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   ۲۰۲۲٫۸٫۵ برلین،                            دکتر حسن بلوری                                                    

 

 

 کنند؟آیا قوانین طبیعی تغییر می

 

Are the laws of nature changing?1 

 

نمی  که جهان مرا چه می "من  کودکی  دانم  مانند  را  اما من خود  است می داند.  بازی  کنار ساحل سرگرم  که در  یافتن  بینم  با  گاه  از  و هر 

شود. حال آنکه اقیانوس بزرگ  حقیقت همچنان کشف نشده  حال می ش معمول خو   تر از حد  های زیباتر و صاف ماهی ها و یا گوش ریزه سنگ 

 های تاریخ بشر و علم است.که خود یکی از بزرگترین غول  سخن کسیست این   ( ۱۶۴۲ـ  ۱۷۲۷ایزاک نیوتن  )   ۲پیش رویم گسترده است." 

 

 فشرده 

  Physical Review Letters Journalدر  ۲۰۱۱اکتبر  ۳۱منتشر شده در ی مطالعه" به  یمداشتای اشاره  ۳همقالدر پایان 

مزبور  ی مطالعهیم "گفت و  ۴."دممکن است یکی از ارزشمندترین اصول علم، یعنی ثبات فیزیک، نادرست باشکه طبق آن 

ی بنیادی در طبیعت، یعنی نیروی الکترومغناطیس، که توسط به اصطالح  دهد که یکی از نیروهای چهارگانهنشان می

 سنگ    ادعانی که  ۳  ."کندباشد و تغییر میعنوان نیروی جهانشمول معتبر نمیشود بهگیری میاندازه  ‘ریز  ساختار    ثابت  ’

 دیم. نمول وکوم حاضری مقاله به را بیشتر اطالعات یبحث و ارائهدر آنجا  ماکند. را متزلزل می حاضر بنای فیزیک

آن با   یطهابو ر  نیروی الکترومغناطیسمربوط به    ‘ثابت ساختار ریز’  به شرح  عمدتاخواهم  در این مقاله می  رواز این 

 کنند؟        به این پرسش پاسخ دهم که آیا قوانین طبیعی تابع مکان و زمان هستند و تغییر می و زمپرداب قوانین طبیعی

     مکنمیرا معرفی  قوی و ضعیف ایهسته  نیروی ثابت   کوتاهخیلی به شکل   و شگران ینیرو ثابت   ادامهدر 

 یادآوری 

 های عینی، فقدان قطعیت، معلول و علت پرداختیم، به موضوعاتی مانند: لزوم داده ۵’چیستی قوانین طبیعی‘ ی. در مقاله ۱

ها )بدون الی و تقریبی بودن قوانین، نظریه ذرات و میدانهای ضروری، ایدهمفهوم  ۶ی‘ی ’روش دستیابی به قوانین طبیع. در مقاله ۲

 و    شرحو با کنش و واکنش( را  

 دیم. داح  ی وضت قابل مشاهده نبودن و تردید در جهانشمول بودن قوانین طبیعی را    ۳‘  طبیعی جهانشمول هستند؟ی ’آیا قوانین  . در مقاله ۳
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 پیشگفتار 

  . یمکن می، تصور  گیتی  از  نقطهدر هر  و    زماندر هر    آنهایکسان    عملکرد  به معنای  ،)با ثبات(  را پایدار  قوانین طبیعی  ما

اطالع آن  از صحت    توانچگونه می  ؟ندبرخوردار  ویژگی  نیچن  یک  ازقوانین طبیعی    آیا واقعن  ؟چنین است  براستیآیا  

 خوانیم:می ۷باره در مقالهدر این د؟ حاصل کر

ها  دانیم که آیا این ثابتهای طبیعی نداریم و حتی نمیما تا به امروز کوچکترین اطالعی از کجائی و چرائی اندازه ثابت"

یا نتیجهکوتاه زمانی پس از ’بیگحاصل اتفاقی نادر،   های شناسیم. چنانچه اندازهی علتی که )هنوز( نمیبنگ‘، هستند 

