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 ۲۰۲۰٫۶٫۲۷برلین،                       دکتر حسن بلوری                                                      

 

ِمنفیِیهماد ِِمفهومِ 
 ِ!شودگشودهِمیِوِفلسفهِبرویِعلمِایناشناختهِشدهِِدنیای

Negative Matter (negative Mass, negative Energy): E = - mc2 

 

optical microcavity, created by the lab                                                                                                                                                 

of Nick Vamivakas, confined light interacts with an                                                                                                                   

atomically thin semiconductor to create negative mass particles 

 

 ِ:دِهچکی

چندین دانشگاه    که فیزیکدانان    عینی  شواهد    .علم و فلسفه  در  دهششناخته  ناتاکنون    دنیای  برای  ستا  یاواژهکلید منفیی  هماد  

اکسفورد، اخیردر سال  ...(  و  واشنگتن  راچستر،  معتبر جهان )وین،  آن شد(  ۲۰۱۹  -۲۰۱۷)  های  به کسب   نداهموفق 

های یافته ی  با توسعهرسد که  نظر میبه   ۱.ددارقراراز بنیاد هستی    کم سابقه  ت  شناخی  در آستانه  نانسا  که  از آن دارد   حکایت

که   بنیادی  یعرصه ئی از  هایافته.  هیمد  پاسخ  اندپاسخ ماندهبی  بعضا بیش از یک قرن  که  ی ئهاپرسش  به  یمتوان یمما    جدید

 آن  از ها، ستارگان و کهکشانرات، ک  که انسان)  مثبتی هد: ماد  نن ک " مواجهساده"واقعیت یک   ما را با   توانندمی در نهایت 

ریشه   ند( هر دوباشمیغیرقابل انکار    آن  )که نامرئیست ولیکن تاثیرات  منفیی  هماد    آن، یعنی  "یقرینه"و    ند(اگرفتهشکل  

  !دنوشتبدیل فیزیکی" "هیچتوانند به و می هگرفتشکل ۲"فیزیکیاز "هیچ  یعنی  دارند؛ ۲کوانتومی در خالء  

زمان فلسفه را به د بلکه همشو(  ی علم )و فن آوریتواند تنها محدود به حوزهنمی  نظیرکمانداز  این چشمروشن است که  

  .دکرخواهد های جدید های گذشته و طرح پرسشرسشچالش کشیده، خواهان بازنگری در پ

 و   ۲وجود دارد؟"جای هیچ، چیزی  "چرا به  ی، یعنی در مقالهی جداگانهتر در دو مقالهپیش  ،مطلب حاضر  بهتر  فهمبرای  

ی ماد ه  مبه مفهو  خواهمه را توضیح دادم. در این مقاله میپادماد    ه وماد    هایمفهوم  ۳ه در فلسفه و علم""مفهوم ماد    یمقاله   در

   بپردازم، نمایدمی تصورعجیب و غیرقابل نامتعارف، بسیار  هک منفی

 .  :گفتارپیش

 آن   فتنپذیراز    مانع  شد ولیکن ذهنیت حاکمدیده می   ۱۹۰۵سال  اینشتین از  در اصل در نظریه نسبیت  ی منفی  ماد ه  مفهوم

 دوم    یه اکنون پس از گذشت بیش از یک قرن از آن زمان، یعنی در اواخر دهاما ما  .  گرفتمی  ادیدهن  آن را  و  دگردیمی

 هستیم.      نظریه کوانتومی منفی از جانب  شاهد اثبات و نمایش ماد ه قرن بیست و یکم

        همواررا  پاسخ ماندهبی اساسی   بسیاری از مسائلبه  پاسخ یافتن را برای تواند راهمی منفیی ماد هاز  همه جانبه شناخت
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  وحدت میان فیزیک  ایجاد    ینحوهتاریک،    ماد هتاریک و    انرژی کیهان، چیستی    آغازینفازهای  توضیح    جملهآن  ، ازنماید

