
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    1

    

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـو کشور نباشـد تن من مبــــچ  

به که کشور به دشمن دھيم  از آن    تن به کشتن دھيم    به سر ه سرھم   

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 

 Scientific علمی

      

  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی

  2012نومبر  16برلين ــ     

  
  

  

  

  

  

  !!!در جھان ھستی ھيچ موجودی بيھوده نيست

  ؟آيا واقعاً بی نھايت وجود دارد؟؟

خوب و بد و سفيد و سياه و فھيم و نادان سخن ميگوئيم، معلوم است چون وصفی کلماتی وقتی از 

 .ميزنيم حکّ که نزد خود معيارھائی داريم که خوب و بد و سفيد و سياه و فھيم و نادان را با آن مِ 

انسان يک موجود سنجنده يا سنجشگر و اندازه گير است و ھر چيز را تول و ترازو کرده، بعد 

اگر ميگويد، فDن چيز سنگين است، آن را مثDً با زور و ِشيمۀ بازوی . درباره اش قضاوت ميکند

ھمين که چيزی را توانست به سادگی بلند کند، ميگويد ُسبُک است و وقتی . خود مقايسه کرده است

. است) گران(زورش به آن نرسيد و يا به مشکل توانست بلندش کند، ميگويد، آن شیء گرنگ

پس معلوم ميشود . زورآور خيلی سبک استآدِم زی را که مِن کمزور سنگين ميدانم، برای يک چي

انسان مگر برای توحيِد بعضِ . که معيارھا در بسا و حتی بيشترين موارد ميتوانند مختلف باشند

مثDً واحد . مفاھيم معيارھائی را درست کرده است که تمام بشريت از آن يکسان استفاده ميکند

مان يک ثانيه را قرار داده است، واحد طول يک متر را، واحد وزن يک کيلوگرام را و واحد ز

را  CGSو  MKSاز ھمينجاست که مقياسھای ستندرد . حرارت يک درجۀ سلسيوز يا سنتيگراد را

و حکم  ی اندنعلوم طبيعی ھم ھمه معيارھای جھا رمولھایاف .در دسترس ھمگان قرار داده است

  .را دارند "ت منزلاآي"

نصر را اتوم ناميد؛ يک زمانی که علم بشر قاصر بود و درست قد نميداد، خردترين ذرۀ يک عُ 

امروز مگر حتی در صنوف ابتدائی ميخوانيم که يک اتوم . يعنی تقسيم ناپذير و غير قابل تجزيه
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از ھمين رو اتوم را غير قابل تجزيه . متشکل است از اجزای فراوان و ميتواند شش پله ھم شود

ل از اجزاء است، بلکه اتوم نه تنھا متشک. دانستن، دور از حزم و اجازۀ علم و دانش طبيعی ست

امروز که . متشکل از انرژيی عظيم و متراکم نيز ھست، که رھا شدنش، قُوت از سِر آدم ميپراند

از بسم هللا ميترسد، بخاطر ھمان انرژيی ست که در آن ) جن(جھان از انرژی اتومی به مانند جند

يز آزاد گردد و عالمی بصورت متراکم بندی شده است و تحت شرائط خاص ميتواند يکدم و قھرآم

از ھمين سبب . ماّده و انرژی اصDً يک پديده اند، در دو شکل و قالب و ھيئت مختلف. را برباد کند

وقتی چوب را ميسوزانيم و از آن نور و حرارت ميکشيم، در . ميتوان يکی را به ديگری تبديل نمود

زمانی . آن اجازۀ بيرون شدن داده ايم واقع ھمان انرژی داخِل ماّده را در شکل ابتدائی و صلح آميز

که بنزين در ماشين موتر درگرفته و موتر را به حرکت واميدارد، در واقع ماّده در ماشين به 

نشو و نمو ) انرژی(يا وقتی نباتی در موجوديت حرارت و روشنی. انرژی حرکی تبديل گشته است