های گونه که هستند پذیرفت. اما اگر ثابتها را بدون امکان مستدل نمودنشان همانباید آن مربوطه حاصل از اتفاق باشند، می

های موجود، یعنی نظریه  برای این منظور احتماال نظریه  کنیم.طبیعی معلول علتی باشند الزم است که علت را شناسایی  

می آیا  دید  باید  ندارند.  را  کافی  توان  کوانتوم،  نظریه  و  نظریهنسبیت  این  توسعه  با  رسید.  توان  مطلوب  نتیجه  به  ها 

  ۷تری از این دو نظریه بنا کنیم."صورت الزم است نظریه بنیادیاین درغیر

نیروی بنیادی   ۴ های طبیعی  ثابت  بودن تغییرناپذیر  برداشت ما از  ریشه در طبیعی )ثبات فیزیک( قوانین  پایداری   به باور

 نظر بر اینست که:در حال حاضر  دارد. و سرعت نور  dو  uجرم الکترون، جرم کوارک  سبک  در طبیعت و همچنین

تواند تحت  نه می   اندازه آن   وشود  ظاهر می  یقوانین فیزیک در توصیف نظری  ست که  ا  ثابت طبیعی یک کمیتت فیزیکی"

   ۸"کند.از نظر مکانی یا زمانی تغییر تواند میتاثیر قرارگیرد و نه 

 :عبارتند از کندتعیین میرا  یطبیع یهامیان اجزاء سیستم بنیادی یهاکنشکنش و وا و (نیرو که قدرت )  های طبیعیثابت

  هاملکولها و  اتم  ساختار  ریز‘ در  ساختار    ’ثابت  ـ۲  هاو یا در کهکشان  سامانه خورشیدی  دربرای مثال    گرانش‘  ’ثابت  ـ۱

 .   رادیوآکتیو(عناصر  ویژه )های  اتم  هستهواپاشی    مسئول    ضعیف  ینیرو  ثابت  ـ  ۴ها  هسته اتم  در ساختار    نیروی قوی  ثابت  ـ  ۳

ما در    سنجشدر حال حاضر توان    قابل سنجش است.  طرز تجربی،هآزمایش، ب  از طریق  تنها  های طبیعیثابت  یاندازه

  این پرسش مطرح است   همین خاطربه فاصله دارد.    ی نظریهای محاسبه شدهسیار از اندازهب  باشد کهمی  ۱۰–۱۶ی  محدوده

   یم؟بدانمعنای واقعی کلمه ثابت به را های طبیعیثابت ما مجاز هستیم آیا که

تغییرات  متوجه  تاکنون ما صورتدر غیراین چراکه  . باشدآهسته  بسیار تغییرشان بایدمی ، ندکن تغییر های طبیعیثابت اگر

شاهد    طبیعی،های  ثابت  تر  دقیق  گیریاندازه  یعنی  ،سنجشبا توسعه توان    زمانی   که  یستن تصور    از  بدورشده بودیم.    هاآن

  باشیم. های مختلفو مکانها زماندر  (’ثابت ساختار ریز‘)و نه تنها    آنها متفاوت هایاندازهتغییر و 

 های طبیعی ثابت یاندازه

ها و ذرات تشکیل شده از آنها  که نقش کنارهم نگهداشتن کوارک  را  قوی ایثابت طبیعی نیروی هستهی  اندازه  ما   چنانچه

اتم هسته  با  دارد  را    هادر  اینبدانیم،    ۱برابر  الکترومغناطیسی  اندازهصورت  در  نیروی  جمله ،  ثابت  از  که  نیروئی 

در مقایسه    است.  قوی ایاز نیروی هسته  تر ضعیف  بار  ۱۰–۲  داردها را کنارهم نگه میهای داخل اتمها و پروتونالکترون

هسته نیروی  قوی  با  نیرویی  اندازه ای  هسته  ضغیف  ایهسته  ثابت  واپاشی  رادیوآکتیوی  مسئول   بار  ۱۰–۱۳  عناصر 

مراتب از به کهاست گرانش  ثابت نیروی طبیعتدر ترین ثابت طبیعی از چهار نیروی بنیادی اما ضعیفتر است. ضعیف

