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 :پيشگفتار

 - مقيم لندن -) ش1310تولد(هدوي پروفسور ابراهيم م) م2003(= شمسي1382 در اوائل سال          
در "فورد"پس از سفري به امريكا وآلمان و فرانسه و ديدار با برخي سرمايه داران شركت اتومبيل سازي

 در فرانسه و جلب رضايت برخي از اعضاء آنها جهت كمك مالي "كنكورد" در آلمان و "بنز"امريكا و 
دار يهودي را  فق شدند قرارداد خريد آن از يك عتيقهبراي خريداري اين رساله ي گرانقيمت باالخره مو

 سه ميليون دالر تمام شد كه  به خط خود اينشتين ميباشد"كه تمامابهاي اين رساله ...به امضاء برسانند
  :پرداخت گرديد/ به اين ترتيب سرشكن شده 

    X - BENZ : $ 1/000/000         
  )د بو آلمانيبه افتخاراينكه اينشتين(      

 
X - FORD : $ 1/000/000        

رئيس جمهور - كندي.اف.جانميزيست و نيز به افتخار امريكا به افتخاراينكه در (       
 از وي نام برده و او را رئيس جمهور آينده ي اينشتينكه در اين رساله بارها )م1963مقتول(امريكا

 سال به زمان انتخاب وي مانده 7هنوز) رسال نگارش اين اث(م1954امريكا دانسته است حال آنكه در 
ترور  نيز شايد سرنخهائي از معماي حيرت انگيز ؛ به شمار ميروداينشتين  پيشگوئيهايو اين از! بود

 در اين رساله موجود باشد كه بتوانيم دريابيم چرا كندي كشته شد؟ راز اين زنجيره اي خاندان كندي
  ؟ ...ي شدند؟ و چرا او نيز قربان معما كجاست؟ چرا خانواده

 
X-CONCORDE:$ 500/000          

 قانون بقاي ماده ي فرانسه  و نيز - يا شورش-م درانقالب1794 مقتول -  الوازيهبه افتخارجناب(        
  )او كه دراين رساله بارها ياد شده است

  
X - TITANIC : $ 500/000          

 الكساندر فلمينگ انگليسي و نيز "تايتانيك" وهبار كشتيبه يادبود كشته شدگان حادثه ي اند(        
 بخشهائي - در نگارش اين رساله  اينشتين و از ياري كنندگانكاشف پنيسيلين -) م1955فوت(انگليسي

  ...)...كه مربوط به اسرار علم پزشكي و زيست شناسي و داروشناسي آن ميشود
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  :شخصيت هاي اصلي اين رساله          
 آيت اهللا العظمي)/ !!؟)(م1955فوت ( الكساندر فلمينگ) / م1955مشكوكفوت (برت اينشتينآل        

كه او نيز با دانماركي  شيميدان و فيزيكدان )بوهر(نيلز بور)/ ميالدي1961فوت(سيد حسين بروجردي
)/ !!؟)(م1963مقتول(كندي.اف.جان)/ !!؟)(م1962فوت( در نگارش اين اثر همكاري ميكرداينشتين

 "ب.گ.كا" توسط عناصر سازمان سقوط هواپيماكشته شده براثر )( مترجم و رابط(رضا پهلويعلي
مترجم و (حميدرضا پهلوي!!)/ ؟سال نگارش اين رساله -ش 1333(=م1954شوروي در

  ... بود ساله22 معرفي كرده و در آن زمان اينشتين اورا به نيلز بوركه )م1992=ش1371فوت)(رابط
و ) م1955 و باز 1955-1954(اينجا مطرح ميشود اين است كه چرا سه تاريخ مرگ سئوالي كه         

 وچرا نويسنده  پشت سر هم واقع شده؟"دقيقا)  م1963 - 1962 -1961(نيز سه تاريخ مرگ 
؟ و چرا مرده اند) م1955( هردو در يك سال)الكساندرفلمينگ(با همكار اصلي اودراين نگارش)اينشتين(

؟و ر اثر سقوط هواپيما جان داده استدر همان سال نگارش رساله ب...) پ...ع(ها و رابطيكي از مترجمين 
به نامهاي بهزاد و نازك در سن ...) پ...ح(چندسال قبل دو فرزند مترجم و رابط ديگر  باز چرا همين

ه از و باالخره چرا بايد اين رسال جواني به طرز مشكوكي در خارج از ايران مسموم شده و مرده اند؟؟
 به "صندوق امانات سري انگليس" مخفي بماند و چرا (!!)نيم قرن حدود )اينشتين(چنين شخصيتي 

 مذهبي را - اجازه ي تكثير اين اثر علمي"خطرناك مذهبي) انقالب(=يك رولوشن"بهانه پرهيز از ايجاد
  ... تحت هيچ شرايطي به ما نميدهد؟

ند يا حدس ميزند كه جريان چه بوده بنده را نيز راهنمائي  اگر كسي ميدا!!اينجانب هيچ نميدانم        
  .بينهايت از او سپاسگزار خواهم بود... كند

  اسكندر جهانگيري
  1386فروردين

  2007آوريل4
  

  :توجه      
اما آنچه كه در . بيايد توسط مترجم يا محقق اين رساله اضافه شده است( ) هرآنچه درون پرانتز      

 .همگي از خود اينشتين است،  مي آيد و نيز هرچه كه بدون عالمتي باشد_ _خط تيره  و يا با «»گيومه

 در اين نوشتار با محدوديت هائي مواجه است و برخي مطالب ممكن است برخي  اما چون كار ما        
حمله ور شدن آلبرت اينشتين به دكتر محمد مصدق و غير :  از جمله ،خوانندگان را ناراحت سازد

كه اينشتين اعتقاد داشته اين كار سبب ("ملي كردن صنعت نفت"النه خواندن عمل ايرانيان در عاق
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سلطنتي وازشخص اول  و نيز تعريف و تمجيد اينشتين از خاندان...) عقب افتادگي خود ايرانيان شده 
  يكنم تااعتراضي لذا بنده به ناچار تمامي اين مطالب را سانسورم.../ مملكت ايران آن زمان ورجال دربار و

