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 1 احمذوصیری محالتی                                     
 *مکان از دیذگاه وظریۀ وطبّیت و مکاویک کىاوتىمی هىّیت          2علیرضا کهىطال                                   

 

 چکیذه

هكاو ؾق فیمیک يٝكی همىاقه هىقؾ جىشه و هًالٍه باىؾه اواث. يیاىجى باك هبًاای  هكايیاک  هىّیثبكقوی 
ؾق هماو لهاو هكاو قا اهكی يىابی و ياٌای ال هىل١یاث يیحه كالویک به هكاو هٙلك ه١حمؿ بىؾ> اّها الیب

يٝكیۀ  ؾايىث. ایى بعد جا آيصا اؾاهه یافث كه يٝكیاجی بیًابیًی يیم ٌكل گكفث.اٌیاء يىبث به یكؿیگك هی
به يٝاك  قو ال ایىكًؿ> ايگاق شلىه هیگكا ؾاقؾ اها يىبّیث ٠ام جا ظؿوؾی هٙلكيىبّیث ؼاَ، ؾیؿگاهی يىبی

هكاو با يى٠ی ؾوگايگی همكاه اوث. ال وىی ؾیگك هكايیک كىايحاىهی  هىّیثویككؾ يىبّیث به قوؿ كه ق هی
گكا ؾاقؾ> لكى آيصا كه ، يگكٌی يىبیـّقاتيیم با ٘كض يٝكیۀ اقبیحال و ج١كیف فٕا بك هبًای اظحمال ظٕىق 

گاكا ی هٙلكهىّیحبه ومث  كًؿ،های پحايىیلی ياٌی ال جىابٟ ايكژی هعؿوؾ هیقا هیاو ؾیىاقه ـّقههىل١یث هك 
جىاو يگكي كىايحىهی يىبث به هكاو قا يیم ؾقگیك باا ياى٠ی ؾوگاايگی للماؿاؾ یابؿ. بؿیى جكجیب هیوىق هی

 ككؾ.
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 همذهه

ؾاياو بىؾه اوث. هكايیک كالویک يیىجًی و فیمیکهای بىیاق ؾوق هفهىم هكاو هعل جىشه فالوفه ال گفٌحه
ايگاقايه ؾاٌحه اواث. با جىشه به ایًكه به ؾو يىٞ ظككث هٙلك و يىبی ه١حمؿ بىؾ، ؾقباقۀ هكاو يگكٌی هٙلك

باٌؿ. جلمی يیىجى ایى بىؾ های هكايی بیى اٌیاء هیهٙابك ایى ؾقک، هكاو ؾاقای وشىؾی هٙلك وقای يىبث
ؿی اوث كه ؼؿاويؿ ؾق آغال ؼلمث، شهاو هاّؾی قا ؾاؼل آو لكاق ؾاؾه اواث. ال ایاى كه هكاو ٜكفی وه ب١

 اٌیاء هاّؾی وشاىؾ ؾاٌاحه اواث. هىشىؾّیثآیؿ كه هكاو، هىحمل ال وشىؾ هاّؾه و پیً ال ٠میؿه چًیى بكهی

(Okasha, S, 2002: p. 34-35) 

ايگاقايه ال هكاو و اواوًا باا با ؾقک هٙلك ٌّؿتيیحه به همچىو الیب ايؿیٍمًؿايیاها ؾق هماو لهاو    
بؽً ٠مؿۀ فلىفۀ ٘بی١ی يیىجى هؽالف بىؾيؿ. او ا٠حماؾ ؾاٌث كه هكااو چیامی شام هصماىٞ قواباٗ یاا 

گكایايه ال هكاو هحٕمى ایى ه١ًی اوث كاه پایً ال وشاىؾ های هكايی بیى اٌیاء يیىث. ؾقک يىبثيىبث
يیحه هكاو هًگاهی كه ؼؿاوياؿ شهااو هااّؾی قا ؼلاك ه يٝك الیباٌیاء هاّؾی، هكايی ؾق كاق يبىؾه اوث. ب

ككؾ، وشىؾ یافث و چًیى يبىؾه كه پیٍحك هكاو وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ و وسه اٌیاء هاّؾی به وشىؾ آهؿه و هكااو 
هىحملی ؾاقؾ و  هىشىؾّیثقا پك يمىؾه باًٌؿ> بًابكایى بیهىؾه اوث فكك كًین هكاو ٌبیه ٜكف اوث یا اواوًا 

 ظككث هٙلك ؾق شهاو وشىؾ يؽىاهاؿ ؾاٌاث. اواواً 
(Okasha, S, 2002: p. 35; Alexander, J.H, 

1997: p.113)
 

ظحی وابب ٌاؿ جاا ؾق  و ًصاهیؿل١ٙی يی ایى هباظرۀ به ٜاهك واؾه هكگم ؾق ظىلۀ فیمیک يٝكی به يحیصۀ
لكو ياىلؾهن ٔامى ا٠االم  ای كىجاه يٝكیاجی بیًابیًی يیم واقؾ ٠كِۀ ٠لن گكؾؾ. اقيىث هاغ ؾق اوایلفاِله

هاای ذاباث باكای هكااو ا٠حماؾ به وشىؾ ظككات هٙلك ؾق ظىلۀ هكايیک، جكشیط ؾاؾ به شای فاكْ ؾیاىاقه
ای ٔامى پافیكي ؾیاؿگاه هٙلاكهٙلك، ه١یاق وًصً ظككات هٙلك قا ذىابث فلكی لكاق ؾهاؿ و باه گىياه

هٙلك كه هبًای ج١كیف ظككث هٙلك اوث،  های هكايیايگاقايۀ يیىجى، ؼىؾ قا ال ؾغؿغۀ اذبات وشىؾ ؾیىاقه
 قهایی بؽٍاؿ.

