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 چکیده:

دوران باسوووووتان ان بسوووووان بوووووا سوووووادم بوووووودا در ایووووون تصوووووور ن وووووین، و   ووووورام بوووووا  ن  تصوووووور  

ی  وووووووام رفووووووو  و کووووووورم  نووووووو  ب ووووووو ار   تبسووووووو  و    قابووووووو     رکووووووون یووووووو  کیسوووووووان   ،انسوووووووان

ا در چنوووووین بسوووووان    ووووو  چیووووون  ووووودالنووووووی السووووو  بسووووویاری ان اقووووووا  و  لووووو   حسووووووب   رب

  ، وبود ندا  اپی اپیش تعیین  دم بود و چین غیرببری، غیردتر ینیست

ای  کووووو  بنرتوووو  و تصوووووورناپهیری  ن لوووورنم بووووو  انووووودا  اکنووووون ا وووووا  ووووا بووووو  بسووووان  دسووووو  یافتوووو 

دلخوووووووام نیسوووووو ، بل وووووو   عصوووووور  ووووووا یوووووو  تصووووووور   بووووووا ایوووووون حووووووا ، بسووووووان  انووووووداندا  د وووووو    

ناپووووووهیر خووووووود انسووووووان اسوووووو ا تصووووووویری ای پژو  وووووو  پایان ووووووتالش  ووووووا وکنب اوی حاصوووووو   

 ای بنیوووووادی، بووووو  ویوووووژم ن ریووووو  فینیووووو  بووووو  ن ریووووو کووووو   وووووا اکنوووووون ان بسوووووان داریووووو   ت ووووو  

کالسووووووووی    ای فلسوووووووو   فینیوووووووو    ائ  کوووووووو   ووووووووالودمن ریوووووووو اسوووووووو ا  کوانتووووووووو   و نسووووووووبی 

 ن ووووووان   و ،  اننوووووود ف ووووووافروریختنوووووود  وووووودندتلقوووووو     غووووووائ  عرف  ووووووا )نیوووووووتن ه را کوووووو  قرن

  ا طلق

چیسوووووت  و چ وووووون   بسوووووان،   یختووووو  بوووووودم  فسووووو   فینیووووو    ووووووارم بوووووا فلسووووو  ، بووووورای  علووووو   

ی افوووووال  ان ن ریوووووا  ارسوووووطو در بوووووارم ،ن وووووا   کوتوووووام بووووو  تووووواری  توسوووووع  فینیووووو  اسووووو ا

 ؤیوووووود ایوووووون ادعاسوووووو ا    ،این ووووووتین و ن ریوووووو  کوانتووووووو  نیوووووووتن، نسووووووبی    تووووووا ن ریوووووو  توووووورانش  

برونووووووو  را  سوووووووتق  ان  بسوووووووان   ،هقووووووورن بیسوووووووت ) ای بنیوووووووادی ن ریووووووو توووووووا پووووووویش ان فینیووووووو  

 تنیووووودمر  د بسوووووانکووووو   ی ااکنوووووون ا وووووا دریافتووووو کوووووردا انسوووووانه تلقووووو     درونووووو  )ه ووووون   بسوووووان  

ا ایوووووون  وووووو  با ووووووداعتبووووووار  فاقوووووود  بوووووورون  درون و  ن بوووووو  ت  یوووووو  لووووووهاو کوانتووووووو   اسوووووو ا 

 در کوووووو  ا بوووووواریتها ووووووت  اسوووووو  عصوووووور  ووووووا فیلسوووووووفان   سوووووون ین  را بوووووور دوش   بووووووار    ووووووناخ 

کوووو   در بووووائ  ؛ وووو  با وووود فلسوووو   صوووول ابای ووووام ی دوبووووارم کسووووب  عنووووای ارتقووووا  وبوووو  اصوووو  

 بوووووووار دی ووووووور  وووووووا د    وووووووا اکنوووووووونو  ابودنووووووود سوووووووو   فلسووووووو   و فینیووووووو  ای دور در ته وووووووت 

  وم تنیووووووددر   چیسووووووت  و چ ووووووون   بسووووووان  کوووووو  فسوووووو بوووووورای  ،  سووووووفل وفینیوووووو   ترائوووووو   

 ـ۱ـ



 هکووووووورپوووووووا ان   ایووووووون  قالووووووودر  خووووووووا     راسوووووووتا  وووووووین در  ا سوووووووتی  ،ن ایووووووود  کوانتوووووووو   

 فینیوووووو     قوووووود ات   هو  سوووووو چسووووووار) واژم چسووووووار تو ووووووی  بوووووو  عنوووووووان  قد وووووو  بوووووو  ن ووووووات 

 پووووووردان  ب ، سووووووتند و  ووووووروری اساسوووووو  ،بسوووووویار بووووووا ا  یوووووو  کوانتووووووو   کوووووو  بوووووورای فلسوووووو  

 و کوووووووو ابژ" و "کوانتووووووووومی هوووووووو  ک ابژ" ،"یموکوانتوووووووونظریووووووووه " "،و کوانوووووووو  "کوانتوووووووووم

 ا "محیط

 :مقدمه

 ب  وووووووان  روش      ن بوووووووودانوووووووا ای دور دی ر در ته وووووووت فلسووووووو   و فینیووووووو  ان یووووووو  ت  یووووووو   

