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منطق فازی و مبانی مکانیک کوانتومی

*

چکیــده
منطق فازی ،یک منطق مقداری است و در مقابل منطق ارسطویی که یک منطق دو ارزیش حمسوب میگردد،
منطیق چند ارزیش است .به عبارت دیگر نگرش منطق فازی به پدیدهها نگاهی قاطع با درجۀ ارزیش صفر یا یک
مابی صفر یا یک ن
نیست ،بلکه از دیدگاه منطق فازی درجۀ ارزیش رخدادها میتواند از یبهنایت مقادیر ن
تعیی گردد.
تدریی است و این تغییرات در پارامترهای هسیت ،دارای
لذا از منظر منطق فازی تغییرات در عامل هسیت پیوسته و
ج

خطوط واضح و مرزبندی مشخص نیستند.

مقابل منطق فازی ،دیدگاه مکانیک کوانتومی در خصوص تغییرات در عامل هسیت یک دیدگاه پلکاین و جهیش
در
ِ
ً
ن
مهچنی متام پارامترهای وابسته به انرژی در این نگرش ،کوانتومی بوده و اساسا مفهوم فوتون
است .سطوح انرژی و
به عنوان بستههایی از انرژی دربرگیرندۀ پلکاین بودن تغییرات در مکانیک کوانتومی میباشد .در این میان مکانیک
تدریی
آماری با نگاهی میانه ،تغییرات در سطوح ذرهای را پلکاین و کوانتیزه ،اما در سطوح ماکروسکویپ پیوسته و
ج
میانگارد .در واقع از این منظر یک تغییر ماکروسکویپ حاصل معدل یبهنایت تغییر میکروسکویپ است که برخالف

تدریی و پیوسته در تغییرات ماکروسکویپ
کوانتیده بودن تغییرات ذرات در سطح میکروسکویپ میتواند منودی
ج
داشته باشد.

در این مقاله سعی شده است ،از دیدگاه معرفتشناخیت تأثیر این نظریات در متدولوژی شناخت عامل مورد برریس
قرار گیرد.
واژ گان کلیدی :منطق فازی ،مکانیک کوانتومی ،مکانیک آماری ،معرفتشنایس کوانتومی یا فازی.
* تار یخ در یافت1396/05/13 :
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 -1دکترای فلسفۀ اسالمی (نو یسندۀ مسئول)        ahmadnasiri74@yahoo.com
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مقدمه
منطق فازی ،در مقابل منطق ارسطویی (که یک منطق دوارزیش حمسوب میگردد) منطیق چندارزیش است .به
دیگر بیان منطق فازی با یک نگاه قاطع با درجۀ ارزیش صفر یا یک به پدیدهها منینگرد ،بلکه از دیدگاه منطق
خ
ن
ن
تعیی گردد.
مابی صفر تا یک
ش عظیمی از رخدادهای عامل میتواند از یبهنایت مقادیر
فازی درجۀ
ارزیش ب ِ
ِ
خ
بنابراین از دیدگاه منطق فازی ،تغییرات در این بش از عامل هسیت پیوسته و تدر جیی است و این تغییرات در
پارامترهای هسیت ،دارای خطوط واضح و مرزبندی مشخص نیستند.

ن
چنی
جهان کمیتهای فیز یکی چون دما ،انرژی ،جرم ،اندازه حرکت و غیره
با نگاه از در چیۀ منطق فازی به
ِ
برداشت میشود که تغییر و تدر یج پیوسته از خصوصیات این کمیتهای فیز یکی است و منطق فازی ،منطق
ً
اتفاقا ن
مهی امر زمینههای بهکارگیری وسیع رو یکرد فازی در حوزۀ
حاکم بر جهان کمیتهای فیز یکی است و
مقابل منطق فازی ،دیدگاه مکانیک کوانتومی در خصوص
مهندیس و تکنولوژی را فراهم آورده است .اما در
ِ

