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فهرست مطالب

طراح لوگو :نوید قائمی
پارادایم نام نشریه ی انجمن علمی فیزیک
دانشگاه فردوسی مشهد دارای ریشه ی التین است
که معادل انگلیسی آن  Paradigmو
معادل یونانی آن ( παράδειγμαپارادیگما)
می باشد .این کلمه در بردارنده ی مفهومی
علمی و جامع می باشد که به عنوان بهترین توضیح
برای آن می توان گفت:
«پارادایم؛ سرمشق ،ایده ،طرح و یا الگوی مسلطی
است که به نحوی با داشتن تعمیم های نظم یافته
در هر دوره در چارچوبه های نظری و تجربی علمی
در هر رشته فرمول بندی و عرضه می شود».

نشریه پارادایم به همراه تمامی اعضای تیم تحریریه
مفتخر است که در زمینه ی چاپ و انتشار مطالب
متنوع تخصصی و عمومی فیزیک در راستای ترویج
علمی این رشته ی ناشناخته با هدف ارتقای سطح
آگاهی عمومی ،طرحی نو در اندازد و قدمی هر چند
کوچک در تحقق این امر خطیر بردارد.
با کمال امتنان و احترام مفتخر به همکاری تمامی
عالقمندان در رشته های مختلف می باشیم.
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نشریه انجمن علمی فیزیک

پارادایم

به نام خداوند جان و جهان ،به نام بینهایت مطلق هم او که فیزیک هستی را مرموز آفرید
سالم! سالمی به گرمای تنفس
صبح و حرارت مالیم شب و عطر
خوش نوروزی که صدای قدم
های گوش نوازش سبب ایجاد
طرحی نو در تمامیت ما میشه.
به نشریه ی پارادایم خوش اومدید.
اینجا جمع خودمونی دانشجویان
فیزیک و تمامی عالقمندان
فیزیک و گرایش ها و زمینه های
مرتبط با فیزیکه .از اونجاییکه با
عدم قطعیتی ممکن میشه گفت
امتداد تقریبا همه چیز به فیزیک
ختم میشه و منشا جواب خیلی
از سواالت هستی شناسانه و
کنجکاوی های جسورانه ی انسان
رو میشه فیزیک تلقی کرد و
اینکه اغنای روحیه ی بی نهایت
طلبی بشر باعث پیشرفت های
شگرف علمی و تجربی بسیاری طی
سالیانی متمادی در جهان شده،
ما بهمراه اعضای تیم فعلی انجمن
علمی فیزیک دانشگاه فردوسی
مشهد تصمیم گرفتیم نشریه ای
رو به صاحب امتیازی این انجمن
راه اندازی کنیم که هدف اصلی اون
در بحبوحه ی آشوب بی روح فضای
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مجازی و ترنم افزاینده ی فاصله های مشتاقانه و با کمال افتخار پذیرای
فیزیکی و عدم ارتباط های فیزیکی همکاری شما با این نشریه هستیم..
و حضوری ،گردهمایی عالقمندان به
فیزیک در موضوعات مختلف باشه.
ان شاء اهلل قراره صفحات و ستون
های مختلفی به درخواست شما
دانشجویان خالق و عالقمند در این
نشریه ایجاد و منتشر بشه و از جمله
اولین ستون های پیشنهادی برای
شماره های بعدی ستون های مرتبط
با «صدای دانشجو» هست که برای
ابراز دغدغه های علمی دانشجویان
در ارتباط با گروه فیزیک ،دانشکده،
دانشگاه فردوسی و سیستم آموزشی
دانشگاهی کشور خواهد بود.
با آرزوی پیشرفت علمی و روزافزون
در این رشته ی ناشناخته در کشور
ما و توجه هر چه بیشتر مسئولین امر
به اختصاص توجهات بیشتر و بودجه
های کالن تر در راستای رسیدگی
هر چه بهتر و بهینه تر به زمینه
ها و گرایش های مختلف این علم.

صفحه 4
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به نام آن که فکرت آموخت
سالم

این اولین شماره نشریه انجمن
علمی فیزیکه .قرار با این
نشریه همه اتفاقات مهم توی
حوزه فیزیک رو پوشش بدیم.
راستش داشتم فکر می کردم برای
اولین شماره چی بنویسم چیزی که
بفکرم رسید این بود که با چند تا
سوال شروع کنیم ،مثال اهمیت
فیزیک چقدره؟ یا مثال چه اهمیتی
داره بدونیم تو فیزیک چه خبره؟
یا آیا بین پیشرفت هایی که تو علم
فیزیک اتفاق می افته و پیشرفت
های صنعتی ارتباطی وجود داره؟
شاید اگه کمی سیر تحوالت و
پیشرفت های جهان در  100سال
گذشته رو بررسی کنیم به نکات
جالبی برسیم ،مثال در گذشته ای
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نه چندان دور وقتی گالیله به گرد

یک نکته اشاره داره و اون هم این

بودن زمین پی برد یا نیوتنی که با

که منشا اصلی خیلی از تحوالت در

توجه به ابعاد بزرگ و سرعت کم

سایر رشته ها ،پیشرفت و تحول در

قوانینی رو بنا نهاد  ،مطالعه بشر

فیزیکه.

روی امواج الکترومغناطیس و تولد

امیدوارم نشریه ما سهمی هرچند

نسبیت و مطالعه روی ساختار اتم

کوچک

بهتر

و تولد کوانتوم ،هرکدام تاثیرات

فیزیک

شگرفی بر زندگی بشر داشت .به

خودمون و سایر رشته ها ایفا کنه.

در
به

شناساندن
دانشجویان

عنوان مثال بعد از نیوتن و با توجه
به برخی اکتشافات و مطالعاتی که
در حوزه ترمودینامیک اتفاق افتاد
ما شاهد ظهور اولین ماشین های
بخار بودیم که شاید بشه بعنوان
اصلی ترین عامل دگرگونی دوران
ما ازش نام برد تا ساخت لیزر که
حاصل آخرین دست آوردهای فکری
اینشتین بود و االن که زمزمه های
ساخت

کامپیوترهای

کوانتومی

شنیده میشه همه و همه فقط به
صفحه 5

سید مصطفی ظهور

دبیرانجمن علمی فیزیک
دانشگاه فردوسی مشهد

رشته

پارادایم

فیزیک برای همه

تنظیم

زهرا
دان شرفی
شج
و
ی
ح
سابدار

ی

تن چوب سنگینرت از یک تن آهن است
.چرا به مطلب زیر دقت کنید:
دلیل این مطلب آنست که قانون ارشمیدش
نه تنها برای مایعات ،بلکه برای گازهانیز
صادق است.درهوا وزن هر جسمی به
اندازه ی وزن هوای هم حجمش "افت"
میکند .چوب و آهن قسمتی از وزن خود
را از دست میدهند و برای اینکه وزن
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واقعی آنها بدست آوریم باید این افت
را به وزن واقعی بیافزاییم به همین دلیل
وزن واقعی یک تن چوب برابر با یک تن
به اضافه ی وزن هوای جابجا شده به
وسیله یک تن چوب و همین طور وزن
یک تن آهن نیز برابر است با یک تن به
اضافه ی وزن هوای جابجا شده به وسیله
ی یک تن آهن.
آیا می دانید هرچه سريع تر حركت
كنيد سنگين تر مي شويد؟

آیا می دانید تمام ماده یی كه
نسل بشر را به وجود آورده است
در يك حبه قند جا مي گيرد؟
دراتمها 99/9999999999999 ،درصد
فضا ،خالي است و به همين دليل در
صورتي كه تمامي اتم ها را به گونه يي
به هم بفشاريم كه فضاي خالي ميان
آنها از بين برود ،يك قاشق چايخوري
يا حجمي برابر يك حبه قند از اين
ماده حدود پنج ميليارد تن وزن خواهد

آیا می دانید.....؟

آی
یک تن ا می دانید:
چوب سن
یا یک ت گین تر است
ن آهن؟!

کننده:

شاید این پرسش را در مجله های مدرسه
یا میان سواالت هوش دیده باشید.بعضی
ها بدون فکر کردن می گویند یک تن
آهن سنگین تر از یک تن چوب است
و بعضی هم که کمی حواس جمع تر
هستند میگویند هردو یک تن و برابر
هستند.
بر خالف باور این چنین است یعنی یک

نشریه انجمن علمی فیزیک

داشت :وزني  10برابر مجموع وزن
تمامي انسان هايي كه در حال حاضر
در جهان حضور دارند .اين در واقع
همان پديده يي است كه در ستاره هاي
نوتروني رخ مي دهد و وزن آنها را تا
حد غيرقابل باوري افزايش مي دهد.

صفحه 6

در صورتي كه بسيار سريع بدويد به
صورت لحظه يي و نه دائم ،سنگين وزن
خواهيد شد .سرعت نور مرز سرعت
در جهان است در اين صورت زماني
كه جسمي با سرعتي نزديك به نور در
حركت است و شما به آن نيرويي وارد
كنيد ،به سرعت آن نخواهيد افزود بلكه
تنها به آن انرژي اضافي وارد كرده ايد
كه اين انرژي بايد در جايي قرار بگيرد.
بهترين مكان براي قرارگيري اين انرژي
جرم جسم است .براساس قانون نسبيت
جرم و انرژي با يكديگر برابرند پس هر
چه انرژي وارد شده بيشتر باشد ،جرم
افزايش پيدا خواهد كرد .البته اين افزايش
وزن در انسان قابل چشم پوشي بوده و در
عين حال غيرقابل انكار است.
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آیا
م
ی
آیا می دانید تصور بنيادين از جهان مسوول گذشته ،حال و آينده آن نيست؟

براساس نظريه نسبيت خاص چيزي به
نام اكنون ،گذشته يا آينده وجود ندارد
و قالب هاي زماني به يكديگر وابسته اند

دانی
د
..

.
..؟

زيرا همه هستي در سرعتي برابر در حركت
ال زود هنگام يكي از نزديكان يا دير پير
است.درصورتي كه انسان با سرعتي كام ً
متفاوت در حركت بود شاهد پير شدن شدن وي نسبت به ديگران مي بود.

آیا می دانید یک ذره مي تواند به صورت آني بر ذره
ای دیگر در آن طرف جهان تاثير بگذارد؟

زماني كه يك الكترون با همتاي ضدماده
خود يا پوزيترون روبه رو مي شود ،هر
دو در درخشش كوچكي از انرژي خنثي
شده و دو فوتون از اين برخورد متولد
مي شود .ذرات زيراتمي مانند فوتون ها
يا كوارك ها يك ويژگي به نام اسپين
دارند كه به مفهوم چرخش است .اين
ذرات در واقع حركت چرخشي ندارند،

اما به گونه يي رفتار مي كنند كه انگار
در حال چرخشند .جهت اسپين فوتون ها
در زمان تولد در برابر يكديگر است و در
نتيجه خنثي مي شوند .با توجه به رفتارهاي
غيرقابل پيش بيني كوانتومي ،گفتن اينكه
كدام فوتون در مسير چپ گرد و كدام
يك در مسير راست گرد حركت خواهد
داشت ،غيرممكن است و در واقع تا زماني

كه يكي از آنها مشاهده نشود ،هر دو در
هر دو جهت حركت خواهند داشت اما
به محض اينكه يكي از آنها مشاهده شود
جهت راست يا چپ گرد را به خود گرفته
و به هر جهتي كه حركت كند ،همتايش
در مسير متضاد آن حركت خواهد كرد.
اين واقعيتي است كه در آزمايش ها به
اثبات رسيده است.

آیا می دانید می توان از شکالت الکتریسیته تولید کرد؟

به تازگي جمعي از مايكروبايولوژيست
ها در يكي از دانشگاههاي انگليس يكي
از باكتري هاي موجود در شكالت را كه
از شكر تغذيه مي كند به وسيله اضافات
شكالتهاي يك كارخانه پرورش دادند
و سپس يك باطري هيدروژني را با
هيدروژن توليد شده از فعاليت باكتري ها
شارژ كرده و ثابت كردند كه مي توان از
شكالت انرژي الكتريكي دريافت كرد.
اين تيم تحقيقاتي باكتري اسچريچيا
كولي ( )Escherichia coliموجود
در شكالت را با كارامل رقيق شده تغذيه
كردند ،باكتري مورد نظر شكر را مصرف
و هيدروژن توليد كرد.
سپس محققين هيدروژن حاصل شده
از باكتري را براي شارژ يك باطري
هيدروژني استفاده كردند و باطري
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هيدروژني نيز پس از شارژ الكتريسيته
كافي براي راه انداختن يك دستگاه
خنك كننده كوچك را توليد كرد.
اين كشف تازه راه مصرف فوق العاده
اي را براي استفاده از اضافات و زايده
هاي كارخانه هاي شكالت سازي ايجاد
خواهد كرد.
جالب اينجاست كه كار اين باكتري تنها
با يك بار مصرف شكر و توليد هيدروژن
تمام نمي شود و مي تواند همچنان
درعرصه تامين سوخت هيدروژني فعال
باشد .دانشمندان باكتري را در ظرف
مخصوصي حاوي هيدروژن و مايع
زايد حاصل شده از روند تبديل شكر به
هيدروژن قرار مي دهند و دوباره آنزيم
توليد كننده هيدروژن را در آنها فعال
ميكنند.
صفحه 7

محققين براي استفاده مجدد از باكتري ها
 ،گاز هيدروژن را به الكترون هاي تشكيل
دهنده آن تجزيه مي كنند سپس الكترون
هاي توليد شده را با الكترون هاي فلز
پالديوم در محلول هيدروژن و مايع زايد
حاصله از فعاليت باكتري ها قرار مي دهند
تا الكترون ها با هم واكنش شيميايي انجام
دهند.
اين واكنش موجب مي شود تا پالديوم از
محلول جدا شده و به باكتري بچسبد و در
پي اين عمل باكتري براي استفاده مجدد
حفظ مي شود.
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آونگ موجی
آونگ موجی از چند آونگ درست شده است
 .تنظیم فاصله این آونگ ها و شیب دقیق آنها
در نهایت منجر به خلق هامهنگ های بسیار
زیبایی می شود .اگر آونگ را از حالت قائم
اندکی منحرف کنیم بطوریکه دامنه نوسان
آونگ کوچک باشد  ،آونگ بر روی قوسی از یک
دایره ،به راست و چپ حرکت میکند .حرکت
آونگ با یک حرکت دایروی در یک صفحه قائم
حول محوری که از نقطه آویز آونگ گذشته و
بر صفحه مزبور عمود است ،هم ارز میباشد .
صحبتی کوتاه با آقای قالیشویان  ،یکی از بچه
های با استعداد فیزیک فردوسی
 اجازه هست که ؟ ( ضبط کردن صدا )بله بفرمایید راحت باشین .یک دو سه یک دو
سه (( خندیدن ))
 خودتونو معرفی کنین ؟مجتبی قالیشویان هستم دانشجوی سال " ان
" ام فیزیک .
 ورودی تونو منیگین  )):؟ورودی 90
 از کی رفتین دنبال فیزیک عملی ؟در کل از بچگی از کارای عملی و اینا خیلی
خوشم میومد  .استارت جدی شدنش هم
از پارک کوهسنگی " فرهنگ رسای علوم و
نجوم " بود ( با دیدن ذوق مردمی که برای
بازدید میومدن ) ؛ سال اول دانشگاه بودم  ،با
بودجه صد هزار تومان ( که بعدا فهمیدم برای
خودشون  1تومان داشته البته ) قرار بود حدود
بیستا آزمایش مختلف راه بندازم که از آخر
چیزهای خوبی هم از آب در اومدن ( مثل ابر
مصنوعی ( توی یک بطری فشار هوا خیلی زیاد
با یه ذره الکل فشار رو که یه دفه بر میداشتیم
همش ابر میشد ) ژیروسکوپ و  . ) ...مردم
مثال آزمایش خالل دندون و دوتا چنگال که
وایمیسنت و ( با آزمون و خطا مرکز جرمشونو
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پیدا کردم ) که خرجش هم هزار تومن بود  ،می
اومدن و نگاه میکردن و ذوق میکردن اما مثال
وسایل میلیونی رو یه نگاهی میکردن و میرفنت .
 نشاسته چی  ،نداشتین ؟اونم بود اما بودجش جدا بود و یک وانی بود که
میشد توش راه رفت و سیصد کیلو هم نشاسته
میربد .
 پس شام قضیه این نشاسته رو به دانشگاه وورودی های جدید آوردین ؟
آره و توی جشنواره علوم ونجوم هم همیشه
هست .
 شاید خیلی از فیزیکیا مثل خودم وقتی موقعاستفاده عملی از فیزیک که میشه زیاد خوب
نیسنت  ،چی شد که شام اینقدر خوب شدین ؟
قشنگ هم ازش استفاده میکنید .
نظر لطفتونه  ،آره خب میدونی به نظر من یه رسی
چیزا هست تو زندگی آدما که وقتی به اون کار
مشغول میشن خیلی منیفهمن زمان داره میگذره
و یه دفه به خودشون میان و میبینن ساعت چهار
صبح شده  ،تو اون زمینه میتونن موفق باشن
؛ این اتفاق برای من با کار های عملی میفته .
همین آونگ رو که می خواستم بسازم قشنگ یه
وقتایی میشد که می دیدم که ااا دیگه هوا داره
روشن میشه  ،بریم منازمونو بخونیم و ...اینجوری
؛ واقعا خوشم میاد از این کار  .بعد از فرهنگرسا
از طرف مدرسه ای هم که میرفتم بهم گفنت بیام
و برای بچه های املپیادی آزمایشگاه عملی بزارم
و منم میرفتم توی حدود دو ماه باهشون آزمایش
هارو کار میکردم و اینا  .همینا کم کم بیشرت شد
تا تویه یک رشکتی مشغول به کار شدم ( رشکت "
رشق آزما " توی پارک علم و فناوری ؛ اواخر سال
 1393یه بازدیدی از اونجا داشتیم )  .االن دو سال
و خرده ای هست که اونجام و برای همین هم
اینقدر دوره کارشناسیم طوالنی شده .
 حاال بریم رساغ همین ( آونگ موجی ) چی شدکه ساختیش ؟
اینو یک جا قبال دیده بودم و به نظرم چیز جالبی
اومد و خیلی دوست داشتم که درستش کنم اول
صفحه 8

یکی همینجوری درست کردم که اصال کار نکرد
بعد دیدم که بابا این یه عامله محاسبات داره و یه
سیستمی هم باید باشه برای تنظیم خیلی دقیق
نخ ها که دیگه خودم یه ایده ای دادم که پیچی
تنظیم میکنیم که طناب به دورش پیچیده شده .
 میشه یه کم بیشرت توضیح بدید ؟بین طول آونگت باید یک مقدار فوق العاده
دقیقی باشه که این هامهنگ ها درست بشن
و ایده ای که به ذهنم رسیده این بود که کل
نخ دور یک پیچ باشه و این پیچ توی تخته اون
باال باشه و ما با پیچوندن پیچ طول رو تنظیم
کنیم و یه جاهایی باید پیچو فقط پنج درجه ،
ده درجه میچرخوندی تا درست بشه و باز خود
اون پیچ هم یه داستان هایی داشت  .از آخر
که محاسبات رو انجام دادیم و نتیجه نهایی رو
گرفتیم  ،با فیلم برداری فرم نسبتا باال اینا همه
رو ضبط کردیم و دیدیم که حداکرث انحرافش (
آونگ ) از اون مقداری که باید  ،چقدر میتونه
باشه ینی حداکرث تفاوت مقدار عملی و تئوری
در طول آونگ فقط "  4میکرومرت " میتونه باشه
تا هامهنگ ها به درستی انجام بشن و رس یک
دقیقه برگردن رس جاشون ؛ چون اینا یک جوری
تنظیم شده اند که ک.م.م دوره تناوب همه ی
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آونگ ها رس یک دقیقه یه عدد ثابت میشه یعنی
ک.م.م همه دوره نوساناتشون یک دقیقه است و
رس یک دقیقه همه برمیگردن رس همون حالتی
که رشوع کرده بودن و همین که بتونی همه اینا
رو رس یک دقیقه برگردونی رس جایی که اول
بودن  4میکرومرت حداکرث خطایی که شام میتونی
داشته باشی .
 بعد کال چقدر طول کشید از اول تا آخرش ؟اینو من چند جا درست کردم ؛ اولیش یک ماه
طول کشید  ،و اینارو به فرهنگرسا و جاهای
مختلف دادیم و اینم که ( اونی که توی دانشکده
است ) پروژم بود ( پروژه لیسانس که با دکرت
رستگار ورداشتم ) توی حدود یک هفته جمعش
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کردم که یه دور هم دوستان خرابش کردن  ،فکر
کردن این گهواره نیوتنه ( آونگ ها رو توی یک
راستا قرار داده بودن ) و واقعا هم زحمت کشیده
بودن دوستان و من واقعا ازپای همین تریبون
ازشون تشکر میکنم (( با خنده )) و دوباره دو
روز ( هر روز  6ساعت ) طول کشید تا اینو
درست کردم .
 این غیر منایشی بودنش کاربرد دیگه هم داره ؟خود آونگ که خیلی کاربرد های زیادی داره (
قدیم ها که وسیله اندازه گیری زمان بوده  ،منار
جنبون که دو تا جسم هم طول حرکت میکنن
و رزنانس درست میشه و  ) ...ولی خوده این
نه فقط منایشیه اما خیلی مفهوم های جالبی از

صفحه 9

هامهنگ های مختلف داره  ،کامال همشون یک
سینوسن که هر کدوم " امگا " شون یه ذره با "
امگا " ی یکی دیگه فرق میکنه .
 حرف خاصی  ،چیزی نداری ؟من از همین جا از پدر و مادرم تشکر میکنم (( با
خنده )) .از دکرت رستگار هم خیلی باید تشکر کرد
خیلی زحمت کشیدن ؛ رس این آونگه چند بار به
مشکل خوردیم که ایشون کمک کردند .
 سوالی دیگه به ذهنم منی یاد  ،دستتون دردنکنه رشمنده کردین .
نه بابا اختیار دارین  ،خوش حال شدیم .
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المپ هیدروژن

يك طيف پيوسته واقعي در ناحيه فرابنفش توسط
برانگيخنت الكرتييك دوتريم با هيدروژن در فشار
پايني توليد ميشود.
صحبتی کوتاه با آقای قالیشویان  ،یکی از بچه
های با استعداد فیزیک فردوسی
 در مورد خوده المپ هیدروژن میشه یهتوضیحی بدین ؟
المپ هیدروژن که دیگه معرف حضور همه
هست (( آقای " ن.ق " هم میان یه چاکرم
میگویند و می روند )) کاربرد های آزمایشگاهی
خیلی زیاد داره مثال آزمایش رسی باملر .کال المپ
ها یه مولکولی رو الکرتون شو میفرسنت به یه
تراز باال و به خاطر اختالف انرژی که ایجاد میشه
وقتی میخواد برگرده تابش میکنه  .بعد  ،درست
کردن المپ هیدروژن خیلی مشکالت زیادی داره
 ،از اینکه هیدروژن منفجر میشه گرفته تا اینکه
خیلی نفوذ پذیره و از تو شیشه حتی رد میشه ؛
بخوای حبسش کنی فشار خاصی میخواد و اینا .
کال دردرس زیاد داره برای همین تا حاال کسی تو
ایران نتونسته بود المپ هیدروژن بسازه .
 یعنی اینای تو آزمایشگاهامون همه وارداتین ؟همه وارداتین  .یه مدل هست که چینیه اونا عمر
مفیدشون چیزی حدود یه ربع بیست دقیقس..

