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 خأل یشناسیهست

 *میاحمد حک

 دهیچک

 ی، حامول انور آن است که خأل یموکوانت یهادانیه میج نظرین نتایاز نخست یکی

 یادیوبن یهاهیوبا نظر یو تا حد بیتجر یهاآزمونجه با ین نتیت( است. اینهابی)

 یپوس از بررسو ،ن مقالوهیاست. در ا ت عام سازگاربیه نسی  مانند نظریزیگر فید

م گرفت کوه یجه خواهی ، ابتدا نتیزیدر فلسفه و ف مفهوم خأل یشناختابعاد هستی

 چ  یت و اساسواا هویسومطلوق ن چ  یهو یشود به معنایده مینام  ، خألیزیآنچه در ف

قابول  ااور أتوانود منشوید نمیو  جدیوزی  و نوه در فی  کالسیزیمطلق نه در ف

طورد کامول  یجه به معناین نتیم داد که اینشان خواه ،عالوهه ب .باشد یریگاندازه

ن مباحوث یت و بدون طر  ایسن یکیزیف یهاهیدر نظر مفهوم خأل یمباحث فلسف

 د.کرها ارائه هین نظریاز ا یر روشن و واضحبیتوان تعینم

ت بیه نسویونظر ی،موکوانتو یهادانیم ی،انر  ،خألی، شناسیهست ها:دواژهیکل

 عام.
 

                                                            

 .شهر(ینی)واحد خم یدانشگاه آزاد اسالم عضو هی ت علمی گروه فیزی  *
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 1مفهوم خأل پیشینه .1

ان یوثاغورایآاار ف کند دریز میگر متمایکدیرا از  اشیاکه  یکامالا ته یفضا ی، به معناخألمفهوم 

 د:یگوینه مین زمیارسطو در ا .وجود داشته است

بوه  یهان، از دم نامتناهیق دم زدن کیوجود دارد و از طر خألز معتقدند که یان نیثاغورایف

ز یگر متموایکودیرا از  اشویاعت بی، طخألند که یگویم ،عالوهه ابد. بییهان راه میدرون ک

قرار دارند از هم جودا و  یگریپس از د یکیرا که  اشیااست که  یازد و به منزله مبدئیسم

ز یه تموایما خألرا یز .ن امر در درجه اول در مورد اعداد صادو استیکند، و ایمشخا م

 .(110: 1914 ،)ارسطو عت اعداد استبیط

شدن آنهاسوت و  یاعداد و عامل هندس ی، فضا عامل گسستگیثاغورایب در مکتب فین ترتیبه ا
ز وجوود یوا نیدر مورد اشو ین گسستگیا ،نداام موجودا جوهر تم ،ن مکتب اعدادیاز آنجا که در ا

 دارد. 
از  یکووی ،کووان افالطووونیو از نزد یثوواغورایف یونووانیلسووو  ی، ف(Archytas) آرخوووطس

ن بوویحاا ید. او صوورکوورتر از مفهووم فضووا ارائووه قیووعم یریبووود کووه تصووو یلسوووفانین فنخسوتی

ز سوواخت. از نظوور او یگر متمووایکوودیو موواده تفوواو  قائوول شوود و آنهووا را از  خووألم فضووا، یمفوواه

نامحودود  خوألله یوسوه انود و خوود بواسوت کوه هموه اجسوام در آن قورار گرفته یفضا موجود

داشووت و آن اینکووه ز یوون یکوویزیف یژگووی  ویوومحاصووره شووده اسووت. فضووا از نظوور آرخوووطس 

 «فضوا»ن بوین از نظور او یشود و بنوابرایانودازه اجسوام مشودن بویا کوهو  مانع از بزر  یو

چ یهو یکوه بوه معنوا «خوأل»اسوت و  یکویزیت فیخاصو یت اجسوام و دارایکه عامل محودود

 .(Jammer, 1993: 10) مطلق است، تفاو  وجود داشت

ا یووجوود  بوارهعوالوه بور بحوث در (190 :1914 ،)ارسوطو ز بنا به قوول ارسوطویافالطون ن

 یریکورد. او از فضوا تصوو یادیوز توجوه زیوآن ن یتیسومسوتقل بوه ه ی  فضوایوعدم وجود 

کووه در داخوول آن در حووال حرکووت  ید و آن را مسووتقل از موجوووداتکوورارائووه  یاضوویکووامالا ر

ت یوورنووده همووه موجووودا  بووود و بووه انوودازه صووور، واقعیفضووا از نظوور او پذ .دانسووتیبودنوود م

آن اصووالت  یدانسووت و بوورایتوور از موجووودا  درونووش میفضووا را واقع یحتوو داشووت. او

                                                            
دریو  ایشوان در هوای بیاز استاد ارجمند و گرامی جناب آقای دکتر مهدی گلشنی بوه خواطر راهنموایی و کم 1 

   گزارم.تألیف این مقاله س اس
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 :1911 ،)افالطووون در داخوول جهووان بووود خووألئوول بووود. افالطووون منکوور وجووود قا یشووتربی

 یخووال یمحوودود، الزاموواا فضووا ین جهووان کوورویوواعتقوواد داشووت کووه خووارک از ا یولوو (1710

 Crombie)کننودین تصوور مامفسور یخال  آنچوه بعضوبنوابراین بور وجوود دارد و ینامحدود

ن آنهوا را بیموا یهوا و فضواکوه جووهر جهوان را اتم ،هواتیسواتم نگرش او با نظور (36 :1961

. در واقووع افالطووون معتقوود بووود بووا قوورار (Capek, 1976: 22) متفوواو  بووود ،دانسووتندیم خووأل

گر، یکودیق کنوار یوطوور مونظم و دقه )عناصور سوازنده موجوودا ( بو یگرفتن اشوکال هندسو

 .(Ibid.: 24) ماندینم ین آنها باقبی یخال یچ جایه شود ویفضا کامالا پر م

نووه فضووا مخووالف بووود. او بووه فضووا و مکووان بووه یافالطووون در زم یهووادگاهیووارسووطو، بووا د

ز یوون خووألل عوودم وجووود یوون را دلیوواز اجسووام اعتقوواد نداشووت و ا یجوودا یجوووهر ایمعنوو

 د:یگوین مینه هنین زمیدر ا او .دانستیم

 یکوه در آن جوا یاز جسوم اسوت، پوس جسوم یمکوان تهو ینووع خألعالوه، اگر ه ب

ن جسوم، بوه هموه یوت کوه ایسود نیوگرفته باشود بوه کجوا حرکوت خواهود کورد؟ ترد

هوم معتبور اسوت  ین اسوتدالل در موورد کسوانیوحرکوت نخواهود کورد. ا خأل یجاها

بووه درون آن  اشوویاجوودا )از اجسووام( اسووت و  یزیووبرنوود کووه مکووان، هیکووه گمووان م

