فصلنام ٔه علمی -پژوهشی دانشگاه قم :سال پانزدهم ،شماره اول
Philosophical-Theological Research Vol. 15, No.1

هستیشناسی خأل
*

احمد حکیم

چکیده
یکی از نخستین نتایج نظریه میدانهای کوانتومی آن است که خأل ،حامول انور ی
(بینهایت) است .این نتیجه با آزمونهای تجربی و تا حدی با نظریوههای بنیوادی
دیگر فیزی

مانند نظریه نسبیت عام سازگار است .در این مقالوه ،پوس از بررسوی

ابعاد هستیشناختی مفهوم خأل در فلسفه و فیزی  ،ابتدا نتیجه خواهیم گرفت کوه
آنچه در فیزی  ،خأل نامیده میشود به معنای هویچ مطلوق نیسوت و اساسو اا هویچ
مطلق نه در فیزی

کالسی

و نوه در فیزیو

جدیود نمیتوانود منشوأ ااور قابول

اندازهگیری باشد .به عالوه ،نشان خواهیم داد که این نتیجه به معنای طورد کامول
مباحث فلسفی مفهوم خأل در نظریههای فیزیکی نیست و بدون طر این مباحوث
نمیتوان تعبیر روشن و واضحی از این نظریهها ارائه کرد.
کلیدواژهها :هستیشناسی ،خأل ،انر ی ،میدانهای کوانتوومی ،نظریوه نسوبیت
عام.

* عضو هی ت علمی گروه فیزی

دانشگاه آزاد اسالمی (واحد خمینیشهر).
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 .1پیشینه مفهوم خأل

1

ال تهی که اشیا را از یکدیگر متمایز میکند در آاار فیثاغورایوان
مفهوم خأل ،به معنای فضای کام ا
وجود داشته است .ارسطو در این زمینه میگوید:
فیثاغورایان نیز معتقدند که خأل وجود دارد و از طریق دم زدن کیهان ،از دم نامتناهی بوه
درون کیهان راه مییابد .به عالوه ،میگویند که خأل ،طبیعت اشویا را از یکودیگر متموایز
میسازد و به منزله مبدئی است که اشیا را که یکی پس از دیگری قرار دارند از هم جودا و
مشخا میکند ،و این امر در درجه اول در مورد اعداد صادو است .زیرا خأل مایه تموایز
طبیعت اعداد است (ارسطو.)110 :1914 ،
به این ترتیب در مکتب فیثاغورای ،فضا عامل گسستگی اعداد و عامل هندسی شدن آنهاسوت و
از آنجا که در این مکتب اعداد ،جوهر تمام موجودا اند ،این گسستگی در مورد اشویا نیوز وجوود
دارد.
آرخوووطس ) ،(Archytasفیلسووو یونووانی فیثوواغورای و از نزدیکووان افالطووون ،یکووی از
نخسوتین فیلسوووفانی بووود کووه تصووویری عمیوقتر از مفهووم فضووا ارائووه کوورد .او صووریح اا بووین
مفوواهیم فضووا ،خووأل و موواده تفوواو قائوول شوود و آنهووا را از یکوودیگر متمووایز سوواخت .از نظوور او
فضا موجودی اسوت کوه هموه اجسوام در آن قورار گرفتهانود و خوود بوه وسویله خوأل نامحودود
محاصووره شووده اسووت .فضووا از نظوور آرخوووطس یو
مانع از بزر یوا کوهو

ویژگوی فیزیکوی نیوز داشووت و آن اینکووه

شودن بویانودازه اجسوام میشود و بنوابراین از نظور او بوین «فضوا»

که عامل محودودیت اجسوام و دارای خاصویت فیزیکوی اسوت و «خوأل» کوه بوه معنوای هویچ
مطلق است ،تفاو وجود داشت ).(Jammer, 1993: 10
افالطون نیز بنا به قوول ارسوطو (ارسوطو )190 :1914 ،عوالوه بور بحوث دربواره وجوود یوا
عدم وجود یو

فضوای مسوتقل بوه هیسوتی آن نیوز توجوه زیوادی کورد .او از فضوا تصوویری

ال ریاض وی ارائووه کوورد و آن را مسووتقل از موجوووداتی کووه در داخوول آن در حووال حرکووت
کووام ا
فلس
ژپوهشاهی فی  -کالمی

بودنوود میدانسووت .فضووا از نظوور او پذیرنووده همووه موجووودا بووود و بووه انوودازه صووور ،واقعی وت
داشووت .او حتووی فضووا را واقعیتوور از موجووودا درونووش میدانسووت و بوورای آن اصووالت
 1از استاد ارجمند و گرامی جناب آقای دکتر مهدی گلشنی بوه خواطر راهنموایی و کم هوای بیدریو ایشوان در
تألیف این مقاله س اسگزارم.
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بیشووتری قائوول بووود .افالطووون منکوور وجووود خووأل در داخوول جهووان بووود (افالطووون:1911 ،
 )1710ول وی اعتقوواد داشووت کووه خووارک از ای ون جهووان کووروی محوودود ،الزام و اا فضووای خووالی
نامحدودی وجوود دارد و بنوابراین بورخال آنچوه بعضوی مفسوران تصوور میکننود

(Crombie

) 1961: 36نگرش او با نظور اتمیسوتهوا ،کوه جووهر جهوان را اتمهوا و فضوای موابین آنهوا را
خووأل میدانسووتند ،متفوواو بووود

