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 مقالۀ دوم

 :یادداشت

، 8142جنوری   41ــ مؤرخ  "ِشب و روز و سال و ماِه زمین"به نوشتۀ کوتاه بد نیست گذری  ،اصل مقاله از نشرپیش 

ایشان . نمائیم و بهتر آن باشد، که نقل قولی چند از ایشان آورده شود استاد نگارگرــِ   "آریانا افغانستان آنالین"ِر منتش

 :مینگارند

گفته بودم که " امیلی دکنسن"از قول مثنوی عرفان بیدل و ترجمۀ شعری از قبلی خود  های از یادداشتمن در یکی »

بی سرحد و  ها به دور خورشیدهای شان است و چون در کهکشانِ  خوانیم ناشی از گردِش سیاره اصوالً آنچه ما زمان می

 .ها از تخمین و شمار بیرون است بدین دلیل هر نظام شمسی زمان خاص خود را دارد امحدود ما خورشیدها و سیارهن

 .کند بیان می ر پیش از آنکه عقل بشر بدان برسدکالم هللا مجید در چندین مورد به زمان اشاره و نسبی بودن زمان را بسیا

ما بدان خو گرفته ایم و آن را به اجزاء و اضعاف آن تقسیم نموده از یکی همین شب و روز و سال و ماه زمین است که 

 آن ساعت و دقیقه و ثانیه و حتی ثالثه را به عنوان اجزاء و هفته، ماه، سال و قرن را به عنوان اضعاف آن دریافته ایم

....  

بیرون شویم و به زبان زمان زمان زمین  زحاال اگر ما ا .اصوالً زمان چیزی نیست مگر وقفه یا فاصله بین دو حادثه

عطارد صحبت کنیم که یک سال آن ِصرف هشتاد و هشت روز زمین است و بگوییم که مثالً حادثۀ جدا شدن کودک از 

 «....شیر مادرش که دو سال زمین است هشت سال کار دارد، مگر این تعجبی دارد؟ 

 "پیمایِش زمان طرزِ  و جشسن"، نگارگر ، جناب"مانز"ریحات در سراسر قسمت مربوط به شدر تمام این مثالها و ضمن ت

 حولِ  "گردش سّیارات"را ناشی از  "زمان"و چون . گذاشته اند "زمان"به جاِی خوِد  "...زمین و عطارد و "را در 

 "انزم"ی وجود نمیداشتند، ین و عطارد و کالً نظامهای شمسکرده اند، باید نتیجه گرفت، که اگر زم وانمودآنها "ِ ثوابت"

 هکشانادر آن ملیاردها کد، که ننی ترسیم میکاما علوم طبیعی و بالخاصه فزیک، کائنات را طور .هم وجود نمیداشت

. شمارد نمیداند و این هرسه را یک ُکلِّ بهم بسته می "مکان"و  "همادّ "را جدا از  "زمان"علم فزیک . جای خوش کرده اند

آن را  "زمین"این، که در . یممایش میکنآن را چگونه سنجش و پیاین، که  از مستقل است پیوسته وجود دارد و "زمان"

هیچ و  "زمان" اصل و ُکنهِ کنند، بر گر اندازه گیری طور د "ت دیگراارسیّ "آن طور و در  "عطارد"این طور و در 

و  "اندازه گیری" و "پیمایش"و   "سنجش"طبیعی ست، ولی  پدیدده و مظهر و کمّیتِ یک  "زمان". ندارد اثر نکوچکتری

 "زمان"گر فزیکی وجود دارد، اینست، که بسا کمیتهای دو  "زمان"یگانه فرقی، که بین  !!!ندآن طبیعی نیست "ِمنک کردن"

 "زمان" ؛به عبارت دیگر. نمیشناسد را کس "منفی زمانِ "است و  روان "مثبت سمتِ " آن هم درهمیشه در یک سمت و 

در پورتال  پیشسال  2 یزی کمچ؛ یعنی 8112می  88به تأریخ  ۀ آتی، کهدر نوشت .ندارد بگردمیراند و عق "جلو"به  داممُ 

 .  منتشر گشته بود، موضوع نسبتاً به تفصیل بیان شده است "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

 

ما زمانی پیش از جهان     
Eine Zeit vor unserer Welt 

المان، که همین امروز به دستم افتاد، مقالۀ باال  Spiegel "شپیگل"مجلۀ ( 41شمارۀ )8112مارچ  01در شمارۀ مؤّرخ 

