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دکتر حسن بلوری

کوانتوم و معرفتشناسی

Quantum and Epistemology
چکیده:
معرفتشناسیی ی یییییا شنا تشناسیی ی حییییو ی اصییییل دانییییا فلسییییین اسییییت در اییییین ب ییییا ا
فلسیییییین ممالییییین مممیییی ماننییییید منیییییاب شییییینا ت ،محیییییدود ی شییییینا ت ،سیییییا تار شییییینا ت،
شییییرایم و ک و کییییاف شیییینا ت و یییییرو میییید نظییییر هسییییتند عمیییید ی دسییییتآوردهای بیییییا
ا دوهییییی ار و انصییییید سیییییالنی فیلسیییییوفان در ایییییین عرصییییین را م تیییییوان معرفتشناسیییییی
کالسیک نامید
مالحظییییینی مبیییییان و دسیییییتآوردهای علیییییک کوانتیییییوک میییییا را بیییییر آن مییییی دارد کییییین بییییین
بییییا نوری و تندیییییدنظر در یافتیییینهای معرفتشناسیییی کالسییییی همییییت مییییاریک بیییین اییییین
علیییت کییین ایییین علیییک ایییینای اسیییا نویییا معرفتشناسی ی کالسیییی را بییین شیییدت ییییر سی ی ا
بییییرد اسییییت مییییا م ییییواهیک معرفتشناسیییی متکیییی بیییین علییییک کوانتییییوک را معرفتشناسییییی
کوانتوم ناموذاری کنیک
معرفتشناسیی ی کوانتییییوک مییییا را بییییا نتییییاین آشیییینا م کنیییید کیییین در معرفتشناسیی ی کالسییییی
دور ا تصیییییییور م نماینییییییید مالحظییییییینی تمیییییییای ات اییییییییندو ارائییییییینی معرفتشناسیییییییی
جییییام تری را ضییییروری م نماییییید در اییییین م الیییین تییییالا مییی کنک نکییییات ذکییییر شیییید را بیییین
بان ساد توضیح داد و مستد نمایک
مقدمه:
یییییا ا ورود بیییین اصییی مملیییین و ک اسییییت در اییییین سییییمت بیییین نکییییات اشییییار کیییینک کیییین
میننسا درک آسانتر موضوعات مورد نظر م باشند
روشیییین اسییییت کیییین مییییا هییییر نییییو دییییید ای را ا را ح هییییای نهوانیییین و دسییییتوا ادراک
ییییود درم یییییابیک ار یییییاب مییییا ا دییییید ها مییییان بیییین وا عیییییت ن دییی ی تر اسییییت کیییین ا
سییییا تار ،عملکییییرد ،تییییوان و محییییدودیتهای ابیییی ار شیییینا ت تصییییوری درسییییت داشییییتن و
آنهییییا را همییییوار در مشییییاهدات و ار یاب هییییای ییییود منظییییور بییییداریک )نوییییا برایشیییی
در یراینصییییییورت امکییییییان برداشییییییت نادرسییییییت ا دییییییید ها ،بیییییینویژ ا دییییییید هائ
ننهنیییدان آشیییکار ،کیییک ن واهییید بیییود بیییرای مکیییا امانوئییی کانیییت ،فیلسیییو بییی ر آلمیییان ،
ی۱یی

میییییان و مکیییییان را میموکهیییییائ آ رییییییوری ،یشیییییاتنرب  ،م انواشیییییت هیییییرا کییییین وی،
صییییییر نظر ا سییییییمح دانییییییا مییییییان او ،یستشناسییییییانن نم اندیشییییییید ،یعنیییی ی یونیییییید
ب واسیییییمنی شیییییک یری دسیییییتوا ادراک بیییییا مبیعیییییت را ا نظیییییر دور داشیییییت کانیییییت در
اصیی ی ا سیییین میمییییوک حسیی ی  ،تحلیلیی ی و ع لیی ی بییییرای بیییییان شیی ی یو ی شیییینا ت و توضیییییح
محییییدودیت شیییینا ت اسییییتیاد م کنیییید و م کوشیییید بییییا اییییین سیییین میمییییوک شییییرایم امکییییان
شیییینا ت را مشیی ی ه کنیییید بییییننظرک ن یییید میمییییوک حسیی ی کانییییت بیییین تنمییییائ بییییرای نمییییایا
ب این بودن نوا آ ریوری کانت کاف است کانت در میموک حس م وید:
" مییییان و مکییییان یرعینیییی و ذهن انیییید یعنیییی  ،نیییی خ سییییا تار ذهیییین هسییییتند بیییین بیییییان
دیوییییر ،مییییان و مکییییان نسییییبت بنتصییییورات ذهنیی ی مییییا آ ریییییوری ،یشییییاتنرب ) یشییییین ،
۱
هستند "
امیییا نداشیییت آ رییییوری کانیییت میییا را هیییک بییین لحیییاظ نظیییری و هیییک بییین لحیییاظ تنربییی بیییا
تضییییادهای یر ابیییی انکییییاری موانیییین م کنیییید هییییرا کیییین نتییییای آ مایاهییییا و محاسییییبات
ریاضیی ی نشییییان م دهنیییید کیییین میموکهییییای فضییییا و مییییان نم تواننیییید نیی ی خ سییییا تار ذهیییین
باشییییند بلکیییین میموکهییییائ هسییییتند ا علییییوک مبیعیی ی کیییین بیییین لحییییاظ تنربیی ی ابیی ی کنتییییر
م باشی ی ند  ۲سیییوای ایییین ممیییک ،بایییید اذعیییان نمیییود کییین اصیییوو م ولییینی ذهییین م ولییینای نی ی
و ناروشن است
در نوییییییا برایشیییییی بیییییینحق ن ییییییا سییییییوژ ی تشیییییی یهدهند  ،حاصیییییی ا تکامیییییی  ،در
ار یاب هیییییا در نظیییییر رفتییییین م شیییییود در اینبیییییار یاتیییییر توضییییییحات را در م الییییینی
"آئیننآسائ دستوا ادراک ما" ۳اراین نمود اک
مثیییا  :حییی سییین بُعییید فضیییا در یونییید ب واسیییمنی شیییک یری حیییوا
ادراک ما با مبیعت:

