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مهدي شيرزاد  فيزيك جديد: 
 عصرهسته اى

ــته  ــكافت هس ــا فرايند واقعى ش ام
را اتوهـان، ليـزه مايتنـر و فريس 
ــد. هان و  ــف كردن اشتراسـمن كش
ــد و پس از  ــكار بودن ــمن هم اشتراس
كارهاى انويكـو فرمى روى پرتوزايى 
مصنوعى، با اين سؤال روبه رو شدند كه 
ــاران اورانيوم با نوترون چه  پس از بمب
عنصرهايى به دست مى آيد. هان به اين 
فرضيه رسيد كه هسته هاى اورانيوم به 
دو پاره تقسيم مى شوند. اما اين فرض 
ــت كه آن  را آن چنان نامعقول مى دانس
ــرد. آن دو، نتيجه ى كار  ــر نك را منتش

ــتند.  ــود را با مايتنر در ميان گذاش خ
ــودى بود كه از  ــمندى يه مايتنر دانش
ــرس آلمان نازى به دانمارك گريخته  ت
ــا برادرزاده اش اتوفريش  بود و آن جا ب
كار مى كرد. مايتنر و فريش توضيحات 
هان را تأييد و پيشنهاد كردند كه اين 
ــا الهام از واكنش  ــش جديد راـ  ب واكن
مشابهى در زيست شناسى ـ «شكافت 

هسته اى» بنامند.
ــش با آگاهى از اهميت  مايتنر و فري
زياد اين كشف آن را به اطالع دانشمند 
ــى، نيلز بور  ــك كوانتوم ــام آور فيزي ن

ــاندند. در اين تاريخ نيلز بور خود را  رس
براى سفر كوتاه به آمريكا آماده مى كرد؛ 
سفرى كه مسير فناورى هسته اى را به 

كلى دگرگون كرد.

فاصلـه ى سـال هاى 1933تـا 1945ميالدى را مى تـوان «عصر 
هسـته اى فيزيك جديد» دانسـت؛ عصرى كه على رغم همه ى 
پيشـرفت ها در دانش بشـرى، داراى نقطه ى سـياهى است كه 
شـايد در تمامى تاريخ دانش فيزيك بى بديل باشـد: بخشى از 
تاريخ كه جغرافيايى را نابود كرد و همراه آن، لكه ى سـياهى بر 

دامان بعضى دانشمندان طراز اول فيزيك هم نشست.

پيشگامان دانش هسته اى
ــان  ــه ى معروف E=mc2 نش معادل
ــدار زيادى  ــد كه هر جرمى مق مى ده
ــه را آلبرت  ــن معادل ــرژى دارد. اي ان
ــال 1905 اثبات كرد.  انيشتين در س
ــتين و نه  ــه انيش ــان ن ــا در آن زم ام
ــر از پيامدهاى مثبت و  هيچ كس ديگ
منفى آن كوچك ترين اطالعى نداشت. 
اصًال در آن تاريخ كسى نمى دانست اتم 
داراى هسته است و اين هسته قابليت 

آزادسازى انرژى دارد.
از لحاظ تاريخى، رّدپاى پژوهش هاى 
ــته را بايد در  خانواده ى  ــكاف هس ش
ــراغ گرفت ايـرن كورى  كورى هـا س
ــه  ــر پى يـر و مـارى كـورى، ب دخت
ــرش فريدريـك ژوليو،  همراه همس

ــه ى  ــش در زمين ــگامان پژوه از پيش
ــتند. فريدريك  ــته هس پرتوزايى هس
ــال  ــو به همراه ايرن كورى در س ژولي
1935 موفق به دريافت جايزه ى نوبل 
ــدند. اما تيزبينانه همراه با  ــيمى ش ش
كمى دلشوره  هنگام سخنرانى دريافت 

جايزه ى نوبل گفتند: 
ــم كه  ــر مى كني ــق فك ــا به ح «م
ــتن  ــاختن و شكس ــگران با س پژوهش
تبديل هاى  توانست  خواهند  عنصرها، 
ــت انفجارى ايجاد  ــته اى با سرش هس
ــته اى را  كنند. اگر اين تبديل هاى هس
بتوان به درون ماده كشاند، مى توان به 
منبع عظيم توليد انرژى دست يافت. اما 
ــه روزى كه اين واگيرى گريبان  واى ب
همه ى عنصرهاى سياره ى ما را بگيرد. 