(Disalle, R, 2002:p. 78-9; Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2006: 
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p.133-34) 

های شّؿی هىاشاه ٌاؿ و ؾق يهایاث باكول ؾو اّها ؾق اوایل لكو بیىحن پاقاؾاین فیمیک كالویک با چالً
هاای ای شؿیاؿ باك ؾیاؿگاهوشاىؾ آوقؾه و پًصاكهن فیمیک يىیى قا باهيٝكیۀ اواوی يىبّیث و كىايحىم، پاقاؾای

اواوًا هكاو هٙلاك ؾاقای ؾو ویژگای بااقل  (Hawking, S.W. , 2006: p.12) فیمیكی بٍكیث گٍىؾيؿ.
ی پیٍایًی هىشاىؾّیحهاّؾه يیىاث و ؾیگاك آو كاه  هىشىؾّیثاوث> يؽىث آو كه به لعاٚ وشىؾی وابىحه به 

ؾاٌاحه اواث.  هىشىؾّیاثؾاقؾ. ایى به آو ه١ًا ؼىاهؿ بىؾ كه هكاو هٙلك پیً ال هاّؾه  يىبث به اٌیاء هاّؾی
گاكؾؾ> ی١ًای هكااو ال هكاو هی هىّیثها، وبب ایصاؾ ؾوگايگی ؾق بؿیهی اوث يفی هك یک ال ایى ویژگی

هٙلاك باكای  هىّیثٌىؾ. ال ٘كفی جًها ؾق ِىقت ا٠حماؾ به وىیی هٙلك و ال وىی ؾیگك يىبی ايگاٌحه هی
اللهاۀ ج١كیاف ظككاث هٙلاك، فاكْ وشاىؾ  لیاكاجىاو به وشىؾ ظككث هٙلك يیم بااوق ؾاٌاث> هی هكاو
هاایی هًصاك باه ج١كیاف ظككاات هٙلاك  های هكايی هٙلك بكای ٠الن اوث. ل١ًٙا وشىؾ چًیى ؾیىاقه ؾیىاقه

 ها( ؼىاهؿ ٌؿ.)شابصایی يىبث به ایى ؾیىاقه

هكاو ؾق پاقاؾاین فیمیک يىیى اوث. ؾق والٟ بایؿ ؾیؿ پاوػ  هىّیثوی هؿف ال يگاقي ایى هماله بكق   
هكاو ؾق فیمیک يٝكی چیىث. اها فكْ يگاقيؿه بك ایى  هىّیثيٝكیۀ يىبّیث و هكايیک كىايحىهی به هىئلۀ 

ا جىاو باوث كه ؼىايًؿگاو با هبايی يٝكیات فىق )يىبّیث و هكايیک كىايحىهی( آًٌایی يىبی ؾاقيؿ. البحه هی
های فیمیكی ؾق ؼّىَ ؾیفكاكىیىو، پؿیؿۀ فىجىالكحكیک، جابٟ هىز و ظحی هكايیک هاجكیىای اقائۀ بعد

اواث كاه  اهمّیاثهایميبكگ به جٍكیط فیمیكی ایى يگكي ؾوگايه يیم وقوؾ ككؾ. اّها جىشه به ایى يكحاۀ ظاائم 
 باه همایى ؾلیالمیاک يٝاكی. ؾیؿگاه يگاقيؿه ؾق ایى هماله ؾیؿگاهی فلىفی اوث، يه قویككؾی ؾق ظىلۀ فی

هاای هفهاىهی ال ؾواحاوقؾهای ٠لاىم جصكبای همچىو جماهی هباظد هٙكض ؾق فلىفۀ ٠لن، ِكفًا بكؾاٌث
 هؿيٝك والٟ گكؾیؿه اوث. 

ث و دوگايگی دس جبییى . 5 یۀ يغبی  ثيظش  هکاو هىی 

ق ظال ظككث آلاؾ و گكاِو ؾيىبّیث ؼاَ بك ایى پیً فكْ بًا گكؾیؿ كه لىايیى ٘بی١ث ؾق يٝك همۀ هٍاهؿه
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الؽٗ، كه به یک ؾوحگاه هؽحّات هٍحكک ج١لك ؾاقيؿ، یكىاو و ذابث اواث. ایاى هىٔاىٞ يٍااو هىحمین
باٌؿ. يىبّیث ؼاَ ؾو يٝكیۀ پفیكفحه ٌؿه و هاحمى ٠لان ؾق لاكوو ؾاؾ كه فمٗ یک ظككث يىبی ههن هیهی

باوق به هكاو هٙلك )یا ظاؿالل اجاك( گفٌحه قا يمٓ و واژگىو ككؾه بىؾ. يؽىث ظككث هٙلك كه با وشىؾ و 
واًصً و های شهاو، لابلوویلۀ جمام وا٠ثلابل ج١كیف بىؾ و ؾیگكی لهاو هٙلك كیهايی كه بًابكا٠حماؾ به