البرت اینشتین  "ِفرضیۀ عام نسبّیت"، ارتباط هردو از طریق "مکان"و  "زمان"نظرم را جلب کرد؛ مقاله ای در بارۀ 
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Albert Einstein چون مقاله مسائل جالب و. و باآلخره دستاوردهای جدید علمی ای، که در زمینه حاصل گردیده است 

دارد، نکات مهّم و قابل درکش را ترجمه کرده، تقدیم خوانندگان ارجمند پورتال  بر درخور توجِه علمی ــ فزیکی را در

مۀ ذیل را الزم میدانم. مینمایم "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"  .اما پیش از اصل مقاله، پیشکش مقدِّ

 :هائی، که دیدها و بینش از نهمیشود؛  سخن زدهلوم طبیعی ع از دیدِ ین بررسی در

 ؛ستا خلق شده "آدمی"ِل روی گُ  د، که دنیا و مافیها بهنرا در مرکز آفرینش قرار داده و ادعاء دار "انسان"ــ 

 د؛رنمیپنداو چه و چه و چه  "اشرف المخلوقات"و  "اورنگِ خلقت"و  "گِل سِر سبِد کائنات"را  "انسان"ــ 

 د؛نمی انگار "جهان صغیر"، را "انسان"مه چیز دیگر عالم، ماسوای و ه "جهان کبیر"را  "انسان"ــ 

 ....و 

آفرینش و  عالمِ در طبیعت و در  "انسان"از نگاِه علوم طبیعی، کوچکترین اعتبار ندارند، چون  اّما چنین دیدها و بینشها،

از صفحۀ گیتی  "انسان"آید و اگر  اندازه ناچیز را دارد، که اصالً و هرگز در حساب نمی ای بی "ذره"در کائنات، حکم 

و به زبان شیریِن عوامِّ کابلی، ُچرِت کائنات و جهاِن هستی هم خراب  همچنان باقی خواهد بود "جهان"محو هم گردد، 

 .!!!نخواهد گشت

 :گفته میشود، در چندین مفهوم به کار میرود Worldو در انگریزی  Weltکه در المانی  ،"جهان"کلمۀ 

حکمرواِی "خود را  ،..."خیره سِر "حمزۀ صاحبقران،  و موجودات آن، که انساِن به گفتۀ داستانهای امیر "نکرۀ زمی"ــ 

با چنین دیدی ترکیبات . کرده میرود قدبلندککهکشانها  به سویپندارد و از همینجا  ی آن می"فّعال مایشا"و  "مطلق

ترجمۀ باللفظ  "جنگ جهانی"ا و امّ . یرهم را ساخته اندو غ "جنگ جهانی"و  4"جهان شاهِ "و  "جهانگیر"و  "جهانبان"

ست، که از طریق ُمَتْرجماِن ناوارِد ایرانی،  المانی Weltkriegانگریزی و  World Warاصطالحاِت فرنگی ای از قبیل 

و جنگ میگفتند ــ جنگ عمومی اول  "جنگ عمومی"افغانستان  دریِ زباِن  رفِ وارِد زبان دری ما شده است، ورنه در عُ 

چندان رسا نیست، چون ضمن جنگهای عمومی اول و دوم، تمام جهان  "جهانی جنگِ"از نظر من ترکیب . عمومی دوم

جنگ عمومی اول بیشتر در اروپا صورت گرفت و در جنگ عمومی دوم، پاره ای از ممالک . درگیر جنگ نبوده است

شایع و زیاد و لفظ به لفظ و تحت اللفظ، بسیار  باللفظنه ترجمۀ متأسفا. آسیائی و امریکائی و افریقائی نیز بر آن افزوده شد

ُچست و  ترجمانانِ "این قلم ضمن مقالۀ . ترجمه هم همین است "ترین بی تکلیف"و  "ترین آسان"رائج گشته است، چون 

پورتال خوانندۀ خواهنده را به خواندن آن در آرشیفهای ) .بر موضوع اندک مکث نموده است "های نادرست ترجمه

 .(دعوت میکنم" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

 :، چنان، که شاعری گفت"روزگار"در معنای  "جهان"ــ 

 کـــــــــار جهان گذران را! آسان گذران

 زیرا، که خردمند، ِجهان گفت َجهان را

 و گذرانبسیار "؛ یعنی "شو جه در حال جهیدن"و در معنای  "جهیدن"از  "صفت فاعلی"اول در مصراع دوم،  "جهان"

 .است "در حاِل گذِر سریع

همین . است "روزگار"همانا ( جهان)"دنیا"، نیز مراد از "نیا به امید خورده شدهد"و یا در ضرب المثل، کابلی که میگوید 

 .میگوئیم، بر همین مفهوم ترتُّب دارد "عالم فانی"و " جهان فانی" و" دنیای فانی"قسم وقتی 

