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شنایس  اختر

 تنیدههای درهمچالهسیاه، ها چالهکرم

 خوان مالداِسنا

 برگردان: امید برومند

ی در  مکانیک کوانتوم
 
پذیر امکان مان راز -بر زدن بی   مناطق مختلف فضااااامیان ،نظریه نسبببب ی ذرات و  بی    عجیب   هم تندیگ

 ؟ند با یکدیگر خویشاوند تنگاتنگیا این دو پدیده آد. نساز یم

 

نا اتر خصااا   تحقیق ییک انساااو ت   ،رفتهپیشمطالعات  یدر انساااو ت   یپرداز نظریه خوان مالداسبببِ

و  (1)یم  مریکاتی پرینساااااااااااااات ن اساااااااااااااار. او تا کن ن برای  ارها ش در زم نه  رانش ک انتآدانشااااااااااااااگاه  متعلق به

یک پایه ی( چندین جایزه دریافر کرده، از جمله جایزه2)هاریسمان ینظریه   . 2012در سال  معتتر فت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یاااک  
 همدر نهاااا  آغت  قاااابااا  تصاااااااااااااا رترین  وج د دارناااد.  قاااابااا  تصاااااااااااااا ر  غت   تقرییر   هاااایطرحبساااااااااااااایااااری نظری  در فت  

 
(  3) تنیبببد 

یک ک انت م ب ده و  یواژه هسوند.  (4) هاچالهکرمو   یشان رابطهکند که بی   را ت صیف یم -اتیم اغلب ذرات زیر- هاتی یس   اول از فت  

. شااااویمم اجه یمنساااا یر   بر روی تئ ری عام مأت هنگامدویم با هسااااوند.  وج د ندارد، امابه شااااک  عج ار با هم مرتب ر و معل لعل

رس چشاامه   متفاوتر  اساااساانهای ر نگاه اول هر دو پدیده از نظریهزنند. دزمان را به هم پ  ند یمو مناطقر از فضااا  هاچالهکرمدر اینجا 

یکاداندیگر هاای اخت  من و در ساااااااااااااااالباا این وج د ای باا یکادیگر نادارناد. ه چ رابطاه رفتاه و    و  ایمنجاام دادهاهاای نظری تحقیقااتر فت  

ی    رفتیم،  بیر ذرهتر ز را دق ق هاچالهسببببببببببببببیاه اطراف . هنگایم که ما وضااااااااااااااعیرایمرا برریس کردهآنها  در  مشااااااااااااااتر  کاتناحتمال وج د 

ت انند به طرز غت  ها یمچالهسیاه

د. ای با یکدیگر مرتبط باشنمنتظره

ت سط  در اینجا بص رت مص ر 

 در ساختار فضا و زمان یا ره

 اند. نشان داده شده
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مث    هاندر ک ایپیچیدهاند. این نه تنها م ارد دو روی یک سااااااااااااااکه تقریبا  و  ب ده معادل ناحتمالمد که هر دو اثر، آ اشااااااااااااااف به عم  

  د. دهبنیادین فضا و زمان را هم تحر تاثت  قرار یمار ، بلکه ساختهاچالهسیاه

 

 درهم سیلهب   ناحتمال، ابتدا در  زمان-خ د  فضا
 
،   نشتی   یشناسان از زمان اک هان، ب ج د آمد.  جهان یترین اجزاک چک  تنید 

یااااح یم بعد فضا و زمان ت سهوحد ی اسطهب ک هان را  تنیده درهم یاین نکته اسر که اشیا شام  ب دن معادل ،عکسبر . کنند تش 

ایط بت انند مرتبط باشند یم یک به ی نسبر متر مرم ز مراتب  ه، البته تحر رس  ا پذیرفته و قب ل  هاسر آن ر ها مدتدانآنچه که فت  

 . اند کرده

 

 درهمبی    یرابطه  
 
یم   های جدیدی در جستج ی یک  رانش ک انتدیدگاه منجر بهت انند باالخره یم هاچالهکرمو  هاتنید 

قادر خ اهیم ای ریهچنی   نظ دهد. تنها با یمهای بزرگ ک هات  را ت ض ح اتیم  رفته تا مقیاسروندها، از ساختار زیر  ید که همهنبش  

 ها رخنه کنیم. چالهدرون سیاهه جهان رفته و ب منشاءبه  تص رمانبا  ب د 

 

 

ت اآجالب ت جه اسر که   مکانیک کوانتویمدرهم ،در دو اثر  1935همکارانش در سال  بعض  نشتی   همراه با یلتر
 
 و   تنید 

نشتی   تامیل یا نلاتماح کهکنند  بسیار متفاوتر را برریس یم هایپدیدهنها آدید سطیح، یک کند. در را برریس یم هاچالهکرمطرح 

و عدم  ت بنیادیحتماال ا ذاشته ب د، برای اینکه گاری  مکانیک ک انت م رسناساز مدهای پیانها نکرده ب د. برعکس او با آ پ  ند  یدرباره

  درهم. کرد ل طبییع رد یم  در مکانیک ک انت م را بعن ان اص قطعیر
ی
مرم ز جل ه   ز راه دوروار ا شبحکنش  برای او بمثابه    که تنیدگ

 . بزند و مکانیک ک انت م  پیل بی   تئ ری نس یر او  از قضاءت انسر  ،کرد یم

 

 کوانتویمدرهماز دید من 
 
گ با یکدیگر دارند. برای  نکات هاچالهکرمو  تنید  اید بعض  خ اص ، بمطلبروشن شدن این مشتر

یااااح کنم که چالهسیاه زمان بشدت -ضاف در آنها  ند کهاسمانآها مناطقر در چاله. سیاهبرخ ردارند  مرکزی در این بحث اهم ار از ها را تش 

ند: یمرا دربر  دو بخش دقیقن ساختاریسمات  شناخته شده تفاوت دارند و از لحاظ آنها با همه اجرام آ. اسر شده دگرگونو  ژ ک   ت 

 ت انند  و اطالعات یم شیاءا ؛ن ر  آنیک بخش 
 
. از سران  افق رویداد  آ. بخش دیگر بگریزند ن آعظیم  یاز دسر جاذبههن ز  ن ل

 اینجا به بعد دیگر بر شار وج د ندارد. 

