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in QT1The concept of measurment 

 

 فشردِه

درجه   شوند.حاصل میمحیط  با  ما  هایواکنش کنش واز  ها مفهوم  .است پذیرامکانها مفهوم  با یاری ها پدیده بیاندرک و 

که در طول تاریخ   داردهائی  مفهوم   دامنه و عمق  ا ب  ی مستقیمرابطهکنیم  و سطح آگاهی ما از دنیائی که در آن زندگی می

دستگاه و    (، حواسیساختار)  توان فیزیولوژکی  ،ها مفهوم   یحیطه  ازخارج    هایواقعیت  ما   به عبارت دیگر،  .ایمکسب نموده 

  با واسطه   ، یعنییاری ابزاربا    تنها   اغلب  و   را به سختی  (۲محدود  مشروط و  طبیعی  طرزب  )تابع پروسه تکامل و   نما ادراک

  تصور  ما برای  ،مثال عنوانبه  .هستند  یهای کوانتومپدیده از جمله هائین واقعیتا چن  بارزخاص و  یعرصه یابیم.درمی

  مایلیم  ما  رو. از ایناست دشوار بسیار  اما  اگر نه محال حداقل باشد های مختلفتواند همزمان در مکانمی که یک ذرهاین

ما   ابزارو به اثبات رسیده است.    دارد  واقعیت   ایپدیدهن  ا چنکه  غافل از آن.  یمبدان  غلط  رداشت یک ب  ،فانتازی  یک  را  آن

  و توضیح بیانبرای  که  دهدمی  نشان ذکر شده  مثالاست.  و تکنیک   علم ،العادهفووق  هایشناخت  نوع ینایابی به دست در 

مفهوم   نیاز  کوانتومی  هایپدیده مانندخاصیهای  به  است.  ۳ناهمدوسی  مفهوم  ،  مفهوم دیگر  عبارتبه  ،  با  های صرفا ، 

و مسائل   کوانتومی  یها پدیده  تواننمی های شبه کوانتومی تلقی کنیم(  ها را مفهوم ی آن باید همه کالسیک )که در اصل می

هبانگ یا  ها وچالهسیاه  ،گرانش  کوانتومی   مانند حل نشده   .ریمدا درک و بیان را م 

 : ۳شکاف  آزمایش دو معروف به یک مثال عملی ساده 

برخالف    ،نتیجه(  ۱داریم )تصویر کوانتومی مانند فوتون یا الکترون را بسوی دوشکاف گسیل می   ییک ذره  که ما زمانی

  ! از هر دو شکاف گذشته است  ذره  ما که ذره از یکی از دو شکاف خواهد گذشت، چنان است که گوئی  یکالسیک  دیدگاه

ده  رسیاثبات  به    ،واقعیت دارد  صحت و اما    .دبا تجارب و مفاهیم دنیای کالیسک ما همخوانی ندار  هیچ شکلیبه  نتیجه  این

 واقعی و   آزمایش  نتیجه    . نیمکمشاهده    به عین  را برخالف تصور و باورمان )پیش از آزمایش(  آن  یمتوانی م  ما   است و

            ؟  مستدل نمودتوان آن را میچگونه   چیست و  آن علت اما  .است انکار قابلغیر

ای از  شئ  ی برخورد با در لحظه  به دنیای کوانتوم  تعلقم  یکنش و واکنش میان ذره  به  توجهخواهان    ها پرسشاین    پاسخ به

 کوانتومی    انگیز  شگفت   نتایج    و   مشاهدات  بیان  هائی با توانارائه مفهوم و    گیریاندازه  ابزار    محیط یا   عنواندنیای کالسیک به 

ن ا اما لزوما چن  . هاست که با آن آشنا هستیمو قرن  نداریمی  گیراندازه  مفهوم   با مشکلی    ما فکر کنیم ممکن است    لبتهااست.  

