
سرگذشت کوانتوم

40 45 50 55 60 65



جیم بگوت نویسنده ی مستقل مطالب علمی 
است. او در دانشگاه ریدینگ به تدریس 
شیمی اشتغال داشته اما تدریس را در پی 
با شرکت  ابتدا  کسب و کار رها کرده و 
نفتی شل و سپس در مقام مشاور و مربی

اتمی:  به  او می توان  متعدد  بین کتاب های  از  است.  مستقل کسب و کار همکاری کرده 
اولین جنگ فیزیک )آیکون، 2009(، فراسوی معیارها: فیزیک جدید، فلسفه و معنای نظریة 

کوانتومی )OUP، 2003( و راهنمای واقعیت برای مبتدیان )پنگوئن، 2005( اشاره کرد.



سرگذشت کوانتوم
تاریخچه ای در 40 موقعیت

جیم بگوت

ترجمه ي
محمدعلی جعفری



فهرست مطالب
مقدمه................................................................................................................................................9
پیش درآمد.....................................................................................................................................15

ابرهای توفان زا
لندن، آوریل 1900

بخش اول: کوانتوم کنش .........................................................................................................19

1. سخت ترین کار زندگی من.........................................................................................21
برلین، دسامبر 1900

2. سال شگفتی ها.................................................................................................................29
برن، مارس 1905

3. تکه ای از واقعیت............................................................................................................36
منچستر، آوریل 1913

4. کمدی فرانسوی..............................................................................................................44
پاریس، سپتامبر 1923

5. درون زیبای شگفت انگیز..............................................................................................52
هلگوالند، ژوئن 1925

6. الکترون خودچرخان......................................................................................................59
لیدن، نوامبر 1925

7. فوران دیرهنگام اشتیاق..................................................................................................67
کوهستان آلپ سویس، کریسمس 1925

بخش دوم: تعبیر کوانتومی.........................................................................................................75

8 . میدان روح.......................................................................................................................77
آکسفورد، آگوست 1926

9. این پرش کوانتومی لعنتی..............................................................................................85
کپنهاگ، اکتبر 1926



10. اصل عدم قطعیت..........................................................................................................92
کپنهاگ، فوریه ی 1927

11. روح کپنهاگی................................................................................................................99
 کپنهاگ، ژوئن 1927

12. دنیای کوانتومی وجود ندارد...................................................................................106
لِیک کومو، سپتامبر 1927

بخش سوم: مناظره ی کوانتومی..............................................................................................115

13. مناظره آغاز می شود..................................................................................................117
بروکسل، اکتبر 1927

14. شگفتی محض............................................................................................................126
کمبریج، کریسمس 1927

15. جعبه  ی فوتون.............................................................................................................133
بروکسل، اکتبر 1930

16. چون صاعقه................................................................................................................140
پرینستون، مه 1935

17. پارادوکس گربه ی شرودینگر...............................................................................147
آکسفورد، آگوست 1935

میان پرده....................................................................................................................................156
اولین جنگ فیزیک

کریسمس 1938 ـ آگوست 1945 
بخش چهارم: میدان های کوانتومی........................................................................................165
18. شلترآیلند......................................................................................................................167

النگ آیلند، ژوئن 1947
19. پدیدار نیمه بصری تصویری....................................................................................176

نیویورک، ژانویه ی 1949



20. ایده ی زیبا...................................................................................................................187
پرینستون، فوریه ی 1954

21. شگفتی در تناسب......................................................................................................196
راچستر، آگوست 1960

22. سه کوارک برای آقای مارک!............................................................................205
نیویورک، مارس 1963

23. »ذ ره  خدا«.....................................................................................................................215
کمبریج، ماساچوست، پاییز 1967

بخش پنجم: ذرات کوانتومی..................................................................................................225

24. پراکندگی ناکشسان عمیق......................................................................................227
استنفورد، آگوست 1968

25. افسون و جریان های خنثای ضعیف.....................................................................237
هاروارد، فوریه ی 1970

26. جادوی رنگ..............................................................................................................246
پرینستون / هاروارد، آوریل 1973

27. انقالب نوامبر...............................................................................................................254
النگ آیلند / استنفورد، نوامبر 1974

28. بوزون های برداری میانی.........................................................................................264
ژنو، ژانویه / ژوئن 1983

29. مدل استاندارد..............................................................................................................273
ژنو، سپتامبر 2003

بخش ششم: واقعیت کوانتومی.................................................................................................281

3. متغیرهای نهفته...............................................................................................................283
پرینستون، بهار 1951



31. جوراب  های برتلمان..................................................................................................291
بوستون، سپتامبر 1964

32. آزمایش های اسپکت................................................................................................301
پاریس، سپتامبر 1982

33. پاک  ُکن کوانتومی....................................................................................................310
بالتیمور، ژانویه ی 1999