 متحد و به هم پیوسته هم، باطن    ظاهرا جدا از 

ت اتنها چند ماه بعد از آنکه  یکتن   ینشآلتر راه ح   سشیلدشوارت دان آلمات  تئ ری نس یر عم یم خ د را منوش  کرد، فت  

نامیم. یم افق رویدادبرخ رد کرد که امروزه آن را مرزی  سطحیک او هم به  ،میاناین در الت پیدا کرد. اد تری برای معریا   ساده

ه منخ رد  این پدیدهبر  بعد  ها سالب د که ده هریم   چالهسیاه و واژهعن ان  ای ظرهت. دانشمندان بتدریااااج مت جه شدند که چه اثرات غت 

دو  چالهکرمک ی بط ر مثال هنگایم کهیند، ب ج د آ انند تفضاتی یمهندیس و چه ساختارهای  ند ادر ارتباطشوارتسشیلد با کشف 

ون ند. با نگایهکرا به همدیگر مرتبط یم چالهسیاه زیادی از هم دارند اما  یهفاصل کههسوند مختلق   شیاءا ها چالهبه آنها، سیاه از بت 

گ درون  دارند.  مشتر

 

 در یک نگاه

 
 
 گره خورده(  5)هایتکینگ

 

یک  طبق ق اننها آ، حار اگر مرتبط با یکدیگر دارند دور از هم خ اص بسیار طبق ق انی   مکانیک ک انت م، دو ذره  -1 ی   فت  

 بر همدیگر نداشته باشند.  ی السیک تاثت  

 ریزد. را درهم یم زمان تص رات ما از فضا و  کهدهد،یمچاله را بی   دو سیاه زدن بر میانتئ ری نس یر امکان  -2

 رانش    ینظریهیک که   ای برای ما اسرنشانهامر واحدی هسوند. این  یهای مختلف پدیدههر دو اثر، فقط جنبه ناحتمال -3

 . ده اسرش پیدا  گ نهچ یم  ک انت
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ن همکارش  و  نشتن   یا فته در پرینست نم سسه »از ِنیتان روزی را در سال ها الهچکرمبعض  از پیامدهای مهم  «مطالعات پیش 

یااااح کردند، هر چند که آنها هن ز  1935 شار این  ار خاطر انورا نفهمیده ب دند. امروزه ب پدیده ساختاریو خ اص هندیس  یهمهتش 

ن ) -نشتن   یاهای زمان را پ -ها در فضامشتر ، ت ن    نامند. یم(  ERروزی

 

یع ب ج د هاتی که در جهان واقچالهبا سیاه مهم یش ند در یک نقطهلد نویجه یمش ارتسشیهای  که از راه ح تی هاچالهکرم

ها در محیط  چالهاز آنجا که سیاه . زمان خمیده تشکی  شده اسر-از فضا ای وج د ندارد و فقطآیند، تفاوت دارند. در اویل مادهیم

ین علر خارج دارند. به اس ی  مرزی بهسطح تنها یک  -های درحال فروپایس  از جرم ستارهمثال - ش ند جرم تشکی  یم ک هات  ما از 

ی بیش از یک کنجکاوی ریا    نب ده که هاچالهکرم  دانشمندان چت  
 نند. با این همهکای از واقعیر نج یم را فاش نیمنکته برای اکتر

یک  . ای بیام زند ها نکتهاز آن کنند ها سیع یمدانبعض  فت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نیا (Paradoxon ) پارادوکس                                                       لسگ و روزی
ُ
د
ُ
، پ  نشتن  

لسیک و ناتان روِزن 1935در سال 
 
د ، ب ریس پ  ت انشتی   ده آلتر جرم یک آزما ش فکری با دو ذره را ارائه نم دند. این دو ذره  ای ازفش 

ای   نهبه  نامیم. ما آنها را یم J و R با داستان رومئ  و ژولیر آنها را مشابهکنند. روی یک خط در جهر مخالف حرکر یم یکسان داشته و بر 

. xJ و   xRش د، یعا  نویجه یم J و R جمع مکانهایاز باشد که ای یف شدهم قعیر تعر دارای شان مشتر مرکز ثق   اض  و آماده یم کنیم کهح

یم  فرض را بر این یم J و R یهاباشد. برای رسعر صفر  یق  باید مدام در نقطهدر این میان مرکز ث مقدار  vR – vJ  ها که تفاوت بی   رسعر ت 

 . اسر v0 ثابر

 

گ»در اینجا ما  هایکنیم. این اص ، زوجرا نقض نیم( 7) «اص  عدم قطعیر هایزنتر ییک را نشان یم های متغ ت  دهد که هر دو فت  

یاندازه ت انیم نیمخ اه ب دلبا دقار  را  متغ ت   ، محص ل آن تر تکانهبه بیان دق ق ) رسعر آن ،اگر ما مح  یک ذره را بسیار دق ق معی   کنیم . مبگت 

 یس   دو  ر . اگبرای یک ذره جداگانه ما نهکنیم، امشخص یم را  ب ده و بلعکس. ما در این مثال یک مکان و یک رسعر تر  م دقر(  جرم و رسعر

