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ــا	یــک	همــکالس	قدیمــی	 ــوان	یــک	همــکار	ی ــه	عن ــه	ب ــی	باشــد	ک ــن	فرصت ــن	آخری شــاید	ای
ــه	 ــرای	مــن	پایانــی	دلچســب	در	تکان ــه	بنویســم	و	شــاید	ایــن	ســخن	آغازیــن	ب ــم	در	تکان بتوان
ــور	تشــکر	 ــد	از	مهــدی	اســحاقی،	شــهرزاد	زارع	و	ســاحل	عزیزپ ــز	بای باشــد.	پیــش	از	هــر	چی
کنــم	کــه	بــار	اصلــی	مســئولیت	مجلــه	تکانــه	را	در	طــول	ایــن	ســه	ســال	بــه	عهــده	داشــتند.		بــه	
عقیــده	ی	مــن،	ایــن	ســه	ســال	سرشــار	از	ایــده	هــای	خوبــی	بــود	کــه	بــا	زحمــت	ایــن	عزیــزان	در	
تکانــه	تحقــق	پیــدا	کــرد.	بایــد	تشــکر	کنــم	از	اعضــای	جدیــد	کــه	بــار	ادامــه	ی	ایــن	مســئولیت	را	

بــه	عهــده	گرفتنــد	و	برایشــان	آرزوی	موفقیــت	بســیار	دارم.		
دانشــکده	فیزیــک	گاهــی	بــرای	مــن	یــادآور	میــدان	اصلــی	شــهر	آتــن	اســت.	پــر	از	آدم	هایــی	بــا	
قصــه	هــای	متفــاوت	اســت	کــه	در	یــک	نقطــه	جمــع	شــده	انــد	تــا	»فلســفه	طبیعــت«	بیاموزنــد.	
از	هــر	طــرف	دیالوگــی	بــه	گــوش	میرســد	کــه	جهــان	بینــی	و	ارزش	هــای	بنیادیــن	را	بــه	نقــد	
میگــذارد	و	از	دل	تناقضــات	و	ایــده	هــای	مختلــف،	آمــوزگاری	نادیدنــی	بــه	تفکــر	دانشــجویان	
شــکل	میدهــد.	بعضــی	گــچ	بــه	دســت	گرفتــه	انــد	و	پــای	تختــه	بــه	نوشــتن	معــادالت	مشــغولند،	
ــت	 ــر	و	ســینما	و	موســیقی	صحب ــد	و	بعضــی	از	هن ــت	میکنن ــت	و	سیاســت	صحب بعضــی	از	عدال
میکننــد.	در	تمــام	ایــن	مباحــث	میتــوان	روح	تشــنه	بــه	معرفــت	را	حــس	کــرد.	در	دنیــای	امــروز	
کــه	تعریــف	ســود	بــه	معنــای	اقتصــادی	آن	محــدود	شــده	اســت،	ایــن	روحیــه	بســیار	کمیاب	شــده	
اســت.	ایــن	روحیــه	ایــن	ســاختمان	را	بــه	چیــزی	بیشــتر	از	کالس	هــای	درس	و	آزمایشــگاه	ها	

تبدیــل	کــرده	اســت.	
ایــن	جــا	محیطــی	پویــا	اســت	کــه	در	آن	اندیشــه	جریــان	دارد	و	جریــان	اندیشــه	بــه	تکامــل	آن	
کمــک	بســیاری	میکنــد.	اندیشــه	هایــی	کــه	شــاید	چنــد	ســال	بعــد	بــه	عنــوان	ایــده	هایــی	تاثیــر	
ــا	 ــم	ت ــد	خــود	را	جــدی	بگیری ــا	بای ــد.	م ــی	هــای	متفــاوت	کن گــذار،	جامعــه	را	دچــار	دگرگون
جــدی	گرفتــه	شــویم.	پــس	ایــن	فرصــت	در	اختیــار	ماســت	کــه	تــا	در	ایــن	محیــط	اندیشــه	هــای	

یــک	دیگــر	را	بشناســیم،	همزیســتی	کنیــم	و	راهــی	بــرای	بهتــر	شــدن	پیــدا	کنیــم.
مــا	فقــط	یــک	بــار	بــرای	اولیــن	بــار	دانشــجوی	لیســانس	میشــویم	و	ایــن	دوران	را	میگذرانیــم.	
ــه	 ــراث	تمــام	کســانی	اســت	ک ــی	آن	می ــن	دانشــکده	و	فضــای	فعل ــه	خاطــر	داشــته	باشــیم	ای ب
از	بســیاری	از	ســودهای	شــخصی	خــود	گذشــتند	تــا	دانشــکده	ای	کوچــک	و	تــازه	تاســیس	را	
بــه	مجموعــه	امــروزی	بــدل	کننــد.	مــا	هــم	شــاید	روزی	بتوانیــم	ایــن	مجموعــه	را	پربارتــر	بــه	
نســل	های	بعــد	منتقــل	کنیــم	و	هــر	تــالش	مــا	شــاید	بســتر	ســاز	فضایــی	باشــد	کــه	دانشــجوهای	
مســتعد	نســل	هــای	بعــد	شــانس	بیشــتری	بــرای	پیشــرفت	خــود	داشــته	باشــند.	در	ایــن	راســتا	
از	تمــام	اعضــای	انجمــن	علمــی	)شــهرزاد	زارع،	مرضیــه	حاجــی	لــو،	عــارف	قدمایــی،	مصطفــی	
ــو	و	پیمــان	موالیــی	(	تشــکر	میکنــم	کــه	گام	هــای	بســیاری	مهمــی	در	 قلعــه	بانــی،	مهــدی	قزل
ــم	شــهرزاد	زارع	کــه	در	 جهــت	ایجــاد	تغییــرات	برداشــتند.	)خصوصــا	دبیــر	انجمــن	علمــی	خان

انجــام	امــور	مربوطــه	بســیار	جــدی	و	پیگیــر	بــود.(	
ــی	 ــن	علم ــای	انجم ــال	از	اعض ــه	امس ــاده	ای	ک ــوق	الع ــری	ف ــئولیت	پذی ــس	مس ــدوارم	ح امی
شــاهد	بودیــم	در	ســال	هــای	بعــد	هــم	وجــود	داشــته	باشــد	تــا	روز	بــه	روز	دانشــکده	ای	بهتــر	
ــود	را	 ــر	خ ــاط	موث ــواره	ارتب ــه	هم ــی	ک ــی	عراق ــامان	مقیم ــر	س ــت	از	دکت ــازیم.	در	نهای را	بس
دانشــجویان	را	حفــظ	کــرده	انــد	تشــکر	میکنــم	و	آرزوی	بهــروزی	بــرای	تمــام	اعضــای	خانــواده	

ــریف	را	دارم. ــی	ش ــک	دانشــگاه	صنعت دانشــکده	فیزی

اویس	شیبانی

سخن آغازین
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ی
س و ابر رسانای

 مغناطی
ک
ت	و	گو:		سیده	فاطمه	دهقان	و	هومن	زارع	/	کارشناسی	فیزی

		گف
ک	بدرویا	و	به	ویژه	آقای	دکتر	اخوان	که	ما	را	در	انجام	این	مصاحبه	)با	پروفسور	یو	لو(	یاری	کردند.

با	تشکر	از		مصطفی	قلعه	بانی،	شهرزاد	زارع	،		ال

ــا عنــوان مغناطیــس و  ــار در۷ تــا ۳۰ ســپتامبر ســال ١۹۹۹ کنفرانســی ب نخســتین ب
ــا  ــان دانشــمندان منطقــه و ب ــران می ــواد، در تهــران، ای ــن م ــرد ای ابررســانایی و کارب
ــی  ــه علم ــا جامع ــن ب ــه ای و همچنی ــی منطق ــط علم ــازی رواب ــود و قوی س ــدف بهب ه
ــوان از  ــور اخ ــس پروفس ــن کنفران ــزاری ای ــئول برگ ــد.   مس ــزار ش ــی برگ   بین الملل
ــان ۴۰۰  ــس میزب ــن کنفران ــود. ای ــریف ب ــی ش ــگاه صنعت ــک دانش ــکده ی    فیزی دانش
ــود کــه بعــد از آن یــک کنفرانــس جهــان اولــی در  دانشــمند از ۵۰ کشــور مختلــف ب

ــده شــد. یــک کشــور جهــان ســومی نامی
پــس از ایــن کنفرانــس، ایــن مجموعــه کنفرانس  هــا ادامــه پیــدا کــرد و در کشــور  های 
منطقــه ای توســط دانشــمندان مختلــف برگــزار شــد تــا در ســال ۲۰١۷ بــار دیگــر بــه 
ایــران بازگشــت و بــا   مســئولیت دکتــر اخــوان در دانشــگاه صنعتی شــریف برگزار شــد. 
ــان  ــوان و    فیزیک دان ــمندان ج ــادی از دانش ــداد زی ــخنرانی تع ــامل س ــداد ش ــن روی ای

برجســته از سراســر دنیــا بــود.
در آغــاز کنفرانــس ســال ۲۰١۷ پروفســور کالوس کلیتزینــگ برنــده ی جایــزه ی نوبــل 
١۹۸۵ بــرای عمــوم دانشــجویان و اســتادان ســخنرانی کــرد کــه در زیــر برداشــتی از 

آن را آورده ایــم.
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زمانــی	کــه	مجلــس	موسســان	فرانســه	در	ســال	1791	تصمیــم	گرفــت	
کــه	سیســتم			بین	المللــی	جدیــدی	بــرای	واحد		هــا	تنظیــم	کنــد،	یکــی	از	
ــرای	 ــان	ب ــود.	در	آن	زم ــه	ب ــاوب	ثانی ــری	تن ــن	مشــکل		ها	اندازه	گی اولی
ــه	 ــن	ب ــاوب	چرخــش	زمی ــا	و	دوره	ی	تن ــان	از	پاندول		ه ــری	زم اندازه	گی
ــم	 ــن	مفاهی ــتفاده	از	ای ــا	اس ــه	را	ب ــد	و	ثانی ــتفاده		می	ش ــودش	اس دور	خ
ــری	از	 ــول	از	کس ــری	ط ــرای	اندازه	گی ــن	ب ــد.	همچنی ــف	می	کردن تعری
ــتفاده	از	 ــا	اس ــد.	ب ــتفاده				می	کردن ــن	اس ــر	روی	زمی ــه	ب ــه		ی	دو	نقط فاصل
متــر	و	چگالــی	آب،	گــرم	را	بــه	صــورت	جــرم	1		ســانتی	متر	مکعــب	آب	
در	باالتریــن	چگالــی	ممکــن	تعریــف	شــد.	در	طــول	تاریــخ،	ناکارآمــدی	
و	دقــت	پاییــن	ایــن	تعاریــف،	باعــث	شــد	که	بــرای	توصیــف	طبیعــت،	از	
ابزار		هــای	دقیق	تــری	اســتفاده	کنیــم.	بــرای	همیــن	ایــن	تعاریــف	بارهــا	
تعریــف	شــدند؛	بــه	گونــه	ای	کــه	مفاهیــم	فعلــی	زمــان	و	فاصلــه	و	مقــدار	
مــاده	بــه	خوبــی	بــا	اندازه	گیری		هــا	و	فرمول	بندی		هــا	در	مقیــاس	
ــرم	 ــا	گ ــی	دارد.	ام ــی،	هم	خوان ــای	کیهان ــاال	و	مقیاس		ه ــای	ب انرژی		ه
ــادی	 ــر	زی ــال	تغیی ــه	ح ــا	ب ــته	ت ــای	گذش ــن،	از	زمان		ه ــر	و	کلوی و	آمپ

ــه	ای	 ــرم	نمون ــی	ج ــرم	فعل ــد.	کیلوگ نکرده	ان
مــاده	اســت،	کلویــن	نقطــه		ی	ســه	گانه		ی	
ــیم		ها	 ــن	س ــروی	بی ــر	از	نی ــت	و	آمپ آب	اس
ــت	 ــف	از	دق ــن	تعاری ــد.	ای ــت	می	آی ــه	دس ب
کافــی	برخــوردار	نیســتند،	بــه	طــوری	
ــال	 ــود	کام ــس	خ ــینگ	در	کنفران ــه	کلیتس ک
دربــاره		ی	تغییــر SI	حــرف	زد	و	خبــر	داد	کــه	
	General	conference	نــام	بــه	ای	کمیتــه
measures	and	weight	on	که	مســئول	
ــای	 ــن	واحد		ه ــاره		ی	بهتری ــری	درب تصمیم	گی
اصلــی	اســت،	درصــدد	برآمــده	کــه	در	ســال	
2۰18	بــه	منظــور	تغییــر	ایــن	واحد		هــا	
ــال	2۰19	 ــد	و	در	س ــزار	کن ــی	برگ کنفرانس
معارفــه	ای	جهانــی	از	SI	خواهــد	داشــت.	
در	ســال	گذشــته،	تــری	کویــن	در	کنفرانــس	
ــرای	تعریــف	 کوانتــوم	هــال	افکت-کلیــدی	ب
ــر،	 ــف	دقیق	ت ــرای	تعری ــه	ب ــرد	ک ــان	ک SI	بی
ــردن	کیلوگــرم	 ــف	ک ــال	بازتعری ــه	دنب ــد	ب بای
بــا	اســتفاده	از	در	نظــر	گرفتــن	مقــداری	ثابت	
ــن	در	 ــیم.	بنابرای ــک	باش ــت	پالن ــرای	ثاب ب
ــت	 ــن	کیلوگــرم	و	ثاب ــا	رابطــه	ای	بی ــده	م آین
پالنــک	خواهیــم	داشــت.	بــه	نظر	کلیتســینگ	
ــتین	 ــرژی	انیش ــه		ی	ان ــب	رابط ــد	از	ترکی بای
پالنــک	 انــرژی	 رابطــه		ی	 و	 	)E=mc2(
ــت	 ــن	کیلوگــرم	و	ثاب ــاط	بی ــه	ارتب )E=hf(	ب
ــتواری	 ــه	اس ــد	ب ــون	بای ــیم.	اکن ــک	برس پالن
ــن	 ــرای	ای ــویم.	ب ــن	ش ــک	مطمئ ــت	پالن ثاب
منظــور	بایــد	آزمایش	هــای	مســتقلی	در	
کشــور	های	مختلــف	انجــام	شــود	و	هــر	
کــدام	خطــای	معیــن	و	کمــی	داشــته	باشــند	تا	
بتوانیــم	بــه	کیلوگــرم	جدیــد	مطمئــن	باشــیم.
ــگاه	 ــخ	ن ــول	تاری ــل	SI	در	ط ــه	تکام ــر	ب اگ
کنیــد،	مشــاهده				می	کنیــد	کــه	مــا	واحد		هــای	
ــول	 ــرم	و	ط ــرای	ج ــیاری	ب ــون	و	بس گوناگ
داشــته	ایم.	ماکســول	در	ســال	187۰	نقــدی	بر	
اندازه	گیــری	متــر	و	کیلوگــرم	و	ثانیــه	کــه	بــر	
پایــه	ی	مقادیــر	کــره		ی	زمیــن	انجــام	می	شــد	

وارد	کــرد.	مقادیــر	زمیــن	بــه	قــدر	کافــی	ثابــت	نیســتند	کــه	بتوانیــم	بــا	
ــرای	همیــن	پیشــنهاد	داد	کــه	از	 آن	هــا	واحد		هایمــان	را	تعریــف	کنیــم.	ب
طــول	مــوج	و	فرکانــس	اتم		هــا	بــرای		اندازه	گیــری	اســتفاده	کنیــم.	پــس	
مــا	از	مدت	هــا	پیــش	ثانیــه	و	متــری	را	داشــتیم	کــه	بــر	اســاس	خــواص	
اتمــی	بــود.	بــا	ایــن	متــر	و	ثانیــه،	می	توانســتیم	ســرعت	نــور	را	محاســبه	
کنیــم.	همچنیــن	ماکــس	پالنــک	ایــده		ی	تعریــف	واحد		هــای			بین	المللــی	
را	بــر	اســاس	مقادیــر	ثابتــی	کــه	از	مشــاهده		ی	طبیعــت	بــه	دســت	آمــده	
ــت	اســت	مطــرح	 ــای	بشــری	و	غیربشــری	ثاب ــه		ی	تمدن		ه ــرای	هم و	ب
کــرد.	ثابت		هــای	زمــان	و	جــرم	و	طــول	و	دمــای	پالنــک،	دقــت	کافــی	
را	ندارنــد	و	نمی	تــوان	آن	هــا	را	بــه	طــور	دقیــق	اندازه	گیــری	کــرد؛	بــرای	
همیــن	مــا	فقــط	می	توانیــم	از	e	و	h	و	c	اســتفاده	کنیــم.	جوزفســون	در	
ســن	23	ســالگی	مقالــه	ای	منتشــر	کــرد	کــه	بعــدا	نوبــل	گرفــت.	در	ایــن	
مقالــه	دربــاره		ی	تونل	زنــی	ابررســانایی	و	خواصــی	کــه	از	آن	بــه	وجــود				
	2e) v/V=n (h ی		ــه ــه	معادل ــت	و	در	آن	ب ــرده	اس ــت	ک ــد	صحب می	آی
رســیده	اســت.	همچنیــن	رابطــه		ی	ولتاژ-فرکانس	جوزفســون	بــه	صورت	
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جهانــی	و	تــا	دقــت 2x10-16	درســت	اســت.	همچنیــن	در	ســال	199۰	
بــه	صــورت	جهانــی،	همــه	بــر	مقــدار	ثابتــی	بــرای	2e/h	توافــق	کردند.	
بــا	کشــفیاتی	کــه	در	زمینــه	ی	کوانتــوم	هــال	افکــت	انجــام	شــده،	مقــدار	
دقیــق	بــرای	مقاومــت	هــال	پیــدا	شــد	کــه	طبــق	معــادالت	برابــر	اســت	
ــی	از	 ــرده	و	یک ــینگ	کشــف	ک ــت	را	کلیتس ــدار	ثاب ــن	مق ــا	h/e2.	ای ب
ــر	 ــه	شــمار				می	آیــد.	در	واقــع	سیســتم	SI	جدیــد	ب ثابت		هــای	جهانــی	ب
اســاس	ثابــت	کلیتســینگ	و	جوزفســون	و	پالنــک	و	شــارژ	الکتریکــی	
تنظیــم	می	شــود.	سیســتم	جدیــد	SI	ثانیــه	را	از	اختــالف	فرکانــس،	متــر	
را	از	ســرعت	نــور	در	خــالء،	آمپــر	را	از	بــار	پایــه	و	کیلوگــرم	را	از	ثابــت	

پالنــک	خواهــد	شــناخت.

در	ادامــه	ی	ایــن	مطلــب	مصاحبــه		ی	گروهــی	از	دانشــجویان	را	بــا	یکــی	
ــخنرانی		ها	 ــن	س ــه	در	ای ــو،	ک ــو	ل ــور	ی ــزرگ،	پروفس ــان	ب از				فیزیک	دان

ــم. ــد،	می	خوانی ــا	بوده	ان ــور	م ــان	کش مهم

در	ابتــدا	از	ایشــان	تشــکر	کردیــم	کــه	پذیرفتنــد	بــا	مــا	مصاحبــه	بکننــد	
و	اظهــار	خوشــحالی	کردیــم	کــه	ایــران	میزبــان	دانشــمندان	بزرگــی	مانند	

ایشــان	اســت.
ســپس	از	ایشــان	خواســتیم	کــه	داســتان	زندگــی	خــود	را	-بــه	خصــوص	
بخــش	فیزیکــی	اش	را-	بــا	مــا	در	میــان	بگذارنــد؛	ایــن	کــه	چطــور	بــه	
ــه		ی	 ــا	از	زمین ــرای	م ــه	طــور	خالصــه	ب ــد	شــدند	و	ب ــک	عالقه	من فیزی
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ــد. ــان	بگوین پژوهش		هایش
ــرم	و	8۰	ســال	ســن	دارم!	در	ســال	1937	در	 مــن	واقعــا	یــک	مــرد	پی
ــی	 ــه		ی	علم ــچ	پیش	زمین ــه	هی ــواده	ای	ک ــدم؛	در	خان ــا	آم ــه	دنی ــن	ب چی
ــان	 ــودم	و	در	آن	زم ــی	ب نداشــت.	در	دبیرســتان	و	مدرســه	شــاگرد	خوب
ــادی	نشــان	مــی	دادم.	معلمــان	 ــه		ی	زی ــدن	مســائل	عالق ــه	فهمی ــا	ب واقع
ــا	 ــه	م ــتیم	ک ــک	و	ریاضــی	داش ــای	فیزی ــرای	درس		ه ــی	ب ــیار	خوب بس
پســران	جــوان	را	تشــویق	می	کردنــد	تــا	دربــاره	ی	پدیده		هــا	کنجــکاوی	
نشــان	دهیــم.	در	آن	زمــان	اصــال	ماننــد	حــاال	جوانــان	نمی	دانســتند	چــه	
ــان	 ــزرگ	در	سرش ــای	ب ــد	و	رویاه ــان	بکنن ــا	زندگی	ش ــد	ب می	خواهن
ــرق	 ــم	فیزیــک	مــن	در	مدرســه	در	رشــته	ی	مهندســی	ب ــد.	معل بپرورانن

تحصیــل	کــرده	بــود؛	بــه	همیــن	علــت	در			ارائــه	ی	دروس	خیلــی	دقیــق	
ــد	 ــه	بای ــرد.	صادقان ــک	می	ک ــی	کم ــا	خیل ــه	م ــن	ب ــرد	و	ای ــل	می	ک عم
بگویــم	کــه	مــن	خیلــی	ســخت	درس	نمی	خوانــدم؛	چــرا	کــه	دروس	برای	
ــی	 ــردم.	خوش	شانس ــم	کار				می	ک ــار	درس	ه ــد.	در	کن ــان	بودن ــن	آس م
بزرگــی	کــه	بــرای	مــن	پیــش	آمــد	آن	بــود	کــه	وقتــی	مــن	از	مدرســه	
فارغ	التحصیــل	شــدم،	یعنــی	در	ســال	1954،	بــرای	اولیــن	بــار	فرصتــی	
فراهــم	شــده	بــود	کــه	دانشــجویانی	بــرای	تحصیــل	بــه	اتحــاد	جماهیــر	
شــوروی	ســابق	فرســتاده	شــوند.	در	آن	زمــان	مــن	در	مســابقاتی	شــرکت	
کــرده،	برنــده	و	انتخــاب	شــدم	کــه	فرســتاده	شــوم.	در	واقــع	قــرار	بــود	
کــه	در	ســال	1955	بــه	شــوروی	بــروم،	امــا	بــه	دلیــل	اشــتباهاتی	کــه	در	
فرســتادن	دانشــجویان	چینــی	رخ	داد	ســفر	مــن	یــک	ســال	بــه	تعویــق	
افتــاد	و	ســال	195۶	اعــزام	شــدم.	بــا	ایــن	کــه	یــک	ســال	دیرتــر	آغــاز	
ــود،	اگــر	در	ســال	اول	 ــم	نب ــاب	میل ــی	ب ــل	در	شــوروی	خیل ــه	تحصی ب
فرســتاده	می	شــدم	قــرار	بــر	آن	بــود	کــه	اقتصــاد			بین	المللــی	بخوانــم	کــه	
عالقــه	ای	بــه	آن	نداشــتم؛	امــا	در	ســال	5۶	مــن	بــه	هایکــوف	فرســتاده	
شــدم؛	خوشــبختانه	ایــن	فرصــت	بــرای	مــن	مهیــا	شــد	کــه	در	رشــته	ی	
فیزیــک	بــه	خوبــی	آمــوزش	ببینــم.	بعــد	از	گرفتن	دیپلمــم	بیشــتر	از	آنچه	
سرپرســت	علمــی	مــن	انتظــار	داشــت	تــالش	می	کــردم،	ســواالتی	بــه	من				
مــی	داد	و	ســواالت	را	حــل	شــده	بــه	او	تحویــل							مــی	دادم.	فــرد	مهربانــی	
ــا	اینکــه	دانشــجو	بــودم	فرســتاد	تــا	در	کنفرانــس	بــزرگ	 بــود	و	مــرا	ب
مغناطیــس	کــه	در	شــوروی	برگــزار	می	شــد	شــرکت	کنــم	و	آنجــا	بــرای	
اولیــن	بــار	ســخنرانی	کــردم	و	آن	هــم	نــه	فقــط	بــرای	دانشــجویان؛	بلکــه	
ــم	 ــی	پرداخت ــه	فعالیت	های ــا	او	ب ــران.	ب ــان	و	پژوهش	گ ــرای				فیزیک	دان ب
ــن	و	 ــط	چی ــد	و	متاســفانه	رواب ــه	ســراغم	آم ــد	ب ــه	بخــت	ب ــن	ک ــا	ای ت
اتحــاد	جماهیــر	شــوروی	بــه	هــم	خــورد	و	بــا	ایــن	کــه	سرپرســت	مــن	
ــه	 ــدم	ب ــور	ش ــم	مجب ــری	بخوان ــم	و	دکت ــوروی	بمان ــت	در	ش می	خواس
چیــن	بازگــردم.	زمانــی	کــه	بــه	چیــن	بازگشــتم	دوره	ی	زمانــی	بســیار	
جالبــی	ســپری	شــد؛	چــرا	کــه	وقایــع	طبیعــی	متعــددی	در	چیــن	در	حال	
ــر	 ــه	خاط ــم	ب ــه	مســائل	و	مشــکالت	اقتصــادی	ه ــود	و	البت رخ	دادن	ب
ــود.	در	آن	زمــان	دانشــجویان	 ــا	شــوروی	پیــش	آمــده	ب ــط	ب قطــع	رواب
زیــادی	از	شــوروی	ســابق	بازگشــتند	و	مــا	نیــاز	داشــتیم	کــه	بــه	علــم	
ــه	 ــم	ک ــی	ترتیــب	می	دادی ــا	هــم	مطالعات ــن	خاطــر	ب ــه	همی ــم؛	ب بپردازی
فراینــد	خــاص	و	متمرکــزی	از	خودآمــوزی	بــود.	تقریبــا	هــر	روز	3	الــی	
4	ســاعت	ســمینار	و	ســخرانی	داشــتیم	و	دانشــجویان	بــا	ســواالتی	کــه	
ــد	کــه	واقعــا	متوجــه	مطالــب	مطــرح	شــده	 می	پرســیدند	نشــان	می	دادن
هســتند	و	توجــه	می	کننــد.	کارهایمــان	واقعــا	مفیــد	بــود	و	در	ایــن	فراینــد	
مــن	خیلــی	چیزهــا	یــاد	گرفتــم.	در	آن	زمــان	مــن	شــروع	کــردم	بــه	کار	
در	زمینــه		ی	ابررســانایی	و	تالش		هایــم	بــه	مقالــه	ای	منجــر	شــد.	متاســفانه	
روزهــای	خــوب	بــه	پایــان	رســیدند	و	انقــالب	چیــن	رخ	داد	کــه	باعــث	
ــای	بیخــودی	 ــا	کاره ــف	شــوند؛	م شــد	ســمینار		ها	و	ســخنرانی		ها	متوق
می	کردیــم.	همــه	بــه	عنــوان	ســرباز	ســاده	بــه	مناطق	روســتایی	فرســتاده	
ــردم.	در	 ــر	ب ــه	س ــتاها	ب ــال	را	در	روس ــک	س ــی	از	ی ــن	نیم ــدیم	و	م ش
ــال	1971	 ــی	در	س ــور	ناگهان ــه	ط ــی	رخ	داد.	ب ــاق	عجیب ــگ	اتف جن
مــردم	آمریکایــی	بــه	چیــن	آمدنــد	و	مائــو	بــا	نیکســون	مالقــات	کــرد	
ــان	 ــد.	در	آن	زم ــزی	کنن ــو	برنامه	ری ــائلی	را	از	ن ــد	مس ــم	گرفتن و	تصمی
بــود	کــه	بــه	خاطــر	ایــن	قبیــل	تغییــرات	اجتماعــی	چینی		هایــی	ماننــد	
یانــگ	و	لــی	کــه	برنــدگان	جایــزه	نوبــل	بودنــد	بــه	چیــن	ســفر	کردنــد	و	
ســخنرانی		هایی	در	چیــن	کردنــد.	بــه	گونــه	ای	ایــن	تغییــر	آغــاز	دوبــاره	ی	
فیزیــک	بــرای	مــا	بــود.	مقالــه		ی	دوم	مــا	بــا	تاخیــر	دو	ســاله	چــاپ	شــد	
ــی	 ــا	جمع ــردم	و	ب ــدا	ک ــفر	پی ــد	از	17	ســال	اجــازه	ی	س و	باالخــره	بع
ــی	دعــوت	شــدیم.	 ــس			بین	الملل ــه	یــک	کنفران ــی	ب ــان	چین از				فیزیک	دان

فرصتــی	بــود	کــه	بــرای	اول	بــار	بــه	هــاروارد	بــروم.	
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حقیقتــا	ایــن	درســت	اســت	کــه	سرنوشــت	یــک	دانشــمند	بــه	موقعیتــش	
وابســته	اســت.	بعــد	از	آن	فرصــت	شــغلی	بســیار	مناســبی	در	 ICTP	برایم	
ــردم	و	در	ســن	 ــت	ک ــز	خدم ــرای	17	ســال	در	آن	مرک ــد	و	ب ــم	آم فراه
۶5	ســالگی		بازنشســته	شــدم	و	بــه	کشــورم	چیــن	بازگشــتم.	همــان	طور	
کــه	می	بینیــد	هنــوز	ســعی	می	کنــم	کمــی	فیزیــک	بخوانــم	و	در	فیزیــک	
ــه	شــما	 ــرای	خوشــی	اســت	و	اینکــه	ب ــا	ب ــن	تنه ــا	ای ــم،	ام فعالیــت	کن
ــم	را	منتقــل	کنــم.	خوشــحالم	کــه	توانســتم	در	تمــام	 ــان	تجربه		های جوان

ــم. ــن	ســال		ها	کمکــی	بکن ای
در	حــال	حاضــر	فیزیــک	مــاده	چــگال	با	ســرعت	زیــادی	در	حال	رشــد	
اســت	و	توجــه	خوبــی	را	بــه	خــودش	جلــب	کــرده	اســت	و	دلیلــش	هــم	
مســائل	جدیــدی	اســت	کــه	از	فیزیــک	مــاده	چــگال	بــه	دســت	آمــده	
اســت.	همــان	طــور	کــه	در	صحبتــم	در	ســمینار	هــم	مطــرح	کــردم	ایــن	
یــک			مســئله	ی	نــو	و	تــازه	نیســت؛	در	حــال	حاضــر	هــم	31	ســال	دارد.	
وقتــی	کــه	در	ســال	1987	منتشــر	شــد	خــارق	العــاده	بــود؛	گردهمایــی	
جامعــه	ی	فیزیــک	آمریــکا	بــود.	مــن	آن	قــدر	خوش	شــانس	بــودم	کــه	
ســه	مــاه	بعــد	از	آن	گردهمایــی	مشــابهی	را	برنامه	ریــزی	کنــم.	چیــزی	که				
می	خواهــم	مطــرح	کنــم	ایــن	اســت	کــه	چیــن	در	حــال	حاضــر	نقــش	
مهــم	و	اساســی	را	در	پیشــرفت	ابررســانایی	بــازی	می	کنــد.	البتــه	درســت	
ــا	 ــد،	ام ــا	می	کنن ــش	ایف ــا	نق ــای	دنی ــه	ج ــه	دانشــمندان	از	هم اســت	ک
چیــن	توجــه	ویــژه	ای	نشــان	می	دهــد.	در	واقــع	پژوهــش	در	ابررســانایی	
در	چیــن	نســبت	بــه	15-1۰	ســال	گذشــته	تغییراتــی	کــرده	اســت،	بــه	
ــرمایه	گذاری	روی	 ــد.	س ــت	می	کن ــت	از	آن	حمای ــه	دول ــت	ک ــن	عل ای
پژوهش		هــای	بنیــادی	2۰	برابــر	در	2۰	ســال	گذشــته	بیشــتر	شــده	اســت؛	
ــر	مشــارکت		های	علمــی	نهــاده	 ــه	عــالوه	در	جامعــه	ارزش	بیشــتری	ب ب
ــرب	 ــا	غ ــن	ب ــتادان	دانشــگاه	در	چی ــوق	اس ــا	حق ــن	روزه ــود،	ای می	ش
قابــل	مقایســه	اســت.	بســیاری	از		نســل	جــوان				فیزیک	دانــان	چینــی	در	
حــدود	ســنی	3۰	ســال،	کســانی	کــه	دوره	ی	دکتــری	خــود	را	در	چیــن	
ــی	 ــا	حت ــد	ی ــکا	مهاجــرت	کرده		ان ــه	آمری ــادکتری	ب ــرای	پس ــد	و	ب بودن
دکتــری	خــود	را	در	آمریــکا	خوانده		انــد،	تصمیــم	بــه	برگشــتن	بــه	چیــن	
گرفته		انــد؛	چــرا	کــه	بــه	خوبــی	از	لحــاظ	اقتصــادی	حمایــت	می	شــوند؛	
چــه	بســا	حتــی	خیلــی	بیشــتر	از	آمریــکا	و	ایــن	خیلــی	خوشــحال	کننده	
و	مثبــت	اســت.	امــا	بــه	هــر	حــال	از	طــرف	دیگــر	مــدت	زیــادی	طــول	
ــرات	 ــم	و	تغیی ــگ	و	ســنت	را	جــا	بیندازی ــم	فرهن ــه	بخواهی می	کشــد	ک
ــم.	 ــد	آوری ــازنده	پدی ــات	س ــا	و	تحقیق ــت	پژوهش		ه ــی	را	در	جه اساس
احتمــاال	می	دانیــد	کــه	مــردم	در	ابتــدا	خیلــی	ســخت	تــالش	می	کننــد	کــه	
مقــاالت	بیشــتری	چــاپ	کننــد،	امــا	به	مــرور	زمــان			مســئله	ای	کــه	مطرح	
ــرای	پیشــرفت	 ــی	ب ــی	واقع ــه	قدم ــدام	مقال ــه	ک ــن	اســت	ک می	شــود	ای
ــی	 ــی	طوالن ــن	زمان ــه	ای ــت	ک ــته	اس ــش	برداش ــرد	موضوع و	پیش	ب
طلــب							می	کنــد.	بــه	طــور	کلــی	مــن	فکــر							می	کنــم	کــه	چیــن	بــه	خوبــی	
فعالیــت	می	کنــد	امــا	بــرای	مشــارکت	بیشــتر	در	پیشــرفت	نیــاز	بــه	تالش	
بیشــتری	هنــوز	هســت.	یکــی	از	بخش		هــای	بســیار	جالــب	در	زمینــه	ی	
مــاده	چــگال	از	نظــر	مــن	مطالعــات	توپولوژیکــی	اســت	کــه	بــه	مــرور،	