34. گربه های آزمایشگاه.................................................................................................320
استونی بروک / دلفت، ژوئیه ی 2000

35. توهم پایدار..................................................................................................................330
وین، دسامبر 2006

بخش هفتم: کیهان شناسی کوانتومی......................................................................................339

36. تابع موج گیتی...........................................................................................................341
پرینستون، ژوئیه ی 1966

37. تابش هاکینگ............................................................................................................351
آکسفورد، فوریه ی 1974

38. نخستین انقالب ابرریسمان......................................................................................359
اَسپِن، آگوست 1984

39. کوانتوم های فضا و زمان.........................................................................................369
سانتا باربارا، فوریه ی 1986

40 .بحران؟ کدام بحران؟...............................................................................................376
دورهام، تابستان 1994

سخن آخر
آرامش کوانتومی؟............................................................................................................384

ژنو، مارس 2010 
نمایه............................................................................................................................................389



مقدمه
اندیشه هایی که از ذهن فیزیکدانان برجسته ی  فیزیك معّرف قرن گذشته بود. جویبار 
جهان جاری شده بود بشریت را به اوج شگفتی و ژرفای نومیدی رهنمون شد. قرن 
گذشته با یقین به دانش مطلق آغاز و با آگاهی به تردید مطلق پایان یافت. فیزیکدانان در 
این قرن به بسط نظریاتی پرداختند که امکان فهم درست سرشت واقعیت فیزیکی را از ما 
سلب کرد. آن ها در این قرن سالح هایی با ظرفیت تخریب کامل این واقعیت هم ساختند.

تقریبًا هر آنچه به گمان خود درباره ی سرشت جهان می دانیم از نظریه ای فیزیکی 
برآمده است. این نظریه در سی سال آغازین قرن بیستم کشف و اصالح و به یکی از 
موفق ترین نظریات فیزیك که بشر تا کنون به آن اندیشیده تبدیل شد. مفاهیم نظریه ی 
جدید، اساس بخش عمده ی فناوری قرن بیستم را که آموخته ایم بدیهی بدانیم تشکیل 

می دهد.
اما این موفقیت هزینه ای هم داشت، چون توانایی ما در فهم جهان در سطح بنیادی ترین 

اجزاء سازنده اش را نیز از ما گرفت.
آلبرت اینشتین زمانی با رّد مبانی عدمِ قطعیت و تصادف در این نظریه ی جدید، 
خیلی خوب گفته بود »خدا تاس نمی اندازد.« نیلس بور گفته بود هرکه از این نظریه 
حیرت نکرده باشد، آن را نفهمیده است. ریچارد فاینمن فیزیکدان پرجذبه ی آمریکایی 
پا از این هم فراتر گذاشت: او گفته بود هیچ کس آن را نمی فهمد. به نظر کسی که زبان 
ریاضیات،  نظر  از  در عین حال  نظریه  این  باشد،  آموخته  را  فیزیك کالسیك  منطق  و 
این  است.  زیبا  خیره کننده ای  طرزی  به  و  غریب  و  عجیب  دیوانه کننده،  چالش انگیز، 

نظریه کوانتوم است و این کتاب سرگذشت آن را روایت می کند.
اگر سرآغاز تاریخی نظریه ی کوانتومی را کشف»کوانتوم کنش« ماکس پالنك در 
دسامبر 1900 در نظر بگیریم، حال که این کتاب را می نویسم، نظریه ی کوانتومی قدمتی 
110 ساله دارد. چه بسا گمان کنید این زمان برای تسلط و فهم کامل معانی نظریه نزد 
فیزیکدانان کافی بوده باشد. زمانی کافی برای کنار آمدن با ایده های نظریه ی کوانتومی 
درباره ی تصادف و علیّت و سرشت واقعیت فیزیکی. اما با گذشت زمان، حیرت ما نه 

تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز یافته است.
با این که کسی از طرزکار واقعی نظریه ی کوانتومی باخبر نیست، اما در کل تاریخ 
علم، قواعد کاربردش بی چون و چرا، و دقت و صحت پیش بینی هایش بی همتا بوده اند. 
هرچند هنوز بحث داغ نحوه ی تعبیر نظریه ی کوانتومی در جریان است، اما درباره ی 
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صحت بنیادی آن اختالف نظر وجود ندارد.
ما بیش از چهارصد سال این باور )یا شاید بهتر است بگوییم، اعتقاد( را پرورانده 
موشکافانه  علمی  معیارهای  رعایت  با  و  مدرک  و  دلیل  پایه ی  بر  پژوهش  که  بودیم 
طبیعت  سازوکار  شد  معلوم  وقتی  بردارد.  طبیعت  راستین  سازوکار  از  پرده  می تواند 
سازوکاری کوانتومی است، دو دنیای علم و فلسفه در آستانه ی جنگ قرار گرفتند. به 
جای حقیقت و فهم، این سؤال عمیقًا آزارنده را پرسیدیم که آیا می توانیم به شناخت 
جهان امیدوار باشیم یا نه. نظریه ی کوانتومی ما را به لبه ی پرتگاه معرفت شناسی هل داد. 

