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کوانتومی* منطق فازی و مبانی مکانیک 
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چکیــده

کهیکمنطقدوارزیشحمسوبمیگردد، منطقفازی،یکمنطقمقداریاستودرمقابلمنطقارسطویی

منطیقچندارزیشاست.بهعبارتدیگرنگرشمنطقفازیبهپدیدههانگاهیقاطعبادرجۀارزیشصفریایک

گردد. صفریایکتعیین نیست،بلکهازدیدگاهمنطقفازیدرجۀارزیشرخدادهامیتواندازیبهنایتمقادیرمابین

یاستواینتغییراتدرپارامترهایهسیت،دارای یج لذاازمنظرمنطقفازیتغییراتدرعاملهسیتپیوستهوتدر

خطوطواضحومرزبندیمشخصنیستند.

درمقابِلمنطقفازی،دیدگاهمکانیککوانتومیدرخصوصتغییراتدرعاملهسیتیکدیدگاهپلکاینوجهیش

مفهومفوتون
ً
متامپارامترهایوابستهبهانرژیدرایننگرش،کوانتومیبودهواساسا است.سطوحانرژیومهچنین

بهعنوانبستههاییازانرژیدربرگیرندۀپلکاینبودنتغییراتدرمکانیککوانتومیمیباشد.دراینمیانمکانیک

ی یج آماریبانگاهیمیانه،تغییراتدرسطوحذرهایراپلکاینوکوانتیزه،امادرسطوحماکروسکویپپیوستهوتدر

میانگارد.درواقعازاینمنظریکتغییرماکروسکویپحاصلمعدلیبهنایتتغییرمیکروسکویپاستکهبرخالف

یوپیوستهدرتغییراتماکروسکویپ یج کوانتیدهبودنتغییراتذراتدرسطحمیکروسکویپمیتواندمنودیتدر

داشتهباشد.

یاتدرمتدولوژیشناختعاملموردبرریس دراینمقالهسعیشدهاست،ازدیدگاهمعرفتشناخیتتأثیرایننظر

قرارگیرد.
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مقدمه

منطقفازی،درمقابلمنطقارسطویی)کهیکمنطقدوارزیشحمسوبمیگردد(منطیقچندارزیشاست.به

دیگربیانمنطقفازیبایکنگاهقاطعبادرجۀارزیشصفریایکبهپدیدههامنینگرد،بلکهازدیدگاهمنطق

گردد.  صفرتایکتعیین ِشعظیمیازرخدادهایعاملمیتواندازیبهنایتمقادیرمابین فازیدرجۀارزیِشبن

یاستواینتغییراتدر یج شازعاملهسیتپیوستهوتدر بنابراینازدیدگاهمنطقفازی،تغییراتدراینبن

بندیمشخصنیستند. پارامترهایهسیت،دارایخطوطواضحومرز

 یکیچوندما،انرژی،جرم،اندازهحرکتوغیرهچنین کمیتهایفیز ۀمنطقفازیبهجهاِن یچ بانگاهازدر

یکیاستومنطقفازی،منطق کمیتهایفیز یجپیوستهازخصوصیاتاین کهتغییروتدر برداشتمیشود

یکردفازیدرحوزۀ بهکارگیریوسیعرو امرزمینههای  مهین
ً
اتفاقا و یکیاست فیز کمیتهای برجهان کم حا

کوانتومیدرخصوص مهندیسوتکنولوژیرافراهمآوردهاست.امادرمقابِلمنطقفازی،دیدگاهمکانیک

پلکاینوجهیشاست. دیدگاه وابسته،یک کمیتهای وسایر انرژی یکیچون فیز کمیتهای در تغییرات

مفهومفوتونبه
ً
متامپارامترهایوابستهبهانرژیدرایننگرش،کوانتومیاست.اساسا سطوحانرژیومهچنین

کوانتومیمیباشد. انرژیمستلزمپلکاینبودنتغییراتدرمکانیک عنوانبستههاییاز

یکیمزبوروجود پسبهنظرمیرسدتناقیضنازدودینمیاننگاهکوانتومیبانگاهفازیدرعرصۀکمیتهایفیز

است؟ چنین
ً
دارد.اماآیاواقعا

یینکهدرفیزیکمدرنپدیدآمدهاست،پاسخیمناسببهاین درایننوشتارتالشمیکنمیباکمکدیدگاههاینو

یکیچون پرسشارائهدهمی.بهاینترتیبدامنۀپژوهشدرنوشتارحاضربهطورمشخصپدیدههاوکمیتهایفیز

یکردنگارندگاندر حال،رو یکیدارد.امادرعین ماهیتفیز
ً
انرژیواندازۀحرکتدربرمیگیردوراهحلمشکلنیزکامال

