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انتساب I.

و طلبہ ان کے پاکستان ترجمہ ميں اردو کا مقالے ٓرا ا معرکتہ اس کے روزن اور پوڈولسکی سٹائن، آئن
رکھتے بھی شغف سے اردو ساتھ ساتھ کے جذبے علمی اور تجّسس ذہنی جو ہے وقف کيلئے طالبات

ہيں۔
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صہ خ II.

کے مقدار طبيعياتی ايک ہے۔ ہوتا عنصر ايک مماثل سے عنصر ہر کے ماہيت ميں نظريہ مکمل ايک
متعلقہ کسی سے جس ہے امکان وہ (sufficient condition) معتدبہ ء شرط ايک کيلئے رکھنے ماہيت
دو ہے۔ سکتی جا کی گوئی پيشين ساتھ کے يقين کی مقدار اس بغير ڈالے خلل ميں (system) نظام
کو (non-commuting operators) ت عام تی مباد عدم جو میں تفصيل اس کی مقداروں طبيعياتی
ہميں ہونا کا علم کے مقدار ايک سے وجہ اسکی ہے کرتی بيان ميکانيات کوانٹم ہوئے کرتے استعمال
جو تفصيل وہ کی ماہيت (1 : تو یا اسطرح ہے۔ رکھتا باز سے ہونے باعلم ميں بارے کے مقدار دوسری
نہيں، کامل وہ ہے، جاتی دی سے استعمال کے (wave function) تفاعل موجی ميں ميکانيات کوانٹم
ہوئے کرتے لحاظ کا ت مشک ان سکتی۔ ہو نہيں ماہيت وقتی یک کی مقداروں دونوں ان (2 : پھر یا
ہوں پيمائشيں وہ بنياد کی جن ہيں پيش در ہوئے کرتے گوئياں پيشين ميں بارے کے نظام ايسے ايک جو
(interaction) تعامل سے نظام الذکر اول سے پہلے نے جس اور ہوں گئی کی پہ نظام دوسرے ايک جو
نکلتا نتيجہ یہ سے اس ہے۔ باطل بھی (2 تو ہے باطل (1 اگر کہ ہے سکتا جا کيا اخذ نتيجہ يہ ، ہو کيا

نہيں۔ کامل دراصل ہے ديتا تفاعل موجی جو تفصيل وہ کی ماہيت کہ ہے

1 نمبر حصہ III.

کہ جو ، (objective reality) ماہيت معروضی کو فکر و غور سنجيدہ کسی پر نظريہ طبيعياتی ايک
پزير عمل نظريہ وہ سے استعمال کے جن تصورات طبيعياتی ان اور ہے، ہوتی نياز بے سے نظريہ بھی کسی
مقصد کا تشکيل کی تصورات طبيعياتی چاہيے۔ کرنا لحاظ کا امتياز باہمی موجود درميان کے ہے، ہوتا
کو ماہيت اس ہم سے ذريعے کے تصورات انہی اور ، ہے ہوتا کرنا پيدا تعلق کا ان سے ماہيت معروضی

ہيں۔ کرتے کشی تصوير لئے اپنے سے غرض کی جاننے
: ہيں سکتے پوچھ سوال دو يہ سے آپ اپنے ہم خاطر کی جاننے کاميابی کی نظريہ طبيعياتی ايک
نظريے " ہے؟ مکمل تفصيل گئی دی سے طرف کی نظريے کيا " (2 اور " ہے؟ درست نظريہ يہ کيا " (1
جب کہ ہيں بخش تسلی وہ کہ ہيں سکتے کہ يہ ميں صورت اس صرف ہم ميں بارے کے تصورات کے
درميان کے مشاہدہ انسانی اور نتائج کے نظريے سکيں۔ جا ديے ميں اثبات جوابات کے ت سوا دونوں ان
مشاہدہ يہ ہے۔ سکتا ہو فيصلہ ميں بارے کے درستگی کی نظريے اس ہی سے معيار کے اتفاق باہمی
اور سکيں کر اخذ نتائج میں بارے کے ماہيت ہم کہ ہے بناتا قابل اس ہميں ہی اکي جو ہے جانچ /
دوسرے ہم يہاں ہے۔ ليتا کر اختيار صورت کی (measurement) پيمائش اور تجربے يہ ميں طبيعيات