ما از اواسط دهه ی 1920 به بعد با ترس سقوط از پرتگاه زیسته ایم.
از زمان والدتش  اما به کلی آزارنده،  این کتاب گرامیداشت نظریه ای شگفت انگیز 
در کوره های ساخت چینی آالت مورد استفاده در مطالعه ی تابش جسم سیاه در سال 
بزرگ  برخورددهنده ی  در  کوانتومی جدید  رویدادهای  کردن  فعال  وعده ی  تا   1900
هادرون، واقع در سرن، حدود یك قرن بعد از تاریخ فوق است. این سرگذشت در چهل 
»موقعیت« مهِم کشف حقیقت یا نقطه ی عطف در مسیر پیشرفت نظریه روایت می شود.
این تاریخ ما را به سفری طوالنی می برد. بخش اول به کشف پالنك در سال 1900 
می پردازد و رّد پیشرفت های نظریه ی کوانتومی اولیه را با شرح فرضیه ی کوانتوم نور 
اینشتین، نظریه ی کوانتومی اتم بور، فرضیه ی موجی ـ ذره ای دوگانی لویی دوبروی، 
مکانیك ماتریسی هایزنبرگ، پدیده ی گیج کننده ی اسپین الکترون، و اصل طرد ولفگانگ 
در  که  شرودینگر  اروین  اشتیاق«  دیرهنگام  »فوران  با  بخش  این  می گیرد.  پی  پاولی 

دسامبر 1925 او را به کشف مکانیك موجی رهنمون شد به پایان می رسد.
می شود.  گزارش  کوانتومی  نظریه ی  کپنهاگی  تعبیر  تکوین  کتاب،  دوم  بخش  در 
ما از تعبیر ماکس بورن درباره ی اهمیت تابع موج شرودینگر در 1926، بحث شدید 
بور، هایزنبرگ و شرودینگر درباره ی واقعیت پرش های کوانتومی و تکوین اصل عدمِ  

قطعیت هایزنبرگ به سراغ درس کوموی1 بور در سپتامبر 1927 می رویم.
منتقدان  از  یکی  به  کوانتومی  نظریه ی  قهرمانان  اولین  از  اینشتین،  مرحله،  این  در 
سرسخت آن بدل شد. بخش سوم به بحث بورـ اینشتین، یکی از عمیق ترین مباحث 
تاریخ علم، اختصاص دارد. ما ابتدا سروقت اولین آزمایش های فکری اینشتین می رویم 
که در اکتبر 1927 در پنجمین همایش سولوی به اختصار برای مخاطبان فکور ترسیم شده 
بود، و سپس درباره ی برهان اینشتین، پودولسکی، روزن و پارادوکس مشهور گربه ی 
شرودینگر در 1935 سخن خواهیم گفت. کتاب اینجا قدری درنگ می کند تا از »شگفتی 

1. Como lecture
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محض« که همان نظریه ی کوانتومی نسبیتی الکترون پل دیراک باشد گزارشی بدهد.
مطالعه ی نظریه ی کوانتومی مطالعه ی زندگی فیزیکدانانی است که آن را ساختند. 
هدف اصلی من نگارش »سرگذشت« نظریه ی کوانتومی بر اساس سرگذشت فیزیکدانا ن 
اولین  گسترش  در  فیزیکدانان  این  از  بسیاری  بود1.  آن  اصالح کننده ی  و  پدیدآورنده 
جنگ افزارهای هسته ای جهان نقش عمده ای ایفا کردند، و قصد داشتم بخش مفصلی 
به طرز  که  قبلی ام  کتاب  در  حتی  دهم.  اختصاص  آن ها  جنگ  دوران  ماجراهای  به 
نومیدکننده ای جاه طلبانه بود، این هدف بسی جاه طلبانه تر بود. این بخش خود کتابی 
که   ،2  1949 ـ   1939 اتمی،  بمب  سّری  تاریخ  و  فیزیک  جنگ  اولین  هسته ای:  نام  به  شد 
اساس  بر  میان پرده ای  ناشر،  با مجوز  منتشر شد.    2009 در  بوکز  ایکون  انتشارات  در 
افزودم که عمدتًا درباره ی دیدار مشهور بور و  از کتاب قبلی به این کتاب  گزیده ای 