نهوانییین و دسیییتوا

حیییی ابعییییاد فضییییا در مییییو تکامیییی  ،ا نملیییین در دوران شییییک یری انییییداکهای شیییینوائ
و بینیییائ میییا ،تحیییت تیییاکیر محییییم یسیییت بییینونود آمییید اسیییت ایییین مملییین را م تیییوان ا
نملییین ا شیییک سیییا تاری انیییداک شییینوائ کییین همسیییو بیییا شیییرایم محییییم توسیییعن یافتییین اسیییت
دریافیییت نویییاه کوتیییا بییین شیییک یییوا و ی و کهیییای آن واییییائ ا شییییو ی کیییار ایییین
انییییداک حسیییی را آشییییکار م کنیییید :۴تشیییی یه نمییییات م تلیییی فضییییا ا مریییییق تشیییی یه
صییییدا ا راسییییت و هیییی؛ نلییییو و ع یییین بییییاو و ییییائین یعنییی در شییییک فضییییای سیییینبعدی
میییان نییین تنمیییا مشیییک
کییین بییینراحت برایمیییان ابییی حییی اسیییت در م ابییی  ،میییا بیییا حییی
داریییییک بلکیییین اصییییوو برایمییییان نییییاممکن اسییییت ولیییییکن هییییرا بییی ن اییییین ییییامر کیییین انییییداک
اصیی ی بییییرای حیی ی آن در مییییا شییییک نورفتیییین اسییییت امییییا هییییرا شییییک نورفتیییین اسییییت
احتمیییاو بییین ایییین دلیی ی کییین نمیییان ،و بیییا آن محییییم یسیییت میییا و یییود میییا بییینعنوان ب شی ی
ا آن ،حالییییت ایسییییتا نییییدارد نمییییان در حالییییت دینییییامیک بیییین سییییر م بییییرد ،نمییییان کیییین در
آن فضیییییا و میییییان درهک تنیییییید هسیییییتند و میییییان در آن یییییی عامییییی دا لییییی محسیییییون
م شییییود ۵مییییان بییییننوع بییییا حیی ی مکییییان مییییا درهکآمی تیییین اسییییت ولیی ی نیییین بیی ی نعک !
درسیییت بییینهمین دلیییی اسیییت کییین میییا میییان را در بیییان مبیعییی عمیییدتا بییی ا یارینسیییتن ا
حییی ی مکیییییان بییییییان مییی ی کنیک بیییییرای مکیییییا م یییییوئیک :در میییییو صیییییحبت در درا ای
عمییییر در عمییییق تییییاریر در عییییر رو یییییا ا اییییین یییی ا اییییین در او  ،وسییییم
ی۲ی

