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  حضرت نورعليشاه ثاني و نظرية نسبيت در فيزيك معاصر
  

  1دكتر بيژن بيدآباد

  
  مقدمه

حضرت تر از ظهور  كه قديمي ادياني. داشته عرفان از قديم االيام در طريقت همة اديان الهي وجود
به معني (اند و تربيت را از اسالم  عد مربيان عرفان بودهند نيز از همين بددا تعليم اسالم مي) ص(د حمم

اهميت  زمان حاضر با سي عرفان اديان باستاني از ديدگاه غربيان درربر .كردند آغاز مي به رب) تسليم
فيزيك نوين  صهاي علوم جديد باالخ ات ارباب عرفان با يافتهنت اين امرتطبيق بياعلّ و شود تلقي مي

و چين  الئوتسو در ئينهاي كنفسيوس وبودا و آمذهب  ،يا مذهب برهما ه به آئين هندوتوج. باشد مي
اي از فيزيك  غاز شد كه بارقهآاند وقتي  كه در سرتاسر شرق زمين گستردهبسياري از طريقتهاي ديگر 

لذا متون زيادي . سي دانستري عرفا را از ديدگاه عقل مادرزاد قابل بردجديد امكان قبول نظريات شهو
دايي آمده كه پس از قرنها شرق زمين از كنه ناپيم يهاي عرفا د تا بيان نمايد كه آري گفتهش شنگار
حاوي  فوقآئينها و مذاهب و طريقتهاي . گردد سي علم با چشم بسته و عصازنان به دنبال آن ميربر

سواد گفته شد و  بي  حضرت محمد توسط از آنها همان پيامي هستند كه پس از حداقل ده قرن بعد 
گرچه همه . مطرح گرديد الماس يعرفاهمچنان در چهارده قرن بعد نيز به بيان و قلم اهل معرفت و 

يكي از اين كالم كتاب . ا بوده استه وسليقه هابه تفاوت ذوق ها اند ولي شرح نامه وصف يكي نموده
تأليف حضرت نورعليشاه ثاني است كه محتوي متجاوز از يكهزار مطلب است كه  )2(نظير صالحيه بي

يك مطلب از اين مجموعه را اينجا باختصار  .دارد عرفان اسالمي را عرضه مي يبين زواياي مختلف جهان
يا  »تيعمومي نسب ةنظري«اي است كه در فيزيك معاصر به نام  نظريه كه همان سي خواهيم كردربر
   .شود شناخته مي» نسبيت عام«

كاوش تصوف مشرق زمين و  هماننديهاي فيزيك معاصردر » تائوي فيزيك« باتكدر  )3(كاپرا
 .وده استمف و عرفان شرق مقايسه نيزيك نوين را با تصوفهاي  ياري از نظريهوده و بسمزيادي ن
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بيني عرفاي  وي مصاديقي از جهان .ن استيلبرت انيشتآ »نظريه نسبيت«اين مقايسات تطبيق  ةمنجمل
را  »تئوري عمومي نسبيت«ورد ولي آ ميبدست  »تئوري نسبيت خاص«مشرق زمين در مطابقت با 

  .يمپرداز ميموضوع در اين مقاله به اين لذا  .دايشات عرفا بيابتواند در فرم نمي
تقل از اجسام مادي محتوي آن ساطراف ما م زيك كالسيك فضاي سه بعديير اساس نظريات فب

سعدي مجزا ومبود و از طرفي زمان نيز چون بسبيت نطرح نظريه . شد ي تعريف ميتقل از جهان ماد
نحو چشمگيري  هتقل زمان و فضا را بسرت انيشتين اين ديدگاه مت توسط آبيم نسباخاص و نظريه ع

  . دتغييردا
  

  نظرية نسبيت خاص
بي هستند و نسگيريهاي زماني و مكاني  ا ندازه ةاست كه كلي وضوعاين ممبين خاص سبيت ننظريه 

م و چش ئنگرد نور فاصله بين ش فرض كنيد فردي شيئي را مي. ت سرعت نور استيعامل ايجاد اين نسب
كند و در زمان كمي به چشم بيننده  كيلو متر در ثانيه طي مي 300.000 با سرعتي حدودبيننده را 

باشد در  ئحال فرض كنيد اين بيننده باسرعت بسيار زياد در حال  حركت و دور شدن از ش. رسد مي
ترتيب  بدين. به چشم بيننده برسد ئكرده از شكشد تا نور حركت  اين حالت زمان بيشتري طول مي
اي مختلف ههاي كه در سرعتهاي متفاوت در حركت هستند در زمان مشاهده يك رويداد براي بيننده

يز است ولي هنگامي كه يبسيار كم و غير قابل تم ه اين اختالف در سرعتهاي معموليالبتّ. افتد فاق مياتّ
به (ن فضا ي كه متضمگيريهائ ا اندازهلذ. دشسرعتها به سرعت نور نزديك شوند با اهميت خواهند 

