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  هستی، جهان و ابعاد
        

 پيوست به گذشته
 

تبدل ماده به انرژی و انرژی به ماده که انشتين از آن صحبت مينمايد تنها به نظام شمس ما مقيد نيست، بلکه اين 
م شمس با آفتاب های واحد و جندگانه و کوچکتر قانونمندی در سرتاپای کاينات که از ميليونها کهکشان و تريليونها نظا

 .و بزرگتر از آفتاب ما تشکيل يافته، به طور مستدام جاريست
کی ميتواند ادعا نمايد که انرژی صادره از نظام شمس ديگری و يا کهکشان ديگری تا رسيدن به نظام شمس ما به 

لی رسيدن به نظام شمس ديگری به ماده مبدل ماده مبدل نميگردد ويا برعکس آن، انرژی صادره از آفتاب ما ا
  نميشود؟

انشتين در مطالعۀ خويش باالی نور اثبات نمود که الکترونها چگونه فوتونها را صادر و در صورت حرکت معکوس 
  .چگونه فوتونها را جذب مينمايند

رًا دارای چگاليست که در منطقًا هر پديده ای فاقد چگالی نميتواند قابل جذب باشد و آنچه قابل جذب است، ضرو
علم فيزيک تا حال قادر به آن نشده است تا معيار سنجش دقيقی . موجود دارای چگالی پيشتر و يا کمتر جذب ميشود

آنچه را تا . برای چگالی طوری پيشبينی نمايد که يک جسم و يا يک پديده در آن حد، چگلی اش به صفر تقرب کند
. فرض نموده اند) ١(ته اند، همان فرضيه ايست که مطابق به آن چگالی آب را حال برای سنجش چگالی در نظر گرف

 .شايد چگالی صفر همان ثابت پالنک باشد که هر پديده در همان حد ثابت پالنک کامًال چگالی اش را از دست ميدهد
هرگاه چگالی . بال داردتناسب ميان چگالی دو جسم و يا دوپديده موجبات تابعيت و استقالل يکی را از آنديگر به دن

وجود انسان در حد پائين تر از اوکسيژن و يا هيدروژن باشد، انسانها قادر خواهند بود تا عملکرد های اتم ها را در 
وجود خويش و به اقتضای خاطر خويش هدايت و کنترول نمايند و آنها را به اندازۀ معين بدست آورده و در جذب 

از اينکه چگالی اتم ها در تناسب با چگالی وجود انسانها کمتر است، اين اتم ها اند که با . کمی و کيفی آنها اراده نمايند
 .استقالل کامل در تمام وجود انسانها عمل ميکنند

هرگاه چگالی نور را صفر فرض نمائيم، اصًال نور يا فوتون و يا انرژی نميتواند قابل جذب باشد؛ بلکه همانند هستی 
 در جريان بوده و هرگز هويتش را از دست نداده، قابليت آنرا کسب مينمود تا در يکزمان در همه در سرتا پای کاينات

  .بدين مفهوم که زمان را در بر ميگرفت نه اينکه خود تابع زمان ميبود. جا حضور يابد
 . زمانی که انشتين از آن صحبت مينمايد بايد چنين باشد

بدين مفهوم که هر پديده در اثر اخذ . راکم اتم ها، تابع سرعت نيز ميباشداز سوی ديگر چگالی موجودات، برعالوۀ ت
اگر . سرعت های باالئی، متناسب با تراکم ذرات و مواديکه جسمش را تشکيل داده اند، از چگالی اش کاسته ميشود
ود که موجودی به سرعت نور حرکت نمايد، تمام اتم های وجودش تجزيه گرديده و خود به انرژی مبدل ميش

 . دانشمندان اين حالت را اتساع مينامند
  .اين اتساع نميتواند اليتناهی باشد؛ بلکه در تناسب کامل با مقدار ذرات اتم های متشکلۀ يک جسم قرار دارد

اگر قرار باشد هر جسم در اثر اخذ سرعت نور بصورت اليتناهی بزرگ شده و به جاوداگی برسد،  چون جاويدانگی 
 نيز توانائی بزرگ شدن تا حد ١٨ به توان منفی ١٠ی زمان ناممکن است، بس يک الکترون، با قطر بدون دربرگير

