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تقدیم به همه ی متفکران تاریخ که بر باورهای 
درست خود ثابت قدم ماندند.

- شون کارول



پیشگفتار
نترسید

برای ترسیدن از مکانیك کوانتومی نیازی به PhD فیزیك نظری ندارید اما داشتن 
آن ضرری ندارد.

این می تواند عجیب به نظر آید. مکانیك کوانتومی بهترین نظریه ی ما درباره ی 
جهان ریزمقیاس است. این نظریه چگونگی برهمکنش اتم ها و ذرات از طریق 
به طور  دارد که  پیش بینی های تجربی ای  را توصیف می کند و  نیروهای طبیعت 
شگفت انگیزی دقیق اند. البته مکانیك کوانتومی از یك لحاظ به دشوار بودن و 
اسرارآمیز بودن مشهور است، اما مابین همه ی مردم، فیزیکدانان حرفه ای می توانند 
با چنان نظریه ای نسبتاً راحت تر باشند. آنان پیوسته در حال محاسبات پیچیده ی 
مربوط به پدیده های کوانتومی و ساختن ماشین های عظیم برای آزمایش نتایج 
حاصل هستند. مطمئناً منظور ما این نیست که فیزیکدانان درتمام این مدت خود 

را فریب می داده اند.
سویی  از  نبوده ا ند.  صادق  نیز  خودشان  با  اما  نمی کرده اند،  فریبکاری  آن ها 
نجومی،  فیزیکدانان  است.  مدرن  فیزیك  روح  و  قلب  کوانتومی  مکانیك  هم 
فیزیکدانان ذرات، اتم و لیزر، همگی در همه حال از مکانیك کوانتومی استفاده 
می کنند و کار خود را خوب بلدند. این، فقط بحث یك برنامه ی تحقیقاتی مرموز 
نیست. مکانیك کوانتومی در همه جای فناوری مدرن حاضر است. نیمه هادی ها، 
ترانزیستورها، میکروچیپ ها، لیزر و حافظه ی رایانه، همه برای کارکرد درست 
به مکانیك کوانتومی وابسته اند. به همین دلیل ضروری است مکانیك کوانتومی 
به اساسی ترین جنبه های دنیای اطراف ما معنا بدهد. اساساً تمام شیمی مکانیك 
میزها  یا چرا  اینکه خورشید چگونه می درخشد  دانستن  برای  است.  کوانتومی 

جامدند، به مکانیك کوانتومی نیاز دارید.
فرض کنید چشمان خود را می بندید. انتظار دارید همه جا تاریك به نظر آید. 
این منطقی است چون دیگر نوری به چشمان شما نمی رسد. اما چنین چیزی کامالً 
درست نیست؛ نور فروسرخ با طول موجی که اندکی بیشتر از نور مرئی است 



8   چیزی عمیقاً پنهان

همیشه از هر جسم گرمی درحال گسیل شدن است و این شامل بدن شما نیز 
می شود. اگر چشمان ما به نور فروسرخ نیز مانند نور مرئی حساس بودند، نوری 
که از کره های چشمان ما گسیل می شد ما را کور می کرد حتی وقتی پلك های ما 
بسته بودند. اما میله ها و مخروط هایی که به عنوان گیرنده های نوری در چشم 
عمل می کنند به طور هوشمندانه ای، تنها به نور مرئی حساسند نه نور فروسرخ. 
آن ها چگونه این کار را انجام می دهند؟ پاسخ نهایی در مکانیك کوانتومی است.

مکانیك کوانتومی جادو نیست. این نظریه، عمیق ترین و جامع ترین دیدگاهی 
است که ما از واقعیت داریم. تا جایی که در حال حاضر می دانیم، مکانیك کوانتومی 
صرفاً تقریبی از حقیقت نیست بلکه خود آن است. در صورت بروز نتایج تجربی 
غیرمنتظره، می تواند مورد تجدید نظر قرار گیرد اما تاکنون نشانه ای از چنان نتایج 
غافلگیر کننده ای دیده نشده است. توسعه ی مکانیك کوانتومی در سال های نخستین 
قرن بیستم با نام هایی چون پالنك، اینشتین، بور، هایزنبرگ، شرودینگر و دیراک، 
تا سال 1927 ما را به درکی رساند که بی تردید یکی از بزرگ ترین دستاوردهای 

فکری تاریخ بشری است. دالیل زیادی هست که به آن ببالیم.
از سوی دیگر کالم به یادماندنی ریچارد فاینمن را داریم: »فکر می کنم بتوانم 
با اطمینان بگویم که کسی مکانیك کوانتومی را نمی فهمد.« ]1[ ما از مکانیك 
کوانتومی برای طراحی فناوری های نوین و پیش بینی پیامدهای آزمایش ها استفاده 
می کنیم اما فیزیکدانان، صادقانه معترفند که ما حقیقت مکانیك کوانتومی را درک 
نمی کنیم. دستورالعملی داریم که می توانیم در وضعیت های مشخصی آن را با 
اطمینان به کار ببریم و پیش بینی هایی انجام دهیم که به طرز گیج کننده ای دقیق اند 
و با داده ها تأیید می شوند. اما اگر کاوش عمیق تری انجام دهید و بپرسید که واقعًا 
چه چیزی در حال وقوع است، پاسخ ساده این است که نمی دانیم. فیزیکدان ها 
تمایل دارند با مکانیك کوانتومی مانند رباتی بی فکر رفتار کنند که برای انجام 
وظایف خاصی قابل اعتماد است، نه مانند دوستی گرانمایه که مراتب شخصی 

