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سنیا ی ،حجف مر یا جدء شهرک ر هفم فلس ی «اتصزال» ح نیزد « یزرا » ر
فیدیک جریر ه ر قات

انهگرال ففری یا جمع یفطه ا فاج ح یرا های طا ه

جدئی قاس تهیین اط  .عمحه سر این ر این خصفص نید سحث خفاهر شزر هز
(هیچ یا عرم) ه سر اطزا

هفم خأل ها

یزرگاه ذرهگرایزی اطز  ،هزم ر

فلس اطم ی ح هم ر فیدیک جریر -ه ر آ خأل فجزف ی نز تنهزا خزاتی
سلا یفطه ح غنی اط  -طر یشف .

واژگان کلیدی :جسم طهیعی ،اتصال ،خأل ،نظریز یزرا  ،فلسز اطزم ی،
فیدیک جریر.
مقدمه

یای از فضفعات هم ژحهش سزرای فمطز یفنزا  ،گسسزهگی یزا یفطزهگی
طاخهار ا ه سف ؛ اگر ا ه گسسه ساشر ،الجرم سایر سزا تقسزیمات زی ر زی سز
ذراتی تجدی نا ذیر سرطیم ح اگر یفطه ساشر ،یتفا آ را س صفرت نا حزرح
تا سینهای
ماتزز

تقسیم هر  .سرخی فمط همچف تئفطیپف

نخسزز

ل زی ح ذیمقزراطی

را ذیرفهنززر ح آ ذرات تقسززی منا ززذیر را «اتززم» (سزز عنززای

تقسیمنا ذیر) خفانرنر؛ ا ا فیلسففی همچف ارط ف سا نگزاهی هز سز چگزفنگی
سئل تغییر ح مره

اش  ،یرگاه حم را ذیرف

جسم طهیعی رعی ترهی

حضمن تأهیر سزر یفطزهگی

انضما ى آ از زا هه ح صزفرت شزر (ارسطو:7711 ،

اسنطینا ،شیخ اشراق ح مصررا یزرگاه
 .)227ر عاتم اطمم فیلسففانی همچف 
ارط ف را هنی سر یفطهگی جسم ذیرفهنر؛ هرچنر ت احتهزایی ر یزرگاه هزر
یک از آنا

رساره جسم حجف ار  .ر قاس  ،هالما اطم ی یرگاه گسسه را

اخهیارهر نر .اتهه آنا نید ر زفر هی یز

ترهیز

جسزم از اجزدای الیهجزدی
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یرگاه های خهل زی ارائز ا نزر (القاضطی عبطاالببار  .)712-717 :7712ر هزر
صفرت قرر شهرک آرای اهثری

قریز

سز ات زاق فیلسزففا

اطم ی ا هرا نری ح اتصال جسم طهیعی اطز
فیدیک سا تمش ه ارانی نظیر الی نیه

هقزرم ح هزأخر

(رحیمطی  .)37 :7777ر مزفزه

ح اطپینفزا ز ین سرای سازگش

نظریز

اتمی فراهم شر .عناصر شیمیایی ر طای هاحشهای آز ایشگاهی رخ نمف نزر ح
سرای عرفی خر ترین حامر ا ه از یک عنصزر شزیمیایی حاژه «اتزم» را سز هزار
اتمگرایان س شا سرجسه ح تخصصی سا نظزر تا سزف
سر نر .نظری  ر ازیهای 
رح شر؛ سرین صفرت ه حی اتم را اننر هنرحان ای (حیزا هیازی هشمشزی)
عرفی هر ه هسه هایی سا سار ن زی (یعنزی اتاهزرح ) ر رح آ حجزف ار
(.)Thomson, 1904: 237–265
هیک هشمشی رط

نی س

از آ را رففر س شا تجرسی نشا

ح سار ثه

اتم س شا

همرهد ح ر مجم ح انرازه

هفچای س نام هسه قرار ار ح سار ن ی ر خارج از هسه ح ر قسم
مجم رح اتم تفزیع شره اط
اتمی فیدیارانا را سرآ

اش

ا رل
عمزره

( .)Rutherford, 1911: 669-688هشف طزاخهار
سرای ارائ رتی طازگار سا نهایج آز ایشها سزرای

هفششها ر مفزة فیدیک همطزیک سزیماصز سزف تزا

اتم هاحش هننر ه این
اینا ر نهای

نیلد سفر رتی سرای تهیین طاخهار اتم یشنها هر ه سر اطا

آ

اتاهرح ها س حر هسه ر مال گر ش هسهنر ( اننر رل نظف شمسزی)؛ ا زا
فقط ر رارهای خاص ح س اص مح هفانهیره ( .)Bohr, 1913: 1-24این فضفع
هفانهیره سف
اه

رارها (یا هفانهیره سف

منک آتمانی

فضا)

از طرح نظری هفانهزفم تفطزط

رح شر .نظریة هفانهف ی نشا

ی ا همی های فیدیازی


ه قهمً ر فیدیک همطیک یفطه س نظر یرطیرنر ،گسسه انر ح هزر قزراری
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نمیتفاننر اشه ساشنر .رحاقع نظریة هفانهفم ر نهیجة ناتفانی فیدیزک همطزیک
ر تفجی تاسش جسم طیاه

زرح شزره سزف ( .)Planck ,1901: 553-564جاتز

آنا چنر طال قه از ارائ رل اتمی سزفر ،آتهزرت اینشزهین ر مزفزة
رفهار نفر نشا

اتعزات

ا ه سف سرای اینا سهفا سرخی از آز ایشهای رسفط سز اثزرات

نفر (اثر ففتفاتاهریک) را ت سیر هزر  ،سایزر آ را هشزا از سسزه هزای انزرژی
انرژیانزر هز

(ففتف ) ر نظر گرف ؛ یعنی رتفهای نفر جریانی از هفانهفمهای
اننر ذره عم

یهننر ( .)Einstein, 1905: 132–148این ر ماتی سف ه ر سیشهر

آز ایشها ( اننر تراخ ) نفر رفهاری فجی اش  .سزا تفطزعة نظریز هفانهزف ی ح
تفج س اینا نزفر عزمحه سزر اراسزف

حیژگزی زفجی ،حیژگزی ذرهای نیزد ار ،

فیدیارانا (سا نظری  ر ازی تفیی حسزرحی) مزر
زیراتمی اننر اتاهرح نید ارای خاصی

ز نزر هز مازن اطز

ذرات

فجی ساشنر حاتهه آز ایشهزای تجرسزی

یشسینی هر تأییر ز نر ( .)de Broglie, 1925: 22سمفاصل
هم سر این 

از ایزن،

ارحین شرح ینگر اانیدم ماهم سر «ذرات» هفانهف ی را سا اطهنا س یک تاسع فج ه
سا فج همطیای س عنای نفطانات هماهنگ ت احت اطاطی ار  ،سزا عا تز ای هز
یشف  ،تفصیف هر ه رافزع شزامت ح نزفاق
ا رحزه س اطم خف اح شناخه 
ززرل اتم زی سززفر سززف

(1926: 1049-1070

 .)Schrödinger,اانی زک هفانهززف ی

اطهانرار ه ههنی سر عا ت شرح ینگر اط  ،اشیای یارحطاف ی ح س خصفص
اتمها را اشیایی سا مات


حگان ذره -فج عرفی یهنر ح یک «ذره» (یزا شزیء

هفانهف ی) را یک شیء سا اسعا س خصفص اانی عین هماننر فیدیزک همطزیک
ی انر ،سلا گسهره مضفر آ
نم 

ر هر اا را حهم

ی انر ه اتههز امهمزال

مضفر ارای شرت ح ضعف اط ؛ حتی س هر مزال شزیء سز عنزای هعزار
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همطیای آ

