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ت نمود و بنا به يکسب اهم یقات و پژوهشات و استنتاجات داشمندان مختلفياز تحق یزمان و به تاس یدر درازا یورين تيا

 یورين تيخواهد ايند که او ميعا نمار دانشمندان به او اعتراض نموده ادينکه مبادا ساي، در هراس از ایج کسيل هين دليهم
.دهد یورين تيبه ا یرا به خود نسبت دهد، جرئت آنرا نداشت تا اسم  

را از او نداشتند و آن شخص  ین انتظارياصًال چن یورين تيداد که طرفداران ا یورين تيبه ا یگ بانگ را کسياسم ب
.بود یلیهو  
گ يبرا  یورين تيافت، به عنوان تمسخر نام ايانتشار م یس یب یبق يکه از طريان برنامه اي، در جر١٩۵٠در سال  یليهو

را  ین نام جورج گامو را تمسخر کند، غافل از آنکه ناميخواست با اياو م. خواند شکستن و گرد گرد کردن بزرگ اي بانگ 
.ر خواهد شديکروز عالمگيبرد يکه او به کار م  

.بانگ مسما شدگ يب یورين به تيريگامو و سا یورينگونه تيبد  
 

یورين تیات مخالف اینظر  
ن ين به ايبشر دانسته و معترض یعيو طب یرا زادهء خصلت ذات یورين تين ايات مخالفيگ بانگ نظريب یوريطرفداران ت

اگر چه ـ باتوجه به آنجه . برندينام م یلید هویسر فرخوانند که در راس همه از ير ميناپذ یآشت یاز انسانها یرا مشت یوريت
ند که ينمايل آن در صفحات گذشته آمد ـ ادعا مين نوشته بود و تفصيجاد عناصر سنگيا یح چگونگيدر مورد توض یليهو
.رفته بوديگ بانگ را پذيب یوريحًا تيتلو یليهو  

جهان ثابت و ساکن دفاع  یورياز ت یليات استوار گردد، هويهء تجربيافته بر پايگ بانگ گسترش يب یوريقبل از آنکه ت
.نموديم  
ت کننده بود، ياذ چيتولد از ههء يگ بانگ که با ارائهء نظريب یوريسه با تيدر مقا یالديم ۵٠ یجهان ثابت در سالها یوريت

دارد، مطابق به  یکه مطابق به آن جهان جاودان است و نه آغاز و نه انجام یورين تيا. داشت یشتريب یت هايموفق
ان يست که در جريان کهکشانها نين فاصله ميا. استوار است یکاهش ابعاد اتم ليش فاصله به دليپ، براساس افزايپرنس

گذشته به صورت  یاتم ها با حرکت به سو. شونديکتر ميشود؛ بلکه مادهء متشکلهء کهکشانها اند که باريزمان بزرگ م
ش فاصله يان ثابت، افزاجه یوريمطابق ت. نموديگ بانگ را رد ميب یوريبود که ت ین مطلبيا. شونديبزرگ م یتناهيال

را  ین چگاليکه عيطورکسال یک متر مکعب و آنهم در یدروژن در يدو اتم ه یعنيشود يجاد مداوم مواد جبران ميتوسط ا
.ديحفظ نما  

 یلين هويباوجود ا. افتيف يبش تضعين بار به نفع رقياول یبرا یليهو یوريت ١٩۵٣مگر با کشف اشعهء سرخ در سال 
که دو يک شدن ماده ايگفت که بارياو م. کرديه اش کمک ميد نظريارائه نمود که به تائ یحيوضاشعهء سرخ ت یبرا

.شوديف به اشعهء سرخ ميدهد، آنچه که باعث تقرب طيش ميندو را افزايان ايجاد نموده، فاصله ميکهکشان را ا  
رفت که، به گفتهء يپذيم یا طورداد که به اساس آن انبساط جهان ر یديش را شکل جديخو یوريت ١٩٩٣در سال  یليهو

