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الكتريكي القا مي كنند كه با اندازه گيري 

ــان را  ــكل دقيق نوس آن مي توان ش

ــن ترتيب طيف  ــخص كرد. به اي مش

ــود كه شامل  NMR  ساخته مي ش

ــواص فيزيكي و  ــي درباره خ اطالعات

شيميايي اطراف هسته است.اگر نمونه 

ــكل  ــد اين فرآيند با مش كوچك باش

مواجه مي شود،  زيرا جريان هاي القايي 

ــخيص آنها از  ــتند و تش كوچك هس

نويز هاي اطراف بسيار سخت است.

 اگر نمونه مايع باشد اين مشكل را 

مي توان با كوچك كردن سيم پيچ حل 

ــه را داخل آن قرار داد. اما  كرد و نمون

در مورد مواد جامد اين راه حل به كار 

نمي آيد زيرا در اين حالت وضعيت هسته ها نسبت به ميدان 

ــي خارجي ثابت است و تفسير طيف NMR  را  مغناطيس

مشكل مي سازد. دانشمندان براي حل اين مشكل نمونه هاي 

ــرعت و با زاويه ۵۴/۷ درجه نسبت به ميدان  جامد را به س

ــي ثابت مي چرخانند. اين  مغناطيس

روش كه به چرخش زاويه اي جادويي 

ــود ادغام  ــت، باعث مي ش معروف اس

ــان ها  و  ــذف آثار نوس ــق و ح و تلفي

جريان  هاي حاصل از آن حذف شوند. 

ــده  ــه اين ترتيب طيفي تفكيك ش ب

ــاهده  ــه در مايعات مش ــبيه  آنچ ش

مي شود به دست مي آيد. مشكل اين 

بود كه تا به حال نتوانسته بودند ابزاري 

بسازند كه يك نمونه بسيار ريز جامد 

ــاكن با قطري  ــيم پيچ س را درون س

كمتر از يك ميليمتر با فركانس ۵۰ 

كيلوهرتز بچرخانند. 

ديميتريوس ساكالريو و همكارانش 

روش بسيار دقيق و ظريفي براي حل اين مشكل يافته اند. اين 

پژوهشگران يك سيم پيچ كوچك به قطر ۷۵۰ ميكرومتر 

زمان چيسـت؟ چرا زمان رو به جلو 
مـي رود؟ آيـا زمـان واقعيـت دارد؟ 
مفهوم زمـان يكي از اسـرارآميزترين مفاهيم در تاريخ 
فيزيك بوده اسـت و در حال حاضر نيز از مسائل دشوار 
فيزيك معاصر به شمار مي رود. اين مقاله آخرين مطالعات 
و نظريه هـاي فيزيكـي را درباره زمان معرفي و بررسـي 

مي كند.
   

ــاب زمان در  ــر از فرنس كرايوس حس هيچ كس بهت

ــگاه او در موسسه ماكس  ــت. در آزمايش دستانش نيس

ــه مركزي مختص  ــع در كراچينگ آلمان ك پالنك واق

ــنجي تاريخ  ــت، دقيق ترين زمان س اپتيك كوانتومي اس

ــت. به اين معنا كه كوچك ترين بازه هاي  انجام شده اس

زماني را كه تاكنون مشاهده شده اند، اندازه گيري كرده اند. 

ــوس براي انجام اين كار از پالس هاي ليزر فرابنفش  كراي

ــت تا حركت هاي بسيار سريع و كوتاه  استفاده كرده اس

الكترون هاي درون اتم را ردگيري كند. اين پديده ها كه 

او به دنبال كاوش آنهاست، تنها حدود ۱۰۰ آتوثانيه طول 

ــتن تصور بهتري از اين بازه زماني  مي كشند. براي داش

ــه يك ثانيه،  ــبت ۱۰۰ آتوثانيه ب ــر آوريد كه نس در نظ

مانند نسبت يك ثانيه به ۳۰۰ ميليون سال است! حتي 

تصورش هم غيرممكن است، اما چنين بازه زماني اي در 

طبيعت وجود دارد و حتي اندازه گيري هم شده است.

