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 پیش گفتار  
 

تعالی بخش انسانیت و پیشرفت ها بوده است. نمونه ی بارز تعالی اسالم علمی را می توان در مکتب اسالم همواره 

    بزرگترین  امام صادق)ع( به نظاره نشست و از آن مکتب سراسر نورانی وجود خویش را سیراب نمود.

معاصر بر بنای شکوهمند  پیشرفت های جهان در زمان تمدن اسالمی اتفاق افتاد و اصوال تمام پیشرفت های جهان

تمدن علمی اسالم بنا شده است و از آن منور شده است.دانشمندان و علمای اسالمی همواره راهگشای خود را 

قرآن و معارف معصومین علیهم السالم دانسته اند.حکمت اسالمی برترین و بهترین علم برای شناخت و معرفت 

ی نهفته است و این حکمت همان هدف غایی از خلقت آن است زیرا در هر مخلوق از مخلوقات الهی حکمت

زمان نیز یک مخلوق از مخلوقات الهی هست و با زبان خاصی تسبیح گوی خداوند متعال هست و مخلوق است. 

و زمان به عنوان یک مخلوق  آن اینست که خداوند از مخلوق خویش که همانا زمان است بی نیاز و مبراست

.زمان انسان را بیدار می کند که حتی زمان هم ثابت لی و ابدی و سرمدی می داند خالق خویش را موجودی از

زمان یک مخلوق است که  مرکب است که از اجزایی به وجود آمده است و ئنیست و گذراست و یک ش

این شئ مرکب یک هستی مرکب  وابسته به حرکت هست و اگر حرکت نباشد زمان هم وجود نخواهد داشت و

مقام انسان از زمان هم باالتر هست که در خلقتش نیازمند خالقی متعال و حکیم هست تا اجزایش را تقدیر نماید.

نیست بلکه همچون  دارای انتخابولی زمان مختار و  هست زیرا انسان موجودی با قدرت اختیار و انتخاب است

که اشرف  بنابراین انسان ، زبان در تسبیح جمال و جالل وی دارد عبد مطیعی سر بر خاک آستان جانان و

انسان به اشتباه خود را در بند زمان اسیر نموده است و از لحاظ وجودی از زمان کامل تر هست.  مخلوقات هست

انسانیت را مقید به زمان و تمدن های مدنی نموده است و همچنین انسان به اشتباه خویش را در بند مکان و 

قیدهای جغرافیایی اسیر نموده است و با این اسارت خویش بر یکدیگر فخر می فروشند. این حصارها و  بندها 

روح برای روح متعالی یک مسلمان و مومن واقعی همچون یک سجن دنیایی)زندان مادی( آزار دهنده است.

شوق بی نهایت طلب بودن  متعالی انسان هرگز خویش را در کنج حصار مکان و زمان اسیر ندیده است و با

  وجودی خویش را در دو امتداد مکانی و زمانی بی نهایت گرداند. تمام  همواره سعی داشته است امتداد

. در این کتاب سعی شده است به بررسی کرامات انبیاء پیشرفت های بشر ریشه در همین خاصیت روح انسان دارد

         یرا اسالم کاملترین و غنی ترین دین جهان است و معارفش و اوصیاء الهی از دیدگاه اسالم پرداخته شود ز

نا متناهی است و روح بی نهایت طلب انسان را راضی و آرام می کند. بنابراین امید است این کتاب آرامش بخش 

   اذهان کنجکاو اندیشمندان واقع شود.
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 ماهیت و اقسام آن
شود؛ زیرا ماهیت وقتى در خارج موجود شد نحوه  تقسیم میبندى به جوهر و عرض   ماهیت در اولین دسته

ماهیتى که اگر در خارج موجود شود وجودش در موضوعى است که آن  -1:وجودش از دو حال خارج نیست

شود؛ مانند سفیدى، سیاهى، شجاعت، دورى  چنین ماهیتى عرض نامیده می ،باشد نیاز از آن ماهیت می موضوع بی

 ،باشد نیاز از آن است نمى که اگر در خارج موجود شود وجودش در موضوعى که بىماهیتى  -2 و نزدیکى

: ماده، صورت،  اند تقسیم کرده موضوعبندى به پنج  جوهر را در اولین دسته.شود خوانده می جوهرچنین ماهیتى 

ست آمده جسم، نفس و عقل. این اقسام از راه گردآورى جوهرهایى که با برهان وجودشان اثبات شده به د

]یعنى هم در مقام ذات و  و فعال عقل جوهرى است که ذاتا -1:است. تعریف هر یک از این اقسام چنین است

د از ماده است، اما در مقام فعل یعنی جوهرى که در مقام ذات مجر نفس -2.[ جدا از ماده است هم در مقام فعل

صورت جسمانى جوهرى  -4 .باشد استعداد میه و وماده جوهرى است که حامل ق -3.باشد آن می  وابسته به

  جسم -5.کند مین میا[ ت گانه را ]طول و عرض و عمیق هاست که فعلیت ماده از جهت امتداد در جهات س

گانه  ست، مقوالت نهتا از دیدگاه مشهور حکیمان نُه عرضاما .گانه امتداد دارد جوهرى است که در جهات سه

متى، وضع، جِدَه، اضافه، فعل و انفعال. هفت مقوله پایانی عرض )أین، متى،  عرض عبارتند از: کم، کیف، أین،

در مورد تعداد مقوالت  ءاشگویند. این عقیده حکماى م وضع، جِدَه، اضافه، فعل و انفعال( را مقوالت نسبی می

قابل  است که ذاتا عرضی کمیتم:مقوله ک -1: تعریف و اقسام اعراض نه گانه.بود و مدرکشان هم استقرا است

متصل آن است که  مک شود؛  منفصل تقسیم می ممتصل و ک مبندی به ک در اولین دستهم باشد. ک قسمت وهمى می

مشترک چیزى است که اگر به عنوان آغاز یکى از  دمراد از ح؛مشترکى بتوان یافتدمیان اجزاى مفروضش ح

شود  در نظر گرفته هم دانست و اگر پایان یک جزء را آغاز جزء دیگر  دو جزء در نظر گرفته شود بتوان آن

را پایان جزء دیگر هم به شمار آورد؛ مانند نقطه میان دو پاره خط و خط میان دو جزء سطح و سطح  بتوان آن

 حدى است که چنین مک ؛منفصل مک .شود میان دو جسم تعلیمى و نیز لحظه که بین دو جزء زمان واقع می

مشترکى  درا به سه و دو تقسیم کنیم ح مشترکى میان اجزاى آن نتوان در نظر گرفت؛ مانند عدد پنج که اگر آن

مشترکى وجود داشته باشد یا جزئى از آنهاست که در این صورت باید عدد  دبین آنها نخواهد بود زیرا اگر ح

هر دو خالف فرض  کهشود  شش میپنج، چهار بشود و یا خارج از آنهاست که در این صورت عدد پنج، 

 ،اجزاى مفروضش باهم موجود باشند آن است که رشود. قا منقسم می رو غیر قا رمتصل به دو قسم قا مک.است

همان زمان است که هر جزء  رغیر قا مشوند. ک ش با هم موجود نمییبه عکس اجزا رغیر قا مانند خط. و

 رمتصل قا مک.یابد که جزء قبلى سپرى شده و جزء بعدى هنوز به وجود نیامده باشد مفروضش وقتى تحقق می

گانه جسم طبیعى )طول، عرض و عمق(  جسم تعلیمى: مقدارى است که در جهات سه :الف:بر سه قسم است

 سطح: پایان جسم تعلیمى است و در دو جهت قابل انقسام  :ب.باشد سریان داشته و در هر سه جهت قابل انقسام می
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 .شود خط: پایان سطح است و فقط در یک جهت تقسیم می:ج.باشد می
 

بندى   را در دسته پذیر و آن پذیر است و نه نسبت نه قسمت کیف عرضى است که ذاتا :کیفه ی مقول -2 

کیفیات نفسانى ]که همان کیفیات عارض بر نفس است[ مانند: علم،  :الف:اند نخستین به چهار گروه تقسیم کرده

             یات مانند: استقامت، انحنا و شکل، که ویژه مکیفیات ویژه ک :ب.اراده، ترس، شجاعت، یأس و امید

کیفیات استعدادى که به  :ج.منفصلند مهمین طور زوج بودن و فرد بودن که از کیفیات مختص به ک، متصلند مک

مانند آمادگى زیاد براى  ،شود [ نیز گفته می عدم مقاومت[ه وثر[ و ال قوه ]مقاومت در برابر عامل موآن ق

کیفیاتى که توسط حواس ظاهرى  :د.اثرپذیرى مثل نرم بودن و آمادگى زیاد براى اثرناپذیرى مثل سخت بودن

 .شوند گانه درک می پنج

 .یابد ء به مکان تحقق می هیئتى است که به واسطه انتساب شى :أین ی مقوله-3

 .آید ء از نسبتش به زمان پدید می عبارت است از هیئتى که براى شى :مقوله متى -4 

ء به یکدیگر و نسبت مجموع آن اجزا به خارج پدید  هیئتى است که از نسبت اجزاى یک شى :مقوله وضع -5 

      خاصى که بین خود اعضاى انسان   هیئت خاصى براى انسان است و از نسبتآید مانند ایستاده بودن که  می

به این صورت که سرش باال و پاهایش پایین قرار  ،آید با یکدیگر و نیز بین آنها با خارج برقرار است پدید می

 .گرفته است
 

ء دیگر پدید  بر شى ء شود، هیئتى است که از احاطه یک شى که به آن ملک هم گفته می : هجدمقوله  -6

             طور ناقص باشد مانند  طور کامل باشد مانند چادر بر سر داشتن و یا به  خواه این احاطه به  ،آید می

 .پیراهن به تن داشتن و یا کفش به پا داشتن
 

رزندی که از مانند نسبت پدری و ف  آید هیئتى است که از تکرار نسبت بین دو چیز به وجود می : مقوله اضافه-7

آن جهت که پدر این فرزند است نسبت پدری به او و به دیگری از آن جهت که فرزند اوست نسبت فرزندی 

 .شود داده می
 

ثیر، مانند هیئت پدید آمده از اثر در زمان توثیر عامل ماعبارت است از هیئت به دست آمده از ت :مقوله فعل -8

 .کردنگرم کردن ماده گرم کننده در زمان گرم 
 

نند هیئتى که از آید ما ثر در حال اثرپذیرى به وجود میاء مت هیئتى است که از اثرپذیرى شى :مقوله انفعال -9 

همچنین فیلسوفان به اعتباری دیگر عرض را به . آید پدید می تا وقتى در حال گرم شدن است گرم شدن آب

 که انفکاک و جدایی آن   عرضى است  عرض الزم . اند تقسیم کرده  ( و عرض مفارق غیر مفارق ) الزم  عرض
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عرض مفارق عرضى  .ه نسبت به انسانسبت به آتش یا مانند کتابت بالقواز ماهیت ممتنع است مانند حرارت ن

ء ممتنع نیست مانند ایستادن یا نشستن برای انسان. عرض مفارق خود بر دو  است که انفکاک و جدایی آن از شى

 .ذر است مثل سرخى شرم و زردى ترس یا دیر گذر است مثل پیرى و جوانقسم است: یا زودگ

    
 مکان و زمان و ابعاد چهارگانه

مکان یا فضا جهان پیرامون ما را شامل می شود که دارای خصوصیات هندسی و فیزیکی است. مکان عینی است 

ذهنیت ها که همان علوم بشری هستند علوم این  ،و ما برای مطالعه ی مکان نیاز به ذهنیتی مطابق با عینیت هستیم

ریاضی و فیزیک و شیمی هستند که نشات گرفته از مطالعه طبیعت هستند.موجودات دنیای ریاضی موجوداتی 

ذهنی و انتزاعی هستند و هندسه نیز عینیت این موجودات است.مثال عدد که ذهنیت دارد ولی وجود عینی آن 

رها است. در کل می توان گفت برای آنکه چیزی را بفهمیم باید فواصل و طول های مختصاتی روی محو

 تصوری از آن داشته باشیم و این مهم بدون وجود هندسه امکان پذیر نخواهد بود.

 و اصول مختصات بررسی خواص هندسی فضا

فضا از لحاظ هندسی دارای سه بعد اصلی طول و عرض و ارتفاع است که ترکیب این عناصر پدید آورنده 

 .(بعد به معنای فاصله است )خصوصیاتی از قبیل محیط و مساحت و حجم برای مکان است.

 : اصل موضوع فاصله: 1اصل موضوع 
 به هرجفت نقطه)متوالی( یک عدد مثبت یکتا متناظر می شود.

 

 qو  pنمایش داده می شود. اگر این دو نقطه  1تعریف: فاصله بین دو نقطه عددی است که با اصل موضوع 

 نمایش می دهیم. pqباشند فاصله بین آنها را با 

یک . فاصله برای   pq=0را نیز در نظر می گیریم. در این حالت  qو  pیعنی یکی بودن نقاط  p=qامکان 

 .  pq=qpجفت نقطه تعریف می شود و به ترتیب آن دو نقطه بستگی ندارد.بنابراین همواره 

 : اصل موضوع خطکش:2اصل موضوع 
 یک خط و اعداد حقیقی می توان یک تناظر بیان کرد به نحوی که: بین نقاط

 هر نقطه خط دقیقا با یک عدد حقیقی متناظر باشد.-1

 به هر عدد حقیقی دقیقا یک نقطه خط متناظر شود.-2

 فاصله بین هر دو نقطه خط قدرمطلق تفاضل اعداد متناظر با آن دو نقطه باشد.-3
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   این اصل موضوع را اصل موضوع خطکش می نامیم زیرا یک خطکش بی نهایت در اختیارمان می گذارد که 

 می توانیم آن را روی هر خط قرار دهیم و به کمک آن فاصله بین هر دو نقطه را اندازه بگیریم.
 

متناظر به هر  تعریف: به تناظری از نوع بیان شده در اصل موضوع خطکش دستگاه مختصات می گویند.عدد

 .نقطه را مختص آن نقطه می نامند

 Q  p 
 y 0 x 

 باشد طبق اصل موضوع خطکش داریم:   q   yباشد و مختص   p  xاگر مختص 

 PQ=|𝐘 − 𝐗| 

 که فرمول فاصله نام دارد.

 اصل موضوع جایگذاری خطکش: بینیت پاره خط و نیم خط
اصل موضوع خطکش بیان می کند که با گذاشتن یک مقیاس عددی می توان روی هر خط یک دستگاه 

ی  Pمختصات برپا کرد . واضح است که می توان این کار را به طرق مختلف انجام داد . برای مثال هر نقطه 

 خط را می توان نقطه صفر فرض کرد و بقیه مقیاس را به هر جهت دلخواهی قرار داد.

 : اصل موضوع جایگذاری)قرار دادن( خطکش: 3موضوع  اصل
 Qصفر و مختص  Pدو نقطه در یک خط باشند می توان دستگاه مختصاتی برگزید که مختص  Qو  Pاگر 

 مثبت باشد.

 باشد به ترتیب زیر: Cو  Aبین دونقطه   Bبررسی مفهوم هندسی مهم و واضح: فرض کنید نقطه 
 

 

 C B A 

 یا به تر تیب زیر

 

 A B C 
 

 AB+BC=ACرا حساب کنیم زیرا       ACرا بدانیم می توانیم فاصله  BCو  ABاگر فاصله های 

 ≠ AC AB+BCنباشد آنگاه:      Cو  Aبین  Bاین مطالب را به این صورت هم می توان گفت : اگر 
 

 برای مثال در شکل زیر:

 

 C A B 

  AC<AB+ BC 
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ازای هر دو نقطه دقیقا یک خط وجود دارد که : اصل موضوع خط: به 4اصل موضوع 

 شامل هر دوی آنهاست.
 B A 

 

 

 است.   ABبه صورت    ABخط از دو طرف نا متناهی است. و نماد خط 

است.نقاط   Bو  Aو تمام نقاط بین  Bو  Aمجموعه نقاط   ABپاره خط   Bو  Aپاره خط: به ازای هر دو نقطه 

A  وB   را دوسرAB   نامیم.می 

 B A 

یک عدد است که فاصله بین دو سر پاره خط را نشان  ABیک شکل هندسی است ولی طول  AB*پاره خط 

 .می دهد

 می نامند.  ABرا طول پاره خط    ABتعریف: عدد 

 

می گذرد و پیوسته در یک جهت  Bشروع می شود و در امتداد یک خط راست از  Aنیم خط: نیم خط از 

 ABامتداد می یابد.در نماد نیم خط جهت آن هرچه باشد پیکانی از چپ به راست رسم می کنیم.   

 

 B A 

 مبداء مختصات:
A  وB  را دو نقطه خطL  فرض کنید. نیم خطAB   پاره خط  (1)مجموعه ای است متشکل از اجتماعAB   و

 نام دارد.  ABمبداء  Aاست. نقطه  Cو  Aبین  Bکه  Cمجموعه همه نقاط  (2)

  دو بخش نیم خط چنین به نظر می آیند:

 

 (2) (1) 

 دو جهت مختلف را نشان می دهند.  ACو    ABباشد نیم خطهای    Lروی  Cو  Bبین  Aاگر 

 AB AC  
 

 B A C 

 نامند.را نیم خطهای متقابل می  ACو  ABباشد  Cو  Bبین  Aتعریف: اگر 

 Pدر این صورت دقیقا یک نقطه   را یک عدد مثبت فرض کنید. Xرا یک نیم خط و  ABقضیه نقطه گذاری: 

 AP=Xوجود دارد به نحوی که   ABروی 
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 Aانتخاب کنیم که مختص  ABبرهان:طبق اصل موضوع جایگذاری خطکش می توانیم دستگاه مختصاتی برای 

 باشد. Rعدد مثبت  Bو مختص   صفر
 P  A 

  

 x r 0 
 

AP=|𝐗 − 𝟎| = |𝐗| = 𝐗 
 

 )خطکش های سه گانه ریاضی(ابعاد سه گانه ریاضی
 ارتفاع 

 

 

 

 عرض 

 

 

 

 طول 

 ابعاد سه گانه -1شکل  

 مختصات خمیده خط
است که در آن، خطوط  فضای اقلیدسیدر  دستگاه مختصاتخط، یک  ، دستگاه مختصات خمیدههندسهر د

هایی خاص از  ، نمونهکرویو  ای استوانه، دکارتیهای مختصات  توانند خمیده باشند. دستگاه مختصات می

 .ط هستندخ دستگاه مختصات خمیده

 
 

 

 

 

 
 مختصات خمیده خط -2ل شک
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 مختصات چهار بعدی 
مختصات چهار بعدی را می توان برای اجسام متحرک در نظر گرفت زیرا حرکت جسم متحرک وابسته به زمان 

 .است )بعد چهارم( 

 ارتفاع ارتفاع 
 سرعت           

        

 عرض  عرض 

 
 

 
 طول                   طول 

𝒙𝟏 = 𝒗𝟎𝒕𝟏 + 𝒙𝟎 𝒙𝟐 = 𝒗𝟏𝒕𝟐 + 𝒙𝟎

𝒚𝟏 = 𝒗𝟎𝒕𝟏 + 𝒚𝟎 𝐲𝟐 = 𝒗𝟏𝒕𝟐 + 𝒚𝟎

𝒛𝟏 = 𝒗𝟎𝒕𝟏 + 𝒛𝟎 𝒛𝟐 = 𝒗𝟏𝒕𝟐 + 𝒛𝟎

 

 مختصات چهاربعدی -3 شکل 

 حرکت
از آنجا که موجودات مادی و ماورایی بسیط و بی نهایت نیستند لذا مرکب و گسسته اند و بنابر قانون جزء وکل 

د نگسسته دارای خاصیت حرکت و جابجایی خواه اتهریک جزئی از وحدت وجودند و بنابراین این موجود

اگر یک متحرک فاصله ای را در زمانی بسیار طوالنی و همچنین باز همان فاصله را در زمانی بسیار کوتاه بود.

 که با زمان رابطه معکوس دارد.می نامند زمانها را کمیتی به اسم سرعت بپیماید عامل ایجاد اختالف در 
 

 مورد حرکات اجسامسخن امام صادق)ع( در 
امام صادق)ع( می فرماید:هرچه هست حرکت دارد و حتی جمادات دارای حرکت هستند و اگر چه چشم ما آنها 

کتاب مغز متفکر جهان شیعه امام   : منبع ) را نمی بیند ولی نمی توان چیزی را یافت که حرکت نداشته باشد.

صادق)ع( امروزه از بدیهیات علوم است زیرا در جهان جسمی این سخن امام  .( 361صفحه   / جعفر صادق)ع(

حرکات  -1وجود ندارد که حرکت نداشته باشد. در هر جسم جامد دو نوع حرکت وجود دارد: از جمله 

  .  اتم  حرکات ذرات بنیادین و الکترون های درون -2ارتعاشی مولکولها 
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   استاتیک( -دینامیک  -فیزیک )مکانیک 
م است و در واقع یکی از عینیت های پیرامون ماست که تفکر در آن انسان مجسفیزیک به معنای طبیعت مادی و 

بیشتر آشنا می نماید. فیزیک از فلسفه ی   بهتر و را با علم و تدبیر خداوند هستی و نظم حاکم الهی بر مخلوقات

مکانیک و استاتیک و دینامیک هان مادی است.می نماید و به دنبال علت و معلول های ج پیرویعلت و معلولی 

        سالها قبل از دانشمندان اروپایی در ایران زمین رواج داشته  و شناخته شده بوده است و نمونه های آن را 

 می توان در ساخت بناهای باستانی ایران زمین و پل ها و کشتی ها و ... بازشناخت.
 

 تحول و تطور مکانیک

فیزیک است که بحث محوری آن موضوع حرکت است و به دو بخش نظری و عملی علم ی از امکانیک شاخه 

      علم الحرکات )حرکتشناسی( و : شود. بخش نظری مکانیک دو قسمت اساسی دارد )کاربردی( تقسیم می

طبیعیات مطرح  کتب در ابتدای باعلم القوا )نیروشناسی(. در آثار علمی تمدن اسالمی بخش نظری مکانیک غال

در  . در بخش حرکتشناسیمطرح می شده است الحیل لی آن در کتب علم الحیل و صناشده و بخش عم می

 درمورد شود و در بخش نیروشناسی حرکات و تغییرات فارغ از علل بوجود آورنده ی آنها بحث می مورد

ظری که حرکت بحث محوری . بطورکلی برای دانش مکانیک نبحث می شود عوامل پدید آورنده ی حرکت

 .توان چهار دوره قائل شد آنست می
 

 الف( مکانیک ارسطویی
نیروی  ه. او معتقد بوده استکه به حرکت و علت آن توجه عمیق نمود هاولین دانشمندی بود ارسطو احتماال

است و هیچ حرکتی بدون نیرو امکانپذیر نیست، بویژه ادامه ی حرکت  جسم علت حرکت وارد برجسم خارجی

 امه ی حرکتشان ممکن است که دائمانیز نیازمند حفظ نیرو است. بعبارت دیگر، اجسام متحرک تنها زمانی اد

، یعنی هیچ معلولی هیک قوه ی خارجی با آنها باشد. توضیح ارسطو با برداشتهای حسی و عمومی سازگار بود

 .ن علت نیستبدو
 

 ب( مکانیک در تمدن اسالمی

اسالمی دانشمندان متعددی در حوزه ی مکانیک نظری و عملی تحقیق کرده اند و آثار ارزشمندی از  علومدر 

 ،خود بجای نهاده اند از جمله فارابی، زکریای رازی، ابن هیثم، ابوریحان بیرونی، ابوعلی سینا، عبدالرحمن خازنی

فخرالدین رازی، خواجه نصیرالدین طوسی، قطب الدین شیرازی، مالصدرای شیرازی و  ابوالبرکات بغدادی،

توان  ترین بحث حرکت اجسام طبیعی را در کتاب شفای ابن سینا می دهها دانشمند برجسته ی دیگر. منسجم

 از بویژه در بخش فن سماع طبیعی. فالسفه و حکمای معاصر ایران نیز بحث حرکت را بعنوان بخشی   یافت

 .توجه بوده اند به مبانی و شالوده های فیزیکی آن بی ی اسالمی مطرح کرده اند و عموما فلسفه
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 ج( مکانیک کالسیک یا نیوتنی
 

از مطالعات گالیله شروع و قوانین اصلی آن توسط نیوتن صورتبندی ریاضی  مکانیک کالسیک یا نیوتنی عمال

شد. پس از نیوتن دانشمندان متعددی در تحول و تکامل آن نقش داشته اند. مکانیک کالسیک بر سه اصل یا 

است: قانون اول: هر جسمی حالت  ه این وصفقانون منتسب به نیوتن ابتناء دارد که توصیف امروزی آنها ب

نیرویی خارجی وضعیت آن را  اینکه  دهد مگر کون یا حرکت یکنواخت در مسیر مستقیم خود را ادامه میس

متناسب با نیروی وارده است و جهت نیرو و مقدار  (تغییر مقدار حرکت )تکانه آهنگتغییر دهد. قانون دوم: 

اسب با شتاب آن است و تر این قانون آنست که نیروی وارد به جسم متن حرکت یکی است. عبارت عمومی

گویند. قانون سوم: برای هر عملی همواره عکس العملی برابر از  ضریب تناسب کمیتی است که به آن جرم می

ی است و اگر این اصل یت مبتنلنظر مقدار و مخالف از نظر جهت وجود دارد. مکانیک کالسیک بر اصل ع

 .ریزد تمام ساختار هماهنگ این علم فرو می برداشته شود

 
 

 د( مکانیک نوین یا نسبیتی و کوانتمی

ی از پدیده ها اکه مکانیک کالسیک در توصیف پاره در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم مشخص شد 

ناتوان یا غیر دقیق است. تالش برای توضیح و توصیف این پدیده ها موجب پدید آمدن حوزه های جدیدی در 

مجزا و فیزیک کوانتوم با واحدهای انرژی .کوانتم و فیزیک نسبیتی استفیزیک شد که مهمترین آنها فیزیک 

انرژی پیوسته نیست  -1سروکار دارد. تئوری کوانتوم بر پنج فرض اصلی استوار است:  ه ناپذیر بنام کوانتازیتج

موج ت رفتار ذرات ابتدایی هم بصورت ذره و همه بصور -2بلکه بصورت واحدهای مجزا و تجزیه ناپذیر است. 

لحاظ فیزیکی دانستن همزمان موقعیت و مقدار حرکت ه ب - 4تصادفی است.  احرکت این ذرات ذات -3است. 

  یک ذره در زمان مشخص غیرممکن است؛ بعبارت دیگر اندازه گیری دقیق هر کدام به خطای دیگری منجر 

اصول نسبیت خاص عبارتند از:  . کنیم جهان اتمی متفاوت از جهانی است که ما در آن زندگی می -5شود.  می

 ب( فارغ از سرعت و جهت ناظر سرعت نور همواره ثابت است کند چ چیز سریعتر از نور حرکت نمیالف( هی

(300000 km /s)  تر  گذرد و اجسام سنگینتر و کوتاه زمان کندتر می دج( هرچه سریعتر حرکت کنی       

شود و  شود که چگونه گرانش وارد معادالت حرکت می ه میشوند. اما در نظریه ی نسبیت عام نشان داد می

سازد. بعنوان مثال ساعتی که در پای برج میالد قرار دارد سریعتر  ثر میاوجب خمیدگی نور شده و زمان را متم

مکانیک نسبیتی با اجسام عظیم و اشیاء بسیار سریع و .کند از ساعتی که در باالی آن واقع است حرکت می

 .کوانتوم با اجسام بسیار کوچک )اتم، الکترون، فوتون...( سر و کار داردمکانیک 
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 ابن سینا و موضوع حرکت اجسام طبیعی

شود.  جزو بزرگترین کتب محسوب می مورد کتاب شفای ابن سینا دوره ی کامل حکمت نظری است و در این

درباره ی مبادی و  است و اول سماع طبیعیفن  .در این کتاب مجموع علوم طبیعی در هشت فن ارائه شده است

کند و بمثابه ی اصول علم طبیعیات است. بحث محوری سماع طبیعی حرکت  علل و عوارض علم طبیعی بحث می

توان کمابیش به سبک فیزیک مکانیک جدید به چهار  است. بطور کلی بحث ابن سینا درباره ی حرکت را می

ی(، علم الحرکات )حرکتشناسی، فارغ از علل پدید ا های بنیادین )پایهتبخش اصلی تفکیک نمود: مفاهیم و کمی

و حرکت شناسی(، اصول مکانیک سینوی )روابطی که نیرو  نیروشناسی، علت)آوردنده ی حرکت(، علم القوا 

 .تفکیک مطالب به شیوه ی فوق است روابط علّی(. آنچه در ذیل می آید) دهند را به یکدیگر ربط می

این تقسیم بندی بدین دلیل صورت گرفت که در کتب فیزیک مکانیک جدید نیز از این بخش بندی استفاده 

            شود و تمام بحث به دو موضوع  گرفته می ضمفاهیم بنیادین مفرو شده است با این استثنا که معموال

     قوانین بنیادین حرکت( محدود علم الحرکات )سینماتیک( و علم القوا )سینتیک( و سپس دینامیک )دانش 

گردد. ممکن است برخی از نظریات ابن سینا درباره ی حرکت متعلق به فالسفه و دانشمندان قبل از وی باشد  می

اما او آنها را در چارچوب فکری خود بازسازی کرده و با نگرش و هستی شناسی خویش بازپروری نموده و 

ه او بیان کرده کبهر حال چندان به تقدم نظریات توجه نشده بلکه همچنانکند.  پدیده ی موردنظر را توصیف می

کند  بحث حرکت ابن سینا سرشار از نکات عمیق است و حیطه ی موضوعی که مطرح می .توصیف شده است

  کالسیک  فقط بخشی از حرکت سینوی مدنظر قرار گرفته که با بحث حرکت مکانیک .بسیار گسترده است

 .است گذاشته شدهلذا نکات بسیاری در این موضوع هنوز برای بحث و تحقیق بیشتر فرو . شدقابل مقایسه با
 

 ابن سینابعد چهارم و امتداد مکانی و زمانی حرکت از دیدگاه 

کت در معنای عمومی معادل جنبش و در معنای خاص انتقال جسم از جایی به جای دیگر است. تمام تعاریف حر

حرکت در ذات خود به نوعی دور آمیخته اند چرا که در متن حرکت تغییر، دگرگونی و تبدیل نهفته است. 

 تعریف  است بالقوه   آنچه  برای به کمال اول  البته ابن سینا همانند ارسطو برای رهایی از این دور حرکت را 

شویم بلکه توجه خود را به نوعی خاص از حرکت یعنی  این تعریف نمی معترضبنا به دالیلی  جاکند. در این می

حرکت .برای تغییر مکان یا جا وضع شده است  جنبشدر اصل لفظ حرکت یاو  کنیم حرکت مکانی معطوف می

اعتقاد به فضایی مجرد از  توان تعریف کرد. در صورت صورت میمکانی را بسته به نوع تصور فضا به دو 

ی و اشغال مکانی دیگر در زمانی بعد از آن است. در صورت عدم اعتقاد امکانی در لحظه  ترک حرکتاجسام،

 به فضای مجرد، حرکت جسم یعنی تغییر نسبتهای فضایی بین دو یا چند جسم، تبیین ریاضی هر دو نوع نگرش

 مکانی دارای   ابن سینا حرکت  در طبیعت شناسی  . باشد  واحد خارجی  واقعیت  یفگر یکباید توص  نهایت  در
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گوییم جسم الف مسافت را در  دو امتداد یا کشش است: امتداد فضایی و کشش زمانی. بعنوان مثال وقتی می

عریف و تصور حرکت مکانی یم و بدون هر کدام از آنها ته ابه دو کشش اشاره کرد در واقع پیمود t مدت

      زمانی کمیتند و لذا هم قابلیت انقسام و تجمیع دارند و هم امکان   فضایی و ممکن نیست. هر دو امتداد 

است مستقل از  t است و زمان حرکت که مدت آن xاندازه گیری. اما اینکه آیا این مسیر حرکت که طول آن 

 .نیاز به بحث گسترده تری دارد ،حرکت وجود دارد یا خیر
 

 ارکان حرکت

کند که عبارتند از: متحرک )جسم(، محرّک  ابن سینا شش امر را بعنوان ارکان حرکت )مکانی( معرفی می

شود(، مبدأ  ی که در آن حرکت واقع میامقوله  :)عامل یا پدید آورنده ی حرکت(، مسافت )بستر حرکت

حرکت. در مکانیک کالسیک هر شش امر در توصیف حرکت مورد حرکت، نهایت یا مقصد حرکت و زمان 

ان مثال متحرک جسم مورد شوند. بعنو گیرند، هرچند بصراحت و به این شیوه تفکیک نمی استفاده قرار می

 ثیرات بیرونی بر متحرک است که موجب حرکت یا تغییر حالت آن ادر حال حرکت است. محرک ت مطالعه 

پیماید. مبدأ و منتها، ابتدا و انتهای حرکت را در بازه ی زمانی  ت که متحرک میشود. مسافت مسیری اس می

دهد. زمان حرکت مدتی است که حرکت بطول انجامیده است. مبدأ حرکت دو معنا دارد،  مورد نظر نشان می

کیک در اینجا معنای اول مدنظر است. بهر حال هرچند که این تفکه  یکی ابتدای حرکت و دیگری علت حرکت

 .کند صحیح است ولی اینک از مفاهیم ابتدایی محسوب شده و کمک چندانی به توصیف دقیق حرکت نمی
 

 انواع حرکت

فالسفه ی مشاء حرکت را به دو دسته ی حرکت توسطیه و حرکت قطعیه تقسیم نموده اند که در اینجا آن را 

بعبارت  کند. طبیعی، جبری و ارادی تقسیم میدهیم. ابن سینا از یک نظر حرکات را به  مورد بحث قرار نمی

توان تقسیم نمود. البته این تفکیک  دیگرحرکت غیرارادی را به دو نوع طبیعی و جبری )و نیز مرکب( می

حقیقی نیست بلکه اعتباری است، بدین اعتبار که در حرکت غیرارادی جنبش بدون دخالت عامل غیرطبیعی 

جنبش حاصل دخالت یا اثر عامل غیرطبیعی )صاحب  که در حرکت ارادیدهد در حالی )مانند انسان( رخ می

حرکت طبیعی از دیدگاه ابن سینا عبارتست از حرکت جسم بسوی وضعیت یا مکان طبیعی خود .اراده( است

خارجی. ابن سینا کمابیش همانند ارسطو معتقد است عناصر طبیعی وضعیتی طبیعی دارند که عامل بدون دخالت 

بدان اثر نکند )یا اثر کند اما در حدی نباشد   چنانچه عاملی ارادی  ، یا خارج گردند رعلتی از آن دواگر به هر 

گرداند مانند بازگشت  که بر قوه ی طبیعی وی چیره شود( میل طبیعی جسم را به سوی وضعیت طبیعی باز می

کی )بادکنک( پر از هوا که به باال آمدن خی  ، شدهی که گرم بسنگی که بسمت باال پرتاب شده، سرد شدن آ

. تمام اینها مثالهایی از حرکت  ه ی درختی که خم شده است و نظایر آنبرگشتن شاخ  ، زیر آب فرو برده شده

  جبر و برخالف میله ب  را  جسم آن  از  محرکی خارج  که  ( آنست قسری حرکت جبری ) .طبیعی یا آزاد است

www.takbook.com



 

 

22 

  مانند آنکه سنگی به باال پرتاب شود، آبی گرم گردد،  طبیعی یا برخالف وضعیت طبیعی بحرکت در آورد 

ی خم شود، بادکنکی در آب فرو برده شود و نظایر آن. این حرکت نیز همانند حرکت طبیعی محدود و اشاخه 

بسوی وضعیت طبیعی   جسم  نیروی وارده پایان پذیرفت  محض اینکه قوه ی قاسر یاه ب  پایانپذیر است زیرا

حذف شده است اما  نوع حرکت در مکانیک جدید ظاهرا گردد. تفاوت این اما با حرکت طبیعی باز می  خود

ذب است )مانند جذب آهن جدر باطن کماکان برقرار است. مطابق با نظر ابن سینا حرکات مکانی قسری گاهی با 

 (میرنده)هی به دفع. در دنیای واقعی حرکتهای طبیعی و جبری )قسری( از ماهیت میرا توسط آهن ربا( و گا

البته درباره ی سکون  ،برخوردارند، یعنی با گذشت زمان حرکت بسمت سکون یا بعبارت دقیقتر تعادل میرود

ا قطع مطلق مناقشه است. در حرکت جبری تا اثر محرک همراه متحرک است جسم در حرکت قسری است اما ب

از حالت میرایی برخوردار  گردد و مجددا به وضعیت طبیعی برمییا کاهش تدریجی محرک یا اثر آن حرکت 

 می شود. 

 
 )سرعت وشتاب(تندی و کندی

تغییر موقعیت که ابن سینا آن را با کمیت تندی )یا کندی( توصیف  آهنگ -1 در حرکت دو مفهوم مهم است؛

تغییر تندی. تندی و کندی کمیتهای اشتقاقی حرکت هستند. تعریفی که ابن سینا از تندی  آهنگ -2کند،  می

مسافت تندی عبارتست از .شود مشابه تعاریفی است که در فیزیک مکانیک از تندی می دهد دقیقا می ارائه

سرعت :( عبارتست ازسرعت. تندی )شده توسط متحرک تقسیم بر واحد زمان پیموده = مسافت         .⁄زمان

کند. مطابق با ادبیات مکانیک کالسیک  ابن سینا عالوه بر تعریف تندی، شدت و ضعف تندی را نیز مطرح می

تغییرات تندی برحسب زمان است که به آن شتاب گویند. هرچند ابن سینا  آهنگ همان شدت یا ضعف تندی

شتاب  عبارتست از: شتاب.دهد میارائه تعریف آن را  ا عمالمکلمه ی شتاب را بکار نبرده ا = سرعت . ⁄زمان

 )سرعت(. تندیاست یا ضعف تندی ( همان کندیa<0تندی و شتاب منفی)شدت  ( همانa>0شتاب مثبت )

 . سازد ه مقایسه دو حرکت را ممکن میکمیتی است ک

 
 مقوالت حرکت

قسم دیگری نیز به ارسطو حرکت را در سه مقوله از مقوالت عشر؛ کم، کیف و اَین مجاز دانسته است. ابن سینا 

 ، این و وضع صورت  بنابراین حرکت در چهار مقوله کم، کیف . این حرکات افزوده که حرکت در وضع است

حرکت در کم .گنجند گیرد. حرکات کیفی و بخشی از حرکات کمی در چارچوب حرکات مکانی نمی می

افزایش   یعنی  تخلخل  .(نمو و ذُبول)   و  (تخلخل و تکاثف )  : است  صورت  دو به   شفا طبق نامگذاری 

 آنچه امروزه انبساط و انقباض  .بدون کاهش ماده کاهش حجم  از   تکاثف عبارتست و  حجم بدون افزایش ماده 
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یعنی زیاد شدن   شود مانند انبساط اجسام در اثر حرارت یا انقباض جسم بر اثر برودت. نمو و ذبول می خوانده

نمو مانند رسیدن   و کم شدن مقدار در ابعاد سه گانه مثل رشد گیاه و کوتاه شدن قامت انسان. همچنین رشد یا

میوه درخت، رشد انسان و حیوان و الغری )ذبول( انسان و حیوان نیز از حرکات کمی است.چنانکه گفته شد 

  ناظر  معموال که   انقباض  و  انبساط  . دارد وجود   نیز  کالسیک  مکانیک  جدید  در ادبیات حرکت در کم 

نظر است و افزایش یا کاهش جرمی دستگاه مذکور.  تغییر حجم بدون تغییر ماده ی موجود در دستگاه مورد  به

 تواند همزمان در معرض هر دو نوع تغییر قرار گیرد.  البته دستگاه مورد مطالعه می
 

 

 (:حرکت دورانی )وضعی و حرکت انتقالی )اینی(
کند. حرکت اینی یا انتقالی  تفکیک می (ابن سینا حرکات مکانی را به دو قسم انتقالی )اَینی( و دورانی )وضعی

جابجایی جسم از یک مکان به مکان دیگر است مانند پرتاب کردن یا سقوط سنگ، راه رفتن انسان و حیوان، 

شود که حرکت در مقوله ی اَین ناظر به  چنین برداشت می حرکت آب در روخانه و... از توضیح ابن سینا

حرکت انتقالی است. حرکت در اَین )مکان( بارزترین نوع حرکت است و در نظر عرف شاید تنها مصداق 

اما مقوله این )مکان(، وجود حرکت در او )) :گوید باره فقط یک جمله می در این الرئیس حرکت باشد. شیخ

چگونگی حرکت در وضع اینست که اجزاء جسم از ))گوید:  او در تعریف حرکت وضعی می ((.ظاهر است

اجزاء مکان مفارقت کند ولیکن کل او از کل مکان مفارقت ننماید زیرا که مکانش متبدل نشده بلکه وضع او در 

ین نیست که مقصودم ا)) :گوید . سپس می((مکانش متبدل گردیده است و مکان همان مکانی است که بود ...

