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در نظریۀ همه چیز

The Position of E=hν in the Theory of Everything
نگارنده :حمید
به علّت پیوستگی تنگاتنگ موضوع مورد بحث در این نوشتار با نظریۀ همه چیز ) (TOEو نیز با تفسیر
منطقی مکانیک کوانتومی ،به خواننده پیشنهاد میشود ابتدا مقاالت زیر را مطالعه کند:

 بحثی پیرامون نظریه همه چیز
 طول دقیق پالنک گرانش کوانتومی را آشکار می کند
در مقالۀ اوّل ،که برای نخستینبار به زبان فارسی در مرداد ماه  9312انتشار یافت ،تعریفی تازه برای
"نظریۀ همه چیز" به شرح زیر ارائه شده است:

تعریف نظریه همه چیز:
نظریۀ همه چیز ) (TOEنظریه ایست نهایی در فیزیک نظری که مالک یگانه ای را
برای اندازه گیری و شناخت تمامی پدیده های طبیعی معرفی می کند و می
ا
کامال توضیح داده و به یکدیگر پیوند دهد ،و به طور کلی
تواند تمام پدیده ها را
نتیجۀ هر آزمایشی را که قابل انجام باشد پیش بینی کند.
در مقالۀ دوّم مبانی تفسیر منطقی و ریاضیوار مکانیک کوانتومی مطرح میشود .این مقاله ابتدا به
زبان انگلیسی در تاریخ بیست و سوّم آگوست  2199در سایت  toequest.comمنتشر گردید.

 -1پیشگفتار
چرا اندیشیدن در مورد فرمول پالنک ،یعنی  E=hνیا  ،E=ħωو درک آن مهم است؟ در پاسخ به آن باید
گفت :به همان علّتی که بسیاری از دانشمندان به ویژه فیزیکدانان نظری قرن بیستم را وادار نمود تا
برای ارائۀ نظریۀ واحدی تالش کنند که بتواند دو نظریۀ ناسازگار با یکدیگر ا ّما مهم و ظاهراً موفقیّت
آمیز قرن را با یکدیگر آشتی دهد .یکی نظریۀ نسبیّت عام که به ساختار فضا-زمان با مقیاسهای
بسیار بزرگ میپردازد و دیگری نظریۀ مکانیک کوانتومی که ساختارهای اتمی و زیراتمی در مقیاس-
های بسیار کوچک را شرح میدهد.
ماکس پالنک ) (Max Planck, 1858-1947در دسامبر سال  ،9111هنگامی که روی مسائلی در ارتباط با
ویژگیهای اساسی حرارت کار میکرد و در تالش بود تا ماهی ّت آزمایشهای مربوط به گرما و نور
برخاسته از یک جسم سادۀ گرم و درخشان (جسم سیاه) را دریابد ،به این نتیجه رسید که برای
توضیح پدیدۀ تابش جسم سیاه ) (Black-Body Radiationناگزیر است نظریۀ کامال ً نوینی را مطرح نماید.
وی این فکر را در میان نهاد که انرژی “ “Eنیز مانند ماده از واحدها (یکاها) یا بسته های کوچکی
درست شده است .او آن بستهها را کوانتوم نام نهاد .یافتۀ او رابطۀ ساده ای بود که مقدار انرژی
موجود در این بستهها را به طول موج آنها " “λربط می داد! هر چه طول موج کوتاهتر ،یا یه عبارت دیگر
فرکانس آنها " “νبیشتر باشد ،انرژی بیشتر خواهد بود ،البتّه با در نظر گرفتن سرعت نور به عنوان یک
ثابت بنیادی ) .(c =299,792,458 m/sارتباط این دو متغییر را کمی ّتی که با ” “hنشان داده می شد
برقرار میکرد ،کمیّتی که در حال حاضر ثابت پالنک خوانده می شود .اینشتین ) (Albert Einsteinاز این
فکر بهره برد و نشان داد که امواجی مثل نور را میتوان با ذرّهای به نام فوتون که انرژیاش
به فرکانس موج بستگی دارد توصیف کرد!

]ω=2πν [1/s] or [radian/s
)(Planck Constant
)(Reduced Planck Constant

][1/s] or [Hz

ν = c/λ

]h = 6.626069574×10-34 [j.s] = 4.135667524×10-15 [eV.s

]ħ = (h/2π)=1.054571726×10-34 [ j.s] = 6.582119294×10-16 [eV.s
]1 joule=6.24150936×1018 [eV
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]1 eV=1.602176565×10−19 [J