دند. اصالح این اشتباه مرتکب شنیز    نامداری  دانانفیزیک  کنیم، اشتباهی کهعکس آن صادق است و اشتباه می  حتی  و  یستن

   ! است شده آغازقرن بیستم  ی دوم از نیمهی مستقیم دارد شناسی رابطهمعرفتفیزیک و  ترین مسائل که با بنیادی

گیری به مفهوم اندازه در ادامه و گفتار()پیش  مده توضیح دو حالت برای را گیریمفهوم اندازه ابتدا کوشممی در این مقاله

             .پردازمبه دارد ۴ها ما از واقعیت در شناخت   ئیاهمیت بسیار بال جایگاه خاص و  مرتبه، در نظریه کوانتوم که از
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 گفتاِرپیِش

  رویدادهای  ، اشیاء  در مقایسه با   یکمیت  رویدادی یا   ای،یک شئ  شده برای تعیین مشخصه    ریزیبرنامهبه فعالیتی  گیری  اندازه

شئ   اول  در حالت  د.باشغیرمستقیم    شکل مستقیم یا تواند بهمی  ی کهفعالیت  ،شود گفته می  مربوطه  کمیت    با واحد  و یا  دیگر  

  ا از طریق قراردادن واحد طول در کنار ساختمان مستقیم  ،سااختمان  ، برای مثال طول یا عرض یک گیریاندازهمورد  

  تعیین  مثلثات  هندسه  طریق روابط  از  غیرمستقیم  توانمی  را   ،، ارتفاع ساختماندر حالت دوم  .است  ،گیریاندازه  تعیین،قابل  

این    گیری ازبهره  با   . آزمایشگاه تولید و سنجید  توان درمی  شیمیائی را  عناصر    نور    و طول  موج   مثالی دیگر: طیف  . نمود

های یافته  ها با ی آنمقایسهتوان از طریق  میو یا ستارگان دیگر    ساطع شده از خورشید  نور    و تجزیه طیف    اطالعات

    .بردپی دوجود دارن و ستارگان در خورشیدکه عناصری  به آزمایشگاهی

  ی  کوانتوم  گیری و مفهوم  اندازه  ی  کالسیک  د: مفهوم  نمو  تقسیم  سطح  به دو بخش یا   از نظر مفهومی  توانگیری را میاندازه

براین   ما   تصور  ی کالسیک  مفهوم    در  .گرددبرمی  ها احتمال در آن  مفهوم    به نقش    این دو باهم  ترین فرق  مهم گیری.  اندازه

گیری  اندازه  امکان  ،گیری تعریف شده استپیش از اندازه  (Messwert, measured valueگیری )اندازه  ارزش    که   است

  پوشی  قابل چشم  به اصطالحی  خطا   ی دو مالحظهالبته با  )  دانجامی م  ی یکسانیبه نتیجه  همواره  آنوجود دارد و تکرار    دقیق

عکس این  درست اما  ندارد. تعیین کننده  نقش احتمال معنا و مفهوم   این حالت برای یعنی، .گیری(اندازه سیستم    سنجشگر و

  ،یعنی .ت استاز احتمال صحبت همواره جا در این که . به این معنا یم هست شاهد کوانتومی های گیریهدر اندازما را  حالت

در دنیای گیری  ما اندازه  به چه دلیلاما    شود. آن محسوب می   ذات   و جزو  تعیین کننده  مفهوم احتمال در دنیای کوانتوم

   :دلیل ۴ به نظرمبه   ؟یمکنمیتصور احتمال  فارغ از مفهوم   ها( بنا شدهمواد و مصالح کوانتومی )اتم را که از  کالسیک

،  گرفتن   نسا    ـ۲  ،دارد  ی فیزیکیها پیوسته بودن کمیت   ازما    ریشه در تصور    . این باورگیری دقیقاندازه  ـ باور به امکان  ۱ 

 نیازی به دقت  بی  س  ـ ح  ۳  ،ی متوالیها در طول قرن  ها اتم  اندازهی بزرگتر از  ا هدهگیری در محدواندازهبه    عادت کردن،

