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   شناسیکوانتوم و معرفت

 
Quantum and Epistemology                                          

 :چکیده

اصییییل  دانییییا فلسییییین اسییییت  در اییییین ب ییییا ا   یحییییو   شناسیییی شناسیییی  یییییا شنا ت معرفت 

،  ت ی شییییینا ت، سیییییا تار شییییینا فلسیییییین ممالییییین مممییییی  ماننییییید منیییییاب  شییییینا ت، محیییییدود 

آوردهای بیییییا ی دسییییت ند  عمیییید هسییییت نظییییر شییییرایم و ک و کییییاف  شیییینا ت و  یییییرو میییید  

شناسیییییی معرفت تیییییوانم  ی فیلسیییییوفان در ایییییین عرصییییین راا  دوهییییی ار و  انصییییید سیییییالن

 نامید  کالسیک

 بییییین کییییین دارد مییییی  بیییییر آنآوردهای علیییییک کوانتیییییوک میییییا را ی مبیییییان  و دسیییییت مالحظییییین

بیییین اییییین  یک همییییت  مییییار شناسیییی  کالسییییی های معرفت در یافتیییین بییییا نوری و تندیییییدنظر

 ییییر سییی ا  بییین شیییدت شناسییی  کالسیییی  را نویییا  معرفت  اسیییا  یا ایییینکییین ایییین علیییک  علیییت 

شناسییییی معرفتعلییییک کوانتییییوک را  متکیییی  بیییین شناسیییی   معرفت  ییییواهیک مییییا م  بییییرد  اسییییت 

     وذاری کنیکنام انتومکو

شناسیییی  کالسییییی  کنیییید کیییین در معرفت آشیییینا م شناسیییی  کوانتییییوک مییییا را بییییا نتییییاین  معرفت 

شناسیییییییی معرفت یدو ارائییییییینایییییییینی تمیییییییای ات مالحظییییییین نییییییید یانمم  دور ا  تصیییییییور

کنک نکییییات ذکییییر شیییید  را بیییین در اییییین م الیییین تییییالا میییی نماییییید  ضییییروری م را  یترجییییام 

  کد  و مستد  نمایاتوضیح د  بان ساد  

       : مقدمه

کیییین  اشییییار  کیییینکنکییییات   بیییین در اییییین  سییییمت  اسییییت  ک و  یییییا ا  ورود بیییین اصیییی  مملیییین 

   ند شابم  نظرمورد  تر موضوعات سانآسا  درک  مینن

دسییییتوا  ادراک هییییای  نهوانیییین و ای را ا  را  ح هییییر نییییو   دییییید مییییا روشیییین اسییییت کیییین 

تر اسییییت کیییین ا  وا عیییییت ن دییییی  ها  مییییان  بیییینار یییییاب  مییییا ا   دییییید  یییییابیک  ییییود درم 

های ابیییی ار شیییینا ت تصییییوری درسییییت داشییییتن و سییییا تار، عملکییییرد، تییییوان و محییییدودیت 

 ییییود منظییییور بییییداریک (نوییییا  برایشیییی     هییییایب و ار یا در مشییییاهدات هییییا را همییییوار  آن

هائ  ویژ  ا   دییییییید ، بیییییینهاصییییییورت امکییییییان برداشییییییت نادرسییییییت ا   دییییییید در  یراین

کیییک ن واهییید بیییود  بیییرای مکیییا  امانوئییی  کانیییت، فیلسیییو  بییی ر  آلمیییان ،  هنیییدان آشیییکار،نن

 یی۱ی



 

  هیییییرا کییییین وی، اشیییییت انوم  ،  یشیییییاتنرب ،هیییییائ  آ رییییییوری میییییان و مکیییییان را میموک

 یونیییییید اندیشییییییید، یعنیییییی  شناسییییییانن نم  یست ، اودانییییییا  مییییییان  نظر ا  سییییییمحصییییییر 

کانیییییت در  دسیییییتوا  ادراک بیییییا مبیعیییییت را ا  نظیییییر دور داشیییییت   یریشیییییک  یواسیییییمنب 

ی شیییینا ت و توضیییییح یو شیییی اصیییی  ا  سیییین میمییییوک حسیییی ، تحلیلیییی  و ع لیییی  بییییرای بیییییان 

امکییییان  ک شییییرایم  کوشیییید بییییا اییییین سیییین میمییییوکنیییید و م محییییدودیت شیییینا ت اسییییتیاد  م 

نظرک ن یییید میمییییوک حسیییی  کانییییت بیییین تنمییییائ  بییییرای نمییییایا شیییینا ت را مشیییی ه کنیییید  بیییین

  وید:  این بودن نوا  آ ریوری کانت کاف  است  کانت در میموک حس  م ب 

بیییییان  نیییی خ سییییا تار ذهیییین هسییییتند  بیییین ،انیییید  یعنیییی " مییییان و مکییییان  یرعینیییی  و ذهن 

تصییییورات ذهنیییی  مییییا آ ریییییوری،  یشییییاتنرب  ( یشییییین  ، دیوییییر،  مییییان و مکییییان نسییییبت بن

 ۱هستند "

یییاا بیییا  تنربییی  نداشیییت آ رییییوری کانیییت میییا را هیییک بییین لحیییاظ نظیییری و هیییک بییین لحیییاظ  م 

و محاسییییبات  هییییاهییییرا کیییین نتییییای  آ مایا کنیییید تضییییادهای  یر ابیییی  انکییییاری موانیییین م 

سییییا تار ذهیییین تواننیییید نیییی خ هییییای فضییییا و  مییییان نم دهنیییید کیییین میموکریاضیییی  نشییییان م 

