
 
 

 
 

 
 

 اسالمي هفلسف ترویجيعلمي  هدوفصلنام
 1400ستان زمـ  پایيز / 13پياپي  / دومشماره  /هفتمسال 

 های علمی:ساختار بنیادین انقالب
 1ر خداوندد پارادیم کوانتوم؛ پارادایم علم ق  

 2نوراهلل صالحی اسفیجی
 3مهدی موالیی

 چکیده
در رشته فيزيك  تاريخ علم بارةين بار بحث پارادايم را مطرح و اين واژه را درنخستبراي « کوهن»

اي از عالم هستي و قواعد آن اي از حقيقت است که محدودهد: پارادايم پرتو و اليهکراين طور تعريف 
 .کندهاي ما را نسبت به موضوعات تعيين ميشتها و باورها و بردافرضکند و پيشرا براي ما باز مي

اي براي حل مسائل علمي در محدوده هدف از تدوين پارادايم در هر علم و موضوعي، ارائه چارچوبي
هاي منبعث از آن را بر عهده دارد. نظريه نظريه همةگيري کلي پارادايم در واقع جهتاست. مشخص 

علم از اهميت خاصي برخوردار است.  ةفيزيك کوانتوم در فسلف و کوانتوم در قرن بيستم به وجود آمد
فيزيك کوانتوم سهم  ةدر رشد و تکامل نظري ينگردانشمندان زيادي همچون هايزنبرگ، پالنك و شرود

تئوري فيزيك کوانتومي  .فيزيك کوانتوم شروع فصلي تازه در مسائل فيزيك بود ةاند. نظريبسزايي داشته
و  به کار رودعلمي  يهادر ساير رشتهتواند است که مياي از تفکر بلکه شيوهنيست؛ يك نظريه  صرفا  

از قبيل کامپيوتر، اطالعات،  ييهاعلمي در رشته يرت رويکرداز اصول و مفاهيم آن به صو
خالف پارادايم نيوتوني که به  بر. شناسي و علوم تربيتي استفاده شودشناسي، ارتباطات، روانزيست

گراست و بر روابط، متمرکـز کل کارکردي توجه دارد، پـارادايم کوانتومي، يو تمرکز بر اجزا جزءگرايي
ر مبنـا ايـن  ايکـل جهـان متشکل از انرژي است که حالت پايـه ي پـارادايم کوانتـومي،اسـت. ـب

شود. به عبارت ديگر کوانتومي ناميده مي خأل (منبع انـرژي ةحالـت سـاکن و غيـر برانگيختـ) انـرژي
 خـأل»ايـن ميـدان را .آن هيچ جاي خالي وجود ندارد جهان، ميدان بيکـران انـرژي اسـت کـه در

                                                 
  7/8/1400 ؛ تاريخ پذيرش: 12/5/1400دريافت: تاريخ . 1

 (salehinoor@gmail.com. استاديار گروه اقتصاد دانشگاه شهيد باهنر کرمان )2

 . دانشجوي دکتري دانشگاه آزاد کرمان.3
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 .گيردمي در بررا ها اشيا و پديده ةمذکور، تهي نيست و هم لـي خـألو ؛انـدنـام نهـاده «انتـوميکو
با  ز وجوه افتراق اساسي مکانيك کوانتوميکي ا گيري که قلب نظرية کوانتوم است،اندازه

است.  زاين يريگهانداز از يقيدق فيبه تعر يکوانتوم كي. در مکانآيدبه شمار ميمکانيك کالسيك 
 .شوديم عمده در حالت آن ذره منجر رييبه تغ يکروسکوپيم يءش ةمشاهد ك،يمکان در کوانتوم

 شاهده ومه در آن ک كيکالس كيدر مکان يريگبا اندازه يکوانتوم كيدر مکان يريگاندازه نيبنابرا
گيري اين زهدافرض معمول دربارة انپيش .متفاوت است ،بر جسم ندارد يچندان ريتأث يريگاندازه

 ت کـهکميتي است و آن کميت داراي مقداري اسـ دگيـري واجاست که سيسـتم مـورد انـدازه
اجد آن وکند که سيستم قبال  گيري خاصيتي را آشکار مياندازه . بنـابراينشودگيـري مـيانـدازه

ن تم ايـسيسـگيري روي سيستم صورت نگرفته بود نيـز طوري که حتي اگر اندازه به ؛بوده است
 اشت.دمـيرا خاصيت 

رسد قلب نظرية کوانتوم همان علم قَدَر )در مبحث قضا و قدر( خداوند متعال است. به نظر مي
معناست که خداوند  نيو در اصطالح به ا يزيحدّ و حدود چ نييو تع يريگاندازه ،اندازه يعنيقدر 
قدر نيز به اعتبار  1است. دهياسبه و سنجش آفرقرار داده و آن را بر اساس مح يااندازه يزيهر چ يبرا

: نفس ينيقدر ع. 2؛ ستاياش ةکه منشأ حدود و انداز يعلم: قدر علمي. 1مرتبه بر دو قسم است: 
. منظور از قدر در اين الوجود منتسب استاز آن جهت که به واجب ايوجود اش ةوجود و انداز نيتع

رسد پاراديم کوانتوم قادر است معضالت علوم مختلف تحقيق، قدر علمي است. در نتيجه به نظر مي
 را حل کند؛ زيرا بر يك حقيقت محض )علم قدر خداوتد تبارک و تعالي( مبتني است.