تغییرات در کمیتهای فیز یکی چون انرژی و سایر کمیتهای وابسته ،یک دیدگاه پلکاین و جهیش است.
ً
ن
مهچنی متام پارامترهای وابسته به انرژی در این نگرش ،کوانتومی است .اساسا مفهوم فوتون به
سطوح انرژی و
عنوان بستههایی از انرژی مستلزم پلکاین بودن تغییرات در مکانیک کوانتومی میباشد.
پس به نظر میرسد تناقیض نازدودین میان نگاه کوانتومی با نگاه فازی در عرصۀ کمیتهای فیز یکی مزبور وجود
ً
ن
چنی است؟
دارد .اما آیا واقعا
در این نوشتار تالش میکنمی با کمک دیدگاههای نو یین که در فیزیک مدرن پدید آمده است ،پاسخی مناسب به این
پرسش ارائه دهمی .به این ترتیب دامنۀ پژوهش در نوشتار حاضر به طور مشخص پدیدهها و کمیتهای فیزیکی چون
ً
کامال ماهیت فیزیکی دارد .اما در ن
عی حال ،رویکرد نگارندگان در
انرژی و اندازۀ حرکت دربرمیگیرد و راهحل مشکل نیز
مقاله میتواند به حلاظ روششناخیت به سایر حمیطهایی که منطق فازی و ارسطویی اعمال و بهکارگیری میشود ،تعممی
یابد و درواقع استنباط این رو یکرد روششناخیت و طرح آن ،ماهیت و وجه فلسیف مقاله را تشکیل میدهد.
با کنکاش در حل مسألۀ تعارض میان منطق فازی و نگاه کوانتومی در جهان کمیتهای فیز یکی به حملیل به
نام مکانیک آماری برمیخور می که با نگاهی میانه ،تغییرات در سطوح ذرهای را پلکاین و کوانتیزه دانسته ،لکن
در سطوح ماکروسکویپ این تغییرات را پیوسته و تدر جیی میانگارد .در واقع از این منظر یک تغییر ماکروسکو یپ

حاصل معدل یبهنایت تغییر میکروسکویپ است که برخالف کوانتیده بودن تغییرات ذرات در سطح میکروسکو یپ
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میتواند منودی تدر جیی و پیوسته در ساحت تغییرات ماکروسکویپ داشته باشد .البته این نگاه مکانیک آماری
مسبوق به سوابق دیگری نیز میباشد .یکی از مهمتر ین آن سوابق یبنظمی و پیشبیینناپذیر بودن رفتار یک
ذره در حرکات درون سیسمت خود است و مکانیک آماری با سیستمی متشکل از یبهنایت از این ذرات نامنظم
و پیشبیینناپذیر سروکار دارد اما در هنایت با قوانیین مشخص رفتارهای مجعی این ذرات را در قالیب منظم
و پیشبیینپذیر ن
تبیی میکند .در این مقاله سعی شده است ،از دیدگاه معرفتشناخیت تأثیر این نظر یات در
متدولوژی شناخت عامل مورد برریس قرار گیرد.

-1منطق فازی

1

منطق فازی در سال  1965میالدی توسط پروفسور لطفعیل عسکرزاده اردبییل (متولد  1299ه.ش) استاد
«مموعههای فازی» در نشر یۀ اطالعات و کنترل متولد شد .این
ایرایناالصل دانشگاه برکیل و با انتشار مقالۀ ج
مقاله گو یا دو سال قبل از چاپ و انتشارش تدو ین و تمکیل شده بود ،اما ازآنجا که نظر یات بدیع و اندیشههای

تهنا ملۀ
اسایس و متفاویت را دربرمیگرفت ،هیچ نشر یۀ علمی_ پژوهیش جرأت پذیرش و چاپ آن را نداشت.
ج
اطالعات و کنترل که سردبیر آن خود لطیفزاده بود ،به چاپ این مقاله مبادرت منود.
ً
فازی ،مموعههای فازی ،اعداد فازی و اساسا فازیسازی را وارد مفاهمی علوم
چندی بعد او اندیشۀ الگور یمت
ج
ر یاضیات و مهندیس منود.

2

   در دهههای اخیر به دلیل بکارگیری منطق فازی در ساخت حمصوالت صنعیت ،این منطق به عنوان یک مفهوم
علمی_ کاربردی با اقبال دانشگاهیان و صنعتگران مواجه شده است .طی چند سال اخیر تهنا دانشمندان و
صنعتگران ژاپین متجاوز از  1000فنآوری مبتین بر منطق فازی را به ثبت رسانیدهاند (.)Tanaka. K., 1996: 2-6
یۀ مموعههای
   پروفسور لطیفزاده با ادغام منطق چند ارزیش لوکاسهو یچ 1930( 3م) منطقدان هلستاین و نظر ج
جرج کانتور  1845-1918( 4م) ر یاضیدان معروف آملاین ،موفق به ن
تبیی منطق فازی به عنوان یکی از نظامهای
منطیق جدید که به واقعیتها و مفاهمی مهبم و غیردقیق توجه دارد ،گردید.
منشأ این اهبام در برخی مفاهمی و حقایق ،گاهی مؤلفۀ نسبت است و گاهی مؤلفۀ شدت یا ضعف و این نسبت
ً
کامال ن
معی و مشخص نباشد.
یا شدت و ضعف سبب میگردد که صدق یا کذب حقیقت یا مفهوم مورد نظر
(مرکز حتقیقات و فنآوری اتوماسیون صنعیت ایران.)15-1 :1390 ،
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منطق فازی را در برابر منطق دوارزیش ارسطویی ،یک منطق یبهنایت ارزیش میدانند .در منطق ارسطو یی صدق
ایاب یا سلب است ،لیکن در منطق فازی چون با امور تشکیکی و نسیب سروکار دار می،
یک گزاره تابع دو ارزش ج
صدق یک گزاره میتواند تابع یبهنایت ارزش باشد .ما در زندگی روزمره بارها از منطق فازی هبره میگیرمی.

