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Chúng ta ñều biết, nhận thức là một quá trình tiệm cận tới chân lý mà không bao giờ ñến
ñược chân lý ñó, cho dù là rất… rất gần. ðiều này ñược lý giải bởi tính vô cùng vô tận của thế
giới vật chất mà trong ñó có chúng ta ñang sống và nhận thức nó. Chính vì thế, khoa học luôn
luôn phát triển không ngừng. Mỗi lý thuyết vật lý ñược ñưa ra ở từng thời kỳ có thể sẽ tiến ñược
ñến gần hơn tới chân lý (có thể gọi là “hội tụ”, hay “tiệm cận”), nhưng cũng có thể sẽ rời xa hơn
(có thể gọi là “phân kỳ”, hay “lạc hướng”).
Nhưng ñiều oái ăm là ở chỗ chính cái gọi là “chân lý” ấy lại không bao giờ lộ diện ñầy ñủ
ñể ta có thể ñem “nhận thức” (lý thuyết vật lý) ra so sánh xem ñã “gần” hay “xa”? “hội tụ” hay
“phân kỳ”, “lạc hướng”? Bởi vậy, từ xưa tới nay, người ta thường phải dựa vào các thí nghiệm
thực tế ñể kiểm chứng với tiêu chí: “Thực nghiệm là tiêu chuẩn của chân lý”, tức là thay vì “chân
lý”, người ta dùng “thực nghiệm” làm “vật thay thế”. Chẳng hạn, ñể lật ñổ quan niệm “Trái ñất
là trung tâm của vũ trụ”, Copernicus ñã tiến hành ño ñạc quỹ ñạo chuyển ñộng của các hành tinh
và Mặt trời và nhận thấy: những kết quả “thực nghiệm” sẽ phù hợp hơn nếu cho rằng Mặt trời
mới là “trung tâm”; ñể chứng minh “chân lý” – “Trên trái ñất, mọi vật ñều rơi như nhau”,
Galileo ñã thực hiện thí nghiệm với các vật rơi nặng, nhẹ khác nhau trước sự chứng kiến của các
thẩm phán Toà án Vatican xét xử ông vì những tư tưởng “dị giáo” ñó; ñể chứng minh “chân lý”
– “ánh sáng là sóng”, thí nghiệm khe Young là một “thực nghiệm” ñược coi là có tính thuyết
phục, nhưng thí nghiệm “hiệu ứng quang ñiện” cũng tỏ ra là một “thực nghiệm” không hề kém
thuyết phục hơn ñể minh chứng cho một “chân lý” (ngược lại) – “ánh sáng là hạt”, v.v.. Tức là ở
ñây, thay vì “chân lý” là cái “trừu tượng” (không biết), người ta lựa chọn “thực nghiệm” là cái có
thể “sờ mó” ñược làm “vật thay thế”, làm “tiêu chuẩn chân lý”. Và thế là ñến ñây, mọi sự việc lại
thay ñổi sang một hướng khác: thay thế “chân lý (khách quan)” bằng “nhận thức thực nghiệm
(chủ quan)” ñể xây dựng “nhận thức lý thuyết” (tất nhiên là cũng chủ quan nốt).
Chân lý là khách quan, không phụ thuộc vào chủ quan của con người, nhưng “vật thay thế”
nó – “thực nghiệm” lại là nhận thức chủ quan phụ thuộc vào sự công nhận (biểu quyết) của số
ñông. Kết quả là trong suốt quá trình phát triển gần 400 năm nay của vật lý học, người ta ñã lấy
chính cái “chủ quan – thực nghiệm” làm tiêu chuẩn cho “chủ quan – lý thuyết”, tức là yếu tố
“khách quan” bị ñẩy ra ngoài lúc nào mà không hề hay biết(?). Bởi thế, chúng ta mới nghe thấy
những ñiều tuyên bố hùng hồn tương tự như: “Lưỡng tính sóng-hạt ñược thực nghiệm khẳng
ñịnh”, “ðã tìm thấy hạt quark”, “Thực nghiệm ño ñộ cong của tia sáng ñi gần Mặt trời vào thời
gian Nhật thực khẳng ñịnh tính ñúng ñắn của GR” v.v.. và v.v.. Tuy sự cần thiết của các thí
nghiệm (thực nghiệm) là không có gì phải nghi ngờ, nhưng “sự tuyệt ñối hóa” quá mức tính
“chân lý” của nó ñã khiến cho vật lý thực sự rẽ sang một lối khác: ngày càng rời xa “chân lý –
khách quan” ñể sa vào cái “bẫy” của “nhận thức thực nghiệm – chủ quan” do chính con người
tạo ra, và kết quả là ñã dọn ñường cho “nhận thức lý thuyết – chủ quan” (các phương trình toán
học – con ñẻ của tư duy trừu tượng) ngày càng rời xa thế giới vật chất khách quan hiện hữu ñể
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ñến với siêu hình – ñiều mà chính Newton ñã cảnh báo: “Vật lý! Hãy cẩn trọng với siêu hình!”.
