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    )قسمت پنجم( تيوری بيگ بانگۀ تسميۀوج
  

این تيوری در درازای زمان و به تاسی از تحقيقات و پژوهشات و استنتاجات داشمندان مختلفی کسب اهميت نمود و 
ا نمایند که او ميخواهد بنا به همين دليل هيج کسی، در هراس از اینکه مبادا سایر دانشمندان به او اعتراض نموده ادع

 .این تيوری را به خود نسبت دهد، جرئت آنرا نداشت تا اسمی به این تيوری دهد
اسم بيگ بانگ را کسی به این تيوری داد که طرفداران این تيوری اصًال چنين انتظاری را از او نداشتند و آن شخص 

 .بودهويلی 
 انتشار ميافت، به عنوان تمسخر نام این تيوری را بی بی سیق ، در جریان برنامه ایکه از طری١٩۵٠هویلی در سال 

او ميخواست با این نام جورج گامو را تمسخر کند، غافل از .  خواند شکستن و گرد گرد کردن بزرگ یابيگ بانگ 
 .آنکه نامی را که او به کار ميبرد یکروز عالمگير خواهد شد

 .انگ مسما شدبدینگونه تيوری گامو و سایرین به تيوری بيگ ب
 

  نظريات مخالف اين تيوری
طرفداران تيوری بيگ بانگ نظریات مخالفين این تيوری را زادهء خصلت ذاتی و طبيعی بشر دانسته و معترضين به 

اگر چه ـ .  نام ميبرندسر فريد هويلیاین تيوری را مشتی از انسانهای آشتی ناپذیر ميخوانند که در راس همه از 
ویلی در مورد توضيح چگونگی ایجاد عناصر سنگين نوشته بود و تفصيل آن در صفحات گذشته آمد باتوجه به آنجه ه

 .ـ ادعا مينمایند که هویلی تلویحًا تيوری بيگ بانگ را پذیرفته بود
قبل از آنکه تيوری بيگ بانگ گسترش یافته بر پایهء تجربيات استوار گردد، هویلی از تيوری جهان ثابت و ساکن 

 .نموددفاع مي
 اذیت تولد از هيچ ميالدی در مقایسه با تيوری بيگ بانگ که با ارائهء نظریهء ۵٠تيوری جهان ثابت در سالهای 

این تيوری که مطابق به آن جهان جاودان است و نه آغاز و نه انجامی دارد، . کننده بود، موفقيت های بيشتری داشت
این فاصله ميان کهکشانها نيست که . کاهش ابعاد اتمی استوار استمطابق به پرنسيپ، براساس افزایش فاصله به دليل 

اتم ها با حرکت به سوی گذشته . در جریان زمان بزرگ ميشود؛ بلکه مادهء متشکلهء کهکشانها اند که باریکتر ميشوند
ن ثابت، مطابق تيوری جها. این مطلبی بود که تيوری بيگ بانگ را رد مينمود. به صورت الیتناهی بزرگ ميشوند

دو اتم هيدروژن در يک متر مکعب و آنهم در يکسال افزایش فاصله توسط ایجاد مداوم مواد جبران ميشود یعنی 
 .طوریکه عين چگالی را حفظ نماید

باوجود این .  تيوری هویلی برای اولين بار به نفع رقيبش تضعيف یافت١٩۵٣مگر با کشف اشعهء سرخ در سال 
او ميگفت که باریک شدن ماده . ضيحی ارائه نمود که به تائيد نظریه اش کمک ميکردهویلی برای اشعهء سرخ تو

ایکه دو کهکشان را ایجاد نموده، فاصله ميان ایندو را افزایش ميدهد، آنچه که باعث تقرب طيف به اشعهء سرخ 
 .ميشود

 طوری ميپذیرفت که، به  تيوری خویش را شکل جدیدی داد که به اساس آن انبساط جهان را١٩٩٣هویلی در سال 
گفتهء او، جهان پس از بزرگ شدن دوباره تنگ ميشود و بعدًا، مجددًا وارد مرحلهء انبساط به منظور انقباض ميشود 

 .و بعدًا و به شکل دایروی و با رعایت مادهء ایجاد شده، انقباض و انبساط ادامه می یابد
 .نبساط جهان است تا چگالی به همانگونه حفظ شودمطابق این تيوری، ایجاد مداوم ماده بخاطر جبران ا
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مطابق نظریهء دیگری اشعهء سرخ از کاستن انرژی فوتونها در جریان پيمودن فاصله ایکه در فضا طی مينماید، 
 .در نتيجه، هرقدر کهکشانها دور شوند به همان اندازه طيف آنها به جانب سرخ تقرب می یابد. ناشی ميشود

