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 گفتارپیش  1-1

. هر و مکانیک کوانتومی بیت، مکانیک آماری و ترمودینامیکی نسی بنیادی استوار است: نظریهی سه نظریهبر پایه نو فیزیکِ

ه با ی است کاند تا بپذیریم که سرشت دنیای فیزیکی، بسیار متفاوت از چیزها نشان داده اند و ما را وادار کردهیک از این نظریه

 فهمیم. بینیم و میهای روزانه میتجربه

یت ی نسبتوان یافت که تندتر از سرعت نور حرکت کند. این یکی از دو اصل نظریهی نسبیت، هیچ چیزی را نمیبنا به نظریه

ن مطلق )مانند دارد تا دیدگاه خود را نسبت به سرشت فضا و زمان تغییر دهیم: فضای مطلق و زماخاص است و ما را وامی

چیزی نیست که همه بتوانند با آن توافق « حال»مطلق نیست. « حال»یا « نو»معنی است. مفهوم شارش یکنواخت رودخانه( بی

تواند برای دیگری گذشته یا آینده خودش را دارد. چیزی یا رویدادی که برای یکی اکنون است، می« نو»، یا «حال»کنند. هر کسی 

ی اولیه )مه بانگ( انبساط یافته است و تا ی تکینهآموزد که فضا و زمان خمیده اند و عالم از نقطهیت عام میی نسبباشد. نظریه

 زمانی که گیتی به یکنواختی سرد و تاریک خود برسد، به انبساط خود ادامه خواهد داد.

تواند کاهش یابد. ی بسته هرگز نمیامانهارمغان مکانیک آماری و ترمودینامیک مفهوم آنتروپی و قانون دوم است: آنتروپی س

یاری در  ،آوردهای آنترازمندی ترمودینامیکی بررسی شد. یکی از دست درای ی کپهقانون دوم ترمودینامیک، نخست در ماده

« هبه سوی آیند»و « به سوی گذشته»های های فیزیک بین جهتدر رویدادهای طبیعی است. اگر چه قانون« جهت زمان»فهمیدن 

ی فرایندهای فیزیکی با ترتیب آوریم و نه آینده را. در شناخت ما از عالم، همهگذارند، اما ما گذشته را به یاد میفرق نمی

شکند، انگیز خواهد بود: تخم مرغ میدهد، شگفتروی می« نادرست»دهند. اگر چیزی را ببینیم که با ترتیب روی می« درست»

 کند.را تعریف می پیکان زماندادها سویه بودن روی مرغ از اجزای خود بازسازی شود. یکمهیچگاه دیده نشده است که تخ

 یهای سازندهای را برحسب رفتار جمعی تعداد زیاد اتمی کپههای مادهکوشد تا ویژگیآنتروپی چیست؟  مکانیک آماری، که می

ی فیزیکی است و سوی طبیعی نظمی سامانهی بیرای درجهای بآن توصیف کند، پا پیش گذاشت و آموخت که آنتروپی سنجه

 آید که گیتی با پیرتر شدناین گزاره برمی تواند کاهش یابد. ازای است که آنتروپی آن نمیی فیزیکی به گونههر سامانه تحول

مرگ گرمایی »شود که می ریخترسد. عالم در این حالت، گوی سرد، یکنواخت و بینظمی میی بیخود، به حالتی با بیشینه

 شود.  نامیده می 1«گیتی

 ای نشان های ما را از عالم زیر و رو کرد؟ مکانیک کوانتومی عالم را از دریچهوانتومی چیست؟ کدام دیدگاهپیام مکانیک ک

 دهد که در آنمی

 ود است. اینشتین ناخشنودی خای )تصادفی بودن( گریز ناپذیر گرفتار یقین وجود ندارد. دنیای فیزیکی در چنگ کاتوره 

ی ی سامانهرسد که حتی فرایند مشاهدهبیان کرد. به نظر می« ریزدخدا تاس نمی»ی معروف خود: از این وضعیت را با گزاره

 زیکیی فیگذارد )حتی اگر تماس فیزیکی با سامانهی مورد مشاهده میسامانه ای غیرقابل کنترل بر خودِ اثرهای کاتوره ،فیزیکی

 وجود نداشته باشد!(.

 دهد. برای نمونه، الکترونی که زمان انجام میای است که انگار کارهای جدا از هم را همی فیزیکی به گونهرفتار سامانه 
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 . )آزمایش دو شکاف( گذردزمان از هر دو شکاف روی دیوار میشود، انگار همبه دیواری با دوشکاف شلیک می

 توانند چنان رفتار کنند که انگار درهم تنیده اند. های دور از یکدیگر، میجدا و در فاصله کامال یِ های فیزیکسامانه 

 هایهای احتمال یا با قاعدهای است که با قانوننامید. این همبستگی به گونه« کنش از راه دور جادویی»اینشتین این رفتار را 

 ی نسبیت خاص در تضاد است.نظریه

واند تهای دنیای فیزیکی نمید که بگوییم برخی جنبهکنگیری رهنمون مینتومی ما را به این نتیجهویژگی سوم مکانیک کوا

نند. کی گردو یا کاله پنهان میی کوچکی را در زیر یکی از سه پوستهبازی، تیلهحقهداشته باشد. برای نمونه، در « واقعیت عینی»

کند. فرض کنید شما تماشاچی کند و تماشاچی رد پای تیله را گم میجا میهرا جاب ای گردوهها یا پوستهگردان، کالهبازی

نخستین حدس شما  شانس باشید وشود که حدس بزنید تیله زیر کدام کاله است. شاید خوشهستید. از شما خواسته می

الت، هنگامی که تیله را یافتید، تان را بیازمایید. در هر حدرست از آب دربیاید. شاید هم به شما اجازه دهند بار دیگر شانس

 در هیچ واقعباورتان براین خواهد بود که تیله از آغاز در زیر آن کاله یا پوست گردو بوده است. اما آیا شدنی است که تیله در 

را وادار  تیله ،های شما( برای یافتن تیله در زیر یکی از کالهدوزی شما )مشاهدهیک از سه مکان ممکن نبود و پاییدن یا چشم

، تیله از پیش در آنجا بوده است؟ پاسخ مکانیک کوانتومی به این واقعبهکرد تا در جایی باشد که سرانجام در آنجا یافتید؟ آیا 

است، شاید هیچگاه در آنجا نبوده است! اینشتین یکی دو تا گفته در این باره دارد. روزی اینشتین از « شاید»پرسش یک 

 «کنی؟کنی ماه فقط هنگامی وجود دارد که به آن نگاه میفکر می»ی خود( پرسید: فیزیک پیشهپاسکوال جردن )همکار 

های فیزیک کالسیک ی نظریهپایه ی باال در رویارویی آشکار با دیدگاه کالسیکی ما از عالم است. دیدگاهی که برهر سه نکته

 شود نامیده می ■گرایی عینیواقعساخته شده است، دیدگاه 

 

 فیزیک کالسیک  1-2-1

ک د، بهتر است دیدگاه فیزیگویطبیعی چه می ی فهمیدن و چگونه فهمیدن عالمِپیش از آن که ببینیم مکانیک کوانتومی درباره

ارد. دنیایی وجود د« واقعی عینی»را در این باره بدانیم. بنا به فیزیک کالسیک )فیزیک پیش از مکانیک کوانتومی( دنیای  کالسیک

هایش مستقل از هستی ما است. گالیله، نیوتون، الپالس، اینشتین و بسیار دیگر بر این دیدگاه باور داشتند آن و ویژگی که هستی

گرایی عینی است. در این دیدگاه، فرض بر این است که دانستند. این همان واقعو آن را بازتاب درک شهودی از واقعیت می

ین ی نسبت عام اینشتهای الکترومغناطیسی مکسول، و نظریهی میداننیوتونی، نظریه های کالسیکی، مکانیکهای نظریهمعادله

ای مکان و سرعت معینی دارد و ی فیزیکی اند. برای مثال، فرض بر این است که هر ذرهتوصیف کنندگان تحول واقعی سامانه

راستی ذره در حال انجام است. در ی است که بهی در حال حرکت، نمایش دقیقی از آن چیزهای نیوتون برای ذرهپاسخ معادله

ای در فضا )حرکت توپی در هوا( سخن گفت، یعنی در هر لحظه به آن سرعت و توان از حرکت ذرهمی ،«واقعیت»به  این نگاهِ

خواهد  مکان معینی نسبت داد. افزون بر این، جدای از این که چیزی یا کسی ذره را بپاید، ذره این مکان و سرعت معین را

گیری ما نیستند. این نگرش کالسیکی است. تصمیم ماست که های توپ یا ذره اند و برآمده از اثرهای اندازهداشت. اینها ویژگی

دارند، اما این به مشخص هر دو در هر زمانی مقدارهای   هستی را اندازه بگیریم یا نه.-بخواهیم این سرعت و مکان پیشا

ری، گیگیری این مقدارها بستگی دارد. باور ضمنی این است که با بهینه کردن ابزار اندازهدر اندازهتوانایی و چیرگی و دقت ما 

مکان و سرعت جسم « واقعی»توان به مقدار مین ... اعشار می10000مین و 1000مین اعشار و سپس تا100گیری تا یعنی اندازه
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ی ی اعشاردقت، تا هر درجهتوانیم این مقدارها را بهه بگوید هرگز نمیدست یافت. هیچ قانونی در فیزیک کالسیک وجود ندارد ک

 توانگیری آنها است. همچنین، میکه مایلیم، اندازه بگیریم. تنها محدودیت در تعیین این مقدارها، مهارت و چیرگی ما در اندازه

، مکسول و بقیه حساب کرد. در های نیوتونعادلهی فیزیکی را، در بنیاد با دقت نامحدودی، از حل مهر سامانه یرفتار آینده