ر اا

عینی قرار نرار ح اص مماً هماننر فج (اتههز نز زفج

همطیای) ر فضا گسهر ه اط
تهعی
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ح از اصز عزرم ق عیز

هفانهزف ی هزایدنهرگ

یهنر؛ سرین عنزا هز تعیزین همد زا ح قیزق ازا ح انزرازه مرهز

(طرع ) اشیای هفانهف ی س شا
آ ماهم اط

قیق مان نیس

ح یک عرم ق عی

ذاتی سر

( .)Heisenberg, 1927: 172–198ا رحزه فیدیارانا سا تمسزک سز

هانی اانیک هفانهف ی اطهانرار ح سا تعمیم نسهیهی ح جایگدینی هفم « یزرا »
(ه فجف ی گسهر ه ر فضاط ) س جزای تزاسع زفج ،زرل اطزهانرار ذرات
سنیا ین را

رح هر هانر ه ههنی سر نظری یرانهای هفانهف ی نسهیهی اطز

اتصال ر آ از اهمیهی خاص سرخفر ار اط
رحاضح اط

(2013: 211-223

هز

 .)Hobson,اتههز

ه تعریف فیلسففا از جسم طهیعی سا آنچ فیدیازرانا از جسزم

تهیین یهننر ،ط هم س تحاظ صفری ه احت اط

ح ا هم ر ایزن زژحهش

س نهال سررطی ت هیقی جسم فلس ی ح جسم فیدیای نخفاهیم سزف ؛ ا زا سزلماً
سئل اتصال هم ر تهیین جسم فلس ی ح هم ر نظری یرا هزای هفانهزف ی ر
فیدیک جریر نقشی هلیری ار  .ا ر زژحهش ماضزر سزرآنیم قارنز ای یزا
«اتصال» ر جفهر جسمانی ر فلس اطم ی ح «اتصال» ر یرا های هفانهزف ی
سیاسیم .اتهه سرخی از فضفعات جریر ر فیدیک نفین همچف نظری ریسما هزا
ح اسر ریسما ها نید مفل حفر ایزن زژحهش ح ؤیزر آ هسزهنر؛ ا زا سررطزی
یطلهر.
تخصصی آنها جال یگری 
معناشناسی «اتصال» در فلسفه اسالمی

آرای فمط

رساره جسم رسر ارنزره زارهای اصز ممات فنزی ،چزف ا هزرا ،

«اتصال» ح قرار اطز

هز سایزر ایضزاح شزفنر .ا هزرا را سز «طزفل ،رازی ح
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هشیرگی» تعریف هر هانر (دهخاا  .)311 /7 :7712ر فلس «اتصال» فارغ از هزر
گفن تعین ح س طفر

لق ح جفهری خاص ر نظر گرفه یشزف هز

خف  ،یفطه ح مقیقهش عین ا هرا ح هشش ر جهات ط گان اط

ر ذات

ح فیلسففا

اینچنین جفهری را صفرت جسمی یا اتصال جزفهری زیخفاننزر ح همیز


ح

قرار ح تعین «اتصال»  ،سعر از خف ِ «اتصال» سر آ عارض ی شف  .رمقیقز

از

نظر فیلسففا «اتصال» یا غیر هعین اط
حسف

ح صفرت جسمی اط

جسم س طه

ح اگر هعین ساشر ،قسمی از انفاع حگان هم ح

عرحضِ آ  ،ذیرای انقسام اطز  .اتصزال نزا هعین فصز

جفهر جسمانی ح جدء قفم اهی
عنفا همی

یا هعین .اگر غیر هعزین ساشزر ،غیزر

جفهر اط ؛ ر ماتی ه اتصزال هعزین سز

هص  ،یای از اعراض اط  .همی

یا حسعری ( ط ح) اط

قسِّزم

هص یا یکسعری (خط) اط

ح یا ط سعزری (مجزم) هز آ را جسزم تعلیمزی هزم

یخفاننر .سناسراین ،جسم تعلیمی عارض سر جسم طهیعی اط

ح این ح ر حهم

از یاریگر جرا ی شفنر (المحقق السبزواری 711-711 /1 :7717؛ موهری /1 :7731

.)111-111
قرار هم از نظر اه فن یعنی همه یا همی

هز ماایز

از قاسلیز

تقسزیم

شیء یهنر .اگر این انقسا ات ،سات ع ح فاقر مر شهرک ساشر ،آ شزیء عزر
اط

ح اگر ساتقفه ح ارای مر شهرک ساشر ،س آ « قرار» یگفییم .قرار یعنی

مر حهمی

حرح ؛ ثمً حقهی طفل یک طیم ،نیم هر اط  ،طفل ا هرا اط

قرار این ا هرا نیم هر اط

(همان.)773 /77 :

از آنچ گ ه شر ،چنین سر یآیر ه
ح قرار همی

ح

هفم «اتصال» عا ل عنای ا هرا اط

ح انرازه ا هرا ح «اتصال» ح سنزاسراین از اعزراض اطز  .سز نظزر
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یرطر ،حاژه هلیری ر تهیین هفم ا هرا یا اتصال
شهرک اط
را ا س آ

لق ،اشهن مزر یزا جزدء

ح این حای سرای طنجش اتصال ر جسم فیدیای خفاهر سف هز
ی ر ازیم.

جسم در فلسفه اسالمی

جسم طبیعی و جسم تعلیمی :جسزم ر فلسز سزا ح قیزر زفر سحزث قزرار
یگیر  :جسم طهیعی ح جسم تعلیمی.
جسم طبیعی :رساره تعریف جسم طهیعی یا
ار  .تعریف رایج جسم این اط

ه ارا  ،اخهم

نظزر حجزف

ه «جسم جفهر ارای طفل ح عرض ح عمزق

اط » .گاهی هم ر تعریف جسم گ ه انر« :جفهر یمان ا ی رض فیز خ زفط
ثلثة متقاطعة علی زحایا قفائم» (ابنسینا )77 /7 :7131؛ یعنی جسم طهیعی ،جفهری
اط

ه ر آ فرض اسعا ط گان یعنی طفل ح عرض ح عمق ا اا  ذیر ساشزر؛

س گفن ای ه این ط یاریگر را ق ع هننر ح از تقاطع آنها طز زاحیز قائمز سز
ط

آیر .نظفر از «فرض» ر این تعریف آ اط

ه عق این سئل را جزاز

سرانر ح از آ رح آحر ه شره ه گاهی این ط سعزر ،ر سعضزی از اجسزام اننزر
هره ،خرحط یا اطهفان س صفرت سات ع یاف

نمیشف ح سا آحر

این تعریف ،اجسام فلای را نید ر سر یگیر  .عل
اط

ه ا اا فرض ه ای

قیر «فرض»،

رج قیر «ا ازا » هزم ایزن

یهنر ح اگرفزرض سات عز نهاشزر ،ایزرا ی نزرار ؛

سلما اگر نهفانیم اسعا را فرض هنیم ،یگر جسم طهیعی نخفاهیم اش  .عل
قیر «اسعا هقاطع عمف سر هم» یا امهراز از تعریزف عهدتیزا اطز
ماص تأتیف ط فح جفهری ی اننر ه قاس
ه ر جسم قهفل اسعا سر این حج عههر اط

ح سعر اط

رج

هز جسزم را

ح یا س این تی اطز

(صارالمتألهین 7737م.)72-73 /1 :

بررسی تطبیقی «اتصال جسم طبیعی» در فلسفه اسالمی با مفهوم «میدان» در فیزیک جدید

121

جسم تعلیمی :جسم تعلیمی همه هصلی اط
تذا هعین اط

ح

ه ذیرای اسعا ط گان اط

ح سر جسم طهیعی عارض زی شزف ح از ایزن رح سز آ تعلیمزی

یگفینر ه از آ  ،ر علفم تعلیمی اننر هنرطز ح ریاضزیات سحزث زیشزف .

