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 Scientific  علمی

    
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی 
   ٢٠٠٩ می  ٢١برلين،  
  
  
  

  زمانی پيش از جهان ما
  

Eine Zeit vor unserer Welt 
  

المان ، که همين امروز بدستم افتاد، مقالۀ باال " شپيگل"مجلۀ ) ١٤شمارۀ (٢٠٠٩ مارچ ٣٠در شمارۀ مؤرخ 
البرت " فرضيۀ عام نسبيت"، ارتباط هردو از طريق  " مکان"و " زمان"نظرم را جلب کرد؛ مقاله ای در بارۀ 

چون مقاله .  و باآلخره دست آوردهای جديد علمی که در زمينه حاصل گرديدهAlbert Einsteinاين شتين 
جالب علمی ــ فزيکی را در بر دارد، نکات مهم و قابل درکش را  ترجمه کرده، تقديم خوانندگان ارجمند مسائل 
  .اما پيش از اصل مقاله،  پيشکش مقدمۀ ذيل را الزم ميدانم. می نمايم" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 

، " ديد عرفانی"يدهای ديگر، مثًال از در اين بررسی به موضوعات علوم طبيعی توجه ميرود، چون از د
" جهان صغير"است و " انسان" از سخن ميزنند، که مراد"  کبيرجهان"مفهوم ديگر پيدا ميکند و بعد از " جهان"

در مرکز جهان و عالم آفرينش قرار " انسان"از چنين ديدی .  چيز ديگر خلقت، ماورای انسانکه مراد از همه
در چنين طرز تفکر . آفريده شده است" آدمی"روی  که دنيا و مافيها به طفيل گل ميگيرد و حتی ادعاء ميشود

چنين ديدی مگر از نگاه علوم طبيعی . پنداشته ميشود" اورنگ خلقت"و " گل سر سبد کائنات"، "انسان"
د، ای را دار" ذره"در طبيعت و در جهان هستی و در کائنات، حکم " انسان"کوچکترين اعتباری ندارد، چون 
  .که اصًال در حساب هم نمی آيد

  : گفته شود، در چندين مفهوم بکار ميرود World و در انگليسی Weltکه در المانی " جهان"کلمۀ 
 ناميده Globe و در زبان انگيسی Erdkugelکه در زبان المانی " کرۀ خاکی"يا " کرۀ ارض"يا " کرۀ زمين"ــ 

ی "ال مايشافّع"و " حکمروای مطلق" زمين، که انسان خود را ميشود، عبارت از همين جهانيست در روی کرۀ
و " جهانبان"با همين ديد ترکيبات . آن می پندارد و از همينجا دست خود را بسوی کهکشانها دراز کرده ميرود

 کلمات فرنگی از قبيل به لفظ لفظ ترجمۀ " جنگ جهانی. "ساخته اندو غيره را " جنگ جهانی"و " جهانگير"
World War در زبان انگليسی و Weltkrieg که از طريق ايرانيان وارد زبان دری  است، در زبان المانی 

). جنگ عمومی اول و جنگ عمومی دوم(ميگفتند " جنگ عمومی"ساخته شده، ورنه در عرف دری افغانستان 
در گير رسا نيست، چون ضمن جنگهای عمومی اول و دوم، تمام جهان " جنگ جهانی"از نظر من ترکيب 

جنگ عمومی اول بيشتر در اروپا صورت گرفت و در جنگ عمومی دوم، پاره ای از ممالک . جنگ نبوده است
متأسفانه که ترجمۀ تحت اللفظ بسيار شايع و رائج است، . آسيائی و امريکائی و افريقائی نيز بر آن افزوده شد

ترجمانان چست و ترجمه های "ه ضمن مقالۀ بند. ترجمه هم همين است"  بی تکليف ترين"و " ساده ترين"چون 
افغانستان "خوانندۀ خواهنده را به خواندن آن در آرشيف پورتال . (بر موضوع اندک مکث نموده است" نادرست

