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  ۲۰۲۱٫۱۱٫۲۸برلین،                      حسن بلوری                                                      دکتر 

 

ِّمّفضاّوّزمانتَوهّ 
۱ّآبّمّشیرِّتوهّ ّمانند

 
The illusion of space and time1 

 

 فشردّه

  ّ:گویدگرانش کوانتومی می  نظریهحال    ۲".نیست  زمان مطلق  ـفضا    دیرک می ر  آنگونه که فک   مرا ببخش   ،نیوتن"  ّ:اینشتین

   ۳" .فضازمانی وجود نداردفضازمان نه تنها پیوسته نیست بلکه اصوال    با عرض معذرت آنگونه که فکر میکردی    ،"اینشتین

باید پیش از همه شوند روشن است که میمی  بیان  های فضا و زمانجوئی از مفهومرویدادهای طبیعی با بهره  از آنجا که

د. اما  نکه اصوال فضا و زمان وجود دار  ه شودادشناخت درستی از این دو مفهوم داشت. در درجه اول الزم است نشان د

 . بنا شده است  ،و چه بصورت نسبیتی  لقچه بصورت مط  ،با فرض وجود فضا و زمان   کدانیم علم فیزیهمانگونه که می

اساسی   توانشک یک چنین عملکردی را نمی ده باشد. بیرسی  اثبات  به  پایههای  عنوان مفهومبه  وجود آنها  اصوال  کهآنبی

های مختلف علمی و فنی هستیم. گرفته در بخشدانست. با این همه ما شاهد کارآیی شایان توجه روش پیش  بخشرضایتو  

ما  است.    گشته  ،)گیتی(  به وجود فضا و زمان، جنب احساس و ادراک کلی ما از جهان  ما  باور  بنوبه خود سبب  امری که

 !  هستیم  ،فضا و زمان   ،های بکارگرفتهاز مفهوم  واقعی  توفیق در عمل بدور از شناخت  شکل باور نکردنی شاهددر اینجا به

از جانب    یونان باستان  های دور، برای مثال درد و یا تنها یک توهم است از دوران نوجود دارواقعا  که آیا فضا و زمان  این

سال پیش از    ذکریای رازی هفتصد  ،گوناگون  سطوحدر  جهان  معتقد به تغییرپذیری  پیش از میالد(    ۵۲۰ـ    ۴۶۰هراکلیت )

 صورتو از این تاریخ به از قرن هفدهم تا اوایل قرن بیستم    در دوران نیوتنهمچنین  و    معتقد به فضا و زمان مطلقو    نیوتن

یافته  دست  یبخشرضایتکه به پاسخ نهائی آنشده بی  مطرح  چهاربعدی  فضازمان  در شکل  از جانب آلبرت اینشتین    نسبیتی

 فیزیک و  درویژه  به  ،آنها  و جایگاه خاص  اهمیت  از   نشان  فضا و زمان  برای فهم  طوالنی  تاریخ  یک چنین  شکبی  .باشیم

   م.یابی کنرا ریشه دو مفهوماین  دهداجازه میدانش کنونی جا که آنم تا کوشمی در این مقاله دارد. ،فلسفه

ّّّّّّّّپیشگفتار

 (هایمدل) هایدر میان نظریه راترین شانس بیش ۴حلقه نظریه گرانش کوانتومی رسد که می نظربه  چنین ضرادر حال ح

نظریه    مانند،  نظریه  این  د. دار  را  فیزیک  علم  در  های فضا و زمانو فهم مفهوم  پایهنیروهای    وحدت  برای  ۶،  ۵مطرح

تاکنون  که    لیک شبه  را  فضا و زمان  ساساا  بلکهکشد  چالش می  به  را  گذشته، حال و آینده  به زمان   ما  باور  نه تنها  نسبیت،
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ی پالنک  های مادّه در محدودهاز ویژگی  ما  یاطالعآن را بی    دلیل  و  د.آورنمیبشمار    بنیادی  مفهوهایعنوان  به  شده  مطرح

 (Quantum foam ،)به اصطالح "کف  کوانتومی" یا "کف  فضا ـ زمان"
   .داندمی  ۸، ۷

  ی ها)کنش و واکنش  مادّه  تغییرات  حاصل از  تقریبی  ستا  یمفهومدر اصل    باور داریم   کنیم وحس می   ما  شکلی کهبه   زمان