یعنوووووووو   ،هفیلسووووووووود، ریا وووووووویدان و  فینی وووووووودان ایتالیووووووووائ ، ۱۵۶۴ـوووووووو۱۶۴۲تالیلوووووووو  ) تووووووووالیلئو

)بووووودا  ووووودنه فینیووووو   فاصووووول  تووووورفتن بوووووود کووووو  رام را بووووورای ، ن وووووایش پوووووژو ش ان طریوووووق  

ترائ  بنووووووودر  تبربووووووو  رو ووووووون ری پیوووووووروان   توووووووب   در عصووووووور   ان فلسووووووو     ووووووووار ن وووووووودا

 رتدقیوووووق د ای بنیوووووادی خوووووود را کووووو   ت ووووو  بووووو  تبربووووو  و  ن وووووایش بووووووسوووووع  کردنووووود ن ریووووو 

 ووووووای تووووووا   حتوووووو  بووووووا تعرید   ین دلیوووووو  بسوووووویاری ان   ووووووا ی  نارو وووووون وبیووووووان کننوووووودا بوووووو 

 ا انوئووووو   یوووووو  ودیویووووود   ثوووووا  تعریووووود   سوووووو   وووووادم ان بانوووووب   ت ووووواو  ارائووووو   ووووودند؛ بووووورای 

      کان 

ه،  نتقوووووود فلسوووووو یدن  تووووووافینی  ، ی وووووو  ۱۷۱۱ـوووووو۱۷۷۶) فیلسووووووود اسوووووو اتلندی ،دیویوووووود  یووووووو 

ی تحلیلوووووو  اسوووووو ا  یووووووو  انسووووووان ترائ  و فلسوووووو  تبربوووووو  تووووووهاران   تووووووب  ان پی ووووووروان و پای 

  ووووووا ی   تووووووافینی    اننوووووود فسوووووو ، خوووووورد و کو وووووود ی خووووووود قوووووورار دادم و   را  حووووووور فلسوووووو  

  وووووووان رو ووووووو  کووووووو   ،تو وووووووی  د ووووووودا یعنووووووو   ا،ارادم را ان طریوووووووق ع ل رد وووووووا، پروسووووووو 

ی  وووووادم را، د ووووودا  یوووووو   قولووووو ی فلسووووو   توسوووووع    تالیلووووو  ابووووودای و  یوووووو   ن را بووووو  حیطووووو 

دانوووووودا او ی  ووووووا، ت وووووورام کننوووووودم   خوووووووان   ن بووووووا چیوووووونی در تبربوووووو بوووووو  خوووووواطر فقوووووودان   

 وووووای تونووووواتون ا ووووویا  بووووو  ح وووووور  وووووادم، بووووو  چیووووونی  ووووودع  اسووووو  کووووو  نسوووووب  دادن بلوم

 نا ناخت   دم،   وارم    ن اس  ا ا ب   عناس ا

 توووووواثر ان فلسوووووو    یووووووو ،  وووووو  ت وووووو    ه۱۷۲۴ـوووووو۱۸۰۴، فیلسووووووود  ل ووووووان  )ا انوئوووووو  کانوووووو 

ا  بیوووووودار کووووووردا بووووووا ایوووووون حووووووا  او ن وووووور  یووووووو  در بوووووون  اندی وووووو   یووووووو   وووووون را ان خووووووواب  

کنووووودا او ایووووون ا  وووووان را تر ع ووووو    کنووووودا کانووووو   حتووووواطی   سوووووو   وووووادم را تاییووووود ن  بوووووارم

 بوووووو  صووووووور   پریوووووووری، پی وووووواتبرب ، قائوووووو  اسوووووو ا ولووووووی نتنسووووووا بوووووورای ا وووووویای تبربوووووو ، 

علووووو   ای کنوووود بووووا یافتوووو کن ،   سووووو   ووووادم بوووو   وووو ل  کوووو  کانوووو   ن را  طوووور    ا ووووارم  وووو 

 عصر  ا خوانائ  نداردا طبیع   

 بووووووووئ فلسووووووو   و فینیووووووو  نیان نووووووود بسرم  وووووووای   وووووووتر   تر ان   سو رو ووووووون و ع یوووووووق در   

  ایان یافتوووووو  فلسوووووو   دانووووووش   بوووووووئ ع ا، یعنوووووو  بسرمالو بووووووفلسوووووو    دانووووووش   فینیوووووو  ان علوووووو   

، یعنووووو  فصووووو  ی بنیوووووادیعرصووووو یووووو  چنوووووین اسووووو ا بووووو  تردیووووود فعالیووووو  در   یوووووفین علووووو   

 وووووائ  کووووو    سو  ۱اود نیووووون اسووووو  وووووای خوووووا  خووووونیان نووووود   سو فینیووووو  و فلسووووو  ،    وووووتر   

تری ان بسووووووان با ووووووندا بوووووورای ایوووووون  ن ووووووور نیووووووان بوووووو  ی تصووووووویر کا وووووو قووووووادر بوووووو  ارائوووووو 

و بخوووووش بدیووووود  ن فینیووووو  سیسوووووت     ووووونا بووووو  علوووووو  طبیعووووو ، بووووو  ویوووووژم فینیووووو  فیلسووووووفان  

 و علوووووو  سووووووینربتی  علوووووو  ت ا وووووو  ،کوانتووووووو  ه ، بیولوووووووژیبیولوووووووژی  ل ووووووول  ووووووای ننوووووودم )