  .)دعوت ميکنم" آزاد ــ آزاد افغانستان
  

  :، چنانکه شاعری گفت " روزگار"در معنای " جهان"ــ 
    

     زيرا که خردمند، جهان گفت جهان راآسان گذران کار جهان گذران را    
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در حال "يعنی " در حال جهيدن"و در معنای " جهيدن"از مصدر " صفت فاعلی"اول در مصراع دوم، " جهان"
  .است" گذر سريع

همين . است" روزگار"همانا ) جهان"(دنيا"، نيز مراد از " دنيا به اميد خورده شده"و يا در مثل کابلی که ميگويد 
  .ميگوئيم، بر همين معنی ترتب دارد" عالم فانی"و " جهان فانی"، " دنيای فانی"ی قسم وقت

 "عالم"و ــ  " مادر گيتی چنو نزاد"ــ چنان که گوئيم ) دری"(گيتی"دری معادلهائی دارد، از قبيل " جهان"کلمۀ 
 اهمان" جهان"لمات مراد از در تمام اين ک. که از عربی وارد زبان دری شده اند" دهر"و " دنيا"و )  بفتح الم( 
  :و چه خوش گفته شاعری که . ايستداست، که در گذر است و دمی نمی " روزگار"
  

  )١".(روزگار آئينه را محتاج خاکستر کند"
  

حکمفرما بوده و " قوانين طبيعی"، که بر آن قوانينی بنام "مجموعۀ نظام هستی"و " کائنات"در مفهوم " جهان"ــ 
کرۀ زمين و زمين نشينان و .  هم ازين نظم و نظام طبيعی فارغ و مستقل بوده نميتواندهيچ گوشه ای از آن

در موضوعات بررسی نظام و . ين جهان و نظام آن استکی، همه و همه جزئی بس ناچيز از همساکنان کرۀ خا
ا دريا و از است، که از قطره ت" جهان"سخن ميرود، مراد از همين " جهان"قوانين فزيکی و طبيعی وقتی از 

  .سمک تا سما و از اتوم تا کهکشان ها را در بر ميگيرد
  :را عرضه می نمايم " شپيگل"مقالۀ ) تلخيص شدۀ(بعد از اين مقدمه ميروم و ترجمۀ ُملخَّص 

  
  

  زمانی پيش از جهان ما
 ۀفرضي. رساندب را به پايۀ اکمال" اين شتين"ده، تا کار ناتمام دان المانی قد راست کرکيک فزي
 تيوری اين .را شرح ميدهد) ٢(" فضاء" و )جــِرم("کتله" رابطۀ متقابل "اين شتين"نسبيت 

 به مدد جديدی که قرار استتيوری . عاجز ميماند Big Bang"  انفجار اولين"مگر در قسمت 
  .برسد، نگاهی می اندازد به کائناتی که قبل از کائنات موجود، وجود داشته است

  
) ٣" (انفجار اولين" هم بندرت وقت پيدا ميکند، که در مورد Martin Bojowald" الدمارتين بويوو"حتی 
  .مگر وقتی چنين فرصتی برايش ميسر گردد، غالبًا به نکاتی نينديشيده ، دست می يابد. بينديشد

به ) ٤"(سربخودی"، " پاها" رخ ميدهد، که ضمن آن Joggingيا " دوش"اين کار مخصوصًا در هنگام 
وقتی بدين وسيله خون کافی به مغز . شروع ميکنند) سير کردن، جريان يافتن" (جهيدن"و افکار به " دويدن"

را " مکان"و " زمان"در ذهنِ  خود مفکورۀ " بويووالد"رسيده و مغز را سيراب نمايد، در آن وقت است، که 
ناشناخته باز ميگردد، يعنی قلمروی اين کار تا وقتی ادامه می يابد، که دريچه ای جديد بسوی قلمروی . ميچرخاند

  .که تاکنون در اذهان هرگز به ظهور نرسيده است
چهرۀ بچگانه و . ميباشد" فزيک نظری"، مصروف تدريس " پنسلوينيا" ساله در پوهنتون دولتی ٣٦بويووالِد 