مرکز ثق   کهایم  ت انیم هنگیم ،دوم دارد. مشابه این یس   اویل و چه رسعار  م قع ار که بدانیم چه   مان نخ اهد ب د بر رس راهمانیع ، شته باشیمدا

ی در باره رسعوشهر چند که را معی   کردیم،   بگوییم، اما  امال آزادیم که رسعر نسار ذرات را تع ی   و مشخص کنیم. ت انیم نیم چت  

 

ند. بعد از  ر ییک از دو متغ ت  را اندازه یمکه دو ناظر، رومئ  و ژولی  فرض کنیم ، ت  انب ژولیر دق ق و از ج م قعیر  ارهای مقدماتر

یندازهو در ا سرژولیر تصادف  ا ینویجه. بیابد  xR = –xJ ش د که رومئ  ذره خ د را درباعث آن یم xJ مشخص شده های مختلف، ن سان  ت 

د و  ژولیر های رومئ ، بدین من ال هر بار آشکارا تع ی   شده اسر.  برعکس آن، مقدار نویجه د. دار  اگرهرکدام رسعر ذره خ د را اندازه بگت 

ر نویجه ژولیر اسر. هبه وابسته  ن. دوباره نویجه او  املکند ثبر یمرا  vR = vJ + v0 رومئ   مطمعی   رسعر ،را بدسر آورد  vJ نویجه دق ق

ی را مد نظر وبدون ت افق قبیل تصمیم یمناگهان آنها  یدو  ند که چه متغ ت  ند   ت  ئ  رسعر را انتخاب  و روم م قعیراگر ژولیر  ن. مخص صبگت 

 د و بلعکس ، نتایج مجزا، اتفافر ب ده و پ  ندی ندارند. کن

 

د دید. این امر را خ اهشده  ژولیر اندازه  رفته ت سط یقر کهدق را تع ی   کنند، رومئ  برای ذره خ د مکان   م قعیر ،دو  احیانا اگر هر 

اطالعات رای امر، باین  . داشته باشد  چه مقداری را باید که   «ستهدانیم»که ذره رومئ   ف را   رسد چنی   بنظر یمها هم صادق اسر. برای رسعر

ی اندازه اندازه   یکند. این تعبت  یک عیب دارد: رومئ  بدون دانسیر  نویجهجل ه یمتر از رسعر ن ر انتقال رسیااااع مانند ژولیر، شده ت سط  ت 

ی  (  یمقدار نه  متناسب ) و  یاش واقعا مقدار بداند که ذره د ت انژولیر نیم ت   دارد یا نه. اتفافر

 

نتایج  ی. اما اثرات آنها تنها بعد از مقا سهد وج د دار  ندانیم که این تقارن و پ  ند واقعیم ها آزما شگاه در  آزما ش ه اسطامروزه ب

و درهمآشکار یم  مکانیک ک انت یمش ند.  از ایت 
ی
ر از رسعر ن ر منتق  ته چ اطالعاتر را رسیااااعباالخره هر چند هم باورنکردت  بنظر آید،  ،تنیدگ

 .کندنیم
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 رویداد  هایافق د. شتر یمرفته رفته درازتر و ناز  آمده کهکش   مانند خمت   ؛با  ذشر زمان تغ ت  یابد  با سریمچاله یک کرم

 

 

 

 

  و کرمدیدار درهم
 
 چالهتنید 

 
ی
 ا هچالهکرم  و  ای اسرمکانیک ک انت م مهف یم در درهم تنیدگ

ندارند که پدانان یمتئ ری نس یر هسوند. بعض  از فت   در  مفه یم

قیایس م ممکن اسر ییک ب ده اما در  ،های به ظاهر متفاوتاین پدیده

 .. دیگر 

هتنیددرهم  

چالهسیاه  

چالهسیاه  

 همدر 
 
 تنید 

 دویمیجه نو ؛اندازیم، هر ترک ار ممکن اسرهای عادی را باال بیاگر سکه

ه زمی   ب یک طرفتنیده همیشه بر های درهماز اویل مستق  اسر. سکه

 .دانیمپرتاب دویم را یم یافتند. با پرتاب اویل ف را نویجهیم

 هاچالهکرم

بری  نمیا یواسطههت انند بدو سیاه چاله بسیار دور از هم یم

-چت   پ  مانندی از میان فضایعا  اسر نامرت   ه ص رتب که

 آنها مانند اجسام متفاوت عم  . به یکدیگر مرتبط باشند زمان 

اک یمشان کنند، اما درونیم  .  ذارند را به اشتر

 ؟سکهدو روی یک 

-زاجتنیده ش ند، همچاله دراگر دو سیاه

ن و  آنها تقار ک چک میکروسکای ی  ا

ی در ند. این پ  ند دار باعث چنان تغ ت 

ش د که انگار یک کرمچاله مان یمز-فضا

سد رکند. بنظر یما به هم متص  یمآنها ر

 .دباش و برابر  معادل ها آن اثر 

چالهکرم  



شنایس:       نگرش                                          تنیدههای درهمچالهسیاه، ها چالهکرماختر
 

 هر های رویداد فقش د. اتر یمرفته رفته درازتر و ناز  آید یمکش که    ییابد. مانند خمت  یمچاله با  ذشر زمان تغ ت  یک کرم

استفاده  چاله ز کرماکه ما بت انیم تر از آن  بسیار رسیااااعش ند. این یکدیگر دور یم چاله که در آغاز یک دیگر را لمس کرده ب دند از دو سیاه

  . یخرر  که به سمر دیگر برسیم، پ  فرو خ اهد   قب  از این . افتد ، اتفاق یمسفر کنیم شدیگر  از یک س ی آن به س یه و کرد

