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  چکیده
این تفسـیر   اتمی قرارداده است. زیر يقرن بیستم است که موضوع مطالعه خود را اشیا اي نوپدید در نظریه کپنهاکی، تفسیر با »کوانتوم«ۀ نظری
شـناختی از مبـانی    معناشناختی و معرفت، شناختی هستی ةابزارگرایی در سه حوزاست. شناختی خاصی  ی داراي مبانی معرفتمکانیک کوانتوم از

جایگاه دانشمند تجربـی   از درونی و: نگاه توان گفت می ،»کوانتوم« ۀنظری شناختی در بررسی این مبناي معرفت نقد و مهم این تفسیر است. در
نمایانـد.   اي درسـت مـی   پیشرفت علم ابزارگرایی را نظریـه  سیر ،تاریخ ةنگاه بیرونی و از پنجرسازد. اما   گرایی رهنمون می واقع  به، ما را به علم
و  دانانی همچـون شـرودینگر   داران تفسیر کپنهاکی از سوي فیزیک طرف ۀدیدگاه ابزارگرایانتوصیفی،  مقاله با روش تحلیلی ـ  است  ذکر  شایان

  .گرایی را استفاده کرد توان واقع برخی تعابیر هایزنبرگ می حتی از ت وه اسلش کشیدبه چارا آینشتین 
  

  .کپنهاکی، مکانیک کوانتومی گرایی، تفسیر واقع، ابزارگرایی ها: کلیدواژه
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  مقدمه 
قـرن  ي فکـر  يدسـتاوردها  نیتـر  برجسـته  از یکی» کوانتوم«ۀ یظرن
ـ  آن موجب کشف و بوده ستمیب  ينـدها یفرا فهـم  در  یواقعـ ی انقالب
و  آینشـتین ، پالنـک کارهـاي   بـر اسـاس  این نظریـه   .است یکیزیف

 بـا ادامـه   در گرفـت و  نور شکلبودن پرتو  دهیبر کوانتمبنی  کامپتون
 یپ و مادهدر خصوص موجی بودن الکترون  بورن و دوبرويي کارها
 زنبرگیهـا و  دیراك ،شرودینگر همچون زینافراد دیگري  شد. گرفته

 .داشتند ییبسزا نقش هینظر نیاپیشبرد  در بور و
اولین تالش عمومی براي فهم جهـان اتمـی بـه     کپنهاکی    تعبیر

گـذار   بنیـان  شـد.  مکانیک کوانتومی بازنمایی می صورتی است که در
ورنـر  البتـه   و بـود  نیلـز بـور  دانان دانمـارکی   اصلی این تعبیر فیزیک

 دانـان سـهم مهمـی در    دیگر فیزیک وبودند  ماکس بورن، هایزنبرگ
نـام پایتخـت    ایـن تـالش بـا    هرچنـد  ،داشتندفهم کلی جهان اتمی 

  .دانمارك پیوند خورده است
طـورکلی    هرگـز بـه  هایزنبرگ  و بورالزم به ذکراست که درواقع 

 بندي ریاضی مکانیک کوانتومی توافـق نداشـتند و   روي فهم صورت
رك نـامی مشـت   عنـوان  به »کپنهاکی«تعبیر از یک از آنان  هیچ هرگز

تـر   را ذهنـی  هـایزنبرگ تعـابیر   بـور  .کـرد براي افکارشان اسـتفاده ن 
این اصطالح بیشتر لقبی است که  ،. با توجه به این مسئلهانگاشت می

 بودنـد و  بـور  بودن مخالف اصل مکمل که هتوسط افرادي ساخته شد
 هـایزنبرگ  پـس تعبیـر   در هـاي مشـترك را   مشخصـه  خواسـتند  می

گرایـی،   تعین دبیشتر مترادف با طر »کپنهاکی«. امروزه تعبیر بشناسند
اصـل مکملـی    و، از تابع مـوج  آماري بورناصل همخوانی بور، تعبیر 

، 2002(فـاي،   شـود  گرفتـه مـی   نظر ن دریهاي اتمی مع از پدیده بور
اجـالس سـولوي    کپنهاکی مکانیک کوانتوم، که پس از ). تعبیر2782ص

 دانان پذیرفته شد، اسامی جایگزین نیز از سوي فیزیک 1927در سال 
شــدة   دیــدگاه پذیرفتــه». نظریــۀ اســتاندارد کوانتــوم«دارد؛ از جملــه: 

متداول، تفسیر رسـمی و   کوانتومی مکانیک کوانتومی مرسوم، تفسیر
  ).20، ص 2009ی است (ریگس، سنتی، کوانتوم ارتدوکس

 کیـ مکان، بـا  مبانی حیث از کوانتوم  کیمکان رد  یکپنهاک تفسیر
 و یشـناخت  معرفـت  ،یشـناخت  یهسـت  یبـان م .اسـت متفاوت  یوتنین

اسـت؛ زیـرا    یوتنین کیمکان از یرغ تفسیر نیا رب حاکم یشناخت روش
 بـه  را دخـو  يجـا  گرایـی  واقـع ي هـا  دگاهیـ د نگـرش،  نیا اساس بر
  .است داده گرایی واقع ضد يها دگاهید

 در فارسـی  زبـان  بـه  اسـالمی  اندیشمندان از که اثري ترین مهم
 از تحلیلـی  عنوان با دکتر گلشنی نوشتار، شود می موضوع مقاله یافت

 مبـانی  ،کتـاب  این در .است معاصر دانان فیزیک فلسفیهاي  دیدگاه
 اسـت؛ شده  بررسی کوانتوم شناختی مکانیک معرفت شناختی و هستی

 نظریه مبانی این توصیف، کتابغالب  رویکرد موارد، برخی در جز اما
 و نقـد   مبـانی   ایـن  انتقادي رویکرد با  است ضروريروي،  است. بدین

 درآمـده  نگـارش  ۀرشت به عرصه این در که دیگري آثار .شودبررسی 
 از برخـی  کـه  منظـر  ایـن  از صرفاً و بوده گریخته و جسته صورت به

 و نقـد  بـه  .اسـت  تعارض در »علیت« اصل با کپنهاکی تفسیر اصول
  اند. نداده ارائه کافی و جامع بحث و پرداخته تفسیر آن بررسی
خـواهیم بـود:   سـؤال  گویی بـه چنـد    در پی پاسخ ،این نوشتار در

 ؟دارد؟ این نگرش چه مـدعایی  است چند نوع بر ابزارگرایی چیست و
تفسیر کپنهاکی را به اثبـات  داران  بودن طرف توان ابزارگرا می چگونه

؟ داران این تفسـیر وارد اسـت   ابزارگرایی طرف هایی بررساند؟ چه نقد
 .است اصلی این نوشتار سؤالاخیر  سؤال

 ابزارگرایی
ــی   دو ،فلســفه در ــدیگر یعن ــارض یک ــع«مکتــب مع ــی واق  و »گرای
اند. بحث این اسـت کـه آیـا جهـان فیزیکـی       قدیمی »گرایی ناواقع«

ل یـ گرایی قا نه؟ واقع ادراك آدمی دارد یا اندیشه و وجودي مستقل از
گرایـی ایـن    ناواقعآنکه   حال ، وبه وجود مستقل جهان فیزیکی است

