Sklar vázlat

1. 

az idő irányával kapcsolatos intuitív fogalmunk redukálható a világ bizonyos tulajdonságaira, melyeket az entrópia fogalmába foglalhatunk bele.

A mi szempontunkból lényeges:
Az irreverzibilis fizikai folyamatokról szóló elméletben nem az időben aszimmetrikus világ leírását kellene látnunk, hanem ezek alapoznák meg az idő irányainak a megkülönböztetését. (továbbiakban: entropikus elmélet)

Reichenbach fejleszti tovább az idő irányának entrópián alapuló elméletét, de minden ilyen irányú erőfeszítés ellenére a tézis továbbra is vitatott. 

A fizikának több mindenről számot kell még adnia, pl. az entropikus aszimmetria eredetéről és kapcsolatáról más, temporálisan aszimmetrikus fizikai folyamatokkal, mint pl. amilyen (amilyennek tűnik) a világegyetem tágulása.

Hogy érthetőbb legyen az ezek körül a kérdések körül folyó vita, Sklar szerint a következőt kell először is tisztázni: milyen értelemben állítja az entropikus elmélet, hogy az idő irányát illető kijelentések jelentése redukálható az entropikus folyamatokról szóló kijelentésekére. 

Kétfajta értelemben beszélhetünk redukcióról, s ennek szemléltetésére, valamint azért, hogy jobban megértsük, mit is állít az entropikus elmélet, három különböző, a világban fellelhető aszimmetriát fog összehasonlítani: 1.) le/föl térbeli irányok, 2.) jobbra/balra orientált rendszerek, 3.) múlt/jövő időirányok.  

Fontos: ez a vizsgálódás nem azt akarja eldönteni, hogy helyes-e az entropikus elmélet, hanem csak azt célozza, hogy világossá tegye: mi az, amit az elmélet mellett, illetve ellen érvelők joggal állíthatnak. 

2. 

JOBB/BAL

Van fogalmunk a jobb / bal megkülönböztetésről, és gond nélkül meg is tudunk különböztetni jobb- és balkezes tárgyakat (Sklar példája a golfütő).

Mármost, lehetnek fizikai jelenségek, melyeket olyan törvények írnak le, amelyek nem szimmetrikusak a jobb / bal irányokra. Sklar példája: a gyenge kölcsönhatás paritás nem-megmaradása (többet erről: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/quantum/parity.html). 

Kérdés: van-e a világ ezen aszimmetriáinak bármi köze ahhoz, amit mi a bal és jobb irányokon értünk?

Valószínűleg nincs, ha ugyanis valamifajta csoda folytán fölcserélődne a különböző irányokat preferáló részecskefizikai folyamatok iránya, attól még nem mondanánk, hogy a balkezes kesztyű (golfütő, stb.) onnantól fogva jobbkezes. Elkezdenénk ugyan magyarázatot keresni a jelenségre, de nem gondolnánk, hogy a bal és a jobb irányok cserélődtek fel. 
Úgy tűnik, a jobb/bal orientáció olyan alapvető geometriai tulajdonsága egy ily módon orientált rendszernek, mely tulajdonságához ugyanolyan közvetlen episztemikus hozzáférésünk van, mint bármely más geometriai tulajdonsághoz. 

Az orientációs terminusok jelentését osztenzióval rögzítjük. 

Ha feltételezünk negyedik térdimenziót, akkor fölmerülhetnek az orientációval kapcsolatos további bonyodalmak (amelyeket nem ismerek…), de a lényeg, hogy ezek sem fenyegetik azt az állítást, hogy a jobb / bal orientációval kapcsolatos fogalmi analízisünk szempontjából mellékes, hogy milyen fizikai törvényszerűségek uralkodnak a világban (kb. ezt mondja, vagy legalábbis ezt kellene mondania). 

3.

Az előbbi megfontolások esetleg arra indíthatnak bennünket, hogy a fentiekkel analóg módon képzeljük el az entrópia növekedésének és az idő jövő irányának a viszonyát. 