 

ی این امر مهم دارند. یادآور  بسیار خ تر  نس یر سازگاری کنیم با تئ ری عم یمجا از آنها صحبر یمهاتی که ما در اینچالهکرم

های انالعاده داستهای خارقبا سازهدر این جا ما  فکر  کند. تر از رسعر ن ر را منع یم، چ ن تئ ری نس یر عام حرکر رسیااااعاسر

 . رسند، ه چ ربیط ندارد تخییل که فضان ردان تقرییر  بالفاصله به مح  دیگری یم-علیم

 

دو ج ان  آید: ر یمبه نظتر تر و متناسباین داستان معق ل بیافرینیم، تر متناسب با م ض یع داستات  به جای آن  اهیم بخاگر 

شده و حق تر  کردن آن  های مختلف فرستادهآنها به کهکشان عاشق، رومئ  و ژولیر، اجازه ندارند که همدیگر را مالقات کنند. 

چاله بی   همدیگر ایجاد کنند که ورودی آنها ظاهری مانند یک ش ند که یک کرمابتکار ب ده و م فق یم را ندارند. اما هر دو پر  مح 

رای ب پرند. این  ار . قهرمانان ما بدرون آن یماسر ، ییک در کهکشان رومئ  و دیگری در کهکشان ژولیررد چاله عادی داسیاه

ی شنیده نخ اهد شد. دیگر آید. از آنها یمخ دکش  بنظر  شانخویشاوندان  یساختار  با اله را چرومئ  و ژولیر کرمکه   براسار هر ز ختر

کنند. آنها برای مدت )بسیار( ک تایه خ شبخر کنار یکدیگر ب ده تا اده و همدیگر را در آنجا مالقات یمخردمندانه شک  و نظم د

 درهم فروریخته و زوج را یم ارتباط م قیع که
 
 همی در ، با پدیدهداستان ش د اینکه روشن   شد. برای اینک

ی
به   ،ه ربیط دارد چ تنیدگ

ن  ،او   ردم. ، که پیشتر به آن اشاره شد، بازیم 1935سال در نشتی   یا  ار  لسگ و همکارشان روزی
ُ
د
ُ
 و ارتبوریس پ

ی
باط نادر و وابستیک

 درهم تر پسانخاص ار که  -بسیار دور از یکدیگر را برریس کردند یشیادر نگاه اول متناقِض بی   ا
 
های این سه فر. برهاننام  ر  تنید 

یکاغلب متهاتی اسر که هم اغلب بعن ان نقطه آغازین بحث نفر امروز   این سه فت  
ی
عن ان  نداناسب با حرف اول نام خان ادگ

 . دارد   EPRاختصاری

 

  جهاندرک کالسیک از وداع با 

 

تان را ایهفرض کنیم که شما ییک از دستکش . د نهم وج د دار  هسوند، آشنا  هاتی که برای ما در واقعیر ارتباط متقاب و  تقارن

تکش گاه کنید معل م خ اهد شد که شما دستان نکه به درون کیف  . به محض ایندانید کدام ییک را اید، اما نیمش کردهام  در خانه فر 

 هن ز ما تع ی   شده اسر اما ش یق ی   قب  از سنجش  ،اید. نویجهفرام ش کردهدسر چپ یا راسر را با خ د دارید و دیگری را در خانه 

 مکانیک ک انتاز آن ختر ندارید 
ی
ند اتر دیگری اسر. در اینجا هر دو یس   در یک وضعیر مش بص رترسانجام یم قضیه   . با درهم تنیدگ

یدر  و   هب ها اندازه  ت 
ر
نگاه  یفک  درسر در لحظه ای که شما به داخ  انگار کهش ند. یم پذیرا ممکن را های ارزشییک از  ص رت اتفاف

 . تان باشد که کدام دستکش در کیف  ش د  رفته یمکنید، تصمیم  یم

 

ERP  یماند تنیدهاما درهم دور زیادی از هم  یکردند، برای ذراتر که به فاصلهخ د س ال  از 
ر
نگاه ش د ) ؟تد بیاف ت اند ، چه اتفاف

نیا پارادوکس»به   لسگ و روزی
ُ
د
ُ
، پ یاندازه یکه ب اسطه  کردند   ا وضع ار را بازسازی. آنه(«نشتن    ی ، ت 

ی
ذرات یک از خاصیر و ویژگ

یک معی     و ف را متناسب با آن  شدهرس 
ی
یک   رۀذخاصیر و ویژگ متقاب    ذاریبرای اثر  یماین دو  هر چند ، ش د نت   مشخص یم دیگر  رس 

که مکانیک ک انت م حقیقر   ،ب ده معتتر    ایهیک  و  یک پارادکس )تناقض(برای دانشمندان قضیه . این اسراویل  یاز ذرهبسیار دور 

ی ن یادهند که های مدرن نشان یمآزما شکند. اما مان را ناکام  ت صیف یمجهانیک فت   لسگ و روزی
ُ
د
ُ
، پ مبا  بر خ د  ییهبا فرضنشتن  

 در ضمن، اثرهای عجیب درهم . ند اهدر اشوباه ب د،  السیک ت صیف ش د   این که جهان باید  املن به ص رت
ی
که خاصیر   تنیدگ

ای پژوهش  هاولی    اربردها در ح زهبه ، به لحاظ تجرتر بخ تر آزما ش و امتحان شده و اند  یمهای مکانیک ک انتمرکزی سیستم

  . اندمنجر شدهیم و کوانت  یرایانهو  (6)یم و رمزنگاری کوانت نوپاتی چ ن

 

