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  به سلسلۀ نشر مقاالت سابق
  

  )مقالۀ نزدهم(
  

                دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی                                                              
  2008 جنوری 16 برلين، 

 
  
  
  

  ت؟؟؟ـمعـجـزه  ــ  خرق ناموس طبيع
  

   و اضافات فزيکییصرفتصحيح اندک با 
  
از " سفـر معراج يا عـروج  به آسمان ها"زير عـنوان " آزرم کابلی"مقالۀ جناب " افغان جرمن آنالين"يرًا در پورتال اخ

ج پيغمبر اسالم را شرح ميدهـند و چنان شرح ميدهـند که گوئی العـياذ باهللا ، جناب آزرم کابلی سفـر معـرا. نظرم گذشت
من طی اين مقاله با . را بدين شرح و تفـصيل ترسيم کنند" سفـرنامۀ معراج"با پيمبر همسفـر بوده اند ، که توانسته اند 

وشتۀ مختصر، به اندازۀ وسع  و ضمن اين ن. است" معجزه"و کيف و کانش تماس نمی گيرم و مد نظرم خود " معـراج"
  .گپ  ميزنم" معجزه"توان و به قـدری که عـقـل قـاصر من قـد ميدهـد ، در مورد 

  
کار خارق العاده ای  که انسان را "است ، يعنی ) باب افعال" (اعجاز"اسم فاعـل مصدر " معجزه"و مؤنث آن " معجز"

  ".مات و مبهوت و عاجز بگرداند
به دو صورت متصور بوده ميتواند ؛ يا از مجرای قـوانين موجود نظام طبيعت و يا با تخطی از " هکار خارق العاد"اين 

اگر کسی ادعاء بکند که خارج از اين . را خارج از اين جهان و همين نظام نمی شناسد" جهانی"آن ، چون عـلم بشر 
ظام دگری با قانونمندی های متفاوت از اين جهان و همين نظام طبيعت و کائناتی که ما می شناسيم ، جهانی ديگر و ن

 ميباشندداليل دينی درين بحث نه مورد نظر من . برای اثباتش  آورده نميتواند" دليل عـلمی"جهان هم وجود دارد، کدام 
  . و نه ميخواهـم داخل آن مبحث گردم،  و صالحيتش را هـم ندارم

  
و زير پا گذاشتن قـوانين نظام " خرق ناموس طبيعت" معجزه در بدو اين بحث و به درجۀ اول بايد پرسيد، که آيا

از مجرای قـوانين همين " وارد شدن"است، يا اينکه  Universum   يا Universeو به اصطالح فرنگی" کائنات"
  و از طرقی که هـنوز عـلم بشر به کنِه آن رسيده نميتواند؟؟؟" نظام موجود"

      

  :صورت اول 
  :زيرا .  نگاه عـلم ، بلکه حتی از نگاه دين هم قابل تصور نيستصورت اول نه تنها از

. خالقی که اين جهان و اين نظام و نظام طبيعت و نظام کائنات را درست کرده ، ضرورتی ندارد که از آن تخطی نمايد
" تام ترين"و " کامل ترين" مينامند، يعنی )1(" اتم"و " اکمل"اسالم و خصوصًا عـرفای اسالم  اين جهان را جهان 

. جهانی که بری و مبرا از هـرگونه کم  و کاست بوده و در خلقـت آن کوچک ترين خالء و شگافی تصور شده نتواند
دريدن و "و " خرق ناموس طبيعت"رخ بدهـد، آيا اين کار " اکمل و اتم"حاال اگر کاری خالف قانونمندی همين نظام 
  :دو معـنی داشته ميتواند " خرق ناموس طبيعت"نيست؟؟؟ " يعیپاره کردن و شکستن قـوانين نظام موجود طب

  از قـوانين موجود طبيعـت " تخطی"ــ  
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  بر قـوانين حاکم بر طبيعـت" تجديد نظر"ــ  
يکی و يگانه  است  و تغيير و " ماضی و حال و استقـبال"بوده و در " تغيير ناپذير"هـردو حالت با عـلم خداوند که 

