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   ۲۰۲۱٫۰۲٫۲۷دکتر حسن بلوری                                                                              برلین، 

 

 شناسی شناخت و های طبیعی  ثابت
 

 
epistemologyand  1The natural constants 

 

 فشرده 

نقش تعیین کننده در سرنوشت    هایافته  بنابر  که  ح هستندمطر   های طبیعیپارامترهایی به نام ثابت  علمدر قوانین اساسی  

کیهانی متفاوت از کیهان   گیریشکلهب  توانستمی یطبیعهای  ثابتدر    کوچکترین انحراف  قوانیناین    طبق   کیهان دارند.

هستیم که   مدعیما    سانبدین  .ندباشمیای طبیعی  هثابت  تابع   کیهان  هاییژگیو  کل  ن قوانینیمه باز طبق    .دوشمنجر  ا  م

 مطلع شد؟  آن  صحت  توان ازچگونه می  ؟دارد  صحت  ادعا  این  آیا  .بزرگبسیار    ییادعا  ،ندهست  جهانشمولقوانین علم  

روشن است   لذا دیگر. ایزمینهپیشاین خود نیازمند  و استایده(  ،فرضدانش، پیشزمینه ) پیش مندنیاز  آن اثباتتردید بی

       و الزم است از جانب فیلسوفان بررسی شود.   تعلق دارد   (Erkenntnisfähigkeit)  شناختیتوانایی  یحوزه   به  این موضوع  که

ها  ثابت  این  آیاکه  دانیم  نمی  حتی  و  نداریم  یطبیع  یهاثابتاندازه    ئیچراکجائی و    از  کوچکترین اطالعی  امروز  بهتا    ما

 های اندازه  چنانچه  .شناسیمنمی)هنوز(    که  علتیی  نتیجه  یا   ستنده  ، ‘بنگبیگ’پس از  کوتاه زمانی    ،حاصل اتفاقی نادر

 های ثابتر  اما اگ  .فتپذیرگونه که هستند  همان  دنشاننمو  بدون امکان مستدل  را  هاآن   دبایمی  ،اتفاق باشند  از   حاصل  مربوطه

نظریه    یعنی  های موجود،نظریه  احتماال  برای این منظور  .نیمشناسایی ک را    علت  که  الزم است  باشند  تیمعلول عل  عی طبی

  درغیر   به نتیجه مطلوب رسید.ها  نظریه  این  توسعه  توان باباید دید آیا می   ندارند.  کافی راتوان    نسبیت و نظریه کوانتوم،

  .م کنی بنا نظریهدو این ی از ترنظریه بنیادی الزم است صورتاین

اگر چنین   و  و زمان  تابعی از مکان  یا  و  ثابت هستند  ی کلمهواقع  معنایبه  طبیعی  هایکه آیا ثابت  پرسش دیگر این است

ی ادر کره های طبیعیثابت برای مثال، آیا ؟شودمی ه چ ما یاساسو سرنوشت قوانین   توان از آن مطلع شدچگونه می باشد

 ؟ ندکن تغییر می یا و شناسیم می ما از محدوده خود که  همانی هستنند فاصله ده میلیارد سال نوری(در مثال ) بسیار دور

اطالع   داشتن  بدون  چراکه  .علم فیزیکنه برای    بخش است ونه برای دانش فلسفه رضایت  وضعیت موجود  روشن است که

 در ارتباط   هر ادعایی  های طبیعیثابت  گیریچگونگی شکل  چرائی و و    کل کیهان  در  اساسیقوانین    معتبر بودن  از  کافی

  .  نیستی بیش حدس و گمان هاآنبا 

ی اندکی کوچکتر یا بزرگتر  طبیعهای  یکی از ثابت  تنها  چنانچهدهند  ی نشان م  ما  ایهای رایانه سازیمحاسبات نظری و شبیه

کسب    همین خاطردقیقا به !وجود نداشت  حیات  با آن  و  مانند سیاراتی هائگیری ساختارامکان شکل  ندکه هست  نداز آنی بود