 کلیدواژگان
 قدر علمي، قدر عيني. ،کوانتوم ،پاراديم ،گيرياندازه

                                                 
 (.4۹)قمر، « خلقناه بقدر یإّنا کلّ ش». 1
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  مقدمه
 يسيناطترومغالک ةيو با نظر افتي نيتکو وتنيو ن لهيگال مطالعاتبا  كيکالس كيزيف

 هيوجت دهمنوز اما در اواخر قرن د؛يبه کمال رس يالديم نوزدهمدوم قرن  مهيماکسول در ن
ن را تين آانيشخاص که  تينسب ةينبود. نظر سريم كيکالس كيزيدر قالب ف هادهياز پد يبعض

رد. کمشکالت را حل  نياز ا يپالنك، برخ يکوانتوم ةيو نظر مطرح کرد 1۹05در سال 
جسم  بسامد در تابش حسب بر يانرژ عيتوز يکه ماکس پالنك فرمول خود را برا يزمان
 .گردديکوانتوم محسوب م ةيشروع نظر سانينو خيکرد، از نظر تار منتشر اهيس

ه ب دياب كيزيکروفيجهان م يهادهيپد هيتوج يکه برا شديآن زمان در همه جا احساس م
 مکارانشک و هرايد نگر،يشرود زنبرگ،يهارا  ديجد نيقوان ني. اافتيدست  يديجد نيقوان
در سال  شدمرسوم  يکوانتوم كيزيد و به فکردن يگذارهيپا 1۹27تا  1۹25 يهاسال دربين 
ئه شد. ارا ديجد ياضير زميفرمال يبرا يريو بورن، تعب زنبرگيبور، ها مطالعات يدر پ 1۹27

 را كيسکال كيزيف يفلسف يهاالودهاز ش ياريبس ،موسوم است يکپنهاگ ريکه به تعب ريتعب نيا
 ينيع يايدن كيبود که  نيا كيکالس كيزي. حرف ف(12ص، 1385 ،يگلشن) ختيفرو ر

 ينين عجها نياز ا تيمطابق با واقع يريو انسان قادر است تصو ردخارج از ذهن ما وجود دا
 و ختيرا در هم ر كيکالس كيزيف ةفلسف نيا يتمام يکوانتوم كيزيف يول ؛به دست دهد

 تيکه وضع ديگويم ديجد يکوانتوم كيزي. فنهاد انيبن يکروسکوپيم كيزيف ينو برا ياساس
ه آنک ياتابع موج به ج نياما ا شود؛يمتابع موجش مشخص  از ذرات، کامال  يهر دستگاه
ره قوع ذهر ذره را مشخص سازد، تنها احتمال و قيمحل و سرعت دق كيکالس كيزيهمانند ف
 يکوانتوم كيزيف يطورکله . بکنديم نييخاص را تع يهاو با سرعت خاص يهادر محل

و  شکل گرفته بود در هم شکست كيکالس كيزياساس ف را که بر يياز باورها ياريبس
 .گذاشت انيرا بن ديجد ياهينظر

هـا شناسـيهاي تحليل در علـوم و روشهاي فکري، روشگيري جريانچگونگي شکل
ي ف برخـخال بـر ،رونـد. تفکـر سيسـتميلسفة علم بـه شـمار مـيترين مباحث فجذاب از
رج انـد، در خـان رشـد کـردهمعيّ  ايههاي فکري که در يك رشتة علمي در محدودجنبش از
يوة شه اين اي رشد کرد. از آنجا کرشتهن متولد شد و در محيطي ميانمعيّ  يمحدودة علم از

 رورتا  جزا، ضـاکار دارد و نه با خود  و تشکل از اجزا سرهايي متفکر به طور کلي با مجموعه
 ييـرـر تغاز مرزهاي سنتي علوم خاص فراتر رفته و عموميت يافته است. تفکـر سيسـتمي ب

 رکيـبهاي تخصصي و ريز، به نگـرش مبتنـي بـر تنگرش مبتني بر تفکيك علوم به حوزه
 هاي گوناگون علمي تأکيد دارد.رشته هاييافته
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ميت ز اهعلم ا ةفيزيك کوانتوم در فسلف و کوانتوم در قرن بيستم به وجود آمد ةظرين
بيني کرده ان پيشدانفيزيكکوانتوم،  ةگيري نظرياما از زمان شکل ؛خاصي برخوردار است

 گرفته فيزيکي نيز گسترش خواهد يافت و به کار هاي غيربودند که اين نظريه در حيطه
 يمدل ي زيراتمي،ان اين است که درک و بينش برگرفته از دنيادانيكفيزاستدالل  .خواهد شد

ي ه تئورتالش محققان سبب شد د.کنانسان و جامعه فراهم مي بارةقدرتمند براي تفکر در
ساير  اي از تفکر دربلکه به عنوان شيوه ،به عنوان يك نظريه فيزيك کوانتومي نه صرفا 

يگر دعلمي در  يل و مفاهيم آن به صورت رويکردد و از اصوشوعلمي استفاده  يهارشته
 د.کنناستفاده  هارشته

سي ق اساگيري يکي از وجوه افترااندازه گيري است.کوانتوم موضوع اندازه ةقلب نظري
 زا يقيدق فيبه تعر يکوانتوم كيمکانيك کوانتوم با مکانيك کالسيك است. در مکان

ده عم رييغتبه  يکروسکوپيم يءش كي ةمشاهد ،يکوانتوم كياست. در مکان ازين يريگاندازه
در  يريگاندازه با يکوانتوم كيدر مکان يريگاندازه نيبنابرا .شوديدر حالت آن ذره منجر م

ت د متفاوبر جسم ندار يچندان ريتأث يريگکه در آن، مشاهده و اندازه ك،يکالس كيمکان
د واجـ گيـريانـدازهسيسـتم مـورد گيري اين است که فرض معمول دربارة اندازهپيش .است

 . بنـابراينشوديم گيـريانـدازهکميتي است و آن کميت داراي مقداري اسـت کـه 
حتي  ري کهطو به ؛کند که سيستم قبال  واجد آن بوده استگيري خاصيتي را آشکار مياندازه
 .بودين خاصيت مآنيـز داراي  شدنمي يريگسيستم اندازهآن اگر 