  در ابعادی که اصل عدم قطعیت  ،یعنی  .ثانیه(  ۱۰–۴۳)برابر با    پالنکزمان  ی  در ابعاد بزرگتر از محدوده  (میان اجسام

  ، )زمان تقریبی(  زمانحس    که در ما  هستند  )حرکت(  تغییرات  به عبارت دیگر،.  است  قابل اغماض  )فیزیک کوانتوم(

         .کندرا ایجاد می  و جاری شدن آن دار بودنجهت

( تشکیل ۵فضا"های  نهایت ریز )کوانتای فضا یا "اتمنظریه گرانش کوانتومی  حلقه بر این باور است که فضا از ذرات بی

  کالسیک   فیزیک  که  شکلیبه  ،اصل عدم قطعیتی  خارج از دایرهیعنی    ،ی پالنکتر از محدودهدر ابعاد بزرگ  و  .استشده  

ی سطح میز با ابزار گیریم. مشاهدهمی سطح یک میز بسیار صاف را در نظر  :مثال. دارد استبیان می )نیوتنی، نسبیتی(

نه تنها صاف نیست بلکه بسیار هم ناهموار است.    آن  دهد که سطحمانند میکروسکوپ نشان میتر نسبت به چشم  دقیق

در تری مانند میکروسکوپ الکترونی استفاده کنیم.  ما از ابزار قوی  د وقتیشوناهمواری آن بمراتب شدیدتر نمایان می

حال    .و اثری از سطح صاف مشاهده نخواهیم کرد  تصوری خواهیم بود  های غیرقابلپستی و بلندی  شاهد  ما  صورتاین

ن چناتصور کنیم که از    توانستیمیم  صورتآن در    آیا  .شناختیممی را    ماده  ازبشدت ناهموار  شکل  کنیم که ما تنها این    جسمت

 برای   حلقه  کوانتومی  نظریه گرانشرا    حالتی  مشابه چنین  شکل بگیرد؟  سطح صاف  چیزی به نام  تواندمی   یاجزاء ناهموار

 کند. تصور میهای فضا" گیری فضا از "اتم شکل

نظریه یون همیلتونی  سالوفرم  برپایه  ۲۰۰۰تا    ۱۹۸۰های  توانست در فاصله سالنظریه گرانش کوانتومی حلقه  :  کرتذ

نقش   که  ۱۹۵۹سال    از  (Arnowtt, Deser, Misner  ی آن ارائه کننده  ۳حروف اول نام  مخفف  )  ADMبه نام    نسبیت عام

کوانتومی   در گرانش  بر  و    ددارکانونی    مهمی  آشتکار  پایههمچنین  کوانتومی  به  (  Ashtekar-Quantengravity)  گرانش 

ی گرانش کوانتومی  هاآزمایشکه    به این دلیل  ،پیشرفت محسوسی نکرده استزمان تاکنون    . اما از آنیابددستهائی  یتموفق

)"کف  در محدوده  آشتکار پالنک  بودند.  ی طول   ناموفق  )توسعه  جانشین  کوانتومی"(  نظریه  و موفقاین  نام    ،(یافته  به 

فضا و    یمسئله  بتواند  هنظریاین  شاید    .است  (Ashtekar-Kodama-Quantengravity)  ‘ُکداما  ـ  گرانش کوانتومی آشتکار’

جامه    ،فیزیک  در علم  وحدت نیروهای پایه  ها،ی فیزیکدانآرزوی دیرینه به  د و  دهی پالنک را توضیح  زمان در محدوده 

    پوشاند. ب عمل

جدید  نظریه    خواهان اصالح    ، یعنی یک سال پس از ارائه نظریه نسبیت عام،۱۹۱۶که اینشتین در سال    استذکر    الزم به

مکانیک  ارائه    )!(  نزدیک به ده سال پیش از  اینشتین  .شود میاز جانب نظریه کوانتوم    الکترودینامیک ماکسول  خود و

   :نویسدباره میدر اینکوانتوم 

انرژی تابش  نرژی الکترومغناطیسی بلکه همچنین  تابش ادرونی نه تنها  های  خاطر حرکت الکترونبه  یستیباها میاتم"

که  د  رسنظر می، به *تواند باشداما از آنجا که در حقیقت چنین چیزی در طبیعت نمی  کنند، هرچند به مقدار ناچیز.گرانشی  