  درک  شک  بی  .است  مهمبسیار    یطبیعهای  ثابت  و چگونگی  چرائیشناخت از  اطمینان از جهانشمول بودن قوانین علم و  

 .بیانجامدها  ما از واقعیت بهتر شناختو  فیزیک ،فلسفه به توسعه باید کهمی مسائل نامبرده یهمه جانبهدرست و 

به  و در ادامه    معرفیرا    یطبیع  هایثابتنیروها و    ،گفتارپیش  عنوانبهپس از توضیحات اولیه    مخواهدر این مقاله می

     ردازم.پب  طبیعیی ها ثابتاندازه  در ترین تغییرکوچک بر اثر  متفاوت از کیهان ما  یکیهان  گیریامکان شکلشرح 
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 گفتار پیش

 فرض است؟ سؤال: آیا برپائی علم نیازمند پیش

   ند. هست  "ابزار" ضروری اولیه هائییا فرض دانش، ایده و فرضپیش ؛شکجواب: بی

 چیست؟   فیزیک علم  موجود اساسی قوانین  برایسؤال: فرض ما 

 . هاآن بودن؛ جهانشمول در هر زمانو  جای کیهان مه در ه هان آنبودمعتبر : جواب

               ؟اطمینان حاصل کرد یک فرض توان از صحتمیو با چه معیاری چگونه  صحت دارد؟  فرض ماسؤال: آیا 

 منطق ریاضی. اثبات نظری آن از طریق آزمایش و  توسط الزاما خیر. :جواب

یم که اهشتاگذفرض را براین    جوئیمبهره میها  آن   از طیف نور ستارگان برای تعیین عناصر موجود در  وقتی ما  :مثال

  کنیم ، ما از این فرض حرکت میبه عبارت دیگرکنند.  نور تغییر نمیبا منشاء نور و خواص الکترومغناطیسی  نور    انتشار

 آیا این فرض  .  ندکن نمی، تغییر  دارند  نوری از ما فاصلهستارگانی که میلیاردها سال    ازقوانین مربوط به نور، حتی    که

 ست؟درستی ا

هائی  پارامتر،  هستیم  هاآن در    ثابت  هایاندازه  با  ییپارامترها  بروزشاهد    ،قوانین  با یاریدر تالش برای فهم عملکرد طبیعت  

آیا    .باشدمیثابت در قوانین الکترومغناطیسی )قوانین مربوط به نور( سرعت نور    برای مثال پارامتر  نمایند.می  پایدار  که

 که:   بدانیمبسیار مهم است    دیگر  های طبیعیابطه با ثابتر  درواقعا ثابت است؟ در این رابطه و    این پارامتر )سرعت نور(

از طریق  و تنها  ها تنها  این نوع پارامتر   اندازهتعیین  آورد!  محاسبه بدست  راهتوان از  را نمی  های طبیعیثابتی  اندازه

پایان و سبب    گیریاندازه  الزم  ت  دقبا  که در اواخر قرن نوزدهم    باشدمی  سرعت نور  آن  . مثال بارزاستعملی    گیریاندازه

 . دشتحت نام ’ا تر‘  )همانند هوا برای انتقال صوت( نور انتقال برای شده ی انگاشتهحامل یدادن به بحث طوالنی در باره

بار یا    برای مثال سرعت نور  ،درتوان برای کیهان تصور کوضعیتی را میچه    کنونی  دانش  سطح   توجه به  با  سؤال:

           ؟  دندبونپایدار  را نداشتند و یا کنونی اندازه ،الکترون الکتریکی

. داشتوجود ن ان جاندار مانند  یافتهسامان هایسیستم گیریامکان شکل و دبو  ریخته، نابسامان و آشفتهبهمهمه چیز  :جواب

 در بخش پایانی مقاله. باره در این بیشترتوضیحات 

           بنیادینیروهای  

  چه چیزی باعث ؟  پایدارند سال   میلیاردها دیگرهای  بعضی وکوتاهی   زمان  تنها  ها سیستمبعضی از    گونه است کهچسؤال:  

