BavarBaran.ir

گروه باور باران

بسم اهلل الرحمن الرحیم

گروه «باور باران»
فعال در عرصههای علمی پژوهشی و فرهنگی

موضوع مقاله:
اشاره قرآن به مرزها و کرانههای جهان
تهیهکننده:

بخش اعجاز علمی قرآن
آقای صادقیان

تاریخ تهیه:

95/09/10

شماره نسخه:

1

گروه باور باران

BavarBaran.ir

خداوند متعال در سورهی الرحمن آیهی  ۳۳میفرماید:
یَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَاتَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ
ای گروه جنّ و انس! اگر می توانید از مرزهای آسمانها و زمین بگذرید ،پس بگذرید ،ولی هرگز نمی-
توانید ،مگر با نیرویی(فوق العاده)!
در حالیکه تا قرن ها تصور دانشمندان بر نامحدود و بی کران بودن جهان بود ،امروزه دانشمندانی چون Ranga-
 Ram Charyو  Bill Poirierو...به شواهدی قوی در مورد نظریهی جهانهای موازی دست یافته اند ،که بر
اساس آن جهان ما دارای یک محدودهی معین است که در نهایت به خال کوانتومی ختم میشود و در موازات
جهان ما نیز جهانهایی با محدوده معین قرار دارند.
در حال حاضر امکان مشاهده و سفر به جهانهای موازی وجود ندارد ،زیرا چیدمان ابعاد و قوانین فیزیکشان با
ما متفاوت است( .شاید در آینده با فضاپیماهای بسیار پیشرفتهتر)...
به راستی چه کسی جز خالق این جهانها در قرنها پیش میتوانست این حقایق را در این آیات بیان کند؟

جهانهای موازی:
جهان هستی ما پر از رمز و رازهای ناشناخته است اخترشناسان و منجمان بزرگ در طول تاریخ با جستجو در
آسمان به دنبال کشف ناشناختههای جهان بودهاند .این دانشمندان تالشهای خود را با ابتدایی ترین تجهیزات
نجومی آغاز کردند و اکنون به دستگاههای بسیار پیشرفته ای برای درک کیهان رسیده اند .با وجود این هنوز
دانستههای بشر از عالم هستی بسیار ناچیز است .دو دانشمند به نامهای پائول استاینهارت و نیل توراک که از
برجستگان عالم کیهان شناسی هستند نظریه ای را ارائه داده اند ،آنها معتقدند جهان ما ممکن است تنها جهان
این هستی نبوده و تنها یکی از صدها و هزاران یا بی نهایت جهان دیگر باشد.
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تئوری آنها به این صورت می باشد که جهانهای سه بعدی در یک دنیای غشایی واقع شده اند و در عالم ،جهان
غشایی بسیاری وجود دارد  ،که از همان غشای سلولی گرفته شده است ،که یکی از این جهانها ،جهان ماست
که با فاصله اندکی از جهان غشایی دیگر جدا شده است وقتی دو غشا به هم می رسند انرژی را به یکدیگر تزریق
می کنند.
برخورد این دو جهان سه بعدی یعنی جهان ما با جهان دیگر بیگ بنگ را ایجاد می کند .سپس انرژی تاریک
یک تریلیون سال آنها را از هم دور می کند ( انبساط کیهان ) ،غشاها مسطح میشوند و باز به هم نزدیک می
گردند و این روند بی پایان ادامه دارد .البته کار این دانشمندان مطابق با تئوری تورم کیهان می باشد .بر طبق
نظریه تورم ،تکه کوچکی از یک جهان ممکن است ناگهان متورم شده و شروع به رشد کند .به این ترتیب،
فرزندی زاده میشود که ممکن است به نوبه خود جهان نوپای دیگری را به دنیا آورد و این پروسه زایش و شروع
مجدد تا ابد ادامه یابد .حرکت حبابهای صابون در هوا را تصور کنید .اگر به سمت حبابهای صابون محکم
فوت کنید ،خواهید دید که برخی از حبابهای صابون نصف شده و حبابهای جدیدی ایجاد میکنند به همین
ترتیب جهانها ممکن است به طور پیوسته جهانهای جدیدی را از خود ایجاد کنند.

کشف اولین شاهد قطعی از وجود جهان های دیگر:

دانشمندان دانشگاههای کارولینالی شمالی و کارنگی ملون موفق به شناسایی اولین گواه قطعی از وجود جهانهای
دیگر شدند .کیهانشناسان با بررسی نقشهای از جهان از دادههای فضاپیمای پالنک نتیجه گرفتهاند که این نقشه
نشانگر ناهنجاریهایی است که تنها میتوانند توسط کشش گرانشی جهانهای دیگر ایجاد شده باشند .این نقشه
نشاندهنده تابشهای بیگ بنگ در  13.8میلیارد سال پیش موسوم به تابش زمینه کیهانی است که هنوز در
جهان قابل مشاهده است .دانشمندان پیشبینی کرده بودند که این تابش باید بطور مساوی توزیع شده باشد؛ اما
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این نقشه تمرکز بیشتری از آن را در نیمه جنوبی آسمان و یک نقطه سرد را نشان داد که با درک کنونی از
فیزیک قابل توضیح نیست.
الئورا مرسینی هیوتون ،فیزیکدان نظری دانشگاه کارولینای شمالی و ریچارد هولمان ،استاد دانشگاه کارنگی
ملون در سال  2005پیشبینی کردند که ناهنجاریها در تابش وجود داشته و در اثر کشش از سوی جهانهای
دیگر ایجاد شدهاند .اکنون که مرسینی هیوتون دادههای پالنک را برسی کرده ،بر این باور است که فرضیه وی
درست بوده است.