(( خندیدن )) یه تعداد زیادشونو کال ما نتونستم
دو بار روشن کنیم  .کال هم خود المپ هیدروژن
طول عمرش محدوده حتی همون منونه های
آملانیش هم که میاد نهایتش  60ساعت کار میکنه .
 قیمت یه خوبش چقدره ؟واال قیمت آملانیا رو االن خوب منیدونم ولی باالی
یک تومنه اما این چینیاش سیصد تومنه ( به هزار
تومان طبیعتا ! ) .
اوال که تو اون رشکت ( "رشق آزما " ) بودم مسئول
کنرتل کیفی بودم و یک کارگاه کوچیکی بهم
سپردن که اسمش کارگاه خالء ؛ هر چی که به
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خالء ربط داشته باشه مثه تولید المپ  ،اسرتیالیزر
 ،مصارف پزشکی و چیزای مختلف اونجا باهش
رسوکار دارم  .اونجا المپ جیوه درست کردیم که تو
ایران قبال ساخنت و چیز خیلی خاصی نیست  .المپ
سدیم داریم میسازیم که تو ایران هنوز نساخنت و
چند روز پیش هم تونستیم هیدروژن بسازیم .
 عمرش چقدره ؟اینو ما فعال فرستادیم تهران تا اسپکرتومرتی کنن ،
طیف نگاری کنن و  ...زیر تسته هنوز .ولی تابش
هیدروژن رو ازش گرفتیم و هفت هشت ساعت
باهش کار کردیم و تغییری تو طیفش به وجود
نیومده و هیچ مشکلی براش به وجود نیامده ( .
بعد تست مشخص شد که عمرش بیست ساعته )
 حاال چطوری درستش کردین ؟یه فرآیند نسبتا طوالنیه  ،مثال یک سال و نیمه
من رفتم شیشه گری آموزش دیدم  .یه بخشش هم
بخش تئوریشه و باید تو کامل باید بدونی که تو چه
ولتاژ هایی اتم های هیدروژن تحریک میشن و ...
 .دو سالی هست داریم رو اینا کار میکنیم و المپ
جیوه رو چند ماه پیش درست کردم  ،المپ سدیم
هنوز کامل نشده و طول عمرش کمه ولی المپه
هیدروژنه خیلی خوب شده .
منونه های درست حسابی از المپ هیدروژن ماله
آمریکا و آملانه و توی چین هم درست میشه و
دیگه جای دیگه ای ندیدم که از اینا درست کنن
 توی این دو سال که واقعا مدت کمی هم نیستخاطره جالبی چیزی نیست که بگی ؟
یه چیزی که برام جالب بود اینه که کال وقتی آدم
با یه چیزی خیلی رس و کار داره خیلی باهش اخت
میشه یا یه قضیه ای براش خیلی طبیعی میشه .
حاال یه قضیه ای هم برای من پیش اومد  .یکی از
خطرناک ترین چیز هایی که ما باهش رس و کار
داریم کپسول اکسیژن هست که توی فشار 150
تا  200امتسفره و کپسوله هم اندازه قد آدمه .
محل کارگاهم جدا بود از رشکت بعد من یه نفر
توی کارگاه بودم و بالیی اگه رسم میومد یکی
نبود که بیاد ما رو جمع کنه (( با خنده )) و آقا
خیلی میرتسیدم مثال پیچ رگالتور اکسیژن یه ذره باز
میکردم  ،گیجش میومد باال  ،یک جا میخوردم  ،یا
ابالفضل  ،کلی حمد و قل هو ا ...میخوندیم یکم
دیگه باز میکردم پیست یه صدایی میکرد میدوییدم
از کارگاه بیرون از دور فوت فوت میکردم و نزدیک
میشدم واین جور چیزا (( با ذوق تعریف میکند
)) بعد این گذشت تا یک زمانی که به این تصمیم
صفحه 10

رسیدیم که آقا ما باید کپسول اکسیژمنونو به فالن
دلیل عوضش کنیم بعد بردیمش جای اکسیژن
خوراکیا اون جایی که کپسول اکسیژن میدن و اینا
 ،اونا یه بنده های خدایی بودن که کارشون هر
روز با اکسیژن بود بعد اونجا دیدم که یارو کپسول
اکسیژن ما رو گرفت و جدا از اینکه خیلی خفن دو
تا کپسول اکسیژن رو باهم میربد اومد یه پیچشو تق
باز کرد یعنی یه قاب عکس که اونجا بود پرت شد
و افتاد اونور و همینجور اکسیژنا میزد تو صورتش
و موهاشو تکون میداد و همینجور عادی بود  ،یه
مدت گذشت رفت یه سیگاری هم اونجاها روشن
کرد منم همینجور دست و پام داشت میلرزید و
از اونجا فهمیدم که نه  ،اونقدری هم که میگن
خطرناک نیست  .این خیلی تجربه قشنگی و جالبی
بود  .خاطرات خیلی زیاده  .اوالش نه شیشه گری
بلد بودم نه خیلی یاد داشتم خودمو نسوزونم
چون یک کاری بود که هم با بریدن شیشه خیلی
رسوکار داشت هم باالخره مشعل بود دیگه ؛ تویه
یک رسرسید هر روز مینوشتم که چه کارایی رو
انجام دادم و چه کارایی هم باید انجام بدم بعد
اون پایینش تعداد بریدگی و سوختگیامو مینوشتم ،
مثال پنج تا سوختگی و هفتا بریدگی  .خیلی اوالش
سخت بود
 بعد االن که شیشه گری بلدین صفر تا صدشوخودتون میتونین بسازین ؟
آره  .شام باید اون " بالب " رو بسازی چون وقتی
گاز رو میفرستی باید خالء باشه محفظش پس باید
همونجا الکرتود رو جوش بدی  ،گاز رو وارد کنی
بعد دو طرفشو ببندی تا دیگه هوا نره و اینجور
چیزا برای همین باید همه چی رو یاد داشته باشی .
 دوباره  ،صحبت خاصی ندارین ؟ نه دست شام درد نکنه مرسی که وقت گذاشتین .قربانت ممنون خداحافظ
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فیزیک و هنر

همین مسئله او را به فکر انداخت که از چیزهای
دیگر هم عکس اشعه ایکس بگیرد ،نخستین
چیزی که او امتحان کرد ،یک دسته گل الله
بود ،عکس اشعه ایکس به صورت آنالوگ
روی یک فیلم برومید نقره ثبت شده بود ،او
این عکس را دیجیتال کرد ،رنگهای سیاه
و سفیدش را معکوس کرد و بعد با فتوشاپ
رنگآمیزیاش کرد ،حاصل کار ،شبیه یک

بیوراما چیست؟
آری فان ریه ،دکترای فیزیک پرتوها را از
دانشگاه اوترخت گرفته بود و بعد در زمینه
فیزیک پزشکی در یکی از بیمارستانها کار
میکرد ،تا اینکه روزی یکی از همکارانش از او
خواست از یکی از تابلوهای نقاشی عکس اشعه
ایکس بگیرد .درخواست عجیبی بود ،اما نتیجه
کار جالب بود.

تابلوی نقاشی شد!
سپس او با همین شیوه که اسمش را «بیو راما»
گذاشت ،از چیزها و حیواناتی مثل الکپشت،
میمون ،مارمولک و اردک و … عکس گرفت.
در اینجا میتوانید به تعدادی از «بیو راما»های زیبا
نگاه کنید:
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ماشین های فیزیکی!

مایكروویو
حرارت دهی یكی از مهم ترین روش
های متداول در فرآیند مواد غذایی است.
از انرژی مایكروویو  ،برای حرارت دادن
مواد غذایی استفاده می شود .در روش
پخت متداول ،حرارت از منبع حرارتی
خارجی به ماده غذایی وارد می شود ،ولی
در پخت با مایكروفر حرارت در داخل
خود ماده غذایی تولید می شود.
امواج تولید شده توسط مگنترون:
(مگنترون وسیله ای است که از
بر همکنش جریانی از الکترون ها  -که
توسط میدان مغناطیسی هدایت می
شوند  -با حفره هایی درون بلوکه های
مس استفاده می کند تا تابش مایکرو
ویو را تولید کند)  ،یك میدان متناوب
مغناطیسی ایجاد می كند و مولكول های
غذا مخصوصاً مولكول های قطبی مثل
آب ،پروتئین ها و چربی ها خودشان را
با تغییرات سریع میدان متناوب الكتریكی
همسو می كنند .آنها حول یك محور
نوسان می كنند كه حدود  ۲۴۵میلیون بار
در ثانیه است .این نوسانات باعث ایجاد
اصطكاك قابل توجهی بین مولكول ها
شده و نتیجه آن ،تولید انرژی است .در
نتیجه این كار ،درون غذا گرم می شود،
در حالی كه ظرف غذا خنك است.
مایكروویو درست مانندنور  ،نوعی انرژی
الكترومغناطیسی است .این امواج در واقع
امواجی با طول موج بسیار كوتاه از انرژی
الكترومغناطیسی هستند كه با سرعت
نور حركت می كنند .از این امواج برای
ارسال برنامه های رادیو ،تلویزیون،
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اطالعات رایانه ای و سیگنال های تلفن
استفاده می شود.
پرتو های مایكروویو فعل و انفعاالتی
روی ملكول های غذا انجام می دهند و
با هر سیكل گردشی  ،موج پوالریته بار
ملكولها را از مثبت به منفی تغییر می
دهند .در اجاق ماكروویو این تغییرات
پالریته در هر ثانیه میلیون ها بار رخ می
دهند .برخی از ملكول های غذا  ،به ویژه
ملكول های آب  ،دارای دو انتهای مثبت
ومنفی هستند درست به همان صورتی كه
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یك قطعه آهن ربا دارای دو قطب شمال
و جنوب است.
پرتو های مایكروویو ملكول های غذای
در حال پخت را بمباران و آنها را به
ملكول های قطبی ای تبدیل میكنند كه
در هر ثانیه با همان فركانس میلیون ها بار
تغییر قطب می دهند.
همه ی این تحریكات  ،باعث ایجاد
اصطكاك همچنین موجب آسیب جدی
همچون متالشی كردن یا از شكل انداختن
سلول های اطراف می شود.
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اندر حکایات نوبل ! 2016
صد و دهمین جایزه نوبل فیزیک به طور اشرتاکی
به دیوید تولس ،دونکان هالدین و مایکل کاستلریتز
برای کشف نظری انتقال فاز توپولوژیک و مراحل
توپولوژیک ماده اختصاص یافت.
به گزارش ایسنا ،این جایزه برای کار این دانشمندان
در زمینه فیزیک ماده چگال اعطا شد .جایزه نوبل
فیزیک امسال در دو قسمت به دیوید تولس از
دانشگاه واشنگنت و بطور اشرتاکی به دونکان
هالدین از دانشگاه پرینستون و مایکل کاستلریتز
از دانشگاه براون اعطا خواهد شد.
این دانشمندان توانستند رفتار کامال غیرمنتظرهای
از مواد جامد را کشف کنند و از چارچوب متاماده
برای توضیح این ویژگیهای عجیب استفاده کردند.
این کشف ،راه را برای طراحی مواد جدید با انواع
ویژگیهای بدیع هموار کرد.
برندگان امسال درک جدیدی از جهانی ناشناخته
ارائه کردند که در آن ماده میتواند حالتها
عجیب بگیرد .آنها از روشهای پیرشفته ریاضیاتی
برای بررسی فازها یا حالتهای غیرعادی ماده
مانند ابرخازنها ،ابرسیاالت یا فیلمهای مغناطیسی
نازک استفاده کردند.
هر سه دانشمند از مفاهیم توپولوژیکی در فیزیک
استفاده کردند .توپولوژی شاخه ای از ریاضیات
است که ویژگیهایی را توصیف میکند که فقط به
شکل گام به گام تغییر میکنند .آنها با استفاده
از توپولوژی به عنوان یک ابزار توانستند دستاورد
شگفتانگیزی را به دنیا منایش دهند.
از راست به چپ دیوید تولس ،دونکان هالدین و
مایکل کاستلریتزجایزه نوبل فیزیک ساالنه توسط
آکادمی سلطنتی علوم سوئد برای افرادی که
برجستهترین مشارکت را برای برشیت در حوزه
فیزیک داشتهاند ،اهدا میشود .سال گذشته
«تاکاگی کاجیتا» از دانشگاه توکیو در ژاپن و «آرتور
بی مکدونالد» از دانشگاه کوئینز در کانادا برای
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کشف نوسانات نوترینو که نشان میدهد نوترینو
دارای جرم است ،توانستند جایزه نوبل فیزیک
 2015را دریافت کنند.
نخستین نوبل فیزیک که بر اساس وصیتنامه آلفرد
نوبل ،شیمیدان سوئدی به باالترین دستاورد این
حوزه تعلق میگیرد ،به «ویلهلم کوتارد رونتگن»،
فیزیکدان آملانی برای خدمات خارقالعادهای که با
کشف پرتوهای ایکس ارائه کرده بود ،اهدا شد.این
جایزه توسط بنیاد نوبل اداره شده و بطور عمومی
به عنوان معتربترین جایزهای که یک دانشمند
میتواند در حوزه فیزیک دریافت کند ،محسوب

میشود .این جایزه در مراسمی در روز  10دسامرب
( 19آذر) – سالگرد فوت آلفرد نوبل  -در استکهلم
به همراه یک مدال طال و دیپلم افتخار به برنده یا
برندگان اعطا میشود.
از مشهورترین برندگان جایزه نوبل در حوزه
فیزیک میتوان به آلربت اینشتین ،نیلز بور ،ماری
کوری ،جیمز چادویک ،جوزف جان تامسون ،اروین
رشودینگر ،رابرت میلیکان ،مکس پالنک و ورنر
هایزنربگ اشاره کرد که سهم بسیار مهمی در درک
علم فیزیک داشتهاند.
موسسه تامسون رویرتز که هر ساله پیشبینیهای
خود را از برندگان احتاملی جوایز نوبل اعالم میکند،
امسال "سلسو گریبوگی" ،دانشمند برزیلی دانشگاه
آبردین و از نظریهپردازان فرضیه هرجومرج را به
همراه دو دانشمند دیگر از دانشگاه مریلند برای
کار در زمینه کنرتل سیستمهای هرجومرج ،از جمله
شانسهای برندگان نوبل فیزیک معرفی کرده است.
این موسسه از سال  2002تاکنون  39برنده نوبل را
با موفقیت پیشبینی کرده است .البته همه برندگان
در هامن سال پیشبینی شده توسط تامسون رویرتز
جایزه خود را دریافت نکرده بودند .سال گذشته
صفحه 13

نیز این سازمان دو تن از برندگان نوبل را به
درستی پیشبینی کرده بود که یکی از آنها "آرتور
مکدونالد" از دانشگاه کوئینز کانادا بود که جایزه
نوبل فیزیک  2015را با تاکاکی کاگیتا برای کشف
نوسانات نوترینو بدست بیاورد.
البته موسسات دیگر نیز پیشبینیهای خود را اعالم
کردهاند که مهمرتین آنها ،کشف امواج گرانشی
توسط "رونالد درور"" ،کیپ ترون" و "رایرن وایز"
است.
"ورا رابینز" نیز میتواند شانس دیگر نوبل فیزیک
 2016در حوزه ماده تاریک باشد" .ویلیام بروکی"
نیز میتواند برای طراحی تلسکوپ فضایی کپلر
منتظر دریافت نوبل فیزیک باشد.
نوبل فیزیک دومین جایزه نوبل در هفته فیزیک
است .جایزه نوبل پزشکی  2016به "یوشینوری
اوسومی" از ژاپن برای کار در زمینه اتوفاژی
(مکانیسم خودخواری اجزاء سلول) اعطا شد.
از سال  1901تاکنون  109جایزه نوبل فیزیک اعطا
شده است که از این میان ،تنها  47نوبل برنده
انفرادی داشته و سایر آنها مشرتک بودهاند .جان
باردین هم تنها دانشمندی است که دو بار موفق
به کسب جایزه نوبل فیزیک شده است .همچنین
دو زن در تاریخ توانستهاند این جایزه پرافتخار را
از آن خود کنند که یکی ماری کوری و دیگری ماریا
ژئوپرت مایر هستند.جوانرتین برنده نوبل فیزیک،
الورنس برگ  25ساله بوده که در سال  1915به
همراه پدرش این جایزه را دریافت کرد .میانگین
سنی برندگان نوبل فیزیک در سالهای گذشته 55
سال بوده است.
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با وقت قبلی اومدیم خدمت جناب آقای
دکتر محمد هادی هادی زاده یزدی استاد
تمام رشته فیزیک گرایش هسته ای
عضو هیئت علمی گروه فیزیک دانشگاه
فردوسی مشهد که در طول مصاحبه بیشتر
با ایشون آشنا خواهیم شد.
 با تشکر از اینکه وقتتونو در اختیار ماقرار دادید ؛ عرضم به حضورتون که ما
یک نشریه ای قراره چاپ کنیم از این به
بعد  ،اولین شمارش هم به احتمال خیلی
زیاد اوایل اسفند چاپ میشه ؛ بعد قلب
نشریمون مصاحبه نشریه است  ،ترجیح
دادیم با توجه به سوابق باالی شما در
علم فیزیک و پیش کسوت بودن شما
در دانشگاه  ،این مصاحبه ها رو با شما
استارت بزنیم .
حاال یه سری سواالتی مطرح میکنیم و هر
کدوم رو که تمایل داشتید جواب بدید { ،
با خنده } هر کدوم هم که تمایل نداشتین
که مشکلی نداره .
 اول اینکه اگه ممکنه یک معرفی کلیاز خودتون داشته باشید .