فتح به ) "عالم"ــ  و  "و نزادنُ گیتی چُ  مادرِ "ــ چنان، که گوئیم ( دری)"گیتی"دری معادلهائی دارد، از قبیل  "جهان"کلمۀ 

است،  "روزگار"همانا " جهان"در تمام این کلمات مراد از . ، که از عربی وارد زبان دری شده اند"دهر"و  "دنیا"و  (الم

 :گفت شاعری، که و چه خوش. ایستد که در گذر است و دمی هم نمی

2"روزگار آئینه را محتاج خاکستر کند"  

حکمفرما بوده و هیچ  "قوانین طبیعی"، که بر آن قوانینی به نام "هستی مجموعۀ نظامِ "و  "کائنات"در مفهوم  "جهان"ــ 

کرۀ خاکی، همه کرۀ زمین و زمینیان و ساکنان . گوشه ای از آن هم ازین نظم و نظام طبیعی فارغ و مستقل بوده نمیتواند

در موضوعات بررسی نظام و قوانین فزیکی و . آن است و همه جزئی بسیار بسیار و بیحد ناچیز از همین جهان و نظامِ 

                                                           

 
و ترکیب در مفهوم لقب داده بودند ــ نیست، بلکه این د" شاه جهان"و " جهانگیر"ــ درینجا مراد از شاهان مغولی هند، که خود را  

 .اصلِی  لغوی خود به کار رفته اند
8
یعنی  ؛"آئینگی"میدادند، که خاصیت  ءــ می ساختند و آن را آن قدر صیقل و جال "مس"خصوصاً از مرا از فلز ــ  "آئینه"ــ در قدیم  

بسیار  "آئینه و خاکستر" ءدر کالم قدما. بود "خاکستر" دادن و صیقل کردن، ءرین آلۀ جالو بهت. انعکاس باوفای تصویر را پیدا میکرد

 .توأمان آمده اند
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است، که از قطره تا دریا و از َسَمک تا سما و از اتوم تا  "جهان"سخن میرود، مراد از همین  "جهان"طبیعی وقتی از 

 .کهکشانها را در بر میگیرد

مهزبعد ا  کشید ــ و غیر ضرور پهای ضروربر سبیل آمِد گپ، به گضخامت و ــ که بیخود بدین عرض و طول و  ین مقدِّ

 :را عرضه مینمایم "شپیگل"مقالۀ ( تلخیص و خالصه شدۀ)صمیروم و ترجمۀ ُملَخ  

 

 ما زمانی پیش از جهان  

" اینشتین"فرضیۀ نسبیت . را به پایۀ إکمال برساند" البرت اینشتین"یک فزیکدان المانی قد علم کرده است، تا کاِر ناتمام 

 Big Bang" اولین انفجارِ "در قسمت مگر این تیوری . را شرح میدهد" (فضاء)مکان"و ( ِجرم")ُکتله"رابطۀ متقابِل 

وجود ، که قبل از کائنات موجود، می اندازد به کائناتیبه مدد برسد، نگاهی  تیوری جدیدی، که قرار است. عاجز میماند

 .داشته است

مگر وقتی . بیندیشد "انفجار اولین" تا دربارۀ، کند میپیدا ندرت وقت هم به  Martin Bojowald "مارتین بویووالد"حتی 

 .، دست مییابدو دور از انتظار ر گردد، غالباً به نکاتی نیندیشیدهچنین فُرصتی برایش میسّ 

و افکار به  "دویدن"به  0"سربخودی"، "پایها"میدهد، که ضمن آن رخ  Joggingیا  "َدِوش"این کار مخصوصاً در هنگام 

د، در آن وقت است، که وبه مغز رسیده و مغز را سیراب نموقتی بدین وسیله خون کافی . شروع میکنند "جهیدن"

ای جدید به این کار تا وقتی ادامه مییابد، که دریچه . را میچرخاند "مکان"و  "زمان"در ذهِن خود مفکورۀ  "بویووالد"

 .سوی قلمروی ناشناخته باز میگردد، یعنی قلمروی، که تاکنون در اذهان به ظهور نرسیده است

و ظاهِر آراِم او بچگانه چهرۀ . میباشد "فزیک نظری"، مصروف تدریس "پنسلوینیا"ساله در پوهنتون دولتی  03بویووالِد 

، انقالبی را در فزیک برپا "فضاء شناسی جدید"بنیانگذاری سالگی با  87هرگز این راز را فاش نمیگرداند، که وی در 