شواهدی برای اثبات جهانهای موازی ارائه شد:
یک کیهان شناس از موسسهی فناوری کالیفرنیا ) (Caltechمعتقد است که او یک اثبات پیدا کرده که جهان-
های موازی دیگر ،در واقع وجود دارند .در یک مطالعه که در مجله ی اخترفیزیک ) (Astrophysicalمنتشر
شد ،محققی به نام ) (Ranga-Ram Charyشواهدی از برهمکنش کیهانی با جهان دیگر را نشان داده که
می تواند برای شناسایی ناهنجاری هایی که خود او در نقشه ی تابش پس زمینه ی کیهانی کشف کرده ،بکار
رود.
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به جهانهای موازی سالم کنید:
 ، Bill Poirierشیمی دان و استاد شیمی دانشگاه تگزاس که در مورد رفتار کوانتومی مولکولهای پیچیده
تحقیق میکرد به شواهدی دربارهی جهان های موازی دست یافت .مکانیک موجی کوانتوم به دانشمندان اجازه
میدهد تا پیش بینیهای دقیقی انجام دهند .قواعد انجام این کار به خوبی شناخته شده است .اما Poirier
فهمید که راه کامال جدیدی برای رسم منظرهی کوانتومی وجود دارد .جهانهای موازی باید جای امواج را بگیرند.
این نظریه که «جهان های چندگانهی تعاملی» نامیده میشود ،برای اولین بار در سال  2010منتشر شد.
 Poirierمی گوید :در سال  2013در سمپوزیومی در وین ،من طرح خود را طی یک سخنرانی ارائه کردم .هیچ
کس اعتراضی نکرد و این واقعا مرا شگفت زده کرد ،چرا که نشان میداد ریاضیات من اشتباه نبود .ابهامی در
این نظریه وجود ندارد و در هر جهان ،ذرات در موقعیتهای معینی قرار دارند .اما این موقعیتها از جهانی به
جهانی دیگر تغییر می کنند و به همین دلیل است که یک ذره را در آن واحد در چند موقعیت می ببینیم.
بعالوه ارتباط کوانتومی ذرات خیلی دور ،چیزی که اینشتین آن را حرکت شبه گونه نام گذاری کرد ،واقعا ناشی
از برهمکنش جهانهای نزدیک است( .مکانیک کوانتومی ،قلمروی عجیبی از واقعیت است .ذرات در این سطح
اتمی و زیراتمی ،می توانند در آن واحد در دو مکان ظاهر شوند)

لبه هستی کجاست؟
در واقع کیهان ما دارای لبه است .به عبارت بهتر ،اگر منظور از «کیهان ما» همان کیهان قابل مشاهده باشد.
سرعت نور را که میدانیم و کیهان نیز از مدتها پیش (حدود  13.8میلیارد سال پیش) وجود داشته است .این
مسئله یک معنا میدهد :تنها بخشهایی از کیهان به ما نشان داده شده که آن را درنوردیده باشد .از زاویه دید
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ما ،این چنین به نظر میرسد که ما در مرکز همه چیز قرار داریم و تمام کهکشانهای دیگر از ما دور میشوند.
این منطق طبیعتا یک بحث را میطلبد« :باید لبهای وجود داشته باشد»
فرض کنید شما جایی در کهکشان آندرومدا ،نزدیکترین همسایه کهکشانی ما ،فرود آمدهاید .از آن زاویه دید
جدید ،شما در مرکز هستی قرار دارید و همه چیز مدام از شما دور میشو .حتی اگر شما را به دورترین کهکشان
قابل رویت در هستی بفرستیم از زاویه دید جدید ،شما فکر میکنید در مرکز هستی قرار دارید و تمام کهکشانها
از جمله کهکشان راه شیری در دوردستها  ،در حال فاصله گرفتن از شما هستند.

در حال حاضر امکان مشاهده و سفر به جهانهای موازی وجود ندارد ،چیدمان ابعاد و قوانین فیزیکشان با جهان
ما تفاوت دارند ،شاید در آینده بتوانیم با نیرویی فوق العاده و با دستیابی به فناوری و فضاپیماهای بسیار
پیشرفتهتر ...اما یک راه وجود دارد که بتوانیم حضور آن را حس کنیم :اگر دو جهان به اندازه کافی به یکدیگر
نزدیک شوند جاذبه گرانشیشان هر چیزی را با جرمشان به سمت لبههای مربوطه خود میکشاند.

نمامتن تهیه شده در باورباران:
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