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باگ   ،یدارشانگتت یپد یفلساف  ی تاثرر ا   ااگن   یکوانتاو   کیا زیف یکپنهاگ   ریتفس
را  طرح کرد کاه   یکوانتو  کیزیف یدارشنگسیپد دار،یو پد دهیپد یانگگر دو گنه

 جیاسا   ذا ا نتاگ    عا  یبودن شگنس و احتمگل حاگک  بار  ا   یذات زیحگصل آن ن
همگنناد اذتتارون و    فیا تعر رتاو  یغ ی ربوط به ذرات کوانتاو   یهگ شیآ  گ

 یینظگم حتم  صادرا  گر،ید یا تگن تفگوت دارد  ا  سو شیفوتون، در هر آ  گ
 ند باودن   عل صدفه و  ی وجود در حتم ، همگنند نف یفلسف یبگ توجه به  اگن

ا   شاگهدات   علای و  گناه ی را واقع ریارائه تفس ییتوانگ ،یدر جهگن هست هگ دهیپد
 تااردیرو گنیاادارد ضاامن ب ضاارورترو  نیاارا دارد  ا  ا یکوانتااو  کیاازیف

حاگک  بار    نیو عدم تع یاحتمگل ذات فیدر توص یکوانتو  کیزیف دارشنگسگنهیپد
 یهاگ  گفتهی ردد  براسگس  گنیب هیحتم   تعگذ یآن بگ  اگن نیگدیتفگوت بن ع ،ی ا
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ا   تاوان  ینیسا  و  ا   عا  یحاگک  بار  ا   ی، شگنس و احتماگل ذاتا  پژوهش نیا
ارائه کرد  به عاگرت دیگر تفگوت  گنهی را و واقع علی فیتوص یکوانتو  گتیتجرب

هگ، تگبع  در سطح تک ذره یحت ن،ی ع دهی شگبه ا  پد شیدر تترار آ  گ دارهگیپد
و باه   یآور جماع  یا هگ به صورت کتگبخگناه  نوشتگر داده نیاس   در ا علیروابط 

 یففلسا  یگ دهگیپ زیاندا  آن ن   چش  ردد ی  یبررس یلیتحل -ی فیصورت توص
 اس   یی را  واقع ر یپ  گیهمگنند  رد  یکوانتو  کیزیف ریا  تفگس کیهر 

 

 ،یکوانتاو   کیا زیف ،یی را واقع د،یجد کیزیف ،یدارشنگسیپد :کليدی واژگان

   ییحتم  صدرا

 مقدمه

م  آغاگ  شاد     9122 ساگل  در پالناک   گکس کوانتو ی فرضیه کوانتو ی بگ فیزیک

 تار  پیش که فوتواذتتریک ارر توضیح م  برای 912۱  سگل در اینشتین آذارت سپس،

 باگ  ساگ  گر  ای فرضایه  بود،  شده  زار  هرتز هگینریش م  توسط 9۸۸۱ سگل در

 ذرات ا  ناور  داد  بار اساگس ایان فرضایه،     ارائاه  پالنک  گکس کوانتو ی فرضیه

 علا   در جدید ای دوره آور پیگم این تحوالت، اس   شده تشتیل  نفردی کوانتو ی

   ردیدناد  کالسایک  فیزیاک  ا  کوانتو ی فیزیک تمگیز و پیدایش ساب و فیزیک

 جسا   تگبش :ا  عاگرتند شدند، کوانتو ی فیزیک به  نجر که هگیی پدیده ترین  ه 

بور و  عگدذه شارودینگر    و  دل اتمی ذرّه - وج فتواذتتریک، پدیده سیگه، پدیده

هگی تود، تفگسیر  ونگ ونی نیز پ یرفته اس  که  به همراه پدیده کوانتو ی فیزیک

 کپنهاگ ی  ، تفسیر(99: 6931 آینشتاین،)  رایی واقع برتی ا  آنگن عاگرتند ا : تفسیر

(Hiesenberg, 1971: P6) چند جهگنی  و تفسیر(Penrose, 2004: 807) برتی  

هگی بنیگدین تاود،  تاثرر ا   ااگنی فلسافی پدیدارشانگتتی         این تفگسیر در الیها
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 هسااتند و نااوعی ا  پدیدارشنگساای بااه نااگم پدیدارشنگساای فیزیااک کوانتااو ی را 

 آورند  پدید  ی

تفسیر کپنهگ ی فیزیک کوانتو ی،  تثرر ا   اگنی فلسفی پدیدارشنگتتی، دچاگر  

دو گنگی پدیده و پدیدار  شته اس  که حگصل آن پیدایش پدیدارشنگسی فیزیک 

 رایای و   کوانتو ی اس   نگتوانی در عدم انطاگق پدیده و پدیدار، ساب  رد واقاع 

تو ی اس   ا  ساوی دیگار     رایی در پدیدارشنگسی فیزیک کوان  رایش به نسای

که در آن به تفصیل به  اگحث  ایعیگت پرداتتاه نشاده    –نظگم حتم  صدرایی 

تواند   ینه را برای انطااگق پدیاده و    هگیی دارد که  ی در بطن تود آ و ه -اس  

پدیدار فراه  سگ د  به عاگرت دیگر در نظگم حتم  صدرایی ظرفی  ال م بارای  

اتتن به  سگئل فیزیک کوانتو ی وجود دارد  اذاته برای  انگ قرار  رفتن جه  پرد

هگی حتم  صدرایی در قلمرو فیزیک کوانتو ی در  اگم نخسا     کگربس  آ و ه

ال م اس  ه  نسا  به فه  دقیق حتم  صدرایی اقدام شاود و ها  نساا  باه     

درک عمیق فیزیک کوانتو ی تال  شاود  بار ایان اساگس،  ساسله اسگسای ایان        

هگی نظگم حتم  صدرایی برای بررسی  گهیا    س  ا  ظرفیّ پژوهش عاگرت ا

 پدیدارشنگسی در توصیف  شگهدات کوانتو ی چیس ؟

دربگره پدیدارشنگسی و فیزیاک کوانتاو ی و همیناین پدیدارشنگسای و نظاگم      

حتم  صدرایی آرگر فراوان وجود دارد ا گ آنیه کاه انجاگم پژوهشای جدیاد را     

یگنه فیزیک کوانتو ی در  طگذعاه تطاییای باگ    سگ د،  گهی  برسگتتگرا ضروری  ی

 رایگنه نظگم حتم  صدرایی ا  فیزیک کوانتو ی اس  کاه   ظرفی  توصیف واقع

هگی قالی  ورد توجّه قرار نگرفته اس   براسگس  اگنی پدیدارشنگسای   در پژوهش

فیزیک کوانتو ی بگ تفسیر کپنهگ ی، شگنس و احتمگل ذاتی بر  ایع  حگک  اس ، 
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ر تترار آ  گیش بگ شرایط یتسگن، ایان احتماگل وجاود دارد کاه ذرات     و د اس 

کوانتو ی پدیداری  تفگوت ا  تود نشگن دهند  ه  چنین این نمودهگی کوانتو ی، 

و  علوذی نیستند  ا گ بر اساگس حتما  صادرایی کاه ریشاه در       علیتگبع رابطه 

هگی  شگبه،  آ  گیش هگی  عین، ا ر چه در تترار  رایی دارد، هر یک ا  پدیده واقع

و  علوذی هساتند  ا  ایان    علیدهند، تگبع رابطه  پدیدار  تفگوت ا  تود نشگن  ی

 و  علاوذی ا   علای رو  سسله اصلی در این نوشتگر، بررسی ا تگن ارائاه توصایف   

هگی کوانتو ی اس   به عاگرت دیگار، در   هذرات کوانتو ی حتی در سطح تک ذر

 ردد،  اگنی حتم  صدرایی   نجر  ی 9سگتتگراییحگذی که تفسیر کپنهگ ی به بر

ظرفیّ  تایین دقیق  شگهدات فیزیک کوانتو ی را دارد و دچگر اشتگل کپنهاگ ی و  

شود  افزون بر این نظگم حتما  صادرایی، تواناگیی برقاراری      برسگتتگرایی نمی

را هاگی  ایعای    تواند پدیده ارتاگط بین پدیده و پدیدار را دارد و بر این اسگس  ی

 رایگنه ا   شگهدات  و واقع علییگ تعلیق تگرج سگ د و توصیف  0ا  حگذ  اپوته

 رایی  اتنی بر دو اصل وجود جهگن  ساتیل  ا  ذهان و    واقع کوانتو ی ارائه کند 

شانگتتی و   علمی به جهگن  ستیل ا  ذهن اس   اصل اول هساتی ا تگن دستیگبی 

ا  پیوند  یاگن دو اصال  ا کور     شنگتتی اس   ذ ا در این نوشتگر دیگری  عرف 

 برای پگسخ به شاهگت استفگده شده اس  

 شناسی پديدارشناسی فيزيک کوانتومی . مفهوم1

 قارن  اوایال  و ناو ده   قرن اواتر در فلسفی جناش به عنوان یک 3پدیدارشنگسی

 ا   روهای  توساط  ساپس  و شد   اری پگیه هوسرل اد وند توسط  یالدی بیست 

                                                 
1. Constructivism. 

2. Epoché. 

3. Phenomenology . 
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  تارج    ید ا   ،9310هوسارل،  : ک ر) یگف  ادا ه  وتینگن دانشگگه در پیروانش

