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  ابعاد ديگر غير از چهار ُبعد قبًال شناخته شده
  
  

  قبل از پرداختن به معرفی ُبعد پنجم، ضرور خواهد بود تا بدانيم که ُبعد يعنی چه؟
يری را ميدهد و بر حقيقت و ُبعد در لغت به مفهوم اندازه است و در اصطالح فيزيکی آنچه که به ما  امکان اندازه 

ذارد به همين . موجود و در غير آن وجود حقيقی ندارد يعنی آنچه دارای ابعاد است،. واقعيت اشيا، مهر صحه مي
  . علت ُبعد را در زبان فرانسوی لغتًا نيز حالت حقيقی معنا مينمايند

ر خواسته باشيم غرض دانستن ُبعد به دايرةالمعارف ر مراجعه نمائيم، بعد از چند چ، ا ه فارسی و چه زبانهای دي
 مترادف به يکبارگی خود را در همان مباحث فيزيکی ميابيم که در توضيح خالصۀ ابعاد مکان و زمان خالصه ۀکلم

  ميشود
 . هيج دايرةالمعارفی به توضيح اينکه دانستن و يا برخوردار بودن از ُبعد چه اهميتی دارد، نمی پردازد

اثرات ناشی از مطالعات در زمينۀ ابعاد بيش از آنکه امور مطلق علمی فيزيکی را احتوا نمايند، مسايل فلسفی را تحت 
الشعاع قرار ميدهند؛ زيرا هيچ پديده ای فاقد چهار ُبعد شناخته شده نميتواند وجود حقيقی داشته باشند و اين فقط فلسفه 

 . مطالعۀ وجود و عدم وجود پديده ها ميپردازداست که با مباحث و استدالالت خويش به 
عصر روشنائی در اروپا که توام بود با ظهور دانشمندان و متفکرين نخبه چون ولتر، ديدرو، داالمبر و ديگران به 
حاکميت دانش ستيز چندين صد سالۀ کليسا پايان بخشيد و در نتيجه ماترياليسم با انکار حقيقت جهان غير مادی به 

 . ذهان آغاز نمودتسخير ا
حاکميت ماترياليسم بر اذهان الی ظهور البرت انشتين و به ويژه الی طرح تيوری مشهور نسبيت بدون برخورد با هيچ 

 . ممانعتی در اروپا گسترش يافت
زمانيکه انشتين ُبعد زمان را بر سه ُبعد مکان يعنی طول، عرض و ضخامت عالوه نمود کم کم از گسترش بدون مانع 

هرچند ماترياليست ها، با توجه به نسبيت زمان، تالش داشتند تا به زمان نيز . ميت ماترياليسم بر اذهان کاسته شدحاک
خصوصيت مادی اعطا نمايند؛ مگر زمان همچنان غير مادی باقی ماند؛ زيرا زمان اليتناهيست و هرچه اليتناهيست 

بدينگونه البرت انشتين تفکر فلسفی انسانها را .  مادی باشداز تعُين خارج است و آنچه از تعُين خارج است نمينواند
 .. دگرگون ساخت

جهاتيکه در آنها ميتوان يک شئ را اندازه گيری اما اگر به تعاريف ارائه شده از ُبعد مراجعه شود با تعاريفی چون 
ا بر ميخوريم، در حاليکه اثرات و امثا ل اينهآنجه که به ما امکان ميبخشد تا شئ را اندازه گيری نمائيم  و ياهم کرد

ناشی از مطالعۀ ابعاد، همانطوريکه در باال به آن اشاره شد، بيش از آنکه موضوعات مورد بحث در علم فيزيک را 
 . احتوا نمايند، موضوعات بنيادی مباحثات فلسفی را متاثر ميسازد؛ مگر هردو فلسفه و علم به آن عالقه ميگيرند

 تذکر يافت، ُبعد يعنی  سنجش ها و اندازه هائيکه ما را در شناخت و تشخيص وجود حقيقی باتوجه به آنچه در باال
اين سنجش ها ميتوانند مادی باشند و يا معنوی که انسانها تا به حال چهار گونۀ آنرا شناخته و . اشياء کمک ميکنند
 . ه هيچوجه نمينوانند کافی باشندابن چهار ُبعد برای شناخت حقيقت جهان ضروری اند مگر ب. معرفی داشته اند

سه ُبعد فضا را همان طول، عرض و ضخامت تشکيل ميدهند و ُبعد چهارم همان زمان است که انشتين در سال 
 .  بر سه ُبعد ديگر افزود١٩٠۵

