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. نداده بود یح درستيچکس در مورد آن توضيکه گفته شد ضد ماده قبًال کشف شده بود؛ مگر هيقسم  
بنا . مانده است یک مجهول باقيک کوانتیزين و فيت انشتينسب یوريادعا نمود که ت راکيدبنام  یکدانیزيف ١٩٢٨در سال 
.ندیارات تابع آنهاياند که س ینين قوانيابع عموصوف الکترونها ت یبه ادعا  

ده و يچيار پياو بس یرا وضع نمود که در ابتدا برایکجا نموده، معادله ایپ را ين مطلب، دو پرنسیح ايتصح یراک براید
از  ترون، پسیالکترون و پوز. را کمشف نمود  ترونيپوز ایضد الکترون ج آن یک نتایل متوديند بود؛ مگر با تحلیناخوشا
. برندين ميگر خود را در دو فوتون از بیباهم، همد یتالق  

 ینمود که از فضا م یترون را شناسائیاز ذرات الکترون و پوز یجفت کارل آندرسنبنام  یگریکدان دیزيف ١٩٣٢در سال 
ک و یهمزمان شرجاد یک الکترون بدون ایجاد ینمود، عدم ايق میراک را تصدید ینيشبين مطلب بر عالوهء آنکه پیا. ندیآ

.شدند یز شناسائينوترنها ين یآنتو  پروتونها یآنت ١٩۵۶بعدًا در سال . آنرا ثابت نمود یهمباز  
ان ماده و ضد ماده يکامل م ګیکنوع تقارن و هم آهنیشود که يده میپس د. ضد ماده اند یک همبازی یبناًء تمام ذرات دارا

.در جهان ما وجود ندارد یه تقارن و هم آهنگچگونيدر البراتوار وجود دارد؛ مگر بر خالف، ه  
:ح نمودند که دوگونه خالء وجود دارد ينمودند، توضيکه آماس جهان را تصور ميهفتاد، دانشمندان یدر اواخر سالها  

مذاب یخال   
خ بستهي یخال  

رتر به وجود آمدند، یسوپ ذرات که نسبتًا د ی، حتیزيچ چيست که هنوز هين دانشمندان، آغاز جهان از هنگامیبه نظر ا
چ يار کوچک مذاب که هيبس یک خالیوجود نداشت؛ مگر  یزيچ چيه. وسته بوديز، به وقوع نپيگ بانگ نيانفجار ب یحت

.ن بوده استيم چنيشناسيرا که ما امروز م ین گروه از دانشمندان، جهانیبه نظر ا. ار نکرده بوديرا اخت یمکان   
ن و با حجم کامًال صفر مانند آب یکلو ٢٧به توان  ١٠را در نظر گرفت با حرارت  یید خالیمذاب با یشناخت خال یبرا
، یسيکه از اتحاد قوهء الکترومقناطیجاذبه و قوهء فوق العاده ا. کندين مييار متجانس که فقط دوقوه فاصله را تعيه بسیما

.افته بودیل يتشک یقو یف و قوهء هسته ايضع یا هسته ایقوهء نوکلئر   
ت و يک، خصوصيک کوانتيخانيت و مي، پس از مطالعهء معادالت نسبآلن گوت بنام یکائیکدان امریزيف ١٩٨٠ در سال

اد از یمثًال جاذبه به عوض آنکه ماده را به خود جذب کند، آنرا با قدرت ز. ل شدیمذاب قا یخال یبرا یبيمشخصهء عج
. رانديخود م  
ر قابل يار کوچک و غيک لحظهء بسیشود و در ياد بزرگ میار زيعت بست، با سرين خصوصیمذاب، با داشتن ا یبناًء خال

.ندینماير ميآماس تعب یگ بانگ به معنين کسب وسعت را طرفداران بیا. کنديرا تصرف م یار بزرگيمحاسبه مکان بس  
از درجات  یکه حرارت به بعضيزمان. شودير قابل مالحظه در حال بزرگ شدن بود، دوباره سرد ميکه با سرعت غيجهان
.شوديخ بسته مبدل می یمذاب به خال ید، خالیآين ميپائ  
خ بستن، ید؛ مگر پس از یآيکسان به نظر میت ها يع نگاه شود، در همه موقعیکند که اگر به آب ماين دانشمند اضافه میا