  پدیدارشنگسی عاگرت ا   طگذعه یگ شنگت  پدیادار اسا   پدیادار باه     (انگلیسی

تواند  وضوع تجربه بگشد، یعنی به هر چیزی کاه در   اگن و  تاگن     ا ری که  ی

دیدارشنگسگنه و  ردد  هوسرل بگ توجه به تثویل پ شود، ا الق  ی برای  گ ظگهر  ی

کند که بگید دو گنگی پدیده و پدیدار کگن  را کنگر  همینین حیث اذتفگتی، بیگن  ی

: 6931)وال و ورتو،  وید که پدیدار آن اس  که تود را عرضه نمگید   نهگد  ذ ا  ی

هوسرل تال  بسیگر نمود تگ فگصله سوژه و اباژه را در فرآیناد ادراک علمای     (75

آد یاگن هساتند  او باگ       ذهنی  به آنجگ رسید که  عگنی سگتتبردارد  ذتن در نهگ

هگ در هنگگم سگت  این  عگنی، چه اذتفگتی دارناد   این پرسش روبرو شد که انسگن

کند که عل   تین  هوسرل بیگن  ی (57: 6931)مالیری، سگ ند  و چگونه  عگنی را  ی

شنگساگنه  تتگر پدیدارکند  ذ ا بگید به ساگ  به عنوان علوم تحصلی دیگر کفگی  نمی

او بعد ا  آن که دریگف ، آ اگهی  عطاوب باه     (6/677: 6931)اسپیگلبرگ، پنگه برد  

هاگیی را   ه کند که قصد، داد اعیگن اس ، ا  قصدی  آ گهی سخن  ف   او بیگن  ی

 رداند  در اینجگسا  کاه    که اجزای ال م آ گهی هستند را به اعیگن قصدی بگ   ی

هاگی   ا  این رو  یگفته (686)همان: یگن قصدی را تفسیر نمگید تواند این اع قصد  ی

 ردد  شعور  هگی  خگ ب  ی هگ و پیش دانسته ادراکی و علمی نیز تگبع پیش فرض

 اردد   انسگنی ا  رهگ ر تجربه ذهنی تعگ ل بگ پدیدارهگ،  ورد بررسای واقاع  ای   

یاداری اسا ،    رایای پد    هوسرل بیگنگر ذات(617: 6937)رودریگیس و هاردینگ، 

هگی  توان پدیدارهگی تحیق یگفته در ذهن را نوعی پدیده تلیی نمود که بر داده  ی

 ردد و در  یگبل آن ذاتگرایی نفس اال اری اسا  کاه ا  تاگرج      حسی انشگء  ی

  (71: 6936 )خاتمی،بگشند   ی
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ساارای  نمااوده و  کوانتااو ی اندیشااه هوساارل در پدیدارشنگساای بااه فیزیااک

هاگی   یک ا   ؤذفاه  را پدید آورده اس   تایین هر کوانتو ی فیزیکپدیدارشنگسی 

، نیگ  ند نوشتگری  ستیل اس   ا گ باه   کوانتو ی   کور در پدیدارشنگسی فیزیک

  اردد کاه در پدیدارشنگسای فیزیاک     صورت اتتصگر در ایان نوشاتگر بیاگن  ای    

 تعلاق  کوانتو ی، جهگن تگرج ا  ذهن به عنوان پدیده اپوتاه شاده و آنیاه کاه     

سگ ی کوانتو ی یگ پاژوهش    یرد، به عنوان پدیدار  ورد  دل ادراک انسگن قرار  ی

سانجی علا  باه     هگی فلسفی، تایین واقعیا  و ا تاگن   شود  در بین  ؤذفه واقع  ی

 یارا سااب تماگیز باین دو رویتارد رئگذیساتی و         واقعی  اهمی  بیشاتری دارد 

و  داردواقعی   ستیل ا  ذهن وجاود    ردد  در رویترد رئگذیستی، آذیستی  ی ایده

توان به آن عل  یگف   آنیه که در این نوشتگر به عنوان پدیدارشنگسای فیزیاک     ی

اس   اذاته تفگسیر دیگار   فیزیک کوانتو یشود، تفسیر کپنهگ ی  کوانتو ی بیگن  ی

همگنند تفسیر آ گری و چندجهگنی نیز دارای ابعگدی ا  پدیدارشنگسی هساتند  ا اگ   

باین  ه کاه در بیاگن کپنهاگ ی آ اده اسا ، ها  عماق و ساریگن بیشاتری در          آنی

هاگی   پو یتیس  حگک  بر دهاه  فیزیتدانگن دارد و ه  بر سگیر تفگسیر نیز تثریر دارد

ستیز آن، ساب  ش  نگگه پدیدارشنگسگن ا  فیزیاک   اول قرن بیست  و نگگه فلسفه

تفت ار پدیدارشنگساگنه ا     کوانتو ی کمتر  ورد توجه واقع شود  ذتن در   ر   گن

  هگی هگیزنارگ ظهور یگف  ویژه در اندیشه فیزیک کوانتو ی در تفسیر کپنهگکی به

 ا  این رو این قرائ   ورد توجه بیشتر واقع شده اس  

 ردد کاه   هگی فلسفی ا الق  ی ای ا  نگر  ا رو ه پدیدارشنگسی به  جموعه

 یجاگ باه   یادارهگ شانگت  پد نگسی  رایی دارد  بر اسگس پدیدارش ریشه در   ینه

و بگ توجّه به قطع ارتاگط فگعل  (271: 6939)خسروپناه،  یرد  قرار  یشنگت  واقع 
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اسا     رایگنه قلمداد شده  ی نساشنگسگ بگ واقعیّ  و پدیده، این نگر  دید گهی 

هگی نظگم حتم  صدرایی نشاگن داد کاه     چه بسگ بتوان بگ استفگده ا  ظرفیذتن 

 یاک  ۀ طلق  نجار نخواهاد شاد  بلتاه در بردارناد       رایی ی به نسا یی را ینه  

 اسا    ی واقع یک ی،اس  که تود در نظگم هست یده رکب ا  نگظر و پد ی واقع

 ارا ا  یاک نظار، باه ساه  اروه هر نوتیاک، پدیدارشنگسای و          هگی   ینه فلسفه

 شوند  تفتار فلسافی هیاد ر باه هر نوتیاک      پدیدارشنگسی هر نوتیک تیسی   ی

شهرت دارد   همترین  سگئل هر نوتیک،  گهیا   اتن،  یصاود ا  فها       9فلسفی

؛ 12: 6981)واعظی، هگ و بگورهگسا     تن، چگونگی تثریرپ یری فه  ا  پیش فرض

و علوم  ایعی  (15: 6931)هیدگر، و  تن  گهیتی وجودی دارد  (671: 6936گروندن، 

همینین   (971: 6988یلتای، )دبگشد  هگی جدید  ی جدید برتگسته ا  فرهنگ  ل 

   تعلااق ادراک، بااه صااورت پدیدارشنگسااگنه 0در پدیدارشنگساای هر نوتیااک

هگ را تاگبع بادن     ردد که  عنگسگ ی انسگن هر نوتیتی برای  خگ ب ظگهر  ی

ای  گنناد   داند  این  رایش ا  فلسفه علا ، در آراگر فالسافه    فیزیتی انسگن  ی

پگتریک هیالن، ژو ب کوکلماگنس، تادکی  یال و ژو ب راو  بسایگر دیاده      

  (18 :6931)مالیری، شود   ی

 سنجی پديدارشناسی و فيزيک کوانتومی . نسبت2

برای بررسی و سنجش نسا  به بین پدیدارشنگسی و فیزیک کوانتاو ی بگیاد باه    
 چند  سسله توجه نمود که  همترین آنگن عاگرتند ا :

 . دوگانه پديده و پديدار در پديدارشناسی و فيزيک کوانتومی2-1

 را  عرفی نمگید  ذا ا باگ اپوتاه     د را ذاتهوسرل به نوعی تال  دارد که تو

                                                 
1. Philosophical hermeneutics. 

2. Hermeneutic Phenomenology. 
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اال اری،   نفاس   رایای  ذات برابر در پدیداری  رایی کردن پدیده، تال  دارد ذات

