روز” فیزیک ” نشریه در مقاله این از دیگري نسخه

چکیده
به آزمایشگاه دو سرپرست هاي دانلد، مک آرتور و کاجیتا تاکاکی به را فیزیک رشته در 2015 جایزه نوبل کمیته
اعطا آن ها بودن جرم دار نتیجه در و نوترینوها طعم نوسان کشف دلیل به SNO و SuperKamiokande ترتیب
این نتایج اهمیت بر مروري سپس می کنیم، ارائه نوترینوها فیزیک تحول از تاریخچه ي ابتدا نوشتار این در کرد.

داشت. خواهیم نوترینو فیزیک از ما فهم تعمیق در آزمایش ها

پاولی ولفگانگ توسط 1930 سال در نوترینو ذره وجود
هسته واپاشی در الکترون انرژي پیوسته طیف توضیح براي
1914 سال در قبل ها سال شد. پیشنهاد رادیواکتیو هاي
هسته یک بتاي واپاشی بررسی جریان در چادویک جیمز
مشاهده خروجی الکترون طیف در ناهنجاري یک فعال،
انرژي ذره اي، دو واپاشی فرض بنابر که رفت می انتظار کرد.
هسته ي جرم تفاضل برابر معین مقداري الکترون جنبشی
باشد. تکرنگ عبارتی به یا باشد شده تولید هسته و واپاشی
انتظار از کمتر و پیوسته انرژي طیف که گردید مشاهده اما
اساس بر شده، گم انرژي مسأله حل براي پائولی است.
کرد پیشنهاد اي، زاویه تکانه و تکانه و انرژي بقاي اصول
بسیار و خنثی ذره اي و است ذره اي 3 بتا واپاشی این که
انریکو می شود. تولید واپاشی جریان در نیز الکترون شبیه
با و نهاد نام کوچک) خنثی (ذره نوترینو را ذره این فرمی
کنش هاي برهم براي موفق بسیار نظریه اي آن از استفاده
با آن پیشبینی هاي که کرد ارائه هسته اي واپاشی و ضعیف
براساس داشت. همخوانی تجربی مشاهدات با باالیی دقت
ذرات بقیه با ضعیفی بسیار برهم کنش نوترینوها نظریه، این
یک وجود فرض داشت، وجود که مسأله اي حال دارند.
برهم دلیل به و بود آشکارنشده تاکنون که بود ذره اي

خوشبختانه نبود. آسان آن آشکارسازي آن ضعیف کنش
هسته اي شکاف راکتورهاي توسعه با بود مصادف زمان آن
هستند. نوترینو (آنتی) تعداد پر تولید براي منبعی که
تریلیون 10 حدود نوترینو شار راکتور یک نزدیکی در
نوترینوها اگرچه است. مربع سانتی متر هر بر ثانیه بر
آنها پرتعداد حضور اما می کنند برهم کنش ضعیف خیلی
به راینز فردریک برد. می باال آشکارسازي براي را شانس
نوترینو آشکارساز یک کوان کالید خود تجربی همکار همراه
قرار سوانا رود راکتور نزدیکی در را آن که کردند طراحی
پروتون با می توانند آنتی نوترینوها فرمی نظریه بنابر دادند.
تولید پوزیترون یک و نوترون یک و داده انجام برهم کنش
برهم کنش محیطی الکترون یک با بالفاصله پوزیترون کند.
نوترون می کنند. تولید فوتون دو و شوند می نابود و میکند
دیگر فوتون یک و میکند برهم کنش کادمیوم جاذب با هم
5 حدود زمانی فاصله با فوتون 3 این دیدن شود. می تولید
سال در است. نوترینو وجود براي عالی سیگنالی ثانیه میکرو
براي ساعت هر در نوترینو 3 توانستند وکوان رانیر ،1956
1995 درسال کنند. آشکارسازي فعالیت حال در راکتور

شد. اعطا نوترینو کشف خاطر به راینز به فیزیک نوبل
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نوترینو تولید عظیم طبیعی منبع یک نیز خورشید
هسته 4 همجوشی با انرژي تولید خورشید مرکز در است.
جریان در شود. می انجام هلیم به زنجیره اي طی هیدروژن
نوترینو هلیم، هسته تشکیل براي نوترون به پروتون تبدیل
ولت الکترون میلیون حدود در آن انرژي که شود می تولید
در نوترینو 1038 حدود خورشید، در فرآیند این طی است.
زیاد بسیار زمین روي بر نوترینو شار شود. می تولید ثانیه هر
است. مربع سانتی متر هر بر ثانیه هر در میلیارد 60 حدود و
بسیار فیزیکدانان براي نوترینو ها این آشکارسازي امکان
شیمیایی آشکارساز یک دیویس ریموند بود. برانگیزاننده
جنوبی داکوتاي در استک هوم معدن در و کرد طراحی
سال طی و داد قرار زمین سطح زیر متر 1500 حدود
آشکارساز این در کرد. داده گیري 1994 تا 1970 هاي
کنش برهم کلر هسته ي نوترون با خورشیدي نوترینوي
تولید آرگون می کنند. تولید آرگون و الکترون و داده انجام
به و شد شمارش و جمع آوري هلیم توسط درنهایت شده
خورشیدي نوترینوهاي 1970 سالهاي حدود در ترتیب این
شار شده تولید آرگون هسته هاي شمارش با شدند. کشف
آن سوم یک حدود و شد اندازه گیري خورشیدي نوترینوهاي
خورشیدي مدل هاي نظري هاي پیشبینی از که بود چیزي
خورشیدي نوترینوهاي مسأله به ناهنجاري این برمی آمد.
تجربی و نظري فیزیکدانان توجه ناهنجاري این شد. معروف
آشکارساز ژاپن، در کوشیبا ماساتوشی کرد. جلب خود به را
را بود چرنکوف تابش ساز آشکار یک که 2 کامیومانده
کرد. داده جمع آوري به آغاز 1987 سال از و کرد طراحی
توانست می و بود خالص آب عظیم مخزن یک آشکارساز این
الکترون با نوترینو کشسان برخورد از ناشی چرنکوف تابش
توانست می آشکاساز این کند. مشاهد را آب مولکول
نیز را ورودي نوترینو جهت رخداد، مشاهده از بعد بالفاصله
سمت از نوترینوها که دهد نشان بار اولین براي و کند معین
در و بود فعال سالها براي آزمایش این می آیند. خورشید
نصف حدود خورشیدي نوترینوهاي شار که شد تأیید نهایت
ناهنجاري این بود. خورشیدي مدلهاي اساس بر پیشبینی ها
صورت هر در کرد. تر جدي را خورشیدي نوترینوهاي مسأله
آشکارسازي خاطر به فیزیک نوبل جایزه 2002 سال در
با شد. اعطا کوشیبا و دیویس به خورشیدي نوترینوهاي
تولید آنتی نوترینوهاي و نوترینوها وجود تأیید و آشکارسازي
شد ایجاد سوال این شکافت، راکتورهاي و خورشید در شده
الکترون، لپتون نوع 3 (همانند نوترینو دیگر انواع آیا که
پرتوهاي از استفاده با دیگر سوي از دارد؟ وجود تاو) و میون

آشکارساز هایی ذرات، شتابدهنده هاي در شده تولید پرانرژي
متناظر لپتون با همراه نوترینوها دیگر انواع کشف براي
شتابدهنده آزمایشگاه 1962 سال در شد. طراحی آنها
آزمایشگاه در 2000 سال در و میون نوترینو بروکهیون
چپ نوترینوها این تمامی شدند. کشف تاو نوترینو فرمی
استاندارد مدل در هستند. گرد راست آنها پادذره و گرد
راست نوترینو (آنتی چپگرد نوترینو نوع 3 بنیادي ذرات

هستند. جرم بدون و دارند وجود گرد)

زمین است. نوترینو تولید طبیعی منبع یک نیز زمین جّو
آنها درصد 90 که کیهانی پرتوهاي توسط دائم صورت به
پرانرژي پروتونهاي وقتی شود. می بمباران هستند پروتون
کرده کنش برهم هوا ملکولهاي با کنند می برخورد جو با
پایون ها می کنند. تولید (پایون) هادرونی ذرات از شاري و
کنند. می واپاشی میونی نوترینو یک و میون به نهایت در
سطح به رسیدن از قبل نیز تولیدي میونهاي از تعدادي
واپاشی میونی نوترینو و الکترون آنتی الکترون، به زمین
نوترینو هر ازاي به داریم انتظار صورت این در کنند. می
آزمایشهاي کنیم. مشاهده میون نوترینوي دو الکترونی،
شده طراحی جّوي نوترینوهاي آشکارسازي براي متعددي
را نوترینوها شار نسبت آزمایش ها، این از برخی است.
کمتر را میون نوترینوهاي شار دیگر برخی اما انتظار، مطابق
ناهنجاري به تطابق عدم این آورده اند. بدست انتظار از
نسبتا مقدمه این از بعد حال بود. مشهور جّوي نوترینوهاي
نوبل جایزه آنها نتایج که رسیم می آزمایشهایی به طوالنی

کردند. ایشان آن از را امسال فیزیک

نوترینوهاي روي به شده انجام آزمایشهاي که دیدیم
یک تا (نصف کمتر را الکترون نوترینوهاي شار خورشیدي،
مدلهاي اگر کردند. اندازه گیري نظري پیشبینی هاي از سوم)
دارد وجود امکان این کنیم فرض درست را خورشیدي نظري
کیلومتري میلیون 150 مسیر در الکترون نوترینوهاي که
تبدیل دیگر انواع به و می دهند طعم تغییر زمین تا خورشید
بتواند که شود اجرا و طراحی آزمایشی اگر حال می شوند.
تغییر امکان تواند می کند اندازه گیري را نوترینوها انواع شار
طراحی ایده این اساس بر SNOآزمایش کند. تأیید را طعم
بوده مشغول داده جمع آوري به 2006 تا 1999 سال از و شد
یک شامل که است چرنکوف آشکارساز یک SNO. است
به آن ملکول هر که است سنگین آب تنی 1000 مخزن
دارد. نوترون) یک و پروتون (یک دوترون هیدروژن، جاي
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قرار زمین سطح زیر 2100متر معدنی در آشکارساز این
واکنش هاي بر عالوه دوتریوم هسته وجود دلیل به دارد.
الکترون و نوترینو کشسان برخورد و معکوس بتاي واپاشی
می گیرد انجام معمولی آب با چرنکوف آشکارسازهاي در (که
SNO آزمایش در کند) می تعیین را نوترینوالکترون شار و
هاي هسته نوترینوها که دارد وجود نیز سومی واکنش
این کند. می تجزیه نوترون و پروتون یک به را دوترون
نوع، سه هر براي و نیست حّساس نوترینو نوع به برهم کنش
نوترون مرحله 3 در آشکارساز این در می شود. انجام یکسان
تا می شد آشکارسازي و جذب متفاوتی روش هاي با تولیدي
توسط نوترون (جذب شود تأیید آن وجود قطعی صورت به
کلر توسط جذب فوتون، همراه به تریتیم تولید و دوتریوم
و شده اضافه هلیم توسط جذب فوتون، تولید و شده حل

تریتیوم). تولید

2013 تا 2001 سالهاي خالل در آزمایش این نتایج
حاصل نوترینوهاي کل شده اندازه گیري شار شد. منتشر
به خورشیدي سوخت زنجیره در بور هسته واپاشی از
نظري مدل هاي هاي پیشبینی با انگیزي حیرت صورت
اضافه به میون نوترینوهاي شار آزمایش این بود. همخوان
به که مقداري و کرد استخراج نیز را تاو نوترینوهاي ي
شار گیري اندازه از که بود نقصانی همان حدود آمد دست
بدست قبلی هاي آزمایش در تنهایی به الکترون نوترینوهاي

که بود این آزمایش این مهم بسیار ي نتیجه بود. آمده
انواع به و دهند می طعم تغییر انتشار حین در نوترینوها

شوند. می تبدیل دیگر

شار در نیز دیگري ناهنجاري یک گفتیم که همانطور
شده مشاهده زمین جّو در شده تولید میون نوترینوهاي
نوترینو هر ازاي به می رفت انتظار که ترتیب این به بود
نوترینو شار اما شود. مشاهده میون نوترینو یک الکترون
وجود احتمال این بود. شده معین مقدار از کمتر میون
دیگر انواع به و داده نوع تغییر میون نوترینو که داشت
آشکارساز توسط امکان این قطعی تأیید می شود. تبدیل
آشکارساز یک هم آن که شد ارائه SuperKamiokande
آزمایش آین است. آب تن 5000 شامل و چرنکوف تابش
سال از و است گرفته قرار زمین سطح زیر متر 1000 حدود

است. داده جمع آوري حال در 1996

نوکلئون ها با آب مخزن در میون و الکترون نوترینوهاي
می تولید میون و الکترون و دهند می انجام برهم کنش
از بیشتر جرم دلیل به میون چرنکوف تابش کنند.
که گزارشی در است. تمییز قابل الکترون چرنکوف تابش
یک کرد منتشر 1998 سال در SuperKamiokande
به که میون نوترینوهاي شده پیشبینی تعداد در نقصان
که کرد مشاهده بودند حرکت در آشکارساز باالي سمت
شار که بود این بر انتظار است. متغیر سمتی زاویه با
این و باشد همسانگرد زمین جو در شده تولید نوترینوهاي
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مشاهده SuperKamiokande که بود چیزي خالف بر
جهت از که میونی نوترینوهاي تعداد در (نقصانی می کرد
میون نوترینوهاي می شوند). آشکارساز وارد زمین دیگر
سمت در می کنند حرکت آشکارساز باالي سمت به که
کیلومتر 11000 حدود و اند شده تولید جو در زمین دیگر
دیگر سوي از برسند. آشکارساز به تا کرده اند طی مسافت
می حرکت آشکارساز پایین سمت به که میونی نوترینوهاي
فقط و اند شده تولید زمین سطح از باالتر کمی و جو در کنند
برسند. آشکارساز به تا کرده اند طی مسافت کیلومتر چند
نشد دیده الکترونی نوترینوي مورد در نقصان و ویژگی این
که نتیجه اي بود. انتظار حّد در الکترون نوترینوهاي شار و
تغییر مسیر طی در میون نوترینوي که بود این آمد به دست
شار نیز اخیراً است. شده تبدیل تاو نوترینو به و داده طعم
است شده اندازه گیري آزمایش این از تولیدي تاو نوترینوي
می توضیح را شده ناپدید نوترینوهاي تعداد در نقصان و

دهد.

SNO و SuperKamiokande آزمایش دو بنابراین
طی در و می دهند طعم تغییر نوترینوها که دادند نشان
(اصطالحًا می کنند تغییر دیگر نوع به نوعی از انتشار مسیر
نوترینوها که است آن بیانگر کشف این کنند). می نوسان
یک (حدود دارند جرم استاندارد) مدل بینی پیش (برخالف

طعم حالت هاي ویژه و الکترون) از تر سبک مرتبه میلیون
آنها برهم نهی حاصل و جرمی حالت هاي ویژه از متفاوت
دو این به فیزیک 2015 نوبل جایزه ترتیب این به . است
اعطا دادند ارائه نوترینوها از که جدیدي درك براي آزمایش

شد.