مــواد	کوانتومــِی	برآمــده	نــام	گرفتــه	اســت.
بــه	طــور	کلــی	اگــر	بخواهــم	صحبتــی	در	مــورد	فیزیــک	مــاده	چــگال	
داشــته	باشــم	بایــد	ایــن	مطلــب	را	یــادآور	بشــوم	کــه	امــکان	اســتفاده		ی	
ــردم	 ــانا		ها	و	م ــد	ابررس ــود	دارد؛	مانن ــوژی	وج ــادی	از	آن	در	تکنول زی
بــه	همیــن	خاطــر	بــه	دنبــال	چیزهــای	جدیــد	هســتند.	البتــه	ســال		های	
زیــادی	طــول	خواهــد	کشــید	کــه	از	هــر	محدودیتــی	بتوانیــم	گــذر	کنیــم.	
ســال		های	پیــش	جــان	باردیــن	فیزیــک	مــاده	چــگال	را	بــا	یــک	درخت	
بســیار	بــزرگ	و	تنومنــد	مقایســه	کــرد	کــه	ریشــه		های	عمیــق	و	قدیمــی	
ــاخه		ها	 ــی	از	ش ــت	بعض ــن	اس ــه	ممک ــت	ک ــت	اس ــت	درس دارد.	او	گف
خشــک	شــوند،	امــا	مــا	همیشــه	نقــاط	جدیــدی	را	می	یابیــم	کــه	از	آن	

شــاخه		های	جدیــد	بروینــد	و	ایــن	دقیقــا	چیــزی	اســت	کــه	دارد	اتفــاق	
ــل	 ــه	آدم		هــای	جــوان	اطالعــات	را	منتق ــم	ب ــن	ســعی	می	کن ــد.	م می	افت
ــد	 ــا	چیزهــای	جدی ــد	ت ــی	را	پیــش	رو	داری ــم	و	شــما	راهــی	طوالن کن

خلــق	و	کشــف	کنیــد.
مطلبــی	کــه	مــن	ایــن	جــا	بــه	آن	پرداختــم	کاری	اســت	کــه	مــا	بــرای	
ــا	 ــم	منش ــعی	می	کن ــن	س ــتیم؛	م ــام	آن	هس ــال	انج ــال	در	ح 2۰	س
ابررســانایی	را	بیابــم.	چالــش	بزرگــی	اســت؛	چــرا	کــه	دیگــر	نظریــه	ی	
اســتاندارد	حالــت	جامــد				نمی	توانــد	بــه	همــه	ی	ســواالت	موجــود	پاســخ	
ــه	 ــم	ک ــر	داری ــاق	نظ ــورد	اتف ــن	م ــه	در	ای ــا	هم ــم	م ــد.	فکــر	می	کن ده
اگــر	نظریــه		ی	ابررســانایی	در	دمــای	بــاال	بــه	طــور	کامــل	فهمیــده	شــود	
ــود	کــه	ســایر	شــاخه		های	مــاده	چــگال	هــم	 کمــک	بزرگــی	خواهــد	ب

ترویــج	یابــد.
ــس	 ــاره		ی	کنفران ــود	را	درب ــر	خ ــه	نظ ــتیم	ک ــان	خواس ــپس	از	ایش س
ــزاری. ــوه		ی	برگ ــی	و	نح ــر	علم ــه	نظ ــر	دو	نقط ــد؛	از	ه msm17	بگوین
بایــد	بگویــم	کــه	مــن	ســعی	زیــادی	کــردم	تــا	پروفســور	اخــوان	را	در	
برگــزاری	ایــن	ســری	از	کنفرانس		هــا	حمایــت	کنــم؛	زیــرا	بــرای	تاریــخ	
و	تمــدن	و	فرهنــگ	ایرانــی	و	همچنیــن	دانشــمندان	ایرانــی	احتــرام	زیادی	
ــه	عــالوه	زمانــی	کــه	هنــوز	در	 ICTP	کار				می	کــردم	پروفســور	 قائلــم؛	ب
اخــوان	ایــن	مجموعــه	از	ســمینار		ها	را	راه	انــدازی	کــرد	و	بــه	نظــر	مــن	
آغــاز	بســیار	خوبــی	بــود؛	چــرا	کــه	بــه	خاطــر	سیاســت		های	منطقــه	ای	
نــام	علــم	در	کشــور		های	درحــال	توســعه	خیلــی	پاییــن	اســت	و	همــان	
ــم	 ــا	می	توانی ــت	م ــتی	می	گف ــه	درس ــه	پروفســور	عبدالســالم	ب ــور	ک ط
خیلــی	بیشــتر	در	تولیــد	علــم	شــرکت	کنیــم.	همــان	طــور	کــه	او	اشــاره	
می	کــرد	علــم	بایــد				میراثــی	بیــن	نــوع	بشــر	باشــد	و	مــا	بایــد	بتوانیــم	بــه	
طــور	یکســان	بــا	افــراد	از	کشــور		های	توســعه	یافتــه	در	تولیــد	آن	دخیــل	
ــری	 ــن	س ــروع	ای ــه	ش ــم	ک ــر	می	کن ــن	فک ــل	م ــن	دلی ــه	همی ــیم.	ب باش
	   ICTP 	زمــان	آن	در	عــالوه	بــه	بــود.	خوبــی	بســیار	ســرآغاز	هــا		کنفرانس
ــش	 ــن	از	روابط ــم	آورد	و	همچنی ــی	فراه ــای	مال ــت	کمک		ه می	توانس
بــا	دانشــمندان	اســتفاده	کنــد	تــا	تعــداد	خوبــی	از	آن	هــا	در	ایــن	رویــداد	
شــرکت	کننــد.	بــرای	کنفرانــس	اول	افــراد	بنامــی	بــه	ایــران	آمدنــد؛	بــه	
طــور	مثــال				فیزیــک	دان	ژاپنــی	کیتاســوا	کــه	از	اصلی	تریــن	دانشــمندان	
ابررســانایی	در	ژاپــن	بــود.	او	همــکار				فیزیــک	دان	تانــاکا	در	ژاپــن	بــود	که	
در	واقــع	اگــر	بــه	تاریــخ	کشــف	ابررســانایی	در	فشــار	بــاال	نــگاه	کنیــم	او	
را	بــه	یــاد	خواهیــم	آورد،	آمریکایی-چینــی	کــه	بــه	گونــه	ای	ابررســانایی	
ــی	در	 ــس	بســیار	خوب ــن	کنفران ــرد.	بنابرای ــاال	را	پایه	گــذاری	ک فشــار	ب
ســال	1999	برگــزار	شــد،	امــا	در	آن	زمــان	تفــاوت	فاحشــی	میان	ســطح	
کار	دانشــمندان	از	کشــور		های	در	حــال	توســعه	و	توســعه	یافتــه	مشــاهده	
می	شــد.	امــا	برداشــت	ویــژه	ی	مــن	از	کنفرانــس	آن	بــود	کــه	دانشــجویان	
ایرانــی	دربــاره		ی	علــم	بســیار	کنجــکاو	و	جــدی	هســتند.	آن		ها	ســواالت	
بســیار	خوبــی	می	پرســند	کــه	بســیار	تحســین	برانگیز	اســت.	مــن	زیــاد	
ســفر	نمی		کــردم،	امــا	دانشــجویان	و				فیزیک	دانــان	زیــادی	از	کشــور		های	
در	حــال	توســعه	و	توســعه	یافتــه	را	مالقــات	کــرده	ام،	دانشــجویان	زیادی	
ــا	 ــا	واقع ــد؛	ام ــرکت				می	کردن ــا	ش ــاله	در	دوره		ه ــر	س ــه	ه در	 ICTP	ک
تحــت	تاثیــر	رفتــار	دانشــجویان	ایرانــی	قــرار	گرفتــم	و	همچنیــن	ســطح	
ــا	 ــام	کنفرانس		ه ــال		ها	در	تم ــی	س ــتم	ط ــن	نمی	توانس ــخنرانی		ها!	م س
شــرکت	کنــم،	امــا	همــان	طــور	کــه	قبــال	هــم	گفتــه	ام	ســطح	پژوهــش	
منطقــه	ای	بســیار	پیشــرفت	داشــته	اســت؛	طــوری	کــه	اینجــا	از	مطالبــی	
ــعه	 ــور		های	توس ــا	در	کش ــطح	پژوهش		ه ــه	هم	س ــود	ک ــت	می	ش صحب
یافتــه	اســت.		برنامه	ریــزی	بــرای	کنفرانــس	در	شــکل	بســیار	عالــی	انجام	
شــده	اســت؛	چــرا	کــه	پروفســور	اخــوان	از	روابطــش	اســتفاده	کــرده	و	
			فیزیک	دانانــی	بــا	ســطح	بــاال	بــه	اینجــا	دعــوت	شــده	و	آمده	انــد.	بــرای	
مثــال	امرتــز،	فیزیــک	دان	برجســته	کــه	موسســه		ی	معروفــی	در	موســکو	
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دارد،	و	واقعــا	او	مطلــب	ســاده	ای	را	کــه	هــر	کســی	می	توانــد	راجــع	بــه	
آن	صحبــت	کنــد	بیــان	نکــرد؛	بلکــه	از	کارهــای	اخیــرش	گفــت	کارهایی	
ــران	 ــن	رهب ــا	از	اصلی	تری ــرد.	او	واقع ــش	می	ب ــر	پی ــال	حاض ــه	در	ح ک
و	دانشــمندان	در	تحقیقــات	فشــار	باالســت.	دانشــمندان	بــزرگ	دیگــری	
هــم	اینجــا	آمده		انــد؛	بــرای	مثــال	شــانتی	دیمیــاد	کــه	در	شــریف	کارش	
را	آغــاز	کــرد	و	االن	در	دانشــگاه	یوتــای	آمریکا	مشــغول	به	کار	اســت.	او	
ــم	 ــرد.	می	خواهــم	بگوی ــی	را	پیــش	می	ب هــم	پژوهش		هــای	بســیار	خوب
ــه	 ــت	ب ــا	باالس ــخنرانی		ها	واقع ــا	و	س ــطح	صحبت		ه ــه	س ــت	آن	ک عل
ــر	 ــد	اســت	و	عــالوه	ب خاطــر	افــراد	مطرحــی	کــه	حضــور	پیــدا	کرده		ان
ــان	 ــدم،				فیزیک	دان ــی	را	دی ــراد	ایران ــه	اف ــدم	ک ــحال	ش ــیار	خوش آن	بس
و	اســتادان	زیــادی	اینجــا	آمده		انــد	و	صحبــت	می	کننــد	و	ســوال	
ــه	 ــود	ک ــن	ب ــرد	ای ــب	ک ــم	را	جل ــه	توجه ــه		ی	دیگــری	ک ــد.	نکت می	کنن
ــا	از	آنچــه	در	ســخرانی		ها	مطــرح							می	شــد	ســوال	 ــراد	تماشــاگر	واقع اف
ــد	و	 ــوال				می	کنن ــاره	ی	چــه	س ــه	درب ــا	می	دانســتند	ک ــیدند.	آن	ه می	پرس
ــه	ایــن	معناســت	کــه	 ــد.	ایــن	واقعــا	ب ــه	نــکات	اشــاره	می	کردن دقیقــا	ب
عالقــه		ی	بــی	پایانــی	بــه	مســائل	دارنــد.	بــرای	مثــال	بعــد	از	صحبت		هــا	
ــدم	 ــه	فهمی ــد	ک ــن	می	کردن ــواالتی	از	م ــرادی	س ــن	اف ــخنرانی	م و	س

ــده	اند.	 ــم	ش ــرح	کن ــتم	مط ــه				می	خواس ــزی	ک ــه	چی ــا	متوج ــا	دقیق آن		ه
بــه	نظــر	مــن	ایــن	یــک	ســنت	اســت.	شــما	واقعــا	بایــد	افتخــار	کنیــد	
کــه	ایــن	کشــور	چنیــن	ســنت		های	پســندیده	ای	بــرای	علــم	و	تحصیــل	
دارد.	اجــازه	بدهیــد	چنــد	عــدد	مطــرح	کنیــم؛	جمعیــت	کشــور	شــما	8۰				
			میلیــون	نفــر	اســت	و	کســانی	کــه	هــر	ســال	در	آزمــون	ورودی	دانشــگاه	
ــت	 ــارد	جمعی ــن	1/3	میلی ــر	اســت.	چی ــون	نف ــد	1	میلی شــرکت	می	کنن
ــد	 ــدام	می	کنن ــون	ورودی	اق ــرای	آزم ــال	ب ــر	س ــه	ه ــی	ک دارد	و	مردم
حــدود	۶	میلیــون	نفــر	هســتند.	اگــر	بــه	نســبت		ها	توجــه	کنیــد	می	بینیــد	
کــه	شــما	تعــداد	بیشــتری	متقاضــی	داریــد	و	ایــن	واقعــا	یــک	فرهنــگ	
خــوب	اســت.	تنهــا	پیشــنهاد	ایــن	اســت	کــه	از	ایــن	فرهنــگ	و	ســنت	
بیشــتر	بهــره	ببریــد	تــا	حرکتــی	ســریع	تر	داشــته	باشــید.	بــه	وضــوح	ایــن	
		مســئله	بــرای	شــما	نیســت؛	بلکــه	بــرای	افــرادی	اســت	کــه	قوانیــن	را	
ــا	ایــن	افــراد	مالقــات	 بــرای	ایــن	کشــور	وضــع	می	کننــد.	اگــر	روزی	ب
ــا	 ــردم	واقع ــه	شــما	م ــت	ک ــا	خواهــم	گف ــه	آن	ه ــا	ب داشــته	باشــم	حتم
ــن	 ــد!	اگــر	واقعــا	از	ای ــد؛	از	آن	اســتفاده	کنی ظرفیــت			فوق	العــاده	ای	داری
ــد	پیشــرفت	بســیار	ســریع	تر	و	 ــد	کامــال	اســتفاده	کنی ــه	داری ــی	ک توانای
چشــمگیرتری	در	علــم	وتکنولــوژی	خواهیــد	داشــت؛	چــرا	کــه	آن	طــور	
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ــراد	 ــزات	و	روش		هــای	جــذب	اف ــه	مــن	متوجــه	شــده	ام	ســطح	تجهی ک
ــل	مقایســه	نیســت. ــا	برخــی	کشــور		ها	قاب ــوز	ب ــد	هن عالقه	من

دربــاره	ی	مشــارکت	ایــران	در	ایــن	زمینــه		ی	تحقیقاتــی	پرســیدیم	و	اینکه	
بــه	نظــر	ایشــان	بــرای	ارتقــای	ســطح	تحقیقــات	چــه	می	شــود	کــرد.

قانون	گذار		هــا	بایــد	تغییراتــی	در	سیاست		هایشــان	بدهنــد	و	توجــه	
ــما	 ــت	ش ــه	حکوم ــم	ک ــر	می	کن ــن	فک ــد.	م ــم	بکنن ــه	عل ــتری	ب بیش
ــه	 ــی	ب ــد،	ول ــص				می	ده ــل	تخصی ــرای	تحصی ــادی	را	ب ــرمایه	ی	زی س
ــه	 ــد.	ب ــت				نمی	ده ــی	اهمی ــدازه	ی	کاف ــه	ان ــگاه		ها	ب ــش	در	دانش پژوه
عــالوه	بایــد	اســتادان	و	پروفســور		ها	حمایــت	مالــی	بهتــری	بشــوند.	در	
چیــن	حــدود	2۰	ســال	پیــش	حقــوق	یــک	اســتاد	دانشــگاه	برابــر	با	یک	
راننــده	ی	تاکســی	بــود،	امــا	در	حــال	حاضــر	بــه	طــور	شــگفت			انگیزی	
ــرفت	 ــد.	پیش ــری	می	کن ــرب	براب ــتادان	در	غ ــوق	اس ــا	حق ــان	ب حقوقش
بزرگــی	بــود.	بــه	عــالوه	بایــد	ســعی	در	جــذب	افــراد	عالقه	منــد	و	جــوان	
بــه	ســمت	علــم	کــرد؛	چــرا	کــه	ماننــد	چیــن	بایــد	تعــداد	زیــادی	از	افراد	
مســتعد	اینجــا	هــم	بــه	ســمت	علــوم	کامپیوتــری	و	تجــارت	و	کارهایی	از	
ایــن	قبیــل	جهت	گیــری	داشــته	باشــند.	البتــه	در	چیــن	هنــوز	هــم	تعــداد	
ــه	ســمت	علــوم	بنیــادی	می	آینــد،	ایــن	 ــا	ب خوبــی	از	افــراد	بســیار	توان
افــراد	توســط	کنجکاویشــان	بــه	ایــن	ســمت	هدایــت	می	شــوند.	بنابرایــن	
دو	کار	بایــد	انجــام	شــود:	اول	ایــن	کــه	تجهیــزات	تهیــه	شــود	و	دوم	ایــن	

ــه	ســمت	 ــن	شــما	را	ب ــد.	ای ــت	کنن ــن	ســمت	هدای ــه	ای ــراد	را	ب ــه	اف ک
پیشــرفت	در	پژوهــش	ســوق	خواهــد	داد.

طبــق	تجاربــی	کــه	ایشــان	در	مرکــز	 ICTP	داشــته		اند	از	ایشــان	خواســتیم	
ــا	 ــژه	ب ــه	وی ــران	و	ب ــی	ای ــای			بین	الملل ــاره		ی	همکاری		ه نظرشــان	را	درب
چیــن	بگوینــد	و	اینکــه	چطــور	می	تــوان	ایــن	همــکاری	و	ارتباط		هــا	را	

ــید. ارتقا	بخش
مــن	دقیقــا				نمی	دانــم	شــما	می	خواهیــد	بــا	چــه	روشــی	ایــن	کار	را	انجــام	
دهیــد.	فقــط	خیلــی	دوســتانه	بــه	شــما	می	گویــم	کــه	فکــر	می	کنــم	در	
ایــن	منطقــه	ســطح	پژوهــش	در	ایــران	بســیار	عالیســت	و	ایــن	بــه	خاطر	
همــان	ســنت	و	رســمی	اســت	کــه	توجــه	زیــادی	بــه	فرهنــگ	و	تحصیــل	
ــد؛	برخــالف	تمــام	ســختی		های	اقتصــادی	کــه	متحملشــان	 و	علــم	داری
هســتید.	البتــه	قطعــا	جــا	بــرای	پیشــرفِت	بیشــتر	هســت.	پایه		هــا	موجود	
هســتند.	نکتــه		ی	مهــم	آن	اســت	کــه	فرصــت	بیشــتری	بــرای	ارتباط		هــای	
بــاز	فراهــم	کنیــد.	شــکی	نیســت	کــه			مســئله		ی	اولــی	کــه	مطــرح	اســت	
حمایــت	مالــی	از	طــرف	حکومــت	اســت.	در	آینــده	امیــدوارم	صنعــت	
هــم	پیشــرفت	چشــمگیری	داشــته	باشــد.	نکتــه		ی	دیگــر	آن	اســت	کــه	
ــی	 ــارکت		های			بین	الملل ــعی	در	مش ــد	و	س ــذب	کنی ــوب	را	ج ــردم	خ م
داشــته	باشــید	کــه	بســیار	اهمیــت	دارد؛	چــرا	کــه	علــم	محــدود	به	کشــور	
و	ناحیــه	و	منطقــه	نیســت.	بنابرایــن	راه	دیگــری	وجــود	نــدارد	جــز	آنکــه	
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ایده		هایمــان	را	بــه	اشــتراک	بگذاریــم.	بــه	یــاد	دارم	زمانــی	را	که	دوســتان	
ــد،	چــه	از	 ــادی	را	دعــوت				می	کردن ــراد	زی ــن	اف و	همــکاران	مــن	در	چی
نواحــی	شــرق	چــه	از	خــارج	از	کشــور	و	غــرب،	ایــن	افــراد	بــه	فرصــت	
ــی	 ــان	چین ــا				فیزیک	دان ــی	را	ب ــد	و	مقاالت ــن	می	آمدن ــی	در	چی مطالعات
بــه	چــاپ	می	رســاندند.	کار	ســاده	ای	نبــود	و	نیســت؛	چــرا	کــه	وقتــی	
ایــن	افــراد	را	دعــوت				می	کنیــد	در	ابتــدا	بایــد	حقــوق	زیــادی	بــه	آن	هــا	
پرداختــه	شــود؛	بیشــتر	از	حقوقــی	کــه	بــه	افــراد	خــود	کشــور	پرداختــه							
ــود.	در	 ــان				می	ش ــن	کار	نمای ــی	ای ــود	واقع ــرور	س ــه	م ــا	ب ــود،	ام می	ش
چیــن	قبــل	از	اینکــه	دســت	بــه	ایــن	کار	زده	شــود	مقاالتــی	کــه	چــاپ							
ــا	از	 ــد،	ام ــاالت	پرچــم	دار	نبودن ــی	داشــتند	و	از	مق می	شــد	ســطح	پایین
آن	زمــان	تفــاوت	عظیمــی	حاصــل	شــد	چــرا	کــه	ایــن	افــراد	تنهــا	بــرای	
راحتــی	بــه	چیــن	دعــوت	نشــدند؛	بلکــه	آمدنــد	و	ســخنرانی		های	زیــادی	
ــا	 ــا	آن	ه ــد	و	ب ــرکت	کردن ــا	ش ــن			ارائه		ه ــجویانی	در	ای ــد	و	دانش کردن
مقاالتــی	چــاپ	کردنــد.	بــه	نظــرم	ایــن	تجربــه		ی	خوبــی	اســت	کــه	شــما	
هــم	نیــاز	داریــد	آن	را	امتحــان	کنیــد	و	مراکــز	تحقیقاتــی	و	زمینه		هــای	
ــه	از	 ــرادی	ک ــرای	اف ــم	شــود	ب ــا	فراه ــن	طــور	کاره ــرای	ای بیشــتری	ب
خــارج	از	کشــور	حتــی	بــه	اینجــا	ســفر							می	کننــد؛	نــه	لزومــا	بــرای	یــک	
تــرم	بلکــه	شــاید	تنهــا	بــرای	چندیــن	هفتــه.	بــه	نظــرم	االن	هــم	مــردم	
بــا	هــم	ارتبــاط	برقــرار				می	کننــد	امــا	همچنــان	ایــن	قبیــل	کارهــا	بســیار	

ــد.	 ــاالت	اشــتراکی	چــاپ	کنی ــا	یک	دیگــر	مق ــا	ب ــود	ت ــد	خواهــد	ب مفی
عــالوه	بــر	ایــن	افــرادی	را	بــه	خــارج	از	کشــور	بفرســتید	کــه	پژوهــش	
انجــام	بدهنــد	کــه	ایــن	کار	هــم	بــه	طــور	ویــژه	ای	کارآمــد	خواهــد	بــود.	
ــد	 ــی	دارن ــه	برنامه		هــای	مدن ــن	گون ــت	ای ــم	کــه	حکومــت	و	دول نمی	دان
ــد	پژوهشــگرانی	بفرســتید	 ــر	دانشــجویان	می	توانی ــه	عــالوه	ب ــه؛	ن ــا	ن ی
تــا	بــه	یادگیری		هــای	بیشــتر	و	جدیدتــر	بپردازنــد	کــه	ایــن	موضــوع	بــه	
ــرای	تئوری	کار		هــا	 ــرای	تجربــی	کاران	پیشــنهاد	می	شــود؛	البتــه	ب ویــژه	ب
هــم	مهــم	اســت،	امــا	کمتــر!	بایــد	ایــن	رفــت	و	آمــد	دوطرفــه	را	بســازید،	
ــی	را	 ــتید	و	مردم ــارج	بفرس ــه	خ ــرادی	را	ب ــتر	اف ــوزش	بیش ــرای	آم ب

دعــوت	کنیــد	تــا	بیاینــد	و	مقــاالت	اشــتراکی	بــه	چــاپ	برســند.	
درمــورد	چیــن	از	ایشــان	پرســیدیم	و	اینکــه	چطــور	می	توانیــم	بــه	طــور	

ویــژه	ارتباطاتمــان	را	بــا	چیــن	افزایــش	دهیــم.
مــا	اختالفــات	اساســی	زیــادی	بــا	هــم	نداریــم؛	بنابرایــن	فکــر	می	کنــم	
کــه	حکومــت	بایــد	ایــن	تــالش	را	بکنــد.	همــکاران	مــن	زیــاد	در	مــورد	
ــجویان	 ــمندان	و	دانش ــه	دانش ــم	ک ــم				نمی	دان ــن	ه ــد	و	م ــران	نمی	دانن ای
ــد	 ــن	می	دانن ــی	چی ــورد	وضعیــت	کنون ــی	در	م ــدازه	ی	کاف ــه	ان ــی	ب ایران
ــادالت	 ــد	تب ــوب				می	توان ــروع	خ ــک	ش ــم	ی ــر	می	کن ــا	فک ــه.	ام ــا	ن ی
علمــی	بیــن	دانشــمندان	فعــال	باشــد.	بــه	واقــع	امکانــات	زیــادی	بــرای	
			فیزیک	دانــان	ایرانــی	هســت	کــه	بــرای	آمــوزش	بیشــتر	بــه	چیــن	ســفر	
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کننــد.	در	چیــن	حمایــت	ویــژه	ای	از	افــراد	کشــور		های	در	حــال	توســعه	
ــا	اســتفاده	ی	 ــن	برنامه		ه ــد	و	پاکســتان	از	ای ــردم	از	هن ــه	م می	شــود؛	البت
بیشــتری	می	کننــد.	ایــن	برنامــه	در	ایــران	خیلــی	شــناخته	شــده	نیســت؛	
امــا	فکــر	می	کنــم	بــا	ســطح	آمــوزش	در	ایــران،	آن	هــا	در	چیــن	بســیار	
خــوب	کار	خواهنــد	کــرد.	دانشــگاه	آکادمــی	چیــن	شــعبه		هایی	دارد	کــه	
بــه	ویــژه	از	دانشــجویان	کشــور		های	در	حــال	توســعه	حمایــت	می	کنــد.	
مــردم	اینجــا	بســیار	خوش	رفتــار	و	مهربــان	هســتند	و	همچنیــن	درچیــن	
ــد.	 ــار	می	کنن ــتانه	رفت ــی	دوس ــای	خارج ــا	بازدیدکننده		ه ــردم	ب ــم	م ه
ــه	کار	هســتم	و	در	آسانســور	 در	حــال	حاضــر	مــن	در	IOP	مشــغول	ب
ــم؛	دانشــجویان،	پســادکتری		ها	و...	 چهره		هــای	خارجــی	بســیاری	می	بین
.							نمی		گویــم	کــه	چیــن	در	حــال	حاضــر	بــه	انــدازه	ی	کافــی			بین	المللــی	
اســت،	امــا	مــا	داریــم	ســعی	می	کنیــم.	پــس	بــرای	اینکــه	حمایــت	کافــی	
دریافــت	کنیــد	کافــی	اســت	خودتــان	را	معرفــی	کنیــد.	بــه	اعتقــاد	مــن	
ــن	 ــا	در	چی ــد	واقع ــم.	می	دانی ــاز	کنی ــادالت	را	آغ ــه	تب خــوب	اســت	ک
درخواســت	بــرای	دانشــجویان	قــدر	دکتــری	خیلــی	زیــاد	اســت.	ســطح	
دانشــجویان	در	ایــران	واقعــا	باالســت؛	حتــی	شــانتی	هــم	داشــت	ایــن	
موضــوع	را	بیــان	می	کــرد.	مــا	ایــن	موضــوع	را	بــا	رییــس	دانشــگاه	هــم	
در	میــان	گذاشــتیم	و	بــه	نظــر	مــن	آن	هــا	بایــد	ایــن	موضــوع	را	مــورد	

توجــه	قــرار	دهنــد.	چیــن	بــه	خوبــی	حمایــت	می	کنــد!
بعــد	از	بیــان	ایــن	موضــوع	کــه	دغدغــه		ی	مشــترکی							میــان	دانشــجویان	
ــدر	 ــد	چق ــه				نمی	دانن ــت	ک ــن	اس ــود	دارد	و	آن	ای ــک	وج ــته		ی	فیزی رش
ــرروزه	 ــه	ه ــه	اینک ــه	ب ــا	توج ــت	و	ب ــات	الزم	اس ــارت	در	ریاضی مه
ــر	می	شــود،	از	ایشــان	خواســتیم	 ــات	در	فیزیــک	پررنگ	ت نقــش	ریاضی

ــد. ــان	بگذارن ــا	درمی ــا	م ــورد	ب ــن	م ــان	را	در	ای راهنمایی		هایش
ــم؛	 ــما	بگوی ــه	ش ــودم	را	ب ــخصی	خ ــاس	ش ــم	احس ــا				می	توان ــن	تنه م
ــرای	ایــن	ســواالت	و	معضــالت	وجــود	 چــرا	کــه	یــک	راه	مشــخص	ب
نــدارد	و	بــه	خــود	شــخص	بســتگی	دارد	و	بــه	همیــن	خاطــر	می	توانــد	
ســطوح	مختلفــی	داشــته	باشــد.	امــا	قطعــا	وحــدت	ریاضــی	و	فیزیــک	
واضــح	اســت.	می	دانیــد	اخیــرا	بعضــی	شــاخه		های	ریاضــی	بــه	خاطــر	
ــال	نظــم	توپولوژیکــی.	 ــرای	مث ــک	شــده		اند؛	ب کاربردشــان	داخــل	فیزی
ــد	 ــر	مانن ــی	پیچیده	ت ــتری	از	ریاض ــتفاده	ی	بیش ــه	روز	اس ــردم	روز	ب م
ــا	از	 ــد،	ام ــی	و...	می	کنن ــم	توپولوژیک ــوژی	در	نظ ــور		ها،	کوهومول تانس
ســوی	دیگــر	مــن	فکــر	می	کنــم	کــه	یــک	دانشــجو	بایــد	اجــازه	دهــد	
ــت	 ــکاوی			او	را	هدای ــذارد	کنج ــد	و	بگ ــرفت	کن ــکاوی	اش	پیش ــا	کنج ب
کنــد.	نیــازی	نیســت	بــه	طــور	ویــژه	روی	آن	تمرکــز	کنیــد.	اگــر	جــدا	
ــژه	و	 ــد.	راه	وی ــاد	بگیری ــی	کنجــکاو	هســتید	آن	را	ی ــاره		ی	موضوع درب
خاصــی	وجــود	نــدارد	کــه	بــه	مهارت		هــای	ریاضــی	در	فیزیــک	دســت	
پیــدا	کنیــد	یــا	هــر	چیــز	خــاص	دیگــری.			مســئله		ی	مهــم	آن	اســت	کــه	
اجــازه	دهیــد	کنجــکاوی	شــما	را	بــه	ســمت	دانــش	جدیــد	بــا	شــور	و	

اشــتیاق	ببــرد.	همیــن!
در	آخــر	از	ایشــان	خواســتیم	اگــر	توصیــه	ی	خــاص	دیگــری	بــرای	مــا	

دانشــجویان	دارنــد	مطــرح	کننــد.
ــجویان	 ــطح	دانش ــه	س ــم	ک ــحالی	می	کن ــاس	خوش ــی	احس ــن	خیل م
فارغ	التحصیــل	و	بــه	طــور	کلــی	ســطح	علــم	و	دانــش	اینجــا	ایــن	قــدر	
باالســت.	شــما	واقعــا	بایــد	بــه	ایــن	موضــوع	افتخــار	کنیــد.	همــان	طــور	
کــه	گفتــم	ایــن	مزیــت	بزرگــی	بــرای	شماســت.	همــان	طــور	کــه	می	توانم	
ببینــم	ایــن	ســنت	و	رســمی	اســت	کــه	از	نســل		های	گذشــته	تان	بــه	ارث	
برده	ایــد؛	بــه	همیــن	خاطــر	شــما	بایــد	خوشــبین	تر	باشــید	و	اعتمــاد	بــه	
نفــس	بیشــتری	داشــته	باشــید	بــا	ایــن	درک	و	احســاس	کــه	می	توانیــد	
ــی	از	 ــای	خوب ــا	ویژگی		ه ــد.	اینج ــام	دهی ــا	انج ــتر	از	این	ه ــی	بیش خیل
غــرب	و	شــرق	دیــده				می	شــود	کــه	درآمیخته	انــد.	بــه	عــالوه	بایــد	بدانیــد	
ــوان	اســتاد	و	 ــه	عن ــوان	دانشــجو،	ب ــه	عن ــم	ب ــه	گفت ــه	همــان	طــور	ک ک