، "ناسی جديدفضاء ش" سالگی با بنيان گذاری ٢٧ اند، که وی دردظاهر آرام او هرگز اين راز را فاش نميگر
  .انقالبی را در فزيک برپا نمود

ئينه به دستۀ بسيار کوچک و بسيار خاصی از محققان تعلق دارد، که قد علم کرده اند، تا وی به تحقيق و هرآ
به تنهائی تنها، درس ) اين شتين ــ مترجم(پيشاهنگ بزرگ فزيک . را بخود تخصيص بدهند" اين شتين"ميراث 

. را بنياد نهاده و فرضيۀ عام نسبيت را برای جهانِ  بعد از خود، به ارمغان گذاشت"  جاذبهقوۀ"و دانشی جديد از 
فزيک (دست آورد فزيک نظری " درخشان ترين" سال پس از  ابداعش، ٩٠بسا کسان هنوز اين فرضيه را حتی 

  ) ٥.(همه دورانها ميدانند) تيورک
تنها در صورتی که محققان راِه .  هائی داردءنيز خال" تيناين ش"حاال مگر معلوم گرديده، که حتی رملِ  بزرگ 

 به فارمولی دست خواهند يافت، که به معنای واقعی کلمه، را با قاطعيت تمام تا اخير بپيمايند، احتماالًً" اين شتين"
، " زمان"و " مکان"بدين منظور بايد آخرين طلسم های . را داشته باشد" فورمول جهانی"شايستگی نام 

، تشريح گرديده " مارتين بويووالد"اينکه اين امر چطور بسر رسيده ميتواند، در کتاب جديد . ستانده شوندشک
  .است

ده سال پيش روی يک تصادف محض با همکاران فعلی خود در ارتباط آمد، و آن در خالل لکچر " بويووالد"
، بود ) ٦"(آخن"نتون زادگاهش ، شهر در پوه) ــ شرح از مترجم" رياضيات عالی"درينجا مراد از (متماتيک 

در خود . سخن ميرفت) ــ شرح از مترجم" تيوری نسبيت("که ضمن آن از دست آورد بزرگ اين شتين 
  .تحصيالت فزيک اين موضوع را بررسی نميکنند

را " جوهر فزيک"و اين کامًال عجيب است ، چون ظاهرًا اينطور معلوم ميشود، که پروفيسران فزيک عرضۀ 
فرضيۀ عام نسبيت در تحصيالت عادی فزيک، اصًال مطرح نميگردد، .  محصالن خود ، گويا دريغ ميورزنداز

  .و بهانه آورده ميشود ، که اين تيوری بسيار ثقيل است و بدرد امور عملی هرگز نميخورد
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حۀ امکانات خود تا اعماق جهانی پيش رفت، که در سا" تيوری جاذبۀ"با پيشکش " اين شتين"در واقعيت امر 
مثًال " بويووالد. "اين امر اما بسا محصالن فزيک را هراسان ساخته نميتواند. تجربی بشر،  اصًال نمی گنجد

نقش کامًال جديدی " مکان"قرار گرفتم، که در آن " فرضيۀ نسبيت"من بالخاصه ازينرو زير تأيثر « : ميگويد که 
و " زمان" صحنۀ تمثيل جهان نيست، بلکه در اين تيوری "مکان"زيرا در فرضيۀ اين شتين، . را بازی ميکند

  ».وارد صحنه ميگردند" اکتور"، خود به حيث " مکان"
"  جاذبه"بنا بر همين فرضيه، . در تحت تأثير هر جسم، انحناء پيدا ميکند" فضاء"، " اين شتين"نظر به تيوری 

" زمان"و )  مکان"(فضاء"، " کتله. "يگذاردچيزی ديگر نيست، غير از انحنای فضاء که بر اجسام ديگر اثر م
سمی به اين پديده ، از طريق معادالِت م. بهم پيوسته و متأثر از همديگر را ميسازند" کــُل"در اين فرضيه، يک 