  اسووووووو  )  سوووووووو  ه و فلسووووووو   تحلیلووووووو   ای  توووووووافینی  عالق نووووووود بووووووو  پرسوووووووش و فینی ووووووودانان  

                                   افیلسووووووووووووووووووووووووووووفان فینی ووووووووووووووووووووووووووودان و فینی ووووووووووووووووووووووووووودانان فیلسوووووووووووووووووووووووووووود   ووووووووووووووووووووووووووورب

 ـ۲ـ



پرسووووووش  طوووووور  اسوووووو ؛   ا"،در فلسوووووو   )بحووووووم  نتولوووووووژیه  و وووووووی " سوووووو " و " سووووووتندم

 بخ ووووو  انای بوووووا   دارنووووودا  یوووووا  ا یووووو  چیسوووووتند و چووووو  رابطووووو  وووووائ   اننووووود   ووووو  و  ا یووووو  

تواننووووود دارای یووووو   ا یووووو   ووووو  اسووووو و در ایووووون صوووووور  ا وووووا چ ونووووو  دو چیووووون  ختلووووود   

کننووووود ولوووووی ن  وووووا، تمییووووور   تووووووئی  چین وووووا، بووووورای  ثوووووا   د ا    وووووبا وووووندو چووووورا بع ووووو  وق 

ود را ان کننوووووودو و تووووووا    وووووو  چین ووووووا بوووووور اثوووووور تمییوووووور  ویوووووو  خوووووو ووووووان را ح وووووو     وی 

دسووووو  دادم و دی ووووور وبوووووود ندارنووووود،  اننووووود ت ووووو  یخووووو  کووووو   ب  ووووودم با ووووودو بووووو  تردیووووود پاسووووو  

ود بل ووووو   ووووو ا  نحصووووور بووووو  یووووو   ووووو  و یوووووا یووووو   ا یووووو  خوووووا  ن  ایووووون تونووووو  پرسوووووش

 وووووای تبربووووو ،  نتولووووووژی تحلیلووووو  دریافتووووو  اسووووو  کووووو  بوووووا توبووووو  بووووو  دریاف  حالووووو  عوووووا  داردا

لووووو  فینیووووو ، را نادیووووودم ترفووووو ا  نتولووووووژی بوووووا تووووووان نتوووووایع علوووووو  طبیعووووو ، بووووو  ویوووووژم عن  

 بووووورای تحقیووووووق  ن تخوووووابتیوووووری ان   سوووووو  تقوووووارن،  حوووووور اصووووول  فینیووووو   ووووودرن، و انبسرم

 ووووووائ  کوووووو   تقووووووابال بوووووو   وفقی دسوووووو  یابوووووودا  یتیر  ووووووای چ ووووووتوانسووووووت  اسوووووو  بوووووو   وفقی 

رسووووووانند، ان ب لوووووو  در   سووووووو   ووووووادما  ووووووای فینی وووووو  یوووووواری     سو  ر ووووووناخ  ع یووووووق توووووو

ی ال توووووورون، بنیووووووادی  نتولوووووووژی  ن اسوووووو  کوووووو  چین ووووووا، بوووووورای  ثووووووا  هرمی اصوووووول  در ایوووووودم

 ا،  اننووووووود فووووووور ، رنووووووو  ای ان خاصوووووووی  ب وعووووووو بوووووووا  ووووووووندا چین وووووووا در این حسووووووووب ن  

 ا دائ ووووووو   سوووووووتند و و غیووووووورو،  سوووووووتندا و پرسوووووووش ایووووووون اسووووووو  کووووووو  کووووووودا ی  ان خاصوووووووی 

 ربوطووووو  ان بوووووین بووووورودا    چیووووون  تواننووووود در طوووووو  ن وووووان تمییووووور کننووووود، بووووو   ن وووووکووووودا ی    

و کووووودا    اصووووول  اسووووو  ا بووووورای  ویووووو  چیووووون  تووووووان دانسووووو  کووووودا  خاصوووووی ا وووووا چ ونووووو    

 توانند تمییر کنندو ا   خاصی 

ی روش  نوووووووالین ن ریووووووو  ووووووودرن رو ووووووو  بوووووووا تووووووووان ایووووووون کوووووووار وبوووووووود دارد   در فینیووووووو   

دارای ] پوان وووووووارم ای توووووووروم تبووووووودی کووووووو  در  د ووووووودایووووووون روش ن وووووووان     ووووووواارناترو ووووووو  تق

 ۴و راسوووووووتای ف وووووووا  ۳ ولووووووود در  ۳ حوووووووور ف ووووووواه،  ۳ ولووووووود بووووووورای د وران )حوووووووو   ۳ ولووووووود   وووووووا    ۱۰

 ولوووووود بوووووورای باببووووووائ  در  ۱ و باببووووووائ  در ف ووووووا  ولوووووود بوووووورای ۳ ولوووووود بوووووورای باببووووووائ  در ف ووووووان ان )

 ای اصووووول  چیووووون  سوووووتندا بووووورای  وووووائ  وبوووووود دارنووووود کووووو  دقیقوووووا   وووووان خاصوووووی ثاب  [ن وووووان

 ی ال توووووووووووووووووورون، بوووووووووووووووووور ، بووووووووووووووووووارال تری   و اسووووووووووووووووووپین ثووووووووووووووووووا ، در  ووووووووووووووووووورد هرم

(Spin،؛Eigendrehimpulsای هرم ی خاصوووووووووووی  ای اصووووووووووول   ن  سوووووووووووتندا بقیووووووووووو خاصوووووووووووی  ه   

