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هيچ فيزيكدان يا مهندسي يك مسئلهي واقعي را حل نميكند ،بلكه به جاي آن مسئله ،مدلي را به وجود ميآورد تا به كمك
ل بايد دو ويژگي داشته باشد :يكي اينكه به اندازهي كافي ساده و قابل حل باشد ،و ديگر اينكه به
آن مسئله را حل كند .اين مد 
اندازهي كافي واقعي باشد تا مفيد واقع شود.
تحليل علمي به وجود آوردن مدلهاي مفيد از واقعيت است ،اعم از اينكه
نظريهها و قانونهاي فيزيك هم مدلاند .هنر
ِ
موضوع حل يك مسئلهي خاص مهندسي باشد يا جستوجوي قانونهاي جامع فيزيك .مدل فصل مشترك واقعيت و ذهن بشر
است .چون مدل با استفاده از معيارهاي انساني بيان ميشود ،بنابراين قالب آن بايد شامل مفاهيمي باشد كه از دادههاي تجربي خود
واقعيت خارجي مدلسازي شده ميپردازد.
تجلي آزمايشها و طرز تفكر ماست كه به
ِ
به دست ميآوريم .مدل همان قدر ِ
ترجيح ميدهم در جايي كه ديگران معمو ًال از نظريهها سخن به ميان ميآورند دربارهي مدلها صحبت كنم ،زيرا واژهي «مدل»
واقعي و عيني است ،در حاليكه مدل ،بدون آنكه مدعي يكتايي،
بر سودمند بودن تأكيد دارد .معمو ًال فكر ميكنيم نظريه نامزد حقيقي ِ
كمال ،و غاييبودن باشد ،اطالعات مفيدي را انتقال ميدهد .به عنوان مثال ،لقاح ،تكوين ،تولد ،و رشد مدلي در فيزيك .در اينجا
قانون گازهاي كامل  P V = αTرا در نظر ميگيريم كه بيگمان شما آنها را در درسهاي فيزيك يا شيمي مطالعه كردهايد.

تاريخچهي يك مدل

به رغم انديشههاي مجرد و پر حجم فالسفه در طي قرون،
در دوران باستان و قرون وسطي هنوز هيچ شناخت مفيدي
از رفتار يك گاز وجود نداشت .احتما ًال اين مدل مفيد منتظر
اختراع دماسنج و فشارسنج بود .در هر يك از اين ابزارها از يك
لولهي باريك شيشهاي حاوي جيوه براي مشخص كردن عددي
استفاده ميشود كه در شرايط مختلف ارتفاع جيوه در آن تغيير
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ميكند .دانشمندان چون بويل ،2چارلز 3و گيلوساك ،4رفتار اين
ل شدهاي به آنها متصل
ابزارها را وقتي يك گاز در شرايط كنتر 
ميشد بررسي كردند.
خالصهي اين داستان بسيار طوالني چنين است .آزمايشهاي
اين دانشمنداني به تدوين رابطهي تجربي  P V = αTانجاميد
كه در آن متغيرهاي  Pو  Tبه ترتيب قرائتهاي فشارسنج،
دماسنج ،و  αبراي مقدار معيني از گاز ضريبي ثابت است .اگر در

مدلي از مدلها

بنابراين مدل رياضي  P V = αTداراي شالودههاي
تجربي و مفهومي است .من آن را به عنوان الگويي براي نشان
دادن ويژگيهاي مدل در فيزيك ارائه ميدهم.
ل ساخت بشر و محصول آزمايش و تصور ماست.
 .1مد 
 .2مدل ك ّمي است و از ويژگيهاي قابل اندازهگيري ماده
صحبت ميكند كه آزادانه تعريف ميشوند.
 .3مدل هم به لحاظ تجربي و هم از نظر مفهومي سودمند
است و تساوي عددي آزمونپذيري را نشان ميدهد كه شامل
اعداد توليد شده توسط ابزارهاي اندازهگيري مشخص است ،و
چارچوبي مفهومي را براي نسبت دادن معناي عميقتر به اين
اعداد در اختيار ميگذارد.
 .4ثمربخش بودن تجربي يك مدل را تأييد تجربي تعيين
ميكند ،و وقتي ثمربخشي آن تأييد شد ،معتبر باقي ميماند و مدلهاي
جامعتر آتي آن را به عنوان موردي خاص دربرخواهد گرفت.
 .5ثمربخشي مفهومي يك مدل ميتواند موضوعي

