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 *مترجمقدمۀ م

 
 
و  یبشر امروز ۀموردعالق که اسوت  موضووعی  داد انجام علم در که هاییانقالب و کوانتومی مکانیک فهم
پاسخ دادن به  ،دانانفیزیک وظایفاز  یکی مسلّماًاست.  فیزیک از غیر علوم سایر ناتخصّصخصوو  م به
 ۀخوانند که اندشده نوشته انگلیسوی  زبان به خصوو  به یادیکتب ز ینهزم یناسوت. التته در ا  یازن ینا

 برطرف را نیاز این توانمی که هاییراه از یکی. است مواجه هاآن از استفاده در محدودیت با زبانیفارسو 
 یهاتاکنون در گروه ینکها با توجه به .موضوو  است  یندر ا یبه زبان فارسو  یکتت ۀترجم یا یفتأل ،کرد
 دلیلبه همچنین ،مغفول مانده است یادیز تاحدّ امر ینا ونشده  یزیکف ۀبه فلسوف  یادیتوجه ز یزیکف

 هخوانند به درستیبه وانتومیک مکانیک فلسفی مفاهیم ،یزیکف یا با فلسفه هامترجم برخی آشنایی عدم
 و بنیادی مفاهیم معرفی برای را طرحی پیش دهۀ یک حدود از سووطور، این راقم. دنشووونمی منتقل
 در) هارشته سایر ناتخصّصمو  یزیکف ناتخصّصم عام، مخاطب سوط   سوه  در کوانتومی نظریۀ فلسوفی 

 دادهانجام  یادیز یهاو پژوهش لعاتمدت مطا یندر ا .اسووت هآغاز کرد (ایرشووته میانقالب متاحث 
 :است زیر شرحبه کتاب نشر درزمینۀ هاآن که ماحصل است
ارائه شوده اسوت.    ،مفاهیم بنیادی مکانیک کوانتومیکتاب حاضور،   یزیک،ف  اخمخاطب  درمورد -
 .شودیاستخراج م آن یفلسفقواعد  یکوانتوم یکگوناگون مکان هایلیزمفرما از تفادهبا اس کتاب این در

 در یتعلّ اصوول درزمینۀ کتابی یزیکف و یتعلّکتاب  یز،ن ایرشووتهمیان موضوووعات با ارتتاط در -
 است. یدهرس چاپبه مشهد فردوسی دانشگاه انتشارات توسط که اسالمی فلسفۀ و فیزیک

مدخل  09 حدود آنکه به متن  شوود انجام کوانتومی جهان راز کتاب ۀترجم ،عام مخاطب درمورد -
اه توسط انتشارات دانشگ کتاب ایناضوافه شود.    فلسوفی  و فیزیکی مفاهیم توضوی   در نامترجم توسوط 
 است. یدهرس چاپمشهد به یفردوس

 یکرا ذکر کرد که مکان 1فاینمن بیان باید ،«؟چیست کوانتومی مکانیک»که  پرسش ینپاسخ به ا در
 هاآن ازکه جهان  دهدیم ی توضوو ها( راها( و امواج )فوتوناسووت که رفتار ذرات )اتم اییهنظر یکوانتوم
و  هافرمالیزم ،هابینییشاست: پ گوناگون جنتۀ سه دارای کوانتومی کانیکم درواقع،. است شده تشکیل
 یزمفرمال یک یدارا یکوانتوم یککه مکان داندیم یکوانتوم یوک آشووونوا بوا مکوان    ۀآن. خواننود  یرتعواب 

 رددرمو همچنین. یستن غیره و چگالی ماتریس فرمالیزم ی،موج مکانیک یزمفرمال همچون فردبهمنحصر
بوهر،  یرهایمانند تعت ،متفاوت بسوویار هاییافتبا ره یرتعت 11حدود  تاکنون ،کوانتومی مکانیک تعابیر

بدون ابهام  یکوانتوم یکمکان هایبینییشارائه شوووده اسوووت. پ یرهو غ پنهان یرهایمتغ ،یچنودجهان 
 هستند. یزآمو مناقشه یرمتغ آن تعابیر و فرمالیزم اما دارند؛ توافق تجربۀهستند و با 
 مکانیک معموالً کتب این. اندشووده نوشووته یا ترجمه زیادی کتب کوانتومی مکانیک درمورد امروزه
 یشدر گرا اسووتفادهمورد یچگال یسماتر یزمفرمال ،محدود یدر موارد یا درسووی ،اسووتاندارد کوانتومی

آن اسوووت و به  یو کاربردها یکوانتوم یکمکان یانب هاآن که هدف کنندیم یانرا ب یاطالعات کوانتوم

                                                                 
1. Richard P. Feynman 
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 یندر ا فارسوویاز  یرغ دیگر یهابه زبان یادیز یهاکتاب التتهندارند.  یااشوواره آن مفهومی یهاچالش
 ینو متا یادیبن یماسوووت که مفاه کتابی یزیکف ۀجامع یازهایاز ن یکی ین،موجود اسوووت. بنابرا ینهزم
 .دهد توضی آن  هاییزمبا فرمال همراهرا  یکوانتوم یکمکان ینظر

همراه  یق،طور عمرا به یکوانتوم یکمکان یادیبن یمکه مفاه یاو معروف در دن باارزشکتب  جملوه از
 برنارد نوشتۀ 1یکوانتوم یکمکان یادیبن یممفاه کتاب از توانیم کند،می بررسی یبا نقد و با طعم فلسف

 شگاهدان درمرتته  چندینسطور  ینراقم ا توسط کهبرد  نام ،یفرانسو یرشه یلسوفف دانِفیزیک یا،دسپان
ذرات  یزیکف و کوانتومی اطالعات هایگرایش ارشدکارشناسی دورۀ دانشوجویان  برای مشوهد  فردوسوی 

ه نسوووتت ب یکوانتوم یکمکان مفهومی نیاتم درزمینۀ اینکه شوووده اسوووت. با توجه به ستدری یادیبن
 ینه اب نستت کمتری یهم آگاه یاندانشجو ،کم کار شده است و بالطتع یاربس یزیکف یگرد یهاشواخه 

 نیاز کنندۀبرآورده را دسپانیاکتاب  ۀترجم ،جانبینا یستدر ۀتجربتوجه به  با ینموضوو  دارند و همچن 
 مفروض داشته یاکه دسپان یاز نکات سیاریب چراکه ؛دانسوتم ن موضوو   این به مندانعالقه و دانشوجویان 
 ابکت این طرح ،دسووپانیا کتاب ارزش ومخاطب  یازن نظرگرفتندر . بایسووتخواننده آشوونا ن یاسووت برا

 الزم .تاس شده انجام متن قلم تغییر توسطبخش  دو این بین تفکیک و است لیفتأ و ترجمه صوورت به
 یفیتأل یهاها با توجه به افزودهاما بخش ،دسپانیاست کتاب بر منطتق کتاب هایفصلکه  اسوت به ذکر 

 جا شده باشند.ممکن است جابه
 یهاو چالش یمبه مفاه انمندعالقه عمومیکوانتوم یکمکان یادیبن یممفاه کتواب هودف   جوامعوۀ  

. ندستهآشنا  یزیکف یکارشناس ۀدور 1 یکوانتوم یکمکان حدّدر یهنظر ینکه با ا هستند کوانتوم نظریۀ
 یا «کوانتومی مکانیک نظری متانی» دروس برای درسووی کتاب یک عنوانبه توانمیاز آن  همچنین

 یعسوو کتاب این نگارش درهم اسووتفاده کرد.  یلیتکم یالتتحصوو ۀدر دور «یکوانتوم مکانیک فلسووفۀ»
 وجود استاد به نیاز بدون ینهمچن و خودخوان تورصو به متن یادگیری و هکه امکان مطالع اسوت  شوده 
 .شود تسهیل فیزیک جامعۀ در کوانتوم فلسفۀ ترویج امکان طریقینتا بد باشد داشته

 متن درمورد

همواره  یرز اصل کتاب، این در ؛«فلسفیعلمی» هایمتن بودن غامض و زبانی هایمحدودیت به توجه با
 تألیف، ترجمه،در  رو،ایناز .خوانند  به ممکن وجه ترینسااا   هب مفهوم انتقال :اسووت شووده گرفته نظردر

 تنویر به هاآن از برخی ذکر شایدکه  است داشته وجود خاصوی  دقت و وسوواس  گزینیواژه و یابیمعادل
 یاپاره اما ذکر یست،ن یضورور ها آن ۀذکر هم وهسوتند   یادها زنمونه هرچند. کند کمک خواننده افکار
. کندمی کفایتکتاب  ینا یفو تأل ترجمهها در از واژه استفادهنگارنده در  دنشان دادن تعمّ یبراها آن از

 باقی اشتتاهاتیممکن اسوت در متن   ر،مکرّ هایبازخوانی و هاویرایش باوجودکه  کرداذعان  باید هرچند
 بود. دخواه سپاس موجبو همکاران محترم  خوانندگانتوسط ها آن رکه تذکّ باشد مانده
 و ابهام ایجاد از دوربهکه  دباش یاگونهها بهانتخاب واژه است شوده  سوعی  گزینیواژه در :گزینیواژه 

                                                                 
1 . Bernard d’Espagnat, Conceptual Foundations of Quantum Mechanics, 2nd Ed., Perseus Books Publishing, 
Reading, Massachusetts, 1999. 
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 کتاب واژۀ هر برای اسووتشووده  یسووع ،روازاین. یداو راحت نما برای را متن خوانش ،خواننده در نگرانی
ه است شد استفاده فیزیکی سیستم در «سیستم» واژۀ مثال، برای. شوود  گرفته درنظر خا  مفهوم یک
 و سامانه مانند هاییواژه زیرابرده نشده است؛  کاربه یرهسوامانه، نظام، دستگاه و غ  مانند آن هایمعادلو 

ما  نظرمورد مقصود برای و هستند مناسوب  نظامی یا مدیریت اجتماعی،علوم مانند دیگر علوم برای نظام
 یلهوس» یا «دستگاه مختصات» یبرا یشترب یزیکدر ف یزن« دستگاه» ۀاما واژ .نیستند مناسب کیزیف در

 و حفظ یزیکیمفهوم ف برای «یسووتمسوو» ۀدر مثال مذکور واژ کتاب، این در. شووودیاسووتفاده م« و ابزار
 دستگاه مختصات مفهوم در« دستگاه» ۀو واژ (یدرجو  کن 1-3به بخش  یفتعر ی)برا است شده یفتعر
 جلوگیری برای هاواژه تفکیک رو،ازاینبرده شده است.  کارتجربه به یا یشآزما یلۀوس یبرا« ابزار» ۀواژ و
 .است شده انجام خواننده سردرگمی زا

 «واقعیت» ۀاز واژ یاز متون فارس یآن در برخ یبرا معموالً که اسوت )فکت(  «fact» ۀواژ یگرد مثال
 مانند کرد، انکار را آن تواننمی حسی و تجربی نظراز که است یواقعیت» معنایبهکه  شوود می اسوتفاده 
 آتش ۀاسووت که انگشووت را در مقابل شووعل یکاف نآاثتات  یبرا ؛«سوووزاندمی آتش» شووود گفته اینکه
و « فکت» یکهم هسوووت و تفک (reality) معادل «یتواقع» یزبان فارسووو در دیگر،ازطرف .«.یریدبگ
 مفهوم ،کلّیطوربه .سوووتزاابهام آن یکعدم تفک و مهم اسوووت یارمتن بسووو یندر ا ،هم از «واقعیت»
 .شودیاطالق م نیز «غیرفیزیکی واقعیت» بهاست که  «یهست»معادل  یبرخ برای «یتواقع»

 یواژه در زبان اصوول یکمشووکل نخسووت،  :دارد وجود مشووکل دو هموارۀ یابیمعادل در: یابیمعادل
اژه در و یکاستفاده متفاوت از  یگر،د مشکل ؛و بالعکس باشدمعنا در زبان ترجمه  ینچند دارای تواندمی

در همان علم معتتر  علمی رشتۀ یکدر  یجرا یخا  از اصطالح یمعموالً برداشت مفهوم .علوم مختلف
 است. ایرشتهمیان متن که آیدمی وجودبه هنگامی مشکل یر،اخ درمورد .است
 واژه مثال برای اسووت، کرده اسووتفاده متفاوت معانی در بارها واژه یک از او دسووپانیا، کتاب متن در

«coherence» خا  ۀنظری یک خوا  بیانو  منطق دراسوووت و « همدوس» معنایبه فیزیوک  در 
 .ستنی درونی مانسجا دارای نظریه ین: اشودیمثال گفته م ی. برااست نیز« انسجام» معنایبه

 یا ناتوسوووط مترجم یگوناگون یهامعادل یها در زبان فارسووواز واژه یبرخ یبرا ینکها یگرد ۀنکت
در  شدهانجام هاییابیمعادل. «دترمینیسم» و «ویسمیپوزیت» مانند اسوت،  شوده  اختیار نویسوان فرهنگ

ر و د آن فیزیکی مفهومصاحتان آثار مزبور را برآورده کند، اما در  مقصود استموضوعات مختلف ممکن 
 فارسی معادل برای «گرایییتعلّ» یا «گراییموجتیت» از اسوتفاده مناسوب نتاشود، مانند    کتاب حاضور 

 یفکر ینۀبا زم ایخواننده برای اما اسووت، نیز گویاو  شووودیم اسووتفادهفلسووفه  درکه  «نیسوومیدترم»
. در شودینم یینتت یقطور دقآن به یو علم یزیکیمفهوم ف ،ینهمچن ،ستآشناو نا یبغر یاربس ییزیکف

 هسووتند، «تعیین» ۀواژ مشووتق از که یهایواژه ازمعموالً  «یسوومدترمن» ۀمعادل واژ یبرا یزیکمتون ف
 واژۀ درموردانتخاب شوووده اسوووت  «گرایینیّتع»کتاب معادل  یندر ا ،روایناز .شوووودمی اسوووتفاده

 یا «گراییاثتات» همانند هاییمعادل زیرا ؛خود واژه انتخاب شووده اسووت ،کتاب این در «پوزیتیویسووم»
« اثتات» یادآورها نزد او واژه ین. اکنندیم یتداع یگرید یمعان دانفیزیک یک ذهن در «گراییمثتت»
 یک. اما در ذهن باشدیم ستا «یمنف»متضاد آن  که خاصوی  عالمت «مثتت» و «کردن ثابت» معنیبه
« مثتت» یناست، همچن« سلب کردن»است و متضاد آن  «یجابا»مفهوم به یشوتر ب «تاثتا» یلسووف ف
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 در. اندکرده اسووتفاده «ویسوومییتپوز» یرا برا «گرایییجابا»معادل  یبرخ ،روایناز .«موجب» مفهومبه
داده شده است، در  ی توض 09که در فصل  یمفهوم تا اسوت  شوده  حفظ «ویسوم یپوزیت» واژۀ کتاب این
 .شود منتقل خوبیبه فکری زمینۀ هر با خواننده ذهن

 ترجمۀتا  اسوووت بودهمهم  بیشوووترمفهوم  یقدق رسووواندننگارنده  درنظر: متن بافت و هاعتوارت 
 معیار ترجمه کههنگامی. اسووت شووده کوشووش ترجمه در یفادارو حفظ در همواره چندهر لفظ،بهلفظ
آن  برایکه  modify ۀمثال، واژ عنوانبه. شودنامفهوم  زبانیفارس ۀخوانند یممکن است متن برا ،باشد
 مفهوم کنندۀیتداع بیشترو  شودیم استفاده «کردن اصالح» یا «کردن تصوحی  » ازمعموالً  یفارسو  در
است،  یزیدر چ یجزئ یاکوچک  ییراتتغ یجادا» معنایبه انگلیسی زبان در ،اسوت  «کردن گیریغلط»

 یدبا یریم،اگر نظر بوهر را بپذ»عتارت  ازمثال،  یبرا اسووت. «1کردن تعدیل یاصووورت بهتر کردن نوعاً به
 نیست معنااینبه ،عتارت این آیا ؟شودمی یجادخواننده ا در ذهن یچه مفهوم «یمرا اصالح کن باالقواعد 

 ؛است تعدیل و دادن تغییر نویسنده، مقصود درواقع نیستند؟ صوحی   کامالً و دارند اشوکال  باال قواعد که
 .یستبهتر کردن هم ن یحتّ

خواننده بتواند مطالب  ینکها برایشده است.  آماده «ترجمهتألیف و » صورتبه کتاب این: متن قالب
ر ب« ستاره»گذاشتن  یا و« قلم»نو   ییرمانند تغ یاقدامات .شوده جدا کند یفشوده را از مطالب تأل ترجمه

با قلم  ترجمهو  B Nazaninبا قلم  تألیفیهای بخش) است گرفته صوورت  یفیتأل یهاعنوان بخش یرو
B zar اندآورده شده). 