 .نمود

 وی به تحقیق و هرآئینه به دسته ای بس کوچک و بسیار خاصِّ محققان تعلق دارد، که قد راست کرده اند، تا میراثِ 

دانشی جدید از  به تنهائِی تنها، درس و( اینشتین ــ مترجم)پیشاهنگ بزرگ فزیک . را به خود تخصیص بدهند" اینشتین"

بسا کسان هنوز این . را بنیاد نهاده و فرضیۀ عام نسبّیت را برای جهاِن بعد از خود، به ارمغان گذاشت "قوۀ جاذبه"

فزیک )دستاورد فزیک نظری  "درخشان ترین"و چند سال پس از ابداعش، ( و اینک یک صد)21فرضّیه را حتی

  1.همه دورانها میدانند( تیورک

تنها در صورتی، که محققان راِه .  نیز خالءهائی دارد "اینشتین"بزرگ  وم گردیده است، که حتی رملِ حاال مگر معل

ر بپیمایند، احتماالً به فارمولی دست خواهند یافت، که به معنای واقعی کلمه، شایستگِی خآتمام تا  را با قاطعّیتِ  "اینشتین"

اینکه این امر . ، شکستانده شوند"زمان"و  "مکان"های  اید آخرین طلسمبدین منظور ب. را داشته باشد "فورمول جهانی"نام 

 .، تشریح گردیده است"مارتین بویووالد"چطور به سر رسیده میتواند، در کتاب جدید 

آمد، و آن در خالل لکچر  ده سال پیش روی یک تصادِف محض با همکاران فعلی خود در ارتباط "بویووالد"

، بود که ضمن آن از 1"آخن"در پوهنتون زادگاهش، شهر ( ــ شرِح مترجم "ریاضیات عالی" درینجا مراد از)متماتیک

فزیک این موضوع را در خود تحصیالت . سخن میرفت( ــ شرح از مترجم" تیوری نسبّیت")شتیندستاورد بزرگ این

ران و استادان فزیک عرضۀ و این کامالً عجیب است، چون ظاهراً این طور معلوم میشود، که پروفیس بررسی نمیکنند

فرضیۀ عام نسبّیت در تحصیالت عادی فزیک، اصالً . الن خود، گویا دریغ میورزندرا از محصِّ  "جوهِر فزیکنگین و "

در واقعیت . مطرح نمیگردد، و بهانه آورده میشود، که این تیوری بسیار ثقیل است و به درِد امور عملی هرگز نمیخورد

                                                           

 "اتومات"دری شدۀ اصطالحات زیبای عامیانۀ کابلی اند، که در زبانهای فرنگی با کلمۀ  "خود بخود"و  "سربخود"و  "سربخودی"ــ  0

ایرانی درینجا مگر مدار  "ِخودکار"لمۀ ک. افاده میگردند "خودکار"و در فارسی ایران به شکل  "به خودِی خود"و در دری ادبی ما با 

ما معمول  مدلول دیگری را مدِّ نظر داریم، که در زبان عاّم و خاصِّ  "خودکار"اعتبار ما بوده نمیتواند، چون ما در دری افغانستان از 

 !!!است و نشاید آن را از مدلوِل اصلِی درِی آن بیرون راند
 .خوانده میشود Theory of Relativityو در انگریزی   Relativitätstheorieدر المانی " فرضیۀ نسبّیت" ــ 1
از جملۀ نامدارترین پوهنتونهای المان است و شاید بتوان آن را پوهنتونی دانست، که  Univesität Aachen "آخن"پوهنتوِن ــ  1

 .سطح تدریسی آن از هر پوهنتون دیگر المان باالتر است

 



  

 

 

 7از 1

خود تا اعماق جهانی پیش رفت، که در ساحۀ امکانات تجربی بشر، اصالً  "تیوری جاذبۀ"ش کردِن با پیشک "اینشتین"امر 

 :مثالً میگوید که "بویووالد". ا بسا محصالن فزیک را هراسان ساخته نمیتوانداین امر امّ . نمیگنجد

زیرا . مالً جدیدی را بازی میکندنقش کا" مکان"قرار گرفتم، که در آن " فرضیۀ نسبّیت"رو زیر تأیثر  من بالخاصه ازین»

و " اکتور"، خود به حیث "مکان"و " زمان"صحنۀ تمثیل جهان نیست، بلکه در این تیوری " مکان"در فرضیۀ اینشتین، 

 «.وارد صحنه میگردند" بازیگر"

چیزی دگر   "ذبهجا"بنا بر همین فرضیه، . در تحت تأثیر هر جسم، انحناء پیدا میکند "فضاء"، "اینشتین"نظر به تیوری 

