
   

  به نام آفریدگار مهربان که آدمی را اندیشمند آفرید

   

  بهمن هشتاد و سه23متن سخرانی در سمينار فيزیک دانشگاه پيام نور 

   

قبل از بيان هر کالمی الزم می دانم از ریاست محترم دانشگاه، معاونت محترم پژوهشی و برگزار کنندگان 
و ضمن . ه برای تشکيل آن همکاری داشته اند تشکر کنممحترم این سمينار ارزشمند و سایر بزرگوارانی ک

که در   مطمئن هستم که در ميان شما صاحب نظرانى تشريف دارند،  خوش آمد گویی به حضار محترم،
اميدوارم که در . دارند  تر از من، اطالعاتى جامع تر و عميق  شیهما از زمينه هاى مورد گفتگو در اينهريک

اينکه متن این سخنرانی همراه با منابع مورد  ديگر. از نظرات يکديگر آگاه شويم بحث آزاد بتوانيم بيشتر 
 قرار داده ام تا با انتشار آن، امکان دست رسی برای سایت اینترنتی دانشگاهاستفاده را در اختيار مسئولين 

  عالقثمندان فراهم باشد

 محمود حسابی، محسن انخود الزم می دانم از زحمات و تاثير بزرگانی چون استادنکته ی دیگر آن که بر 
هشترودی و غالمحسين مصاحب که علوم جدید را به ایران آوردند و در جهت ارتقای علمی ایران تالش 

اما در هر صورت خود را رهين مستقيم آموزگاران، دبيران و استادانی می دانم . داشتند سپاس گزاری کنم
کار مستقيم من و غير مستقيم این بزرگان . اچ. پی. در واقع نظریه سی. ه از ایشان درس بودن گرفته امک

  بنابراین بر ایشان درود می فرستم و هرگز فراموششان نخواهم کرد. است

   

  مقدمه

در است که برای اولين بار . اچ. پی. موضوع اصلی این سخنرانی مطرح کردن و به بحث گذاشتن نظریه سی
اما الزم است قبل پرداختن . تاریخ علم از هم ارزی یا قابل تبدیل بودن نيرو و انرژی به یکدیگر سخن می گوید

مواردی را به اطالع برسانم تا بتوانم دليل مطرح کردن این نظریه و برتری آن را . اچ. پی. به نظریه سی
   کنمنسبت به سایر نظریه های موجود از جمله نظریه ریسمانها بيان

  بنابراین به ترتيب نگاهی کوتاه به مباحث زیر خواهيم داشت 

  فلسفه علم
  نقش متقابل رياضيات و فيزيک 

  قانون علمي
  قوانين فيزيك آالسيك و مشكالت آن

  نسبيت
  گرانش و هندسه فضا 

  مكانيك آوانتوم
  کوارکها

  مدل استاندارد ذرات بنيادي
  مشكالت نسبيت و مكانيك آوانتوم 

  راه حل ها
  نظريه ريسمانها

  اچ. پي. نظريه سي
  اچ. پي. بيگ بنگ و نظريه سي
  اچ. پی. زمان از نقطه نظر سی



  نسبت به نظریه ریسمانها. اچ. پی. برتری نظریه سی
   

لذا در . حضار محترم به خوبی می دانند پرداختن به هر یک از مباحث باال خود نيازمند جلسات متعددی است
  بپردازیم. اچ. پی. ا اکتفا خواهد شد تا به نظریه سیاینجا تنها به نگاهی گذر

   
  فلسفه ی علم 
   

بنابراین برای هر .   ای  دانســته هــاست برای بی نظمی طبيعی مجموعه ای از تجاربفلسفه توضيحی ا
تعاریف متعددی وجود دارد    ی علم   برای فلسفه. فلسفه ای وجود دارددانســته هــا مجموعه ای از تجارب و

نتایج کاوشهای تازه  : فلسفه علم با سه دسته از مسائل سروکار دارد این تعاریف می گوید که یکی از
علمی برای مسائل فلسفه، تحليل مسائل مورد استفاده در علوم و باالخره مسائل مربوط به هدف علم و 

  از آن تفادهروشهای اس
هرچند ممکن است بدون توجه به فلسفه ی یک دانش، آن را آموخت و به کار برد، اما درک عميق آن دانش  

در واقع بر عهده ی فلسفه ی علم است که حوزه ی . بدون توجه به فلسفه اش امکان پذیر نيست
ن کند و روش به دست آوردن نتایج فعاليتهای یک دانش از جمله فيزیک، اهداف و اعتبار گزاره های آن را تعيي

علم .  هدف علم، پاسخ به هر سئوالى نيستاین فلسفه ی علم است که نشان می دهد. را توضيح دهد
است، ) آزمون هاى تجربى قابل سنجش(تنها مى تواند آنچه را آه متعلق به حوزه واقعيت هاى فيزيكى 

 متعلق به حوزه اخالق و پيامدهاى يك عمل است، علم نمى تواند در مورد احكام ارزشى آه. پاسخگو باشد
  نظرى ابراز دارد

در فيزیک هيچ فلسفه ای غایت اندیشه های فلسفی نيست و هرگاه فلسفه ی خاصی به چنين اعتباری 
سياه ترین دوران زندگی انسان . برسد، با اندیشمندان و مردم آن خواهد شد که در قرون وسطی شد

زیک ارسطویی از حمایت دینی برخوردار و غایت فلسفه ی علوم طبيعی قلمداد زمانی بود که فلسفه و في
در قرون وسطی گزاره های علمی، زمانی معتبر بودند که با گزاره های پذیرفته شده ی قبلی سازگار . شد
پس آزمون گزاره های جدید عملی بيهوده شمرده می شد و تنها سازگاری آنها با گزاره های قبلی . بودند
آتش زدن برونو و . عالوه بر آن بانيان گزاره های ناسازگار با مجازات رو به رو می شدند. ایت می کردکف

بنابراین نتيجه ی آزمایشهای گاليله بيش و پيش از آنکه یک تالش . محاکمه ی گاليله به همين دليل بود
  یشه ی انسان بود علمی باشد، یک حرکت انقالبی برای سرنگونی یک نظام فکری و حکومتی بر اند

الزم است یاد آور شوم که اندیشه ی روش استقرایی بعد از ترجمه ی آثار دانشمندان اسالمی بویژه  
آزمایشهای گاليله با تدریس کارهای خواجه نصيرالدین طوسی و . ایرانيان به التين مورد توجه قرار گرفت

و همه اینها بعد از ترجمه ی آثار . همزمان بودخيام توسط استادانی چون جان واليس در دانشگاه های اروپا 
ــن ه) الهازن  ــمیاب    الهازن اولين کسی است که به بررسی خواص نور پرداخت  .به التين بود (ث

گرفته از ، آه نام آن بر"ارگانون جديد" فيلسوف انگليسى براى اولين بار در آتاب خود با نام فرانسيس بيكن
 نيز به جان استوارت ميلآتاب ارسطو با نام ارغنون است، روش هاى تحقيق را مورد بررسى قرار داد و 

البته برخى بر اين باورند آه سخن . دنبال او در آتاب منطق خود بحث درباره شيوه هاى تجربى را بسط داد
اما این گاليله بود که . به آار برد) در قرن سيزدهم ميالدى(، روگر بيكن را اولين بار از استقرا و منطق عملى

گاليله تا جایی پيش رفت که خواست سرعت نور را . عمًال با آزمایشهای خود روش استقرایی را بکار برد
ی بود که برتری روش استقرایی را نسبت به روش قياسی و این واقعًا یک انقالب فکر. اندازه گيری کند

  نشان داد
انديشه اصلى استقراگرايى بر اين مبناست آه علم از مشاهده آغاز مى شود و مشاهدات به تعميم ها و  

حال اگر يك مورد پيدا شود آه با گزاره ی مورد قبول سازگار نباشد، گزاره ی فوق . پيش بينى ها مى رسد
تفسير استقراگرايان از اين ابطال اين است آه استنتاجات علمى، هيچ گاه به يقين منتهى . باطل مى شود

  .نمى شوند اما آنها بر اين باورند آه اينگونه استنتاجات مى توانند درجه بااليى از احتمال را به بار آورند
  رايشنباخ می گوید

علم به مثابه ي خلع علوم از مسند قضاوت در اصل استقرا داور ارزش نظريه ها در علوم است و حذف آن از 
  بدون اين اصل علم به آدام دليل ميان نظريه هاي علمي و . باره ي صدق و آذب نظريه هاي علمي است

ــوص   ــاعرانه ت ولي دقيق تر اين است آه اصل مجوز استقرا، معيار  فرق خواهد گذاشت؟   یفهــایش
  . سنجش احتماالت خوانده شود

 استقرایی بهترین روش علمی شناخته می شد و دانشمندانی مانند اینشتين مجذوب آن برای قرنها روش
ناقد اصلى استقراگرايى . ست تا پذيرش و بسط آن بوده اقرن بيستم بيشتر نقد استقراگرايىاما . بودند

   بودآارل پوپر



چند مورد درنگرش جدید به استقرا تاثير داشت که یکی از آنها ظهور نظریه های کوانتوم و نسبيت در فيزیک 
.  یا حلقه وین از دیگر دالیل آن بود منطقیپوزیتيویستهایظهور جریانهای مهم منطقی با عنوان  .یود

 یک زبان مناسب برای  کــه در تالش بودند آنان. پوزیتویستهای منطقی چند هدف مهم را دنبال می کردند
ری از سوء تفاهمها از باب این است که یک زبان مناسبی فلسفه علم تهيه کنند و باورشان این بود که بسيا

برای فلسفه علم وجود ندارد و به این نتيجه رسيدند که اگر یک زبان منطقی ایجاد کنند باعث می شود که 
. آنها اميدوار بودند که با ابزار منطق، تصویر جامعی از عالم ترسيم کنند. فلسفه علم رشد بيشتری پيدا کند

های حسی است و تمام عالم را می  این بود که تنها چيزی که ما در اختيار داریم حس و دادهباور آنها 
  .به شکل منطقی بازسازی کنيم توانيم بر اساس حس و داده های حسی 

ــد یم تالش کــه کارناپ بود مشهورترین پوزیتيویست منطقی حلقه ی وین رودولف  برای تميز ميان  کردنـ
فلسفه یک فعاليت است نه یک  آنها معتقد بودند که.   کی پيشنهاد کنندعلم تجربی و شبه علم مال

اما معتقد بودند که ما باید یک فلسفه علمی تهيه کنيم که عقالنی، متکی به دانشمندان و مدرن . معرفت
  باشد

  به مخالفت با اندیشه های پوزیتيویستی برخاست ن بــودیو ی حلقــه یز از اعضــایکه خــود ن کارل پوپر
  
  پر می گوید پو

سهم تكرار مشاهدات در قياس . راه درس گرفتن از تجربه، انجام مشاهدات مكرر نيست 
چشم و گوش نيز . بيشتر آنچه آه مي آموزيم با آمك مغز است. باسهم انديشه هيچ است

اهميت دارند، ولي اهميتشان بيشتر در انديشه هاي غلطي است آه مغز يا عقل پيش مي 
  .نهند

پوپر . اي بي بنياد معرفي آرده است اس، با استقراءگرايان مخالفت ورزيده و استقراء را اسطورهبر همين اس
با بيان اين مطلب آه نظريات همواره مقدم بر مشاهدات هستند طرح نويني را در عرصة روش شناسي 

 مستمر در طبق نظر وي روش صحيح علمي عبارت است از آنكه يك نظريه به نحو. علوم تجربي بنيان نهاد
بنابراين يك نظريه براي آنكه قابل قبول باشد بايد بتواند از بوتة آزمونهايي آه . معرض ابطال قرار داده شود
بگذاريد نظریه ها پوپر مصرانه ندا سر می دهد که . اند، سر بلند بيرون بيايد براي ابطال آن طراحي شده

  بجای انسانها بميرند 
وی . ال پذیری تالش کرد مرز بين نظریه های علمی و غير علمی را مشخص کندپوپر با ارائه ی نظریه ی ابط

  چنين بيان می کند
علمي بودن هر دستگاه، در گرو اثبات پذيري به تمام معناي آن نيست، بلكه منوط به اين است آه 

   .ساختمان منطقيش چنان باشد آه رد آن به آمك آزمونهاي تجربي ميسر باشد
ز دیدگاه پوپر به عبارت دیگر ا  

  نظریه های علمی اثبات پذیر نستند، بلکه ابطال پذیرند

هاي علمي  هاي رايج از علم پرداخت و بيان آرد آه علم و نظريه پوپر با اين ديدگاه به مخالفت با تلقي
اي از حدسها و  شود سلسله روند و آنچه آه منتهي به پيشرفت علم مي هيچگاه از سطح حدس فراتر نمي

پوپر تاکيد می کند براي رسيدن به اندشه هاي نو، هيچ دستور منطقي نمي توان تجويز  .باشد لها ميابطا
  . آرد

ها با او هم عقيده هستند اما در اينكه وي تنها به ابطال توجه آرده، با  منتقدان وي اگر چه در برخي از جنبه
  . پارادايم از اهميت بيشتری برخوردار استاز ميان مخالفان پوپر، نظریه آوهن در باب مفهوم . او مخالفند

تکيه می کند و معتقد  برخالف آنچه که پوزیتویستهای منطقی توجه داشتند کوهن به یک چرخش تاریخی 
و به جای معرفت شناسی علم به جامعه شناسی علم توجه می  می شود که علم یک سيستم پویاست

حقيقت ندارد بلكه دستخوش انقالب هاى دوره اى وی نشان داد آه علم تكامل تدريجى به سمت . کند
آوهن است او معتقد است پارادايم  پارادايم يكى از مفاهيم آليدى. است آه او آن را تغيير پارادايم مى نامد