 کتاب محتوای

 کنندیم یجادا یرتعاب ینکه ا نظری مشووکالت و کوانتومی مکانیک رتعابی و نظری قواعدکتاب،  ینا در
 در دسووپانیا که منابعی مطالعۀ برعالوه نگارنده حاضوور، متن در. گیرندیم قرار نقدو موردِ دنشووویم بیان
 سووعی نگارنده دیگر،ازطرف. اسووت کرده اسووتفاده نیز دیگر منابع از ،داده ارجا  هاآن به خود کتاب متن

 مربوط یممفاه بیان هنگام در را کوانتومی مکانیک ریاضی و فلسفی نظری، متانی از بسیاری است داشته
 باشد. یدر فهم مطلب کمک خوب یزیکآشنا با ف ۀخوانند یذکر کند که برا

 است: زیر شرحدر کتاب به شدهحمطر موضوعات
 وجودبه کوانتومی مکانیک شدند باعثکه  ییهاپدیدهو  ییابتدا یممفاه یانو دوم به ب لاوّ فصول در
 استاندارد فرمالیزم در که کوانتومی مکانیک قواعد 1 و 3 لودر فصو  ،ادامه در. اسوت  شوده  پرداخته ،آید
 هاآن یراداتاز ا یو برخ شوووندیم یانمفروض هسووتند، ب یکوانتوم یکمکان یدر کتب معمول یعنی ،آن

 برخی برای جایگزینی عنوانبه آماری فراوانی و میانگین مقدار قواعد 5در فصل  سپس،. شودیم یبررس
 .شوندیعنوان م 3در فصل  شدهمطرح قواعد از

از  آنسامتلی در آن کهخا   یمورد در است سویستم  حالت کنندۀبیان «حالت بردار» که قاعده این
 آمیخته هایسیستم از آنسامتلی کههنگامی و است استفادهقابل ،وجود داشوته باشود   ناب هایسویسوتم  

 و 6 لوفص در کهبود  خواهد یچگال یسماتر یدجد فرمالیزم ازبه استفاده  یازآنگاه ن ،باشود  داشوته  وجود
                                                                 
1. make partial or minor changes to (something), typically so as to improve it or to make it less extreme". (Oxford 
Dictionarry Lexico). 
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 ۀمقال درهسوووتند که  یمتاحث مهم «واقعیت»و  «جداناپذیری». بحوث  گیردمی قرار مطوالعوه  موردِ 7
 یکوانتوم یککه مکان شد عنوان و هکشید چالشبه یکوانتوم یکمکانها آن با مطرح کردن EPR1مشهور 
 آماری اینظریه کوانتومی مکانیک اینکه به توجه با. اندپرداخته مهم این به 0 و 8 فصووول یسووت؛کامل ن
 پرسش نیا یبه بررس 19در فصل  ،کندمی صدق هاسیستم از آنسامتلی برای آن هایبینیپیش و است

 ؟برد کارمنفرد به هاییستمس یرا برا یهنظر ینا توانیم یاپرداخته شده است که آ
 مطرح آن بر وارد ینقدها از برخی و شوووودمی مطالعه پنهان متغیرهای فرمالیزم 11 فصووول در
است که در فصل  یموضووع  هامنطق و حسواب گزاره  دیدگاه از کوانتومی مکانیک قواعد بیان. شووند می
. است شده داده اختصا  کوانتومی یکمکاندر  ینیبپس ۀمسئل یبه بررس 13. فصل شودیمطالعه م 10
آن را  ۀگذشت توانیم یستمبا دانستن حال س آیاپرداخت که  یممسئله خواه ینا یبه بررس فصل این در
 کرد؟ یینتع

 یمختلف یهانظریهو  شودمی بررسی کوانتومی مکانیک در گیریاندازه مسوئلۀ  18 تا 11 فصوول  در
رد مو ماکروسووکوپی ابزار نظریۀ و کالسویک  ناایدئال، ،ایدئال گیریاندازه یهانظریهمانند  ،یریگدر اندازه

 بوهر، ،پوزیتیویسووم ،یتواقع یهانظریه یبه نقد و بررسوو 03تا  10. فصووول گیرندمی قرار مطالعه و نقد
از  کلّیمطالب و نگرش  ۀخالصوو یی،دو فصوول انتها در و پردازندمی چندجهانی تعتیر و ویگنر هایزنترگ،

 ورها کرده  یاز قالب علم یخود را مقدار یادر فصوول آخر، دسووپان  خصووو به. شووودیارائه م یممفاه
 .است کرده بیان را خود هایدیدگاه

 همکاران با سخنی

 گذشته سال صدیک در علمی هایپیشرفت اجتماعی و فرهنگی اثرات از برخی شدن آشوکار  به توجه با
 توجهمورد یراخ یاندر سووال ،شووناسوویزیسووت فلسووفۀ و فیزیک فلسووفۀ خصووو به علم، فلسووفۀ داًمجدّ

 از جمعی مقالۀ نمونه، عنوانبه توانمی علم فلسووفۀ اهمیت خصووو قرار گرفته اسووت. در دانشوومندان
از  یکیمقاله در  این. کرد مطالعه را آمریکا و اروپا هایدانشگاه مختلف هایرشوته  برجسوتۀ  دانشومندان 
مقاله،  ین. در ا0اسووت رسوویده چاپبه( آمریکا علوم یملّ آکادمی ۀجهان )مجل یمجالت علم معتترترین

ها، روش ها،یهفرض نقد. ب ی،علم یمواض  کردن مفاه .أ: شوندیعلم به فلسفه ذکر م یازن یبرا یرز یلدال
 علوم میان گفتمان ایجاد. د و مختلف علوم میان گفتمان ایجاد. ج ی،علم یاتو نظر یممفاه ها،زمیفرمال
 .دنیاست علمی جامعۀ در نیاز این درک دهندۀنشان مزبور مقالۀ به متعدد ارجاعات. جامعه و

که از  یقیبا درک عم یزیکف یهادر گروه محترمهمکاران  اسووت امیدوار سووطور این راقم ،بنابراین
که  یخأل در کشور توسط افراد ینتا ا یندپژوهش نما و مطالعه «یزیکف ۀفلسوف » زمینۀدارند در یزیکف

را  یتکوانتوم و نست یک،کالس یزیکف اینکه کالم خالصۀ .پر نشوود  ،ندارند «یزیکف»از  یدرسوت  تصووّر 
 با ینو همچن یزیکف هاییشوگاه در آزما باید را هاآن بلکهعلم درک کرد،  ۀفلسووف کتب طریقاز توانینم

                                                                 
1. A. Einstein, B. Podolsky And N. Rosen, Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered 
Complete? Phys. Rev., 47, 1935, p.777 
2. Lucie Laplanea,b,1, Paolo Mantovanic,1, Ralph Adolphsd, Hasok Change, Alberto Mantovanif,g,Margaret McFall-
Ngaih, Carlo Rovellii, Elliott Soberj, and Thomas Pradeu; Why science needs philosophy, Proceedings of the 
National Academy of Sciences (PNAS) 116(10), 3948-3952, doi/10.1073/pnas. 
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آن  یفبه فهم فلس علم ۀفلسف ۀبا مطالع سپسو  یدفهم یرهو غ ینشتینا یدانم ،ینگرحل معادالت شرود
 .اقدام کرد

 قدردانیو  رتشکّ

و  ،کتاب یعلم یراستارو ،جاویدان دکتر آقای جناب ارجمند همکارو امتنان خود را از  رالزم اسوت تشکّ  
 ابراز ساختند رمیسّ را کتاب چاپ که مشهد فردوسوی  دانشوگاه  محترم کارشوناسوان   و مدیران ینهمچن
و  ،صووابری حسووین دکتر آقای مشووهد، فردوسووی دانشووگاه علمی آثار نشوور محترم مدیر: ویژهبه دارم،

محترم کارگروه نشر  یو اعضا یرزادهو خانم ام یو قاسم ینخع ی،قندهار یانکارشناسان محترم نشر، آقا
و  یسازآماده فرایندهستم که در  یکسان یۀسپاسگزار کلّ یمانهصم ینمشوهد. همچن  یدانشوگاه فردوسو  

 .کردند یکتاب همکار ینچاپ ا
 فتحی صابری مجید دسیّ

 شناسانههستی ایرشتهمیان مطالعات پژوهشی هستۀ و فیزیک گروه
 مشهد فردوسی دانشگاه

 1300 زمستان
 



 

 دوم یراستقدّمه چاپ مجدّد وم
 

 

 

است که خود آن فقط انتشار  میالدی 1955دوم سوال   ویرایشد یجدچاپ  ،کتاب ینا یفعل ۀنسوخ اصووال   
که هنوز که منصفانه است رسود  می من نظرزمانی طوالنی، به ۀاین فاصول  باوجودِبود.  یاصول ویرایش د مجدّ

 هانآ ناشی از لئمساهای مفهومی تولیدشده توسط فیزیک کوانتومی و سخت پیشرفت ۀهم این کتاب هست
 أ. اینکهزند، یعنی نمیگیری از کتاب را برهم ترین نتیجهعمومی ،ت اخیرتحوّال ویژهگیرد. بوه را دربر می

مربوط به  خاصوویتیعنوان توان بهی را نمیریپذجدا. ب، رده اسووت( مُگرایانههدّما گراییاتم) 1گراییانبوه
ابزاری کافی برای دسووتیابی خود خودیعلم احتماال  به درسووتیبه .ت و جنگه داشوو مسووتقل از ذهن واقعیت

دهد. شووده را نشووان میهای مشوواهدهن پدیدهایمدرخشووان  روابط کامل به چنین واقعیتی نیسووت، هرچند که
های ( و چهار )نظریهکوانتومی ه )جداناپذیریسوووبخش دو  هایبررسووویاز  «ب»و « أ» ۀمن، دو نکت وراببه

همراه با « ب»و « أ»دو مورد ، «ج» نکتۀ گزارش شوده است. درمورد  ایکنندهر قانعوطبهکتاب ( گیریاندازه
 دهدانجام میبودن آن را بسیار عالی ل حتمم، نسوبیت(  نظریۀمربوط به  هایپرسوش ویژه )بهها بخش سوایر  

 پنجم را ببینید(.بخش )
 یبرخ ،عکسال. بسووتنامربوط اکه پس از نگارش کتاب رخ داده  یتتحوّالکه  یسووتمعنا ننیبد یناما ا

که در باال را  یهایپرسش ،یگرد یجالب هستند. برخ یاربس وآور شگفت «2اثر کوانتومی زنو» مانند هاآن از
 عدبودن قوا یاز جهان یکامال  مهم ۀکه نشان 4وسیدهممشوهور   نظریۀ، یژهوکنند. بهیمتر واضوح  ،ذکر شود 
 یلدلیندب ،متفاوت ارزش مطالعه کامل دارند یاربسووو یلدلبه یگرد یبرخ ،این. باوجودایجاد کرد یکوانتوم

شده بیان یریگیجهنت یکفرار از حداقل  یبرا کنمم یایلهوس وانعنبه هاآن از طرفداران یتوسوط بعض  که
 مورد، انزم یکمثال، در  رای. بیکوانتوم یزیکدر ف یریپذبازگرداندن جداهمانند درنظر گرفتوه شووودند:  

. سورانجام نشان  ایجاد شود  غیرهو  4و هارتل، اومنز گلمان، یفیتسگرتوسوط   3سوازگار  هاییختار یهایهنظر
و  -مباحث  ینخالصه کردن ا ی. برایردگیصوورت نم  بازگشوتی به جداپذیری  ینداده شود که درواقع چن 

 یدیکتاب جدمیالدی  1994من در سال  - یرت اختحوّال ینا ۀهم یامدهایپ یبررس یتر، براطور گستردهبه
 یلوتحلیهتجز :داده شوده است  یحآن توضو فرعی  عنوان آن با ینوشوتم که محتوا  6مسوتور  یتواقعبا عنوان 

                                                                 
 .دارد تأکید فرد بر)جمع(  کثرت بیشتر اهمیت بر که است ایرهنامه( multitudinism) ییگراانبوه 1.

2. Quantum Zeno Effect 
3. Decoherence 
4. Consistent Histories Theories 
5. Griffiths, Gell-Mann and Hartle, Omnes 
6. Veiled Reality 
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 ؛زنو پارادوکس از یلشووامل شوورص مفصووّ این کتاب، یگرازجمله موارد د .یکی حاضوورمکانکوانتوم  یممفاه
 «یا -و» یِدشوار ؛همدوسی ۀینظر ؛بل ۀیمختلف قض هایلشک مسوتقل؛  پارامتر خروجی در مقابل یوابسوتگ 

 لئسام؛ شودیدرنظر گرفته م اهمدوسوی وکه یهنگام یحتّ اسوت،  یکوانتوم یریگاندازه ۀیظرمسوئلۀ ن  نوزه
 شوند؛می الحظههای وابسته میۀ حالتبا نظر یکوانتوم یفروپاشتوافق  یر هنگام تالش براگوناگونی که د

مشکالت  ،آخر ۀنکتو  ؛هاآن معایبو  هاآن زیبای یهایژگی، ویشوناخت یهسوت  یعبیرمختلف ت یهانظریه
 آید.وجود میها بهۀ اینهم از یناش یفلسف

نوشته  یتروا نیبا هم که دانست یکوانتوم یکمکان یادیبن یممفاهل مکمّ یدرا با سوتور م یتواقعکتاب 
 به»که  اسووت یدمف یکسووان یاسووت( و برا یکسوواندو کتاب  ینعمال  در ا یاتمقدّم یهافصوولشووده اسووت )

شود که یرا شامل م یلمفصّ یزهای، آنالیگردطرف. ازدارندنیاز ت امروز تحوّالتر یشرفتهپ یهاجنبه «دانستن
 یانتومکو یکمکان یادیبن یممفاهسووخت کند.  یکم تخصووّصیرمافراد غ یخواندن آن را براممکن اسووت 

 یندهد و همچنیمشووکالت موجود در تماق قرار م یاسوواسوو یاتبا خصوووصوو یما خوانندگان خود را مسووتق
 کتابکه در  یبولیرغ «یمنطق کوانتوم»نقش  مثال، عنوانبه کند.می یلوتحلیهرا تجزها پرسووشاز  یتعداد
است  باشد که ممکن یدهمان اندازه مف یدبااین کتاب نظر،  ین. از ابحث نشوده است  (واقعیت مسوتور اخیر )

 .دوبمفید  یشسال پ یستب
اصووول موضوووعه صووورت تواند بهیم یکوانتوم یکمکان ،کتاب یناۀ کنندهدایت ۀیدا موردسووخنی در

 ،هاین اصول موضوعدر ، اما کار کامال  مناسب است ین، انجام ایسواز خاطر شوفاف شوود که به بندی فرمول
کار به ،آنچه مشوواهده خواهد شوود ینیبیشپ یبرا و رعایت شووود «یباز عدقوا» کلّیو  یقدقای گونهبه یدبا

 یسادگبه (یهو بق یوتنن ینآن )قوان ۀاصوول موضوع  وجود دارد که یککالسو  یکتفاوت با مکان ین. اروند
است  تفک یک ینشوند. ایم یانب مسوتقل از ذهن  یهایتواقع یاختار برخمربوط به سو های گزارهعنوان به

سوووردرگمی سووورعت به به یکوانتوم یزیکدر ف ی مکانیک کالسووویک،انجام همان کارها یبرا شکه تال
در  کهی، درحال(یرهو غ «است؟ یواقع یفروپاش یاآ» ،«هستند؟ یتوابع موج واقع یاآ»شود )یممنجر  یمفهوم
کامال  واضوووح  یکوانتوم یک، مکاندرنظر گرفته شووووند ینیبیشپ قواعداز  یاعنوان مجموعهبهاگر مقابل 

 یزیکدر فکه آنچه صورت به ،درنظر گرفته شووند که هسوتند  همچنان یدموردنظر با عد، قوایناسوت. بنابرا 
به  یپیشوووین یوفادار یلدلو نوه به  -اسوووت  این موضوووو واقعی دلیلی  ینااسوووت.  ینترمحکم یکوانتوم

کننده و ینیبیشپ اعدقو ینا یانببا فقط شرو   ینجادر اکه  -! یسوت آنچه که ن یا یگرایه، تجربیتیویسوم پوز
، یردگیصورت نم یدارشناسیپدی از تتبعی گونهیچه جهت کهایناز .دوشمی یهتوص هاآن یامدهایپ یبررس

 ینچن ،یواقع یمعنابه واقعتوجه است. درقابلنیز   عدقوا عبیرت ۀمسئل ،یداینب یاهیتواقع یبرخ براساقلبته ا
و  عدقوا یحپس از تصح یدمربوط با هاییلوتحلیهتجز ۀمرحل فقطحاضور اسوت. اما   کتاب هدف  یامطالعه
 شوند. انجام عدقوا یبررس

را درمورد  یحداکثر یاست که آزاد یموضوع یقا دق ،شدهدادهیحتوضو  یدگاهکه د یدتوجه داشوته باشو  
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 ،دهدیم یلرا تشک یتنسبت به آنچه واقعرا  یشینیپ قضاوتپیشهرگونه  یراز ؛دهدیبه ما م ییرعبت لئسوا م
 یاامواج، ذرات  رتصوووورا به یوت واقع یسوووتیمن ازمجو درون آن در  از هموان ابتودا  رو، ازایند. کنو یمنع م

 اسووت یرشپذقابل امر پیشووینی یکفقط  واقعیت، ۀدربار تفکّر. هر روش یمکن تصوووّر غیره یا «1هاذرهموج»
سازگار است.  یکوانتوم عد پایۀقوا منتج از پذیرمشاهده یهاینیبیشبا پکه  شودمعلوم  نتهااشرطی که در به

 هایو چشووم انداز اسووت نیاز زیادی ، تالششوورط یناق ی تحقّابرشوود،  اهدخو مالحظهکه  نهوگاما همان
 یهایدهبه ا یآرامبه هیافتیر یندهد که چنیکتاب نشوووان م ینا درسوووتی،به. نداردای آن وجود رب یادیز

 یکوانتوم یکمکانشوووود که یممنجر  یالعاده قدرتمندعلم فوق یمفهوم ینبامدرمورد  یکامال  مشوووخصووو
 .نامیده شده است

 

                                                                 
شتتود که هر دو صاتتتیت را تنامار دارد  ( استتت و به موجودی اق م میparticle( و )Waves( ترکیب ابتدا و انتهای دو واژۀ )Wavicleذره )موج .1

 مانند الکترور.   





 

 دوم یراستومقدّمه 
 
 
 

قرار داشت. فکر زیسوتی هنوز در اولویت  نبش محیطآشونا شودم، ج   1لین بار با پدروکه من برای اوّهنگامی
نظر تبادل ،نبودیمآنجا دیم. اگر ما بوراهپیمایی  در سووواحل مدیترانه با همکنم که ما برای دفا  از برخی می
ماتی( ل )و مقدّدان هسوووتیم و معلوم شووود که او چاپ اوّ خیلی زود فهمیدیم که هر دو فیزیک .ودنبما بین 

 کتاب حاضر را خوانده است.

های خود ها و حدققضاوت، هاپرسش ۀدربار. در روزهای بعد، او شتعالقه دا کلّیهای پدرو به ایده
این کار را انجام  اجازه دهید، اینشود. باوجودنمی نوشتهراحتی به «پختهنیمه» اتتصووّر به من گفت. چنین 

کار حاضووور و هم برخی از  ۀ، هم انگیزاتیو نظر هاپرسوووشدهم. شووواید کامال  تصوووادفی نباشووود که این  
کنند. ظاهرا  میگیری آن را منعکس ترین( نتیجهاطمینانلو همچنین غیرقاب -ترین )و افسوووق! بلندپروازانه

متفاوت از همه ئی مهم یا جز یهادیودگواه  نظر وجود دارد کوه از  پودرو امروزه در دنیوای فیزیوک چنودین    
 .کندرا تصویر می هاآن مسائل رسالهدیگر هستند. این هم

 فیزیک و ریاضیات

 الگوریتم از «عملی» ۀاسووتفاددرمورد  دانانفیزیک بین در کامل نسووبتا  اجما  یک اینکه یادآوری با پدرو 
همچنین  او دیگر،ازطرف. کرد شوورو  جدید، تجربی نتایج بینیپیش هایروش ازجمله دارد، وجود نظری
 توافق چنین که عقیده این یعنی ،گذاردب اشووتراکبه راآن اسووت  حاضوور کتاباین  که دیدگاهی که گفت
در میان  یحتّ کرد خاطرنشوواناو . کندمی پنهان را یتوجهقابل هایتفاوت عمال  دارد، وجود کامال  یعمل

 عدۀ وجود ویژه، بربه او. ندشووومی جدا هم از 4انشووناسو اصووول موضووعه  و 2انپدیدارشوناسوو  پردازان،نظریه
 صرفا  پردازنظریه نقش هاآن نظرکه بههسوتند   «سوخت سور  عملگرای» که کرد تأکید دانانفیزیک از بزرگی

 پدرو ،اینوجودبا. قدیمی اسووت تربزرگهای داده به جدید تجربی هایداده برای ایجاد ارتباط تالش در
 ایهمجموع از غیر چیزی علمی حقیقت او برای. نیست علمدرمورد  وی شخصی نظر قطعا  این که کرد ادّعا
 .است نوعی چنین از یفنّ هایدستورالعمل از

عا کرد که چنین ؟ او ادّدوب گرااصوووول موضووووعهمعنی اسوووت که باید آیا این بدان «اکنون»وی گفت: 
درک عمیق از آنچه » که -باشد ن را داشته آیا حداقل، باید  -دارد این عقیده را  گرااصول موضوعهنیست. 

