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دکتر حسن بلوری

چیستی قوانین طبیعی

Reality is just a quantum wave function1

The essence of the laws of nature

فشرده
تاریخ علم نشان میدهد که دستیابی به قوانین طبیعی از طریق تجربه و آزمایش امکانپذیر است .پیش از کشف قوانین
طبیعی اتفاق فلسفی خاصی نمیافتد .یعنی ،تعبیر و تفسیرهای فلسفی قوانین طبیعی پس از دستیابی به آن قوانین مطرح
میشوند .بههمین خاطر یکی از مسائل مهم برای فلسفه بررسی و به چالش کشیدن چگونگی دستیابی به قوانین طبیعی
است.
مسئله مهم دیگر چیستی قوانین طبیعی است که هم برای علم فیزیک و هم برای دانش فلسفه از اهمیت بسیار باالیی
برخوردار است .بیتردید پاسخ به چیستی قوانین طبیعی امر سادهای نیست .بهویژه به این دلیل که از زمان ظهور نظریه
کوانتوم در قرن بیستم نگاه علت و معلولی به امور ،یعنی اصل علیّت که کانت آن را یک اصل وحدتبخش در تفکر در
بارهی پدیدهها میدید ،۲در بنیادیترین کنش و واکنشهای طبیعی مورد تردید است .همین مطلب پاسخ به چیستی قوانین
طبیعی را دوچندان دشوار میکند .با این حال هیچ راهی جز تالش برای یافتن پاسخ عینی و منطقی به پرسش چیستی
قوانین طبیعی وجود ندارد .از جمله و بهویژه به این خاطر که مدعی هستیم که قوانین طبیعی توان انعکاس درست کنش و
واکنشهای جاری در طبیعت ،یعنی حقیقت ،را دارند .ما حتا در این ادعا تا آنجا پیش میرویم که معتبر بودن قوانین طبیعی
را که عمدتا از محدودهی کیهانی خود کسب نمودهایم به کل گیتی گسترش میدهیم.
در رابطه با قوانین طبیعی مسائل و پرسشهای مهم دیگری نیز مطرح هستند که الزم است به تک تک آنها پرداخته شود.
از جمله این پرسشها :اصوال چرا قوانین طبیعی معتبر شناخته میشوند؟ قوانین طبیعی تا چه حد جهانشمول هستند؟ آیا
قوانین طبیعی در طول زمان ثابت میمانند و یا تغییر میکنند؟
روشن است که هر نوع پاسخی به هر یک از این پرسشها میباید از جانب فیلسوفان آشنا با علوم طبیعی ،شیوه کار و
نوع استدالل این علوم به چالش کشیده شود.
سعی میکنم مسائل نامبرده را در یک سلسله مقاالت توضیح دهم .در مقاله حاضر میخواهم به مسئله ’چیستی قوانین
طبیعی‘ بپردازم.
پیشگفتار
هدف و محتوای علوم طبیعی را میتوان در تالش برای کشف قوانین طبیعت خالصه کرد .ما توسط این قوانین به شیوهی
عملکرد طبیعت پیمیبریم و با بهرهجویی از آنها علوم فنی را بنا میکنیم .اما الزم است آگاه باشیم که چنان دستآوردهائی
برمبنای یک فرض که سخت با پرسش چیستی قوانین طبیعی در رابطه است بنا شده است .اینکه ما در تالش خود عمال
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فرض را بر آن گذاشتهایم که طبیعت قابل فهم است .انسان همواره در طول تاریخ ،آگاهانه یا ناآگاهانه ،قابل فهم بودن جهان
(گیتی) را مفروض دانسته و بر پایه آن پرسش مطرح کرده است .برای مثال ،افالطون و ارسطو با این پرسش که طبیعت
چگونه عمل میکند خواسته یا ناخواسته فرض را بر قابل فهم بودن طبیعت گذاشتهاند .در غیراینصورت آنها چگونه
میتوانستند انتظار پاسخی از جانب طبیعت داشته باشند .آلبرت اینشتین در اینباره یک قدم جلوتر رفته و میگوید" :در
۳
حقیقت غیرقابل فهمترین چیز جهان آنست که ما آن را میفهمیم".