 هاي ذيل است:قيق شامل تبيين گزارهاين تح
 ؛پاراديم. 1
 ؛تغيير پاراديم هاي علمي:ساختار بنيادين انقالب. 2
 ؛پاراديم کوانتوم. 3
 .پاراديم کوانتوم :متعالپاراديم علم قدر خداوند . 4

 . پارادیم1
است که  يو فرهنگ يفکر يمسلط و چارچوب يسرمشق و الگو م،يپارادا ايلگوواره ا

 اي. هر گروه است جامعه شکل داده كي ايگروه  كي يرا برا هاهياز الگوها و نظر يامجموعه
 است عادت کرده که به آن ياخود را در چارچوب الگوواره رامونيپ «اتيواقع»جامعه، 

علم  ةفلسف ةاست که وارد حوز يقيمصاد نيدترياز جد مي. پاراداکنديم فيو توص ليتحل
آموزش  قياند از طرموجود بوده ميقد يهاکه از زمان ييهاووارهاست. الگ شده يشناسجامعه
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 يهاالگو»...  مي. در واقع پارادانديآيفرد در م يبرا «يهيبد» ييهابه صورت چارچوب طيمح
 ،يمنطق يقبول افکار هستند و شامل الگوها ايرد  يو موجه و مورد مراجعه برا عيشا يداور
. شرط شونديم يو عموم يگروه ،يفرد يفکر يلگوهاا ،يو فقط احساس ياحساسـ  يمنطق

مقبول و مورد  ،يداور يالگو كياست که  نيا م،يپاردا كي ليتشک يبرا يالزم و کاف
است. رفتار  ميداشته باشد، پارادا يميهر آنچه رفتار پارادا گر،يمراجعه باشد. به عبارت د

 يالگو برا كيتوسط  ،يادراک ياهي( گرفتن داورانيعبارت است از در چمبره )م يميپارادا
جامعه را  ايفرد  كي يادراک يهاياز داور يا. پس هر آنچه بتواند مجموعهيمدت طوالن كي

ها از محتوا و پارادايم. است ميبماند، پارادا داريها پاو مدت ردبگي خود( آغوشدر چمبره )
از پارادايم ارائه  تعـاريفي کـهني برخوردارند و اين محتـوا و کارکردهـا را از کارکردهاي معيّ

است. هر  اي از حقيقتهالي ةدهندکلي پارادايم توضيح طوره باط نمود. بتوان استنشده، مي
  «کندمي تبييناي از عالم و قواعد آن را پارادايم، محدوده

دين بـه چنـدين اهاي مقبـول و مرسـوم تطبيـق قـوانين بنيـهواقع، پارادايم، شيو رد
خصوصـيتي کـه علـم را از  1شود. به زعم تومـاس کـوهنت گوناگون را شامل مييوضـع

سازد وجود پارادايمي است که بتواند سنت علم عادي را حفظ کند و يم غيـرعلم متمـايز
 يهاي علمي بـيشتـر شبيه فعاليتاستمرار بخشـد از نظر کوهن، در غياب پارادايم، فعاليت

 .دانـش ةدر جهـت توسـع تصادفي اسـت تـا فعـاليتي
 ـار وهاي کآنها معيار .ددهنچارچوبي براي پژوهش و حـل مسـائل ارائـه مـي هاپارادايم

ها به عنوان پارادايم .کنندن ميه ناظر و هادي آن هستند تعيـيدرون علمي کرا پژوهش مجاز 
 .گذارندثير ميأرفتار انسان تفضاي ذهني و شناختي بر انديشه و 

ر دهد که تصويز متفکراني است که تعريف جديدي از علم و چيستي آن ارائه ميکوهن ا
ز ات. او تأثير و بازنگري قرار داده اس تران زمان خود و بعد از خود را تحتمام متفک

يت ر هدادآورد که تأثير بسزايي مفاهيمي مثل پارادايم و انقالب علمي سخن به ميان مي
ت علوم حوالت وي نقش پارادايم و تغييرات پارادايمي را در تغييرات علمي نيز داشته است.

 .کندطبيعي بررسي مي
تفصيلي  تصور هب .الگو يا روندي پذيرفته شده است پارادايم در معناي مصطلحش

ها، اصول فرضشپي ها،ها، مدلقوانين و مقررات، ابزار و روش ةتوان آن را مجموعمي
ي خاص و توسط افراد و ادوره رن که ديّ عي ماموضوعه، چارچوب مفهومي در رشته

                                                 
1. Thomas Kuhn. 
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يا به عبارتي .به شمار آورد ،مبناي عمل آنها قرار گرفته است دانشمندان آن علم نيز پذيرفته و
مقصود من از پارادايم، دستاوردهاي علمي است که عموما  »کند: که خود کوهن مطرح مي

اي از کاوشگران گو را در اختيار جامعههاي الاند و براي مدتي مسائل و راه حلپذيرفته شده
 «.دندهقرار مي

ين ه واجد اکمعتقد است دستاوردهايي  وويژگي را براي پارادايم در نظر گرفته دو کوهن 
اختار سکتاب  در او هاي خوداساس گفته بر البته .شونددايم خوانده ميند، پاراباشدو ويژگي 

 اند از:عبارتمزبور دو ويژگي  ي را نيز برشمرد.هاي ديگرتوان ويژگييم هاي علميانقالب
ي پايدار گروه هد توجّند که بتوانننظير و نو باشاينکه دستاوردهاي علمي بايد چنان بي. 1

 ؛دکنننصرف و به سوي خود جلب هاي رقيب فعاليت علمي ماز حاميان را از شيوه

 ز مسائلواعي اند که همواره انکران باشزمان اين دستاوردها بايد چنان گسترده و بيهم. 2
 .را پيش روي پژوهشگران نوپا قرار دهند تا به حل آن بپردازند 

، «علم عادي»، «علم شپي» مراحل را براي پيشرفت علم مطرح کرده است:اين کوهن 
 «.بحران جديد»و « علم عادي جديد»، «بحران انقالب»