بعدًا طرفداران تيوری جهان ثابت جهت پاسخ به رهائی عناصر سبک در کهکشان ما، فرضيه ایرا در برابر تيوری 
اين درست است که در نگاهء ما چنين معلوم شود که هيدروژن و هيليوم مطابق این نظریه . بيگ بانگ طرح نمودند

 به آن مفهوم نيست که در خارج از جهانيکه ما  از مجموع مواد موجود را تشکيل داده اند؛ مگر اين مطلب٪٩٩
 .توانائی ديدن آنرا داريم نيز موضوع به همينگونه است

 .دليل بسيار مهم تيوری بيگ بانگ کشف انتشار ابتدائی کيهانيست که اکثرًا به آن توسل ميجویند
ناشی از انفجار ستارء جدیدی بود  به دليل ارائه شده حمله نموده اظهار داشت که اشعهء منتشره ١٩٩٣هویلی در سال 

که با روشن شدن ذرات بسيار کوچک ميتاليک و تاریک را به امواج ميکروسکوبی فرستاد که تعداد بسيار اندک آنها 
 . کالوین داشتند٣توسط اشعهء سرخ قابل دید بود و توانائی توليد مجدد اشعهء منتشره را به اندازهء 

ينمایند که انتشار اشعهء ابتدائی کيهانی که توسط تيوری آنها پيشبينی شده بود، با طرفداران تيوری بيگ بانگ ادعا م
بناًء ادعا دارند که تيوری جهان . وجود همه توسط هویلی منحيث یکی از پایه های جدی این تيوری دوباره شناخته شد

 .ثابت کم کم به فراموشی سپرده ميشود
 :یگری را پيشنهاد مينمایند  دو دانشمند سویدنی توضيح دآلفونو کلين 

آنها اظهار ميدارند که جهان موجود از دل کهکشان بسيار بزرگ و فوق العاده رقيق که از تعداد مساوی ماده و 
کهکشان، تحت تاثير قوهء جاذبه و ميدان مقناطيسی شدید، منقبض شد و . ضدماده تشکيل یافته بود، بيرون آمده است

شد و جدائی ماده و ضدماده ) اشعهء گاما(این عمليه منتج به رهائی انرژی فوق العاده . دماده و ضدماده را از بين بر
 .در دو گوشه ای دور جهان ـ در یکسو کهکشان متشکل از ماده و در طرف دیگر متشکل از ضدماده ـ را شکل داد

 . کهکشان فيصله نمائيمبنا به فاصله ایکه ما از کهکشاهنها داریم، نميتوانيم در مورد ماهيت این و یا آن
 

  تحليل تيوری بيگ بانگ و نظريات مخالف آن
اساس تحليل حاضر از نظریات دانشمندان در مورد پيدایش جهان را همان اختالط مفاهيم زنده گی و وجود و عدم 

 .تمایز ميان این دو پدیده و هستی تشکيل ميدهد
ات قبلی مفصًال پرداخته شد و در اینجا فقط بر قوانين در مورد وجود و زنده گی و تفاوت ایندو از هستی در صفح

 .فيزیکی اتکا و بسنده مينمائيم
 :در صفحات قبلی دانستيم که تيوری بيگ بانگ بر سه اساس و پایه استوار است 

  ـ جهش و يا انتشار ابتدائی کيهانی
  ـ فرار کهکشانها و اشعهء سرخ

 ـ نوکلئوسنتز
 نظریات گامو که از فرضيهء نوکلئوسنتز او استنتاج ميشد، منحيث مبحثی شامل علم انتشار ابتدائی کيهانی مطابق به

گامو جذب الکترون ها توسط هسته های مواد را عامل حرکت آزادانهء فوتون ها معرفی نموده . کيهان شناسی شد
ست و بدینگونه آغازی اضافه مينمود که جرقه ای باعث انفجار عظيم و پراگندگی مواد شده و جهان را روشن نموده ا

او به این ترتيب . را برای جهانيکه ما امروز ميشناسيم فرض مينماید و به همينگونه انجامی را برای آن پيشبينی ميکند
 که نظریهء جهانی در حال تپش را با فرضيهء بيگ کرانچ ارائه نموده بود، مهر صحه فريدمنبه نظریات استادش 

 .ميگذارد
 تخمين نموده اند حادث ٢٣ به توان ١٠همه موجودات ازکوچکترین ذره تا جهانيکه بزرگی آنرا به نظر این قلم نيز 