 ، ) ــ مترجمunified field equations) Einsteinsche Feldgleichungen "معادالت ميدان اين شتين"
  .تشريح ميگردند

 پای محاسبات عملی به ميدان آيد، اين فارمولها هم هول انگيز به نظر ميرسند و هم مورد تکريم، هم  وقتی که
 درخشان رياضی بناء نهاده شده اند، به همين معادالت با وجودی که بر پايه هایحتی . باتمکين و هم مکار

) چرخک زدن( سّيارات و چرخش زيرا اين معادالت با وجودی که دوران. اصالحات اساسی نياز دارند
 هستی به ميان آيد، ح ميکنند، وقتی سخن از مبدأکهکشانها و حتی توسع و گسترش تمام فضاء را درست تشري

  .ساکت ميماند
، کائنات بعد از گسترش و توسيع حدودًا چارده مليارد ساله، به شکل امروزی خود "اين شتين"نظر به تيوری 

، از گفتن جواب عاجز "اين شتين" همه بوجود آمد؟ درينجاست، که سلسله معادالت مگر چطور اين. درآمده است
  .ميماند

" فضاء"تراکم کرده و " ماده"همان اندازه ، نزديک ميگردد، ب" زمان" ابتدای ين فارمولها هر قدری کهنظر به ا
انفجار "انان اين پديده را فزيکد. را بهم بيشتر و بيشتر ميفشرد، تا اينکه در مبدأ انفجاری عظيم رخ ميدهد

هم  نميتواند اين نکته را بپوشاند، " انفجار اولين"البته فزيکدانان دقيقًا ميدانند که پيش کشيدن . مينامند) ٣"(اولين
" بويووالد"تيم محققان حول . که تيوری با چنين تمثيلی، به سرحد نهائی خود رسيده و از آن پيشتر رفته نميتواند

، که چه بدرد ميخورد، آن تيوريی که تاريخ فضاء را درست تشريح نمايد، ولی  در قسمت شرح از خود ميپرسند
  .، کامًال ساکت و خاموش بماند"مبدأ"

تصويری را که سلسله فارمولهای اين شتين ، ( بويووالد و همکارانش ميخواهند، نقايص تصوير موجود جهان را 
و " مکان"، بلکه از "ماده"ايشان نه از . معمول برطرف بسازند،  بشکلی غير)بدست می دهد ــ شرح از مترجم

  ".اين شتين"حرکت ميکنند، عينًا به پيروی از سرمشق و مقتدای بزرگ خود، " فضاء"
ئی را که ماده در "فضا"و " مکان"، چرا هاز کوچکتری ذرات بوجود آمد" ماده"ايشان استدالل ميکنند، که وقتی 
 اتومِ "يا " مکان اتومِ "اجزای کوچکترين و تجزيه ناپذير آن، يعنی به به د، نيز آن قرار دارد و حرکت ميکن

أت را ميدهد، انستنت های طبيعی به ايشان اين جر، تقسيم کرده نتوانيم؟ گماردن و بکار بردن ماهرانۀ ک" فضاء
  .دست يابند) ٧) (ــ مترجم" طولواحد کوچکترين " ("طول ابتدائی"که به نوعی 

" -٣٣"به طاقت " ١٠"ياد ميگردد، که ُبعد آن ) ٨"(طول پلنک"بنام " طول ابتدائی"يا " چکترين طولکو"اين 
 اين واحد طول، کافيست عِدُببزرگی و   برای درک. ، ميباشد"کوچک "سانتی متر و غير قابل تخمين)  ٣٣منفی (

د، تا ذرات گرد و خاک در تمام نجميگن" واحد طول"در يک هستۀ اتوم به مراتب بيشتر ازين :  گفته شود، که 
  .نظامی شمسی ما