كمترين واحد زمان
با اين حال حتي كارهاي كرايوس هم از كوچك ترين 

ــيار فاصله دارد. يك محدوده زماني به  مقياس زماني بس

نام «ابعاد پالنك» وجود دارد كه حتي آتوثانيه نيز در برابر 

ــال است. اين مقياس مرز فيزيك  آن مانند ميليون ها س

ــخص مي كند؛ ناحيه اي كه در آن  ــده را مش شناخته ش

فواصل و بازه هاي زماني آنقدر كوتاه هستند كه بسياري از 

مفاهيم فضا و زمان شروع به فروپاشي  كنند. زمان پالنك 

يعني كوچك ترين واحد زماني كه معناي فيزيكي دارد، 

ــت. اين مقدار كوچك تر از يك  ۱۰ به توان ۴۳- ثانيه اس

 تريليونيم تريليونيم آتوثانيه است. ماوراي آن چيست، آيا 

زماني كوچك تر از آن هم وجود دارد؟ اين زمان ناشناخته 

است، حداقل براي امروز.

ــالش براي درك زمان هايي پايين تر از ابعاد پالنك،  ت

منجر به جهش هاي عجيبي در فيزيك شده است. به طور 

خالصه مساله اين است كه آيا امكان دارد آن زمان (زماني 

كوچك تر از زمان پالنك) در بنيادي ترين سطح واقعيت 

فيزيكي وجود نداشته باشد. اگر چنين است، پس زمان 

چيست و چرا اينقدر واضح و قدرتمندانه داراي حضوری 

ــيمون ساندرز،  ــت؟ س ــخصي ماس مطلق در تجربه ش

ــفورد در پاسخ به اين  ــوف فيزيك از دانشگاه آكس فيلس

ــائل مي گويد: «معناي زمان به طرز وحشتناكي  نوع مس

براي فيزيك معاصر مساله ساز شده است. وضعيت آنقدر 

مشكل است كه بهترين كاري كه شخص مي تواند انجام 

دهد، اعالم الادري گري است. يعني نداشتن هيچ موضع 

و ترجيحي نسبت به اين مساله.»

ــد، وقتي  ــل آغاز ش ــك قرن قب ــان از ي ــكل زم مش

نظريه هاي نسبيت خاص و نسبيت عام اينشتين، تصور 

معمول از زمان را به عنوان يك ثابت جهاني درهم ريخت. 

ــته، حال و  آينده  ــي از پيامدهايش آن بود كه گذش يك

ــتند. نظريه هاي اينشتين همچنين چالشي  مطلق نيس

ــبيت عام  جدي در فيزيك به وجود آورد، زيرا قوانين نس

ــزرگ مقياس جهان را توصيف  ــاختار ب (كه گرانش و س

ــا قوانين فيزيك كوانتومي (كه بر جهان خرد  مي كند) ب

ــازگار به نظر مي رسد. حدود چهار  حكومت مي كند) ناس

ــي جان ويلر كه در  ــهور يعن دهه قبل دو فيزيكدان مش

ــتون بود و برايس دويت از  ــگاه پرينس آن زمان در دانش

دانشگاه كاروليناي شمالي، معادله اي عجيب و خارق العاده 

ارائه دادند كه چارچوبي ممكن براي سازگاري بخشيدن 

به نسبيت و مكانيك كوانتومي فراهم مي كرد. اما معادله 

ويلر-دويت همواره مناقشه برانگيز بوده است، زيرا به سهم 

خودش پيچيدگي عجيب تري از فهم ما نسبت به زمان به 

نظريه نسبيت اضافه كرده است. كارلو روولي، فيزيكداني 

از دانشگاه مديترانه اي مارسي در فرانسه مي گويد: «زمان 

ناگهان از معادله ويلر-دويت ناپديد مي شود و اين موضوعي 

است كه براي بسياري از نظريه پردازان معما شده است. 

شايد بهترين راه براي فكر كردن درباره واقعيت كوانتومي 

كنار گذاشتن زمان باشد. به اين ترتيب توصيف بنيادي از 

جهان بايد بي زمان باشد.»

تا به حال هيچ كس در استفاده از معادله ويلر-دويت 

براي يكي كردن نظريه كوانتوم و نسبيت عام موفق نشده 

است. با اين حال اقليت قابل توجهي از فيزيكدان ها شامل 

ــاهكار  روولي معتقدند هر نظريه موفقي از تلفيق دو ش

فيزيك قرن بيستم نهايتا جهاني را توصيف خواهد كرد 

كه در آن زمان به طور اجتناب ناپذيري وجود ندارد.

جهت پيكان زمان
اين مساله كه زمان ممكن است وجود نداشته باشد در 

ميان فيزيكدانان به نام «مساله زمان» شناخته مي شود. 