   ۹"طور نظریه گرانشی جدید را تغییر دهد.نه تنها الکترودینامیک ماکسول بلکه همینباید مینظریه کوانتوم 

گیری و دیگر امکان شکل  ریزدمیها بهم  ساختار اتم   هاالکترون  ش انرژی  بخاطر تابه  صورتچراکه در غیراین *توضیح:  

   بود. نها از جمله ما انسان در گیتی ساختارهاها و با آن اشکال مختلف انواع ملکول

ّاطالعاّتّکاستی

 جهان  در  مختلف  های()گزینه  هایبندینادقیق ما از شکل  شناخت(،  ۱۸۴۴ـ    ۱۹۰۶، فیزیکدان اتریشی )منزتلودویگ بُل

دید نادقیق که    است  جهان  در  های مختلفبندیتعداد شکل  بیانگر  ،یآنتروپد.  دارمی  بیان  آنتروپی   مفهوم  توسطرا    )گیتی(

، هالگاریتم تعداد گزینه  را  منفی  طالعاتمن ازبلت(.  یا "اطالعات منفی"  "طالعاتا  کاستی" د )ما توان تشخیص آنها را ندار

بلت    kآنتروپی؛     Sداند )می ،    S = k log W  یعنی این معنا که  . (احتمال ترمودینامیکیW   من وزضریب   آنتروپی  به 

همواره ما    اطالعات  داشته باشیم کهلذا الزم است توجه    .ها نادقیق ما از آن  شناختاز    است یتابع طبیعی  ی مختلفهاسیستم

در مورد ویژه  هب  ،هااز یدیده  نماارزیابی  در  تاثیربی  تواندنمی  اطالعاتی ما  کاستی  شکی نیست که  باشد.می  ،ناقص  ناکامل،

  باشد. ،فضا و زمان اساسی مفهومدو 

 ۱۳یّمفهومّزماندرّباره

  است.  تر مدل احتمالی واقعیت،دقیق   آن به زبان ریاضی،  از  حداقل بخشی  تشریحخواهان    واقعیت  از  خاصای  همسئل  حل

  بارز  مثال   ۱۰یم.کنو تعبیر   ترجمه  یواقع  دنیای  در  به زبان قابل فهم  را  نتیجهالزم است    ،احتمالی  در مدل  مسئله  حل  پس از
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در  هایافتهتعبیر    وماکس بورن  از جانب آن مدل احتماالتی و بررسی طرح  با  کوانتوم مکانیکگیری  شکل یامسئلهن اچن

  خواست   ۱۱.بوده است  هافیزیکدان  یتر بر عهدهتاکنون بیش  ین وظیفها  .است  ها و فیلسوفاناز جانب فیزیکدان  دنیای واقعی

  زمان  تر گفتیم وجودهمانگونه که پیش  .باشدمی آن موارد    یکی ازمسئله زمان    .ستا  بسختی عملی  در مواردی  اما  ذکر شده

عنوان یک بهاصوال از موجودیت آن    کهآن بی  شده است.تصور  جبری(  الزامی )  (نسبیت   )نیوتنی ودر فیزیک کالسیک  

  . است  دنیای ماکروسکوپیاز  ما    به مشاهدات و تجربیات  متکی  عمدتا  عمل  یین شیوها  باشد.  شده  اطالع   کسب  کمیت بنیادی  

   :گوئیموقتی می در نتیجه. ندارد را کوانتومیدنیای   هایی پدیدهحس و مشاهدهتوانائی  حواس پنجگانه ما اینجاو در 

  کوانتوم مکانیک  مطلبی که در    .دورمی  نبیاز    زمان  جهت    ‘کوانتومی   کف  ’معنای آن است که در  "زمان وجود ندارد به

   ۱۲".استمعتبر نیز  مکانیک کوانتوم(در عدم قطعیت زمان  )یعنی میکروی حوزه در

زمان نامیده    آنچهو    نام زمان وجود ندارد  هب  بنیادی  یکمیت  )کیهان(  در گیتی  د کهبر این نظر هستنها  بسیاری از فیزیکدان

 سمولین الی    ولیکن  .آنها  های میانکنش و واکنش  ،اجسام  حرکت  حاصل از  ما  یحسبرداشت  جز  ست  نی  چیزی  شودمی

(Lee Smolin)با   گوید این ساعتاست و می  کیهانی  ساعت    به  معتقدعنوان مثال  به   ،(۱۹۵۵  –     کدان آمریکائی )ی، فیز