 بازگو هاي علميبساختار انقالب اهاي علمي در کتباب پارادايم اي که کوهن درهنظري
ي تاريخ وي بعدها در ويرايش دوم کتابش از نگرش. نگر است، نوعي ديدگاه تاريخيکندمي

رهنگ ه پارادايم فبا اين بيان ک دهدارائه ميپارادايم براي گيرد و تعريفي تازه فاصله مي
معرفت،  نتيجه، فرايند علمي کسب علمي خاص است. در ةمشترک و عام در جامع

چنين نند. کيمندان در تحقيقات علمي استفاده ميافته خواهد بود که انديشاي سازمانمجموعه
 .ندور دارآن با ود که دانشمندان بهشنگرشي فلسفي و اعتقادي انجام مي ةپاي فرايندي بر

 تغییر پارادیم های علمی:ساختار بنیادین انقالب. ۲
ر ديم موجود از حل برخي مسائل عاجز شود و آيد که پارادازماني بحران پيش مي

ز ري ابسيافرد محتوايي براي  هب منحصر ةتعيين نتيج برايختي شنارهنمودهاي روش
 .گذاردرصه ميپارادايم جديدي پا به ع اوضاعسؤاالت، کفايت الزم را نداشته باشد. در اين 

به نحو  دي نتوانوقتي علم عاد کند.علم عادي اغلب ابداعات بنياني را سرکوب مي
هاي ، کاوشبرودمکررا  به بيراهه  و ندخاص را برآورده ک ةشده انتظارات آن حوز يبينشپي

اي از تحوالت جديد سوق علمي را به مجموعه ةنهايت، حرف شود که دريعادي آغاز م غير
شوند. کوهن اين رويدادهاي فوق ورزي ميتعهداتي که مبنايي جديد براي علم ؛دهدمي
 هر نامد.هاي علمي ميدهد، انقالباي در خالل آنها رخ ميادي را که تغيير تعهدات حرفهع
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اي علمي را که براي زماني معتبر علمي، نظريه ةکند که جامعها ايجاب مييك از اين انقالب
بينش علمي  ،يك از اين تغييرات هراي ناسازگار با آن طرد کند نفع نظريه هشد، بشناخته مي

سازد که آن را دگرگوني در جهاني نهايت ما را ملزم مي کند که دراي دگرگون ميبه گونهرا 
 .گيردکه کاوش علمي در آن صورت ميبدانيم 

و  از جمله پيامدهاي حکومت يك پارادايم بر فضاي يك علم، طرح و توجيه مسائل
واقع  شود. درکه از ناسازگاري با اصول و مباني آن پارادايم ناشي مي استمعضالتي 

م وجود م حاککنند که شواهد و مدارکي را که عليه چارچوب پارادايدانشمندانِ علم تالش مي
 .دبپردازن به توجيه معضالت مذکور اساس مباني آن پارادايم، ند و برکنفصل  دارد، حل و

جام تنهايي به فرهبفرايند انقالب علمي را تواند ميندرت گفتني است که يك دانشمند به
ب انقال به عبارتي ديگر، هنگامي که يك .دهدهرگز يك شبه رخ نمي اين اتفاق رساند وب

ت روي ن اسممک .افتد، حاصل کارِ يك فيلسوف يا دانشمند نيستعلمي يا پارادايم اتفاق مي
ها را و آن موضوعي خاص از گذشته کار شده باشد و فيلسوف از اين دستاوردها استفاده کند

ر ني که داين کسا بر عالوه .گويندخود قرار دهد که آن را امتزاج مفهومي ميمبناي کار 
 .گيرندمي اساس ايمان خود تصميم پذيرند، برابتداي مطرح شدن پارادايم جديد، آن را مي

 زم نيستال. ندکاينان ايمان دارند که پارادايم جديد در آينده موفق خواهد شد مسائل را حل 
 کامال  شخصي معقول يا درست داشته باشد. ممکن است اين مبنا، احساسي،اين ايمان، مبنايي 

ندان دانشم سرانجام نظر غالب وقتي چنين پارادايمي .اسانه باشدشنو با مالحظاتي زيبايي
 ا غيرريشين رسد که بتوان طرفداران پارادايم پکند، هيچ زماني نميمربوط را جلب مي ةرشت

 .هرچند که ممکن است نامعقول شمرده شوندمنطقي دانست؛  علمي يا غير
 ـ روشي که توانسته است به کشف تاريخي انقالب دست يابد، مستند به فهم معرفتي

رخداد يا امر  ،هاي علم در اين روشهاي اساسي در علم است. ويژگياجتماعي ويژگي
ها لد آن ويژگيتاريخ تو هاي معرفتي. سپسگزاره شوند، نه صرفا اجتماعي تلقي مي ـ معرفتي

حدود )که در مقطعي از زمان  استن ايکنيم. حاصل ن ميرا رصد و در طول نمودار زمان معيّ
ها از ديگر مقاطع زماني بيشتر است. تراکم ظهور اين ويژگي م(تا هجده مهاي شانزدهسده

ناميم. توجه به اين نکته مهم است که غالب انقالب علمي مي ةاين مقطع زماني را دور
انقالب  ةهاي رصد شده، محتوايي معرفتي دارند که محتمال  تاريخ ظهور آنها در دورويژگي

ها علمي نيست؛ اما نبايد غفلت کرد که علم امروزي بر اساس محتواي معرفتي آن ويژگي
ها را نبايد همان زمان تکوّن محتواي تاريخي ظهور اين ويژگي أتعيين نشده است و لذا مبد

هاي آن، تاريخي طوالني حتي پيش از به طور مثال رياضيات و تکنيك انست.معرفتي آنها د
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شود، صرف دوران باستان دارند؛ اما آنچه در علم امروزي ويژگي رياضياتي شمرده مي
محتواي معرفتي رياضي نيست؛ بلکه رويکرد واقعگرايانه به رياضيات است و اينکه رياضيات 