که جهـان فیزیکـی بـه     عوض مدعی است در پذیرد و موضع را نمی
، اکاشـا به آگـاهی آدمـی و فعالیـت آن اسـت (    وابسته  نحوي از انحا

گرایـی   واقعنـا  گرایـی و  موضوع قـدیمی تضـاد واقـع    ).77ص ،1391
ایـن   چیزي خاصی در و »متافیزیک«نام   هاي است ب متعلق به شاخه

 امـا بحـث جدیـدي بـین دو     .ه علم مربـوط باشـد  بحث نیست که ب
آن بحـث بـین    گرفته که شبیه بحث قـدیمی اسـت و    اردوگاه شکل

(همـان،   اسـت  »ابزارانگـاري «یعنـی   ،ضد آن و »گرایی علمی واقع«
بـاال   1970که در دهه  ،ابزارانگاران وگراها  . مناقشه بین واقع)78ص

  :مسئله دو سر بحثی بود بر، گرفت
  ؛چیست معرفتی علمهدف ) 1
تـاریخ بـه بهتـرین وجـه      در توان پیشرفت علـم را  ) چگونه می2

  توضیح داد.



   ۶۳ نقد و بررسي ابزارگرايي و رابطة آن با تفسير كپنهاكي مكانيك كوانتومي
 

هـا بـراي    بندي نظریـه  هدف علم صورتگرایان  واقعنا ۀاندیش در
امـا ابزارانگـاران هـدف    ؛ جهان هستی است نمایش مطابق با واقع از
ـ آن بلکـه هـدف   ، کنند علم را چنین تبیین نمی  نظریـاتی کـه   ۀرا ارائ

علـم   ،اساس این دیدگاه پس بر ند.دان می ،داراي کفایت تجربی است
 نظـر  از جهان هسـتی نیسـت.   مطابق با واقع از يتصویر ۀپی ارائ در

. اسـت  مفهـومی  اشتباه یک نظریه یک درستی از سؤال ،ابزارگرا یک
 ؟نـه  یا است تجربی کفایت واجد  نظریه آیا که است آن صحیح سؤال
 انجـام  صحیح هاي بینی پیش که است تجربی کفایت داراي اي نظریه
باشـند   صـادق  آن پـذیر  مشاهده پیامدهاي همۀ که معنا این  به ؛دهد

  .)300و299، ص1390، لیدیمن(
علـم وجـود   » هـدف «متفاوت به  نگاه دو اینجا در ،دیگر  بیان  به
 از درسـت  ودقیق  المقدور تصویري حتیۀ ارائیکی هدف علم را  :دارد

 آنکـه بـه کمـک     دانـد  مـی ناپذیر آن  مشاهده سازوکارهاي و جهان
 دیگـري  و ؛)گرایـی  واقـع کرد ( تبیین رامشاهدتی  هاي پدیده توان می

که به لحاظ تجربی داراي  داند مینظریاتی ۀ عرض صرفاً راهدف علم 
 هـاي  پدیـده  بنـدي  طبقـه  و بینـی  پـیش ة عهد از خوبی به و اند کفایت

، 1391، زاده سیکربا رضایی و . (شیخایی)(ابزارگر آیند برمیمشاهدتی 
هـدف علـم    ،اساس دیدگاه ابزارانگاران بر ،به دیگر سخن؛ )148ص
یعنـی بخـش    ،جهـان  خاصـی از  ة بخششرحی درست دربار ۀعرض

دي که مدعیات علمی بـه  موار در ،آنها به نظر .آن است پذیر مشاهده
هـا  دیگر صدق و کذب آن ،شود ناپذیر جهان مربوط می بخش مشاهده

  ). 78، ص1391، (اکاشا محلی از اعراب ندارد
ة سـه حـوز   گرایی علمی و ابزارگرایی در بر اساس رویارویی واقع

 و ابزارگرایـی توان  ، میشناختی معرفت معناشناختی و، شناختی هستی
 کـه  گونـه  امـا همـان   گرایی علمی را در سه حـوزه تبیـین کـرد؛    واقع

 بــه معطـوف   ابزارگرایـی  و گرایـی  واقـع  بـین  اصـلی  نـزاع  ،پیداسـت 
و  پـذیر  هویـات مشـاهده   نخست بایـد  ،رو ایناز .استناپذیره مشاهده
درستی بشناسیم تا تحلیل درسـتی از تقابـل بـین      را به ناپذیر مشاهده
  دیدگاه ارائه دهیم. این دو

 میان به سخن هویات و چیزها امور، سنخ دو از علمی هاي نظریه 
 مناقشـات  و هـا  بحث گرچه. »نامشاهدتی « و »مشاهدتی«: آورند می

 درگرفته  فالسفۀ علم میان در دو این تعریف بر سر چگونگی فراوانی
 آن صـرفاً  تـوان  مـی  را و امـور مشـاهدتی   هویـات  اینجا اما در است،

 ماننـد  اموري. اند مشاهده قابل  غیرمسلح  چشم با که دانست چیزهایی

 از هایی نمونه  و عقربۀ فشارسنج تورنسل، کاغذ قرمز رنگ درخت، میز،
 هستند آنهایی ناپذیر مشاهده امور مقابل، در. هایند حالت و هویات این
 بـه  هـم قـادر   مسلح، چشم با گاهی حتی یا غیرمسلح،  چشم با ما که

. نیستیمآنها  با مستقیم  حسی تعامل هرگونه یا شنیدن لمس، مشاهده،
 حسی مستقیم تعامل به قادر اکنون تنها نه ما گاهی است ممکن حتی

 فناورانه هاي محدودیت رفع صورت در بلکه حتی نباشیم، هویات این  با
 چنین وجود پذیرش براي ما دلیل تنها. نباشیم  کاري چنین به قادر نیز

  (همان). است علمی هاي نظریه ناپذیري مشاهده هویات
تـوان   مـی هاي تقابـل،   حوزه با توجه به مشخص شدن محل نزاع و

بندي کـرد (ر.ك.   سه نوع کلی صورت گرایی علمی را در واقع ابزارگرایی و
 معناشناختی؛ و معرفتی. شناختیـ  ): متافیزیکی؛ داللت151همان، ص

 جهـان  کـه  اسـت  ایـن  اصـلی  ادعاي ،متافیزیکی گرایی واقع در
 ایـن . اسـت  آن مـدرکان  مـا  ذهن از مستقل و عینی ساختاري داراي 

 و هـا  بندي طبقه داراي  جهان که است نحوي به عینی ساختار
 طبقـات،  ایـن  از هرکـدام  در موجود اشیاي و است هایی نظام

 و هویـات  دیگـر سـخن،   به. دهد می  تشکیل »طبیعی نوعی«
 کننده ادراك موجودات عنوان به ما اینکه از فارغ جهان اشیاي

 و عینـی  هـایی  طبقـه  و هـا  دسـته  در نه، یا کنیم نگاه آنها  به
 ایـن  طبـق  بر. اند قرار گرفته »طبیعی انواع« نام به انضمامی

 ایـن  سـاخت  نـه  کشـف،  درواقـع،  علـم  کـار  گرایی، واقع نوع 
 به اي گرایانه واقع  نگاه چنین که است روشن. هاست بندي رده