  .کندتیک تاک می  ‘واحد  زمان  پالنک’

 خوانیم:می تحت عنوان ’زمان چیست و چگونه به دنیا آمد؟‘ ۱۳در مقاله: زمان در مورد جهت  و اما 

داراند؛ برای  ، یعنی جهتسویهناپذیر، یکهای جاری در طبیعت برگشتدهند که جریان ما نشان می یمشاهدات روزمره"

کنند. تلقین می  دار بودن زمان را به ماها جهتناپذیری پروسهمثال، از نوجوانی بسوی پیری و نه هرگز بعکس. برگشت

رد از آن  ک دهد. اما بایستی توجه داشت که این عملرد طبیعت را نشان میک مهمی از عمل  ی جنبهناپذیرتردید بازگشتبی

الزاما از دنیای کوانتوم که زیر ناپذیری با قانون دوم علم دهد. برگشتبنای آن را تشکیل میدنیای کالسیک است و نه 

قانون دوم ترمودینامیک میآنتروپی، در رابطه با گرما و دما، توضیح داده می   یترمودینامیک و مقوله گوید که  شود. 

های بسته، بدون تبادل با محیط اطراف خود، رو به ازدیاد است. برای مثال اگر ما جهان را آنتروپی، نانظمی، سیستم

آنتروپی حداکثر، در حال افزایش خواهد بود. در  صورت آنتروپی آن مدام، تا رسیدن به سیستمی بسته تصور کنیم، در این

نامند. ماند. این حالت را مرگ گرمائی جهان میی فیزیک کالسیک، همه چیز از حرکت بازمیآنترپی حداکثر، طبق نظریه

است. او با  دانیم که انسان یک سیستم باز  ایم که آیا جهان سیستمی بسته یا باز است. اما این را میالبته ما هنوز درنیافته

های کالسیک،  ناپذیری پروسه گیری از بازگشتنظر نتیجهانتقال آنتروپی خود به محیط امکان زیستن و توسعه دارد. به 

سو بودن زمان کافی نیست. به این علت که در یک  و یک  مستدل بر قانون دوم ترمودینامیک، به تنهائی برای قبول جهت

گردند منظور نشده است. مهم  یای کوانتوم که در اصل دنیای ماکروسکپی را سبب میهای دنچنان استداللی کنش و واکنش

با ذّرات کوانتومی،    سویه نبودن، در دنیای کوانتوم امری است که در آزمایشپذیری، یعنی یکاست بدانیم که بازگشت

   ۱۳"برای مدت زمان کوتاهی، به اثبات رسیده است.

که آنتروپی گیتی تمایل به    شودجاری می  خاطر  این  بهزمان    ۱۴دگویمی  (،۱۹۵۶ـ        ئی )، فیزیکدان ایتالیا کارلو روولی

  حالت قبلی   خودانگیخته  توانندنمیآن    شکند قطعات شکستهساختار منظم می  دارای  یلیوانوقتی    ،. برای مثالافزایش دارد

 در ی مربوطه  پروسه  از جزئیاتکه    تنها تا زمانی  البته  .رسدنظر میبه  طبیعی  کامال  این وضع  ند.ک  (بازسازیایجاد )  را

جاری   و  حس گذشت زمان  در ماست که  ا  لیوان به حالت اول  ناپذیریبازگشتدر واقع    یم.نظر کنصرف  سطح کوانتومی

همین خاطر به  .نیستیمازدیاد آنتروپی، نانظمی،  شاهد هادر سطح اتمما  ،کندروولی اضافه می  کند.را ایجاد می شدن زمان

   ۱۴.باشدمین جاری شدن زمان به توضیح قادرتنهائی بهمعتقد است که آنتروپی   او

پُ   :ساده  مثالیک     در حین برخورد باهم  آزاد  توانندمی  در آن  گاز  یهاگیریم که ملکولب  نظر  ر از گازی را درظرف 

 .تشکیل دهند  نیز  را  گوناگون  ،هایگزینه  ،یهابندیشکل  شده ترکیب    یکدیگر  باو احیانا    ندکن   حرکت  طرفطرف و آن این

  :که است  مطرح مهم پرسش این حال

حسّّهستندّکهّّّّاجسامّّ(حرکت)ّّهاکنشّوّواکنشّّوّیاّّاستزمانّّّّحضوربدلیلّّّّ)حرکت(ّاجسامّّهایکنشّوّواکنشآیاّّ