مقالهمیتواندبهحلاظروششناخیتبهسایرحمیطهاییکهمنطقفازیوارسطوییاعمالوبهکارگیریمیشود،تعممی

یکردروششناخیتوطرحآن،ماهیتووجهفلسیفمقالهراتشکیلمیدهد. یابدودرواقعاستنباطاینرو

یکیبهحملیلبه کمیتهایفیز کوانتومیدرجهان کنکاشدرحلمسألۀتعارضمیانمنطقفازیونگاه با

میکهبانگاهیمیانه،تغییراتدرسطوحذرهایراپلکاینوکوانتیزهدانسته،لکن ناممکانیکآماریبرمیخور

کروسکویپ یمیانگارد.درواقعازاینمنظریکتغییرما یج کروسکویپاینتغییراتراپیوستهوتدر درسطوحما

حاصلمعدلیبهنایتتغییرمیکروسکویپاستکهبرخالفکوانتیدهبودنتغییراتذراتدرسطحمیکروسکویپ
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کروسکویپداشتهباشد.البتهایننگاهمکانیکآماری یوپیوستهدرساحتتغییراتما یج میتواندمنودیتدر

ینآنسوابقیبنظمیوپیشبیینناپذیربودنرفتاریک مسبوقبهسوابقدیگرینیزمیباشد.یکیازمهمتر

ذرهدرحرکاتدرونسیسمتخوداستومکانیکآماریباسیستمیمتشکلازیبهنایتازاینذراتنامنظم

رادرقالیبمنظم باقوانیینمشخصرفتارهایمجعیاینذرات امادرهنایت وپیشبیینناپذیرسروکاردارد

یاتدر میکند.دراینمقالهسعیشدهاست،ازدیدگاهمعرفتشناخیتتأثیرایننظر وپیشبیینپذیرتبیین

گیرد. متدولوژیشناختعاملموردبرریسقرار

1-منطق فازی1
استاد ه.ش( 1299 )متولد اردبییل عسکرزاده لطفعیل پروفسور توسط میالدی 1965 سال در فازی منطق

کنترلمتولدشد.این یۀاطالعاتو موعههایفازی«درنشر ایرایناالصلدانشگاهبرکیلوباانتشارمقالۀ»حمج

یاتبدیعواندیشههای ینوتمکیلشدهبود،اماازآنجاکهنظر یادوسالقبلازچاپوانتشارشتدو مقالهگو

لۀ یۀعلمی_پژوهیشجرأتپذیرشوچاپآنرانداشت.تهناحمج اسایسومتفاویترادربرمیگرفت،هیچنشر

کنترلکهسردبیرآنخودلطیفزادهبود،بهچاپاینمقالهمبادرتمنود. اطالعاتو

فازیسازیراواردمفاهمیعلوم
ً
موعههایفازی،اعدادفازیواساسا یمتفازی،حمج چندیبعداواندیشۀالگور

یاضیاتومهندیسمنود.2 ر

دردهههایاخیربهدلیلبکارگیریمنطقفازیدرساختحمصوالتصنعیت،اینمنطقبهعنوانیکمفهوم

کاربردیبااقبالدانشگاهیانوصنعتگرانمواجهشدهاست.طیچندسالاخیرتهنادانشمندانو علمی_

.)Tanaka. K., 1996: 2-6( از1000فنآوریمبتینبرمنطقفازیرابهثبترسانیدهاند صنعتگرانژاپینمتجاوز

موعههای یۀحمج یچ3)1930م(منطقدانهلستاینونظر پروفسورلطیفزادهباادغاممنطقچندارزیشلوکاسهو

منطقفازیبهعنوانیکیازنظامهای یاضیدانمعروفآملاین،موفقبهتبیین کانتور4)1918-1845م(ر جرج

منطیقجدیدکهبهواقعیتهاومفاهمیمهبموغیردقیقتوجهدارد،گردید.

منشأایناهبامدربرخیمفاهمیوحقایق،گاهیمؤلفۀنسبتاستوگاهیمؤلفۀشدتیاضعفوایننسبت

ومشخصنباشد. معین
ً
کامال کذبحقیقتیامفهومموردنظر کهصدقیا یاشدتوضعفسببمیگردد

)مرکزحتقیقاتوفنآوریاتوماسیونصنعیتایران،15-1:1390(.
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برابرمنطقدوارزیشارسطویی،یکمنطقیبهنایتارزیشمیدانند.درمنطقارسطوییصدق منطقفازیرادر

می، ابیاسلباست،لیکندرمنطقفازیچونباامورتشکیکیونسیبسروکاردار یکگزارهتابعدوارزشایج

فازیهبرهمیگیرمی. ازمنطق بارها روزمره زندگی مادر باشد. ارزش تابعیبهنایت گزارهمیتواند صدقیک

کهدردنیایواقعی،پدیدههایصفرویک،امورینادرودربرخیمواضعاموریفریضبه واقعیتایناست

مشارمیآیند.بهندرتپیشمیآیدکهدرواقعیت،موضوعیصددرصددرستیاصددرصدنادرستباشد.