* بسم ا ...رحامن رحیم  .خیلی متشکر از حضورتون
و انتخاب من به عنوان پیرمرد گروه فیزیک {با
خنده} برای انجام مصاحبه و آرزوی موفقیت برای
شام و انجمن علمی فیزیک .
من اسمم " محمد هادی " و فامیلم " هادی زاده
یزدی "  ،از پدر و مادری غیر مشهدی به دنیا اومدم
 ،پدر یزدی و مادر اصفهانی ولی زاده و بزرگ شده
مشهد  .تحصیالتم تا مقطع لیسانس در مشهد بوده
 .متولد سال  1326ام  .سال  49از گروه فیزیک
دانشکده علوم مشهد مدرک کارشناسی گرفتم .
دو سال رسبازی بودم و بعد از اون در آذر سال
 1351برای ادامه تحصیل به آمریکا رفتم و در
شهریور  1357در بهبوهه انقالب  ،با گرفنت مدرک
دکرتی از دانشگاه " اوهایو "  ،برگشتم ایران و از
همون اواخر شهریور  57در استخدام گروه فیزیک
بودم ولی شاید اولین ترمی که من تدریسمو آغاز
کردم  ،اسفند  57بود که بعد از انقالب دانشگاه ها
باز شد ولی نیمسال اول سال  58-57با وجودی که
در استخدام دانشگاه بودم  ،کالسی نبود  .تا سال
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 59که خب روند عادی کالس ها بود بعد انقالب
فرهنگی شد و چند سالی دانشگاه ها دستخوش
تعطیلی بود و در اون دوران بیشرت فعالیتم با مرکز
نرش دانشگاهی در غالب ترجمه بعضی کتاب های
درسی و عضویت در کمیته واژه گزینی فیزیک
مرکز نرش بود و خب آثارش بعد آمد که در ادبیات
فیزیک و ریاضی ایران هست .
کتاب هایی در زمینه فیزیک هسته ای و ترمودیناک
و ریاضیات با همکاران دیگه ترجه داشتم و چند
کتاب هم ویراستار مرکز نرش بودم  .بعد از اون باز
بیشرت فعالیت هام برگشت به خود دانشکده علوم و
تجهیز آزمایشگاه هسته ای با رشکت مرحوم " دکرت
رحیم کوهی " و تربیت تقریبا اولین دانشجویان
مقطع دکرتی در فیزیک ؛ اگه اشتباه نکنم در
فیزیک هسته ای بود که ما نخستین دانشجو " پی
اچ دی " رو تحویل دانشگاه و جامعه دادیم .
دیگه  ،در این مدت من دو نوبت فرصت مطالعاتی
داشتم یکی در سال  66تا  67در بیرمنگام انگلستان
و سال  72تا  73در ملبورن اسرتالیا  .جز این ها من
در فعالیت های بین املللی از جمله رشکت در ،
روز های اولیه " شتابگر سنکرتون سزامی " که تحت
نظر یونسکو در خاورمیانه ساخته میشه و میزبانش
" دولت اردن " هست و ان شا ا ...در بهار آینده
هم راه اندازی خواهد شد  ،سال ها فعالیت داشتم
و بعد از اون هم در یک کمیته مشورتی " شتابگر
ملی ایران " تحت نظر " آی پی ام " مشارکت داشتم
و االن هم با این مرکز فهالیت های مشرتکی داریم .
در این مدت سه یا چهار تا دانشجوی دکرتی
داشتم که یکی دو تاشون هنوز متوم نکردن ولی
اگه اشتباه نکنم  3تا  ،تا به حال دانشجوی پزشکی
داشتم ؛ ببخشید " پی اچ دی " و تعداد زیادی هم
دانشجوی کارشناسی ارشد که " تز" هاشونو با من
گرفنت و االن هم بیشرت به تدریس در سطح مقطع
دکرتی و کارشناسی ارشد مشغومل .
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 استاد یکی از سواالت خوبی که میشهمطرح کرد اینه که  ،خب چرا فیزیک  ،چرا
شیمی نه چرا زیست نه یا چرا مهندسی
نه ؟

* شاید من از دبیرستان عالقه مند به فیزیک
بودم و خیلی حال و حوصله یا شم مهندسی هم
نداشتم  ،اولین کنکوری هم که من رشکت کردم ؛
و برای اولین بار اصال تست دیدم رس جلسه کنکور
دانشگاه اون موقع " پهلوی " بود .
اون موقع کنکور در فروردین ماه تشکیل میشد قبل
از امتحانات نهایی دبیرستان ها و گرفنت دیپلم .
من رشکت کردم (توی کنکور ) و اولین بار تست
اونجا دیدم یعنی نه کالس کنکور میرفتیم نه اصال با
تست آشنایی داشتم .
از یک کالس  36تایی از دبیرستان منونه " نادر شاه
" اون روز مشهد  ،من تنها کسی بودم که قبول شدم
و رشتم هم فیزیک بود .
اون موقع هر دانشکده ای کنکور خودشو داشت و
کنکور رسارسی نبود ولی روی عالقه  ،دومین سالی
هم بود که گروه فیزیک راه افتاده بود در دانشگاه
فردوسی  ،من آمدم به همین رشته و ادامش دادم
.
میشه گفت که شاید دبیر خوبی داشتم و همینطور
عالقه خودمم بود (برای آمدن به فیزیک ).
 استاد اولین عبارت یا کلمه ای که باشنیدن فیزیک به ذهنتون میاد چیه ؟

* فیزیک { کمی مکث }  ،میشه گفت علم زندگیه
 .اتفاقا یک بار من با یک دوست پزشک شوخی
میکردم  ،گفتم شام وارد اتاقت که میخوای بشی
دست میندازی و یک " ترکی "  ،گشتاوری  ،وارد
میکنی به دستگیره در  ،اونجا فیزیک رشوع میشه
یعنی الزم نیست پزشکی بدونی این فیزیکه که
داره درو برات باز میکنه  .علمیه که واقعا با شئون
زندگی انسان ارتباط داره  ،حاال شعباتشو در نظر
بگیریم علم ساموات  ،اخرت فیزیک ( و  ) ...به هر
حال اینا همه با زندگی روزمره انسان رس و کار داره
و شاید این انگیزه یا تلنگری بود که من از فیزیک
داشتم .

نشریه انجمن علمی فیزیک

پارادایم
 بسیار عالی .استاد حاال اگه بخوایم یکم  -همونطور که فرمودید برای تحصیلتخصصی تر بشیم ،چرا فیزیک هسته ای تشریف بردید خارج  ،اینکه چرا خب خارج
چرا مثال اخترفیزیک رو انتخاب نکردید یا رو انتخاب کردید و چی شد که تونستید
فیزیک ذرات ؟
برید اونجا ؟

*( در مورد ) اخرت فیزیک  ،من همیشه یه شوخی
میکنم میگم خیلی آدم رس به هوایی نبودم { با

خنده }  ،آسمونو نگاه کنم ولی اول من یک
مقداری عالقه مند بودم مکانیک آماری بخونم و
حتی مقدمات کار و آشنایی با یک استاد آمریکایی
فراهم شد ولی همزمانی رشوع درس من در آمریکا
با تاسیس سازمان انرژی امتی ایران باعث شد که
تغییر عقیده بدم به خصوص که اون جا ما یک
آزمایشگاهی داشتیم به نام " نوترآن فیزیکس " که
برای اولین بار من دیدم استاد صبح میومد  ،ما پنج
شیش تا دانشجو بودیم  ،مارو  8صبح میذاشت توی
یک آزمایشگاه  ،میرفت  5بعد از ظهر میومد .
اونجا کسی نبود  ،حتی دستور کار هم نداشتیم ،
خودمون باید با دستگاه ها آشنا میشدیم و یه رسی
چیزا از این و اون میپرسیدیم  ،از دانشجوهایی که
پیش کسوت بودن نسبت به ما  ،و راه رفنت رو در
حین کار یاد گرفتیم .
این منو عالقه مند کرد به فیزیک هسته ای  .البته
خب اون موقع حساسیت هم به ایران نبود که وارد
فیزیک هسته ای نه .
تشویق های اون موقع رئیس سازمان انرژی امتی
هم بود  ،آقای دکرت " اعتامد " که به من نامه
نوشت  ،که شام مورد نیاز هستید .
شاید اگر انقالب نشده بود من رس از سازمان
انرژی امتی درمیاوردم ولی به خاطر مسائلی که بود
و حضور مادرم در مشهد که خب تنها بود ،یک
مکاتبه ای کردم با دانشگاه فردوسی و خب اونا
منو میشناخنت و پذیرفتنم ،گفنت تو مدرکتو گرفتی،
خوش آمدی .
خاطرم هست پنج روز بعد از جمعه سیاه  ،وارد
تهران شدم  22 ،شهریور  ،چهارشنبه بود .
روز بعدش  23شهریور آمدم مشهد .روز بعد که
جمعه بود ،از صبح شنبه  25شهریور  57برای من
حکم استخدام زدن و ما اومدیم فیزیک هسته ای
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* دیگه اون موقع هر کی میتونست انتخاب اولش
آمریکا بود  ،االن هم هست .
من اول چون خیلی با عجله رفتم یعنی بین متام
شدن رسبازیم و حرکتم از ایران پنج هفته هم نشد
؛ پنج هفته تقریبا  37 ،روز .
در این مدت هم پاسپورت گرفتم وهم ویزا البته
یه مکاتباتی کرده بودم با دانشگاه اوهایو و پذیرفته
شده بودم منتها اصال وارد نبودم که میشه تقاضای
بورس تحصیلی هم کرد .
ولی من از اول زمستان ( 57طبیعتا  57نبوده) ):
که درسمو رشوع کردم فقط تا اول دی سال بعد
از جیب میخوردم یعنی شهریه میدادم ولی از سال
تحصیلی بعد من " اسیستند شیپ " گرفتم و دیگه
شهریه منیدادم و حقوق هم میگرفتم یعنی رستارس
دوره تحصیلم در آمریکا با پولی که از بودجه
تحقیقاتی میامد تامین میشد و من به اصطالح از
جیب منیخوردم  .این امکاناتی بود که آمریکایی ها
بیشرت میدادن  ،بقیه کشور ها اینقدر دست و دل
باز نبودن کام اینکه االن هم اینطوریه .
در مقطع دروس علمی سوای مثال بازرگانی و
حساب داری و اقتصاد و پزشکی و دندان پزشکی
که اونجا ها بودجه تحقیقاتی نیست و شهریه های
گرانی مردم باید بدن  ،بقیه دانشجویان در مقطع
تحصیالت تکمیلی همه از بودجه های تحقیقاتی
استفاده میکنند و این چیزی هست که خب شاید
توی آمریکا منحرص به فرد باشه .
 استاد بعد شما میخواستید بریدزبانتون قوی بود یا خودتون اینجا روی
زبانتون کار کردید ؟
* نه من میشه گفت با همون زبانی که از دبیرستان
آموخته بودم رفتم آمریکا .
دبیرستانی که ما می رفتیم در اصل دبیرستانی
بود که " ترومن" در مشهد شاخته بود و یه مقدار
برنامش با دبیرستان های دیگه فرق داشت .
اون موقع همه ی دبیرستان ها پنج ساعت در روز
درس میخوندن ما  6ساعت و این  6ساعت اضافه
در هفته رصف کار های فوق برنامه میشد و یکی
از اون ها کمیته زبان بود .
ما معلمین آمریکایی داشتیم میامدن صحبت
میکردن  .عالوه بر اون من یک معلم بسیار خوبی
هم داشتم  ،خدا رحمتش کنه آقای " منصور خامتی
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( یا  :خاطمی ) " .
انگلیسی که به ما درس میداد  ،خب فارسی که
حرف منیزد تو کالس  ،حتی گرامر رو هم به انگلیسی
به ما درس میداد و همین باعث شد که زبان ما یک
مقداری ( بهرت بشه ) .
البته من فقط دو ترم یک و نیم ماهه وقتی کالس
دوم دانشکده بودم سال  1346رفتم انجمن ایران
و آمریکا آن روز ،بعد دیدم که برام خیلی سطحش
پایینه و نرفتم ولی خب در دوره دانشکده یک
استاد انگلیسی داشتیم اتفاقا برای درس فیزیک
هسته ای  ،دکرت " بروک "  ،کتاب انگلیسی درس
میداد خودشم انگلیسی درس میداد در نتیجه ما
سه چهار تا ؛ دو تا دانشجو بودیم که یه مقدار
وضع زبامنون بهرت بود که یکیش من بودم و یکیش
دکرت " عیسی آسوده " که االن از ژئو فیزیست های
خوب ایران مقیم کاناداست ؛ ما وضع زبامنون خوب
بود و در نتیجه وقتی من رفتم آمریکا قرار بود برم
کالس زبان ولی وارد آمریکا که شدم یک امتحانی
ازم گرفنت  ،اون موسسه زبان " دی ال اس " اگه
اشتباه نکنم نه لول ( سطح ) داشت  ،منو گذاشنت
لول هشت و قرار بود ما اونجا مبونیم و هشت و
نه رو بخونیم  .بعد یک متاسی گرفتم با مشاور
دانشجویان بین املللی در دانشگاه "اوهایو"  ،تلفنی
که باهش صحبت کردم
گفت  :که تو خودت فالنی هستی ؟
گفتم  :بله .
گفت  :اگر اینه من فکر میکنم برای مقطع فوق
لیسانس فیزیک تو دیگه زبان احتیاج نداری .
جالبه گفت اگر دوره ی لیسانس بودی شاید زبان
کافی نبود چون در دوره ی لیسانس باید تاریخ
بگیری اقتصاد بگیری و اینا ،اونا یکم زبان قوی تر
میخواد ولی برای فوق لیسانس نه.
همینطور گفت اگر رشته ت مثال رشته ی حقوق
بود گفت باید بری برای زبان ولی من رفتم گفت
منیخواد اینه که بالفاصله با اون کالس زبان تسفیه
حساب کردم از شیکاگو رفتم دانشگاه اوهایو و اول
ژانویه  73من وارد شدم و  3ژانویه هم رفتم رس
کالس.
منتها توصیه کردن به من ترم اول درس کمرتی بگیرم
که از نظر قدرت شنوایی لهجه ی
آمریکایی قوی تر بشم یه مقداری هم خب مسلام
. Vocabulary
دیگه همون بود من دیگه زبان نخوندم از ترم اول
و من فکر میکنم خیلی نقش داشت اون سه سال
آخر دبیرستان که مرحوم منصور خامتی زبانی که

پارادایم

به ما درس داد خیلی جالب بود.

 استاد یکی از سواالیی که ممکنه بچهها داشته باشن یا کال همه ،اینه که چه
ایده های خالقانه ای در دوره ی فیزیک
زمان دانشجویی تون چه کارشناسی چه
کارشناسی ارشد چه دکترا داشتید؟ و اینکه
چه تالشی کردین که این ایده ها عملی
بشه؟

* حاال! فکر منیکنم خیلی خالق بودم توی دوره ی
لیسانس {خنده}  ..ولی توی دوره ی دکرتی ما یه
دانشجوی به حساب پسا دکرتی در دانشگاه اوهایو
بود که از کلورادو آمده بود و این خیلی توی این
کار نوترون و باصطالح تکنیک زمان پرواز؛ اندازه
گیری زمان پرواز در اندازه گیری انرژی نوترون
خیلی کار کرده بود و باصطالح اوستا بود.
من میتونم بگم به عنوان وردست اون باصطالح
خیلی من عالقمند شدم به سو سو زن ها و یه
دیتکتور detectorساختیم وی ال دی  VLDکه
مخف Very Large Detector
که به جای اینکه از یک سو سو زن استفاده کنیم از
دوتا سو سو زن از دو طرف استفاده می کردیم و با
این کار خب قدرت تفکیک انرژی آشکارساز رو باال
بردیم ولی بعد از اون در دوره ی فرصت مطالعاتی
که من دومین فرصت مطالعاتیم در اسرتالیا بودم
اونجا اتفاقی افتاد که یه مببی در یکی از بسته های
پستی اسرتالیا منفجر شد و بعد اون گروهی که من
باهاشون کار می کردم به این فکر افتادن که برن
دنبال چون من سابقه ی کار نوترون هم داشتم
بریم استفاده کنیم از باصطالح Prompt Neutron
 Activation Analysisاز نوترون استفاده کنیم
برای کشف مبب های پالستیکی که معموال ماشین
های ایکس این ها رو تشخیص منیدن که در اونجا
البته پیش از اون یه دانشجوی کارشناسی ارشد
اسرتالیایی هم این تکنیک رو استفاده کرده بود در
مطالعه ی عنارص تشکیل دهنده ی بدن Body
 Compositionما دقیقا از همون تکنیک استفاده
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یه معلم ادبیات خیلی خوب داشتم که من هر
چی گرامر از زبان فارسی یاد گرفتم در سال سوم
دبیرستان بود خدا رحمتش کنه آقای صالحی.
بعد معلم زبان اونم در سیکل دوم مرحوم منصور
خامتی بود که ازش صحبت کردم خیلی موثر بود.
و یکی هم آقای ده گزین که منیدونم در قید حیات
هست یا نیست امیدوارم باشه اگر نیست خدا
رحمتش کنه ایشون دبیر فیزیکم بود.
بعد در دوره ی دانشکده در مشهد از استادان
خوبی که میتونم نام بربم دکرت محمد علی سعادت
که شیرازی بود و همین چندی پیش در نود و چند
سالگی فوت کرد.
یکی مرحوم پروفسور تقی فاطمی بود که از تهران
میامد درس میداد.
یکی آقای دکرت منصور نیازیبود که در آخرین سال
های شاید سال دوم یا سوم دانشکده که من بودم
ایشون از آمریکا برگشته بود برای ژئوفیزیک که
خب خیلی معلمی بود که روش تدریسش فرق
داشت.
مرحوم کاظم عضو امینیان بود و اولین استادی بود
که با استفاده از  Noteتوی کالس درس میداد پیش
از اون انگار نگاه کردن به کتاب و استفاده از نوت
کار زشتی بود یعنی شاگردا میگفنت درسو حتام بلد
نیست ولی از موقع این کاربرد نوت ..خب!
اینا توی ایران بود .در آمریکا هم میتونم بگم یه
استادی داشتم که هنوز زنده ست االن باید نود
وو دو سه سالش باشه اصال اتریشی بود خانوم
فرانسوی داشت و دو تا پی اچ دی داشت یکی
پی اچ دی داشت در ریاضی توی کمربیج و فیزیک
ریاضیات داشت از آکسفورد و معلم بسیار خوبی
بود خیلی من درس ازش یاد گرفتم .و خب جک رپ
پورت بود که از تحصیل کرده های ام آی تی اصال
اهل شیلی بود.

کردیم برای کشف مبب های پالستیکی .خب یه
مقدار زیادی کارکردیم و بعد همون باعث شد
من ایران که آمدم تکنیک رو باصطالح اینجا توی
آزمایشگاه راه انداختیم و اولین دانشجویی هم
که ما داشتیم در اون دوره دکرتی تقریبا ادامه ی
همون کارایی بود که ما در اونجا انجام دادیم ولی
خب این سیستم برای استفاده در فرودگاه ها کارآ
نیست یعنی این سیستم برای اینکه خوب جواب
بده شام نیاز دارید حداقل پنج دقیقه اون بسته
مشکوک رو تحت تابش نوترون قرار بدید که هم
از نظر ایمنی این مسائل رو پیش میاره تو فرودگاه
هم از نظر زمان چون تو فرودگاه شام معموال بطور
متوسط شش ثانیه بیشرت وقت ندارید که بگید این
بسته مشکوکه یا نه و این جواب منیده ولی اون
سیستم برای ادارات پست خیلی خوبه یعنی شام
در اونجا اگر بسته ی مشکوکی دارید دیگه کسی
منتظر نیست که بخواد رسیع از یه کانال رد بشه
شام این رو میتونید استفاده کنید که االن ادامه ی
کارش حتی از دو سه سال پیش هنوز در همینجا
مشهد هم آزمایشگاه هسته ای دنبال میشه که خب
اگر باصطالح حساسیتش رو بشه باال بربن که به
روش های عادی منیشه اگر شام بتونید اون فاکتور
پنج دقیقه یا  300ثانیه رو بیارید پایین حتی به ده
پونزده ثانیه هم برسونید شاید بشه تو فرودگاه ها
ازش استفاده کرد ولی خب فعال در همون شکل  -استاد! اون قبلیه رو که دو تا پی اچ دی
داشت اسمشو نگفتین!
پستخانه ای شو بشه ازش استفاده کرد.
 استاد؛ اساتید یا افرادی که توی زندگی * ارنس براینت برگر .تا جایی که خرب دارم بوده زندهتون تاثیر گذار بودند چه کسانی اند؟ و به بوده .منتها به قدری این فصیح انگلیسی حرف میزد
چه صورت؟
که این چیزم بلد بود! که {لبخند} جوک هم میگفنت
* من در دوره دبیرستان شاید چهارتا دبیر داشتم که که دوستان دانشگاه اوهایو میخواسنت یه مقاله
خیلی تاثیر گذاشتند که االن هم ذکر خیری ازشون به زبان فرانسوی چاپ کنن بعد انگلیسیشو داده
بکنم؛ یکی آقای جهان پناه بود که در سیکل اول که بودن به ارنس که همین براتن برگر که به فرانسوی
به اصطالح حاال میگیم متوسطه اول معلم هندسه ترجمه کنه این اول از انگلیسیشون هفت هشت تا
بود و خیلی منو عالقمند کرد به ریاضیات و چقدر اشتباه گرفته بود! {لبخند شیرین!} ولی استاد
دقیق این درس میداد.
جالبی بود.
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 توی زندگیتوناستاد ،به کدوم فیزیکدان از همه بیشتر
عالقه دارین؟ و میشه گفت روتون تاثیر
گذاشته؟ فیزیکدانان معروفی که توی
علم فیزیک اسمشون رو میشنویم.

* از همه بیشرت اینشتین بود.