واقعیت این است که در دنیای واقعی ،پدیدههای صفر و یک ،اموری نادر و در برخی مواضع اموری فریض به
مشار میآیند .به ندرت پیش میآید که در واقعیت ،موضوعی صد درصد درست یا صد درصد نادرست باشد.
ن
یۀ مموعههای فازی استوار است .این نظر یه
   مهچنی باید توجه داشت که بنیاد منطق فازی بر شالودۀ نظر ج

کالسیک مموعهها ،یک عنصر ،یا
کالسیک مموعهها در علم ر یاضیات است .در تئوری
تعمیمی از نظر یۀ
ج
ج

یک مموعه از یک الگوی دوارزیش
عضو مموعه موردنظر هست یا نیست .در حقیقت عضو یت عناصر در
ج
ج
یۀ مموعههای فازی این مفهوم را بسط میدهد و عضو یت درجهبندی
(صفر یا یک) تبعیت میکند .اما نظر ج
 مخ
یک مموعه باشد.
شده را جایگز ین آن میسازد .به این ترتیب یک عنصر میتواند با درجایت تلف عضو
ج

یک مموعه از طر یق تابع ( U(xمشخص میشود که xمنایانگر یک عضو
در این اندیشه ،عضو یت اعضای
ج
تعیی میمناید و مقدار آن ن
ن
بی صفر
در مموعه موردنظر
مشخص و  Uتابعی فازی است که درجه عضو یت   xرا
ج

و

یک متغیر است)Dubios. D and Prade. H, 1980: 567-576( .

   به بیان دیگر  U(x(،نگاشیت از مقادیر  xبه مقادیر عددی ممکن ن
بی صفر و یک را میسازد .در منطق فازی تابع
وقیت مموع مقادیر  Uپیوسته باشند ،مفهوم آن تغییرات تدر جیی
( U(xیک تابع پیوسته است (و نه گسسته).
ج
یک مموعه است .این مقادیر پیوسته  ،Uیک منحین پیوسته (و نه پلکاین) از
در درجۀ ارزیش اعضای مخ تلف
ج
ن
مابی صفر و یک را تشکیل میدهند که توجیهکنندۀ درجۀ ارزیش عضو یت هر یک از اعضای
اعداد اعشاری

جمموعه (xها) میباشد .به عبارت دیگر منطق فازی تابع تغییرات در جهان واقعی را تابعی پیوسته و تدر جیی
مهانند ( U(xمیداند و مکانیسم تغییر در هر فرآیند واقعی را در مسیری پیوسته و

یی ترسمی میکند)Ibid( .
تدر ج

   یکی از مباحث بسیار مهم در منطق فازی ،متیز دادن آن از نظر یۀ احتماالت در علم ر یاضیات کالسیک است.
ً
ً
در حایل که این دو مفهوم کامال با یکدیگر متفاوت هستند ،اما غالبا منطق فازی با نظر یۀ احتماالت اشتباه گرفته
میشود .این موضوع به قدری مهم است که حیت برخی از دانشمندان بزرگ علم ر یاضیات در دنیای امروز با
یکدیگر در این خصوص حبث و جدل دارند و جالب آنکه هنوز هم ر یاضیداناین وجود دارند که با منطق فازی
مخ
الف هستند و آن را یک سوءتعبیر از نظر یۀ احتماالت میدانند)Ibid( .
34

   از نگاه این ر یاضیدانان ،منطق فازی چیزی نیست جز یک برداشت نادرست از نظر یۀ احتماالت که به
گونهای غیرقابلقبول ،مقادیر و اندازهگیریهای نادقیق را وارد علوم ر یاضیات ،مهندیس و کنترل کرده است.
برخی نیز اعتقاد دارند فقط یک نوع توصیف از مفهوم عدم قطعیت در علم ر یاضیات کایف است و چون علم
منطق فازی نیست.
آمار و احتماالت وجود دارد ،نیازی به طرح
ِ

   با این حال اکثر یت طرفداران منطق فازی ،کارشناسان و متخصصاین هستند که بهطو رمستقمی یا غیرمستقمی

با علم مهندیس کنترل سروکار دارند .حیت تعدادی از پیروان منطق فازی تا آنجا پیش میروند که احتماالت را
یرمموعهای از
شاخه و ز ج

منطق فازی میدانند)Tanaka. K., 1996: 2-6( .