)1976: 22

 .(Capek,در واقووع افالطووون معتقوود بووود بووا قوورار

گرفتن اشوکال هندسوی (عناصور سوازنده موجوودا ) بوه طوور مونظم و دقیوق کنوار یکودیگر،
ال پر میشود و هیچ جای خالی بین آنها باقی نمیماند ).(Ibid.: 24
فضا کام ا
ارسووطو ،بووا دیودگاههووای افالطووون در زمینووه فضووا مخووالف بووود .او بووه فضووا و مکووان بووه
معنووای جوووهری جوودای از اجسووام اعتقوواد نداشووت و ایوون را دلیوول عوودم وجووود خووأل نیووز
میدانست .او در این زمینه هنین میگوید:
به عالوه ،اگر خأل نووعی مکوان تهوی از جسوم اسوت ،پوس جسومی کوه در آن جوای
گرفته باشود بوه کجوا حرکوت خواهود کورد؟ تردیود نیسوت کوه ایون جسوم ،بوه هموه
جاهای خأل حرکوت نخواهود کورد .ایون اسوتدالل در موورد کسوانی هوم معتبور اسوت
کووه گمووان میبرنوود کووه مکووان ،هی وزی جوودا (از اجسووام) اسووت و اشوویا بووه درون آن
میرونوود (زی ورا میتوووان پرس وید کووه هی وزی کووه در آن جووای گرفتووه اسووت هگونووه
ممکن است متحورک یوا سواکن باشود؟) هموین اسوتدالل ،هوم در موورد خوأل صوادو
است و هوم در موورد «بواال» و «پوایین» در مکوان .زیورا کسوانی کوه بوه وجوود خوأل
قائلاند خأل را مکان تلقی میکنند (ارسطو.)111 :1914 ،
ارسووطو دالی ول دیگووری نی وز در رد خووأل داشووت ،از جملووه اینکووه ،اگوور خووأل وجووود داشووته
باشوود اجسووام در حووال حرکووت بووا مقوواومتی مواجووه نخواهنوود بووود و سوورعت آنهووا بووینهای وت
خواهوود شوود .فیلوپونوووس ) (Philoponusدر رد ایوون اسووتدالل بووه حرکووت هرخشووی اشوواره
میکند .بوه نظور او ،در ایون حرکوت بودون آنکوه مقواومتی وجوود داشوته باشود و هووا یوا هور
محی دیگری شکافته شوود ،سورعت جسوم محودود اسوت .بنوابراین ،ایون موضوو ربطوی بوه
نمیشود و تمام اجسام بوه هور حوال مود زموانی در حوال حرکوت خواهنود بوود ،هوه موادهای
سر راهشان وجود داشوته باشود و هوه نباشود ،وجوود یو

محوی موادی سور راه یو

فق باعث میشود آن جسم مدتی طوالنیتر در حال حرکت باشد.

جسوم،

فلس
ژپوهشاهی فی  -کالمی

وجود یا عدم وجود خأل ندارد .عالوه بور ایون ،فیلوپونووس معتقود بوود هویچ حرکتوی آنو اا انجوام
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رواقیان نیوز ،همچوون ارسوطو ،وجوود خوأل در میوان اشویای جهوان موادی را نفوی کردنود
ولی معتقد بودند کل ایون جهوان ماننود جزیورهای میوان خوأل قورار دارد .دلیول آنهوا ایون بوود
که هنگوامی کوه کول ایون جهوان در ااور گرموا منبسو میشوود بایود فضوایی بورای انبسوا
داشته باشود ) .(Capek, 1976: 31رواقیوان در پاسو بوه ایون اشوکال ارسوطو و پیوروان او کوه
میگفتند وجود خأل خارک از جهوان باعوث از هوم پاشویدگی جهوان خواهود شود ،معتقود بودنود
س ویالی بووه نووام «رایحووه زنوودگی» ( )pneumaدر تمووام جهووان وجووود دارد کووه باعووث تووأایر
اجسام بر روی یکدیگر و هسوبندگی بوین آنهوا میشوود .بوه نظور آنوان ،گرهوه در ایون جهوان
جهوا بوواال و پوایین از یکوودیگر قابول تشووخیا هسوتند ولوی در خوأل ،ایوون جهوا بوویمعنوا
ال همسانگرد است ).(Jammer, 1993: 24-25
بوده و آن ،کام ا
متفکووران اسووالمی نیووز آرای مختلفووی در مووورد مفهوووم مکووان ،فضووا و خووأل داشووتهاند.
نظوورا بعض وی از آنووان در ای ون مووورد نظی ور زکری وای رازی ،ابوونباجووه و بعض وی از متکلم وان،
افالطونی و اتمیستی و نظر بعضی ،مانند ابنرشد و ابنسینا ،ارسطویی بوده است.
از محموود ب ون زکری وای رازی ،فیلسووو و دانشوومند ایران وی ،آاووار فلسووفی کم وی بووه جووای
مانده است ولی میتوان از هموین آاوار دریافوت کوه او بیشوتر متمایول بوه سوقرا و افالطوون
بوده است توا ارسوطو .رازی در مخالفوت بوا نظورا ارسوطو مکوان را مطلوق و یکوی از جوواهر
قدیم و یکسوان بوا خوأل میانگاشوت و معتقود بوود در مکوان از ابتودا جرموی نبووده اسوت و از
ایوونرو فق و بووا تفکوور شووناخته میشووود .او مکووان را دو نووو میدانسووت مکووان مطلووق کووه
همان مکان ازلی ،ابودی و نامتنواهی اسوت کوه بودون هویچ موجوودی معنوا داشوته و در واقوع
همووان پذیرنووده در مکتووب افالطووونی اسووت و مکووان مضووا یوا مکووان نسوبی کووه بوه سووبب
وجود ماده معنا پیودا میکنود (بودوی .)107 :1914 ،مخالفوت بوا ارسوطو باعوث بوروز انتقوادا
شدیدی از طر فالسفه مشاء به رازی شود ،توا جوایی کوه ابونسوینا ارهوار داشوته اسوت کوه
بووا ورود رازی بووه مباحووث مختلووف االهی وا خووود را رسوووا و جهوول خووویش را آشووکار کوورده
اسووت (مطهووری .)107-101 :1911 ،ابوریحووان بیرونوی از رازی در برابوور ابوونسوینا دفووا کوورد
فلس
ژپوهشاهی فی  -کالمی
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و عالوه بر آنکه خوأل را ممتنوع نمیشومرد ،همچوون رازی بورای آن نیوروی جاذبوه هوم قائول
بود و او به این مطلب در مکاتبا خود با ابنسینا اشاره کرده است.
متکلمان اسالمی ،بوه ویوژه ابوالحسون اشوعری ،نیوز موروک دیودگاههای اتمیسوتی در بوین
مسوولمانان بودهانوود ،آنووان بوورخال ارسووطوییان ،کووه اسوواس جهووان را وجووود و عوووارض آن
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میپنداشتند ،معتقد بودنود جهوان از اتومهوا و حووادث مربوو بوه آن تشوکیل شوده اسوت .بوه
عقیده آنان ،اینکه ما جسم را بوه صوور یو

واحود متصول مویبینویم ،خطوای باصوره اسوت.

