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 ۲۰۲۱٫۰۵٫۲۷ برلین،                               دکتر حسن بلوری                                                

 

َِسیّالِاَبرفضازمانِ 

 

Superfluid Spacetime1 

 

 فشردِه

  تالش   فضازمانچیستی    شناخت   برای  باشد، آنهامی  هافیلسوفان و فیزیکدان  توجهمورد  که    هاستقرن  فضازمانمفهوم  

مطلوب    هاتالش  این  اما  .اندده کر  فراوان نتیجه  به  دهه  .ستا  نیانجامیدهتاکنون  اخیردر  جانب    اتیپیشنهاد  های  از 

یک از  اند. اما هیچیافته  دست  هم های نسبی  و بعضا به موفقیتاند  هارائه شد  مزبور  برای حل مسئله  ی نظریهافیزیکدان

 اند. به مقام نظریه علمی ارتقاء نیافته از مرتبه فرضیه فراتر نرفته و تاکنون آنها

 واحد   نظریهیک    ، یعنی قابل استنتاج ازندش اب  یدهبه وحدت نرس  که دو نظریه نسبیت و کوانتوم  تا زمانیرسد  نظر میبه

 دنیای  ید، چراکه ذرات  نماطبیعی میکامال  این گفته    د.روجود ندانیز    امکان توضیح چیستی فضازمان  ،ندباش ن  فراگیرتری

اتم اتم  ، یعنیمیکروسکپی م  نظریه کوانتو  قوانین  تابعاز یک طرف    (ی دنیای ماکروسکپی ندهتشکیل ده)  هاها و مادون 

 از  بیانکه    نظریه نسبیتقوانین  ( تابع  )ماده  /انرژیجرم/  خاطر برخورداری از  به  دیگر همان ذرات  از  طرف  هستند و 

   .دارد فضازمانمادّه و کنش و واکنش میان 

و در   )منطقی(  های قابل محاسبهایده  بررسی  جز  ی چیستی فضازمانمسئله   توضیحبرای    در حال حاضر ما هیچ راهی

  همین خاطر به  .فتلمی پذیرع  بدون بررسی  را  یئادعا  هیچنبایستی    که  بدیهیست  .نداریم  (تجربی)سنجش    قابل  عین حال

 بسیار  ،دانش بشری  معماهای  و دشوارترین  ترینکهن  یکی از  مسئله مهم چیستی فضازمان،  توضیحویژه در  به  الزم است

    .گرفت منطق ریاضی و آزمایش را جانب

( از جانب  ۱۹۹۹)  گذشته  قرن    پایان را که در  ‘س یّالرب  ا    فضازمان  ’  ییا ایده  مدل یارتگفپس از پیش  کوشممی  در این مقاله

   توضیح دهم. پیشنهاد شد دو فیزیکدان نظری

 : . پیشترباشنداند که مستقل از هم قابل مطالعه میبنحوی نگاشته شده کوانتومی(   )گرانش ی فضازماندر باره حاضر سلسله مقاالت :تذکِر

ی مرتبط با نظریه نسبیت، نظریه کوانتوم و ترمودینامیک را بررسی و به آماری بودن فضازمان برمبنای ایده  ۲در مقاله ’خاستگاه فضا و زمان‘  * 

 قوانین ترمودینامیک پرداختیم. 

  مدل  اینکه در و گفتیم بررسی کردیم  گرانش کوانتومی حلقهتحت عنوان   را بافتاری در فرم ی فضازمانایده ۳‘در مقاله ‘کوانتای فضا و زمان * 

   .کنداز قوانین نظریه کوانتوم پیروی میکه  زمان( یدربرگیرنده) دینامیکی شودمحسوب میی رخدادها بلکه ابژکتی زمینهپس  نه فضا
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 ِِگفتارپیش

، دهدتحت فشار بیرونی تغییر شکل میبراحتی  شود که  گفته می  مادّه  حالتی از  (: در علم فیزیک س یّال بهfluidمفهوم س یّال )

 شود. یمایعات، گازها و پالسماها م شامل وه است ال یکی از فازهای مادّ یّ حالت س   شود.جاری می

 اساسیتجدیدنظر  خواهان (متر۱۰–۳۵)حدودپالنک  مقیاس  در  همسو با نظریه کوانتوم کوانتومی گرانش   نظریه یک ارائه

