
1

؟را رفع نماید(Quantum)چرا فیزیک نمی تواند ابھامات مطرح در بحث کوانتوم 

فھرست مطالب

فیزیکعالم.1

عالم معنی.2

اندیشھ .3

خصوصیات اندیشھ3.1

بدون مکان و زمان بودن اندیشھ)1

)Variable(قابلیت تغییر )2

سرعت باالی اندیشھ)3

خالقیت اندیشھ)4

رھبری اندیشھ)5

شبکھ اندیشھ ھا 3.2

کل نگری .4

جھان متغیر و قانون نسبیت.5

مقایسھ عالم فیزیک با عالم اندیشھ.6

خلق عالم فیزیک توسط اندیشھ)1

محدودیت عالم فیزیک نسبت عالم اندیشھ)2

ناشناختگی عالم اندیشھ )3

عدم انطباق قانون آنتروپی با اندیشھ)4

چرا علم فیزیک قادر بھ شناخت بعضی از پدیده ھا نیست؟.7



2

کوانتوم.8

بخش شعوری ذره  )1

بخش مادی ذره )2

شعور ذره و رفع ابھامات مطرح در فیزیک کوانتوم.9

(Duality between particles and waves)حالت دوگانگی بین ذره و موج )1

(Uncertainly principle)اصل عدم قطیعت )2

Quantum –Random 3(

(Quantum Entanglement)ھمبستگی کوانتومی  )4

(Quantum Decoherence)ناپیوستگی کوانتومی )5

نتیجھ.10



3

بسم هللا الرحمن الرحیم

ھفت آسمان و زمین و ھرچھ در آنھاست ھمھ بھ ستایش و تنزیھ خدا مشغولند، وموجودی نیست در عالم 
جز آنکھ ذکرش تسبیح و ستایش حضرت اوست، ولیکن شما تسبیح آنھا را فھم نمی کنید ھمانا او بسیار 

)44–سورۀ اسراء . (بردبار و آمرزنده است

نبا تو میگویند روزان و شباذرات عالم در نھانجملۀ

با شما نامحرمان ما خامشیمما سمیعیم و، بصیریم و ھُوشیم

)موالنا(

؟را رفع نماید(Quantum)چرا فیزیک نمی تواند ابھامات مطرح در بحث کوانتوم 

تمدن امروز بشری تا حدود زیادی حاصل از علم فیزیک است کھ حاصل تالش فیزیکدانھا برای کشف 
منطوراز .قوانین فیزیکی حاکم بر کائنات است و کسی نمی تواند در این مورد شک و تردیدی داشتھ باشد

الھ شناخت محدوده و مرزھای علم فیزیک است کھ شاید یک غیر فیزیکدان بھتر بتواند این مر زھا این مق
بشناسد زیرا ھر کسی کھ زیاد در موضوعی تحقیق و تفکر و تالش می کند و غرق آن می شود دنیا را از 

اند دریچھ آن موضوع می نگرد و محدوده موضوع را در سیستم کل کمتر تشخیص می دھد کھ گفتھ
.عاشق ھمھ دنیا را معشوق می داند

فیزیک عالم .1

فکر می کنم فیزیک  و عالم آن احتیاج زیادی بھ تعریف ندارد و ھمھ کم بیش آن را می دانیم  ولی بھر 
پدیده ھای طبیعی می نامند صورت، فیزیک را دانش کشف و استفاده علمی از روابط و قوانین حاکم بر 

.مبنای آن بر مشاھده و تجربھ است و عمدتا با ماده سروکار داردکھ

عالم معنی .2

اصوال تمامی زندگی .عالم معنی برخالف عالم فیزیک کھ با ماده سر و کار دارد، عالم غیر مادی است
یا انسان در عالم معنی درک می شود و تمام اتفاقاتی کھ بصورت فیزیکی یا غیر فیزیکی بوجود می آید و

کارھائی کھ انجام می دھیم نھایتا بھ درکی در معنا می انجامد، مثال، شما صبح بر می خیزید و بھ سر کار 
می روید برای چھ؟ احتماال جواب خیلی ھا این خواھد بود کھ پولی بدست بیاورم کھ زندگی ام را بگذرانم 

کھ این نیاز ھا چیست؟ نیاز ھا گستره حال سؤال این است.یا بھ عبارت دیگر نیاز ھایم را بر آورده کنم
(Range) وسیعی دارد و ھر فردی گستره نیاز ھای مخصوص بھ خود را دارد کھ با افراد دیگر فرق