   بر شئ مورد بررسی. و سنجشگر گیری اندازه اغماض( ابزار   ناچیز )قابل   ـ تاثیر  ۴و  نیازها برای رفع  از حد لزم تربیش

ما فکر    یعنی،  .داریمگیری ناندازه  مفهوم    با   مشکل خاصیاست    رمان شدهباو  که   دهکرایجاد  ذهنیتی را در ما    نکات ذکر شده

  ۵.یمکن گیریاندازهدقیق  صد در صد یکه لزم است دقیق و حت قدرتا هر  را ها کمیت  یمقادر که کنیممی

فهوم شناخته  م  که سخت  ظاهر گشته انکاری در عرصه شناخت از طبیعت    و غیرقابل  مهمعامل    اوایل قرن بیستم  ازاما  

  ناپیوسطه،   پیوسطه بلکه   شکل به   های فیزیکی نهکمیت   همعلوم شد  که این.  را زیر سؤال برده است  گیریاندازهما از    ی شده

 جا باما در اینکه   علت. به این  دنکمیی مواجه فراوانبا مشکالت    ما را  اما   هگسستهای گیری کمیت اندازه  ند. هست ، گسسته

 این   بررسی  برایهستند.    ترین کنش )تاثیر(حساس نسبت به کوچکبسیار    که  ها سر و کار داریماتم  یی در محدوده ابعاد

  مالحظه  ندگونه که هستآن  بیشا کم  را  ها آن  بتوان  اغماض باشد تا   قابل    ها شان بر آنتاثیر  که   است به ابزاری    نیاز  اجسام  نوع

بر   جسم  متقابل  تاثیر  یآن در محدوده  ابزار بر  تاثیر  آیا امکان دارد جسمی را که؟  پذیر استآیا چنین چیزی امکان  .نمود

ذره و تنیدگی  بدور از تصور است که شاهد درهم   وضعیتی  یک چنینآیا در    مشاهده نمود؟   یتغییرهیچ  ابزار است بدون  

          ؟گونه که هست مالحظه کنیممورد بررسی را آن  (ذره) جسم نتوانیم در نتیجه  و  ؟ها باشیمهر دوی آن حالت و تغییر ابزار

  . شمردناچیز    ذکر شده  یچهارگانه  ی عواملا مالحظهب  توانرا می   شئ در دنیای کالسیک  حالت  گیری بر  اندازه  ابزار    تاثیر 

؟  ادد  بسط  نیز  ( به دنیای کوانتوم)  ها ها و ذرات مادون اتم ی اتمبه محدوده  ایهیچ دغدغهبی  را  شیوهاین    توانمی  آیا   اما 

   .یستاغماض ن قابل   سیورد بررم شئ   بر گیریاندازه ابزار   تاثیر   جا ایندر  کهچرا شک خیر!بی

گیری از یک طرف و تاثیرگذاری  اندازه  سیستم    تاثیرات    کوچکترین  از  پذیریشانتاثیر  به خاطر    کوانتومی  اجسام  گیری  اندازه

منجر به تغییراتی   باشند( باید داشته خاطر ظرافت و حساسیتی که می )به از طرف دیگر  گیریاندازه همان اجسام بر سیستم  

هر   حالت    ناپذیر  بازگشت   ات  و تغییر  تنیدگیدرهم   سبب   میان آن دوکنش و واکنش    به این معنا که  د.گرددر هر دو سیستم می 

  باره ایندر    البته  هست مالحظه کنیم!   واقعا  گونه که  آن   کوانتومی را  همین علت ما قادر نیستیم یک جسم  به   د. شودو سیستم می 

               .  شودگیری میاندازه ئله و مفهوم مس به بیشتر مربوط د که اختالف نظر وجود دار طبیعی فیلسوفان  ها و فیزیکدان میان  

. این دو مفهوم در  دنوشمی  علم فیزیک محسوب  بنیادی    هایفهوم م  از  ناهمدوسی  مفهوم    و  کوانتومی  گیری  اندازه  مفهوم  