 و اسـمیون  ماننـد  افـراد   دیدگاه مقابل در آن ساختار و جهان
 و کلیـات  وجـود  منکـر  اسـمیون  . گیـرد  گرایان قرار مـی  ذهن
 جهـانی  وجـود  گرایان منکر ذهن و ذهن، از مستقل هاي طبقه

  هستند. مدرك از  مستقل
 ادعـاي  ،»شـناختی  داللت گرایی واقع« گرایی، واقع نوع دومین در
 بـه  بایـد  را علمی هاي نظریه در موجود احکام که است این اش اصلی

 عبـارت   بـه . دریافـت آنها  واقعی معناي در و »اللفظی تحت« صورتی
 ،هسـتند  کـه  شـکل  همـان  به باید را علمی ادعاهاي و احکام  دیگر، 

 بـه  بسـته  کـه  آورد حسـاب  به خارج جهانة دربار توصیفاتی و ادعاها
 نمونـه، بـراي  . انـد  نادرست یا درست، باشد چگونه جهان ساختار آنکه
 موجـود  جهان در ناپذیر مشاهده هویت فالن :گوید می اي نظریه  وقتی
 ؛کـرد  تعبیر واقعی و اللفظی تحت  شکل به را حکم این باید اوالً است،

 نادرسـت  یا درست یا که دانست خارج جهان از را توصیفی آن ،ثانیاً و



۶۴   ۱۳۹۶، اسفند ۲۴۳معرفت، سال بيست و ششم، شماره دوازدهم، پياپي  

 
 

 و احکـام  شـناختی،  داللـت  گرایـی  واقـع  طبـق  دیگـر،  سوي از. است 
 قابـل ) غیرمشـاهدتی ( نظـري   هاي اصطالح و واژگان حاوي جمالت
 رفتـاري  و مشـاهدتی  هـاي  اصـطالح  شامل صرفاً جمالتی به تقلیل
 تـوان  نمـی  نظـري  هویـات  از کـه  معناسـت  آن به نکته  این. نیستند
 بـه  مشـاهدات   دادن ربط براي ابزاري صرفاً راآنها  و کرد پوشی چشم
. دانسـت  مشـاهدتی  احکـام  از اي ة مجموعهشد خالصه صورت یا هم

 مرجـع  داراي بـالقوه  نظـري  هویـات  شناختی، داللت  گرایی واقع طبق
 ،کننـد  مـی  پیشـنهاد  را هویـات  آن که علمی، نظریات اگر و اند واقعی
  موجودند. خارج جهان در واقعاً نظري هویات گاه آن باشند، درست
گرایی قرار دارد که  نوع ناواقع گرایی، دو واقع مقابل این شکل از در

  کنند: میانکار  معناشناختی را شناختی و نوع داللت گرایی از هر دو واقع
ــف.  ــناختی ال ــی معناش ــن شــکل از   بــر :ابزارگرای ــاي ای  مبن

 شـده در   هاي نظـري مطـرح   کرد که واژه تصور نباید ،گرایی واقعضد
آنهـا   زیـرا  دهند؛ ارجاع می ناپذیر هاي علمی به هویات مشاهده نظریه

مند  عنوان ابزاري براي نظام هایی منطقی هستند که به صرفاً برساخته
 .روند ان پدیدارها به کار میدن روابط میکر

این  گرایی بر مخالفان واقع این دسته از: گرایی تجربی ب. تحویل
اســاس مفــاهیم  تــوان بــر هــاي نظــري را مــی کــه واژه انــد عقیــده
ایـن   هـایی کـه مشـتمل بـر     گزاره ،تعریف کرد. بنابراین پذیر مشاهده

 چنـین تصـور کـرد کـه     نبایـد . انـد  هاي نظري هسـتند، اخبـاري   واژه
ي بــه اشــیا ،اللفظــی کلمــه هــاي علمــی بــه معنــاي تحــت نظریــه
  .)189، صدهند (همان ارجاع می پذیر نا مشاهده

 در. اسـت  »معرفتی گرایی واقع«، گرایی واقع نوع آخرین سرانجام
ة دربـار  آنچـه ( مـا  معرفتـی   وضعیت میان تا است آن هدف ،این نوع
 در واقعـاً  آنچـه  و) دانـیم  مـی  علمـی  هاي نظریه قالب در خارج جهان
 معرفتـی  گرایی واقع ادعاي. شود برقرار پلی ،است موجود خارج  جهان
 در تـاکنون  کـه  علمـی، ة جاافتـاد  و بـالغ  هـاي  نظریـه  کـه  است این

 هـایی  نظریـه  دارنـد،  بـاالیی  تأییـد ۀ درجـ  و اند بوده موفق بینی پیش
 هـاي  نظریـه  بهترین دیگر،  عبارت  به. آیند می شمار  به درست ) تقریباً(

 سـازوکار  از دقیـق ) تقریبـاً (   توصـیفی  ،بـوده  درست) تقریباً( ما علمی
 معرفتـی  گرایـی  واقـع  باشـد،  چنین اگر. کنند می عرضه جهان علمی
 استفاده ما علمی هاي نظریه بهترین در که هویاتی که  گیرد می نتیجه
 جهـان  درآنها  به شبیه هویاتی یا( دارند وجود جهان در واقعاً شوند می

 از جهـان  اینکـه  فهـم  راه گرایانه، واقع موضع این طبق). است موجود

 مراجعـه ، است چگونه آن عمل سازوکار است شده  ساخته هویاتی  چه
 جهـان  بـاب  در ها نظریه این آنچه . است علمی هاي نظریه بهترین به
 و واقعـی  غیرمشـاهدتی،  یـا  باشـد  مشاهدتی آنکه از فارغ گویند، می

مطـابقتی صـدق و    ۀنظری گرایی ترکیبی از این نوع واقع. است درست
صـدق یـک    ،مطـابقتی  ۀاساس نظری بر. گرایی متافیزیکی است واقع

هـاي   واژه گزاره هنگامی صادق است که با واقعیات مطـابق باشـد و  
 هـاي جهـان ارجـاع دهنـد. در     ویژگـی  به اشـیا و  ،کاررفته درگزاره  به

یـا   انـد  ها تحـت آن یـا صـادق    هروطی که گزارش ،گرایی معرفتی واقع
ها را بسـته بـه چگـونگی     کذب گزاره صدق و عینی هستند و، کاذب
 .)197ص کنند (همان، متعین می ،جهان اشیا در

هاي  حذف واژه گرایی، نه بر گرایی متناظر با این نوع از واقع ناواقع
 گرایانه از که تلقی واقع هاي صدقی مبتنی است نظریه نظري، بلکه بر

کنـد.   عنـوان مطابقـت میـان زبـان و جهـان را انکـار مـی        بـه  صدق
طـور   کنند که جمالت نظري علم را باید به گرایان استدالل می ناواقع
اینکه این جمالت اخباري هستند. اما  اللفظی در نظر گرفت. و نیز تحت

سازد، واقعیت عینی وراي کل تجارب  صادق یا کاذب می آنچه آنها را
 گرایی از عمل گرایی برساختی و ی اجتماعی، تجربهگرای نیست. برساخت

 کنند. اما توضیح هریک: گرایی معرفتی پیروي می شیوه ناواقع
ي اجتماعی نیـازي  اگر : یک برساختگرایی اجتماعی برساخت) 1