 بعد آیا شده تا حاال کنجکاوی کردهباشین برین جنبه های خصوصی تر زندگیشو
بخونین؟ و ازش تاثیر بگیرین؟

* زندگی شخصیش خیلی زندگی پرآشوبی بوده
یعنی اگه کسی دنبال یه زندگی آرام میخواد بره و
توی اخالقیات اینشتین منونه خیلی خوبی نیست
ولی از نظر نبوغ و فکر خارق العاده بنظر من همتا ما روی اون کار میکردیم یعنی پیش بینی های
نداشته اینشتین.
نظری اونها رو ما میخواستیم ببینیم در تجربه
 در زمینه گرایش خودتون چطور؟ به کدوم میشه دید یا نه و شاید یکی از کارایی که خیلییکی از فیزیکدانا عالقه دارین؟
کمک کرد چون میدونید تجربه تا نیای به کمک
* فرمی .فرمی؛ یکی از کسانی که توی ایران منو تئوری به اون تئوری نوبل منیدن و اون اسم کار من
یاد فرمی میندازه دکرت جالل صمیمی هست که وابستگی تغییر شکل هسته ها به آیزواسپین بود
پیش از انقالب در دانشگاه فردوسی مشهد بود و که معناش اینه که شام مثال یک راه برای تحریک
متاسفانه دانشگاه مشهد خوب باهاش برخورد نکرد کردن هسته ها اینه که اونو با یه چیزی مببارانش
و ایشون از دانشگاه فردوسی اخراج شد! {تعجب!} کنین حاال من میخواستم ببینم این پرتابه اگر
شاید تنهاترین مقاله ی چاپ شده در نیچر توسط الکرتون باشه یا پروتون باشه یا نوترون باشه این
اون در بحبوحه ی انقالب چاپ شد .ولی اون منو میزان  Deformationفرق میکنه یا نه.
یه مقداری یاد فرمی میندازه چون یکی از معدود ما به این نتیجه رسیدیم که از  deformationهای
کسانی هست که دکرت جالل صمیمی که االن البته نه خیلی زیاد مثال تا چهار قطبی{ ..مکث} ..بله
چهارده پونزده ساله که به خاطر سکته مغزی علیل وابسته هست .یعنی اسمش بود
شده که این هم در تئوری خیلی دست داشت و
Isospin Dependence of Nuclear
هم در تجربه یعنی دست به آچار بود و فیزیکدان .Deformation
مشهور تو دنیا نداریم مثل فرمی که اینطور در من کار نوترونش رو میکردم کارهای پروتونش رو
دو عرصه عمل و نظر اینقدر تبحر داشته باشه جاهای دیگه انجام داده بودن و خب این منجر به
منتها خب یه مقداری بی مواالت هم بوده دیگه سه تا مقاله ام در مجله  Nuclear Physicsشد
در برخورد با مواد پرتوزا اینطور افراد باید بیشرت همون سال های . 78
قدر سالمتشون رو بدونن که در  55سالگی رسطان {صدای زنگ گوشی ..و متاس تلفنی با استاد ..استاد
نگیرن.
در حال صحبت با تلفن همراه}...
 یه سوال تخصصی که داریم استاد :مقاله  -استاد ،یکی از سواالتی که خیلی ذهن مادکتراتون چی بوده؟ یعنی...
رو مشغول کرده اینه که ارزیابی شما به
* من در مقاله ..اون موقع دو نفر خیلی فعال بودن عنوان یک انسان تخصصی در رشته تون
یکی بوهر – بوهر پرس آ .گ .بوهر نه نیلز بوهر – از رشته فیزیک توی کشور ما چیه؟ یعنی
دامناریکه و ماتلسون.
شما چی فکر میکنین؟

بذاریم گروه مهندسی فیزیک ،اقبال مردم بیشرت
میشه و البته بوده خب مواردی که دانشجویان
استثنایی از مهندسی خودشون عالقه داشنت اومدن
منونه ش آقای دکرت جاویدان اینا خودشون عالقه
داشنت موارد دیگه ای هم بوده .اینه که خیلی کم
میبینیم استعدادهای درخشان واقعا دوست داشته
باشن بیان.
کمن مثال شام ببینید اونایی که خیلی از بچگی
عالقه داشنت و خیلی هم درخشیدن مثال شام کامران
وفا رو در یکی از بزرگرتین فیزیکدانهای ایرانی این
خب از اول دانشجوی الربز بوده فیزیک دوست
داشته رفته ام آی تی فیزیک خونده رفته پرینستون
فیزیک خونده هر چند مثال رس از هاروارد در
آورد .عالقه ی ...یعنی یه مقداری بنظر من پرستیژ
اجتامعی برای فیزیک پایینه یعنی هر کسی فکر
میکنه اگر اومد فیزیک باید بره دبیر بشه.
حاال دبیریَم،خیلی از دبیرا هسنت که اآلن از نظر
زندگی {مکث} که خیلی خیلی خیلی وضعشون
از استادای دانشگاه بهرته،یعنی من شاگرد داشتم
که دقیقه ای درس میده،دقیقه ای ده هزار
تومن،خب؟کسی بوده که درس فوق لیسانسم
ول کرده رفته دنباله...دبیر رسمیه آموزش پرزرشم
نیست تازه!!
دبیرا،تازه،البته همه اونجوری منیشن.اینه که فیزیک
فک میکنم که جایگاهش توی جوامع پیرشفته
خیلی {مکث}بهرته،بیشرت جا افتاده تا ایران.الاقل
من اینو میتونم بگم {خنده کوتاه}

ماتلسون یکی از معدود آمریکایی هایی هست که * رشته مظلومیه .یعنی ببینید بدون اینکه بخوام  -خب عالوه بر اون پرستیژ اجتماعی که
مهاجرت کرده به اروپا برای علم یعنی در همون کم بها بدم به مهندسی ولی در کشورهای پیرشفته گفتین،به نظرتون چه دلیلی داره که توی
مرکز فیزیک کپنهاگ
ای که من بودم وقتی بگی من دارم علوم میخونم کشور ما جا نیافتاده واقعا؟

کار میکرد .اینا خب روی  Collective Modelیا
مدل تجمعی هسته خیلی کار کردن و دو تا کتاب
خیلی غدر هم همون سال ها چاپ کردن که اگر
اشتباه نکنم سال  75هم نوبل بردن .حاال ممکنه تو
سالش من اشتباه کنم.
شماره 1
اسفند 95

یه دفه ابروها میره باال یعنی معموال استعدادهای
باالتر میرن ریاضی فیزیک شیمی بیولوژی.
توی ایران متاسفانه اینطور نیست یعنی عنوان،
عنوان مهندسی خیلی جاذبه داره و من مطمئنم
مثال ما اگر بیایم گروه فیزیک مشهد رو اسمش رو
صفحه 17

* دیگه فک میکنن مهندس بشن خیلی بیشرت کار
داره و ...مثال آقای مهندس وقتی که بگن یا خانم
مهندس،بیشرت ارزش قائل...دوستانی دارم که شیمی
خونده مهندسیم نخونده ولی تو یه اداره کار میکنه
ولی معروف شده به خانم مهندس،خب؟
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یعنی اگه تا اون عنوانو
براش به کار نربن خیلی حساب منیکنن رو اون
کار،درسته؟
ولی عنوان...یعنی شام ببینید یه چیزی که توی،حاال
خارج هست شام اصن منیبینید که کسی،این عناوین
امروز...چرا تو مدارک و تو  credentialهست
ولی اونجا کسی اصن اسم فامیل بکار منیربه،این
جکه،اونراجره،اون تِده،اون کارله،ها؟
شاگردام همینطور،شاگردام با اسم کوچیک صدا
میزنن...ولی اینجا من جرئت منیکنم دانشجوهارو
چه دخرت ،چه پرس اسم کوچیکشونو به کار بربم!
مرسوم نیست منیدونم چرا...ها؟
ارتباطات فرق داره...ولی عنوان وعناوین یه چیزی
هسنت که تو کشورای جهان سوم خیلی ارزش دارن
که در خارج مسلام نیست.
من خودم قشنگ یادمه سوپروایرزمو دو تا بودن
یکی جک یکی راجر صدا میکردم.
فقط کسی که اوایل من خیلی تحت ابهتش بودم
همون پروفسور براتن برگر بود.
دیگه اون سال آخر منم بهش میگفتم ارنس {خنده}
دیگه ارتباطا فرق میکنه ولی خب اینجا عنوان
خیلی مهمه توو کشورایی مثل...

یکی از همکالسای دوره ی دبیرستامنو دیدم،سه سا ِل
آخر،که خب این بعد رفته بود در دانشگاهه؛یه
دانشگاهی تو ایران لیسانس فیزیک گرفته بود،بعد
تو یه کمپانیه تهران مشغول به کار شده بود و یک
فوق لیسانسم تو تهران گرفته بود،اآلن این رشکت
مشاوره داره که صدتا کارمند داره توش!
بنز آخرین مدل،منو رسوند مهامن رسایی که بودم و
خونش بهرتین نقطه ی تهرانه.خب اون شاید وسط
کار فهمیده که فیزیک،همون فیزیکواگه بخواد
بخونه خیلی به جایی از نظر پولی منیرسه ولی رفته
بود یه جا از همکاری با یه گروه،مشلوره دادنو یاد
گرفت ئ اآلن حرف که میزد معلوم بود وضعش از
نظر!...
کسی که بخواد تو فیزیک،بخواد خیلی گل کنه
نباید خیلیم فکر مادیات باشه برای همین خیلی
من منیتونم تو پروژه هایی فعال باشم که میخوان
برن به طرف پولسازی...نداشتم هم.نه که از پول
بدم بیاد ولی سلیقشو نداشتم...

محصوالتشون میرن خارج.این نشون میده که ما یه
مقداری خب وضع رو از نظر اجتامعی و معیشتی
و شایدم سیاسی باید در ایران درست کنیم.
یعنی سابق یحث طوری بود که به نظر من از هر
 10تا دانشجویی که خارج درس میخوند  9تاش
میخواست برگرده ایران از جمه خود من که صرب
نکردم تو جشن فارغ التحصیلی رشکت کنم!خب؟
ولی اآلن از هر  9تا دانشجوی ذبده ی ما،از هر 10
تا  9تاش میخواد بره خارج.
این چیز خطرناکیه که باعثم شده که ایران از نظر
فرار مغرها جایگاه خیلی باالیی داشته باشه که
این مایه ی تاسفه.این یه مقدار به نظر من رشایط
سیاسی باید درست بشه.منیدونم اینارو شام میتونید
بنویسید{خنده}

* {مکث طوالنی} یعنی فیزیکدان موفق {مکث} به
خود فیزیک فک کنه نه اینکه {مکث} پروژه ای
بگیره که حتام ختم بشه به پول...اون به نظر من
رسالته...یعنی ببینید این به نظر من کسی که میره
فیزیک میخونه عقل معاش نداره!

در ایران درست شدن حاال اگر شام در نظر بگیرید
پژوهشگاه دانش های بنیادی یا آی پی ام یا
دانشگاه رشیف؛اینا خب از نظر استعدادایی که
جذب اونجا میشن و فعالیت میکنن و مقاله تولید
میکنن خیلی خوبن تو دنیا...
ولی اآلن متاسفانه رشایط طوری شده که این دوجا
هم شدن سکوی پرش{مکث} یعنی افراد دئس
دارن برن اینجا که بعد به خارج راه پیدا کنن.االآن
من با یکی از همکاران دانشگاه رشیف صحبت
میکردم میگفت خروجیه ما تقریبا خیلی خیلی افت
کرئه؛خروجیاشون.
گفتم چرا؟
گفت دانشجو میاد اینجا وسطه کار میگه خدافظ!
چون از ورود رشوع میکنه به اعتباذ اینکه مثال
دانشگاهه،دانشجوی دانشگاه صنعتی رشیفه یا تو
آی پی ام داره کار میکنه،مکاتبه کردن با خارج،اون
ها هم میدونن استعداد خوب رفنت،بالفاصله اینها
عزم خارج میشن و خب شام دیدید دیگه این مسئله
ی استعدادهای درخشان و املپیادها دیدید که اکرث

دانشجو بودم بهرت نشده که بدترشده،یعنی من
تو دانشگاه،اکرث کالسای اینجا اگه بخوام از اینرتنت
استفاده کنم منیتونم،وای فای،یعنی پوشش وتیرلس
نداره،منیشه.
یا اگر بخوان از گچ و تخته استفاده کنم،من یادمه
وقتی ما دانشجو بودیم تو همین مرکز،آخرای
سال تخته رو تخته سوار بود،شام یه چیزو که
میزدی،کلیدو میزدی تخته میرفت باال یکی دیگه
پشتش ظاهر میشد که شام چیزی که اول ساعت
نوشته بودی حاال میخواستی بهش اشاره کنی بود
که دانشجو ببینه.
اینا نیست.اآلن خب استفاده از کامپیوتر یه
مقداری راه افتاده ولی{مکث} اونطور که باید
کالسای شلوغ...من خودم تو آمریکا کالس  110نفره
داشتم،خب اینجا هر دانشجو یه کلیکر داره،شام
میای میشینی،یه سوال میکنم من،جوابشو کلیک
کلیک کلیک!...
همونجا من میفهمم چند درصد جواب درست
دادن چند درصد{مکث} سعی اول جواب
درست دادن چند نفر در سعی دوم...تکنولوزی
آمورشی{مکث} خب بعد...خب از سال  82من 6-5
سالی نبودم،وقتی آمدم...

 استاد یه سوال دیگه که داشتم یکمتخصصیه اینکه نحوه ی آموزش فیزیک تو
کشور ما به چه صورته به نطر شما؟آیا با
استانداردهای علمی تطابق داره یا نه؟چه
 استاد یه سوال کلی که مطرحه اینه که تو مدارس...به نظر شما،وضعیت ما در این کشور با * کتابامون بله ولی روش تدریس نه.کتابا به نظر
جهان علم که داره هر روز با این سرعت من کتابای خیلی خوبین،کتابایی که تو بهرتین
پیشرفت میکنه،چه فرقی داره یعنی چه دانشگاه های دنیا ازش استفاده میشه،ولی به
خصوص در سطح لیسانس و فوق لیسانس نحوه
 استاد،تعریف شما از یک فیزیکدان مقایسه ای میشه مثال؟ی آموزش،تکنولوژی آموزش اوال با وقتی من
موفق چیه؟
* ببینید یک جزایره...خب،کیفیت،ها؟

 -حتی تو خارج؟

* نداره!بله بله بلهههه!شام ببینید اآلن باالترین
حقوقایی که مثال توو هاروارد میگیرن سالی 150
هزار دالر نیست!
و حال اینکه هشت نه سال پیش یه دانشجوی
ایرانی از یک کالج تو نورث وسرتن فارغ التحصیل
شد َمسرت گرفت،سالی  300هزار دالر توو نیویورک
استخدام شده،خب؟
یعنی هیچوقت فیزیزیست ها همچین پوالیی
منیگیرنیعنی البته خب فیزیکدان ها خیلی خوب
اگه باشن گاهی اوقات مشاوره میدن ولی به هر
حال اینا پولی درمنیارن نسبت به مهندسی...بنابراین
من اآلن جزه کسایی بودم که عقل معاش نداشتم!به
خیلیم میگم!...
اآلن خیلی از دبیرا که دوستان من دارن میبینن و
خودشونم میگن،خب؟
من بعد از  50سال و  6ماه 3-2،هفته پیش در تهران
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اونجا گفتین کالس 110نفری داشتین استادش بودین یا ...؟

*بله بله...بعد...آمدیم اون سیستمو پیاده،اون
سیستم مال خود دانشگاه اوهایو نبود از دانشگاه
میشیگان گرفته بود.
ما آمدیم دیدم اول خب باید تجهیزاتو بخریم،اون
سافتورو بگیریم...
خب مشکالت تحریم و اینا بود به ما ندادن،اجازه
نداد دانشگاه اوهایو و اِال تا حدودی دانشگاه حارض
بود  50میلیون تومن رسمایه گذاری کنه.اون،اونجا
بعد من یه استاد درس بودم  5تا دانشجوی فوق
لیسانس،اینا ماموریت داشنت که از ساعت فالن تا
فالن تو فالن اتاق بشیننن،دانشجوها میرفنت رفع
تکلیف،برای انجام تکلیف،اگه سوال داشنت میکردن
یعنی یک استاد کالس  150-140تاییم داشت،خب؟
بنابرابن تکنولوژی آموزشی باید اینو تکمیل
کنه،اونجا،سواال،میگفنت مترینای این هفته ساعت
مثال  4بعد از ظهر مثال یکشنبه پست میشه روی
سایت خب؟
سواالت دانشجوها اینجور نبود،هر دانشجویی
میتونست  10بار سعی کنه که به یک سوال جواب
بده دیگه اگه از  10تا رد میشد و منیتونست دیگه
منره ی اون درسو منیگرفت.
یعنی اساین کردن مسئله با کامپیوتر بود البته یک
 Coordinatorیا استاد خودش میرفت این کارو
میکرد ولی همه ی اینا در قالب یک سافتور انجام
میشد و خب آزمایشگاه
{مکث طوالنی} آزمایشگاه ،ما{مکث}شاید
ازمایشگاه هایی که ما از سال ،دهه ی  40داشتیم
تو دوره ی لیسانس از حاال بهرت بود.هر چی اون
موقع از آملان گرفته بودن مستهلک شده،نیست.
رسمایه گذاری آنچنانی هم نشده روی...به نظر
من خیلی قشنگ با  7-8میلیارد تومن میشه
کله گروهه فیزیک رو به روز کردولی ،ولی خب
پول نیست ،یا پول برای دانشگاه نیست!حاال که
سیاستم رفته اونجا که دانشگاه باید خودکفا بشن.
بشن{تاکید}یعنی اآلن تو خارج،یعنی تحصیالت
عالی پولیه،خب؟به تو از اول وام میدن.
شام تو آمریکا پول نداشته باشی مریض بشی باید
مبیری اما اگر استعداد داشته باشی و پول نداشته
باشی دستتو میگیرن،میای باال.
وام های بسیار بسیار کم بهره میدن که بعد از
اینکه مشغول کار شدی با یه قسط بندیه...
ازت پس میگیرن.این اشکاالت هنوز هست تو
دانشگاه ها،نه دولتین نه ملتی ولی به نظر من از
نظر بودجه خیلی تحت فشارن و خب این خیلی
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تاثیر میذاره رو...پولسازم نیست فیزیک،اگه دولت
تاییدش نکنه یا موسسات ..ببینید
 NSFداریم National Science Foundation
میدونید ..
شام پروپوزال میدین پول میدن البته باید جواب
گوام باشین خب؟
ولی دولت پول میده و با گِرند همه ی دانشجوهای
رشته ی علوم اینا کار میکنن.دیگه سیستم باید
درست بشه اگر..
.ببینید من این انتقادو دارم که پدر مادرا حارضن
فرش زیر پاشونو بفروشن خرج بچه بکنن که تو
کنکور قبول بشه خب؟
ولی وقتی که بچه اومدد تو دانشکده به نظر من
دخن مفت همه وا میشه!تا بخوان بگن آقا برای
فالن چیز پول میگه آقا تحصیالت...نه تحصیالت
هیچ جای دنیا،تحصیالت عالی پولی نیست!
ولی این رس و صداها بود.مام که دانشجو بودیم بابا
جون اوم موقع سالی  1050تومن شهریه دانشگاه
بود همونم بچه ها اعتصاب میکردن،منیدادن..؟
اآلن دانشگاهی که دخرت من میرفت سالی  40هزار
دالر خرجش بود.خب؟
 40هزار دالر{تاکید}ولی خب دانشجوهای ،به
اصطالح پُست گرجوئیت،هیچکس،خیلی کم از
جیب میخورن ولی مگر اینکه همون که گفتم
دندان پزشکی باشه،پزشک باشه که نه بورس میدن
نه هیچی؛بعد پزشک فارغ التحصیل آمریکا فک
کنم با  200-300هزار دالر فارغ التحصیل میشه
ولی خب اونجا درمیارن و میدن،حساب کتاب...
ولی وام بهشون میدن ،وام های بسیار با بهره های
پایین.اآلن ما اینجا خیلیا داریم دانشجویانی که در
مضیقه ان...
 بعد استاد باز با توجه به اینکه خب مابین بچه ها هستیمو میبینیم،یه مشکلی
که وجود داره،بچه ها انگیزه ندارن برای
درس خوندن

* هوم درسته

 بعد بعضیام میگن این مشکل از بچهها،خودشونه،بعضیام میگن استادا این
انگیزه رو به وجود نمیارن.بعد نظر شما
در این مورد...؟
صفحه 19