ر وضعش با تغییر مکانش مقرون ییبینیم که چیزی تغ متحرک وضعی در مکان خود ثابت است و مانعی نمی

کنند بدون آنکه کل جسم به مکان  .  بنابراین در حرکت وضعی وضعیت اجزای جسم نسبت بهم تغییر می((باشد

ه نمونه هایی از حرکت وضعی است. در دیگر انتقال یابد. حرکت دورانی سنگ آسیا و چرخ چاه یا چرخ اراب

گذرد یا حول محوری در داخل یا  تواند حول محوری باشد که از مرکز جرم جسم می مکانیک دوران جسم می

جسمی مانند  -1: وجود داردبرای حرکت وضعی سه حالت  با توجه به توضیح ابن سینا. خارج از جسم باشد

      وضعی است. چرخد این حرکت قطعا ل یک محور میبدون آنکه از جای خود حرکت کند حو  چرخ چاه

شود مثل آنکه توپ را با دست حمل کنیم یا  جسمی بدون گردش حول محور از جایی به جایی منتقل می -2

 خ همزمان رویتوپ یا چر -3مکانی است.  دوران فقط بلغزد این حرکت قطعا اینکه چرخ )ارابه یا ماشین( بدون

شود مانند چرخ ماشین یا ارابه. در اینجا کدام حرکت صورت گرفته است؟ مکانی یا  غلتد و جابجا می زمین می

نتیجه گیری  برای شود.  وضعی یا هر دو؟ به چنین حرکاتی حرکت مرکب )انتقالی و دورانی همزمان( گفته می

حرکت اَینی و وضعی توصیف شده توسط ابن سینا را و انطباق تعاریف ابن سینا با مکانیک کالسیک، مجموع 

 دو    به   را  مکانی  حرکت  وی  که است   واضح ابن سینا  های  مثال  و  تعریف از   .  نامیم مکانی می  حرکت
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و  در مکانیک حرکت مکانی به مستقیم الخط کند. البته دسته ی حرکت انتقالی و حرکت وضعی تقسیم می

مستدیر( نوع خاصی از حرکت در مسیر خمیده است. )شود که حرکت دایروی  خمیده( تفکیک میمنحنی )یا 

در هر حال ابن سینا گام مهمی در تکمیل حرکت مکانی نسبت به تعریف حرکت مکانی در طبیعیات ارسطو 

یز ممکن دانسته برداشته است. نکته ی مهم دیگر آنکه ابن سینا عالوه بر تفکیک حرکات مکانی، ترکیب آنها را ن

 .مرکب انتقالی و دورانی را نیز تعریف کرده است وحرکت

 
 

 :دینامیک یا پویایی
است که به بحث و مطالعه دالیل  علوم مهندسیو  مکانیکای از  شناسی است و شاخه به معنی حرکتدینامیک 

در حالت کلی حرکت یک .پردازد حرکت و به بیانی دقیق بررسی حرکت به کمک نیروها و قوانین مربوطه می

       بطور کلی  توان گفت به بیان دیگر می،  تواند مورد بررسی قرار گیرد ره از دو دیدگاه مختلف میذ

دو قسمت سینماتیک و  شامل  گیرد مکانیک کالسیک که در آن حرکت اجسام مورد تجزیه و تحلیل قرار می

             آید و حرکت بدون توجه به  ی به میان نمیحث. در بخش سینماتیک از علت حرکت بدینامیک است

اما در د  حرکت بیشتر جنبه هندسی دار بحث سینماتیکشود. بنابراین در  عامل ایجاد کننده آن بررسی می

گیرند. یعنی هر ذره یا جسم همواره در ارتباط با محیط اطراف  های حرکت مورد توجه قرار می امیک علتدین

دهد. به عنوان مثال فرض کنید  ثیر قرار میامحیط اطراف حرکت را تحت ت و شود ثر از آنها فرض میاخود و مت

های  سطح افقی به عنوان یکی از محیط لذا  ،جسمی با جرم معین بر روی یک سطح افقی در حال لغزش است

 .کند اطراف جسم با اعمال نیروی اصطکاک در مقابل حرکت جسم مقاومت می

 
 

 : استاتیک یا ایستایی
و ایستایی  تعادلیا سامانه فیزیکی در حال  سیستم یک مطالعه دربارهاست که به بحث و  مکانیکای از  شاخه

ن اجسام یا سازه های تحت تاثیر نیروهای آایستایی استاتیکی حالتی است که در  پردازد. تعادل و استاتیکی می

که در علوم  خارجی تغیر مکان نسبی نداده و در حالت ایستایی و سکون باقی بمانند. در حالت تعادل ایستا

 را توان از نظر علمی آن می سیستم مورد نظر یا در حال سکون است یا  موسوم است یکیمهندسی به تعادل استات

ن صفر است ساکن آو لذا شتاب در  کنند در یکی از دستگاههای سکون نسبی که با سرعت ثابت حرکت می

   زمانی  رسیم که در یک سیستم نیرویی به این نتیجه می قانون دوم نیوتونبا استفاده از . دانسته وتعریف نمود

وکلیه نیرو های وارده بر  یا لنگرها گشتاورهای دانست که جمع جبری را در حال تعادل و ایستای نآمی توان 

 اساس   بر  یا )اصل جمع یا اجماع نیروها در استاتیک(. اینرسی صفر شوند ،  سختی  ، جرمهمچون    ثقل مراکز
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لفه از سیستم ودر ازای هر نیرویی که بر یک جزء یا م:ه دادئتعریف را نیز ارا نمکانیک نیوتونی می توان ای

لف به آن جزء اعمال شود، نیرویی)عکس العمل یا واکنش( به همان اندازه ولی در جهت مخا استاتیکی وارد می

یا گشتاور  که لنگرر باشد به عنوان شرط نخست واینصفکه نیروی خالص وارد بر سیستم برابر با گردد. این می

 خالص وارد بر سامانه برابر با صفر باشد شرط دوم تعادل به شمار می روند.

  
 

 

 (افکار مالصدرا فراتر از افکار اینشتین  )     صدر المتالهینفلسفه ی بعد چهارم در 

 

ل متقن اثبات کرد که حرکت در نهاد و یبا دال شیرازی )مالصدرا( لهیناصدرالمتاسالمی  ه یحکیم عالیقدر دور

عالم طبیعت رسوخ داشته و عالم طبع اساسا یکپارچه وجودی سیال است و زمان نیز مقدار همین سیالن  هجوهر

وجودی اشیاء است که بر حسب هر شیء متفاوت است. البته زمانی که در عرف مردم شایع است در واقع زمانی 

لهین اطبق نظر صدرالمت .استحقیقی اشیاء نبوده بلکه مقایسه و سنجش میان اشیاء مختلف زمانی با یکدیگر 

وجود همه اشیاء عالم طبیعت  هیک از اشیاء بخصوصه نبوده بلکه نحو حرکت و در نتیجه زمان جزء ماهوی هیچ

است. لذا برای شناخت جوهر جسمانی تنها بیان سه بعد عمود بر هم طول و عرض و عمق کافی نبوده بلکه باید 

امتداد زمانی به عنوان بعد چهارم نظر  به آن مربوط می شود یعنیوجود  هبه بعد دیگر این جوهر که به نحو

در فیزیک کالسیک عالوه بر بعد های سه گانه، زمان به عنوان بعد چهارم شناخته می شود. مساله زمان .داشت

مالصدرا شتین بلکه فالسفه ی پیش از او نیز به آن پرداخته اند. اما حرف اینموضوع بسیار مهمی است که نه تنها 

از  گفتاری . ...!او زمان را جزو خصوصیات جسم می داند نه مختصات جسم زیرا بسیار مهمتر است

 ((.زمان چیزی زائد بر شیء نیست: ))در سیصد و پنجاه سال پیش استوی صدرالمتالهین که از سخنان ارزشمند 

   شرقی که در کهک قم حدود  این فیلسوف .ایشان معاصر دکارت بوده اما با دکارت ارتباط نداشته است

: اجسام عالم ماده دو بعد دارند: بعد مکانی و بعد زمانی. بعد مکانی گفته استسیصد سال پیش اسفار می نوشته 

زمان را بعد جسم  مالصدرا و نیزطول و عرض و عمقی است که اجسام دارند ) که همان فضای سه بعدی است ( 

  موجود  یعنی اگر من هزار سال پیش ،ذاتمان است که در این زمان باشیمما جزء یعنی و ذاتی جسم می داند، 

امتداد مکانی و  :جسم دو امتداد داردکه نبودم. ایشان تعبیر می کند فعلی و در زمان کنونی بودم دیگر من  می

ی و دو بعد بنابراین هر موجودی با حفظ تمام خصوصیات ماد .است  بعد  امتداد زمانی و مرادش از امتداد همان

مکانی و زمانی مخصوص به خود مورد علم و اراده ی حق تعالی است و اگر ابعاد زمانی و مادی آن گرفته شود 

 .خواهد شد یچیز دیگر
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 نور و سرعت حرکت امام صادق)ع( در باره سخن

ن نور که از طرف هر شیء آید و از آنور از طرف اشیاء به سوی چشم ما می  :))است که فرموده )ع(امام صادق

ید فقط قسمتی به چشم ما می تابد و به همین جهت ما اشیاء دور را به خوبی نمی بینیم و اگر آسوی چشم ما می ب

دور را نزدیک خواهیم دید و اگر   برسد ما شیء چشمبه  یدآدور بسوی چشم ما می   تمام نوری که از یک شیء

ید به چشم بتابانیم در صحرا شتری را که در آدور می   ن تمام نوری که از شیءآبتوان چیزی ساخت که به وسیله 

. ((می کنیم  ن را نزدیکتر مشاهدهآبار  50ذرعی خواهیم دید. یعنی  60ذرع می چرد در فاصله  3000فاصله 

نظرات علمی بی نظیر و متعالی این ((.  237))منبع:کتاب مغز متفکر جهان شیعه امام جعفر صادق)ع(/صفحه 

در جنگهای صلیبی که تماس بین  کهبه اطراف رفت و بعد از این صادق)ع( توسط شاگردان امام امام صادق)ع(

شناخته شده  یس شد و یکی از مدرسینشرق و اروپا زیاد شد به اروپا منتقل گردید و در دانشگاههای اروپا تدر

تئوری او راجع به نور همان است   . این تئوری  راجر بیکون انگلیسی استاد دانشگاه اکسفورد  در انگلستان بود

که اگر وسیله ای بسازیم که تمام نور  ه استو مثل ایشان اظهار کرد بیان فرموده استجعفر صادق )ع ( امام که 

همین نظریه بود که سبب گردید . برابر نزدیکتر خواهیم دید 50نها را آما  چشم ما برسانداشیاء دور دست را به 

و همان دوربین است که نمونه ای شد برای  کندمیالدی لیپرشی فالماندی اولین دوربین را اختراع  1608در سال 

 1610در اولین ماه سال اینکه گالیله معروف بتواند دوربین فلکی خودرا بسازد و او دوربین فلکی خود را 

سمان را از نظر گذرانید.چون گالیله دوربین خود را آن ستارگان آو در شب هفتم ژانویه با  گرفتمیالدی به کار 

سال هم کمتر می باشد و لذا بعید نیست  2توان گفت که از  مورد استفاده قرار داد می 1610در اولین ماه سال 

         نچه گفته شد تئوری نور آبنا بر . مان به فکر هر دو رسیده باشدکه فکر ساختن دوربین فلکی در یک ز

ن اجرام سماوی آد دوربین فلکی بسازند و با نچون قرن ها بعد از او سبب گردید که بتوان )ع(امام جعفر صادق

 )ع(صادقدر دوره امام و باید گفت که را مورد ترصید قرار دهند کمک به توسعه علم در عصر تجدد  نمود 

   ( صادق)ع ماما نظراتنکته دیگری که در  . ه استدارای رواج و قوت دوره تجدد نبود و فناوری صنعت

بسوی   نور از طرف اشیاء)):  فرموده است )ع(جعفر صادق  امامراجع به نور جلب توجه می نماید این است که 

در صورتیکه قبل از  ، (( 248ادق)ع(/صفحه ))منبع:کتاب مغز متفکر جهان شیعه امام ص.((ید آچشم انسان می 

جعفر صادق ) ع ( اولین کسی است که  امام رود . می  سوی اشیاءی از طرف چشم بیمی گفتند که روشنا ایشان

و   یدآسوی چشم می ب  رود بلکه از طرف اشیاء نمی  نور از چشم به سوی اشیاء))این نظریه را رد کرد و گفت : 

برای  فرموده است:))امام صادق )ع (  .  ))منبع: همان((. ((ما در تاریکی چیزی نمی بینیمن این است که آدلیل 

ن بتابد و آن شیء روشن باشد و اگر خود روشن نیست باید یک شیء نورانی بر آاینکه بتوان چیزی را دید باید 

 به   توجه با  ایشاننور هم نظریه سرعت   مورد در  .(( همان :  منبع )).  (( ن را دیدآن را روشن کند تا بتوان آ

 ید فوریآنور که بطرف چشم ما می   سرعت ))  : ایشان فرموده است  بسیار جالب توجه می باشد . ایشان عصر 
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http://banoo.parsiblog.com/Posts/9/%d9%86%d8%b8%d8%b1%d9%8a%d9%87+%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85+%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1+%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82+%28%d8%b9+%29+%d8%af%d8%b1+%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87+%d9%86%d9%88%d8%b1/
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این سخن  .((248منبع:کتاب مغز متفکر جهان شیعه امام صادق)ع(/صفحه  )). ((است و از انواع حرکات است 

سخنی پر محتوا و غنی است زیرا نور ن فوری می باشد آنور حرکت است و سرعت  )ع( کهجعفر صادق امام

 .دارای حرکتی موج گونه و ذره گونه است
 

 نورحرکت و سرعت  بهی قرآنی برای علم امام صادق)ع( هایسند

 شمسال مبارکه ورهس -1
در سوره ی مبارکه الشمس خداوند به خورشید و پرتو نورانی آن قسم فرموده است و بعد از آن قمر)ماه( را 

تاخیر زمانی بازتاب نور خورشید از سطح ماه  خداوند متعال.بازتابش دهنده ی نور خورشید معرفی نموده است 

را با ظرف زمان )اذا( بیان نموده  است.لذا دو سیاره هریک به میزان های  ]به ساکنان زمین و کره ی زمین[

نور ساطع شده از  زمین و بازتابش سطح و برای رسیدن نور خورشید  به سطح ماه وخاصی تاخیر بازتاب دارند 

ان وابسته به زم بایدو این سرعت نور باشد دارای حرکت و سرعت باید نور   سیاره توسط این دو خورشید

.نکته ی دیگر اینست که بازتاب نور از سطح ماه برای ناظران زمینی تقریبا یک ثانیه است که می توان باشد

 گفت با توجه به فاصله ی ماه از زمین سرعت نور را دریک ثانیه می رساند.

تاخیر زما نی رسیدن نور خورشید به زمین:                              -1
𝟏𝟒𝟗𝟔𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝒎

𝟑𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝒎
𝒔

=
𝟏𝟒𝟗𝟔𝒎

𝟑
𝒎
𝒔

= 𝟒𝟗𝟖. 𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝒔 = 𝟖. 𝟑𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒆𝒔

.𝟏    تاخیر زما نی رسیدن نور بازتابی ماه به زمین-2 𝟐𝟖𝟏𝟑𝟒 𝒔𝒆𝒄𝒐𝒏𝒅= 
𝟑𝟖𝟒𝟒𝟎𝟑𝟎𝟎𝟎𝒎

𝟑𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝒎

𝒔

 

 

 آسمانها و زمان عروجشانعروج فرشتگان به  -2

 روزی  عالم غیب سوی مدت زمان عروج فرشتگان به با سرعت نور حرکت می کنند. فرشتگان از جنس نورند و

محاسبه ی این زمان بر حسب فرمولهای نسبیتی سرعت فرشتگان را نزدیک  نیز و  ار سال استهز پنجاه که است

 به سرعت نور به دست می آورد.
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 و اتساع زمان فرشتگان
 انسانها ما به نسبت روز این مقدار  اما ار سال استهز پنجاه عوالم ماورایی سوی مدت زمان عروج فرشتگان به

 روز این اما است سال هزار زمین ساکنان ما برای روز این دیگر عبارت به. است سال هزار هستیم زمین ساکن که

 و  پنجاه هزار سال می باشد یعنی برابر پنجاه کنند می حرکت نور سرعت به نزدیک سرعتی با که فرشتگان برای

      . نسبیتی وجود داردبر فرشتگان می گذرد تفاوت  که زمانی و گذرد می ما بر که زمانی میان  حقیقت در

و هرچه موجودی سریعتر حرکت نماید زمان برایش کندتر  شود  زمان می ترمی دانیم که سرعت باعث گذر کند

تر از زمان اندازه گیری شده توسط ناظری خواهد  طوالنی  گیرد  یعنی زمانی که ناظر ساکن اندازه می می گذرد،

 شود.  بود که با سرعت از او دور می

  

 :که از جنس نورند محاسبه ی سرعت فرشتگان

�́�∆ زمان نسبی     معادله =
∆𝒕

√𝟏−
𝒗𝟐

𝒄𝟐

                     و داریم: می رسانیم 2را بتوان     

t́2 =
t2

1 −
v2

c2

⟹ t́2 =
t2

c2 − v2

c2

 ⟹ t2 = t́2 ×
c2 − v2

c2
⟹ t2 =

t́2c2 − t́2v2

c2
 

 ⟹ t2c2 = t́2c2 − t́2v2 ⟹ t́2v2 = t́2c2 − t2c2 ⟹ v2 =
t́2c2 − t2c2

t́2
 

           v2 =
c2(t́2−t2)

t́2
 ⟹ v = √c2 ×

(t́2−t2)

t́2

2

 

   ⟹ v = √c22
× √

t́2

t́2 −
t2

t́2

2
⟹ v = c × √1 −

t2

t́2

2
  

 

𝟑𝟓𝟒روز دارند یعنی میزان اختالف زمان ما با یک فرشته در حال حرکت  345سال های قمری حدود  × 𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎 

𝒗 :       کنیم است.پس جایگزین می = 𝒄 × √𝟏 −
𝟏𝟐

(𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎×𝟑𝟓𝟒)𝟐

𝟐
= 𝒄 × √𝟏 −

𝟏

(𝟏𝟕𝟕𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎)𝟐

𝟐  

 

= 𝒄 × √𝟏 −
𝟏

𝟑.𝟏𝟑𝟐𝟗×𝟏𝟎𝟏𝟒

𝟐
= 𝒄 × √𝟑.𝟏𝟑𝟐𝟗×𝟏𝟎𝟏𝟒−𝟏

𝟑.𝟏𝟑𝟐𝟗×𝟏𝟎𝟏𝟒

𝟐

≅ 𝒄 × 𝟏 = 𝟐𝟗𝟗, 𝟕𝟗𝟐, 𝟒𝟓𝟖
𝐦

𝐬
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 آزمایش اتساع زمان

 نشان داده شده است. نسبیت زمان  ( می باشد موضوعMuonدر آزمایش زیر که معروف به آزمایش میون)

 زمان دچار انبساط می شود.  با افزایش سرعت  همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید

 

 

 

 

 آزمایش میون – 4شکل 

         آزمایشی به نام آزمایش میون ها است که اثر کند شدن زمان را  بهترین و دقیق ترین مشاهده اتساع زمان

به خوبی نشان می دهد. در این آزمایش شار میون ها در ارتفاعات مختلف از جو زمین اندازه گیری و با مقدار 

مقایسه می شود. میون یک لپتون است که از واپاشی پیون ها در ارتفاعات بدست آمده از محاسبات کالسیکی 

ثانیه است. به دلیل این نیم عمر   0.00000156  گوناگون در جو زمین تولید می شود. نیم عمر سکون میون

به سرعت نور( تعداد قابل توجهی از آنها در راه رسیدن  0.98با وجود سرعت بسیار زیادی که دارند )  کوتاه

وا می پاشند.مقایسه میان مقدار اندازه گیری شده شار میون ها با محاسبات نسبیتی و کالسیکی شار در  سطح 

 سطح تایید محکمی بر اثر انبساط زمان است.
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 ((و تئوری ای ایرانی بعد))  Eو تئوری  )بعدی فراتر از زمان(بعد پنجم
  کشف بعد پنجم را می توان سرآغاز عرصه جدیدی در علوم مدرن دانست.کشف بعد پنجم آرزوی دیرینه ی 

      مولف کتاب حاضر بعد پنجم را که مخفف  هر دانشمندیست ولی تا کنون کسی موفق به کشف آن نشده بود.

   (exit & enterیا   e )بعدآن یعنی  در این کتاب به صورت معادل انگلیسی است خروج( -)ورود دو کلمه

     تاکنون در جهان مدرن کتابی بعد پنجم شاهراه کشف رازهای زمان و نظریه همه چیز است. کار برده است.ب

در باره ی بعد پنجم)بعدی فراتر از زمان( به رشته تحریر در نیامده است زیرا بعد پنجم همچنان برای بسیاری فقط 

بیشتر از نظریه راهی برای کشف بعد پنجم بوده است و اهمییت بعد پنجم  کشف نظریه کوانتومیک آرزوست.

از نظر  وجود داشته اشتباهات اصولی که در ریاضیات اقلیدسی و دکارتی بدلیلبعد پنجم  کوانتوم است.

از سه  بعد پنجم بسیار اصیلتر. متوجه آن نبوده اند پنهان مانده و  دانشمندانی همچون نیوتن و گالیله و اینشتین

       تغییرات اساسی بدیهیست که هر کشف تازه ای به همراه خود یک سری  بعد مکان و یک بعد زمان است.

)اصول است که فکر و نظراتش ثابت نظرترواقعیت اینست که در علم فقط و فقط کسی  وجود می آورد. به 

د زیرا فقط در این صورت است که متوجه واقع گرایانه تر از دانشمندان پیشینش باش بسیار اصیلتر و علمی اش(

 خواهد شد.و پرهیز از آنها خطاها 

 

 اهمییت کشف بعد پنجم و خمیدگی زمان
هان ما ) سه بعد مربوط به فضا و یک بعد مربوط به جروه بسیاری از فیزیکدانان بر این عقیده اند که چهار بعد گ

گویند ممکن  زیر آب قرار دارد. عالوه بر این میزمان( همانند نوک یک کوه یخ هستند که قسمت اعظم آن 

است به زودی قادر به دیدن اثرات بعد پنجم باشند. حتی ممکن است بعد پنجم دست خود را در دور بعدی 

اما این شور آرزوی هر فیزیک دانیست! برای ما رو کند و این چشم اندازی است که  ها آزمایشهای شتاب دهنده

سوی گامی بزرگ در پیشروی دراز مدت بد بعد پنجم نخواهد بود . زیرا چنین چیزی و شعف تنها به خاطر خو

و چهار نیروی اساسی  هستندنظریه ای که دانشمندان مدتها در جستجوی آن خواهد بود  یک  نظریه همه چیز

بعد پنجم را  گوید: اگر کوردون کین  نظریه پردازی از دانشگاه میشیگان  می.فیزیک را با هم یکی خواهد کرد 

در  ستکه دانشمندان مدتها است نظریه ای و این مهمترین کشف پس از نظریه کوانتوم خواهد بود کشف کنیم

 .ند و چهار نیروی اساسی فیزیک را با هم یکی خواهد کرده اجستجوی آن بود
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 بعد پنجم و نظریه همه چیز  
بدون  . هیچ دانشمندیهست Eبدون شک برترین و بی نظیرترین تئوری جهان که راز جهان هست تئوری ایرانی 

بدون  ؟ و هیچ دانشمندیو علت خلقت ذرات چیست نمی داند که ذرات چگونه خلق شده اندکشف بعد پنجم  

؟ هیچ و چرا بار الکتریکی وجود دارد نمی داند که ماهیت واقعی بار الکتریکی چیست کشف بعد پنجم

است و حتی اسم بعد پنجم را هم نمی دانسته اند و  کردهدانشمندی تا قبل از چاپ این کتاب بعد پنجم را کشف ن

هیچ دانشمندی از هندسه ی ( را مولف کتاب حاضر ابداع نموده است.exit & enterخروج یا   –اسم )ورود 

و و اصول مکانیک زمان اطالعی ندارد.هیچ دانشمندی بر اصول ریاضی زمان پنج بعدی و ریاضیات پنج بعدی 

فیزیکدان به دنبال کشف بعد پنجم هستند غافل از اینکه انسان  دانشمند و نحوه ی تغییر آن آگاهی ندارد.میلیونها

ایی که مانع از یکی از علت ه.دنبرای دستیابی به یک بعد فراتر از زمان باید اول راز جهان را پیدا کرده باش

سال با تقلید کورکورانه از اقلیدس و  2000آگاهی دانشمندان جهان به راز جهان بوده است اینست که حدود 

   را موضوعی و قراردادی نموده اند و خود را در قید قضایای قراردادی اسیر  خویشاذهان  سایر دانشمندان

                   چنانکه با ظهور  ،تفکر نمایند و خالقانه نهنموده اند و هرگز به خود اجازه نداده اند که آزادا

بعد پنجم بعدی فراتر از زمان است و تصور شد.  متحول و دگرگوناقلیدسی هندسه ی اقلیدسی هندسه ی  نا

نا ملموس و ناشناخته است.فیزیکدانان    Fو تئوری  Mچنین بعدی فراتر از زمان برای فیزیکدانان تئوری 

یک بعد زمانی به بعد زمانی  Fباالترین و آخرین بعد را زمان می پندارند و در تئوری  Fو تئوری   Mتئوری 

     که تئوری مولف کتاب حاضر است تئوری ای اصیل تر و فراتر از  Eبنابراین تئوری  ،سابق افزوده اند

 تئوری های موجود است.
 

 

 رهیافت دانشمندان فیزیک کنونی در مورد بعد پنجم
هاست بسیاری از فیزیکدانان را به خود مشغول کرده است دنیا عالوه بر سه بعد فضایی و طبق نظریه ای که مدت 

       فرض کنید جهان ما  پردازیم: یک بعد زمانی ابعاد پنهان دیگری هم دارد .در این جا به تشبیه ساده ای می

و  توانستیم جلو و عقب و چپ و راستش را ببینیممانند ورق بود که تنها می  جهان صورت این در دو بعدی بود

 TOE یاtheory of every thing .  شدیم که بعد دیگری هم زیر پای ما هست گونه هیچگاه متوجه نمیاین

توجه به این  بات ، نهاسآبه معنی نظریه همه چیز شامل معادالتی برای ذرات شناخته شده و نیروهای موثر بر 

اولین تالش ها برای پی بردن به ابعاد دیگر جهان زمانی که .نظریه بود که به وجود ابعاد دیگر جهان پی برده شد

تنها دو نیروی گرانش و مغناطیس شناخته شده بودند اتفاق افتاد .در آن زمان چیزی که در مورد این دو نیرو 

بسیار ضعیف تر از نیروی مغناطیس است به طوری که یک  موردتوجه قرار گرفت این بود که نیروی جاذبه

 آهنی را به سمت خود بکشد. یءش  تواند بر تمام نیروی جاذب کره زمین غلبه کند و هنربای کوچک میآ

 گوید دیده  باره می  دیگری در این  تئوری.  باشد  جای دیگری در   گرانش  نیروی  از  مقداری   باید  بنابراین
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نظریه نوینی که امروزه مورد قبول بسیاری از . این ابعاد تنها به دلیل ریز بودن بیش از حد آنهاستنشدن 

باشد نظریه ریسمان است .طبق این نظریه هم ذرات و هم نیروها محصول ارتعاشات چیزهایی شبیه  دانشمندان می

ری از دانشمندن بر این باورند که بسیا.ریسمان هستند .این ریسمان ها حتی از ذرات ریز اتمی هم کوچک ترند

 فیزیکدان ها از ابتدای .بعد فضایی و یک بعد زمانی داشته باشیم 9نظریه ریسمان زمانی حقیقت می یابد که 

شکل گیری دانش فیزیک تا به امروز همواره بر این تصور بوده اند که زمان یک بعدی است. اما طی یک دهه 

ی ااخیر همه چیز تغییر کرده است چراکه کامران وفا فیزیکدان مشهور ایرانی دانشگاه هاروارد با ارائه نظریه 

ی ار چنین باشد در این صورت زمان صفحه ، احتمال دوبعدی بودن زمان را مطرح کرده است. اگF به نام نظریه

خواهد بود. به این ترتیب نه تنها امکان سفر در زمان و رفتن به گذشته و آینده وجود و مختصاتی دوگانه 

خواهد داشت بلکه حتی می توان در درون تک تک لحظه ها در جهت عمود بر سیر زمان نیز حرکت کرد. 

بود که فضا سه بعدی است،  اینسالیان سال تصور فیزیکدان ها  .هفته باشدبنابراین شاید درون هر لحظه ابدیتی ن

اما از ابتدای قرن بیستم این تصور کم کم تغییر کرد. در ابتدا این نظریه مطرح شد که شاید فضا چهاربعدی باشد، 

   فضا را   ح در فیزیکولی با گذشت زمان تعداد ابعاد فضا باز هم بیشتر شد تا اینکه امروزه بهترین نظریه های مطر

بی شمار شناور در پهنه کائنات می دانند. جهان ما با سه بعد فضایی تنها یک جهان از میان جهان های  ده بعدی 

است چراکه از همان آغاز تاکنون زمان در معادالت فیزیکدان ها همچنان  متفاوت زمان کامال اما داستان ت،اس

       ر تمامی طول تاریخ علم تصور فیزیکدان ها آن بوده که تمامی یک بعدی باقی مانده است. در واقع د

  همگی آنها در اشتباه بوده اند چراکه تنها ظرف  یک بعدی قابل حل است اما احتماالان با همین زمان شمسائل

ایرانی و استاد   یک دهه اخیر همه چیز تغییر کرده است. اکنون پس از قرن ها باالخره یک فیزیکدان پرشهامت

که معتقد است با افزودن یک بعد زمانی جدید به معادله های توصیف کننده کائنات می توان  هپیدا شد هاروارد 

وفا نیز مانند تمامی نظریه های پروفسور البته نظریه  .ل حل نشده فیزیک امروز را حل کردبسیاری از مسائ

چرا این بعد زمانی   د به آنها پاسخ داد. سواالتی از قبیل اینکهبه رو است که بای بزرگ دیگر با چالش هایی رو

یک سازوکار ریاضی است یا  ااضافی تاکنون از نگاه تیزبین دانشمندان پنهان مانده بود؟ آیا این بعد اضافی صرف

ما نسبت نشان دهنده یک بعد زمانی جدید در کائنات است؟ ارتباط این بعد زمانی جدید با ادراک متعارف  ا واقع

به گذشته و آینده چگونه است؟ تعامل این بعد زمانی با مساله موجبیت در فیزیک به چه صورت است؟ و 

  وجود بیش از یک : نظریه پرداز دانشگاه تگزاس در این باره می گوید مایکل داف...  . سواالتی از این قبیل

ایده وجود ابعاد باالتر جهان از تالش  .است ی بسیار حیرت انگیز و گیج کنندهابعد زمانی در کائنات مساله 

میالدی فیزیکدان ها  1920فیزیکدان ها برای کشف نیروی واحد و بنیادین کائنات ریشه گرفته است. از دهه 

ی واحد ارائه داد که اپنج بعدی باشد می توان نظریه  زمان به جای چهاربعدی-دریافته بودند که چنانچه فضا

 از تپه مجاور   است که  این کار تا حدی شبیه آن  . توامان دربر بگیرد ناطیس و گرانش را الکترومغ های   نظریه
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میدان جنگ باال رفته و از ارتفاع صحنه دوبعدی جنگ را نظاره کنیم. تنها در این صورت است که به ارتباط 

نیروهای به ظاهر مختلف پنهان موجود بین بخش های مختلف عملیات پی برده و درخواهیم یافت که چگونه 

طی سال های اخیر باز هم ابعاد بیشتری  د.ه صورتی واحد و منسجم عمل می کنندرگیر در صحنه جنگ، همگی ب

نظریه ریسمان ها تمامی  ت. نقالب ابرریسمان ها به وقوع پیوسا 1984وارد صحنه این نبرد شده اند. در سال 

بعد مکانی و یک بعد زمانی در حال  9جهان را متشکل از ریسمان های انرژی مرتعش یک بعدی می داند که در 

مریکا و پائول تاونسند از آادوارد ویتن از موسسه پژوهش های پرینستون  1995ارتعاش هستند. سپس در سال 

را  M نظریه ریسمان ها اضافه کرده و نظریه دیگری به نام نظریهبعد فضایی دیگری را نیز به   دانشگاه کمبریج

ارائه کردند. این نظریه در واقع تعمیمی از نسخه های متفاوت نظریه ریسمان بود. اما به رغم موفقیت های ارزنده 

د های ریسمان را حذف کن ، این نظریه نیز نتوانست تفاوت های موجود میان نسخه های مختلف نظریهM نظریه

ی که با ا؛ نظریه ندشد یدارپد F وفا و نظریه اش یعنی نظریه کامرانپروفسوردر همین جا بود که  دقیقا و

نظریه پردازان مشتاقانه از  .بعدی از کائنات ارائه می دهد 12تصویری  M افزودن یک بعد جدید به نظریه

    را به خوبی حل  M قیمانده در نظریهمسائل با استقبال کردند چراکه این نظریه با بعد اضافی خود F نظریه

نه یک بعد مکانی بلکه یک بعد زمانی است،  F می کند. اما از آنجایی که بعد اضافی مطرح شده در نظریه

     داف مایکل  ت .د به میدان آورده اسفلسفی عمیقی را نیز با خو پیامدها و چالش های نظریه مزبوربنابراین 

بعد زمانی  می گوید اغلب نظریه پردازان از ایده وجود بیش از یک  F گونه نظریهزماندر مورد دوازدهمین بعد 

می آورد.  سر بر مسائل عجیب و غریب بسیاری یااز درون چنین ایده  زیرادر هستی چندان استقبال نمی کنند 

اگر زمان همانند یک خط راست یک بعدی باشد در این صورت هر لحظه  ،واضح است علت این امر نیز کامال

زمانی روی این خط یا قبل از یک لحظه مفروض دیگر قرار می گیرد یا بعد از آن. به این ترتیب آینده و 

توالی مشخصی خواهند داشت. اما  ی از رویدادها الزامااهر مجموعه گذشته به خوبی قابل تعریف خواهند بود و 

اما در چنین جهانی چگونه می توان  ، خط زمان تبدیل به صفحه زمان خواهد شد  افزودن یک بعد زمانی دیگر با

ه که نحودر حالی آینده و گذشته را مشخص کرد؟ چگونه می توان ارتباط بین رویدادهای هستی را مشخص کرد

مسائل  :ان طور که داف هم می گویدبرای ما ناشناخته باقی مانده است؟ هم ارتباط میان علت و معلول اساسا

ابعاد زمانی  زیرافیزیکی موجود در جهانی با بیش از یک بعد زمانی حتی از این هم پیچیده تر خواهند بود 

تفاوتی اساسی نسبت به ابعاد مکانی دارند. بعد زمان همواره به جای عالمت مثبت با عالمت منفی در معادالت 

       م با وارد کردن ابعاد زمانی جدید به معادله ها سر و کله انواع و اقسام ظاهر می شود و به همین دلیل ه

پدیده های عجیب و غریب دیگر هم به طور خود به خودی در معادالت پیدا می شود. پدیده هایی نظیر امکان 

ع تمامی سفر با سرعتی فراتر از سرعت نور، فوتون هایی با جرم منفی، رویدادهایی که مجموع احتمال وقو

اذعان می دارد که ممکن است ریاضیاتی که ما اکنون برای  داف.   ...حالت های ممکن آنها به یک نمی رسد و

 شاید روش ها و   بنابراین  . باشد  افتاده پیش پا  حد از   بیش  کاری چنین   برای   بکار می بریم  جهان  توصیف
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       ز حد ساده انگارانه باشد. امابا ابعاد زمانی چندگانه نیز بیش ارهیافت های موجود برای تبیین رفتار جهانی 

پس شاید ناگزیر باشیم بعد زمانی جدید   ابزار دیگری جز همین ابزار موجود در اختیار نداریم هر حال چون فعالب

به عنوان یک سازوکار ریاضی صرف و نه نماینده یک هویت واقعی  را صرفا وفا پروفسور مطرح شده در نظریه

در نظر بگیریم. به این ترتیب می توان بدون درگیر شدن با پیامدهای فلسفی این نظریه از مزایای ریاضی آن 

وفا ویژگی های آنچنان اسرارآمیزی به جهان پروفسور  در واقع بعد زمانی جدید مطرح شده توسط .بهره مند شد

 بعدی 11که در نظریه درحالی دهد که فیزیکدان ها را از واقعی پنداشتن آن نگران می کند. به عنوان مثال می

M ،  این اصل اعتبار خود را از دست  وفاپروفسور بعدی  12اصل نسبیت اینشتین همچنان پابرجاست در نظریه

ست(. همین امر یکی از عواملی است براساس اصل نسبیت قوانین فیزیک برای تمامی ناظران یکسان ا(می دهد 

که فیزیکدان ها را در پذیرش بعد زمانی جدید دچار تردید می کند. فرانک ویلچک از موسسه پژوهش های 

داف نیز با .این بعد جدید را نمی توان همانند یک بعد زمانی معمولی در نظر گرفت :پیشرفته پرینستون می گوید

اگرچه این بعد شباهت هایی با بعد زمان دارد اما نمی توان : می گوید مورد ایناین مساله موافق است. او نیز در 

ی دیگر می اندیشد. هرچند ااما خود کامران وفا به گونه  .آن را به عنوان یک بعد زمانی اضافی واقعی پذیرفت

او نیز قبول دارد که بعد زمانی اضافی از بسیاری جهات به یک ابزار ریاضی انتزاعی شبیه تر است تا به یک 

وفا در پروفسور  معتقد است چنین برداشتی در آینده نزدیک تغییر خواهد کرد. ویهویت فیزیکی واقعی ولی 

به عنوان یک سازوکار ریاضی مناسب تر برای تبیین  صرفا F ریهدر حال حاضر شاید به نظ:این باره می گوید

رفتار کائنات نگاه شود اما فراموش نکنیم که در تاریخ فیزیک همواره پشت سر سازوکارهای ریاضی جدید 

  پدیده های فیزیکی جدیدی نیز کشف شده اند. وفا در این مورد به عنوان مثال به کوارک ها اشاره می کند. 

به عنوان یک سازوکار ریاضی برای تبیین رفتار ذراتی نظیر پروتون  اچند دهه قبل به کوارک ها صرفتا همین 

در جهان وجود دارند. ممکن است  یکدان ها معتقدند کوارک ها واقعاها نگاه می کردند اما امروزه اغلب فیز

اما اگر این بعد زمانی اضافی   اشدنیز ب F مشابه چنین سرنوشتی در انتظار بعد زمانی جدید و اسرارآمیز نظریه

وجود داشته باشد پس چرا تاکنون متوجه حضور آن نشده ایم؟ یک احتمال آن است که این بعد زمانی نیز  اواقع

همانند هفت بعد مکانی ناپیدای دیگر آنچنان در خود پیچیده باشند که به چشم ما نمی آیند. اگر چنین باشد تنها 

متمرکز کردن مقدار عظیمی از انرژی در حجمی بسیار کوچک   بعد زمانی درهم پیچیدهراه برای باز کردن این 

      وفا در این باره  .کاری که در صورت موفقیت آمیز بودن نتایج شگرفی در پی خواهد داشت ،خواهد بود

که اکنون تصور گونه دیگر آن ءاگر بتوان این بعد زمانی اضافی را از هم باز کرد در آن صورت اشیا: می گوید

برای فهم بهتر این مساله به این نکته توجه داشته باشید که در بعد مکان  .می کنیم در زمان حرکت نخواهند کرد

می توان توامان به جلو و عقب، باال و پایین و چپ و راست حرکت کرد و این درحالی است که در حالت 

چنانچه  :کرد اما همان طور که ویلچک هم می گویدمعمول در بعد زمان تنها می توان به سوی آینده حرکت 

 نیز به مسافرتی ابدی   بیش از یک بعد زمانی وجود داشته باشد در آن صورت حتی می توان در درون یک لحظه
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سفری در امتداد عمود بر جهت سیر زمان. به این ترتیب اگر چنانچه از وقوع رویدادی ناگوار در  ،پرداخت

به جای حرکت در امتداد لحظه ها و در جهت سیر  می توان با حرکت در درون یک لحظه   آینده باخبر شدیم

       البته باید گفت تمرکز انرژی آنچنان عظیمی که بتواند  د ،مزبور اجتناب کرزمان از مواجه شدن با واقعه 

دشوار خواهد بود. به همین دلیل را از هم باز کند کاری فوق العاده  F بعد زمانی اضافی و درهم پیچیده نظریه

 هم برخی فیزیکدان ها معتقدند تنها نقاطی در جهان ما که امکان ظهور آثار این بعد اضافی در آنجاها وجود دارد

                 در ضمن بسیاری از کیهان شناسان بر این باورند که گذشته از جهان ما  ت،مرکز سیاهچاله ها اس

      تعداد گری نیز در پهنه کائنات وجود دارند و هریک از این جهان ها ممکن است بی شمار دی  جهان های

زندگی در جهانی با ابعاد زمانی  د. اما واقعامتفاوتی نسبت به جهان ما داشته باشن ابعاد مکانی و زمانی کامال

ادامه می دهد آیا  و پاسخ این سوال بسیار حیرت انگیز است: چندگانه چگونه خواهد بود؟ ویلچک می گوید

چراکه می توان معادالت توصیف کننده چنین جهانی را  ! نه فکر نمی کنم وجود چنین جهانی غیرممکن است؟ 

  . !جهانی شبیه به جهان ما خواهد بود؟ من که بعید می دانم اما آیا پاسخ این معادالت نوشت
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 ایرانیبعد پنجم از دیدگاه ریاضیات پنج بعدی 
بعد پنجم دارای هر دو خاصیت اساسی جبری و هندسی است.بعد پنجم را می توان با معادالت پنج متغیره همانند 

ae+bt+cz+dy+ex=0 گونه است که تصور فضا و مختصات پنج بعدی بدین . داد در ریاضیات نمایش       

در امتداد عرض مسیر  yپیش برویم و در تقاطع به اندازه ی  xدر امتداد طول خیابانی به اندازه ی  به عنوان مثال

در امتداد ارتفاع عمود بر مسیر خیابانها باال برویم و  zقبلی حرکت نموده و در ساختمان مورد نظر به اندازه ی 

کنیم یا به اتاق پیدا  (e)اتاق مورد نظر برسانیم و در آنجا انتخاب کنیم که می خواهیم ورودبه خود را  tدر زمان 

بیرون بمانیم.  برای مثال: فرض کنیم فردی در اتاقی در حال استراحت است و بعد از خوابیدن شخص روح وی 

از بدنش و به تبع آن از اتاق خارج می شود و در عوالم برزخی سیر می نماید.مدت زمانی که روح وی در خارج 

ته مانده پدیده ی مرگ نیز با این معادالت قابل از اجسام مادیست توصیف ریاضیاتی دارد. و شاید راز ناشناخ

         توصیف باشد.فرض کنیم خواب و بیداری ما همچون یک تابع متناوب سینوسی است که خاصیت 

است که  e=tبازگشت پذیری را حفظ می کند و بنابراین پدیده ی مرگ همچون یک تابع ثابت و یا یک تابع 

 آینده یا زمان مثبت اتفاق می افتد.این زمان و خروج همواره به ازای 

 

 

   enterدرون اتاق 
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 exitبیرون از اتاق   

 نمودار پنج بعدی – 5شکل 
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 بعد پنجم و علوم مدرن و فوق پیشرفته ایرانی
توصیف نخواهند بود.نیمی از علوم مدرن  شناخت وبدون بعد پنجم بسیاری از پدیده های جهان هستی قابل 

جهانشناسی وابسته به بعد پنجم و رازهای مهم و حیاتی آن هستند. بدون بعد پنجم علوم جهان فقط در حد نظریات 

این جهان هاست. بعد پنجم تنها راه شناخت و بررسی جهان های موازی و موجودات  معمولی باقی خواهند ماند.