اتمهووا از دی ودگاه متکلم وان ذراتووی نقطووهای ،نامحسوووس ،تقسوویمناپووذیر ،یکسووان و فاقوود هوور
گونه امتداد بودند که فق در صوور ترکیوب بوا یکودیگر میتواننود فضوا را اشویال کننود .بوه
عبار دیگور ،از نظور آنوان ،موقعیوت (حیوز) اتمهوا بوه تنهوایی نقطوه بووده ،فضوا و مکوان را
اشیال نمیکنند ،با اتصال دو اتوم بوه یکودیگر طوول ،بوا اتصوال ههوار اتوم ،طوول و عورض و
بووا اتصووال هشووت اتووم بووه یکوودیگر اجسووام سووهبعوودی تشووکیل میشووود .بنووابراین ،در نظریوه
متکلمان ،پیشفرض وجود فضوای خوالی ،ضوروری اسوت .در ایون نظریوه فضوا ،مواده و زموان
ساختاری گسسته و اتمیستی دارد.
ابنباجه در زموره فالسوفهای اسوت کوه بورخال ارسوطو ،خوأل و حرکوت در آن را ممکون
میدانست و همین امر باعوث شود حرکوت اجسوام بوا سورعت محودود را در خوأل امکوانپوذیر
بداند.
ابنسینا قائالن به خوأل را بوه دو گوروه تقسویم کورده اسوت جمواعتی کوه میگوینود خوأل
الشیء و عدم محض اسوت ،و دسوته دیگور کوه گموان میکننود خوأل هویچ محوض نیسوت و
قابل اندازهگیری بوده و بعود ممتود در تموام جهوا اسوت کوه اجسوام در آن قورار میگیرنود و
خأل ،محل و مکوان آنهاسوت .او دالیول عدیودهای در رد نظریوه هور دو گوروه آورد و بوه طوور
کلی به خأل اعتقادی نداشت (ابنسینا.)174-147 :1911 ،
ابنسینا بدون آنکوه نوامی از رازی و بیرونوی بوه میوان آورد ،نظور آنوان را ،کوه بورای خوأل
خاصیت جاذبه در نظور گرفتوه بودنود ،بوه بواد انتقواد گرفتوه ،شوواهدی در رد نظورا آنهوا نیوز
ارائه کرد (همان.)170 :
 .2مفهوم خأل در فیزیک نیوتنی

قبل از نیوتن ،دکار نظرا مهمی درباره خأل داشته است .از نظر دکار  ،اساس اا وجوود خوأل نوه
در کلما  ،همچون «وجود نیستی» است .او فضا را مملو از مادهای رقیق میدانست که این ماده،
اساس نظریه گردشارهها را نیز تشکیل میداد و بنابراین در نظریه او فضای موادی عامول ایجواد
نیرو بود .دکار بر همین اساس به فضای مطلق به عنوان ی

ال تهوی و عواری از
فضوای کوام ا

فلس
ژپوهشاهی فی  -کالمی

صرف اا به دالیل تجربی ،بلکه به دالیل عقلی محال است و عبار «فضای خأل» تناقضی آشوکار
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ماده اعتقادی نداشت .او فضا را نسبی و حرکت را انتقال قسمتی از جسم از مجاور اجسامی که
بر آن مماساند به مجاور اجسام دیگر میدانست .دکار به جهان نامتناهی و بیکوران اعتقواد
داشت و همچون برونو ستارگان و منظومههای اطرا آن را در تمام جهان پراکنوده میدانسوت.
البته او لف «نامتناهی» ) (infiniteرا در مورد فضا به کار نمیبرد هراکوه ایون صوفت را تنهوا،
مخصود خداوند میدانست .او در مورد حدود فضا از عبار «نوامعین» ) (indefiniteاسوتفاده
میکرد.
در مکانی

نیوتنی ،مباحث مربوو بوه مفهووم خوأل بوا مباحوث مربوو بوه فضوای مطلوق

قرابووت داشووت .شوواید بتوووان گفووت یک وی از م وؤارترین متفکووران نوافالطووونی قوورن هفوودهم
میالدی که در شکلگیری مفهوم فضوای مطلوق نیووتنی نقوش بسوزایی داشوت ،هنوری موور
)More

 (Henryبووود .گفتووه میشووود اسووحاو بووارو ،اسووتاد نی ووتن ،تحووت تووأایر مووور کتوواب

درسنامووههای ریاضوی خووود را منتشوور کوورد و مفوواهیم بنی وادی هندسووه ،از جملووه فضووا را بووه
عنوان موجودی االهی و حاضر در همه جا معرفی کرد.
مور ،برخال دکوار  ،معتقود بوود فضوا بودون مواده ،خوأل مطلوق نیسوت ،بلکوه از نظور او
فضووای خووالی از موواده جایگوواه خداونوود متعووال اسووت کووه دارای امتووداد بوووده و در همووه جووا
حاضر است:
من به روشنی اعتقواد دارم کوه خداونود ،بوه شویوهای الیوق خوود ،دارای امتوداد اسوت،
هراکه او در همه جوا حاضور اسوت و در درون دسوتگاه جهوان و تموامی ذراتوش جوای
ال بوه موجووودا جهووان ایونهنوین نزدیو
دارد .اگور او عمو ا
باعث حرکت ماده شوود .کواری کوه یو بوار انجوام داد و اینو

نبوود ،هطووور میتوانسووت
نیوز در موورد شوما در

حال انجوام آن اسوت و مطم نو اا اگور در هموه جوا حاضور نمیبوود ،قوادر بوه انجوام آن
نبوود .بنوابراین خداونوود بودین شویوه ممتوود و حاضور در همووه جاسوت