   البته توضیح تفاوت میان این دو نظر یه کار چندان دشواری نیست .منطق فازی با حقایق نادقیق سروکار دارد
شالودۀ مموعه حاالت تصادیف
و به حدود و درجات یک واقعیت اشاره میکند .در حایل که نظر یۀ احتماالت بر
ج

یک پدیده استوار است و دربارۀ شانس وقوع یک حالت خاص صحبت میکند .حالیت که وقیت اتفاق بیفتد،
دقیق و قطعی فرض میشود)Dubios. D and Prade. H, 1980: 567-576( .
ً
   شاید ذکر یک مثال بتواند هبتر موضوع را روشن کند .فرض کنید در حال رانندگی در خیابان هستید .اتفاقا

متوجه میشو ید که کودکی در اتومبیل دیگری که به موازات مشا در حرکت است ،نشسته و سر و یک دست خود
ن
ماشی بیرون آورده و در حال باز یگویش است .این یک وضعیت واقعی است و منیتوان گفت احتمال
را از پنجره
ً
خ
ن
ماشی است.
این که بدن این کودک بیرون اتومبیل باشد ،چقدر است ،چون بیش از بدن او واقعا بیرون از
لذا تئوری احتماالت در اینجا کاربردی ندارد ،چون ما منیتوانمی از احتمال خارج بودن بدن کودک از اتومبیل
ً
صحبت کنمی ،اما میتوانمی از احتمال وقوع حادثه صحبت منایمی .مثال هر چه بدن کودک بیشتر بیرون باشد،
احتمال این که در اثر برخورد با بدنۀ یک اتومبیل در حال حرکت دچار آسیب شود ،بیشتر میشود .این حادثه
هنوز اتفاق نیفتاده است ،ویل میتوانمی از احتمال وقوع آن صحبت کنمی .اما بیرون بودن تن کودک از اتومبیل
هماینک به واقعیت تبدیل شده است و فقط میتوانمی از میزان و درجات آن صحبت کنمی( .مرکز حتقیقات و
فنآوری اتوماسیون صنعیت ایران1-15 ،1390 ،؛ )Dubios. D and Prade. H, 1980: 567-576

تفاوت ظر یف و در ن
عی حال پررنگی میان نظر یۀ احتماالت و منطق فازی وجود دارد که اگر دقت نکنمی ،دچار
ً
اشتباه خواهمی شد .ز یرا این دو نظر یه معموال در کنار یکدیگر و در مورد اشیاء یا رخدادهای مخ تلف همزمان
ن
تعیی
مصداقهایی پیدا میکنند .در واقع هنگامی که به یک پدیده مینگرمی ،نوع نگاه ما به آن پدیده میتواند
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کند که باید دربارۀ احتماالت صحبت کنمی یا منطق فازی .در مثال مزبور ،موضوع دغدغۀ ما کودکی است که
در حال باز یگویش است .گاهی نگران این هستمی که تا چه اندازه خطری که هنوز به وقوع نپیوسته است ،او را
هتدید میکند و گاهی ممکن است نگران باشمی که بدن او ،یعین واقعییت که هماکنون به وقوع پیوسته است ،به
چه میزان بیرون از اتومبیل میباشد.
متأسفانه مایل برای طرح گستردۀ ابعاد
حبث دربارۀ ابعاد فلسیف منطق فازی بسیار وسیع و گسترده است و
ج
فلسیف منطق فازی در این مقاله مهیا نیست .اما به اختصار یک نگرش دربارۀ علت حبث و جدل علمی میان

دانشمندان این است که برخی از ر یایضدانان اتکا به علم آمار و احتمال را کایف میدانند و منطق فازی را یک
برداشت غیرکارآمد از جهان تلیق میمنایند ( .)Dubios. D and Prade. H, 1980: 567-576به عنوان مثال ،اگر
به مورد کودک و اتومبیل مراجعه کنمی ،این پرسش مطرح میشود که اگر نگراین و دغدغۀ هنایی ما احتمال وقوع
حادثه میباشد ،دیگر چه نیازی است که دربارۀ درجات بیرون بودن بدن کودک از اتومبیل صحبت کنمی؟
به هر حال منطق فازی به عنوان نظر یهای که مکانیسم تغییرات جهان را پیوسته و تدر جیی میانگارد ،توانسته
است با ارائه عملگرهای فازی ،جایگاهی رفیع در دنیای علم و فنآوری امروز به دست آورد و کمکم در حال

تبدیل شدن به یکی از پایههای اسایس پارادامی علمی امروز بشر باشد.

