کَاًتَم تِ صتاى آدهیضاد قسوت ضطن
داستاى تقاسى تاتغ هَج  ،فشهیَى ٍ تَصٍى
پشدُ ی دٍم :فشهیَى ٍ تَصٍى
فیضیکذاًاى ػالقوٌذًذ جْاى سا تِ دٍ دستِ تقسین کٌٌذ:هادُ ی هؼوَلی ٍ هادُ ی تاسیک ،سساًا ٍ ًاسساًا ،لپتَى ٍ کَاسک ّا .تشخی اص ایي دستِ تٌذی
ّا فقط تشای ساحتی ٍ تِ طَس اختیاسی اًجام هی ضًَذ ،دس حالیکِ تشخی ،تٌیاى طثیؼت سا تَصیف هی کٌٌذ .یکی اص ایي دستِ تٌذی ّای تٌیادی،
تَصٍى ّا ٍ فشهیَى ّا ّستٌذ ،هفاّیوی کِ تذٍى آًْا ،گیتی تِ ضکلی کِ اهشٍص هیطٌاسینٍ ،جَد ًذاضت!
ساُ ّای صیادی تشای تؼشیف تفاٍت تیي ایي دٍ هفَْم ٍجَد داسد :فیضیکذاًاى هتخصص رسات تٌیادی ،تَصٍى ّا سا تِ ػٌَاى رسات حاهل ًیشٍ ٍ فشهیَى
ّا سا تِ ػٌَاى رسات هادُ دس ًظش هی گیشًذ ،اها ایي دٍ هفَْم ،تِ طَس استاًذاسد تش اساس اسپیي ،تؼشیف هی ضًَذ .فشهیَى ّا داسای اسپیي ًیوِ
صحیح ٍ تَصٍى ّا داسای اسپیي صحیح ّستٌذ.
ّویي تفاٍت تِ ًظش سادُ ،اثشات تسیاس ػویقی تش ساختاس کائٌات گزاضتِ است.
فشهیَى ّا دسست هاًٌذ آدم ّای هٌضٍی ٍ گَضِ گیشی ّستٌذ کِ تِ ّیچ ٍجِ ،جوغ ضذى دس کٌاس یکذیگش سا دٍست ًذاسًذ ،دس حالیکِ تَصٍى ّا،
هَجَداتی تسیاس اجتواػی ّستٌذ ٍ دٍست داسًذ ّویطِ تا یکذیگش تاضٌذ.
حاال تْتش است تفاٍت فشهیَى ٍ تَصٍى سا دس تحث تقاسى تاتغ هَج ًطاى دّین .دس ٍاقغ ّش یک اص سثذّا دس ضکل ً ،۲ ٍ ۱قص یک تاتغ هَج  ψسا تاصی
هی کٌذ .تا ایي حساب چْاس حالت ضکل  ۲سا تا استفادُ اص تاتغ هَج هی تَاى تِ ضکل صیش ًوایص داد:
حالت اٍل تذاى هؼٌاست کِ ّش دٍ رسُ (تَج) دس تاتغ هَج اٍل (سثذ اٍل) قشاس گشفتِ اًذ ٍ ّویي طَس الی آخش .ػالهت ً Φطاى دٌّذُ ی تاتغ هَج
کلی ّش تَصیغ است.
تفاٍت فشهیَى ّا ٍ تَصٍى ّا تا استفادُ اص تقاسى تاتغ هَج تِ صَست صیش تؼشیف هی ضَد:
تاتغ هَج کلی فشهیَى ّا تایذ ًسثت تِ جاتجایی رسات ،پاد هتقاسى تَدُ ،دس حالیکِ تاتغ هَج کلی تَصٍى ّا تایذ ًسثت تِ جاتِ جایی رسات ،هتقاسى
تاضذ .
دس ضشط تاال ،تاتغ هَج هتقاسى تِ تاتؼی گفتِ هی ضَد کِ تا جا تِ جا کشدى رسات (یؼٌی جاتِ جاکشدى ّ۲ ٍ ۱ای داخل پشاًتضّا)ّ ،واى تاتغ اٍلیِ سا
تذّذ ٍ تاتغ هَج پادهتقاسى تِ تاتؼی گفتِ هی ضَد کِ دس صَست جاتجایی رسات ،تِ هٌفی تاتغ اٍلیِ تثذیل ضَد .اجاصُ دّیذ ایي ضشط سا دس ّش چْاس
تاتغ  Φآصهایص کٌین.