 (Disalle, R. ,1990: p.67-68; Dorling, J. , 1978) گیكی اوث.ايؿاله

)همچىو هكاو، لهاو و غیكه( يىبی اواث  همۀ هؽحّات فیمیكیيىبّیث ؼاَ بك ایى اوث كه  يٝكیۀ
ؼىاهؿ ج١بیكی واؾه ال بكؼی هفاهین هٙلك يٝیك هكاو، لهاو، ظككث و ٌحاب اقائه يمایؿ. ایاى يٝكیاه و هی

های يمؾیاک باه واك٠ث ياىق و ؾق ها بكای وك٠ثؾاقؾ كه بایؿ ال لىايیى جككیب وك٠ثِكاظث ا٠الم هیبه
لهاايی يیام مایین. ؾق ایى يٝكیه هىئلۀ جمّؿم و جأؼك ظىاؾخ یا هىئلۀ هنيٝك ييحیصه ال جبؿیالت گالیله ِكف

هماؿم  Bباك ظاؾذاه  Aظاؾذاۀ  Kگكؾؾ> به ایى ه١ًا كه اگك بكای هرال ؾق ؾوحگاه هؽحّات يىبی للمؿاؾ هی
لهااو و یاا ( همكاى اواث هانK′باٌؿ، جعث ٌكایٗ ؼاَ ؾیگك یا ؾق ؾوحگاه هؽحّاات ؾیگاكی )هرال 

 همؿم باٌؿ. Aبك  Bبك٠كه 
(Disalle, R. , 2008; Dorling, J. , 1978)

 

اگك چه يٝكیۀ يىبّیث ؼاَ به ؼىبی با لىايیى ظاكن بك الكحكیىیحه و هغًا٘یه هماهًاگ باىؾ، اهاا باا 
لىايیى گكايً يیىجًی هماهًگی يؿاٌث. هكايیک كالویک ه١حماؿ اواث كاه اگاك كىای جىلیاٟ هااّؾه قا ؾق 

جغییك هیؿاو گكايٍی فىقًا ؾق همه شای هىحی ظه ؼىاهؿ ٌؿ. ایى لايىو به ایاى ای ال فٕا جغییك ؾهؿ،  يمٙه
جك ال يىق اقوال كًین، چیمی كه بك اوان يٝكیۀ يىابّیث ها و اهىاشی وكیٟجىايین ویگًاله١ًاوث كه ها هی

او ؼاَ هٙلمًا همًىٞ اوث. همچًیى بكای ؾقک هفهىم بالفاِله، ؾق لىايیى هكايیک يیاىجى باه وشاىؾ لها
كیهايی یا لهاو هٙلك يیالهًؿین، چیمی كه يٝكیۀ يىبّیث ؼاَ آو قا ايكااق كاكؾه و وشاىؾ لهااِو ٌؽّاِی 

(Earman. J. , 1989: p. 213-214) وابىحه به ؾوحگاه هؽحّات قا شایگمیى آو يمىؾه اوث.
 

ؾ يباٌاؿ، الؽاٗ هحٍاابه هعاؿويىبّیث جًها به ظككات هىاحمین يٝكیۀایًٍحیى بكای آيكه  1915ؾق وال 
ای كاه ال ؾق هان جًیاؿه ٌاؿو گفاقی ككؾ. او ؾق يٝكیۀ يىبّیث ٠ام به وشىؾ ِافعهيىبّیث ٠ام قا پایه يٝكیۀ
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ای هٍاؽُ آیؿ، باوق ؾاقؾ و ه١حمؿ اوث كه شكم و ايكژی بایؿ باه ٌایىهب١ؿی و لهاو ظاِل هیفٕای وه
 -يىبّیث ٠ام با ؤٟ يٝكیۀ ِفعه فٕا لهاو ايعًاء و جاب و پیچً ایصاؾ يمایًؿ.-گكؾيؿ جا ؾق ِفعۀ فٕا

كًًؿ، باك ؾاقؾ كه جماهی اٌیاء و اشكام هايًؿ ویاقات و وحاقگاو یا ظحی ویب يیىجى جالي هیلهاو ا٠الم هی
هاا باه واواٙۀ وشاىؾ و جاأذیك لهاو( ؾق هىیكی هىحمین ظككث يمایًؿ. اها هىیك آو -قوی ایى ِفعه )فٕا

لهاو ؾق ا٘كاف هك شىن )باه جًاواب  -ٌىؾ> لیكا ِفعۀ فٕااقز هیهای هحكاكن ال ظالث هىحمین ؼشكم
-گكؾؾ. ایًٍحیى و همكاقايً ظحی هىفك ٌؿيؿ هؿلی قیأی كه جىِایفشكم و جكاكن آو( ؾاقای ايعًاء هی

 ;Dorling, J. , 1978) لهااو و اقجبااٖ آو باا شاكم و اياكژی باىؾ، اقائاه يمایًاؿ. -كًًاؿۀ ايعًاای فٕاا

Eddington, A.S , 1981: p.154) 

هایالؾی( جًهاا  1915گاكؾؾ، ایًٍاحیى يؽىاث ؾق يٝكیاۀ يىابّیث ؼااَ )هماو گىيه كه اوحًباٖ های
كًؿ كه هكاو و لهاو الؽٗ قا هؿ يٝك لكاق ؾاؾه و به ِكاظث بیاو هیاشىاهی با ظككات یكًىاؼث و هىحمین