هـاي نظـري بـه چیـزي ارجـاع       کـه واژه نـدارد  به انکار این موضوع 
بلکه ممکن است  ،هاي علمی صادق هستند دهند یا اینکه نظریه نمی
عمل ما امـري  هاي  شیوه و بورزد که صدق نسبت به هنجارها اصرار

دهیم به نحوي اجتمـاعی   ارجاع میآنها  هویاتی که به درونی است و
که مدافع این نوع نگـرش   ،کوهناساس دیدگاه  بر. اند برساخته شده

بلکـه بـر مبنـاي     ،هاي علمی معانی دقیق و ثـابتی ندارنـد   واژه، است
هـاي متفـاوت ـ     ها، نظریه خصوص پارادایم ناپذیري ارجاعی در سقیا

 متفاوتی هسـتند و  ياشیا ةدربار ،الکترون ـ درواقع  خصوص در ،مثالً
فهـم ماهیـت    دست نداریم که علـم در  در این باور دلیلی بر ،بنابراین

رسـد کـه ایـن دیـدگاه      مـی  زیرین اشیا پیشرفت کرده باشد. به نظـر 
، اي واحد وجـود نـدارد   رساند که جهان به شیوه را میتلویحاً این معنا 

 ةهاي مـا دربـار   نظریه ۀساخت، کنیم آن زندگی می بلکه جهانی که در
  .)153و152ص، آن است (همان

ابی بـه کنـه واقعیـت    : دستیباید گفت ،این نوع نگرش ۀنتیج در
پـذیرش  ، کـوهن مبنـاي دیـدگاه    بـر زیرا امري ناممکن خواهد بود؛ 
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سوي دانشمندان اسـت   شده از هاي پذیرفته ارزش برها مبتنی  دایماپار
 از سـوي  .شـناختی اسـت   شـناختی و جامعـه   که ناشی از مسائل روان

 جهـان نیـز تغییـر   ، دایمیاتغییر پار با پذیرش پارادایمی جدید و ،دیگر
یابی بـه  دسـت   پـس  .شـود  آن حاصل می معرفت جدیدي از و کند می

. نیسـت هـا   دایماواقعیـت جـداي از پـار   . اصـالً  استناممکن  واقعیت
، نخواهـد بـود   »مطابقتی«این نظریه به معناي  در »صدق« ،بنابراین

اي توسـط نیروهـاي    انـدازه  یا تا ،طورکلی  علمی بهۀ بلکه صدق نظری
  .)150، ص1390، (لیدیمن یابد اجتماعی تعین می

است کـه  اي  هنظریگشته،  کوهن چنین تفکراتی در ۀمای آنچه بن
ــه  ــب ــار« ۀنظری ــودن مشــاهدات ب ــروف اســت (همــان »ب ، ص مع
اسـاس   دیدگاهی است که بـر  »باري مشاهدات« ۀنظری). 150و117
و  باورهـا، ، پیراسـته از هرگونـه انتظـارات     وجود مشاهداتی ناب و ،آن

سرابی دروغـین اسـت کـه نبایـد دانشـمند را       گر هاي مشاهده تربیت
 اس سالم فاعل شناسـا و حو مشاهدات خالصی که مبتنی بر و، بفریبد
تعـین   گـر  هاي مشاهده دیدگاه ذهنیات و از خارجی که به دور ياشیا

 اطالعـات  ،اسـاس ایـن دیـدگاه    بـر . وجود خارجی نـدارد  یافته باشد،
 دارد هاي نظـري سـروکار   فرض با پیش ضرورتاً اي همیشه و مشاهده
  .)22، ص1393دیگران،  و مغز(بیدار

: انـد  استواري این دیـدگاه کوشـیده   توضیح و متعددي در ۀفالسف
 .چرچلنـد ن امعاصر و از ،کوهن و پوپر، هنسون، دوئمچون همافرادي 
  :کنیم بسنده می کوهنبه نقد و بررسی دیدگاه ، اینجا ما در

توهمی بـیش   ،نظریه بر این باور است که آرمان رهایی از کوهن
محال . ندا هیچ استثنایی آغشته به مفروضات نظري  ها بی نیست. داده

دانشـمندان   ۀهاي ناب یافت که قاطبـ  اي از داده است بتوان مجموعه
  .باشندآنها ل به یقا ،شان فارغ از مواضع نظري

بـراي   »حقیقـت «ي دیگري براي نجات برداشت ها راه شاید

ندرت  اما این راه به؛ اشته باشدد ها وجود نظریه ۀهم کاربرد در

اي بـراي   هیچ راه مستقل از نظریه ،من به نظر کند. کفایت می

وجـود نـدارد.    »آنجا راستی در به« چون یهای بازسازي عبارت

معـادل   شناسـی و  اینک برداشـت همخـوانی میـان هسـتی    

آیـد   آمیـز مـی   طبیعت از اساس به نظرم وهم آن در» واقعی«

  .)318، ص1392، (کوهن

اسـت کـه   اي  گرایی نظریـه  تجربه: این نوع گرایی برساختی تجربه) 2
متـافیزیکی   هاي معناشناختی و مؤلفه ويآن است.  مدافع  ون فراسن

، لیدیمن( کند معرفتی آن را انکار می ۀاما مؤلف پذیرد؛ می گرایی را واقع
ــوم  . )136، ص1390 ــان مفه ــایزي می ــوم  و »صــدق«وي تم مفه

ل بـه  یقا گرایان که واقع . درحالیساخته است برقرار »کفایت تجربی«
 انـد،  صادق یـا کـاذب   هاي علمی، کنند که نظریه می استدالل، صدق

: ها عبارت اسـت از  تأکید دارد که تقابل مناسب بین نظریه ون فراسن
هایی  نظریه کفایت تجربی برخوردارند و هایی که از تقابل میان نظریه
اي  کفایـت تجربـی نظریـه    از برخـوردار  ۀیک نظری. که چنین نیستند

بـه   .)321، ص1377، (الزي ها موفق اسـت نجات نمود است که در
ي اشـیا  ةیعنـی آنچـه نظریـه دربـار     »کفایت تجربـی « ،سخن دیگر

 بـه بیـان   و ،گوید صـادق اسـت   جهان میهاي  رویداد و پذیر مشاهده
پذیرفتن یـک   کفایت تجربی به این معناست که باوري که در ،دیگر
هـا را   این است که آن نظریـه پدیـده   علمی دخیل است، صرفاً ۀنظری

درسـتی توصـیف    پـذیر اسـت بـه    مشاهدهرا یعنی آنچه ؛ کند حفظ می
  .)230ص ،1390(لیدیمن،  کند می

اي مربوط به  کذب را به گزاره مربوط به صدق و باور ون فراسن
 تنهـا مفـاهیمی را  در این زمینـه،  وي . مشاهده محدود کرد  قابل امور

غیرمسـلح بـه ابـزار،    پذیرفت که ارزش صدقشان را بتوان با حـواس  
هاي مربوط به هویات  دارد که گزاره اذعان می ون فراسن. تعیین کرد
 این است کـه در  او ۀتوانند صادق یا کاذب باشند؛ اما توصی نظري می