...دارد ولی بعضی از نیاز ھا در تمام افراد مشترک است مثل نیاز ھای تغذیھ، مسکن، سالمتی، شادی، 

م کھ این نیاز ھا در واقع یک معنی ھستند کھ ما آن را درک می حال اگر این نیاز ھا را تحلیل کنیم می بینی
مثال، غذا خوردن برای پاسخ بھ نیاز گرسنگی است کھ گرسنگی صورت .کنیم و صورت فیزیکی ندارند
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انسان وقتی کھ گرسنھ است ترشحاتی در بدن انسان نیز صورت می گیرد کھ این -فیزیکی ندارد 
و -نھ خود گرسنگی، گرسنگی آن معنی است کھ مادرک می کنیم ترشحات ناشی از گرسنگی  است 

آیا شما می توانید استراحت و راحتی را.ھمچنین سیر بودن، داشتن مسکن برای استراحت و راحتی است
دھید کھ خوابیدن استراحت است کھ ظاھرا نمود با عوامل فیزیکی تعریف کنید؟ مثال شما پاسخ می

ع خوابیدن برآورد نیاز استراحت نھ خود استراحت کھ یک معنی است کھ توسط فیزیکی دارد ولی در واق
خندیدن و (ما درک می شود،  رفتن بھ یک کنسرت برای شادی است کھ شادی صورت فیزیکی ندارد 

و ھمچنین سایر نیاز ھای )سایر عالئمی کھ در انسان بروز می کند ناشی از شادی است نھ خود شادی
رت غیر فیزیکی درک و برآوردن آن نیاز نیز بصورت غیر فیزیکی درک می شود و آدمی نھایتا بصو

بھ عبارت دیگر در نھایت زندگی حقیقی انسان نھ در عالم فیزیکی بلکھ در عالم معنی جریان دارد و ....
.در نھایت عوامل فیزیکی بصورت ابزاری جھت رسیدن بھ یک نیاز غیر فیزیکی می باشد

)ciousnessCons(اندیشھ.3

Notion, Mindمترادف است بابحث مادر ،اندیشھ کھ قسمتی از عالم معنی می باشد and 
intelligence است و آن بخشی از ھر سیستم است کھ اداره آن سیستم را بعھده دارد و ھر سیستمی کھ

بسیار برای ما ناشناختھ فیزیکعالماندیشھ نسبت بھعالم.در دنیا وجود دارد از این بخش بی نیاز نیست
.تر است

فکر کردن ھستیم، فکر کارھای روزمره، فکر ھای در حال یعنی ما دائماکار دائمی انسان اندیشیدن است 
کھ این ...واھی و و خیالھایاندیشھ کارھای نو، اندیشھ ھا...احساسی مثل عشق، محبت، عصبانیت، 

یا سخن گفتن خود را بروز می دھد و گاھی ھم از حالت اندیشھ ھا گاھی در عالم بیرون بصورت عمل 
.اندیشھ خارج نمی شود

خصوصیات اندیشھ3.1

:مھمترین خصوصیات اندیشھ عبارتند

بودن اندیشھو زمانبدون مکان)1

نکتھ مشترکی ھم با تئوری کھاستو زمان فیریکیخاصی ندارد و بدون مکانو زماناندیشھ مکان
.در سرعت نور مکان و زمان صفر می شودکھ درآن تئوری نسبیت خاص انیشتن دارد

)Variable(قابلیت تغییر )2

شما در ھر لحظھ می توانید فکر خود را از مطلبی بھ مطلب دیگری تغییر دھید بدون اینکھ مانعی وجود 
شما برای تغییرات با موانع متعددی روبرو می شوید  بنابر این در صورتیکھ در عالم فیزیکداشتھ باشد

.عالم فیزیک نسبت بھ عالم اندیشھ کوچکتر و تنگ تر است
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سرعت باالی اندیشھ)3

در یک می توانو در اندیشھاندیشھ می تواند بھ سرعت از موضوعی بھ موضوع دیگری بھ پردازد
.بھ مکان ھای دور سفر نمودلحظھ