 -2مبانی مکانیک کوانتومی

مباین مکانیک کوانتومی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیسمت میالدی تدو ین و ن
تبیی گردید .ماکس پالنک

5

( 1858 -1947م) با طراحی آزمایش تابش جسم سیاه 6مفهوم جدید و بنیادیین را وارد علم فیز یک منود .پیش
از او دانشمندان بسیاری با مطالعۀ طول موج تعداد ز یادی از خطوط طییف مشاهده منوده بودند که فواصل
منظمی ن
خطوط طییف ،ناپیوسته هستند اما علت این
خطوط طییف موجود است .به عبارت دیگر
بی این
ِ
ِ
ناپیوستگی در فیز یک کالسیک قابل توجیه نبود (.)Atkins.P.W., 1991: 196- 203

پالنک میدانست که اجسام معمویل در هر دمای باال تر از صفر مطلق ( )-273ₒcخود به خود پرتوهای نوراین
ن
مهچنی قادر هستند قسمیت از پرتوهای نوراین را که بر آنها میتابد ،جذب کنند .او
از خود ساطع میمنایند و
فرض کرد جسم ایدهآیل که بتواند متام پرتوهایی را که بر آن میتابد ،جذب مناید ،وجود داشته باشد و نام آن را
جسم سیاه گذاشت .هر چند جسم سیاه کامل یک فرض ایدهآل بود اما او توانست با کمک یک حمفظه که
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ً
جدارۀ داخیل آن کامال کدر بود و بنابراین هیچ پرتو نوراین منیتوانست از آن به بیرون تابش کند ،به شرایط یک
ایاد منود تا نوری که از این منفذ
جسم سیاه نزدیک شود .پالنک منفذ بسیار کوچکی بر دیوارۀ این حمفظه ج

خارج میگردد ،معرف تابش جسم سیاه باشد .سپس او شروع به گرم کردن حمفظه منود و طول موج نورهای
خروجی از منفذ مذکور را اندازه گرفت (زتییل ،ب.)18-12 :2010 ،
او مهان ناپیوستگی طول موج طیفهای نشری را که سایر فیز یکدانان مشاهده کرده بودند و قادر به توجهیش
نبودند ،مالحظه منود .پالنک در سال  1900با پیشهناد فرضیهای که میتوان آن را نقطه شروع مکانیک کوانتومی
دانست ،این تناقض را برطرف کرد .او پیشهناد میکند که پرتو نوراین با فرکانس  Vفقط به صورت بستههای
«منفصل» یا «پیمانههایی» با انرژی  hvمیتواند با ماده تبادل انرژی کند .که در آن ضر یب  hبه «ثابت پالنک»
موسوم است (خوشخو.)14-11 :1365 ،
   برای ساده شدن مسئله ،پالنک فرض کرد که جسم سیاه متشکل از نوسانگرهای هارمونیک ،یعین ذرات
بارداری است که ارتعاشات آنها از قانون هوک تبعیت میکند (یعین حرکت آنها حتتتأثیر نیرویی متناسب با
تغییر فاصله با عالمت منیف صورت میگیرد) .طبق نظر یۀ مکانیک کالسیک این نوسانگرها مهان فرکانسهای
طبیعی خود را جذب یا نشر میکنند و این جذب و نشر باید به صورت پیوسته صورت پذیرد ،در حایل که
ن
چنی پیوستگی در خطوط طییف را تأیید منیکرد (Alberty. R. A; Silbey. R. J, 1992:
های تریب وجود
یافته
ج
.)547-556

   اما طبق نظر یۀ کوانتومی پالنک این جذب و نشر پیوسته نیست و نوسانگرهای هارمونیک جسم سیاه به
صورت کوانتیزه یا پلکاین پرتوهای نوراین را جذب و یا نشر میکنند و انرژی هر پیمانه (کوانتای انرژی) میتواند
برابر  hvیا  2 hvیا 3 hvیا  nhv ....باشد .این بیان ضمن پاسخگویی متقن به تناقض موجود در ناپیوستگی
خطوط طییف ،مفهومی بنیادین را ن
تبیی میکند که پایه و اساس مکانیک کوانتومی گردید و آن مفهوم کوانتیزه
ساختارهای امتی است (.)Hewitt. P. G., 2006: 816-827

بودن سطوح انرژی ذرات در
خ
   در تداوم حتوالت علمی اواخر قرن نوزدهم ،نیلز بو ر 1885-1962( 7م) در دهۀ نست قرن بیسمت ،مدل
مدارهای ماز خایص وجود دارد که الکترون
کوانتومی امت هیدروژن را ارائه منود .مطابق نظر وی برای الکترون،
ج