گرفتووه اسووت هگونووه  یجوواکووه در آن  یزیوود کووه هیتوووان پرسوویرا میوورونوود )زیم

صوادو  خوألن اسوتدالل، هوم در موورد یا سواکن باشود؟( همویوممکن است متحورک 

 خوألکوه بوه وجوود  یرا کسوانیوز .در مکوان «نییپوا»و  «بواال»است و هوم در موورد 

 .(111 :1914 ،)ارسطو کنندیم یرا مکان تلق خألند اقائل

وجووود داشووته  خووألاگوور  ،نکووهیجملووه ا ، ازداشووت خووألز در رد یوون یگووریل دیووارسووطو دال

ت یوونهابوویمواجووه نخواهنوود بووود و سوورعت آنهووا  یباشوود اجسووام در حووال حرکووت بووا مقوواومت

اشوواره  ین اسووتدالل بووه حرکووت هرخشوویوودر رد ا (Philoponus) لوپونوووسیخواهوود شوود. ف

ا هور یوهووا  وجوود داشوته باشود و ین حرکوت بودون آنکوه مقواومتیودر ا ،کند. بوه نظور اویم

بوه  ین موضوو  ربطویوا ،نیبنوابرا .شکافته شوود، سورعت جسوم محودود اسوت یگری  دیمح

آنواا انجوام  یچ حرکتویهو، فیلوپونووس معتقود بوود نیوندارد. عالوه بور ا خألا عدم وجود یوجود 

 یاهوه مواده ،در حوال حرکوت خواهنود بوود یزموانحوال مود  شود و تمام اجسام بوه هورینم

  جسوم، یوسور راه  ی  موادی  محویوسر راهشان وجود داشوته باشود و هوه نباشود، وجوود 

 تر در حال حرکت باشد.یطوالن یشود آن جسم مدتیفق  باعث م
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کردنود  یرا نفو یجهوان مواد اشویایان یوم در خوألوجوود  ،همچوون ارسوطو ،زیون نیارواق

ن بوود یول آنهوا ایودارد. دل قورار خوألان یوم یارهیوماننود جز کل ایون جهوان معتقد بودند یول

انبسوا   یبورا یید فضوایوشوود باین جهوان در ااور گرموا منبسو  میوکوه کول ا یکه هنگوام

روان او کوه یون اشوکال ارسوطو و پیون در پاسو  بوه ایوارواق. (Capek, 1976: 31) داشته باشود

جهوان خواهود شود، معتقود بودنود  یدگیخارک از جهوان باعوث از هوم پاشو خألگفتند وجود یم

 تووأایر( در تمووام جهووان وجووود دارد کووه باعووث pneuma) «یحووه زنوودگیرا»بووه نووام  یالیسوو

ن جهوان یوگرهوه در ا ،شوود. بوه نظور آنوانین آنهوا مبوی یو هسوبندگ گریکدی یاجسام بر رو

 امعنووایوون جهوا  بووی، خوألدر  یولوو هسوتندا یگر قابول تشووخیکوودین از ییجهوا  بوواال و پوا

 .(Jammer, 1993: 24-25) گرد استهمسان بوده و آن، کامالا 

اند. داشووته خووألدر مووورد مفهوووم مکووان، فضووا و  یمختلفوو یز آرایوون ین اسووالمکوورامتف

ن، ااز متکلموو یباجووه و بعضووابوون، یراز یایوور زکریوون مووورد نظیوواز آنووان در ا ینظوورا  بعضوو

 بوده است. یینا، ارسطویسرشد و ابنمانند ابن، یو نظر بعض یتیساتم و یافالطون

 یبووه جووا یکموو ی، آاووار فلسووفیرانوویلسووو  و دانشوومند ایف ی،راز یایوون زکربوو از محموود

ل بوه سوقرا  و افالطوون یوشوتر متمابیافوت کوه او ین آاوار دریتوان از همویم یمانده است ول

از جوواهر  یکویدر مخالفوت بوا نظورا  ارسوطو مکوان را مطلوق و  یبوده است توا ارسوطو. راز

نبووده اسوت و از  یبوود در مکوان از ابتودا جرمو انگاشوت و معتقودیم خوألکسوان بوا یم و یقد

مکووان مطلووق کووه   دانسووتینووو  م شووود. او مکووان را دویرو فقوو  بووا تفکوور شووناخته مایوون

داشوته و در واقوع  امعنو یچ موجوودیاسوت کوه بودون هو یو نامتنواه ی، ابودیهمان مکان ازل

ه سووبب کووه بوو بیا مکووان نسوویوواسووت و مکووان مضووا   یدر مکتووب افالطووون رنوودهیپذهمووان 

(. مخالفوت بوا ارسوطو باعوث بوروز انتقوادا  107 :1914، ی)بودو کنودیدا میوپ اوجود ماده معن

نا ارهوار داشوته اسوت کوه یسویی کوه ابونتوا جوا ،شود یاز طر  فالسفه مشاء به راز یدیشد

ش را آشووکار کوورده یا  خووود را رسوووا و جهوول خووویووبووه مباحووث مختلووف االه یبووا ورود راز

د کوورنا دفووا  یسووزی در برابوور ابووناز را یرونووبیحووان ی(. ابور107-101: 1911، ی)مطهوور اسووت

جاذبوه هوم قائول  یرویوآن ن یبورا یشومرد، همچوون رازیرا ممتنوع نم خوألو عالوه بر آنکه 

 نا اشاره کرده است.یساین مطلب در مکاتبا  خود با ابن بود و او به

ن بویدر  یتیسواتم یهااهدگیوز موروک دیو، نیبوالحسون اشوعره ویوژه ا، بوین اسالمامتکلم

اسوواس جهووان را وجووود و عوووارض آن  آنووان بوورخال  ارسووطوییان، کووهانوود، مسوولمانان بوده
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ل شوده اسوت. بوه یهوا و حووادث مربوو  بوه آن تشوکپنداشتند، معتقد بودنود جهوان از اتومیم

باصوره اسوت.  یم، خطواینوبیی  واحود متصول مویونکه ما جسم را بوه صوور  یا ،ده آنانیعق

 کسووان و فاقوود هووریر، یناپووذتقسوویم، نامحسوووس، یاان ذراتووی نقطووهدگاه متکلموویووهووا از داتم