                                                                 
1. Pedro 
2. Phenomenologists 
3. Axiomatists 
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برای  فقط به تالشنهفته اسووت آن( از های ت کنندهتبعیهای فیزیک مدرن )مکانیک کوانتومی و در ریشووه
د دهمی ۀ اصلی این درک رامادّ تماماخیر،  مورداز محض  ۀتر نیاز دارد. اسوتفاد های ریاضوی کلی الگوریتم

بندی فرمولواضوح بیان شده باشد و بدون ابزار   یزبان طورای که بههر جملهبنابراین، که ما توانمند هسوتیم.  
ریاضی بندی فرمولگفت  اوکرد.  رد را ارهگزپدرو این «. تریاضوی باشود، صرفا  گفتمانی غیرضروری اس  

طور جوی مفاهیم بهودر جسووت طور کمکیبهتری برای فیزیک ضووروری اسووت، اما باید    پیچیدهنوّتاز 
م بوده شتین از علنای تصووّر و خاطرنشوان کرد که این  اد. برای ترغیب بیشوتر من،  وشوده ب تر تصوحیح فزاینده

زیرا او این مسووئله را  ؛ویژه سووالم بود[ بهخ]مااو عمل »ده اسووت: ذکر کر 1ماخ ۀدربار که نهوگاسووت، همان
« ستنده بنیادیمفاهیم  مربوط به بلکه ،قیاسی نیستندی از نو  ریاضیفیزیک مسوائل ترین روشون کرد که مهم 
 (.2وس)مکاتبات انیشتین و بِ

درو اطمینان پ «م باشد؟ورسو ماگر ریاضوی باید چیزی را تکمیل کند، آیا نباید با منطق   اما»من پرسویدم   
ی از من خواست که و حتّراسوتا انجام شوده است. درواقع، ا  جالبی دراین العادههای فوقداد که برخی تالش

فقط با روشی بسیار جزئی ام این کار را را قرار دهم. متأسفانه من توانسته هاآن جدید، بحثی از ۀدر این نسخ
 در آن سووعی کردم حداقل یک نکته رادر فصول   اما من  ؛مراجعه کنید( 12جام دهم )به فصول  و مختصور ان 

تواند برای تعمیم آنچه که در اینجا ر میواین سوووط راسوووتایموردتوأکیود قرار دهم: اینکه یک رهیافت در  
، دیگر( استفاده شود. ازطرفنامندیم «ناموضوعیت »نویسوندگان آن را  شوود )سوایر   نامیده می «جداناپذیری»

انیک مربوط به مک «آشوووکار» یپدرو به من خاطرنشوووان کرد که نخسوووتین تعمیم که تاکنون از جداناپذیر 
بود و این نتیجه مهم با  های متغیرهای پنهاننظریهمربوط به  ،صووورت گرفته اسووت  «دوکسورتا»کوانتومی 

شده ل ابتدایی ساختهوتحلییک نتیجه از تجزیه عنوانبهدست نیامد. درعوض، آن هاستفاده از منطق مرسوم ب
 (.11واضح پدید آمده است )نگاه کنید به فصل  مفاهیمریاضی فیزیک همراه با  مورسبا ابزار م

 ی موجودهادیدگاهفیزیک و 

 هنگام کشفکه در  برای من توصیف کردخود را و تعجب شدید  رازی را گفتپدرو  ،ازظهربعددر یک 
ا چنین حقایق را ب -طبق معمول  - انادت. در دانشگاه اسه بودمدرن تجربه کرد یسشونا معرفت مسوائل وجود 

فقط برای  فیدمطور بهتوان هایی داشووتند. چنین مواردی را میبهانه هاآن دقت پنهان کرده بودند. او گفت
، بیشوووتر به این دانشوووجویان ،یک قاعده صوووورتبهو  معرفی کرد تکمیلی دورۀ تحصووویالت دانشوووجویان

قبال   ،درنتیجهیات. ل در مبانی و کلّای تأمّآزمایشوووگاهی و یا ریاضوووی تمایل دارند تا تالش برهای پژوهش
فهمید که )با یأق واقعی( در ادبیات  Sو ماتریس  گروه نظریۀدر کاری در  او ،داشترا  صالحیتاین پدرو 
هایی که او همیشووه صووحیح دانسووته اسووت با فیزیک مدرن که در آن آموزش دیده  ، بعضووی از ایدهدموجو

                                                                 
1. Mach 
2. Besso 
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ها و وقتی متافیزیک قدیمی خدایان، پری کهده بود شوو قانع  و گفت تا آن زمانا سووازگار نیسووت.   ،اسووت
ی لکه صرفا  با علم عین، بشود جایگزین ندیگری متافیزیک با وجه هیچ، این امر بهاندهشویاطین سورنگون شود   

 ه بودفهمیداو کند. صدق نمی هااین ۀهمکه این موضو  بعد از ه است د. اما بعد ناگهان فهمیدشو جایگزین 
فلسفی  فهومم، به1یتوقدموکر گراییاتمو اکثر افراد دیگر نیز ناخودآگاه به متافیزیک دیگری، یعنی  اوکه 
)عینیت  متافیزیک زیربناییهای ای از ایدهمجموعه اسووت که این ،تر اسووتآنچه مهم و ندااعتقاد داشووته آن
 ،شووودمینشووان داده امروزه که  مراجعه کنید( 21و  12، 11 هایفصووله ب ،ی و غیرهپذیرجدا ۀعالوبه قوی
او که شوووک بود این گذارد. آن باقی نمیشووک به ای که تقریبا  جایی برای گونهبه ؛ی اشووتباه اسووتنوعبه

خود  نظرتا کل  همجبور شد اونیست و درنتیجه  «روزبه»اصال   «یروزام» بشرِ متوجه شد این دیدگاه محبوب
 .درا تغییر ده

ه ، کار خود را ادامه داددکن شووناسوویبدون اینکه هیچ فکری به معرفت که او از این، پدرو ادامه داد قبل
 .رده بوداسوووتفاده کرا  منطقی ویسووم یپوزیتو  ییگراهای عملصووورت لزوم )مثال ، اغلب(، روش بود و در 

 ه استکرددست اشاره می، به معیار سوودمندی و مواردی ازاین گیریمفهوم اندازه غالبا  به اوطور خاص، به
تقلید از خاطر به. اما این فقط ه بودخودداری کرد «واقعی»و  «وجود»و بوادقوت از کلموات غیرواقعی موانند     

با  او، اینوجوداب. درکمیفکر ن هاآن درمورد رگزهاو . ی صووحیح بودهای فنّبزرگان و معرفی دسووتورالعمل
 کی کلّی با مفهوم ،بود تمام آنچه که ضوورورتا  مبهم در آخر راه که ه اسووتکردامنیت احسوواق این ایده 

از این او  منظورشده است،  نشان داده 19فصل در  که نهوگ. همانه استمطابقت داشت «آشکار» گراییانبوه
درنهایت از تعداد زیادی قسمت بسیار ساده  ،شودای از جهان که درنظر گرفته هر منظرهاین است که کلمه 

این بود  او ۀناگفت باور متصل است. هاآن به وضعیصورت متشوکیل شوده است که تمام این خصوصیات به  
 قرار او بررسی ۀتصوویر در خارج از حوز  و خودِ بگیرد تواند در این تصوویر جا نمی ،شوود که هرآنچه پیدا 

نظر برسد. اما که ممکن است فلسفی به داده بود پیچیدگی برتری نسبت به هرچیزی اوی به باوردارد. چنین 
 دتوانهمچنین نمیاو که گفت،  گونهخواص، همان طور بوه . دجوایگزینی برای چنین امنیتی نودار   اواکنون 

قبولی برای قابل تواند جایگزینم صوورف ریاضووی می زکه یک فرمالیبپذیرد ( این نظر را بدون نقد)حداقل 
( اشوواره 15تا  13های بشوور )فصوول  گیریبه اندازه وارههم فرمالیزمیمتافیزیک سووابق باشوود. امروزه، چنین  

ناگفته و مبهم را  گراییایدئالای که این نگرش چیزی جز یک گونهبه ،ن(آضوومنی یا غیر طور بهکند )می
، دضمنی و بدون آنکه متوجه شوطور بهرا  معنی اسوت که یک انتخاب فلسوفی  آورد. این بداننمیوجود به
 .دشود که از این امر اجتناب کنباعث میاو قبلی  ۀتجرب! ه بودنتخاب کردا

ضروری است.  علم ۀی فلسفجدّ ۀن است که من متقاعد شدم که مطالعچنیبنابراین، این پدرو ادامه داد.
های چشمگیر در این زمینه آگاه کرد. البته ام که من را از پیشرفتهای زیادی را خواندهکتاب، من درنتیجه

 واقعیت ،هپیچیدهای نظریه ۀبرجستتوانم خالصه کنم. نکات فقط در چند جمله نمی ،آنچه در آنجا آموختم

                                                                 
1. Democritian 
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هایی نظریهسواخته شوده است. منظور    هاآن ها و پیروانبود که توسوط پوزیتیویسوت   حقیقت علمیو  علمی
حقیقت علمی دیگر  هاو در آن شودگرفته میدرنظر  ختارسایک  عنوانبهواقعیت علمی  هااست که در آن

شوووود، بلکه نمی تلقّیهای قبلی نظریه، مانند «وجودپیش از  کفوایوت عقل ما به واقعیت ابتدایی  » عنوانبوه 
 انسانمل و عبا تأکید بر نقش مشاهده  و غیره ذیری، سازگاری، صدق معیارهای تأییدپخلقتنوعی  عنوانبه
تکامل علم  ۀکنندمنعکس قینبا یکامال   این مفاهیمدرواقع ، اسوووت دقیق از واقعیت و حقیقت تعواریف در 

داشتن واقعیت متعالی نظر من در هنگام نگهبهو کنند مسویری طوالنی را طی می  هاآن ویژهبههسوتند؛  مدرن 
 عنوانبه) حل برخی از مشووکالت مفهومی مکانیک کوانتومیراه صووورتبه، ی قدیمیهانظریهچیزها، مانند 
  شوند.ظاهر می (پارادوکس
در مفاهیم  رسووود مشوووکالت واقعی و ابهاماتینظر می، من همیشوووه نگران این بودم که بهدیگرازطرف

. من نیازی به توصیف شودمی یجادو غیره( ا گراییهای مربوط به آن )ابزارگرایی، عملو نظریه ویسمیپوزیت
 هاآن دقیقا  مواردی هستند که شما خودتان با جزئیاتی از هاآن زیرا؛ ماهیت این مشوکالت و ابهامات ندارم 

بسووویاری از مشوووکالت موردبحث چیز جدیدی نیسوووتند و حداقل  مسووولّما (. 21اید )فصووول یادآوری کرده
شووک ظهور مکانیک این، بدونوجود. بانداحث شوودهها بویسووتیسووط پوزیتآمده و تووجود به کلّیطوربه

هایی حلام هرگز راههایی که خواندهکدام از کتاب، هیچآن تبعهبتر کرده است. را واضوح  هاآن کوانتومی
ت موافق هسوووتم که مخالفان حظاال، من بوا این م براینرا راضوووی کنود. عالوه ن کوه واقعوا  م   نود دارائوه نودا  

 هایپرسشطورکلی از طرص ، بهموردنظر ۀ، فلسوف هاآننظر  طبقاند که بیان کردهاوقات یگاهپوزیتیویسوم  
هایی که اسوواسووا  پرسووشل در نگاه اوّطور معمول، دلیل اسووت که بهیندکند. این امر بجدید طرفداری نمی

د که مطابق معیارهای نرسووونظر نمیکنند( بهل علمی را باز میهای تأمّرو کوه راه جودیود هسوووتنود )ازاین   
 دلیل جدید بودنبه هاآن ندادقرار « معلوم»های مربوط به تأیید و زیرا روش ؛دار باشووندویسووم معنییپوزیت
ما  انۀروز کاربردحاضووور در گونه که درحالهمانرو، پوزیتیویسوووم، ماسوووت. ازاین تصووووّرمانع از  هاآن

حال گرایش دارد که پیشوورفت خود را اما درعین ؛داردنگه می نابگیرد، فیزیک را مورداسووتفاده قرار می
نه رو هستیم این است که چگوهکه در این علم با آن روب مسائلترین افقی نگه دارد. درواقع، یکی از اصولی 

 نشود. منجر لیتخیّعلمی یهاداستانای که به گونهبه ،رویماز پوزیتیویسم فراتر ب

 مبنایموجود )که عمدتا  بر یسوووشوووناادبیات معرفت ۀعات من دربار، مطالدالیل و برخی دیگرهمینبه
است( قطعا  مشکالت من را حل نکرده است و من مجبور شدم ادامه دهم و خوشحال شدم که  پوزیتیویسوم 

تحقیقاتی که کامال  فراتر از مرزهای تأییدپذیری ؛ انددان آن را در مجالت علمی منتشر کردهچندین فیزیک
 ویسم تحمیل شد.یدست بود که توسط پوزیتو مواردی ازاین

 معنایی امر یک این فلسفه؟ یاهستند  علم هاآن آیا شوود؟  داده مربوط یهابررسوی  به باید نامی چه پس
 را آن او پس آنچه که. بنامد «فلسووفه» را هاآن ،دارد اصوورار دانشوومند اگر. نیسووت ماتیمقدّ بنابراین و اسووت

 بینیپیش برای گذشووته متصوول هسووتند. مشوواهدات همبه که اسووت قواعد از ایمجموعه فقط ،نامدمی «علم»
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 محدود ،دیگرازطرف. کند محدود را هواژاین  مفهوم طریق این از که اسووت آزاد کامال  دانشوومند و آینده،
 هک داشتند باور انتفکّرم از که بسیاری ایگونهبه است، معقول اندازه همان به نیز «فلسفه» کلمۀ مفهوم کردن
 پس. دهند شوورص خارجی ۀتجرب کمک و بدون مسووتقیم طوربه را غلط( یا )درسووت هاییتوانند دیدگاهمی

 یابتدای مثال یکبرای دادن . دمفهوم داشته باشن توانندمی هم هنوز هاآن اما. نیست فلسفه شدهبررسی انجام
 از هاسووتفاد با فیزیک کردن متحد برای ممکن راه تنها مراحل از بعضووی در که کنید فرض واضووح، اما

 تردید علم؟ یک یا بود خواهد فلسووفه نظریه این آیا. شووودنمی منجر جدید بینیپیش به که اسووت اینظریه
 از کهمادامی که باشد این ترمعقول انتخاب شاید هسوتند،  مهم هاروش ها ازپرسوش  ازآنجاکه. اسوت  قبولم

 هاینظریه ازآنجاکه بنابراین. بنامیم «علمی» را هایینظریه چنین شود،می استفاده علمی هایروش و هافکت
 ذهندر  که اسوووت چیزیآن از تربزرگ علم ۀدامن که کرد عاادّ وانتمی اسوووت، تصووووّرقابل موردنظر

 به قبال  که یابدمی قلمروهایی گسترش از بزرگی به بخش درواقع،. دگیرقرار می دانشمندان اکثر گرایعمل
 .شدمی داده نسبت عمومی فلسفه

 برای (نیسوتند  شووناقمعرفت که کسوانی ) 1فیلسووفان عمومی  آثار با آشوونایی برای خوبی دلیل این اتفاقا 
 راها نآ زبان که کند مجبور را ما نباید باوجوداین،. اسووت ضووروری ما نظریات توسوویع برای یحتّ ،ماسووت

 از بسوویاری صووریح، یا واضووح طوربه. هسووتند ما معاصووران وبیشکم که کسووانی زبان ویژهبه کنیم، خاذاتّ
 زا مانع که است اساسی ابهام دارای فلسفی حقیقت هر که اندپذیرفته واقعیت یک عنوانبه معاصر فیلسوفان

 توسووط گونه کههمان. باشووند داشووته معنا چندین توانندمی که هاییگزاره ازطریق مگر ،شووودمی آن بیان
 همین ایبر دقیقا  که زبانی از» عمومی فیلسوفان این ،اسوت  ناخوشوایند  تاحدودی ،شوده  گفته هاآن منتقدان
 شناسان،زبان از بسویاری  توسوط  اخیر دوران در شویوه  این «.کنندمی سووااسوتفاده   اسوت  شوده  ایجاد منظور
. نویسووندیم یاتکلّدرمورد  و اسووت شووده تقلید مختلف هایتخصووّص هایایدئولوژیسووت و کاوهاروان
 غنای با غلط یادرسووت طور به غالبا  که شوووندمی روهروب دسووترسووی دشووواری با هاآن هایمتن تردید،بدون
 بایدن زبانی چنین!( بگوییم بخواهیم تقریبا  اسووت ممکن ما) اخالقی دالیلبه. شوووندمی شووناخته فکر واقعی
 هایروش از باید اخیر گروه شوود، تأکید قبال  که گونههمان. گیرد قرار مورداسووتفاده دانشوومند یک توسووط
 استدالل نسبت به برسد نظربه واضح کامال  است ممکن او استدالل ،دلیلهمینبه. دنکن اسوتفاده  خود خاص
 گروه قیاسووی هایروش عکس،الب که داشووت توجه باید اما. شوواگردانش و متوسووط ایحرفه فیلسوووف یک
 باید متأسفانه ارتباطی مشکالت این ،حاضردرحال. رسوند می نظربه ابتدایی ،دانشومندان  برای غالبا  شوده ذکر

 .شود پذیرفته
. طرص کردمرا  پوزیتیویسوووماز  چگونگی دورتر رفتن کلّی ۀبار دیگر مسوووئل ر شوووب بعد، پدرو یکد

پوزیتیویسوم قرار دارد، این مسئله را مشکل متافیزیک فراتر   کامال  در قلمروِ هاآن علمی ۀانی که حوزتفکّرم
در این زمینه است که در  اثر نامند. پدرو گفت بهترین شهادت برای اهمیت آن، مقدار زیادیاز فیزیک می

                                                                 
1. General philosophers 
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دانان و همچنین اظهار داشت که ازنظر فیزیکاد. اما نشومی نوشتهو هنوز هم اسوت  ه به وجود آمدگذشوته  
 .داد ارائهشرص زیر ات خود را بهی. وی نظرندستهکننده طورکلی گمراهبه آثار امروزی، این
 ذشووتهگ فیلسوووفان از برخی که کنیم تصوودیق را واقعیت این باید دانشومندان  ما: کرد عنوان او نخسوت، 

 تندگفرا  چیزهایی از بسیاری هیوم یحتّ و کانت دکارت، مانند افرادی مسلّما . اندبوده ما فعلی نتایج «شهود»
 بوده درست کامال  هاآن منفی اظهارات از برخی اما. هستند نادرسوت  یحتّ یا مشوکوک  دانیممی اکنون که

 هرگونه براینکهداشووتند مبنی بیان هاآن که کنممی تردیدهایی اشوواره و شووک به خصوووصبه من. اسووت
 گراییاتم ویژهبه ،گراییانبوه. باشوود درسووت درازمدت در تواندمی واقعیت از فتکلّبی و سوواده متافیزیک

