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  هستی، جهان و ابعاد
  چهارمسمت ق

  
  . قسميکه گفته شد ضد ماده قبًال کشف شده بود؛ مگر هيچکس در مورد آن توضيح درستی نداده بود

. ه است ادعا نمود که تيوری نسبيت انشتين و فيزیک کوانتيک مجهول باقی ماندديراک فيزیکدانی بنام ١٩٢٨در سال 
 .بنا به ادعای موصوف الکترونها تابع عين قوانينی اند که سيارات تابع آنهایند

دیراک برای تصحيح این مطلب، دو پرنسيپ را یکجا نموده، معادله ایرا وضع نمود که در ابتدا برای او بسيار پيچيده 
الکترون و پوزیترون، .  را کمشف نمود  پوزيترونیاضد الکترون و ناخوشایند بود؛ مگر با تحليل متودیک نتایج آن 

 . پس از تالقی باهم، همدیگر خود را در دو فوتون از بين ميبرند
 جفتی از ذرات الکترون و پوزیترون را شناسائی نمود که از فضا کارل آندرسن فيزیکدان دیگری بنام ١٩٣٢در سال 
مود، عدم ایجاد یک الکترون بدون ایجاد همزمان این مطلب بر عالوهء آنکه پيشبينی دیراک را تصدیق مين. می آیند

 .نيز شناسائی شدندآنتی نيوترنها  و آنتی پروتونها ١٩۵۶بعدًا در سال . شریک و همبازی آنرا ثابت نمود
ی کامل ميان ماده و ضد . بناًء تمام ذرات دارای یک همبازی ضد ماده اند پس دیده ميشود که یکنوع تقارن و هم آهن

 .راتوار وجود دارد؛ مگر بر خالف، هيچگونه تقارن و هم آهنگی در جهان ما وجود نداردماده در الب
 :در اواخر سالهای هفتاد، دانشمندانيکه آماس جهان را تصور مينمودند، توضيح نمودند که دوگونه خالء وجود دارد 

  خالی مذاب
  خالی يخ بسته

وز هيچ چيزی، حتی سوپ ذرات که نسبتًا دیرتر به وجود به نظر این دانشمندان، آغاز جهان از هنگاميست که هن
هيچ چيزی وجود نداشت؛ مگر یک خالی بسيار کوچک . آمدند، حتی انفجار بيگ بانگ نيز، به وقوع نپيوسته بود

به نظر این گروه از دانشمندان، جهانی را که ما امروز ميشناسيم چنين . مذاب که هيچ مکانی را اختيار نکرده بود
  .استبوده 

 کلوین و با حجم کامًال صفر مانند ٢٧ به توان ١٠برای شناخت خالی مذاب باید خالیی را در نظر گرفت با حرارت 
جاذبه و قوهء فوق العاده ایکه از اتحاد قوهء . آب مایه بسيار متجانس که فقط دوقوه فاصله را تعيين ميکند

 .ء هسته ای قوی تشکيل یافته بودالکترومقناطيسی، قوهء نوکلئر یا هسته ای ضعيف و قوه
، پس از مطالعهء معادالت نسبيت و ميخانيک کوانتيک، خصوصيت  آلن گوت فيزیکدان امریکائی بنام١٩٨٠در سال 

مثًال جاذبه به عوض آنکه ماده را به خود جذب کند، آنرا با قدرت . و مشخصهء عجيبی برای خالی مذاب قایل شد
 . زیاد از خود ميراند

خالی مذاب، با داشتن این خصوصيت، با سرعت بسيار زیاد بزرگ ميشود و در یک لحظهء بسيار کوچک و بناًء 
این کسب وسعت را طرفداران بيگ بانگ به معنی آماس . غير قابل محاسبه مکان بسيار بزرگی را تصرف ميکند

 .تعبير مينمایند

 
 

زمانيکه حرارت به بعضی از . دوباره سرد ميشودجهانيکه با سرعت غير قابل مالحظه در حال بزرگ شدن بود، 
 .درجات پائين ميآید، خالی مذاب به خالی یخ بسته مبدل ميشود