 گیری محدود است، اما در بنیاد، چنین محدودیتی وجود ندارد.عمل، دقت محاسبه و یا اندازه

ی های دقیق ریاضها سروکار دارد. فیزیک کالسیک، تحول عالم را با رابطهها و انتشار موجفیزیک کالسیک با بررسی مسیر ذره

پذیرد. این واقعیت فیزیکی یکی از اصول قنی دارد؛ وجود واقعیت فیزیکی را، مستقل از ناظر، میی سرشت ت   کند وتوصیف می

 توانیمی فیزیکی به هیچ روی پریشیده نشود، میاگر یک سامانه»نویسد: است. او می اینشتین EPRیموضوعی در ناسازه

 .«   2ا یقین تعیین کنیم؛ پس، نشانی از واقعیت فیزیکی در این کمیت فیزیکی وجود داردی یک کمیت فیزیکی را باندازه

ای از زمان به نام مسیری پذیرش وجود تابع پیوستهچارچوب کالسیک بر پایه tr یا { tr و tp ،استوار است. مسیر }

برای نمونه، مفهوم  دهد.دست میی مهمی بین دنیای فیزیکی و توصیف ریاضی بهای است و رابطهی نقطهوصیف حرکت ذرهت

 بندی کنیم:دهد تا قانون دوم نیوتون را فرمولمسیر به ما اجازه می

(1-1) d
m

dt


r
F

2

2

 

است،  ی دوی دیفرانسیل مرتبهکند. چون یک معادلهبینی مییقنی پیشی حرکت، تحول سامانه را به طور پیوسته و تاین معادله

 مشخص است.  حالت سامانه در هر زمان دیگری ی زمانی،با مشخص بودن تکانه و مکان هر ذره در یک لحظه

    یهر نقطههایی سروکار دارد که در ی الکترومغناطیس مکسول هم بخشی از فیزیک کالسیک است. این نظریه با میداننظریه

ی توان به دلخواه کوچک پنداشت. نظریهها را میی زمانی باید مشخص باشند. برعکس ذره، میدانو در هر لحظه ییفضا

 ی تیقنی استالکترومغناطیس هم یک نظریه

 ها در فیزیک کالسیک عبارت اند ازها و میدانی ذرههای بنیادی دربارهفرض 

 پریشیدن. گیری بدون( امکان اندازه1) 

 شود، محدودیتی وجود ندارد.های فیزیکی نسبت داده می( در دقت مقداری که به ویژگی2) 

شووینگر جولیوس وجود ندارد.  تمایزی شوند،های فیزیکی و مقدارهای عددی که به آنها نسبت داده میدر واقع، بین ویژگی

چیزی بین »دهد که داند و ادامه میمی« های فیزیکیبا ویژگیهای ناپریشنده گیریآرمانی سازی اندازه»فیزیک کالسیک را 

 «3های فیزیکی وجود ندارد.ی مقدارهای عددی به ویژگینسبت دادن پیوسته

یاضی باید به بندی ردر مکانیک کوانتومی پذیرفته نیستند. بنابراین، بین دنیای فیزیکی و فرمول« بدیهی»های بنیادی این فرض

 یگری گشت.دنبال پیوندهای د

 

 پوشی از آگاهیای کالسیکی و چشمکاتوره  2-2-1

ی اجسام های سازندهی ذرههای همهها و مکانگیری سرعتتوان امیدی به اندازهمقیاس، البته نمیهای فیزیکی بزرگدر سامانه

26 یچیزی از مرتبه ،تریدرون یک بُ ییک لیتر هوادر  مقیاس داشت. در دمای اتاق،بزرگ

ذره وجود دارد که در حرکت اند،  1

                                                 
2 A . Einstein, B. Podolsky and N. Rosen, Phys. Rev. 47, 777 (1935) 

3 J. Schwinger, Quantum Mechanics. Symbolism of Atomic Measurments, ed. By B. G. Englert, Spring-Verlag, berlin, 

Heidelgerg, New Yourk, 2001, chapter 1. 
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های این گاز در یک گیری سرعت و مکان تک تک ذرهکنند. هیچ راهی برای اندازهتری برخورد میهای بُبا یکدیگر و با دیواره

نی ندارد. یافتن این یمعمکان و سرعت  ،ی زمانیی زمانی وجود ندارد. اما این بدان معنی نیست که هر ذره در هر لحظهلحظه

های مایع، ی شناور در مایع با مولکولردهحرکت براونی است. به سبب برخورد گ  ،ی دیگرنمونه .ها بسیار دشوار استآگاهی

 توانیم آنها را ها وجود دارند اما نمیای ذره را تعیین کرد. بنا به فیزیک کالسیک، این آگاهیتوان حرکت براونی یا کاتورهنمی

ا آنه، زیرا اطالعات کافی برای توصیف آنها در دسترس نیست. ندای اای تنها به ظاهر کاتورهکاتوره هایدست آوریم. رفتاربه

 دایبتحت شرایط یکسان تکرار کنیم، می توانستیم آزمایش را درست، زیرا بر این باوریم که اگر میندای نیستراستی کاتورهبه

 شد.بینی میداد آزمایش کامال قابل پیشآوریم. در نتیجه، بروندست آزمایش کردن بههمان نتیجه را در هر بار 

ون بتری را بپذیریم. به مانند گاز در ،مقایسی فیزیکی بزرگی سامانهها دربارهبنابراین، ناگزیریم از دست دادن برخی آگاهی

ن ها را با الگوهای آماری جبراپوشی از این آگاهیته باشیم. چشمی گاز داشبینی دقیقی از رفتار آیندهتوانیم پیشنمی این دلیل

های گاز ی مولکولتوان احتمال این که همهکنیم. برای نمونه، میهای گاز را حساب میکنیم و احتمال رفتار خاص مولکولمی

 زمان و به خودی خود به یک انتهای بتری حرکت کنند یک درهم
26

1

است، یعنی تقریبا نشدنی. بگذارید مثال آشناتری بزنم.  1

توانید بر روی اسب یا دوچرخه شرط ببندید. اید و میی اسب سواری یا دوچرخه سواری رفتهفرض کنید به تماشای مسابقه

ساعت وا در نیمهای مسابقه، وضعیت میدان سوارکاری، این که وضعیت هسوارها، اسبهای شما از هر یک از اسب اما آگاهی

رد کنید؟ بهترین رویکی مسابقه اثر بگذارند، ناکافی است. چه میتوانند بر نتیجهآینده چگونه خواهد بود و عوامل دیگری که می

نسبت بدهید و بر اساس آن احتمال یک احتمال پیروزی مسابقه  هایی که در دست دارید، به هر اسباین است که با آگاهی

ی دانست، نتیجهچیز را می بندد، پیشاپیش همهرویکرد آماری باال هم همین است. اگر کسی که شرط میبندی کنید. شرط

 بود.  قه هم پیشاپیش برای او تعیین شدهمساب

های ی ذرههای همهها وسرعتی زمانی مکانتحول کل عالم هم اینگونه است. اگر در یک لحظه بنابه فیزیک کالسیک، برای مثال،

اب حس ی عالم راتوانستیم تمامی تاریخ آیندهبایست میشناختیم، میها را میی نیروهای بین این ذرهدانستیم و همها میعالم ر

عالم  یگوید که آیندهتوان آن را انجام داد میای را به انجام برسانیم، واقعیت این که مینین محاسبهکنیم. حتی اگر نتوانیم یک چ

( بیان کرد و 1749-1827سیمون الپالس ) -یری هیجده، پیدان سدهاین نگاهی است که فیزیک و ریاضی کامال تعیین شده است.

ی ای دیدگاه کالسیکی عالم است. بنابراین، در فیزیک کالسیک چیزی به نام کاتورهنماینده کهشود نامیده می تعینی الپالسی

است. در فیزیک کالسیک،  -دست آوردنشاننا توانی ما در به -هاآگاهی پوشی ما ازآمد چشمواقعی وجود ندارد. هر نایقینی پی

ی هبا برنام چیزنمایند. اما در پشت پرده همهای میبینی دقیق است که رویدادها کاتورهکافی برای پیشنااثر داشتن اطالعات  بر

 ود ندارد، آزادی عمل توهمی بیش نیست! گیری وجچیز تعینی است، اختیار تصمیمیابند. همهاز پیش تعیین شده تحول می

 

 مکانیک کوانتومی 3-1

کند. اما در تراز بر آن اعتماد می نو کند. بخش بزرگی از فناوریِمقیاس، دیدگاه کالسیک از عالم به خوبی کار میدر تراز بزرگ

نند، کرنگی که اجسام گرم گسیل می :هاتوان آنها را با فیزیک کالسیک فهمید. نمونهمقیاس چیزهایی وجود دارند که نمیکوچک

 وجود اجسام سخت و ....