اوّلین برآورد عددی  hبه مقدار ] h = 6.55 × 10-34 [j.sرا خود پالنک به دست داد .در سال 9191
فیزیکدان آمریکایی رابرت میلیکان ) (Robert A. Millikan, 1868 -1953مقدار  hرا برای اوّلین بار با استفاده
از اثر فوتو الکتریک اندازهگیری کرد ) .)h =6.626 × 10-34 j.sمیلیکان در سال  9123جایزۀ نوبل فیزیک
را دریافت نمود .از آن زمان تا کنون این کمی ّت بارها و بارها با روش های پیشرفته تر و با دقّتی بیشتر
اندازهگیری شده است.
همۀ موارد مذکور در نهایت به انسجام دیدگاهی به نام دوگانگی موج-ذره برای ذرّات و امواج
الکترومغناطیسی منجر شدند که برطبق آن ،ذرّات هر دوی رفتارهای موجی و ذرّهای را از خود نشان
میدهند! این دیدگاه اساساً ریشه در نظریۀ یانگ ) (Thomas Young, 1773-1829دارد .او در سال 9013
میالدی از آزمایش دو شکافی ) (Double-Slit Experimentبه این نتیجه رسید که نور دارای رفتار موجی
است!
در هر حال شایان ذکر است که ثابت پالنک در سه عرصۀ مهم تأثیری ژرف و ماندگار داشته است:
تکنولوژی ،درک ما از واقعیّت ،و درک ما از خود زندگی .ثابت پالنک همچنین ساخت ترانزیستورها،
مدارهای مجتمع و تراشهها را که زندگی ما را دگرگون ساحتهاند امکان پذیر نمود.

 -2طیف الکترومغناطیسی موجود
در اینحا نگارنده قصد دارد با اشاره به دو نکتۀ مهم و نیز کنکاش در بارۀ آنها شناخت بیشتری نسبت
به فرمول پالنک پیدا نماید:
 )9این فرمول مبتنی بر سه کمیّت است که درحال حاضر به عنوان ثابتهای بنیادی طبیعت
شناخته می شوند :ثابت گرانش نیوتون  ،Gسرعت نور در خالء  cو ثابت پالنک  .hهر یک از این
ثوابت دستکم با یکی از نظریههای بنیادی در فیزیک همپیوند هستند G :با گرانش نیوتونی و
نسبیّت عام c ،با نسبیّت خاص و الکترو مغناطیس و  hبا مکانیک کوانتومی.
در این فرمول  Eانرژی یک فوتون است که به نام کوانتوم یا ذرّۀ نور نیز شناخته میشود .مقدار
آن با پذیرفتن دوگانگی موج-ذرّه بستگی به طول موج نور  λ=c/νیا فرکانس نور  ν = c/λدارد.
یه عبارت دیگر ،در این فرمول مفهوم ذرّهای بودن و مفهوم موجی بودن نور با یکدیگر تجمیع شده
است! در حالیکه طبق اصل مکملیت نیلز بوهر ) ،(Niels Bohr,1885-1962در تفسیر کپنهاگی،
این دو مفهوم مانعهالجمع هستد .به گمان نگارنده ،این بدان معنی است که اگر دوگانگی موج-
ذرّه درست باشد ،که نیست ،برای تعیین انرژی نور الزم است دو فرمول کامال ً مستقل از هم
نوشته شود ،یکی با تو ّ
جه به ماهیّت ذرّه ای نور و دیگری با در نظر گرفتن ماهیّت موجی نور.
البتّه نتایج بهدست آمده باید با یکدیگر سازگار باشند.

گذشته از این ،اگر اثبات شود که نظریۀ موج توماس یانگ و پیرو آن مفهوم دوگانگی موج-ذرّه
نادرست است ،آنگاه چه باید کرد؟
به خواننده پیشنهاد میشود مقالۀ

" شکست نطریۀ موج توماس یانگ

" را مطالعه نماید.

 )2یکاهای پالنک در سال  9011ابتدا توسط ماکس پالنک پیشنهاد شدند .این یکاها به عنوان یکا-
های طبیعی نیز شناخته می شوند ،زیرا خاستگاه تعریف آنها بر میگردد به نظریههای بنیادی در
فیزیک .یکاهای مبنا (اصلی) عبارتند از :طول ،جرم ،زمان ،بار الکتریکی و درجۀ حرارت .باید یاد
آور شد که در هر دستگاه یا سامانۀ اندازه گیری میتوان برای یسیاری از دیگر کمیّتهای
فیزیکی واحدها یا یکاهای دیگری (فرعی) را از یکاهای مبنا استخراج نمود ،مانند :سطح ،حجم،
نیرو ،انرژی ،قدرت ،فرکانس زاویهای و غیره.
در نمودارهائی که برای دامنۀ تمام فرکانسهای امکانپذیر در طیف الکترومغناطیسی موجود
ارائه میشود معموال ً سه کمیّت فیزیکی درج میشود :طول موج برحسب ] ،[mفرکانس
یرحسب ] [1/sو انرژی فوتون برحسب ] .[eVاین طیف از فرکانسهای بسیار پائینی که در
مخابرات رادیوئی مدرن بهکار میرود شروع شده و تا پرتو گاما با فرکانس بسیار باال (طول موج
بسیار کم) ادامه پیدا میکند .به دیگر سخن ،در ارتباط با آنچه که به اصطالح امواج الکترو-
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مغناطیسی نامیده میشود در طبیعت چیزی خارج از این طیف وجود ندارد .به شکل  1نگاه
کنید ،نمونهایست از صدها نمودار شبیه خود که در کتابهای آموزشی نیز گنجانده میشوند!