Boltzmann: Az ember elgondolhatja úgy a világot, mint valamely óriási számosságú alkotórészből, roppant ideig működő mechanikai rendszert, amelyben a mi „állócsillagainkat” magában foglaló rész eltörpül az univerzum méretei mellett, s amelyben az általunk földtörténeti koroknak nevezett periódusok is csupán pillanatok a világegyetem történetében. Ekkor az univerzumban – mely általában véve egyensúlyi, és így halott állapotban van – itt-ott előfordulhatnak kisebb régiók, mint pl. a mi galaxisunk (ezeket egyedi világoknak nevezzük), amelyek viszonylagosan rövid ideig jelentősen kitérnek az egyensúlyi állapotból, s ilyen esetekben a mikroeloszlás valószínűsége ugyanakkora eséllyel fog növekedni, mint csökkenni. Az univerzum számára az idő két iránya megkülönböztethetetlen, ugyanúgy, ahogyan a térben nincs le és föl irány. Mindazonáltal, ahogyan a földfelszín egy bizonyos helyén „lefelé” iránynak nevezzük azt az irányt, amely a Föld középpontja felé mutat, ugyanúgy fog egy bizonyos időintervallumban és egyedi világban élő élőlény különbséget tenni a kevésbé valószínű állapot felé haladás és az ezzel ellenkező irányú haladás között (az előbbit nevezvén múltnak, az utóbbit pedig jövőnek). 

A múlt és a jövő olyan lenne tehát, mint a le és föl irányok, és a magasabb entrópia felé haladás megfelelne a gravitációs mező gradiensének az irányának (amerre a Föld középpontja van). Jön a kérdés: milyen viszonyban állnak a le és a fel fogalmak a gravitációval, és mire alapozzuk az erről a viszonyról kialakított álláspontunkat? Aztán: ugyanígy van-e az entrópia esetében az időirányokkal?   

4. 

Úgy tűnik, hogy a le / föl irányokról is van egy filozófiát és tudományosságot megelőző elképzelésünk, s ezeket az irányokat ugyanúgy megtaníthatjuk osztenzióval, mint ahogy belső érzékünkre hallgatva is fogalmat alkothatunk róluk. 
A naiv elképzelés szerint a lefele irány megőrződik a párhuzamos eltolással, csakhogy a gravitációról nyert ismeretek fényében (meg nyilván a Föld alakjának az ismeretében) megtanuljuk, hogy a gravitációs erő iránya határozza meg a lefelé irányt. Ennek a meghatározásnak a módja nem az, hogy a gravitációs gradiens valamely törvényszerűség folytán mindig lefelé mutat, hanem a lefelé irányt a gravitációs gradiens helyi viselkedésére való utalással magyarázzuk. 

A gravitációt érzékelő belső érzékünk a belső fül járataiban lévő folyadék viselkedésére vezethető vissza, amit a gravitációs erőhatások befolyásolnak. Mármost, ezt könnyű bizonyítani. Egy ilyen – vagy ehhez hasonló – alapon működő belső érzéket könnyű „átverni” (halak példája a testükben lévő homokkal telített hólyagokkal…). 	

Hogyan írjuk le a viszonyt a lefelé irány és a gravitációs mező gradiensének iránya között? (Sklar itt olyasfajta választ keres, amit rögtön, intuitíve mondanánk.)

Szerinte nem elég azt mondani, hogy a lefelé irány az a gravitációs gradiens iránya, mert egy ilyen azonosság merő véletlenszerűségből is előállhatna. Sokkal inkább azt kellene mondani, hogy a lefelé irányt a gravitációs gradiens iránya konstituálja. Azonossági reláció: a lefelé irány azonos az olyan pontok közötti relációval, ahol az egyes pontok mélyebben vannak a gravitációs potenciálban, mint a többi. Az ily módon megfogalmazott azonossági reláció közeli analógiát mutat az olyan típusú szubsztanciális azonosságállításokkal, mint pl. víz = H2O, vagy fényhullám = elektromágneses hullám, vagy esetleg hő = mozgási energia (bizonyos megszorításokkal). Ez esetben azonban inkább tulajdonságok azonosságáról van szó, semmint szubsztanciákéról. 

