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نظریهیریسماناسرارآمیزاست.قراراستنظریهیهمهچیزباشد.امابهلحاظ
تجربیتأییدنشدهاست.وبیاندازهپیچیدهاست.ایننظریهکاًلدربارهیابعاد
اضافی،افتوخیزهایکوانتومیوسیاهچالههاست.چرادنیابهاینصورتاست؟

چراهمهچیزسادهترنیست؟
نظریهیریسماناسرارآمیزاست.نظریهپردازانآن)ازجملهخودمن(اقرار
میکنندکهنظریهرانمیفهمند.امامحاسباتیکیپسازدیگریبهنتایجمرتبط
از حسی ریسمان نظریهی مطالعهی از میانجامد. زیبا غیرمنتظره شکلی به و
اجتنابناپذیربودنبهآدمدستمیدهد.چرادنیابهاینصورتنباشد؟چگونه

ممکناستکهاینحقایقژرفدرپیوندباواقعیتناکامبماند؟
نظریهیریسماناسرارآمیزاست.ایننظریهبسیاریازفارغالتحصیالنمستعد
صنعتی کاربردهای پیش از که ابررسانایی نظیر جذاب موضوعات دیگر از را
محدود حوزهی چند مانند نیز را رسانهها توجه میکند. خود جذب یافتهاند
دیگرعلمجلبمیکند.وخردهگیرانپرهیاهوبااظهارتأسفازشیوعتأثیرآن

دستاوردهایشرابهمنزلهیموضوعاتنامرتبطباعلمتجربینادیدهمیگیرند.
مدعاینظریهیریسمانبهاختصارایناستکهچیزهایبنیادیکهتماممواد
راتشکیلمیدهندنهذرهبلکهریسمانند.ریسمانهابهکشهایالستیکیشباهت
دارند،امابسیارنازکوبسیارمحکم.الکترونازقرارمعلومدرواقعریسمانیاست
کهدریكمقیاسطولیارتعاشکندوبچرخد؛اینمقیاسبسیارکوچكتراز
آناستکهحتیباپیشرفتهترینشتابدهندههایذراتجدیدقادربهکاوشدر
آنباشیم.درچندروایتازنظریهیریسمان،الکترونحلقهیبستهایازریسمان

است.درروایاتدیگر،بخشیازریسمانبادوانتهاست.
درادامهبسطتاریخینظریهیریسمانرابهاختصارمرورمیکنیم.

نظریهیریسمانگاهیاوقاتبهمنزلهینظریهایتوصیفمیشودکهروبه
عقبابداعشده.روبهعقببهاینمعناکهمردمازبخشهاییازآنبهخوبی
استفادهمیکنندامامعنایژرفنتایجخودرانمیفهمند.اول،در1968فرمول
زیباییپدیدارشدکهنحوهیواجهیدنریسمانهاازهمراتوصیفمیکند.فرمول
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زمانیپیشنهادشدکهکسیبهارتباطریسمانهابااینقضیهآگاهنبود.ریاضیات
بهاینشیوهسرگرمکنندهاست.گاهیاوقاتمیتوانیمفرمولهارادستکارییا
ارزیابیکنیموبسطبدهیمدرحالیکهازآنهافهمعمیقینداریم.فهمعمیقدر
اینموردحاویاینبینشبودکهنظریهیریسمانگرانشرابهصورتیکهدر

نظریهینسبیتعامتوصیفمیشوددربرمیگیرد.
بافراموش اوایلدههی1980نظریهیریسمانیكقدم دردههی1970و
شدنفاصلهداشت.بهنظرمیرسیدکهکارنمیکندزیرامقصوداصلیآنتوصیف
اماگویادچار اینکهمکانیكکوانتومیرادربرداشت، با بود. نیروهایهستهای
ناسازگاریظریفیموسومبهبیهنجاری1بود.مثالیازبیهنجاریایناستکه
اگرذراتیمشابهنوترینوها،امابرخوردارازبارالکتریکیوجودداشتهباشند،انواع
نادرست میکنند. تولید الکتریکی بار خودبهخود گرانشی میدانهای از ویژهای
استزیرامکانیكکوانتومیمیگویدگیتیبایدتوازندقیقبینبارهایمنفینظیر
الکترونهاوبارهایمثبتنظیرپروتونهاراحفظکند.بنابراینوقتیدر1984نشان
دادهشدهکهنظریهیریسمانازقیدبیهنجاریهارهاست،همهآسودهخاطرشدند.