 چگالی يا اين دو ُبعدگونه را رنگ و. حاال، باتوجه به آنچه که ما از ُبعد ميدانيم، ميتوان دو ُبعدگونه را معرفی کرد
 .غلظت تشکيل ميدهند؛ زيرا ما هيچگاهی نخواهيم نوانست اشيائی را که فاقد رنگ و چگالی اند اندازه نمائيم

در نظر بگيريم شئ ايراکه با چگالی پائين تر از چگالی آب وجود دارد؛ هرگاه اين شئ فاقد رنگ نيز باشد، هرگز 
به همينگونه ما هرگز نخواهيم توانست حقيقف . ندازه گيری نمائيمنخواهيم توانست وجود آن را احساس نموده آن را ا

وجود اشيائی را که با فقدان رنگ و چگالی دور تر از لمس ماقرار دارند، دريابيم و بزرگی و کوچکی آنها را اندازه 
 . نمائيم

را سياه و سفيد نيز شامل بايد به ياد داشت که فقدان رنگ ضرورتًا به مفهوم سياهی و سفيدی نيست؛ مگر شفافيت؛ زي
 . گروپ رنگها ميشوند که چيزی جز فريکانس نور نيستند



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 
 

 
  ٣از ٢ :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 

سياهچاله شايد مناسبترين کلمه ايست که در زبان فارسی برای پديدۀ فضائی که در زبانهای کشورهای غربی بنام 
 . سوراخ سياه ياد ميشود، کاربرد دارد

کيلومتر در ثانيه را ديگر نميتوان منحيث باالترين سرعتی  ٣٠٠٠٠٠برای توضيح اين مطلب بايد دانست که سرعت 
که در طبيعت وجود دارد، پذيرفت؛ زيرا سرعت چرخش يک سياهچاله به دور محور خودش به حدی باالست که 

 . حتی نور نيز نميتواند از آن فرار نمايد
 را انرژی خالص خواند که از سرعت نور چيزی جز سرعت فوتونها يا دانه های ريز ريزی نيست که انشتين آنها

منطق حکم مينمايد که  هر موجودی دارای شکل و قابليت . لغزش الکترونها از يک مدار به مدار ديگر ناشی ميشوند
 . تعُين نميتواند فاقد جرم، وزن و چگالی يا غلظت باشد

در ثانيه به طرف يکديگر  کيلومتر ٣٠٠٠٠٠زمانيکه فوتونهای صادره از دو منبع مختلف نور، هرکدام به سرعت 
 کيلومتر در ثانيه بالغ ميشود که در نتيجه به تشکيل سياهچاله، ۶٠٠٠٠٠ميشتابند، سرعت تقرب آنها به يکديگر به 

الی . موجود فضائی ايکه نور نيز قادر به فرار از آن نيست، می انجامد موجود فضائی ايکه نه رنگ دارد و نه چ
مرۀ ابعاد جاداد؛ پس رنگ را نميتوان در ز. آنرا ميتوان اندازه کرد؛ مگر با اينهمه نميتوان موجوديت آنرا انکار کرد

 .  اما در مورد چگالی بايد کوچکترين حد چگالی را دانست که تا کنون نميدانيم
 فرض نموده متناسب به آن چگالی ١دانشمندان برای تشخيص درجۀ چگالی، آب را معيار قرار داده، چگالی آنرا 

 . ساير موجودات را سنجش مينمايند
ونه ها با توجه به عدم شناخت ما از کوچکترين  درجۀ چگالی، ناگزير چگالی را نيز همچون رنگ در رديف ُبعد

 . قرار ميدهيم
 . اما آنچه به بحث ما مربوط ميشود شناخت ابعاد ديگری غير از چهار ُبعد قبًال شناخته شده است

 . مظروف را از هم تفريق کرد برای سادگی درک موضوع، نخست بايد فضای ظرف و فضای
ست که يک جسم آنرا احتوا نموده است؛ در حاليکه فضای ظرف فضائيست که جسم را توام با فضای مظروف فضائي

 . فضای مظروف آن احتوا نموده است
اين بدان . زمانيکه ما خطی را باالی صفحه ای ترسيم مينمائيم، اين خط دارای ُبعد واحديست که بنام طول ياد ميشود

 هر اندازه ايکه تصور مينمائيد، احتوا نموده است، مگر ما هرگز قادر مفهوم است که اين خط بخشی از فضاء را به
به همينگونه است در مورد نقطه، . به آن نخواهيم بود تا آنرا ببينيم؛ مگر اينکه اين خط را در فضای ظرف قرار دهيم

ه آنها در فضای ولی از اينک. مربع و مکعب؛ زيرا باوجود آنکه هرکدام دارای ابعاد ناشی از فضای مظروف اند
نها را معين نموده، قادر آظرف قرار نگرفته اند، ما نميتوانيم ابعادی چون طول، عرض و ضخامت آنها را سنجش، 