  ا گ در پدیدارشنگسی حگصل ا  تفسایر کپنهاگ ی،   (71: 6936 خاتمی،)تایین نمگید 

  ردد   تتب کپنهگ ی بگ استفگده ا  حیاث اذتفاگتی، بیاگن     رایی کگ ال نفی  ی ذات

کناد بلتاه    که فیزیک جدید بگ ریگضیگت جدید  ایعا  را توصایف نمای    کند  ی

 گ ا   ایع  اس   ذ ا این تفسیر، توصیف  ایعا  کاه در  اول     برداش بیگنگر 

  )Heisenberg, 1958: 25(نهناد    ی تگریخ هدب علوم  ایعی بوده اس ، را کنگر

ا  این رو  فر گذیزم ریگضی نوعی ادبیگت اس  که به توصیف پدیداری ا  فیزیاک  

کوانتو ی ا   شگهداتی که تح  شرایط تجربه  عین صورت  رفته اس  و پایش  

در نتیجه  بگن را در توصیف آنیه که   (Bohr, 1963: 92)پردا د  بینی آینده آن  ی

  ذ ا )Heisenberg, 1980: 11( دانند ذهن توان تصویرسگ ی آن را ندارد، نگتوان  ی

  ایان ناگتوانی در   (Ibid)برناد   هگی اتمی پنگه  ی به ریگضیگت برای توصیف پدیده

شنگسی  گتریگذیستی، آن  تایین پدیده تگ جگیی ادا ه دارد که هگیزنارگ بگ نفی هستی

 :6987)گلشنی، نمگید  هگ را در جهگن عینی انتگر  ی شمگرد و شیسی  ات  را توه   ی

شاود،    ار  ای   در تفسیر کپنهگ ی جلوه کوانتو ی   ا  این رو  آنیه در فیزیک(16

 ر اس    توصیف پدیدارهگ به  بگن ریگضی اس  که حگصل حیث اذتفگتی  شگهده

 ذ ا توان توصیف پدیده نه در سطح نفس اال ری و نه در سطح پدیداری را ندارد 

 در پديدارشناسی و فيزيک کوانتومی. دوگانه تجربه پوزيتيو و تجربه زيسته 3

شود و تجربه  نده، آن چیازی اسا     تجربه پو یتیو به وسیله آ  گیش حگصل  ی

کند  هوسرل بگ  رح تفگوت بین ادراک و  تعلق ادراک،  که انسگن بگ آن  ند ی  ی

ارائه توصیف ا  آ گهی که نسا   یگن ادراک و  تعلق ادراک اس ، به نوعی ایان  

سگ د و تجربه پو یتیو را فارع بار تجرباه  یساته      یتدیگر  رتاط  ی دو گنه را به
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  به عاگرتی  او آ گهی را همگن اذتفگت و اذتفاگت را  (27-29: 6936)خاتمی، داند   ی

  همین  طلب را به نوعی (989: 6935)خاتمی، داند  نسا   یگن  درِک و  درَک  ی

  ا رچاه یاک فیزیتادان ا     نیز  شاگهده نماود   کوانتو ی توان در فیزیک دیگر  ی

رسد، ا گ این تجرباه  تعلاق     ریق استیراء در آ  گیشگگه به یک تجربه پو یتیو  ی

حیییی عل  او نیس  و توانگیی توصیف حگدره را ندارد  بلته هر پدیاده در بساتر   

تاوان ا  آن باه تجرباه      عرفتی هر آ  گیشگر، پگسخی  ستیل داشته و به نوعی  ی

باه  عناگی   « شاگهد »یاگ  « ناگظر »ر نگم برد  در نتیجاه اصاطالح    یسته آن آ  گیشگ

  (16-26: 6936)تالبوت، رود  کالسیک آن ا   یگن  ی

دو اگنگی تجربااه پو یتیااو و تجرباه  یسااته ا   نظاار هوسارل و کپنهااگگ بااگ    

 حوری  هگیزنارگ، بگ یتدیگر تفگوتهگیی نیز دارند  ا  آن جمله هوسرل بگ اپوته 

شاود کاه در ذهان انتشاگب        ذهن، بر چیزی  تمرکز  یکردن واقعی   ستیل ا

را   ا اگ هاگیزنارگ ریگضایگت    قگیال اسا   دارد  او حتی برای ریگضیگت نیاز ذات  

ای که در صدد تایاین   و سرانجگم نسا  به پدیده داند  یابزاری برای ا ر فیزیتی 

رسد  هوسرل فیط باه  عناگ کاگر دارد و     ای ا  برسگتتگرایی  ی آن اس ، به  ونه

بارد  ا اگ تفسایر     توجه دارد که  عنگ یگفتنی اس   ا گ واقع  ایعی را به اپوته  ای 

 کپنهگ ی نوعی نگر  نوکگنتی اس  و  اق این نگر  هر چه که به نو ن نسا 

تجربه پو یتیو و  اصطالحگت شود  ا  این رو شود، سگتت  ذهن شمرده  ی داده  ی

تجربه  یساته و  اصطالحگت تجربه  یسته در فیزیک کوانتو ی، ا رچه بر رفته ا  

هوسرل اس ، ا گ همگنند و یتسگن به کگر نرفته اسا  و   در اندیشهتجربه پو یتیو 

  ا  نظر  عنگیی بگ آنهگ تفگوت دارد
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 ترهای تجربی پديدارشناسی فيزيک کوانتومی. بس4

هگیی وجود دارد که ساب تفسیر پدیدارشانگتتی شاده    در فیزیک کوانتو ی آ و ه

 هگ عاگرتند ا : اس   این آ و ه
 . نقش ناظر در فيزيک کوانتومی4-1

در فیزیک کالسیک، اعتیگد بر این بود که عمل  شگهده تثریری بر شیء  اورد  

وضعی  شیء قال و بعد ا   شگهده یتسگن و قگبل تعریف بود    یری ندارد  اندا ه

ذتن در فیزیک کوانتو ی  شگهده تود بخشی ا  آ  گیش شده و بر شایء  اورد   

  ارد  برای  شگهده ذراتی  گنناد اذتتارون، باگ تگبگنادن ناور باه         طگذعه تثریر  ی

 یاری   ا اندا هتوان  تگن و تتگنه آن ر  یری نور  نعتس شده  ی اذتترون و اندا ه

کناد و   کرد  در نتیجه، این تگبگندن نور، ه   تگن و ه  تتگنه اذتتارون تیییار  ای   

 یری بگ  شخصگت قال ا  آن  تفگوت تواهد بود  بگ ایان    شخصگت بعد ا  اندا ه

شاود باگ آنیاه در      ای   یری  شگهده توصیف آنیه به عنوان پدیدار در این اندا ه

شود،  تفاگوت تواهاد باود  ا      ان پدیده شنگتته  یواقعی  وجود دارد که به عنو

توان ا  رفتگر و تواص اشیگء کوانتو ی  ستیل ا   شگهده آنهگ ساخن   این رو  نمی

 ر، صرفگً یاک تمگشاگ ر نیسا ، بلتاه باگ یگر        ف   به عاگرتی  نگظر و  شگهده

ی ای که ا  دید برتی ا  دانشمندان، وجود هار  وناه پدیاده بنیاگد     اس   به  ونه

و در نتیجاه باگ    (Herbert, 1985, 164)شاود   حیییی که قگبل را  بگشد انتگر  ی

 ر  توان توصیف توجه به آ  گیش فوق، پرتوهگی  نعتس شده ا  اذتترون، را نمی

آن اذتترون دانس  و تگ قال ا  حضور ناگظر شاعور ند، هار احتماگذی در پدیاده      

 اردد و دیگار    یاده  ای  تگرجی ا تاگن دارد و باگ حضاور او یاک احتماگل بر ز     

یعنی اذتتارون تنهاگ     (Polkinghorne, 2002: 51)نمگیند  احتمگالت فروپگشی  ی

 یک پدیدار در حضور نگظر اس  
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 . معادلة شرودينگر4-2

تاگبع   و کوانتو ی ریز ذرات  شگهده نحوه ا  توان  ی را پدیدارشنگسی نوع این

 آن ا  آ اده  به دسا   فیزیتی نتگیج آنهگ و (Griffiths, 1994: 1) شرودینگر  وج

ای  گنند اذتتارون   نمود  در فیزیک کوانتو ی برای توصیف حگذ  ذره نیز استناگط

بگشد، ا  حل  عگدذاه شارودینگر اساتفگده     که در پتگنسیل  ربوط به هسته  یید  ی

شود  در نتیجه حل این  عگدذه بگ استفگده ا  شرایط  ر ی،  یگدیر ویژه انرژی و   ی

آید که  ج ور ایان تاگبع  اوج     هگ در قگذب تگبع  وج، به دس   ی ترونحگذ  اذت

نمگیاد   یاگدیر ایان تاگبع تنهاگ       احتمگل وجود اذتترون در ا راب هسته را بیگن  ی

دهاد و  تاگن قطعای     احتمگل وجود اذتترون در  دارهگی  ختلاف را نشاگن  ای   

اذتتارون انجاگم     یاری  کند  در هر آ  گیش کاه بارای انادا ه    اذتترون را بیگن نمی

