
 גיל קלעי

 םירצון חופשי, פרדיקטביליות, ומחשבים קוונטי

 

ם,  י להיתכנות מחשבים קוונטי הנוגעות המאמר עוסק בקשר בין השאלות   תקציר:

לכאורה בין חוקי הקיימת  קטביליות של מערכות קוונטיות מורכבות בטבע, והסתירה י הפרד

יחידות חישוב  12בעל  "סיקמורהקוונטי "במחשב במקביל נדון  י.הטבע לבין רצון חופש

אי ב העוסקתשעל רצונה החופשי ננסה לתהות. התאוריה של המחבר  ,)קיוביטים(, ובאליס

באופן ישיר על אי האפשרות לנבא במדויק את מחשב   ההאפשרות של חישוב קוונטי, מצביע

שאי האפשרות של חישוב  ,בניתוח מורכב יותר נראה  .כמו גם את מוחה של אליס ,הסיקמור

קוונטי תומכת בגישה לפיה חוקי הטבע אינם שוללים בחירה חופשית. בבסיס הטיעון הזה עומדת  

  פיסיקהאיננה נעוצה באופי המתמטי של חוקי הואשר  העתיד נקבע מהעברבה בדרך שעמימות 

 . אנו דנים גםאור הפיסיקלי של העצמים שאנו דנים בהםי בת אאל ,)שהם לגמרי דטרמיניסטים(

בין העבר והעתיד, לבין טענות  הקיים במארג הסיבתי  טמונותהפרדה בין טענות לגבי העתיד שב

  ה. נמצאות במארג ז ן אינ ואשר עתיד ל  הנוגעות

 

Abstract: We study the connection between the possibility of quantum computers, the 

predictability of complex quantum systems in nature, and the free will problem. We 

consider in parallel two examples: the Sycamore quantum computer with 12 qubits 

(computing elements) and Alice, whose decisions and free will we try to question. The 

author’s theory that quantum computation is impossible (in principle) directly indicates 

that the future of both Alice’s brain and the Sycamore quantum computer cannot be 

predicted. A more involved analysis shows that failure of quantum computation 

supports the view that the laws of nature do not contradict free will. At the center of 

the argument is ambiguity in the way the future is determined by the past, not in terms 

of the mathematical laws of physics (which are fully deterministic) but in terms of the 

physical description of the objects we discuss. In addition, we discuss the separation 

between claims about the future that belong to the causal fabric of the past and the 

future and claims that don’t belong to this fabric.  

 

   הקדמה .א

לבנות מחשבים  בשאלה האם ניתן שתחילתו  ,מטרתי במאמר זה להציג מהלך פילוסופי 

ים, המשכו בקביעה שלא ניתן לצפות את העתיד של מערכות קוונטיות מורכבות בטבע,   י קוונט

 בגישה שאינה רואה דהיינו, ת לבעיית הרצון החופשי, סטי טבילי פוסיומו בתמיכה בגישה הקומ
וצג מי האדם, שכי   ,חופשי לבין חוקי הטבע. התפיסה של רצון חופשי קובעת רצון סתירה בין 



הדטרמיניזם   .ו אשר ישפיעו על עתיד חופשיותמסוגל לקבל החלטות במאמר על ידי אליס, 

הקשה, ששולל את קיומו של רצון חופשי, מכיר בעובדה שלמעשינו יש תוצאות סיבתיות, אבל  

מכחיש את חופש הבחירה שלנו. המהלך שלי נסוב בעיקרו על הצורך להפריד בין טענות לגבי 

עבר והעתיד, לבין טענות הנוגעות לעתיד ושאינן העתיד שטמונות במארג הסיבתי הקיים בין ה

 נמצאות במארג הזה.  

עשרות בודדות של  שמעסיק אותנו   אודות סוגיית המחשבים הקוונטיים,הקישור בין ויכוח מדעי 

 (predictability) קטביליותי לפרד  שנים, לבין שאלות שמקורן בפילוסופיה העתיקה ואשר נוגעות

  ,החישוב י אך לא כך  הדבר. נושא - במבט ראשון יוצא דופןולרצון חופשי יכול להראות 

קטביליות ושל רצון חופשי וכבר  י של פרדסוגיות טבעי ל ן באופ יםחישוביות קשורהמחשבים ו ה

להבין את בעיית הרצון החופשי בהקשר של  נעשה ניסיון מראשית העיסוק המודרני בחישוביות 

זמן קצר  החופשי עם פיסיקת הקוונטים יצא לדרך  סיון לקשור את בעיית הרצון י תורה זו.  גם הנ

בעיני אחדים, אקראיות התוצאה של המדידות  קוונטית. ה שהונחו היסודות לפיסיקה  לאחר

בפיסיקה הקוונטית נתפסה כבסיס אפשרי  להבנת המתח בין דטרמיניזם לרצון חופשי. אחרים,  

 , שללו את האפשרות הזו. Schrödinger 1936))ובהם שרדינגר, מאבות תורת הקוונטים, 

 . של מערכות מורכבות  (צפיית העתידקטביליות )האפשרות לי בעיית הפרד

נוגעת לעצם יכולת צפיית העתיד של מערכת מורכבת. מערכת זו יכולה   קטביליותי פרדשאלת ה 

להיות מולקולה מורכבת, אליס שברצון החופשי שלה אנו דנים, יצור חי אחר, קבוצת הכדורגל  

טוטנהם, או מזג האוויר. יש לציין, כי במקרים כמו תנועתם של כוכבי הלכת, ומהלך החישוב של  

 מלאה או כמעט מלאה לצפות את העתיד.   מחשב אמין, אכן יש לנו יכולת

כעת נתייחס לדוגמה נוספת, שתלווה אותנו לאורך המאמר לצידה של אליס: המחשב הקוונטי  

שם של  עץ הקרוי בעברית "שקמה אמריקאית".( כאשר   "סיקמור" של חברת גוגל. )סיקמור הוא

גל לספק דגימה של סדרת  יחידות חישוב קוונטיות )קיוביטים(, הוא מסו  12מחשב זה פועל על 

האם ניתן לצפות את ההתפלגות של הדגימות האלה? האם ניתן  .12אפסים ואחדים באורך 

לצפות את הדגימות עצמן? על פי עקרונות הפיסיקה הקוונטית, כאשר המחשב הקוונטי  פועל  

- אקראית על פי התפלגות שנקראת התפלגות פורטר באופן מושלם הדגימה שתתקבל תהיה

 ומס. ת

)כמו גם של מושג   אור בסיסי של מושג הפרדיקטביליותי אנו מסתפקים בתנציין, כי בדיון שלנו 

בין מספר מושגים שקשורים לדטרמיניזם, פרדיקטביליות,  עמוקים הבחנות וקשרים ל .החופש(

 . (Ben-Menachem, 2018מנחם )-ספרה של בן את  ראו  יציבות, וסיבתיות

 החופשי  רצון בעיית ה

אשר ישפיעו על    חופשיותלקבל החלטות   תמסוגל אליס ש ,התפיסה של רצון חופשי קובעת

  תוצאה של בחירה רואים במעשיהם רוב בני האדם תופסים כך את החלטותיהם. הם. העתיד

, ויש דרכים שונות להגדיר  "חופש"אחת הדרכים להבין  )זו  שאינה נקבעת על ידי גורמים אחרים

ההיקבעות של ההחלטה,  סתירה לכאורה בין מקורה בשאלת הרצון החופשי . (מהו חופש

 , לבין תחושת החופש הזאת.  העבר על פי העתיד את חוקי הטבע קובעים שנובעת מכך ש

  



רצון חפשי אין משמעותו שכל רצון הוא חופשי, שאין פעולות  ראשית,  הערות: תי שברצוני להעיר 

לעיתים   ודאי שישו  ,ודאי שיש כאלהו ; יבות חיצוניותמס יםאו אף נגרמ יםורצונות שמושפע

ה  אאלא שרצון חופשי היא תכונה אנושית שבתחושה של רצון חופשי שהיא בגדר אשלייה מלאה. 