  :راه  ديگر نمی ماند . دارد ، در تضاد و منافات قـرار ميگيردتغيری را قـبول ن
او کوچکترين شک و ريب و شبهه ای ) خلق کردۀ(ــ يا خداوند را خالق جهان بدانيم و در عـلم و کار و نظام مخلوق 

  را بخواهـيم ؟ " اديان سماوی"نداشته باشيم ، و عـذر روايات 
  خداوند انکار ورزيم، که الزمه اش خود انکار اديان آسمانی است؟" ير ناپذيرتغي"ــ و يا العـياذ باهللا از عـلم  

  

  :  اما صورت دوم 
امروز هـزاران و بلکه مليونها معجزۀ آشکارا را در همين حيات و زندگانی  امروزی خود می بينيم که از مجرای عـلوم 

 اند، تقـديم بشر ميگردند که در آن دست هـيچ عـصری و عـلومی که برخاسته از طبيعت و بر قـوانين طبيعت استوار
ما چه ميدانيم، شايد انبياء و رسوالن خدا ، با استفاده از قوانين موجود طبيعت . پيغامبر و فـرستادۀ خداوند در کار نيست

 را به "معجزه"کارهائی را انجام داده باشند ، که فکر بشر  آن روز  به کنهش نمی رسيده و در نظر بشر آن روز شکل 
ولی آنچه در روايات . خود می گرفـته است؟ در صورتی که معجزات چنين بوده باشند، قابل پذيرش علم بوده ميتوانند

عـلم امروزی و عـلوم طبيعی ــ يعنی عـلومی که بر قـوانين . ثبت گرديده اند، از اين سنخ نيستند" معجزه"دينی به حيث 
  .ا در مفهـومی که در روايات دينی آمده ، نمی پذيردر" معجـزه"طبيعت بناء يافـته اند ــ 

  
  :، به دو صورت متصور بوده ميتواند " خارق العاده"به حيث يک  کار " معجزه"طوری که در باال تذکر رفـت، 

  ــ  يکی کاری که از مجرای قـوانين طبيعی بروز کند 
  ــ  و ديگری که قـوانين موجود طبيعت را زير پا نمايد 

 نگاه عـلم و دانش امروزی ُمجاز و ممکن است، اما دومی را عـلم مدرن نمی پذيرد و بلکه آن را اصًال متصور اولی از
و يا قـبول .  را نقـض کند نيوتن ــ"قانون جاذبۀ"قوانين فزيکی ــ مثًال  دانش امروز کاری را قـبول نميکند که . نميداند

 چيزی خارج از نظام موجود، بوجود بيايد و يا در همين نظام موجود ندارد که کاری بدون عـلت صورت بگيرد ؛ مثًال
  :چيزی از بين برود و به فـنا سپرده شود ؛  بدين شرح 

ايجاد " انرجی"و " ماده"که از قـوانين اساسی فـزيک است ميگويد، که در جهان نه " بقای ماده و  انرجی"قانون 
است، از يک حالت به حالت " انرجی"و " ماده"يرد، تغـيير شکل دادن آنچه صورت ميگ. ميگردند و نه از بين ميروند

در يک فابريکۀ « معموًال ميگوئيم که مثًال . از نگاه فـزيک درست نيست" توليد انرجی"از همين سبب اصطالح .  ديگر
تحويل کنندۀ "(محول انرجی"فـزيک از . فـزيک چنين سخنی را قـبول ندارد. »توليد ميگردد " انرجی برقی"برق، 
مثًال ". توليد کنندۀ انرجی"و يا " مولد انرجی"سخن ميگويد و نه از ) تبديل کنندۀ انرجی" (مبدل انرجی"و يا ) انرجی

  :مثًال . تبديل ميگردد" انرجی برقی"به " نوعی از انرجی"، " فابريکۀ برق"ميگويد که در يک 
  تبديل ميشود" انرجی برقی"به " تيکانرجی کين"يا " انرجی حرکی"ــ  در فابريکۀ برق آبی 

  تبديل ميگردد" انرجی برقی"به " انرجی حرارتی"ــ  در يک فابريکۀ برق حرارتی 
  تبديل ميگردد" انرجی برقی"به ) همان انرجی حرکی" (انرجی باد"، " برق بادی"ــ  در يک دستگاه 