در  دانممیلزم  همین خاطربه  است.  ایشها رو به افزی آنو پژوهش در باره مورد توجه خاص قرارگرفتههای اخیر دهه 

  تر در مقالهناهمدوسی را پیش  ارائه کنم )مفهوم    نظریه کوانتوم  در حیطه    گیریاندازه  را در رابطه با مفهوم    یتوضیحات  زیر

  علوم    عمق  سطح و    بدانیم  شود که جا ناشی میاز آنویژه  به   نامبرده  مفهوم    دو   شناخت از    . لزوم (۳امجداگانه توضیح داده

این ی  مالحظه  ازکه    داردهای کوانتومی(  )واقعیت  یئها واقعیت  ا ب  رابطه مستقیم  ما  مدرن  فلسفی    شناسی  معرفتطبیعی و  

 ( ۴واقعیت در نظریه کوانتوم : مفهوم  عنوان   ام تحت  کوانتومی در مقاله  واقعیت   مفهوم   . )توضیح  ندآیمی  بدست  دو مفهوم 
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 ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِکوانتومِیِگیریِ اندازِه

اجسام  سیاه از ضریبی )کمیتی(  مهم و تاریخی خود در توضیح  شدت  تابش  حرارتی   پالنک در اثر    ماکس ۱۹۰۰در سال 

برابر    آن  مقدار   که  جویدبهره می (  hبرای    Js  ژول ثانیه  )انرژی ضرب در زمان با واحد hپالنک  معروف شده به ثابت   

و  اساسی در نظریه کوانتوم    از مفاهیم    پالنک  ثابت    . )توجه شود به کوچکی این کمیت!(  باشدمی  Js  ۳۴–۱۰×۶،۶۲۶با  

پالنک ضرب در   انرژی یک فوتون برابر است با ثابت  برای مثال  .  است امواج    )بسامد(   f  به فرکانس     Eانرژی  رابط میان

توان برای حاصلضرب انرژی و زمان تصور  ی پالنک کوچکترین مقداری است که م  ثابت    (. E = hfفرکانس فوتون )

ها  گیریچنانچه بتوان در اندازه  . دهد که نظریه کوانتوم در چه مقیاسی معتبر استنشان می  این ضریبدر واقع    ۶.کرد

، یعنی در ابعادی بزرگتر دقرار دار  ی کالسیکیدر حوزه  گیریصورت اندازه( در اینh => 0را نادیده گرفت )  h  ناثیر

  ست. ا  کوانتومی  یدر حوزه  گیریاندازه  ،باشدنقابل اغماض    hت، یعنی وقتی تاثیر  صوردر غیراین    ها.ی اتمهمحدوداز  

 . باشدمی  دشوار ها اتمها و ذرات مادون ی اتمدر محدوده گیری  اندازه چه میزانکه تا  دهد مینشان  h پالنکثابت   کوچکی

کمترین   د کهشونچنان انتخاب    گیریباید ابزار اندازهمی  ها کنش  ترینکوچک   به  نسبتذرات کوانتومی    یتحساس  دلیلبه

  . گیری معنا داشته باشدتا اصول اندازهذرات بر ابزار    بسیار کوچکتر از تاثیر متقابل    ، یعنیداشته باشند  ها آن  بر  را  تاثیر

. برای روشن شدن این نیمکوانتومی را بطور دلخواه کوچک ک  ابزار بر ذرات   تاثیر   یمتواننمی ما که   بدانیم لزم است  ،البته

 هستند، را داریم؟ گونه که واقعا  کوانتومی، آن ذرات    مالحظه   ما شانس   اصول آیا : که میپردازمطلب به این پرسش می 

بر  گیری  ابزار اندازه  ترکمهرچه    تاثیرگذاری  شود به امکانمشروط می   که هستند  شکلیبه کوانتومی    ذرات    یمالحظه

کوانتومی  های  گیریاندازه  در  مرز تاثیرگذاری حداقلی  h  ثابت پالنک   جا که از آن  )!؟(.   h  اثر  کوچکتر ازبرای مثال    ،ها آن