 "ُکلِّ "ین فرضیه، یک در "زمان"و  (مکان)"فضاء"، "تلهکُ ". نیست، غیر از انحنای فضاء، که بر اجسام دیگر اثر میگذارد

 یعنی؛ "میدان اینشتین ُمعاِدالتِ "این پدیده از طریق معادالِت مسّما به . سازند متأثر از همدیگر را میکالً به هم پیوسته و 

unified field equations) Einsteinsche Feldgleichungen وقتی، که پای ُمحاَسبات  .، تشریح میگردند(ـ مترجم

حتی همین . باتمکین و هم مکّار تکریم، هم نظر میرسند و هم موردِ  انگیز به عملی به میدان آید، این فارمولها هم هول

زیرا این . اند، به اصالحات اساسی نیاز دارندشده  های بسیار درخشان ریاضی بناء ُمعاَدالت با وجودی، که بر پایه

ع و گسترش تمام فضاء را اک( چرخک زدن) و چرخشالت با وجودی، که دوران سّیارات عادَ مُ  هکشانها و حتی توسُّ

 .هستی به میان آید، ساکت میماند درست تشریح میکنند، وقتی سخن از مبدأِ 

. سیع حدوداً چارده ملیارد ساله، به شکل امروزی خود درآمده است، کائنات بعد از گسترش و تو"اینشتین"نظر به تیوری 

 .، از گفتِن جواب عاجز میماند"اینشتین"ست، که سلسله معادالت  مگر چه طور این همه به وجود آمد؟؟؟ درینجا

را بیشتر  "فضاء" تراکم کرده و "ماّده"نزدیک میگردد، به همان اندازه،  "زمان"قدری، که ابتدای  نظر به این فارمولها هر

شرِح مختصر )"انفجار اولین"فزیکدانان این پدیده را . هم میفشرد، تا اینکه در مبدأ انفجاری عظیم رخ میدهد و بیشتر در

هم نمیتواند این نکته را  "انفجار اولین"البته فزیکدانان دقیقاً میدانند، که پیش کشیدن . مینامند( این پدیده بعداً علیحده آید

تیم محققان حوِل . نهائی خود رسیده است و از آن پیشتر رفته نمیتواند ، که تیوری با چنین تمثیلی، به سرحدِّ بپوشاند

از خود میپرسند، که چه به درد میخورد، تیوری ای، که تاریخ فضاء را درست تشریح نماید، ولی در قسمت  "بویووالد"

 ، کامالً ساکت و خاموش بماند؟؟؟"مبدأ"بررسِی 

، به دست اینشتینتصویری را که سلسله فارمولهای )بویووالد و همکارانش میخواهند، نقایص تصویر موجود جهان را 

حرکت  "فضاء"و  "مکان"، بلکه از "ماّده"ایشان نه از . ، به شکلی غیِر معمول برطرف بسازند(میدهد ــ شرِح مترجم

 ".اینشتین"بزرگ خود،  سرمشقِ و مقتدا و  "پیر"میکنند، عیناً به پیروی از 

ه ئی را، که مادّ "فضا"و " مکان"از کوچکتری ذرات به وجود آمده است، چرا  "ماّده"ایشان استدالل میکنند، که وقتی 

، تقسیم کرده "اتوِم فضاء"یا  "اتوِم مکان"ن قرار دارد و حرکت میکند، نیز به اجزای تجزیه ناپذیر آن، یعنی به ادر

طول "های طبیعی به ایشان این جرأت را میدهد، که به نوعی  ه کار بردن ماهرانۀ کانستنتنتوانیم؟؟؟ گماردن و ب

 .دست یابند 3(ــ مترجم" کوچکترین واحد طول")"ابتدائی

" -00"به طاقِت  "41"یاد میگردد، که ُبعد آن  7"طوِل پلنک"در فزیک به نام  "طول ابتدائی"یا  "کوچکترین طول"این 

برای درک  بزرگی و ُبعِد این واحد طول، کافی ست گفته . است "کوچک"تر و غیر قابل تخمین سانتی م( 00منفی )

 .میگنجد، تا ذرات گرد و خاک در تمام نظامی شمسی ما "واحد طول"در یک هستۀ اتوم به مراتب بیشتر ازین : شود، که

 "فضاء" "ِتوته توته کردن"ه ایشان موفّق به ده سال پیش با همکاران امروزی خود در تماس آمد، دید، ک "بویووالد"وقتی 

 (.فضاء)"مکان"و  "زمان"ای بود از  "ُبراده"معادالتی، که ایشان به وجود آورده بودند، در واقع . گردیده اند( مکان)

                                                           