Kitérő a jelentésre és Kripkére…

A lefelé fenti redukciójának esetét meg kell különböztetni egy másfajta redukciótól, ez pedig azért fontos, mert a különböző fajtájú redukciók keverése okoz oly sok kavarodást az időirány redukciójának esetében. A lefelé redukciója nem az episztemikus hozzáférés prioritásának fogalmán alapul, mint pl. az, hogy a tárgyakról szóló kijelentések az érzetadatokról szóló kijelentésekre redukálhatók. A lefelé redukciójának esetében – szemben az előző példával – nem állítjuk, hogy a le / föl viszonyokhoz való episztemikus hozzáférésünk a gravitációs viszonyok valamifajta közvetlen érzékelésén (awareness) keresztül történne. Inkább arról van szó, hogy empirikus kutatás útján találunk rá, hogy mi a lefelé irány, ahogyan rájöttünk arra is, hogy a víz nem más, mint H2O.

További megjegyzések a lefelé redukciójáról a gravitációs gradiensre

Sklar szerint mielőtt az emberek rájöttek volna a lefelé irány gravitációs természetére, úgy gondolták, hogy az mindenütt párhuzamos (Arisztarkhoszt említi, mint aki már sejthette, hogy ez nincs így, pedig… de mondja is, hogy ez csak a valós fogalmi fejlődés paródiája). Miután felfedeztük a lefelé irány és a gravitáció közötti összefüggést, már nem esik nehezünkre, hogy elgondoljuk: máshol más irányba mutat a lefelé, és van olyan pont a világegyetemben, ahol ilyen irány nincs is. 

Mármost, több mindent is kezdhetünk ezzel a ténnyel. Mondhatjuk, hogy a lefelé mindenütt legyen párhuzamos azzal a lefelé iránnyal, ahol ezt megállapítottuk. Ha ez pl. Amerikában volt, akkor az ausztrálok tényleg fejjel lefelé élnek. Vagy bevezethetünk indexikus jelöléseket, pl. lefeléUSA & lefeléAUS. Azaz, mondhatjuk, hogy a lefelé irány egyértelmű, csak úgy viselkedik, mint az indexikus kijelentések, amennyiben: 

	amire a beszélő egy bizonyos helyen lefelé irányként referál, az a gravitációs gradiens iránya az adott helyen;

amire a beszélő egy másik helyen lefelé irányként referál, az a gravitációs gradiens iránya azon a másik helyen;
semmi a priori okunk nincs azt hinni, hogy lefelé szó e két kijelentésének a jelölete ugyanaz.

E tekintetben valamennyi beszélő ugyanazt érti a lefelé szó alatt.

5. 

Sklar: az idő irányának entropikus elméletére úgy kell tekinteni, mint az utóbbi „tudományos” típusú redukcióra, nem pedig a „filozófiai” redukcióra (mint pl. az érzetadat elmélet). (Ez nem mindig volt világos; ld. Mackie példáját, aki az idő irányával kapcsolatos érzékünket valami primitív, közvetlen érzéknek tartja, még akkor is, ha ennek forrása valamifajta, a testünkben végbemenő oksági mechanizmusban rejlik.) 

Azonban bizonyos, az entropikus elmélet hívei által előterjesztett érvek csak azt segítették elő, hogy az ezzel kapcsolatos homály fennmaradjon. 

