
 جامعة الطائف –قسم الفيزياء – الدكتور محمد احمد آلجاللي )   الثالثة المحاضرة( )1(ميكانيكا الكم سلسلة محاضرات 
 

1 
 

  هلايز�ربغ...)عدم التعيني،الشك،(مبدأ الالحتديد
Heisenberg Uncertainty Principle  

  

 مقدمة .1
 )مبدأ الشك(مبدأ ھايزنبرغمسارات  .2

 الوصف الرياضي للمبدأ .3
 نتائج مبدأ ھايزنبرغ .4
 تمارين .5

  كلمة الشك في القرآن الكريم .6
  

  :مقدمة  .1

  بِْسمِ اللِّه الرَّْحمنِ الرَِّحيمِ

فَاِطرِ السََّماَواِت َواَألْرضِ َيْدُعوكُْم ِلَيْغِفَر لَكُم مِّن ذُُنوبِكُْم َوُيَؤخَِّركُْم إِلَى  أَِفي اللِّه َشكٌّ قَالَْت ُرُسلُُهْم
   فَأُْتوَنا بُِسلْطَاٍن مُّبِنيٍُترِيُدونَ أَن َتُصدُّوَنا َعمَّا كَانَ َيْعُبُد آَبآُؤَنا  نُتْم إِالَّ َبَشٌر مِّثْلَُناإِنْ أَأََجلٍ مَُّسمى قَالُواْ 

  )سورة إبراهيم 10(
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أبحث عن مقدمة لھذا المفھوم ،وذات يوم كنت أتابع حلقة  كنت ؟ بشكله العامكيف نفھم مبدأ الالتحديد 
لألستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي أستاذ اإلعجاز العلمي في القران الكريم يتحدث فيھا عن أسماء هللا 

 الكون وملخصھا أن هللا سبحانه وتعالى يعلم كل شي في) هللا العليم(الحسنى ، وكان موضوع تلك الحلقة 
  !!!!!!!! )أفي هللا شك(ويدبر االمور كلھا في نفس اللحظة   آن واحدوب

ھذه أمثلة عامة تبين مفھوم ھذا المبدأ الن الكثير لم فھل البشر والمقاييس البشرية تستطع ذلك ؟؟؟؟؟؟  
ھل نستطيع أن نقرأ سطرين في نفس اللحظة وبنفس : يدرك المعنى الفيزيائي لھذا المفھوم، مثال أنيستطع 
وبنفس  ؟؟؟؟؟ ھل نستطيع أن نتخذ قرارين في نفس اللحظة)جرب ذلك(التركيز
أي جزء من  إھمالدون  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ھل نستطيع أن نسمع أو نتعامل مع خبرين في آن واحدالدقة

عن جزئية من  نغفودون أن  ؟؟؟؟؟؟؟؟ھل نستطيع أن نحل مسألتين في آن واحد احدھما
 .الخ...........؟؟؟؟؟أحدھما

مما سبق نفھم أن الثنائيات التي  .)19، سورة الكھف بعض يوم أوقالوا لبثنا يوما نھم كم لبثتم مل قائل اق(
ستكون على  األولفالدقة في قراءة السطر  األخر،في  شكااحدھما تشكل  التدقيق فياستعرضناھا تبين أن 

 . األمثلةبقية  قراءته، وھكذاحساب السطر الثاني في عدم دقة 
الكم  ميكانيكافي لھايزنبرغ  )التأكد(عدم التعيينتشكل محور مبدأ ذات المضمون الجھري السابقة  األسئلةو
سنتعرض لھما في الفقرة أساسيين  أو مسارين ينروقد طبقھا ھايزنبرغ وفق محو)ألمجھريالمضمون (

  .القادمة
الكم وھو ترسيخ لفرضية دوبري التي تطرقنا لھا في المحاضرات  ميكانيكايعتبر ھذا المبدأ من أساسيات 

وميكانيكا الكم عموما أننا نتعامل مع العالم ،جيدا حين التعامل مع ھذا المبدأ خصوصا  االنتباهيجب و .السابقة
ة الكبير األجسام(ألجھريوليس العالم . الخ.......،كواركات،ذرات،نيتروناتالكترونات،بروتونات،(ألمجھري

في نفس )  سيارة(وسرعة متحركومثال ذلك نستطيع جھريا تحديد مكان ). عموما والتي تخضع لقوانين نيوتن
حول نواة الذرة في نفس  إلكتروننستطيع مجھريا أن نحدد مكان وسرعة  اللحظة وبدقة ممتازة،ولكننا ال