تهنا در آنها حرکت میکند .این سطوح کوانتیده یا پلکاین انرژی ،توجیهکنندۀ مهۀ رفتارهای کوانتومی ذرات
است .به عنوان مثال تابش امتی در فرکانسهای تابیش متناظر با فواصل انرژیهای دو مدار  مخ تلف صورت
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میپذیرد .با طرح مدارهای پایدار الکتروین ،بور نشان داد که گذر ن
بی این مدارها به صورت "جهشهای
حلظهای" رخ میدهد و انرژی تابیش در این فرآیند به طور ناپیوسته و به صورت مضاریب صحیح از بستههای
انرژی  hvظاهر میگردد (.)Blatt. F. J., 2005: 995-1002

برریس مباین مکانیک کوانتومی آشکارا نشان میدهد که منطق کوانتومی بر یک تغییر ناپیوسته و جهیش استوار
ایاد مکانیزمهای
است .بر این مبنا سطوح پلکاین انرژی که عامل مهۀ رخدادهای کوانتومی میباشند ،سبب ج
جهیش و ناپیوسته برای رفتارهای ذرهای میگردد .به عبارت دیگر از آنجاکه مهۀ رفتارهای مکانیکی ذرات

حاصل تابع انرژی آنها است و انرژی از دیدگاه مکانیک کوانتومی دارای ماهیت پیمانهای و پلکاین است ،پس
ً
تغییرات در سطوح ذرهای و از دیدگاه کوانتومی قطعا جهیش و ناپیوسته خواهد بود .بر این اساس اگر از دیدگاه
مکانیک کوانتومی (بهعنوان یکی از اسایستر ین پایههای فیز یک نو ین) به رخدادهای عامل بنگرمی ،باید رفتار
پدیدهها را کوانتیزه و پلکاین تعبیر و

تفسیر منایمی (.)Hewitt. P. G., 2006: 816-827

 -3مکانیک آماری و ارائۀ نگرشی دوگانه

ن
تبیی مکانیسم
آنچه گذشت به وضوح تفاوت دیدگاههای منطق فازی با مکانیک کوانتومی را در توجیه و
تغییرات و رخدادهای عامل نشان میدهد .در حایل که منطق فازی تابع تغییرات را تابعی پیوسته و تدر جیی

میداند ،مکانیک کوانتومی بر مبنای رفتاری پیمانهای و پلکاین (کوانتیده) در خصوص حتوالت عامل پافشاری
میمناید .اما به راسیت از منظر معرفتشناخیت کدام دیدگاه صحیح است؟

ن
قوانی موضوعه
در تربیات روزمره و علمی مشهود است ،مؤ ید دیدگاه منطق فازی است ،لیکن
آنچه که
ج