ماشین ")  هاچالهکرم،  هاها، سفیدچاله چالهنوترونی، سیاه  مسائل مربوط به ستارگان    کوانتوم، توضیح    و فیزیک    عام  نسبیت

   (."چاله در فضازمانزمان"، "

نیروی وارده به آن. درست  همواره مثبت و حرکت آن همسو با جهت  ست  ا  ماد ه کمیتی،  گویدمی  ما  روزمره  یحس و تجربه

یابی این امر دست  شود.علت  همین برداشت منطقی و نتایج حاصل از آن اکنون دیگر تنها امکان در هستی محسوب نمی

   ۱.ها به ذراتی با جرم )انرژی( منفی استدانفیزیک

هائی ن تصور کرد که کنش و واکنشتوارود. با این حال میی منفی، زمان در جهت  معکوس  زمان ما پیش میدر دنیای ماد ه

در آن )با حفظ شرایطی چند از جمله قانون  بقاء  انرژی و قانون  بقاء  تکانه یا ضربه(
 مشابه دنیای  ما باشد. ۴

به اثبات    های اخیردر سال  (آزمایشگاهی)  صحت آن بطور تجربی  کهی منفی  در رابطه با ماد ه  شناخته شده  کمتر  یپدیده

  به جسمی   در دنیای ما وقتی  و جهت حرکت آن است.  (منفیی  هماد    از)  جسمیک  نیروی وارده به    یرابطه  ،استرسیده  

  منفی ی  هد، اما در دنیای ماد  آیدر میحرکت  ، آن جسم در جهت نیروی وارده به شودوارد می  نیروئی  مثبت(ی  ماد ه  از)

 نه در جهت نیرو بلکه  شود، جسم مربوطهوارد می  (ه منفیماد   از)یک جسم یعنی وقتی نیروئی به  ،است درست برعکس

    !شودکشیده می  )در جهت معکوس زمان ما( آنبه طرف  و کندحرکت می هنیروی وارد خالفدر جهت م دقیقا

رسند. این امر خود را در  های علمی )نظری( دیر یا زود به مرحله استفاده عملی )کاربردی( میطبق شواهد تاریخی یافته

لیزر در   یهم اکنون )هرچند در مراحل اولیه( تولید اشعهدهد، چرا که  ی منفی بسیار زودتر از انتظار نشان میمورد ماد ه

      منفی( با صرف انرژی کمتر مطرح است.         ی بستری جدید )با استفاده از ماد ه

.  داشته باشد را (با جرم  منفی) خود "قرینه" تواندمیپادماد ه   .یستن  ۲ی منفی پادماد هتوجه داریم که منظور از ماد ه اشاره:

 .دور از ذهن نیست (CERNآزمایشگاه سرن )ای نه چندان دور در آینده در ت آنباثااحتمال 

ِِ:کالسیکِوِکوانتومیِخالء

  برای مثال انرژی مکانیکی  لفمخت  هایشکل به    آن را  توانمی  اما  دکرابود  توان نمیهرگز نرا    که انرژی )جرم(  یمدانمیما  

  .تبدیل کرد (دوچرخه توسط دینام )نور،  و یا به انرژی الکترومغناطیسی (طحکاکاز طریق اص)به انرژی حرارتی  را

  .بیمیامیبه خالء مطلق دست  را تخلیه کنیم  در آن  حامل انرژیاگر از یک حجم معینی تمامی ذرات    که  یمکنمی  گمان  اماکثر  

  یچیزن  یچنآیا    که  الزم است از خود بپرسیم  اما  صحت دارد.  و  استه شده  پذرفتکالسیک    (فیزیکدنیای )  در  گمانین  ا

ی  وقت  یعنی  .است  منفی  اگر  و   ماابدون    و  روشن  به این پرسش  فیزیک کوانتومپاسخ  ای کوانتوم نیز صحت دارد؟  یدر دن

  .اعتبار ندارد  ایذره و  ستمعنابی خالء مطلقدیگر صحبت از  باشدمیان  درپای فیزیک کوانتوم 