 ها است، با این ها و مولکولهای خردمقیاس پی گرفت. منظور من اتمتوان در سامانهرفتارهای غیرکالسیک را به سادگی می

 دهند و ناتوانی فیزیک میهای خردمقیاس از خود نشان حال، این رفتارها در هر ترازی حضور دارند. رفتارهایی که سامانه
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های تداخلی )برای نمونه، رفتار موجی ذره( وتنیدگی. در زیر ای، پدیدهکشند عبارت اند ازسرشت کاتورهکالسیک را به رخ می

 های پنهان آنها آشکار خواهند شد.رفت در این نوشته، جنبهبا پیش .پردازمها میبه کوتاهی به هریک از این پدیده

زمان با دقت هم ،های فیزیکی آنویژگی یهمهتوان چنان فراهم کرد که ی فیزیک را نمیسامانههیچ    ایهسرشت کاتور

ی ای را در جعبهزمان به دقت بدانیم. اگر ذرهی یک ذره را همتکانه وتوانیم مکان کامل شناخته شده باشند. برای مثال، نمی

دست آوریم و سپس سرعت ذره را اندازه بگیریم، پس از تکرار دقیقی از مکان آن بهی کوچکی به دام بیندازیم و در نتیجه، ایده

کند. برای مثال، ای تغییر میگیری به دیگری به طور کاتورهبینیم که سرعت ذره از یک اندازهگیری، میی اندازهچندین باره

های سرعت آن  گیریی اندازهید. خواهید دید که نتیجهادام انداختهی با ابعاد یک میکرون بهفرض کنید الکترون را در جعبه

mکم در بازه دست s5 توان از ای بودن را کاهش داد و هرگز نمیتوان این کاتورهکند. با بهتر کردن آزمایش نمیتغییر می

هر آزمایشی که تحت شرایط کامال یکسان تکرار به طور کلی،  .تر کردن ابعاد جعبه وضعیت را بدتر خواهد کردبین برد. کوچک

یک  ای ازهای فیزیکی سامانه به نتایجی خواهد انجامید که به طور کاتورههای فیزیکی یا برخی ویژگیشود، همواره برخی کمیت

با دقت انجام که آزمایش  نیستبه این خاطر  ،های یکسانی آزمایشای نتیجهکند. تغییر کاتورهآزمایش به دیگری تغییر می

آن را با بهینه کردن انجام آزمایش و ابزار آن کامال از بین برد. این به توان نمیاست:  ناپذیرکاهشای بودن گیرد. کاتورهنمی

کند. چیزی که در رویایی مستقیم ایجاد می یتدطبیعت محدو ی فیزیکی،ی سامانهآموزد که برای گردآوری آگاهی دربارهما می

 اهی ی فیزیکی آگی سامانهتوانستیم، در بارهکه بنا به فیزیک کالسیک می توان با همان دقتیکالسیک است: نمیبا فیزیک 

شده هنوز سرجایشان هستند و تنها به دلیل خاصی دور از دسترس ما قرار دارند؟ برای های گمدست آوریم. آیا این آگاهیبه

گیری توانیم مقدارش را اندازهست، آیا تکانه )یا سرعت( دقیقی دارد که ما نمیای که مکانش به دقت شناخته شده امثال، ذره

شی ما پوای بودن بازتاب چشمها گم نشده اند، بلکه اصال وجود نداشته اند. بنابراین، کاتورهرسد که این آگاهیکنیم؟ به نظر می

بتوان از میان  ،های گم شدهتر آگاهیو جستجوی ژرف نگریای بودنی نیست که با ژرفها نیست. این کاتورهاز برخی آگاهی

 است.« علتبی»ای برداشت و تصادفی بودن را به یقین تبدیل کرد. این رفتار کاتوره

دهد. زمان انجام میای باشد که انگار کارهای کامال جدا ازهم را همتواند به گونهی فیزیکی خردمقیاس میرفتار سامانه  تداخل

ها یکی پس از دیگری بر دیواری با دو شکاف ترین نمونه، آزمایش دو شکاف است. در این آزمایش، الکترونشناخته شده

ا هرفت که الکتروننشینند. انتظار میها بر روی پرده میای وجود دارد و الکترونشوند. در پشت دیوار پردهباریک فرستاده می

ها در جای خاصی بر روی یند. چیزی که دیده شد این بود که الکترونها بر روی پرده فرود بیادرست در روبروی شکاف

سازند سازند. طرحی که الکترون ها بر روی پرده میگونه میآیند و طرح تداخلی موجدار فرود میی پشت دیوار شکافپرده

 را ببینید. 1-1شد. شکل تابانیدید، تشکیل میها میهمان است که اگر موج )موج نوری( را به سوی شکاف

ود. شتر میطرح تداخلی برجسته ،های بین شکافکند. با افزایش فاصلهها تعیین میسرشت طرح تداخلی را جدایی بین شکاف

دیگر هم آگاه است. ها بگذرد، از مکان شکاف تواند تنها از یکی از شکافدهد که الکترون، که ذره است و میفتار نشان میراین 

 یسازد که همهنشیند و طرحی را میای بر روی پرده میداشت، توصیف این که چگونه الکترون به گونهنمیاهی را اگر این آگ

افزون بر این، اگر دوربینی در کنار  نمود.دست آورد، دشوار میها بهتوان با جدایی بین شکافهای سرشتی آن را میویژگی

 بر هاها در روبروی شکافشود؛ الکترونشکار کند، طرح تداخلی ناپدید میها آهر شکاف بگذارید تا گذار الکترون را از شکاف

 ها راو پذیرش آن چندان آسان نیست: اگر مسیر حرکت الکترون« آش خاله است!»ی این مشاهده آیند! نتیجهروی پرده فرود می

 هنشینند کای بر روی پرده میگذرند و به گونهاز هر دو شکاف می ،دنبال نکنیم یا آنها را آشکارسازی نکنیم، انگار مانند موج



 6 

 
 ی الکترونتشکیل طرح تداخلی در آزمایش دو شکاف با باریکه   1-1شکل 

تواند در دو زمان میی کوانتومی که همدهد. این رفتار سامانهسازند، درست مانند آن چیزی که موج انجام میطرح تداخلی می

شود. نامیده می« ♥هابرنهی حالت»های متفاوت باشد، زمان درحالتتواند همسخن بگوییم، میتر مکان باشد، یا اگر عمومی

 انجامد. بندی ریاضی آن بر اساس فضاهای برداری میهای کوانتومی است و به فرمولها ویژگی خاص سامانهبرنهی حالت
 

رای کنید و به دلیلی که بکش چرمی)یا کفش( نگاه میبه یک جفت دست اید وتان در تهران نشستهفرض کنید در اتاق تنیدگی 

ها یکی را به دوستتان در گیرید بدون نگاه کردن به دستکشاید. تصمیم میخودتان شناخته شده است، از خریدش پشیمان

را  پچتان به شما بگوید که او دستکش دستتبریز و دیگری را به دوست دیگرتان در شیراز بفرستید. اگر دوست تبریزی

دریافت کرده است، ساده است که نتیجه بگیرید دستکش دست راست راهی شیراز شده است یا برعکس. اگر این عادت عجیب 

توان به یقین کش و فرستادن یکی به تبریز و دیگری به شیراز بارها تکرار شود، درست است که نمیجدا کردن جفت دست

گشاید کدام دستکش را در آن خواهد یافت، اما همواره درست است جعبه را می هنگامی که در  بینی کرد که دوست تبریزیپیش

 چپ وهمبستگی کامل دارند: دستکش دست ،های پستی خودی وارسی دوستان تبریزی و شیرازی از بستهنتیجهبین که 

 سازند. دست راست یک جفت کامل می دستکش

شوند: اگر اسپین یک جفت ذره ها جفت میرتیب داد. در این جا، اسپین ذرههای اتمی تتوان با ذرههای همانندی را میآزمایش

به شیراز  را ها را به تبریز و دیگریشود. حال یکی از ذرهای کل جفت ذره صفر میی زاویهدر خالف جهت هم باشند، تکانه

ابر یا ها برنند. تعیین این که آیا اسپینکآشکارسازی می ای را که به او فرستاده شده استبفرستید. دوستان شما اسپین ذره

نیست. با این حال،  راست دستگیری دستکش دست چپ یا خالف یکدیگر اند، چندان آسان نیست و موضوع به سادگی تصمیم

چنان ها را توان حالت اسپینی ذرهنشان داد که می های این دو ذره است. جان بِلگیری همبستگی بین اسپینایده همانا اندازه

مقداری باشد که فیزیک کالسیک  بیش ازگیری شده در تبریز و شیراز های اندازهی همبستگی بین اسپینفراهم کرد که اندازه

ی کالسیکی اند، حالتی کوانتومی که مانسته« حالت تنیده»ها، در ها، دو ذره یا جفت اسپینشمارد. این یعنی سامانهمجاز می

ها یا دهد که سامانهی باال نشان میقابل آزمودن است و بارها آزموده شده است. نتیجه ■بل هایرابریناببا  ندارد. این نتیجه

                                                 
♥ superposition of states 
 John Bell 
■ Bell’s inequalities 

 دیوار با دو شکاف تفنگ الکترونی

 پرده
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ین ی نسبیت اینشتکنند. این البته با نظریهتر از سرعت نور، باهم اطالعات تبادل میهای کوانتومی به طور آنی، یعنی سریعذره

چنین ا اصال تبادل اطالعات با سرعتی بیش از سرعت نور وجود ندارد. اما همجتوان نشان داد که در اینناسازگار است. می

های خود را فقط ی( از ویژگیهای فیزیکی بخشی )و شاید همهدارد که بپذیریم سامانهی باال ما را وامیتوان گفت که نتیجهمی

 مکان مشخصی ندارد.« به راستی» نشده است،آورند. به بیان دیگر، تا هنگامی که ذره مشاهده دست میدر اثر مشاهده به

 

های فیزیکی اند. پس سامانه یهمهباال دیده شد، سرشت عمومی در از رفتارهای کوانتومی که  باور بر این است که سه نمونه

اه، این نگزند. در های فیزیکی حرف میسامانه یهمهی رسد که مکانیک کوانتومی دربارهمکانیک کوانتومی چیست؟ به نظر می

. است ها، نیست بلکه، یک ا ب ر نظریهها و مولکولهای فیزیکی، اتمی محدودی از سامانهای برای بازهمکانیک کوانتومی نظریه

مکن های فیزیکی م. نظریهکندهای فیزیکی را محدود میشکل نظریهای از اصول بنیادی است که بنیاد مکانیک کوانتومی، مجموعه