او نیز دارای اهمیت است. 
این رویکرد مابین متخصصین، به نحوه ی تشریح مکانیك کوانتومی به دنیایی 
وسیع تر نیز سرایت کرده است. آنچه ما می خواهیم انجام دهیم ارائه ی تصویر 
کاملی از طبیعت است اما نمی توانیم آن را به طور کامل انجام دهیم زیرا فیزیکدانان 
آن،  به جای  ندارند.  توافق  می گوید  کوانتومی  مکانیك  واقعاً  که  آنچه  درباره ی 
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توصیفات عامه فهم، گرایش به تأکید بر این جنبه را دارند که مکانیك کوانتومی 
اسرارآمیز، سردرگم کننده و غیرقابل درک است. این پیام خالف اصول اولیه ای 
است که علم به آن ها تکیه دارد، اصولی که می گویند جهان هستی اساساً قابل فهم 
است. فکر ما در مواجهه با مکانیك کوانتومی دچار نوعی انسداد می شود و برای 

کمك به عبور از آن به مقداری کوانتوم درمانی نیاز داریم.

از  فهرستی  به  آن ها  آموزش می دهیم  دانشجویان  به  را  کوانتومی  مکانیك  وقتی 
قاعده ها فکر می کنند. بعضی از این قاعده ها آشنا هستند: ابتدا توصیفی ریاضی از 
سیستم های کوانتومی به همراه شرحی از چگونگی تحول زمانی چنان سیستم هایی 
مطرح اند. اما بعد از آن، مجموعه ای از قواعد اضافی وجود دارند که هیچ مشابهی 
در نظریه های دیگر فیزیك ندارند. این قواعد اضافه به ما می گویند که وقتی یك 
سیستم کوانتومی را مشاهده می کنیم چه اتفاقی می افتد و این رفتار سیستم با رفتار 
آن، هنگامی که آن را مشاهده نمی کنیم کاماًل متفاوت است. واقعًا چه اتفاقی برای 

سیستم می افتد؟ 
اساسًا دو انتخاب وجود دارند: یکی اینکه داستانی که برای دانشجویان خود 
تعریف می کرده ایم به طور غم انگیزی ناتمام بوده و برای اینکه مکانیك کوانتومی، 
کیفیات یك نظریه ی معقول را داشته باشد، الزم می آید که معنای »اندازه گیری« 
یا »مشاهده« را و همین طور چرایی اختالف آن را با آنچه که سیستم بدون انجام 
اندازه گیری یا مشاهده، تجربه می کند، به درستی درک کنیم. انتخاب دیگر این 
است که مکانیك کوانتومی انحرافی تند از راه و روشی را نشان می دهد که پیش 
از آن همیشه به فیزیك اندیشیده ایم، جابه جایی از دیدگاهی که در آن، جهان 
عمل  که  دیدگاهی  به  دارد،  ما  درک  چگونگی  از  مستقل  و  عینی  موجودیتی 

مشاهده به طریقی بنیادین به سرشت واقعیت گره خورده است.
هر  کاوش  روی  وقت  صرف  با  باید  درسی  کتاب های  حالت،  دو  هر  در 
با وجود  را  بپذیرند که نمی توانیم کار مکانیك کوانتومی  انتخاب ها،  این  دوی 
موفقیت های عظیمی که داشته است، پایان یافته تلقی کنیم. آن ها چنین نمی کنند. 
در بیشتر موارد، از کنار این موضوع به سکوت می گذرند و ترجیح می دهند که 
با نوشتن معادالت و با به چالش کشیدن دانشجویان برای حل آن ها، در منطقه ی 

آسایش فیزیکدانان بمانند.
این وضعیت شرم آور است و بدتر هم می شود.
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با این اوصاف ممکن است تصور کنید که جستجو برای درک درست مکانیك 
به سمت  اعتبار  میلیون ها دالر  فیزیك است و  بزرگ ترین هدف کل  کوانتومی 
ذهن ها  درخشان ترین  تا  می شود  سرازیر  کوانتومی  مکانیك  مبانی  پژوهشگران 
گردهم  آیند و به مهم ترین دست آوردها جایزه و اعتبار اعطا شود. شاید فکر کنید 
دانشگاه ها در استخدام افراد شاخص در این موضوع رقابت می کنند و به آن ها 