پژوهشــگر	شــما	نمی	توانیــد	همــه	چیــز	را	تغییــر	دهیــد	بلکــه	می	توانیــد	
کارهــا	را	در	بهتریــن	شــکل	خــودش	در	شــرایط	مــرزی	خــاص	انجــام	
دهیــد،	بایــد	تــالش	کنیــد	کــه	از	هــر	آنچــه	کــه	موجود	هســت	بیشــترین	
ــه	ی	 ــک	جنب ــما	ی ــن	ش ــد.	در	س ــود	را	بروی ــد	و	راه	خ ــتفاده	را	ببری اس
ــه	 ــن	اســت	ک ــد	و	آن	ای ــه	آن	فکــر	کنی ــد	ب ــه	بای واقعــی	وجــود	دارد	ک
آینــده	ی	شــغلیتان	را	مشــخص	کنیــد.	بــرای	جهــت	دادن	بــه	ایــن	مســائل	
شــما	بایــد	دو	نکتــه	را	بــا	هــم	ترکیــب	کنیــد؛	اول	عملــی	بــودن	و	بعــد	
از	آن	ایــده	و	رویــا.	بایــد	تــالش	کنیــد	کــه	بیــن	ایــن	دو	موضــوع	تعــادل	
برقــرار	کنیــد.	می	دانــم	کــه	اصــال	آســان	نخواهــد	بــود؛	مــن	بــه	عنــوان	
ــن	دو	 ــه	ای ــرا	ک ــم؛	چ ــما				می	گوی ــه	ش ــا	را	ب ــر	دارم	این		ه ــرد	پی ــک	م ی
ــی	 ــوط	هســتند.	در	چیــن	مــن	مــردم	جوان ــه	هــم	مرب 		مســئله	خیلــی	ب
ــوند؛	 ــت	می	ش ــرات	بی	اهمی ــن	تغی ــر	کوچک	تری ــه	درگی ــم	ک را	می	بین
بــرای	مثــال	ســعی	می	کننــد	مــد	را	دنبــال	کننــد.	حرفــم	ایــن	اســت	کــه	
بــا	ایــن	نتایــج	کوتاه	مــدت	آن	هــا	ممکــن	اســت	امکانــات	بلندمدت	تــری	
را	از	دســت	بدهنــد.	حرفــم	ایــن	اســت	کــه	بایــد	تعــادل	برقــرار	کنیــد.	
ــان	 ــر	آزاد	خودت ــت	و	فک ــه	خالقی ــد	ب ــرم	بای ــه	نظ ــن	کار	ب ــرای	ای و	ب
فرصــت	بیشــتری	بدهیــد	بــه	جــای	آنکــه	خودتــان	را	روی	اینکــه	چــه	
ــد	 ــد.				می	دانی ــز	کنی ــم	متمرک ــام	ده ــم	انج ــا	نمی	توان ــم	ی کاری	می	توان
ــن	 ــاید	ای ــود	دارد.	ش ــم	وج ــر	و	عل ــان	هن ــی	می ــق	درون ــه		ی	عمی رابط
مســائل	بــه	شــما	الهــام	بدهنــد،	فقــط	محاســبات	ســنگین	انجــام	ندهیــد.	
در	واقــع	مــن	خــودم	پشــیمانم	از	اینکــه	وقتــی	جــوان	بــودم	بــه	کارهــای	
مختلــف	دیگــر	بــه	انــدازه	ی	کافــی	نپرداختــم.	شــما	بایــد	از	ایــن	کارهــا	
بکنیــد.	روی	کار	اصلیتــان	تمرکــز	کنیــد،	امــا	تعــادل	را	بیــن	کارهایتــان	
برقــرار	کنیــد.	کارهــای	مختلــف	بــه	شــما	در	مــدل	فکــر	کــردن	کمــک	
ــمه	 ــد	سرچش ــزی	می	توان ــر	چی ــوغ	از	ه ــه	نب ــرا	ک ــرد؛	چ ــد	ک خواهن
بگیــرد...	حتــی	چیزهایــی	کــه	بــه	ذهنتــان	هــم	خطــور	نمی	کنــد؛	چــرا	
کــه	لــذت	واقعــی	در	آن	اســت	کــه	چیــزی	نــو	خلــق	کنیــد	و	البتــه	ایــن	
هــر	روز	اتفــاق	نمی		افتــد.	بــرای	خــود	مــن	صحبــت	کــردن	بــا	دیگــران	
ــب	اســت	و	معمــوال	احســاس				می	کنــم	وقتــی	کــه	صحبــت	 بســیار	جال
ــش				می	کشــد	مغــزم	خیلــی	 ــه	چال ــا	وقتــی	کــه	کســی	مــرا	ب ــم	ی می	کن
ــازه	 ــد	و	اج ــس	نکنی ــت	حب ــان	را	درون	کابین ــد.	خودت ــر	کار	می	کن بهت

بدهیــد	کــه	کنجکاویتــان	توســعه	یابــد.
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مقدمه
درطــی	چندســال	اخیــر،	هرســاله	نظرســنجی	
ــاتید	 ــکاری	اس ــا	هم ــی	در	دانشــکده	ب همگان
ــت	 ــا	کیفی ــود	ت ــزار	می	ش ــجویان	برگ و	دانش
ــتادهای	 ــط	اس ــف	توس ــس	دروس	مختل تدری
عملکــرد	 از	 رضایــت	 میــزان	 و	 مربــوط	
ــود. ــنجیده	ش ــبی	س ــور	نس ــه	ط ــتادها	ب اس

ــال	 ــنجی	س ــج	نظرس ــن	بخــش	نتای ــا	در	ای م
نمایــش	 اخیــر	را	در	قالــب	نمودارهایــی	
ــد	 ــا	امی ــل	آن	ه ــاب	تحلی ــا	بازت ــم	و	ب داده	ای
داریــم	قدمــی	هرچنــد	کوچــک	در	راه	بهبــود	

ــم. ــکده	برداری ــی	دانش ــت	آموزش وضعی

مراحل کار
امســال	بــرای	بهبــود	نظرســنجی	و	بــرای	
مقایســه	ی	دقیق	تــر،	پرسشــنامه	ی	جدیــد	
ــد.	 ــد	دی ــه	خواهی ــه	در	ادام ــد	ک ــرح	ش ط
ایــن	پرسشــنامه	در	هفتــه	ی	ابتدایــی	مهــر،	بــا	
ــر	 ــجویان	حاض ــن	دانش ــاتید،	بی ــک	اس کم
درکالس	هــای	برگزارشــده		در	دانشــکده	پخش	
شــد.	درصــد	بیشــتر	شــرکت	کننــدگان	در	ایــن	
رونــد	دانشــجویان	کارشناســی	بودنــد	و	باقــی	
دانشــجویان	ارشــد.	البتــه	بــا	این	همــه،	تعــداد	
ــجویان	 ــداد	دانش ــه	تع ــه	ب ــا	توج ــا	ب داده	ه
کارشناســی	و	کارشناســی	ارشد	دانشــکده	قابل	
قبــول	نبــود	کــه	امیدواریــم	در	نظرســنجی	های	
دیده	شــود. بیشــتری	 مشــارکت	 	بعــدی	
ــر	 ــر	و	مطمئن	ت ــل	بهت ــرای	تحلی ــه	ب در	ادام
داده	هــا،	داده	هــای	دروس	و	اســاتیدی	کــه	
کمتــر	از	1۰	ورودی	داشــتند	را	حــذف	کردیــم	
ــی	 ــل	بعض ــه		تحلی ــادر	ب ــد	ق ــث	ش ــه	باع ک
دروس	و	برخــی	اســتادان	نباشــیم.	مابقــی	
ــد	 ــه	خواهی ــه	در	ادام ــی	ک ــه	صورت ــا	ب داده	ه

ــت. ــرار	گرف ــل	ق ــورد	تحلی ــد	م دی

پرسش های پرسش نامه
طــرح	جدیــد	پرسشــنامه	بــه	ایــن	صــورت	بود	
کــه	پرســش	ها	و	جــدول	اســاتید	در	ترم	هــای	
زوج	و	فــرد	بــه	طــور	جداگانــه	بخــش	می	شــد	
ــده	 ــه	دروس	گذران ــه	ب ــا	توج ــرد	ب ــر	ف و	ه
ــه	ســواالت	بیــن	 ــا	توجــه	ب ــه	هــر	اســتاد	ب ب
ــف،	3	 ــه	1	و	2	ضعی ــی	داد	ک ــره	م ــا	5	نم 1	ت
ــود. ــداد	می	ش ــوب	قلم ــط	و	4	و	5	خ متوس

پرسش	ها	به	قرار	زیرند:
میــزان	اهمیــت	دادن	اســتاد	بــه	درس	و	داشــتن	

ــخص طرح	درس	مش
تسلط	استاد	بر	مباحث

و	 مفاهیــم	 انتقــال	 در	 اســتاد	 توانایــی	 	
دانشــجویان ســواالت	 بــه	 پاســخگویی	
داشــتن	روش	شــفاف	و	اجــرای	عادالنــه	
بــرای	ارزیابــی،	نمــره	دهــی	و	پاســخگویی	بــه	

ــات اعتراض
میزان	تعامل	سازنده	استاد	و	دانشجو

ــه	 ــی	ب ــش	منطق ــری	و	واکن ــزان	انتقادپذی می
ــجویان ــدگاه	دانش دی

	دیــدگاه	واقع	گرایانــه	اســاتاد	از	وضعیــت	
ــان	و	...( ــدت	امتح ــان	و	م ــجو)	زم دانش

میــزان	ارائــه	ی	اطالعــات	جدیــد	و	کاربــردی	
و	دادن	شــهود	کافــی	بــه	دانشــجو

رعایت	سرفصل	های	دروس	تعیین	شده
معرفی	منابع	مناسب	برای	درس

	نظــم	و	ترتیــب	در	فعالیتهــای	آموزشــی،	
حضــور	در	کالس	و	طــول	زمــان	کالس

ــی	انتخــاب	دستیارآموزشــی	مناســب	و	 توانای
ــا	او میــزان	هماهنگــی	اســتاد	ب

چــه	مقــدار	از	گذرانــدن	درس	بــا	ایــن	اســتاد	
»رضایــت«	داریــد؟

ــر	خــود	را	 ــاال	هســتید	نظ ــه	ب ــرم	5	ب ــر	ت اگ
راجــع	بــه	اینکــه	چــه	اســاتیدی	بــرای	ارائــه	
ــد. ــان	کنی ــر	هســتند	بی ــن	درس	مناســب	ت ای
ــم	 ــه	ســوال	14	ک ــی	ب ــزان	پاســخ	ده ــه	می ک
بــود	و	عمــال	از	تمــام	پاســخ	هــای	آن	چشــم	

ــم. پوشــی	کردی

نتایج
بخش	اول:

ــکده،	 ــوزش	در	دانش ــد	آم ــل	رون ــرای	تحلی ب
ــا	 ــین	را	ب ــال	های	پیش ــال	و	س ــرات	امس نم
ــواالت	 ــن	کار	س ــرای	ای ــل	کنیم.ب ــم	تحلی ه
پرســش	نامه	بــه	4	بخــش	کلــی	تقســیم	بنــدی	
شــده	اند:	1.	عدالــت	2.	نظــم	3.	تدریــس	
ــرای	 ــدی	ب ــن	تقســیم	بن 4.	نظــر	دانشــجو.	ای
مقایســه	ی	هرچــه	بهتــر	نتایــج	این	نظرســنجی	
و	ســال	های	پیشــین	صــورت	گرفته	اســت	
ــه	 ــد(.	در	ادام )ســواالت	ســا	ها	یکســان	نبودن
جــداول	مربــوط	بــه	داده	هــای	امســال	را	
داریــم	کــه	اســتادهای	برتــر	در	هــر	زمینــه	بــا	
اســم	و	مابقــی	بــدون	اســم	و	بــرای	مقایســه	ی	
	بهتــر	بــه	نمایــش	گذاشــته	شــده	اســت.
ــورت	 ــن	ص ــه	ای ــر	ب ــتادهای	برت ــن	اس تعیی
ــه	ای	 ــر	فاصل ــازات	اگ ــن	امتی ــه	دربی اســت	ک
ــودکار	 ــدی	خ ــه	رتبه	بن ــن	را	ب ــا	ای ــاد	م افت

ــم. ــر	کردی ــرات	تعبی ــط	نم توس

ی و آمار
 نظرسنج

ک
ب/	کارشناسی	فیزی

	مریم	آزادی	طل
ب	حمیدی،	سینا	رسولی،	پریسا	فرجی،	محمد	ابراهیمی،	فاطمه	امینی.

باتشکر	از:		زین
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 عدالت
استاد                                 متوسط امتیاز                      میانگین تعداد رای                          انحراف معیار

0.071    34.3    4.74 شانت باغرام  
0.170    21    4.26 مهدی ترابیان  
0.156   25.3    4.18 محمدرضا اجتهادی  
0.121    35    4.17 احمد امجدی  
0.103   66.7    4.03 محمود بهمن ابادی  
0.066   48               4.00 امید اخوان  
0.122    47    3.77    
0.177    11    3.72    
0.122    64.5    3.56    
0.120    55.3    3.44    
0.274    15.5    3.20    
0.283    18    3.16    
0.160    57    3.12    

 نظم
استاد                                 متوسط امتیاز                      میانگین تعداد رای                          انحراف معیار

0.084    34.3    4.57 شانت باغرام  
0.077    66.7    4.39 محمود بهمن آبادی  

0.108    55.3    4.04 علی رضاخانی  
0.164    25.3    3.98    
0.101    48    3.97    

0.088    11    3.96    
0.212    18    3.90    
0.096    64.5    3.87    
0.138    57    3.79    
0.128    47    3.77    
0.223    21    3.70    
0.160    35    3.63    
0.250    15.5    3.56    
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 تدریس
استاد                                 متوسط امتیاز                      میانگین تعداد رای                          انحراف معیار

۰.۰92 	 	 	34.3 	 	 	4.54 	 شانت	باغرام	

۰.۰78 	 	۶۶.7 	 	 	4.4۶ 	 محمود	بهمن	آبادی	

۰.1۶۰ 	 	25.3 	 	 	4.12 	 محمدرضا	احتهادی	

۰.122 														 	 	55.3 	 	 	4.۰1 	 علی	رضاخانی	

										۰.24۰ 	 	18 	 	 	3.87																																							

۰.18۰ 	 	 	11 	 	 	3.8۰																																							

۰.151 	 	 	35 	 	 	3.73																																							

۰.1۰4 	 	 	۶4.5 	 	 	3.5۶																																							

۰.252 	 	 	21 	 	 	3.53																																							

۰.157 	 	 	57 	 	 	3.4۰																																							

۰.129 	 	 	47 	 	 	3.35																																							

۰.243 	 	 	15 	 	 	3.3۰																																							

۰.135 	 	 	48 	 	 	3.14																																							

 نظردانشجو
استاد                                 متوسط امتیاز                      میانگین تعداد رای                          انحراف معیار

۰.143 	 	 	34.3 	 	 	4.38 	 شانت	باغرام	

۰.1۰7 	 	۶۶.7 	 	 	4.18 	 محمود	بهمن	آبادی	

۰.229 	 	25.3 	 	 	3.92 	 محمدرضا	اجتهادی	

۰.189 	 	 	35 	 	 	3.۶9 	 	 	

۰.125 	 	 	48 	 	 	3۶5																																							

۰.239 	 	 	21 	 	 	3.۶4																																							

۰.174 	 	 	55.3 	 	 	3.۶2																																							

۰.313 	 	 	11 	 	 	3.47																																							

۰.1۶۶ 	 	 	۶4.5 	 	 	3.39																																							

۰.1۶8 	 	 	47 	 	 	3.33																																							

۰.353 	 	 	18 	 	 	3.32																																							

۰.17۰ 	 	 	57 	 	 	3.2۶																																							

۰.325 	 	 	25.5 	 	 	3.۰2																																							
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 توضیحات فنی جداول:
مــا	بــرای	تحلیل	بهتــر	و	جامع	تر	نظــرات	کمتر	از	1۰	را	حــذف	کردیم.	
پــس	بعضــی	از	اســاتید	درایــن	جــداول	حضــور	ندارند.	کــه	علت	این	
کار	میــزان	ارائــه	ی	درس	و	نــوع	درســی	اســت	کــه	درســالهای	پیــش	
	ارائــه	داده	انــد.	صدالتبــه	مشــارکت	کــم	دانشــجویان	بی	تاثیــر	نیســت!
نظرســنجی	ها	 در	 اســتاد	 امتیــازات	 جمــع	 امتیــاز،	 متوســط	
اســت. نظــرات	 تعــداد	 بــر	 تقســیم	 ســالها	 ایــن	 	درطــول	
تعــداد	رای،	تعــداد	افــرادی	اســت	کــه	بــه	طــور	میانگیــن	
انــد. داده	 نظــر	 مربــوط	 اســتاد	 مــورد	 در	 ســال	 	هــر	

و	انحراف	معیار	میزان	پراکندگی	نظرات	داده	شده	است.

در	ایــن	نمودارهــا	بعضــی	از	اســاتید	در	بعضــی	زمینه	هــا	مثــل	نظــم	و	
تدریــس	دارای	نمــره	ی	باالیــی	هســتند	درحالی	کــه	در	زمینــه	ی	نظــر	
دانشــجو	نمــره	ی	متوســط	و	حتــی	پایینــی	دارنــد؛	ایــن	نشــان	دهنده	ی		
آن	اســت	کــه	علی	رغــم	ســواد	و	توانایــی	بــاالی	اســتاد،	در	زمینــه	ی	
برقــراری	ارتبــاط	و	ایجــاد	عدالــت	بیــن	دانشــجویان	دارای	ضعــف	
اســت.	ایــن	مســئله	به	صورت	گســترده	در	ســطح	دانشــکده	مشــاهده	
می	شــود	کــه	ایــن	ارتبــاط	ضعیــف	بــا	دانشــجو	باعــث	ایجاد	شــکاف	

عمیقــی	شــده	کــه	نتایــج	آن	در	روحیــه	ی	دانشــجوها	و	ســطح	ســواد	
دانشــکده	دیده	می	شــود.	بعضــی	دیگــر	در	زمینــه	ی	عدالــت	نمــره	ی	
باالیــی	دارنــد	امــا	دربقیــه	ی	بخــش	هــا	نمــره	ی	پایینــی	دارنــد	کــه	
ایــن	میتوانــد	نشــان	دهنــده	ی	ایــن	باشــد	کــه	دانشــجویان	درس	هــای	
ارائــه	شــده	توســط	ایــن	اســاتید	را	صرفــا	بــه	دلیــل	گرفتــن	نمــره	ی	
بــاال	برمیدارنــد.	در	تقســیم	بندی	ســواالت	بــه	ایــن	4	بخــش	ســوال	
مربــوط	بــه	انتخــاب	دســتیار	آموزشــی	)TA(	درســطح	پایینــی	قــرار	
دارد	کــه	علــت	آن	میتوانــد	انتخــاب	دســتیار	اموزشــی	دروس	اصلــی	
و	مهــم	از	دروس	از	میــان	دانشــجویان	کارشناســی	کــه	تســلط	کافــی	
بــه	دروس	ندارنــد	دانســت.	بــا	تحلیــل	دو	جــدول	نظــم	و	تدریــس	
پــی	میبریــم	یکــی	از	دالیلــی	کــه	دانشــجویان	مطالــب	تدریس	شــده	
را	بهتــر	فــرا	میگیرنــد	ایــن	اســت	کــه	اســتاد	در	تدریــس	خــود	منظم	
باشــد.	گــپ	بیــن	امتیــازات	مربــوط	بــه	نظــر	دانشــجو	و	باقــی	دســته	

بنــدی	هــا	هــم	جالــب	توجــه	اســت!
ــر	باغــرام	در	تمــام	جــداول	 ــال	دکت ــه	طــور	مث بعضــی	از	اســاتید	ب
نمــره	ی	باالیــی	دارنــد	کــه	از	دالیــل	آن	میتــوان	بــه	ارتبــاط	خــوب	
ــه	ی	 ــا	زمین ــودن	مباحــث	تدریــس	شــده	ب ــط	ب ــا	دانشــجو	و	مرتب ب

کاریشــان	اســت.	

نمودار	تمام	اساتید	)	هر	خط	برای	یک	استاد(

	بخش	دوم:
ــاص	 ــور	خ ــه	ط ــال	ب ــنجی	امس ــای	نظرس ــش	نموداره ــن	بخ درای
مــورد	توجــه	اســت	و	نمــودار	ســه	اســتادی	کــه	در	نظرســنجی	اخیــر	

ــم. ــد	را	اورده	ای ــاز	بهتــری	اورده	ان امتی
بــا	تحلیــل	ایــن	نمودارهــا	چنــد	نکتــه	خــود	را	نمایــان	میســازند:	1.	
یکــی	از	دالیــل	ایــن	نتایــج	خــوب	ایــن	اســت	کــه	هراســتاد	در	فیلــد	

مربــوط	بــه	خــود	تدریــس	میکنــد.

ــه	 ــی	را	ب ــرات	ضعیف ــل	نظ ــال	های	قب ــتادان	در	س ــدی	از	اس 2	چن
خــود	اختصــاص	داده	بودنــد	ولــی	در	نظرســنجی	اخیــر	بهبــود	بســیار	
زیــادی	در	نتایجشــان	قابــل	مشــاهده	اســت	بــا	برعکــس،	کــه	چنــد	
ــد	 ــه	در	فیل ــاتیدی	ک ــف(	اس ــد:	ال ــوان	دی ــن	را	می	ت ــه	ی	روش نکت
خــود	بــه	کار	گرفتــه	شــدند	بــه	طــور	قابــل	توجهــی	نتایــج	خــوب	
ــا	افزایــش	ســالهای	تدریــس	و	افزایــش	 داشــتند	و	برعکــس!	ب(	ب

ــر	شده	اســت. ــج	برخــی	اســاتید	بســیار	بهت ــه	نتای تجرب
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ی
ک، کارتون، باز

 فیزی
ت	و	گو	با	محمدحسین	جمشیدی

		گف
ک
امیرپویا	جانقربان/	کارشناسی	فیزی

ــده ی!(  ــیده ش ــه اتوکش ــروح)و البت ــد مش ــه می خوانی آن چ
مصاحبــه ی بنده اســت بــا آقای محمدحســین جمشــیدی، یکی 
ــه وارد حــوزه ی  ــان ک ــک دانشــگاه خودم از دانشــجویان فیزی
ــش  ــا دان ــته اند ب ــده اند و توانس ــن ش ــازی و انیمیش بازی س
ــگاه  ــی دانش ــک و ریاض ــای فیزی ــه در درس ه ــی ک و نگرش
بــه دســت آورده انــد، نوآوری هــا و گره گشــایی هایی را در 

ــند. ــته باش ــران داش ــازی ای ــن و بازی س ــه ی انیمیش زمین
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 لطفا خودتان را  معرفی کنید.
 محمدحســین	جمشــیدی	هســتم	ورودی	ســال	9۰	کارشناســی	و	
ــازی	 ــه	ی	بازی	س ــال	9۰	در	حرف ــًا	از	س ــک	و	تقریب ــد	فیزی 95	ارش

مشــغول	بــه	فعالیــت	هســتم.

ــل  ــان قب ــه زم ــردد ب ــا برمی گ ــوال اول م  س
از دانشــگاه؛ چــرا رشــته ی فیزیــک را انتخــاب 

ــد؟ کردی
ــل	 ــزی	اســت.	اوای ــًا	چــه	چی ــه	ام	دقیق  مــن	اول	نمی	دانســتم	عالق
ــم	از	 ــه	دارم.	کم	ک ــک	عالق ــته	ی	مکانی ــه	رش ــه	ب ــردم	ک ــر	می	ک فک
ســال	دوم	یــا	ســوم	دبیرســتان	متوجــه	شــدم	کــه	عالقــه	ی	مــن	دقیقــًا	
رشــته	ی	مکانیــک	نیســت!	در	جریــان	المپیــاد	و	مشــورت	بــا	اســاتید	
باشــگاه	دانش	پژوهــان	متوجــه	شــدم	عالقــه	ی	واقعــی	مــن	رشــته	ی	
فیزیــک	اســت	کــه	طبعــًا	بخشــی	از	آن	بــه	مکانیــک	معطــوف	بــوده.	
در	ســال	پیــش	دانشــگاهی	بــه	طــور	جــدی	دنبــال	عالقــه	ام	گشــتم	
ــم	را	فیزیــک	زدم.	9	 ــرای	انتخــاب	رشــته	تمــام	گزینه	های ــًا	ب و	نهایت

مــورد	فیزیــک	زدم	و	دیگــر	تمــام!

ــتید  ــک داش ــه فیزی ــه نســبت ب ــی ک  احساس
ــد  ــل بوده ای ــی کــه در حــال تحصی ــن مدت در ای

تغییــری داشــته اســت؟
ــی	از	لحــاظ	  راســتش	را	بخواهیــد	عالقــه	ام	کــه	بیشــتر	شــده؛	ول
ــب	نیســت.	 ــی	جال ــا	خیل ــوی	دانشــکده	ی	م ــت	ت ــزه	ای،	وضعی انگی
شــاید	االن	نســبت	بــه	قبــل	انگیــزه	ام	کمتــر	شــده	باشــد.	البتــه	فکــر	
ــه	خــود	آدم؛	 ــردد	ب ــن	موضــوع	برمی	گ ــم	در	حــال	حاضــر	ای می	کن
ــته	 ــم	داش ــی	نمی	توان ــع	چندان ــاتید	و	دانشــکده	و...	توق ــر	از	اس دیگ
ــل	از	 ــی	الاق ــد	ول ــردم	نش ــر	می	ک ــدا	فک ــه	ابت ــزی	ک ــم.	آن	چی باش
فضــای	دانشــگاه	و	اســاتید	یــاد	گرفتــم	چگونــه	چیــزی	را	کــه	بلــد	
نیســتم،	یــاد	بگیــرم.	فکــر	می	کنــم	ایــن	مهم	تریــن	چیــزی	بــود	کــه	
ــک	را	دوســت	 ــًا		فیزی ــه	واقع ــم	ک ــم.	االن	ه ــاد	گرفت در	دانشــگاه	ی
دارم.	زمینه	هایــی	از	فیزیــک	را	کــه	بــا	آن	هــا	آشــنایی	نداشــتم،	تقریبــا	
ــیار	 ــم	بس ــرد	و	برای ــود	کار	ک ــا	می	ش ــن	زمینه	ه ــم؛	در	ای می	شناس

جــذاب	اســت.

ــر  ــک نف ــرای ی ــک را ب ــد فیزی ــر بخواهی  اگ
ــدارد  ــته ن ــن رش ــا ای ــی ب ــنایی دقیق ــه آش ک

معرفــی کنیــد چــه می گوییــد؟
 فیزیــک	مطالعــه	ی	طبیعــت	اســت.	بــرای	فــردی	کــه	یــک	ســری	
ــا	 ــت	حتم ــواب	آن	هاس ــال	ج ــوی	دنب ــر	نح ــه	ه ــه	ب ــؤال	دارد	ک س
ــال	 ــه	دنب ــر	کســی	ب ــن	جواب	هاســت.	اگ ــن	ای ــک	جــای	گرفت فیزی
پیــدا	کــردن	علــم	جامعــی	از	بســیاری	از	مســائل	می	گــردد	بــاز	هــم	
فیزیــک	جــای	خوبــی	بــرای	پیــدا	کــردن	پاســخ	ایــن	مسئله	هاســت.	
ــر	 ــب،	بهت ــه	مرات ــی	دارد	ب ــک	فیزیک ــه	ی ــهودی	ک ــم	ش ــر	می	کن فک
ــک	 ــت	خــود	فیزی ــن	خاصی ــراد	اســت	و	ای از	بســیاری	دیگــر	از	اف
اســت؛	یعنــی	وقتــی	آدم	هــا	در	فضــای	فیزیــک	مدتــی	ســیر	کننــد،	
ــورد	 ــر	اردالن	در	م ــخن	دکت ــود.	س ــدا	می	ش ــم	پی ــهود	کم	ک ــن		ش ای
فیزیــک	بســیار	برایــم	خاطره	انگیــز	شــده	اســت.	»داســتاِن	فیزیــک	
داســتاِن	حکایتــی	عاشــقانه	اســت	کــه	قــرار	اســت	پنجــاه	ســال	بــا	

هــم	زندگــی	کنیــد!«.	
ممکــن	اســت	در	یــک	رشــته	ی	مهندســی	چنــد	ســال	درس	بخوانیــد،	
بعــد	هــم	برویــد	در	بــازار	کار	کنیــد.	نخســت	ایــن	را	بگویــم	که	شــغل	
چنــدان	ارتبــاط	مســتقیمی	بــا	رشــته	ی	تحصیلــی	نــدارد؛	هر	کســی	در	

هــر	رشــته	ای	تحصیــل	کنــد	چیزهایــی	یــاد	می	گیــرد	کــه	می	توانــد	
در	حرفــه	ی	خــودش	از	آن	هــا	اســتفاده	کنــد؛	فــارغ	از	ایــن	کــه	چــه	
چیــزی	می	خوانــد	و	چــه	کار	می	کنــد.	باالخــره	یــک	جایــی	چیــزی	
ــن	اســت	 ــک	ای ــه	ی	فیزی ــی	نکت ــاد.	ول ــه	کارش	می ــد	ب ــه	می	خوان ک
کــه	تــا	زمــان	مــرگ	شــما	همراهتــان	اســت؛	ایــن	یک	حســن	اســت.	
شــاید	برخــی	بگوینــد	کــه	چــرا	ایــن	قــدر	دیــر؛	ولــی	یــک	فیزیکــی	
وقتــی	شــصت	ســاله	میشــه	تــازه	در	ابتــدای	مســیرش	اســت	و	ایــن	

یکــی	از	ویژگی	هــای	فیزیــک	اســت.

از  جامعــی  علــم  کســب  بــه  عالقــه   
ــن و  ــه انیمیش ــد ب ــی ش ــور منته ــت چط طبیع

! زی ســازی؟ با
ــتان	 ــود.	دبیرس ــه	ب ــکل	گرفت ــن	ش ــتان	در	م ــن	دو	از	دبیرس  ای
ــازار	کار	از	 ــه	ب ــن	ب ــی	ورود	م ــردم	ول ــودم	انیمیشــن	کار	می	ک ــه	ب ک
همــان	ســال	پیش	دانشــگاهی	بــود.	در	ابتــدا	ارتبــاط	بیــن	فیزیــک	و	
ــم	 ــودم	ه ــرای	خ ــد؛	ب ــن	باش ــی	دور	از	ذه ــاید	خیل ــازی	ش بازی	س
چنــدان	روشــن	نبــود.	بعــد	از	ایــن	کــه	وارد	کار	شــدم	و	پیــش	رفتــم	
ــا	هــم	دارنــد. متوجــه	شــدم	ایــن	دو	حــوزه	ارتبــاط	تنگاتنگــی	ب

ــای	 ــزارد،	دپارتمان	ه ــار	و	بلی ــل	پیکس ــزرگ	مث ــای	ب در	کمپانی	ه
ــوم	 ــته	های	عل ــی	از	رش ــط	محققان ــه	فق ــود	دارد	ک ــی	وج مخصوص
ــتند.	 ــه	کار	هس ــغول	ب ــا	مش ــک	در	آن	ه ــی	و	فیزی ــر،	ریاض کامپیوت
ــک	بخشــی	از	 ــه	فیزی ــد	ک ــیار	فشــرده		و	جــدی	دارن ــی	بس تحقیقات
ــتودیو	های	 ــر	در	اس ــطح	محدودت ــاط	در	س ــن	ارتب ــت.	همی آن	اس
ــت	 ــز	و	درش ــای	ری ــود	دارد	و	کاربرده ــک	وج ــازی	کوچ بازی	س
ــه	 ــوزه	ب ــن	ح ــت	در	ای ــی	فعالی ــا	کم ــازی	را	ب ــک	در	بازی	س فیزی

ــد. ــوان	دی ــی	می	ت خوب
اولیــن	بــاری	کــه	ایــن	کاربردهــا	را	دیــدم	در	ســاخت	بــازِی	پروانــه	
بــود.	آن	جــا	یــک	ســری	ســؤاالت	بــرای	تیــم	برنامه	نویســی	مطــرح	
ــط	 ــری	رواب ــک	س ــا	ی ــخ	آن	ه ــتم	پاس ــن	می	دانس ــه	م ــد	ک می	ش
فیزیکــی	در	حــد	مکانیــک	تحلیلــی	دوره	ی	کارشناســی	اســت.	ایــن	
روابــط	اگــر	در	بــازی	در	نظــر	گرفتــه	نشــوند،	بــازی	پــر	از	بــاگ	و	
ــم	 ــی		ه ــای	ایران ــی	از	مشــکالت	بازی	ه ــد.	یک ــد	ش ــکل	خواه مش
دقیقــًا	همیــن	ندانســتن	روابــط	ریاضــی	و	فیزیــک	مســائل	اســت.	

برعکــس	ایــن	موضــوع	هــم	صــادق	اســت؛	یعنــی	بازی	ســازی	هــم	
می	توانــد	بــه	فیزیــک	کمــک	زیــادی	کنــد.	شــما	بســیاری	از	مفاهیــم	
را	نمی	توانیــد	پــای	تختــه	یــا	بــا	فیلــم	نشــان	بدهیــد؛	بایســتی	افــراد	
بتواننــد	اندرکنشــی	بــا	آن	مفهــوم	داشــته	باشــند	تــا	آن	را	بــه	درســتی	
متوجــه	شــوند.	طراحــی	یــک	بــازی	در	ایــن	مــوارد	می	توانــد	بســیار	

ــا	باشد. راه	گش

 لطفــًا مثــال ملموس تــری از ســواالتی در 
دانــش  بــا  می توانســتید  کــه  بازی ســازی 

ــد. ــان کنی ــان بی ــد برایم ــل کنی ــک ح فیزی
 ســواالتی	کــه	در	کار	مــا	مطــرح	می	شــد	عمومــًا	مســائل	مکانیکــی	
بــود.	مســائل	مکانیکــی	کــه	شــاید	مســائل	عــرف	مکانیــک	تحلیلــی	
ــه	 ــک	ک ــی	از	فیزی ــی،	مباحث ــت	کل ــی	در	حال ــوند.	ول محســوب	ش
در	بازی	ســازی	الزم	می	شــود	شــامل	انــواع	و	اقســام	کارهــای	
ــیاالت	و...	 ــک	س ــی،	مکانی ــازی	های	مکانیک ــنال،	شبیه	س کامپیوتیش
می	شــود.	مکانیــک	کوانتــوم	شــاید	کاربــردی	در	ایــن	قســمت	نداشــته	
ــه	 ــه	ب ــن	نکت ــردی	بســیارند.	مهم	تری ــوارد	کارب ــًا	م ــی	قطع باشــد	ول

ــه	نظــرم	مدل	ســازی	فیزیکــی	اســت.	 ــاال	ب ــر	از	مــوارد	ب غی
اگــر	کســی	بتوانــد	مدل	ســازی	فیزیکــی	خوبــی	بــرای	یــک	مســئله	
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ــس	و	 ــم	برنامه	نوی ــرای	تی ــک	ب ــن	کم ــاید	بهتری ــد	ش ــنهاد	بده پیش
ــه	هرکســی	 ــازی	فیزیکــی	کاریســت	ک ــد.	مدل	س ــازی	باش ــراح	ب ط
بلــد	نیســت	و	بایــد	یــک	دانشــجوی	فیزیــک	ایــن	کار	را	انجــام	دهــد.	
ــی	 ــن	توان	مندی	های ــراد	چنی ــر،	اف ــته	های	دیگ ــم	در	رش ــر	می	کن فک

ــد. ــت	نمی	آورن ــه	دس ب
ــتودیوهای	 ــد	اس ــا	در	ح ــن	کاربرده ــه	ای ــم	ک ــادآوری	می	کن ــه	ی البت
ــک	در	 ــم	فیزی ــش	عل ــت	و	نق ــرح	اس ــازی	مط ــک	بازی	س کوچ
ســاخت	بازی	هــای	بــزرگ	بســیار	چشــم	گیرتر	از	این	هاســت.