یه موعههایفازیاستواراست.ایننظر یۀحمج کهبنیادمنطقفازیبرشالودۀنظر بایدتوجهداشت مهچنین

موعهها،یکعنصر،یا کالسیکحمج یاضیاتاست.درتئوری موعههادرعلمر کالسیکحمج یۀ تعمیمیازنظر

موعهازیکالگویدوارزیش یتعناصردریکحمج موعهموردنظرهستیانیست.درحقیقتعضو عضوحمج

یتدرجهبندی موعههایفازیاینمفهومرابسطمیدهدوعضو یۀحمج )صفریایک(تبعیتمیکند.امانظر

موعهباشد. تلفعضویکحمج ینآنمیسازد.بهاینترتیبیکعنصرمیتواندبادرجایتحمن شدهراجایگز

کهxمنایانگریکعضو یقتابع )U)xمشخصمیشود موعهازطر یتاعضاییکحمج درایناندیشه،عضو

صفر میمنایدومقدارآنبین موعهموردنظرتعیین یتxرادرحمج مشخصوUتابعیفازیاستکهدرجهعضو

)Dubios. D and  Prade. H, 1980: 567-576( .ویکمتغیراست

صفرویکرامیسازد.درمنطقفازیتابع بهبیاندیگر،)U)xنگاشیتازمقادیرxبهمقادیرعددیممکنبین

ی یج موعمقادیرUپیوستهباشند،مفهومآنتغییراتتدر گسسته(.وقیتحمج )x(Uیکتابعپیوستهاست)ونه

موعهاست.اینمقادیرپیوستهU،یکمنحینپیوسته)ونهپلکاین(از تلفیکحمج دردرجۀارزیشاعضایحمن

یتهریکازاعضای کهتوجیهکنندۀدرجۀارزیشعضو صفرویکراتشکیلمیدهند اعداداعشاریمابین

ی یج موعه)x ها(میباشد.بهعبارتدیگرمنطقفازیتابعتغییراتدرجهانواقعیراتابعیپیوستهوتدر حمج

)Ibid(.یترسمیمیکند یج مهانند)U)xمیداندومکانیسمتغییردرهرفرآیندواقعیرادرمسیریپیوستهوتدر

یاضیاتکالسیکاست. یۀاحتماالتدرعلمر یکیازمباحثبسیارمهمدرمنطقفازی،متیزدادنآنازنظر

یۀاحتماالتاشتباهگرفته منطقفازیبانظر
ً
بایکدیگرمتفاوتهستند،اماغالبا

ً
درحایلکهایندومفهومکامال

با یاضیاتدردنیایامروز کهحیتبرخیازدانشمندانبزرگعلمر میشود.اینموضوعبهقدریمهماست

یاضیداناینوجوددارندکهبامنطقفازی یکدیگردراینخصوصبثوجدلدارندوجالبآنکههنوزهمر

)Ibid( .یۀاحتماالتمیدانند الفهستندوآنرایکسوءتعبیرازنظر حمن
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به که احتماالت یۀ نظر از نادرست برداشت نیستجزیک فازیچیزی یاضیدانان،منطق ر این نگاه از   

کردهاست. کنترل و یاضیات،مهندیس ر راواردعلوم نادقیق اندازهگیریهای و گونهایغیرقابلقبول،مقادیر

کایفاستوچونعلم یاضیات برخینیزاعتقاددارندفقطیکنوعتوصیفازمفهومعدمقطعیتدرعلمر

آمارواحتماالتوجوددارد،نیازیبهطرحمنطِقفازینیست.