٘ىق يىابی و باا حًؿ بلكه جًها بههای هكايیک كالویک يیىجًی همىالجی هىحمل و هٙلك يیىبك ؼالف ؾیؿگاه
گكایاياه باه گكؾيؿ. ایى باوق يگاهی كااهاًل يىابیجىشه به هىل١یث و و١ٔیث وایك اشىام و اٌیاء ج١كیف هی

هفهىم هكاو و لهاو ؾاقؾ. ؾق ظمیمث ال هًٝك يىبّیث ؼاَ ظككث هٙلاك، ه١ًاا و هفهاىهی ياؿاقؾ و جًهاا 
 Disalle, R. ,1990: p.61-62; Stanford Encyclopedia)ظككات يىبی هىشىؾ و لابل ؾقک هىحًؿ. 

of Philosophy, 2006: p.136) 

الؽٗ با واك٠ث ذاباث، ای فكاگیكجك، يه جًها ظككات هىحمینكى په ال چًؿ وال ایًٍحیى با اقائۀ يٝكیهل
وۀ فٕایی قیماو گیكی ال هفاهین هًؿيمایؿ. او با بهكهبلكه جماهی ايىاٞ ظككات همكى قا جىشیه و جعلیل هی

ياىاٞ باكای جىٔایط ا 1915و ؾقیافث بكابكی شكم ایًكوی با شكم گكايٍی يٝكیۀ يىبّیث ٠ام ؼىؾ قا ؾق واال 
باه  بایاؿبك ٘بك ایى يٝكیه، ٔمى ا٠حماؾ قاوػ به يىبی بىؾو ظككاات اٌایاء، ظككات جكمیل و جبییى يمىؾ. 

آیؿ بااوق ؾاٌاث، ؾق والاٟ لهاو ظاِل هیب١ؿی و ای چهاق ب١ؿی كه ال ؾقآهیؽحى فٕای وهوشىؾ ِفعه
هفهىم اواوی گكايً يیىجًی كه هكگم جىشیه هٍؽّی ؾق هكايیک كالویک يیافث، ؾق يٝكیۀ يىبّیث ٠ام باا 
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 جىٔیط و جىشیه بىؾ.لهاو كاهاًل لابل -٘كض هىئلۀ ايعًاء ؾق ِفعۀ فٕا
(Hawking, S.W. , 1973: p.

96-97) 

هكاو قا ال  هىّیثلهاو يگكي يىبّیث ایًٍحیًی ؾق ؼّىَ  -اها باوق به وشىؾ ِفعۀ چهاق ب١ؿی فٕا
 -ؾهؿ. باوق به وشىؾ ِفعۀ چهااق ب١اؿی فٕااايگاق وىق هیگكایی ِكف به ومث یک يٝكیۀ هٙلكيىبی

٠االن قا ؾق ای كاه جماام ايگاقايه يىبث باه هفهاىم هكااو اواث. ِافعهلهاو بىیاق ٌبیه به یک باوق هٙلك
گیكؾ و هیچ ٌئ یا شىمی اهكاو يفی یا ؼكوز ال آو ِفعه قا يؿاقؾ. ظحی ایًٍحیى )و ب١اؿها اواحیىو هیبك

ای اللیؿوای )ؾو ِافعه هىّیاث ،لهااو ؾق غیااب هااّؾه –هاوكیًگ( ه١حمؿيؿ كه ِفعۀ چهاق ُب١ؿی فٕاا 
ّؾه اوث. ؾق والٟ وشىؾ و جّاىق شهااو پیٍیًی بىؾو وشىؾ ایى ِفعه يىبث به ها گك بیاوُب١ؿی( قا ؾاقؾ كه 

غیكهمكى و همحًٟ اوث. اها يىبّیث ٠اام و بؿوو آو لهاو  -وشىؾ ایى ِفعۀ چهاق ب١ؿی فٕا الهاّؾی لبل 
كیؿ بك ٔكوقت وشىؾ ِفعۀ فٕا لهاو، ظككث اٌیاء ؾق ایى ِفعه قا يىبی و وابىاحه  -ؾق ٠یى ا٠حماؾ و جأ

 ؾاياؿ )ؾقواث همچاىو ؾیاؿگاه يىابّیث ؼااَ(یاء ٠الن هیبه ؾوحگاه هؽحّات ٌیء و هىل١یث وایك اٌ

(Dorling, J., 1978) وشاىؾ بااوقی ؾوگاياه  هإّیاؿجىاياؿ و ایى ؾوگايگی يگاه )ؾق كلیات و شمئیات( هی
يىبث به هكاو ؾق يٝكیۀ يىبّیث باٌؿ. ال ُب١ؿ وشىؾی، هىل١یث هكايی هك ٌیء يىابی اواث> اهاا ال ُب١اؿ 

گاك يگاكي ؾوگاياه ؾقبااقۀ لهاو بك هاّؾه اولىیث ؾاقؾ كه ایاى ؾو هفهاىم جاؿا٠ی –پیٍیًی بىؾو، ِفعۀ فٕا 
 پیٍیًی ؾاقؾ.  هىشىؾّیثهكاو اوث> هكايی كه هىحمل ال هاّؾه وشىؾ يؿاقؾ، اّها يىبث به هاّؾه،  هىّیث