سناسراین هرجسمی ه یسینیم یک جنه نا هعین ار ه هما جسم طهیعی اط
ح یک جنه علفم ح هعین ه هما جسم تعلیمی اط  .رمقیق

این ح از هم

جرا نیسهنر ح س تحاظ تحلی عقلی فزرق زیهننزر .اجسزام فجزف ر طهیعز
جملگی هماننر فم حامری هسهنر ه یتفانر اشاال خهل ی سز خزف سگیزر ؛
جسم طهیعی ر عاتم جسمانی یای سیشهر نیس ؛ ا ا جسزم تعلیمزی هاثزر
اط

ح ت احتشا از میث اسهام ح تعین اط

(همان73 /1 :ط.)72

دیدگاههای مختلف درباره جسم از یونان باستان تا فالسفه اسالمی

آرای ه ارا

ر ساب مقیقز

جسزم طهیعزی را سز

ح طزه عمزره زیتزفا

تقسیم نمف :
ذرهگرا» :ر ایزن یزرگاه جسزم طهیعزی از جمفعز ای از ذرات
 .7دیاگاه « 

تقسیمنا ذیر (اتم) تشای شره اط  .سنا س خصفصیاتی ه ه ارا


خهلف سرای

این ذرات قای سف هانر ،یرگاه ذرهگرا را یتفا س چنر طه تقسیم هر :
اتف) ذرات صغار صله  :ر این یرگاه ه سرگرفه از نظر اتمگراهزای یفنزا
همچززف

فهریهززف

ح ا یاززفر اطز  ،جسززم طهیعززی از جمفعز ای از ذرات

هفچک تشای شره ه عممً ح ر عاتم خارج تقسیمنا ذیرنر؛ ا ا س تحاظ ذهنزی

تقسیمانر؛ زیرا ارای طفل ح عرض ح عمق هسهنر ح از ایزن نظزر

ح ریاضی قاس
خف شا هم جسم س شمار یرحنر .تمام این ذرات از یک جن انر ح ت احتشا
ر حضع ح شا ح انرازه اط ؛ جاح انی ح نا حرح نر ح از تجدی ح ترهی

ایزن
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آنها ر خأل تما ی تاثرات ح تغییرات ر عاتم ماصز

زیشزف

(االشعری .)71-77 :7713
ب) اجدای الیهجدای هناهی یا جفاهر فر  :ر این یزرگاه هز قزفل شزهفر
هالما اطم ی اط  ،جسم طهیعی ره

اط

از جمفع ای از ذرات فطزفم

س جفاهر فر یا اجدای الیهجدی ه س هیچ عنفا قاسلی
ح ریاضی نرارنر ح هماننر نق

انقسام خارجی ح ذهنی

هحیدنر؛ زیرا ا هرا ح سعر یعنی طفل ح عرض ح

عمق نرارنر ح سز همزین تیز اطاطزاً جسزم سز شزمار نمزیرحنزر .ایزن ذرات
ذیحضعانر؛ یعنی قاس اشاره مسی هسزهنر ح تعرا شزا نیزد حزرح ح هنزاهی
اط

(ولفسن .)123-121 :7713
ج) اجدای الیهجدای نا هناهی :این قفل را سرخی س نَظّام -ه یای از هالما

صام نام ح شاگر هشام سن اتحام اط  -نسه
همفاره اجدای تشای

ا هانر ه سراین ساحر سف ه هز

هنره یزک جسزم ،نا هنزاهیانزر (الو،سطی 7-3 /2 :7711؛

المحقق السبزواری .)723 /1 :7717
) اجدای الیهجدا = هیفالی احتی :این یرگاه از آ س حمزر زهریزای رازی
اط  .حی از جرگ فمط اتمگرا س شمار یرح ه سا تأثیر زذیری از نظریزات
ارط ف ر خصفص زا ه ح صزفرت ح نیزد ذرهگرایزا یفنزا ح هالمزا جزدء
الیهجدی را عا ل هما هیفالی احتی ی انر ه چف فاقر صزفرت اطز  ،غیزر
قاس تجدی اط  .سا این حصف چف تنها یک هیفالی احتی ر عاتم هس  ،تنهزا
یک جفهر فر یا جدء الیهجدی ر عاتم حجف

ار (ناصرخسرو 11 :7773؛ نطاجی

اصفهانی و قاسمی .)732 :7771
 .2دیاگاه غیر ذرهگرا (پی،سته) :از ز ا طقراط تا طره ه رهم سیشهر فمط
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سا ن ی یرگاه ذرهگرا سر این ساحر سف هانر ه جسم طهیعی ،طاخهاری یفطزه ار
ح س عنفا شاهر این رعا یگفینر ه ا این اجسام را ن س شزا تعزرا ی از
اشیا ر هنار هم ه س شا یک حامر یفطه ح مهر شاهره زیهنزیم .یزرحا
این نظر ر اینا جسم طهیعی س خف ی خف  ،هص ح ذیاسعا ح سنزاسراین قاسز
عقیرهانر؛ حتی ر مر یقف این انقسام ،اخهم
انقسام اط  ،هم 

ارنر؛ یعنزی سزا

این فرض ه جسمی طهیعی را س طفر هفاتی ح ی ر ی سز ح سخزش تقسزیم
زییاسزر ح نهایهزاً سز چیزدی اننزر ذرات

هنیم ،آیا ا اا تقسزیم زذیری ایزا

فهریهفطی یرطیم ه ر عاتم خارج قاس شاس
یا ی ایا نا ذیر اط ؟ ه ارانی چفنا

نیس

ح یا این تقسزیمات

حمر شهرطهانی صام

« ل ح نح »

ا اا انقسام را ر جسم طهیعی ایا ذیر ی انر؛ ا ا طایر ماما تقسیمات یا ی
ی اننزر؛ یعنزی هزر انزرازه
ر جسم طهیعی س ح جسم هفچکتر را ایا نا ذیر 
جسم طهیعی را خر هنیم ،ساز سا جسم طهیعی رحس رح خفاهیم سزف هز سز تیز
اتصال نری ،هم ر ذهن ح هم ر عین قاسلی
از جه

تقسیم ذیری ار  .سعر از این سزاز

چیسهی جسم طهیعی نظرات ه احتی ارائ

ا هانر (الو،سطی 7 /2 :7711؛

المحقق السبزواری  .)727 /1 :7717ر این راطها ح یرگاه خهلف حجف ار :
اتف) جسم طهیعی جفهری سسیط اط

ه ا هرا ح «اتصال جزفهری» ر آ ،

عمحه سر حهم ح عق  ،ر عاتم خارج هم تقسیم ذیر اط  .این نظر را س افمطف
نسه

ا هانر (دینانی .)271-271 :7737
ب) جسم طهیعی جفهری ره

اط  .یرحا این نظری  ،خف  ،س چنر طه

تقسیم یشفنر:
 )1جسم طهیعزی ماصز ترهیز

زا ه ح صزفرت اطز  :طرفزرارا نظریز
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انضما ی ا ه ح صفرت اط  :فمط

شزاء

جسم را ترهی یافه از ح جدء جفهری س نام ا ه ح صفرت زی اننزر

ه ا ه -ه هیفتی نید خفانره یشف  -اطهعرا ی سزرای زذیرش صزفرتهزای
نفعی خهلف اط
فعلی

ح صفرت -ه س آ صفرت جسمی هم گ ه یشف  -تمام

جسم ح هما «اتصال» یا ا هرا ر جهات ط گان یا جرم مهر ح صفرت

جفهری هشش ار اط

(ارسو.)227 :7711 ،

 -2جسم طهیعی ماص ترهی

اتحا ی ا ه ح صزفرت اطز  :ایزن یزرگاه

مصررای شیرازی اط  .اح جسم طهیعی را یک حجف مهزر ر ز زا ح ازا
ی انر ه ا هرا ر جهات ط گان ذاتی احط
ا ه ح صفرت چنرین تی
سات ع نهف
اتصا