. پیش گرفـت  در وار »الادري«باید رهیافتی  ،قبول این قبیل دعاوي
علـم  این باور است که کفایت تجربی براي رفع حاجت  بر ون فراسن

کـذب را بـه اظهـارات     باید دعاوي صـدق و  دانشمندان  کافی است و
  .)322، ص1377، (الزي مشاهده محدود سازند  قابل مربوط به امور

صدق امـر صـادق    ،گرایانه عمل ۀاساس نظری بر :گرایی عمل) 3
 کند. درازمدت به بهترین شکل کار چیزي است که در

  نهاکی پ ک تفسیر ابزارگرایی و
مکانیـک   ،کپنهـاکی  تفسـیر  ۀابزارگرایان گرایانه و ضدواقع ۀایبررسی پ

  :مطرح کرد گوناگونکوانتوم را به اشکال 

 دانـان  فیزیـک  يشـده از سـو   مطرح هاي یدگاهد یبررس الف.
  یککپنها تفسیر طرفدار

را  ذهـن بشـر   یک جهان خارجی مسـتقل از  فیزیک کالسیک وجود
پیـدایش   دانسـت.  جهان میرا شناخت این  خود ۀوظیف پذیرفته بود و
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گرایـی   واقـع  ،کوانتـوم  ۀنظری ظهور کالسیک و  فیزیک مشکالت در
گـذاران ایـن نظریـه     بنیـان بیشتر  داد و مورد تعرض قرار کالسیک را

 توفیق درخشـان ایـن نظریـه در    ها شدند و واقعیتی وراي پدیده منکر
مشـی   داشته شـدن ایـن خـط    موجب نگه فیزیک نیز وسیعی از ةحوز
بررسی برخی اظهارات ). 165، ص1387اسکوایرز، : (ر.ك است شده

  ست:دانان این تفسیر گواه راستی این ادعا فیزیک
  :گوید می بور. 1

چیزي از  ۀنباید مطالع فیزیک را، دیدگاه فعلی ما بر درواقع بنا

اي دانسـت کـه    وسیله آن را بلکه باید، دانست شده  قبل داده

بررسـی تجـارب انسـانی بـه      تنظیم وهایی براي  تواند روش می

این لحاظ، وظیفۀ ماست که این تجارب را به نحوي  وجود آورد. از

ـیم،    بنابراین، به ذهنیات افراد و مستقل از ـیح ده صورت عینی توض

به  که بتوان آن را بدون ابهام به زبان معمولی بشر نحوي  یعنی به 

 ).77، ص1380، افراد دیگر منتقل کرد (گلشنی

 داشتند، کارل فردریش و گرته هرمان  بین بحثی که در ایزنبرگه. 2
 ۀتـرین خصوصـیت نظریـ    اصـلی  ،اخیـر  ۀشما با ایـن نکتـ  : گوید می

وقت سعی  دقیقی بیان کردید. هر صورت بسیار  کوانتومی جدید را به
حـس   ،کنـیم   پدیدارهاي اتمـی اسـتخراج   ۀمطالع کنیم قوانینی از می
که در نیست هاي عینی  ایجاد روابطی میان فرایند کنیم که کار ما می

هاي مشـاهداتی را بـه    بلکه فقط وضعیت دهند، مکان رخ می زمان و
هـا   فقط بـراي ایـن وضـعیت    را  قوانین تجربی. سازیم هم مربوط می
 بـه کمـک   را ها ریاضی، که این وضعیت  نمادهاي. کنیم استخراج می

. نـه معـرف واقعیـات    ،ندکنیم، معرف امکانات هسـت  توصیف میآنها 
 یـک وضـعیت بنیـادین میـان امکـان و      ةنماینـد  : آنهاتوان گفت می

ـ را عینـی شـمرد کـه     آنها  توان فقط به همان معنایی می اند و تحقق
، داننـد (هـایزنبرگ   را عینـی مـی   دما ،ترمودینامیک آماري درـ مثالً  
  .)124و123ص  ،1368

ـ  در تفسـیر   این طرفدار دانان فیزیکعملکرد  بررسی ب.  ۀارائ
  فیزیکی هاي یهنظر

گري باورمندي به ابزارگرایـی   در آن جلوهتوان  که میجاهایی  یکی از
 گیـري و  انـدازه  ۀی را به نظاره نشست، بحـث مسـئل  ککپنها تعبیر در

مـورد   متغیـر  گیـري بـر   ابـزار انـدازه   گـر و  بحث تأثیرگذاري مشاهده
  گیري است. اندازه

دارد گیري قدمتی به درازاي قدمت مکانیک کوانتوم  اندازه ۀمسئل
رغـم   بـه  پیدایش آن بوده و بدو از این حوزه ل مهم درئمسا و یکی از
(ریگـس،   به نتیجه مورد توافقی نرسیده است ، هنوزهاي بسیار تالش
  ).31ص  ،2009
گیـري داراي   سیسـتم انـدازه   هـر ، اساس مکانیک کالسـیک  بر

گیـري   نـدازه اآن کمیـت داراي مقـداري اسـت کـه      و ،اسـت کمیتی 
 آشـکار  گیري خاصیتی را اندازه اساس نگرش کالسیکی، بر شود. می
کـه حتـی اگـر     اي گونه کند که سیستم قبالً واجد آن بوده است، به می

نیـز سیسـتم داراي آن    گیري روي سیستم انجـام نگرفتـه بـود    اندازه
عـدم قطعیـت   «و اصل  کوانتومیخاصیت بود. اما بر مبناي مکانیک 

بینـی   توان پـیش  ، صرفاً مکان احتمالی ذره را می»گیري از اندازه پس 
 تـوان مکـان دقیـق ذره را تشـخیص داد؛ زیـرا ابـزار       کرد؛ مثالً، نمی

گذارد. پس  گیري شده تأثیر می گر بر متغیر اندازه مشاهده گیري و اندازه
وب مکانیک کوانتـومی  چارچ گیري در گیري مسئلۀ اندازه ظرف شکل

). حال سؤال این اسـت  31است که ماهیتی احتمالی دارد (همان، ص
ذره، آیـا آن ذره   در تشخیص دقیق مکان یک  که با توجه به ناتوانایی 

  مکانی ندارد؟ قبالً ـ مثالً ـ مکان مشخصی داشته است؟ یا نه، اصل
نی مکـا  شناختی پنداشـته و  له را هستیدانان مسئ فیزیک برخی از

بیان ، این مبنا با توجه بهکنند.  تصور نمیگیري براي ذره  اندازه قبل از
مکـان   کوانتـومی در  ۀتوسـط نظریـ   شـده  توصـیف  ةجمله که ذر این

دارد، صحیح نیست، بلکه خـواهیم گفـت: بـه ذره، تـابع مـوج       معینی قرار
ـال یـافتن آن در     اندازه تعلق دارد که پس از انجام  گیري مکـان ذره، احتم

ـیک،    مقایسـه بـا   دهـد. پـس در   ر نقطۀ مفروض را میه فیزیـک کالس
صـرفاً  آنهـا   نظریۀ کوانتومی دارند؛ زیـرا  تري در ها نقش مثبت گیري اندازه

گیـري   مشاهدات چیزي که قبالً حضور داشتند، نیستند، بلکه درواقع، اندازه
  ).76و75، ص1387کند (اسکوایرز،  به تولید آن کمک می وسیلۀ ابزار، به