, בחירות  בוחרים בני אדםשחופשיות לידי ביטוי לפחות באופן חלקי לאורך אין ספור בחירות 

שחוקי    ,קובעת 1גישת הדטרמיניזם הקשהשנית,   .בשליטתם , לפחות באופו חלקי,הנמצאות

נקבעו עוד לפני  יהם תוצאותלרבות ההחלטות שלנו ו  -העתיד שלנו ש  ,גורריםאכן הפיסיקה 

המושג  לבחירה מדוייקת בהגדרת  ה.  גישה זו אינה רגיששוללת רצון חופשי  , ועובדה זו שנולדנו 

לדרך   הוספת אקראיות שאינה בשליטתנו שגם  ,. שוללי האפשרות של רצון חופשי טוענים"חופש"

ששולל את  גם הטיעון במאמר זה  אין בה כדי לאפשר חופש. בה נקבע העתיד על ידי העבר

       .אינו רגיש להגדרה המדוייקת של חופשהדטרמיניזם הקשה 

 יים תטומחשבים היפו   דטרמיניזם קשה

 ההבא ההטענ עם ליות י שאלת הפרדיקטבאת ו הנחת הדטרמיניזם לקשור את  ניתן 

בזמן נתון אליס  המוח שלתאור באופן עקרוני )ואולי אפילו מעשי( ניתן להכניס את  

בכל זמן מאוחר   כל פעולותיה של אליסוזה יאפשר לחזות בדיוק את   Mי תטלמחשב היפו 

 כפונקציה של הסיגנל שאליס מקבלת מהעולם החיצוני.   ,יותר

ם י עשויים להיות תהליכים קוונטי וגם במוחה של אליס והיקום שלנו הוא קוונטי, מאחר ש ,נעיר

מתאים במיוחד בפרק ב'( )עליו נדבר מודל המחשב הקוונטי אזי רלוונטים לפעולותיה, שהינם 

לחשב   יםהמסוגל Mמטיפוס  יםבמחשבגם אנחנו נתעניין . Mשהצענו י תטההיפו ר המחשב ו לתא

במיוחד נתמקד במחשב שיכול לצפות את הדגימות של המחשב   .את העתיד של מערכות אחרות

 הקוונטי סיקמור. 

רצון של בעיית הקשר הלרבות ב ,הקשריםכמה אפשרי עלתה ב Mמחשב ההשאלה האם 

  Mמחשב ה, וכך גם הטענה שאם אפשרי רווח למדי  אכן  M המחשבהגורס כי הרעיון  .חופשי ה

"הקלטת" תודעה   אודות כיום מתנהל שיח פעיל למדי  2. אין בנמצא רצון חופשי אנושי אזי  ,אפשרי 

אנו עדים לקיומה של קהילה  ו  ,אפשר להריץ אותה קדימה ואחורהי באופן ש אנושית למחשב

שעוסקת במציאות שתשרור כאשר ניתן יהיה להקליט ולשחזר  -"קהילת הסינגולריות"  -שלמה 

התשובה   . עבור רבים מחברי הקהילה, מציאות כזו היא אפשרות קרובה למדי.תודעות אנושיות

סיבה אחת   אינו אפשרי. Mמסוג   )או "פרדיקטור"( מחשב  -שלנו אינה משתמעת לשני פנים 

אינם אפשריים, והעקרונות שמונעים אותם     M-היא, שמחשבים קוונטיים פשוטים בהרבה מ

קשורה להתנהגות כאוטית    Mלאי האפשרות של   -ומכרעת  -. סיבה נוספת Mמונעים גם את  

 שמייד נדון בה.

 
יש המבחינים בין פטליזם שגורס שכלל איננו משפיעים על העתיד לבין    ,חופשיהרצון הבגישות השוללות את קיום   1

 למעשינו יש תוצאות סיבתיות אבל מכחיש את חופש הבחירה שלנו. כי  דטרמיניזם קשה שמכיר בכך  
מדעי המחשב, מכניקת   מנקודת מבט שלבעיית הרצון החופשי ב וסקע (Aaronson, 2016)סקוט אהרונסון מאמרו של  2

. אהרונסון רואה את שאלת הפרדיקטביליות של המוח האנושי כשאלה מרכזית בחשיבותה, ועוסק  וחישוב קוונטי  הקוונטים

 הרצון החופשי.  סוגייתכנושא מרכזי ל Mבמאמרו בהיתכנות של  המחשב 



הוא רק צעד בדרך שמיועדת להראות כי חוקי הטבע  Mאי האפשרות של מחשב מסוג 

במסגרת המהלך שלנו נזדקק לצעדים נוספים ובהם בירור   הדטרמיניסטיים מאפשרים חופש.

 השאלה "מי את אליס"? נדון בשאלה זו בפרק ז'.  

 על כאוטיות 

  M, שיאפשר לנבא את עתידה של אליס, כמו של מחשב מטיפוס Mאי ההיתכנות של המחשב 

ההתנהגות הכאוטית   – שיוכל לנבא את עתידו של מחשב הסיקמור, נובעת מסיבה עיקרית אחת 

האינהרנטית של מחשב הסיקמור ושל מוחה של אליס. כאשר נדבר  כאן על התנהגות כאוטית  

( שרגישה מאוד לפרמטרים ברותית הסתנתייחס למערכת )שיכולה להיות דטרמיניסטית או 

  3. הקובעים אותה, עד כדי כך שלא ניתן לקבוע את התנהגותה אפילו באופן הסתברותי 

 מחשבים, ומחשבים קוונטיים .ב

"ביטים"  )סיביות( כך שכל ביט הוא במצב    n מכילניתן לראות את המחשב הקלאסי כמכשיר ש 

י של 'אפס' או 'אחד'. המחשב פועל באמצעות שערים המבצעים פעולות לוגיות על ביט  תהתחל

צוע מספר י ב-בחישוב ברכי בודד או על שני ביטים. תורת הסיבוכיות החישובית יוצאת מההנחה 

 . ביטיםהשערים הוא לכל היותר פולינומי במספר ה

המבוסס על המכניקה הקוונטית שהוצע בשנות השמונים  מודל חישוב  הוא ב הקוונטי מודל המחש

 הקרוי גם קיוביט ,יחידת החישוב הבסיסית במחשב קוונטי היא ביט קוונטי . של המאה העשרים

גם . "םי שערים קוונטי "ם בעזרת  י ביטים קוונטי  nחליף את הביט הקלאסי. המחשב פועל על מו 

צוע מספר השערים הוא לכל היותר פולינומי במספר י ב-שבחישוב בר ,כאן ההנחה היא

ם יאפשרו לבצע משימות  י שמחשבים קוונטי  ,בשנות התשעים גילה פטר שור. הקיוביטים

מחשבים של פעולות חישוב בהשוואה למאות סידרי גודל קטן בהבמספר חישוביות מסוימות 

גם הועלו  באותה עתנהוגות כיום. ובפרט יאפשרו לשבור את רוב שיטות ההצפנה ה ,רגילים

 הספקות הראשונים לגבי המודל:  מערכות קוונטיות הן מטיבען "רועשות" ובלתי יציבות. 

מין מנגנון  ,צפנים מתקני שגיאות קוונטייםב טמון  ת הרעשי בעי  לשמפתח לפיתרון אפשרי  ה

את לבצע   ועשיםרם י מחשבים קוונטי יאפשרו לשמחזיר את המערכת למוטב כשסטתה מדי. הם 

המהנדסים יצליחו להוריד את ש , בתנאי חישובים שמאפשר המודל המופשט ללא רעשאותם 

ם אפשרית,  י שבניית מחשבים קוונטי  ,דעה רווחת היא  .α מתחת לסף מסוייםאל רמת הרעש 

בנו בעשורים הקרובים, ושבשנים  י עיקרו, שמחשבים כאלה י בשהאתגר שנותר הוא הנדסי 

הקרובות יצליחו לבנות במעבדה את הצפנים הקוונטיים באיכות הדרושה לתיקון שגיאות.  