ایننظریهازآنپسبهمنزلهینامزدمورداعتماددرتوصیفگیتیشناختهشد.
ایننتیجهیظاهراًفنیآغازگر»انقالباولاَبَرریسمان«بود:دورهیفعالیت
پرجوشوخروشوپیشرفتهایدیوانهوارکهبههرحالبههدفمورداظهار
خوددرارائهینظریهیهمهچیز۲نرسید.وقتیاینپیشرفتهادرجریانبودمن
میکردم. زندگی فعالیتها این کانون اَسپِن، فیزیك مرکز نزدیك و بودم بچه
در ابرریسمان نظریهی آیا که اینخصوص در که بهخاطرمیآورم را کسانی
در من و میکردند پچپچ نه یا آزمودهخواهدشد ابررسانا۳ اَبَربرخورددهندهی
اَبَرریسمانها ازکجاست.ُخب، »اَبَر« برسرنام تأکید اینهمه که بودم شگفت
ریسمانهاییباخاصیتویژهیاَبَرتقارنند.ومنظورازابرتقارنچیست؟تالش
میکنمبعداًبابیانروشنتوضیحبدهم،امافعاًلبهایندوگزارهیبسیارجزئی
قناعتکنیم.اول:ابرریسمانذراترابهاسپینهاربطمیدهد.اسپینیكذرهبه
چرخشفرفرهشباهتدارد،امابرخالففرفره،ذرههیچگاهنمیتواندازچرخیدن
دستبردارد.دوم:نظریاتریسمانابرمتقارنبهآندستهازنظریاتریسمانتعلق
دارندکهبهترازهمهمیفهمیم.نظریاتریسماننامتقارنبه26بُعدنیازدارند،در

1. anomaly  2. theory of everything     3. superconducting supercollider
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حالیکهنظریاتابرمتقارنتنهابهدهبُعد.درحالتعادیبایداقرارکنیمکهحتی
دهبُعدنیزششبُعدزیادیدارد،زیراتنهاسهبُعدفضاویكبُعدزمانرادرک
میکنیم.بخشیازفرایندساختنظریهیریسماندرقالبنظریهیدنیایواقعی
بهنحویبهخالصشدنازشراینابعاداضافییایافتننقشمفیدبرایآنها

وابستهاست.
درادامهیدههی1980نظریهپردازانریسمانسرسختانهبرسرکشفنظریهی
نفهمیده را ریسمان نظریهی کافی اندازهی به آنها اما کردند. رقابت همهچیز
بودند.ازقرارمعلومریسمانهاکلماجرانیستند.نظریهبهوجودغشاها1نیزنیاز
دارد:چیزهاییکهدرچندبُعدگستردهمیشوند.سادهترینغشایكپوسته۲است.
پوستهمانندرویهیطبلدردوبُعدفضاییگستردهمیشود.رویهایکهمیتواند
ارتعاشکند.3ـغشاهانیزوجوددارندکهمیتوانندسهبُعدفضاییموردتجربهی
ماراپُرکنندودرابعاداضافیکهنظریهیریسماننیازداردارتعاشکنند.4ـ
غشاهانیزقابلتصورند.اینمطالبگویابیشازآن غشاهاتا9ـ غشاهاو۵ـ
چیزیاستکهبتوانیمهضمکنیم،امادالیلمحکمیبراینباوروجودداردکه
نمیتوانیدبدونلحاظکردنتماماینغشاهابهنظریهیریسمانمعنابدهید.برخی
ازایندالیلبه»دوگانیهایریسمان«۳ربطدارند.دوگانیرابطهایبیندوجسم
ظاهراًمتفاوتیادودیدگاهظاهراًمتفاوتاست.مثالسادهشدهصفحهیشطرنج
باخانههایسیاهاست.دیدگاه اینصفحهایسفید است.یكدیدگاهمیگوید
دیگرمیگویداینصفحهایسیاهباخانههایسفیداست.هردودیدگاه)کهبهنحو
مناسبدقیقهستند(توصیفبسندهایازآنچهصفحهیشطرنجبهآنشباهت

