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مسائل فلسفه علم مضاف به علوم 

شناسايی تاريخی ومنطقی ماهيت دانش و چيستی آن1)
هندسه، قلمرو و ساختار دانش و بيان مهم ترين مسائل آن2)
معناشناسی مفاهيم کليدی دانش3)
روش شناسی و کشف رويکردها و رهيافت های دانش4)
مباحث معرفت شناختی دانش مانند چگونگی توجيه و اثبات  5)

آنها) واقع نمايی يا ابزارانگاری(گزاره ها و بيان سرشت 
تبيين روانشناختی و (پيش فرض ها و مبادی علمی و غيرعلمی 6)

)جامعه شناختی



غايت و کارکرد و پيامدهای فردی و اجتماعی  7.
دانش 

مطالعه ی تطبيقی گرايش های مختلف دانش8.

نسبت و مناسبات دانش با علوم و رشته های علمی   9.
همگون و تأثير و تأثر آن ها از يکديگر

آسيب شناسی و کشف بايسته های دانش 10.

فلسفه ی فلسفه ی اسالمی -خسروپناه. ع



پرسش اساسی 

  علم برای ما معرفت توليد می کند اما چگونه می تواند
سرشت معرفت  متأثرکند و روش شناخت ما را تغيير  

دهد؟ پرسشی از رابطه ی هستی شناسی 
)Onthology ( ٍٍو معرفت شناسی)Epistemology(
 مکانيک کوانتومی مدعی است که عالوه برتوليد

معرفت نسبت به جهان واقع، سرشت معرفت ما را نيز 
. دستخوش دگرگونی می کند

 مهمترين نتيجه ی فلسفی مکانيک کوانتومی تأثير آن
.روی نظريه های شناخت است



فلسفی  -ضرورت رويکردهای نظری 

مکانيک کوانتومی يک نظريه ی تعبير پذير است
  مکانيک کوانتومی آزمايشگاهی برای بعضی

است )مرتبط با مکانيک کوانتومی(ديدگاههای  فلسفی 
  مکانيک کوانتومی نظريه ای واقع گرايانه يا

پادواقع گرايانه  است   
مکانيک کوانتومی درمورد  نحوه ی علم به اشيا است



چرا به تعبير در مکانيک کوانتومی نيازمنديم؟

 آيا يک توپ صلب از مجموعه ای اتم ها با توزيع
احتمالی در فضا ساخته شده يا مجموعه ای از اتم های  

صلب؟
  نتايج  (هدف تعبير آشتی دادن اين دو نقطه ی متقابل

)  رياضی و نظری و واقعيتی عينی در زندگی روزمره
.است

  در واقع تعبير، علم به چگونگی تفکر در باره ی جهان
.است



سه راه برای تعبير نظريه ی کوانتومی
راه مبتنی بر تجربه ی مشترک بشری است، تعبير آن از جهانی مملو از  1.

اين رويکرد آن چيزهايی را برمی گزيند که . واقعيت ها، فهم عرفی موروثی
با کشفيات فيزيک سازگارند، مفاهيم را پااليش می کند، گستره ی آن ها را 

اين  .محدود می کند، و در نهايت در مورد جهان محتاطانه سخن می گويد
.مسيری است که توسط بوهر دنبال می شد

برداشت ديگر مبتنی بر نظر به تعبير به صورت شاخه ی خاصی از فيزيک  2.
از ) ذره، توابِع موج و غيره(با شروع از برخی اصول معين . نظری است

طريق اثبات های رياضی، جنبه های کالسيکی يعنی  بازنموِد فهم عرفِی 
اشياء نسبتًا بزرگی که ما در مقياس بشری دريافت می کنيم، استنتاج 

)واهمدوسی.(اين رويکرد متاٴخرتر است. می شود
)مکانيک کوانتومی مبتنی بر عليت و مفاهيم عرفی(نظريه بوهم  3.