بوه  .تواننود فضوا را اشویال کننودیگر میکودیب بوا یوگونه امتداد بودند که فق  در صوور  ترک

فضوا و مکوان را  ،نقطوه بووده هوا بوه تنهوایی، موقعیوت )حیوز( اتماز نظور آنوان ،گوریعبار  د

گر طوول، بوا اتصوال ههوار اتوم، طوول و عورض و یکودی هکنند، با اتصال دو اتوم بویل نماشیا

ه یوودر نظر ،نیشووود. بنووابرایل میتشووک یبعووداجسووام سووه گریکوودیبووا اتصووال هشووت اتووم بووه 

ه فضوا، مواده و زموان یون نظریواسوت. در ا ی، ضوروریخوال یفرض وجود فضواپیشن، امتکلم

 دارد. یتیسگسسته و اتم یساختار

و حرکوت در آن را ممکون  خوألخال  ارسوطو، ای اسوت کوه بوراجه در زموره فالسوفهبابن

ر یپوذخوأل امکوانن امر باعوث شود حرکوت اجسوام بوا سورعت محودود را در یدانست و همیم

 بداند.

 خوألنود یگویکوه م یجمواعت  م کورده اسوتیگوروه تقسو را بوه دو خوألن به نا قائالیسابن

ت و یسوچ محوض نیهو خوألکننود یگور کوه گموان میء و عدم محض اسوت، و دسوته دیالش

 رنود ویگیبوده و بعود ممتود در تموام جهوا  اسوت کوه اجسوام در آن قورار م یریگابل اندازهق

طوور ه ه هور دو گوروه آورد و بویودر رد نظر یادهیول عدیو، محل و مکوان آنهاسوت. او دالخأل

 .(174-147: 1911 ،نایسن)ابنداشت  یاعتقاد خألبه  یکل

 خوأل یکوه بورا ،ان آورد، نظور آنوان رایوبوه م یرونوبیو  یاز راز ینا بدون آنکوه نوامیسابن

 زیوا نهودر رد نظورا  آن یشوواهد ،بوه بواد انتقواد گرفتوه ،ت جاذبه در نظور گرفتوه بودنودیخاص

 . (170همان: ) دکرارائه 

 یوتنیک نیزیدر ف خألمفهوم  .2

نوه  خوألاساساا وجوود  ،است. از نظر دکار داشته  خأل بارهدر یوتن، دکار  نظرا  مهمین قبل از

آشوکار  یتناقض «خأل یفضا»محال است و عبار   یل عقلیبلکه به دال بی،ل تجریداله صرفاا ب

ن ماده، یدانست که ایق میرق یااست. او فضا را مملو از ماده «یتیسوجود ن»در کلما ، همچون 

جواد یعامول ا یمواد یه او فضاین در نظریبنابراداد و یل میز تشکیها را نشارهاساس نظریه گرد

از  یو عوار یکوامالا تهو ی  فضوایمطلق به عنوان  ین اساس به فضایهم رو بود. دکار  برین
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که  یاز جسم از مجاور  اجسام یو حرکت را انتقال قسمت بینس نداشت. او فضا را یماده اعتقاد

کوران اعتقواد ر  به جهان نامتناهی و بیست. دکادانیگر میاند به مجاور  اجسام دبر آن مماس

دانسوت. یاطرا  آن را در تمام جهان پراکنوده م یهاداشت و همچون برونو ستارگان و منظومه

ن صوفت را تنهوا، یوا هراکوه  بردیرا در مورد فضا به کار نم (infinite) «ینامتناه»البته او لف  

اسوتفاده  (indefinite) «نینوامع»دانست. او در مورد حدود فضا از عبار  یمخصود خداوند م

 کرد.یم

مطلوق  یبوا مباحوث مربوو  بوه فضوا خوأل، مباحث مربوو  بوه مفهووم یوتنی  نیدر مکان

قوورن هفوودهم  ین متفکووران نوافالطووونیارترؤاز موو یکووید بتوووان گفووت یقرابووت داشووت. شووا

 موور یداشوت، هنور ییسوزانیووتنی نقوش بیری مفهوم فضوای مطلوق گی که در شکلالدیم

(Henry More) مووور کتوواب  تووأایرتحووت  ،وتنیووشووود اسووحاو بووارو، اسووتاد نیبووود. گفتووه م

جملووه فضووا را بووه از هندسووه،  یادیووم بنید و مفوواهکوورخووود را منتشوور  یاضوویر یهانامووهدرس

 د.کر یو حاضر در همه جا معرف یااله یعنوان موجود

بلکوه از نظور او  ،تیسومطلوق ن خوألفضوا بودون مواده،  معتقود بوود ،برخال  دکوار  ،مور

امتووداد بوووده و در همووه جووا  یگوواه خداونوود متعووال اسووت کووه دارایاز موواده جا یخووال یفضووا

 حاضر است:

امتوداد اسوت،  یق خوود، دارایوال یاوهیاعتقواد دارم کوه خداونود، بوه شو یمن به روشن

 یذراتوش جوا یگاه جهوان و تمواماو در همه جوا حاضور اسوت و در درون دسوت هراکه

توانسووت ی  نبوود، هطووور میوون نزدیهنوونیودارد. اگور او عمووالا بوه موجووودا  جهووان ا

ز در موورد شوما در یونو  نیبوار انجوام داد و ا یوکوه  یباعث حرکت ماده شوود. کوار

بوود، قوادر بوه انجوام آن یحال انجوام آن اسوت و مطم نواا اگور در هموه جوا حاضور نم

 :Koyré, 1957)حاضور در همووه جاسوت وه ممتوود وین شویخداونوود بودن ینبوود. بنوابرا

111). 

 یدانسوت و همچوون دکوار  اعتقواد بوه نامتنواهیگواه خداونود میمور فضوا را جا ،نیبنابرا

ها محوودود و محصووور در کرانووه یاز نظوور او امکووان دارد جهووان موواد یولوو ،بووودن آن داشووت

 باشد.