  اتم و   یهسته  ها متشکل ازاتم   و  ـ  هامتشکل از اتم ها  و ملکولـ  ها  ملکول  متشکل از  هامانند صخره  ییهاسیستم  پایداری

نوترون  پروتون  ذرات را  چ  ؟شودمی  هاالکترون ذرات  ولیکن  پایدارند  سال  میلیارد  حدود    میلیاردها  دقیقه  ۱۵در طول 

از هسته  ؟دنشپامیفرو بعضی  به عنصر  )رادیوآکتیو(    آکتیو  هااتم  چرا  از عنصری  با گذشت زمان  نتیجه  در  و  هستند 

 شود های هیدروژن و اکسیژن میاتم ملکول آب از  و پایداری    گیریچه عاملی باعث شکلشوند؟  تبدیل می  یشیمیائی دیگر

  ه شمسیسامان  نسبی  یپایدارعلت  د؟  سازمی  ممکن  را  حیات  گیریشکل  با عناصر شیمیائی دیگردر ترکیب    به این ترتیبو  

 ؟شان در چیستپایداری و ماه دور زمین، زمین دور خورشید، خورشید دور مرکز کهکشان علت چرخش چیست؟

و  در کنش  موجود  این معنا که هر جزئی از اجزاء  به    .استهی سیستمتشکیل دهنده  ءمیان اجزا  کنشیبرهم  ،علتجواب:  

   !برهم دارند( interaction, Wechselwirkung) اثر متقابل با جزء دیگر بوده وواکنش 

  ؟هستند و از چه نوع کدامدر جهان هستی )فیزیک(  (هاکنش و واکنش فعل و انفعاالت یا)  هاکنشبرهم ترینبنیادیسؤال: 

شده  هایکنشبرهمترین  یبنیاد  جواب: بهنوع۴  شناخته  که  )ینیرو  عنواناند  بنیادی    ( fundamental interactionهای 

،  در دنیای کالسیک(  شناخته شده  الکترومغناطیسی )هر دو نیروی    نیروی گرانشی،  عبارتند از  نیرو۴. این  دنشو شناخته می

 .  (هادنیای اتم مختص  دو  هر) ضعیفو نیروی  قوینیروی 

  ای چیست؟یا پایه ، اساسیسؤال: منظور از نیروی بنیادی

   منحصر بفرد.  استنیروئی  یعنی  ،های دیگر نیستقابل توصیف توسط نیرو که  یئنیرو جواب:
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 ؟ شکلی است به چه )قدرت نسبی( مهاب در مقایسه نیروهای بنیادی قدرت سؤال:

 در مقایسه با آن  .درنظر بگیریم، قدرت نیروی ضعیف  ۱برابر با  را    ای()نیروی هسته  : چنانچه ما قدرت نیروی قویپاسخ

به این   .اشدبمی   ۱۰–۴۱برابر با    ینیروی گرانشقدرت  و    ۱۰–۲، قدرت نیروی الکترومغناطیسی برابر با  ۱۰–۱۵برابر با  

ترین نیرو در میان  ی و نیروی گرانشی ضعیفاهسته  بعد از نیروی  قوی  نیروی الکترومغناطیسی دومین نیروی  ترتیب 

 این نیروهاست.  

 طبیعی های  ثابت

 چیست؟ )در فیزیک( طبیعی هایسؤال: منظور از ثابت

    د.نکنرا مشخص می (fundamental interaction) های اساسیکنشقدرت برهم که ییها ثابت جواب:

 ؟ شوندمی های پایدارسیستم گیریشکل باعثهای طبیعی ثابت یک ازکدام سؤال: 

توضیح این  در زیر به  .  dو    uسبک    کوارک    جرم    و  نیرو قوی  ثابت    جرم الکترون،  زومرفلد،  گرانش، ثابت    جواب: ثابت  

 . ردازمپمی  هاثابت

ی  دهندهاجزاء تشکیل    میان  (interaction)  شکنبرهمکنش یا  درهم  ریشه در  در کیهانهای گوناگون  پایداری سیستمگفتیم که  