شکل  -1طیف الکترو مغناطیسی موجود
همانگونه که گفته شد ،یکاهای پالنک همان یکاهای طبیعی هستند که برای کمیّـتهای
فیزیکی قابل اندازهگیری ،چه در حال و چه در آینده ،پیشنهاد شده اند .وقتی میگوئیم طول
پالنک ،که مقدار دقیق آن برابر با  l’p=(1/6)37×10-6 mاست ،منظور کوچکترین طول معنا دار در
طبیعت (فیزیک) است .یا وقتی که از زمان پالنک صحبت میکنیم ،اشاره به زمانی است
) (tp=5.39106×10-44 sکه نور الزم دارد تا یک طول پالنک را طی کند .همینگونه است در مورد
جرم پالنک ) ، (mp=2.17651×10-8 kgکه گفته میشود جرم بیشینۀ مجازی در طبیعت است
که جرمهای نقطهای یا کوانتومهای جرم ) (mass quantaمیتوانند داشته باشند .به عبارت دیگر،
جرمی است که میتواند یک بار الکتریکی بنیادی را در خود نگهدارد .باید یادآور شد که همۀ

اینها با فرض ثابت بودن سرعت نور درخالء است ].c=299,792,458 [m/sec
حال به دو مورد دیگر اشاره میکنیم :یکی انرژی پالنک  Ep=1.22×1028 eVو دیگری فرکانس
زاویهای پالنک] ωp=1.85487×1043[1/sکه فرکانس معادل آن νp=ωp/2π=2.95212×1042
] [1/sاست.
بیشینۀ انرژی یک فوتون ،درج شده در طیف الکترو مغناطیسی (شکل  ،)9حدود  E=106 eVو
بیشینۀ فرکانس موج حدود ] ν=1020 [1/sاست .به عبارت دیگر ،هم  Epو هم  ωpبا فاصلۀ
بسیار زیاد به طور چشمگیری خارج از طیف الکترو مغناطیسی تعریف شده در حال حاضر قرار
دارند!! بنابراین باید پرسید :پس آنها چه هستند؟ البتّه توجیهات گوناگونی برای این ناسانیها و
موارد مشابه آن ارائه میشود که نه قانع کنندهاند و نه قابل پذیرش.
با تو ّ
جه به موضوعات مطرح شده در باال ،که به گونهای نشان دهندۀ وجود نارسائی در فرمول پالنک
هستند ،به نظر میآید که در اینجا ما نیز همچون ماکس پالنک باید طرحی نو دراندازیم!

 -3طیف نور مرئی
طیف الکترو مغناطیسی موجود بیگمان بازتاب مشاهدات ،آزمایشها ،اندازه گیریها و نیز محاسباتی
است که توسط انسان انجام شده است ،بنابراین مربوط به جهانی است که ما نیز به آن تعلق داریم.
اینکه جهان یا جهانهای دیگری هم وجود دارند یا خیر؟ آیا امکان رد و بدل اطالعات بین این جهانها
وجود دارد یا خیر؟ و آیا آنها با یکدیگر موازیاند ) (Parallel Universesیا خیر؟ جستارهائی هستند قابل
تعمق و بررسی که بر حسب ضرورت باید در جای دیگری به آنها پرداخته شود.
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با تو ّ
جه به آنچه گفته شد و به منظور پرهیز از هرگونه پیش فرض یا حدس و گمان ،ادامۀ مطلب را با
بررسی چکیدهوار یکی از بدیهیات طیف الکترو مغناطیسی ،یعنی طیف نور مرئی ،پیگیری میکنیم.
انتظار می رود که این بررسی در شفاف سازی موضوع این نوشتار یاری رسان باشد.
نور مرئی بخشی از طیف الکترومغناطیسی است که گفته میشود طول موج یکایک فوتونهای آن در
محدودهای قرار دارند که چشم انسان به آن حساسیّت نشان میدهد ،و به همین علّت است که
قابل مشاهده و تشخیصاند .اگر چه در حال حاضر معیار یا استاندارد معیّنی برای معرفی و دسته
بندی اجزاء این طیف وجود ندارد ،ا ّما بر اساس مالکهای موجود این طیف از هفت رنگ اصلی تشکیل
شده است :بنفش ،نیلی ،آبی ،سبز ،زرد ،نارنجی و قرمز (سرخ) .برای هر یک از آنها نیز محدودۀ طول
موج و فرکانس معرفی میشود .ا ّما معموال ً مقادیر آنها در منابع مختلف به علّت نبود استانداردی که در
باال به آن اشاره کردیم با یکدیگر اختالف دارند ،هرچند اندک.
نور مرئی بین دو نور نامرئی "فرو سرخ" و "فرا بنفش" قرار دارد .فرو سرخ یا مادون قرمز )(Infrared
تابشی است با طول موجی طوالنیتر از نور مرئی ا ّ
ما کوتاهتر از تابش ریز موج .فرابنفش )(Ultraviolet
تایشی است با طول موجی کوتاهتر از نور مرئی.
با تو ّ
جه به مطالب باال و اطالعات در دسترس ،با تقریبی بسیار خوب میتوان پذبرفت که طیف نور
مرئی بر مبنای مالکهای موجود یبن طول موجهای  301تا  021نانومتر ) (nmقرار دارد .به این ترتیب،
طول موج میانگین در طیف نور مرئی  551نانومتر ) (0.550 µmمیشود .گفته میشود چشم انسان
بیشترین حساسیّت را نسبت به نوری که دارای این طول موج است نشان میدهد.