ما نیز در اینجا با فرض قابل فهم بودن جهان مطالب خود را بیان میداریم .فهم چیستی قوانین طبیعی با قابل فهم بودن
جهان گرهخورده است .بدون قبول این مهم بحث در بارهی چیستی قوانین طبیعی چه معنائی میتواند داشته باشد؟ دقیقا
بههمین دلیل الزم است که فیلسوفان آشنا به علوم طبیعی هرچه بیشتر به این موضوع بسیار مهم پرداخته و پرسشها و
تردیدهای خود را در ارتباط با روش و یافتههای علمی ،بهویژه توسط نظریه کوانتوم ،بیان دارند.
روشن است که قوانین طبیعی را نمیتوان صرفا از طریق فکر کردن بدست آورد .برای کشف آنها الزم است طبیعت را
با طرح پرسشهای حساب شده و سنجیده (آزمایش) در چارچوب یک نظریه به پاسخگویی (به واکنش) واداشت و از این
طریق به نتایج عینی دستیافت .البته ،هستند دانشمندان و فیلسوفانی که با این شیوه و نتایج حاصل از آن موافق نیستند،
زیرا آنها بر این باورند که در پس قوانین طبیعی امری ضروری نهفته است که با روش ذکر شده نمیتوان به آن دسترسی
پیدا کرد .اما این دیدگاه به وضوح در تضاد با خود است و الزم مینماید که آنها به این پرسش پاسخ دهند :قوانین طبیعی
چگونه میتوانند همزمان ضروری و مشروط باشند؟
ناگفته روشن است که برای بررسی و پاسخ به پرسش چیستی قوانین طبیعی میباید پیش از همه آنها را در اختیار داشت.
اینکه قوانین طبیعی چگونه بدست میآیند خود مسئلهایست مجزا ،پیچیده و نیازمند مطالعه در مقالهای جداگانه .ما در این
مقاله از این نکته حرکت میکنیم که قوانین طبیعی را در اختیار داریم.
استوار بر دادههای عینی
قوانین طبیعی بیان از رویدادهای عینی ،روابط میان آنها و ساختارهای ریز و درشت طبیعت و کل گیتی دارند .به عبارت
دیگر ،قوانین طبیعی بیان روابط ک ّمی فرموله شده میان رویدادهای مشاهده (یا حدس زده) شده در طبیعت هستند .بیشک
پدیدهی حیات نیز در همین راستا قرار دارد و فرگشت (تکامل) در آن نقش تعیین کننده بازی میکند .حیات با قوانین علم
زیستشناسی (قوانین فیزیک سیستمهای زنده) که در نهایت ریشه در علم فیزیک دارند توضیحپذیر است.
قوانین طبیعی به زبان فرمال (به زبان ریاضی) بیان میشوند (در شکل معادالت) ،اما در اینجا نیز همچون در مورد
مسئلهی فهم جهان ،فرض ما بر آنست که اصوال زبانی به نام زبان ریاضی وجود دارد ۴و قادر است واقعیتهای طبیعی
را در یک سلسله روابط منطقی "بهتصویر" کشد! با آگاهی به این امر که زبان ریاضی قواعد خاص خود را دارد و بر
اساس گزارهها بنا شده است ۵.اما گزارههای ریاضی لزوما نباید برگرفته از طبیعت (علم فیزیک) باشند .در نتیجه عبارات
ریاضی الزاما به معنای بیان واقعیتهای عینی نمیباشند .در مقابل قوانین طبیعی فقط متکی بر دادههای عینی و روابط
میان آنها برگرفته از طبیعت هستند و این یکی از ویژگیهای مهم قوانین طبیعی است .بطور خالصه میتوان گفت که
عناصر تعیین کنندهی قوانین طبیعی در نهایت انرژی و کنش و واکنشهای میان بخشهای گوناگون آن میباشند .این دو
عنصر حرف اول و آخر را میزنند.
غیرقابل مذاکره و دور زدن
قوانین وضع شده از جانب انسان را میتوان هر زمان تغییر داد و یا باطل نمود ،اما قوانین طبیعی را هرگز .قوانین طبیعی
خودمدار و خودگردان هستند .به این معنا که نه با آنها میتوان به مذاکره و چانهزنی نشست و نه میتوان آنها را دور زد
و یا انکار نمود .یعنی ،قوانین طبیعی را میباید همانگونه که هستند پذیرفت.