  و   ندکنصدق می  کیهاندر همه جای    برده همیشه وی نامنیرو   ۴  که  این استبر    فرض مایم  گفت نین  چهم.  ددار  هاسیستم

  .های طبیعیثابت  به نامثابت    هایاندازه  باشوند  ئی ظاهر میهاارامترپ  نیروها  مربوط به این  در قوانین  کهاضافه کردیم  

  م.یپردازمی بازیگران اصلی طبیعت این به معرفی  کوتاه یتوضیحدر اینجا با 

             ثابت طبیعی نیروی گرانش. ۱

از جانب   ۱۶۸۶در سال    بود. ثابت گرانش)ثابت نیروی جاذبه(    ثابت گرانشکه در فیزیک ظاهر شد    طبیعی  اولین ثابت  

کنند نیروی  یگر را جذب میدیک وقتی دو جرم    معنا کهبه این    گردید.میان دو جرم معرفی    اندرکنش   توضیح  در  ایساق نیوتن

دو جرم تقسیم بر مربع    ضربحاصلبا    شود(در ریاضی با عالمت ~ نشان داده می  متناسب )بیان    است  متناسب میان آن دو  

و    شود= جایگزین    عالمت ~ با عالمت متساوی  الزم است  نیروی میان دو جرم  محاسبه  برایاما    .جرم  فاصله میان دو

 F = G)  شودنشان داده می  G  که با حرف  گرانش  ی به نام ثابت  ضریب  که  مجاز استدر صورتی    عملاین  
𝑚1𝑚2

𝑟2  ) در

را    ثابت گرانش  ها مقدارگیری. اندازهاست  ممکن  گیریاندازه   طریق  از  تنها  این ضریب  یتعیین اندازه.  نظرگرفته شود

 باشد!می ۱۰–۱۱کوچکتر از  G خطای اندازه گیری .دهندنشان می  = kg s 3m  10−11 ∙6,67430 G/2با  برابر

 های طبیعی نیروی الکترومغناطیسی ثابت. ۲

خاطر  به  پارامتراین    نام دارد.  (fine-structure constant)  ثابت ساختار ریز ی  بنیادهای  پارامتراز    دومین ثابت طبیعی

نیز ثابت زومرفلد  به    معرفی کرد  ۱۹۱۶و    بحث  ۱۹۱۱در سال    بار آرنولد زومرفلد فیزیکدان آلمانی آن را اولین  کهآن 

یونانی   حرف  با  و  است  می)آلفا(    𝛼معروف  داده  ویژگی    شود.نشان  زومرفلد  نیروی  برهم  قدرتثابت  کنشی 

 که    دهدبه ما می این امکان را  𝛼ثابت   کند.با ذرات باردار مانند الکترون را مشخص می ( ذرات فوتونالکترومغناطیسی )

 تقسیم ونالکترمربع بارکه از   𝛼  0,00729735257 =   با است مساوی 𝛼 ثابتاندازه . کنیم بررسی ها رااتم ساختار ریز

 کپالن  ثابت  ر وبر سرعت نو
1

137
 )   ≈  = 

𝑒2

𝑐 ℏ
  𝛼)    ثابتی   هایاندازهدارای    نامبرده  سه کمیتاز    یکهر    .شودمی حاصل  

  اندازه ثابت تعیین  است.    ،عدد خالصیک  یعنی    بدون بُعد،  زومرفلدثابت    یم.داننمی  را  هاآن  ما علت ثابت بودن  اما  .ندهست

 به معنای حدودا است.( ≈)عالامت   .باشدمیممکن  بطرز تجربی )آزمایشگاهی( تنهانیز  زومرفلد

دهند که ثابت زومرفلد فیزیکدان آلمانی از مؤسسه ماکس پالنک نشان می  Theodor Hänschر هنش  های تیم ت ُودُ شپژوه

اندازه   𝛼ثابت    چنانچهکردند  بسیاری چیزها در دنیا شکل دیگری پیدا می سال ثابت بود.  ۴رقم بعد از ممیز در طول ۱۵تا  