 و ظهور تاریخ بنابراین،. بود انهانگارساده متافیزیکی چنین اخیر ۀنمون کردیم، اشواره  آن به قبال  که گراانبوه
 ادّعا بودائیان از بعضی وقتی مشابه، طوربه. دهدمی نشان را موردبحث شبهات بودن مناسب تأیید آن، سقوط

 کانت وقتی یا ،ندارند وجود واقعا  - گیریممیدرنظر  را هاآن ما که گونههمان - زمان و مکان که کردندمی
 اینهای حدق هسووتند، ما 1یتحسوواسوو  از هاییحالت فقط )مکان و زمان( اخیر وجودهای کندمی ادّعا
 بودهما درجهت صحیح  نظربه 2انهنگرگذشته صوورت به ،جداناپذیری و کوانتومی فیزیک در پرتوِ انتفکّرم

 یمروب پوزیتیویسم ارتودوکسی از فراتر تا هستیم آماده ما طرف،ازیک. است زیر شرصپرسوش به  اما. اسوت 
 معیارهایی عنوانبه انسانی مشاهدات که اسوت  نکته این گرفتندرنظر کار این انجام برای راه ترینسواده  که
گرفته  قرار موردبحث 21 فصل در که گونههمان .حقیقت و واقعیت از تعریفی عنوانبه نه اما ،شودمی ارائه
 «پنهان گراییایدئال» هر حالدرعین و شودمی برطرف هاآموزه این در عمده ابهام این رسدمی نظربه است،

 وجود( کنیم یاد «واقعیت» عنوانبه آن از دهید اجازه) «چیزی» که دارد داللت همچنین این. کندمی دور را
 گذشووته فیلسوووفان از بسوویاری مانند ما ،دیگرازطرف. یابدنمی تقلیل انسووان ۀاراد یا مشوواهدات به که دارد

 باشووده سوواخته تکلفِبی و سوواده متافیزیک یکتوسووط  که دارد وجود واقعیتی چنین که ایمکرده تصوودیق
 را واقعیت کلّی خصوصیات برخی حداقل که باشیم امیدوار توانیممی آیا. نیست توصیفقابل آشونا  مفاهیم
 ؟ندسته هچ هاآن است، چنین اگر و بدانیم
 بررسی به توجه با عمیق اما ،جالب نگرشوی  باید ما ،دانشومند  عنوانبه که داد ادامه پدرو مرحله، ینا در
( شووناسوویمعرفت غیر یعنی) «ناب» فلسووفی تتحوّالدرمورد  ویژهبه من اکنون گفت او. کنیم فرض فلسووفی

 اندداده اختصوواص خود به را مختلفی هایشووکل تتحوّال این. اسووت داده رخ ما دوران در کنم کهمی فکر
 بدون باشد منصفانه و دقیق که روشی به هاآن کردن نقد و توصویف  بنابراین. هسوتند  متفاوت مرتبط اما که

 تمایالت ترینجرای از از یکی تقریبلین اوّ نوعی باوجوداین،. است غیرممکن تقریبا  طول بکشد، زیاد اینکه
 رد که بگیریمدرنظر  را عقایدی مثال  اسووت ممکن منظور، این برای. شووود حاصوول تواندمی هاآن عمومی
 به تعلّقم که هستند محض ظاهری هماهنگی و نظمدارای  نوعیکه به است شوده  پدیدار نوزدهم قرن اوایل

                                                                 
   (. 1831است )بابایی « sensibility»های واژۀ پذیری معادل. حساسیت  انفعال حسی  حس1

2. Retrospectively 
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 ،«ابتدایی واقعیت» عکس،الب کهدرحالی. ماسووت  ذهن از هاییبینیپیش ،دیگرعبارتبه یا هاپدیده قلمروِ
 .شودمی اداره تضادها توسط ،باشداست  ممکن هرچیزی که «واقعی شیا»

 ازسوی جهان مفهوم بنای سنگ عنوانبه دیدگاهی چنین چرا که کرد درک توانمی نگرگذشته طوربه

 برمبتنی رسدمی نظربه. است شده سواخته  ادبی و فکریروشون  محافل در عمدتا  افراد، از یتوجهقابل تعداد
 و است «1تضاد» واژۀ معنای به مربوط لاوّ موضو . هستند سواتفاهم نیز( متأسفانه) که است جذاب ۀاید دو
 است «2شهود» دوم مورد. بگذاریم کنار را آن فعال  شودمی پیشونهاد  که اسوت  گسوترده  بسویار  موضوو   این
 راندیگ و انگلس آثار از بعضووی در و نیچه تراژدی تولد در اما اسووت، نشووده بیان صووریح کامال  گاههیچ)

 آگاهی با یا شود مشخص انسوان  بدوی زندگی با نوعیبه باید ابتدایی واقعیت آن مطابق که( اسوت  شوفاف 
 ۀسووولط تحتدرواقع  منطقیپیش آگاهی زیرا ؛کندمی پیروی آن از پس تضوووادها فهوم، م4منطقیپیش

 «شهود» هشد گفته اما(. باشد باالیی عاطفی ارزش دارای عاطفی ازنظر است ممکن اتفاقا  که) تضوادهاسوت  
 اگر درواقع، .شووودمی قولونقل شوووپنهاور از اوقاتگاهی آن، از حمایت برای. اسووت برانگیزبحث کامال 

 همچون جهان شوپنهاور، مشهور کتاب عنوان همان توسط شوده بیان نهایی دیدگاه به ،کلمه واقعی معنایبه
 شکلم. بدانیم بزرگ حقیقت یک را یادشده شهود است ممکن باشویم،  پایبند ،3زندگی به اراده و بازنمایی

 با یبتدایا واقعیت که عقیده این یعنی) موردبحث ۀگسترش اید در نفوذ بیشترین که انیتفکّرم که است این
 نایزیرب است بدیهی که نبودند موافق فلسفی گراییلئااید با کلّیطوربه داشتند، را (شوود می اداره تضوادها 
 را خود یادّعا توانندمی هاآن چگونه که است دشوار بسیار مسئله این درک بنابراین. است شوپنهاور تصوّر

 ایایده چنین که بگذاریم کنار را حدق این کلّیطوربه توانیمنمی ما درواقع،. کنند اثبات مداوم طوربه
 مانده باقی( قرار نگرفته اسووت وتحلیلتجزیهموردِ کامال  یا) تحلیل بدون شووهود یک صوورفا  هاآن همۀ برای
 از ایپدیده از ناشی ی،تاحدّ حداقل ما، زمان فکرانروشن اکثر 4بیتعصّ نظام در آن دخالت احتماال . اسوت 
 نوعی تواندمی یم،مالحظه کرد که گونههمان. است جذاب کامال  عاطفی ازنظر ایده این. اسوت  مشوابه  نو 

 این نوعیبه که گذشته بزرگ نویسوندگان  توسوط  واقعا  این و دهد ارائه گراییایدئال شورایط  برمبتنی تأیید
 وسوسه این کنیم،می رد را گراییایدئال که ما از بعضوی  برای. شود  تأیید بودند، پذیرفته را موضووعه  اصول 
 را تأییدی( ب) و اسووت جذاب )أ( موردنظر ۀاید که ه شوووددسووپر خاطربه که باشوود خوب بسوویار تواندمی

 از اینکه محضبه اما. اندشووده  بنا مبنایی چه بر تأییدها این که کنیممی فراموش و اسووت  کرده دریافت
 .کنیم حفظ را آن توانیمنمی دیگر ،شدیم آگاه نگرشی چنین ذاتی در ناسازگاری

                                                                 
1. Contradiction 

2. Intuition 
3. Prerational 

4. The World as Representation and Will-to-Live 

5. Dogmas 
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 گراییهمادّ طرفداران که آنچه از بسیاری دربارۀ من که شودمی باعث مسئله این داد ادامه پدرو ویژه،به
 نفر در دو که ما ندارد وجود ایمسووئله هیچ. باشووم مشووکوک اند،نوشووته واقعیت ۀمسووئلدرمورد  یدیالکتیک

 با این،باوجود! شووویم تسوولیمبه آن  ،)دکترین( رهنامه آن از انتقادی و منظم بررسووی یک در اکنون و اینجا
 شووما به خواهممی دانشوومندان، برخی ازجمله ها،انسووان از بسوویاری اتتصوووّر بر آن توجهقابل تأثیر به توجه
 هک است این اصلی دلیل. کنم پیدا خودم مشکالت برای حلیراه آن در نتوانستم شوخصا   من چرا که بگویم

 ختس هایکتاب از بسیاری من مثال، عنوانبه. دارد ناسازگاری آن امکرده توصیف فقط من که روشی در
 توصوویف کلّیطوربه را جوامع یا داریسوورمایه تضووادهای جنجالی طوربه که امخوانده را( مدرن و قدیمی)

 مطرص را آن اوقاتبعضووی که گونههمان نفی، یا) تضوواد قانون. هسووتند گسووترده تعمیم با هااین کنند ومی
 ظاهرا  و ترانتزاعی هایاسووتدالل درحقیقت،. شووودمی شوومرده جهان اصوولی قانون یک عنوانبه( کنندیم

 نیز هستی که شودمی استدالل ،فهمیدم درنهایت که گونههمان کنند،می دنبال را خط همان اغلب تر،یجدّ
 برطرف 4شدن سمتِبه ( رفتن2با )سنتز تضاد این. بود خواهد ایسوتا  صوورت درغیراین زیرا ؛اسوت  «1نیسوتی »

 همیشه تقریبا  که آورندمی ناپایدار هایسیستم از تر،دقیق طوربه و هاپدیده از هاییمثال بالفاصله و شوود می
 دیگر،عبارتبه. غیره و «نیستی» به بازگشت یعنی بمیرند، باید زنده موجودات ۀهم. هستند زنده هایسویستم 
 ما ۀهم که گونههمان که تغییراتی) ناپایدار سوویسووتم یک تغییرات طرف، یک بین الزم تمایز وجه گاههیچ
 درونی منطقی تضووادهای از عاری که فیزیک هاینظریه براسوواق حتّی ،دهدمی رخ دارد و وجود دانیممی

 در. داردن نیز وجود «اسووت A یرغ نیز A» اما، «اسووت A ،A» نو  از منطقی تضووادهای ،دیگرازطرف و( اسووت
 تا هستند( غیره و مرگ زنی،جوانه پیشرفت، زندگی،) عاطفی تأثیر دارای شدهانتخاب هاینمونه موارد اکثر

 تصوواویر این ۀنویسووندۀ هم واقعیت، درباره کلّی هایایده کردم سووعی وقتی. شووود چشوومگیرتر «اسووتدالل»
 !نماند باقی چیزی کنم، جدا هم از را امخواندهکه  معیوب
 منصفانه برای. نیست درسوت  کامال  این نه،: افزود سوپس . کرد سوکوت  مدتی پدرو حرف، این گفتن با
 تأیید را آن رگبز مقیاق در علم توسعۀ محبوبیت دیدگاهی که کنم، برای تصدیق را فکت این باید بودن،
 سووایر  و مفاهیم مطابق این اسووت که ایده این. دادند انجام بزرگی کارهای «هادیالکتیکی» اسووت، کرده

 از اعم) آن نیازهای با متناسوووب دقیقا  هرگز دارد، اختیار در نمعیّ هرزمان در بشووور که فکری ابزارهای
 یهابندیفرمول و هابرداشووت دلیلبه همواره کهطوریبه نیسووت،( علمی حتّی و اجتماعی شووناختی،روان
 توصیف برای ترمناسب فکری جدید ابزارهای یافتن محض به اما، .رسود می آشوکاری  به تضوادهای  ناقص
 کشف جدیدی هایواقعیت آن، از بعد اما. شوندیم ناپدید ظاهری تضادهای این است، شده مشاهده آنچه
 شد. داده شرص ترتیببدین که فکری هایکمک با حتّی نیستند، توصیفقابل هاآن ۀهم لزوما  که شووند می

 مفاهیم ازنظر شوودهمشوواهده زیراتمی ذرات توصوویف بودن ناممکن. یابدمی ادامه همواره روند این بنابراین،

                                                                 
1. Non-Being 
2. Synthesis 
3. Becoming 
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 گفتم که گونههمان ظاهری باشد، تضاد چنیناین ترینبرجسوته  شواید  «امواج» یا «ذرات» قدیمی کالسویک 
 تفکّر» پس باشووود، «دیالکتیکی تفکّر» یتحوّل چنیناین اگر. اسوووت قدیمی مفاهیم کمبودهای دلیلبوه 

 .دارد صحیحی کاربردهای «دیالکتیکی
 دیالکتیکی نو  از بوهر فکر که کنندمی ادّعا دانانفیزیک از بعضووی - کلّیطوربه اما - مشووابه طوربه
 تئاتر در بازیگرانی بلکه ،تماشوواگر تنهانه ما که کرد تأکید مثال عنوانبه او کههنگامیخصوووص به اسووت،
 اهاشتب فکت این با واقعیت بهتر درک برای ما آرزوهای تاحدودی که رسدمی نظربه درواقع،. هسوتیم  جهان
 یدهااتض برخی بر غلبه امکان ما به بتواند که ایمنکرده پیدا را فکری ابزارهای ما فعال  که استشوده   گرفته
 واقعیت» مفهوم با «واقعیت» مفهوم اگر درسووتیبه. را بدهد «عمل» و «توصوویف» مفاهیم به مربوط ظاهری
. نکنیم بحث دشواری مورد چنین ۀدربار فعال اجازه دهید  اما رسود، می نظربه صوحیح  شوود  شوناخته  «تجربی
 گونهینا را آن ظاهرا  او که هرچند) کنیم تلقّی دیالکتیکی را بوهر فکر اگر که اسووت مانده اینباقی فکت
 با که کنم درک توانمنمی واقعا  من وداین،باوج. دارد جالبی هایجنبه دیالکتیک هم، باز ،(دانسووتنمی
 از اسووت ممکن را چیزی چه که کنم درک توانممی من مقابل، در. باید کرد چه جالبی هایجنبه چنین
 و لّیک روش یک دیالکتیک که باشوویم داشووته باور که کنند وادار را ما توانندمی هاآن زیرا ؛بدهیم دسووت
 کشف هیچ تاکنون. ببریم کاربه خود مسائل برای را آن که بگیریم تصمیم توانیممی ما و است علم در معتبر
 است کودکانه و تار چنانآن اساسی دیالکتیک اصلی هایایده و اسوت  نگرفته صوورت  طریق این از علمی
 .تردید داشت باید شدنی بودن آنانجامدر  حتّی که

 او که دارد دیگری ویژگی دیالکتیکی گراییهدّما که کردم یادآوری پدرو بوه  من مرحلوه  این در
 موردبحث ویژگی. دانسووتمی ناقص را« گراییانبوه» او که خصوووصووا  بگیرد،درنظر  جالب را آن تواندمی

 که وحدتی که کرد خاطرنشووان حالدرعین اما موافق بود، او. اسووت «1کثرت در وحدت» مفهوم بر تأکید
 میان اسوواسوا   رسوودمی نظربه اسووت که «2متضووادین دیالکتیکی وحدت» گویندمی سووخن آن از هایدیالکتیک
 به باید ضوورورتا  هاآن تعاریف که وجودهایی بین یعنی: دهد رخ غیره و هااراده ها،نظریه آرزوها، مفاهیم،
 کارآش قطعا  است، شوده  ایجاد مدرن اتمی فیزیک توسوط  که جداناپذیری با آن رابطۀ. شوود  ارجا  انسوان 
 .ندارد وجود احتماال  و نیست

 هاآن از هاکیدیالکتی رسوویدمی نظربه که را نام برد رسوووم و آداب و هاایده از شووماری پدرو سووپس
 از هاآن ۀاستفاد أ.. گرفتمیدرنظر  یتوجهقابل تردید و شک با راآن  او اعتبار که روایی کنند،می استقبال
 براینکهنیمب( شد ذکر نیز قبال  که) ایده این .ب. است فلسفی شوهود  بودن شورایط  واجد برای «علمی» کلمۀ

 «همادّ» واژۀ از تمایزنیافته ۀاسووتفاد .ج باشوود، علم برای راهنمایی عنوانبه تواندمی دیالکتیک، ویژهبه فلسوفه، 
 معیوب هایقیاق و) محض هایپدیده حتّی یا آن هایقسوومت از برخی یا «4یت وجودکلّ» توصوویف برای

                                                                 
1. Unity underlying diversity 
2. Dialectical Unity of the opposed 
3. Being in its totality 
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ورد م ناسازگار با تقلیلِ .ووووه و «همادّ» به آگاهی( قبل ۀنکت به مربوط) تقلیل .د(. هاسردرگمی چنین از ناشی
 راحت آن را هرزمان هادیالکتیکی از برخی انسووان که 1کردار )عادت( به( هسووتی یا) ابتدایی واقعیت از «د»

 از و علم در کههنگامیخصوص به است بدی روش دیالکتیک که درکل، گرفت نتیجه وی. دهندمی انجام
 ناچیز هم بسویار  هاآن اما اسووت، صوحیح  اتینظر از برخی شووامل آن. دشوو می اسووتفاده در فلسوفه  بسوط آن 
وضوص اشتباه به هایایده با را هاآن کهطوریبه کند.می بیان ضعیف بسیار را نیز هاآن کهبراینعالوه هسوتند، 

 مستقل کامال  تواندنمی منطق که داشت را شهود این هگل گفت پدرو مثال، عنوانبه. کندمی دیگر آمیخته
 بینینوعی، این پیشبه. شود اصالص باید یا و شاید بتواند ارسطو قدیمی منطق و باشود  خود کاربرد ۀحوز از

 محدودی فایدۀ دارای منطق این گرچه) شوود داده نشووان کوانتومی منطق ظهور با گونه کههمان بود، خوبی
 از ایایده توانسووتنمی هگل ،دورانآن  در متأسووفانه اما(. کنید مراجعه 12 فصوول مثال، عنوانبه: اسووت

 ناب منطق زا هگل که بود وحشتناک آشوفتگی  یک نتیجه. باشود  داشوته  صوحیح  عمل این انجام چگونگی
 هایذهن همۀ به اندیشوویدن. دهدمی نشووان را 2هاسوویارک از بزرگ ردۀ یک وجود عدم به اسووتناد خود

منجر ( آشووکارا کمتر اگرچه) مشووابه هایپوچی به «روش» ظاهری عمق و پرسووتیژ ۀواسووطبه که درخشووان
روش  این به چنینی ایننسووبت دادن نقایصوو شوواید علم، به توجه با. اسووت کنندهناراحت یتاحدّ اند،شووده

 دهند،می جلوه دفا بی را علمی تحقیقات هاکیدیالکتی ای ازعده کهوجود دارد این فکت باشد.  نامنصفانه
از  اسووتفاده ۀنتیج اسووت ممکن این اما. ندنکمی محکوم اآشووکار را آن هاآن دیگری از بخش کهدرحالی

 بردهایکار یا عمل در تفاوتی چنین آیا که کند بیان بتواند گروهی هیچ رسدنمی نظربه که باشد دیالکتیک
 است؟ علم ارزش مربوط به این آیا اینکه یا داردوجود  علم
را  هاآن جای اینکه فقطها بهیزیرا دیالکتیک ؛ازحد منتقد استر این مرحله به پدرو گفتم که او بیشد 