Pl. gyakran fölteszik a kérdést, hogyan tennénk különbséget két film között, melyek közül az egyik „rendes” irányba forogna, a másik visszafelé, s erre azt válaszolják, hogy ez csak olyan filmek esetében lehetséges, amelyekben megjelenik a világ valamely entropikus tulajdonsága. Ha itt csak arról lenne szó, hogy a világ entropikus tulajdonságainak a legnyilvánvalóbb az időbeli aszimmetriája, s ezért ezek a legjobb jelöltek az idő irányának tudományos redukciójához, akkor nem volna probléma, csakhogy innen könnyen át szoktak billenni oda, hogy azt állítják: az idő irányáról azért tudunk ítéletet hozni, mert megragadjuk az egyes állapotok entropikus jegyeit. Ez már tényleg erősen kétséges (mármint hogy ezeket ragadnánk meg közvetlenül, mint pl. az érzetadat esetében), de ez csak a filozófiai redukció ellen érv, a tudományos ellen nem. 

Ha újra elővesszük Reichenbach javasolt áttérését a kauzálisról az entropikus irányra, akkor azt olvashatjuk úgy, mint ami azt mondja, hogy a kauzális rend azért nem megfelelő az időirány redukciójához, mert empirikusan el kell tudnunk dönteni, hogy az oksági reláció tagjai közül melyik az ok, és melyik az okozat. Ehhez pedig először is tudnunk kell az események időbeli sorrendjét, s így az okság nem jó jelölt a feladatra, mert hiányzik belőle a kellő episztemikus függetlenség és elsőbbség. Ez viszont azt sugallja, hogy az így okoskodónak már megint az episztemikusan motivált redukció-fajta jár az eszében, s ha az előbbi okokból akarná felváltani az oksági elméletet az entropikus elmélettel, akkor könnyen azt hihetnénk, hogy már megint a filozófiai típusú redukcióra gondol. 

Ehhez jön, hogy Reichenbach úgy adja elő a dolgot, hogy az entropikus elmélet a téridő redukciójának utolsó részét rögzítené (a múlt → jövő irányt), miután a többit már visszavezették nem tér- és időszerű fogalmakra (ti. a világ kauzális struktúrájára).

Sklar úgy véli, hogy a téridő topológiáját valószínűleg eséllyel lehet visszavezetni (tudományos redukcióval) a kauzális rendre, de ahogyan a Reichenbach által javasolt verzió meg lett fogalmazva, úgy inkább tűnik filozófiai indíttatású redukciónak az ügy, és ezért könnyen abba a hibába eshetünk, hogy ugyanezt gondoljuk az entropikus elvről is. 

6.

Ha azonban az idő irányának redukciós kísérletére, mint tudományos redukcióra tekintünk, akkor meg kell vizsgálnunk, sikeres elmélet-e. Továbbá: vajon az entrópia és az időirány kapcsolata olyan-e, mint a gyenge kölcsönhatások bal-jobb aszimmetriái, azaz pusztán – törvényszerű vagy de facto – korrelációk; avagy inkább a lefelé irány és a gravitáció esetére hasonlít-e, amely esetben úgy gondoljuk, hogy helyénvaló azt mondani, hogy az előbbi azonos az utóbbival, sőt (bizonyos jelentéselméletek szerint), hogy a lefelé voltaképpeni jelentése az, hogy a gravitációs mező gradiensének irányában?

Sklarnak nem célja ennek a kérdésnek a megválaszolása, inkább arra kéne törekedni, hogy egy egységes elméletben számot adjunk minden olyan folyamatról, amelyről rendszerint (pre-scientifically) úgy gondoljuk, hogy kijelölik az idő irányát, beleértve belső közvetlen időirány-érzékünket, úgy, hogy mindezt csak az entrópia terminusaiban tegyük, az időbeli rendre, mint primitív adottságra való hivatkozás nélkül. 

Egy ilyen elméletnek számot kellene adnia többek között ezekről: 

	miért előzik meg az okok az okozataikat?

Miért vannak emlékeink a múltról, és miért nincsenek a jövőről?
Miért van, hogy annyira más természetű tudásunk és hiteink vannak a múltról és a jövőről?
Miért gondoljuk, hogy a jövőn változtathatunk, a múlton pedig nem?
Miért viseltetünk oly eltérő érzésekkel a múlt és a jövő iránt?
Miért van közvetlen, nem inferenciális tudásunk a dolgok időbeli rendjéről?