فیمیک يىبّیث ؾق جىٔیط پیؿایً ٠الن به يٝكیۀ ههبايگ ه١حمؿ اواث. ؾق يٝكیاۀ ههباياگ الماهاًا بایاؿ 
لهاو لبل ال ولىٞ ايفصاق بمقگ )پیؿایً هاؾه( هىشىؾ باٌؿ. اها ال ٘كفای پاه ال  –ِفعۀ چهاق ُب١ؿی فٕا 

ی يىبی و وابىاحه باه هؽحّاات فیمیكای اٌایاء ؾاقؾ. ایاى ؾوگاايگی هىّیحپیؿایً شهاو هاّؾی ایى ِفعه 
قی( و ؾیگكی پاه ايگاظاِل ؾو يىٞ يگكي به قؼؿاؾهای فیمیكی اوث. یكی لبل ال ظؿوخ ٠الن )هٙلك

 يگكی(.ال ظؿوخ ٠الن )يىبی
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یۀ هکايیک کىايحىهی و دوگايگی دس جبییى . 2 ثيظش  هکاو هىی 

، ؾق اوایال لاكو هكايیک كالویک يیىجًی په ال ظؿوؾ ویّاؿ واال پیٍاحالی ٠لمای گفحینگىيه كه هماو
جىاو به ٠ؿم جىايایی ؾق جىٔایط و جىشیاه ها هیی هىاشه گكؾیؿ. ال شمله ایى چالًهای شّؿ بیىحن با چالً
هاا باا لاىايیى هاا و هىلكاىلبًیاؾیى و ظحی اجن ـّقاتاٌاقه يمىؾ. به ٠باقت ؾیگك قفحاق  ـّقاتقفحاق هكايیكی 

هح١اقف هكايیک كالویک جٙابك و جًاوبی يؿاٌث. بكای ظل ایى ه١ٕل، هكايیاک شؿیاؿی پاا باه ٠كِاۀ 
ياهیؿه ٌاؿ. ؾق ابحاؿا هاؿف ال هكايیاک كىايحاىهی : ـّقاتهكايیک ; یا: هكايیک كىايحىهی;وشىؾ يهاؾ كه 

 بیٍاحك یهای بًیاؾیى بىؾ. لیكى ؾیكی يساییؿ كه هكايیک كىايحىهی به لابلیث ـّقاتِكفًا جىشیه قفحاق هكايیكی 
 هكايیک كىايحىهی هماكاه ٌؿؾوث یافث و ؾق واؾی جىشیه جماهی اجفالات ٠الن هاّؾی پا يهاؾ. ایى اهك وبب 

 ;Okasha, S., 2002: p.49)های اِلی پاقاؾاین فیمیک يىیى قا بًیااو يهًاؿ. با يىبّیث ؼاَ و ٠ام پایه

Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2006: p.83) 

گافاقاو هكايیاک كىايحاىهی ٘ای هایالؾی( باه ٠ًاىاو یكای ال بًیااو 1858 -1947هاكه پاليک )   
ای بكای هایی كه به جابً شىن ویاه هىوىم گكؾیؿ، جىايىث ایؿهايصام آلهایًهای آؼك لكو يىلؾهن با  وال

 اقائاه يمایاؿ. ـّقاتو چگاىيگی ا٠ماال و ايحماال اياكژی ؾق ؾيیاای كىايحاىهی  ـّقاتكًً جىشیه يعىۀ بكهن

(Belot, G & Earman, J. , 2001: p.17) ًهای ؾلیك و هح١ؿؾ ؼىؾ ؾقیافاث كاه ايحماال او ٘ی آلهای
ای اوث. هفهىم ایى هٙلاب ـّقه -ی جابٍی ؾاقؾ و جابً ؾاقای ویژگی هىشیهاهّیحايكژی ؾق ؾيیای كىايحىهی 

ؾیگاك هًحمال  ـّقاتیاا  ـّقهای به ـّقهآو اوث كه ايكژی جىوٗ هكايیىن جابً )و يه ال ٘كیك الماء هیؿايی( ال 
ای ال ايكژی اوث گیكؾ؟ جابً ؾق هفهىم كىايحىهی، ايحماِل هىشِی بىحهه ِىقت هیٌىؾ. اها جابً چگىيهی

ای ال ايكژی )كىايحای ايكژی( ٌىؾ. به بیاو ؾیگك جابً ايكژی ٠باقت اوث ال ايحمال بىحهكه فىجىو ياهیؿه هی
گاكؾؾ. ىو گىیل هایپیكاه ـّقاتیا  ـّقهكًًؿه واٟ٘ ٌؿه و به ومث ۀ جابًكه ال ٘كیك هكايیىن هىشی ال ـّق 

ای كىايحیؿه ؾاقؾ> ی١ًی بىاحه هىّیثبه لعاٚ وشىؾی،  ـّقهؾاقای ؾو ظیریث وشىؾی و قفحاقی هىحًؿ.  ـّقات
كًاؿ. ؾق بكؼای های هىشی ٠مل هیای اوث> اّها به لعاٚ ٠ملككؾی و قفحاقی، هًٙبك بك ٌاؼّهیا پیمايه
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اوث. اها ؾق  ـّقات هىشىؾّیثای بىؾو بىحه هإّیؿ، هؿيٝك اوث كه يحایس ـّقاتوشىؾی  هىّیثها ال آلهایً
هىقؾ اقلیابی اوث كه ؾق يحیصه ایى قفحاق هًٙبك بك الگىهاای  ـّقاتهای قفحاق یا ٠ملككؾ گكوه ؾیگك آلهایً

 (Belot, G & Earman, J. , 2001: p.140; Giuliano, B. , 2003: p.28)ظككحی هىشی اوث. 