و زمان هستند معناي مطلق خود را از ) مكان» جلو وعقب«-»چپ و راست«-»باال و پائين«معناي سه بعد 
هاي زياد بخوبي شناخته  يل فاصلهدلشناسي به  ارتباط موجود ميان فضا و زمان در ستاره. دهند  ست ميد

ه كه به پيمايد لذا هرلحظ هشت دقيقه مي درداً بين خورشيد و زمين را حدو ةنور فاصل. شده است
بينيم و با تلسكوپهاي قوي مرز كائنات را در سيزده  ريم وضيعت هشت دقيقه قبل او را ميخورشيد بنگ
اند و  حركت كردهسيزده ميليارد سال پيش يعني نور هائي كه در . كنيم  يش مشاهده ميپميليارد سال 

  .رسند مياالن به چشم ما 
ولي نظرية . شد چه در حركت و چه در سكون يكسان تلقّي ميميله يك يك طول در فيزيك كالس

بطوريكه در جهت حركت ميله طول آن  دندا نسبيت طول ميله را تابع حركت آن نسبت به ناظر مي
است كه از سرعت متناهي  اي به نام نور واسطه بدليل ادراك ما توسطگرچه اين شهود . شود كوتاه مي
مهم  ةبه هر حال مسئل .افتاد اين مسئله صادق نمي بود اگر سرعت نور نامتناهي مي است و برخوردار

 يالؤس -به دليل متناهي بودن سرعت نور –متحرك م سدرك اين موضوع است كه طول واقعي يك ج
به اين معني كه برخالف  .نيز قابل طرح است »فواصل زماني«برميله همين مسئله طول  .معني استفاقد 
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بعبارت بيننده افزايش يابد اين فواصل زماني هم بيشتر خواهد شد به هرچه سرعت نسبت  كانيم ةفاصل
كند و  تر كار مي هستهآاگر يك ساعت در حركت با سرعت زياد باشد  يعني. شود ديگر زمان كندتر مي
 ياراي بس لهبه اين معني است كه اگر يكي از دو برادر دوقلو با وسيمسئله  اين .رود زمان كندتر پيش مي

اي دوقلوها اين مسئله به معم .بود برادرش جوانتر خواهد از به مسافرت برود وقتي به خانه برگردد تندرو
را ثابت آن زمايشات زيادي آساني قابل درك نيست ولي آدر فيزيك معاصر معروف است و به 

پاشند  سپس از هم مي ند وني داريدار كه طول عمر متو سط معياهاي ناپ ات اتمپارهاند كه ذر كرده
ات مشابه خواهد برابر طول عمر ذر 7/1سرعت نور حركت كنند عمرشان % 80چنانچه در سرعتي برابر

جالب اينجاست  .سرعت نور برسد طول عمرشان هفت برابر خواهد شد %99بود و اگر اين سرعت به 
ه از ديدگاه خودش ثابت است ولي از ديد ناظر بيروني چوكه عمر ذره كند كار ن ساعت دروني ذر

عدي توانيم فضاي چهار ب ورند كه ما نميآب دليل تعجاين اين مباحث به  .كند عمرش طوالني است مي
اند و فقط با  شده عدي خلقبسه مكان و زمان را با هم درك كرده و ببينيم چون حواس ما براي ادراك 

  .بينيم ن را ميآناقص از  عدي صورتياشكال چهار باز عدي بسه ) ساية(تصوير 
  

  نظرية عمومي نسبيت
 .شود نيز در تحليل مسائل وارد مي »جاذبه«نسبيت به شرايطي است كه  اين نظريه تعميم تئوري

از ات نور داراي جرم هستند و كه ذر گذارد صحه ميع وبر اين موضبه نوعي ضمني اساس اين نظريه 
اجرام  ةثير نيروي جاذبأتوانند تحت ت ميب است نتيجتاً طرفي هر جرمي هم جاذبه دارد و هم قابل جذ

عظيمي عبور كنند در جرم  اي با هبراي مثال اگر يك دسته شعاع نوري از كنار تود .قرار گيرندبزرگتر 
يعني جاذبة جرم بزرگتر دستة شعاعهاي نوري را به سمت . شود ئي ايجاد ميانحنا نهاآمسير حركت 

اي را كه  فاصله اين انحناء. اند نتوانسته آنها را به دام اندازد و لذا فرار كردهخود جذب كرده ولي كامالً 
زيرا مسير منحني بين دو نقطه بيشتر از فاصلة همان . دهد كند را تغيير مي نور بين ناظر و شئ حركت مي

