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اﯾﺮان

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن١٣٩۶

از ﺑﺎﻻ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ :ﺳﻮﭼﯿﺘﺮا ﺳﺒﺎﺳﺘﯿﻦ ،ﺳﯿﻠﻮﯾﺎ ﺳﺮﻓﺎﺗ  ،ﻫﻠﻦ ﮐﻮﺋﯿﻦ ،ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧ  ،ﺟﺎﻧﺖ ﮐﻮﻧﺮاد ،ﺳﯿﻨﺘﯿﺎ ورک ،ﺟﺎﻧﺎ ﻟﻮﯾﻦ ،اﻟﻨﺎ آﭘﺮﯾﻞ و ﻣﯿﺮﻧﺪا ﭼﻨﮓ.

 ١٩زن ﭘﯿﺸﺮو رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻓﯿﺰﯾ
ﺑﺮﮔﺮدان :زﻫﺮه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

∗

آﻣﺮﯾ ﺎﯾﯽ ﺑﯽﻣﯿﻠ

اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪای از ﻣﻘﺎﻟﻪ زﯾﺮ اﺳﺖ:
https://www.quantamagazine.org/19-womenleaders-in-math-and-physics-20170308/

ﻣﺸﺎﺑﻬ

از ﺟﺎﻧﺐ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺸﺎور ﺧﻮد ﻣﺮد ﺑﺮای

ﻫﻤ ﺎری و ﻫﻤﺮاﻫ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘ زﻣﺎﻧﺶ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد .او در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ذﻫﻦ درﺧﺸﺎن و ﭘﺮﺳﺸ ﺮش ﮔﻔﺖ» :آن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻦ را ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم )ﻣﻘﺎوم( ﺳﺎﺧﺖ .ذﻫﻦ ،ﺷﻤﺎ را ﺗﺎ ورای آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺣﺘ
اﻣ ﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،ﻫﺪاﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ درﺑﺎره ﻋﻠﻮم اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ

زﻧﺎن ﺑﺮﺗﺮ در رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻓﯿﺰﯾ

ﭼ ﻮﻧﮕ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﯾ ﺎه ﻓﻌﻠ

ﺧﻮد و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا اﻣﺜﺎل آﻧﺎن ﻓﺮاوان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ را ﻣﻄﺮح ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻠﻦ ﮐﻮﺋﯿﻦ ﻓﯿﺰﯾ ﺪان ﻧﻈﺮی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در ﯾ

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﻪ
داﻧﺸﺠﻮ

ﮐﻮآﻧﺘﺎ در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﺎدآوری ﮐﺮد ،ﻫﻨﮕﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ

دردﻫﻪ  ١٩۶٠ﻣﯿﻼدی در داﻧﺸ ﺎه اﺳﺘﻨﻔﻮرد ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ﻣﯿﺎن اداﻣﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪ ﻓﯿﺰﯾ

و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ و آﻣﻮزﮔﺎری در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن

ﻣﺮدد ﺑﻮد .ﮐﻮﺋﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :آن زﻣﺎن ﻫﯿﭻ زﻧ
ﻓﯿﺰﯾ

در ﻫﺌﯿﺖ ﻋﻠﻤ

ﮔﺮوه

اﺳﺘﻨﻔﻮرد ﻧﺒﻮد .ﻣﻦ ﺧﻮدم را ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻧﺠﺎ ﻧﻤ دﯾﺪم «.اﺳﺘﺎد

ﻣﺸﺎورش ﺑﻪ او ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮد ﮐﻪ »ﮐﺎﻟ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش

ﭼﯿﺰ درﺑﺎره ﻫﺪﻓﺘﺎن اﺳﺖ… .ﺷﻤﺎ ﺑﭽﻪای دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮورش دﻫﯿﺪ؟
راﻫ

ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻫﻨﻮز راه ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش زﻧﺎن ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .ﮐﺎﺗﺮﯾﻨﺎ
ﻓﺮﯾﺰ اﺧﺘﺮ ﻓﯿﺰﯾ ﺪان ﻧﻈﺮی در ﺳﺎل  ٢٠١۴ﺑﻪ ﮐﻮآﻧﺘﺎ ﮔﻔﺖ» :در ﺗﻤﺎم
دورۀ زﻧﺪﮔﯿﻢ ﻣﻦ از زن ﺑﻮدﻧﻢ در ﻓﯿﺰﯾ
رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﯿﺰﯾ
ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻓﺮﻫﻨﮕ

ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﮕﺮاﻧ

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ(«.