ياىق و هكايیىان جاابً آو،  هاهّیثبه وإاالت فكاواو ؾقباقۀ  گىیی پاوػههن پاليک ٔمى  ؾوحاوقؾایى 
وإاالت بىیاق ؾیگكی قا يیم ایصاؾ يمىؾ. ال شمله ایى پكوً كه اگاك هكايیىان ايحماال اياكژی ؾق هكايیاک 

ٌاىؾ؟ ؾق هكاو ؾق هكايیک كىايحىهی چگىيه ج١كیف هی هىّیثای اوث، ـّقه -، یک هكايیىن هىشیـّقات
گكؾین كه بكاوان آو هكايیىن ايحمال اياكژی كىايحاىهی، هیاؿايی ماو پكوً چًؿ وٙك لبل بال هیوالٟ به ه

هكاو  هىّیثيیم يیالی يؽىاهؿ بىؾ> بًابكایى  ـّقاتيیىث، لفا به فكْ وشىؾ ویالی پیىوحه )اجك( ؾق البالی 
 (Hawking, S.W. ,1973: p.113) ٌىؾ؟ؾق ایى يٝكیه چگىيه ج١كیف هی

پاليک، جىوٗ وایك ؾايٍمًؿاو )ال لبیل ؾوبكوی و  های إال ؾق فاِلۀ ايؿكی په ال آلهایًوپاوػ ایى 
ای و هحؽلؽل اواث. آلهاایً ـّقهغیكه( با اجكاء به هٍاهؿات جصكبی ؾاؾه ٌؿ. فٕای كىايحىهی یک فٕای 

هاای كىايحاىهی اواث كاه ای باىؾو جاابًـّقه هإّیؿجفكق ا١ٌۀ ایكه هًگام ٠بىق ال یک ٌكاف به ؤىض 
هًفّال و هىاحمل ال هان  ـّقاتايحمال و شابصایی ؾق ایى فٕا ال ٘كیك جابً و شهً كاىايحیمه هاابیى ایاى 

 (Hughes, R. I. , 1987: p.56) گیكؾ.ِىقت هی

و ٘ب١اًا هحؽلؽال اواث و  ـّقاتهماو گىيه كه اٌاقه گكؾیؿ، فٕای كىايحىهی یاک فٕاای هحٍاكل ال 
ایاى فٕاا  هىّیاثپفیك اوث. اهاا باه قاواحی اهكاو ـّقاتبً و یا شهً كىايحىهی ؾق بیى ايحمال ال ٘كیك جا

ی پیىوحه و یكًىاؼث ؾاقؾ كاه ؾاقای وشاىؾ هٙلاك فاكْ هىّیحچیىث؟ ؾق هكايیک كالویک يیىجًی، فٕا 
ٌىؾ> لفا به كمک ایى فٕای یكًىاؼث و پیىوحه، جصىن هًؿوۀ فٕا )كاه جّاىق آو ؾق اهاىق قولهاكه و هی
هًفّال،  ـّقاتجاىاو ال جصماٟ هحؽلؽال قوؿ. اها چگىيه هایجك اوث( همكى به يٝك هیاهؿجی قاظثهٍ

 , .Reichenbach, H) واؼحاق هًؿوی وه ب١ؿی فٕا قا ؾق ظىلۀ جعىالت هاككووكىپی يحیصه گكفاث؟

1991: p.120-21) 



 
 
 
   

 7931 پاییم و لهىحاو  ،ٌٍن ٌماقه وىم، وال                                                                                                             

 60 

كًاؿ. ؾق والاٟ هكااو، فٕاایی اواث كاه ج١كیف های ـّقاتهكايیک كىايحىهی فٕا قا بك هبًای ظٕىق 
 ,Giuliano, B. , 2003: p.47; Martine, B. R. & Shaw)ؾق آو هىشىؾ باٌؿ.  ـّقاتاظحمال وشىؾ 

G. , 2008: p.178) هكاو ؾق هكايیک كىايحىهی یاک  هىّیثقوؿ كه ؾق ابحؿا با ایى فكْ چًیى به يٝك هی
 باٌاؿ.هحكای های ـّقاتيىبی اوث كه به هىل١یث و فىاِال و ؾق يحیصه  ـّقهوابىحه به اظحمال وشىؾ  هىّیث

(Reichenbach, H. , 1991, p:146) جىاو ال جصمٟ ج١ؿاؾی فٕاای اظحماالی يااهح١یى و اها چگىيه هی
ٌكل هًؿوی به جصىن فٕاهای هًؿوی ه١ایى اللیؿوای قوایؿ؟ هكايیاک كىايحاىهی ؾق گاام ب١اؿی، بی

كًاؿ كاه ٠ملگكهاای فٕاایی )اپكاجىقهاای ی ُباكؾاقی ج١كیاف هایقا بك هبًای جااب١ ـّقهاظحمال ظٕىق هك 
 ـّقهؾهًؿۀ بیٍحكیى اظحمال ظٕاىق قوًؿ كه يٍاوهكهیحی( با جأذیك بك ایى جىابٟ به یک همؿاق ویژه ٠ؿؾی هی