سه دليل برای اساسی بودن تعبير در 
مکانيک کوانتومی

صوری بودن و ابهام در نظريه1.

عدم وضوح مفهوم يک مشاهده گر و از دست رفتن  2.
خصلت عينی گرايی علم

توافق بين جنبه های احتماالتی نظريه و واقعيت عينی3.



) پراتيک(چارچوب پاد واقع گرايانه 
درتعبير مکانيک کوانتومی 

  نظريه ی کوانتومی يک طرح برای پيشگويی توزيع
روی اندازه گيری های انجام شده احتماالتی نتايج 

نسخه های به طور مناسب تهيه  شده ی يک سامانه     
است

  احتماالت از طريق آماری به صورت فرکانس نسبی
نمايش داده می شود و احتماالت شناختی نيست بلکه  

.جزء بنيادين نظريه است



........

مفهوم اندازه گيری در اين تعبير بنيادين است
 در نظريه کوانتومی اينکه يک سامانه فيزيکی دارای

مقاديری برای کميات فيزيکی است، مفهوم نامناسبی  
.است

 يک حالت به يک سامانه متعلق نيست بلکه به يک
آنسامبل تعلق دارد”



..............

 احتماالت نظريه کوانتومی بازتابی از ضعف آگاهی ما
تعبير شناختی از احتماالت:  نسبت به واقعيت است

 حالت کوانتومی را می توان به خود سامانه مربوط کرد



اندازه گيری در فيزيک کالسيک 

  درفيزيک کالسيک فرض می شود که واقعيت خارجی
با ويژگی های معينی وجود دارد که توسط اندازه گيری 

کشف می شود



اندازه گيری در مکانيک کوانتومی 

 مکانيک کوانتومی با اين گزاره که اندازه گيری ها
.واقعيت موجود را کشف می کند ناسازگار است

به بيان ديگر اندازه گيری اکتساب آگاهی، به طور      
.نيست)Objective(منفعل، از واقعيت موجود خارجی 

 وجود دارد اينکه يک واقعيت عينی، خارج ازمشاهدات
. يا نه، به نظريه کوانتومی مربوط نيست



موضع پاد واقع گرايانه ی مکانيک کوانتومی

:1937کمبل در 

ما هيچ دليل رضايت بخشی برای انتساب وجود عينی به کميات فيزيکی، که 
.  از اعدادی که هنگام اندازه گيری با آن ها مربوط می کنيم، نداريم

هيچ دليل واقعی برای اين فرض وجود ندارد که يک ذره در هر لحظه    
دارای يک مکان معين، اما نا معلوم، باشد که توسط اندازه گيری حقيقی 

کشف می شود يا يک تکانه ی معين که توسط اندازه گيری ديگری آشکار 
برعکس در صورتی که مفاهيم کالسيک را به مکانيک . می شود

....کوانتومی حمل کنيم به کالفی از تناقضات برمی خوريم
اين يا آن کميت فيزيکی اندازه گيری کردن در واقع دقيق تر آن است که ما از 

.آن اندازه گرفتنسخن بگوييم تا از 



تعبير واقع گرايانه 
 در نظريه کوانتومی گفتگو از يک سامانه منفرد که

دارای مقاديری برای کميات فيزيکی خود است معنی  
دار است

  نظريه کوانتومی يک چارچوب برای پيشگويی توزيع
.احتماالتی اين مقادير متعلق به سامانه است

 نظريه کوانتومی، نظريه ای مربوط به نتايج اندازه
گيری نيست و اندازه گيری نقش بنيادی در آن ايفا نمی  

.کند



مدعای ديدگاه واقع گرايانه
صورتبندی تکنيکی نظريه کوانتومی ناکامل است

متغيرهای پنهان با دو مفهوم مطرح می شوند
وجود دارند که مقادير آنها برای “ متغيرهای پنهانی”1.

.توصيف فيزيکی کامل الزم است
متغيرهای پنهان موضوع افتاخيزهای آماری بنيادی 2.