آید  شود، تنهگ یک  یدار که حگکی ا  احتمگل وجود اذتترون اس  به دس   ی  ی

  (123: 6988)وایددنر و سدل ،   هگی  جدد این  یدار تیییر تواهد کرد  و در آ  گیش

 ر بر سیسات   اورد  شاگهده  الحظاه       یری ارر  شگهده به عاگرتی، در هر اندا ه

آورناد  وجاود    ظرهگی  ختلف نتگیج  ختلف بدس   یای که نگ  ونهه  ردد، ب  ی

نتگیج  ختلف حتگی  ا  دو گنگی پدیده و پدیدار دارد  بگ این توصیف عالوه بار  

دانند برتی حتی به تعایر  افرادی که ا تگن شنگت  پدیده را ا  پدیدار نگ متن  ی

شاوند    حداکثری ا  فیزیک کوانتو ی  رایش یگفته و وجود پدیده را نیز  نتر  ای 
 (93-98: 6937)منصوری، 

 عگدذه شرودینگر بگ قگنون دوم نیوتن، ا  یک جه  شاگه  و ا  یاک جها    

تاوان باگ داشاتن شارایط اوذیاه  نگساب،  عگدذاه         تفگوت دارد  ا  آن جه  که  ی

همگنند قاگنون اول نیاوتن   هگی آینده تعیین نمود، نیشی  شرودینگر را در همه   گن

  )Griffiths 1994: 2( نمگید فیزیک کوانتو ی را ایفگء  ی در فیزیک کالسیک، برای
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ا گ ا  آن جگ که حگصل  عگدذه شرودینگر، همیشه یک تگبع احتماگذی باین صافر و    

 ردد، در حگذی کاه قاگنون دوم نیاوتن ذاتاگ      یک اس ، احتمگل ذاتی آن  عگدذه  ی

  کاه باگ   و ا ر ه  احتمگل در آن راه یگبد، یک ا ار عگرضای اسا    نیس احتمگذی 

 پیشرف  عل  یگ رو  علمی ا تگن اصالح وجود دارد 
 . اصل عدم قطعيّت هايزنبرگ4-3

م  توسط هگیزنارگ بیگن شده اسا     اگنی    910۱اصل عدم قطعی ، در سگل 

 ر در واقعیتهگی کوانتو ی پر رنگ شد، سااب عادم تواناگیی در     که نیش  شگهده

نتیجه هاگیزنارگ را باه فتار ارائاه     هگی  نحصر به فرد  ش   در  بینی پدیده پیش

هرچاه   این اصلنگپ یر دنیگی  یتروستوپی اندات   بر اسگس  اصل  ایع  تعین

کمتر تواهد بود  تر بدانی ، دانش  گ نسا  به کمی   زدوج آن یک کمی  را دقیق

و به عتس  برای  ثگل هر چه  تگن یاک ذره را دقییتار بادانی ، ا العاگت  اگ ا       

هگیی که یتساگن آ اگده     یری روی سیست  ذ ا اندا ه ،تواهد شدسرع  آن کمتر 

در حگذی که در  (Griffiths, 1994: 19)دهند  اند، نتگیج یتسگن به دس  نمی شده

شد که بگ دانستن شرایط اوذیه و نیروهگی وارد شونده بار   فیزیک کالسیک بیگن  ی

باگ دانساتن، شارایط    یعنای    بینی دقیق اس  یک سیست ، رفتگر آینده آن قگبل پیش

هگی آینده نیز دانسته شده و ا تگن پیش بینی دقیق آنهاگ   وقوع پدیده عل کنونی، 

 ا تگن داش  

آ  گیش تک شتگب نیز به نوعی، بیگنگر اصال عادم قطعیا  اسا   در ایان      

آید  ساپس نیاش    فرود  ی wآ  گیش، یک  وج تخ  تتفگم بر شتگفی به پهنگی 

– ردد  وضعی  اوذیاه ذرات   صله دارد،  شگهده  یپرا  بر پرده که بگ شتگب فگ

ه  ا  ذحگظ بزر ی و ه  ا  ذحگظ جه   شخص اس    -هگ  هگ یگ فوتون اذتترون

عاور ذرات بگ عدم قطعیتی برابر بگ پهنگی شتگب  علوم اس   ا گ این که هر یاک  
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تن آید، نگ علوم اس   به عااگرتی  باگ دانسا    ا  ذرات دقییگ در کجگی پرده فرود  ی

)وایدنر و توان  تگن استیرار آنگن را دقیق  شخص نمود  وضعی  اوذیه ذرات، نمی

به عاگرتی  ارتاگط تنگگتنگ ا  رفتگر  وجی و اصل عدم قطعیا    (197: 6988سل ، 

  (616: 6931)کرین،   ارد  را به نمگیش  ی

د همگننا   برتای    اسا    رفتاه  صورت   تفگوتی  تاعگبیر  قاطعی   عادم  اصل ا 

 در ییینای   عرفا   عادم  و بشار  جهال  ا  نگشی را قطعی  عدمپالنک و  اینشتین

 دیگر همگنند نیلاز باور، عادم      برتی(31: 6953)حقی، دانند   ای کاوانتو ی سطح

 باه  دیگر ای عده  دانند  ی  فهو ی  یگ  تجربی هگی  احدودی  ا  ناگشی را قطعی 

دانناد    ی  ایع  تود در نتعی عادم عانوان به را آن کپنهگ ی  تتب پیروان ویژه

   در نتیجااه ا تااگن دانسااتن شاارایط دقیااق یااک (89و  81: 6982و  6989)بدداربور، 

  شاگهدات  شاود،   ای   شاگهده  کوانتو ی پدیده یک ا  پدیده ا تگن ندارد و آنیه

  اردد     ای  حگصال  پدیاده  ا  کاه  اسا   پدیاداری  تنهگ بلته ،بگشد نمی آن واقعی

 ا  ایاان رو، هاا  هااگیزنارگ و هاا  پیااروان اندیشااه او، فیزیااک را  حاادود در    

نمگیناد    رایگناه را  ارد  ای    توصیف هماستگی  شگهدات دانساته و تایاین واقاع   

)Wheeler & Zurek, 1983, P 83(  
 . آزمايش دو شکاف يانگ4-5

 یگن ایان دو  که صفحه استفگده شده  و یک نوردر آ  گیش یگنگ، ا  یک  ناع 
عمودی  وا ی بگ یتدیگر قارار داد  در صاورتی     نگ ک  شیگر  شیء، یک  گنع بگ دو

هاگ  اا شته و    ا  ذرات ریز بگشد، بگید ا  هرکدام ا  شاتگب   جریگنی  که نور فیط
هاگ   هنگگ ی که یتی ا  شتگب  ارر تود را بر جگی   اردآنهگ   پش   صافح   روی

ای که در  هبگریک ا  نور، روی صفحیک نوار عمودی  بگ  و دیگری پوشگنده شد،
پش  آن شتگب وجود داش ، ظگهر  ردید  ا گ هنگگ ی کاه هار دو شاتگب باگ      
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ای ا  نوارهگی عمو ی روشن و تگریاک پار    هگیی ا  صفحه را  جموعه شد، بخش
را ایجاگد   9کرد  به عاگرتی  نور همگنند یاک  اوج عمال کارده و پدیاده تاداتل      

داناگن کناگر    فاایزیک ا  سوی دیگار، هنگاگ ی کاه    ( Zettili, 2009: 25)نمگید   ی
هاگ را آشاتگر کنناد اذگاوی      فوتون قارار دادناد تاگ  سیر فوتون  ردیگب  هگ شتگب

باه عااگرت    .و فیط دو تط بگریک روی صفحه ظگهر شد ردید تاداتل ناگپدید 
-27: 6931و رزمدی،  بیگددلی   ،دیرباز)ای ا  تود به نمگیش   اش   دیگر رفتگر ذره

ای و ه  ارر  وجی نشگن داده اس  و بر اسگس  یعنی نور ا  تود ه  ارر ذره، (26
ا ار    شادند  تمال    کوانتو ی  اعیگن  ای ا  هگی  وجی و ذره برداش این آ  گیش، 

   هاار دو بارای یاک توصایف      دیگر در تنگقض هستند، بگ یک  برداش   این دو چه
  آنیاه ا  آ  اگیش   (617: 6987وی نیا، )عل ا  وقگیع کوانتو ی ضرورت دارند  کگ ل

هگی نور اس  که باگ توجاه     ردد، دو پدیدار  تنگقض ا  فوتون یگنگ  شخص  ی
 رهگی  ختلف، ظهورات  وناگ ون دارد   به شرایط آ  گیشگگهی و شرایط  شگهده

 ر و ابزارهگی آ  گیشگگهی در تفسایر کپنهاگ ی، ایان     و بگ توجه به نیش  شگهده
صرب نظر ا  وجود یاگ   –پدیدار بوده و توان حتگیتگری ا  پدیده آرگر  نتسب به 

 ندارند  -عدم پدیده

در تفسیر کپنهگ ی ا  فیزیاک کوانتاو ی، دو ناوع نگاگه وجاود دارد  در نگاگه       

 افگهیمی چون عادم  ن  ونهبادیشود   حداکثری، حتی وجود پدیده نیز انتگر  ی

                                                 
  و وقتـی یـ   همدیگر را تقویت کنند،  وقـتی دو قـلة موج با هم برخورد می در پدیده تداخل، .1

کننـد. در نتيجـ ،    دیگـر را خنيـی مـی     ، یـ   کننـد  مـی با هـم برخـورد     موج  قلة موج و ی  درة