از جانب برخي خوانندگان به بنده وارد نشود و اين نوشتار اينشتين فقيد سبب رنجش خاطر ايشان 
.  با هر عقيده و هر نگرش اجتماعي و سياسي كه دارند؛نگردد وهمه عالقمند به خواندن اين رساله شوند

و آنها كه تند يا حساس و يا ... عبارات يا كلمات حذف شده كه چندان مهم نيستند به شكل نقطه چين 
نمايش داده } ...{به شكل نقطه چين داخل كروشه  به نظر ميرسند) به نظر برخي خوانندگان(زننده 

نيز اسم برخي افراد كه ممكن است ايجاد حساسيت كند به صورت حروف اختصاري ويا . خواهند شد
  ... نقطه چين آورده ميشود

و   جمالت،عبارات همچنين. از خواندن اين اثر محروم نماندغرض آن است كه هيچ كس        
  :لذا آن را ناميدم به. توضيحات تكراري يا غير مهم را نيز حذف ميكنم تا متن خسته كننده نشود 

  

  برگزيده اي از ترجمه ي آخرين رساله ي اينشتين فقيد
  !)روح و روانش شاد و شادان باد( 
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 خطاب به آيت اهللا بروجردي اين عبارت ،اولين عبارت كتابچه ي اينشتين متن كتابسرآغاز (        
 ):آلماني است

Herzliche Grüße von Einsstein 
  )با صميمانه ترين سالم ها از اينشتين= هرتسليش گروسس فن اينشتاين (        
 مكاتبه كه با 40ز پس ا...جناب سيد حسين بروجردي...محضر شريف پيشواي جهان اسالم        

دنيا   كه اگر همه؛ را پذيرفته ام1 امامي12آئين تشيع ...ين اسالم وجنابعالي بعمل آوردم اكنون دين مب
بخواهند من را از اين اعتقاد پاكيزه پشيمان سازند هرگز نخواهند توانست حتي من را اندكي دچار 

  ! ترديد سازند
 19543 از سال2)مارس(= داخته و سست كرده است ماه مرتساكنون كه مرض پيري مرا از كار ان        

 به ياد داريد كه آشنائي من با شما از ماه اوگوست. است كه من مقيم امريكا و دور از وطن هستم
) اوت( اوگوست6 خوب به ياد دارم كه وقتي در .5 سال قبل بود8 يعني حدود 1946 سال 4)اوت(=

 همچون - كه كشف نيروي نهفته در اتم بود -يزيكي من را اكتشاف ف، 6 آن مرد ناپاك پليد1945
صاعقه اي آتشبار و خانمانسوز بر سر مردم بي دفاع هيروشيما فروريخت من از شدت غم و اندوه مشرف 

  .به امضاء و تصويب جهاني برسانم... به مرگ شدم و در صدد برآمدم كه موافقتنامه اي بين المللي 
بود كه ...براي من توفيقي حاصل نشد ولي ثمره ي آن آشنائي با شما مرد بزرگگرچه در اين راه         

 و خره سبب مسلمان شدن پنهاني من شدهم تا حدي من را از آن اندوه عظيم خالص نمود و هم باال
نيز ) بعدي( براي خوانندگان گرامي.بندي اين چهل نامه است چون اين آخرين يادداشت من در جمع

  : ميدانند- در ايران -  مقيم شهر قم-بروجردي ... ونه كه آقايهمانگ: مينويسم
 او را از - رئيس جمهور وقت امريكا - طي نامه اي به روزولت 71939)اوت(من دراوگوست        

 در مسئله ي شكافتن اتم و آزاد كردن و - كه در ابتداي جنگ جهاني دوم بود -پيشرفت آلمان نازي 
 به او مطلع ساختم و اكيداً... رخي شهرهاو نابود كردن آني ب...  كشتارمهار انرژي عظيم آن جهت

 -بايد ابرقدرتي چون امريكا ...گفتم كه براي بازداشتن آلمان نازي از اين نقشه ي جنايت آميز) روزولت(
و مور بررسي أا م گروهي ر سريعاً-خونسردترين ابرقدرتهاي دنياي فعلي است ...كه به نظر من عاقلترين و

                                                 
١- Zwölffach  
٢- März 
� ��ل /  ش ١٣٣٢ ��ا�� �� اوا�� ��ل-٣� ش ١٣٣٣ی� اوا
�- August  - �%0/.- ��١٣٢٥ا�� �� *�داد *�( " '&�ی    
1  - August  - �%0/.- ��١٣٢٥ا�� �� *�داد *�( " '&�ی    
 ا�B) ١٩٥٣- ١٩٤٥(ه�ر6 '�و*>: *:89ر و6"  ا3�/45-٦
  0/.-��١٣١٨ا�� �� *�داد" '&�ی%�-٧
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 چون دير يا زود ؛ بنمايد و به سرعت بايد بمب اتم را بسازد- در شكافتن هسته ي اتم -تحقيق علمي
را ساخته و چون ) بمب اتم( آن-نژادپرست خونخوار ... يعني آدولف هيتلر-اين سگ از زنجير در رفته 

الاقل چندين شهر  متوسل به آن شده و  حتماً-ف حريف تمامي دنيا نميشود ببيند از راه جنگ متعار
آن را از قبل ساخته واعالن نموده باشد ...اما وقتي امريكا .بزرگ را هدف بمب اتمي خود قرار ميدهد

 كه آغاز -پس جناب پاپ پيوس دوازدهم نيز ! ديگر امثال هيتلر ديوانه نميتوانند دنيا را به آتش بكشند
به اين امر صادر كرد  فتوا - بود 1939ل  از همان سا- دوره ي پاپي وي براي مسيحيان كاتوليك جهان

 - حتي با خود نازيهاي آلمان -هرگز نبايد از اين سالح اتمي براي جنگ ": قيد نمود كهو فقط اكيداً
 حسن -ال-سيد ابو...نامه اي به محضر شريف پيشواي اسالمي آن زمان) من(سپس . "...استفاده شود

   : ايشان نيز در جواب گفتند كه. نوشتم– كه مقيم نجف بودند -اصفهاني ) ابوالحسن(
از باب ناچاري الزم است كه بمب اتم ساخته شود تا آلمانها بهراسند و دست به حمله ي اتمي         «