. يك علم تا مدت هاى مديد تغيير نمى آند و دانشمندان در چارچوب مفهومى آن سرگرم آار خويش هستند
پيش مى آيد آه پارادايم را درهم مى شكند و انقالب علمى به وجود مى آيد آه پس اما دير يا زود بحرانى 

مثال هاى آالسيك تغيير . از مدتى، پارادايم جديدى به وجود مى آيد و دوره اى جديد از علم آغاز مى شود
 آار -2ه اى شد  آار گاليله آه باعث برانداختن فيزيك ارسطويى و ايجاد نسبيت گاليل-1: پارادايم عبارتند از

 نسبيت عام و -4 ابداع فيزيك جديد توسط نيوتن -3آپلر آه باعث آشف بيضوى بودن مدار سيارات شد 
  .  مكانيك جديد آوانتوم آه باعث آنار گذاشتن مكانيك آالسيك شد-5خاص اينشتين 

ن که در پى  بجاى تئورى مکانيک نيوتونینشــتیمثال جايگزينى تئورى نسبيت ا کوهن در تحلبل خود از
  .  مورلى بوجود آمده سود جسته است-بحران ناشى از آزمابشات مربوط به نور مايکلسون



نظر کوهن مبنى بر اين آه، تكامل علوم، انقالبى و با تغييرات مفهومى ناگهانى است، مورد قبول همگان 
.  اعتبار عام استهمچنين نحوه کشف پنيسيلين توسط فلمينگ نشان داد که نطریه پوپر هم فاقد. نيست

  . با این وجود دو نظر کوهن و پوپر نسبت به سایر نظرات فلسفه ی علمی رواج بيشتری دارند

فلسفه ى علم، در چند دهه ى گذشته، چگونگى شکل گيرى نظریه  توجهمهمترين موضوع مورد در مجموع 
مطرح شدن نظریه شاید این توجه ناشی از گسترش سریع پژوهشهای علمی و . های علمى بوده است

  . های مختلف و حتی متضاد در یک رشته ی خاص علمی باشد

طرح فرضيه نسبيت در ابنداى اين  . مهمنرين عرصه تحوالت علمى فرن بيستم را تشکيل مى دادکیفيز
 ديگر زمان و مکان بعنوان دو موجود بيگانه  . معناى جديدى به علم فيزيک دادنینشــتیقرن توسط آلبرت ا

فيزيک از  .که ماده و انرژى را از هم جدا مى کرد، فرو ريختیا  حيات خود پايان دادند و ديوار چينى از هم به
  .اين طريق نگرش نوينى از دنياى بى نهايت بزرگ هاى نجوم و دنياى بى نهايت کوچک هاى اتم تدارک ديد

ابع موج اش مشخص مى مكانيك آوانتومى جديد مى گويد آه وضعيت هر دستگاهى از ذرات، آامًال با ت
شود اما اين تابع موج، به جاى آنكه، همانند مكانيك آالسيك محل و سرعت دقيق هر ذره را مشخص 

سازد، تنها احتمال وقوع ذره در محل هاى خاص، با سرعت هاى خاص را تعيين مى آند، به شرط آنكه 
  . اندازه گيرى هاى مناسب انجام گيرد

نشان داد که حتى عمومي ترين قوانين آن هم، تنها در   از علوم طبيعىفيزيک بعنوان مثبت ترين رشته
  .محدوديت معينى صدق مى کنند

حتى . پيشرفت هاى بعدى فيزيک موجود جدیدی ى به نام اطالعات را هم به ليست ماده و انرژى افزود
 این .انتقال اطالعات در ذرات اتمى سريعتر از نور استشواهدى وجود دارد که نشان می دهد 

لزوم مدلى بهنر از نسبيت را آشکار ساخته است، چرا که نسبيت اساسأ اهميتى براى اطالعات در  پدیده
  . مجموعه ى تشکيل دهنده ى جهان قائل نيست

ى بظاهر تغيير ناپذير ما را دگرگون مى نسبيت درک جدیدی از هندسه مطرح مى کند که مبانى جهان بين
 خود در مجموعه اى از اعتقادات و استدالت فلسفى و علمى  یعنی در حقيقت اين پيش فرض ها،. سازد

 و تحجر خود را نشان داده، و نياز به   که در شرايط بحرانى پوسته شان کنار رفته، پيچيده مى باشند،
  .تکامل عاليتر را ضرورى مي سازند

در ) گاه ناآگاهانه(  مبدا و پايان جهان بصورت پيش فرضى   ساختمان جهان، ى درک ما از خصلت جهان،بعن 
 مطالعه اين مبانى بى مصرف نبوده، بلکه   بر خالف تصور تجربه گرابان، .فعاليت هاى علمى ما جاى دارد

  . ممکن است که اسباب دگرگونى هاى بنيادى علوم را فراهم آورد
ز نسبيت مى بايست پيشرفت هاى بعدى در علم فيزيک يعنى نظریه های کوانتوم در فيزيک تازه بيش ا 

 نظير  اين پيشرفت ها برخى از پايه اى ترين تصورات عقل سليم ما از جهان،. هسته اى را بررسى نمود
  .  و نه بر عکس عليت که علت بر معلول تقدم دارد،. عليت را، زير سنوال کشيده اند

در حاليکه در مکانيک . هاى عادى روزانه معموأل عليت در رابطه با پديده هاى مادى درک مى شوددر تجربه 
بنابرابن اگر پدبده هاى . کوانتوم رابطه ی علت و معلول را باید از طریق انتقال اطالعات مورد بررسی قرار داد

 زوايه يک خاصيت پدبده مورد نظر  در آنصورت عليت از جهان ترکيبى از ماده، انرژى و اطالعات تلقى شوند،
در نتيجه ممکن است که کل  .ممکن است با عليت از زاويه خاصيت ديگر آن در نقطه مقابل هم قرار گيرد

    .مفهوم متافيزبکى تقدم و تأخر را مجبور شويم در چارچوب ديگرى مطرح کنيم
   

 عرصه را نيز درک کنيم و فيزيک کوانتوم به ما آموخت که محدوديت مفاهيم علت و معلول درهر
    .قانون طبيعت نيز آشنا شويم" عمومى ترين"با حدود اين 

  نقش متقابل ریاضيات و فيزیک 

، چون برهان هاى رياضى را معادل با آزمايش هاى رياضيدان ها را دانشمند مى دانندبرخى از متفكرين، 
آنها استدالل مى آنند آه نظريه ها و .  برخى ديگر رياضى را علم نمى شناسندتجربى مى گيرند، اما

 بدانيم يا ندانيم، نكته مهم اين است آه ”علم“چه رياضى را . فرضيه هاى رياضى قابل آزمون تجربى نيست
مشاهدات جمع آورى شده در علوم تجربى و سنجش آنها نيازمند استفاده . علم ضرورى است رياضى براى

حساب احتماالت و آمار و حساب ديفرانسيل و انتگرال، شاخه هايى از رياضيات هستند . ز رياضيات استا
رياضيات در واقع ابزارى مفيد براى توصيف و شناخت جهان . آه در علوم تجربى از آنها استفاده مى شود

  است
انشی مانند فيزیک در توسعه ی هيچ دانشی به اندازه ی فيزیک از ریاضيات بهره نبرده و در عين حال هيچ د

قوی ترین و کاربردی ترین شاخه های ریاضی نظير حساب دیفرانسيل و آناليز . ریاضيات نقش نداشته است



اما تحول هيچ بخشی از ریاضيات مانند هندسه . برداری توسط فيزیکدانان ابداع شده یا توسعه یافته است
رخی از ریاضی دانان، ریاضيات را یک دانش مجرد و انتزاعی  هرچند ب .متاثر از کشفيات فيزیکی نبوده است

می دانند که مستقل از پدیده های فيزیکی قابل بحث است، اما ذهنيت بانيان آن متاثر از عينيت فيزیکی 
بين النحرین آن را بکار می  یاهال قرنها قبل از آنکه فيثاغورث قضيه ی معروف خود را ارائه کند،. بوده است

. اقليدسی استفاده شده است   رنها پيش از اقليدس برای ساختن اهرام مصر از اصول هندسه یق. بردند
شد آه نظام   ترين آاالى فكرى بود و پنداشته مى از هندسه تا قرن نوزدهم پررونق» اقليدس«بندى  صورت

  است اقليدس يگانه نظام هندسی در طبيعت

بندى آردند  دو نظام هندسى را صورت» ريمان«و » سكىلباچف«در قرن نوزدهم دو رياضيدان بزرگ به نام 
هاى علمى  هندسه اقليدسى مدلى براى ساختار نظريه. آرد آه هندسه را از سيطره اقليدس خارج مى

هندسه اقليدسى بر پنج اصل موضوعه استوار است . آردند بود و نيوتن و ديگر دانشمندان از آن پيروى مى
به ازاى «: گويد اصل موضوعه پنجم اقليدس مى. شوند ين پنج اصل اثبات مىو قضاياى هندسه با توجه به ا

تواند از آن نقطه عبور  اى خارج آن خط، يك خط و تنها يك خط به موازات آن خط مفروض مى هر خط و نقطه
در . اين اصل موضوعه پنجم را مورد ترديد قرار دادند» ريمانى«و هندسه » لباچفسكى«هندسه » .آند

ممكن است خط صافى آه موازى خط مفروض باشد از نقطه مورد نظر عبور نكند و در » ريمانى«هندسه 
توان گفت  با اندآى تسامح مى. ممكن است بيش از يك خط از آن نقطه عبور آند» لباچفسكى«هندسه 

  .ترين فاصله بين دو نقطه يك منحنى است بدين معنا آه آوتاه. وار هستند اين دو هندسه منحنى
اما نظام هندسى . گونه خميدگى و انحنا ندارد گيرد آه هيچ دسه اقليدسى فضايى را مفروض مىهن

هندسه هاى همچنين در ) مانند سطح يك آره. (لباچفسكى و ريمانى اين خميدگى را مفروض مى گيرند
در هندسه اقليدسى جمع زواياى مثلث برابر با . (ت درجه نيس١٨٠ جمع زواياى مثلث برابر با نااقليدسى

 اما اهميت آنها .هاى عجيب و غريب براى رياضيدانان جالب توجه بود  ظهور اين هندسه.)  درجه است١٨٠
عنوان جايگزينى براى نظريه نيوتن از  وقتى روشن شد آه نسبيت عام اينشتين توسط بيشتر فيزيكدانان به

» ريمانى«بندى نسبيت عام اينشتين مبتنى بر هندسه  چون صورت. ته شدمكان، زمان و گرانش پذيرف
اينشتين براى تبيين . در اين نظريه هندسه زمان و مكان به جاى آن آه صاف باشد منحنى است. است

  را برگزيد» ريمانى«بدين منظور هندسه . حرآت نور از هندسه نااقليدسى استفاده آرد
هاى گرانشى خميده  نور بر اثر ميدان. اند  ندسه ريمانى را اقتضا آردهه اتیواقــع اينشتين معتقد بود 

هاى  ها و دايره آيد يعنى سير نور مستقيم نيست بلكه به صورت منحنى شده و به صورت منحنى در مى
هاى گرانشى آه بر اثر اجرام  نور به سبب ميدان. اند  عظيمى است آه سطح آرات آنها را پديد آورده

ترين خطوط بين  براساس نسبيت عام نور در راستاى آوتاه. آيد خط سيرى منحنى دارد مىآسمانى پديد 
 زمان -آند اما گاهى اين خطوط منحنى هستند چون حضور ماده موجب انحنا در مكان  نقاط حرآت مى

  شود مى
بر حرآت مكان _ در نظريه نسبيت عام گرانش يك نيرو نيست بلكه نامى است آه ما به اثر انحناى زمان 

هاى عملى ثابت آردند آه شالوده عالم نااقليدسى است و شايد نظريه  آزمون. آنيم اشيا اطالق مى
اما مدافعين هندسه . توانيم اشيا را مشاهده آنيم نسبيت عام بهترين راهنمايى باشد آه ما با آن مى
 هندسى جهان اقليدسى توان تصميم گرفت آه ساختار اقليدسى معتقد بودند آه به وسيله آزمايش نمى

توان نيروهايى به سيستم مبتنى بر هندسه اقليدسى اضافه آرد به طورى  چون مى. است يا نااقليدسى
هاى ما از طول و زمان را چنان تغيير  گيرى نيروهايى آه اندازه. آه شبيه اثرات ساختار نااقليدسى باشد

اين نظريه به قراردادگرايى مشهور است . جود آيد مكان خميده به و-هايى سازگار با زمان  دهند آه پديده
   ابراز شد» هنرى پوانكاره«آه نخستين بار از طرف رياضيدان و فيزيكدان فرانسوى 

   قانون علمي

دانشمندان از . ره دارند، معناى متفاوتى در علم با گفت وگو هاى روزمفرضيه، مدل، نظريه، قانوناصطالحات 
. واژه مدل چيزى را مدنظر دارند آه مى تواند پيش بينى آند و مى توان آن را با آزمايش يا مشاهده آزمود

يك قانون . فرضيه ادعايى است آه توسط آزمايش و تجربه نه به تاييد آامل مى رسد و نه آامًال رد مى شود
غيردانشمندان، از آنچه . ى مشاهدات تجربى استطبيعى، يك تعميم و نتيجه گيرى آلى بر مبنا

معموًال استفاده عمومى واژه نظريه براى ارجاع . دانشمندان، آن را نظريه مى نامند، معناى درستى ندارند
اما دانشمندان، اين واژه را براى ارجاع به عقيده . به عقيده هايى است آه دليل محكمى براى آنها نيست

وقتى دانشمندان از نظريه هاى، . ه در آزمون هاى مكرر، سربلند بوده اندهايى به آار مى برند آ
 ايده هايى است آه در آزمون هاى تجربى دقيق و  نها   یاالكترومغناطيس و نسبيت صحبت مى آنند،