کهبهطورمستقمییاغیرمستقمی کارشناسانومتخصصاینهستند یتطرفدارانمنطقفازی، کثر بااینحالا

پیروانمنطقفازیتاآنجاپیشمیروندکهاحتماالترا کنترلسروکاردارند.حیتتعدادیاز باعلممهندیس

)Tanaka. K., 1996: 2-6( .موعهایازمنطقفازیمیدانند یرحمج شاخهوز

یهکارچنداندشوارینیست.منطقفازیباحقایقنادقیقسروکاردارد البتهتوضیحتفاوتمیانایندونظر

موعهحاالتتصادیف یۀاحتماالتبرشالودۀحمج وبهحدودودرجاتیکواقعیتاشارهمیکند.درحایلکهنظر

بارۀشانسوقوعیکحالتخاصصحبتمیکند.حالیتکهوقیتاتفاقبیفتد، یکپدیدهاستواراستودر

)Dubios. D and  Prade. H, 1980: 567-576( .دقیقوقطعیفرضمیشود


ً
کنیددرحالرانندگیدرخیابانهستید.اتفاقا کند.فرض شایدذکریکمثالبتواندهبترموضوعراروشن

اتومبیلدیگریکهبهموازاتمشادرحرکتاست،نشستهوسرویکدستخود یدکهکودکیدر متوجهمیشو

یگویشاست.اینیکوضعیتواقعیاستومنیتوانگفتاحتمال بیرونآوردهودرحالباز راازپنجرهماشین

است. بیرونازماشین
ً
یشازبدناوواقعا کودکبیروناتومبیلباشد،چقدراست،چونبن کهبدناین این

اتومبیل کاربردیندارد،چونمامنیتوانمیازاحتمالخارجبودنبدنکودکاز لذاتئوریاحتماالتدراینجا

کودکبیشتربیرونباشد، هرچهبدن
ً
کنمی،امامیتوانمیازاحتمالوقوعحادثهصحبتمنایمی.مثال صحبت

اثربرخوردبابدنۀیکاتومبیلدرحالحرکتدچارآسیبشود،بیشترمیشود.اینحادثه احتمالاینکهدر

اتومبیل کودکاز کنمی.امابیرونبودنتن اتفاقنیفتادهاست،ویلمیتوانمیازاحتمالوقوعآنصحبت هنوز

کنمی.)مرکزحتقیقاتو هماینکبهواقعیتتبدیلشدهاستوفقطمیتوانمیازمیزانودرجاتآنصحبت

)Dubios. D and  Prade. H, 1980: 567-576 فنآوریاتوماسیونصنعیتایران،15،1390-1؛

گردقتنکنمی،دچار کها یۀاحتماالتومنطقفازیوجوددارد حالپررنگیمیاننظر یفودرعین تفاوتظر

تلفهمزمان کناریکدیگرودرمورداشیاءیارخدادهایحمن در یهمعموالً یراایندونظر اشتباهخواهمیشد.ز

 مصداقهاییپیدامیکنند.درواقعهنگامیکهبهیکپدیدهمینگرمی،نوعنگاهمابهآنپدیدهمیتواندتعیین
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که کودکیاست کنمییامنطقفازی.درمثالمزبور،موضوعدغدغۀما بارۀاحتماالتصحبت کهبایددر کند

یگویشاست.گاهینگراناینهستمیکهتاچهاندازهخطریکههنوزبهوقوعنپیوستهاست،اورا درحالباز

کنونبهوقوعپیوستهاست،به کهبدناو،یعینواقعییتکههما گاهیممکناستنگرانباشمی هتدیدمیکندو

اتومبیلمیباشد. چهمیزانبیروناز

ابعاد گستردۀ برایطرح ایل گستردهاستومتأسفانهحمج ابعادفلسیفمنطقفازیبسیاروسیعو بارۀ بثدر

بارۀعلتبثوجدلعلمیمیان فلسیفمنطقفازیدراینمقالهمهیانیست.امابهاختصاریکنگرشدر

یایضداناناتکابهعلمآمارواحتمالراکایفمیدانندومنطقفازیرایک دانشمندانایناستکهبرخیازر

گر برداشتغیرکارآمدازجهانتلیقمیمنایند )Dubios. D and  Prade. H, 1980: 567-576(.بهعنوانمثال،ا

گرنگراینودغدغۀهناییمااحتمالوقوع بهموردکودکواتومبیلمراجعهکنمی،اینپرسشمطرحمیشودکها

اتومبیلصحبتکنمی؟ بارۀدرجاتبیرونبودنبدنکودکاز حادثهمیباشد،دیگرچهنیازیاستکهدر

یمیانگارد،توانسته یج کهمکانیسمتغییراتجهانراپیوستهوتدر یهای بههرحالمنطقفازیبهعنواننظر

کمکمدرحال استباارائهعملگرهایفازی،جایگاهیرفیعدردنیایعلموفنآوریامروزبهدستآوردو

پایههایاسایسپارادامیعلمیامروزبشرباشد. تبدیلشدنبهیکیاز

کوانتومی 2- مبانی مکانیک 
گردید.ماکسپالنک5 ینوتبیین مباینمکانیککوانتومیدراواخرقرننوزدهمواوایلقرنبیسمتمیالدیتدو