هایزنبرگ در سپتامبر 1941 در کپنهاگ تحت اشغال نازی ها است.
وقتی فیزیکدانان پس از جنگ سرگرم سر و سامان دادن به حرفه ی دانشگاهی خود 
بودند، نظریه ی کوانتومی بحران زده بود. بخش چهارم، مجموعه جلسات مهمی را شرح 
می دهد که با کمك جولیان شویینگر، ریچارد فاینمن، شین ـ ایچیرو توموناگا و فریمن 
دایسون به تکوین الکترودینامیك کوانتومی منتهی شد. پس از آن در 1954، ِچن نینگ 
یانگ و رابرت میلز به طور غیرمنتظره نظریه ی میدان کوانتومی بر مبنای تقارن پیمانه ای 
موضعی را ارائه کردند. شلدون گالشو، عبدالسالم و استیون واینبرگ به صورت بندی 
روایت های اولیه ی نظریه ی الکترو ـ ضعیف وحدت یافته در 1960 پرداختند، و وجود 
»فوتون های سنگین«، یعنی ذرات W و Z را پیش بینی کردند. با این که جامعه ی فیزیك 
موقتًا این مساعی را نادیده گرفت، اما زمان باروری بی سابقه ی فیزیك نظری فرا رسیده 
بود. این مساعی به نظریه ی کوارک های ِگلمن در 1963 و ظهور نظریه ی شکست تقارن 

و سازوکار هیگز در 1967 منتهی شد.
ذرات  فیزیك  سرگذشت  مترادف  کوانتومی  مکانیك  سرگذشت  مرحله،  این  در 
بود. بخش پنجم نقش برخورددهنده ها و شتابگرهای بزرگ تر و گران تر را در تهیه ی 
مدرک اثبات مجموعه ی ویژه ای از نظریات میدان کوانتومی مشهور به مدل استاندارد 
فیزیك ذرات بررسی می کند. کشف مزبور در مرکز شتابگر خطی استنفورد )اِسَلك(3 
کتاب  پنجم  بخش  آغازگر  پروتون  داخلی  ساختار  وجود  فرض  اساس  بر   1968 در 
است. پس از آن کشفیات کوارک افسون و نیروی رنگی فرضی نظریه ی کرومودینامیك 

1. طرح اصلی این کتاب را زمانی نوشتم که نگارش »سرگذشِت« درگذشتگان هنوز موضوعی عامه پسند بود.
2. Atomic: The First War of Physics and the Secret History of the Atom Bomb, 1939 – 49 (Icon Books)
3. Stanford Linear Accelerator Center (SLAC)
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کوانتومی ِگلمن و هرالد فریچ1 صورت گرفت. مشاهده ی آزمایشگاهی مزون J / ѱ )که 
از کوارک افسون و پادـ  افسون تشکیل می شود(، هم زمان در اِسَلك و آزمایشگاه ملی 
بروک ِهیون2 در »انقالب نوامبر« 1974، و مشاهده ی متعاقب ذرات W و Z در سرن در 
1983، فیزیکدانان را در مسیر مدل استاندارد قرار داد. این مدل از سه »نسل« از ذرات 
ماّدی، لپتون ها )الکترون ها و نوترینوها( و کوارک ها که با تبادل ذرات نیرو ـ فوتون ها، 
ذرات W و Z و گلوئون های نیروی رنگی ـ برهم کنش می کنند ساخته شده است. اما 
مدل استاندارد هنوز جایی برای گرانش ندارد. این فصل با نظری به جشن موفقیت های 

فیزیکدانان سرن در سپتامبر 2003 به پایان می رسد.
در این مرحله، کتاب به سال 1951 و نگرانی فزاینده ی دیوید بوهم درباره ی معانی 
نهفته ی تعبیر کپنهاگی رجوع می کند. بوهم به ترغیب اینشتین به اصالح برهان اینشتین، 
پودولسکی، روزن پرداخت و آزمایش  فکری آن ها را به قلمرو واقعیت  آورد. بوهم شّق 

»متغیر نهفته ی« مفصلی برای نظریه ی کوانتومی رایج بسط داد.
 بخش ششم، پس از این سرآغازها، تکوین آزمایش های معاصر را پی می گیرد که به 
منظور کاوش در ماهیت واقعیت فیزیکی طراحی  شده اند. کتاب ]داستان این[ تکوین را 
در 1964 با قضیه ی جان بِل، و نامساوی بل شرح می دهد که ماهیت واقعی چالش های 
اینشتین را برمال و آزمون سرراست واقعیت جایگزیده در برابر جای ناگزیده را فراهم 
می کند. آلن اَسپِکت3 و همکارانش در 1981 و 1982 اولین آزمایش های روشنگرانه را 

انجام دادند. کاشف به عمل آمد که جهان کوانتومی قاطعانه جای ناگزیده است.
را  دنیا  فهم ناپذیر  واقعًا  سرشت  که  شد  انجام  آزمایش هایی  مجموعه  آن  از  پس 
ثابت کرد و واقع گرای متعهد را در حال چنگ زدن به هر ریسمانی باقی گذاشت. این 
آزمایش پاک کن کوانتومی مارالن اسکالی و کای درول4 و آزمایش های اثباتگر تداخل 
در اجسام کوانتومی بزرگ، روایت  آزمایشگاهی بی جان گربه ی مشهور شرودینگر را در 
بر می گرفت. این بخش با شرح آزمایش های سال 2006 آنتون زایلینگر5 و همکارانش 
برای آزمودن نامساوی دیگری به پایان می  رسد. این نامساوی را آنتونی لِِگت6 ابداع کرده 
بود. نتایج قویًا مؤید آن بود که ما دیگر نمی توانیم فرض کنیم خواص اندازه گیری شده ی 