فوق پیشرفته هستند که جز با استفاده از بعد پنجم قابل کشف و درک نیستند. از جمله ی این  بسیاری از علوم

 علوم مثالهایی آورده خواهد شد نظیر:

 اپتیک ماورایی)بازتاب نور ما به چشمان موجودات ماورایی و برعکس( -1
    ما چگونه یک یک فرشته چگونه ما را می بیند؟ آیا فرشته نور بازتابیده از جسم ما را مشاهده می کند؟ 

 فرشته ی ظاهر شده در عالم مادی را می بینیم؟  آیا نورش به چشمان ما بازتاب می شود؟ و.......

 )بازتاب صدای ما به گوش های موجودات ماورایی و برعکس(آکوستیک ماورایی-2
یک فرشته چگونه صدای ما را می شنود؟ آیا فرشتگان ارتعاشات صوتی جهان مادی ما را می شنوند؟ ما چگونه 

 صدای فرشتگان را می شنویم؟ آیا موجودات عالم ماورایی ارتعاش تولید می نمایند؟

 اپتیک خواب)مشاهده اشیاء و موجودات و ارواح در خواب( -3
با  انسان در خواب می تواند اشیاء را ببیند و این در حالیست که چشمانش بسته است.آیا انسان در خواب اشیاء را 

سرعت نور در عالم خواب  بازتاب نور آن اشیاء به چشم خویش می بیند؟ آیا انسان چشم غیر مادی هم دارد؟

 چقدر است؟

 ماورایی و ارواح در خواب(آکوستیک خواب)شنیدن صدای اشیاء و موجودات  -4
انسان در خواب صدای موجودات و اشیاء را می شنود. آیا در خواب ارتعاشات صوتی ایجاد می شود؟ سرعت 

 صوت در عالم خواب چقدر است؟ 
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 و نمودار پنج بعدی دستگاه مختصات پنج بعدی
تا کنون برای نمایش مختصات موجودات عالم از چهار مختص )زمان.ارتفاع.عرض.طول( استفاده می شد. ولی 

    با کشف بعد پنجم می توان مختصات پنج بعدی را جایگزین دستگاه مختصات قبلی نمود زیرا این مختصات 

بعدی  10توان برای نمایش جهان  در واقع نیمه ی گمشده نظریه کوانتوم است و از این دستگاه مختصات نیز می

          دارای عینی  دستگاه مختصات جدید به صورتبنابراین .(پنج بعد ماورایی)پنج بعدمادی واستفاده نمود

                 آن را  در این کتاب و نیز مولف خواهد بود ( طول،  عرض،  ارتفاع،  زمان،  روجخ -رودو ) پنج مختص

 .نمایش می دهد   (x,y,z,t,e)  با

 

  
  

                                                      نمودار سه بعدی 

 

 

  دی استسه بع در این نمودار 
                                                                                                                   

                                                                     
                                              

 

 
 

 

                                                                                                                                          
 

 نمودار سه بعدی – 6شکل  
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                                            نمودار چهار بعدی  

 

 

 

 چهار بعدی است                                                       در این نمودار 

                                                               
                                              

 

   
 

 

                                                                                                                                         
 نمودار چهار بعدی -7شکل 

 
 

 نمودار پنج بعدی
 یک مصداق عینی آن استفاده می شود: نور موجودی چهار بعدی است و همچنین هر جرماز بعد  برای این

نورانی را می توان چهار بعدی دانست.لذا ستارگان و خورشید و صور فلکی نیز چهار بعدی اند و صور  آسمانی

  ت.حال فلکی هر کدام دارای هندسه ای چهار بعدی و گراف مانند هستند که همان توپولوژی زمان نیز هس

البروج را مانند یک ریسمان)نخ یا طناب( بدانید که به صورت صفحه ای دوبعدی و دایروی خمیده شده  دائر

        است به عبارت بهتر یک ریسمان چهاربعدی که با استفاده از یک بعد اضافی دیگر خمیده شده است که 

 می تواند مصداق بعد پنجم باشد.

 

 

 
 نمودار پنج بعدی -8شکل 
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 خروج                                                                    مخروط پنج بعدی

 

 

 
 نور                                                                                

 

  زمان      

 

 

 
 فضا

   ورود                                                                            
 

  ) سفید چاله ( خروج                                                               

                                         
 

 

                                                           
                                                                                               

                                          

                                                                                   مکان               

         

   
 

 زمان 
 

 

 پنج بعدیمخروط  – 9شکل               ورود ) سیاهچاله (                                                                           
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 زمان -توپولوژی مکانمخروط زمان و 

 
  زمان                                                                        

                                        B 
 

 

                                                          A 
                                                                                               

 ثانیه 1   

                                            C 
                                                                                   مکان         

𝟑متر         × 𝟏𝟎𝟖  O 

   

 

 

 
 

 مخروط زمان – 10شکل    

 

یال مخروط نوری که همان جهان خط نور است.یک نمودار :و بعد پنجم  بررسی یال مخروط نوری

همچنین سطح مخروط که متشکل از این جهانخطهای چهاربعدی است به چهار بعدی از مکان و زمان است و 

صورت یک رویه ی چهاربعدی است.یال های مخروط نوری در واقع همان مسافت طی شده در واحد زمان 

را بپیماید نمودار آن به   km  300000 هستند.اگر جسمی یا ذره ای در زمان یک ثانیه مسافت)فاصله یا طول(

  km  600000را بپیماید  مثال     km  300000و  اگر در زمان یک ثانیه طولی بیشتر از    OAصورت 

و نیز  و بوسیله ی بعد پنجم از رویه ی چهاربعدی مکان زمان می گذرد خواهد بود  OBنمودار آن به صورت  

نمودار آن به صورت  آنگاه km 250000را بپیماید مثال   km  300000اگر در زمان یک ثانیه طولی کمتر از

OC خواهد بود.چون نور همواره در زمان یک ثانیه طولی برابر باkm  300000   را می پیماید لذا جهانخطهای

  نوری آن به صورت یالهای مخروطی نوری خواهند بود.
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 چرا نور پنج بعدیست؟
 چاله هادر سیاه چاله ها و سفید خروج ( نور -قابلیت های ) ورود -1

  

 

                       

 

 

  

 

 

  و  ورود  نور به آن                  اهچالهیسسفید چاله و خروج نور از آن                                                      

 در سفید چاله ها و سیاه چاله ورود و خروج نور – 11شکل 

 

در ورای دیگر سیاه چاله ها قرار دارند  که پنج بعدی هستندسفیدچاله ها اجسامی : خروج نور از سفید چاله ها

. سفید چاله ها و سیاه چاله ها از لحاظ ابعاد چهارگانه و انوار جذب شده توسط سیاه چاله ها را باز نشر می نمایند

ج( است خرو-طول ، عرض ، ارتفاع و زمان کامال همسان و مشابه هستند و تنها تفاوت آنها در بعد پنجم یا )ورود

 .که خصوصیات هریک را مجزا نموده است و رفتاری کامال معکوس همدیگر دارند
 

سیاه چاله ها نیز اجسامی پنج بعدی هستند و میدان گرانشی شدید در آنها باعث : ها چاله اهیسورود نور به 

ا می توان گفت خمیده شدن نور به سمت داخل آنها می شود ولی با توجه به اینکه جرم نور صفر می باشد لذ

    جذب نور بخاطر خمیدگی فضا و زمان در اطراف سیاه چاله ها رخ می دهد.

 
 

 نور جنس خلقت مالئکه از -2
فرشتگان که از جنس نور هستند و در ماوراء هستند نشان دهنده ی این موضوعند که نور هم می تواند  

این ثابت می کند که نور مادی پنج بعدی است و مادی)داخل ماده( باشد و هم ماورایی)خارج از ماده( باشد و 

 نور ماورایی نیز پنج بعدی هست.
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 زیر اتمی ذراتنور در  خروج ( -)ورودقابلیت -3

 
قابلیت ورود به اتم و  پنج بعدیذره در فضای  -1

خروج از اتم را دارد که مختصات پنج بعدی را 

 می توان برای ذرات فرض نمود.
 

 

 ذره در فضای پنج بعدی – 12شکل       

 

 

 

 

 

 

 

 پنجهمراه با ارتعاش  زیراتمی ذراتتشکیل  -2

و ارتعاش پنج بعدی خواهد بود  زمان-بعدی فضا

ذرات پنج بعدی را تحت تاثیر قرار خواهد داد که 

 به آنها امکان خروج از جهان ما را می دهد.
 

 زمان –ارتعاش پنج بعدی فضا  – 13شکل                     

 

 

 

ارتعاش پنج بعدی باعث بوجود آمدن انرژی  -3

پنج بعدی در ذرات خواهد شد و انرژی پنج بعدی 

توانایی ایجاد ارتعاش را در جهان هایی در ابعاد 

حرکت ذرات ایجاد باالتر دارد که می تواند باعث 

                                                                                                     جهان های دیگر شود. بعدی پنجشده در فضای 

 حرکت ذرات در فضای پنج بعدی – 14شکل                                                                     
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 دستگاه مختصات زمان و هندسه ی زمان
   موهومی مختلط فضا)زمان( قسمت                                                                

 

 

  

 
                        

 فضا)مکان( مختلط قسمت حقیقی                                               

 دستگاه مختصات زمان و هندسه ی زمان -15شکل 

 

 البروج(ة زمان)دائر -مکانمختصات قطبی 
زمان باید دارای دستگاه مختصاتی باشد.البته در طبیعت این  -زمان و توپولوژی مکان -اشتراک)اختالط( مکان

مختصات به صورت عینی وجود دارد.اگر زمان را همچون یک چرخ بی انگاریم که دارای حرکت مدوریست 

خصوصیات این دستگاه که خواص پنج بعدی نیز دارد و  دمی توان زمان را به یک دستگاه مختصات مربوط نمو

قطبی بودن: زیرا  -2 مختلط بودن)اشتراک(: زیرا جهان پیرامون ترکیبی از مکان و زمان است. -1 عبارتند از:

       یموهوم ه ییک i و اند اعداد حقیقی bوaاست که    a+ibعدد مختلط عددی به شکل زمان متناوب است.

𝐢𝟐 با خصوصیت  =  :شود نامیده و نوشته می قسمت موهومی b و عدد  قسمت حقیقی a است. عدد  𝟏−

𝐈𝐦𝐳 = 𝐛 
𝐑𝐞𝐳 = 𝐚 

𝐜بصورت   را مختلط ه ی اعدادمجموع = {𝐚 + 𝐢𝐛 | 𝐚, 𝐛 ∈ 𝐑  ,  𝐢𝟐 = اعداد  .کنیم میتعریف    {𝟏−

معادل  عدد حقیقیتوان به عنوان اعداد مختلط با قسمت موهومی صفر در نظر گرفت، یعنی  حقیقی را می

 . a+0iاست با عدد مختلط 
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 تشابه هندسی زمان و مکان -هندسه ی زمان چند بعدی 
 

سفر در زمان چگونه باید باشد؟ آیا یک جسم سه بعدی می تواند در زمان یک بعدی حرکت کند؟ یا اینکه زمان 

 . و مکان باید متشابه باشند یعنی زمان باید مکان گونه باشد و مکان باید زمان گونه باشد
 Z Z 

 

 

 T X=Y=Z 

 

 

 Y      Y 

 

 

 
 

 X X 

 نمودار سه بعدی نمودار چهار بعدی 

 تشابه هندسی مکان و زمان – 16شکل 

 

بیان نمود که نشان می دهد مکان و   X=Y=Z=Tمکان زمانگونه و زمان مکانگونه را می توان با معادله ی   

زمان موازی هستند.به عبارت دیگر سفر در زمان همانند سفر در مکان است و لذا زمان نیز دارای چارچوب 

∥  مکان .     هندسی خاص خود است  ⟺   T   X=Y=Z ∥  X=Y=Z=T  ⇔   زمان

البروج دید که  آن را می توان در دائراین تناظر بین زمان و مکان نیز به صورت عینی وجود دارد و مصداق 

هم مکان گونه و هم زمان گونه و هم نور گونه است و نور اشتراک بین مکان و زمان است.برای سفر در زمان 

باید با سرعت نور حرکت کرد.اگر زمان یک جاده باشد و شما در آن حرکت کنید مشخص نیست که شما دارید 

ست که دارد به سمت شما می آید لذا اگر شما حتی ساکن باشید ولی زمان با به سمت جاده می روید یا جاده ا

 سرعت نور به سمت شما در حرکت باشد شما موفق به سفر در زمان خواهید شد.
 

 توپولوژی زمانکاربرد 
        ست کهایرانی علمی جدید و زمانتوپولوژی از جنبه ی هندسی سفر در زمان همچون سفر در مکان است. 

  .می پردازد  سفر در زمان  ریاضی و فیزیکی و اصول بررسی خصوصیات   بهو علوم خاص  بعد پنجم  بر مبنای 
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 هندسه ی زمان انبنیانگذار  شیعیان
البروجی را ابداع نمود و به تعیین مختصات طول و  دانشمند فرزانه و توانای ایران زمین مختصات دائر ابن سینا

ابن سینا در واقع اولین محققیست که راجع به هندسه ی زمان و فلسفه ی  البروجی سیارات پرداخت. عرض دائر

آن تحقیق نموده است.دانش ابن سینا در علم نجوم بی نظیر بوده است و کتاب های ابن سینا سالیان سال در 

وین بشر مدیون این دانشمند بهترین مکان های علمی جهان مطالعه و تدریس می شده است و تمام پیشرفت های ن

نابغه ی ایرانیست.اندیشه ی ابن سینا بسیار خالق و شگفت انگیز بوده است و این متاثر از دین و ایمان ابن سینا 

بوده است.تمام پیشرفت های علمی و عقلی ابن سینا نشات گرفته از قرآن کریم و عمل به آن است.قرآن کریم 

تعقل و علم سفارش نموده است و اگر دیگر مسلمانان همچون ابن سینای فرزانه  تنها کتاب آسمانیست که بسیار به

به سخنان قرآن جامه ی عمل بپوشانند و عمر خود را همچون ابن سینا که در راه تحصیل معارف اسالمی صرف 

سمان نمود صرف نمایند به مراتب بسیار باالیی از کمال دست خواهند یافت و همچون ستاره ای نورانی در آ

گیتی خواهند درخشید. مالصدرا بزرگترین فیلسوف و اندیشمند ایرانی نظریه اش راجع به زمان بسیار بدیع و 

واقع گرایانه است و نظریه اش بسیار فراتر از نظریات دانشمندانی همچون اینشتین هست زیرا مالصدرا با دید 

 فلسفه که باطن علوم است جهان را می نگریسته است. 
 

 از دیدگاه حافظ شیرازی ی زمان هندسه 
 (/ دیوان حافظ 143غزل  ) داشت ز بیگانه تمنا می کرد  خودچه  آنو/طلب جام جم از ما می کردها دل سال 

 (/ دیوان حافظ 101غزل  ) نگشاد  گره  چنین  مهندس  هیچ فکر   که   /مکن یاد   سپهر  از   و بگشا  دل   ز ره گ
 (/ دیوان حافظ 111غزل  ) افتاد   ایام    گردش   دایره    در  که   هر  / پرگار  چونچه کند کز پی دوران نرود 

 (/ دیوان حافظ 299غزل  ) چنان ببست که ره نیست جز به دام مغاک / جهتی شش   دیـر  مُهنـدس فلکی راه
که  غیاث الدین جمشید کاشانی است اختراع شده توسط حافظ شیرازی در ابیات باال استعاره از اسطرالبمنظور 

در  کاشانی آن را بطور دقیق و ظریف بر اساس محاسبه ی بی نظیر عدد پی توسط خودش ساخته بود.حافظ

بعضی ابیات دیوان خویش از آن به عنوان جام جم یا جام جهان بین تعبیر نموده است که کاربرد فراوانی در 

محاسبه ی بی نظیر و بسیار حافظ در بیت اول و دوم در رابطه با  منظور ،سماوی داشته است و هندسه ی نجوم

اسطرالب توسط غیاث الدین جمشید کاشانی هست و از جام جم که همان  و ساخت کشفدقیق عدد پی و 

و منظور حافظ اسطرالب است به عنوان مطلوب و آرزوی طوالنی دل های منجمین و مهندسین یاد نموده است 

منظور حافظ  نیزحاکم و ثابت بر جهان پیرامون است  و  ریاضیاتی و هندسی ز نظم و قوانینمراد ا سومدر بیت 

مراد از شش ضلعی های محیطی و محاطی در کاربرد محاسبه عدد پی ، محیط و مساحت دایره  چهارمدر بیت 

 .به بیرون ندارد   یآن راه  داخل که   بسته ی هندسی تعبیر نموده است منحنی   از دایره به عنوان یک  هست و
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 معصومین علیهم السالم زمان های موازی در روایات
من ورا شمسکم هذه اربعون عین شمس ما بین عین شمس الی عین )) : فرماید امام محمد باقر )علیه السالم( می

قمرکم هذا شمس اخری اربعون علما فیها خلق کثیر ما یعلمون ان اهلل )تعلی( خلق آدم اولم یخلق وان من ورا 

اربعین قرصا ما بین القرص الی القرص االخر اربعون علما فیها خلق کثیر ما یعلمون ان اهلل )تعالی( خلق آدم ام لم 

از پس این آفتاب شما چهل چشمه آفتاب است که ما بین هر چشمه آفتاب تا چشمه آفتاب دیگر، چهل : یخلقه

مردمی آفریده یا نه.همانا در پس این ماه شما، چهل قرص ماه  دانند خدا عالم است دارای مخلوقات بسیار که نمی

است که مابین هر قرص تا قرص دیگر چهل عالم است دارای آفریدگان بسیار که از آفرینش مردم آگاهی 

 .(45، صفحه  27بحاراالنوار ، جلد )منبع :  .((ندارد

 

 وستین برجا، کل برج منها مثل جزیر للشمس ثالثماان )):نقل شده است که  از امیر مومنان علی علیه السالم -

از  جزیره ایبرج است که هر برجی مثل  360آفتاب را  : ...من جزائر العرب فتنزیل کل یوم علی برج منها

    ،  3نورالثقلین ، جلد )منبع :  .((کند ها نزول می عرب است و آفتاب هر روز به یکی از آن برج های جزیره

 .( 475ص 

 

اند که ضمن حدیثی طوالنی در صفت خورشید در پاسخ  از حضرت صادق علیه السالم روایت کرده نیز -

نها الیوم غیره ماموره ولکن اذا امرت نقطع اثنی عشر شمسا واثنی عشر مغربا واثنی ا))  :دانشمند یمنی فرمود

گذرد از دوازده آفتاب و  و می کند همانا خورشید هر گاه مامور شود عبور می:  عشر بحرا واثنی عشر عالمه

 .(25بحاراالنوار ، جلد )منبع:  .((دوازده ماه و دوازده مشرق و دوازده مغرب و دوازده دریا و دوازده عالم
 
 

برای ساکنین کره ی زمین آفتاب و ماه بوجود آورنده ی زمان های روز و شب ، هفته، ماه و سالهای  بنابراین -

وجود عوالم دیگری که دارای آفتاب ها و ماه ها هستند  وجود زمان های شمسی و لذا  شمسی و قمری هستند

از  منظومه وار باشند .  چه بسا که آن عوالم نیز همچون منظومه ی شمسی قمری را در آنجا تضمین می نماید و

ن موازی همچون خورشید،ماه و زمی منظومه ی شمسی خودمان سیاراتسی آن آفتاب ها و ماه ها با لحاظ هند

 سیاراتزمان های  نیز از لحاظ هندسه ی چهاربعدی هستند زیرا همگی در یک فضای سماوی قرار دارند و لذا

  هستند.  موازیمنظومه ی شمسی  سیاراتعوالم با زمان  آن
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 ( زمان ایرانی هندسه ی  ) های موازی هندسه زمان
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                               

 هندسه ی ایرانی زمان – 17شکل                                                          
 

 های موازی و تاثیرات آن زمان
 بودندر یک زمان در چندین مکان  -1

هندسه ی زمان های موازی به ما اجازه می دهد که در واحد زمان در زمان های موازی دیگری وجود داشته 

باشیم که هر کدام از آن زمانها مختص به یک مکان است و این باعث می شود که یک شخص به طور همزمان 

 در چندین مکان یا چندین جهان موازی وجود داشته باشد. 
 

 ال در جهان های موازیسفر و انتق -2

( هستند و در این جهان ها تمام این ابعاد چهارگانه موازی x,y,z,tتمام جهان های موازی دارای چهار بعد )

هستند.زمان در هریک از این جهان ها نسبی است و ما برای ورود به هریک از این جهان ها باید بتوانیم با زمان 

انسان می تواند همچون مرکز دایره که توسط شعاع های نامتناهی  وحذهن و ر این جهان سازگاری پیدا کنیم.

 .به تکثیر می رسد خود را با تکثیر مرکزی در زمانها و مکانهای موازی تکثیر نماید در محیط دایره دایره
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 السالم معلیهمعصومین برای  زمان توقفو بازگشت زمان 
 

  پیامبر)ص( بعد از معراجحبس الشمس 
 

که با کاروان بود  یو آله به معراج رفتند و قوم خود را از گروه و عالمت هیاهلل عل یکه رسول اهلل صل یهنگام

که روز چهارم شد  یپس هنگام ،گفتند در روز چهارم شانیو ا دیآ یکاروان م عچه موق دندیخبر دادند ، پرس

و آله دعا  هیاهلل عل یصل امبریبود پس پ دنیسر انیو روز در حال به پا امدیکاروان ن یمنتظر بودند ول شیقر

حقوق  فیالشفاء بتعرمنابع :  ) ... . دیمتوقف گرد شانیا یبرا دیکرد و خورش دایپ شیکردند و روز افزا

 .(12/186 یروح المعان ، 4/155الدر المنثور  ،284 یالمصطف
 
 

 در جنگ خندق حبس الشمس 
... قلت حبست أیضا فی الخندق حین شغل عن صاله العصر حتى غابت الشمس  )):  دیگو یم ینیع نیبدرالد

 ستادیدر جنگ خندق ا نیهمچن دیخورش: فصالها ذکره عیاض فی ) إکماله ( وقال الطحاوی رواته ثقات ... 

در کتاب اکمال ذکر کرده است  اضیمطلب را ع نیوقت آن گذشت، ا نکهیکه مشغول شدند از نماز تا ا یهنگام

 .(22/262/4213 یالقار عمدمنبع : ) .(باشند ...( یآن از ثقات م انی: راودیگو یم یطحاو و

 

 بازگشت خورشید برای نماز امیر المومنین )ع(
بودند که ملک وحی نازل شد. حس سنگینی پیامبر را در برگرفت  )ص(در خانه رسول خدا )ع(امیرالمومنین

سر مبارک را روی پای مقام  .مانند آنچه که در بار اول وحی به منزل آمدند و چیزی به دور خود پیچیدند

لحظاتی گذشت و وقت  !پیامبر)ص( به خواب فرو می روندحضرت گذاردند.  امیرالمومنین)ع( عظمای والیت

عصر گذشت. نه علی دلش می آید که نبی را نهیب دهد و نه رسول خدا مامن ولی را رها می کند. فضیلت نماز 

 )ع(و به علی بیدار شد )ص(پیامبر اکرم !المومن انت صال رع است و خود نبی فرمودند یا علیکه نماز هم ف

به خورشید  )ص(یامبرپ خداوند پس به اذن.عرض کرد نتوانستمحضرت )ع(ای؟  فرمود: نماز عصرت را خوانده

                              .اشاره ای فرمودند و خورشید به عقب بازگشت تا ولی مومنین نمازش را به وقت فضیلت بخواند

االحتجاج،  -2  .1367کلینی، الکافی، تحقیق علی اکبر غفاری، مطبعه حیدری قم، چاپ سوم،  -1:منابع)

 . (دارالنعمانطبرسی، تحقیق خرسان، منشورات 

 
 

www.takbook.com



 

 

50 

 )ع( بعد از جنگ نهروانبرای نماز امیرالمومنین بازگشت خورشید
واقع شده است. بنابر تحقیق تمام  نیز داری امام علی)ع( و بعد از جنگ نهروان رد الشمس مربوط به زمان زمام

گوید: به همراه  نقل شده است. او می مسهربن  جویریهروایات موجود در این قسم از شخصی به نام 

 و از اسب پیاده شد امام)ع(ل رسیدیم. بگشتیم تا این که به زمین با منین)ع( از جنگ با خوارج باز میوامیرالم

ملعونی است که سه بار در طول زمان بر آن بال نازل شده است  پیاده شدند. سپس فرمود: این زمیندیگران نیز 

رزمینی است که در آن بت پرستیده شد. همانا برای هیچ پیامبری و بر هیچ جانشین پیامبری جا اولین س این. ... 

 . پس مردم به اطراف  خواهد در این مکان نماز بخواند پس هرکس می .  جایز نیست که در این مکان نماز بخواند

        من به دنبال ایشان رفتم و قسم خوردم نمازم را . رفت ...  و  اردند و امام سوار بر اسب شدهزرفته و نماز گ

      !پس امام به سمتی رفت و وضو گرفت و جمالتی را به زبان آورد... ،آفتاب غروب کرد و با ایشان بخوانم

پس نماز عصر را اقامه کرد و من نیز به ایشان اقتدا  ،به خدا قسم خورشید را دیدم که از بین دو کوه طلوع کرد 

من ال یحضره  ،  81ص  /4ج  /: رسائل الشریف المرتضىمنابع) .ودم. وقتی نماز ما تمام شد دوباره شب شدنم

 (. 204و  203ص  / 1ج  /الفقیه 
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 زمان بر اساس اطالعات موسسه ناسا -مکانالبروج یا خمیدگی  نسبیت عام دائر

 

 اطالعات و داده های موسسه ناسا – 1سند 
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 اطالعات و داده های موسسه ناسا – 2سند 
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 اطالعات و داده های موسسه ناسا – 3سند 
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 اطالعات و داده های موسسه ناسا -4سند 
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 اطالعات و داده های موسسه ناسا – 5سند 

www.takbook.com



 

 

56 

 البروج صور فلکی دائر

 (aries) صورت فلکی حمل

ستاره اصلی می باشد . یکی  3البروج است که فقط دارای  حمل دومین صورت فلکی از نظر کوچکی در دایر

از مدارک تاریخی این است که مبنای آغاز بهار موقعی بوده که خورشید در این صورت فلکی استقرار داشته 

لت پدیده حرکت تقدیمی زمین  در زمان حال  خورشید در لحظه اعتدال بهاری در صورت عاست . البته به 

 به  2ستاره آلفای این صورت به نام حمل)بره( است. این ستاره دارای قدر  حوت است . فلکی مجاور آن یعنی

 .درجه مربع 441مساحت:/  آذر  19رسیدن به نصف النهار: زمان . سال نوری تا زمین است 78فاصله 

 

 

 

 
 

                                                                        

 
 

 صورت فلکی حمل -18شکل                                                                                  

 (taurus) صورت فلکی ثور
ثور یکی از صورتهای فلکی شناخته شده اولیه است که چهره یک گاو نر را که نمادی برای قدرت و باروری در 

دهد.این مکان منزلگاه خوشه های ستاره پروین و قالیص در محدوده  می اساطیر بسیاری از تمدن ها است نشان

( در واقع یک خوشه باز نسبتا جوان متشکل از صدها ستاره در سطحی M45خوشه پروین) البروج است. دایر

مشهورترین  های گاو سال نوری از ما قرار گرفته است.در یکی از شاخ 5/4پوشاند در فاصله  درجه را می 2که 

باشد.زمان رسیدن به  می 8معروف به سحابی خرچنگی قرار گرفته که دارای قدر  باقی مانده یک ابرنواختر

 .درجه مربع 797مساحت:/ دی    25نصف النهار:

 

 

 

 

 

 
 صورت فلکی ثور – 19شکل  
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 (gemini) صورت فلکی جوزا
البروج در آسمان زمستانی متعلق به صورت فلکی آشنای جوزا است.آلفای آن به نام کاستور  بخشی از دایر

   سال نوری از زمین است. ستاره بتای جوزا  46این مجموعه به فاصله .دومین ستاره درخشان جوزا است

خوشه باز  یک NGC2168 سال نوری است. 36و فاصله  1/1درخشان ترین ستاره جوزا محسوب می شود با قدر 

دقیقه قوسی  40ستاره در وسعتی به قطر  120سال نوری است. این خوشه شامل  2800و فاصله  5روشن با قدر 

 .درجه مربع 514مساحت:/ اسفند 1است که در نزدیکی لبه غربی جوزا قرار دارد.زمان رسیدن به نصف النهار: 

 

 

 

 

 

 

 

 صورت فلکی جوزاء -20شکل                                                                            

 (cancer) صورت فلکی سرطان
البروج کمتر آشکار است ولی در مجموع یکی از صورتهای فلکی با وجودی که این صورت فلکی در دایر

شناخته شده قدیمی می باشد.در اوایل زمانهای باستانی خورشید در انقالب باستانی یعنی زمانی که خورشید به 

در  درجه در موقع ظهر باالی سر قرار می گرفت 4/23موقعیت حداکثر میل شمالی خود  در عرض جغرافیایی  

 اسفند 25رسیدن به نصف النهار: .ی سرطان بود.این خط به نام مدار راس سرطان نامگذاری شده استصورت فلک

 . درجه مربع 506مساحت:/ 

 

 

 

 

 

 

 صورت فلکی سرطان -21شکل  

 

www.takbook.com



 

 

58 

 (leo)صورت فلکی اسد 
ستارگانی که امروزه به نام اسد خوانده می شوند در فرهنگهای باستانی، سومری ، بابلی، ایرانی، سوری، یونانی 

است و به  4/1و رومی شناخته شده بودند. ستاره آلفا به نام قلب االسد کم فروغترین ستاره قدر یکم  و در حد 

سال نوری از ما قرار دارد. ستاره قلب االسد مانند نقطه زیر عالمت سوال بوده و مکان آن خیلی  69فاصله 

البروج است. در این صورت فلکی تعداد زیادی کهکشان وجود دارد که درخشنده ترین آنها از  نزدیک به دایر

فلکی شیر بوده و همه مارپیچ از ساکنان صورت  M65, M66,NGC3628U,M95,M96، است 9قدر 

 هستند.

 

 
 

 

 
 

 

 صورت فلکی اسد -22شکل   

 (virgo) سنبله صورت فلکی
سنبله تنها چهره زنانه در منطقه بروج بوده و یکی از قدیمیترین و مشخصترین صورتهای فلکی آسمان 

خورشید در عبور است.سنبله یک صورت فلکی عظیم و دومین صورت فلکی در آسمان از لحاظ بزرگی است. 

البروج  بیشترین زمان را در این صورت می گذراند . تنها ستاره درخشان سنبله  سماک  ساالنه خود در دایر

اعزل است که به طور مشخص و مجزا می توان آن را تشخیص داد. در داخل این صورت فلکی خوشه کهکشانی 

کهکشان  در فاصله  3000وشه سنبله شاید شامل خسنبله قرار دارد که خوشه وسطی آن ابر خوشه سنبله است. 

 M104و   8به صورت کهکشان بیضوی با قدر   M49میلیون سال نوری تا زمین است. درخشان ترین آنها  50

 است. 8یک کهکشان مارپیچ با قدر 

 

 

 

 

 
 صورت فلکی سنبله -23شکل                                                                                                         
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 (libra) صورت فلکی میزان
البروج  در ابتدا و در اصل چنگالهای صورت فلکی مجاور یعنی ستارگان این بخش از آسمان در امتداد دایر

میزان  گویای این وابستگی در گذشته است.در آن ایام  تر دهند. اسامی ستارگان درخشان را نشان می عقرب

وارد میزان   خورشید در موقع اعتدال پاییزی )حدود اول مهر( یعنی زمانی که طول روز و شب یکسان می شود

 .درجه مربع 538مساحت: /  خرداد 30زمان رسیدن به نصف النهار: می گردید.

 

 

 

 

 

 

 صورت فلکی میزان -24شکل  

 (scorpiusب )صورت فلکی عقر
 صورت این  جبار  خود نیش با  که کند می تصویر را عقربی چهره بروج  کوچک فلکی صورت این

 زمانی .اند گرفته قرار آسمان در هم مقابل سمت 2 در فلکی صورت 2 این. است کشته را زمستان فصل فلکی

رب طلوع می کند  جبار غروب می نماید. صورت فلکی عقرب در امتداد کهکشان راه شیری در کنار عق که

که یک خوشه کروی با قدر   M80قوس واقع شده است، بنابراین از لحاظ اجرام آسمانی غنی می باشد. 

 497مساحت: /  تیر  29است نیز در این صورت فلکی قرار دارد.زمان رسیدن به نصف النهار:  5/7ظاهری 

 .درجه مربع

 

 

 

 

 

 

 صورت فلکی عقرب -25شکل  
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  (sagittarius) صورت فلکی قوس

. قوس در مرکز است با تیر و کمان جویانترین جنگ این صورت فلکی بزرگ منطقه بروج شاید یکی از ابتدایی

ترین حالت را دارد. در صورت فلکی قوس تعداد  کهکشان ما قرار گرفته و راه شیری در این بخش درخشنده

ترین ابر آسمانی واقع در کهکشان راه شیری در این محل استقرار یافته  و روشن قرار دارندزیادی اجرام آسمان 

سال نوری از زمین  15000تارگان جوانی را در فاصله ابر وسیع زیبایی است که س  یا سحابی مرداب M8است. 

های خیلی داغ و  ای است که تعدادی ستاره شاخه 3سحابی یک   M20است.  6در بر گرفته و دارای قدر کلی 

 جوان را در درون گاز و غبار خود جای داده است. 

 

 

 

 

 

 

 صورت فلکی قوس -26شکل  

 (capricornus) صورت فلکی جدی
بروج شاید اولین صورت فلکی است که از دوران ما قبل تاریخ شناخته  صورت فلکی کم نور جدی در 

 سال قبل بابلی ها کشف گردیده 3000ماهی در لوحه های به جا مانده از  -شده است. تصویر بز یا ترکیب بز

درجه ای جنوب شرقی زتای جدی  4است که در حدود  7یک خوشه ستاره ای متراکم از قدر  M30. است

 .درجه مربع 414مساحت:/  شهریور 29قرار دارد.زمان رسیدن روی نصف النهار: 

 

 

 

 

 

 

 صورت فلکی جدی -27شکل     
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 (aquarius) صورت فلکی دلو
یک .شود می شناخته آسمان در گوناگون نامهای تحت و  باشد می دلو البروج دایر فلکی صورتهای از یکی 

در چند درجه ای شمال ستاره بتا در این صورت فلکی وجود  7با قدر  M2خوشه ستاره ای قابل توجه به نام 

 که به نام سحابی NGC7293ای مستقراند. سحابی بزرگتر به شماره  سحابی سیاره 2دارد. در همان نزدیکی 

که  8از قدر  NGC7009ساق )دلتای دلو( قرار دارد. سحابی   در جنوب غرب ستارهو حلزونی معروف است 

 .در جنوب شرقی ستاره سعد بالع )اپسیلون دلو( قرار گرفته است و به لحاظ ظاهرش به سحابی زحل معروف شده

 

 

 

 

 

 
 صورت فلکی دلو -28شکل  

 (pisces)صورت فلکی حوت 
از زمان های باستانی در منطقه بروج نماینده ی ماهی در آسمان بوده صورت فلکی حوت با ستاره های ریز آن 

یک کهکشان زیبای قدر نهم است که در چند درجه ای شمال  M74 از جمله اجرامی در ژرفای آسمان است.

 .درجه ی مربع 889حوت در بخش شرقی این صورت فلکی جای گرفته است. مساحت:  -شرقی ستاره ی اتا

 

 

 

 

 

 

 
 

 صورت فلکی حوت -29شکل                                                                                
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 (و ابطال نظریه استفن هاوکینگ تاریخچه ی زمان )ابطال ازلیت ماده
 موجودات هستی موجوداتی مرکب هستند و وجودشان وابسته و نسبی است.وجود مرکب وابسته به ضدیت و

)هستی هستی=هستی  و  نیستی نیستی   خلف است.در واقع هستی و نیستی موجودات مرکب وابسته به هم است

هر موجود مرکبی دارای دو بعد مخالف مثبت و منفی  = هستی  / نیستی هستی=نیستی  و  هستی نیستی= نیستی(.

یری از جمله زمان دارای این دو سویگی هر متغ تا مثبت نباشد وجود منفی معنا و مفهوم پیدا نمی کند و است و

 یکدیگر هستند و ضد فلاست.زمان نیز موجودی مرکب است زیرا دارای دو بخش گذشته و آینده است که مخا

لذا زمان دارای وابستگی وجودی و نیز نسبی است.دو بعد مخالف همچون دو نیمه و دو زوج هستند که مکمل و 

نهایی نمی توانند واحد و به تبع آن مطلق باشند.از آنجا که هر مخلوقی متمم یکدیگر هستند و هیچکدام به ت

 محدود به مکان است و مکان نیز محدود به زمان نسبی است لذا ماده نیز نمی تواند مطلق و واحد باشد.
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 سفر در زمان 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 TEHRAN  TIME-TRAVEL  - 30شکل 

 

 زمانسرعت و سفر در 
ساعت  1ساعت بپیماید و شما نیز بتوانید همان مسیر را در  5را در زمان  ABاگر قرار باشد متحرکی مسیر 

 زمان از او سبقت گرفته اید و سفری سریعتر از او انجام داده اید.–بپیمایید شما از لحاظ مکان 

  

 

 زمان B    برج میالد 

 
 مسیر شما 

 مسیر متحرک 

 

 
 آزادی میدان  A مکان 

 سرعت و سفر در زمان – 31شکل                                                               
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 عوامل سفر در زمان

 ها سیاهچاله -1
اگر یک ستاره چند برابر خورشید باشد و همه سوختش را بسوزاند از آنجا که یک نیروی جاذبه قوی دارد لذا 

کند که نیروی جاذبه  رنگ مثل یک قیف درست می سیاه شود و یک حفره میجرم خودش در خودش فشرده 

تواند از آن فرار کند. اما این حفره ها بر دو نوع هستد. یک  فوق العاده زیادی دارد طوری که حتی نور هم نمی

نابود  دهر جسمی که به حفره مکش شده باش چرخند لذا انتهای قیف یک نقطه است. در آنجا نوعشان نمی

 دشود. اما یک نوع دیگر سیاهچاله نوعی است که در حال دوران است و برای همین ته قیف یک قاعده دار می

 همین نوع سیاهچاله است که می تواند   . ته آن باز است  واقعی است که  مثل یک قیف  که به شکل حلقه است.

رسد که درست  دیگر به اسم سفید چاله می سکوی پرتاب به آینده یا گذشته باشد. انتهای قیف به یک قیف

توانیم پا به  کند. از همین جاست که می کند. یعنی هر جسمی را به شدت به بیرون پرتاب می عکس آن عمل می

 زمانها و جهانهای دیگر بگذاریم.

  
 ها کرم چاله -2

چندین سال نوری جابجا تواند در عرض چند ساعت ما را  کرم چاله یک سکوی دیگر گذر از زمان است که می

 آن از دیگر اى نقطه به را زمان از نقطه یک توانند مى  زمان -فضا ساختار در میکروسکوپى هاى تونل این کند.

 یک در ها چاله کرم تونل ؛دارد وجود اساسى مشکل یک هم ها تونل این میان از عبور براى اما. کنند متصل

 راه یک فقط ها تونل این داشتن نگاه باز براى.شود خود به خود بسته مى طور به  تشکیل از پس زدن برهم چشم

 میدان حضور در که معمولى ماده برخالف ماده نوع این. است ناشناخته ماده نوعى از استفاده آن و دارد وجود

بسته  از تواند مى که است دافعه نیروى همین و شد خواهد دفع گرانش نیروى اثر بر  شود مى جذب گرانشى

 دارد وجود جهان در غریبى و عجیب ماده چنین که دانیم نمى هنوز ما اما. کند جلوگیرى چاله شدن دهانه کرم

اند  گرفته افرض کنید دو نفر دو طرف یک مالفه ر .نه یا بود خواهد پایدار آیا باشد داشته وجود اگر و  خیر یا

شود.  کشند. اگر یک توپ تنیس بر روی مالفه قرار دهیم یک انحنا در سطح مالفه به سمت توپ ایجاد می و می

یه نظر طبقرود. ای که آن توپ ایجاد کرده است می به سمت چاله  اگر یک تیله روی این مالفه قرار دهیم

 حاال. مالفه روی توپ همان مثل درست کنند می ایجاد انحنا زمان و فضا  است که کرات آسمانی درنسبیت عام 

رض کنیم فضا به صورت یک الیه دوبعدی روی یک محور تا شده باشد و بین نیمه باال و پایین آن خالی ف اگر

      آن وقت حفره ای که هر دو ایجاد   باشد و دو جرم هم اندازه در قسمت باال و پایین مقابل هم قرار گیرند

تواند به همدیگر رسیده و ایجاد یک تونل کند. مثل این که یک میانبر در زمان و مکان ایجاد شده  می کنند می

 دور  که کهکشانی که ظاهرا میلیونها سال نوری از ما وجود دارداین امید  !گویند کرم چاله باشد. به این تونل می
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چاله تونل  کرم :شود گفت در اصل می و نباشد دور ین تونلی بیش از چند هزار کیلومتر از مانست از راه همچه

تواند بین جهانهای موازی ارتباط برقرار کند و در نتیجه  ارتباطی بین یک سیاهچاله و یک سفیدچاله است و می

 تواند ما را در زمان جابجا کند. به همان ترتیب می
 

 ریسمان های کیهانی -3
دهند و  اتم در فضا وجود دارند که کل جهان را پوشش میطبق این نظریه یک سری رشته هایی به ضخامت یک 

دهند و  یک نیروی جاذبه خیلی قوی دارند که هر جسمی را سرعت می ریسمانهاتحت فشار خیلی زیادی هستند.