ای باشد که بر شوند یا نظریههای حرکت نیوتون توصیف میهای مکانیکی باشد که با قانونی ویژگیدر بارهای است نظریه

توان تصورش ی دیگری که میکند و یا هر نظریههای میدان الکترومغناطیسی را توصیف میهای مکسول، ویژگیاساس معادله

های ی نظریهدر همه :کندی فضا و زمان اعمال میی محکمی را دربارههای نسبیت هم یک ابرنظریه است و شرطرا کرد. نظریه

 ی نسبیت سازگار باشد.ای وارد شوند که با اصول نظریهفضا و زمان باید به گونه ،بنیادی

صول ا باید کند؟ اگر گفتار باال درست باشد،رانی میحکم ی فیزیکی و تا کجاهای نظریهاصول مکانیک کوانتومی به کدام جنبه

 ردپردازد، های مکانیکی ماده میهای حرکت نیوتون که به ویژگیهای کامال متفاوت مانند قانونمکانیک کوانتومی را در نظریه

های ترمودینامیک پی گرفت. در این صورت، این قانوندر کند و های مکسول که میدان الکترومغناطیسی را توصیف میمعادله

ی بندی نظریهشترکی هم داشته باشند. آیا چنین است؟ پاسخ این پرسش در فهمیدن چگونگی فرمولهای مها باید جنبهنظریه

 پردازم.فیزیکی است. به این موضوع در بخش بعدی می

 

 های فیزیکیمشاهده، آگاهی و نظریه  4-1

کی های فیزیی نظریهمشترک همه یهای مدرن فیزیک برآمده از اندیشیدن تنها نیستند )شاید به جز نسبیت عام(. جنبهنظریه

دست آورد. برای به ی فیزیکیی سامانهتوان دربارهمی آزمایش و مشاهده بااست که  هاییآگاهیبررسی، وارسی و توصیف 

های ی میدانهای دیده شدهی ویژگیهای مکسول فشردهی الکترومغناطیسی مکسول را نام برد. معادلهتوان نظریهنمونه، می

-تر آزمایشهای مکسول شکل انتزاعیهستند. معادله هااین میدانی های به وجود آورندهبارها و جریان ،یکی و مغناطیسیالکتر

های ها، به معادلهی مکسول از این آزمایششماری است که در طول چند سده انجام گرفته بود. تفسیر هوشمندانههای بی

ی حرکت ها دربارههای ترمودینامیک هم مسیر همانندی را پیموده اند: دادهقانون های حرکت نیوتون و. قانونانجامیدمکسول 

ها یافت شد که در های معینی در این دادهاجسام فیزیکی یا دما، فشار و حجم جامد، مایع و گاز و غیره گردآوری شدند. نظم

 های زیر خالصه شده اند:معادله

(2-1) 

(3-1) 

(4-1) 

mF                       قانون دوم نیوتون    a 

های مکسول )قانون فاراده(         یکی از معادله
t


  



B
Ε 

PVقانون گاز آرمانی                               NkT 

 های فیزیکی گوناگون اند و این رابطه را سامانه یمشاهدهده از دست آمبه هایآگاهیی بین ی رابطهها نشان دهندهاین معادله
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ای نوشته شده اند که با درک فیزیک کالسیکی ما از عالم ها به گونهگذارند. این قانونبه طور فشرده و انتزاعی به نمایش می

توانند با دقت شناخته شده اند یا می های فیزیکی اند کههای باال، نمادها جایگزین مقدارهای کمیتسازگار باشند. در قانون

ها وجود های مربوط به سامانه در این قانونپوشی از آگاهیای در اثر چشمشناخته شوند. هیچ گونه تصادفی بودن و کاتوره

یم، آنها ویدنیای فیزیک اند. شاید بگ« واقعی»رفتار  گمان نمایشبی ،هاگوید این آگاهیندارد. افزون بر این، فیزیک کالسیک می

 اند که به طور ضمنی در فیزیک کالسیک نهفته اند.« های کالسیکی آگاهیقانون»

ی بسنده دقیق نبودند تا کنند، به اندازههایی را که گردآوری میتوانستند بدانند که آگاهیکوانتومی نمیگرهای پیشاآزمایش

ی در دسترس هایی دربارهفرضارد. افزون بر این، آنها پیشگیری آنها محدودیت سرشتی وجود دنشان دهند که در دقت اندازه

-دانیم که این آگاهیدست آورند. امروز میتوانند آن ها را بهکوشی، میپنداشتند که با سختها داشتند و میبودن برخی آگاهی

های قابل ی طبیعت که آگاهیههای ناشناختقانون از وجودگرهای پیشاکوانتومی دست آورد! آزمایشتوان بهها را اصال نمی

های طبیعت باشند، هایی که گواه وجود این قانون. در نبود داده، خبر نداشتندکنندی فیزیکی را محدود میرس از سامانهدست

های مکسول یا های کالسیکی فیزیک اند: معادلههای ریاضی سامان داده شدند که قانونهای گردآوری شده در گزارهآگاهی

 های حرکت نیوتون. نقانو

های د چیزی در قانونندادست آمد که نشان میای بههای تجربی تازهی بیست گواهی نوزده و آغاز سدههای آخر سدهدر سال

سیکی ی کالهای فیزیک گالسیک برازش داد. به بیان دیگر، نظریهها را با معادلهشد دادهفیزیک کالسیک نادرست است: دیگر نمی

های ها قرار داشت: ترمیم و بازنویسی نظریهدانهای تجربی را توصیف کند. دو گزینه پیِش روی فیزیکنست دادهتوانمی

های های طبیعت، قانونبندی جدید از قانونسرانجام به فرمولشد و  ی جدید. رویکرد دوم پیروزبندی نظریهموجود یا فرمول

دست آورد. توان از دنیای فیزیکی بهاست که می هاییآگاهیی م مکانیک در بارههای کوانتومکانیک کوانتوم، انجامید. قانون

هایی نیستند که به طور ضمنی در فیزیک کالسیک وجود دارند. برای نمونه، در گردآوری آگاهی از های جدید همانقانون

گیری شود و سپس اگر اندازه xای با دقتذره xی فیزیکی محدویت وجود دارد. برای مثال، اگر در آزمایشی مکانسامانه

به طور  pیگیری به دیگری در بازهاز یک اندازه pگیریی اندازهبینیم که نتیجهگیری کنیم، میذره را اندازه pیتکانه

   که آموزدمکانیک کوانتومی میای هم قانونمند است. تغییر کاتوره قانونی حاکم است:کند. اما در این هم هنوز تغییر میای کاتوره

xی عدم قطعیت هایزنبرگ         رابطه (5-1) p  
2

 

ای در کنند و چه نتیجهها چگونه تغییر میی سامانه، این آگاهیدهد که با تحول زمانچنین نشان میمکانیک کوانتومی هم

است،  اهیی آگدست بیاید. مکانیک کوانتومی نظریهکند، ممکن است بهای تغییر میاش کاتورهگیری که نتیجهیا اندازه آزمایش

 ی آگاهی کوانتومی است.نظریه

ا مکانیک کوانتومی، یقین ظاهری و تیقنی بودن فیزیک کالسیک از دست رسد ب؟ به نظر میکدام اندی کوانتومی آمدهای نظریهپی

گیری دقیق نیست، بلکه در ای بودن بر اثر ناتوانی ما در اندازهشود. کاتورهای بودن جایگزین میرود و عدم یقین و کاتورهمی

ه های مکانیک کوانتومی این است کی قانونندهکنهای دلگرمتار و پود دنیای فیزیکی بافته شده است. از سوی دیگر، یکی از جنبه

یا ،در مکان xای با عدم یقینتواند انجام دهد. ذرهی فیزیکی کارهای خیلی بیشتری میسامانه ،هادر چارچوب این محدودیت

p گاه هم کند و هیچراستی در کجا است یا با چه سرعتی حرکت میبهدانیم ذره به این معنی است که ما نمی ،اشدر تکانه

یار توانددر پشت پرده کارهای بسی دقیق فیزیک کالسیکی، اینک ذره میتوانیم آنها را بدانیم. اما در مقایسه با مکان و تکانهنمی

  ت کند. نتیجه، فیزیک کوانتومی، فیزیکیحرک ،یا با بینهایت مقدار متفاوت تکانهباشد زیادی انجام دهد، در بینهایت مکان 
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 است که بینهایت پربار است.