ؾق هؽحّات هعؿوؾی ال فٕاوث. ایى هًٙمه ال فٕا كه با هؽحّاجی ویژه ال يٝاك اظحماال هعاؿوؾ ٌاؿه 
هاای  ؾق والاٟ ؾیاىاقه (Martine, B. R. & Shaw, G. , 2008: p.179) ؾاقؾ.اواث ُاقبیحاال ياام 

هاای پحايىایل هىحًؿ كه ایاى ؾیاىاقه ـّقهكًًؿه اظحمال ظٕىق ؾق فٕا، ؼىؾ جابٟ ايكژی پحايىیل هك   هعؿوؾ
باه ٠بااقت  (Giuliano, B. , 2003: p.66) كًًاؿ.قا ؾق هك لعٝه ج١كیف و هعاؿوؾ های ـّقههىل١یث هك 

های پحايىیلی اوث كه بیٍاحكیى بىحه به جابٟ ايكژی پحايىیل ؼىؾ، ؾق هك لعٝه ؾاقای ؾیىاقه ـّقهجك هك وأط
 ٌاىؾ.ها ج١ییى و ج١كیف هیؾق آو لعٝه و ؾق ؾقوو فٕای هعؿوؾ ٌؿه جىوٗ آو ؾیىاقه ـّقهاظحمال ظٕىق 

(Belot, G & Earman, J. 2001: p.72; Hughes, R. I. , 1987: p.69) 

كًاؿ. ب١ؿی یاؾ هایؾق ش١بۀ وه ـّقههای پحايىیل با ج١بیك كايیک كىايحىهی ال فٕای هعؿوؾ به ؾیىاقهه   
ٌاىؾ كاه ب١اؿی ج١كیاف هایؾق هك لعٝه یک ش١باۀ واه ـّقهؾق والٟ ؾق ؾيیای هكايیک كىايحىهی بكای هك 

هًؿوای فٕاا ؾق هكايیاک ٌىؾ. هفهاىم ج١ییى و جعؿیؿ هی ـّقههای آو جىوٗ جابٟ ايكژی پحايىیل آو ؾیىاقه
ها باا جغییاك اياكژی های آوگكؾؾ كه ظؿوؾ ؾیىاقهایصاؾ هی ـّقاتب١ؿی های وهكىايحىهی ال جصمٟ ایى ش١به

.ؾائمًا ؾق ظال جغییك اوث. ـّقاتپحايىیل 
 (Giuliano, B., 2003: p.113; Reichenbach, H., 1991:

p.156-157) 
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ؾوگايه اوث. ال یک  هىّیثو ؾق يٝكیۀ هكايیک كىايحىهی، یک هكا هىّیثجىاو يحیصه گكفث كه په هی
باٌؿ و ال وىی ؾیگك اظحمال ظٕاىق ی يىبی هیهىّیح هإّیؿاوث كه  ـّقهوى هكاو، ظاِل اظحمال ظٕىق 

ٌىؾ. به ٠باقت ؾیگك ، جعؿیؿ و ج١كیف هیـّقاتهای پحايىیلی ياٌی ال جابٟ ايكژی پحايىیل جىوٗ ؾیىاقه ـّقه
ؾق آو لعٝاه  ـّقههاای ش١باۀ پحايىایل های هكايی هٙلمی ؾاقؾ كاه همااو ؾیاىاقهؾق هك لعٝه ؾیىاقه ـّقههك 
ِٟ اياكژی پحايىایل باكای جمااهی باٌؿ. لفا هیهی  ـّقاتجىاو به ؤىض يحیصه گكفث كه ال شمٟ ُبكؾاقی جىابا

گیكياؿ، هعاوابه كاكؾه و شهااو قا ؾق باك های ـّقاتهای هٙلمی كه هماۀ جىاو ؾیىاقه٠الن، ؾق هك لعٝه هی
ها غیكهمكى اواث. ؾق يحیصاه ؾیاؿگاه هایی فكاگیك كه وشىؾ هاّؾه ؾق ؼاقز ال ایى ؾیىاقهؾوث آوقؾ> ؾیىاقهبه

گكایی ياٌی ال ج١كیف فٕا به هكاو، یک ؾیؿگاه ؾوگايه اوث. يىبّیث هىّیثهكايیک كىايحىهی ؾق ؼّىَ 
های ايگاقی ياٌی ال اهكاو ج١كیف ؾیىاقهؾ اوث و هٙلكؾق آو هىشى ـّقات٠ًىاو هكايی كه اظحمال ظٕىق 

باٌؿ و ؾق هك لعٝه هعؿوؾۀ هعحمال هی ـّقات٠الن كه هحكی به ايكژی همۀ  ـّقاتپحايىیلی ذابث بكای همۀ 
 ـّقاتهای هٙلاك هكاايی باكای كال كًؿ. بًابكایى با فكْ ایى ؾیىاقهقا ج١كیف هی ـّقاتظٕىق هكايی همۀ 

های هٙلك شهايی( قا يیم ج١كیف و شایی يىبث به ایى ؾیىاقهی وشىؾ ظككات هٙلك )شابهجىاو ظح٠الن، هی
 جبییى يمىؾ.
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 گیشیيحیجه

ظاِل ایى پژوهً آو اوث كه پاقاؾاین فیمیک شؿیؿ كه بك ؾو پایۀ اواوی يٝكیۀ يىبّیث )ؼااَ و ٠اام( و 
گكاوث> بلكه بك اواان ايگاق و يه يىبیهكاو يه هٙلك هىّیثهكايیک كىايحىهی اوحىاق اوث، ؾق ؼّىَ 