 شود از آنها برای گذر از زمان استفاده کرد. د لذا مینکن زمان را مغشوش می -چون مرزهای فضا 

 بعدى شناور است. 10زمان  -فضا یک در که است بعدى 4 اى پوسته ما جهان ها براساس نظریه ریسمان 

 باشد جهان این چهارگانه ابعاد از خروج به قادر که اى درصورت انحناى شدید ابعاد فراسوى جهان ما هر ذره

 از برخى دید از نور از تر حرکت سریع.بگیرد پیشى هم نور از حتى پنجم بعد میان از زدن میانبر با تواند مى

 ذراتى خنثى نوترینوهاى و ها گراویتونر زمان و بازگشت به گذشته است.عناى سفر دم به جهان، این ناظرهاى

 چند طى ترتیب بدین.کنند سفر زمان در قادرند ذرات این بنابراین. دارند را ما جهان از خروج امکان که هستند

 ساخت. بیازماییم تجربى طور هب را زمان در سفر ایده بود خواهیم قادر خنثى نوترینوهاى کمک با و آینده دهه

       باید دیگر پس.شد مى تصور تاکنون که است  چیزى آن از تر دردسترس و تر راحت بسیار زمان ماشین

 تا که ) را غریب و عجیب هاى چاله کرم یا چرخان هاى چاله سیاه یافتن براى جهان در فرسا طاقت کاو و کند

 در و همواره زمان در سفر رد.ک فراموش( باشند زمان در سفر هاى راه تنها که رسید مى نظر بهین ا از پیش

 اى نقطه ذرات صورت به نه را جهان بنیادین اجزاى ها ریسمان نظریه. است گشوده ما روى بر جهان در جا همه

 جرم معادل ها ین ریسمانا تر سریع ارتعاش نظریه این در. داند مى انرژى مرتعش هاى ریسمان شکل به بلکه

 بنیادى ذرات تمامى مابین کنش برهم نوع هزاران نحوه توانند مى مرتعش هاى ریسمان این.است ذرات بیشتر

 نظریه این ؛دارد وجود نظریه این مورد در اساسى اى نکته اما. دهند توضیح را ها الکترون و ها کوارک نظیر

    بعدى 10 زمان -فضا یک در معمول بعد چهار جاى اى انرژى بهه ریسمان این که دهد مى جواب زمانى تنها

 هستند کوچک العاده فوق یا اضافى ابعاد این ها ریسمان نظریه براساس واقع در. باشند ارتعاش حال در

      هم باز که هستند خمیده اى گونه به و بزرگ بسیار یا و ایم نشده آنها حضور متوجه تاکنون که طورى  به

 که است بعدى چهار اى پوسته واقع در ما جهان ها ریسمان نظریه بنابر  زیرا  اند از دید ما پنهان مانده حال به تا

       پوسته به مقید ما جهان نیروهاى و ذرات تمامى که آنجایى از اما است شناور بعدى 10 زمان -فضا یک در

ز تاکنون از وجود ابعاد باالتر خارج از نی ما بنابراین  ندارند را آن از خروج امکان و هستند جهان این بعدى چهار

    دانشمندان . نداشتیم اطالعى هیچ( است آن به محدود ما هاى که تجربه چهار بعدى  خود )یعنى همین  جهان

 و  داشت  خواهد  وجود  نیز  باالتر ابعاد این میان از  زدن میانبر  امکان پس  باشد  چنین  واقعا  اگر  می گویند:
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 چندان کار برهایى میان چنین تجسم. ((سازد بر است که سفر در زمان را ممکن مى میان مسیرهاى همین 

 همانند گرفته جاى( پنجم بعد) باالتر بعد در که ما جهان بعدى چهار پوسته که کنید فرض. نیست دشوارى

ان از تو مى صورت این در. است گرفته قرار همدیگر روى بر آن انتهاى دو و شده تا وسط از که باشد کاغذى

         در کوتاه مسیرى پیمودن از پس و شد باالتر بعد وارد و کرده ترک را آن جهان پوسته بر واقع اى نقطه

 شده خم صفحه این اگر که اینجاست جالب. بازگشت جهان به آن مقابل در دیگر اى نقطه در و دوباره پنجم بعد

یمودن همین مسیر از روى خود صفحه )یعنى پ براى صورت این در  باشد بزرگ بسیار اى صفحه( ما جهان یعنى)

 میان از عبور و جهان پوسته از خروج با اما کردیم مى طى را طوالنى بسیار اى فاصله بایست از درون جهان( مى

این پوسته تخت در ابعاد باالترى  . جهان ما یک پوسته چهاربعدى تخت بوده امازد خواهیم میانبر عمال باالتر ابعاد

نسبیت خاص همچنان در آن  بنابراین است تخت ما جهان که شناور است که به شدت خمیده هستند. از آنجایى

معتبر خواهد بود. میزان انحناى ابعاد باالتر خارج از جهان ما به حدى است که نسبیت خاص در آن ابعاد دیگر 

. این امر بدان معناست که هر چیزى که بتواند از ابعاد جهان ما خارج شده و اعتبار خود را از دست خواهد داد

 قادر چیزى چنین .بگذارد پا زیر را خاص نسبیت اصول ترین وارد بعد پنجم شود قادر خواهد بود یکى از بنیادى

 در ما جهان پوسته ساکنان براى را اى العاده خارق نتایج امر این.کند حرکت نور سرعت از فراتر سرعتى با است

  بر را از میان میان مسیرى که چیزى هر کنند مى زندگى جهان این در که اشخاصى نظر در. داشت خواهد بر

. شود مى ظاهر جهان در دیگر اى نقطه در و شده غیب ما جهان از اى ناگهان از نقطه  ابعاد باالتر هستى طى کند

. کرد خواهد طى نور از تر سریع حتى را نقطه دو این مابین فاصله مزبور هویت  جهان ساکنان از برخى نظر در

. گشت خواهد آن چیز حتى در زمان سفر کرده و به گذشته باز دیگر برخى نظر در که آن انگیزتر شگفت اما

 نور از تر سریع حرکت مرجع هاى چارچوب از برخى در خاص نسبیت نظریه براساس که است آن امر این علت

ر هستى در خارج از باالت ابعاد از که برى میان مسیرهاى چنین. است گذشته به بازگشت و زمان در سفر معادل

 واقع در مسیرهایى چنین یافتن. شوند مى نامیده بسته گونه زمان هاى منحنىاصطالحا  کنند جهان ما عبور مى

 .است زمان ماشین رمز به دستیابى معادل

 
 

  بعد پنجم -4
نیازمند حل یک مشکل است و آن یافتن راهى است براى خروج از جهان ما و ورود به ابعاد ایده سفر در زمان 

 کار این براى را راهى ها باالتر هستى. اما انجام چنین کارى چگونه میسر خواهد بود؟ خوشبختانه نظریه ریسمان

 ما جهان بنیادى ذرات نمایانگر هاى ریسمان تمامى اتقریب نظریه این براساس. دهد مى قرار ما روى پیش در

 این هم دلیل همین به. ماست جهان پوسته به مقید همواره ها دو انتهاى این ریسمان و هستند باز هایى ریسمان

  زمان -فضا در را رىانبمی مسیر  پنجم بعد به  ورود با  و شده خارج ما  جهان از توانست نخواهند  گاه هیچ  ذرات
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یروى گرانش به نام ن حامل( ریسمان) ذره یکى: دارد وجود نیز مهم استثناى دو میان این در اما. بپیمایند

نوترینوى خنثى نامیده  اگراویتون و دیگرى نوع چهارمى از نوترینو که در برابر سه نوع معمول آن اصطالح

 نیز معمولى نوترینوهاى چراکه نیست الکتریکى لحاظ به آن بودن خنثى خنثى، نوترینوى از منظور) شود مى

 از منظور واقع در. کنند نش الکترومغناطیسى شرکت نمىک برهم در یک هیچ و بوده الکتریکى بار فاقد همگى

 ضعیف کنش برهم در حتى بنابراین و هستند صفر ضعیف بار فوق داراى نوترینوها این که ستاین خنثى عبارت

 برخالف ذره دو این ریسمان نظریه مطابق(. شوند مى وارد گرانشى کنش برهم در تنها و کنند نمى شرکت هم

 مشخصى انتهاى هیچ عمال بسته هاى ریسمان این که آنجایى از. هستند بسته حلقوى هاى مانریس ذرات سایر

 هستى ابعاد سایر به و شده خارج ما جهان از آزادانه توانند مى بنابراین باشند، مقید جهان پوسته به که ندارند

 نیروى بودن ضعیف تا کند مى کمک ریسمان پردازان نظریه به که است ها گراویتون ویژگى همین.کنند سفر

 نیروى بودن ضعیف اساس این بر. کنند تبیین الکترومغناطیس نظیر بنیادى نیروهاى سایر به نسبت را گرانش

 آنکه از پیش مبدأ ذره توسط شده گسیل هاى گراویتون از بسیارى تعداد که است علت بدان واقع در گرانش

 اما. کنند ان ما خارج خواهند شد و به ابعاد باالتر درز مىجه از کنند پیدا را مقصد ذره به رسیدن فرصت

 معنا بدان هستى باالتر ابعاد میان از آنها زدن بر میان و ما جهان ابعاد از ذرات این خروج آنکه انگیزتر شگفت

 توان . به کمک این ذرات مىدارند را زمان در سفر توانایى اساسا خنثى نوترینوهاى و ها گراویتون که است

 چراکه بود نخواهد آسان چندان کارى چنین اما.گذاشت آزمون محک به تجربى طور به را زمان در سفر امکان

 ذرات این آشکارسازى زیرا است نشده خنثى نوترینوى یا گراویتون یک اندازى دام به موفق تاکنون کسچهی

 متوجه ما اما گذرند انیه هزاران میلیارد نوترینوى معمولى از بدن ما مىث هر در. است دشوار و نامحتمل بسیار

 کنش برهم ها اتم و ها الکترون با ندرت به بسیار ذرات این چراکه شویم نمى آنها از یک هیچ عبور

ت اس تر کم هم معمولى نوترینوهاى از حتى ماده با خنثى نوترینوهاى کنش برهم احتمال اما. دهند مى  انجام

 ماده با هیگز بوزون تبادل نیز و گرانشى ضعیف العاده فوق کنش چراکه نوترینوهاى خنثى تنها از طریق برهم

 ذرات از هریک جرم و است نشده کشف تجربى طور به هنوز که است اى ذره هیگز بوزون. دارند کنش برهم

حوال براساس مکانیک کوانتومى راهى ا این همه با .است ذره این با آنها کنش برهم ماحصل واقع در بنیادى

 نوع به نوعى از توانند له وجود دارد. قوانین فیزیک کوانتومى حاکى از آن است که نوترینوها مىابراى این مس

خورشیدى و نیز نوترینوهاى حاصل  نوترینوهاى آشکارسازى براى شده انجام هاى آزمایش. شوند تبدیل دیگر

 نوع به نوعى از نوترینوها تبدیل امکان تایید به موفق تجربى طور به  اند از سایر منابع اخترفیزیکى طراحى شده

 نیز نوترینوها این که اى گونه به است صادق هم خنثى نوترینوهاى مورد در لهامس همین . اند شده دیگر

ى که با سهولت بسیار بیشترى قابل آشکارسازى هستند تبدیل شوند و بالعکس. معمول نوترینوهاى به توانند مى

ت آنکه احتمال این تبدیل به تناسب چگالى محیطى که نوترینوها در حال عبور از آن هستند ینکته حائز اهمی

 .یابد افزایش مى
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 خواب -5
و سریعترین راه سفر در زمان خواب  به صراحت می توان گفت که بهترین و امن ترین و بی هزینه ترین

انسان در خواب می تواند است.در خواب می توان به گذشته و یا آینده سفر نمود و به حقایق عالم پی برد.

محدودیت های تعادل زمان را در هم بشکند و در هر دو جهت زمان)گذشته و یا آینده( سفر نماید.انسان با 

سفر به جهانهای موازی همچون برزخ و لم هستی و هر زمانی سفر نماید.خواب می تواند به هر نقطه ای از عا

سفر به کرات و کهکشانهای دوردست فقط و فقط با خواب امکان پذیر د. هشت و جهنم در خواب اتفاق می افتب

ی که با استفاده از خاصیت متافیزیکی پنج بعد مغز انسان اشتراکی بین فیزیک و متافیزیک ایجاد می نمایداست.

    ذهنمان به راحتی و بدون پرداخت هزینه هایی بسیار گزاف و یا اتالف وقت و یا بدون ساخت ماشین زمان 

می توان در زمان سفر نمود بدون آنکه در سیاهچاله ای متالشی شویم و یا درون کرمچاله ای گیر بیفتیم.ما 

عی را ببینیم که شاید چند روز بعد و یا چند هفته همواره با خوابمان می توانیم به گذشته و یا آینده برویم و وقای

البته اینکه نمی توانیم در زمان سفر کنیم شاید خود حکمت  یا ماه و یا چندین سال بعد برایمان اتفاق بیفتند.

مشخص نبودن زمان مرگمان همواره به انسانها امید می دهد و اگر زمانی بفهمیم چه وقت  -1 هایی دارد از جمله:

هیچ نفسی این نشانه ی حکمت خداوند متعال هست که و لذا  مرد دیگر زندگی و حیات بی معنا می شود خواهیم

اگر ما به آینده سفر کنیم شاید حیات  -2 نمی داند در چه زمانی و در چه مکانی موت را مالقات خواهد نمود.

بین ببریم و سوء استفاده های کالنی از دیگر انسانها را به خطر بندازیم و حقوق مردم را در برخی فرصت ها از 

آیا روح انسان در  و پیش گویی و.... و رواج خرافات. جلوگیری از کالهبرداری -3 جامعه ی مردم بنماییم.

مکان هایی که در عالم خواب می بیند حضور پیدا می کند یا اینکه تصوری از آن مکان است و به صورت وهم 

ز دیدگاه قرآن م: ار توضیحی راجع به خواب می پردازیین پرسش به مختصبرای توضیح ا و خیال می باشد؟

گونه که همان حقیقت انسان به روح اوست. اگر روح نباشد انسان به جسم بى حرکت و مرده تبدیل مى شود

هنگام مرگ روح از بدن جدا مى شود، در موقع 

  تفاوت   این  با  جدا مى شود خواب هم روح از بدن 

مى  ارتباطش به طور کامل قطع  گمر   موقع  در    که

ا در موقع خواب ما  شود و به بدن برنمى گردد

ارتباطش کامال قطع نشده، بلکه کم مى شود و دستگاه 

درک و شعور از کار مى افتد و چون ارتباطش به طور 

 هایى   کامل قطع نشده به همین خاطر قسمتى از فعالیت

ضربان  دارد مانندضرورت  بدن  حیات ادامه که براى

 بعد پنجم و خواب – 32شکل                         . ادامهتنفس و.  و فعالیت دستگاه  قلب و گردش خون
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مى یابد و چون روح انسان در هنگام خواب از بدن جدا مى شود )شبیه حالت مرگ( و با حواس ظاهرى ارتباط  

یاهاى صادقه را تشکیل واساس ر  پنهانى درک مى کند و این امر ندارد حقایق بیشترى را درباره آینده و یا امور

از برخى آیات  مى تواند به آینده برود سان در زمان و مکان محصور نیست وان حه به این که روجبا تو . مى دهد

قرآن استفاده مى شود که پاره اى از خواب ها انعکاسى از آینده دور یا نزدیک است. خواب در اسالم حرکت 

قالب مثالى برزخى به خود مى گیرد و به   روح به سوى عالم ارواح شمرده شده است. روح انسان در عالم خواب

این آگاهى بستگى به تکامل روحى افراد  ،پرواز در مى آید و عوالمى را سیر مى کند که در بیدارى میسر نیست

ه براى برخى از اولیاى خداوند متعال در بیدارى گونه کهمان دارد لذا تنها بعضى از ارواح به آنها آگاه مى شوند

نیز چنین چیزى ممکن مى باشد. رسول اکرم صلى اهلل علیه وآله و سلّم بنابر آن چه در روایت معراجیه آمده 

 د.است در عالم بیدارى و از نزدیک بهشت و جهنم را مشاهده فرمودن

 

بشری من اهلل و تحزن من الشیطان والذی یحدث به  الرؤیا ثال ))پیامبر اکرم صلّى اهلل علیه وآله و سلّم فرمود: -

نه است؛ گاهی بشارتی از ناحیه ویا سه گوخواب و ر.((9/312تفسیر نمونه ، االنسان نفسه فیراه فی منامه

پروراند و آن  و گاه مسائلی است که انسان در فکر خود می  گاه وسیله غم واندوه از سوی شیطان ،خداوند است

           بخش در آینده   باید خوابی باشد که از حادثه مسرت حتماخواب های رحمانی  .بیند را در خواب می

محکم، متشابه، اضغاث احالم و اضغاث :فرماید: خواب بر سه قسم است امام صادق علیه السالم می.پرده بردارد

دار و  کسانی که در مزاجشان فساد و بیماری راه یافته باشد مریض، تب -1: بینند را چهار دسته از مردم می احالم

کسانی که غذاهای غلیظ و سنگین -3.اند افرادی که با خوردن چیزی مست شده و مستان -2. بیماران روانی

  . ( 32منبع: کامل التعبیر/) .کودکان نابالغ -4. خورده باشند
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 و پیش بینی آینده ی زمان خواب های انبیاء و اوصیاء به منزله ی سفر روحانی در زمان
روح در خواب می تواند به گذشته و آینده سفر نماید و آگاهی هایی کسب نماید و انبیاء و اوصیاء چون مقام 

 و متعالی تر هستند.بسیار واالیی دارند در این زمینه از همه تواناتر 

 پیامبر)ص( صادقه خواب های
 27که در آیه )ص(قانه پیامبر اکرم دیای صاوتوان به ر دهدمی  یاهایی که به آینده بشارت میوـ از جمله ر 1

شَاءَ اللَّهُ آمِنِینَ مُحَلِّقِینَ رُءُوسَکُمْ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْیَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ )):سوره فتح آمده

ه نیز خدای سبحان کپیش از فتح م. (( (27وَمُقَصِّرِینَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِکَ فَتْحًا قَرِیبًا )

       یا به وه را در رکو نیز پیروزی و فتح م () ت مسلمانان به مسجدالحرام و انجامیورود با امن

یایی که خدای سبحان به رسول خود نشان داد این بود که مسلمانان با امنیت ور .( نوید دادصرسول اکرم )

خود را بجا می آورند و پس از آن نیز فتح   ی کامل و بدون خوف و ترس وارد مسجدالحرام می شوند و عمره

کریمه تصدیق می فرماید و آن را درست و  آیه و این خواب را خداوند در این مکه نصیب آنان می گردد

 .قطعی می داند
 

 خواب حضرت ابراهیم)ع(
بیند که از  حضرت اسماعیل سیزده ساله بود که حضرت ابراهیم علیه السالم در خواب می وحی و فرمان الهی

زده از خواب  ابراهیم وحشت.دست خود قربانی کند اش را با سوی خداوند به او دستور داده شد تا فرزند یگانه 

های شیطانی دور است اما با این حال دو شب   دانست که خواب پیامبران واقعیت دارد و از وسوسه می وبیدار شد 

ابراهیم علیه السالم به فرزندش گفت : .کید بود بر لزوم این امر و فوریت آنادیگر همان خواب تکرار شد که ت

بنگر نظر تو چیست؟اسماعیل علیه السالم گفت: پدرم هر  ، در خواب دیدم که باید تو را ذبح کنم  فرزندم  من

 .دستوری به تو داده شده است اجرا کن به خواست خداوند مرا از صابران خواهی یافت
 یوسف)ع( صادقه خواب های

    سف)ع( خواب روزی حضرت یعقوب)ع( و حضرت یوسف)ع( زیر آسمان خوابیده بودند که حضرت یو

می بیند که خورشید و ماه و یازده ستاره برای او سجده می کنند. وقتی یوسف از خواب بیدار می شود ماجرا 

را برای پدرش بیان می کند و حضرت یعقوب چون تعبیر خواب میدانسته می فهمد که یوسف)ع( روزی به 

به آن مقام و مرتبه می رسد  پیغمبری برانگیخته خواهد شد. بین این خواب تا رویداد واقعی اش که یوسف)ع(

 حدود چهل سال طول می کشد.  
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  روح و کالبد اثیری -6
     طی االرض با استفاده از قدرت ماورایی کالبد اثیری انجام می شود و منبع این قدرت روح انسان است که 

 های شرعی بدست آید..این توانایی ها می تواند از راه می تواند در عالم وجود تصرفاتی داشته باشد

 
 

 

 

 

 ذهنی -دورنوردی کوانتومی و تله پورت جسمی -7

کند. به عبارت دیگر انتقال یک  در فضای غیرمادی اشاره می مادهجایی  مفهومی است که به جابهدورنوردی 

درواقع انتقال اشیاء )یا انسان(  .نقطه به نقطه دیگر بدون عبور از فضای فیزیکی ما بین آنها استماده از یک 

نور، انتقال به مقصد و  -این فناوری شامل تبدیل ماده به داده .بصورت غیرمادی از مکانی به مکان دیگر است

دورنوردی از دیدگاه فیزیک غیرمنطقی و خرافی  کوانتومتا پیش از کشف .تبدیل مجدد به ماده اولیه است

 اصل دوبرویو یالکترومغناطیس نور ای ذره - موجیوگانه و خاصیت د فوتونشد. اما با کشف  انگاشته می

ها در این زمینه شد.  به اثبات رسید. این اکتشافات باعث آغاز پژوهش ذرات بنیادینوجود دورنوردی در 

شود. اگر اعتقاد  کوانتوم و ذرات بنیادین در این زمینه تحقیق می فیزیکهای  ری از گروهاکنون در بسیا هم

خود را از یک توانیم  می ازنظر اصولی های به هم متصل نیستیم ای از اتم داشته باشید که ما چیزی جز مجموعه

رسد بلکه انجام آن  نقطه دیگر دورنوردی کنیم. اما این فرایند نه تنها در عمل امر بسیار بعید به نظر می  به  نقطه

         با این حال با توجه به اینکه هیچ قانون فیزیک بنیادی مانع از این فرایند نیست  !نیز بسیار خطرناک است

االرض در برخی  یط.اما زمان چنین کاری در آینده بسیار دور خواهد بود .نستتوان منتفی دا تله پورت را نمی

شود که در آن فاعل با اتکا به اراده خویش بدون  گفته می دورنوردیبه نوعی  تصوفمکاتب عرفان از جمله در 

       طی االرض را ریشه در  مفهوم یاسالم علوم بسیاری از صاحبنظران در. شود حرکت در مکان منتقل می

که تخت ملکه سبا را برای سلیمان آورد  یاعتقاد بر این است که شخصو  دانند می نمل سوره از 40تا 38 آیات

اسامی قدرت آصف بن برخیا را به دانش وی از  )ع(محمد باقر امام از سخنیاست.  آصف ابن برخیاهمان 

فقط یکی از آن حروف را  آصف بن برخیا و و سه حرف استخداوند هفتاد  اسم اعظم: دهد نسبت می خداوند

سرزمین سبا نزد  تخت بلیقس را از  دانست که توانست زمین را درهم نوردد و قبل از یک چشم بر هم زدن می

یک حرف را هم خداوند به خودش اختصاص  و دانیم و ما هفتاد و دو حرف از آن را می  سلیمان حاضر سازد

        ، 2جلد  )اصول کافی،ترجمه کمره ای ، العلى العظیم هللاال با و ال حول و ال قو تداده و تنها نزد اوس

 (.211صفحه 
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 و اشیاء بصورت نور تله پورت چیست؟ انتقال انسان

تمام ذرات جسم انسان از یک موقعیت جغرافیایی به موقعیت دیگری در کهکشان ارسال شده و در  تله پورت در 

افتد که در  به این صورت اتفاق می اولی عموم  .شود. بازسازی می امقصد همان جسم با مشخصات واقعی مجدد

اطالعات دریافت شده کامال شبیه اصل   ابتدا اطالعات مولکولی اجسام را اسکن کرده و پس از ارسال به مقصد

 توان  نباید از مواد جسم اصلی استفاده شود و می اشود. در مرحله آخر مونتاژ اطالعات دریافتی لزوم بازسازی می

اصلی شباهت دارند استفاده کرد. دستگاه تله پورت در داستانهای خیالی شباهت کامل به  از اتمهایی که به نسخه

از بین بردن همزمان دستگاههای فکس کنونی دارد و تفاوت آن در توانایی اسکن اجسام به صورت سه بعدی و 

نام دارند  بیت یوک که اجسام است.تله پورت کوانتومی به انتقال ذرات اطالعات کامپیوتری اطالعات اصلی

شود. علت نامگذاری این تکنولوژی به تله پورت انتقال اجسام تبدیل شده به کیو بیت به یک محل  اطالق می

شد و دلیل آن عدم اطمینان دانشمندان از  در ابتدا با موضوع تله پورت به صورت جدی برخورد نمی .دیگر است

مراحل اسکن و ارسال تمام ذرات اطالعاتی اسکن شده مکانیسم اصول کوانتوم و عدم امکان اندازه گیری در 

شد قادر  یک اتم به مقصد بود. به زبانی ساده تر آن چه که با استفاده از تکنولوژی کوانتوم در مبدا اسکن می

 بازسازی کند.  انبود مشابه خود را در مقصد مجدد

  

 در مکاتب شیعه

 .موجود است نیز  و اسناد مکتوبی در باب طی االرض نیز به میان آمده  طی االرض نیز سخن از  اصول کافیدر 

، عالمه طباطبایی، الدین مرعشی نجفی سید شهابای ه توان در نوشته مفاهیم فلسفی کرامات و طی االرض را می

 .نیز با تعابیر مختلف جستجو و یا مشاهده کرد مالصدراو 
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 چگونگی انتقال و سفر یک جسم در زمان و فضای پنج بعدی
 اجزاء -2کل  -1هر جسم دارای دوبعد وجودی است: 

 تمام اجسامی که در پیرامون ما وجود دارند همگی کل هایی هستند که از اجزایی تشکیل شده اند.این اجزاء

شامل مولکول ها اتم ها و هسته ها و ذرات بنیادی اند.این اجزاء کمیت هایی گسسته و کوانتومی اند.از آنجا که 

ذرات بنیادی پنج بعدی هستند لذا اتم ها و مولکول ها نیز پنج بعدی اند.لذا تنها راه انتقال یک جسم از جهانی به 

 ه از بعد پنجم است.های موازی انتقال اجزای جسم مذکور با استفاد جهان

 

 زمان -ماتریس های)شبکه های( پنج بعدی فضا -34شکل 
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 هندسه ی متافیزیک
 

 

 ذهنوب های مرجع حرکات جسم و چچار-ذهنتوازی جسم و  -1

 ا ́ا  

   

 سرعت جسم                                                      

                                                        

 ذهن)کالبد اثیری(سرعت     

 

 ع 

   

 ́ع 

  

                         

 ط                                                                                                                                                 

   ́ط                                                                                             بعد پنجم و هندسه ی متافیزیک  – 35شکل 

        

𝒙 = 𝒗𝒕 + 𝒙𝟎 𝒙′ = 𝒗′𝒕′ + 𝒙′
𝟎

𝒚 = 𝒗𝒕 + 𝒚𝟎 𝒚′ = 𝒗′𝒕′ + 𝒚′
𝟎

𝒛 = 𝒗𝒕 + 𝒛𝟎 𝒛′ = 𝒗′𝒕′ + 𝒛′
𝟎

 

ذهنسرعت نور و  -2

𝒙 ∥ 𝒙′

𝒚 ∥ 𝒚′ ⇔ 𝒕 ∥ 𝒕′ ⟺ 𝒗 ∥ 𝒗′ ⟺ 𝒂 ∥ �́�   ⟺ 𝒎 ∥ �́�  ⟺ 𝒇 ∥ �́�
𝒛 ∥ 𝒛′

⟺  �́� 𝐧𝐜 = 𝐧 × √
𝟑.𝟏𝟑𝟐𝟗×𝟏𝟎𝟏𝟒−𝟏

𝟑.𝟏𝟑𝟐𝟗×𝟏𝟎𝟏𝟒

𝟐    
 

در طول زمان و حرکت جسم و ابعاد سه گانه جسم و روح موازیند.اشتراک وجودی و همراهی جسم و روح 

موازیند و  ذهنسرعتهای جسم و  بنابراین ، موازی اند نیز که ابعاد زمانی جسم و روحثابت می کند با هم   روح

بسیار فراتر از  ذهنمی تواند سرعت جسم را افزایش دهد.سرعت  ذهنبنابراین تکانه های آنها نیز موازیند . پس 

 ذهنلذا حرکت های جسم و  .و به احتمال زیاد ذهن دارای پاد جرم یا جرم منفی است سرعت نور و جسم است

 .قدرت روح می تواند جسم را انتقال دهد و موازی اند
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 طی االرض و انتقال موازی
لذا عامل طی االرض همچون یک تغییر مختصات یا  بی شک هر حرکت و جابجایی بی انتقال میسر نخواهد شد.

 انتقال مختصات عمل می نماید.

 �́� 
 

 

 دستگاه مختصات ذهن 

 
 �́�  �́� 

    
   مختصات جسمدستگاه  

        
                                                            

 طی االرض و انتقال موازی -36شکل                                                             

 

و  دو محور عمود بر هم  باشد. از نقطه   فضای پنج بعدینقطه ای در  فرض کنیم 

نقطه ای در  رسم می کنیم . فرض کنید   و   مجهت محورهای هموازی و   

 باشد و داریم: در دستگاه جدید  باشد و   صفحه مختصات 

 

      (مختص ذهن=مختص مقصد)مختص جسم+                  

 

 (مختص ذهن=مختص مقصد)جسم+ مختص       

                           

 مختصات سفر در زمان       ()  مقصد مختص( مختص ذهن = ( مختص جسم+))              

 

 ()  مقصد مختص( مختص ذهن = ( مختص جسم+))              
 

 ()  مقصد مختص( مختص ذهن = ( مختص جسم+))              
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 جسم -ماتریس انتقال ذهن
  
                                                                                                       �́�  

 

 

                                  �́� 
     �́� 

                                                                                               �́�                                    
   

    
 (زمان ذهن )-بردار مکان

 جسم -ماتریس انتقال ذهن – 37شکل                                                   (زمان جسم ) -بردار مکان

 

[

𝒙
𝒚
𝒛
𝒕

] + [

𝒙
𝒚
𝒛
�́�
́
́
́

] = [

𝒙 + �́�
𝒚 + �́�
𝒛 + �́�
𝒕 + �́�

]

 

 جسم -ضریب ذهن
 

.

 

 جسم -تبدیل انتقال ذهن
 

𝐑𝟒 → 𝐑 ́𝟒

([

𝐱
𝒚
𝒛
𝒕

]) = [

𝒙
𝒚
𝒛
𝒕

] + [

�́�
�́�
�́�
�́�

]

 

 

www.takbook.com



 

 

77 

 پنج بعدی و هندسه ی متافیزیک انبنیانگذار شیعیان
نظیرترین و جامع ترین نظریات جهان را ارائه داده است.بعد پنجم  ابن سینا در مبحث متافیزیک و عالم ماوراء بی

و متافیزیک دو مقوله ی مرتبط و مکملند. ابن سینا با مباحث متافیزیکش گام در راه عینیت بعد پنجم برداشته 

د و است.مالصدرا فیلسوف و اندیشمند ایرانی نیز در وادی متافیزیک پیشرو و نوآور بوده است. این دو دانشمن

نیز به پیروی از  حاضردر کتاب فیلسوف ایرانی برترین و بی نظیرترین دانشمندان ایران زمین بوده اند.

فلسفه ی متافیزیک از دیدگاه  اندیشمندان اسالمی گرانقدر همچون حضرت شیخ الرئیس و حضرت مالصدرا 

 .است شده صات فرضو برای متافیزیک و کالبد اثیری انسان مخت است شده نگریسته زمان و حرکت
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 )مکانیک و دینامیک و استاتیک ذهن(و کالبد اثیری  قدرت ذهن

 

 

 ا ن  

 ́ا      ́ن   نیروی ذهن            

 پتانسیل+جنبشی       

  
 مختصات جسم مختصات ذهن 

 

 ع 

 0 ́ع 

 
 

 ط ́ط نیروی وزن              

 

 

 قدرت ذهن و کالبد اثیری – 38شکل 

 

  کینزیسایکو
          .ی می باشدیخارج از بدن  با استفاده از ذهن به تنها جسم یک سایکو کینزی کنترل یا تغییر وضعیت

 آتش (،تله کینزی )حرکت اجسام با نیروی ذهن (،پیرو کینزی )کنترل : سایکو کینزی انواع مختلفی دارد

  ..…،الکترو کینزی )کنترل الکتریسیته (و(کرایو کینزی )کنترل یخ( هیدرو کینزی )کنترل آب 

 

 تله کینزی چیست؟
در ارتباط با تله کینزی وجود  ای تله کینزی توانایی حرکت دادن اجسام توسط انرژی روانی می باشد.تئوری

ی روانی به میزان کافی متراکم شده اند باعث حرکت آن به وسیله میدانهای انرژی یا امواج انرژ در دارد که

 . دناجسام می شود. همه افراد بطور ذاتی دارای نیروهای روانی و قدرت تله کینزی می باش
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 )پارادوکس های ایرانی سفر در زمان(موانع سفر در زمان
 زمان پارادوکس تعادل -1

حال هم گذشته و هم آینده است و درنتیجه زمان در زمان در حالت عادی به صورت حال است و هر لحظه ی 

حالت تعادل است.یعنی اگر بخواهیم سه سال به گذشته برگردیم باید زمان را سه سال به جلو ببریم تا زمان حاضر 

گذشته ی زمان جلو رفته محسوب شود و همچنین اگر بخواهیم سه سال به آینده برویم الزم است تا  صورت به

 .سه سال به عقب برگردانیم تا زمان حال حاضر آینده ی زمان عقب رفته محسوب شودزمان حاضر را 
 

 عدل  در خلقت آسمانها و زمین در قرآن
سوره الرحمن  - ((زمین و آسمان ها به واسطه عدالت بپاداشته شده اند :  بِالعَدلِ قَامَتِ الس َمَاوَاتِ وَ االَرض))

قرآن کریم در این آیه از قرآن کریم به وجود عدل در خلقت آسمانها و زمین اشاره نموده است و مراد   . 5آیه 

از عدل دقیق بودن تقدیر و اندازه گیری موجودات هستی توسط خداوند متعال هست که باعث شده است 

 موجودات هستی بصورت منظم در کنار همدیگر قرار بگیرند. 
 

 

 ه حافظ شیرازیتعادل زمان از دیدگا
       .(304)دیوان حافظ/ غزل  خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل       دور فلکی یک سره بر منهج عدل است

     

عدم محدودیت روح و  حافظ شیرازی عارف بزرگ و نامی ایران زمین در اشعار گرانبها و گهربارش که نشان از

از زمان است اشاراتی به زمان و مفاهیم مربوط به آن -احساس متعالی این شاعر پرآوازه در کنج چهاربعدی مکان

 نموده است.جمله تعادل و عدل در حرکت زمان 
 

 

 𝝅گنگ بودن زمان بر اساس عدد  ایرانی پارادوکس -2

( است و حرکت زمان تابعی از عدد پی است و عدد پی 𝛑)دائره البروج و حرکت مدور زمان وابسته به عدد پی 

 یک عدد گنگ و عددی غیر قابل تصور و غیر قابل اندازه گیری است.
 

 (𝝅پی ) اثبات گنگ بودن عدد
 لم استفاده می نماییم: سهبرای این اثبات از 

𝑰𝒏(𝒂)باشد و        ≤2nعدد صحیح و   n: اگر  1لم  = ∫ (𝟏 − 𝒙𝟐)𝒏𝒄𝒐𝒔𝒂𝒙𝒅𝒙
𝟏

−𝟏
   

 آنگاه:

𝒂𝟐𝑰𝒏(𝒂) = 𝟐𝒏(𝟐𝒏 − 𝟏)𝑰𝒏−𝟏(𝒂) − 𝟒𝒏(𝒏 − 𝟏)𝑰𝒏−𝟐(𝒂) 
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 برهان: با استفاده از روش جز به جز به دست می آید:

𝑰𝒏(𝒂) = [(𝟏 − 𝒙𝟐)𝒏
𝒔𝒊𝒏𝒂𝒙

𝒂
]

−𝟏

𝟏

+
𝟐𝒏

𝒂
∫ 𝒙(𝟏 − 𝒙𝟐)𝒏−𝟏𝒔𝒊𝒏𝒂𝒙𝒅𝒙

𝟏

−𝟏

 

 

 جمله اول در سمت راست صفر است و جمله دوم نیز

∫ 𝒙(𝟏 − 𝒙𝟐)𝒏−𝟏𝒔𝒊𝒏𝒂𝒙𝒅𝒙
𝟏

−𝟏

= [𝒙(𝟏 − 𝒙𝟐)𝒏−𝟏(
−𝒄𝒐𝒔𝒂𝒙

𝒂
)]

−𝟏

𝟏

+ 

  
 

𝟏

𝒂
∫ 𝒄𝒐𝒔𝒂𝒙

𝟏

−𝟏

[(𝟏 − 𝒙𝟐)
𝒏−𝟏

− 𝟐(𝒏 − 𝟏)𝒙𝟐(𝟏 − 𝒙𝟐)
𝒏−𝟐

] 𝒅𝒙 

 

 باز در سمت راست تساوی جمله اول صفر است و جمله دوم هم)بدون در نظر گرفتن ضرایب(

∫ (𝟏 − 𝒙𝟐)𝒏−𝟏𝒄𝒐𝒔𝒂𝒙𝒅𝒙 −
𝟏

−𝟏

∫ 𝒙𝟐(𝟏 − 𝒙𝟐)𝒏−𝟐𝒄𝒐𝒔𝒂𝒙𝒅𝒙 =
𝟏

−𝟏

 

= 𝑰𝒏−𝟏(𝒂) − (∫ [𝟏 − (𝟏 − 𝒙𝟐)](𝟏 − 𝒙𝟐)𝒏−𝟐𝒄𝒐𝒔𝒂𝒙𝒅𝒙
𝟏

−𝟏

) = 

= 𝑰𝒏−𝟏(𝒂) − (𝑰𝒏−𝟐(𝒂)−𝑰𝒏−𝟏(𝒂)) 
 

 و ساده کردن حکم به دست می آید. 𝑰𝒏(𝒂)پس با جایگذاری در مقدار  

 

 

 2n+1چندجمله ای های مناسب با ضرایب صحیح از درجه کمتر از  Qو  Pباشد و  1: اگر همان انتگرال لم 2لم

 باشند در این صورت: aو بر حسب 

𝒂𝟐𝒏+𝟏𝑰𝒏(𝒂) = 𝒏! (𝑷 𝒄𝒐𝒔𝒂 + 𝑸 𝒔𝒊𝒏𝒂) 

 داریم: 1حساب می کنیم.از لم  nبرهان:حکم را به استقراء روی 

𝒂𝟐𝑰𝟐(𝒂) = 𝟏𝟐 𝑰𝟏(𝒂) − 𝟖 𝑰𝟎 
 از روی انتگرال به دست می آوریم:  𝑰𝟏و  𝑰𝟎و با محاسبه مستقیم 

𝑰𝟏(𝒂) =
𝟐𝒔𝒊𝒏𝒂

𝒂
−

𝟒𝒄𝒐𝒔𝒂

𝒂𝟐
+

𝟒𝒄𝒐𝒔𝒂

𝒂𝟑
    ,    𝑰𝟎(𝒂) =

𝟐𝒔𝒊𝒏𝒂

𝒂
 

 

𝒂𝟐𝑰𝟐(𝒂) = 𝟐𝟒 [(𝒂 +
𝟐

𝒂
) 𝒔𝒊𝒏𝒂 − 𝟐𝒄𝒐𝒔𝒂] −

𝟏𝟔𝒔𝒊𝒏𝒂

𝒂
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 بنابراین:

𝒂𝟓𝑰𝟐(𝒂) = 𝟐! [(𝟏𝟐𝒂𝟒 + 𝟒𝒂𝟐)𝒔𝒊𝒏𝒂 − 𝟏𝟐𝒂𝟑𝒄𝒐𝒔𝒂] 
 برقرار است.  n=2پس حکم برای     Q=12a+4aو    p=-12𝒂𝟑 که

 نیز درست است.  n+1برقرار باشد ثابت می کنیم برای  nحال فرض می کنیم حکم برای تمام اعداد تا خود 

 داریم:  1از لم 

𝒂𝟐𝑰𝒏+𝟏(𝒂) = 𝟐(𝒏 + 𝟏)(𝟐𝒏 + 𝟏)𝑰𝒏(𝒂) − 𝟒𝒏(𝒏 + 𝟏)𝑰𝒏−𝟏(𝒂) 
 پس 

𝒂𝟐𝒏+𝟑𝑰𝒏+𝟏(𝒂) = 𝟐(𝒏 + 𝟏)(𝟐𝒏 + 𝟏)𝒂𝟐𝒏+𝟏𝑰𝒏(𝒂) − 𝟒𝒏(𝒏 + 𝟏)𝒂𝟐𝒏+𝟏𝑰𝒏−𝟏(𝒂) 
 را قرار می دهیم. sinaو     cosaب مقادیرشان بر حس 𝑰𝒏−𝟏 و 𝑰𝒏حال بجای 

𝒂𝟐𝒏+𝟑𝑰𝒏+𝟏(𝒂) = 𝟐(𝒏 + 𝟏)(𝟐𝒏 + 𝟏)[𝒏! (𝒑𝟏𝒔𝒊𝒏𝒂 + 𝒒𝟏𝒄𝒐𝒔𝒂)] − 
 

-𝟒𝒏(𝒏 + 𝟏) 𝒂𝟐[(𝒏 − 𝟏)! (𝒑𝟐𝒔𝒊𝒏𝒂 + 𝒒𝟐𝒄𝒐𝒔𝒂)] 
 هستند.  2n+1چندجمله ای با درجه کوچکتر از  qو  pو  qو  pکه 

 
 باشند داریم: xدوتابع بر حسب  vو  u:هرگاه 3لم

(𝒖𝒗)(𝒏) = 𝒖𝒗(𝒏) + (
𝒏
𝟏

) + �́�𝒗(𝒏−𝟏) + (
𝒏
𝟐

) 𝒖,,𝒗(𝒏−𝟏) + ⋯ + 𝒖𝒏𝐯 

حکم را ثابت می کنیم.در واقع  n+1برای  nبرقرار است.با فرض برقراری حکم به  n=1برهان:حکم برای 

 کافیست بدانیم که:

(
𝒂
𝒃

) + (
𝒂

𝒃 − 𝟏
) = (

𝒂 + 𝟏
𝒃

)       ,             (𝒖𝒗)𝒏+𝟏 =
𝒅

𝒅𝒙
[(𝒖𝒗)𝒏]  

 و حکم به راحتی ثابت می شود.
 