להוריד את רמת הרעש אל   לא ניתן יהיהמסיבות עקרוניות, ש ,היא , שתוצג בפרק הבא,עמדתי 

לבנות צפנים קוונטיים שדרושים לחישוב קוונטי וגם   ש. משום כך לא ניתן יהיהמתחת לסף הנדר

 
( שמקורו  uncertainty Knightian) ודאות נייטיאנית" - בשם "אי הלכאוטיות במשמעות הרחבה ש לעיתים מתייחסים ל 3

  ן שההתפתחות שלה ,תו מערכות דטרמיניסטיות לא לינאריל ייחסת"מערכת כאוטיות" מ  שםהנציין כי במקרים רבים   . כלכלהב
  ,ההגדרה שלנו כוללת גם מערכות הסתברותיות תלויה בתנאי ההתחלה באופן שלא מאפשר לנבא את העתיד של המערכת.

נניח שתנאי ההתחלה עצמם הם  למשל    כאשרנקבל מערכות הסתברותיות כאוטיות   דטרמיניסטיות כאוטיותממערכות ו
שינויים קלים בהתפלגות ההתחלתית לא יאפשרו לקבוע את התנהגות המערכת בעתיד אפילו  , במקרה זה  . הסתברותיים

 באופן הסתברותי. 



מערכות קוונטיות ם או ב י מחשבים קוונטי ב " עליונות חישובית קוונטית" לא ניתן יהיה להדגים 

    4אחרות.

 מחשב הסיקמור 

על ידי מדענים בחברת גוגל, והוא  הנבנ  דוגמה מרכזית במאמר זה,שמש כהמ , מחשב הסיקמור

ומבצע עליהם (   53-ל 12בין הוא   nכאשר הערך של ) קיוביטים nשפועל על  קוונטי מחשב 

כל דגימה בודדת  כאשר  , nסיבובי חישוב. בסופו של החישוב מתקבלות דגימות באורך  מספר

א , הבי n=53באמצעות סיקמור עבור שנערך הניסוי . של אפסים ואחדים  nהיא שרשרת באורך 

הצגת חישוב קוונטי שקשה מאד    שמעותהשמ ,להכרזה על השגת "עליונות חישובית קוונטית"

  קו עסבמאמר שלנו נ נספח.( ו להשיג אותו במחשב קלאסי. )ההישג הזה עדיין שנוי במחלוקת, רא

 .n=12מקרה הפשוט יותר, שבו ברק 

  (Aram Harrow)י של ארם הרו תטהמחשב הקוונטי ההיפו

בנוגע  (Kalai and Harrow, 2012)ארם הרו לביני  ן התקיים ויכוח פומבי בי  2012בשנת 

ם  אבנו אי פעם ובין י שבין אם מחשבים קוונטיים י ,ם. עמדתו של הרו הייתהי למחשבים קוונטי 

כי שסביר לחשוב  ,. עמדתי הייתה שימנעו את בנייתםלא, הוא משוכנע שאין סיבות עקרוניות  

  מחשבים קוונטיים רועשיםבנוגע להשערות , והצעתי מספר בנייהניתנים למחשבים קוונטיים לא 

 שתומכות באפשרות הזו. 

כלומר   – סוי המחשבתי הבא. כדי לבטל את השפעת הרעשי הרו את הניכוח הציע ו במהלך הו 

על המחשב הקוונטי, נצרף פשוט את הסביבה להגדרת המחשב   –קציות עם הסביבה אאינטר

הקוונטי עצמו. המהלך הזה מוכר בתורת הקוונטים כמעבר "לכנסיה של מרחב ההילברט הגדול  

יותר" והוא קשור לכך שמתמטית תהליך קוונטי רועש שקול לתהליך חסר רעש על מרחב גדול  

כאשר   -שאלה "מי ישמור על השומרים"  יותר. התשובה שלי לניסוי המחשבתי של הרו דומה ל

הקוונטי עליך להוסיף גם את סביבת הסביבה  באתה מוסיף את הסביבה להגדרת המחש

בסופו של הדיון הרו הסכים שהוספה חוזרת ונשנית של  עליה וחוזר חלילה.   השמשפיע

הו קוונטי תצריך מחשב קוונטי שיכלול את היקום כולו או "משהה"סביבה" להגדרת המחשב 

לגבי האפשרות של מחשב  נו י בינחילוקי הדעות  ,למרות ההסכמה בעניין ספציפי זה דומה לכך".

 תפקיד חשוב.  עבורנו ניסוי המחשבה של הרו ימלא   .םקוונטי נותרו בעינ

 הטיעון כנגד מחשבים קוונטיים  .ג

קוונטית וללא  נטען במסגרת פיסיקה  שהעליתי בנוגע לאי ההתכנות של מחשבים קוונטיים הטיעון 

, והוא  טיעון בתורת סיבוכיות החישוב ובפרשנות שלה זהו  ,מהותו מעצם  כל סטיה מעקרונותיה.

שכוללים גם דיון במסקנות כלליות שנגזרות ממנו   (Kalai, 2019, 2021) נדון בפירוט במאמרים 

 
קובעת שכל חישוב בטבע ניתן לחישוב יעיל על ידי מחשב קלאסי;   (Pitowski, 1981)"תזה של צ'רץ' וטורינג החזקה" ה 4

תחת  וזאת  עומדים ) ,ם שיבצעו את האלגוריתם של שור, ואפילו הדגמה של "עליונות חישובית קוונטית" ימחשבים קוונטי
של צ'רץ' וטורינג החזקה, דבר שהביא מספר מדעני מחשב  הנחות סבירות בתורת סיבוכיות החישובים( בסתירה לתזה 

אפשרות של בניית מחשבים  נוגע לספקות ב יסיקאים העלו פ גם כמה .  םילפקפק באפשרות של בניית מחשבים קוונטי
  מפקפקיםאף ם במסגרת חוקי מכניקת הקוונטים, ואחרים ים; חלקם שוללים את האפשרות של מחשבים קוונטי יקוונטי 

 כתאור מדוייק או מלא של הפיסיקה.   במכניקת הקוונטים



וב  שלון החישי ונוגעות לפיסיקה קוונטית, לצד הצעה של חוקי טבע כלליים שמבטאים את כ

 הקוונטי. 

 NISQעוסק בהבנת מחשבים קוונטיים בסקאלה הבינונית )אלה נקראים עיקרו של הטיעון 

computers כאשר ,NISQ  הם ראשי תיבות שלNoisy intermediate scale quantum  כלומר ,)

מחשבים קוונטיים עם עד כמה מאות קיוביטים. הציפייה היא, שבסקאלה הזו נוכל לבנות כבר  

ם גדולים יותר. בנוסף, ניתן לצפות  י וונטיים באיכות הנדרשת לבניית מחשבים קוונטי קודים ק

שבסקאלה הזו ניתן יהיה לבצע בעזרת המחשב הקוונטי חישובים שהם מעל לכוחם של מחשבים 

 קלאסיים רבי עוצמה. הצגת חישובים כאלה מכונה השגת "עליונות חישובית קוונטית". 