مسـئله   ،بوهمدانان همچون  فیزیک برخی از، مقابل این دسته در
مطـرح   را »متغیرهـاي پنهـان  « ۀنظریـ  ،شـناختی دانسـته   معرفـت  را

 بـر  .)150، ص1380 ،گلشـنی ؛ 113، ص1387، اسـکوایرز کنند ( می
توانـد   نمـی ، رو ایـن از کوانتوم ناقص است و ۀنظری اساس این دیدگاه،
که  »استاندارد«برخالف دیدگاه  دهد؛ نشان به ما حالت متعین ذره را

متغیرهـاي  «اسـاس دیـدگاه    بـر . انگاشت کامل می کوانتوم را ۀنظری
 تقلیل تـابع مـوج،   و کند توصیف می افزایی را موج دانش تابع ،»پنهان
معرفـت   یک تغییر بلکه صرفاً، نیست فیزیکی واقعی یک تغییر دیگر
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انجــام عمــل  از  یعنــی معرفـت مــا بــه حالـت سیســتم قبـل   ؛ اسـت 
اینکـه   وجـود  بـا  بود، هاي ممکن محصور صرفاً به حالت، گیري اندازه

ولی شناختی نسـبت بـه آن   ، داشت یک حالت متعین قرار سیستم در
انجـام عمـل    پس از اساس فرض تقلیل حالت متعین نداشتیم. اما بر

به  کنیم؛  گیري، ما نسبت به حالت متعین سیستم شناخت پیدا می اندازه
 عنی که تقلیلِ تابع موج یک تغییر معرفتی است و از نقطه نظـر این م

  گیري وجود ندارد. فیزیکی، تفاوتی بین حالت سیستم قبل و بعد از اندازه
گیري،  اندازه ۀشناختی به مسئل رویکرد معرفت در، تر به بیان ساده

بـه   ونـداریم  بـدان علـم    ماولی  حالتی خاص براي ذره متعین است؛
گیري شناخت ما کامل  اندازه بعد از کن شناخت داریم وهاي مم حالت
 و ابـزار  ثیرأت به خاطر و فیزیکی صورت بگیرد نه اینکه تغییر ،شود می

  حالت خاص نمودار شده باشد. و  گر، ما به تقلیل تابع رسیده مشاهده
: رویکرد اینکه دو رویکرد نسبت به این بحث وجود دارد ،خالصه

گیـري   واقعیت مورد مشـاهده قبـل انـدازه    انکارشناختی که به  هستی
جهل ما بـه واقعیـت    شناختی که بیانگر رویکرد معرفت و ،پرداخت می
 ،ها برخالف فیزیک کالسـیک  گیري اندازه ،اساس رویکرد اول بر. بود

صـرفاً مشـاهدات   آنها  زیرا کوانتومی دارند؛ ۀنظری تري در نقش مثبت
آنهـا   به تولید ابزار ،واقع بلکه در، داشت حضور که قبالًنیستند چیزي 
  .)75، ص1387 (اسکوایرز، کنند میکمک 
 در گفته نسبت به تفسیر کپنهـاکی و  هاي پیش توجه به بررسی با

تـوان   هاي ابزارگرایی می گونه دانان و نگاه تطبیقی بین دیدگاه فیزیک
 ابزارگرا ،متافیزیک ةحوز کپنهاکی در تعبیر دانان طرفدار فیزیک :گفت

 شـناختی ابزارگـرا   ة هسـتی حوز با نظر به اینکه این گروه در و هستند
، پذیرنــد را نمــی ناپــذیر واقعیتــی بــراي مفــاهیم مشــاهده و هســتند
ایـن   در زیـرا  خواهند بود؛ ابزارگرا معناشناختی نیز ةحوز در روي، بدین

واقـع ارائـه    توصیفی از ،این مفاهیم به همراه محموالت خود ،صورت
آنها ارجاع  به هویات ،هاي علمی نظریه هاي نظري در واژه دهند. نمی
کـه   نـد ایـن باور  معرفتی این گروه بر ةحوز در ،سرانجام و، دهند نمی

 اسـت و معن هـا بـی   براي نظریـه  ،آن صدق و کذب به معناي مطابقی
هـاي   نظریـه  ،بلـه . اسـت مناسب ابزاري براي توجیه پدیدارها  ۀنظری

رویکـرد   ،این صـورت  که دردمند باشند مفید و سوتوانند  فیزیکی می
  .ها خواهند داشت گرایانه به نظریه عمل

  بررسی و نقد
گرایـی   برسـاخت  خصـوص  شـده در  ل مهـم مطـرح  ئمسا یکی از. 1

اسـت کـه بـه تبیـین آن      »بـودن مشـاهدات   بـار «ۀ نظری ،اجتماعی
 دست شستن از را »بار بودن مشاهدات« ۀورد نظریاره اگر. پرداختیم

گرایـی   مـنجالب نسـبی   در ،ایـن صـورت   دربـدانیم،  حقیقت عینـی  
آن گریـزان   فیلسوفی سـخت از  خواهیم شد که هر ور معرفتی غوطه

  :گوید خود می کوهن. است
بـراي  » حقیقـت «هاي دیگري براي نجات برداشت  شاید راه

ندرت  اما این راه به؛ اشته باشدد ها وجود نظریه ۀهم کاربرد در

اي بـراي   نظریه هیچ راه مستقل از ،من ه نظرب کند. کفایت می

. وجـود نـدارد   »در آنجا، راستی به« هایی چون بازسازي عبارت

معـادل   شناسـی و  اینک برداشـت همخـوانی میـان هسـتی    

 آیـد...  آمیز می اساس به نظرم وهم از ،طبیعت آن در» واقعی«

ۀ موضــعی مثابــ توصــیف ایــن موضــع بــه ۀاگرچــه وسوســ

من نادرست  نظر این توصیف از، فهم است  گرایانه قابل نسبی

 .)318، ص1392، است (کوهن

 گرایـی و  گرفتـه بـین واقـع    نـزاع صـورت   ،که بیان شد گونه همان. 2
به این معنا که دانشـمند  ؛ است »هدف علم« مسئلۀ سر ابزارگرایی بر

 ؟اي اسـت  جـوي چـه مسـئله   و جسـت  در ،هاي علمی وراي نظریه در
سـوي واقعیـت     را بـه  سـیر آن  عیـت و برخی هدف علم را کشف واق

نـه کشـف واقعیـت     و برخی هدف آن را توجیه نمودهـا  و ،انگارند می
 ،ابتـداي امـر   سخن این است که آیا دانشمندي که در اما .شمارند می

، اي علمی ارائـه داد  اي نظریه پدیده ةبه دنبال تجربه رفت یا با مشاهد
 ؟ به نظرکشف واقعیت واقعاً هدفش چه چیزي بود؟ کفایت تجربی یا

مشـاهده   اي را پدیـده  که دانشمند مذکوراست بوده گونه  اینرسد  می
، آن بـراي توجیـه   رود و سپس به دنبال کشـف علـت آن مـی    ،کرده
یقین  ،اش نظریه ۀزمان ارائ در دهد. دانشمند مذکور اي ارائه می نظریه