ن

یآحر ؛ از جمل صح

عناصر طازنره اشیای ره  ،یایسف

قرار اط

ح چزف تشزایک ر قزرار

اجسام ( قا یر هعین) س اس االشهراک آنها هز همزا

لق اط  ،سر یگر ؛ سناسراین جسم طهیعی ماص ترهی

تعلیمی اط
اط

اهیز

صزفرت ح جسزم ح

ح عنصر جفهر ح عرض اطز  :ایزن جزفهر

ح جسم چیدی جد قزرار نیسز

جاری اط  ،اس االخهم
قرار

مم سین زا ه ح صزفرت،

س ص ات حیژه سر (صارالمتألهین 7737م.)231-237 /1 :

 )2جسم طهیعی ماص ترهی
هما

ح سزرای اثهزات ترهیز

اتحزا ی

ا ه ح جسزم

ه خف «اتصال» ح ا هرا همی اطز  .ایزن نظزر از آ طزهرحر ی

ه س آ را ر ههاب اتهلفیحات تأییر هر ه اط

ح ر هیاه اتنفر ینفیسر« :سرا ه جسم آ اط

(دینطانی )271-271 :7737

ه قصف س اشارت سزف ح

ر حی رازی ح هنا ح حری سف سیهیچ شهه » (سهروردی .)31 :7717
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سناسراین یتفا گ

عمفم فمط اطم ی ،صر

فر مر یقف انقسا ات یا هناهی یا نا هناهیسف

نظر از اخهمفزاتی هز ر

ح ره

یا سسیطسف

جسزم

طهیعی ارنر؛ ا ا هفم «اتصال نری» ح ا هرا جسم طهیعزی را سز عنزفا ا زری
سریهی ذیرفه انر ح -هما گفن ه ذهر شر -هفم فلسز ی «اتصزال» سز طزفر
لق ح فارغ از هر گفن تعین ر نظر گرفه یشف ح رسر ارنره مزر یزا جزدء
شهرک ر انقسا ات یا اجدای شیء اط .
جسم در فیزیک
الف) فیزیک کالسیک

یرگاه ارط فیی رساره ترهی

جسم طهیعی از ا ه ح صفرت تا

از حره قرح

حط ی یا تاز یرا انریش حرزی فیلسففا سف ح عمره فمطز غزرب سز
اتصال نری» جسم طهیعی اذعا

«
هرا

هزفم

اشزهنر؛ تزا جزایی هز هزارت جسزم طهیعزی را

ا هرا ح «اتصال» تفصیف هر (دکطار)Schacht, 1984: 34 /732 :7731 ،؛

تا آنا سا طرح اسهااری نیفتن از طهیع

چگزفنگی یزرایش انزفاع

ه سر اطا

صفرتهای ا ی از هنش ح حاهنشهای اانیای ای ریدی شره سف  ،سازار گزرم
ثنفی

یا

ا ه ح صفرت ح یرگاه اتصاتی ر فر جفهر جسمانی سز طزر ی

گراییر ح سا ارائ نظریاتی اننر نظری فنا هزا از طزفی الیز نیزه

ح اصزات

ذرهگرا ح گسسه همفار
یرگاه 

جفاهر فر از طر

اطپینفزا ز ین سرای سازگش

شزر .سزا قزرار ا

زا ه ر شزرایط گفنزاگف طهیعزی ح آز ایشزگاهی ح تجدیز

صفرتهای خهلف آ ح هنارز

ر ه خاصی های ظاهری فا  ،انشمنرا سز

هفم «عنصر» ر تهیین طاخهار ا ه رطیرنر ح خر ترین حامر ا ه از یک عنصر
شیمیایی را هم «اتم» نا یرنر .تمشهزا سزرای شزناخ

ذرات طزازنره اتزم ا ا ز
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ر طره نفز هم ،حگان انگاری یگری سا عنفا ثنفیز

تا رنهای

یزا

ا ه ح انرژی ای ر عرص ژحهش نها ه اتهه سا طرح نظری نسزهی

اینشزهین

ر احای ز قززر سیسززهم ززیم ی ،هززمارزی جززرم ( ززا ه) ح انززرژی

ززرح شززر

(1905: 639–641

 )Einstein,ح سعراً ر قات

حاهزنشهزای هسزه ای ح زیراتمزی

فر تأییر تجرسی قرار گرف .
ب) فیزیک کوانتوم

از آنجا ه فیدیک همطیک ر تفجی سسیاری از ریرهها از جمل تاسش جسم
طیاه ناتفا سف  ،اه

منک سا ارائ نظری هفانهزفم ،ایزن سزنسسز

را از یزا

سر اش ؛ چراه این نظریز سزرای سسزیاری از همیز هزای فیدیازی هز فیدیزک
همطیک ،آنها را یفطه ی انس  ،اهیهی گسسه قای شر؛ س گفن ای ه هزر
قرار تخفاهی را نمیتفا سرایشا

ر نظر گرف

ح سا این فرض ،تزاسش جسزم

طیاه هم تفجی ذیر شر .آتهرت اینشهین هم الز ت سیر سعضزی از آز زایشهزای
رسفط س اثر نفر را ر این ناه

یر ه رتفهای نفر را جریانی از هفانهفمهزا یزا

سسه های انرژی (ففتف ) ر نظر سگیر ه رفهاری ذره اننر ارنر .اتههز ر سیشزهر
آز ایشها ( اننر تراخ ) ،رفهار فجی نفر خف نمایی یهر ؛ سناسراین فیدیارانا
همهم س این نهیج رطیرنر ه نفر رفهار حگان زفجی -ذرهای ار ؛ آ گزاه سزا
نظری ر ازی تفیی حسرحی این حیژگی را س ذرات زیراتمی اننر اتاهزرح نیزد
تعمیم ا نر .اتهه تفج س این ناه هم اط
س عنای یک مره
نیای هفانهف ی الت
فج شرح ینگر تهعی
عناط

ه

هفم فج ر فیدیک همطیک

نفطانی طا ه اطز ؛ ر مزاتی هز زفجیسزف
سر عرم جایگدیرگی ار  .زفجیسزف
یهنر ح ههنی سر اص عرم ق عیز

ه اشیای هفانهف ی اا ح طرع

ذرات ر

ذرات از عا تز
هزایدنهرگ ح سزرین

عینی نراشه  ،ر ماتز

هزا مً آزا
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 یعنی سرح اینا از انررهنش یا نیرحی خارجی هأثر ساشنر -رام ر مال تغیرح تحفل حضعی

فیدیای خف (شا

اا ح طرع

ح  )...هسهنر ه اتهه ر این

طیر تحفتی تاسع فج ذره ر هر تحظ  ،تاسعی از تاسع فج ر تحظ قه ح مات
سرای حضعی

سعری اط

ه این تحفل ز زانی ،تحز

ماف ز

قهلی

عا تز ی رانسزی

ز انی شرح ینگر ات اق یافهر ه ت احت آ سزا عزا الت همطزیای ح شزناخه شزره
ا فاج ر فیدیک همطیک از ز ین تا آطما اط

(1994: 86

 .)Sukurai,اثهات ایزن

ذرهای ر نیای هفانهف ی ز ین را سزرای تفجز حسزاره سز
رفهار حگان فجی -
یرگاه یفطه فراهم هر .
«میدان» در فیزیک
الف) فیزیک کالسیک و نظریه نسبیت