(Koyré, 1957:
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خأل میدانست« :اگر ذرا تووپر هموه اجسوام ،غلظوت یکسوان داشوته باشوند ،نمیتووان آنهوا
را رقیق کرد بدون آنکه منفوذ ،فضوا ،یوا خل وی کوه میتوانود جوایگزین شوود ،در آن بوه وجوود
بیاید» ).(Newton, 1846: 396
الیبنیتس اعتقاد به خوأل را بوه منزلوه اعتقواد بوه فضوای مطلوق میدانسوت و بوه هموین
دلیل وجود خأل را همچوون فضوای مطلوق قبوول نداشوت« :هموان دلیلوی کوه نشوان میدهود
فضای فراجهوانی ،پندارگونوه اسوت ،اابوا میکنود کوه فضوای تهوی نیوز موجوودی وهموی و
خیالی است ،برای آنکه آنها تفاو هندانی با یکدیگر ندارند» ).(Leibniz, 2000: 23
الیبنیتس نظریه اتمیستی نیووتن را نیوز ،کوه مسوتلزم پوذیرش خوأل بوین ذرا بوود ،نقود
کرد و خأل بوین آنهوا را عورض بودون جووهر میدانسوت .سوخنان الیوبنیتس نشوان از سووء
تفاهم و هشمپوشی از عموق افکوار نیووتن داشوت .بوه خواطر هموین کوالرک مفسور و مودافع
نیوتن واکنش شدیدی بوه ایون انتقوادا نشوان مویداد .او در پاسو بوه انتقوادا الیوبنیوتس
هنین میگوید:
فضای خأل محمول بودون موضوو نیسوت ،هراکوه هرگوز منظوور موا از خوأل ،فضوای
خووالی مطلووق نیس وت ،بلکووه منظووور مووا از آن تنهووا فضووای عوواری از موواده اسووت .در
ال جوواهر دیگوری کوه آنهوا نیوز
فضای خأل خداوند در هموه جوا حاضور اسوت و احتموا ا
غیرمادیاند و بوه وسویله حوواس موا قابول لموس نیسوتند در آن حضوور دارنود  ...فضوا
به ماننود دهور ،بویکوران ،تیییرناپوذیر ،ازلوی و ابودی اسوت .بوا وجوود ایون ،نمیتووان
نتیجه گرفت که هر هیوز ازلوی و ابودی مسوتقل از ذا بواریتعوالی اسوت .بوه هموین
دلیل فضا و زمان ،خوود خودایی دیگور نیسوتند ،بلکوه آنهوا معلوول و نتیجوه ضوروری و
بالواسطه وجود اویند ).(Ibid.: 30
یکی از فالسوفه و ریاضویدانوان مطور آن زموان ،کوه دیودگاههای مهموی در ایون زمینوه
دارد ،جوووز رافسووون

)(Joseph Raphson

اسووت .دیوودگاههای او دربوواره فضووا در واقووع

ادغام افکار موور و نیووتن و بیوان شوفافی از نظورا آن دو اسوت .بوه طوور خالصوه ،رافسوون
فضا (یا درونیترین امتداد) مطلق اا و به دلیل ماهیت آن ،حتی در تصور ،انقسامناپذیر است.
فضا مطلق اا و به دلیل ماهیت آن حرکتناپذیر است.
فضا ،بالفعل نامتناهی است.
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فضا کنش خالا است.
فضا حاوی و نافذ در هر هیز است.
فضا غیرجسمانی است.
فضا تیییرناپذیر است.
فضا واحد بالذا است.
فضا ازلی و ابدی است.
فضا کاملترین مجرد است.
بدون فضا ،اجسام نه به طور عینی قابل تصورند و نه به طور ذهنی
و بنابراین:
فضا از صفا علت اولی است.
به عبار دیگر ،رافسون هر هیزی را که نشانی از نامتناهی مطلق و بالفعل داشته باشد از صفا
آفریدگار و علت اولی دانسته است .او معتقد بود آنچنانکوه آفورینش موجوودی ذیشوعور ،هوون
انسان ،ساخته ی

خالق ذیشعور است ،هگونه ممکن است خلق موجودا ممتود ،سواخته یو

هستی بدون امتداد باشد ،به قول حکیمان مدرسی« :هیچ موجودی نمیتواند بوه دیگوری هیوزی
عطا کند مگر آنکه خود (به طور کاملتر) آن را داشته باشد» ).(Koyré, 1957: 199
رافسون به شیوه دکوار  ،از اصوول موضووعه شورو کورد و درصودد اابوا صوفا فووو،
که حاصل و عصواره اندیشوههای موور و نیووتن اسوت ،بور آمود .او عوالوه بور ایون صوفا بوه
همگوون بووودن فضووا نی وز اعتقوواد داشووت و آن را نشووانه نامتنوواهی بووودن آن میدانسووت« :اگوور
شخص وی در ای ون بوویکووران (کووه نووه آغوواز ،نووه پای وان و نووه میانووهای دارد) بوورای ی و

موود

طوووالنی راه بوورود و هووزاران هووزار مای ول را ب یمای ود ،بوواز در ای ون بوویکووران در همووان جووای
نخست خواهد بود» ).(Ibid.: 202
گرهه نیوتن نامی از موور و رافسوون در آاوار رسومی خوود نبورده اسوت ولوی روشون اسوت
کووه تحووت تووأایر آنووان و دیگوور فالسووفه هوومعصوور خووود ،بخشهووایی را تحووت عنوووان
«جسووتارها» بووه ترجمووه التووین کتوواب نووور شووناخت در سووال  1711موویالدی و ضوومائمی
فلس
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فلسووفی بووه ویرایشهووای دوم و سوووم کتوواب اصووول در سووالهای  1719و  1701موویالدی
اضووافه کوورد و بعضووی از افکووار فلسووفی خووود را بووا صووراحت و شووفافیت بیشووتری در ایوون
کتابها مطر کورد .دیویود گریگووری از شوارحان کتواب اصوول در خواطرا خوود بوه تواری
 01دسامبر  1714در این مورد میگوید:
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با سر ایزاک نیووتن دیوداری داشوتم و او بوه مون گفوت کوه  7صوفحه بوه حواشوی کتواب
نووور و رنووگ خووود در وی ورایش الت وین آن اضووافه کوورده اسووت ... .او در اضووافه کووردن جسووتار
نهایی بوا عنووان «فضوایی کوه از اجسوام خوالی اسوت از هوه هیوزی پور شوده اسوت» دهوار
تردیوود و دودلوی بووود .ایون حقیقتوی آشووکار اسووت کووه او اعتقوواد دارد خداونوود در همووه جووا بووه
معنووای واقع وی لیوووی حضووور دارد .همووانطووور کووه مووا اشوویا را از طری وق تصوواویری کووه در
میزمان ایجاد میشود حس میکنیم ،خداونود نیوز بوه هموه هیوز از طریوق حضوور بویواسوطه
آنها نزد او آگاه است :او نیوتن معتقود اسوت هموانطوور کوه خداونود در جوایی کوه از اجسوام
ته وی اسووت حاضوور اسووت ،در فضووایی کووه اجسووام حضووور دارنوود نی وز حاضوور اسووت

