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 آشنایی با فیزیک کوانتوم

{درونیهمبستگی پتانسیل کوانتومی، }قسمت سوم:   

 

 خالصه:

وجود دارد.ذرات ، نوعی همبستگی و ارتباط درونی میان سطح ذرات کوانتومی در   

  های موجود در پالسما مشاهده می شود. برای مثال در رفتار الکترون 1همبستگی درونیچنین 

در بافت واقعیت است که در فیزیک  2کلیتی، نشان دهنده یکپارچگی و کوانتومی ارتباط در سطحاین 

 کالسیک دیده نمی شد.

  را ارائه کرد. 3پتانسیل کوانتومیایده  ،خاص ذرات کوانتومی برای توضیح این کیفیتبوهم 

 

 

 

 

                                                           
1
 Interconnectedness 

2
 wholeness 

3
 quantum potential 
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زمایشاتی دریافتند که ارتباطی تنگاتنگ بین ذرات کوانتومی وجود آفیزیک کوانتوم طی دانشمندان 

نوعی که گاهی به نظر می رسد ذرات از وجود یکدیگر مطلع هستند و الکترونهای موجود در دارد. به 

ترونیوم این پوزیندان را به حیرت می انداخت. مثال سما در قالب کلیتی واحد رفتار می کنند که دانشمپال

شامل یک الکترون با بار منفی و یک الکترون با بار مثبت پوزیترونیوم ن می دهد. امساله را به خوبی نش

بر جا می دو فوتون از میان می روند و  ،همدیگر را منهدم می کنند دو ذره در شرایطیاست. این 

:دو فوتون ایجاد شده جالب توجه استگذارند. رفتار   

پاره ای فرایندهای زیراتیم رسانجام به تولید یک جفت ذره یم انجامد که واجد مختصات مشابه یا بسیار مرتبط 

یکدان ها  ز ونیومبه هم هستند. مثال اتم بسیار ناپایداری را که فی  ونیوم از  پوزییر ید. اتم پوزییر یم نامند در نظر بگی 

ون با بار مثبت(. از آنجا   ون عبارت است از یک الکیر ون ساخته شده )یک پوزییر ون و یک پوزییر ترکیب یک الکیر

ون است، هر دو در نهایت همدیگر را منهدم یم کنند، تحلیل یم روند  ون در واقع ضدذره و مخالف الکیر که پوزییر

نتوم نور یا فوتون مبدل یم شوند و در دو مسی  متضاد حرکت یم کنند )توانایی تغیی  شکل یک نوع ذره و به دو کوا

 به نویع دیگر از دیگر قابلیت های کوانتوم است(. 

ی  یک کوانتوم،  دو فوتون، قطع نظر از اینکه تا چه حد از هم دور یم شوند، هرگاه مورد اندازه گی  ز از دیدگاه فی 

ند، ه  عبارت است از موقعیت مکایز قرار گی 
ی

 )پوالریزاسیون( هستند )قطبیدگ
ی

ر دو دارای زوایای یکسان قطبیدگ

 جنبه موج گونه فوتون وقتر از نقطه اولیه اش دور یم شود(. 

(48ص مایکل تالبوت، جهان هولوگرافیک، )  
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چقدر  بدون توجه به اینکه ،دندو فوتونی که از پوزیترونیوم بر جا می مان ،بر یافته های فیزیک کوانتومبنا 

این یعنی اینکه ارتباطی زاویه قطبیدگی یکسان دارند. و میشه ه ،از هم فاصله داشته باشند و دور شوند

مساله فقط به همین دو فوتون ختم اما ها وجود دارد که توسط فیزیک کالسیک قابل تعریف نیست. آنمیان 

ها را به دریای زنده آنالکترونهای موجود در پالسما برخی دانشمندان را واداشت که ی شود. رفتار نم

و بوهم اذعان کرد که کیفیتی در این رفتار هست که باعث می شود تصور کند  ،الکترونها تشبیه کنند

 الکترونها حاوی نوعی هوشیار ی هستند. 

ون های شدیدا به هم چسبیده و یونهای م  اتمهایی که از یک پالسما عبارت از گازی است حاوی الکیر
ثبت، یعتز

ونها در پالسما قرار یم گرفتند از رفتار فردی دست یم   . ویبار مثبت برخوردارند  با تعجب دریافت که هرگاه الکیر

کشیدند و طوری رفتار یم کردند انگار بخشی از یک کل بزرگیر و ماهیتا هم بسته اند. هرچند که حرکات فردی آنها 

ونها توانستند آثاری تولید کنند که به طور اعجاب آوری تصادفز و بدون ترتیب جلوه  یم کرد، بسیاری از الکیر

، پالسما پیوسته خود را یم زایید و همه ناخالیص ها را کنار درست  سازمان یافته بودند. شبیه نویع موجود آمیتی
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در کیسه خود انباشته یم  یم زد، به همان شیوه که یک موجود زنده زیست شناختر ماده غریبه ای را پس یم زند و 

ز یم پنداشته که   های سازمند چنان به هیجان آمده بود که بعدها یم گفت اغلب چنی 
ی

کند. بوهم از این ویژگ

ی "زنده" است.  ز ونها چی 
 دریای الکیر

... 