داردارائهمیدهند.آنهامتفاوتند،اماتحتتبادلسیاهوسفیدبههممرتبطند.
از فزاینده برفهم بودکه ابرریسمان انقالبدوم اواسطدههی1990شاهد
دوگانیهایریسمانونقشغشاهااستوارشد.دوبارهتالشهامصروفبهرهبرداری
حداکثریازاینفهمجدیددرقالبیكچارچوبنظریبودکهبهمنزلهینظریهی
همهچیزارائهشود.اینجا»همهچیز«بهمعنایتماموجوهفیزیكبنیادیاستکه
میفهمیموآزمودهایم.گرانشبخشیازفیزیكبنیادیاست.الکترومغناطیسو
نیروهایهستهاینیزچنینهستند.ذراتنظیرالکترونها،پروتونهاونوترونهانیز
کهتماماتمهاازآنهاتشکیلشدهاند.بدیهیاستکهبرساختههاینظریهیریسمان

1. branes  2. membrane    3. string duality
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رئوسکلیوگستردهیآنچهمیدانیمرابازتولیدمیکنند،امامشکالتبیوقفهای
هرچه عینحال، در دارد. وجود اعتماد قابل کاماًل نظریهی یك به دستیابی در
بیشتربانظریهیریسمانآشناشویم،بیشترپیمیبریمکهنمیدانیم.بنابراین
چنینبهنظرمیرسدکهبهانقالبسومابرریسماننیازداریم.اماهنوزخبریازاین
انقالبنیست.درعوض،نظریهپردازانریسمانبهسطحفعلیفهمخوددرارائهی
گزارههاییجزئیقناعتکردهاندکهنظریهیریسماندربارهیآزمایشهادرحال
حاضرودرآیندهینزدیكارائهمیدهد.هدفتالشهایپیگیردراینزمینهها
ایناستکهنظریهیریسمانرابابرخوردهایانرژیـباالیپروتونهایایونهای
سنگینپیوندبدهیم.پیوندهاییکهبهآنهاامیدداریماحتماالًبرایدههایابرتقارنیا
ابعاداضافییاافقهایسیاهچالهیاچهبساهرسهیآنهادرآِنواحداستوارباشند.
اکنونکهدراینمرحلهقرارداریم،تغییرمسیربدهیمودونوعبرخوردراکه

پیشتراشارهکردممرورکنیم.
نام به ژنو مجاور بزرگ تجربی تجهیزات پاس به پروتون برخوردهای
برخورددهندهیبزرگهادرون)LHC(بهزودیبهکانوناصلیفیزیكتجربی
انرژیـباالتبدیلخواهدشد.LHCدرباریکههایمخالفَگردبهپروتونهاشتاب
میدهدوآنهارادربرخوردهایرودررونزدیكبهسرعتنوربههممیکوبد.این
نوعازبرخوردآشوبناکوکنترلنشدهاست.آزمایشگرانبهدنبالرویدادنادری
هستندکهدرآندرنتیجهیبرخورد،یكذرهیبیاندازهپرجرموناپایدارحاصل
شود.چنینذرهای-کههنوزفرضیاست-بوزونهیگزنامیدهمیشود]اینذره
پسازتاریخنگارشکتابکشفشد.م.[ومعتقدیممسئولجرمالکتروناست.
ابرتقارنذراتفراواندیگریراپیشبینیمیکندواگرآنهاراکشفکنیم،مدرک
آشکارصحتنظریهیریسمانرابهدستآوردهایم.ازطرفدیگرایناحتمال
ناچیزهموجودداردکهبرخوردهایپروتونـپروتونسیاهچالههایکوچکیتولید