خالقیت اندیشھ)4

یکی دیگر از خصوصیات اندیشھ خالقیت اندیشھ است و تمام عالم فیزیکی توسط اندیشھ خلق شده است، 
.ھ خدا یا طبیعت و یا اندیشھ بشری و بھ تعبیر وسیعتر عالم فیزیک ظھور عالم اندیشھ می باشدحال اندیش

رھبری اندیشھ)5

اندیشھ اداره و رھبری می شوند، حتی جوامع انسانی نیز بوسیلھ تمام سیستم ھای فیزیکی و انسانھا بوسیلھ 
.اندیشھ رھبرانشان اداره می شود

شبکھ اندیشھ ھا3.2

ھمانطور کھ می دانید انسان تمام پیشرفت ھای خود را بوسیلھ کشف قوانین موجود در طبیعت بدست 
حال ھمانطور کھ ما شبکھ جھانی .آورده است و بھ عبارت دیگر ما از طبیعت بھ نوعی تقلید می کنیم

اینترنت داریم چرا فکر می کنیم چنین سیستمی در طبیعت کھ از ما بسیار جلوتر است وجود ندارد؟ این 
سیستم اندیشھ ھا را مثل اینترنت بھ ھم متصل کرده و شبکھ اندیشھ ھا را بوجود آورده است، منتھا برای 

.داریمتماس با این شبکھ ما احتیاج بھ علم دیگری

کل نگری  .4

در این طرز تفکر کل برابر است با مجموع اجزاء، تفکر اجرا نگری حاکم است کھ در فیزیک کالسیک 
یعنی (چنین استنباط می گردد کھ اگر اطالعات دقیقی در مورد اجزاء داشتھ باشیم خواھیم توانست کل 

بلکھ بھ جھان نمی تواند کامل باشد امروزه مشخص شده است کھ چنین نگرش .را بھتر درک کنیم)جھان
ست ھمگی بھ ھم جھان مجموعھ واحدی در نظر گرفتھ می شود کھ غیر قابل تقسیم است و ھرچھ در آن

ھمھ عکس ھا از نقطھ ساختھ شده اند ولی آنچھ عکس شما را از عکس یک گل متمایز می مربوطند مثال، 
برای آنکھ عکسی متولد شود وجود نقطھ ھا .ستکند ھمان مجموعھ روابطی است کھ بین نقاط برقرار ا

الزم است ولی آنچھ بھ تجمع نقطھ ھا مفھوم می بخشد و بھ یک عکس شکل می دھد و آنرا متمایز از 
.می کند روابط حاکم بین نقاط استدیگر عکس ھا 

کل اثر ھرچند رفتار اجزاء بر روی رفتاررفتارھرجزء توسط کل تعیین می گردددیدگاه کل نگری در 
ھ اجزاء ھستند کخواص و رفتاراجزانگریدر حالیکھ در دیدگاه .گذارد ولی رل کنترل کننده ندارندمی
.واص و رفتار کل را تعیین می کنندخ

عبارت است کھ ،روی دیگر سکھیک روی سکھ در نظر گرفتھ می شود و بھتفکر اجزانگری تنھا در
.شود در صورتیکھ در تفکر کل نگری ھردو روی سکھ دیده می شودچندان اھمیتی داده نمیکل نگری

نمیکھمی داندبھ تنھائی ناقص راتفکریبلکھ چنان تفکر اجزا نگری را حذف نمی کند،دیدگاهاین 
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اگرھم بنا باشد کھ کل را بھ اجزاء تقسیم کنیم در دیدگاه کل نگری .تواند تصویر درستی از جھان ارائھ کند
بنابراین ضمن پاس داشتن اطالعات عظیمی .باید کل را فراموش نکنیم)برای بررسی و مطالعھحداقل(

کھ از بکارگیری دیدگاه اجزانگری در طی چند قرن کسب کرده ایم اگر در پی تصویر کاملی از جھان 
.ھستیم باید دیدگاه کل نگری را نیز مورد توجھ قرار دھیم

کل است کھ اجزاء آن دائما بدلیل شبکھ ارتباطی بر ھم اثر می تمسیسبا توجھ بھ بحث باال جھان یک
ماده و اندیشھ تشکیل شده است  و بھم پیوستھسیستم مثل ھر سیستم دیگری از دو قسمتگذارند البتھ این 

و شبکھ قرار می کندبرراعوامل فیزیکی در محیط جھانیارتباطشبکھ ارتباطی فیزیکی کھشامل
.جود در جھان را بھ ھم وصل می کند،می باشدھا کھ اندیشھ ھای موارتباطی اندیشھ

