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  اصل حدود آشوب) 19

وضعيكه جهان در آن به سر مي برد از منظر فيزيكي براي آدمي بجهت حصول شناخت وي نسبت بدان، 

. اين وخامت اوضاع از آن حيث است كه چنين جهاني در شرايط خائوتيك به سر مي برد. وضع بغرنجي است

و بتبع آن در فيزيك وضعيتي است كه در آن عليرغم مشخص بودن قوانين حاكم بر خائوس در رياضيات 

ماداميكه شرايط اوليه ي سيستم مزبور به  ،يك سيستم، نمي توان به درك درستي از آينده ي سيستم رسيد

ه اين يعني اينكه درك مطلق ما از وضعيت حال، ما را به درك مطلقي از آيند. روشني شناخته نشده باشند

براي . مي رساند اما درك نسبي ما از وضعيت حال ما را به هيچگونه دركي از آينده رهنمون نخواهد ساخت

فرض كنيد كه يك دستگاه ساده اما كامال . بهتر روشن شدن اين مطلب الزم است كه مثالي مطرح كنيم

گوي فلزي در ابتداي بنحويكه در آن يك صفحه، يك گوي و يك جايگاه براي نگاه داشتن آن كنترل شده 

آزمايش پشت سر هم، اهرم  10فرض كنيد كه در . داشته باشيم موجود باشد، صفحه و يك اهرم ضربه زن

kg × m × s 1(تن نيو 1مورد نظر با نيروي 
مشاهده خواهيم . به گوي فلزي كوچك ما ضربه وارد كند) 2-

متفاوتي را بر روي صفحه طي كرده و بار آزمايش مختلف، گوي آزمايش مسير كامال  10كرد كه در هر 

در يك آزمايش مستقيم رفته، سپس به چپ و راست مي رود اما در . سرانجام كامال متفاوتي خواهد داشت

آزمايش بعدي از همان اول به يكي از طرفين منحرف مي گردد و سرآخر در يك نقطه ي منحصربفرد در 

در اينجا به ذهن خطور مي كند وضعيت آشوبي  پرسشي كه. سطح شطرنجي آزمايش باز خواهد ايستاد

و سطح ) گرم xمثال (نيوتن، ساچمه همان جرم خاص  1اگرچه نيرو همواره همان . حاكم بر اين تجربه است

صفحه همان مقاومت اصطكاكي و سرآخر هوا و جرياناتش در حالت كنترل شده همان مقاومت را دارند اما 

شكل مختلف رقم مي خورند و با دانستن  10بار به  10اتفاقات در هر  .تسدر عمل شرايط به شكل ديگري ا

باز رسيدن به يك پيش بيني قابل قبول در اين باره كه گوي موردنظر در كدام خانه ي  ،تمامي شرايط اوليه

ما حتي به درستي و از همان ابتدا نيز نمي توانيم . صفحه ي شطرنجي از حركت خواهد ايستاد، ممكن نيست

در اين موارد روش هاي . از مسير حركت گوي داشته باشيم چه برسد كه محل توقف آن را بدانيم دركي

خانه داريم و گوي مورد  100آماري نيز كاري از پيش نمي برند؛ اينكه مثال بگوييم در اين صفحه ي خاص، 

ره از خودمان شايد دوبا! در فالن خانه ي خاص قرار خواهد گرفت 100/1نظر پس از توقف به احتمال 

پديده ي ضربه (اين پديده . در اين باره بايد به ابتداي اين نوشتار رجوع كرد! بپرسيم كه مشكل كجاست؟

يعني اگرچه قوانين حاكم بر . مثل تمامي پديده هاي ديگر اين جهان ذاتي آشوبناك دارد) زدن و حرك گوي

اما پيش   )و غيره P = m × vو يا  F = m × aمثال (تماما از قوانين فيزيك نيوتني تبعيت مي كنند آن 

. آزمايش است) Intitial Conditions(بيني پذيري آينده ي آن كامال در گرو دانستن شرايط اوليه ي 

