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  هستی، جهان و کاينات
  سومقسمت 

  
  جهان و کاينات

. به اين مفهوم که وجود آنها نسبت به هستی حادث است. جهان مجموعه ايست از کاينه ها و کاينه يعنی موجود حادث
پس کاينات يعنی جهان و . ينات و جهان را تشکيل ميدهندهرگاه مجموعی از کاينه ها را در يک جمع قرار دهيم، کا

 . جهان مجموعه ايست از منظومه ها، کهکشانها، سيارات، ستارگان و موجودات حيه
البرت انشتين جهان را مجموعه ای از سيارات دانسته، آنرا هموار و ثابت معرفی ميکرد و بدينگونه از طرقداران 

 . ان در جريان زمان اصرار دارند، فاصله ميگرفتتيوری بيگ بانگ که به انبساط جه
طبق آخرين آمار جهان ما متشکل است از صد ميليارد کهکشان و تعداد ستارگان يا نظامهای شمسی در يک کهکشان 

 . را صد ميليارد تخمين زده اند
ار فيصد آنرا اتم های   محاسبه نموده اند که قرار آخرين پزوهشات، جه١٠٨٠تعداد اتم های موجود در کاينات را  

  .  فيصد متباقی آنرا انرژی تاريک تشکيل داده است۶٠ فيصد آنرا مادۀ تاريک و ٣۶شناخته شده، 
 . اگر تمام اتم های موجود در جهان را در يک دايره جمع نمائيم، قطر آن به يک ميليارد کيلومتر ميرسد

.  متر مکعب تخمين زده اند١٠٧٩ کيلومتر و حجم آنرا  ١٠٢٣ ميليارد سال نوری  يا ١۵ الی ١٢بزرگی جهان را ميان 
  

 . اينکه چگونه اين اتم ها جهان مارا تشکيل داده است، سؤاليست که تيوری بيگ بانگ به آن پرداخته است
  

  تيوری بيگ بانگ: الف 
جمه ايست از منابع الزم به يادآوريست که بيشترين قسمت های آنچه را خوانندۀ آگاۀ اين سطور مطالعه مينمايد تر

 . مختلف فرانسوی که در يک جمع توحيد و از ديد خوانندۀ عزيز ميگذرد
بدين مفهوم که هر نظری را نميتوان تيوری خواند؛ مگر . تيوری ها اساس پيبينی ها و توضيح واقعيت های عينی اند

 الزم می افتد تا نظريات بر مبنای بناًء. اينکه واقعيت های عينی را توضيح نموده و اساس پيشبينی ها قرار گيرد
صحت هر . مشاهدات و تجربياتيکه اساس فرضيه های دايمی غرض توضيح پديده های علمی ميشوند، استوار گردد

 . تيوری به تصديق حوادث پيشبينی شدۀ تيوريک بااوسيلۀ واقعيت بستگی دارد
 . پيشبينی نموده بود، بوجود آمدتيوری بيگ بانگ در اثر مشاهدات و تصديق آنچه اين تيوری قبًال 
 . اين تيوری از زمانيکه هابل اشعۀ سرخ را مشاهده نمود، جان گرفت

را تيوری ای ميداند که بر اساس تقارب مثبته که توسط " خوب" تيوری جهان در پوست جارمغزدر ) ١ (هاوکينگ
   . مطرح گرديده بود، استوار باشد )٢(کارل پوپر 

زمانی يک تيوری ". يوری علمی يک مودل رياضيست که مالحظات را طرح و کودبندی مينمايدت"به گفتۀ دانشمندی 
باشد که يکسلسله پديده ها را از طريق بعضی از فرضيه ها و امور مسلم ساده توضيح و امکان " خوب"ميتواند 

 . پيشبينی ها را که صحت و يا عدم صحت آنها بعدًا تثبيت خواهد شد، مهيا نمايد
 :در علم و فرضيه تيوری ها را به سه کتگوری متفاوت ازهم تقسيم مينمايد ) ٣ ( پوانکارههانری

ـ تيوريهای طبيعی و غير قابل انکار که اساس تمام تيوريهای رياضی را تشکيل ميدهند، مانند نسبيت عام، تيوری 
  . کوانتيک وغيره

اين دسته از تيوری ها چيزی جز . ا ساده ميسازندـ تيوريهای فاقد اهميت که ضروری نيستند؛ مگر ثبوت يک امر ر
  . مصنوعات محاسبه و يا تصاويری جهت استحکام يک نظريۀ پيچيده نيستند

ـ تيوريهای عمومی که به مسايل عام ميپردازند؛ مانند تيوری بيگ بانگ که به توضيح اساس حيات و شکل گيری 
  . کاينات و منظومه ها ميپردازد

 تکميل نموده بود، توانست انحنای نور صادره ١٩١۶تيوری نسبيت عام که طرح آنرا در سال به کمک ) ٤ (انشتين
در . اين پيشبينی به تجربۀ عملی نيازمند بود تا به اثبات برسد. از ستارگان ظاهرًا نزديک به آفتاب را پيشبينی نمايد