های تشکیل  اتم  ساختار  . برای مثالباشندمی  𝛼ثابت    ها تابعها و ملکولساختار اتم   که، چراکردو یا تغییر می  دیگری داشت

و با آن ی این ثابت باعث تغییر شکل ملکول آب  کوچکترین تغییری در اندازه  .تایع ثابت زومرفلد استآب   ی ملکولدهنده

      .شودمی شناسیمشکلی که میبه فقدان حیات

 ثابت   عالوه بر کوانتوم الکترودینامیک نظریه معروف به داررنیروی الکترومغناطیسی با ذرات با کنش  برهم در نظریه
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است  نیز    em  الکترونثابت  جرم    𝛼طبیعی   بسیار کوچک    ،مطرح  تعیینجرمی  آزمایش   تنهاآن    اندازه  که    از طریق 

 دهند.نشان می  kg31-10 ∙9,1093837015  = em بابرابر  را الکترونذره  جرم  هاگیریاندازه .است پذیرامکان

 طبیعی نیروی قوی ثابت . ۳

ها  کوارک  میان  کنشقدرت برهم،  نظریه کرومودینامیکای به نام  در نظریه  قابل توضیح  ،یایا نیروی هسته  نیروی قوی

ثابت زومرفلد مشابه  ثابت طبیعی این نیرو    .کندرا مشخص می(  هانوترون  و   های پروتون)ذرات تشکیل دهنده  هاو گلئون

  تقریبا   ،یعنی  .است  ۰٫۱۲  برابر باا  حدود  شده از طریق آزمایش،  تعیین  ،اندازه ثابت طبیعی نیروی قوی  .شودمیتعریف  

 باشد.می ثابت الکترومغناطیسی زومرفلد برابر ۱۶

            طبیعی نیروی ضعیف ثابت  .۴

  نیروی ضعیف   برای  w)   را دارند.  ،دمشابه ثابت زومرفل،    𝜶𝒘خود    خاص    طبیعی    کنش ضعیف ثابت  و برهم  ناپایدار  ذرات

weak interaction.)  0,0316را حدود    این ثابتها مقدار  اندازه گیری  ≈  𝛼𝑤  ثابت    دهند.نشان می𝛼𝑤   کنش  بیان از برهم

باردار ذرات ضعیف  لپتون)بوزون  میان  کوارکها،  و  ثابت    کنش  برهم  قدرتدارد.    (هاها  توسط  جرم   𝛼𝑤ضعیف            و 

Wحدود بوزون ـkg  25-10 ∙1,433   ≈ wm  شود.  مشخص می 

 ;Myon)  یذرات  ،نیستند. در کیهان  شناخته شده  های طبیعی ثابت  همه  ها ثابت  اینثابت طبیعی آشنا شددیم. اما    ۸تاکنون با  ما  

Tauon; s-, c-, b-,t- Quark, Higgs-Boson  عیثابت طبی  ۱۸  با  (رینوو نوت   و مخلوطی از ذرات کوارک   وترینون۳  و  

 شود.(  نظر می)از توضیح جزئیات صرف  ۱.یعیثابت طب ۲۶ مجموع در ، یعنیوجود دارند دیگر

 چیست؟  های طبیعیثابت اندازه خاصعلت  سؤال:

کوتاه    ،اتفاق  حاصل از یک  یا  کنندتبعیت می  یخاص  از قانون  های طبیعیآیا ثابت  . هیچ روشن نیست کهدانیمجواب: نمی

های اندازههای طبیعی  است که ثابت  پذیرامکانیم که حیات تنها زمانی  ادریافتهاما این را  .  باشند می  ،بنگاز بیگ  زمانی بعد

               کامال خاصی داشته باشند.