ــد  ــه کــه اشــاره کردی ــازی پروان ــاره ی ب  درب
لطفــًا بیشــتر توضیــح بدهیــد.

 بــازی	پروانــه	یــک	بــازی	بــه	ســبک	اکشــن-ماجراجویی	بــود	کــه	
ــران	 ــازی	ســال	ای ــه	عنــوان	ب ــرای	PC	ســاخته	شــد	و	ســال	93	ب ب
	Game	ی	ــنواره ــازی	در	جش ــن	ب ــال	ای ــان	س ــد.	هم ــاب	ش انتخ
نامــزد	 بخش	هــا	 از	 یکــی	 در	 فرانســه	 	2014 	Connection
دریافــت	جایــزه	شــد	و	خــب	ایــن	اولیــن	بــاری	بــود	کــه	یــک	بــازی	

ــرد. ــی	کســب	می	ک ــن	موفقیت ــی	چنی ایران
در	جشــنواره	ی	Connection	Game	هــر	ســاله	حــدود	1۰۰۰	تا	
ــه	کمیتــه	ارســال	می	شــود	کــه	از	بیــن	ایــن	بازی	هــا	 ــازی	ب 15۰۰	ب
ــز	انتخــاب	شــده	و	در	1۰	 ــزد	جوای ــوان	نام ــه	عن ــازی	ب ــط	5۰	ب فق
ــل	 ــی	مث ــای	مطرح ــن	بازی	ه ــن	بی ــد.	در	ای ــرکت	می	کنن ــش	ش بخ
ــه	 ــد	ک Witcher	و	Duty	of	Call	و...	هــم	معمــوال	حضــور	دارن
البتــه	جوایــز	اصلــی	را	هــم	می	برنــد.	بــازی	پروانــه	بــه	عنــوان	یکــی	

از	5۰	نامــزد	انتخــاب	شــد	ولــی	نهایتــًا	جایــزه	ای	کســب	نکــرد.
بــازی	پروانــه	ابتــدا	داخــل	ایــران	پخــش	شــد	و	در	حــال	حاضــر	هــم	
ــای	 ــرای	بازی	ه ــازار	ب ــه	کافه	ب روی	شــبکه	ی	اســتیم)چیزی	شــبیه	ب
کامپیوتــری(	منتشــر	شــده	و	از	آن	جــا	قابــل	خریــد	و	دانلــود	

ــت. ــی	اس بین	الملل

ــه  ــروژه ی پروان ــی از پ ــه بخش ــما در چ  ش
ــد؟ ــکاری کردی هم

 مدل	ســازی	محیــط	و	کاراکترهــا	وظیفــه	ی	مــن	بــود	و	در	مرحلــه	ی	
بعــد	وارد	بخــش	توســعه	ی	ابــزار	شــدم	کــه	بــه	شــدت	بــه	ریاضیــات	
ــد	 ــش	تولی ــن	بخ ــه	در	ای ــی	ک ــای	مختلف ــت	و	ابزاره ــد	اس نیازمن
ــد.	در	 ــریع	می	کنن ــیار	س ــازی	را	بس ــد	ب ــط	تولی ــوند،	کار	خ می	ش
ابتــدا	بــرای	مدل	ســازی	وارد	شــدم	ولــی	بــا	اتمــام	کار	در	آن	بخــش	و	
شــناختی	کــه	از	مــن	پیــدا	کردنــد،	وارد	بخــش	توســعه	ی	ابــزار	شــدم.

ــه  ــه چ ــروژه ی پروان ــکاری در پ ــر از هم  غی
ــد؟ ــام داده ای ــای دیگــری انج کاره

 چنــد	مــورد	بــازی	موبایلــی	ســاخته	ام	و	یکــی	دو	مــورد	انیمیشــن	
ــان	را	 ــط	مدل	هایش ــه	فق ــوده	ک ــی	ب ــن	کارهای ــی	و	همچنی تبلیغات

ــرده	ا	م. برایشــان	طراحــی	ک

کار  تحصیــل  کنــار  کــه  مدتــی  ایــن   
ــری روی  ــه تاثی ــدید؟ چ ــت نش ــد اذی می کردی

داشــت؟ درســتان 

 کار	کــردن	چنــد	مــدل	دارد؛	شــکل	راحت	تــر	کار	ایــن	اســت	کــه	
بــرای	جایــی	کار	کنیــد	و	یــک	مســئولیت	مشــخص	داشــته	باشــید.	
شــکل	دوم	هــم	ایــن	اســت	کــه	کل	بــار	یــک	پــروژه	روی	دوش	شــما	
باشــد.	در	مــدل	دوم	کار	کــردن	کمــی	ســخت	می	شــود	و	شــما	بایــد	
احتمــااًل	یــک	ســری	از	برنامه	هایتــان	را	کــم	کنیــد	ولــی	در	مــدل	اول	
راحــت	می	توانیــد	برنامه	ریــزی	کنیــد	و	بــه	همــه	ی	کارهایتان	برســید.	

ــد،	 ــه	بخوابی ــم	ک ــاعتش	را	ه ــما	5۰	س ــاعت	دارد؛	ش ــه	1۶8	س هفت
ــتفاده	 ــوی	اس ــه	نح ــد	ب ــت	و	می	توانی ــان	اس ــت	خودت ــه	اش	دس بقی

ــان	برســید. ــه	همــه	ی	کارهایت ــه	ب ــد	ک بکنی
ــدر	 ــر	چق ــه	ه ــت	ک ــه	اس ــن	گون ــخصه	ای ــه	ش ــودم	ب ــه	ی	خ روحی
ــی	 ــم!	ول ــف	می	کن ــم	را	تل ــتر	وقت ــم،	بیش ــته	باش ــت	داش ــتر	وق بیش
ــه	 ــودم	ب ــه	ب ــروژه	ی	پروان ــا	پ ــکاری	ب ــغول	هم ــه	مش ــی	ک موقع
ــدل	 ــاًل	مع ــد	اص ــث	ش ــردم	و	باع ــق	ک ــزی	دقی ــوص	برنامه	ری خص
ــود،	 ــت	کاری	ام	ب ــا	اوج	فعالی ــان	ب ــه	هم	زم ــی	ام	ک ــرم	کارشناس آن	ت

ــود. ــن	بش ــی	م ــدل	کل	دوران	کارشناس ــترین	مع بیش

بــه  شــما کــه تجربــه اش را داشــته اید،   
ــنهاد  ــه پیش ــوم پای ــی عل ــجویان کارشناس دانش
ــوند؟ از  ــوزه ی کاری بش ــه وارد ح ــد ک می کنی
ــوند؟ ــه وارد بش ــت ک ــب اس ــی مناس ــه زمان چ
 نمی	توانــم	نســخه	ی	یکســانی	بپیچــم.	کار	کــردن	مزایــای	خــودش	
ــت	 ــن	اس ــوند	ممک ــرش	بش ــاد	درگی ــر	زی ــب	اگ ــی	خ را	دارد	ول
ــرر	 ــاد	ض ــه	از	کار	زی ــانی	را	ک ــده	ام	کس ــد.	دی ــیب	هایی	ببینن آس
ــادی	هــم	دیــده	ام	کــه	همزمــان	کار	 ــد	و	البتــه	مثال	هــای	زی خورده	ان
ــخصی	ام	را	در	 ــه	ی	ش ــد.	در	کل	تجرب ــم	بوده	ان ــق	ه ــد	و	موف می	کنن
ایــن	زمینــه	موفــق	می	بینــم.	بســتگی	بــه	شرایطشــان	دارد؛	ایــن	کــه	
ــد	 ــه	مهم	ان ــه	و	هم ــا	هم ــد،	این	ه ــه	کاری	بکنن ــد،	چ ــا	کار	بکنن کج
و	بــه	همــه	ی	ایــن	مســائل	بایــد	توجــه	کننــد.	اگــر	کار	را	فقــط	بــه	
ــام	 ــال	انج ــت	اص ــر	اس ــد،	بهت ــام	می	دهن ــد	انج ــب	درآم ــدف	کس ه
ندهنــد.	ایــن	گونــه	راه	را	کــج	می	رونــد؛	چــرا	کــه	تجربیاتــی	کــه	بــا	
کار	کــردن	کســب	می	شــود	بســیار	ارزش	مندتــر	از	درآمــد	آن	اســت.	
بنابرایــن	هــر	کــس	بایــد	بــا	توجــه	بــه	شــرایط	و	عالقــه	ی	خــودش	

ببینــد	کــه	مشــغول	بــه	کار	بشــود	یــا	نــه.

 حــس می کنــم کــه امثــال شــما تــوی 
دانشــکده کــم اســت.

 تــوی	ایــران	خیلــی	تــوی	زندگــی	مــردم	وارد	نشــده،	اگــر	کســی	
ــن	 ــد	و	ای ــوزه	را	می	بین ــک	در	آن	ح ــرد	فیزی ــود	کارب وارد	کار	بش
چیزیســت	کــه	فقــط	بــا	کار	بــه	دســت	می	آیــد.	تــا	وقتــی	کار	نکنیــد	
ــر	 ــوید.	اگ ــره	نمی	ش ــی	روزم ــک	در	زندگ ــای	فیزی ــه	کاربرده متوج
فیزیــک	بخواهــد	در	زندگــی	روزمــره	ی	مــردم	وارد	بشــود	شــاید	بهتر	



نشریه علمی دانشجویان دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف   

 سال شانزدهم  شماره 27  بهـار 1397 

21 

باشــد	دانشــکده	پیش	قــدم	شــود،	تــا	دانشــجوها	بتواننــد	در	جاهــای	
مختلــف	مشــغول	بــه	کار	شــوند.	نگاه	هــای	مختلفــی	در	ایــن	زمینــه	
ــم	 ــر	می	کن ــد.	فک ــرار	بگیرن ــه	ق ــورد	توج ــد	م ــه	بای ــود	دارد	ک وج
بــرای	مــن	کــه	وارد	کار	شــده	ام	و	ایــن	پیونــد	را	بیــن	رشــته	ی	فیزیک	

ــود. ــم	ب ــی	مه ــده	ام	خیل و	بازی	ســازی	دی

ارتبــاط  دربــاره ی  نظرتــان  کل  در   
ــک و  ــای غیرآکادمی ــا بخش ه ــکده مان ب دانش

چیســت؟ دانشــگاه  از  خــارج 
ــدارد	 ــود	ن ــه	وج ــن	زمین ــزی	در	ای ــد	چی ــتش	را	بخواهی  راس
ــای	 ــاتید	کاره ــدادی	از	اس ــم	تع ــم!	می	دان ــن	نمی	شناس ــل	م ــا	الاق ی
محــدودی	در	ایــن	بخــش	انجــام	می	دهنــد	ولــی	دانشــکده	بــه	طــور	
رســمی	کاری	انجــام	نمی	دهــد.	ایــن	تجربــه	ی	مــن	هــم	بــه	صــورت	

اتفاقــی	پیــش	آمــده	و	بایــد	بیشــتر	از	ایــن	دســت	اتفاقــات	بیفتــد.
چــه	خــوب	اســت	اگــر	دانشــکده	ی	مــا	وجــوه	گســترده	تری	داشــته	
باشــد؛	یــک	وجــه	آن	بایــد	توســعه	ی	علومــی	باشــد	کــه	شــاید	چنــد	
ــه	 ــی	ک ــر	آن	و	وجه ــه	درد	بخــورد...	وجــه	مهم	ت ــد	ب صــد	ســال	بع
ــی	 ــت،	آن	وجه ــکده		اس ــارج	دانش ــرج	و	مخ ــده	ی	خ ــه	ی	کنن توجی
اســت	کــه	بــه	طــور	مســتقیم	و	غیرمســتقیم	بــه	درد	مــردم	بخــورد.	

مــا	کــه	اهالــی	دانشــکده	ی	فیزیــک	شــریف	یــا	دانشــکده	های	فیزیک	
دانشــگاه	های	دیگــر	هســتیم	بایــد	ایــن	کاربردهــا	را	در	متــن	جامعــه	
پیــدا	کنیــم.	مثــاًل	ایــن	را	که	فــالن	کارخانه	در	فالن	بخشــش	مشــکلی	
دارد	کــه	یــک	آدم	فیزیک	خوانــده	می	توانــد	حــل	کنــد	مــا	بایــد	پیــدا	
و	حــل	کنیــم.	فــالن	مشــکل	در	حــوزه	ای	پیــش	می	آیــد	کــه	فیزیــک	
می	توانــد	راه	گشــا	باشــد؛	پــس	بایــد	وارد	شــویم	و	بــرای	مشــکل	راه	
	حــل	ارائــه	دهیــم.	شــاید	الزم	باشــد	بخشــی	از	دانشــکده	را	بــه	ایــن	
ــای	 ــک	را	در	بخش	ه ــی	فیزی ــای	احتمال ــه	کاربرده ــم	ک ســمت	ببری
ــد. ــالم	کن ــکده	اع ــای	دانش ــه	اعض ــد	و	ب ــه	رص ــف	جامع مختل

 نگاهتــان بــه آینــده ی شــغلی و تحصیلی تــان 
ــد؟ چیســت؟ فیزیــک را ادامــه می دهی

 تصمیم	گیــری	برایــم	کمــی	ســخت	شــده	اســت!	از	یــک	ســو	یــک	
ــه	و	 ــروژه	ی	انیمیشــن	شــخصی	شــروع	کــرده	ام	کــه	نوآوران ســری	پ
تحســین	برانگیز	هســتند	و	صــد	در	صــد	مســئولیت	آن	هــا	روی	دوش	
خــودم	اســت	و	کار	دشواریســت.	از	ســوی	دیگــر	هــم	بــه	هیــچ	عنوان	
ــد	 ــًا	بگــذارم	چن ــا	احیان ــار	بگــذارم	ی حاضــر	نیســتم	فیزیــک	را	کن
ــم	 ــردم	ســراغش	چــون	می	دان ــداً	برگ ــه	بع ــالی	خــاک	بخــورد	ک س
ــوار	 ــل	دش ــاد	بخــورد	از	ســرگیری	مجــدد	تحصی ــر	پشــت	آدم	ب اگ
اســت.	دوســت	دارم	درســم	را	ادامــه	بدهــم	و	در	کنــارش	بــا	ســرعت	
ــم	 ــن	پروژه	هــای	شــخصی	برای ــرم.	ای ــو	بب ــر	آن	پروژه	هــا	را	جل کمت
اهمیــت	دارنــد؛	چــون	اواًل	وجــه	فکــری	و	فرهنگــی	خاصــی	دارنــد؛	

یعنــی	حاصــل	تالقــی	فیزیــک	و	ریاضــی	بــا	انیمیشــن	هســتند.	ثانیــًا	
وجــه	درآمــدی	ایــن	پروژه	هــا	هــم	برایــم	مهــم	اســت!

پیشــرفت	مــن	در	بازی	ســازی	مرهــون	دانــش	فیزیکــی	بــوده	اســت	
ــم	 ــی	ه ــی	ریاض ــک	دوره	ی	فرع ــه	ام.	ی ــگاه	یادگرفت ــه	در	دانش ک
ــن	کمــک	کرده	اســت.	دوســت	 ــه	م ــه	آن	هــم	بســیار	ب ــده	ام	ک گذران
ــیر	 ــن	مس ــدوارم	در	ای ــم	و	امی ــه	ده ــم	و	ادام ــک	را	بخوان دارم	فیزی
مشــکلی	پیــش	نیایــد.	دانــش	کمــی	کــه	در	دوره	ی	کارشناســی	کســب	
کــرده	بــودم	منجــر	بــه	خروجــی	شــده	اســت؛	حــال	چــرا	ایــن	دانــش	
را	گســترش	ندهــم	در	حالــی	کــه	بــه	نظــرم	جــا	دارد	بیــش	از	ایــن	

فیزیــک	و	ریاضــی	را	وارد	ایــن	حــوزه	کــرد؟!

 بــه چــه گرایشــی بــرای دکتــری فکــر 
؟	 می کنیــد

ــه	 ــم	ب ــت	بگوی ــور	نیس ــن	ط ــک.	ای ــا	بیوفیزی ــگال	ی ــاده	چ  م
گرایش	هــای	دیگــر	عالقــه	نــدارم؛	بــه	آن	هــا	هــم	بســیار	عالقــه	دارم	
ولــی	ایــن	دو	مــورد	را	بیشــتر	دوســت	دارم.	هرچــه	کــه	می	خواهــد	

ــی	فیزیــک	باشــد. باشــد	ول

 صحبتــی جــا نمانــده اســت کــه بخواهیــد بــه 
خواننــدگان بگوییــد؟

 همــان	حرفــی	را	کــه	البــه	الی	صحبت	هایــم	گفتــم	تکــرار	
ــرد.	 ــه	بگی ــع	فاصل ــن	وض ــتی	از	ای ــا	بایس ــکده	ی	م ــم.	دانش می	کن
ــه	 ــی	ب ــم	حت ــی	ه ــطح	کارشناس ــک	در	س ــم	فیزی ــر	می	کن ــن	فک م
خوبــی	وارد	زندگــی	مــردم	نشــده؛	چــه	برســد	بــه	فیزیــک	ســطوح	
ــم.	 ــر	کنی ــدی	فک ــور	ج ــه	ط ــئله	ب ــن	مس ــه	ای ــد	ب ــرفته	تر.	بای پیش
ــده	ای	داشــته	باشــد	و	اگــر	هــم	 ــد	فای ــه	بای ــا	در	ســطح	جامع کار	م
ایــن	فایــده	االن	دیــده	نمی	شــود	بایــد	برایــش	فایــده	بتراشــیم!	اگــر	
فیزیــک	وارد	زندگــی	روزمــره	ی	مــردم	بشــود	آن	وقــت	خواهــد	بــود	

ــرد.		 ــه		بگی ــد	بودج ــی	می	توان ــر	کار	تحقیقات ــه	ه ک

ــه	 ــم	ک ــل	می	کن ــور	نق ــر	کریمی	پ ــای	دکت ــت	را	از	آق ــن	صحب ای
ــا	 دانشــکده			ی	مــا	یــک	فــرم	کاریکاتــوری	دارد؛	در	همــه	جــای	دنی
ــوری	و	آن	 ــد	کار	تئ ــود	و	3۰	درص ــی	می	ش ــد	کار	تجرب 7۰	درص
7۰	درصــدی	کــه	کار	تجربــی	انجــام	می	شــود،	هدفــش	فقــط	مقالــه	
دادن	نیســت؛	کاریســت	کــه	نهایتــًا	تــا	یــک	ســال	بعــدش	وارد	بــازار	
می	شــود.	ولــی	در	دانشــکده	ی	مــا،	9۰	درصــد	کار	تئــوری	می	کنیــم	
و	1۰	درصــد	هــم	کار	تجربــی	و	آن	درصــد	کار	تجربــی	هــم	عمومــًا	
مســائل	و	مشــکالت	کشــورمان	نیســت.	خوشــبختانه	همه	در	دانشکده	
بــه	ایــن	مســئله	کــه	کاربردهــا	پررنــگ	شــوند	عالقــه	نشــان	می	دهند،	
ــه	 ــت	مقال ــر	وق ــد	س ــه	می	رون ــد	هم ــه	می	رس ــل	ک ــت	عم ــی	وق ول
ــانی	 ــر	کس ــل	اگ ــدوارم	الاق ــت!	امی ــن	دس ــی	از	ای دادن	و	کارهای
چنیــن	دغدغــه	ای	در	ذهنشــان	هســت	بیشــتر	برایــش	تــالش	کننــد.
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ــرگ،  ــط هایزنب ــم توس ــق فرمالیس ــکل گیری دقی ــدای ش ــر آن از ابت ــی و تعبی ــک کوانتوم مکانی
دیــراک و ســایر دانشــمندان بــزرگ پیشــگام ایــن علــم چالش هــای بســیاری را در برابــر تفکــر 
ــمندان  ــری، دانش ــئله ی اندازه گی ــر مس ــکالتی نظی ــت. مش ــرار داده  اس ــا ق ــادی م ــره و ع روزم
بســیاری را مجــاب کــرد کــه در درســتی یــا کامــل بــودن مکانیــک کوانتومــی شــک کننــد و یــا 
بــه دنبــال تعابیــری بجــز تعبیــر رایــج یــا تعبیــر کپنهاگــی از آن باشــند. امــروزه هــم مســئله ی 
ــه  ــت ک ــاد اس ــدری زی ــه ق ــوم ب ــای کوانت ــی موفقیت ه ــت ول ــان پا برجاس ــری همچن اندازه گی

ــط دانســت. ــوان آن را از اســاس غل به ســختی بت

یکــی	از	مخالفــان	برجســته	ی	ایــن	تعبیــر	از	مکانیــک	کوانتومــی	اینشــتین	بــود	کــه	بــه	طــرز	جالبی	به	
واســطه	ی	کارش	در	زمینــه	ی	پدیــده	ی	فوتوالکتریــک	بــه	نوعــی	خــود	از	پیشــگامان	اولیــه	ی	کوانتــوم	
ــا	شــهود	و	پذیرفته	هــای	 بــه	حســاب	می	آیــد.	اینشــتین	کــه	نتایــج	مکانیــک	کوانتومــی	را	مغایــر	ب
ــا	طــرح	آزمایش	هــای	 ــی	ب ــد	طــی	ســال	ها	در	کنفرانس	هــای	مختلــف	و	طــی	نامه	های خــود	می	دی
فکــری،	ســعی	در	بــه	چالــش	کشــیدن	مکانیــک	کوانتومــی	داشــت	و	هــر	بــار	بــا	پاســخی	از	جانــب	
بوهــر،	کــه	بــه	نوعــی	نقــش	حامــی	و	پــدر	علــم	نو	ظهــور	آن	دوران	را	بــه	عهــده	داشــت،	مواجــه	
می	شــد.	البتــه	بیشــتِر	آزمایش	هــای	ذهنــی	او	مبنایــی	بــرای	تفکــر	بیشــتر	روی	مشــکالت	برداشــت	

رایــج	از	مکانیــک	کوانتومــی	شــد.
ــش	 ــه	چال ــرای	ب ــری	ب ــای	فک ــن(	آزمایش	ه ــم	تاثیرگذارتری ــر	نگویی ــن	)اگ ــی	از	تاثیرگذارتری یک
کشــیدن	کوانتــوم،	آزمایشــی	بــود	کــه	در	مقالــه	ی	معــروف	1935	اینشــتین،	پودولســکی	و	روزن	راجع	
بــه	آن	بحــث	شــد.	نســخه	ی	نهایــی	مقالــه	توســط	اینشــتین	باز	بینــی	نشــد	و	بعد	هــا	او	از	آن	ابــراز	
ناخرســندی	کــرد.	توجــه	بیــش	از	حــد	بــه	فرمالیســم	و	دور	شــدن	از	اصــل	مطلبــی	کــه	اینشــتین	مــد	
نظــر	داشــت،	از	دالیــل	ناخشــنودی	او	بــود.	ایــن	نوشــتار	بــه	طــور	خالصــه	ابتــدا	مقالــه	ی	اصلــی	
ــی	 ــای	اصل ــد	و	ســپس	ایده	ه ــه	در	Physical Review Letters		چــاپ	شــد	را	بررســی	می	کن ک
اینشــتین	در	ایــن	بــاره	و	جــواب	بوهــر	کــه	چنــد	مــاه	بعــد	بــا	همــان	نــام	در	همــان	مجلــه	چــاپ	
شــد	را	بــه	طــور	مختصــر	توضیــح	می	دهــد.	در	آخــر	نســخه	ی	بوهــم	از	آزمایــش	را		بیــان	می	کنیــم	؛	
معمــوال	در	کالس	هــای	امــروز	درس	مکانیــک	کوانتــوم	ایــن	نســخه	از	آزمایــش	بررســی	می	شــود.

 Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality be Considered  
8Complete?
ــن	 ــوان	ای ــه	ای	در	Physical Review Letters	هم	عن ــد،	در	1935	مقال ــه		ش ــه	گفت ــور	ک همانط
ــه	 ــن	مقال ــس	ای ــن	پ ــدگان	آن،	اینشــتین،	پودولســکی	و	روزن	)از	ای ــه	نگارن بخــش	چــاپ	شــد	ک
ــم(	قصــد	داشــتند	نشــان	دهنــد	کــه	مکانیــک	کوانتومــی	کامــل	نیســت.	در	واقــع	 را	EPR		می	خوان
آن	هــا	می	خواســتند	ثابــت	کننــد	گــزاره		ی	»تابــع	مــوج	سیســتم	توصیــف	کاملــی	از	سیســتم	به	دســت	
می	دهــد«	درســت	نیســت.	در	مقالــه	بــا	دقــت	و	وســواس	زیــاد	بــه	محاســبات	ریاضــی	پرداخــت	
شــده	ولــی	در	ایــن	جــا	قصــد	دارم	تنهــا	هــدف	مقالــه	و	رونــد	منطقــی	رســیدن	بــه	آن	هــدف	را	تبیین	
کنــم.	بــرای	ایــن	منظــور	بهتــر	اســت	ابتــدا	بدانیــم	از	نظــر	نگارنــدگان	مقالــه	شــرط	کامــل	بــودن	یک	

نظریــه	چیســت.
ــرای	کلمــه	ی	»کامــل«	در	نظــر	بگیریــم،	 ــه	گفتــه	شــده:	»هــر	معنایــی	کــه	ب همانطــور	کــه	در	مقال
شــرط	پیــِش	رو	بــرای	یــک	نظریــه	ی	کامــل	الزم	بــه	نظــر	می	آیــد:	هــر	عنصــر	از	واقعیــت	فیزیکــی	
بایــد	نمایــش	متناظــری	در	نظریــه	ی	فیزیکــی	داشــته	باشــد.]1[”	کــه	ایــن	شــرط	کامــل	بودن	اســت.	
ولــی	عنصــر	واقعیــت	فیزیکــی	چیســت؟	“اگــر	بــدون	ایجــاد	هــر	گونــه	اختاللــی	در	سیســتم	بتوانیــم	
بــا	قطعیــت	)یعنــی	احتمــال	برابــر	بــا	یــک(	مقــدار	یــک	کمیــت	فیزیکــی	را	پیش	بینــی	کنیــم،	آنــگاه	
عنصــری	از	واقعیــت	فیزیکــی	متناظــر	بــا	ایــن	کمیــت	فیزیکــی	وجــود	دارد.]1[“	ایــن	هــم	شــرط	

واقعــی	بــودن	اســت.	
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البتــه	همانطــور	کــه	در	مقالــه	هــم	گفتــه	شــده،	ایــن	تنهــا	یــک	شــرط	
کافــی	بــرای	واقعیــت	فیزیکــی	اســت	و	در	کل،	نگارنــدگان	معترفنــد	
ــرد	و	 ــه	ک ــی	ارائ ــت	فیزیک ــادی	از	واقعی ــی	بنی ــوان	تعریف ــه	نمی	ت ک
ــد	 ــی	باش ــم	بحث	های ــا	ه ــی	آنه ــرط	کاف ــر	ش ــر	س ممکــن	اســت	ب

)بوهــر	از	همیــن	ناحیــه	ضعــف	اســتدالل	EPR		را	نشــان	داد(.
ــرد.	 ــورت	می	گی ــف	ص ــان	خل ــیله	ی	بره ــه	وس ــتدالل	EPR		ب اس
دقــت	کنیــد	کــه	اگــر	شــرط	واقعیــت	بــرای	دو	کمیــت	مــزدوج،	ماننــد	
مــکان	و	تکانــه،	هم	زمــان	صــدق	کنــد	در	آن	صــورت	طبــق	شــرط	
کامــل	بــودن،	مکانیــک	کوانتومــی	کامــل	نیســت؛	چــرا	کــه	تابــع	موج	
ــزدوج	 ــت	م ــان	دو	کمی ــی	هم	زم ــه	پیش	بین ــادر	ب ــه	ق ــچ	وج ــه	هی ب
نیســت.	در	واقــع	دقیقــا	یکــی	از	دو	گــزاره	ی	زیــر	بایــد	درســت	باشــد:
الــف(	توصیــف	مکانیــک	کوانتومــی	از	واقعیــت	کــه	بــا	تابــع	

مــوج	داده	می	شــود	کامــل	نیســت.
متناظرشــان	جابجــا	 عملگرهــای	 کــه	 کمیــت	 دو	 ب(	
ندارنــد. واقعیــت	 سیســتم	 یــک	 در	 هم	زمــان	 نمی	شــوند	
آن	هــا	ســپس	با	فــرض	کامــل	بــودن	مکانیــک	کوانتومی	)نقیــض	الف(	
ــان	 ــک	سیســتم	هم	زم ــرای	ی ــه	ب ــکان	و	تکان ــه	م ــد	ک ــت	می	کنن ثاب
ــد	 ــه	می	گیرن ــض	نتیج ــن	تناق ــا	ای ــض	ب(	و	ب ــد	)نقی ــت	دارن واقعی
کــه	مکانیــک	کوانتومــی	کامــل	نیســت.	البتــه	بــرای	نگارنده	مشــخص	
نیســت	کــه	در	EPR		کجــا	و	چگونــه	از	فــرض	کامــل	بــودن	مکانیک	
کوانتــوم	اســتفاده	شــده	اســت.	از	نظــر	بنــده،	در	واقــع	مســتقیما	نقیض	

ب	ثابــت	شــده	و	الــف	نتیجــه	گرفتــه	شــده	اســت.
حــاال	آزمایشــی	را	کــه	آنهــا	برای	پیشــبرد	استداللشــان	از	آن	اســتفاده	
کردنــد	بررســی	می	کنیــم.	آزمایــش	بــا	یــک	سیســتم	متشــکل	از	دو	
ذره	)الــف	و	ب(	انجــام	می	شــود	کــه	ابتــدا	بــا	هــم	در	برهم	کنــش	انــد	
و	ســپس	دور	شــده	انــد؛	بــه	طــوری	کــه	تابع	مــوج	کل	سیســتم	ترکیبی	
از	تابــع	مــوج	هــر	دو	ذره	اســت.	حــال	در	سیســتم	دو	قانون	بقــا	داریم	
)فــرض	آزمایــش	اســت(:	یکــی	قانــون	بقــای	مرکــز	جــرم	دو	ذره	)در	
ــا	داشــتن	 ــذا	ب ــه.	ل ــای	تکان دســتگاه	لخــت	مناســب(	و	دیگــری	بق
مــکان	یــا	تکانــه	ی	ذره	ی	الــف،	بــه	ترتیــب	مــکان	و	تکانــه	ی	ذره	ب	
را	می	فهمیــم.	حــال	اگــر	مــکان	ذره	ی	الــف	را	در	نظــر	بگیریــم،	بــدون	
ــم	و	در	 ــکان	آن	را	می	فهمی ــالل	مکانیکــی	در	ذره	ی	ب،	م ایجــاد	اخت
نتیجــه	طبــق	شــرایط	ذکــر	شــده،	مــکان	بــرای	ذره	ی	ب	واقعیــت	دارد.
حــال	اگــر	بــه	جــای	مــکان	الــف،	تکانــه	ی	الــف	را	انــدازه	می	گرفتیم،	
ــرای	 ــه	ب ــابه	تکان ــور	مش ــه	ط ــم	و	ب ــه	ی	ذره	ب	را	می	فهمیدی تکان
ــدگان	EPR		هــم	 ــه	خــود	نگارن ــد	ک ب	واقعیــت	داشــت.	دقــت	کنی
ــک	از	 ــچ	ی ــه	ی	هی ــکان	و	تکان ــم	م ــان	نمی	توانی ــتند	هم	زم می	دانس
ذره	هــا	را	بفهمیــم.	شــاید	فکــر	کنیــد	ایــن	مســئلهEPR		را	بــه	دردســر	
می	انــدازد،	ولــی	توجــه	بــه	دو	شــرط	مفــروض	در	EPR		)کــه	البتــه	
بــه	طــور	مشــخص	قیــد	نشــده	انــد(	آن	را	از	ایــن	مشــکل	می	رهانــد:
*	شــرط	جدایی	پذیــری:	واقعیــات	سیســتم	های	الــف	و	ب	بــه	علــت	

وجــود	فاصلــه	ی	فضایــی	مجــزا	و	مســتقل	از	یکدیگر	هســتند.
*	شــرط	موضعیــت:	اگــر	سیســتم	ها	بــه	انــدازه	کافــی	از	هــم	فاصلــه	
ــه	 ــوط	ب داشــته	باشــند	،	اندازه	گیــری	روی	یکــی،	روی	واقعیــت	مرب
دیگــری	هیــچ	تاثیــری	نــدارد.	در	واقــع	از	آنجایــی	کــه	اندازه	گیــری	
روی	الــف	روی	واقعیــت	مربــوط	بــه	ب	تاثیــری	نــدارد،	اگــر	مــکان	
ــه	 ــی	ب ــن	ربط ــت	دارد	و	ای ــکان	در	ب	واقعی ــم	م ــدازه	بگیری را	ان
اندازه	گیــری	الــف	نــدارد.	بــه	طــرز	مشــابه	اگــر	تکانــه	را	روی	الــف	
ــن	 ــم	ای ــد	بازه ــته	باش ــت	داش ــه	در	ب	واقعی ــم	و	تکان ــدازه	بگیری ان
ــوان	 ــدارد.	پــس	می	ت ــا	ربطــی	ن ــری	م ــه	اندازه	گی واقعیــت	داشــتن	ب
گفــت	کــه	مــکان	و	تکانــه	هــر	دو	هــم	زمــان	بــرای	ب	واقعیــت	دارند	

زیــرا	شــرایط	واقعیــت	را	دارنــد.