ترجمه کردم، که کوچکترین طول است  "طول ابتدائی"انگریزی را   Elementary Lengthمانی وال Elementarlängeکلمۀ ــ  3

شاید کسان دیگر این اصطالح فزیکی را طور دیگر ترجمه کرده باشند، که من از آن خبر . و در معامالت فزیک ذروی به کار میرود

 .ندارم
 (4217 ـ 4212)81ــ  42فزیکدان نامِی المان در قـرِن Max Planck(Max Karl Ernst Ludwig Planck ) "کس پلنکمَ " ــ 7

رد؛ یعنی سه سال را از آِن خود ک 4242ی، جائزۀ نوبل فزیک سال درخشانش در ساحۀ فزیک اتوم است، که به خاطر دستاوردهای

سۀ المان مؤس   ین فزیدکدان نامدار،موش نشدنی همبه پاس خدمات فرا. چنین جائزۀ فاخر را حاصل نماید "شتینالبرت این"پیش از اینکه 

تحقیقاتی  سات معتبرِ نامگذاری کرد، که از مؤس   Max Planck-Institut "انستیتوِت مکس پلنک"عظیم و مشهور تحقیقاتی خود را 

ین است، که جائزۀ نوبل فزیک را نیز به هم Quantentheorie "تیوری فوتون"گذار بنیان "مکس پلنک". آید جهان به حساب می

از طریق تأثیرات را  همین تیوری را پرورش داده و ساحۀ تطبیق عملی آن "شتینالبرت این"البته . دست آورده مناسبت ب

و اگر چنین نمیبود، امروز از تمام وسائل محصول عملیۀ فوتوالکتریک، از  .فوتوالکتریک در تکنالوژی و جامعۀ بشری، مهیا ساخت

 !!!پیمایش برقی ــ از هرنوع آن ــ محروم میبودیم قبیل تلویزیون و کمپیوتر و آالت
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ون چود، ب "بویووالد"اقبال با  . درین بود، که از طریق این معادالت توانست، تا مبدأ هستی پیش برود "بویووالد"دستاورد 

 .را تمثیل میکنند" کائنات"وی گردیده است و میدید، که معادالتش چه طور تولد یک  میدید، که گویا همه چیز رامِ 

یک وقتی متوجه میگردد، . بیشتر شده میرود "تراکم"را به عقب گشتانده میرفت، میدید، که  "زمان"هرقدری، که بویووالد 

اینجاست، که آستانۀ  .ملیاردها آفتاب جمع گردیده است "ِِجرم"یا  "ُکتله"، (جمسانتی متر مکعب ــ متر) ccکه در یک 

 .  تغییر میخورد "مودِل کائنات"نمودار میشود و حالت  "انفجاِر اولین"

را دوباره " مکان"خود، هنوزهم به عقب تا به مبدأ میراَند،  "ِمودِل جهان"ووالد ساعت زمان را در یعالوه بر آن، وقتی بو

 .کائناتی، که به صورت متداوم در حال انقباض بود، دوباره انبساط میکند. بیند ر حال اتّساع مید

با وجودی، که معرفِت بویووالد محدود به نظر میخورد، شاید ُمعاَدالت وی روزی به حیث ُکُشود و آغاز عصر جدیدی 

 .ناِت موجود، حکایت میکندچون همین معلومات برای بار اول از جهانی در ماورای کائ. تبلور کند

و درین عرصه، نسل . ، احتماالً موضوع ُمشاَهدات تحقیقاتی آینده را تشکیل خواهد داد"ها جهان"ایجاد و انقضای جاودانۀ 

ها را از آن طرف فضاء اخذ کرده بتوانند،  در خدمت قرار خواهد  جدیدی از اقمار مصنوعِی بسیار حّساسی، که سگنال

 (رجمهختم ت.    )داشت

     :شرح مترجم
بدین عقیده بود، که کائنات همیشه وجود  ــ Aristoteles(Ἀριστοτέλης) ــ ، ارسطوقدیم انِ نومشهور یو حکیِم فیلسوف 

مگر ادیان مختلف برخالف این عقیده ادعاء کردند، که کائنات حادث است . خواهد گردیدداشته است و هیچ گاه هم نابود ن

در اواسط قرن گذشتۀ عیسوی فرضیه ای به . ل در یک برهۀ خاص زمان خلق کرده استو آن را یک قدرت و ذاِت متعا

میدان افتاد، که تاکنون مورد قبول بوده و علماء و فزیکداناِن عالم از صحت آن متیقن و مطمئن هستند؛ و آن فرضیۀ 

 . است "انفجار بزرگ"یا  "انفجار اولین"

