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    ۲۰۲۲٫۰۶٫۲۲برلین،                      دکتر حسن بلوری                                                          

 

 

 ند؟ هست آیا قوانین طبیعی جهانشمول

 
1universal?Are the natural laws  

 

 فشرده 

معنای بیان روابط منطقی میان اجزا و  باید هم قابل تشریح و هم دارای بیان علمی به عینیت می  .عینیت داردهستی    جهان  

 از هر  عاری  است  )اصولی(  یقوانین  مندنیاز هستی  جهان   یهمه جانبه  و   دقیق تشریح  اساس    بر این  ۲عملکردهای آن باشد.

   ؟ندهست دستیافتنی یا وجود دارند و )اصولی( قوانینی چنین آیا .حال حاضر از گذشته تا اطالعاتیخالء شکاف و  نوع

  اند بدست آمده  ی کره زمین )منظومه شمسی(محدوده  ازعمدتا    که  یقوانین  با  )گیتی، کیهان(  هستی  جهان    حال حاضردر  

 چیزی  تواندمی آن معنای  آیا اما  .در دا هستی کل   هبی اعتبار قوانین مزیور دامنه  بیان از بسط   شرواین   . دشومی صیفتو

 اطمینان حاصل کرد؟  ایشیوهتوان از صحت چنان چگونه می ؟باشد باور یا فرض یکبیش از 

ال حالت تقریبی و ایده  بیشتر  بلکه  نیستند  دقیق و واقعیی کره زمین  در محدوده  حتا   قوانین طبیعی که  دیدیم    ۴و۳هایدر مقاله

 مهم   مسائل  خاطربه   در حال حاضر  که  ستا  گیتی  کافی از  شناختبه  وابستهطبیعی  قوانین    جهانشمولی  اطمینان از  .دارند

های نظریه  از طرف دیگر،  .ناممکن است  ...  و   ۷انرژی تاریک،  ۶کیهانی  م  تور،  ۵کوانتومی  گرانش    مانند  مانده پاسخ  بی

و    نظریهیعنی    ،موجود  و موفق  بزرگ عام  کوانتومنسبیت  دارند  دخو  هایئینارسابنوعی  هر یک    ،نظریه   برای  . را 

نظریه   در  ’سازوکار هیگز‘  و  ‘برتقارنا  ’  یمسئله  در نظریه نسبیت عام و  ‘کیهان  شکل  ’   و  ‘تکینگی’یمسئله  :۹و۸مثال

           .کوانتوم

 اند هسخن بسیار گفتبسیاری  فیلسوفان  باره  در اینمستدل نمود؟    توانچگونه می  را  هستی  بسط قوانین طبیعی به کل  :  فلسفه

   ۱۱و۱۰.ندندامی   افیک  را  توضیحات کاربردی علم  بلکهه  دانستضروری ن  را  طبیعی  نقوانی  وجود  حتا  اهنگهای اخیر  در دهه   و

غیرقابل    ییافتههیچ    تاکنون  ؟پذیرفته است  هیچ تردیدیبی  را  کیهان  بسط قوانین طبیعی به کل    علم فیزیک  آیا  :فیزیک

  منش    علم و  تاریخ    با این حال  .مشاهده نشده است  دهدنشان    را  قوانین طبیعی  بودن  جهانشمول  ادعایعکس    که  انکاری

 کیهان   قوانین طبیعی به کل    بسط  باور بهکه    ستخارج از تصور نی، چراکه  خواندو دوراندیشی فرامی   تدبیر  ما را به    علمی

  ۶‘("بیگ بنگاز زمان ")  انبساط کیهان’ی  مسئله  یا  و۱۲های طبیعی‘ثابت’  یدر عرصه   برای مثال  .باشد  ما  دانش  کاستی    در

   ۵.همگنفشار  چگالی و فرض   و مساوی توزیع با الی ایدهماده  واگراییمعنای به

  اعتبار    بسط    ، یعنیبرندرا زیر سؤال می  قوانین طبیعی  بودن  جهانشمول  نظرکه به  یمسائل  توضیح با  خواهم  می در این مقاله  

 بپردازم.  ،ندنمایان نادرست می گیتی را کل  ی کره زمین به حاکم در محدوده قوانین  

 یادآوری 

  و پرداختیم علت و قطعیت، معلول نبودهای عینی، داده  لزوم :مانند به موضوعاتی ۳’چیستی قوانین طبیعی‘ی. در مقاله ۱