ارتور انشمندان علوم نجوم بريتانيا از جمله  علمای نجوم لندن دو سفر اکتشافی ايرا که در آن نخبه ترين د١٩١٩سال 
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 ادينگسون و همکارانش در جريان مالحظۀ ١٩١٩ می سال ٢٩بتاريخ . اشتراک داشتند، انجام دادند) ٥ (ادينگسون
کسوف کامل از دو نقطه که يکی در برازيل و ديگيری در افريقا موقعيت داشت، تصاوير فوق العاده دقيقی را اخذ 

  .ای پيشبينی شده توسط انشتين را اثبات مينمودنمودند که انحن
 طرح نسبيت عام خود را تکميل و به انسانها اين امکان را بخشيد تا جهان را در چهار ُبعد ١٩١۶انشتين در سال 

  . تشريح و ترسيم نمايند
دا ميسازد، اعتقاد آنچه انشتين را از طرفداران تيوری بيگ بانگ ج. تمام معادالت مبين منحنی بودن شکل جهان است

  . انشتين به جهان ثابت است
  :انشتين با صراحت تمام مينوشت 

  

  .من شايد در بعضی موارد اشتباه کرده باشم. جهان بايد ثابت باشد. جهان انبساط نميکند. ناممکن است! نخير 
 :از جهان را معرفی نمود از نظريۀ جهان ثابت فاصله گرفته و دو شکل ) ٦ (فريدمنبا اينهمه دانشمند ديگری بنام 

  
  :ـ جهانی در حال تپش 

مطابق به نظريۀ فريدمن اين جهان تا زمانيکه چرجش اورا به انبساط واميدارد، آماس مينمايد و بعدًا درخود منقبض 
 فريدمن اين مرحله را.  ميشود و تمام مواد در يک نقطه، با حجم صفر  و با تراکم و حرارت اليتناهی متمرکز ميشوند

 ميخواند که در آن هنگام جهان مانند توپ باال و پائين می پرد و قوس جديدی از انبساط و انقباض را آغاز بيگ کرانچ
  .مينمايد

   
  :ـ جهانی با انبساط دايم 

 .  اين تيوری جهانی را به ما معرفی ميدارد که از هيچ بوجود آمده و دايمًا در حال انبساط است
نظريات موصوف در زمانش موجب انعکاساتی نزد محافل و .  منتشر نمود١٩٢٢ سال فريدمن نظريات خود را در

انشتين به صورت عاجل جوابی نوشت و آنرا در عين مجله که توسط . شخصيت های علمی از جمله انشتين شد
  :دانشمندان روسی انتشار ميافت، به نشر رسانيد 

  .  با تيوری نسبيت ناسازگار استجهان با وسعت متغير. اشتباهی در محاسبات وجود دارد
فريدمن طی نامه ايکه به انشتين فرستاد، محاسبات خود را برای او توضيح نمود و بدينگونه ـ به گفتۀ طرفداران 

 :تيوری بيگ بانگ ـ انشتين در جواب موصوف، در محضر عام و به صورت کتبی اقرار نمود 
  . آنچه آقای فريدمن ميگويد درست است. اين منم که در محاسبات خويش اشتباه نموده ام

 :مگر انشتين با اينهمه به وجود چنين جهانی متيقن نبود و در مورد آن مينوشت 
  . اين تحليل، جزئی از رياضی بدون مفهوم است که فيزيک نيست

رين اشتباۀ به ادعای طرفداران تيوری بيگ بانگ انشتين در اواخر عمر خويش اقرار نموده است که جهان ثابت زيبات
  . او در جريان زندگی بوده است

برای اولين بار اشعۀ سرخ را توضيح کرد  لوميتر .نظريات فريدمن را تائيد نمود) ٧ (جورج لوميتربعدًا شخصی بنام 
   . کشف و بعدًا يکی از اساسات تيوری بيگ بانگ را تشکيل داد) ٨ (هابلکه توسط 

که ادعا داشت که اگر ما ستاره های در حال حرکت را ) ٩ ( سيلبرستاينلودويگيکی از فيزيکدانان پولندی بنام 
اضافه نمائيم، اين ستاره ها نوری به رنگ سرخ را از خود صادر مينمايند، لوميتر را به امريکا برد و با کار های 

 فقط به مثابۀ ابر به  تائيد نمود که جهان از ميليونها کهکشان که تاکنون١٩٢٢لوميتر در سال .  آشنا ساختادون هابل
  . آنها نگاه ميشود، تشکيل يافته است

امروز با استفاده از . بعدًا هابل فاصله ميان کهکشان راه شيری و آندروميدا را يک ميليون سال نوری تثبيت نمود
 جهان هم با اين اندازه گيری حجم. وسايل مدرن، اين فاصله دوبرابر آنچه هابل سنجش نموده بود تثبيت گرديده است

  . هزار مرتبه بيشتر از آنچه قبًال گفته ميشد، سنجش گرديد
به اساس اين قانون، .  بزرگترين اکتشافات خويش را که بعدًا بنام قانون هابل ياد شد، معرفی نمود١٩٢٩هابل در سال 