 آوای تاریخ  5-1

 های جدی روبرو کرد: های تجربی دیدگاهی را که فیزیک کالسیک پیش رو گذاشته بود با چالشی گذشته، یافتهدر آغاز سده

 توانست کامال مانند یک ذره رفتار کند. این را میشد )تابش جسم سیاه( بلکه، های نوری نه تنها گروهی جذب و گسیل میموج

هایی که با الکترون انجام شد، طرح پراش را به نمایش گذاشت، چیزی که تا آموختند. آزمایشاثر فوتوالکتریک و اثر کامپتون می

ی هگفت اتم از هستکه می ترین یافته، پیام آزمایش راترفورد بودترین و نگران کنندهآن زمان فقط سرشت موج بود. شاید مهم

 یذره ،بنا به فیزیک کالسیکگردند. پیرامون آن می ،های سبک با بار منفیپُرجرم با بار مثبت ساخته شده است و الکترون

های مداری هر گردد باید نوری با بسامد حرکت مداری تابش کند. بسامدهای این حرکتباردار، مانند الکترون، که در مدار می

بایست در کسری از ثانیه در خود دهد و یک چنین ساختاری میتوانند باشد. با تابش نور، الکترون انرژی از دست مییچیزی م

ماند؟ طیف اتمی موضوع دیگری بود که فهمیدنش با فیزیک کالسیک شدنی برمبد و از میان برود. پس، اتم چگونه پایدار می

های ویولون است که هر یک با کنند؟ این همانند سیمای معین تابش یا جذب میهنبود: چرا اتم ها فقط نورهای با طول موج

ی نوزده کشف شده بود که گازهای اتمی داغ، کند. در اوایل سدهکند و صدایی با بسامد خاص تولید میبسامد معین ارتعاش می

ای تحلیل شیمیایی و یافتن عنصرهای جدید، کنند. از این دانش بربسته به نوع اتم، در بسامدهای معین نور تابش و جذب می

بازگشایی و فهمیدن  یگری به همراه نداشت. الزمهمانند هلیوم، در طیف خورشید استفاده شد، اما این طیف اتمی پیام روشن

 دانستن ساختار اتمی بود. این پیام،

 

 اتم بوهر  1-5-1

( در آزمایشگاه راترفورد در منچستر بود. او 1885-1962وهر )دست آمد. در آن سال نیلز ببه 1913پاسخ راز باال در سال 

,هایی با انرژیهای گسستهها کوانتیده است. یعنی اتم فقط در حالتهای اتمپیشنهاد کرد که انرژی ,E E
1 2

وجود دارد و در 

کند. بسامد فوتون جذب شده یا یک فوتون جذب می mبه nیک فوتون گسیل و در گذار از حالت nبه حالت mگذار از حالت

Eی اینشتین،گسیلی از رابطه h دارد کهآید. پایستگی انرژی الزم میدست میبه 

(6-1)  m nE E
h

  
1 

 انجامد و یک خط روشن در طیف اتم پدید تر به گسیل فوتون میباشد. گذار اتم از حالت انرژی باالتر به حالت انرژی پایین

کند و خط تاریکی در طیف اتم تولید رود، فوتون جذب میآید. هنگامی که اتم از حالت انرژی پایین به حالت انرژی باالتر میمی

د. بنا به این اصل، طیف هر اتم با داتجربی دیده شده بود، توضیح می اصل ترکیب ریتز را که به طور ،دهشود. این قاعمی

دادند. در نگاه بوهر، این جمله ها دست میها بههای طیفی را اختالف این جملهشد. بسامدتوصیف می« هاجمله»ای از مجموعه

الکترون در میدان کولمبی اتم  nEیبوهر مدلی برای محاسبه  تقسیم شده بودند. hنبودند که به nEهایچیزی جز انرژی

ای است و حدس زد زاویهی بعد تکانه ،hهیدروژن و هلیوم یونیده پیشنهاد کرد. او بر این واقعیت آگاه بود که بُعد ثابت پالنک،

emایی زاویهکه تکانه rv الکترون با سرعتv در مدار با شعاعr مضرب صحیحی از ثابت (یاز همان مرتبهh) 4است.   

(7-1) ; , ,em rv n n  1 2 

                                                 
4 N. Bohr, Phil. Mag. 26,1,476(1913); Nature 92, 231 (1913). 
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یک ثابت دیگری است.( بوهر  کنیم کهو فرض می کنیمرا فراموش می و hرا به کار نبرد. ما هم ارتباط بین )بوهر نماد

 ای برای ترازمندی مدار لهاین گمان را با معاد

(8-1) em v Ze

r r


2

2

2

 

 ای برای انرژی الکترون،و رابطه

(9-1) em v Ze
E

r
 

2

2

2

 

 های زیر را برای سرعت، شعاع و انرژی الکترون یافترابطه ،nبرحسب درهم آمیخت و

(10-1) , ,
e

e

Z e mZe n
v r E

n Zm e n
  

2 4

2 2 2

2 2 2

2

 

به تراز  nی بین انرژی و بسامد اینشتین، بسامد فوتونی را حساب کرد که در گذار الکترون از ترازو سپس با استفاده از رابطه

n n  شود:گسیل می  

(11-1) 
em Z eE

h h n n


  
   

 

2 4

2 2 2

1 1

2

 

یاری جست. بنا به این اصل، برای  خوانییا اصل هم را تعیین کند. او از اصل انطباق یبایست ثابت ناشناختهحاال بوهر می

   داشت.  خوانی میبینی فیزیک کالسیک همبایست با پیشهای او مییافته های بزرگ،nمدارهای بزرگ، یعنی برای

nفرض کنید n  1 ( قرار دهیم، خواهیم داشت1-10ی )است. اگر آن را در رابطه  

(12-1) 
   

e em Z e m Z e n

h n hn n n


  
   
   

2 4 2 4

2 2 2 2
2

1 1 2 1

2 2
1 1

 

nهای بزرگ، یعنیnدر حد  ی باال بهرابطه  1

(13-1) 
 

e em Z e m Z e

h n h nn


 
   
  

2 4 2 4

2 2 2 2 3

1 1 1

2
1

 

 بسامد الکترون در مدارش،یابد. این نتیجه، با کاهش می

(14-1) em Z ev

r n


 
 

2 4

3 3

2 2

 

( باید باهم برابر باشند. از اینجا بود 1-14( و )1-13های )قابل مقایسه است. بنا به الکترودینامیک کالسیک، سمت راست رابطه

hکه بوهر نتیجه گرفت

2

از بررسی تابش جسم سیاه شناخته شده بود. بوهر با استفاده از آن مقدارهای  hمقدار  است. 

 عددی سرعت، مختصات شعاعی و انرژی الکترون را حساب کرد:

(15-1) 

(17-1  /

e

Ze Zc
v

n n

n
r n Z cm

m Ze

 

 

  

2

2 2

2 1 8

2

137

529 1
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(15-1) /em Z e Z
E eV

n n
   

2 4
2

2 3 2

13 6

2

 

گیر دست آمده بود، بسیار چشمهای طیفی بهکه از بسامدهای خط ( با ترازهای انرژی اتم هیدروژن1-17ی )خوانی رابطههم 

 داد که بوهر در مسیر درستی قرار دارد.بود و نشان می

 های طیفی باید با بسامد مداری های خطگفت بسامددست آورد که میی تابش کالسیک بهبوهر نتایج خود را با تکیه بر نظریه

وقتی بسامد نور  های بزرگ، فرض کرده بود.nاین را تنها برای مدارهای بزرگ، برای د. اما بوهرنحرکت الکترون یکی باش

nتابشی را برای گذارهای از مدارهای پایین، مانند گذار از   nبه 2  و  حساب کرد، نتیجه نه با بسامد حرکت مداری اولیه 1

 خوانی نداشت. و این در واقع، گام بلند دیگری برای فاصله گرفتن از فیزیک کالسیک بود.   نه با بسامد حرکت مداری نهایی، هم

Zبرای اتم هیدروژن با  ی بوهر را نه تنهانظریه   توان به های سنگین هم میهای مدارهای درونی اتم، بلکه برای الکترون1

  افکنی نشده اند. ها پردههای هسته هنوز با الکترونکار برد. در این مدارها بار نوکلئون

دانیم که مدار یک ذره در پتانسیل ی بوهر فقط برای مدارهای دایره درست بود، اما از بررسی نیروهای مرکزی مینظریه

(، را تعمیم داد و انرژی 1-7ی )شرط بوهر، رابطه 1916کولمبی دایره نیست، بلکه بیضی است. آرنولد سومرفلد در سال 

ی که با همیلتونیاالکترون را درمدارهای بیضی حساب کرد. شرط سومرفلد این بود که در سامانه ,i iH q p  توصیف 

   هاiباشند )مانند مدارهای بسته( آنگاه به ازای هر یک ازای دورهipیهای تعمیم یافتهی تکانهشود، اگر وابستگی زمانی همهمی

(18-1) 
i i ip dq n h 

یک عدد صحیح است. برای نمونه، در حرکت مداری الکترون،  inشود وی حرکت گرفته میبرقرار است. انتگرال روی یک دوره

ایی زاویهرا تکانهpکند وای پنداشت که خط واصل بین هسته و الکترون جارو میرا زاویه qتوانمی
em vr ،دانست. پس

epdq m vr این رویکرد البته با  شود.(، تبدیل می1-7ی )( به شرط بوهر، رابطه1-18ی )بنابراین، رابطه خواهد بود. 2

 رفت مکانیک موجی به فراموشی سپرده شد.پیش

 

 ، اثر فوتوالکتریکفوتون: تابش جسم سیاه  2-5-1

 نامند، زیرا درهای الکترومغناطیسی جذب یا گسیل کند. این ویژگی اجسام را تابش گرمایی میتواند تابشهر جسم معمولی می

شود. تبادل انرژی های جسم تبادل میلکترومغناطیسی پیرامون جسم و انرژی گرمایی حاصل از حرکت ذرهاین فرایند انرژی ا

در دمای معین، یک فرایند ترازمندی است. یعنی آهنگ گسیل انرژی به پیرامون با آهنگ جذب انرژی از محیط برابر است. این 

گراید و اگر بیشتر گرم شود، به سرخی میقتی جسمی گرم میی این که ودر واقع، تعریف ترازمندی گرمایی است. مشاهده

بستگی وجود دارد. دهد که بین دمای جسم و بسامد نور تابشی از آن، نوعی همگراید، نشان میشود، نورش به سفیدی می

ریف، چون، بنا به تعی( کامل تابش است. کننده )و نیز گسیلندهبنابراین، طبیعی است که جسم سیاه آرمانی تعریف شود که جذب

ی بسامدهای ی کامل( باید کامال سیاه باشد، مگر این که در ناحیهکنندهدهد )جذبجسم سیاه آرمانی هیچ نوری را بازتاب نمی