 כתוצאה מכךו ערכות קוונטיות רועשות בסקאלה הבינונית.  לא ניתן לשלוט במאני טוען ש

 ת חישובית משמעותית י קוונט ליונותמערכות כאלה אינן יכולות להדגים ע  (א

 יכולות לשמש ליצירת קודים מתקני שגיאות קוונטיים ן מערכות כאלה אינ (ב

 מערכות אלה מביאות להתפלגויות בלתי סטציונריות ואף כאוטיות (ג

הסיבה לכך שאי אפשר לצפות לעליונות חישובית קוונטית במערכות בסקאלה הבינונית נעוצה  

בעובדה, שניתוח המודל מצביע על יכולת חישובית נמוכה מאוד, שלא תאפשר הדגמת חישובים 

קשים )ניתוח זה כולל מרכיב יוריסטי שגוזר מסקנות חישוביות מהתנהגות אסימפטוטית של  

 המודל.(  

י אפשר לבנות קודים מתקני שגיאות נובעת מכך, שרמת הרעש הנדרשת נמוכה אף  הסיבה שא

מזו הנדרשת עבור הצגת עליונות חישובית )חלק זה של טיעוני מוסכם על אנשי תאוריה  

 וניסיוניים.(  

 וכאוס רעש אקראיות 

המשימה החישובית של המחשב הקוונטי בסקאלה הבינונית שבאמצעותה מקווים להדגים 

היא משימה של דגימה: הפקת דגימות בהתאם   )למשך על ידי הסיקמור( עליונות קוונטית 

שתוצאת הניסוי היא הסתברותית היא תובנה בסיסית של   ,להתפלגות מסויימת. העובדה

  ,מהמודל המתמטי   תות בסקאלה הזו רועשות נובעמכניקת הקוונטים, וגם העובדה שמערכ

 כאשר מביאים בחשבון את איכות הפעולות שהמחשב מבצע. 

עבור  ם בסקאלה הבינונית מצביע גם על התנהגות כאוטית י ניתוח המודל של מחשבים קוונטי 

כאשר אנו מדברים על התנהגות כאוטית הכוונה היא ש ,נזכיר)מרווח רחב של רמות רעש. 

  לבדוק נסיונית את ן נית (, אפילו לא באופן הסתברותי.א ניתן לצפות את התנהגותה למערכת של

ניתוח   ,ואכן  –הבינונית ם בסקאלה י הניתוח המצביע על התנהגות כאוטית של מחשבים קוונטי 

 תמיכה מסויימת.     כךנותן לבנספח(  5שרטוט  ו )ראקיוביטים  12ר עבור ו דגימות של סיקמ

 קלאסית וחישוב קלאסיעל אינפורמציה 

אינן מספקות כל יתרון חישובי, וכי מערכות קוונטיות   מערכות קוונטיותמהתאוריה שלי עולה, כי 

עם רמת רעש נמוכה )אנטרופיה נמוכה( מבטאות כוח חישובי פרימיטיבי ביותר. יחד עם זאת,  

ה ובאמצעותה מערכות קוונטיות בסקאלה הבינונית מאפשרות ליצור אינפורמציה קלאסית יציב

אף חישוב קלאסי. שפע האינפורמציה ותהליכי החישוב שמוכרים לנו בטבע הם תהליכי חישוב  



קלאסיים, שמבוססים על דרך בסיסית של קבלת אינפורמציה קלאסית ממערכות קוונטיות  

 רועשות.  

 על אי האפשרות לצפות את העתיד של מערכות קוונטיות מורכבות .ד

.   (Kalai, 2019, 2021) נטיים מובילה למסקנות מרחיקות לכת אי האפשרות של מחשבים קוו 

ראשית, נדבר על מערכות קוונטיות עם רמת רעש )אנטרופיה( נמוכה: מערכות כאלה הן פשוטות  

מאוד מבחינה חישובית, ובלבד שהתנהגותן יציבה וניתנת לצפייה. אם הן מעט מורכבות, למשל  

עשרות יחידות חישוב, ההתפתחות שלהן בזמן אינה ניתנת  במקרה של מחשב קוונטי עם כמה 

גם אם לא באופן ישיר, על המוח אנושי. המרכיב   לצפייה או אף לשחזור. המסקנות האלה חלות,

הקוונטי בהתפתחות המוח בזמן הוא הרבה יותר מורכב מזה המאפיין מחשבים קוונטיים  

יתן לצפות או אף לשחזר את ההתפתחות  בסקאלה הבינונית והמרכיב הקוונטי מביא לכך, שלא נ

, שנותן תיאור מדויק של  Mשלו בזמן. אם נשתמש במונחי ההקדמה, נוכל לומר שמחשב מסוג  

ההתפתחות בזמן של מערכות קוונטיות בסקאלה הבינונית, איננו בגדר האפשר,  ומסקנה זו  

 5.חלה גם על מערכות קוונטיות מורכבות יותר כמו המוח האנושי 

מעט לגבי המוח. סביר להניח, כי האינטליגנציה האנושית מקורה דווקא בתהליכים במוח נרחיב 

שמאפשרים אינפורמציה קלאסית יציבה ומזכירים מחשב קלאסי, בעוד שהאופי הקוונטי של 

 6תהליכים במוח מוסיף לחישוב מרכיב של אקראיות בלתי ניתנת לצפייה. 

, אשר  1 M(S), שנכנה אותו  Mם, שמחשב מסוג נרחיב מעט לגבי מחשב הסיקמור. אנו טועני 

,  Mצופה את הדגימות המדויקות של הסיקמור, אינו אפשרי. מעבר לכך, אפילו מחשב מסוג 

ניתן לשאול מדוע   ואשר צופה היטב את התפלגות הדגימות, אינו אפשרי.   2 M(S)שנכנה אותו   

מחשב הסיקמור אינו צופה כהלכה את התפלגות דגימותיו שלו. הסיבה פשוטה: ההתפלגות הזו  

  בנספח.(        5אינה סטאציונרית, נראה שהיא אפילו כאוטית. )ראו שרטוט 

 ?מחשב הסיקמור  טיבו שלבאמת   ומהה. 

נציע ארבע אפשרויות לתיאור המחשב הקוונטי סיקמור. דטרמיניזם קשה קובע, שהתיאור המלא  

והמדויק של מחשב הסיקמור, כולל האינטראקציה המלאה שלו עם הסביבה, מאפשר לקבוע את  

 פעולותיו באופן מלא.  

נל  אור מלא של כל סיגי ת  שכולל מחשב הסיקמור,תאור הפיסיקלי המלא של  הוא ה  1-סיקמור

מחר נקבעות על סמך   1-הדגימות שייווצרו על ידי סיקמור.  הפעולה שלו חיצוני שיכול להשפיע על 

 העבר. 

הדגימות  שמאפשר לקבוע את  המחשב הקוונטי,אור הפיסיקלי המלא של  י תה  הוא 2-סיקמור

בעות  מחר נק 2 -הדגימות שייווצרו על ידי סיקמור כפונקציה של כל סיגנל חיצוני. שייווצרו על ידו 

 על סמך העבר בנוסף לסיגנלים מהסביבה.  

 
אור מערכות פיסיקליות איננו מתחשב בקשיים מהותיים בשימוש כזה שנידונים ב  יהשימוש שלנו במושג "מחשב" לת 5

(Hemmo and Shenkar, 2021)   ומספר עבודות קודמות המצוטטות שם החל מ(Putnam, 1988)  ככל שאנו רואים, אין בכך .

 כדי לפגוע בטיעון שאנו מציגים.   
 ם במוח בסיס ליכולות חישוב מופלגות. י( שרואה בתהליכים הקוונטי Penrose, 1989עמדה בולטת אחרת היא של פנרוז ) 6



הוא סיקמור כפי שמכניקת הקוונטים מתארת אותו, הדגימות שהוא מייצר הן  3-סיקמור

תומס, שמתאימה לתוכנית  - הסתברותיות ומבטאות ואריאציה רועשת של התפלגות פורטר

 המחשב הקוונטי.

נתה על ידי גוגל. זהו המודל  איננה מתארת את המערכת שנב 4-האפשרות הרביעית סיקמור

ניתן לספק ניתוח מלא של    n.   עבור ערכים לא גדולים של 3-האידאלי חסר הרעש של סיקמור

 באמצעות סימולציה על מחשבים דיגיטליים. 4-תוצאת החישוב של סיקמור

אור  י שרק מקרב את הת  מחשב הסיקמור,אור חלקי ומעורפל של י הוא ת  3-סיקמורניתן לחשוב ש

אבל מנקודת המבט של תורת הקוונטים,  . 1- סיקמוראו אפילו  2-סיקמורעל ידי ן  שנית המלא

הוא המושג המשמעותי. האפשרות התאורטית לזהות את ההתנהגות המלאה של   3-סיקמור

 המחשב נדחית כבלתי מעשית.   