  . تمام کهکشانهای دورافتاده، از ما با سرعتی متناسب با فاصله ايکه از ما دارند، دور ميشوند
  . اين قانون به کمک مطالعۀ طيف های نوريکه از کهکشانها صادر ميشوند، انکشاف يافت

به وجود ميآيد،  )١٠( ديپلر فرزيو هوبل در نتيجۀ مطالعات خويش تقارب اشعۀ نور به جانب سرخ که بنا به تاثير
  .کشف نمود

ست؛ زيرا فريکانس فوق العاده باال و زمانيکه موتری با سرعت به شخصی نزديک ميشود، صدای آن بسيار زير ا
ولی زمانيکه موتر از شخص دور ميشود، فريکانس پائين آمده و طول موج درازتر ميشود و . طول موج کوتاهست
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در صورتيکه موتر توقف نمايد، فريکانس و موج ثابت است و هيچ . در نتيجه شخص صدا را بم تر احساس ميکند
  . بناًء صوت متغير نيست. ود نمی آيدتفاوتی در تناسب ميان آنها بوج

با همين قياس هابل نتيجه گرفت که اگر يک منبع اصدار نور چون کهکشان، آفتاب وغيره، به ما نزديک ميشود، 
امواج در جهت حرکت منبع نور يکی پی ديگر قرار ميگيرند و در نتيجه فريکانس آن افزايش می يابد و نور صادره 

  . ی تقرب ميکنداز منبع به جانب طيف آب
 .  برعکس، اگر منبع از ما دور شود، طول موج باال رفته و نور به جانب طيف سرخ تقرب ميکند

ذاشته شد   . با قانون هابل که در باال تذکر يافت، نخستين پايۀ تيوری بيگ بانگ 
رسيده معتقد شد که لوميتر، پس از مطالعۀ کارهای فريدمن، تقرب به طيف سرخ را توضيح نمود و به اين نتيجه 

  . جهان با زمان آماس ميکند
 :انشتين يکبار ديگر نظريه جهانی در حال انبساط را رد نموده، در جواب نوشت 

 ! عالی جناب
  . محاسبۀ شما درست است؛ مگر درون و نهاد فيزيک شما مزخرف است

  . متر کسب مؤفقيت نمودسه سال بعد، زمانيکه ادينگتون کارکردهای لومتر را مطالعه نمود، مقالۀ لو
  :، در مجلۀ علمی طبيعت مضمون دومی را انتشار داد ١٩٣١او در سال 

 ١٠٠اگر به گذشته برگرديم، تمام مواديکه جهان مارا تشکيل داده اند، در وجود اتم ابتدائی بسيار بزرگ، با قطر 
   .مام کهکشانها و ساير اجزای جهان شدهمين اتم با انفجارش موجب پيدايش ت. ميليون کيلومتر متمرکز گرديده بود

  . طرفداران تيوری بيگ بانگ با اتکا به همين مقالۀ لومتر استدالل مينمايند که جهان آغازی دارد
برای اينکه اين فرضيه در تيوريهای علمی واقعی راه . اين اولين بار بود که کسی چنين فرضيه ايرا تصور ميکرد

  . ار نمايد، زمان درازی را ايجاب مينموديافته و در اخالق علمی جا اختي
  . تا اين زمان هيچکسی داليلی را مبنی بر انبساط اوليۀ جهان ارائه نکرده بود

ردان فريدمن بنام ١٩۴٨بعدًا، در سال  .  را به ميان آورد) ١٢ (نوکلئوسنتزنظريۀ ) ١١ (جورج گامو يکی از شا
آن صحبت مينمود، به جهانی عقيده داشت که در آن هنگام فاقد ماده؛ گامو، برخالف هستۀ ابتدائی سردی که لومتر از 

 که در اثر حرارت فوق  سوپ ابتدائیمگر متشکل از موادی بوده است که او طبيعت آنها را نميدانسته و آنرا بنام
  . العاده زياد از بين رفته است، ياد ميکند

 هيليوم و يکفيصد باقيمانده همچون ٪٧ هيدروژن، ٪٩٢ادی  چون به عقيدۀ او اين سوپ ابتدائی توانائی ايجاد ابعاد مو
  . آهن، کاربن، اوکسيجن و غيره را داشته است

 مجموع مواد را تشکيل ميدهند گفتنی های داشت؛ مگر در مورد ٪٩٩او در مورد چگونگی  تشکيل عناصر سبک که 
کيل ميدهد، هيچ نظری ارائه نمينمود و همين چگونگی ايجاد مواد سنگين که يکفيصد باقيماندۀ مجموع مواد را تش

  . خالء تيوری نوکلئوسنتز او را ضعيف جلوه ميدهد
  . امروزه دقيقًا معلوم گرديده که نوکلئوسنتز چگونه واقع شد

. در واقع سوپ ذرات مخلوطيست از فوتونها، نيوترونها، پروتونها، الکترونها و نيوتريونها با حرارت فوق العاده زياد
نوکلئون يعنی نيوترون و پروتون ها را جذب و دوباره . ين ميان نيوتريونها نقش بسيار مهمی را بازی مينماينددر ا