 هكاو ؾاقؾ.  هىّیثهك ؾو پایۀ فىق يگكٌی ؾوگايه )و ٌایؿ هحًالٓ( يىبث به 

ی هىحمل ال هاؾه لائل يیىث> اهاا يىابّیث ٠اام باا هىّیحگكاوث و بكای هكاو يىبّیث ؼاَ كاهاًل يىبی
ا ؾق بكقوی كلی يٝكیۀ يىبّیث )ا٠ن ٌىؾ. لفايگاقی يمؾیک هیلهاو به يى٠ی هٙلك -٘كض هؿل ِفعۀ فٕا

فٕا للمؿاؾ ككؾ. ال واىیی هكايیاک  هىّیثال ؼاَ یا ٠ام( بایؿ ایى يٝكیه قا با قویككؾی ؾوگايه يىبث به 
های پاقاؾاین فیمیک يىیى ال یک ٘كف با ٘كض هىئلۀ اظحمال ؾق ج١كیف كىايحىهی يیم به ٠ًىاو یكی ال وحىو

جىواٗ  ـّقاتكًاؿ و ال ٘اكف ؾیگاك باا ا٠حمااؾ باه ج١یایى هىل١یاث لىه هیگكا شفٕا و هفهىم اقبیحال يىبی
ٌاىؾ پاه هكايیاک ايگااقی يمؾیاک هایجا ظؿ لیاؾی به هٙلاك ـّقههای پحايىیلی ياٌی ال ايكژی هك ؾیىاق

 هكاو اوث. هىّیثكىايحىهی يیم ؾاقای ؾیؿگاهی ؾوگايه يىبث به 

هكااو، بااوقی  هىّیثهكايیک كىايحىهی ؾق ؼّىَ  ؾق يهایث فیمیک يىیى با جىشه به هبايی يىبّیث و
 گكای ل١ٙی اوث.ايگاق ِكف و يه يىبیؾوگايه ؾاقؾ و يه هٙلك
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ّ
 *تشکیکی ادیان حقاوّیتمىلىی و       1 قرباوی الل

 

 چکیذه
گكایی ؾیًی جالي ؾاقيؿ جاا پاواؽی ٠ماليای باه پكواً ال گكایی و كركتوه قویككؾ ايعّاقگكایی، ٌمىل

ًٌاؼحی اؾیاو اقائه ؾهًؿ. هٍاكالت ایاى واه قویكاكؾ، لهیًاۀ اللم باكای ًٌاؼحی و يصاته١كفث ظمايّیث
٘اىق جٍاكیكی و كًؿ كه بكاوان آو همۀ اؾیاو و پیكواو آيها باهجٍكیكی اؾیاو قا فكاهن هی ظمايّیثقویككؾ 

قوؿ هىلىی يیام باا ًٌاؼحی بكؼىقؾاق هىحًؿ. به يٝك هیًٌاؼحی و يصاته١كفث ظمايّیثولىله هكاجبی ال 
كًاؿ. هباايی و اِاىل يگاكي جٍاكیكی اؾیااو ظمایاث های ظمايّیثك به گكایً ٠كفايی ؼىؾ ال ؾیؿگاه يٝ

جىاو ؾق هىاقؾی چىو وظؿت هح١الی اؾیاو، وال١یث كراكت جٍكیكی اؾیاو قا هی ظمايّیثجٍكیكی هىاليا به 
ؾیاى و  جصّلایهاای قاه ظاك ال با٘ال و اواالم> گفاقی هیاو ؾیى و ٌكی١ث، جفااوتؼاقشی اؾیاو، جفاوت

> الگىی قوىل ؼاجن و هح١الی هالظٝاه كاكؾ. هصمى٠اه ایاى هاىاقؾ يٍااو ٌكی١ث بكجك و پیاهبك اوالم
ؾهؿ كه هىلىی يگكٌی جٍكیكی به اؾیاو الهی و گاه غیكالهی ؾاقؾ كه هبحًی بك آو همۀ اؾیااو باه جًاواب  هی

ٌاىيؿ. ٔامى ایًكاه يصات هًصك هی بىؾه و به قوحگاقی و ظمايّیثٌاو ال ظمیمث هٙلك، واشؿ  هًؿی بهكه
جكیى ؾیى و قواىل ٠ًىاو آؼكیى و كاهلجٍكیكی اؾیاو، البال به ؾیى اوالم به ظمايّیثاللهۀ هًٙمی پفیكي 

باٌؿ. ؾق ایى قویككؾ، بكجكی و كمال ؾیاى جكیى ايبیاء الهی هی٠ًىاو آؼكیى و بهحكیى و كاهلگكاهی اوالم به
ٌىؾ كه ایى ؾیى و قوىل آو وشىه هربث اؾیاو پیٍیى يیىث، بلكه جأكیؿ هی ؼاجن و قوىل آو، به ه١ًای يفی

ٔمى ایًكه كماالت اؾیاو و ايبیاء لبلی قا ؾاقيؿ، واشؿ كماالت شؿیؿی هىحًؿ كه ؾق آيها يیىث، كه همایى 
 جٍكیكی اؾیاو اوث.  ظمايّیثویژگی هبّیى ٠ماليیث قویككؾ 

 .  گكایی، وظؿت هح١الی اؾیاو، قوىل اككمجٍكیكی، اوالم، كركت ظمايّیث: واژگاو کلیذی
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