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ُ   بررظی اج دٍرُ ّهای هؼتبهر فلعهفِ بهِ ایجهاد       دّهذ بعهیاری از داًشهکذُ    ّهای ارٍپها ٍ آهریکها ًشهاى ههی      والی برًاههِ درظهی داًشهگا

ّههای پصٍّشههی دربههارُ هبههاًی فلعههفی ػلههَم خههاز ه،ههل فلعههفِ فیسیههکه فلعههفِ ریا ههی ٍ فلعههفِ           برًاهههِّههای درظههی ٍ  

ِ اًذ. ارتباط بیي فلعهفِ ٍ ػلهَم    شٌاظی گرایش پیذا کردُ زیعت ّهای ػلهَم پایهِ ٍ     شهَد کهِ در داًشهکذُ    جهذی گرفتهِ ههی   حهذی   به

ِ  گیهرد ٍ هباحهث بهیي    ّهای فلعهفِ اًجهام ههی     هٌْذظی کارّای هشترکی با داًشهکذُ  ٍلهی در کشهَر هها بهِ ر هن       .ای رًٍهك دارد  رشهت

ِ   ه طیف ٍظهیغ هخاطبهاى ایهي هباحهث     ٍ         از داًشهجَیاى فلعهفِ ػهله ػلهَم پایهِ    هٌهذ بهِ هباحهث ػلوهی گرفتهِ تها داًشهجَیاى فٌهی 

هٌههذ بههِ هباحههث فلعههفیه ٌّههَز آوههاری کههِ اصههَلی ٍ کهظههیک ٍ در ػههیي حههائ بههِ زبههاًی ظههادُ بههِ هعهها ل هربههَط بههِ ایههي   ػهلههِ

ّهای ًادرظهت از راب هِ ػلهن ٍ فلعهفِ باػهث شهذُ اظهت کهِ           برخهی تلمهی   ی رظهذ ّا بپردازده کویاب اظت. ّوچٌیي بِ ًظهر هه   حَزُ

  .ٍ ػلَم پایِ اّویت الزم دادُ ًشَد ّای فلعفِ وی داًشکذُّای درظی رظ بِ ایي هباحث در برًاهِ

  ِ ِ   در هیهاى شهاخ ِ ػلهن   ّهای فلعهف ّهای فلعهفی بٌیهادی را کهِ در بٌیهاى       پرظهش  philosophy of physics ی فیسیهک  ه فلعهف

دٌّهذه   اًجهام ههی  کٌش هیهاً ی ههادُ ٍ اًهرشی ٍ ایهي کهِ هگًَهِ بها ّهن         کٌذ ٍ بهِ پهصٍّش دربهارُ    فیسیک جذیذ لرار دارًذ ه الؼِ هی

شههَد. ظههپط بههِ ظههراؽ  ی ػلیههته تؼههیي (جبههره ٍ هاّیههت لههاًَى فیسیکههی آ ههاز هههی  ی فیسیههک بهها تدهههل دربههارُ پههردازد. فلعههفِ هههی

شٌاظهی فیسیکهی (ف،هاه زههاىه هبهذر ٍ ظرًَشهت        اًهذ  کیْهاى   رٍد کِ بها هَ هَػام هْهن در فیسیهک هؼاصهر ه هر  شهذُ        هباح،ی هی

ِ    لهرى . ٍ هکاًیهک کَاًتهَهی   هبهاًی ترهَدیٌاهیهک ٍ هکاًیهک آههاری     ًْایی ػهالنهه  ی ػلیهت ٍ هاّیهت بٌیهادی ف،هاه      ّها لبهله ه الؼه

 .ی ػلن اظت ی فیسیک اظاظاً بخشی از فلعفِ زهاىه هادُه ٍ ػالن بخشی از هتافیسیک بَد. اهرٍزُه فلعفِ

(اظههتاد فیسیههک ٍ فلعههفِ ػلههن داًشههگاُ  لشرر  دکتررمهدیرر  ه بههرای بررظههی ٍ آشههٌایی بیشههتر بهها هباحههث فلعههفی فیسیههک  از  

صٌؼتی شهریف ر هیط ٍ بٌیاًگه ار گهرٍُ فلعهفِ ػلهن داًشهگاُ صهٌؼتی شهریف ػ،هَ پیَظهتِ فرٌّگعهتاى ػلهَم برًهذُ جهایسُ درض                

دػههَم کههردین تهها بههِ تحلیههل دیههذگاُ  هػلههن ٍ دیههي از بٌیههاد توپلتههَى آهریکهها ٍ برًههذُ جههایسُ کتههاب ظههائ جوْههَری اظههههی ایههراى

 عفی فیسیکذاًاى هؼاصر بپردازد.ّای فل
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