شود و بعدًا و به يشود و بعدًا، مجددًا وارد مرحلهء انبساط به منظور انقباض مياو، جهان پس از بزرگ شدن دوباره تنگ م
.ابدي یجاد شده، انقباض و انبساط ادامه ميت مادهء ايو با رعا یرويشکل دا  
.به همانگونه حفظ شود یانبساط جهان است تا چگالجاد مداوم ماده بخاطر جبران ي، ایورين تيمطابق ا  

 



  
 

 ید، ناشينمايم یکه در فضا طيمودن فاصله ايان پيفوتونها در جر یاشعهء سرخ از کاستن انرژ یگريهء ديمطابق نظر
.ابدي یف آنها به جانب سرخ تقرب ميد به همان اندازه طجه، هرقدر کهکشانها دور شونيدر نت. شوديم  

گ يب یوريرا در برابر تيه ايعناصر سبک در کهکشان ما، فرض یجهان ثابت جهت پاسخ به رهائ یوريبعدًا طرفداران ت
ز ا ٪٩٩وم يليدروژن و هين معلوم شود که هين درست است که در نگاهء ما چنیاه ين نظريمطابق ا. بانگ طرح نمودند

دن آنرا ید یکه ما توانائيست که در خارج از جهانين مطلب به آن مفهوم نیل داده اند؛ مگر ايمجموع مواد موجود را تشک
.نگونه استيز موضوع به هميم نیدار  
.نديجويست که اکثرًا به آن توسل ميهانيک یگ بانگ کشف انتشار ابتدائيب یوريار مهم تيل بسيدل  
بود که با  یدياز انفجار ستارء جد یل ارائه شده حمله نموده اظهار داشت که اشعهء منتشره ناشيبه دل ١٩٩٣در سال  یليهو

ار اندک آنها توسط يفرستاد که تعداد بس یکروسکوبيک را به امواج ميک و تاريتاليار کوچک ميروشن شدن ذرات بس
.ن داشتنديکالو ٣هء د مجدد اشعهء منتشره را به اندازيتول ید بود و توانائياشعهء سرخ قابل د  

شده بود، با وجود  ینيشبيآنها پ یوريکه توسط ت یهانيک یند که انتشار اشعهء ابتدائينمايگ بانگ ادعا ميب یوريطرفداران ت
جهان ثابت کم کم  یوريبناًء ادعا دارند که ت. دوباره شناخته شد یورين تيا یجد یه هاياز پا یکيث يمنح یليهمه توسط هو

.شوديپرده مس یبه فراموش  
:ند ينمايشنهاد ميرا پ یگريح ديتوض یدنيدو دانشمند سو آلفونو ن يکل  

ماده و ضدماده  یق که از تعداد مساويار بزرگ و فوق العاده رقيدارند که جهان موجود از دل کهکشان بسيآنها اظهار م
د، منقبض شد و ماده و ضدماده يشد یسيناطدان مقير قوهء جاذبه و ميکهکشان، تحت تاث. رون آمده استيافته بود، بيل يتشک

دور  یماده و ضدماده در دو گوشه ا یشد و جدائ) اشعهء گاما(فوق العاده  یانرژ یه منتج به رهائين عمليا. ن برديرا از ب
.گر متشکل از ضدماده ـ را شکل داديکسو کهکشان متشکل از ماده و در طرف ديجهان ـ در   

.ميصله نمائيا آن کهکشان فين و يت ايم در مورد ماهيتوانيم، نميکشاهنها دارکه ما از کهيبنا به فاصله ا  
 

ات مخالف آنیگ بانگ و نظريب یوريل تيتحل  
ز يو وجود و عدم تما یم زنده گيش جهان را همان اختالط مفاهيدايات دانشمندان در مورد پيل حاضر از نظرياساس تحل