، چرا  استروشن    این امردلیل    .نیست  ما  و تجربه  سهمسو با ح    شکلیهیچبهکه  است  همواره نشان داده    فیزیک کوانتوم

س و تجربه ما ریشه در دنیای کالسیک دارد و نه در  که برداشت    در  این امر  شکبی  .خودخاص  قوانین    با  دنیای کوانتوم   ح 

معنای  به  تنها  جا خالء. در اینوجود نداردمطلق    خالء  ای به نام  خالء  در دنیای کوانتوماست.    ن کنندهیتعی  خالء  مفهوم  ما از

 ( پردازم.کوانتوم می خالء   مفهوم زیر بهدر  ) ۲.تاسمطرح  کوانتومی آن

 effektive) منفی  مؤثر  ( و جرم...و    )ذره الکترونبعکس دنیای کالسیک ذرات با بارالکتریکی منفی  در دنیای کوانتوم  

mass    (انرژیجرم )  انای از فضازمدر محدودهو    خاصیجا تحت شرایط  . در اینوجود دارد  (جامد  حالت    در فیزیک 

به خالء ها  هر دوی آن  ،مثبت  ی  که در صورت برخورد با ذره  ( در آب  هوا  حباب  "شبیه")  شودمجاز شناخته می  ،منفی

انرژی منفی پرسش که    این  آیند.  بوجود  از خالء کواانتومی  توانندمی  بعکس  و  ندوشتبدیل می  ("هیچ کوانتومی")  تومینکوا

   دانشگاه وین )اتریش(   ازها از جمله  دانپذیر است از جانب فیزیکامکان  )از نظر مکانی و زمانی(  ایدر چه محدوده

کوچکتر از  و برای مدت زمان ناچیزی    (local)  محلی  محدودهیک  در  تواند  انرژی میکه    هتشمعلوم گو    شده  بررسی

   ۵منفی باشد. ، یعنیصفر

 ِ:منفییِهتاریخچهِماد ِ

ن تاریخ ایشد. از  جرم آن جسم محسوب می  ،ی یک جسمتا نیمه اول قرن بیستم، مقدار ماد هاز زمان نیوتن )قرن هفدهم(  

تابع    ی کهکمیتشود،  می  محسوب( آن جسم )آن سیستم(  invariantثابت )  ( کمیت  فیزیکی  بعد جرم هر جسمی )هر سیستمبه

سرعت    cانرژی ساکن سیستم و    2E = mc،   E  )  فرمول معروف اینشتین  جدید از جرم را  نیست. این تعریف   سرعت جسم
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یعنی  باشد،  گیری )دستگاه مختصات( میاندازه  هر جسمی فارغ از سیستم    جرم    ،در این تعریفنماید.  پذیر مینور( امکان

 .   ستهاسیستمی در همهدارای کمیتی ثابت 

به نقل قولی از  ذهن    برای حضور  جا  ند. در این اه مفهوم ماد ه و پادماد ه توضیح داده شد  ۳و۲بااله در  بردنام    یدر دو مقاله 

 کنم:   اکتفا می  ۲"چرا به جای هیچ، چیزی وجود دارد؟" یمقاله

نظری  ه )پادالکترون یا پوزیترون( را بطور  ، وجود  پادماد  ۱۹۸۴ ـ ۱۹۰۲پاول دیراک، فیزیکدان انگلیسی    ۱۹۲۸در سال  «

نظریه از  استفاده  پیش  یبا  اینشتین  خاص  سال  گوئنسبیت  در  نمود.  آمریکائی    ۱۹۳۲ی  فیزیکدان  آندرسون،  کارل 

                                             ، پوزیترون )پادذره الکترون( را در پرتو کیهانی کشف کرد.۱۹۹۱ـ۱۹۰۵

ی ه ، احتمال  وجود  ماد  ۱۹۳۴ـ ۱۸۵۰ویلیام هیکس، ریاضی و فیزیکدان انگلیسی تر یعنی در دهه هشتاد  قرن  نوزدهم پیش