חסרי  הם בעצם  2-סיקמורוגם של   1-סיקמורשהמושגים של   ,טענתי היא אני טוען יותר מכך.

כדי לראות את הדגימות של מחשב הסיקמור  כחלק מן המארג   .משמעות בעולם הפיסיקלי 

הסיבתי שנגזר מן ההווה, חייבים לעבור למערכת פיסיקלית רחבה כל כך, עד שמושג הזמן  

הטענה, כי כאשר מדובר ביקום כולו   משמעות. ומושג הסיבתיות בין עבר ועתיד מאבדים בה 

עבר ועתיד ומתפוגג מארג הסיבתיות הקושר בין העבר לעתיד, מבטאת תכונה  נעלם ההבדל בין 

מתמטית בסיסית של המשוואות המתארות את מכניקת הקוונטים )תכונה שחלה גם  על מכניקה  

 ניוטוניאנית(. נרחיב על כך בפרק הבא.  

 ו.  על יתירות של מודל מתמטי, וטיבו של הזמן

חנו מציעים לדטרמיניזם הקשה. נקודת המפתח היא,  בפרק זה נסביר את האלטרנטיבה שאנ

שהיקבעות סיבתית של טענות לגבי העתיד בטענות שמקורן בעבר חלה רק על תתי מערכות  

היקום כולו מבטאת יתירות של  עבור שהעתיד נקבע על ידי העבר  ,העובדהמוגבלות ורועשות. 

לו, העבר נקבע על ידי העתיד.  ובאותו אופן בדיוק, עבור היקום כו אור המתמטי של היקום י הת

  מקבלות ,הסיבתיות בחץ הזמן אנו נזדקק לטענה,  שהאינטואיציות שלנו לגבי מושג הזמן, ו 

, בעוד שבסקאלה הרחבה של היקום כולו 7רק במערכות פיסיקליות מוגבלות ורועשות משמעות 

, במודל מושג הזמן ומושג הסיבתיות המקשר בין עבר לעתיד מאבדים את משמעותם. ואכן 

החישוב הקוונטי הרועש, ברמת רעש שאינה מאפשרת תיקון שגיאות קוונטי, חץ הזמן אינו ניתן  

   8להיפוך.

לגמרי על  העתיד אינו נקבע יש קשר סיבתי בין העתיד לעבר, אבל במערכות מוגבלות ורועשות 

עשויה  השפעה ש –השפעת האינטראקציות עם כל מה שחיצוני למערכת בגלל  וזאת העבר סמך 

לכלול בה גם את מה שמשפיע מחוץ לה  כדי סיון להרחיב את המערכת י כל נ להיות מכרעת. 

בסקאלה   .  משהו קרוב לכך"( ו יסתיים )ממש כמו בניסוי המחשבה של ארם הרו( ביקום כולו )"א

 
ה בפיסיקה  בהקשר של תרמודינמיקכבר הזמן  כביטוי של עליית האנטרופיה במערכות פיסיקלית  עלו  הצעות לראיית 7

 ( שמאפיין מערכות מוגבלות ורועשות.   decoherenceטען שהזמן מבטא בעצם רעש קוונטי )  (Lloyd 1988)לויד . קלאסית
מחשב קוונטי אוניברסלי מאפשר לתאר תהליך קוונטי כלשהו על כל גאומטריה, ובדומה לסרט  בדומה למחשב קלאסי,  8

שלא ניתן לממש כל תהליך   ,רותי. אי האפשרות של מחשבים קוונטיים משמעותה הוליוודי הוא מאפשר לקפוץ בזמן באופן שרי 

- ( הגאומטריה והזמן עם רעש קוונטי ועם איemergence ofקוונטי על כל גאומטריה, וניתן לפיכך לקשור את הופעת )

 אפשרות העקרונית לתיקון רעש קוונטי. ה



תיאור המערכת כפונקציה של הזמן מבטא אמנם יתירות מתמטית רבה של המודל   ,הרחבה הזו 

   ו. מאבד את משמעותהמתמטי,  אבל מושג הסיבתיות המקשר בין העבר לעתיד 

   הדוגמה הפשוטה הבאה יכולה להדגים את הכוונה שבהתייחסות ליתירות של מערכת מתמטית: 

שבכל   ,הכלל הוא .בועות באדום וכחולהמשבצות צ מתואר לוח של משבצות שבו  1בשרטוט 

צביעה של   ,למשל – מספר המשבצות האדומות זוגי. יש כאן יתירות מתמטית רבה   2x2ריבוע 

הריבועים בשורה התחתונה ובעמודה השמאלית יכולה להיות שרירותית אבל צביעה כזו קובעת  

סיבתיות אין כאן עבר, עתיד, או עם זאת,  את הצביעה כולה בכל שאר המשבצות. 

 

יש מספר  2x2שצבוע כך שבכל ריבוע  7x9לוח דוגמא ליתירות במערכת מתמטית. : 1טוט שר

  זוגי של משבצות אדומות.

 

הטענה שלנו לגבי הזמן היא, שכאשר מדובר ביקום כולו התיאור של ההתפתחות בזמן מבטא  

אינה מבטאת קשר סיבתי  יתירות מתמטית. ממש כמו במודל המשבצות הפשוט שלנו, יתירות זו 

בין עבר ועתיד. חץ הזמן ומושג הסיבתיות בין עבר לעתיד באים לידי ביטוי רק במערכות חלקיות  

ורועשות. טענה זאת מאפשרת להציע אלטרנטיבה לדטרמיניזם הקשה, אשר מתוארת באופן 

א ניתן  עתיד ול-: יש טענות לגבי העתיד שאינן חלק מהמארג הסיבתי של עבר2סכמתי בשרטוט 

תשובה כאת הדגימה הבאה של מחשב הסיקמור,  כוללותלצפות אותן כעניין שבעיקרון. אלה 

 לשאלה האם אליס תאכל מחר גלידה. 

 



 

  .תאור סכמטי של האלטרנטיבה שאנו מציעים לדטרמיניזם קשה: 2שרטוט 

 מי את אליס?על הרצון החופשי של אליס: . ז

נקטרינה ותפוח שהיו על מגש הפירות. לאחר  שהביאה אליס חפצה לאכול פרי והתלבטה בין 

בחשבון את הטעם של הפירות כפי שזכרה, את הטרחה שכרוכה בחיתוך התפוח והוצאת  

מדובר בנקטרינה האחרונה על מגש הפירות, היא בחרה  היה החרצנים, ואת העובדה ש

ו נקבעו ? אם כל האירועים שתיארנתבנקטרינה ואכלה אותה. האם בחירתה של אליס חופשי 

סיבתית מתוך מצב העולם בתקופת הדינוזאורים )או בזמן המפץ הגדול(, אזי ניתן לראות בטענת  

החופש אשליה. בפרק זה נשאל את השאלה, האם תיאור מפורט או עמוק יותר של אליס  

כמערכת פיסיקלית יחזיר אותנו לאפשרות שהעתיד של אליס )ובפרט בחירותיה ורצונותיה 

 ראש?  עצמם( נקבעים מ

כך הפעולות שלה   ,דטרמיניזם קשה קובע, שככל שיש לפעולותיה של אליס השפעה על עתידה

עצמן אינן חופשיות אלא נגזרות סיבתית מהעבר, ומכאן שהתיאור המלא והמדויק של אליס  

מאפשר )באופן תיאורטי( לקבוע את העתיד של אליס כפונקציה של כל אותם סיגנלים שאליס  

ליס פועלת כמכונה או כמחשב, כך שבאופן עקרוני, ניתן לקבוע את עתידה  תקבל מסביבתה. א

מעברה. המושג שלנו לגבי אליס )כמו גם המושג של אליס עצמה( הוא פשוט תיאור חלקי של  



אליס, והתפיסה שלנו )או של אליס עצמה( לפיה אליס משפיעה באופן חופשי על עתידה היא  

 את אליס מוגבלת.  אשליה, שמקורה בכך שיכולתנו להבין 

בהמשך לכיוון מחשבה זה, ניתן לטעון גם שכל הסיגנלים שאליס תקבל מסביבתה ושישפיעו על  

פעולותיה תלויים סיבתית בעבר  ולכן, לפחות באופן עקרוני, ניתן לעשות צעד אחד נוסף ולזהות  

יבתה.  במדויק ומראש לא רק את אליס עצמה אלה גם את כל אותם סיגנלים שאליס תקבל מסב

 כך נקבל אינפורמציה מספקת בהווה, שתאפשר לחלוטין לקבוע את עתידה של אליס.  