ً  که در نبات توليد ميشود، ميکند، َحجم اضافيی از نظر . نرژيی ست که در آن تراکم مييابداقسما

علوم طبيعی، خصوصاً فزيک، ماّده و انرژی نه توليد ميشوند و نه از بين ميروند، مگر ھردو 

وقتی انرژی برقی پکه ای را . ميتوانند شکل خود را تغيير بدھند و يا يکی به ديگری تبديل گردد

وقتی . رقی به انرژی حرکی تبديل شده استميچرخاند، معنايش اينست که ضمن اين کار انرژی ب

تابش نور بر يک فوتوسل، برق توليد ميکند، در واقع انرژی نوری را به انرژی برقی تبديل کرده 

انرژی بُعد ديگری از بر اثر باد به حرکت می افتد، انرژی حرکی را به سياب بادی آوقتی . است

ود که شنازک است؛ نزياد خوب از فزيک بگذريم که رويش بسيار . حرکی تبديل کرده است

بر زبان گوشتی جاری گردد و فزيکدانان ما را به  و سامانی و بی سر خداناکرده کدام گپ ناروا

مD و مولوی و آخوند و  سانۀَھوَ ن و باب دنداآخر حکم تکفير صادر کردن، تنھا  !!!!!!!بگيرندکفر 

و مجتھدان دين نيست؛ علماء و دانشمندان ھم بعضاً آدم ت اmسDم و آيت هللا جّ حُ فتی و و مفتی و چِ 

  !!!!!!را به چار کتاب کافر ميکشند

است،  گپ سر معيارھا بود و گفته شد که انسان برای ھر چيز نزد خود معيارھا و مقياسھائی ساخته

در جھان . که تعدادی به شکل ستندرد جھانی درآمده و در تمام عالم يکسان از آنھا استفاده ميشود

چه بسا معيارھا و مقياسھاست که فقط به . مگر نميتوان ھمه معيارھا را ستندرد و جھانی ساخت

به  سليقه ھم يک معيار است که نظر. نسبت ديد و فھم و تواِن شخصِی اشخاص، متفاوت اند

  : اشخاص، متفاوت است و از ھمين سبب گفته اند

  »!!!ھر سر و بُل خيال«

برای ادامۀ بحث خود بيائيد از ھردو نوع معيار کار بگيريم؛ ھم از معيارھای ستندرد بين المللی و  

  .، و ھم از معيارھائی که نظر به سليقۀ اشخاص تفاوت مييابند"جھانی"باصطDحِ فيشنی، 
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  :ل است از دو قسمت، يکی اينکه کمتشمقاله ن واعن

  »!!!در جھان ھستی ھيچ موجودی بيھوده نيست« ــ 

  : و ديگر اينکه

  »بی نھايت وجود دارد؟؟؟ واقعاً آيا «  ــ

ً عام ــ  سائلــ يعنی مخواه بخواھيم و يا نخواھيم، برای قسمت اول  از معيارھای سليقه ئی غالبا

اما اگر معيارھا . اً به معيارھای بين المللی پناه ميبريماما در قسمت عنوان دوم جبر. استفاده ميکنيم

را مطابق به طبيعِت ھر پديده انتخاب کنيم، مدعای اول ھميشه صادق است و مدعای دوم ھميشه 

  :و بگذاريد که به توضيح مطلب بپردازم. نادرست

خوشی ست و در جھان ھيچ پديده ای نيست که بدون يک ھدف و منظور خاص پديد آمده باشد، اگر 

مشکل در اينست که انسان پديده ھا را . يا درد؛ اگر سرخ است يا زرد و يا اگر مور است و يا مار

که و بعد  ارزيابی ميکندبا معيارھای ذوقپسند و به نفع خود ــ که غالباً ناصواب و غيِر صائب اند ــ 