پدیده را   ، این دانان  . فيزی گردد ظاهر میصفح    روي  اي از نـوارهاي روشـن و تاری  مـجموع 

و ایگرلی    ،دیر  ار    ) شـود  امواج با ی  دیگر حاصل می  تداخل  زیرا از ،نامند مـی  تداخل  الگوي

 (.01-04: 1931ر م ، 
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یگء و تااگبع  اااوج، باااه عنااوان ای اشاا هذرّ -  ااوجی   اااگهی  دو گنااهء قاااطعی ،

در پای  هاگی فلسافی ناوینی را     توصایف  تجلیگت فیزیک کوانتو ی، ترین برجسته

 )اکرمددی،نهااگد   بااار نااگر  فلساافی و  سااگئل فلسافه  عمیاق  و تااثریری داشا   

  بسترهگی تجربی   کور در کناگر  ااگنی فلسافی همگنناد دو اگنگی      (617: 6955 

 یسته، ساب  شاته اسا  کاه پدیدارشنگسای     پدیده و پدیدار و تجربه پو تیو و 

فیزیک کوانتو ی به نوعی برسگتتگرایی  رایش یگبد و توصایف پدیادار را تاگبع    

 ذهن نگظر کوانتو ی  ردد 
 . نتيجه فلسفی مشاهدات کوانتومی4-6

ا   نظر پدیدارشنگسی فیزیک کوانتو ی، نتیجاه فلسافه  شاگهدات کوانتاو ی،     

   تفسایر کپنهاگ ی  عتیاد اسا   ا ار یاک       ذاتی بودن احتمگل در  ایعا  اسا  

 یاری دیگار انجاگم شاود، نتیجاه جدیاد         یری کگ ال  شگبه و  عگدل اندا ه اندا ه

تواند ا  نتیجه آ  گیش قدیمی  تفگوت بگشد   یرا عدم تعین عینی و ذاتای بار     ی

 ایع  حگک  اس   در نتیجه احتمگل ذاتی  ایع  تواهد شد   یرا بر اسگس این 

هگ اس  و تحیق یک  شاگهده   ای ا  بگذیو ی جهگن اتمی دربردارندۀ دا نه دید گه،

یگ رتداد تگص، در حیطا  یاک تو یاع احتماگالتی  فاروض،  وضاوعی کاگ ال        

و  6989)بداربور،  یگ  عطاوب باه غگیا  نیسا       عل تصگدفی بوده و برتگسته ا  

رائاه تفسایر   ا  سوی دیگر،  نتیدین برجسته تفسیر کپنهگ ی، باگ ا  (88و  85: 6982

رئگذیستی ا   شگهدات کوانتو ی، تال  دارند عدم تعین و احتمگل فوق اذا کر را  

توجیه رئگذیستی و برتگسته ا   تییرهگی پنهگنی یگ احتماگل را صارفگ آ اگری غیار     

ذاتی  ایع  توصیف نمگیند  ا گ  رفداران کپنهگ ی  اگنی نظری و فتری تاود را  

 دانند  عدم تعین و احتمگل را ذاتی  ایع   یدر حد تک ذره نیز قاول دارند و 
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 های صدرايی در مواجهه با پديدارشناسی فيزيک کوانتومی . بنيان5

بزر ترین  شتل در پدیدارشنگسی فیزیک کوانتو ی، عدم توانگیی برقراری ارتاگط 

هگی  ایعی و پدیدارهگی ذهنی اس   ذتن در نظگم حتما  صادرایی    بین پدیده

توان بگ استفگده ا  آنگن، این  شتل فلسفی در فیزیاک   دارد که  یهگیی وجود  بنیگن

 هگ عاگرتند ا : کوانتو ی را بر  رب سگت   برتی ا  این بنیگن
 . تمايز ماهيّت و وجود5-1

هگی  وجود در نظگم حتم  صدرایی، تمگیز  گهیّا  و وجاود    یتی ا  دو گنه

نمگید  پاس وجاود    پر  یاس   بر اسگس آن، وجود اصیل بوده و  تن واقعی  را 

عین واقعی بودن و عینی  اس   در  یگبل  گهی  حد وجود و اعتاگری اس  کاه  

دار شادن   به واسطه توأم شدن بگ وجود، ذهن او را صگذح برای حت  باه واقعیا   

گذب ذهنی برای وجود اس  که ذهن بگ توجه باه  داند  به عاگرتی   گهی  یک ق ی 

رتاگط بگ واقعی  تگرجی، ایان قگذاب را باه واقعیا      توانگیی ادراکی تود در ارر ا

به عاگرتی  واقعیا  تاگرجی دو    (1/772: 6982)مطهری، سگ د  تگرجی  نتسب  ی

حیث دارد  وجود و  گهی    گهی  آن چیزی اسا  کاه باگ توجاه باه تگصای        

شاود   ادراکی ذهن، اعتاگری بوده و ا  واقعی  تگرجی اصیل برای ذهن پدیدار  ی

 تگری برای ذهن ا  واقعی  تگرجی دارد و نیش حتگی

کاه ا     اسا    هاگیی  ، ویژ ای  در فیزیک کوانتو ی نیز صفگت هر پدیادۀ  اگدی  

هگیی همگنند  عگدذه  هگ بگ رو  و این ویژ ی کند  ی  برو   آن  حییی  ذرات بنیگدین

صافگت    پاس  ردناد    شرودینگر به صورت اعداد احتمگذی برای ذهن پدیدار  ای 

  اتااتگ   ویژ ی تگصی اس  که توسط عل  فیزیک بگ گهدات کوانتو ی، شنگشی ا  

نصدیری  ) شاوند  اعداد کوانتگیی  ربوط به ذرات بنیگدین، تحلیال و تفسایر  ای     باه 

اعااداد کوانتااگیی اسااتناگ ی ذهناای ا    حیییاا   در  (617: 6935و همکدداران،  محالتددی
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جهگن تگرج  وجود بگشاد    در  عواق  نه حایییتی کاه به  واقاعی  ذرات بنیگدین هستند

  (Barow, 1999: 327-331) بگشد و فیط ابزاری برای تعیین هوی   واد  ختلف  ی

ذ ا اعداد کوانتگیی، فیط پدیدارهگیی به  بگن عدد برای ذهن هستند و یک حییی  

 وجود در جهگن نیستند  در حگذی که در نظگم حتم  صدرایی،  گهی  پدیداری 

برای ذهن، یک حییی  اعتاگری و رگنی بگذعرض ا  واقعی  تگرجی بود  در ایان  

اد کوانتگیی را به عنوان نوعی جگ نظگم حتم  صدرایی، ظرفی  آن را دارد که اعد

و در سگتتگر  گهی  باه عناوان یاک حیییا       کندک  بگ سگتتگر احتمگذی تعریف 

رگنی بگذعرض ارائه نمگید  در نتیجه یتای ا   یاد گت  طگبیا  پدیاده و پدیادار      

 فراه   ردد 
 . وحدت تشکيکی وجود5-2

اسا   تشاتیک در      تعگذیاه   تشتیک در وجود، یتی دیگر ا  ارکاگن حتما   

و  بگشاند    عنگی کلی دارای وجودات  تعدد و  ختلف  یک  جگیی اسا  کاه افراد

تشاتیک در    بگشاد   آنهاگ   همگن  عناگی جاگ ع و  شاترک باین      در  تفگوت آنهگ نیز

  ادت حیییای اساا : وحا   اتنای  چهاگر رکاان     رحییی  تنهگ در وجود اس  و ب

وجود   کثرات  ای که  ونه در کاثرت به  وحادت  حیییی آن، ساریگن  ، کثرت وجود

  چیزی جز همگن وحدت ناگشند و انطوای کثرت تح  وحدت، به نحوی که همه

 عناگی   بیاگن   باارای   (6/175: 6939جدوادی آملدی،   ) به وحدت بااگ  ردند   کثرات

ناور حسای،   ارای شدت و ضعف اس   که د کنند  ثگل نور را  طرح  ی، کتشتی

  این  بخش دیگران و حیییتش جز نور واحدی اس  که ذاتگً روشن اس  و روشنی

  ، بگ هم  کثرت نور  و ضعیف  شدید   اراتب  چیزی نیس   این ویاژ ی در تامگ ی

  وجاه اشاتراک و   ، تااحیق دارد ساگیه   وجود در آن همگنند سگیه و نی  و اتتالب

شدت نور شدید و نیز  تب نور، چیزی جز حییی  نور نیس   پسافتراق همه  را
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شدت نور شدید، اس  و نور بودن وجه اشتراک آنگن یعنی   در  ضعیف  ضعف نور