נחזור ונתאר שוב את שלושת המושגים של אליס מהפסקאות הקודמות, בדומה לתיאור של  

 סיקמור מפרק ה':  

אור מלא של כל סיגנל חיצוני שיכול י ת שכולל ,תאור הפיסיקלי המלא של אליסהיא ה 1-אליס

, נקבעות מתוך  1-, לרבות הפעולות של אליס1-עתידה של אליסע על העתיד של אליס. להשפי 

 עברה. 

שמאפשר לקבוע את העתיד שלה כפונקציה של  , תאור הפיסיקלי המלא של אליסה היא 2-אליס

כשמביעים בחשבון את נקבעים על ידי עברה  2-פעולותיה ועתידה של אליס כל סיגנל חיצוני.

 הסיגנלים מן הסביבה.  

היא אליס כפי שהיא עצמה או כל אדם אחר )גם כזה המצויד בכל מכשיר מדידה או  3-אליס

  .ומעורפל סובייקטיבי  ,אור חלקי י הוא ת 3-. אליסאותה לתאר יםמחשב( יכול

אור חלקי ומעורפל של אליס שרק מקרב את התאור המלא  י הוא ת 3-ניתן לחשוב שאליסכאמור, 

  2-וגם של אליס 1-שהמושגים של אליס ,. אבל טענתי היא1-או אפילו אליס 2-על ידי אליסן שנית

כדי לראות את העתיד של אליס  כחלק מן המארג   .הם בעצם חסרי משמעות בעולם הפיסיקלי 

למערכת פיסיקלית רחבה כל כך, עד שמושג הזמן  הסיבתי שנגזר מן ההווה, חייבים לעבור 

  ניתן  העתיד של אליס אינו כעניין שבעיקרון,  ומושג הסיבתיות בין עבר ועתיד מאבדים משמעות. 

העבר של אליס אינו    .כמו העתיד של מערכות קוונטיות רועשות פשוטות בהרבה , ממשלצפייה

עשות פשוטות בהרבה. המושג היחיד כמו העבר של מערכות קוונטיות רו  , ממשניתן לשחזור

מעורפל. אפשר  וחלקי, סובייקטיבי  למרות היותו  ,3-שיש לו משמעות הוא המושג של אליס

כאשר אנו מזהים את   .מושג שתלוי בזמן  ו כ"כל מה שאיננו כאוטי באליס" וזה 3–לראות את אליס

תיד של אליס יש כמה  מה שאנו יודעים על העתיד של אליס הוא מוגבל, ולע , 3-אליס עם אליס

. יתר על כן, כאשר אנו מזהים את  אפשרויות שתלויות גם ברצון של אליס, בהחלטותיה ובמעשיה

, אזי רצונותיה, החלטותיה ומעשיה של אליס אינם נגזרים מהעבר, כיוון שהם 3-אליס עם אליס

ה שניתן  מגם  3-במקרה של אליס . 3-תלויים בצורה קריטית במרכיבים המעורפלים של אליס

  במה שנמדד ותועד. ,כעניין של עיקרון  ,שניתן לדעת תלוי  כמו כן, כל .לדעת על העבר הוא מוגבל

כמושג הנכון עבור אליס, איננה מוכיחה קיום של חופש אבל שוללת את   3-התפיסה של אליס

 הטענה, שחופש מנוגד לחוקי הפיסיקה הדטרמיניסטיים. 

.  הם בעצם חסרי משמעות בעולם הפיסיקלי   2-וגם של אליס 1-שהמושגים של אליס טענתי,

ת לאמירה,  שסדרת האפסים נחזור ונשווה את אליס לסיקמור.  כזכור, יש אמנם משמעו 

, אבל היא איננה  010010100111והאחדים הראשונה שיפיק מחשב הסיקמור מחר היא 

נקבעת על ידי המארג הסיבתי ביו העבר לעתיד, ולא ניתן לתת משמעות פיסיקלית למחשב  



בדומה לכך, אנחנו מבינים את משמעות   .ו הסיקמור באופן שיאפשר לקבוע את נכונות הטענה הז

המשפט "אליס תאכל מחר ביצה קשה" אבל היא איננה נקבעת על ידי המארג הסיבתי בין העבר  

לעתיד, ולא ניתן לתת משמעות פיסיקלית לאליס באופן שיאפשר לקבוע את נכונות הטענה  

   הזאת.

 אליס כמחלקת שקילות ענקית

שקילות    )בלשון מעט מתמטית( היא כמחלקת 3-דרך נוספת שבה ניתן לראות את את אליס

(. לא זו בלבד שלא ניתן פיסיקלית  2-)או אליס 1-ענקית שכוללת את כל האפשרויות עבור אליס

את אליס כאיבר מסוים במחלקת השקילות הענקית הזאת,  אלא שהתיאור הנכון של   לזהות  

 אליס )פיסיקלית וקונצפטואלית( הוא כמחלקת השקילות עצמה ולא כאיבר מסוים בה. 

 

אין  15.7ב  ,ההסבר שאנו מציעיםלפי . 15.7קת השקילות שמתארת את אליס ב : מחל3שרטוט 

  .16.7ב למחרת  בביט הבודד לגבי בחירתה של אליסדרך פיסיקלית להבחין 

רצון אודות ה ומאוחרים יותר מתאים להסבר של פילוסופים יווניםבפרק זה ההסבר שאנו מציעים 

  ,החופשי כביטוי למרווח קטן שמותירה אי הידיעה על הסיבתיות. מה שניתן להוסיף הוא

קשור לא לעמימות בתאור המתמטי של חוקי הטבע אלא   )שאינו בהכרח קטן( שהמרווח

מושג   3-באליס לראותגם ניתן האובייקטים שאנו דנים בהם.  בתאור הפיסיקלי שללעמימות 

 , ונרחיב מעט בעניין זה בפרק הבא.  (emergent)מתהווה 

 םיומחשבים קוונטי , רדוקציוניזם, פרדיקטביליות, קומפטביליות . ח

 מבנה מרובד  תפישת המדע כ מולרדוקציוניזם  על 

הקוונטים אבל נמצאת במסגרת מכניקת ם י התאוריה שלי השוללת אפשרות של מחשבים קוונטי 

  ,ואכן עשות. הי לא כל מה שמתאפשר ממכניקת הקוונטים ניתן בהכרח גם למצביעה על כך ש

מכניקת הקוונטים נותנת מסגרת כללית לחוקי  . אפשר לראות את הפיסיקה כבנויה מרבדים

אור מפורט יותר של חוקי הפיסיקה בעולם שלנו.  אבל יש  י ת מספקיםהטבע ונדבכים נוספים 

לא מעט מדענים   שניתן לכנות אותה בשם "רדוקציוניזם קשה", שבה נוקטים גישה אחרת



קרון י כל ע הסיקלשתאפשר דרך  הימצאצריכה באופן עקרוני ל לפי גישה זו, .במפורש או במובלע

)ואריאציה פופולרית של גישה זו היא הטענה,  פיסיקלי או תורה פיסיקלית ממכניקת הקוונטים 

הטבע מהתורות העוסקות בחלקיקים אלמנטריים שבמרכזם המודל  את כל חוקי  הסיק שניתן ל

האם ניתן לגזור את חוקי התרמודינמיקה   , השאלה נסוב על מקרה מבחן מעניין הסטנדרטי(. 