من این مقولۀ فزیکِی فرنگی . المانی ست Urknallانگریزی و  Big Bangاز  نظورم "بزرگ انفالقِ "یا  "انفجار اولین"

. ترجمه کرده اند این اصطالح را چه رنگ ،نمیدانم، که مترجمان آثار علمیهیچ  را همین قسم به دری ترجمه نمودم ولی

، "تی ثانیه"بای کابلی در و به اصطالح زیبسیار بسیار بسیار کوچک  لحظۀهان در یک بدین عقیده اند، که ج فزیکدانان

پیوسته در حال اتّساع و گسترش است؛ و این حدوداً پانزده  ن زمانآ ه وجود آمد، که ازی بس عظیم بو انفالق ضمن انفجار

از طریق تر،  جانبه همهجامعتر و پیشرفته و هرچه  بس طرایقِ  با مانمنجِّ و شناسان    ستاره. ملیارد سال پیش از امروز بود

مراد از انفجار  "اولینیا انفالق انفجار ". فضاء و کائنات را تجسیم میکنند و انکشافِ  به وجود آمدنکمپیوتری،   ی هاتمثیل

آن هم  ضمنِ  ت، کهاین اس "اولینو انفالق انفجار "فضای موجود، نیست، بلکه مراد از در و  ،در یک مکانو انفالق 

 در انگریزی و Singularität ـ که در المانیـ "یگانگی"یا  "تواحدیّ "از یک  "زمان"و هم  "مکان"، هم "ماّده"

Singularity  (در آخر این تشریحات می آیدتمثیلی  عکسِ ) .آمدندد وجوــ به نامیده میشود!!! 

هاِی غافل از فزیک، تحمیل کند، که گویا  و بالوسیله ایجاد جهان، این فکر را به کله "نانفجار اولی" فرضیۀشاید پیشکِش 

ا چنین نیست، امّ . دبرهم میخور است ــ یکفزناپذیر  تخطی و بنیادین قوانینِ از ــ که یکی  "قانون بقای ماّده و انرژی"

پس . زیرا این قانون هرگز دروغ نمیگوید، قبول ندارند "عدم"و  "هیچ"از عالم و کائنات را ایجاد فزیکداناِن جهان، چون 

ل ازین کائنات، باید کانئات دگری وجود داشته بوده باشد، که از ماّدۀ بیحد که قب، از روی همین قانون حکم میکنند

انرژِی ُمدغم در کائنات اولی و !!! ه استداشتوجود  متکاثفی، که انرژی ای الیتناها متراکم در آن محفوظ و مسدود بوده،

دیده و کائنات فعلی را رها گر "گ بنگب"بی اندازه کوچک، ولی بیحد متراکم و متکاثف، با انفالقی فوق العاده عظیم یا 

 .کائناتی، که از همان زمان در حال توسعه و اتّساع و گسترش است ؛ایجاد کرد

چون در ساختمان داخلی هر اتوم . ندهستواحد  عین پدیدۀ از جداناشدنی متحدِ دو  "انرژی"و  "ماّده"چنان، که میدانیم، 

سخن میرود، منظور این نیست،  یوقتی از حدوث عالم مادّ پس . یده استدر سطوِح مختلف ادغام گرد "انرژی"، "ماّده"

 !!! ادعاء دارند؛ چنان، که ادیان باشد به وجود آمده "عدمکتِم " و "عدم" از و "هیچ"که این عالم از 

 :مولهای فزیک است، میگوید، کهرفاترین  و تهدابی مهمترین، که از "قانون بقای ماّده و انرژی"

 «!!!گردندمی ضایعی ایجاد شده میتوانند و نه بسته، نه ماّده و نه انرژ تمِ در یک سیس»

 :نتیجۀ بالفصلی، که ازین قانون میگیریم، اینست، که

 !!!؛ یعنی ازلی و ابدیی هستندماّده و انرژی دو پدیدۀ جاودان

زمرۀ آن مدِّ نظر بگیریم، و یا اند، خواه در اشکال معمول روخود همیشه در تعامل و ُمعاوضۀ شکل  "انرژی"و  "ماّده"

همین . آید می شکل خود را تغییر میدهد و از یک شکل به شکل دیگر در تنهاه مادّ  ساده ترعبارت به . "انفجار اولین"در 

 :مثالً . شکل خود استهیئت و  پیوسته در حال تعویِض  ،نیز نظر به عوامل "انرژی"قسم 
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 .می آید، که مثالش را در تمام جنریترهای برقی دیده میتوانیماز شکل حرکی به شکل برقی در " انرژی"ــ 