 است.جهان  رةباقالب واقعي بيان نظريات علمي در
شخص ماجتماعي وجود انقالب در تاريخ علم را  ـ تحقيقات اخير با رويکرد معرفتي

رد. نفي ک هاي غير معرفتيتوان وجود انقالب را بر اساس ديدگاهنمي از اين رو .اندکرده
 صرار ماافرض گريزي نداريم؛ اما هاي علم از پيشکه براي فهم ويژگياين نيست  دربحثي 
 ت.اي فلسفي نيسهاي علم تفسير يا برساختهاست که تفسيرهاي فوق از ويژگيبر آن 
هم فثال  مگمان تحقيق بر اين اساس مبتني بر دور هرمنوتيکي است. ما از يك فرض، بي
ه الحظمتاريخ علم  ةسپس با مطالع ؛کنيمهاي علم شروع مياجتماعي از ويژگي ـ معرفتي

رد؟ رائه کاتاريخي از انسجام علم جديد را بر اين مبنا توان توضيحي کنيم که آيا ميمي
ه در کهاي علم امروزين به مقدار توفيقي است هاي ما از ويژگيفرضجرح و تعديل پيش

فرض به دست توضيح انسجام تاريخي علم جديد بر اساس رويکرد حاصل شده از آن پيش
يخي تار يرويدادها ةه در مطالعگويد کفرض اوليه به ما ميآوريم. به اين ترتيب پيشمي

شود که آيا يسپس مالحظه م. اجتماعي ةکدام زمينه را بايد در نظر گرفت؛ براي مثال زمين
طعي ديد در مقکه وقوع تولدي را براي علم ج اي؛ به اندازهکافي داشت توان استناداتمي

ا يولد تمبناي  توان توضيحي از انسجام علم جديد بردر صورت توفيق مي ؟خاص رقم بزند
 انقالب داشت.
 .تغيير پاراديم باشد ،هاي علميرسد راه حل تغيير بنيادين انقالببه نظر مي

 پارادیم کوانتوم. 3

 یکوانتوم کیزیمهم ف نیقوان. 3ـ1
و  يسبرر يکوانتوم كيزيدر ف يزاتميو اصول حاکم بر ذرات ر نياز قوان يبخش برخ نيا در
 .شوديم نقد

 یاذره ـ یموج یدوگانگ
ذرات  يعني ؛است ياذرهـ  يموج يکوانتوم، دوگانگ كيزيف ةينظر ياساس مياز مفاه يکي

که ذرات مشاهده شوند، در حالت ذره و  يزمان .نددار «يموج»و  «ياذره» يکل تيدو ماه
 زيکه انسان ننيا قيو دق توجه جالب ة)نکت قرار دارند يهرگاه مشاهده نشوند در حالت موج



 81  خداوندهای علمی: پارادیم کوانتوم؛ پارادایم علم قدر ساختار بنیادین انقالب

 .(دارد اييژگيو نيچن

 یانگارکل
ت اس يفکا دهيپد كيفهم  يشد که برا جيرا هينظر نيا د،يجد كيزيف نيتکو يابتدا از

اکم بر ح نينقوا ةجيکل، نت حاکم بر نيمعنا که قوان نيبه ا ؛ميکن هيتجز شيآن را به اجزا
خود  ياج ييگراليتحو ةيمرور زمان نظر هندارد. ب شيمازاد بر اجزا يتياجزاست و کل، واقع

 نيه همبو  ستيآن ن يهر کل برابر مجموع اجزا ،ييگراداد. از منظر کل ييگراکلة يرا به نظر
 ه شناختجزا باتوان با شناخت ينه م نيکنند. بنابراينم نييکل را تب زيمجموع اجزا ن بيترت
 .ند کيم ازينيبنه شناخت کل، ما را از شناخت اجزا  و دست يافتکل 

 یریگاندازه ةمسئل
 ك،يمکانوماست. در کوانت ازين يريگاندازه از يقيدق فيبه تعر يکوانتوم كيمکان در

 نيبنابرا .شوديعمده در حالت آن ذره منجر م رييبه تغ يکروسکوپيم يءش كيمشاهده 
در  ااست؛ زير متفاوت كيکالس كيدر مکان يريگبا اندازه يکوانتوم كيدر مکان يريگاندازه
 .بر جسم ندارد يندانچ ريتأث يريگمشاهده و اندازه كيکالس كيمکان

ه است ک يريگهانداز ،يکوانتوم يهامستيمعتقد بود تنها راه کسب اطالعات از س بور
 تمسيه سب ينسبت دادن خواص نيبنابرا .دارد ييبسزا ريثأت يريگهانداز ستميبر س شهيهم

 يتيصخا يريگاندازه .معناستيه، بآن انجام نشد يرو يريگهانداز چيکه ه يمنزو يکوانتوم
 در. برديم نياز ب ستميخواص آن س گريد ةاطالعات ما را دربار عموما  ستم،يس كياز 
 .است يکوانتوم كيزيف ياصل يهايژگياز و يريگدر اندازه تيعدم قطع قتيحق

ا مبه  يکوانتوم ةيمطرح است. نظر زنبرگيها تياصل عدم قطع ،کوانتوم كيزيف در
 ليلد نيمهبه  .مشاهده کرد اي يريگاندازه شرا بدون مختل کردن يزيتوان چيکه نم ديوگيم

است  اديز يقدرنقش به نيا تي. اهمدشويمشخص م دهيضرورت نقش ناظر در فهم هر پد
 جه،ير نتدناظر است.  شهيهمان اند تيشده که تنها واقع نمونباور ره نيرا به ا يکه بعض

 ريپذناامک يريگهانداز يابزارها نيرتقيبا دق يذره، حت ةوضع و ضرب نييتوان گفت که تعيم
 است.احتماالت  و همراه با يبيو محاسبات همواره به صورت تقر ستين