و آ یییییر سییییی نران در فاصییییییلنی دو سییییی نران در فاصییییییلنی دو مممیییییان و مکا هییییییای
ب شیییمار دیویییر میییان را میییا بیییا ابییی اری کییین "سیییاعت" نامیییید م شیییوند م سیییننیک هنیییین
سننشیییی در اصیییی بیییینمعنای سییییننا نابنییییائ مکییییان هییییی ی اسییییت ،ماننیییید نابنییییائ
ع ربیییینی سییییاعت ت ییییییر سییییاینی نسییییم در سییییاعت ورشیییییدی ت ییییییر حنییییک شیییی ای
بیییرای مکیییا شییین در سیییاعت شییین ییییا نمییی در سیییاعت نمکییی و ییییا معیییاد دانسیییتن یییی
دور ییییردا کییییر ی مییییین بیییین دور ورشییییید بییییا ییییی "سییییا " ورشیییییدی ییییی دور
یییییردا میییییین بییییین دور یییییود و معیییییاد یییییرار دادن یییییراردادی آن بیییییا "۲۴سیییییاعت"،
"۱۴۴۰د ی ن" و یا " ۸۶۴۰۰کانین" و مکا های دیور
پییییی دان شییییرم و ک بییییرای شیییینا ت اسییییت ابیی ی ار شیییینا ت ب واسییییمنی انسییییان حییییوا
ن انیییین و دسییییتوا ادراک اوسییییت شییییک یری اییییین ابییی ار ا سیییینونیک میلیییییارد سییییا یییییا
بیییییا ابتیییییدائ ترین کییییینا و واکناهیییییای سیییییا تارهای اولیییییین ،روتوبیونتهیییییا ،بیییییا محییییییم
شییییرو و در درا ای مییییان بیییین سییییمح کنییییون ارت ییییاخ یافتیییین اسییییت مشییییاهد  ،دریافییییت،
تمی دهیی ی و درک توسییییم حییییوا و دسییییتوا ادراک مییییان امکییییان ییییذیر اسییییت کیییین اییییین
دسییییتوا بیییین درنیییینای ا توسییییعنی و ک رسییییید باشیییید در هنییییین حییییالت سییییا تار دسییییتوا
ادراک یییییود نیییییوع امالعیییییات اسیییییت در درنییییینی او در شیییییک سیییییا تار م ییی ی  ،بییییین
معنیییای ییییادانا یییییا ذهنییییت میییا و و ک بییییرای کسییین شییینا تهای بعییییدی دسیییتواه کیییین
بسیییییار ویییییا و انرژیبییییر اسییییت یییییادانا شییییرم و ک بییییرای شیییینا تهای ندییییید اسییییت
تییییوان درک بییییا درنیییینی سییییامان یافتو دسییییتوا ادراک نسییییبت مسییییت یک دارد هرهیییین اییییین
دسیییییتوا سیییییامانیافتنتر و یهیییییید تر ،یعنیییی دارای امالعیییییات ) ییییییادانا بیاتیییییر ،باشییییید
بنهمان می ان نی توان عملکرد آن باوتر است
آگییییا  ،امالعییییات یییییا انیورماسیییییون در نظرییییینای بیییین نییییاک نظرییییینی انیورماسیییییون بیییین
ب شیییی ا ییییی منموعیییین دانییییا یتیییین م شییییود کیییین ا مریییییق سیییییونا ها و کانا هییییای
امالعیییات ا فرسیییتند بییین یرنییید منت ییی م شیییود  ۶ایییین م ولییین در علیییوک م تلییی  ،ماننییید
انیورماتیییییی  ،م یییییابرات ،ا تصیییییاد ،نامعییییین شناسییییی  ،فلسیییییین ،فی یییییی و ییییییرو دارای
معناهیییای متییییاوت اسیییت در سیییا های ا ییییر سیییع م شییی ود یییی تعریییی عیییاک کییین میییورد
بیییو عمیییوک باشییید ارائییین یییردد ایییین تیییالا عمیییدتا در دانیییا فلسیییین ،مش صیییا در فلسیییینی
شنا ت ،در نریان است
میییییا امالعیییییات را ا مرییییییق سیسیییییتک اعصیییییان دریافیییییت میییی کنیک انیورماسییییییون میییییان
بیییرای میییا ابی ی دریافیییت اسیییت کییین سیییا تاری میییادی داشیییتن باشییید ،یعنی ی ا انیییرژی ی میییاد
تشییییکی شیییید باشیییید سییییا تاری کیییین در ابعییییاد بسیییییار کوهیییی ا انبییییوه ا ذرات بییییا
بیییییارالکتریک مکبیییییت و ییییییا منیییییی  ،بناصیییییمالح ا حالتهیییییای "آری" و "نییییین" ،تشیییییکی
شییییید اسیییییت در حیییییو ی انیورماسییییییون دو کمییییییت ،یعنییی ی انبیییییار امالعیییییات و نرییییییان
امالعییییات ،ممییییک هسییییتند واحیییید اییییین کمیتهییییا بیییییت ) Bitو بایییییت ) Byteنییییاک دارنیییی د
نکییییات ذکییییر شیییید عمییییدتا تنمییییا مربییییوم بنب شیییی ا م ولیییینی انیورماسیییییون اسییییت کیییین
انفورماسییییییو کالسییییییک نامیییییید م شیییییود ب ییی ی ا دیویییییر ،انفورماسییییییو کوانتیییییوم نیییییاک
دارد انیورماسیییییییییییون کوانتییییییییییوک ا آن سیسییییییییییتکهای کوانتییییییییییوم  ،اتکهییییییییییا و ذرات
مادوناتکهییییییا ،اسییییییت انیورماسیییییییون کوانتییییییوک ابیییییی توضیییییییح بییییییا ییییییوانین نظرییییییین
انیورماسیییییییون کالسییییییی نیسییییییت در اییییییین ب ییییییا ا انیورماسیییییییون ییییییوانین فی ییییی ی
ی۳ی