برای مثال پدیده یا بهعبارتی قانون نور و سرعت آن را در نظر میگیریم .هیچ عقل سالمی حضور نور در طبیعت را نه
انکار میکند و نه میتواند آن را نادیده بگیرد .در عین حال هیچکس هم امکان دستکاری در سرعت آن را ندارد ،یعنی
نمیتوان سرعت آن را سریعتر و یا کندتر کرد .مثال ساده دیگر :گرما همواره از جسم گرمتر به طرف جسم سردتر جاری
میشود و نه بعکس .هرگز در طبیعت دیده نشده است که گرما از جسم سردتر به طرف جسم گرمتر جاری شود .در اینجا
نیز طبیعت اجازه مذاکره و چانهزنی در شیوهی عملکرد خود را نمیدهد.
مشابه این نوع ویژگیها (خودمختاری قوانین طبیعی) را میتوان در بخشهای گوناگون طبیعت مالحظه کرد .در واقع
همهی قوانین طبیعی بر این امر تاکید دارند :من گزارندهی (مفسر) آنچه در طبیعت میگذرد هستم .بیآنکه قابل مذاکره و
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دورزدن باشم .من را میباید همانگونه که هستم بپذیرید! و این یکی دیگر از ویژگیهای مهم قوانین طبیعی است .به این
ترتیب روشن است که ما خود به عنوان بخشی از طبیعت عمال بههیچ شکلی توان تغییر و دستکاری در عملکرد و قوانین
آن را نداریم .در نتیجه ناچار به قبول و گردن نهادن به خواست طبیعت میباشیم .یعنی ،ما محکوم هستیم قوانین طبیعی را
(منظور قوانین بنیادی طبیعی است) به شکلی که هستند بپذیریم .تنها کار بزرگی که میتوانیم انجام دهیم این است که تالش
کنیم به روش علمی زبان طبیعت را آنگونه که هست بهفهمیم .به قول ماکس بورن که میگوید" :به آن کس که میخواهد
هنر پیشگویی علمی را بیاموزد توصیه میکنم که اعتماد به فکر مجرب نکند بلکه زبان رمزی طبیعت را از اسناد طبیعت،
یعنی از واقعیتهای تجربی ،بخواند ۶".در عین حال الزم است توجه داشته باشیم که قوانین طبیعی از جانب ما انسانها
کشف و فرمولبندی میشوند و ما بیشک محدودیتهای خود را داریم از جمله در علوم فنی .برای مثال در اندازهگیری
کمیتها ،مانند اندازهی ثابتهای طبیعی ۷که اکنون "تنها" با دقتی نزدیک به  ۱۰–۱۶تعیین شدهاند.
بیتردید قوانین طبیعی ارائه شده از جانب ما نمیتوانند به دالیل مختلف آئینه تمام نمای طبیعت باشند .از جمله و بهویژه
به این دلیل که ما اصوال امکان آن را نداریم شرایط اولیه الزم برای بررسیها را بطور دقیق بهشناسیم (اصل عدم قطعیت،
همدوسی و ناهمدوسی .)۸در نتیجه ما جهان (گیتی) را نه به شکلی که واقعا هست بلکه به صورت تقریبی و در شکل
ایدهال درمییابیم .با این همه دقت کنونی در قوانین طبیعی ما تا حدی باالست که در بسیاری از بخشهای علمی و فنی
بخوبی عمل میکنند و پاسخگوی نیازهای ما میباشد.
کارآمدی بال
یکی از اولین قانونهای کشف شده در طبیعت اصل فرما ( )Fermat’s principleمیباشد .اصل فرما میگوید:
مسیر پیموده شده بین دو نقطه توسط نور مسیریست که نور در کوتاهترین زمان طی میکند.
این مثال بهعنوان یک قانون طبیعی بخوبی نوع عملکرد طبیعیت و کارآمدی ( )efficientباالی آن را نشان میدهد.