اين مساله ممكن است بزرگ ترين مساله باشد اما هنوز 

از پيچيده ترين سوال در مورد زمان فاصله دارد. «مساله 

ــان» در رقابت با اين واقعيت عجيب در رتبه دوم قرار  زم

مي گيرد كه قوانين فيزيك توضيح نمي دهند چرا زمان 

همواره رو به جلو مي رود. تمام قوانين فيزيك – چه قوانين 

ــتين يا حتي قوانين كوانتوم – با معكوس  نيوتن و اينش

شدن جهت زمان به همين صورت كنوني باقي خواهند 

ماند تا جايي كه ما مي توانيم بگوييم، با اينكه زمان يك 

ــويه است و هرگز معكوس نمي شود، هيچ  فرآيند يك س

ــي آن را محدود نمي كند. يعني هيچ يك از قوانين  قانون

فيزيك يك سويه بودن جهت زمان را تضمين نمي كنند. 

ــت لويد، يك متخصص مكانيك كوانتومي از دانشگاه  س

MIT در پاسخ به اين سوال كه زمان چيست، مي گويد: 

«اين بسيار اسرارآميز است كه چرا ما يك  چنين پيكان 

زمان واضحي داريم. توضيح معمول براي اين مساله آن 

است كه براي مشخص كردن آنچه در يك سيستم اتفاق 

ــي حاكم بر آن  ــما نبايد تنها قوانين فيزيك مي افتد، ش

ــتم را معين كنيد، بلكه بايد بعضي از شرايط اوليه  سيس

ــخص كنيد.» لويد مي گويد مادر  و پاياني آن را نيز مش

ــرايط اوليه، مهبانگ است. فيزيكدانان باور دارند  تمام ش

ــيار فشرده از  ــاده و بس كه جهان به صورت يك توپ س

ــده است. به رغم اينكه قوانين فيزيك خود  انرژي آغاز ش

نمي توانند پيكان زمان را به وجود آورند، انبساط جهان كه 

با وجود اينكه تالش های بسياری شده 

ــوان بزرگترين جرم  بود كه پلوتو عن

کمربند کوييپر را کسب و حفظ كند، اطالعات جديد حاکی 

ــت که اين عنوان بايد در اختيار سياره کوتوله ای  از آن اس

موسوم به «اريس» قرار گيرد. 

ــياره کوتوله اريس (كه  با توجه به آخرين گزارش ها، س

مدتي نام Xena برايش انتخاب شده بود) ۲۷ درصد بزرگتر 

از پلوتو است. الزم به ذکر است اين مطلب هيچ تغييری در 

ــال پيش انجمن جهانی نجوم مبنی بر اينکه در  حکم س

منظومه شمسی هشت سياره وجود دارد ايجاد نمی کند و 

اين جرم همچنان در فهرست سياره های کوتوله منظومه 

شمسی باقی می ماند. به گفته «مايک براون» کاشف اريس 

و همکارش «اميلی شالر» اين اطالعات حاکی از جرم ۱۶/۶ 

ميليارد تريليارد کيلوگرمي اريس است. وی افزود: آنها قبل 

از انتشار اطالعات دقيق عددی پيرامون اين موضوع معتقد 

ــت و دليل اين امر را  ــه اريس بزرگتر از پلوتو اس بودند ک

زمان طوالنی تر گردش قمرش، ديسنوميا، نسبت به گردش 

ــه دور پلوتو اعالم کردند. اين آخرين فرصت بود تا  كارن ب

پلوتو بتواند عنوان بزرگترين جرم کمربند کوييپر را حفظ 

کند. به گفته پروفسور براون پژوهشگر سياره شناس موسسه 

تکنولوژی کاليفرنيا، اين احتمال وجود داشت که جرم پلوتو 

ــند. اريس در سال  و اريس تا اندازه زيادی نزديک هم باش

۲۰۰۵ ميالدی توسط رصدخانه پالومار و تلسکوپ ۴۸ اينچ 

ساموئل اوشين و ابزار ويژه اين تلسکوپ جهت بررسی اجرام 

فراسياره ای کشف شد. وی اضافه كرد: وقتی معلوم شد اين 

سياره ابعاد نزديکی به پلوتو دارد انجمن جهانی نجوم درباره 

سياره بودن پلوتو به شک افتاد و طی جلسه ای اعالم کرد 

که پلوتو از سياره بودن به يک سياره کوتوله تنزل مقام پيدا 

می کند و قرار بر آن شد که پلوتو و ساير اجرام نسبتا بزرگ 

ــت سياره ها نشوند.  کمربند کوييپر از اين پس وارد فهرس

بدين سان فهرست سياره های منظومه شمسی تثبيت شد 

و به هشت سياره تقليل پيدا کرد.