 گنگ است. 𝝅 قضیه: عدد   *

 گویا باشد در این صورت 𝝅استفاده می کنیم. فرض کنیم  1برهان.برای اثبات از لم 
𝝅

𝟐
نیز گویاست  و فرض   

می کنیم 
𝝅

𝟐
=

𝒂

𝒃
 اگر  2اعداد صحیح اند. در این صورت طبق لم    b و  aکه   

𝝅

𝟐
 = 𝜶 : داریم 

𝒂𝟐𝒏+𝟏

𝒃𝟐𝒏−𝟏
𝑰𝒏 (

𝝅

𝟐
) = 𝒏! 𝑸 ⟹

𝒂𝟐𝒏+𝟏

𝒏!
𝑰𝒏 (

𝝅

𝟐
) = 𝒃𝟐𝒏+𝟏𝑸 

 

 است(  𝜶   بر حسب  Q عدد صحیح می شود )توجه کنید که  𝒃𝟐𝒏+𝟏𝑸  است پس  2n+1  از  درجه 𝑸چون 

𝒂𝟐𝒏+𝟏بنابراین 

𝒏!
𝑰𝒏 (

𝝅

𝟐
|𝒄𝒐𝒔𝒙| عددی صحیح است اما چون  ( <  پس  𝟏

|𝑰𝒏(𝜶)| < ∫ (𝟏 − 𝒙𝟐)𝒏𝒅𝒙
𝟏

−𝟏

< ∫ 𝒅𝒙 = 𝟐
𝟏

−𝟏
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>پس  𝟐 𝑰𝒏 (
𝝅

𝟐
 :های بقدر کافی بزرگ داریم  nبرای  3و طبق لم  (

𝒂𝟐𝒏+𝟏

𝒏!
< 𝛆 

 

𝛆بخصوص   𝛆   که این رابطه برای هر =
𝟏

𝟐
های بزرگ  n برقرار است. این نتیجه می دهد که برای 

𝟎 <
𝒂𝟐𝒏+𝟏

𝒏!
|𝑰𝒏 (

𝝅

𝟐
)| <  عددی صحیح است و این تناقض را آشکار می کند.  𝒃𝟐𝒏+𝟏𝑸در صورتی که  𝟏

 
 

 𝝅متعالی بودن زمان بر اساس عدد  ایرانی  پارادوکس -3
ناپذیر و متعالی است و زمان مدور نیز عدد پی یک عدد متعالی و حصر ناپذیر است.عدد پی یک عدد پایان 

  است. وابسته به عدد پی و متعالی
  

 (𝝅) پی اثبات متعالی بودن عدد
 در این قسمت نیاز به سه لم داریم:

 داریم: rو هر مقدار  r: برای هر عدد صحیح و مثبت 1لم 

r!𝒆𝒙 = 𝒓! + 𝒓! 𝒙 + ⋯ +
𝒓!

(𝒓−𝟏)!
𝒙𝒓−𝟏 + 𝒙𝒓 + 𝒙𝒓+𝟏𝒒𝒓𝒆𝒙 

 

𝒒𝒓𝒙    𝒒𝒓که |𝒒𝒓|و    = < 𝟏 

𝒆𝒙می دانیم که:          = 𝟏 + 𝒙 +
𝒙𝟐

𝟐!
+ ⋯ +

𝒙𝒓

𝒓!
+

𝒙𝒓+𝟏

(𝒓+𝟏)!
+ ⋯ 

r!𝒆𝒙                  پس: = 𝒓! + 𝒙 + ⋯ + 𝒙𝒓 + 𝒙𝒓+𝟏 + 𝜹(𝒙, 𝒓) 

,𝜹(𝒙که در آن :        𝒓) =
𝟏

𝒓+𝟏
+

𝒙

(𝒓+𝟏)(𝒓+𝟐)
+

𝒙𝟐

(𝒓+𝟏)(𝒓+𝟐)(𝒓+𝟑)
+ ⋯ 

,𝜹(𝒙|چون:  𝒓)| < 𝟏 +
|𝒙|

𝟏×𝟐
+

|𝒙𝟐|

𝟏×𝟐×𝟑
+ ⋯    < 𝟏 + |𝒙| +

|𝒙𝟐|

𝟏×𝟐
+ ⋯ = 𝒆|𝒙|        

|𝒒𝒓|     که: و معلوم می شود < ,𝜹(𝒙  و     𝟏 𝒓) = 𝒒𝒓𝒆|𝒙| 

 

𝒇(𝒙)اگر                  :2لم  = 𝒄𝟎 + 𝒄𝟏𝒙 + 𝒄𝟐𝒙𝟐 + ⋯ + 𝒄𝒏𝒙𝒏 

𝑭(𝒙) و = 𝒇(𝒙) + �́�(𝒙) + ⋯ + 𝒇(𝒏)(𝒙)                               
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 در آن صورت داریم:

𝒑𝒆𝒙 = 𝒆|𝒙|𝑸(𝒙) + 𝑭(𝒙) 

𝒑که در آن              = 𝒄𝟎 + 𝟏! 𝒄𝟏 + 𝟐! 𝒄𝟐 + ⋯ + 𝒏! 𝒄𝒏 = ∑ 𝒄𝒓𝒓!𝒏
𝒓=𝟎 

𝑸(𝒙) = ∑ 𝒄𝒓𝒒𝒓𝒙𝒓+𝟏       ,    𝒒𝒓 = 𝒒𝒓(𝒙)      ,    |𝒒𝒓| < 𝟏

𝒏

𝒓=𝟎

 

 داریم :  1برهان.طبق لم 

 

𝒆𝒙 = 𝟏 + 𝒙𝒒𝟎𝒄|𝒙| 
  

𝒆𝒙 = 𝟏 + 𝒙 + 𝒙𝟐𝒒𝟏𝒆𝒙 
. 

. 

. 

 (r = n) n!𝒆𝒙 = 𝒏! + 𝒏! 𝒙 + ⋯ + 𝒏𝒙𝒏−𝟏 + 𝒙𝒏 + 𝒙𝒏+𝟏𝒒𝒏𝒆|𝒙| 
 

 و جمع آنها حکم ثابت می شود. 𝒄𝒏و... و   𝒄𝟎با ضرب این روابط در 
 

 معادله ی زیر می شود: ریشه 𝝅𝒊در این صورت   جبری باشد 𝝅اثبات قضیه: فرض کنیم 

𝒑𝟎𝒙𝒎 + 𝒑𝟏𝒙𝒎−𝟏 + ⋯ + 𝒑𝒎 = 𝟎 

 𝜷𝟏و   و ...𝜷𝒎   را ریشه های این معادله فرض می کنیم پس یکی از آنها𝝅𝒊  است. با توجه به𝒆𝝅𝒊 = −𝟏 

𝒆𝜷𝟏)پس:                                + 𝟏)(𝒆𝜷𝟐 + 𝟏) … (𝒆𝜷𝒎 + 𝟏) = 𝟎 

 با بازکردن پرانتزها به دست می آید:

𝟏 + ∑ 𝒆𝜷

𝒎

𝒌=𝟏

+ ∑ 𝒆𝜷𝒌+𝜷𝒍 + ⋯ + 𝒆𝜷𝟏+⋯+𝜷𝒎

𝒌≠𝒍

= 𝟎 

𝜶𝟏و   و ...𝜶𝒏  را نماهایی از𝜷𝒌  و    𝜷𝒌 + 𝜷𝒍   و𝜷𝟏 + ⋯ + 𝜷𝒎    می گیریم که مخالف صفر باشند و

𝜶𝒏+𝟏و   و ...𝜶𝒏 :را بقیه نمادها )که صفر هستند( . با جمع جمله های مربوط به تساوی به دست می آید 

K+𝒆𝜶𝟏+⋯+𝜶𝒏 = 𝟎 

 عدد صحیح مثبت باشد. kکه 

هم   𝒑𝟎𝜶𝟎و ... و  𝒑𝟎𝜶𝟏و داریم که : عددهای عددهای جبری هستند  𝒑𝟎𝜷𝒎و ... و  𝒑𝟎𝜷𝟎عددهای 

,𝑭(𝒛𝟏حال اگر عددهای جبری هستند. … , 𝒛𝒏) چند جمله ای متقارن باشد)با ضرایب صحیح( آنگاه 

𝑭(𝑷𝟎𝜶𝟏, … , 𝑷𝟎𝜶𝒏)    نیز عددی صحیح می شود. در تساوی x و  0 را به ترتیب برابر𝜶𝟏  و ...𝜶𝒏      

 می گیریم به دست می آید :
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𝒑 = 𝒇(𝟎) 

𝒑𝒆𝜶𝟏 = 𝒆|𝜶𝟏|𝑸(𝜶𝟏) + 𝑭(𝜶𝟏) 

. 

. 

. 

𝒑𝒆𝜶𝒏 = 𝒆|𝜶𝒏|𝑸(𝜶𝒏) + 𝑭(𝜶𝒏) 

 

 ضرب  و بعد همه را با هم جمع می کنیم بدست می آید:  k تساوی اول را در

𝟎 = [𝒌𝒇(𝟎) + 𝒇(𝜶𝟏) + 𝒇(𝜶𝒏)] + [𝒆|𝜶𝟏|𝐐(𝜶𝟏) + ⋯ + 𝒆|𝜶𝒏|𝐐(𝜶𝒏)] 
صدق نمی کند و ابعی معرفی می کنیم که در تساوی برقرار است . حال ت  f(x) چندجمله ایاین رابطه برای هر 

 حال فرض می کنیم:این تناقض را ظاهر می کند.

𝒇(𝒙) =
𝒑𝟎

𝒏𝒕+𝒕−𝟏𝒙𝒕−𝟏(𝒙 − 𝜶𝟏)𝒕(𝒙 − 𝜶𝟐)𝒕 … (𝒙 − 𝜶𝒏)𝒕

(𝒕 − 𝟏)!
 

 

 عددی  اول و ناشناخته است. tکه در آن 

f(x)   راحتی می توان نوشت:را به صورتهای زیر به 

𝒇(𝒙) =
𝑨𝒕−𝟏𝑪𝒕−𝟏 + 𝑨𝒕𝒙𝒕 + ⋯

(𝒕 − 𝟏)!
 

𝒇(𝒙) =
𝑩𝒕𝒑𝟎

𝒕(𝒙 − 𝜶𝟏)𝒕𝑩𝒕+𝟏𝒑𝟎
𝒕+𝟏(𝒙 − 𝜶𝟏)𝒕+𝟏 …

(𝒕 − 𝟏)!
 

𝒇(𝒙) =
𝑪𝒕𝒑𝟎

𝒕(𝒙 − 𝜶𝟐)𝒕𝑪𝒕+𝟏𝒑𝟎
𝒕+𝟏(𝒙 − 𝜶𝟐)𝒕+𝟏 …

(𝒕 − 𝟏)!
 

 𝑷𝟎𝜶𝟐و  𝑷𝟎𝜶𝟏صحیح نسبت به و... چند جمله ای هایی با ضریب های  𝑪𝒕 و.... 𝑩𝒕و ...𝑨𝒕−𝟏که در آن 

 هستند. مثال...

𝑨𝒕−𝟏 = (−𝟏)𝒏𝒑𝟎
𝒕−𝟏(𝑷𝟎𝜶𝟏 )𝒕 … (𝑷𝟎𝜶𝒏 )𝒕 

 
 

 می توان نوشت:  fبر اساس تعریف 

𝑭(𝟎) = 𝑨𝒕−𝟏 + 𝒕𝑨𝒕 + (𝒕 + 𝟏)𝑨𝒕+𝟏 + ⋯ 

𝑭(𝛂𝟏) = 𝒕𝑩𝒕𝒑𝟎
𝒕 + (𝒕 + 𝟏)𝑩𝒕+𝟏𝒑𝟎

𝒕𝟏 + ⋯ 
𝑭(𝛂𝟏) = 𝒕𝑪𝒕𝒑𝟎

𝒕 + (𝒕 + 𝟏)𝑪𝒕+𝟏𝒑𝟎
𝒕𝟏 + ⋯ 

. 

. 

. 

 

𝒇(𝜶𝟏)بنابراین مجموع  + ⋯ + 𝒇(𝜶𝒏)   بر t  بخشپذیر است.عالوه بر آن این مجموع نسبت به𝒑𝟎𝜶𝟏  ... و

 tمتقارن است( پس عددی صحیح است.  f)چون خود چند جمله ای متقارن با ضریبهای صحیح است   𝒑𝟎𝜶𝟎و 

 :میگیریم . در این صورت   𝒑𝟎𝜶𝟎و ... و  𝒑𝟎𝜶𝟏و   𝒑𝟎و    k را بزرگتر از عددهای صحیح

𝒌𝑭(𝟎) = 𝑲𝑨𝒕−𝟏 + 𝑲𝑨𝒕 + ⋯ 
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 tدر حالیکه جمالت دیگر بر بخش پذیر نیست.  tبر  𝑲𝑨𝒕−𝟏چون است . tعددی صحیح و بخش ناپذیر بر 

بخشپذیر نیست ولی عددی صحیح و مخالف صفر است .  tبر   بخشپذیرند و بنابراین اولین کروشه سمت راست

 پس  .نشان می دهیم   lآن را با  دوم اما در مورد کروشه

𝒍 = 𝒆|𝜶|𝑸(𝜶𝟏) + ⋯ + 𝒆|𝜶𝒏|𝑸(𝜶𝒏) 
 چون: 2طبق لم 

𝑸(𝒙) = ∑ 𝒄𝒓𝒒𝒓𝒙𝒓+𝟏       , |𝒒𝒓| < 𝟏

𝒏

𝒓=𝟎

 

 

 :داریم  fاست . بنابراین طبق تعریف f(x)  ضریبهای جمله ای 𝒄𝒓 که در آن

𝑸(𝒙) =
𝑨𝒕−𝟏𝒒𝒕−𝟏 + 𝑨𝒕𝒒𝒕𝒙𝒕 + ⋯

(𝒕 − 𝟏)!
 

 پس 

|𝑸(𝒙)| ≤
|𝑨𝒕−𝟏||𝒙|𝒕−𝟏 + |𝑨𝒕||𝒙|𝒕 + ⋯

(𝒕 − 𝟏)!
 

 ولی چون

𝐥𝐢𝐦
𝒏→∞

|𝒙|

𝒏!
= 𝟎 

 

 محدود است. پس  و تعداد جمالت در سمت راست

𝐥𝐢𝐦
𝒏→∞

𝑸(𝒙) = 𝟎 
 

𝟎در نتیجه برای  < 𝛆 <  بدست می آید. t و مقادیر بزرگ 𝟏

𝒆|𝜶𝒓|𝑸(𝜶𝒓) <
𝜺

𝒏
 

 در این صورت 

|𝒍| < 𝒏.
𝜺

𝒏
= 𝜺 < 𝟏 

 

در سمت راست دو کروشه وجود دارد . یکی عددی صحیح و مخالف صفر و دیگری از لحاظ  ترتیب به این

  𝝅 قدرمطلق کوچکتر از یک که هیچگاه مجموع آنها صفر نمی شود . پس این تناقض است و نشان می دهد

 متعالی است.
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 عدد پی محاسبه ی بی نظیرغیاث الدین جمشید کاشانی و 
 طبیب، ریاضیدان، منجم غیاث الدین جمشید کاشانی غیاث الدین جمشید بن مسعود بن محمد الکاشی معروف به

ق .هـ 832هـ ق در شهر تاریخی کاشان دیده به جهان گشود و به سال حدود  790ایرانی در حدود سال بزرگ 

اعشاری، کاشف توان های منفی  رهایکس این دانشمند مسلمان، کاشف عدد پی، مخترع.دیده از جهان فرو بست

                  از ابتدا از مال دنیا چیزی نداشت. بعد ها به دعوت  وی ظاهرا.و مخترع ماشین محاسبه می باشد

زبر دست بود، به رصد خانه نیمه تمام سمر قند که  یمنجمطغرل میرزاالغ بیگ گورگانی، نوه تیمور که خود 

مذکور را از جانب الغ بیگ رصد خانه خود در ساختن آن نقش بسزایی داشت راه یافت و افتخار اولین ریاست 

     بسیاری در باب نجوم و ریاضی به رشته تحریر نصیب خود نمود. و در همان جا بود که توانست کتاب های 

طبق المناطق، سلم السماء، نزهت الحدائق، تفسیر القرآن معروف به تفسیر جمشید،  :در آورد. کتاب هایی چون

زیج التسهیالت، رساله فی استخرج جیب درجه واحد، نوادر سمر قندی، رساله الجیب و الوتر، زیج الخاقانی، 

کتاب های مذکور به ویژه دو کتاب آخر در اغلب کتاب خانه های معروف  .و مفتاح الحساب رساله المحیطیه 

اعشاری  رهایاختراع کس.دنیا محفوظ بوده و از مهم ترین و مشهور ترین کتاب های ریاضی به شمار می روند

ر او کشف توسط کاشانی تحول چشمگیری در آسان ساختن محاسبات بود. از ابداعات و ابتکارات مهم دیگ

آسایی محاسبه عدد پی  معجزهمحاسبه عدد پی است که در ریاضیات کار برد بسزایی دارد. وی توانست به طرز 

ه به لثثا 40 ثانیه و 29دقیقه و  8درجه و  3رقم اعشاری به طور دقیق حساب کرده و مقدار آن را  16الی  15را 

انجام داده و در اختیار دانشمندان  رساله المحیطیه به نام  شارزشمنددست آورد.او این محاسبه را در کتاب 

در مجله  1956سال  به زبان آلمانی در لوکی ریاضی قرون گذشته و حال و آینده قرار داده است. این کتاب را 

یک ماشین " کندی دانشمندآمریکایی در مقاله.به چاپ رسانیده است 6شماره   مطالعات فرهنگستان علوم برلین

از طبق المناطق کاشی و رساله المحیطیه وی تمجید فراوان نموده و این  "محاسبه سیاره ای از قرن پانزدهم

مخترع نخستین ماشین محاسبه دانست بلکه باید نخستین کسی دانست احتمال را داده است که وی را نه تنها باید 

همچنین وی توانست آلت نجومی .به دست آورده است  به نیوتن نسبت داده می شود که که بسط دو جمله ای را

   را اختراع کند که به وسیله آن می توان تقویم های کواکب هفتگانه و عروض و ابعاد  طبق المناطق مذکور

از اختراعات .را از زمین و عمل خسوف و کسوف را به آسان ترین طریقه ممکن و در مدت کمی شناخت آن ها

است که برای نخستین بار مهندسان توانستند به کمک  "مسطره" ساختن دستگاهی فنی به نام  دیگر این دانشمند

نگاشته که بعد ها عطارد وی همچنین کتابی در حل اشکال معدل مسیر .کنندمساحت دستگاه مذکور زمین را 

شتین قسمتی از فعالیت های علمی خود را مدیون نشتین قرار گرفته است و چنانچه می گویند اینمورد استفاده ای

 .می داند کاشانی 
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 ریاضیات حافظ شیرازی و زوجیت محیط دایره
 (/دیوان حافظ 357غزل )که من این مسئله بی چون و چرا میبینمقطه خالف از کم و بیش/نیست در دایره یک ن

نوشته می شوند و منظور حافظ  2k ±𝟏نوشته می شوند ولی اعداد فرد به صورت   2kاعداد زوج به صورت  

(( هست . محیط دایره زوج هست زیرا هر قطرش 𝟏±شیرازی از ))یک نقطه خالف از کم و بیش(( همان ))

 دارای دو شعاع است و اگر دایره را بطور مداوم تقسیم نماییم همواره متناظر با اعداد زوج است.

همچون   
𝟏

𝟐
,

𝟏

𝟒
,

𝟏

𝟖
,

𝟏

𝟏𝟔
,

𝟏

𝟑𝟐
, … … …. 

 

 واقعی عدد پیمقدار 
3/1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 69399375105……….  
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 ( علت پیش بینی نشدن زمان𝛑پی) ایرانی پارادوکس
عدد پی گنگ و متعالی و در نتیجه غیرقابل پیش بینی است و این یکی از موانع ریاضیاتی تسلط بر زمان دایروی 

 است. دائره البروج گنگ و متعالی و در نتیجه غیرقابل پیش بینی است.و تغییر آن 

 

 )مرکب بودن زمان( روح زمان ایرانی پارادوکس -4
زمان دارای دو جنبه است.جنبه مادی و جنبه ی ماورایی.زمان مادی بر اجسام و موجودات مادی می گذرد ولی 

نه و ... می گذرد بنا براین زمان موجودی مرکب از زمان ماورایی بر موجودات ماورایی همچون فرشتگان و اج

 جسم و روح است و قوانین مادی حرکت مربوط به جسم زمان هستند.
 

 

 

 دوساختی بودن وجود انسان ایرانی پارادوکس -5
       علی رغم بسیاری از اندیشه های دانشمندان که جهان هستی را فقط خالصه در ماده و قوانین مادی اجسام 

روحی( است و قوانین مادی برای روح آدمی صدق -دانند باید گفت که انسان موجودی دو وجهی)جسمیمی 

و اگر روح و حیات انسان نباشد امکان هیچگونه   البته قوانین روح به شدت جسم را تحت اختیار دارند.نمی کنند

 سفری در زمان وجود نخواهد داشت.

 

  انتخاب زمان ایرانی پارادوکس -6
در هر جهانی با سرعت خاصی می گذرد و بنابراین زمان برای تمام اشیاء با سرعت یکسان نمیگذرد و مثال زمان 

انسان  در داستان اصحاب کهف)علیهم السالم( و عزیر)ع( زمان بر تمام اشیاء به صورت یکسان نگذشته است.

در عالم ماوراء و عالم فرشتگان نیز زمان نمی تواند انتخاب و تعیین نماید که زمان با چه سرعتی سپری شود . 

 .بسیار کندتر میگذرد

  

 پارادوکس مالصدرا -7
بیان نموده است که: صدرالمتالهین  . !...مالصدرا زمان را جزو خصوصیات جسم می داند نه مختصات جسم

مکانی و بعد : اجسام عالم ماده دو بعد دارند: بعد مالصدرا گفته است . ((زمان چیزی زائد بر شیء نیست ))

 و نیز  زمانی. بعد مکانی، طول و عرض و عمقی است که اجسام دارند ) که همان فضای سه بعدی است (

ذاتمان است که در این زمان باشیم؛ یعنی اگر من  وما جزیعنی  زمان را بعد جسم و ذاتی جسم می داند مالصدرا

 . از هستی می بودم هنگام تصات مکانی و زمانی آنبا مخ بلکه یک فردی   ،پیش بودم دیگر من نبودم  هزار سال
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 پارادوکس ایرانی گراف زمان

ای سفر در زمان همچون گراف هستند و این لذا راه ه ،از آنجا که سفر در زمان همچون سفر در یک جاده است

نیز تشخیص     گرافهای جهت دار  سفر در زمان را به مبحث احتمال و ترکیبیات ریاضیات ربط می دهند و

 جهت های گذشته و آینده در این گرافهای جهت دار کار آسانی نیست.

 

 

 

  

𝒕𝟑                                                                                                             
 

 

𝒕𝟏  
 

                                                                                   𝒕𝟐   
 

 

 

 گراف زمان – 39شکل  

دنباله ای از راس ها و یال هاست که در این دنباله تکرار یال ها و تکرار راس ها  nدر گراف راهی به طول :راه

 مجاز است.
 

راهی است که یال تکراری ندارد. ولی ممکن است دارای راس تکراری  nدر گراف جاده ای به طول :جاده

 باشد.

 در گراف یک مسیر راهی است که یال و راس تکراری نداشته باشد.:مسیر

در گراف راهی که راس اول و آخرش یکی باشد راه بسته نامیده می شود و اگر به جای راه یک :راه بسته 

 هد بود. و اگر یک مسیر بسته باشد دور نامیده می شود.ی بسته خوا جاده بود در نتیجه جاده
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 امام علی)ع( و راه های آسمان
زیرا من  خواهید از من بپرسید قبل از اینکه مرا از دست بدهید، هر چه مى))فرماید:  امیرالمؤمنین علیه السالم مى

 .(586ص  1، و سفینه ج  96السمطین ص دُرر منبع:  ) .((دانم هاى زمین مى هاى آسمان را بهتر از راه راه
 

 سندهایی قرآنی و روایی برای علم امام علی)ع( به راه های آسمان
( اشاره شده است.و با توجه  7/ سوره الذاریات / آیه و السماء ذات الحبک قرآن کریم:در قرآن کریم  به ) -1

حسین بن خالد، علوم نزد ایشان بدیهیست.به آن که معصومین علیهم السالم خود قرآن ناطق هستند وجود این 

 ءوالسما) شریفهآیه  به امام هشتم حضرت علی بن موسی )علیه السالم( گفتم :روایت کرده است، که خالد گوید

پس انگشتان  . ((با زمین بافته باشد : محبوکه الی االرض)) :فرمود )ع(امام .را برایم تفسیر کنید (ذات الحبک

گفتم: چگونه این دو به هم بافته .اند کرد، یعنی این چنین آسمان و زمین با هم چسبیده دو دست خود را در هم

فرمود: سبحان  . امام)ع(ها را بدون ستونی که ببینید بر افراشت آسمان :فرماید اند در حالی که خداوند می شده

فرمود: پس  امام)ع( ، استگفتم: آری چنین  .بدون ستونی که ببینید آن را : خداوند نفرموده استاهلل. مگر

( دست چپ را گشود، دست راست را باالی عگفتم: چگونه است آن؟ امام ) .شود ستون هست ولیکن دیده نمی

 .((  329/صفحه 2تفسیر قمی/ج ))منبع : .  آن سقف است  بر این است زمین دنیا که آسمان   آن نهاد و فرمود:

 علی)ع( بسیار جالب است. طبق این حدیث امام و این زمینه نقل شدهحدیثی که از امیر مؤمنان علی)ع( در  -2 

هذه النجوم التی فی السماء مدائن مثل المدائن التی فی االرض مربوطة کل مدینة الی عمود من : »ه استفرمود

نور؛ این ستارگانی که در آسمانند، شهرهایی هستند همچون شهرهای روی زمین که هر شهری با شهر دیگر )هر 

 (91/ 55)مجلسی، بحاراالنوار، « ای با ستاره دیگر( با ستونـــی از نور مربوط است ستاره
 

  شکل )ماتریسی( آسمان شبکه ای
دانشمندان دست به ساخت بزرگترین نرم افزار  معاصردر قرن 

الکترونیکی زدند که بتواند تصویری کوچک از فلک را 

 آور این بود فلک به تارهای ترسیم کند و نتیجه حیرت

لیونها شاهراه به هم یاین بافت از ب.عنکبوتی شباهت دارد

گویند که این بافت از  متصل تشکیل شده است. دانشمندان می

باشد و جالب اینجاست که  فهای فلکی تاریخ میمهمترین کش

به این موضوع اشاره  )حبک(قرآن با کلمه راهها و چینها

 .ه استکرد

 آسمان ماتریسی – 40شکل  
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 جزء و کل های ماتریسی
این  و طبیعی زیادی پیرامون ماست منظم توان گفت که ماتریسهای بنابر فلسفه ی وحدت وجود می

از درون اتمها تا صور فلکی و کهکشانها گسترده اند که حکایت از نظم و تدبیر الهی در  )شبکه ها(ماتریسها

خلقت مخلوقات دارد. هر شکل هندسی یک گراف است و جهان طبیعی که جهانی هندسی است نیز یک گراف 

گراف  بسیار بزرگ از پدیدهای فیزیکیست.نحوه اتصال مولکولها به هم و همچنین آرایش صور فلکی نیز یک

است.یک نقطه نیز یک گراف است و همچنین خط وصل کننده دو نقطه نیز یک گراف است.مسیرها و جاده ها 

 تونل زمان و کرمچاله ها نیز گراف هستند.و نیز  و شاهراههای آسمانی نیز گراف هستند
 

 

 ماتریسهای کلی)صور فلکی و شاهراههای آسمان شبکه ای(

 
 

 

 

 
 ماتریسهای کلی – 41شکل 

 

 ماتریس های جزئی یا مولکولی

اتمی هستند که شبکه وار ) ماتریسی ( بر ساختار جهان مولکولهای مواد دارای ساختار متصل و پیوندهایی 

پیرامون تاثیرگذار هستند و این شبکه های مولکولی منظم همچون سایر اجزای جهان دارای خواص ریاضی و  

اه این شبکه های مولکولی باید از نظریات ریاضی از جمله نظریه هندسی هستند و برای شناخت و تبیین جایگ

گراف های مولکولی کمک گرفت که در فناوری های نوین و نانوفناوری  کاربردهای اساسی دارند استفاده 

 نمود.

 

 

                                                                                                                          

 

                                                                       

 ریسهای جزئیمات  – 42شکل                                                                    
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 گراف و نمایش ماتریسی
هر صور فلکی و شاهراههای آسمان شبکه ای و  مولکولهای مواد دارای ساختار ماتریسی و گراف گونه هستند و 

از  ماتریسی گویند. در روش ماتریس مجاورت گرافکه به آن  توان با یک ماتریس نمایش داد می گراف را

نشان  1وعدد  های گراف دارای سطر و ستون است به تعداد راس مجاورت کنیم. ماتریس استفاده می آرایه ها

 نشان دهنده عدم وجود ارتباط بین دو راس است.یعنی ماتریس 0دد دهنده وجود یک یال بین دو راس و ع

توان رئوسی را که با یک راس  . با استفاده از این ماتریس میباشدشامل دو عدد صفر و یک  مجاورت می تواند

ماتریس دیگری نیز وجود  .اند و نیز رئوسی را که با هیچ راس دیگری ارتباط ندارند رامشخص کرد در ارتباط

رد که ماتریس وقوع گراف نام دارد و به وقوع یا وجود ارتباط بین یک راس با یک یال می پردازد ، بدین دا

ترتیب که اگر یک راس و یک یال ارتباط باشد از اعداد طبیعی برای نمایش آن استفاده می نماییم و اگر 

 ن استفاده می کنیم.برای نمایش آ  0ارتباطی بین یک راس و یک یال وجود نداشته باشد از عدد 

 

 ماتریس مجاورت گراف
 

 

 
                                                                       

 

 ماتریس وقوع گراف

 

 
 گراف و نمایش ماتریسی آن – 43شکل                                    
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 پارادوکس ایرانی لوپ زمان)حلقه ی زمان(
ساختار الیه ای دارد و سرعت گذر زمان در بعضی از الیه های سریعتر و در بعضی از الیه های آن کندتر زمان 

.و اگر مسافر زمان در است. و چون حرکت زمان مدور و قطبی است لذا زمان دارای مدار های خاصی است

هرچه از  آن بسیار کم هست.ساختار مداری یکی از این الیه ها گیر بیفتد امکان خروجش از دست تناوب قطبی 

مرکز دور شویم به سمت گذشته ی زمان داریم حرکت می نماییم و هرچه به سمت مرکز حلقه حرکت نماییم به 

 سمت آینده نزدیکتر شده ایم
 

 

 

 
 آینده 1حلقه   گذشته 

                                                  
 2حلقه 

 

 3حلقه 
 

 

 

 لوپ های زمان – 44شکل 

 

 زمان –کهکشانها و سیاه چاله ها دستگاه های مختصات قطبی مکان 
 

 

 

 

 

 

 

 زمان -مختصات قطبی مکان  -45شکل 
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 استثنائات زمان

هجری قمری در شهر  255( در شب نیمه شعبان سال عجحضرت مهدی ) عمر حضرت مهدی)عج( : -1

در زمان وفات پدرشان پنج سال بود و در همان سنین  (عجسامرا دیده به جهان گشودند. سن حضرت مهدی )

 .اندک، خداوند متعال حکمت و قضاوت به او عنایت فرموده بود و او را نشانه ای برای جهانیان قرار داده بود

در میان اهل بیت)علیهم السالم( تنها امامی که در سن پایین امامت به او واگذار شده بود ایشان بودند و جوانترین 

  خداوند تبارک و تعالی سه ویژگی .باشد نیز هاست. پس اگر عمر ایشان طوالنی شده است می تواند معجزهآن

والدت او را همچون والدت حضرت  ، ( جاری ساخته استعجسه تن از پیامبران را در حضرت مهدی )

عمر طوالنی او را ( مقرر فرموده است و ع( قرار داده است. غیبت او را همانند غیبت حضرت عیسی)عموسی)

( عمر عحضرت خضر) آنگاه به بنده صالح خود .همچون عمر طوالنی حضرت نوح)علیه السالم( قرار داده است

 (109ثر، صفحه( باشد.)منتخب االعجطوالنی داده تا دلیل عمر طوالنی حضرت قائم )

 

 
 

 
 

امام به روایتی که از قول  السالم عمر حضرت خضر علیهدر خصوص طول  عمر حضرت خضر)ع(: -2

اما آن بنده صالح خدا خضر، خداوند عمر او را نه برای ))   :کنیم میرجوع اند  نقل کرده لسالما صادق علیه

 شریعتوسیله او و شریعتش،  که به رسالتش طوالنی گردانید و نه به جهت کتابی که بدو نازل کند و یا این

پیامبران پیش از خود را نسخ کند و نه به جهت امامتی که بندگانش بدو اقتدا نمایند و نه به خاطر طاعتی که خدا 

قائم آفرین، بدان دلیل که اراده فرموده بود عمر گرامی  بر او واجب ساخته بود؛ بلکه خدای جهان

دانست که بندگانش بر طول عمر او  او بسیار طوالنی سازد و می غیبترا در دوران  الشریف فرجه تعالی اهلل عجل

که بدان ایراد و اشکال خواهند نمود، به همین جهت عمر این بنده صالح خویش )خضر( را طوالنی ساخت 

 باطلوسیله اشکال و ایراد دشمنان و بداندیشان  السالم بدان تشبیه گردد و بدین استدالل شود و عمر قائم علیه

، ص 3الدین، ج  شیخ صدوق، کمال .222، ص 51عالمه محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج )منبع: .گردد

  . گذرد زنده است و اکنون بیش از شش هزار سال از عمر شریفش می حضرت خضر)ع(بدون تردید .   (  357

 (.157یوم الخالص، ص  منبع:)
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 عمر حضرت عیسی)ع(: -3
و  ندتا کنون در قید حیات هست و در اواخر دوران نبوت خویش به آسمانها عروج نمودند  حضرت عیسی)ع(

 منتظر ظهور منجی عالم بشریت حضرت مهدی)عج( بوده و هست و عمر ایشان یکی از استثنائات زمان هست.
 

 باقر)ع( و پارادوکس دوقلوها)عزیر و عزیز(امام محمد 
و آن  بگویید دکنم که هرگز پاسخش را نتوانی الی میواز شما س)) گفت:  )امام محمد باقر)عپیر نصرانی به  عالم

و هر دو )بصورت دو قلو(  صاحب دو فرزند پسر شد خود  عیال از که ال این است: خبر دهید مرا از مردیوس

در یک ساعت متولّد شدند و هر دو در یک ساعت از دنیا رفتند ولی یکی از آنها صد و پنجاه سال و دیگری 

یر عزآن دو پسر عزیز و )): فرمود امام)ع(((.   پنجاه سال عمر کرد، آنها کیستند و قصه آنها از چه قرار است؟

کرد  روحزیر را قبض عد شدند و با هم سی سال زندگی کردند، آنگاه خداوند لر یک ساعت متوبودند؛ آن دو د

زیر عکرد. پس از صد سال خداوند  همچنان در دنیا زندگی می عزیز و یک صد سال در صف مردگان بود ولی

برگرداند و او بیست سال با برادرش عزیز زندگی کرد و سپس هر دو با هم  دنیارا زنده کرد و او را دوباره به 

. ((صد و پنجاه سال عمر نمود زعزیپنجاه سال عمر کرد ولی  رزیعاین حساب  طبقند، در یک ساعت از دنیا رفت

اید تا  از من داناتر و بهتری را آورده))امام حیرت زده شده بود حرکت کرد و گفت:  علمعالم نصرانی که از 

گویم و  ی سخن نمیاست من با شما نصار شامتا این مرد دانشمند و بزرگوار در  قسممرا رسوا نمائید، به خداوند 

یکی از  .(( 189، کاظمینی بروجردی ص مفاخر الوال.  412، ص1تفسیر جامع، ج)) .((از من چیزی نپرسید

 عذرا یک بار در قرآن آمده است و نامش در لغت یهود شپیامبران بنی اسرائیل حضرت عُزیر)ع( بود که نام

خداوند دو پسر دوقلو به آنها داد که نام ،بیت المقدس زندگی می کردند قه گفته می شود.پدر و مادرش در منط

ذره گذاشتند.عزیر و عذره با هم بزرگ شدند تا به سی سالگی رسیدند.عزیر)ع( عیکی را عزیر و نام دیگری را 

ب و انجیر و آ اندکی پس از خداحافظی با بستگانش،پس از آنکه ازدواج کرد به قصد سفر از خانه بیرون آمد

      رسید که به طور وحشتناکی  مکانیتا در سفر از آن بهره بگیرد.در بین راه به  برداشت خود با تازه وهمی

با دیدن این  عزیر)ع( .درهم ریخته و ویران شده بود و حتی استخوان های ساکنان آنجا نیز پوسیده شده بود

  منظره وحشتناک به فکر معاد و زنده شدن مردگان افتاد و با خود گفت:چگونه خداوند این مردگان را زنده 

او در این فکر بود که خداوند  . (ت!بلکه از روی تعجب گف ،انکار نگفت البته او این سخن را از روی) می کند؟

خداوند عزیر)ع( را زنده کرد.فرشته ای از جانب  د سالجانش را گرفت و در ردیف مردگان قرار داد.پس از ص

خدا آمد و از او پرسید: چقدر در این بیابان خوابیده ای؟ او که گمان می کرد ساعاتی بیش در آنجا استراحت 

اکنون به غذا و ،فرشته به او گفت:تو صد سال در اینجا بوده ای! یک روز یا کمتر کرده باشد در جواب گفت:ن

خود بنگر که چگونه به فرمان خدا در تمام این مدت سالم مانده و هیچ آسیبی ندیده است.اما برای آشامیدنی 

 اینکه باور کنی به االغ خود بنگر و ببین که چگونه با مرگ اعضای آن از هم متالشی شده است و اینک ببین که 
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با دیدن این  کرده و زنده می کند.خداوند چگونه اجزای پراکنده و متالشی شده آن را دوباره جمع آوری 

له معاد را با تمام اگفت:می دانم که خداوند بر هر چیزی توانا است.اینک مطمئن شدم و مس )ع(منظره عزیر

شد و به سوی خانه اش حرکت  سوار بر االغ خود )ع(آنگاه عزیر.وجودم حس کردم و قلبم سرشار از یقین شد

تغییر کرده است.وقتی به زادگاه خود رسید دید که خانه ها و آدمها  در مسیر راه می دید که همه چیز ،کرد

تغییر کرده اند با دقت به اطراف خود نگاه کرد تا مسیر خانه خود را یافت و به نزدیک منزل خود آمد.در آنجا 

ن گفت:آری از او پرسید:آیا منزل عزیر همین جا است؟ پیرز و پیرزنی الغر اندام و خمیده قامت و نابینا را دید

به دنبال این سخن گریه کرد و گفت:دهها سال است که عزیر مفقود شده و مردم او  پیرزن همین جا است.سپس

       گفت:من خود عزیر هستم.خداوند )ع(را فراموش کرده اند چطور تو نام عزیر را به زبان آوردی؟ عزیر

آن پیرزن مادر .بار دیگر مرا زنده کرده استآورد و اینک مردگان در واز این دنیا برد و جزصد سال مرا 

اگر تو واقعا عزیر هستی و  صد سال قبل عزیر گم شد بود که با شنیدن این سخن پریشان شد و گفت: )ع(عزیر

 مردی صالح و مستجاب الدعو زیرا عزیر و راست می گویی دعا کن تا من بینا شوم و ضعف پیری از من برود

رزن بینا شد و سالمتی خود را بازیافت و با چشم تیزبین خود پسرش را شناخت و پیو  دعا کرد )ع(.عزیربود

ما  گفت: )ع(بزرگ قوم بنی اسراییل به عزیر دست و پای پسرش را بوسید و سپس او را نزد بنی اسراییل برد.