جائے۔ کيا ميں ميکانيات کوانٹم ق اط اسکا جب گے چاہيں جاننا ميں بارے کے (2 يعنی سوال

٤



ناگزير مطالبہ ذيل درج کيلئے نظريے کامل ايک ، جائيں کئے منسوب معنی بھی جو سے کامل لفظ
ہو موجود عنصر مماثل ايک ضرور ميں نظريے طبيعياتی کيلئے عنصر ہر کے ماہيت طبيعياتی : ہے آتا نظر
کہ ہوں قابل کے کرنے فيصلہ يہ ہم جونہی گے۔ کہيں شرط کی (completeness) مکمليت اسے ہم ۔

ہے۔ سکتا جا ديا سے آسانی جواب کا سوال دوسرے ، ہيں کيا عناصر کے ماہيت طبيعياتی
حظات م فلسفيانہ کے نوعيت (a priori) کواستخراجی/استنباطی عناصر کے ماہيت طبيعياتی
انکی سے پيمائش اور تجربے ليکن ، جاسکتا کيا نہيں متعين سے (philosophical considerations)
ہے نہيں ضروری کيلئے مدعا ہمارے تعريف جامع اور فہم قابل ايک کی ماہيت تاہم ہے۔ سکتی ہو دريافت
سمجھتے بھی معقول ہم جسے اور ہيں سکتے ہو مطمئن ہی سے (criterion) کسوٹی ذيل درج ہم بلکہ

: ہيں
مقدار طبيعياتی ايک کيساتھ يقين ہم بغير کئے مداخلت کوئی بھی سے طرح کسے ميں نظام ايک اگر
طبيعاتی اس تو ( ہو مکمل امکان کا ہونے جسکے يعنی ) سکيں کر گوئی پيشين کی (value) قدر کی

ہے۔ رکھتا وجود عنصر کا ماہيت طبيعياتی ايک مماثل کے مقدار
ممکن ہر کی کرنے شناخت کی ماہيت طبيعياتی ايک اگرچہ کسوٹی يہ کہ ہے ديتا دکھائی يہ ہميں
گئی دی ميں اس جب ہے کرتی فراہم طريقہ ايسا ايک ہميں يہ کم از کم ليکن نہيں حتمی کيلئے راہ
necessary) زمی شرطء بطور کيلئے جاننے کو ماہيت کسوٹی يہ جائيں۔ ہو (occur) پزير رو شرائط
میں بارے کے ماہيت پر طور کے (sufficient condition) معتدبہ شرطء بلکہ نہيں کے (condition

ہے۔ آہنگ ہم ساتھ کے تصورات کوانٹم براں مزيد سيکی ک
تفصيل ميکانيکی کوانٹم کی رويے کے ذرّے بنيادی ايک ہم آئيے کيلئے وضاحت کی تصورات متعلقہ
کيفيت بنياد کی نظريے اس ہو۔ عدد ايک (degree of freedom) آزادی درجہء کا جس ديکھيں کو
سے ψ (wave function) تفاعل موجی پر طور مکمل باالفرض کردار کا جس ہے تصور کا (state)
متغير مقدارء گئے کئے منتخب کيلئے کرنے بيان کو رویے کے ذرے بنيادی اس کہ جو ، ہے ہوتا بيان
مماثل کے A مقدار (observable) مشاہدہ قابلء ايک ہر پر طور طبيعياتی ہے۔ تفاعل کا (variable)

ہے۔ جاسکتا کيا موسوم سے (letter) حرف اسی جسے ہے ہوتا عامل ايک
کہ يعنی ہو ψ (eigenfunction) تفاعل آئگنی ايک کا A عامل اگر

ψ′ ≡ Aψ = aψ, (١)