مکانیک کوانتومی که بر مبنای مشاهدات دقیق آزمایشگاهی و ر یاضیات پیچیدۀ ماتر ییس اثبات گردیده است،
تهنا رفتار جهیش را موجه میداند.
در این میان مکانیک آماری نگریش دوگانه دارد .مکانیک آماری در یپ توجیه رفتار سیسمتهای بزرگ
(ماکروسکویپ) از طر یق نگرش ذرهای (میکروسکویپ) است .به عبارت دقیقتر دیدگاه مکانیک آماری نسبت
به مکانیزم رخدادها دیدگاهی ذرهای (میکروسکویپ) است )Callen. H. B. , 1990: 329-343( .به این معنا که
در این دیدگاه در هنگام برریس یک تغییر تا حد امکان جزئیات ساختاری ذرات یک سیسمت منظور نظر واقع
میگردد .اما این برریس تهنا بر روی یک ذره حمدود منیگردد ،بلکه مجعییت از ذرات مورد مطالعه و نگرش واقع
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ً
میشوند و هنگامی که از تعداد بسیار ذرات سخن به میان میآید ،قطعا استفاده از روشهای آمار و احتمال
ضرورت پیدا میکند( .کسرایی)91-86 :1392 ،
در واقع مکانیک آماری به صراحت بیان میکند که رفتار یک سیسمت بزرگ (ماکروسکویپ) برآیند میلیاردها میلیارد
رفتار ذرهای (میکروسکویپ) اجزاء تشکیل دهنده آن سیسمت است 8.به عبارت دیگر برای حتلیل مکانیزم رخدادهای
به وقوع پیوسته در یک سیسمت بزرگ باید ضمن توجه به تغییرات جز یی رخ داده در سطح ذرهای با هبرهگیری از
مجعییت رفتار ذرات به برآیند حاصل از این تغییرات جز یی ذرهای دست یافت (خبرگزاری
روشهای آماری و مطالعۀ
ِ
فارس ،)91/2/3 :به عبارت سادهتر هر رخداد ماکروسکویپ برآیند تعداد یبمشاری از رخدادهای میکروسکویپ
است که تهنا از طریق توسل به معادالت آمار و احتمال ،قابل حماسبه و دستیایب است( .کسرایی)91-86 :1392 ،
در مکانیک آماری با طرح مفهوم آنسامبل 9به مثابه کوچکتر ین جزء یک سیسمت بزرگ که واجد متامی و یژگیهای
آن سیسمت بزرگ میباشد ،ارتباط میان تغییرات ماکروسکویپ و میکروسکویپ برقرار میگردد .درواقع از منظر
مکانیک آماری اندازۀ پارامترهای ماکروسکویپ هر سیسمت برابر با متوسط اندازۀ پارامترهای میکروسکو یپ
(آنسامبیل) آن است (خبرگزاری فارس.)91/2/3 :
با این دیدگاه میتوان نگریش دوگانه نسبت به حتوالت عامل فراهم منود .به بیان دیگر میتوان رخدادهای جهان
را از دو منظر معرفتشناخیت مورد مطالعه قرار داد.
ً
   الف -دیدگاه ذرهای :که قطعا در این مطالعات نگریش کوانتومی ارجحیت دارد و مهۀ حتوالت پیمانهای و
پلکاین خواهد بود.
   ب -دیدگاه ماکروسکویپ :که برآیند متوسطی از تعداد یبمشار رخدادهای ذرهای است و حاصل حتلیل آماری
ً
و احتمایل فرآیندهای آنسامبیل سیسمت است .قطعا این حتلیل آماری منجر به حصول نتیجۀ مقداری پیوستهای
خواهد بود که مؤ ید دیدگاههای منطق فازی در خصوص توجیه رفتاری رخدادهای عامل است.
   به دیگر سخن ،آنگاه که نگرش ما به رخدادهای جهان ،نگریش ذرهای است و این تغییرات در سطوح ذرهای
ً
ن
قوانی مکانیک کوانتومی (که متکی به سطوح کوانتیزه ناپیوسته و پلکاین
مورد برریس و حتلیل واقع میگردد ،قطعا
ً
هستند) حاکم است و رفتاری کامال جهیش و پیمانهای را توضیح و تفسیر میمناید .اما هنگامی که از منظری
ً
ماکروسکویپ به تغییرات رخ داده در یک سیسمت بزرگ توجه میمنایمی ،قطعا این تغییرات ماکروسکو یپ برآیند
ً
معدیل میلیاردها تغییر میکروسکویپ است و از مجع آماری رفتارهای جهیش یبمشار ذرات ،یقینا مقادیر ّکمی
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پیوستهای حاصل میآید که عیلرغم کوانتومی بودن رفتار ذرات ،نشانگر روندی پیوسته و تدر جیی در تغییرات
حاصل از برآیند مقادیر ّکمی است.
   مکانیک آماری با ارائه نگریش دوگانه (ذرهای -آماری) با تفسیر آماری رفتار مجعییت ذرات ،ضمن تأیید
ن
قوانی مکانیک کوانتومی در سطح ذرهای ،دیدگاههای پیوسته و تدر جیی منطق فازی در روند تغییرات
کامل

ماکروسکویپ را در قالب مدیل آماری توجیه و ن
تبیی میمناید.
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نتیجهگیری

مهانگونه که مشاهده گردید ،لطیفزاده در منطق فازی با ن
تبیی یک منطق چندارزیش (در مقابل منطق دو ارزیش

یک مموعه ( xها) ارائه مناید که در
ارسطویی) توانست تابعی پیوسته (مانند  )Uاز درجۀ عضو یت اعضای
ج
هنایت به ارائۀ مکانیسمی تدر جیی و پیوسته برای تغییرات رخ داده در عامل منجر گردید .هرچند این دیدگاه

تفاوت آشکاری با استنباط احتمایل از رخدادهای جهان داشت اما به اشتباه ،مورد نقد برخی ر یایضدانان
واقع گردید.
ً
در مقابل منطق فازی ،مکانیک کوانتومی بر مبنایی کامال پلکاین و کوانتیده استوار بود .یافتههای ماکس پالنک
در خصوص نردباین بودن سطوح انرژی امتی به سرعت برای توجیه گسستگی طیفهای نشری به کار گرفته
ً
شد .با توجه به این که مهۀ رخدادهای مکانیکی تابع انرژی است ،قاعدتا با پلکاین بودن سطوح انرژی بروز رفتار
پیمانهای و کوانتیزه ذرات در مهۀ ابعاد فیز یکی اجتنابناپذیر خواهد بود .بور با ارائۀ مدیل برای امت هیدروژن،
ترازهای پلکاین حرکت الکترو نها را ن
تبیی منود که آشکارا در تناقض با پیوستگی رخدادهای عامل خواهد بود.
در این میان مکانیک آماری با ارائۀ نگرش دوگانه ،راهحیل اسایس ارائه میمناید .مکانیک آماری از یک سو
حتوالت را از منظر اجزاء و ذرات مورد برریس و حتلیل دقیق قرار میدهد و از سوی دیگر با ارائۀ مدیل آماری ،متامی
رخدادهای ماکروسکویپ را برآیند متوسطی از تغییرات میکروسکویپ میداند .در واقع با توجه به نگرش مکانیک
قوانی کوانتومی توجه منود .اما در ن
ن
عی
آماری ،از ُبعد معرفتشنایس باید در برریس و حتلیل حرکات ذرات به
حال باید در نظر داشت که رخدادهای ماکروسکویپ حاصل معدل تعداد ز یادی تغییرات میکروسکو یپ است و
به ن
مهی دلیل عیلرغم جهیش بودن رفتار ذرات ،تغییرات ماکروسکویپ تدر جیی و پیوسته میمناید.
به طور کیل ما باید میان جهان میکروسکویپ و جهان ماکروسکویپ تفاوت قرار دهمی و توجه داشته باشمی که
ن
قوانی و اتفاقات آن را و
جهان واقعیای که ما در آن ز یست میکنمی یک جهان ماکروسکویپ است و لذا باید