(Koyré,

).1957: 297
نیوتن در ضمیمه کتواب اصوول ،در پاسو بوه انتقوادا بوارکلی کوه قبوول فضوای مطلوق
را به عنوان موجوودی ابودی و ازلوی ،شورک تلقوی میکورد ،بودون آنکوه نوامی از او (بوارکلی)
بیواورد ایون ویژگیهووا را از صووفا خداونوود دانسووت نووه موجووودی جوودای از خداونوود .بووه نظوور
نی ووتن« ،او جوواودانی و نامتنوواهی نیس وت ،بلکووه جوواودان و بوویانتهاسووت .او فضووا ی وا امتووداد
زمووانی نیسوت ،بلکووه پایودار و حاضوور در همووه جاسووت»

)1846: 505

 .(Newton,و «از آنجووا

که هر جوزء از فضوا در هموه زمانهوا وجوود دارد ،و هور جوزء انقسوامناپوذیر از دهور ،در هموه
جوواحاضوور اسووت ،نمیتوانوود خووالق و سووازنده همووه ایون هیزهووا در المکووان و الزمووان باشوود»
)1846: 505

 .(Newton,و «او خداونوود حاضوور در همووه جاسووت نووه صوورف اا بووالعرض بلکووه

بالذا  ،هراکوه عورض بودون جووهر دوام نودارد .در او هموه هیزهوا قورار گرفتهانود و در حوال
حرکتاند ،با وجود این او تحوت توأایر هویچ هیوزی نیسوت .خداونود بوه دلیول حرکوت اجسوام
دهووار هویچ زحمتوی نیسوت و حضووور خداونوود در همووه جووا باعووث بووروز هویچ مقوواومتی بوورای
اجسووام نمیشووود .همگووان معتقدنوود خداونوود متعووال واجووبالوجووود اسووت و بووه هم وین دلی ول
وجود او در همه جا و تمام لحظا ضروری است» ).(Ibid.
بووه ای ون ترتی وب نی ووتن ،فضووا را نووه صووفت مخلوقووا کووه صووفت خداونوود میدانسووت.
میکند« :فضوا ،موجوودی نامتنواهی و ازلوی و ابودی نیسوت ،بلکوه صوفت یوا پیامودی از یو
موجووود نامتنوواهی و همیشووگی اسووت .فضووای نامتنوواهی ،بوویکووران اسووت ،امووا بوویکرانگ وی،
خداونوود نیس وت و بنووابراین فضووای نامتنوواهی خداونوود نیس وت»

)2000: 19

 .(Leibniz,و در
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جای دیگور« :خداونود در هموه جوا حضوور دارد و حضوور او بورای هموه موجوودا ضوروری و
بالذا است .حضور او بوه واسوطه فعول او آشوکار میشوود ،و بنوابراین عمول او بودون حضوور
او امکانپذیر نیست ).(Ibid.: 20
 .3هستیشناسی خأل در نظریه میدانهای کوانتومی و نظریه نسبیت عام

از مطالب گذشته میتوان نتیجه گرفت که قریب به اتفاو فالسفه و فیزی دانان قورون گذشوته،
خأل ،به معنای هیچ مطلق را محمول بدون موضوو و وجوود آن را غیورممکن تلقوی میکردنود.
اختال نظر بین آنان در این بود که بعضی ،به طور کلی فضای عاری از ماده را بیمعنا و بعضی،
فضای عاری از ماده را ممکن و آن را جایگاه موجودا متافیزیکی میدانستند.
پیودایش نظریوه میودانهای کوانتوومی باعووث شوود بووار دیگوور مباحووث مربووو بووه مفهوووم
خأل مطر شود .از نخستین نتوایج ایون نظریوه آن اسوت کوه انور ی سیسوتم وقتوی در حالوت
خووأل قوورار دارد بووینهای وت اسووت .کس ویمیر ) (Casimirدر  1491پیشبین وی کوورد کووه گرهووه
انر ی خأل ،بینهایت اسوت ولوی افوت و خیزهوای درون آن محودود اسوت .حاصول ایون افوت
و خیزها اعمال نیروی جاذبه بین دو صوفحه مووازی بووده ،قابول انودازهگیوری اسوت .بوه نظور
او ،بین صوفحا بوه دلیول شورای مورزی ،نوسوانگرهای میودان کمتوری نسوبت بوه خوارک از
صفحا وجوود دارد و ایون باعوث ایجواد ذرا بیشوتری در خوارک از صوفحا شوده و نیوروی
جاذبه بین آنها را ایجاد میکند.
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اثر کسیمیر

این پیشبینی ابتدا در  1441توس اس

ارنی )(Sparnaay

) )Lamoreauxو نهایت اا در  0111توس ی

و س س در  1447توسو الموورکس

گروه در دانشگاه پادوای ایتالیوا بوه لحوای تجربوی

تأیید شد .این آزمایشها شواهد متقنی در تأیید مبانی نظریه میدانها بوده و هسوت 1.عوالوه بور
این ،جابهجایی لمب و ممان میناطیسی ناهنجار الکترون پدیدههای دیگری هستند که وجود افت
و خیزهای انر ی در حالت خأل را تأیید میکنند.
خووأل ،در نظری وه می ودان ،مفهووومی بنی وادین و اساس وی دارد و گرهووه از موواده و موووک ته وی
اسووت ولوی مملووو از میودان و انوور ی اسووت .منظووور از میودان در اینجووا موجووودی کوانتوومی و
مجموعووهای از نوسووانگرهای هارمونی و