معنای این گفته به   وجود ندارد. تر از اندازه اثر پالنک  دقیق  گیری  اندازه  امکان    (کنونی  فیزیک    علم    شناخت    توان    مرز  )   است

خاطر نیز ناتوان از حل مسائلی    همینکسب اطالع از دنیای مادون ثابت پالنک را نداریم و احتمال به  قادر بهآن است که ما  

شناسی علم فیزیک حاضر  معرفت  است؛ کمیتی که مرز  ما از کیهان تا اثر پالنک ممکن    مانند مهبانگ هستیم. یعنی، شناخت  

 م:ای داشته باشیاشاره ،قطعیت عدم   اصل   یک اصل، به  پیش از ادامه مطلب استجا لزم در ایندهد. را نشان می

مقاله  این  در  کمیت اندازه  بحث    ما  را  هایگیری  دار  کوانتومی  کالسیک    کوانتومی،   دنیایدر    .یممدنظر  دنیای  بعکس 

و کدام یک   ها ابتدایک از این کمیت  متاثر از آن است که کدام  ،یک ذره  خطی  مکان و تکانه  ، مانندها گیری کمیتهانداز

و    تکانه  اندازه    برای مثال تعیین  .  پی با آن مواجه نیستیم ودر دنیای ماکروسک   ای که مسئله   ـ شودبعد از آن اندازه گیری می 

بر نتیجه    ذره   تکانه    و سپس   ذره  گیری مکان  ، یعنی اندازهو بعکس  ردگذامی اثر    ذره   مکان  بر نتیجه    ذره  مکان    آن بعد از  

، بنابر لزم است در عین حال  شود.( تعیین می۷قطعیت )هایزنبرگ  عدم   وسیله اصل  ین تاثیر بها. گذاردتاثیر می ذره تکانه  

به این معنا که    . هستند  ی(احتمالت )تصادفی    هائیارزشی  ها گیریاندازه  ایجکه نت  باشیمتوضیحات پیشتر، در نظر داشته  

دیدگاه   میان  بسیار بزرگ فرقیک و این  ! ندهست  بلکه نامعین ند گیری ناشناخته شده نیستمربوطه پیش از اندازههای ارزش

 گیری اندازه  ار  ذره  یک  کهزمانی  ا ت  در دنیای کوانتوم  به این معنا که  . ستها نسبت به کمیت   کالسیک  فیزیک  کوانتوم ونظریه  

             است. ۳نهیهای مختلف برهمگیری ذره در حالتپیش از اندازه در واقع .کجاستدر دقیقا  ذره  دانیم کهمین هیچ یمنکرد

مهم است  لزم و  ،  hپالنک    ثابت    جانب  ، تعیین شده از  فیزیک کنونی ما نظر از مرز شناخت  صرفادامه مطلب:    حال  و

بطرز نظری   حتی  هنوزما    یعنی،  .ست نشده ا)کامال( روشن    هنوز  کوانتومی  گیریاندازه  فرایند    مربوط بهی  مسئله   بدانیم که

  گفته  شک اینبی .رسیم( می کمیت کالسیک ) گیری شده اندازهبه ارزش  )کوانتومی(  چگونه از احتمالتکه دانیم دقیقا نمی

ی مسئله   بخشی برایرضایت  پاسخ  تواندنمی‘گیری استارزش سنجیده شده توسط دستگاه اندازه  ،گیریرزش اندازها’که  

کنش و  تمامی  یعنی    ،گیریاندازه  ابزار    کوانتومی و  میان ابژکت    رخدادها   کل  دبایمی  پاسخ کافیچراکه  باشد.    ما  ذکر شده

از دهه    .را شناخت  ،کوانتومی  لتاز احتما  عینم  گیری ارزش  شکل  پروسه   و  گیریاندازهدر حین    دو  میان آن  ها واکنش

سیج ایچ. دیتر زه و از جمله ها،فیزیکدان گذشتته تالش   هفتاد قرن   مراحل نامبرده را   بتوان که  بر این است ،زورک ایچ. و 