 کیییین بیییین لحییییاظ تنربیییی   ابیییی  کنتییییر  ا  علییییوک مبیعیییی  هسییییتند   ئهییییاباشییییند  بلکیییین میموک

ای  نییی  هییین م ولییینذ ی سیییوای ایییین ممیییک، بایییید اذعیییان نمیییود کییین اصیییوو م ولییین ۲ند شییی ابم 

 و ناروشن است  

دهند ، حاصیییییی  ا  تکامیییییی ، در ی تشیییییی یه حق ن ییییییا سییییییوژ در نوییییییا  برایشیییییی  بیییییین

ی تیییییر توضییییییحات  را در م الییییینبیییییار   یادر این شیییییود رفتییییین م هیییییا در نظیییییر  ار یاب 

                                  کا اراین نمود  ۳آسائ  دستوا  ادراک ما""آئینن

دسیییتوا   حیییوا   نهوانییین و  یریی شیییک واسیییمنب  در  یونییید  فضیییا  بُعییید   سییین حییی    :مثیییا 

 :ادراک ما با مبیعت 

های شیییینوائ   یری انییییداکدر مییییو  تکامیییی ، ا  نملیییین در دوران شییییک  فضییییا ابعییییاد   حیییی   

ا   تیییوانونود آمییید  اسیییت  ایییین مملییین را م  یسیییت بییین و بینیییائ  میییا، تحیییت تیییاکیر محییییم

ا  شیییک  سیییا تاری انیییداک شییینوائ  کییین همسیییو بیییا شیییرایم محییییم توسیییعن یافتییین اسیییت  نملییین

ی کیییار ایییین ییییائ  ا  شییییو آن  وا هیییای کودریافیییت  نویییاه  کوتیییا  بییین شیییک   یییوا و  ی 

: تشیییی یه نمییییات م تلیییی  فضییییا ا  مریییییق تشیییی یه ۴کنیییید انییییداک حسیییی  را آشییییکار م 

بعدی صییییدا ا  راسییییت و هیییی؛  نلییییو و ع یییین  بییییاو و  ییییائین  یعنیییی  در شییییک  فضییییای سیییین

مشیییک  نییین تنمیییا در م ابییی ، میییا بیییا حییی   میییان   ابییی  حییی  اسیییت  نراحت  برایمیییاکییین بییین

ییییین  ییییامر کیییین انییییداک ن اهییییرا  بیییی ولیییییکن   نییییاممکن اسییییت برایمییییان  صییییووا بلکیییین داریییییک

ییییا اصیییی  بییییرای حیییی  آن در مییییا شییییک  نورفتیییین اسییییت   هییییرا شییییک  نورفتیییین اسییییت   ام 

عنوان ب شییی  بییین و  یییود میییا میییا و بیییا آن محییییم  یسیییت  ،بییین ایییین دلیییی  کییین نمیییاناحتمیییاو 

بییییرد، نمییییان  کیییین در حالییییت ایسییییتا نییییدارد  نمییییان در حالییییت دینییییامیک  بیییین سییییر م  ،ا  آن

تنیییییید  هسیییییتند و  میییییان در آن یییییی  عامییییی  دا لییییی  محسیییییون و  میییییان درهک فضیییییاآن 

 !عک نآمی تیییین اسییییت ولیییی  نیییین بیییی نوع  بییییا حیییی  مکییییان  مییییا درهک   مییییان بیییین۵شییییود م 

نسیییتن ا  ا یاریدر  بیییان مبیعییی  عمیییدتا بییی  را همین دلیییی  اسیییت کییین میییا  میییاندرسیییت بییین

 درا ایصیییییحبت  در  میییییو  یییییوئیک: در کنیک  بیییییرای مکیییییا  م حییییی  مکیییییان  بییییییان مییییی 

 وسییییم ، او ا  اییییین  در   یییی ا  اییییین    یییییارو    عییییر  تییییاریر  در  عمییییقعمییییر  در 

 ی۲ی



 

هییییییای و مکا  مممیییییان دو  یفاصییییییلندو سییییی نران   در  یفاصییییییلندر  سییییی نران   آ یییییرو 

سیییننیک  هنیییین م  شیییوند م  نامیییید  "سیییاعت "ابییی اری کییین  بیییا  میییان را میییا شیییمار دیویییر ب 

سییییننا نابنییییائ  مکییییان هییییی ی اسییییت، ماننیییید نابنییییائ  معنای بیییینسننشیییی  در اصیییی  

 ایدر سییییاعت  ورشیییییدی  ت ییییییر حنییییک شیییی ی نسییییم  سییییاعت  ت ییییییر سییییاینی ع ربیییین

یییی   معیییاد  دانسیییتن و ییییا سیییاعت نمکییی   درنمییی   سیییاعت شییین  ییییا در شییین بیییرای مکیییا 

 ییییی  دور ورشیییییدی   "سییییا "ی  مییییین بیییین دور  ورشییییید بییییا ییییی  کییییر   ییییردا دور

، "سیییییاعت ۲۴" آن بیییییا  یییییراردادی  یییییردا  میییییین بییییین دور  یییییود و معیییییاد   یییییرار دادن

  های دیور و مکا  "کانین ۸۶۴۰۰" و یا "د ی ن۱۴۴۰"

حییییوا  انسییییان  یواسییییمن ب شیییینا ت   ابیییی ار  اسییییت شییییرم و ک بییییرای شیییینا ت  دان پییییی 

ونیک میلیییییارد سییییا   یییییا  یری اییییین ابیییی ار ا  سییییندسییییتوا  ادراک اوسییییت  شییییک  انیییین و  ن 

 بیییییا محییییییم هیییییا، روتوبیونت  ،هیییییای سیییییا تارهای اولیییییینترین کییییینا و واکنابیییییا ابتیییییدائ 

