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 د ی جد  کیو فز  کی کالس  کیفز رامونی پ ی بحث 

 ششم و آخر بخش 
 اصل عدم تفکیک -4
 

ئد. فرض میکنم که وجود اشیاء خارجی است که  اء را جدا و مستقل مطالعه مینمازیک کالسیک اشیف
دنیای   تواند به طور مستقل مورد مطالعه قرارگیرد. در  میکروسکوپی، برخالف اصل علیت  می 

وجود دارد که    مستقل اتصاالت غیر محلی و غیر قابل توضیح بین عناصر  محلی و جدا، موجودیت 
نقض    سط فواصل بزرگ ازهم جدا باشند. یک نشان می دهد همه باهم وابسته اند و حتی اگر آنها تو 

صحبت کنیم . این اتصاالت،    ذرهدر اصل تفکیک وجود دارد و ما نمی توانیم به طور جداگانه از هر  
به سطح دیگری از واقعیت قرار گرفته    ، زمان    و   فضا از    ی پنهان غیر محلی، در خارج این متغیر ها

 نفوذ دارند. در جهان ما   است ، اما آنها 
 

رسیده نمیتواند )حتی اگر ما می توانیم    ن که هرگز علم به آ   پنهان   فرق بین واقعیت   اسپه نل   برنارد 
ج از ما وجود  ان این واقعیت پنهان و جهانی خارده و تجربه را به عنوان یک ارتباط میبرخی از ای

 دار( و واقعت تجربی، جهان ظاهر که توصیف و تجزیه و تحلیل علم را نشان میدهد. 
 

متصل است، و این تمامیت به عنوان نهادهای جداگانه و    عناصر جهان در تمامیت حود باهم   هر یک 
  )توسط نیکوال جیزن   1982اسپیکت در    بنابرین آزمایش معروف آلن  ما وجود دارد.ج از  خار  مستقل

( نشان داد که دو ذره که به  ذره  بیش از یک فاصله ده کیلومتری بین دو   تایید شده(   1997در سال  
از یکدیگر    دور  تعامل در یک زمان معین آمده اند، هر یک اطالعات دیگررا حفظ، حتی اگر که آنها

از   هیچ    12)بیش  فکرمیکرد،  اینشتین  که  آنچه  خالف  بر  باشند.  واقع  اسپیکت(  درآزمایش  متر 
 ندارد.  متغیرهای محلی مخفی )در آزمایش های قبلی در مورد نقض نابرابری نشان داده( وجود 

 
محیط  فضا و  حرکت بال زدن یک پروانه می تواند    مستقل وجود ندارد، همه باهم وابسته است من  

زمان عمومی مشترک برای   ت. یکی نیس  انزمان برای تمامی ناظر را برهم زند.گوشه دیگر جهان 
ناظر یک  وجود   ان تمامی  ناظران  تمامی  برای  نیست،  ندارد. فضا  برای همه  سان  اما فضای زمان 

 سان است. یک
 پایان 

 

 

أخذم  

1- Les dossiers clés de la Science, découvrir La Physique Quantique 
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- http://www.europepolycentrique.org/physiquequantique.htm2 

سویس.   -درس فیزیک پولیتخنیک لوزن  

3- Les trois lois thermodynamique 

 از بین نمیرود، بلکه از یک شکل بشکل اینرژی – 2نگهداری انرژی.   -1سه قانون ترمودینمیک:

حا لت حرارت صفر مطلق. -3دیگرتغییرمینماید.                                                                                                                 

                                       -Une Brève Histoire du Temps, Stephen Hawking, 

Edition Flammarian 1991, france 4ـ  

-CPH  Stands of: Creative Particle of Higgs that  propounded by: Hossein Javadi 

in 19875 
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