بــا	توجــه	بــه	مطالبــی	کــه	پیشــتر	گفتــه	شــد،	مقالــه	ســپس	نتیجــه	
می	گیــرد	کــه	مکانیــک	کوانتومــی	ناقــص	اســت	و	نیــاز	بــه	نظریــه	ای	
ــدن	 ــود	آم ــه	وج ــرای	ب ــد	ب ــه	ای	ش ــن	مقدم ــت	؛	ای ــر	هس کامل	ت
ــود	 ــی،	وج ــر	پنهان ــور	از	متغی ــی.	منظ ــای	پنهان ــای	متغیره نظریه	ه
ــده. ــع	مــوج(	اســت	کــه	از	نظــر	مــا	پنهــان	مان ــه	جــز	تاب متغیــری	)ب
ــب	 ــه	جل ــن	نکت ــه	ای ــان	را	ب ــم	توجهت ــه	دادن	می	خواه ــل	از	ادام قب
ــه	 ــتر	از	آنک ــودن،	بیش ــی	ب ــودن	و	واقع ــل	ب ــروط	کام ــه	ش ــم	ک کن
شــروط	غیــر	بدیهــی	فیزیکــی	باشــند،	تعریــف	بودنــد.	ولــی	شــروط	
جدایی	پذیــری	و	موضعیــت	شــروط	فیزیکــی	هســتند	و	ریشــه	

ــردد. ــر	می	گ ــرض	ب ــن	دو	ف ــه	ای ــتدالل	EPR	ب اس

  روایت انیشتین	
همانطــور	کــه	گفتــه	شــد	اینشــتین	کامــال	از	نســخه	ی	نهایــی	مقالــه	ی	
ــود.	او	 ــود	راضــی	نب ــه	توســط	پودولســکی	نوشــته	شــده	ب EPR		ک
ــاره	 ــود	را	دراین	ب ــتدالل	های	خ ــا	و	اس ــرد	ایده	ه ــعی	ک ــا	س بعده
روشــن	تر	کنــد.	اینشــتین	در	توضیحــات	خــود	بــا	دقــت	و	وســواس	
پودولســکی	بــه	ریاضیــات	نپرداختــه	و	لزومــا	شــرط	چالــش	برانگیــز	

ــد. ــتفاده	نمی	کن ــت	را	اس واقعی
ــروف	 ــه	ی	مع ــن	مقال ــش	از	ای ــاره	از	پی ــتین	در	این	ب ــای	اینش ایده	ه
ــرده	 ــی	اشــاره	ک ــه	آزمایش	های ــی،	ب ــود	و	در	نامه	های هــم	موجــود	ب
بــود	کــه	محوریــت	آن	هــا	بــر	اندازه	گیــری	از	راه	دور	و	بــدون	اختــالل	
سیســتم	متمرکــز	بــود.	در	ایــن	بخــش	دو	مــورد	از	ایــن	آزمایش	هــای	

ــح	می	دهــم. ــی	را	توضی ذهن
ــا	 ــا	ب ــه	و	تنه ــردن	از	تکان ــام	ب ــدون	ن ــی	ب ــتین	حت ــده	ی	اینش ای
اندازه	گیــری	یــک	کمیـّـت	ماننــد	مــکان	هــم	قابــل	بیــان	اســت.	فرض	
ــا	اندازه	گیــری	 ــد.	حــال	ب ــد	قبل	ان ــف	و	ب	مانن ــد	سیســتم	های	ال کنی
ــا	توجــه	 ــون	ب ــود.	اکن ــز	مشــخص	می	ش ــکان	ب	نی ــف،	م ــکان	ال م
ــری	 ــش	از	اندازه	گی ــت،	ب	از	پی ــری	و	موضعیّ ــرط	جدایی	پذی ــه	ش ب
ــری	 ــه	اندازه	گی ــد	چراک ــته	باش ــخص	داش ــی	مش ــت	مکان می	بایس
ــی	در	 ــدارد.	ول ــه	ب	ن ــوط	ب ــت	مرب ــری	روی	واقعی ــف	تاثی روی	ال
مکانیــک	کوانتومــی	و	تابــع	مــوج،	مــکان	ب	قابــل	پیش	بینــی	نیســت	
ــه	 ــا	توجــه	ب ــدارد،	پــس	ب ــه	وجــود	ن ــر	آن	در	نظری و	عنصــری	نظی
ــوج	 ــع	م ــه	تاب ــرد	ک ــه	می	گی ــتین	نتیج ــودن،	اینش ــل	ب ــرط	کام ش

ــی	از	سیســتم	نیســت. ــف	کامل توصی
ــتین،	 ــر	اینش ــی	مّدنظ ــای	ذهن ــر	از	آزمایش	ه ــه	ای	دیگ ــرای	نمون ب
فــرض	کنیــد	یــک	بــار	مــکان	و	بــار	دیگــر	تکانــه	ی	الــف	را	انــدازه	
بگیریــم؛	در	ایــن	صــورت	بــه	ترتیــب	مــکان	و	تکانــه	ب	مشــخص	
ــت	اول	 می	شــود.	طبــق	تعبیــر	رایــج	از	مکانیــک	کوانتومــی،	در	حال
ــژه	 ــه	وی ــت	دوم	ب ــت	مــکان	و	در	حال ــژه	حال ــه	وی ــع	مــوج	ب	ب تاب
حالــت	تکانــه	تقلیــل	می	یابــد.	دقــت	کنیــد	کــه	هــدف	ایــن	آزمایــش	
بــه	طــور	خــاص	بــه	چالــش	کشــیدن	تعابیری	اســت	کــه	اصــل	تقلیل	
ــود	دارد.	 ــرد	وج ــف	ک ــان	تعری ــون	نویم ــه	ف ــی	ک ــا	به	صورت در	آن	ه
ولــی	طبــق	شــروط	جدایی	پذیــری	و	موضعیّــت،	واقعیّــت	ب	در	ایــن	
دو	حالــت	نبایــد	تفاوتــی	داشــته	باشــند	و	در	واقــع	بــه	یــک	واقعیــت	
دو	تابــع	مــوج	مختلــف	نســبت	داده	ایــم.	حــال	اگــر	نظریــه	کامــل	را	
ــه	ای	بدانیــم	کــه	در	آن	چنیــن	اتفاقــی	مجــاز	نباشــد،	توصیــف	 نظری
مکانیــک	کوانتومــی	از	واقعیـّـت	ناقــص	خواهــد	بــود.	بایــد	دقــت	کنیم	
کــه	در	همــه	ی	اســتدالل	های	دو	بخــش	قبــل،	بــه	نوعــی	کامــل	بــودن	

ــده	اســت. ــت	ش ــری	و	موضعیّ ــدای	جدایی	پذی ف

  واکنش بوهر
ــا	 ــت	و	طبیعت ــال	داش ــه	دنب ــیاری	را	ب ــای	بس ــه	EPR	واکنش	ه مقال
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یکــی	از	کســانی	کــه	بــه	آن	واکنــش	نشــان	داد	بوهــر	بــود	کــه	در	آن	
ــوم	و	حامــی	آن	را	داشــت.	 ــه	نوعــی	نقــش	فیلســوف	کوانت ــان	ب زم
ــام	در	 ــان	ن ــا	هم ــه	ای	ب ــه	EPR،	مقال ــس	از	مقال ــاه	پ ــد	م ــر	چن بوه
نشــریه	Physical Review Letters	چــاپ	کــرد.	در	ایــن	مقالــه،	
بوهــر	بیشــتر	بــه	مثال	هایــی	پرداختــه	کــه	اصــل	مکملیــت	را	توضیــح	
می	دهنــد	و	بخــش	کوچکــی	از	مقالــه	را	بــه	جــواب	دادن	صریــح	بــه	

EPR	اختصــاص	داده	اســت.
ــه	 ــت	ب ــر	اس ــویم	بهت ــر	ش ــخ	بوه ــه	وارد	بحــث	پاس ــش	از	آن	ک پی
یــاد	بیاوریــم	کــه	بوهــر	پیــش	از	ایــن	همــواره	بــرای	توضیــح	پدیــده	
ــا	 ــرل	سیســتم	ب ــل	کنت ــش	مکانیکــی	غیرقاب ــری،	از	برهم	کن اندازه	گی
ــدت	 ــه	ش ــن	او	ب ــرد.	همچنی ــت	می	ک ــری	صحب ــتگاه	اندازه	گی دس
ناموضعیــت	را	رد	می	کــرد	و	تــا	حــدی	مضحــک	می	دانســت.	
اهمیـّـت	پاســخ	او	بــه	EPR	ایــن	اســت	کــه	او	از	هــر	دو	موضــع	گفتــه	

شــده	عقــب	نشــینی	کــرد.	
از	نظــر	بوهــر	عبــارت	»بــدون	ایجــاد	هــر	گونــه	اختــالل«	در	شــرط	
ــتگاه	 ــش	EPR	دس ــه	در	آزمای ــرد	ک ــام	دارد.	او	می	پذی ــت	ابه واقعی
ــد	 ــی	می	گوی ــدارد،	ول ــی	ن ــش	مکانیک ــا	ب	برهمکن ــری	ب اندازه	گی
ــه	 ــه	ب ــا	توج ــا	ب ــه	م ــرایطی	ک ــف	روی	ش ــری	روی	ال ــه	اندازه	گی ک
آن	آینــده	ی	ب	را	پیش	بینــی	می	کنیــم	تاثیــر	می	گــذارد.	بــرای	
ــه	ی	ب	 ــم	تکان ــر	نمی	توانی ــف	دیگ ــکان	ال ــری	م ــا	اندازه	گی ــه	ب نمون
ــالل	 ــی	اخت ــف،	نوع ــری	ال ــع	اندازه	گی ــم.	در	واق ــی	کنی را	پیش	بین
اطالعاتــی	در	ب	ایجــاد	می	کنــد	کــه	روی	واقعیــت	قابــل	پیش	بینــی	
ــه	 ــر	ب ــه	بوه ــل	توجــه	اســت	ک ــذارد.	قاب ــر	می	گ ــه	آن	اث ــوط	ب مرب
نوعــی	ناموضعیّــت	هــم	اشــاره	می	کنــد.	البتــه	ایــن	نــوع	ناموضعیّــت	
بــا	نســبیت	تناقضــی	نــدارد.	البتــه	بوهــر	هــم	مانند	ســایرین	بیشــتر	از	

ــخ	داد. ــی	EPR	پاس ــه	ی	اصل ــه	مقال ــتین	ب ــای	اینش روایت	ه

  نسخه بوهم
تــا	ســال	ها	پــس	از	انتشــار،	EPR	بــه	عنــوان	یــک	آزمایــِش	صرفــا«	
ــورد	 ــوم	م ــر	کوانت ــی	تعابی ــکالت	مفهوم ــی	مش ــرای	بررس ــی	ب ذهن
بحــث	بــود.	در	ســال	1951	دیویــد	بوهــم	در	کتابــی	کــه	بــرای	درس	
ــا	دقــت	بســیار	بررســی	کــرد.	او	نشــان	 ــوم	نوشــت،	EPR	را	ب کوانت
داد	کــه	می	تــوان	اســتدالل	های	EPR	را	بــا	مشــاهده	ی	واپاشــی	یــک	

ــرد. مولکــول	دو	اتمــی	کــه	در	آن	اســپین	کل	صفــر	اســت	پیش	ب

  صورت آزمایش
یــک	مولکــول	هیــدروژن	را	در	نظــر	بگیریــد	کــه	اســپین	کلــش	صفــر	
اســت.	طبــق	قانــون	بقــای	تکانــه	ی	زاویــه	ای،	پــس	از	واپاشــی	هــم	
اســپین	کل	سیســتم	متشــکل	از	دو	اتــم	هیــدروژن	صفــر	خواهــد	بــود.	
ــه	 ــم	را	ب ــوان	دو	ات ــت	ایــن	اســت	کــه	حــاال	می	ت ــز	اهّمیّ نکتــه	حائ
قــدر	کافــی	از	هــم	دور	کــرد	کــه	مناســب	بــرای	آزمایش	هایی	مشــابه	
ــای	 ــه،	مولفه	ه ــکان	و	تکان ــای	م ــه	ج ــا	ب ــن	ج ــوند.	در	ای EPR	ش
ــه	 ــا	توج ــم	و	ب ــدازه	می	گیری ــا	را	ان ــی	از	اتم	ه ــپین	یک ــف	اس مختل
بــه	صفــر	بــودن	اســپین	کل،	مولفه	هــای	اســپین	اتــم	دیگــر	مشــخص	
ــای	 ــر	مولفه	ه ــای	متناظ ــه	عملگر	ه ــن	ک ــه	ای ــا	توجــه	ب ــود.	ب می	ش
ــای	 ــوان	بحث	ه ــا	می	ت ــوند،	دقیق ــا	نمی	ش ــپین	جابج ــف	اس مختل

EPR	را	در	ایــن	آزمایــش	هــم	انجــام	داد.	
ایــن	نســخه	کــه	امــروزه	معروف	تــر	از	نســخه	ی	اصلــی	EPR	اســت	

بــه	EPRB	مشــهور	اســت.	

تــا	مدتــی	ایــن	ســوال	مطــرح	بــود	کــه	آیــا		دوراهــی	بیــن	تئوری	های	
متغیر	هــای	پنهــان	و	کوانتــوم	مکانیــک	صرفــا«	یــک	مناظــره	فلســفی	
ــا	 ــل	ب ــه	آن	پاســخ	داد.	ب ــوان	ب ــا	انجــام	آزمایــش	می	ت ــا	ب اســت،	ی
ــل	اندازه	گیــری	 ــه	یافتــن	یــک	تفــاوت	قاب بررســی	EPRB	موفــق	ب
بیــن	ایــن	دو	تئــوری	شــد.	او	یــک	نامســاوی	بــر	حســب	کمیت	هــای	
ــورت	 ــه	در	ص ــت	آورد	ک ــگاه	بدس ــری	در	آزمایش ــل	اندازه	گی قاب
ــه	 ــن	نامســاوی	ب ــر	کپنهاگــی	نقــض	می	شــد.	ای ــودن	تعبی درســت	ب
ــال	1972،	کالوزر	و	 ــرانجام	در	س ــد.	س ــهور	ش ــل	مش ــاوی	ب نامس
فریدمــن	موفــق	بــه	انجــام	آزمایشــی	شــدند	کــه	مکانیــک	کوانتومــی	
ــم	 ــروزه	ه ــرد.	ام ــان	را	رد	ک ــای	پنه ــای	متغیر	ه ــد	و	نظریه	ه را	تایی
انجــام	آزمایش	هــای	مشــابهی	در	راســتای	فهــم	عمیــق	تــر	مکانیــک	
کوانتومــی	ادامــه	دارد.	نکتــه	ی	بســیار	مهــم	نامســاوی	بــل	ایــن	بــود	
کــه	بــرای	اولیــن	بــار	بحث	هــای	پیرامــون	EPR	را	از	حالــت	فلســفی	
ــف	 ــای	مختل ــن	تعبیره ــاهده	بی ــل	مش ــاوت	قاب ــرد	و	تف ــارج	ک خ

مکانیــک	کوانتــوم	نشــان	داد.	
	EPR	نظیــر	هایــی	بحث	کــه	اســت	ایــن	اهّمیّــت	حائــز	بســیار	نکتــه
ــت	و	 ــت	نیس ــم	اهمی ــه	ک ــچ	وج ــه	هی ــوده	ب ــش	از	آن	ب ــه	پی و	انچ
ــون	 ــی	پیرام ــد.	بحث	های ــیار	مهم	ان ــت	بسیاربس ــوان	گف ــی	می	ت حت
تعبیرهــای	مختلــف	کوانتــوم،	نظیــر	مقالــه	ی	مهــم	EPR	و	بحث	هــای	
اینشــتن	و	بوهــر	روشــنگر	مشــکالت	تعابیــر	رایــج	بــود	و	بــه	خوبــی	
پــرده	از	اهّمیـّـت	مســئله	اندازه	گیری	و	ســایر	مســائل	مشــابه	برداشــت.	
ــرای	کوانتــوم	پیشــنهاد	 پــس	از	ایــن	بحث	هــا	تعبیرهــای	مختلفــی	ب
شــد	و	امــروزه	هــم	تــالش	بــرای	پیــدا	کــردن	تعبیــر	مناســبی	بــرای	
ــود	 ــرفت	خ ــه	پیش ــا	ب ــا	نه	تنه ــن	بحث	ه ــه	دارد.	ای ــری	ادام اندازه	گی
ــا	مطــرح	کــردن	مفاهیمــی	 ــد،	بلکــه	ب کوانتــوم	کمــک	شــایانی	کردن
ماننــد	ناموضعیــت	و	درهــم	تنیدگــی	زمینــه	ســاز	قدم	هــای	بزرگــی	
ــه	 ــه	جامع ــی	ب ــا	نگاه ــدند.	ب ــم	ش ــدرن	ه ــوژی	م ــم	و	تکنول در	عل
ــای	 ــود	بحث	ه ــت	وج ــه	اهّمیّ ــوان	ب ــان،	می	ت ــروزی	فیزیکدان ام
ــرد.				 ــی	ب ــرن	21	پ ــرای	فیزیکــدان	ق ــی	و	دانســتن	آن	هــا		ب این	چنین
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ــه روز با	تشکر	از	حانیه	آقایی	راد ــات روز ب ــگاری اطالع ــت، رمزن ــای اینترن ــزون کاربرده ــش روزاف ــا افزای ب
ــال  ــرای انتق ــاری ب ــای اعتب ــه از کارت ه ــان ک ــر زم ــود. ه ــر می ش پراهمیت ت
ــود  ــاط خ ــی ارتب ــران ایمن ــم نگ ــتفاده می کنی ــی اس ــدی اینترنت ــرای خری ــول ب پ
ــیک  ــرات کالس ــی در مخاب ــن ایمن ــتیم. ای ــط هس ــروش مرتب ــای ف ــا درگاه ه ب
ــن  ــه ی ای ــت. در نتیج ــباتی اس ــای محاس ــای پیچیدگی ه ــر مبن ــر ب ــال حاض ح
ــات کارت  ــه اطالع ــارق ب ــا س ــت ت ــادی الزم اس ــیار زی ــان بس ــا زم پیچیدگی ه
اعتبــاری مــا دسترســی پیــدا کنــد. بنابرایــن، در عمــل بــه ایــن دســت از ارتباطــات 
 )RSA(Rivest کالســیک ایمــن می گوییــم. بــرای مثــال، ایمنــی بــر پایــه ی طــرح
ــختی  ــه ی س ــر پای ــت، ب ــی اس ــد عموم ــگاری کلی ــای رمزن ــی از طرح ه ــه یک ک
تجزیــه ی عــدد بــزرگ بــه عوامــل اولــش اســت. در نتیجــه رمزنگاری هــای متــداول 
نســبت بــه پیشــرفت در ســخت افزارهای پیشــرفته تری کــه الگوریتــم محاســباتی 
ــن  ــناخته تریِن ای ــی از ش ــتند. یک ــیب پذیر هس ــال آس ــد کام ــریع تر می کنن را س
الگوریتم هــا کــه زاده ی مکانیــک کوانتومــی اســت، الگوریتــم شــور )Shor(اســت 
کــه فرآینــد تجزیــه ی عــدد بــه عوامــل اولــش را از مرتبــه ی نمایــی بــه مرتبــه ی 
ــی  ــای کوانتوم ــط کامپیوتره ــا توس ــن الگوریتم ه ــد. ای ــا می ده ــه ای ارتق چندجمل
قابــل پیاده ســازی هســتند. شــنودکننده ای کــه دسترســی بــه کامپیوتــر کوانتومــی 

ــرد. ــوال می ب ــر س ــال زی ــیک را کام ــرات کالس ــت مخاب دارد، امنی

ــول	 ــه	ی	اص ــر	پای ــی	ب ــای	کوانتوم کامپیوتره
موضوعــه	ی	مکانیــک	کوانتومــی	بنــا	شــده	اند.	
حــال	ســوالی	کــه	مطــرح	می	شــود	ایــن	اســت	
کــه	آیــا	می	تــوان	بــا	اســتفاده	از	همیــن	اصــول	
ــره	ی	اطالعــات	 ــه	مخاب ــی	را	ب موضوعــه	ایمن

برگردانــد؟	
از	برجســته	ترین	خصوصیت	هــای	مکانیــک	
کوانتومــی،	وجــود	کوانتاهــای	غیرقابــل	تجزیه	
و	سیســتم	های	درهم	تنیــده	هســتند	کــه	اســاس	
کار	مخابــرات	کوانتومــی	را	تشــکیل	می	دهنــد.	
مخابــرات	کوانتومــی	اولیــن	کاربــرد	تجــاری	از	
فیزیــک	کوانتومــی	در	رده	ی	مســتقیم	کوانتومی	

اســت.	
می	تــوان	مخابــرات	کوانتومــی	را	زمینــه	ای	
ــه	 ــردی	دانســت	ک ــی	کارب ــک	کوانتوم از	فیزی
ــات	 ــه	ی	اطالع ــا	نظری ــک	ب ــاط	نزدی در	ارتب
کوانتومــی	و	ترابــرد	کوانتومــی	اســت	و	امــکان	
ــد.	 ــم	می	کن ــد	را	فراه ــدون	قی ــن	ب ــرات	ایم مخاب
ولــی	کوانتــوم	مکانیــک	چه	خصوصیــت	متمایز	
بــا	مکانیــک	کالســیک	دارد	کــه	ایــن	ایمنــی	را	
بــه	ارمغــان	مــی	آورد؟	ســه	موضــوع	مهــم	کپی	
ــد	و	حــاالت	 ــد	حــاالت	نامتعام ــوع،	تولی ممن
مکانیــک	 دســت	آورد	های	 از	 درهم	تنیــده	
کوانتومــی	اســت	کــه	ایمنــی	مخابــرات	را	
ــک	 ــه	از	مکانی ــت	ک ــن	طبیع ــه	ی	قوانی ــر	پای ب

ــه	 ــی	دارد؛	ن ــا	م ــد	بن ــروی	می	کن ــی	پی کوانتوم
پیچیدگی	هــای	محاســباتی	کــه	قابــل	شکســته	

شــدن	هســتند.	
هایزنبــرگ	 قطعیــت	 عــدم	 اصــل	 طبــق	
مشــاهده		پذیرهایی	ماننــد	تکانــه	و	مــکان	
ــری	 ــل	اندازه	گی ــق	قاب ــه	طــور	دقی ــان	ب همزم
ــی	در	 ــک	کوانتوم ــه	در	مکانی ــتند.	آن	چ نیس
ــل	 ــل	قاب ــور	کام ــه	ط ــته	ب ــتم	بس ــک	سیس ی
ــه	شــرایط	 ــن	ک ــه	شــرط	ای ــف	اســت	ب توصی
اولیــه	را	بدانیــم	حالــت	سیســتم	فیزیکی	اســت	
ــف	 ــرودینگر	توصی ــه	ی	ش ــط	معادل ــه	توس ک

می	شــود.	
ــت	 ــه	ی	مکانیــک	کوانتومــی	حال ــق	نظری مطاب
سیســتم	فیزیکــی	اگــر	ناشــناخته	باشــد	قابــل	
کپــی	کــردن	نیســت.	بــرای	شناســایی	حالــت	
ــری	روی	 ــد	اندازه	گی ــز	بای ــتم	نی ــک	سیس ی
کمیــت	فیزیکــی	انجــام	داد	کــه	ممکــن	اســت	

ــد.	 ــت	سیســتم	را	عــوض	کن حال
ــک	 ــا	ی ــیک	ب ــات	کالس ــر	اطالع ــن	اگ بنابرای
ــی	 ــاالت	کوانتوم ــوص	در	ح ــه	خص ــر	ب تناظ
ــه	 ــاز	ک ــر	مج ــنودکننده	ی	غی ــوند،	ش ــد	ش ک
ــی	 ــه	کپ ــادر	ب ــد	ق ــتم	را	نمی	دان ــت	سیس حال

ــت. ــت	نیس ــردن	حال ک
ــیک	 ــرات	کالس ــم	در	مخاب ــی	می	دانی از	طرف
ــک	 ــر	و	ی ــای	صف ــط	بیت	ه ــات	توس اطالع
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کدگــذاری	می	شــوند.	بــه	دلیــل	ایــن	کــه	ایــن	حــاالت	از	یک	دیگــر	
ــزی	 ــم.	چی ــد	در	نظــر	می	گیری ــد	آن	هــا	را	متعام ــل	تمییزن ــال	قاب کام
ــه	 ــا	نمی	گنجــد	داشــتن	حالتــی	اســت	ک کــه	در	تصــور	کالســیک	م
هــم	صفــر	و	هــم	یــک	باشــد.	مکانیــک	کوانتومــی	امــکان	داشــتن	این	
ــه	ایــن	حــاالت،	حــاالت	نامتعامــد	در	 حــاالت	را	فراهــم	می	کنــد.	ب
پایــه	ی	صفــر	و	یــک	می	گوینــد.	از	آن	جــا	کــه	فرآینــد	اندازه	گیــری	
در	مکانیــک	کوانتومــی	قــادر	بــه	تمییزپذیــری	صــد	در	صــدی	حاالت	
نامتعامــد	از	هــم	نیســت،	کــد	کــردن	اطالعــات	در	پایــه	ی	نامتعامــد	
نســبت	بــه	صفــر	و	یــک	ابهــام	در			اندازه	گیــری	و	در	نتیجــه	ی	فرآینــد	
ــه	 ــد	در	این	جــا	ب ــد	تعام ــد.	توجــه	کنی ــد	ایجــاد	می	کن بازگشــایی	ک
ــا	ذکــر	 ــت	از	هــم	اســت)در	ادامــه	ب معنــی	تشــخیص	دقیــق	دو	حال

ــه	ایــن	مــورد	بیشــتر	پرداختــه	شده	اســت(. ــی	ب مثال
مســئله	ی	مهــم	دیگــری	کــه	در	مکانیــک	کوانتومــی	مطــرح	می	شــود	
ــد	 ــب	می	توان ــتم	مرک ــت	سیس ــه	حال ــت	ک ــی	اس ــت	جهان خصوصی
ــاالت	دو	ذره	 ــن	ح ــی	بی ــتگی	کوانتوم ــن	هم	بس ــد.	ای ــته	باش داش
اطالعاتــی	در	بــردارد	کــه	هیــچ	یــک	از	زیرسیســتم	ها	از	آن	آگاهــی	
ندارنــد.	حالــت	بیشــینه	ی	درهم	تنیدگــی	بیــن	دو	زیرسیســتم،	
ــر	 ــرای	ه ــه	بی	اطالعــی	محــض	را	ب ــی	اســت	ک هم	بســتگی	کوانتوم

ــی	آورد.	 ــان	م ــه	ارمغ زیرسیســتم	ب
یــک	حالــت	 اندازه	گیــری	در	زیــر	سیســتم	شــماره	ی	 ولــی	
ــق	مشــخص	 ــور	دقی ــه	ط ــرای	آن	سیســتم	ب ــر	را	ب زیرسیســتم	دیگ
ــک	 ــی	در	ی ــچ	اطالع ــری	هی ــل	از			اندازه	گی ــی	قب ــه	عبارت ــد.	ب می	کن
ــت	کل	سیســتم	 ــری	حال ــس	از	اندازه	گی ــی	پ زیرسیســتم	نیســت.	ول
ــه	محــض	اعــالم	 ــود.	ب ــن	زیرسیســتم	مشــخص	خواهــد	ب ــرای	ای ب
ــرای	 ــت	کل		سیســتم	ب ــه	زیرسیســتم	دو،	حال ــری	ب ــه	ی	اندازه	گی پای

ــد.	 ــد	ش ــز	مشــخص	خواه ــتم	دو	نی زیرسیس
ــوم	 ــزم	کوانت ــه	از	مکانی ــی	ک ــک	از	خصوصیات ــر	ی ــه	ه ــه	ب ــا	توج ب
ــرات	کامــال	ایمــن	ایجــاد	 مکانیــک	ناشــی	می	شــوند،	می	تــوان	مخاب
ــه	امــکان	کپــی	کــردن	 ــه	عبارتــی	شــنودکننده	ی	غیرمجــاز	ن کــرد.	ب
ــا(	 ــردن	خط ــه	ک ــدون	ابهام)اضاف ــد	ب ــه	می	توان ــت	را	دارد	و	ن حال

ــت	آورد.	 ــه	دس ــتم	را	ب ــت	سیس ــرده	و	حال ــری	ک اندازه	گی
خطــای	ایجــاد	شــده	معیــاری	بــرای	آشکارســازی	ســارق	اســت	کــه	

مکانیــک	کوانتومــی	بــرای	مــا	ایجــاد	کــرده	اســت.	
ــا	 ــه	تنه ــی(	ن ــی	کوانتومی)درهم	تنیدگ ــتگی	جهان ــی	هم	بس از	طرف
ــر	 ــر	زی ــری	در	ه ــل	از	اندازه	گی ــت	قب ــی	از	حال ــث	بی	اطالع باع
ــر	 ــات	را	از	آن	زی ــرقت	اطالع ــکان	س ــه	ام ــود	بلک ــتمی	می	ش سیس

سیســتم	می	گیــرد.	
ــِی	از	 ــه	محــض	ســرقت)		اندازه	گیری(	هم	بســتگی	کوانتوم ــه	ب چــرا	ک
بیــن	رفتــه	در	نتیجــه	ی	آن	نامســاوی	بــل	کــه	بــه	نوعــی	از	حضــور	
ــن	 ــود)Gisin(	و	از	ای ــا	نمی	ش ــد	ارض ــر	می	ده ــی	خب درهم	تنیدگ

ــای	ســارق	مشــخص	می	شــود. ــق	ردپ طری
ــت	 ــره	ی	حال ــرای	مخاب ــود	ب ــودِی	خ ــه	خ ــی	ب ــتگی	کوانتوم هم	بس
کوانتومــی	نامشــخص	نیــز	مــورد	اســتفاده	قــرار	می	گیــرد	کــه	تحــت	
	.)Bouwmeester(ــود ــاد	می	ش ــی	از	آن	ی ــرد	کوانتوم ــوان	فراب عن
مخابــرات	کوانتومــی	را	می	تــوان	بــه	دو	دســته	ی	مخابــرات	مســتقیم	
و	مخابــرات	بــر	اســاس	توزیــع	کلیــد	کوانتومــی	تقســیم	کــرد)Lo(.	به	
دلیــل	ایــن	کــه	مخابــرات	کالســیِک	حــال	حاضــر	از	کلیــد	خصوصــی	
ــتفاده	از	 ــا	اس ــی	اســت	ب ــرد،	کاف ــره	می	گی ــی	به ــن	ایمن ــت	تامی جه
ــرات	 ــه	مخاب ــی	را	ب ــی،	ایمن ــد	کوانتوم ــع	کلی ــای	توزی پروتکل	ه
کالســیک	برگردانــد.	چــرا	کــه	طبــق	نظریــه	ی	شــنون	بــا	روش	کــد	
کــردن	هــر	پیــام	توســط	یــک	کلیــد	کامــال	امــن	مخابــرات	کالســیک	
بــه		طــور	حــدی	کامــال	ایمــن	اســت.	ایــن	روش	بــا	نــام	زمــان	یــک	

طرفــه)pad	time	one(	مشــهور	اســت)Rubin(.	در	ســال	1984	
بنــت	و	براســارد	اولیــن	پروتــکل	توزیــع	کلیــد	کوانتومــی	تحــت	نــام	
BB84	را	ارائــه		دادنــد	)Bennett(	کــه	تقریبــا	بیشــتر	پروتکل	هــای	
	BB84	آزمایشــگاهی	ــازی ــاده	س ــف	پی ــای	مختل ــد	از	آن	مدل	ه بع
ــر	 ــوان	ذک ــه		عن ــد	)Shenoy-Hejamadi(.	ب ــمار	می	رون ــه	ش ب
ــه	چگونگــی	 ــع	کلیــد	کوانتومــی	ب ــال	از	پروتکل	هــای	توزی یــک	مث

ــت: ــکل	خواهیم	پرداخ ــن	پروت ــوه	ی	کار	ای نح
ــای ــد	حالت	ه ــه	تولی ــادر	ب ــتنده(	ق آلیس)فرس

بــه	 مربــوط	 می	تواننــد	 کوانتومــی	 حالت	هــای	 ایــن	 اســت.	
ــت) ــون	در	حال ــال	فوت ــوان	مث ــه	عن ــند	ب ــون	باش ــش	تک	فوت قطب
(،	می	توانــد	نشــان	دهنده	ی	فوتونــی	بــا	قطبــش	خطــی	
نشــان	دهنده	ی	 	،) 	 در	حالــت) فوتــون	 و	 افقی)عمــودی(	
ــد.	 ــه(	باش ــی	45	درج ــی	45	درجه)منف ــش	خط ــا	قطب ــی	ب فوتون
ــتند	 ــد	هس ــم	نامتعام ــه	ه ــبت	ب نس حالت	های
ــا	 ــوان	آن	ه ــی	نمی	ت ــک	کوانتوم ــه	ی	مکانی ــول	موضوع ــر	اص و	بناب
ــردن	 ــد	ک ــرای	ک ــس	ب ــکل	1(.	آلی ــری	کرد)ش ــان	اندازه	گی را	همزم
ــد	 ــه	بخواه ــه	چنان	چ ــد	ک ــل	می	کن ــب	عم ــن	ترتی ــه	ای ــات	ب اطالع
ــده(	بفرســتد،	یکــی	از	دو	 ــرای	باب)گیرن ــر	کالســیکی	را	ب ــت	صف بی
ــد	و	 ــال	می	کن ــی	ارس ــال	کوانتوم ــق	کان را	از	طری ــت حال
چنان	چــه	بخواهــد	بیــت	1	کالســیکی	را	بــرای	بــاب	بفرســتد،	یکــی	
	را	ارســال	می	کنــد.	در	قســمت	گیرنــده	بــاب	 از	دو	حالــت	
بــرای	دسترســی	بــه	اطالعاتــی	کــه	آلیــس	مخابــره	کــرده	مجبــور	بــه	

		اندازه	گیــری	اســت.		
از	آن	جایــی	کــه	نمی	دانــد	آلیــس	اطالعــات	را	در	کــدام	پایه)پایــه	ی	
ــور	اســت	 ــرده	اســت	مجب ــد	ک 	(	ک ــه	 ــوط	ب مرب
ــا	 ــرده	در	آن	ه ــاب	ک ــه	را	انتخ ــی	از	دو	پای ــدم	یک ــورت	رن ــه	ص ب
		اندازه	گیــری	انجــام	دهــد.	چنان	چــه	بــا	احتمــال	5۰%	پایه	ی	درســت	
ــد	و	 ــر	نمی	ده ــس	را	تغیی ــت	آلی ــش	حال ــد	اندازه	گیری را	انتخــاب	کن
ــد؛	 ــدا	می	کن ــی	پی ــود	دسترس ــتاده	ب ــس	فرس ــه	آلی ــی	ک ــه	اطالعات ب
ولــی	چنان	چــه	پایــه	ی	غلــط	را	انتخــاب	کنــد	اندازه	گیریــش	حالــت	
آلیــس	را	تغییــر	داده	و	بــه	نتیجــه	ی	درســتی	نخواهــد	رســید.	پــس	از	
ــیک)که	 ــال	کالس ــق	کان ــس	از	طری ــاب	و	آلی ــری،	ب ــام	اندازه	گی انج
ــاط	 ــم	ارتب ــا	ه ــد(	ب ــی	دارن ــه	آن	دسترس ــه	ب ــم	هم ــرض	می	کنی ف
ــرای	هــر	پالــس	 ــاب	پایه	هایــی	کــه	در	آن	هــا	ب برقــرار	می	کننــد	و	ب
ــج	 ــی	نتای ــی	می	کند)ول ــود	را	اعــالم	عموم ــری	انجــام	داده	ب اندازه	گی

ــد(.	 ــالم	نمی	کن را	اع
در	ایــن	مرحلــه	کــه	بــه	غربال	گــری	مشــهور	اســت،	آلیــس	بــر	طبــق	
ــاب	اعــالم	کرده	اســت	شــماره	ی		بیت	هایــی	کــه	در	 پایه	هایــی	کــه	ب
پایــه	ی	درســت	اندازه	گیــری	شــده	بــوده	را	اعــالم	می	کنــد	و	آلیــس	
و	بــاب	تنهــا	ایــن	بیت	هــا	را	نــگاه	داشــته	بقیــه	را	دور	می	ریزنــد.	