 نظریه در  نیز  دلیلهمین )!( کوچکتر است. به بار ۱۰–۳۹ ای قویهسته تر و در مقایسه با نیرویسه نیروی دیگر ضعیف

تاثیرکوانتوم   پی  ودر مقیاس ماکروسک  یرو ولیکن همین ن.  شودپوشی میچشم  پیوهای میکروسکسیستم  بر  این نیرو  از 

 باشد.  ترین نیرو میتعیین کننده

برای مثال   چرا  ند و یاهستهائی  اندازه  چنان  دارایچرا این نیروها    داندکس نمیچدر حال حاضر هیباید اذعان نمود که  

با    سرعت برابر  ثانیه    ۲۹۹۷۹۲٫۴۵۸نور   بار  شکست فاجعهنوع  یک    راآن  . مطلبی که فیزیکدانانی  استکیلومتر در 

 یم:خوانمی ۷مقالهدر  ند.دانمیهای فیزیک حاضر نظریه

های طبیعی اندکی کوچکتر یا بزرگتر  دهند چنانچه تنها یکی از ثابتای نشان میهای رایانهسازی"محاسبات نظری و شبیه

     ۷گیری ساختارهائی مانند سیارات و حیات وجود نداشت!"از آنی بودند که هستند امکان شکل

 ظریف( یا )  ثابت ساختار ریز

در  (  ۱۸۶۸ـ ۱۹۵۱ُزومرفلد فیزیکدان آلمانی )آرنولد    ۱۹۱۶در سال  را    (fine-structure constantساختار ریز )ثابت    

  نامند. نیز می  ‘ثابت ُزومرفلد’  همین خاطر آن رابه  .دکر  معرفی   اتم هیدروژن   خطوط طیفی در طیف  یف ساختار ریز  صتو
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تنها به   ،گفتیمپیشتر    که  گونههمان  ،ی ثابت ساختار ریزتعیین اندازه  . ثابت زومرفلد یک عدد خالص، یعنی بدون بُعد، است

  میسر است.  )آزمایشی( تجربی زطر

تقسیم بر سرعت  (  e)  الکترون   الکتریکی ذره  مربع بار    ازو    شود)آلفا( نمایش داده می  𝛼حرف یونانی  با    ثابت زومرفلد

یعنی   𝜀0 (Vacuum permittivity،)ثابت گذردهی خالء  و   ( h) ثابت پالنک   ،(cر ) نو
𝑒2

𝑐 ℏ
 

1

2𝜋𝜀0
 = 𝛼  ،شود. حاصل می

کند  کنشی نیروی الکترومغناطیسی با ذرات  دارای بارالکتریکی مانند ذره الکترون را مشخص میقدرت برهمکه    𝛼اندازه  

 ≈ 0,0072973525693 =با است برابر
1

137
   𝛼  (به معنای حدودا است ≈عالامت  )؛.  

 در  .کرده استتغییر  طور محسوس  به  𝛼های ذکر شده در حداقل یکی از کمیت  ست کهامعنی  این    به  تغییر ثابت زومرفلد

برای مثال،  .  باشند  شناسیماز منطقه کیهانی خود می  ما  که باشند  شکلیبهدر کل کیهان    توانندنمی قوانین طبیعی  صورتاین

ای صورت هیچ ستارهای از کیهان بسیار بزرگتر از عدد ذکر شده باشد در اینی ثابت ساختار ریز در ناحیهاندازهچنانچه 

  تواند در آن محدوده شکل بگیردنمی

د که  داماکس پالنک نشان  ی  ( از مؤسسه۱۹۴۱  -فیزیکدان آلمانی )     Theodor W. Hänschهای تیم ت ُودُر هنش  پژوهش

  و ثبات   بسیار باال  سنجش  شک نشان از دقتسال ثابت بود. این یافته بی۴رقم پس از ممیز در طول  ۱۵زومرفلد تا  ثابت  

و قوانین طبیعی    معنای واقعی کلمه ثابت استبه  مزبور  کمیتتوان مطمئن بود که  نمی  همهدارد. با این    ساختار ریز‘ثابت  ’