( پادماد  negative matterمنفی  مقوله  بود.  داده  را   )( سال  اولین (antimatterه  در  نوشته   ۱۸۹۸بار  آرتور در  های 

 ه وجود متشکل از پادماد  هائی  زد که منظومه، ذکر شده است. شوستر حدس می۱۹۳۴ـ ۱۸۵۱شوستر، فیزیکدان انگیسی 

                                       ه تفکیک نمود.های متشکل از ماد  ها را از راه مشاهده از منظومهتوان آنداشته باشند اما نمی

الکتریکی )مثبت یا منفی( آنه با پادماد  ذرات با پادذرات )ماد  ی اختالف  عمده پادذره خود را دارد  هاست. هر ذره ه( در بار 

توان از  شوند. برای مثال میو در صورت برخورد با یکدیگر هر دو نابود )محو( شده به انرژی )پرتو، تابش( تبدیل می

عنوان  عنوان  پادذره پروتون )بارالکتریکی مثبت(، پوزیترون )بارالکتریکی مثبت( بهپادپروتون )بارالکتریکی منفی( به

ه نوعی  عنوان  پادذره نوترون )بارالکتریکی خنثی( نام برد. پادماد  الکتریکی منفی( و پادنوترون بهپادذره الکترون )بار

ها و ها در مدار و پروتونها( از الکتروناست. عناصر شیمیائی )اتم  ه از پادذرات تشکیل شدهه است که بعکس  ماد  ماد  

ها  ها و پادنوترونها در مدار و پادپروتونها( از پوزیترون)پاداتم اند. اما پادعناصر  اتم تشکیل شده  یها در هستهنوترون

ها توانستند  فیزیکدان   ۱۹۹۵ند. ولیکن در سال  هستها در طبیعت ناشناخته  ها و پادملکولاند. پاداتمتشکیل شده  در هسته پاداتم

 . ۵تولید کنند پادهیدروژن )پاداتم  هیدروژن( را در آزمایشگاه

ه عمدتا در بارالکتریکی  ه با پادماد  باشند. اختالف ماد  ه منفی دو مقوله متفاوت میه و ماد  اشته باشیم که پادماد  : توجه داشاره

ماد   اختالف  اما  است.  دو  این  منفی(  یا  ماد  )مثبت  با  اینشتین ی  هه  نسبیتی  معادله  منفی جواب  یا  مثبت  در عالمت                 منفی 

[)2c2+ p2 )2= (mc 2E ] :۲»انرژی )جرم( مثبت یا انرژی )جرم( منفی. است      

  حال با این  .  2mc -, E =  2 E = + mc:  دشمارمجاز میمنفی را   )جرم(  انرژی نظریه )معادالت( نسبیتی اینشتین وجود  

معادل   به عنوان   جرم نیز  که  طبیعی است  است. در نتیجه  شده  در نظر گرفته همواره مثبت )بزرگتر از صفر(  انرژی  

است. اما با    ه انگاشته شده جذب کنند  همواره   گرانشی  که نیروی  این بوده  چنین برداشتیآمد  پیانرژی مثبت تلقی شود.  

 ما نه تنها  صورتباشد. در این   نیز  منفیتواند  می  نیمه دیگر جواب معادالت اینشتین روشن است که انرژی )جرم(  مالحظه

   :زیر( شکل  سوم در  )حالت   داریم همرا ( antigravity)  کننده دفع نیروی بلکه (gravity) کننده نیروی جذب

 

سی ناشی ازدر درجه اول   ،نیمه دوم پاسخ معادالت اینشتین گرفتنهنادیدعلت   ، چرا که ستما گانه()حواس پنج برداشت  ح 

به منطق   کم بها دادن در درجه دوم. ته منفی کامال بیگانه اسو با ماد   تجربه کردهشناخته و را  مثبت  یهتنها ماد   حواس ما

    .شدجدی گرفته نمی اما ( = 2mc -E) دادامکان وجود انرژی منفی را نشان می که است ریاضی

چنین چیزی    او  دیداز    تواند هم مثبت و هم منفی باشد.جرم می  د کهبراین نظر بو  Hermann Bondi  ۱۹۵۷در سال  