کی A مقدار طبيعياتی تو گا ہو ميں ψ کيفيت گئی دی ذرّہ بنيادی بھی جب تو ، ہے عدد ايک a جہاں
کيفيت اس اور ہو ميں ψ کيفيت کہ جو کيلئے ذرّے بنيادی ايک گی۔ ہو a پر طور يقينی (value) قيمت
سے موافقت کی کسوٹی اور معيار ہمارے متعلق سے جانچ کی ماہيت ، ہو درست (١) مساوات کيلئے
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پر طور کے مثال ہے۔ ہوتا موجود ، ہو مماثل کے A مقدار طبيعياتی کہ جو عنصر ايک کا ماہيت طبيعياتی

ψ = e(2πi/h)p0x, (٢)

مستقل ايک p0 ، ہے (Planck's constant) مقدار مستقل کی نک پ h ميں جس ہے، کيفيت ايک
مومينٹم کے ذرّے بنيادی کيونکہ ہے۔ (independent variable) متغيّر مختار خود ايک x اور ، ہے عدد

عامل يہ مماثل کے (momentum)

p = (h/2πi)∂/∂x, (٣)

کيلئے (٢) کيفيت ہميں سے اس اور ، ہے

ψ′ = pψ = (h/2πi)∂ψ/∂x = p0ψ, (٤)

ہے۔ ہوتا حاصل
اسطرح ہے۔ ہوتی p0 کيساتھ یقين مقدار کی مومينٹم ميں کيفيت گئی دی ميں (٢) مساوات اسطرح
مومينٹم کا ہےاس گئی دی ميں (٢) مساوات کيفيت کی جس ذرّہ بنيادی ايک کہ ہے مطلب يہ اسکا

ہے۔ رکھتا ماہيت يا وجود حقيقی ايک
سکتے کہہ نہيں متعلق کے A مقدار طبيعياتی ہم تو رہتی نہيں قائم (١) مساوات اگر ازيں وہ ع
محدد کے ذرّے بنيادی ايک حال صورت يہ پر طور کے مثال ہے۔ قيمت مخصوص ايک کی اس کہ
independent) متغيّر مختار خود يہ تو ہو q عامل مماثل کے محدد اس ہے۔ ہوتی کيلئے (coordinate)

اسطرح گا۔ ہو (multiplicative operator) عامل ضربی پر (variable

qψ = xψ ̸= aψ. (٥)

يہ نتيجہ کا کرنے پيمائش ايک کی محدد کہ ہيں سکتے کہہ يہ صرف ہم مطابق کے ميکانيات کوانٹم
(relative probability) امکان اضافی کا اس کہ یعنی جائے، پايا درميان کے b اور a وہ کہ ہو حاصل

ہے يہ

P (a, b) =

∫ b

a

ψ̄ψdx =

∫ b

a

dx = b− a. (٦)

ديکھتے ہم ، ہے پر a - b فرق اس صرف انحصار کا اس بلکہ ، ہے نہيں منحصر پر a امکان يہ کيونکہ
ہيں۔ (equally probable) وقوع قابلء پر طور برابر قيمتيں تمام کی محدد کہ ہيں
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ايک کی محدد ، ہو ميں کيفيت گئی دی ميں (٢) مساوات کہ جو کيلئے، ذرّے بنيادی ايک
پيمائش راست براہ اسے ليکن ، ہوتی نہيں قابل کے گوئی پيشين (definite value) قيمت مخصوص
ہے ديتی کر شکار کا يقينيت غير کو ذرّے بنيادی پيمائش ايسی تاہم ہے۔ سکتا جا کيا حاصل سے
ذرّہ بنيادی تو جائے ليا کر متعيّن کو محدد سے پيمائش جب ہے۔ کرتی تبديل کو کيفيت کی اس اور
اخذ نتيجہ يہ عموماء سے اس ميں ميکانيات کوانٹم رہتا۔ نہيں ميں کيفيت گئی دی ميں (٢) مساوات
ماہيت طبيعاتی کوئی کی محدد کے اس تو ہو معلوم مومينٹم کا ذرّے بنيادی ايک جب کہ ہے جاتا کيا

