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Giải thưởng Nobel Vật lý 2012 vừa ñược công bố trao cho hai nhà khoa học: Ha-rốt-chơ 
(Haroche, Pháp) và Uai-len-ñơ (Wineland, Mỹ) vì công trình nghiên cứu của họ ñược cho rằng 
“có bước ñột phá về vật lý lượng tử”, “có tính khả thi cao trong việc ño lường và kiểm soát riêng 
rẽ từng hệ thống lượng tử. ðây là một kết quả nghiên cứu mà giới vật lý thế giới ñã mong ñợi từ 
lâu và hôm nay, nghiên cứu này ñã trở thành hiện thực”. Thậm chí theo Ủy ban Nobel, “Ha-rốt-
chơ và Uai-len-ñơ ñã mở ra cánh cửa cho một kỷ nguyên thực nghiệm mới với vật lý lượng tử 
khi chứng minh: có thể quan sát trực tiếp các hệ lượng tử riêng rẽ mà không phá hủy chúng”. 

Trong ñoạn mở ñầu ở trên, tác giả ñã cố ý ñánh dấu chữ “lượng tử” bằng chữ nghiêng. 
Vậy, “lượng tử” là gì? “Vật lý lượng tử” là cái gì? Và “bản chất của công trình ñược giải thưởng 
Nobel vật lý 2012” là gì? Nói ra thì dài nhưng tác giả sẽ cố gắng tóm lược tới mức ngắn gọn nhất 
có thể dành cho những người không chuyên, theo quan ñiểm của phép biện chứng duy vật.  

Thế giới vật chất trong ñó chúng ta ñang sống ñược các nhà vật lý chia ra thành hai 
“mảng”: “thế giới vĩ mô” bao gồm các vật thể có kích thước lớn hơn nguyên tử, phân tử (có thể 
nhìn thấy ñược bằng mắt thường, kính hiển vi hay kính viễn vọng), còn “thế giới vi mô” – bao 
gồm các vật thể nhỏ dưới kích thước ñó (không thể nhìn thấy ñược). Bằng các thí nghiệm ở nửa 
ñầu thế kỷ trước, người ta cho rằng giữa “vĩ mô” và “vi mô” có một sự ñột biến về chất mà 
không thể nào dung hoà ñược: Thế giới “vĩ mô” tuân theo cơ học cổ ñiển của Newton và thuyết 
tương ñối của Einstein (còn gọi là thế giới “tất ñịnh”), còn thế giới “vi mô” lại tuân theo “Cơ học 
lượng tử” (còn gọi là thế giới “bất ñịnh”). Nguyên do là vì dường như ở thế giới vi mô, sự trao 
ñổi năng lượng không xẩy ra liên tục mà chỉ theo từng “khẩu phần nhỏ” gọi là “lượng tử”.  Tính 
“lượng tử” này còn ñược thể hiện ở mô men ñộng lượng quỹ ñạo của ñiện tử trong nguyên tử. Và 
hơn thế nữa, ñể dung hoà với việc không thể giải thích ñược các vân sáng tối xen kẽ ñược tạo bởi 
ánh sáng khi ñi qua hai khe hẹp (có vẻ như ánh sáng là “sóng”?) với kết quả thí nghiệm quang 
ñiện theo ñó ánh sáng chắc chắn phải là hạt, người ta buộc phải chấp nhận một khái niệm hết sức 
phi lý: “lưỡng tính sóng-hạt”. Và kết quả là dẫn ñến việc thừa nhận tính bất ñịnh của thế giới hạ 
nguyên tử: lúc là hạt, lúc lại là sóng. Từ ñó, người ta xây dựng nên một “lý thuyết” nhằm lý giải 
hành xử của thế giới vi mô, nhưng vẫn chấp nhận sự “phi lý” ñó gọi là “cơ học lượng tử”, hay 
như trong bài báo ñã nêu là “vật lý lượng tử”. Tuy nhiên, khi ñó lại phải chấp nhận những phi lý 
mới: tính bất ñịnh về vị trí trong không gian – người ta không thể biết chắc một hạt ở vị trí nào 
mà chỉ là xác suất xuất hiện của nó, và tính bất ñịnh về thời gian, không tuân theo nguyên lý 

Sơ ñồ bố trí thí nghiệm ñiều khiển và ño lường hạt phô-tôn ñơn lẻ 
bằng nguyên tử Rít-bớc 
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nhân quả. Chính vì thế, khái niệm “lượng tử” bây giờ còn ñược hiểu ñồng nghĩa với “sự bất ñịnh 
về không gian-thời gian” – ñây là tính chất không bao giờ quan sát thấy ở các vật thể vĩ mô.  

