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نگارنده :حمید
به علّت پیوستگی تنگاتنگ موضوع مورد بحث در این نوشتار با نظریۀ همه چیز ) (TOEو نیز با تفسیر
منطقی مکانیک کوانتومی و فرمول  ،E=ħbبه خواننده پیشنهاد میشود ابتدا مقاالت زیر را مطالعه
کند:

 بحثی پیرامون نظریۀ همه چیز
 طول دقیق پالنک گرانش کوانتومی را آشکار می کند
 جایگاه  E=hνدر نظریۀ همه چیز
در مقالۀ اوّل ،که برای نخستینبار به زبان فارسی در مرداد ماه  2931انتشار یافت ،تعریفی تازه برای
"نظریۀ همه چیز" ارائه شده است .در مقالۀ دوّم مبانی تفسیر منطقی و ریاضیوار مکانیک کوانتومی
مطرح میشود .این مقاله ابتدا به زبان انگلیسی در تاریخ بیست و سوّم آگوست  1122در سایت
 toequest.comمنتشر گردید .در مقالۀ سوّم ،که اوّلین بار در تاریخ بیست و نهم شهریور ماه 2931
منتشر شده است ،فرمول پالنک و طیف الکترومغناطیسی برآمده از آن مورد ارزیابی و راستیآزمائی
قرار گرفنه است.

 -1پیشگفتار
اگر چه هنوز میان دانشمندان در بارۀ تعریف ماده اتّفاق نظر وجود ندارد ا ّما معمولترین تعریفی که از
ماده ارائه میشود این است که ماده هرچیزی است که حجم و جرم داشته باشد ،در حالیکه انرژی
آن چیزی است که موجب میشود ماده حرکت کرده و تغییر نماید .همانگونه که شکلهای مختلفی از
ماده وجود دارد (مانند :جامد ،مایع و گاز) انرژی نیز شکلهای گوناگونی دارد (مانند :شیمیائی،
حرارتی ،مکانیکی ،الکتریکی ،هستهای و  .)...برای قرنها دانشمندان فکر میکردند ماده نه بهوجود
میآید و نه منهدم میشود ،بلکه تنها میتواند تغییر شکل دهد .همین پنداشت در مورد انرژی نیز
وجود داشت.
فرآیند پردازش نظریۀ نسبیّت خاص ) (Special Theory of Relativityاینشتین را وادار نمود تا در مورد
قوانین بنیادی فیزیک تجدید نظر به عمل آورد .او به این درک رسیده بود که دیدگاههای دیرپا در مورد
طبیعت که بر اساس آنها ماده نمیتواند به وجود آید یا منهدم شود اشتباه است .او نشان داد که ماده
میتواند از بین رفته و به انرژی تبدیل شود .برعکس ،انرژی میتواند به ماده یا جرم تبدیل شود.
فرمول  E=mc2نمایانگر این کشف غیر منتظره است که انرژی و ماده (یا جرم) همپیوند هستند :ماده
شکلی از انرژی است ،و انرژی شکلی از ماده است .گذشته از این ،تساوی مذکور کمک میکند تا
توضیحی برای منبع انرژی پدیدههای گوناگون ،از ستارگان گرفته تا نیروگاههای هستهای و بمب اتمی،
پیدا کنیم .در اینجا باید یادآور شد که اینشتین در ابتدای امر هیچ کار ُبردی عملی برای فرمول خود
پیشبینی نمیکرد.

 -2خاستگاه فرمول E=mc2
چه شیفتۀ تسلیحات هستهای باشید و چه همانند نگارنده آن را نفرتانگیز بدانید ،در حال حاضر
هیچکس نمیتواند وجود و کار ُبردپذیری آن را انکار نماید.
تسلیحات اتمی بر پایۀ این اصل علمی ساخته میشوند که جرم میتواند به انرژی تبدیل شود ،و
 E=mc2معادلهایست که به طور دقیق چگونگی این تبدیل را پیش بینی میکند .پرسشی که مطرح
میشود این است :این مقوله چه ارتباطی با نسبیّت خاص ) (SRدارد؟ در پاسخ گفته میشود که
 E=mc2مستقیما از این نظریه نتیجهگیری شده است .اگر نسییّت خاص اشتباه است ،پس
تسلیحات هستهای نباید عمل میکردند! بنابراین ،هر نظریه یا دیدگاهی که مخالف نسبیّت خاص
است باید توضیح دهد که این فرمول از کجا میتواند آمده باشد؟
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نسبیت خاص ) (Special Relativity,SRنظریهای دربار ٔه اندازهگیری در چارچوب مرجع لخت است که در