 درهمو ها چالهکرمعجیب  یدو پدیده
 
ار بنسبار با یکدیگر داشته باشند؟ در جستج ی ج اب یکت انند یم چگ نهتنید 

 یم  ب اسطه اثرات ک انتآنها میالدی اسو  ن هاوک نگ نشان داد که چط ر  70 یاندازیم. در دههها یمچالهسیاهتر به دیگر نگایه دق ق

ی نیم  تص ر ساده دسر یم کشیدند این از  با سریمپردازان نظریهبدین جهر تشعشع ساطع یم کنند.  از خ د  چاله ت اند سیاهکه چت  

 برای جسم دماتی تع ی    این رفتار یم بخاطر را تر   کند. 
ده این امر  –کرد ش د حار   . خ اهد داشرای پیامدهای  ستر
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یک به این س   میالدی 19از قرن  ِ  ۀتشکی  دهند اجزاِی  حرکر   ها دمای یک جسم را نایس  از دانفت   آن  شمارِ بی میکروسک تی 

هد ب د. تر خ اش ند، به همان نسبر گاز  رمبه اطراف پراکنده تر خروش ج ش و  پر های درون یک گاز . هر چه م ل ک لدانند یم

، مشابه  بسیاری متفاوت (7)( Mikrozuständen)  یهاریز حال چاله باید از اجزای بیشماری تشکی  ش د که سیاهیک  دمای همی  

ند. افزون بر آن باید در م رد خ د یمه ب  م صدق  ق انی   مکانیک ک انت ،د ش نکه از خارج روئیر یم  هنگایم حداق  ،ها چالهسیاه  ت 

 کند. 

 

ک جفر مثابه یوج د نخ اهد داشر که آنان را به کنند، مانیعشیای ک انت یم عادی جل ه یمها مانند اچالهاز آنجا که سیاه

یم. اگر هر یک از ببسیاری را در نظر ی هاحال ریز با  هم و  بسیار دور از  یچالهسیاه. دو تنیده مشاهده کنیممدره با ها یز حال ر گت 

   اص دویم چیسر. خ بدانیمو  ف را  اندازه  رفتهت انیم خ اص چاله اویل را ی دیگر مرتبط باشد، یمچالهمرب طه از سیاهریز حال  یک 

 

که  محاسبه کرد (( 2) یم   رانش ک انت  به نظریهیا   ر  از رویکردهایییک ) ها ریسمان ینظریهدر مالحظات برخ  با ت ان یم

اله از طریق چاتصال دو سیاه یاین امر ب اسطهزمان خ اهد شد. -ها باعث کژی و تحریف شک  فضاچالهچگ نه چنی   جفار از سیاه

 به معا  تنیدرهمکردیم که ه حال فکر یمکه تا ب  چ ن ی غت  منتظره اسر،نویجه این یکچاله اتفاق خ اهد افتاد. کرمیک  
ی
 ،پ  ند  دگ

ییِک  بدون ارتباط     .ای وج د داردرابطه چنی   چاله ی کرمواسطهجا بهسر. اما در اینا واقیع فت  

 

 درهم ارزی و برابرِی هم ،از دانشگاه اسونف رد و منلئونارد ساسکایند 
 
نامیدیم، چ نکه هر دو  ER = EPRرا  چالهکرمو  تنید 

ن  -نشتن   یاکه پ     EPR  سناری ی سناری تی ش یه به ؛زند را به هم پ  ند یم 1935همکارانش از سال نشتی   و یاثر ا کند. ایجاد یمروزی

 ک انتها در حالر درهمچالهکه سیاه  دارند، بخاطر این و تقارن ، مشاهدات در افق رویداد پ  ند  EPRاز نقطه نظر 
ی
یم هسوند.   تنیدگ

  کند. له هر دو سیستم را به هم متص  یمچاکه یک کرم  خاطر اینهاند بپ  ستهها به هم آن ERبر طبق 

 

ی را باید تدراک ب  نند. ن دو چه آدانیم که . اکن ن ما یمتخییل رومئ  و ژولیر-علیم مثالبر ردیم دوباره به  نها ر ابتدا آد چت  

از ذرات  صاحب ییکشان ایجاد کنند. رومئ  و ژولیر هر کدام EPRمثال  مانند  ،تنیدهتعداد بسیار زیادی ذرات جفر درهمبا سر یم

یک  فته  ی ک انتبه یک رایانهها آن در قدم بعدید. خ اهند ب  رس  -و به سیاه کرده  دستکارینیاز دارند که این ذرات را  یم بسیار پیش 

ییک  ،اسرغت  قاب  تص ری دش ار  ی  نههب عملن. این امر زنند پ  ند تنیده های درهمچاله   کنند. را منع نیم ما آنجهان اما ق انی   فت  

 

رِنر با  ار  1967این م ضوع در سال  . ند ی را پروراندند که منجر به این نظریات شدافکار سال  ها یط ده پردازان بسیارینظریه وی

تا  اناداتی از دانشگاه  ارسائیِل   Tadashiو   Shinsei Ryu 2006. در سال آغاز شد  ها چالهترین خ اص سیاهبر روی اسایس آلتر

Takayanagi  درهمابط میان رو  از دانشگاه  الیفرنیا 
 
عج ار که  شفکزمان را م رد برریس قرار دادند.  -فضا هندیس ساختاری و  تندیگ

تشویق  را ساسکایند انجام دادند من و  2012از دانشگاه  الیفرنیا در سال چیمز سایلو  ژوزف پلچیت   ، دونالد مارلف، احمد المایری

 بعد از مدتر بخاطر اثرهای درهم باید ها به این نویجه رسیدند که در افق رویداد آنکرد. 
ی
 ،ذرات ساطع شده و  چالهسیاه، بی   تنیدگ