ذرات الزامًا بازتاب یا نشانه ی خواص واقعی ذرات اند.
با قطعیت به ما می گویند که ما هرگز نمی توانیم واقعیت را  این آزمایش ها نسبتًا 
»چنان که واقعًا هست« ادراک کنیم. ما فقط می توانیم قسمتی از واقعیت تجربی را آشکار 

1. Harald Fritzsch   2. Brookhaven National Laboratory
3. Alain Aspect   4. Marlan Scully and Kai Drühl
5. Anton Zeilinger   6. Anthony Leggett
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کنیم که به سرشت ابزارهای مورد استفاده و سؤاالتی که می پرسیم وابسته است. فیزیك 
کوانتومی ظاهراً فرایند تبدیل خود به فلسفه ی تجربی را تکمیل کرده است.

کتاب با بخش هفتم به پایان می رسد؛ در این بخش تالش های صورت گرفته برای 
تلفیق دو نظریه ی فیزیکی بزرگ قرن بیستم ـ نظریه ی کوانتومی و نسبیت عام ـ در 
قالب نظریه ی گرانش کوانتومی یا »نظریه ی همه چیز« که اصوالً بتواند هرچیز در گیتی 
را توصیف کند شرح داده می شود. این بخش با گزارشی از تکوین گرانش کوانتومی 
با   1974 استیون هاکینگ در  آغاز می شود.  معادله ی ویلِرـ دِویت2  به شکل  متعارف1 
کرد  سیاه چاله کشف  اطراف  فضاـ زمان خمیده ی  بر  کوانتومی  میدان  نظریه ی  اعمال 

سیاه چاله ها »چندان  هم سیاه نیستند.«
تنها  نه  که  می داد  را  نظریه ای  نوید   1984 آگوست  در  اَبَرریسمان  انقالب  اولین 
تمام ذرات مدل استاندارد را توضیح دهد، بلکه گراویتون، ذره ی میدان فرضی نیروی 
گرانشی را نیز در خود بگنجاند. اما این وعده ی ابتدایی با ظهور انواع متفاوت نظریه ی 
ابرریسمان و از دست رفتن خصلت یکتایی نظریه کم رنگ شد. در این احوال، رویکرد 
ابرریسمان در مارس  احیا شد. نظریه ی  به شکل گرانش کوانتومی حلقه ای3  متعارف 
1995، در دومین انقالب ابرریسمان، چیزی شبیه رنسانس را تجربه کرد و امروزه بر 

فیزیك نظری معاصر فرمان می راند.
ارائه ی  در  ناتوانی اش  و  مبهم  پنهان  ابعاد  به  ابرریسمان  برنامه ی  دل مشغولی  اما 
بارها در  فزاینده ای مواجه شده است. چنان که  بی تابی  با  آزمودنی  پیش بینی  هر قسم 
تاریخ شکوهمند 110 ساله ی نظریه ی کوانتومی رخ داده، این نظریه باز دچار بحران  
شده است. این بخش با کندوکاو نقش احتمالی تعبیر، وسواسی که فیزیکدانان از زمان 

پیدایش نظریه با آن درگیر بوده اند، به پایان می رسد.
کتاب خوش بینانه یا به عبارتی با کوانتوم آرامش خاتمه می یابد. پس از صرف 3/5 
 4)LHC( میلیارد پوند و روزهای تلف شده در نومیدی، برخورددهنده ی بزرگ هادرون
در سرن، واقع در ژنو، در سپتامبر 2008 راه اندازی شد و وعده ی رفع بحران کنونی 
سازوکار شکست  و  اثبات5  را  هیگز  بوزون  وجود   LHC شرایط،  بدترین  در  داد.  را 
می دهد،  توضیح  را  ذرات  جرم   اکتساب  نحوه ی  می کند،  تأیید  را  تقارن  خودبه خود 
  LHC شرایط،  بدترین  در  می کند.  اضافه  را  استاندارد  مدل  غیرضروری  تشریفات  و 

1. Canonical quantum gravity    2. Wheeler – DeWitt
3. Loop quantum gravity    4. Large Hadron Collider

5. در تاریخ 12 سپتامبر 2012، فیزیکدانان سرن کشف بوزون هیگز در برخورد دهنده ی بزرگ هادرون 
را رسمًا اعالم کردند. کتاب پیش از آن تاریخ به نگارش درآمده است ـ م.
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جواب ها را فراهم می کند.
در بهترین شرایط، LHC  واقعیت های تجربی تازه ای برمال خواهد کرد؛ واقعیت هایی 
که به سادگی در نظریات میدان کوانتومی کنونی سازنده ی مدل استاندارد نمی گنجند، و 
بحران عمیق تر خواهد شد. آنگاه فیزیك واقعًا دوباره جان می گیرد. احتمال مشاهده ی 
پیشرفت های الزم برای هدایت نظریه ی کوانتومی به مرحله ی بعدی سفرش، تنها از 

اعماق نومیدی سر بر خواهد آورد. در بهترین شرایط، LHC  سؤاالت را طلب می کند.