حقوق عالی می پردازند تا از سوی موسسات رقیب تطمیع نشوند.
متأسفانه اینگونه نیست. نه تنها جستجوی معنای مکانیك کوانتومی، مخصوصًا 
در فیزیك مدرن موضوع مهمی تلقی نمی شود بلکه در بسیاری از اقصی نقاط 
جهان، آن را اگر نه به عنوان موضوعی بی ارزش، اما صرفاً چیزی قابل احترام 
می دانند. بیشتر دپارتمان های فیزیك کسی را ندارند که روی این موضوع کار 
کند و به کسانی هم که وارد این مبحث می شوند به سوءظن می نگرند )اخیراً در 
جریان پیشنهاد کمك هزینه ی تحقیقاتی، به من نصیحت کردند که کار خود را 
با تمرکز بر گرانش و کیهانشناسی که پذیرفتنی تر است تمرکز کنم و درباره ی 
کار اصلی خودم در مبانی مکانیك کوانتومی سکوت اختیار کنم، چون در این 
صورت جدی گرفته نخواهم شد.( در نود سال گذشته گام های مهمی به جلو 
برداشته شده اما نوعاً از سوی افراد سرسختی بوده که بعضی مسائل را علی رغم 
مخالفت همکاران یا دانشجویانی که شك داشتند چیزی برای کاوش باقی مانده 

باشد، جدی گرفتند.
روباهی خوشه ی  قدیم(،  یونان  )نویسنده ی  ازوپ  حکایت های  از  یکی  در 
به  اما نمی تواند  به چنگ آورد  را  تا آن  برمی دارد  آبدار می بیند و خیز  انگوری 
اندازه ی کافی بپرد. پس از ناکام ماندن، با خود می گوید احتماالً انگوره ترش بوده 
و به دردنخور. اینجا مراد از روباه »فیزیکدانان« و مراد از خوشه ی انگور »درک 
مکانیك کوانتومی است.« بسیاری از محققان معتقدند که حقیقت کارکرد طبیعت 
هیچ گاه مهم نبوده و تمامی آنچه که اهمیت دارد قابلیت ما در انجام پیش بینی های 

خاص است.
دانشمندان آموخته اند که به نتایج محسوس ارزش بدهند، چه، آن ها مجموعه ای 
از یافته های تجربی هیجان انگیز باشند، چه مدل های نظری کّمی. ایده ی کار برای 
درک نظریه ای که از قبل داشته ایم، با علم به اینکه چنین تالشی به فناوری یا 
پیش بینی جدیدی منجر نخواهد شد، متاعی است که می تواند خریداری نداشته 
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باشد. تنش نهفته در چنین ایده ای در نمایش تلویزیونی شنود )the Wire( به خوبی 
به تصویر کشیده شده است که در آن گروهی از کارآگاهان سخت کوش، ماه ها 
تالش می کنند تا به صورتی موشکافانه، مدرکی علیه یك باند قدرتمند مواد مخدر 
به دست آورند. در خالل این اقدامات، مقامات ارشد، بردباری الزم برای چنان 
تحقیقات گام به گامی را از دست می دهند. آن ها فقط می خواهند برای کنفرانس 
مطبوعاتی بعدی مواد کشف شده را روی میز داشته باشند و پلیس را ترغیب 
می کنند تا دستگیری های خشن و بی حساب و کتاب داشته باشند. مؤسسه های 
سرمایه گذار و کمیته های استخدام کننده هم مانند این مقامات ارشد هستند. در 
دنیایی که تمام انگیزه ها، ما را به سمت نتایج عینی و قابل سنجش سوق می دهند، 
عالئق بزرگ با چشم اندازهای وسیع تری که فوریت کمتری دارند می توانند در 

رقابت رسیدن به هدف نزدیك بعدی کنار گذاشته شوند. 

این کتاب سه پیام اصلی دارد. نخست اینکه مکانیك کوانتومی باید قابل فهم شود 
- حتی اگر هنوز به آن مرحله نرسیده باشیم - و دستیابی به چنان درکی، باید در 
علم مدرن از اولویت باالیی برخوردار باشد. مکانیك کوانتومی، یگانه نظریه ای در 
فیزیك است که مابین آنچه می بینیم و آنچه که واقعاً هست، تمایزی آشکار ترسیم 
می کند. این امر چالش خاصی را پیش روی فیزیکدانان )و هر کس دیگری( قرار 
می دهد که تصور می کنند، آنچه را که می بینند بی هیچ مشکلی »واقعی« است و 
سعی می کنند پدیده ها را براساس آن توضیح دهند. اما این چالش غیرقابل تفوق 
نیست و اگر ذهن خود را از پاره ای تفکرات کهنه و شهودی رها کنیم، درخواهیم 
یافت که مکانیك کوانتومی به طور ناامید کننده ای رازآلود و غیرقابل توضیح نیست، 