کوانتییییوک حییییاکک هسییییتند نظرییییینی انیورماسیییییون کوانتییییوک امکانییییات بیییینمراتن وسییییی تری
را در ا تیییییار مییییا ییییرار م دهیییید امکانییییات کیییین ا صییییلت ذرات و درهکتنییییید آنهییییا
بندسییییت م آینیییید سییییاد ترین سیسییییتک کوانتییییوم دارای دو حالییییت اسییییت انییییدا یری بییییر
روی هنیییییین سیسیییییتم م توانییییید بییییین دو نتینییییینی متییییییاوت بییییین نیییییاک کیوبییییییت )Qubit
بیاننامیییید کیوبیییییت در نظرییییینی انیورماسیییییون کوانتییییوک همییییان ن ییییا را بییییا ی م کنیییید کیییین
بییییت در نظریییینی کالسیییی داراسیییت بیییا ایییین تییییاوت کییین بییییت بییین اصیییمالح ی بعیییدی،
میییی  ،اسییییت یعنیییی انت ییییان تنمییییا میییییان "آری" و "نیییین" امکان ییییذیر اسییییت در حال کیییین
کیوبیییییت بیییین دلییی ی آنکیییین سیییینبعدی اسییییت امکانییییات بیییینمراتن بیاتییییری را در ا تیییییار مییییا
رار م دهد
شیییینا ت :م ولیییینی شیییینا ت نییی ی هکهییییون م ولیییینی آ ییییاها تعرییی ی عییییاک و واحییییدی کیییین
میییورد بیییو عمیییوک باشییید نیییدارد میییا م یییواهیک م ولییینی شییینا ت را فراینیییدی منتمییی شییید
بییین دسییییتآوردی ندییییید ،تمامییییا یییییا ب شییییا ،تعریییی کنیییییک و آن را تیکیییی شیییید ا م ولیییینی
با شناسییی بیییندانییی یک تییییاوت ایییین دو م ولییین در آن اسیییت کییین اولییی روسییینای منتمییی شییید
بییین نتینییینی ندیییید را مییید نظیییر دارد ،یعنییی ودمحیییور اسیییت ،در حال کییین دومییی نظیییر بییین
نتیییاین یاتیییر بندسیییت آمییید دارد یتییییک کییین شییینا ت در نماییییت توسیییم حیییوا ن انییین
و دسییییتوا ادراک مییییا میسییییر اسییییت د ی ییییا بیییینهمین علییییت میموکهییییا و ب اهییییای م تلیییی
علیییک فی یییی  ،علیییک مبیعیییت ،نیییی ناکهیییائ متناسییین بیییا حیییوا میییا دارنییید ماننییید ا تیییی
)فی یییییی حییییی بینیییییائ  ،آکوسیییییتی )فی یییییی حییییی شییییینوائ و ییییییا ترمودینامیییییی
)فی ی ح ومسن ،رما اما با این همن:
حیییمن منشیییام حسیییی مف وم یییا بییی رای توسیییعن علیییوک بییینویژ علیییک فی یییی و دانیییا فلسیییین
امریسییییت ال امیییی بیییین اییییین دلییییی کیییین علییییک فی ییییی م واهیییید در راسییییتای آ اد کییییردن
میموکهیییییا ا یدوبنیییییدهای حیییییوا انسیییییان و محیییییدودیتهای آن توسیییییعن و بییییین میموکهیییییای
کیییاربردی بییین وسیییعت نمیییان دسیییتیابد هیییرا کییین حیییوا ن انی ی نی میییا یییادر نیسیییتند بیییرای
مکیییا مییییدان م نامیسییی محییییم را حییی کننییید میییا تنمیییا میییان ا آن و دیییید های مشیییابن
مملیییی م شییییویک کیییین ا ابیییی ار مناسیییین" ،حییییوان مییییینو ی" ،اسییییتیاد کنیییییک و ا اییییین
مرییییییق بییییین میموکهیییییای ندیییییید و در نماییییییت یییییوانین ناشییییینا تن شییییید و نمانشیییییمو
دستیابیک
شییییینا ت بیواسییییی هی دیییییید های ریییییی و درشیییییت و ب شیییییمار نمیییییان توسیییییم حیییییوا
ن انییینی میییا بسییییار محیییدود اسیییت بیییرای مکیییا حی ی شییینوائ و ییییا حی ی بینیییائ میییا تنمیییا
ییییادر بیییین شیییینیدن و دیییییدن تییییا فاصییییلنی معینیییی هسییییتند نییییاتوان ا شیییینیدن صییییوتهای
ییییییائینتر و بییییییاوتر ا محییییییدودی شیییییینوائ و محییییییروک ا تییییییوان تشیییی ی یه و تیکییییی ی
سییییا تارهای میکروسییییک و انسییییاک دور بیییین بیییییان دیوییییر ،حییییوا شیییینوائ و بینییییائ مییییا
بیییرای مالحظییینی عمییید ی دیییید ها کیییامال کیییر و کیییور هسیییتند بیییرای مکیییا  ،میییا تنمیییا حیییدود
دو درصییید ا میییی وسیییی نیییور ورشیییید را مالحظییین مییی کنیک و یییادر بییین حییی اشیییعنی
رادیوآکتیییییو نیسییییتیک دایییییر ی عملکییییرد سیییین حیی ی دیوییییر مییییا ا دو حیی ی ذکییییر شیییید نییی ی
کوه تر است
شییینا ت باواسییی ه :بییین علیییت محیییدودیت در شییینا ت ب واسیییمن میییا ناهیییاریک بیییرای کسییین
امالعیییی ات بیاتییییر ا اب ارهییییای مناسیییین اسییییتیاد نمییییائیک کییییار بییییا هنیییی ین اب ارهییییائ در
ی۴ی