جز  یوم حییی  نور نیس  تگ ال م آیاد پرتااو ضاعیف روشانگیی، ناور ناگشاد،      

ضااعف   همینینه  نیس     همگن  ونه که تگرج ا  حییی  نور و عگرض بر آن

 یوم ذات او نیس  که نور قوی را ار نور بودن تگرج ساگ د، افازون   نور ضعیف 

  در (17: 6211 ، طباطبدایی )بر این که تگرج ا  حییی  نور و عگرض بر آن نیسا   

نظگم حتم  صدرایی، نه تنهگ وجودات تگرجی دارای  راتاب  ختلاف هساتند،    

آنگن رابطاه شادت و    ا  وجود هستند که بین هوجود ذهنی و تگرجی نیز دو  رتا

ضعف بر قرار اس  و وجود ذهنی ا  حیث حمل حییی  و رقییه، برتر ا  وجود 

  (1/663: 6981)عبودیت، شود  تگرجی  حسوب  ی

هاگی فلسافی در نظاگم حتما       تشتیک در وجود، یتی ا   همتارین آ او ه  

را صدرایی اس  که ظرفی  فلسفی ال م برای  طگبی  پدیدار بر پدیده را دارد،  ی

 ردد،   ی حسوب پدیدار که بر اسگس نظگم حتم  صدرایی، وجود ذهنی پدیده 

و فگصله بین آن دو را ا   شود  یبر اسگس حمل حییی  و رقییه، بر پدیده  نطاق 

 ردد و هر آنیه که  برد   یرا وجود ذهنی حییی  و وجود عینی، رقییه  ی بین  ی

 ر ا   تواند حتگی  رد و حییی   یدر رقییه وجود دارد، در حییی  نیز وجود دا

 رقییه بگشد 
 . ضرورت وجوب و وجود ممکنات5-3

 ردناد و   ا   نظر حتم  صدرایی،  وجودات به واجب و  متن تیسای   ای  

، شدیرازی  صددرالدین ) دیگبا  نمای  تحی اق  نشود، هیچ  متن بگذ اتی تگ واجب بگذییر

وجاود و   به در حد ذات، نسا بگذ ات اس ،   متنهر چیزی که  (6/116: 6386

در  .عدم یتسگن اس  و تگ به حد ضرورت وجود نرساد،  وجاود نخواهاد شاد    

برای تحی اق  متان بگذا ات ال م نیسا      عییده دارند   روهی ا   تتلمگن ، یگبل

http://wikifeqh.ir/ممکن
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رجحاگن و   وجاود  بار عاد ش   ن کاه  بلته همای  وجود برای آن ضروری  ردد

ایان   (6/677: 6381،  فخرالددین راز  ) .آن شیء به وجود تواهد آ اد ، برتری یگبد

نگ ند و ا  آن جگ که این اوذوی  ا  سوی  وجاود   دید گه را  تتلمگن، اوذوی   ی

 یرد، یعنی  وجود  متن در ذات تود هیچ اوذویتی نادارد، آن   دیگر صورت  ی

  (1/151: 6913سب واری، )نگ ند   ی را اوذوی  بگذییر

ذات  متن باه تاودی تاود وجاود و عادم      ا   نظر حتم  صدرایی، برای 

او اس   پس ذات  متن برای وجود یگفتن، نیگ  ند چیزی دیگر اس  که   سگوی

که این شیء دیگار هماگن   را ا  این نسا   سگوی بین وجود و عدم تگرج سگ د 

 ه  چناگن اس   ا گ این رجحگن وجود، تگ به حد وجوب و ضرورت نرسد،  عل 

یتای ا  وجاود یاگ عادم، تارجیح       تعیینو  عدم برای ذات  متن روا تواهد بود

، ضروری نشاود و باه عااگرت    عل وجود  متن ا  سوی تگ بال رجح اس   ذ ا 

ین نخواهد شد و چون ا، ذات  متن را واجب نتند،  متن  وجود عل دیگر تگ 

نگ ناد   وجوب وجود ا  شیء دیگار اتا  شاده اسا ، آن را واجاب باگذییر  ای       

  ذرات کوانتو ی همگنند اذتترون، ا ر چه ذراتی (6/112: 6386، شیرازی صدرالدین)

غیر تو  تعریف هستند و اسپین آنگن در یک آ  گیش بگال و در آ  اگیش دیگار   

تما  صادرایی،  متان    بگ همگن شرایط  متن اس  پگیین بگشد، ا گ ا   نظار ح 

شوند و هر  ونه فعل و انفعگل ا  سوی آناگن بار  ااق ایان      اذوجود  حسوب  ی

تحیق یگبد  یعنی غیر تو  تعریف بودن در  گهی   عل تواند بدون  قگعده، نمی

 تفسیر نمگیند  عل  ردد که شیء را بدون  و حرک ، ساب نمی

 کوانتومی . تحليل صدرايی از نتيجه فلسفی پديدارشناسی فيزيک6

پدیدارشنگسی فیزیک کوانتو ی بگ تفسیر کپنهگ ی، شگنس و احتمگل را ذاتی حگک  
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و  علاوذی در   علای داند  ا  این رو یتی ا  پیگ دهگی آن نفی رابطه  بر  ایع   ی

هگ اسا   ا اگ  ااگنی حتما       هگ و وفوتون سطح ذرات کوانتو ی همگنند اذتترون

عادم تعاین را در ساطح ذرات کوانتاو ی     صدرایی، ذاتی بودن شگنس، احتمگل و 

 داند  و  علوذی  ی علیتگبد و آنهگ را تگبع رابطه  هگ نیز برنمی ای حتی تک ذره
 مند بودن همه تجربيّات کوانتومی علت. 6-1

و قوانین  اس ی  قگنون حگک  بر جهگن هستی ا  دید گه فیلسوفگن اسال ی، عل

قارار   اورد تگکیاد    نیاز ی علا  آن نظیار سانخی  و ضارورت   نگپ یر  جدایی فرعی

 فیلساوفگن  ،اس وجود  طرح ناوده  اصگذ  ا  آنجگ که پیش ا   الصدرا  یرد   ی

کردناد     ای اصاگذ   گهیا  تیریار    را بر پگی  نگر  به صورت نگتودآ گه علی  

ی  در وجود، این اصال را  ا  اراگت اصگذ  وجود ، بگ  رح علصدراذمتگذهین پس 

، ا  دید گه حتم  صدرایی  (18: 6981)صدرالمتألهین،تایین نمود  بگ اصگذ  وجود

در ی علسنخی  و ضرورت و جار  اصلفروعگت آن همگنند ی  به همراه اصل عل

همیناین    رخ نخواهاد داد  علا  عگذ  هستی حگک  اسا  و هایچ فعلای بادون     

ند کن  ی، همواره  علوالت  عینه را ایجگد هگی  عیّن  عل، «سنخی »ل اص براسگس

اصال، نظاگم  عاین     ایان ، نبناگبرای   اردد   نمای  علوذی صاگدر   ی، هرتعلو ا  هر 

  متان  هر چیزیزی ا  یو براسگس آن، صدور هر چکند   یه ی وجودات را توج

  علا انفتاگک  علاول ا     ،«یجار علا »یگ « ضرورت» اسگس اصل   برنخواهد بود

  (51: 6936)مهدی رجبی،  تگ ه،  متن نیس 

هگ در  ایع ، چرا ا  یک پدیده  عین، در   ند بودن همه پدیده  علبگ توجه به 

هگی یتساگن در ساطح کوانتاو ی، احتماگل پدیادارهگی       تترار آ  گیش بگ ویژ ی

باگ اساپین باگال و در     A تفگوت وجود دارد؟ به عنوان  ثگل، اذتترون در آ  اگیش  

گذی که ا ار  پدیدار  ردد  در ح Bآ  گیشی بگ همگن شرایط،  متن اس  بگ اسپین 
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بگشد، بگید در آ  گیش باگ شارایط یتساگن، نتاگیج      یعلرفتگر اذتترون، تگبع روابط 

 ش ! ذ ا اندیشمندان  تتب کپنهگکی ا  ایان آ  اگیش و    یتسگن ا  آن پدیدار  ی

گر هگی  شگبه، نتیجه  رفتند که احتمگل ذاتی حگک  بر  ایع  اس  و رفتا  آ  گیش

تاورد  در   نیس  و بر اسگس شاگنس رقا   ای    یذرات کوانتو ی، تگبع روابط عل

حگذی کاه بار اساگس  ااگنی حتما  صادرایی، رفتاگر ذرات کوانتاو ی همگنناد          

 9تاعی  کند  علیهگ بگید ا  روابط  هگ، دذتگهگ و  راویتون هگ، فوتون اذتترون

برای نیل به پگسخ، به شواهد فیزیاک کوانتاو ی باگ تفسایر کپنهاگ ی نگاگهی       

ه شواهدی که در فیزیک کوانتو ی حتی باگ تفسایر کپنهاگ ی    افتنی   ا   جموع  ی

دارد، سانخی  اساپین ذرات    علای تاعیا  ذرات کوانتاو ی ا  رابطاه    دالذ  بار  

کوانتو ی بگ همگن ذره سخنی  دارد و چنگنیه بیگن شاد  سانخی  باین دو شایء     

  هاگ  اس   اسپین اذتترون علی تال م، ا  فروعگت رابطه 
 
، 9هاگ   ، اساپین فوتاون   

  اسپین دذتگهگ
 
  ا ر رابطاه  (Griffiths,1994: 155)اس   0هگ  و اسپین  راویتون 

در سطح ذرات کوانتو ی ناگشد، ال  ه آن صدور اسپین هر یک ا   و  علوذی علی

هگ ا  یتدیگر اس   یعنی احتمگل صادور   هگ، دذتگهگ و  راویتون هگ، اذتترون فوتون

پ یر بگشد  در  راویتون ا  فوتون، بگید ا تگناسپین اذتترون ا   روایتون و اسپین  

حگذی که هایچ یاک ا  فیزیتادانگن اعا  ا  کپنهاگ ی و غیار آن، ایان احتماگل را         

پ یرند و بین ذرات کوانتو ی تگص بگ اسپین تگص آن سنخی  قگئل هساتند   نمی

                                                 
اي در نظام حکمت صـدرایی بـا مسـئل  دترمينيـزم و اینـدترمينيزم       . علتمند بودن هر نوع پدیده1