ھوتی۔ نہيں
اور A کہ جو ، مقداروں طبيعياتی دو کہ ہے جاتا دکھايا يہ پر طور عمومی زيادہ ميں ميکانيات کوانٹم
ميں ان تو ، AB ̸= BA اگر يعنی ، کرتے نہيں (commute) مبادلہ اگر ت عام مماثل کے ، ہيں B
وہ ع ہے۔ رکھتا باز سے علم کے طرح اسی ميں بارے کے مقدار دوسری ہميں علم حتمی کا ايک سے
کو کيفيت کی نظام مطالعہ زيرء کوشش کوئی کی کرنے متعين پر طور تجرباتی کو موخرالذکر ، ازيں

گا۔ دے کر ضائع کو کےعلم الذکر اول جو کہ گی کرے تبديل اسطرح
ميں ميکانيات کوانٹم تفاعل موجی جو تصريح وہ کی ماہيّت (1) تو يا کہ ہے نکلتا نتيجہ يہ سے اس
دونوں تو کريں نہ مبادلہ ت عام مماثل کے مقداروں طبيعياتی دو جب (2) پھر یا ، نہيں مکمل وہ ہے ديتا
ان اسطرح اور ، ہوتی ماہيت وقتی یک کی دونوں اگر کيونکہ سکتيں۔ رکھ نہيں ماہيت وقتی یک مقداريں
شامل ميں تصريح مکمل قيمتيں یہ مطابق کے شرط کی مکمليت تو ، ہوتيں بھی قيمتيں مخصوص کی
شامل ميں اس قيمتيں یہ تو کرتا فراہم تصريح مکمل ايک ايسی کی ماہيت تفاعل موجی تو اگر ہوتيں۔
کيا بيان جوکہ ہے جاتا رہ متبادل وہ اسلئے ہوتا نہيں چونکہ ايسا ہوتيں۔ گوئی پيشين قابلء يہ تب اور ہوتيں

ہے۔ گیا
تفاعل موجی مماثل کے کيفيت کی نظام ايک کہ ہے جاتا کيا فرض پر طور عام ميں ميکانيات کوانٹم
طور مکمل مفروضہ يہ کہ ہے لگتا پہ دوڑانے نگاہ پہلی ہے۔ رکھتا تصريح مکمل ايک کی ماہيت طبيعياتی
کئے تبديل کو کيفيت کی نظام معلومات کردہ حاصل سے تفاعل موجی ايک کيونکہ ، ہے معقول پر
کہ گے دکھائيں يہ ہم تاہم ہيں۔ لگتی مماثل باالکل کے مقداروں پيمائش قابلء والی سکنے جا کی بغير

ہے۔ جاتا لے طرف کی تضاد ايک ، ساتھ ساتھ کے کسوٹی گئی دی اوپر کيلئے ماہيت ، مفروضہ يہ

2 نمبر حصہ IV.

t = 0 وقت ہم جنہيں ، ہيں II اور I ، نظامات دو پاس ہمارے کہ کريں فرض آئيے کيلئے مقصد اس
وقت اس کہ ہيں کرتے فرض ہم اور ، ہيں ديتے اجازت کی کرنے عمل پر دوسرے ايک تک t = T سے

٧



کہ ہيں کرتے فرض يہ ہم براں مزيد رہتا۔ نہيں تعامل کوئی مابين کے حصوں دونوں بعد کے گزرنے کے
ہم تب سے مدد کی مساوات کی شروڈنگر تھيں۔ معلوم کيفيات کی نظامات دونوں پہلے سے t = 0