* نه استاد که،من که منیتونم انگیزه ی{مکث} باید
کار،زمینه ی کار باشه.
ببینید وقتب ما فارغ التحصیل میشدیم،
اکرثیت{تاکید} قریب به اتفاق کسانی که با من
فارغ التحصیل شدن،پیش از رسبازی کار پیدا
میکردن{مکث} بله{مکث} پرس داییه خودم وقتی
فارغ التحصیل شده بود باید  6ماه صرب میکرد تا
میرفت رسبازی؛در اون  6ماه کاری کرد که کلی پول
پس انداز کرددر اصفهان،خب کار بود!
خب اآلن رو به خاطر وضع اقتصادی کار که،بیکاری
فوق العاده باالس و تحصیل کرده های بیکار داریم.
من خودم با یه ماشین در یه روز تابستان خیلی گرم
ماه رمضان از قم میخواستم یه تاکسی بگیرم رسیع
بیام تهران،کسی که منو میرسوند یه پژوی نوام
داشت،پزشک بود،پزشک عمومی.البته من شنیدم
که در مناطق محروم اگر اینا برن کار هست،یه
مقداریم تیتیش مامانین بچه ها،خب؟حارض نیسنت
برن اینجا.
من یه دوستی داشتم که در شهریور گذشته در
آملان فوت شد،این{مکث}زن آملانی داشت،سال 48
از آملان برگشت،مهندس راهو ساختامن،اولین جایی
که شغل پیدا کرد در سیرجان بود بره یه قربستان
بسازه،رفت.یعنی دست زن آملانی رو گرفت و یه
بچه ی دو ساله،رفت اونجا زندگی میکرد.
اآلن من منیدونم چقدر بچه های ما حارضن برن در
روستاهای مثال چاه بهار خدمت کنن،یه مقداریم
این هست،خب؟
ولی خب کال کار کمه.من میگم من خودم یک روز
فقط کار نداشتم از خارج که برگشتم،ولی اآلن دخرت
من که  13سال آمریکاس مطمئنم
با تخصص باالش اگه بیاد ایران براش کار نیست زیرا
بخاطر یک رسی متهیدات که در رشایط استخدامی
وجود داره جلو این عمل گرفته میشه.در کل متایل
بدنه دانشگاه به این سمت که از نیروی داخلی
استفاده کنه و اون رو به نیروی متخصصی که در
خارج از کشور تحصیل کرده ترجیح میدن.
من خودم تا اونجا که خرب دارم  18تا از همکالسی
های دخرتم که مدرک پی اچ دی دارن هیچ
کدومشون تو هیچ دانشگاهی مشغول به کار
نیسنت.
با وجود این اشکاالت و نبود انگیزه که مسائل
سیاسی اقتصادی هم میتونه در اون دخیل باشه
باعث ایجاد نوعی اشکاالت گزینشی میشه که
معیار استعداد و توانایی شخصی جای خودش رو
به چیزهای دیگه میده .بعنوان مثال من حدود
سال های 1372تا  1373مسئول برگزاری کنکور تو
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مشهد بودم کسی که نفر وضعیت مالی متوسطی رو دارم و خیلی مواقع تو
اول برگزاری کنکور تو مشهد شد به دلیل یک خرج کردن باید دست به عصا راه برم.
رسی شایعات ،این فرد را بعلت یک مورد ارزشی استاد نظرتون راجع به دانشگاه فردوسی
رد کردند ،منتهی اینقدر ایستادیم تا این فرد را و دانشکده خودمون چیه؟ از همه لحاظ؟
به دانشگاه آوردیمو االن هم عضو هئیت علمی * میتونست جایگاه بهرتی ازاین داشته باشه من
همینجاست.این مسائل باعث کم شدن انگیزه همیشه بی رودر بایستی گفتم دانشگاه بچه صیغه
میشه که به نوعی سیاسنت و اقتصاد هم در اونا نظامه ،یعنی به نوعی دانشگاه رو هووی حوزه
دخیلن .البته این موضوع که همه میخوان برن میدونسنت و هنوزم میدونن ،بعنوان مثال ما از
سال  54تو این دانشگاه فوندانسیون داریم که باید
مدرک بگیرن زیاد پدیده جالبی نیست.
جالبه یکی از بستگان نزدیکم پرس خردسال داشنت ساخته میشده.
که بسیار به کامپیوتر و امثالهم وارد بود این تازگی چیزی حدود 55000مرت مربع باید در این دانشگاه
ها چون میدونستم سنش به دبیرستان رسیده ساخته میشده که نشده.
جویای حالش شدم والدینش گفتند تصادفی برای خیلی از جاها آباد شده ولی هنوز اینجا بیابون زیاد
یه کاری به یکی از منایندگی چینی موبایل رفتیم میبینیم بنابراین به این نتیجه میرسیم که توجه
و اونا مجذوب مهارت این بچه در زمینه کامپیوتر کافی به این موضوع نشده است.
و موبایل شدن در نتیجه اونو با یک مبلغ خوب من همیشه از بیان این موضوع هیچ ابایی نداشتم
استخدامش کردن و گفنت هر وقت میتونی بیا و یه وبارها اون رو گفتم که هیچ نیازی نبود  8میلیارد
بابت ساخت مسجد تو دانشگاه هزینه بشه در
رسی به ما بزن و یه رسی کارها رو انجام بده
.خود این بچه میگه عالقه ای به دبیرستان ندارم و حالی که خیلی از دانشکده ها از کمبود وسایل و
قصد دارم برم هرنستان واونجا ادامه تحصیل بدم و امکانات کافی آموزشی اولیه رنج میربن.
من برام مثل روز روشنه که آینده این بچه خیلی خیلی ساده تر از این حرف ها من خودم پارسال
روشن و درخشانه .راستش وضیعت جامعه هم باید مجبور شدم هزینه سفر یک داور به مشهد رو از
به همین سمت بره که افراد با توجه به استعداد و جیبم پرداخت کنم که پس از گذشت  6ماه این
توانایی هاشون به ادامه تحصیل بپردازن و اینجوری پول به توسط دانشگاه داده شد یعنی  6ماه متام
شاید بخش اعظمی از مشکل اشنغال واقعا حل بشه پول نداشنت بدن واین به نظرم یعنی کم توجهی
چون هر فرد تو رشته مورد عالقش توانایی ایجاد به دانشگاه که متاسفانه از طرف دولت صورت
میگیره.
شغل داره.
تو این دوره دست به آچار بودن واقعا یک مزیت البته خوشبختانه از وقتی دکرت هاشمی بعنوان
محسوب میشه بعنوان مثال یه تعمیر کار کولر برای وزیر بهداشت درحال خدمت هسنت قدری بیشرت
یک ربع کار ممکنه  45هزار تومن ازتون بگیره و به دانشگاههای علوم پزشکی رسیدگی میشه و
این یعنی هرن استفاده از دست برای پول در آوردن .ازاین جهت وضعیت علوم پزشکی قدری بهرت شد
استاد میشه از تاثیر رشته فیزیک تو ولی متاسفانه اینجا در فردوسی خرب دارم که برای
زندگی خودتون بگین آیا تاثیری داشته یا ساخت  300مرت بنا در داخل دانشگاه باید دنبال
افراد خیر بگردیم هر چند این روش در اکرث جهان
نه؟
* راستش از نظر مالی عقب افتادم اما خب پشیمون خیلی مرسومه اما اینجا خیلی موفق نبودن که
نیستم ،گاهی اوقات که فکرش رو میکنم که االن به الاقل تو فردوسی علت اون به سیاست گذاری های
جایگاهی رسیدم که مثال اسمم استاد دانشگاست  ،غلط دانشگاه برمیگرده که نتوسنت باب همکاری
به خودم میبامل بخاطر احرتامی که خیلی از دوستان دانشگاه با بخش خصوصی رو در سطح هئیت امنا
توسعه بدن یا حتی حفظ کنن .متاسفانه خرابرت
و آشنایان برای من قائلن.
یادمه در اواخر درسم تو آمریکا یه آماری گرفته شد شده و بهرت نشده.
که با پرستیژترین شغل رو مشخص کنه که دوتای به نظر من اگر صاحبان صنایع خراسان عضو هئیت
اول مربوط به اساتید دانشگاه و قضات میشد .امنا باشند خیلی بهرت میتونن مثمر مثر باشن تا فالن
هرچند ممکنه این دو شغل از نظر وضعیت مالی معاون وزارت خونه که باید هر سه ماه یکبار بلیط
زیاد خوب نباشن اما من بخاطر پرستیزی که بهم رفت و برگشت براش بگیرن تا در جلسه حضور
داده بسیار ازش راضیم هر چند از نظر وضعیت شورا حضور یابه
مالی شاید چندان مطلوب نباشه و من خودم .در گذشته در دانشگاه بعلت برخی کج سلیقه گی
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ها در ارتباط با صنایع دچار مشکل شد اما هم
اکنون کمی وضعیت بهرت شده ،بهرحال باید بشه
ارتباط با صنایع پولدار رو حفظ کرد هر چند در
حال حارض صنایع در وضعیت نامساعدی از لحاظ
اقتصادی قرار دارن.
بهر حال این دولت میتونست خیلی بهرت ازدانشگاه
حامیت کنه اما نکرد همونطور که در  38سال گذشته
این اتفاق نیافتاده که ریشه بیشرت بی انگیزگی
بیشرت دانشجوها هم بهمین موضوع برمیگرده
یعنی من مطمئنم که در جاهایی سوبسیدهایی
پرداخت میشه که به دانشکاه داده منیشه.
بعنوان یک مثال دیگه ما تو همین دانشگاه از سال
 54فوندانسیون داریم که هنوز نتونستیم بسازیم
یا نخواسنت بسازن البته رضب املثل معروف یزدی
هست که میگه خیار حرف حق زد تهش تلخ شد.
ولی خب من هنوز برای خودم سواله که این
مسجد به چه دردی میخوره و االن چقدر داره ازش
استفاده میشه.
دانشگاه آزمایشگاه نیاز داره البته هر چند در
برخی روایات آمده که در آ خر الزمان شاهد
مساجد آنچنانی خواهیم بود و منونه اون االن در
پاکستان بعنوان بزرگرتین مسجد جهان مشهور
است که توسط ملک فیصل ساخته شده.
اینها نشانه خوبی نیست به نوعی ارساف محسوب
میشه و عبادت تو این مساجد باعث فراموشی خدا
هم میشه.
استاد ایا تا حاال سمت اجرایی داشتین
مثال رئیس گروه یا چیزی ازاین قبیل ؟

من تا حاال یک روز هم پست اجرایی نداشتم چون
هم خودم نخواستم و هم مورد تایید نبودم .البته
سال  1359از من خواسته شد مسئولیت دانشگاه
رو بر عهده بگیرم .جریان از این قرار بود که بعد
از انقالب فرهنگی یه مدت دانشگاه تعطیل بود
بعد از حدود  1.5ماه یکی از مسئوالن استان به من
زنگ زد و گفت بیا دانشگاه ریاست رو تحویل بگیر
و من هم در جواب گفتم دانشگاه رو از کی تحویل
گرفتی که میخوای به من تحویل بدی! فکر میکنم
یکی از الطاف خداوند همین بود که گذاشت این
حرف رو بزنم و خیلی خوشحامل که نپذیرفتم .دکرت
میری اولین دانشجو دکرتی من بود و قریب به
یقین جز اولین دانشجوهای دکرتا فیزیک فدوسی
هم میشه که البته بعد از ایشون دکرت جاویدان
دکرت اسالمی و....چون برگزار کننده کنکور من بودم
باعث ورودشون به گروه فیزیک شدم .اون موقع
به این صورت بود که مناینده متام دانشکده ها و
دانشگاهها می آ مدند اینجا ،سوال طرح میکردیم
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بصورت ترشیحی و تجربه
نشان داده که ما انتخاب های بهرتی داشتیم نسبت
به زمانی که خود وزارتخانه مسئولیت برگزاری
کنکور رو بر عهده گرفت.

استاد میشه قدری از زندگی شخصیتون
بگین؟

من در سن  10سالگی پدرم فوت کرد .در متام
طول مدت تحصیل حتی یکبار هم خاطرم نیست
کسی برای درس خوندن به من چیزی گفته باشه و
من هم با همین سیاست با فرزندام برخورد کردم
به استعدادهای درخشان و امثال اینا هم اعتقاد
چندانی ندارم و معتقدم نباید دانشجو ها رو از
هم جدا کرد راستش تو امریکا یه چنین برنامه ای
نیست یعنی بحث املپیاد همیشه تو کشورهای
اروپای رشقی مطرح بوده.
من دارای یک همرس و دو فرزند هستم .کوچیکه
لیسانس فیزیک داره  5 .ترم تو فردوسی درس خوند
بعدش رفتیم آمریکا و نهایتا از اوهایو لیسانس
فیزیک گرفت سپس بصورت پی اچ دی پیوسته
تو دانشگاه نورث وسرتن پذیرش شد و مقطع
کارشناسی ارشد رو با گرایش حالت جامد و دوره
کرتی رو با گرایش بیولوزی مولکولی متوم کرد و
االن تو دانشگاه کالیفرنیا مشغول به کاره .بزرگه
رشتش تو دانشگاه شیمی بود بعدش رفت انگلستان
و فوق لیسانس تغذیه از اونجا گرفتو االنم مناینگی
یک رشکت ویتامین دستشه.
همرسم مهندس الرتونیک از انگلستانه و قبل از
انقالب در انستیتو تکنولوژی مشهد درس میداد اما
چون پس از انقالب درس دادن خانم برای آقایون
ممنوع شد پس مجبور شد به دبیرستان بره و اونجا
مدتی کار اداری کرد وسپس دبیر ریاضی شد و االنم
باز نشست شده .من خودم هم باید سال دیگه
باز نشست بشم یعنی چند سال پیش میتونستم
بازنشست بشم ولی ترجیح دادم به کارم ادامه بدم
چون احساس کردم هنوز توان کاردارم اما قطعا باید
تا اسفند سال آینده بازنشست شم.
اون موقع من یادمه که پولی که برای خوابگاه می
دادیم وغذا در سه ماه 450دالر یعنی هر ماه روزی
5دالر برای مسکن وغذا20 .وعده غذا درهفته یعنی
فقط صبح یکشنبه صبحانه وناهار برانچ میشد! بعد
دیگه پول غذا هم دادی که ،بخوری پاته نخوری
پاته ،منی رفتی هم از جیبت رفته بود.
اولین سالی که من اونجا بودم ماه رمضان خب می
خواستم روزه بگیرم یک نامه به دانشگاه نوشتم
(من دانشجو مسلامن هستم ،و1ماه از تریا استفاده
منی کنم  ،و بعد پخت وپز هم ممنوع بود .یعنی یک
شماره 1
اسفند 95

نشریه انجمن علمی فیزیک

استو برقی خریده بودم،گذاشته بودم پشت شیشه
اتاقم،یک یخچال کوچیک هم داشتم .یک ماه من
کته می خوردم با رون مرغ که از توی یخچال بر می
داشتم وپخت و پز می کردم که نفهمند.
بعد از رمضان دیدم که نامه اومد که با وجود این
که من حق دریافت پول غذای نخورده را نداشتم
یک چک برا من فرستاده بودند  68دالر ،که چون
سوابق نشان می دهد شام در یک ماه گذشته
بخاطر ماه رمضان استفاده نکردید این 68دالر پول
غذاتون.این سیستم بود،ومقایسه بکنید با سیاست
اقای ترامپ و ترسش از مسلامن ها ،اینو همیشه
گفتم .یه خاطره ی دیگه هم از امریکا بگم و حتی
مقایسه بکنم با انگلستان.
من شاید جمعا چه ده تا دوازده سالی که دانشگاه
اوهایو بودم به عنوان دانشجو وچه بعد ها یک بار
من این احساس را نکردم که یک نفر انجا به من
به چشم یک خارجی نگاه کنه .گاهی اوقات یادمه
که از استادا می پرسیدند که فالنی مذهبش چیه؟
یهودیه یا مسحیه؟
می گفتند من منیدانم.این خاطراتی است که از
دانشگاه اوهایو دارم که واقعا هر دسرتسی که یک
دانشجو یه آمریکایی به امکانات دانشگاه داشت
من داشتم.
تنها جایی که ما باید اجازه می گرفتیم و می رفتیم
رساغ آن صندوق حاوی چشمه های هسته ای بود
که باید افرس حفاظت در جریان قرار می گرفت.
آن روز اگر درش باز بود شام یک لیستی بود که
می رفتید می گفتید من مثال سیزیوم  137برداشته
ام ،بعد که کارت متوم می شد باید می اوردی می
گذاشتی ساعت چند امضاء هم می کردی واال بقیه
آن اگرفکس بود یا تلفن بود هامن امکاناتی که من
داشتم دانشجوی امریکایی هم داشت.
توی مشهد خاطره ای که من دارم زمانی که ما
دانشجو بودیم ارتباط نزدیک یا عالقه ای بود که
رئیس دانشگاه وهمرسش به دانشگاه به صورت
خانواده داشت ،یعنی مرحوم اسامئیل بیگی که
رئیس دانشگاه فردوسی بوداون موقع ،در خیابون
ارسار رشکت ملی نفت آشپزخونه ی  25شهریور رو
ساخت.
اکرثا خانوم رئیس دانشگاه توی اشپزخانه بود رس
می زد،رسیدگی می کرد به کیفیت غذای بچه ها،
یعنی با وجودی که نه حقوق می گرفت می خوام
بگم که ارتباط بود حاال من منیدونم چون من توی
خوابگاه زندگی منی کنم یا توی کافه تریا غذا منی
خورم.
این ارتباط بین دانشجویان و استاد ها و هیِات
صفحه 21

رئیسه دانشگاه بیشرت بود .رئیس دانشگاه صبح که
می امد راه می رفت وقدم می زد در بخش اداری
همه چیز به تعادل می رسید.
این خاطراتی بوده که من داشتم یا مثال بوده که
دیدم رئیس دانشگاه از دور دیده که یک دانشجو
سیگار دستش بود و پایین انداخت ،فهمید ولی
آنقدر اهمیت می داد که می گفت تو احتامال
دانشجوی ما نیستی که سیگار می کشی با وجودی
که می دانست هست ارتباط ها به این شکل بود.
البته تعداد دانشجویان کمرت بود حوصله ها زیاد
تر بود واحرتام رییس دانش گاه خیلی بشرت بود.
(خنده)
 استاد یک سوالی که همیشه مطرحاست این که به نظر شما اخالق علمی در
کشور ما رعایت می شه یا نه.

* خیر

 تعریف شما از اخالق علمی چیه؟ ماخیلی شنیدیم که در خیلی جاها نقض می
شه.

* خب این بوده متاسفانه و مواردش هم بیشرت
شده از وقتی که خیلی اهمیت می دن به تولید
مقاله ،با وجودی که تولید مقاله با تولید علم فرق
می کنه ،من شاید در اسفند 87بود در یک جلسه
در آکادمی علوم بخش فیزیک دعوت کردن ،در
اون جا یکی از اساتید پیش کسوت فیزیک گفت
که موسسه در خارج گفته فقط یک مقاله از ایران
بوده که شاید بشه گفت تولید علم بوده .در منک
زدایی آب یک منطقه بود.
یا اخالق علمی از لحاظ جنبه منفی اون ،من
خیلی سعی کردم که به دانشجوهام بگم که اگر
یک عکسی از یک جایی می گیرید بنویسید از
کجا گرفتید .اگر خودت عکس گرفتی مثال از فالن
دستگاه و از یک جایی باسد اعتبارش رو به اون
بدی.
یک خرب نگار خیلی معروفی بود تو آمریکا به
اسم انکرمن در اخبار رس شب آمریکا،این یک
گزارشی داده بود که یک داستانی رو از خودش که
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لعابش رو کم و زیاد کرد،
این شغلش رو از دست
داد،دروغ نگفت ها یکم آب روغن رو زیاد کرده
بود،شغلش رو از دست داد .این چیز ها البته االن
هم مختص ایران هم نیست.
منتهی چند سال پیش توی یک آزمایشگاه بایولوژی
بود یا آزمایشگاه توی ژاپن اعضای یک تیمی که زیر
نظر رئیس آزمایشگاه کار می کردن یک مقاله ای
چاپ کردن توی نیچر،که بعد دیدن دیگران نتونسنت
این ها را باز تولید کنند و این ها به اصطالح اون رو
پس گرفتند و نیچر عذر خواهی کرد و و گفت ما
متاسفیم .رئیس اون آزمایشگاه با وجودی که هیچ
نقشی نداشت در تولید این مقاله ولی بخاطر این
که این کار زیر مدیریت او انجام شده بود خودش
رو کشت ،یعنی زیر سوال رفنت وجه علمی.
ولی خب این مسأله ی کپی پیس کردن بوده آخر
اگر یکی 39تا مقاله در طول سال تولید می کنه و
هیچ شاگرد نه فوق لیسانس و نه دکرتا داره این
یک جای کار عیب داره .توی آمریکایش هم بوده
که دیدن در سال 42تا مقاله داشته وته توی اونو
هم دراوردن.
یعنی همه جا هست ولی متاسفانه اخیرا دکرت
گلشنی صحبتی کرده که تعداد مقاله ها و تکرث
مقاالت مبنی بر پیرشفت علمی نیست.
شام برید ببینید انیشتین چند تا مقاله نوشته ،مثال
او از بین 1905تا 1917که تئوری نسبیت عام رو داد
کمی ازش می بینیم ،منتهی ریاضیاتیو تدوین کرد
که بهش احتیاج داشت و نبود.
حاال مسأله ی خود تولید مقاله یک چیز وتولید
علمی چیز دیگری هست ،لزوما تولید مقاله به
معنای تولید علمی نیست و ما تا تولید علم مون
باال نره واقعا تبلیغاته.
ولی خب استعداد های خیلی خوبی
داریم،دانشجویان خیلی خوبی در یک سال
دانشگاه استنفرد حاال منیدونم چند تا .
در یک سال 15تا دانشجو از مهندسی برق دکرتی
دانشگاه برق رشیف ،ولی خب اینها بنظر من باید
برگردن ،عالقه به موندن و رفنت نباشه.
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شاد بودیم.
حاال من منی دونم البته معارشت ها فرق داشت.
نسبت به مقایسه با دوران خودم یکم دمل برای نسل
جدید می سوزه.
 منظورتون از لحاظ علمیه یا از همه یلحاظ؟

* نه از لحاظ علمی امکاناتی که من یادمه ،استادی
داشتیم از تهران برای مکانیک تحلیلی ،این در کل
ترم  17صفحه به ما جزوه می داد یعنی بغیر از
ریاضیات و یه مقداری الکرتیسیته و مغناطیس
بود منتهی این الکرتو مغناطیس رو منی داد بیشرت
مدارات بود ،المپ های سه قطبی ،اون موقع دیگه
ترانزیستور وارد عرصه شده بود ،دیگه المپ ها رو
باید خارج می کردن.
مسلام اون استاد که فرانسه درس خونده دیگه
ترانزیستور نخونده بود المپ های چند قطبی رو
خونده بود.
از نظر استاد ها مسلام االن وضع شام بهرت هست
شام استاد های خوبی دارید ،جوان هایی که اومدن
خیلی خوب اند ولی تکنولوژی آموزش اشکال داره.
گردش های علمی زیر سوال رفته ،بودجه نیست.
سابق بودجه بود .اکرثا به گردش علمی می بردند
در عید.
خیلی موثر بود ،خیلی چیز ها یاد گرفتیم ،یک
جایی رو که شام ببینید تا این که از اون چهار تا
کتاب بخونید فرق می کنه،
شام استاد هاتون بهرتن از نظر تحقیقات هم شاید
اون موقع چیزی به اسم تحقیق نبود ولی کال از نظر
زندگی دانشجویی نه دمل می سوزه.
 -ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.