منفی  active, passive and inertial mass) )جرم فعال، منفعل و لًختی جرم  فرم  هر سه  اگر ،ردمغایرتی با منطق ندا

 ۶.در نظرگرفته شوند

مورد بررسی قرار  )مستقل از هم(    Juval Ne’emanو    Igor Nowikow  ها از جانبنظریه سفیدچاله  ۱۹۶۵در سال  

 پرتاب از خود را به بیرون ه )جرم( ماد   ،چالهشود که بعکس سیاهچاله تصور میسیاه "قرینهدر واقع "گیرد. سفیدچاله می
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 کند.  می

از ه  گرفتشکل(  effect)عنوان اثری  به  کوانتومی، گرانش راگرانش  ارتباط با در    Sacharov jAndre  ۱۹۶۸در سال  

 ۷کند.ارزیابی می ( ۲)سه نیروی کوانتومی نیروهای دیگر  کوانتومی     خالء ناتنوسا

یک   ()جرم    انرژی  نشان داد که    )گروه پوانکاره(  هاگروهی  با استفاده از نظریه  Jean Marie Sourian  ۱۹۷۰در سال  

باشد  تواندمیذره   انرژی منفیمنفی  او  تعبیر  د  دارما    زمان  معکوس  جهت  درعملکردی    کهانرژی مثبت    ارز  همرا    . 

 ۸کند.می

ه  ماد  با را  هاچاله کرمپذیری امکان تثبیت یعروفمی در مقاله Kip S. Thorneو  Michael S. Morris ۱۹۸۸ در سال

جا مجال آن  این مطلب نیازمند توضیح است که در این ) ۹. ندکنمیبررسی منفی  یماد هدر واقع همان  (exotic) ینامتعارف

 ( . یستن

 موفق شدند جرم )انرژی( منفی را تولید و خواص آن را بررسی کنند. هادان فیزیک ۲۰۱۸و  ۲۰۱۷و باالخره در سال 

 ِ:منفی(یاِانرژیِمنفیِ)جرمِِیِهماد ِ

منفی از   معنای جرم  )ماد ه( منفی وجود دارد.    جرم یا انرژی    متفاوت از دنیای کالسیک، امکان    ،در دنیای کوانتومگفتیم که  

 . در اغلب  ددار رامثبت  خطی جرم   سرعت و تکانه  جهت    معکوس    دقیقا جهتیآن خطی  که سرعت و تکانه   ستا جمله آن

 جرم    ارزی  ، یعنی همequivalence principleارزی )منفی فرض بر آن است که اصل هم   ی جرم  ها در بارهپژوهش

   کنند. را حفظ می خود اعتباربقاء تکانه  و قانون   ( gravitional massگرانشی و جرم   inertial massلَختی 

بوجود آیند    از خالء کوانتومی  زمانهم  توانندمی(  2E = + mc)مثبت    و انرژی یا جرم  (   = 2mc -E)منفی    انرژی یا جرم  

کامال    کوانتوم  در فیزیک   که  امرین  ا.ندوشتبدیل  و دوباره به خالء کوانتومی  و در فاصله زمانی ناچیزی یکدیگر را نابود  

توانند هر لحظه و  مثبت می  جرم    منفی و   در دنیای کوانتوم جرم    . است  در دنیای کالسیک غیرقابل تصور  دنمایمیعادی  

  فیزیک    در  شوند.کوانتومی تبدیل    به خالء    بالفاصله  خالء کوانتومی بوجود آیند و  ( ازخانه، در خیاباندر  در هر مکانی )

   .)شکل باال( توانند یکدیگر را دفع یا جذب نمایند)مانند بارالکتریکی منفی و مثبت( می  مثبت منفی و جرم   جرم  کوانتوم 

 دهند. ای را شکل چاله کرم ،چالهچاله )سفیدچاله( ایجاد کند و در ارتباط با سیاه ،تواند در فضازمانمنفی میی اشاره: ماد ه