ن
قوانی جهان میکروسکویپ را حمور داوری قرار دهمی .نباید از اینکه جهان ماکروسکو یپ عیلالظاهر
نه اتفاقات و
ن
قوانی و اتفاقات این دو جهان یگانه است ،ز یرا
برآیند و مجع جبری ذرات میکروسکویپ است ،نتیجه گرفت که
ً
اتفاقا واقعیتهای فیز یکی خالف این را نشان میدهد و به کمک منونههایی چون مکانیک آماری میتوانمی
تفاوتهای این دو جهان را به خویب برمال ساخته و مسیر عبور معرفیت از یک ساحت را به ساحت دیگر ن
تبیی
ً
ً
ن
مهچنی ضمنا نشان دهمی که این تفاوت در هنایت به هتافت و تناقض منطیق منجر منیگردد بلکه صرفا
منایمی.
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ُ
نشان میدهد که در عامل طبیعی دو ساحت خرد و کالن دارای و یژگیهای مرتبۀ خود میباشند و نه فیز یکدانان
ن
قوانی و وضعیتهای یک ساحت به
و نه فیلسوفان حق ندارند با خلط این دو ساحت به تعممی نابهجای
ساحت دیگر مبادرت کنند (مهان چیزی که به ّکرات در استفادههای نادرست برخی فیلسوفان از اتفاقات
ن
قوانی هسیتشناخیت صورت پذیرفته است ،مانند سوء استفاده از
حاصل در جهان میکروسکویپ ،در نیف برخی
اصل عدم قطعیت ،که ساحت صدق آن جهان ذرات میکروسکویپ است ،در نیف کیل اصل علیت) .منونۀ این
تفاوت را در داستان مکانیک کوانتوم و مکانیک نیوتوین مییابمی که یکی در فضای میکروسکو یپ برقرار است
و دیگری در فضای ماکروسکویپ و منونۀ دیگر آن را که در این مقاله حتلیل شد ،در مورد منطق فازی و منطق
کوانتومی دیدمی.
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 -8از منظر مکانیک آماری هرگاه تعداد کل حاالت میکروسکویپ مخ تلف را که ذرات مورد نظر میتوانند اختیار کنند،
با حرف  Qمنایش دهمی ،با توجه به اینکه هیچ یک از این حاالت میکروسکویپ بر دیگری ارجحیت ندارند ،لذا
احتمال اینکه در هر حلظه یکی از این حاالت که موردنظر است اتفاق بیفتد ،برابر  Q/1است .اما  Qتابع چه عوامیل
ً
است؟ از نظر مکانیک آماری هر← ← عامیل که سبب یبنظمتر شدن سیسمت شود ،قطعا باعث افزایش تعداد کل
حاالت میکروسکویپ آن سیسمت (یعین  )Qمیگردد .لذا  Qتابع یبنظمی است .یعین هرچه که یبنظمی یا آنترویپ
افزایش یابد Q ،نیز بیشتر میشود .پس  Qفاکتوری است که از روی آن میتوان مقدار آنترویپ (میزان عدم اطالع ما
ن
(مموع انرژی داخیل و کار مکانیکی یک سیسمت) را حماسبه کرد.
از حاالت میکروسکویپ سیسمت) و
مهچنی آنترویپ ج
   لودو یک بولتزمان در سال  1872معادلۀ اسایس مکانیک آماری را به شرح ز یر معریف منود:

S = K In Q = 2.303 K Log Q
S = - H/T
H = - (2.303 K Log Q)/T

مهان گونه که مشهود است در روابط بولتزمان  Qتابعی از آنترویپ ( )Sو آنتالیپ ( )Hیک سیسمت است.

9. Ensemble.
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