نوه یت بوه شومار آورد. او در زمیسواتم یلسووفیفتووان از لحوای سواختار مواده، یوتن را مین

ن ذرا  را بویموا  یها داشوت و همچوون آنوان فضواتیسور اتمیمشابه سوا یموضع خألمفهوم 
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تووان آنهوا یکسوان داشوته باشوند، نمیاگر ذرا  تووپر هموه اجسوام، غلظوت »دانست: یم خأل

وجوود ه ود، در آن بون شویگزیتوانود جوایکوه م یا خل ویوق کرد بدون آنکه منفوذ، فضوا، یرا رق

 .(Newton, 1846: 396)« دیابی

ن یدانسوت و بوه همویمطلوق م یرا بوه منزلوه اعتقواد بوه فضوا خوألتس اعتقاد به ینالیب

دهود یکوه نشوان م یلویهموان دل»مطلوق قبوول نداشوت:  یرا همچوون فضوا خألل وجود یدل

و  یوهمو یموجوودز یون یتهو یکنود کوه فضوای، پندارگونوه اسوت، اابوا  میجهوانفضای فرا

 .(Leibniz, 2000: 23)« گر ندارندیکدیبا  یآنکه آنها تفاو  هندان یاست، برا یالیخ

نقود  ،ن ذرا  بوودبوی خوأل پوذیرشکوه مسوتلزم نیوز، وتن را یون یتیسه اتمیتس نظرینالیب

نیتس نشوان از سووء دانسوت. سوخنان الیوببودون جووهر می ن آنهوا را عورضبوی خألو  کرد

ن کوالرک مفسور و مودافع یبوه خواطر همو .وتن داشوتیواز عموق افکوار ن یپوشتفاهم و هشم

تس یوناو در پاسو  بوه انتقوادا  الیوب .دادین انتقوادا  نشوان مویوبوه ا یدیوتن واکنش شدین

 د: یگوین میهن

 ی، فضواخوألهرگوز منظوور موا از  هراکوهت، یسومحمول بودون موضوو  ن خأل یفضا

از موواده اسووت. در  یعووار ین تنهووا فضووات، بلکووه منظووور مووا از آیسوومطلووق ن یخووال

الا جوواهر دیگوری کوه آنهوا نیوز خداوند در هموه جوا حاضور اسوت و احتموا خأل یفضا

... فضوا  تند در آن حضوور دارنودیسوله حوواس موا قابول لموس نیوسوه اند و بویمادغیر

تووان ینمایون، بوا وجوود  .اسوت یابود و یر، ازلویناپوذتیییرکوران، بویبه ماننود دهور، 

ن یبوه همو .اسوت یتعوالیمسوتقل از ذا  بوار یابود و یازلو زیوه گرفت که هرجه ینت

و  یجوه ضوروریتند، بلکوه آنهوا معلوول و نتیسوگور نید ییو زمان، خوود خودا ل فضایدل

 .(Ibid.: 30)ند یبالواسطه وجود او

نوه ین زمیودر ا یمهموهای دیودگاه ان، کوهدانوان مطور  آن زمویاضویاز فالسوفه و ر یکی

فضووا در واقووع بوواره و درهای ادیوودگاهاسووت.  (Joseph Raphson)  رافسوووندارد، جوووز  

، رافسوون طوور خالصوهه از نظورا  آن دو اسوت. بو یان شوفافبیووتن و یوادغام افکار موور و ن

 د:کرآن ارائه  یتر از قبل براشفا  و روشن یریفضا تصو یر برایشمردن خواد زبا بر

 ر است.یناپذانقسامدر تصور،  یت آن، حتیل ماهیدل هب ن امتداد( مطلقاا ویتریا درونیفضا )
 ر است.یناپذیل ماهیت آن حرکتدله فضا مطلقاا و ب

 است. یفضا، بالفعل نامتناه



 اول، شماره پازندهمژپوهشی دااگشنه قم: سال  –فصلناهم علمی 

116 

هش ژپو
اهی 

فلسفی 
- 

می کال
   

 
 

 فضا کنش خالا است.
 است. زیه هر و نافذ در یفضا حاو
 است. یجسمانفضا غیر
 ر است.یناپذفضا تیییر

 فضا واحد بالذا  است.
 است. یو ابد یفضا ازل
 ن مجرد است.یترکاملفضا 

 یطور ذهنه قابل تصورند و نه ب ینیطور عه بدون فضا، اجسام نه ب
 ن:یو بنابرا

 است. یفضا از صفا  علت اول
مطلق و بالفعل داشته باشد از صفا   یاز نامتناه یرا که نشان یزیرافسون هر ه، گریبه عبار  د

هوون  ،شوعورکوه آفورینش موجوودی ذیاندانسته است. او معتقد بود آنچن یدگار و علت اولیآفر

  یوشعور است، هگونه ممکن است خلق موجودا  ممتود، سواخته ، ساخته ی  خالق ذیانسان

 یزیوه یگوریتواند بوه دینم یچ موجودیه»: یمان مدرسیبدون امتداد باشد، به قول حک یهست

 .(Koyré, 1957: 199)« تر( آن را داشته باشدا کند مگر آنکه خود )به طور کاملعط

 ،و درصودد اابوا  صوفا  فوووکورد وه دکوار ، از اصوول موضووعه شورو  یرافسون به ش

ن صوفا  بوه یوبور آمود. او عوالوه بور ا ،وتن اسوتیوموور و ن یهاشوهیکه حاصل و عصواره اند

اگوور »دانسووت: یبووودن آن م یز اعتقوواد داشووت و آن را نشووانه نامتنوواهیووهمگوون بووودن فضووا ن

  موود  یوو یدارد( بوورا یاانووهیان و نووه میووآغوواز، نووه پاکووران )کووه نووه بووین یوودر ا یشخصوو

 یکووران در همووان جووابووین یوود، بوواز در ایوومایل را ب یووراه بوورود و هووزاران هووزار ما یطوووالن

 .(Ibid.: 202)« نخست خواهد بود

روشون اسوت  یخوود نبورده اسوت ولو یاز موور و رافسوون در آاوار رسوم یوتن نامیگرهه ن

را تحووت عنوووان  ییهوواعصوور خووود، بخشفالسووفه هوومتووأایر آنووان و دیگوور کووه تحووت 

 یو ضوومائم یالدیموو 1711در سووال  نووور شووناختن کتوواب یبووه ترجمووه التوو «جسووتارها»

 یالدیموو 1701و  1719 یهادر سووال اصووولدوم و سوووم کتوواب  یهوواشیرایبووه و یفلسووف

ن یوودر ا یشووتربیت یخووود را بووا صووراحت و شووفاف یاز افکووار فلسووف یاضووافه کوورد و بعضوو

  یدر خواطرا  خوود بوه توار اصوولن کتواب ااز شوارح یگوورید گریووید. دکورا مطر  هکتاب

 د:یگوین مورد میدر ا 1714دسامبر  01
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کتواب  یصوفحه بوه حواشو 7داشوتم و او بوه مون گفوت کوه  یداریووتن دیوزاک نیبا سر ا