Noha Reichenbach javaslatai igen szuggesztívak, azért korántsem teljesen problémamentesek. Mindenesetre jó kiindulópont a jövőbeli entropikus elméletek számára. A cikk hátralévő részében néhány általános észrevétel következik az entropikus programot és az azzal kapcsolatos ellenvetéseket illetően. 

	Problémát jelent, hogy elég homályos elképzelésünk van arról, hogy miről kellene számot adnia az entropikus elméletnek, míg a gravitációs elmélet esetében jobb volt a helyzet (vö.: „Mi az oksági reláció?” és „Mi egy zuhanó test?”). Erre esetleg azt lehetne válaszolni, hogy majd a redukció közben világossá válnak az addig homályos ideáink, azaz, hogy miről is kellene számot adni. Pl. csak ha egyszer megértettük, milyen szerepet játszanak a világ entropikus jellemzői a tudományosság-előtti (pre-scientific) fogalmi sémánkban, válik világossá, az a megérzésünk, hogy az oksági hatékonyság a múltból a jelen felé, és onnan a jövőbe mutat. 

Eddig szándékosan kerültük, hogy pontosítsuk: mely, az események közötti entrópikusan jellemzett viszonnyal azonosítsuk a későbbi mint relációt. Ez a gravitáció esetében nem okoz gondot, ellenben itt problémákba ütközik:
	A zárt rendszerek időben későbbi állapotai lehetnek kisebb rendezetlenségű állapotok, mert az entrópia és az időirány összekapcsolását pusztán statisztikai alapon hajtottuk végre. 
Tény, hogy az időbeli rendezettséget mindent áthatóbbnak (more pervasive) gondoljuk, mint az entropikus rendezettséget, amennyiben olyan események között is fennállhat később, mint reláció, amelyek nem jellemezhetők egyértelműen úgy, mint egy rendszer különböző entrópiával bíró állapotai. 
Az egyik megoldási javaslat szerint (Weingard, 1977) föl kellene venni egy gradienssel bíró időpotenciált az idő folyásának irányában (ezt kb. úgy kell elképzelni, mint egy olyan valós fizikai vektormezőt, amely végső értelemben megmagyarázná a világ időbeli aszimmetriáit). Sklar szerint ez nem jó irány, ugyanis semmi okunk feltételezni egy ilyen mező létezését ebben a világban (más, lehetséges világban esetleg…). A statisztikus mechanikai magyarázatokban sem merül föl egy ilyen mező szükségessége, s bár ezek a magyarázatok sok esetben elégtelenek, a fizikusok többsége mégsem gondolja, hogy egy ilyen időrendező mező volna a hiányzó láncszem az aszimmetriák teljes körű magyarázatához. Ráadásul a tudományos redukciónak olyasvalamire kell redukálnia a magyarázandó fogalmat, ami a mi aktuális világunkban létezik, nem pedig csak valamely lehetséges világban. 
Ezenkívül ahhoz sem kell egy ilyen mezőt feltételeznünk, hogy mindent elhelyezzünk az időben. Adva van ugyanis a téridő topológiája (a múlt/jövő aszimmetria nélkül), s ebben szomszédos eseménypárok esetében föltehetjük a kérdést, hogy d ugyanolyan irányban van-e c-től, mint b a-tól. Ezek után, ha az entropikus elmélet alapján megállapítjuk b későbbi mivoltát a-hoz képest, akkor ugyanezt elmondhatjuk d-ről is c-hez képest, anélkül, hogy a c-d esetben nem találunk releváns entropikus jellemzőket. 
	Reichenbach kauzális villáinak szerepe az elméletben: ezekre van szükség ahhoz, hogy megmagyarázzuk azt a sokféle jelenséget, melyek időben aszimmetrikusak, s amelyeket intuitíve a világ időbeli rendezettségéhez kötünk. Még ha az időbeli aszimmetria végső magyarázatában nem is az egész univerzum entropikus viselkedésére hivatkozunk, hanem „csak” a mi egyedi világunkéra a maga időtartamában (aeon), a magyarázat ebben az esetben is tartalmazni fog (valamely köztes szinten) egy arról szóló számadást, hogy az entropikus szimmetria hogyan idézi elő a kauzális villák entropikus aszimmetriáját, majd ezeket a „kis” entropikus aszimmetriákat fogja felhasználni ahhoz, hogy számot adjon a számunkra ismerős aszimmetriákról, mint pl. a kauzalitásról, a tudásról, a nyomokról (traces), stb, valamint saját belső, közvetlen időérzékünkről. 
	A gravitációs redukció esetében már láttuk: nem probléma, hogy a lefelé irány a tér más-más pontjain más-más irányba mutat. Ugyanez elmondható az entropikus elmélet szerint az idő irányáról. Akár igaza van Botzmann-nak, akár nem, hogy vannak más egyedi világok, melyekben az idő iránya fordított, vagy hogy egy egyedi világon belül a különböző korszakokban más lehet az idő iránya, mindkettő belefér az elméletbe, s ez ráadásul nem teszi az elméletet kevésbé plauzibilissé. 