است، پرداختن ب  ک  پرداختن ب  این مسئل  از دامنة این نوشتار خارج  ارتباط دارد. لکن از آن جا 

 شود. آن ب  پژوهش دیگري وانهاده می
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در سطح  علیو سنخی  بین ذرات کوانتو ی و اسپین آنگن دالذ  بر وجود رابطه 

انتو ی دارد  اذاته شنگت  همه علل وارد بر این ذرات، نیگ  ناد رشاد و   ذرات کو

 پیشرف  علمی در فیزیک جدید اس  
 . بطالن صدفه6-2

هار  ر هر چیزی ا  ی  ا  هستی،  ال م بگ پ یر  صدفه و ا تگن صدوعلنفی 

 ی، باگ پا یر   نفی علی  و فروعگت ا  جملاه ضارورت علا    ی اس  چیز دیگر

 وناه نظا ، قگعاده و     اس  و این بدان  عنگس  کاه هایچ    ال م و شگنسصدفه 

ال  اه پا یر  اساپین      (171-1/176: 6982مطهدری  )شاد  ترتیای در کگر جهگن ناگ

تگص ا  پدیده  عین، و نفی اسپین ذرات دیگر ا  آن،  ثال نفی اساپین فوتاون ا    

 و ایان سانخی  نیاز ال  اه     اذتترون، دالذ  بر سنخی  بین ذره و اسپین آن دارد

در  ایعا     علی بوده و شگنس، اتفگق، صدفه و احتمگل ذاتی  نفک ا  رابطه عل

کند و نظگم حتم  صدرایی، ضمن پ یر  احتمگل در  ایعا ، ذاتای    را نفی  ی

بودن آن را بگ توجه به شواهد  وجود در آ  گیشگن کوانتو ی، پدیدارهگی  ا کور  

ر اذتترون را همگنناد اساپین   نمگید  ذ ا اسپین بگال د توصیف  ی علیرا به صورت 

 داند   ی عل هگی  شگبه، تگبع  پگیین آن در آ  گیش

 گيری نتيجه

هگی پدیدارشنگتتی هوسرل و بگ تصرب در برتی  تفسیر کپنهگ ی،  تثرر ا  اندیشه

ای  پاردا د کاه حگصال آن،  وناه     ا   اگنی آن، به توصیف حوادث کوانتاو ی  ای  

پدیدارشنگتتی به نگم پدیدارشنگسی فیزیک کوانتو ی اس   در این  وناه فلسافی   

ه در سطح پدیداری، بر ها   دو  گنه پدیده و پدیدار نه در سطح نفس اال ری و ن

 یرد  قگبل توجّه اس  که هوسرل باگ ارائاه     نطاق نیستند و ا  ذاتگرایی فگصله  ی
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 رایای    رایی نفس اال ری، به نوعی ا  ذات  رایی پدیداری در برابر ذات نظر ذات

هگی دیگار در نظاگم    هگس   ا گ دو گنه رسد که وجه تمگیز اصلی او ا  کپنهگ ی  ی

 یسته به ناوعی در پدیدارشنگسای    تجربه و پو یتیو همگنند تجربه فتری هوسرل

هگی پدیده و پدیدار ا   دهد  شگید بتواند دو گنه فیزیک کوانتو ی تود را نشگن  ی

یک سو و دو گنه تجربه  یساته و تجرباه پو یتیاو را ا  ساوی دیگار،  همتارین       

و، این نظگم فتری نه هگی پدیدارشنگسی در تفسیر کپنهگ ی دانس   ا  این ر  ؤذفه

 اردد  بلتاه  تاثرر ا  آراء     پیرو آراء هوسرل اس  و نه  طلیگ ا  آن جدا  ی  طلیگً

 پردا د  هوسرل به توصیف حوادث کوانتو ی و ارائه  اگنی فلسفی برای آن  ی

داند  ا گ اصل واقعیا   ایعای    هوسرل به  عنگ توجه دارد و آن را انتشگفی  ی

 حتما  ر تفسیر کپنهگ ی،  عنگ برسگتته ذهان اسا   ذتان    برد  د را به تعلیق  ی

برد  ا   نظر او  فگهیمی داری  که ضرورت  صدرایی اصل واقعی  را به تعلیق نمی

صدق بر واقع به حمل شگیع را دارند،  ثل  فهوم هستی و واقعی  کاه باه حمال    

 اوذی  فهوم هستی و واقعی  اس  و به حمل شگیع بر حیگیق تگرجی صگدق بوده

یگباد اقساگ ی دارناد      و ضرورت صدق دارد  به عاگرتی  آنیه در ذهن حضور  ی

قس  نخس  آن اس  که ضرورت صدق دارناد و قگبال اپوتاه نیساتند همگنناد      

 فهوم هستی و واقعی   حگذ  دوم ا ر دذیل برای اراگت آنهگ ارائه  ردد، آن اس  

گت کاه ا ار دذیال بارای     رف  ا  اپوته را دارد، همگنند همه  متن که ا تگن برون

توانند ا  اپوته تگرج  ردند  اذاته  روه ساو ی نیاز قگبال     اراگت داشته بگشند،  ی

 گنند و ا تگن تروج ا  آن را ندارند  ادعگی حتم   تصور اس  که در اپوته  ی

صدرایی این اس  که رابطه  فهوم بگ  صداق قطع شده نیس ، بلتاه بار تاالب    

بارد،  فاگهی  ذهنای را حتاگیتگر واقعیا        تعلیق  ی کگن  و هوسرل که آن را به
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 داند  تگرجی  ی

نتیجه  شگهدات کوانتو ی به همراه تفسیر کپنهگ ی، آن اس  که عدم تعاین و  

احتمگل ذاتی  ایع  شده و حرکگت ذرات کوانتو ی همگنند اسپین اذتترون تاگبعِ  

بگال و در تترار  شگنسِ ذاتیِ حگک  بر  ایع  اس   ذ ا در یک آ  گیش، اسپین آن

 ردد  یعنی ا ر یک آ  گیش یگ تجربه  آ  گیش بگ شرایط  شگبه، اسپین آن پگیین  ی

را بگ تمگم شرایط  گنند قال تترار شود، نتیجه به دس  آ ده بگ نتیجه قال احتماگل  

تفگوت دارد و این احتمگل نیز در تفسیر کپنهگ ی نیش ذاتی و حاگک  بار  ایعا     

هگ و  اگنی تاود کاه    نظگم حتم  صدرایی بگ توجه به آ و ه دارد  ا  سوی دیگر،

در بگب وجود دارد، همگنند تسگوی نسا  وجود و عدم برای  متناگت در  رتااه   

ذات و اینته  متنگت تگ به حد ضرورت وجود نرسند، تحیق نخواهند یگف ، نفی 

ح  ند بودن همه افعگل  متنگت، شگنس، اوذوی  و صدفه را در سط عل صدفه و 

تر هر  وجود را دارای عل  و قدرت و به  نمگید و در سطح بنیگدی  متنگت رد  ی

بگ سریگن این  انگ در  (5: 6981)صدرالمتألهین، داند  تاع آن دارای آ گهی و شعور  ی

سااطح کوانتااو ی، اذتتاارون بااه عنااوان یااک  وجااود غیاار تااو  تعریااف      

(Griffiths,1994: 155) ًهر حرک  و اساپین در او، ا ار چاه غیار تاو        اوال

 علا  بگشد  ایان   نمی عل نمگید، ذتن بدون  تعریف اس  و ا  احتمگل تاعی   ی

ایان  وجاود غیار تاو        گهی شنگتته شده و  گهی نیز نگشنگتته اسا   رگنیاگً  

تعریف که ا  جمله  وجودات  متان اسا ، دارای علا  و قادرت و در نتیجاه      

، بلتاه  نیسا  این ناوع ا  احتماگالت، ناه تنهاگ ذاتای آن      شعور و آ گهی اس  و 

 علا  اس ، افعاگل اذتتارون نیاز تاگبع      عل همگنگونه که هر فعل اتتیگری تگبع 

هگی  تفگوت در ظهور حرکگت اذتترون، بر اسگس  اگنی   ردند  در نتیجه اسپین  ی
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توصیف تواهد شد  به عااگرتی، تفاگوت    علی رایگنه و  صدرایی به صورت واقع