مگر در صورت پائين . ذرات آن به صورت پيوسته پروتونها را به نيوترونها و بالعکس تبديل مينمايد. صادر مينمايد
  . ی عکس العمل متقابل با نوکلئون ها را از دست ميدهندآمدن درجۀ حرارت، انرژی نيوتريونها کم ميشود و توانائ

نيوترونها ميتوانند يا در يک پروتون، يک الکترون و يک نيوتريون متالشی شوند و يا اينکه توسط فشار هسته ای 
پروتونهای پرت شده و منزوی هستۀ هيدروژن را . قوی برای ساختن هستۀ ديوتريوم با يک پروتون يکجا شوند

  ....  را تشکيل ميدهد٣زمانيکه يک پروتون با يک ديوتريوم قبًال ايجاد شده يکجا شود، يک هيليوم. يدهندتشکيل م
به همين ترتيب، در ظرف سه دقيقه تعداد زيادی از هسته های اتم ها مانند ايزوتوپ های مختلف هيليوم، نيتيوم و 

 برای انبساط مداوم جهان ضروريست، نوکلئوسنتز در ولی به دليل پائين آمدن درجۀ حرارتيکه. غيره تشکيل ميگردند
  . همين حد توقف ميکند

 آنها جهت ايجاد هستۀ اتم هيدروژن تنها باقی ماندند و به ٪٩٩پروتونهائيکه در اين مرحله باهم يکجا نشده بودند، 
ز عناصر سبک تشکيل جهان در اين مرحله تقريبًا ا. همين علت هيدروژن فراوان ترين عنصر جهان را تشکيل ميدهد

  .عناصر سنگين، قسمًا بعدها بوجود آمدند. شده بود
يکی از مخالفين سرسخت تيوری بيگ بانگ مطلبی را منتشر نمود که ) ١٣ (فريد هويلی، ١٩۴٧بعدها، در سال 

   . هواداران تيوری بيگ بانگ آنرا موجب تقويۀ پايه های تيوری خويش ميدانند
رۀ خويش از چگونگی ايجاد عناصر سنگين صحبت نموده، توصيح مينمود که اين فريد هويلی در مضمون منتش
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  :عناصر توسط دو ميکانيزم بوجود آمده اند 
 

 آن در هنگام نوکلئوسنتز واقع ميشود؛ يعنی زمانيکه نيوترونها و پروتونها غرض تشکيل هسته های اتم باهم اولی
اما از اينکه هستۀ اين عناصر از . ناصر سنگين ايجاد ميشونديکجا ميشوند و در نتيجه عناصر مختلفی از جمله ع

ذرات فراوان تشکيل يافته است به اين عناصر خصوصيت آسيب پذيری را ميبخشد و چون ارتباط ميان اجزای سوپ 
  .ابتدائی فوق العاده زياد است، بناًء هستۀ اتم های سنگين آن بعد از ايجاد از بين ميروند

سنتز در اثر پائين آمدن درجۀ حرارت توقف نمود، تعداد بسيار کمی از عناصر سنگين تخريب مگر زمانيکه نوکلئو
 عناصری را که گامو اصليت و طبيعت آنها را ٪١همين هسته های اتم های سنگين . نگرديده و از بين نرفته بودند

  . نميشناخت، تشکيل ميدهند
که در ستارگان به وقوع پيوسته و ) ١٤ ( ترمونوکلئرعمل ميکانيزم تشکيل عناصر سنگين را عکس الدومينهويلی 

  . عناصر سبک را در اثر ادغام هسته ای به عناصر سنگين تبديل مينمايد، معرفی ميکند
گامو از توضيح نوکلئوسنتز فرضيه ايرا ارائه نمود که مطابق به آن الکترون های آزاد شده، پس از پائين آمدن مداوم 

فوتونها که از همان ابتدا وجود .  های اتم هائيکه در مرحلۀ قبلی تشکيل يافته اند، يکجا ميشونددرجۀ حرارت، با هسته
مگر . داشته اند، نميتوانستند آزادانه حرکت نمايند؛ زيرا نميتوانستند از برخورد خويش با الکترون ها جلوگيری نمايند

دراين هنگام . تند بدون برخورد با الکترونها حرکت نمايندبعد از آنکه الکترونها در هسته ها جذب شدند، فوتونها توانس
مگر فرضيۀ گامو .  کلوين به وقوع ميپيوندد و تمام فوتونها آزاد شده، جهان را روشن مينمايند٣٠٠٠فلشی به قدرت 

 سآرنو پنزيا و روبرت دبليو ويلسون دو انجنير جوان بنامهای ١٩۶۵به فراموشی سپرده شد، تا باالخره در سال 
  .به اکتشافی دست يافتند که نظريۀ بيگ بانگ را تقويت نمود) ١٥(

اين دو انجنير آنتن قوی اير که از هر موقعيت و از هر جهت سيگنال يا پيامهای صادره از هر قمر مصنوعی را 
.  صوت پرازيتی ای شدند که از آنچه پيشبينی شده قويتر بودناگهان متوجۀ. دريافت مينمود، نصب نموده بودند