ھا صادر حکم خوب و خراب و زشت و زيبا را برای آن ،ناراض گرديدراضی و از نتيجه اش 

مگر اگر معيارھا را نه به ذوق و سليقۀ خود، بلکه به ذوق و سليقه و حيطۀ مجموع طبيعت . ميکند

!!!!! و کائنات مد نظر بگيريم، در آن وقت ھيچ پديده ای را بی فائده و زائد قلمداد نخواھيم کرد

برويم عنوان دنبالۀ اين قسمت بحث را بگذاريم برای بعد که ھدفی خاص بر آن مترتب است و 

  .ديگر را بررسی کنيم

وجود ندارد؛ نه ازلی که سرش معلوم نيست و نه  یاز نگاه فزيک ھمه چيز محدود است و بی نھايت

عيب در اينست که معيارھای . ابدی که آخرش را نمييابيم؛  نه mيتناھا بزرگ و نی mيتناھا کوچک

بزرگترين . ار کوچک، مناسب نيستندما برای اندازه گيری چيزھای بسيار بزرگ و چيزھای بسي

و  )1(فزيک فضائی يا استرو فزيک به کار ميرود، که سال نوری ستعلم نجوم و واحد طول در 

متشکل از  ات را کهوقتی گوشه گوشۀ کائن. آن فاصله ای را گويند که نور در يک سال طی ميکند

سرسام آوری از جنس مليارد و  است با اين معيار طولی گز و پل کنيم به اعداد) 2(کھکشان مليارھا

 بشرِ "و چون در حوزۀ عملی امکانات بشر امروزی ــ قيد ميکنم . تريليارد و بزرگترھايش ميرسيم

ــ چنين فواصل در واقع غير قابل پيمايش اند، فکر ميکنيم که فDن ِجرم سماوی در  "امروزی

بار و مليونھا ھزاران  اگر واحد طوليی بهمگر؛ . فاصلۀ mيتناھا دور از ما قرار گرفته است

سخن  "بی نھايت دور"را ميشناختيم، در آن صورت به سادگی از  "سال نوری"بزرگتر از 

  .نميگفتيم

يکی جھت اندازه گيری مکان و معموmً در دو مورد از استعمال بی نھايت يا mيتناھا کار ميگيريم، 

دو پديده ای اند که  "زمان و مکان"بگويم،  اگر از عقائد مدرِن فزيک. ديگر برای پيمايش زمان
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در قسمت اندازه گيری فواصل بسيار بزرگ . جود آمده اند، و ازھم تفکيک ناپذير انديکدم به و

 )3(معيار سال نوری را که معياری واقعاً بسيار بزرگ ھم ھست، تذکر دادم و گفتم که با وجود آن

در قسمت زمان مگر گپ از آن ھم بدتر . نارس است اين معيار برای پيمايش ابعاد فضائی کوتاه و

است، چون درينجا با ثانيه و ساعت و حد اکثر سال سر و کار داريم، که با معياری از جنس و به 

و جاويدان از ھمين سبب بزودی از ازلی و ابدی . ھرگز قابل مقايسه نيست "سال نوری"بزرگی 

  .سخن بميان می آريم

خوانندۀ گرامی حتماً خواھد پرسيد که مگر بين اين دو عنوان مناسبتی ھم وجود دارد؟؟؟ در قسمت 

  .بعدی بحث که قسمت اصلی ھم آنست، مناسبت ھردو عنوان آشکاره خواھد گشت

مقالۀ  سه روز بعدرا و  "ل. آزاد"مقالۀ محقق بزرگ و دmور افغان، جناب  بتاريخ دھم نومبروقتی 

سخن رفته  "اشرف مخلوقات انسان،" ازھردو در را خواندم، که صاحب  "ؤمن زادهم. ع"محترم 

اينست که تا اين دم مقدمه چيدم و مقدمه چيدم . است، با خود گفتم من ھم در زمينه چيزکی تقديم کنم

. ، مطرح کردندھای ديگراز نگاھ ن دو ھموطن جّسورم موضوع راآ. تا بپردازم به اصل موضوع