ــد	 ــن	اطالعــات	را	شــنود	کن ــد	ای ــر	ســومی)ایو(	بخواه چنان	چــه	نف
راهــی	جــز	اندازه	گیــری	حالتــی	کــه	آلیــس	فرســتاده	بــوده	را	نــدارد	
ــه	 ــات	را	در	چ ــس	اطالع ــد	آلی ــه	نمی	دان ــه	این	ک ــه	ب ــا	توج و	ب
پایــه	ای	فرســتاده	بــوده	بایــد	بــه	صــورت	رنــدم	در	یکــی	از	دو	پایــه	

ــد.	 ــام	ده ــری	انج اندازه	گی
در	5۰%	مــوارد	کــه	پایــه	ی	اشــتباه	را	انتخــاب	می	کنــد	حالتــی	کــه	
آلیــس	بــرای	بــاب	فرســتاده	را	تغییــر	داده	رد	پــای	حضــورش	را	بــه	

ــذارد.	 ــا	می	گ ج
ــاب	در	بیت	هــای	 ــر	موجــب	می	شــود	اطالعــات	آلیــس	و	ب ــن	ام ای
غربــال	شــده	بــا	احتمــال	%25	بــا	هــم	متفــاوت	شــوند.	بنابرایــن	بــا	
ــاب	 ــس	و	ب ــال	شــده	ی	آلی ــای	غرب ــدادی	از	بیت	ه ــردن	تع چــک	ک

ــال	شــوند.	 می	تواننــد	متوجــه	عــدم	امنیــت	کان
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BB84 (swissquantum( شمایی از پروتکل :)شکل )1

	هــر	چنــد	کــه	بــه	دلیــل	محدودیت	هــای	تکنولــوژی	از	جمله	نداشــتن	
ــه	 منبــع	تک	فوتونــی	ایمنــی	پروتکل	هــای	توزیــع	کلیــد	کوانتومــی	ب
ــن	 ــر	ای ــه	ب ــرای	غلب ــی	ب ــای	فراوان ــی	راه	کاره ــد	ول ــر	می	افتن خط
مشــکالت	ارائــه	شــده	و	تنهــا	محدودیتــی	کــه	هم	اکنــون	داریــم	طــول	
توزیــع	کلیــد	کوانتومــی	امــن	و	نــرخ	تولیــد	کلیــد	کوانتومــی	اســت.	

ــی	اســتفاده	می	شــود.	 ــن	منظــور	از	شــبکه	های	کوانتوم بدی
هم	اکنــون	کشــورهای	آمریــکا،	انگلســتان،	چیــن،	اتریــش،	ســویس	و	
کــره	بــه	پیاده	ســازی	شــبکه	های	کوانتومــی	پرداخته	انــد.	چیــن	اخیــرا	
مخابــرات	کوانتومــی	ماهــواره	ای	خــود	را	نیــز	آزمایــش	کرده	اســت.	
بدیــن	ترتیــب	ایــن	کشــور	توانســته	در	طــول	12۰۰	کیلومتــر	حالــت	
ــا	 ــون	در	دو	ایســتگاه	زمینــی	ب درهم	تنیــده	ی	کوانتومــی	بیــن	دو	فوت
ــتگاه	 ــده	از	ایس ــای	درهم	تنی ــی	از	فوتون	ه ــال	یک ــتفاده	از	ارس اس

	.)Oi	DK(کنــد	ایجــاد	مراکــز	ایــن	بــه	زمینــی
پیشــرفته	و	 نقشــه	ی	راه	علمــی	کشــورهای	 بــه	 بــا	نگاهــی	
ســرمایه	گذاری	عظیمــی	کــه	در	زمینــه	ی	مخابــرات	کوانتومــی	انجــام	
داده	انــد	می	تــوان	بــه	اهمیــت	و	نقــش	کلیــدی	آن	در	ســال	های	آتــی	

ــرد. ــی	ب پ
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	مقدمه
ــور  ــه ط ــی، و ب ــخ ریاض ــداد در تاری ــن اع ــن و مهم تری ــوان از معروف تری ــی را  می    ت ــدد پ ع
ــی  ــی از قدیم ــوم طبیع ــاخه های عل ــی ش ــم آن در باق ــش مه ــر نق ــه خاط ــی، ب ــر حت عام  ت
ــوم،  ــک کوانت ــاالت، مکانی ــس، احتم ــک، الکترومغناطی ــل ترمودینامی ــه مث ــد گرفت ــا جدی ت
کیهان  شناســی و...، از بــا اهمیت تریــن اعــداد در تاریــخ علــم بــه شــمار آورد. ظهــور ایــن عــدد 
در بســیاری از روابــط ریاضــی و پدیده هــای    طبیعــی، بــه تدریــج باعــث شــد کــه تقریب هــای 
ــی  ــرای بررس ــور ب ــن ط ــد، و همی ــت بیای ــه دس ــبات ب ــرای محاس ــری از آن ب ــر و دقیق   ت بهت
ــاخه ی      ــه در ش ــئله ای ک ــاری آن)مس ــه ی     اعش ــداد دنبال ــی اع ــع تصادف ــل توزی ــائلی مث   مس
نظریــه ی     اعــداد و احتمــاالت بســیار مــورد توجــه و نتیجــه ی     آن بســیار پراهمیــت اســت( مــورد 

ــرد. ــرار بگی ــان ق ــان و قیزیک دان ــاز ریاضی دان نی

نخســتین تقریب هــا بــرای مقــدار دقیق  تــر عــدد پــی تقریبــا همــه بــر پایــه ای هندســی اســتوار 
ــی دوران باســتان کــه نخســتین مطالعــه ی     اســلوب مند و  ــان یونان ــد؛ چــرا کــه ریاضی دان بودن
گســترده را بــر روی ایــن عــدد انجــام دادنــد، تنهــا از تعریــف کالســیک هندســی ایــن عــدد، 
یعنــی حاصــل تقســیم محیط دایــره بــر قطــرش، باخبــر بودند)مطالعــات پیشــین بــر روی مقدار 
پــی کــه در چیــن و مصــر باســتان، مثــل پاپیــروس رینــد١ انجــام شــده اند، یــا دارای رونــدی 
ــه اســت(.  ــان رفت ــه روش کاری آن هــا از می ــوط ب ــه نحــوی اســناد مرب ــا ب ــد ی ــی بوده ان تجرب
آن هــا همچنیــن، از گنــگ بــودن پــی بی اطــالع بودنــد و ایــن خــود محرکــی بــرای بســیاری بــود 
تــا کســری را بــرای مقــدار ایــن عــدد نســبت دهنــد. از نخســتین کســانی کــه بــا روش هایــی از 
قبیــل محــاط کــردن دایــره ای در میــان چندضلعی هــای منتظم)روشــی کــه بــه روش کالســیک 
هندســی معــروف اســت(، و ســپس افزایــش اضــالع چندضلعــی بــرای وصــول بــه دقت بیشــتر، 
ــدار  ــام برد)ارشــمیدس مق ــوان ارشــمیدس۲ را ن ــی رســیدند،  می    ت ــری از پ ــر دقیق ت ــه مقادی ب
پــی را بــا اســتفاده از مقایســه محیــط دایــره ی محــاط بیــن دو ۹۶ ضلعــی منتظــم، بیــن دو عــدد 

۳/١۴۰۸ و ۳/١۴۲۹ بــه دســت آورد(.

در طــول قــرون آتــی نیــز تــالش بــرای محاســبه ی     پــی بــه همیــن روش و روش هــای    مشــابه 
ادامــه یافــت. تــا قــرن پانزدهــم میــالدی، دقیق تریــن محاســبه ی     عــدد پــی بــه روش کالســیک 
میــالدی متعلــق بــه غیاث الدیــن جمشــید کاشــانی، ریاضــی دان و منجــم ایرانــِی دربــاِر الغ بیــگ 
بــود کــه ایــن عــدد را تــا ١۵ رقــم اعشــار محاســبه نمــود. امــا، در ســال ١۵۹۳، فرانســوا ویت۳، 
ــار  ــرای نخســتین ب ــرِی ســوم و چهــارم، ب ــار شــاه آن ریاضــی دان برجســته ی     فرانســوِی درب
ــِی  ــه صــورت یــک ســرِی ضرب ــا اســتفاده از روشــی هندســی توانســت پــی را ب در تاریــخ، ب
نامتناهــی نشــان دهد)جالــب آن کــه ویــت خــود پیشــتر، در ١۵۷۹ بــا روش کالســیک، بــه کمک 

چندضلعی هایــی کــه ۳۹۳۲١۶ ضلــع داشــتند، پــی را تــا ۹ رقــم اعشــار محســابه کــرد(.
رابطه ای که ویت به دست آورد، به شرح زیر است:

یــا، بــا نمادگــذاری مختصــر عملگــر ضــرب پیاپی)پــای(، بــه کمــک مفهــوم حــد و بــا تعریــف 
دنبالــه ی     بازگشــتی  :

که در آن 

در این مقاله به ره یافت استخراج این رابطه، و اهمیت تاریخی آن  می    پردازیم.

	ره یافت ویت
در	زمــان	ویت)قــرن	شــانزدهم	میــالدی(	آن	چــه	کــه	اکنــون	حســاب	دیفرانســیل	و	انتگــرال	می	نامیم،	
هنــوز	بــه	صــورت	کنونــی)دارای	اصــول	موضوعــه	ی					دقیــق	و	ســاختمانی	بــا	اثبــات	دقیــق	منطقــی	
بــرای	همــه	ی					ابزارهــا	و	قضایــای	آن(	در	نیامــده	بــود	و	بــه	عمــده	فعالیت	هــای	مرتبــط	با	حســابان	در	
آن	دوره،	معمــوال	پیش-حســابان4	اطــالق	می	شــود.	ریاضی	دانــان	برجســته	ای	مثــل	ویــت،	والیــس5،	

1-Rhind
2-Archimedes (c. 287 BC – c. 212 BC)
3-François Viète (1540 – 1603)
4-Pre-Calculus
5-John Wallis (1616 – 1703)
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ــر	و	کار	 ــابان	س ــس	حس ــائلی	از	جن ــا			مس ــه	ب ــر7	و...	ک ــارو۶،	کپل ب
ــا	 ــی	تمامــا	جبــری	ی ــه	راه	های ــه	توســل	ب ــور	ب ــا	مجب داشــتند،	غالب
تمامــا	هندســی	بودنــد،	کــه	گاه	دارای	نتایجــی	مفیــد	و	حیــرت	انگیز	و	
گاه	بــه	علــت	عــدم	توجــه	بــه	مفاهیمی	مثــل	حــد	و	بی	نهایــت،	دارای	
ــد. ــز!(	بودن ــم	حیرت	انگی ــاز	ه ــز)و	ب ــط	و	تناقض	آمی ــی	غل نتایج
ویــت	نیــز	بــرای	اســتخراج	رابطــه	ی					خــود،	از	ره	یافتــی	کامال	هندســی	
بهــره	جســت.	در	حقیقــت،	ایــده	ی	اولیــه	ی	روش	وی	حالتــی	کامــال	
هندســی	داشــت،	امــا	وی	در	ادامــه	بــا	چنــد	محاســبه	ی					جبــری	بــه	
ــم	 ــره	ای	در	نظــر	می	گیری رابطــه	ی					خــود	دســت	یافــت.	در	ابتــدا	دای
ــق	 ــاط	می	کنیم)مطاب ــی	مح ــره	مربع ــن	دای ــد.	در	ای ــعاع	واح ــه	ش ب
ــه	4	راس	 ــره،	ک شــکل1(.	ســپس	یــک	هشــت	ضلعی	محــاط	در	دای
مشــترک	بــا	دایــره	ی	اولیــه	داشــته	باشند)شــکل1(.	بــه	همیــن	ترتیــب	
یــک	شــانزده	ضلعی	و...	.	اســاس	روش	ویــت	مقایســه	ی					گام	بــه	گام	
ــدا	نســبت	مســاحت	 ــت.	ابت ــن		ضلعی	هاس نســبت	مســاحت	های				ای
مربــع	بــه	هشــت	ضلعی،	هشــت	ضلعی	بــه	شــانزده	ضلعی	و...	.	هــدف	
ــت	 ــا	بی	نهای ــر	ت ــبت	ها	در	یک	دیگ ــن	نس ــردن	ای ــرب	ک ــت	ض وی
ــبت	 ــرای	نس ــی	ب ــی	نامتناه ــری	ضرب ــک	س ــت	آوردن	ی ــه	دس و	ب
مســاحت	مربــع	اولیــه	بــه	مســاحت	دایــره	بــود.	در	حقیقــت،	ویــت	در	
ایــن	روش،	دایــره	را	حــد		ضلعــی	ای		می				دانــد	کــه	)ایــن	در	حقیقــت،	
همــان	قســمتی	از	ره	یافــت	ویــت	اســت	کــه	نیازمنــد	بحــث	بیشــتر	
اســت.	ویــت	هیــچ	اثباتــی	بــرای	ایــن	کــه	آیــا	اصــال	چنیــن	حــدی	
وجــود	دارد	یــا	نــه	ارائــه	نمی	کنــد.	امــروزه	مــا	می	دانیــم	کــه	ویــت	
ــه	ی					 ــه	دنبال ــرا	ک ــود	دارد؛	چ ــد	وج ــن	ح ــه	ای ــود	ک ــال	ب خوش	اقب
هندســی	اشــکالی	وجــود	دارنــد	کــه	حــد	آن	هــا	در	بی	نهایــت	بــه	آن	

چــه	کــه	مــا	از	روی	شــهود	انتظــار	داریــم	میــل	نمی	کنــد(.

)شکل1(
حــال	رابطــه	ی					عمومــِی	مســاحت	یــک		ضلعــی	منتظــم	را	بــا	افــراز	
کــردن	آن	بــه		مثلــث	قائم	الزاویــه	و	محاســبه	ی	مســاحت	هــر	یــک،	
ــردن	 ــا	عمــود	ک ــال،	در	شــکل	1،	ب ــرای	مث ــم.	ب ــه	دســت	می	آوری ب
ــت	ضلعی،	 ــالع	هش ــی	از	اض ــط	یک ــه	H،	وس ــره	O	ب ــز	دای از	مرک
و	وصــل	کــردن	O	بــه	A،	انتهــای	دیگــر	همــان	ضلــع،	یــک	مثلــث	
ــک	 ــا	ی ــر	ب ــاحتی	براب ــه	مس ــم	ک ــت	می	آوری ــه	دس ــه	ب قائم	الزاوی

6-Isaac Barrow (1630 – 1677) 
7-Johannes Kepler (1571 – 1630)

شــانزدهم	مســاحت	هشــت	ضلعی	دارد.	محاســبه	ی	مســاحت	مثلــث	
ــر	 ــعاع	AO	براب ــت)مقدار	ش ــر	اس ــر	امکان	پذی ــق	زی ــه	طری AOH	ب

واحــد	فــرض	شــده	اســت(:

پس	مساحت	هشت	ضلعی	به	صورت	زیر	خواهد	بود:
	

بــه	طــور	کلــی		می				تــوان	بــرای	هــر	چندضلعــی	منتظــم	رابطــه	ی					کلــی	
زیــر	را	بــا	همیــن	روش	اســتخراج	کرد:

ــینوس	دو	 ــی	س ــه	ی					مثلثات ــا	از	رابط ــاال،	م ــه	ی					ب ــتخراج	رابط در	اس
ــم: ــال	داری ــم.	ح ــتفاده	کردی ــه	اس ــر	زاوی براب

ــت	 ــرض	درس ــق	ف ــد،	طب ــاره	ش ــال	اش ــه	قب ــور	ک ــان	ط ــه	هم ک
ــاال	 ــه	ی					ب ــاحت	ها	را	در	رابط ــط	مس ــت	فق ــال	کافی	س ــت	.	ح وی
جای	گــذاری	کنیــم.	مســاحت	چندضلعــی	بــا	4	ضلــع	و	قطــر	برابــر	
بــا	2	واحد)همــان	مربــع(	کــه	برابــر	بــا	2	اســت،	و	مســاحت	دایــره	به	
شــعاع	واحــد	هــم	برابــر	بــا	خــود	پــی	اســت.	در	ایــن	نقطــه	شــاید	
فقــط	محاســبه	ی					مســاحت	بقیــه	ی					چندضلعی	هــا	بــه	نظــر	دشــوار	و	
غیرقابــل	محاســبه	برســد،	چــرا	کــه	بــرای	محســابه	ی					آنــان	نیــاز	بــه	
محاســبه	ی					ســینوس	زوایــای	تقســیم	پــی	بــر	توان	هــای				مختلــف	دو	

هســتیم.	امــا	از	اتحادهــای	مثلثاتــی	داریــم:

ــه	ی					 ــتی	هم ــورت	بازگش ــه	ص ــوان	ب ــه	ی					1،	می	ت ــک	رابط ــه	کم ب
ــه	 ــوان	دلخــواه	دو	را	ب ــر	هــر	ت ســینوس	های	حاصــل	تقســیم	پــی	ب
دســت	آورد؛	تنهــا	الزم	اســت	کــه	مقــدار	ســینوس	و	کســینوس	یــک	
زاویــه	ی					اولیــه	را	بدانیــم،	کــه	آن	زاویــه	هــم	خــود	پــی	اســت.	بــرای	

ــرای		داریــم: مثــال،	ب

برای	توان	بعدی:																				

کــه	البتــه،	مقــدار	کســینوس	پی	چهــارم	را	بــا	اســتفاده	از	ســینوس	آن	
محاســبه	کرده	ایــم.	حــال	فقــط	بایــد	نســبت	ها	را	جای	گــذاری	کنیــم:	

به	همین	ترتیب	می				رسیم	به:	
و	اثبات	تمام	است.

ره یافتی دیگر
در	ره	یافــت	دیگــری	کــه	صرفــا	از	طریــق	مثلثــات،	ولــی	بــا	
شــباهت	های	آشــکاری	بــا	ره	یافــت	قبلــی،	رابطــه	ی					ویــت	را	اثبــات	
می	کنــد،	از	مثلثــات	و	مفاهیــم	حــد	بهــره	می	جوییــم.	از	رابطــه	ی					دو	

ــم: ــروع	می	کنی ــه	ش ــینوس	زاوی ــر	س براب

بــه	راحتــی،	از	طریــق	اســتقرای	ریاضــی	و	بــا	نوشــتن	ســینوس	نصف	
ــن	 ــه	همی ــه	و	ب ــع	زاوی ــر	حســب	ســینوس	و	کســینوس	رب ــه	ب زاوی

ــه	رابطــه	ی					کلــی	زیــر	رســید: ترتیــب،		می				تــوان	ب
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	بــرای	n	مایــل	بــه	ســمت	مثبت	 از	طرفــی،	حــد	عبــارت	
بی	نهایــت،	موجــود	اســت)چرا؟	می	تــوان	بــرای	اثبــات	ایــن	گفتــه	از	

	بهره	بــرد(. حــد	معــروف	
	داریم:

حال	به	عبارت	زیر	رسیده	ایم:

	و	 این	عبارت	را	اولین	بار	اویلر8	به	دست	آورد.	با	جای	گذاری	
همین	طور	رابطه	ی					کسینوس	نصف	زاویه:

بــه	 را	 ویــت	 رابطــه	ی					 کــه	 داریم:
دســت	می	دهــد.

رادیکال های تو در تو: رابطه ی     ویت چه اهمیتی دارد؟
رابطــه	ی					ویت	از	بســیاری	جهــات	دارای	اهمیت	بســیاری	اســت.	ابتدا،	
آن	را	از	نظــر	هم	گرایــی	بررســی	می	کنیــم.	همــان	طــور	کــه	پیش	تــر	
ــه	 ــی	ارائ ــی	ســری	خــود	اثبات ــاره	ی					هم	گرای اشــاره	شــد،	ویــت	درب
ــت	در	1891	 ــه					ی					وی ــی	رابط ــق	هم	گرای ــات	دقی ــن	اثب ــد؛	اولی نمی	کن
توســط	فردینانــد	رودیــو9،	ریاضــی	دان	سوییســی،	ارائه	شــد.	درباره	ی					
نــرخ	هم	گرایــی	ایــن	رابطــه	چــه	می	تــوان	گفــت؟	محاســبات	نشــان	
می	دهــد	رابطــه	ی					ویــت	یکــی	از	ســریع	ترین	روابــط	از	نظــر	ســرعت	
ــق	 ــدار	دقی ــرای	محاســبه	ی					مق ــط	مشــابه	ب ــان	رواب ــی	در	می هم	گرای
ــری	 ــاب	دیگ ــت	کم	ی ــت	خاصی ــه	ی					وی ــن،	رابط ــت.	همچنی ــی	اس پ
ــن	 ــت،	بدی ــی	آن	اس ــرخ	هم	گرای ــی	ن ــه	ی					خط ــم	دارد	و	آن	رابط ه
	۰/۶	n	بــا	برابر	تقریبــا	جملــه،	n	بــرای	آن	دقــت	مقــدار	کــه	صــورت
اســت)اثبات	روابــط	نــرخ	هم	گرایــی	از	حوصلــه	ی					ایــن	مقالــه	خــارج	
اســت(.	ایــن	بدیــن	معناســت	کــه،	بــا	محاســبه	ی					دنبالــه	ی					ویــت	بــا	
ــا	شــش	رقــم	اعشــار	می	رســیم.	خــود	 ــه	مقــدار	پــی	ب ده	جملــه،	ب
ــبه	ی					 ــه	محاس ــر	ب ــار	دیگ ــه،	ب ــن	دنبال ــتخراج	ای ــس	از	اس ــت،	پ وی
مقــدار	پــی	پرداخــت	و	بــه	مقــدار	قبلــی	بــا	نــه	رقــم	اعشــار	رســید.
از	طرفــی،	رابطــه	ی					ویــت	تنهــا	بــرای	مــدت	کمــی	بــه	عنــوان	روش	
پیشــتاز	در	محاســبه	ی					پــی	مــورد	اســتفاده	قــرار	گرفــت،	زیــرا	مقادیر	
ــرون	 ــد.	در	طــی	ق ــی	خــود	کار	محاســبه	را	ســخت	می	کردن رادیکال
ــردن	 ــت	کاری	ک ــم	و	دس ــا	تعمی ــی	ب ــان	مختلف ــدی،	ریاضی	دان بع
دنبالــه	ی					ویــت،	بــه	دنباله	هــای	مشــابهی	دســت	پیــدا	کردنــد	کــه	نــرخ	
هم	گرایــی	باالتــر	و	محاســبه	ی					آســان	تری	داشــتند.	از	بعضــی	از	ایــن	
روابــط	بــرای	محاســبه	ی					پــی	تــا	صد	هــا	رقــم	اعشــار	اســتفاده	شــد.
اهمیــت	دیگــر	رابطــه	ی					ویــت	در	نقشــی	اســت	کــه	در	تغییــر	نگــرش	
ــرای	 ــه	پــی	ایجــاد	کــرد:	ایــن	رابطــه	نخســتین	نشــانه	ها	ب نســبت	ب
ــرد.	بســیاری	از	 ــان	روشــن	ک ــرای	ریاضی	دان ــی	را	ب ــودن	پ ــگ	ب گن
ــه	 ــد	ک ــن	نظــر	بودن ــر	ای ــق	ب ــا	متف ــن،	تقریب ــد	از	ای ــان	بع ریاضی	دان
بایــد	دنبــال	اثباتــی	بــرای	گنــگ	بــودن	پــی	گشــت،	و	جســت	وجو	
بــرای	پیــدا	کــردن	کســری	برابــر	بــا	ایــن	عــدد	بیهــوده	خواهــد	بــود،	
ــت	 ــرب	بی	نهای ــورت	مض ــه	ص ــی	را	ب ــت	پ ــه	ی					وی ــه	رابط ــرا	ک چ
عبــارت	گنــگ	نشــان	می	دهــد،	کــه	اثباتــی	بــرای	گنــگ	بــودن	پــی	
نیســت؛	امــا	ریاضــی	دان	شــکاک	را	بیشــتر	بــه	ســمت	تــالش	بــرای	

ــودن	آن. ــا	ب ــا	گوی ــی	ســوق	می	دهــد،	ت ــودن	پ ــات	گنــگ	ب اثب
ــه	 ــک	عــدد	ب ــان	ی ــه	ی					بی ــت	نخســتین	نمون ــی،	رابطــه	ی					وی از	طرف

8-Leonhard Euler (1707 – 1783)
9-Ferdinand Rudio (1856 - 1929)

صــورت	ضــرب	دنبالــه	ای	نامتناهــی	بــه	جــای	محاســباتی	متناهــی،	
ــه	ی					 ــک	دنبال ــب	ی ــر	حس ــدد	پی)ب ــح	ع ــش	صری ــتین	نمای نخس
نامتناهــی(،	و	اولیــن	نمونــه	ی					یــک	دنبالــه	ی					ضربــی	نامتناهــی	اســت.	
ــرن	 ــان	ق ــه	ی	ریاضی	دان ــر	کار	بقی ــه	ب ــن	رابط ــر	ای ــت	و	تاثی اهمی
ــان	 ــر	روی	بی ــز	بســیاری	ب ــه	تمرک ــود	ک ــاد	ب ــدری	زی ــه	ق بعــدی،	ب
پــی	بــه	کمــک	رابطه	هایــی	شــبیه	دنبالــه	ی					ویــت	بــود.	بــرای	مثــال،	
لودولــف	وان	کولــن1۰،	ریاضــی	دان	آلمانــی،	اندکــی	بعــد	توانســت	بــا	
ــد،	 ــم	اعشــار	محاســبه	کن ــا	35	رق ــی	را	ت روشــی	بســیار	مشــابه،	پ
ــت.	در	 ــمار	می	رف ــه	ش ــان	ب ــا	آن	زم ــی	ت ــدار	پ ــن	مق ــه	دقیق	تری ک
ــی،	توســط	 ــرای	محاســبه	ی					پ ــی	ب ــد،	ســری	های	مختلف ــرن	بع دو	ق
ریاضی	دانانــی	چــون	الیبنیتــز11،	گریگــوری12،	والیــس،	ماخیــن13	و...	
معرفــی	شــدند.	همیــن	طــور،	نمایــش	پــی	بــه	صــورت	یــک	ســرِی	
ــال	 ــه	دنب ــا	ب ــرد	ت ــک	ک ــان	را	تحری ــی،	ریاضی	دان ــی	نامتناه ضرب
ــل	 ــری،	مث ــداد	دیگ ــرای	اع ــم	ب ــن	قس ــری	از	همی ــری	های	دیگ س
عــدد	طالیــی14،	بگردنــد.	نمایــش	پــی	بــه	صــورت	ســری	نامتناهــی	
بــه	قــدری	قدرت	منــد	بــود	کــه	ناقــوس	مــرگ	روش	هــای	کالســیک	
هندســی)حتی	بــا	وجــود	بهبــود	نســبی	آن	هــا	توســط	کســانی	چــون	
اســنل15	در	قــرن	هفدهــم(	را	نواخــت؛	آخریــن	تــالش	عمــده	بــرای	
محاســبه	ی					پــی	بــه	روش	کالســیک	در	1۶3۰	توســط	گریــن	برگــر1۶	
انجــام	گرفــت،	کــه	آن	را	تــا	39	رقــم	اعشــار	محاســبه	کــرد.	هفتــاد	
ســال	بعــد،	آبراهــام	شــارپ17	بــه	کمــک	ســری	نامتناهــی	گریگــوری	

پــی	را	تــا	71	رقــم	اعشــار	محاســبه	کــرده	بــود.
امــا	در	نهایــت،	بزرگ	تریــن	تاثیــر	دنبالــه	ی					ویــت،	در	ایجــاد	
مطالعــات	اولیــه	در	حســابان،	و	ایجــاد	شــاخه	ای	پربــار	در	ریاضیــات،	
ــار،	 ــن	ب ــرای	اولی ــت.	ب ــم،	اس ــز	می	خوانی ــروزه	آن	را	آنالی ــه	ام ک
ریاضی	دانــان	بــا	مفاهیمــی	مثــل	حــد،	هم	گرایــی،	دنباله	هــای	
نامتناهــی	و	ضرب	هــای	بی	کــران	درگیــر	شــدند	کــه	نحــوه	ی	نگــرش	
ــات	 ــرای	همیشــه	دگرگــون	کــرد،	و	ریاضی ــات	را	ب ــه	ریاضی ــان	ب آن
گسســته	محــور	قــرون	شــانزدهم	و	پانزدهــم	را،	بــه	فضــای	پیوســته	ی					
حســابان	کشــاند.	اتفاقــی	کــه	منجــر	بــه	پربــار	شــدن	حســابان،	و	بــه	
دنبــال	آن،	علــوم	طبیعــی	ماننــد	فیزیــک،	و	در	نهایــت،	صنعــت	شــد.
ــه	صــورت	زیــر	اســت؛	 ســوال:	شــکل	دیگــری	از	رابطــه	ی					ویــت	ب

آن	را	اثبــات	کنیــد.

  منابع:
ــوز،	 ــو.	ای ــاوارد	دبلی ــد	دوم،	ه ــات	جل ــخ	ریاضی ــا	تاری ــنایی	ب آش
ترجمــه	ی					محمدقاســم	وحیــدی	اصــل،	چــاپ	چهــارم،	تهــران،	مرکــز	

ــگاهی،	1385. ــر	دانش نش

Beckmann, Petr (1971). A history of π (2nd ed.). Boul-
der, CO: The Golem Press. pp. 94–95. ISBN 978-0-
88029-418-8. MR 0449960

10-Ludolph van Ceulen (1540 – 1610)
11-Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646 – 1716)
12-James Gregory (1638 – 1675)
13-John Machin (1686 – 1751)
14-Golden Ratio
15-Willebrord Snellius (1580 – 1626)
16-Christoph Grienberger (1561 –1636)
17-Abraham Sharp (1653 – 1742)



نشریه علمی دانشجویان دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف   

 سال شانزدهم  شماره 27  بهـار 1397 

31 

 کره رســـانــا
ک
		امین	محرمی/	کارشناسی	فیزی

چکیده
ــتاتیک  ــرزی در الکتروس ــرایط م ــائل ش ــادی از مس ــدان  زی ــه چن ــداد ن تع
بــه صــورت تحلیلــی حــل می شــوند و مــا در بســیاری از مــوارد بــه دنبــال 
یافتــن یــک ســری بــه عنــوان جــواب مســئله هســتیم یــا بــه شبیه ســازی 
ــئله ی  ــک مس ــل ی ــه ح ــه ب ــن مقال ــویم. در ای ــل می ش ــه ای متوس رایان
ــم.  ــدا می کنی ــرای آن پی ــاده ای ب ــواب س ــم و ج ــتاتیک می پردازی الکتروس

ــر	 ــانندگیσدر	نظ ــب	رس و	ضری a ــعاع ــه	ش ــری	را	ب ــانای	توپ ــره	ی	رس ک
از	طریــق	ســیم	نــازک	طویلی	بــه	صــورت	شــعاعی	وارد	کره	 Iجریــان	بگیریــد.
می	شــود	و	بــا	ســیم	نــازک	دیگــری	در	همــان	جهــت	از	کــره	خــارج	می	شــود.	
	 zــور ــد	روی	مح ــرار	دارن ــیم	ها	روی	آن	ق ــه	س ــی	را	ک ــادگی	خط ــرای	س ب
ــا	نمادگــذاری	معمــول	حــل	 ــروی	و	ب ــم	و	مســئله	را	در	مختصــات	ک می	گیری

می	کنیــم.	
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در	حالــت	پایــا	بــرای	محاســبه	ی	میــدان	الکتریکــی	بایــد	معــادالت	
زیــر	را	بــا	شــرط	مــرزی	مناســب	حــل	کنیــم.