کیهانی ریزموج زمینه پس تابش گرانشی همگرایی دانش
کیهان شناخت براي جدید افقی

فیزیک دانشکده علمی هیات باغرام- شانت
shant.baghramian@gmail.com

دوران وارد میالدي 21 قرن ابتداي در کیهان شناسی
کیهان ”دوران صفت با را آن گاهی که است شده دیگري
کارگیري به مهم و عمده دلیل می شناسند. دقیق” شناسی
دو در که است بسیاري رصدي داده هاي ”دقیق”وجود صفت
طول در فضایی و زمینی تلسکوپ هاي توسط اخیر دهه ي
کرده ایم. آنالیز و آورده دست به کیهان از متفاوت موج هاي
است، داده شناسان کیهان به را امکان این رصدي، داده هاي
آزمایش و آزمون برابر در را خود نظري مدل هاي بتوانند که
در کیهان توصیف به توجهی قابل دقت با و دهند قرار
کیهان رصدهاي مهمترین از یکی بپردازند. خود مدل قالب
که است کیهانی ریزموج زمینه پس تابش رصد شناسی،
کشف داستان می رسد. سال 50 از بیش به آن آشکارسازي
کیهانی، زمینه پس تابش شناخت از ما پیشرفت مراحل و
ماهواره است. معاصر علم تاریخ داستان هاي زیباترین از یکی
فضایی سازمان نظر زیر اروپایی مشترك پروژه ي 1 پالنک
باند 9 در را آسمان 2013 الی 2009 سال هاي بین اروپا2
و کرده رصد گیگاهرتز 857 تا گیگاهرتز 30 از فرکانسی
کیهان رادیویی موج طول در را ترکیبی نقشه ي ترین دقیق
(1) شکل در که کیهان تصویر این است. آورده دست به
اختیار در کیهان از را بی نظیري اطالعات کنید، می مشاهده

می دهد. قرار شناسان کیهان

پالنک. ماهواره توسط کیهانی پس زمینه تابش نقشه :1 شکل

نقشه ي می کنید، مشاهده (1) شکل در که کیهانی نقشه
ریزموج در کیهان از رسیده فوتون هاي دمایی اختالالت
این می باشند. ١٠−۵ ∼ مرتبه از دمایی اختالالت است.
1 مرتبه ي از موج طول این در کیهان که معناست بدین
اصل با را مشاهده این اگر است. همسانگرد 10000 در
کیهان از مشخصی مکان در ما که اصل (این کوپرنیکی
در کیهان که می رسید نتیجه این به ببندید، جمع نیستیم)
اصل گزاره این به است. همسانگرد و همگن مقیاس بزرگ

می گویند. 3 شناخت کیهان
رصدي ماهواره هاي از سوم نسل پالنک ماهواره ي
ماهواره ي بود. کیهانی پس زمینه ي تابش مشاهده ي براي
1989 سال در که 4COBE کیهانی زمینه جستجوگر
کاوشگر ماهواره ي و گرفت قرار مدار در میالدي
از که 5WMAP لکینسون ریزموجی ناهمسانگردي هاي

Planck Satellite1

European Space Agency (ESA)2

Cosmological Principle3

Cosmic Background Explorer (COBE)4

Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP)5
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داشت، داده اي تحلیل و رصدي فعالیت 2012 تا 2001 سال
می باشند. دقیق کیهان شناسی پیشگامان

دقت و پذیري تفکیک  قدرت بهبود مشاهده ي براي
(2) شکل به Plank و WMAP ،COBE ماهواره هاي

کنید. مراجعه

ماهواره هاي از نسل سه تفکیک قدرت از شکل واره اي مقایسه :2 شکل
[1] کیهانی. ریزموج مشاهده گر

از موج طول این در کیهان مشاهده ي چرا اما
مشاهده، این چرا و است؟ برخوردار خاصی اهمیت
و کیهان دهنده ي تشکیل  مؤلفه هاي از ارزشمندي اطالعات

می دهد؟ دست به آن ویژگی هاي
دهه ي و دور گذشته ي به تابش این اهمیت داستان
مشاهدات مجموعه از پس برمی گردد. گذشته قرن پنجم
شد، کیهان انبساط کشف باعث که هابل6وهمکارانش
درباره ي بحث و شونده منبسط کیهان درباره ي کندوکاو
در 7 گاموف کرد. باب را آن تحول و اولیه کیهان
کیهان انبساط خاطر به که کرد پیش بینی 40 دهه ي
این کنیم. مشاهده را اولیه کیهان فوتون هاي بتوانیم باید
ویلسون9 و پنزیاس8 توسط 1965 سال در اولیه فوتون هاي
کشف این شد. کشف اتفاقی صورت به بل10 آزمایشگاه در
دیکی11 همزمان و دقیق تر پیش بینی با کاملی توافق اتفاقی،

داشت.[2] ویلکنسون14 و رول13 ، پیبلز12 ،
داغی سوپ باال، بسیار دماي دلیل به اولیه درکیهان
کیهان، شدن سرد و انبساط با دارد. وجود اولیه ذرات از
شکل گیري با می شود. پیدا هیدروژن اتم تشکیل امکان
حدي به باردار ذرات و فوتون ها بین کنش هیدوژن، اتم
آزاد شارش به شروع اولیه فوتون هاي که می یابد کاهش
آغاز از پس سال 370000 حدود اتفاق این می کنند.
کیهانی پس زمینه ي تابش فوتون ها این به می افتد؛ کیهان
همسانگرد بسیار فوتون ها این تابش می گویند. 15CMB
که پدیده این کشف است. سیاه جسم تابش شکل به و
نوبل جایزه نصف است، کامل سیاه جسم تابش تابش، این
داشت. همراه به COBEگروه از ماتر16 براي را 2006 سال
تیم از دوباره سموت17 جورج به نیز جایزه دیگر نصف
پس زمینه ي تابش مورد در دیگري کشف خاطر به COBE
دمایی اختالالت به همکارانش و سموت شد. داده کیهان
این آماري بررسی بردند. پی کیهان پس زمینه ي تابش در
می دهد؛ دست به کیهان از ارزشمندي اطالعات اختالالت
(مانند ساختارها آمدن وجود به منشأ خود که اختالالتی

می شوند. کیهان در کهکشان ها)
CMB از نقطه هر دمایی اختالف δT

T
کنید فرض

هر در دما اختالف می شود. مشاهده n̂ جهت در که باشد
خود با آن نقطه اي دو آمار ولی است تصادفی کمیتی نقطه،
صورت به را آن آماري متوسط می توان و دارد جالبی فیزیک

داد.[3] بسط لژاندر توابع برحسب و کرد محاسبه زیر

<
δT

T
(n̂)

δT

T
(n̂′) >= (1)

١
۴π

∑
١

(٢l + ١)ClPl(µ)

(Edwin Hubble (1889-19536

George Gamow (1904-1968)7

(- Arno Allan Penzias (19338

(-Robert Woodrow Wilson (19369

Bell Lab10

Robert H. Dicke (1916 – 1997)11

Jim Peebles (1935 - ) 12

P. Roll13

( David Todd Wilkinson (1935 – 200214

Cosmic Microwave Background Radiation (CMB)15

John C. Mather (1946 -) 16

George Smoot ( 1945 - )17
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طیف آن به که است لژاندر بسط ضرایب Cl که
کیهانی پس زمینه ي تابش دمایی اختالف اي18 زاویه توان
است. دید راستاي دو بین زاویه ي کسینوس µ و می گویند
مدل هاي براي نظري صورت به می توان را کمیت این
نیز رصدي صورت به را آن و کرد حساب کیهان شناسی
از را زاویه اي توان طیف (3) شکل نمودار آورد. دست به

می دهد.[4] نشان (2013) پالنک داده هاي

آبی نقاط ممان. حسب بر کیهان پس زمینه تابش توان طیف :3 شکل
استاندارد مدل قرمز، توپر خط و است پالنک ماهواره از رصدي داده هاي

می باشد. مدل پارامترهاي برازش بهترین با کیهان شناسی

و رصدي داده هاي عالی تطابق (3) شکل مشاهده ي
نشان را ( ΛCDMمدل) شناسی کیهان استاندارد مدل
است؛ مقیاس عکس ℓ ممان (3) شکل در می دهد.
کوچک، هاي ℓ و کوچک طول هاي بزرگ، ممان هاي
دو آمار توسط که می دهد نشان را بزرگ مقیاس هاي
طیف کلی شکل است. شده داده قرار بررسی مورد نقطه اي،
به نوسانات این فیزیک میراست. نوسانی صورت به توان
تاریک ماده  و باریون فوتون، کیهانی شاره ي ترکیب خاطر
و سو یک از باریونی و تاریک ماده گرانش نیروي است.
رقابت این هستند. رقابت در دیگر، سوي از فوتونی فشار
الگوي می شود. کیهانی شاره ي در نوسان ایجاد باعث
بر را خود اثر پراکندگی سطح آخرین زمان در نوسانی
استاندارد مدل تطابق می گذارد. دمایی توان طیف روي
تابش دمایی تحلیل از رصدي داده هاي با کیهان شناسی

خوبی دقت با را مدل این پارامترهاي کیهان، پس زمینه ي
انرژي سهم که دانیم می مثال، طور به است. کرده مقید
با که است کیهان دهنده ي تشکیل مؤلفه هاي 68% تاریک
صورت به کیهان شناسی ثابت چگالی پارامتر با را آن دقت،
میزان می دهند. نشان ΩΛ = ٠٫۶٨۴۴ ∓ ٠٫٠٠٩١
تکانه ي انرژي مؤلفه هاي از 32% باریونی) و (تاریک ماده
به ماده چگالی پارامتر با را آن که می دهد تشکیل را کیهان
می دهند نشان Ωm = ٠٫٣١۵۶ ∓ ٠٫٠٠٩١ صورت
کیهان که می دانیم هزار در یک دقت با مثال، طور به یا و

است.[5] تخت
اگرچه کیهانی، پس زمینه ي تابش رصد موفقیت هاي

مانند: مهمی سوال هاي هنوز ولی است، فوق العاده
کیهان. شونده تند انبساط عامل الف)

کیهانی. تاریک ماده ي مسئله ي ب)
است. باقی اولیه، کیهان فیزیک ج)

مدل هاي به کیهان شناسان سوال ها، این به جواب براي
و نظري ” چارچوب در مناسب تر سوال هاي بهتر، نظري

دارند. احتیاج جدید رصدهاي و رصدي”
قرار که رو پیش رصدهاي هیجان انگیزترین از یکی
همگرایی اثر شود، انجام بیشتري دقت با آینده در است
نظریه طبق است.[6] کیهان پس زمینه ي تابش گرانشی
ماده، گرانش حضور در نور مسیر اینشتین عام نسبیت
گرانشی همگرایی نام به که پدیده این می شود. منحرف
است. شده دیده متفاوت مقیاس هاي در است، معروف
آن، لنز و کهکشان آن، منبع که ستاره گرانشی همگرایی

است. شده دیده باشد، کهکشانی خوشه ي

کیهانی. پس زمینه تابش روي بر ساختارها گرانشی اثرهمگرایی :4 شکل

Angular Power Spectrum18
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تابش گرانشی همگرایی درباره ي درخشان ایده ي
به CMB از نقطه هر که است این کیهان، پس زمینه ي
کیهانی پس زمینه ي تابش بین ماده ي تمام و منبع، عنوان
این مستقیم نتیجه ي می کند19. عمل لنز عنوان به ما، و
از نقطه هر دماي جاي به مشاهده گر که است این فرض،
صورت به را دیگري نقطه ي شده ي لنز غیر دماي ، CMB

می کند: مشاهده زیر

T lensed(n̂) = T unlensed(n̂+
−→∇Φ(n̂)) (2)

پتانسیل Φ و مشاهده جهت n̂ باال رابطه ي در
را انحراف زاویه ي آن گرادیان که است گرانشی همگرایی
تجمیعی اثر گرانشی همگرایی پتانسیل می دهد. دست به
پارسک هر 20١۴GPS در که است گرانشی لنزهاي تمام
CMB تا ما فاصله ي است. نوري سال 3.1 برابر تقریبًا
زیر شکل به می توان نمادین، صورت به را آن و دارد وجود

نوشت:

Φ =

∫ χ∗

٠
f(χ, χ∗)Ψ(n̂χ, χ∗ − χ) dχ (3)

طول χ ماده، گرانشی پتانسیل Ψ باال، رابطه ي در که
است. پراکندگی سطح آخرین تا همراه طول χ∗ و همراه
کیهانی اثرساختارهاي اغراق، کمی با و نمادین صورت به
شکل همانند کیهانی، پس زمینه ي تابش فوتون هاي روي بر
که می دهد نشان اثر این سرانگشتی محاسبه ي است. (4)
به (بستگی مقداري مرتبه یک یا اندازه همان آن، دامنه ي
پس زمینه ي تابش دمایی طیف از کوچکتر بحث) مورد ممان
از پس زمینه، تابش فوتون هاي انحراف میزان و است کیهان
رصد این که معنا بدین است؛ قوسی دقیقه ي 2 مرتبه ي
فقط را اثر این ثانیًا و دارد باالیی بسیار دقت به احتیاج اوًال
لنز دماي توان طیف محاسبه ي با آماري صورت به می توان
گرانشی همگرایی پتانسیل توان طیف صورت به یا شده
پتانسیل سیگنال (5) شکل در کرد. مشاهده Cl

ΦΦ

جنوب قطب تلسکوپ پالنک، داده هاي از گرانشی همگرایی
می شود. دیده 22 آتاکاما کیهان شناسی تلسکوپ و 21

آتاکاما.[7] و جنوب قطب تلسکوپ پالنک، داده هاي با مقایسه و ممان حسب بر گرانشی همگرایی پتانسیل توان طیف :5 شکل

A. Blanchard, کرد: اشاره زیر لیست به توان می افراد این ترین مهم از است. گرفته قرار بررسی مورد متعددي کیهان شناسان توسط ایده 19این

J. Schneider, S. Cole, G. Efstathiou, E.V. Linder, U. Seljak, R.B. Metcalf, A. Challinor, A. Lewis
است. نوري سال 3.1 برابر تقریبا پارسک 20هر

South Pole Telescope (SPT)21

Atacama Cosmology Telescope 22
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استاندارد مدل توافق (5) شکل نمودار در
گرانشی همگرایی رصدي داده هاي با را کیهان شناسی
تلسکوپ توسط بار اولین براي اثر این می شود. دیده
شد.[8] گزارش 2011 سال ACTدر آتاکاما کیهان شناسی
(Cerro Toko) توکو چرو در که متري 6 تلسکوپ این
دارد، قرار شیلی شمال در آتاکاما مرتفع بیابان هاي در
تحقیقاتی مؤسسه ي و دانشگاه 20 از بیش مشترك پروژه ي
تلسکوپ این است. ... و پنسیلوانیا کرنل، پرینستون، مانند
ارتفاع در باال بسیار تفکیک قدرت با بررسی براي که ریزموج
همگرایی سیگنال اولین دارد، قرار آتاکاما متري 5190
است کرده دریافت را کیهانی پس زمینه ي تابش گرانشی
2012 سال در ، AC مشاهده ي از پس .((6) (شکل
کرد[9] مشاهد را اثر این SPT جنوب قطب تلسکوپ
انتشار از سري دو در 2015 و 2013 سال در باالخره و
است. رسیده ۴٠σ دقت به مشاهده این پالنک، داده هاي
تابش گرانشی همگرایی که می کنند فکر کیهان شناسان چرا
می تواند آینده دقیق تر رصدهاي با کیهان پس زمینه ي

دهد؟ دست به کیهان درباره ي ارزشی با اطالعات

در آتاکاما مرتفع بیابان در آتاکاما کیهان شناسی تلسکوپ :6 شکل
صورت به را پس زمینه تابش گرانشی همگرایی که تلسکوپی اولین شیلی،