بسامدها است.  یهمهکند، شامل . در واقع، نوری که جسم جذب یا گسیل میرا در زیر ببینید( 1-4)شکل  کند گسیلمرئی، نور 

گیر این است که در دمای معین، توزیع ی چشمبر بقیه چیره اند. بنابراین، مسئله های خاصی از بسامدبازه ینیدر دمای مع

گیری انرژی در واحد اندازه نامند.جسم تابنده می طیف بسامدیانرژی تابشی جسم برحسب بسامد چگونه است؟ این توزیع را 

حجم ,T ینهای بدر بسامد وd  داد که نشان می ,T  تابعی سراسری از دمایT و بسامد  است. پرسش
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یبرای محاسبه( فرمولی 1900در آن زمان ) توان آن را حساب کرد.این بود که چگونه می ,T   قانون وجود داشت که

 شد و عبارت بود ازنامیده می وین

(19-1)  , TT d e d     3 

 ,T d   مقدار انرژی در واحد حجم تابش الکترومغناطیسی امواج با بسامد بین وd   در دمای است که جسم

، با این حال برای دزنی بودست نیامده بود و کامال یک گمانهی بنیادی به( از نظریه1-91ی ). رابطهکندتابش می Tترازمندی

 گیریهای اندازهداد. هنگامی که روشبسامدهای باال به خوبی پاسخ می ,T  گیریرفت کرد و اندازهپیش ,T   در

یبسامدهای کم )فروسرخ( فراهم شد، فرمول وین ناکارآمد بودنش را نشان داد. نامزد دیگری هم برای محاسبه ,T  

 شناسیم:می 5جینز -ام فرمول رایلیی فیزیک کالسیک بنا شده بود و امروز آن را با نپایهوجود داشت که بر 

(20-1)  , BT d k Td
c


   

2

3

8

 

دانستند که میدان تابشی در ها میندان دشوار نیست: در آن سال( چ1-20ی )ثابت بولتزمن نام دارد. اثبات رابطه Bkکه در آن

هر شرط  Lی مکعبی به ضلعدر جعبه نوشت. برای مثال،های بهنجار توان به صورت جمع فوریه بر روی حالتمیرا یک جعبه 

 تابشی در  ی روبرو هم برقرار باشد. در نتیجه، تغییرفاز میدانی جعبه برقرار است، باید در رویهمرزی که در یک رویه

iهای متناسب بامیدان تابشی جمع جملهباشد. این یعنی  2باید مضرب درستی از Lیفاصله Le  n x2.های بردارمولفه استn

ای برگزینیم. این بدان معنی است که هر یک از ناوردایی انتقالی(. بگذارید شرط مرزی را دوره عددهای درست اند )برای حفظ

توان با دیگر بود. بنابراین، هر حالت بهنجار را می هی روبرو همان است که در رویهای میدان الکترومغناطیسی در رویهمولفه

nسه عدد صحیح
1

،n
2

،n
3

 گرد یا ای راستقطبش دایره توان برای مثال،حالت قطبش مشخص کرد. حالت قطبش را می و 

 طول موج حالت بهنجار، .را ببینید( 1-6)بخش  گرد برگزیدچپ
L

 
n

 است. بنابراین، بسامد آن عبارت است از

(21-1) cc

L



 

n
 

های بهنجار،کند. بنابراین، تعداد حالتد را اشغال میهر حالت بهنجار خانکی با حجم واح ،nدر فضای سه بعدی N d   با ،

dو ی بسامدهای بینبازه  عبارت است از 

(22-1)  
L

N d d d
c

     
 

    
 

n n

3

2
2

2 4 8 

دانست که در مکانیک رایلی می دد موج دو حالت قطبش وجود دارد.ی باال به این خاطر است که برای هر عرابطه در 2ضریب 

ای از نوسانگرهای هماهنگ پنداشت و انرژی میانگین هر نوسانگر،توان مجموعهای را میآماری کالسیک، هر سامانه E T،  با

توان آن را به صورتدما متناسب است و می  BE T k T  .اگر آن را برای ببینید ( را1-26ی )رابطه برای اثبات آننوشت .

d وی با بسامد بینچگالی انرژی تابش کار ببریم،تابش به  دهد:دست میجینز را به -ی رایلی(، معادله1-20ی )یا رابطه 

(23-1)  
   

, B
E T N d k T

T d d
L c

   
    

2

3 3

8

 

                                                 
 Wein’s law 

-1946جینز ) -این خطا را جیمز 1905دست آورده بود یک خطای عددی وجود داشت. در سال به 1900ای که لرد رایلی در سال در فرمول اولیه 5 

 ( تصحیح کرد.1877
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برد: رنج می کرد، اما از یک بیماری جدیدر بسامدهای پایین به خوبی کار می( 1-23( یا )1-20ی )رابطه ,T  با افزایش 

 یعنی. یعنی در بسامدهای باال، انرژی بیشتری در میدان الکترومغناطیسی وجود دارد. این فتیابسامد، بدون حد افزایش می

 ی. در واقع، اگر این رابطه در دمای معین برای همهکندی با بسامد بینهایت گسیل میبینهایت انرژی تابش هر دماییر هر جسم د

بسامدها برقرار باشد، چگالی انرژی کل،  ,T d  نام گرفت. ■ی فرابنفشفاجعهشود. رفتاری که ، بینهایت می 

ای بیابد که استفاده از قانون وین، کوشید رابطه ( با1858-1947ماکس پالنک )جسم سیاه،  یتابشتالش برای فهمیدن طیف در 

شدند، اما جینز توصیف می -های تحربی تازه )که بافرمول رایلیدر بسامدهای باال با قانون وین و در بسامدهای کم با داده

های تابش ، چیزی به جز یک حدس نبود که از برازش دادهخبر بود( سازگار باشد. فرمولی که او پیشنهاد کردپالنک از آن بی

 دست آمده بود:جسم سیاه به

(24-1)  ,
Bh k T

h d
T d

c e


  
   



3

3

8

1

 

 شد و بنابراین، در بسامدهای باال واگرا نمی( نشان داده شده است و  1-2در شکل )یک ثابت جدید بود. این خم  hکه در آن،

 ی پالنک برای تابش جسم سیاه خم رابطه 1-2شکل 

 
 طیف تابش جسم سیاه در دماهای مختلف 1-3شکل 

 را تعیین کند: hهای تجربی با این فرمول، پالنک توانست مقدار ثابتی فرابنفش نداشت. افزون بر این، با برازش دادهفاجعه

 / Joul-sech   34

6 6218  ثابت پالنکزودی این ثابت جدید به صورت یک ثابت بنیادی طبیعت شناسایی شد و . به 1

 هایهای نظری ناآشنا نیست: او فرمولی داشت که با دادهداننامیده شد. اینک پالنک در وضعیتی قرار داشت که برای فیزیک

ی ی فرمول خود را برپایهریشهپالنک کوشید  1900خوان بود اما اثباتی برای آن نداشت. اندکی بعد، در همان سال تجربی هم

ن آ ی بسیار چشمگیری دست یافت که حتی خود او اهمیت سترگکند و در آن هنگام بود که به یافته تری استواراصول بنیادی

را با   نور با بسامد ،ی جسم سیاههای سازندهرا به خوبی در نیافت. پالنک برای اثبات فرمول خود پیشنهاد کرد که، اتم

E ،های درستی از واحد بنیادی انرژی، کوانتم انرژیمضرب h، کرد که  و فرضبه بیان دیگر، ا. کنندجذب یا گسیل می

  سانگر با بسامداست و انرژی هر نودر ترازمندی ی با بسامدهای متفاوت با تعداد زیادی بارهای نوسان کننده ،انگار تابش

 یترحدس زده بود، رابطهپالنک توانست فرمولی را که پیش ،بر اساس این فرض این فرض کوانتش انرژی بود. است. h برابر

 زودی با اثبات دیگری جایگزین شد.  نوشت طوالنی است و بهاثباتی را که پالنک برای فرمول خود  (، دوباره اثبات کند.24-1)

cموج،( را برحسب طول1-24ی )رابطه dd c 
 

    
2

 توان نوشت:، هم می

                                                 
■ ultraviolet catastrophe 



 14 

(25-1)  ,
Bhc k T

hc
T d d

e



   




5

8 1

1

 

cmmموج برحسب میکرومتر،. طولدهددما نشان میبا تغییررا رفتار این خم  3-1شکل   4

 و  ته شده استگرف، در نظر 1

  رسم شده است. Mathematicaافزاری زیر در نرمبا برنامه

 

 
پویا نمای طیف تابش خورشید برحسب دما: طیف تابش خورشید از تابع توزیع پالنک برای حسم سیاه به زیبایی  1-4شکل 

 تولید شده است. Mathematicaی زیر دربرنامه کند. ناحیه نور مریی نشان داده شده است. این پویانما باپیروی می

 

T خورشید هم جسم سیاهی در دمای K  و توزیع پالنک به زیبایی طیف تابشی آن را توصیف  شودپنداشته می578

 ی نور مریی نشان داده شده استاین طیف به همراه ناحیه 1-4کند. در پویانمای شکلمی

h ی کسرهای بعدی با پا گرفتن مکانیک کوانتومی، پیوسته سرو کلهر سالد
2 ها ظاهر شد. دیراک تعریفدر رابطه h


2

 را 

 ، کوانتم انرژی عبارت است از پیشنهاد کرد که امروز پر استفاده است. برحسب
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(26-1)  hE h     
2

2 

  ای موج نوری است.بسامد زاویه  که در آن

گی ویژ کند( مربوط است؛جسمی که نور جذب یا گسیل میض کوانتش او فقط به جسم سیاه )یا پالنک بر این باور بود که فر