ی نظرو تحقیقات  تکنیک پیشرفت  د.داتوضیح درک و  را کوانتومیگیری و با آن مسئله اندازه ۳ناهمدوسی با یاری مفهوم  

برداری  بهره چنینهم   و  ومی انتهای کوپدیده  اثبات نشان دادن و  برای ی بنیادیدر این عرصه های اخیرروزافزون در سال 

آوردهای علم فیزیک از جانب فیلسوفان طبیعی به چالش کشیده  اما همزمان لزم است که دست   امیدوار کننده است.  ها آناز  

یکی از نکات قابل   بسیار حائز اهمیت است.  شناسی مدرنها و توسعه معرفت شود. این امر برای تعبیر درست از مفهوم

   است. کوانتومی به دنیای کالسیکلحظه گذار از دنیای  یهمه جانبه  درک در این رابطه تامل و مهم 

که   جسم  حالت    تغییرگفتیم  از    ،یکوانتومیک  کوانتومگذر  دنیای کالسیک  یدنیای  اروین   .باشدمی  آنی()  ناگهانی،  به 

اتریشی،   فیزیکدان  اندازه  اینشرودینگر،  در  ناگهانی  جالبتغییر  را  کوانتومی  نکتهگیری  مکانیک ترین  نظریه  کل   ی 

            ۸.لوحانِهِِیِسادهئگراازِواقعِریزیِگلحظه ،داندکوانتومی می 
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  با   برای آشنائی اولیه  راابتدای مقاله  در    ده نموذکر    )دو مثال(  طلب دو م توضیحات ارائه شده  رییا کنیم با  سعی می   اکنون

توضیح استدلل ریاضی،  ارائه ، بدونگیریمسئله و مفهوم اندازه های کوانتومی در رابطه با ها و واقعیتزوایائی از پدیده

 در مورد مطلب اول گفتیم:  دهیم. 

 های مختلف باشد اگر نه محال حداقل اما بسیار دشوار است."تواند همزمان در مکانی میکه یک ذره"برای ما تصور این

    دیم:دا توضیح مختصری به این شکل آن ’آزمایش دو شکاف‘ و نتیجه حاصل از در مورد مطلب دوم، یعنی و

( نتیجه، برخالف  ۱داریم )تصویری کوانتومی مانند فوتون یا الکترون را بسوی دوشکاف گسیل می که ما یک ذره "زمانی

   تصور کالسیک ما که ذره از یکی از دو شکاف خواهد گذشت، چنان است که گوئی ذره از هر دو شکاف گذشته است!" 

پاسخ واضح   با  در مقابل و یم نکمی مواجه  یپرسش واضح و مشخص با  طبیعت را آزمایش دو شکاف از طریقما   در واقع

 روزمره تجربیات    بنابر  ، چراکه ما نیست  دنآیخوشچندان    رایمانب  طبیعت پاسخ    . اما مویشمی و مشخص طبیعت روبرو  

 های )مفهوم   تصوراتمانرا طبق    یا باید طبیعت  یمدو راه بیشتر ندار  ما   حالتصور و انتظار نتیجه دیگری از آزمایش داشتیم.  

  درک با  و گونه که هستند بپذیریمها را آنواقعیت ردهو یا در افکار خود تجدیدنظر ک محال استیم که تغییر ده (کالسیکی

طبیعتاز  صحیح   توضیح    هایمفهوم   پاسخ  برای  را  مفهوم مناسبی  کنیم،  ارائه  باشند آن  قادر  که  از    نتایج  هائی  خارج 

   . ندگونه که هستند بدهها را آنواقعیت امکان بیان وکرده  منعکس درست انتظارمان را

ذره فوتون یا الکترون    مانند  ،(Teilchen, particle)ذره  مفهوم    با تفکیک  که  نیماذعان ک ستیبایما، خواسته و یا نخواسته،  