 .، به انرژی حرکی تغییر شکل مییابد، و مثالش را در تمام موتورها یا انجنهای برقی میبینیم"انرژی برقی"ــ 

 :ــ انرژی صوتی، به انرژی برقی تغییر شکل میدهد و مثالش را در مایکروفونها می بینیم و بر عکس آن، که

 .دیده میشود" لودسپیکرها"ــ انرژی برقی به انرژی صوتی تبدیل میشود و مثالش در 

 در جنریترهای برق آبی :ــ انرژی آبی به انرژی برقی

 در جنریترهای بادی :ــ انرژی بادی به انرژی برقی

 آفتابینوری یا در جنریترهای  :ــ انرژی نوری به انرژی برقی

 در جنریترهای حرارتی :قیانرژی حرارتی به انرژی بر ــ

 ی اتومیها یا کوره هاریاکتور در :به انرژی برقیــ انرژی ذروی 

 در آسیاب بادی  :انرژی حرکی به انرژی حرکیــ 

 دیگر آالت تسخین برقیهای برقی و و داش اجاقهادر  :ــ انرژی برقی به انرژی حرارتی

  آالت تنویر برقی چراغها و در تمام: ــ انرژی برقی به انرزِی نوری

 ....و 

بشر از زمانی، که آتش را شناخت و عملیۀ . را شاهد هستیمالت در زندگانی روزمره هزاران هزار ازین تبدیالت و تبدّ 

را میسوزانیم، از عملیۀ تبدیل ماّده یزی وقتی چ. را به انرژی تبدیل کندگونه ماّده تاندن را آموخت، یاد گرفت، که چسوخ

ند، در واقع ننشو و نمو میک انوقتی در حضور نور و حرارت، گیاه .نوری استفاده میکنیمانرژی به انرژی حرارتی و 

جهت تأکید مزید، مجدداً باید  .آن دریافته ایم "ِفوتوسنتیز"بیالوژی و عملیۀ علم ؛ این را در نمایندبه ماّده تبدیل میرا انرژی 

 :گفت، که

 :، کهبه ما آموخته است "بقای ماّده و انرژی" علم فزیک و قانون فناناپذیرش، حاکی بر

 !!!نمیتواند، ولی شکل خود را تبدیل میکند شدهو تولید ایجاد خلق و نیز و  دمحو و نابود نمیگردماّده هرگز ــ 

 !!!ماّده و انرژی را نه کس ــ هیچ کس ــ ایجاد کرده میتواند و نه محوــ 

 !!!ــ ماّده و انرژی ازلی و ابدی هستند

 :، که در سراسر دنیا رواج دارد"مشهور غلطِ "در آخر این بحث، اشاره ای هم به یک 

 ــ که مراد از( برق لِّدِ وَ مُ )"جنریتر برق" ، که اصطالحشرح بالنسبه مبسوط فوق مگر این نتیجۀ بالفصل را باید گرفت از

 ه، چاست و مردود فزیک به کلی نارسا و غلط لمِ از نگاه عباشد ــ  (برقی انرژیِ  تولید کنندۀ)"برقی جنریتر انرژی"

ِل "، از "برق فزیکِ "و  "الکتروتخنیک"خاصه در بالو  "فزیکم عل"ازین رو در . اصالً تولید شده نمیتواند "انرژی" ُمَبدِّ

ِل انرژی"و  "انرژی ل دهندۀ انرژی"و  "تبدیل کنندۀ انرژی"؛ یعنی "ُمَحوِّ  و یا "مولِِّد انرژی"سخن میرود؛ و نه از  "تحوُّ

 !!!"تولید کنندۀ انرژی"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(گوگل) .دیده میشودبعدِی آن  و اتّساع " انفجاِر اولین"ات از طریق کائن ایجادِ  هایِ مودلدر تمثیل باال، یکی از   
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لهۀ فزیک و اُْعُجوبۀ روزگار ــ را از نظر خوانندۀ ــ آن اِ  "البرت اینشتین"در آخر این سطور، عکس جالبی از پروفیسر 

 :اده استنزو نظیرش را  ونُ چُ که مادِر دهر تاکنون  ،میگذرانم، عکس دانشمندی را  AA-AAگرانقدر پورتال 

 

Albert Einstein 

(4211ــ  4272)  

!!!ادش تا جهان است، جاودان استی  

 :فزیدکدان شهیِر المان   ،"َمکس پلنک"و این هم عکسی از 

 

 

 

Max Planck 

(4217ــ  4212)  

 

 ( 8112می  88برلین ــ ؛ هللا معروفی دپلوم انجنیر خلیل)

 