که در هر  پنیر استقالب پنداشت که تابش مانند گاموف، پالنک می ی جورجها است و ربطی به خود تابش ندارد. به گفتهاتم

ی گونه 1905در سال  اینشتینگرم شدنی است.  100مضاربی از های با در بستهخرید و فروش آن تنها اما  وجود دارد، اندازه

سیاه یا  جسماز د که این تابش دیگری اندیشید و فرض کوانتش انرژی پالنک را ویژگی تابش الکترومغناطیسی دانست. مهم نبو

یاکرد، پیشنهاد کرد که نور با بسامد زاویهبر روی اثر فوتوالکتریک کار می وویژه، هنگامی که اآید. بهی دیگری میاز چشمه

 های با انرژیها یا کوانتماز بسته  بینی کرد که در اثر فوتو الکتریک، استفاده و پیش فرض ینساخته شده است. او از ا

، min،از یک مقدار آستانه مگر این که بسامد نور ،تواند از سطح فلز گسیل شودبر اثر تابش نور بر سطح فلز هیچ الکترونی نمی

 نامیده   تابع کاراست که  minh رون از سطح فلز برابربیشتر باشد. بنابراین، کمینه مقدار انرژی الزم برای کندن یک الکت

شودپس، انرژی الکترونی که در اثر فوتوالکتریک از سطح فلز کنده می .شودمی minh   های است. رابرت میلیکان در سال

ی برآمده از تابش جسم سیاه دست داد که با نتیجهبه h ی برایدرستی این رابطه را با تحربه نشان داد و مقدار 1916-1914

 خوان بود.هم

های گسسته ساخته شده است و فرمول تابش جشم سیاه پالنک چیست؟  در سال ارتباط بین فرض اینشتین که نور از بسته

دهد. لورنتس از یک داد که به زیبایی این رابطه را نشان می هندریک لورنتس اثباتی برای فرمول تابش جسم سیاه ارائه 1910

های یکسان ی بزرگی که از زیرسامانهدست آورده بود: در سامانهی بنیادی مکانیک آماری استفاده کرد که گیبس بهنتیجه

بسامد در کاواک جسم سیاه(، احتمال این که ای نور همهاند )مانند کوانتوم ترازمندیدر  T دمای زیادی تشکیل شده است و در

BEباشد با E هاانرژی یکی از این زیرسامانه k T
e
 .متناسب است 

 ی بزرگ عبارت است ازهای انرژی پیوسته باشد، آنگاه انرژی میانگین سامانهاگر توزیع انرژی کوانتم

 

(27-1) 
B

B

E k T

B
E k T

e EdE
E k T

e dE







 



 

 های درستی ها گسسته و مضربآن استفاده شد. اما اگر انرژیاز  (1-23ی )، رابطهجینز -فرضی که در اثبات فرمول رایلی

 باشند، انرژی میانگین سامانه برابر h از

                                                 
 work function 
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(28-1) 
B

B

B

nh k T

n

h k T
nh k T

n

e nh
h

E
e

e



















 





1

 

dو  ابشی با بسامد بینچگالی انرژی ت شود.می  برابر ENd
L

d   
3

 ( برای1-22ی )است که با جایگزینی از رابطه 

Nd ( برای1-82ی )و از رابطه E انجامد.( می1-24) یبه فرمول پالنک، رابطه 

ها اندها تایید کرد، هنوز فیزیکهای فوتوالکترونبرای انرژی را بینی اینشتینحتی پس از آن که رابرت میلیکان با تجربه پیش

با  1922-23های ( در سال1892-1962نسبت به واقعیت وجودی کوانتوم نور بدگمان بودند. این بدگمانی را آرتور کامپتون )

توان از ی کافی زیاد است که در مقایسه میبه اندازه Xانرژی پرتو از اتم سبک، از میان برداشت. X -پرتو آزمایش پراکندگی

آموزد که اگر  نسبیت خاص می ی آزاد دانست.پوشی کرد و الکترون را ذرهانرژی بستگی اندک الکترون در اتم سبک چشم

E انرژی کوانتوم نور h اش بایدباشد، تکانه h
cp باشد تا m c E p c   2 4 2 2 اگر نور سرشت برقرار شود.  2

 دگی نور بادر فرایند پراکن شود. حال، فرض کنیدی دیگر، بین آن دو باید تکانه تبادلای داشته باشد، در برخورد با ذرهذره

بخشی از  شود. در این فرایند،کوانتم نور به سوی عقب پراکنده شود و الکترون به جلو رانده می یکاز الکترون،  بسامد

 کند. اگر بسامدی نور فرودی به الکترون داده شده است و بخش دیگر آن را کوانتم نور پراکنده شده به عقب حمل میتکانه

کوانتم نور پراکنده شده را  ی رو به جلو الکترون بنامیم، تکانهh h
c c
    خواهد بود. مقدار   را شرط پایستگی انرژی

 دهد:دست میبه

(29-1)   e
e e

e

h h
c c

m c
h m c h m c

h m c
  

  


       


2

2

2 2 2

2

2

 

cشود. با جایگزینیموج نوشته میپاسخ باال معموال برحسب طولجرم الکترون است.  emکه در آن
  وc




   خواهیم

 داشت

(30-1) 
e

h

m c
   

2

 

/طول cm
e

h
m c

  1

2 425 رو به  18باشد )به جای اکندگی کوانتم نوری پرموج کامپتون الکترون است. اگر زاویهطول 1

( با 1-30ی )در رابطه 2عقب( آنگاه ضریب  cos1 ( بود که سرانجام 1-30ی )شود. تایید تجربی رابطهجایگزین می

دان . اندکی بعد، جی. ان. لوویس شیمیای داردو نور سرشت ذره ور واقعی استها را متقاعد کرد که وجود کوانتم ندانفیزیک

 نامید.  فوتونکوانتم نور را 

 

 گونی موجدوبروی: ذره  3-5-1

ی اچنین نمود ذرهشد. اما پس از اینشتین و کامپتون، نور همموج الکترومغناطیسی انگاشته می همواره از روزگار مکسول، نور

ای موج است که در برخی شرایط همانند ذره رفتار دست داد این بود: نور گونهتصویری که اینشتین از نور به یافت: فوتون.

کننده ی نظری دگرگونرا به ارائه دوبرویلویی های مدل اتمی بوهر، ، به همراه توانمندیذره بودن نورکند. پنداشت می

او بایست عاشق موسیقی بوده باشد! برد. دوبروی میاسی هم سود میشنبود و از زیبایی 1923رهنمون شد. این در سال 

                                                 
 Louis de Broglie 
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نند های ماتوان پنداشت که ذرهتواند در برخی شرایط همانند ذره رفتار کند، بنا به تقارن، میپیشنهاد کرد که اگر موج نوری می

توانند همانند می ای های با بسامد زاویهجتر بگویم، اگر مود. دقیقند مانند موج رفتار کننتوانالکترون یا یک سیاره هم می

E ای ذره با انرژیمجموعه  با انرژی داررفتار کنند، بنا به تقارن، جسم جرم E ،ت مانند الکترون، هم باید بتواند تح

E ایاویهمانند موجی با بسامد ز ،شرایطی  رفتار کند. نسبت دادن بسامد به این موج پایان داستان نیست، زیرا سرشت

موجی هم نسبت داد. دوبروی از اینشتین طول« موجماده»موج هم است. در نتیجه، الزم است که به این داشتن طول ،دیگر موج

c ن،ی نور، فوتووام گرفت: طول موج متناظر با ذره
  است که در آن 

 
2

دار ی جرماست. طول موج متناظر با ذره 

ا کند بجرم است، انرژی فوتونی که آزادانه در فضای تهی حرکت میی بی، فوتون ذرهی نسبیت اینشتینچیست؟ در نظریه

E یرابطه pcیبه تکانه pشود کهآن مربوط است. از این رابطه نتیجه می 

(31-1) c h
E pc p




 
    

2

 

ای است که هیچ چیز که مخصوص فوتون چنین رابطهدهد، اما همدست میی آن بهاین رابطه طول موج فوتون را برحسب تکانه

م ه هر چیز دیگر فوتون، الکترون، یا آزاد،های ذره یهمهرد که همین رابطه برای باشد در آن نیست. بنابراین، دوبروی فرض ک

 ی زیر رسیدی سادهدرست است. به این ترتیب، دوبروی به دو رابطه

(32-1)  
E

h
               و

h

p
  

 ها چون از نسبیت دست آوردن این رابطهاند. در به pیو تکانه E انرژی جنبشی ی آزاد باموج متناظر با ذرهکه بسامد و طول

با این حال، چون ما با حدهای نانسبیتی سروکار  کرد.حساب ای نسبیتی هرابطهاستفاده شده است، انرژی و تکانه را باید از 

E های نانسبیتیداریم، رابطه mv 21

2

p و  mv .برای ما کافی خواهند بود 

 ،ای که در پتانسیل متغیر نسبت به فضای ذرهتکانه نکته: V r، موج متناظر ، طولکند، مقدار ثابتی نیست. در نتیجهحرکت می

گذرد. در این موج نوری که از محیط با ضریب شکست وابسته به مکان میند؛ درست مانند طولکهم با مکان تغییر می آن

 ♣ ی شرودینگر، الزم است.تری، معادلهی دوبروی کافی نیست و رویکرد عمومیصورت نسخه

نسبت به پذیرش آن  ی دکتری دوبروی بود که در چند صفحه فراهم شده بود. اعضای ممتحن اوی دانشنامهگفتار باال اندرونه

داد، نظر اینشتین را خیلی زود جلب کرد و سرانجام به کشف دست میای که بهدو دل بودند. اما توانمندی و زیبایی و نتیجه

 ای برای توصیف دنیای اتمی شد.موجی انجامید که نظریه و پروراندن مکانیک (2ی موج شرودینگر )فصلمعادله

ای از دست دادند. آنها باریکهبه 1926دار را دیویسون و جرمر در سال ت موجی جسم جرمگواه تجربی برای سرش نخستین

تابیده از سطح های بازی آنها، الکترونهای شگفت زدههای با انرژی مشخص را از بلور نیکل پراکندند. در برابر چشمالکترون

ند که سرشت موجی الکترون را نشان دهد.( سرشت این بلور طرح تداخلی ساختند )آزمایشگرها اصال به جستجوی گواهی نبود

 ، کامال سازگار بود. آیددست میی دوبروی بهکه طول موجش از رابطه است طرح تداخلی با این که الکترون مانند موجی

L برای شرط کوانتش پیروزمندی آنی فرض دوبروی فراهم کردن توصیفی n گرددنی که به دور هسته میبود: اگر الکترو 

  کامل موجکننده نداشته باشد، باید چندین طولباشد، آنگاه برای این که این موج با خودش تداخل ویران  موجموجی با طول

 باشیم بنابراین، باید داشته را ببینید. 1-5از این موج در پیرامون مدار حرکت الکترون جای بگیرد. شکل 

(33-1) n r  2 

hی دوبروی،با استفاده از رابطه
p شود که، دیده می 
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(34-1) 
h h

L pr r r n
r n 

   
2

 

 و این همانا شرط کوانتش بوهر است.