توته توته "ده سال پيش با همکاران امروزی خود در تماس آمد، ديد که ايشان موفق به " بويووالد"وقتی که 
 " زمان"ای بود از " ُبـراده"معادالتی که ايشان بوجود آورده بودند، در واقع . ند گرديده ا) مکان("فضاء" "کردن

  .)فضاء("مکان"و 
 اقبال با  . هستی پيش برودق اين معادالت توانست ، تا مبدأدرين بود، که از طري" بويووالد"البته دست آورد 

ِ بود" بويووالد"  گرديده است و ميديد که معادالتش چطور تولد يک وی ، چون ميديد که گويا همه چيز رام
  .دنرا تمثيل ميکن" کائنات"

يک زمانی . بيشتر شده ميرود" تراکم" را به عقب گشتانده ميرفت، ميديد که "زمان"هر قدری که بويووالد 
 جمع گرديده مليارد ها آفتاب ِ "جــِرم"و " کتله"، ) ــ مترجمcc(د، که در يک سانتی متر مکعب ميگردمتوجه 
    .تغيير ميخورد" مودل کائنات"ت ميشود و حال نمودار" انفجار اولين"تانۀ اينجاست، که آس . است

" مکان"تا به مبدأ ميراند،  خود، هنوزهم به عقب" مدل جهان"عالوه بر آن، وقتی بويووالد ساعت زمان را در 
  .کائناتی که بصورت متداوم در حال انقباض بود، دوباره انبساط مييابد. را دوباره در حال اتساع می يابد

الت وی روزی به حيث کشود  و آغاز عصر با وجودی که معرفت بويووالد محدود به نظر ميخورد، شايد معاد
ايجاد . رای کائنات موجود، حکايت ميکندچون همين معلومات برای بار اول از جهانی در ماو. جديدی  تبلور کند

و درين مسير . را تشکيل خواهد دادآينده ، احتماًال موضوع مشاهدات تحقيقاتی "جهان ها"انقضای جاودانۀ و 
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در خدمت   از آنطرف فضاء اخذ کرده بتوانند، ، که سگنال ها را یوعی بسيار حساسنسل جديدی از اقمار مصن
  )ختم ترجمه  ( .قرار خواهد داشت

  
  !!!!را نيز از نظر بگذراننداين قلم " توضيحات"خوانندگان ارجمند لطف کرده و 

      
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :توضيحات 
                 
ساختند و آنرا آنقدر صيقل و جال ميدادند، که خاصيت  ــ می" مس"را از فلز ــ خصوصًا از " آئينه" ــ در قديم ١
. بود" خاکستر"و بهترين آلۀ جال دادن و صيقل کردن نيز .  تصوير را پيدا ميکرديعنی انعکاس باوفای" آئينگی"

  .بسيار توأمان آمده اند" آئينه و خاکستر"در کالم قدما 
و در زبان " Raum"بکار رفته است، که در المانی  " جای"و " مکان"درينجا محض در معنای " فضاء" ــ ٢

را به مانند زبان دری در دو معنای متفاوت بکار " فضاء"نگريزی زبان ا. ناميده ميشود" Space"انگريزی 
خوانده ميشود، و مراد در پراگراف مربوط  " Raum"که در المانی " جای"و " مکان"ميبرد؛ يکی در معنای 
در زبان المانی معنای دوم . و دگر در معنای وسيع آن، که در برگير تمام جهان است. هم همين بوده است

  . افاده ميکنندWeltraumرا با " Space"و " فضاء"
من اين اصطالحات فرنگی را .   المانيستUrknall  انگريزی و  Big Bangمراد از " انفجار اولين" ــ ٣

. همين طور به دری ترجمه نمودم، و نميدانم که مترجمان آثار علمی اين اصطالح را چگونه ترجمه کرده اند
جاری ، ضمن انف" تی ثانيه"هان در يک آنِ  واحد و باصطالح زيبای کابلی در فزيکدانان بدين عقيده اند، که ج