ی چه اینها دیگر موقعیتهای برساخته از دو ذره نبودند که هر یک یم باید طوری رفتار کند که انگار یم داند دیگر 

یم کند، بلکه اقیانویس کامل از ذره ها بودند که هر یک چنان رفتار یم کردند که انگار یم دانستند تریلیون ذره 

ون ها    ...نامید پالسمونرا ناشناخته دیگر چه یم کنند. بوهم این حرکت جمیع الکیر

(51و  50 )جهان هولوگرافیک، ص   

چنین رابطه تنگاتنگ و در جهان بینی دانشمندان ایجاد کرد. اگر  ،کشف زلزله بزرگی در علم فیزیکاین 

؟درک کرده ایم به راستیا ما واقعیت را آی ،درونی میان ذرات کوانتومی وجود دارد  
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  ؟ارتباط درونی میان ذرات بسیار ریز تشکیل دهنده واقعیت ما تا کجا و تا چه سطوحی امتداد دارداین 

؟در ارتباط هستند ،ی و نامرئیبه نوعی نادیدن ،ی ها و همه موادژهمه چیز و همه انر ،در جهانیا آ  

که در  ،قالی است ر این پیوستگی مانند یک نقشبایستی جهان را یک کلیت پیوسته دید که هر جزئی دیا آ

چارچوب نقطه نظر محدوده دیدگاه و جزئیت نتیجه  تنها ،و جزئیتش ،کلیت معنی پیدا می کنداین بافت 

؟و حقیقی و نه محدودیتی هستی شناختی ،است  

 

ی که رصفا حاصل تداخل عملکردهای علم کالسیک هموار  ز ه وضعیت یک نظام را همچون یک کل، یعتز چی 

اجزایش باشد، مد نظر قرار یم داد. در حالیکه پتانسیل کوانتویم این نظریه را واژگون یم کرد و اعالم یم داشت که 

بور را مد نظر داشت که یم   برداشت نه تنها گفته . اینکل است که رفتار و عملکرد اجزا را سازمان یم دهد واقع  در 

های" مستقل نیستند و جزیی از یک ز فته ترند،  گفت ذرات زیراتیم "چی  سیستم تقسیم ناپذیر و یک درجه پیشی

بلکه به این معنا هم بود که کلیت به اشکال مختلف واقعیت اصیل تر و ازیل تر است. این ایده در ضمن توضیح 

ون  ( همچون یک کل ماهیتا  پالسما ها در یم داد که چگونه الکیر )و در سایر حاالت خاص مثل حاالت ابررسانایی

(55و  54 ص  ،لوگرافیکجهان هو یم کنند. )  رفتار  همبسته  

 

ظاهرا در پشت این کلیت و پیوستگی  وی ادعا کرد بوهم تعریف کرد میدانی است کهکه  کوانتومیپتانسیل 

رفتار واحد و هماهنگ  ،و از طریق کنش این میدان ،آنکه در تعامل با توضیح ناپذیر وجود دارد. میدانی 

   :اجزا خلق می شود

 با طرح این پیشنهاد که نویع میدان جدید در این سطح زیرکوانتویم موجود است، 
ی

بوهم کشف کرد که به سادگ

یک کوانتوم را به همان سان که بور توضیح داده بود توضیح دهد. بوهم این میدان جدید  ز یم تواند کشفیات فی 

ز فرض کرد که نظی  پدی پتانسیل کوانتویمپیشنهادی را  نده همه خواند و چنی  ، این میدان دربرگی  ز ده جاذبه زمی 
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ه، با ازدیاد فاصله تاثی  آن کم نیم  ، میدانهای مغناطیش و غی  فضاهاست؛ معهذا بر خالف میدانهای گرانشی

ات با انکه ظریف و پیچیده بودند، با قدرت در همه جا حضور داشتند.   شود. این تغیی 

(53)جهان هولوگرافیک، ص   

دو گانه  ،مواد در سطح کوانتومیرفتاردیدیم که  "شنایی با فیزیک کوانتومآ"سری قسمت یک و دو از در 

و  ،در پاره ای مواقع ذرات مانند امواج رفتار می کنندموجی نامیدیم. یعنی -ن رفتار را ذرهآو  ،است

و صرفا در  ،و در پاره ای از مواقع این رفتار به شکل ذره ای است ،هستند توضیحشکل موج قابل  صرفا به

ذرات کوانتومی مانند فوتونها ارتباطی تنگاتنگ با  دیدیم کهفتار ذره ای قابل شرح است. اکنون رقالب 

که رفتار ذرات را  وجود داردنامرئی کلیت  یک در بافت این ارتباط و همبستگی که شاید ،یکدیگر دارند

   ای منقطع ذرات از هم گسیخته باشد.شکل می دهد و نه اینکه شکل گرفته از مجموع رفتاره

شناسی و همینطور معرفت شناسی ما بسیار بزرگ هستند.  هستی ،این کشفیات برای جهان بینیپیامدهای 

فرینش داریم دچار نوعی آهستی و  ،واقعیت ،زندگی ،ر بدانیم که در نگاهی که به خودماناگ اساسا یعنی

اجتناب  شاید پیامد ،اری شده استذسی ما بر پایه همین شکاف بنیان گو هستی شنا ،شکاف و تقطیع هستیم

این گونه دانش کوانتوم در بنیان تفکر و ذهن دانش و هستی باشد. و  ،معرفت ن لزوم بازتعریفآ ناپذیر

  ن ممکن نیست. آکه فرار از  انسان زلزله بزرگی ایجاد می کند

  