کا کيفيت کی I+II یعنی (combined system) نظام مجموعی کيلئے وقت کے مستقبل بھی کسی
Ψ کو تفاعل موجی مماثلی ہم اب آئيے کيلئے۔ t > T بھی کسی ، کر خاص ؛ ہيں سکتے کر حساب
کوئی سے ميں نظامات دونوں ميں جس سکتے کر نہيں حساب کا کيفيت اس ہم تاہم کريں۔ موسوم سے
موجی جسے ، عمل ايک مطابق کے ميکانيات کوانٹم گا۔ جائے پايا بعد کے تعامل سے دوسرے ايک
پيمائيشوں مزيد اور سے استعمال کے ، ہيں کہتے (reduction) تخفيف کی (wavepacket) پيکٹ
متعلق سے I نظام ہيں۔ ديکھتے کو تفصيل کی عمل اس ہم آئيے ہے۔ سکتا جا کيا ايسا سے مدد کی
ہوں a1, a2, a3, ... اگر (eigenvalues) اقدار آئگنی کی جس ليجئے کو A مقدار طبيعياتی ايسی ايک
x1 جبکہ ، ہوں u1(x1), u2(x1), u3(x1), ... اگر (eigenfunctions) ت تفاع آئگنی مماثل کے ان اور
کر ظاہر اسطرح کو Ψ پر طور کے تفاعل کے x1 تو ہے۔ متغير مقدارء کيلئے کرنے توضيح کی نظام پہلے

ہيں سکتے

Ψ(x1, x2) =
∞∑
n=1

ψn(x2)un(x1), (٧)

عمودی کے Ψ محض کو ψn(x2) یہاں ہے۔ متغير مقدارء کيلئے کرنے بيان کو نظام دوسرے x2 جبکہ
(expansion) و پھي گئے کئے ميں سلسلے ايک کے un(x1) (orthogonal functions) ت تفاع
کی پيمائش کی A مقدار کہ کريں فرض اب چاہيے۔ لينا پر طور کے (coefficients) سر عددی کے

پہ بعد کے پيمائش کہ ہے جاتا کيا اخذ نتيجہ یہ سے اس ہے۔ ہوتی حاصل ak قدر اسکی اور ہے جاتی
کی پيکٹ موجی یہی ہے۔ گئی دی سے ψk(x2) تفاعل موجی کہ جو ہے جاتا رہ ميں کيفيت اس نظام
(single term) مقدار واحد ايک پيکٹ موجی گيا ديا ميں (٧) تسلسل متناہی ہے؛ عمل کا تخفيف
ت تفاع انتحاب کا A مقدار طبيعياتی ہے۔ جاتا ہو (reduce) خفيف ميں ہے، ψk(x2)uk(x1) کہ جو
جس ہوتا کيا انتخاب کا B مقدار دوسری ايک بجائے کی اس اگر ہے۔ کرتا متعين کو سيٹ کے un(x1)

تو ، ہوتے v1(x1), v2(x1), v3(x1), ... ت تفاع آئگنی کے جس اور ہوتيں b1, b2, b3, ... اقدار آئگنی کی
ہوتا حاصل و پھي يہ ہميں بجائے کی (٧) مساوات

Ψ(x1, x2) =
∞∑
s=1

φs(x2)vs(x1), (٨)

br قيمت کی اس اور جائے کی پيمائش کی B مقدار اگر اب ہيں۔ سر عددی نئے φs سارے ميں جس
جو گا جائے پايا ميں کيفيت اس نظام پہ بعد کے پيمائش کہ ہيں کرتے اخذ نتيجہ يہ ہم تو جائے پائی
گئی دی سے φr(x2) کہ جو گا جائے پايا ميں کيفيت اس نظام دوسرا اور ہے گئی دی سے vr(x1) کہ
ايسی نظام دوسرا ميں نتيجے کے کرنے پيمائشيں مختلف دو پر نظام پہلے کہ ہيں ديکھتے ہم اسلئے ہے۔
پيمائش چونکہ طرف دوسری ہوں۔ ت تفاع موجی مختلف دو کے جن ہے سکتا جا پايا ميں کيفيات
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کوئی ميں نتيجہ کے کرنے کچھ پر نظام پہلے اسلئے ، کرتے نہيں تعامل کوئی نظامات دونوں وقت کے
کوئی درميان کے نظامات دونوں کہ ہے بيان محض ايک يہ شک بے سکتی۔ ہو نہيں واقع تبديلی حقيقی
موجی مختلف دو کو (reality) ماہيت ہی ایک کہ ہے ممکن يہ چناچہ ہے۔ مطلب کيا کا ہونے نہ تعامل
کے نظام دوسرے ) جائيں ديے کر (assign) تفويض ( ہيں φr اور ψk میں مثال ہماری کہ جو ) ت تفاع
کچھ ، φr اور ψk ، ت تفاع موجی دو کہ ہے سکتا ہو واقع يہ اب ۔ ( بعد کے تعامل ساتھ کے پہلے
کے ت عام تی مباد عدم باالترتيب دو مماثل کے Q اور P (physical quantities) مقداروں طبيعياتی
ہے۔ سکتا ہو حقیقت در ايسا کہ ہے سکتا جا دکھايا پہ طور بہتر يہ ہی سے مثال ايک ہوں۔ تفاعل آئگنی