کندکهواپاشیمتعاقبآنهاقابلمشاهدهباشد.
را خود الکترونهای تمام سرب یا طال اتم سنگین1، یون برخوردهای در
اجرامیکند را پروتونـپروتون برخوردهای ماشینیکه ازدستمیدهدودر
سرگردانمیشود.وقتییونهایسنگینرودرروبرخوردکنند،حتیازبرخورد
پروتونـپروتوننیزآشوبناکترند.معتقدیمپروتونهاونوترونهابهاجزاءسازندهی

1. heavy ion collision
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خود،کوارکهاوگلوئونهاذوبمیشوند.کوارکهاوگلوئونهاسیالیتشکیل
مشاهده آشکارسازها با که ذراتی بهشکل وسرانجام منبسط،سرد میدهندکه
موسوم کوارکـگلوئون1 پالسمای به سیال این میشوند. منجمد شد خواهند
است.ارتباطبانظریهیریسمانبرقیاسپالسمایکوارکـگلوئونباسیاهچاله
استواراست.شگفتاینکهنوعسیاهچالهایکهمیتواندنظیرپالسمایکوارکـ
گلوئونباشدنهدرچهاربُعدتجربهیروزمره،بلکهدرفضا-زمانخمیدهیپنج

بُعدیحضوردارد.
بایدتأکیدکنیمکهارتباطاتنظریهیریسمانبادنیایواقعینظرپردازانهاست.
چهبساابرتقارنوجودنداشتهباشد.چهبساپالسمایکوارکـگلوئونتولیدشدهدر
LHCواقعاًمشابهسیاهچالهیپنجبُعدیرفتارنکند.نکتهیهیجانانگیزاینجاست

کهنظریهپردازانریسمانبههمراهنظریهپردازاندیگرحوزههاشرطبندیمیکنند
ونفسرادرسینهحبسمیکنندوبهانتظارکشفیاتتجربیمینشینندکهچهبسا

امیدآنهاراتأییدکندیابرباددهد.
اینکتاببراساسایدههایکلیدینظریهیریسمانجدیدنظیربحثبیشتر
ازکاربردهایبالقوهتافیزیكبرخوردکنندهبناشدهاست.نظریهیریسمانبردو
بنیاداستواراست:مکانیكکوانتومیونظریهینسبیت.نظریهازاینبنیادهادر
جهاتمتعددیپیشمیرودودشواراستکهبتوانیمحقحتیجزءکوچکیاز
آنهارابجاآوریم.موضوعاتکتاببهرهایازنظریهیریسماناستکهعمدتاًاز
جنبههایریاضیاتیاجتنابمیکند.انتخابموضوعاتنیزحاکیازترجیحاتو

جانبداریهاواحتماالًحتیمحدودیتهایفهممنازموضوعاست.
از نه بگویم سخن فیزیك از که بود این کتاب نوشتن در دیگرم انتخاب
فیزیکدانان.قصددارمبهترینتالشخودراصورتبدهمتابهشمابگویمنظریهی
ریسمانچیست،اماقصدندارمدربارهیکسانیبگویمکهایننظریهرافهمیدهاند
)هرچندجلوتراقرارکنمکهمنجزوآنهانیستم(.درتوضیحدشواریهایمعرفی
مناسبایدههابهدیگران،بااینسوآلآغازکنیمکهچهکسینسبیترافهمید.
اوآلبرتاینشتینبود،درست؟بله-امااگرصرفاًدراینیكناممتوقفشویم،
افرادزیادیراکنارگذاشتهایم.هندریكلورنتسوآنریپوانکارهپیشازاینشتین
بسیار ریاضیاتی چارچوب یك مینکوفسکی هرمان دادند؛ انجام مهمی کارهای