  تراز هم  در یک مرتبه قرار داده و  را  اغلب این دو  و  داریماز مفهوم ذره در دنیای کالسیک مشکل    متعلق به دنیای کوانتوم

(  ensembleسیستمی )  از  و در دومی  است   مانند الکترون  تک ذره  یک که در اولی صحبت از  اینغافل از    . کنیممیهم تلقی  

روشن یز.  یک سنگ ریزه بسیار ناچ   مثال بخش کوچکی از، برای  کوانتومی  از ذرات  غیرقابل تصورمتشکل از تعداد  

های نادرست  ها و ارزیابیهم سبب کج فهمیاز ها آنتفکیک  و دو مفهوماین  میان شناخت کافی از اختالف فقداناست که 

در   میتبا راین  همشود.  کرداین    توانط  مطرح  را  مانند  که    پرسش  کوانتومی،  ذرات  از صدها  متشکل  های اتم اجسام 

   شوند؟جزو کدام یک از دو بخش نامبرده محسوب می  ،"سنگین"

 دادیم:  توضیحجا جست. در آن آمده بهره در ابتدای همین بخش توان از آنچهمی ها پرسش نوع برای پاسخ به این

ی کالسیکی قرار گیری در حوزهصورت اندازه( در اینh => 0را نادیده گرفت )  hها ناثیر  گیری"چنانچه بتوان در اندازه

گیری قابل اغماض نباشد، اندازه  hها. در غیراین صورت، یعنی وقتی تاثیر  ی اتمدارد، یعنی در ابعادی بزرگتر از محدوده

 ی کوانتومی است."  در حوزه

در مورد این نوع     hشوند، چراکه تاثیر ثابت پالنک  ها، از آن  دنیای کوانتوم محسوب میها و ملکول ، اتمترتیب  این  هب

    اجسام غیرقابل چشم پوشی است. 

ِموِجِِوذرهِ

  نتیجه   با   چندانی  مشکل  ظاهرا  جای مفهوم ذره از مفهوم موج استفاده کنیمما در آزمایش دو شکاف به  وقتیاست    توجه  قابل

   !بگذرد تواند همزمان از هردو شکافموج می که  کنیم. یعنی، قبول میپذیریممی آن راآزمایش نداریم و 

   چیست؟  برداشت دوگانه، دو حس متفاوت، نای علت

  که ست ا گسترده یابژکت ،بعکس ذره ، (Feld, fieldند میدان )دارمیبیان ها گونه که فیزیدکدانن ( یا آWelle, wave)  موج

داشته    یو عملکرد مشترکشده   تمرکزدر یک نقطه م ندتواناجزاء امواج می .همزمان و مستقل از هم وجود دارند یشاجزا

ها گسسته الکترون  هایانرژی  این ویژگی امکان درک  ۹.است   میکروسکوپی  "ات"ذر   هاییکی از ویژگی  این  نظربه   .باشند

همان موج )میدان، امواج( است؟ اگر چنین   یتدر واقعآیا ذره    ۸.کندمی  فهمقابل را    ایستادهدر اتم هیدروژن با یاری امواج  

با ابزار   برخورد ی که جذب نشوند، دردر صورت ،توانندمی امواج .جا نیستباشد، ذره همه جا هست و در عین حال هیج

ردیاب  گیری،اندازه پیششکل  به   ، (Detektoren, dectors)  ها با  غیرقابل  مکانی  در  در  یعنی  ،  بینیغیردترمینیستی 

تابع   فروپاشی  این حالت را)  دنآیدر  (Wellenpaket, wave package)  "بسته موج"  یک  حالتبه  های مختلف،مکان

یم.  کنمی  یاد ذره ه نامب از آن که  دکنمی را ایجاد حسیآن  همان چیزی است که در ما   "بسته موج"نظر به .(۴ندنامج می مو

  مفهوم ذرهتوصیف  به این ترتیب    و دارد    را "  بسته موج"  در شکل   ظاهر شدن   ویژگی  است که   تابع موج   در واقع این

   کند. می ممکن را  کوانتومی
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