ب ییییا معرفتشناسیییی کالسییییی راحییییت بییییننظر م آییییید و نتییییای بندسییییت آمیییید عمییییدتا
ب عیییین و ن یییه م نماینییید در م ابییی در معرفتشناسییی کوانتیییوک نییین تنمیییا کیییار بیییا ابییی ار
سیییننا بسییییار سیییترد و دشیییوار اسیییت بلکییین م بایییید نتیییای حاصیییلن را همییین نانبییین میییورد
تعبییییییر و تیسییییییر علمیییی و فلسیییییی یییییرار داد هیییییرا کییییین ایییییین نتیییییای بسییییییار عنیییییین و
بییییاورکردن نیسییییتند ب تردییییید در وحلیییینی او بیییین اییییین ییییامر کیییین دسییییتوا ادراک مییییا در
دنییییای کوانتیییوک شیییک نورفتییین اسیییت بییین بییییان دیویییر ،دسیییتوا ادراک میییا حاصییی محییییم
یسییییت کالسییییی ماسییییت کیییین یربنییییای آن را دنیییییای کوانتییییوک تشییییکی م دهیییید د ی ییییا
بیییینهمین دلییییی باییییی د بییییرای مسییییتد نمییییودن دسییییتآوردهای معرفتشناسیییی کالسییییی بیییین
یربنیییای آنهیییا ردا یییت یعنییی  ،بییین آنهییین علیییت بیییرو آنهیییا شییید و ییییا م شیییود اننیییاک
ایییین امیییر ممیییک بنعمییید ی علیییک کوانتیییوک اسیییت بی ی نهمین یییامر میییا در بیییاو ا علیییک کوانتیییوک
بییینعنوان علیییک ایییینای نیییاک بییی ردیک میموکهیییای اساسییی علیییک کوانتیییوک و رابمییینی ایییین علیییک
بییییا دنیییییای کالسییییی و فلسییییین را یاتییییر در م الیییینی "کوانتییییوک و فلسییییین" ۷توضیییییح داد اک
در یر بن تشریح رابمنی نظرین کوانتوک با معرفتشناس م ردا ک
نظریه کوانتوم و معرفتشناسی:
نظریییییه کوانتییییوم بیییین لحییییاظ تنربییی یکییی ا معتبرتییییرین نظرییییینهای علییییک فی یییی اسییییت
صییییحت اییییین نظرییییین ا مییییان این یییییذاری آن در دهیییین دوک ییییرن بیسییییتک تییییا کنیییییون در
آ مایاهیییییای ونیییییا ون ب شیییییمار همیییییوار تاییییییید شییییید اسیییییت در عیییییین حیییییا همییییینی
آ مایاهیییییا نشیییییان داد انییییید کییییین نم تیییییوان یییییوانین فی ییییی کالسیییییی را بییییین عرصییییینی
فی یییییی کوانتیییییوک توسیییییعن داد یییییوانین نظریییییین کوانتیییییوک ا نیییییو یییییوانین احتمیییییاوت ،
آمییییاری ،هسییییتند در تعبیییییر نظرییییین کوانتییییوک ،ا همییییان مییییان این ییییذاری آن تییییا کنییییون،
۷
وحیییییدت نظیییییر ونیییییود نداشیییییتن و نیییییدارد سیییییوای ایییییین مملییییین ،رسیییییاهای آنتولیییییوژی
نظریییین کوانتیییوک نیی ی  ،هی ی ن بییین لحیییاظ آ مایشی ی و هی ی ن بییین لحیییاظ نظیییری ،تیییا کنیییون ب اسیییر
ماند اند
نییییی ی هکهییییییون نظرییییییین کوانتییییییوک یکیییی ی ا معتبرتییییییرین
نظریییییییه کالسیییییییک )فی ییییی ی
نظریییینهای علیییک فی یییی بنشیییمار مییی رود یییوانین ایییین نظریییین بییینعک نظریییین کوانتیییوک
نیییین احتمییییاوت بلکیییین ا نییییو ییییوانین نبییییری ،دترمینیسییییت  ،م باشییییند بیییین اییییین معنییییا کیییین
میییان معینییی مشییی ه باشییید م تیییوان
هنانهییین حالیییت یییی سیسیییتک بسیییتنای بیییرای یییی
تمییییام حالتهییییای آن را بییییرای هییییر مییییان دل ییییوا دیوییییری محاسییییبن و یا ییییوئ کییییرد،
مملبییی کییین در نظریییین کوانتیییوک صییید نم کنییی د بیییا ایییین حیییا ایییین نظریییین کوانتیییوک اسیییت
کییین درسیییت عمی ی م کنی ی د ،بییین ایییین معنیییا کییین در ایننیییا حالیییت سیسیییتکها احتمیییاوت بررسی ی
و نتینن بن روا آماری محاسبن م شود
پیآمییید وضیییعیت ذکیییر شییید بیییرای فلسیییین ،اصییین بیییرای معرفتشناسییی هیسیییت آییییا و ک
اسیییییت در ایننیییییا نیییی ی  ،هکهیییییون در علیییییک فی یییی ی  ،مییییییان معرفتشناسییی ی کالسیییییی و
معرفتشناسییی کوانتییییوک تیکیییی ائییی شییییویک در صییییورت اسییییر مکبییییت بیییین اییییین رسییییا
هن استدو تنرب و نظری برای تیکی داریک :
شییینا ت ناکیییافی ا حالیییت سیسیییتکها بییین دویییی ونیییا ون ا نملییین محیییدودیت تیییوان ابییی ار
سییییننا و فییییرد سننشییییور در انییییدا یری د ییییی ق بیییینمور عییییاک و حضییییور اصیییی عییییدک
ی۵ی