 بادر ارتباط افزايش طول مسير حركت نور در اثر نيروي جاذبه . دو نقطه طي يك خط راست است
ث در پيرامون اجرام كوچك بح اين. سازد ة نسبيت خاص نظرية عمومي نسبيت را مطرح مينظريبحث 

باشد بطوريكه مبين  قابل اغماض است ولي در جوار كهكشانها و ستارگان بزرگ بسيار با اهميت مي
به اين معني كه . كنيم كه كامالً خميده و داراي انحناست اين موضوع است كه ما در عالمي زندگي مي

مسير خود را به چپ و راست منحرف نكنيم  واگر از يك نقطه سفر بسيار بسيار طوالني را آغاز كنيم 
  .اي است اليتناهي يعني كائنات همانند كره. رسيم در انتها به مبدأ حركت مي

هنگامي كه يك ستاره بسيار بزرگ در خود جمع و متكائف  »مكان -زمان«ثار انحناي آبيشترين 
 ردر دوران تكامل خود دهر ستاره  ،و مشاهدات نجومي براساس نظريات .دگرد مي شكارترآشود  مي
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متكائف شده و  و نتيجتاً شود ن كم مية آات تشكيل دهندبين ذر ةش فاصلتاذر ةاي به دليل جاذب مرحله
 »مكان –زمان « ءو انحنا ودش ن قويتر ميآف بيشتر نيروي جاذبه در سطح ثنشيند و با تكا در خود فرومي

رسد كه هيچ چيزي كه  ي ميبه حدگاه سطح ستاره افزايش نيروي جاذبه در  .گردد ن بيشتر ميآاطراف 
عبارت ن را ندارد بآ ةجاذب ةنور هم توان  فرار از حوز تواند خارج شود نتيجتاً ن نميآجرم داشته باشد از 

د و هيچ آيبيرون تواند  نمين آي نور ستاره از شود كه به كلّ نقدر خميده ميآفضاي بيرون ستاره  ديگر
ن را آت نام به اين علّو ينيم بن را بآتوانيم  شود زيرا نمي اره به بيرون منتقل نمين ستآخبري از حوادث 

وي قابل ستاقليدسي كه بر صفحه م ةگردد كه مفاهيم هندس سبب مي ءاين انحنا .گويند سياهچال مي
هد د نااقليدسي كه مبنا را بر كرويت فضا قرار مي ةسي هستند قابليت خود را از دست دهند و هندسربر

م نسبيت صادق است فاصله دو نقطه يك خط راست اع ةزيرا در فضائي كه نظري .كاربرد داشته باشد
 .ن دو يك منحني بر سطح كره استآبين بر روي يك كره قرار دارند و فاصلة نيست زيرا دو نقطه 

د بود درجه خواه 180مجموعه زواياي يك مثلث نيز كه بر روي يك كره كشيده شود همواره بيشتراز 
همين  .كمتر است  14/3اي كه روي كره رسم شود هميشه از حاصل ضرب قطر در  مون دايرهآو پير

ه اين معني كه ب .انجامد يتناهي ميالاز  تعاريفينااقليدسي در نظريه عمومي نسبيت به بيان  ةقواعد هندس
ه ما غير ممكن رسد كه انتقال نور ب ي ميدر اطراف سياهچالهاي كهكشاني خميدگي فضا به حد

اي كه در حال در هم فرونشيني است نصب شده باشد تا  حال چنانچه ساعتي بر سطح ستاره .شود مي
رود تا به يك سياهچال تبديل شود شاهد كندتر  يعاليم زماني براي ما ارسال كند وقتي كه اين ستاره م

 .شود ف ميي متوقّه كلّبه سياهچال تبديل شد ساعت بكامالً شدن ساعت خواهيم بود و وقتي كه 
ولي براي ستاره زمان بطور معمول  ،يتناهي استالتلزم زمان سبنابراين درهم فرونشيني كامل ستاره م

  .نسبي است و تابع نظريه نسبيتزماني اين دوگانگي و تناقض در تمام فواصل  .افتد فاق مياتّ
  

   نظريه حضرت نور عليشاه ثاني
تاليف حضرت حاج مالعلي نورعليشاه گنابادي چنين آمده  )4(هكتاب شريف صالحي) 57( سرّ در
  :است
 ةنقط ،كره همه يك سطح است ،ت دارديكروء ت اقتضاجذب و عشق  و محب قرب به مركز و«
 و خارج از كره خأل ،و عالم كراتست مجموعاكره ،ن استآو از حدو است أ مبدفروضه م

 غيرمحيط و محاط يكي است  ،است هيطمح ةمحال كه نيست و النهايت است و مركز نقط
طرفي نبود پس نيست جز  .تعاشق دو طرف خواهد بود عشق كدام است؟ .تعاشق وجود ندارد