ولي استعمال اين سالح مرگبار در قانون اسالم بطور كلي ممنوع است و . به هيچ كشوري نزنند
: باز تاكيد ميكنم ....ده شود حتي عليه خود آلمان نازي استفا- به نحو ابتدائي -هرگز نبايد از آن 

تا آنجا كه امكان دارد نبايد سالح اتمي بكار گرفته شود و بايد با اسلحه ي متعارف با آلمان نازي 
  .»مقابله كرد

          
ن و از اديا(به حكم چنين بزرگمرداني . جهان در آن روزها وضعي اضطراري پيدا كرده بود! آري         

ناچار بودم كه روزولت را در جريان ساخت بمب اتم قرار دهم واين اقدام ) اينشتين(من ) مذاهب مختلف
اما افسوس كه / مانع عملكرد آلمان نازي شد و با اين عمل من جان بسياري از مردم دنيا نجات داده شد

ي من و روزولت را از ياد افتاد و توصيه ها) هاري ترومن (اين فرمول به دست آن مرد ديوانه ي ديگر
 6 دچار وسوسه شيطاني شد و در حال مستي دستور داد كه خلبان احمق و جنايتكار او در ،برده

 كه دنيا تازه داشت طعم تلخ جنگ دوم را از ياد برده و صلح جهاني در حال - 1945)اوت(اوگوست
ه بقدر يك توپ بيشتر اندازه نداشت بمبي ك!! در هيروشيما فروافكند... اين بمب خطرزا را-استقرار بود 

احساس ميكنم كه هرگاه به ياد !! به زمين نرسيده در آسمان منفجر و شهري را مبدل به خاكستر كرد
  !!اين حادثه مي افتم چند ماه و يا چندين سال از عمرم كاسته ميشود و پيرتر ميشوم

درصدد ارائه ي طرح ... 1918-1914ي بين سالها... و من همانطور كه در جنگ اول جهاني         ...
 در تكاپو نيز دائماً ... 1945-1939...  سال سياه جنگ دوم 6 دراين ،صلح جهاني بودم و موفق نشدم

گويا شكافتن هسته ي !!  باز هم نتيجه نگرفتم؛نم طرح صلح جهاني را ارائه بدهمنحوي بتواه بودم كه ب
سرسخت (!) براستي كه اين موجود دوپا !! و سياه انساناتم بسيار آسانتر بود از شكافتن قلب سخت 

ي كه ورزشهاي  هنگام،تر نيزهمواره ناكام بوده امو در مقياسهاي كوچك!! ... ترين موجودات جهان است
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از شرق وحشي بي تمدن و خرچنگ } ...{ و كنگ فو و مانند اين چيزها ، جودو،رزمي ازجمله كاراته
 من از جمله مخالفان اينگونه ورزشها بودم ؛ به سوي اروپا و امريكا آمد-كره  يعني چين وژاپن و-خوار

ولي همه مانند ... وتاكيد ميكردم كه چنين آداب و رسوم وحشيانه اي خشونت را در جامعه رواج ميدهد
براي ) آقاي بروجردي(= وچنانكه خود حضرت عالي ... به من نگاه كردند و هيچ نگفتند(!) ديوار گچي 
حتي كندن يك مو يا ايجاد ... در اسالم  ... «: مرقوم فرموده ايد)) 25 -ايكس ((واب نامه يمن در ج

  . »!! غير مجاز و ممنوع است-انسان يك خراش سطحي و يا حتي اندك ناراحت ساختن يك 
 حال آنكه اين عملكردهاي ، هاي هيجان آور را در سر مي آوردسياست فقط فكر لحظه! آري        

مچون قوانين معادالت رياضي نتايج وعواقبي جبران ناپذير و غير قابل دفع را در پي مي سياسي ه
  !! آورند

بسيار از شما سپاسگزارم ...  اي پيشواي خردمند و اي پدر مهربان،بروجردي...و اكنون اي جناب         
 شما تقاضاي  هنگامي كه من از- رئيس جمهور وقت اسرائيل - "وايتسمن"  در پي مرگ1952كه در

پيشنهاد  )اينشتين(به من وعلناً  كه رسماً-است جمهوري اسرائيل را آيا ري«: مشاوره كردم كه
 خود درجواب ،» بپذيرم؟-...دانستند وطن مي از مهاجر همگان مرا يك يهودي دنيا ديده و  و شد
هر كس . پذيرد نمي انسان خداترس وخردمند چنين پيشنهادي را هرگز «:فرموديد)) 32 -ايكس((نامه

) اينشتين(لذا من ؛»!پس شما خود را آلوده ي سياست نكنيد. به دنبال سياست رفته آلوده شده است
  . اين پيشنهاد را رد كردم،نيز به بهانه ي اشتغاالت علمي

 در جلسه اي ؛چون پاپ پيوس دوازدهم در عالم مسيحيت فرد اول تحقيقات مذهبي من بود        
 كه داخل در مسائل سياسي نباشد و بي طرفانه - فرد اول جهان اسالم :يدم كهخصوصي از وي پرس

 آن مرد پاك متفكرانه انديشه كرد ودستي به عينك خود ! چه كسي است؟-اسالم را به من معرفي كند 
 كه تازه جنگ جهاني -) ميالدي1946(اگر نام من را در شرايط كنوني «:  آن را جابجا نمود وگفت،زده

 با ، كه من اين حرف را به تو زده ام، فاش نسازي-گذشت  يافته و حدود يك سالي از آن ميخاتمه 
) بروجردي(=او) پاپ(=بروجردي است و به نظر من... صراحت بايد بگويم شخص اول جهان اسالم جناب 

(= به اشخاص ديگر مراجعه نكن كه به تو. انساني مستقيم الخط و داراي حركتي يكنواخت است
  »!عيت را واژگونه جلوه خواهند داددروغ خواهند گفت و واق) تيناينش

لبخندي ) پاپ(=  او.اجازه مرخصي اخذ نمودم) پاپ(= ديگر چيزي نپرسيدم و از محضر وي...        
شروع شد و ) آقاي بروجردي(= با جناب عالي) اينشتين(= از آن سال بود كه مكاتبات من! پرمعني زد