 .اليتناهی و دربرگيری زمان را دارد؛ در حاليکه، منطقًا و علمًا چنين امری ناممکن است
در رابطه به به همين دليل دانشمندان عرصۀ فيزيک نجومی، باتوجه به تيوری بيگ بانگ منحيث نظريۀ حاکم عصر 

  .پيدايش جهان، شکل گيری جهان مارا از انفجار نقطه ای به قطر دو ميليون کيلومتر فرض مينمايند
اگر قرار باشد ثابت پالنک را در نظر بگيريم، تناسب يک الکترون با ذرات متشکلۀ آن صدها مراتبه بيشتر از تناسب 

حرارت کسب سرعت مينمايند، تا حديکه ديگر الکترونها وجود انسان با يک اتم است، اين ذرات در اثر حرکت و 
درست به . قادر به حفظ آنها در خود نيستند، تا باالخره به شکل انرژی يا فوتون از وجود الکترونها خارج ميشوند

ز اگر سرعت فوتونها باالتر ا. همانگونه که انرژی، در اثر فعاليت و باالرفتن حرارت جسم، از وجود ما خارج ميشود
سرعت الکترونها ميبود، هرگز الکترونها قادر به جذب آنها در خود نميشدند؛ بلکه فوتونها، بدون آنکه استقالل خويش 
را درتابعيت از الکترونها از دست داده باشد، در وجود دومی جريان ميافت، آنچنانيکه وجود ما انرژی را کسب و از 
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 .دست ميدهد
ه سرعت نور نميتواند ثابت باشد، زيرا اگر ثابت ميبود، در آنصورت انرژی هدف از تذکر سطور باالئی اينست ک

 .قابليت تبدل به ماده را از دست ميداد و الکتزونها هرگز قادر به جذب آنها نبودند
 

  و اما، آيا واقعًا سرعتی باالتر از سرعت نور وجود ندارد؟
  :اينکه گفته ميشود 

 . ده زياد ايجاد شده استجهان در اثر چرخشی با سرعت فوق العا
 :و يا اينکه گفته ميشود 

خالی مذاب با سرعت فوق العاده زياد بزرگ ميشود و در يک لحظۀ بسيار کوچک و غير قابل محاسبه مکان بسيار 
 . بزرگی را تصرف مينمايد

 :يا 
 . جهانيکه با سرعت غير قابل محاسبه در حال بزرگ شدن بود

پس سرعت . عتی باالتر از سرعت نور است؛ زيرا سرعت نور قابل محاسبه استهمه اقرار تلويحی بر وجود سر
 .غير قابل محاسبه يعنی سرعتی باالتر از سرعت نور

برعالوۀ اذعان تلويحی دانشمندان مبنی بر موجوديت سرعتی باالتر از سرعت نور که در باال تذکر يافت، در قسمت 
 .االتر از سرعت نور تثبيت گرددبعدی تالش شده است تا واقعيت وجود سرعتی ب

 کيلومتر در ثانيه حرکت مينمايد و اين ادعائيست که علمًا به اثبات رسيده ٢٩٩٧٩٢٫۴۵٨ميدانيم که نور به سرعت 
اين ادعا که مطابق به آن  نور با چنين سرعت در يک ثانيه حرکت ميکند، يک حقيقت ديگر را نيز در خود . است

ان در هر ـ تقريبًا ـ سه صدهزارم حصۀ ثانيه يکبار چرخش عمومی خويش را در سرتاپای نهفته دارد و آن اينکه زم
 .کاينات تکميل نموده و بر مجموع فوتونهائيکه در تقريبًا سه صدهزار کيلومتر قرار دارند، ميگذرد

 ١٠ۀ يک متر  فرض نمائيم، در فاصل١٨ به توان منفی ١٠اگر قطر هر فوتون را مساوی به قطر يک الکترون يعنی 
 کيلومتر به ٣٠٠٠٠٠ و در ٢٣ به توان مثبت ١٠يعنی در يک کيلومنر .  فوتون را ميتوان جا داد١٨به توان مثبت 

يرند٢٧ به توان مثبت ٣تعداد   به توان منفی ١٠در اين حالت ميتوان گفت که زمان به کوچکی .  فونون ميتوانند قرار 
  . ثانيه نيز وجود دارد٢٧