لمان هاي اين شرايط مشخص هستند مثل جرم شايد شما اعتراض كنيد كه در اين مورد خاص تمامي ا



004-019 

www.daydaad.com 

 

Page 2 of 3 

 

ه و غيره، پس مي بايست نتيجه را قطعا به درستي محاسبه گوي، مقاومت اصطكاكي سطح، نيروي ضربه زنند

نمود؛ اما در پاسخ به اين ايراد بايد گفت كه تمامي دانش ما نسبت به شرايط اوليه ي فوق الذكر با درصدي 

 0.9999999993و يا  1.0000000005مثال نيروي ضربه زننده مطلقا يك نيست و . دقت در اختيار هستند

10(گرم  100را در اين مثال خاص بفرض  xاگر . گرم است xبه درصدي  جرم گوي نيز. است
-1

 kg ( بدانيم

اگر ترازوي  .وزنش اين چنين بنظر مي رسد و با ترازوي دقيقتري اين وزن اينگونه نيستبا ترازوي نادقيق ما 

وزن در هر بار وزن ما آنقدر دقيق باشد كه با تقريب بسيار نزديكي محاسبه كند، باز هم خواهيم ديد كه اين 

مثال يك سري از الكترون هاي تشكيل دهنده (كشي تفاوت مي كند، چون بخش هايي از اتم هاي اين گوي 

جذب محيط اطراف مي شوند و يا از محيط اطراف به تل الكتروني گوي وارد مي شوند و همين ورود ) ي آن

البته : نكته{. جرم اين المان آزمايش مي رساند و خروج ها در دقت هاي بسيار باال ما را به ايده ي عدم ثبات

جرم كميتي ثابت و نامتاثر از محيط است اما وزن يك جسم متاثر از مكاني است . وزن با جرم متفاوت است

هرچقدر سياره اي كه جرم مزبور در آن وزن مي شود بزرگترو بتبع جرم . كه در آن جرم را وزن مي كنيم

همين ايرادات را مي توان در رابطه با } .سم مورد مطالعه افزون خواهد شدبيشتري داشته باشد، وزن ج

 )π( سطح آزمايش، محل قرار دادن گوي، خود اين اصل كه آيا اين جرم يك گوي واقعي است و نسبت پي

تمامي اين فاكتورهاي . در آن با چند رقم اعشار دقت محاسبه گشته است و بيشمار فاكتور ديگر مطرح نمود

دست به دست هم مي دهند و شرايط اوليه ي ) كه دانش ما نسبت به آن ها كافي نيست(قطعي عدم 

پس . متفاوتي را براي هر آزمايش رقم مي زنند كه شرايط ذكر شده در باال نتيجه ي واضح و مبرهن آن است

به شرايط  بعلت شناخت نامطلق ما نسبت) جهاني-سيستم هاي اين(نتيجتا اينكه در سيستم هاي آشوبناك 

نكته ي . احتماالتي خواهد بود –اوليه، درك ما از نتيجه ي وقايع بسيار نادقيق و در بهترين شرايط، آماري 

قابل توجه در اين مبحث اين است كه هرچقدر ابعاد آزمايش ريزتر و يا بزرگتر شوند، نتيجه ي اين بي دقتي 

در ابعاد بسيار ريز و يا . با وسعت آن ها رابطه دارديده ها يعني درصد آشوبناكي پد. ها گزاف تر خواهد بود

نكته ي جالب توجه در . است) ابعاد انسان(بسيار بزرگ اين درصد آشوبناكي بيشتر از دنيايي با ابعاد ميانه 

اين شرايط آن است كه اگرچه اين آشوبناكي مانع از رسيدن به دركي از آينده ي سيستم به شكل عادي 

يكي از اصولي كه من در اين نوشتار بدان . هايي نيز براي مطالعه ي آن قابل ارايه استخواهد شد اما روش 

حدود آشوب يعني اينكه ! حدود آشوب يعني چه؟. خواهم پرداخت مقوله ي حدود آشوب در سيستم است

ثال ، زيرا ممايش خارج نخواهد شدپيش بيني حركت كند باز از سطح آزگوي مورد نظر هرچقدر نيز غيرقابل 