است. کرده رصد مستقیم

CMB گرانشی همگرایی به کیهان شناسان خوش بینی
توزیع از ارزشمندي اطالعات اثر این که است دلیل این به

این و داد خواهد قرار ما اختیار در کیهان در تاریک ماده
است. تاریک و روشن ماده ي بین ارتباط از مستقل مشاهده
بررسی و کهکشان ها توزیع رصد مانند دیگر، رصدهاي در
ماده توزیع بین ”ارتباط گمشده ي حلقه ي همواره آن ها آمار
درهمگرایی که حالی در دارد. وجود تاریک” و باریونی
قرار بررسی مورد باریونی) و (تاریک ماده کل توزیع گرانشی
بهایی گران اطالعات که می رود انتظار رو، این از گیرد. می
از آوریم. دست به تاریک ماده ماهیت و توزیع درباره ي
و دارد اثر ساختارها رشد روي بر تاریک انرژي دیگر، طرف
انتقال در تجمعی اثر یک همگرایی پتانسیل که جایی آن از
دینامیک بررسی به می توان است، متفاوت سرخ هاي23 به
پرداخت. شناسی24 کیهان ثابت از آن انحراف و تاریک انرژي
اولیه ي اختالالت اولیه ي فرض هاي می توان دیگر، طرف از
ناوردایی) مقیاس و بودن گاوسی همسانگردي، (مانند کیهان

کرد25. بررسی مجدداً گرانشی همگرایی داده هاي در را
تابش همگرایی درباره ي دیگر هیجان انگیز نکته ي
قطبش برروي پدیده این که است این کیهانی پس زمینه ي
مدهاي از مقداري و دارد اثر نیز کیهانی پس زمینه ي تابش
تبدیل B مد به را کیهانی پس زمینه ي تابش قطبش E
کیهان پس زمینه ي تابش قطبش B و E مدهاي ) می کند.
پارامترهاي و الکترودینامیک در قطبش بحث به شبیه بسیار
قطبش بررسی که معناست بدین این است). استوکس26
از ارزشمندي اطالعات B مد در کیهانی پس زمینه ي تابش
خواهد دست به کیهان پس زمینه ي تابش گرانشی همگرایی

داشت: خواهد اهمیت جنبه دو از اطالعات این داد.
تاریک. ماده ساختارهاي بررسی (1

(امواج تانسوري مدهاي اثر بین چندگانگی رفع (2
تابش گرانشی همگرایی اثر و اولیه) کیهان گرانشی

آن. خاص قطبش روي بر کیهان پس زمینه ي

آینده سال هاي در کیهان شناسی که این آخر کالم
شد! خواهد تبدیل تري دقیق علم به دقیق علمی از
کیهان پس زمینه ي تابش قطبش و دما در آینده رصدهاي
سو یک از باال تفکیک قدرت با کوچک تر مقیاس هاي در
در که کیهانی ساختارهاي درباره ي ارزشمندي اطالعات

redshift23

Cosmological Constant24

و کیهان پس زمینه تابش گرانشی همگرایی درباره فیزیک، دانشکده ارشد کارشناسی دانشجوي حسنی، فربد ارشد کارشناسی پایان نامه از 25بخشی

است. اولیه کیهان اختالالت فرض هاي آزمون
Stokes parameters26
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و دهند می دست به دارند، قرار ما و CMB بین مسیر
کهکشان ها از فروسرخ و اپتیکی مساحی هاي دیگر طرف از
مانند پروژه هایی توسط نزدیک سرخ هاي به انتقال در
را ما اطالعات 29WFIRST و 28LSST،27 EUCLID
ارتباط داد. خواهند افزایش کیهان ساختارهاي درباره ي

مؤلفه هاي درباره ي جوابی شاید رصدها از دسته دو این
اولیه کیهان و تاریک ماده و انرژي کیهان، دهنده ي تشکیل

دهد. قرار ما اختیار در

است! باقی همچنان جستجو
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جیمز اخیر مقاله به را فیزیکدانان توجه می خواهیم
ما اکثر عمومی تصور با آن نتایج که کنیم جلب ترل1
نسبیت اساس بر که است این ما تصور دارد. تفاوت
ضریب با حرکتش راستاي در حرکت حال در جسم خاص،
یک در را مسافري می شود. منقبض (١− (yc )

١/٢(٢
و است حرکت حال در سرعت با که بگیرید نظر در فضاپیما
قاعدتا که می گوید ما تصور می کند. نگاه بیرون به پنجره از
به و شده طول انقباض دچار کروي اجسام ناظر، این دید از
جز چیزي ترل مقاله نتایج اما می شوند، تبدیل گون بیضی
قبال کره خاص مورد در البته (که دهد! می نشان را این
ما است، ساده تقریبا علت بود) رسیده نتیجه این به پنروز2
طور به که می کنیم ثبت را نوري پالس هاي عکاسی براي
پرتو هاي این اما می رسند، ما عکاسی صفحه به همزمان
توسط هم همزمان الزاما عکاسی، صفحه به رسیده همزمان
ناظر از دورتر نقاط اند. نشده منتشر جسم مختلف نقاط
به که نقاطی سایر از زودتر را خود به مربوط پالس هاي
اگر بنابراین کرده اند. منتشر نزدیکتراند، عکاسی صفحه
از که چیزي (یا شده ثبت تصویر باشد، حرکت در جسم
چراکه بود، خواهد یافته تغییر شکل مقداري می بینیم) جسم
در شده، ثبت عکاسی صفحه در که جسم مختلف نقاط نور
مختلف مکان هاي در هم جسم طبعا که مختلف زمان هاي

است. شده منتشر بوده

قابل توجهی تاثیر شکل، تغییر این نسبیتی تحلیل در
جسم که معنا این به دارد، لورنتسی انقباض خنثی کردن در
می شود. رویت دوران یافته تنها و شکل تغییر بدون متحرك

زاویه تحت که است صادق اجسامی براي فقط این البته
قدر (به می شوند دیده عکاسی صفحه به نسبت کوچکی

هستند). دور کافی
عکس ابتدا است بهتر مسأله دقیق تر تشریح براي
می بینیم حرکت حالت در جسم از ما که یافته تغییر شکل
با نور که معنا این به کنیم، تحلیل غیر نسبیتی فرضیات با را
حرکت ساکن ناظر مرجع دستگاه به نسبت ،فقط c سرعت
لورنتسی طول انقباض دچار حرکت حال در جسم و می کند
y سرعت با که متحرك جسم چهارچوب در نمی شود.
در و c − y حرکت جهت در نور سرعت می کند حرکت

است. c+ y حرکت جهت خالف 
موازي که بگیرید نظر در ℓ ضلع طول با مکعبی حال
جهت در آن تصویر و می کند حرکت یال هایش از یکی با
فاصله در عکس برداري این می شود. ثبت حرکتش بر عمود
زاویه اي می خواهیم چرا که می شود، انجام دور کافی اندازه به
(شکل1). باشد کوچک می شود، دیده آن تحت جسم که
دیده تغییر شکل بدون است ناظر به رو که ABCD مربع
قرار ناظر از یکسانی فاصله در آن نقاط تمام چراکه می شود،
ABEF مربع است، ساکن مکعب که حالتی در دارند.
مکعب عقبی (وجه دارد قرار حرکت مخالف جهت در که
دیده ناظر توسط مکعب) خود حرکت راستاي به نسبت
توسط هم وجه این کند، حرکت مکعب اگر اما نمی شود.
و E توسط شده منتشر نور چراکه می شود، رویت ناظر
منتشر (ABCD نقاط به (نسبت قبل تر ℓ

c زمان در F
در و تر عقب  (yc )ℓ اندازه به F و E که زمانی است، شده
صورت به ABEF وجه بنابراین بوده اند. F ′ و E′ مکان

James Terrell1

R. Penrose2
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تصویر می شوند. دیده (yc )ℓ عرض و ℓ طول با مستطیلی
است. یافته تغییرشکل مکعب

عمود تصویرش و است حرکت حال در y سرعت با مکعب یک :1 شکل
می شود. ثبت حرکت راستاي بر

وجه دو هر بگیریم، نظر در را مکعب دوران فقط اگر
اگر می شوند. دیده باریک تر ABEF و ABCD
ABCD وجه شود، باریک (yc ) ضریب با ABEF

در درحالی که شود، کوتاه (١− (yc )
١/٢(٢ ضریب با باید

که می گیریم نتیجه بنابراین است. مربع ABCD این جا
طور به است. شده کشیده حرکت راستاي در مکعب تصویر
که برسیم نتیجه این به می توانیم هم کره یک براي مشابه،
با حرکت راستاي در که می شود دیده بیضی یک صورت به

است. شده کشیده (١+ (yc )
١/٢(٢ فاکتور

معکب حرکت جهت به نسبت ناظر موقعیت اگر حال
را مسأله و باشد است) کوچک a)١٨٠ − a زاویه در
به هم باز کنیم، بررسی غیرنسبیتی فرضیات با همچنان
سمت از جسم کنید .فرض می رسیم شگفت انگیزي نتایج
هم را جسم سرعت راحتی، براي می آید. ناظر سمت به چپ
می شود؟ چگونه حالت این در تصویر می گیریم. نظر در c
،AB هاي یال می دهد. نشان را مسأله وضعیت 2 شکل
می دهیم. نشان 3، 2، 1 اعداد با ترتیب به را EF ،CD
در را خود تصویر به مربوط نور 1 شماره یال می کنیم فرض
هاي یال که است این سوال می کند. منتشر t = ٠ زمان
نور با تا کنند منتشر زمانی چه در را خود نورهاي 3 و 2
می توان راحتی به برسند؟ ناظر به همزمان طور به 1 یال
منتشر باید زودتري زمان در را خود نور 2 یال که فهمید
حالت این در که دارد قرار ٢′ نقطه در 2 یال که زمانی کند،

. (٢٢′ = ٢′M) : داریم
بین زمان در 2 یال که است اي فاصله (٢٢′) طول

٢′M طول می پیماید. 1 یال نور انتشار و خودش نور انتشار
نور با تا می پیماید 2 از شده منتشر نور که است طولی هم
از شده منتشر نور هم و 2 یال هم شود. هم مسیر 1 یال
داد نشان می توان می کنند. حرکت c سرعت با دو هر آن،
ℓ همان که 2 و 1 یال فاصله با است برابر M١ طول که
منتشر دیرتري زمان در را خود نور باید هم 3 یال است.
برابري با نقطه این دارد. قرار ٣′ نقطه در که هنگامی کند،
ساده محاسبه یک می شود. مشخص N1 و ٣٣′ طول دو
(٣′N) = ℓsin a(١− cos a)−١ که می دهد نشان

.

دیده ١٨٠−a زاویه با و می کند حرکت نور سرعت با مکعب :2 شکل
می شود.

III ،II ،I نقاط با شکل در مکعب تصویر نهایت در
نقاط از رسیده نور نماینده کدام هر که شده داده نشان
می دهد. نشان را تصویر کلی فرم و است جسم مختلف
نسبت زیادي شکل تغییر می بینیم، تصویر در ما که چیزي
سمت در 2 یال وسط، در 1 یال چنان که دارد، مکعب به
زیادي فاصله در 3 یال و مکعب) پشت وجه (تصویر آن چپ
بین ناحیه دارد. قرار آن راست سمت در و 1 یال به نسبت
راستاي در جسم تصویر هم باز و است مربع یک 2 و 1 یال
نظریه که می دهیم نشان حال می باشد. شده کشیده حرکت
نسبیت از استفاده با می کند. حل را مسأله چگونه نسبیت
می ماند باقی آ ن چه می شود، برطرف تصویر کشیدگی مسأله
تصور را حالتی باز است. مکعب چرخش یافته تصویر تنها
مکعب حرکت جهت به عمود موقعیت از ناظر آن در که کنید
فاصله کاهش موجب لورنتس انقباض می کند. نظاره را آن
(١− (yc )

١/٢(٢ ضریب با CD و AB هاي یال بین
بنابراین EFندارد. ABو بین فاصله در تاثیري و می شود
تصویر طوري که به می شود، کوتاه ABCD وجه تصویر
sin−١(yc ) چرخش زاویه با چرخیده مکعب یک نهایی،
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نزدیک ناظر به c سرعت با مکعب که حالتی در بود. خواهد
به را 3 و 1 هاي یال بین فاصله لورنتس انقباض می شود،
و شده منطبق هم بر 3 و 1 هاي یال بنابراین می رساند. صفر
به است! جسم پشت وجه به مربوط و مربع یک نهایی تصویر
هیچ بدون می بینیم جسم از ما که تصویري دیگر، عبارتی
زاویه اندازه به جسم دوران یافته واقع، در و شکلی تغییر

می بیند). را جسم پشت (ناظر است ١٨٠− a

جسم مختلف نقاط D,C,B,A مکعب. از تصویر یک :3 شکل
هستند. نوري پالس هاي شده، کشیده خطوط هستند.

هر براي عام طور به نتیجه این که داد نشان می توان
منتشر پالس هاي تعدادي بار این است. صادق جسمی
همگی که بگیرید نظر در را جسم از نقطه N توسط شده
k بردار با را راستا این می شوند. منتشر جهت یک در
صفحه در لحظه یک در پالس ها تمامی می دهیم. نشان
پالس ها این .(3 (شکل دارند قرار انتشار جهت بر عمود
تشکیل را جسم تصویر و می رسند ناظر به همزمان طور به
جسم از عکس یک پالس ها از مجموعه این به می دهند.
دستگاه در جسم عکس غیرنسبیتی، تحلیل در می گوییم.
چراکه بود، نخواهد عکس الزاما دیگر، متحرك ناظر یک
انتشار جهت بر دیگر پالس ها صفحه متحرك دستگاه در
جسم یک عکس نسبیتی، تحلیل در اما بود. نخواهد عمود
بود خواهد عکس هم باز متحرك ناظرهاي تمامی نظر از
طور به متحرك دستگاه هاي تمامی در پالس ها تمامی و
طریق به راحتی به واقعیت این می رسند. ناظرها به همزمان
همراه می توانیم را شده منتشر پالس هاي می شود: اثبات زیر
که طوري به  بگیریم، نظر در الکترومغناطیسی موج یک با
آن با همراه و موج یک قله موقعیت در دقیقا پالس هر
الکترومغناطیسی امواج که می دانیم را این می شود. منتشر

این به این هستند. عرضی مرجع دستگاه هاي تمامی در
تمامی در موج قله صفحه یا موج جبهه یک که معناست
می توان همچنین است. عمود انتشار جهت بر دستگاه ها
است. ثابت کمیت یک نور پالس هاي بین فاصله که داد نشان
که کنیم انتخاب را مرجعی دستگاه است الزم تنها اینجا در
دو براي بنابراین است. موازي انتشار راستاي با آن x محور

ثابت کمیت تصویر، پالس
(1)

(x١ − x٢(٢+(y١ − y٢(٢+(z١ − z٢(٢−c٢(t١ − t٢(٢

داریم: چراکه پالس، دو بین d فاصله مجذور با است برابر
x١ = x٢, t١ = t٢, d٢ = (y١ − y٢(٢+(z١ − z٢(٢ (2)

عمود صفحه در همگی پالس ها که می دهد نشان آخر رابطه
دارند. قرار انتشار راستاي بر

یا است انتشار جهت می کند، تغییر که چیزي تنها
دست به ابیراهی معروف رابطه با که است k بردار همان
در سازد، می q زاویه x محور با که نور پرتو یک می آید.
x به نسبت q′ زاویه در y سرعت با متحرك دستگاه یک

می شود: دیده

sin q′ =
(١− (yc )