و قانون نسبیت جھان متغیر .5

کل است کھ اجزاء آن دائما بدلیل شبکھ ارتباطی بر ھم اثر می گذارند و سیستمجھان یکدر باال گفتیم کھ 
پدیده فیزیکی را کھ ما ھر ییر ھستند بنابراین جھان دائما در طول زمان در حال تغبعبارت دیگر اجزاء 

اندازه گرفتھ ایم کھ چنانچھ در زمان معیناندازه می گیریم در حقیقت ما قسمتی از کل را در یک زمان
با اندازه گیری اولی مطابق نخواھد بود بنابراین دیگری ھمان پدیده رااندازه گیری کنیم تمام مشخصات

ست بلکھ این قانون در مورد ھمھ عوامل فیزیکی قانون نسبیت تنھا در مورد فضا و زمان صادق نی
.کاربرد دارد بعبارت دیگر فیزیک یک علم نسبی است

انسان با گرفتن اطالعات جدید تغییر می کند و در بعد اندیشھ ھم دائما تغییرات بوجود می آید مثال،
رات در اندیشھ، شخصیت او در رابطھ با موضوع اطالعات جدید تغییر می کند و این تغییر سبب تغیی

برداشت از محیط و تصمیم گیری ھا می شود و بھ عبارت دیگر با گرفتن اطالعات جدید انسان جدیدی 
کھ حتی ممکن است فردی با گرفتن اطالعات جدید تصمیمی کامال خالف تصمیم گیری خلق می گردد

از نظر جسمی (ری نکرده بنابر این این فرد ھرچند کھ از نظر ظاھری و جسمی تغییقبلی اش اتخاذ کند
ولی از نظر اندیشھ و تفکر انسان دیگری )ھم دائما سلول ھای ما با سلول ھای جدید جایگزین می شود

و می شوند و قانون نسبیت در این مورد ھم صادق نتغییر می کنند وانسانھا دائماشده است، بعبارت دیگر
.است

مقایسھ عالم فیزیک با عالم اندیشھ.6

خلق عالم فیزیک توسط اندیشھ)1

عالم فیزیکی توسط اندیشھ خلق شده است حال اندیشھ خدا یا طبیعت یا اندیشھ بشری بنابراین عالم فیزیک 
.حاصل اندیشھ است و نسبت بھ عالم اندیشھ در مقام پائین تری قرار دارد

محدودیت عالم فیزیک نسبت عالم اندیشھ)2

محدودیتی ندارد و می تواند نسبت بھ ھر موضوعی تفکر کند، در صورتیکھ در در عالم اندیشھ انسان 
.عالم فیزیک در دسترس نبودن امکانات فیزیکی انسان را با محدودیت مواجھ می کند
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ناشناختگی عالم اندیشھ )3

عالماطالعات ما نسبت بھ عالم اندیشھ بسیار اندک است در صورتیکھ ما اطالعات نسبتا زیادی در مورد
.فیزیک داریم

عدم انطباق قانون آنتروپی با اندیشھ)4

در طول زمان بھ سوی بی نطمی می روند و در نھایت اجسام فیزیکی طبق قانون دوم ترمودینامیک
ح معروف آنتروپی استفاده می در ترمو دینامیک بھ جای کلمھ بی نظمی از اصطال.شوندمتالشی می

ھمیشھ رو بھ فیزیکیمودینامیک اعالم می دارد کھ آنتروپی سیستم ھای در حقیقت، قانون دوم ترشود،
بھ زبان ریاضی نیز می توان این عبارت را چنین بیان کرد کھ تغییرات آنتروپی در یک .ازدیاد است

در حالیکھ در مورد عالم اندیشھ قانون آنتروپی .نھ تنھا صفر نیست بلکھ ھمیشھ مثبت استفیزیکیسیستم 
.ست و اندیشھ تکامل می یابد و از بین نمی رودصادق نی

چرا علم فیزیک قادر بھ شناخت بعضی از پدیده ھا نیست؟ .7

:تعدادی از دالیل عدم شناخت بعضی از پدیده ھا توسط علم فیزیک بشرح زیر است

یک سیستم یک پارچھ است کھ کل اجزاء آن بھ ھم پیوستگی دارند و چون ما قسمتی از این کل جھان)1
را در علم فیزیک بدون در نظر گرفتن ارتباط آن با سیستم کل مورد بررسی قرار می دھیم بنابر این 