 -مرجع نجف (ي اصفهان) ابوالحسن( حسن- ال -سيد ابو:  به امثال بزرگواراني چونغير از نامه هائي كه
 يعني -تا اينكه در سال قبل ؛  به نامه نگاري با حضرت عالي شدم مفتخر،نوشته بودم) عراق
   .اتفاقي رخ داد) ش1332(=1953
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را به يك كنفرانس ) يناينشت( من-كه مقيم امريكا ميباشند  -... ١"شيخيه" جمعي از فرقه ي        
تا نام او رابردند .  بود ٢"شيخ احمد احسائي"موضوع جلسه مقام شخصي به نام. تبليغاتي دعوت نمودند

 در آن اسناد يكي از .يوس دوازدهم به من نشان داده بودبه ياد آن اسناد محرمانه اي افتادم كه پاپ پ
در زمان سلطنت وحاني به تن كرده و جاسوسان درجه اول انگلستان همين فرد بوده كه لباس ر

از ماهيت اعتقادات ) اينشتين(من! مور تبليغ عليه دين اسالم در ايران شده بودأفتحعليشاه قاجار م
 در نامه هائي .هب وجيره خوار انگلستان بوده است وي فردي بي مذ. به خوبي آگاهي داشتم"احسائي"

 ، ))شيخيه((ولي با اين همه ! رفته وگاه ناسزا گفته بودكه نوشته بود حتي پيامبر اسالم را به تمسخر گ
 ! را تجسم دوباره اي ازجسم پيامبراسالم ميدانند) شيخ احمد احسائي(=  وي 4))بهائيه(( و3))بابيه((

يكي ازحضار از دور . حاالت ظاهري من عوض شده بود. من به سختي جلسه را تحمل ميكردم        
ميتوانم نوشيدني براي ! گويا حالتان بد شده است! جناب اينشتين": گفتمتوجه من شد و نزديك آمده

 اگراجازه بدهيد سالن را ترك ؛ميل نوشيدني ندارم":من نيز فرصت را غنيمت شمرده گفتم"شما بياورم؟
  . "!ميكنم
دادند كه به انگليسي بود و در آن ) اينشتين(= با اينحال هنگام ترك مجلس يك جزوه به من        

 8))سيدعلي باب(( و 7))شيخ احمد احسائي(( و 6))فيض كاشاني(( و5))مالصدرا((جزوه شخصيت 
بعالوه عمده ي آن رساله !! مطرح شده بود... بعنوان پنج ركن مكتب اسالم9))حسينعلي بهاء)؟؟(سيد((و

ت رساله خيلي عبارا.نگارش يافته بود...محمدباقرمجلسي...در تمسخر و استهزاء به فقيهان اسالم از جمله
آن رساله ي پوشالي را به عجله و گذرا مطالعه ...كودكانه واحساسي بود...تند و غيرمنطقي...بي ادبانه
مباني فكري آن پنج نفر را تحقيق نمودم همگي را به سختي مورد حمالت ...چون) پس(} .........{كردم 

 .علمي خودم قرار دادم

 شيعيان مقيم امريكا نامه اي به من - به اصطالح -ردي از يك روز كه در پارك قدم مي زدم ف      
مضمون نامه را كه خواندم ...امضاء پائين آن به اسم شما بود...نامه را گشودم. و خود رفت} .........{داد

جواب را به دست فالني بده و " :نوشته بود) خطاب به من(دانستم كه از شخصي ديگر است و پائين آن

                                                 
١- Scheichitisch  
٢- Scheich - Ahmed - Ahsaii (1752-1826)  
٣-   Babis  
�- Bahaiitisch   
1-  Mola Sadra(1640) 
U-  Feiz Kaschani(1680) 
٧- Scheich Ahmed Ahsaii(1826)  
٨-  Seijed Ali Bab(1850) 
٩-  Seijed(??) Hosejnali Baha(1892)    
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به } .........{بود ... و سراسر نامه دفاع از مالصدرا. "!تواني او را مالقات كنيدر فالن مكان مي
  : از جمله نوشته بود؛سخت توهين كرده بود) اينشتين(=من

چه !! ... همين اندازه بس كه با فقيهان عوام صفت مكاتبه مي كني) اينشتين(= در نفهمي تو...       «
اي ...؟هميده اي مقاله نويسي كنيكه ذ ره اي حرف آنها را نف.. .كسي به تو گفته كه عليه مالصدرا و

  »؟چرا انكار ميكني! فهمم اگرچيزي را نمي فهمي بگو نمي! احمق
  .به منزل رفتم و با كمال خونسردي شروع نمودم به نوشتن جواب اين نامه ي زشت        

فهميده   جائي كه بتوانم والاقل ؛ نيستم 1 نفهم،آنطور كه گفتي) اينشتين(=من... «:ابتدا نوشتم        
باشم نظري ميدهم و مثل شما فيلسوفها نيستم كه حتي در كارخدا هم فضولي كرده و نظر بدهم و 

آن مالصدرا كه !!...قلمداد كنم 2آنگاه هر كس را كه نظريات خيالي و پوشالي فيلسوفان را نپذيرد كافر
استدالل كرده كه ...3پيامبر اسالم"معراج"ده كه در مبحثبو(...) آنقدر (!)... بت مورد پرستش توست

 ،ميل به مركز خود دارد) درحال سقوط(و هر چيزي (!!) چون تمامي سيارات به دور زمين مي چرخند
ولي خدا آنها را در گويهاي شيشه اي همچون (!!) لذا مي بايست سيارات نيز بر روي زمين سقوط كنند

خورشيد و ماه و ديگر سيارات را (!!) و اين شيشه هاي فلكي(!!) دهميخكوب كر(!!) حلقه هاي پياز
 ...)مالصدرا و(=گرداگرد زمين در هوا معلق نگه داشته اند و معراج جسماني پيامبر مورد قبول ما فالسفه