  .اند؛ مگر هستی
و ذرات متشکلهء آن پيش سوپ ابتدائی این همه دانشمندان، اعم از طرفداران تيوری بيگ و مخالفين آن تا حد 
فوتون ها، پروتونها، (کلهء سوپ ابتدائی ميروند؛ اما هيجگاهی سوالی را مبنی بر چگونگی تشکيل ذرات متش

عدم طرح این سؤال در محدودیت ابعاد فيزیکی و . نميخواهند طرح نمایند) نيوترون ها، نيوتريون ها و الکترون ها
به این مفهوم که در آن حالت . عدم شناخت حالتيست که در آن اجسام خصوصيات فيزیکی خود ها را از دست ميدهند

ک ختم ميشود و چگونگی شکل گيری قبل از ذرات سوپ ابتدائی را مربوط به جهان غير فيزیکی وظيفهء علم فيزی
لهذا رسالت علم فيزیک در همان نقطه به پایان رسيده و . ميدانند که هيچ قانون فيزیکی ای نميتواند آنرا توضيح نماید

 .ضيح آن پرداختفقط با براهين و استدالالت عقالئی که چيزی جز فلسفه نيست باید به تو
شاید علم فيزیک بتواند از ذرات متشکلهء سوپ ابتدائی نيز پيشتر رفته مسایلی را توضيح نماید؛ ولی علم فيزیک در 
این جهت به دو مشکل عمده مواجه است؛ یکی اینکه این علم سرعت باالتر از سرعت نور را نميخواهد بشناسد و این 

 است و دوم اینکه باالخره این علم با سؤالی مواجه خواهد شد که توضيح امر منحيث اصلی در فيزیک شناخته شده
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 .آنرا از حيطهء صالحيت خویش برون ميداند
آلبرت انشتين پس از تثبيت سرعت نور تاکيد نمود که هيچ سرعتی باالتر از سرعت نور وجود ندارد و این سرعت را 

انشتين همچنان نور را مجموعه ای .  نه آنرا افزایش ميدهدطوری ثابت خواند که هيچ عاملی از سرعت آن نميکاهد و
از فوتون های صادره باالثر لغزش الکترون ها از یک مدار به مدار دیگر دانسته و فوتون ها را انرژی خالص 

رابطهء دوجانبه ميان ماده و انرژی را طوری اثبات نمود که هر ماده توانائی تبدل به انرژ ی و هر . تعریف نمود
  .نرژی باالخره توانائی تبدل به ماده را داردا

 دراواخر قرن نزدهم نور را مجموعه ای از شعاع امواج الکترومقناطيسی در حال حرکت دایم در جيمز ماکسول
 .خالء تعریف نمود

نور جز روزنهء تنگ امواج مقناطيسی ايکه بناًء . نور توسط فریکانس و یا طول موجش مشخص ميشود
 .رندهء شعاع گاما، ايکس، ماورای بنفش و سرخ ، امواج راديو ،،، ميباشد، نيستدربرگي

 بنام فوتون مسما نمود و ١٩٢٩ انرژی را دانه های ميکروسکوپی دانسته آنها را در سال ١٩٠۵انشتين در سال 
  .بدینگونه ذرهء جدیدی غير مادی و فاقد وزن درج لغتنامهء فيزیک شد

دارای یک اندازه انرژیست که فریکانس آنرا مشخص ) ، امواج رادیوئی، ایکس، ،،،نور(هر فوتون یک شعاع 
بنا به همين دليل در تعریف فيزیک کوانتيک ميخوانيم که فيزیک . مينماید؛ طور مثال رنگ فریکانس نور است

  .کوانتيک علميست که از ارتباط یک موج و یک ذره بحث ميکند
 

 
ک اذعان ميدارد که اندازهء انرژی متناسب است با اندازهء فریکانس نور؛ طوریکه هرقدر فریکانس فيزیک کوانتي 

  .نور زیاد باشد به همان اندازه انرژی آن بيشتر خواهد بود و به همان اندازه رنگ به آبی تمایل پيدا ميکند
ت مورد تدقيق قرار دهيم به این اگر عبارت فوق را که خالصهء مطالعات دانشمندان عرصهء فيزیک کوانتيک اس

نتيجه ميرسيم که به همان اندازه که مفدار انرژی تابع اندازهء فریکانس نور است، برعکس اندازهء فریکانس نور نيز 
تابعيت اندازهء فریکانس از اندازهء انرژی صادره باالثر چهش الکترون ها از مداری به . تابع اندازهء انرژی ميشود