در ند و یا شناخت کامل یا صحیح نیست بھ عبارت دیگر ھرچھ مابعضی از پدیده ھا شناختھ نمی شو
ل غرق شویم از حقیقت دور می شویم و برای شناخت ھر پدیده ای جزئیات بدون در نظر گرفتن سیستم ک

ل نگاه کنیم ما آن پدیده را از دریچھ سیستم کبھتر است کھ

بھ با پیش فرض اینکھ پدیده مذکور دارای مشخصھابزاری برای اندازه گیری پدیده ھای فیزیکی )2
مشخصھ یا م یعنی نتیجھ آزمایش را از قبل تعیین می کنیم بھ عبارت دیگرخصوصی است  می سازی

قسمتی از مشخصات پدیده پدیده را قبل از آزمایش در ذھن خود می سازیم کھ این ممکن است مشخصات
.مورد نظر را معین کند نھ ھمھ آنھا را

ھ بعدی بھ صورت یک واقعیت در کرده ایم و دنیای ساز کودکی دنیای سھ بعدی را دائما با چشم نگاه)3
ذھن ما شکل گرفتھ کھ این موضوع سبب شده است کھ حتی بعد زمان را بعدی جدا از سھ بعد دیگر 

.فرض کنیم

در مورد شناخت اندیشھ ھمانطور کھ در باال اشاره شد عالم فیزیکی توسط اندیشھ خلق شده است یا بھ )4
شھ است و با توجھ بھ اینکھ مخلوق نمی تواند خالق خود را عبارت دیگرعالم فیزیک حاصل و مخلوق اندی

و برای شناخت بھ طور کامل بشناسد  بنابراین فیزیک نمی تواند درک درستی از اندیشھ داشتھ باشد 
.اندیشھ علم دیگری الزم است
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 (Quantum)کوانتوم.8

زیر اتمی را کھ در بحث کوانتوم مطرح است مورد بررسی قرار دھیم در آن ذره اتم واگر ما ذره ھای
بعبارت دیگر ذره ھم یک سیستم است کھ دارای دو ده رگھ ھائی از شعور دیده می شود،ھا عالوه بر ما

:بخش بھم پیوستھ مادی و شعور است کھ ھر بخش بھ صورتی خودش را بھ ما می شناساند

بخش شعوری ذره)1

ذره شعوردر اینصورتمورد ازمایش قرار می دھیممستقیما در آن دخالت کنیم خود ذره را بدون اینکھ 
در آزمایش معروف  قرار دادن مثال، .مثل ھر سیستم دیگری در مقابل عمل ما عکس العمل نشان می دھد

بصورت یک نوار و )سیستم(ذره شعور،صفحھ ای با یک شیار یا دو شیار در مقابل نور و یا الکترون
کھ این عکس العمل .عکس العمل نشان می دھدبصورت ھوشمند)حالت ذره یا موجی بودن(یا چند نوار

بدلیل اینکھ شناخت ما از ذره تا ھا ممکن است گوشھ ای از عکس العمل ھای ذره باشد نھ ھمھ آن ولی 
ذرهکس العمل ھای بیشتری از کنون بدین حد است و ممکن است در آینده با شناخت بیشتری شاھد ع

ابراز می و شعور خود را بھ ما عکس العمل ھا ذره با ما صحبت می کند اینبابعبارت دیگر باشیم
.دارد

بخش مادی ذره)2

بخش مادی ذره بھ روشھای مختلف خودرا بھ ما می شناساند، مثال وقتی یک الکترون از یک مدار با 
وقتی کھ ما برای اندازه انرژی باال بھ یک مدار با انرژی پائین می پرد نوری از خود منتشر می کند یا 

یق و ممتنوم مثال، برای اطالع از مکان دق،سیستم دخالت می کنیمذره درمادیخصوصیاتگیری 
(Momentum) یک الکترون در مدار اتم نوری با فرکانس باال بھ الکترون می تابانیم کھ این دخالت

سبب تشخیص مکان الکترون می شود ولی ممتنوم آن را تغییر خواھد داد کھ این گونھ عکس العمل ھا 
.نشاندھنده بخش مادی ذره می باشد