البته استثنائاتى هم وجود دارد مانند نظريه ریسمانها آه مدلى با آينده اى روشن به . موفقيت آميز بوده اند
   مى آيد اما شواهد تجربى آافى براى برترى آن بر مدل رقيب وجود نداردنظر
  



نظريه هاى مفيد و سودمند خاصى آه در طول زمان از آزمون ها، موفق بيرون آمده اند و قدرت پيش بينى و 
 البته. توصيف محدوده بسيار وسيعى از پديده ها را دارا هستند، به عنوان قانون طبيعى شناخته مى شوند

اآثر دانشمندان بر اين باورند آه توصيفات ما از قوانين طبيعى موقتى و گذرا هستند و اگر شواهد جديدى 
چون دانشمندان، ادعاى معرفت مطلق ندارند . مخالف با آنها پيدا شوند، نظريه هاى قابل تجديد نظر هستند

جديد با آنها متناقض باشند، بايد آنار و حتى در مورد نظريه هاى بنيانى و پايه اى اگر داده ها و مشاهدات 
  . قانون گرانش نيوتنى، مثال بارزى از آن است. گذاشته شوند

  
البته خارج . اين قانون توسط آزمايش هايى آه در رابطه با حرآت در سرعت هاى باال انجام شد، نقض شد

ا نسبيت عام اينشتين نه تنها، از اين شرايط، قوانين نيوتن، توصيف بسيار عالى از حرآت و جاذبه دارند ام
تبيين تمام پديده هايى را آه توسط قوانين نيوتن توضيح داده مى شود، دربرمى گيرد، بلكه اين موارد خاص 

  را هم به خوبى تبيين مى آند

   قوانين فيزيك آالسيك و مشكالت آن

این قانون نتيجه ی ن گفت هنگاميکه اینشتين قوانين نيوتن را بررسی می کرد در مورد قانون اول وی چني
مستقيم تجربه نيست، اما تفکر محققانه ای که سازگار با مساهدات حاصل از تجربه بوده، 

هرچند در عمل نمی توان به چنين تجربه ای تحقق خارجی داد، . سبب پيدایش آن شده است
  اشدمعذالک همين تجربه ی خيالی وسيله ی فهم کامل تجربيات واقعی و امکان پذیر می ب

  اما در مورد قانون دوم نيوتن که به صورت . قانون اول نيوتن به خوبی توسط اینشتين تفسير شده است

m/F=a  

چون در قوانين نيوتن خواص فيزیکی ماده مستقل از . بيان شده است، سرعت نامتناهی قابل قبول است
ین با توجه به سرعت سرعت آن فرض شده، همچنين زمان نيز یک کميت مستقل و مطلق است، بنابرا

به عبارت دیگر یک شئی در لحظه ای خاص . نامتناهی در مدت زمان صفر هر فاصله ای قابل پيمودن است
ــف می تواند در مکانهای هرچند این پدیده هرگز مشاهده نشد، اما فيزیکدانان .  قرار داشته باشد یمختلـ

  برای مدتی بيش از دو قرن پذیرای آن بودند

  سوم نيوتن در مورد قانون 

0='F+F  

با توجه به اینکه سرعت نامتناهی طبق قانون دوم قابل قبول بود، قانون سوم همواره و در تمام لحظات 
حتی اگر دو جسم در فاصله ی دلخواه نسبت به یکدیگر قرار داشته باشند، هر تغيير موضع هر . برقرار بود

زمان دو نقطه از جهان و در واقع تمام جهان را می یعنی هم. یک از آنها، بالفصله به دیگری منتقل می شود
  توان تحت تاثير یک رویداد قرار داد

  مشكالت قوانين نيوتن

    

 وی بود و خود نيوتن نيز متوجه آن شده گرانشمهمترين مشكل قوانين نيوتن در قانون جهاني  
ذب آنند و بنابراين اصًال به نظر نمي ان بايد يكديگر را جگ او، ستارگرانشنيوتن دريافت آه بر اثر قانون  .بود

ر تعداد ستارگان گآه ا" طي نامه ای به ريچارد بنتلي نوشت 1692نيوتن در سال . رسد آه ساآن باشند
جهان بينهايت نباشد، و اين ستارگان در ناحيه ای از فضا پراآنده باشند، همگی به يكديگر برخورد خواهند 

سان پراآنده باشند، نقطه مرآزی در که در فضای بيكران به طور آمابش ياما اآر تعداد نامحدودی ستار. آرد
اين برداشت نيز با   ."آار نخواهد بود تا همه بسوی آن آشيده شوند و بنابراين جهان در هم نخواهد ريخت

بنظر سيليجر طبق نظريه نيوتن تعداد خطوط نيرو آه از بينهايت آمده و به . يك اشكال اساسي مواجه شد
ر جهان نامتناهي باشد و همه ی اجسام با گحال ا.  جسم مي رسد با جرم آن جسم متناسب استيك

  جسم مزبور در آنش متقابل باشند، شدت جاذبه وارد بر آن بينهايت خواهد شد



 نيوتن اين است آه طبق اين قانون يك جسم به طور نامحدود می تواند گرانش مشكل بعدی قانون 
اين نيز با . ده و رشد آند، يعني جرم يك جسم مي تواند تا بينهايت افزايش يابدساير اجسام را جذب آر

  .تجربه تطبيق نمي آند، زيرا وجود جسمي با جرم بينهايت مشاهده نشده است

همچنان آه مي دانيم حرآت يك جسم . مشكل بعدی قوانين نيوتن در مورد دستگاه مرجع مطلق بود
ال حرآت است، نخست بايد ديد نسبت به چه جسمي يا در واقع نسبي است، وقتي سخن از جسم در ح

قوانين . دستگاه های مقايسه ای در فيزيك دارای اهميت بسياری هستند. در آدام چارچوب در حرآت است
 چارچوب مرجع مطلق وجود داشت کيعني در جهان ی.  مطلق مطرح شده بودنيوتن نسبت به دستگاه مرجع

در واقع همه ی اجسام در اين چارچوب مطلق آه آن . به آن قابل سنجش بودآه حرآت همه اجسام نسبت 
 مي  يعني ناظر مي توانست از حرآت نسبي دو جسم صحبت آند يا. مي ناميدند در حرآت بودند" اتر"را 

  .توانست حرآت مطلق آن را مورد توجه قرار دهد

   

  نسبيت خاص

  : نسبيت خاص شامل دو اصل زير است 

يزیک در تمام دستگاه های لخت يكسان است و هيچ دستگاه مرجع مطلقي در جهان وجود قوانين ف -1
  .ندارد

  .سرعت نور در فضای تهي و در تمام دستگاه های لخت ثابت است - 2

در نسبيت سرعت نور، حد سرعت ها است، يعني هيچ جسمي نمي تواند با سرعت نور حرکت کند يا به 
  .آن برسد

طبق نسبيت جرم جسم تابع سرعت آن است، . نون دوم نيوتن بايد تصحيح مي شدنتيجه اين بود آه قا
 آه با سرعت )با جرم سکون مخالف صفر (يعني با افزايش سرعت، جرم نيز افزايش مي يابد وهر جسمي

  لذا قانون دوم نيوتن بصورت زير تصيح شد. نور حرآت آند بايد دارای جرم بينهايت باشد

dt/dmv+dt/mdv=dt)/mv(d=F  

2/1) 2c /2v-1/ (0m=m  

هنگاميكه سرعت جسم .  تابع سرعت است و با افزايش سرعت، جرم نيز افزايش مي يابد بنابر اين جرم 
به سمت سرعت نور ميل آند، جرم به سمت بينهايت ميل خواهد آرد و عمًال هيچ نيرویی نمي تواند به آن 

  شتاب دهد

رز هستند، يعني جرم جسم را مي توان بصورت محتوای انرژی از طرف دیگر طبق نسبيت جرم و انرژی هم ا
اما در نسبيت نور از کوانتومهای انرژی تشكيل مي . بنابراين انرژی دارای جرم است. آن مورد ارزيابي قرار داد

ر انرژی دارای گاين سئوال مطرح شد آه ا. شود آه آن را فوتون مي نامند و با سرعت نور حرآت مي کند
 فوتون نيز حامل انرژی است آه با سرعت نور حرآت مي آند، پس چرا جرم آن بينهايت جرم است و

  نيست؟ 

در حاليكه رابطه ی جرم . پاسخ نسبيت به اين سئوال اين بود آه جرم حالت سكون فوتون صفر است
اريم،  ذرات سروآار د لذا در نسبيت با دو نوع. نسبيتي در مورد جرم حالت سكون غير صفر بر قرار است

ذراتي آه دارای جرم حالت سكون صفر  ذراتي آه دارای جرم حالت سكون غير صفر هستند نظير الكترون و
در نسبيت تنها ذراتي مي توانند با سرعت نور حرآت کنند آه جرم حالت سكون آنها . هستند مانند فوتون

  صفر باشد



مانند سرعت بينهايت در مكانيك ) جرم بينهايت( خاص در اين است آه جرم نسبيتي آن مشكل نسبيت
يعني هيچ نمونه ی تجربي آه با جرم بينهايت نسبيت تطبيق آند وجود . آالسيك با تجربه تطبيق نمي آند

  ندارد

عالوه بر آن در نسبيت و حتي در مكانيك آوانتوم توضيحي وجود ندارد آه نحوه ي توليد فوتون را با سرعت 
آيا فوتون از ذرات ديگری تشكيل شده است؟  ؟ ت سكون يافت نمي شودنور توضيح دهد و چرا فوتون در حال

اگر جواب منفي است اين سئوال مطرح مي شود آه فوتون های مختلف با یکديگر چه اختالفي دارند؟ در 
آزمايش نشان داده است آه فوتون . حاليكه همه ی فوتون ها با انرژی متفاوت با سرعت نور حرکت مي آنند

حال اين سئوال مطرح مي شود آه . ا ساير ذرات قسمتي از انرژی خود را از دست مي دهددر برخورد ب
وقتي قسمتي از آن جدا مي که چرا فرض آنيم فوتون شامل ذرات ديگری نيست، اين را بايد توضيح داد 

ذره شود و باز هم دارای همان خواص اوليه است ولي با انرژی کمتر؟ يعني فوتون قابل تقسيم است، هر 
  ي قابل تقسيمي بايد شامل زير ذره باشد

واقعيت اين است آه فوتون در شرايط نور توليد مي شود و اجزای تشكيل دهنده آن نيز بايستي با همان 
  سرعت نور حرکت کنند و حالت سكون فوتون يعني تجزيه ی آن به اجزای تشكيل دهنده اش

 اين منطقي است آه مي توان سرعت جرم ز طرفي مي دانيم جرم و انرژی هم ارز هستند، آياا
  را تغيير داد اما سرعت انرژی ثابت است؟

  

  :نسبيت عام 

اين محدوديت ناشي از آن بود آه رويدادهاي فيزیکی را در . نسبيت خاص دارای يك محدوديت اساسي بود 
. دار هستنددستگاه های لخت مورد بررسي قرار مي داد، در حاليكه در جهان واقعي دستگاه ها شتاب 

هرچند مي توان در بر رسي برخي رويداد ها به دستگاه های لخت بسنده آرد، اما اين دستگاه ها برای 
 نسبيت عام را ارائه کرد و نسبيت خاص به 1915 اينشتين در سال  .بررسي تمام رويدادها ناتوان هستند

  . ارزی تدوين شدنسبيت عام بر اساس اصل هم .عنوان حالت خاصي از نسبيت عام در آمد

  :اصل هم ارزی 

قوانين فيزیک در یک ميدان جاذبه يكنواخت و در یک دستگاه آه با شتاب ثابت حرآت مي کند، يكسان   
  .هستند

مشاهدات در اين دستگاه . فرض کنيم یک دستگاه مقايسه ای با شتاب ثابت در حرآت است: به عنوان
ست در صورتي آه شدت ميدان گرانشی برابر شتاب نظير مشاهدات در یک ميدان گرانشی يكنواخت ا

   اگر دستگاه باشد، يعني

a=g   

  ).1شکل (باشد، در اين صورت مشاهدات يكسان خواهد بود 

    

   



  

  1شکل   

بررسي هاي نجومي نشان داده بود آه . بودمهمترين دستاورد نسبيت عام توجيه مدار عطارد 
بيش ار يكصد سال بود آه فيزيكدانان متوجه ان شده . نقطه حضيض عطارد جابه جا مي شود

  . اما نسبيت عام توانست أن را توجيه آند. بودند، اما نمي توانستند با قوانين نيوتن توجيه آنند
زمان ناميده مي -آه فضا.  خود است گرانش اثر هندسي جرم بر فضاي اطراف بنا بر نسبيت،

يعني جرم فضاي اطراف خود را خميده مي آند و مسير نور در اطراف آن خط مستقيم . شود
  . نيست، بلكه منحني است

 کامل خورشيد با نوری که از طرف ستاره ی مورد ف انحنای فضا را هنگام کسو1919در سال 
يد می گذشت مورد تحقيق قرار دادند که با نظری به سوی زمين در حرکت بود و از کنار خورش

از آن زمان به . این موفقيت بسيار بزرگی برای نسبيت بود. پيشگویی نسبيت تطبيق می کرد
 را به  بعد توجه به ساختار هندسی و خواص توپولوژیک فضا بررسی واقعيت های فيزیکی

يعت در فيزیک نظری حذف مضافًا اینکه گرانش را از فهرست نيروهای اساسی طب. حاشيه راند
  . کرد

  

  گرانش و هندسه فضا 

   
حال بياييد فرآيندهاي مختلف اثر گرانش را بر امواج الكتروآغناطيسي آه از آنار آن عبور مي آنند بررسي 