کہ يہ اور ہيں ذّرات بنيادی دو نظامات دو کہ کريں فرض آئیے

Ψ(x1, x2) =

∫ +∞

−∞
e(2πi/h)(x1−x2+x0)pdp, (٩)

مساوات نے ہم کہ جيسا پھر تو ہو A مومينٹم کا ذرّے بنيادی پہلے ہے۔ مقدار مستقل ايک x0 ميں جس
ت تفاع آئگنی کے اس مماثل کے p قدر آئگنی کہ ديکھا ميں (٤)

up(x1) = e(2πi/h)px1 , (١٠)
، ہے کی (continuous spectrum) طيف مسلسل ايک حال صورت پاس ہمارے چونکہ ہونگے۔

جائيگا لکھا اسطرح کو (٧) مساوات

Ψ(x1, x2) =

+∞∫
−∞

ψp(x2)up(x1)dp, (١١)

ميں جس
ψp(x2) = e−(2πi/h)(x2−x0)p, (١٢)

عامل مماثل کے −p قيمت آئگنی کی مومينٹم کے ذرّے بنيادی دوسرے ψp يہ تاہم ہے۔
P = (h/2πi)∂/∂x2, (١٣)

آئگنی کيلئے (١٣) آپريٹر تو ہو B محدد کا ذرّے بنيادی پہلے اگر طرف دوسری ہے۔ تفاعل آئگنی کا
تفاعل آئگنی مماثل کے x قيمت

υx(x1) = δ(x1 − x) (١٤)
صورت اس ہے۔ (Dirac delta-function) تفاعل ڈيلٹا کا ڈيراک پہچانا جانا δ(x1−x) ميں جس ، ہوگا

ہے جاتی ہو يہ (٨) مساوات ميں

Ψ(x1, x2) =

+∞∫
−∞

φx(x2)vx(x1)dx, (١٥)
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ميں جس

φx(x2) =

+∞∫
−∞

e(2πi/h)(x−x2+x0)pdp = hδ(x− x2 + x0). (١٦)

آپريٹر φx يہ تاہم

Q = x2 (١٧)

چونکہ ہے۔ مماثل کے x+x0 قدر آئگنی کی محدد کے ذرّے بنيادی دوسرے کہ جو ہے تفاعل آئگنی کا

PQ−QP = h/2πi, (١٨)

کے مقداروں طبيعياتی وہ کہ ہے ممکن پر طور عمومی يہ کيلئے φr اور ψk کہ ہے دکھايا يہ نے ہم اسلئے
ہوں۔ تفاعل آئگنی کے ت عام تی مباد عدم دو مماثل