یکمنود.پیش )1947-1858م(باطراحیآزمایشتابشجسمسیاه6مفهومجدیدوبنیادیینراواردعلمفیز

کهفواصل یادیازخطوططییفمشاهدهمنودهبودند اودانشمندانبسیاریبامطالعۀطولموجتعدادز از

این علت اما هستند ناپیوسته طییف، خطوِط دیگر عبارت به است. موجود طییف خطوِط این  بین منظمی

.)Atkins. P.W., 1991: 196- 203(یککالسیکقابلتوجیهنبود ناپیوستگیدرفیز

ترازصفرمطلق)273ₒc-(خودبهخودپرتوهاینوراین کهاجساممعمویلدرهردمایباال پالنکمیدانست

کنند.او کهبرآنهامیتابد،جذب قادرهستندقسمیتازپرتوهاینوراینرا ازخودساطعمیمنایندومهچنین

کهبرآنمیتابد،جذبمناید،وجودداشتهباشدونامآنرا کهبتواندمتامپرتوهاییرا کردجسمایدهآیل فرض

که کمکیکحمفظه کاملیکفرضایدهآلبودامااوتوانستبا گذاشت.هرچندجسمسیاه جسمسیاه
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جدارۀداخیلآنکاماًلکدربودوبنابراینهیچپرتونوراینمنیتوانستازآنبهبیرونتابشکند،بهشرایطیک

کهازاینمنفذ ادمنودتانوری کوچکیبردیوارۀاینحمفظهایج جسمسیاهنزدیکشود.پالنکمنفذبسیار

کردنحمفظهمنودوطولموجنورهای گرم خارجمیگردد،معرفتابشجسمسیاهباشد.سپساوشروعبه

رااندازهگرفت)زتییل،ب،18-12:2010(. خروجیازمنفذمذکور

یکدانانمشاهدهکردهبودندوقادربهتوجهیش اومهانناپیوستگیطولموجطیفهاینشریراکهسایرفیز

نبودند،مالحظهمنود.پالنکدرسال1900باپیشهنادفرضیهایکهمیتوانآنرانقطهشروعمکانیککوانتومی

کهپرتونوراینبافرکانسVفقطبهصورتبستههای کرد.اوپیشهنادمیکند دانست،اینتناقضرابرطرف

یبhبه»ثابتپالنک« »منفصل«یا»پیمانههایی«باانرژیhvمیتواندبامادهتبادلانرژیکند.کهدرآنضر

موسوماست)خوشخو،14-11:1365(.

کهجسمسیاهمتشکلازنوسانگرهایهارمونیک،یعینذرات کرد برایسادهشدنمسئله،پالنکفرض

کهارتعاشاتآنهاازقانونهوکتبعیتمیکند)یعینحرکتآنهاحتتتأثیرنیروییمتناسببا بارداریاست

یۀمکانیککالسیکایننوسانگرهامهانفرکانسهای تغییرفاصلهباعالمتمنیفصورتمیگیرد(.طبقنظر

که طبیعیخودراجذبیانشرمیکنندواینجذبونشربایدبهصورتپیوستهصورتپذیرد،درحایل

 Alberty. R. A; Silbey. R. J, 1992:( پیوستگیدرخطوططییفراتأییدمنیکرد ریبوجودچنین یافتههایحتج

.)547-556

کوانتومیپالنکاینجذبونشرپیوستهنیستونوسانگرهایهارمونیکجسمسیاهبه یۀ اماطبقنظر

کوانتیزهیاپلکاینپرتوهاینوراینراجذبویانشرمیکنندوانرژیهرپیمانه)کوانتایانرژی(میتواند صورت

ناپیوستگی برابرhvیا2hvیا3hvیا....nhvباشد.اینبیانضمنپاسخگوییمتقنبهتناقضموجوددر

کوانتیزه گردیدوآنمفهوم کوانتومی کهپایهواساسمکانیک میکند خطوططییف،مفهومیبنیادینراتبیین

.)Hewitt.  P. G., 2006: 816-827( بودنسطوحانرژیذراتدرساختارهایامتیاست

مدل بیسمت، قرن ست دهۀنن در م( 1885-1962( بور7 نیلز نوزدهم، قرن اواخر علمی تداومحتوالت در   

کهالکترون ازخایصوجوددارد کوانتومیامتهیدروژنراارائهمنود.مطابقنظرویبرایالکترون،مدارهایحمج

کوانتومیذرات کوانتیدهیاپلکاینانرژی،توجیهکنندۀمهۀرفتارهای تهنادرآنهاحرکتمیکند.اینسطوح

تلفصورت است.بهعنوانمثالتابشامتیدرفرکانسهایتابیشمتناظربافواصلانرژیهایدومدارحمن
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"جهشهای بهصورت مدارها این  بین گذر که داد نشان بور الکتروین،  پایدار مدارهای طرح با میپذیرد.