  .»ظهور و جذب وجود
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مطلب قرار داشته تا همان  ةبراي درك مطلب فوق بايد در همان منظري قرار گرفت كه گويند
چون به هرحال  .يل شود بيان جزئي حقيقت استها را ببيند در غيراينصورت هرچه تفسير و تحل ديده

شود  از فرمايش حضرت نورعليشاه استنباط مي .شويم ت متوسل به شرح ميسن شهود نيآدسترسي به 
عشق و و جذب  ديگري و زركرب به مقدانستند يكي عمده ول دو عامل لت را معيوكه ايشان كر

ةاز لحاظ نظري .تمحب اي است كه در  ت در عالم مادي همان جاذبهنسبيت عمومي جذب و عشق و محب
ت وجود جاذبه در ه فيزيك معاصر در چرائي اين موضوع ناتوان است و از علّجرم وجود دارد البتّ
 اي كند و هنوز اين مبحث به تفصيل گشوده نشده است كه چرا در هر جرمي جاذبه اجرام گفتگو نمي

رب به مركز مبين تعبير ايشان از وجود قل يعني امل اوع .كشد را به طرف خود مي وجود دارد كه اشياء
 ةشرح نظريدقيقاً اين بيان . اي چون كره وجود دارد كه مركز دارد يعني توده .باشد مركز در هر توده مي

مطلب از بيانات  ةادام .نمايد ميتبديل را به كره  شاطراففضاي انحناي قوي  ةم نسبيت است كه جاذباع
 ةنقط ن را ابراز و اين فضا را به دليل وجودآك سطح بودن همه فضاي ت كه يايشان شرح كره اس

از لحاظ هندسي نيز  .دانند دانند و گستردگي تمام كره را به دليل وجود همان نقطه مي مي أمبد ةمفروض
داشت و يا به صورت شكلي از اشكال  همين قضيه صادق است زيرا اگر مركز در كره وجود نمي

اي از  ر ادامه عالم را مجموعهد .داد بود كره شكل خود را از دست مي از نقطه مي هندسي به غير
اين نظريه  .بزرگتري را ايجاد كرده است ةكر ًااين فضاها خود مجموع ةفضاهاي كروي دانستند كه هم

از لحاظ نظريه عمومي نسبيت نيز صادق است زيرا فضاي اطراف سياهچالها خود فضاي كروي را 
دهد و خارج از اين  نات خود كره بزرگتري را تشكيل ميئسياهچالها در كا ةدهد و مجموع تشكيل مي

ت عوالم به صورت تو در تو تا يوفرمايند اين محال است و نيست و اين كر كره بايد خالي باشد و مي
وي كرعوالم اين  ةاي كه هم ي هستند و نقطهوايت ادامه دارد و همچنان عوالم بزرگتر نيز كرهنال

اين نقطه را محيطه مي خوانند زيرا مسلط بر تمام سطح كره است . را تعريف ميكند مركز است تودرتو
اين شرح برعكس تعريف هندسي است كه كره را محيط و . انندد و سطح كره را محاط اين نقطه مي

فته لذا اين زيك سطح كره در اثر وجود مركز شكل گريعلي القاعده از لحاظ ف. داند مركز را محاط مي
از لحاظ بررسي انحناء  .نظريه كه سطح كره محاط و مركز محيط است از لحاظ معني بيشتر صادق است

هاي جاذبة كروي سياهچالها نيز معلوم است كه مركز ثقل سياهچال باعث پديد آمدن  در اطراف حوزه
ت اين واحديت اند و علّ يكي دانستهرا در ادامه محيط و محاط . انحناء سطح حوزة جاذبة آن شده است

فيزيك معاصر در اثباط وحدت وجود قدمهاي  .دانند محيط به محاط و محاط به محيط مي ةرا جاذب
محيط به محاط و بلعكس به صورت  ةجاذب .كوشد مهمي برداشته ولي هنوز در توفيق اين مسئله مي

اجرام نسبت به جاذبة بطه با سالهاست در فيزيك كالسيك با طرح نظريات نيوتون در را هطرفدوتعاشق 
د نفرماي اين موضوع مي ةايشان در ادام .ح استطرم »عكس مجذور فاصله«يكديگر تحت عنوان قانون 



٦ 

و مجذوب پيدا دوطرفه محيط و محاط يكي است پس چگونه دوئيت جاذب جاذبة اگر به دليل وجود 
امكان اين موضوع هست  اگر محيط و محاط دو باشد. شودكه يكي جذب كند و يكي جذب شود مي

دارند كه الّا و البد  نمايند و ابراز مي ولي خود ايشان اين دوئيت را با وحدت محيط و محاط نقض مي
وجود يكي است و اين جاذبه، جذب وجود به ظهور وجود است كه باز اشاره به وحدت وجود دارد و 

  . فيزيك كوانتم در ابتداي گشودن اين مبحث است
  
  