شمار بیت المقدس را ویران کرد و تورات را سوزاند فقط چند نفر انگشت  شنیدیم هنگامی که بخت النصر

 )ع(اگر تو همان عزیر هستی تورات را از حفظ بخوان.عزیر ،یکی از آنها عزیر)ع( بودو  حافظ تورات بودند

تورات را بدون کم و کاست و از حفظ خواند.آنگاه او را تصدیق کردند و به او تبریک گفتند و با او پیمان 

 .وفاداری به دین خدا بستند
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 علیهم السالم () اصحاب کهف
ار و طغیانگر  زندگى مى کردند . وى  مردم بدر زمان پادشاهى ج اصحاب کهف فرموده: امام صادق علیه السالم

 اصحاب کهفسرزمینش را به پرستش بت ها فرا مى خواند و هر کس اجابت نمى کرد  او را مى کُشت . 

بر دروازه شهر  نمایندگانى گماشت و  پادشاه من بودند که خداوند عز و جل را پرستش مى کردند .ومردانى م

به بهانه شکار  بیرون رفتند . در میان  آن مردان . بر بت ها سجده کند اینکه  نمى گذاشت کسى بیرون برود مگر

 چون شب شد  ند وبیرون رفتاز آن سرزمین  . آنان وى را به کیش خود دعوت کردند و د راه  بر چوپانى گذشتن

که در قرآن فرموده چنان همراه آنان بود . خداوند  بر آنان خوابى مستولى کرد  یبدان غار داخل شدند و سگ

آنان  خوابیدند تا خداوند  آن پادشاه و  )). سالیانى چند بر گوش هایشان پرده زدیم پس در آن غار : ((است

گاه  آنان از خواب آن ،دمانى جدید آمدند مردمانش را نابود ساخت . آن دوران  سپرى شد و دوره جدید و مر

یم؟ به خورشید نگریستند که باال آمده بود و گفتند : ه اقدر در این جا خوابیدبه یکدیگر گفتند : چ وبرخاستند 

گفتند : این پول را بگیر و به صورت ناشناس  وارد شهر  شانگاه به یکى از خودآن ،یک روز یا پاره اى از روز 

خواهند ما راالع یابند و ما را بشناسند  طچرا که اگر از ما ا ،نشناسند و براى ما غذایى تهیه کنرا تو  شو تاب

آن مرد آمد و شهر را به گونه اى دیگر یافت و مردمان را بر خالف  . شت و یا به دین خود برمى گردانندک

زبان آنان را نمى فهمید .  نیزو وى  زبان او را نمى فهمیدند دید . آنان را نمى شناخت و آنان مردمان زمان خود

مردم به وى گفتند : کیستى و از کجا آمده اى؟ داستان را به آنان گفت . پادشاه و مردم شهر  همراه آن مرد از 

م آنان  سه نفرند و چهار : سر مى کشیدند . برخى گفتند غارغار ایستادند و به درون  رشهر بیرون آمده  بر د

خى گفتند : پنج نفرند و سگشان  ششمین آنهاست و برخى گفتند : هفت نفرند و سگشان آنان سگ آنهاست و بر

ت وارد شدن اعب را حجاب آنان قرار داد و کسى جررخداوند عز و جل  پرده اى از ترس و  . هشتمین آنهاست

دقیانوس بر آنان  که مبادا یاران بودندرفیق آنها . وقتى او داخل غار شد  یارانش در هراس و ترس  نداشت  جز 

ت طوالنى در خواب بوده اند و آنان براى مردم  نشانه اند . دآنان گزارش داد که این م دست یافته اند . وى به

که در خواب بودند . پادشاه گفت : چنان همه گریستند و از خداوند خواستند که آنان را به خواب برگرداند 

آنان  در هر سال  دو  . من اندوانى ماینها مرد زیرا را زیارت کنیم سزاوار است در این جا مسجدى بسازیم و آن 

       شان نیزبار حرکت مى کردند ، شش ماه بر پهلوى راست مى خوابیدند و شش ماه بر پهلوى چپ  و سگ

 .(( 32 ص 2ی : ج متفسیر الق )). پهن کرده بود غار رهایش را بر ددست
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 سفر در زمانسفر معراج گونه ای از 
بدون شک وسعت آسمانها آنقدر زیاد است که نور بعضی از ستارگان که به ما رسیده است از فاصله ی چند 

نوری است.یعنی اگر بخواهیم به آن ستاره برسیم باید با سرعت نور که باالترین سرعت هست چند  سال  میلیارد

میلیارد سال نوری به حرکت ادامه دهیم.در قرآن کریم نیز به عدم توانایی جن و انس در گذر از اقطار آسمان 

ه ی واالیی نزد پروردگار متعال برترین انسانهای جهان هستند و مرتب الهی اشاره شده است.پیامبران و اوصیاء

سفر در زمان اولی تر و مستحق تر هستند.معراج و گذر از  کرامت و نعمت  دارند و از همه ی انسانها نسبت به

و بعضی از فالسفه نیز باور دارند که  آسمانها طبق قوانین فیزیک نسبیتی جز با سفر در زمان امکان پذیر نیست

 شود.  می معراج در  الزمان انجام 
 

 ساختار آسمانها و وسعتشان
همانا این زمین وهر چه در آن است در برابر آن )زمینی( که در زیر آن قرار دارد پیامبر)ص( فرموده است:

)مقصود ستارگان و کواکبی است که گاهی باالی سر ماست وگاهی زیر سیاره زمین قرار می گیرد( مانند حلقه 

افتاده باشد و آن دو با هم و هر چه بر آنهاست در برابر  (رپهناو ته و و )بی سر یای )کوچک( است که در بیابان

آنچه در زیر آن دو قرار گرفته چون حلقه ای است که در بیابان تهی و پهناوری افتاده وسومی نیز این چنین 

بیابان تهی برسد به هفتمین زمین )نسبت به هر کدام به آن دیگری مانند همان حلقه است که در  است تا

وپهناوری افتاده باشد( وهفت زمین با آنچه بر آن است که بر پشت خروس است چون حلقه ای است که در 

بیابان تهی وپهناوری افتاده باشد وخروس دو بال دارد، بالی در مشرق و بالی در مغرب ودو پایش در آخرین حد 

قرار دارد روی صخره )سنگ( چون حلقه ای بر آن  از عمق است وهفت زمین با خروس و آنچه در آن است و

بر آن است برپشت ماهی چون حلقه  است که در بیابان تهی وپهناوری افتاده باشد وصخره با آنچه در آن است و

ای است که در بیابان تهی وپهناوری افتاده باشد، وهفت زمین وخروس وصخره وماهی با هر چه در آن است و 

دریای تاریک چون حلقه ای است که در بیابان تهی وپهناوری افتاده باشد وهفت هر چه بر آن قرار دارد روی 

 و است زمین با خروس و صخره وماهی و دریای تاریک روی هوای روان چون حلقه ای دربیابانی تهی وپهناور

 در بیابانی تهی وپهناور ای هفت زمین با خروس وصخره وماهی و دریای تاریک وهوا روی ثری چون حلقه

وخبر و آگاهی بشر درهمان ثری منقطع است.هفت زمین وخروس وصخره وماهی و دریای تاریک هوا  است

 در آن است در برابر آسمانی که باالی آن است چون آنچه  وثری دربرابر آسمان اول مانند حلقه ای است و

سمانی که باالی آدر برابر  نهاستآحلقه ای است در بیابانی تهی وپهناور و این دو آسمان و آنچه در آنها و بر 

 بر آن قرار دارد ن است وآنچه در آسمان و آو این سه  ن دو است چون حلقه ای است در بیابانی تهی و پهناورآ

 .دربرابر آسمان چهارم چون حلقه ای است در بیابانی تهی و پهناور وبه همین ترتیب تا برسد به آسمان هفتم

 که از زمینیان پنهان است چون حلقه ای  دربرابر دریایی آنهاست  االیب و استهآنبا آنچه در   هفت آسمان  این
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است در بیابانی تهی وپهناور و همه این هفت آسمان ودریای پنهان دربرابر کوههای تگرگ چون حلقه ای است 

که دلها در آن واین هفت آسمان ودریای پنهان وکوههای تگرگ دربرابر آن هوایی  در بیابانی تهی و پهناور

و این هفت آسمان و دریای پهناور وکوههای تگرگ   سرگردان اند چون حلقه ای است در دریایی تهی وپهناور

وهوا در برابر پرده های نور چون حلقه ای است در بیابانی تهی و پهناور واین هفت آسمان و دریای پنهان 

لقه ای است در بیابانی تهی وپهناور واین هفت وکوههای تگرگ وهوا وپرده های نور در برابر کرسی چون ح

آسمان ودریای پنهان وکوههای تگرک وهوا و پرده های نور و کرسی دربرابر عرش چون حلقه ای است در 

 .)155ص  / 8ج /اصول کافی /کلینی )  .بیابانی تهی وپهناور

 معراج پیامبر)ص( 
معراج دید و شنید در  و آنچه پیامبر )ص ( در شب روایتى مفصل در شرح واقعه )اسراء( و )معراج ( )ره(قمی

تفسیر خود از پدرش از ابن ابى عمیر از هشام بن سالم از امام صادق )علیه السالم ( روایت کرده که فرمود: 

جبرئیل و میکائیل و اسرافیل براق را براى رسول خدا )صلى اللّه علیه و آله و سلم ( آوردند، یکى مهار آن را 

گرى رکابش را و سومى جامه رسول خدا )صلى اللّه علیه و آله و سلم ( را در هنگام سوار شدن گرفت و دی

مرتب کرد، در این موقع براق بناى چموشى گذاشت که جبرئیل او را لطمه اى زد و گفت : آرام باش اى براق ، 

و سوارت نخواهد شد.آنگاه اضافه قبل از این پیغمبر، هیچ پیغمبرى سوار تو نشده  و بعد از این هم کسى همانند ا

که براق بعد از لطمه آرام شد و او را مقدارى که خیلى زیاد هم نبود باال برد در حالى که جبرئیل هم  ؛فرمود

را از آسمان و زمین به وى نشان مى داد. رسول خدا )صلى اللّه علیه و آله و سلم (  الهیهمراهش بود و آیات 

پاسخ  فتن ناگهان یک منادى از سمت راست ندایم داد که هان اى محمد! ولى منخودش فرموده : که در حین ر

.منادى دیگر از طرف چپ ندایم داد که هان اى محمد! به او نیز پاسخ نگفته و نگفته و توجهى به او نکردم

اى محمد به من  :توجهى ننمودم ، زنى با دست و ساعد برهنه و غرق در زیورهاى دنیوى به استقبالم آمد و گفت

نگاه کن تا با تو سخن گویم به او نیز توجهى نکردم و همچنان پیش مى رفتم که ناگهان آوازى شنیدم و از 

 ،اى محمد نماز بخوان :شنیدنش ناراحت شدم ، از آن نیز گذشتم ، اینجا بود که جبرائیل مرا پایین آورد و گفت

ت که نماز مى خوانى ؟ گفتم نه ، گفت : طور سینا است ، هیچ مى دانى کجا اس:من مشغول نماز شدم سپس گفت

خدا مى داند که چقدر رفتیم  .آنگاه سوار شدم  !همانجا است که خداوند با موسى تکلم کرد، تکلمى مخصوص

پیاده شو و نماز بگزار. من پایین آمده نماز گزاردم ، گفت : هیچ مى دانى کجا نماز خواندى ؟  :که به من گفت

این بیت اللحم بود و بیت اللحم ناحیه ایست از زمین بیت المقدس که عیسى بن مریم در آنجا  :، گفتگفتم نه 

متولد شد.آنگاه سوار شده براه افتادیم تا به بیت المقدس رسیدیم ، پس براق را به حلقه اى که قبال انبیاء مرکب 

همراه و در کنارم بود، در آنجا به ابراهیم  شدم در حالى که جبرئیل مسجد وارد و خود را به آن مى بستند بسته

 خلیل و موسى و عیسى در میان عده اى از انبیاء که خدا مى داند چقدر بودند برخورد نمودم که همگى به خاطر 
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من اجتماع کرده بودند و مهیاى نماز بودند و من شکى نداشتم در اینکه به زودى جبرئیل جلو مى ایستد و بر همه 

مى کند ولى وقتى صف نماز مرتب شد جبرئیل بازوى مرا گرفت و جلو برد و بر آنان امامت  ما امامت

یکى شیر و دیگرى آب و سومى شراب و  ،نمودم.آنگاه خازنى نزدم آمد در حالى که سه ظرف همراه داشت

شنیدم که مى گفت اگر آب را بگیرد هم خودش و هم امتش غرق مى شوند و اگر شراب را بگیرد هم خودش و 

من  :آنگاه فرمود،هم امتش گمراه مى گردند و اگر شیر را بگیرد خود هدایت شده و امتش نیز هدایت مى شوند

آنگاه از من پرسید در  ،هدایت شدى و امتت نیز هدایت شدند :رئیل گفتشیر را گرفتم و از آن آشامیدم ، جب

  پرسید آیا تو هم  جبرئیل ! راستم مرا صدا زد  از طرف را شنیدم که   هاتفى  صداى  گفتم  مسیرت چه دیدى ؟

 ،  گفته بودى را او مبلغ یهود بود اگر پاسخش :گفت، جوابش را دادى ؟ گفتم نه و هیچ توجهى به آن نکردم

امتت بعد از خودت به یهودى گرى مى گرائیدند، سپس پرسید دیگر چه دیدى ؟ گفتم هاتفى از طرف چپم 

او داعى مسیحیت بود اگر  :گفتتى ؟ گفتم نه و توجهى هم نکردم ،پرسید آیا تو هم جوابش گف !صدایم زد

کسى در روبرویت ظاهر شد؟گفتم زنى آنگاه پرسید چه  ،جوابش مى دادى امتت بعد از تو مسیحى مى شدند

به من گفت : اى محمد به سوى من بنگر تا با تو سخن  و دیدم با بازوانى برهنه که همه زیورهاى دنیوى بر او بود

او دنیا  :گویم ، جبرئیل پرسید آیا تو هم با او سخن گفتى ؟ گفتم نه سخن گفتم و نه به او توجهى کردم ، گفت

آنگاه آوازى هول انگیز شنیدم که مرا ،مى شدى امتت دنیا را بر آخرت ترجیح مى دادند بود اگر با او همکالم

اى محمد مى شنوى ؟ گفتم آرى ، گفت این سنگى است که من هفتاد سال  :به وحشت انداخت جبرئیل گفت

    اصحاب االن در قعر جهنم جاى گرفت و این صدا از آن بود،  اقبل از لب جهنم به داخل آن پرتاب کرده ام

)منبع: ترجمه تفسیر مى گویند به همین جهت رسول خدا )صلى اللّه علیه و آله و سلم ( تا زنده بود خنده نکرد.

 (رضوانی جابر  قمی/
 

 صعود پیامبر اکرم )ص ( با جبرئیل به آسمان دنیا
در آن فرشته اى را دیدم که او آنگاه فرمود: جبرئیل باال رفت و من هم با او باال رفتم تا به آسمان دنیا رسیدیم و 

مگر کسى که خبر را برباید )درباره اش فرموده :  که خداى عزوجل است کسی را اسماعیل مى گفتند و هم او

هفتاد هزار  نیز پس تیر شهاب او را دنبال مى کند( و او هفتاد هزار فرشته زیر فرمان داشت که هر یک از آنان

این محمد رسول  :کیست همراه تو؟ گفت مرد فرشته پرسید اى جبرئیل  این ،فرشته دیگر زیر فرمان داشتند

خدا )صلى اللّه علیه و آله و سلم ( است ، پرسید: مبعوث هم شده ؟ گفت آرى ، فرشته در را باز کرد من به او 

با به سالم کردم او نیز به من سالم کرد من جهت او استغفار کردم او هم جهت من استغفار کرد و گفت مرح

برادر صالح و پیغمبر صالح و همچنین مالئکه یکى پس از دیگرى به مالقات مى آمدند تا به آسمان دوم وارد 

شدم در آنجا هیچ فرشته اى ندیدم مگر آنکه خوش و خندانش یافتم تا اینکه فرشته اى دیدم که از او مخلوقى 

 و نیز مانند سایرین با من برخورد نمود، هر چه آنها بزرگتر ندیده بودم ، فرشته اى بود کریه المنظر و غضبناک ا
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گفتند او نیز بگفت و هر دعا که ایشان در حقم نمودند او نیز کرد، اما در عین حال هیچ خنده نکرد آنچنان که 

مى کردند، پرسیدم : اى جبرئیل این کیست که این چنین مرا به فزع انداخت ؟ گفت : جا خنده دیگر مالئکه 

خود ما هم همگى از او مى ترسیم او خازن و مالک جهنم است  و تاکنون خنده نکرده  و  یکه ترسیده شودارد 

غیظ خود نسبت به دشمنان خدا و  از روزى که خدا او را متصدى جهنم نموده تا به امروز روز به روز بر غضب 

بود به روى احدى تبسم کند،  قرار و اگر گنهکاران  مى افزاید و خداوند به دست او از ایشان انتقام مى گیرد   و

قطعا به روى تو تبسم مى کرد، پس من بر او سالم کردم و او بر من  ،چه آنها که قبل از تو بودند و چه بعدیها

 فرمان دهى تا آتش دوزخ  پس من به جبرئیل گفتم آیا ممکن است او را به نعیم بهشت بشارتم داد. و سالم کرده

نشان بده ، او  )ص(آتش را به محمد و به آن فرشته گفت : اى مالک ؟ جبرئیل گفت آرى را به من نشان دهد

لهیب و شعله اى از آن بیرون جست و به سوى آسمان سر کشید  ،و درى از آن را باز نمود  پرده جهنم را باال زد

و همچنان باال رفت که گمان کردم مرا نیز خواهد گرفت ، به جبرئیل گفتم دستور بده پرده اش را بیندازد، او 

 / جابر  رضوانی(یقم ری)منبع: ترجمه تفس نیز مالک را گفت تا به حال اولش برگردانید.
 

 دو حضرت آدم و ملک الموت و گفتگو با آن دیدار پیامبر )ص ( با
از جبرئیل پرسیدم این کیست ؟ گفت : این  ،مردى گندم گون و فربه را دیدم وآنگاه به سیر خود ادامه دادم 

روحى  !آرىذریه تو است ، آدم گفت  مرد از است ، سپس مرا معرفى بر آدم نمود و گفت : این )ع(پدرت آدم

طیب .رسول خدا )صلى اللّه علیه و آله و سلم ( به اینجا که رسید سوره مطففین را ى طیب از جسدى یطیب و بو

از آیه هفدهم که مى فرماید: )کالّ انّ کتاب االبرار لفى علیین و ما ادریک ما علیون کتاب مرقوم یشهده 

او هم بر من سالم المقرّبون ( تا آخر سوره را تالوت فرمود، پس آنگاه فرمود: من به پدرم آدم سالم کردم ، 

او هم جهت من استغفار کرد و گفت مرحبا به فرزند صالحم پیغمبر صالح و  و کرد، من جهت او استغفار نموده

مبعوث در روزگار صالح ، آنگاه به فرشته اى از فرشتگان گذشتم که در مجلسى نشسته بود، فرشته اى بود که 

میان دیدم لوحى از نور در دست دارد و آنرا مطالعه مى کند و  همه دنیا در میان دو زانویش قرار داشت ، در این

در آن چیزى نوشته بود و او سرگرم دقت در آن بود، نه به چپ مى نگریست و نه به راست و قیافه اى چون 

قیافه مردم  اندوهگین به خود گرفته بود، پرسیدم : این کیست اى جبرئیل ؟ گفت : این ملک الموت است که 

وقتى مرا نزدیکش برد  ،گرم قبض ارواح مى باشد، گفتم مرا نزدیکش ببر قدرى با او صحبت کنمدائما سر

سالمش کردم و جبرئیل وى را گفت که این محمد نبى رحمت است که خدایش به سوى بندگان گسیل و 

که تمامى را وعزرائیل مرحبا گفت و با جواب سالم تحیتم داد و گفت : اى محمد مژده باد ت !مبعوث داشته

بر بندگان خود  ی رحمت راامت توجمع شده .گفتم حمد خداى منان را که منتها شیعیانخیرات را مى بینم که در

جبرئیل گفت این از همه مالئکه شدید  !آرى رحمت او شامل حال منست،از فضل پروردگارم مى باشد دارد، این

  !گفت آرى ؟او جانش را مى گیرد  به بعد مى میرد تاکنون مرده و از این سکهر پرسیدم آیا  ،  العمل تر است
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از خود عزرائیل پرسیدم آیا هر کس در هر جا به حال مرگ مى افتد تو او را مى بینى و در آن واحد بر بالین 

همه آنها حاضر مى شوى ؟ گفت آرى .ملک الموت اضافه کرد که تمامى دنیا در برابر آنچه خدا مسخر من 

آن سلطنت داده بیش از یک پول سیاه نمى ماند که در دست مردى باشد و آن را در دست کرده و مرا بر 

بگرداند و هیچ خانه اى نیست مگر آنکه در هر روز پنج نوبت وارسى مى کنم و وقتى مى بینم مردمى براى مرده 

ى روم تا احدى از خود گریه مى کنند مى گویم گریه مکنید که باز نزد شما بر مى گردم و آنقدر مى آیم و م

 ؟شما را باقى نگذارم .رسول خدا )صلى اللّه علیه و آله و سلم ( فرمود اى جبرئیل فوق مرگ واقعه اى نیست

 دادیم تا به   ادامه  راه خود  به  فرمود  آنگاه .  از خود مرگ است  شدیدتر  مرگ از  بعد   عالم  گفت  جبرئیل

  ى دیگر از گوشت ناپاک بود. ناپاک را یاز گوشت پاک و طعامها ىیمردمى رسیدیم که پیش رویشان طعامها

پرسیدم اى جبرئیل اینها کیانند؟ گفت اینها حرام خوران از امت تو  ،مى خوردند و پاک را فرو مى گذاشتند

 / جابر  رضوانی(یقم ری)منبع: ترجمه تفس هستند که حالل را کنار گذاشته و از حرام استفاده مى برند.

 

 اعمال در شب معراج برخورد با فرشته اى عجیب الخلقه و جلوه هایى از تجسم
بدین صورت که نصفى از  ،فرمود آنگاه فرشته اى از فرشتگان را دیدم که خداوند امر او را عجیب کرده بود

جسد او را از آتش و نصف دیگرش را از یخ آفریده بود که نه آتش یخ را آب مى کرد و نه یخ آتش را 

ى که حرارت این آتش را گرفته نمى گذارد این یخ را یاموش و او با صداى بلند مى گفت : )منزه است خداخ

ى که میان آتش و آب را یآب کند و برودت یخ را گرفته نمى گذارد این آتش را خاموش سازد، بار الها اى خدا

         اى جبرئیل این کیست ؟ گفت سازگارى دادى میان دلهاى بندگان با ایمانت الفت قرار ده (، پرسیدم 

ین مالئکه نسبت به فرشته ایست که خدا او را به اکناف آسمان و اطراف زمین ها موکل نموده و او خیرخواه تر

  و از روزى که خلق شده همواره این دعا را که شنیدى به جان آنان مى کند.  است من از سکنه زمینوبندگان م

که یکى مى گفت پروردگارا به هر کسى که انفاق مى کند خلف و جایگزینى عطا  و دو فرشته در آسمان دیدم

کن و به هر کسى که از انفاق دریغ مى ورزد تلف و کمبودى ده . آنگاه به سیر خود ادامه داده به اقوامى 

نداختند، از ى داشتند مانند لبهاى شتر، گوشت پهلویشان را قیچى مى کردند و به دهانشان مى ایبرخوردم که لبها

جبرئیل پرسیدم اینها کیانند؟ گفت سخن چینان و مسخره کنندگانند. به سیر خود ادامه داده به مردمى برخوردم 

              پرسیدم اینها کیانند؟ گفت آنانکه نماز عشاء نخوانده  ،که فرق سرشان را با سنگهاى بزرگ مى کوبیدند

ینشان بیرون یبه مردمى برخوردم که آتش در دهانشان مى انداختند و از پاباز به سیر خود ادامه دادم  مى خوابند.

در حقیقت آتش  وگفت اینها کسانى هستند که اموال یتیمان را به ظلم مى خورند  ؟پرسیدم اینها کیانند، مى آمد

حدى از مى خورند و بزودى به سعیر جهنم مى رسند.آنگاه پیش رفته به اقوامى برخوردم که از بزرگى شکم ا

 هستند که ربا  اینها کسانى :؟ گفت چه کسانى هستند اینها    پرسیدم  از جبرئیل  ،نبود برخاستن  به  قادر   ایشان
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خورند، بر نمى خیزند مگر برخاستن کسى که شیطان ایشان را مس نموده و در نتیجه احاطه شان کرده . در مى 

شام بر آتش عرضه مى شدند و مى گفتند پروردگارا قیامت کى  این میان به راه آل فرعون بگذشتم که صبح و

بپا مى شود.رسول خدا )صلى اللّه علیه و آله و سلم ( فرمود: پس از آنجا گذشته به عده اى از زنان برخوردم که 

به آویزان بودند، از جبرئیل پرسیدم اینها چه کسانى هستند؟ گفت اینها زنانى هستند که اموال همسران خود را 

آنگاه رسول خدا )صلى اللّه علیه و آله و سلم ( فرمود: غضب خداوند شدت یافت  ،اوالد دیگران ارث مى دادند

در باره زنى که فرزندى را که از یک فامیل نبوده داخل آن فامیل کرده و او در آن فامیل به عورات ایشان 

: از آنجا گذشته  به عده اى از فرشتگان خدا  دآنگاه فرمو اموال آنان را حیف و میل کرده است . و واقف گشته

هیچ یک از  ،برخوردم که خدا به هر نحو که خواسته خلقشان کرده و صورتهایشان را هر طور خواسته قرار داده

اعضاى بدنشان نبود مگر آنکه جداگانه از همه جوانب و به آوازهاى مختلف خدا را حمد و تسبیح مى کردند و 

و گریه از ترس خدا بلند بود، من از جبرئیل پرسیدم اینها چه کسانى هستند؟ گفت خداوند  فریاد آنان به ذکر

خود  کنار فرشته دیگریک از آنان به  اینها را همینطور که مى بینى خلق کرده و از روزى که خلق شده اند هیچ

ین پایشان یاز ترس و خشوع در برابر خدا به باالى سر خود و پا و نگاه نکرده و حتى یک کلمه با او حرف نزده

آرى خشوع  !ایشان بدون اینکه به من نگاه کنند با اشاره جواب دادند و من به ایشان سالم کرده .نظر نینداخته اند

پیغمبر  )ص(جبرئیل مرا معرفى نمود و گفت : این محمد !در برابر خدا اجازه چنین توجهى را به ایشان نمى داد

رحمت است که خدایش به سوى بندگان خود به عنوان نبوت و رسالت فرستاده ، آرى این خاتم النبیین و 

سیّدالمرسلین است ، آیا با او هم حرف نمى زنید؟ مالئکه وقتى این حرف را شنیدند روى به من آورده سالم 

 (رضوانی جابر  نبع: ترجمه تفسیر قمی/)م و مرا و امتم را به خیر مژده دادند.  کردند و احترام نمودند
 

 ج به آسمانهاى دوم و سوموعر
سپس به آسمان دوم صعود کردیم ، در آنجا ناگهان به دو مرد برخوردیم که شکل هم بودند، از جبرئیل پرسیدم  

، من بر هستند این دو تن کیانند؟ جبرئیل گفت اینان دو پسر خاله هاى تو یحیى و عیسى بن مریم )علیهماالسالم (

آن دو سالم کردم ، ایشان نیز بر من سالم کردند و برایم طلب مغفرت نموده من هم براى ایشان طلب مغفرت 

کردم به من گفتند مرحبا به برادر صالح و پیغمبر صالح ، در این میان نگاهم به مالئکه اى افتاد که در حال خشوع 

احدى از ایشان نبود مگر اینکه خداى را با  ،سته قرار داده بودبودند، خداوند چهره هایشان را آنطور که خوا

صوتهاى مختلف حمد و تسبیح مى کردند.آنگاه به آسمان سوم صعود کردیم در آنجا به مردى برخوردم که 

صورتش آنقدر زیبا بود که از هر خلق دیگرى زیباتر بود، آنچنان که ماه شب چهارده از ستارگان زیباتر است ، 

است ، من بر او سالم کردم و جهتش استغفار  )ع(ئیل پرسیدم این کیست ؟ گفت : این برادرت یوسفاز جبر

او هم به من سالم کرده برایم طلب مغفرت نمود و گفت مرحبا به پیغمبر صالح و برادر صالح و مبعوث  ،نمودم

 بودند به همان نحوى که در باره مالئکه آسمان   در این بین مالئکه اى را دیدم که در حال خشوع در زمان صالح .

www.takbook.com



 

 

104 

دوم توصیف کردم جبرئیل همان حرفهائى را که در آسمان دوم در معرفى من زد اینجا نیز همان را تکرار نمود 

 (رضوانی جابر  )منبع: ترجمه تفسیر قمی/ ایشان هم همان عکس العمل را نشان دادند.

  

 عروج به آسمانهاى چهارم و ششم
 :آنگاه به سوى آسمان چهارم صعود نمودیم در آنجا مردى را دیدم از جبرئیل پرسیدم این مرد کیست ؟ گفت

این ادریس است که خداوند به مقام بلندى رفعتش داده ، من به او سالم کرده برایش طلب مغفرت نمودم ، او نیز 

خشوع همان را دیدم که در آسمانهاى قبل داد و برایم طلب مغفرت نمود و از مالئکه در حال  را جواب سالمم

دیده بودیم همه مرا و امتم را بشارت به خیر دادند، به عالوه آنها در آنجا فرشته اى دیدم که بر تخت نشسته 

هفتاد هزار فرشته زیر فرمان داشت که هر یک از آنها هفتاد هزار ملک زیر فرمان داشتند در اینجا به خاطر 

باشد، پس جبرئیل با  اسماعیل اللّه علیه و آله و سلم ( خطور کرد که نکند این همانمبارک رسول خدا )صلى 

صیحه و فریاد به او گفت بایست و او اطاعتش نموده بپا خاست و تا قیامت همچنان خواهد ایستاد.آنگاه به 

آن عظمت  عمرم  پیر مردى بهدرآسمان پنجم صعود کردیم در آنجا مردى سالخورده و بزرگ چشم دیدم که 

ندیده بودم ، نزد او جمع کثیرى از امتش بودند من از کثرت ایشان خوشم آمد، از جبرئیل پرسیدم این کیست ؟ 

دوستش مى داشتند، این هارون پسر عمران است ، من سالمش کردم ،   گفت : این پیغمبرى است که امتش 

ت نمود، در همان آسمان باز از مالئکه در حال جوابم را داد برایش طلب مغفرت کردم او نیز براى من طلب مغفر

خشوع همان را دیدم که در آسمانهاى قبلى دیده بودم .آنگاه به آسمان ششم صعود نمودیم ، در آنجا مردى بلند 

و اگر هم دو تا پیراهن روى هم مى پوشید  باال و گندم گون دیدم که گوئى از شنوه )قبیله معروف عرب ( بود

آنها بیرون مى آمد و شنیدم که مى گفت : بنى اسرائیل گمان کردند که من محترم ترین  باز موى بدنش از

از جبرئیل  .گرامى تر از من است ()پیامبر)ص()نزد پروردگار هستم و حال آنکه این مرد در فرزندان آدم

به من سالم کرد، پرسیدم این کیست ؟ گفت : این برادر تو موسى بن عمران است ، پس او را سالم کردم او نیز 

سپس براى همدیگر استغفار نمودیم  و باز در آنجا از مالئکه در حال خشوع همانها را دیدم که در آسمان هاى 

قبلى دیده بودم .رسول خدا )صلى اللّه علیه و آله و سلم ( سپس فرمود آنگاه به آسمان هفتم صعود نمودیم و در 

م مگر آنکه مى گفتند اى محمد حجامت کن و به امتت بگو حجامت آنجا به هیچ فرشته از فرشتگان عبور نکردی

از جبرئیل پرسیدم این  ،جوگندمى  و بر کرسى نشسته بود  کنند، در ضمن در آنجا مردى دیدم که سر و ریشش 

کیست که تا آسمان هفتم باال آمده و کنار بیت المعمور در جوار پروردگار عالم مقام گرفته ؟ گفت : اى محمد 

است در اینجا محل تو و منزل پرهیزکاران از امت تو است ، آنگاه رسول خدا )صلى اللّه  )ع(ن پدر تو ابراهیمای

علیه و آله و سلم ( این آیه را تالوت فرمود: )انّ اولى النّاس با براهیم للّذّین اتّبعوه و هذا النّبى و الّذین امنوا و 

 ردم ، بعد از جواب سالمم گفت : مرحبا به پیغمبر صالح و فرزند صالح و پس به وى سالم ک . اللّه ولىّ المؤ منین (
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مبعوث در روزگار صالح ، در آنجا نیز از مالئکه در حال خشوع همان را دیدم که در دیگر آسمانها دیده بودم ، 

 ایشان نیز مرا و امتم را به خیر بشارت دادند.

 مخلوقات خدا عروج به آسمان هفتم و دیدن عجائب دیگرى از

از نور دیدم که آنچنان تاللو  ییرسول خدا )صلى اللّه علیه و آله و سلم ( اضافه کرد که در آسمان هفتم دریاها

از رنج دیدم که نعره مى زد و هر وقت  ییاز ظلمت و دریاها ییداشتند که چشم ها را خیره مى ساخت و دریاها

را وبشارت باد ت :گفتمی دم از جبرئیل پرسش مى کردم  یوحشت مرا مى گرفت یا منظره هول انگیزى مى د

اى محمد شکر این کرامت الهى را بجاى آور و خداى را در برابر این رفتارى که با تو کرد سپاسگزارى کن 

 ،خداوند هم دل مرا با گفتار جبرئیل سکونت و آرامش مى داد وقتى اینگونه تعجب ها و وحشت ها و پرسشهایم 

اینها که مى بینى یک  ؟یل گفت : اى محمد! آنچه مى بینى به نظرت عظیم و تعجب آور مى آیدبسیار شد جبرئ

خلق از مخلوقات پروردگار تو است ، پس فکر کن خالقى که اینها را آفریده چقدر بزرگ است با اینکه آنچه 

جابست و از همه خالیق آرى میان خدا و خلقش هفتاد هزار ح !تو ندیده اى خیلى بزرگتر است از آنچه دیده اى

حجابى از نور حجابى از ظلمت  ؛م و بین ما و خدا چهار حجاب فاصله استینزدیک تر به خدا من و اسرافیل

که هر  افزود از عجائب مخلوقات خدا   رسول خدا)صلى اللّه علیه و آله و سلم ( و حجابى از آب . حجابى از ابر

خروسى را دیدم که دو بالش در بطون زمینهاى هفتم و سرش   ؛کدام بر آنچه که خواسته اوست مسخر ساخته

نزد عرش پروردگار است و این خود فرشته اى از فرشتگان خداى تعالى است که او را آنچنان که خواسته خلق 

کرده ، دو بالش در بطون زمینهاى هفتم و رو به باال گرفته بود تا سر از هوا در آورد و از آنجا به آسمان هفتم و 

و شنیدم که مى گفت : منزه است  از آنجا همچنان باال گرفته بود تا اینکه شاخش به عرش خدا نزدیک شده بود

   .چون شان او عظیم است هر چه هم که بزرگ باشى نخواهى دانست که پروردگارت کجا است ،پروردگار من

گذشت و چون سحر مى شد بالها و این خروس دو بال در شانه داشت که وقتى باز مى کرد از شرق و غرب مى 

را باز مى کرد و به هم مى زد و به تسبیح خدا بانگ بر مى داشت و مى گفت : منزه است خداى ملک قدوس 

وقتى این جمالت را مى گفت خروس هاى  .قیوم  و متعال ، معبودى نیست جز خداى حى است خداى کبیر

زمین همگى شروع به تسبیح نموده بالها را به هم مى زدند و مشغول خواندن مى شدند و چون او ساکت مى شد 

ى ریز و سبز رنگ و پرى سفید داشت که سفیدیش سفیدتر از یهمه آنها ساکت مى گشتند. خروس مذکور پرها

آنهم  و ده بودم و زغب )پرهاى ریز( سبزى هم زیر پرهاى سفید داشتهر چیز سفیدى بود که تا آن زمان دی

سبزتر از هر چیز سبزى بود که دیده بودم .رسول خدا )صلى اللّه علیه و آله و سلم ( چنین ادامه داد که : سپس 

اصحاب خود به اتفاق جبرئیل به راه افتاده وارد بیت المعمور شدم ، در آنجا دو رکعت نماز خواندم و عده اى از 

ى کهنه ، آنها که لباسهاى نو یرا در کنار خود دیدم که عده اى لباسهاى نو به تن داشتند و عده اى دیگر لباس ها

 حکایاتى از شب معراج  قمی)ره( در برداشتند با من به بیت المعمور روانه شدند و آن نفرات دیگر بجاى ماندند.
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رسول خدا )صلى  :سند خود از عبداهلل بن عباس روایت کرده که گفتو در همان کتاب به  بروایت ابن عباس

        نهرى رسانید که آن را نهر نور   اللّه علیه و آله و سلم ( وقتى به آسمان عروج نمود جبرئیل او را به کنار

ه او گفت : اى مى گویند و آیه : )و جعل الظلمات و النّور( اشاره به آنست ، وقتى به آن نهر رسیدند جبرئیل ب

زیرا خداوند چشمت را برایت نورانى کرده و پیش رویت را وسعت داده ، آرى  !به برکت خدا عبور کن  محمد

تنها و تنها من  !فرشته اى مقرب و نه پیغمبرى مرسلنه  !این نهرى است که تاکنون احدى از آن عبور نکرده

م بالهایم را بهم مى زنم هیچ قطره اى نیست که از بالم روزى یکبار در آن آب تنى مى کنم  و وقتى بیرون مى شو

بچکد مگر آنکه خداى تعالى از آن قطره فرشته اى مقرب خلق مى کند که بیست هزار صورت و چهل هزار بال 

دارد و به هر زبانى با لغتى جداگانه حرف مى زند که زبان دیگرى آنرا نمى داند و نمى فهمد.رسول خدا )صلى 

و آله و سلم ( از آن نهر عبور کرد تا رسید به حجابها و حجابها پانصد عدد بودند که میان هر دو حجابى اللّه علیه 

به وى گفت اى محمد! جلو برو رسول خدا )صلى اللّه علیه و آله و سلم (  جبرئیل آنگاه، پانصد سال راه بود 

من نمى توانم از اینجا پا فراتر بگذارم ، رسول خدا )صلى اللّه علیه و  :گفت ؟ جبرئیلىیپرسید چرا با من نمى آ

             :مى فرمود را شنید که  متعال آله و سلم ( آنقدر که خدا مى خواست جلو رفت تا آنکه گفتار خداى

ى پیوندم و اسمت را از اسم خودم مشتق نمودم پس هر که با تو بپیوندد من با او م ، من محمودم و تو محمدى

برو به سوى بندگانم و ایشان را از کرامتى که به تو کردم خبر بده ،  ،هر که با تو قطع کند با او قطع مى کنم

 و على بن ابیطالب وزیر تو است . هیچ پیغمبرى برنگزیدم مگر آنکه براى او وزیرى قرار دادم و تو پیغمبر من 

 (رضوانی جابر  )منبع: ترجمه تفسیر قمی/

 
 

 با پیامبر )ص( در سفر معراج )ع(همراهی حضرت علی
فرمود: وقتی به سوی آسمان عروج کردم و به  صلی اهلل علیه و آله  در برخی روایات آمده که پیامبر اکرم 

به گونه ای که بین من و او به اندازه دو قوس کمان یا کمتر از آن  ؛نزدیک شدم  ساحت قدسی پروردگارم

به من گفته شد چه کسی را دوست داری؟ گفتم علی را. بعد به من گفته شد نگاه کن. نگاه کردم به   فاصله بود

نشر داراحیاء التراث  /بیروت /بحاراالنوار / )ره(مجلسیمحمد باقر  )علی بن ابیطالب را دیدم. و سمت چپ خود

 (.114ج، اثباب معراج، 3باب  /406ص  /18ج  /ق 1403 /العربی
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 براق مرکب پیامبر)ص( در معراج
و بسیار تندرو است و در هر گام به اندازه میدان دید خود پیش می رود.  بهشت چهارپایانبراق از   بنابر روایات

دستش کوتاهتر از دوپایش می شود و در موقع فرود عکس آن روی می دهد تا سوار  در صعود از بلندیها دو

ه ای کشیده و بزرگتر از درازگوش و ثدر بیشتر روایات آمده که براق ج و بماند افقیهمواره در حالت 

. این کوچکتر از استر دارد، یال آن پرمو و رنگ پوستش سفید است و در میان حیوانات بهترین رنگ را دارد

 / محمدباقر  207، 205، ص10الجامع الحکام القرآن، ج ،قرطبی احمد بن محمد)اند نیز خوانده اسبمرکب را 

آید که براق صورتی چون  از بعضی روایات نیز برمی( 291410، ص18بحاراالنوار، ج ،یمجلس محمدتقی بن

 ،یمجلس محمدتقی بن محمدباقر)! است داشته و مانند انسان آنچه را می شنیده می فهمیده انسانصورت 

دو بال کوچک بر روی رانهای براق و همچنین خصوصیاتی  همچنین آمده است که .(  291، ص9بحاراالنوار، ج

، 9بحاراالنوار، ج ،یمجلس محمدتقی بن محمدباقر)است از گوشها، چشمها، دُم، سُم، رکاب و لگام آن ذکر شده

  .( 291ص
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 اینشتین آیت اهلل بروجردی و آلبرت معراج پیامبر)ص( و افکار
که در  " Die Erklarung / بیانیه " م( در رساله ی پایانی عمر خود با عنوان 1955شتین)وفات نآلبرت ای

اسالم را بر تمامی ادیان جهان ترجیح می دهد و آن را  ،آن را در امریکا و به آلمانی نوشته است  1954سال 

شتین با آیت اهلل ننامه نگاری محرمانه ی ایاین رساله در حقیقت همان  کامل ترین ومعقول ترین دین می داند.