ناپیوستهوبهصورتمضاریبصحیحازبستههای حلظهای"رخمیدهدوانرژیتابیشدراینفرآیندبهطور

.)Blatt. F. J., 2005: 995-1002(ظاهرمیگرددhvانرژی

کوانتومیبریکتغییرناپیوستهوجهیشاستوار کوانتومیآشکارانشانمیدهدکهمنطق برریسمباینمکانیک

ادمکانیزمهای کوانتومیمیباشند،سببایج کهعاملمهۀرخدادهای است.براینمبناسطوحپلکاینانرژی

رفتارهایمکانیکیذرات آنجاکهمهۀ از بهعبارتدیگر رفتارهایذرهایمیگردد. برای ناپیوسته و جهیش

حاصلتابعانرژیآنهااستوانرژیازدیدگاهمکانیککوانتومیدارایماهیتپیمانهایوپلکایناست،پس

گرازدیدگاه جهیشوناپیوستهخواهدبود.برایناساسا
ً
تغییراتدرسطوحذرهایوازدیدگاهکوانتومیقطعا

ین(بهرخدادهایعاملبنگرمی،بایدرفتار یکنو ینپایههایفیز کوانتومی)بهعنوانیکیازاسایستر مکانیک

.)Hewitt.  P. G., 2006: 816-827( کوانتیزهوپلکاینتعبیروتفسیرمنایمی پدیدههارا

3- مکانیک آماری و ارائۀ نگرشی دوگانه
مکانیسم رادرتوجیهوتبیین کوانتومی بامکانیک گذشتبهوضوحتفاوتدیدگاههایمنطقفازی آنچه

ی یج راتابعیپیوستهوتدر تابعتغییرات کهمنطقفازی تغییراتورخدادهایعاملنشانمیدهد.درحایل

کوانتومیبرمبنایرفتاریپیمانهایوپلکاین)کوانتیده(درخصوصحتوالتعاملپافشاری میداند،مکانیک

میمناید.امابهراسیتازمنظرمعرفتشناخیتکدامدیدگاهصحیحاست؟

موضوعه قوانین لیکن فازیاست، یددیدگاهمنطق وعلمیمشهوداست،مؤ روزمره ربیات کهدرحتج آنچه

ییساثباتگردیدهاست، یاضیاتپیچیدۀماتر مکانیککوانتومیکهبرمبنایمشاهداتدقیقآزمایشگاهیور

تهنارفتارجهیشراموجهمیداند.

بزرگ سیسمتهای رفتار توجیه یپ در آماری مکانیک دارد. دوگانه نگریش آماری مکانیک میان این در

یقنگرشذرهای)میکروسکویپ(است.بهعبارتدقیقتردیدگاهمکانیکآمارینسبت کروسکویپ(ازطر )ما

بهمکانیزمرخدادهادیدگاهیذرهای)میکروسکویپ(است. )Callen. H. B. , 1990: 329-343(بهاینمعناکه

درایندیدگاهدرهنگامبرریسیکتغییرتاحدامکانجزئیاتساختاریذراتیکسیسمتمنظورنظرواقع

میگردد.امااینبرریستهنابرروییکذرهحمدودمنیگردد،بلکهمجعییتازذراتموردمطالعهونگرشواقع
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استفادهازروشهایآمارواحتمال
ً
کهازتعدادبسیارذراتسخنبهمیانمیآید،قطعا میشوندوهنگامی

ضرورتپیدامیکند.)کسرایی،91-86:1392(

درواقعمکانیکآماریبهصراحتبیانمیکندکهرفتاریکسیسمتبزرگ)ماکروسکویپ(برآیندمیلیاردهامیلیارد

رفتارذرهای)میکروسکویپ(اجزاءتشکیلدهندهآنسیسمتاست.8بهعبارتدیگربرایحتلیلمکانیزمرخدادهای

ییرخدادهدرسطحذرهایباهبرهگیریاز بهوقوعپیوستهدریکسیسمتبزرگبایدضمنتوجهبهتغییراتجز

ییذرهایدستیافت)خبرگزاری روشهایآماریومطالعۀمجعییِترفتارذراتبهبرآیندحاصلازاینتغییراتجز

فارس:91/2/3(،بهعبارتسادهترهررخدادماکروسکویپبرآیندتعدادیبمشاریازرخدادهایمیکروسکویپ

یقتوسلبهمعادالتآمارواحتمال،قابلحماسبهودستیایباست.)کسرایی،91-86:1392( استکهتهناازطر

یژگیهای ینجزءیکسیسمتبزرگکهواجدمتامیو درمکانیکآماریباطرحمفهومآنسامبل9بهمثابهکوچکتر

منظر از درواقع میگردد. برقرار میکروسکویپ و کروسکویپ ما تغییرات میان ارتباط میباشد، بزرگ آنسیسمت

میکروسکویپ پارامترهای اندازۀ متوسط با برابر سیسمت هر کروسکویپ ما پارامترهای اندازۀ آماری مکانیک

)آنسامبیل(آناست)خبرگزاریفارس:91/2/3(.