معیییییت در دنیییییای کوانتییییوک بیییینمور ییییاه بیییین امر همییییین محدودیتهاسییییت کیییین هییییی
راهیییی بیییییرای بررسیییی حالیییییت سیسیییییتکها نیییی بمر نیییییوئ ا روا احتمیییییاوت و ارائییییین
آمیییاری نتیییای ونیییود نیییدارد ایییین ممیییک در وا ییی بییی کک و کاسیییت در دنییییای کالسیییی نیییی
صییی اد اسییییت هرهنیییید کیییین در ایننییییا بیییینظاهر هنییییان م نماییییید کیییین م تییییوان کمیتهییییا را
بییییینمور د ییییییق انیییییدا یری و محاسیییییبن نمیییییود در وا ییییی فی یییییی کالسیییییی  ،منمیییییای
فی یییییی استاتیسیییییتیک  ،بییییین امر عرصییییینی کیییییاربردیا ب نییییییا ا روا احتمیییییاوت و
ارائییین نتیییای بنشیییک آمیییاری اسیییت بی ی آنکییین بی ی ا تضیییاد ابی ی مالحظییینای موانییین شیییود ایییین
وضیییعیت سیییبن بیییاور میییا بییین امکیییان سیییننا د ییییق ،بعضیییا بیییا ارائییینی درصییید اشیییتبا در
انییییدا یری ،ردییییید اسییییت امییییا آیییییا هنیییی ین شیییییو ای در دنیییییای میکروسییییک  ،دنیییییای
کوانتیییوک ،نیییی صیییحت دارد اسیییر علیییک ،فی یییی کوانتیییوک ،بییین ایییین رسیییا منیییی اسیییت
در اینبیییییار توضییییییحات را در م الییییینی "کوانتیییییوک و فلسیییییین" ۷ارائییییین کیییییرد اک ا نملییییین
در آننا آمد است:
"اصییییوو انییییدا یری د یییییق ب حیییید و مییییر دل ییییوا ا ابژکتهییییا امکییییان نییییدارد بیییینبیان
دیوییییر ،در ابعییییاد بسیییییار کوهیییی )در سییییمح کوانتییییوم کمیتهییییا گسسییییته م نماینیییید و
نیییین پیوسیییی ه ،آن ونیییین کیییین در فی ییییی کالسییییی تصییییور م شییییود در وا یییی واضییییح و
ابییی تنسیییک بیییودن روسییینهای ماکروسیییک ناشییی ا بیییاور بییین امکیییان انیییدا یری د ییییق
دل ییییوا ا ابژکتهییییا و روسنهاسییییت بیییین معنییییای یوسییییتن بییییودن آنهییییا در فضییییا و مییییان
۷
یوستن "
معرفتشناسیییی ا بییییا ا دوهییی ار و انصییید سیییا ییییا تیییا اوایییی یییرن بیسیییتک ،یعنییی تیییا
ظمییییور علییییک کوانتییییوک ،انییییدا یری د یییییق کمیتهییییا را امکان ییییذیر م نداشیی ی ت و بییییر اییییین
مبنیییا اظمیییار نظیییر و اسیییتدو م نمیییود ،بیییا بیییاور بییین "اصیییل " بییین نیییاک لیییت و معلیییو
بیییینمعنای نوییییا جبییییری ،دترمینیسییییت  ،بیییین امییییور در اینبییییار توضیییییحات را در م الیییینی
"معلیییو و علیییت" ۸ارائییین داد اک در ایننیییا تنمیییا اشیییار بییین ایییین نکتییین می ی کنک کییین تیییا بیییرو
علیییک کوانتییییوک تمییییام ییییوانین فعییی و انیعییی اوت در نمییییان بییییر اسییییا تصییییور انییییدا یری
د یییییق و اییییید ی "اصیییی " علییییت و معلییییو  ،نبییییری ،ارائیییین م شییییدند در صییییورت صییییحن
ذاشتن بن این شیو ی نوا رسا ذکرشد در فو را بنشک یر ممرح م کنک:
آیییییا م تییییوان ییییوانین نبییییری ،دترمینیسییییت دنیییییای ماکروسییییک  ،متکیییی بییییر انواشییییت
امکیییییان انیییییدا ییییییری د ییییییق ا کمیتهیییییا و "اصییی ی " علیییییت و معلیییییو  ،را بییییین دنییییییای
میکروسییییک  ،دنیییییای کوانتییییوک ،توسییییعن داد بییییا علییییک بیییین اینکیییین دنیییییای ماکروسییییک ا
عناصییییر میکروسییییک  ،یعنیییی ا اتکهییییا و ذرات مییییادون اتکهییییا تییییاب ییییوانین احتمییییا تی،
تشکی شد است ب ش اسر منی است در نتینن نیا است بن:
تفکیییییک معرفتشناسییییی :نوارنیییید معت یییید بیییین لیییی وک تیکییییی معرفتشناسیییی بیییین معرفییییت
شناسییییییی کالسیییییییی و کوانتیییییییوک اسیییییییت و معرفتشناسییییییی کالسیییییییی را بییییییینعنوان
مر ت ریبییییی معرفتشناسییییی کوانتیییییوک م دانییییی د یییییژوها و اسیییییر بن رسیییییاها در ایییییین
مینییییین را فی یکیییییدانان عال منییییید بییییین مسیییییائ فرارشیییییتنای یییییود و فیلسیییییوفان فی یکیییییدان
۹
یری م کنند
معرفتشناسییییییی کوانتییییییوم محییییییدودیتهای حییییییوا
ی۶ی