شالر همچنين می افزايد: بنابر عکس های ارسال شده 

ــکوپ فضايی هابل و رصدخانه کک، چگالی  ــط تلس توس

ــطح اين سياره دو گرم بر سانتيمترمکعب تخمين زده  س

شده است. به عبارتی ديگر احتماال اريس هم مانند پلوتو 

ــاختار سطحی آن مانند  ــنگ ساخته شده و س از يخ و س

ساير اجرام دوردست منظومه شمسی هست. قطر اين جرم 

۲۴۰۰ کيلومتر برآورد شده که نشان می دهد اريس کمی 

چاق تر از پلوتو است. بيشينه فاصله آن از خورشيد تقريبا 

۹۷ واحد نجومی است(هر واحد نجومی برابر فاصله زمين 

ــت). دمای تقريبی اين جرم در روز و شب  تا خورشيد اس

تفاوت محسوسی ندارد و حدود ۲۴۳ درجه سانتيگراد زير 

صفر برآورد شده است و همانطور که بديهی به نظر می رسد 

به سبب فاصله زياد آن از خورشيد، بسيار تاريک است.

سفر اين سياره کوتوله به دور خورشيد ۵۶۰ سال زمينی 

ــيد ۳۸ واحد  ــد. کمينه فاصله اش از خورش طول می کش

نجومی است و اين نشان دهنده آن است که گاهی نزديکتر 

ــبت به ما قرار دارد. سطح  از پلوتو و گاهی دورتر از آن نس

اريس از ورقه بسيار نازکی از متان که منشا آن احتماال از 

درونش است احاطه شده. ولی در مورد پلوتو احتماال تحت 

ــعات خورشيدی، متان  دگرگونی های شيميايی و تشعش

سطح کمی به رنگ قرمز گرويده و تصويری اخرايی رنگ به 

وجود آورده است. اما متان سطح اريس ب شتر به زرد تمايل 

دارد و علت اين موضوع فاصله بيشترش از خورشيد است. 

قمر اريس، ديسنوميا، ۱۵۰کيلومتر قطر دارد و فاصله آن از 

جرم مادر ۳۷۰۰۰ کيلومتر است. ماه قمری اريس، ۱۶ روز 

به طول می انجامد که باعث ايجاد ۱۲۷۷۵ماه قمری در طی 

يک سال گردش اريس به دور خورشيد می شود. 
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ــه در آموزش  ــال ها تجرب مجله نجوم پس از س

نجوم به مشتاقان آسمان، از تابستان سال ۱۳۸۶ 

شروع به برگزاري دوره آموزش ستاره شناسي به 

ــودكان در اين كالس ها با زيبايي هاي  كودكان می کند. ك

ــاي فضايي،  ــي، كاوش ه ــب، منظومه شمس ــمان ش آس

جهت يابي و چگونگي رصد سيارات آشنا مي شوند. ماهنامه 

نجوم در كنار انتشار ماهانه خود فعاليت هاي ديگري را نيز 

براي ترويج بيشتر اخترشناسي و افزايش آگاهي و شناخت 

ــد.  اين كالس ها براي  ــي از اين دانش انجام مي ده عموم

ــت تا ۱۱ سال در نظر گرفته شده است.  مقطع سني هش

مدرس اين دوره دانش آموخته دوره تخصصي آموزش نجوم 

به كودكان از موزه علوم لندن در انگلستان است. اين دوره 

ــنبه (۱۷:۳۰-۱۶)  ــنبه و دوش از ۱۶ تيرماه در روزهاي ش

تشكيل مي شود. 

ــان  ــا نش ــن رصده  تازه تري

ــريع ترين  س ــه  ك ــد  مي دهن

ــان از  ــاده در جه ــاي م جريان ه

ستاره هاي در حال مرگ با بيش 

۹۹/۹۹۹ درصد سرعت نور خارج مي شوند. وقتي سوخت 

يك ستاره پرجرم و بزرگ تمام مي شود، در هم فرو مي ريزد 

تا يك سياهچاله يا ستاره نوتروني تشكيل دهد.  دانشمندان 

قبل از اين پيش بيني كرده بودند كه اين ماده بايد سرعتي 

نزديك سرعت نور داشته باشد، اما امكان مشاهده دقيق آن 

وجود نداشت. حال تيمي به سرپرستي اميليو موليناري از 

رصدخانه دي بررا در ايتاليا، موفق به اندازه گيري سرعت اين 

جريان ماده شده اند.