.دهديل ميتشک یده و هستين دو پديان ايم  
 یکيزين فينجا فقط بر قوانيمفصًال پرداخته شد و در ا یدر صفحات قبل یندو از هستيو تفاوت ا یر مورد وجود و زنده گد

.مينمائياتکا و بسنده م  
:ه استوار است يگ بانگ بر سه اساس و پايب یوريم که تيدانست یدر صفحات قبل  

یهانيک یا انتشار ابتدائیـ جهش و   
هء سرخـ فرار کهکشانها و اشع  

 ـ نوکلئوسنتز
هان يشامل علم ک یث مبحثيشد، منحيهء نوکلئوسنتز او استنتاج ميات گامو که از فرضيمطابق به نظر یهانيک یانتشار ابتدائ

نمود ينموده اضافه م یمواد را عامل حرکت آزادانهء فوتون ها معرف یگامو جذب الکترون ها توسط هسته ها. شد یشناس
که ما يجهان یرا برا ینگونه آغازيمواد شده و جهان را روشن نموده است و بد یم و پراگندگيار عظباعث انفج یکه جرقه ا
ات استادش يب به نظرين ترتياو به ا. کنديم ینيشبيآن پ یرا برا ینگونه انجاميد و به همينمايم فرض ميشناسيامروز م

.گذارديئه نموده بود، مهر صحه مگ کرانچ ارايهء بيدر حال تپش را با فرض یهء جهانيکه نظر دمنیفر  
ن نموده اند حادث اند؛ يتخم ٢٣به توان  ١٠آنرا  یکه بزرگين ذره تا جهانيز همه موجودات ازکوچکترين قلم نيبه نظر ا



.یمگر هست   
اما روند؛ يش ميو ذرات متشکلهء آن پ یسوپ ابتدائن آن تا حد يگ و مخالفيب یورين همه دانشمندان، اعم از طرفداران تيا
ون یوتريوترون ها، نيفوتون ها، پروتونها، ن( یل ذرات متشکلهء سوپ ابتدائيتشک یبر چگونگ یرا مبن یسوال یجگاهيه

ست که در يو عدم شناخت حالت یکيزيت ابعاد فين سؤال در محدوديعدم طرح ا. نديخواهند طرح نماينم) ها و الکترون ها
شود و يک ختم ميزيفهء علم فين مفهوم که در آن حالت وظيبه ا. دهنديمخود ها را از دست  یکيزيات فيآن اجسام خصوص

تواند ينم یا یکيزيچ قانون فيدانند که هيم یکيزير فيرا مربوط به جهان غ یقبل از ذرات سوپ ابتدائ یريشکل گ یچگونگ
 یزيکه چ یاستدالالت عقالئ ن ويده و فقط با براهيان رسيک در همان نقطه به پايزيلهذا رسالت علم ف. ديح نمايآنرا توض
.ح آن پرداختيد به توضيست بايجز فلسفه ن  

ن يک در ايزيعلم ف ید؛ وليح نمايرا توض یليشتر رفته مسايز پين یک بتواند از ذرات متشکلهء سوپ ابتدائيزيد علم فيشا
ن امر يهد بشناسد و اخواين علم سرعت باالتر از سرعت نور را نمينکه ايا یکيجهت به دو مشکل عمده مواجه است؛ 

ح آنرا از يمواجه خواهد شد که توض ین علم با سؤالينکه باالخره ايک شناخته شده است و دوم ايزيدر ف یث اصليمنح
.دانديش برون ميت خويطهء صالحيح  

 ن سرعت رايباالتر از سرعت نور وجود ندارد و ا یچ سرعتيد نمود که هيت سرعت نور تاکين پس از تثبيآلبرت انشت
از  ین همچنان نور را مجموعه ايانشت. دهديش ميکاهد و نه آنرا افزاياز سرعت آن نم یچ عامليثابت خواند که ه یطور