 . به ديد آنها شويم
ما در . هستی جوهری ما را احتوا نموده است. مثال حقيقی و موجود برای توضيح آنچه گفته شد، هستی جوهريست

ريم؛ مگر ما هرگز نميتوانيم هستی جوهری را اندازه گيری نموده آنرا معين سازيم، در داخل هستی جوهری قرار دا
 . حاليکه نميتوانيم وجود آنرا نيز انکار نمائيم

اگر فضای ظرف نباشد، ما هرگز قادر به تعُين سياهچاله ها نخواهيم بود و هرگز موجوديت آنها را احساس نخواهيم 
  . کرد

طرح پالن عقبی که چيزی جز فضای ظرف نيست ُبعد پنجم را تشکيل ميدهد که دانشمندان پس ميتوان ادعا کرد که 
در هنگام تشخيص ابعاد فضاء فراموش نموده اند تا فضای ظرف را از فضای مظروف جدا ساخته هرکدام را جداگانه 

اممکن است و بايد جدا نمودن فضای مظروف مرتبط به موجودات عينی از فضای ظرف ن. مورد مطالعه قرار دهند
 . آنر در کنار ابعاد متشکله از فضای مظروف در نظر داشت

 . آنجه توضيح شد ارتباط ميگيرد به ابعاد مادی جهت تشخيص حقيقت وجود اشياء مادی
اما آيا منطقی خواهد بود که در مورد موجوديت ُبعد معنوی که در يکزمان برای تشخيص حقيقت وجود پديده های 

  ی کاربرد داشته باشد فکر کرد و به آن باور داشت؟مادی و معنو
برای اثبات موجوديت ُبعد معنوی ناگزيريم تا موجوديت پديده غير مادی ايرا که حقيقتًا وجود دارد و موجوديت آنرا 

 . نميتوان انکار کرد، در نظر بگيريم
اراده که موجود غير . زد افراد انکار کرداراده مثال خوبيست از موجوديت پديدۀ معنوی ايکه نميتوان موجوديت آنرا ن

 مادی است، چگونه ميتوان به موجوديت آن باور داشت؟
برای اثبات موجوديت اراده و اندازۀ آن ناگزيريم همانند اثبات موجوديت پديده های مادی فرضيه هايی را طرح 

 . نمائيم
هريک از ابعاد قابل سنجش و .  محصور استبخاطر اثبات حقيقف وجود اشياء مادی ذهن ما در چوکات ابعاد مادی
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مگر چگونه ميتوانيم ُبعد غير . اندازه گيری اند، حتی ُبعد پنجم؛ زيرا در هر حالت بزرگتر از جسم مورد نظر است
 مادی ايرا تصور نمائيم که برای اثبات موجوديت پديده های غير مادی ضروری تلقی ميشوند؟

حتی برای اثبات وجود حقيقی پديده های مادی نيز ضروری پنداشته ميشوند و آن چنين ُبعد معنوی ای وجود دارد که 
 . چيزی غير از اثر نيست

بدين مفهوم که اثر قبل از ساير ابعاد برای اثبات وجود حقيقی پديده . هر پديده، اعم از مادی و غير مادی دارای اثر اند
 تظاهر در فضاء، با اخذ بخشی از فضاء اثر خويش را بر فضاء يعنی تمام پديده ها، در هنگام. ها کسب اهميت مينمايد

 .  بعد از تظاهر اثر پديده هاست که ما قابليت اندازه گيری آنها را کسب مينمائيم. ميگذارند
وف را نميتوانيم ببينيم و نه قبل از ارتکاب صارادۀ مو. در نظر بگيريم مجرمی را که ارادۀ ارتکاب جنايتی را دارد

ولی زمانيکه يک اراده عملی ميشود، ما ميتوانيم آثار مادی و معنوی آنرا آندازه . وانيم آنرا اندازه گيری نمائيمعمل ميت
از اينکه اثار اراده قابل سنجش و اندازه گيری اند، پس ما . گيری نموده در مورد حقيقت وجود آن حکم صادر نمائيم

 . ود حقيقی اراده و اندازۀ آن حکم نمائيمميتوانيم به اساس اندازۀ آثار اراده در مورد وج
 : به مالحظۀ آنچه در باال تذکر يافت ميتوان ابعاد را به ترتيب ذيل برشمرد

   زمان١
   فضاء٢

 الف فضای مظروف يا طول، عرض و ضخامت 
  ب فضای ظرف يا پالن عقبی

   اثر٣
  

  پايان
  
  
 
  
 
  
 
 
 
 