نظریه ذرات   ،طبیعی  قوانین  بودن  تقریبی  ی والایده،  ضروریهای  مفهوم  ۴دستیابی به قوانین طبیعی‘   ’روش    یمقاله در  .  ۲

  . ( را توضیح دادیمها)بدون و با کنش و واکنش هاو میدان
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 پیشگفتار 

  مفهومی که غالبا در توضیح،  است  طبیعی   (قوانین)  مفهوم قانون  علوم طبیعی  یهدر واکاوی فلسف  اساسیی  هایکی از مفهوم

 که است  مفهوم  ینا  و یاری  لطف  به د.شومی  نیز بکارگرفته  بینیپیش  و   دترمینیسم  علیت،  مانند مهم دیگرهای مفهومعلمی   

   ۶.شناسیمکه می دبیرون کش کیهانی را ،ناپذیروصف (chaos )آشوب   دل   از توانستهانسان 

  ها، از کوارک  ند. دنیای واقعی )فیزیکی(کن را منعکس میدر دنیای واقعی    جاری  هایپدیدهقوانین طبیعی  ما مدعی هستیم که  

 درشت  و ریز هایملکول هاو از اتم ،(عناصر شیمیائیها )اتمی تشکیل دهنده ، اجزاءهاالکترون وها نویترون ،هاپروتون

 و در نهایت کیهان اهکهکشان گروه   ،هامشانک که ها،ستاره ،هاهسیار حیات، کرات، مانند  پیچیده هایها سیستمملکولو از 

عمل    (quantum putty  ،Quuantenkitt)  کوانتومی  "بتونه  "عنوان  بهالکترون    هدر این میان ذر  گرفته است.  شکل  )گیتی(

 .  دبوممکن غیر و ... حیات از جمله یکیبیولوژساختارهای  ،آلی و معدنیمواد گیری کلش  ناچیزی ذرهاین  بدون ند.کمی

ی شیوه  .دنموتشریح    طبیعی  با قوانین  را  تنیدهدرهم  پیچیده و  هایسیستم  در  جاری  توان فعل و انفعاالتمی  که  ما باور داریم

  یم:گفت توضیح دادیم. در آنجا  ۴ی ’روش دستیابی به قوانین طبیعی‘در مقاله  ی راقوانین چنان به دستیابی

نادیده گرفت. به بیان دیگر، را محدود و  سعی بر آنست تا جائیکه ممکن است تاثیرات محیط    ها هموارهدر بررسی سیستم"

که هیچ ئیاما از آنجا.  نظر کرد کنار گذاشتآنها بر سیستم صرف  اثرگذاریتوان از  ی اول میله هنظر در وعواملی را که به 

داشته    آلآمده نه سراسر واقعی بلکه شکل ایدهکه قوانین بدست    بایدید، مکرایزوله    توان کامال از محیطنمی  را  سیستمی

  ۴".باشند

این ترتیب قوانینی را که مایلیم به کل   ایدهگیتی بسط دهیم نه تنها    به  از   آل دارند بلکهتقریبی و شکل   تجربه و  حاصل 

در  که  زمین    یها در محدودهآزمایش از شرایط ممکن  ما    .دنگیردربرمی  دهندمیکیهان را پوشش  بخش کوچکی  البته 

در تاسیسات ملی   در سازمان تحقیقاتی سرن یا با لیزرهای بزرگ  درونی بزرگها  یبا برخورددهنده  توانمی  دانیم کهمی

انرژی بسیار باالئی را روی ماده بسیار   احتراق و علوم فوتونی در ایالت کالیفرنیا و در آزمایشگاه ملی الرنس لیورمور

متمرکز کرد.   ابزاربا    اماکوچکی  یا هستی م  این  منفرد  ذرات  تنها  حالت   هااتم  ه توان  به  بسیار کوتاهی  برای مدت  را 

 .یمهستمواجه پرانرژی   یگستردههای بسیار در کیهان با سیستمما در حالیکه  ۱۶مطلوب رساند. پرانرژی

   تردید در جهانشمول بودن قوانین طبیعی

  فی شناخت کاما    به این دلیل که  ویژهو به  تردید در جهانشمول بودن قوانین طبیعی به دالیل گوناگون جایز است. از جمله 

.  کنیم کیهان را رصد درصد   ۵کمتر از  چیزی تنها  توانیمدر بهترین حالت میو  حاضردر حال ما هستی نداریم.  از جهان  

اینشتین و نظریه کوانتوم(  کیهانگیری  شکل  تصوربا    آنهم یاری نظریه نسبیت عام  انفجار  "  یک  ی شبیهرویداد  از  )با 