دن جسووتار کوور... او در اضووافه  ده اسووت.کوورن آن اضووافه یش التوویرایوونووور و رنووگ خووود در و

دهوار  «پور شوده اسوت یزیواسوت از هوه ه یکوه از اجسوام خوال ییفضوا» بوا عنووان  یینها

آشووکار اسووت کووه او اعتقوواد دارد خداونوود در همووه جووا بووه  یقتووین حقیووبووود. ا یدلووردیوود و دوت

کووه در  یریق تصوواویوورا از طر اشوویاطووور کووه مووا حضووور دارد. همووان یلیووو یواقعوو یمعنووا

واسوطه نیوز بوه هموه هیوز از طریوق حضوور بوی م، خداونودیکنیشود حس میجاد میمیزمان ا

کوه از اجسوام  ییطوور کوه خداونود در جواوتن  معتقود اسوت هموانیآنها نزد او آگاه است: او  ن

 ,Koyré)ز حاضوور اسووتیووکووه اجسووام حضووور دارنوود ن ییاسووت حاضوور اسووت، در فضووا یتهوو

1957: 297) . 

مطلوق  یقبوول فضواکوه  ی، در پاسو  بوه انتقوادا  بوارکلاصوولمه کتواب یوتن در ضمین

( ی)بوارکل از او یبودون آنکوه نوام ،کوردیم ی، شورک تلقویو ازلو یابود یرا به عنوان موجوود

از خداونوود. بووه نظوور  یجوودا یهووا را از صووفا  خداونوود دانسووت نووه موجووودیژگین ویوواورد ابیوو

ا امتووداد یووانتهاسووت. او فضووا بلکووه جوواودان و بوویت، یسوون یو نامتنوواه یاو جوواودان» ،وتنیوون

از آنجووا ». و (Newton, 1846: 505)« دار و حاضوور در همووه جاسووتیووت، بلکووه پایسوون یزمووان

هموه  ر از دهور، دریناپوذانقسواموجوود دارد، و هور جوزء هوا هموه زمانکه هر جوزء از فضوا در 

 «باشوود الزمووانو  المکووانزهووا در ین هیووتوانوود خووالق و سووازنده همووه ایحاضوور اسووت، نمجووا

(Newton, 1846: 505) داونوود  حاضوور در همووه جاسووت نووه صوورفاا بووالعرض بلکووه  خ او». و

انود و در حوال زهوا قورار گرفتهیبالذا ، هراکوه عورض بودون جووهر دوام نودارد. در او هموه ه

ل حرکوت اجسوام یودله ت. خداونود بویسون یزیوچ هیهو توأایرن او تحوت یند، با وجود ااحرکت

 یبوورا یچ مقوواومتیت و حضووور خداونوود در همووه جووا باعووث بووروز هوویسوون یچ زحمتوویدهووار هوو

ل یوون دلیالوجووود اسووت و بووه همووخداونوود متعووال واجووب شووود. همگووان معتقدنوودیاجسووام نم

 .(.Ibid) «است یوجود او در همه جا و تمام لحظا  ضرور

دانسووت. یوتن، فضووا را نووه صووفت مخلوقووا  کووه صووفت خداونوود میووب نیوون ترتیووبووه ا

مطور   یشوتربیت یتن را بوا شوفافویوتس، افکوار نیونرک در پاس  بوه انتقوادا  تنود الیوبکال

  یواز  یمودیاا پیوت، بلکوه صوفت یسون یابود و یازلو و ینامتنواه یفضوا، موجوود»کند: یم

، یکرانگووبوویکووران اسووت، امووا بووی، ینامتنوواه یاسووت. فضووا یشووگیو هم یموجووود نامتنوواه

. و در (Leibniz, 2000: 19)« تیسووخداونوود ن ینامتنوواه ین فضووایت و بنووابرایسووخداونوود ن
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و  یهموه موجوودا  ضورور یخداونود در هموه جوا حضوور دارد و حضوور او بورا»گور: ید یجا

براین عمول او بودون حضوور شوود، و بنوایواسوطه فعول او آشوکار مه بالذا  است. حضور او بو

 .(Ibid.: 20) تیسر نیپذاو امکان

 ت عامبیه نسیو نظر یموکوانت یهادانیه میدر نظر خأل یشناسیهست .3

دانان قورون گذشوته،  یزیب به اتفاو فالسفه و فیجه گرفت که قریتوان نتیم از مطالب گذشته

کردنود. یم یرممکن تلقویوچ مطلق را محمول بدون موضوو  و وجوود آن را غیه ی، به معناخأل

، یمعنا و بعضه طور کلی فضای عاری از ماده را بی، بین بود که بعضین آنان در ابیاختال  نظر 

 دانستند.یم یکیزیگاه موجودا  متافیا ممکن و آن را جااز ماده ر یعار یفضا

گوور مباحووث مربووو  بووه مفهوووم یباعووث شوود بووار د یموکوانتوو یهادانیووه میووش نظریدایووپ

در حالوت  یتم وقتویسوس یسوت کوه انور ا ه آنیون نظریوج این نتوانخستیمطر  شود. از  خأل

کوورد کووه گرهووه  ینووبیپیش 1491در  (Casimir) ریمیت اسووت. کسوویوونهابوویقوورار دارد  خووأل

ن افوت یودرون آن محودود اسوت. حاصول ا خیزهوایافوت و  یت اسوت ولوینهابی، خأل یانر 

اسوت. بوه نظور  یریوگو صوفحه مووازی بووده، قابول انودازهن دبیجاذبه  یرویزها اعمال نیخ و

نسوبت بوه خوارک از  یدان کمتوریوم ی، نوسوانگرهای  مورزیل شورایودله ن صوفحا  بوبی ،او

 یرویودر خوارک از صوفحا  شوده و ن یشوتربیجواد ذرا  ین باعوث ایوصفحا  وجوود دارد و ا

 کند.یجاد مین آنها را ابیجاذبه 
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 ریمیکس اثر

 توسو  الموورکس 1447س س در  و(Sparnaay) ی توس  اس ارن 1441ابتدا در  ینبیاین پیش

Lamoreaux)بویتجربوه لحوای ا یوتالیا ی  گروه در دانشگاه پادوایتوس   0111در  تاا ی( و نها 

عوالوه بور  1.ها بوده و هسوتدانیه مینظر ید مبانأییدر ت یها شواهد متقنشین آزمای. اتأیید شد

هستند که وجود افت  یگرید یهادهیناهنجار الکترون پد یسیلمب و ممان میناط ییجاهجاب ،نیا