بلکه فقط فیزیك است.
مکانیك  به سمت درک  واقعی  پیشرفتی  در گذشته  که  است  این  دوم  پیام 
می کنم  احساس  که  کرد  خواهم  تمرکز  رهیافتی  روی  داشته ایم.  کوانتومی 
امیدبخش ترین مسیر است یعنی فرمول بندی چند- جهانی یا فرمول بندی اِِورِت 
ایده ی جهان چندگانه را مشتاقانه  فیزیکدانان  از  از مکانیك کوانتومی. بسیاری 
در آغوش گرفته اند، اما مابین کسانی که با ایده ی تکثیر جهان به نسخه هایی از 
خود سرگرم شده اند، دارای شهرتی ناتمام است. اگر شما یکی از آن ها هستید 
می خواهم شما را الاقل متقاعد کنم که جهان های چندگانه، اصیل ترین راه معنا 
برابر جدی  در  مقاومت  کمترین  مسیر  اگر  و  است  کوانتومی  مکانیك  به  دادن 
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گرفتن ماهیت پدیده های کوانتومی را دنبال کنیم، این ایده، نقطه ی پایان است. 
مخصوصاً اینکه، جهان های چندگانه، پیشگویی های فرمالیسمی هستند که از قبل 
در اختیار داریم نه چیزی که بخواهیم با دست اضافه کنیم. اما جهان های چندگانه 
کرد.  اشاره خواهیم  نیز  آن  رقیب  به چند  و  نیست  قابل مالحظه  رهیافت  تنها 
)سعی خواهم کرد منصف باشم اگر نه ضرورتاً متعادل(. موضوع مهم این است 
که رهیافت های متنوع، همه نظریه های علمی خوش ساخت با شاخه های تجربی 
بالقوه متفاوت هستند نه صرفاً »تفاسیر« ی مغشوش و پریشان که پس از پایان کار 

واقعی بین کنیاک و سیگار ارائه می کنیم.
نیست.  علم  یکپارچگی  برای  تنها  موضوع  این  اهمیت  اینکه  سوم  پیام 
از مکانیك  منسجم موجود  کامالً  نه  اما  مناسب  پیشیِن چارچوب  موفقیت های 
کوانتومی، نباید ما را نسبت به این واقعیت نابینا کند که شرایطی وجود دارند که 
تحت آن ، چنان چارچوبی کافی نیست. به خصوص وقتی می خواهیم ماهیت خود 
فضازمان، منشأ و سرنوشت نهایی کل عالم را درک کنیم، مبانی مکانیك کوانتومی 
مسلماً  و  هیجان انگیز  جدید،  پیشنهادهای  از  تعدادی  است.  ضروری  مطلقاً 
آزمایشی را معرفی خواهم کرد که پیوندهای بحث انگیزی را بین درهم تنیدگی 
عنوان  به  را  آن  که  پدیده ای   - فضازمان  شدن  خمیده  چگونگی  و  کوانتومی 
یك  که جستجوی  است  سال  چندین  می کنند.  مطرح  می شناسیم -  »گرانش« 
نظریه ی کوانتومی کامل و مجاب کننده برای گرانش به عنوان هدفی مهم برای 
علم شناخته شده است )اعتبار، جوایز، کش رفتن استعدادها و...(. ممکن است راز 
مسئله نه در گرانش و »کوانتومی کردن« آن، که در اعماق خود مکانیك کوانتومی 

نهفته باشد و گرانش تمام این مدت آنجا در کمین بوده باشد.
بی گمان نمی دانیم. هیجان و اضطراب تحقیق در مرزهای علم نیز همین است. 
اما زمان آن فرارسیده است که ماهیت بنیادین واقعیت را جدی بگیریم و این به 

معنای مواجهه ی رو در رو با مکانیك کوانتومی است. 



بخش اول

شبح وار



1
چه چیزی در حال روی دادن است

نگاهی به جهان کوانتومی

آلبرت اینشتین که در کنار معادالت، در سخنوری هم ید طوالیی داشت، کسی بود 
 spukhaft :که به مکانیك کوانتومی برچسبی زد که از آن زمان تکان نخورده است
که ترجمه ی آن شبح وار یا شبح ترسناک است. این احساسی است که اگر نه از 
چیزی دیگر، از همه فهم ترین بحث های مکانیك کوانتومی به ما دست می دهد. 
از فیزیك است که به طور اجتناب ناپذیری  این نظریه بخشی  به ما گفته اند که 
گیج کننده، مرموز، نامانوس، غیرقابل فهم، عجیب و سردرگم کننده است. در یك 

کالم شبحی است ترسناک.
بیگانه ی جنسی، مکانیك  مانند یك  باشد.  اغوا کننده  بودن می تواند  رازآلود 
کوانتومی ما را وسوسه می کند تا از همه گونه ظرفیت ها و کیفیات آن تصویر سازی 
کنیم چه در آن باشند چه نباشند. یك جستجوی مختصر با عنوان »کوانتوم« چنین 

فهرستی از کاربردهای ادعایی به دست می دهد:
موفقیت کوانتومی
رهبری کوانتومی

خودآگاهی کوانتومی
تماس کوانتومی

یوگای کوانتومی
تغذیه ی کوانتومی

روانشناسی کوانتومی
ذهن کوانتومی

سرافرازی کوانتومی
آمرزش کوانتومی

خداشناسی کوانتومی
شادمانی کوانتومی
شاعری کوانتومی
آموزش کوانتومی
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ایمان کوانتومی
عشق کوانتومی

در ارتباط با فرآیندهای ریزمقیاِس شامل  برای شاخه ای از فیزیك که غالباً 
ذرات زیراتمی است، این، خالصه ی تحسین انگیزی است.