تواننووووووود تمییووووووور  ای اصووووووول  نیسوووووووتند و   ال تووووووورون  اننووووووود حالووووووو  بای نیووووووودت   ن خاصوووووووی 

فینی وووووووودان،  وووووووونب  و فیلسوووووووووود ، ریا وووووووویدان، ۱۸۵۴ـوووووووو۱۹۱۲) نووووووووری پوان ووووووووارم  کننوووووووودا

 هفرانسوی

 وووووو   ، چوووووو  انوووووودانمچقوووووودر بوووووو   عنووووووای uantumq کوانتووووووو  هان التووووووین) :و کوانوووووو  مکوانتووووووو

  ابژکتووووفینیوووو  بوووو   در علوووو    quant ا کوانوووو هhow great; wie groß, wie viel)با وووود 

 ای بووووووا انوووووودانم  سیسووووووت در  فینی وووووو     یوووووو  ک ی وووووو تمییوووووور حالوووووو     ووووووود کوووووو  انت توووووو    

هرا  کوانتووووووو   ک یوووووو   ووووووای   وووووواکوان بدسوووووو   وووووو   یوووووودا  هdiscrete spectrum)  تسسووووووت

 بووووووورای  ثوووووووا   فوتوووووووون هاترین انووووووودانم)کووووووووچ   ای  عوووووووینانووووووودانم ند، بوووووووابا ووووووو   فینی ووووووو 

 کوانوووووو    بوووووو  عنوووووووان   نئوووووووتلوال ترو مناطیسوووووو ؛   یوووووودان   کوانوووووو    بوووووو  عنوووووووان   نوووووووره )هرا   

 ووووواه و تراویتوووووون بووووو   وووووا در  سوووووت  ات  وووووا و نوترونپروتون  یوووووان    سوووووت  اتووووو  ) یووووودان    یووووودان  

صووووووحیح  ان    وووووورب    وووووووارم کوانتیوووووودم     یوووووو  ک ی وووووو تران وووووو ا  یوووووودان   کوانوووووو    عنوووووووان  

ال تری ووووو  یووووو  بسووووو  برابووووور   ووووورب    اسووووو ا بووووورای  ثوووووا ، انووووودانم بوووووار   ن ک ی ووووو کوانووووو   

  پایووووو ه  ووووو  با ووووودا ال تری ووووو  بوووووار  بووووو  عنووووووان ال تری ووووو  یووووو  ال تووووورون ) صوووووحیح  ان بوووووار  

 ـ۳ـ



 ای  ربوووووووط بوووووو  فینیوووووو  ن ریوووووو  بوووووورای عووووووا  نووووووا  Quantum Theory ی:نظریووووووه کوانتوووووووم

اپتیووووووو   ،  کوانتوووووووو ال ترودینا یووووووو  ،   انیووووووو  کوانتوووووووو   سووووووو ا  وووووووا وووووووا و  وووووووادون ات ات 

 اااو کیسان کوانتو    ،ترانش کوانتو   ،کوانتو    یدان ن ری   ، کوانتو

(Quantum Mechanics, Quantum Electrodynamics, Quantum Optics, Quantum Field Theory, Quantum 

Gravity, Quantum Cosmology, …) 

ا وووووووو ا   کوانتووووووووو   ی ووووووووا ا و طر  ا،  وووووووود ن ریوووووووو  بووووووووا کو وووووووود   فینیوووووووو  کوانتووووووووو  

  توووووووا   ان بوووووووا کنووووووودا ک ووووووودرا دنیوووووووای  ی روسووووووو پ   در  ووووووواو ع ل رد  ختلووووووود سووووووواختار ا

بوووووو  فینیوووووو   سووووووتد ،  تریاری وووووو  وووووو  توووووووان دنیووووووای  اکروسوووووو پ  را  ایوووووون نیرسوووووواختار ا

بووووووو  عنووووووووان یووووووو  سیسوووووووت   سوووووووان راب و در ادا ووووووو  داکووووووورت وووووووری   استاتیسوووووووتی   )  ووووووواریه،

در  ووووور یووووو  ان ای کووووو  سوووووطو  سووووو  تانووووو  دان وووووو    الح ووووو ی کوانتوووووو تنیووووودمدر   واحووووود و

  وووووووودمنحوووووووو  و پاسوووووووو  دادم   فراوانوووووووو ای فینی وووووووو  و فلسوووووووو    سووووووووائ  و پرسووووووووش  ووووووووا ن

با ووووود   )بسوووووانه ای علووووو  فینیووووو   سوووووئل  وحووووود  نیرو وووووای پایووووو  ن  بوووووارن   ثوووووا    دا نوووووانس ت 

عل ووووو  و  پیا ووووود ای تووووووئ پیش تردیووووودب  سووووو اان ووووودم  حووووو   نوووووون سوووووا  ته ووووو  صووووود بووووواکووووو  

د وووووووار ا ووووووا بسوووووویار وسوسوووووو  ، اتوووووور اصوووووووال ا  ووووووان پووووووهبر با وووووود، چنووووووان وحوووووودت  صوووووونعت 

 بوووو ـ صوووونعت  عل وووو   انقووووالب کوووو  احت ووووا  دارد سووووبب  سووووور خوووواطربوووو  ایوووون ا اسوووو  ان یوووون

تر ان  نچووووووو  ان وحووووووود  ال تریسووووووویت  و  مناطیسووووووو  بووووووو   ووووووواید بوووووووا  ووووووو ومتووووووورددا    توووووووائ 