شکل  -2طیف نور مرئی :مقایسۀ اوّلیۀ مالکهای موجود با تابع موج نوین احتمال Ψ
در شکل  2الگوی فراگیر طیف نور مرئی همراه با ساختار ریاضیوار آن یعنی " تابع موج نوین احتمال"،
یا همان توزیع گاوسی پیشرفته ،نشان داده شده است ،ظاهراً با یکدیگر انطباق کامل دارند .وجود
ساختار ریاضیوار برای الگو این امکان را فراهم میسازد که به عنوان یک معیار یا استاندارد برای
معرفی و دسته بندی اجزاء طیف به کار گرفته شود .برای یادآوی قابلی ّت های تابع موج نوین احتمال به
دو نمونه در مورد طول موجها یا انرژیها ،که جهت افزایش آنها عکس یکدیگر است ،اشاره میکنیم،
البتّه در چارچوب مالکهای موجود .یکی رنگ بنفش که مؤلفۀ ریاضیوار آن  1P3و دیگری رنگ سبز
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که مؤلفۀ ریاضیوار آن  1Ciاست ،هر دو آنها مؤلفههائی از ساختار زیر کوانتومی طیف نور مرئی به
شمار میآیند:

1
]𝑚[µ
3
]𝑚µ′ = 550 [𝑛𝑚] = 0.550 [µ

≈ ]𝑚𝑛[ 𝑢𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖𝑛𝑡𝑦 𝑜𝑓 𝑤𝑎𝑣𝑒𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ = 6𝜎 ′ = 720 − 380 = 340

ℎ𝑐 4.135667524 × 10−15 × 299,792,458
=
𝜆
380 × 10−9

]𝑚𝜎 ′ = 56.67 [𝑛𝑚] ≈ 0,057 [µ

= 𝑚𝑛 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝑜𝑓 𝑝ℎ𝑜𝑡𝑜𝑛 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑤𝑎𝑣𝑒𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ 380
]𝑉𝑒[ = 3.263

ℎ𝑐 4.135667524 × 10−15 × 299,792,458
=
𝜆
720 × 10−9

= 𝑚𝑛 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝑜𝑓 𝑝ℎ𝑜𝑡𝑜𝑛 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑤𝑎𝑣𝑒𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ 720
]𝑉𝑒[ = 1.722

]𝑉𝑒[ 𝑚𝑒𝑎𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 = µ = (3.263 + 1.722)/2 = 2.493 ≈ 2.5
]𝑉𝑒[ 𝑢𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖𝑛𝑡𝑦 𝑜𝑓 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 = 6𝜎 = 3.263 − 1.722 = 1.541
1.541
=𝜎
]𝑉𝑒[ = 0.257
6
]maximum limit of energy for 1P3 = µ+3σ = 2.493+3×0.257 = 3.263 [eV
]minimum limit of energy for 1P3 = µ+2.5σ = 2.493+2.5×0.257 = 3.135 [eV
]minimum limit of wavelength for 1P3 = 380 [nm
]maximum limit of wavelength for 1P3 = µ’-2.5σ’ = 550-2.5×56.67=408 [nm
]Wavelength range of 1P3 (violet): 380 - 408 [nm
]Energy range of 1P3 (violet): 3.263 – 3.135 [eV
]maximum limit of energy for 1Ci = µ+0.5σ = 2.493+0.5×0.257 = 2.622 [eV
]minimum limit of energy for 1Ci = µ-0.5σ = 2.493-0.5×0.257 = 2.365 [eV
]minimum limit of wavelength for 1Ci = µ’-0.5σ’ = 550-0.5×56.670 = 522 [nm
]maximum limit of wavelength for 1Ci = µ’+0.5σ’ = 550+0.5×56.67 = 578 [nm
]Wavelength range of 1Ci (green): 522 - 578 [nm
]Energy range of 1Ci (green): 2.622 – 2.365 [eV
]Mean value of energy for 1Ci = (2.622+2.365)/2 = 2.493 ≈ 2.5 [eV
با همین روش میتوان محدودۀ طول موج وانرژی را برای سایر رنگهای اصلی در طیف نور مرئی
محاسبه و نتایج آنرا با دادههای موجود مقایسه نمود .باید یادآور شد که این محدودهها قراردادیاند،
چرا که در الگوی طیف نور مرئی به طور طبیعی هیچ مرز مشخصی بین رنگهای اصلی و نیز بین نور
مرئی و نامرئی وجود ندارد .به این ترتیب ،با کاربرد یک قاعدۀ کلّی یه عنوان استاندارد اعمال سلیقه
در این مبحث علمی ناممکن میشود.
یکی دیگر از دستآوردهای این محاسبات میتواند به مقولۀ حساسیّت چشم انسان پیوند داشته
باشد .آنسان که پیداست ،به شکلی منطقی و بر اساس تابع موج نوین احتمال ،این چگالی احتمال
رنگهای اصلی است که هرچه بیشتر باشد چشم انسان نسبت به آن حساستر میشود ،نه آنچه
که به اصطالح طول موج نور نامیده میشود!
باید یاد آور شد محاسبات نمونهواری که در ارتباط با طیف نور مرئی انجام گرفت مبتنی است بر رفتار
موجی و سرعت ثابت نور ،درحالیکه جائی برای چنین ویژگیهائی در "تفسیر منطقی مکانیک
کوانتومی" و نیز در "نظریۀ همه چیز" وجود ندارد!
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 -4نارسائیهای فرمول پالنک و طیف الکترومغناطیسی برآمده از آن
حال بگذارید از زاویۀ دیگری به نمودار طیف الکترومغناطیسی موجود که بر پایۀ فرمول پالنک تهیه شده
است نگاه کنیم .این جدای از نارسائیهائی است که از همان ابتدای امر در سیستم مقیاسها و
چگونگی مدرّج کردن آنها در این نمودار قابل تشخیص است! به این ترتیب عمل میکنیم که در گام اوّل
برای فرکانسهای ابتدا و انتهای طیف ν1 ،و  ،ν2مقادیر انرژی یعنی  E1و  E2را به ترتیب استخراج و
نتایج را مورد ارزیابی فرار میدهیم:

]E1 = 10-9 [eV

→ from spectrum

]ν1 ≈ 4×105 [1/s

]E2 = 106 [eV

from spectrum

]ν2 ≈ 5×1020 [1/s

→

E2 = hν2

E1+ E2 = hν1+ hν2 = h(ν1+ ν2) → Emean = h νmean
Emean = (E1+ E2)/2

E1 = hν1

νmean = (ν1+ ν2)/2

]νmean = (4×105+5×1020)/2 ≈ 2.5×1020 [1/s
]Emean = (10-9+106)/2 ≈ 5×105 [eV
حال انرژی را بر اساس فرمول پالنک محاسبه میکنیم:

]Emean= h νmean = 4.135667524×10-15 [eV.s] × 2.5×1020 [1/s] = 1.03×106 ≈ 106 [eV
بر پایۀ این محاسبات باید به دو نکته اشاره شود :نخست آنکه میانگین انرژی بر مبنای فرمول پالنک،
یعنی ] ،106 [eVدو برابر میانگین انرژی قابل استخراج از نمودار )  (5×105 eVاست .دوّم آنکه بر
اساس همین نمودار انرژی ] E2 =106 [eVکه در انتهای سمت راست طیف قرار دارد ،مربوط به
فرکانسی است برابر با ] ،ν2= 5×1020 [1/sدر حالیکه فرمول پالنک آنرا مربوط به فرکانس میانگین که
حدود ] 2.5×1020 [1/sاست نشان میدهد!
در گام دوّم با روشی مشابه مقادیر انرژی را برای طول موجهای ابتدا و انتهای طیف استخراج می-
کنیم:

]from spectrum → E1 = 10-9 [eV

]λ1 = 103 [m] = 1012 [nm

]from spectrum → E2 = 106 [eV

]λ2 =10-12 [m] = 10-3 [nm

]or 5×102 [m

]λmean = (λ1 +λ2)/2 = (1012+10-3)/2 ≈ 5×1011 [nm
]Emean = (E1+E2)/2 = (10-9+106)/2 ≈ 0.5×106 [eV

حال انرژی را بر اساس فرمول پالنک محاسبه میکنیم:

1
1
𝜆1 + 𝜆2
(𝑐𝐸1 + 𝐸2 = ℎ𝑐 ( + ) = ℎ
)
𝜆1 𝜆2
𝜆1 𝜆2
𝜆1 𝜆2
103 × 10−12
]𝑚[ [𝑚] → 𝜆𝑚𝑒𝑎𝑛 ≈ 10−12
= 3
𝜆1 + 𝜆2 10 + 10−12
]𝑉𝑒[

299,792,458
10−12

𝑐
𝜆2

= 𝑛𝑎𝑒𝑚𝜆

𝑐
𝜆1

𝐸2 = ℎ

→

𝑐
𝑛𝑎𝑒𝑚𝜆

𝐸1 = ℎ

𝐸𝑚𝑒𝑎𝑛 = ℎ

× 𝐸𝑚𝑒𝑎𝑛 = 4.135667524 × 10−15
]Emean =1.24×106 [eV

در اینجا میتوان ناسازگاریها را هنگامی که طول موج نور مبنای کار باشد به شرح زیر خالصه نمود:



طول موج میانگین استنتاج شده از نمودار ) (500 mدر نزدیکی انتهای سمت چپ طیف قرار دارد،
در حالیکه طول موج میانگین بهدست آمده از فرمول پالنک ) (10-12 mکامال ً در انتهای سمت
راست طیف واقع شده است!
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وجود اختالف قابل تو ّ
جه بین انرژی میانگین برآمده از طیف موجود ،یعنی ] 0.5×106 [eVکه در
نزدیکی انتهای سمت راست طیف قرار دارد ،و آنچه که از فرمول پالنک به دست میآید ،یعنی

] 1.24×106 [eVکه از انتهای سمت راست طیف خارج شده است!