ّند؟ّّنکزمانّراّدرّماّایجادّمی

به دو گروه تقسیم   را  فیلسوفان  یجامعه  ای کهدوراهی  ،دوراهی فیلسوفان را حل کند  مشکلتواند  بپاسخ به این پرسش  شاید  

باور    ها )حرکت(زمان بر اثر کنش و واکنش  به حس   ی کهگروه  و  حضور زمان باور دارند  بهکه  کرده است. گروهی  

ذکر شده    .دارند به پرسش  پاسخ  از  این واقعیتالزم است  پیش  انسان  که  توجه شود  به  ادراک   مغز   برای سازماندهی 

را در ما زمان    وجود  حسبنوبه خود  تواند  میکه  واقعیتی    .نیاز دارد  وقت  یک تا سه ثانیه  به روشی معنادار به  اش()یافته

 مسئله   یک   عنواناز طرف دیگر به  مغز و   کردعمل توجه به شیوه  خواهان    از یک طرف   مفهوم زمان  توضیح  لذا  .دکنایجاد  
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 .باشدمی ،از ما مستقل ی، در شکل مفهومنماو عملکرد مغز اسحسااز  بدورآن نیازمند بررسی   فیزیک علم مهم  

فیلسوفان و فیزیکدانانی با شک و تردید به  از آنجا که تاکنون هیچ نظریه گرانش کوانتومی کاملی ارائه نشده است بحق  

  باشیم   به این مطلب توجه داشته  است الزم    با این حال  کنند.نگاه می شناسیممی  شکلی کهبه ادعای بنیادی نبودن مقوله زمان

بیستم   قرنی شصت  از دهه   ۱۵ویت(یمعاداالت ویلر ـ د)  ‘ یویتویلر ـ د  گرانش کوانتومی  ’در    ‘کیهان  یتابع موج’در  که  

و نه یک مقوله   د شومی  محسوب  یک فاکتور داخلی  صرفا  نظریه  ایندر  زمان    .ندارد  حضورکمیتی به نام زمان    میالدی

زمان در   فهوممکه  چرا  . داشت  را درپی  های طوالنیبحث  و  بود  غیرمترقبه  ویتین در معادالت ویلر ـ دآفقدان    .بنیادی

   دهد.خوب جواب می نیزی ما  معادالت نیوتن، اینشتین و مکانیک کوانتوم حضور دارد و در زندگی روزمره

 ۱۶یّمفهومّفضادرّباره

های "اتم کوانتای فضا یا  )   کوانتومی  از ذرات بسیار ریز    را متشکل  فضا  ،نظریه گرانش کوانتومی حلقه  که  یمتگف  ترپیش

نه    یدر ابعاد بسیار کوچک ساختاررا    فضا  این نظریه  .داندمی  با طول پالنک  برابر  متر سانتی  ۱۰–۳۳با قطر    فضا"(

همن  به  کند.تصور می  تنیدههای درهم شکل حلقه در    متصل  های بهمشبکه  ازمتشکل    ناهموار  و  ناصاف  ،ستهگس  پیوسته بلکه

   .نامندمی ‘نظریه گرانش کوانتومی حلقه’ آن راخاطر نیز 

  پُر از   بسیار ساده(به بیان  )  را خالی بلکه آن    مطلقبطور  نه    خالی )خالء کالسیک( را  فضای    ،نظریه کوانتوم":  یادآوری

خودجوش    صورتطبق این نظریه ذرات مزبور به  .داندمی  در حال چرخش و نوسان  وقفهبی  و  ذرات و پادذرات مجازی

  اصل عدم قطعیت میان انرژی و زمان است   دلیل این رفتار  شوند. کوتاهی دوباره ناپدید می  زمان  آیند و پس ازبوجود می

خالء کوانتومی مستقیما قابل  .  دهدمی  خالء کوانتومیاز    ی راذرات  چنانگیری  امکان شکل  کوتاهیبسیار    مدت  برایکه  

    ۱۷".کردگیری اندازه  توانمیرا بر روی فرایندهای فیزیکی  آن اما اثرات نیست مشاهده

   در نتیجه نداریم.    ادعاهای خود  برای اثبات  )آزمایش( در مقیاس پالنک  گیریاندازه امکان    وجههیچبه ما    در حال حاضر 