اسووت کووه بووا نوسووانگرهای کالسووی

شووناختهشووده

متفاو بوده ،میتواند بر روی خوأل ااور بگوذارد و ذرا جدیود را خلوق یوا نوابود کنود .حاصول
این خلق و نابودی مجموعهای از ذرا و پادذرا است.
در نظریوه نسوبیت عووام نیوز ،از زمووان پیودایش آن ،مباحووث مربووو بووه خووأل مطوور بوووده
ال تهوی و مسوتقل از
است .از نقلقوولهوای اینشوتین نیوز هنوین برمیآیود کوه او فضوای کوام ا
ماده را دارای واقعیت فیزیکوی نمیدانسوت و نهایتو اا بوه ایون نتیجوه رسوید کوه فضوای عواری
از موواده ،از میوودان گوورانش پوور شووده اسووت .بووه ایوون ترتیووب او (همچووون نیوووتن) واقعیووت
ال تهی را انکار میکرد.
فیزیکی فضای ریاضی و کام ا
بوه عووالوه ،در اواخوور قوورن بیسوتم مویالدی بوور اسوواس موودل اسووتاندارد کیهووانشووناختی و
مشوواهدا نجووومی نشووان داده شوود کووه اجوورام سووماوی و موجووودا قابوول مشوواهده و
انوودازهگی وری ،تنهووا  %9موجووودا کوول عووالم را تشووکیل میدهنوود و  %41کوول عووالم از موواده
تاری

و انر ی تاریو

موواده تاریو

تشوکیل شوده اسوت کوه ماهیوت و منشوأ آنهوا روشون نیسوت .وجوود

و انوور ی تاریو

را میتوووان شوواهدی بوور ایون موودعا دانسووت کووه فضووای بووین

اجرام سماوی خالی نبووده ،عوالوه بور میودان گرانشوی ،شوامل موجوودا پیچیوده و ناشوناخته
نیز هست.
پیش رفت که حتوی کنوار گذاشوتن مفهووم اتور در نظریوه نسوبیت خواد را عملوی شوتابزده
دانست .او در واقع به این نتیجه رسید که اتر و فضا نمایانگر موجودی واحدند:

فلس
ژپوهشاهی فی  -کالمی

اینشووتین در فیزیکوی دانسووتن مفهوووم فضووا و خووواد آن ماننوود میودان گرانشوی تووا آنجووا

113

علم هش
فصلناهم ی – ژپو ی دااگشنه قم :سال پازندهم ،شماره اول

امروز کشف لورنتس را میتوان بدین صور بیان کرد :فضای فیزیکی و اتور صورف اا
وا ههای متفاوتی هستند برای هیزی واحد ،میدانها حالتهای فیزیکی فضا هستند.
اگر هیچ حرکت خاصی را نتوان به اتر نسبت داد ،هیچ دلیلی وجود ندارد که آن را به
عنوان هستی خاصی سوای فضا به شمار آورد .لیکن در آن زمان هنوز فیزی دانوان
با این شیوه اندیشیدن سخت بیگانه بودند ،نزد آنان فضا هنووز هیوزی بوود صولب و
همگن که نمیتوانست دستخوش تیییر شود و یا حالتهای گوناگون را اختیار کنود
(اینشتین.)111 :1919 ،

بنابراین ،میتوان گفت اینشتین پس از نظریه نسبیت عام تصویری جدید از مفهوم اتر ارائه کورد.
او مفهوم اتر و فضا را یکسان دانست و بورای آن خاصویتی جوداییناپوذیر تحوت عنووان میودان
گرانشی قائل بود .از نظر او ،فضا ،بدون میدان گرانشی قابل تصور نبود ،ولی امکان تصور فضوای
بدون میدان الکترومیناطیسی وجود داشت .اینشتین ذرا اصلی ماده را هیزی جز توراکم میودان
الکترومیناطیسی نمیدانست و از اینجا نتیجوه گرفوت کوه جهوان از فضوا (اتور) و مواده (میودان
الکترومیناطیسی) تشکیل شده است« :نگرش نوین ما از جهان به دو واقعیت قائول اسوت کوه از
ال مستقل از یکدیگرند ،گرهه ممکن است به نحوی علیتی با یکدیگر مورتب
لحای مفهومی کام ا
باشند .این دو واقعیت عبار اند از اتر گرانشی و میدان الکترومیناطیسی ،یا  -ممکن است آنهوا را
هنین نامید -فضا و ماده» (همان .)194 :بازگشت مفهوم اتر را میتووان در سوخنان اینشوتین از
 1401میالدی به بعد مالحظه کرد.
امکان وجود انر ی خوأل در نظریوه نسوبیت عوام نیوز مطور بووده اسوت .ابتودا نرنسوت بوا
توجه به مفواهیم اولیوه نظریوه کوانتووم قودیم ایون مسو له را کوه فضوای خوالی ممکون اسوت
دارای انوور ی باشوود مطوور کوورد و س و س پووائولی در اواخوور دهووه بیس وت نشووان داد کووه اگوور
اارا گرانشی انر ی خأل محاسوبهشوده توسو نرنسوت را بوه حسواب آوریوم شوعا جهوان از
 91کیلووومتر نبایوود بیشووتر باشوود

(1999

 .)Straumann:ایوون نتیجووه گرهووه باعووث حیوور

پوائولی شود ولوی در نوشوتههای بعودی توجوه هنودانی بوه آن نکورد .لوومتر

فلس
ژپوهشاهی فی  -کالمی

وقتووی موودل کیهانشناسووی خووود را بوور اسوواس اابووت کیهووانشووناختی 

بنووا کوورد ،در 1499

مویالدی مقالووهای منتشوور کوورد و در آن منشوأ وجووود ایون اابووت را دانسویته انوور ی موجووود در
خووأل و ااوورا جاذبووه ای ون انوور ی دانسووت .او مقوودار کوووهکی را بوورای هگووالی انوور ی خووأل
پیشبین وی کوورد .امووا ای ون مقوودار کوه و
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)(Lemaitre