خ یافتیییین اسییییت  مشییییاهد ، دریافییییت، ت ییییاشییییرو  و در درا ای  مییییان بیییین سییییمح کنییییون  ار

دسییییتوا  ادراک  مییییان  امکییییان  ییییذیر اسییییت کیییین اییییین  حییییوا  و درک توسییییم تمی دهیییی  و

سییییا تار دسییییتوا   و ک رسییییید  باشیییید  در هنییییین حییییالت ی توسییییعنای ا  درنیییین دسییییتوا  بیییین

ی او  در شیییییک  سیییییا تار م ییییی ، بییییین در درنییییین اسیییییت  امالعیییییات  نیییییوع   یییییود  ادراک

   کییییندسیییتواه  های بعییییدیبییییرای کسییین شییینا ت  و و ک دانا یییییا ذهنییییت میییامعنیییای  ییییا

 های ندییییید اسییییت  دانا شییییرم و ک بییییرای شیییینا ت بییییر اسییییت   یییییا ویییییا و انرژی بسیییییار

یافتو  دسییییتوا  ادراک نسییییبت مسییییت یک دارد  هرهیییین اییییین ی سییییامانتییییوان درک بییییا درنیییین

تیییییر، باشییییید دانا  بیاتر، یعنییییی  دارای امالعیییییات ( ییییییاتر و  یهیییییید یافتندسیییییتوا  سیییییامان

 باوتر است همان می ان نی  توان عملکرد آن بن

ی انیورماسیییییون بیییین ای بیییین نییییاک نظرییییین، امالعییییات یییییا انیورماسیییییون در نظرییییینگییییا  آ

 هییییای          کانا  ها وشییییود کیییین ا  مریییییق سیییییونا دانییییا  یتیییین م  ب شیییی  ا  ییییی  منموعیییین

  ایییین م ولییین در علیییوک م تلییی ، ماننییید  ۶شیییود امالعیییات  ا  فرسیییتند  بییین  یرنییید  منت ییی  م 

 دارای ت، ا تصیییییاد، نامعییییین شناسییییی ، فلسیییییین، فی یییییی  و  ییییییروراانیورماتیییییی ، م یییییاب

یییی  تعریییی  عیییاک کییین میییورد د وشییی م های ا ییییر سیییع  معناهیییای متییییاوت اسیییت  در سیییا 

ی د  ایییین تیییالا عمیییدتا در دانیییا فلسیییین، مش صیییا در فلسیییین یییرد  بیییو  عمیییوک باشییید ارائییین 

  شنا ت، در نریان است 

کنیک  انیورماسییییییون  میییییان  دریافیییییت مییییی میییییا امالعیییییات را ا  مرییییییق سیسیییییتک اعصیییییان 

میییاد   یی داشیییتن باشییید، یعنییی  ا  انیییرژی  میییاد   یاسیییت کییین سیییا تار یافیییت میییا  ابییی  دربیییرای 

ات بییییا تشییییکی  شیییید  باشیییید  سییییا تاری کیییین در ابعییییاد بسیییییار کوهیییی  ا  انبییییوه  ا  ذر  

هیییییای "آری" و "نییییین"، تشیییییکی  اصیییییمالح ا  حالت منیییییی ، بنییییییا بیییییارالکتریک  مکبیییییت و 

 نرییییییان  و  امالعیییییات  انبیییییار   یعنییییی  ییییییت،ی انیورماسییییییون دو کم  در حیییییو    اسیییییت  شییییید 

د  دارنیییی   نییییاک Byte  و بایییییت (Bitهییییا بیییییت (یت ، ممییییک هسییییتند  واحیییید اییییین کم  امالعییییات 

کیییین  اسییییت ی انیورماسیییییون ب شیییی  ا  م ولیییینمربییییوم بن تنمییییا نکییییات ذکییییر شیییید  عمییییدتا

نیییییاک  انفورماسییییییو  کوانتیییییوم ،ا دیویییییرب ییییی شیییییود  نامیییییید  م  کالسییییییک انفورماسییییییو 

 ات هییییییییییا و ذر  های کوانتییییییییییوم ، اتکسیسییییییییییتک انیورماسیییییییییییون کوانتییییییییییوک ا  آن   دارد 

اسییییییت  انیورماسیییییییون کوانتییییییوک  ابیییییی  توضیییییییح بییییییا  ییییییوانین نظرییییییین  ،هییییییااتکمادون

       ییییییوانین فی ییییییی  ا  انیورماسیییییییون انیورماسیییییییون کالسییییییی  نیسییییییت  در اییییییین ب ییییییا

 ی۳ی



 

تری وسییییی مراتن بیییینی انیورماسیییییون کوانتییییوک امکانییییات نظرییییینکوانتییییوک حییییاکک هسییییتند  

هییییا تنییییید   آنات و درهکدهیییید  امکانییییات  کیییین ا   صییییلت ذر  را در ا تیییییار مییییا  ییییرار م 

 یری بییییر رین سیسییییتک کوانتییییوم  دارای دو حالییییت اسییییت  انییییدا  ت  سییییاد آینیییید دسییییت م بن

  Qubitی متییییییاوت بییییین نیییییاک کیوبییییییت (تینییییینن دوتوانییییید بییییین روی هنیییییین سیسیییییتم  م 

کنیییید کیییین ی انیورماسیییییون کوانتییییوک همییییان ن ییییا را بییییا ی م ننامیییید  کیوبیییییت در نظرییییینابی

بعیییدی، ی اصیییمالح  ی کالسیییی  داراسیییت  بیییا ایییین تییییاوت کییین بییییت بییینبییییت در نظریییین

 کیییینحال در  ییییذیر اسییییت تنمییییا میییییان "آری" و "نیییین" امکان  میییی ، اسییییت  یعنیییی  انت ییییان 