پانزياس پس از صحبت با يکی از همکارانش با تيوری ای آشنا شد که وجود شعاع راديوئی را که از سه صد هزار 
باشد،  کلوين داشته ١٠سال بعد از تحقق بيگ بانگ به وجود آمده و امروز، پس از پانزده ميليارد سال بايد حرارتی با 

که برای مدت ده سال در حال ساختن آنتنی برای دريافت ) ١٦ (رابرت ديکاو پس از تماس با . را پيشبينی نموده بود
  .همين سيگنال بود متيقن گرديد که به کشف جديدی دست يافته است

 گرديده است کيهان شناسان انفجاری را که باعث ايجاد جهاننشريۀ تايمز در همان سال مضمونی را تحت عنوان 
  .  منتشر نمودکشف نمودند

اين کشف بسيار مهمی بود که . بدينگونه اشعۀ کيهانی که سومين بنای تيوری بيگ بانگ را تشکيل ميدهد، کشف شد
  . توانست به تيوری بيگ بانگ در محافل علمی اهميت بخشد

ن تيوری با تصور و ارائۀ فرضيه آغاز اي. به اين ترتيب تيوری بيگ بانگ در مورد جهان و پيدايش آن به وجود آمد
امروزه تيوری بيگ بانگ قويًا بر اساس مالحظات استوار است . يافت و جندين دهه گذشت تا مورد تائيد قرار گرفت

  . و معتبرترين تيوری در مورد گذشتۀ جهان شناخته شده است
اين ستاليت .  فراز زمين قرار گرفت کيلومتری بر٩٠٠پرتاب و در فاصلۀ ) ١٧ (ناسا يک ستاليت ١٩٨٩در سال 

با . کلوين را که در همه جهان يکسان است ـ موج راديوئی همگون و ايزوتراپ ـ مشاهده نمود٣صدور موج راديوئی 
 تاريککلوين از يک جسم ٣مطالعۀ سرعت اشعه از طريق طول امواج آن، دانشمندان اشعه ايرا شناختند که به واحد 

اين مطلب تيوری بيگ بانگ را در مورد پيدايش کهکشانها در سه صد هزار سال . شوددر هر جهت جهان پخش مي
زيرا زمانيکه جهان سه صد هزار سال عمر داشت، اگر اشعۀ همگون و . پس از انفجار ابتدائی زير سؤال قرار داد

يکه ستاليت با وسايل ، زمان١٩٩١اما در سال . ايزوتراپ ميبود، کهکشانها و مرجع تمرکز مواد به وجود نميآمدند
تغييرات و نوسانات زياد . مدرن تر مجهز شد، دانش انسانها در مورد اصليت مواد پراگنده در جهان نيز عوض شد

حرارت به مالحظه رسيد ـ سی ميليونم درجۀکلوين ـ اکثر تفاوت های بسيار اندک اند که موجب عمليۀ تمرکز موادی 
اين نطفه های کهکشان، بعد از سرد . ود در سوپ ابتدائی نقش ايفا مينمايندميشوند که در شکل گيری لخته های موج

 . شدن جهان انکشاف نمودند و آنچه را که ما امروز ميشناسيم بوجود آوردند
اندازۀ مواد اولی پراگندۀ کهکشانی را در ) ١٨ (وی ال تی ميالدی يک تيم فرانسوی ـ هندی، به کمک ٢٠٠٠در سال 

.  کلوين بوده باشد٩٫۵کلوين موجود در آنزمان بايد ٣مطابق به تيوری آنها . ال قبل سنجش نمودنددوازده ميليارد س
 .اين تجربه يکبار ديگر تيوری بيگ بانگ را قوت بخشيد

در صورتيکه در هر . مگر شعاع منتشرۀ کهکشانی موضوعات ديگری از جمله جرم در جهان رانيز برمال ميسازد
اللی مانع انبشاط ميشودمتر مکعب بيشتر از سه ا   .تم هيدروژن موجود باشد، چ

الی جهان را سه اتم ٢٠٠٠ و ١٩٩٩، دانشمندان در سال )١٩ (بوميرانگ و ماکسيماپس از پرتاپ سفينۀ   چ
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هيدروژن در هر متر مکعب تخمين نموده، اظهار داشتند که امکان آن ميرود که جهان تقريبًا هموار، نه در حال 
اين مطلب تيوری بيگ بانگ را که به جهانی در حال انبساط .  حال انقباض و پيچيدن به دور خود باشدانبساط و نه در

 .با زمان معتقد است يکبار ديگر زير سؤال قرار داد
مواد اوليۀ منتشرۀ کيهانی مبين حرارت تقريبًا مطابق به نظريۀ طرفداران تيوری بيگ بانگ، اينکه گفته ميشود 

، غلط از آب در ميآيد؛ زيرا در آن هنگام ـ سه صد هزار سال بعد از تلف در آنزمان بوده استيکسان در نقاط مخ
مدافعين تيوری بيگ بانگ . تيوری بيگ بانگ ـ وسعت جهان مطابق به تيوری چندين ميليارد سال نوری تخمين ميشد