ناسا به رغم داشتن تكنولوژي هاي 

ــرفته مجبور شده است  بسيار پيش

براي تعمير يك صفحه محافظ گرما 

در فضاپيماي آتالنتيس از روش هاي 

ــاده و تكنولوژي ابتدايي بهره بگيرد. اين عمليات با  بسيار س

فرستادن فضانوردان به بيرون فضاپيما براي دوختن قسمت 

ــده انجام مي شود. فضانوردان بايد از سيم هاي فوالدي  پاره ش

و سوزن قالبي شكل براي دوختن اين صفحه در فضا استفاده 

ــبيه منگنه كه صفحات را به هم مي دوزد  كنند زيرا ابزاري ش

در خأل كار نمي كند. آنها كه براي تعمير اين قطعه دو روز به 

ماموريت آتالنتيس اضافه كرده اند قرار است سومين راهپيمايي 

فضايي را براي تمام كردن اين عمليات انجام دهند. 

 ماده اي با سرعت نور   رنسانس هسته اي   خياطي در فضا   عدسي مايع  نجوم براي كودكان 
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هنوز هم ادامه دارد اين كار را انجام مي دهد. همانطور كه 

ــط مي شود، پيچيده تر و بي نظم تر مي شود.  جهان منبس

افزايش بي نظمي (كه فيزيكدان ها آن را افزايش آنتروپي 

مي نامند) ناشي از انبساط جهان، ممكن است منشأ آن 

چيزي باشد كه ما به عنوان رژه روبه جلو و بي وقفه زمان 

تصور مي كنيم.از اين ديدگاه، زمان چيزي نيست كه جدا 

از جهان وجود داشته باشد.

ــاعتي وجود ندارد.   خارج از كيهان هيچ تيك تاك س

ــه نيوتن فكر  ــم به زمان آن گونه ك ــر ما تمايل داري اكث

ــت و رياضي به  ــرد، فكر كنيم: «زمان مطلق، درس مي ك

ــتقل از هر چيز  دليل ماهيتش به طور يكنواخت و مس

ــتين اثبات  خارجي، جريان دارد.» اما همانطور كه اينش

كرد، زمان قسمتي از بافت جهان است. برعكس آنچه كه 

نيوتن باور داشت، ساعت هاي معمولي ما چيزي مستقل 

از جهان را اندازه نمي گيرند. 

ــال زمان را  ــاعت ها اص ــق گفته لويد، در واقع س طب

ــه  ــري نمي كنند. او مي گويد: «اخيرا به موسس اندازه گي

ملي استاندارد و تكنولوژي در بولدر رفتم؛ يك آزمايشگاه 

ــاعت اتمي استاندارد است.  دولتي كه محل نگهداري س

ــما زمان را بسيار دقيق  من به آنها گفتم ساعت هاي ش

اندازه مي گيرند. آنها در جواب گفتند، ساعت هاي ما زمان 

را اندازه گيري نمي كنند! من فكر كردم اين حرف از سر 

ــت. اما آنها گفتند: نه، تعريف زمان آن چيزي  تواضع اس

ــت كه ساعت هاي ما اندازه گيري مي كنند. اين حرف  اس

كامال درست است. آنها زمان استاندارد جهاني را تعريف 

مي كنند. زمان با تعداد تيك هاي ساعت هاي آنها تعريف 

مي شود.»

زمان يعني تيك تاك ساعت
ــد:  ــان مي گوي ــدون زم ــان ب ــع جه ــي، مداف روول

ــتاندارد، اين كار را درست  ــه اس ــنج هاي موسس زمان س

ــا معادله ويلر- ــام مي  دهند. به عالوه نقطه نظر آنها ب انج

دويت سازگار است. «ما هيچ وقت زمان را نمي بينيم، ما 

تنها ساعت ها را مشاهده مي كنيم. اگر شما بگوييد اين 

جسم حركت مي كند، واقعا منظورتان آن است كه جسم 

اينجاست وقتي عقربه ساعت شما اينجاست و به همين 

ترتيب مراحل حركت جسم را مي توانيد توصيف كنيد.

ــاعت اندازه مي گيريم، اما تنها  ما مي گوييم زمان را با س

عقربه هاي ساعت را مي بينيم نه خود زمان را و عقربه هاي 

ــت مانند موارد مشابه ديگر تنها متغيرهاي  ساعت درس

فيزيكي هستند. بنابراين به يك معنا ما تقلب مي كنيم، 

ــاهده مي كنيم متغيرهايي فيزيكي  زيرا آنچه واقعا مش

هستند به عنوان توابعي از متغيرهاي فيزيكي ديگر، اما 

ــا آن را طوري نمايش مي دهيم كه انگار همه چيز در  م

زمان تغيير مي كند.

