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یو مالحظات توحید کوانتمیفیزیک 

کارگاه انجمن کالم حوزه

قم - ۱۳۹۶اسفند  ۳

علیرضا جاللی فر –میثم توکلی بینا 

) movazi.xyz(علم و دین  موازیدفتر مطالعات 

رگاه به شما باید بتوانید در پایان کا
:پاسخ دهید پرسش هااین 

اهداف کارگاه



٠٧/٠۶/١۴٣٩

ا ذرات، بنیاد جهان م کوانتمیآیا طبق نظریه 
تصادفی است؟

و عدم قطعیت چیست؟ کوانتمینظریه .۱

ازگار است؟فیزیک کالسیک ناس علیتبا  کوانتمیآیا همه تفاسیر فیزیک .۲

؟صدفهبه چه معناست؟  کوانتمیتصادف در نظریه .۳

تمام و کمال است یا ابهام و ناسازگاری هم دارد؟ کوانتمیآیا نظریه .۴

؟وانتمیکسازگارتر است؛ فیزیک کالسیک یا نظریه  خداباوریبا  کدام یک.۵

در فیزیک کوانتمینگاهی تاریخی به تحول 

کوانتمیمفاهیم پایه فیزیک . ۱-۱
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تابش جسم سیاه

رابطه پالنک
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ذره -موج 

آزمایش دو شکاف
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رابطه عدم قطعیت

هایزنبرگ -معادله شرودینگر 
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فضای فاز و مشاهده گرحالت، بردار 

کوانتمیتعابیر رایج از پدیده 

تعبیر متغیرهای پنهان. ۱-۲



٠٧/٠۶/١۴٣٩

کوانتمیتعابیر رایج از پدیده 

مشاهده پذیربر  مشاهده گرتعبیر اثر . ۲-۲

کوانتمیتعابیر رایج از پدیده 

)کپنهاگی(تعبیر تصادف ذاتی . ۳-۲
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معنا و حقیقت تصادف

کوانتمیمفهوم تصادف در فیزیک . ۱-۳

)صدفه/کاتوره ای(مفهوم متعارف از تصادف . ۲-۳

معنا و حقیقت تصادف

آیا تصادف ذاتی معنا دارد؟. ۳-۳

آیا تصادف ذاتی واقعیت دارد؟. ۴-۳
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احتماالتی-تصادفی» نظام«پیش به سوی 

هم احتمال پیشامدهای. ۵-۳

پیشامدهااستقالل . ۶-۳

کوانتمیمشکالت نظریه 

؛ ایراد اینشتینکوانتم ناموضعیت. ۱-۴

)نقص یا تناقض ذاتی؟( کوانتمناسازگاری نسبیت و . ۲-۴
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کوانتمیمشکالت نظریه 

آزاد اراده ی مسئله ی. ۳-۴

حیاتآغاز  مسئله ی. ۴-۴

ن ساده تریبرای تشکیل : حاضریکی از دانشمندان مطرح قرن , هویلفرد 
ی آنزیم می باشد و با احتساب قرار گرفتن شانس ۲۰۰۰سلول نیاز به حدود 

این  احتمال ایجاد تصادفی, برای تشکیل این سلول ساده آمینهاسیدهای 
!می باشد ۴۰۰۰۰به توان  ۱۰ سلول چیزی در حدود یک بر روی

 RNA احتمال تشکیل یک پروتئین کارآمد از سوپ: ریاضیدان دونالد اکس
 ۱۶۴به توان  ۱۰تشکیل شده باشد، یک روی  آمینهاسید  ۱۵۰اولیه که از تنها 

  میلیارد دمیلیارمیلیارد حاال احتمال پیدا شدن تصادفی یک پروتئین ! است
!!ر استبار از احتمال پیدا شدن یک ذره بنیادی کمت میلیارد میلیارد میلیارد

کوانتمینظریه  کاستی های

ابهامات ذرات بنیادی. ۵-۴

!تندشوندهانبساط  توضیح ناپذیرانرژی و ماده تاریک؛ رفتار . ۶-۴

جدید نظریه هایرفتار و خواص در . ۷-۴
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و فیزیک معاصر خداباورینسبت 

کوانتمیدر فیزیک کالسیک و  آن هاو واقعیت  پدیده هاوجود . ۱-۵

احتماالتی پیچیده تردر نظام  خداباوری. ۲-۵

:بحث کارگاهی

و عدم قطعیت چیست؟ کوانتمینظریه .۱

ار است؟فیزیک کالسیک ناسازگ علیتبا  کوانتمیآیا همه تفاسیر فیزیک .۲

؟صدفهبه چه معناست؟  کوانتمیتصادف در نظریه .۳

تمام و کمال است یا ابهام و ناسازگاری هم دارد؟ کوانتمیآیا نظریه .۴

؟میکوانتسازگارتر است؛ فیزیک کالسیک یا نظریه  خداباوریبا  کدام یک.۵

جهان  ذرات، بنیاد کوانتمیاینک، آیا طبق نظریه 
ما تصادفی است؟