صلۀ سه صد هزار سال نوری از هم با توجه به سرعت نور منحيث باالترين سرعت استدالل مينمايندکه دو اتم در فا
  .اين مطلب را يک تناقض آفاقی ميخوانند. نميتوانستند با همديگر ارتباط برقرار نموده متعادل شوند

مگر در مورد شکل جهان و رد اين ادعا که جهان نه دارای انحنای مثبت و نه منفی؛ بلکه هموار است؛ يعنی جهان 
نبساط آن نه کسب سرعت کند و نه متوقف شود، آنها سادگی توضيح ترسيم تنها دارای جرم نيست که ميبائيست ا

جهانی با هندسۀ منحنی را در مقايسه با ترسيم جهانی با هندسۀ هموار دليل ميآورند و اصرار ميورزند که انسانها 
ت آن قابل برای مدت طوالنی تصور مينمودند که زمين هموار است؛ زيرا زمين به اندازه ای بزرگ است که کروي

عين موضوع را در مورد جهان دليل آورده ميگويند که . برخالف مهتاب به سادگی کروی تصور ميشد. ديد نيست
زيرا مشاهدۀ . بسيار مشکل است که جهان را ـ طوريکه مهتاب را در آسمان ميبينيم ـ  به بزرگی آن مشاهده نمائيم

است و باالخره اذعان ميدارند که انسان به هيچ وجه نميتواند موجودی چون مهتاب از خارج برای توضيح بسيار ساده 
در مورد شکل جهان به نتيجه برسد؛ زيرا روزنه ايراکه انسان به جانب آن گشوده است خيلی کوچک است و ما 

بناًء اگر اين بخش بسيار کوچک . نميتوانيم بيش از يک بخش بسيار کوچک و ناچيزی از جهان را مشاهده نمائيم
 به نظر آيد يا هموار اهميت ندارد و شکل اصلی جهان را نشان نميدهد؛ زيرا شکلی را که ما ميبينيم، هرچه کروی

  . باشد، شکل بخشی از جهان است، نه شکل عمومی آن
تيوری بيگ بانگ همچنان ادعا دارد که جهان به دور مرکزی نميچرخد و اين ادعا بعد از معلومات حاصله از 

حرکت تعداد زيادی از کهکشانها را سنجش نمود و نتيجۀ ) ٢٠ (کوبستاليت . رسالی قوت گرفتتحقيقات ستاليت ا
  .مالحظات آن چنين بود

  . جهان نميچرخد و يا اينکه چرخش سه ميليارد سال آن کامًال صفر است 
 اند، صفر تثبيت زيرا سرعت ابتدائی تمام موادی را که جهان را تشکيل داده. نتيجۀ اين مالحظات شگفت انگيز بود

مينمايد؛ در حاليکه مطابق به تيوری، جهان با چرخشی با سرعت فوق العاده زياد ايجاد شده است ـ آنچه قسمًا تقسيم 
  . کهکشانها را در جهان توضيح مينمايد ـ

ه ظرفداران تيوری بيگ بانگ در مورد به چرخش رقاص روی يخ به مثابۀ دليل متوسل ميشوند و ميگويند زمانيک 
زمانيکه دستان خود را به بدن . اين رقاص ميخواهد چرخ بخورد، در ابتدا دستان خود را از بدن خويش دور ميکند

اگر او مجددًا دستان خود را از بدن خويش دور نمايد، از . خويش نزديک ميکند، سرعت چرخش آن افزايش ميابد
بدينگونه که جهان در زمان ايجاد . ن ميآورندآنها عين توضيح را در مورد جها. سرعت چرخش او کاسته ميشود
بناًء به سرعت آماس و انبساط نمود و بعدًا مانند رقاصی که دستان خود را باز . سريعتر به دور خويش ميچرخيد

مينمايد، از سرعت آن کاسته شد و اندام آن تا حدی بزرگ شد که سرعت چرخش او را به دور خودش به صفر تقرب 
  .داد

ابداع و شناخت سرعت و ) ٢١ (هايزنبرگ توسط ١٩٢۶ را که در سال پرنسيپ عدم قاطعيت توضيح،  آنها برای
موقعيت ماده را در يکزمان واحد ناممکن دانست، دليل ميآورند؛ زيرا مطابق اين پرنسيپ، برای دانستن موقعيت يک 

 نزديک را جهت تثبيت دقيق موقعيت ذره، بايد يک موج بسيار پرانرژی با فرورفتگی و موج های فوق العاده به هم
برعکس، .  ها استفاده کرد؛ مگر ار اينکه فوتونهای آن بسيار انرژی دارند، سرعت ذره را بی اندازه تغيير ميدهند

موجی . اگر بخواهيم سرعت ذره را معلوم نمائيم، موجی با فريکانس پائين را استفاده مينمائيم که ذره را متاثر نسازد
در اين حالت ميتوانيم دقيقًا موقعيت . اج و فرو رفتگی ها و در فاصله های دور از همديگر قرار گيرندکه دارای امو