با . حال  استشده  نخص  مش تاکنون ماهیت انرژی تاریک    اما  ،استعلت انبساط کیهان    ، انرژی تاریککه    شودگفته می

تولید شده    با میزان انرژی منفی  ی مستقیمرابطه  کیهان  انبساط  شاید  توان این احتمال را داد کهمی  های جدیدبه یافتهتوجه  

 شودداده می  حتمالا  ها شناخته شده است،کهکشان  نیز که از جمله علت چرخشی تاریک  در مورد ماد ه  .ددار  در کیهان

  .باشدهائی چنان پدیده سببجرم منفی  که

توان در را می  (negative energy densityچگالی انرژی منفی )با    (physical fields)فیزیکی  های  میداناشاره:  

نواسانات خالء  که ریشه در    (Casimir effectشود )د. برای این منظور از اثر کازیمر استفاده میکرآزمایشگاه تولید  

(Vacuum fluctuations) .دارد 

ِِ:خالءِکوانتومی

انرژی    مساوی(تعداد    هب)مثبت و منفی  ذرات    از تولید  بعد  بوجود آیند.  کوانتومی     خالءتوانند از انرژی  ذرات کوانتومی می

  ی که ب( حالتدر آ یحباب )"مشابه"شود می  برای زمان بسیار ناچیزی منفی )زیر صفر(مربوطه  حلدر مخالء کوانتومی 

شده و  به انرژی تبدیل    دوباره  ،کردهود  ببالفاصله یکدیگر را نا  د. ذرات بوجود آمدهگردعنوان انرژی منفی تلقی میبه

پر   را  شده  منفی  مثال  . کنندمیمکان  منفی    ،برای  بارالکتریکی   با  الکترون  ماد ه(  )بهذره  با    ذره   وعنوان  پوزیترون 

  ه انرژیب  و  شدهد باهم نابود  ردر برخوآیند و اندکی بعد  از خالء کوانتومی بوجود می)به عنوان پادماد ه(    ی  مثبتبارالکتریک 

   :گویداز دانشگاه وین )اتریش( می Daniel Grummillerدانیل گرومیلر  .شوندمی تبدیل

خالء   که نسبت به  دکرایجاد    را  حالتی  ترتیببدین    و  گرفت  انرژی  توان از خالء )کوانتومی(برای زمان کوتاهی می«  

 ۵ ».داردی انرژی کمتر )پیشین(

 دهد: گرومیلر ادامه می کوانتومی معنائی جز انرژی منفی )جرم منفی( ندارد. خالء نسبت بهانرژی کمتر اما 
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 ای"با چه "بهره، در چه زمانی و  گرفت چه مقدار است  از خالء  توانی که میانترژمشخص نبود که حداکثر  ها  مدتتا  «  

  یک   اما  شدمیزده    تفاوتیهای م"ـ حدس و گمانQuantum Interest"ـ  "بهره"این    یبارهباید آن را برگرداند. در  می

 دهدئه شده که نشان می اار این وضع تغییر کرده و پیشنهاد مشخصی    اکنون  .وجود نداشت  و به اثبات رسیده  نتیجه جامع

 ۵». ه استشد معلومبه تازگی  این مطلبصحت  .گرفت "وام"توان چه مقدار انرژی می تا حداکثر

سال   آمریکائپژوهش  ۲۰۱۷در  واشنگتن(  گران  ایالتی  )دانشگاه  حداکثری  شدند  می  موفق  که  را  از  انرژی  توان 

اجازه   کوانتومی  خالء  هاطبق این یافته(.  Quantum Null Enegiy Condition)  ددهن  نشان  گرفت  "وام"  کوانتومیخالء

  (.قطعیت  عدم    اصل    خواست  گرفته شده را در اسرع وقت برگرداند )  "وام"باید  و می  دهدرا نمی  دلخواه  )انرژی(  برداشت وام

  عکس  د )گردی)دانشگاه راچستر در ایالت نیویورک( موفق به تولید ذره با جرم منفی    Nick Vamivakas  ۲۰۱۸در سال  
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