هنرتحليل
علمي ،به
وجود آوردن
مدلهايمفيد
از واقعيت
است
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يك گاز ،V، P ،و  Tرا اندازهگيريهاي مربوط به ويژگيهاي
گاز تعريف كنيم ،رابطهي  P V = αTمدل مفيدي براي رفتار
آن است .گرچه تا اينجا  Pو  Tمعني فيزيكي عميقي ندارند و
تنها اعداد توليد شده توسط ابزارهاي خاصاند.
بهطور كلي انتظار نميرفت هيچ رابطهاي (چه رسد به اين
رابطهي ساده) بين اعداد توليد شده به وسيلهي آن ابزارها (يا
ابزارهاي ديگر) برقرار باشد .وقتي اين رابطهي بين اعداد نمايان
شد ،فقط ميشد سپاسگزار اين خوششانسي بود .اين موضوع
مورد يكي از مشهورترين گفتههاي انيشتين است كه «غيرقابل
دركترين نكته دربارهي جهان قابل فهم بودن آن است».
پيدايش مدل  ، P V = αTگام بزرگي به پيش بود .توجه
كنيد كه گام اوليهي سرنوشتساز تدوين مجموعهاي از مفاهيم
برحسب پرسشهاي معناداري از طبيعت بود كه شايد طبيعت
بهطور معناداري به آنها پاسخ ميداد .اين مفاهيم در طبيعت
نيارميدهاند و منتظر آن نيستند تا كسي با نگاه كردن منفعالنه
آنها را كشف كند .بلكه بايد بهطور فعال آنها را خلق كرد .اين
وضعيت نشان ميدهد كه خواص مواد چگونه آشكار ميشود و
چگونه وجود آن خواص قابل اندازهگيري را از روي واقعيتهاي
مفيد تعريف ميكنيم .آنها ساختههاي بشرند كه ميتوان
برحسب آنها پرسشهاي معناداري از طبيعت كرد و پاسخهاي
طبيعت را خواند ،و اين شناخت را به صورت مدلهاي مفيد و
آزمونپذير سازماندهي كرد.
هر يك از اين مفاهيم به صورت ك ّمي ـ به شكل اعدادي
كه دستگاه اندازهگيري نشان ميدهد ـ در طبيعت وجود دارند.
قانون تجربي گازها رابطهاي ساده (و بسيار مفيد) بين اعداد
( ،V، Pو  )Tاست كه ابزارهاي اندازهگيري ما توليد كردهاند.
اين يك مدل تجربي است .اعدادي كه ابزارهاي اندازهگيري
توليد كردهاند هيچ معنايي عميقتر از تصوير مدل مفهومي
دستگاه مورد اندازهگيري وتأثير آن بر اندازهگيري ندارند.
ي آزمايشهاي خود را انجام
بويل در سالهاي  1600در حال 
ميداد كه كشيشهاي زائر( میسیونرهای مذهبی) امريكا را مستعمره
ميكردند .اما تا اواسط سالهاي  1800كه امريكاييها عليه
بردگي ميجنگيدند طول كشيد تا ژول 5نظريههاي (مدلهاي)

مكانيك نيوتوني و اتمگرايي (كه مورد مجادلهي شديد بود)
را با هم تلفيق كرد تا مدل مفهومي گاز كامل را به صورت
دستگاهي از ذرات نقطهاي داراي حركت كاتورهاي تدوين كند.
در اين مدل  Pبه طور كام ً
ال طبيعي با مفهوم نيروي نيوتوني
در ارتباط است و رفتار فشارسنج جيوهاي را توجيه ميكند .اما،
«دماي» گاز كه دماسنج توليد ميكند تعريف
كميت تجربي T
ِ
مكانيكي از پيش تعريف شدهاي را تداعي نميكند.
در اينجا با مورد شگفتانگيزي از توان حيرتآور و
باورنكردني علم تحليلي مبتني بر تجربه روبهرو ميشويم كه برهم
كنش ثمربخش فيزيك نظري و تجربي است .قانونهاي نيوتون،
مدل مفهومي ژول را به اين نتايج بسيار روشنگر رهنمون شد كه
مقدار عددي حاصل ضرب  PVبراي گا ِز ژول با انرژي جنبشي
كل ذرات داراي حركت كاتورهاي متناسب است .بنابراين ،مدل
مفهومي ژول به دماي  Tدر رابطهي  P V = αTبه عنوان يك
ويژگي ساخت بشر گاز ،معنايي عميقتر ميبخشد :دما معياري از
حركت كاتورهاي ذرات گاز ميشود.
ِ