.رودين ميل و تناسب از بيافته تشکیجهت  یستال هایکر  
که موجود ین هنگام، قوهء فوق العاده ایدر ا. شوديتن، ناهمگون و نا متناسب مخ بسیمذاب کامًال مانند آب، پس از  یخال

. دیآيخ بسته بوجود می ینگونه خالیشود و بديم ميبودبه چهار قسمت تقس  
 



 
 

خ بسته ی یدل به خاليام تز در هنگيمذاب ن یکند، خاليخ بستن و سخت شدن حرارت آزاد میکه آب در هنگام یهمانطور
ل یبه ماده تبد ین انرژید که ايتوان فهمين مين ، به کمک معادلهء انشتیبنابر ا. دینمايرا آزاد م یاز انرژ یادیار زيمقدار بس

.نگونه بوجود آمدیبناُء آنها ادعا دارند که جهان بد. شوديم  
.دیجرم جهان را حل نما یعنیعصر ما  ین معمایبزرگترتواند يآماس م یوريگ بانگ ادعا دارند که تيب یوريطرفداران ت  

چرخند، دانشمندان در مورد جرم يجهان م یا منحنیکه به دور کهکشان ما و يسرعت ستارگان یبعد از مالحظه و بررس
لهء يسلهء چشم و نه به ويمجموع جرم جهان نامشهود است و انسانها نه به وس ٪٩٠ماندهء جهان ما اتفاق نظر دارند که يباق

.نننديانرا دارند تا آنرا بب یار دارند توانائيکه در اختيامکانات  
ن، هر يو معادلهء انشت زنبورگيهاپ يبه اساس پرنس. خالء باشد یتواند انرژيمانده مين جرم باقيشود که هميبناًء گفته م

نخواهد  یم، مقدار قابل توجهيائمحاسبه نم ین سال نوریچند ین جرم را طیاگر ا. ک جرم استی یمتر مربع از جهان دارا
.ن سازندهء جهان استیآن، بزرگتر ین بودن درجهء چگاليفضا و پائ یمگر خالء، باتوجه به بزرگ. بود   
 یکدانان ذرویزيرا فیه است، زيک فرضین یدهد؛ مگر باوجود آن ايل ميمجموع جرم جهان را تشک ٪٧٠خالء  یانرژ

هان ياد است؛ مگر کیاندازه ز یک تفاوت بین یا. داشته باشد یشتر انرژيب ٣٢ان به تو ١٠د یدارند که خالء باياظهار م
ماندهء جهان را حل نموده اند، خود را خوشبخت يباق یاز معما ینکه بخشین مطلب، از ایده گرفتن ايشناسان، با نا شن

.نماسندياحساس م  
ن مطلب بر اساس یشود که ايم ی، از آن ناشندینمايز به آن اعتراف ميآماس که طرفداران آن ن یوريت یگریضعف د
. دهد، استوار استيل ميکه قوهء الکترونوکلئر را تشک یقو یگریف و ديس صعيالکترومقناط یکیاتحاد دو قوه؛  یتسور

ن اتحاد را ینده بتوانند ایآ یذرو ید اکسالتورهایارند که شاږديآنها ام. ق نکرده استیرا تصد ین اتحاديتجربه تا کنون چن
.ندیثابت نما   

و آنهم به  پالنک  یگریو دماپ  یکی یدو پروگرام فضائ. دیارائه نما یادیل زیآماس تا کنون نتوانسته است دال یوريت
.ن خواهد کردييآماس را تع یوريندهء تین دو پروگرام آیقات ايج حاصله از تحقینتا. رديگيبه آن ارتباط م یصورت ضمن  
جاد شد که در آن یاز ماده و ضد ماده ا یادیان آن مقدار زیت بعد از آماس و در جرگ بانگ، درسيب یوريمطابق به ت

ن هنگام درجهء یدر ا. ل نشديتشک یچ مادهء ابتدائيگر هیافت و دیسقوط درجهء حرارت ادامه . بود یهنگام تعداد آنها مساو
توانستند به يپروتونها م یروتونها و آنتند؛ مثًال پیخود را عوض نما یبود که ذرات نتوانند کتگور یحرارت تا آن حد

. شتر از ضد ماده بوده استين مدت کوتاه چرا تعداد ماده بیل شوند؛ مگر تا حال دانسته نشده است که در ایالکترونها تبد
.ک شانزدهمیبًا یاد هم نه، بلکه تقریار زيبس  