باایندیدگاهمیتواننگریشدوگانهنسبتبهحتوالتعاملفراهممنود.بهبیاندیگرمیتوانرخدادهایجهان

راازدومنظرمعرفتشناخیتموردمطالعهقرارداد.

کوانتومیارجحیتداردومهۀحتوالتپیمانهایو دراینمطالعاتنگریش
ً
کهقطعا الف-دیدگاهذرهای:

پلکاینخواهدبود.

کروسکویپ:کهبرآیندمتوسطیازتعدادیبمشاررخدادهایذرهایاستوحاصلحتلیلآماری ب-دیدگاهما

اینحتلیلآماریمنجربهحصولنتیجۀمقداریپیوستهای
ً
واحتمایلفرآیندهایآنسامبیلسیسمتاست.قطعا

یددیدگاههایمنطقفازیدرخصوصتوجیهرفتاریرخدادهایعاملاست. خواهدبودکهمؤ

بهدیگرسخن،آنگاهکهنگرشمابهرخدادهایجهان،نگریشذرهایاستواینتغییراتدرسطوحذرهای

مکانیککوانتومی)کهمتکیبهسطوحکوانتیزهناپیوستهوپلکاین قوانین
ً
موردبرریسوحتلیلواقعمیگردد،قطعا

کهازمنظری جهیشوپیمانهایراتوضیحوتفسیرمیمناید.اماهنگامی
ً
کامال کماستورفتاری هستند(حا

کروسکویپبرآیند اینتغییراتما
ً
کروسکویپبهتغییراترخدادهدریکسیسمتبزرگتوجهمیمنایمی،قطعا ما

کّمی مقادیر 
ً
یقینا ذرات، رفتارهایجهیشیبمشار آماری ازمجع و میکروسکویپاست تغییر میلیاردها معدیل
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یدرتغییرات یج پیوستهایحاصلمیآیدکهعیلرغمکوانتومیبودنرفتارذرات،نشانگرروندیپیوستهوتدر

برآیندمقادیرکّمیاست. حاصلاز

تأیید ذرات،ضمن رفتارمجعییت آماری تفسیر با آماری( )ذرهای- دوگانه نگریش ارائه با آماری مکانیک   

یمنطقفازیدرروندتغییرات یج کوانتومیدرسطحذرهای،دیدگاههایپیوستهوتدر مکانیک کاملقوانین

میمناید. کروسکویپرادرقالبمدیلآماریتوجیهوتبیین ما
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نتیجه گیری
یکمنطقچندارزیش)درمقابلمنطقدوارزیش مهانگونهکهمشاهدهگردید،لطیفزادهدرمنطقفازیباتبیین

کهدر موعه)xها(ارائهمناید یتاعضاییکحمج ارسطویی(توانستتابعیپیوسته)مانندU(ازدرجۀعضو

ایندیدگاه گردید.هرچند تغییراترخدادهدرعاملمنجر برای پیوسته و ی یج ارائۀمکانیسمیتدر به هنایت

یایضدانان امابهاشتباه،موردنقدبرخیر ازرخدادهایجهانداشت بااستنباطاحتمایل تفاوتآشکاری

واقعگردید.

درمقابلمنطقفازی،مکانیککوانتومیبرمبناییکاماًلپلکاینوکوانتیدهاستواربود.یافتههایماکسپالنک

گرفته کار گسستگیطیفهاینشریبه درخصوصنردباینبودنسطوحانرژیامتیبهسرعتبرایتوجیه

باپلکاینبودنسطوحانرژیبروزرفتار
ً
شد.باتوجهبهاینکهمهۀرخدادهایمکانیکیتابعانرژیاست،قاعدتا

باارائۀمدیلبرایامتهیدروژن، یکیاجتنابناپذیرخواهدبود.بور کوانتیزهذراتدرمهۀابعادفیز پیمانهایو

منودکهآشکارادرتناقضباپیوستگیرخدادهایعاملخواهدبود. ترازهایپلکاینحرکتالکترونهاراتبیین

دراینمیانمکانیکآماریباارائۀنگرشدوگانه،راهحیلاسایسارائهمیمناید.مکانیکآماریازیکسو

حتوالتراازمنظراجزاءوذراتموردبرریسوحتلیلدقیققرارمیدهدوازسویدیگرباارائۀمدیلآماری،متامی