بدقة يجب  اإللكترونأن نحدد موقع  أردنا إذا،وببساطة وبنفس الدقة دون الشك بقيمة أحدھمالكل منھا اللحظة 
أن نحدد السرعة  أردنا وإذا،متحرك اإللكترونالن أن تصبح سرعته مساوية للصفر وھذا أمر غير معقول 

في آن  اإللكترونيمكن وينفس الدقة أن نحدد موضع وسرعة  ،أي ال اإللكترونموضع  أضعنابدقة نكون قد 
سيحصل انبعاث الجسيمات  متى بدقة نتنبأ أنية حيث النستطيع واحد ،ويحصل ھذا أيضا في الفيزياء النوو

  .قوانين ميكانيكا الكم إلىھايزنبرغ وبالتالي  لمبدأمن النواة المشعة وھي مسالة تخضع ) الطاقة(
 :مبدأ ھايزنبرغمسارات  .2

وتتم وفق مسارين في آن واحد، ) والت الديناميكية حالمت(قياس زوج من المقادير الفيزيائية إمكانية  ھناندرس 
  .أساسين يمكن من خاللھما إظھار المعنى الفيزيائي لمبدأ عدم التعيين

الكترون،بروتون (يدرس إمكانية قياس  كمية الحركة والموضع لجسيم مجھري:  المسار األول
  .وبنفس الدقة،وھذا غير ممكن تجريبيا واحد آن ،في)الخ.......،نيترون،

  .قياس طاقة الفوتون في اللحظة التي يتم بھا إصداره من الذرة المثارة يدرس إمكانية  :المسار الثاني
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نقيس مقدارين فيزيائيين في أن واحد أو النستطيع  أنيحدد لنا ھذا المسار بدقة متى نستطيع  :المسار العام
ينتج عنھا  وماالتبادل للمؤثرات  بأقواسيعرف  من خالل تمثيل المقادير الفيزيائية بالمؤثرات ، ومن خالل ما

  ).راجع فصل المؤثرات(من قواعد في ميكانيكا الكم
   :الوصف الرياضي للمبدأ .3

راجع (قة الرياضية التي تصف المسارين السابقين يمكن استنتاجھا من عالقة سرعة المجموعة العال   
  :التي تعطى بالعالقة التالية)المحاضرة السابقة
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ولفصل المسارين عن بعضھما يكفي أن نثبت أن المساواة في  أعاله،تربط تماما بين األزواج الموصوفة ) 2(العالقة 
  :يليتساوي مقدارا ثالثا كما ) 2(العالقة 
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  .ثابت بالنك hحيث 

  :نجد) 2(في ) 3(بتعويض 

. . (4)xE t p x h       

  :بالشكل التالي) 4(تكتب العالقة وتجريبية والعتبارات رياضية 

. . (5)
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وتؤكد ھذه العالقة انه ال يمكن ). التأكد(تمثل عالقة ھايزنبرغ في الالتحديد أو عالقة عدم التعيين) 5(العالقة 
الحصول على قيم أدق من تلك التي تحددھا تلك العالقة ،ويجب االنتباه أن مبدأ الشك ال يحدد دقة القياس لكمية 

xp.يحدد الجداء )مبدأ الشك( وإنماالحركة بشكل مفرد ،وكما انه ال يحدد دقة القياس في الموضع بشكل مفرد ،  x  

فالزيادة في دقة قياس أحدھما سيؤدي إلى زيادة الخطأ في قياس األخر وذلك ليبقي الجداء ثابت ومن مرتبة ثابت ،
E.ونفس الكالم ينطبق على الجداء . بالنك t .  

xp.تعني أن الجداء ) 5(العالقة إن x  الجداء  و.E t   يساوي كل منھما ثابت بالنكh  وھذا الجداء يمثل سطحا

يعطينا التناسب العكسي في دقة القياس للمقدارين ا ذ،وھ hمساحته ثابتة دوما وھذه المساحة تساوي ثابت بالنك 
  :الفيزيائيين المدروسين ،فالدقة في احدھما سيكون على حساب زيادة الخطأ في قياس المقدار اآلخر أي

( 6 )x

h
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بحيث انه من غير الممكن قياس المقدارين الفيزيائيين بنفس الدقة ) 5(األشكال البيانية التالية تصف لنا بيانيا العالقة 
ولكن العالقات التالية محققة . زيادة الخطأ في احدھما على حساب الدقة في قياس اآلخر ن واحد دون الوقوع فيآوب