ننوانییییی ن و دسییییییتوا ادراک مییییییا را در

تمی دهییییی  ،سیییییننا و تنسیییییک دیییییید های ب شیییییمار بنشیییییک بیییییار ی آشیییییکار م کنییییی د
دیییید هائ کییین آ یییاه ا آنهیییا بیییرای ب یییاخ و حییییظ ب یییاخ آدمییی درمحییییم یسیییت مبیعییی و
سیییالک ضیییروری نم باشییید بایییید اذعیییان کنییییک کییین محیییدودیتهای حیییوا میییا بنیادیانییید بییین
ایییین علیییت کییین سیییا تار فی یولیییوژیک آنهیییا حاصییی تکیییامل در محییییم یسیییت یییاه کییین
بیییین دنیییییای کالسییییی تعلییییق دارد م باشیییید بیییینهمین دلییییی دسییییتوا ادراک مییییا عییییان ا
بنتصییییویر کشیییییدن و بییییان مییییا ا بیییییان دییییید هائ م باشیی ی ند کیییین ا آن دنیییییای کوانتییییوم
محسیییییون م شیییییوند ا ایییییینرو مییییین نییییی یییییادر نیسیییییتک آنهیییییا را آن ونییییین کییییین هسیییییتند
بن تصیییویر در آورد و ییییا بییییان کییینک تنمیییا کیییاری کییین م تیییوانک اننیییاک دهیییک همیییان اسیییت کییین
فی یکییییدانها در هنییییین وضییییعیت اننیییییاک م دهنیییید ،یعنیییی سیییییع کیییینک نییییوانب ا ییییی
دییییید ی کوانتییییوم را روشیییین نمییییایک بیییین اییییین امییییید کیییین ا ترکییییین اییییین نوانیییین هییی ی ی
شبین بن آنهن هست بندست آید
ویژگی یییییای دنییییییای کوانتیییییوم در م ایسییییین بیییییا آنهییییین ا دنییییییای کالسیییییی
هند مورد و بن ا تصار:

م شناسییییییک در

یییی ذرات کوانتیییوم همییییوار بیییا ییییادذرات )بییین اصییییمالح ضیییدماد ییییا بنعرصییینی ونییییود
م ذارنیییید و نیییی بییییاهک "محییییو" )"نییییابود" م شییییوند ،یعنییی ا انییییرژی بیییینونود م آینیییید و
بییییین انیییییرژی تبیییییدی م شیییییوند ییییی هنیییییین وضیییییعیت در دنییییییای کالسیییییی ناشییییینا تن و
۱۰
ناممکن م نماید
یییی در دنییییای کوانتیییوک هیییی ی بییین نیییاک ذر معنیییا نیییدارد بیییاور بییینونود ذر ناشییی ا نویییا
کالسیک بن دید هاست
یییی در دنییییای کوانتیییوک م ولییینای بییین نیییاک سیییکون ممیییرح نیسیییت ایییین م ولییین نیییی ناشییی ا
نوا کالسیک است
یی ی در دنییییای کوانتیییوک هیییی کمیتییی
دنیای کالسی هنین نم نماید

بیییدون یییی

نوسیییان مینیییی ُمک ابی ی تصیییور نیسیییت امیییا در

ییییی در دنیییییای کوانتییییوک هک مییییان حالییییت دو انیییینی مییییون و ذر ای حییییاکک اسییییت ،ولیییییکن
دسیییتوا ادراک میییا بیییا تنسیییک هک میییان ایییی ن دو حالیییت مشیییک دارد و بیییان میییا نیییی عیییان
ا بیییییان ییییی هنیییی ان حالییییت دو انیییین ،تنمییییا بییییا ییی ی میمییییوک کیییین دربر یرنیییید ی هییییر دو
ویژ هیییا باشییید ،اسیییت در بیییاو بییین علیییت ایییین امیییر اشیییار نمیییودک میییا در دنییییای کالسیییی
با هنان حالتهائ موانن نیستیک
یییی فاصیییلنها مییییان انییی اخ تشیییکی دهنییید ی یییی سیسیییتک کوانتیییوم درهکتنیییید تیییاکیری بیییر
 entanglement,در
حالیییییییت درهکتنیییییییید آن سیسیییییییتک ندارنییییی ی د )Verschränkung
دنییییای کالسیییی امیییا بیییا ا دییییاد فاصیییلنها مییییان انییی اخ یییی سیسیییتک شیییاهد فرو اشییی آن
۱۱
م شویک
یییی در دنییییای کوانتیییوک ایییی یییدم عییییت حیییاکک اسیییت ،بییی ن ایییین معنیییا کییین میییا نم تیییوانیک
بییییرای مکییییا مکییییان و تکانیییینی ییی ی کمیییییت کوانتییییوم را هک مییییان بیییینمور د یییییق تعیییییین
کنیی ی یک و ک اسییییت اییییین اصیی ی را همییییوار در بح هییییای علمیی ی و فلسییییی در نظییییر داشییییتن
مییییان میی ی کنیک کیییین ییییادریک کمیتهییییا را بیییینمور د یییییق
باشیییییک امییییا در دنیییییای کالسییییی
ی۷ی