* موفق باشید  ،انشاالله این اولین وآخرین
مصاحبتون نباشه (خنده)

مثل شما ،استاد نظرتون درباره ی نسل
ما چیه؟

* منی دونم نسل؟

نسل حاضر توی کالس ها که می بینید؟
برخورد ها ،دانشجویان.

* نشاطی که ما داشتیم توی دوره ی دانشکده،
خوش تری دوره ی زندگی م شاید مدت چهار سال
تحصیل در دانشکده علوم مشهد باشه ،ما خیلی
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مكانیزم تخمین نیرو

گزارش
مری و تنظیم:
دانشجو م مددی
یم
هندسی
پ
ز
شکی

فیزیک پزشکی و رباتیک
هم محوری زانو و مفصل دورانی

مکانیزم تخمین نیرو

سیستم کنترلی ربات

علم رباتیک و بازتوانی :
یکی از زیر مجموعه های گسرتده ی علم رباتیک،
بازتوانی است .فیزیوتراپی نیز از جمله پر کاربرد
ترین روش های بازتوانی است .امروزه فیزیوتراپی
بخش بزرگی از صنعت و بازار فرآیند های درمان را
شامل می شود.
بیامران زیادی به دالیل مختلف نیاز به فیزیوتراپی
پیدا می کنند ؛ زانوی پای انسان یکی از مفاصلی
است که پس از سکته ی مغزی قابلیت حرکت خود
را از دست می دهد  ،وجود دالیل دیگری نیز باعث
شده تا این بیامران ناتوان بخش بزرگی از جامعه
ی هر کشوری را تشکیل دهند که فیزیوتراپی آنها
به روش های قدیمی هزینه های زیادی به جامعه
تحمیل می کند با بکار بردن ربات ها می توان
عالوه بر کاهش هزینه ی بیامر  ،فرآیند فیزیوتراپی
را با دقت  ،کیفیت و جذابیت بیشرت انجام داد ثبت
فرایند و مطالعه و بررسی روند بهبود بیامر از دیگر
نتایج بکار گیری ربات ها است .بطور کلی هدف
از ساخت و طراحی این ربات ها کنرتل موقعیت ،
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حرکت و جربان ضعف های عضو هدف و تصحیح
نقص عضو هایی که براثر حوادثی از جمله تصادف
 ،شکستگی  ،سکته مغزی  ،و...بوجود امده است.
ساخت ربات فیزیو تراپ زانو
()FUM PHYSIOتوسط دانشجویان آزمایشگاه
رباتیک دانشگاه فردوسی:
 FUM PHYSIOرباتی یک درجه آزادی با مفصل
دورانی از جمله ربات های توانبخشی می باشد
که توسط دانشجویان آزمایشگاه رباتیک دانشگاه
فردوسی طراحی و ساخته شده است  ،این ربات به
منظور انجام فعالیت های فیزیوتراپی جهت بهبود
بخشیدن به مفصل زانو برای بیامرانی که به دالیلی
از جمله سکته ی مغزی دچار مشکالت تعادلی و
حرکتی در مفصل زانوی خود شده اند طراحی شده
است این ربات از دوقسمت تجهیزات مکانیکی و
کنرتلی تشکیل شده است  .قسمت مکانیکی شامل
صندلی قابل تنظیم  ،سیستم محرک ،منایشگر
انیمیشن و مکانیزم اندازه گیری نیرو می باشد .
درسیستم محرک از رسوموتور و گیربکس خورشیدی
و در مکانیزم اندازه گیری نیرو از دوسنسور نیرو
استفاده شده است  .قسمت کنرتلی شامل درایور
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موتور و سنسور های نیرو ،برد کنرتل حرکت و برد
واسط می باشد  .جهت ارسال فرامین از یک رایانه
ی شخصی متصل به برد کنرتل حرکت استفاده شده
است  .همچنین به دلیل تعامل مستقیم ربات با
انسان باید درجه ی باالیی از امنیت در ربات لحاظ
گردد این نکته در طراحی مکانیکی و همچنین
کنرتلی لحاظ شده است .
به منظور انجام مترین های بازتوانی ،بیامر بر روی
صندلی قرار می گیرد  ،هم محوری زانوی بیامر
و محور مفصل دورانی ربات جهت اندازه گیری
صحیح زاویه ی زانو ی بیامر بسیار مهم است ،
سپس مکانیزم اندازه گیری نیرو بر روی پای بیامر
نصب می شود باتوجه به نوع مترین انتخاب شده
موتور باید حرکت پای بیامر را دنبال کرده یا پای
بیامر را به حرکت درآورد در حالت دوم ( به حرکت
دراوردن پای بیامر ) ،ترجکتوری حرکت وتور
بصورت آفالین برنامه ریزی شده است.
همچنین یک منایشگر در رو به روی بیامر قرار
گرفته است  ،این منایشگر جهت تشویق بیامر به
انجام کامل مترینات  ،انیمیشن هایی مرتبط با
مترین مورد نظر را منایش می دهد

پارادایم
تنظیم
عاطفه کننده و
ب
یا
دانشجو بان گرد
ی
د
کت
ر
ی بیوشیم

مترجم:
ی

پروتون تراپی
تاریخچه پروتون تراپی برمیگردد به سال ،1946
زمانیکه رابرت ویلسون مقاله ای منترش کرد
که در آن راهکار جدیدی برای درمان رسطان
با استفاده از ذرات پروتون ،پیشنهاد کرده بود.
با این حال ،از آن زمان به بعد رسعت پیرشفت
پروتون تراپی خیلی کند بوده که احتامال به
دلیل مشکالت تکنیکی ،تجهیزات مورد نیاز و
نیز هزینه باالی آن بوده است.

مقاله خوان
براین اساس میتوان پراکندگی الکرتون ها را
در برخورد به منونه به دو دسته االستیک و
غیراالستیک طبقه بندی منود .پراکندگی االستیک
شامل برهمکنش کوملبی الکرتون با هسته اتم
است.
وقتی که ذرات شارژ شده باردار شدند ،مثال
پروتون ها یا سایر اشکال تابشی از نزدیک مدار
چرخشی الکرتون عبور می کنند ،بار مثبت
پروتون جذب بار منفی الکرتون شده و آنها را
از مدار خود منحرف می کند (یونیزاسیون).
همین امر باعث تغییر خواص مولکول می شود.
همین پدیده اساس متام جنبه های سودمند
اشکال مختلف پروتون تراپی است .در پرتو
درمانی ،از یک شتاب دهنده ذرات باردار برای
هدف قراردادن تومور با استفاده از پروتونها
استفاده میکنند.
شتاب دهندههایی که برای پروتون درمانی
استفاده میشود معموالً پروتونها را با انرژی
بین  ۷۰تا  ۲۵۰مگا الکرتون ولت تولید میکنند.
دستگاه اختصاصی که در پروتون تراپی استفاده
میشودcyclotron ،و synchrotronهستند
(شکل ،)1که برای رسعتدهی پروتونها
استفاده میشود .این پروتونهای پررسعت
توسط آهرنبایی در هامن اتاق درمان هدایت
میشوند.

اساسا پروتون تراپی شکل عالی تری ازپرتودرمانی
ست.
گرچه پرتوهای  xبسیاری از رسطان ها را می
توانند درمان کنند ،اما احتامل آسیب بافت
های سامل توسط اشعه  xزیاد است .به همین
دلیل در درمان با اشعه  ،Xاغلب از دز کمرتی
استفاده می کنند.
اما در پروتون تراپی می توان مقادیر باالتر
از دز تابش را استفاده کرد (برای کنرتل رسطان)
در حالی که آسیب به بافت های سامل بسیار
کاهش می یابد.
بعالوه عوارض جانبی کمرت و بهبود رسیعتر به
علت ارسال دقیق اشعه به محدوده ی هدف
گیری شده ،از دیگر فواید پروتون تراپی است.
متام بافت ها از مولکول ها با اتم هایی به
عنوان واحد ساختامنی ساخته شده است.
در مرکز اتم هسته ایست که الکرتون با بار منفی
در آن در گردش است.زمانیکه الکرتونها به
منونه برخورد میکنند ،با اجزای تشکیل دهنده
منونه از طریق نیروهای الکرتواستاتیک کوملبی
شکل  .1نمونه ای از دستگاه
برهمکنش میکنند .در نتیجه این نیروها ،برخی
سیکلوترون (شتاب دهنده پروتون)
از الکرتونها پراکنده شده ،جهت حرکت آنها
تغییر منوده یا در بسیاری موارد مقداری از
انرژی خود را به منونه انتقال میدهند.
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به دلیل یونیزه شدن ،پرتو مولکول ها را درون
سلول تخریب می کند و مخصوصا به DNA
آسیب می رساند .همین آسیب  DNAباعث
از بین رفنت عملکرد سلول مخصوصا توانایی
تقسیم آن می شود.
آنزیم های درون سلول توسعه می یابند و
تالش می کنند که دوباره آن نواحی آسیب دیده
 DNAرا بسازند.
اما اگر آسیب وارده توسط پرتو گسرتده باشد،
آنزیم ها منی توانند آسیب را بهبود ببخشند.
وقتی هم سلول های سامل و هم رسطانی درگیر
فرایند ترمیم سلولی می شوند ،توانایی سلول
رسطانی به مراتب کمرت از سلول های نرمال
است و لذا سلول های رسطانی درگیر مرگ
سلولی یا آپوپتوز می شوند.
هر دو روش پروتونتراپی و  x-rayتراپی براساس
تخریب انتخابی سلول کار می کنند.
مزیت بزرگ پروتون درمانی در هر صورت
اینست که توزیع انرژی پروتون ها می تواند
مستقیام هدایت شود و رصفا توسط الگوی سه
بعدی از هر اشعه در حجم بافت مورد نظر
قرار گیرد.
این امر قابلیت کنرتل و دقت باالتری را فراهم
میکند و بنابراین کیفیت باالتری از درمان
خواهیم داشت.
برای اطمینان از اینکه یونیزاسیون کافی درون
بافت رسطانی رخ می دهد ،پرتودرمانی مستلزم
آن است که اشعه  xیا پروتون بتواند به بدن در
مجموع دز کافی نفوذ کند.
پروتون ها با رسعت خاصی پر انرژی می
شوند .این انرژی ها تعیین می کند که چقدر
عمیقا درون بدن پروتون ها با ماکزیمم انرژی
جایگزین خواهند شد.
(حداکرث انرژی خود را منتقل خواهند کرد).

هامنطور که پروتون ها درون بدن حرکت می
کنند ،رسعتشان کم می شود .همین امر باعث
افزایش برهمکنش با الکرتون های در حال
چرخش می شود.
حداکرث برهمکنش زمانی رخ می دهد که
پروتون ها به نقطه مورد نظر خود در بافت
هدف می رسند.
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پارادایم

به بافت در چند میلیمرت آخر برد پروتون بیشینه
میشود .این بیشینه قله براگ نام دارد ،اغلب به
نام  SOBPشناخته میشود.
درنتیجه ی ویژگی دز توزیع پروتون،
رادیولوژیست می تواند دوز ارسالی به تومور
را افزایش دهد.
درحالی که دوز دریافتی توسط بافت های
اطراف کاهش می یابد.
این روش امروزه فقط در چند کشور از جمله
ایاالت متحده ،آملان ،ایتالیا ،اسرتالیا و روسیه
انجام می شود.
امید است در آینده مراکز گسرتده تری به این
تکنیک مجهز شوند.

بنابراین انرژی ماکزیمم درون بافت رسطانی
تعیین شده آزاد می شود.
به خاطر جرم زیاد پروتونها ،پروتونها
پراکندگی جانبی کمرتی در بافت دارند؛ پرتو
زیاد منترش منیشود ،و روی شکل تومور متمرکز
باقی میماند و اثرات جانبی کمرتی روی
بافتهای مجاور میگذارد .همه پرتونها با یک
انرژی مشخص یک برد مشخص دارند؛
منبع:
تعداد خیلی کمی از پرتونها بیشرت از این The Physics of Proton Therapy,
مقدار نفوذ میکنند .بنابراین دوز منتقل شده 2015 ,Wayne D et al
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فیزیک و فلسفه
تدوین
سارا خ و تهیه:
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كيهان شناسي و برخي پرسشهاي فلسفي
كيهان شنايس از ذات مذهب و توصيف هاي اسطوره اي
از رسچشمه هاي فوقِ طبيعي و طبيعت جهان براي يك
توصيف ذايت از طبيعت منو يافته است .اين ها توصيف
هاي كيهان شناسانه بود كه از تالش هاي مردان براي
پاسخ دادن به چندين پرسش بنيادي در مورد جهان
نشأت مي گرفت:
 چرا يك جهان هست؟ جهان متناهي است يا نامتناهي؟ اگر متناهي است چه قدر بزرگ است؟ آيا جهان هميشه وجود داشته يا آغاز شده است؟ اگر جهان آغاز شده چگونه آغاز شده است؟ چه هنگام آغاز شده است؟ از كجا آغاز شده است؟ چرا موجودات در اين جهان اند؟ چگونه محتويات جهان رفتار مي كنند و متقابالً برهم اثر مي كنند؟
كيهان شنايس باستاين و حتي كيهان شنايس كه از
ميان دوره روشنگري ظهور م يكند به طور نزدييك با
اعتقادات مذهبي به هم بافته شده بودند.تنها در نيم
قرن گذشته كه علم تخصيص شد و علم كيهان شنايس
بدون ذكر رصيح خدا يا آفريدگار ظهور كرد  .دركيهان
شنايس مدرن به طور ناگهاين اهميت انسان بارها در
مقياس زمان كيهاين و فضا كاهش يافت.قبل از قرن 20
اغلب به نظر مي رسيد كه هر تحقيق جدي غريافسانه
اي منشأ آن منظم ساخنت جهان است با انگيزه ياطرحي
كه كيس خدايي را براي مردها و زن ها شبيه سازي
كند .خالصه اي از كيهان شنايس هاي مهم تحت تأثري
تفكرغرب در ذيل آورده شده است .پيرشفت ترقي
خواهانه به سمت كيهان شنايس علمي مدرن مي تواند
در هر كيهان شنايس مدرين آشكار شود.
كيهان شنايس افالطون :
(  428- 427 / 348-347ق.م)
روايت افالطون شكيل از داستان خلقت را در سنت
اسطوره اي يونان گرفت و آن داستاين است كه ب
هوسيله ي فيلسويف به نام تيامئوس اهل لوكريس
تعريف شده است (ظاهرا ً مديل است از شخيص تهاي
افسان هاي– ساختگي– از چند پي شسقراطي) .در اين
روايت ،كل طبيعت به وسيله ي خلق خدايي آغاز مي
شود كه جهان آفرين ناميده مي شود (معادل يوناين
صنعتگر) كيس كه بهرتين درجه ممكن را جستجو مي
كند .درميان نوشته هاي فيلسوفان به طور ايده آل
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ساختار آفرينش كامل است (يعني ايده يا پارادايم).
در اين راه او كيهان مريئ منظم شده را در حوزه ي
چيزهايي كه در معرض فرايند و تغيري هستند (مثل:
تولد ،رشد و آن چه استعداد پروسه تغيري رادارد) بنياد
نهاد .خداوند خودش به تنهايي يك مدل ابر انساين در
كيهان (روح جهان) را خلق مي كند و سپس قدرت
خدايي خود را به ساختارهاي جزيئ بخش هاي مختلف
كيهان اعطا مي كند .پريوان اين نظريه ،كل هستي با
ساختار متثييل پخش شده است كه انسان بيش تر از
بقيه برجسته است كه كپي از كل است به عنوان كيس
كه فعاليت هاي پرهيزكارانه اش جانشني خدايان شده
است .متام پديده هاي طبيعي مي توانند به صورت اثر
متقابل دو نريوي دليل ورضورت توصيف شوند.او دالييل
را از تشكيل روح جهان نشان داد .عنارص مادي (چهار
عنرص خاك ،هوا ،آب و آتش) به عنوان منبعي معريف مي
شوند كه حوزه ي رضورت را نشان مي دهد .مشخص
نيست كه افالطون كيهان شنايس اش را واقعيتي از يك
جهان خلق شده يا يك افسانه متافيزييك مي داند؟
ارسطو ارصار می ورزيد كه نظريات افالطون را بايد تنها
در يك رسي مطالعات نظري محدود دانست در حايل كه
قوانني افالطون يب شرت يك رسي مطالعات مجازي است.
بحث درمورد اين نظريات تا به امروز ادامه دارد.
كيهان شنايس ارسطو (  322- 384ق.م ):
كيهان شنايس ارسطو براي بيش از  200سال تفكر غالب
دنياي غرب بود و  -با بحث هاي عمده اي كه منجر
به رنسانس علمي شد برانداخته شد .ديدگاه ارسطو
در مورد سازمان ها و ساختار جهان حارض در مجله
دي كاليو ارائه شده است .اين مطالعه شامل بعيض
مالحظات حركتي پايه بود .همه جاب ه جايي ها
يامستقيم اند يا دايره اي يا تركيبي از هر دو و همه
اجسام يا ساده اند (يا تركيبي از عنارص ساده مثل آتش
و خاك) يا مركب.عنرص آتش و اجسامي كه با آن تركيب
شده اند حركت طبيعي شان رو به باال است  .اجسامي
كه از زمني هستند يك حركت طبيعي رو به پائني دارند
(يعني به سمت مركز جهان كه زمني است حركت مي
كنند) .حركت دايره اي طبيعي است براي بعيض اجسام
ديگر كه چهار عنرصي اند و حركت دايره اي نسبت
به اين چهار عنرص بيش تر الهي مطرح مي شود(از آن
جا كه حركت داير هاي باور پيشيني نسبت به حركت
مستقيم است).از ديدگاه ارسطو ،جهان دو كره است
كه مسري جابه جايي اش به سمت باال و به طرف فضاي
ماه هست زمني در مركز و احاطه شده به وسيله ي آب
است .هوا و آتش باالست .آن سوي آن اجرام ساموي
(اجسام روحاين) در حركت دايره اي و درخارج از حوزه
ي تغيري هستند .آن جا براي هر دو منطقه يك رسي
ديگ ر از قوانني فيزييك وجود دارد كه آن ها انواع
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ديگري از ماده مركب اند .ارسطو استدالل ميكند كه
جهان بيكران نيست .زيرا جهان دايره اي حركت مي كند
(از آن جاكه ما ميتوانيم با چشاممنان ستاره ها را متاشا
كنيم) .اگر جهان بيكران بود آن جهان متايل داشت به
هر حال درمسافت يب نهايت و در زمان محدود حركت
مي كرد كه غري ممكن است .اين استداليل است كه در
روش برهان خلف(يعني منايش دادن اين كه اگر فرضيه
اي منجر به يك حكم يب معني شود خالف آن فرضيه
درست است ) به كار گرفته مي شود.
ارسطو ادعا كرد كه تنها يك جهان وجود دارد او اثبات
كرد كه اين نتيجه گريي بر اساس برهان خلف است.
اگر دنياهاي ديگري وجود داشته باشد هر دنيايي مركز
طبيعي اي براي حركت مواد خايك و(يك محيط براي)
آتش دارد پس مواد وآتش اين دنيا مي تواند به سمت
مراكز ديگر دنياها حركت كند و هرج و مرج ايجاد مي
شود .از آن جا كه ما هرج و مرج رامالحظه كرديم پس
آ نجا بايد يك جهان باشد .ارسطو همچنني حركت اجرام
ساموي را نشان داد و اين كه زمني كروي ،ثابت و در
مركز افالك ساموي است .در ادعايش كه زمني كروي
است (بر اساس سايه ي دايره اي دوران خسوف و
كسوف و اين كه ستارگان را درقسمت هاي ديگر زمني
مي توان مشاهده كرد ) .ارسطو از مشاهده استفاده
كرد كه در تضادمستقيم با عدم پذيرش ادراك حواس از
سمت افالطون است.
برخي مورخان اين نظريات را نقطه برگشتي در علم
مي دانند كه رشوع تحقيقات و سيع تجريب است .با
اين وجود،كيهان شنايس ارسطو داراي يك رسي كيفيات
غايئ وهمزاگرايي دارد كه آن را از توصيف هاي مكانييك
مدرن متاميز مي سازد .در حايل كه ارسطو يك رسي
مشاهدات تجريب وارد علم يوناين كرد ويل هنوز با راه
هاي جديد مترين علمي تفاوت هايي داشت .براي مثال
مشاهدات او بيش تر براي ترغيب خوانندگانش به درك
حقيقت نظرياتش كمك مي كند تارسيدن به نتيجه ي
نظرياتش .اگرچه شيوه ارسطو هيچ آزمايش انتقادي
براي سنجش نتيجه اش نداشت.
كيهان شنايس كانت(:) 1804-1724
كانت اولني مدل علمي را آماده كرد كه كيهان شنايس
آن بسيار عايل  ،تفكري و كيفي بود .كيهان شنايس او
كامالً مكانيك گرا و مادي گرا بود اما او به وضوح نشان
داد هر كيهان شنايس بايد با درك ازيك نظام قانون مند
رشوع شود كه مي توانست به عنوان شاهدي از بعيض
انواع طراحي عايل ديده شود.
اگر چه كانت در عقيدهاش اشتباه ميكرد ،كارش در
محدودهاي بينظري بود و از جزئيات مفيدي براي نظريه
فيز ييك ساخت و شامل چندين بينش پايهاي بود .تبيني
كيهانشنايس كانت به شكيل كه نشان ميدادچگونه
ساختار قانون مندبرمي خواست به وسيله قوانني نيوتن
از حركت و قانون جاذبه عمومي از يك بينظمي اصيل به
كار مي رفت.بينظمي ها شامل امتها يا ذرات ماده پخش
شده در رسارس فضاي بيكران بود .بر طبق نظريات
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كانت بينظمي هاي اصيل
ناپايدارند .ذرات سنگني تر در يك لحظه رشوع به جذب
اجزاي سبكرت ميكنند .اين تبيني اساس حركت و شكل
بندي اجسام ،رسانجام سياره ها هستند.
براي جلوگريي از تبديل شدن جهان هستي به يك توپ
عظيم ،كانت ادعا كرد طبيعت هنوز نريوهاي ديگري
ذخريه دارد مخصوصاً شاهدي براي خودشان هستند.
وقتي كه ماده تبديل ميشود به ذرات كوچكرت ،بني آنها
(نريوي) دافعه ايجادميشود و از طريق تعارض اين نريو
با نريوي جاذبه توليد شده جهان حركتي كه قبالً بحث
شد به وجود ميآيد و زندگي طبيعت تداوم پيدا مي كند.
از طريق اين نريوي دافعه كه خودش را در چسبندگي
بخارات موجود در اجسامي كه داراي بوي شديد هستند
و در انبساط مواد فعال و همچنني ييك از پديدههاي
مسلم طبيعت ،اثبات ميشود كه عنارص به سمت نقاط
جاذبهشان در متام جهات و در جهت عمود بر حركتهاي
چرخيش كه مركز اين نشست را احاطه كرده است
حركت ميكنند .بنابراين حركات جانبي وقتي نريوهاي
جاذبه و دافعه بني هر دو جسم مساوي باشد نتيجه
مي شود وييك از اجسام در مسريي با كمرتين مقاومت
به دور ديگري ميچرخد.هامنطوركه اين خالصه نشان
دادكيهانشنايس كانت بشدت كيفي است.براي مثال او
درهيچ جا قانوين مشابه جاذبه كه به وسيله ي آن بتوان
نريوي دافعه را اندازه گريي كردرا آماده نكرد همچنني
قابل بذكر است كه كيهان شنايس كانت طبيعت گرا
بود؛او هيچ موقعي ازتالش براي تطبيق فناوري و طرز
كار دست نكشيد.در تاريخ طبيعي جهاين كانت،او ادعا
كرد تكامل نهايي سازوكار به شكيل است كه بتوان با
استفاده از آن توسعه جهان راتوصيف كرد و همزمان
تضمني مي كند كه براي يك هدف مشخص تدوين شده
است نه بر اساس يك حادثه ساده ياشانس.
كيهان شنايس جديد :كيهان شنايس نسبي جديد در قرن
بيستم ظهور كرد كه يك علم از ديد تكنييك تنها بعد