 او خارج موجود اسـت. البتـه شـاید علـم     اش در دارد که اجزاي نظریه
حسب واقع، جهل مرکب باشد، اما در هر حال، او واقعـاً بـه دنبـال     به

آن، در هـر صـورت،    علت این پدیده است. عـالوه بـر   برداري از پرده
خارج تحقق دارد، هرچند  حقیقتی در داده است و  خارج رخ اي در پدیده

  توجیه درست آن عاجز بوده باشند. هاي دیگر از این نظریه یا نظریه
فیلسوفان علم نگاه بیرونـی بـه   آنجاکه از، ف مقابل مسئلهطر در

ـ  ، تـاریخ علـم   ۀپی مطالعـ  در علم داشته و  هـایی در  نظریـه  ۀبـه ارائ
 سـیر  در و، پردازنـد  پیشـرفت علـم مـی    سـیر  خصوص هدف علـم و 

را نقـض   هـا برخـی دیگـر    برخـی نظریـه   ،اي علمـی  تاریخی نظریه
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فلسفه  ۀعرص ارگرایی درهایی با نگرش ابز نظریه روي، . بدینکنند می
 ۀمطالعـ  و فیلسوفانی بـا ایـن سـبک تفکـر، بـا     ، گردد علم پدیدار می

انـد و   طـول تـاریخ علـم بـه وجـود آمـده       هاي مختلفی که در نظریه
 بـه فراموشـی سـپرده    هاي دیگـري نقـض گشـته و    نظریه ۀوسیل به

شوند که هدف علم کشف واقعیـت   به این نتیجه رهنمون می، اند شده 
 توجیـه پدیـدارها و   بـراي هاي علمی ابزاري مناسـب   نظریه نیست و

هـاي   نبایـد در میـان نظریـه    ،به بیان دیگر و اند، هاي آینده بینی پیش
 .بس است کفایت تجربی ما را گشت وآنها  علمی به دنبال صدق

مسـئله    صورت بین صورت گرفته و  این آید خلطی در می به نظر
پـی   در ،جواب سؤال از هدف علـم  در آیا مااست. نشده   خوبی بیان به

عنـوان   بـه  یـا نگـاه درونـی و    ،تاریخی به علم هستیم نگاه بیرونی و
جیـه آن  بـراي تو  اي را مشـاهده کـرده و   ن پدیـده دانشمندي که اآل

جایگـاه دانشـمند داخـل آزمایشـگاه      از اگر ؟کند اي را ابداع می نظریه
 هـر  ؛ زیراخواهیم بود اگر بخواهیم به این سؤال پاسخ دهیم یقیناً واقع

آنهـا،   بـراي توجیـه   اسـت و پـی کشـف علـل پدیداره    دانشمندي در
دانـد کـه چیـزي کـه      به یقـین مـی   و دهد می هاي علمی ارائه نظریه

هویـت   پس هر. معدوم است، توانایی توجیه پدیدارها را ندارد نیست و
واقعاً برد، با این انگیزه است که  کار می  هخود ب ۀنظري را که در نظری

. این هویت علت آن پدیـدار اسـت   خارج موجود بوده و این هویت در
در  ،آشکار گشـته شان زمان خطای مرور  که به ،هاي علمی پس نظریه
 و انـد  شـده  علمی مطابق با واقع تلقی مـی  ۀنظری عنوان به ،زمان خود

خـارج ارجـاع داده    بـه واقعیتـی در   هـا آن کاررفتـه در  هویات نظري به
البتـه جهـل   ؛ هرچند جهل مرکبی بـیش نبـوده اسـت   ، شده است می

 ،ماهیت حقیقـی پدیـده   و توجیه درست پدیدار ةمرکب نسبت به نحو
  .نه خود پدیدار یا تحقق خارجی آن

جایگاه فیلسوف علم به این سؤال پاسـخ   اما اگر بخواهیم در ،بله
 ،هـاي علمـی   نظریـه  تـاریخی علـم و   گرفتن سیر نظر با در ،بگوییم

هویات نظري  اند و ها مطابق با واقع نبوده برخی نظریه: گفتتوان  می
خـاطر کفایـت تجربـی آن     ه ب واقعیتی متناظر نبوده است و آنها با در

 صادق باشـند. اي  هنه اینکه حقیقتاً نظری اند، شده  واقعمقبول ها  نظریه
هم خلـط   نی به علم را باودر کالم اینکه نباید نگاه بیرونی و ۀخالص
هاي علمی  گرایی نسبت به نظریه واقع  به نگاه درونی علم ما را. کنیم

 ،برخی مواقع هرچند این نظریه در ،سازد هویات نظري رهنمون می و
جهـل   ،نهایـت  طبیعـت یـا در   در الگویی ناشی از حدسی برگرفته از

و  ،زمان خطاي آن آشکار گشته اسـت  مرور  مرکبی بیش نبوده که به
البتـه   ها بسنده کنیم؛ کفایت تجربی نظریه  نیم بهتوا با نگاه بیرونی می

  .نه کلی ،جزئی طور  هم به آن
 آن اینکــه برخــی از و برســد اینجــا اشــکالی بــه نظــر شــاید در

پـس تمـایز بـین نگـاه     . خود ابزارگرا هستند ،بوردانشمندان همچون 
پاسخ به  در اماکرد. باز نخواهد  کار گرهی از ،درونی به علم بیرونی و

برخـی   کنـد.  فرق میبا هم باید بگوییم که حیثیات افراد  ،اشکالاین 
دانشـمند تجربـی    حیثـی  از فیلسـوف و  حیثی از: حیث دارند افراد دو

تواند نسبت به نظریات علمی ابزارگرا  هستند. فرد بماهو دانشمند نمی
 زیـرا کند؛  هاي علم را انکار وجود خارجی هویات نظري نظریه باشد و

هـویتی معـدوم    داند کاري از یقین می به و ستپدیدارهاپی علل  در او
وقـت   هـیچ  روي، . بـدین آیـد  خارجی موجـود برنمـی   توجیه پدیدار در

 ،توجیه محاسبات خودبراي هاي علمی را صرفاً ابزاري مناسب  نظریه
ایـن جملـه   . پنـدارد  نمـی ، بگیرد نظر بدون اینکه واقعیتی براي آن در

دانان کوانتـومی   جمله فیزیک از ،ها آدمتمامی « :گوید که می آینشتین
بـه   ،مبانی مکانیک کوانتـومی نیسـتند   ةکه مشغول بحث دربار  وقتی

، (گلشـنی  »اعتقـاد راسـخ دارنـد   ، [وجـود] واقعیـت   ةاین دیدگاه دربار
  .ما باشد گویاي این تقریر شاید، )209، ص1380
 ،ابزارگرایـی ی کپنهـا  دانان با تفسیر ک بندي دیدگاه فیزیک جمع. 3

 :معرفتی بود؛ امـا بایـد گفـت   ، و متافیزیکی، معناشناختی ةسه حوز در
دانـان مواجـه گشـته     هایی از سوي خود فیزیـک  این دیدگاه با چالش

، دسـپانیا ، آینشـتین ، شـرودینگر ، بـورن دانانی همچـون   فیزیک. است
 ها دارند نسبت به میکروهستی گرایانه هایی واقع دیدگاه بوخنه ، و بوهم