   .استاز فضازمان  (، پیوستهکالسیک ) ما  کنونی   باورهایدر 

  ۳کوانتای فضا و زمان  یدر این رابطه در مقاله  .شوداینشتین کمیتی دینامیکی محسوب می  عام    نسبیت    نظریه  در  فضازمان

 خوانیم: می

های  و واکنشیابد و در کنش  در نظریه نسبیت  عام، فضازمان رابطه مستقیم با مادّه دارد، همزمان با مادّه توسعه می"

دهد که نظریه نسبیت  عام نیازی به ی فضازمان نشان می با هندسه  ۳دینامیکی دخیل است. پیوند  بیواسطه و تنگاتنگ  مادّه

زمینه(. در این نظریه تحریفات   برای بیان قوانین خود ندارد )اصل  استقالل  پس،  هندسی  ی زمینه، پسبیرونی  ساختار  یک  

( هندسی، حاصل از حضور مادّه، ا)پیچ و تاب      ۳"شود.ر نیروی گرانشی تلقی میثهای 

 . یستنیوتنی ن از تصورات   عارینظریه نسبیت عام اینشتین کامال اشاره کنم که  مهمجا به این دانم در اینالزم میتذکر: 

  و   ضعیف  الکترومغناطیسی،  نیروی  یعنی  ،از چهار نیروی بنیادی شناخته شدهسه نیرو  یم که  توضیح داد  ۵و۴هایله در مقا

 ،عام  نظریه نسبیت    ،یگرانش  نیرویاما  توصیف هستند.    در چهارچوب نظریه کوانتوم قابل    ، یعنیاندکوانتیزه شده  قوی

 این  است.  هشد  ی بنیادیسد راه وحدت نیروها  و  ستباقی  ه(ت)ناپیوس   کوانتیزه نشدهو    (هت)پیوس  شکل کالسیک  در    نانمچه

از  سازیناهم از   گونه که پیشتر گفته شد ذرات هم همان   .ددار   نیز  ریاضی  از ناحیه  خاص  مشکل    یک  بیان    برخوردار 

 هایویژگی  دارای  ذرات  که میدان گرانشی نیز همچون  ستبدیهی   در نتیجهند و هم میدان گرانشی.  هست های کوانتومی  ویژگی

ریاضی نظریه   بیان، در چهارچوب نظریه کوانتومی باشد. اما  ریاضی  قابل توصیف، فرمولبندی  ،یعنی  .کوانتومی باشد

همین دلیل  به  ایم.موفق به ارائه آن نشدهز گذشت نزدیک به یک قرن  پس است و تاکنون  ای نی سادهگرانش کوانتومی کار  

را فضازمان  تومیکوان بیان نظر امکانکه به  ۶ندکنمیطراحی و بررسی  هائی( را)مدل سناریوهائی ی نظریهافیزیکدان

،  روان  از فضازمان    دینامیکی  بستری  فلسفه و فیزیکی  زمینهپساین به اصطالح    ۱۹۹۹سال  از    ئیسناریو  رد  د.ندهمی

 پردازیم.می آندر زیر به تشریح  ه است کهدش تصورس یّال، 

 ( foam) َکفمدلیِمشابهِ

یا   در علم فیزیک وان )س یّال( و چنانچه  است  ناچیزآن    اصطکاک داخلی  که مایعی  گاز    برابر با صفر باشد   )تقریبا(  ر 

 نام  هیدرودینامیک کوانتومی  پردازده میکه به بررسی این حالت از مادّ   علمی  شاخه  شود.نامیده می  (الیّ رس  ب  ا)  رروانب  ا  

 دارد.  

  به  در کوچکترین سطح شود کهمی گرفته از اثرات ذرات کوانتومی آن تصور شکلفضازمان  ،الیّ رس  ب  ا    فضازمان    در مدل

پالنکت)ناپیوس  منفردواحدهای   مقیاس  در  استتقسیم  متر(  ۱۰–۳۵)حدود  ه(  که  حالتاین    .شده  از   تواندمی  را  ناشی 

 کف  کوانتومی(  ۱۹۱۱ـ    ۲۰۰۸آمریکایی )نظری   جان ویلر، فیزیکدان  باشد  ۵و۴گیری مادّه و پادمادّه از خالء کوانتومیشکل

(uantum foamq)  اعتبار خود   نسبیت عامنظریه  دگوینبعضا به آن کف  فضازمان نیز می که کوانتومی کف   در ۷.نامدمی