یا  کوانتومی«  »فیزیك  یا   - کوانتومی  مکانیك  کنیم،  قضاوت  منصفانه  اگر 
تمام  بلکه  نیست  ریزمقیاس  فرآیندهای  به  مربوط  تنها  کوانتومی« -  »نظریه ی 
جهان هستی را توصیف می کند، از شما و من گرفته تا ستارگان و کهکشان ها و 
از مرکز سیاهچاله ها تا آغاز عالم. اما تنها در نمای بسیار نزدیك است که شگفتی 

پدیده های کوانتومی اجتناب ناپذیر می شود.
یکی از مضامین این کتاب این است که مکانیك کوانتومی به واسطه ی رازهای 
غیرقابل توصیفی که در ماورای ذهن و ادراک آدمی هستند، سزاوار داللت ضمنی 
بر شبح گونه بودن نیست. مکانیك کوانتومی حیرت انگیز است؛ این نظریه بدیع، 
متفاوت با چیزی است که نسبت به  عمیق، بازکننده ی ذهن و دیدگاهی کامالً 
واقعیت بدان عادت کرده ایم. علم گاهی به همین منوال است. اما اگر موضوع 
دشوار یا معماگونه به نظر می رسد، واکنش علمی، حل معماست نه وانمود کردن 
به اینکه چیزی برای حل کردن وجود ندارد. دالیل بسیاری هست که می توانیم 
این کار را مانند هر نظریه ی دیگر فیزیکی، برای مکانیك کوانتومی نیز انجام دهیم.

بیشتر معرفی های مکانیك کوانتومی الگوی نمونه ای را دنبال می کنند. ابتدا به 
تعدادی پدیده ی کوانتومی خالف عقل اشاره می کنند. سپس پریشانی چنان جهانی 
را و ناامیدی از عقالنی بودن آن را بیان می کنند و دست آخر )اگر خوش شانس 

باشید( سعی می کنند نوعی توضیح برای آن دست و پا کنند.
است،  رازآلودگی  و  ابهام  به  شفافیت  دادن  برتری  ما  بحث  مایه ی  درون 
بنابراین نمی خواهم چنان راهبردی را اختیار کنم. می خواهم مکانیك کوانتومی 
را به طریقی نمایش دهم که از همان ابتدا به کامل ترین شکل ممکن قابل درک 
باشد. کار من نیز ممکن است عجیب به نظر آید اما این طبیعت یك موجود رام 
نشدنی است. با این امید آغاز می کنم که مکانیك کوانتومی، غیرقابل توضیح یا 

غیرقابل درک به نظر نرسد.
از ترتیب تاریخی پیروی نخواهیم کرد. در این فصل به چند واقعیت تجربی 
اساسی نگاه خواهیم کرد که مکانیك کوانتومی را بر ما تحمیل می کنند و سپس 
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رهیافت چند جهانی را که این مشاهدات را معنا می دهند شرح خواهیم داد. تنها 
در فصل بعدی است که روایتی نیمه تاریخی از کشف هایی که مردم را به تصور 
این موضوع  بر  ارائه می کنیم. سپس  کرد  راهنمایی  فیزیك هیجان انگیزی  چنان 
اندازه  تا چه  اصرار خواهیم کرد که بعضی از مضامین مکانیك کوانتومی واقعاً 

شگرف هستند.
با این مقدمات در ادامه ی کتاب می توانیم ببینیم که همه ی این ها با ابهام زدایی 

از جنبه های مهم واقعیت کوانتومی، ما را به کجا می برند.

فیزیك یکی از اساسی ترین شاخه های علوم و در حقیقت یکی از اساسی ترین 
تالش های بشری است. ما به جهان اطراف می نگریم و آن را از خمیره ای سرشار 

می یابیم. این خمیره یا ماده چیست و چگونه رفتار می کند؟ 
مطرح  رابطه  این  در  پرسش هایی  همواره  انسان،  پرسشگری  آغاز  زمان  از 
بوده اند. در یونان باستان، موضوع فیزیك مطالعه ی عمومی تغییر و حرکت هم 
برای ماده ی زنده و هم برای ماده ی غیرزنده بود. ارسطو از واژگان گرایش ها، 
موجود  یك  تغییرات  و  حرکات  چگونگی  می گفت.  سخن  علت ها  و  مقاصد 
بر آن  بیرونی عمل کننده  به طبیعت درونی آن و قدرت های  با رجوع  می تواند 
توضیح داده شود. ممکن است طبیعت بعضی از اشیاء تمایل به سکون باشد؛ برای 