(. تعبت  34صفحه  2015سپتامتر  Spektrumدر  «افقآتشی   در  یدی ار » انرژی عظییم آزاد ش د )نگاه ش د به مقاله پلچ نسیک

شه  ین اندا دش ار های جنبهاز بعض   ،پ  ند دارد  و  اتصالبا یک سیستم دیگر  چالهسیاه، که درون  یک ER = EPRاز  حاص  شده

ند مبا  بر این  ها تفکراتر تام این . کند را ح  یم  ک انتتهر درهمبا زمان همو  داشته تر عام رسشار رابطه این که انگت  
ی
یک  ،یم  ندییک

 دو ذره.  در م رد  حالروج د دارد، حار در ساده ترین  نت   هندیس ساختاری ط ارتبا

 

ایط احتمالن ای هو  ار داریم که آنها را با فرم لیم رس   های ک انتاز ساختار هندیس و ساختار با نوع جدیدی  تحر این رس 

ساختارهاتی  چنی   مالتر وج د دارند که تا اما  ابزار ریا   در اختیار نداریم، ما برای این امر  اگرچهامروزی دیگر نیم ش د ت صیف کرد. 

 را مانند ن یع تار و زمان باشند. اگر ما درهم-فضا خ د   د سبب  نیم ت ان
ی
از آنها  ار زیادیتعداد بسی رشته تص ر کنیم، احتمالن تنیدگ

مکانیک  که ، در حایل  دنپهناور  های و الگو تارها پ  ند بی    یتع ی   کننده نشتی   یمعادالت ا ،. در این تصویر تنند زمان را یم-نسج فضا

ی اسر که ارائه بلکهنب ده مکمیل برای تئ ری نس یر ارائه کننده ک انت م   . دهتشکی  شزمان از آن -فضا ر آن چت  

 

 ایهستهها در آن معتقدند کهها دانکیفت   بسیاری از اما در این میان هسوند  زت  هحدس و گمان مسلمن به حالتا  این نظریات

 یری دربارهتحقیقات نظاز اولی    ها دههیط رایه که ما را  در پایانکنند. را دنبال یم ها و اشاره ها . بسیاری از ما نشانهواقیع وج د دارد 
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، که مدت ارد قرار د مکانیک کوانتومو تئوری نس ی  وحدت   احتمالن ،ها هدایر کرد چالهکرمدر  ظریف  هایها به پدیدهچالهسیاه

 . ایممدیدی اسر در جستج ی آن

                Spektrum der Wissenschaft  02-2017 

 

 

 

 

 : پی نوش  ها

 یمو گرانش کوانت -1

 رانش    یهایتئ ر  نیاسر. از مشه رتر  ک انت یم  کیعام با مکان رینس  هینظر  پ  ند زدناسر که قصد آن  ینظر  کیت   در ف مبحار 

 .نام برد ت انرا یم سمانیر  یهینظر  ،ک انت یم

 ینظر 
 
ا معم یل یم  ک انت  کیمکان تجرتر  جینتا مه ،یم   رانش ک انت  ه و (  c2  متر از  ار یبس  رانش     یپتانس) فی رانش ضع  طیدر رس 

پالنک( را  افتهی بزر تر از ثابر  اهش ار یمنفرد )کنش بس یهابزر تر از م لک ل ار یبس یهادهیدر پد ی   نشتیعام ا رینس  جینتا هم

 ینو ت اند یم نیا ر دارد، اما عالوه ب
 
 اسیقمهم هسوند )در م یق    رانش    دانیو هم اثرات م یم  که هم اثرات ک انترا   تی هاریم قع جه

  نکهیپالنک، مگر ا
 
 .کند  ا   ب شیپبزرگ درسر باشد(  حدس ابعاد اضاف

 ینظر  اگر 
 
 جامع و فراگت   هینظر  کیآن به عن ان به بزرگ برسد،  وحدت کیشناخته شده به  یهااندرکنش گر یبا د ت   ن یم   رانش ک انت  ه

 .(TOE)ش دارجاع یم

 شنهاد یکه پ  د تجرتر ش اه گر یو از د ،یادیبن یوهات  ن گر یدر د یم  ک انت  هیقاب  ت جه نظر  ری رانش از م فق  کردن    یم  ک انت  یهت   انگ

 گر ید و  سمانیر  یهیمانند نظر  یم   رانش ک انت  یهاهیاز نظر  اگرچه بعض   . د یآنشان دهد، یم یم  اثرات ک انت ت اند که  رانش یم  کند یم

 ی یهاهینظر 
ی
مانند  ها هینظر  گر ید کنند،تالش یم یادیبن یوهات  ن گر یکردن  رانش با د  یکی ی( برافراگت  و جامع هینظر  ا ی) دانیم گانیک

 در حایل که ها آن کنند؛نیم تالیس   ی   )ل پ( چن یم   رانش ک انت  یحلقه
ی
 گر یآن را از د ،کنند یم یم   رانش را ک انت  دانیم به سادگ

 . دارند مجزا نگه یم یادیبن یوهات  ن

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4_%DA%A9%D9%88%D8%A7

%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C 

 ( Stringtheory)  ریسمان ینظریه-2

یک نظری و بیشتر مرب ط به ح زهمبحث و دیدگایه در ف ریسمان ینظریه یک انرژی یت   ابتدا برای  های باالسر. این نظریه در فت  
وی هسته ش کروم دینامیک ک انت یم کنار  ذاشته شد و در حدود ت جیه  ام  نت  ای ق ی به وج د آمد، ویل پس از مدتر با  ستر