      ؟دهستن واقعا ثابت یطبیعهای ثابتآیا 

،  گیریم، را در نظرمی 𝛼های طبیعی توضیح داده شده در باال، ثابت زومرفلد  پاسخ به این پرسش یکی از ثابت دادن برای

طیف  تغییر آن آنست که  و    𝛼گیری  ترین راه برای اندازهکند. سادهرا توصیف میالکترومغناطیسی    پرتوانتشار  ثابتی که  

 ،از این طریق  وفق شدندمها  فیزیکدان  بررسی کنیم.را    ،برای مثال در فاصله ده میلیارد سال نوری  ،ابژکت بسیار دورنور  

ند که  هنشان د  ،ابژکتچندین    (radiation transitions in atoms)  هایانتقال پرتو در اتم  نور حاصل از   بررسی  یعنی

 ؛زیاد نیست اما وجود دارد  تفاوت این البته  ! بودسنجیم متفاوت زومرفلد میلیاردها سال پیش اندکی با آنچه امروز میثابت 

و اجماع کلی پیدا   باشدمورد مناقشه می  هامیان فیزیکدان  این مسئله هنوز  ولیکن  کوچکتر از حال حاضر.  ۱۰–  ۵حدود  

   .نکرده است

ثابت ثابت زومرفلد و  پیامدهائیتغییر  دیگر چه  باشندبرای کیهان  توانند  می  های طبیعی  را   این مطلب  ؟ در زیرداشته 

 یم.کن می بررسی

   ؟کیهانی متفاوت از کیهان ما

  برای   ؟کردپیدا میدیگری  شکل  آیا کیهان    ؟هستند  ند کهنبودهای طبیعی آنی  چنانچه اندازه ثابت  قابل تصور است  چه اتفاقی

  هائی ثابت. از تغییر  کنیممی  بنیادینیروی    هایثابت  از  ثابت  یک یا دو  تغییر  وضعیت حاصل از  اکتفا به تشریح  این منظور

آن   حس  ینبیشتر  که با  را  یعنییمدارها  نزدیکی  گرانش  ،  نیروی  نیوتن(  ثابت  جاذبه  نیروی  ثابت  )ثابت    نیروی  و 

 .)ثابت زومرفاد( الکترومغناطیسی

 . ثابت گرانش ۱

نیروی  ۴در میان  (  ۱۰–۴۱  )با قدرت نسبی  ترین نیروضعیفگفتیم که نیروی گرانشی    در بخش نیروهای بنیادی  ترپیش 

چه  کیهانی.    هایاندازه، به ویژه در  باشدمی  ترین نیروحال نیروی گرانشی در ابعاد بزرگ تعیین کننده  اساسی است. با این

  ؟هست د که اکنونباشاز آنی  و یا اندکی کوچکترتنها اندکی بزرگتر  این نیرو قدرت نسبی اگرافتد اتفاقی می

  ما صورت. در این ۱۰–۴۱جای به  ۱۰–۳۵ برای مثالالف ـ  تصور کنیم که قدرت نسبی نیروی گرانش اندکی بزرگتر بود، 
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در کل   چه وضعیتی را  یک چنین نیروی گرانشی  روشن است که  یم.شدمیتر مواجه  میلیون برابر قوی۱  نیروی گرانشی  با

 آورد: به بار می کیهان

برای مثال اندازه خورشید ده هزار برابر   ،ندشدمیتر  فشرده  مراتبب  همه  هاستارگان و کهکشان  ،ترچک ها کوتمام فاصله 

     . درکنمی  پیدا  گیریفرصت شکلد و حیات  درخشمی  خورشید تنها ده هزار سال.  دشمی  کوتاهتر  هاهمه آن  عمر  و   کوچکتر 

، یعنی هزاربار ۱۰–۴۱جای به ۱۰–۴۴ ب ـ حال تصور کنیم که قدرت نسبی نیروی گرانش اندکی کوچکتر بود، برای مثال

اینضعیف در  فاصله تر.  میصورت  بیشتر  کهکشان  شد.ها  و  بزرگتر  ستارگان  طوالنی  خورشید  دند.بوها  تری  زمان 

  ی ساختارها میان اجزاء تشکیل دهنده  کافی  ( نیرویتنیدگی )گیری حیات مهیا بود؟ اگر  آیا محیط برای شکلدرخشید. اما  می

     حیات را داشت. گیریشکل پایداری طوالنی مدت ساختارها و توان انتظاروجود نداشته باشد نمی