وجود دارد که با  جهينت كيفرض کرد که  توانيهمواره م ،يريگاندازه كيمفهوم کالس در
(، قرار يريگ)متناسب با دقت ابزار اندازه نيّمع يا( در محدودهيك با  ي)تقر اديز ارياحتمال بس

( هستند. صفر با  يکم )تقر ارياحتمال بس يدارا يريگحاصل از اندازه گرِيد رِيدارد و مقاد
در همان  ياجهينت شهيهم (يريگبا توجه به دقت ابزار اندازه) شيآزما نيتکرار ا نيهمچن
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 (نقش نداشتن احتمال در آن) يريگهانداز كيمفهوم کالس يِژگيو ني. اشتمحدوده خواهد دا
 ت.اس يکوانتوم كيدر مکان يريگبا اندازه شتفاوت نيترمهم

 يکيکوانتوم مکان يريگدر اندازه يريگاندازه كيمفهوم کالس يشده برا ادي اتيفرض
 کساني عيتيوضدر  شياز چند آزما شيذره پ نکهيمثال با فرض ا ي. براستنديبرقرار ن شهيهم

 .خواهد بود کساني هايريگاندازه جيگفت که نتا توانياست، نم قرار گرفته
ه چند ک يهنگام ،يکيکوانتوم مکان يريگو اندازه كيکالس يِ ريگاندازه يهاتفاوت گريد از

 يهايريگاندازه ك،يکالس سنجش. در شوديآشکار م ميکنيم يريگجسم را اندازه يژگيو
ل جسم تدا طوندارد که اب يتياهم .ستندياثرگذار ن گريکديبر  يءمختلف ش يهايژگيمتعدِد و

ن آم جرم هبه عکس، اول عرض و بعد طول را و بعد  ايو بعد عرضش را،  ميريرا اندازه بگ
 يريگه اندازهکاست  نيا كيکالس يِريگاندازه اتِ ياز فرض يکي يعني ؛ميکن يريگرا اندازه

 گريکدي جيبر نتا يرگياندازه ابزار دقت ةبا در نظر داشتن محدودگوناگون جسم  يهاتيکم
. ستينبرقرار  زيفرض واضح ن نيا ،يکيکوانتوم مکان يرگياندازه ةاما در حوز ؛ندارنداثري 
گوناگون  يهاتيکم يريگذره، اندازه كي يخط ةمکان و تکان يريگمثال، در مورد اندازه يبرا
 نجاير اذاشت. دگاثر خواهد  زيدوم ن شياآزم جهيبر نت يريگاندازه نيهم اثرگذارند و اول بر
سئلة م ،اين مقدمات باد. شويمشخص م زنبرگيها تيعدم قطع اصل لهيبه وس ريتأث نيا

 :توان طرح کردين شکل ميدبرا گيري اندازه
به نظر  . ... کوانتومي و فرض تقليل در تقابل آشکار با يکديگر قرار دارند ديناميك

در حالي که  ؛گيرد درست باشدگيري صورت ميکه اندازه وقتي ،فرض تقليل رسـدمي
وجود  از بادهد غلط است و بگيري رخ ميآنچه هنگام اندازه بارةديناميك به طرز عجيبي در

ي از درسـت کنيم، همين ديناميـك، توصـيفگيري نميکه اندازه رسد در زمانياين به نظر مي
 کند.دهد، ارائه ميميآنچـه رخمي 

 دارد، توجهکارکردي  يرايي و تمرکز بر اجزاف پارادايم نيوتوني که به جزءگخال بر
 ،يانتـوميم کواگراست و بر روابط متمرکـز اسـت. بـر مبنـاي پـارادکل ،نتوميپـارادايم کوا
غير  وحالـت سـاکن )اي ايـن انـرژي همتشکل از انرژي است که حالت پايـکـل جهـان 

کـران ن بي، ميداشود. به عبارت ديگر، جهانکوانتومي ناميده مي خأل (منبع برانگيختـه انـرژي
نـام  «تـوميکوان خـأل»ا دان راين ميـ .جاي خالي وجود ندارد آن هيچ انـرژي اسـت کـه در

 در.هاسـت هاشيا و پديد ةهم ةگيرند مذکور، تهي نيست و در بر لـيکن خـأل ؛انـدهنهـاد
جـاي  کوانتـومي ةتشخيص از انرژي است که در خـل و قابلواقـع هر شيء، الگويي خاص 

 .شود نوعي اختالل يا آشفتگي در ميدان انرژي محسوب مي گرفتـه و
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ـان سـت. جها «ميدان اطالعات»يا  «عالئم»اي از در تئوري کوانتوم، جهان اساسا  مجموعه
 حسط دري تـونارادايم نيوماشين بـزرگ پـ ةبزرگ است تا به استعار ايبيشتر شبيه به انديشه

 ميدان رد اطالعات به پاسخ و اطالعات دريافت حـال در مداوم طور به ذره هر زيراتمي،
 بـا وديشـه و غيرحسي ةشيو به که دارد وجود امکان اين نظري، لحاظ به. است کوانتومي
 .رفت اطالعات آن بهره گ رار کـرد و ازبرقـ ارتبـاط ميدان اين در موجود اطالعات

جـه و نتي تنيدگي )ارتباط متقابل درونـي( در علم مکانيك کوانتومي، طبق مفهوم درهم
انـد، ـودهبآن يعني عليت غير محلي در سطح زير اتمي، دو سيستم که زماني مـرتبط  تبعـي

ده مـل پيچيماننـد. اين تعابـاقي مـيهاي بسيار دور زماني و مکاني در ارتباط حتـي در فاصله
تبيـين  ناپذيريفرد کوانتومي يعني اصل جـداييه کمك يك اصل منحصر ب ، بـهاز دور