ه همين سادگی هم نيست؛ زيرا ما بزرگی ساحه ايرا که زمان طی نموده و يک چرخ خويش را تکميل ولی موضوع ب
 اگر زمان را به جهان محدود بدانيم نه هستی، . مينمايد نميدانيم

 به ١٠بس اگر .  متر٢٧ به توان ١٠ کيلومتر است يا ٢٣ به توان مثبت ١٠تخمينی که برای وسعت جهان وجود دارد 
 فوتون ۴٨ به توان مثبت ١٠ ضرب نمائيم، ٢١ به توان مثبت ١٠را به تعداد فوتون در يک متر؛ يعنی  ٢٧توان 
 فوتون ميگذرد و در نتيجه واحد ۴٨ به توان مثبت ١٠اين بدان مفهوم خواهد بود که زمان در يک ثانيه بر . ميشود

 گيری همچنان بيانگر آنست که زمان بيشتر از اين نتيجه.  ثانيه نيز وجود دارد۴٨ به توان منفی ١٠زمان به کوچکی 
 . مرتبه سريعتر از نور حرکت مينمايد۴٢ به توان مثبت ٣

با اين مدنظرداشت، برخالف دانشمندان علوم مثبته، دانشمندان عرصۀ علوم عقالنی حق دارند تا ادعای انشتين مبنی 
ااده و زمان را طور ديگری تعريف نمايند که بر جاودانگی موجودات در اثر کسب سرعت نور را زير سوال قرار د

  .هيچ ارتباطی با آنچه انشتين از آن ارائه ميدهد نداشته باشد
 مدتاول اينکه سرعت نور خود تابع زمان است و هرآنچه تابع زمان باشد، فنابذير است، نه جاويدان، زيرا سرعت، 

زمان خود ُبعديست همچون ساير . ه ازهم را ارائه مينمايندزمان و مدت دو مفهوم کامًال جداگان.  زمانکمائی ميکند نه
استقالل از ابعاد را فقط در هستی ميتوان سراغ نمود که همه ابعاد را در . ابعاد و جاويدانگی استقالل از ابعاد است

  .خود جا داده است و بر همۀ انها محيط است
د کامًال متفاوت است، اين تفاوت نظر تعريف، حقيقت لم فيزيک نسبت به آن دارعنگاۀ فلسفه به زمان از ديديکه 

  . وجود، آثار و مشخصات و نتايج زمان را احتوا مينمايد
   : در مورد تعريف زمان ميگفت سنت اوگوستن

ر کسی از من نپرسد، من ميدانم که زمان چيست؛ ولی اگر من بخواهم آنرا برای کسی که ازمن پرسيده است  ا
 . چ چيزی نميدانمتوضيح نمايم، من هي

  .   نويسندۀ فرانسوی، آنچه، در زمانيکه هيچ چيزی نميگذرد، ميگذرد زمان استژان ژيونودر حاليکه به نظر 
بعضی ها توالی روز ها و شب ها را که در يک دايره بدون پايان تکرار ميشوند و يا توالی فصول را که منظمًا تجديد 

 . ميشوند منحيث تعريف زمان ميآورند
ده ای ديگر زمان را گذشته، حال و آينده ـ که به هيچ صورتی نميتوان وجود آنرا انکار کرد ـ تعريف نموده، حال را ع
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 .  نقطه ای ميدانند که سرحدی را ميان آنچه در گذشته اتفاق افتاده و آنچه در آينده اتفاق خواهد افتاد تشکيل داده است
ت مورد مطالعۀ خويش، اليتناهی ای تعريف مينمايد که در آن حوادث اما فيزيک زمان را، منحيث يکی از موضوعا

 . يکی پی ديگر واقع ميشوند
از آنجائيکه اليتناهی نميتواند موضوع مورد بحث در علم فيزيک باشد، چگونه ميتوان از زمان صحبت کرد؟ پس 

 و مدت خود فاصله ميان دو ميتوان استدالل نمود زمانی را که فيزيک از آن صحبت ميکند چيزی جز مدت نيست
 . لحظه ايست که يک حادثه را محدود ميسازد

 .مدت را ميتوان اندازه کرد؛ مگر زمان را هرگز
درک انسان از زمان به همان ابتدائی ترين روز های پيدايش انسان برميگردد؛ زمانيکه انسان برای دومين روز 