 : خوانیممی  ۷شناسی‘های طبیعی و شناختی ’ثابتدر مقالهباره  در این.  شناسیمهستند که ما می  شکلی  همانبهدر کل کیهان  

کرد، چراکه ساختار  اندازه دیگری داشت و یا تغییر می  𝛼کردند چنانچه ثابت  "بسیاری چیزها در دنیا شکل دیگری پیدا می

ی ملکول آب تایع ثابت زومرفلد است. های تشکیل دهندهاتم  باشند. برای مثال ساختارمی  𝛼ها تابع ثابت  ها و ملکولاتم

   ۷شود."شناسیم مییشکلی که مشکل ملکول آب و با آن فقدان حیات به ی این ثابت باعث تغییر  کوچکترین تغییر در اندازه

همه   درشود  می  گیریاندازه  که توسط ثابت زومرفلد  نیروی بنیادی الکترومغناطیس  آیدنظر نمیبه  ۴نامبرده  یمطالعهطبق  

در سطح وسیعی    توزیع شده  و  کهکشان بسیار دور از ما  ۳۰۰ی آلفا در  هاگیراندازه  ینتیجه   این  باشد.  یکسان  کیهان  جای

   باشد.میجنوبی اروپا در شیلی  یرصدخانه  (Very Large Telescope) خیلی بزرگ با استفاده از تلسکوپ   از آسمان

 گوید:  میباره در این ، John Webb جان وب  از پژهشگران این پروژه، یکی

  شود،تر میآلفا به تدریج ضعیفاز مکان ما در کیهان ـ  مشاهده شده    زده کرد. در یک جهت ـنتایج بدست آمده ما را شگفت"

   ۱"یابد.به تدریج در جهت مخالف افزایش می اما

تر  گدر مناطق دوردست در آسمان جنوبی کمی بزر   بر عکس  و  در مناطق دوردست شمال آسمان کمی کوچکتر  𝛼ثابت  

کند  در طول زمان تغییر نمیگیرند که ’ثابت ساختار ریز‘ نتیجه می . وب و همکاران اوباشدمی از در منطقه ما از کیهان

  ۸.بلکه از نظر مکانی متفاوت است

  :دکنمیاضافه  همکار وب، ،Julian Kingجولیان کینگ 

نظریه نسبیت عام   اساسی  پیامدهای اساسی برای فهم ما از فضا و زمان دارد و یکی از اصول  "اگر این کشف تایید شود

 ۱"کند.نقض میاینشتین را 

  اید ش.  باشد  کنیم می  تصورآنچه ما    تر ازبینهایت و یا حداقل بسیار بزرگ  تواندمی  که کیهان  ددهمینشان    بدست آمده  ییجه"نت

بررسی این یافته که    .کنیممی  را مشاهدهآنها    ناچیز  به نسبهتغییرات    وهای طبیعی  با ثابت  کیهانبخش کوچکی از    تنها  ما

 ۹"است. مستقل بیشتری مشاهدات مستلزمکند سنگ بنای فیزیک استاندارد را متزلزل می

 :۸خوانیم آلمانی می  آزاد در دانشنامه با ثابت ساختار ریز در رابطه

تحقیقات  یکی از    واقعا ثابت هستند موضوع پژوهش حاضر است.  همنجومی  های  طول دورههای طبیعی در  "اینکه آیا ثابت

توسط نتایج بعدی رد در طول ده میلیارد سال داشت که    صد هزارم  یک  حدود  زومرفلد  ثابت   اندک    نشان از کاهش  جنجالی  

های بدست نیامد. همچنین بر اساس داده  در طول زمان  آن  ای از تغییرهیچ نشانه  نیز  زمینه کیهانیپس  تابش  از تحقیقات    شد.