  :نظر می اندازم که با علوم طبيعی سر و کار ميگيرند، ی ئاز نگاھھابر آن من مگر 

گپ سر اينست که آيا انسان به راستی اشرف مخلوقات يا اشرف المخلوقات است؟؟؟ يا اينکه اذھان 

درينجا با دو کلمۀ عربی سر و کار داريم، يکی اشرف و . ما چنين حديثی را ساخته است انسانپسند

  :ديگری مخلوق؛ که اوmً ھردو را تشريح ميکنم

. ساخته شده "شرف"اسم تفضيل يا صيغۀ تفضيل عربی ست که از مصدر ثDثی مجرد " اشرف"ــ 

در زبان عربی اسم تفضيل به صفاتی گوئيم که ُمعادل آن را در زبان دری با صفت تفضيلی از 

 "شريف ترين"يا ) باشرف تر("شريف تر"يعنی " اشرف". ميشناسيم "ترين"و  "تر"جنس 

شريف ترين و يا باشرف "مفھوم دوم؛ يعنی  "اشرف مخلوقات" البته در مورد). باشرف ترين(

  !!!مد نظر است "مخلوقات ترينِ 

خلق "يعنی  "مخلوق"پس . است که نيز ثDثی مجرد است "خلق"اسم مفعول از مصدر  "مخلوق"ــ 

  ". خلق کرده شده"يا  "شده

زيبای دری ست و ھم استفاده ميکنم که ھم ترکيب  "پديده"از کلمۀ  "مخلوق"درين بحث درعوض 

  . مفھوم عامتر دارد

 بسنجيم و چاشنی دينی و مذھبی بدان بدھيم، انسان گل سر سبد کائنات،  انهاگر با معيار انسانپسند

اما اگر با معيار کلی جھانی يعنی با معياری جھانشمول . خلقت ميشود شاخ شمشاد ھستی و تاج سرِ 

را نميتوانيم باشرفترين پديدۀ ھستی و شريفترين مخلوق و کائنات شمول بسنجيم، ھرگز انسان 

اوmً اينکه ھيچ پديده ای در جھان سراغ شده نميتواند که بيھوده و عبث و بی شرف . کائنات بشماريم
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مگر عقل سليم باور کرده ميتواند که در تمام کانئات که بزرگی آن را حد و . باشدآفريده شده 

دھا پديده و مخلوق تنھا در روی کرۀ خاکی ما سراغ حصری نميتوان قائل شد، و در آن به مليار

 دندان سفيدِ  سرسياهِ  آديمزادِ "، فقط "امير حمزۀ صاحبقران"ميگردد، به گفتۀ داستانسرای کتاب 

ھمه باشد؟؟؟؟ اگر کرۀ خاکی خود را در تناسب  "ِشريفترين"و  "اشرف"، "چه کونديگ خيره سرِ 

ت محاسبه بکنيم، و بعد انسان را به حيث فقط يکی از کھکشان ما و آن را در تناسب تمام کائنا

ھمه  "ِباشرفترين"ملياردھا پديدۀ زمينی و خاکی مد نظر بگيريم، باور کرده نميتوانيم که فقط انسان 

ما ھنوز کائنات را درست نشناخته ايم و علوم طبيعی فعDً چيزھائی بسيار بسيار اندک در . باشد

ھنوز ما قادر . نات بيان ميکند، نه راجع به کل و متن و بطن کائناتبارۀ فقط حاشيه و چوکات کائ

پس در کائناتی بدين . به مDقات مريخ که نزديکترين سيّاره در نظام شمسی خود ماست، نشده ايم

بزرگی که بشر به شناخت کوچکترين قسمت آن ھم قادر نشده است، با کدام عقل و منطق پھنا و 