آید که: چه چیزی موجی بودن را می تواند سرشت موجی از خود نشان دهد، این پرسش طبیعی پیشبا پذیرش این که ذره می

 ایشود، طبیعی است که بپرسیم، معادلهی موج توصیف میآورد؟ افزون بر این، چون معموال حرکت موج با معادلهبه وجود می

پاسخ دادن به پرسش دوم بسیار  کند کدام است.که موج دوبروی را توصیف می

ی ی اینک شناخته شدهزمعادلههای دوبروی اتر از پرسش نخست است: موجآسان

ها چیستند، را ببینید.( این که به راستی این موج 2کنند )فصل شرودینگر پیروی می

هنوز جای بحث دارد و پرسشی است که هنوز پاسخی ندارد که همه را خرسند  

ای اند و گونه« واقعی»های ها موجکند. آیا آنگونه که شرودینگر باور داشت، آن

 گونه که اینشتین ازدهند؛ یا آنیکی، همانند آب و صدا یا نور، را نشان مینوسان فیز

های توصیف آخر از موج آنها سخن گفت: چیزی، موجی، انتزاعی حامل آگاهی اند.

هایش افزوده شده است. های اخیر بر پشتیباندوبروی تفسیری است که در سال

توان آنچه را که ها، میاین موج هایگوید با بررسی ویژگیاین دیدگاهی است که می

 پردازم.ی ذره آموخت. در زیر به این موضوع میممکن است، درباره

 
 جاگیری تعداد درستی  1-5شکل 

 در پیرامون مدار الکترون. موجطول

 

 گذار به مکانیک کوانتومی  6-1

یای فیزیکی . بنابراین، بین دنومی پذیرفته نیستندفیزیک کالسیک در مکانیک کوانت« بدیهی»های فرضدر آغاز این فصل گفتم که 

ا خواهیم این گذار ردر این بخش با در نظر گرفتن قطبش نور می بندی ریاضی باید به دنبال پیوندهای دیگری گشت.و فرمول

 یچنین با مسئلهمانجام دهیم. با این کار به دو مفهوم کلیدی مکانیک کوانتومی خواهیم رسید: فضای برداری و احتماالت. ما ه

 گیری در مکانیک کوانتومی روبرو خواهیم شد.اندازه
 

 فضای حالت کوانتومی  1-6-1

وان تگوییم، به دنبال یافتن توصیف ریاضی از عالم هستیم. البته، چنین توصیفی را نمیی فیزیک سخن میهنگامی که در باره

های ریاضی که برای خوان باشد. مفهومهای تجربی هم همبا گواهی سازگاری ریاضی آن پذیرفت، بلکه باید تنها بر پایه

سامانه را « حالت»هایی مانند مکان و تکانه، یا های ما از طبیعت اند. مفهومشوند، برآمده از آموزهتوصیف عالم به کار برده می

 ده وانتومی به کار بری فیزیک کسترهپنداریم، اما بسیاری از آنها وقتی در گدر فیزیک کالسیک شناخته شده و پذیرفته می

 شوند، باید بازنگری شوند. می

 د از اصول وشکه نمی اندهای مکانیک کوانتومی تفاوت چشمگیری با گذشته دارند. آنها چیزهای جدیدی بندی قاعدهفرمول

د نتایج توانستنزیک کالسیک یا نمیهای فیهای پیشین دیدید، قاعدهگونه که در بخشدست آورد. همانفیزیک کالسیک به یاولیه

ا درک بایست بهای مکانیک کالسیک میانجامیدند. در نتیجه، قاعدهبینی نادرست میبینی کنند و یا به پیشتجربی نو را پیش

 شدند. ها سامان داده میی نتایج آزمایششهودی و بررسی موشکافانه
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 است. همانند فیزیک ی دینامیکیسامانهشویم، یادی که با آن روبرو میبندی مکانیک کوانتومی، نخستین مفهوم بندر فرمول

ه ک بپذیریمول آزاد و غیره است. اگر کترون آزاد، نوترون آزاد یا مولکال ،ی منزویمعموال سامانهی دینامیکی سامانهکالسیک، 

یادی ذره هم درست مقیاس با تعداد زای بزرگهی عالم است، آنگاه باید برای سامانهی زیرساختی همهمکانیک کوانتومی، نظریه

 های بسیار خاص، ناشدنی است. مقیاس از اثرهای محیطی، به جز در حالتی بزرگسازی و منزوی کردن سامانهباشد. اما، جدا

میتی پذیر کپذیر را تعریف کنم. متغیر دینامیکی یا مشاهدهپیش از آن که جلوتر برویم، الزم است متغیر دینامیکی یا مشاهده

ای، انرژی ی زاویه، تکانهی خطیها، مکان ذره، تکانهگیری کرد. نمونهتوان آن را اندازهی فیزیکی است که میمربوط به سامانه

پذیرهای زیادی هم وجود دارند که های کالسیک هم دارند. اما در مکانیک کوانتومی مشاهدهو بار الکتریکی اند که مانسته

  کی ندارند، مانند اسپین سرشتی، پاریته، ایزوسپین، عدد لپتونی، عدد باریونی و بقیه.ی کالسیمانسته

یف توان توصی فیزیکی را میسامانه« حالت»آن است. به تقریب، « حالت»ی فیزیکی، های پایه در توصیف سامانهیکی از مفهوم

 به معنی نمایش دانش یا آگاهی ما از سامانه است.« حالت»سامانه نامید. در این تعریف،  قابل شناساییهای ی ویژگیهمه

 فضای حالتچیزی است که  ی سامانههای حالتی همهمجموعه های گوناگون داشته باشد؛تواند حالتی فیزیکی میسامانه

ک سیکی یدر فیزیک کالسیک، این همان فضای فاز است )و متغیرهای این فضا مکان و تکانه است.(  فضای فاز کال نامیم.می

کند، یک فضای دو بعدی است: یک بعد ای کالسیک که در یک بعد حرکت میی نقطهاست. فضای فاز ذره فضای برداری حقیقی

 آن برای مکان و دیگری برای تکانه. 

های تتواند در حالی فیزیکی میفضای حالت کوانتوم مکانیکی با فضای حالت کالسیکی فرق دارد. یک دلیل این است که سامانه

های متفاوت باشد، دو یا زمان در حالتتواند همی فیزیکی کوانتومی میهای مختلط باشد.  یعنی سامانهدوس با دامنهی همبرنه

آموزد که شاید فضای برداری ای مربوط است. این میذرههای بساهای دیگر به سامانهتفاوتزمان انجام دهد. چند کار را هم

بگذارید توضیح دهم: مکانیک کوانتومی با نتایج شدنی آزمایش  رای فضای حالت کوانتوم مکانیکی است.ی خوبی بمختلط گزینه

ی مورد نظر عضو آن است. چه نوع هنگردی؟ که سامانهکند اشاره میای( هنگردی )مجموعه به  سروکار دارد. این گزاره

یکسان  واقعی هایی ما تعداد زیادی الکترونمجموعه است، الکترون ، مثال،ی تحت بررسی ماواقعیت این است که اگر سامانه

الکترون بینهایت از است که  آرمانیوجود دارند، بلکه هنگردی ی داغ تههای گسیلیده از رشی الکتروننیست که در باریکه

نمایش زی شده اند. سادرست مانند هم آماده ی هنگرد آرمانیی اعضا. همهی ذهنی استو یک انگاره یکسان تشکیل شده است

با در نظر گرفتن این نکته، به نخستین  ارز است.سازی تجربی آن همبا لیست کاملی از دستورهای آماده ریاضی حالت سامانه

 رسیم.ی مکانیک کوانتومی میقاعده

معین سامانه  با  حالتدر این فضا، . ، فضای هیلبرتی دینامیکی با یک فضای برداری متناظر استهر سامانه    1 یقاعده

 متناظر است. یبردار معین

 ای نشان دهم که چرا  فضای برداری خواهم با مثال سادهپیش از آن که به بنیادهای ریاضی مکانیک کوانتومی بپردازیم، می

 اصول و ی ی مناسبی برای فضای حالت کوانتومی است. این مثال به همراه فرض وجود فوتون، ما را در فهمیدن اندرونهگزینه

 ها یاری خواهد کردگیریهای محاسباتی نتایج اندازهقاعده 

 