 . ثابت زومرفلد۲

و توضیح دادیم    استای  بعد از نیروی هسته  نیروی اساسی  ۴در میان    نیروی الکترومغناطیسی دومین نیروی قویگفتیم که  

میلیاردها سال پیش    𝛼  های بسیار دور دریابند که ثابت زومرفلدنور ابژکت  با بررسی طیف  ها موفق شدندکه فیزیکدان

  پرسیم می   اما با این حال ، هرچند که بحث و مناقشه بر سر این ارزیابی هنوز ادامه دارد  ( بود۱۰–  ۵)حدود  اندکی کوچکتر  

  گیریم:درنظرمی را جا نیز دو حالت زیردر این  ؟تواند داشته باشدمیچه معنائی  𝛼تغییر ثابت  

شناسیم  ی که م  به شکلی   ی گوناگونساختارهاگیری  امکان شکل باشد    ۰٫۰۰۷زومرفلد اندکی کوچکتر از    الف ـ چنانچه ثابت  

دیگر آن انسجام   𝛼کوچکتر بودن ثابت  بر اثر    هااینو  ند  اهتشکیل شدها  ملکول  ها واتم  از  ساختارهاوجود ندارد، چرا که  

ساختارهای    گیریتوان انتظار شکلطبیعی است که در چنین وضعیتی نمی  .شوندمی  )شکسته(  ازهم پاشیده  و  کافی را ندارند

 حیات را داشت.  پایدار از جمله

میان ذرات هسته    قدرت نیروی الکترومغناطیسیصورت  باشد در این  ۰٫۰۰۷زومرفلد اندکی بزرگتر از  ب ـ چنانچه ثابت  

ها )عناصر گیری اتمد. در نتیجه شکلگردها می هسته اتمفروپاشی    منجر بهو    خواهد بودای  تر از نیروی هستهقوی   اتم

 شود. کی زنده، حیات، ناممکن میهای فیزیها، ساختارها از جمله سیستمشیمیائی(  و با آن ملکول

    سخن پایانی

و ادعای  ثابت نباشند سرنوشت قوانین اساسی  واقعا  های طبیعی  که اگر ثابت  پرسش را مطرح کردیم  این  در ابتدای مقاله

طور با مقوله همینگانه و    ۴های  کنشنیروهای بنیادی یا درهم  مقوله  با  مقاله  در طول  شود.می  هجهانشمول بودن علم چ

 مربوط به این نیروها تا حدودی آشنا شدیم.     طبیعی هایثابت

به این معنا    ،برسند  واحدیبه نتیجه    ،ثابت زومرفلد  های طبیعی، نه فقطثابت  ها در ارزیابی خود از اندازهچنانچه فیزیکدان

 یادعا  از  نه تنها  بایدمیصورت  ثابت نیستند در این  هم  چندانکردیم  گونه که تاکنون فکر میآن  طبیعی  هایثابتدریابند    که

شکل دیگری  های بسیار دور گذشته به به قوانینی بیاندیشیم که در زمان   بلکه  یمکن  چشم پوشی  اساسیجهانشمول بودن قوانین  

صورت خطی نه به   تصور کنیم که  یعنی، کیهانی را  آینده شکل دیگری خواهند داشت.  دورهای بسیار  بودند و در زمان

   کند.شکل غیرخطی تغییر میبلکه احیانا به

معطوف به   ( کنونی مافیزیک)که قوانین علم  یمداشته باش را نیز مدنظر مهم رام اینشده الزم است بیان  با توجه به نکات

ها و مسائلی روبرو هستیم که هنوز پاسخی  سؤال   با  در این عرصه  ما  .یواقع طبیعت  و نه  اندفرمولبندی شده  الطبیعت ایده

آن  نداریم.برای  که  ها  باشیم  داشته  تالش  توجه  همه  پس  است  چیزی  هایمان  در  توانایینهفته  نام  شناختی به 

(Erkenntnisfähigkeit) بدون آن توان هیچ کاری را نداریم. که   
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