0∇⋅ =J 	)1(
0∇× =E 	)2(

σ=J E 	)3(
ــه	 φ	را	ب ــیل	 ــع	پتانس ــوان	تاب ــاال	می	ت ــادالت	ب ــه	مع ــه	ب ــا	توج ب
ــرد.	 ــل	ک ــالس	را	ح ــه	ی	الپ ــرد	و	معادل ــف	ک ــر	تعری ــورت	زی ص

φ= −∇E 	)4(
2 0φ∇ = 	)5(

ــه	 ــار	اســت	و	ب 	خوش	رفت J ــان	 ــی	جری ــه	چگال ــن	ک ــا	فــرض	ای ب
ــا	ایــن	فــرض	کــه	بیــرون	کــره	 صــورت	پیوســته	تغییــر	می	کنــد	و	ب
ــد: ــر	درمی	آی ــه	صــورت	زی ــر	اســت	شــرط	مــرزی	ب ــان	صف جری

r rJ ( a ) J ( a ) 0 0 ,θ π− += = ≠ 	)۶(
یا	بر	حسب	پتانسیل

a
0 0 ,

r
φ θ π

−

∂
= ≠

∂
	)7(

	یــک	جریــان			بی	نهایــت	نــازک	وارد	کــره	و	در	 0θ = امــا	در	
می	شــود. خــارج	 آن	 از	 	θ π=

0 2
r0

2
r

r

d E a sin d I

E a sin d I

E 0 0 ,

π

π

σ θ θ

σ θ θ

θ π

+

−

⋅ = = −

=

= ≠

∫ ∫
∫

J a 	)8(

θها	داریم: با	استفاده	از	8،	در	همه	ی	

( )r 2
a

IE ( a ) (cos 1 ) (cos 1 )
r a
φ δ θ δ θ

σ−

− ∂
= − = − − +

∂
	)9(

ــاس	 ــر	اس ــدی	اســت.	ب ــال	دو	بع ــمتی	دارد	و	عم ــارن	س ــئله،	تق مس
جداســازی	متغیرهــا	در	مختصــات	کــروی	جــواب	عمومــی	پتانســیل	

ــت: ــوان	نوش ــر	می	ت ــه	صــورت	زی (	را	ب r a< ــره) ــل	ک داخ

n
n n

n 0
( r , ) A r P (cos )φ θ θ

∞

=

= ∑ 	)1۰(

ــوان	 ــه	می	ت ــتند	ک ــدر	هس ــای	لژان 	چندجمله	ای	ه nP ( x ) ــه	در	آن	 ک
آن	هــا	را	از	فرمــول	ردریگــرز	محاســبه	کــرد.	

n 2 n
n 2

1 dP ( x ) ( ) ( x 1 )
dx2 n !

= − 			)11(

چندجمله	ای	های	لژاندر	توابعی	متعامدند:		

1
n m n m nm1 0

2P ( x ) P ( x )dx P (cos ) P (cos ) sin d
2 n 1

π
θ θ θ θ δ

−
= =

+∫ ∫ 	)12(

n m
0 n m
1 n m

δ
≠

=  =
که	در	آن	

	ثابــت	اســت	و	 0 0A P (cos ) const .θ = ، n 0= در	ســری	1۰	جملــه	ی	
اهمیــت	فیزیکــی	نــدارد	و	آن	را	صفــر	در	نظــر	می	گیریــم.	

شــرط	مــرزی	معادلــه	ی	8	برحســب	توابــع	لژانــدر	بــه	فرم	زیر	اســت:	
	)13(

( )n 1
n n 2

a n 0

InA a P (cos ) (cos 1 ) (cos 1 )
r a
φ θ δ θ δ θ

σ−

∞
−

=

∂
= = − − − +

∂ ∑

	و	انتگرال	گیــری	از	دو	طــرف،	 mP (cos ) sinθ θ بــا	ضــرب	طرفیــن	در	

	بدســت	می	آیــد: mA بــا	توجــه	بــه	12،	روابــط	تعامــد،	ضرایــب

n n n2 n 1
I 2 n 1 1A [ P ( 1 ) P ( 1 )]

2 na aσ −
+

= − −
	)14(

چندجمله	ای	های	لژاندر	توابعی	پیوسته	اند،	لذا	داریم:	

( )nn 2 n
n n 0

1 dP ( 1 ) lim ( ) ( 1 ) 1 ( 1 )
d2 n ! δ

δ
δ→

± = ± + − = ±
	)15(

با	استفاده	از	14	و	15:

n 2 n 1
2 n oddI 2 n 1 1A

0 n even2 na aσ −
+

= 


	)1۶(

	را	بــه	صــورت	صریــح	محاســبه	کردیــم.	بــا	جای	گــذاری	 nA حــال	
آن	در	رابطــه	ی	1۰	پتانســیل	الکتریکــی	بــه	شــکل	ســری	زیــر	خواهد	

	. د بو
n

n2 n 1
n 1 ,Ý ÑÏn

I 2 n 1 r( r , ) P (cos )
n2 a a

φ θ θ
σ

∞

−
=

+
= ∑ 	)17(

ایــن	جــواب	فقــط	بــرای	نقــاط	داخــل	کــره	معتبــر	اســت	و	می	تــوان	
ــرای	 ــت.	ب ــرا	اس ــوق	همگ ــری	ف 	س r a< ــازه	ی	 ــه	در	ب ــد	ک دی

ــه	صــورت	 a	را	ب ــردار	 ــدا	ب ــاال،	ابت محاســبه	ی	ســری	ب
ˆaz=a

	به	صورت	زیر	است: 1
+r a

	و	 1
−r a

تعریف	می	کنیم.	بسط	
n

n
nn 1

n 0

1 r( 1 ) P (cos )
a

θ
∞

+
=

= ±
± ∑r a

	)18(

با	توجه	به	18	به	سادگی	می	شود	به	نتایج	زیر	رسید:
n

nn 1
Ý ÑÏ n

1 1 r2 P (cos )
a

θ
∞

+
− =

− ∑r a r + a

	)19(

	)2۰(
n n 2 2

nn 1 n 1
Ý ÑÏ n Ý ÑÏ n

1 r r a ar P (cos )
r n 2 2a a

θ
∞ ∞

− −
∂

= = −
∂ −∑ ∑ r a r + a

سری	17	مجموع	دو	سری	از	نوع	سری	های	19	و	2۰	است.	

I 1 1 1 dr 1 1( r , ) ( )
2 2 r

φ θ
σ
 

= − + − 
− −  

∫r a r + a r a r + a

	)21(

2 2 2 2

2 2 2 2

I 1 1( r , )
2 r a 2 racos r a 2 racos

1 dr 1 1( )
2 r r a 2 racos r a 2 racos

φ θ
σ θ θ

θ θ


= − +

 + − + −


− 
+ − + − 

∫

	)22(

	قابــل	 au cossinhv
sin

θ
θ

±
≡ 	و	 1u

r
≡ انگترال	هــای	بــاال	بــا	تغییــر	متغیــر	

θ ــی	از	 ــد	تابع ــری	می	توان ــت	انتگرال	گی ــن	ثاب حــل	اســت.	همچنی
	. شد با

2 2 2 2

1 1

I 1 1( r , )
2 r a 2 racos r a 2 racos

a acos cos1 1r rsinh ( ) sinh ( ) f ( )
2a sin 2a sin

φ θ
σ θ θ

θ θ
θ

θ θ
− −


= − +

 + − + −
+ −
− +



	)23(

ــذا	 ــر	اســت؛	ل ــره	صف الپالســی	جمــالت	داخــل	کروشــه،	داخــل	ک
ــدان	 ــورت	می ــن	ص ــد.	در	ای ــر	باش ــد	صف ــز	بای 	نی f ( )θ ــی الپالس
	خواهــد	شــد	کــه	در	 1

( r sin )θ 	بــه	شــکل	 f ( )θ ناشــی	از	جملــه	ی
ــه			بی	نهایــت	میــل	می	کنــد	و	جوابــی	فیزیکــی	نیســت؛	 مرکــز	کــره	ب

بنابرایــن		بایــد	صفــر	باشــد.	
ــه	 ــیل	ب 		پتانس 1 2sinh x ln( x x 1 )− = + + ــه	ی	 ــتفاده	از	رابط ــا	اس ب
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درمی	آیــد: متعارف	تــری	 شــکل	

2 2 2 2

2 2

2 2

I 1 1( r , )
2 r a 2 racos r a 2 racos

1 a r cos r a 2 racosln( )
2a a r cos r a 2 racos

φ θ
σ θ θ

θ θ

θ θ


= − +

 + − + +
+ + + + 
− + + − 

	)24(

نتیجــه	بســیار	جالــب	اســت.	بــا	کمــی	تأمــل	می	تــوان	دریافــت	کــه	
دو	جملــه	ی	اول	24،	پتانســیل	ناشــی	از	دو	بــار	نقطــه	ای	ناهمنــام	بــا	
	در	نقــاط	اتصــال	ســیم	ها	بــه	کــره	اســت.	جملــه		ی	ســوم	 02 I

q
πε
σ

= بــار	
ــی	 ــا	چگال ــام	ب ــت	ناهمن ــی	نیم			بی	نهای ــار	خط ــیِل	دو	ب ــم	پتانس ه
	قــرار	دارنــد	و	از	محل	 z 	اســت	کــه	روی	محــور 0 I

a
πε

λ
σ

= خطــی	ثابــت
اتصــال	ســیم	ها	تــا			بی	نهایــت	ادامــه	دارنــد.	بــه	عبارتــی	توزیــع	بــار	
ــه	ی	داخــل	 ــه	در	ناحی ــن	مســئله	اند	ک ــا		ی	ای ــار	تصویری	ه ــور	ب مذک

کــره	معتبرنــد.

ــالف	 ــی	اخت ــم	ول ــاب	کنی ــز	حس ــره	را	نی ــت	ک ــم	مقاوم می	توانی
ــذا	 ــود.	ل ــت	می	ش 			بی	نهای ( a,0 ) ( a, )φ φ π− ــره ــر	ک ــیل	دو	س پتاس
مســئله	را	بــه	ایــن	صــورت	تغییــر	می	دهیــم	کــه	دو	قســمت	از	کــره	
ــکلی	 ــه	ش ــان	را	ب ــم	و	جری ــطوح	همپتانســیلش	می	بری را	از	روی	س
کــه	همــان	میــدان	الکتریکــی	ســابق	را	ایجــاد	کنــد،	بــه	ایــن	دو	مقطــع	
وارد	می	کنیــم.	در	ایــن	صــورت	پتانســیل	همــان	24	اســت	و	مقاومــت	

نیــز	مقــدار	محــدودی	دارد.		
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ی
ف اما سر

 شیشه...شفا
ک
		علی	فعله	پارنج/	کارشناسی	فیزی

می توانــد  انــگار  اّمــا  می رســد،  نظــر  بــه  جامــد  شــفاف؛  مــاّده ای 
ــه  ــرم ب ــه نرم ن ــی ک ــم برف ــودش می توانی ــف وج ــه لط ــود. ب ــاری ش ج
ــی  ــم! جای ــخ بزنی ــه ی ــن ک ــدون ای ــم ب ــیند را بببین ــوت می نش ــان خل خیاب
کــه ایــن مــاّده زندگــی می کنــد الهــام بخــش فــروغ و ســهراب و... 
کــرد  درســت  غریــب  و  عجیــب  اشــیای  آن  بــا  می شــود  می شــود. 
حبــاب  می تــوان  یــا  می کنیــم.  مــادرش  روِز  کادوی  و  می خریــم  کــه 
 شیشــه ای موزیــکال درســت کــرد و بــه فــردی خــاص هدیــه کــرد.

می توانیــم بــا آن گــوی درســت کنیــم و بدهیم دســت یــک جادوگر تــا آینده مان 
 را پیش بینــی کنــد. حتــی می تــوان داخــل آن غــذا خــورد و یــا نوشــابه نوشــید! 
شــاید تــا االن حــدس زده باشــید! در ایــن بخــش می خواهیــم بــا انجــام چنــد 
آزمایــش عجیــب و ســاده بــا خــواص ایــن مــاده ی عجیــب بــه نــام شیشــه 

آشــنا شــویم.

	آزمایش 1: 
»اشک شیشه ای«

ــانتی	متر	 ــی	س ــدود	س ــاع	ح ــا	ارتف ــه	ت ــخ	ک ــر	از	آب	ی ــن	پ ــدد	ارل ــک	ع ــاز:	ی ــورد	نی ــایل	م وس
ــتکش	و	 ــرار	اســت	ذوب	شود(-مشعل-چکش-سیم	چین-دس ــه	ای	)ق ــاال	آمده	اســت-میله	ی	شیش ب

عینــک	ایمنــی.
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	)شکل	2(
ــه	 ــه	ب ــز	شیشــه	ک ــش	ذرات	ری ــن	آزمای ــر	ای ــر	اث ــی:	ب ــکات	ایمن ن
ــش	را	در	 ــن	آزمای ــذا	ای ــد	می	شــود.	ل ــرت	می	شــوند	تولی ــراف	پ اط
ــا	دســتکش	و	عینــک	ایمنــی	انجــام	دهیــد!	بعــد	از	 ــاز	و	ب محیــط	ب
ــود!	 ــوش	نش ــه	ها	فرام ــرده	شیش ــردن	خ ــع	ک ــش	جم ــام	آزمای 	انج
میلــه	ی	شیشــه	ای	را	برداریــد.	آن	را	بــه	صــورت	عمــودی	و	مطابــق	
شــکل	بــاالی	ارلــن	گرفتــه	و	از	پاییــن	بــه	میلــه	بــا	مشــعل	حــرارت	
دهیدتــا	ذوب	شــود	)شــکل	2(	و	بــه	صــورت	قطره	قطــره	داخــل	آب	

بریــزد	)شــکل	3(.

)شکل	3(
اجــازه	دهیــد	اشــک	های	شیشــه	ای	ســرد	شــوند.	حــال	شیشــه	هایی	
که	شــکل	اشــک	گرفته	انــد	را	از	داخل	ارلــن	بیرون	بیاورید	)شــکل	4(.	

)شکل	4(	
ــرار	 ــزی	ق ــخت	فل ــطح	س ــک	س ــه	ای	را	روی	ی ــک	شیش ــال	اش ح

ــکل	5(. ــد	)ش دهی

)شکل	5(
	بــا	چکــش	چنــد	ضربــه	محکــم	بــه	اشــک	بزنیــد.	در	کمــال	تعجــب	
ــز	 ــر	نی ــای	محکم	ت ــا	ضربه	ه ــکند	و	ب ــک	نمی	ش ــه	اش ــد	ک می	بینی
ــزی	رد	 ــخت	فل ــطح	س ــی	روی	س ــد	و	حتّ ــیبی	نمی	بین ــک	آس اش
ــیم	چین،	 ــا	س ــد.	ب ــر	را	برداری ــک	دیگ ــک	اش ــال	ی ــدازد!	ح می	ان

ــق	شــکل	قســمت	دم	آن	را	بشــکنید	)شــکل	۶(.	 مطاب

)شکل	۶(	
در	کمــال	نابــاوری	می	بینیــد	کــه	اشــک	شیشــه	ای	از	هــم	می	پاشــد.	
ــرت«	 ــس	روپ ــده	ی	»پرین ــه	پدی ــد	ب ــه	مشــاهده	می	کنی ــده	ای	ک پدی
ــه	و	 ــن	زمین ــب	در	ای ــای	جال ــدن	ویدیوه ــرای	دی ــروف	اســت.	ب مع

مطالعــه	ی	بیشــتر	کدهــای	زیــر	)2،1و3(	را	اســکن	کنیــد:

)کد	3()کد	2()کد	1(

	آزمایش 2: 
»شکستن بطری با دست خالی«

وســایل	مــورد	نیــاز:	یــک	بطــری	شیشــه	ای	نوشابه-آب-دســتکش	و	
ــک	ایمنی عین
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ــه	 ــرده	شیش ــت	خ ــن	اس ــش	ممک ــن	آزمای ــی:	در	ای ــکات	ایمن ن
ــا	 ــراه	ب ــذا	آن	را	هم ــود.	ل ــش	ش ــراف	پخ ــه	اط ــده	و	ب ــد	ش تولی
عینــک	ایمنــی	و	دســتکش	در	یــک	محیــط	بــاز	انجــام	داده	
	و	بعــد	از	پایــان	آزمایــش	خــرده	شیشــه	ها	را	جمــع	کنیــد.	
بطــری	شیشــه	ای	را	تــا		از	آب	معمولــی	پــر	کنیــد.	ســپس	از	قســمت	
ــه	ی	آن	 ــمت	دهان ــه	قس ــت	ب ــف	دس ــا	ک ــه	و	ب ــری	گرفت ــردن	بط گ
ضربــه	ای	محکــم	بزنیــد	)شــکل	7(.	)در	ایــن	مرحلــه	می	تــوان	از	یــک	
ــه	ی	بطــری	اســتفاده	 ــه	دهان ــه	زدن	ب ــرای	ضرب چکــش	پالســتیکی	ب
کــرد(.	مشــاهده	می	شــود	کــه	قســمت	تــه	بطــری	شکســته	و	می	افتــد!

)شکل	7(
اگــر	ایــن	آزمایــش	را	بــا	آب	گازداری	تکــرار	کنیــد	نتیجــه	
انتهایــی	 جالب	تــر	می	شــود.	مشــاهده	می	شــود	کــه	قســمت	
می	شــود. ســرریز	 گازدار	 آب	 بلکــه	 نمی	شــکند؛	 	بطــری	
ــر	 ــای	زی ــب	کده ــای	جال ــدن	ویدیوه ــه	ی	بیشــتر	و	دی ــرای	مطالع ب

ــد: ــکن	کنی )4و5(	را	اس

)کد	5()کد	4(

	آزمایش 3: 
»قیچی کردن شیشه«

وســایل	مــورد	نیــاز:	شیشــه	ی	اســتاندارد	بــا	ضخامــت	3	میلی	متــر-
آکواریــوم	یــا	ظرف	پــر	از	آب	)شــکل	8(	

)قــرار	اســت	شیشــه	داخــل	این	ظــرف	بریــده	شود(-قیچی-دســتکش	
و	عینــک	ایمنی	)شــکل	9(

)شکل	8(

)شکل	9(
شیشــه	را	داخــل	آکواریــوِم	پــر	از	آب	وارد	کنیــد.	ســپس	بــا	
اســتفاده	از	یــک	قیچــی	هنگامــی	کــه	شیشــه	را	داخــل	آب	
ــد ــه	ببری ــره	از	شیش ــک	دای ــه	ی ــد	ک ــعی	کنی ــد		س ــته	ای ــه	داش 	نگ

)شکل	1۰(.	

)شکل	1۰(

مشــاهده	می	کنیــد	کــه	ایــن	کار	امکان	پذیــر	اســت	و	می	تــوان	
ــکل	11( ــد.	)ش ــی	بری ــا	قیچ ــه	را	ب شیش

)شکل	11(

	البتــه	بــرِش	تمیــزی	بــه	دســت	نخواهــد	آمــد؛	ولــی	بــرش	تقریبــًا	
ــا	قیچــی	محســوب	می	شــود. ــدن	شیشــه	ب ــرای	بری ــی	ب ــل	قبول 	قاب
بــرای	مطالعــه	ی	مطالــب	بیشــتر	و	دیــدن	ویدیوهــای	جالــب	در	ایــن	

زمینــه	کدهــای	زیــر	)۶و7(	را	اســکن	کنیــد:

)کد	7()کد	۶(
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		کامیار	رودکیان،	کارشناسی	فیزی

چکیــده: نوشــتار پیــش رو کوششــی اســت مختصــر در روشــن ســاختن ماهیــت فیزیکــی یکی 
از حیــرت انگیزتریــن پدیــده هــای دنیــای پیرامــون کــه انســان در طــول ســالیان بعیــد درگیــر 
ــر  ــی تعبی ــه فرخندگ ــومی و گاه ب ــه ش ــع از آن ب ــه گاه در جوام ــده ای ک ــت. پدی ــوده اس ان ب
شــده اســت. در ایــن مجــال رویکــردی خواهیــم داشــت مبنــی بــر بررســی طــرز تفکــر علمــی 
پیشــینیان فیزیــک پیــش و نحــوه مواجهــه علمــی آنــان بــا ایــن پدیــده,  آنانــی کــه از شــرق و 
غــرب ســر بــه رازگشــایی از چگونگــی پدیــداری ایــن کمــان رنگیــن بــر صحنــه افــالک نهاده 
انــد.در ایــن نوشــتار کــه در دو ســری بــه نظــر خواهــد رســید عــالوه بــر بررســی فیزیکــی این 
پدیــده و اندازهگیــری کــم و کیــف آن از منظــره اپتیــک پرتــوی در ســری اول و اپتیــک موجی در 
ســری دوم , نگاهــی نیــز بــه تأثیــرات جامعــه شــناختی و اجتماعــی ایــن پدیــده فیزیکــی مــی 

اندازیــم و افســانه هــا و آییــن هــای ملهــم از آن را مــورد تامــل قــرار خواهیــم داد.

	مقدمه:
آن	هنــگام	کــه	خورشــید	عالــم	تــاب	از	پــس	ابرهــا	بــرون	جســته	و	آســمان	را	بــرای	آنــان	کــه	از	طوفــان	و	بــاران	
دلگیرنــد	دلربــا	می	نمایــد	و	در	آنــی	کــه	ابرهــا	را	آســمان	را	چنیــن	فرحنــاز	میابنــد	بــه	ســرور	آمــده	و	لبــاس		غــم		
ــری		هرچــه	 ــا			عشــوه	گ ــا	ب ــر	پهنــه	آســمان	پهــن	می	کنند	ت ــرده	و	پیرهــن	رنگارنــگ	خــود	را	ب ــرون	ک از	تــن	ب
ــی	انــگارد	کــه	در	 ــه	ســادگی	م ــروز	پدیــده	را	ب ــه	خــود	جلــب	کننــد.	انســان	ام ــر	نظــر	مــن	و	شــما	را	ب تمــام	ت
گذشــته	هــای	نــه	چنــدان	دور	محــل	مناقشــه	بــرای	دانشــمندان	سراســر	جهــان	از	شــرق	و	غــرب	بــوده	اســت.	بــا	
ایــن	وجــود	پیشــینه	وارســی	پدیــده	ای	ماننــد	رنگیــن	کمــان	بــه	زمانهــای	دور	بازمی	گــردد	و	بیشــترین	توجیهــات	

صرفنظــر	از	افســانه	ای	بــودن	آنهــا	و	غنــای	ادبــی	شــان.	از	نظــر	علمــی	قــدم	مهمــی	بــه	شــمار	نمــی	آینــد.

	پیشینه علمی:
طبــق	مســتندات	ارســطو	نخســتین	کســی	اســت		کــه	ایــن	پدیــده	را	در	مقالــه	ای	بــا	نــام	آســمان	شناســی	1	از	
لحــاظ	علمــی	مــورد	توجــه	قــرار	داده	اســت	بــه	واقــع	تشــخیص	پارامترهــای	دخیــل	در	مســئله	و	رابطــه	منطقــی	
میــان	آنــان	مهم	تریــن	پــرش	علمــی	ارســطو	بــوده	اســت	در	دیــدگاه	او	رنگیــن	کمــان	بــه	نیمکــره	ای	تصویر	اســت	

کــه	مرکــز	آن	چشــمان	ناظــر	اســت	و	ابرهــای	ضخیــم	دور	تــا	دور	آن	را	پوشــانده	انــد.
منبــع	نــور	ناظــر	و	البتــه	ابرهــای	ضخیــم	بــه	عنــوان	آینــه	ســه	عنصــر	مهــم	حــل	مســئله		هســتند.	
ــه	 ــره	جــوی	ب ــع	ک ــرد.			در	واق ــی	گی ــر	هــا	شــکل	م ــور	درون	اب ــن	کمــان	از	بازتــاب	ن ــه	گفتــه	رنگی ب
عنــوان	آیینــه	ای	نــور	خورشــید	را	بازتــاب	مــی	دهــد	.	گوناگونــی	رنــگ	هــا	در		رنگیــن	کمــان	نیــز	بــه	
ــور	ســفید	 ــاور	اســت	کــه		ن ــر	ایــن	ب ــی	شــود	:	ارســطو	ب ــه	م طــور	زیرکانــه	ای	توســط	ارســطو	توجی
ــرار	گرفتــه	و	 ــی	ق ــه	هــوا	دســتخوش	دگرگون ــظ	ب ــوده	هــای	غلی ــه	چشــم	.	توســط	ت ــر	ب در	مســیر	اب
بــه	نــور	رنگ	هــای	متفاوتــی	مــی	دهــد	بنابرایــن	رنگهــای	رنگیــن	کمــان	نقاطــی	هســتند	کــه	در	انجــا	
فاصلــه	چشــم-ابر		ثابــت	می	مانــد	.	می	دانیــد	کــه	گاه	گاه	کمــان	دومــی	نیــز	در	مجــاورت	کمــان	عمــل	
و	همزمــان	بــا	آن	در	آســمان	تشــکیل	مــی	شــود	کــه	کــم	رنــگ	تــر	از	نخســتین	اســت	و	ترکیــب	رنگــی	

ــت.	 ــس	اولی	اس آن	عک
ــم	 ــوری	هســتند	کــه	از	کمــان	از	اول	دریافــت	می	کنی ــاره	ن در	نظــر	ارســطو	ایــن	رنــگ	هــا	بازتــاب	دوب
بــه	همیــن	ســبب	عــالوه	بــر		کــم	رنــگ	تــر	بــودن	ترتیــب	رنگــی	عکــس	دارد.	در	هــر	حــال	توضیحــی	
کــه	ارســطو	ارائــه	مــی	دهــد	بــه	انــدازه	کافــی	دقیــق	و	درک	آن	حتــی	بــرای	انســان	امــروز	نیــز	مشــکل	
ــرن	 ــرای	ق ــر	فلســفه	ارســطویی	اســت	کــه	ب ــی	از	توضیحــات	منطبق	ب ــه	او	مجموعه	کامل اســت.	نظری
هــا	پــا	بــر	جــا	مانــده	اســت	و	وجــود	آن	تاثیــر	شــگرفی	در	ادامــه	حیــات	علمــی	جوامــع	علمی	داشــته	
اســت	.	متفکرانــی	چــون	ابــن	ســینا	از	مقــاالت	ارســطو	بهره	هــا	بــرده	انــد	تئــوری	ابــن	ســینا	کــه	الهــام	
گرفتــه	از	ارســطو	اســت		تمرکــز	اصلــی	حــل	مســئله	را	بــه	جــای	ابــر	هــای	آینــه	گــون	بــر	ژالــه	هــای	
ابرهــا	گذاشــته	اســت	.	ابــن	ســینا	رنگیــن	کمــان	را	حاصــل	بازتــاب	نــور	خورشــید	از	قطــره	هــای	معلق	
در	هــوا	مــی	دانــد	جــای	آنکــه	فــرض	کنــد	ابــری	ضخیــم	یــا	تــوده	هــای	ســیاه	و	یــا	کــوه	هــا	پشــت	
ابــر	هــا	را		بــه	ماننــد	جیــوه		انــدود	کــرده	انــد		نــور	را	بازتــاب	می	دهــد.		همچنیــن	در	نظــر	ابــن	ســینا	
ــه	 ــی	ک ــدگاه	او	قطرات ــرات	آب	اســت	در	دی ــاوت	قط ــاع	متف ــی	از	ســطح	ارتف ــگ	هــا	ناش ــی	رن گوناگون
ارتفــاع	بیشــتری	دارنــد	بــه	خورشــید	نزدیکتــر	بــوده	و	نــور		بــا	قــدرت	بیشــتری	بــه	آنهــا	مــی	تابــد	و	
رنــگ	آنهــا	متمایــل	بــه	قرمــز	مــی	شــود	در	هــر	حــال	ابــن	ســینا	تنهــا	دانشــمند	جامعــه	اســالمی	نبوده	
اســت	کــه	روی	ایــن	پدیــده	کار	میکــرده	اســت.	ابــن	هیثــم	بــه	عنــوان	هــم	عصــر	ابــن	ســینا	فیزیکدانی	

1-meteorology
2-meteorological sphere
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ــا	 ــی	ب ــر	محــض	در	مواجهــه	ی	علم ــردن	تفک ــا	منســوخ	ک ــه	ب اســت	ک
مســائل	روش	تجربــی	در	علــوم	را	مرســوم	کــرد	برعکــس	عقیــده	ارســطو	
کــه	در	نظــرش	توضیــح	پدیــده	ای	ماننــد	رنگیــن	کمــان	تنهــا	بــا	تفکــر	

دربــاره	دیــدن	ممکــن	میشــد	.

					شکل1-	ابن	هیثم	از	او	به	عنوان	بطلمیوس	ثانی	نیز	یاد	میشود..
ــح	 ــوان	برهــان	توضی ــه	عن ــش	را	ب ــه	آزمای ــی	اســت	ک ــم	محقق ــن	هیث اب
هــر	پدیــده	ای	مــی	شناســد	آزمایشــهایی	کــه	او	بــر	روی	کــره	ای	شیشــه	
ای	انجــام	داد	توانســت	نتایــج	مهمــی	را	در	مــورد	شکســت	نــور	خورشــید	
و	بــه	طــور	کلــی	در	اپتیــک	حاصــل	کنــد	و	بــرای	نخســتین	بــار	پدیــده	
ای	را	کشــف	کنــد	کــه	امــروز	بــا	عنــوان	ابیراهــی	کــروی	می	شناســیم	امــا	
ــش	 ــان	بازتاب ــه	دام ــر	دســت	ب ــاری	دیگ ــان	ب ــن	کم ــح	رنگی ــرای	توضی ب
ــیثی	 ــد	ش ــه	مانن ــور	را	ب ــم	ن ــن	هیث ــد	.	اب ــطح	کاو	ش ــر	روی	س ــور	ب ن
ــایر	 ــون	س ــت	آن	را	چ ــی	دارد	حرک ــود	حقیق ــه	وج ــد	ک ــی	می	دان فیزیک
اجســام	مــی	دانــد	بــا	ایــن	حــال	تغییــر	رنــگ	نــور	در	اثــر	شکســت	در	
نظریــه	او	منتفــی	اســت.	او	در	مقالــه	ای	بــا	نــام	مقالــه	فــی	الهالــه	و	قوس	
قــزح	رنگیــن	کمــان	را	تصویــری	مــی	داننــد	کــه	در	آینــه	کــره	روی	ابرهــا	
تشــکیل	مــی	شــود		می	نویســد	پرتــو	هــای	نــور	پــس	از	بازتــاب	از	آینــه	
در	محــور	مرکــزی	آینــه	دوایــر	هــم	مرکــز	مــی	ســازد	رنــگ	هــا	در	نهایت	
در	اثــر	ترکیــب	تاریکــی	و	روشــنی	ایــن	دوایــر	هــم	مرکز	انجــام	می	گیــرد.	
بــا	وجــود	ایــن	کــه	ابــن	هیثــم	نظریــه	ای	مبتنــی	بــر	بازتــاب	ارائــه	کــرده	
ــا	 ــی	ب ــک	هندســی	کــه	در	کتاب ــی	در	اپتی ــا	یافتــه	هــای	تجرب اســت	ام
نــام	تنقیــح	المناظــر	جمــع	آوری	شــده	بــود	راه	را	بــرای	پژوهشــگران	پــس	
ــر	روی	 ــار	ب ــس	از	دگرب ــرد	و	از	جملــه	کســانی	کــه	پ ــوار	ک از	خــود	هم
ایــن	مســئله		پژوهــش	کردنــد	ابــن	رشــد	و	الغرافــی	بودنــد	کــه	نظریاتــی	
نــه	چنــدان	متفــاوت	بــا	ابــن	هیثــم	و	ابــن	ســینا	رنگیــن	کمــان	را	فاصلــه	
ــور	دانســتند.	در	نهایــت	ایــن	شــیرازی	و	شــاگرد	کمــال	الدیــن	 بازتــاب	ن
فارســی	بودنــد	کــه	کار	را	یکســره	کردنــد	بــا	توجــه	بــه	تناقضــات	میــان	
ــار	 ــار	آث ــه	دگرب ــه	مطالع ــی	را	ب ــینا	فارس ــن	س ــم	و	اب ــن	میث ــات	اب نظری
ــد	 ــی	کنن ــه	م ــم	توصی ــن	هیث ــه	کارهــای	آزمایشــگاهی	اب پیشــینیان	و	ب
ــم	دارد	 ــرای	بررســی	کتــاب	المناظــر	ابــن	هیث ایــن	کــه	اشــتیاق	زیــادی	ب
ــه	دســت	نوشــت	از	کتــاب	 ــرای	اینــکار	آزاد	کننــد	تهی ــوان	ب ــی	ت امــا	نم
ــا	 ــرد	فارســی	ب ــر	ک ــن	کتــاب	تغیی ــه	ای ــه	مطالع ــم	فارســی	را	ب ــن	هیث اب

ــن	 ــئله	رنگی ــته	او	در	حــل	مس ــن	شکس ــم	از	ای ــن	هیث ــار	اب ــه	آث مطالع
کمــان	اســتفاده	کــرد	یازســازی	پدیــده	هــای	نورانــی	ماننــد	رنگیــن	کمــان	
ــود	از	 ــوزان	می	ش ــم	از	س ــن	هیث ــوزان	اب ــره	س ــتفاده	از	ک ــا	اس ــاال	ب و	ح
آن	خــارج	میشــود	و	یــا	در	یونــان	باســتان	یافتــه	پــس	از	آن	پــس	از	آن	
ــه	 ــد	در	واقع ــاب	می	یاب ــر	بازت ــاری	دیگ ــرای	ب ــا	ب ــود	و	ی ــی	ش خــارج	م
نتیجــه	گرفتــه	میشــه	2	شکســت	پرتــو	وجــود	دارد	کــه	بــه	بازتــاب	هــای	
ــاق	 ــگاه	ات ــی	آزمایش ــا	طراح ــی	ب ــوند.	فارس ــدا	میش ــم	ج ــی	از	ه درون
ــود	 ــه	نحــوی	جاســازی	شــده	ب ــره	ای	شیشــه	ای	ب تاریک	کــه	درون	آن	ک
ــرار	دادن	چشــم	 کــه	در	امتــداد	پرتوهــای	خورشــید	باشــد	توانســت	بــا	ق
ــر	 هایــش	در	راســتای	رنــگ	هــای	تمیــز	داده	و	یادداشــت	کننــد	بــا	تغیی
راســتای	دیــد		مکانــی	متفــاوت	توانســت	بــا	توزیــع	رنــگ	عکــس	اولــی	
و	شــدت	نــور	کمتــر	ببیننــد		ایــن	خصوصیــات	رنگیــن	کمــان	دوم	باعــث	
ــرد	2	بازتــاب	داخلــی	درون	قطــره	انجــام	یافتــه	اســت. شــد	نتیجــه	بگی

					

شکل2-	کمال	الدین	فارسی
		

شکل3-	از	کتاب	تنقیح	المناظر	فارسی	در	باب	رنگین	کمان 

در	واقــع	فارســی	توانســت		بــا	همیــن	آزمایــش	ســاده	.	ســاز	و	کار		نــور	
ــوا	 ــق	در	ه ــی	معل ــرات	آب ــه	قط ــه	هم ــره	ای	شیشــه	ای	را	ب ــک	ک ــر	ی ب
تعمیــم	دهــد	در	نظــر	گرفتــن	تقــارن	کلــی	پدیــده		و	ترکیــب	هندســه	و	
ــرای	 ــد	کــه	ب ــراه	انجــام	آزمایــش	مســئله	ای	را	حــل	کن ــه	هم فیزیــک	ب

ــود. ــی	مانــده	ب ــرن	هــا	حــل	نشــده	باق ق
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شکل4-	شکل	بکارت	برای	رنگین	کمان	

دکارت	حــدود	4۰۰	ســال	پــس	از	فارســی	بــا	تکــرار	آزمایــش	هــای	او	بــه	
حقیقــت	رنگیــن	کمــان	دســت	یافت.