کلیدی  رویدادهای  آشکارا  داده ام  شرح  کتاب  این  در  که  »موقعیت هایی«  از  بسیاری 
آشکاری  اهمیت  دیگر چنان  موارد  می آیند.  به حساب  کوانتومی  نظریه ی  سرگذشت 
با  افزوده شده اند.  انسجام و جریان روایت  نیز به منظور حفظ  ندارند و برخی دیگر 
این که از انتخاب هایم دفاع نمی کنم، به خوبی به این خطر واقفم که چه بسا تصور  شود 
این موقعیت ها، روی هم رفته، پیشرفت روان و مقاومت ناپذیر به سوی حقیقت علمی 

گریزناپذیر را توصیف  کنند.
اینجا  در  بن بست ها  تمام  امکان توصیف  نیست.  این شکل  به  کار علم  اما روش 
وجود نداشته است؛ نظریه ها مدتی سر آمدند و سپس جای خود را به نظریات دیگری 
برمی آیند. واقعیت تالش های علمی عمیقًا  داده ها  توجیه  از عهده ی  بهتر  می دهند که 
درهم برهم، غالبًا غیرمنطقی، شدیداً احساساتی، و تحت تأثیر کسانی است که در مسیر 

خود به سوی حقیقت علمی موقت »خواب گردی« می کنند.
از التا منون، ویراستارم در انتشارات دانشگاه آکسفورد به خاطر صبر و بردباری اش، 
آنتونی  از  سپاسگزارم.  عملی تر  جهت های  به  جاه طلبی هایم  هدایت  در  او  قابلیت  و 
لگت، کارلو روولّی1، و پیتر ُویت تشکر می کنم که دست نوشته را خواندند و درباره اش 
اظهارِنظر کردند. نیازی به اشاره به این نکته وجود ندارد که تمام خطاها، سوءبرداشت ها 

و سوء تعبیرها کاماًل از جانب من است.

امیدوارم این کتاب به چالش عقالنی و روان شناختی نظریه ی کوانتومی که با برداشت 
عقل سلیم از دنیا اختالف عمیقی دارد، و به فیزیکدانان بزرگی که از عهده ی این چالش 
برآمده اند شهادت دهد. شهادت به آنچه از راه کاربرد نظریه ای که کسی چیزی از آن 

نمی داند به دست خواهد آمد.
جیم بَگوت
ریدینگ، ژوئیه ی 2010

1. از این نویسنده، 7درس کوتاه فیزیک، ترجمه کیانی مقدم 1395، در همین مجموعه منتشر شده است.
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در آغاز قرن بیستم دالیل بسیاري براي این باور وجود داشت که سفر بزرگ فیزیك به 
مقصد نهایي خود نزدیك مي شود.

ساختار فیزیك کالسیك بر ترکیب شکوهمند آیزاک نیوتون در قرن هفدهم استوار 
بود. از قرار معلوم دویست سال کوشش علمي متعاقب، مدل خدشه ناپذیري از دنیا خلق 
تأثیر متقابل نیرو و حرکت در دینامیك  از  کرد. این مدل همه چیز را توضیح مي داد، 
اجسام متحرک گرفته تا ترمودینامیك، اپتیك، الکتریسیته، مغناطیس و گرانش. گستره ی 
مدل، عظیم بود. و همه چیز از اجسام آشناي زندگي روزمره ی بر روی زمین گرفته تا 
اجسامی در دورترین نقاط گیتی مرئي را توصیف می کرد. به نظر نمی آمد جایي براي 
تردید درباره ی صحت اساسی فیزیك کالسیك و حقیقت ذاتی آن وجود داشته باشد.