 کنند.ید مأییرا ت خألدر حالت  یانر  و خیزهای

 یو گرهووه از موواده و موووک تهوو دارد ین و اساسوویادیووبن یمفهوووم ،دانیووه میوو، در نظرخووأل

و  یموکوانتوو ینجووا موجووودیدان در ایوواسووت. منظووور از م یدان و انوور یوومملووو از م یاسووت ولوو

شووده سووی  شووناختهکال یگرهانوسووانگرهای هارمونیوو  اسووت کووه بووا نوسوواناز  یامجموعووه

نود. حاصول یوا نوابود کد را خلوق یوو ذرا  جد بگوذاردااور  خوأل یتواند بر رویم ،متفاو  بوده

 از ذرا  و پادذرا  است. یامجموعه ین خلق و نابودیا

خووأل مطوور  بوووده ش آن، مباحووث مربووو  بووه یدایووز، از زمووان پیووت عووام نبیه نسوویوودر نظر

و مسوتقل از  یکوامالا تهو ید کوه او فضوایوآیمنوین برز هیون نینشوتای یهواقوولاست. از نقل

 یعوار ید کوه فضوایجوه رسوین نتیوتواا بوه ایدانسوت و نهاینم یکویزیت فیواقع یماده را دارا

ت یووواقع وتن(یووب او )همچووون نیوون ترتیووشووده اسووت. بووه ا دان گوورانش پووریوواز موواده، از م

 کرد.یرا انکار م یو کامالا ته یاضیر یفضا یکیزیف

و  یشووناختدی بوور اسوواس موودل اسووتاندارد کیهووانالیتم مووبیسوودر اواخوور قوورن  ،عووالوهه بوو

ده و ی و موجووودا  قابوول مشوواهنشووان داده شوود کووه اجوورام سووماو یمشوواهدا  نجوووم

کوول عووالم از موواده  %41دهنوود و یل میموجووودا  کوول عووالم را تشووک %9، تنهووا یریووگانوودازه

ت. وجوود یسوآنهوا روشون ن أت و منشویول شوده اسوت کوه ماهی  تشوکیوتار ی  و انر یتار

ن بووی ین موودعا دانسووت کووه فضووایووبوور ا یتوووان شوواهدی  را میووتار ی  و انوور یووموواده تار

ده و ناشوناخته یوچی، شوامل موجوودا  پیدان گرانشویوعوالوه بور م ،نبووده یخال یاجرام سماو

 ز هست.ین

تووا آنجووا  یدان گرانشوویوودانسووتن مفهوووم فضووا و خووواد آن ماننوود م یکوویزین در فینشووتیا

زده در نظریوه نسوبیت خواد را عملوی شوتابکنوار گذاشوتن مفهووم اتور  یش رفت که حتویپ

 واحدند: یانگر موجودیا نماد که اتر و فضیجه رسین نتیدانست. او در واقع به ا
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و اتور صورفاا  یکیزیف یان کرد: فضابین صور  یتوان بدیامروز کشف لورنتس را م

فضا هستند.  یکیزیف یهاها حالتدانیواحد، م یزیه یهستند برا یمتفاوت یهاوا ه

وجود ندارد که آن را به  یلیچ دلیرا نتوان به اتر نسبت داد، ه یچ حرکت خاصیاگر ه

دانوان  یزیکن در آن زمان هنوز فیشمار آورد. له فضا ب یسوا یخاص یعنوان هست

بوود صولب و  یزیوگانه بودند، نزد آنان فضا هنووز هبیدن سخت یشیوه اندین شیبا ا

 ار کنودیگوناگون را اخت یهاا حالتیر شود و ییخوش تیتوانست دستیهمگن که نم

 .(111 :1919، نینشتی)ا

د از مفهوم اتر ارائه کورد. یجد یریت عام تصوبیه نسین پس از نظرینشتیتوان گفت ایم ،نیبنابرا

دان یور تحوت عنووان میناپوذییجودا یتیآن خاصو یکسان دانست و بورایاو مفهوم اتر و فضا را 

 یفضوا امکان تصور یول ،قابل تصور نبود یدان گرانشیفضا، بدون م ،قائل بود. از نظر او یگرانش

دان یوجز توراکم م یزیماده را ه ین ذرا  اصلینشتیوجود داشت. ا یسیدان الکترومیناطیبدون م

دان یو)اتور( و مواده )م جوه گرفوت کوه جهوان از فضواینجا نتیدانست و از اینم یسیالکترومیناط

ت قائول اسوت کوه از ین ما از جهان به دو واقعینگرش نو»ل شده است: ی( تشکیسیالکترومیناط

گر مورتب  یکدیبا  یتیعل یگرند، گرهه ممکن است به نحویکدیکامالا مستقل از  یمفهوم لحای

ممکن است آنهوا را  -ا ی، یسیدان الکترومیناطیو م یند از اتر گرانشات عبار ین دو واقعیباشند. ا

 ن ازینشوتیتووان در سوخنان ای. بازگشت مفهوم اتر را م(194همان: )« ماده فضا و -دین نامیهن

 د.کربه بعد مالحظه  یالدیم 1401

ز مطور  بووده اسوت. ابتودا نرنسوت بوا یوت عوام نبیه نسویودر نظر خوأل یامکان وجود انر 

ممکون اسوت  یخوال یله را کوه فضوا ن مسویوم ایم قودوه کوانتویوه نظریوم اولیتوجه به مفواه

ت نشووان داد کووه اگوور بیسوودهووه  در اواخوور یباشوود مطوور  کوورد و سوو س پووائول یانوور  یدارا

م شوعا  جهوان از یوشوده توسو  نرنسوت را بوه حسواب آورخأل محاسوبه یانر  یگرانش اارا 

ر  یووجووه گرهووه باعووث حین نتیوو. ا(Straumann: 1999) شووتر باشوودبید یوولووومتر نبایک 91

نیوز  (Lemaitre)  بوه آن نکورد. لوومتر یتوجوه هنودان یبعود یهادر نوشوته یشود ولو یپوائول

 1499بنووا کوورد، در  یشووناختاابووت کیهووانشناسووی خووود را بوور اسوواس وقتووی موودل کیهان

موجووود در  یته انوور ین اابووت را دانسوویوووجووود ا أد و در آن منشووکوورمنتشوور  یامقالووه یالدیموو

خووأل  یانوور  یهگووال یرا بوورا یاو مقوودار کوووهک .دانسووت ین انوور یووو ااوورا  جاذبووه ا خووأل