  تبديل ميکـيد   " انرجی برقی"را به " انرجی هـسته ئی"، " برق اتمی"ــ  يک دستگاه 
  تبديل مينمايد" انرجی برقی"را به " انرجی نوری"، " برق آفـتابی"ــ  يک دستگاه 

  مبدل ميکند" انرجی حرکی"را به " انرجی برقی" "موتور برقی"ــ  
  تبديل مينمايد" انرجی حرکی"را به " انرجی حرارتی) "بنزينی و ديزلی و زغالی و غـيره" (انجن احتراقی"ــ  
  مبدل ميسازد" انرجی برقی"را به " انرجی صوتی"   مايکروفـون ــ

  .  مبدل ميکند" انرجی صوتی"را به " انرجی برقی" لود سپيکر ــ  
  .و قـس عـلی هـذا

پروفـيسر  " و جهانشمول فارمول مشهور. تبديل ميگردد "انرجی"به " ماده"و "  ماده"به "  انرجی" نظر به قانون باال  
کتلۀ آن جسم  ضرب مربع سرعـت نور = انرجی يک جسم «   که می گويد Einstein Prof. Albert" تينالبرت اين ش

به شمار " فـزيک اتومی"را تشريح کرده  و از فارمول های مهم " ماده"و "  انرجی" ارتباط  و تناسب مستقـيم »است
  )2. (ميرود

يک " سوختن"اين ظاهـر امر است، چون بر اثر . ا ميماندوقـتی می بينيم که چيزی ميسوزد ، از آن فـقـط خاکستر بج
انرجی حرکی مالکيول های "ــ همانا انرجی حرارتی ، که " حرارت"جسم ، ماده به دو جزء تبديل ميشود، يکی به 

لکه جسم نابود نشده ، از بين نرفـته و فانی نگرديده، ب" سوختن"در عمليۀ . که خود ماده است" خاکستر"است ــ و " جسم
" ماده"خود  که "خاکستر"و ديگر ) انرجی نوری+ انرجی حرارتی " (انرجی"به دو جزء مختلف تحول پذيرفـته ؛ يکی 

  .است
از زمين ميگيرد و " ماده"، " نمو"وقـتی نباتی نشو و نمو می کند و بزرگ می گردد، بخاطر اينست که نبات در پروسۀ 

يعـنی که طی اين پروسه، ماده و انرجی دست بدست هم داده و در جسم . از محيط و آفـتاب) نور  و حرارت ( انرجی 
  .متبلور ميگردند" ماده"به شکل ) نموکننده(نباِت  نامی 
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 ازين قـيد َرسته و ديده و در شرايط  مساعـد ،ی است که در يک جسم قـيد گر"انرجی متراکم"همان " ماده"در واقع 
  .آزاد ميگردد" انرجی"به شکل دوباره 

، نشان بدهم که در جهان  " ماده"و "  انرجی"اين بحث را با اين تفـصيل بخاطری پيش کشيدم ، تا از طريق رابطۀ 
  .  يکی به ديگريستو تحول   نه خلق ميگردند و نه نابود ؛ آن چه صورت می پذيرد، تبدل "ماده و انرجی"

يک ذرۀ ابتدائی يا المنتار همين مقاله از طريق فارمول رياضی و فـزيک نشان داده خواهـد شد، که اگر " توضيحات"در 
اگر اين فارمول را خارج از .  آن تا اليتناها باال ميرودانرجیحرکت کند، " سرعـت نور" با ) م وذرات متشکلۀ ات(

از  اتمسفـير  نتيجه اين ميشود که  جسمی با چنين سرعـت و انرجی،به کل طبيعت گسترش داده بتوانيم، " موات"جهان 
مليونم يعنی " مايکرو سکند"زمين هم خارج شده نتواند، چون بر اثر تصادم با ذرات هـوا در آنِ  واحد ــ و شايد در يک 