ی اصل ثبات سرعت نور را تحت سوال قرار ميدهد؛ یعنی نوریکه با انرژی بيشتر صادر ميشود، از مدار دیگری اتم
ولی نوریکه . رنگ آبی اختيار مينماید و بعد از آن رنگ دیگری کسب ميکند)  کيلومتر١٠٠فرضًا الی (مرکز صدور 

دیگری اختيار نموده و باالخره در  کيلومتری رنگ آبی و بعدًا رنگ ۵٠با انرژی کمتر صادر ميشود، الی فاصلهء 
 .فاصلهء دو مرتبه کمتر از نور اولی به رنگ سرخ تبدیل شده و یا باالخره زودتر از نور اولی به ماده تبدیل ميشود

اگر جسمی را در یک جهت خاص پرتاب نمائيم، فاصله ایرا که جسم پرتاب شده طی مينماید تابع قوائيست که آنرا 
ه این مفهوم که هرقدر قوه ایکه جسم را به حرکت آورده است بيشتر باشد، به همان اندازه جسم پرتاب نموده است؛ ب

فاصلهء بيشتر را طی ميکند و بعد از طی فاصله ایکه قوهء پرتاب کننده جسم را به پيمودن آن واداشته است ـ در 
نظر در فضا پرتاب شده باشد، از صورتيکه در سطح هموار باشد ـ جسم می ایستد؛ ولی در صورت آنکه جسم مورد 

این فرود آمدن تابع تناسب قوهء جاذبهء . قوهء وارده برآن کم کم کاسته شده و جسم در یک خط منحنی فرود ميآید
 .زمين و نيروی پرتاب کننده است
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ی را با وسيله ایکه در عين شکل باالئی نشان ميدهد که اگر چند جسم کروی با عين قطر و وزن و عين خواص فيزیک

زمان با عين قواء به اجسامی که در عين خط قرار گرفته اند اصابت نماید، اجسام کروی مذکور عين فاصله را با 
این اصل فيزیکيست که فاصلهء طی شده و سرعت حرکت اجسام . عين سرعت پيموده و در عين خط توفق مينمایند

کل و خصوصيت اجسام محرک در سطح هموار است که تناسب ميان قوهء جاذبه تابع قوای وارده همراه با اندازه، ش
 .و قوهء محرکهء جسم در تمام موقعيت هائيکه جسم محرک اختيار مينماید، یکسان است

 :اما در مورد نور  
شار به نطر این قلم، سرعت نور و فاصله ایرا که نور طی ميکند شاید تابع کميت فوتون های صادره از منبع انت

 .آنست
  

 

 
 

اگر سرعت و حرکت نور، که چيزی جز حرکت و سرعت فوتونها نيست، ثابت باشد، فاصلهء طی شده از منبع 
انتشار در همه حاالت از فاصله ایکه نور نخ گوگرد روشن شده طی مينماید، تجاوز نميکند؛ ولو اینکه تعداد فوتونهای 

در حاليکه چنين نيست؛ زیرا نور صادره از یک گيس روشن شده ساحهء وسيعتری را در .  هم باشندصادره متفاوت
در حقيقت سرعت نور در فضای تصرف شده توسط فوتونهای . مقایسه با یک نخ گوگرد روشن شده روشن مينماید

 انتشار بيشتر باشد، به همان فبًال صادر شده افزایش ميابد و به همينگونه هرقدر کميت فوتون های صادره از منبع
  . اندازه فاصله ایرا که نور طی مينماید افزایش ميابد

در حقيقت فوتونها با تصرف ساحهء ممکن اوليه، شرایط را برای فوتونهای بعدی آماده ميسازند تا محيط ساحهء تحت 
 تعداد فوتونهای صادره از تصرف را گسترش بخشند و به همينگونه توسعهء ساحهء تحت تاثير در تناسب کامل با

 .منبع انتشار دوام ميابد؛ بدین معنی که فوتون ها در نقش هادی برای همنوعان خویش عمل مينمایند
دانشمندان در تثبيت سرعت نور خالء را قيد نموده ميگویند که سرعت نور در خالء به سه صد هزار کيلومتر و یا 

از جانب دیگر، مطابق به نتایج حاصله از پرنسيپ عدم قاطعيت .  کيلومتر در ثانيه است٢٩٩٧٩٢٫۴۵٨دقيقُا 
هيسانبورگ که قبًال به آن اشاره شد، خالء خالی نيست؛ بلکه مملو از جوشش ذراتيست که در تصادم بایکدیگر، خود 