ــش مي آيد آن  ــاره معادله ويلر-دويت پي ــه درب  آنچ

است كه ما مجبور به توقف اين بازي مي شويم. در عوض 

ــان كه خودش  ــاختگي (يعني زم معرفي اين متغير س

مشاهده پذير نيست)، بايد تنها توصيف كنيم كه متغيرها 

چگونه به متغيرهاي ديگر مرتبط هستند. سوال اين است 

كه آيا زمان يك ويژگي بنيادي واقعيت است يا تنها يك 

نمايش ماكروسكوپي از چيزهاست؟ من آن را تنها يك اثر 

ماكروسكوپي مي دانم؛ چيزي كه تنها براي اشياي بزرگ 

ظهور مي يابد.» به طور خالصه مساله اين است كه ممكن 

است زمان در بنيادي ترين سطح واقعيت فيزيكي وجود 

نداشته باشد. منظور روولي از «اشياي بزرگ» هر چيزي 

است كه بزرگ تر از ابعاد اسرارآميز پالنك باشد. تا به حال 

ــچ نظريه فيزيكي اي به طور كامل جهان را در ابعادي  هي

كوچك تر از ابعاد پالنك، توصيف نكرده است.

يك امكان آن است كه اگر فيزيكدان ها بتوانند نظريه 

ــند، فضا و زمان  ــبيت عام را وحدت بخش كوانتوم و نس

توسط نسخه تغييريافته اي از مكانيك كوانتومي توصيف 

ــد. در يك چنين نظريه اي، ديگر يكنواخت و  خواهد ش

ــامل بخش هايي گسسته  پيوسته نخواهند بود بلكه ش

(كوانتا) هستند. درست مانند نور كه از بسته هاي منفرد 

ــت. اينها آجرهاي  ــكيل شده اس انرژي با نام فوتون تش

سازنده فضا و زمان هستند و تصور اينكه فضا و زمان از 

چيز ديگري ساخته شده باشد آسان نيست. مولفه هاي 

ــا و زمان جز در فضا و زمان در كجا مي توانند وجود  فض

داشته باشند؟

كوانتاي فضا و زمان
ــد، در مكانيك  ــي توضيح مي ده ــور كه روول همانط

كوانتومي تمام ذرات ماده و همچنين انرژي را مي توان به 

صورت موج توصيف كرد. موج نيز يك ويژگي غيرعادي 

دارد: تعداد نامحدودي از آن مي تواند در يك مكان وجود 

ــته باشد. اگر روزي نشان داده شود كه زمان و مكان  داش

ــا مي توانند در يك  ــكيل يافته اند، تمام آنه از كوانتا تش

ــوند. روولي مي گويد:  نقطه بدون بعد روي هم تلنبار ش

ــوند.  ــه معنايي فضا و زمان در اين تصوير ذوب مي ش «ب

ديگر فضا وجود ندارد، تنها كوانتاهايي وجود دارند روي 

كوانتاهاي ديگر بدون اينكه در فضا غرق شوند.»

روولي به همراه يكي از مهمترين رياضيدانان دنيا يعني 

ــه در پاريس روي اين موضوع  آلن كونس از كالج فرانس

ــت. آنها همراه هم چارچوبي را ارائه داده اند  كار كرده اس

كه نشان مي دهد، چگونه آنچه ما به عنوان زمان تجربه 

مي كنيم ممكن است از يك واقعيت بي زمان و بنيادي تر 

ظهور يافته باشد. همان گونه كه روولي توصيف مي كند: 

«زمان احتماال يك مفهوم تقريبي است كه در ابعاد بزرگ 

ظاهر مي شود. كمي شبيه مفهوم سطح آب كه از لحاظ 

ــكوپي معنا دارد اما در ابعاد اتمي معناي خود را  ماكروس

از دست مي دهد.»