کروسکویپرابرآیندمتوسطیازتغییراتمیکروسکویپمیداند.درواقعباتوجهبهنگرشمکانیک رخدادهایما

 کوانتومیتوجهمنود.امادرعین  ُبعدمعرفتشنایسبایددربرریسوحتلیلحرکاتذراتبهقوانین آماری،از

یادیتغییراتمیکروسکویپاستو کروسکویپحاصلمعدلتعدادز حالبایددرنظرداشتکهرخدادهایما

یوپیوستهمیمناید. یج کروسکویپتدر دلیلعیلرغمجهیشبودنرفتارذرات،تغییراتما بهمهین

که کروسکویپتفاوتقراردهمیوتوجهداشتهباشمی کیلمابایدمیانجهانمیکروسکویپوجهانما بهطور

واتفاقاتآنراو کروسکویپاستولذابایدقوانین یستمیکنمییکجهانما کهمادرآنز جهانواقعیای

کروسکویپعیلالظاهر جهانمیکروسکویپراحمورداوریقراردهمی.نبایدازاینکهجهانما نهاتفاقاتوقوانین

یرا واتفاقاتایندوجهانیگانهاست،ز برآیندومجعجبریذراتمیکروسکویپاست،نتیجهگرفتکهقوانین

کمکمنونههاییچونمکانیکآماریمیتوانمی یکیخالفاینرانشانمیدهدوبه واقعیتهایفیز
ً
اتفاقا

 تفاوتهایایندوجهانرابهخویببرمالساختهومسیرعبورمعرفیتازیکساحترابهساحتدیگرتبیین


ً
کهاینتفاوتدرهنایتبههتافتوتناقضمنطیقمنجرمنیگرددبلکهصرفا نشاندهمی

ً
ضمنا منایمی.مهچنین
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یکدانان یژگیهایمرتبۀخودمیباشندونهفیز نشانمیدهدکهدرعاملطبیعیدوساحتُخردوکالندارایو

ووضعیتهاییکساحتبه ونهفیلسوفانحقندارندباخلطایندوساحتبهتعممینابهجایقوانین

اتفاقات  از فیلسوفان برخی نادرست استفادههای در کّرات به که چیزی )مهان کنند مبادرت دیگر ساحت

هسیتشناخیتصورتپذیرفتهاست،مانندسوءاستفادهاز حاصلدرجهانمیکروسکویپ،درنیفبرخیقوانین

اصلعدمقطعیت،کهساحتصدقآنجهانذراتمیکروسکویپاست،درنیفکیلاصلعلیت(.منونۀاین

کهیکیدرفضایمیکروسکویپبرقراراست کوانتومومکانیکنیوتوینمییابمی تفاوترادرداستانمکانیک

کهدراینمقالهحتلیلشد،درموردمنطقفازیومنطق کروسکویپومنونۀدیگرآنرا ودیگریدرفضایما

کوانتومیدیدمی.
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تلفراکهذراتموردنظرمیتواننداختیارکنند، 8-ازمنظرمکانیکآماریهرگاهتعدادکلحاالتمیکروسکویپحمن

باحرفQمنایشدهمی،باتوجهبهاینکههیچیکازاینحاالتمیکروسکویپبردیگریارجحیتندارند،لذا

احتمالاینکهدرهرحلظهیکیازاینحاالتکهموردنظراستاتفاقبیفتد،برابرQ/1 است.اماQتابعچهعوامیل

باعثافزایشتعدادکل
ً
است؟ازنظرمکانیکآماریهر← ← عامیلکهسببیبنظمترشدنسیسمتشود،قطعا

حاالتمیکروسکویپآنسیسمت)یعینQ(میگردد.لذاQتابعیبنظمیاست.یعینهرچهکهیبنظمییاآنترویپ

افزایشیابد،Qنیزبیشترمیشود.پسQفاکتوریاستکهازرویآنمیتوانمقدارآنترویپ)میزانعدماطالعما

موعانرژیداخیلوکارمکانیکییکسیسمت(راحماسبهکرد. آنترویپ)حمج ازحاالتمیکروسکویپسیسمت(ومهچنین

یرمعریفمنود: یکبولتزماندرسال1872معادلۀاسایسمکانیکآماریرابهشرحز لودو
S = K In Q = 2.303 K Log Q

S = - H/T

H = - )2.303 K Log Q(/T

آنترویپ)S(وآنتالیپ)H(یکسیسمتاست. مهانگونهکهمشهوداستدرروابطبولتزمانQتابعیاز
9. Ensemble.
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