م دخالت می کنیم مثل ھر دخالت دیگری کھ در سیستم ھای دیگر می در آزمایشاتی اینگونھ کھ ما در سیست
و سبب تغییرات می در عملکرد سیستم اثر می گذاریمکنیم، نسبت بھ شدت و ضعف این دخالت، سیستم 

.می باشدمحیط شویم کھ این دخالت ما یکی از دالیل تغییرات 

کوچک می باشد و در آن سرعتھای باال جریان بدلیل اینکھ دنیای  اتمی و زیر اتمی بسیاردر بعد ذره 
دارد امکانات ما برای اندازه گیری بسیار محدود می باشد ولی این محدودیت را نباید اینگونھ تفسیر کنیم 
کھ اگر ما مشاھده نکنیم چیزی وجود ندارد، بعبارت دیگر ضعف روش و امکانات ما برای اندازه گیری 

بر این اتم و زیر اتمی ھا حتی اگر ما مشاھده نکنیم وجود دارند و وظیفھ بنا.را مالک عدم چیزی بدانیم
شان را انجام می دھند و ما الزم نیست کھ نگران باشیم کھ ممکن است ماه در موقعی کھ بھ آن نگاه نمی 

.کنیم در آسمان وجود نداشتھ باشد
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مطرح در فیزیک کوانتوم رفع ابھاماتشعور ذره و .9

کھ –انسان مختلفی کھ در فیزیک کوانتوم مطرح است با عملکرد اندیشھ مباحثره را در اگر عملکرد ذ
مقایسھ کنیم شباھت زیادی مشاھده می شود-اطالعات بیشتری راجع بھ آن داریم تا اندیشھ سایر موجودات

کوانتوم مطرح در فیزیک کھ این شباھت ھا وجود شعور در ذره را اثبات می نماید و در ضمن ابھامات 
:را برطرف می کند

(Duality between particles and waves)حالت دوگانگی بین ذره و موج )1

ھمانطور کھ در باال گفتیم عکس العمل ذره در مقابل یک شیار یا دو شیار در واقع نشان دھنده ھوشمندی 
.ذره است کھ با عکس العمل اندیشھ انسان قابل قیاس است

(Uncertainly principle)اصل عدم قطیعت)2

ذره را ھمزمان تعین کنیم ھمانطور کھ در (Momentum)دلیل اینکھ ما نمی توانیم مکان دقیق و ممتنوم
.عکس العمل بخش مادی ذره می باشدمی باشد کھ نشاندھنده باال گفتیم بھ علت دخالت ما در سیستم 

Quantum –Random 3(

ذره مورد (property value)کھ ما نمی توانیم  در باره مشخصھمکانیک کوانتوم بھ ما می گوید 
آزمایش قبل از اندازه گیری صحبت کنیم و این پروسھ اندازه گیری است کھ مشخصھ را تعیین می کند و 

.بین گزیده ھای مختلف می باشد (Random)ھ نتیجھ اندازه گیری بصورت گزیده راندوماینک

سیستمبعنوان یک (این پدیده بھ این دلیل می باشد کھ ذره یک سیستم ھوشمند است و وقتی کھ انسان 
عکساندیشھ وتماس می گیرد اندیشھ انسان در زمان تماس برذرهبا سیستم ھوشمند)ھوشمند برتر

.ی دھدو ذره یکی از حاالت خود را نشان مذره از طریق شبکھ اندیشھ ھا اثر می گذاردالعمل 

حال اگر این پدیده را با انسان مقایسھ کنیم می بینیم کھ بسیاری از خصوصیات و صفات ما مثل محبت، 
در انسان وجود دارد و وقتی کھ ما در مقابل اتفاقی قرار می .....خشم، ترس، حسد، حرص، بخشندگی، 
.ارند و لی بصورت پنھان می باشنداین صفات در انسان وجود د.گیریم این صفات خود را نشان می دھند

بنابر این نمی است مشخصھ ھا وجود دارد ولی بصورت پنھان می باشند در مورد ذره ھم ھمینطور
.ایجاد می شودیا مشاھدهتوانیم بگوئیم کھ این مشخصھ ھا در اثر عمل اندازه گیری

(Quantum Entanglement)کوانتومیھمبستگی)4

در پدیده ھمبستگی بین زوج ھای ذره کھ در اثر برخورد ذره ھا باھم و یا در اثر تقسیم یک ذره بھ دو ذره 
بوجود می آید کھ در آن مشخصھ ھا ذره ھا بھم متصل می شوند کھ این اتصال  از طریق شبکھ اندیشھ ھا 