هفم « یرا » ر طهیع

ریش ر فضفع «اتر» یا «اثیر» ار ه سرای احتین سار

ر اطاطیر ساطها س عنفا «طیال» فراگیر ظاهر شر .ر فیدیک ،ایره اتر سز طزفر
جری نخسهین سار تفطط هفیگن

ح نیفتن

رح شر ح ارتهاط چنرانی سا انریش

تاریخی اثیر نراش  .از نظر نیفتن اتر حی ی نا رئی ح هماید از نفر ح ا ه سرای
تهیین ریرههایی اننر شاس
هفیگن

طهیع

ح راش نفر ر نظری ذرهای نفر سف ؛ ا ا س سزاحر

فقط از ا ه ح اتر تشای شره سف ح نفر یک فجزف جراگانز

از اتر نهف ؛ سلا س عنفا نفطا یا فجی ر اتر تلقی زیشزر .حجز شزهرک
تما ی این نظرات آ سف ه اتر حاط ای یفطه  /هص اط

هز ر هز فضزا

ن فذ ار  .ر هامزث جریزرتر فیدیزک هزفم « یزرا » ر هارهزای فزارا ی ح
اهسفل ح ر ارتهاط سا یرا های اتاهریازی ح غناطیسزی ح سز شزا جزا ع ح
هحر آ سا عنفا

یرا اتاهرح غناطیسی

رح شر ه اهی

نفر نید سز همزین
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یگش  .سا ظهفر نظری نسهی
یرا اتاهرح غناطیسی سر 

خزاص ر طزال 1111

یم ی حجف حی ی (اتر) سرای انهشار نفر یا ا فاج اتاهرح غناطیسی سز عنزای
حجف یک چارچفب رجع

لق ح فراگیر س نام اثیر ر ح اعزمم شزر؛ ا زا سزا

تعمیم این نظری ر طال  1111یم ی تفطط اینشهین (نظری نسزهی

عزام) سز

خف فضا -ز ا هم س عنفا نفعی « یرا » نگریسه شر؛ س طفری ه ساعث شر
سرخی ،از جمل مهی اینشهین ،سعضی از حیژگیهزای فضزا -ز زا را شزهی سز
حیژگیهای یک اتر سراننر.
ب) نظریه میدانهای کوانتومی

فیدیارانا
اصات

ر نیای هفانهفم ر جریرترین ح سنیا یترین شا هسهیشناخهی

را س فجف ی حاقعی ح یفطه یعنزی همزا « یزرا » زی هنزر .ر ایزن

عرص اگرچ ت ظ «هفانهفم» ذهن را سیشهر س
یفطهگی؛ ا ا سایر تفج اش

هفم گسسهگی الت

ی هر تزا

ه این گسسهگی رسفط س نهیج انزرازهگیزری ح

سناسراین از قفت عرف شناخهی اط

ن هسزهیشزناخهی .اگرچز

زا ر نیزای

شیمی ح فیدیک اتمی یا هسه ای سا تعرا ی اتزم ،فتازفل یزا هسزه سزا ظزاهری
گسسه طرحهار اریم ،اینها رحاقع نمف هایی از یرا هایی سنیا ین هسهنر هز از
طریق یرا های سنیا ی یگر ح س شا

یفطه ح ن هخل نسه

سز یازریگر

جاذس یا افع ارنر .ر شا های فراتر از رل هنزفنی اطزهانرار ذرات سنیزا ی
هم ،نظیر نظری ریسما ها یا اسرریسما ها همین

ل

( اهی

حاقعی یفطهگی)

همچنا ماهم اط .
ر این نظری  ،ذرات سنیا ین ماالتی سرانگیخهز از تعزرا حزرح ی « یزرا »
فیدیای ز ین هسهنر؛ س طفری هز ایزن ذرات هفانهزای « یزرا » رنظزر گرفهز
یشفنر؛ یعنی هما گفن ه ففتف را هفانهفم نفر زی انزیم ،اتاهزرح ح طزایر
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ذرات سنیا ین هم هفانهفم یک « یرا » خاص سز شزمار زیرحنزر؛ یعنزی ا زفاج
ایره ای ه ر « یرا » س صفرت ذرات سز نظزر زی آینزر .ز

زا ر نظریز

یرا های هفانهف ی سا ذره ح « یرا » طرحهار اریم؛ ا ا « یرا » س طفر هلزی یزک
شیء یفطه ر فضاط

ه ان آ

ر سرخی نقاط قفی ح ر سرخزی نقزاط یگزر

ضعیف یشف ؛ ا ا تا هر جا یتفانر سرح  .ناه یگر اینا ر نظریز یزرا هزای
هفانهف ی ا سا تعرا شخصی از ذرات طرحهار نزراریم؛ یعنزی نمزیتزفا از تعزرا
اتاهرح ها طخن گ

؛ سلا سایر یک « یرا » اتاهرحنی ر نظر سگیریم؛ س طفری هز

مهی هما ذره نید ر عین اینا ر قات

یرگاه ذرهگرا س ذهزن زیآیزر ،ر سزاطن

خف  ،ذاتی یفطه ار ؛ چراه « یرا » ذاتزاً هصز ح یفطزه اطز ؛ زثمً رحتزف ،
هفانهفم یک « یرا » خاص اط  .گفیی ه از حر یک فج یفطه اط ؛ ا ا ا فقزط
یسینیم ،ر ماتی ه این قلز هزا عضزفی از یزک شزیء یفطزه هسزهنر
قل فج را 
(.)Stanford Encyclopedia, 2006: quantum field theory, 5.1.1.1 The Particle Concept
س طفر خمص ح هلی « یرا » ر فیدیک ،چ همطیای ساشر ح چز هفانهزف ی،
ن فقط یک همی
انرژی ح تاان اط

ریاضی ه حاقعیهزی حسزف

اطز  « .یزرا » فجزف ی ارای

ه چف فضا را اشغال یهنر؛ سناسراین حجف خأل ها

نه زی

یشف ح ماتهی را ر فضا ریر یآحر ه اگر ذرهای ر آ فضا قرار گیر  ،نیزرح
سر آ حار خفاهر شر .ر هر مال نظریز یزرا هزای همطزیای اننزر گزرانش ح
اتاهرح غنزاطی

( )Landau and Lifshitz, 1971: Classical Theory of Fieldsح

نظر س یرا های هفانهف ی اننر اتاهرح ینا یک هفانهف ی ح هسزه ای ضزعیف ح
قززفی از سنیززا یتززرین ززاهیم شززناخه شززره ر فیدیززک س ز شززمار ززیرحنززر
( encyclopedia of philosophy, 2006: quantum field theory

.)Stanford
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رنهیج « یرا » س عنفا شیء سنیا یتر از ذرات سنیا ین ،مقیقهی یفطه اط ن گسسزه
ح این یفطهگی سا نظر فیلسففا ر ساب «اتصال» جفهری جسم قاس ان هاق اط .
قابلیت انقسام «میدان»

یافه های فیدیک ر فر « یرا » یرگاه جمهفر ماما را ر فر قاسلی
جسم طهیعی تا سینهای

تأییر یهنر 1.س ایزن ترتیز

انقسام

هز هزر یزرانی ،چز ر

فیدیک همطیک ح چ ر نظری یرا های هفانهف ی ،سا یک انهگرال تهری ففری
شهم سر سینهای

فجک ( )waveletیگر سیا

یشف ه خف آ

نید یفطه ( فج تخ ) هسهنر .اص مماً گ ه یشف از سینهای

فجکهزا
زفج تخز

طا ه یتفا یک سسه فج حرح طزاخ ؛ ز

سزرین عنزا زیتزفا گ ز

انقسام تا سینهایز

را ارنزر؛ اتههز ایزن قاسلیز

یرا های هفانهف ی نید قاسلی

انقسام ر فیدیک سا فلس ت احت ار ؛ سرین ترتی
ه خف آنها ا هرا ح گسهرش فضاییشا سینهای