مي (!!) نيست چون اگر او با جسم خودش مي خواست از اين محوطه عبور كند اين شيشه هاي آسماني 
پس مالصدراي شما معراج جسماني پيامبر اسالم را كه در !!... ظام فلكي درهم ميريختو ن(!!) شكست

وامروز هر بچه ي دبستاني به استدالل . اي رد كرده است(...)با چنين استدالل 4خود قرآن نيز آمده
  . »} .........{!! مالصدرا ميخندد

اسالمي قائل  - به اصطالح -ا فالسفه ي شم... «:مطلبي ديگركه درآن نامه مطرح كردم اين بود        
عربي وامثال آينها را از مبتكران اين )محي الدين( دين- ال-شده و مالصدرا و محي 5..."وحدت وجود"به

و در عالم هرچه هست خدا و (!!) طرح فلسفي ميدانيد و معتقد هستيد كه همه چيز با هم يكي است
چگونه !!  و شعور دارم كه اين خرافات را احمقانه بدانم اين قدر عقل) اينشتين(= من. وجود الهي است

 متناهي و داراي حد و ، بي نهايت و بي حد و مرز خداوندي را با وجود محدود،مالصدرا وجود نامحدود 
اندازه ي مخلوقات وي يكي فرض كرده است؟؟ هركس اندكي رياضيات بداند اين خرافه ي كفرآميز را 

                                                 
١-  unverständig 
٢- ungläubiger   
٣- himmelfahrt   
�-   <ْ*ِ aُcَ�ِ:ُdِ aُdَ8ْ5َ �:َي َ��َرْآgِhdا ijَkْlَا mِnِ.ْ/َdْا idََ�اِم ِإqَdْا mِnِ.ْ/َdْا <َr* tًuْdَ )ِmِ%ْvَ�ِ ي َأْ�َ�ىgِhdَن ا�qَ%ْ�ُ

 �ُujِ%َdا zُu/ِh.dُه8َ ا aُh{ِإ �:َ'ِ�cَ|) / )ا��اء  (��١٧|ن ��ی~، �8ر =�u�  )١، |یa )�:- ا��ا
1-  Der Pantheismus  
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 -نيزآقاي بروجردي است كه توازتشابه نام خود با او) اينشتين(= حبت منطرف ص...قبول نخواهد نمود
  .»!!...براي خودت تبليغ ميكني

را دوستان ... و 1 ديوانه هاي رانده شده ي تاريخ همچون حالج،}...{مالصدرا... «:ديگر اينكه نوشتم      
 موجودات نفرت انگيزي را داند و اطاعت از چنين دراويش مي )ولي امر(= خاص خدا و سرپرست امور

الاقل اين اندازه عقل و فهم دارم كه تا پيامبران بزرگ و خردمند و ) اينشتين(= من!! مي پندارد 2تكليف
هستند تبعيت از آن ديوانگان از زنجير ....براي ما رهبران هدايت 3گانه دوازده...پيشوايان آگاه و پاك 

ت كه جناب آقاي بروجردي براي و اين اس} .........{نمرا جنايتي عقالني بدا...) حالج و(= گريخته
تبعيت از غير پيشوايان دوازده گانه را ممنوع و )) 12 -ايكس (( واب نامه يـدر ج) اينشتين=(من

  .»معرفي نموده است 4بدعت
به اما اينكه ميگوئي مالصدرا حق داشته معاد جسماني را انكار كند ... «:و دست آخر اينكه نوشتم        

بي {!! الزم مي آيد) اعاده ي معدوم= يعني بدن خاكي(اين علت كه بازگرداندن چيز از بين رفته 
 ، هيچ چيز از ميان نخواهد رفت؛طبق قانون بقاي ماده و انرژي... چون ؛ترين توجيه ها است}خردمندانه

يفي از انرژي شود و  طاتم و در نهايت بلكه ماده آنقدر تجزيه ميشود كه مبدل به مولكول و در نهايت
ي كه اين بدن و اين خاك را پس آن خداوند. بدن انسان مرده نيز تابع اين قانون جهانشمول است

كيل دوباره ي موجود زنده را  قدرت تعقيب آن مولكولها و بازگرداندن و جمع نمودن آنها و تش،آفريد
 كه آن طيف از آن مولكول و باالخره  اگر حتي تبديل به انرژي هم شود خداوند قدرت دارد نهايتاً؛دارد

و نابود شده را تعقيب  "5معدوم")فيلسوف ايراني(= و در فكر و نظر امثال تو... از آن موجود پوسيده 
 بلكه ، ماده ي مذكور را دوباره بسازد و انرژي هيچگاه نابود نخواهد شد،كرده و باز با تراكم انرژي مذكور

اين هم  .وگرنه آن طيف انرژي همان طيف است در شكلي ديگر ؛ممكن است تغيير شكل داده باشد
هيئت ماده نيز نوعي از بروز   رنگ و؛سوادي معلوم است كه ماده از تراكم انرژي است امروزه براي هر بي

 كه راز بمب اتم همين -تجزيه كنيم به انرژي مي رسيم ) تا انتها(اگر ماده را  ...و تظاهر انرژي است
  .»!است
در اينجا اينشتين مطالعات قرآني خود را اينگونه در پاسخ فيلسوف ايراني مذكور مي (        
 ):آورد

                                                 
١-  Halaj 
٢-  aufgabe  
٣- zwölffach   
�- neuerung   
1-  nicht - existierend  
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مگر داستان مرغان وابراهيم در قرآن نيامده ! را نيز زير پا نهاده اي  "1 قرآن" تو گفتارهاي...        «
  زنده شدن همين جسم دنيائيهمه آيات ديگر كه صراحت دارند درو باز آن  2است؟

مي ...{)) 14 -ايكس ((كه جناب آقاي بروجردي در جوابيه ي نامه ي . درآن عالم...فيزيكي
. دين اسالم و صريح آيات قرآن است) ضروري(= الزمه-اعتقاد به معاد جسماني : }...گويند
دقتي .........{اگر مالصدرا  «:آنگاه اضافه نمودم كه .»...نيز همين عقيده را دارم) اينشتين(=من
، 3معراج جسماني پيامبراسالم كه صريح قرآن مقدس است}  در مي يافت كه در بحث-شت دا