فرض يہ ہم ہوئے آتے واپس طرف کی حال صورت عمومی کردہ تصور ميں (٨) اور (٧) مساواتوں اب
کہ جو ہيں تفاعل آئگنی کے Q اور P ت عام تی مباد عدم کوئی شک بے φr اور ψk کہ ہيں کرتے
کيساتھ يقين ہم سے کرنے پيمائش کی B يا A چنانچہ ہيں۔ مماثل باالترتيب کے qr اور pk قيمتوں آئگنی
جو ) قيمت کی P مقدار تو يا ، بغير کئے مداخلت کوئی بھی سے طرح کسی ميں نظام دوسرے اور ،
ہوتے ميں حالت کی کرنے گوئی پيشين کی ( ہے qr کہ جو ) قيمت کی Q مقدار پھر يا ( ہے pk کہ
کے ماہيّت کو P مقدار ہميں ميں صورت پہلی ، موافق کے اصول ہمارے کے جانچ کی ماہيّت ہيں۔
ليکن ہے۔ عنصر ايک کا ماہيّت Q مقدار ميں صورت دوسری اور ، چاہيے گرداننا پر طور کے عنصر ايک

ہيں۔ متعلق سے ماہيّت ہی ايک φr اور ψk تفاعل موجی دونوں کہ ديکھا نے ہم کہ جيسا
وہ ہے ديتا تفاعل موجی جو تصريح ميکانيکی کوانٹم کی ماہيّت (1 تو يا کہ کيا ثابت يہ نے ہم پہلے
مقداروں دونوں تو کريں نہ مبادلہ ت عام مماثل کے مقداروں طبيعياتی دو جب (2 پھر یا ، نہيں کامل
ماہيّت طبيعياتی تفاعل موجی کہ ہوئے کرتے ابتداء سے مفروضے اس سکتی۔ ہو نہیں ماہيّت وقتی ہم کی
ت عام مماثل کے جن مقداريں طبیعياتی دو کہ پہنچے پر نتيجے اس ہم ، ہے ديتا تصريح کامل ايک کی
متبادل دوسرے ہی ايک سے ترديد کی (1 چنانچہ ہيں۔ سکتی رکھ ماہيّت وقتی ہم وہ ، ہوں تی مباد عدم
کی ماہيّت طبيعياتی کہ ہيں ہوجاتے مجبور پر کرنے اخذ نتيجہ يہ ہم چنانچہ ہے۔ جاتی ہو ترديد کی (2

نہيں۔ کامل وہ ہے ديتا تفاعل موجی جو تصريح ميکانيکی کوانٹم
حسب کسوٹی ہماری متعلق سے ماہيّت کہ ہے سکتا کر اعتراض پہ بنياد اس پر نتيجہ اس شخص کوئی
ميں صورت اس صرف کہ کرے اصرار شخص وہ اگر شک بے ہے۔ نہيں (restrictive) امتناعی ضرورت
وقت بيک کی ان جب ہيں سکتی ہو عناصر وقت بيک کی ماہيّت مقداريں طبيعياتی زيادہ سے اس يا دو
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يا ايک سے ميں Q اور P مقداروں دو کیونکہ سے نظر نقطہء اس سکے۔ جا کی گوئی پيشين يا پيمائش
دونوں يہ اسلئے ہے سکتی جا کی گوئی پيشين کی ، نہيں وقت بيک دونوں ليکن ، مقدار دوسری پھر
پيمائشی والے جانے کئے پر نظام پہلے ماہيّت کی Q اور P سے اس سکتيں۔ رکھ نہيں ماہيت وقت بيک
ماہيّت ڈالتا۔ نہيں خلل کوئی بھی سے طرح کسی پر نظام دوسرے کہ جو ہے جاتی ہو منحصر پر عمل

دے۔ اجازت کی اس وہ کہ سکتی جا رکھی نہيں اميد يہ سے تعريف معقول کسی کی
مہيا تصريح کامل ايک کی ماہيّت طبيعياتی تفاعل موجی کہ ہے دکھايا يہ سے طرح اس نے ہم اگرچہ
تاہم ہے۔ ديا چھوڑا طلب تصفيہ نہیں يا ہے رکھتی وجود تصریح ايسی کيا کہ مسئلہ يہ نے ہم ، کرتا نہيں

ہے۔ ممکن نظریہ ايسا ايک کہ ہے يقین يہ ہميں
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