ه سینهای

فج یا یزرانی

اط  .حقهزی سزا هزم ترهیز

یشفنر ،نجر س جمفع ای یشفنر ه ر مر اهرحطاف ی ر شا ح قفاره
حرح ح عین یره یشف .
س این ترتی

یرگاه ذرهگرا ه

رعی اط

سا گر همآ ر تعرا شخصی از

اتمها یک جسم طاخه یشف  ،طهق هانی فیدیک رنگ یساز ؛ چراهز
نظرگاه سا جهمعشر سینهای

شیء تکسعری ه تا سینهای

ر ایزن

ا هرا ارنر ،یزک

شیء ظاهراً حرح ریر یآیر؛ تذا جسم طهیعی ماص گر همآ ر تعزرا ی از
اشیای الیهجدی نخفاهر سف .
 .1البته ما در اين پژوهش به دنبال برقراری مقارنه ميان جسم طبيعی در فلسفه و ميدان در فيزيک نيستيم و
اين خود پژوهشی مستقل میطلبد.

بررسی تطبیقی «اتصال جسم طبیعی» در فلسفه اسالمی با مفهوم «میدان» در فیزیک جدید

111

تطبیق جزء مشترک در مفهوم «اتصال» فلسفی و «میدان» در فیزیک جدید

گ هیم ه

ر ریاضیات ح فلس  ،حزک ح زمک طزنجش ر هزفم ا هزرا یزا

«اتصال»

ه ایزن هزم را سزرای ت هیزق ح

قارن

لق ،اشهن مر یا جدء شهرک اط
ر فیدیک هم یتفا

س هار سر  .ا از همین هفم «اتصال» سرای اطزخ

س این رطش ه آیا « یرا » ر فیدیک نف یفطه اط

یا گسسه  ،یتفانیم سهره

سگیریم .اصفالً ر علم فیدیک ،چ همطیک ح چ نف ،هر گاه طخن از تاسع زفج
یا « یرا » س یا
هم فص
آ

یآیر ،ی ذیریم ه گسسهگی حجف نرار  .ز

شهرهی یا اجدا حجف ار ه هحث سسط سر مس
یهنزر .ر طزای انهگزرال ففریز اطز

الت

ر « یزرا »
ا فاج جدئی سر

هز چگزفنگی مازنسزف

حرح شر جسم طهیعی س همیهی خاص سا حجف ترهی شر آ از سزینهایز
شیء یفطه تهیین یشف ح این از تفا ساالی ریاضیات نشئ

یگیر .

موضوع خأل شاهدی دیگر بر پیوستگی جسم طبیعی

فضفع خأل از یرساز ح از ز ا یشاطقراطیا ذهن فیلسزففا ح ه ازرا را سز
خف شغفل طاخه اط  .سرخی فمط

ث

ار نیر

چف خزأل را سز عنزای

عرم انسه انر ،نزاگدیر انازارش هزر هانزر .ر قاسز فمطز ذرهگزرا همچزف
فهریهف

جها را ره

از ذرات سا انرازه سسیار هفچک ح شزمار سزینهایز

ی انسهنر ه ر فضایی تهی ح نا هناهی طرگر ا انر .آنا خأل را س عنای اا
خاتی ر نظر گرفهنر ح اذعا هر نر تماید اتمها از یاریگر ح نید مره
ح تهرل آنها سهلدم حجف خأل اطز
آنجا ه سسیاری از فمط
تح

ح تغییزر

(جرجانی  .)771 /7 :7731سز طزفر هلزی از

هقرم جها جسمانی را حزرح زیانگاشزهنر ،خزأل

ح قسم ر انریش های آنا خف نمایی هر  :خزأل خزارج از جهزا ح خزأل
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اخ جها

ا ی .فمط ای همچف آرخفط  ،افمطف ح رحاقیا حجف خزأل

خارج از جها
فمط

111

ا ی را ذیرفهنر؛ ا ا ر فر خأل اخ جها

ا ی فضعگیری

ه احت اط  .فمط ذرهگرا یگ هنر جها از ذرات رید تجدی نا ذیری

س نام «اتم» تشای شره ه فضای سین این اتمها خأل اط  .ر قاسز  ،افمطزف
خأل رح جها

ا ی را سرنهاف ؛ چراه اح سرای عناصر تشای هنره فجف ات

اَشاال هنرطی قای سف ه طفری هنار یاریگر قرار یگیرنر هز عمزمَ فضزای
ه از فمط فیثاغفری ح همعصر افمطزف سزف ،

خاتی ساقی نمی انر .آرخفط

احتین فیلسففی سف ه یا خأل ،فضا ح ا ه تماید قای شر؛ ا ا ارط ف اطاطاً سزا
حجف خأل خاتف سف ح سا ن ی فضا ح اا

سهق از جسم ،ریش عزرم را نیزد

ر نظام فلس ی خف هم ر رح جها ح هم خارج از جها
حجف خأل خارج از جها طه

ازهم اشیرگی جها

هم اگر خمئی حجف اشه ساشر ،اجسام ر مین مره
فاج نمیشفنر ،طرع

آنها سینهای

ز  .اح عهقر سزف

یشزف ح ر رح جهزا
چف سا هزیچ قزاح هی

خفاهر شر.

ه ارا اطم ی ر سئل خأل ح فضا فضعگیریهزای ه زاحتی اشزه انزر.
سرخی یرح افمطف ح سرخی یگر یرح ارط ف سف هانر .حمر سن زهریزای رازی
از آ

طه فیلسففانی اط

ه گفیی سیشهر س افمطزف هشزش ار تزا ارطز ف

(باوی  /121 :7737موهری  .)721-721 :7711ر قاس  ،اسفریحا سیرحنی خزأل را
ن تنها مهنع نمی انر ،سلا سرای آ جاذس قایز شزره ح ر ااتهزات خزف سزا
اسنطینا هم س این عنا اشاره هر ه اط  .اسنطینا ساحر نرا س خأل را س

ح طه

ی اننزر ح طزه
تقسیم یهنر :طه احل آنا ه خأل را الشیء ح عرم حض ز 
یگر ه یگفینر خأل ن س عنای عرم ه سعر مهر ر تمام جهزات ح حز ح
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اانی سرای اجسا ی اط

ه

ر رح آ قرار یگیرنزر (ابطنسطینا -711 :7717

711؛ حکیم )731-731 :7772؛ ا ا خف اسنطینا اطاطاً خأل را ر یهنزر ح الیز
فراحانی ر ر ا عای این ح طه یآحر (ابنسینا  .)711-711 :7717طزهرحر ی
نید سا یرگاه خاصی هز ر زفر یفطزهگی جسزم طهیعزی ح سسزاط

آ

ار ،

صرامهاً خأل را ساط ح تمزام جهزا را زأل زی انزر (سطهروردی .)77 /7 :7711
از آناز اقزفال ح سزراهین

مصررا نید س هیچ عنفا خأل را سرنمیتاسزر ح ز

فافقا خأل را سر یشمر  ،آنها را س سا انهقا گرفه  ،الی ح سراهینی را ر اثهات
اینا طرتاطر جها