این دانشمند اضافه ميکند که اگر به آب مایع نگاه شود، در همه موقعيت ها یکسان به نظر ميآید؛ مگر پس از یخ 
 .بستن، کریستال های جهت یافته تشکيل و تناسب از بين ميرود
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در این هنگام، قوهء فوق العاده ایکه . خالی مذاب کامًال مانند آب، پس از یخ بستن، ناهمگون و نا متناسب ميشود
  .موجود بودبه چهار قسمت تقسيم ميشود و بدینگونه خالی یخ بسته بوجود ميآید

  
گام تيدل به خالی یخ همانطوریکه آب در هنگام یخ بستن و سخت شدن حرارت آزاد ميکند، خالی مذاب نيز در هن

بنابر این ، به کمک معادلهء انشتين ميتوان فهميد که این انرژی به . بسته مقدار بسيار زیادی از انرژی را آزاد مينماید
 .بناُء آنها ادعا دارند که جهان بدینگونه بوجود آمد. ماده تبدیل ميشود

 بزرگترین معمای عصر ما یعنی جرم جهان را حل طرفداران تيوری بيگ بانگ ادعا دارند که تيوری آماس ميتواند
 .نماید

بعد از مالحظه و بررسی سرعت ستارگانيکه به دور کهکشان ما و یا منحنی جهان ميچرخند، دانشمندان در مورد 
 مجموع جرم جهان نامشهود است و انسانها نه به وسيلهء چشم و نه ٪٩٠جرم باقيماندهء جهان ما اتفاق نظر دارند که 

 .وسيلهء امکاناتيکه در اختيار دارند توانائی انرا دارند تا آنرا ببيننندبه 
 و معادلهء انشتين، هايزنبورگبه اساس پرنسيپ . بناًء گفته ميشود که همين جرم باقيمانده ميتواند انرژی خالء باشد

مائيم، مقدار قابل اگر این جرم را طی چندین سال نوری محاسبه ن. هر متر مربع از جهان دارای یک جرم است
مگر خالء، باتوجه به بزرگی فضا و پائين بودن درجهء چگالی آن، بزرگترین سازندهء جهان . توجهی نخواهد بود

  .است
 مجموع جرم جهان را تشکيل ميدهد؛ مگر باوجود آن این یک فرضيه است، زیرا فيزیکدانان ٪٧٠انرژی خالء 

این یک تفاوت بی اندازه زیاد است؛ .  بيشتر انرژی داشته باشد٣٢وان  به ت١٠ذروی اظهار ميدارند که خالء باید 
مگر کيهان شناسان، با نا شنيده گرفتن این مطلب، از اینکه بخشی از معمای باقيماندهء جهان را حل نموده اند، خود را 

 .خوشبخت احساس مينماسند
ند، از آن ناشی ميشود که این مطلب بر اساس ضعف دیگری تيوری آماس که طرفداران آن نيز به آن اعتراف مينمای

تسوری اتحاد دو قوه؛ یکی الکترومقناطيس صعيف و دیگری قوی که قوهء الکترونوکلئر را تشکيل ميدهد، استوار 
آنها اميدږارند که شاید اکسالتورهای ذروی آینده بتوانند . تجربه تا کنون چنين اتحادی را تصدیق نکرده است. است

  .ا ثابت نماینداین اتحاد ر
 و آنهم  پالنکو دیگری ماپ دو پروگرام فضائی یکی . تيوری آماس تا کنون نتوانسته است دالیل زیادی ارائه نماید

نتایج حاصله از تحقيقات این دو پروگرام آیندهء تيوری آماس را تعيين خواهد . به صورت ضمنی به آن ارتباط ميگيرد
 .کرد

رست بعد از آماس و در جریان آن مقدار زیادی از ماده و ضد ماده ایجاد شد که در آن مطابق به تيوری بيگ بانگ، د
در این هنگام . سقوط درجهء حرارت ادامه یافت و دیگر هيچ مادهء ابتدائی تشکيل نشد. هنگام تعداد آنها مساوی بود

 پروتونها و آنتی پروتونها درجهء حرارت تا آن حدی بود که ذرات نتوانند کتگوری خود را عوض نمایند؛ مثًال
ميتوانستند به الکترونها تبدیل شوند؛ مگر تا حال دانسته نشده است که در این مدت کوتاه چرا تعداد ماده بيشتر از ضد 

 .بسيار زیاد هم نه، بلکه تقریبًا یک شانزدهم. ماده بوده است
 به ١٠ به ٣٢ به توان ١٠حرارت از . ایندحرارت پائين آمد و ذرات نتوانستند دیگر کتگوری های خود را عوض نم