بر اثر سرعت ) ص-پيامبر(=بگويد شايد جسم شريف آن بزرگوار ازاين قانون بهره برداري كند و
  .» شده و بتواند براحتي از شيشه و هر مانع ديگري عبور كند"نور و انرژي"  مبدل به-بسيار

          
در آن مكان براي ) كه آدرس آن در نامه داده شده بود( جواب نامه را توسط همان شخص -آري         
  .فرستادم} ...فيلسوف...{

 ):نقشه ي ترور اينشتين (         

 جوانكي پالتو پوشيده و - روزي كه مشغول نظاره طبيعت درهمان پارك بودم -يكي دو ماه بعد        
اينشتين تو  «: نزديك من آمد وبا لفظي سبك و بي ادبانه گفت-موي سري كوتاه داراي ريشي ژوليده و 

از چهره ات معلوم است كه ادعاي مسلمان بودن  «:نگاهي به او انداختم و به آرامي گفتم .»هستي؟
. 4اگر كسي بدون سالم كردن صحبت كرد جوابش را ندهيد: ولي دستور پيامبر اسالم است كه! داري

  »حرفت چيست؟!! به تو سالم ميكنم) نشتيناي(=ولي من 
لحظه اي انديشيدم كه با چه بياني اين . }.........حكم قتل تو را امضاء كرده اند: گفت.........{        

در اينجا اينشتين از معلومات مذهبي خود براي آن جوان ........{نوجوان نادان را سر عقل بياورم؟ 
ه باشم داشت}...{اين همه معلومات مذهبي) اينشتين(= تظار نداشت منجوانك كه ان}..........ميگويد

من فقط !! من نميفهمم... «: صدايش مي لرزيد و با همان لرزش صدا گفت.مبهوت در نگاه من خيره شد
  . »!به شما بدهم} ...{مامورم كه اين نامه را 

تو را خواهيم ! اي سگ يهودي «:بود در آن با خطي زشت به انگليسي نوشته شده .كاغذ را گشودم        
باشد  كه جنايت بشري تو مي(!) همكاري با روزولت امريكائي در ساخت بمب اتم } ...به جرم... {! كشت

  .»}......{!! تبليغ كني) آقاي بروجردي(=}...{بيش از اين نميتواني براي اين چنين فقيهان } ......و......{
                                                 

١-  Koran 
٢-   �ًvَ�ََأْر gْ�ُ�َ َل�kَ �%ِ�ْkَ h<�ِ/َ�ْuَrd <�ِdََو i�َ�َ َل�kَ <*ِ�ْ'ُ ~ْdََل َأَو�kَ i'َ8ْ/َdْا �uِqْ'ُ �َuَْأِرِ}� َآ rَرب ~ُuَل ِإْ�َ�اِه�kَ َوِإْذ

<َr*~ٌu�ِ5َ �ٌc�ِ�َ aَ�ّdا hَواْ�َ�ْ~ َأن �uًvْ�َ �َ:َu'ِ�ْcَ h<�ُ�ُاْد h~�ُ ُ�ْ�ًءا h<�ُ:ْr* �ٍ%َ�َ r�� i�َ�َ ُآْvَ�ْا h~�ُ �َuْdَِإ h<ْ�ُهjُ�َ �ِuْh�dا  / 
 a8�٢ر( �&�(، |یU٠  

٣-   �َqَdْا mِnِ.ْ/َdْا <َr* tًuْdَ )ِmِ%ْvَ�ِ ي َأْ�َ�ىgِhdَن ا�qَ%ْ�ُ <ْ*ِ aُcَ�ِ:ُdِ aُdَ8ْ5َ �:َي َ��َرْآgِhdا ijَkْlَا mِnِ.ْ/َdْا idَاِم ِإ
 �ُujِ%َdا zُu/ِh.dُه8َ ا aُh{ِإ �:َ'ِ�cَ|) / )ا��اء  (��١٧|ن ��ی~، �8ر =�u�  )١، |یa )�:- ا��ا

�-   m�� ،-.�n* �k�� m/q* a*t� ،ر ا3}8ار�q� ،Bوف ا��v* -ی�m5٧Uaq�� ،٣  
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 در مكتوب -ب  بجهت رعايت اد-گرچه نميخواستم آنرا. آن نامه بودجناب بروجردي اين تمام         

در آن ... اگرچه شما با خواندن متن زشت اين نامه و القابي كه به شما- ولي ديدم پاياني خودم بياورم
بين ما و اين جماعت ) آينده( اما آوردن آن الزم است تا تاريخ -داده شده غمگين خواهيد شد 

 !فرق گذاشته و قضاوت بنمايدتروريست و بي ادب 

نامه روي چمن كناري ما . پس نامه را با خشم مچاله كردم و به سينه ي آن جوانك پرت نمودم        
ناگهان به فكرم آمد كه بايد اين نامه را بردارم و بعنوان ! جوانك رفت و عكس العملي بروز نداد. افتاد

  ......سندي از اين گروه تروريستي نگه دارم
 كه سخت ناراحت "حسابي" . تماس گرفته و با وي مشاوره نمودم"حسابي عزيزم"آن شب با         

  :گفت، شده بود
 تنها بيرون نرويد و نگهباني ؛مراقب باشيد و درخواست محافظ كنيد! آنها شما را ميكشند! استاد        «

شناخته ) ... دكتر حسابي=(اين جماعت را من. استخدام نمائيد) براي اطراف محل يا منزل(هم 
همانند تابعان و فدائيان حسن صباح ... دارند) فدائي گري(=" 1دووتيسم"اينها تفكرات . ام

در سفري كه خدمت جناب آقاي بروجردي رسيدم و ) دكتر حسابي(= من؛}.........{اسماعيلي 
از ) آيت اهللا بروجردي(= من} ......... {": به من گفت... ايشان بسيار به من ابراز لطف و عالقه نمود

وجود چنين حزب هائي در ميان مسلمانان سخت نگران و ناراحتم و حتم دارم كه باالخره اينها 
به ! را نيز بكشند) آيت اهللا بروجردي(=كاري را كه نبايد بكنند خواهند كرد و چه بسا خود من