چنان رویدادی    دقیق  آنکه قادر به توضیحبیالبته    کیهان.  (متناوب)  انقباض و انبساط    ازاز یک خالء کوانتومی و یا    "بزرگ

 ه نک جمله ای. از  یمیابرویداد دست  آنهای غیرقابل انکاری از  نشانه  بهایم  توانسته  ما  همهبا این    یم.باش  آنآغاز"  لحظه  "  و

  که  ایمرا کشف کرده  بقایائیهمچنین  و    .(انبساط کیهان)  شونددور می  یکدیگراز  افزون  روز با سرعت  ها  کهکشانگروه   

 بر درستی  انکارناپذیری هستند  تایید  هایافته  این  زمینه(.)تابش پسشود  می   ن رویدادیچنا  هزار سال پس از  ۳۸۰  مربوط به

تواند در چنان مقطعی  که نظریه نسبیت عام اینشتین نمی  نددارنیز    آن  از  در عین حال بیاناما    ."بزرگ  "انفجار  ادعای

’نظریه   به نام  اینظریه  شاید  داریم ـ  یترنظریه جامع  نیاز به یکبرای تشریح کامل آن    رواز این ته باشد.  صحت داش

نزدیک به یک قرن گذشت    باره بعد ازدر این  هاتالشاما    .نظریه کوانتومنسبیت عام و  نظریه  محیط بر   گرانش کوانتومی‘

  قرارگیرد   تردید  شک و  مورد  قوانین طبیعی  بودن  لجهانشمو  که  طبیعیست  نیز  از این منظر  ت.دلخواه نیانجامیده اس  نتیجه  به

              اعتبار الزم را کسب نکند.  و

با یاری نظریه نسبیت عام   ( و با آن به تاریخ کیهان"بیگ بنگ""انفجار بزرگ" )  ینگاه ما به مسئله  اساس  توجه داریم که  

  ۹همگن و همسانگردو    یکل گیت   و بسط آنها بهی کره زمین  با فرض اعتبار داشتن قوانین طبیعی حاکم در محدوده  اینشتین،

 .وجود داردی بسیاری شده نهای پاسخ داده در آن پرسشهی که دیدگا خورده است.( گرهشناسیکیهان بودن کیهان )اصل  

 انفورماسیون در کسب یبنیاد  حدودیتم :هناپیوستساختارهای 

یکی از  .  نداتشکیل شده  تیزه واج کوانماز ذرات بنیادی و ا  ساختارهائی که  . است  ناپیوستهساختارهای   دنیای  ، دنیای فیزیک

  :ستآنها یهاکمیت دقیق   رائها نبود امکان ساختارها این یهاآمدپی

   شویممینزدیک  (آنها و محیط کوانتومی ذرات میان هاکنش و واکنش سطحبه )ا هاین ساختار عمق به ربیشتما  هرچه"
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در  ما به این علت که  شود!می (معنا بی گیریاندازه مفهوم در نتیجه و) ترنامشخصمربوطه  اطالعات نیز میزان همانبه

   .۴۱و۳۱"کندرا ناممکن می هاساختار زا دقیقکسب اطالع  . این وضعیتیمهستهای همپوشانی مواجه با حالت اینجا

    خوانیم: می ۳’چیستی قوانین طبیعی‘ی در مقالهباره در این 

ویژه به این دلیل که ما اصوال امکان آن نداریم  توانند به دالیل مختلف آئینه تمام نمای طبیعت باشند. بهقوانین طبیعی نمی"

شکلی که واقعن هست بلکه  ها را بطور دقیق بشناسیم. در نتیجه ما جهان )گیتی( را نه به بررسی شرایط اولیه الزم برای  

)مانند    های مشخص کوانتومیگیری همزمان و دقیق جفتغیرممکن بودن اندازه  یابیم.ال درمیصورت تقریبی و ایدهبه

ما   .های کوانتومی استخود سیستم خاطر طبیعت  گیری دقیق آنها بلکه به نه به دلیل ناتوانی در اندازه مکان و سرعت ذره(

 هیچیم که به هست  مواجه  کامل از ساختارها(   )عدم امکان کسب اطالع  در اینجا با ویژگی خاصی از چیستی قوانین طبیعی

      ۳"نیست. پوشیچشمقابل و  قابل انکار شکلی

    بودن قوانینمشاهده نقابل 

ارتفاعات    سقوط  ما  یهمهشک  بی از  قانون  کرده  دهمشاهرا    مختلفاشیاء  از    ۴سقوطایم.  است که  طبیعی    یقوانینیکی 