. ف نموديخالص تعر یگر دانسته و فوتون ها را انرژيک مدار به مدار ديصادره باالثر لغزش الکترون ها از  یفوتون ها
 یباالخره توانائ یو هر انرژ یتبدل به انرژ  یثبات نمود که هر ماده توانائا یرا طور یان ماده و انرژيرابطهء دوجانبه م

.تبدل به ماده را دارد   
م در خالء يدر حال حرکت دا یسياز شعاع امواج الکترومقناط یدراواخر قرن نزدهم نور را مجموعه ا مز ماکسوليج
.ف نموديتعر  

رندهء يکه دربرگیا یسينور جز روزنهء تنگ امواج مقناطبناًء . شوديا طول موجش مشخص ميکانس و ينور توسط فر
.ستيباشد، نيو ،،، میبنفش و سرخ ، امواج راد یکس، ماورایشعاع گاما، ا  

نگونه يبنام فوتون مسما نمود و بد ١٩٢٩دانسته آنها را در سال  یکروسکوپيم یرا دانه ها یانرژ ١٩٠۵ن در سال يانشت
.ک شديزيرج لغتنامهء فو فاقد وزن د یر ماديغ یديذرهء جد   

د؛ ينمايکانس آنرا مشخص ميست که فريک اندازه انرژي یدارا) کس، ،،،ي، ایوئينور، امواج راد(ک شعاع يهر فوتون 
ست يک علميک کوانتيزيم که فيخوانيک ميک کوانتيزيف فيل در تعرين دليبنا به هم. کانس نور استيطور مثال رنگ فر

.کنديه بحث مک ذريک موج و يکه از ارتباط   

 
کانس نور يکه هرقدر فريکانس نور؛ طوريمتناسب است با اندازهء فر یدارد که اندازهء انرژيک اذعان ميک کوانتيزيف 

.کنديدا ميل پيتما یه آبشتر خواهد بود و به همان اندازه رنگ بيآن ب یاد باشد به همان اندازه انرژيز   
جه ين نتيم به ايق قرار دهيک است مورد تدقيک کوانتيزياگر عبارت فوق را که خالصهء مطالعات دانشمندان عرصهء ف

ز تابع اندازهء يکانس نور نيکانس نور است، برعکس اندازهء فريتابع اندازهء فر یم که به همان اندازه که مفدار انرژيرسيم
 یاتم یگريبه مدار د یصادره باالثر چهش الکترون ها از مدار یکانس از اندازهء انرژيت اندازهء فريبعتا. شوديم یانرژ

فرضًا (شود، از مرکز صدور يشتر صادر ميب یکه با انرژينور یعنيدهد؛ ياصل ثبات سرعت نور را تحت سوال قرار م
کمتر صادر  یکه با انرژينور یول. کنديکسب م یگريد و بعد از آن رنگ دينمايار مياخت یرنگ آب) لومتريک ١٠٠ یال
ار نموده و باالخره در فاصلهء دو مرتبه کمتر از نور ياخت یگريو بعدًا رنگ د یرنگ آب یلومتريک ۵٠فاصلهء  یشود، اليم
.شوديل ميبه ماده تبد یا باالخره زودتر از نور اوليل شده و يبه رنگ سرخ تبد یاول  

ست که آنرا پرتاب يد تابع قوائينمايم یرا که جسم پرتاب شده طيم، فاصله ايپرتاب نمائک جهت خاص يرا در  یاگر جسم



شتر يشتر باشد، به همان اندازه جسم فاصلهء بيکه جسم را به حرکت آورده است بين مفهوم که هرقدر قوه اينموده است؛ به ا
که در سطح يودن آن واداشته است ـ در صورتميکه قوهء پرتاب کننده جسم را به پيفاصله ا یکند و بعد از طيم یرا ط

در صورت آنکه جسم مورد نظر در فضا پرتاب شده باشد، از قوهء وارده برآن کم کم  یستد؛ وليا یهموار باشد ـ جسم م
.پرتاب کننده است یروين و نين فرود آمدن تابع تناسب قوهء جاذبهء زميا. ديآيفرود م یک خط منحنيکاسته شده و جسم در   