تییییری را در ا تیییییار مییییا مراتن بیابعدی اسییییت امکانییییات بیییینکیییین سیییینکیوبیییییت بیییین دلییییی  آن

 دهد  رار م 

ی آ ییییاها تعرییییی  عییییاک و واحییییدی کیییین هییییون م ولیییینهک ی شیییینا ت نییییی م ولیییین :شیییینا ت

فراینیییدی منتمییی  شییید   را شییینا ت ی  یییواهیک م ولییینمیییورد  بیییو  عمیییوک باشییید نیییدارد  میییا م 

 یم ولیییین ا تیکییییی  شیییید  آن را و  تعرییییی  کنیییییک ،ب شییییا  تمامییییا  یییییا ، ندییییید  آوردیدسییییت  بییین

ای منتمییی  شییید  در آن اسیییت کییین اولییی   روسییین م ولییینیک  تییییاوت ایییین دو دانییی بییین   با شناسییی 

بییین  نظیییرکییین دومییی  در حال  محیییور اسیییت، ود یعنییی  ، نظیییر دارد  مییید  ی ندیییید را نتینییین بییین

 انییین حیییوا   ن شییینا ت در نماییییت توسیییم  یتییییک کییین   دارد دسیییت آمییید  تیییر بن یا  نتیییاین

  لیییی م تهییییای هییییا و ب اهمین علییییت میموکمیسییییر اسییییت  د ی ییییا بیییین مییییاو دسییییتوا  ادراک 

هیییائ  متناسییین بیییا حیییوا  میییا دارنییید  ماننییید ا تیییی  ناک نیییی  ، علیییک مبیعیییت،علیییک فی یییی 

(فی یییییی  حییییی  بینیییییائ  ، آکوسیییییتی  (فی یییییی  حییییی  شییییینوائ   و ییییییا ترمودینامیییییی  

ا (فی ی  ح  ومسن،  رما     با این همن:ام 

ویژ  علیییک فی یییی  و دانیییا فلسیییین توسیییعن علیییوک بییین رایبییی   یییامحیییمن منشیییام حسیییی مف و

 واهیییید در راسییییتای آ اد کییییردن م اییییین دلییییی  کیییین علییییک فی ییییی   امریسییییت ال امیییی   بیییین

هیییییای میموک بییییین آن توسیییییعن و هایهیییییا ا   یدوبنیییییدهای حیییییوا  انسیییییان و محیییییدودیت میموک

بیییرای  ی میییا  یییادر نیسیییتند ننییی  احیییوا   ن هیییرا کییین  یابد وسیییعت نمیییان دسیییت  کیییاربردی بییین

مشیییابن های و  دیییید  ا  آن را حییی  کننییید  میییا تنمیییا  میییان  محییییم مییییدان م نامیسییی  مکیییا 

و ا  اییییین ، اسییییتیاد  کنیییییک "حییییوان مییییینو ی" شییییویک کیییین ا  ابیییی ار مناسیییین، مملیییی  م 

شیییییمو  نمان ناشییییینا تن شییییید  و هیییییای ندیییییید و در نماییییییت  یییییوانینبییییین میموک مرییییییق

   یابیک دست 

حیییییوا   توسیییییم نمیییییان شیییییمارب  و های ریییییی  و درشیییییت  دیییییید  یواسییییی هبی شییییینا ت  

میییا تنمیییا  حییی  بینیییائ و ییییا  حییی  شییینوائ بیییرای مکیییا    اسیییت  ود بسییییار محییید  ی میییا انییین ن 

های نییییاتوان ا  شیییینیدن صییییوت   ند هسییییتی معینیییی  و دیییییدن تییییا فاصییییلن ییییادر بیییین شیییینیدن 

 تشیییییی یه و تیکییییییی  محییییییروک ا  تییییییوان محییییییدودی شیییییینوائ  و تر ا و بییییییاو تر ییییییائین

بیییین بیییییان دیوییییر، حییییوا  شیییینوائ  و بینییییائ  مییییا  دور  سییییا تارهای میکروسییییک   و انسییییاک

بیییرای مکیییا ، میییا تنمیییا حیییدود ند  هسیییت ها کیییامال کیییر و کیییوری  دیییید ی عمییید بیییرای مالحظییین

ی اشیییعن حییی   یییادر بییین وکنیک مییی  دو درصییید ا  میییی  وسیییی  نیییور  ورشیییید را مالحظییین

نییییی   ذکییییر شیییید  سیییین حیییی  دیوییییر مییییا ا  دو حیییی  عملکییییرد  یدایییییر   یکسییییتنی رادیوآکتیییییو

  تر است کوه 

بیییرای کسییین  یکناهیییارمیییا  واسیییمنمحیییدودیت در شییینا ت ب : بییین علیییت باواسییی ه شییینا ت  

   در  ئ هییییان اب اریکییییار بییییا هنیییی   یکاسییییتیاد  نمییییائهییییای مناسیییین اب ار تییییر ا بیا ات امالعیییی 

 ی۴ی



 

عمییییدتا  دسییییت آمیییید بن و نتییییای  آییییید نظر م بیییین راحییییت  کالسییییی  شناسیییی معرفت ب ییییا 

بیییا ابییی ار نییین تنمیییا کیییار  کوانتیییوکشناسییی  عرفت م در در م ابییی   نییید نمایم عیییین و ن یییه ب 

 میییورد همییین نانبییین  را حاصیییلن نتیییای  بایییید م  بلکییین اسیییت دشیییوار   سیییترد  و سیییننا بسییییار

و  بسییییییار عنیییییین  نتیییییای ایییییین هیییییرا کییییین  د دا یییییرار  فلسیییییی    علمییییی  و تعبییییییر و تیسییییییر