  :گوید می شرودینگر. )205، صهمان :ك.(ر
صدها بار هم کوشش ما به شکست انجامید، نبایـد امیـد    اگر

واقعی فرایندهاي زمانی  که شناخت ساختار رسیدن به هدف را،

وسـیلۀ   گویم به البته من نمی دست بدهیم و ـ مکانی است، از

محتمل  وسیلۀ مفاهیم سازگار، بسیار کالسیک، بلکه به تصاویر

  ).213باشد (همان، ص پذیر امکان است که این امر

دانـان گذشـت،    بررسی دیدگاه فیزیک که در ،هایزنبرگ برخی تعابیر
 تعابیري همچون:؛ به همراه داشت را گرایانه واقعتفکر  هایی از رگه

کوانتـومی   ۀترین خصوصیت نظری اصلی ،اخیر ۀشما با این نکت

وقت که سعی  دید. هردقیقی بیان کر صورت بسیار جدید را به

 ،کنـیم   پدیدارهاي اتمی اسـتخراج  ۀمطالع کنیم قوانینی از می



   ۶۹ نقد و بررسي ابزارگرايي و رابطة آن با تفسير كپنهاكي مكانيك كوانتومي
 

 ،هاي عینـی  ایجاد روابطی میان فرایند کنیم که کار ما حس می

بلکــه فقــط ، نیســت دهنــد، مکــان رخ مــی کــه در زمــان و

قـوانین  . سـازیم  هاي مشاهداتی را به هم مربوط مـی  وضعیت

. کنـیم  هـا اسـتخراج مـی    فقط براي ایـن وضـعیت   را  تجربی

توصـیف  آنهـا   که این وضعیت را بـه کمـک   ،ریاضی  نمادهاي

تـوان   مـی . نه معرف واقعیات ،کنیم، معرف امکانات هستند می

اند  تحقق یک وضعیت بنیادین میان امکان و ةگفت که نمایند

ـ مثالً  ـ را عینی شمرد که  آنها  توان فقط به همان معنایی می و

، داننـد (هـایزنبرگ   را عینـی مـی   آماري دمـا ترمودینامیک  در

  .)124و123، ص1368

 اسـالمی کـه   ۀفلسـف  گرفتن ایـن نکتـه در   نظر در با گونه تعابیر این
ـ   انـد  داراي وجود خارجی همان معقول ثانی فلسفی مفاهیم فلسفی یا

هایی  تواند رگه ـ می  وجود غیرمستقل بلکه با، وجود مستقل البته نه با
به معناي  ترمودینامیک در دما ؛ زیراگرایی داشته باشد تفکرات واقع از

جسـم بـا مقیاسـی     گرمی یا سردي هـر  ةدهند کمیتی است که نشان
ــا تعریــف . )382ص ،2، ج1392،  (هیوئیــتاســت.  اســتاندارد ــا ب دم
هـم از    اعـراض، آن  یکـی از ، تفکر فلسفه اسالمی ۀروزن ذکرشده، از

 اهللا مصباح آیت و یطباطبائعالمه طبق دیدگاه  نوع کم متصل است.
 عالمـه بـرخالف   نوعی معقـول ثـانی فلسـفی اسـت.     کم متصل نیز

، دانـد  یم جوهر ونئش واز مراتب  را اعراض اینکه استنادو به  مشهور
ق، 1424 ی،ئاست (طباطبـا   کرده محمولدر خارج  منحصر را اعراض

 ،نتیجـه  در .آورد یحسـاب مـ   بـه  محمول خارج راآنها  ۀو هم )98ص
 نه ،اند یلیتحل عوارض ثانی معقوالت زیرا ؛هستند فلسفی ثانی معقول
 ازآنهـا   یمو مفـاه  ماهیـت از اقسـام   مقـولی  اعـراض . مقولی اعراض

بـر وجـود    دیـ زادر خـارج   مقـولی  عـرض  وجود. است اولی معقوالت
 وجودشان و نیستند ماهوي امور تحلیلی عوارض اما ؛است موضوعش
 موضـوع  بادر خارج  بلکه ،نیست وعاتشانموضبر وجود  دیزادر خارج 
 ذهـن . اسـت در ذهـن   موضوعاتشـان  بـا  یرشـان و تغا دارنـد  عینیت

 نظر، ینا از .کند یم انتزاعاز موضوعاتشان  را مفاهیم این ،عندالتحلیل
 یعنـی  ؛گوینـد  یمـ  »بالصمیمه محمول« یا »محمول خارج« را ینهاا

 خـارج  در و هسـتند  موضوعاتشان صمیم از مستخرج که محموالتی
 موضوعاتشـان  بـه  نسـبت  یو فلسـف  انتزاعـی  مفاهیم .ندارند اثنینیت
، دینـانی : ابراهیمـی  ك.(ر بالضـمیمه  محمـول  نـه ، اند محمول خارج

 کم متصل را مفهوم ،نیز با تحلیلی اهللا مصباح آیت. )125، ص1362

  .)198، ص2ج، 1383، کنند (مصباح اعتباري تلقی می
هـاي   اسـاس یافتـه   بـر ، دما ثابت شدحال که معقول ثانی بودن 

بلکـه موجـود بـه    ، خارج ندارد معقول ثانی وجود منحازي در، فلسفی
  .)88ق، ص1424، یئ(طباطبا وجود موضوع خود است

دمـا معقـول ثـانی فلسـفی     ، با توجه به تحلیل ذکرشده ،بنابراین
بلکـه   ،مسـتقل  و منحـاز  اما نه وجوداست؛  خارج موجود است که در
ربطـی   صورت وجود  به ،دیگر  بیان  به .وجود موضوع داردوجودي به 

کـه   ،هـم  هـایزنبرگ  :تـوان گفـت   مـی ، سوي دیگر از موجود است.
واقعیتـی بـراي مفـاهیم    ، مفاهیم نظري را به دما تشبیه کـرده اسـت  

 نظـر  از ،کـه در ایـن صـورت   ، هرچند غیرمسـتقل  ،ل بودهینظري قا
 .خواهد بود گرا متافیزیکی واقع

  گیري نتیجه
 پس از، معرفتی معناشناختی و، متافیزیکی ةسه حوز ابزارگرایی در. 1

هاي علمی بـه   نظریه کاررفته در  عدم ارجاع مفاهیم به واقعیت و انکار
 ةهـاي بـالغِ جاافتـاد    که نظریـه  کید داردأت این باور بر، مابازاي واقعی

بلکه ابزاري بـراي   ،، ندارند»مطابقی«علمی صدق معرفتی به معناي 
 ،ایــن نــوع نگــرش صــدق در، نتیجــه در .هســتندتوجیــه پدیــدارها 

گرایـی   تجربـه «، »گرایـی اجتمـاعی   برسـاخت «قبیـل   از یهای تبیین
  .به خود گرفته است »گرایی عمل«و  »برساختی

 ،عمکـرد  و گفتـار  کپنهـاکی در  تفسـیر  ار ددانـان طرفـ   فیزیک. 2
هرچنـد  ، انـد  قبـول نگریسـته   ةدیدبه  ،خود ةسه حوز ابزارگرایی را در

  اند. گرفته دانان دیگري این رویکرد را به باد انتقاد فیزیک
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