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 آشنایی با فیزیک کوانتوم

هم موج{هم ذره،  :قسمت نخست}  

:خالصه  

و انرژی دربنیانی ترین سطوح، فیزیک کوانتوم نامیده شده  مادهحوزه مطالعات مربوط به ماهیت و رفتار 

 است. 

مواد تشکیل دهنده جهان ما، از اتم ها ساخته شده اند، و اتم ها از الکترون ها، و هسته می دانیم که 

 )پروتون و نترون( تشکیل می شوند. 

، مشاهده می کنیم مانند الکترون ها می رویم، یعنی به سطح ذرات زیراتمینی هنگامی که به سطوح بنیا

دانان، این به این معنی که طبق مشاهدات فیزیک  که رفتار این ذرات بسیار ریز، رفتاری دو وجهی است.

 ذرات، خاصیتی موج گونه دارند، و مانند امواج انرژی رفتار می کنند.

.هستی شناسی ما داردجهان بینی و  بر رویاین موضوع تاثیرات عمیقی   
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:شرح  

مایکل تالبوت می خوانیم: نوشته" جهان هولوگرافیک"در کتاب   

ون قادر کشف دیگر فی    . اگر است هم به صورت ذره و هم به صورت موج نمود کند یکدانان این بود که الکیر

ون  را به سوی صفحه تلو  ون به یالکیر زیون خاموش پرتاب کنیم، یک ذره نوران  پدیدار یم شود که از اصابت الکیر

ون  آمده است.  د وجو یشه صفحه تلوزیون را فرا گرفته بکه پشت ش  فسفری مواد نقطه حاصل از اصابت الکیر

ون قادر است به خود  تنها  بروشن  سویه ذره بودن ماهیت آن را آشکار یم سازد. اما این شکیل نیست که الکیر

ون در عی   حال یم تواند به توده ابری موهوم از انرژی بدل شود و چنان عمل کند که  د. چه، الکیر انگار موجی بگی 

ون به صورت موج نمود کند، کاری یم کند که از هیچ ذ اگر ره ای بر نیم آید. مثال است گشوده در فضا. هرگاه الکیر

ون های موج گونه به  به مانیع که دو شکاف دارد بر بخورد، یم تواند همزمان از هر دو شکاف گذر کند. هرگاه الکیر

(45-44)ص هم اصابت کنند نی درنگ الگوهای متداخل تولید یم کنند.   

این امر به وجهی ذرات زیراتمی را در آزمایشات مشاهده و تایید کرده اند.  دانشمندان بسیاری رفتار دو

  یست. ناین معنی است که ماده رفتاری دو وجهی دارد، و فقط ماده 
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 یاز ذرات کوچکتر یفعل اتیکه بر اساس نظر یشود: ذرات یم فیتعر یراتمیدو نوع ذره ز کیزیدر ف 

کرده  ینام گذار تیرا ذرات کامپوز گرید یراتمینامند، و ذرات ز یم یانینشده اند را ذرات بن لیتشک

و هم به شکل موج پس از آنکه مشخص شد نور می تواند هم به صورت قطاری از ذرات )فوتون ها( اما  اند.

و دانشمندان مشاهده کردند که نه تنها فوتون ها تحوالت بزرگی شد.  دچارگونه رفتار کند، مفهوم ذره 

-ذرات زیراتمی سنگین تر نیز همین خاصیت و رفتار ذره موجی دارند، بلکه-خاصیتی دوگانه و ذره

  موجی را نشان می دهند.

ایط  های مادی، با بار یا نی بار، در حرکت خود تحت شر
ون ها بلکه تمام چی  

بعدها مشاهده شد نه تنها الکیر

خواص موجی ذرات درصورنر قابل مشاهده اند که طول موج  خاص، خصلت های موج گونه بروز یم دهند. 