فرهنگي ،بنيادين و حتي مربوط به سليقهي شخصي باشد (كه
اغلب چنين است).

محدوديتهايمفهومي

ثمربخش
بودنتجربي
يك مدل را
تأييدتجربي
تعيينميكند،
و وقتي
ثمربخشي
آن تأييد شد،
معتبرباقي
ميماند
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بديهي است كه مدلهاي مفهومي از دادههاي تجربي توليد
ميشوند .وقتي چشمان خود را ميبندم تا به دقت جسمي مث ً
ال
قطعهاي از ميوه ،ميز ،يا صورت خود را حس كنم ميكوشم مجسم
كنم اگر حس بينايي نداشتم چه تصوري در مورد آن پيدا ميكردم؟
اگر تنها از حس المسه استفاده ميكردم چه نوع مدل مفهومي در
كشف يك واقعيت ميساختم؟ (سعي كنيد بدون كمك گرفتن از
ي را مجسم كنيد) .چگونه ميتوانستم
حس بينايي شكل يك ش ء
زبان فردي بينا را درك كنم؟ شخص بينا نميتواند با استفاده از
هيچ روشي تجربهي آگاهانه خود از نور در برابر تاريكي را به من
منتقل كند چه رسد به قرمز در برابر سبز را .مدلهاي مفهومي ما
فقط ميتوانند با مقايسهها و استعارههاي ضعيف و سست رابطه
برقرار كنند ،اما مدلهاي تجربي قادرند با ابزارهاي اندازهگيري،
اين عمل را بدون هيچ ابهامي انجام دهند.
مدلهاي مفهومي تابع شخص ناظر و محدوديتهايش
ي را ميكاود ،در واقع
هستند .وقتي يك فيزيكدان رفتار واقع 
ميكوشد مدلهاي مفهومي با معنايي از واقعيت را با استفاده از
مواد خامي ابداع كند كه در آزمايشهاي انساني شكل گرفتهاند.
هرچه فيزيكدان عمق بيشتري را بكاود ،بيشتر درمييابد كه
براي ساختن مدل مفهومي رفتار واقعيت بر مبناي معيارهاي
انساني بايد در انتزاعي كردن و بارور ساختن ايدههاي خود
سازندگي و خالقيت هرچه بيشتري به كار برد.
دليلي ندارد انتظار داشته باشيم اين فرايند بهطور نامحدود
تداوم يابد .اما منطقي است پيشبيني كنيم در فراتر از سطح
معيني از تحليل ،رفتار واقعيت را نتوان برحسب معيارهاي انساني،
حتي با هوشمندي فزايندهي كافي براي ابداع تساويهاي عددي
حاصل از اعداد خوانده شده توسط ابزارهايمان ،به صورت دقيق
مدلسازي كرد .گذشته از هرچيز ،ابزارهايمان همانقدر سطحي
هستند كه حواسمان.
اكنون تقريب ًا به اين مانع مفهومي برخورد كردهايم.
مدلهاي رياضي نظريه كوانتومي حتي قدرت تخيل اينشتين را

به چالش ميطلبيد .او هرگز نتوانست مدل مفهومي شايستهاي را
از واقعيتهاي نهفته در وراي اين معادلههاي رياضي تصور كند.
هنرهاي جديد و موسيقي از نظر «عجيب بودن» پس از فيزيك در
مرتبه ی دوم قرار ميگيرند ،گرچه هنرها از هر محدوديتي آزادند،
در حالي كه فيزيك به شدت تحت تأثير محدوديت مفيدبودن
تجربي قرار ميگيرد.