  :دوما

1 1 2 2 3 3

1 1 2 2 3 3

. . . ..... .
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 :نتائج مبدأ ھايزنبرغ - 4
ولكن ھذه مقتطفات من نتائج  1ستطيع في ھذه العجالة أن نغطي بالتفصيل مبدآ ھايزينرغ في مقرر الكم نال

  :مبدأ الالتحديد لھايزنبرغ 
a.  فرضية (عالقة عدم التعيين عبارة رياضية تعبر عن وجود خواص جسيميه وموجية للجسيمات

معنى للقياس المفرد في العالقة ،والجداء المزدوج ھو الذي يعطي العالقة أھميتھا في  وال،) دوبري
 .ميكانيكا الكم

b.  نحصل على  ألننادراسة الظاھرة الموجية للجسيم دون الظاھرة الجسيمية  اإلطالقاليجوز على
 .مفاھيم خاطئة

c.  العالم ألمجھري مفاھيم على )تنقوانين نيو –األجسام الكبيرة (اليمكن تطبيق مفاھيم العالم ألجھري
 . الذي يستند إلى مبدأ ھايزنبرغ

d. مسألة الدقة المتناھية في القياس مسألة خيالية في الجمل المجھرية والتي تعتمد في القياس على  إن
 .مبدأ االحتمال 
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e. ......... 

f. ....... 

g. ...... 

  
  .االنترنت الغنية بھذا الموضوعويمكن للدارس أو للقارئ أن يفتش عن معلومات أكثر من مواقع 

  
 من كتاب :تمارين .7
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 :كلمة الشك في القرآن الكريم .8
  

 اجلزءة السورةاآليةالصفحة القرآن الكرميابن كثري

 القرآن الكرمي تفسري ابن كثري
 6 النساء103157

شك  وقوهلم إنا قتلنا املسيح عيسى ابن مرمي رسول اهللا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هلم وإن الذين اختلفوا فيه لفي
 لوه يقينامنه ما هلم به من علم إال اتباع الظن وما قت

 القرآن الكرمي تفسري ابن كثري
 11 يونس21994

الذين يقرأون الكتاب من قبلك لقد جاءك احلق من ربك فال تكونن من مما أنزلنا إليك فاسأل شك  فإن كنت يف
 املمترين

 الكرميالقرآن  تفسري ابن كثري
 11 يونس220104

من ديين فال أعبد الذين تعبدون من دون اهللا ولكن أعبد اهللا الذي يتوفاكم وأمرت أن شك  قل يا أيها الناس إن كنتم يف
 أكون من املؤمنني

 القرآن الكرمي تفسري ابن كثري
 12هود22862

 مما تدعونا إليه مريبشك  قالوا يا صاحل قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي

 القرآن الكرمي تفسري ابن كثري
 12هود234110

 منه مريبشك  من ربك لقضي بينهم وإهنم لفي ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولوال كلمة سبقت

 القرآن الكرمي تفسري ابن كثري
 13 إبراهيم2569

يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد ومثود والذين من بعدهم ال يعلمهم إال اهللا جاءهتم رسلهم بالبينات فردوا  أمل
 مما تدعوننا إليه مريبشك  أيديهم يف أفواههم وقالوا إنا كفرنا مبا أرسلتم به وإنا لفي

 القرآن الكرمي تفسري ابن كثري
 13 إبراهيم25610

يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إىل أجل مسمى قالوا إنفاطر السماوات واألرض شك  قالت رسلهم أيف اهللا
 أنتم إال بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبني

 القرآن الكرمي تفسري ابن كثري
 20 النمل38366

 منها بل هم منها عمونشك  بل ادارك علمهم يف اآلخرة بل هم يف

 القرآن الكرمي تفسري ابن كثري
 22سبأ43021

 وربك على كل شيء حفيظشك  وما كان له عليهم من سلطان إال لنعلم من يؤمن باآلخرة ممن هو منها يف

 القرآن الكرمي تفسري ابن كثري
 22سبأ43454
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 مريبشك  إهنم كانوا يفوحيل بينهم وبني ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل 

 القرآن الكرمي تفسري ابن كثري
 23ص4538

 من ذكري بل ملا يذوقوا عذابشك  هم يف أأنزل عليه الذكر من بيننا بل

 القرآن الكرمي تفسري ابن كثري
 24 غافر47134

مما جاءكم به حىت إذا هلك قلتم لن يبعث اهللا من بعده رسوال شك  جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم يفولقد 
 كذلك يضل اهللا من هو مسرف مرتاب

  
  
  

  :مقتطفات باالنكليزية
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