وی  رانش  و برطرف وحدتدوباره برای  ۱۹۸۰های سال  کردن ناهنجارینت 
 
این  بر اساسه شد.  رانش وارد صحنر ب  های تئ ری ا

 .مانند اسر ترین ص رت خ د نه ذره بلکه ریسمان، ماده در بنیادیننظریه

تلف های مخکند، حالرهای سازهای زیه مث    تار صداهای   ناگ ت  ایجاد یمهای مختلف ن سات  در سیمط ر که حالرهمان
ِ این ریسمان

 ش د.  ر یمگ ن جل ههای بنیادین نت   به ص رت ذرات بنیادین   نا ن سات 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%B1%DB%8C%D8%B3
%D9%85%D8%A7%D9%86 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4_%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4_%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86
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  درهم -3

 
در » دی و یم( Quantenverschränkung) کوانتویمتنید 

 ختار سا یکه در آن اجزا  میشو م اجه یم تی هاریمرکب با وضع یهاختار سا
 یو  چ ه یدارا

ی
 یاز و  یادسته ی   دارا  ختار بلکه فقط سا سوند ین ژگ

ی
 ها ژگ

 یتندرهم ،یح  یمثال تار  ی   به زبان ساده و به عن ان اول« اسر. 
ی
فر شدن ج دگ

ش ب ده و در اندرکن گر یکدیتر با شیکه پ  ذراتر  ؛دو ذره اسر یکیخ اص مکان
 یتناند. درهمجدا شده گر یدکیسپس از 

ی
ا، همچ ن ف ت نه ذراتر  یبرا دگ

ونها و حار   مرب ط به خ ا  یکیت   اندرکنش ف نی. ادهد ها رخ یمم لک ل الکتر
از  کیهر  ی    که با تع  یاو قطبش و... اسر به   نه ی   مکان، تکانه، اسپ ت  نظ

. به عبارت ش د یم  ی   تع یگر یدر د ریذره همان خاص دو از  یکی یخ اص برا

به مشا ت سط حالر ک انت یم از ذرات جفر شده به خ تر  کیهر  گر ید
 . ش ند یم فیت ص

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%AA%D9%86%DB%8C%D8%A
%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8CF%DA%AF 

 چالهکرم  -4
 آزاد ا،یپدیکیاز و 

 
 دانشنامه

رم  .در فضازمان اسر فر    بر انیپ  م کی کیت   در ف چالهک 
عد فضا و زمان را شکسته و باعث اچاله)کرم ماده در آن از رسعر ن ر  کیکه رسعر   ش ند یم یاو حفره ت نیل جاد یها( ساختار و ب 
دو  ی   باعث ک تاه شدن مسافر ب نیکه ا  کنند شکافته و آن را جمع یم ت   عد و ساختار فضا را نها ب  چالهکرم  ی   خ اهد شد. همچن شتر یب

 .  ردد نقطه در فضا یم
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%87 

 

5- 
 
  ( Singularity)  تکینگ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C  

 گرانش  
 
 تکینگ
 آزاد از وییک

 
پدیا، دانشنامه  

 
 ش ند،یم رینهاتر   رانش    دانیم یت   اندازه یم رد استفاده برا یهاریاسر که در آن  م زمان محیل-فضا ا   تک ا ی  رانش    ا   تک
ماده  از چگایل فضازمان هسوند که شاخض یهمان، انحنا ها ری م  نی. اسوند یتابع دستگاه مختصات م رد استفاده ن گر ید کهیط ر به
 .باشندیم
  .باشند یم مخرویط ا   و تک منحا   ا   فضازمان، تک ا   نوع مهم تک دو 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C_%DA%AF%D8%B1
%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C 

 
 ( Quantenkryptographie)  رمزنگاری کوانتویم-6
 آزادز وییکا

 
 پدیا، دانشنامه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%AA%D9%86%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%AA%D9%86%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C
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و  یرمزنگار  اتیملع یاجرا یبرا و محاسبات ک انت یم به خص ص ارتباطات ک انت یم ک انت یم  کیاستفاده مکان ک انت یم  یرمزنگار 

  حفاظر در برابر حمله یبرا( ک انت یم  ت  )غ کی الس  ی. استفاده از رمزنگار کند یم فیشده را ت ص یرمز ذار  یهاستمیشکسیر  س

 .ندی و یم ک انت یم-سرپ   یحالر رمز نگار  نی. به اش د در نظر  رفته یم ک انت یم  یرمزنگار  انبه عن   ت   ن کنندگان ک انت یم

استفاده از  ا ی( ک انت یم  د ی ل  عیاااا)ت ز  د ی ل  انهیرد و بدل کردن مخف یبرا استفاده از ارتباطات ک انت یم ک انت یم  یاز رمزنگار  تی هانم نه

 یآر اس ا یها. )به عن ان مثال سامانهباشد یم تال جید یو امضاها عم یم یدهایشکسیر  ان اع   ناگ ن  ل یبرا ک انت یم  یهاانهیرا

 ( و الجم

 یهاریاز مز  یکی نیکه ا  سازد یم ش یاسر م ممکنت  غ کیرا که با تبادالت  الس ی  ناگ ن رمز  ذار   اتیانجام عمل ک انت یم  یرمزنگار 
 یو  نیاز ا روند یم ی   اطالعات از ب نیا ،ک انت یم  یهاداده یت   که با اندازه  کند یم ی   تضم ک انت یم  کیاسر. مکان ک انت یم  ینگار رمز 

ی
 ژگ

اق سمع کننده اختالالتر  کیوج د، اگر  نیاستفاده کرد. با ا غامیپ کیمداخله دشمن در  صیتشخ یبرا ت انیم متر از آنچه انتظار    استر
 .کند، ممکن اسر اطالعات فاش ش ند  جاد یا رود یم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D
A%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C 