 

 
 

ن زمان يکه در عيله ايرا با وس یکيزين خواص فين قطر و وزن و عيبا ع یدهد که اگر چند جسم کروينشان م یشکل باالئ
ن سرعت يفاصله را با عن يمذکور ع ید، اجسام کروين خط قرار گرفته اند اصابت نمايکه در ع ین قواء به اجساميبا ع
وارده  یشده و سرعت حرکت اجسام تابع قوا یست که فاصلهء طيکيزين اصل فيا. ندينماين خط توفق ميموده و در عيپ

ان قوهء جاذبه و قوهء محرکهء جسم يت اجسام محرک در سطح هموار است که تناسب ميهمراه با اندازه، شکل و خصوص
.کسان استيد، ينمايار ميختکه جسم محرک ايت هائيدر تمام موقع  

:اما در مورد نور    
.صادره از منبع انتشار آنست یت فوتون هايد تابع کميکند شايم یرا که نور طين قلم، سرعت نور و فاصله ايبه نطر ا  

 

    

 
 

شده از منبع انتشار در  یست، ثابت باشد، فاصلهء طيجز حرکت و سرعت فوتونها ن یزياگر سرعت و حرکت نور، که چ
صادره متفاوت  ینکه تعداد فوتونهايکند؛ ولو ايد، تجاوز نمينمايم یروشن شده طکه نور نخ گوگرد يهمه حاالت از فاصله ا

ک نخ يسه با يرا در مقا یعتريس روشن شده ساحهء وسيک گيرا نور صادره از يست؛ زين نيکه چنيدر حال. هم باشند
ش يصادر شده افزا فبًال یتصرف شده توسط فوتونها یقت سرعت نور در فضايدر حق. دينمايگوگرد روشن شده روشن م

 یرا که نور طيشتر باشد، به همان اندازه فاصله ايصادره از منبع انتشار ب یت فوتون هاينگونه هرقدر کميابد و به هميم
. ابديش ميد افزاينمايم   

ط ساحهء تحت يسازند تا محيآماده م یبعد یفوتونها یط را برايه، شرايقت فوتونها با تصرف ساحهء ممکن اوليدر حق
صادره از منبع  یر در تناسب کامل با تعداد فوتونهاينگونه توسعهء ساحهء تحت تاثيصرف را گسترش بخشند و به همت

.ندينمايش عمل ميهمنوعان خو یبرا یکه فوتون ها در نقش هاد ین معنيابد؛ بديانتشار دوام م  
قُا يا دقيلومتر و يخالء به سه صد هزار کند که سرعت نور در يگويد نموده ميت سرعت نور خالء را قيدانشمندان در تثب
سانبورگ که يت هيپ عدم قاطعيج حاصله از پرنسيگر، مطابق به نتاياز جانب د. ه استيلومتر در ثانيک ٢٩٩٧٩٢٫۴۵٨



ن برده و يگر، خود ها را از بيکديست که در تصادم بايست؛ بلکه مملو از جوشش ذراتين یقبًال به آن اشاره شد، خالء خال
.خالص خواند ین فونون ها را انرژيآنشت. ندينمايآزاد م یانرژ  
ان يم که نور فقط و تنها در ميرسيجه مين نتيم، به ايکجا نمائيج حاصله از آنها را ين همه مطالعات دانشمندان و نتاياگر ا

که فوتون يره ايز دانکه ايد و همينمايه حرکت ميلومتر در ثانيک ٢٩٩٧٩٢٫۴۵٨صادره از منبع انتشار به سرعت  یفوتونها
.شوديجاد نموده اند خارج شد، از سرعت آن کاسته ميها ا  