1. quark-gluon plasma
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مهممعرفیکرد؛دیویدهیلبرتمستقلازدیگرانبهسنگبنایاصلینسبیتعام
پیبرد؛وچندچهرهیمهموقدیمیچونجیمزکلرکمکسول،گئورگفیتز
متأخری پیشگامان همراه به کنیم، یاد آنها از باید که وجوزفالرمور جرالد
چونجانویلروسوبراهمانیانچاندراسخار.توسعهیمکانیكکوانتومیبهطرز
چشمگیریپیچیدهتراست،زیراهیچچهرهیواحدیچوناینشتینوجودندارد
کهدستاوردهایشیكسروگردنازبقیهباالترباشد.درعوض،گروهجذابو
ناهمگنیچونماکسپالنك،اینشتین،ارنسترادرفورد،نیلسبور،لوییدوبروی،
ورنرهایزنبرگ،اروینشرودینگر،پلدیراک،ولفگانگپاولی،پاسکوئالیوردانو
جانفوننویمانکهبهشیوههایاساسیکمكکردند-وگاهیاوقاتبیاندازهبا
هممخالفبودند.اینپروژهنیزکهبهانبوهایدههاییکهنظریهیریسمانراشکل
میدهنداعتبارینسبتبدهیمبیاندازهجاهطلبانهاست.احساسمیکنمتالشدر

اینراستادرواقعمراازهدفاصلیامکهمعرفیاینایدههاستمنحرفمیکند.
هدفسهفصلاولکتابمعرفیایدههاییاستکهدرفهمنظریهیریسمان
اهمیتدارند،امااحتماالًبخشیازآنبهشمارنمیآیند.اینایدهها-انرژی،مکانیك
کوانتومیونسبیتعام-)تااینجا(ازنظریهیریسمانبسیارمهمتربودهاند،زیرا
میدانیمکهآنهادنیایواقعیراتوصیفمیکنند.ازاینروفصل4کهبهمعرفی
ناشناختههااست.درحالیکهمیکوشمدر نظریهیریسمانمیپردازمگامیدر
فصول۵،4و6نظریهیریسمان،دیـغشاها)D-brane(ودوگانیهایریسمانرا
تاآنجاکهمیتوانممعقولوموجهجلوهبدهم،امااینواقعیتهمچنانباقیاست
کهآنهابهمنزلهیتوصیفاتدنیایواقعیتأییدنشدهاند.فصول7و8بهتالشهای
جدیدبرایربطدادننظریهیریسمانبهآزمایشهایمبتنیبربرخوردهایذرات
انرژیـباالاختصاصدارد.ابرتقارن،دوگانیهایریسمانوسیاهچالههادربُعد
پنجمهمهدرتالشنظریهپردازانریسماندرفهمآنچهدرشتابدهندههایذرات

درجریاناستوآنچهبهوقوعخواهدپیوستنقشایفامیکنند.
اشاره فیزیکی کمیتهای عددی مقادیر به کتاب مختلف قسمتهای در
میکنم:چیزهایینظیرانرژیآزادشدهدرشکافتهستهاییامقداراتساعزمانی
)timedilation(کهدوندهیدوسرعتالمپیكتجربهمیکند.بخشیازدلیلمن
درارائهیایناعدادایناستکهفیزیكیكعلمکّمیاست،جاییکهاندازهی
چیزهااهمیتدارد.امابهنظرفیزیکدانآنچهواقعاًجالباستاندازهیتقریبییا
مرتبهیبزرگییكکمیتفیزیکیاست.بنابراینمثاًلاشارهمیکنمکهاتساعزمانی
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درتجربهیدوندهیالمپیكحدودیكجزءدر101۵است،هرچندتقریبدقیقتر،
مبتنیبرسرعت10m/sیكجزءدر101۵×1/8است.خوانندگانیکهعالقهدارند
روایتهایدقیقتر،صریحترو/یامبسوطمحاسباتیراکهدراینکتابتوصیف

کردهامدنبالکنندمیتوانندازوبگاهزیربازدیدکنند:
http://press.princeton.edu/titles/9133.html.