 این مطلب را تأیید کرد واسوواسووی پرداختند. او   هایپرسووش رۀبادر گو ونادیده بگیرند، به بحث و گفت
 ه روشب اواو واقعا  امیدوار بود. اما در مقایسوووه با مبهمات غیرضوووروری دیالکتیک،  دلیلهمینبهگفت که 

کنند، موفق به اسوتفاده نمی دیالکیتک ان معاصوور که از روش تفکّربرخی از م .تأکید کرد تریبسویار واضووح 
درمورد  اساسی و دشوار هایپرسش حتّیبسویاری از مشوکالت اسواسی، ازجمله    درمورد  ات خودیبیان نظر
 اشاره کرد. 4و به پیاژهاویژه اند، بهشدهانسان با آن  ۀ، معنای آن و رابطواقعیت
 شووناسوویمعرفت گذاربنیان هدف به حداقل باید دانشوومندی هر درواقع،. نبود آورتعجب من برای این
 خاص وردم هر در آن نتایج ۀدربار نتواند یقینا  نیز تخصّصغیرم اگر حتّی باشد، مندعالقه 3ی )تکوینی(ژنتیک

                                                                 
واژه به  ینا ینهمچن یابد.یق متحقّ یهنظر یککه توستتآ  ر  فرایندی یمعناباستتتار استتت به یوناردر  یفلستتف ی( مفهومpraxisعادت ) یاکردار  1.
ر(  ساصت و کردار )اناا (. )تفکّ یدر نظر گرفته است: نظر یتانسار سه فعال ی. ارسطو براشودیارجاع م یزن گیردمیکه توستآ انسار  ااد اناا    یتیفعال

 شودیاق م م ینص م و صود فر هاییتفعال ی  ااد  جهان یتاشاره به فعال یواژه برا ینستت  ا یناا( که بحث اهایستت اانظر مارکس )و بالطبع مارکست 
 .دهدیم ییرتغ یا  وردیوجود مصود را به یخیتار یایکه بشر دن

2. Asteroids 
3. Piaget 

 ینکها یعنیکوانتو  الها  گرفته استتت   یۀ. او اا نظرشتتده استتتابداع  یاژه( توستتآ پGenetic epistemology) ینیتکو یا یکیژنت یشتتناستتمعرفت 4.
 .یابدیل متحوّ دهند یرخ م یمرور امار اا کودککه به ییراتیرشد شناصت با تغ رو اااین یست.ن ینیع یتبه ناظر وابسته است و واقع یتواقع



 12   دوم  یراستو ۀمقدّم

 از دانش بشوور تمام که کنندمی ادّعا هاآن پیروان و دانانتجربی که اسووت سووال 211 حدود. کند قضوواوت
 این گیریشووکل یندافر تفصوویل بهبه و تجربی مطالعۀ به هرگز هاآن باوجوداین، اما شووود،می ناشووی حواق
که این ویژهبه ؛کندمی پر را شکاف این تاحدودی حداقل اکنون ژنتیکی شناسیمعرفت. اندنکرده فکر دانش
 من اما. 1ددهتوضیح می ما بهرا  «عدد» مفهوم و منطقی ساختارهای گیریشکل مانند مهم بسیار ضووعات مو
 تاسوو گرفته قرار موردبحث لحظه این تا که اسوواسووی مشووکالت با واقعا  آیا ،او نظربه که پرسوویدم پدرو از

 پیازه ،نو  هر از کلّی حقایق یا بنیادی واقعیت که به مفهوم یک کردم یادآوری او برای من دارد؟ ارتباط
 خاصی حقایق فقط اینکهدرمورد  رسدمی نظربه و دهدنمی یتوجهقابل اهمیت هاپوزیتیویست ماننده دقیقا 
 .گذاردمی اشتراکرا به دانشمندان از بسیاری مشترک نظر او ،دارد وجود

 را اهمیت بیشترین ما مشکالت برای پیاژه هایدیدگاه از جنبه دو رسدمی نظربه که بود این پدرو پاسخ
 اجسووام جداگانه، مفهوم که اسووت پیاژه ایمشوواهده کشووف آن: اسووت شوودهشووناخته کامال  لاوّ مورد. دارد

گرفتن درنظربا  که کندمی بنا اینظریه عنصر عنوانبه را آن خردسال کودک. اسوت  یک سواختار  موضوعی 
 عمالاَ و مشوواهدات اما. اسووت مفید او برای خود اقدامات هماهنگی در و کندمی مشوواهده که هایینظم

 ارساخت که نداریم تضمینی هیچ بنابراین،. شودمی محدود نو  ترینرایجدر  ماکروسکوپی اثرات به کودک
 فلسفی گراییاتم که اصولی که دهدمی نشوان  این. اسوت  مناسوب  دیگر اثر نو  هر توصویف  برای موردنظر
امر  این. موارد ندارند سایر به ی نسبتتربزرگاحتمال پیشینی  که است فرضیاتی است، شده بنا آن براساق
 الاشغ را فضا از نیمعیّ منطقۀ لزوما  ماکروسکوپی جسم هر آن، مطابق که ایایده که دهدمی نشان همچنین

 یک بلکه نیسووت،( تردیدناپذیر روازاین و) آشووکار حقیقت یک - دیگر مناطق سووایر یاسووتثنابه - کندمی
 امید این ای،بستههم طوراست. به مفید ،آن تحت شرایطی خاص در که است «جسم» واژۀ از تعریف عنصر

 پایه واقعیت از - «اشیا»برحسب  ما هایتوصویف  یا - ما اتمی هایتوصویف  اگر حتّی که دهدمی ما به نیز را
 را شدهتهگف واقعیت توصیف برای تالش که نیسوت  ما برای دلیلی هیچ این برسود،  نظربه غیردقیق درنهایت

 این برای که نندک ظهور دیگری مفاهیم شویم. شایدتبدیل « سختسرپوزیتیویست »به یک  و بگذاریم کنار
 ار ما است ساختار فقط یکاجسام موضعی  مفهوم که فکت این همه، از ترمهم اما. باشوند  ترمناسوب  منظور

 وضوصمنفرد به ماکروسکوپی اجسام آن کند که برطبقمی رها (عُرفی)عام فهم  دیدگاه اصوطالص  به این از
 آشکار ضرورتِ از را ما بنابراین، همچنین. طور انفرادی مستقل از ما وجود دارندبه - ضورورتا   بنابراین و -

 .کندرها می غیره و منطقی ساختارهای اعداد، تر ازایطور پایهبه هاآن گرفتندرنظر
 جسم صادق مفهوم بادررابطه آنچه که دهدمی نشان ژنتیکی شناسیمعرفت رسدمی نظربه ،دیگرازطرف

 ای بهطور سادهبه ،دهیممی نسبت خارج جهان به ما که «یخصوصیات»بیشتر : است کلّی کامال درواقع  است،
« هاایده» افالطونی ۀنظری پیاژه،نظر های خود هستند. مطابق صرفا  از امکان «2تصوویرهایی » واقعا  «ضورورت »

                                                                 
 را تغییرها  ر تعداد اشیا شدر جاجابه و کردر اینکه تغییر دیدر باها تا  ر شودیاستتفاده م  هایوهم ها ویرینیشت  ها یبااکودکار اا انواع استبا   یبرا 1.
 .یرندرا فرابگ« عدد»مفهو  دهد  نمی

2. Projections 
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 بنا ،ریاضووی بنیادی واقعیت ماهیت که نظریه این حتّی درسوتی، به. اسووت کلّی گرایش این از دیگری مثال
 .است شده تصویر ما از ریاضی: است( نامشرو ) تفکّر طرز همان از دیگری مثال فقط او برای است،
 دلیل اینکه اختیار در آنویژه بهبه یافت، آمیزتحریک پدرو ،را پیاژه کلّی برداشووت در نکته دومین این
 نفعبه را تجربی هاینشانه از برخی هرحالبه اما ،است نشده اثبات علم توسط کهدرحالی عکس،بال نیسوت و 

 .دارد خود
 این در مقابل،. دهدنمی قرار پوزیتیویسووت یک عنوانبه را پیاژه ،«تصووویر» ۀنظری که کرد تأکید باید 

ی مجموعۀ تاحدّ و گیرانهسوووخت ازحدطرفدار دیدگاه الزام تأیید محکم و بیش کندنویسووونوده بیان می 
 وپدر که اسووت پیاژه دیدگاه از دیگری جنبۀ این. اسووت علمی تحقیقات ۀحوز در دلخواه هایمحدودیت

 ۀدربار پدرو مطلوب اظهارنظرهای همۀ به دادن گوش از بعد من درسووتی،به .کندمی قدردانی آن از کامال 
 آن در بتواند که است کرده پیدا محکمی هایزمینه آنجا در حداقل او کردم فکر فیلسوف، دانشمند آن کار

 .این تأثیر پاسخی منفی داددرمورد  به پرسش من او اما. بایستد

 خود هایحدس

 انسان عمل که دارند نقشی اهمیت دادن نشان در سوعی  که نویسوندگانی  آن حتّی اوقات، اغلب گفت پدرو
 صوورفا  اسووت که ادقصوو کسووانی ۀهمدرمورد  این. رسووانندمی حداقلبه را نقش این واقعا  دارد، ما دانش در

 انجام آزمایش نیز بلکه باید کنیم، باید مشوواهده تنهانه چیزی شووناخت فکت که برای این کنندمی تأکید
 ما ذهن در قبال  که مفاهیمی و منطقی خواهد توسووط سوواختارهایکه می جهانی شووناخت برای حتّی، دهیم
که های محکمی وجودارد داللت. پذیر باشوودتوصوویف (دکارت «واضووح و روشوون هایایده») دارد وجود
 بیشووتری اهمیت از انسووان عمل نقش ژنتیکی( شووناسوویمعرفت و کوانتومی )مکانیک نظریۀ هر دو توسووط

 برعهده نیز را مفاهیم خود و منطقی ساختارهای گیریشکل انسان مسئولیت که دلیلبدین اسوت،  برخوردار
 .دهیم قرار الشعا تحت زمینه این در را پیاژه سهم اهمیت توانیمنمی ما بازهم،. دارد

 هتشبا پوزیتیویسوم  به هنوز نویسونده  این از عمومی تصووّر  این من نظربه داد ادامه پدرو ،دیگرازطرف
 انسان عمل) شوود منجر  گراییایدئال به اینکه بدون ،گرفت یجدّ کامال  را آن تواننمی که دلیلاینبه دارد

 منجر( اسووت واقعیت تنها گوینده) 1گرایینفس به تواندمی حتّی کهگرایی ایدئال(: اسووت ابتدایی واقعیت
 برای فلسفی معمول روش البته که دانممی. نباشد برقرار ارتباطیابین مسئلۀ از ناشی مشکالت کههنگامی شود
 لمۀک دو وجود که است واقعیت از ممکن برداشت دو بین تفاوت از استفاده در نو  این از ایرادها زدن دور

 یادّعا آن حاوی تر،دقیق عبارتبه. اسووت شوده  بیان زبان آن در خوبیبه Wirklichkeit و Realitat آلمانی
( ب) .روایی موردتردید دارد غیرجالب و مفهومی («ابتدایی واقعیت» یعنی) Realitat ()أ که است جانشینی
 (هتجربتوسوووط  دسوووتیابیقابل واقعیت هر یعنی) Wirklichkeit هر ۀد برپایمقیّ بشووور اعمال ممکندرواقع 

                                                                 
1. Solipsism 



 10   دوم  یراستو ۀمقدّم

 وجود عدم یا وجود ۀدربار چیزیهیچ زیرا ؛ندارد گراییایدئال با ارتباطی هیچ این( ج) اسوت و  تصووّر قابل
Realitat اینکه هیچ  برای هرویّ این من نظربه اما(. داندنمی جالب اسوواسووا  را پرسووش این زیرا) کندنمی ادّعا

 گیریممیدرنظر  یا. شودقبول نمی منصوفانه را  امتحان دشووار  وگوگفت و بحث گیرد در یکطرفی را نمی
 احتماال  و) باشوود داشووته وجود بشوور از قبل تواندنمی( معلومنا یا معلوم) Realitat مفهوم از معنایی هیچ که
 معنادار اسووت ممکن مفهومی چنین گیریممیدرنظر  یا ،(دارد وجود بشوور از اسووت و بعد بشوور وجود دلیلبه

 نو  از کامال  دیدگاه این. کرد تصوووّر تواننمیرا  انسووان از ترایپایه چیزهیچ اصووال  ل،اوّدرمورد  .باشوود
 .کند غلبه منطقی ۀسوواد حقیقت چنین بر تواندنمیی انکار هیچ و کالمی ترفندی هیچ: اسووتانه گرایایدئال

 نخواهد وجود چیزهیچ دیگر نباشوود، متناظر اگر. نیسووت متناظر اسووت یا چیزی این مفهوم با ،دومدرمورد 
 گراییایدئال از خواهیممی اگر ،روازاین. بود خواهیم گراایدئال ما و باشوود انسووان از ترایپایه که داشووت
 و یابدمی معنا( أ)( نشووده تعریف تاکنون)ابتدایی  واقعیت مفهوم که بپذیریم را فرض این باید کنیم، دوری

از میان آنچه در باال خالصووه  طرفداریچه روشووی برای عدم پس  .کندرا بازتاب می موجود وضوعیت ( ب)
 زمایشیآ و قیاسی هیافت، اما با هیچ رسوت ادّعایک تنها  وجود دارد تداییباکه واقعیت اینواقعا   ؟شود وجود دارد 

اگر  حتّی -زاره گ اینکرار نیست و بنابراین نباید موردتوجه دانشمندان باشد. من معتقدم که تدسوتیابی  قابل
 است. نهابسیار رادیکال و بدبین -ی از حواق ما فاصله دارد تدایبابه حقیقت نزدیک شود، چون واقعیت 

 درواقع، .کنید بیان را یک انتقاد مالحظات این بخواهید اگر شوممی متأسوف  بسویار  ،داد ادامه پدرو اما
 ورد در سعی دیگران و پیاژه که اسوت  درسوت  اگر. هسوتیم  «موضوو   طنب» در اینجا ما که رسود می نظرمبه

 که تاس این امر این دلیل. دارند کار این برای خوبی دلیل که است این من اعتقاد دارند، پرسش یک زدن
با  آمدن رکنا به مجبور تاکنون بشر که است فلسفی معماهای دشوارترین و ترینقدیمی از یکی پرسوش  این
 چگونه دانیمنمی هنوز ما احتماال  و ندارد وجود پرسوشی  چنین برای آسوان  پاسوخی  مطمئنا . اسوت  شوده  آن
 را پیاژه و هایزنبرگ بوهر، مانند هایینویسنده وقتی ،روازاین. کردبندی فرمول صحیح کامال  را آن توانمی

 چگونه که بینیممی وقتی یا کنند،می نشینیعقب ناگهان بعد و شوندمی نزدیک آن به که کنیممی مشواهده 
 مطمئنا  کنند،می سکوت نقطه ترینجالب در چگونه یا بزنند، دور را موضو  کنندمی سوعی  احتیاط با هاآن
 خواهندنمی و دانندنمی خدایان مشوواورۀ در را خود هاآن این فکت فقط این اسووت که. باشووند رمقصووّ نباید
 ما و دهندمی ما به هاآن که اسووت خوب مثال یک این ،کلّیطوربه. کنند القا ما دارند را در که میتوهّ

 .کنیم پیروی هاآن از که خواهیممی عاقالنه
 توجهجالب نکات به فقط آخر در کردممی فکر چون ،بودم ناراضوووی پدرو آخر ۀجمل این از من
 او. داشووت خوبی بسوویار هایاسووتدالل دیگر، چیزهای گفتن دلیلبه او اما گفتم، چنین او به من. ایمرسوویده
 دتعهّم که را دانشمندانی همواره است که نفع این نظر فالسفهبه عمومی افکار هرچند که کرد تأکید دا مجدّ
 تخصووّصم افراد این: اسووت این به شووبیه چیزی احتماال  ایده این) کنندمی سوورزنش هسووتند کار این انجام به

 شووانن واکنش روش این به نیز دانشوومندان حتّی: گفت او(. دهند ادامه خود تخصووّص به بگذارید هسووتند؛
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 و مشووکالت و کنم عمل شوورور نگارروزنامه یک عنوانبه)دسووپانیا(  من اگر که گفت همچنین. دهندمی
 با. شودنمی گرفته یجدّ همکاری هیچ توسط دیگر و شودمی کشف وی هویت بشوناسوم،   را هایشحدق
 حق وبلن برندۀ جایزۀ یک دانشوومندان، فقط بین در موجود تلویحی بودن گفت توافق شوووخی بر تأکید
 اتی براییصرفا  نظر فقط او که داشت اصرار پدرو تریجدّ طوربه دهد،می را کلّی هایدیدگاهبندی فرمول
 او برای علم ازآنجاکه) هستند اندک کم و هاآن و کنند تغییر دنتوانمی ات نیزینظر این که است داشته بیان
 (.است اساسی بسیار هرچند کند،می توجه بنیادی مسائل به کمیطور به فقط

 ردن آسووانک انتقاد اسووت و کرده بیان را انتقاداتی فقط او لحظه این تا اینکه به اشوواره با دادم پاسووخمن 
 اگر امن - منفی کامال  هایجنبه به را خود فکری هایفعالیت او مانند جوانان از بسوویاری نیز امروزه اسووت،
 شبردپی شهامت باید حداقل کرده است او مطرص که مسائلی حل چگونگیدرمورد  کنند.می محدود -باشد 
 .بودند غیرمستقیم و نامشخص اتینظر این اگر حتّی داشته باشد، را خود اتینظر

 ناامید سیاربکه او پیشنهاد داد  یتقلیل عمیقا  از منهرچند  کرد، خواهد تبعیت آن از که پاسوخ گفت  در
 دارد وجود حاضراو درحال برای که -ای ساده هایی بسیاربه دیدگاه حدوحصربی موضو  یک از که مشد
 .ضروری بپردازد چیز هر شامل -

 (جهات دیگر از) یکدیگر از متفاوت اندیشوومندان با من. نیسووتم گراایدئال من گفت او همه، از لاوّ
 ،«خدا» ،«همادّ» آن را اسوووت ممکن شوووما فعال  موافقم، «چیزی» وجود به باور در لنین و همانند پالنک

 یعنی) انسووان ذهن از طریقی قبلبه یعنی - دارید بنامید دوسووت که دیگری چیز یا «1ائون»، «تائو»، «واقعیت»
 توجه لطفا  .(دادم توضوویح ترکامل را نکته این قبل ۀلحظ یک من. غیره و باشوود داشووته وجود انسووان از قبل
 برخالف اینکه یاستثنابه ،ابتدایی واقعیت ایندرمورد  چیزی نکردن مشخص با کنممی شورو   من که کنید

( گراییاتم) «بدیهی بسیار» پیشینی تواندمی روازاین .داد تقلیل انسوان  برای را آن تواننمی هایدگر، 2دازاین
 است دلیلبدین امر تواند تغییر کند یا جاودانی باشد. اینآن می. باشد( افالطونی) «دور بسیار» پیشینی یک یا
 کنیمیم مشاهده که مواردی به تا دارم نیاز مبانی به که اسوت  این آن وجود به باور در من اصولی  انگیزۀ که