تجربه نشان داد آه مسير نور هنگام عبور از آنار يك جسم آسماني مانند ستاره يا آهشان خط . آنيم
اين رفتار تنها شامل نور نيست، بلكه شامل تمام امواج . 2شکل . نحني استمستقيم نيست، بلكه م

عدسي نيز مسير نور را منحرف . اثر گرانش را با عدسي مقايسه آنيد حال اين. الكترومغناطيسي مي شود
  مي آند

   



  
   

  2شکل 
   

حال ستاره اي را در نظر بگيريد آه بين زمين و يك جسم سماوي ديگر مانند ستاره قرار گرفته باشد و نور آن 
تنها انحراف آن , اگر تنها به يك پرتو نوري توجه شود.  ستاره مي گذرد آن براي رسيدن به زمين از آنار
ــه مشاهده خواهد شد ولي اگر , ه و از دو طرف ستاره عبور مي آنند دو پرتو نوري آه از آن متصاعد شدو ب

آنگاه اين دو پرتو توسط ستاره ي مياني نخست واگرا مي شوند و دوباره همگرا مي گردند و , توجه آنيد
  3 مانند يك عدسي رفتار مي آند شكل  ستاره ي مياني

   

  
   

  3شکل 
   

عدسي گونه ي قوي، عدسي گونه ي . اثر عدسي گونه ي گرانش را به سه قسمت مي توان تقسيم آرد
 اين آثار به موقعيت جسم و ناظر و جسمي آه مانند عدسي رفتار مي آند . ضعيف و ميكروعدسي گونه ي

  دارد یبســـــتگ 
   

  عدسي گونه ي قوي
سيار پر جرم است و منبع به اندازه ي آافي به آن ب) جسم عدسي گونه (اين در حالتي است آه عدسي 

تصاوير چندگانه .  آه در اين حالت بيشتر از يك تصوير مشاهده خواهد شد 4 و 3  نزديك است شكل
   مشاهده شد آه منبع آوسار و عدسي يك آهكشان بود1979نخستين بار در سال 



   
   

  
   

  4شکل 
   

  عدسي گونه ي ضعيف
اما مي تواند چنان . در اين حالت عدسي چنان پر جرم نيست آه بتواند از جسم تصاوير مختلفي ارائه دهد

در برخی حاالت عدسی از جسم تصویری . تصويري از منبع ارائه دهد آه آنرا از شكل طبيعي خود خارج آند
   زرگتر از منبع می دهدروشنتر و گاهی ب

   

  مکانيک کوانتوم

  
مکانيک کالسيک نيوتنی و نظریه الکترومغناطيس در پایان قرن نوزدهم ميالدی، فيزیک تشکيل شده بود از 

اميک اجسام مادی و بررسی آنها و از نظریه از مکانيک کالسيک برای پيش بينی دین. ماکسول
توصيف " امواج"و " ذرات"ماده و تابش بر حسب . استفاده می شد" تابش"الکترومغناطيس برای مطالعه 

می شدند و رابطه و برهم کنش های بين موج و ذره با استفاده از نيروی لورنتز یا ترمودیناميک تشریح می 
  . شد

ه با استفاده از مکانيک نيوتنی، نظریه الکترومغناطيس ماکسول و ترمودیناميک در آن زمان فکر می کردند ک
  تمام پدیده های فيزیک در جهان را می توان توضيح داد

اما در آغاز قرن بيستم، ناتوانی فيزیک کالسيک در توصيف چندین پدیده ميکروسکوپی مانند تابش جسم 
ی اتم باعث شد تا نياز به نظریه های جدیدی خارج از سياه، اثر فتوالکتریک، پایداری اتم و طيف سنج

  محدوده فيزیک کالسيک احساس شود
 ویلهلم وین نظریه ای در باره ی توزیع انرژی تابش جسم سياه یعنی مقدار انرژی که در یک 1893در سال 

ی را در بر طبق این نظریه فورمولی به دست آمد که توزیع انرژ. طول موج معين تابش می کند وضع کرد
از . انتهای بنفش با دقت توصيف می کرد، اما در باره ی توزیع انرژی در انتهای قرمز طيف صدق نمی کرد

طرف دیگر لرد ریلی و جيمز جينز معادله ای به دست آوردند که توزیع انرژی را در انتهای قرمز طيف بيان می 
ی این مسئله به پژهش پرداخت و متوجه ماکس پالنک در باره . کرد ولی در انتهای بنفش صدق نمی کرد

به این ترتيب اولين . شد که به جای منطبق ساختن معادالت با واقعيات، باید مفهوم کامًال جدیدی مطرح کند
وی تنها زمانی .  با معرفی مفهوم کوانتم یا گسستگی انرژی برداشت1900قدم را ماکس پالنک در سال 

يف کند که فرض کرد مبادله انرژی بين تابش و محيط با مقدارهای توانست پدیده تابش جسم سياه را توص
این نظر پالنک باعث کشف های جدیدی شد که نتيجه آن ارائه راه حل . گسسته یا کوانتيزه انجام می شود

  هایی برای برجسته ترین مسئله های آن زمان بود 
، فهميد که نظریه پالنک در مورد  اینشتين که می خواست اثر فتوالکتریک را توضيح دهد1905در سال 

پس با استفاده از راه حل پالنک، . امواج الکترومغتاطيسی، باید در مورد نور هم درست باشدومی بودن کوانت
.  فوتون ناميده شد تشکيل شده است1923فرض کرد که نور از تکه های گسسته انرژی که در سال 

گام اصلی . قانع کننده ای در مورد اثر فتوالکتریک ارائه دهداینشتين با استفاده از این فرض توانست توضيح 
 کامپتون کشف مهمی کرد که به اثر 1923پس از وی در سال . بعدی با ارائه مدل اتمی بور برداشته شد



  . کامپتون معروف است که مربوط می شود به برخورد فوتون و الکترونها
نه تنها امواج رفتار ذره مانند دارند، بلکه ذره های مادی  :  دوبروی یک مفهوم تازه را بيان کرد1923در سال 

الزم بود که این .  بوسيله آزمایش به طور تجربی تایيد شد1927این فرضيه در سال . نيز رفتار موج مانند دارند
 1925در سال . که همه آنها را در بر گيرد و توضيح دهدمطرح شود  فرضيه ها و طرح ها در قالب یک نظریه 

 سال 25این نظریه به . ین کار انجام شد و نظریه مکانيک کوانتمی بوسيله شرودینگر و هایزنبرگ ارائه شدا
کارهای جسته و گریخته که بوسيله پالنک و بور ارائه شد و بعد ها به تئوری کوانتم قدیم معروف شد پایان 

  داد
اولی که مکانيک ماتریسی ناميده می . از نظر تاریخی دو فرمول بندی برای مکانيک کوانتمی وجود دارد

.  برای توصيف ساختار اتمی مشاهده شده از طيف ها توسعه یافت1925شود، بوسيله هایزنبرگ در سال 
با الهام از پالنک و بور، هایزنبرگ فهميد که تنها مقادیر گسسته انرژی بين سيستم های ميکروفيزیکی 

د انرژی، مکان، تکانه و تکانه زاویه ای را با استفاده از او کميت های دیناميکی مانن. مبادله می شوند
  مکانيک ماتریسی در توصيف نور تابش شده یا جذب شده بوسيله اتم بسيار موفق بود. ماتریس ها بيان کرد

 بوسيله شرودینگر ارائه شد که حالت 1926فرمولبندی دوم که به مکانيک موجی معروف است، در سال 
این روش با استفاده از یک معادله موج، که معادله شرودینگر ناميده می . ی استکلی اصل موضوع دوبرو

  . شود و به جای ماتریس یک معادله دیفرانسيلی است، دیناميک مواد ميکروسکوپی را توضيح می دهد
ول نمایش فرم. دیراک با ارائه یک فرمولبندی کلی تر نشان داد که این دو فرمولبندی جداگانه، معادل هستند

دیراک در مورد کميت های پيوسته به معادله شرودینگر و در کميت های گسسته به فرمولبندی ماتریسی 
ــه ا  با ترکيب نسبيت خاص با مکانيک کوانتمی،1928دیراک در سال . هایزنبرگ منجر می شود  به  یمعادل

 است که یه ایی نظربه طور خالصه مکانيک کوانتم. دست آورد که حرکت الکترون ها را توصيف می کرد
مکانيک کوانتومی تنها چارچوب معتبر برای .  توصيف می کندادیناميک ماده در مقياس ميکروسکوپی ر

فيزیک :  مکانيک کوانتومی اساس همه بخش های فيزیک مدرن مانند  .توصيف دنيای ميکروسکپی است
  است... ک، مکانيک آماری و حالت جامد، ملکولی، اتمی، هسته ای، فيزیک ذرات، اپتيک، ترمودینامي

   کوارکها

  
 نوع آوارك متفاوت شناسايي شده اند با اين همه فقط دو نوع آنها در تشكيل مواد پايدار 6   تا به حال

  معمولي نقش مهمي دارند آه عبارت از آوارك باال و آوارك پائين هستند

D  )down.(  U  )UP(  

با آوارآها بزرگ هستند مهم و چشمگير است اين روابط در نسبتها در اتمها آه در مقايسه  اگر روابط و
 مثال آوارآها هيچ گاه به تنهايي نقشي را به عهده ندارند بلكه .آوارآها ي آوچك مسلمًا مهمتر هستند

 آوارك تشكيل مي شوند مزون نام دارند ذراتي را 2 تايي هستند ذراتي آه از 3 و 2هميشه در گروههاي 
 آوارآها درآنار بار الكتريکي اي آه دارند خاصيت مرموز ديگري نيز دارا .بار يون مي نامند آوارك دارند 3  آه

آوراآها از اين جهت به قرمز سبز و آبي طبقه بندي مي شود البته از . مي باشند آه رنگ خوانده مي شود
ــار اين طبقه بندي نبايد رنگهاي حقيقي را تصور آرد بلكه منظور نوع بنابراين ذرات آزاد . است  الكتريكي آنه ب

  زير نتيجه مي شودحمعلق درطبيعت بايد هميشه داراي رنگ خنثي و به عبارت ديگر سفيد باشند به شر
ــبز يك آوارك قرمز يك آوارك   و يك آوارك آبي يك گروه سه تايي مثال يك پروتون مي سازد سـ

  
آورد ازترآيب رنگهاي سه گانه آوارك همان طور آه ترآيب رنگهاي رنگين آمان رنگ سفيد را به وجود مي 

امكان ديگر اين . نيز سفيد به دست مي آيد به اين ترتيب يك ذره سفيد مجاز و پايدار تشكيل مي شود
است آه يك آوارك قرمز با يك ضد آوارك آه رنگ ضد قرمز دارد يك زوج بسازند قرمز و ضد قرمز همديگر را 

از ماده و ) مزونها (به هرحال چون اين گروههاي دوتايي . رندخنثي آرده رنگي خنثي را به وجود مي آو
ــرو پادماده ايجاد شده اند خيلي سريع    مي پاشند به اين جهت مزونها پايدار نيستند  ف

  
هسته ها و .  نوآلئونها را ميسازند و آنها به يكديگر متصل شده هسته اتمها را به وجود مي آروند ،آوارآها

 يكديگر اتمها را ايجاد مي آنند و اتمها نيز با پيوستن به يكديگر مولكولها ي آوچك و بزرگ الكترونها دراتحاد با
  از قبيل مولكولهاي آب يا سفيده تخم مرغ را مي سازد

  
ميلياردها مولكول سلولهاي بدن ما را به وجودمي آورند و هر انسان در بدن خود ميلياردها سلول دارد اما با 

سانها ، جانوران ،گياهان سياره ها و يا ستارگان با يكديگر دارند باز هم تمام آنها فقط از تمام تقاوتهايي آه ان



   و الكترونها  آوارآهاي پائين ،  باالیي ساخته شده اند آه عبارتند از آوراآهاد ذره زير بنا3
   

  مدل استاندارد ذرات بنيادی 
   

شيمی را می توان با سه ذره بنيادی پروتون، نوترون و الکترون و نيروی الکترومغناطيس فهميد و مباحث 
  مختلف آن را توضيح داد

 الکترون و نيروهای هسته-نوترینو فيزیک هسته ای را می توان با چهار ذره بنيادی پروتون، نوترون، الکترون و
  فهميد و تشریح کرد ای قوی، هسته ای ضعيف و الکترومغناطيس

در عين حال باید توجه داشت که مکانيک کوانتوم نظریه ی ساده ای نيست، زیرا رفتار ذرات مانند رفتار 
  ما برای شناسایی رفتار ذرات در مکانيک کوانتوم، به یک بينش جدید نياز داریم. اجسام بزرگ نيست

   
  پایه بينش

 شکل دادن به پایه بينش خود در مکانيک کوانتوم، باید به خصوصيات اتمها، ملکولها و سایر ذرات زیر برای
این امر پایه . این ذرات به سادگی و به سرعت از مکانی به مکان دیگر حرکت می کنند. اتمی توجه کنيم

اندازه حرکت، مکان و ثابت اصل عدم قطعيت هایزنبرگ را تشکيل می دهد به طوریکه همواره رابطه زیر بين 
  پالنک بر قرار است

   

h =or  > x ∆P∆ 
 
   سرعت ثابت حرکت می کنند باباید توجه داشت که ذرات نقاط مادی اجسام نيستند که

  پنچ حالت مختلف اسپين برای آنها تعریف شده است. همچنين یکی از ویژگی مهم ذرات اسپين آنهاست
   

  د دارای اسپين صفر استاگر ذره در یک حالت بتواند بمان
   

Spin=0 
   

  
  اگر ذره در دو حالت بتواند بماند دارای اسپين یک دوم است

  

2/1=Spin  
   

   
  اگر ذره در سه حالت بتواند بماند دارای اسپين یک است

  

1=Spin  
   

  اگر ذره در پنج حالت بتواند بماند دارای اسپين دو است
  

2=Spin  
    

بوزونها ذراتی هستند که نيروها را حمل می . ا و فرميونها تقسيم می کنندو دسته بوزونه داین ذرات را به
  کنند و فرميونها ماده را شکل می دهند و از قاعده ی زیر طبعيت می کنند

  
Bosons have Spin=0, 1, 2 

  
   

فت بنابراين گمان مي ر مدت زيادي اين طور تصور مي شد آه پروتونها و نو ترونها ذرات بنيادي هستند و 
قابل تقسيم نبوده و داراي يك ساختار داخلي نيستند امروزه مي دانيم آه نو آلئونها يا به  مثل الكترون ديگر

  عبارت ديگر پروتونها و نو ترونها خود از ذرات آوچكتري ساخته شده اند آه کوارک ناميده مي شوند



   و نيروها استمدل پذیرفته شده استاندارد ساده و شامل یک توضيح ازذرات بنيادی  

   نيم شامل دوازده ذره فرميون با اسپين مدل ستاندارد
  

Spin=1/2 
  
   

    و چهار ذره بوزون با اسپين یک 1 هستند جدولشش تای دیگر لپتون  شش تای آن کوارک وکه 
  

Spin=1 
  

بوزون ها نيروهای اساسی را . 2است که هنوز مشاهده نشده است جدول   و یک هگز بوزون با اسپين صفر
  حمل می کنند

  این ذرات ساخته شده است جهان از در مدل استاندارد، 
   
   

  
   

  1جدول 
    

 Name SpinElectric
charge 

Mass Observed?