پيوسته در حال اتساع و گسترش است؛ و اين حدودًا پانزده  مليارد سال عظيم بوجود آمد، که از آن زمان تا کنون 
 تر، و از طريق منجمان و ستاره شناسان با متود هائی بسيار پيشرفته و هرچه همه جانبه. پيش از امروز بود

مراد از انفجار در يک " انفجار اولين. "تمثيل های کمپيوتری، ايجاد و انکشاف فضاء و کائنات را تجسيم ميکنند
)  مکان"(فضاء"، هم "ماده"ت، که ضمن آن هم اينس" انفجار اولين"مکان و فضای موجود، نيست، بلکه مراد از 

 . بوجود آمدند ــ)انگليسی (Singularityو ) المانی (Singularität  ــ"واحديت" از يک "زمان"و هم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 
  )مأخوذ از گوگل(و اتساع بعـدی آن  "انفجار اولين"مدل ممثل  ايجاد کائنات از طريق 

  
 اصطالحات زيبای عاميانۀ کابلی اند، که در زبان های فرنگی با "خود بخود"و " سربخود"و " سربخودی" ــ ٤

  .افاده ميگردند" به خودیِ  خود"و در دری ادبی و  فارسی ايران با ترکيب " اتومات"کلمۀ 
  .نسبيت ، در آينده چيزی تقديم خواهد گرديدفرضيۀ نسبيت و خصوصًا فرضيۀ عام  ــ در مورد ٥
 از جملۀ نامدار ترين پوهنتونهای المان است و شايد بتوان آنرا Univesität Aachen"  آخن" ــ پوهنتون ٦

  .پوهنتونی دانست، که سطح تدريسی آن از هر پوهنتون ديگر المان باالتر است
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ترجمه کردم، که " طول ابتدائی" انگريزی را  Elementary Length  المانی وElementarlänge ــ کلمۀ ٧
شايد کسان ديگر اين اصطالح فزيکی را طور . بکار ميرودذروی مالت فزيک  کوچکترين طول است و در معا

  .ديگر ترجمه کرده باشند، که من از آن خبر ندارم
فزيکدان مشهور المانی در قرن )  Max Planck )Max Karl Ernst Ludwig Planck" مکس پلنک" ــ ٨

زۀ نوبل خشانش در ساحۀ فزيک اتومی، جائخاطر کارنامۀ دره ، که ب)١٩٤٧ ــ ١٨٥٨( نـُزده ــ بيست است
 چنين جائزۀ فاخر را حاصل "البرت اين شتين " اينکه؛ يعنی سه سال پيش از را بدست آورد١٩١٨فزيک سال 

 را خودتحقيقاتی عظيم و مشهور  المان مؤسسۀ  ،ش نشدنی همين فزيدکدان نامداربه پاس خدمات فرامو. نمايد
، که از مؤسسات معتبر تحقيقاتی جهان به  نامگذاری کردMax Planck-Institut" انستيتوِت مکس پلنک"

 نوبل فزيک را نيز است، که جائزۀ Quantentheorie" تيوری فوتون"گذار بنياد" مکس پلنک ".حساب می آيد
 درهمين تيوری را پرورش داده و ساحۀ تطبيق عملی آنرا " البرت اين شتين"البته .  بدست آوردبه همين مناسبت

 .مهيا گردانيدتکنالوژی و جامعۀ بشری ، 
  

 را از نظر ــو ُاعجوبۀ روزگار ــ آن الهۀ فزيک " البرت اينشتين"در آخر اين سطور، عکس جالبی از پروفيسر 
  : نظيرش را نزاده است  دانشمندی را که تاکنون مادر دهرم، عکسرانميگذ  AA-AAخوانندۀ گرانقدر پورتال 

  
  

  
  

Albert Einstein  
  )١٩٥٥ ــ ١٨٧٩(

  
  !!!!روانش شاد و از هر قيد، آزاد باد

  
  : فزيدکدان شهير المان  ،"َمکس پلنک "ی ازو اين هم عکس

  

  
  

Max Planck  
 )١٩٤٧ ــ ١٨٥٨(