بخوووووش  وووووای تونووووواتون    سوووووتی   وووووا دنون، ان اواخووووور قووووورن نووووووند   تووووواک ،ال ترو مناطیسووووو 

 ت ووووو  بووووو  نیوووووروی ع ووووودتا اطالعوووووا   وووووا ان سووووواختار بسوووووان    چنوووووین و حا ووووور ت نولووووووژی

  ال ترو مناطیس  اس ا

      ، فینی ووووووووودان ن وووووووووری  ل وووووووووان پالنووووووووو  ووووووووواکا  ای انفر وووووووووی  ابووووووووو فینیووووووووو  کوانتوووووووووو  

ه ۱۹۰۰) ان اوایووووووو  قووووووورن بیسوووووووت  پالنووووووو  فر وووووووی  کوانتوووووووو  بووووووو  نوووووووا   ه۱۸۵۸ـووووووو ۱۹۴۷)

رسووووویدم بوووووود و  خوووووودبووووو   ووووورن توانوووووائ   فینیووووو  کالسوووووی  در  ن ن وووووان ۲ ووووو   وووووودا  وووووروی

در توصووووید  نوووواتوان ،بوووورای  ثووووا  ؛دی وووور قووووادر بوووو  پاسوووو  عل وووو  بوووو   سووووائ  حوووواد رون نبووووود

پالنووووو  اولوووووین کسووووو  بوووووود کووووو  بوووووا فووووور  ناپیوسوووووت  بوووووودن انووووورژی  انوووووور و سووووواختار  وووووادم

ا و ایوووووون تووووووابش پالنوووووو ه)قووووووانون  وووووود انعلوووووو  تر ودینا وووووو     س وووووو سووووووئل    وفووووووق بوووووو  حوووووو 

تحووووو  نوووووا    انیووووو   ابتووووودا، قووووورن بیسوووووت  در بووووونر  عل ووووو  انقوووووالب بووووورای بوووووود یسووووور غان

تنسووووووا    ت وووووو  بوووووو  ن ریوووووو  کوانتووووووو  و فنوووووو   وووووو رد عل وووووو  رد ووووووای   ودسوووووو کوانتووووووو  ا

و  عل ووووو  یا ن ینووووو    ووووو در  ن ریووووو ایووووون ا بووووو  تردیووووود  وووووودن   فینیووووو   حووووودود بووووو  علووووو 

 بووووو  ویوووووژم در ،اسووووو  ت وووووت   وووووا ن صوووووورقابووووو  تغیرتوسوووووع   باعوووووم بوووووودم و تاثیرتوووووهار فنووووو 

چیسووووووت  و چ ووووووون   بسووووووان بوووووودون  پووووووژو ش در بووووووارم افلسوووووو   و دانووووووش  ووووووی  ، بیولوووووووژی

 انوووووودارد ا  ووووووانفینیوووووو  نسووووووبی   ان طووووووور ووووووناخ  صووووووحی  ان فینیوووووو  کوانتووووووو   و   ین

  وووووناخ  کووووو  د  در تووووورو فیلسووووووف بووووورای خصوووووو    بووووو ، طلبووووو  کووووو  بووووورای یووووو  فیلسوووووود

 فینیوووووو  کوانتووووووو   کوووووو ا  ختصوووووور این وووووو  با وووووود، حیووووووات  دراد"  ووووووا " سوووووو " و " سووووووتندم

تسسووووووووت  ی  ووووووووا ک ی   بووووووووا طبیعوووووووو  هeffects) ی ووووووووااثرو  هphenomena)  اپدیوووووووودم ت ووووووووا  

(discreteفینیووووووووو  کالسوووووووووی   و ۳، بوووووووووا قووووووووووانین خوووووووووا  خوووووووووودادکنووووووووو   بررسووووووووو  را ه

، بووووووا قوووووووانین ۴اردرا  وووووود ن وووووور د هtinuumnco)  پیوسووووووت  ووووووای ای طبیعوووووو  بووووووا ک ی پدیوووووودم

                در قووووووادر اسوووووو  کوووووو   وووووو  با وووووود کوانتووووووو  فینیوووووو   ایوووووون در نسایوووووو  ا وووووواخووووووا  خووووووودا 

 تیریچ وووووون    ووووو   بووووو  ت وووووری  ،   ووووورام بوووووا ن ریووووو  نسوووووبی ، وووووای  ختلووووود عل ووووو بخش

 ـ۴ـ



 در ایووووووون  یوووووووانن تووووووو   سووووووو   ابپووووووورداند  ووووووواو ع ل رد وووووووای  یوووووووان  ن بسوووووووان در سووووووواختار ا

ن ریووووووو  کوانتوووووووو  ، ن ریووووووو   هکووووووور  ووووووودم، یعنووووووو   تافینیووووووو   طالوووووووب    تافینیووووووو    سوووووووئل  

ان تووووواکنون ع ووووودتا فینی ووووودان ایووووون و ی ووووو  رابووووو  ن ووووور  ا ووووو  با ووووود ،نسوووووبی  و دسووووو   ورد وووووا

طوووووور  و بررسوووووو   ا افیلسووووووود و ک توووووور نووووووداانبووووووا  دادم ۵ ای فلسوووووو  عالق نوووووود بوووووو  پرسووووووش