شتین در این رساله نظریه ی نسبیت خود را با آیاتی از نیم( است. ا1961ش =1340وفاتالعظمی بروجردی )

بحاراالنوار عالمه مجلسی که از عربی به انگلیسی ترجمه  بیش از همه  و  قرآن کریم و احادیثی از نهج البالغه

  در هیچ مذهبی چنین احادیث و وجردی شرح می شده تطبیق داده و نوشته که هیچ جا وتحت نظر آیت اهلل بر

تنها این مذهب شیعه است که احادیث پیشوایان آن نظریه ی پیچیده نسبیت را ارائه  پر مغزی یافت نمی شود و

عراج جسمانی داده ولی اکثر دانشمندان نفهمیده اند.از آن جمله حدیثی است که عالمه ی مجلسی در مورد م

خورد و  یا پای مبارک پیامبر به ظرف آبی می لباسرسول اکرم)ص( نقل می کند که: هنگام برخاستن از زمین 

کنند  گردند مشاهده می آن ظرف واژگون می شود. اما پس از اینکه پیامبر اکرم)ص( از معراج جسمانی باز می

شتین این حدیث را نیا.  ختن روی زمین است ...که پس از گذشت این همه زمان هنوز آب آن ظرف در حال ری

      دانسته و شرح فیزیکی مفصلی بر آن  نسبیت زمان از گرانبهاترین بیانات علمی پیشوایان شیعه در زمینه ی 

کند.او فرمول ریاضی  شتین در این رساله معاد جسمانی را از راه فیزیکی اثبات مینیهمچنین ا.  نویسد... می

 داند: را عکس فرمول معروف نسبیت ماده و انرژی میمعاد جسمانی 

 

𝑬 = 𝑴𝑪𝟐 ⟹ 𝑴 =
𝑬

𝑪𝟐
 

 

به ماده تبدیل شده و زنده خواهد  به انرژی شده باشد دوباره عینا یعنی اگر حتی بدن ما تبدیلبنابراین فرمول 
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 عروج ادریس)ع(

مورد خشم خود قرار داد و بال و پرش را قطع در پاره ای از روایات آمده که خداوند یکی از فرشتگانش را 

کرد و او را به زمین فرود آورد. در روایتی گویند که خداوند فرشته را در یکی از جزیره ها انداخت و سالها 

فرشته به نزد ادریس آمد و از او خواست تا نزد خداوند .به پیامبری مبعوث شد )ع(در آن جزیره بود تا ادریس

 .این کار را برایش انجام دادواسطه شود تا خداوند او را ببخشد و بالهایش را به او باز گرداند و ادریس 

سه روز روزه داشت و شبهای زیادی به عبادت و نماز ایستاد و در سحر روز سوم دعای او در حق  )ع(ادریس

ت نفرشته مزبور که رهین م.ت رسید و خداوند از وی درگذشت و بال و پرش را به وی برگرداندفرشته به اجاب

گفت: آری، می خواهم مرا به آسمان  )ع(آیا حاجتی داری؟ ادریس :بود به آن حضرت عرض کرد )ع(ادریس

وزها را به مراقبت ر )ع(ادریس.ببری تا ملک الموت را دیدار کنم زیرا فقط با یاد وی زندگی بر من گوارا نیست

        از نفس و عبادت و روزه و شبها را به بیداری و عبادت خدا سپری کرد و رزق و روزی او از جانب خدا 

را  )ع(ملک الموت که کثرت و فراوانی عبادت ادریسو اعمال نیک حضرت ادریس)ع( بسیار بود می رسید. 

آمد و آن دو  )ع(. دعای او اجابت شد و نزد ادریسکند )ع(می دید از خدا خواست تا او را همنشین ادریس

روزی از ملک الموت خواست تا او  )ع(روزها را به روزه داری و شبها را به نماز و نیایش می گذراندند. ادریس

خود را در میان آسمانها دید، سپس از ملک الموت خواست  )ع(این کار انجام شد و ادریس و را به آسمان ببرد

 :زنده شد به ملک الموت گفت )ع(این عمل انجام شد و وقتی دوباره ادریس و را قبض روح کندتا ساعتی او 

از ملک الموت خواست تا آتش جهنم  )ع(آنچه حس کردم خیلی سخت تر از چیزی بود که شنیده بودم. ادریس

 .دید بی هوش شدشعله های آتش را  )ع(را به او نشان دهد، لحظه ای پرده ها کنار رفت و هنگامی که ادریس

به ملک   بهشت را مشاهده کرد )ع(ا بهشت را نشانش دهد، وقتی ادریسادریس دوباره از ملک الموت خواست ت

هر جانداری چشنده طعم مرگ است و همانا  :من دیگر حاضر نیستم از این جا بروم. خداوند فرمود :الموت گفت

می شود، پس هر که را از آتش به دور دارند و در بهشت روز رستاخیز پاداش هایتان به طور کامل به شما داده 

چون ریاضت و سختی ادریس را که  :در آورند قطعا کامیاب شده است. خداوند نیز خطاب به فرشته اش فرمود

بر خود واجب می دانم که به پاس تواضع و عبادتش به او آرامش ابدی  دیدم به خاطر من به خود روا داشت

در روایتی . عنایت می فرمایمابدی در بهشت خود و در باالترین مراتب بعد از مرگش به او نینه ای ابدهم و طم

در آنجا ملک الموت را مالقات  ،با فرشته به آسمان چهارم پرواز کرد  )ع(دیگر آمده است آن هنگام که ادریس

خداوند  :ملک الموت گفتکرد. ادریس به او سالم کرد و او را ناراحت و متعجب دید از او دلیلش را پرسید، 

  به اذن  ، آنگاه قبض روح کنم  به من فرموده که هرگاه تو به آسمان آمدی در میان آسمان چهارم و پنجم تو را

 و  18 ص   ، خالصه تاریخ انبیاء منبع : ))پنجم قبض روح شد.  چهارم و در میان آسمان   )ع(ادریس پروردگار 

 . ((51، ص  رضوی  ، قرآن  های  قصه ؛  اضافات  و  تلخیص با   19
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 عروج الیاس)ع(
و وی به سند خود از   و آن کتاب به سند خوداز صدوقء قصص االنبیا و در کتاب بحار در داستان الیاس از

اند و  تر از آن را آورده به طور مفصل  وهب بن منبه و نیز ثعلب در عرائس از ابن اسحاق و از سایرعلمای اخبار

اش این است که: بعد از انشعاب ملک بنی اسرائیل و تقسیم شدن در بین  خالصه بسیار مفصل است که  آن حدیث

پرستید و  میرا بعل  تیره از بنی اسرائیل به بعلبک کوچ کردند و آنها پادشاهی داشتند که بتی به نام آنان یک

شت که قبل از وی با هفت پادشاه دیگر پادشاه نامبرده زنی بدکاره دا .کرد مردم را بر پرستش آن بت وادار می

رفت آن زن را جانشین  به جایی می  ها آورده بود و پادشاه هر وقت فرزند  غیر از نوه 9بود و   ازدواج کرده

منین را ومن و دانشمند که سیصد نفراز موپادشاه نامبرده کاتبی داشت م ،کرد تا در بین مردم حکم براند خودمی

من و وقصر پادشاه مردی بود م ه قتل برساند از چنگ وی نجات داده بود.در همسایگیب  خواست که آن زن می

از  یکیدر  .نمود او را احترام و اکرام می  کرد و پادشاه هم همواره دارای بستانی بود که با آن زندگی می

و از ماجرا  وقتی شاه برگشت ،من را به قتل رسانید و بستان او راغصب کردوسفرهایش همسرش آن همسایه م

خدای تعالی سوگند  .خبر یافت زن خود را عتاب و سرزنش کرد، زن باعذرهایی که تراشید او را راضی کرد

گیرد، پس الیاس)ع(را نزد ایشان فرستاد تا به سوی خدا دعوتشان  خورد که اگر توبه نکنند از آن دوانتقام می

شاه و ملکه از شنیدن این سخن سخت درخشم  !ردهآن زن و شوهر خبر دهد که خدا چنین سوگندی خو کند و به

شدند و تصمیم گرفتند او را شکنجه دهند و سپس به قتل برسانند ولی الیاس)ع( فرار کرد و به باالترین کوه و 

در این  .سال در آنجا به سربرد و از گیاهان و میوه درختان سد جوع کرد هفت و آن پناهنده شدجای دشوارترین 

متوسل  بعل به مرضی کرد، شاه به داشت مبتال بسیار دوستش می شاه های شاه را که سبحان یکی از بچهبین خدای 

رو حاجتت را برنیاورد که از دست تو خشمگین است که چرا  از این شخصی به او گفت: بعل ! شد، بهبودی نیافت

 ،دستگیر کنند تا او را گول بزنند و  فرستاد )ع(پس شاه جمعی از درباریان خود را نزد الیاس ؟!نکشتی را الیاس

د، شاه جمعی دیگر را سوزانمد و همه را آ تعالی آتشی از طرف خدای رفتند این عده وقتی به طرف الیاس)ع(می

من بود با ایشان فرستاد، وبودند و کاتب خود را هم که مردی م روانه کرد، جمعی که همه شجاع و دالور

به نزد شاه برود.در همین بین   من گرفتار غضب شاه نشود ناچار شد با جمعیتوالیاس)ع(به خاطراینکه آن مرد م

و این حالت متواری  محل خود برگشت پسر شاه مرد و اندوه شاه الیاس)ع(را از یادش برد و الیاس)ع(سالم به

یونس آن روز  مادر یونس بن متی پنهان شد و  بودن الیاس به طول انجامید، ناگزیر از کوه پایین آمده در منزل

اق افتاد که و چنین اتف الیاس از خانه مزبور بیرون شده به کوه رفت بود، بعد از شش ماه دوباره ه طفلی شیرخوار

الیاس برخاست و او را یافته درخواست  چون مادر یونس بعد از مرگ فرزندش به جستجوییونس بعد از او مرد،

    الیاس)ع(که از بنی اسرائیل  .را به دعای الیاس زنده کردوخدای تعالی او  کرد دعا کند فرزندش زنده شود

 نفرین او  ،  از آنان قطع کند را   آسمان باران  و  بگیرد   انتقام  ایشان از  خواست تا  خدا از  تنگ آمده بود، به 
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لذا از کرده  بود، را بر آنان مسلط کرد.این قحطی چندساله مردم را به ستوه آورد و خدا قحطی  ثر واقع شدوم

       باران را  آمده و توبه کردند و تسلیم شدند.الیاس)ع(دعا کرد و خداوند )ع(شدند و نزد الیاس خود پشیمان

مردم نزد او از ویرانی دیوارها و نداشتن تخم غله  .بر ایشان ببارید و زمین مرده ایشان را دوباره زنده کرد

نمک در زمین بپاشند و آن نمک   اد دستورشان بده به جای تخم غلهفرست شکایت کردند، خداوند به وی وحی

عد از آنکه خدا گرفتاری را از د، بآن ماسه برای ایشان ارزن رویانی و  رویانید و نیز ماسه بپاشند نخود برای آنان

 )ع(لیاسحالت اول و بدتر از آن برگشتند، این برگشت مردم ا ایشان برطرف کرد، دوباره نقض عهد کرده و به

الیاس)ع(بر آن سوار شد  و را ملول کرد، لذا از خدا خواست تااز شر آنان خالصش کند، خداوند اسبی فرستاد

آنگاه خدای تعالی دشمنی بر آن  .تا با مالئکه پرواز کند  وخدا او را به آسمان باال برد و به او پر و بال و نور داد

بر آن دو غلبه کرده و هر دو را کشت و  دو به راه افتاد و  پادشاه و همسرش مسلط کرد، آن شخص به سوی آن

 .نداخت ارا غصب کرده بودند  مزرعه اشکه او را کشته بودند و  منوآن مرد م مزرعهرا در   جسدهایشان

 

 

 )ع(عروج عیسی 
 

را  یهودسای وگرایش روز افزون مردم و یهودیان به دین حضرت عیسی علیه السالم، وحشت و نگرانی ر

برانگیخت و به قصد کشتن عیسی علیه السالم امپراطور روم را با خود همراه کردند، ولی با مشیت و قدرت الهی 

 رت عیسی علیه السالم شخصی به نام یهودانقشه قتل آنان به سرانجام نرسید، بلکه به اشتباه به جای حض

و ) کند قرآن کریم داستان کشتن حضرت عیسی علیه السالم را چنین نقل می  .یوطی را به قتل رساندنداسخر

لکن  !که ما مسیح عیسی بن مریم پیامبر خدا را کشتیم، در حالیکه نه او را کشتند و نه بردار آویختند گفتارشان

و کسانی که در مورد )قتل( او اختالف کردند از آن در شک هستند و علم به آن ندارند و   امر بر آنها مشتبه شد

باال برد و خداوند توانا و حکیم   خود سوی به را وا خدا بلکه !او را نکشتند و قطعا ،از گمان پیروی می کنند تنها

     . 157((. سوره النساء آیه است
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 ماجرای طی السماء امام حسن مجتبی)علیه السالم(
امام حسن مجتبی علیه السالم را دیدم که در آسمان باال رفت و  :جابر بن عبداهلل انصاری قدس سره می گوید

در آن حال   وناپدید گردید. سه روز در آنجا ماند و بعد از آنکه فرود آمد آرامش و وقار خاصی یافته بود 

 مد) . ((به آنچه می خواستم دست یافتم به روح پدرانم سوگند : نلت ما نلت بروح آبائی))  : فرمود

 .  ( 57ح  157/  2 ،براراال ، 851ح  11/  2،المعاجز
 

 و حضور ایشان در بصره (لیه السالم)عرضاماجرای طی االرض امام 

در زندگی ائمه علیهم السالم روایات زیادی در باب طی االرض آنها وجود دارد و بر طبق دالیل نقلی از آیات 

له طی االرض بارها ادر روایات اسالمی به مس.رض فی الجمله قابل تشکیک نمی باشدقرآن کریم وقوع طی اال

کافی سخن از طی االرض به میان آمده و اسناد مکتوبی هم در باب طی االرض امامان اشاره شده است. در اصول 

 شیعه در تاریخ وجود دارد.

 حضور در بصره

این ماجرا درباره امام رضا)ع( هم اتفاق افتاده است. یکی از آنها ماجرای رفتن آنحضرت)ع( به بصره می باشد. 

موسی بن جعفر علیه السالم شهادت یافت، وارد مدینه محمد بن فضل هاشمی می گوید: هنگامی که حضرت 

شدم و خدمت حضرت رضا علیه السالم رسیدم و به آن حضرت به عنوان ولی امر سالم کردم و تمام اموالی را 

ال کردم تا برای اهل وکه نزدم بود به آن حضرت تقدیم داشتم. سپس از حضرت راجع به نشانه های امامت س

به من نشان   ودایع امامت را که از رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم در نزدشان بودبصره بیان کنم.حضرت 

چه موقع؟  دادند و فرمودند: به شیعیان ما در بصره و اطراف آن بگو که من نزد آنها خواهم آمد. عرض کردم

یان شرح دادم. چون روز شیعمن وارد بصره شدم و جریان را برای  . فرمود: سه روز بعد از رسیدن شما به بصره

ایشان فرمودند: تمام کسانی  حضرت رضا علیه السالم وارد بصره شدند و به منزل حسن بن محمد رفتند. سوم شد

بزرگ  یق بزرگ نصرانی ها و رأس الجالوتکه به دیدن محمد بن فضل آمده اند و شیعیان دیگر و همچنین جاثل

دارد بپرسد. محمد بن حسن همه آنها را جمع کرد و جایگاهی برای الی ویهودیان را حاضر کن تا هر کس هر س

حضرت رضا علیه السالم آماده شد. حضرت نشستند و فرمودند: سالم علیکم. آن جماعت پرسیدند: شما کیستید؟ 

حضرت فرمود: من علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابیطالب و فرزند رسول خدا 

نمازم را با والی مدینه خوانده ام و سپس والی مدینه نامه یکی از دوستانش را برای من خواند  امروز صبحهستم. 

و با من در بسیاری از امور مشورت کرد. من راهنماییهایی برای او داشتم و وعده داده ام که همین امروز بعد از 

قوه االباهلل .آن جماعت که همه حیرت زده شده عصر نزد او بازگردم و این کار را هم خواهم کرد. والحول وال

 و   بصره  به  آمدن از مدینه . زیرا  نمی خواهیم  ما دیگر دلیلی برای امامت شما بن رسول اهلل!  یا :  بودند گفتند
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طریق طی االرض. بازگشتن در همان روز به مدینه به هیچ وجه برای یک شخص عادی مقدور نیست مگر از 

        413ص 2جلد  ،اصول کافی شیخ کلینی)  . فرمود: من آمده ام تا هر چه می خواهید بپرسید و...حضرت 

 .(1، ح 73، ص 49بحاراالنوار، ج  / 
 

 

 گرگان و حضور ایشان در)علیه السالم(  حسن عسکری طی االرض امامماجرای 
و متبرک شدن این  (استان گلستان فعلی) به جرجان  )ع(سوم ربیع الثانی سالروز ورود و سفر امام حسن عسکری

دارای  استان گلستان فعلی که در گذشته مشهور به جرجان و استرآباد بود.شهر به قدوم نازنین حضرت می باشد

له آن می توان به مست که در آن وقایع مهمی رخ داد که از جایک شناسنامه روشن و تاریخ پر فراز و نشیبی 

آن زمان  )ع(بنا به گفته محدثین امام حسن عسکری.به این سرزمین اشاره کرد ع()طی االرض امام حسن عسکری

سالی عازم حج د: ت که جعفر بن شریف جرجانی می گویراوندی به سند خود نقل کرده اس .سال سن داشتند 23

فرستاده  مال زیادی را توسط من برای آن حضرت رسیدم. شیعیان نزد امام عسکری علیه السالم  ارسامشدم و در 

بودند. خواستم از حضرت بپرسم که آنها را به چه کسی بدهم؟ اما پیش از این که چیزی بگویم، فرمود: آنچه با 

      من نیز چنان کردم. سپس گفتم: در گرگان شیعیانت به شما سالم !خود آورده ای به مبارک، خادم من بده

ی. فرمود: تو بعد از صد و هفتاد : آر نجا برمی گردی؟گفتمبه آ ج فرمود: آیا بعد از اتمام مناسک حمی رسانند. 

به آنجا وارد می شوی. به آنها   خرو در آغاز روز جمعه، سه روز گذشته از ماه ربیع اال  می رسی به گرگان   روز

خواهد  بگو که من نیز پایان همان روز آنجا می آیم. برو که رهیافته ای! خدا تو را و آنچه با خود داری سالم نگه

داشت. بر خانواده ات وارد می شوی و برای پسرت شریف فرزندی به دنیا خواهد آمد، اسمش را صلت بن 

ای فرزند  مگفت.و خداوند او را بزرگ می گرداند و از دوستان ما خواهد شد  شریف بن جعفر بن شریف بگذار

دوستانت بسیار کار خیر انجام داده و هر سال رسول خدا! ابراهیم بن اسماعیل جرجانی از شیعیان شما است و بین 

به خاطر رفتارش با   فرمود: خدا به ابراهیم بن اسماعیل.بیش از صد هزار درهم از ثروت خود را به آنان می دهد

شیعیان ما پاداش دهد، گناهان او را بخشیده و فرزند سالمی به او روزی خواهد کرد که حق را می گوید، به او 

آنگاه از پیش آن حضرت رفته و مناسک حج را انجام .گفت: نام پسرت را احمد بگذار )ع(ن علیبگو که حسن ب

( فرموده عخر در ابتدای روز همچنان که امام )دادم و خدا مرا سالم نگه داشت تا اینکه روز جمعه از ماه ربیع اال

آنها گفتم که امام )علیه السالم( وعده دوستان و آشنایان برای تبریک به دیدارم آمدند. به  بود به گرگان رسیدم.

همین  .داده است که تا پایان امروز اینجا بیاید، پس آماده شوید تا پرسش ها و حاجت های خود را از او بخواهید

 )ع(که نماز ظهر و عصر را خواندند در خانه من گرد آمدند. به خدا سوگند! چیزی متوجه نشدیم جز اینکه امام

سپس فرمود: من  .د. ابتدا او بر ما سالم کرد، آنگاه ما به استقبالش رفتیم و دستش را بوسیدیمآمد و وارد خانه ش

 ا خواندم و به ربیایم. نماز ظهر و عصر را در سامبه جعفر بن شریف وعده داده بودم که آخر همین روز به اینجا 
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رسش ها و حاجت های خود را مطرح شما آمدم تا تجدید عهد نمایم و اکنون در میان شما هستم تا پ نزد

بود. او گفت: ای فرزند رسول خدا! چند ماه است که   نضر بن جابر نخستین کسی که پرسش نمود.سازید

حضرت فرمود: او را بیاور، پس دست .از خدا بخواه تا بینایی را به او برگرداند  چشمان پسرم آسیب دیده است

بینایی او به حالت اول برگشت، آنگاه مردم یکایک می آمدند و نیازهای  و  مبارکش را به چشمان وی کشید

خود را مطرح می کردند و حضرت نیز برای آنها دعا می نمود و نیازهایشان را برآورده می ساخت. سپس 

را به  حسن عسکری)ع( ظاهرا اولین محدثی که داستان واقعی ورود امام همان روز به سامرا برگشت. حضرت

که در کتاب ) الخرائج و الجرائج(  ه استبود  ششمنقل کرده  قطب الدین راوندی از محدثین قرن گرگان 

)فخر الدین اردبیلی در  ،بعدها محدثین دیگر از جمله عالمه مجلسی در بحار االنوار .آورده است

و... این موضوع را  محمد شریف رازی در کرامات الصالحین ،،شیخ عباس قمی در منتهی االمال  ( 

 .(350، رقم 335، ص 1االمام عسکری )علیه السالم( ج  موسو) آورده اند.

 
 توسط معصومین علیهم السالم اسالم شیعی به علمای کرامات الهی

مرحوم آیت اهلل سید محمد حسین حکایـت دیـگـری کـه عـالمـه طـبـاطـبـایـی در ایـن مـورد نـقل فرموده اند، 

برادر ما مرحوم آقا : کنند می نقل تهرانی از قول ایشان چنین

سید محمد حسن الهی قاضی یک روز به وسیله شاگردی که 

         نه با آینه و نه با میز  ،داشت و او احضار ارواح می نمود

  و فـورا احضار  می کشیدبلکه دستی به چشم خود  !سه گوش

کرد، از روح مرحوم حاجی میرزا علی آقای قاضی راجع به می 

طی االرض سـو ال کـرده بـود. مـرحـوم قـاضـی جواب داده 

مرحوم .شش آیه از اول سوره طه است بودند که طی االرض

آیت اهلل تهرانی می افزایند:مـن از عـالمه طباطبایی پرسیدم  مراد 

ه اند بـه طـور از این آیات چیست ؟ آیا مرحوم قاضی خواست

رمـز صـحـبـت کـنـنـد و مـثـال بـگـویـنـد طی االرض با اتصاف 

به صفات الهیه حاصل می شود؟عالمه طباطبایی فرمودند: نه ؛ برادر ما مردی باهوش و چیزفهم بود و طوری 

ت و ایـن مطلب را بـیـان مـی کرد مثل آنکه دستور العمل برای طی االرض را خودش از این آیات فهمیده اس

هـیچ  کسی است که آیـات بسیار عجیب است ، به خصوص آیه اهلل ال اله اال هو له االسماء الحسنی ؛ خـداونـد

وجود مقدس   تمام نامهای نیکو تنها برای او است ، چون این آیه تمام اسماء را در ،معبودی جز او نیست

 عالمه  نیز   و !  نداریم  کریم در قرآن  آیه   این جامعیت   و مانند حق جمع می کند   حضرت  مقدس  حضرت
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بیست روزی در دسترس  یا مـعـمـوال ایـشـان )مرحوم قاضی ( در حال عادی یک ده : طباطبایی می فرمودند

دفعه ایشان یکبودند و مثال رفقا می آمدند و می رفتند و مذاکراتی داشتند و صحبتهایی می شد و آن وقت  

غیب می شدند و یک چند روزی از چشم مردم دور بودند، نه در خانه و نه در مدرسه و نه در مسجد و نه در 

      چـه  و هم نمی دانستند کـجـا مـی رفـتـنـد خانواده ایشانکوفه و نه در سهله  ابدا از ایشان خبری نبود و 

مرحوم قاضی  سراغ ین روزها به هر جا که احتمال می دادندهـیـچ کـس خبر نداشت . رفقا در ا و مـی کـردنـد

می جستند ولی نمی یافتند. بعد از چند روزی باز پیدا می شد و درس و جلسه های خصوصی را در منزل و 

 .مدرسه دایر می کردند
  

 :آیت اهلل بهجت)ره( کرامت منحصر بفرد
نقل شده است،  )ره(آیت اهلل بهجت مرحوم بنابرآنچه از اطرافیان 

و ایشان دارای کرامات و مکاشفات منحصر به فردی بوده 

از زبان پدر  قرنیحجت االسالم و المسلمین ابراهیم ماجرایی را 

     )ره( نقل آیت اهلل حاج شیخ علی قرنی بزرگوارشان مرحوم

در زمانی که در نجف می فرمایند:آیت اهلل قرنی)ره( می فرماید 

 ابراهیم برای زیارت به الرم آخوند ممشغول تحصیل بودم پد

نجف آمد. چند روزی در نجف بود و پس از آن با هم به کربال 

یک شب در حرم امام حسین )ع( مشغول زیارت بودم که  .رفتیم

چهارشنبه به مسجد  شبناگهان یادم افتاد که عهد کرده ام چهل 

ه این مطلب نشده ام تا بتوانم به جکه چرا صبح متوثر شدم اسی و دوشب رفته بودم. مت  سهله بروم و تا آن وقت

در این فکر بودم که دیدم آیت اهلل .این برنامه را از ابتدا آغاز نمایم اعهد خود عمل کنم و اکنون باید مجدد

نشسته و مشغول زیارت و عبادت است. خدمت ایشان رفتم و سالم  (ضریح امام حسین )ع سربهجت در قسمت باال

ه نکردم که ایشان از جتو ؟ می خواهی به مسجد سهله بروی؟دفکری ی؟ توزی شدهآقای قرنی چی :کردم. فرمود

عرض کردم: بله! و موضوع عهد خود را توضیح دادم. فرمود: برو  ! کجا فهمید که من در فکر مسجد سهله ام

ان را به مدرسه بردم. شام را پدرم در حرم بود. ایش .من اینجا منتظر شما هستم !  بیا  پدرت را بگذار در مدرسه و

ددا تدارک دیدم و به پدرم گفتم: شما شام را میل کنید و استراحت نمایید. گویا استادم با من کاری دارد، من مج

    سپس به حرم بازگشتم و خدمت آیت اهلل بهجت رسیدم. ایشان فرمود: .به حرم امام حسین )ع( باز می گردم

را در دست خود گرفت.  مدست . بلند شو همراه من بیا :فرمود!  فتم: آریمی خواهی به مسجد سهله بروی؟گ

  را  به صورت معجزه آسا خود  همراه ایشان از حرم امام حسین )ع( بیرون آمدیم و از شهر خارج شدیم. ناگاه

 دور زدیم و  را   نجف  شهر.   می شویم وارد آن   شهر  پشت  از  : فرمود .   دیدیم  نجف  شهر  پشت دیوارهای
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ت آن بزرگوار خواندم. پس از آن آیت اهلل یرا در مع(ت و نماز امام زمان )عیوارد مسجد سهله شدیم و نماز تح

فرمود: می خواهی نجف بمانی یا به کربال برگردی؟عرض کردم: پدرم کربالست و او را در مدرسه  )ره(بهجت

را گرفت. دستم در دست آن بزرگوار بود  مدست ندارد و مجددا فرمود: مانعی.به کربال برگردم  باید و گذاشته ام

  در پایان این ماجرا آیت اهلل بهجت فرمود: راضی نیستم که تا زنده ام.امام حسین )ع( دیدم سرکه خود را در باال

 . 1390االحزان، بیتنشر  قم عارفان، ت شگفتکراما کدخدازاده،منبع: .) این جریان را برای کسی بازگو نمایی

 (. 1391نسیم ظهور،  نشر مکاشفه و کرامت از عارفان و عالمان ربانی، قم 100احمدی، / 
 

 )عج(صاحب الزمان حضرت ماجرای تشرف حضرت امام خامنه ای محضر مبارک
     ماجرای تشرف مقام معظم رهبری محضر مبارک حضرت مهدی )عج( از زبان  در مجلسیآیت اهلل احدی 

مطلبی را به  :است بوده . سخنان آیت اهلل احدی بدین شرحنموده اندسالم و المسلمین صدیقی را بیان الاحجت

شما عرض می کنم شاید نشنیده باشید. جناب آقای صدیقی شب فاطمیه روی منبر در بیت ایشان )بیت رهبری( 

آقای  !قضاییه، همه بودندقوه  و که آقای رییس جمهور نشسته بود، آقای هاشمی بود، سران مملکتی بودند

صدیقی روی منبر این مطلب را گفت و آن را نتوانست تمام کند. همین که خواست تمام کند فریاد گریه 

دیدند این جمعیت بسوی آقا دارند حمله می کنند که به عنوان تبرک به ایشان دست  .جمعیت و حضار بلند شد

می رفتم مکه اداره کنند و آن مطلب این بود: من همه ساله که  بزنند. آقا را بردند و دیگر نتوانستند جمعیت را

    قبل از رفتن به مکه به محضر آیت اهلل بهاءالدینی می رسیدم و توصیه می خواستم از ایشان. ایشان به من 

  توصیه هایی می کرد و من این توصیه ها را در سفر مکه عمل می کردم. بعد هم که داشتم می آمدم یک 

 این دفعه که رفتم محضر ایشان حضرت آیت اهلل بهاء الدینی .ای یا چیزی را برای ایشان هدیه می خریدمعمامه 

النبی از قسمت جنوب شرقی مسجد، از آن قسمت هفت  این مطلب را فرمودند: شما وقتی که می روید مسجد

ویم. به خاطر اینکه ایشان این ید به جلو و قسمت بعدی را هم گفت که من نمی توانم دقیق به شما بگآی قدم می

وقتی که قدم زدی آمدی جلو رسیدی  .را به ودیعت پیش من گذاشت. آن وقت از دو طرف به من دستور داد

ذکر سبعه  .به آنجا، آنجا بنشین و این ذکر سبعه را بگو. این ذکر را که گفتی انشاءاهلل به حوائجت خواهی رسید

از نماز صبح تا طلوع آفتاب اذکار سبعه را دارد که اینها را از آسید علی  عجیب است، عالمه حسن زاده آملی بعد

عرض کردم:   می گوید آقای صدیقی! در نفس انسان عجیب معجزه می کند قا قاضی گرفتند. ذکر سبعه واقعاآ

هفت قدم از آقای بهاءالدینی چه وجهی دارد که من باید آنجا بنشینم و این اذکار سبعه را بگویم. چه وجهی دارد 

         آقای صدیقی چه  که حاال همه دارند مثل شما گوش می دهند همه دارند دقت می کنند .آنجا قدم بزنم

    وقتی که  !فقط پیش شما بماند و گفت: وجهش این است که دارم به شما می گویم .می خواهد بگوید

 که وقتی  ،بود بدنش خون آلود  ، علیه السالم علی ابن ابیطالب  برای دفاع از  علیها آمد اهلل   حضرت زهرا سالم

 ، آنجا  نتوانست  اما  می خواست ادامه راه را بدهد به گونه ای شد که  دیگر   و  او رفت  از  برگشت دیگر توان
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فریاد  !بخواهیدنشست و فکر می کنم که آن مکان به خون فاطمه سالم اهلل علیها رسیده است. آنجا حاجتتان را 

کار  ایشان می گوید: من رفتم این .بعد آقای بهاء الدینی می گوید: این کار را انجام بده .گریه جمعیت بلند شد

حاال  .چون خودش مشرف نمی شود !یا حاجتی دارد نیت آقای بهاء الدینی خودش هم  انگاررا انجام دادم حاال 

دارند به آقای از اعیان شخصیتی مملکت و هم آقایانی که شرکت کننده بودند جالب این است که حضار 

گفت: من رفتم مدینه همین کار را ! می کنند ، ایشان هم با ضرس قاطع دارد مطلب را می گوید صدیقی توجه 

من دوباره  انجام دادم، بعد از این رفتم مکه دیدم از بلند گو صدا می زنند: آقای صدیقی دوباره بروند مدینه.

محضر رسیدم رفتم و ای خریده بودم  وقتی برگشتم به ایران یک عمامه و چند روزی مدینه ماندم و رفتم مدینه

حاج آقا بهاء الدینی فرمودند: میدانی ثمره ذکر امسال  تا سالم علیک کردم بدون اینکه حرفی بزنم و حاج آقا

فرمود: امسال ثمره ذکر شما  . نگرفتی؟گفتم: نه ؟ه بودنمی دانی ثمره ذکر امسال چ  گفت. چه بود؟گفتم: نه

ی که یگفت: بله آنجا.گفتم شما مطلعید من دو بار امسال آمدم مدینه !یکی این بود که شما دو بار آمدید مدینه

 و که تا گفت مجلس به هم پاشید ثمره دوم اینجا بود :و گفت نشسته بودید ذکر می گفتید در آنجا با تو بودم

دیدند که دیگر نمی شود جمعیت را  زیرا اینقدر مردم به خودشان زدند و گریه کردند که آقا تشریف بردند

و آن این بود که  به آن نیت رسیدم  فرمودند: ثمره دوم این بود که آن نیتی که من می خواستم .اداره کرد

 .نائل آمد )عج(به دیدارامام زمان حضرت امام خامنه ای مدظله العالی امسال مقام معظم رهبری
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 طی االرض حضرت سلیمان)ع( بوسیله ی باد
حضرت سلیمان)ع( با بادی که خداوند برای وی تسخیر نموده بود می توانست طی االرض نماید . طی االرض 

 با سرعت باد صورت می گرفته است.  )ع(سلیمانحضرت 

 

 طی االرض آصف بن برخیا)ع(
است. در  شدهداماد سلیمان نبی )ع( دانسته نام وزیر، کاتب و به روایتی  آصف بن برخیا های اسالمی  در داستان

سخن به میان آمده است.  نملالسوره  40هایی که نام او در آنها ذکر شده است از ارتباط او با آیه  تمامی روایت

ملکه سبا را در چشم به هم  بلقیستخت  )ع(روایت مشهوری که در آن آصف بن برخیا به درخواست سلیمان

و علم کتاب )علم لدنی( بوده  اسم اعظممشهور است او داننده  .آورد می )ع(نزد سلیمانزدنی از سرزمین سبا به 

 .است

 

 اسم اعظم چه بود؟

حرف ترکیب یافته و   73آمده است که اسم اعظم از  (علیهما السالم)باقر و امام عسکرى  در حدیثی از امام 

در یک چشم به هم زدن تخت  دانست که چون به آن تکلم کرد ها را مى  یک حرف از آن  بن برخیا آصف

نزد خداوند ثابت   حرف نزد امامان علیهم السالم و علم یک حرف 72بلقیس در دسترس قرار گرفت و 

 .(286 ص، 1 کافى، جاصول  کلینی،.)است 
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 زمان و زنده شدن مردگان
 

 زنده کردن مردگان توسط امام علی)ع(
       حضرت علی شیعیان سلمان فارسی در یک روایت طوالنی می گوید: زنی از انصار به نام ام فروه که از 

حضرت بعد از  ،نبودعلیه السالم بود کشته شد. در هنگام کشته شدن آن زن،حضرت علی علیه السالم آنجا 

اللهم یا محیی )):شنیدن خبر کشته شدن ام فروه به باالی قبر او رفته و سرش را به سوی آسمان بلند و عرض کرد

 :لمن عصاک احی لنا ام فروه و اجعلها عبر النفوس بعد الموت و یا منشی العظام الدارسات بعد الفوت،

پروردگارا! ای کسی که جان ها را بعد از مردن زنده می کنی و ای رویاننده استخوان های پوسیده، ام فروه را 

به یکباره صدایی از آسمان آمد که  .((برای ما زنده کن تا عبرتی برای کسانی باشد که نافرمانی تو را کرده اند

ضرت علی علیه السالم به باالی قبر ام فروه رفت و می گفت: ای امیرالمومنین! به آنجایی که دعا کردی برو.ح

ام فروه از قبر با گریه بیرون آمد و گفت: ای امیرالمونین! خواستند  فرمود: ای بنده خدا! به اذن الهی به پا خیز.

اگر  ،که نور تو را خاموش کنند ولی خداوند اراده کرد که نورت را درخشان تر کند و یاد و نامت را باال برد

پس امیرالمومنین علی علیه السالم آن زن را به شوهرش برگرداند و بعد از  کافران از آن کراهت داشتند. چه

 ( 548 ص ، 2؛الخرائج و الجرائح،ج226الثاقب فی المناقب،صمنبع:  )   زنده شدن دو پسر به دنیا آورد.
 

 
مناقب با استناد از ام سلمه روایت کرده است : روزی نزد پیامبر صلی اهلل علیه و آله بودم ،  فی صاحب ثاقب -

 ؟آیا اجازه می دهی وارد شویم ابش نزد ایشان آمدند و عرض کردند:ای رسول خدا یکباره سه نفر از اصح

آن ها نیز با اجازه ایشان وارد خانه شدند ، یکی از آن  .پیامبر صلی اهلل علیه و آله به آن ها فرمود : وارد شوید

تو می گویی که بهتر از ابراهیم علیه السالم هستی در حالی که ایشان خلیل خدا بودند ،  سه نفر گفت : ای محمد 

می گویید بهتر از حضرت موسی علیه السالم  پس چه چیزی تو را از او بهتر کرده است؟ نفر دوم گفت : شما 

جالله بودند ، چه وقت خدا با شما حرف زد؟ سپس نفر سوم گفت : ل در حالی که ایشان کلیم خداوند ج هستید

بهتر از حضرت عیسی علیه السالم هستید در حالی که حضرت عیسی مردگان را زنده  شما می گویید  ای محمد

و آله در یک روایت طوالنی  آنگاه پیامبر صلی اهلل علیه می کرد ، پس شما چه وقت مردگان را زنده کردید؟

ای علی! این پیراهنم را بپوش، بلند شو و آن ها  : جواب آن ها را دادند ، سپس به امام علی علیه السالم فرمودند

زنده  علی)ع(همانا   ، را نزد قبر یوسف بن کعب ببر و به اذن خدای تبارک و تعالی او را برای آن ها زنده کن

لی علیه السالم به دستور ایشان با آن سه نفر نزد قبر یوسف بن کعب رفتند، پس امام ع .کننده مردگان است

 قبر را با پای مبارکشان   ، سپس برداشت  ترک  قبر و یکباره   نزدیک آن قبر شدند و خدا را با کلماتی خواندند
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به اذن خدای تبارک و تعالی بلند شو، یکباره پیرمردی از قبر بیرون آمد در حالی که خاک ها  : زدند و فرمودند

، سپس رو کرد به آن ها  ((ای مهربان ترین مهربانان:یا ارحم الراحمین  ))را از سر و رویش کنار می زد گفت : 

آن که ایمان آوردم؟! سپس گفت : آیا کافر بشوم بعد از  : مانند کسی که آن ها را می شناخت و به آن ها گفت

،   منبع: ) .من یوسف بن کعب هستم که سیصد سال پیش خدای تبارک و تعالی مرا نزد خویش خواند

، سید هاشم  ]ترجمه  ،پانصد و چهل و شش فضائل و کرامات از امام علی علیه السالم /    90صفحه 

 .(]بحرانی

 

  )ع(امام حسین توسطزنده شدن مرده 

زد نزد  السالم بودم که جوانی در حالی که ناله و فریاد می گوید: نزد موالیم امام حسین علیه طویل می ابن یحیی 

کرد:ای موال! مادرم کنی؟ جوان عرض  السالم فرمودند: چرا گریه می آن حضرت آمد. حضرت امام حسین علیه

دانم او را در کجا دفن کنم. اکنون  شت و به من وصیتی نکرد و نمید و ثروت زیادی بر جا گذامردر این ساعت 

    بینی؟ حضرت فرمودند: آیا دوست داری خداوند مادر تو را زنده کند و تو را از آن چه  شما چه صالح می

حضرت از جا برخاست و با آن جوان روانه شد و  !می خواهی خبر دهد؟ آن جوان گفت: خیلی خوب است

ن روانه شدند تا به منزل مادر او رسیدند. حضرت بر سر مادر او ایستاد و خدای عزوجل را به مردم با آنا

ای  :اهلل باذن اهلل تعالی و اوصی الی ابنک بما تریدین قومی یا ا)) دعاهایی خواند که نفهمیدم. سپس فرمودند: 

. آن گاه مادر آن جوان ((کن کنیز خدا! به اذن خدای تعالی برخیز و هر چه خواستی به پسر خودت وصیت

ام،  برخاست و شهادت داد و گفت: السالم علیک یابن رسول اهلل! همانا من مال زیادی دارم و در فالن جا گذاشته

 دوست او دانید می اگر البته ،بدهید پسرم به  آن را بیرون آور و دو سوم آن را برای شما و یک سوم دیگر را

ن پول منع فرمایید زیرا مال من بر کسی که با شما اهل بیت آ از را او دارد مخالفتی شما با اگر و !است شما

  فرمودند: او راغسل دهید و دفن کنید. )ع(رد و حضرتمالسالم دشمن باشد حرام است. آن زن دوباره  علیهم

 .(41 و 40 صفحات : صالحان ناشر ،پور رمضانی موسی ،  منبع: کرامات حسینیه و عباسیه)
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 امام رضا)ع( و زنده نمودن دختر مرده
روزی پیرمردی به همراه دختری که رویش را با چادر  کند که یکی از خادمان حرم مطهر رضوی روایت می

جلوی او را گرفتم و .شد )ع(پوشانده بود و وی را روی زمین می کشید وارد صحن روضه منوره حضرت رضا

   جواب داد این دخترم هست و برای گرفتن شفا به محضر حضرت  .بروی خواهی پرسیدم با این وضع کجا می

رده است و بی روح می باشد. برای مبا درخواست من صورتش را باز کرد و شگفت زده دیدم که وی  .می برم

ن حاصل گفتم که او را معاینه کنند و بعد از معاینه یقیبودند خادمان  ها که از خانم اطمینان بیشتر به چند نفر از

با عصبانیت به پیرمرد گفتم که ای مرد تو حرم را با غسال خانه  شد که عالیم حیاتی ندارد و از دنیا رفته است.