اندیشھ ھا شعور دو ذره را بھ شبکھبھ آن پرداختیم بوجود می آید یا بعبارت دیگر 3کھ پاراگراف شماره 
.ھم متصل می کند و اجازه می دھد کھ با ھم در ارتباط باشند
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(Quantum Decoherence)ناپیوستگی کوانتومی )5

در بحث ناپیوستگی کوانتومی سؤال اینستکھ چرا رفتار کوانتومی در دنیای واقعی مشاھده نمی شود؟ 
مطرح شد ھنگامی کھ دو ذره با ھم برخورد می  (Entanglement)ھمانطور کھ در مبحث ھمبستگی  

در دنیای واقعی ذره با ملیونھا ذره موجود در محیط این .مشخصھ ھای ذره بھ ھم وابستھ می شوندکنند
و در واقع ذره قسمتی از سیستم محیط می گردد و یا بعبارت دیگر ذره در محیط پیدا می کندحالت را 

(Isolation)سبب می گردد کھ سرعت ذره از حالتی کھ بصورت ایزولھاین محدودیت .حبس می گردد
.بود کاھش یابد

امکان دارد کھ سرعت ھا باال البتھدر فیزیک داریم کھ سرعت نور باالترین سرعت شناختھ شده می باشد 
بدداشتیم کھ ھرقدر سرعت یک جسم افزایش یاانیشتندر تئوری نسبیت خاص .نور ھم وجود داشتھ باشد

کھ رسد ابعاد آن صفر می شود ابعاد آن جسم کاھش می یابد و ھنگامی کھ سرعت بھ سرعت نور می 
حال ذره .عکس این تئوری نیز صادق است کھ ھرچھ سرعت جسمی کاھش یابد ابعاد آن افزایش می یابد

حدود می شود سرعت باالئی دارد کھ وقتی در دنیای واقعی بوسیلھ محیط م(Isolation)در حالت ایزولھ 
سرعت آن کاھش می یابد و بنابراین بعد مادی آن افزایش می یابد ولی چون ابعاد اتمی و زیر اتمی بسیار 

.کوچک ھستند ما تغییر ابعاد آن را متوجھ نمی شویم

نتیجھ .10

ھای جھ تالش نتیبشربسیاری از پیشرفتھای امروزیبھ نظر منھمانطور کھ در اول این مقالھ آمده است
و سعی فیزیکدانھا را ھدف این مقالھ نیز این نیست کھ نتایج تحقیقات انجام شده فیزیکدان ھا می باشد

جزو فطرت آدمی پدیده ھابرای شناخت بھتر جھان را زیر سؤال ببریم کھ سؤال و جستجو برای شناخت 
:ھدفھای این مقالھ عبارتند، بلکھ می باشد

این مقالھ نشان دادن مواردی است کھ علم فیزیک بھ علت محدودیت ھائی کھ دارد امکان اولھدف)1
عظیم                شتاب دھندهدر دستگاه(God particle)ایجاد ذره بنیادی مثال.ورود بھ آن موضوعات را ندارد

Large Harden Colliderذره بنیادی در محدوده خصوصیاتامکان پذیر نمی باشد زیرا قسمتی از
یک می باشد نھ تمام آن، ھر چند ممکن است در این آزمایش پر ھزینھ بھ کشفیات دیگری دست علم فیز

حقیقات کم ھزینھ تری یافت کھ ھدف اصلی این تحقیق نمی باشد ولی اینگونھ ھدف ھا را شاید از طریق ت
.بدست آورد

می باشد این است کھ ما متوجھ شویم ھمھ پدیده ھا را از باالترھدف دوم کھ بھ مراتب از ھدف اول )2
طریق علم فیزیک نمی توان شناخت و در اینگونھ موارد دیگر بھ فکر استفاده از علم فیزیک برای 

.شناخت نباشیم بلکھ  بھ دنبال علم دیگری باشیم کھ بتواند در شناخت پدیده ھای ناشناختھ ما را کمک نماید
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من نمی دانم

چرا می گویندکھ 

اسب حیوان نجیبی است

کبوتر زیباست

و چرا در قفس ھیچکسی کرکس نیست؟

گل شبدر چھ کم از اللھ قرمز دارد؟
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