اورانیوم به شدت انباشته شده بود و چنان ایزوتوپ    میلیارد سال پیش  ۲جائیکه حدود  در    در غرب آفریقا  (Okloکلو )معدن اُ 

همان مقدار   ثابت ساختار ریز در آن زمانرخ داد،    ایشکاف هستهای  واکنش زنجیرهداشت که    باالئی   ۲۳۵  یوماوران

 ۸ ."عددی را داشت که امروز دارد
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 خواند.مینیز متذکر شدیم تاریخ علم و منش علمی همواره ما را به تدبیر و دوراندیشی فرا  ۳گونه بارها نوشته و در مقالههمان

  شتابزده  گیرینتیجه  هر نوع   از  دور   و  مستقل  ،به طرق مختلف  هادادهکسب اطمینان کامل از صحت    این شیوه خواهان

 از اهمیت  آنها  سنجشو دشواری    ی بسیار کوچکخاطر اندازه های طبیعی بهثابتدر مورد    ویژهبه  شک این مطلببی  .است

   ی یرخوردار است.  خاص و حساسیت

 گرانش نیروی ثابت 

. است  یکی از مؤثرترین دانشمندان کل تاریخو ( ۱۶۴۲ـ۱۷۲۶اخترشناس انگلیسی ) ، ریاضیدان، فیزیکدان ،نیوتنایزاک 

  .تحت عنوان ’اصول ریاضی فلسفه طبیعی‘ ارائه نمود  ۱۶۸۶از سال    خود  مشهور  قانون جاذبه را کشف و در کتاب  او

نیوتن در این کتاب   نوشته شده است.  ویژه علم هندسهمتکی بر منطق ریاضی به   فیزیک نظری جهاناولین کتاب  کتاب  این  

 خوانیم: می ۱۰باره در مقالهندر ای نهد.تمام بنا می تردستیبا  مبانی مکانیک کالسیک و اخترشناسی را

  ( با ترکیب قوانین کپلر و گالیله به قانون جاذبه میان دو جرم۱۶۴۲ـ۱۷۲۶ایزاک نیوتن )بسیار قابل توجه است که  "

 𝑚1   و جرم𝑚2    یابد:  دست می 
𝑚1 𝑚2 

𝑟2F = G    (r    فاصله دو جرم از یکدیگر وG   نیوتن ضریب .)ضریب نیروی جاذبه

کند. او از این محاسبه و برابری  متر در مربع  ثانیه که برابر با شتاب گالیله است محاسبه می   ۹,۸نیروی جاذبه را برابر با  

عنوان نیروی جاذبه میان زمین و  باید همان نیروئی باشد که بهشود میگیرد: نیروئی که سبب سقوط اجسام مینتیجه می

ای چنین ی آن در نامه در اینجا چیزی برای نیوتن قابل فهم نبود. او در بارهاما  کند.  ره ماه، یعنی نیروی گرانش، عمل میک

 نویسد:   می

که لمس نمادی بر ماده دیگری اثر بگذارد و آن را تحت تاثیر قرار دهد بدون آ  تواند بدون واسطه چیز  که ماده بیجان می   قابل تصور نیست’     

 ۱۱ ‘کردنی میان آنها مطرح باشد.

 سپارد.حل این مسئله را به آیندگان می   اوهمین خاطر  بهرا نداشت اما کامال به آن آگاه بود.    این مسئله  به  نیوتن پاسخگرچه  

(، توانستند پاسخ مناسب به مشکل ۱۸۳۱ـ۱۸۷۹( و جیمز کلرک ماکسول )۱۷۹۱ـ۱۸۶۷و آیندگان، یعنی مایکل فارادی )

( توانست نیروی  ۱۸۷۹ـ۱۹۵۵ها )و معادالت ماکسول( حل کنند و در ادامه آلبرت آینشتین )نیوتن را با ارائه نظریه میدان 

   ۱۰."گرانش را با پیوند دادن آن به مفهوم فضازمان  چهاربعدی توضیح دهد

اولین ثابت طبیعی است که در تاریخ علم تعیین   (شودنشان داده می  Gثابت گرانش )یا ضریب نیروی جاذبه که با حرف  

از   ۱۸۷۳پس از نیوتن در سال سال  ۲۰۰فرمول ارائه شده در باال حدود  قانون جاذبه به شکلست بدانیم اجالب  .شودمی

ـ باپتیست    ( و۱۸۴۱ـ ۱۹۰۲فیزیکدان فرانسوی )(  Alfred Cornu  Marieماری آلفرد کورنو ) جانب -Jean)  بایهجین 