 .آنشتين فونون ها را انرژی خالص خواند. ها را از بين برده و انرژی آزاد مينمایند
 دانشمندان و نتایج حاصله از آنها را یکجا نمائيم، به این نتيجه ميرسيم که نور فقط و تنها در اگر این همه مطالعات

 کيلومتر در ثانيه حرکت مينماید و همينکه از دایره ٢٩٩٧٩٢٫۴۵٨ميان فوتونهای صادره از منبع انتشار به سرعت 
 .ایکه فوتون ها ایجاد نموده اند خارج شد، از سرعت آن کاسته ميشود

ما اگر جسمی را در فضا پرتاپ نمائيم، حرکت آن تابع قانونمندی دیگری ميشود؛ زیرا جسم، بعد از پيمودن فاصله، ا
تا حدیکه کامًال تابع قوای وارده برآن است، در یک خط مستقيم حرکت مينماید، تناسب ميان قوای محرک و قوهء 

سب ميان دو قوه به صفر تقرب نماید، در یک خط منحنی جاذبه به نفع دومی تغيير نموده و جسم تا فاصله ایکه تنا
این . حرکت و بعد از آنکه تناسب به صفر تقرب نمود، جسم در یک خط مستقيم و به صورت عمودی فرود ميآید

زمانيکه نيزه اندازی نيزه را پرتاب مينماید، نيزه، بنا به . قانونمندی را در ورزش نيزه اندازی ميتوان مشاهده کرد
اع کم از زمين، قبل از آنکه تناسب ميان قوهء پرتاب کننده و قوهء جاذبه به صفر تقرب نماید، به زمين اصابت ارتف

این امر دليليست بر انحنای خط حرکت . ميکند و در نتيجه مالحظه ميگردد که نيزه به شکل مایل به زمين فرو ميرود
 .نيزه پس از تغيير تناسب دو قوه به نفع قوهء جاذبه
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  ٥از  ٥ :تعداد صفحات

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

 

 
 

ولی اگر تناسب ميان دو قوه قبل از اصابت به زمين به نفع قوهء جاذبه به صفر تقرب نماید، نيزه به شکل عمودی در 
 .زمين فرو خواهد رفت

 
 

 از به این مفهوم که طيف سرخ مجموعه ای از فوتونهائيست که. این قانونمندی در مورد حرکت نور نيز نافذ است
بنا بر این، قبل از فوتونهای سایر طيف های . انرژی آنها کاسته شده و از ساحهء فوتونهای پرانرژی خارج گردیده اند

 .متشکلهء نور، قابليت تبدل به ماده را دارند
با در نظرداشت این مطلب که هر عملی تابع عامل آن است و هر حرکت تابع قوهء محرک؛ طوریکه هر تغيير در 

تغيير در عمل و هر تغيير در قوهء محرکه، تغيير در حرکت را باعث ميشود و از آنجائيکه حرکت، سرعت و عامل، 
این تغير . فریکانس نور تابع تعداد فوتونهای صادره از منبع انتشار است، بناًء سرعت نور ثابت نه؛ بلکه متغير است

ر طيف به جانب سرخ مبين تاثير کمی فوتونها بر بنا به سرعت باالیی که نور دارد، غير مشهود است؛ مگر تغيي
فریکانس نور است و در نتيجه ميتوان گفت که این اندازهء انرژی نيست که تابع اندازهء فریکانس نور باشد؛ بلکه 

دانشمندان با احتياط بسيار و با رعایت اصل . اندازهء فریکانس نور تابع اندازهء انرژی صادره از منبع اصدار است
اگر نه ميتوانستند بگویند  . ب سرعت نور گفته اند که اندازهء انرژی متناسب است با اندازهء فریکانس نورتناس

همانطوریکه اندازهء انرژی متناسب است با اندازهء فریکانس نور، برعکس، اندازهء فریکانس نور متناسب است با 
بًال تذکار یافت، صدمه وارد نموده، سایر اصول ولی این امر به اصل ثبات سرعت نور، طوریکه ق. اندازهء انرژی

 ميالدی، ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢هرچند دانشمندان در سالهای . پذیرفته شده و یا پيشنهادی ایشان را تحت سؤال قرار ميداد
پس از مطالعهء ستارگان ساطع که نور آنها دیرتر از قبل به ما ميرسد گمانه های در مورد عدم ثبات سرعت نور 

 .ر بنا به عوامل نا معلومی به فراموشی سپرده شدداشتند؛ مگ
  

 ادامه دارد
 
 