 . خواهد گشتحصۀ يک ثانيه ــ ، مشتعـل گشته و به بخار تبديل 
  

  :م شمسبر نوشتۀ جناب يا خانتبصره 
از نيويارک ضمن نظردهی و نظرگيری بر مقالۀ جناب ولی احمد نوری ، چنين مينويسند " شمس"هموطنی ارجمند بنام 

ر داده است بايد معترف بود که اينشتاين اين قانون را خودش نساخته است کمحترم نوری از قانون اينشتاين تذازينکه « : 
   ».بلکه او قانون الهی را کشف نموده است

  : جهت توضيح مطلب به خانم يا آقای شمس بايد گفـت که 
عـرفًا و قانونًا به نام وی ثبت دفـتر و بالوسيله ثبت دفـتر ايام " قانون"وقـتی دانشمندی قانونی را کشف ميکند، همان 

خصوصًا در . مفالن  و بهمان عال" قانون"فالن و فالن دانشمند و يا که بگوئيم " فارمول"ميگردد؛ خواه بگوئيم که 
مثًال ميگوئيم . عـرف عـلوم طبيعی معمول است که قانونی را که يک دانشمند کشف کرده، به نام خود او ياد گردد

قانون "، " قانون لوازيه"، " قانون ماکسول"، "  َهـيزنبرگ فونقانون ورنر"، " قانون ارشميدس"، " قـوانين نيوتن"
و " قانون پيتاگورس يا فـيثاغـورث"، " قانون لگرانش"، "  دو بروگلیقانون"، " قانون مکس پلنک"، " پاسکال
اما چون به نام اين عالم نامور که . نيز همين سخن صدق ميکند" البرت اين شتين"در مورد پروفـسور . غـيرهـم

" خاص"و " امع"بزرگترين فـزيکدان قـرن بيستم و شايد هم بزرگترين فـزيکدان همه اعـصارش بتوان ناميد، قـوانين 
  ".قانون اين شتين"بناميم،  نه " فارمول اين شتين"نسبيت ثبت گرديده، بهتر است که آن فارمول را 

 جايزۀ نوبل فـزيک را بدست 1921برپا کرده بود، در سال تيورک به خاطر انقالبی که در فـزيک " اين شتين"
  )3(.آورد

   
. ن عـلوم طبيعی ، قـوانين موجود و حاکم بر طبيعت را کشف ميکننددانيم که دانشمندا میبه نکوئی معلوم است و همه 
 "بهمان" يا قانونِ "  فالن" ا ؛ ولو که آن قـوانين به قانونِ  آنه"خالق"همان قـوانين اند و نه و واضع بلی ؛ ايشان کاشف 

  .دانشمند ثبت شده و شهرت هم يافـته باشند
  

  : ای از البرت اين شتين را می آرم که حکم فکاهی را بخود گرفـته برای انبساط خاطر خوانندۀ ارجمند ، قـصه
همين که خواست چيزی فـرمايش بدهـد ، از مهمان پهلو خواهـش کرد که . اين شتين روزی در رستورانی نشسته بود

يد آقا من هم ببخش« : را نمی شناخت، گفـت " اين شتين"آن مرد که . لطف نموده و منيو يا لست طعام را برايش بخواند
  » .استم" بی سواد"مثل شما 

  

          
  

  پروفـسور البرت اين شتين سه دورۀ حياتسه عـکس از 
 بزرگترين فزيکدان تمام ادوار
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  :توضيحات 

اسم "يا " تفضيلصيغۀ " بر وزن اصم و اکـبر و اصغـر و اجمل ــ  ) به فـتح دو حرف اول و تشديد ميم(ــ  " اتم" ــ 1
ی  که در آن جهانی يعنميگوئيم، " جهانِ  اتم"وقتی . است" کامل ترين"و " تام ترين"ی  عـربی و در معنا"تفضيل

   .کوچک ترين کم و کاست و نقـص و عـيبی ،  قابل تصور  نباشد
  :تذکر

، اشتباهًا )اسم تفضيل("صيغۀ تفضيل" ، به عوض 2008 جنوری 16در اصل مؤرخ ، "اتم"ضمن بررسی صرفی لغت 
  .معذرت ميخواهماز خوانندگان ارجمند آمده بود که بدين مناست " صيغۀ مبالغه"
  