Baptistin Baille  )آنگونه که آن زمان  قانون جاذبه را    نیوتن  ۱۳و۱۲( ارائه شد.۱۸۴۱ـ ۱۹۱۸فرانسوی )  صنعتگر و  دانشمند

   .داردمیبیان  r /1-2و فاصله  𝑚2و   𝑚1  هایتناسب میان جرم در شکلمرسوم بود 

را    ،هاگیریاندازه گرانش  نیروی  طبیعی  می   kg s 3m   10−11 ∙G = 6,67430/2با    برابرثابت  خطای دهد.  نشان 

گیری از ثابت گرانش  ترین اندازه. این دقیق  kg s 3m  10−11 ∙ 0,00015/2 با    است  آن برابر  (عدم اطمینانگیری )اندازه

گیری شده است. و این در هبه عبارت دیگر، ثابت گرانش تاکنون تنها با دقت پنچ رقمی انداز  ۱۲باشد.می   ۲۰۰۰از سال  

گیری دقیقتر  در اندازه   دوچنداندشواری  دلیل  های طبیعی هشت رقمی است.  گیری سایر ثابتحالیست که دقت در اندازه

تالش برای  دیگر    سئلهم  است.  ی آناندازه  نسبت به سایر نیروهای بنیادی کوچک بودن بیش از حدنیروی گرانش  ثابت  

( است ای قوی وضعیف، نیروی هستهالکترومغناطیسنیروی  )   و سه نیروی بنیادی دیگر  نش نیروی گراایجاد وحدت میان  

  از یک طرف و   ی اساسیحل نشده  مسائل این نوع    وجود  نظربه  . نتیجه نرسیده است  به  پس از گذشت یک قرن  که هنوز

ین  دلنشبخش و  آرامش ولیکن    ناخواسته  از طرف دیگر  هستی  جهان    در  "مانجایگاه"از کل گیتی و    به داشتن اطالعمیل  

 .دهدسوق می  )نیوتن: اقیانوس بزرگ حقیقت(  در کیهان  وانین طبیعیو تغییرناپذیری ق   فیزیک  ثبات  بسوی باور به  ما را

 و نیروی ضعیف ثابت نیروی قوی

 .توضیح استقابل فیزیک کوانتوم  بخشی از کرومودینامیک کوانتوم نظریهای به نام در نظریه قوی یانیروی هستهثابت 

در هسته   هاها و نوترونی پروتونذرات تشکیل دهنده  ، یعنیهاو گلئون  هامیان کوارک  یکنش قدرت برهم  ی قویثابت نیرو

از    های طبیعیثابتمانند سایر  آن  اندازه    شده ومشابه ثابت زومرفلد تعریف    ی قویکند. ثابت نیرورا مشخص می  هااتم

  .(𝛼 ≈  ۱/ ۱۳۷در مقایسه با  ۰٫۱–۰٫۵تر )دقیق استبرابر ثابت زومرفلد ۱۶ نزدیک به  شود کهمی تعیین طریق آزمایش

  نشان   0,0316ها مقدار آن را حدود  اندازه گیریو    شودمی  نیز مشابه ثابت زومرفلد تعریف  ضعیف  ایهسته  ثابت نیروی

  این نیرو   کنش  دارد. قدرت برهم  اهو کوارک  ، لپتونمیان ذرات بوزون  هاکنشبرهم  بیان از  ضعیفثابت نیروی    دهند.می
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ی در اینجا نیز تعیین اندازهشود.  مشخص می   kg  25-10 ∙1,433    ≈ wmحدود  W  بوزونو جرم    بت مربوطهتوسط ثا

در  .  هایی مواجه استبا دشواری   ۱۵اصل عدم قطعیتدالیل گوناگون از جمله  بو ضعیف  قوی    ایهسته  ثابت نیروی  ۱۴دقیق

      ،۶،۵۳.و تقریبی دارد  آلایده  حالت  و  ها نیستعاری از قید و شرط  بدالیل ذکر شده  قوانین طبیعی ما  باید بپذیریم کهمی  :نتیجه
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