رده زنده نمی کند بلکه مریض شفا می دهد و آن هم اگر مصلحت باشد.با التماس و مامام رضا  .اشتباه گرفته ای

این که برای شما ضرری ندارد و اگر  رآخ را به حرم ببرم جازه بدهید اوتضرع فراوان پیرمرد به من گفت که ا

گردانم و دفن می کنیم.دلم به رحم آمد و با خود گفتم حداقل برای زیارت وداع اجازه دهم  هم شفا نیافت برمی

بعد از ساعتی دیدم ولوله ای در حرم به پا شد و با چشمان خودم دیدم که آن دختر  .که او را داخل حرم ببرد

 د.زنده ش مرده

 

 پرندگانو زنده شدن  )ع(ابراهیم

گذشت، مرداری را دید که در کنار دریا افتاده در حالیکه مقداری از آن  ی مییروزی ابراهیم )ع( از کنار دریا

دریا و خشکی از دو سو آن را طعمه خود  داخل آب و مقداری دیگر در خشکی است و پرندگان و حیوانات

ای  لهاکنند. دیدن این منظره ابراهیم را به فکر مس اند، حتی گاهی بر سر آن با یکدیگر نزاع می قرار داده

خواهند چگونگی آن را بطور تفصیل بدانند و آن کیفیت زنده شدن مردگان پس از مرگ  انداخت که همه می

بدن جانداران دیگر  ایجزایر این حادثه برای جسد انسانی رخ دهد و بدن او کرد که اگر نظ است، او فکر می

ابراهیم)ع( گفت:  ؟له رستاخیز که باید با همین بدن جسمانی صورت گیرد چگونه خواهد شداشود مس

کنی؟ خداوند فرمود: مگر ایمان باین مطلب نداری؟ او  پروردگارا! به من نشان بده چگونه مردگان را زنده می

خداوند به او دستور داد که چهار پرنده بگیرد و  .خواهم آرامش قلبی پیدا کنم لکن می !اسخ داد: ایمان دارمپ

گوشتهای آنها را در هم بیامیزد سپس آنها را چند قسمت کند و هر قسمتی را بر سر کوهی بگذارد، بعد آنها را 

نهایت تعجب دید اجزای مرغان از نقاط مختلف جمع بخواند تا صحنه رستاخیز را مشاهد کند، او چنین کرد و با 

گوید: و )بخاطر بیاور( هنگامی  قرآن در این زمینه می .نزد او آمدند و حیات و زندگی را از سر گرفتند و شده

فرمود: مگر ایمان نداری؟!  خداوند کنی؟ خدایا به من نشان بده چگونه مردگان را زنده می :را که ابراهیم گفت

فرمود: در این صورت چهار نوع از مرغان را انتخاب  خداخواهم قلبم آرامش یابد، ولی می ! چراعرض کرد: 

 بعد   ، هر کوهی قسمتی از آن را قرار بده  ( سپس بر و در هم بیامیز کن و آنها را )پس از ذبح( قطعه قطعه کن )
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/ قصه  259سوره البقره آیه  .(حکیم است آیند و بدان خداوند قادر و آنها را بخوان، به سرعت به سوی تو می

 .( قرآن، حضرت آیت اهلل مکارم شیرازیهای 

 

 مرده توسط بقره شدنو زنده  )ع(موسی
مجید به عنوان نمونه ی عینی از احیای مردگان در این جهان آمده است سرگذشتی  قرآنکی از مواردی که در ی

است، ماجرا )آن گونه که از قرآن و تفاسیر بر مى آید( چنین بود که  بنی اسرائیلاست که مربوط به جمعی از 

ل یدر میان قبا !وجه معلوم نیست که قاتل به هیچیدر حال ى اسرائیل به طرز مرموزى کشته مى شودیک نفر از بن

مى شود، هر یک آن را به طایفه و افراد قبیله دیگر نسبت مى دهد و خویش را  ایجادو اسباط بنى اسرائیل نزاع 

مى برند و حل مشکل را از او  موسی)ع(را براى فصل خصومت نزد  و قضاوت داورى .بنابراینتبرئه مى کند

خواستار مى شوند و چون از طرق عادى حل این قضیه ممکن نبود و از طرفى ادامه این کشمکش ممکن بود 

موسى با استمداد از لطف پروردگار از طریق اعجاز آمیزى به  لذا منجر به فتنه عظیمى در میان بنى اسرائیل گردد

و اذ قتلتم ) د: )ستان آمده است این گونه می فرمایحل این مشکل مى پردازد. بخشی از آیاتی که در بیان این دا

یاته آنفسا فاداراتم فیها و اهلل مخرج ما کنتم تکتمون* فقلنا اضربوه ببعضها کذالک یحى اهلل الموتى و یریکم ء

لعلکم تعقلون؛ و ]یاد کنید[ آن گاه که شخصى را کشتید، پس یکدیگر را در آن ]قتل[ متهم کردید و خدا آنچه 

پاره اى از گاو را به مقتول زنید ]تا زنده گردد[.  :را پنهان مى داشتید ]با ذبح گاو[ آشکار ساخت. پس گفتیم

سان[ نشانه هاى قدرت خود را به شما نشان مى دهد،  آرى خداوند مردگان را این گونه زنده مى کند و ]بدین

 .(( 73-72 آیاتبقره/ ، سوره باشد که بیندیشید

 

 و پرنده دگانمر کردن و زنده  )ع(عیسی
            به این موضوع اشاره کرده و  )ع(سوره مائده در بیان معجزات حضرت عیسی 110خداوند متعال در آیه 

از گل به فرمان من چیزى  :و اذ تخلق من الطین کهیئة الطیر باذنى فتنفخ فیها فتکون طیرا باذنى )) :می فرماید

 ((.شبیه پرنده مى ساختى سپس در آن مى دمیدى و به اذن من پرنده زنده اى مى شد

 بخشی از آیات در رابطه با معجزات عیسی)ع(
 عیسی نیز می توانست مردگان را به اذن الهی زنده نماید:حضرت براساس آیات قرآن 

.49، آیه آل عمرانسوره  –......
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 تاثیرات متافیزیک بر فیزیک
 

( تقاضا کردند صدر روایات اسالمی آمده که کفار مکه از پیامبر اسالم) :معجزه ی شق القمر پیامبر)ص(

و صدق برای صدق دعوی خود ماه را به دو نیم بشکافد و به او قول دادند که اگر چنین نماید به دین اسالم 

( از خداوند صکامل)بدر( بود، پیامبر)آن شب آسمان صاف و ماه به صورت . د... گفتار او ایمان خواهند آور

 پیامبرش دعای خداوندد...  .خواست تا آنچه را که کفار مکه از او خواسته اند به آنها نشان بدهد تا ایمان بیاورن

ه قیقعان در مقابل آنان قرار نیمی در کوه صفا و نیم دیگر در کو !به دو نیم شکافته شد ماه ود کر اجابت را

اگر  :ما را سحر کرده است، سپس گفتند ه در حال مشاهده این واقعه بودند گفتند که محمدکفار مکه کت.گرف

او ما را سحر کرده باشد نمی تواند همه مردم را سحر کند، ابوجهل گفت صبر کنید تا یکی از اهل بادیه بیاید و 

می آوریم و اگر نه معلوم می شود ال کنیم که آیا انشقاق ماه را دیده است یا نه، اگر تایید کرد ایمان واز او س

باالخره یکی از اهالی بادیه به مکه آمد و این خبر را تصدیق کرد و . چشمان ما را سحر کرده است که محمد

))  :د این سحر مستمر است و آنگاه این آیات مبارک نازل ش :آنگاه ابوجهل و مشرکان گفتند 

.چند این موضوع پایان یافت ولی مشرکان ایمان نیاوردندهر (( 1آیه ،/ سوره القمر

به آن  ارفدر روایت است که برخی از ک: سخن گفتن سنگ ریزه ها در دستان مبارک پیامبر)ص(

سنگ ریزه ها در دستت سخن بگویند. حضرت سنگ  معجزه کن تا پیامبرخدا هستیا واقع حضرت گفتند:اگر

، 337، ص 17ج  محمّدباقر مجلسى، بحاراالنوار، ).ریزه ها را در دست گرفتند و صدای تسبیح از آنها بلند شد

(.49و  48، ح 2، باب 379و ص  42، ح 4باب 
 

 

اراده کرد قوم هنگامی که خداوند )): هفرمود )ص(پیامبر اسالم :بعد پنجم و کشتی حضرت نوح)ع(

هایی برای ساختن کشتی  حضرت نوح را هالک کند، به نوح فرمان داد کشتی بزرگی بسازد. جبرئیل نیز با میخ

ها پنج میخ ویژه بود که درخشش خاصی داشت و بر روی هر یک نام یکی از پنج  فرود آمد. در میان انبوه میخ

د. حضرت نوح هر کدام را بر می داشت، میخ نور مقدس محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین نقش بسته بو

اشکی از آن  از درخشش ای در تاریکی شب می درخشید. هنگامی که میخ پنجم را برداشت پس همچون ستاره

 )ع(حسین بن علیجبرئیل در پاسخ گفت: این میخ ل پرسید: این میخ و اشک چیست؟نوح از جبرئی جاری شد.

و حملنا  ))فرمود: در آیه  )ص(یک طرف از کشتی کوبید.پیامبر هر یک را در  نیز )ع(حضرت نوح . است

ما  ((دسر  ))های کشتی و منظور از  چوب ((الواح  ))منظور از  ((13سوره القمر آیه  /علی ذات الواح و دسر 

 .(14، حدیث 322، ص 26بحار االنوار، ج   بع:من . )هستیم. اگر ما نبودیم کشتی حرکت نمی کرد
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و ما آن کشتی را محفوظ داشتیم تا آیت عبرت شود، پس کیست که پند : ))

موریت محول شده چندین عکس ایک خلبان ترک براساس م 1959در سال (.(15آیه  -قمرالسوره /   گیرد؟

میان عکس های او موریت به پایان رسید در اسسه ژئودتیک ترکیه برداشت. هنگامی که موهوایی برای م

تصویری جلب نظر می کرد که بیشتر شبیه یک قایق بود تا چیزی دیگر، قایقی بزرگ که بر سینه تپه ای در 

هوایی از فسیل کشتی که محل آسیب دیدگی  یهای آرارات آرمیده بود. تصویر فاصله بیست کیلومتری کوه

عالقه مند به پیگیری  مشاهده این تصویرپس از متخصصان .بود ناشی از برخورد به یک صخره در آن مشخص

در زمینه  شدند. دکتر براندنبرگ از دانشگاه ایالتی اوهایو یکی از این عالقه مندان بود. او کسی بود که قبال

سیسات روی زمین از طریق هوا مطالعات دانشگاهی داشت و پایگاههای موشکی کوبا را در دوران اکشف ت

 کندی کشف کرده بود.

 

 

 

 

 کشتی نوح)ع( بر فراز کوه آرارات -46شکل 
 

 )ع(نوح  کشتی  هدربار  شوروی  شناسی باستان  گزارش
گروهی ،  آن  و خواندن  لوح  این  از چگونگی  تحقیق  برای  شوروی  شناسی  باستان لک هادار  اکتشاف  بر اثر این

و   مور تحقیقارا م  و چینی  روسی  دان  و زبان  شناس  و اساتید خط  شناسان  باستان  نفر از مهمترین  از هفت  بکمر

در   و باستانی  قدیمی  های ، استاد زبان نوف  ـ پرفسور سولی 1  : است  گونه  آنها بدین  نام  که  بود نموده  بررسی

،  لوفارنک  ـ میشانن 3. چین  لولوهان  هدر دانشکد  شناس خینو، دانشمند و استاد زبان  ـ ایفاهان 2مسکو. هدانشکد

استاد   راکن  ـ پرفسور دی 5کیفزو.  در دانشکده  ، استاد لغات گورف  ـ تانمول 4. شوروی  آثار باستانی لمدیر ک

ـ میچر  7. شوروی  عمومی  و اکتشافات  احمد کوال، مدیر تحقیقات  ـ ایم 6. لنین  علوم  در آکادمی  شناس  باستان

ر یسا  هبا نمون  آن  حروف  هو مقایس  عهو مطال  تحقیق  ماه 8از   پس  هیئت  این . استالین  هدانشکد  ، رئیس کولتوف

  ایف  این  دانشمند انگلیسی بعدا . گذاشت  شوروی  شناسی  را در اختیار باستان  گزارش  قدیم  و کلمات  خطوط

نید و برگردا  انگلیسی  زبان  را به  کلمات  نای  روسی همنچستر، ترجم  در دانشگاه  تانیباس  های ، استاد زبان ماکس

 . است  و منتشر گردیده  ها نقل مهها و روزنا هلدر  مج عینا
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O my Lord,  my helper! Keep 

my hand with  mercy and with 

your Holy Bodies, Mohammed 

,Alia, Fatima,Shabbar (Hassan) 

and  Shabbir  (Hussain)  . They 

are  all  biggest  and  honorable.  

Theworld established for them 

Help me by their names. You 

can return to right. 

 

 

 

و   ترحم  به ، یاور من  و ای ، من  خدای  ای

  خاطر این  پاس  و به ،نما  مرا یاری  کرمت

شَبَر  ، إیلیا )علیّ( ،: مُحمّد مقدّسه  نفوس

  همه  که  آنان ،  فاطِمَه ، ( شُبَیْر )حُسَین ، ( )حَسَن

آنها   برکت  به  جهان .اند و گرامی  بزرگان

! تنها  کن  آنها مرا یاری  نام  احترام  . به برپاست

  هدایت  راست  راه  مرا به  میتوانی  که  ییتو

  ! کنی

  
 

 

 ترجمه ی الواح نوح)ع( – 47شکل                                                                                                     

 منابع

 . م 1953 دسامبر 28  به  مربوط  هشمار ، لندن (( میرر  ویکلی))   هفتگی  لهمج ـ 1 

 . م 1954  دوّم  کانون  به  ، مربوط لندن (( استار انگلیسی))  لهـ مج 2

 . م 1954  دوّم  کانون  به  مربوط  از منچستر، شمارة  منتشره (( الیت  سن)) هـ روزنام 3

 . م 1953  مارس 30  مصر، تاریخ  قاهره (( الهدی))  هـ روزنام 4
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 معجزه ی شق البحر موسی)ع(
. (( 63آیه  شعراء سوره  -أَنِ اضْرِبْ بِعَصاکَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَکانَ کُلُّ فِرْقٍ کَالطَّوْدِ الْعَظِیمِ  مُوسى  فَأَوْحَینا إِلى 

 ی معجزات گوناگون و عدمبا ارائهحضرت موسى)ع( پس از تبلیغ فراوان و دعوت فرعون و آل فرعون 

گر و سرکشی بود فرعون فردی طغیاناسرائیل از مصر کوچ کند.شب با بنىنیمهشود که  مور مىاها، مپذیرش آن

   )ع(ىموسصاحب قدرت و شوکت بود.   ها و اطرافیان او بودندکه در رأس گروهی به نام قبطیان که فامیل

همراهان  ،اسرائیل را شبانه حرکت داد و فرعون نیز به دنبال آنان با هزاران اسب سوار حرکت کرد بنی

ها گروه کمی هستند که دن آنان به همراهان خود گفت: اینفرعون با دی و هزار نفر بودند 620 )ع(موسى

اسرائیل بنى و )ع(حضرت موسى ،ها هستیمی مبارزه با آنی ما آمادهاند ولی همهموجب خشم و ناراحتی ما شده

در همان حال قوم ،نبال آنان به راه خود ادامه دادندفرعون نیز به دستور فرعون به د مامورانبه دریا رسیدند و 

ابراز  گیرنداز اینکه همراه موسی بوده و هستند و هر روز مورد آزار فرعونیان قرار می )ع(حضرت موسی

 ،سر لشگر نیرومند فرعون قرار گرفته بودرو دریا و از پشت؛ چون در وضعیتی بودند که از پیشناراحتی کردند 

که ای موسی  ی هالکت آنها را بر قوم خود داد فرمان الهی نازل شدینکه حضرت موسی وعدهاما بعد از ا

        .دریا از هم شکافته شد و دو راه پدید آمد و براى هر سبطى یک راه نمایان شدعصایت را به دریا بزن! 

ها خشک را فرستاد تا آن راهترسیم غرق شویم. خدا باد صبا  اسرائیل گفتند: این راه مرطوب است و ما مىبنی 

    گرفتند که موسی با اعجاز از ناحیه خدامی )ع(ایراداتی دیگر به موسی  البته در حال عبور از بین آب ،شد

و  دریا متالطم شد ناگهان اما وقتى که فرعون با یارانش وارد دریا شدند.ساختها را بر طرف میی آن بهانه

 چشم با اسرائیلبنى  ها قرار گرفت وی لشکر فرعون روى آبى هالک شدهجسدهافرعونیان را غرق نمود و 

 .تاس افتاده روزى چه به دشمن که دیدند خود

بعد پنجم و عصای موسی)ع(
یکی از خصوصیات متافیزیک و بعد پنجم تغییر در ماهیت اجسام بی جان است. یکی از این اشیاء که به اذن 

ماهیت داده است عصای موسی)ع( است.از نکات علمی جالب توجه اینست که الهی مبدل شده است و تغییر 

و این توانایی  چگونه یک چوب بی جان به موجودی جاندار با خصوصیات ژنتیکی حیوانی مبدل شده است

خالق علیم و حکیم را می رساند و اینچنین معجزاتی که علم شاید در توجیه این پدیده ها ناقص باشد بیشتر 

زیرا هر شئ و جسمی عالوه بر جنبه ی فیزیکی دارای یک جنبه ی  به جنبه های متافیزیکی اشیاء استمربوط 

 معنوی و متافیزیکی است.
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 کاربردهای بعد پنجم
 :و خنثی نمودن انفجارهای هسته ای تغییر و دستکاری خواص مواد

کاربردهای فراتری از مواد کنونی داشته با استفاده از بعد پنجم می توان مواد مصنوعی بسیاری ساخت که 

باشند.با بعد پنجم می توان مواد پرتوزا مانند اورانیوم و پلوتونیم را دستکاری و به موادی غیر پرتوزا و بدون 

از این خاصیت می توان در خنثی نمودن انفجارهای هسته ای استفاده نمود و با تبدیل انرژی خطر تبدیل نمود.

وب انرژی( انفجار را خنثی نمود.در واقع می توان پاد انرژی هسته ای را با استفاده از بعد هسته ای به جرم)رس

 پنجم ساخت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستکاری مواد – 48شکل 

 ساخت ماده تاریک و پاد اتم
مانند نور  تاریک نیز ماهیت ماده تاریک فقط بر مبنای شناخت کامل از بعد پنجم امکان پذیر است زیرا ماده ی

 یک پدیده ی پنج بعدیست.

 

 

 

 

 

 

 

  پاد مواد – 49شکل 
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 تبدیل مکان به زمان و تبدیل زمان به مکان
زمان بعد پنجم است که با استفاده از آن می توان از هر جهانی به جهانی دیگر در -عامل انتقال و تبدیل در فضا

البروج دید که در آن اجرام نورانی تبدیل به  در دائر.این خاصیت را می توان گذشته و آینده انتقال یافت

و این انرژی برای به وجود آوردن زمان آینده منبسط شونده است.لذا برای زمان  انرژی پنج بعدی می شوند

 گذشته باید منقبض شونده باشد.
 

 زمان -با استفاده از ماتریسهای پنج بعدی فضا ماتریسی سفر در جهانهای موازی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جهان های ماتریس موازی -50شکل 

 

 وحدت نیروهای چهارگانه
به بعد  ازین .خاستگاه مشترکی را کشف کنند نیروهای چهارگانه بنیادیسعی دارند که برای  دانشمندان فیزیک

وحدت  یسیالکترومغناط دانیو م یگرانش دانیم نیخواستند ب کیزیاحساس شد که دانشمندان ف یپنجم زمان

 ،یسیالکترو مغناط یروین ،یگرانش یروین بر هم کنش استوار است: ای رویچهار ن هیجهان ما بر پا کنند. جادیا

 یاز ذرات به نام بوزونها یگروه کنشهابر هم نی.عامل وقوع ایهسته ا فیضع یرویو ن یهسته ا یقو یروین

در تالش هستند که نشان دهند که  کدانهایزیفشوند. یدهنده مواد مبادله م لیذرات تشک نیهستندکه در ب هیپا

 .ردیگ یسرچشمه م یادیبن یروین کیدر واقع از  رویچهار ن نیا
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 هسته ای نیروی قوی -1
 

 

  

  
 
 

ست الزمه برقراری این نیرو آنی است که میان کوارک ها بر قرار است. کوارکاین نیرو مخصوص ترکیبات 

نیروی الکتریکی  قراریکه سه کوارک با سه رنگ مختلف در کنار یکدیگر قرار گیرند، همانطور که الزمه بر

       آنست که دو ذره باردار در کنار هم باشند. به همین دلیل است که کوارک ها به تنهایی در طبیعت یافت 

جلوگیری می کند. این نیرو توسط  نوترونو  پروتوننمی شوند. این نیرو از پرت شدن کوارک ها در درون 

  .است موثربین کوارک ها منتقل می شود. البته این نیرو فقط در فواصل کوتاه   گلوئون ها
 

 نیروی الکترومغناطیسی  -2

این نیرو میان ذرات باردار ایجاد می شود و همچنین نیروی الکترومغناطیسی بر ذرات باردار که در میدان 

  .بین ذرات باردار منتقل می شود  ها فوتونند وارد می شود. این نیرو توسط هست مغناطیسی در حال حرکت

اکثر نیروهای مورد استفاده در زندگی از نوع نیروهای الکترو مغناطیسی هستند. همانطور که در شکل زیر دیده 

آید  شود بین دو بار همنام نیروی الکتریکی دافعه و بین دو بار غیر همنام نیروی الکتریکی جاذبه بوجود می می

      رابطه مستقیم و با مجذور فاصله  ( q ) با حاصلضرب بارها ( F ) که بنا بر قانون کولن اندازه این نیروها

  .رابطه عکس دارد ( r ) نهاآ

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

عمود بر میدان حرکت کند از  v با سرعت B هنربا آدر میدان مغناطیسی یک  q ل فوق باراگر مطابق شک

  .شود وارد می F = qvB طرف میدان بر آن نیروی مغناطیسی
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 ضعیف  هسته ای نیروی- 3

 

 
 

 

بر تمام ذرات جهان در فواصل  ء عالوه بر دو نیرویی که در باال ذکر شد، نیرویی وجود دارد که بدون استثنا

               ضعیف می نامند که توسط بوزون ها میان ذرات منتقل  هسته ای بسیار کم حکمفرماست. این نیرو را نیروی

ای وجود دارد مانند واکنش فوق که در اثر برخورد  های هسته تنها در واکنش ضعیف ای نیروی هسته  .می شود

  .شود یک نوترینو به یک هسته تولید می

  نیروی گرانشی- 4

 

  

 

 

 

. این نیرو نسبت به وجود داردنیروی جاذبه ای است که میان اجسامی که دارای جرم می باشند  نیروی گرانشی

در فواصل کوتاه بسیار ضعیف است. این نیرو در مورد اجرام  نیروهای بنیادی دیگر در مورد ذرات بنیادی و

ناقالن   .میان مواد جابجا می شود (Graviton)ویتوناتوسط ذرات گرنیرو گرانشی . آسمانی موثر است

 .نیروهای بنیادی همگی از ذرات بنیادی بشمار می آیند

 

 ایجاد خمش در زمان -6
بعد پنجم عامل ایجاد خمیدگی در زمان است و به وسیله ی آن می توان مکانیک زمان را بررسی نمود و راههای 

  خمیدگی در زمان پدیده ای جالب و جذاب است که با استفاده از موشکافانه بررسی نمود. را  انتقال در زمان

 بعد پنجم دستیابی به آن آسان است.
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 انقالب مقدس اسالمی و تمدن نوین اسالم شیعی
تمدن اسالمی درخشانترین و برترین تمدن الهی جهان است. آسمان تمدن اسالمی پر است از اختران و 

دهای تابناک معرفت الهی و زمین تمدن اسالمی پر است از گنج ها و بحرهای معرفت بی انتها. حضرت خورشی

امام خمینی)ره( که می توان ایشان را برترین و واالترین متفکر تمام تاریخ نیز نامید خود آسمان معرفت الهی 

ه منور و متعالی ایشان امروزه قلوب و بنیانگذار تمدن نوین اسالم شیعی در قرن معاصر بود و اندیشاست. ایشان 

اذهان مطهر مومنین و مسسلمین را به نور ایمان و امید و دانایی و خودباوری منور نموده است.ایشان سیر و 

تحول مهم و جدیدی در جهان اسالم به وجود آوردند. پویایی فرهنگ و تمدن اسالمی به این دلیل است که 

لذا نه اسالم از جهان و نه جهان از اسالم جدا شدنی  ،رامون نیز فطری استاسالم دینی فطری است و جهان پی

خواهد بود. فطرت نهفته در جهان همان فطرت توحیدی و تسلیم بودن در مقابل آفریدگار است که همان اسالم 

همان تمدن اسالم ریشه در اعماق فطرت انسانها دارد و تنها تمدنی که تمام بشریت بدان رضایت خواهد داد است.

فطری اسالم است. تمدنی بر بنیان عدالت و کرامت و استقالل و آزادی و.... . چنین تمدنی الهی آرزوی هر 

انسانی است حال چه آن فرد متدین باشد یا نباشد!!.... اگر اسالم نباشد آنچنان ظلم و تاریکی جهان را فرا خواهد 

ی چنین فریادهایی که در گوش تاریخ پیچید و همچنان نمونه  .گرفت که تمام جهان به فریاد خواهند آمد

نیز  فجایعی همچون حادثه هیروشیما و وجدان انسانها را جریحه دار می کند جنگ های اول و دوم جهانی و

 مستکبران بانیان اصلی این جنگ ها سرمایه داران وهشت سال دفاع مقدس جمهوری اسالمی ایران بود که 

نمی افتاد و هیچ خونی  اتفاقاگر اسالم بر جهان حاکم می بود هیچگونه جنگی .بودند جهانبی دین  خونخوار و 

رکن اصلی و اساس اسالم  .به زمین ریخته نمی شد.لکن سیاست مستکبران مبارزه با دین و دینمداری است 

ت هایی دست . اگر امروزه جهانیان به پیشرفاگر والیت نباشد تمدن اسالمی بی معنی خواهد بود و والیت است

      یافته اند به خاطر دانشمندان تمدن اسالمی است زیرا اروپا و غرب در قرون وسطی در جهل و نادانی بسر 

کتاب های اسالمی به آن سرزمینها و فروزان شدن مکتب علمی اسالم  معارف و می بردند لذا با ورود علوم و

الی گام برداشتند.اگر اروپا و غرب بر ارزش های تمدن آنها کم کم به علوم گرایش پیدا نمودند و در مسیر تع

اسالمی آگاه می شدند امروزه مستعمره مادیات مستکبران و سرمایه داران نمی بودند. همین آمریکا که 

و بنابراین دارای  بزرگترین کشور غربی است خود مستعمره ی یک کشور بسیار کوچک به اسم اسراییل است

آمریکا و غرب دارای هیبت نیستند چونکه مستعمره . و آزادی و جمهوریت نیستهیچگونه آرمان استقالل 

اسراییل هستند و اسراییل خویش نیز دارای هیبت نیست زیرا مدیون فلسطین و عظمت انسانهای با خدا و مومن 

 . !!!هستآن 
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  یاسالم و احیای تمدنحضرت امام خامنه ای 
هیچ چیز شیرین تر و زیباتر از عمل صالح نیست.عملی در جهت رضای الهی و خشنودی مردم.امام خانه ای پس 

از سالها مجاهدت دینی و علمی در مکتب اسالم شیعی که همان مکتب معصومین علیهم السالم هست توانست 

. ما همه مدیون به امام خمینی و و تمدن اسالمی را احیاء نماید بنیان های علمی اسالم را تقویت و مستحکم نماید

زیرا اگر امروزه اسالمی وجود دارد و اگر کارهای با ثوابی همچون نمازی که می خوانیم  ،امام خامنه ای هستیم

ی ل ما شریک هستند و حتانجام می دهیم به برکت وجود این دو عزیز است و این دو عزیز در تمامی ثواب اعما

هم خویش مجاهد فی سبیل اهلل است و هم  مدظله العالی نیز نصیبشان می شود. امام خامنه ای سهم ثواب اخروی

خانواده ی با کرامت ایشان همگی اهل اجتهاد فی سبیل اهلل هستند و خانواده ای بی نظیر در عرصه ی علم دوستی 

 .بی بدیل می باشد و سهم ایشان در تمدن اسالمی بی نظیر و  هستند و علم پروری
 

 پروفسور والیتی ابن سینای معاصر
یکی از واالترین شخصیت هایی که بنده در تمام عمر ایشان را از جهت والیتمداری و آشنایی و تالش در جهت 

علوم و معارف و فرهنگ و تمدن اسالمی مورد تحسین قرار داده ام و همیشه سعی کرده ام از ایشان الگو بگیرم 

شمند واقعیست. شاید نیتی عزیز و گرانقدر هستند.ایشان نمونه ای کامل از یک مسلمان و مومن و داپروفسور وال

بتوان گفت که ایشان تنها شخصیت معاصر ایران زمین است که بسیاری از شاخص های شخصیت های دانشمند 

خن گفتن از مقام و در وجود مبارک ایشان متجلی شده است. س همچون ابن سینا و امیرکبیر و ... ایرانی

معلومات علمی ایشان در این چند صفحه نمی گنجد.ایشان بر بسیاری از علوم انسانی همچون ادبیات و زبان 

و جغرافیا و حقوق و سیاست و اقتصاد و  و فرهنگ و هنر اسالمی عربی و تاریخ نو ادبیات و زبا یفارس

و یک شخص جامع و کامل از علوم  تسلط کافی دارندروانشناسی و پزشکی و نجوم و ریاضیات و فیزیک و.... 

ایشان برترین الگوی متعالی و بی نظیر برای جوانان و اندیشمندان و دانشمندان ایران و جهان از . مختلف هستند

 فرهنگ و آموزه های ناب اسالمی هست. لحاظ والیتمداری و تعهد و مجاهدت در راه شناخت
 

 رپروفسور حداد عادل فردوسی معاص
در قرن معاصر است.ایشان  ایران و جهان پروفسور حداد عادل یکی از نادرترین شخصیت های ادبی و  فرهنگی

نقش دلسوزانه پدری خویش را در حق ایران زمین به جا آورده است و در مبارزه با تهاجم فرهنگی بیگانگان به 

 عادل پاسدار مرزهای معنوی یکی از حداد پروفسور ایران زمین گام هایی استوار و جاودانه برداشته است.

نقش  مقدس ترین و کهن ترین زبانهای فرهنگی و تاریخی جهان که همان زبان فارسی است محسوب می شود.

  .اسالمی به زبان فارسی بسیار تاثیرگذار بوده است غنی و متعالی ایشان در گسترش فرهنگ
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 حزب اهلل و لشکریان پنج بعدی اسالم شیعی
بیشتر کارشناسان نظامی معتقد هستند که مکان و زمان دیگر در آینده ی جنگ تاثیری ندارند زیرا هریک اشباع 

د و نیز از روشهای معمولی نمی توان بر زمان فائق آمد و آنرا کنترل نمود نشده اند و در شرایط توازن قرار دار

به بعد از به کارگرفتن موکول خواهد شد.یعنی تا  و تمامی کنترل های مکانی و زمانی سالح ها و جنگ افزارها 

وقتی موشکی شلیک نشود و در صحنه ی جنگ ظاهر نشود نمی توان آنرا کنترل نمود و خنثی نمود. ولی در 

جهان پنج بعدی اینچنین نیست و می توان سالها قبل از نبرد تمامی امکانات اطالعاتی و نظامی و تاکتیکی طرف 

سرقت نمود. در جهان پنج بعدی سربازان پنج بعدی شما بدون آنکه دیده شوند و یا  هم و یا مقابل را نابود کرد

شوند می توانند ببیند و بشنوند.سربازان پنج بعدی بدون آنکه دیده شوند تمام لشکریان طرف آنکه شنیده بدون 

            آنان فائق نخواهد آمد.مقابل را در عرض چندین دقیقه از دم تیغ گذرانیده اند و هیچ جنگ افزاری بر 

از جمله ی این سربازان می توان به فرشتگان و جنیان و... اشاره نمود.این موجودات در تمامی مکانها و زمانها 

یکی از مزیت های این موجودات سرعتشان در سیر و انتقال اطالعات مراقب انسان هستند و همراه انسان هستند.

اطالعات سازمانهای جاسوسی جهان را در اختیار دارند و به موقع در اختیار فرمانده این موجودات تمامی  است.

خویش قرار می دهند.این سربازان بسیار قدرتمند و رویین تن هستند و مرگ در آنها راهی ندارد.محدودیت 

افراد از جمله  های الیه های حفاظتی در ذات آنها راه ندارد و می توانند به راحتی تمامی زندگی شخصی تمامی

فرشتگان و جنیان می توانند در عرض چند ثانیه موشک پادشاهان و روسای جمهور و .... را در نظر بگیرند.

شلیک شده را از مسیر اصلی منحرف و به محل پرتاب اولیه آن بکوبند.فرشتگان و جنیان دارای قدرت طی 

در حالت عادی برابر سرعت نور  سرعت فرشتگان -1السماء هستند و سرعتشان بصورت زیر است : 

(m/s000/000/300  )2- : سرعت جنیان در حالت عادی برابر فاصله ی غرب تا شرق در یک ثانیه         

m/s 000/000/20  . بنابراین این موجودات در اولین ثانیه های نبرد تمامی ماهواره ها و موشکها و هواپیما ها

این نیروهای نامتناهی در اعماق آسمانها و اعماق دریاها و اعماق زمین ستند.را در فضا به زباله دان تاریخ می فر

دارای تسلط و قدرتی عظیم هستند و هیچ هواپیما و ناو و کشتی جنگی ای در امان نخواهد بود.آنها به راحتی 

ار بیشتر از جنیان هست بطوری یفرشتگان قدرتشان بس ناوها و کشتی ها را در اعماق دریاها گرفتار خواهند نمود.

که نگهبانی از آسمانها به عهده ی فرشتگان نهاده شده است.از جمله ی این فرشتگان می توان به حضرت 

اسماعیل اشاره نمود که نگهبان آسمان و صاحب شهابسنگ های آسمانی است که مامور کنترل جنیان است.یکی 

است باعث بوجود آمدن عصر یخبندان بر روی زمین  کردهوی به زمین برخورد از شهابسنگ هایی که توسط 

حضرت  الهی خلیفه بنابراین کافی است این فرمانده الهی دوتا از شهابسنگ های قدرتمند و عظیم را به اذنشد.

یکی از نکات جالب و بسیار زیبا تعداد این گردان های در سرزمینهای حزب شیطان فرود آورد.  مهدی)عج(

 شده فرشتگان هزاران سال قبل از خلقت جهان مادی خلق  تعداد فرشتگان:  -1  )عج( است! مانعاشورایی امام ز
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و هرگز مرگ در آنها راه نداشته است و همواره جمعیتشان رو به فزونی بوده است. در روایات داریم که هیچ 

قطرات باران نیز توسط  جای پایی در آسمان خالی نیست مگر اینکه فرشته ای در آنجاست و نیز داریم که

فرشتگان بر روی زمین فرود می آیند. بدیهیست که تعداد فرشتگان از تعداد تمامی ستارگان و انس و جن و 

نکته ی دیگر اینست که این سربازان جز به آرمانهای الهی نمی اندیشند و امکان قطرات باران و.... بیشتر است.

نها از جنس نورند و دشمن تمام جهالت ها و تاریکی ها هستند. انحراف و خطا در آنها وجود ندارد زیرا آ

فرشتگان دارای قدرت های فراروانی نیز هستند و  می توانند افکار و آینده ی انسانها و آینده ی جهان را پیش 

یعنی این موجودات در جهان پنج بعدی زندگی می کنند و لذا  ؛نکته دیگر سطح فناوری آنهاست بینی کنند.

 خداوند وسایل پنج بعدی برایشان خلق نموده است که بسیار پیشرفته تر از وسایل چهار بعدی کنونی ماست.

ت حضرت مفرشتگان سابقه ی حضور و کمک به پیامبر)ص( را در جنگ های ایشان دارند و از زمان اما

اند که با تمامی توان در اختیار سرور جهانیان حضرت قائم)عج( باشند و در تمامی مسائل مهدی)عج( متعهد شده 

  این سربازان الهی شب های قدر خدمت حضرت قائم )عج( مشرف می شوند و تقدیر و  یاور ایشان باشند. 

تعال به ایشان عرضه برنامه ی آینده ی جهانیان از جمله مالئک و جنیان و انسیان  را از جانب خداوند کریم و م

تعداد جنیان: تعداد جنیان هزاران میلیارد است و اکثر جمعیت آنها شیعیان هستند. قدرتمندترین و  -2 می دارند.

ثروتمندترین گروه جنیان گروه شیعیان هست زیرا آنها پادشاهی تمامی اجنه را بر عهده دارند و اکثر سرزمینها 

گروه اجنه نیز توانایی های خاص خویش را دارند! آنها  تسلط ایشان است. و گنج ها و غنائم زمین در اختیار و

چه شکل انسان و چه شکل حیوان و... . مثال آنها می توانند  !می توانند خود را به هر شکل و صورتی در بیاورند

آنکه شناخته  خود را به جای پادشاهان و روسای جمهور و نیز سربازان مفقود یا کشته شده دشمن جا بزنند بدون

مثال یک جن می تواند  جنیان توانایی حمل انواع سالح به سرزمینهای دشمنان را در عرض چندثانیه دارند.شوند. 

یک موشک هسته ای یا بمب اتمی را غیب نماید و در سرزمین دشمن و در نقطه ی دلخواه قرار دهد تا منفجر 

 کنند. در زمانی کوتاه منهدمرا  دشمن ه ایجنیان می توانند سیلوهای کالهک های هست و نیز شود
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 .1378منادی تربیت / 

ای/ موسسه فرهنگی قدر والیت/  اهلل خامنه راه واقعی جوانان: بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیت

1380. 

ای/  ای/ سید علی خامنه اهلل خامنه برخورد شایسته با جوانان: از دیدگاه رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیت

 .1381قدر والیت/ 

ای/ محمد مهدی  اهلل خامنه تهدیدات فرهنگی و راهبردهای مقابله در کالم ولی امر مسلمین حضرت آیت

 .1381حامدی/ انتشارات نسل کوثر/ 

خمینی)ره( / موسسه  م های حضرت اما دستاورد انقالب اسالمی با نگرشی بر دیدگاه 173نور: بررسی های  کرانه

 .1382فرهنگی قدر والیت / 

/ نهاد نمایندگی  1382ـ  1376های  های دانشگاهیان با مقام معظم رهبری سال پرسمان: مجموعه پرسش و پاسخ

 .1383ف / ها / دفتر نشر معار مقام معظم رهبری در دانشگاه
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زاده / دفتر نشر  ها از دیدگاه مقام معظم رهبری / مرتضی اسماعیل راهبردهای اساسی تحول علمی در دانشگاه

 .1383معارف / 

ای/ انتشارات دفاع/  ها از دیدگاه مقام معظم رهبری/ سید علی خامنه وظایف سیاسی اجتماعی جوانان و خانواده

1384. 

الملل /  ای / شرکت چاپ و نشر بین ه رهنمودهای مقام معظم رهبری / سید علی خامنهدانشگاه و دانشجو در آئین

1384. 

سخنان مقام معظم رهبری / محمدجواد نورمحمدی / انتشارات انصار االمام   فرهنگ کتاب و کتابخوانی: گزیده

 .1387المنتظر)عج( / 

مرکز اسناد و خدمات پژوهشی تهران، وزارت والیتی ع ا. پویائی فرهنگ و تمدن اسالم و ایران، جلد اول، 

 /1382 امور خارجه، 

والیتی ع ا. فرهنگ و تمدن اسالمی، مرکز برنامه ریزی و تدوین متون درسی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 

 /1383 در دانشگاه ها، قم، دفتر نشر معارف، 

 /.1389انتشارات امیرکبیر، تهران  والیتی ع ا. نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسالم و ایران. مؤسسه

. ابن سینا. دکتر علی اکبر والیتی. شرکت سهامی کتاب های 57آفرینندگان فرهنگ و تمدن اسالم و بوم ایران/

 /1391جیبی، وابسته به مؤسسه انتشارات امیرکبیر، تهران 

 دانشنامه جهان اسالم/ دکتر غالمعلی حداد عادل

 "Die Erklarung- 1954 "    / 1954- ینآلبرت  اینشت -بیانیه 

Infinitely  extended  particles   theory of     / پروفسور محمود حسابی -ذرات بی نهایت گسترده 
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