 در جهتویژه بهآزمائی آنها راست  ایجاد امکان و ۸، ۷، ۶، ۵، ۴های نظریمدل طرحیعنی  ،ینظرجز کلنجار  برایمان راهی

ی طول پالنک حضور دارند، که هر دو در محاسبهنسبیت و کوانتوم از قرن بیستم    ی بزرگ و موفقوحدت دو نظریه

این منظور  ارائه شده  هایمیان طرحاز    ماند.نمیباقی   ها‘ و ’نظریه گرانش  ’نظریه ریسمان  ، یعنیحطردو  به    برای 

ترین حد فواصل قابل تشخیص فیزیکی  ها پائیندر هردوی این نظریه  شود.تری داده میبیش  شانس موفقیت  ،کوانتومی حلقه‘

 گفتیم:  ۸’روز بدون دیروز‘ ۸ها‘ در مقالهدر مورد ’نظریه ریسمان . استی طول پالنک در محدوده

های زیاد و تندی شده است. بعضی از منتقدین باشد. به این نظریه نقدها نمیها مورد تایید همه فیزیکدان"نظریه ریسمان

 ۸که هیچ نوع کاربردی فیزیکی ندارد."است ها سال نشان داده دارند که این نظریه پس از گذشت دهبدرستی باور 

 ’کوانتای فضا و زمان‘ آمده است: ۵در مقالهدر مورد’نظریه گرانش کوانتومی حلقه‘

از قوانین  شود بلکه ابژکتی است دینامیکی که  ی رخدادها محسوب نمیزمینهفضا پس،  نظریه گرانش کوانتومی حلقه  "در

ای است. خروجی اصلی این نظریه تصویری فیزیکی از فضاست که در آن فضا دانه دانه ’  کند.نظریه کوانتوم پیروی می

دانهمستقیم کوانتایی  ای بودن پیامددانه دانه   این  دانهای  سازی است.  ها در نظریه کوانتومی  ای بودن فوتونبودن مشابه 

  ها" یا ئی از "دانههابدین ترتیب حالت کوانتومی فضا توسط شبکه  ۱۲‘باشد.ها میالکترومغناطیسی یا سطوح انرژی در اتم

آن در هر زمان توسط ساختارهای یک بعدی، خطوطی که )با مضرب عدد   یهندسهشود. یعنی،  ها" توصیف می"گره

های  مشابه   ها در این مدل با ویژگیگره  .شوداز ½، شبیه به اسپین در ذرات بنیادی( بهم متصل هستند، تصور می  یصحیح

   ۵"از هم قرار دارند. m ۳۵-۱۰ •۱،۶۱۶ی طول پالنک ذرات  بنیادی و در فاصله  اسپین  

تصور    "ا ـ زمانیا "کف  فض  "کف  کوانتومی"  شکل  در    ۸،۷به قول ویلر  در گرانش کوانتومی حلقه  توانرا می  ا و زمانفض

گیری از  امکان میانگینشود که  حاصل می  وقتی  ی نوظهورعنوان یک پدیدهبه  فضازمان کالسیک"  صورتایندر    نمود.

زمان  ،فواصل زمانی پائین از یک حد اب  ،سرعت نور در نظرگرفتنبا  ،طول پالنک وجود داشته باشد.های زیادی حباب

 ۱۷"را طی کند. مربوطه نور الزم دارد تا طولزمانی که  ؛رابطه دارد ،کپالن

  .دکرتصور    نیز  تر از طول پالنک راهای کوتاهطول   توانمیتر از زمان پالنک  های کوتاهزمان  در صورت وجود  نتیجه:

 اعتبار   دانستیممی  کهچرا  .نخواهد بود  ‘توهم فضا و زمان’بحث    به  نیازی  دیگر  نشان داده شود  صحت چنان چیزی  چنانچه

 .هستند  تقریبی  ، یعنیشودمی  کالسیک  فیزیکعمل    یبه دایره  محدود  ،مشناسیشکلی که میبه   ،فضازمان و    هایمفهوم

  ( Quantum entanglement)  ی کوانتومیتنیدهواقعیت واقعی فضا و زمان در بطن دنیای درهم   توضیحات ارائه شده نشان از 

  کارأ نداریم.   نظریه گرانش کوانتومی  ارائه یکراهی جز    رواز این   بسیاری از زوایای آن ناروشن است.  واقعیتی که.  دارد
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