7.
Vázlatos elővezetése annak, hogy az entropikus elmélettel szembeni szokásos ellenvetések újra megjelenhetnek majd egy új szinten, még akkor is, ha azt a legplauzibilisebb formájában adják elő (ti. tudományos redukcióként). 

A gond az, hogy egy ponton a tudományos redukciót összhangba kell hozni a filozófiai redukcióval. Ez utóbbit valaki persze tarthatná tökéletesen elhibázottnak, de ezt aligha teheti meg anélkül, hogy a legújabb tudományos eredmények egy részét is ki ne dobná. 

A redukciók szokásos velejárója a minőségek másodlagossá tétele. (Asztal atomokból, hő = kinetikus energia, színérzet, hőérzet pedig csak az elmében.) Nem ez lenne az egyetlen megoldás, de elég bevett, és elég nehéz ellenállni neki.

Ezek után vegyük a később, mint relációt, mint ami jellemezhető a világ entropikus folyamataival. Mit mondjunk ekkor az egyszerű, közvetlen időtapasztalatunkról? Az előzőek fényében azt kellene mondani, hogy az is csak „elmebeli létező”. Csakhogy még azok is visszahőkölnének ezen, akik a színek, a hőmérséklet stb. esetében elfogadnák, hogy azok nincsenek meg a külvilágban abban a formában, ahogyan mi érzékeljük őket. 

Kant óta már ismerősen cseng, hogy a tér a külső érzék formája, az idő pedig mind a külső, mind a belső érzék formája (a helyzet ennél bonyolultabb, de talán nem fontos). De vajon a külső események nem ugyanolyan értelemben későbbiek-e, mint a belsők? 

Ezen a ponton különbséget találunk az idő entropikus elmélete és a lefelé irány gravitációs elmélete között: a belső tapasztalataink valójában nincsenek lejjebb vagy följebb egymáshoz képest, ezért nem is jelent gondot elkülöníteni a belső lefelé tapasztalatunkat a külvilágban meglévő valódi lefelé relációtól. Ezzel szemben egyes belső tapasztalataink valóban későbbiek másoknál, és az erről való egyszerű & közvetlen tapasztalatunkat nem kezelhetjük külön, mint valamiféle kauzálisan létrejött másodlagos minőséget, amely a külvilágban csak mint entropikus tulajdonság van jelen. 

(Eddington idézet…)

Konklúzió: a világról szóló végleges képnek úgy kell majd összeállnia, hogy abban körültekintően egybe legyen szőve a teoretikus azonosítás alapján működő tudományos redukció szála az episztemikus analízissel operáló filozófiai redukció fonalával. Amíg nem látunk ilyen képet, addig az idő irányának entropikus elmélete is kétséges marad.  