از پي ريزي مباين فلسفه اش كه كامالً مشخص و مجزا
مي باشد ظهور مي كند با اين وجود كيهان شنايس نظري
قوانني علمي قبيل به نظر ميآيد مباين فلسفي خود را به
وسيله ي يک فرآيند بسيار آگاهانه توسعه داده است.
مباين فلسفي يك علم شامل سه موضوع مهم است؛
متافيزيك ،معرفت شنايس و روش شنايس است .اين
ها در جدول 1توضيح داده شده اند .ما توصيف مي
كنيم كلمه علمي يعني چه؟ به عنوان يك رسي از انواع
تركيبات بني موقعيت هاي مختلف كه در هر كدام از
موضوع برقرار است :متافيزيك  +معرفت شنايس  +روش
شنايس نداريم .انتخاب يك موقعيت در هر كدام از «
چه چيزي علمي است » بدون اين مباين ما پايه ايي براي
رشح دادن اين كه اين مقوله ها مستقل از موقعيت
انتخاب شده در ديگر موضوع است به عباريت موقعيت
هاي مستقل در متافيزيك،معرفت شنايس و روش شنايس
وجود دارند كه متقابالً انتخاب هاي مستقل هستند كه
بدون ارجاع به موقعيت موجود درهر كدام از مقوالت
انتخاب مي شوند.

نویسنده :رضا اخالقی

منابع و ماخذ:

جدول : 1
مباني فلسفي براي اين كه چه چيزي به معني علمي است
عمل گرايي:تنها آن هستومندهايي كه مي توانند به سادگي و
مستقيما» مشاهده شوند حقيقي به شمار مي آيند .هستومند
هاي موجود آنهايي هستند كه ممكن است به وسيله بعضي از
انواع عمليات از طريق ابزارهاي فيزيكي و تجهيزات مختلف
شناسايي شوند .واقع گرايي تبييني:اين موقعيت به عنوان
يك معيار وجود چيزهايي نظير اگر يك هستومند تئوريكيe
بايد جهت توصيف پديده ي قابل مشاهده pفرض شود آنگاهe
وجود دارد اتخاذ می شود.

تجربه گرايي:تنها اطالعاتي از نتايج آزمايشي و مشاهده
اي به عنوان منبعي براي تئوريزه كردن كيهان شناسي
قابل قبول است .دانش علمي عالقه مند به مشاهدات حسي
مي باشد.عقل گرايي :كيهان شناسان مجاز ند كه تالش
هاي تئوري خودشان را در ميان ديدگاه هاي بسيار كلي
در مورد اينكه جهان هستي بايد چگونه باشد انجام دهند.

فرضيه استقراگرايي:فرضيه ها بر اساس ديدگاه هاي كلي
درمورد جهان هستي ساخته مي شوند سپس توالي اين
فرضيه هااستنباط مي شود به اميد اينكه بعضي از اين توالي
ها شامالحتماالت مشاهده ايي شوند.قياس گرايي:قياس
گرايي منطقي براي توليد عموميت دادن ها وبرون يابي
بر اساس اطالعات تجربي و مشاهدات سخت مورداستفاده
قرار مي گيرد.

جمالت متافيزيكي:اين موضوع اين سئوال را برمي انگيزد
كه چه نوع هستومندهايي ميان آنهائيكه به وسيله قوانين
علمي ارجاع داده شده اند به عنوان يك وجودهاي
واقعي درك مي شوند.

مقوالت معرفت شناسي:در اين مقوله اين سئوال پرسيده جمالت روش شناسانه :اين سوال به اين موضوع ربط
دارد :فرآيند قابل قبول براي ساخت يك نظريه علمي
مي شود که منابع مشروع دانش علمي چه هستند؟
چيست؟
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بعيض از انتخاب هاي نسبتاً معروف ميان زمينه هاي
علمي عبارتند از :عمل گرايي +عقل گرايي  +فرضيه ي
استقر اگرايي.
انتخاب ديگر اين شناسايي بوده است :عمل گرايي +
تجريب گرايي  +قياس گرايي .گويا بيش ترين موقعيت
بارز يك دانشمند فيزيك اين باشد :واقع گرايي  +تجربه
گرايي  +قياس گرايي .راجع به كيها نشنايس نسبيتي
جديد عمل گرايي  +واقع گرايي  +فرضيه ي استقراگرايي
هستند كه مدل فلسفي را تهيه مي كنند.
نكته مهم اين است كه در خود علم بني مفهوم علمي
بودن در يك قانون نسبت به قانون ديگر اختالف وجود
دارد اين مسئله بسيار مهم است زيرا درك اين پايه ي
فلسفي براي يك تفسري علمي از طبيعت اولني قدم
اسايس جهت انتقاد عقالين از تعارض بني كيهان شنايس
علمي و كيهان شنايس مطابق با كتاب مقدس است.
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نبوغ ایرانی

کامران وفا کیست؟
کامران وفا در ( ۱۳۳۹برابر با  ۱۹۶۰میالدی) در
تهران به دنیا آمد .در دبیرستان الربز درس خواند
و دیپلم گرفت .در  ۱۷سالگی ( )۱۳۵۶به آمریکا
رفت تا تحصیالت عالی خود را انجام دهد .در
دورهی لیسانس ،در دانشگاه امآیتی ،همزمان
دو رشتهی ریاضی و فیزیک را انتخاب کرد و در
 ۱۹۸۱مدارک خود را گرفت .وفا علوم نظری را
دوست داشت و دلش میخواست جلوتر از مسائل
عملی حرکت کند؛ برای همین از دانشگاه مهندسی
امآیتی به دانشگاه پرینستون رفت و هامنجا با
راهنامیی استادش ،ادوارد وینت ،دکرتای خود را در
زمینهی فیزیک گرفت .این استاد و شاگرد با هم
پژوهشهای زیادی انجام دادند؛ حتی یک قضیه
در فیزیک نظری به نام آنها (وینت-وفا) ثبت شده.
وفا با پایان تحصیالتش مانند بسیاری دیگر از
دانشمندان علوم نظری به دانشگاه هاروارد رفت
و خیلی زود به عضویت ابتدایی هیأت علمی
آنجا در آمد .از سال  ۱۹۸۸تا  ۱۹۹۰استادیار این
دانشگاه بود و در کنار کارهای پژوهشی تدریس
میکرد .با پشتکار ،نبوغ باال و عالقه وفا به فیزیک،
طولی نکشید ( )۱۹۹۰که در دانشگاه بزرگ هاروارد
صاحب کرسی شد.
کامران وفا در مورد عالقه خود به فیزیک میگوید:
«عالقه من به فیزیک به خیلی وقت پیش بر
میگردد .به یاد دارم زمانی که کالس اول دبستان
بودم هر زمان که به ماه نگاه میکردم این سوال که
چرا ماه به زمین منیافتد اذیتم میکرد! و اینکه چرا
دیگران از این موضوع اذیت منیشوند ،انگار این
طور سوالها نامربوط هستند! همین نوع سوالها
بودند که بعد از دوران کودکی مرا به فیزیک
عالقمند کردند».
نظر دکرت وفا دربارهی امکان سفر به آینده هم در
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نوع خود جالب است« :اينشتني صد سال پيش با
ارائه نظريهی نسبيت ثابت كرد كه سفر به آينده
امكان پذير است .براى اين كار بايد موشکهایی
ساخت كه به رسعتی نزدیک رسعت نور برسند كه
در حال حارض از نظر علمی امكانپذير نيست.
ولی جاى شکی نيست كه اين مشكل فقط مشكل
فناورى است و برش به جایی خواهد رسید که
بتواند سفر به آينده را امكان پذير کند .البته سفر
به گذشته از نظر فيزیک كامال غري ممكن است و با
متامى قوانني فيزیک مغايرت دارد».
او از سال  ۲۰۰۳تاکنون استاد متام دانشگاه هاروارد
و صاحب کرسی «ویلیام دونر» است (کرسیهای
دانشگاهی در بسیاری از کشورها به نام افراد
شاخص خوانده میشوند .بعضی از این نامها جهت
قدردانی از آن فرد تعیین میشوند و برخی دیگر به
نام کسی که هزینههای صاحب/صاحبان آن کرسی
را میپردازد .مثال اگر کسی به یک دانشگاه مبلغی،
بسته به دانشگاه و کرسی ،اختصاص دهد آن کرسی
به نام او میشود).
وفا در سال  ۱۹۹۷به همراه رابرت برندنربگ نظریه
 Fرا ارايه داد؛ نظریهای که با افزودن یک بعد
جدید به نظریه ( Mنظریه  Mدر واقع تعمیمی از
نسخههای متفاوت نظریه ریسامن بود) ،تصویری
 ۱۲بعدی از کائنات ارائه میدهد .نظریهپردازان از
نظریه  Fاستقبال خوبی کردند ،چراکه این نظریه با
بعد اضافی خود ،مسائل باقی مانده در نظریه M
را به خوبی حل میکند .اما از آنجا که بعد اضافی
مطرح شده در نظریه  ،Fبعد مکانی نیست ،این
احتامل مطرح میشود که زمان دوبعدی باشد .در
این صورت زمان به جای خطی ،صفحهای خواهد
بود .به این ترتیب نه تنها امکان سفر در زمان و رفنت
به گذشته و آینده (خود دکرت وفا سفر به گذشته را
ناممکن میداند) وجود خواهد داشت بلکه حتی
حوزهی تخصصی و پژوهشها
میتوان در درون تکتک لحظهها در جهت عمود
دکرت کامران وفا یک نظریهپرداز ریسامن ( Stringبر سیر زمان نیز حرکت کرد .بنابراین شاید درون
 )Theoristاست .مترکز تحقیقات او بر ماهیت هر لحظه ،ابدیتی نهفته باشد و با افزودن یک بعد
گرانش کوانتومی و رابطهی بین هندسه و زمانی جدید به معادلههای توصیفکننده کائنات
ِ
فیزیک امروز
بتوان بسیاری از مسائل حل نشده
نظریههای میدانهای کوانتومی قرار دارد.
دکرت وفا در جامعه فیزیکدانان «نظریهی ریسامن» را حل کرد.
داده که این نظریه شامل ذراتی دو بعدی یا چند
بعدی است که «شامه» نامیده می شوند .شامه یا
برین که خالصه شده واژه  membraneاست ،در
اصل به معنای غشا است .این نظریه به ایجاد شاخه
کامال جدیدی در کیهانشناسی منجر شد که در آن
ممکن است شامهها جهانهایی جزیرهوار باشند
که در بُعد دیگر فضا شناور هستند و با یکدیگر
برخورد میکنند ،یا ممکن است در بعد باالتری با
هم ارتباط برقرار کنند.
دکرت وفا عالوه بر آنچه گفته شد به خاطر
توضیح رابطه بین هندسه و نظریههای میدان
که از دوگانگیهای ریسامنها بر میآید ،شناخته
میشود .دستاوردهای او و یکی دیگر از همکارانش
در این زمینه در قالب فرضیهای به نام گوپاکومار-
وفا معرفی شده .این موضوع با عنوان «مهندسی
هندسی نظریههای میدان کوانتومی» شناخته
میشود.

به خاطر کشفی که به اتفاق همکارش دکرت
اشرتومینگر انجام داد به شهرت رسید .طبق نظریهی
ریسامن [که هنوز اثبات نشده] متام نیروها و ذرات
طبیعی از ریسامنهای بسیار کوچک لرزانی ساخته
شدهاند .این نظریه ،کل درک انسان از جهان و به
خصوص سیاهچالهها را دگرگون میکند .یکی از
نظریهپردازان ریسامن به نام پولچینسکی ،نشان
صفحه 28

کامران وفا در مسیر پژوهشهای خود کوشیده
راهی برای فهمیدن معانی نهفته دوگانگیهای
ریسامنها و همچنین بهکارگیری نظریه ابرریسامن
برای حل مسائل حل نشده در فیزیک ذرات بنیادی
(مانند مسئله سلسله مراتب و مسئله ثابت کیهان
شناسی) پیدا کند.
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او مشارکت های گسرتدهای هم در زمینه
نظریههای ریسامن توپولوژیک و فهمیدن تقارن
آینهای و ساخت مدار-خمینه در نظریه ریسامن،
داشته است.

چقدر با حرفهای دکرت وفا دربارهی توامنندیهای
جوانان ایرانی موافقید؟ به نظر شام چه عاملی
بیشرتین تاثیر را در اینکه او به این درجههای باالی
علمی برسد داشته؟ هوش ایرانیاش یا محیط و
جامعهی میزبان؟

زندگی شخصی و افتخارات

منبع :دیجی کاال مگ

دکرت وفا در سال  ۱۹۸۶با «آفرین صدر» ازدواج کرد
و حاصل این ازدواج سه فرزند پرس با نامهای فرزان،
کیان و نیکان است .او متولی «شبکهی ایرانیان
برای دانش و نوآوری ( »)NIKIاست .این موسسه
فعالیتهای عاماملنفعهی زیادی در ایران انجام
داده؛ از جمله میتوان به تاسیس مرکز تحقیقات
پیشگیری و درمان زخمهای مزمن در زنجان اشاره
کرد.
دکرت کامران وفا ،یکی از پیشگامان نظریه ریسامن
در جهان و استاد متام فیزیک دانشگاه هاروارد
است و تا به حال بیش از  ۲۵۰مقالهی علمی نوشته
است .او در سال  ۱۹۸۹جایزهی «محقق جوان»
ریاست جمهوری آمریکا را دریافت کرد .در هامن
سال جایزههای آلفرد پی اسلون و بنیاد پاکار هم
به او اعطا شد.وفا عضو فرهنگستان علوم ایاالت
متحده است و با آکادمی هرن و علوم این کشور
نیز همکاری میکند .در سال  ۲۰۰۸به خاطر
تالشهایش در زمینهی ریاضی و فیزیک جایزهی
 AMSلئونارد ایسنبود را به دست آورد .در هامن
سال جایزهی مرکز بیناملللی فیزیک نظری ()ICTP
موسوم به دایراک هم به او تعلق گرفت.
در سال میالدی ( )۲۰۱۶جایزهی دنی هاینمن در
زمینه فیزیک ریاضی هم به او داده شد .دکرت
وفا همین چندی پیش به اتفاق همکار و دوست
قدیمیاش اندرو اشرتومینگر و دکرت جوزف
پولچینسکی برندهی جایزهی سه میلیون دالری
«پیشگامان علم» ( )Breakthrough Prizeشدند.
این بزرگرتین جایزه علمی جهان است که از سال
 ۲۰۱۲کار خود را آغاز کرده و توسط صاحبنامانی
از سیلیکون ولی مثل یوری میلرن ،رسگی برین و
مارک زاکربرگ تامین مالی میشود .مراسم سال
 ۲۰۱۶آن در مرکز تحقیقاتی  Amesناسا واقع در
کالیفرنیا با ترشیفات خیلی زیاد برگزار شد.

کوانتومی ایجاد شده است و من بعد از مطالعه
سی ساله در این رشته بر اساس نظریه ریسامن خود
توانستم این جایزه عظیم رابه عنوان اولین دانشمند
ایرانی دریافت کنم ».دکرت کامران وفا در ادامه این
گفتگو تاکید کرد که جوانان ایرانی پتانسیل الزم
برای کسب چنین جوایز معترب علمی را دارند و
کافی است که استعدادهای آنها جدی گرفته شود.