 . (Hemmo and Shenkar, 2001) ממכניקה קוונטית

( 9ים י מושגיים, וטכנ-חישוב קוונטי מתאימה )בכמה היבטים  אפשרות של התאור של עולם ללא

נושא פילוסופי מעניין בפני  זהו  .לתפיסה מרובדת של הפיסיקה עצמה ושל המדע באופן כללי 

 .(Anderson, 72העסיק גם פיסיקאים ) ש,   (Putnam, 1973, Ben-Menachem, 2018)עצמו 

הקרויות  ותורות אפקטיביות ) (fundamental) הבחנה בין תורות בסיסיותלעיתים  בפיסיקה נהוגה 

(, כאשר האחרונות נותנות תאור של מערכות ותופעות   (emergent), או מתהוותיותפנומנולוג גם

סיבות שיש בסופו של דבר לחפש   ,לנכונות התאור   פיסיקליות מבלי להתיימר לתאר את הסיבות

את   מספקותש תורות פיסיקליות אפקטיביות  המרובדת,תפישה  הלפי  .בתורות הבסיסיות

,  במקרים רבים ,מיה, נותנותי להבנת מערכות בפיסיקה ובכ והידועה לנהתמונה הטובה ביותר 

כל   אפשרות הזאתאין ב .אלהשל מערכות האפשרית כעניין שבעיקרון, את ההבנה המירבית ו 

הדרך שתורות פיסיקאליות ומדעיות  . יותרבסיסיות פיסיקליות סתירה לנכונות של תורות 

היא באמצעות אינפורמציה קלאסית יציבה )כמו קבועי טבע בסיסיים(   ן "מתכתבות" ביניה

 שעוברת בין תורות בסיסיות יותר לבין רבדים גבוהים יותר. 

אפשרות בו חופשי, ה הרצון   בעייתרבים עסקו בקשר בין תפישה מרובדת של המדע לש ,נעיר

למשל  נזכיר . הבחירותי של ברובד גבוה של אליס ו  הבנהמפתח לפתרון הבעייה מבוסס על הש

של ג'נאן ישמאל  הספר  ואת  (Davidson, 1970)התפיסה הקומפטביליסטית של דוידסון  את 

(Ismael, 2016)  . את התפישה שלנו מייחדות שתי טענות. הדיון שלנו בפרק ז' מתאים לגישה זו .   

אור  י אלטרנטיבה בדמות תכלל ( אין 3-הטענה שלתאור המתהווה של אליס )אליס ,ראשית

תאור המתהווה חלים על מערכות  ה עקרונות הטענה ש  ,פיסיקלי בסיסי או מדוייק יותר, ושנית

       הרחק מעבר להקשר של בעיית הרצון החופשי.   ,(3-)כמו סיקמורבהרבה  רחבות פיסיקליות

 ? יים ם אינם אפשר י תומכת בעמדה לפיה מחשבים קוונטי תו טבילי פמהאם קו 

שתומכת לדעתנו    ,היא אפשרות דראסטית מסיבות עקרוניותם י שלון של מחשבים קוונטי י כ

ישיר   ן , ובאופקובעת שאין סתירה בין דטרמיניזם לרצון חופשי ר  שא ,ליסטיתבי בגישה הקומפט

 שמנבא את העתיד של אליס.    Mבטענה שלא ניתן לבנות מחשב מסוג גם יותר 

אחת הטענות העיקריות של מאמר זה גורסת, כי טענות לגבי העתיד שלצורך בירורן נדרש דיון 

עתיד ולא ניתן לייחס להן -באבולוציה של היקום כולו, אינן חלק מהמארג הסיבתי של עבר

שיכריע לגבי טענות   Mלא ניתן לבנות מחשב מטיפוס  משמעות פיסיקלית בהווה. באופן ספציפי,

כאלה. טענה זו חלה על המחשב שהציע ארם הרו, כמו גם על תוצאות הדגימה הראשונה של  

כחסר משמעות פיסיקלית ויש    1-סיקמור. משום כך יש לדחות את התיאור המפורט של סיקמור

טענה זו  לדגימה אקראית.  באופן אינהרנטי שמביאה כמערכת  3-לקבל את התיאור של סיקמור

 
את הסימטריה  בעיקר עדר תיקון שגיאות קוונטי מביא לכך שהרעש בתורות פיסיקליות ברובד גבוה יותר מבטא י, ה למשל 9

 ורה היסודית יותר.  ת והחוקים של התורה ברובד העליון ולא את הסימטריות והחוקים של ה



  -חלה גם על חיזוי מדויק של מזג אוויר עתידי, ועל השאלה האם אליס תאכל מחר ביצה קשה 

בין אם אנו רוצים תשובה דטרמיניסטית או תשובה הסתברותית. ההפרדה שאנו מציעים עומדת  

עבור טענות על העתיד שיש להן  שאני מציע גבול הכמובן בניגוד לדטרמיניזם הקשה. קו 

אבל ניתן לחשוב   ,(3ווה שולל את האפשרות של חישוב קוונטי )שרטוט משמעות פיסיקאלית בה

 חישוב קוונטי.   ו אפשרי הפרדה שקווי על 

   

 

 

ם מציעה אפשרות דרסטית עם  י שלון של מחשבים קוונטי י התאוריה שלי לגבי הכ: 4שרטוט 

לבין  ן עקרוני,שאותן ניתן לצפות באופמסקנות מרחיקות לכת לגבי מיקומו של גבול בין טענות 

ניתן  ,אלה שלא ניתן לצפות אותן. ניתן היה לחשוב על אפשרויות אחרות למיקום הגבול: למשל

גורסת,  אוריה שלי י הת .שאפשר יהיה לתאר במדויק את התפלגות הדגימות של סיקמור הניחל

(  כך חושביםאכן ;  ניתן לחשוב )ורבים  ובלתי ניתנת לניבוי  שההתפלגות הזו תהיה כאוטית

לבנות מחשב קוונטי שמבצע את הדגימה של סיקמור ממש לפי הצפוי ללא רעש  שאפשר יהיה 

    שוללת זאת.  התאוריה שלי  .(4-)סיקמור



 סיכום. ט

על שוללים הדטרמיניסטים חוקי הטבע לפיה  מטרתו של הטיעון שלנו הייתה לשלול את התפיסה

 ם אינם אפשרייםי לפיה מחשבים קוונטי שמרכיבים בתאוריה כי  ,נו י הרא .חופשי רצון הסף 

אינו  - בהרבהפשוטות קוונטיות כמו גם העתיד של מערכות  -מצביעים על כך שעתידה של אליס 

  אליסהעתיד של שאלות פשוטות לגבי תשובות ללראות ב לא ניתן ש  ,הסברנו גם. יתן לצפיהנ

לא רק שמחשב שינבא את התשובה אינו אפשרי כעניין  :עתיד-חלק מהמארג הסיבתי של עבר

אלא שהגדרה נכונה של אליס מצביעה על כך שלא ניתן ליחס משמעות   ,(ד'שבעיקרון )פרק 

ואות רצון חופשי כמושג שרההסבר שלנו מתאים לגישות   (.'זפיסיקלית לשאלה עצמה )פרק  

שהעקרונות לתאור המתהווה חלים על מערכות  בזה  הוא  ו מה שמיחד אותו  ,גבוה מתהווה ברובד

כלל  אין  מתהווהלתאור אליס(  ובכללן ) מערכות אלה עבורשו  ,יותר רחבותהרבה פיסיקליות 

          . אלטרנטיבה בדמות תאור פיסיקלי בסיסי או מדוייק יותר

כמו גם את העתיד של מערכות  )לצפות את החלטותיה של אליס העקרונית סר האפשרות  חו 

גישות   נן שי בהסבר שלנו. אבל נעיר ש מרכזי א מרכיב ו ה (כמו מחשב הסיקמור פשוטות בהרבה