بدیهیست که قوانین طبیعی میباید این ویژگی بیهمتای عملکرد طبیعت را در خود نهفته (مستتر) داشته باشند.
کمیتهای مطرح در مثال اصل فرما عبارتند از :نور (انرژی) ،زمان ،فضا (فاصلهی میان دو نقطه) و کمیتی به نام اثر
(.)effect
اثر ،کمیتیست که از حاصلضرب انرژی و زمان بدست میآید .اندازهی این کمیت رابطه مستقیم با اندازهی انرژی و زمان
دارد .یعنی ،هرچه اندازهی انرژی یا زمان و یا هردوی این کمیتها کوچکتر باشند بههمان اندازه نیز مقدار اثر کوچکتر
خواهد بود و بعکس .اندازهی انرژی نور بستگی به بسامد (فرکانس) نور دارد .حال اگر ما در مثال اصل فرما نور را با
انرژی ثابت ،یعنی با فرکانس ثابت در نظر بگیریم ،اندازه اثر متناسب با کمتر شدن زمان کوچکتر میشود .سؤال :اندازه
اثر چه زمانی به کوچکترین حد خود میرسد؟ پاسخ :وقتیکه نور فاصلهی میان دو نقطه را در کمترین زمان طی کند .و
اما زمان در چه حالتی میتواند کمترین مقدار را داشته باشد؟ بیشک وقتیکه نور فاصلهی دو نقطه را در کوتاهترین مسیر
ممکن طی کند ـ که در یک ماده همگن به شکل خط مستقیم میباشد .تجربه و آزمایشها دقیقا همین حالت را تایید میکنند.
اصل فرما نوع عملکرد طبیعت را که با حداقل اثر ،یعنی با کارآمدی باال و به شایستهترین وجه ممکن عمل میکند ،نشان
میدهد .این شیوهی عملکرد طبیعت در علوم طبیعی با اصلی معروف به اصل عمل ( )principle of actionبررسی
میشود .ما با یاری این اصل به بسیاری از قوانین طبیعی (معادالت حرکت) دست یافتهایم .معادالت (قوانین) بدست آمده
از این طریق ،یعنی به طرز نظری ،با نتایج حاصل از آزمایشها مطابقت دارند .این نتایج گویای آنند که طبیعت کار خود
را به صورت بسیار مؤثری انجام میدهد .عملکرد این چنینی طیبعت یکی دیگر از ویژگیهای بارز آن است که در
ساختار قوانین طبیعی ،با بهرهجوئی از اصل عمل ،درنظرگرفته شده است.
ویژگیهای تاکنون ذکر شده از چیستی قوانین طبیعی تا اوایل قرن بیستم شناخته شده بودند .از آن زمان به این طرف
جنبههای مهم بنیادی دیگری از قوانین طبیعی در ارتباط با دو نظریهی بزرگ از قرن بیستم ،یعنی نظریه نسبیت و نظریه
کوانتوم ،ظاهر شدند که در زیر به آنها میپردازیم.
قطعیتی در کار نیست
گفتیم که دقت کنونی در قوانین طبیعی ما چنان باالست که در بسیاری از بخشهای علمی و فنی بخوبی عمل میکند و
پاسخگوی نیازهای ما میباشد .از جمله و بهویژه در دنیای (فیزیک) کالسیک .در اینجا تصور میشود که میتوان هر
کمیت فیزیکی (برای مثال مکان و سرعت شئای) را بطور دقیق (حداقل از نظر تئوری) اندازگیری کرد .این گفته در
مورد یک کمیت کوانتومی برای مثال مکان (البته تنها تا حد انرژی نقطه صفر )Zero-point energy ۹نیز صادق است.
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در دنیای کالسیک اندازهگیری همزمان و "دقیق" دو کمیت کالسیکی نیز همواره امکانپذیر تصور میشود .اما یک چنین
چیزی ،یعنی اندازهگیری همزمان و دقیق جفتهای مشخصی از خواص فیزیکی برای مثال مکان و سرعت (یا تکانه)،
در دنیای کوانتومی غیرممکن است .در اینجا اندازهگیری دقیق یک کمیت برای مثال مکان یک ذره مترادف با کاهش دقت
در کمیت دیگر آن ،یعنی سرعت ذره است.