همین دلیل به  .ندهدتشکیل می  یستندقابل مشاهده ن  که  یدر سطح  طرحمهای  نظریه  در چارچوب  را  علوم طبیعی  محتوای

  پذیرابطال  ندتوانمی  آنها  اما  باشند.مین   ها اصوال قابل اثبات مدعیست که نظریه    (۱۹۳۵)  ‘ پژوهشکارل پوپر در ’منطق  

قائل    عاماعتبار  .،قانون  آنبه    تواندیگر نمی  مشاهده شود  با قانون  تناقض  یک مورددر  تنها    چنانچه  که  . به این معنادباشن

  ون بودن است.ناعتباری که که معیار قا ،شد

جهانشمول  "دلیل این معضل علوم طبیعی چیست که برای آن از یک طرف تجربه معیار واقعیت است از طرف دیگر اما 

 بودن قوانین؟ 

طور  بهکند، یعنی دانشمندان علوم طبیعی، بلکه  در مورد علوم طبیعی صدق می  فقطنه  به چیزی بستگی دارد که  )دلیل آن(  

 ی شویم که جهانشمول. ما متوجه نمیبرای شناخت ما سازنده است  یجهانشمولچگونه    شویم کهمیها. ما متوجه نکلی ما انسان

    جهانشمول   .  ...  دهیمحسی نسبت می  ادراکبه  تلویحن  شویم که ما آن را  متوجه نمیو همچنین    یم.یابنمیرحسی درا    ...

  هماندازه    هربکنیم.  را درک می  مجردما فقط چیزهای  در واقعیت مکان ـ زمان وجود ندارد.    (برای مثال  قانون  یک  بودن)

تا بینهایت،    را  مجردهایک عدد بزرگتر از  بدست آورد بلکه فقط  آن    توان هیچ چیز کلی ازنمی  یمکنمشاهده    ها رامجردکه  

  ... پایان.  بدون  انجام می  خیز یعنی  آدمی  چیزهای کلی را تجربه   خود   تنها در تفکرما  ...    دهد.به جهانشمولی را فکر 

  ی ارتباط  بایدمیبا این حال    .با حواس تجربه کنیم  آن را  چیزی باشد که نتوانیم  ستیبای  )جهانشمول(  کل  ،بنابراین  کنیم.می

  ۱۵"قابل درک بین تفکر ما و طبیعت یا واقعیت فضا ـ زمان وجود داشته باشد.

 ی ’روش دستیابی به قوانین طبیعی‘ از قول اینشتین نوشتیم:در مقاله 

وضوح  آن شود که دنیای تمیزدهی و ادراک عمال و به   تواند منکر"کسی که عمیقا خود را با موضوع مشغول کرده باشد نمی

با این همه، هیچ راه منطقیسیستم نظری را تعیین می ها به مبادی و اصول نظری منتهی شود وجود  که از حس   کنند. 

   ۴ندارد."

در  .  باشداست و همچنان می  بوده تنوعبسیار م  ندر طول زما  قوانین طبیعی  ها ازداشتها و بره دیدگاهالزم به ذکر است ک

آیا و تا چه حد قوانین طبیعی ضروری و   که  است  باره  این  دربیشتر    هافیلسوفان و فیزیکدان   بزرگ  یمناقشه  حال حاضر 

 واقعی هستند. 

    فیزیک؟  ثبات   تردید در

ممکن است یکی از ارزشمندترین   Journal Physical Review Lettersدر    ۲۰۱۱اکتبر    ۳۱طبق مطالعه منتشر شده در  

نتیجه  این  باشد.  نادرست  فیزیک،  ثبات  یعنی  علم،  مقالهاصول  یک  تحقیقاتیی  ولز   درکه    است ی  ساوت  نیو  دانشگاه 

(University of New South Walesسوین فناوری  دانشگاه   ،)( و   (Swinburne University of Technologyبرن 

  ۱۷. ه استانجام شد( University of Cambridge) دانشگاه کمبریج

که توسط  یعنی نیروی الکترومغناطیسم،  طبیعت،  در  بنیادی    ۵یهدهد که یکی از نیروهای چهارگاننشان می  مزبور  مطالعه

   .کندتغییر می و باشدنمیمعتبر  عنوان نیروی جهانشمولبهشود گیری میاندازه ۱۲به اصطالح ثابت ساختار ریز

نشان از تغییر قوانین    که  ۱۲های طبیعی دیگرو همچنین ثابت  ‘ ثابت ساختار ریزی ’بارهاطالعات بیشتر در    ارائهبحث و  
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