ده يـي از يك کل به هم مرتبط و پيچئن اصل، همه چيز در جهان جزشـود. طبـق ايـمي
 بودن تباطار در بنـابراين .ديگر در تأثير و تأثر است ياجزا ةهم با ءاسـت کـه در آن هـر جز

 .است کوانتومي هايدهپدي ذاتي ةمشخص تعامل، و
اند. اين خاصيت با يکديگر مرتبط طور ناگشودنيه ها )موجودات( بديدهپ ةهم
 ت کامال  ند، هوياکديگر در ارتبـاطبا ي شود تا وقتي که آنهاها موجب ميگرايـي پديدهزمينـه
 ؛کننديم آفرينيمحيطشان )عوامل محيطي( همين ترتيب آنها با عناصر دنداشته باشند. ب ثابتي
 ـط بـينه رواب، تا زماني کاندنقطعي و نامعيّ  هاي کوانتومي غيرکه چون پديده ااين معن بـه

پذيري را عطافقرار است، هويت کامال  ثابتي نخواهند داشت. اين ويژگي، حداکثر ان آنها بر
 ادرق دهـد  و آن راحسب شرايط محيطي مي کوانتومي براي تعريف خودش بر يستمبـه س
 ؛فرماستآفريني، آشـوب حکميند هماسازد به آفرينش هويت پوياي خود بپردازد. طي فرمي

 تتباطاتوان شناخت و روابط متقابل )ارراحتي نميحالتي که در آن الگوهاي نظم را به
ه با امي کطبيعت، هنگ ةهاي پيچيدمسيستة توان درک کرد بـر اين اسـاس، همدروني( را نمي

يار شوب بسآکنند، در موازنه با مرز مي پذيري، موازنه برقراربات و انعطافين ثظرافت، ب
 .کنندخالق عمل مي
نـاک، متالطم، آشوب چيده، در حـال تغيير مداوم،انـداز کوانتومي، طبيعت، پيدر چشم

جـايي کـه در آن هيچ چيز ايستا  .(همانشـود )نامشخص و داراي عدم قطعيت تصور مي
بر مبناي .يال اسـت کنتـرل آنها نوعي وهـم و خ پذير نبـوده وبينيدها، پيشنيست و رويدا

تغيير در يك ناحيه  .مداوم دستخوش تغييرند طوره ا بههپديد ةهم اهيم فيزيك کوانتومي،مف
 منجـر اپذيري به بروز تغييراتي در جاهاي ديگر ميداننبه طور اجتناب کوانتومي، در خأل

شوند، باعث به طور مداوم واقع مي ي کـهتغييرات همة ي(نشي )تعـاملکر برهماثآشود، مي
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اي از تنيدهو الگوي درهم «متالطمة روي بالقوني»وانتومي به درياچه وسيعي از ک گردند خألمي
 .اقل توسط انسان است حدبيني ـه ماوراي کنترل و پيشانرژي پويا تبديل شود ک

 ، آنهاند و از طريق اين تعاملار در تعاملطور موضعي با يکديگه طبيعت ب ياجزا
، 2000آورند )استيسـي، گـريفين و شـاو، منسجمي را در خود به وجود مي الگوهاي

 زمانسـا خـود»انداز کوانتومي، جهان به عنوان يـك سيسـتم (. در واقـع در چشم7ص
 حولت و ملتکا ،(نظم) انسجام و پيچيدگي باالتر بـه سطوح نيـل جهـت در ،«دهنـده

 دارلينگ، و شلتون) گرددمي منتهي نظم به نهايـت در نظمي،بي و آشوب و يابدمي
 .(264ـ273ص ،2001

 ـره ،خستنگرچه در نگاه  ؛نداها موجوداتي کوانتوميبر اساس ديدگاه کوانتومي انسان
 يررسد. اين موجود همچنـين داراي بعد نامشهود و غشخص موجودي مادي به نظر مي

ـرار ومي قرود کارکرد آن، تحت تأثير اصول کوانتدي )موسوم به ذهن( است که گمان ميما
فکرات، جدا تجمله  مکانيك کوانتومي نشان داده که رفتارها از (.2ـ1، ص1۹۹8 دارد )ديـر،
ت مل اسآنها )گذشته و حال( ماوراي توصيف کا ةند و زمينناپذيرنشان، تعيّاز زمينه

 ديدي راج ةرابط ،هان ايدهشتگـذا رفتارها يا بـه اشـتراک ةدهاي مشاهدينا)نامحدودند(. فر
ار ا رفتـبه شده شتگذا به اشتراک ةکند. از اين رو، رفتار مشاهده شده يا ايدمي تعريف
، 1۹۹5ف، )اسـتامپ ه نشده، متفاوت خواهد بـودشتگذا به اشتراک ةنشده يـا ايد مشاهده

 از متأثر او هايايده و رفتار و کوانتومي، انسان ادايمپار منظر بنابراين از(. 3۹ـ4۹ص
 کوانتومي اسـت.خصوصيات 

ي از ئد جزپارادايم کوانتومي بر ترکيب عيني و ذهني )جهان متداخل( و اينکه دانشمن
، 2006 کيد دارد )فـريس و الزاريـدو،أموضوع تحقيق بوده و با آن در تعامل است، ت

پذيري بينيمفروضات پارادايم نيوتوني مبني بر پيشدر  پارادايم کوانتومي(. 6۹ـ55ص
ريق ططبيعت و اينکه واقعيت صرفا  عيني است و درک آن فقط از  مکانيکي انسـان و

، م)فيرهول ايجاد کرده استترديد  ،شودها( حاصل ميآوري و تحليل دادهحواس )جمع
شناسي، واقعيت حاظ هستيبه ل بـر اين اساس در پارادايم کوانتومي(. 383ـ36۹، ص2004
تواند معاني برحسب تجربيات و تعبير پژوهشگر، مي مادي و مسـتقل نيسـت و ايهپديد