نظریهیریسمانبهکجامیرود؟نظریهیریسمانوعدهییکپارچهساختن
واحدی نظریهی وعدهی نظریهی این میدهد. را کوانتومی مکانیك و گرانش
رامیدهدکهتمامنیروهایطبیعترادربربگیرد.وعدهیفهمجدیداززمان،
ایدههاییچون ابعاداضافیکههنوزکشفنشدهاند.وعدهیربطدادن فضاو
سیاهچالههایبهظاهردوردستبهپالسمایکوارکـگلوئون.ایننظریهبهراستی

»نویدبخش«است!
نظریهپردازانریسمانچگونهمیتوانندبهتحققوعدهیخودامیدوارباشند؟
زنجیرهی ریسمان نظریهی بسیاریمحققشدهاند. موارد که است این واقعیت
شکوهمندیازبرهانهارافراهمآوردهکهازمکانیكکوانتومیآغازمیشودوبا
نسبیتعامبهپایانمیرسد.چارچوباینبرهانهارادرفصل4توضیحخواهم
داد.نظریهیریسمانتصویریموقتیازنحوهیتوصیفتمامنیروهایطبیعت
از بهبرخی برمیشمارمو 7 اینتصویررادرفصل ارائهمیدهد.رئوسکلی
دشواریهادرارائهیدقیقترآناشارهخواهمکرد.وچنانکهدرفصل8توضیح
خواهمداد،محاسباتنظریهیریسمانازپیشبادادههایحاصلازبرخوردهای

یونسنگینمقایسهشدهاست.
هدفمدراینکتابایننیستکهمباحثاتنظریهیریسمانرافروبنشانم،اما
تااینجاپیشمیرومکهبگویمبهگمانمبخشعمدهیاختالفنظرهادربارهی
دیدگاههااست.وقتینتیجهیقابلتوجهیازنظریهیریسمانحاصلشود،چهبسا
مدافعنظریهیریسمانبگوید،»شگفتانگیزبود!اماخیلیبهتربوداگرمیتوانستیم
چنینوچنانکنیم«.درعینحال،چهبسامنتقدبگوید،»رقتانگیزبود!اگرچنین
وچنانمیکردند،چهبساتحتتأثیرقرارمیگرفتم«.درپایان،مدافعانومنتقدان
)دستکماعضایجدیتروآگاهترهرگروه(دربابموضوعچنداناختالفنظر
ندارند.همهتوافقدارندکهاسرارژرفیدرفیزیكبنیادینهفتهاست.تقریباًهمه
موافقندکهنظریهپردازانریسمانبرایحلآنهابسیارتالشکردهاند.ویقیناًدر
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اینموردنیزمیتوانندبهتوافقبرسندکهبخشعمدهیوعدهینظریهیریسمان
هنوزمحققنشدهاست.



فصل 1

انرژی

هدفاینفصلمعرفیمشهورترینمعادلهیفیزیكE = mc2است.اینمعادله
اساسانرژیهستهایوبمباتمیاست.معادلهمیگویداگریكپوندماّدهرا
کاماًلبهانرژیتبدیلکنید،میتوانیدبرقیكمیلیونخانوادهیآمریکاییرابه
مدتیكسالتأمینکنید.E = mc2اساسبخشعمدهینظریهیریسماننیز
هست.بهویژه،همانطورکهدرفصل4خواهیمگفت،سهمهاییازجرمریسمان