ی او  بیییین اییییین  ییییامر کیییین دسییییتوا  ادراک مییییا در تردییییید در وحلیییینب   نیسییییتند  بییییاورکردن 

بییین بییییان دیویییر، دسیییتوا  ادراک میییا حاصییی  محییییم دنییییای کوانتیییوک شیییک  نورفتییین اسیییت  

دهیییید  د ی ییییا را دنیییییای کوانتییییوک تشییییکی  م   یسییییت کالسییییی  ماسییییت کیییین  یربنییییای آن

بیییین  شناسیییی  کالسییییی آوردهای معرفت دسییییت  نمییییودن  مسییییتد بییییرای د باییییی  دلییییی  ینهمبیییین

اننیییاک  شیییود و ییییا م   شییید  هیییاآن هییین علیییت بیییرو آنبییین  ،یعنییی    ردا یییت  هیییابنیییای آن یر

ا  علیییک کوانتیییوک در بیییاو  میییا  یییامر ینهمن  بییی ی علیییک کوانتیییوک اسیییت عمییید ایییین امیییر ممیییک بن

 ایییین علیییک یهیییای اساسییی  علیییک کوانتیییوک و رابمییینمیموک  یکد ربییی ی نیییاک ا ایییینعنوان علیییک بییین

 اک توضیییییح داد  ۷ی "کوانتییییوک و فلسییییین"تییییر در م الیییینرا  یا و فلسییییین دنیییییای کالسییییی  بییییا

 ک   ردا شناس  م معرفت  باکوانتوک  نظرین یرابمن بن تشریحدر  یر 

    :شناسیکوانتوم و معرفتنظریه 

های علییییک فی ییییی  اسییییت  بیییین لحییییاظ تنربیییی  یکیییی  ا  معتبرتییییرین نظرییییین نظریییییه کوانتییییوم

 یییییذاری آن در دهیییین دوک  ییییرن بیسییییتک تییییا کنیییییون در صییییحت اییییین نظرییییین ا   مییییان  این

ی همیییییوار  تاییییییید شییییید  اسیییییت  در عیییییین حیییییا  همییییینشیییییمار ب  هیییییای  ونیییییا ون  آ مایا

ی صییییینفی یییییی  کالسیییییی  را بییییین عر  یییییوانینتیییییوان انییییید کییییین نم هیییییا نشیییییان داد آ مایا

ا  نیییییو   یییییوانین احتمیییییاوت ،  کوانتیییییوک  یییییوانین نظریییییینتوسیییییعن داد   فی یییییی  کوانتیییییوک

 ،تییییا کنییییون  ییییذاری آنا  همییییان  مییییان  این ،تعبیییییر نظرییییین کوانتییییوکدر ند  هسییییت آمییییاری،

 ۷نتولیییییوژیآهای  رسیییییا ای ایییییین مملییییین،سیییییو وحیییییدت نظیییییر ونیییییود نداشیییییتن و نیییییدارد 

 اسیییر تیییا کنیییون ب  ،ن بییین لحیییاظ نظیییریهییی ن بییین لحیییاظ آ مایشییی  و هییی  ،نیییی  کوانتیییوک نظریییین

 اند ماند 

یکیییییی  ا  معتبرتییییییرین  هییییییون نظرییییییین کوانتییییییوکنییییییی  هک (فی ییییییی   نظریییییییه کالسیییییییک

عک  نظریییین کوانتیییوک بییین  یییوانین ایییین نظریییین رود شیییمار مییی های علیییک فی یییی  بننظریییین

د  بیییین اییییین معنییییا کیییین باشیییینم بلکیییین ا  نییییو   ییییوانین نبییییری، دترمینیسییییت ،  احتمییییاوت نیییین 

تیییوان نییی  مشییی ه باشییید م ای بیییرای یییی   میییان معی  حالیییت یییی  سیسیییتک بسیییتنهییین هنان

 ،د کییییر ییییوئ  محاسییییبن و  یا دیوییییری هییییای آن را بییییرای هییییر  مییییان دل ییییوا تمییییام  حالت 

 سیییت انظریییین کوانتیییوک  یییینابیییا ایییین حیییا    د کنییی م ن صییید  مملبییی  کییین در نظریییین کوانتیییوک

 بررسییی  احتمیییاوت ها سیسیییتک حالیییت  نیییادر این بییین ایییین معنیییا کییین ،د کنییی کییین درسیییت عمییی  م 

   د شوم  محاسبن آماری روابن  نو نتین

و ک آییییا   هیسیییت  شناسییی معرفت فلسیییین،  اصییین بیییرای بیییرای  ذکیییر شییید  وضیییعیت آمییید پی

  کالسیییییی  و شناسییییی معرفت  مییییییان هیییییون در علیییییک فی یییییی ،هک ،نیییییی  نیییییاایندر  اسیییییت 

 بیییین اییییین  رسییییا  اسییییر مکبییییت در صییییورت   کتیکییییی   ائیییی  شییییویکوانتییییوک  شناسیییی معرفت 

 : برای تیکی  داریک و نظری تنرب  هن استدو 

ابییی ار تیییوان محیییدودیت نملییین  ا  دویییی   ونیییا ون بییین هاسیسیییتک ا  حالیییت  شییینا ت ناکیییافی

   مور عییییاک و حضییییور اصیییی  عییییدکبیییینق  یری د ییییی انییییدا   سننشییییور در سییییننا و فییییرد  

 ی۵ی



 

هییییی   سییییت کیییینها امر همییییین محدودیت بیییین  مور  ییییاه بیییین در دنیییییای کوانتییییوک معیییییت  

 ارائییییین روا احتمیییییاوت  و نیییییوئ  ا مر ب نییییی ها راهییییی  بیییییرای بررسییییی  حالیییییت سیسیییییتک