بنسننیک
ییییی دنیییییای کوانتییییوم دنیییییای کمیتهییییای سسییییتن اسییییت بیییین بیییییان دیوییییر ،ییییی کمیییییت
کوانتیییییوم همیییییوار دارای یییییی حیییییدا انیییییدا ای م باشییییید لیییییذا میییییا منیییییا نیسییییی تیک
کمیتهییییای کوانتییییوم را ابییی ت سیییییک بیییین انییییدا های دل ییییوا تصییییور کنییی یک در حییییال کیییین
در دنیییییای کالسییییی بییییننظر م آییییید کیییین م تییییوان کمیتهییییا را بیییینهر انییییدا ای کیییین مییییایلیک
ت سیییییک و انییییدا یری د ی یییی نمیییی ائیک یعنیییی  ،در ایننییییا بیییینعک تصییییور علییییک کوانتییییوک
کمیتهیییا یوسیییمن انواشیییتن م شیییوند یییی هنیییین نداشیییت نادرسیییت بییین میییا ال یییاخ م کنییید
کیییین ویییییا م تییییوان بیییین شیییینا ت کامیی ی ا دییییید ها دسییییتیافت امییییا اصیی ی عییییدک معییی ی ت
کوانتوک این تصور را بام م داند
ویژ هییییای ذکییییر شیییی د ا دنیییییای کوانتییییوک و م ایسیییینی آنهییییا بییییا برداشییییتهای میییییا ا
دنیییییای کالسییییی تنمییییا وایییییای نییییاهی ی ا دسییییتآوردهای فییییراوان ییی ی ییییرن ذشییییتن در
ایییین عرصییین اسیییت بررسییی نیییام ممالییین مربومییین میییا را مت اعییید م کنییید کییین در بحییی
معرفتشناسییییی نم تیییییوان یافتییییینهای علیییییک کوانتیییییوک را نادیییییید رفیییییت ب شییییی ایییییین
وضیییییعیت بیییییار سییییینوین را بیییییر دوا ژوهشییی ی وران حیییییو ی معرفتشناسییی ی م یییییذارد
هیییرا کییین و میییینی موف ییییت در ایییین عرصیییین شییینا ت عمییییق ا دنیییییای کوانتیییوک و تمبیییییق
یافتیییینهای معرفتشناسیییی کالسییییی بییییا اییییین علییییک اسییییت بییییرای مکییییا آنهیییین در دنیییییای
کالسییییی نبییییری ،دترمینیسییییت  ،م نماییییید نتینیییینی بییییاور نادرسییییت مییییا بیییین امکییییان کسیییین
شییییینا ت بیییی کک وکاسیییییت ا دید هاسیییییت در حال کییییین یییییوانین دنییییییای کالسیییییی ت ریبیییی
بییییود و حالییییت مییییر ی ییییوانین احتمییییاوت دنیییییای کوانتییییوک را تشییییکی م دهنیییید ییییوانین
کن ناش هستند ا :
 ۱درهکتنیییییید
م نماید،

نمیییییان کییییین امکیییییان مشیییییاهد ی کامییییی و د ییییییق دیییییید ها را نیییییاممکن

 ۲مشیییییروم و محیییییدود بیییییودن عملکیییییرد دسیییییتوا ادراک میییییا در تمی دهییییی و سیییییننا
د یق دید ها و
 ۳محییییدودیت تییییوان ابیییی ار سییییننا و فییییرد سننشییییور در انییییدا
اص عدک معیت در دنیای کوانتوک

یری د یییییق و حضییییور

در ایان مایلک بر این نکتن تاکید کنک کن:
مییییری دنیییییای کوانتییییوم و دنیییییای کالسیییییک مییییری شیییینا ت بیواسیییی هی حییییوان ماسییییت.
بیتردییییید مییییا در بحیی ی معرفتشناسییییی بییییه ییییا ییییوا یم رفییییت چنا چییییه تمییییاییات میییییا
ایییییی دو رییییییه را ای نظیییییر دور بیییییداریم و محیییییدودیت شییییینا ت بیواسییییی هی حیییییوان،
دسییییییتراه ادرا  ،ابیییییییار سیییییینج و ایییییی ییییییدم عیییییییت را در ارییییییییابی یافتییییییه ایما
منظیییور نیییداریم .بیییه ایییی معنیییا کیییه آگیییاه باشییییم ای چیییه دریچیییهای و بیییا چیییه ابییییاری بیییه
ج ییییا مینرییییریم .و در ن ایییییت احتمییییا تی بییییود ییییوانی و آمییییاری بییییود نتییییای کسیییی
شده را در معرفتشناسی ود منعکن نمائیم.
شیییییا ت ای تمیییییاییات مییییییان دنییییییای کوانتیییییوک و کالسیییییی تفکییییییک معرفتشناسییییی بییییین
معرفیییییت شناسیییی کوانتیییییوم و معرفیییییت شناسیییی کالسییییییک را بیییییدیم و نییییییا بییییین ارائییییین
ی۸ی

معرفتشناسیییی جییییام تری را آشییییکار م نماییییید هییییرا کیییین بنییییابر توضیییییحات ذکییییر شیییید
 را علییییک کوانتییییوک، بییییا ییییدمت هنییییدین هیییی ار سییییالن، یربنییییای معرفتشناسیییی کالسییییی
تشیییییکی م دهییییید و ایییییین علیییییک ا همیییییان میییییان این یییییذاریاا معرفتشناسییییی را وارد
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