مودن فاصله، تا يرا جسم، بعد از پيشود؛ زيم یگريد یم، حرکت آن تابع قانونمنديرا در فضا پرتاپ نمائ یاما اگر جسم
محرک و قوهء جاذبه به نفع  ین قواايد، تناسب مينمايم حرکت ميک خط مستقيوارده برآن است، در  یکه کامًال تابع قوايحد
حرکت و بعد از آنکه  یک خط منحنيد، در يان دو قوه به صفر تقرب نمايکه تناسب مير نموده و جسم تا فاصله اييتغ یدوم

زه يرا در ورزش ن ین قانونمنديا. ديآيفرود م یم و به صورت عموديک خط مستقيتناسب به صفر تقرب نمود، جسم در 
ن، قبل از آنکه تناسب يزه، بنا به ارتفاع کم از زميد، نينمايزه را پرتاب مين یزه اندازيکه نيزمان. مشاهده کردتوان يم یانداز
زه به يگردد که نيجه مالحظه ميکند و در نتين اصابت ميد، به زميان قوهء پرتاب کننده و قوهء جاذبه به صفر تقرب نمايم

.ر تناسب دو قوه به نفع قوهء جاذبهييزه پس از تغيخط حرکت ن یست بر انحنايلين امر دليا. رودين فرو ميل به زميشکل ما  
 

 
 

ن يدر زم یزه به شکل عموديد، نين به نفع قوهء جاذبه به صفر تقرب نمايان دو قوه قبل از اصابت به زمياگر تناسب م یول
.د رفتفرو خواه  

 

 
 
 یست که از انرژياز فوتونهائ یف سرخ مجموعه اين مفهوم که طيبه ا. ز نافذ استيدر مورد حرکت نور ن ین قانونمنديا

متشکلهء  یف هاير طيسا یاز فوتونهان، قبل يبنا بر ا. ده انديخارج گرد یپرانرژ یآنها کاسته شده و از ساحهء فوتونها
.ت تبدل به ماده را دارندينور، قابل  

ر در عامل، ييکه هر تغيتابع عامل آن است و هر حرکت تابع قوهء محرک؛ طور ین مطلب که هر عمليبا در نظرداشت ا
کانس يسرعت و فر که حرکت،يشود و از آنجائير در حرکت را باعث ميير در قوهء محرکه، تغيير در عمل و هر تغييتغ

ر بنا به سرعت ين تغيا. ر استيصادره از منبع انتشار است، بناًء سرعت نور ثابت نه؛ بلکه متغ ینور تابع تعداد فوتونها
کانس نور است و در يفوتونها بر فر یر کمين تاثيف به جانب سرخ مبير طيير مشهود است؛ مگر تغيکه نور دارد، غ يیباال
کانس نور تابع اندازهء يکانس نور باشد؛ بلکه اندازهء فريست که تابع اندازهء فرين ین اندازهء انرژيتوان گفت که ايجه مينت

ت اصل تناسب سرعت نور گفته اند که اندازهء يار و با رعاياط بسيدانشمندان با احت. صادره از منبع اصدار است یانرژ
متناسب است با  یکه اندازهء انرژيند  همانطوريتند بگوتوانسياگر نه م. کانس نوريمتناسب است با اندازهء فر یانرژ

ن امر به اصل ثبات سرعت يا یول. یکانس نور متناسب است با اندازهء انرژيکانس نور، برعکس، اندازهء فرياندازهء فر



. داديل قرار مشان را تحت سؤايا یشنهاديا پيرفته شده و ير اصول پذيافت، صدمه وارد نموده، سايکه قبًال تذکار ينور، طور
رتر از قبل به ما ي، پس از مطالعهء ستارگان ساطع که نور آنها دیالديم ٢٠٠٣و  ٢٠٠٢ یهرچند دانشمندان در سالها

.سپرده شد یبه فراموش یدر مورد عدم ثبات سرعت نور داشتند؛ مگر بنا به عوامل نا معلوم یرسد گمانه هايم  
 ادامه دارد

 


