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عرفان كسرائى
روزنامه نگار علمى

در قرن۱۹ ميالدی نظريه های کالسيک فيزيک بر دنيای علم 
حاکم بود؛ به  صورت دقيق تر ســه نظريه غالــب در مکانيک، 
الکتروديناميــک و ترموديناميک. اوايل قرن بيســتم عمده 
تالش فيزيکدانان در ايــن جهت بود که اين ســه مبحث را 
در قالب نظريه ای فراگيــر با هم ادغام کننــد. از قضا انقالب 
علمی در زمينه فيزيک نيز به  واســطه همين تالش ها اتفاق 
افتاد. به عبارت ديگر، کوشش ها برای عرضه يک نظريه واحد 
به نتايجی می رســيد که باب مســائل جديدی را در فيزيک 
باز می کرد؛ مثال بولتزمان ســعی داشــت ترموديناميک را با 
مکانيک آمــاری توضيح دهــد، يا حتی  تالش بــرای تلفيق 
الکتروديناميــک و مکانيــک که بــه نظريه نســبيت خاص 
اينشتين در ســال ۱۳۸۴/ ۱۹۰۵ انجاميد، اما کوشش برای 
يکپارچه سازی الکتروديناميک و ترموديناميک، نقطه طاليی 
ظهور پرمناقشه ترين شاخه فيزيک مدرن بود؛ يعنی فيزيک 
کوانتومی. کليد حل بســياری از معماهــای فيزيک اينک در 
دست ماکس پالنک بود و فيزيک کوانتومی می توانست از پس 
تفسير پديده هايی برآيد که فيزيک کالسيک قادر به توضيح 
آن نبود. اينکه چرا فيزيکدانان به دنبــال نظريه های جامع و 
يکپارچه ای هســتند که بتوانند بخش بزرگی از فيزيک را در 
قالب يک معادله يا نظريــه واحد توضيح دهد، می تواند داليل 
روان شناختی داشته باشد. ذهن انسان در استدالل و استنتاج، 
از پراکندگی و شلختگی گيج می شود و به همين دليل در پی 
آن است که جواب ها و نظريه های گوناگون را زير پروبال يک 
نظريه جمع کند. يعنی درســت همان کاری که فيزيکدانان 
قرن بيستم انجام دادند و فيزيکدانان عصر ما نيز همچنان آن 
را انجام می دهند. تالش برای يکپارچه سازی نظريات کوانتوم 
و گرانش در حال حاضر دقيقا به اين دليل است که فيزيکدانان 
معتقدند بايد قانونی کلی در جهان وجود داشته باشد که بتواند 

همه قوانين موجود در فيزيک را در بر گيرد. 
شــايد بتوان قرن بيســتم را تاثيرگذارتريــن دوره تاريخی در 
تحــوالت فيزيــک دانســت. وقتــی صحبــت از بزرگ ترين 
فيزيکدانــان قرن بيســتم می شــود غالبا تصوير اينشــتين، 

هايزنبرگ، بــور، پل ديراک يا ريچارد فاينمــن به ذهن متبادر 
می شــود. شــايد کمتر کســی از لودويگ بولتزمان فيزيکدان 
قــرن۱۹ صحبــت کند کــه از شــدت يــأس و افســردگی 
در اوايل قرن بيســتم دســت به خودکشــی زد. معادله ساده
 S = k log W که بر ســنگ مزار بولتزمان حک شــده است، 
حرف های بســياری در خود دارد. پايه درک امروز ما از مفهوم 
آنتروپی و  همچنين مکانيک آماری، نظريه جنبشی گازهاست 

که بولتزمان سهم مهمی در آن داشته است. 
تاريخ فيزيک در اين قــرن با نظريه ماکس پالنک آغاز شــد. 
نظريه ای که تمام بنيادهای پذيرفته شده در فيزيک را زيرورو 
کرد. به فاصله چندسال، دو نظريه نسبيت خاص و عام اينشتين 
بار ديگر فيزيکدانان را به تجديدنظر در مبانی فيزيک وا داشت. 
با نظريه نسبيت اينشتين، درک انسان از مفهوم زمان و مکان 
تغيير کرد و معماهای پيچيده ای در ذهن انسان ايجاد شد. آنچه 
اينشتين می گفت با حس شهودی و درک روزمره ما مطابقت 
نداشت. پس از گذشت صدســال از نظريه اينشتين، هنوز هم 
فهميدن مفهوم نسبی  بودن زمان دشوار است.  اما اينشتين تنها 
نابغه قرن بيستم نبود.شرودينگر بی ترديد يکی از بزرگ ترين 
فيزيکدانان تمام ســده های اخير است، حوزه نفوذ و تاثير او به 
فيزيک جديد محدود نمانده و به زيست شناسی و حتی فلسفه 
کشيده شده است.کمتر کسی است که با مفاهيم علمی سروکار 
داشته باشد و اســمی از گربه شرودينگر نشــنيده باشد. يک 
آزمايش ذهنی ساده و در عين حال عميق که همچنان موضوع 
بحث های داغ فلســفه فيزيک و حتی فيلم ها و داســتان های 
مفهومی است؛ مانند فيلم انسجام  «Coherence » محصول 
۲۰۱۳/۱۳۹۲ که مبنای داســتانش آزمايش گربه شرودينگر 
است. طی اين آزمايش ذهنی، مفاهيم مکانيک کوانتومی قدم 
به دنيای ماکروســکوپيک می گذارند. گربه معمای شرودينگر 
طبق قواعد مکانيک کوانتومی بايد در حالت ۵۰ درصد مرده-
 ۵۰ درصد زنده قرار داشته باشــد، چيزی که در دنيای واقعی 
ممکن نيست؛ در دنيای واقعی گربه يا مرده است يا زنده و تصور 

حالتی بينابين محال است.

فيزيكدانان قرن بيستم، بر شانه هاى غول
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