  :برای يک جسم  ساکن  " اين شتين"ارمول مشهور  ــ  ف2
  
   
  

  :صورت ذيل را بخود ميگيرد اين فارمول برای جسم  متحرک ، 
   

  

  
 فـرضاًًالبته اگر . باز همان حالت اولی بدست می آيد) حالت سکون (صفـر گردد " هذر"درين فارمول اگر سرعـت 

عـکس برای اينکه سرعـت يک جسم  به   بر .د جهمی" اليتناها"به  آن انرجی،  برسد" سرعـت نور " به "ذرهسرعـت "
  .تقـرب کند ، بايد انرجی اليتناها بزرگ را ، بدست آورد" سرعـت نور"
  

  :شرح سمبول ها 
E   = انرجی     
  

m  =  کتله يا جرم جسم  
  
c   =    د يا" سرعت مطلقه"يا " سرعـت مطلق"، به نام ميباشد هـزار کيلومتر در ثانيه 300 خالءسرعـت نور که در

  . نميتواندو متصور بوده ، اصًال مقـدور ن معـنی  که سرعـتی باالتر از آنبدي" سرعـت مطلق. "ميگردد
  
v   =  سرعـت جسم  
  
    :است چنين زمنينهدر به زبان المانی  "ويکی پيديا"شرح  ــ 3

 
Albert Einstein erhielt den Nobelpreis für Physik für das Jahr 1921. Der Preis wurde ihm "für seine 
Verdienste um die theoretische Physik, besonders für seine Entdeckung des Gesetzes des 
photoelektrischen Effekts" verliehen. Bemerkenswert ist, dass Einstein den Nobelpreis nicht für die 
Relativitätstheorie erhalten hat. 

  :ترجمه 
 لبرت اين شتين در ا خدماتبخاطر « اين جائزه .  را دريافت نمود1921البرت اين شتين جائزۀ نوبل فزيک  سال « 

قابل توجه است، که . ، به وی اعطاء گرديد»"فوتو الکتريک" کشف قانون ه مناسبتخصوصًا ب ، "فزيک نظری"ساحۀ 
  » . استبدست نياورده" تيوری نسبيت "خاطر را باين شتين جائزۀ نوبل

  
" يتوری نسبتي" وضع مناسته از شرح فوق بوضاحت ديده ميشود، که ــ خالف آنچه شايع است ــ  جائزۀ نوبل فزيک ب

، تيوری فزيک نظری در ساحۀ ه خاطر خدمات عظيمی کهبرا  اين شتين اين جائزه. اعطاء نگرديده" اين شتين"به 
است که جهان اخير  قانون  از برکت. بود، دريافت نمودانجام داده" يرات فوتوالکتريکتأث"کشف  بالخاصه و  "کوانتوم"

  .بهره ميگيرد، کار ميکنندصنعتی ديگر که بر پايۀ اين قانون و هزاران محصول " ونيتلويز" از فيض امروز
  

 که به پروفسور البرت اين شتين اعطاء گرديده بود، از نظر خوانندۀسند جائزۀ نوبل فزيک را   اصل، بحيث حسن ختام
عظيم الشأن زه ای خود به دريافت چنين جائ ميگذرانم، تا اگر کسی" زاد افغانستانافغانستان آزاد ــ آ"گرانقدر پورتال 

 له دوِدـلداره کباب، بی ُپـُپ: "اشد، که کابليان ارجمند از قديم و نديم ميگويند د، الاقل آنرا به چشم خود ديده بنايل نگرد
  )پولدار را کباب، بی پول را دوِد کباب" (کباب
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The Nobel Prize in Physics 1921 
"for his services to Theoretical Physics, and especially for his discovery 
 of the law of the photoelectric effect" 
 

 

 Albert Einstein 

Germany and Switzerland 

Kaiser-Wilhelm-Institut (now Max-Planck-Institut) für Physik  

Berlin, Germany 

b. 1879 

(in Ulm, Germany) 

d. 1955 

  

 

Titles, data and places given above refer to the time of the award. 
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