حرکت دادن آن ها الزم است چیزی موجب حرکت آن ها شود.
این وضعیت به واسطه ی پسری باهوش به نام آیزاک نیوتون تغییر یافت. در 
سال 1687 کتاب اصول ریاضی را منتشرکرد که مهم ترین اثر در تاریخ فیزیك است. 
در همین کتاب بود که او مبانی چیزی را که اکنون مکانیك »کالسیك« یا مکانیك 
درباره ی  آلود  وهم  بحث های  زدن  کنار  با  نیوتون  نهاد.  بنا  می نامیم،  »نیوتونی« 
طبایع و مقاصد، آنچه را که در اعماق بود آشکار کرد، فرمالیسم ریاضی محکم و 
تروتازه ای که هنوز هم معلمان از آن برای شکنجه ی دانش آموزان استفاده می کنند.
خاطره ی شما از تکالیف دبیرستان یا کالج در ارتباط با آونگ ها یا سطوح 
ساده اند.  بسیار  مکانیك کالسیك  اساسی  ایده های  باشند،  که  هر چه  شیب دار 
چیزی مانند یك پاره سنگ را در نظر بگیرید. از همه ی آنچه که می تواند برای 
این  کنید.  ترکیبات، چشم پوشی  یا  رنگ  مانند  باشد،  جالب  شناس  زمین  یك 
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امکان را هم که ساختار داخلی پاره سنگ می تواند مثاًل با خرد کردن آن با چکش 
تغییر کند، کنار بگذارید. تصویر ذهنی خود را از پاره سنگ به انتزاعی ترین شکل 
آن کاهش دهید: پاره سنگ از اشیاء است، این شیء جایگاهی در فضا دارد و این 

جایگاه با زمان تغییر می کند.
مکانیك کالسیك به ما دقیقاً می گوید که موقعیت پاره سنگ چگونه با زمان 
تغییر می کند. ما خیلی به آن عادت کرده ایم، بنابراین بررسی نحوه ی اثر گذاری آن 
ارزش فکر کردن را دارد. نیوتون ما را با مشتی سخنان عجیب وغریب درباره ی 
او قواعد  برای چنین و چنان حرکتی سرگرم نمی کند.  گرایش عمومی صخره 
دقیق و شکست ناپذیری ارائه می کند که بر طبق آن ها، هر جسم در واکنش به 
اجسام دیگر حرکت می کند - قواعدی که می توانند برای گرفتن توپ بیس بال 

یا حرکت دادن مریخ نوردها مورد استفاده قرار گیرند.
اکنون به کارکرد این قواعد می پردازیم. در هر لحظه، پاره سنگ دارای موقعیت 
و سرعت معینی است. مطابق قوانین نیوتون اگر نیرویی بر پاره سنگ وارد نشود به 
حرکت یکنواخت خود در مسیری مستقیم ادامه خواهد داد )این با عقیده ارسطو 
مبنی بر اینکه برای حرکت یکنواخت الزم است هر جسمی تحت تأثیر نیروی 
ثابتی قرار گیرد، در تعارض است.( اگر نیرویی بر پاره سنگ وارد شود، می تواند 
باعث شتاب گرفتن آن شود، که تغییری در سرعت است که می تواند حرکت آن 
را تندتر یا کندتر کند یا صرفاً مسیر آن را تغییر دهد و میزان این تغییر مستقیماً با 

مقدار نیرو متناسب است.

موقعیت سرعت

این اساس کار است. برای نمایش کل مسیر پاره سنگ، باید موقعیت، سرعت 
شما  به  نیوتون  معادالت  را  داستان  باقی  باشند.  معلوم  آن  بر  وارد  نیروهای  و 
اگر  باشند  شما  نیروی دست  و  گرانش  شامل  می توانند  نیروها  گفت.  خواهند 
سنگ را برداشته و پرتاب کنید یا نیرویی از طرف زمین باشد وقتی سنگ به زمین 
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می رسد. این ایده برای توپ های بیلیارد، موشك ها و سیارات نیز به خوبی کار 
می کند. برنامه ی فیزیك در این چارچوب کالسیکی، اساساً سردرآوردن از اجزاء 

سازنده ی عالم )پاره سنگ ها و غیره( و برهمکنش های متقابل آن هاست.
فیزیك کالسیك تصویر سرراستی از جهان به دست می دهد اما در مسیر کار 
انداختن آن، تمهیداتی صورت گرفته است. توجه داشته باشید که اطالعات الزم 
برای فهمیدن اینکه چه بر سر پاره سنگ می آید، می بایست کاماًل روشن و واضح 
باشند: موقعیت و سرعت آن و همین طور نیروهای وارد شونده برآن. می توانیم 
نیروها را به دنیای خارج نسبت دهیم و اطالعات مهم درباره ی خود پاره سنگ را 
فقط به موقعیت و سرعت آن محدود کنیم. اما شتاب پاره سنگ در هر لحظه چیزی 
نیست که به مشخص کردن آن نیاز داشته باشیم و دقیقاً چیزی است که می توانیم با 
داشتن موقعیت و سرعت سنگ و با استفاده از قوانین نیوتون، آن را محاسبه کنیم. 
موقعیت و سرعت در کنار هم، حالت هر شیء را در مکانیك کالسیك تعیین 
می کنند. اگر سیستمی با اجزاء متحرک متعدد داشته باشیم، حالت کل سیستم، با 
مجموعه ی حالت های تك تك اجزاء آن داده می شود. هوای یك اتاق معمولی 
حدود 1027 مولکول از انواع مختلف دارد و حالت این هوا، فهرستی از موقعیت 
و سرعت های هر یك از مولکول های آن است. به بیان فنی تر، فیزیکدانان مایل اند 
از تکانه به جای سرعت استفاده کنند اما تا جایی که مکانیك نیوتونی مد نظر 
است تکانه همان حاصلضرب جرم جسم در سرعت آن است. مجموعه ی تمام 
حالت هایی که یك سیستم می تواند به خود بگیرد فضای فاز آن سیستم نام دارد. 