Graviton2 0 0 Not yet 

Photon 1 0 0 Yes 

Gluon 1 0 0 Indirectly 

W+1 +1 80 GeV Yes 

W-1 -1 80 GeV Yes 

Z01 0 91 GeV Yes 



Higgs 0 0 > 78 GeVNot yet 

   2جدول 

   

بسياری از فيزیکدانان اعتقاد دارند بزرگترین چالش فيزیک در قرن بيست و یکم به تحقيقات روی ذرات هگز 
  مربوط می شود

  اما سئوال این است که اصوًال هگز چيست؟
   وارد فيزیک شدتوسط پتر هگز 1960هگز اولين بار در سال کلمه 

ایده اساسی چنين است که تمام ذراتی که با یکدیگر کنش و واکنش دارند، کنش آنها توسط یک ميدان 
  اعمال می شود که توسط ذره هگز بوزون حمل می شوند

   

  مشكالت نسبيت و مكانيك آوانتوم 

  
يعني . ناميده مي شودزمان -آه فضا.  گرانش اثر هندسي جرم بر فضاي اطراف خود است بنا بر نسبيت،

  . جرم فضاي اطراف خود را خميده مي آند و مسير نور در اطراف آن خط مستقيم نيست، بلكه منحني است
 آامل خورشيد با نوری آه از طرف ستاره ی مورد نظری به ف انحنای فضا را هنگام آسو1919در سال 

قرار دادند آه با پيشگویی نسبيت سوی زمين در حرآت بود و از آنار خورشيد می گذشت مورد تحقيق 
از آن زمان به بعد توجه به ساختار هندسی و . این موفقيت بسيار بزرگی برای نسبيت بود. تطبيق می آرد

مضافًا اين آه گرانش را از فهرست .  را به حاشيه راند خواص توپولوژيك فضا بررسی واقعيت های فيز يكی
  . ف آردنيروهای اساسی طبيعت در فيزيك نظری حذ

  :مشكالت اساسی نسبيت را می توان به صورت زير فهرست آرد
   
 مكانيك آوانتوم ساختار ریز و آوانتومی آميت ها و واآنش متقابل : مشكل نسبيت با مكانيك آوانتوم-1

به عبارت ديگر نگرش مكانيك آوانتوم بر مبنای آوانتومی شكل گرفته . آنها را مورد بررسی قرار می دهد
ر این زمينه تا جايی پيش رفته آه حتی اندازه حرآت و برخی دیگر از آميتها را آوانتومی معرفی د. است

عالوه بر آن تالشهای . این نتايج بر مبنای يكسری شواهد تجربی مطرح شده و قابل پذيرش است. می آند
. آوانتوم توجيه آنند پديده های بزرگ جهان را با قوانين شناخته شده در مكانيك  تازيادی انجام می شود

بنابراين نسبيت با مكانيك آوانتوم . زمان را پيوسته در نظر می گيرد-حال به نسبيت توجه آنيد آه فضا
يك همانگی منطقی و قابل قبول بين نسبيت و  تالشهای زيادی انجام شده تا به طريقی. ناسازگار است

ايان توجه است آه مكانيك آوانتوم نسبيتی را پايه در اين مورد آارهای ديراك ش. مكانيك آوانتوم ايحاد شود
  .اما در مورد نسبيت عام موفقيت چندانی نصيب فيزيكدانان نشده است. گذاری آرد و آن را توسعه داد

    
 پيچيدگی نسبيت موجب شده آه تفاهم منطقی بين : پيچيدگی و عدم وجود تفاهم در نسبيت-2

به عبارت دیگر نسبيت شديدًا قابل . های نسبيت وجود نداشته باشدفيزيكدانان در مورد نتايج و پيشگويی 
 البته اين برداشتهای متفاوت از نسبيت ناشی از .اين تفاسيرگاهی چنان متناقض هستند. تفسير است

به عنوان . گذشت زمان نيست، بلكه از آغاز حتی برای خود اينشتين آه نسبيت را مطرح آرد وجود داشت
وی با مشكالت حل . ردکيك نظريه قابل تعميم به عالم    شروع به تدوين1917 سال اينشتين از: مثال

. را وارد آرد" پارامتر عالم " به همين دليل در معادالت گرانش عبارت مشهور . نشدنی رياضی برخورد آرد
  .مالحظات وی در اين موضوع بر دو فرضيه مبتنی بود

   
آه د  .ر همه جا ثابت و مخالف صفر است ماده دارای چگالی متوسطی در فضاست -الف
  .فضا به زمان بستگی ندارد" شعاع "  بزرگی -ب
   



 فریدمان نشان داد آه اگر از فرضيه دوم چشم پوشی شود، می توان فرضيه اول را حفظ آرد 1922در سال 
نسيل به صورت يك معادله ی دیفرا  فريدمان بر اين اساس. بی آنكه در معادالت به پارامتر عالم نيازی باشد

  :زير ارائه آرد
   

(dR/dt)^2 - C/R+K=0  
   

. در واقع سالها قبل از آشف هابل در مورد انبساط فضا، فریدمان دقيقًا آشفيات او را پيش بينی آرده بود
معادله ی فريدمان معادله ی اصلی آيهان شناخت نيوتنی است و بدون تغيير در نظريه نسبيت عام نيز 

 بر همه نتايج به دست آمده توسط فريدمان اعتراض آرد و مقاله ای نيز در اين باب اينشتين. صادق است
سپس حقايق را در فرضيه فريدمان ديد و با شجاعت آم نظيری طی نامه ای آه برای سردبير . انتشار داد

  . مجله آلمانی فرستاد به اشتباه خود در محاسباتش اعتراف آرد
آه در آن . به علت وجود ماده برای فضا قايل می شوند صی است آهالت نسبيت ناشی از خواکبيشتر مش

زمانی پوانكاره گفته بود آه اگر مشاهدات ما نشان دهد آه فضا . هندسه جای فيزيك را می گيرد
نااقلبدسی است، فيزيكدانان می توانند فضای اقليدسی را قبول آرده و نيروهای جديدی وارد نظريه های 

هرچند پديده . ت چنين نكرد و ماهيت پديده های فيزيكی را به دست فراموشی سپرداما نسبي. خود آنند
های فيزيكی را بدون ابزار محاسباتی، اعم از جبری و هندسی نمی توان توجيه آرد، اما فيزيك نه هندسه 

  !!!است و نه جبر، فيزيك، فيزيك است وبس
   
. زمان دارای انحناست-ر نسبيت فضاد:  مشكل گرانش نيوتنی در نسبيت همچنان باقی است-3 

سئوال اين است آه اين انحنای فضا تا آجا می . هرچه ماده بيشتر و چگالتر باشد، انحنای فضا بيشتر است
برای آنكه ماده بتواند چنان بر . انجامد؟ در نسبيت فضا می تواند چنان تابيده شود آه حجم به صفر برسد

يعنی نسبيت نتوانست . ، بايد جرم به سمت بی نهايت ميل آندفضا اثر بگذارد آه حجم به صفر برسد
زيرا قانون نيوتن . مشكل قانون گرانش را در مورد تراآم ماده در فضا حل آند، عالوه بر آن بر مشكل افزود

اما نسبيت . می پذيرد آه ماده تا بی نهايت می تواند متمرآز شود، اما حجم صفر با آن سازگار نيست
آه می پذيرد ماده می تواند تا بی نهايت متراآم شود، پيشگويی می آند آه حجم آن نيز به عالوه بر آن 

   . صفر می رسد
   

    راه حل ها

 نشان می دهد آه قانون  و قوانين شناخته شده در فيزیک کوانتوم مشاهدات تجربی-1
  . بايد مجددًا مورد بررسی قرار گيرد) يا حجم صفر نسبيت(جهانی گرانش نيوتن 

را ) انرژی(آه افزايش جرم یا  قانون دوم نيوتن نياز به برسی مجدد دارد، اما نه به گونه -2
انيك کانرژی بينهايت در نسبيت مانند سرعت بی نهايت در م-جرم. تا بينهايت بپذيرد

  .نيوتنی غير واقعی و با مشاهدات تجربی ناسازگار است

.  از نيروی گرانش آن ايجاد می شود ساختار هندسی فضا تابع چگالی ماده است آه-3 
به عبارت ديگر اين نيروی گرانش است آه ساختار هندسی فضا را شكل می دهد، نه 

در . شكل هندسی فضا موجب ايجاد پديده ای می شود آه ما آن را گرانش می ناميم
  .واقع گرانش نه تنها يك نيروی اساسی است، بلكه منشاء توليد انرژی است

ر آالن حهان همان قانونی حاآم است آه در آوچكترين واحدهای آميت  در ساختا-4 
يعنی قوانين جهان ميكروسكپی را می توان به جهان . های طبيعت حاآم است
  . ماآروسپی تعميم داد



  :نتيجه 

 به باور شهودی مكانيك آالسيك، مكانيك آوانتوم و نسبيت را بايد همزمان مورد بررسی مجدد قرار داد و  
. اچ. پی. همانطور که در نظریه سی.  را باید با تعریف ساختمان فوتون انجام دادآار این قلم این صاحب

  .مطرح شده است

   نظريه ريسمانها 

  
  شد؟ ريسمانها مطرح  چرا نظريه

در مدل استاندارد ذرات بنيادی، به ذرات به عنوان نقاطی توجه می شد آه در فضا حرآت می آنند 
برای بررسی آنش آنها آه در طبيعت .  نامند خط رديابی می شود آه جهان حط میيك   ترسيم بوسيله  و

  آه(مكان و سرعت، همچنين جرم، بار الكتريكی و رنگ  فقط شامل مشاهده می شود، درجات آزادی آنها
  يا اسپين مورد توجه است) پيوند بار الكتريكی و آنش قوی است

می دهد تا نظريه ها را  می را طراحی می آند آه ابزاری به دستمدل استاندارد آالبد نظريه ميدان آوانتو
با اين ابزارها، نظريه ها طوری طرح . طوری بسازيم آه شامل مكانيك آوانتوم و نسبيت خاص نيز باشند

شناخته شده در طبيعت را داشته   )نيروی( موفقيت بزرگی برای توضيح چهار آنش  ريزی می شوند آه
 موفقيت بزرگ برای يكسان سازی بين نيروی های الكترومغناطيس و هسته ای ضعيف يك به عالوه. باشند

  نطرها را به سوی آنش هسته ای قوی سوق می دهد  به دست آمده آه الكتروويك ناميده می شود و

، يعنی گرانش آه به طور زيبايی در نسبيت عام اينشتين تشريح شده )نيرو( اما متاسفانه چهارمين آنش
از نظريه ميدان  نسبيت عام به دست آوردن تالشها برای و همه ی. طرح ديده نمی شود در اين

  است  بيهوده بوده آوانتومی

، بی نهايت می شود و ما )ذراتی آه نيزوی گرانش را حمل می آنند(به عنوان مثال نيروی بين دو گراويتون 
     نمی دانيم چگونه اين بی نهايت را مي توان توجيه آرد

جايگزين می " ريسمان"سنگ بنای اساسی يعنی  يك انواع ذرات با ريه ريسمانها تعداد بيشماریدر نظ
  .ریسمان یک مقدار بسيار کوچک انرژی است. شود

همچنانكه ريسمان در . اين ريسمانها می توانند شبيه حلقه به يكديگر بسته شوند يا نظير مو باز شوند
   ترسيم می آند و با توجه به شرايط باز يا بسته می شوديك لوله يا صفحه را زمان حرآت می آند،

بعالوه ريسمان آزاد است آه نوسان آند و نوسانات مختلف ريسمانها ذرات مختلف را به نمايش می گذارد، 
  از اين رو جرم های مختلف يا اسپين مختلف را ترسيم می آند

ه گر شود و نوع ديگر به صورت فوتون موجب می شود آه ريسمان به صورت الكترون جلو طريق نوسان يك
است آه  گراويتون ذره ای .دهنده گراويتون است يك جلوه ی آن توضيح در اينجا حتی. ظاهر می شود