١/٢(٢sin q
١+ (yc ) cos q

(3)

محاسبه عکس تغییرناپذیري از را نتیجه این می توان
مشابه q زاویه در متحرك جسم از شده مشاهده عکس کرد:
آن در که است دستگاهی در آن از شده مشاهده عکس
عکس دستگاه، این در که تفاوت این با است، ساکن جسم
ما که تصویري بنابراین می شود. ثبت و مشاهده q′ زاویه در
به تنها ظاهرا و ندارد شکلی تغییر هیچ می بینیم، جسم از
کروي جسم یک پس است. چرخیده q′ − q زاویه اندازه
انقباض که نیست معنا این به این دارد. کره تصویر هم
تاثیرگذار کامال لورنتس انقباض بلکه ندارد، وجود لورنتس
سرعت محدودیت از ناشی - جسم تصویر کشیدگی و است

می کند. جبران را - نور
y = ٠ حالت 3 براي q حسب بر q′ زاویه 4 شکل در
است. شده رسم نمودار در y

c = ١ و کوچک y = c ،
است، منفی همیشه ظاهري دوران می بینیم، که همانطور
پشت از قسمتی که می چرخد چنان جسم که معنا این به
براي q′ ، y = c که حالتی در شود. دیده ناظر توسط آن
به ١٨٠− q چه هر و است کوچک بسیار q مقادیر تمامی
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افزایش هم q′ مقدار می شود، نزدیک تر (١− (yc )
١/٢(٢

180 از q زاویه ناظر سمت به جسم حرکت اثر در می یابد.
ابتداي در فقط ناظر y = c حالت در می کند. تغییر 0 به
جسم، آمدن جلوتر با می بیند. را جسم جلوي تصویر حرکت
موقعی تا می شود نمایان ناظر براي آن پشت تصویر کم کم
پشت طبیعی طور به بتواند ناظر و شود رد ناظر کنار از که
می رسیم نتیجه این به بیشتر بررسی با البته ببیند. را آن
کنیم، دقت اگر نیست. عجیب هم قدرها آن مسأله این که
تقریبا v = c که حالتی براي ابیراهی زاویه که می بینیم
می بیند جسم از ناظر که نوري بنابراین است. درجه 180
- اوست خود سمت به حرکت حال در جسم که حالی در -

است. شده منتشر عقب سمت به جسم همراه دستگاه در

مختلف. حالت سه براي q حسب بر q′ زاویه :4 شکل

نوري پرتو هاي توزیع است بهتر مسأله، بهتر درك براي
پرتو هاي تابش می کنیم فرض کنیم. بررسی ناظر دید از را
جسم خود دستگاه در که باشد گونه اي به جسم توسط نوري
زاویه از آن تابش شدت بنابراین باشد. همسانگرد کامال
دیگر ساکن، دستگاه در تابش این اما است. مستقل q′ تابش
پرتو هاي اکثر که می رسد نظر به بلکه بود، نخواهد همسانگرد
اگر می شوند. تابش متمرکز صورت به و جلو جهت در نور
زاویه در نور تمام تقریبًا ساکن ناظر دید از باشد، y = c
بنابراین می شود. تابش y سرعت بردار به نسبت q کوچک
دستگاه در همسانگرد تابش یک که می شود باعث پدیده این

انگار که برسد نظر به چنان ساکن دستگاه در متحرك،
سمت به و متمرکز headlight یک نور صورت به نور تمام
الکترون یک تابش مسأله، این مشهور مثال یک است. جلو
مسیر یک در حالی که در الکترون است. سینکروترون در
است حرکت در نور سرعت به نزدیک سرعتی با و دایروي
حالی در می کند. منتشر نور خود از همسانگرد صورت به
نیست، همسانگرد ساکن دستگاه در تابش مسأله این در که
در که تابشی است، دوقطبی تابش یک به شبیه اتفاقا بلکه
ظاهري زاویه اي توزیع است. متمرکز بسیار حرکت راستاي
توزیع به ابیراهی رابطه با ساکن دستگاه در I(q) نور شدت
می شود: مربوط متحرك جسم دستگاه در I٠(q′) زاویه اي

I(q)

I٠(q)
=

sin q′dq′

sin qdq
= K(q) (4)

K(q) =
١− (yc )

٢
(١+ (yc ) cos q)

٢ (5)

براي بنابراین است. جسم مشاهده زاویه q آن در که
،5 شکل در .q = P.K(q) داریم تقریبا جلو، جهت
است شده رسم نمودار در q از تابعی صورت به K(q)
مرتبه از Headlight نور پهناي می بینید، که همانطور و
نور داپلري انتقال K(q) ضریب است. (١− (yc )

١/٢(٢
دستگاه در می شود منتشر که نوري اگر می دهد. نشان را
نور آن ساکن ناظر باشد، داشته ω٠ فرکانس متحرك جسم
مجذور با فرکانس می بیند. ω = ω٠١/٢ فرکانس با را
که باشید داشته توجه می یابد. کاهش یا افزایش ضریب این
داریم. را نسبیتی داپلر از ناشی قرمزگرایی q = ٩٠ براي

کنیم. مرور اول از بار یک را مسأله است بهتر حال
رویت درجه 180 به نزدیک زاویه در جسم که ابتدا در
نور حالی که در می بینیم، را جسم جلوي تصویر ما می شود،
شدیدا و می آید ما سمت به متمرکز بسیار آن از رسیده
نور به نگاه کردن حال در ما است. شده آبی گرایی دچار
مرتبه از جسم زاویه وقتی هستیم. جسم ”Headlight“
فرکانس هاي به جسم نور −١)−Pمی شود، (yc )

١/٢(٢
ناگهانی طور به هم نور شدت می کند، پیدا گرایش پایین تر
وقتی می رسد. نظر به چرخیده کم کم جسم و می کند افت
به خیلی هم هنوز که q = P −

√١)٢− (yc )
١(٢/۴
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جسم. دستگاه در گسیلی شدت به بیننده دستگاه در گسیلی شدت نسبت در K ضرب :5 شکل

ما و می شود کم خیلی نور شدت است، نزدیک درجه 180
جسم نور بود. خواهیم بیرون ”Headlight“ نور ناحیه از
سکون چهارچوب فرکانس از کمتر بسیار فرکانس هاي در
و می رسد نظر به چرخیده کامًال جسم و بود خواهد جسم
تصویر است. آن پشت تصویر می بینیم، جسم از ما که چیزي
منتشر نورهاي چراکه است، پنهان ما دید از جسم جلوي
”Headlight“ نور کوچک زاویه در جسم، جلوي از شده
تر کوچک زوایاي در و مسیر ادامه در اند. شده متمرکز
باقی همین طور وضعیت P −

√١)٢− (yc )
١(٢/۴ از

است الزم هم باز شود. ناپدید جسم که وقتی تا می ماند
که است معتبر وقتی تا تحلیل ها این تمام که کنیم تأکید

این در فقط چراکه شود. دیده کوچکی زاویه تحت جسم
بود. خواهد موازي پرتو هاي از ناشی جسم از ما تصویر صورت
میزان جسم، مختلف نقاط براي قاعدتا نباشد، چنین اگر
تغییر باعث این و بود خواهیم شاهد را متفاوتی چرخش هاي
بررسی پنروز توسط پیش تر مسأله این می شود. جسم شکل
جسم یک کلی تصویر هم حالت این در البته که است شده
زاویه تحت جسم اگر حتی بود، خواهد کروي هم باز کروي،
و ساده مسأله این که بدانید است جالب شود. دیده بزرگ
مورد سال 55 تا متحرك، اجسام نسبیتی تصویر مهم البته
خود اخیر اثر در ترل جیمز اینکه تا بود نگرفته قرار اعتنا

پرداخت. آن به بار اولین براي
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مریخ کنونی سطح روي بر بار اولین براي دانشمندان
که کشفی کردند. تأیید را جریان حال در مایع آب حضور
(مدیر گرین1 جیمز افزود. خواهد مریخ در زندگی تصور به
نمی توانیم هنوز ما می گوید: ناسا) سیاره اي علوم بخش
وجود زمین وراي در زندگی آیا که را پرسش این پاسخ
این در حساس عنصر یک جاري، آب اما بدهیم دارد،
براي مناسبی بسیار فرصت هم اکنون ما است. خصوص
می تواند داده رخ اتفاق داریم. موضوع این قطعی تصدیق
را مریخ مکرراً که شود ناسا مسؤولین لحن تغییر باعث
می تواند اکنون که حالی در می دانستند، متروك و غبارآلود
در علوم بخش (معاونت گرانسفلد2 جان باشد. زیست پذیر
میالدي 2020 دهه ي در کاوشگر یک فرستادن از ناسا)
با مستقیمًا تا رفته نظر مورد منطقه ي به است قرار که
خبر بگردد، مریخ در زندگی دنبال به متفاوت آزمایش هاي
که کنم تصور توانم نمی ”من که کرد ذکر همچنین داد.
برخودار علمی جوامع میان در باالیی ارجحیت از موضوع این
دانشمندان نیچر3 مجله در شده چاپ مقاله اي در نباشد”.
را پرکلرات نام به نمک نوعی از شده اشباع آب مولکول هاي
مکون4 آلفرد گفته ي به کردند. شناسایی مریخ سطح روي
شناسایی این آریزونا) دانشگاه سیاره اي زمین شناسی (استاد
وي همچنین است. هیدراته نمک حالت به آب از مستقیمی
حضور آنجا در توجهی قابل مایع آب باید اخیراً که افزود
دانشمندان شود. هیدراته نمک تولید باعث که می داشته

در منجمد صورت به آب که می دانستند زیادي زمان مدت
از خفیف شواهد بعضی آن ها همچنین دارد. وجود مریخ
مریخ در را آب کوچک خندق هاي مثل مایع آب حضور
در نبودند. متقاعد کننده کدام هیچ که بودند کرده مشاهده
کاوشگر عکس هاي در همکارانش و مکون آلفرد 2011 سال
کوه هاي و دره ها شیب ها، از که را سیاه رگه هایی مریخ،
در رگه ها این کردند. ثبت و مشاهده می آمدند، پایین مریخ
در دوباره و شده محو دما کاهش با شده، طوالنی تابستان
RSL را رگه ها این نام آن ها می شدند. آشکار آینده سال
که شده اند کشف کنون تا آن ها از شمار هزاران و گذاشتند
لوجندرا است. گسترده جالبی طرز به کشف این وسعت
نیچر) مجله مقاالت دبیر سر و اصلی (نویسنده ي اوجها5
خالقانه و جدید روش هاي و تکنیک ها ”نیازمند می گوید:
هستیم.” داده، رخ دقیِق شیمیایی فرایند هاي نوشتن براي
4 در را هیدراته نمک نشانه ي توانسته اند محققین
نشانه هاي می شوند، محو رگه ها که زمانی کنند. ثبت منطقه
”این می گوید: اوجها می شوند. ناپدید نیز نمک ها این
شکل به مریخ در آب از گونه اي که است قطعی خیلی
پایین را انجماد دماي پرکلرات نمک هاي دارد.” وجود مایع
دماي میانگین می ماند. باقی مایع صورت به آب و می آورند
در اما است، سلسیوس درجه 56 منفی حدود در مریخ
درجه 21 حدود در دما استوا خط نزدیک تابستانی روزهاي
این نشده کشف رموز بزرگترین از یکی می شود. سلسیوس
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مریخ. سطح در شده مشاهده RSLهاي از نمونه اي :1 شکل

وجود آب منشأ براي نظریه دو می آید؟ کجا از آب که است
دارد:

اسفنج یک همانند می تواند پرکلرات باال: از .1
اما کند. جذب را هوا رطوبت و کند عمل
مریخ سطح در را کمی رطوبت درصد اندازه گیري ها
گفته ي به که است ذکر شایان می دهند. نشان
نزدیک رطوبت میزان اندازه گیري هاي محققین،
علت همین به هستند، نادقیق بسیار مریخ، سطح

کرد. رد را نظریه این نمی توان
زیر زمینی آب سفره هاي دیگر، احتمال پایین: از .2
تابستان در و هستند منجمد زمستان در که است

می کنند. تراوش سطح به و می شوند آب

حیات براي پایه اي و اساسی اجزاي از یکی مایع آب
خشکی به که مریخ سیاره ي در آن حضور و می شود تصور
وجود به را سؤال این است، معروف نبودن حاصل خیز و
میکروب ها براي زیست پذیري احتمال ”آیا که می آورد
زیست شناس که مکی6 کریستوفر دارد؟” وجود مریخ در

این در که مایعی آب می گوید: می باشد، ناسا در نجومی
چیزي هیچ که است شور قدري به دارد وجود رگه ها
منطقه اي به همچنین وي کند. زندگی آن جا نمی تواند
نمک از سرشار که می کند اشاره زمین شمال قطب در
منطقه این باالي از که عکس هایی و است کلرید کلسیم
که حالی در می دهند، نشان را شفافی آب شده اند، گرفته
که صورتی در ندارد. وجود آن در زنده اي موجود هیچ
دیوید همانند ندارند. قطعی نظر این چنین دانشمندان دیگر
می گوید: که فضایی) تحقیقات مرکز در (دانشمند استیلمن7
منطقه به منطقه احتماًال دارد، وجود رگه ها درون که ”آبی
خیلی میکروب ها براي آب ها این است ممکن و می کند فرق
از بیش اگر که می افزاید وي همچنین نباشند.” شور هم
می داشت. جریان سال سرتاسر در باید می بود، شور اندازه
شمار به مریخ جذاب ویژگی هاي از ها RSL این که این با
بررسی براي برنامه اي زودي ها این به ناسا ولی می آیند،
مریخ نورد، ارسال از ناسا نگرانی ندارد. موضوع این نزدیک
مریخ نورد است. مریخ شدن آلوده و میکروب انتقال احتمال

شد. خواهد پرتاب 2020 سال در ناسا بعدي

Christopher P. McKay6

David E. Stillman7



روحانی شاهین دکتر با مصاحبه
شیبانی) اویس و اسحاقی (مهدي تکانه نشریه علمی گروه

دکتر ایرانی، فیزیکدانان از بسیاري دید از می باشند. شریف صنعتی دانشگاه فیزیک دانشکده استاد روحانی، شاهین دکتر
و کنیم مصاحبه ایشان با که گرفتیم تصمیم تکانه، نشریه از شماره این در می باشند. کشور فیزیکدانان برترین از روحانی

بپرسیم. ایشان غیر فیزیکی زندگی و کاري زمینه درباره کمی

خود تحصیالت ابتدایی مراحل درباره بفرمایید لطف تکانه:
بگویید.

خوارزمی دبیرستان در ریاضی پنجم تا را دبیرستان من
اصرار به آن از بعد خواندم. بود، تهران دانشگاه رو به روي که
لیسانس مقطع از را خود تحصیالت تا رفتم انگلستان به پدرم
آن و کردم یکی سال دو را دبستان مقطع من کنم. آغاز
بروم. هفتم کالس به چهارم کالس از تا بود امکان این زمان
و می شد گرفته پرورش و آموزش توسط دبستان امتحان
رسیده ریاضی پنجم مقطع به وقتی بود. مدرسه از مستقل
دانشگاه از قبل مراحل انگلستان در بود. سالم پانزده بودم،
سه رفتم. کنتنبري1 کنت دانشگاه به و گذراندم را انگلیس
براي آن از بعد و گذراندم جا آن در را فیزیک لیسانس سال
مقطع در 1359 سال و رفتم کالج2 امپریال دانشگاه به دکترا
پسا دکترا از سال دو آن، از بعد شدم. فارغ التحصیل دکترا
خواندم. داران دانشگاه در را دیگر سال دو و دابلین3 در را
ژنتیک به و کردم قهر فیزیک با مدتی براي دوران آن در
علی رغم و رفتم لندن دانشگاه به و دادم رشته تغییر جوامع
ژنتیک در پسادکترا بود، فیزیک در من تحصیالت که این
بعد و بودم جا آن سال چهار مدت به و پذیرفتند مرا جوامع

تهران دانشگاه در سال یک برگردم. ایران به گرفتم تصمیم
این بازگشت از بعد و رفتم انگلیس به دوباره سال یک بودم.