دادن صفتی به  به نسبت ویژهبه ،این برای و( است شده بحث کتاب 21 فصل در که گونههمان) دهم پاسوخ 
 ایدش) باشد ما داشوته  ۀمشواهد  ای را حداقل بافقط رابطه غیرمسوتقیم  کامال  یحتّ اینکه مگر ندارم، آن نیازی

 های مشووابهماهیت یا دربارۀ 4نفسووهفی شوویا ۀدربار فیلسوووفان از برخی که مفاهیمی از ،را آنمطلب  این
 (.کند متمایز، اندداشته
از  - «یچیز» از کلّی مفهوم چنین که باشیم داشوته  توجه باید مرحله این در لیه،اوّ مالحظۀ یک عنوانبه

                                                                 
1. Tao, Aeon 

شود همانند جسم، روح،  فرهنگ هر چه بر انسان حمل میرود، یعنی به کار می «انسان هسوتی »دازاین برای تداعی ( Dasein. دازاین )0
(. 71)هایدگر،: ماند همان هستی انسان یا دازاین استبگذاریم، آن چه می پدیدارشناسی( Reductionتقلیل )های پرانتز وغیره را در قالب

 جود دیگری.( نه مو100: 1387)ورنو،وال،« شودمنحصراً بر انسان اطالق می»که 

3. Thing-in-Itself 
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ما  اگر حتّیباشوود  داشووته که بخواهد وجودچیزی آنتغییرناپذیری،  یا یتغییرپذیر جمع، یا یکتا ،«هسووتی»
 حداقلیصوووورت یک فرض حتی به – دکننمی مشوووخص چیز راآندرمورد  چیزیوجود نداشوووتیم، هیچ

 از روند این. اعتبار اسووتبی فالسووفه از بسوویاری اسووت و نزد گرفته قرار( ضوومنی طورحداقل به)تردید موردِ
 م را معرفیعد و هستی گوناگون بین درجات مفهوم افالطون مانند انیتفکّرم وقتی شد، آغاز باسوتان  دوران
 (نیستند بنیادی که) معنایی مشکالت برمبتنی زیادی تاحدّ تمایزات این که است مشوخص  اکنون اما. کردند

 است مشهور هراکلیتوق ،تریطور اساسیبه. اندبوده اسوتوار  1پیشوینی  منطقی نقش بر ازحدبیش تأکید بر و
 همین توانندمی هک کردند فکر دیگر انتفکّرم از بسیاری او از بعد و است گذاشته کنار را مفهومی چنین که
. نبودند موفق تالش این در واقعا  او پیروان نه و 2هراکلیتوق نه که کنممی فکر من اما. دهند انجام را کار

 برخی فقط هاآن درحقیقت گذارند،می کنار مفهوم یک عنوانبه را «هستی» که کردندمی تصوّر کههنگامی
اگرچه ) کرد شرو  این سبک را ما دوران در کهآن نیچه. طرد کردند را آن شودۀ سابق بر صوفات فرض  از
 آن درواقع، کامل قتحقّ بدون شاید ،(کندتر نوسان میمالیم نظریات و رسود بین رد کردن شدید می نظربه

 نمادین گویسخن یک عنوانبه هراکلیتوق از استفاده با) کههنگامی مثال، عنوانبه. نکرد بیشتر کاری هیچ
 را« جهان تغییرات در زئوقهای یباز» و «دید را« شوودن» قانون» فیلسوووف این که کرد ادّعا او( منادی و

 برای است. اما« هستی» یبه بها« تغییرات» و «شودن » که کندمی تأکید نیچه که رسود می نظربه ،«درک کرد
اجتناب کند، یعنی به وجودی که « زئوق»یا « قانون»هایش او نتوانست از اشاره به کردن گزارهبندی فرمول

یکسووان قرار  صووورت جوهر همۀ موجوداتبه اما دور هسووت، همادّ یا اتم از ما آشوونای هایخیلی از دیدگاه
 .شوندمی داده

 مشکل فقط هاآن که نتیجه این با بردارند، گام مسیر همین در اندکرده سعی مدرن فیلسوفان از بسویاری 
 فقط دانشمندان، عنوانبه ما، که کنندمی توجه فکت این به هاآن مثال، عنوانبه. اندکرده پیچیده جهتبی را
 یا هوسوورل با پیروی از. گیرندمی ایراد گیریموضووع چنین به و نیسووتیم راضووی هاپدیده صوورف توصوویف از

زیربنای پدیده  ایدفرض کرده که کنیدمی تعریف را« واقعیتی» هپدید شووما با چرا» پرسووندمی ما از دیگران،
ای پدیده از واقعیت این ایدم گرفتهمسلّ ازآنجاکه کنید؟را پیچیده نمی غیرضروری تصویری شما آیا است؟
 چیزهای» به چرا شوید؟آن می مانع و کنیدنمی اسوتفاده  4اوکام تیغ از چرا اسوت،  دور بسویار  بینیممی که ما
 قواعد توضیح برای واقعیت یک که گوییدمی شوما  گردید؟برنمی( بینیممیرا  هاآن گونه کههمان) «سواده 
. اسووت ناسوازگاری  یک این: افتدمی اتفاق گیرید که یک تکاملم میشوما مسولّ   اما اسوت،  ضوروری  پدیده

 فردا دانیمنمی واقعا  ما» کرد، خاطرنشووان هیوم که گونههمان. هسووتند زامتوهّ ییادّعا قواعد این درسووتی،به
 .«خیر یا کرد خواهد طلو  خورشید

                                                                 
1. a priori 
2 . Heraclitus  

 را بینیپیش کمتری هایفرض با که روشی  ر شد ارائه ایمسئله حل برای روش دو اگر که است مفهو  این به( Occam's razor) اوکا  یغاتل ت 8.
 .شود انتخا  باید دهدمی اناا 
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درمورد  االن من) گیردمی صووورت عمومی فیلسوووفان  توسووط  اغلب که ییایرادها خود، ماهیت در
 پرداخته هاآن به نیز 21 فصل در است و بوده موردتوجه قبال  هاآن مورد که کنمنمی صحبت شناسانمعرفت

 این از بسوویاریبه . اسووت سوواده بسوویار علمی هایفکت از آگاهی عدم از ناشووی اغلب من اوربه ب ،(شووودمی
 زیادی متنو  «رویدادهای» ماکسول، معادالت مانند فشرده هایفرمول که نشوده اسوت   گفته هرگز انتفکّرم
 تغییر که شووورودینگر ۀمعادل مانند سووواده، ۀمعادل یک که دانندنمی هاآن ،کلّیطوربه. گیرندمی دربر را

 هگرفتدرنظر  تکامل پیچیدۀ هایفرایند برای اسووت خوبی ممکن، بهناسووازگاری گونههیچ بدون کند،نمی
 شبیه شدتبه ،دهندانجام می( واقعیت یا) هستی مفهوم تمسخر هنگام هاآن که رفتاری نو  من، نظربه. شود
 ماکسووول معادالت گذاشووتن کنار برای کهدارد در هنگامی وجود دانشوومند یک برای که اسووت رفتاری به
 2بافت این در ،هنوز. 1یک مماثلت جز نیسووت چیزی این ؛کندتالش می «تصووویر کل کردن سوواده امیدبه»

 کامال  زهرگ هرچند - استقرایی استنتاج روش اثبات و نیستند متوهّ قواعد انتها،در . اسوت  یتوجهقابل ۀنکت
 21 فصوول به) اسووت تا بدون آن ترمالحظهقابل بسوویار گرا از جهاندیدگاه واقع یک در - نیسووت کنندهقانع

 این از بسوویاری عمیق تشوودظاهر به از نباید که اسووت ایگونهبه وضووعیت کل . بنابراین،(کنید مراجعه
 مسائلی که فهمیدیم پیش ایلحظه ،آوریدمی یادبه که گونههمان ،بگیریم قرار تأثیرتحت عمومی فیلسوفان

 از خارج ،(باشووند داشووته آن از معنایی که یدرحدّ) دارندوجود  هاآن برای غیره و واقعیت مربوط به کلّی
 آزمایشقابل یتجرب صووورتبه هاآن هایحلراه اگر حتّی. گیرندنمی قرار دانشوومندان صووالحیت قلمروِ

 ما کار این با ،دیگرعبارتبه. کنیم ادّعا داریم صالحیت ما ،شوود  اسوتفاده  روش این از کهزمانی تا نباشوند، 
 در است ممکن که فهمیممی اینجا در ساکت شویم. مشابها ،« انتخصوّصو  م» ازطرف نباید و نیسوتیم  «آماتور»

 «ایینپ» بلکه ،«باال»نه  حوزه آن در عمومی فیلسوفان از از بسیاری استدالل سطح در مهم هایجنبه از بعضی
 در گفتار برخوردار آن از هاآن که اغلب انتزاعی یا درخشووان زبان که ظاهری عمق رغمعلی باشووند، ما

 .هستند
 مطرص هسووتی مفهوم هر علیه مدرن فیلسوووفان بیشووتر که باشوویم ایرادهایی نگران نباید بنابراین ویژه،به
 اینکه محضهب که ارائه دادم دالیلی ،(پیاژه فلسووفۀ از جنبه چنددرمورد  بحث هنگام) پیش دقایقی. کنندمی

د را خو برای قدیم واقعیت یک الزم اسووت مفهوم منطقی ضوورورت تحت بگذاریم، کنار را گراییایدئال
 شینیی پیادّعا بدون هیچ) باشیم داشوته  باور «موجودات از بعضوی  وجود» به باید ما ،دیگرعبارتبه. بپذیریم

 هاآن طور اساسیبه کنممی فکر اما کرد، تصحیح را دالیل این توانمی هرچند(. موجود این صفاتدرمورد 
 یا تاس سواتفاهم یا است، گرفته قرار مورداشاره که مفهوم این به ایراد من باوربنابراین، به و هستند درست
 .نیستمعتبر  واست  برپایۀ ابهامات صرفا و  ایسلیقه

                                                                 
1. Analogy 
2. Context 
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 توانیمیم آیا: است اساسی ۀمسوئل  اکنون که بپردازیم پرسوشوی   به و برسود  پایانبه بحث این یداجازه ده
 بیشووتر مثال برای کنیم؟ ادّعا( دانممی مترادف را کلمه دو این من که) هسووتی یا واقعیت به راجع چیزی

 را کار این توانندمی که کردندمی فکر - کنیم فکر اسووپینوزا یا افالطون به دهید اجازه - گذشووته فیلسوووفان
 خوبی دالیل(. شدمی تلقّی دهندهفریب هاآن توسط آزمایش و مشاهده) دهند انجام تجربه از مستقل طوربه

 پدیدهدرمورد  را ما آزمایش و مشاهده ،دیگرازطرف. کنیم شک کامال  هاییادّعا چنین به نسوبت  که داریم
 مکانیک کشف از اکنون که گونههمان) خالصه طوربه و دهدمی سوق هامدل اخترا  به را ما کند،می آگاه

 خود به توانسووتیممی مطمئنا  که دهدنمی ما به هافکتدرمورد  مثبتی اطالعات هیچ( دانیممی بهتر کوانتومی
 حداقل - علم کلّیطوربه و - آزمایش زیرا ؛یماهنرسوید  بسوت بن کامال  ما باوجوداین،. دهیم نسوبت  واقعیت

 قوی بسویار  هاینشووانه از برخی که دهندمی نتیجه هاآن مثال، عنوانبه. کندتهیه می را منفی برخی اطالعات
 خود اینکه تر،دقیق عبارتبه یا است پیاژه در مفهوم محضتصویری اینشتین جداپذیری  اصول  براینکهمبنی
 کردیم، اشاره ما قبلی مباحث در که گونههمان. است (زمان در احتماال  همچنین و فضا در) جداناپذیر هستی

 اما ؛اندگفته سخن طور مثبتیبه 1«گراییکلی» از فالسفه از بسیاری تاکنون،. است مهمی بسیار این اطالعات
( )أ ما اکنون. شوووودنمی انجام آن با کاری هیچ( ب) و کنند اثبات را خود یادّعا توانندنمی هاآن )أ(

مالیزمی فر لیناوّ که داریم کوانتومی مکانیک یعنی فرمالیزم، یک( ب) و گراییکل نفعبه علمی هایینشووانه
 .شودمیمنجر  اثباتقابل هایبینیپیش به و بردمی کاربه عملی طرص یک در را «یتکلّ» که است

آن . بینممی را هاآن ترینکنندهسرگرم و ترینجالب ارتباط این در که کنممی ذکر را مورد یک اکنون
 که گونههمان) ندداشت زیادی ۀفاصول  علوم هایروش با اسوپینوزا  و افالطون هایروش گرچه که اسوت  این

( صوورف« هایمدل»مقولۀ  به) کندنمی رد را آن درنهایت علم که پایه واقعیت از برداشووت تنها ،(گفته شوود
 تجربی تواقعی صفتی از هیچ که مفهوم یندب ،داشتند اسپینوزا و افالطون که روشوی  بهاسوت   «2اسوتعالیی »

 ازیا  ستا ایجاد شده (پیاژه در دیدگاه) کودکی دردر ما  که صفاتی بیشتر شود: پس،مین قبطنم آن با واقعا 
 درستی،به. گیرد اسپینوزایی قرارو قعیت افالطونی اودر آن تواند نمی سادگیبهایم ارث برده خود به اجداد
 بارزترین از یکی دقیقا  4عمل انگیزشووی مفاهیم از ما« بدیهی» مجموعۀ با «ابتدای واقعیت» منفی ۀرابط این

دهد آنچه طبیعت انجام می»نیز  دیگر جاهای بعضی در یا «خدا» را آن او که استاسپینوز «همادّ» هایویژگی
یا  «4شوودهطبیعت قبال  آفریده» :هاپدیده برخالف) نامدمی« طبیعت آفریننده»یا  «3دهدرا که طبیعت انجام می

 تخابان از و دارم دوست ،است کرده استفاده اسپینوزا که را تسمیه دو این شخصا  من. («شدهطبیعت آفریده»
ه ب اخیر نام دواین  ؛ زیراهسووتند «همادّ» یا «طبیعت» از بهتر بسوویار شووکبدون هاآن .کنممی دریغ هاآن بین

                                                                 
1 . Holism 
2. Transcendental 
3. action-motivated 

مفهو  کار برده و به ر را به ینواااست که اسپ ینالت یاتط ح ین( اNatura Nalurans) «دهدمی اناا  قبیعت که را  نچه دهدمی اناا  قبیعت». 4
 .درنظر گرفت« قبیعت  فریننده»توار  نر ا معادل قور ص ته می  بهفعال است یعتقب یعنیاست   یعتقب یتفعال «یصودعلت»
 یعتمفهو  قبکار برده و به ر را در مقابل اتط ح قبل به ینواااست که اسپ ینالت یاتط ح ین( اNatura Naturata« )شده یدهقب ً  فر یعتقب» 5.
 .درنظر گرفت« قبیعت  فریده شده»توار  ر را معادل قور ص ته میباشد  بهمی یعتقب یفعال است که متعاقب ضرورت وجود صدا برایرغ
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 از اسووتفاده -! آن تبعبه و - براینعالوه. شوووندمیمنجر  «شوودهمشوواهده چیزهای» با مغشوووش شوودن واقعیت
 بزرگی نقص دارای ایم،نامیده «هسووتی» یا «واقعیت» ما تاکنون آنچه تعیین برای اخیر هاینام این از هریک
 هایمدل عناصوور توانندمی تنها که شووودمیمنجر  واقعیت آن به معیوب صووفاتی به تلویحی، طوربه و اسووت
 نسبت توان آن رانمی «ابتدایی واقعیت» به است و صالحیت بدون برای این منظور، بنابراین و باشوند  تجربی

صفات  ایدۀ هاذهن اکثر برای واژه این که آنجا است تا «خدا» واژۀ از استفادهدرمورد  دوم ایراد ،مسلّما . داد
دهد طبیعت انجام می» نظر عنوان این از. کندمی را منتقلفعالیت  و 2قادر مطلق همانند 1یمحورانسوواندقیق 

 برای را کمتری جای که اسووت این آن عیب ،دیگرازطرف. بهتر اسووت« دهدآنچه را که طبیعت انجام می
 باید خدا «عشقِ») دارد( بااهمیت روازاین و)اما مفید  خام هایمدل عناصر عنوانبه شدهگرفتهدرنظر صوفات 

. کندمی منتقل را «متعالی» ایدۀ اسووت و این کمتر« خدا»نام  از ترموشووکافانه که ،(شووود درک طریق این از
 4عاطفی درک برای مناسووب جایگزینی هیچاخیر هدف برای اسووت، توضوویحقابل راحتیبه که گونههمان

 .باشد آمدهوجود به قدیمی بسیار کلمات با که ندارد وجود(، 3وایتهد شده توسط آلفردمعرفی)
 بنیادی آنچه. شود داده معنایی نسبت موضوعات به نباید ازحدبیش اهمیت زمینه، آن در حتّی هرحال،به
درنظر  تا دهدمی اجازه ما به علم -! هستی مفهوم طرفداران از بسیاری ۀعقید برخالف - که است این است

 مشرو  اندازه همان به رویکرد چندین ،روازاین. است آن وجویجست در هنوز و است دور که آن بگیریم
 و کشیشی هیچ ترتیب،همینبه. کندمی تأیید را آن بالعکس، بلکه ،نیست تنوعی چنین مانع آن وجود: است
 ابتدایی مالحظات من، این نظربه! شوناسد می را «هسوتی » که کنند ادّعا توانندنمی حزبی یا دولت رئیس هیچ

 .ایجاد کند را بسیاری هایقضاوتپیش باید ،کردم مفهوم این از من ای کهنسبت به استفاده
 کهاین و کردیم، دقیق آنالیز ما که کردیم، کشووف غار یک در که ردپایی ۀدربار) 4ادینگتون معروف ثلمَ

 تعبیر محدود مفهوم یک به را آن باید اما. اسووت معتبر کامال  البته( ماسووت مال که کردیم کشووف درنهایت
 که نو  این از مواردی و جداناپذیری مانند دالیلیبه) این بلکه ندارد، وجود «ابتدایی واقعیت» آنکه نه: کرد
را  آن ما صوورفا  تصووویرهای که شووود مشووخص( ردپاها) پدیدۀ با تواندنمی( کردیم بحث هاآن درمورد قبال 

. دارند وجود ترتیبهمینبه دارند، که ایالعادهفوق تنو  ۀهم با تصووویرها این ،دیگرازطرف. کندایجاد می
 اوّلیۀ حالت برداراز  دانش عالوۀبه کوانتومی مکانیک کلّی اصول بگیریم؟درنظر را ها آن توانیممی چگونه

 حلراه دو توانممی فعال  من فقط. داریم احتیاج اضافی موارد به ما ،روازاین. دهندنمی ارائه را الزم هاینتعیّ
 .کنم تصوّر را

 لوئی ها، نظریۀاز این نظریه خوبی مثال. اسوووت پنهان متغیرهای نظریۀ یک به اعتقاد هوا آن از یکی
 فراهم را موردنیاز مکمّل هایمتغیر اینظریه چنین. اسووت - صووریح که جهتازاین - 0بوهم و 6دوبروی