نیوز

بووا آنچووه توس و نظریووه میوودان پیشبین وی شوود،

هس
تی شناختی خأل

هوومخوووانی نداشووت .لووومتر گرهووه از پیشوورفتهای نظری وه می ودان در آن زمووان آگوواه بووود و
مقاالتی در این زمینه منتشر کرد ،ولی اشارهای به محتوای کوانتومی این انر ی نکرد.
از آنجووایی کووه انوور ی خووأل ،هووم در نظریوه میودان و هووم در نظریوه نسوبیت عووام مطوور
بوده است ،شواید بتووان آن را نخسوتین نقطوه تالقوی ایون دو نظریوه دانسوت ،بوا وجوود ایون،
دیوراک بووه عنوووان بوانی الکترودینامیو

کوانتوومی و شووینگرو فوواینمن بووه عنووان پایووهگووذار

شکل نهایی آن توجهی به ارتبا این دو و اابت کیهانشناختی نداشتند.
زلوودویچ

)(Zeldovich

در  1417بووار دیگوور آاووار انوور ی خووأل کوانتووومی در اابووت

کیهانشناسی را بررسی کرد .هد او توضویح ااور انتقوال بوه نوور قرموز کوازارهوا بوود کوه بوه
تنهووایی بووا نظری وه نس وبیت عووام قابوول حوول نبووود .او در خووالل هنوود مقالووه افووت و خیزهووای
کوانتومی خوأل را بورای حول ایون معضول پیشونهاد کورد ولوی پیشبینیهوای او نیوز بوا نتوایج
تجربی مطابقت نداشت (.)Weinberg, 1989
از زمووانی کووه در اواسوو دهووه  71نشووان داده شوود کووه شکسووت تقووارن خودبووهخووودی
میتوانوود بعضووی نتووایج کیهووانشووناختی بووه دنبووال داشووته باشوود ،مسوو له ارتبووا اابووت
کیهانشناختی و انور ی خوأل بوار دیگور بوه یکوی از مسوائل مهوم و مشوترک نظریوه نسوبیت
عووام و نظری وه می ودانهای کوانت وومی تبوودیل شوود .امووروزه نی وز مس و له انوور ی خووأل و افووت و
خیزهای آن نقش اساسی در نظریوه کیهوانشناسوی توورمی دارد .ایون نظریوه کوه ابتودا گووث
) (Guthآن را در  1411پیشوونهاد داد ،نقطووه شوورو انفجووار بووزر را افووت و خیزهووای درون
خأل میدانود و بنوابراین مقودار انور ی الزم بورای هنوین انفجوار مهیبوی مطوابق ایون نظریوه،
فووووالعوواده بووزر اسووت ،ولووی پیشبینووی ایوون نظریووه بووا نتووایج تجربووی در مووورد اابووت
کیهووانشووناختی ،کووه بوورای آن مقوودار مثبووت نسووبت اا کوووهکی بوه دسووت آمووده اسووت مطابقووت
ندارد .گوث در این مورد گفته است:



اینکوه مقوودار 

ب وه وس ویله فیزی و

ذرا بووه تنهووایی تعیووین نمیشووود ،بلکووه زمووانی ای ون مس و له حوول

نظریه ذرا بر اساس گرانش کوانتومی ارائه شود ).(Guth, 1981

فلس
ژپوهشاهی فی  -کالمی

میشود که ی

ایونقوودر کوهو

اسووت یکوی از رازهوای عمیوق فیزیو

اسووت .مقوودار
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بووودن اابووت کیهووانشووناختی و اخووتال بسوویار زیوواد آن بووا مقووادیر

ویووتن نیووز کوه و
پیشبینوویشووده فیزیوو

ذرا را یکووی از موانووع پیشوورفت نظریووه ریسوومان دانسووته اسووت

).(Witten, 2000
 .4طرح مباحث فلسفی خأل در نظریه استاندارد کیهانشناختی
از آنچووه شوور داده شوود نتیجووه گرفتووه میشووود کووه خووأل و انوور ی خووأل در نظری وههای
فیزیکی ،به معنای هویچ مطلوق نیسوت ،بلکوه منظوور از آن ،فضوایی عواری از مواده و مملوو از
و انور ی تاریو

میدان ،مواده تاریو

اسوت .اینکوه ماهیوت ایون موجوودا هیسوت هنووز در

پرده ابهام است و تعبیر واضحی از آن ارائه نشده است.
ایوون نتیجووهگیوری بووه معنوای طوورد کاموول مباحووث فلسووفی خووأل در نظریوههای فیزیکوی
نیست .در فیزی

نیوتنی مالحظوه شود کوه بودون توجوه بوه ایون مباحوث نمیتووان تصوویر و

تعبیور روشوونی از مفهوووم فضووای مطلووق ارائووه کوورد .اکنووون میخووواهیم نشووان دهوویم کووه در
نظریه استاندارد کیهانشناختی نیوز ،هنوین مبواحثی قابول طور اسوت و ایون موضووعی اسوت
که در کتابهای استاندارد کیهانشناختی توجهی به آن نشده است.
در نظری وه نس وبیت عووام ،از آنجووا کووه دسترس وی بووه ابعوواد بوواالتر از سووه بعوود امکووانپووذیر
نیسوت از ابووزاری ریاضوی بووه نووام مختصووا ذاتوی اسووتفاده میشووود .ایون مختصووا کمو
میکنند بدون آنکوه از فضوای موورد نظور خوارک شوویم مشخصوا مربوو بوه آن را بررسوی
کن ویم .اینشووتین در نخسووتین موودل کیهووانشووناختی خووود نشووان داد کووه مووا در ی و
خمیده سهبعدی با ی
خووود در یوو

فضووای

شعا معین مثبوت قورار گرفتوهایوم .در ایون مودل ایون فضوای خمیوده،

فضووای ههاربعوودی اقلیدسووی قوورار دارد .او بووا اسووتفاده از مختصووا ذاتووی،

خووواد مربووو بووه ای ون فضووا را تعیووین کوورد و از جملووه نشووان داد کووه ای ون جهووان ایس وتا،
همگن ،همسانگرد ،بیکران (بدون لبه و مرز) ،اما به طور فضایی محدود است.
مقایسه بین کوره زموین و کول عوالم میتوانود نشوان دهود کوه اینشوتین هگونوه بوه ایون
فلس
ژپوهشاهی فی  -کالمی
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تصویر جدید از جهوان دسوت یافوت .شخصوی کوه بور روی زموین قورار دارد نقوا آن را بوا دو
مختصه ذاتی نشان میدهد و بوا توجوه بوه انودازهگیوری فواصول بور روی آن پوی میبورد کوه
بر روی یو