اگش جای دٍ رسُ سا دس ۲ Φٍ ۱ Φػَض کٌین ،تاص تِ ّواى تاتغ هَج اٍلیِ هیشسین ،تٌاتشایي ایي دٍ تاتغ هَج ،هتقاسى ّستٌذ.
دس هَسد دٍ تاتغ ۴ Φٍ ۳ Φطثق ضکل صیش اگش جای دٍ رسُ سا ػَض کٌین ،تِ تشتیة تِ- ۴ Φٍ ۳ Φهی سسین .دس ًتیجِ ۳ Φهتقاسى ٍ ۴ Φپاد هتقاسى
است.
دس ًتیجِ سِ تاتغ هَج ۳ Φٍ ۱Φ ،۲ Φهتقاسى تَدُ ٍ هی تَاًٌذ تِ ػٌَاى تاتغ هَج تَصٍى ّا استفادُ ضًَذ ،دس حالیکِ تشای فشهیَى ّا فقط یک
اًتخاب داضتِ ٍ تٌْا تاتغ هَج ۴ Φسا هی تَاًین استفادُ کٌین.
حاال هی تَاًین دلیل اجتواػی تَدى تَصٍى ّا ٍ گَضِ گیش تَدى فشهیَى ّا سا دسک کٌین :تٌْا تاتغ هَجی کِ تشای فشهیَى ّا ،هجاص است ،حالتی است
کِ دٍ تَج جذا اص یکذیگش ّستٌذ ٍ دس هقاتل ،اص تیي سِ حالتی کِ تشای تَصٍى ّا هجاص است ،دٍ حالت آى هشتَط تِ صهاًی است کِ تَج ّا دس کٌاس
ّن ٍ دس یک سثذ قشاس گشفتِ اًذ.
تٌاتشایي ،ضایذ فشهیَى ّا صیاد ّن گَضِ گیش ًثاضٌذ ،چشا کِ آًْا چاسُ ی دیگشی ًذاسًذ!
ًکتِ ای کِ تایذ تِ آى تَجِ کٌین ایي است کِ اجتواػی یا هٌضٍی تَدى تَصٍى ّا ٍ فشهیَى ّا ًاضی اص ًیشٍّای جارتِ ای یا دافؼِ ای تیي آًْا ًیست،
تلکِ هستقیوا ًاضی اص ضشط هتقاسى یا پاد هتقاسى تَدى تاتغ هَج آًْاست ٍ تٌاتشایي تیص اص آًکِ یک ٍاقؼیت فیضیکی تاضذ ،یک ضشط سیاضی است.
ساتیٌذسا تَص ،فیضیکذاى تٌگالی ،قَاًیي حاکن تش تَصٍى ّا سا تذست آٍسد ٍ ٍاطُ ی “تَصٍى” ًیض تِ افتخاس اٍ گزاضتِ ضذُ است.
اًشیکَ فشهی ًیض کسی تَد کِ قَاًیي رسات فشهیَى هاًٌذ سا استخشاج کشد ٍ ٍجِ تسویِ ی “فشهیَى” ًیض ّویي است.

داستاى تقاسى تاتغ هَج  ،فشهیَى ٍ تَصٍى
پشدُ ی سَم :داستاى هتقاسى ٍ پادهتقاسى اص کجا ًطات هی گیشد؟
ضایذ تشای ضوا ّن ایي سَال پیص آهذُ تاضذ :چشا تایذ تاتغ هَج فشهیَى ّا ،پاد هتقاسى ٍ تاتغ هَج تَصٍى ّا ،هتقاسى تاضذ؟
پاسخ ایي سَال ،خیلی سشساست ٍ ٍاضح ًیست.
دس ٍاقغ هکاًیک کَاًتَهی کالسیکی دس تشاتش ایي سَال سکَت هی کٌذ.
پاسخ ایي سَال سا تایذ دس هکاًیک کَاًتَهی ًسثیتی ،جستجَ کٌین .تْتش است تگَیین قاًَى تقاسى تاتغ هَج اص دل هکاًیک کَاًتَهی ًسثیتی ،تیشٍى
آهذُ است.