با کاربرد فرمول پالنک برای محاسبۀ انرژی میانگین درکل طیف ،هنگامی که طول موج نور مبنای
کار باشد مقدار به دست آمده ،یعنی ] ،1.24×106 [eVحدود بیست و چهار در صد )(24%
بیشتر از مقداری است که فرکانس نور مبنای کار قرار گیرد!106 [eV] ،

آیا میتوان دالیلی قانع کننده برای وجود چنین نارسائیهائی در طیف الکترومغناطیسی موجود و
فرمول پالنک پیدا نمود؟ سرچشمۀ آنها کجاست؟

 -5جایگزینی برای فرمول پالنکE=ħb :
از اینجا به بعد هر آنچه که گفته میشود مبتنی بر تفسیر منطقی مکانیک کوانتومی است که از آن
"نظریۀ همه چیز" نتیحهگیری شده است .در این تفسیر سرعت نور  cو همچنین ضریب جاذبۀ عمومی
نیوتون یعنی  Gبه عنوان ثابت بنیادی شناخته نمیشوند .هر دو آنها ماهیّتی کوانتومی دارند و مقدار
آنها بستگی به این دارد که ناظر در کجای گیتی قرار داشته باشد .این دو با رابطۀ  G=ξc3به یکدیگر
پیوند میخورند ξ .یک ثابت بنیادی نوین است:

]or [s/kg

])[m2/(J.s

2.475890015×10-36

=ξ

این ثابت بنیادی دو مقولۀ مهم در فیزیک یعنی "زمان" و "جرم" را یکراست به همدیگر پیوند میدهد.
در حقیقت نشان دهندۀ نسبت ثابت بین زمان پالنک  tpبه جرم پالنک  mpاست ،که هر دو متغیراند.
از آنچه گفته شد به سادگی میتوان نتیجه گرفت که تفسیر منطقی مکانیک کوانتومی اساساً با
مقولۀ فرکانس ،یعنی تعداد تکرار یک رویداد در یک واحد زمانی معیّن آنگونه که در فیزیک کالسیک
تعریف شده و به طور کلی برای امواج بهکار برده می شود ،مشکل دارد .بنابراین ،با رویکردی جدید
تعریف دیگری را به جای آن اختیار میکنیم :تعداد طول پالنکی که نور در هر ثانیه طی می کند .در
زبان فارسی چند معادل برای واژۀ "فرکانس" وجود دارد که در اینجا مناسبترین آنها واژۀ بسامد
) (basamadاست ،آنرا با حرف " "bنشان میدهیم .به این ترتیب میتوانیم بر حسب نیاز بعضی از
یکاهای پالنک را بازنویسی کنیم:

𝑑𝑎𝑚𝑎𝑠𝑎𝑏

𝑐
]𝑠[1/
𝑙𝑝,

=𝑏

]𝑚[ 𝑙’𝑝 = (1/6)37 × 10−6 = 1.615860018 × 10−35
𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑐𝑘 𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ
3
3
2
𝑐𝝃 = 𝐺
]) 𝑠 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 [𝑚 /(𝑘𝑔.
2
𝑙𝑝,
=𝜉
ħ
𝑦𝑔𝑟𝑒𝑛𝐸 𝑘𝑐𝑛𝑎𝑙𝑃

ħ𝑐 5
√ = 𝑝𝐸
𝐺

,
ħ𝑐 5
ħ𝑐 2
ħ𝑐 2
𝑝𝑙𝑏ħ2 𝑐 2 ħ𝑐 ħ
√ = 𝐸𝑝 = √ 3
=√,2
𝑏= √ , 2 = , = , = ħ
𝑐𝜉
𝜉
𝑝𝑙
𝑝𝑙
𝑙𝑝 / ħ
𝑝𝑙

𝑎𝑙𝑢𝑚𝑟𝑜𝐹 𝑘𝑐𝑛𝑎𝑙𝑃

𝜈𝐸 = ħ𝜔 𝑜𝑟 𝐸 = ℎ

→ "b" or "basamad" is probably angular

𝑏𝐸𝑝 = ħ

همانگونه که مشاهده میشود ،تحلیل فوق نشان میدهد که بسامد احتماال ً زاویه ایست .در چنین
حالتی ،نور یا فوتون هیچگاه در مسیر مستقیم حرکت نمیکند .این خود می تواند تأیید دیگری باشد
برای آنچه که در تفسیر منطقی مکانیک کوانتومی اثبات شده است .از آنجا که سرعت نور  cمتغیر
است ،بنابراین هر فوتون بر اساس رابطۀ  b=c/l’pبسامد مخصوص به خود را دارد.
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حاال میتوانیم مقادیر عددی "بسامد" و "انرژی پالنک" را در نقطهای از گیتی که سرعت نور در آنجا
برابر است با ] c=299,792,458 [m/secمحاسبه کنیم:

𝑐
]𝑠299,792,458 [𝑚/
]𝑠= 1.855312061 × 1043 [1⁄
= ,
]𝑚[ 𝑙𝑝 1.615860018 × 10−35
]𝑠𝐸𝑝 = ħ𝑏 = 6.582119294 × 10−16 [eV. s] × 1.855312061 × 1043 [1/
=𝑏