 .مختلف داشته باشد
 کيدأي پويا و غيرخطي، تگرايي و روابط علّزمينه بعدي، در پارادايم کوانتومي بر نگرش چند

لذا حفـظ  .دارد 1رشناختيشود. پارادايم کوانتومي مدعي است واقعيت، حالت پديدامي

                                                 
1. Phenomenological. 
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 (.167ـ17۹، ص2006، دهـد )گامسونرا در مطالعات علمي مورد ترديد قرار مـي 1عينيت
پارادايم کوانتومي مبتني بر اين عقيده است که دانش  شناسي،بعد شناخت بنـابراين از

مورد يندي است که حفظ عينت در آن، ازيرا دانش، محصول فر ؛باشد تواند عينيت داشتهنمي
 توانند موجب ايجاد اريب شوند.ها و ساير عوامل ميترديد اسـت و ارزش

بر اسـاس اين مفروضات از ديدگاه پارادايم کوانتومي در مديريت، دستيابي به دانش از 
شده ميسر نيست. در اين پارادايم، کنترل هاي تحقيق در شـرايط دقيقا طريق بررسي گزاره
واقعيت و ايجاد الگوي مورد توافق،  رهاي مختلف و متعدد ازتفسي ةدانـش از طريق ارائ

اي شدت رابطهشود. بر مبناي پارادايم کوانتومي به دليل ماهيت مرزهاي مبهم و بهحاصل مي
گيري و استفاده از شناخت، اندازه بـراي ،شودناميده مي 2گرايـيهاي کوانتومي کـه زمينهپديده
تعريف را ها تر که روابط آن پديدهبزرگة يك زمين شه آنها را درهاي کوانتومي بايد هميپديده
به منظور شناخت واقعيت بر  کوانتومي کند، مورد مشاهده قرار داد. به اين ترتيب، رويکردمي

ن اسـت کـه ايهاي بـارز ايـن نـوع تحقيقات از ويژگي .کندروش تحقيق کيفي تمرکز مي
ذهني بين پژوهشگر و  ةبيند و نوعي رابطگانه ميهاي چندواقعيت ب ازجهان را مرکّ 

 .کندها( فرض مي)آزمودني کنندگانمشارکت
کردن اسـت. علـت در  يعلم با قطعيت همراه بوده و قابل کمّ ،در فيزيك نيوتوني

دانشمندان آشکار کردن  ةوظيف در پـارادايم نيوتوني، .ن اسـتشعلمي معلوم و رو هايپديده
وان تطوري که به ب ؛دارد اسـت کـه در پيچيدگي ظاهري طبيعت قرار 3ايفتهياسادگي سازمان
است اي تشکيل شده انداز نيوتوني، طبيعت از واحدهاي سادهچشم بـر مبناي.دکرآن را کنترل 

ند. هنگامي که اين اند با يکديگر در تعاملاقابل کشف اين واحدها طبـق قـوانيني کـه و
بيني و کنترل چگونگي تعامل واحدها استفاده ان از آنها براي پيشتومي ،قوانين کشف شوند

رفتار سازماني به دنبال کشف قوانين  ةدر مطالع 5و فـايول 4د. به همين ترتيب، تيلـورکر
 .و کنترل زيردستان، توليد و بازار کمك کند  بينيشمولي بودند که به مديران براي پيشجهان

 متعال: پارادیم کوانتوم. پارادیم علم قدَر خداوند 4
نوآوري بنيادين تحقيق اين است که مجوز استفاده از پاراديم کوانتوم در تمام علوم بشري 

پاراديم کوانتوم همان علم قدَر خداوند تبارک و »)به عنوان انقالب بنيادين( اين گزاره است: 
                                                 

1. Objectivity. 

2. Conceptualism. 

3. Organized Simplicity. 

4. Taylor. 

5. Fayol. 
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کرده است که از طريق اي تعيين به عبارتي خداوند براي هر چيزي قدر و اندازه«. تعالي است
پاراديم کوانتوم قابل تبيين است. البته براي درک بيشتر اين نکته الزم است دربارة علم قدر 

 الهي توضيحاتي بيان شود.
 زين يقلع ليقطعى اسالمى است که در کتاب و سنت وارد شده و دال ديقضا و قدر از عقا

معناى ه ب «ريدقت»پايان رساندن و معناى گذراندن و به ه ب «قضا»کند. مى دييآن را تأ
 ست.قضا ةز مرتبتقدير قبل ا ةگيرى است و از اين رو مرتباندازه

 يارات بذبه  ايکه حدود اش يعبارت است از نسبت ياندازه است. قدر اله يقدر به معنا
 نييعت ر،يقداست و ت قدر ز،ياندازه و حدودِ صفات و آثار هر چ تر،قيدق انيدارند. به ب يتعال
 ،ينيع يهاهدين آن بر پدکردمعنا و منطبق  نيا يِ قيحق لياندازه و حدود است. در تحل نيا
 دايپ خود ةناقص يهااز علت كياز جانب هر  ياست که موجودات ماد يهمان حدود درق
 رتبه براعتبار م قدر به حدود در عالمِ مافوق عالم ماده است. نيا يعلم يهاو صورت کننديم

د و که منشأ حدو يعبارت است از علم يقدر علمي. نيقدر ع ،ي: قدر علمدو قسم است
ه که ب از آن جهت ستايوجود اش ةوجود و انداز نيّنفس تع ي،نيقدر عو  ستاياش ةانداز

 اند.الوجود منتسبواجب
م در رسد علم قدر )قدر علمي( خداوند تبارک و تعالي همان پاراديم کوانتوبه نظر مي
ري که با قد عبارتي چون پاراديم کوانتوم قادر است قدر هر چيزي را متناسبجهان است. به 

تواند براي حل معضالت علوم خداوند تبارک و تعالي تعيين کرده است مشخص کند، مي
 متخلف )رسيدن به حقيقت، نه واقعيت( استفاده شود.
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