تِ طَس کلی چْاس فاکتَس ًاٍسدایی لَسًتس ،اًشطی ّای هثثتً ،شم ّای هثثت ٍ ػلیت دس کٌاس ّن ثاتت هی کٌٌذ کِ رسات تا اسپیي صحیح اص آهاس تَص-
ایٌطتیي (پادهتقاسى تَدى تاتغ هَج) ٍ رساتی تا اسپیي ًیوِ صحیح اص آهاس فشهی-دیشاک (هتقاسى تَدى تاتغ هَج) پیشٍی هی کٌٌذ.
دس ٍاقغ ،فشهیَى ّا هحکَم تِ داضتي تاتغ هَج پادهتقاسى ّستٌذ ،صیشا دس غیش ایٌصَست ،تی ًْایت تشاص اًشطی هٌفی ٍجَد خَاّذ داضت کِ تِ چالص
اًشطی هٌفی ضْشت داسد.
داستاى تقاسى تاتغ هَج  ،فشهیَى ٍ تَصٍى
پشدُ ی چْاسم :یک تفاٍت کَچک ،اها طَفاًی!
تایذ خَضحال تاضین کِ دًیای ها اص دٍ ًَع رسُ ی فشهیَى ٍ تَصٍى ساختِ ضذُ است ،صیشا دس غیش ایٌصَست ًِ هادُ ای ٍجَد داضت ًِ ،کْکطاًی ٍ ًِ
اًساًی .توام ًظوی کِ دس ضیوی هطاّذُ هی ضَدً ،تیجِ ی هستقیوی اص ایي ٍاقؼیت است کِ الکتشٍى یک فشهیَى است!
اص آًجایی کِ الکتشٍى ّا ،فشهیَى ّستٌذ ،پس تایذ تاتغ هَج پادهتقاسى داضتِ تاضٌذ ٍ ایي تذاى هؼٌاست کِ ضوا ًوی تَاًیذ دٍ الکتشٍى سا دس یک
حالت یکساى قشاس دّیذ.
ٍقتی دس طَل جذٍل تٌاٍتی حشکت هی کٌین ٍ اص یک ػٌصش تِ ػٌصش تؼذی هی سٍین ،یک الکتشٍى (ٍ الثتِ یک پشٍتَى) ،اضافِ هی ضَد ،اها ًکتِ
ایٌجاست کِ تِ دلیل فشهیَى تَدى الکتشٍىً ،وی تَاًیذ آى سا دس ّواى هکاى اضغال ضذُ ی ػٌصش قثلی قشاس دّیذ.
تِ ایي تشتیة است کِ الکتشٍى ّای ػٌاصش سٌگیي تش ،دس تشاصّای تاالتشی قشاس خَاٌّذ گشفت.
اگش الکتشٍى ّا ،تَصٍى تَدًذ ،خیلی خَضحال دس پاییي تشیي اًشطی ،دٍسّوی هی گشفتٌذ ٍ ًتیجِ ی فاجؼِ تاس آى تَد کِ توام هَاد ،هاًٌذ ّیذسٍطى
سفتاس هی کشدًذ!
دس ایي قسوت ،سِ هفَْم تسیاس هْن تقاسى تاتغ هَج  ،فشهیَى ٍ تَصٍى سا تا صتاًی سادُ تشسسی کشدین ،اها پطت ایي هفاّین ضگفت اًگیض ،اقیاًَسی اص
سیاضیات صیثا ٍ الثتِ پیچیذُ ٍجَد داسد کِ حاصل تالش داًطوٌذاى تضسگ ٍ جسَس است.
اگش ایي قسوت سا خَب دسک کشدُ تاضیذ ،تایذ یادتاى تاضذ کائٌات سا حتوا تا ػیٌک تقاسى ًگاُ کٌیذ ،صیشا تذٍى ایي ػیٌک ،اصال چیضی تشای ًگاُ
کشدى ٍجَد ًذاسد
�داستاى تقاسى تاتغ هَج  ،فشهیَى ٍ تَصٍى
�پشدُ ی سَم :داستاى هتقاسى ٍ پادهتقاسى اص کجا ًطات هی گیشد؟
ضایذ تشای ضوا ّن ایي سَال پیص آهذُ تاضذ :چشا تایذ تاتغ هَج فشهیَى ّا ،پاد هتقاسى ٍ تاتغ هَج تَصٍى ّا ،هتقاسى تاضذ؟
پاسخ ایي سَال ،خیلی سشساست ٍ ٍاضح ًیست.