شدم. استخدام شریف صنعتی دانشگاه در بار

University of Kent1

Imperial College London2

University College Dublin3
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چیست؟ تخصصی صورت به شما کاري زمینه تکانه:

مرا دکترا تز و گرفتم نظري بنیادي ذرات در را دکترا من
میدان نظریه در را عمرم تمام و کشید میدان نظریه سمت به
می کردم، کار جوامع ژنتیک که دوره آن در اما گذراندم.
را آن و کردم پیدا را جوامع ژنتیک در میدان نظریه کاربرد
روي و دادم جهت تغییر کمی بازگشت از بعد کردم. پیاده
در همدیس میدان نظریه کردم. کار همدیس میدان نظریه
پدیدههاي وارد بنابراین داشت، کاربرد بحرانی پدیده هاي
آماري فیزیک با جوامع ژنتیک در کار دلیل به شدم. بحرانی
پیچیده سیستم هاي بحث وارد آماري فیزیک در شدم. آشنا
ولی می بینیم زمینه این در خاصی پیوستگی بنابراین شدم.
به مختلف رشته هاي من کاري زمینه است ممکن بیرون از

برسد. نظر

شنیده ایم که دارید نیچر مجله در مقاله یک شما تکانه:
بیشتر آن درباره می توانید است. تکامل نظریه درباره

دهید؟ توضیح

نظریه پیاده کردن بودم، آن جا که سالی چهار در من کار
جوامع ژنتیک در استوکستیک میدان خصوص به و میدان
ایمپریال در آقایی که افتاد اتفاق طور این داستان بود.
آشنا میدان نظریه با که می گشت شخصی دنبال به کالج
کند، پیدا را جوامع ژنتیک در آن کاربرد بتواند و باشد
قبول زیسست شناسی در فیزیک تحصیالت با شخصی وگرنه
از من بود. رفته سر فیزیک از حوصله ام که هم من نمی شد.
بیولوژي در را میدان نظریه است قرار که می دانستم اول روز
معتبري ست بسیار زیست شناس بارتون پروفسور کنم. پیاده
بودند داده تشخیص ایشان است، فعال بسیار نیز هنوز که
نوعی شکل گیري می تواند تقارن شکست و میدان نظریه که
داروین نظریه در کند. پیش بینی را قدیم نوع در جدید
وجود به چگونه جدید نوع یک که است مطرح سوال این
طبیعی انتخاب در که می شود بیان نظریه این در می آید.
توضیح اما می کند، سازگار محیط با را خود جدید نوع یک
ایده ي می آید. وجود به چگونه جدید نوع یک که نمی دهد
که بود این کردم، پیدا را آن ریاضیات من که بارتون آقاي
می آید. وجود به قدیم نوع داخل در جدید نوع از حبابی یک
کم تري آزاد انرژي اگر که مایع در گاز فاز از حبابی مثًال
بود مشخص می گیرد. فرا را آن و می کند رشد باشد، داشته
ارتباطی موضوع این به نیچر مقاله می کردم. چه باید که
آقایی ناهار سر بود. اتفاقی موضوع یک نیچر مقاله نداشت.

مربوط مختلف ژن هاي شخصی که گفت جونز استیون نام به
را آن هاست خونی گروه به متعلق که مختلف، جوامع به
ظهور ریشه که داده است تشخیص و است کرده طبقه بندي
مطرح متعددي نظریه هاي زمان آن در آفریقاست. در انسان،
اروپا قبیل از دیگري جاهاي در را انسان ظهور ریشه که بود
کردم آماري بحث یک فقط من می کرد. پیش بینی چین و
که است طبیعی جهان، ژنتیک توزیع آمار به نگاهی با که

باشد. آفریقا از انسان ظهور ریشه

چیست؟ دقیق طور به جوامع ژنتیک تکانه:

موجوداتی سري یک است این مانند بزنم. مثالی بگذارید
تقریبی ما می کنند. زندگی صفحه یک در خاصی ژنتیک با
فضا از نقطه هر در که می دهیم نسبت تقریبی تابع و می زنیم
منفصل زنده موجودات البته است. مشاهده قابل ژنی چه
است. هیدرودینامیک تقریبات مثل ما تقریب اما هستند
پیوسته را سیال اما است منفصل هم سیال مولکول هاي
فرکانس براي می توان را تقریب همین می گیریم. نظر در
تابع که کرد فرض میدان مانند را ژن ها و کرد استفاده ژن ها
ژنتیک سوال داریم. دینامیک آن ها، در و مکان اند و زمان
تحول حال داریم، ژن ها از اولیه اي توزیع که است این جوامع
را زمان با آن دینامیک می توانیم آیا و چیست زمان با آن
جوامع ژنتیک در میدان نظریه بنابراین کنیم؟ پیش بینی
مثًال باشد. صحیح ما تقریبات که شرطی به است خوبی ابزار
به باشد. نداشته زیادي خیز و افت و باشد زیاد ژن ها تراکم
در پیچیده انسانی عوامل نقش بحث، این در که می رسد نظر
جامعه نیست. انسان فقط زنده موجود نمی شود. گرفته نظر
و هستند پیچیده اي بسیار جوامع حیوانی جوامع و انسانی
بر منطبق نسل ها و دارند مختلف هاي سن با نسل هایی
که بگیرید نظر در را ملخ ها از جامعه اي مثًال هستند. هم
نیستند منطبق هم بر نسل هایش و است ساده جامعه اي
فیزیکی فرض هاي با می توان و دارد راحتی شبیه سازي و
را تئوري آزمایش، نتایج و کرد هم آزمایش و زد تقریب
ایران در شناسی زیست در فیزیک کاربرد می کند. تایید
در اخیر سال چند این در خوشبختانه نیست. باب چندان
سال چند این طول در می شود. انجام کارهایی زمینه این
است. گرفته صورت بیولوژي حوزه در زیادي پژوهش هاي
ایران در بیولوژي رشته اصوال که است این آن دلیل یک
بسیار رشته ي جهان در که حالی در نیست، موفقی رشته

است. موفقی
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می دانید؟ موفق را فیزیک آیا تکانه:

از منصوري دکتر اصطالح به ایران فیزیک جامعه
مانند فیزیک پیشگان شده است. تشکیل فیزیک پیشگان
فیزیک پیشگان حتی و استادان و دانشجویان فیزیک، دبیران
آگاهی چه قدر ایران فیزیک پیشگان این صنعت. در فعال
ما که دارد وجود حقیقت این دارند؟ فعالیت چه قدر دارند؟
می کنیم برگزار فیزیک کنفرانس 30 از بیش سال طول در
می آید بیرون ایران از فیزیک مقاله هزاران سال هر این که یا
تولید ایران در آزمایشگاهی ملزومات و وسایل از خیلی یا و
اگر است. صادق نیز شیمی علم براي وضع همین می شود.
و 27ام جایگاه در کنیم، قبول را خاصی هاي اندیس ما
قرار 40ام جایگاه در کنیم قبول را دیگري چیز هاي اگر
بپرسیم، زیست شناسی درباره را سوال همین اگر داریم.
فکر من و نداریم باالیی جایگاه خیلی که می شویم متوجه
است. خوب بودن ام سی و بیستم هستیم. 60 زیر می کنم
را کره و ژاپن و امریکا اگر داریم. اروپایی کشور 27 ما
باعث این است. خوب که می شویم متوچه بگیریم نظر در
دانش سطح که را آدم هایی بیولوژي جامعه در که می شود
در دید همین کنیم. پیدا کم باشند، داشته باالیی فیزیک
است. برقرار کمابیش نیز فیزیک استادان و دانشجویان بین
عده اي دارید، بیوفیزیک در طرحی کنید اعالم اگر مثًال
یا کند! فیزیک وارد آب سري یک می خواهد می گویند
در می خواهند اکثراً تکمیلی تحصیالت مقاطع دانشجویان
شاخه هاي نظرشان به که کنند کار فیزیک شاخه هاي بقیه
البته برده ایم. رنج قضیه این از سال ها این و است مهم تري
دانشجویان اخیر سال چند در است. هم مثبتی رشد
سعی بودم آمده ایران به که آن اوایل شده اند. عالقه مند
دلیل این به اما دهم، انجام زمینه این در کارهایی کردم
زیست شناسان نه نداشت، وجود موردنظر ریاضیات سطح که
سمت به می شدند حاضر فیزیک دانشجویان نه و بودند مایل
نرفت. پیش خیلی کارها نتیجه در بروند. زیست شناسی
دکتر کرد، کار مسائل این در که دکترایی دانشجوي اولین
و دادند ادامه را کارشان زمینه این در که بودند اجتهادي
رودي یاسر دکتر مثل دیگري کسان شده اند. موفق بسیار
متوجه بودم ایران که مدتی نماندند. ایران اما بودند، هم
سایر از بهتر خیلی عصبی شبکه هاي روي بر کار که شدم

است. بیوفیزیک رشته هاي

که دهد پاسخ سوال این به می تواند بیوفیزیک آیا تکانه:
است؟ آمده وجود به شکل چه به حیات

سوال البته که است سختی سوال نمی دانم.
اي4 ان دي که می دانیم ما مثال هست. نیز زیست شناسان
جا این اما می سازند. را پلیمرها و می کنند کار اي5 ان آر و
ماشین هاي این اگر می آید. پیش مرغ تخم و مرغ مساله
حیاتی اگر و ندارد وجود حیاتی باشند، نداشته وجود حیاتی
وجود نیز حیات نباشد، حیاتی ماشین هاي این سازوکار در
است. سخت بسیار رفتن عقب به زمان، در داشت. نخواهد
مشاهده را حیات از اشکالی بازگردیم، گذشته به اگر شاید
سوال رفته اند. بین از پیشرفته تر فرم هاي توسط که کنیم
این سوال پرسید. می توان که دارد وجود پیچیده اي بسیار
تنها ما می گوییم. زنده موجود موجودي چه به ما که است
آیا اند. اي ان دي بر مبتنی دیده ایم که زنده اي موجودات
بر مبتنی که باشیم داشته حیات از دیگري فرم نمی توانیم
بسیار سطح یک در تا داریم نیاز بنابراین نباشد. اي ان دي
کلی تعریف یک بتوانیم که این بپردازیم، قضیه به مجرد
زیست شناسی که دبیرستان در دهیم. ارائه زنده موجود از
موجودي زنده موجود که می دادند یاد ما به می خواندیم،
این و است غلط این ولی ... و بخورد غذا و برود راه که است
زنده که باشیم داشته زنده اي موجود می توانیم نیست. طور
این به پاسخ می دانم، من که آن جا تا نرود. راه ولی باشد
نام به مفهومی کامپیوتر در مثال نیست. واضح چندان سوال
موجوداتی کامپیوتر وسیله به دارد. وجود مصنوعی حیات
مثل کامپیوتر منابع از که می سازند کامپیوتري اصطالح به
داخل در زنده موجودات این و می کنند تغذیه ... و رم
است خوبی تحقیقاتی موضوع این می کنند. رشد کامپیوتر
تعریف این جا در می کنند. کار آن روي بسیاري عده  ي که
جدیدي فرم که می شود محدود کامپیوتر به زنده موجود
اگر که نیست جامعی و کامل تعریف موضوع این و است
نکته ي نه. یا هست زنده بگوییم بتوانیم دیدیم، موجودي
نیروي بر مبتنی ما حیات که است این دارد وجود که دیگري
که هستند هم دیگر نیروهایی اما است، الکترومغناطیسی
به موجوداتی است ممکن دهند. شکل را حیات توانند می
قوي هسته اي نیروي با که باشند داشته وجود کوچک قدري

باشند. شده تشکیل
DNA4

RNA5
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آن؟ از کوچکتر هم قدري یا هسته ابعاد در مثًال تکانه:

مولکول یک باید باشند. هسته از بزرگ تر باید بله.
هم کنار آن در کوارك 500 تعداد که کرد درست کوارکی

باشند.

مثل زیادي هوشمندي که دارد وجود آن امکان تکانه:
شود؟ ذخیره آن در سلول

انسان مانند زیادي هوشمندي که کرد تصور می توان بله.
کجا آن ها اما متفاوت. هوشمندي یک داد. قرار آن در
کنند. زندگی زمین روي نمی توانند کنند؟ زندگی می توانند
تجمعی که جایی نوترونی، غریب و عجیب ستاره هاي در باید
من ایده این البته کنند. زندگی دارد، وجود کوارك ها از

خوانده ام. ساینس نشریه در مقاله اي در را آن و نیست

چیست؟ گرانش مشکل تکانه:

براي می دانیم، که همانطور ندارد. پیچیدگی گرانش
مشخصی خصوصیات باید باشیم، داشته حیات یک اینکه
کامل طور به را اطالعات باید حیات باشد. داشته وجود
این ثبت براي نماید. منتقل نیز بعد نسل به و کند ضبط
ضبط آن در اطالعات تا است احتیاج بستري یک اطالعات،
مناسب بستري گرانش در که کرد تصور نمی توان شوند.
ضبط و ثبت آن در ژنتیکی کدهاي تا باشد داشته وجود
کرد، تصور نمی توان نیز هسته اي ضعیف نیروي در شوند.
تصور می توان قوي هسته اي و الکترومغناطیس نیروي در اما

کرد.

روي شما که تخصصی زمینه هاي تعدد دکتر آقاي تکانه:
جمله از زیادي مسایل نیازمند طبیعتًا کرده اید، کار آن ها
دانش توزیع می باشد. کامپیوتري و تجربی نظري، مباحث
زمینه ها این در شما کامپیوتري و ریاضیاتی فیزیکی،
باعث می تواند زمینه ها این تعدد اینکه دوم و است؟ چگونه
نظر ببرد؟ پی مفاهیم عمق به نتواند فیزیکدان یک که شود

چیست؟ مورد دراین شما

نکردم. انتخاب آگاهانه خیلی که است این واقعیت بله.
شنا پرتالطم دریاي در وقتی کشاند. جا این به را من زندگی
شما ها موج این و نمی رسد ها موج به شما زور می کنید،
این بهتر سیاست مسلمًا می برند. بخواهند، که هرجا به را

و دارد نگه محدودتري حوزه در را خود فیزیکدان که است
این یابد. دست جهانی سطح در قابل توجه تخصص یک به
درست کرده ام، من که کاري و است علمی درست سیاست
یک که بود نیاز خیلی آمدم، ایران به که زمانی اما نیست.
به کند. کار ورك6 نت نورال و بیوفیزیک زمینه در نفر
من توانایی عدم و شد وارد من به که فشارهایی این دلیل
این ترجیح رسیدم. این جا به من آن ها، برابر در مقاومت در
اما برود. عمق به محدودي حوزه در فیزیکدان که است
آنالیتیک کار در توانم اصلی قسمت شما، دوم سوال درباره
کار محاسباتی فیزیک هم مقداري است. نظري وکارهاي
چیزي یا و بنویسم برنامه اي کامپیوتر با می توانم و می کنم
کار هرچند کنم. حل را انتگرالی و کنم شبیه سازي را
توانایی اصًال زمینه این در اما داده ام، انجام هم محاسباتی
در کامل طور به نیستم. تجربی فیزیکدان یک واقعًا ندارم.
کار تجربه کمی این که دلیل به هستم. نظري فیزیک داخل
درد و غم و آزمایشگاهی مشکالت با دارم، میدانی و تجربی
به نسبت هستم. آشنا می کنند، آزمایشگاهی کار که کسانی
مشکالتی که کسی به نسبت نیستم. بی تفاوت خیلی آن ها
نیازش مورد وسیله یا و نمی کند کار آزمایشگاهش و دارد
زیاد بسیار مسایل این تجربی، فیزیک در نمی آورد. گیر را

است.