ویژه در رابطه با انرژی و  در یک چنین حالتی اصل عدم قطعیت دست باال را در فرایندها دارد، به   دهد.می   را از دست

وضعیتی   در نتیجه  ۸ند.داناممکن میگیری دقیق و همزمان انرژی و زمان را  دانیم که اصل عدم قطعیت اندازهیزمان. ما م

 آید. شود بوجود میمشابه آنچه کف  کوانتومی نامیده می

فضازمان قابل   (vicosityویسکوزیته )  و یا   وانییا نار    ویر  رانت، گ  ج  ز  ل    که  براین باورند  گان مدل نامبرده ارائه دهند

را در مقابل جاری    ت آنمپارامتریست که میزان مقاو  دّهیک ما  یا اصطکاک    ویسکوزیته  اغماض و در نتیجه ا ب رس یّال است.

ان  نشرا    یک مادّه  درجه روان بودن  که  ستاهیدرودینامیک    هایپارامترترین  مهمویسکوزیته یکی از  دهد.  شدن نشان می 

 تعیینچیستی فضازمان ُرل    توضیح  ا ب رس یّال برای  فضازمان  تایید صحت مدل    رد و یا  در  ویسکوزیته  پارامتر  د.دهمی

  د.کننده دار

      گشتاثرانِدرِجستجوی

دهنده  ن  فیزیکدادو    دید از    International School for از  Stefano Liberati  ،الیّ برس  ا  فضازمان  مدل    یپیشنهاد 

Advanced Studies    و  در تریست ایتالیاLuca Maccione    ازLudwig Maximilian University of Munich،   
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  ا ب رس یّال  ات  مایع    رفتاری مشابه  فضازمان  که  شود  نشان دادهچنانچه    عملی است  کوانتوم نظریه    نسبیت بانظریه    وحدت  

  کافی   کوانتیزه کردن فضازمان  و نسبیت  کوانتوم  نظریه  دو   برای وحدت  معتقد است که  دیدگاهاین    ،به عبارت دیگر  دارد.

 توان نشان داد که فضازمان حالت  ا ب رس یّالی دارد؟  اما چگونه می  .باشدمینیازی به کوانتیزه کردن نیروی گرانشی ن   ست وا

   ودند.در راه ب تا رسیدن به ما لیاردها سال نورییم هائی کهبررسی نور ستارگان و کهکشانپاسخ: 

ی فضازمان که ویسکوزیته  گویای آن استرسد  به ما می  دور  هایچنان ستارگان و کهکشان  نور    اصوال  این واقعیت که

های فوتون  بر روی  دو فیزیکدان نامبردههای  این را بررسی  تواند باال باشد.نمیداشته باشد(    چنان چیزی صحت)اگر اصوال  

 سال نوری از زمین(۶۵۰۰ابرنواختر در فاصله حدود  ی  )بازمانده  خرچنگسحابی  اشعه ایکس و اشعه گامای  پرانرژی

الزم  باشد    داشته  الیّ س    حالت  فضازمان واقعابناست  ند که اگر  اهبه این نتیجه رسید  های خوددر بررسی  هاد. آن دهمینشان  

  شبیه   در فضازمان  توانندمی  (هافوتوننور )  ذرات  جمله    ذرات ازاست که    حالت  ایندر    ا ب رس یّال باشد.  به شکل  است که

از    ۳های فضازمان"را در برخورد با "اتم  اندکی از انرژی خود  زیاد  هایطی مسافت  درو    کنندحرکت  امواج در دریا  

   ۹.دهندبدست 

شاهد   یا  دو حالت بیشتر وجود ندارد  های بسیار دورکهکشانیا  ستارگان و    نور    در سنجش    مطمئن باشیم که  توانیمما می

  بدست آمده  ایجنت  از  تعبیر درست  است  حائز اهمیتدر هر دو حالت  آنچه  اما    و یا خیر.  شویممیآنها  طیف  نور   تغییراتی در  

ویسکوزیته باال باشد  . هرچه  باشداحتماال موجود می  یاز جمله تابع وسکوزیته  احتمالی  تغییرات  کمیت و کیفیت  .باشدمی

ذرات  نور با   میان  هابرهمکنش  باید بر اثریعنی،    .خواهد بود( بیشتر  هاپراکندگی ذرات نور )فوتون    بهمان میزان نیز