مهمی است آه چرا نظريه ريسمانها تا اين اندازه مورد  دليل بسيار و اين نيروی گرانش را حمل می آند
  توجه قرار می گيرد 

احساس آنيم و اين چيزی است  نظريه ريسمانها ی توانيم آنش دو گراويتون را درنكته اينجا است آه ما م
بنابراين اين نخستين موفقيت  !در اينجا بی نهايتی وجود ندارد. آه نظريه ميدان گرانشی توان آن را ندارد

نظريه ريسمان بود آه شامل گرانش آوانتومی می شد آه شبيه نسبيت عام در فاصله های بزرگ می 
  ود ش

نظريه ريسمان ضرورتًا دارای چنان درجه آزادی است آه بتواند ساير آنش ها را به خوبی توضيح  عالوه بر آن
  دهد 



بخش است آه نظريه ريسمان قادر است چهار نيروی شناخته شده را يكسان سازی آند و  رو اميد از اين
  مطرح آند " يك نظريه برای همه چيز "يك نظريه تحت عنوان  به صورتی ساده در

   

  از ريسمان تا ابرريسمان

   

  ذرات شناخته شده در طبيعت به صورت زير دسته بندی می شوند

  ذراتی آه دارای اسپين درست هستند آه بوزون ناميده می شوند 

  و ذراتی آه دارای اسپين نادرست هستند آه فرميون ناميده می شوند

ل فوتون نيروی الكترومغناطيس را حمل می آند، دسته اول نيروها را حمل می آنند، به عنوان مثا
  نيروی گرانش را حمل می آند نيروی قوی هسته ای را حمل می آند و گراويتون  گلوئون

  در نهايت ماده نظير پروتون از آوارك ساخته شده اند

   می گويندرا توضيح می داد، از اين نظر آن را نظريه بوزونيك ريسمان نظريه اصلی ريسمان تنها ذرات بوزون

  بنابراین آوارك و الكترون را شامل نمی شد. اين نظريه فرميون ها را توضيح نمی داد

يك نظريه جديد به دست آوریم آه هر  با مطرح آردن ابر تقارن برای نظريه بوزونيك ريسمان، ما می توانيم 
  بر ريسمان است دو نيرو و ماده را توضيح دهد آه جهان از آنها ساخته شده است و اين نظريه ا

  در اينجا سه نوع نظريه ابر ريسمان وجود دارد آه حس می شود و نشان دادن آنها بدون رياضيات ناسازگارند 

يك ريسمان بسته است، در حاليكه در سومی ريسمان باز سنگ بنای آن  در دو تا از آنها شيئی اساسی 
  است 

نيك ريسمان و ابر ريسمان، ما می توانيم دو نظريه عالوه بر آن با بهترين امتزاج خصوصيات نظريه بوزو 
     ريسمان ديگر بيافرينيم 

يك نظريه برای همه چيز تالش  اگر ما برای. يك آشفتگی است اين تنوع در نظريه ريسمان در هر صورت 
  تئوری خواهد بود -آنيم، پنج تا از انها را خواهيم داشت آه قوی ترين آنها ام

   

   بعدهای اضافی

   

در نگاه اول احتماًال .  زمان ده بعدی است-زرگترين مسئله قابل استناد در نظريه ريسمان اين است آه فضاب
چنين به نظر می رسد آه اين دليلی است برای آنار گذاشتن آل نظريه آه مشاهدات ما نشان می دهد 

يم آه شش بعد ديگر محكم در هر صورت اگر ما فرض آن. يك بعد برای زمان داريم تنها سه بعد برای فضا و
عقيده چنين است آه درجات آزادی بار . به يكديگر ييچيده شده، آنگاه ديگر ما از هستی دور نشده ايم
  الكتريكی يك الكترون شامل ابعاد اضافی بيشتری خواهد بود 



ه يك نظريه يكسان سازی رهنمود شود، جديد نيست و ب اصل اينكه فشردگی ابعاد ممكن است ما را به
بر می گردد، از اين رو نظريه ريسمان نهايت  دهه يكهزارو نهصد و بيست و به نظريه های آالوتسا و آلين

  آلين است -کالوتســــــانظريه 

   حوزه پيچيده شده اند برای سادگی، معموًال فرض می شود آه اين شش بعد اضافی به شش

  

  اچ. پی. سینظریه 

   

  

Theory of CPH  

  مقدمه 
از نظر اینشتين گرانش اثر . روی گرانش صرفًا یک تابع از جرم و فاصله بين دو جسم بوداز نظر نيوتن ني
اینشتين این نگرش را با یک سری معالدالت پيچيده و پيشرفته توسعه داد و خواص .  زمان بود-هندسی فضا

 معطوف به همين دليل هيچ کس به ماهيت گرانش توجه نکرد و همه تالش ها. هندسی فضا را تحليل کرد
  .به تشریح خواص هندسی فضا شد

  عالوه بر آن هم ارز سازی نيروهای گرانش و الکترومغناطيس دغدغه خاطر بسياری از فيزیکدانان بزرگ نظير
 سال از عمر خود را در این زمينه 35اینشتين نيز . بود) بينيان گزاران نظریه ریسمانها(و کلين    کالوتســــــا 
سال پس از در گذشت او فيزيكدانها موفق شده اند نشان دهند آه در درجه  50امروز حدود . سپری کرد

حرارتها و انرژيهاي بسيار باالتفاوت بين نيروي الكتروو مغناطيسي و نيروي ضعيف از بين مي رود امكان دارد 
فاوت بين آه در در جه حرارتها و انرژي ذره اي خيلي باالتر تفاوت بين نيروي قوي و نيروي ضعيف و همچنين ت

  شد  و يك نيروي اوليه وجود داشته بانيز از بين برود به گونه اي آه فقط يك ذره اوليه" آواراآها "و " لپتونها "
  

احتماَال " فرضيه وحدت نيروها "چنين روابطي را حتي با بزرگترين شتابدهنده ها نيز نمي توان برقرارآرد ولي 
وجود داشته باشد يعني زماني آه هنوز تمام " ار اوليه انفج"مي توانسته مدت بسيار آوتاهي پس از 

در قلمرو آوچكترينها . آيهان به صورت يك گو ي آتشين فوق فشرده و داراي بار انرژي عظيمي بوده است 
 مي توانند اين پرسش را مطرح آنند 21مثال فيزيكدانهاي قرن . هنوز مطالب قابل پژوهش زيادي وجود دارد 

   الكترونها هم از ذرات آوچكتري ساخته شده اند ؟ آه آيا آوارآها و

دیراک . چنين نگرشی در مورد یکسان سازی نيروها و ذرات بنيادی با تصورات و پيشگویی دیراک مغایرت دارد
افزون بر آن از دیدگاه دیراک .  اظهار داشته بود که امکان هم ارز سازی نيروها وجود ندارد1968در سال 

بنابراین . قاط فيزیکی هستند که نمی توان ساختمان آنها را مورد توجه و بررسی قرار دادفوتون و الکترون ن
از نقطه نظر دیراک که تالشهایش در شکل گيری فيزیک کوانتوم نسبيتی ستودنی است، هرگونه تالش 

      برای یکسان سازی نيروها و شناخت ساختمان ذراتی چون فوتون و الکترون بی نتيجه است
  راک درست گفته است؟آیا دی

  آیا یک نيروی واحد در طبيعت وجود ندارد؟

نتایج آزمایشها در انرژی ها باال و نيز وحدت نيروهای هسته ای و الکترومغناطيس موجب شد که فيزیکدانان  
   نظریه ریسمانها انجاميد و    مطرح کنند که به بسط و گسترش نظریه های جالبی در این زمينه

  جلی یافت ت Theory-M  در

به باور صاحب این قلم پيروی از نگرش دیراک به فيزیک و عدم توجه به ساختمان فوتون و الکترون جزم 
من نظری کامًال متفاوت دارم، به . گرایی است و مانع پيشرفت فيزیک و یکسان سازی نيروها خواهد شد

ون والکترون و هم ارزی نيرو و نظر من هر تالشی برای هم ارز سازی نيروها بدون توجه به ساختمان فوت



 ذره بنيادی واحدی در طبيعت وجود دارد که سایر ذراتی را که کیدر حقيقت . انرژی بی نتيجه خواهد بود
به عبارت دیگر نيرو، انرژی و جرم همگی از یک ذره . به عنوان ذرات بنيادی شناخته می شوند، پدید می آورد

 . می ناممCPH ,Creation Particle Higgs ی بنيادی واحد تشيل شده اند که آن را

همچنين با توجه به نسبيت که در آن . نيرو و انرژی قابل تبدیل به یکدیگر هستند. اچ. پی. در نظریه سی  
و می توان نتيجه گرفت که نيرو، . جرم و انرژی هم ارزند، بنابر این، نيرو، انرژی و جرم هم ارز می باشند

متفاوت از یک ذره واحد و بنيادی هستد و ما باید تصورات خود را در مورد نيرو، ) اهرظ(انرژی و جرم سه جلوه 
  انرژی و جرم تغيير دهيم

  
    CPH تعریف

  
   

 نسبت به تمام دستگاه های لخت Vcوجود دارد که با مقدار سرعت ثابت  mفرض کنيم یک ذره با جرم ثابت 
  و). 5شل (حرکت می کند 

Vc>c, c is speed of light 

   

   استmVcدارای اندازه حرکت خطی برابر . اچ. پی. بنابراین سی

   

  

  
5 Figure   

   
   CPHاصل 

Principle of CPH  
  

  
این ذره داری . ندیک ذره بنيادی با جرم ثابت است که با مقدار سرعت ثابت حرکت می ک. اچ. پی. سی

در هر واکنش بين این ذره با سایر ذرات یا نيروها در مقدار سرعت آن تغييری داده نمی . لختی دورانی است
  :شود، بطوریکه 

gradVc=0 in all inertial frames and any space 
 
 



CPH 

is a particle with constant mass m and moves with constant speed Vc  

  
  

  تشریح

  
  است I همچنين دارای لختی دورانی  mVc=P این ذره دارای اندازه حرکت است 5با توجه به شکل 

Momentum Inertia I  

) یا بالعکس (هنگاميکه نيروی خارجی بر آن اعمال شود، قسمتی از سرعت انتقالی آن به سرعت دورانی  
نی اندازه حرکت خطی آن به اندازه حرکت یع.  تغييری داده نمی شودVcتبدیل می شود، بطوریکه در مقدار 
. بنابراین مجموع انرژی انتقالی و انرژی دورانی آن نيز همواره ثابت است. دورانی و بالعکس تبدیل می شود

  تنها انرژی انتقالی آن به انرژی دورانی و بالعکس تبدیل می شود
  

م آن می گذرد است، یعنی زمانيکه دارای حرت دورانی حول محوری که از مرز جر. اچ. پی. هنگاميکه سی
  6شل .  است، آن را گراویتون می ناميم Spinدارای . اچ. پی. سی

When CPH has Spin  

It calls Graviton  

  
  

Figure 6  

  
م می دهد، گروایتون ناپدید شده و به انرژی جسم تبدیل جسم کار انجا/هنگاميکه گراویتون روی یک ذره

  زیرا این امر قابل توجيه نيست که نيرو توليد انرژی کند و هيچ تغييری در آن ایجاد نشود. می شود
تمام تالشها برای پيدا کردن یک نيروی اساسی واحد در طبيعت به این دليل بی نتيجه بوده است که 

یعنی . در حقيقت نيرو و انرژی قابل تبدیل به یکدیگرند. غييرات نيرو نداشته اندفيزیکدانان هيچ توجهی به ت
  .نيرو به انرژی تبدیل می شود و انرژی نيز به نيرو تبدیل می شود

همچنين یک گراویتون روی گراویتون دیگر کار انحام می دهد، اما نتيحه ی این کار تغيير انرژی جنبشی به 
   3شل . انرژی دورانی است 



همان جلوه ای را از خود بروز می ) ادغام می شوند(هنگاميکه گراویتون ها در کنار یکدیگر قرار می گيرند 
  . دهند که ما آن را انرژی می ناميم

   ,rدر فاصله , mass of m ,cVm=speed of Vc and P نشان می دهد که دو گراویتون با 7شکل 
اما چون مقدار سرعت آنها ثابت است، حرکت انتقالی آنها . یکدیگر را حس کرده و یکدیگر را جذب می کنند

  تبدیل می شود Spinبه حرکت دورانی 
  
   

  

   

  7 Figure   

  
  . 8شکل .  هستند Spinیک فوتون از تعدادی گراویتون تشکيل می شود که دارای 

  
   

  
  

Figure 8   



بنابراین هنگاميکه فوتون با سرعت نور حرکت می کند، گرایتون هایی . همچنين فوتون دارای اسپين است
  که فوتون را تشکيل داده اند دارای حرکتهای زیر می باشند

  
 سرعت نور، زیرا فوتون با سرعت نور منتقل می شود و اجزای تشکيل دهنده آن نيز حرکت انتقالی برابر 

  الزامًا با همين سرعت منتقل می شوند
  

بيشتر از سرعت نور . اچ. پی. مقدار سرعت سی. اچ. پی. ، زیرا طبق اصل سی)اسپين(حرکت دورانی 
 ذرات را تشکيل می دهند، مقداری از ها با یکدیگر ادغام می شوند و سایر. اچ. پی. است و هنگاميه سی

  سرعت انتقالی آنها به اسپين تبدیل می شود
  

و حرکت ناشی از اسپين فوتون، زیرا گراویتون ها در ساختمان فوتون هستند و از حرکت اسپينی فوتون 
  4شل . سهم می برند

  

  اچ. پی. ویژگيهای برجسته نظریه سی

این نظریه با مطرح کردن یک . زی نيرو و انرژی را مطرح کرده استبرای اولين بار هم ار. اچ. پی. نظریه سی
  اصل ساده و بنيادی به توجيه پدیده ها می پردازد

gradVc=0 in all inertial frames and any space  

  
طبق این نظریه تمام .این نظریه یک زیر بنای کاری بسيار ساده را برای توجيه پدیده ها تشکيل می دهد

  از ذره ی واحدی تشيل می شوند) ماده و پاد ماده(ی،نيروهای اساسی، انرژی و جرم ذرات بنياد
  

CPHنيروی گرانش محض است .  