فاصله علمی سواالت از کمی ندارد، مشکلی اگر تکانه:
سال چند در برویم. عام تر سواالت سراغ به و بگیریم
ایران در آن ها از تعداد چه داشته اید؟ دانشجو چند اخیر
فکر که این مهم تر سوال و رفته اند؟ تعداد چه و مانده اند
کنید؟ کار این جا در تا برگشتید ایران به چرا که می کنید

دانشجو زیادي تعداد اما ندارم خاطر به دقیقًا را تعداد
کمتر ماندند ایران در که هایی آن تعداد اما رفتند، ایران از
و نبودند موفق هم همه رفتند، که کسانی بین در است.
درجات به کشور از خارج در توانستد آن ها از کمی تعداد
تنها اگر نمی توانستند. ایران در که برسند فیزیک از باالیی
شدند. موفق و رفتند بود، گرفتن یاد فیزیک انگیزه شان
ایران از ارشدم دانشجوي اولین وقتی که می آید یادم اما
کردم. دلتنگی احساس شدت به سوخت. خیلی دلم رفت،
دانشجویان کند. کار و بماند ایران که بودم امیدوار خیلی
دکتري دوره و بودند من با ارشد دوره در که بودن زیادي
من رفت، که اول نفر اما کردند. شروع من با مستقیمًا نیز

Neural Network6
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وقت هر و کردم عادت بعد به آن از کرد. غمگین خیلی را
کردم می فکر خودم با اول می شد، داخل اتاق در از کسی

می رود. یا می ماند ایران در این که

که هست یادمان افشردي دکتر سخنرانی در بار یک تکانه:
نمی داده ”ریکام نوشته اید: اتاق در که گفتید ایشان به شما
دردناك شما براي پس عزیز”. دوست شما به حتی شود،

می روند؟ ایران از شما دانشجویان که است

افشردي دکتر مثل کسانی وقتی ولی است. دردناك بله،
می بینید و برمی دارم را شرط این که گفتم می بینم، را
در آن ها همه ولی کنده ام. تابلو روي از را شرط این که
اما می روند، بچه ها از خیلی نمی کنند. صدق شرط این
می روند. و دارند دوست نیست. ایران از خارج در آینده شان
است، حرکت در ایران از خارج به که جمعیتی خیل این با
آمد، که روز آن افشردي دکتر به بنابراین می شوند. همراه
خیلی نمراتش که چون نداشت، الزم هم شاید دادم، ریکام
مشکل کمی توضیحش برگشتم. چرا من اما بود. خوب
این است. رمانتیک و ایدیولوژیکال کمی معلمی کار است.
احتیاج شما داد. انجامش بتوان که نیست این گونه احتیاج
ببینید دارید احتیاج ببینید. را کارتان برگشت که دارید
این برمی گردد. می کنید، تربیت شما که دانشجویی که
بایستد. شما کنار و بیاید که نیست معنا این به برگشتن
تعریف شما که فرهنگی چارچوب آن در که معناست این به
را کارتان اثر یعنی شود. مولد یک به تبدیل نیز او شده اید،
یک روزي که اجتهادي دکتر که می بینید مثال می بینید.
می رفت، اتاق آن به اتاق این از تاب لپ با و بود دانشجو
همان در استادي است. شده استاد یک به تبدیل حاال
به او چهارچوب، این در و شده ام تعریف من که چهارچوبی
آمریکا یا انگلیس در اگر است. شده تبدیل مثبت عنصر یک
را کسی آن جا، در نمی بینید. را موضوع این باشید، استاد
برگشتی هیچ گونه دیگر. فرهنگ یک براي می کنید تربیت
حس ملموسی طور به انگلیس در را موضوع این نمی بینید.
در سال 8 حدود دکتري، دوره از بعد حال هر به چون کردم.
هم درس هایی مدت، این طی و کردم کار ایرلند و انگلیس
جوان پسر یک لندن، مترو ایستگاه در روزي می کردم. ارائه
شما؟ پرسیدم من گفت. انگیلسی به البته سالم. گفت من به
لحظه آن در بودم. شما دانشجویان از یکی من که گفت
خالء احساس دفعه یک اما کردم، خوبی خیلی احساس
کرده ام، تربیت حال به تا که دانشجویی همه این از کردم،

که کند قبول باید آدم نمی بینم. را هیچکدام برگشت اما
با آمریکا، در و بگیرد طالق ایرانی فرهنگ از کامل طور به
تولیداتش، تمامی که بداند و کند زندگی آمریکایی فرهنگ
است. سختی بسیار شد.کار خواهند آمریکایی فرهنگ وارد
که کنید قبول باید است. سخت خیلی من براي حداقل
انداز”، دجله در و می کن نیکی ”تو که هستم معلمی من
نمی شود. برنمی گردد. چیز هیچ و می کنید تالش سال 30
را فرهنگی برگشت این من نیست. تحمل قابل من براي

داشتم. احتیاج

هستند. اینگونه هم بزرگ دانشمندان از بسیاري تکانه:
احساس آلمان به خیلی که هایزنبرگ یا پالنک مثل
هم جنگ از بعد حتی که طوري به می کردند، وابستگی
موضوع این برعکس اما کنند. ترك را آلمان نبودند حاضر
که بودن هم اینشتین مثل کسانی داشته. وجود هم
باید ما که بودند معتقد و کنند فکر جهانی می خواستند
فیزیک حوزه در عالیقمان به فقط و بگذریم ملیت سطح از
باشد، آن از قسمتی بشریت به خدمت اگر البته بپردازیم.
مهم بخش هم شده اید متولد آن از که فرهنگی به خدمت

است. دیگري

باید هم را این شده است. آسان تر کمی مساله االن
به گرفتم تصمیم من که پیش سال 25 به نسبت که گفت
االن نداشت. معنی جهانی دهکده نام به چیزي بیایم، ایران
ممکن شما است. کرده پیدا بیشتري واقعیت جهانی دهکده
آن بدانید. جهانی دهکده به متعلق را خود بتوانید االن است
جدا هم از و مشخص مرزشان و حد کامال فرهنگ ها زمان
نداشت. وجود اینترنت نداشت. وجود جهانی شبکه بود.
واحد را بشري جامعه حاضر درحال زیادي صورت به این ها
موجودي من که کرده اند ضعیف تر را من استدالل و کرده اند
در و ایرانی فرهنگ نام به خاص چهارچوب یک در هستم
واقعًا می کنم. کار تعریف آن با و دارم تعریفی آن داخل
دیگر اشخاصی برویم. اینشتین حد در نیست الزم که دیدم
را خودشان و هستند کنفرانس ها داخل که دیده ام نیز را
دهکده یک به متعلق و می دانند بین المللی موجود یک کامال
است. متصل بشري فرهنگ تمامی به دهکده این که جهانی
کامًال ایرانی فرهنگ داخل من نیست. این گونه من براي
می ریزم. هم به می آیم، بیرون وقتی و هستم خوش تعریف
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ارایه کارشناسی دانشجویان براي درسی شما تکانه:
فیزیک، کارشناسی دانشجویان عنوان به ما نمی دهید.
می آیند این جا به که دانشجویانی که می کنیم حس کامًال
استاد هاي از که می کنند احساس می کنند، پیدا ورود و
احساس یعنی مانده اند. دور فیزیک دانشکده بزرگ خیلی
حس اصًال این و نمی شوند گرفته تحویل خیلی که می کنند
وارد زیاد ذوق و شوق با که دانشجویی براي نیست. خوبی
رغبتی بزرگ اساتید که می بیند و می شود دانشکده این
به ما می شوند. دل سرد واقعا ندارند، آن ها به درس ارائه به
کارشناسی دانشجویان به بزرگ اساتید که می بینیم ندرت
را علمی مهم مبحث یک یا و جدي پروژه یک بدهند، پروژه
بپرسم می خواستم بسپارند. کارشناسی دانشجوي یک به

است؟ شکل این به وضعیت چرا که

مساله نیست. عمدي و آگاهانه تصمیم یک این اینکه اوًال
ارشد و دکتري سطح در درس ها سري یک که است این
ارائه ها آن که نیست کسی نکنم، ارائه اگر که دارد وجود
چیندون درنتیجه می مانند. زمین روي دروس این و کند
دهم. ارائه دیگري درس نمی توانم و می شود تمام درسم
ارائه حال به تا کارشناسی درس هیچ که نیست این گونه
از کردم. ارائه را کارشناسی دروس از خیلی باشم. نکرده
که نیست هم این فیزیک. ریاضی تا گرفته سیاالت مکانیک
اتفاقًا باشم. نداده کارشناسی دانشجویان به پروژه اي هیچ
یک روي کارشناسی دانشجوي یک با پیش ماه شش حدود
چاپ خوب ژورنال یک در نیز آن نتیجه و کردیم کار مقاله
فکر آن به وقتی نهایتًا می گویید. درست کل در ولی شد.
درس هاي به نسبت که تعهدي دلیل به که می بینم می کنم،

مانده اند. جا کارشناسی دروس دارم، دکتري و ارشد

است، مهمی بسیار دوره کارشناسی، دوره نظر به تکانه:
در بچه ها که دلیل این به نباشد. دوره مهم ترین اگر البته

می شود. ساخته فیزیکیشان تفکر دوره این

را معاصر فیزیک درس هم پیش سال چهار سه تا من
یک که بود آموزنده خودم براي خیلی که می کردم تدریس
کارشناسی دانشجویان به فیزیک، از جامعی مقطع سطح
این و رفتم مطالعاتی فرصت به می کردم. ارائه فیزیک
کارشناسی درس که است سال 4 االن و شد قطع تدریس
مطالعاتی فرصت به که این خاطر به دقیقًا نمی کنم. ارائه
دوست خودم من شدم. ریست”7 ”فاکتوري کامًال و رفتم
مرور به که مطمئنم من شود. برداشته مرزها این که دارم

پیدا کسانی آرام آرام می شود، درست موضوع این زمان
کنند تدریس را می کنم ارائه من که درس هایی که می شوند
واقعیتی کنم. ارائه کارشناسی درس هاي بیشتر بتوانم من و
از نمی توانیم ما که است این می افتد اتفاق ما براي که
خودم من مثًال کنیم. ارائه درس بیشتر مشخص، تعدادي
این و کنم ارائه درس سه سال هر در که کردم محدود را
من پژوهشی کار تا است شده باعث که است قوانینی از
توجهی قابل حجم می کنید، ارائه که درسی هر بماند. زنده
فعالیت و کار به شدیدي ضربه و می گیرد را شما وقت از
ایران به وفا کامران که سفري در می زند. شما پژوهشی
برخاست. من نهاد از آه که گفت من به چیزي داشت،
هستند هاروارد دانشگاه استاد ایشان می دانید، که همانطور
این گونه به اساتید براي هاروارد آموزشی سیستم که گفتند و
بنابراین شود. ارائه درس دو ترم، سه هر در باید که است
از سال یک و کرد ارائه ترم یک در را درس دو هر می توان
و رفت پرینستون انستیتو مثل پژوهشکده یک به هاروارد
فرصت سال می توان تازه داد. انجام تحقیقاتی کار آن جا در
پژوهش به سال دو و کرد ترکیب سال این با نیز را مطالعاتی
من آمد. خواهد دست به بهتري نتایج مشخصًا پرداخت.
کارشناسی دانشجویان با مقطعم سطح که می کنم سعی
از بعضی کنم. حفظ را آن هم همیشه و دهم افزایش را
تا من و می کنند شرکت دکتري و ارشد کالس هاي در آن ها
آن ها حضور از مانع که می کنم سعی باشد، ممکن که جایی
کارشناسی میدان نظریه درس من که ترم همین نشوم.
کالس در نیز کارشناسی دانشجویان می کنم، ارایه ارشد

می کنند. شرکت

بفرمایید. زندگیتان غیرفیزیک ابعاد درباره هم تکانه:کمی
هستند؟ لذت بخش شما براي غیرفیزیکی فعالیت هاي چه

وقت از مقداري و دارم دوست را دیدن فیلم خیلی
هاي فیلم می گذرانم. فیلم کردن تماشا به را تفریحیم
را گربه” و ”ماهی فیلم این اخیراً دارم. دوست را ایرانی
طول در می کرد. بیان را زمان” ”گسست مفهوم که دیدم
زمان که می بینید شما ضمنًا و نمی شود قطع دوربین فیلم
دیگر محل به و می کند حرکت دوربین گونه اي به و می گذرد
یک دیگر با نفر دو مثال برمی گردد. عقب به زمان و می رود
را صحنه همان هم باز بعد دقیقه چند و می کنند صحبت
حدودي تا را هنري کارهاي می بینیم. دیگر زاویه اي از

factory reset7
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نمایشگاه ها به اوقات برخی و هستم تماس و جریان در
می زنم. سر هستند، شهر سطح در که هنري وگالري هاي
آشوب لبه مفهوم تا کردم کمک هنرمند یک به هم یک بار
کل در بفهمد. کند، ارائه هنري کار یک در می خواست که را
فیزیک بین مقطعی سطح تا می شود باعث که کارهایی به

دارم. عالقه شود، ایجاد هنر و

در چرا اول، سواالت در پاسختان با رابطه در و تکانه:
کردید؟ قهر نظري فیزیک با تحصیلتان از برهه اي

هست یکی است. گونه دو بنیادي ذرات نظري فیزیک
پراکندگی مقطع سطح آن و دارد کثیف کاري خیلی که
کنید می سعی شما گرفتن، شتاب از بعد که است ذرات
و ذرات ”فنومنولوژي” می گویند این به کنید. پیش بینی
این وارد دارد دوست آدمی کمتر و نیست جذابی چیز اصًال
نظري فیزیک در من نبودم. زمینه این در من شود. حوزه
و مفاهیم اما نه، ریسمان نظریه بودم. مجرد خیلی ذرات
می کردم مطالعاتی زمینه این در و مونوپل مثل موجوداتی
یک شبیه بیشتر کار این که می دیدم و می نوشتم مقاالتی و
و می خواندند را مقاله فالن بقیه مثًال علم. تا می ماند مد

روي کردن کار به می کردند شروع نفر 1000 باره یک به
مثًال کسی نیست. آن پشت تجربی تایید هیچ موضوع. این
شروع و می ریزند قومی و می دهد مقاله اي پرینستون در
دلیل این به اصًال ما آن. مختلف ابعاد بررسی به می کنند
یا جامعه شناسی وارد من چرا اصًال نمی شویم. علم وارد
چیزي فیزیک در چون آمدم، فیزیک به و نشدم روان شناسی
می گیرد. را چرند حرف جلوي که آزمایش نام به دارد وجود
تایید هیچ که می کنید کاري دارید شما نظري، فیزیک در اما
به و شدم زده بودنش غیر ملموس از زمان آن ندارد. تجربی
نظریه می توانستید شما رشته، این در و رفتم جوامع ژنتیک
منطقه، یک ملخ هاي بررسی با مثال کنید. اثبات را خود
را آزمایش ها این ما آورید. به دست را آن ها ژنتیکی توزیع
صنعت نبودن قوي همچون دالیلی به داریم. نیاز فیزیک در
در دهیم. انجام را فیزیک آزمایش هاي نمی توانیم کشورمان،
فیزیک به نسبت بهتري وضع نظري فیزیک ایران در نتیجه
این گونه جهان، معتبرفیزیک دانشکده هاي در دارد. تجربی
فیزیک آن مابقی و است تجربی کار کارها، 95% و نیست
بعد و کردم قهر نظري فیزیک با مدتی من نتیجه در نظري.
نتیجه در ندارند. تقصیري بیچاره ها این که کردم فکر این به