أل اط  ،عرض یهنر .حی صرامهاً ینفیسر« :خ ا هر نر

آنا ه نراشهنر قه از عاتم ،خأل

لق ح غیر هناهی ح یزا ظلمز

هاحی سف ه اط » (صارالاین شیرازی  .)77 :7713سناسراین قاطه فمطز

لزق ح یزا
اطزم ی

ضمن جانهراری از یرگاه یفطهگی جسم طهیعی ،اصزفالً سزا یزرگاه ذرهگزرا ر
فر عاتم جسمانی خاتفانر ح همین یرگاه سر ر حجف خأل ر این عاتم تأثیر
سهقیم گذاشه  ،طرتاطر جها را أل ح آهنره از جسم طهیعی ی اننر.
فیدیک جریر حجف خأل س عنای فضای حاقعزا تهزی ح نیزد الشزیء ح عزرم
حض را نمی ذیر ؛ چراه عرم تهی از هر چیدی اط
سرنمیخید ح این ر ماتی اطز

ح از عرم هیچ خاصزیهی

هز خزأل هفانهزف ی احالً فضزایی زر از ذرات

جازی ( جازی ن س عنای هسهیشناخهی آ ) اط ؛ ثانیاً خفاص فیدیای علفم
ح عینی ار  .تفضیح آنا سا غفر ر فضزای رح اتزم ،ر نظزر احل چنزین سز
خاطر خ فر یهنر ه

یا هسه ح اتاهرح ها هیچ چیدی حجف نرار ح اگر س

فاصل یا اتمها هم تفج هنیم ،ساز س همین ذهنی
این فضا س هیچ عنفا خأل س عنای الشیء نیس

خام یرطیم؛ ر ماتی هز
ح آهنره از یرا های نیزرح ح
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ذرات ما

این یرا هاط  .این قاعره ر طرتاطر جها مهی ر عاتم طهارگا

نید مام ر اط
طهارگا
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ح شاهر این رعا همین س

هز اگزر چنزین نهزف  ،طزیارات ح

ر فضا هرگد س چنین رشه نظمی ر نمیآ رنر (کل،ز .)1 :7731

خأل ر فیدیک هفانهفم س فجف ی سسیار یچیره گ ه یشف ه ظاهراً خاتی
از ا ه ح فج هعار

ح همطیای اط ؛ ا ا ر از « یرا » ح انرژی اط  .نظفر

از « یرا » ر اینجا فجف ی هفانهف ی ح جمفع ای از نفطا گرهای هار فنیزک
اط

ه سا نفطا گرهای همطیک شناخه شره ه احت سف ه ،یتفانر سر خأل اثزر

سگززذار ح ذرات جریززر را خلززق یززا نززاسف هنززر .ماص ز ایززن خلززق ح نززاسف ی
جمفع ای از ذرات ح ا ذرات اط  .س طفر قیقتر خأل از یرا آزا ی ناشزی
یشف ه هرگد ص ر نمیشف ح ر صفرت خمیرهسف

فضا -ز ا  ،یچیزرگی

طاخهار خأل از این هم سیشهر یشف  .سا تأثیر خمیرگی سر تفزیع فضزایی افز

ح

خیدهای یرا هفانهف ی یک انرژی خزأل غیزر صز ر زیتفانزر فجزف شزف ح
سا تغییر خمیرگی ر جاهای خهلف انرژی خزأل نیزد طزهخفش تغییزر

هناط

شره ،ر نقاطی ثه

ح ر نقاطی یگر ن ی یشف ؛ ا ا ر هر صفرت ایسهگی

انرژی ا ری سایسه اط  .از یرگاه سسیاری از فیدیارانا جریر از جمل اطهیف
هاحهینگ خأل رسرگیرنره اف
ق عی

ح خیدهای هفانهف ی اط

هایدنهرگ تهیین یشف .

همچف

فقعی

اسق این اص

ه سر هنای اص عزرم

قرار ح طرع

یک ذره س طفر قیق قاس تعیین نیسهنر؛ یعنی سا افزدایش قز

ر تعیین یای از این ح ،ق

ر تعیین یگری همهر یشزف (هطایزنبر:7713 ،

73؛ هاوکینگ و مل،دین .)731 :7777 ،نهیج همی ه از این ا ر ماص
اط

تغییر « یزرا »

یشف  ،آ

ه یگر حجف خأل س عنای فضای خاتی رنگ زیسزاز ؛ زیزرا ر فضزای
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خاتی سایر هم قرار ح هم طرع
ماتی ه رحاقع چنین نیسز

تغییر یک « یرا » قیقاً عا ل صز ر ساشزر؛ ر

ح ایزن نشزا از آ

ار هز فضزا هرگزد خزاتی

نخفاهر انر ح یتفانر ارای ماتهی از انرژی همین سا عنفا انرژی خأل ساشر.
در حد فیزیک معمولی نیز این مطلب کامالً شناخته شده است که خأل دارای
ضریب گذردهی الکتریکی و ضریب گذردهی مغناطیسی است و به همین دلیل است
که در مباحث مهندسی برق و مخابرات امپدانس (مقاومت) خأل در مقابل انتشار امواج
الکترومغناطیسی چیزی حدود  733اهم میباشد که این خود دال بر موجودیت فیزیکی
یباشد تا به معنای
و حتی با خواص شناختهشده کاربردی و مهندسی خأل فیزیکی م 
هیچ و عدم (.)Razmi and Baramzadeh N&H, 2019: 1950035-1
نتیجهگیری و تطبیق «اتصال» فلسفی در جسم طبیعی و «میدان» فیزیکی


از آنچ گ ه شر ،چنین سر یآیر ه سا تفج س یافه های علزم فیدیزک ر زفر
« یرا » ،اعم از یرا های همطیای ح هفانهزف ی از یزک طزف ح عنزای فلسز ی
«اتصال» ح نقش آ
قارن ای نف یا

ر تهیین جسم طهیعزی ر فلسز از طزفی یگزر زیتزفا
ح مفزه فلس ح فیدیک تح

عنفا

فضفع این قات سرقزرار

نمف  .شایر ر نگاه احل رل اطهانرار ذرات سنیا ین ر فیدیک نفین ه عزاتم را
هشا از تعرا ی ذره سنیا ین ی انر ،سا یزرگاه فمطز ذرهگزرا ح هالمزا
اطم ی خفانایی سیشهری اشه ساشر؛ ا ا سا غفر سیشزهر ر فضزفع سز مقیقهزی
خم

این زیرطزیم؛ چراهز زرل اطزهانرار ذرات سنیزا ین ههنزی سزر نظریز

یرا های هفانهف ی اط

ه ر این نظری  ،یرا ها طاخهاری ها مً یفطه ارنر

ح سناسراین ر زیر این فطه ذرهنشا  ،اقیانفطی از یرا های یفطه قرار ار ه
ذرات دسفر تنها سرجسه شره این یرا ها ر نقاطی خاص س شمار زیرحنزر ح
سناسراین یا

ح یرگاه ذرهگرا ح یفطه

رساره جسم طهیعزی ر فلسز  ،نظریز
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یرا سا یفطهگی جسم طهیعی خفانایی ح اخفت سیشهری سرقرار یهنر .همچنین
حجف مر یا جدء شهرک ر هفم فلس ی «اتصزال» ح نیزد « یزرا » ر فیدیزک
جریر قاس تفج اط  .رحاقع همیات یا ن ص انر (اعزرا ) یزا هصز ح شزرط
یک همی

هص سف

هم ا اا فرض مر شهرک ح نهایهی یا اجزدا ح اقسزام

شیء اط ؛ س طفری ه هم نهای

این جدء ساشر ح هم نهای

عنا ر یرا ( ر ح مفزه فیدیک همطیک ح جریر) ر قاتز
قاس تهیین اط  .مر شهرک یا اجدای یرا
ا فاج تخ