  اشرِف تمام موجودات است؟؟؟؟ ،انسانادعاء کرده ميتوانيم که 

را اشرِف مخلوقات دانستن، معنای اين را ھم دارد که مخلوقات عالم را و يا ھر موجود ديگر انسان 

چنين . تقسيمبندی کرده، تعدادی را باشرف و تعدادی را بی شرف قلمداد ميکنيم "شرف"از نگاه 

  . يعتکاری با معيار کل جھان، ظلمی ست آشکاره و تخطيی ست صريح از قوانين طب

کم و بيش در بين تمام ملل و تسميه ايست که از روايات دينی نشأت کرده و  "اشرف مخلوقات"

 حيث ه از انسان ب خرستماز روی طنز و طيره و ھم امروز المانھا . حل عالم رسوخ کرده استنِ 

Krone der Schöpfung  به يونان  مقولهاين  اصلالبته . سخن ميگويند "خلقت اورنگِ "يعنی

  .راجع ميشود ارسطو افکار ديم وق

درست است که مغز انسان منکشف است و کارھائی از وی بروز کرده که در کرۀ خاکی نظيری 

کائنات طبيعت و حتی فرمانروائی بر و اداری ائی و بآقھمين سبب مغرور گشته و ھوای از  .ندارد

خود را خراب کرده و  انۀ، عاقبت نينديشانه خاما ھمين مغز منکشف و متفکر. ه استبر سرش زد

را مال طبيعت  است کهخانه خراب  مخلوقاتِ  اشرفِ ھمين انسان  .زده ميرودخود  ۀتيشه به ريش

برای تخريب  امغز متفکر است که انواع سDح رھمين . سد ساخته استمنحصر به خود دانسته و فا

ازين سنخ را ھيچ کارروائيھائی  .ساخته است و يکرنگ ساخته ميرودو طبيعت و انھدام انسان 

که به مغز و قوۀ و ظالم موجود مغرور ھمين . نکرده است و نخواھد کردحيوان ديگر کرۀ زمين 

در جھان ذيحيات ھمين  .را نداردکرۀ زمين  "بی شرف"يوانات فکری خود مينازد، توانائيھای ح

متکامل تر از حواّس  بارشان صدھا و ھزاران  به حيواناتی برميخوريم که حواسّ  کرۀ خاکی خود،

  :ستاشرفان مخلوقات ا پنجگانۀ ما
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را که پرندگان در ھوا و ماھيان در آب انجام ميدھند، از قدرت بھترين پيلوت و ــ مانورھائی 

  !!!ساخته نيستما  غّواص 

ــ قدرت و ظرفيت رھيابی پرندگان و ماھيان را که در خيلھای مليونی حرکت ميکنند و يکی ھم با 

ھم حاصل  Navigationو  GPSترين و کاملترين قدقياستفاده از نميکند، حتی با  رَکتَ ديگری 

  .يتوانيمکرده نم

!!! از حس شاّمۀ آدميزادگان است قويترــ حس شاّمۀ پرندگان و حشرات صدھا و ھزاران مرتبه 

 در بين مليونھا انسان قادر به تشخيص بوی صاحب خود است و يا ھمين سگِ " نجس" سگِ 

با حس بويائی خود صد گز در زير زمين وجود ماين را کشف ميکند، ولی بينِی بريدۀ بشر  "نجس"

  . را تشخيص داده ميتواند ناخوشو چند بوی خوش و فقط  فقط 

چشم بينای بشر  ــ چشم شاھين از ارتفاع ھزاران متر ھم موشی را در روی زمين کشف ميکند، اما

  !!!بعضاً حتی پيش پای خود را ھم ديده نميتواند

در بارۀ موجودات عالم قضاوت زمين از ديد حيوانات کرۀ و  ميداشتيم "سليمانی"ديدۀ  ديد واگر 

ت وبا قضا ؛ خرميکنديافت که ھر حيوان خود را بھتر از ديگران قلمداد در ميخواھيم ، رديمکمي

