
 
 

 

 3تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

          

 ۹۲/۱۰/۲۰۲۰                                             نیرک زیعز ریانجن : نگارش و یآور جمع ، ترجمه

 

د یجد کیو فز کیکالس کی فز رامونیپ یبحث  
 بخش اول 

 مقدمه

گ علمی قرن بیستم است. در این نوشته سعی  ر فزیک کوانتیک بدون شک، یکی از رویداد های بز
است، در بخش  این موضوع شامیل سه بخش    ورمزی أن به زبان ساده بیان شود.   ة شده است تا منش

فیزیک کالسیک و فیزیک کوانتیک در ادامه فیزیک کالسیک، با    پهای اساسیی اول اصول و پرنس
   پاسخ گوی به سواالت ال ینحل بیان شده است.

 

 
 
 
 
 
 

  
 
آ  کوانتیک زریعدر  فیزیک  بیستم  قرن  نیل  ة غاز  اینشتین،  البیر  پالنک،    س دانشمندان چون مکس 

، بنیان گزاری شد، که أنها را بنام اساس  (Louis Brouglie)  و لوی بروگلی   (Neils Bohr)بوهر
ادام به  میکنند.  یاد  کوانتیک  فیزیک  پدران  و  جدید   ةگزاران  نسل  مشهور،  دانشمندان  جوان   این 

بسیار    برخی از مفاهیم   نها أ،  پایه گزاری کردند   أن رافارملیزم ریاضی    استوار   ، اساسات پراستعداد 
، اصل عدم قطعیت هیزنبورگ یا معادالت شهروینگیر را به  ((Pauliپائولیطرد    منند اصل    مهم

همراه با مکس   ریاضی بکاربرده شده است.  فرمولهای   استفاده از   حداقل  ارمغان آوردند، که دراینجا 
  کوانتیک گردید. بورن تصادف واحتما شامل فیزیک 

  یکپارچه ساخته   خود را   پیشینیان   ، کار  فرضیات شامل   که چگونه این   یم  در بخش دوم، ما نشان می ده
  تا کنون   فیزیکی   ودرک قطعی از جهان  جبرتاریخیرا در مفهوم    و چگونه انقالب و تحول بزرگی

بعمل أورد. این تغییرات نتنها در ساحه فیزیک کالسیک صورت گرفته، بلکه    وجود داشته است، 
متقابل   علم،  راد خوتاثیر  است.   در  داشته  نیز  وسوسیولوژی  و    فلسفه  تاریخی  ماتریالسیم  رویای 

 را به کابوس تبدیل کرده است.  scientiste))سانستیست 
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از جمله بنیانگزاران أن است، نگاه    کوانتیک که خود   تئوری از دید بسیار انتقادی، به توسعه  انشتین  

انشتین،    1935سال  رد   )انشتین، پودولسکی وروسن( یادمیشود.   EPRمیکرد. انتقاد او بنام پره دوکس

شرح  میتواند  با دو محقیق  همکارش پودولسکی وروسن مقاله را زیر نام " أیا مکانیک کوانتیک  
است.  مکمل  غیر  کوانتیک  اومکانیک  دیدکاه  از  نوشتند،  کند؟"  فراهم  را  فیزیکی  واقعیت    کاملی 

کوا  درمورید زره  متعدد  البرنباگذشت زمان وتجارب  در  اتم  و  فوتون  الکترون،  الطوارهای  تمی، 

، در روشناای تحقیقات جان بیل، دوباره   (Alain Aspect)اسپیکت  مختلف و تجربه مشهورالن 

  س اینشتین را، رد کرد ونظر  نیلمورید أزمایش قرار گرفت، بعد از سی سال جان بیل پره دوکس  
 تاید کرد. بوهر را زریعه تجربه 

أور بدست  قبیل  از  جدید  تجربهای  سوم  بخش  جدیدن  در  تحقیق  یا  سرد  اتم   Sergeابرهای 

Haroche     فیزیک کوانتیک نتنها در مراکز    .واهیم کرد بیا ن خ  (1)فرانس   2012جایزه نوبل سال

روزمره  تحقیقی حیات  در  است،  نیز  بلکه  گرفته  قرار  استفاده  قبیل    مورید    ، GPSلزر،    از 

پزشکی  ساختمان  و   تصویربرداری  حال  در  که  ساحه  کمپوترکوانتیک  در  بزرگیرا  تغییر  است، 

   بوجود خواهد أورد.   (informatique)انفارمتیک

 
 

 

و میکا نیک نیوتون بیان میشد. انسان    الکترومیکانیک مکسویلجهان فزیک ذریعۀ  19خیر قرن اتا 

 میتوانیست تمامی پدیده های 
 

 
    

Isaac Newto   پدر قانون گرانشی  (gravitation ) ،بیان گر حرکات سیارات استکه  عمومی . 
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نیوتون تمامی اشیا    ۀرا ذریع  احول خود ما    به قا نون  نماید. نظر  بیان  د موقعیت نمیتوان این فزیک 

نمای اشغال  فضا  در  را  فیاخ  رد   د.نمعینی  قانون  که  بودند  معتقد  دانان  فزیک  نوزدهم  قرن  زیک  ر 

زمان تعداد کمی از سواالت بدون جواب مانده   نارئه میدهد. در آجهان  را از    یل، شناخت کامکالسیک

 . (2)بود 
 

 بخش اول پایان 
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