غیرممکن بودن اندازهگیری همزمان و دقیق جفتهای مشخص کوانتومی نه به دلیل ناتوانی در اندازهگیری دقیق آنها بلکه
بهخاطر طبیعت خود سیستمهای کوانتومی مانند الکترون است .در اینجا ما با ویژگی خاص دیگری از چیستی قوانین
طبیعی مواجه هستیم که بههیچ شکلی قابل انکار و چشمپوشی نیستند .این وضعیت در فیزیک کوانتومی اصل عدم
قطعیت )Uncertainty principle( ۱۱،۱۰نامیده میشود" :در مکانیک کوانتوم ،یک ذره به وسیلهٔ بستهٔ موج شرح داده
میشود .اگر اندازهگیری مکان ذره مد نظر باشد ،طبق معادالت ،ذره میتواند در هر مکانی که دامنهٔ موج صفر نیست،
وجود داشته باشد و این به معنی عدم قطعیت مکان ذره است .برای به دست آوردن مکان دقیق ذره ،این بستهٔ موج باید تا
حد ممکن «فشرده» شود ،که یعنی ،ذره باید از تعداد زیادی موج سینوسی که به یکدیگر اضافه شدهاند (بر روی هم جمع
شدهاند) ساخته شود .از طرف دیگر ،تکانهٔ ذره متناسب با طول موج یکی از این امواج سینوسی است ،اما میتواند هر
کدام از آنها باشد .بنابراین هر چقدر که مکان ذره – به واسطهٔ جمع شدن تعداد بیشتری موج  -با دقت بیشتری اندازهگیری
شود ،تکانه با دقت کمتری معین میشود (و بر عکس) .تنها ذرهای که مکان دقیق دارد ،ذرهٔ متمرکز در یک نقطه است،
که چنین موجی طول موج نامعین دارد (و بنابراین تکانهٔ نامعین دارد) .از طرف دیگر تنها موجی که طول موج معین
دارد ،نوسان منظم تناوبی بی پایان در فضا است که هیچ مکان معینی ندارد .در نتیجه در مکانیک کوانتومی ،حالتی
نمیتواند وجود داشته باشد که ذره را با مکان و تکانهٔ معین شرح دهد ۱۲".خالصه اینکه اصل عدم قطعیت ۱۰میگوید:
غیرممکن است برای مثال مکان و تکانه (سرعت) یک ذره را همزمان با دقت دلخواه اندازه گرفت .یعنی ،طبیعت در
بنیادیترن سطح نامعین بودن ذات خود را به نمایش میگذارد .اصل عدم قطعیت نگاه علت و معلولی به پدیدهها ،یعنی
اصل علیت ،را بشدت زیز سؤال برده است .همزمان اصل عدم قطعیت سبب پرسشهای دشوار فلسفی (در سطح کوانتومی)
گردیده است که بیشک چیستی قوانین طبیعی را نیز دربرمیگیرند.
معلول و علت
در آغاز مقاله اشارهای داشتیم به اینکه از زمان ظهور نظریه کوانتوم در قرن بیستم نگاه علت و معلولی به امور در
بنیادیترین کنش و واکنشهای طبیعی مورد تردید است .در نتیجه تا روشن شدن نهائی این مسئله ،ویژگی چیستی قوانین
طبیعی متاثر از آن نیز ناروشن است .در زیر به نکاتی در اینباره که تا حدودی قابل دفاع هستند میپردازیم.
در مقالهای که بتاریخ  ۲۰۱۹٫۵٫۱نوشتم ۱۳از جمله چنین آمده است:
" ...تصـــور غالـــب بـــر ایـــن اســـت کـــه ’ ّ
علـ ـت و معلـــول‘ یکـــی از ویژگیهـــای اساســـی جهـــان اســـت .بـــه ایـــن
علـــت همـــواره پـــیش از معلـــول اتفـــاق میافتـــد ـ ّ
معنـــا کـــه ّ
علـــت پـــیش شـــرط معلـــول اســـت ـ و نـــه بعکـــس.