تفکر  روش  از  عمیقی  معنای  فرانسوی،  ریاضیدان  الپالس،  سیمون  پیئر- 
مکانیك کالسیکی را مورد اشاره قرار داد. از جنبه ی اصولی موجودی با قدرت 
تفکری عظیم می تواند با داشتن حالت کنونی جهان هستی، تمام حالت های گذشته 
و آینده ی آن را محاسبه کند. شیطانک الپالس، آزمایشی ذهنی برای یك دانشمند 
این آزمایش ذهنی دارای مضامین  اما  برنامه ای واقعی،  نه  رایانه جاه طلب است 

عمیقی است. مکانیك نیوتونی جهانی متعین و کوک شده را توصیف می کند.
سازماندهی فیزیك کالسیك چنان زیبا و مجاب کننده است که اگر یك بار به 
آن چنگ بزنید دیگر شما را از آن گریزی نیست. چندین ذهن درخشان که بعد 
از نیوتون آمدند، متقاعد شدند که مسئله ی روبنای فیزیك حل شده و پیشرفت 
بعدی در شناسایی دقیق تحقق و تعینی از فیزیك کالسیك )کدام ذرات، کدام 
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نیروها( است که به درستی جهان هستی را به عنوان یك کل توصیف می کند. 
حتی نسبیت، که به روش خود موجب دگرگونی دید ما نسبت به جهان شد، 

گونه ای از مکانیك کالسیك است نه جایگزینی برای آن.
سپس مکانیك کوانتومی از راه رسید و همه چیز دگرگون شد.

به موازات فرمول بندی مکانیك کالسیك نیوتون، ابداع مکانیك کوانتومی نشانگر 
قبالً  که  آنچه  همه ی  برخالف  است.  فیزیك  تاریخ  در  دیگری  بزرگ  انقالب 
حاصل شده بود، نظریه ی کوانتوم، مدل فیزیکی خاصی را در چارچوب کالسیکی 
اساسی پیشنهاد نکرد، این نظریه چارچوب کالسیکی را به کلی کنار گذاشت و 

چیزی را جایگزین آن کرد که عمیقاً متفاوت بود.
بالتردیدی  شکل  به  که  چیزی  کوانتومی،  مکانیك  جدید  و  بنیادین  عنصر 
آن را از نظریه ی پیشین متمایز می کند، بر پرسش معنای اندازه گیری روی یك 
سیستم کوانتومی تمرکز دارد: اینکه اندازه گیری دقیقاً چیست و وقتی چیزی را 
اندازه گیری می کنیم چه اتفاقی می افتد و همه ی این ها درباره ی رویدادهای پشت 
صحنه به ما چه می گویند. این پرسش ها در کنار هم چیزی را شکل می دهند که 
مسئله ی اندازه گیری در مکانیك کوانتومی نام دارد. هرچند ایده های امید بخشی 
مطرح شده اند، اما مطلقاً هیچ توافقی بر سر نحوه ی حل مسئله ی اندازه گیری در 

فیزیك و فلسفه وجود ندارد. 
تالش برای حل این مسئله به پیدایش زمینه ی تحقیقاتی جدیدی به نام تفسیر 
مکانیك کوانتومی انجامیده، اما این عنوان چندان دقیق نیست. تفاسیر چیزهایی 
هستند که باید به کاری در ادبیات یا هنر که در آن ها مردم طرز فکرهای متفاوتی 
نسبت به موضوعی اساسی دارند، اعمال شوند. آنچه در مکانیك کوانتومی روی 
می دهد چیز دیگری است: رقابتی مابین نظریه های علمی واقعاً متمایز و روش های 
ناسازگار معنا دادن به جهان فیزیکی. به همین دلیل فعاالن پیشرو در این زمینه 
بنامند. موضوع مبانی کوانتومی  ترجیح می دهند آن را مبانی مکانیك کوانتومی 

بخشی از فیزیك است نه نقد ادبی.
به »تفاسیر مکانیك کالسیك« احساس نکرده است -  نیازی  تاکنون  کسی 
مکانیك کالسیك به طور بی عیب و نقصی شفاف است. نوعی فرمول بندی ریاضی 
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وجود دارد که از موقعیت ها، سرعت ها و مسیرها حرف می زند: مثال پاره سنگ را 
به خاطر آورید که حرکت آن در جهان از چنان فرمول بندیی تبعیت می کند. در 
مکانیك کالسیك چیزی به نام مسئله ی اندازه گیری وجود ندارد. حالت سیستم 
با موقعیت و سرعت آن داده می شود و اگر بخواهیم این کمیت ها را اندازه گیری 
کنیم، به سادگی این کار را انجام می دهیم. البته اگر اندازه گیری را با بی دقتی و 
خامی انجام دهیم ممکن است نتایج نامربوطی به دست آوریم و خود سیستم را 
نیز دستخوش تغییر کنیم. اما اگر احتیاط و دقت الزم را به خرج دهیم می توانیم 
هر کمیتی را با دقت مطلوب و بدون عوض کردن چیزی اندازه بگیریم. مکانیك 
کالسیك رابطه ی روشن و بدون ابهامی را مابین آنچه که می بینیم و آنچه که مورد 