 (microstate) ریزحال -7

یکربندیاز پ یکی زحالری. هر ر ند ی و یم زحالریر  یکینامیترم د ستمیس کیاز  ژهیو  کروسک تی یم یکربندیپ کیبه  ،یآمار  کیدر مکان
 یو  به حالردرشر کیکند. در مقاب ،   ار یاخت تی  رما  یهات   وخبر اثر افر ت اند یم ستمیاسر که س تی ها

ی
 ستمیس اسیمقبزرگ یهاژگ

داشته باشد که همه منجر به    ناگ ت    یهازحالریر  ت اند یم یکینامیترم د ستمیس کیاشاره دارد.  مانند دما، فشار، حجم، و چگایل
 .ش ندیم کسات  یحالر درشر

 ر  ،یآمار  کیمکان یادیاساس اص  م ضوع بن بر 
 
س یهازحالریهمه رخ  کسات  یال با احتم یکینامیترم د ستمیس کی یبرا ر یپذدستر

 . ش ند یم حالر که منجر به آن درشر  تی هازحالریحالر متناسب اسر با شمار ر احتمال هر درشر ن،ی. بنابرادهند یم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%AD%D8%A7%D9%84
%D8%AA 

 اصل عدم قطعی  -8

گ،یرا ورنر ها ک انت یم  کیدر مکان  (Uncertainty principle )  یاصل عدم قطع   یبندفرم ل ۱۹۲۶در سال  ،آلمات   کدانیت   ف زنتر
 .کرد

گیها ریاص  عدم قطع ،ک انت یم  کیت   ف در  مانند مکان و تکانه، نیم ،یکیت   از خ اص ف مشخض یهاکه جفر  دارد اظهار یم ،زنتر
ادف با  اهش دقر در  م یکی ریدقر در  م ش افزا گر،ید. به عبارت دندلخ اه معل م  رد با دقار  د نت ان  ریخاص ریاز آن خ اص متر
گیها دگاه  یبر داسر. بناشده ت    ناگ ن تفس  وشعبارت به دو ر  نیاسر. ا گر ید و مکان  اسر که همزمان رسعر ممکنت  غ ،زنتر

ون   نیر آن قرار دارند، اد ن   بالنتچ ن  ی روه دوم، که افراد  دگاهیبر دش د. بنا ی   دلخ اه مع ریقطع ا یبا دقر  یگر یهر ذره  د ا یالکتر
و ذات  عریبه طب مرب طاسر  یبلکه امر  سر،ین ستمیاز س خا  یهاری م  یت   دانشمندان در اندازه ریمحدودمساله بخاطر 
 یذره به وس کیک انت م،   کی. در مکانبیانگر آنند  ک انت یم  کیکه معادالت مکانچنانآن ستمیخ د س

 
 موج له

 
ح داده یم بسته . ش د رس 

 موج صفر ن  در هر مکات   ت اند مکان ذره مد نظر باشد، طبق معادالت، ذره یم یت   اگر اندازه
 
 نیوج د داشته باشد و ا سر،یکه دامنه

 موج با نیذره، ا ق به دسر آوردن مکان دق یمکان ذره اسر. برا ریعدم قطع به معا  
 
ده»تا حد ممکن  د یبسته  ،عا  یش د، که  «فش 

 ذره  گر،ی. از طرف دش د اند( ساخته هم جمع شده یاند )بر رو اضافه شده گر یکدیکه به   ن یسیموج س یادیاز تعداد ز  د یذره با
 
تکانه

 –هر چقدر که مکان ذره  نیابر ها باشد. بناهر کدام از آن ت اند اسر، اما یم ن یسیام اج س نیاز ا یکیمتناسب با ط ل موج 
 
 به واسطه

که مکان   یاذره ها )و بر عکس(. تن ش د یم ی   مع یش د، تکانه با دقر  متر  یت   اندازه یشتر یبا دقر ب -موج یشتر یجمع شدن تعداد ب
 نامع نیاد )و بنابر دار  ی   ط ل موج نامع م خر  ی   نقطه اسر، که چن کیدارد، ذره  متمرکز در  ق دق

 
تنها  گر یدارد(. از طرف د ی   تکانه

 ، یمک انت  کیدر مکان جهیندارد. در نو ا   مکان مع چ در فضا اسر که ه انیپاتر  نظم تناوتر دارد، ن سان م ی   که ط ل موج مع  م خر 
 مع ت اند نیم حالار 

 
ح دهد. اص  عدم قطع ی   وج د داشته باشد که ذره را با مکان و تکانه   ،یت   بر حسب عم  اندازه ت انرا یم ریرس 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA
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  کیتابع موج به  ش د،یم یت   که مکان اندازه  کرد. هنگایم  تی باز   ش د،یم ت   تابع موج ن که شام  فروپایس  
ی
م    ار یبس یبا پهنا برآمدگ

 پخش یم ش د،یم دهیپاشفرو 
ً
 تابع موج  امال

 
 ذره به مقدار ش د و تکانه

 
  ریمکان، در عدم قطع یت   متناسب با دقر  اندازه ی. تکانه

ر
 باف

 ماند یم
ر
که   سریمشخص کرده اسر،  متر ش د، و مهم ن ریکه اص  عدم قطع  یاز حد ت اند نیم ریعدم قطع مانده  . مقدار باف

  ریدم قطع ر اسر. اص  عمرب ط به اثر مشاهده ریاسر که اص  عدم قطع معا   نیبد نی. اسریچ یت   اندازه کیو تکن ند یفرا
  نی متر 

ی
 . کند یم ی   مکان، و بر عکس، را مع یت   اندازه ی   تکانه، در ح مقدار ممکن در آشفتیک

 

 

 

 