                                                                 
1. Anthropomorphic 
2. Omnipotence 
3. Emotional understanding 
4. A. Whitehead 
5. Eddington 
6. Louis de Broglie 
7. David Bohm 
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، (11 فصوول به کنید نگاه) باشوود جداناپذیر و «بافتمند» باید که دانیممی ازآنجاکه ،حالدرعین و کندمی
در توافق قرار  را گراییکلّی و تنو  توانمی چگونه که دهدمی نشان روازاین. شودمی گرایی را شوامل کلّی
 (.غیره و نسبیتی هایجنبه) دارد نیز یتوجهقابل هایکاستی قطعا  اما داد،
فعلی فیزیک بهتر  از عملکرد اما است، ترمبهم بنابراین و ترفلسفی - باشود  حلهرا اگر - دیگر «حلراه»
 نسووخۀ وسوویلۀبه «لیهاوّ هایداده ۀعالوبه کوانتومی مکانیک کلّی اصووول» مجموعۀ تکمیل شووامل این. اسووت
 وبیشکم آن. اسووت  «فاعل و مفعول بین جدایی» به معروف ژرف، و قدیمی فلسووفی  مفهوم یک جدید
 یا) شووودمیمنجر  ناسووازگاری از عاری حلراه به واقعا  آیا اینکه پرسووش از. اسووت «دوکسوارت» دیدگاه
 مواجهه با در ما الزامات به توجه با ،(شووودمی انجام کار این شوورایطی چه تحت پرسووش از اینکه تر،دقیق

 خواهمنمی من و کنندمی دیگر آن را مطالعه هایو کتاب کتاب که این اسوت  پیچیده ،دانش و فهم مفاهیم
 اینکه محضهب که کنم اشاره نکته این به است در پرانتز ممکن فقط من. بدهم خیلی ساده پاسوخی  اینجا در

با  ،کرد مقایسه اسپینوزا فلسفۀ با توان دوبارهچنین دیدگاهی از جهان را می شود، گرفته یجدّ هستی مفهوم
 «یتمکمّل» هایجنبه ،بوهر گفته اسووت که گونههمان :دارد صووفت دوکه ( ابتدایی واقعیت یا) خدا یا همادّ

 یا سیگنال که ذهن) «2و شیا نامبسوط تفکّر»و ( همادّ و فضازمان پدیدارشوناسی ) «1شویا مبسووط  »: هسوتند 
 مفهوم، این تحت(. کندمی را کار همین ،است شده تعریف ما ذهن خواص به استناد با که بیندمی را ابزاری

 از یکهیچ و هسووتند مکمّلواقعیت  جنبۀ دو این ،در حقیقت. شووودنمی ظاهر «همادّ» فرعی عنوانبه «تفکّر»
گفته  ما به مدرن زبان به دشومی سعی موج ۀبست کاهشدر  آنچه بساچه. ندارد معنی دیگری غیاب در هاآن
 .است درستدرواقع  کهن بسیار دیدگاه این که است این شود

 در» ،جداپذیر هایوجوداست از  ایاصل موضوعه گراییدوگانه. نه قطعا  اسوت؟  گراییدوگانه این آیا
 گراییدوگانه(. غیره و آسوومان و زمین روص، و بدن) مختلف عوالم به تعلّقم وجودهای از «خودشووان حق
 مفهوم دو هر که واضووح اسووت بنابراین،. اسووت همراه هاجفت این اعضووای بین در اصوول موضوووعۀ با غالبا 
 هاآن که باشوود واضووح باید همچنین براین،عالوه. هسووتند ییگرادوگانه مخالف کامال  باال در شوودهطرص

 ار پنهان نظریۀ متغیرهایدر  مکمّل وجود احتماال . کرد باور توانمی لاوّ نگاه در که نیستند یکدیگر مخالف
 نوعیبه هاآن درستی،به. موضعی نیستند رسوممفهوم مدر  موجودات این کرد؛ بررسوی  آزمایش با تواننمی

 ماندمناسووب باقی می ،شوودهمشوواهده و ناظر بین تجربی یتمکمّل اینجا در همچنین. دارند متافیزیکی وجود
رار ق ابتدایی واقعیت در رویدادها موضعی ۀزنجیر مفهومِ به کلّی معنای دادن در دشوواری  دلیلبه فقط اگر)
 ومیمکانیک کوانت یتمکمّلبرتری  به باید باشوود، یافته ترجیح هاحلراه از هرکدام ،دیگرازطرف(. دیرگ

 در که شودمی ناشی فکت این کرد که از توجه «مفعولاز فاعل جدایی» قدیمی نسبت به مفهوم مبهم فلسفی
                                                                 

( است. یافراق ییگرا)دوگانه یدکارت شناسییشده توسآ دکارت در هستیفتوت ۀاا دو مادّ یکیو  ینالت ی( اتط حres externa« )مبسوط یءش» 1.
را شامل  یاست و کل جهار مادّ یدهفقآ صدا  ر را  فر و کندیاست که فضا را اشغال م یمحا یءو شت  «یجستم  ۀمادّ»  «مبستوط  یءشت »منظور او اا 

 .پردااندیم« مبسوط یءش» ۀبه مطالع یعی. علو  قبشودیم
 برمبتنیدکارت  ییگرا. دوگانهکندیاق م م« ذهن»است که دکارت به  یدر مقابل ات ح قبل ی( اتط حres cogitans« )نامبسوط یءر و شتفکّ» 2.
 .کندیمرتبآ م راها است که صدا  ر« ذهن»و « همادّ»
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 تواندمی شده مشاهده و ناظر بین «رشبُ» دنشوو می تعیین مشواهده  شورایط  به توجه با دقیقا  که هاییمحدوده
 1یبیناذهن توافق کوانتومی مکانیک که در شودمی ناشوی  فکت این از همچنین. تعیین شوود  اختیاریطور به

 گرفتدرنظر  شوودهمشوواهده مقادیر موضووعی مطلق فرض وجود بدون توانمی را مشوواهده نتایجدرمورد 
 براینکهمبنی 2پروتاگوراق قدیمی سخن جدید فیزیک در بنابراین، (.کنید مراجعه 24 فصل به رابطهدراین)
زمان بسوویاری از هم و آوردمی دسووتبه را محدود دقیق و معنای دو هر «گیردچیزها را اندازه می انسووان»

 با باید «چیزها»واژۀ  آن در که اسووت این دقیق معنای. دهدمی دسووت از را خود های پارادوکسوویجنبه
 اگر که بود اینآن پارادوکسووی  ۀجنب. «وجود» با نه ،دنشووو مشووخص «4دهندهرویدادهای رخ» یا «هاپدیده»

 ستتواننمیانسان  نبودند، برخوردار( هافاعل از مسوتقل ) مطلق وجود از غیره و خاص وقایع خاص، یاشویا 
 توافق این به دستیابی امکان چگونگی از اینمونه مکانیک کوانتومی فرمالیزم. دنک درک را بیناذهنی توافق
 انکار را آن درسوتی به و کندنمی مطرص را مطلق موجودی چنین که دهدمی ارائه را نظری محدودۀ در حتّی
 (.24 فصل به کنید نگاه مثال ) کندمی

و عمال  ا، واقعدانم. دریموضوووو  را نوواقص م ینا ۀدربووارو امرحلوه بوه پوودرو گفتم کووه بحووث    یندر ا
 ییرتغ ایاسووت  ی( ابدیی)ابتدا یتواقع یاگرفته بود: آ یدهرا ناد ینهزم ینمشووکل موجود در ا ینتریاسوواسوو 

 ۀهم پس، دهندی نشووان میرسوود اکتشووافات علمینظر مبه که گونهباشوود، همان ییرکند؟ اگر درحال تغیم
د. ندهیخود را از دسووت م یمعنا ؛اسووت «یهسووت» یا «یعتطب کلّی ینقوان» یم:کنیم هاآن که ما به یاشووارات

اشاره  هاآن از جاودانگی ینوعبه یشه، لزوما  همیمکنیصوحبت م  یعتطب ینکه ما از قوانیهنگام، درسوتی به
 3دیپارمن نظربا  یکما آن را از نزد ازآنجاکهصوووادق اسوووت ) یامر با توجه به مفهوم هسوووت ینو هم یمکنیم

 ید؟گویباره چه مینکه او درا یدم(. از پدرو پرسیمکنیمرتبط م
نفع هر دو کننده بهقانع یهااستدالل یافتنمهم است.  ۀمسئل یک ین: درست است که ادر پاسخ گفت او

جهت یناازآور است سفأتاین . «یرناپذییرتغ 6یجاودانگ»و  «4ییرپذیری مدامتغ»پاسوخ ممکن دشوار است:  
آنچه که  نظر، یند. از اشوووویم یینبا جهان تعرتبط ما ت میحسووواسوووبا توجه به  یزیچرهانتخاب  عمال ه ک
، آن بیاندرمورد  امهوعد اجرای، قبل از یناوجودببرم. با یشتوانم پیمرا شووود یخوانده م «یزهانگ یحترج»

کننده کامال  قانع ،یدذکر کرد «ییرپذیری مدامتغ»نفع به ی کهعلم یهاکنم که نشانه یاننکته را ب ینا یدبگذار
ه ک یستندن ییاشوتباه ابتدا  یک برمبتنی هاآن از یبرخ یاکه آ یمهمه، ممکن اسوت تعجب کن  ازل . اوّیسوتند ن

 هایفرایندتواند یاسووت که م فکت ینگرفتن ا یدهناد ین. ایمآن صووحبت کرددرمورد  ای قبلفقط لحظه
 فکت ینا ر. اگییرناپذیرندتغ این قوانینکنند که یم ییرتغ ینید که توسوووط قواننوجود داشوووته باشووو یتحوّل

 یزمان تحوّل یمعناها( بهکهکشان یاستارگان ) یزمان تحوّلکه  یریمبگدرنظر  ید، بایمآشکار را فراموش کن
                                                                 
1. Intersubjective 
2. Protagoras 
3. Happening events 
4. Parmenid 
5. Mutability 
6 . Eternity 
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، ما ترکلّیطورنادرست است. به ضووص وبه اسوتنتاجی  ین، چنیناوجودماکسوول اسوت. با   تمربوط به معادال
زمان وقو  آن  یبا تقر یمتوانیم حتّیاست و  رستاحتماال  د «انفجار بزرگ» یشناسیهانک نظریۀکه  یمدانیم

 ینفرض که قوان ینبا انه  یم؟دهیرا انجام م یبرآورد ینچن یی. اما ما بر چه مبنایمرا محواسوووبه کن  یوداد رو
به ما  درنهایت ینقوان ینند. اگر اکنمین ینچن ینکهعکس، با فرض االکرده است، بلکه ب ییرتغ یعتبزرگ طب

، اگر ینابنابرکنند. یاشووواره م ییابتدا یتواقع یکبه  ینوعبه، یمگفت یزکه قبال  ن گونهرجو  نکنند، همان
 د.دهیم را یتابد یهایژگیاز و یحداقل برخ شودمی گفته یتواقعبه آنچه  ثبات ینرسد اینظر منکنند، به ییرتغ

ار دشو یار، قطعا  بسیسوتند ن ییرل تغوجه متحمّیچهبه یجهان یهاو ثابت ینکه قوانین، فرض ادیگرازطرف
به  ینجانظر من در ابه ،ینقرار گرفته است. بنابرا پرسوش ، توسوط دانشومندان برجسوته مورد   درسوتی بهاسوت.  
 1یدر دگرگون یزچهمه»توق که یهراکل سووخن. در «میدانینم»م ییبگو یدکه فعال  فقط با یمایدهرسوو یانقطه
ممکن است نباشد.  یاباشد  یضرور «یدگرگون» ۀ واژۀممکن است به همان انداز «یابد» واژۀ، «اسوت  یابد

 یدرودینامیکه ینباشد که قوان گونهین، اما ممکن است ایمکننمی تنیۀ یکسان آبرودخان یکما هرگز در 
 د.تغییر کنن( گیآهستبهدرعوض ممکن است ) یابمانند  یباق ییرتغ نبدو این،باوجود

وجود  رییدرحال تغ یموجودفکر کردن به در  یمشوووکل یچمعتبر بود، احتماال  ه یریپذجدااگر اصووول 
فضوووا مناسوووب باشووود، زمان و  یبرا ینزمان و همچن یبرا جداناپذیری، اگر دیگرازطرفنخواهد داشووت.  

یگر از دوجهی  کانت یاقول ما به یتاز حساس وجهی، تصویر یک صورت صرفا به تاحدودیفضوا   ینهمچن
یف از تعرکه طوریکه هم از ما مسووتقل باشوود )به ی، مفهوم موجودیطشوورا ین. در اشووودما ظاهر می عمل

اسووتدالل  ینا مسوولّما دهد. یها را نشووان میناسووازگار یشووده، برخ یه( و هم در زمان تعبادامه خواهد آمد
)تغییرپذیری مدام و جاودانگی(  هاآن بین توسعۀ یکی از، تنها هنوزاسوت.   کلّی یاربسو  یراز ؛اسوت  یفضوع 
با  هایدهجهان پد که مفهوم ین. در ادر رجحان اسووت )جاودانگی( امکان ینومدو  یرمگب یمتصووم متوانیم

« طبیعت آفریننده»از یک « شوده طبیعت آفریده» :ی گذرا داردظاهر اما ،هسووت هاها و کهکشوان تمام سوتاره 
 ما مسلّدارد.  یبشر همخوان یمیقد یارشهود بس ی( با برخیشبو)البته کم یدگاهید ینچن یناست. بنابرا یابد
 عمق.کم یاربس ذهنبرای یک جز بهیست، از اشتباه بودن آن ن یانشانهیست یا از درست بودن آن ن یانشانه ینا

ل عم یممفاه یرتصواو  ین، عشوق، مبارزات، تضوادها، تجاوزات و همچن  یتبا آن حسواسو  و حیات  کنونا
 اجتناب از دامیدر  یها ناتوانیالکتیکید یشود. خطایوارد م متناقض یها، اهداف متناقض و مدلانگیزشی

 هاآن ضووعیفی که محوریانسووان یعنیدرحال سووقوط هسووتند،  هاآن یمخالفان اصوول هاآن ۀگفتاسووت که به
ویژه حیات انسان حیات درکل و به یهاهشخصم ینبارزترخود  ،رفتندگدرنظر  واقعیت ۀصورت عنصر پایبه

 یتواقع ازآنجاکه، ینبرااست. عالوه یحصح تاحدودی یندگویآنچه م هامشخصه یناما با توجه به ااسوت.  
درباره جهان  هاآن از آنچه یژگیو ینعمل ما ساخته شده است، چند یاهتوسط امکان یادیز تاحدّ بیتجر
ان و رتفکّاز م یاری، بسوویمنگاه کن یشووترب یخشووود و اگر به تاریاعمال م یتجرب یتواقعدرمورد  یندگویم

                                                                 
1. Metamorphosis 



 یکوانتوم یکمکان یادیبن یممفاه    41

 هایتیحساسبخش لهاما یقطر ینبرند و از ایم یشرا پ کلّی ینن مضامیکه هم یمکنیم مالحظهشاعران را 
 شوند.یم یداوقات( اقدامات مفیبزرگ و )گاه

، کامال  از یریمگیمدرنظر را  یکه اهداف عملهنگامیاست  یدور است، منطق یارکه بس ییابتدا یتواقع
 یزعمل ندرمورد  ،تراسووت. جالب حیحصوو یزعلم ندرمورد  ،مالحظه شوودکه گونه . همانکنیممی تآن غفل

 تحوّلکه  یدگاهد ینا ،حالهراست. به حیحص یزن یفلسف تفکّراز نظر  تاحدودی، ینبرااست. عالوه حیحصو 
 وسیلۀهاسوت اگر ب  صوحیح کامال   یزن یدتردیو ب یباسوت و ز یقو جهان حاکم اسوت، عم  حیات، چیزبر همه

است  یتجرب یتتمام آنچه شامل واقع ،دیگرعبارتبه باشد یا یدارشناسیپد یامنظور ما از هر شو  «یزچهمه»
آنچه در باال به مشابه  ییها)مثال  با اسوتدالل  بشور ، اگر دیگرازطرفشوود(.  یم ارجا که به انسوان   یتی)واقع

شاید سوق دادن برخی از افکار متقاعد شده است،  یموجود ابد یکوجود نسبت به با شوهود   یاذکر شود(  
 .باشد یمنطقسمت آن به ،خود
 «یابتدای یتواقع»درک  یممکن برای امعندرمورد  که او یدم، من از پدرو پرسپرسوش  ینآخر عنوانبه

همان  ینو خاطرنشووان کرد: ااکدام وجود ندارد. یچ، هیقدقطور بود که به ینپاسووخ او ا ید؟گویخود چه م
 یزمتما یشینپ یاتاله و یکاصوطالص کالسو  علوم مدرن ما را از علوم دوره به ینتراسوت که برجسوته   یزیچ
 یک هانآ ،اینجودوبا هم دارند. با یمشترکات کم یککالسو  یاتو اله یککالسو  یزیکف مسولّما  کند. یم
 ،تاحدودیحداقل  یطور مناسووبتواند بهیم «هسووت»آنچه  یاوجود  ینکها یعنیمشووترک داشووتند،   یدگاهد

. دارندتوافق ن یریگیجههدف و نه در نت ینبه ا یابیدسووت یهاروشدرمورد  نه هاآن هرچندشووناخته شووود  
 یت، واقعدیگرعبارتبه .شووناخته شووده اسووت  یرهها و غنامیدها، ه، اتمبا مادّکه  یککالسوو یزیک، فویژهبه

در فیزیک کالسیک همچنین این توافق وجود داشت . شوود شوناخته می مشوخص   یتجرب یتبا واقع ابتدایی
 با رهیافتی حداقلشوود که یم تصوووّر، اما یدآ دسووتبه تواندیاحتماال  هرگز نم یتاقعوکه دانش کامل از 

 کهطوریبه»، یتواقع یجزئ هاییژگیاز و یهرحال برخبود که بهین باور و ا شوود یکتوان به آن نزدیم
یت که به وجود واقع دانیزیکف یک، شوند. امروزه توانند معلوممی محدود یهاماندر ز حتّی« هستند واقعا 

کامال  درسوووتی بهکه  اسوووت: چنان دور «دور» کامال  یتواقع ینکند که ا تضووومین یداعتقاد دارد، با ابتدایی
 کدام ازیچکه ه ییهایهنظر از دنبالۀحد صووورت یک ، جز بهنباشووددرک قابل یازنظر عقالنممکن اسووت 

با  توانمسوووختی میبه ،یرمها را بپذیدگاهد ین، پدرو گفت اگر من ادیگرازطرف. دار نیسوووتندکران هاآن
د نفرد باشند منحصربهنتوایخوب نم یلیکه ذکر شد، خ ییهایهنظردنبالۀ  یندگویمخالف باشم که م یکسان

از واقعیت نامعلوم دیگر رهنمون سازد.  هجنب یکبه فقط  یمجانب صورتبهتواند ی، هر دنباله مینبراو عالوه
بندی فرمولدوباره کپنهاگ را  ۀمدرساصطالص و به 1نیلس بوهر نظریاتتوانم یاسوت که من م  یروشو  ینا