نيروي اوليه به اندازه اي نيست كه منتهي به جهيدن گوي به بيرون از صفحه شود و يا اينكه اين گوي 

پس سطح حركت گوي محدوديت . نخواهد توانست ديواره هاي اطراف سطح را سوراخ كرده و بيرون افتد

 1تبط است و نيروي هايي دارد كه حركت آشوبناك گوي محدود بدان است و اينكه گوي همواره با سطح مر
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بار شليك شود و در اين  nپس اگر گوي . وا نمي دارد) zحركت در راستاي محور (نيوتن آن را به جهش 

ناقطعي بودن شرايط اوليه ي  )Range(رنج به سمت عدد بزرگي ميل كند، آنگاه با توجه به  nمورد خاص 

حدود آشوب در نتيجتا اينكه . تار خواهد كردآشوبناكي متناظري رف) محدوده ي(آزمايش، مسير گوي با رِنج 

يك سيستم آشوبناك عمال بيان كننده ي محدوده ي آشوبناكي سيستم مزبور متناظر با محدوده ي 

حدود آشوب عمال رابطه اي مستقيم . ناقطعيت آگاهي ما از شرايط اوليه ي آزمايش در چنين سيستمي است

هرچقدر اين فاكتورها و محاسباتشان ناقطعي تر . ش را داراستبا رِنج ناقطعيت فاكتورهاي موثر در آزماي

بفرض اينكه گوي آزمايش ما آغشته به رنگ باشد و بر ! باشد، حدود آشوب وسيعتر خواهد شد و بالعكس

) عددي بسيار بزرگ n(بار آزمايش  nرد مسير حركت خود را بر جاي گذارد، پس از روس سطح آزمايش 

بر روي سطح آزمايش ترسيم خواهد شد كه بيان كننده ي حدود هندسي  خطهايي با الگوهاي مشخص

مثال چپ و راست هم عرض با محل شليك هرگز رنگي نخواهد بود و يا . آشوب در اين سيستم مي باشند

حه فاينكه مطمئنا موازي اضالع چهارگانه ي صفحه با فاصله ي خيلي نزديك در راستاي طول و عرض ص

همه ي اين ترسيم ها در طوالني مدت الگوي آشوبناكي اين سيستم را . واهد شدخطي مستقيم ترسيم نخ

الگويي كه مبتني بر اصل حدود آشوب ترسيم شده و ما را در راستاي مطالعه ي . برايمان تعريف خواهند كرد

همان  in.cيعني آشوب و  cدر اين رابطه : )∆in.c∆≡  c. (دقيق تر سيستم مزبور مددرسان خواهد بود

اوليه مي باشد و خود رابطه بيانگر هم ارزي تغييرات آشوبناكي سيستم و تغييرات شرايط اوليه معرف شرايط 

مي بايست بدان اهميت بسياري دهد تكرار آزمايشات اين يكي از مسايلي كه فيزيك تجربي . ي آن است

زهاي آشوبناكي سيستم چنيني به تعداد زياد است كه عمال انتظار مي رود منتهي به ترسيم خطوط و مر

احتماالتي رفتار  –روش هاي فيزيك كوانتوم كه در آن ها ما توانسته ايم به شكلي آماري . هاي مزبور گردد

را توضيح داده و سپس دست به پيش بيني بزنيم عمال همگي تالشي براي ) ماده ي در حال حركت(جهان 

آن را ) هندسي(ين نوشتار ما به ازاي تصويري مدلسازي انتزاعي همين حدود آشوب بوده اند كه من در ا

هر گونه مدلي فيزيكي كه دست به پيش بيني در رابطه با رفتار آتي جهان مي زند مي بايست . بيان نمودم

در گام اول با تكرار نزديك به بيشمار آن پديده، حدود آشوبناكي آن را مشخص نموده و سپس رفتار 

  ...اساس مطالعات پيش بينانه ي خود قرار دهدآشوبناكانه ي آن پديده ي خاص را 