  
  .یک زیر کوانتوم هستی در طبيعت است  CPHدر حقيقت 

Sub Quantum of existence in Nature  

  
است که بيان کننده ی انرژی این زیر کوانتوم دارای جرم است، پس جلوه ی ماده است، دارای اندازه حرکت 

در زیر . اچ. پی. هنگاميکه دو سی. همچنين دارای یک زیر کوانتوم گرانشی در اطراف خود است. است
  9شکل . کوانتوم گرانشی یکدیگر قرار گيرند، وجود یدیگر را حس کرده و همدیگر را جذب می کنند

  
. پی. ها روی سی. اچ. پی. همچنين سی. تشکيل می شود. اچ. پی. یک کوانتوم انرژی از تعدادی سی

. پی. در واقع یک کوانتوم انرژی از تعدادی سی. های دیگر کار انجام می دهند و توليد انرژی می کنند. اچ
  نيروی محض است، لذا نيرو و انرژی هم ارز هستند. اچ. پی. به عبارت دیگر چون سی. تشيل می شود. اچ
  

Force and Energy are equivalent  

   
به عنوان مثال، هنگام عبور فوتون در یک . نيرو به انرژی تبدیل می شود و انرژی نيز به نيرو تبدیل می شود

ميدان گرانشی، در جابجایی به سمت آبی، نيرو به انرژی تبدیل می شود و در جابجایی به سمت سرخ 
  .گرانش، انرژی به نيرو تبدیل می شود

   



  

   

Figure 9  

  
  

  پدیده فوتوالکتریک و اثر کامپتون

  

Photo Electric and Compton Effect by CPH   

  
است که همراه فوتون با سرعت . اچ. پی. ، یک فوتون شامل تعدادی سی. اچ. پی. با توجه به نظریه سی
 در نظر mc=P در ساختمان فوتون را برابر . اچ. پی. ه حرکت خطی هر سیاگر انداز. نور حرکت می کنند

) 10شکل (تشيل شده باشد، آنگاه برای فوتون . اچ. پی. سی nبگيریم و فرض کنيم یک فوتون از تعداد 
  : داریم

  
p=nmc  

   

  

  
Figure 10  

  
های خود را از دست می . اچ. پی. سی) یا همه ی (هنگاميه فوتون با یک الکترون برخورد می کند، تعدادی 

   11شکل . ها وارد ساختمان الترون می شوند. اچ. پی. این سی. دهد



  
   

  

  
Figure 11  

  
  

های فوتون وارد ساختمان الکترون . اچ. پی. در پدیده فوتو الکتریک تمام سی
  .می شوند

  
های فوتون وارد ساختمان الکترون . اچ. پی. در اثر کامپتون تعدادی از سی

  .می شوند

  
  Spring  فنر

  
زیک این مسئله در في). 12شل(در اینجا یکسر فنر به دیوار وصل شده است . یک نگاه جدید به فنر بيندازید

اجازه بدهيد آنرا با تبدیل . با توجه به تبدیل انرژی پتانسيل به انرژی جنبشی و بالعکس توجيه می شود
  .انرژی به نيرو و بالعکس توضيح دهيم

  
   



  

  
   

Figure 12  

  
  
.A   

در . در مدتيکه ما فنر را می کشيم، انرژی دست ما به نيرو تبدیل می شود. کشيده می شودفنر با دست 
دست اندازه حرکت و انرژی از . دست ما را ترک می کند و وارد فنر می شود. اچ. پی. حقيقت تعدادی سی

  این امر مانند مثال زیر است. و فنر اندازه حرکت و انرِژ می گيرد. دست می دهد

تعدادی از شن ها به داخل . واگن دارای مقداری شن است که با یک واگن خالی برخورد می کندیک : مثال
  .واگن خالی می افتند

انرژی برابر .  که این نيرو بطرف چپ وارد می شود xk -= Fدر مورد فنر می دانيم که نيرو برابر است با 
  صفر است

  
.B  

  ل بازگشت به موقعيت تعادل خود استفنر در حا. نيرو در حال تبدیل شدن به انرژی است
مقدار نيروی فنر در حال کاهش . نيروی فنر به انرژی تبدیل می شود. جسم با حرکت فنر مخالفت می کند

  است و بر مقدار انرژی جسم افزوده می شود
  
.C   

 جسم به طرف چپ حرکت می کند و. هيج نيرویی به جسم وارد نمی شود، اما انرژی بيشرین مقدار است
  انرژی به نيرو تبدیل و در فنر ذخيره می شود

  

  Gravityگرانش 

  
به . این جریان دائمی بين تمام ذرات و اجسام وجود دارد. ، گرانش یک جریان است. اچ. پی. در نظریه سی

  . عنوان مثال به زمين و ماه توجه کنيد



According CPH Theory  

Gravity is a currency among objects  

   

تشکيل ) گراویتون. (اچ. پی. یک ميدان گرانشی از تعداد متنابهی سی. ارای ميدان گرانش استزمين د
اچ تشکيل شده است که در اطراف . پی. پس ميدان گرانشی زمين نيز از تعداد بيشماری سی. شده است

  زمين در حرکت هستند
در این . سام وجود نداردیعنی هيچ کنش و واکنشی بين زمين و سایر اج. فرض کنيم زمين منزوی است

هایی که به زمين می رسند، جذب آن شده و از نيروهای موجود در آنجا . اچ. پی. صورت همه ی سی
  اطاعت می کنند

  اما همچنان که می دانيم زمين منزوی نيست و با سایر احسام کنش متقابل دارد
 ميدان گرانشی زمين و دیگری ميدان در اینجا دو ميدان وجود دارد، یکی. نگاهی به زمين و ماه بيندازید

  . گرانشی ماه
هنگاميکه یک گراویتون به زمين می رسد، گراویتون دیگری زمين را ترک می کند و به دليل آنکه دارای یک 

  .زیر کوانتوم گرانشی است، زمين را به دنبال خود می کشد
نند یک توپ که جدار خارجی آن را با ما. تا جایيکه زمين از حوزه عمل این زیر کوانتوم گرانشی خارج شود

هنگاميه می خواهيم آن را از زمين جدا کنيم، زمين را به دنبال خود می . چسب مایع آغشته کرده باشيم
  کشد

   

   حرکت فوتون در ميدان گرانشی و انحنای فضا

   

. اشتاگر حرکت فوتون ها در فضا بدون هيچگونه اثر گرانشی باشد، تنها حرت راست خط خواهند د
اما فضا از گرانش انباشته است، یعنی جایی در فضا وجورد ندارد که بدون اثر ). 9قسمت باالی شل (

   است13بنابراین مسير فوتون شبيه سمت راست شکل . گرانشی باشد

  
   



  

  
Figure 13   

   

 فوتون دارای سرعت و فرکانس و  .چپ تصویر باال فوتون در یک ميدان گرانشی حرکت می کنددر سمت 
   در نقطه A: انرژی زیر است

  
  

speed  c ,frequency f and energy of E  
  

فوتون به طرف . تعدادی گراویتون وارد ساختمان فوتون می شوند. گرانش روی فوتون کار انجام می دهد
   فرکانس، انرژی و سرعت فوتون افزایش می یابد.جسم شتاب می گيرد

  در نقطه B:فرانس، انرژی و سرعت فوتون به قرار زیر است
  
1frequency f ,1energy E   

  .در مدت زمانيکه فوتون در حال سقوط است، فاصله ی فوتون و جسم رو به کاهش است
نقطه از این نقطه به بعد فرکانس،  تا به G. در این نقطه ارژی، فرانس و سرعت آن ماکزیمم است. برسد

  . است A  مشابه نقطه 'Aانرژی و سرعت آن کاهش می یابد تا در نقطه 
هنگاميکه فوتون در حال سقوط است، فرکانس آن به . رفتار فوتون در ميدان گرانشی نظيرفنر و جسم است

 آن بطرف سرخ جابجا سمت آبی جابجا می شود و هنگاميه در حال فرار از ميدان گرانشی است، فرانس
  . می شود

نظریه ای که بر پایه مفاهيمی عميق بنا . تشریح جهان در ابعاد بسيار کوچک آن است. اچ. پی. نظریه سی
  .شده و استوار ترین ساختار ذهنی انسان را برای شناخت جهان بنا می سازد

  

  خميده می شود  CPH   فضا توسط

  

CPH bends space   



  
هنگاميکه گرانش روی فوتون کار . نيم فرکانس فوتون در ميدان گرانشی تغيير می کندهمچنانکه که می دا

در صورتيکه کار منفی باشد، انرژی و فرانس فوتون . انجام می دهد، انرژی و فرکانس فوتون افزایش می یابد
  .کاهش می یابد

  . بی کار مثبت استو هنگام جابجایی به سوی آ. هنگام جابجایی به سمت سرخ گرانش کار منفی است
هنگاميکه فوتون در حال فرار از ميدان گرانشی است، جابجایی به سمت سرخ است و هنگام سقوط در 

اگر نور در فضایی عبور کند که در آنجا ميدان گرانشی وجود . ميدان گرانشی، جابجایی به سمت آبی است
  نداشته باشد، مسير آن خط مستقيم است

اگر . ان گرانشی یک جسم چگال عبور می کند، گرانش روی آن کار انجام می دهدحال فرض کنيد نور از ميد
فاصله بين فوتون و جسم کم می شود، نور به سمت آبی جابجا می شود و هنگاميکه فاصله افزایش می 

  14شکل . یابد، جابجایی به سمت سرخ است
  گونه می بينند نشان داده شده است که ناظر داخل و خارج مسير نور را چ15در شکل 

   

 

  

Figure 14  

  

   Zero Point Energyانرژی نقطه صفر 

  
ها روی یکدیگر کار انجام . اچ. پی. سی. تشکيل می شود. اچ. پی. یک کوانتوم انرژی از تعداد زیادی سی

شکل . البته این رویداد هنگامی رخ می دهد که چگالی گرانش باال است. د می کنندمی دهند و انرژی تولي
11   

قطر . را در ساختمان فوتون به دست آورد. اچ. پی. با توجه به اندازه ی فوتون گاما می توانيم چگالی سی
 یک پوزیترون توليد یک فوتون گاما در توليد زوج، یک الکترون و.  متر است10^  -18یک الکترون تقریبًا بربر 

  .فرض کنيم حجم یک فوتون گاما تقریبًا دو برابر حجم الکترون باشد. می کند
   



   

  

  
Figure 15  

   

  . در ساختمان فوتون به صورت زیر باشد. اچ. پی. فرض کنيم چگالی سی
  

De(cph)=n per m^3  
  
   

آنها یکدیگر را جذب می کنند و امواج . گراویتون ها روی یکدیگر کنش دارند. فضا از گراویتون انباشته است
هنگامی گراویتون ها به انرژی تبدیل می شوند که چگالی آنها به مقدار . الکترومغناطيسی توليد می کنند

  :زیر برسد
  

De(cph)=n per m^3  

  
ی فضا از چگالی صفر تا چگالی فوتون، پروژه ی توليد انرژی الکترومغناطيسی توسط بنابراین انتگرال رو

  .گرانش است
  
   

  

Integration of gravitons is a projection to production electromagnetic energy  
   

  . نيرو به انرژی تبدیل می شود و انرژی قابل تبدیل به نيرو است. رت دیگر نيرو و انرژی هم ارز هستندبه عبا
  



  

  Designing by CPH. اچ. پی. نمودارهای سی

  
  تبدیل نيرو، انرژی و جرم به یدیگر 

  
   16شل . ها یکدیگر را جذب می نند و انرژی توليد می نند. اچ. پی. سی

ماده وپاد ماده یکدیگر را جذب کرده و متالشی می شوند و انرژی .  ماده تبدیل می شودانرژی به ماده و پاد
  . توليد می کنند

  
   

Force  > = = = <Energy  > = = = <Mass  
  
   

   .در حقيقت انرژی واسطه ميان نيرو و جرم است
  
  

Conversion Force-Energy-Mass  
  
  

  

   

Figure 16  

   

  سرعت حد در جهان و اسپين 

  
بنابراین هنگاميکه سرعت انتقالی آن کاهش می .  حرکت می کند Vcبا مقدار سرعت ثابت . اچ. پی. سی

  17شکل . یابد بر مقدار اسپين آن افزوده می شود
  

  
GradVc=0, in all inertial frames and any space  



  
  
   

  

  
17Figure   

  
  

هنگاميکه چگالی ماده افزایش می یابد، . تابع چگالی ماده است. اچ. پی. به عبارت دیگر اسپين سی
  18شکل . اسپين نيز افزایش می یابد

  
   

  

Figure 18  

   

  

   و زمان CPHاسپين  

CPH Spin of dna Time   



  
  19شکل . زمان و اسپين رابطه ی مستقيمی با یکدیگر دارند

  
   

  

Figure 19 

  
ش می یابد، به عبارت دیگر ساعتها کندتر کاهش می یابد، زمان نيز کاه. اچ. پی. هنگاميکه اسپين سی

. بنابراین هنگاميکه سرعت انتقالی جسم یا ذره افزایش می یابد، زمان کند می شود. کار می کنند
. با مقدار سرعت ثابت حرکت می کند، هيچ لحظه ای از عمر سی. اچ. پی. همچنين با توجه به اینکه سی

 ذرات و اجسام مربوط می شود که مقدار سرعت آنها قابل تغيير بنابراین زمان تنها به. نمی گذرد. اچ. پی
و آهنگ ساعت ها تابع نيروی خارجی است .  بنابراین هر جسم یا ذره ای در جهان یک ساعت است .است

  . که به آنها وارد می شود
  
  
  و نيروی خارجی. اچ. پی. سرعت انتقالی سی 

  
Linear Speed of CPH and External Force   

  
  20شکل . رعت انتقالی تابع نيروی خارجی استس

  به سمت. اچ. پی. هنگاميکه نيروی خارجی به سمت صفر ميل می کند، سرعت انتقالی سی
Vcیعنی سرعت حد ميل می کند  .  
  