مرتعشمربوطاستبهانرژیارتعاشیآن.
نکتهیعجیبدرموردمعادلهیE = mc2ایناستکهاینمعادلهچیزهایی
رابههمربطمیدهدکهدرحالتعادیبهنظرشمابیارتباطند.Eبهنشانهی
انرژی،مانندکیلوواتـساعتکههرماهبهشرکتبرقمیپردازید؛mبهنشانهی
جرم،مانندیكپوندآرد؛cبهنشانهیسرعتنورکه299,792,4۵8متردرثانیه
یا)تقریباً(186,282مایلدرثانیهاست.بنابرایناولینوظیفهیمافهمآنچیزی
استکهفیزیکدانان»کمیتهایابعادی«مینامند،نظیرطول،جرم،زمانوسرعت.
سپسسراغE = mc2میرویم.درمیانهیراه،دربارهییکاهایمترینظیرمترو
کیلوگرم؛نمادنگاریعلمیاعدادبزرگ؛وقدریفیزیكهستهایسخنخواهم
گفت.هرچندفهمفیزیكهستهایدریادگیرینظریهیریسماناهمیتندارد،اما
زمینهیمناسبیبرایبحثراجعبهE = mc2فراهممیکند.ودرفصل8دوباره
برمیگردموتالشهایصورتگرفتهدراستفادهازنظریهیریسمانبرایفهمبهتر

جنبههایفیزیكهستهایجدیدراتوضیحخواهمداد.
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طول، جرم، زمان و سرعت

میگیرید. اندازه خطکش با که چیزی است. ابعادی کمیت سادهترین طول
براستفادهازدستگاهمتریپافشاریمیکنند،بنابراینمننیز فیزیکدانانعموماً
چنینمیکنم.یكمترحدود39/37اینچاست.یكکیلومتر1,000متروحدود

0/6214مایلاست.
فیزیکدانانزمانرابهمنزلهیبُعداضافیدرنظرمیگیرند.مادرکلچهاربُعد
رادرکمیکنیم:سهبُعدفضاویكبُعدزمان.زمانبافضامتفاوتاست.شما
میتوانیددرجهتدلخواهدرفضاحرکتکنید،امانمیتوانیددرزمانبهعقب
حرکتکنید.درواقعاصاًلنمیتوانیددرزمان»حرکتکنید«.ثانیههاصرفنظر
اینتجربهیروزمرهی انجاممیدهیدتیكتیكمیکنند.دستکم، ازکاریکه
ماست.امادرواقعبهاینسادگینیست.اگرخیلیسریعدوریكدایرهبدویدو
دوستشماایستادهباشد،زمانیکهتجربهمیکنیدتاحدیآهستهترمیگذرد.
اگرشماودوستتانهردوزمانسنجداشتهباشید،زمانسنجشمادرمقایسهبا
زمانسنجدوستشماگذرزمانآهستهتریرانشانخواهدداد.ایناثرموسوم
بهاتساعزمانبهطورنامحسوسیکوچكاستتااینکهسرعتدویدنشمابا

سرعتنورقابلقیاسشود.
جرممقدارمادهرااندازهمیگیرد.ماعادتداریمجرمراهمانوزنبدانیم،اما
چنیننیست.وزنبهکششگرانشیربطدارد.اگردرفضاباشید،بیوزنهستید،اما
جرمشماتغییرنکردهاست.بیشترجرماجسامعادیدرپروتونهاونوترونهاست
وقدریازآندرالکترونها.اشارهبهجرمیكجسممعمولیاساساًمعادلایناست
کهبگوییمچندهستك)nucleon(دارد.هستكیاپروتوناستیانوترون.جرممن
حدود7۵کیلوگرماست.اگرآنراِگردکنمحدود,۵0,000,000,000,000,000,000
000,000,000هستكمیشود.نگاهداشتنحسابچنیناعدادبزرگیدشواراست.
ارقامزیادیوجودداردکهنمیتوانیدبهآسانیبشمارید.بنابراینمردمازنمادنگاری
علمیاستفادهمیکنند:بهجاینوشتنتمامارقاممشابهعددفوق،میتوانیدبگویید
منحدود1028×۵هستكدارم.28بهاینمعناستکهپساز۵تعداد28صفر
وجوددارد.بیاییدکمیبیشترتمرینکنیم.یكمیلیونرامیتوانبهصورت1
106×یابهعبارتسادهتر،106نوشت.بدهیملیآمریکادرحالحاضرحدود

10,000,000,000,000دالراستکهمیتوانآنرابهطورمناسببهصورت1013