در دﻫﻪ  ١٩٧٠ﻣﯿﻼدی ،اﻟﻨﺎ آﭘﺮﯾﻞ ﻓﯿﺰﯾ ﺪان ﻣﺎده ﺗﺎرﯾ

ﻧﻈﺮی اروﭘﺎی ﺷﻤﺎﻟ ﺑﻪ ﺳﻮﺋﺪ رﻓﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﺠﺮ
زﻧﺎن در آﻧﺠﺎ ﺷﺪ .او ﮔﻔﺖ» :در ﮐﻞ ﺳﯿﺎره

اﺳ ﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی اﺳﺖ«.
ﺧﻂ ﺳﯿﺮ زﻧﺎﻧ ﮐﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻓﯿﺰﯾ
ﺳﻬﻤ ﯿﻨ
ﺗﺪاﻋ

را دﻧﺒﺎل ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪﻃﻮر

رﺧﻨﻪﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ زﻧﺎن در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ارﺷﺪ و

ﻓﻘﺪان ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﺸﺘﺎق ﻣﻮﻧﺚ ﯾ
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ‐

آﮔﺎه ﺑﻮدهام «.وﻗﺘ

او ﺑﺮای

زﻣﯿﻦ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣ داﻧﻢ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣ ﺎن ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺶ در ﻋﻠﻮم

زﻧﺎن راﻏﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ازدواج ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎرﺷﺎن را ﻧﺎﺗﻤﺎم
ﻣ ﮔﺬارﻧﺪ) «.او ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد »ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﻤ ﮐﻨﻢ ﻣﺎ در ﻣﻮرد

ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ«.

ﺣﺲ ﻋﺪم ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم را

ﻣ ﮐﻨﺪ .اﺧﯿﺮاً ،ﺳﯿﻠﻮﯾﺎ ﺳﺮﻓﺎﺗ  ،رﯾﺎﺿﯿﺪان ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،در ﯾ
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ﺷﻤﺎره ﭘﯿﺎﭘﯽ ١۵٢

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮔﻔﺖ» :در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺨﺼﺼ
زﯾﺎدی روی ﻧﺪاده ،و ﺣﺘ
ﺳﺮﻓﺎﺗ  ،ﯾ

در ﺑﻌﻀ

او در ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻬﺒﻮد

ﺷﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ و ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .اﻟ ﺘﺮون دﺧﺘﺮ در

اوﻗﺎت رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ«.

ﻻﯾﻪ ﺑﻌﺪی اﺳﺖ .او ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻮاره ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﮔﺮداﺑﯽ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ

دوﺳﺖ ﺑﻪ او ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﮐﻠﯿﺪ اﺗﺼﺎل را وﺻﻞ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ و اوآن

ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه در دﯾﻨﺎﻣﯿ

ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻟﻄﻤﻪ ﻣ زﻧﺪ .او ﻣ ﮔﻮﯾﺪ »در ﻫﻨﮕﺎم دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن
ﺑﺮﻫﺎنﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع در ذﻫﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و زﻧﺎن
ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﮐﻤ

ﻣﺘﻔﺎوتﺗﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ«.

ﻣﺘﻨﻔﺮﯾﺪ؟
ﺑﻌﻀ

ﺟﺎ ﻫﺴﺖ .درﺳﺖ اﺳﺖ؟«
‐ ﺳﻮﭼﯿﺘﺮا ﺳﺒﺎﺳﺘﯿﻦ در ﺧﺼﻮص ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮم ﻣﺮﻣﻮزی
ﭘﮋوﻫﺶ ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ دﮔﺮﮔﻮﻧ

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻋﻠﻮم را دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﯾﺎ از آن