ایران. به برگشتم هم و فیزیک به برگشتم هم برگشتم.
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مرا اوقات گاهی که دارد جالبی بسیار جمله ي نیوتن
را دورتري افق هاي توانستم که این ” می برد: فرو فکر به
” ایستاده ام غول ها شاخ بر که است دلیل این به ببینم،
و ریاضی دان ها سایر و اقلیدس ” ”غول ها از نیوتن منظور
مطالعه  مورد را میراثشان نیوتن که است هندسه مبدعین
فیزیکدان، عنوان به حد چه تا ما که این است. داده قرار
تأمل جاي می نگریم، دور به و می ایستیم غول ها شاخ بر
نگاهی کرد. توجه بسیار آن به باید من نظر از و دارد بسیار
و علم اندوزي که می کند ثابت ما به علم، تاریخ به دقت با
تکامل نحوه ي و تاریخ به توجه بدون جدید مباحث آموختن
توجه چند هر می دهد. ما به ساختارش از ناقصی درك آن،
هم باز می گیرد، قرار اهمیت آخر درجه ي در گاهی آن به
دهد. می تشکیل را اصلی درك از مالحظه اي قابل بخش
استنفورد دانشگاه مثل بزرگی دانشگاه هاي در مسئله این به
ارائه ي در می توان را آن نمونه ي می شودکه داده اهمیت نیز
نظریه و اینشتین ”درك عنوان تحت خاص نسبیت درس
شناخت و نسبیت تاریخ به که نگاهی یافت؛ خاص” نسبیت
حالیست در این است. توجه جالب شود، می اینشتین فکر
گاهی ما دانشگاه در علمی مبحث یک به تاریخی نگاه که
به را تاریخ که کسانی شده بارها می گیرد. قرار تمسخر مورد
مورد دهند، می قرار مطالعه مورد محوري موضوعی عنوان
مطالعه ي ضعف به را آن ها که بگیرند قرار افرادي کنایه ي
موضوع آن ریاضیات و فیزیک درك در ناتوانی و علمی
دیگري شخص هر مثل کودکی دوران در می کنند. متهم
او از می خواستم نوجوانانه خیال هاي با که داشتم قهرمانانی
شوم. آن ها مثل شدم، بزرگ وقتی داشتم آرزو و کنم تقلید
سینما بازیگران و ورزشی شخصیت هاي قهرمان ها ابتدا، در
دانشمندي، نام شنیدن با نوجوانی، سنین در بعد اما بودند؛
آن . بدانم درباره اش بیشتر کردم سعی و شدم او شیفته ي

شده رایج اشتباه به ایران در البته که ”اینشتین”، دانشمند،
تعقل و علم از نمادي به کنند، خطاب ”انیشتین” را او
تصویر آزمایشگاهی بشرهاي با را او گاهی است. شده تبدیل
کالسیک روابط از که معروفش فرمول با می کنند،گاهی
فیلم ها از بسیاري در شده. آشناتر عموم براي نیز فیزیکی
می گیرند، الهام او از را علمی شخصیت هاي هم کارتون ها و
هم گاهی و نابغه اما پرت حواسی و ژولیده موهاي با مردي
کمک کتاب هاي جلد روي گاهی حتی غریب. و عجیب
لباس با را اینشتین هم ایران در کنکور فیزیک آموزشی
جذب و بیشتر تبلیغات جهت در تراشیده، سر و زندان

می کنند. تصویر مخاطب

بیشتر و بخوانم بیشتر اینشتین درباره ي کردم سعی
زندگی چگونه داشته؟ شخصیتی چگونه که این بدانم؛
البته ) رسیده؟ نظریاتی چنین به چگونه داشته؟ شخصی
داستان یک حکم برایم خاص نسبیت نظریه ي نوجوانی، در
چگونه داشت!) را غریب و عجیب فوق العاده تخیلی علمی
آمدن کش واقعًا آیا است؟ نسبی زمان که کرده درك
آن بر مرا که دیگر سؤال هزاران و دیده؟ را زمان و فضا
بگردم. او، از مانده باقی زندگی نامه اي دنبال به تا داشت
(اتو نامه زندگی اسم به چیزي رسمی صورت به اینشتین
مقاالت و نامه ها بخواهد دلتان تا اما نکرده منتشر بیوگرافی)
بسیاري کتاب هاي پدیداري سبب که داشته مصاحبه هایی و
صورت به که را کتاب دو می توان میان، این در است. شده
جهان و ”زندگی نام به یکی برد: نام شده، نوشته بیوگرافی
معروف نویس زندگی نامه  ایساکسون، والتر اثر اینشتین”
اورباي، دنیس اثر عاشق” ”اینشین نام به دیگري و آمریکایی،
هستند جذاب بسیار کتاب ها این دوي هر علمی. روزنامه نگار
می خواهید چه آن به را شما خوبی به گفت می توان و
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عالوه، به می رسانند. بدانید، اینشتین زندگی درباره ي
یکی می پردازد. فیزیک به عمدتًا که نوشته کتاب 5 اینشیتن
آن در که دارد نام می بینم” من که او”جهانی کتاب هاي از
و سیاسی چه و فیزیکی چه جهان به را خود نگرش نحوه ي
تصمیم کتاب ها، این مطالعه ي از بعد می کند. تشریح فلسفی
در اینشتین درباره ي و بردارم قدمی هم من بار این گرفتم
پیش گرفتن دست قلم فرصت که حاال بنویسم؛ نشریه این

کنم! استفاده است بهتر آمده،

بر باید هم ما و است غول اینشیتن نمی گویم من
درباره ي مختصري دارم قصد بلکه بایستیم، شاخ هایش
شاید اما کرد متحول را فیزیک که دهم توضیح شخصی
آن برایم اینشیتین، بدانیم. اشتباه یا کم آن درباره ي
باعث او شناخت ولی نماند بود، ابتدا که بزرگی اسطوره ي
باشم داشته فیزیک و دانش به نسبت تعصبی بدون تصور شد
است مطلق حقیقت علم، و فیزیک نه که کنم درك بیشتر و

مطلق. حقیقت دان فیزیکدان، یک نه و

 

بشناسیم؟ را اینشتین باید چرا
شخصی یا فیزیکدان یک منظر از می تواند سؤال این
تایمز ماهنامه ي شود. مطرح شود، فیزیکدان می خواهد که
قرن شخصیت عنوان به را شخصی بیستم قرن پایان در
داشت، وجود که بسیاري انتخاب هاي بین از برگزید.
از یکی شاید که بیستم قرن شد. انتخاب اینشتین
جنگ ها مهم ترین و باشد بشر زندگی قرون مهم ترین
افتاده، اتفاق آن در فضایی تکنولوژیک پیشرفت هاي و
از است. دیده خود به را بسیاري تأثیرگذار شخصیت هاي
طول در را شخصیت تأثیرگذارترین اینشتین نشریه، این نظر
پایه هاي قرن این در اینشتین است. داشته بیستم قرن
پیچیده و قدرتمند بسیار نظریه ي دو کرد، متحول را فیزیک
مبانی ریخت؛ هم به زمان و فضا از را ما تصویر و داد ارائه را

کوانتوم نظریه ي در نهاد، بنیان را مدرن شناسی کیهان
در بعدها ولی بود نیز آن بنیان گذاران از که کرد تأمل بسیار
مبارزه به آن با سرسختانه و برخورده مشکل به آن تفسیر
حل و او هوشمندانه ي بسیار ذهنی آزمایش هاي پرداخت.
در روزولت به معروفش نامه ي و آلمان از فرار اتر، مشکل
نظر به که می سازد شخصیتی او از اتم، بمب ساخت جهت
او دقت به باید نوین، فیزیک تحول مطالعه ي از پیش من،
دانشمند یک نگاه بدانیم است جالب همچنین، شناخت. را
اجتماعی و سیاسی مسائل به اینشتین، اعتبار دامنه  ي با
روابط می کرده؟ فکر فیزیک به تنها اینشتین آیا بوده؟ چه

است؟ بوده چگونه اجتماعیش

 

مرگ و تولد،زندگی
شهر در یهودي خانواده اي در 1879 سال در اینشتین
مذهبی چندان او خانواده ي شد. متولد آلمان جنوب در اولم
نیاید بار مذهبی هم اینشتین شد باعث موضوع همین و نبود
سرودهاي همواره مدرسه، دوران در خودش گفته ي به اما
کنار را آن ها مدتی از بعد هرچند می خوانده را مذهبی
و گفته سخن افسوس با باره این در او خود گذاشته.
و زیباتر برایش کودکی دوران در جهان که داشته اعتقاد
تر کوچک خواهر یک اینشتین است. بوده آرامش بخش تر
یک با گرمی و خوب رابطه ي همواره که داشت مایا نام به
به مونیخ در کودکی سال هاي در اینشتین داشتند. دیگر
یافت، پرورش مونیخی تربیت سیستم با و رفت مدرسه
آن به نسبت شد باعث آلمانی مدرسه اي خشک سیستم
بار یک خودش گفته ي به کند. فرار آن از و شده حساس
خشک جبر و دیده را آلمانی سربازان از رژه اي نوجوانی در
اجازه پدرش از که انداخته وحشتش به آن چنان نظامی،
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سربازي، خدمت به او اعظام از جلوگیري براي می خواهد
درخواست این با پدرش کند. لغو را خود آلمانی تابعیت
می کند لغو را خود آلمانی تابعیت اینشتین و کرده موافقت
”هرمان اینشتین پدر می پذیرد. را سوئیس شهروندي و
زمان، آن در بود. برق تاجر و تکنیسین یک اینشتین”،
اخذ با اینشتین پدر و بود نوظهوري صنعت اروپا در برق
مناطق برقی سیم کشی و تجهیز مسئولیت قراردادهایی،
خانواده ي شد باعث مسئله همین داشت. عهده به را مختلف
شوند. ساکن جا آن و بروند ایتالیا به مدتی براي اینشتین
براي او کردند، مکان نقل ایتالیا از وي خانواده ي که آن از بعد
خانوادگیشان، دوستان از یکی نزد و ماند باقی جا آن مدتی
متعدد احساسی روابط است گفتنی کرد. اقامت وینتلرها،
با وینتلر، خانواده ي دختر می شود؛ آغاز جا این از اینشتین

شد. عاطفی روابط درگیر جوان اینشتین

سفرهاي خودش، گفته ي به ایتالیا، در اقامتش دوران در
نظریه ي بر شگرفی تأثیر بعدها که کرد تجربه را ذهنی
می کرد تصور ذهنی، سفرهاي آن در او داشتند. نسبیت
یک در خیال پردازي هایی چنین است. نور امواج بر سوار که
براي سرعت، با سواري دوچرخه همراه به سرسبز محیط
به فراغت در شد سبب و ساخت رویایی دوران اینشتین
شوند. او اکتشافات زمینه ساز بعدها که بیندیشد چیزهایی
بوده قیافه خوش دوران، آن افراد گفته ي به جوان اینشتین
داشته را درخشانی فرد حکم محافل و مجالس در همواره و
برخالف بگذارد. تاثیر دیگران بر می توانست خوبی به که
مدرسه، در او ذهنی ناتوانی جمله از شایعات، از بسیاري
در شدنش مردود حتی و دبیرستان دوران در بودنش تنبل
در شد. مسلط حسابان به سالگی 15 در او ریاضی، درس
و هندسه کتاب هاي از بسیاري نوجوان اینشتین زمان آن
آماده ي موعد از زودتر یکسال حتی و کرده مطالعه را فلسفه
در دانشگاه ورودي آزمون در او بود. شده دانشگاه به رفتن
درس هاي در ولی آورد قبولی قابل نمره ي طبیعی درس هاي
شد باعث که نیاورد کافی نمره ي یونانی و فرانسوي زبان
تحصیل شهر، همان در اما دانشگاه از خارج در را سال یک
او اینشتین، هرمان پدرش، کند. تکمیل را خود آخر سال
بخواند الکترونیک) (تکنسین برق مهندسی کرد تشویق را
و ریاضیات رشته ي در را خود تحصیالت و نپذیرفت او اما

کرد. آغاز زوریخ پلی تکنیک دانشگاه در فیزیک

هانریش زوریخ، پلی تکنیک برجسته ي استادهاي از یکی
لذت بسیار وبر کالس هاي از اینشتین ابتدا، در بود. وبر
و شد زیادتر و زیاد غیبت هایش زمان مرور به اما می برد
به وبر شود. سرد وبر با رابطه اش تا شد باعث غیبت ها همین
خیلی اما هستی خوبی دانشجوي تو ”اینشتین! می گفت او
صمیمی دوست دو دانشگاه در اینشیتن هوایی!” به سر
شاگرد گروسمان”، ”مارشال نام به آن ها، از یکی کرد. پیدا
می داد قرار اینشتین اختیار در را یادداشت هایش و بود اول
در بعدها او کند. استفاده آن ها از امتحانات دوران در تا
کرد. کمک اینشتین به ناقلیدسی هندسه ي از بخش هایی
اینشتین معرفی براي مادرش و پدر به گروسمان بار یک
شد!” خواهد بزرگی مرد روزي اینشتین ”این می گوید:
آینده در دوستش نمی دانسته احتماًال گروسمان موقع آن
دوست شد. خواهد تبدیل قرن مرد و فیزیک نماد به واقعًا
که بوده صربستان اهالی از دختري ماریک”، او،”میلوا دیگر
در زمان آن بود. آمده زوریخ پلی تکنیک به تحصیل براي
دانشگاه در تحصیل حق زنان از معدودي اروپایی کشورهاي
فکري با دختري با مالقات می رسد نظر به داشتند. را
اینشتین براي اروپایی، دخترهاي سایر به نسبت متفاوت
ابراز بر عالوه دو آن نامه نگاري هاي است. بوده خوشایند
نظریات تفسیر و بسط و توضیح از است پر عاشقانه عالقه هاي
در نامشروع دختري عالقه، این حاصل فیزیکی. مختلف
است. دیگرشان فرزند دو و ازدواج سپس و 1902 سال
خانواده ي سوي از صرب دختر یک با عاطفی رابطه ي  داشتن
نگاهی صرب ها به نسبت آن ها نبود. قبول قابل اینشتین
اجازه ي او به اینشتین پدر مرگ زمان تا داشتند. منفی
بین همواره نیز آن از بعد و نشد داده دختر آن با ازدواج
وجود شدیدي اختالف اینشتین خانواده ي و ماریک میلوا
به مسائل حل در ابتدا در ماریک می رسد نظر به داشت.
را مسائل دیگر یک همکاري با و می کرده کمک اینشتین
اینشتین از گویی ماریک زمان مرور به اما می بردند پیش
روزگارانی خود که حالی در موضوع این و می ماند عقب