سوطح خمیوده (تقریبواا) کوروی حرکوت میکنود .از نظور او ،ایون سوطح محودود

است یعنی نقوا بوا فاصوله بوینهایوت بورای آن قابول تصوور نیسوت و نمیتووان از نقوا آن

هس
تی شناختی خأل

بس ویار دور شوود ،ول وی از طوور دیگوور موورزی بوورای آن قابوول تصووور نیس وت و ه ویچگوواه ای ون
شخا با حرکت بر روی زمین بوه مورزی بورای آن دسوت نخواهود یافوت .اینشوتین توانسوت
هم وین مفوواهیم را بووه فضووا (بووا سووه مختصووه ذات وی) تعم ویم دهوود .از نظوور او ،اگوور شخص وی
بینهایووت از نقطووهای دور شووود دوبوواره بووه همووان نقطووه بوواز خواهوود گشووت .یعن وی فضووای
خمیده دارای هیچ لبوه و کرانوهای نخواهود بوود .بنوابراین فضوا از نظور اینشوتین محودود ولوی
بوویکووران (بوودون موورز) اسووت .همووانطوووری کووه سووطح منحنووی دوبعودی یو
فضای اقلیدسی سهبعدی قرار دارد ،یو
اابت در ی

کووره در یو

فضوای خمیوده سوهبعودی ریموانی بوا شوعا انحنوای

فضای ههاربعدی اقلیدسی قرار دارد.

اکنووون ای ون پرسووش مطوور میشووود کووه آیووا ایوون فضووای ریاضووی ههاربعوودی ،واقعی وت
فیزیکووی دارد؟ اینشووتین فضووای هندسووی بوودون میوودان گرانشووی را دارای واقعیووت فیزیکووی
نمیدانست و همین دیودگاه او بوه مودل اسوتاندارد کیهوانشوناختی نیوز سورایت کورد .پوس از
آنکه اینشوتین مودل ایسوتای کیهوانشوناختی را ارائوه کورد ،فریودمن در  1400نشوان داد کوه
معادال میدان نظریه نسوبیت عوام امکوان دیگوری را نیوز نتیجوه میدهود و آن اینکوه جهوان
(نسبت به مختصوا مکوانی) دارای یو

شوعا انحنوای اابوت مثبوت ،ولوی نسوبت بوه زموان

در حال انبسا است .نتایج و مشواهدا تجربوی نظیور انتقوال طیوف نوور سوتارگان بوه سومت
قرمز و تابش زمینه کیهوانی همگوی ایون انبسوا را تأییود کردهانود و بوه هموین جهوت مودل
مبتنی بور ایون نظریوه ،مودل اسوتاندارد کیهوانشوناختی نامیوده میشوود .اکنوون پرسوش ایون
است که آیا جهوان موا در یو

فضوای مرتبوه بواالتر ،یعنوی در یو

فضوای ههاربعودی خوأل

ال منفوی اسوت .در مودل اسوتاندارد فورض بور آن اسوت کوه
در حال انبسا است .پاس  ،معموو ا
انبسا جهان عالوه بر اینکه بوه معنوای دور شودن اجورام از یکودیگر اسوت ،بوه معنوای خلوق
فضووا و زمووان نیوز هسووت و خووارک از ایون جهووان در حووال انبسووا هویچ هیوز (فضووا و زمووان)
دیگری وجود ندارد و بوه طوور کلوی ایون پرسوش کوه «ایون جهوان در هوه فضوایی در حوال
انبسووا اسووت؟» بوویمعناسووت .ای ون نتیجووهگیری ناشووی از دیوودگاه هسووتیشووناختی اینشووتین
واقعی وت فیزیک وی نمیدانوود ،ول وی بای ود توجووه داشووت کووه ای ون دی ودگاه یعن وی عوودم واقعی وت
فیزیک وی فضووای هندس وی خووأل مرتبووه بوواالتر ی و
کجای نظریه قابل اابا یا انکار نیست.

تصوومیمگی وری فلسووفی اسووت و در ه ویچ

فلس
ژپوهشاهی فی  -کالمی

اسووت کووه بووه درون موودل اسووتاندارد رسووود کوورده و فضووای بوودون می ودان گرانش وی را دارای
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نتیجهگیری

از فحوای کالم و سخنان صریح فالسفه و علمای مطر قرون گذشته میتوان نتیجه گرفت کوه
مباحث مربو به خأل یکی از نقا تالقی فیزیو

و متافیزیو

اسوت .گرهوه در بوین فالسوفه

کسانی هستند که به امکان وجود خأل به عنوان هیچ مطلق اعتقاد دارند ،ولی قریب به اتفاو آنان
وجود خأل مطلق را نفی میکنند .در این مقاله نشان داده شد که آنچه در نظریههای اسوتاندارد و
بنیادی فیزی  ،خأل نامیده میشود به معنای هیچ مطلق نبوده ،مفهوم آن با خأل مطلوق متفواو
است .به عالوه ،نشان داده شد که با وجود این تفاو ها مباحث فلسوفی خوأل بوه طوور کامول از
نظریههای فیزی  ،به خصود مکانی

نیوتنی و مدل استاندارد کیهانشناختی ،طرد نشده اسوت

و بدون طر این مباحث نمیتوان تصویر و تعبیر روشنی از این نظریهها ارائه کرد.
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پینوشت

فلس
 کالمی- ژپوهشاهی فی

 علت آن است که در نظریه میدان جابهجاگرهوای. اغلب گفته میشود رواب عدم قطعیت منشأ انر ی خأل است.1
عملگرهای خلق و نابودی جانشین جابهجاگرهای مکان و مومنتوم در مکانی کوانتوم میشوند و از آنجوا کوه
 تعبیوری مشوابه در نظریوه، اساس رواب عدم قطعیت محسوب میشوود،این جابهجاگرها در مکانی کوانتوم
.میدان ارائه شده است
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