از ﮐﺴﺎﻧ

اﯾﺮان
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ﻏﯿﺮرﺳﻤ اش ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻓﯿﺰﯾ
اﺟﺮاﯾﯽ و ﯾ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪارج ﻋﻠﻤ

رﯾﺎﺿﯿﺪان اﯾﺮاﻧ ‐

ﺑﻪ اﻟ ﻮ ﺑﻮدن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣ دﻫﻨﺪ .ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧ

آﻣﺮﯾ ﺎﯾﯽ ،ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ زن ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺪال ﻓﯿﻠﺪز در ﺳﺎل  ٢٠١۴ﻣﯿﻼدی ﺷﺪ
ﺑﻪﮐﻮآﻧﺘﺎ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﭼﻪ ﻗﺪرت و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺪﯾﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن دﺧﺘﺮاﻧﻪای

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

داﻧﺸ ﺎه ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ﯾ

ﺷﻐﻞ در ﺻﻨﻌﺖ را در ﺑﺮداﺷﺖ .او ﮔﻔﺖ »ﻣﻦ واﻗﻌﺎ

ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪم ﮐﻪ در ﻫﻤﮥ ﻣﺴﺎﺋﻠ
ﺑﺰرگ ﻧﺎﺋﻞ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ را

ﺟﻬﺎن« را دارﻧﺪ .ﻣﺴﯿﺮ

ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﻣﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﭼﻄﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣ رود ،ﭼﻄﻮر اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻤﻞ ﻣ ﮐﻨﺪ،
دوﻟﺖﻫﺎ ﭼﻄﻮر ﮐﺸﻮر را اداره ﻣ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت درﮔﯿﺮ
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم

ﺷﻮم .ﻣﻦ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪم ﮐﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد اﺟﺘﻤﺎﻋ
ﻣ دﻫﯿﻢ را ﺑﺒﯿﻨﻢ«.

ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ درس ﻣ ﺧﻮاﻧﺪ ،روی او ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی داﺷﺖ ،اﻣﺎ او ﻫﯿﭻ

‐ ﺟﺎﻧﺎ ﻟﻮﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و اﺧﺘﺮ ﻓﯿﺰﯾ ﺪان ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ از دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن

ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻬﺮه زﻧﺎن در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺷﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﮐﻮآﻧﺘﺎ ﻋﻼوه

اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺸﺎﺑﻪ دارد .او ﻣ ﮔﻮﯾﺪ »ﻋﻠﻢ

ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻧﺸﺪ ﯾ

ﺑﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﯿﺰﯾ ﺪاﻧﺎن و رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ

ﯾ

ﮐﻪ زن ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﭘﺎس ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ روز ﺟﻬﺎﻧ

ﺗﺤﻘﯿﻖ روی ﺳﯿﺎه ﭼﺎﻟﻪﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ رﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻣ ﭘﺮدازد

زن و زﻧﺎن ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ،ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺑﻌﻀ

از آﻧﻬﺎ را اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک

ﻣ ﮔﺬارﯾﻢ:

ﺷﯿﻤﯿﺪان دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﺪد ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻗﻮاﻧﯿﻨ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه از ﺑﻠﻮکﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ
ﺳﺎده ﭘﺪﯾﺪار ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﮔﻠﻮﺗﺮز ﯾ

ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗ

در ﺣﺪ و اﻧﺪازه

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را در داﻧﺸ ﺎه ﻣﯿﺸﯿ ﺎن اداره ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل رﺷﺪ

اﺳﺖ زﯾﺮا او اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ را
ﮐﻨﺎر ﺑ ﺬارﯾﻢ در ﺣﺎﻟ
‐ ﮔﺎﺑﺮﯾﻞ ﮔﻮﻧﺰاﻟﺰ ﯾ

ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
رﻫﺒﺮ ﻣﺠﻤ ﻋﻠﻤ  LIGOﻣﺘﺸ ﻞ از  ١٠٠٠ﻧﻔﺮ

اﺳﻠﯿﺘﺮ ،ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮداز ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ

آﭘﺮﯾﻞ در ﺣﺎل ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای درک ﻣﺎده ﺗﺎرﯾ
او ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ ﭼ ﻮﻧﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗ

اﺳﺖ .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ،

ﺟﺪﯾﺪ از ﮐﻬ ﺸﺎن راه ﺷﯿﺮی

را ﮐﺸﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﺗﺮونﻫﺎی ﺧﻨﺜ

او آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﭼﻬﺎر ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻮﭼ
ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺗﻠﻘ

اﺳﺮار آﻣﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ رﯾﺴﻤﺎن ،ﺟﺒﺮ و ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻋﺪاد اﺳﺖ.
‐ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ﻣﺎرﯾﺎ ﭼﺎدﻧﻮوﺳ

رﯾﺎﺿﯿﺪان داﻧﺸ ﺎه

ﭘﺮﯾﻨﺴﺘﻮن در رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﮔﺮاف ﺑﻪ او در ﭼﯿﺪن ﻧﻘﺸﮥ ﺟﺎی اﻓﺮاد در
ﻣﺮاﺳﻢ ازدواﺟﺶ ﮐﻤ

ﮐﺮد.

‐ ﻣﺎرﯾﺎ وﯾﺎزوﺳ ﺎ رﯾﺎﺿﯿﺪان اوﮐﺮاﯾﻨ

ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﯿﻠ

ﻗﺪﯾﻤ

ﮐﺮهﺑﻨﺪی

ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ »ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﮥ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺰرگ ،آن ﻣﺴﺄﻟﻪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰی ﺳﺎده اﺳﺖ«.
‐ ﻟﻮرا دﯾﻤﺎرﮐﻮ و ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ ﻟﯿﻨﺪﺳ

در ﺣﺎل ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮای ﻗﺮار دادن

ﻓﺮاﮐﺘﺎلﻫﺎ درون اﺷﯿﺎ ‐٣ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷ

ﺑﺮای ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی

ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ.
‐ ﮐﺎﺗﻠﯿﻦ ﻓﯿﺸﺮ و ﺟﯿﻨﺖ وﯾﻨﮓ در ﺣﺎل ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺪ »ﺿﺪ

‐ ژاﻧﺖ ﮐﻨﺮاد ﻓﯿﺰﯾ ﺪان ذرات ﺑﻨﯿﺎدی ،در اﯾﻦ اﺛﻨﺎ ﺳﺮﮔﺮم ﺟﺴﺘﺠﻮ و
ﮐﻨﮑﺎش ذرات ﻓﺮﺿ

ﻓﯿﺰﯾ ﺪان‐رﯾﺎﺿﯿﺪان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ،او در ﺣﺎل دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﯾ

ارﺗﺒﺎط

در اﺑﻌﺎد ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﺣﻞ ﮐﺮد .ﻣﺤﻘﻖ دﯾ ﺮی درﺑﺎرۀ ﺑﺮﻫﺎن وﯾﺎزوﺳ ﺎ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺸﻒ اﻣﻮاج ﺟﺎذﺑﻪ را اﻋﻼم ﮐﺮد.
‐ ﺗﺮﯾﺴ

ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
‐ ﻣﯿﺮاﻧﺪا ﭼﻨﮓ دﯾ ﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن را ﺗﺮک ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾ

‐ ﺷﺎرون ﮔﻠﻮﺗﺮز ﻓﯿﺰﯾ ﺪان ﺑﺎ ﻧﺸﺎط و ﺳﺮزﻧﺪه ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﯾ

ﯾ

ﺑﺨﺶ ﻣﻄﻠﻘﺎً ذاﺗ

از ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺖ «.او زﻣﺎﻧ

ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل

ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ،

« ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی

ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﮥ ذرات آن ﻫﺎ را دارﻧﺪ .او ﻣ ﮔﻮﯾﺪ:

»ﮐﻮارکﻫﺎ دﺧﺘﺮان وﺳﻄ

ﻫﺴﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ در ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼ

رﺧﻨﻪﮔﺮ« ﻫﺴﺘﻨﺪ.
‐ ﮐﻨﺘﯿﺎ دورک ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤ
ﺧﺼﻮﺻ

و اﻧﺼﺎف ﺑﻪ اﻟ ﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ اﺳﺖ.

∗ داﻧﺸ ﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان

ﻫﻤﭽﻮن ﺣﺮﯾﻢ