تصـــور بـــر ایـــن اســـت کـــه آنچـــه در آینـــده اتفـــاق خواهـــد افتـــاد نمیتوانـــد بـــر آنچـــه در گذشـــته ر داده اســـت
تاثیری داشته باشد.
ایـــن تصـــور بیـــان از عـــدم تقـــارن میـــان دو مفهـــوم ّ
علـــت و معلـــول دارد .یعنـــی ،معلـــول نمیتوانـــد پـــیش از
ّ
علـــت اتفـــاق بیافتـــد .آیـــا براســـتی چنـــین اســـت؟ اگـــر چنـــین اســـت آیـــا دایـــرهی اعتبـــار آن جهانشـــمول اســـت و
یا محدود؟
پژوهشهــــای علمــــی نشــــان میدهنــــد کــــه اعتبــــار ’عــــدم تقــــارن علّیــــت‘ محــــدود اســــت و نــــه جهانشــــمول
محــــدود بــــه دنیــــای غیرنســــبیتی و غیرکوانتــــومی ۱۴.در ایــــن محــــدوده شکســــت تقــــارن علّیــــت وجــــود دارد
کــــه معلــــول را پیآمــــد ّ
علــ ـت میکنــــد .عــــدم تقــــارن علّیــــت از اوایــــل قــــرن بیســــتم از دو ســــو مــــورد ســــوال
قرار گرفت و محدودیتهائی به آن تحمیل شد ،از سوی۱ :ـ نظریه نسبیت و ۲ـ نظریه کوانتوم.
 .۱در نظریــــه نســــبیت حــــداکثر ســــرعت انتقــــال در طبیعــــت ســــرعت نــــور بــــا حــــدود سیصــــدهزار کیلــــومتر
۱۵
در ثانیــــه میباشــــد .محــــدودیت در ســــرعت انتقــــال پیآمــــدهای بســــیار شــــایان تــــوجهی را بــــه همــــراه دارد.
از جملــــه اینکــــه فضــــازمان ســــاختاری ۴بعــــدی پیوســــتار متشــــکل از ۳بعــــد فضــــا و ۱بعــــد زمــــان پیــــدا
میکنــــد .بــــهخاطر پیوســــتگی فضــــازمان در نظریــــه نســــبیت میتــــوان آن را بــــه  ۴حــــوزهی مختلــــف تقســــیم
نمــــــود (تصــــــویر  .)۲آینــــــده گذشــــــته و بخشهــــــائی کــــــه فضــــــاگونه ( )spacelike,raumartigنامیــــــده
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میشــــوند .آینــــده :جایگــــاه اثرگــــذاری اتفــــاق گذشــــته :جایگــــاه علّتهــــای اتفــــاق بخشهــــای فضــــاگونه ،جــــدا
از دو بخش نامبرده و فارغ از رابطهی علّت و معلولی.

تصویر :۲ترسیمی از یک مخروط نوری

۱۶

نظریه نسبیت عام بیان از کنش و واکنش میان جرم (مادّه) و فضازمان و ساختار گیتی در ابعاد بزرگ دارد .برای مثال
"تراکم بسیار باالی مادّه در بخشهائی از کیهان باعث شکلگیری فرمها و حالتهای نامتعارف مادّه مانند سیاهچالهها
میشود ۱۷".گرانش در این نظریه به عنوان خواص هندسی فضازمان چهاربعدی تعبیر میشود .رابطهی نظریه نسبیت
عام با نظریه کوانتوم هنوز پس از گذشت یک قرن روشن نشده است .یعنی ،ما نتوانستیم در این زمان نسبتا طوالنی به
یک نظریه واحد به نام نظریه گرانش کوانتومی دستیابیم که احتماال میتواند برای موضوع اصل علّیت روشن کننده باشد.
 .۲در دنیـــــای کوانتـــــومی و کیهـــــانی درهمتنیـــــده و کوانتـــــومی ۱۸میـــــان ّ
علـــــت و معلـــــول ’تقـــــارن‘ حـــــاکم
علـــت اتفـــاق بیافتـــد .یعنـــیّ ،
اســـت .در ایـــن حالتهـــا معلـــول میتوانـــد پـــیش و یـــا پـــس ّ
علـــت پیآمـــد معلـــول و
بعکس معلول پیآمد علّت باشد :به معنای همارزی ’علّت و معلول‘ و ’معلول و علّت.