 .ماده را معلوم نمائيم
پرنسيپ عدم قطعيت، نتايج بسيار شگفتی داشت؛ از جمله يکی آنکه خالء خالی نيست، مگر مملو از جوشش عجيبی 

  .  همديگر خود را از بين برده و انرژی آزاد مينماينداز ذرات و ضد ذرات است که در اثر تالقی باهم
در نتيجه خالء دارای . بناًء خالء خالی از ماده است؛ مگر دارای انرژی ايکه از انهدام ماده و ضد ماده توليد ميشود

  . جرم است
  . ضد ماده قبًال کشف شده بود؛ مگر هيچکس در مورد آن توصيح درستی نداده بود
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  ادامه دارد
__________________________________________________________ 

  
Stephen Hawking (١)  

 که تحقيقات فراوانی بخصوص در ساحۀ ترمو ديناميک، ميخانيک ١٩۴٢فيزيکدان و رياضی دان انگليس متولد 
 .کوانتيک و نسبيت عام نموده است

Sir Karl Raimund Popper (٢)  
   ,)١٩٩٤-١٩٠٢( االصل فيلسوف علوم انگليس اطريشی

Henri Poincaré (٣)  
اخذ ١٨٧٩دکتورای خويش را  در رشته علوم رياضی در سال .  در شهر نانسی فرانسه بدنيا آمد١٨۵۴در سال       

ی علوم پاريس تفرر يافت و در  ی علوم شهر کان فرانسه و بعدًا در پوهن و در همان سال به صفت استاد در پوهن
 . ضويت اکادمی علوم فرانسه را حاصل نمود سالگی ع٣٣سن 

 را منتشر نمود و در علوم و فرضيه ها ١٩٠٢هانری پوانکاره که به صورت خاص به فلسفه عالقه مند بود، در سال 
 . در شهر پاريس از دنيا گذشت١٩١٢سال 

    Albert Einstein (٤)  
حقيقاتش بخصوص در ساحۀ تيوری نسبيت خاص و فيريکدان بزرگ، رياضيدان و عالم فيزيک فضائی که با ت     

  نسبيت عام و معادلۀ معروفش
E=mc² 

 . به شهرت رسيد
 در شهر يولم آلمان بدنيا آمد و در شانزده سالگی جهت تکيل تعليماتش به سويس رفت و ١٨٧٩البرت انشتين در سال 

خصص تخنيکی در يکی از دفاتر شهر برن در ابتدا به صفت مت. به اخذ ديپلوم از مکتب پوليتخنيک زوريخ نايل آمد
 در ارتباط با تاثير فوتوالکتريک و همچنان در مورد ١٩٠۵با انتشار مقاالت تيوريک متعدد  در . تقرر حاصل نمود

الکترو ديناميک اجسام در حال حرکت که جيزی جز نسبيت خاص نيست آهسته آهسته در محافل علمی وقت شناخته 
 .  آماده ساخت١٩١۶را برای طرح تيوری نسبيت عام  در تيوری نسبيت زمينه . شد

 آلمان ١٩٣٣در سال .  را نصيب انشتين نمود١٩٢١کارهای تحقيقاتی افتخارات بزرگی از جمله جايزۀ نوبل در سال 
 تابعيت امريکا را حاصل ١٩۴٠را، در حاليکه حکومت نازيها در آن حاکم بود، به قصد امريکا ترک گفته و در سال 

به منظور مبارزه با جريان نازی تصميم گرفت تا با آنعده از فيزيکدانانی که در عرصۀ انرژی هسته ای فعاليت . دنمو
مينمودند، بپيوندد که بعد ها، پس از حوادث المناک هيروشيما و ناگاساکی برعليۀ فيزيک نظامی مجدانه به مبارزه 

انشتين يکی از چهره های فوق العاده . يده از جهان بست در پرنستون امريکا د١٩۵۵پرداخت تا باالخره در سال 
 .برجستۀ علوم معاصر را تشکيل ميدهد

Sir Arthur Eddington (٥) 
 به صفت اسيستانت ارشد رصدخانۀ ١٩٠۶ در شهر کاندل انگلستان ديده به جهان گشود و در سال ١٨٨٢در سال  

سفۀ تجربی در يونيورستی کامبريج  و يکسال بعد به  به صفت استاد نجوم وفل١٩١٣در سال . گرينويچ مؤظف شد
تحقيقات ابتدائی موصوف بر محور حرکات نجومی و ساختار کاينات که اساس . حيث رئيس رصدخانه مقرر شد

 در مورد ساختمان داخلی ١٩٢۶او نتايج تحقيقات خويش را در سال . ديناميک نجومی را تشکيل ميدهد، ميجرخيد
با مالحظۀ کسوف . جود و مستدام ميان جرم و روشنائی آنها را توضيح مينمود، به نشر رسانيدستارگان که رابطۀ مو