سال  231۱میالدی توسط آلبرت اینشتین در نوشتاری با نام "در باب الکترودینامیک اجسام متحرک"
مطرح شد .گالیله ) (Galileo Galilei,1564-1642قبال چنین اصلی را اینگونه بیان نموده بود که
تمام حرکات یکنواخت نسبی هستند و هیچ حالت سکون مطلق و تعریف شدهای ،یا به عبارت دیگر،
هیچ چارچوب مرجع برتری ،همچون "اتر" ) ،(Ether or Aetherوجود ندارد! این اصل امروزه اصل نسبیّت
گالیله خوانده میشود .انیشتین این اصل را با در نظرگرفتن پدیدۀ سرعت ثابت نور گسترش داد؛
پدیدهای که به تازگی در آزمایش مایکلسون-مورلی ) (Michelson–Morley experimentمشاهده شده
بود .او همچنین بیان نمود که این اصل برای تمام قوانین فیزیک ،که در آن زمان شامل قوانین مکانیک و
الکترودینامیک میشد ،صادق است.
اینطور گفته میشود که آزمایش مایکلسون-مورلی یکی از مهمترین و مشهورترین آزمایشهای
تاریخ فیزیک است که در سال  2۸۸۱میالدی آلبرت مایکلسون ) (Albert Michelson, 1852-1931و ادوارد
ه نسبیت
مورلی ) (Edward Morley, 1838-1923انجامش دادند .این آزمایش راه را برای پذیرش نظری ٔ
خاص که اینشتین در سال  231۱ارائه داد ،هموار کرد .آزمایش مایکلسون-مورلی را معموال نخستین
ه اتر ) (Ether Theoryمیدانند! آلبرت مایکلسون به خاطر این آزمایش جایزه
شاهد قوی برای رد نظری ٔ
نوبل فیزیک را در سال  231۱از آن خود کرد .او اولین آمریکائی بود که موفق به دریافت جایزه نوبل در
علوم شد.
تمامی نسبیّت خاص بر پایۀ دو "قاعده" یا آن گونه که در فیزیک گفته میشود بر پایۀ دو "فرضیه" بنا
شده است:
 فرضیۀ اول :اصل نسبیّت

قوانین فیزیک در تمام چارچوبهای لخت یکسان هستند و هیچ چارچوب لخت مرجعی وجود
ندارد .این اصل که پیش از نسبیّت خاص در نسبیت نیوتونی نیز بوده است بیان میکند که
تمامی چارچوپهایی که با سرعتی ثابت (بدون شتاب) حرکت میکنند هم ارز و یکسان
هستند .بدین ترتیب هیچ چارچوب لختی بر چارچوب دیگر برتری یا با دیگری تفاوت ندارد.
 فرضیۀ دوم :اصل سرعت ثابت نور

"نور همواره در فضای خالی با سرعت مشخص  c=299,792,458 m/sمنتشر می شود که
مستقل از وضعیت حرکتی جسم منتشر کننده نور است" .این بدان معنی است که نور در خالء،
حداقل در یک دستگاه مختصات لخت (دستگاه ثابت) ،با سرعت ( cمقداری ثابت که مستقل از
جهت است) و بدون تو ّ
جه به وضعیت حرکتی منبع نور منتشر میشود .سرعت نور در خالء برای
تمام ناظران لخت ثابت بوده و برابر است با  cو به حرکت چشم ٔه نور یا حرکت ناظر بستگی
ندارد.
در اینجا قرار نیست یکایک جزئیات نسبیّت خاص مطرح شده و در مورد آنها تجزیه و تحلیل به عمل آید،
چرا که در بارۀ آنها بسیار گفتهاند و نوشتهاند .برای پیگیری موضوع این نوشتار کافیست به این نکته
اشاره شود که بر اساس تفسیر منطقی و ریاضیوار مکانیک کوانتومی سرعت نور ثابت نیست! این
بدان معنی است که دست کم بخش مه ّ
می از فرضیۀ دوّم نسبیّت خاص اشتباه است .آیا بر این مبنا
ّ
میتوان نتیجه گرفت که  E≠mc2؟ باید دید! آنچه مسلم است ،تا کنون نه درستی نظریۀ نسبیّت
خاص اثبات شده است و نه درستی فرمول مشهور برآمده از آن ،یعنی  .E=mc2در حال حاضر اعتبار
این فرمول ،که پشتوانهایست برای نظریۀ نسبیّت خاص ،به طور کلّی مبتنی است بر کار ُبردپذیری آن و
نیز نتایج آزمایشهائی که در ارتباط با آن انجام گرفته است.