فیزیکــــدانها در نقــــاط مختلــــف جهــــان (اتــــریش ،دانشــــگاه ویــــن  ۲۰۱۵و کانــــادا ،دانشــــگاه واترلــــو )۲۰۱۷
موفـــــق شـــــدند در آزمایشهـــــای پیچیـــــدهی کوانتـــــومی شـــــرایطی را بـــــهوجود آورنـــــد کـــــه در آنهـــــا دیگـــــر
رابطهی علّت و معلولی میان اتفاقها قابل تشخیص نبود"۱۳.
نظریـــه کوانتـــوم صـــحت اصـــل علیـــت ،۱۹رابطـــه میـــان علـــت و معلـــول بـــا کارآمـــدی فوقالعـــاده در دنیـــای
کالســــیک ،را در بنیــــادیترین بخــــش طبیعــــت ،یعنــــی دنیــــای کوانتــــومی ،زیــــر ســــؤال بــــرده اســــت .مــــا در
اینجـــا بـــا مســـائل و پرســـشهای بســـیار دشـــواری مواجـــه هســـتیم کـــه در حـــال حاضـــر پاســـخ قـــانع کننـــدهای
بـــرای آنهـــا نـــداریم .بـــرای مثـــال میخـــواهیم بـــدانیم کـــه غیرعلیتـــی بـــودن رویـــدادهای طبیعـــی چـــه معنـــایی
دارد ،رابطــــه میــــان آنهــــا چگونــــه اســــت و بــــه چــــه شــــکلی قابــــل تشــــریح اســــت؟ وضــــعیت غیرعلیتــــی چــــه
تاثیری بر کاراکتر قوانین طبیعی دارد؟
شـــاید زمـــانی بتـــوان بـــه ایـــن نـــوع پرســـشها پاســـخ داد .بـــرای مثـــال از طریـــق دســـتیابی بـــه یـــک نظریـــه
واحــــد از نظریــــه نســــبیت و نظریــــه کوانتــــوم .صــــرفنظر از مســــائل و مشــــکالت نظــــری در بنــــای یــــک
چنـــان نظریـــهای کـــه بـــه احتمـــال برطـــرف خواهنـــد شـــد پرســـش اساســـی ایـــن اســـت کـــه آیـــا اصـــوال امکـــان
راســــتآزمائی (آزمــــایش) آن وجــــود خواهــ ـد داشــــت؟ بــــرای پاســــخ بــــه ایــــن پرســــش نگــــاهی مــــیافکنیم بــــه
کمیتهای مورد نظر در نظریه گرانش کوانتومی.
کمیتهـــــای نظریـــــه گـــــرانش کوانتـــــومی را میتـــــوان بـــــا در نظرگـــــرفتن ثابتهـــــای طبیعـــــیای ۷دو نظریـــــه
نســــبیت و کوانتــــوم و مقایســــه آنهــــا بــــاهم مشــــخص نمــــود .ایــــن کمیتهــــا بــــه کمیتهــــای پالنــــک معــــروف
هســــتند ،ماننــــد طــــول پالنــــک حــــدود  ۱۰–۳۵متــــر ،یعنــــی نزدیــــک بــــه  ۱۰۲۰برابــــر کــــوچکتر از قطــــر ذره
پروتــــون زمــــان پالنــــک حــــدود  ۱۰–۴۴ثانیــــه جــــرم پالنــــک حــــدود  ۱۰۱۸گیگــــا الکتــــرون ولــــت و دمــــای
پالنــــک حــــدود  ۱۰۳۲کلــــوین .بــــرای راســــتآزمائی ســــاختارهائی در ابعــــاد پالنــــک نیــــاز بــــه انرژیهــــائی
داریـــم کـــه در محـــدودهی بیـــن بنـــن حـــاکم بـــود و ایـــن امکـــان وجـــود نـــدارد .مگـــر اینکـــه چـــارهای دیگـــر
بیاندیشیم .از اینرو پاسخ همه جانبه به چیستی قوانین طبیعی بسیار دشوار به نظر میآید.
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