بھترين  د، خود راو با قضاوت گاوگری خوگاخواند و ميحيوانات  د را بھترينِ خود، خو ۀخرپسندان

   .غيرهو  "مرشِ "ھمين قسم سگ و خرس و خوک و ميدانست و ھمه  اتم�  و و اشرف و اکمل ھمه

در ، رجمند را به مطالعۀ سه مقالۀ ذيل اين قلمموضوع، خوانندۀ ا بعض گوشه ھایبرای تعميق 

  :دعوت ميکنم mت علمیمقاآرشيف 

  2008اکتوبر  16ــ مؤرخ  "؟؟؟معجزه ــ خر ق ناموس طبيعت"ــ 

  2009سپتمبر  12ــ مؤرخ  "در طبيعت ظلم و ستم وجود ندارد"ــ 

  2008سپتمبر  12ــ مؤرخ  "جنگ و جدال و تقابل کھنه و نو" ــ

  :حسن ختام اينکه و

به شمول زمينيانش ــ کرۀ زمين با مليارد اگر کسی به عظمت کائنات پی ببرد و بداند که ملياردھا 

دينی و  یجای ميشود، به بی اساس بودن اين ادعاء ھا) کائنات(ــ در يک کنجِ جيِب غارشانسان 

  :خصوصاً روايات اسDمی پی برده ميتواند

  آفريده شده است؟؟؟؟ "ريدهچولبُ "ــ که دنيا و مافيھا از برای استفادۀ انسان و خصوصاً مسلمانھای 

خلق گرديده  "کائنات سرورِ "و  "بھتريِن عالم"وی و طفيِل روِی نکوِی ــ که کائنات به گِل ر

  !!!!!!)4(است

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    7

  :توضيحات

در خDء عبارت از فاصله ايست که نور در يک سال " رینو سالِ "ــ قسمی که در باm گفته شد، 1

در آن، بيگانه از  "سال"ظاھراً و بخاطر موجوديت کلمۀ  "سال نوری"ترکيب لغوی . طی ميکند

از جنس  "سال نوری"ازينرو با حساب بسيار سادۀ فزيکی نشان ميدھم که . جلوه ميکند "طول"

  :"زمان"است، نه از جنس  "طول"

365 x 24 x 60 x 60s  x 300.000Km/s    = 946.080.000.000Km  

 . که واحد طول است بدست می آيد "کيلومتر"چنان که ميبينيم، نتيجه از جنس 

بر زبان قلمم  "ھريزانک"و مخففش  "کاھريزان"اصطDح  سابقه ــ ضمن نوشتن يکی از مقاmت 2

گرچه . ال شوداستعم "کھکشان" و مخفف آن" کاھکشان"عادل ، که ميتواند مُ ه بودجاری گرديد

ھم زشت نيست و به عين ساخت  "کاھريزان"خود ترکيبی بسيار زيباست، مگر  "کھکشان"

  .بناء يافته است "ھکشاناک"گرامری 

 ،"آن با وجود" يا" اين باو جود"ــ درين اواخر بعض وطنداران ما در عوض ترکيب قيدی  3

ه از چانتۀ بدذوقان در ايران تراويده را استعمال ميکنند، ک "با اين وجود" جديد و نارسایترکيب 

  :است؛ و بگذاريد که در باره اش اندک بگويم

ترکيبات قيدی اند و وقتی استعمال ميگردند که بخواھيم اھميّت  "با وجود اين"و  "با و جود آن"

چنين چيزی افاده  "با اين وجود"از ترکيب . چيز ديگری را در پھلوی چيِز موجود، بيان نمائيم

  !!!ازينرو اجازه نداريم که آن را در جای قيود اصلی باm، قرار بدھيم. ددنميگر

  : ــ مأخوذ از آن حديث قُدسی که گويد  4

  »!!!، لّّما خلقُت اmفDکلو mکَ « 

  !!!)اگر تو نميبودی، آسمانھا را خلق نميکردم(

  