يری زمان . همان نقطۀ روز قبل تماشا ميکردمتوالی طلوع آفتاب را از همان نقطه و غروبش را در  مگر اندازه 
ی با ريزش آب و ريگ از يک ظرف، برای نخستين بار گذشت  برميگردد به مصريان قديم که با ساعت آبی و ري

 .زمان را محاسبه نمودند
 دقيقه و هر ۶٠  ساعت و هر ساعت را به٢۴ سال قبل از ميالد مسيح روز را به ١٨٠٠قابل تذکر است که بابلی ها 

 . ثانيه ثقسيم نموده بودند۶٠دقيقه را به 
 .  اختراع شد١٩۴٩ساعت اتمی در سال  

 .  لرزش و يا نوسان اتمی٩١٩٢۶٣١٠٧٧يک ثابيه مساويست به 
  

  :در فلسفه چندين مساله در ارتباط  به زمان هنوز مورد بحث است 
  ــ طبيعت زمان،
   ـ سرعت زمان،

  ـ حقيقت حال و آينده،
   حقيقت وجود زمان در خارج از ظرف ذهن،ـ

  ـ جهت زمان،
  ـ سفر در زمان،
 .و مسايل ديگر

 دقيقه عين ۴۶ و ۶ دقيقه تا ساعت ۴۵ و ۶ولی آنچه در رابطه به مدت در فلسفه مورد بحث است اينست که آيا ساعت 
طابق به فلسفه موضوع  در بر ميگيرد؟ زيرا زمان م۴۶ و ٧ تا ساعت ۴۵و ٧مدتی را در بر ميگيرد که ساعت 

ذهنيست و ناممکن است که ما  دو فاصله را معين نموده آنها را اندازه گيری نمائيم تا بدانيم که آنها عين طول را دارند 
 .و يا خير

  
اما مطابق به تيوری نسبيت، حرکت نسبی است، ما نميتوانيم حرکت يک شئ را تشخيص و تثبيت نمائيم مگر به 

 .اساس شئ ديگری
 :وتًا، مطابق اين تيوری عال

  ـ سرعت زندگی شخصی که در حرکت است کند تر است،
  ـ با اخذ سرعت نور زمان و جرم اليتناهی ميشوند و طول به صفر تقرب ميکند،

  ـ دو شخص با سرعت نسبی نميتوانند يک حادثه را يکسان ببينند بناًء در زندگی جاری اثر اليتناهيست،
  است سه ُبعد فضا و زمان، ـ جهان دارای چهار ُبعد 

 .ـ يکنوع توازن ميان جرم و انرژی موجود است زيرا انرژی مساويست به جرم ضرب در سرعت نور مربع
  اين تيوری در توضيح اين مطلب که چرا زمان برای اشيائی که سريع حرکت ميکنند، کند تر ميگذرد؟

ن مطلب مثل اين است که تو گوئی ابعاد حرکت را ميان خود و يا اينکه چرا ابعاد خود را تنگتر ميکنند؟ ميگويد که اي
آنچه که، با توجه به تيوری نسبيت، بايد آنرا با ُبعد زمان محاسبه کرد که همچون سه ُبعد ديگر يک . ها تقسيم مينمايند

  .ُبعد است
 که موجودی سريعتر اين تيوری، باتوجه به نسبيت زمان، رابطه ميان سرعت و جاودانگی را طوری توضيح مينمايد

 .طوالنی تر از موجوديکه کندتر در فضا درحرکت است، زندگی مينمايد
 ٠،۶ در صد سرعت نور حرکت مينمايد، زمان بر او ٨٠مطابق اين تيوری، اگر کريم در فضا به سرعت مساوی به 

   .در صد کند تر از رحيم که در زمين است ميگذرد
سرعت يک پديده به سرعت نور تقرب ميکند، از سرعت گذشت زمان بر او زيرا مطابق به نسبيت خاص، زمانيکه 

 .کاسته ميشود، فضا خود را تنگتر نموده، فاصله کوتاه تر ميشود و جرم پديدۀ متذکره بزرگ ميشود
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  ٤از  ٤ :تعداد صفحات

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

 در صد سرعت نور در فضا حرکت ميکند که اين ٨٠کريم به سرعت مساوی به . کريم و رحيم دو برادر دوگانه اند
 . ده سال زمينی را در بر ميگيردسفر مدت