انهگزرال ففریز

ر فیدیک س ا فاج جدئزی ح یزا

) (plane wavesتعهیر یشف  .رحاقع انهگرال ففری نمایش ریاضی

از سسط یفطه یک تاسع فج یچیره سر مس

ینهای
س

فجک طا ه یساشر ه

هم ر هامث فیدیک ح هم هنرطی هارسر جری ار ح مات
طری ففری اط
سینهای

جدء یگزر .ایزن

مر یفطه سسط

ه یک تاسع هلی ح سعضاً یچیره س شزا گسسزه سزر مسز

تاسع طا هتر سسط ا ه یشف  .اگرچ س تحاظ هامث ظاهراً «خشزک»

ح اص مماً انهداعی ریاضی انفاع ح اقسام سسزطهزای گسسزه ح یفطزه سز نزام
سدرگا ریاضی حجف ار  ،آشنایا س فضفع س خفسی ی اننر ه سسزط ففریز
س خصفص سسط یفطه آ از طریق انهگرال ففری یای از هارسر یترین اشزاال
سسط ر مفزه نیای حاقعی ر فیدیک ح هنرطی س خصزفص ر تفصزیف تزاسع
فج نهس

س یک شیء هفانهف ی یساشر .سناسراین الزم اط

اشاره س سسزط ح

انهگرال ففری ر اینجا صرفاً س عنفا یک نمفن ذحقی ح یا زیها س تحاظ ریاضی
تلقی نشف  ،سلا س عنفا تفصی ی از یک حاقعی
فلس ی انگاشه شف ه هما
(1996: 27-32

ل

خارجی ح یک قفت سنیا ی ح

ینهایز
«اتصزال» تزا سز 

را نشزا

زی هزر

) Gasiorowicz,؛ همچنین این سئل ه هر یرانی سا یک انهگزرال
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تهری ففری شهم سر سینهای
اطم ی ر فر مر یقف قاسلی

فجک یگر سیا

یشف  ،سا آنچ قاطه فمط

ذیرش انقسام جسم طهیعی

جسم طهیعی را قاس انقسام تا سینهای

رح زیهننزر ح

ی اننر ،قاس ت هیق اط .

یای یگر از حجفه سرقراری قارن  ،اناار حجف خأل ها ز

ر هزر ح مزفزه

اط  .قاطه فمط اطم ی ه ا هرا نری جسم طهیعی را ذیرفه انزر ،از جملز
اسنطینا ( ر فلس
مام
اینا

شاء) ،طهرحر ی ( ر مما

اشزراق) ح صزرراتمهأتهین ( ر

هعاتی ) حجف خأل را سرنهافه  ،جها را یاپارچ أل ی اننر .ناه یگزر
هفم خأل ر فلس  ،چ س عنای عرم

عنفا سا هفم خأل هفانهف ی طنخی

لق ح یا سعزر

زفر ،سز هزیچ

نرار ح این تنها یک اشهراک ت ظی اطز .

خأل فلس ی قاعرتاً هیچ خصفصیهی نزرار ؛ ر مزاتی هز خزأل هفانهزف ی ارای
خصفصیات فیدیازی اطز
فلس ی اط .

ح ایزن یعنزی خزأل هفانهزف ی ،خزف آهنزره از زأل
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منابع
ـ ابراهيمی دينانی ،غالمحسين ( ،)1131شعاع انديشه و شهود در فلسفه سهروردی ،تهران ،حکمت.
ـ ابن سينا ،حسين بن علی (1141ق) ،الشفاء (الطبيعيات) ،ج ،1تحقيق سـعيد اادـد ،قـم کتابخانـ
آيتاهلل مرعشی.
ـ ابن سينا ،حسين بن علی ( ،)1131فن سماع طبيعی ،ترجمه محمدعلی فروغی ،تهران انتشـارات
اميرکبير.
ـ ارسطو ( ،)1111متافيزيک ،ترجمه دکتر شرفالدين خراسانی ،تهران حکمت.
ـ األشعری ،ابیالحسن علی بن إسماعيل( 1594م) ،مقاالت االسالميين و اختالف المصلين ،الجـزء
الثانی ،قاهره مكتبة النهضة المصرية.
ـ بدوی ،عبدالرحمن (« ،)1135محمد بن اکريای راای» ،تاريخ فلسفه در اسالم ،ج ،1به کوشـش
ميان محمد شريف ،تهران مرکز نشر دانشگاهی.
ـ جرجانی ،علی بن محمد ( 1539م 1149 /ق) ،التعريفات ،بيروت چاپ ابراهيم ابياری.
ـ حکيم ،احمد (پاييز  ،)1151هستیشناسی خأل ،قم پژوهش های فلسفی کالمی ،س ،19دانشگاه قم.
ـ طوسی ،نصيرالدين ( ،)1119شرح االشارات و التنبيهات مع المحاکمات ،قم نشرالبالغه ،چ.1
دهخدا ،علیاکبر ( ،)1111لغتنامه ،ج ،1تهران دانشگاه تهران.

ـ رحيمی ،غالم حسين ( ،)1151مفهوم امتدادمندی جسم طبيعـی در طبيعيـات سـينوی ،معرفـت
فلسفی ،سال دهم ،شماره اول.
ـ سهروردی ،شهاب الدين ( ،)1119مجموعه مصنفات ،تصحيح سيدحسين نصـر ،تهـران مسسسـه
مطالعات و تحقيقات فرهنگی.
ـ سهروردی ،شهاب الدين ( ،)1115هياکل النور ،تصحيح محمد کريمی انجانی ،تهران نقطه.
ـ صدرالدين شیرازی ،محمد بن ابراهیم ( 1891م) ،الحكمة المتعالیة فی االسفاار العقلیفة االربعفة،
بیروت :داراحیاء التراث العربی.
ـ صدرالدين شيراای ،محمد بن ابراهيم (بیتا) ،الحاشیة علی الهيات الشفاء ،قم بيدار.
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ـ صدرالدين شيراای ،محمد بن ابراهيم ( ،)1134الشواهد الربوبیة فی المنفاه اللفلو یة ،مشـهد
المرکز الجامعی للنشر ،چ.1
ـ القاضی عبدالجبار ،ابیالحسن (1511م) ،المنیة و االمل ،تحقيق سامی نشار و عصام الدين محمد،
اسكندرية دارالمطبوعات الجامعيه.
ـ قباديانی ،ناصرخسرو ( )1113اادالمسافرين ،تهران چاپخانه محمدعلی فردين.
ـ کلوا ،فرانک ( ،)1131فيزيک ذرات ،فيروا آرش ،تهران فرهنگ معاصر.
ـ المحقق السبزواری ،هادی بن مهدی ( ،)1115شرح المنظومه ،تصحيح و تعليق آيتاهلل حسنااده
آملی و تحقيق و تقديم اا مسعود طالبی ،تهران نشر ناب.
ـ مطهری ،مرتضی ( ،)1131مجموعه آثار استاد شهيد مطهری ،تهران صدرا  ،چ.1
ـ مطهری ،مرتضی ( ،)1133مقاالت فلسفی ،تهران انتشارات حکمت.
ـ ناجی اصفهانی ،حامد و قاسمی ،ناصر (پاييز و امستان  ،)1159مقايس بين جوهر فـرد اا نظـر
متکلمان اسالمی و ذرات بنيادين در فيزيک نوين ،پژوهشهای علم و دين ،پژوهشگاه علوم انسانی
و مطالعات فرهنگی ،دوره  ،1شماره  ،11ص.113-51
ـ ولفسن ،هری اوسترين ( ،)1133فلسفه علم کالم ،ترجمه احمد آرام ،تهران انتشارات الهدی.
ـ هاوکينگ ،استيون و ملودينو ،لئوناردو ( )1151طرح بزرگ ،ترجم علی هاديان و سارا ايزديار،
تهران چاپ ماايار ،چ.1
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