]𝑉𝑒[ = 1.221188531 × 1028
به عبارت دیگر ،در ناحیۀ بسیار کوچکی از گیتی که سیّارۀ زمین قرار دارد بسامد برابر است با سرعت
زاویهای پالنک  ωpو انرژی پالنک همان است که بود .ا ّما ،نکتۀ ظریفی که باید در اینجا مد نظر قرار داد
دامنۀ جدید طیف الکترومغناطیسی است .همانگونه که در تفسیر منطقی مکانیک کوانتومی اثبات
شده است ،سرعت نور در نقاط مختلف گیتی می تواند بیشتر یا کمتر از آن مقداری باشد که در روی
زمین اندازهگیری میشود ،یعنی ] .c=299,792,458 [m/secبنایراین ،سرعت زاویهای پالنک و
همچنین انرژی پالنک در داخل دامنۀ جدید طیف الکترومغناطیسی قرار خواهند گرفت .به این ترتیب
مشکلی که در باال به آن اشاره کردیم بر طرف میشود.

در مقالۀ " طول دقیق پالنک گرانش کوانتومی را آشکار می

کند" بر پایۀ استداللی منطقی و ریاضیوار

چنین نوشته شده است:

"فوتونها،به عنوان ذرّات مرئی يا نامرئی تابش لكترو مغناطیسی (نور) ،كوانتومها يا بستههای انرژی
هستند .كوانتومی بودن انرژی فوتونها معادل است با كوانتومی بودن سرعت آنها .بنابراين میشود
نتیجه گیری كرد كه در طبیعت هیچ دو فوتونی همانند يكديگر وجود ندارد .مقدار اندازه گیری شده براي
سرعت نور در خالء ،يعنی  299,792,458 m/sec.با عدم قطعیّتي برابر  ،1 m/sec.در واقع اندازه
ايست بسیار نزديك به سرعت متوسط فوتونهای مرئی كه تشكیل دهندۀ نوار باريكی هستند از طیف
بسیار پهنتر سرعت تابش الكترو مغناطیسی" .
با تو ّ
جه به تحلیلهای انجام گرفته ،آیا به راستی رابطهای ریاضیوار و کاربردپذیر بین این دو کمیّت
کوانتومی وجود دارد؟ در بازنویسی یکاهای پالنک که در باال انجام گرفت از این رابطه استفاده شده
است ،در اینجا کافی است چکیدۀ آنرا بنویسیم:

𝐸 × )𝑐 = (𝑙𝑝, /ħ
]𝑚[ 1.615860018 × 10−35
]𝑉𝑒[𝐸 ×
]6.582119294 × 10−16 [eV. s

= 𝐸 × )𝑐 = (𝑙𝑝, /ħ

𝑙𝑝,
]𝑠 = 2.454923628 × 10−20 [𝑚/𝑒𝑉.
ħ
]E in [eV] and c in [m/s

c = 2.454923628×10-20×E
𝑐 × ) 𝐸 = (ħ/𝑙𝑝,

]6.582119294 × 10−16 [eV. s
]𝑠× 𝑐[𝑚/
]𝑚[ 1.615860018 × 10−35

= 𝑐 × ) 𝐸 = (ħ/𝑙𝑝,

ħ
]𝑚= 4.073446475 × 1019 [𝑒𝑉. 𝑠/
𝑙𝑝,
]c in [m/s] and E in [eV

E = 4.073446475×1019×c

به دیگر سخن ،انرژی و سرعت ذرّات نور ،که آخری تعیین کنندۀ بسامد است ،با یکدیگر رابطهای
مستقیم و خطی دارند .یعنی با کاهش یا افزایش یکی ،دیگری نیز متناسب با آن کاهش یا افزایش
مییابد .در حالیکه در طیف الکترومغناطیسی موجود چنین رابطهای کل ّی بین پارامترهای دخیل در
موضوع وجود ندارد .جهت تغییر طول موج نور عکس جهت تغییر فرکانس و انرژی است که خود برآمده
از پذیرش دو گانگی موح-ذره و تجمیع آن در فرمول پالنک است.
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 -6کاربُردپذیری  E=ħbدر تهیۀ طیف الکترومغناطیسی نوین
اگر پذیرفته باشیم که فرمول پالنک و پیرو آن طیف الکترومغناطیسی برآمده از آن دارای مشکالتی نا-
گشودنی هستند ،باید همانگونه که در مورد فرمول پالنک رفتار شد برای طیف الکترومغناطیسی
موجود نیز جایگزینی مناسب پیدا کنیم .به همین منظور ،در ادامۀ این نوشتار تالش میشود با
استفاده از اطالعات در دسترس چنین امری تحقق پیدا نماید .شاید رهنمودی باشد برای بررسیهای
دقیقتر.
پیشتر توضیح داده شد که نور مرئی بخشی از طیف الکترومغناطیسی است که چشم انسان به آن
حساسیّت نشان میدهد و به همین علّت مشاهدهپذیر است .در عین حال آثار و شواهدی هم وجود
دارند که نشان میدهند طیف گستردهای از نورهای نامرئی ،با چگالی احتمالی کمتر ،بخش مرئی
طیف الکترومغناطیسی را در میان گرفتهاند .مجموعۀ آنها جهانی را که ما به آن تعلّق داریم شکل می-
دهند .در شکل  3طرح اوّلیهای ارائه گردیده که در آن جایگاه جهان مرئی در طیف الکترومغناطیسی
نوین نیز مشخص است .این طرح بر پایۀ متقارن بودن تابع موج نوین احتمال نسبت به ناظر استوار
شده است.