ــت  ــي با فهميدن اينكه توضيحاتش ممكن اس روول

ــتر دانش فعلي  ــان را عميق تر كند، مي گويد بيش راز زم

ــيد. «من فهميده ام  ــا روزي گيج كننده به نظر مي رس م

ــهودي نيست. اما اين موضوع فيزيك  كه اين تصوير مش

ــت: يافتن روش هاي جديد فكر كردن درباره  بنيادي اس

ــان و ديدن اينكه آيا اين روش ها كار مي كنند يا نه.  جه

من فكر مي كنم وقتي گاليله گفت زمين مي چرخد، به 

همين شكل غيرقابل فهم بود. فضا براي كوپرنيك شبيه 

ــا براي نيوتن نبود و فضا براي نيوتن مانند فضا براي  فض

اينشتين نبود. ما هميشه كمي بيشتر مي آموزيم.» روولي 

احساس مي كند كه يك انقالب ديگر در مفهوم زمان به 

همين زودي اتفاق مي افتد. «وقتي مقاله ۱۹۰۵ اينشتين 

ــد، تفكر مردم درباره فضا-زمان را تغيير داد.  ــر ش منتش

ــتانه  واقعه اي شبيه آن هستيم.» وقتي  ما دوباره در آس

گردوخاك ها فرو نشينند، زمان هرچه كه باشد مي تواند 

حتي عجيب تر و وهم انگيزتر از چيزي باشد كه اينشتين 

مي توانست تصور كند.

 DiscoverMagazine, Jun. 2007

 نظريه هاي فيزيك از زمان مي گويند

در جست وجوي زمان 
از دست رفته

ــگران در فرانسه  يك گروه از پژوهش

 NMR دست به ابداعي در تكنولوژي

ــته) زده اند كه با استفاده از آن  ــديد مغناطيسي هس (تش

ــي كرد.  مي توان نمونه هاي جامد در ابعاد نانوليتر را بررس

در اين روش دو سيم پيچ (كه يكي ثابت است و ديگري تا 

فركانس ۷۰ كيلوهرتز قابليت چرخش دارد) به كار مي رود 

ــوان NMR را براي نمونه هاي ريز  ــه در نتيجه آن مي ت ك

ــد كه بتوانند از اين  ــگران اميدوارن به كار برد. اين پژوهش

تكنولوژي براي بررسي فرآيندهاي شيميايي در سلول هاي 

منفرد زيستي استفاده كنند. طيف سنجي NMR  روشي 

ــيميايي ماده است.  رايج براي مطالعه خواص فيزيكي و ش

ــت كه ماده را  ــتفاده زياد از اين روش به اين دليل اس اس

ــته هاي مختلف را از هم تشخيص  تخريب نمي كند و هس

ــازوكار NMR  به اين ترتيب است كه نمونه  مي دهد. س

ماده را در يك ميدان مغناطيسي خارجي قرار مي دهد،  اين 

ميدان دو قطبي هاي مغناطيسي هسته ها را كه اسپين صفر 

ــد هم جهت مي كند. پس از آن يك پالس با فركانس  دارن

ــي به نمونه مي تابانند تا جهت گيري دو قطبي هاي  راديوي

مغناطيسي را مختل كند و باعث نوسان آنها شود.

ــيم پيچ هاي اطراف نمونه جريان  ــان ها در س  اين نوس

لينک ........................................................
www.datasync.com/~rsf1/rtzein.htm

en.wikipedia.org/wiki/Wheeler-deWitt_equation

 www.cpt.univ-mrs.fr/~rovelli

NMR تكنولوژي جديد

پيچه  هايی با زاويه ی جادويی
ــتقيما به دور نمونه جامد كه اندازه اش حدودا ۲۰۰  را مس

ــيم پيچ و نمونه را همرا با  نانوليتر بود پيچيدند،  سپس س

ــد. در اطراف اين  ــس ۷۰ كيلوهرتز چرخاندن هم تا فركان

سيستم يك سيم پيچ ثابت نيز وجود دارد كه سيگنال هاي 

NMR را از طريق القا آشكار مي كند. در اين روش نسبت 

سيگنال به نويز،  هشت برابر بهتر از روش سنتي است كه 

در آن از سيم پيچي به قطر ۲/۵ ميلي متر استفاده مي شد. 

اين پژوهشگران نام روش خود را چرخش سيم پيچ با زاويه 

جادويي گذاشته اند. به گفته آرت اديسن از دانشگاه فلوريدا،  

ــاده  اين روش در اصل همان روش قديمي با يك تغييرس

است و به همين دليل ابزارهاي موجود را مي شود براي آن 

نيز استفاده كرد. با اين روش مي توان به طور خودكار تعداد 

زيادي از نمونه هاي جامد را در زماني كوتاه تحليل و بررسي 

كرد. از كاربردهاي جالب اين روش بررسي نمونه هاي زيستي 

ريز در موارد قانوني است كه مي تواند در پزشكي قانوني و 

كشف آثار جرم به پليس كمك كند. ساكالريو اميدوار است 

زماني برسد كه با استفاده از اين تكنولوژي بتوان فرآيندهاي 

شيميايي درون يك سلول را مشاهده كرد. 