توصیف نظریه است، برقرار می کند.
مکانیك کوانتومی با همه ی موفقیت هایی که داشته، چنین رابطه ای را عرضه 
نمی کند. راز نهفته در دل واقعیت کوانتومی را می توان در این سخن خالصه کرد: 
وقتی به جهان هستی نگاه می کنیم به نظر می رسد آنچه را که می بینیم با آنچه که 

واقعاً هست، تفاوتی بنیادین دارد. 

و  می چرخند  اتم  هسته ی  گرد  بر  که  بنیادینی  ذرات  بیندیشید،  الکترون ها  به 
برهم کنش های آن ها مسئول تمام شیمی و به دنبال آن تمام اشیاء و پدیده های 
جالب در اطراف شما در لحظه ی اکنون هستند. مانند کاری که با پاره سنگ کردیم، 
می توانیم از برخی ویژگی های الکترون مانند اسپین و میدان الکتریکی آن موقتًا 
کنیم -  انتخاب  مثال  به عنوان  نیز  را  پاره سنگ  کنیم )می توانستیم  چشم پوشی 
سنگ ها هم مانند الکترون ها، سیستم هایی کوانتومی هستند اما پرداختن به ذره ای 
زیراتمی، ما را در یادآوری این موضوع کمك می کند که جنبه های متمایز کننده ی 

مکانیك کوانتومی تنها در مورد ذرات بسیار ریز آشکار می شوند.( 
برخالف مکانیك کالسیك که حالت سیستم با سرعت و موقعیت آن توصیف 
الکترونی را در مکان  عینیت کمتری دارند.  می شود، سیستم های کوانتومی ذاتاً 
طبیعی خودش در نظر بگیرید که بر مداری حول هسته اتمی می چرخد. از واژه ی 
مدار ممکن است برداشت شما براساس تصاویری که بارها در کتاب ها یا جاهای 
دیگر دیده اید این باشد که حرکت الکترون مانند سیاره ای در منظومه ی شمسی 
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است و بر این اساس تصور کنید که الکترون دارای موقعیت و سرعت معینی 
است و بر مداری دایره ای یا بیضوی حول هسته حرکت می کند.

را  سرعت  و  مکان  می توانیم  ما  می گوید.  دیگری  چیز  کوانتومی  مکانیك 
دقیقی  و  قابل  آزمایشگران  اگر  و  کنیم  اندازه گیری  به طور همزمان(  نه  )هرچند 
باشیم، جوابی به دست خواهیم آورد. اما آنچه که از طریق چنان آزمایشی می بینیم 
حالت واقعی، کامل و بی پیرایه ی الکترون نیست. در حقیقت نتیجه ی یك آزمایش 
خاص نمی تواند با اطمینان کامل پیشگویی شود و این، انحراف عمیقی از ایده های 
مکانیك کالسیك است. بهترین پیش بینی ما می تواند احتمال دیده شدن الکترون 

در مکانی خاص با سرعتی خاص باشد.
بنابراین، مفهوم کالسیکی حالت یك ذره، »موقعیت و سرعت آن«، در مکانیك 
کوانتومی با چیزی جایگزین می شود که به طرز فاحشی با تجارب روزمره ی ما 
بیگانه است: ابری از احتمال. برای الکترونی در یك اتم، تراکم این ابر به سمت 
مرکز بیشتر است و با دور شدن از هسته رقیق تر می شود. جایی که ابر الکترونی 
بیشترین تراکم را دارد، احتمال حضور الکترون بیشینه است و در مکان های دور 

از هسته احتمال یافته شدن الکترون بسیار ناچیز است.

نورتکلاجومعبات
کوانتومی

کیسلاکرادم
الکترون

این ابر را معموالً تابع موج می نامند چرا که می تواند مانند یك موج نوسان کند 
 ψ و پیامد احتمالی آزمایش نیز با زمان تغییر می کند. معموالً تابع موج را با نماد
نشان می دهیم، حرفی یونانی با تلفظ پسی. برای هر پیامد محتمل آزمایش، مثالً 
موقعیت ذره، به تابع موج عدد مشخصی نسبت داده می شود که دامنه ی وابسته به 
این پیشامد نام دارد. دامنه ای که طبق آن ذره در مکانی مانند X0 قرار دارد، برای 

.Ψ (X0)  مثال می توان نوشت
احتمال به دست آمدن این نتیجه در انجام آزمایش، با مجذور دامنه داده می شود.