 ائ  و  پرسوووووووش فیلسووووووووفان ورد ای فینیووووووو  در یووووووو  قووووووورن ته وووووووت  ان ناویووووووو  دیووووووود دسووووووو 

فینیووووووو  و فلسووووووو   یووووووواری رسووووووواند و  ووووووور دو را توانووووووود بووووووو     رائووووووو      ووووووواان بانوووووووب  ن

 تر ن ایدا غن 

  :ه   کوانتومیک ابژ

 قوووووووانین فینیوووووو  کالسووووووی   ووووووا قوووووووانین  غیوووووور ان ووووووا و  ووووووادون ات ات ت تووووووی  کوووووو  در دنیووووووای 

و   وووووروی  ی روسووووو پ  بوووووا فر وووووی  پالنووووو حووووواک  انووووودا توووووالش بووووورای ک ووووود قووووووانین دنیوووووای 

، فینی ووووووودان ن وووووووری دان وووووووارک ، ه۱۸۸۵ـووووووو ۱۹۶۲) نیلووووووون بووووووو ر ان ان ب لووووووو   ئبووووووا کار وووووووا

و ا ووووووواف   ۶داتردیووووووو۱۹۲۵کوانتوووووووو   در سوووووووا     انیووووووو در نسایووووووو   نبووووووور بووووووو  برپوووووووائ  

بدیووووود نا ووووو  ان  حووووودوی  و نووووواتوان  فینیووووو  کالسوووووی  در   انیووووو   کوووووردی  کووووو  نیوووووان بووووو 

اسووووو  کووووو   تو ووووویحات ایووووون  طلوووووب نیان نووووود   ای حووووواد  سوووووائ  رون بووووووداپاسووووو  بووووو  پرسوووووش

          در نیربدان    پردان 

  ووووووارم  کووووو اسووووو  ایووووون تصوووووور  ووووودم  کالسوووووی  فینیووووو  کووووو  بووووورای ایو پایووووو  اولیووووو  فووووور 

  بوووووووو  ربوطوووووووو  ی او پروسوووووووو  انوووووووورژیه ووووووووادم، ) ابسووووووووا  تیری،، انوووووووودانما  ووووووووان   ووووووووا دم

کالسووووووی   ت وووووو  بوووووور  فینیوووووو و دسوووووو   ورد ووووووای توسووووووع   ادوبووووووود دار پیوسووووووت  صووووووور 

 سووووویر  فینیووووو طبوووووق ایووووون   ووووودم بیووووو  سووووون  پرتوووووا ،بووووورای  ثوووووا  ا ووووودبا  ایووووون فووووور  

طوووووو   وووووو  کنوووووودا ف ووووووا و  ،بطووووووور پیوسووووووت   وووووو ،  ننن ووووووا و در ف ووووووا   راکووووووا ال   خصوووووو

  ووووووو  و در   انیووووووو  نیووووووووتن اسووووووو   ان ا وووووووت   ووووووودم ن وووووووان در فینیووووووو  کالسوووووووی  پیوسوووووووت 

 تصووووووور بووووور ایوووووون اسووووو  کوووووو  در ایوووووون   انیووووو  تصوووووور  وووووو   وووووودا  طلووووووق ووووو  و  پیوسوووووت 

بووووووو   عنوووووووای  ، ووووووو  با ووووووود  نووووووو  هدور ان  ووووووو ) ابسوووووووا   یوووووووان تبووووووواد  ان ر اسووووووویونسووووووورع  

ه، ۱۸۵۲ـوووووووو۱۹۳۱ لبوووووووور   ای سووووووووون )در اواخوووووووور قووووووورن نوووووووووند    بوووووووو  نسایوووووووو ا سووووووورع 

ه،  وووووووووووی یدان ۱۸۳۸ـووووووووووو۱۹۲۳)  وووووووووووورل ادوارد و  فینی ووووووووووودان  ل وووووووووووان  ـ   ری وووووووووووائ 

ارائوووووو  نسووووووبی   بووووووا ۷کننووووووداتعیووووووین  وفووووووق  وووووودند سوووووورع  نووووووور را بطووووووور دقیووووووق    ری وووووائ ،

در اوایووووووو  قووووووورن  ه، فینی ووووووودان  ل ووووووان ،۱۸۷۹ـوووووو۱۹۵۵) خووووووا  ان بانوووووووب  لبوووووور  این وووووووتین

، ف ووووووا و حووووووداکثر سوووووورع  در طبیعوووووو سوووووورع  نووووووور بوووووو  عنوووووووان  و اصوووووو  دانسووووووتنبیسووووووت  

 ۸دانوووووو  نیوووووووتن  اعتبووووووار خووووووود را ان دسوووووو   وووووو  د ن ووووووان  طلووووووق ان ا ووووووت   وووووودم در   انیوووووو

تونووووو  کووووو    انیووووو  نیووووووتن   ن ان ور اسووووویون تبووووواد سووووورع   رو ووووون  ووووود کووووو  در عوووووین حوووووا 

بووووا و  بووووودم حووووداکثر بووووا سوووورع  نووووور بل وووو  با وووود  ن عتقوووود بووووود  نوووو  )سوووورع  بوووو  نسایوووو ه 

اولیووووووو  و فووووووور   ادتیووووووور ووووووو   انبوووووووا  ، ا،  اننووووووود  یووووووودان ال ترو مناطیسووووووو  یووووووودانواسوووووووط  

)ف وووووا و ن وووووان  نیووووووتن  در   انیووووو  اعتبوووووار خوووووود را  ووووو ا وووووا  در بووووواال ای هکووووور  ووووودمپایووووو 