هستند که شالوده ی سرشت احتماالتی پيشگويی های 
نظريه کوانتومی استاندارد را تشکيل می دهند 



نتايج فلسفی مکانيک کوانتومی  در  
حوزه ی  فلسفه ی شناخت 

بعضی اصول اساسی فلسفه ی شناخت کالسيک       

) واقعيت مستقل از مشاهده گر وجود دارد(واقع گرايی 1.

)امکان تصور واقعيت در ذهن(فهم پذيری 2.

)هرمعلولی علتی دارد(عليت 3.

)هرچيز جايی دارد(موضعيت برای اشيا 4.

  )دو چيز نايکسان را می توان توسط ذهن تميز داد(تشخيص پذيری  5.

)تشخيص درستی ونادرستی ايده ها(شناخت پذيری  6.



تقابل عليت و احتمال در مکانيک 
)از ديدگاه ارتودوکس(کوانتومی 

يکی از جدی ترين جنبه های مکانيک کوانتومی خصلت احتماالتی آن است  .
هر چيز در دنيای کوانتومی به طور کاتوره ای رخ می دهد و هيچ علت 

واپاشی اتم برانگيخته . ( مستقيمی برای رويدادهای کوانتومی وجود ندارد
).در يک زمان معين کامال بدون علت است

در حالی که در . احتماالت در مکانيک کوانتومی جنبه ی غير شناختی دارد
.مکانيک کالسيک ما با احتماالت شناختی سروکار داريم

قوانين در جهان فقط احتمال وقوع رويداد را معرفی می کنند.
بنابراين ما با تقابل تعين گرايی و احتمال گرايی مواجهيم اما هر دو برای 

).  نظريه احتماالتی و آزمايش ها تعين گرايانه اند. (فيزيک ضروری اند
روابط عدم قطعيت، پيامدی از همين جنبه ی احتماالتی نظريه ی کوانتومی 

.است



اصل مکمليت

 ترکيب همه ی ويژگی های فيزيکی يک سامانه در يک
.گزاره ناممکن است

  مشاهده پذيرها عملگرهايی اند که علی االصول
ناجابجايی اند

  ذرات کوانتومی هم جنبه های ذره ای و هم موجی از
.خود بروز می دهند



مشکالت اصل مکمليت

چگونه می توان منطقی و سازوار باقی ماند هنگامی  1.
که يک شیء  را می توان به چندين راه مختلف تصور 

کرد؟
ما با اختيار می توانيم يک  : اختياری بودن انتخاب2.

توصيف را برتوصيف ديگر رجحان دهيم، و اين يعنی  
از دست رفتن عينيت؟



روش بوهر در حل مشکالت اصل 
مکمليت

دنيای  . نبايد در مورد دنيای اتمی فی نفسه سخن گفت1.
.کوانتومی جهانی برای تصور و شهود حسی نيست

و ) ابزارهای اندازه گيری(شکاف بين جهان کالسيک 2.
ولذا دو دسته ) سامانه های کوانتومی(جهان کوانتومی 

.قوانين برای جهان خواهيم داشت
اتم پس از اولين اندازه گيری : فروکاهش تابع موج3.

اين قاعده با ديگر . حافظه ی خود را ازدست می دهد
.اصول مکانيک کوانتومی در تناقض است



درهم تنيدگی 
در سامانه های مرکب با وضعيت هايی مواجه می شويم که در آن 
اجزای سامانه دارای هيچ ويژگی نيستند بلکه فقط سامانه ی کل  

.دارای  دسته ای از ويژگی ها است

در تصوير کوانتومی،       
است” کل تجزيه ناپذير”جهان يک        



ناموضعيت

                  ا ندازه گيری های دومشاهده گر دور از هم روی يک
.سامانه ی مرکب در هم تنيده همبسته است

      در مکانيک کوانتومی اصل علت های موضعی
.برقرار نيست
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