	بررسی علمی پدیده:
ــیر	 ــته	س ــردازان	گذش ــه	پ ــم	و	نظری ــا	پیشــگامان	عل ــگام	ب ــون	هم تاکن
تاریخی	تفکــر	آنهــا	را	بررســی	کــرده	و	در	نهایــت	بــه	درک	نســبتا	درســتی	
از	ایــن	پدیــده	بــا	تــالش	کمــال	الدیــن	فارســی	و	اســتادش	شــیرازی	و	نیز	
دانشــمندان	غربــی	فریدریــش	دفرایبــرگ	حاصــل	شــده	بــود	دســت	یافتیم.	
ــدگاه	 ــکان	از	دی ــد	ام ــا	ح ــده	را	ت ــن	پدی ــم	ای ــمت	قصد	داری ــن	قس در	ای
اپتیــک	پرتــوی	بــه	کمــک	ردیابــی	پرتوهــای	نــور	شــرح	دهیــم	و	توضیــح	

آن	توســط	ماهیــت	موجــی	نــور	را	بــه	ســری	بعــد	موکــول	کنیــم	.	
یقینــا	پارامتــر	هــای	بســیاری	در	حــل	دقیــق	ایــن	مســئله	دخیل	هســتند	
ــن	کمــان	تــا	حــد	زیــادی	 ــی	یــک	رنگی ــوان	گفــت	شــکل	نهای ــی	ت و	م
ــور	و	 وابســته	عواملــی	ماننــد	توزیــع	ذرات	آب	در	هــوا	شــرایط	تابیــدن	ن
ــر	ســادگی	مســئله	 البتــه	شــکل	ذرات	اســت	بــا	ایــن	حــال	فــرض	مــا	ب
ــروی	و	توزیــع	همگــون	 ــه	شــکل	ک ــی	آن	در	نظــر	گرفتــن	ذرات	ب و	در	پ
ــی	توانــد	تــا	 آنهــا	در	فضــا	و	اســتوار	اســت.	هرچنــد	کــه	ایــن	فــرض	م
حــدی	خــالف	واقــع	باشــد	و	عمــاًل	قطــرات	نســبتًا	بــزرگ	هنگام	ســقوط	
آزاد	تغییــر	شــکل	داده	و	از	حالــت	کــروی	خــارج	مــی	شــود	و	باعــث	مــی	
ــیم	کــه	 ــن	کمــان	باش ــار	رنگی ــده	هــای	دیگــری	در	کن شــود	شــاهد	پدی
صحبــت	در	مــورد	آنهــا	مجــال	بحــث	نیســت	همانگونــه	کــه	در	بخــش	
ــان	 ــوان	رنگین	کم ــت	عن ــمان	تح ــه	از	آس ــوری	ک ــد	ن ــث	ش ــش	بح پی
ــادث	 ــی	ح ــای	متوال ــاب	ه ــت	و	بازت ــم	حاصــل	شکس ــت	می	کنی دریاف
شــده	در	فضــای	کــروی	قطــرات	آب	اســت	کــه	در	صفحــه	آســمان	نشــر	
ــا	پارامترهــای	برخــورد	 ــو	هــای	ســاطع	شــده	از	خورشــید	ب می	شــود	پرت
ــا	 ــت	شــان	ب ــر	اصاب ــرده	و	در	ه ــوذ	ک ــرات	آب	نف ــه	درون	قط ــاوت	ب متف
ــاب	و	 ــی	جذب	قســمتی	از	آن		بازت ــر	اندک ــره	عــالوه	ب ــی	قط ــه	بیرون الی
ــور	درون	قطــره	تعییــن	 قســمتی	مــی	شــکند.هر	بــار	بازگشــت	پرتــوی	ن
کننــده	میــزان	انحــراف	پرتــو	از	مســیر	اولیــه	و	البتــه	نــور	نهایــی	خواهــد	
بــود.	رابطــه	دو	حالــت	کلــی	از	انحــراف	پرتوهــای	نــور	در	قطــر	اســت	که	
ــه	 ــداد	بازتــاب	هــای	درون	قطــره	و	rوi زاوی در	آن	نمایانگــر	....K=۰.1.2 تع

ــور	هســتند: تابــش		و	شکســت	ن

سعی	میکنیم	قدم	به	قدم	K=۰ تا	K=2 	بررسی	کنیم:					
بررســی	K<2 اهمیبــت	خاصــی	نــدارد	و	شــدت		نــور	در		بازتــاب	داخلــی	
ــنایی	آن	در	 ــل	روش ــه	عم ــد	ب ــی	یاب ــش	م ــمگیری	کاه ــرز	چش ــه	ط ب

ــل	تشــخیص	نیســت. آســمان	قاب
رنگیــن	کمــان	صفــرم	کــه	شــامل	هیــچ	بازتــاب	درونــی	نیســت	پرنورترین	
ــم	تریــن	اتــالف	در	آن	اتفــاق	 ــث	کــه	ک ــوده(	از	ایــن	حی ــن	کمــان	ب رنگی
ــای	آن	 ــده	و	کمان	ه ــم	نیام ــه	چش ــچ	گاه	ب ــود	هی ــن	وج ــا	ای ــد)	ب می	افت

دور	خورشــید	را	احاطــه	مــی	کننــد	و	محــو	در	نــور	ان	مــی	شــوند.	

7با	این	وجود	بررسی	آن	خالی	از	لطف	نیست.
بــا	توجــه	بــه	شــکل	از	آنجــا	کــه(Sin(i) متناســب	بــا	پارامتــر	برخــورده	
ــرای	شکســت	و	هندســه	مســئله	 اســت	و	بــا	اســتفاده	از	رابطــه	اســنل	ب

ــرای	انحــراف	پرتــو	مــی	تــوان	نوشــت: ب

ــا	در	 ــم	پرتوه ــت	تراک ــاهده	اس ــل	مش ــودار	قاب ــه	در	نم ــه	ک 		همانگون
انحــراف	هــای	نزدیــک	صفــر	درجــه	بیشــینه	اســت	و	شــیب	نمــودار	در	

ــت. ــر	اس آن	صف

شکل8																																									
ــر	 ــا	پارامت ــع	ب ــر	در	واق ــراف	صف ــک	انح ــای	نزدی ــوض	پرتوه در	ع
ــر	 ــک	صف ــا	نزدی ــت	ان	ه ــود	و	شکس ــره	میش ــر	وارد	قط ــورد	صف برخ
ــودار	 ــه	نم ــا	توجــه	ب ــی	شــوند	ب ــک	نم ــی	تفکی اســت	و	پرتوهــای	رنگ
ــودار	 ــی	و	قرمــز	در	نم ــوج	هــای	آب ــی	طــول	م ــه	منحن ماکســیمم	فاصل
در	انحراف	هــای	تقریبــًا	چهــل	درجــه	ماکســیمم	مــی	شــود	کــه	در	انجــا	
ــی	 ــا	ایــن	وجــود	عامــل	اصل ــر	اســت.	ب ــه	نســبت	کمت ــم	پرتوهــا	ب تراک
ــور	خورشــید	اســت	.	همــان	گونــه	 ــرم	ن دیــده	نشــدن	رنگیــن	کمــان	صف
کــه	بــرای	K=۰ 	عمــل	کردیــم	برهمــان	گونــه	کــه	بــرای	K=۰ عمــل	کردیم	
بــرای	....K=1.2.3 	نیــز	ناحیــه	ای	حائــز	اهمییــت	اســت	کــه	در	ان	انباشــته	

ــو	هــای	شکســت	خــورده	بیشــینه	اســت.	 شــدن	پرت
ــت	 ــی	اس ــترمم	منحن ــه	اکس ــودار	نقط ــه	در	نم ــن	ناحی ــه	ای ــا	ک از	آنج
ــت.	 ــه	اس ــا	کمین ــینه	و	ی ــا	بیش ــمت	ی ــا	در	ان	قس ــو	ه ــراف	پرت انح
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انحراف	پرتو	ها	برای	K=1 برابر		است	با:
	 	
ــر	 ــع		از	براب ــن	تاب ــودار	ان	رســم	شــده	اســت.	نقطــه	اکســترمم	ای ــه	نم ک
ــه	ی	 ــه	نقط ــا	ک ــود	و	از	آنج ــل	میش ــر	حاص ــا	صف ــتق	ان	ب ــادن	مش نه
ماکزیمــم	در	نزدیکــی	پارامتــر	برخــورد	اتفــاق	مــی	افتــد	مقــدار	مــی	تواند	

ــوس	در	آســمان	باشــد. ــا	طــول	ق ــر	ب براب

شکل9
این	مقدار	برای	طول	موج	ابی	31/4۰	درجه	و	برای	طول	موج	قرمز	12/42	
درجه	است	و	لذا	نور	ابی	درون	رنگین	کمان	بوده	و	ضخامت	رنگین	کمان	

تقریبا	2	درجه	است.	
همانگونه	که	از	نمودار	نیز	قابل	مشاهده	است	تعدادی	از	پرتو	ها	با	پارامتر	
برخورد	متفاوت	پس	از	اکسترمم	منحنی	دارای	انحراف	یکسانی	با	یکسری	

پرتو	های	دیگر	هستند	.	
هنگامی	که	این	پرتو	ها	در	چشم	انسان	در	یک	نقطه	کانونی	میشوند	به	

دلیل	طول	مسیر	متفاوتی	که	هر	یک	طی	کرده	اند	دچار	تداخل	شده	و	فریز	
های	تداخلی	بوجود	میاورند	که	با	اندکی	دقت	زمانی	که	چشم	به	رنگین	

کمان	دوخته	ایم	قابل	تشخیص	میباشد.	
تفاوت	طول	مسیری	که	دو	پرتو	طی	میکنند	را	میتوان	از	طریق	هندسة	

مسئله	از	شکل	دریافت	:

ــه	مــا	 ــی	ایجــاد	شــده	در	ایــن	فراینــد	ب ــری	فریــز	هــای	تداخل انــدازه	گی
کمــک	میکنــد	تــا	بــا	داشــتن	رابطه	ی	بــاال	تخمیــن	مناســبی	بــرای	اندازه	

قطــره	ایجــاد	کننــده	رنگیــن	کمــان	داشــته	باشــیم.	
امــا	کمــی	آن	ســو	تــر	از	کمــان	اول	کمــان	دیگــر	بــا	شــدت	نــور	کمتــر	
ــاهده	 ــان	اول	مش ــه	در	کم ــزی	ک ــس	ان	چی ــی	عک ــب	رنگ ــا	ترتی و	ب
ــور	اســت	.و	دارای	 ــاب	ن ــار	بازت ــه	حاصــل	دو	ب ــم	وجــود	دارد	ک مي	کردی

ــا: ــر	اســت	ب ــی	براب انحراف

	

ــوان	 ــي	ت ــز	م ــا	نی ــودار	ه ــه	نم ــه	ب ــا	توج ــه	ب ــی	ک ــه	ی	عجیب نکت
ــه	 ــت	ناحی ــاهده	اس ــل	مش ــوح	قاب ــه	وض ــز	ب ــمان	نی ــت	و	در	آس دریاف
ــر	 ــه	نظ ــی	اســمان	ب ــه	نواح ــر	از	هم ــک	ت ــه	تاری ای	از	اســمان	اســت	ک
ــس	کشــف	 ــاندر	آفرودی ــط	الکس ــار	توس ــتین	ب ــرای	نخس ــد	و	ب ــي	آی م
ــود. ــي	ش ــه	م ــاندر	گفت ــان	الکس ــه	آن	کم ــل	ب ــن	دلی ــه	همی ــد	ب ش

شکل 10

	

	رنگین کمان در فرهنگ2:
ــان	 ــان	دو	ملــت.	شــاعران	و	دانشــگران	آن ــی	اســت	می ــن	کمــان	پل رنگی
ــه	از	 ــن	نمون ــا	ای ــد	ت ــش	کشــیده	شــده	ان ــه	چال ــم		ب ــد	ه ــه	مانن ــه	ب ک
خلقــت	را	بــه	زبــان	خودشــان	بیــان	کننــد.	ملــت	هــای	گوناگــون	در	طــول	
ــورد	 ــواره	آن	را	م ــمان	هم ــای	آس ــگ	ه ــی	رن ــدن	گوناگون ــالیان	از	دی س
ــی	فرهنــگ	 ــرار	دادنــد	و	در	افســانه	های	بســیاری	از	تمام توجــه	خــود	ق
ــزی	کــه	وچــه	مشــترک	 ــده	فیزیکــی	دیده	می	شــود.	آن	چی ــن	پدی هــا	ای
عمــده	ایــن	افســانه	هــا	اســت	تــالش		بــرای	پیوســتن	بــه	دنیــای	دیگــر،	
ــن	 ــف	رنگی ــای	مختل ــگ	ه ــا.	فرهن ــان	م ــس	جه ــه	از	جن ــی	از	ن دنیای
ــت	 ــان	ابدی ــه	جه ــرای	وصــل	ب ــد	ب ــته	ان ــی	دانس ــه	پل ــه	مثاب ــان	را	ب کم
ــاد	شــده	 ــوان	ی ــن	عن ــا	ای ــده	ب ــن	دی ــه	از	ای ــی	ک ــه	فرهنــگ	های از	جمل
اســت.	فرهنــگ	اســکاندیناوی	اســت	کــه	در	آن	کمــان	رنگیــن	آســمان	که	
ــرای	گــذر	خدایــان	 بی	صــورت	خوانــده	مــی	شــود	پلــی	اســتر	ســوزان	ب
ــابه	 ــه	ای	مش ــه	گون ــتارت	ب ــن	و	اس ــذارد	زمی ــی	گ ــان	م ــهیدان	می و	ش
ــدس	 ــری	ای	ارواح	مق ــان	را	مصی ــن	کم ــکا	رنگی ــان	آمری ــگ	بومی فرهن
ــی	اســت	اجــداد	انســان	از	روی	آن	 ــن	پل ــز	در	فرهنــگ	ژاپ ــد	و	نی می	دان

ــن	آمدنــد.	 ــه	زمی ب
ــه	 ــاب(	ک ــا	)مهت ــد	داســتان	وجــود	دارد	از	هین ــان	نیوزلن در	فرهنــگ	بومی
ــا	عزیزترینــش		 ــن	آســمان	دوخــت	ت ــان	زمی ــی	اش	می ــر	فان ــرای	همس ب

2-		این	قسمت	به	همکاری	خانم	کیانا	صالحی	نگاشته	شده	است	که	
بدینوسیله	از	زحمات	ایشان	سپاس	گزاری	می	شود.				                                                                                      
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آخریــن	روزهــا	را	در	زمیــن	بگذرانــد.	مفهــوم	پیــام	رســانی	عنــوان	دیگــری	
اســت	کــه	در	برخــی	فرهنگ	هــا	ماننــد	یونــان	بــر	رنگیــن	کمــان	گذاشــته	
شــده	اســت	کــه	بارهــا	از	آن	بــه	عنــوان	پیــام	رســان	الهــی	در	ایلیــاد	یــاد	
شــده	اســت.	ایریــس	شــخصیت	رنگیــن	کمــان	اســت	کســی	اســت	کــه	
نقشــه	میــان	خدایــان	و	بشــریت	بــر	عهــده	دارد.	عــالوه	بــر	ایــن		فرهنــگ	
هندوهــا	افســانه	ای	متفــاوت	تــر	از	بقیــه	رنگین	کمــان	را	کمــان	خداوندان	
ــر	ایــن	دارد	کــه	خداونــد	صاعقــه	و	جنــگ	 کمانــدار	مــی	داننــد	و	بــاور	ب
ــرای	شــلیک	صاعقــه	اســتفاده	می	کننــد	افســانه	هــای	ذکــر	شــده	 از	ان	ب
ــی	از	تمــدن	 ــم	در	قدیمــی	تریــن	شــواهد	کتب رنگیــن	کمــان	خــود	را	قدی
بشــری	جــای	داده	اســت	یبه	هــای	کــه	از	فرهنــگ	هــای	فرهنــگ	ســامری	
یافــت	شــده	اســت	از	خداونــدی	روایــت	مــی	کنــد	کــه	بــا	کمــان	و	پیکان	
خــود	از	پادشــاهان	ا				کننــد		در	ایــن	هنــگام	پیشــانی	بنــدی	بــه	ســر	خود	

مــی	کننــد	کــه	از	آن	بــه	عنــوان	رنگیــن	کمــان	یــاد	شــده	اســت.
در	فرهنــگ	بومیــان	امریــکا	پیــش	گویــي	میشــود	کــه	روزي	فــرا	میرســد	
کــه	مــردم	از	همــه	نــژاد	هــا	و	رنــگ	هــا	و	عقایــد	،تفــاوت	هــاي	خــود	را	
ــرار	میگیرنــد	و	دســتهاي	 ــا	عشــق	ق کنــار	میگذارند.انهــا	در	کنــار	هــم	ب
ــام	دهند،انهــا	 ــن	و	فرزندانــش	را	التی ــا	وحــدت	میگیرنــد	تــا	زمی هــم	را	ب
هماننــد	رنگیــن	کمــان	چرخــان	سرتاســر	زمیــن	حرکــت	میکننــد	و	صلح	
ــق	از	انهــا	 ــود	همانطــور	کــه	خال ــر	خواهنــد	ب ــرد	و	زن	براب ــد.	م را	میاورن
میخواســت	کــه	باشــند	،	تمامــي	کــودکان	هــر	کجــا	کــه	میرونــد	در	امنیت	
خواهنــد	بــود	،بزرگتــر	ها	بخاطــر	هم	بخشــي	انهــا	در	حیات	مــورد	احترام	
و	ارزشــمند	خواهنــد	بــود	.	همــه	نــژاد	هــا	بعنــوان	مــردم	خوانــده	میشــوند	
و	هیــچ	کجــا	جنــگ	و	قحطــي	و	گرســنگي	بــراي	همیشــه	نخواهــد	بــود.
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تیتانــات	استرانســیم	)3SrTiO(	بــا	ســاختار	پروســکایت	از	نظــر	رفتــار	الکتریکــی	جــزء	مــواد	فرّوالکتریــک	اســت.	
ــه	شــکل	 ــرد،	نمــودار	میدان-قطبــش	آن	ب ــرار	بگی ــدان	ق ــر	ایــن	مــاده	در	حضــور	یــک	می ــی	کــه	اگ ــه	ایــن	معن ب
حلقــه	ی	هیســترزیس	یــا	پســماند	خواهدبــود.	ایــن	رفتــار	فرّوالکتریــک	در	ایــن	مــاده	همــواره	صــادق	نیســت	بلکــه	
ــر	 ــار	را	تغیی ــن	رفت ــه	ای ــد	ک ــن	رخ	می	دهن ــای	پایی ــی2	در	دم ــی	کوانتوم ــده	ی	تونل	زن ــی1	و	پدی نوســانات	کوانتوم
ــن	صــورت	 ــر	ای ــی	و	در	غی ــدان،	خط ــودن	از	می ــتقل	ب ــی	درصــورت	مس ــاری	الکتریک ــم	پذیرفت ــد.	می	دانی می	دهن
ــرای	دمــای	 ــی	اســت	توســط	آزمایــش،	ب ــرای	اثبــات	وجــود	ایــن	پدیــده	در	دمــای	پاییــن،	کاف غیرخطــی	اســت.	ب
پاییــن	رفتــاری	بدســت	آیــد	کــه	وابســته	بــه	میــدان	باشــد	کــه	حاکــی	از	وجــود	پدیــده	ای	اســت	کــه	ایــن	تغییــر	را	
به	وجــود	آورده	اســت.	هم	چنیــن	ایــن	پدیــده	توســط	مــدل	آیزینــگ3	قابــل	توجیــه	اســت.	بــرای	ایــن	کار	آزمایشــی	
ــا	یــک	خــازن	مرجــع	بســته	شده	اســت	کــه	توســط	خــازن	 ــه	به	طــور	ســری	ب طراحــی	شده	اســت	کــه	در	آن	نمون
ــرای	تشــخیص	 ــری	ب ــی	خــازن	دســت	یافت.	هم	چنیــن	در	مــدار	امپلیفای ــرای	ممــان	دوقطب ــه	مقــداری	ب ــوان	ب می	ت
ممان	هــای	وابســته	بــه	میــدان	موجــود	اســت.		هم	چنیــن	درحیــن	آزمایــش	جهــت	اعمــال	میــدان	ثابــت	و	معیــن	
بــوده	و	میــدان	ایجــاد	شــده	همــواره	توســط	جنــس	معینــی	از	مــواد	صــورت	گرفته	اســت	تــا	شــرایط	آزمایــش	ثابت	
بمانــد.	بــا	اســتفاده	از	ایــن	مــدار،	نمونــه	یــک	بــار	تحــت	میدان	هــای	هارمونیــک	بــا	دامنــه	ی	بــاال	قــرار	می	گیــرد	
ــاوب	 ــدان	متن ــر	تحــت	می ــار	دیگ ــردد	و	ب ــر	حاصــل	گ ــب	باالت ــرای	مرات ــک	ب ــط	آن	رابطــه	ی	دی	الکتری ــا	توس ت
ــک	 ــرات	کوچ ــط	آن	تغیی ــا	توس ــرد	ت ــرار	می	گی ــت	ق ــه	شده	اس ــتقیم	اضاف ــدان	مس ــک	می ــه	ی ــه	ب ــی	ک کوچک

ــر	نقطــه	حاصــل	شــود.	 ــی	)ɛ(	در	ه ممان	هــای	دوقطب

 
شکل1-	ساختار	پروسکایت	تیتانات	استرانسیوم	

و	حلقه	ی	پسماند	قطبش	آن	در	اثر	اعمال	میدان	الکتریکی.

	نتایج
ــد،	 ــدی	باش ــر	از	ح ــی	کوچک	ت ــدان	اعمال ــر	می ــود،	اگ ــده	می	ش ــت	2	دی ــمت	راس ــکل	س ــه	در	ش ــور	ک همان	ط
ــای	 ــی	در	دماه ــد،	حت ــود	ایجــاد	کن ــا	خ ــتا	ب ــی	هم	راس ــان	دوقطب ــادی	مم ــداد	زی ــد	تع ــل	اینکــه	نمی	توان ــه	دلی ب
پاییــن	هــم	نمیتــوان	پدیــده	ی	خاصــی	را	مشــاهده	کــرد	بلکــه	در	تمامــی	دماهــا،	رفتــار	مــاده	پاراالکتریــک	اســت.	
ــود	 ــده		می	ش ــد،	دی ــاد	کن ــماند	ایج ــاده	پس ــه	در	م ــد	ک ــر	باش ــی	بیش	ت ــدار	خاص ــده	از	مق ــدان	اعمال	ش ــر	می اگ
بــرای	مقادیــر	مختلــف	میــدان،	بــرای	دماهــای	نزدیــک	بــه	K	4۰	تغییراتــی	مشــاهده	می	شــود	کــه	ناشــی	از	تغییــر	
رفتــار	مــاده	اســت.	در	واقــع	در	ایــن	حالــت	بــرای	دما	هــای	پاییــن،	رفتــار	مــاده	فرّوالکتریــک	و	بــرای	دماهــای	بــاال	
پارالکتریــک	اســت.	هم	چنیــن	در	شــکل	وســط	2	وابســتگی	دمایــی	ثابــت	دی	الکتریــک	دیــده	می	شــود	کــه	در	آن	
نیــز	رفتــار	بــرای	دماهــای	مختلــف	متفــاوت	شده	اســت.	بــرای	کمــی	کــردن	ایــن	ارتبــاط،	بــا	اســتفاده	از	در	نمــودار	
قبلــی،	نمــودار	میدان-دمــا	حاصــل	می	شــود	)شــکل2	ســمت	چــپ(.		حــال	اگــر	مــاده	ی	دیالکتریــک	مجموعــه	ای	

از	ممــان	هــای	دو	قطبــی	درنظــر	گرفتــه	شــود	داریــم:

1-		طبــق	اصــل	عــدم	قطعیــت	هایزنبرگ،	نمی	توان	بــرای	ذره	ای	در	فضا	انــرژی	آن	ذره	را	برای	زمــان	معین	و	دقیق	
بدست	آورد	بلکه	همواره	این	دو	پارامتر	یا	یکی	از	آن	ها	دارای	خطا	هستند.

-2		Quantum Tunnelling	طبــق	ایــن	پدیــده	ی	کوانتومــی،	احتمــال	عبور	اجســام	از	ســدها	وجــود	داردکه	
هرچــه	انــرژی	ذره	بیشــتر،	جــرم	آن	کمتــر	و	ســد	موجــود	کوتاه	تــر	باشــد،	ایــن	اتفــاق	محتمل	تــر	می	گــردد.

-3	 Ising Model یک	مدل	ریاضی	از	فرّومغناطیس	در	مکانیک	آماری	است.
	ایــن	مــدل	متشــکل	از	متغیرهــای	گسســته	اســت	کــه	نشــان	دهنــده	جهــت	گشــتاور	دوقطبی	هــای	اتــم	اســت	

و	می	توانــد	در	یکــی	از	دو	حالــت	کوانتیــده	ی	)+1	یــا	-1(	باشــد.
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در	ایــن	رابطــه		پالریزاســیون،		تعــداد	ممانهــای	الکتریکــی	در	واحــد	حجــم،		ممان	
ــرای	تاثیــر	 دوقطبــی	ناشــی	از	جابجایــی	اتــم	مرکــزی	در	تیتانیــوم	و		ضریبــی	ب
ــه		و	 ــی	،	برهمکنــش	ممانهــا	در	سیســتم	دو	حالت ــر	تونلزن متوســط	ســه	پارامت
ــا	 ــان	ب ــر	مم ــش	ه ــه	برهمکن ــی	اســت	و		اســت،	ک ــدان	الکتریک ــا	می ــل	ب کوپ
ممانهــای	دیگــر	را	نشــان	مــی	دهــد.	طبــق	معادلــه	ی	ســاختمندی	اگــر	مقــدار	

ــم: خــی	تابــع	میــدان	باشــد،	داری

ــر	و	 ــب	تاثی ــدان،	ضری ــه	ی	می ــداری،	رابط ــی	خود-پای ــق	معادله ــی	طب 	از	طرف
ــد: ــی	کن ــر	م ــل	تغیی ــه	صــورت	مقاب ــی	ب ــب	گذرده ضری

کــه		انتگــرال	تونلزنــی	مربــوط	بــه	اثــر	تغییــر	حالــت	سیســتم	در	اثــر	تونل	زنــی	
ــی،	 ــدان	الکتریک ــاب	می ــت.	در	غی ــیون	اس ــر	آن	در	پالریزاس ــا	و	تاثی الکترونه
ــرای	میدانهــای	کوچــک	حــل	شــده	اســت.	 ــه	ب ــیم	ک ــرت	میرس ــه	رابطــه	ی	ب 	ب
بــا	تغییــر	پارامترهــای	مختلــف	در	یــک	میــدان	الکتریکــی	ثابــت،	شــکل	ســمت	
چــپ2	بدســت	مــی	آیــد.	خطــوط	پیوســته	معــادالت	تئــوری	را	نشــان	مــی	دهد.

شکل2-	شکل	سمت	راست:	میزان	پسماند	برای	میدان	های	مختلف	بر	حسب	دما،	
شکل	وسط:	تغییرات	ضریب	دیالکتریک	بر	حسب	دما	برای	میدانهای	ثابت،	

شکل	سمت	چپ:	نمودار	میدان-دمای	تیتانات	استرانسیم	با	استفاده	از	دو	نمودار	دیگر.

	بــرای	میدانهــای	بیشــتر	از		مقادیــر	محاســباتی	بــا	مدلســازی	و	مقــدار	آزمایــش	
ــراف	از	 ــر	3۰	K(،	انح ــن	)زی ــای	پایی ــا	و	دماه ــدان	ه ــا	در	می ــق	دارد	ام تطبی
محاســبات	دیــده	میشــود.	در	شــکل2	نیــز	دیــده	میشــود	کــه	مقادیــر	آزمایشــی	
از	خطــوط	پیوســته	بــرای	میدانهــای	پاییــن	انحــراف	دارنــد.	در	ایــن	دماهــا	حالت	
کوانتومــی	کوهرنــت	تغییــر	میکنــد	و	سیســتم	وارد	حالــت	کوانتومی	دوم	میشــود.	
در	میــدان	هــای	بــاال	)حالــت	اول	کوانتومــی(	تعــداد	ممــان	هــا	در	واحــد	حجــم		
ایــن	مقــدار	در	غیــاب	میــدان	اســت.	در	ایــن	حالت	خوشــه	هــای	ممان	تشــکیل	
ــر	 ــریع	ت میشــود	کــه	بازگشــت	حــوزه	هــای	الکتریکــی	توســط	خوشــه	هــا	س
ــت	 ــدان	دارد	و	وارد	حال ــه	می ــی	ب ــتگی	کم ــیون	وابس ــود	و	پالریزاس ــام	میش انج
خطــی	میشــود.	امــا	در	میدانهــای	کــم	ممــان	الکتریکــی	و	تعــداد	آنهــا	به	شــدت	
ــه	 ــه	رابط ــت	ک ــی	اس ــت	دوم	کوانتوم ــتم	در	حال ــتند	و	سیس ــط	هس ــم	مرتب باه
ــی	 ــی	رابطه ــرای	بررس ــت.	ب ــی	اس ــر	خط ــدان	غی ــک	و	می ــب	دیالکتری ی	ضری
ــر	 ضریــب	دیالکتریــک	و	دمــا،	تغییــرات	پالریزاســیون	بــا	دمــا	در	محدودهــی	زی
ــت	 ــه	حال ــر	ب ــازی	)تغیی ــل	اســتحاله	ی	ف ــه	دلی ــه	ب ــی	شــد	ک ــن	بررس 4۰	کلوی
کوانتومــی	دوم(	رخ	داده	اســت.	در	مقــاالت	دیگــر	بــه	رفتــار	خطی	SrTiO3	اشــاره	
شدهاســت	امــا	بــا	کاهــش	دمــا،	رفتــار	غیرخطــی	مــاده	توســط	جملهی	ســوم	در	
بســط		بــا	میــدان	قابــل	بیــان	اســت.	شــکل	3	نشــان	میدهــد	کــه	زیــر	K	1۰۰	بــا	
کاهــش	دمــا،	ضریــب		افزایــش	مییابــد	و	شــیب	آن	۶۰	کلویــن	اســت	کــه	شــروع	
فروالکتریــک	شــدن	اســت.	بــر	اســاس	تئــوری	ممــان	هــای	غیربرهمکنــش	کننده		
اســت،	در	حالــی	کــه	به	هنــگام	انتقــال	فروالکتریــک		تغییــر	میکنــد.	در	حقیقت	
ــل	ممــان	هــا	و	دینامیــک	 ــل	کوپ ــه	دلی ــده	ب ــا	کاهــش	دمــا،		اســت.	ایــن	پدی ب

بازگشــت	حــوزه	هــا	در	ســاختار	تترگونــال	رخ	میدهــد.

	نتیجه
	SrTiO3	گذردهــی	ــرای هرگونــه	انحــراف	از	حالــت	طبیعــی	در	دمــا	و	میــدان	ب
ــه	 ــدان	و	دمــا	بررســی	شــد.	ضریــب	دیالکتریــک	ب در	دیاگرامهــای	گذردهــی،	می
کمــک	مــدل	نظم-بینظــم	سیســتم	دو	حالتــه	)اســپین(	شــامل	تونل	زنــی	توضیح	
دادهشــد	کــه	تابعیــت	دمــا	و	میــدان	را	توضیــح	مــی	داد.	ایــن	کــه	در	میدانهــای	
بــاال	خوشــه	ای	شــدن	و	کاهــش	تعــداد	ممانهــا	در	واحــد	حجــم	رخ	مــی	دهــد	
ــی	اول،	 ــه	حالــت	کوانتوم ــر	ب ــا	تغیی ــود	و	سیســتم	ب ــا	مــدل	ســازگار	ب کامــال	ب

رابطــه	ی	میــدان	و	ضریــب	دیالکتریــک	خطــی	پیــدا	مــی	کــرد.

شکل3-	تغییرات		با	دما،	میدان	و	... 

ــا	 ــز	ب ــر		کــه	نشــانهی	شــروع	فروالکتریســیته	اســت	نی همچنیــن	در	ایــن	کار	اث
دمــا	و	میــدان	بررســی	شــد	کــه	در	دماهــای	پاییــن	نزدیــک	3۰	کلویــن	و	میدانهای	

کــم،	فروالکتریســیته	را	نشــان	داد.
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