شوود،  ینووبیوسوو  نظریووه میوودان پیشتن مقوودار کوهوو  بووا آنچووه یووکوورد. امووا ا ینووبیپیش
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دان در آن زمووان آگوواه بووود و یووه میوونظر یهاشوورفتیگرهووه از پ نداشووت. لووومتر یخوووانهووم

 نکرد. ین انر یا یموکوانت یبه محتوا یااشاره یول ،دکرنه منتشر ین زمیدر ا یمقاالت

ت عووام مطوور  بیه نسوویوودان و هووم در نظریووه میوو، هووم در نظرخووأل یکووه انوور  ییاز آنجووا

ایون، ه دانسوت، بوا وجوود یون دو نظریوا ین نقطوه تالقوینخسوت د بتووان آن رایبوده است، شوا

گووذار یووهنمن بووه عنووان پاینگرو فووایو شوو یمو  کوانتوویوونامیالکترود یراک بووه عنوووان بوانیود

 نداشتند. یشناختو اابت کیهان ن دویبه ارتبا  ا یآن توجه ییشکل نها

ومی در اابووت کوانتوو خووأل یانوور  آاووارگوور یبووار د 1417در  (Zeldovich)  چیزلوودو

ح ااور انتقوال بوه نوور قرموز کوازارهوا بوود کوه بوه ید. هد  او توضوکر یرا بررس یشناسکیهان

 یزهووایهنوود مقالووه افووت و خ خوواللت عووام قابوول حوول نبووود. او در بیه نسوویووبووا نظر ییتنهووا

ج یز بوا نتوایواو ن یهواینبیی پیششونهاد کورد ولوین معضول پیوحول ا یرا بورا خوأل یموکوانت

 .(Weinberg, 1989) مطابقت نداشت بیتجر

 یخووودهنشووان داده شوود کووه شکسووت تقووارن خودبوو 71کووه در اواسوو  دهووه  یاز زمووان

 له ارتبووا  اابووت بووه دنبووال داشووته باشوود، مسوو یشووناختنتووایج کیهووان یتوانوود بعضوویم

ت بینسوه یواز مسوائل مهوم و مشوترک نظر یکویگور بوه یبوار د خوأل یو انور  یشناختکیهان

و افووت و  خووأل یله انوور  ز مسوویووامووروزه ن .ل شوودیتبوود یموکوانتوو یهادانیووه میوونظر عووام و

 ه کوه ابتودا گووثیون نظریودارد. ا یتوورم یشناسوآن نقش اساسی در نظریوه کیهوان خیزهای

(Guth)  درون  یزهووایخ ، نقطووه شوورو  انفجووار بووزر  را افووت ودادشوونهاد پی 1411در آن را

ه، یون نظریومطوابق ا یبوین انفجوار مهیهنو یالزم بورا ین مقودار انور یدانود و بنوابرایم خأل

نتووایج تجربووی در مووورد اابووت  ه بووایوون نظریووا ینووبیی پیشالعوواده بووزر  اسووت، ولووفوووو

دسووت آمووده اسووت مطابقووت ه بوو یکوووهک آن مقوودار مثبووت نسووبتاا  ی، کووه بوورایشووناختکیهووان

 ن مورد گفته است: یندارد. گوث در ا

  اسووت. مقوودار یوزیق فیووعم یاز رازهوا یکوویقوودر کوهو  اسووت نیوا نکوه مقوودار یا

 له حوول  ن مسوویووا یشووود، بلکووه زمووانین نمیوویتع یی  ذرا  بووه تنهووایووزیله فیوسووه بوو

 . (Guth, 1981) ارائه شود یموه ذرا  بر اساس گرانش کوانتی  نظریشود که یم
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ال  بسوویار زیوواد آن بووا مقووادیر و اخووت یشووناختکوهوو  بووودن اابووت کیهووانویووتن نیووز 

 مان دانسووته اسووتیسووه ریووشوورفت نظریاز موانووع پ یکووی  ذرا  را یووزیشووده فبینوویپیش

(Witten, 2000). 

 

 یشناختهانیه استاندارد کیخأل در نظر ی. طرح مباحث فلسف4

 یهاهیوودر نظر خووأل یو انوور  خووألشووود کووه یجووه گرفتووه میاز آنچووه شوور  داده شوود نت

از مواده و مملوو از  یعوار ییت، بلکوه منظوور از آن، فضوایسوچ مطلوق نیهو ی، به معنایکیزیف

ت هنووز در یسون موجوودا  هیوت ایونکوه ماهی  اسوت. ایوتار ی  و انور یودان، مواده تاریم

 از آن ارائه نشده است. یر واضحبیو تع استپرده ابهام 

 یکوویزیف یهاهیوودر نظر خووأل یمباحووث فلسووفطوورد کاموول  ایبووه معنوو یریووگایوون نتیجووه

ر و یتووان تصووین مباحوث نمیومالحظوه شود کوه بودون توجوه بوه ا یوتنی  نیزیف ت. دریسن

هوویم کووه در م نشووان دیخووواهید. اکنووون مکوورمطلووق ارائووه  یاز مفهوووم فضووا یر روشوونبیووتع

اسوت  ین موضووعیوقابول طور  اسوت و ا ین مبواحثیز، هنویون یشناختنظریه استاندارد کیهان

 به آن نشده است. یتوجه یشناختهای استاندارد کیهانکه در کتاب

ر یپووذبووه ابعوواد بوواالتر از سووه بعوود امکووان یت عووام، از آنجووا کووه دسترسووبیه نسوویوودر نظر

ن مختصووا  کموو  یووشووود. ایاسووتفاده م یبووه نووام مختصووا  ذاتوو یاضوویر یت از ابووزاریسوون

 یمشخصوا  مربوو  بوه آن را بررسوم یموورد نظور خوارک شوو یکنند بدون آنکوه از فضوایم

ن داد کووه مووا در یوو  فضووای خووود نشووا یشووناختنخسووتین موودل کیهووانن در ینشووتیم. ایکنوو

ده، یوخم ین فضوایون مودل ایوم. در ایوابا ی  شعا  معین مثبوت قورار گرفتوه یبعدخمیده سه

، یبووا اسووتفاده از مختصووا  ذاتوو قوورار دارد. او یدسوویاقل یبعوودخووود در یوو  فضووای ههار

تا، یسوون جهووان ایوواز جملووه نشووان داد کووه ا ن کوورد ویووین فضووا را تعیووربووو  بووه اخووواد م

 محدود است. ییطور فضاه مرز(، اما ب کران )بدون لبه وبیگرد، همگن، همسان

ن یون هگونوه بوه اینشوتیتوانود نشوان دهود کوه این و کول عوالم مین کوره زموبیه یسمقا