 -3اشارهای کوتاه به یکاهای پالنک
در مقالۀ سوّم ،یادشده در ابتدای این نوشتار ،توضیح داده شده است که یکاهای پالنک در سال 2۸33
میالدی توسط ماکس پالنک پیشنهاد شدند .بر اساس مالکهای موجود آنها را به عنوان یکاهای
طبیعی نیز میشناسند .یکاهای مبنا یا اصلی عبارتند از :طول پالنک  ،lpجرم پالنک  ،mpزمان پالنک
 tpو غیره .در حال حاضر تمامی آنها بر حسب ثوابت فیزیکی جهانی تعریف شدهاند ،با این توضیح که
یکاهائی که به آنها اشاره شده است تنها با سه ثابت بنیادی یعنی ثابت گرانش نیوتون  ،Gسرعت نور
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در خالء  cو ثابت پالنک کاهش یافته  ħمعرفی میشوند ،به شرح زیر:
𝐺ħ
𝑐5

√ = 𝑝𝑡

𝑐ħ
𝐺

√ = 𝑝𝑚

𝐺ħ
𝑐3

√ = 𝑝𝑙

بر همین اساس نتیجهگیری میشود که یکاهای پالنک نیز ثابت بوده و بنابراین طبیعی یا جهانیاند!

بر خالف مالکهای موجود ،با استفاده از تابع موج نوین احتمال) (Ψمیتوان به این نتیجه رسید که c
و  Gثابت بنیادی نیستند بلکه هر دو متغیر بوده و کمیّتهائی کوانتومیاند .فرمول  G=ξc3رابطۀ بین
آنها را مشخص میکند که در آن  ξیک ثابت بنیادی نوین است:
]ξ = 2.475890015×10-36 [m2/(J.s)] or [s/kg
با نگاهی به روابط ریاضی تعریف شده برای یکاهای پالنک ،خواهید دید که در تمام آنها  cو  Gوجود
دارند .بنابراین ،با پیروی از تفسیر منطقی مکانیک کوانتومی هیچیک از یکاهای پالنک طبق این روابط
ثابت نبوده و در نتیجه نمیتوانند طبیعی یا جهانی باشند! البته یک استثناء بسیار مهم وجود دارد و آن
طول دقیق پالنک است که مستقل از این روابط ریاضی بوده و با روش دیگری به دست آمده است:

1 37
1 37
]𝑚[µ
) ( = 𝒑’𝒍
]𝑚[ = ( ) × 10−6 [𝑚] = 1.615860018 × 10−35
6
6
برای اطالعات بیشتر به مقالۀ " طول دقیق پالنک گرانش کوانتومی را آشکار می کند" مراجعه کنید.
با در نظر گرفتن تمام آنچه که گفته شد میتوان ادعا نمود که در حال حاضر تنها این طول دقیق پالنک

) (Exact Planck Lengthاست که میتواند به عنوان یکای طبیعی ) (Natural Unitمد نظر قرار گیرد و به
همین علّت به عنوان یک ثابت فیزیکی بنیادی معرفی شده است .این ثابت بنیادی بدون شک نقشی
بارز و تعیین کننده در جهانبینی ما بازی خواهد کرد!

 -4همسانی بنیادی میان  E=ħbو E=mc2
در مقالۀ قبلی با عنوان" :جایگاه  E=hνدر نظریۀ همه چیز" ،پس از بررسی نسبتا دقیق فرمول پالنک
و طیف الکترومغناطیسی حاصل از آن چنین نتیجهگیری شد که هر دوی آنها دارای مشکالت ساختاری
قابل تو ّ
جهی هستند .پیرو آن و بنا بر ضرورت ،فرمول  E=ħbبه عنوان جایگزین فرمول پالنک در میان
گذاشته شد .حرف  bنماد "بسامد" است که به جای واژۀ "فرکانس"بهکار رفته است ،البتّه با تعریفی
دیگر :تعداد طول پالنکی که نور در هر واحد زمانی طی میکند .بسامد ) (basamadبه آن علّت مطرح
شده است که مقولۀ "فرکانس" ،آنگونه که در فیزیک کالسیک تعریف شده و در ارتباط با امواج بهکار
میرود ،اساسا در تفسیر منطقی مکانیک کوانتومی کار ُبردی ندارد.
همواره چنین مطرح شده است که فرمول پالنک تعیین کنندۀ مقدار انرژی ذرّات بدون جرم است ،مانند
ذرّات نور یعنی فوتونها ،در حالیکه فرمول مشهور اینشتین برای محاسبۀ مقدار انرژی ذرّات دارای
جرم به کار میرود .جالب آنست که هیچگاه در مورد ضرورت منطقی وجود پیوند بین آنها اندیشیده
نشده است .دست کم نگارنده تا کنون چیزی در این خصوص پیدا نکرده است .پرسشهائی که باید
در میان گذاشته شوند عبارتاند از :چرا چنین پیوندی وجود ندارد؟ آیا علّت آن وجود نارسائی در این
فرمولهاست؟ اساسا ساختار این فرمولها وجود پیوند بین آنها را امکانپذیر میسازد؟
پیش از بررسی امکان وجود رابطه بین  E=ħbو  E=mc2الزم است مروری دوباره داشته باشیم بر
یکاهای پالنک.
در همین نوشتار توضیح داده شد که به علّت کوانتومی بودن  cو  Gنمیتوانیم از روابط ریاضی تعریف
شده توسط ماکس پالنک یه یکاهای طبیعی دست پیدا کنیم .ا ّما این موضوع به هیچ وجه از ارزش-
های نهفته در آن روابط ریاضیوار نخواهد کاست ،چراکه آنها به شکلی کامال درست و قابل قبول پیوند
بین کمیّتهای مختلف فیزیکی را که دارای یکاهای اصلی یا فرعی مخصوص به خود هستند نشان
میدهند .با اطمینان میتوان گفت که در آینده نیز این روابط بسیار کارساز خواهند بود .در همینجا و
در ابتدای امر از رابطۀ مربوط به جرم استفاده میکنیم:
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𝒄ħ
√=𝒎
𝑮