 دنییییای کالسیییی  نیییی کک و کاسیییت در بییی  وا ییی در  ایییین ممیییک ونیییود نیییدارد  ی نتیییا آمیییاری  

هییییا را یت کم   تییییواننماییییید کیییین م ظاهر هنییییان م بیییین نییییا  هرهنیییید کیییین در ایناسییییت د  اصیییی 

، منمیییییای فی یییییی  کالسیییییی  در وا ییییی    یری و محاسیییییبن نمیییییود انیییییدا  مور د ییییییق بییییین

و  نییییییا  ا  روا احتمیییییاوت ب  ی کیییییاربردیاعرصییییین  امربییییین فی یییییی  استاتیسیییییتیک ،

ایییین  موانییین شیییود  ای ابییی  مالحظییین تضیییاد  اکییین بییی بییی  آن اسیییت  آمیییاریشیییک  بنارائییین نتیییای  

در  ی درصییید اشیییتبا بعضیییا بیییا ارائییین ،د ییییق سیییننابییین امکیییان  میییا بیییاور وضیییعیت سیییبن 

در دنیییییای میکروسییییک  ، دنیییییای  ایشیییییو  ینهنیییی  آیییییا امییییا   ردییییید  اسییییت  ، یریانییییدا  

منیییی  اسیییت   ایییین  رسیییاکوانتیییوک، بییین  فی یییی  اسیییر علیییک،   د دار صیییحت کوانتیییوک، نیییی  

 ا  نملییییین  اککیییییرد رائییییین ا ۷ی "کوانتیییییوک و فلسیییییین"در م الییییین را بیییییار  توضییییییحات در این

 :آمد  است  نادر آن

بیان هییییا امکییییان نییییدارد  بیییینمییییر  دل ییییوا  ا  ابژکت  و حیییید  یری د یییییق ب انییییدا   "اصییییوو

نماینیییید و م گسسییییته هییییا یت دیوییییر، در ابعییییاد بسیییییار کوهیییی  (در سییییمح کوانتییییوم   کم  

شییییود  در وا یییی  واضییییح و  ونیییین کیییین در فی ییییی  کالسییییی  تصییییور م ، آنپیوسیییی هنیییین 

  یری د ییییق  های ماکروسیییک   ناشییی  ا  بیییاور بییین امکیییان انیییدا   ابییی  تنسیییک بیییودن  روسییین

هییییا در فضییییا و  مییییان هاسییییت  بیییین معنییییای  یوسییییتن بییییودن آنهییییا و  روسندل ییییوا  ا  ابژکت 

            ۷ یوستن "

تیییا  یعنییی  ا  بییییا ا  دوهییی ار و  انصییید سیییا   ییییا تیییا اوایییی   یییرن بیسیییتک، شناسییییمعرفت

ت و بییییر اییییین  نداشیییی م   ییییذیرکانماهییییا را یت  یری د یییییق کم  انییییدا   ،علییییک کوانتییییوک ظمییییور

    لیییت و معلیییو  بییین "اصیییل " بییین نیییاک بیییاور ، بیییانمیییود م اظمیییار نظیییر و اسیییتدو   مبنیییا

ی بییییار  توضیییییحات  را در م الییییندر این دترمینیسییییت ، بیییین امییییور ، جبییییرینوییییا   معنایبیییین

تیییا بیییرو   کنک کییینمییی  نکتییینایییین  اشیییار  بییین تنمیییا نیییااک  در ایند داارائییین   ۸"معلیییو  و علیییت"

 یری انییییدا   تصییییور اسییییا بییییر نمییییان  در  اوتانیعیییی  ییییوانین فعیییی  و  تمییییام  علیییک کوانتییییوک

صییییحن    در صییییورت ند شیییید م ارائیییین  ، نبییییری،علییییت و معلییییو "اصیییی " ی اییییید  د یییییق و

  کنک: ممرح م  شک   یربندر فو  را   رسا ذکرشد  نوا  یشیو  ذاشتن بن این 

انواشییییت  متکیییی  بییییر ،دنیییییای ماکروسییییک   نبییییری، دترمینیسییییت    تییییوان  ییییوانینم  آیییییا

بییییین دنییییییای  را ،معلیییییو  علیییییت و "اصییییی " هیییییا ویت امکیییییان انیییییدا    ییییییری د ییییییق ا  کم  

ا  دنیییییای ماکروسییییک    کییییناین بیییین لییییکع  بییییا  توسییییعن داد  میکروسییییک  ، دنیییییای کوانتییییوک،

 ،احتمییییا تیتییییاب   ییییوانین  هییییاات مییییادون اتکهییییا و ذر  ، یعنیییی  ا  اتکعناصییییر میکروسییییک  

  منی  است  در نتینن نیا  است بن:  اسرش  ب  تشکی  شد  است 

شناسیییی  بیییین معرفییییت لیییی وک تیکییییی  معرفت معت یییید بیییین  نوارنیییید : شناسیییییتفکیییییک معرفت

 عنوانبییییییین را شناسییییییی  کالسیییییییی معرفت و  اسیییییییت شناسییییییی  کالسیییییییی  و کوانتیییییییوک 

در ایییییین  ها رسیییییاو  اسیییییر بن  یییییژوهاد  دانییییی م  کشناسییییی  کوانتیییییومعرفت    ت ریبییییی مر 

 و فیلسیییییوفان فی یکیییییدان ای  یییییود فرارشیییییتن مسیییییائ  فی یکیییییدانان عال منییییید بییییینرا  مینییییین 

                                                              ۹ کنند م   یری  

 در را مییییییا و دسییییییتوا  ادراک ننیییییی وانهای حییییییوا   نمحییییییدودیت  شناسییییییی کوانتییییییوممعرفت