  . کلوین تغيير کرد و ماده و ضد ماده، به صورت قابل توجهی به از بين بردن یکدیگر آغاز نمودند١٠توان 
از این که ماده، از لحاظ کمی، اندکی بر ضد ماده برتری داشت، این امر موجب شد تا تمام ضد ماده ها از بين بروند 

 .هيچ ذره ای از ضد ماده باقی نماند، تنها یک جزء بسيار ناچيزی از ماده باقی ماندو زمانيکه دیگر 
  

  .تيوری ایکه تا هنوز کامًال تصدیق نگردیده است. این بود خالصهء تيوری بيک بانگ و ادعا های مربوط به آن
 به توان منفی ١٠نک یعنی این تيوری ـ با درنظرداشت تيوری نسبيت عمومی و ميخانيک کوانتيک ـ قبل از زمان پال

يرد بس از بيگ بانگ۴٣ تمام قوانين فيزیک در آن زمان ، بادرنظرداشت حرارت فوق العاده .  را نميتواند دربر 
آنچه . این تيوری یک درجهء الیتناهی از حرارت و انرژی را پيشنهاد مينماید. باالئی جهان،  غيرقابل تطبيق ميشوند

 .نيستکه درخور مذاق علم فيزیک 
علمای فيزیک و ریاضی، به منظور چاره سازی مؤقت این نقيصه و باال رفتن تا بيک . این تيوری ها حد شده اند

هدف . باگ، تالش دارند تا تيوری جدیدی را ایجاد نمایند و نسبيت و ميخانيک کوانتيک را در یک تيوری جا دهند
 . بيش از همه شناخته شده استسوبر کورديوری هميشه بيشتر رفتن در زمان گذشته است و در این ميان ت

اند  سانتی متر ٣٢ به توان منفی ١٠به اساس این تيوری، تمام ذرات نخ ها فوق العاده ریزی به اندازهء پالنک یعنی 
که به دور خود پيچيده اند و یا هم اینکه به دور خود نپيچيده اند؛ ولی دارای یک ریتم لرزش مختص به کتگوری خود 

ذراتيکه دارای یک ُبعد اند، باالثر عدم موجودیت فاصلهء زیاد، آنطوریکه ميخانيک کوانتيک در اذهان القاء . اند
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  .بناًء هندسهء جهان، همانطوریکه تيوری نسبيت ميخواست، هموار ميشود. مينماید، اندکترین اخالل هم نميشوند
ه شناخته شده اند، نيست؛ بلکه دارای شش ُبعد اضافی به اساس تيوری سوپر کورد، جهان ما فقط دارای چهار ُبعدیک

دیگر نيز ميباشد که به دور خودش پيچيده است و بنا به همين دليل ما هيچگاه نميتوانيم آنرا ببينيم و شکلی را به خود 
 .  یاد ميشودکاالبی ياواختيار نموده است که بنام 

کورد که خود را تيوری نهائی فيزیک ميپندارد، هنوز مگر به ادعای طرفداران تيوری بيک بانگ، تيوری سوپر 
 .نبض های نخستين خود را ميزند و نسل جدید اکسالتورهای ذروی در مورد تعيين کننده خواهد بود

طوریکه مالحظه گردید تيوری بيک بانگ که بر اساس نظریات تعداد زیادی از دانشمندان در قرن بيستم شکل 
 :ت گرفت، بر سه پایه استوار اس

 .جهش یا انتشار ابتدائی، فرار کهکشانها و اشعهء سرخ و نوکلئوسنتز
مگر، به ادعای . این تيوری، هنگاميکه ضرورت داشت، تيوری های دیگری از جمله تيوری آماس را انکشاف داد
آینده را در مورد طرفداران تيوری بيک بانگ، هنوزهم نکاتی باقی مانده اند که باید تجربتًا تصدیق شوند، آنها سالهای 

تصدیق صحت و یا عدم صحت این تيوری تعيين کننده ميدانند و با اینهمه اصرار دارند که باوجود شناخت این تيوری 
  .و ارائهء دالیل، بيک بانگ یگانه تيوری نجومی نخواهد بود که پيدایش جهان را تفسير مينماید

  
 ادامه دارد  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