اما نیوتون مجبور به مصالحه بود. او به منظور تأمین چارچوبي برای اندازه گیری 
حرکت، به فضا و زمان مطلق نیاز داشت. نگران کنند ه تر از این مورد، نیروي گرانشی 
دو  بین  تماس  هنگام  که  است  فیزیکي  پدیده ای  نیرو  نیوتوني،  مکانیك  کل  در  بود. 
جسم وارد می شود. گرانش نیوتوني اثری بود که از راه کنش از دور1 مرموز و متقابل 
جهان  از  خود  توصیف  در  که  بود  این  به  متهم  نیوتون  مي شد.  احساس  اجسام  بین 
او،  توصیف  نمی بود،  اگر چنین  در حالی که  است،  کرده  وارد  »واسطه هایی جادویي« 
منطقي، فیزیکي و از جنبه ی ریاضي دقیق به شمار مي آمد. او در جنرال اسکولیوم2 که 
به ویراست دوم اثر مشهور خود، پرینکیپیا 3 )اصول ریاضي فلسفه ی طبیعي( به سال 

1713 افزود نوشت:
تاکنون پدید ه های آسمان ها و دریاهایمان را با نیروی گرانشی توضیح داده ایم، اما هنوز 
از خصوصیات  آن دسته  به کشف علت  قادر  نگفته ایم... من  نیرو سخن  آن  از علت 

1. Action-at-a-distance   2. General Scholium
3. Philosophiae Naturalis Principia Mathematica
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گرانشی پدیده ها نبوده ام، و فرضیه اي تدوین نمی کنم.

گرانش نیرویي بود که به نوعی آنًا اعمال مي شد، بدون  هیچ محیط واسطی مگر 
شکل فرضي، فراگیر و رقیقي از ماده به نام اِتِر که تصور می شد خأل را پر کرده است.

نیوتون دامنه ی کاربرد مکانیك خود را براي توصیف نور وسعت بخشید و نتیجه 
گرفت نور از ذرات ریز تشکیل شده است. رابرت هوک، فیلسوف طبیعي انگلیسي و 
امواج  از  نور  بودند  نیوتون معتقد  از معاصران  فیزیکدان هلندي،  کریستین هویگنس، 
تشکیل شده است. اما منزلت و مرجعیت نیوتون به حّدی بود که نظریه ی ذره اي نور 

یکصد سال مسلط ماند.
حدود هشتاد سال پس از مرگ نیوتون، توماس یانگ، فیزیکدان انگلیسي، در چند 
مقاله که بین سال هاي 1801 تا 1803 در انجمن سلطنتي، در لندن قرائت کرد، نظریه ی 
در  کرد.  احیا  تداخل  و  پراش  پدیده هاي  ممکن  توجیه  تنها  به  منزله ی  را  نور  موجي 
آزمایشي که عموماً به یانگ نسبت داده مي شود، نشان داده شد که نور هنگام عبور از دو 
سوراخ یا شکاف باریِك نزدیِك هم، الگویي از فریزهاي تاریك و روشن تشکیل مي دهد. 
این پدیده ها به آساني در قالب نظریه ی موجي نور قابل توضیح است که در آن قله ها و 
دره های امواج نور به صورت »هم گام« )یا هم فاز( از دو شکاف بیرون مي آیند. جایی 
که قله ی موجی بر دره ی موج دیگر منطبق  شود، دو موج با هم جمع شده و یکدیگر 
را تقویت مي کنند. این حالت را تداخل سازنده می نامند که به فریزهاي روشن منتهی 
می شود. جایی که قله  هاي موجی بر دره های موج دیگر منطبق  شود، دو موج یکدیگر را 
حذف مي کنند. این حالت را تداخل ویرانگر  نامند که به فریزهاي تاریك منتهی می شود.

منبع موج

جبهه موج

شکل 1 کشف توماس یانگ این بود که نور گذرنده از دو سوراخ یا شکاف باریِك نزدیِك هم الگویی 
از فریزهای متناوب تاریك و روشن تشکیل می دهد. به اعتقاد یانگ این پدیده تنها بر مبنای نظریه ی 
موجی نور قابل توجیه است که در آن جبهه موج های هم پوشان با هم تداخل سازنده )فریزهای روشن( 

و ویرانگر )فریزهای تاریك( می کنند.
اما جامعه ی فیزیك آن زمان، دیدگاه هاي یانگ را به رغم منطق ظاهراً خلل ناپذیرش 
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رد کرد و برخي حتي کار او را با عبارت »فاقد هرگونه ارزشی« نکوهیدند.
با وجود این، نظریه ی موجي نور سرانجام هر مقاومتي را درهم شکست. در دهه ی 
1860 جیمز کلرک مکسول، فیزیکدان اسکاتلندی، الکتریسیته و مغناطیس را در قالب 
نظریه ی واحد الکترومغناطیس با هم تلفیق کرد. چند سال پیش از آن، پیوند نزدیك 
الکتریسیته با مغناطیس، در آزمایش های خارق العاده ی مایکل فارادی در انجمن سلطنتی 
لندن به اثبات رسیده بود. مکسول از راه قیاس با مکانیك سیاالت، وجود میدان های 
الکترومغناطیسی را مطرح کرد که خواص آن با استفاده از مجموعه ی پیچیده ی معادالت 