استانداردها ،سليقه ،و زيبايي

فرض كنيد بر اثر كشتي شكستگي در جزيرهاي خالي از
سكنه گرفتار شدهايد و چون كار ديگري نداريد تصميم گرفتهايد
علم فيزيك را از نو بسازيد .تصميم ميگيريد ابتدا استانداردهاي
اندازهگيري بازههاي مكان و زمان را انتخاب (طراحي) كنيد.
چطور بايد ميلهي اندازهگيري استاندارد و ساعت استاندارد را
انتخاب كنيد؟ اين پرسشي از نوع «گرهي كور» است :يعني
همه دوست دارند اين استانداردها از قبل در دسترس باشند،
بهطوري كه بتوان آزمايشها (هم آزمايشهاي فيزيكي و
هم آزمايشهاي ذهني) را براي پرسش از طبيعت انجام داد،
پاسخهايش را خواند و به نظريهاي در مورد رفتار ماده دست
يافت .اما انتخاب ساعت استاندارد و ميلهي اندازهگيري مستلزم
شناخت قابل مالحظه از رفتار ماده است .مث ً
ال ،انتخاب ساعت
استاندارد مستلزم اين نظريه است كه سازوكار ويژهاي با آهنگ
ثابت تيكتاك ميكند .البته ،سازگاري منطقي نظريه را به اين
نتيجهگيري ميرساند .انتخاب نظريهها و استانداردها به طور
تفكيكناپذيري درهم تنيدهاند.
محظوري كه در باال به آن اشاره شد تضعيفكننده نيست،
بلكه فقط بايد واژهي «نظريه» (انتخابي براي واقعيت عيني
مطلق) را با واژهي «مدل» (روش مفيدي براي توصيف واقعيت
بر مبناي معيارهاي انساني) جايگزين كرد .از اين نظر ،انتخاب
يك ساعت صرف ًا وجود پارامتر قابل اندازهگيري ) (tرا تعريف
ميكند كه به عنوان مبناي خطي زمان براي توصيف تحول
پديدهها به كار ميرود .روند تمام پديدههاي ديگر را با توالي
تيكهاي اين ساعت مقايسه ميكنيم.
بديهي است انتخاب استانداردها موضوعي اختياري است.
معيار انتخاب ما براساس واقعيت نيست ،بلكه صرف ًا بر مبناي