شکل  -3طرح اوّلیه برای طیف الکترومغناطیسی نوین
همانگونه که دیده میشود ،در این طرح مقدماتی طیف نور مرئی که مؤلفۀ ریاضیوار آن  1Ciاست در
مرتبۀ اوّل تابع موج قرار دارد .ا ّما جایگاه نور سبز ،که قبال ً آنرا به عنوان مؤلفهای از ساختار زیر
کوانتومی طیف نور مرئی با  1Ciنشان دادیم ،در اینجا با دقّت بیشتری مشخص شده که مؤلفۀ
ریاضیوار آن  1Ci-2Ciاست و به خوبی موقعیّت طیف نور سبز را در مرتبۀ دوّم تابع موج و یا به طور
کلّی در طیف الکترومغناطیسی نوین نشان میدهد.
در طیف الکترومغناطیسی موجود مقادیر بسیار کوچک و بسیار بزرگ برای ویژگیهای اصلی فوتونها
یعنی طول موج ،فرکانس و انرژی درج شده است .با در نظر گرفتن سطح تکنولوژی موجود ،با اطمینان
می توان گفت که در حال حاضر دست یافتن به چنین مقادیری چه از طریق آزمایش و چه از طریق
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اندازهگیری امکان ناپذیر است .در حقیقت بیشتر قریب به اتفاق آنها با استفاده از فرمول پالنک
محاسبه شدهاند .آیا قابل اتکاءاند؟ به دالیلی که در باال به آنها اشاره شد ،پاسخ نگارنده منفی است!
برای کامل کردن مبانی طیف نوین دستکم داشتن اطالعات قابل اعتماد در مورد دو نقطه در روی
طیف ضروری است .سادهترین آنها میتواند دادههائی مربوط به انرژی یا سرعت ذرّات نور در دو انتهای
طیف نور مرئی باشد ،به نحوی که با استفاده از آنها بتوانیم انحراف معیار ) (standard deviationرا
حداقل برای یکی از پارامترها به دست آوریم.
خوشبختانه با استفاده از یکاهای پالنک و بدون هر گونه پیش فرض ،حدس یا گمان اطالعات کامل
مربوط به میانگین طیف نور مرئی را که همان میانگین طیف الکترومغناطیسی نوین است در دست
داریم .باید یادآور شد که این ویژگیها به نقطهای از طیف اختصاص دارند که انرژی آن برابر با انرژی
پالنک و بسامد آن همان سرعت زاویهای پالنک است .بر خالف طیف موجود که جائی برای آن ندارد
این نقطه در مرکز طیف الکترومغناطیسی نوین واقع شده است:

𝒑𝑬 = 𝒏𝒂𝒆𝒎𝑬

]𝑉𝑒[ 𝑬𝒎𝒆𝒂𝒏 = 1.221188531 × 1028
]𝑠𝒄𝒎𝒆𝒂𝒏 = 299,792,458 [𝑚/

𝒑𝝎 = 𝒏𝒂𝒆𝒎𝒃

]𝑠𝒃𝒎𝒆𝒂𝒏 = 1.855312061 × 1043 [1⁄

در تفسیر منطقی مکانیک کوانتومی اثبات شد که این دادههای نقطهای مجازی هستند ،چون عدم
قطعیّت آنها اگرچه بسیار بسیار کوچک و نزدیک به صفر است ا ّما هرگز نمیتواند برابر با صفر ،که به
معنای یقین مطلق است ،باشد.
به طور کلّی ،بزرگتر بودن نسبی بسامد در مقایسه با آنچه که در طیف الکترومغناطیسی موجود
فرکانس خوانده میشود موجب خواهد شد که انرژیهای به دست آمده برای فوتونها ،بر اساس
فرمول  ،E=ħbبه طور نسبی بزرگتر از انرژیهائی باشد که در طیف موجود معرفی میشوند.
به این ترتیب ،به نظر میآید که اطالعات الزم در مورد یک نقطه از طیف نوین را در دست داریم .نقطۀ
دیگر کدام است و در کجا قرار دارد؟

 -7نتیجهگیری
ناسازگاریهای موجود در فرمول پالنک و طیف الکترومغناطیسی برآمده از آن به قدری چشمگیر
هستند که درجۀ اعتماد به آنها را به طور قابل مالحظهای کاهش میدهند .بنابراین الزم است
جایگزینهای مناسبی برای آنها پیدا کنیم.

"ابتدا به تو بیاعتنایی میکنند ،بعد تو را به باد تمسخر میگیرند ،بعد با تو میجنگند و سرانجام این
تو هستی که پیروز میشوی -".مهاتما گاندی
(بیست و نهم شهریور ماه )9311
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