او خاطر نشان کرد با کمی توجه مسئولین ،ایرانیان
می توانند در متام زمینههای بیناملللی علیالخصوص
فعالیتهای علمی ،حضور و مشارکت فعالی داشته
باشند .وفا موقع دریافت جایزه خود بیان داشت:
«من از دانشمندان و ریاضیدانان صاحب نام و
پیشکسوت ایران زمین الهام گرفتم .این مساله را هم
باید بدانیم که علم جغرافیا ندارد و من از همکاران
فیزیکدان و ریاضیدان خود در گوشه گوشه جهان
که بیش از  ۱۵۰نفر هستند سپاسگزاری میکنم».
دکرت وفا زیاد به ایران سفر میکند و آخرین بار
دکرت وفا در گفتوگو با علمنا دربارهی این جایزه همین امسال ( )۱۳۹۵برای سخرنانی در دانشگاه
و نظریهاش گفت « :این تئوری از ادغام نظریه امیر کبیر به تهران آمد.
نسبیت انیشتین به گرانش زمین و مکانیک
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کشف  7سیاره صخره ای زمین گون
قدم بعدی پس از کشف امواج گرانشی؟

کشف امواج گرانشی دررصدخانه «موج گرانشی
تداخل لیزری» موسوم به الیگو در آمریکا فصل تازه
ای در ستاره شناسی گشوده است .امواج گرانشی
بوسیله یکی از شدیدترین فرآیندهای هستی ایجاد
شده و در فضا و مکان حرکت می کنند .یک قرن
پیش اینشتین در فرضیه خود وجود آنها را اثبات
کرده بود .جیانپیرتو کانیولی ،استاد فیزیک آزمایشگاه
مواد پیرشفته دانشگاه لیون فرانسه و محل ساخت
آیینه تداخل سنج بکار رفته در این تحقیق می گوید:
«پنجره تازه ای به جهان هستی باز شده ،امکانی برای
پژوهشی بکلی متفاوت در یک پدیده ای که تا به
حال برای ما مجهول بوده است».هر صدا ،مانند صدای
نوزاد ،فرکانس یا طول موج ویژه خود را دارد .این
خصوصیت به داشنمندان اجازه می دهد تا پدیده
را به شیوه ای کامال متفاوت مطالعه کنند .جیانپیرتو
کانیولی می افزاید« :با تحلیل امواج سیگنالی ،می
توانیم جرم ماده ای که این مواج گرانشی را تولید کرده
و همچنین فاصله بین دو جرم را اندازه گیری کنیم.
این مولفه ها برای هر ستاره نوترونی و یا سیاهچاله،
منحرص بفرد و یگانه است .ما می گوییم سیگنالی که
دریافت می کنیم درست نشانه هایی مانند اثرانگشت
یک رویداد منحرصبفرد هستند».به گفته دانشمندان،
حال می توانیم صدای کهکشان را بشنویم .اما صدای
بزرگ ،هامن صدای منشا پیدایش حیات است :صدای
انفجار بزرگ یا بیگ بنگ که در آینده شنیده خواهد
شد .اما برای این کار باید فناوری توسعه یابد .استاد
فیزیک دانشگاه لیون در این زمنیه میگوید«:برای
ساخنت ابزاری که بتواند صدای درونی بسیار پایین
امواج گرانشی که پس از بیگ بنگ یا انفجار بزرگ
را ردیابی کند ،باید سالها منتظر باشیم».آینده این
ماموریت عملی و امید به دریافت طیف های مختلف
امواج گرانشی در دوردست ترین نقاط کهکشان ،به
حساسیت الیگو« ،رصدخانه موج گرانشی تداخل
لیزری» وابسته است.
منبع :یورو نیوز
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باطری از جنس چگالی بوز-انیشتین

دستگاه باطریمانندی ،بر مبنای چگالی بوز-
انیشتین( )BECموسوم به «اتمترونیک» ،که قادر
است جریان اتمهای فرارسد را ذخیره کند ،توسط
پژوهشگرانی از دانشگاه کلرادو ساخته شده است .این
دستگاه میتواند جریان ناشی از ترانزیستورها و یا سایر
اجزائی که به جای جریان الکرتونیکی با جریانهای امتی
کار میکنند ،ذخیره کند.
اتمترونیک شاخهای از فیزیک کاربردی است که هدف
آن تولید مدارهای منطقی و آنالوگ با استفاده از جریان
اتمهاست .پژوهشگرانی از دانشگاه کلرادو در تالش
بودهاند تا ترانزیستورهایی با این ویژگیها بسازند.
اکنون آنها با ساخنت یک باطری اتمترونیک توانستهاند
گامهایی در این زمینه بردارند.
این باطری از گاز روبیدیوم 87-که توسط میدانهای
مغناطیسی در محیطی به شکل سیگار گیراندازی شده،
تشکیل شده است .حالت  BECبا خنکسازی اتمها تا
دماهای بسیار پایین ایجاد میشود تا متام اتمها در یک
حالت کوانتومی با انرژی بسیار پایین قرار گیرند .سپس
با استفاده از سدهای انرژی که توسط نور لیزر ساخته
میشود ،اتمها به سمت چپ جابجا میشوند (شکل را
ببینید) .با تضعیف شدن این سدها ،دوباره اتمها به
سمت راست باز میگردند.
برخالف باطریهای معمولی که بر مبنای پتانسیل
الکرتیکی هستند ،باطریهای اتمترونیک بر مبنای
پتانسیل شیمیایی کار میکنند که به فراوانی اتمها
در سمت چپ و راست تله مربوط میشود .از جمله
کاربردهای این نوع باطریها میتوان به سنجش لختی
و پردازش اطالعات کوانتومی اشاره منود.
این پژوهش در مجله New Journal of Physics
منترش شده است.
منبعAtomtronic battery made from:
Bose–Einstein condensate
نویسنده خرب :مونا عجمی
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این خرب هیجان انگیز که در کنفرانس خربی ناسا،
چهارشنبه  22فوریه اعالم شد خرب از کشف یک
مجموعه سیاره ای دیگر را در کهکشان راه شیری داد.
اما این خرب متفاوت تر و هیجان انگیزتر از مشابه های
گذشته خود بود ،زیرا عالوه بر این که تعداد  7سیاره
فراخورشیدی در یک منظومه پیدا شده است ،سیارات
کشف شده زمین گون نیز هستند و حتی  3سیاره نیز در
ناحیه قابل زیست این منظومه قرار دارند.
هامن گونه که از نام آن پیدا است ،ناحیه قابل زیست
یک منظومه سیاره ای ،فاصله ای از ستاره مادر است،
که در آن آب می تواند به صورت مایع وجود داشته
باشد .از آن جایی که ستاره  1-TRAPPISTکم نور
می باشد ،فاصله قابل زیست آن بسیار نزدیک تر از
فاصله زمین تا خورشید (یک واحد نجومی) است.
نزدیکرت بودن این فاصله این امکان را می دهد که
با روش گذر( کم شدن نور ستاره مادر به دلیل عبور
سیاره) پی به وجود این سیارات بربیم.
سوال هیجان انگیز بعدی این است که آیا این سیارت
رشایط جوی مناسبی برای حیات دارند یا خیر؟ پیدا
کردند ردهای حیاتی مانند آب و متان می تواند جواب
گو این سوال باشد.
البته نکته جالب دیگر ،آن که داستان منظومه مرتبط با
 1-TRAPPISTبه دو سال پیش بر می گردد .کشف سه
سیاره در این سیستم منظومه ای با تلسکوپ  0.6مرتی
متام خودکار بلژیکی ها به نام
Transiting Planets and Planetesimals Small
 Telescope / TRAPPISTدر رصدخانه السیا شیلی
انجام شد .سپس این ستاره با استفاده ازتلسکوپ VLT
و تلسکوپ فضایی اسپیتزر مورد مطالعه قرار گرفت
و چهار سیاره جدید نیز به این مجموعه اضافه شد.در
هر صورت این کشف اخرتفیزیکدان ها را بیش از پیش
متقاعد خواهد کرد که تعدادسیارات زمین گون که
در منطقه قابل زیست منظومه خود باشند قابل توجه
است.
وبگاه رسمی تلسکوپ فضایی اسپیتزر
مجله نیچر
خرب Physics World
نویسنده خرب :شانت باغرام
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آیا اطالعات ،برای همیشه درون سیاهچاله گم میشود؟

آیا اطالعات درون یک سیاهچاله برای همیشه گم
میشود یا به گونهای در یک فرآیند مرموز مکانیک
کوانتومی این اطالعات حفظ خواهند شد؟ این
پرسشیاست که مدتهاست ذهن فیزیکدانان را
درگیر کرده است .ممکن است یک موج کِشندی لیزری
بتواند این موضوع را بیازماید!
ویژگی متامیز یک سیاهچاله این است که هر چیزی
که از افق رویداد آن -در اصطالح مرز بیبازگشت-
میگذرد ،هرگز منیتواند فرار کند و برای همیشه از
دست میرود .اما در دههی  ،۱۹۷۰استیون هاوکینگ
کشف کرد که سیاهچالهها کامال سیاه نیستند .اگر
ناگهان یک زوج ذرهی مجازی در نزدیکی افق رویداد،
ایجاد شود و یکی درون آن بیفتد ،سیاه چاله میبایست
مقدار بسیار اندکی از جرم را به شکل انرژی از دست
بدهد .پس سیاهچالهها مقدار اندکی انرژی -که به
تابش هاوکینگ موسوم است -گسیل خواهند کرد و در
طول زمان تبخیر خواهند شد .هرچه سیاهچاله بزرگرت
باشد ،مدت زمان بیشرتی طول میکشد تا تبخیر شود.
پس بر رس چیزهایی که درون سیاه چاله افتادهاند،
چه میآید؟ منطق حکم میکند که آنها باید گم شده
باشند؛ اما مکانیک کوانتومی ایجاب میکند که اطالعات

میبایست پایسته مباند و منیتواند گم شود و این یک
تناقض است .متأسفانه هیچ راهی برای مطالعهی یک
سیاهچالهی واقعی از نزدیک و فهمیدن اینکه درون
آن چه میگذرد وجود ندارد .پس فیزیکدانان «شبه»
سیاهچالههایی را جستجو میکنند که از نظر ریاضی به
همتایان ساموی خود شبیهاند.
یک احتامل این است که اطالعات توسط فوتونهای
درهمتنیده ،که بدون توجه به فاصلهشان از هم ،یک
ارتباط کوانتومی با یکدیگر دارند ،حفظ شده و در یک
انفجار انرژی که باعث نابودی سیاهچاله میگردد ،آزاد
میشوند .اگر فیزیکدانان میتوانستند همبستگی بین
فوتون اصلی که از مرز سیاهچاله فرار کرده بود و جفت
آن را که به شکل تابش بازگسیل شده است را بفهمند،
قطعاً گواه محکمی بر پایستگی اطالعات میبود.
محققان اظهار کردهاند که یک آینهی شتابدار میتواند
همچون افق رویداد یک سیاهچاله به نظر برسد و
فیزیکدانان را قادر سازد در آزمایشگاه ،به جستجوی
این همبستگیها باشند .فوتونهایی که از آینه
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منعکس میشوند ،تابش هاوکینگ را منایش میدهند
و فوتونهایی که در مرز آینهی در حال حرکت به دام
میافتند ،جفت رها شده خواهند بود .زمانی که آینه
متوقف میشود ،میبایست یک انفجار ناگهانی انرژی
اتفاق بیفتد ،مشابه اتفاقی که در هنگام مرگ سیاهچاله
میافتد.
«پیسین چن» از دانشگاه ملی تایوان و جرارد مورو
از کالج پلی تکنیک فرانسه ،دریافتند که نسل بعدی
شتابگر ذرات موسوم شتابگر پالسامیی میدان-ردی
میتواند همچون یک آینه عمل کند .این شتابگرها با
ارسال پالسهای نور لیزر شدید به پالسام کار میکند تا
درون ابری از گاز یونیده یک موج به وجود بیاورد .این
پالسها ردی از الکرتونها را شبیه موجی که پشت قایق
موتوری تشکیل میشود ،به جا میگذارند .همچنان
که الکرتونهای بیشرتی به سیستم پمپ میشوند ،از
سواری بر موج رد الکرتونی انرژی دریافت میکنند و
شتاب میگیرند و همچون یک سونامی بر شدت آنها
افزوده میشود.
چن میگوید« :برای ساخت چنین میدانهای رد
پالسامیی ،انرژی لیزر میبایست درون پالسام تخلیه
شود .با توجه به قانون پایستگی انرژی ،پالس لیزر و
همچنین میدان رد آن ،هر دو میبایست رسعت خود را
کم کنند ».برای مقابله با این متایل ،چن و مورو روشی
را برای شتاب بخشیدن به میدان رد پالسام اخرتاع کردند
که میتواند به عنوان یک آینهی پالسام در نظر گرفته
شود .آنها نشان میدهند که این کار میتواند با تهیه
یک پالسام با روشی که چگالیاش به تدریج افزایش
مییابد ،انجام شود.
نوشته :جنیفر آولت
ترجمه :مجلهی علمی ایلیاد
منبعnewscientist.com :

ساخت شکل جدیدی از هیدروژن

فراوانترین عنرص جهان به تازگی به پدیدهی جالبی
تبدیل شده است .همگی ما با هیدروژن به عنوان
عنرصی که  ۷۵درصد از کل جرم جهان و بیش از ۹۰
درصد کل اتمهای کیهان را میسازد ،آشنایی داریم .اما
سادهترین و فراوانترین عنرص جهان ،هنوز ترفندهایی
در آستین خود دارد ،زیرا فیزیکدانان به تازگی شکل
جدیدی از هیدروژن در دستههای هیدروژن با بار
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منفی ساختهاند که تا به حال دیده نشده بود.
برای درک معنای دستههای هیدروژن با بار منفی ،ابتدا
باید موفق به درک همتای رایجتر آن ،یعنی دستههای
هیدروژن با بار مثبت شوید .دستههای هیدروژن با بار
مثبت دقیقاً هامن چیزی هستند که به نظر میرسند،
گروههای بار مثبتی از چند یا چندین مولکول هیدروژن.
این گروهها که به دستههای یونی هیدروژن معروف
هستند ،در دماهای بسیار کم تشکیل میشوند و
میتوانند تا حدود  ۱۰۰اتم منفرد را شامل شوند.
فیزیکدانان وجود دستههای یونی هیدروژن را حدود
 ۴۰سال پیش تایید کردند و با اینکه همتای منفی این
دستهها که تعداد زیادی از اتمها را داراست ،مورد
استدالل نظری قرار گرفته بودند ،اما هیچکس نتوانست
بفهمد که چگونه میشود یکی از آنها را ساخت .اما این
باعث نشد که تیم فیزیکدان با رهربی مایکل رنزلر،
از دانشگاه اینسرباک اتریش دست از امتحان کردن آن
بردارند.
آنها در ابتدا ،قطرههای ریزی از هلیم مایع رسد را با
مولکولهای هیدروژن ترکیب کردند .این کار مخلوطی
ایجاد کرد که دستههایی را با بار خنثی تشکیل میدهد.
پس از آن ،این قطرههای ری ِز القاشده توسط هیدروژن
را در معرض یک پرتو الکرتونی قرار دادند و این باعث
شد که تعدادی از مولکولهای هیدروژن یونیزه گردند و
به عنوان یونهای هیدروژن با بار منفی به فضای خالی
اطراف بیرون رانده شوند.
زمان کوتاهی پس از آن ،مولکولهای هیدروژن ،رشوع
به دستهبندی اطراف یونهای بار منفی کردند و
محققین کشف کردند که هر کدام از این دستههای تازه
شکل گرفته میتوانند تعداد کم یا زیادی از مولکولها
را دربر گیرند.
این دستههای هیدروژنی بار منفی نیز هامنند
گریزانترین ساختارها درفیزیک ذرات ،فقط طی یک
لحظه بسیار زودگذر ،در حد چندین میکروثانیه وجود
دارند .اما این زمان برای این گروه کافی بود تا بتوانند
ساختارهای هندسی آنها را تعیین کنند .آنطور که
مایکل شیربر میگوید ،محققین دریافتند که دستهها
فقط تعداد فردی از اتمها را در محدوده  ۵=nتا
 ۱۲۹=nدارا هستند.
پایدارترین دستهها دارای یک هسته یون مرکزی بار
منفی بودند که الیههایی کامالً پُر از مولکولهای
هیدروژن آن را احاطه کرده بود .شیربر اینگونه رشح
میدهد« :مقدارهای فرد بر این داللت میکرد که
قالبها ترکیبی از چندین مولکول  H2و یک هسته یون
 Hمنفی تشکیل شدهاند که از طریق یک کشش دو
قطبی القاشده به هم نگه داشته شدهاند ».رایجترین
قالبهای ثبت شده دارای اتمهایی به تعداد ، ۲۵=n
 ۶۵=nو  ۸۹=nبودند.
طبق گفتهی اعضای گروه این اعداد جادویی به ترکیب
متقارن و تقریباً ثابتی ازمولکولهای  ،H2برای مثال یک
 ۲۰وجهی ،مربوط هستند .اما اهمیت متام اینها برای

پارادایم
چیست؟ از سالها پیش محققین شک داشتند که این
دستههای بزرگ هیدروژن میتوانند بهصورت طبیعی
در فضا تشکیل شوند ،چه در ابرهای رسد و مرتاکم و یا
در امتسفر سیارههای گازی.
اکنون میدانیم که قالبهای هیدروژنی بار منفی
امکان پذیر هستند و از معمولترین و پایدارترین شکل
آنها آگاهی داریم ،تشخیص آنها در طبیعت آسانتر
میشود و حاال محققین در حال تحقیق بر روی این
هستند که آیا مادهی تاریک ،چیزی که فرضاً  ۲۷درصد
از جهان قابل مشاهده را تشکیل میدهد ،اصالً وجود
دارد یا خیر؟ برای کشف کوچکترین اجزای فضای
اطرافامن ،نیازمندیم که حداکرث کمک را از امکانات
موجود بگیریم.
نوشته :بک کرو
ترجمه :مجله علمی ایلیاد
منبعsciencealert.com :
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آیا ذره پروتون در حال آب رفتن است؟
یک تیم بیناملللی از دانشمندان با اندازهگیری دقیق
پروتون دریافتند که این ذره در حال کوچکرت شدن
است.
این محققان پی بردند که قطر این ذره 0.84087
فمتومرت بوده که حدود چهار درصد کوچکرت از قطر
پذیرفته شده  0.8768فمتومرت است.
هر فمتومرت برابر با یک میلیارد میلیاردم مرت بوده که
برای منایش کوچک بودن آن باید گفت که طول موج
پرتو گاما  100برابر طوالنیتر است.
اگراین اندازه کوچکرت درست باشد ،باید مشکلی در درک
فیزیکدانان از الکرتودینامیک کوانتومی وجود داشته
باشد که چگونگی تعامل نور و ماده را کنرتل میکند.
به گفته دانشمندان ،این تفاوت میتواند به معنی
سه چیز باشد .اول اینکه در کار اولیه اشتباهی وجود
داشته است که البته احتامل آن به دلیل تکرار آزمایشات
مختلف بسیار کم است.
احتامل دوم این است که بخشی از محاسبات اندازه
پروتون گم شده باشد.
توضیح سوم این است که نظریههای کنونی
الکرتودینامیک کوانتومی غلط باشند ،اگرچه احتامل آن
بدلیل اینکه تاکنون این نظریات بخوبی کار کرده و به
کرات آزمایش شده ،بسیار کم است.
این اولین بار نیست که چنین اختالفی در نتایج
بوجود آمده است .در سال  2010نیز محققان موسسه
مکسپالنک دریافتند که شعاع پروتون بنظر 0.84185
فمتومرت است.
محققان برای اندازه گیری اندازه پروتون از سه شیوه
استفاده کردهاند .یکی از آنها پراکندگی الکرتون است
که در آن الکرتونهای بار منفی به پروتون شلیک شده
و انحراف آنها اندازهگیری میشود .این الگوی پراکندگی
میتواند بزرگی ناحیه بار مثبت را نشان دهد.
در شیوه دوم ،انرژی مورد نیاز برای حرکت دادن
الکرتون به مناطق مداری مختلف در اطراف یک هسته
اندازهگیری میشود .الکرتونها معموال در مناطقی که
از مسافت خاصی با هسته برخوردارند ،باقی میمانند.
افزایش انرژی آنها باعث حرکت شدید این ذرات و
حرکت آنها به یک ناحیه متفاوت موسوم به مداری
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میشود .الکرتونها سپس به حالت اولیه خود بازگشته
و یک فوتون منترش میکنند .با اندازه گیری دقیق
میزان انرژی مورد نیاز برای حرکت یک الکرتون از یک
مدار به مدار پرانرژیتر و طول موج فوتون میتوان
اندازه پروتون را برآورد کرد.
شیوه آخر که در آخرین مجموعه از تجربیات مورد
استفاده قرار گرفته ،شامل هیدروژن موآنی بوده که
از یک پروتون و یک موآن بجای الکرتون برخوردار
است .موآنها مانند الکرتونها از بار منفی برخوردارند
اما وزن آنها بسیار بیشرت از الکرتونها است .این
امر به معنی امکان حرکت نزدیکرت آنها به پروتون
و همچنین نیاز به انرژی بیشرت برای حرکت آنها به
مداریهای پرانرژی است .انرژی بیشرت باعث تسهیل
در اندازهگیری آنها میشود .مانند شیوه قبلی ،یک
لیزر به هیدروژن موآنی تابیده شده و موآن به مداری
متفاوتی حرکت داده میشود که با بازگشت به حالت
اولیه یک فوتون پرتو ایکس منترش میکند.
دو شیوه اول که برای دهههای متوالی مورد استفاده
بودند ،به نتایجی با ارزشهای باالتر برای شعاع پروتون
دست مییافتند .اما شیوه آخر که از عدم قطعیت
کمرتی برخوردار بوده ،میزان کمرتی را محاسبه کرده
است .اگرچه این محاسبات بسیار پیچیدهتر از انواع
دیگر هستند.
محققان نه تنها آزمایش هیدروژن موآنی را دوباره
تکرار کردند بلکه اقداماتی را برای یک سنجش دقیقرت
نیز انجام دادند اما این تفاوت باقیامنده است و
محققان معتقدند که شاید چیزی در ساختار پروتون
باشد که تنها با موآن برجستهتر میشود.
از این رو این مسأله به شکل یک معام در آمدهاست.
به گفته کارشناسان ،الکرتومکانیک کوانتومی عاری از
اشتباه بوده و اشتباه بودن کل آزمایشات اولیه به
دلیل چند مشکل کوچک قابل قبول نیست.
منبع :ایسنا
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