در اين صورت بايد با هوشيارى كامل، 
ــب و پيامدهاى نامبارك  همه ى جوان
چنين فاجعه ى غمبارى را پيش بينى 
كنيم.»  فاجعه اى كه كمى بعد بشريت 

را غمبار كرد. 
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طرح منهتن
بـور با رسـيدن بـه آمريكا در 
سال 1939 همكارانش را در جريان 
كشـف هان و اشتراسمن گذاشت. 
در ژانويه ى سـال 1939، كنفرانس 
پنجم فيزيك نظرى در «دانشـگاه 
جورج واشـينگتن» آغاز شد و در 
روز افتتـاح اين همايش بود كه بور 
و فرمى كشف شكافت هسته اى را 
بـه اطالع حاضران رسـاندند. تمام 
روزهـاى ايـن كنفرانس بـه بحث 
درباره ى كشف جديد و كاربردهاى 
لئوشـيالرد  سـپس  گذشـت.  آن 
فيزيـك دان مجارى تبـار، مقامات 
آمريكايى را از خطر بزرگ احتمال 
دسـت يابى، نازى ها بـه بمب اتمى 

آگاه ساخت. 

ــده ى ديگرى،  ــراه ع ــيالرد به هم ش
فرانكليـن  ــه  ب ــاب  خط ــه اى  نام
ــور وقت  ــس جمه روزولـت، ـ رئي
اياالت متحده ـ تنظيم كرد. سپس از 
انيشتين خواستند كه زير اين نامه را 
امضا كند. چون اطمينان داشتند كه 
ــتين نزد روزولت  اعتبار و احترام انيش
ــيله اى است كه مى تواند نظر  تنها وس
مثبت رييس جمهور را به اين موضوع 
جلب كند. انيشتين در دوم اوت سال 
ــرد و اين نامه  ــه را امضا ك 1939 نام
تسليم روزولت شد. پس از آن با پاسخ 
مثبت رييس جمهور، طرحى موسوم 

به «طرح اورانيوم» كليد خورد.
ــمار،  ــات بى ش ــى آزمايش ــس از ط پ
ــرانجام در آغاز سال 1945 رؤياى  س
دست يابى به مهار انرژى هسته اى در 

قالب بمب اتم به واقعيت پيوست.
ــلم  ــال مس ــه از ماه آوريل آن س البت

شده بود كه آلمانى ها تحقيق در اين 
زمينه را رها كرده اند وشكست آلمان 
قطعى بود. مسئله ى اصلى در آن وقت 
ژاپن بود. ابتدا به منظور ايجاد رعب و 
ــت در دل ژاپنى ها، در ژوئيه ى  وحش
 350 در  ــوردو»   «آالموگ در   ،1945
كيلومترى «لوس آالموس»  انفجارى 
ــن انفجار  ــد. اي ــام ش ــته اى انج هس
آن چنان نور خيره كننده اى توليد كرد 
كه دختر كوچك ايرن كورى آن را از 
كيلومترها فاصله با چشم ديد. باالخره 
ــى  ــار پى درپ در اوت 1945، دو انفج
ــيما و ناكازاكى،  ــته اى در هيروش هس
ژاپن را از ادامه ى جنگ بازداشت و در 
عين حال، پيشگامان دانش هسته اى 

را در عذاب وجدانى جانكاه فرو برد. 
آلبرت انيشتين، جيمز فرانك، هانس 
بته، لئوشيالرد، ويكتور وايسكوف، 
سـام گودسـميت و ادواد تلـر، با 

پايه گذارى «بولتن دانشمندان اتمى»، 
اولين صف مخالفان تكثير سالح هاى 
ــكيل دادند. پس از  ــته اى را تش هس
ــتين و  ــى آلبرت انيش ــا فراخوان آن ب
دانشمند آزاد انديش برتراند راسل 
در سال 1955، «جنبش پاگواش»  
ــالح هاى  در مخالفت با به كارگيرى س

هسته اى پا گرفت.
ــته اى با  ــه دانش و فناورى هس گرچ
ــاب تاريخ  ــتى غمبار در كت سرگذش
علم ثبت شد، اما وجدان هاى بيدار و 
انسان هاى آزاده، فصل نوينى از كاربرد 
ــته اى را آغاز  ــح آ ميز فناورى هس صل
كردند؛ فصلى كه ما ايرانيان صفحات 

نخستين آن را ورق مى زنيم.
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