Physicsweb.org

لينک ........................................................
www.spectroscopynow.com

 ÛË—«uÝ »UÐ

È˛u uMJð

پلوتو کوتوله می ماند
vI Uš eO³ U

براساس محاسبات جديد يك گروه دانش پيشه در اياالت 

متحده با گذران نور از درون مجموعه اي از كره هاي فلزي 

ــودآن را در مقياس نانومتر هدايت و دست كاري  ريز مي ش

ــمون هاي سطح  كرد. اين پديده به برهم كنش نور با پالس

كره ها مربوط است و اين پژوهشگران مدعي اند مي شود آن 

ــمه هاي نور قطبيده و هم دوس به كار  را در ساختن چش

برد. چنين چشمه هايي در ساختن گستره اي از نانوابزارهاي 

تمام اپتيكي از جمله حسگرها، كليدها و ابزارهاي انبارش داده 

مهم خواهند بود.

ــان هاي جمعي  ــمون ها شبه ذره هايي اند كه نوس پالس

الكترون ها بر سطح فلزات را توصيف مي كنند. پالسمون ها 

ــند از اين  ــگران مي كوش با نور برهم كنش دارند و پژوهش

ــرآوري و انتقال داده  ــمونيكي ف پديده در ابزارهاي پالس

استفاده كنند.ماكسيم سوخارف و تامارسيدمن از دانشگاه 

نرت وسترن، با يك شبيه سازي كامپيوتري برهم كنش نور با 

پالسمون ها بر سطح كره هاي فلزي ريز را بررسي كرده اند. 

در اين شبيه سازي، با استفاده از مثال يك پيوندگاه T شامل 

نانوكره هاي نقره اي معلوم شد مسير نور از درون اين كره ها 

را مي شود با تغيير قطبش نور تغيير داد. اين پژوهشگران 

معتقدند اين پديده را (كه البته هنوز با تجربه تاييد نشده) 

مي شود در وارون كننده ها يا نانوكليدهاي اپتيكي به كار برد.

از اين محاسبات همچنين برمي آيد نور فرودي را مي شود 

ــمونيكي حاصل از آرايه هاي دوره اي  درون بلورهاي پالس

ــه بلور  ــته به هندس ــوذرات محصور كرد. به عالوه، بس نان

مي شود نور را كانوني يا هدايت كرد. از اين نتايج كامپيوتري 

ــود در چشمه هاي نور  ضمنا برمي آيد اين پديده را مي ش

نانومقياس با قطبش و هم دوسي قابل كنترل به كار برد.

اين پژوهشگران مي گويند روش مدل سازي شان راهي 

عملي براي پيش بيني پاسخ اپتيكي ابزارهاي پالسمونيكي 

طي فرآيند طراحي است.
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كنترل نور با كره هاي ريز

ــركت هاي تامين  ــياري از ش  بس

انرژي در آمريكا در طول دو سال 

ــاخت ۲۷  آينده برنامه اي براي س

راكتور هسته اي در آن كشور دارند. 

اكثر اين راكتورها قرار است به نيروگاه هاي هسته اي فعلي 

اضافه شوند، اما تعدادي ديگر نيز در مناطق جديدي ساخته 

ــاخت راكتورهاي  ــد. اين اقبال جديد براي س خواهند ش

ــته اي در نتيجه افزايش قيمت نفت و گاز بوده است.  هس

آنها همچنين به دنبال افزايش امنيت تاسيسات هسته اي 

ــاخت راكتورهاي جديد قابليت اعتماد به  ــتند و با س هس

آنها را باال خواهند برد. طرح هاي جديد راكتور بخش هاي 

كمتري دارند و به سادگي راه اندازي مي شوند. 

 يك تيم تحقيقاتي آلماني اولين 

ــن را بدون  ــع دوربي ــي ماي عدس

قطعات متحرك كه مي تواند بين 

ــطح بزرگنمايي تغيير پيدا  دو س

ــاخت  ــد، طراحي كرده اند. اين گام مهمي در جهت س كن

ــتره وسيعي از  ــت كه می تواند گس ــي هاي مايع اس عدس

ــش دهد، در اين عدسي ها از تركيب  بزرگنمايي ها را پوش

ــود، به اين  ــت نور استفاده مي ش آب و روغن براي شكس

ترتيب كه مرز بين آب و روغن يك منحني به شكل عدسي 

مي سازد كه نور را در يك نقطه متمركز كند. مرز بين آب 

و روغن را مي توان با اعمال ولتاژهاي مختلف تغيير داد و به 

اين ترتيب فاصله كانوني عدسي تغيير مي كند.