دس ٍاقغ هکاًیک کَاًتَهی کالسیکی دس تشاتش ایي سَال سکَت هی کٌذ.
پاسخ ایي سَال سا تایذ دس هکاًیک کَاًتَهی ًسثیتی ،جستجَ کٌین .تْتش است تگَیین قاًَى تقاسى تاتغ هَج اص دل هکاًیک کَاًتَهی ًسثیتی ،تیشٍى
آهذُ است.

تِ طَس کلی چْاس فاکتَس ًاٍسدایی لَسًتس ،اًشطی ّای هثثتً ،شم ّای هثثت ٍ ػلیت دس کٌاس ّن ثاتت هی کٌٌذ کِ رسات تا اسپیي صحیح اص آهاس تَص-
ایٌطتیي (پادهتقاسى تَدى تاتغ هَج) ٍ رساتی تا اسپیي ًیوِ صحیح اص آهاس فشهی-دیشاک (هتقاسى تَدى تاتغ هَج) پیشٍی هی کٌٌذ.
دس ٍاقغ ،فشهیَى ّا هحکَم تِ داضتي تاتغ هَج پادهتقاسى ّستٌذ ،صیشا دس غیش ایٌصَست ،تی ًْایت تشاص اًشطی هٌفی ٍجَد خَاّذ داضت کِ تِ چالص
اًشطی هٌفی ضْشت داسد
داستاى تقاسى تاتغ هَج  ،فشهیَى ٍ تَصٍى
پشدُ ی چْاسم :یک تفاٍت کَچک ،اها طَفاًی!
تایذ خَضحال تاضین کِ دًیای ها اص دٍ ًَع رسُ ی فشهیَى ٍ تَصٍى ساختِ ضذُ است ،صیشا دس غیش ایٌصَست ًِ هادُ ای ٍجَد داضت ًِ ،کْکطاًی ٍ ًِ
اًساًی .توام ًظوی کِ دس ضیوی هطاّذُ هی ضَدً ،تیجِ ی هستقیوی اص ایي ٍاقؼیت است کِ الکتشٍى یک فشهیَى است!
اص آًجایی کِ الکتشٍى ّا ،فشهیَى ّستٌذ ،پس تایذ تاتغ هَج پادهتقاسى داضتِ تاضٌذ ٍ ایي تذاى هؼٌاست کِ ضوا ًوی تَاًیذ دٍ الکتشٍى سا دس یک
حالت یکساى قشاس دّیذ.
ٍقتی دس طَل جذٍل تٌاٍتی حشکت هی کٌین ٍ اص یک ػٌصش تِ ػٌصش تؼذی هی سٍین ،یک الکتشٍى (ٍ الثتِ یک پشٍتَى) ،اضافِ هی ضَد ،اها ًکتِ
ایٌجاست کِ تِ دلیل فشهیَى تَدى الکتشٍىً ،وی تَاًیذ آى سا دس ّواى هکاى اضغال ضذُ ی ػٌصش قثلی قشاس دّیذ.
تِ ایي تشتیة است کِ الکتشٍى ّای ػٌاصش سٌگیي تش ،دس تشاصّای تاالتشی قشاس خَاٌّذ گشفت.
اگش الکتشٍى ّا ،تَصٍى تَدًذ ،خیلی خَضحال دس پاییي تشیي اًشطی ،دٍسّوی هی گشفتٌذ ٍ ًتیجِ ی فاجؼِ تاس آى تَد کِ توام هَاد ،هاًٌذ ّیذسٍطى
سفتاس هی کشدًذ!
دس ایي قسوت ،سِ هفَْم تسیاس هْن تقاسى تاتغ هَج  ،فشهیَى ٍ تَصٍى سا تا صتاًی سادُ تشسسی کشدین ،اها پطت ایي هفاّین ضگفت اًگیض ،اقیاًَسی اص
سیاضیات صیثا ٍ الثتِ پیچیذُ ٍجَد داسد کِ حاصل تالش داًطوٌذاى تضسگ ٍ جسَس است.
اگش ایي قسوت سا خَب دسک کشدُ تاضیذ ،تایذ یادتاى تاضذ کائٌات سا حتوا تا ػیٌک تقاسى ًگاُ کٌیذ ،صیشا تذٍى ایي ػیٌک ،اصال چیضی تشای ًگاُ
کشدى ٍجَد ًذاسد