 ن قورار دارد نقوا  آن را بوا دویزمو یکوه بور رو یافوت. شخصوید از جهوان دسوت یر جدیتصو

بورد کوه یم یآن پو یفواصول بور رو یریوگدهد و بوا توجوه بوه انودازهن مینشا یمختصه ذات

محودود ن سوطح یوا ،کنود. از نظور اویحرکوت م یبواا( کورویده )تقریو  سوطح خمیو یرو بر

 تووان از نقوا  آنیت و نمیسوآن قابول تصوور ن یت بورایونهااست یعنی نقوا  بوا فاصوله بوی
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ن یووگوواه اچیت و هوویسووآن قابوول تصووور ن یبوورا یگوور موورزیاز طوور  د یولوو ،ار دور شوودیبسوو

ن توانسوت ینشوتیافوت. ایآن دسوت نخواهود  یبورا ین بوه مورزیزم یشخا با حرکت بر رو

 یاگوور شخصوو ،م دهوود. از نظوور اوی( تعموویم را بووه فضووا )بووا سووه مختصووه ذاتووین مفوواهیهموو

 یفضووا یعنووی .همووان نقطووه بوواز خواهوود گشووتبوواره بووه ای دور شووود دونهایووت از نقطووهبی

 ین محودود ولوینشوتین فضوا از نظور اینخواهود بوود. بنوابرا یاچ لبوه و کرانوهیه یده دارایخم

دی یوو  کووره در یوو  بعووی کووه سووطح منحنووی دوطووورکووران )بوودون موورز( اسووت. همووانبووی

 یابوا شوعا  انحنو یموانیر یبعود، یو  فضوای خمیوده سوهقرار دارد یبعدفضای اقلیدسی سه

 قرار دارد.  یدسیاقل یههاربعد ی  فضایاابت در 

ت یوو، واقعیبعوودشووود کووه آیووا ایوون فضووای ریاضووی ههاریمطوور  م پرسووشن یوواکنووون ا

 یکوویزیت فیووواقع یرا دارا یدان گرانشوویووبوودون م یهندسوو ین فضوواینشووتی؟ ادارد یکوویزیف

ز کورد. پوس ات یز سورایون یشوناختیودگاه او بوه مودل اسوتاندارد کیهوانن دیدانست و همینم

نشوان داد کوه  1400دمن در یورا ارائوه کورد، فر یشوناختآنکه اینشوتین مودل ایسوتای کیهوان

نکوه جهوان یدهود و آن ایجوه میز نتیورا ن یگوریت عوام امکوان دبیه نسویدان نظریمعادال  م

نسوبت بوه زموان  یاابوت مثبوت، ولو ی  شوعا  انحنوایو ی( دارای)نسبت به مختصوا  مکوان

ف نوور سوتارگان بوه سومت یور انتقوال طیونظ بویج و مشواهدا  تجری. نتادر حال انبسا  است

ن جهوت مودل یانود و بوه همود کردهأییون انبسوا  را تیوا یهمگو یهوانینه کیقرمز و تابش زم

 نیوا پرسوششوود. اکنوون یده میونام یشوناختمودل اسوتاندارد کیهوانه، یون نظریوبور ا یمبتن

 خوأل یبعودیعنوی در یو  فضوای ههارمرتبوه بواالتر،  ی  فضوایوا جهوان موا در یست که آا

سوت کوه ا اسوت. در مودل اسوتاندارد فورض بور آن یدر حال انبسا  است. پاس ، معمووالا منفو

خلوق  یگر اسوت، بوه معنوایکودیدور شودن اجورام از  ینکه بوه معنوایانبسا  جهان عالوه بر ا

)فضووا و زمووان(  زیووچ هین جهووان در حووال انبسووا  هوویووز هسووت و خووارک از ایووفضووا و زمووان ن

در حوال  یین جهوان در هوه فضوایوا»کوه  پرسوشن یوا یطوور کلوه و بو  وجود ندارد یگرید

ن ینشووتیا یشووناختگیری ناشووی از دیوودگاه هسووتینتیجووهن یوومعناسووت. ابووی« انبسووا  اسووت؟

 یرا دارا یدان گرانشوویووبوودون م یاسووت کووه بووه درون موودل اسووتاندارد رسووود کوورده و فضووا

ت یووعوودم واقع یعنوویدگاه یوون دیوود توجووه داشووت کووه ایووبا یولوو ،دانوودینم یکوویزیت فیووواقع

چ یاسووت و در هوو یفلسووف یریووگخووأل مرتبووه بوواالتر یوو  تصوومیم یهندسوو یفضووا یکوویزیف

 ت.یسا انکار نیه قابل اابا  ینظر یکجا
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 یریگنتیجه

کوه جه گرفت یتوان نتیمطر  قرون گذشته م یح فالسفه و علمایکالم و سخنان صر یاز فحوا

ن فالسوفه بوی  اسوت. گرهوه در یوزی  و متافیوزیف یاز نقا  تالق یکی خألمباحث مربو  به 

ب به اتفاو آنان یقر یمطلق اعتقاد دارند، ول چ  یبه عنوان ه خألهستند که به امکان وجود  یکسان

اسوتاندارد و  یهاهیآنچه در نظرکه ن مقاله نشان داده شد یکنند. در ایم یمطلق را نف خألوجود 

مطلوق متفواو   خألمفهوم آن با  ،مطلق نبوده چ  یه یشود به معنایده مینام خأل ، یزیف یادیبن

طوور کامول از ه بو خوأل یها مباحث فلسوفن تفاو ینشان داده شد که با وجود ا ،عالوهه است. ب

طرد نشده اسوت  ی،شناختی  نیوتنی و مدل استاندارد کیهانخصود مکانه ب ، یزیف یهاهینظر

 د.کرها ارائه هین نظریاز ا یر روشنبیر و تعیتوان تصوین مباحث نمیو بدون طر  ا
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 نوشتیپ
                                                            

جاگرهوای هانر ی خأل است. علت آن است که در نظریه میدان جاب أشود رواب  عدم قطعیت منشاغلب گفته می .1
شوند و از آنجوا کوه م میوجاگرهای مکان و مومنتوم در مکانی  کوانتههای خلق و نابودی جانشین جابعملگر
شوود، تعبیوری مشوابه در نظریوه م، اساس رواب  عدم قطعیت محسوب میوجاگرها در مکانی  کوانتهاین جاب
 ئه شده است.میدان ارا



 

 