، ی)اتم سطح هر مطابق آنکه  فهممیرا م یسشنامعرفتهای سطح نظریۀاست که من  یروشو  یزن ینکنم. ا
 نآدهد و یم یقخاص خود را با آن تطب صیفتو ۀیوش( شناسیهم روان یدو شوا  یولوژیکی، بینامیکیترمود

                                                                 
1. Niels Bohr 
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 قائم به خودکامل و  یکیچ، اگرچه هنیسووت یگرانتر از داییهاپها حالت یناز ا یکیچکند که هیم ادّعا
 ینفنسووبتا  م یبه روشوو یاداده شووده اسووت   شوورصمانند آنچه که  یفیضووع یاربسوو مفهومیفقط به  .یسووتن
طور هما ب هنوزصحبت کنم.  ابتدایی یتاز واقع ،یدرک فکر یکدوسوت دارم از   که ( اسوت یریذجداناپ)

 یمتوانیم ینممکن خواهد بود. ما همچنواره هم راستا یندر ا یشرفتکه پ یمباور داشته باش یمتوانیم یمنطق
 برایشود.  مهم دیاست، اما نبا یاساس یامر واقعیت ابتداییو  یتجرب یتواقع ینب یزتما هرچندکه  یمفکر کن
 واشتباه است  یواقعیت تجربییدپذیر بسیار دقیق برای تأ یارهایمع یینکه تع یمحدق بزن ممکن اسوت مثال، 

 معنی هستندیا بیاست که  هاییحوزۀ آنها در یارمع ینا وسیلۀهای ردشده بهطور غیرمستقیم تمام پرسشبه
یم ر است که فکر کنتمناسب یاربس «.ی جالب نیستازنظر علم» ینهستند و بنابرامرتبط  اییدتبا یتبه واقع یا

 یارنگرش بسوو یک ینشوووند: ایم یلتحم ابتدایی یتبه واقع ی،تجرب یتواقع هایزۀ پرسووشحو آرامیکه به
درجهت  دانانیزیکاز ف یاریسوووب بگیریمدرنظر اسوووت که  یمنطق دلیلِ همین بهتر اسوووت و کنندهیدوارام

 (.یدمراجعه کن 24)به فصل  وابسته هایحالت یۀمثال در نظر یبرادهند، عالقه نشان می درست
 ی فهمهاروش من بهممکن است  یاآ» باشد ابتدایی یتواقع یمعناتواند بهیم یزشما ن یاصل پرسشحال 

باور  یکآن ! چراکه نه؟ باور دارماست: البته من  ینجواب ا ینجادر ا «م؟شته باشدا باور یعلم روشاز  یرغ
چرا  ینمبیاست که نم کردن ردقابل وضووص اسوت که به  یاز موارد یکی حالدرعیناسوت و   یردلپذ یاربسو 
 یدر تجل یامدت!( یطوالنها، در آن ۀ)نه هم یاز آثار هنر یکه به برخیدر آن افراط کنم. بله، هنگام یدنبا
 ینمن جذاب اسووت، معتقدم که ا یقۀسوولدهم که بهیگوش م یقیبه موسوو یکنم، وقتینگاه م یبایی طبیعتز

 یهاگمان. چرا ایی استدتبا یتبه واقع «ناپذیرو انتقال یشوخص  هرچند کامال » ،دهدیبه من م ینگاه خاصو 
اسطوره است؟  یکهرحال، آن، به از باشوند که وجود جدا  1خود )نهاد( یکاز  ییهاتصوویر  یدمن لزوما  با

عقل  در دسووترق اییدتبا یتآن، واقعمطابق اسووت که  یمیقد ییخردگرافرض  ندارم، باورآنچه من به آن 
 اسوووت ینقش حواق کامال  اسووواسووو من، در مقابل، برای. یخارج ۀبه تجربای هیچ اشوووارهماسوووت، بدون 

 ناصحیح یمعنا ، تاحدودیغار افالطون ۀاسطور ین،ابنابر. است پیروانشو  2آلن واتس گونه که برایهمان
 عنوانبهبیشتر را  هاآن ندکنیم یکنند، بلکه سوع  یپوشو چشوم  ینندبیکه م ییهایهاز سوا  یدنبا یان: زنداناردد

، هسووتند هبرهن ثمریب هاماسووه یبر رو و کنندمی هشووقاعم. دوسووتان من که تعبیر کنند یواقع یدهاهشووا
 هانآاز  یرغبرای که  «ینندبیم» را یتیاوقوات واقع یگواه  ،کننود ینگواه م  یوا بعود از آن بوه در  کوه  هنگوامی 

 است! یحصح هاآن م که نظردارم باور کن یلمکنم که حس می. یستن یابیدستقابل
 ینکامال  از ب ضووووعاتمو ینادرمورد  را یدو سوووواتفاهم احتمال یدپدرو ادامه داد ما با ،دیگرازطرف

 یتبه واقع فراعلمی، منطقیراف، یشووخصوو یهانگاه یاکه آمربوط به این پرسووش اسوت   پرسوش  ینل. اوّیمببر
 یدبا پاسخ. در آنجا یردقرار گ مورداستفاده یاهداف عمل یتواند برایفرض شوده اسوت م   یرا که اخ ییابتدا

                                                                 
1. Ego 

 کرد. یفتوت هایغرب یو هندو را برا یسمتائو یسم مانند بودائ یکه مذاهب است بریتانیایی نویسندۀ می دی  1115-1198(  Allan Watts)واتس   لن. 2
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اسووت.  یتجرب یتواقع در قلمرویکامال  « عمل»د. شوووینم مربوطها یدهها به پدنگاه ینباشوود. ا یینها «نه»
سخنان  ینفکر است که ا ینشامل ا ،. سواتفاهم دومشودتأیید نمی ،کردم یانبکه توسط باوری  یجادوگر

اند. باور را داشووته یناز مردم ا یاری، بسوویراخ یهاد. در سووالندهیارائه م یقعم یقتحق یآسووان برا یراه
نظر به سوواییدر شوونا ینو همچن ینجا)ا پردازمیو شوواگردانش م سآلن وات بهکه من  ینجاسووت، اوجوداینبا
 یلبه هر شک یشخص ین تنویرکه ا یستم. من موافق ن(کنندایجاد می یو تجرب اییدتبا یتواقعها آن رسدیم

درمورد  یواقع یدارپا یشووورفتپ یچکنم که هی، من کامال  احسووواق ماسوووت. در مقابل یزچ ینرتاسووواسوووی
بدون تالش  یژهوهب - یتالشوو یچتواند بدون هینم یتهر نو  واقعدرمورد  مانند کسووب دانش یموضوووع

ماند. اما یم اکامن یت، درنهااییدتبا واقعیتو با توجه به دانش  یستن یحاصول شود. علم کاف  -علم  یجمع
جامعه،  یک صوووورت، ما بهدیمخود قرار دا یمرزها یسووووکه در آن یثمریب به قلمروِ فقط با نگاه کردن

 .یمکن یداپ یتها اهمپرسش ینا ۀدر موضو  هم یمتوانیم
که در باال به  یهر موضوعدرمورد  اما موجز از آنچه پدرو به من گفت است. ،وفادار ۀخالصو  یک ینا

 و یقدق یانب ی. البته با تالش براگفت ،گزارش دهم یدرسوووتاز آنچه که من به یشآن پرداختوه شووود، او ب 
که  گونه، همانینبراوهعال ،اسووت یرناپذاجتناب ینام. اسوواده کرده ازحدبیشرا  هاآن و،اسووخنان  یخواندن

مربوط به  یهاادّعابهتر از  یفقط کم هاآن صوورف هسووتند. یدها عقاگفته ینا ۀشوود، هم یدبارها در باال تأک
 تلقّی «شوودهاثبات یقحقا» یانعنوان بها را بهگفته یناز خوانندگان ا یاند. اگر برخشووده یگذاریهپا ،فلسووفه
 حتّی - طور نظریبهممکن است  اتیاین نظر، دیگرازطرفبود.  خواهدآور نادرسوت و تأسف  عبیرکنند، ت
 عنوانبه ،ما مسائلعنوان دانشمندان و به ما، مسوائل متحد کردن  فرایندبه  یفقط اندک -سواده   ۀنسوخ  یندر ا
ها و واکنش یک کردنتحر یبا کم اتیاین نظر، ممکن است دیگرعبارتبهکمک کنند.  یشاندساده بشور 
 ینکمک کنند. چن یعلم و فرهنگ عموم ینشکاف ب یسواز یکپارچه یجادبه ا اندکیمخالف،  هاییدگاهد

 شده است. هاآن است که باعث انتشار ییآرزوها
را  هاآن از کدامیچمند هسووتند، اما هعالقه یعموم هاییدگاهکه به د یخوانندگان لاوّ ۀدرجگرچه در ا
ممکن اسووت  هاآن ق کنند. درعوض،تعمّ یطوالن یلیپدرو را خ یهاحدق و گمان ید، نبایرندپذینم یقدق

 کتاب ۀیلاوّفصول  حتوایاز م یقبدون اطال  دق حتّیآن فصل  مطالب یشتربرگردند. ب 12به فصول   یما مسوتق 
 درک است.قابل

فصل و بخش  ینحاضر شامل چند ۀنسخکه  یدتوجه داشوته باشو   یت، درنهامهمقدّ ینا یریگیجهنت برای
 به یدکتاب نبا کلّی یهایریگیجهنت اسوووت که اکنون یناضوووافات ا ینا کلّی یراسوووت. تأث یگرد یود جود 

 یآزاد یهادرجه عدادبودن ت ینامتناه یابا ظرافت و  وابسووته باشوود که  یتوجهقابل موضوووعی یتمحدود
 ها همراه است.یستمس
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که علم  یردپذیرا م ادّعا ینرا تحمل کند، احتماال  ا سووواده یهااز مثال یطور موقت برخاگر خواننوده بوه  

قدرت خود را  یقطر ینو از ا یماست که درک خود را سامان ده ینا یکی :دو هدف داشوته اسوت   یشوه هم

امال  دو هدف ک یناست. ا ندرک جهان بزرگ و ارتباط ما با آ یکمک به ما برا ،یگر. مورد دیمکن یتتقو
 ینلاوّ یرو یادهینفزا ید، تأکبیستم میالدیقرن  ی، در طول بخش اصلوجوداینهسوتند. با  یزاما متما ،مکمّل

 یرنظر چشمگیدتجد ینچن یکوانتوم یزیکو ف یتظهور نسببا امر واضح است.  ینا یلمورد گذاشته شد. دل
 یبا تقر عنوانبهادراک و عمل  یممفاه .شده بودند یرفتهپذ یهاپ عنوانبهکه قبال   دش یضرور یمیمفاهدرمورد 

 ند.وباور ش ینانبا اطم کامال  توانندیمو مرتبط عتبر م کلّیتنها موارد 
که چه از  ایندیکنار ب یتیبا وضووع ید، دانشوومندان اکنون بایشوورفتپ یناز ا یجهنت یک عنوانبه تاحدودی

که  یمتوجه داشووته باشوو یدعلم، بادر درون رسوود. ینظر مکننده بهنگران تاحدودی، بیرونیو چه  رونینظر د
هستند  یجزئ یهادستورالعمل که اندشده ینتدو «یباز عدقوا»فقط با اصول  یراخ ینظر هاییشورفت اکثر پ
( تخصووّصعامی )غیرمما با افراد  ۀرابطدر یعنی  یرونی،ب طوربهپردازند. یکم به اصووول م یلیتبع آن خو به

 یلما نه ما صووورت یک قاعدهبه - یماشوودهها گم یککه در تکن گونهکه همان -یم اعتراف کن یداسووت، با
از را  عیمشرو هاییفکه توصو  یمهسوت  یو روابط یممفاه شوامل  یامجموعه یدقادر به تول حتّیو نه هسوتیم  

که اکنون  ییهاها و تکانهیدها تحوّلکه در  یفرع یار، نقش بسدرسوتی بهند. باور دارمردم  جهانی بدهند که
جنبه واکنش  تحوّل یناوقات ایکه بعض فکت ینا حتّیمنتقل شوده است و   یهبه علوم پا ،یمشواهد آن هسوت  

معکوق شود و ما آماده  یدروند با ینکه ا یمکنیندارد. ما احساق م یگریعلم را دارد، احتماال  منشأ د یهعل
کند علم فقط یم ادّعاکه  ی، به هرکسووویژه. بهیمشووو روروبه طرصاین مربوط به  ییرتا با عواقب تغ یمهسووت

 یمخواهیم یلمدهد، ما با کمالیم یوندهم پرا به یندهاسوت که مشواهدات گذشته و آ   عداز قوا یامجموعه
عنوان به هاآن از یدبلکه با خالص قرار ندهیم، یعلم یفتعر ینرا تحت ا یمواننود کتاب فعل   ییهوا کتواب 

 ۀفلسف را آن فقدان نام بهتر، ممکن است یبرا که یعلم و موارد ینب یکشف مرزها توصیف یبرا  یتالش
 ت،ایممکن از نظر یهامجموعه یبندو طبقه یاز بررسوو یرغنیسووت  یزیچهیچعلم ، امعندینب .یمبنام یعیطب

ما با  ۀنشوان داده شده است و رابط  هافکتاز جهان که توسوط   یقبولقابل هاییفکه توصو  یروابط یم،مفاه
 آن است.
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 یکوانتوم کیاست: ما فقط با مکان یتخصّصکامال   پرسش یناست، از همان ابتدا ا یعوس خیلی «هستی»
است  هییبد ام این کار صحبت کنیم: زیراجست از دلیل خود برای انااحتماال  غیرضروری  ،یمسوروکار دار 

درک تردید بدون در اینجامنظور  ینا ی، براینبرااست. عالوه بشردانش  یبخش اصل یکوانتوم یزیککه ف
است که  دلیلهمینبهگرفته شوده اسوت.   درنظر وضوو   م مرکزدر  یکوانتوم یریگاندازه فراینداز  یحصوح 

 یشود. هدف اساسیحاضر انجام مدرحال یکوانتومگیری اندازهمختلف  یهانظریه ۀدربارمهم  بررسی یک
 سیبه برر ین،. بنابراهستند معتبرها از این نظریه هریک ،یکدام طرص مفهوم براساق است که ینا یینآن تع

 شود.یممنجر  یشناسمعرفت ینمهم چند
. یمکنیرا مطالعه م ییابتدا یکوانتوم یک: ما فقط مکانیر ذکر شووووندچشووومگ هاییوت محودود  یود بوا 

 یسووختبه دوم کوانتششووود، یگرفته نمدرنظر  یاتبا جزئ یتینسووب یکوانتوم یکخاص مکان یهایژگیو

انجام  یآزاد ۀجدراز  یبا تعداد نامحدود ییهایسوووتمت مدرن که در سوووتحوّالو  یردگیموردتوجه قرار م
 ینظر یلدالک بهییچهسووتند که ه یموارد جدّ هایتمحدود ینا ۀهم. یردگیموردبحث قرار نم ،شووودیم

 - یریگاندازه یما از ابزارها فهم یبرا اخیر هایشرکت نظریهاست که  تصوّرقابل ،یژهو. بهیستن أییدتقابل
 یعمل ۀیزانگکه ابتدا  باور داریم، ما یناوجود. بااساسی است - هستند یماکروسکوپ ۀانداز یکه لزوما  دارا

است  حیحصو جهت ازاینامر  ینایژه، ووجود دارد. به یهنظر ییابتدا یهاجنبه یبررسو  یدر تالش برا یخوب
ک حاصوول شوووند که محرّممکن اسووت یجه نت یناز چند یسووتندبخش نیترضووا تاحدودیکه  ییهاجنبه که

 .است تریقدق هایای نظریهبر یبعدهای پژوهش
 یرو سا یمی، شیزیکمتنو  ف یهاشاخه سائلی از میانم ینچنمند به علوم عالقه یاندانشومندان و دانشجو 

 یما سووع کند(یامکان را فراهم م ینا یقتحق زمینۀ ینکها دلیلبه ین)و همچن دلیلهمینبهند. هسووتها رشووته
 ۀینزمیشپ یمدرن دارا یزیکف ۀینزمتنها در هک یاهر خواننده یآن برا یکه دسترس یسویم بنو یکتاب یمکرد
 آسان باشد. یارباشد، بس ییابتدا یاربس

رو، اصوووول یناسوووت. ازا یافتهاختصووواص  یهنظر ییابتدا یابزارها یفل به توصوووبخش اوّ ، دوینابربنا
که مناسووب  یمنشووده اسووت. درعوض، ما فکر کرد یانب هاآن شووکل ینوجورتردر جمع یکوانتوم یکمکان

 یشتریبا مراقبت ب هرچند، دآشونا باش گوناگون خوانندگان  یارکه بماده کنیم آی طریقبهرا  هاآن باشود که 
سوم به بخش کند. یم یکتاب را معرف یمطالب اصل ینا ،ه استانجام شد یدرس یهاکتابنسوبت به بیشتر  

 یریگاندازه هاینظریهچهارم به بخش پردازد. یمرتبط م سئلۀم ینپنهان و چند یرمتغ یهایه، نظرجداناپذیری
وجود  خُبرگان یندر ب حتّی یتوجهقابلعدم توافق  یمکنی، احسوواق ممسووائل ینا ۀهمدرمورد  پردازد.یم

 یمکنیم یما سوووع ین. بنابرایسوووتن یهنظر یاضووویر یهادر جنبه یاختالفات دلیلبهعدم توافق البته  یندارد. ا
به  متفاوت اسووت و یگرد ۀیسووندنوبه  یسووندهنو یککه از یم کن یلوتحلیهرا تجز یفلسووف تلویحی یهافرض
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، با یتیویسم، با پوزییگراینیاسواسوا  با ع   ینپنجم اسوت. ا بخش موضوو    ینشوود. ا یممنجر  ییواگرا ینچن
 یریگیجه. سوپس نت مرتبط اسووت های وابسوته یۀ حالتو با نظر نرگیو هیافت، با ریزنبرگر و هاهبو یهایدها

مشرو  از  یدگاهد یکتواند یم کهاسوت   یماز روابط و مفاه یامجموعه یفکه شوامل توصو   شوود یارائه م
 راکیو نماد د یکوانتوم یکاصول مکاندرمورد  ییکتاب دانش ابتدا یازهاینیشکند. تنها پ یمجهان را ترس

 ( است.برا وکت)
، 1جان بلبا پروفسور  وگوگفتاز بحث و  یسندهکتاب، نو ینموضو  موردمطالعه در ا یندرمورد چند

 یکمکان یدر مبانمیالدی  1901در سووال  4ورانا ۀکنندگان در دورشوورکت یرو سووا 2شوویمونی با پروفسووور
 یبرا یناو و همچن یمداوم فنّ کخاطر کمه، ب3یالرداز دکتر گ ،ینهمچنمند شوووده اسوووت.  بهره یکوانتوم

 کند.میر تشکّ یدشمفیاربس ینظر هاییشنهادپ
 

                                                                 
1. J. S. Bell 
2. A. Shimony 
3. Varenna 
4. M. K. Gaillard 



 