هاگی   ذره پدیدارهگ در تترار آ  گیش  شگبه ا  پدیده  عاین، حتای در ساطح تاک    

اسا  کاه باگ رشاد      یعلا کوانتو ی، بر اسگس نظگم حتم  صدرایی، تگبع روابط 

 ردد   و بر آن استدالل ارائه  ی شود  یآ گهی بشر، ابعگد  ختلف آن نیز  شخص 

کپنهاگ ی دالذا  بار     ا   جموعه شواهدی که در فیزیک کوانتو ی حتی بگ تفسیر

و  علوذی دارد، اسپین ذرات کوانتو ی اس    علیتاعی  ذرات کوانتو ی ا  رابطه 

  هگ اذتتروناسپین 
 
 ، اسپین دذتگهگ 9هگ  ، اسپین فوتون 

 
 0هاگ    راویتاون  و اساپین  

و  یعلا و  علول اس   ا ار رابطاه    عل ، سخنی  ی علاس   ا  فروعگت اصل 

انتاو ی ناگشاد، ال  اه آن صادور اساپین هار یاک ا          علوذی در سطح ذرات کو

هگ ا  یتدیگر اس   همین که هر یک ا   هگ، دذتگهگ و  روایوتون هگ، اذتترون فوتون

و  علای این پدیدارهگ دارای اسپین تاگص هساتند، حتاگیتگر ساخنی  و رابطاه      

  علوذی در سطح ذرات کوانتو ی دارد 
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 منابع
 خوار م . انتش رات ته ان، پور، خواجه محملرض  ،واقعیت و فیزیک (،1931آیب ت ) آنیشت ین، -

 علی ، مسعود: ت جمه ،ت ریخ  درآملی پلیلارشن س  ه ی جنبش (،1931ه ا ت ) اسپیگلب گ، -
 خ د. ته ان، مینوی

اهر ر و   ،ن مره فلسرفه  ، فیزیک  -پیشینه، م هیت و گست ه مس ئل فلسف (، 1911) موس  اک م ، -
 .111 – 111 صص ،9شم ره  ،ت است ن

پی و  فطورچ ، پ ییز و ، ت جمه پی مله ی ایهی ت  فیزیک کوانتوم(، 1930-1939) ای ن ا راور، -
 .114 - 11، صص 13-11شم ره  ،ت است ن 

 ، ت جمه دکت  محسن ف ش د، ته ان، نش  علم.ع ف ن و فیزیک جلیل(، 1931ت یبوت، م یکل ) -

 ، اس اء قم، اه ر، چ پ پنجم.1، جمختوم رحیق(، 1939جوادی آمل ، عبلاهلل ) -

 ،1913پر ییز و  مسرت ن   ، مط یع ت اسرمم  ، در فیزیک جلیل یتعل(، 1913) سیل عل  حق ، -
 .113 – 31، صص 14و  03شم ره 

 ، ته ان، نش  علم، چ پ دوم.فلسفه غ ا  مع ص (، 1931خ تم ، سیلمحمود ) -

 اول. چ پ انتش رات تملن علم ، ته ان، ،هوس لملخل فلسفه  (،1931، )ررررررررررررررر -

 حکمت پژوهش  مؤسسه مع فت ، رئ ییسم (،1939مهلی )  ع شوری، و عبلایحسین خس وپن ه، -
 ته ان. ای ان، فلسفه و

فیزیک کوانتوم  و امکر ن شرعورمنلی   (، 1931و ر م ، حبیب اهلل )احمل  ،ایگلی و عسگ   ،دی  ا   -
 .01- 91، صص 1شم ره  ،، س ل سوم1931پ ییز و  مست ن  علم،فلسفه ، ذرات فیزیک 

 ته ان، ققنوس. ایلی، دره ص نع  منوچه  ت جمه ،انس ن  علوم ا  مقلمه (،1933ویلهلم، ) دیلت ی، -

 األ ه یة، ق ه ه. ایکلی ت ، مکتبة«األراعین ف  أصول ایلین(، 1331) فخ  ایلینرا ی،  -
 و انتقر دی  رئ ییسرم  دیرلگ ه  پلیرله  ا    تبیرین  و یتعل تطبیق  ا رس (، 1931رجب ، مهلی ) -

 .، پ ی ن ن مه ک رشن س  ارشل رشته فلسفه علوم اجتم ع ، دانشگ ه ا ق ایعلوم«صلرای  حکمت

اهلل  ، ت جمه سیل یطفشن س  درسن مه دین(، 1934رودریگس، هیمری و ه ردینگ، ج ن اس.، ) -
 ادی ن و مذاهب.جمی ، قم، انتش رات دانشگ ه 

 ته ان، نش  ن ب.، 1 ، جش ح ایمنظومة (1913) سبزواری، ممه دی -
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 .ایلار قم، اینضیل، ایجوه  کت ب در ،ایتصلیق و ایتصور رس یة ،(1913) صلرایلین شی ا ی، -

 .ایع ا  ایت اث االحی ء دار ای وت، ،االراعة ایعقلیة االسف ر ف  ایمتع ییة ایحکمة ،(1331) رررررررررررر -

 ، انتش رات مطبوع ت دین ، چ پ اول.1، ج شواهل ای اوایة، (1931) ررررررررررررررررر -

 ، قم، مؤسسة اینش  االسمم .نه یة ایحکمة(، 1011) ،، سیلمحملحسین طب طب ئ ای -

 ، ته ان، سمت و مؤسسره 1، ج درآملی اه نظ م حکمت صلرای (، 1931عبودیت، عبلای سول ) -
 ام م خمین  )ره(. آمو ش  و پژوهش 

 مؤسسره  و ته ان، سمت ،1ج  ،صلرای  حکمت نظ م اه درآملی ،(1931) ررررررررررررررررر -
 .(ره) خمین  ام م آمو ش  و پژوهش 

ت اسرت ن،   ، شرن خت، و تعبی  کپنه گ  مک نیک کوانتوم  یتعلاصل (، 1931) سه اب علوی نی ، -
 .113 – 113، صص 14 شم ره

 دانشگ ه . نش  ته ان، معلم ، اه ام و رهب  منیژه ، ت جمهجلیل فیزیک(، 1931اس ) کنت ک ین، -

 ک شر ن ،  حنر ی   محملسعیل: ت جمه ،فلسف  ه منوتیک علم اه درآملی (،1931ژان ) گ ونلن، -
 خ د. ته ان، مینوی

تهر ان، پژوهشرگ ه   ، ه ی فلسف  فیزیکرلان ن مع صر    تحلیل  ا  دیلگ ه(، 1931گلشن ، مهلی ) -
 علوم انس ن  و مط یع ت ف هنگ .

 ، صلرا.1، ته ان، ج مجموعه آث ر شهیل مطه ی(، 1930مطه ی، م تض  ) -

 تشرخیص  تهر ان، مجمر    ،ه منوتیک پلیلارشن س  علم فلسفه (،1931حسین ) محمل ممی ی، -
 نظ م. مصلحت

 ن . نش  ته ان، ،کوانتوم  مک نیک فلسف  مب ن  (،1931علی ض  ) منصوری، -

نگ شر  تطبیقر  ار     (، 1931، جهر نگی  ) مسعودی، علی ض  و کهنس ل، احمل و نصی ی محمت  -
، اه ر و ت اسرت ن ، سر ل ششرم    ی ،حکمت صلرا، انلیشة اص یت وجود و نظ یة مک نیک کوانتوم 

 .113 – 119 ، صص11شم ره 

 و ا گ فتره  ،ارودن  هست ه ی فلسفه و شن س  پلیلار اه نگ ه (، 1931) روژه ژان وورنو، وال، -
 انتش رات خوار م . ته ان، مهلوی، یحی : ت جمه

 اسمم . انلیشه و ف هنگ ته ان، پژوهشگ ه ،ه منوتیک ا  درآملی (،1931احمل ) واعظ ، -



 

 

 

 
 

 
 

 يیو حکمت صدرا یدر فيزيک کوانتوم یپديدارشناس یبررس
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 صرف   مهرلی  و ا ار ی   اکبر   علر   ،نوین فیزیک مب ن  (،1933)راا ت  سلز، و ریچ رد وایلن ، -
 دانشگ ه . نش  ته ان، اصفه ن ،

  م کررز تهرر ان، همررلان ، معصرروم  حسررین ت جمرره ،کررل و جررزء(، 1930ورنرر  ) هرر یزنب  ، -
 دانشگ ه . نش 

 ، انتش رات علم  و ف هنگ ، ته ان.شن س  ایله پلیله(، 1931هوس ل، ادمونل ) -

 خ د. مینویته ان،  شه ا ، ضی ء پ ویز ت جمه ،پلیلارشن س  اس س  مس ئل (،1931م رتین ) هیلگ ، -
 اینش  مؤسسة قم، ،ایمنطق تهذیب على ایح شیة (،1011) حسین ایلین شه ب ان ممعبلاهلل یزدى، -
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