.  انحنای شعاع نور را که انشتين بالوسيلۀ تيوری نسيبيت عام خويش پيشبينی نموده بود، تصديق نمود١٩١٩در سال 
اره ای که در واقعيت ميبائيست او در هنگام کسوف متذکره تصاويری را اخذ نموده بود که در آن خوشه های ست

 . ظاهر نشوند، به مالحظه ميرسيد
 .  در کامبريج از جهان رفت١٩۴۴او در سال 

 Friedmann Alexandre Alexandrovitch (٦)  
 شامل شعبۀ ١٩٠۶او در سال .  در سن پترزبورگ١٨٨٨متخصص فيزيک نجومی و فضائی روسی متولد سال 

اضيات يونيورستی سن پترزبورگ شد و در حاليکه هنوز محصل بود مؤفق به رياضيات ديپارتمنت فيزيک و ري
  .  در همان يونيورستی به صفت استاد تقرر يافت١٩١٠دريافت مدال طال شده و در سال 

 بحيث استاد ميخانيک نظری در يونيورسيتی پرم و قبل از آنکه به صفت رئيس تعيين گردد، ١٩٢٠ تا ١٩١٨از سال 
  .  ديپارتمنت رياضيات رصدخانۀ فيزيک اکادمی علوم اتحاد شوروی را عهده دار بودمسئوليت ادارۀ 
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  ٧از  ٧ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

او يکی از . فريدمن همچنان نقش مهمی در تيوری نسبيت عام بخصوص در رابطه به حل قضايای فضائی داشت
  . چهره های درخشان علمی اتحاد شوروی بود که در انستيتوتهای مختلف آنکشور تدريس نمود

  .  در اثر ابتال به تيفوئيد، به عمر سی و هفت سالگی چشم از جهان پوشيد١٩٢۵ر سال فريدمن د
  Georges Lemaître (٧) 

 که در ابتدا به صفت انجنير معادن کار ميکرد ولی ١٨٩۴متخصص فيزيک نجومی و رياضيدان بلژيکی، متولد سال 
 به ١٩٢٠ک و رياضيات ادامه داده و در سال پس از بازگشت از جنگ اول جهانی تحصيالت خود را در رشتۀ فيزي

بعدًا شامل سيمينار مالين شد تا کشيش روحانی شود و در کنار آنهمه آثار انشتين را در رابطه به نسبيت . اکمال رسانيد
 در حاليکه کشيش روحانی بود، استاد در يونيورسيتی لووين، متخصص ١٩٢٣او در سال . عام نيز مطالعه مينمود

  . وم فيزيک و رياضيات و همچنان نتايج تيوری نسبيت عام در رابطه به علم نجوم نيز بودتاريخ عل
 برای اولين بار نطريۀ خويش در مورد جهانی در حال انبساط را در مطابقت با نسبيت عام ارائه ١٩٢٧او در سال 

  .  فرضيۀ اتم ابتدائی را عرضه کرد١٩٣١نمود، او در سال 
  .  در گذشت١٩۶۶عضی موارد با انشتين موافق نبود، در سال لوميتر در حاليکه در ب

Edwin Powell Hubble (٨) 
 در مارشبيلد ميسوری امريکا بدنيا آمده و تحقيقات نجومی خود را در رصدخانۀ يرکس و ولسون آغاز ١٨٨٩در سال 

شانها ياد نمود، اخذ نموده  آنها را بنام کهک١٩٢٢نمود و در طول زندگی تصاويری از ابرهای کهکشانی که در سال 
 يا ستاره ای با روشنائی متغير در کهکشان آندروميدا نايل آمده فاصله ميان سفيئيد به کشف ١٩٢٣در سال . بود

باالخره . کهکشان آندروميدا و کهکشان راه شيری و همچنان ساير پديده های فضائی با نظام شمس را مشخص نمود
مطابق قانون هابل کهکشانها با سرعت متناسب با فاصلۀ موجود ميان آنها . شهور شداين کشف هابل بنام قانون هابل م

 در ١٩۵٣از همديگر دور ميشوند و بدينگونه نظريۀ جهانی در حال انبساط را مستحکم تر ساخت و خود در سال 
  .  کليفورنيا امريکا از جهان در گذشت

Ludwig Silberstein (٩) 
L'effet Doppler-Fizeau (١٠)  

George Anthony Gamow (١١) 
   ـ١٩۶٨ تا ١٩٠۴فيزيکدان امريکائی روسی االصل ـ 

Nucléosynthèse (١٢) 
Sir Fred Hoyle (٢٤ juin ٢٠ — ١٩١٥ août ٢٠٠١) (١٣) 

  دانشمند علوم فضائی برتانوی
Thermonucléaire (١٤) 

Arno Penzias و Robert Woodrow Wilson (١٥) 
Robert Dicke (١٦) 

(١٧) 
  اياالت متحده آمريکا» سازمان ملی هوانوردی و فضايی«مخفف 

Very Large Telescope (١٨) 
Maxima et Boomerang (١٩) 

 COBE (٢٠) 
Werner Karl Heisenberg (٢١) 

 ١٩٧۶ متوفی ١٩٠١دانشمند آلمانی متولد 
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