Mặc dù vậy, khái niệm “lượng tử” ñược sử dụng trong các thông báo về giải Nobel vật lý 
2012 lại không liên quan gì tới các tính chất bất ñịnh vừa nói tới ở trên; nó chỉ có một nghĩa duy 
nhất ñó là “vi mô”: hạt “lượng tử”, hệ “lượng tử”... ñồng nghĩa với hạt “vi mô”, hệ “vi mô”... – 
nhưng tất cả chúng vẫn tuân theo các quy luật của cơ học cổ ñiển là “tính tất ñịnh”: có vị trí xác 
ñịnh trong không gian, bởi vậy mới có thể ño lường ñược chúng, và có quỹ ñạo xác ñịnh theo 
thời gian, bởi vậy mới có thể ñiều khiển ñược chúng. Thật vậy, theo như bản “Mô tả khoa học 
của giải Nobel vật lý 2012”, trong thí nghiệm của Uai-len-ñơ, i-ôn ñược giữ bên trong một ống 
nghiệm bao quanh bởi ñiện trường tĩnh và ñiện trường dao ñộng ñiều hoà. Ông sử dụng chùm 
xung la-de (laser) tử ngoại ñể triệt bỏ chuyển ñộng nhiệt của i-on và nhờ ñiện trường kể trên ñể 
ñiều khiển trạng thái năng lượng của i-ôn: ñưa ñiện tử ngoài cùng của nó lên các quỹ ñạo tương 
ứng với hai tần số có giá trị kề cận sai khác nhau một “lượng tử”. 

Ha-rốt-chơ lại có hướng tiếp cận trái ngược: ông kiểm soát và ño các hạt phô-tôn cô lập 
bằng các nguyên tử Rít-bớc (Rydberg) ñã ñược biết – nó lớn hơn hàng nghìn lần nguyên tử bình 
thường do ñiện tử ngoài cùng bị kích thích lên quỹ ñạo rất xa hạt nhân và có thể hành xử giống 
như một hệ hành tinh kiểu như Mặt trời và Trái ñất (tức là không có tính “lượng tử” nữa). Bên 
cạnh ñó, ông còn tạo ra hạt phô-tôn vi sóng bật tới và nảy trở lại giữa hai gương cầu “siêu sáng” 
ñặt ñối diện nhau trong khoảng thời gian “khá dài”: gần 1/10 giây. Khi thả lần lượt các nguyên tử 
Rít-bớc bay ngang qua khe giữa hai gương, chúng sẽ lần lượt tương tác rất yếu (nếu có thể) với 
photon vi sóng “ñộc nhất” trong ñó. Kết quả là sau khi ra khỏi hai gương, nếu nguyên tử nào 
tương tác ñược với photon, sẽ thay ñổi trạng thái năng lượng và sau khi ñi qua gương sẽ ñược 
phát hiện nhờ một bộ cảm biến (detector). 

Nói cách khác, thí nghiệm của Uai-len-ñơ và Ha-rốt-chơ ñã thành công trong việc chứng 
minh tính ñúng ñắn của các quy luật cơ học cổ ñiển ngay cả ñối với những hạt vi mô như nguyên 
tử, ñiện tử, phô-tôn, tức là khẳng ñịnh tính “tất ñịnh” của thế giới vật chất mà trước ñó người ta 
cho rằng không thể. Cái ñược gọi là “sự chồng chập” (superpositions) ñược sử dụng trong bản 
“Mô tả” chỉ ứng với tác ñộng của các hạt tham gia tương tác, hoặc trạng thái năng lượng của 
chúng, chứ tuyệt nhiên không phải là chính bản thân các hạt ñơn lẻ ñó như ở trường hợp “Con 
mèo Srô-ñing-gơ (Schrödinger)” vừa sống, vừa chết(?) – là nghịch lý của cơ học lượng tử khi 
phải chấp nhận tính bất ñịnh về không gian-thời gian. “Sự chồng chập” tác ñộng và trạng thái 
này vốn là bản chất của thế giới vật chất mà chúng ta ñang sống, chứ không chỉ là “ñặc quyền” 
của thế giới vi mô: mỗi chúng ta ñồng thời chịu tác ñộng “chồng chập” của Trái ñất, Mặt trăng, 
Mặt trời v.v.. cũng như ñang phải tồn tại trong trạng thái năng lượng “chồng chập” với tất cả thế 
giới ñó, nhưng sống là sống, chết là chết chứ không thể vừa sống lại vừa chết ñược.  