 ی۶ی



 

 د کنییییی م  آشیییییکار شیییییک  بیییییار یبن شیییییمارب های تنسیییییک  دیییییید  و سیییییننا تمی دهییییی ،

 ودرمحییییم  یسیییت مبیعییی   هیییا بیییرای ب یییاخ و حییییظ ب یییاخ آدمییی آ یییاه  ا  آنهائ  کییین  دیییید 

انییید  بییین های حیییوا  میییا بنیادیمحیییدودیت  کییین کنییییکبایییید اذعیییان   باشییید م ی نضیییرورسیییالک 

کییین   یییاه  محییییم  یسیییت  در  تکیییامل حاصییی    هیییاآن سیییا تار فی یولیییوژیک  ایییین علیییت کییین

عییییان  ا   مییییا دسییییتوا  ادراک دلییییی همین بیییین  باشیییید م د دار تعلییییق کالسییییی  دنیییییای بیییین

 دنیییییای کوانتییییوم  د کیییین ا  آن  نباشیییی م   ئها دییییید  بیییییاندن و  بییییان مییییا ا  کشیییییر یتصییییوبن

 ونییییین کییییین هسیییییتند هیییییا را آنرو مییییین نیییییی   یییییادر نیسیییییتک آنا  ایییییین ند شیییییومحسیییییون م 

همیییان  اسیییت کییین تیییوانک اننیییاک دهیییک تصیییویر در آورد  و ییییا بییییان کییینک  تنمیییا کیییاری کییین م بن

یییییی  یعنیییی  سیییییع  کیییینک نییییوانب  ا   ،دهنیییید اننیییییاک م  در هنییییین وضییییعیت  هافی یکییییدان

را روشیییین نمییییایک  بیییین اییییین امییییید کیییین ا  ترکییییین اییییین نوانیییین هییییی ی کوانتییییوم   ی دییییید 

 دست آید  هن هست بنبن آنشبین 

در  شناسییییییکم  هییییین ا  دنییییییای کالسیییییی در م ایسییییین بیییییا آن  یییییای دنییییییای کوانتیییییومویژگی

  :و بن ا تصار ند مورد ه

ی ونییییود عرصییین    ییییا بنات (بییین اصییییمالح ضیییدماد  ات کوانتیییوم  همییییوار  بیییا  ییییادذر  یییی ذر  

آینیییید و ونود م یعنیییی  ا  انییییرژی بیییین ،شییییوند   م "نییییابود "( "محییییو" ذارنیییید و نییییی  بییییاهک م 

و  یییییی  هنیییییین وضیییییعیت  در دنییییییای کالسیییییی  ناشییییینا تنشیییییوند  بییییین انیییییرژی تبیییییدی  م 

 ۱۰ نماید م  ناممکن

ناشییی  ا  نویییا    ونود ذر  بیییاور بییین    معنیییا نیییدارد ذر   هیییی ی بییین نیییاک یییی در دنییییای کوانتیییوک

 هاست کالسیک  بن  دید 

ای بییین نیییاک سیییکون ممیییرح نیسیییت  ایییین م ولییین نیییی  ناشییی  ا  در دنییییای کوانتیییوک م ولییینیییی 

 است    کالسیک نوا 

یییا   ابییی  تصیییور نیسیییت  کمینییییمُ   بیییدون یییی  نوسیییان یتییی کم   هیییی  کوانتیییوکدنییییای  دریییی  در  ام 

 نماید  م ن نیهن دنیای کالسی 

ولیییییکن  ،حییییاکک اسییییت ای  ذر   و مییییون  یدو انیییین لییییت حا مییییان هک ییییی در دنیییییای کوانتییییوک

ن  عیییا نیییی   بیییان میییا و  مشیییک  دارد  حالیییت  دون ایییی   میییانهک دسیییتوا  ادراک میییا بیییا تنسیییک

دو  هییییر یدربر یرنیییید کیییین میمییییوک  ییییی بییییا  تنمییییا ،دو انیییین ن حالییییت اهنیییی  ییییی  ا  بیییییان

کالسیییی  در دنییییای  میییا  نمیییودکاشیییار   ایییین امیییرعلیییت در بیییاو بییین   اسیییت  ،باشییید  هیییاویژ  

  موانن نیستیکهائ  هنان حالت با 

تیییاکیری بیییر  تنیییید درهک   کوانتیییوم  سیسیییتک یییی  یمییییان انییی اخ تشیییکی  دهنییید  هافاصیییلن یییی 

در    entanglement, Verschränkung( د نییییییی ندار سیسیییییییتکآن    تنیییییییید حالیییییییت درهک

یییا دنییییای کالسیییی  فرو اشییی  آن  شیییاهد مییییان انییی اخ یییی  سیسیییتک ها بیییا ا دییییاد فاصیییلن ام 

  ۱۱ شویک م

 یکتیییواننم  میییا ن ایییین معنیییا کییینبییی  ،حیییاکک اسیییت  ایییی   یییدم   عییییتیییی در دنییییای کوانتیییوک 

مور د یییییق تعیییییین  مییییان بیییینکوانتییییوم  را هک یییییت کم   ییییی  یمکییییان و تکانیییینبییییرای مکییییا  

فلسییییی  در نظییییر داشییییتن  و هییییای علمیییی همییییوار  در بح   را   و ک اسییییت اییییین اصیییی یککنیییی 

ییییا  باشیییییک         مور د یییییق هییییا را بیییینیت کم   یک ییییادر کنیک کیییین مییییان میییی دنیییییای کالسییییی   درام 

 ی۷ی



 

  سننیک بن

 یییییت ، ییییی  کم  بیییین بیییییان دیوییییر  اسییییت  هییییای  سسییییتنیت دنیییییای کم    ییییی دنیییییای کوانتییییوم