خطرناك تر و بي ... خص هيتلر اينها به مراتب از ش.... سالم من را برسان ) اينشتين(= استادت 
  »" !!باك تر هستند

          
خيلي  نقل كرد) آقاي بروجردي(=  براي من بازگو نمود و از شما"حسابي عزيز"صحبتهائي كه         
از وقتي ! من را بي جهت نترسان! ...... عزيزم «:حرفش را قطع كردم و گفتم.  بجا و شنيدني بود،دردناك

 مردن براي من ،كن بمب اتم را روي سر آن مردم بي دفاع در هيروشيما فروريختكه آن نامرد عهدش
  . »! را دارد2مرگ مفتخرانه براي اينشتين پير و دردمند لذت شب زفاف......... آسان شده 

! من طاقت چنين حادثه اي را براي شما ندارم «: كه سخت مضطرب شده بود گفت"حسابي"        
 .».....مي رسانيد......د نفع بيشتريشما اگر زنده بماني

                                                 
١-  devotism 
٢-  hochzeitsnacht 
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در تخت خواب خودم دراز كشيدم و به نقطه اي نا . باران مي باريد.  فرا رسيده بود1شب جمعه        
 باراني .زنگ دوبار به صدا درآمد! صداي قطرات باران خيلي پرمعنا وآرامش دهنده بود. معلوم خيره شدم

 صدا را كه شنيدم آرام .»!كيست اين موقع شب؟ «:گفتم؛ ر آمدمرا بر دوش انداختم و با احتياط پشت د
 پس از .او را به درون دعوت كردم. )؟(بود) بروجردي(=و شما) اينشتين(=يكي از واسطه هاي من. شدم

دكتر حسابي نگران وضعيت  «:چيست؟ گفت:  گفتم.»!پيامي محرمانه براي شما دارم «:صرف قهوه گفت
 .»پيغام فرستاده است) بازگو نموده و(را براي آقاي بروجردي } .........{ن شما شما بوده و تمامي داستا
نگفته بودم كه راضي ) اينشتين(=مگر من  چرا حسابي اين كار را كرد؟ «:سري تكان داده و گفتم

  ».آقاي حسابي نگران و عالقمند به شما بودند/ به هر حال «:او ادامه داد. »نيستم؟
هركس تعرضي به جان  «:گفته اند) محرمانه دكتر حسابي(دي نيز در جواب پيغام آقاي بروجر        

بگوئيد كه از ) اينشتين(= لذا به وي.است) واجب(=اينشتين گرامي بنمايد كشتنش جايز و بلكه الزم
تحريك (=ح بنمايد ولي تا درگيري رخ نداده كاري نكند كه ايجاد فتنه دولت امريكا تقاضاي محافظ مسلّ

نيز سالم رسانده و ) بروجردي(آقاي. نيز حامل اين پيام محرمانه بودم) واسطه؟(=من . »بشود) ريستهاترو
چند دعا را به زبان ...... سفارش نمودند كه )واسطه؟(=شده اند و به من) اينشتين(= جوياي سالمتي شما

تيني بنويسم تا شما آنها را آن را نيز به حروف آوانگاري ال...آلماني براي شما ترجمه كنم و تلفظ صحيح 
  . }...............{.»بخوانيد و از خطر تروريست ها محفوظ بمانيد

با كمك ترجمه ) شيپور= شبور= نامها =سمات  (= 2پس با خواندن و تمرين متن اين دعاي شريف        
 برگه نوشته در چندين) اينشتين(= با عجله براي من) واسطه(= آلماني و آوانگاري التيني كه وي 

 )در دعا(به خواندن آن مشغول شدم تا جائي كه...... آرامش يافتم و همان روزجمعه بعد از عصر ،بود
 : عرض كردم- آلماني -و به زبان مادري خودم ... »خود را بخواه) حاجت (= خواسته «:ميگويد

فتم و آن را پذيرفتم و تعصب را حق يا...  راه تو؛يهودي بودم) اينشتين(=خود ميداني كه من}.........{«
اگر ميداني كه زنده بودن من به نفع دين و آئين اسالم است خودت با ! به خرج ندادم 3اسرائيلي) بني(

نفعي براي دين اسالم ) اينشتين(=و اگر ميداني كه در زنده بودن من! آن نيروي غيبي مرا حفاظت كن
 كه در - زنده بمانم قول ميدهم كه اثري علمي را ولي اگر! نيست پس من براي هرگونه مردني آماده ام

سيد حسين ... بنويسم و براي-دين پيامبر اسالم و قرآن مقدس باشد ... آن رفع هرگونه شبهه پيرامون 
و بستگي به مصلحت انديشي ! ديگر ميلي ندارم كه زنده بمانم، پس از انجام اين كار .بروجردي بفرستم

  .جاري شد) ناينشتي(=و اشك من» !تو دارد

                                                 
٣-   nacht vor freitag   
١-  Die Namen 
٢-  israelisch  
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در ادامه ي فراگيري خواندن دعاي عربي با كمك آوانگاري التين و ترجمه ي آلماني آن توسط (         
بر )يا صلوات( اينشتين خواندن دو دعاي ديگر را نيز فرا ميگيرد كه يكي از آنها درود-شخص واسطه 

رجوع ( ن بر تروريستها ميباشدشامل نفري: و به گفته ي اينشتين)  عج-امام عصر(= پيشواي دوازدهم
همچنين ). آمده است"زيارت حضرت صاحب االمر" كه پس از "ذكرصلوات برآنحضرت" ،شود به مفاتيح

 ياد كرده كه جلد آن چرمي بوده و آيت اهللا - با همين عنوان عربي -"مفاتيح"اينشتين از يك نسخه 
 دار خود از آن نگهداري مينموده و از بروجردي آن را برايش هديه فرستاده ودرصندوق خصوصي و قفل

اكنون .......)(روي آن تمرين خواندن متن عربي را با كمك شخص واسطه ي مذكور انجام ميداده است
 ):مينويسد

گويا  .آرامش و عظمتي بي سابقه در روح خود احساس كردم، با خواندن اين سه دعاي شريف...         
و هر يك بقدر يك ! ود كه بر سر دشمنانم فرو ميريختهر كلمه از اين دعاها بمب اتمي ب