Từ ñây xuất hiện một vấn ñề: vậy, lấy gì làm “tiêu chuẩn chân lý” khi mà cái gọi là “thực
nghiệm” lại có thể không ñáng tin cậy như vậy? Không lẽ phải từ bỏ nó?
Chúng ta biết rằng kết quả của cái ñược gọi là “thực nghiệm” như vừa ñề cập bao giờ cũng
là kết quả của việc ño ñạc các thông số khác nhau của ñối tượng, ñể qua ñó nhận biết ñược nó là
chính nó chứ không phải là một cái gì khác. Chính vì vậy, câu trả lời trước tiên phải dành cho
các nhà ño lường học.
“ðo lường học – là khoa học về các phép ño, phương pháp và phương tiện ñảm bảo sự
thống nhất của chúng và các giải pháp ñạt tới ñộ chính xác cần thiết” trong ñó, phép ño ñược
hiểu là “quá trình tìm giá trị của ñại lượng vật lý nhờ các phương tiện kỹ thuật chuyên dụng (gọi
là phương tiện ño)”. Nói cách khác, ño lường chính là một phương pháp (thực nghiệm) ñể nhận
thức “chân lý khách quan”. Nhà bác học người Nga Mendeleev ñã rất có lý khi nói: “Khoa học
chính xác chỉ bắt ñầu khi người ta bắt ñầu ño”. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học nổi tiếng
mang tên ông là minh chứng cụ thể cho ñiều ñó.
Tuy nhiên, ñối với các nhà ño lường học, phép ño không phải là “thần thánh” mà trái lại,
cần phải hiểu bản chất cốt lõi của nó chỉ là quá trình tiếp nhận và xử lý thông tin về ñại lượng
cần ño; các quá trình này luôn chứa ñựng ñầy rẫy những rủi ro, những yếu tố bất ñịnh tiểm ẩn do
giới hạn của phương tiện kỹ thuật, của trình ñộ nhận thức con người về mối quan hệ giữa các ñại
lượng vật lý và của cả ảnh hưởng môi trường xung quanh khi thực hiện phép ño. Chẳng hạn
trong thí nghiệm rơi tự do của Galileo, các vật rơi tuy có khối lượng rất khác nhau, nhưng nếu so
với khối lượng của Trái ñất, vật thể quyết ñịnh tới gia tốc rơi của mọi vật, thì sự sai khác ấy
chẳng ñáng là bao, nên kết quả ño gia tốc rơi của tất cả chúng ñều như nhau là ñiều dễ hiểu, chỉ
có ñiều lúc bấy giờ, ñịnh luật vạn vật hấp dẫn chưa ñược phát minh ra nên sự rơi ấy không ñược
gắn với bản thân Trái ñất như ñáng lẽ ra phải như thế. Tức là ở ñây, ñã có sự thiếu hụt nhận thức
của con người ñối với thế giới tự nhiên. Khi khối lượng của vật rơi so sánh ñược với khối lượng
của Trái ñất, mọi việc sẽ khác hẳn: vật càng nặng rơi càng nhanh, ñúng như Aristotel ñã tiên
ñoán từ 2500 năm trước. Hoặc giả có ñược thiết bị ño có ñộ chính xác cực lớn với sai số chỉ cỡ
10-24 thì chắc chắn cũng phát hiện ñược sự sai khác ngay trong thí nghiệm của Galileo.
ðiều này còn ñặc biệt nghiêm trọng khi phải thực hiện các phép ño gián tiếp hay tổ hợp
khi mà ñại lượng cần ño không những còn cần phải ñược chuyển ñổi về một trong những ñại
lượng thuận tiện cho phép ño, mà còn phụ thuộc vào các lý thuyết mà con người xây dựng nên
ñể kết nối giữa các ñại lượng vật lý ño ñược trực tiếp với ñại lượng vật lý cần ño. Khi ñó sẽ xuất
hiện một thành phần sai số gọi là sai số phương pháp; nó không thể bị loại trừ khi xử lý kết quả
ño và trực tiếp ảnh hưởng tới ñộ tin cậy của phép ño, cũng tức là ñộ tin cậy của cái gọi là “thực
nghiệm”. Chẳng hạn trong “thực nghiệm” khẳng ñịnh vũ trụ dãn nở, người ta ño ñược “ñộ dịch
chuyển ñỏ” của các thiên hà phụ thuộc vào khoảng cách tới chúng. Khoan hẵng bàn tới bản thân
khoảng cách tới các thiên hà là một ñại lượng không thể ño ñược trực tiếp, mà bản thân sự dịch
chuyển về phía ñỏ của ánh sáng ñược cho là do hiệu ứng Dopler cũng chỉ là giả thiết khi mà bản
thân cái gọi là “ánh sáng” còn chưa ai biết nó là cái gì?