دقیقوووووا   وووووین  داکنوووووح ووووو   ووووو   )ف وووووا و ن وووووان نسوووووبیت ه نسوووووبی  این وووووتین  ووووو  در و ه۹ طلوووووق

بووووا بوووو  توانسوووو   فر ووووی  پالنوووو  ادبووووو وووودم سوووود رام  ته ووووت کوووو  در  غووووان قوووورن  بووووود فوووور 

انقوووووالب  بووووورای  ووووو را  ووووو  بووووورای حووووو   سوووووئل  حووووواد رون و  رام اعتبوووووار دانسوووووتن ایووووون فووووور 

 داسان  وار  ،فینی  کوانتو   بنر  عل  ،

 دلخووووووام  ووووورن حووووود و بووووو  دقیوووووق   تیریاصووووووال انووووودانم  تویووووود   فر وووووی  کوانتوووووو   پالنووووو 
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بوووووو  بیووووووان دی وووووور، در ابعوووووواد بسوووووویار کوچوووووو  )در  انووووووداردا  ووووووان   ا ووووووا و پروسوووووو ان ابژک 

 ن ونووووو  کووووو   ،پیوسوووووت   و نووووو  هdiscrete) نووووودن ای ووووو   تسسوووووت   وووووا  سوووووط  کوانتوووووو  ه ک ی  

بووووووووودن قابوووووووو  تبسوووووووو   و وا وووووووو در واقوووووووو   ادر فینیوووووووو  کالسووووووووی  تصووووووووور  وووووووو   ووووووووود

تیری دقیووووووووق  دلخوووووووووام ان ا  ووووووووان انوووووووودانم بوووووووواور بوووووووو  نا وووووووو  ان ای  اکروسوووووووو پ  پروسوووووووو 

 اپیوسوووووت  ف وووووا و ن وووووان   در  وووووا  بوووووودن  نپیوسوووووتبووووو   عنوووووای  اسووووو ؛  اپروسووووو  وووووا و ابژک 

  ین حوووووواک  اسوووووو ا درسوووووو  بوووووو  حالوووووو  تسسووووووت  ا ووووووا  ووووووا  ووووووا و  ووووووادون ات در فینیوووووو  ات 

بووووووورای  دان وووووووبا   ناوا ووووووو  و غیرقابووووووو  تبسووووووو  بوووووووان ا در ای وووووووا و پروسووووووو ابژک  دلیووووووو 

و یووووووا   ووووووان و ت انوووووو   و ن ووووووان   ووووووان ن ووووووان  و    دقیووووووق یری انوووووودانم بوووووواایندر  ثووووووا ، 

قابووووو  وار  ووووود  تنسوووووا و  وووووادون ات ووووو  ی ات ووووو  اپروسووووو   نتیبووووو  ۱۰انوووووا   ن اسووووو  یووووو  هرم

ا نوووووودین ا   دی ریوووووو  نوووووواق بوووووو   ووووووا ر   تووووووا  کوووووو   ائ  وووووود  دا سووووووتنی   وووووورتتبسوووووو  و 

نوووووور   ووووووارم و  ووووور  ن دارای خصووووول   اا وووووع  نوووووور را در ن ووووور  ووووو  تیوووووری  ،بووووورای  ثوووووا 

 ۳ن وووووان  الح ووووو  کنوووووی ارا     ووووور دو خصووووول تووووووانی  ن    ووووووب  ـ هرم ای اسووووو ا ا وووووا  وووووا

بوووو  ن ووووایش  وووو   خووووود را ن ووووایش خصوووول   وووووب  بووووودن  یوووو  در نووووورکوووو  بوووو  ایوووون خوووواطر 

نوووووووور  ووووووور دو خصووووووول   ترچووووووو ای بوووووووودن راا توووووووهارد و در  ن وووووووایش دی وووووووری خصووووووول  هرم

ا  وووووووان بووووووورای  وووووووا  در یووووووو   ننوووووووور ی دوتانووووووو  حالووووووو ا تبسووووووو  در  ن واحووووووود داراسووووووو را 

 کووووو  دسوووووت ام ادرا   وووووا در دنیوووووای کوانتوووووو    ووووو   ن رفتووووو  اسووووو ا دلیووووو بووووو  ایووووون  نوووووداردا

  ووووووای دی وووووور  ثا  اسوووووو ا  ن حووووووالتچنووووووابیووووووان  ان عووووووابننبووووووان  ووووووا  نیوووووون   ین خوووووواطربوووووو 

 و هVerschränkung ,Entanglement) ۱۰کوانتوووووووووووووو   ا هر  وووووووووووووایحال  ت متنیوووووووووووووددر  

 کوانتووووووووو  ،  اننوووووووود یوووووووو  خووووووووانوادم ان کوانتووووووووو   هرا    بووووووووودنت  یووووووووغیرقابوووووووو   یووووووووا

  وووووووای کوانتوووووووو  ابژک نووووووووی ع ل ووووووورد  نووووووود کووووووو د     وووووووا ن وووووووانایووووووون  ثا  ۱۱اا وووووووال ترون

  انیووووووو  ان ویژم السوووووووی   ووووووو   ناسوووووووی  )بووووووو ان فینیووووووو  ک  وووووووا قابووووووو   قایسووووووو  بوووووووا  نچووووووو 