به توان  ١٠به  ٣٢به توان  ١٠حرارت از . ندیخود را عوض نما یها یگر کتگورین آمد و ذرات نتوانستند ديحرارت پائ
.گر آغاز نمودندیکدین بردن يبه از ب یر کرد و ماده و ضد ماده، به صورت قابل توجهيين تغیکلو ١٠   
ن بروند و ين امر موجب شد تا تمام ضد ماده ها از بیداشت، ا یبر ضد ماده برتر ی، اندکین که ماده، از لحاظ کمیاز ا
.ماند یاز ماده باق یزيار ناچيک جزء بسینماند، تنها  یاز ضد ماده باق یچ ذره ايگر هیکه ديزمان  

 
.ده استیق نگردیکه تا هنوز کامًال تصدیا یوريت. مربوط به آن یک بانگ و ادعا هايب یورين بود خالصهء تیا   
 ۴٣ یبه توان منف ١٠ یعنیک ک ـ قبل از زمان پالنيک کوانتيخانيو م یت عمومينسب یوريـ با درنظرداشت ت یورين تیا

 یک در آن زمان ، بادرنظرداشت حرارت فوق العاده باالئیزين فيتمام قوان. ردګيتواند دربر يرا نم گ بانگيبس از ب



آنچه که درخور . دینمايشنهاد ميرا پ یاز حرارت و انرژ یتناهیک درجهء الی یورين تیا. شونديق ميرقابل تطبيجهان،  غ
.ستيک نیزيمذاق علم ف  

ک باگ، يصه و باال رفتن تا بين نقیمؤقت ا ی، به منظور چاره سازیاضیک و ریزيف یعلما. ها حد شده اند یورين تیا
شتر يشه بيهدف هم. جا دهند یوريک تیک را در يک کوانتيخانيت و ميند و نسبیجاد نمایرا ا یدیجد یوريتالش دارند تا ت

.ش از همه شناخته شده استيب سوبر کورد یرويان تين میرفتن در زمان گذشته است و در ا  
اند که به متر  یسانت ٣٢ یبه توان منف ١٠ یعنیبه اندازهء پالنک  یزی، تمام ذرات نخ ها فوق العاده ریورين تیبه اساس ا
. خود اند یتم لرزش مختص به کتگوریک ری یدارا یده اند؛ وليچينکه به دور خود نپیا هم ایده اند و يچيدور خود پ

د، ینمايک در اذهان القاء ميک کوانتيخانيکه میاد، آنطوریت فاصلهء زیک ُبعد اند، باالثر عدم موجودی یکه دارايذرات
.شوديخواست، هموار ميت مينسب یوريکه تیبناًء هندسهء جهان، همانطور. شوندين اخالل هم نمیاندکتر   

گر ید یشش ُبعد اضاف یست؛ بلکه دارايشناخته شده اند، نکه یچهار ُبعد یسوپر کورد، جهان ما فقط دارا یوريبه اساس ت
ار نموده يرا به خود اخت یم و شکلينيم آنرا ببيتوانيچگاه نميل ما هين دليده است و بنا به هميچيباشد که به دور خودش پيز مين

. شودياد می اوي یکاالباست که بنام   
پندارد، هنوز نبض يک میزيف ینهائ یوريرد که خود را تسوپرکو یوريک بانگ، تيب یوريطرفداران ت یمگر به ادعا 

.ن کننده خواهد بودييدر مورد تع یذرو ید اکسالتورهایزند و نسل جدين خود را مينخست یها  
ستم شکل گرفت، بر ياز دانشمندان در قرن ب یادیات تعداد زیک بانگ که بر اساس نظريب یوريد تیکه مالحظه گردیطور
:ه استوار است یسه پا  

.، فرار کهکشانها و اشعهء سرخ و نوکلئوسنتزیا انتشار ابتدائیجهش   
 یمگر، به ادعا. آماس را انکشاف داد یورياز جمله ت یگرید یها یوريکه ضرورت داشت، تي، هنگامیورين تیا

نده را در مورد یآ یق شوند، آنها سالهاید تجربتًا تصدیمانده اند که با یباق یک بانگ، هنوزهم نکاتيب یوريطرفداران ت
و  یورين تینهمه اصرار دارند که باوجود شناخت ایدانند و با اين کننده مييتع یورين تیا عدم صحت ایق صحت و یتصد

.دینماير ميش جهان را تفسیداينخواهد بود که پ ینجوم یوريگانه تیک بانگ يل، بیارائهء دال  
 

 ادامه دارد  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