می شود. ماریک ناراحتی نوعی موجب می خوانده، فیزیک

زیادي دوستانه ي روابط بسیاري، گفته ي به اینشتین
می برده. لذت مهمانی ها و محافل در شرکت از و داشته
مادرش از را ویولن نواختن کودکی در که جایی آن از
یکی می نواخته. محافل آن از بسیاري در بوده، آموخته
ایتالیایی مهندسی بسو”، آنژ ”میشل صمیمیش دوستان از
می ماند. دوست او با عمر اواخر تا تقریبًا اینشتین که بوده
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از بسیاري در اینشتین و بوده عمیق بسیار آن ها دوستی
”زمان معروف جمله ي می کرده. مشورت او با علمی مسائل
و گفت این در اینشتین که است عباراتی از است!” مشکوك
پلی تکنیک دیپلم گرفتن از بعد اینشتین گفته. بسو به گوها
وبسیار کرده عذاب احساس نداشت، شغلی و کار که این از
خیال با و کرده پا و دست شغلی بتواند تا می کند تالش
موفق چندان امر این در او بپردازد. خود دکتراي تز به راحت
روي بر و شده تدریس مشغول بار چند مدت این در اما نبوده
اینشتین که موضوعاتی می کند. کار به آغاز خود دکتراي تز
ناشناخته زمان آن فیزیک دنیاي در می پرداخته، آن ها به
مسائل این از یکی می شده. توجه آن ها به کمتر یا بودند
کمیت هاي سایر و ترمودینامیکی تابش هاي بین ارتباط
مثل افرادي البته که است الکتریسیته با ترمودینامیکی
دیگر یکی می کردند. کار آن روي بر نیز وبر هانریش
از بسیاري چند هر است؛ اتم وجود اثبات مسائل، این از
قرن اوایل در می پنداریم، بدیهی را اتم ها وجود اکنون ما
از بسیاري هنوز و بوده متفاوت حدودي تا وضع بیستم
وجود آلمانی، فیزیکدان ماخ، ارنست جمله از فیزیکدانان
بسیار اصلی مشاهده پذیري واقع در نداشتند. قبول را اتم ها
راحتی به آن ساختار و یا و فیزیکی شئ اگر و بوده مهم
مورد سادگی به علمی مجامع توسط نبود، مشاهده قابل
بی توجهی با نظري فیزیک به پرداختن نمی شد. واقع قبول
باب حدودي تا امروزه که طور (همان آزمایشگاهی نتایج به
آن ي شده شناخته فیزیکدانان از بسیاري نظر از شده)
حتی بحث ها این است. نبوده پذیرفتنی وجه هیچ به زمان
را او که طوري به می کشد میان به نیز را بولتزمن پاي
ملکلولی، و جنبشی نظریه ي ارائه ي و اتم ها قبول علت به
دوران آن در آماري مکانیک می خوانند. ریاضی” ”تروریست
تا آموخت خوبی به را آن هم ایشنتین و بود مقدسی علم
ترمودینامیک و الکتریسیته کمیات بین ارتباط در بتواند
کار مقاله 5 روي بر اینشتین هنگام، آن در گیرد. کار به
تایشان 5 هر که داد ارائه 1905 سال در را همه و می کرد
ایشنتین می شوند. محسوب انقالبی مقاله هایی فیزیک در
اختراعات ثبت اداره ي در بود شده موفق باالخره آن از پیش
کند. پیدا کاري سوم درجه کارشناس عنوان به سوییس،
همزمان براي که آن ها خصوص به متعدد اختراعات دیدن
اختراعاتی طور همین و می شدند استفاده ساعت ها کردن
مقاله ي ساختار با ارتباط بی می شدند، مربوط قطارها به که
این نبود؛ اینشتین متحرك” اجسام الکترودینامیک ”درباره
دیگر یکی می شود. محسوب خاص نسبیت پایه ي مقاله

قرار مطالعه مورد را براونی حرکت ساختار او، مقاله هاي از
دست به ملکول قطر براي تقریبی آن روي از و می داد
داد. ارائه دکترا اصلی تز عنوان به را مقاله این او می آورد.
ایده ي آن در که بود فوتوالکتریک اثر درباره دیگر، مقاله ي
بسته هاي در می تواند نور که این کرد؛ مطرح را نور کوانتاي
انقالبی ایده اي شود، نشر و جذب گسسته صورت به انرژي
معروف رابطه ي کرد، منتشر بعداً که دیگر مقاله اي در بود.

داد. ارائه را E = mc٢ خود

خاص نسبیت نظریه ي عمدتًا فیزیکدانان زمان آن در
خام و جوان فیزیکدان یک اینشتین که خاطر این به را
را خود کار تدریج به اینشتین ولی نمی کردند. قبول بود،
براي سپس کرد. آغاز برن دانشگاه در سخنران عنوان به
شد. کار به مشغول چالز دانشگاه در و رفت پراگ به دوره اي
تعمیم می رفت. سردي به رو او خانوادگی زندگی همزمان
و مختصات دستگاه هاي همه ي به خاص نسبیت نظریه ي
اولیه ي (نظریه ي کوانتوم روي وقفه بی تفکر طور همین
به اینشتین بودند. شده او اصلی دغدغه هاي کوانتوم)
با و رفت برلین به ارنفست پل و پالنک ماکس پیشنهاد
مشغول برلین دانشگاه در آلمان، شهروندي دوباره ي اخذ
زندگی جدا خود خانواده ي از سال ها آن در شد. کار به
او داد. ارائه را عام نسبیت نظریه ي 1915 سال در می کرد.
نیستند کامل کیهان درباره ي نیوتنی کلی ایده هاي داد نشان
است. زمان و فضا ساختار در اعوجاجی اصل در گرانش و
استفاده اینشتین ایده هاي عجیب ترین و انقالبی ترین از یکی
از استفاده بود. خود نظریه ي در نااقلیدسی هندسه ي از
هندسه ي عمومی صورت به و اقلیدسی غیر متریک هاي
می شد. محسوب فیزیک در گذاري بدعت نوعی ، نااقلیدسی
براي بسیاري تالش هاي 1921 تا 1916 سال هاي خالل در
شاید که گرفت صورت عام نسبیت نظریه ي تجربی تأیید
باشد. طوالنیش سفر و ادینگتون داستان آن ها مهم ترین
به هم اکنون و کرد پیدا بسیار شهرت اینشتین آن، از پس
استوار و کهن ساختار هاي که می شود شناخته مردي عنوان
علم از نمادي به و ریخته هم به را نیوتنی کالسیک فیزیک

است. شده تبدیل

او شد. جدا به همسرش از اینشتین 1915 سال  در
داد. همسرش به را آن پول تمام نوبل، جایزه ي اخذ از بعد
موج کرد. ازدواج اینشتین” ”الزا خود عموي دختر با سپس
اینشتین می یافت. گسترش اروپا در تدریج به یهودستیزي
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آلمان از 1933 سال در نازي، حزب آمدن کار روي از بعد
پذیرفت. را آمریکا شهروندي و رفته آمریکا به شده، خارج
رفت. پرینستون در پیشرفته مطالعات موسسه ي به سپس

(تعبیر کوانتومی مکانیک نوین تعبیر با اینشتین
داشت اعتقاد او بود. مخالف احتماالتی) تعبیر و کپنهاگی
نقص از ناشی کوانتومی مکانیک ناپذیر قطعیت ساختار
کرد. پیدا برایش قطعی ساختاري بتوان باید و است نظریه
از ناشی اندازد.”، نمی تاس ”خدا او معروف جمالت از یکی
1930 دهه  ي است. جهان تعینی ساختار به عمیقش اعتقاد
نداشت؛ همراه به او براي خاصی دست آورد اینشتین مرگ تا
ادامه کوانتومی مکانیک با خود مخالفت به مدت این تمام او
و قطعیت عدم رد براي بسیار ذهنی آزمایش هاي طرح داد.
خالل در اینشتین است. معروف بور، نیلز با مجادله هایش
نامه اي آمریکا جمهور رئیس روزولت، به دوم جهانی جنگ
نازي آلمان دست یابی احتمالی خطرات به نسبت و نوشت
پروژه ي خود در آن، از بعد ولی داد خبر اتمی سالح به
خود عمر آخر سال هاي او نداشت. دخالت اتم بمب ساخت
تمام بتواند که کرد واحدي میدان نظریه ي یافتن صرف را
عمرش روزهاي آخرین در کند. متحد را طبیعت نیروهاي
درگذشت. جا همان و شد بستري پرینستون بیمارستان در
پرستار به آلمانی زبان با که کلماتی آخرین نمی دانیم البته

است! بوده چه گفته، پرینستون بیمارستان

 

اجتمایی شخصیت
به داشت. شوخی طبع اینشتین بسیاري، گفته ي به
تعریف لطیفه می نواخت، ویولن می رفت، مجالس و محافل
سفر به گاه بی و گاه داشت. هنر در دستی و می کرد
مدت به موضوعی درباره ي می توانست اینشتین می رفت.

آن اینشتین متعدد احساسی روابط کند. فکر طوالنی خیلی
یک به باید را آن ها همه ي بررسی که است پیچیده چنان
اقامت سال هاي خالل در کرد. واگذار نویس نامه زندگی
فشار عام، نسبیت نظریه ي روي بر کار حین در برلین در
باعث موضوع همین و کرد تحمل را بسیاري روحی و جسمی
کرد قضاوت نباید شاید شود. دچار معده درد به بعدها تا شد
آشفتگی هایی همواره او خانوادگی زندگی من، نظر به اما
بسیار او براي فرزندانش و همسر از شدن جدا است؛ داشته
همواره و داشته عالقه بسیار فرزندانش به او بوده. سخت
شکایت او از آن ها کردن جدا خاطر به خود سابق همسر از
و رفته آمریکا به بعدها هانس آلبرت، اولش پسر می کرده.
دانشگاه استادي به و شد زیست محیط و عمران مهندس
مدت تیت، دیگرش پسر داشت. مالقات نیز پدرش با رسید؛
سال هاي در اینشتین بود. بستري روانی آسایشگاه در زیادي
همسر با اینشتین رابطه ي نکرد. مالقات را او عمر، آخر
به شدت به گرم، بسیار و عاشقانه شروعی رغم علی اولش
برخورد هم با گونه اي به گاهی که طوري به می گراید سردي
رابطه ي ولی نمی شناسند. را یک دیگر گویی که می کردند

بود. گرم بسیار مرگ زمان تا دومش همسر با اینشتین

همین و داشته عالقه خیلی نگاري نامه به اینشتین
بیشتر بررسی براي زیادي نامه هاي شده باعث موضوع
از بسیاري گیرد. قرار مورخان اختیار در زندگیش
مورد در که بوده علمی شخصیت هاي با او نامه نگاري هاي

می کردند. صحبت فیزیک پیشرفت هاي آخرین

فلسفی و سیاسی دیدگاه هاي
فلسفی کتاب هاي مطالعه ي نوجوانی دوران در اینشتین
داشت. عالقه کانت و هیوم به فالسفه میان از او کرد. آغاز را
وام دار نوعی به را قضایا به شک با نگریستن می گوید خود
اینشتین مذهب درباره ي بخواهیم اگر است. هیوم نگاه
بود یهودي اینشتین شویم! گیج کمی شاید بگوییم، سخن
نه داشت را ملیت و نژاد نقش برایش بیشتر بودن یهودي اما
آیین احکام به که نمی رسد نظر به اعتقاد. و مذهب و آیین
آیین مواقع بسیاري در وجود، این با باشد بوده معتقد یهود
به اوهمواره می رسد نظر به می کرده. اعالم ”موسایی” را خود
را اسپینوزا عقیده ي که است گفته بارها اما داشته اعتقاد خدا
وحدت بخش تجلی برایش خدا یعنی دارد قبول خدا درباره ي
به او نگاه است. حاکم جهان بر که بوده قوانینی و نظم تمام
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یکتاي حقیقت جوي و جست از ناشی که فیزیکی مسائل
پس می کرد. نزدیک تر اعتقاد این به را او همواره است، عالم
که دانست فیزیکدانانی دسته آن از را اینشتین بتوان شاید
بودند. کرده پیدا دست مذهب نوعی به فیزیک طریق از
تنها اینشتین محتواست. این بر تأییدي نیز او قطعیت گرایی
توجیه را مشاهدات فیزیک با بتواند که نبود این دنبال به
دنبال به نوعی به او کند؛ اندازه گیري را مشاهده پذیرها و
عقلی نظامی یافتن و علم وراي در شمول عالم حقیقت یک
اینشتین بردارد. پرده جهان حقیقی صورت از بتواند که بود
ریاضی قالب چنین در جهان شمایل شدن ظاهر بود معتقد
می تواند انسان که است بزرگ حقیقتی بر گواهی ساده اي
همان را جهان و بردارد نهایی حقیقت از پرده آن کمک به

کند. درك هست، که طور

بسیاري توجه اند. جالب اینشتین سیاسی دیدگاه هاي
در بود، متبحر فیزیک در که قدر همان اینشتین معتقدند
می شود باعث که چیزي بود؛ آالیش بی و ساده سیاست
اینشتین بیفتد. سیاستمدارانه اعتبار از سیاسی دیدگاه
و مخالفند نظامی گري شکل هر با که بود افرادي از یکی
بزرگ قدرت هاي توسط نظامی نیروي داشتن داشت اعتقاد
اشخاصی از وي می شود. آن ها میان جنگ ایجاد باعث
نروند. سربازي خدمت به می کرد تشویق را جوانان که بود
تا عجیبی طرز به عمرش اواخر در بعدها دیدگاه این البته
تا شد باعث نازي آلمان افروزي جنگ کرد؛ تغییر حدودي
کند. حمایت آلمان علیه جنگ از آمریکا در حضورش هنگام
دانشمندان اغلب مثل و نبود ملی گرا وجه هیچ به اینشتین
معتقد او نداشت. خود مادري سرزمین بر تعصبی آلمانی
باال دست نوعی به تا بود الملی بین سازمان یک استقرار به
جنگ شروع از و باشد داشته بزرگ قدرت هاي به نسبت
خلع نوعی باید که بود معتقد وي کند. جلوگیري دوباره

بیفتد. اتفاق جهان در سالح

زندگی از خالصه اي تنها کردم، بیان چه آن درپایان،
اینشتین کرد. پا به علمی انقالبی فیزیک، در که بود مردي
پیپ جوراب بدون که باشد بوده ژولیده اي مرد همان شاید

یک عمق خویش، تنهایی الك در رفتن فرو با و می کشد
متفکر، یک زندگی اما می دهد نشان را فیزیکی متفکر
نیست. هیجان ها و حاشیه ها از خالی هم فیلسوف و دانشمند
دیگري فرد هر مثل ولی بود خبره فیزیک در اینشتین
من کرد. عمل ناشیانه هم گاهی و خورد شکست بارها
گذاشته، تأثیر فیزیک بر که فردي هر شناخت می کنم فکر
کند. توجه آن به باید فیزیکی دانشجوي هر که است مطلبی
اندیشه هاي و افکار و زندگی معتقدند بسیاري که طور همان
در می گذارد، تأثیر او هنري آثار بر هنرمند یک درونی
و علم است. صادق حدودي تا مطلبی چنین نیز علم
دانشمندان و انسان ها ذهن پرداخته ي و ساخته نیز فیزیک
شاید حتی و متعدد اجتماعی عوامل از گرفته تأثیر هستند،
عمیق تر شناخت آن ها. شخصی زندگی بلندي هاي و پستی
نظر از هم و تاریخی جنبه ي از هم تأثیرگذار، انسان هاي
اندیشه یک عمیق ریشه ي تا کند کمک ما به می تواند علمی
کامل تري دید با خود، علمی آینده ي در و شویم متوجه را

کنیم. عمل

 