  انیستند نیوتن ه

 :و محیط ک ابژ

ی تونوووووواتون سوووووواختار ا ی  ختلوووووود ا ا و  وووووود ن ریوووووو  ان طریووووووق ددارسووووووع  علوووووو  فینیوووووو  

الن    ن ووووووووربووووووورای ایووووووون  تو وووووووی  د ووووووودارا   وووووووا یوووووووان  ن  و فعووووووو  و ان عووووووواال در بسوووووووان

در  دمهکوووووور  وووووو ،ی فینیوووووو سووووووطو  سوووووو  تانوووووو )بوووووورای  ناسووووووب  ی ا ا و  وووووود اسوووووو  ن ریوووووو 

و یووووووا فینیوووووو   فینیوووووو  کالسووووووی   این ریوووووو  و  وووووود  ،بوووووورای  ثووووووا  ارائوووووو   وووووووندا هبوووووواال

ی خوووووود  حووووودودم  سوووووائ  و پاسووووو  عل ووووو    حووووو  قوووووادر بووووو کووووو   ندامتعیوووووین  ووووودچنوووووان  و  توووووکوان

بووووووورای  انداحاصووووووو   ووووووودم  وووووووای تبربووووووو  ) ن ای ووووووو هان دادم  ائ  کووووووو  حووووووودودم ۲۱ندا سوووووووت

 ن  بایوووووود   )تبربوووووو ،  ن ای وووووو هعل وووووو   بوووووو   وووووویوم ابژکوووووو  ووووووای کسووووووب اطووووووالی ان ویژت 

 ان تووووواثیرا  ان ب لووووو  ،بووووودا )اینولووووو ه ن وووووود  ان  حووووویطاسووووو     ووووون  انووووودانم کووووو  ر را توووووا

)صووووود در صوووووده  بووووو   ووووو   ایووووودم   ا وووووا  چنوووووین ا وووووری  حووووویطاابووووونار سووووونبش بووووو  عنووووووان 

ایوووون صووووور  غیوووور در  چوووورا کوووو  ابا وووودنا بووووار  ن   چنوووودان  وووو    کوووو  طلبوووو ایسوووو ع لوووو  ن

 ووووووووور نووووووووووی  تووووووووورددا  نوووووووووا   ن  ان ابژکووووووووو  اطوووووووووالیکسوووووووووب ا  وووووووووان  اصووووووووووال دی ووووووووور

د ووووودا تیری )  وووووا دمه ابژکووووو  را  تووووواثر ان خوووووود  ووووو  کنووووود، یعنووووو   ن را تمییووووور   انووووودانی

 تووووور،، عین تووووورواقع ابژکووووو   تر،، یعنووووو  انووووودانم تیوووووری دقیوووووقبوووووا بووووو  حوووووداق  رسووووواندن تمییووووور

ابوووونار بووووا بووووا  حوووویط ) پیونووووددا ووووتن  ابژکوووو  ی  ووووا دم ،دی وووور بوووو  عبووووار   ووووودا  ووووا دم   

       حووووووووویطاو  ابژکووووووووو  بریوووووووووان ان ور اسووووووووویون  یوووووووووان دارد را  لووووووووونو   ووووووووو  تیریهانووووووووودانم

  ـ۶ـ



حالووووووو   ووووووورنی  بیوووووووان ان  حووووووویط وبژکووووووو  ا یوووووووان بوووووووودن بریوووووووان ان ور اسووووووویون   پیوسوووووووت

 قابووووووو    وووووووا دم نبوووووووودنیعنووووووو  بریوووووووان ان ور اسووووووویون،  بند  ووووووودن داردا فینیووووووو  کالسوووووووی 

 سووووووونبش در  وووووووردر واقووووووو   ۳۱کوانتوووووووو   داردافینیووووووو  ابژکووووووو ، بیوووووووان ان حالووووووو   ووووووورنی 

ان ور اسووووووویون   یوووووووان ابژکووووووو  و  حووووووویط ارتبووووووواط   واقعووووووو  نووووووووع تیریه، انووووووودانم ن وووووووایش)

الن   اابژکوووووو  و  حوووووویط   یووووووان    حوووووودودان ور اسوووووویون بوووووواری  وووووودن برقوووووورار  وووووو   ووووووود 

نووووو  فینیووووو  کالسوووووی  و نووووو  فینیووووو  کوانتوووووو   )ن ریووووو  کوانتوووووو  ه کووووو   تاکیووووود کووووون  اسووووو 

 را  ن ووووووایش  ووووووورد ابژکوووووو  ه ی ن ووووووان  ـ   ووووووان  )دینووووووا ی نوووووود حرکوووووو  و توسووووووع اقادر

اصوووو  عوووود    ایوووون و وووو  بیووووان ر واقعیتوووو  اسوووو  غیرقابوووو  ان ووووار نووووداکن ت ووووری  بطووووور دقیووووق

تنسوووووا بوووووورای  بسووووویار  سووووو ر  وووووا ایوووووون ۱۰اه ووووواانووووودانم تیری)   وووووا دا  در)قطعیووووو ه  حت یووووو 

تعبیووووور  ا سووووو نیووووون  ووووود ن ووووور بوووووودم و در فلسووووو   ن ووووو  با ووووود بل ووووو  فینیووووو  حوووووائن ا  یووووو  

عووووووود  ی  سوووووووئل بووووووو  کووووووواف  توبووووووو   نیان نووووووود  ا در طبیعووووووو پروسووووووو ان بسووووووویاری  ان درسووووووو 
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