یک تمنیییییا  نیسییییی لیییییذا میییییا   باشییییید م ای دارای یییییی  حیییییدا   انیییییدا  همیییییوار  کوانتیییییوم  

در حییییال  کیییین   یکتصییییور کنیییی  های دل ییییوا بیییین انییییدا    ابیییی  ت سیییییک کوانتییییوم  را هییییاییت کم  

 کیییین مییییایلیکی اهر انییییدا  هییییا را بیییینیت تییییوان کم  آییییید کیییین م نظر م در دنیییییای کالسییییی  بیییین

عک  تصییییور علییییک کوانتییییوک نییییا بییییندر این ،  یعنیییی ائیکنمیییی    یری د ی یییی ت سیییییک و انییییدا  

 کنییید ال یییاخ م  بییین میییانادرسیییت   یییی  هنیییین  نداشیییت   شیییوند هیییا  یوسیییمن انواشیییتن م یت کم  

ییییا  یافت ها دسییییت تییییوان بیییین شیییینا ت کامیییی  ا   دییییید م  ویییییا  کیییین ت اصیییی  عییییدک  معی یییی  ام 

   اند د این تصور را بام  م  کوانتوک

 میییییا ا  هایبرداشییییت بییییا  هییییای آنو م ایسیییین دنیییییای کوانتییییوک  ا  د شیییی ذکییییر  هییییایویژ  

ییییی   ییییرن  ذشییییتن در  فییییراوان آوردهایدسییییت  نییییاهی ی ا   وایییییای تنمییییادنیییییای کالسییییی  

کنییید کییین در بحییی  میییا را مت اعییید م  مربومییین ممالییین  بررسییی  نیییام  ایییین عرصییین اسیییت 

شییییی  ایییییین های علیییییک کوانتیییییوک را نادیییییید   رفیییییت  ب یافتییییینتیییییوان شناسییییی  نم معرفت 

 یییییذارد  شناسییییی  م ی معرفت حیییییو   رانو ژوهشییییی وضیییییعیت بیییییار سییییینوین  را بیییییر دوا 

و تمبیییییق  عمییییق ا  دنیییییای کوانتیییوک شییینا ت  ییییت در ایییین عرصیییین ی موفو میییین هیییرا کییین

در دنیییییای  هیییینآن بییییرای مکییییا  شناسیییی  کالسییییی  بییییا اییییین علییییک اسییییت های معرفت یافتیییین

کسیییین امکییییان  ی بییییاور نادرسییییت مییییا بییییننتینیییین نماییییید م  نبییییری، دترمینیسییییت ، کالسییییی 

دنییییییای کالسیییییی  ت ریبییییی    یییییوانینکییییین در حال   هاسیییییت کاسیییییت ا   دید کک وبییییی شییییینا ت 

  دهنیییید   ییییوانینرا تشییییکی  م  کوانتییییوک دنیییییای  ییییوانین احتمییییاوت    مییییر ی بییییود  و حالییییت 

 :ناش  هستند ا  کن

ا را نیییییاممکن هد ییییییق  دیییییید  کامییییی  و یتنیییییید   نمیییییان کییییین امکیییییان مشیییییاهد   درهک۱

 ،نماید م 

  سیییییننا  تمی دهییییی  و در دسیییییتوا  ادراک میییییاعملکیییییرد بیییییودن  و محیییییدود  مشیییییروم  ۲

 و ها دید د یق 

 یری د یییییق و حضییییور ابیییی ار سییییننا و فییییرد سننشییییور در انییییدا   تییییوان   محییییدودیت ۳

                       اص  عدک  معیت در دنیای کوانتوک

 :کندر  ایان مایلک بر این نکتن تاکید کنک 

 .ی حییییوان ماسییییتواسیییی همییییری شیییینا ت بی السیییییککدنیییییای و  وانتییییوممییییری دنیییییای ک

میییییا   تمییییاییاتچییییه  ییییوا یم رفییییت چنا شناسییییی بییییه   ییییا تمعرفمییییا در بحیییی   تردیییییدبی

، حیییییوان ی هواسییییی و محیییییدودیت شییییینا ت بی را ای نظیییییر دور بیییییداریم ایییییی  دو  رییییییه

 ایما  را در ارییییییییابی یافتییییییه ، ابیییییییار سیییییینج  و اییییییی   ییییییدم   عیییییییتدسییییییتراه ادرا 

بیییا چیییه ابییییاری بیییه  و ایکیییه آگیییاه باشییییم ای چیییه دریچیییه معنیییاایییی  بیییه  .منظیییور نیییداریم

آمییییاری بییییود  نتییییای  کسیییی  احتمییییا تی بییییود   ییییوانی  و در ن ایییییت  و .نرییییریمج ییییا  می

 .شناسی  ود منعکن نمائیمرا در معرفت شده

بییییین  شناسییییی معرفت تفکییییییک مییییییان دنییییییای کوانتیییییوک و کالسیییییی   تمیییییاییات ای شیییییا ت

را بیییییدیم  و نییییییا  بییییین ارائییییین      کالسییییییکو معرفیییییت شناسییییی   کوانتیییییوممعرفیییییت شناسییییی  

 ی         ۸ی



 

 بنییییابر توضیییییحات ذکییییر شیییید  هییییرا کیییین نماییییید را آشییییکار م  یترجییییام شناسیییی  معرفت 

را علییییک کوانتییییوک  ،سییییالن هیییی ار ینهنیییید  ، بییییا  ییییدمت کالسییییی  شناسیییی  یربنییییای معرفت 

وارد  را شناسییییی معرفت  اا یییییذاری میییییان  اینا  همیییییان علیییییک ایییییین  و دهییییید م تشیییییکی  
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