Theo CðM, với cấu trúc là hai hạt electron và positron vừa quay xung quanh tâm quán tính
của chúng, vừa chuyển ñộng với tốc ñộ ánh sáng trong trường hấp dẫn ñã khiến cho photon mất
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dần năng lượng (như bất kể một vật thể nào khác ñược biết tới) và kết quả là ñã gây nên “sự dịch
chuyển ñỏ” chứ có phải các thiên hà ñang chạy ra xa nhau ñâu mà bảo là “vũ trụ dãn nở”?
Tóm lại, cần phân biệt rõ: chân lý là khách quan không phụ thuộc vào chủ quan, nhưng
nhận thức chân lý (cả lý thuyết lẫn thực nghiệm) ñều là chủ quan, hoàn toàn phụ thuộc vào biểu
quyết của số ñông. Chính vì vậy, việc ñặt niềm tin thái quá vào chúng có thể sẽ dẫn tới nhận thức
sai lầm. Vậy, cần phải ñặt ra câu hỏi là: nếu “thực nghiệm” cũng có thể sai thì làm thế nào ñể
biết rằng nó sai? Không lẽ còn có một cái gì ñó khác có thể ñóng vai trò là “tiêu chuẩn của chân
lý”?
ðến ñây, một lần nữa cần phải có kiến thức ñầy ñủ về ño lường học: Một kết quả ño ñược
coi là tin cậy khi, và chỉ khi nó không chứa sai số hệ thống. Từ ñây suy ra một “thực nghiệm” là
ñúng, nếu nó không chịu ảnh hưởng của những yếu tố có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới
ñối tượng làm thí nghiệm, hoặc nếu có thì phải ñược tính ñến ñầy ñủ và tìm cách bù trừ, hay loại
trừ chúng. Nếu yếu tố liên quan là chính một lý thuyết nào ñó, thì cần phải xác ñịnh rõ phạm vi
áp dụng của lý thuyết ấy có phù hợp với ñiều kiện thí nghiệm hay không?
Chẳng hạn trong thực nghiệm “vũ trụ dãn nở” ở trên, sự suy giảm năng lượng của ánh sáng
trong trường hấp dẫn hoàn toàn không ñược tính ñến, mặc dù rõ ràng nó bị trường hấp dẫn của
Mặt trời tác ñộng làm cong ñi trong một thực nghiệm khác? Trong khi trên thực tế cuộc sống
hàng ngày, không ghi nhận ñược bất kỳ chuyển ñộng nào lại không bị tiêu hao năng lượng do có
tương tác với các thực thể vật lý khác cả, chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Một khi ánh sáng ñã bị
cong ñi do tác ñộng của trường hấp dẫn, thì tức là nó cũng ñã bị thay ñổi năng lượng, và khi lan
truyền trên những khoảng cách lớn hàng triệu, hàng tỷ năm ánh sáng, nó có bị suy giảm năng
lượng cũng là chuyện bình thường chứ? Sao lại chỉ trông chờ vào mỗi hiệu ứng Dopler không
thôi? Nếu chưa xây dựng ñược lý thuyết về sự suy giảm năng lượng của ánh sáng trong trường
hấp dẫn theo khoảng cách thì lại là một chuyện khác – cần phải xây dựng nó ñã rồi hẵng tính ñến
hiệu ứng Dopler cũng chưa muộn.
Cuối cùng, ngoài kiến thức về ño lường học ra, nhà khoa học còn cần phải có các kiến thức
về lô-gíc học (lô-gíc hình thức cũng như lô-gíc biện chứng) và cả phương pháp biện chứng duy
vật nữa. Sự thiếu hụt những kiến thức này sẽ dẫn ñến những kiểu tư duy lộn xộn, phi lô-gíc và
siêu hình trong nhận thức thế giới, kể cả là bằng “thực nghiệm” hẳn hoi như trong các thí nghiệm
khe Young, rơi tự do, hấp thụ và bức xạ nhiệt, vũ trụ dãn nở v.v.. Kết quả là nhận ñược bức tranh
méo mó về hiện thực khách quan như cơ học lượng tử, thậm chí ñến mức phản khoa học như lý
thuyết Big Bang, vũ trụ dãn nở tăng tốc…
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