אף באפשרות  רואות   ן תונה" שאינשה של "הכל רצוי והרשות נהחל מהתפי חשובות פילוסופיות 

גם אם רואים מצד שני,  חופשי.הוא  נהו רצקביעה שמכשול ל של אליס ת ההחלטות  י מלאה לצפי 

 יש עדיין מקבלים שרצון חופשי אינו נשלל על ידי חוקי הפיסיקה,  קטביליות שאלת מפתח ו י בפרד

יותר שקרוב  דיון פילוסופי  ו זה .ומה טיבו מה משמעותו ואם קיים,  ,האם קיים רצון חופשי לשאול 

לדקדק בהגדרה המדוייקת של   אשר מחייב אותנו , להבנת האדם מאשר להבנת חוקי הטבע

הקומפטיבליסטית   גישהתוך הב  שונות גישותלחופש מובילות  ה מושג שלשונות   תפישות .חופש

, (Gilboa, 2009)להתייחסות לחופש כאל אשליה רציונלית  ,(2016, דראי, 2013)מלכיאל, 

 (.  2021)ויינטראוב,  בעולם שאינו דטרמיניסטי גם קיום רצון חופשי   ה השוללתסתפי ל אפילו ו 

קשורות כלל לחוקי הטבע ולמכניקת הקוונטים.   ן שתי הערות שאינ ארשה לעצמי להעירלסיום, 

  "חופש"מתח בין לעיתים  מזההילוסופי אני מהתבוננות שלי בדיון הפההערה הראשונה היא ש 

מתח    אנושית. או כמעלה אלי כאחד המרכיבים של המציאות האנושית לבין מושג החופש כאיד

ההערה   .וחברות כמו תבונה, אומץשל המציאות האנושית בדיון על מרכיבים אחרים  קייםדומה 

נוטה  אני נחשפתי במהלך השנים  ן אליהשמהתבוננות שלי בבחירות אנושיות ש ,השנייה היא

אדם שמקבל את החלטותיו מתוך ניתוח ראציונלי, כמו גם אדם שמורד ברציונליות, או ש אמין לה

מכורים לסמים, ואפילו  ,עריצים צדיקים,וכן דתית או אידאולוגית נוקשה,   האחר שפועל לפי דוגמ

    רצון חופשי אנושי. ללאורך אין ספור בחירות שהם בוחרים,  נותנים ביטוי,כולם 

 

 האוניברסיטה העברית בירושלים, והמרכז הבין תחומי, הרצליה. 

ורון מאיר חמו, אורלי שנקר,  גלי ויינשטיין, , דליה דריי  ויינטראוב, י רותלתודתי נתונה    תודות:

לטיוטות של מאמר זה, ועל שיחות פוריות  נוקבות  מועילות ו במתן הערות  םעל עזרת אהרוני 

בנושא הבחירה החופשית. תודתי נתונה גם לעמיתים רבים נוספים עמהם שוחחתי על הנושא  

  .834735 מלגה ERC -מחקרי נתמך על ידי ה במהלך השנים.
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 סקאלה הבינונית במצב בנוגע למערכות קוונטיות רועשות ה עלנספח: 

 

התורה שלי שוללת את האפשרות לבניית קיוביטים יציבים המבוססים על תיקון שגיאות וגם את  

ההתקדמות הדרמטית ביותר נטענה לגבי "עליונות  האפשרות להדגמת "עליונות קוונטית חישובית". 

   (Arute et al.,2019)טענה קבוצה בגוגל  -Natureשהתפרסם בבמאמר  2019בחישובית קוונטית".  

שניות   300ב)סיקמור(  שהשיגה עליונות קוונטית באמצעות בעיית דגימה שהתבצעה במחשב קוונטי 

שנות חישוב כדי לבצע אותה. היו שהשוו את ההישג הזה   10,000מחשב קלאסי -ואשר ידרשו לעל

מאמר שהתפרסם  ב 2020-בהאטום, ולגילוי חלקיק ההיגס.    לטיסה הראשונה של האחים רייט, לביקוע

מערכת קוונטית אחרת שהשיגה   בניית  ( עלZhong et al. 2020) USTCטענה קבוצה ב  Science-ב

 שניות( שידרשו ביליוני שנות חישוב על מחשב קלאסי כדי לבצע משימה דומה.   300דגימות )שוב תוך 

בשני המקרים יש לבדוק בקפדנות גם אספקטים סטאטיסטיים שנוגעות לחישוב, גם אספקטים  

על אלגוריתמים קלאסיים, וגם את המתדולוגיה של הניסויים ומהימנותם.  חישוביים שנוגעות לטענות 

עבודות של מספר קבוצות חוקרים הראו שהטענות על הקושי של מחשבים קלאסיים   ,במקרה של גוגל

ת החישוב הן מופרזות. אבל, עדיין אם הטענות לגבי מה שהמחשב הקוונטי השיג יתאמתו הן  לבצע א 

מאמר של   USTCהקבוצה מ המערכת הפוטונית של נמצאות במתח עם התאוריה שלי. במקרה של 

ומספר עבודות מאוחרות יותר מטילות ספק בטענת   (Kalai and Kindler 2014)   קינדלר ושלי

 (.   דיוןהעליונות החישובית )אבל יש גם טענות נגד, והנושא נמצא ב

מסויימת על ידי כמה קבוצות )לרבות הקבוצה מגוגל(   התקדמות  בנושא של בניית קיוביטים יציבים יש 

קבוצת מדענים   , אחר  עם התאוריה שלי. בכיוון אבל התקדמות זו עדיין אינה נמצאת במתח  

מצב קוונטי מיוחד )שנקרא   היצרש(   Nature- )במאמר שהתפרסם ב 2018ב טענה ממיקרוסופט 

Majorana zero-mode השגת  יציבים בדרך להשגת קיוביטים טופולוגיים משמעותי  ( שנחשב כשלב( .

וניים מאותו התחום  קיוביטים יציבים טופולוגיים היא בלתי אפשרית לפי תפישתי(.  שני פיסיקאים נסי

משיכת המאמר.  אחרונה להפריכו את העבודה הזאת והראו שהנתונים אינם מהימנים דבר שהוביל ל

מדענים  הדווקא אופטימיים לגבי כיוון המחקר הזה.(  אחד הלקחים ש שהפריכו את המאמרמדענים ה)

 כאלה.    ניסוייםהוא הצורך בתיעוד פומבי ומדוקדק של  הסיקושהפריכו את המאמר 

על מחשבים  במה שנוגע לטענות הנוכחיות התמונה תתבהר   תוך שנים לא רבותשסביר לחשוב  

  . כמובן שסקאלת הזמן " של מחשב הסיקמור הקוונטיתהחישובית ובפרט טענת ה"עליונות קוונטים 

אילו השאלות לגבי  האפשרות של חישוב קוונטי היא של שנים לא מועטות, ו שתדרש להכרעת

 מעבר לכך.   הרבה להעסיק אותנו  כו משייבודאי   חופשי רצון ו ביליות ט קיפרד

 



 

ות של  נהדגימות הראשו  250,000בין ההתפלגות של נסיונות(  שלושה )עבור  השוואה  :5שרטוט 

תומכת בטענה שההתפלגות הרועשת אינה  קיוביטים(,   12הדגימות האחרונות ) 250,000סיקמור מול 

תמיכה    ן נותהניתוח הסטאטיסטי  ההתפלגות הרועשת כנראה אינה סטציונרית וניתנת לניבוי מדוייק. 

דגימות של סיקמור כיצד המרחק בין   שלושבדיאגרמה רואים עבור     מסויימת להתנהגות כאוטית.

גבוהה באופן מובהק  קו האנכי(  )שמתואר ע"י הההתפלגויות האמפיריות של שני חצאי המדגם 

בחלוקה אקראית של    )שמתואר ע"י ההיסטוגרמה(  מהמרחק שמתקבל מהמרחק בין שני חלקים 

 )חלק ממחקר משותף עם יוסי רינות ותומר שוהם.(  המדגם לשניים. 