   شود. کاسته نور ذرات  مدام از انرژی ذرات مادّه سیال

 برآوردِنظرِی

یّال مدل  گان دهندارائه  پس از میلیاردها   ی بسیار دورهانور ستارگان و یا کهکشان اصوال کهاین  :گویندمی فضازمان  ا ب رس 

  Stefano Liberatiاستفانو لیبرتی  باال باشد.  تواند  ی فضازمان نمیرسد گویای آن است که ویسکوزیتهبه ما می  سال نوری

 :داردچنین بیان میباره در این 

ویسکوزیته و سایر اثرات توزیع   به   الزم استصورت  در این  جدی تلقی کنیمبا مایعات را    (فضازمان)ما تشبیه    چنانچه"

ال باشد. یعنی، یّ رس  ب  ا    مایع    یکباید که طبق محاسبات ما  می  ،استفضازمان یک مایع    اگر  داشته باشیم. ...  توجهآن  ی  هکنند

صورت ممکن است  صفر نباشد در اینبرابر با  اما چنانچه کامال  بسیار پائین باشد، نزدیک به صفر.    ی آنویسکوزیته

اخترفیزیکی   هایاشعه   گیریآن را در اندازه حاصل از    پراکندگی  ضعیف  اثرات که    وجود داشته باشد  در آینده  هائیراه

در    .استن اثراتی  یچن  در رابطه با  یبنیادبررسی دقیق اتالف انرژی ذرات    برای این منظور  یک امکان  رهگیری کرد.

از مبانی کوانتومی  برای مدل فضازمان    موثقیی  نشانهما    وقتآنیک چنان پراکندگی مشاهده شود    صورتی که  ناشی 

   ۱۱و ۱۰"داریم.

 برآوردِتجربِی

 باشد، چرا که هیچ  نزدیک به صفر برابر با صفر و یا باید ی فضازماننشان داد که ویسکوزیتهخرچنگ مشاهدات سحابی

این    معتقد است  استفانو لیبرتی  البته  . ه استدشن مالحظه    ها،، به معنی اتالف انرژی فوتوننور  در طیف    تغییر  نشانی از

دورترها   یپرتوزا  شاید الزم است طیف نور اجسام    ی فضازمان  ا ب رس یّال را کنار گذاشت.باید ایدهبدان معنا نیست که می

از جمله به این خاطر که در آن ذرات  نیافته است. یچندان  محبوبیت ی فضازمان ابرسیالایده ،هرحاله برا بررسی کنیم.  

گوید  خاص اینشتین که می  نظریه نسبیت    هستند و این با اصل مهم    های مختلفسرعت  دارایهای مختلف  نور با انرژی

تا زمانی غیرقابل قبول است که    این تناقضالبته    است تناقض دارد.ثابت  گر  سرعت نور مستقل از سیستم مرجع مشاهده

حل مسئله وحدت   در  چنین نباشد شاید بتوان از آناگر  ثابت است؟    واقعا  سرعت نور را ثابت بدانیم. ولیکن آیا سرعت نور

       :خوانیممیچنین    ۷در مقاله  شودنیز می  سرعت نور   که شاملهای طبیعی  . در باره ثابتگیریمهرهدو نظریه نسبیت و کوانتوم ب 

شده  ثابت  "... داده  توضیح  طبیعی  زومرفلد  )مانند(    ...های  نظرمی  𝛼ثابت  در  پرتو  را  انتشار  که  ثابتی  گیریم، 

نست که طیف نور ابژکت بسیار  ای  آن  و تغییر  𝛼گیری  ترین راه برای اندازهکند. سادهالکترومغناطیسی را توصیف می

ند از این طریق، یعنی بررسی اهها موفق شددور، برای مثال در فاصله ده میلیارد سال نوری، را بررسی کنیم. فیزیکدان 

( چندین ابژکت، نشان دهند که ثابت زومرفلد radiation transitions in atoms) های  نور حاصل از انتقال پرتو در اتم

  ۱۰–  ۵سنجیم متفاوت بود! البته این تفاوت زیاد نیست اما وجود دارد؛ حدود  میلیاردها سال پیش اندکی با آنچه امروز می 

 ۲۱"باشد و اجماع کلی پیدا نکرده است.ها مورد مناقشه مینوز میان فیزیکدانکوچکتر از حال حاضر. ولیکن این مسئله ه
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