  ، بزرگیر از ابعاد مشخصه شان باشد.  p/h =λ دوبروی آن ها

، ص )آش  یک کوانتوم، زریون  (21نانی با فی    

جهان خاصیتی انرژی و موج گونه دارد، و همه چیز در جهان در ارتباطی  این موضوع یعنی همه چیز در

و مکانیک کوانتوم این کشف بزرگ یکی از اصول اساسی فیزیک  تنگاتنگ و در هم تنیده درک می شود.

بر جهان بینی و درک ما از هستی فوق العاده بزرگ و عمیق ک جدید این ادرا است، و پیامدها و اثرات

 بوده است. 

ی متشکل از   همان قدر نی معناست که آبفشانهای گوناگون  "اجزا"بوهم بر این باور است که جهان را چی  
دانسیر 

ی جدا از آنی که در آن است دانس
ون یک یک چشمه را چی   . یک الکیر نیست، بلکه نایم است که  "ذره اولیه"یر 

بر وجه خایص از تمام جنبش )هولوموومنت( اطالق شده است. واقعیت را تقسیم کردن و سپس هر هر قسمت 

را نامگذاری کردن همیشه کاری دلبخواه و حاصل رسم و رسومات است، زیرا ذرات زیراتیم و هر چی   دیگری در 

  (64طرحهای مختلف یک قایل از هم جدا نیستند. )جهان هولوگرافیک، ص  جهان بیشیر از 
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در کجاست؟ اگر  و بدن فیزیکی روح، و مو جس، آگاهی ذرهو  موجبا این اوصاف، مرز میان انرژی و ماده، 

ده، و چنانچه همه ذرات در سطوح دیگری که برای حواس ما بسادگی قابل ماده خود از انرژی تشکیل ش

که چون امواج در فضا گسترش می توان گفت گونه دارند، پس آیا  و انرژینجش نیست، خاصیتی موج س

همه چیز در جهان، همه انسانها و اشیا و اتفاقات، ارتباطی  پس اثر می گذارند،می یابند و بر همدیگر 

که فیزیک آیا می توانیم بگوییم  پیوسته و بنیانی دارند که از حواس فیزیکی ما پوشیده مانده است؟ 

روحانیت و معنویت در آفرینش را نمایان می کند، و به نوعی وحدت موجود کوانتوم، و درک اصول آن، 

دنیای مادی و فیزیک پیوند می دهد؟  را دوباره به  

ده است. )جهان هولوگرافیک، ص در واقع بوهم بر این باور است که آگایه شکل ظریف و موشکافانه تری از ما

رفتار ذرات زیراتمی واقعیت، تجلی و شکل ظریفتری از ماده به چه معنی است؟ شکل ظریف تری از  (67

معموال تصور شده  روح آنقدرها هم کهمی توان نتیجه گرفت که که ما از وجودش بی خبر بوده ایم! آیا 

علوم  یچیزی ورای اصول اساسو است چیزی غیر مادی و غیر قابل سنجش و غیر قابل تعریف نیست؟ 
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علوم فیزیک، حوزه ای صرفا مادی و جسمی نیست که هیچ گونه  می توان گفت که ؟ و آیانیست فیزیک

؟ دسترسی به معنا و هدف آفرینش و حیات روح ندارد  

یزیک و مکانیک کوانتوم، پلی نیست که سردرگمی و جداافتادگی علم، و همینطور خاصیت تجزیه آیا ف

میان  ارتباطی و عامل وحدت بخش را ترمیم می کند، و پل شدگی و خرافی و غیر واقعی معنویت معمول

؟است  فیزیک و آگاهی  

آیا حواس ما در دیدن پیوستگی آفرینش، محدودیت دارند؟ آیا انسانها حقیقتا در سطحی بنیانی، 

ارتباطی روحانی با یکدیگر دارند؟  و آیا روح، شکل بسیار ظریفتری از ماده است که هنوز چشمانمان بر 

باز نشده؟ واقعیتش   

  