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑢𝑞𝑒 𝑘𝑐𝑛𝑎𝑙𝑃

𝟑𝒄𝝃 = 𝑮

𝑠𝑠𝑎𝑀 𝒎:
𝑡𝑛𝑎𝑡𝑠𝑛𝑜𝐶 𝑘𝑐𝑛𝑎𝑙𝑃 𝑑𝑒𝑐𝑢𝑑𝑒𝑅 ħ:
)𝑒𝑙𝑏𝑎𝑖𝑟𝑎𝑣 𝑚𝑢𝑡𝑛𝑎𝑢𝑞( 𝑡𝒄: 𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑 𝑜𝑓 𝐿𝑖𝑔ℎ
)𝑒𝑢𝑙𝑎𝑣 𝑚𝑢𝑡𝑛𝑎𝑢𝑞( 𝑟𝑜𝑡𝑐𝑎𝐹 𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑟𝐺 𝑑𝑛𝑢𝑜𝑟𝐺 𝑮:

𝒍′𝒑 : 𝐸𝑥𝑎𝑐𝑡 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑐𝑘 𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ

𝟐

𝝃 = 𝒍′𝒑 /ħ

𝑡𝑛𝑎𝑡𝑠𝑛𝑜𝐶 𝑙𝑎𝑡𝑛𝑒𝑚𝑎𝑑𝑛𝑢𝐹 𝑤𝑒𝑁 𝝃:

𝑐ħ
𝑐ħ
𝒄ħ
ħ 1
𝒎=√ =√ 3 =√ ′2
× = ′
3
𝐺
𝑐𝝃
𝑐 𝒑𝒍
𝒄 × )(𝒍𝒑 /ħ
𝒄ħ
𝑬 ħ
→
=
𝒑𝒍′
𝑐 𝒑𝒍′

𝑐
𝒑𝒍′

=𝑬 →

𝟐𝒄𝒎 = 𝑬 →

=𝒃

𝑬 𝟏 𝑬
= ×
𝟐𝒄 𝒄 𝒄

𝑑𝑎𝑚𝑎𝑠𝑎𝐵 𝒃:
=𝒎

→

𝒃𝑬 = ħ

ħ 1
×
𝑐 𝒑𝒍′

=𝒎

E=mc2 provided that “c” to be considered as a quantum variable
تحلیل فوق اثبات ریاضی مشهورترین فرمول یعنی فرمول اینشتین است ،و در عین حال نشان می-
دهد که  E=ħbو  E=mc2با یکدیگر پیوندی بایسته و منطقی دارند ،هر کدام از آنها را میتوان از
دیگری استنتاج نمود .مشروط بر آنکه "نظریۀ موج توماس یانگ" و "دوگانگی موج-ذره" را کنار
گذاشته و همچنین سرعت نور را یک متغیر کوانتومی در نظر بگیریم .بر اساس ساختار نوین این
فرمول ،مقدار انرژی بهدست آمده ناشی از انهدام جرم  mثابت نیست بلکه بستگی به آن دارد که
این تبدیل جرم به انرژی در کجای گیتی انجام میگیرد و سرعت نور  cدر آنجا چه مقدار است ،در روی
زمین همان مقدار انرژی آزاد میشود که برای همه شناخته شده است.
به همین سادگی است ،پیچیدهاش نکنیم!

 -5نتیجهگیری

اثبات ریاضی فرمول اینشتین E=mc2

"هندسه طبیعی است ،حتّی آنقدر به ماده نزدیک است که میتواند خود را به ماده تبدیل کند".
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