Có một ñiều không thể không nói thẳng ra rằng: giữa vật lý hiện ñại và chủ nghĩa duy vật 
biện chứng của Mác hoàn toàn không có một tiếng nói chung nào. Bắt ñầu từ những phạm trù cơ 
bản nhất như vật chất, không gian, thời gian, cho tới các quy luật cơ bản như “ñấu tranh và thống 
nhất giữa các mặt ñối lập”, “lượng ñổi chất ñổi”, cũng như các nguyên lý cơ bản như “nguyên lý 
thống nhất tính vật chất của thế giới”, “nguyên lý nhân quả”… Sự vi phạm thô bạo những nội 
dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng ñã ñưa vật lý của thế kỷ XX ñến bờ vực của sự 
khủng hoảng không lối thoát: không thể giải thích ñược một cách nhất quán hành xử của các 
thực thể vĩ mô và vi mô, thậm chí ngay cả ở lĩnh vực vĩ mô cũng chứa ñựng ñầy rẫy những 
nghịch lý và bất cập, chấp nhận vô ñiều kiện những giả thiết phi lý, trái với tự nhiên, bất chấp lô-
gíc, bất chấp tính nhân quả… Kết quả là phải thừa nhận chỉ mới hiểu biết ñược có 4% những gì 
cấu thành nên vũ trụ mà họ gọi là “vật chất”, còn lại 26% là “vật chất tối” và 70% cái gọi là 
“năng lượng tối”(?). Ngay trong sơ ñồ phân loại “cấu trúc” của vũ trụ này ñã cho thấy việc ñánh 
ñồng “vật chất” với “năng lượng” (vốn chỉ là một ñặc tính của vật chất) ñã cho thấy sự lộn xộn 
trong tư duy của các nhà vật lý theo chủ nghĩa duy tâm siêu hình là như thế nào rồi. Và lẽ ñương 
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nhiên nó cũng chỉ là hệ quả của lý thuyết “Vụ nổ lớn” (Big Bang) mà từ “không có gì” ñã sinh ra 
vật chất (bao gồm cả không gian, thời gian) và cả vũ trụ như chúng ta ñang quan sát thấy – như 
thế có khác gì thừa nhận: “Chúa ñã sáng thế” ñâu? 

Vậy là từ những thiếu hiểu biết thế giới vật chất hữu hình và về phương pháp luận của chủ 
nghĩa duy vật biện chứng, các nhà toán học núp dưới danh “vật lý học” ñã vô tình xoá sổ một bộ 
môn khoa học về thế giới tự nhiên là vật lý ñể thay thế bởi một thứ “giả vật lý” duy tâm siêu 
hình: cơ học lượng tử và thuyết tương ñối.  

Giải thưởng Nobel vật lý năm nay rất may là ñược trao cho các công trình thực nghiệm chứ 
không phải lý thuyết, nên mặc dù cách hành văn và diễn giải các thí nghiệm trong “Mô tả khoa 
học của giải Nobel vật lý 2012” vẫn vay mượn những thuật ngữ của vật lý lượng tử, nhưng 
không vì thế mà làm thay ñổi ñược bản chất vật chất của thế giới tự nhiên hữu hình: chúng vẫn 
tuân theo các quy luật của vật lý cổ ñiển, chỉ có ñiều ở mức tinh tế hơn theo quy luật lượng ñổi 
chất ñổi của chủ nghĩa duy vật biện chứng mà thôi.  

Chính vì thế, có thể nói các công trình thực nghiệm ñược trao giải lần này về thực chất là 
bằng chứng hùng hồn về sự cáo chung của cái gọi là “vật lý lượng tử”, mở ñầu cho sự cáo chung 
của “vật lý hiện ñại” trong thời gian không xa nữa… 

 

 

 

 

 

 

 