طی اين مدت، اگر رحيم در زمان سفر برادرش کريم ده سال داشته باشد، ده سال ديگر به عمرش اضافه شده و او 
 . سال دارد؛ زيرا زمان بر او کند تر گذشته است١٨بيست سال دارد؛ در حاليکه برادرش کريم 

که يک ساعت اتمی را در فضاپيما و ديگری آنرا در زمين تحت چنين امری با ساعت اتمی تجربه شده است؛ طوري
ساعتی که در فضا پيما نصب بود کند تر از ساعتيکه در حالت سکون در زمين قرار داشت . مطالعه قرار دادند

  .حرکت ميکرد
  

م جاودانه باقی ولی هرگاه کريم سرعت نور را اختيار نمايد، از اينکه سرعتی باالتر از سرعت نور وجود ندارد، کري
 . خواهد ماند

م علمی ای منحيث باالترين سرعت تحميل ميشود، مگر بنا به داليلی که در باال  هرچند شناخت سرعت نور همچون د
تذکر يافت، نميتوان موجوديت سرعتی باالتر از سرعت نور را دور از امکان دانست که درصورت تثبيت موجوديت 

موجوداتيکه، بنا به همين .  موجوداتی را که سريعتر از نور حرکت مينمايند حدس زدآن، ميتوان موجوديت اجسام و يا
 .خصوصيت سرعت باالتر از سرعت نور از ديد انسانها فرار مينمايند

 ميالدی، دانشمندان را موجوديت جسميکه نور، بدون اثرگذاری از کنار آن عبور مينمايد، حيرت زده ٢٠٠۶در سال 
در فضا به عمل آمده بود و دانشمندان را به جستجوی موادی با خواص کيمياوی واداشته است اين مالحطات . ساخت

   . تا به انسانها نيز امکان آنرا اعطا نمايند که از انظار طوری پنهان عمل نميايند که هيچکسی قادر به ديد آنها نباشد
  

فت که اين عبور نور از کنار اجسام مزبور شايد بيشتر  تابع خواص فيزيکی آن اجسام باشد تا خواص مگر بايد 
زيرا امکان آن ميرود که آن اجسام موجودات بسيار کوچکی باشند که با سرعت باالتر از سرعت نور . کيمياوی آنها

از اينکه سرعت چرخش آنها باالتر از سرعت نور است، نور و فريکانس آن نميتواند . به دور محور خويش ميچرخند
شايد همين موجودات اساس تشکيل سوپ مذاب باشند که .  تا انسانها توانائی ديدن آنها را کسب نمايندبر آن اثر گذارد

خود زادۀ ذرات سريعتر و کوچکتر ازخودند و اين سلسله تا هستی جوهری که ديگر هيچ موجودی سريعتر از آن 
 .حرکت نمينمايد، دوام ميابد

يت سرعت باالتر از سرعت نور، بازهم به سرعت نور منحيث باالترين اينکه چرا با اينهمه اقرار تلويحی به موجود
سرعت در طبيعت و هستی اصرار ميورزند، دليل آنرا شايد در منافع نظامی ـ سياسی قدرت های بزرگ عرصۀ 
تکنولوژی جستجو نمود؛ زيرا به کمک آن ميتوان به وسايلی دست يافت که با سرعت باالتر از سرعت نور و چگالی 

بدون آنکه رادار های دظامی عبور و موقعيت جسم عابر را . تر از اشعۀ گاما حتی از دل کوه ها، بدون حفر گذشتکم
 .تشخيص دهند

برای تثبيت آغاز جهان بايد از سوپ ابتدائی آنسوتر رفت و اين امر از حوصلۀ فيزيکی که ما با آن سروکار داريم 
همين حدود سرعت نور منحيث باالترين سرعت محدود نخواهد ماند و ولی بايد گفت که فيزيک نيز در . بيرون است

آنگاه انسان با پديده های جديديکه با امکانات امروز توانائی تشخيص آنها را درخود نميبيند، آشنا خواهد شد و به 
ر سرعت ـ از جانب ديگ. معلوماتش تا دروازۀ هستی جوهری خواهد افزود؛ ولی از همان دروازه جلوتر نخواهد رفت

  .منحيث تناسب فاصله و زمان ـ تابع فاصله از محور زمان است که در مبحث فرار کهکشانها توضيح خواهد شد
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