معيار
انتخاب ما
براساس
واقعيت
نيست،بلكه
صرف ًا بر
مبنايمفيد
بودن است

فيزيك شخصي شما

علم فيزيك بيفايده نبوده است و چيزهاي زيادي را
ميتوان از آن آموخت .آموختن از آن خود كردن است؛ فرايندي
فعال كه فقط با شنيدن و خواندن آغاز ميشود .اغلب مجبوريد
به شنيدهها و خواندههاي خود برگرديد .اما آموختن معنادار فقط
با تأمل به دست ميآيد .هركس بايد مدلها و فلسفهي خود را
در مورد فيزيك داشته باشد .اين مدلها رشد ميكنند و توسعه زيرنويس
1. Robert J.
مييابند ـ اين ساختن هرگز كامل نيست .آنچه در اين مقاله
Sciamanda
2. Boyle
بيان كردم احتما ًال مورد انتقاد دانشمندان ،فيلسوفان ،شاگردان،
3. Charles
و شايدحتي خودم قرار ميگيرد ،زيرا شناخت من از فيزيك توسعه
4. Gay- Lussac
پيدا ميكند .اميدوارم گفتههاي من زمينهاي براي آغاز بحث و
5. Joule
تفكر باشد .كوشيدهام فلسفه ی فعلي خودم را برايتان شرح دهم.
با گذشت زمان روايت شخصي و منحصر به فرد خود از مدل را منبع
Quantum,
خواهيد داشت .شناخت فيزيك ،حتي بيشتر از درك يك سمفوني
November /
يا نقاشي ،رويارويي شخصي و منحصر به فردي از خودآگاهي December 1986, pp
45-47
با واقعيت است.
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مفيد بودن است .كدام انتخاب به «مطلوبترين» مدل تجربي
و مفهومي واقعيت ميانجامد؟ به عبارت ديگر ،مدل مفهومي
بايد چقدر «غيرعادي» باشد تا به لحاظ تجربي مفيد واقع شود؟
واژههاي «مطلوب» و «مفيد» را بايد با فرهنگ علمي رايج
تعريف كنيد ،يعني انتخاب آنها بستگي به سليقهي شما دارد.
بهطور كلي هرچه بيشتر به اين جزئيات بپردازيم كه مدل تا كجا
پيش خواهد رفت ،به لحاظ تاريخي متوجه خواهيم شد كه اين
موضوع فرايندي تكراري است.
بگذاريد شما را با مثال شهودي (كه اميددارم بعداً بهطور
كامل مطالعه كنيد) سرگرم كنم .اينشتين نخستين كسي بود كه
در سال  1905از آزادي انتخاب ميلهها و ساعتها استفاده كرد.
تعريفهاي «مطلوب» و «غيرعادي» او «روند كلي» را نشان
نميداد .براي اينشتين مطلوب چيزي بود كه ناوردايي (يكساني)
معادلههاي الكتروديناميك ماكسول را براي ناظران بدون شتاب
حفظ كند .اما عقل متعارف ميگفت كه در معادلههاي ماكسول،
سرعتها را بايد از يك چارچوب مرجع مطلق (چارچوب «اتر»)
اندازهگيري كرد .اين موضوع براي بسياري افراد «مطلوب» بود.
براي آنها ساده بودن قانونهاي فيزيك براي ناظر در حال سكون
مطلق قانعكننده بود .در واقع ،هرگونه انحراف نتايج تجربي از
قانونهاي فيزيك دادههاي كافي براي اندازهگيري سرعت مطلق
را در اختيار ميگذاشت .آنها نااميد شده بودند كه مدل نيوتون
امكان اندازهگيري سرعت مطلق با آزمايشهاي مكانيكي را به
آنها نميداد (خود نيوتون هم بايد نااميد شده باشد) اما اكنون
بسيار خوشحال بودند كه مدل الكتروديناميك ماكسول (كه شامل
نور است) به آنها اين امكان را ميداد كه سرعت مطلق را با
استفاده از آزمايشهاي اپتيكي اندازهگيري كنند.
اينشتين مدل مفهومي كام ً
ال متفاوتي را براي الكتروديناميك
ماكسول در نظر گرفت .او در پي مدلي بود كه در آن تمام
ناظران بدون شتاب با استفاده از مقادير عددي هم كميتها
(مث ً
ال ،سرعت) از چارچوب خود بتوانند معادلههاي ماكسول را با
اعتبار يكسان به كار گيرند .براي اين كار او شهامت آن را داشت
كه اندازهگيري زمان و مكان را بازتعريف كند .انتظار ميرفت
كه اين باز تعريف ،بدترين چيزهاي غيرعادي را وارد مدل كند.
بدون شك ،انتظار داشتيم مجبور شويم ساعتها و ميلههاي

اندازهگيري جديد را با ويژگيهاي «نسبيتي» عجيب طراحي
كنيم .اما نتيجهي جالب توجه آن بود كه شگفتيهاي جديد فقط
فرهنگي بودند .ساعتها و مترهاي عادي رفتار نسبيتي داشتند
و گسترهي وسيعي از پديدهها ،حتي آنهايي كه با معادلههاي
ماكسول تفاوت بسيار داشتند ،را ميشد به صورت بسيار سادهاي
توصيف كرد .مورد پذيرش عام قرار گرفتن نسبيت سريع و آسان
نبود ،اما امروز نسبيت نه تنها به لحاظ تجربي و مفهومي سودمند
شده است ،بلكه زيبا هم هست!
جستوجوي زيبايي همواره عامل محركي در مدلهاي
ماست و گاهي مانند مورد نسبيت انيشتين ،به نظر ميرسد كه
زيبايي تنها انگيزه باشد .امروز بسياري از افراد مانند اينشتين
از جستوجوي زيبايي شهودي در جنبههاي كوانتومي فيزيك
جديد نااميد شدهاند .زيبايي نظريهي كوانتومي ،برخالف نسبيت،
هنوز از درك غريزي انسان ميگريزد .شايد با گذشت زمان
سليقهمان تغيير كند ،اما اين تغيير بايد با معطوف كردن توجهمان
به مدلها به جاي نظريهها آغاز شود .فيزيك هيچ پاسخ نهايي و
آرامكنندهاي را ارائه نخواهد كرد.