   



  

  
 20 Figure   

   

  درون سياه چاله هااطالعات در مورد مهبانگ و 

  

Information about Big Bang and Inside of Black Hole   

  
 بيليون سال پيش از یک توده فوق العاده داغ و چگال آغاز شده 14با توجه به نظریه بيگ بنگ، جهان در 

و تمام جهان . پس از آن جهان به طور مداوم شروع به گسترش کرده و در حال سرد شدن است. است
 بيليون سال در 14نوری که اکنون به ما می رسد، حدود . ر از نورهای ساطع شده از مهبانگ استسرشا

بنابراین به ما این امکان را می دهد که ازدل زمان عبور کرده و نگاهی به گذشته بيندازیم و . راه بوده است
  دوران ابتدایی عالم را ببينيم

   

  ند تا پرده از برخی اسرار جهان بر داریمنگاهی به اطالعات و ارقام می تواند کمک ک

  
  عمر جهان

Age of universe  
Universe is 13.7 billion years old  

T=13.7x10^12 years =4.3x10^20 s  
 

 شعاع جهان 
Radius of universe  

R=1.6x10^26 m  
 

 حجم جهان
Volume of universe  

V=4/3 pi R^3  



V=17.1x10^78m^3  
 
   

  چگالی چهان

Density of universe  
D=10^-18 kg/m^3  

  
  جرم جهان

Mass of universe  
M=(density)x(volume), so;  

M=DV=10^-18x17.1x10^78=17.1x10^60 kg  

  

  و هنگاميه جهان در هم فرو خواهد ریخت

When Universe Collapes  
  

 جهان در حال فرو ریختن در حاال فرض کنيد. برای یک لحظه شتاب جهان و انبساط جهان را فراموش کنيد
  چه اتفاقی خواهد افتاد؟. خود است

  
  جهان در حال انقباض است کــه در این حالت تمام شواهد نشان می دهد 

  نخست نور ستارگان به طرف آبی جابجا می شوند
  اهش استکفاصله بين اجسام در حال 

زمين و سایر سيارات در . ی شودبنابراین فاصله بين زمين و ماه کاهش می یابد، ماه به زمين وصل م
نزدیکترین (خورشيد وستاره ی آلفا قنطورس . فشار گرانش افزایش می یابد. خورشيد سقوط می کنند

حجم جهان کاهش می . فاصله ها به سرعت کاهش می یابد. یکدیگر را جذب می کنند) ستاره به خورسيد
  یابد و شدت گرانش و فشار آن افزایش می یابد

  
   برای اتمها می افتد؟چه اتفاقی

بنابراین تنها هسته ها باقی می . الکترونها در هسته سقوط می کنند. شعاع مدار اتمها کاهش می یابد
لذا . اما ما هيچگونه شاهدی بر این امر نداریم. همچنين ممکن است حجم هسته ها نيز کاهش یابد. مانند

  .يماجازه بدهيد با توجه به چگالی هسته بحث را ادامه ده
  
   

  چگالی هسته
  

   

Density of nuclear is.    

2x10^17 kg/m^3 

  بنابراین با توجه به چگالی هسته حجم جهان را حساب می کنيم. فرض کنيم جهان کامًال درهم فرو ریزد
  

  حجم جهان



Vo=M/D=17.1x10^60 kg/2x10^17 kg/m^3=8.5x10^43 m^3 

  
  آنگاه شعاع جهان برابر خواهد شد با

Ro=2.7x10^14 m 

  .و این یک سياه چاله ی مطلق است

  

  سياه چاله مطلق

Absolute Black holes  

همچنين هسته ها نيز از . ساخته شده است. اچ. پی. همه چيز از سی. اچ. پی. با توجه به نظریه سی
ها در هسته اتم اسپين دارند و در کنار یکدیگر حرکت می . اچ. پی. سی. ساخته شده اند. اچ. پی. سی

  بطوریکه. دارای اسپين و حرکت انتقالی است. اچ. پی. سی. نندک
  

gradVc=0 in all inertial frames and any space  
  

  دارای سرعت انتقالی و اسپين . اچ. پی. فرض کنيم یک سی
  

v, s   
 

هنگاميکه فشار . هنگاميکه سرعت انتقالی آن به سمت صفر ميل می کند، اسپين آن به ماکزیمم می رسد
هيچ جسم یا ذره ای حتی نور و . ها کاهش می یابد. اچ. پی. رانش خيلی افزایش یابد، فاصله بين سیگ

  21شکل . سایر امواج الکترمغناطيسی نمی تواند از ميدان گرانش آن بگریزد
  



  

  
Figure 21  

   

  
از سياه چاله ای نظير ) بيگ بنگ (مهبانگ . نزدیک به صفر است. اچ. پی.  انتقالی سیدر این حالت سرعت
  آن بوجود آمده است

  با توجه به معادله زیر ما می توانيم درک خوبی از مهبانگ داشته باشيم
   

  
   

ها در سطح یک سياه چاله تنها دارای اسپين . اچ. پی. ه قدری باشد که سیفرض کنيم شدت گرانش ب
از نيروی خارجی . پی اچ. در این حالت سی. چنين سياه چاله ای یک سياه چاله ی مطلق است. باشند

  تبعيت نمی کند و سياه چاله ی مطلق منفجر می شود
   

  

  
با .  می گریزند و اثر گرانش در همه جا گسترش می یابدVcها با سرعت . اچ. پی. در لحظات اوليه سی

  توجه به اینکه شعاع جهان در این حالت از رابطه زیر به دست می آید

Ro<<2.7x10^14 m  



ما در آنجا ماده و انرژی ا. جهان در چند ثانيه شدیدًا منبسط می شود. اچ. پی. و با توجه به سرعت سی
اما .  در فضا منتشر می شودVcاست که با سرعت انتقالی . اچ. پی. در این وضعيت تنها سی. وجود ندارد

ها . اچ. پی. سی. ها با یکدیگر دارای کنش متقابل هستند و یکدیگر را جذب می کنند. اچ. پی . سی
آنگاه امواج الکترومغناطيسی ظاهر می . نداسپين می گيرند و کوانتوم های کوچک انرژی شکل می گير

بتدریج انرژی در مدت های کوتاه تری . این مرحله در یک مدت زمان بسيار طوالنی اتفاق می افتد. شوند
مرکز . به مرکز انفجار توجه فرمایيد. و مقدار زیادی کوانتوم های بزرگ انرژی ظاهر می شود. توليد می شود

بنابراین . یر اجسام بزرگ است و فشار گرانش در آنجا تقریبًا صفر استسياه چاله مطلق نظير مرز سا
منفجر می شود، مرکز آن تحت فشار شدید از همه ی اطراف قرار می ) سياه چاله مطلق(هنگاميکه جهان 

  22ل کش. گيرد
   

  

Figure 22  

   

مقادیر متنابهی انرژی تشکيل می . ه اول انفجار کنش و واکنش ها در مرکز جهان بسيار شدید استدر ثاني
    23شل. شود و به ماده و پاد ماده تبدیل می شوند
  با انبساط جهان اندازه اتمها نيزافزایش می یابد. بتدریج گرد وعبار و اجسام ظاهر می شوند

  

  . و آین تاریخ واقعی جهان ما است

   

  
  
   

   نسبت به نظریه ریسمانها .اچ. پی. نظريه سیبرتری 

   

   

  CPH Theory همچنين با توجه به نسبيت آه در آن جرم و . نيرو و انرژی قابل تبدل به يكديگر هستنددر
و می توان نتيجه گرفت آه نيرو، انرژی و . انرژی هم ارزند، بنابر اين، نيرو، انرژی و جرم هم ارز می باشند

يك ذره واحد و بنيادی هستد و ما بايد تصورات خود را در مورد نيرو، انرژی و  متفاوت از) ظاهر(لوه جرم سه ج
  .جرم تغيير دهيم



تمام ذرات بنيادي اعم از بوزون ها و فرميونها و حتي آوارآها از ذره ي بنيادي . اچ. پي. در نظزيه سي
  .ينيد را بب19 شكل. تشكيل مي شوند. اچ. پي. واحدي به نام سي

   

   

  

   

Figure 23  

       

   نسبت به نظریه ریسمانها .اچ. پی. نظريه سیبرتری 

    

  CPH Theory همچنين با توجه به نسبيت آه در آن جرم و . نيرو و انرژی قابل تبدل به يكديگر هستنددر
و می توان نتيجه گرفت آه نيرو، انرژی و . بنابر اين، نيرو، انرژی و جرم هم ارز می باشندانرژی هم ارزند، 
يك ذره واحد و بنيادی هستد و ما بايد تصورات خود را در مورد نيرو، انرژی و  متفاوت از) ظاهر(جرم سه جلوه 
  .جرم تغيير دهيم

 فرميونها و حتي آوارآها از ذره ي بنيادي تمام ذرات بنيادي اعم از بوزون ها و. اچ. پي. در نظزيه سي
  . را ببينيد19 شكل. تشكيل مي شوند. اچ. پي. واحدي به نام سي

در اين نظريه بر خالف نظريه ريسمانها مي توان علت ثابت بودن سرعت نور و مسير منحي شكل نور را در  
  :در واقع. ميدانهاي گرانشي توضيح داد



سه نظريه ی مکانيک کالسيک، مکانيک کوانتومی و نسبيت را پوشش هر . اچ. پی.  نظريه سی    -1
  .می دهد

 بسياری از پديدهای فيزيکی که نظرات قديمی و حتي نظريه ريسمانها قادر به توضيح انها     -2
  .بسادگی قابل توضيح دادن است. اچ. پی. نيستند، در نظريه سی

  .توضيح داده می شود) بينگ بنگ(هده  منشاء زمان و شرايط پيدايش جهان قابل مشا    -3

اولين . اچ. پی. نظريه سی.  در فيزيک تا به حال همواره از تاثير نيرو بر اجسام صحبت می شود    -4
  .نظريه ای است که از تاثير اجسام بر نيرو سخن می گويد

نش ساده و فيزيک را از حالت يک دانش پيچيده و خشک، به صورت يک دا. اچ. پی.  نظريه سی    -5
  .شهودی در آورده است

 از زمان مطرح شدن نظريه ريسمانها به دليل آنكه توان توضيح پديده ها را با همان ده بعدي آه در  -6
 نداشت، دائم بر تعداد ابعاد آن افزوده مي شود و امروزه تالش مي شود با دآغاز بيان آرده بو

نيازي ندارد ابعاد . اچ. پی. سیه نظريه در حاليك. بيست و شش بعد به توضيح جهان بپردازد
  .اضافي را بكار گيرد

در ساختار آالن حهان همان قانونی حاآم است آه در آوچكترين واحدهای آميت های طبيعت  -7
يعنی قوانين جهان ميكروسكپی را می توان به جهان ماآروسكپی تعميم داد و اين . حاآم است

  .م داده استانجا. اچ. پي. آاري است آه نظريه سي

بتواند در گسترش بحثهای علمی در . اچ. پی. ميد است نظريه ی سیا 
گسترش بحث و تبادل نظر در . دانشگاه های کشور موثر واقع شود

زمينه های علمی می تواند در نهادينه شدن گفتمان منطقی در 
  .جامعه مفيد باشد

   

  شاد و پيروز باشيد 

  حسين جوادی

   

  :منابع

آلبرایت ترجمه خسرو بخشایی انتشارات . یک اتمی و هسته ای نوشته هنری سمت و جان رآشنایی با فيز
  مرکز نشر دانشگاهی

   ترجمه احمد آرام انتشارات پرتو تکامل علم فيزیک نوشته آلبرت اینشتين و اینفلد

  کوارکها نوشته هارالد فربج ترجمه جهانشاه ميرزا بيگی انتشارات علمی و فرهنگی

 ستاره شناسی نوشته فرد هویل و جایانت نارليکار ترجمه بهزاد قهرمان انتشارات آستان -ک مرزهای فيزی
  قدس رضوی



   انتشارات اتا  رد یا تعميم نوشته حسين جوادی-نظریه های علمی

  نسبيت و مفهوم نسبيت نوشته آلبرت اینشتين ترجمه محمدرضا خواجه پور انتشارات خوارزمی

رومن سگسل و هانه لوره سگسل ترجمه رضا منصوری انتشارات مرکز نشر اختر فيزیک نسبيتی نوشته 
  دانشگاهی

   نشر ایرانشهر تئوری نسبيت و ساختمان عالم نوشته کاظم عضو امينيان انتشارات

کافمن ترجمه تقی عدالتی و بهزاد قهرمان انتشارات مرکز -نسبيت و کيهان شناسی نوشته ویليام جی
  نشر دانشگاهی

  تاسی ترجمه مهدی بارزی انتشارات مرکز نشر دانشگاهی . جی. بنيادی نوشته الفيزیک ذرات 

  تاریخچه زمان نوشته استيون هاوکينگ ترجمه محمد رضا محجوب انتشارات شرکت سهامی انتشار
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نوین نوشته ریچارد وایدنر و رابرت سلز ترجمه علی اکبر بابائی و مهدی صفا انتشارات مرکز مبانی فيزیک 
  نشر دانشگاهی
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