دیفرانسیل توصیف می شود1.
مکسول درباره ی شکل حرکت میدان ها در فضا فرضیاتی ارائه نکرده بود. اما وقتی 
معادالت به شکلی نوشته شود که وابستگی متقابل میدان های الکتریکی و مغناطیسی 
به حرکت  با صراحت  معادالت  باشد،  معلوم  آشکارا  در فضای خالی  هنگام حرکت 
امواج  سرعت  بود،  کرده  کشف  خود  مکسول  چنان که   و  می کنند.  اشاره  موج سان 

الکترومغناطیسی دقیقًا برابر سرعت نور است.
اما امواج آشفتگی ها در چیزی هستند. امواج پیچان بر سطح استخر آشفتگی ها در 
آب به شمار می آیند. صدای درهم شکستن درخت افتان در جنگل نتیجه ی امواج صوتی  
در حال انتشار در فضاست. حرکت موجی به محیط واسطی نیاز دارد که پشتیبان آن 
باشد، اما کدام محیط واسطی می تواند پشتیبان امواج نور باشد؟ بار دیگر اتر به انجام 
وظیفه فراخوانده شد. فارادی ایده ی اتر را نپذیرفته بود، اما مکسول در تکوین نظریه ی 

خود به شدت به آن نیاز داشت.
گویا گرانش و الکترومغناطیس هیچ یك بدون اتر قابل توجیه نبودند. اما وجود اتر 
پیامدهای فیزیکی ویژه ای به دنبال داشت. پیش بینی  شد زمین هنگام حرکت در فضا اتر 
را به دنبال خود بکشد. و همان طور که موج صوتی علی الظاهر زمانی سریع تر حرکت 
نیز  نور  باد قوی هوای حامل صوت را حرکت بدهد، پیش  بینی  شد موج  می کند که 
هنگام گیر کردن به »باد اتر« سریع تر حرکت کند. این بدان معنا بود که سرعت نور 
باید وابسته به جهت سفرش نسبت به حرکت زمین در فضا تغییر کند و اختالف قابل 
اندازه گیری است. آلبرت مایکلسون و ادوارد مورلی، دو فیزیکدان آمریکایی، در سال 
1887 طرح فوق را در معرض آزمون دقیقی قرار دادند. آن ها در تأیید وجود اثر کششی 

یا حرکت نسبی زمین و اتر هیچ  مدرکی نیافتند.
در آغاز قرن بیستم، طرح مکانیکی باشکوه نیوتون هنوز عمدتًا آسیب ناپذیر بود. 

 Crease, A Brief Guide to the Great Equations 1. تکوین تاریخی معادالت مکسول به تفصیل در کتاب
توصیف شده است.



18   سرگذشت کوانتوم

فیزیکدانان یا می خواستند کنش از دور گرانشی را نادیده بگیرند و یا مسئله ساز بودنش 
آشکارا  و  کرده  عمل  خوب  فوق العاده  ساختار  چون  کنند،  فراموش  بی سروصدا  را 
درست بود. کاشف به عمل آمد که نیوتون در قضیه ی نور خطا کرده اما اکنون معلوم 
شده بود که نظریه ی موجی نور با ساختارِ به همان اندازه فوق العاده ی ابداعی مکسول، 

صرف نظر از تردید درباره ی محیط انتقال موج، سازگار است.

می شود حس پیروزی فیزیکدانان اواخر قرن نوزدهم را بر آنان ببخشاییم. در سال 1900 
بریتانیایی  انجمن  به  خطاب  بریتانیایی  بزرگ  فیزیکدان  تامسون(  )ویلیام  کلوین  لرد 
پیشرفت علوم خیلی خوب گفته بود: »اکنون در فیزیك موضوع تازه ای برای کشف 

نمانده است. تمام کاری که می ماند بیش از هرچیز اندازه گیری دقیق است.«
سخن او بیانیه ی مشهوری است که حال و هوای زمان خود را توصیف می کند، 
نوزدهم،  قرن  این است که در آخرین دهه های  واقعیت  جعلی است1.  هرچند ظاهراً 
ساختار مکانیکی فیزیك کالسیك به تدریج زیر فشار انبوه شواهد مخالف به غژغژ افتاده 
بود. در آوریل 1900، کلوین در انجمن سلطنتی درباره ی »ابرهای« قرن نوزدهم بر فراز 

نظریه ی دینامیکی گرما و نور سخنرانی کرد2.
لحن او هرچند نه پیروزمندانه اما پیشگویانه بود.

ابرهای توفان زا گرد می آمدند. اما کسی از محل آغاز توفان خبر نداشت.

1. والتر ایساکسن در کتاب زندگی و جهان اینشتین به سال 2007 توضیح می دهد که درباره ی اظهارات 
کلوین مدرک مستقیمی پیدا نکرده است. این کتاب به ترجمه ی علی بهفروز توسط انتشارات دانشگاه 

تهران منتشر شده است. ناشر
Kragh, Quantum Generations, p.9 2. نگاه کنید به
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