صبح كه براي .آن شب به آرامي خوابيدم.....اقيانوس براي من معني و مفهوم متافيزيكي داشت
 با - باراني را به دوش انداخته و براي هواخوري.برخاستم) نماز صبح(=انجام تكليف مذهبي 

اول گمان كردم كه قصد جانم را كرده .مت من آمدبه س... ناگهان آن جوانك. بيرون رفتم-احتياط
كاري «:  ولي بعد متوجه شدم كه اشاره كنان مي گويد؛و دست به اسلحه ي درون پالتو بردم

او دستان خالي خود را روبروي من گرفت و كمي جلو آمد و شروع به . »!فقط يك لحظه! ندارم
به !  به شك افتادم، از دهان شما شنيدماستدالالت رامن از آن لحظه كه آن  «:گريه كرد و گفت
: گفته بود!...ميگفتند شما يك جنايتكار بدعقيده هستيد) باند تروريستي(=آنها ! من دروغ گفتند

معطل نكن و با گلوله به سينه او شليك كن و بعد او ، وقتي اينشتين نامه وحكم اعدامش را خواند
 بر روح من تسلط يافت كه گويا نداي وجدان ولي حرفهاي شما آنقدر! را با يك تير خالص بكش

من .اكنون فقط آمدم از شما رضايت بطلبم! و تمام اندام من به لرزه افتاده بود...... خود را شنيدم 
من شما را ! نفهميدم! من را عفو كنيد! جناب اينشتين ...بيرون آمده ام )تروريستي(از آن گروه

  .»!دري مهربان با من برخورد كرديدليكن شما مثل پ! ناراحت و آزرده ساختم
          
هم دستي بر سر او كشيده و خداحافظي ) اينشتين(= من.دبا گريه خداحافظي كراين را گفت و         
رساله را مينگارم ديگرهيچ ...ديگر او را نديدم و اطالع ندارم كه اكنون چه ميكند؟ تا حال كه اين. كردم

  ... به من نشده است...تهديدي
********************************  

 :)دراين بخش اينشتين ازبرخي نظريات فيزيكي خود شايعه زدائي وتكذيب موهومات ميكند(        
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 Der Blick Vor Die Abfahrt        /)چشم انداز پيش از حركت=در بليك فور دي آبفارت (

الزم است فشرده اي و چشم اندازي به زبان .. .... قبل از وفا به وعده ام،"بروجردي بزرگ"جناب        
 خيالبافي وشايعاتي در مورد برخي نظريات فيزيكي چون اخيراً. داشته باشم...ساده براي هرخواننده

نظريه ي من در (!) رواج پيدا كرده و برخي نمايش سازان و يا داستان نويسان دروغ پرداز) اينشتين(=من
افسانه اي جلوه داده اند كه هرگز با آنچه منظور من است تطابق  و نسبيت را چون زمان، مورد نور

  !!ندارد
چيزي جز آن ، " 1فيزيك نظري"همه مباحث از اين) اينشتين(=غرض من، جناب بروجردي عزيز        

من به اين پديده فيزيكي . "!چگونه خداوند اين نظام عالم را آفريده است؟" نبوده كه ميخواستم بفهمم
هدف من فقط دانستن نـظام .  عالقمند نيستم، به اين طيف عنصري يا آن طيف ديگر، پديدهيا آن يكي

 آن ،)خداوند(=جهانـشـمول و عامي است كه انديشه ي بي انتهاي مهندس و فيزيكدان بزرگوار اين عالم 
شمه ي  جزئياتي است از اين موضوع و پرتوي است از اين چ- هرچه باشد -ما بقي.را بنياد نهاده است

  ...نور
  : بيان نموديد كه "14ايكس" ي حضرت عالي درجواب نامه        
 درهرچيزي كه  ذات خداوند و نيز صفات او و كالً تفكر در مورد،در روايت هاي مذهب شيعه        «

ترغيب شده كه ) شيعيان(= در روايت هاي ما،بلي... است )حرام(= مختص خداوند است ممنوع 
  . " 2آثار نظم و طبيعت مخلوق خدا تفكر و انديشه كنيددرمورد خلقت و 

  
 نفرت دارم و از "اسالمي  فلسفه ي به اصطالح"  بر فرمايش شما از-نيز) اينشتين(=پس من        

خيالبافي شياداني مي دانستم كه  متنفر بودم و آن را دروغ پردازي و) از فلسفه(همان نوجواني هم 
 وي را مورد بررسي قرار دهند و اين حماقت "نامحدود"  خدا و صفات،ريبش "محدود"ميخواهند با عقل

  .مطرود دنياي امروزهستند) فالسفه(=آنها !! ...محض است
من همچنين با بافته هاي فلسفي در مباحث فيزيك نظري نيز مخالف بوده وهستم و بارها         ...

رياضي ميتوان در فيزيك نظري ارائه ي نظريه فقط از راه تجربه واستدالل مستحكم "تاكيد كرده ام كه 
 !!  ميپنداشته"شيشه" را از جنس "افالك" وگرنه ماهمچون مالصدرا خواهيم شد كه "كرد

        

                                                 
١-  physics theology 
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 : به وسيله ي اينشتين"بنياد فيزيك نظري"اعالم فرمول        

عالم خلقت پي ريزي درك ما از نظم عجيبي كه بشكلي بي نهايت دراين )اينشتين(=بعقيده من         
 و هرچه دانش ما فزوني يابد درك ما از دقايق طبيعت نيزبيشتر و ده هرگز انتهاپذير هم نخواهد بودش

تضارب ذهن انسان در تجربه " :عبارت است از"فيزيك نظري"بنظر من. هم ظرافت مندانه تر خواهد شد
بنياد "امريكا اين فرمول را در) اينشتين(= و من" تا نتيجه ي صحيح بدست آيد،هاي حسي ملموس

  : اعالم كرده ام"فيزيك نظري
           Reflection . Experiences = Acquaintance 

  )تفكر ضربدر تجربيات مساوي است با شناخت         (
 :          و به اختصار

A = E . R 

 
فكر و تعقلي . هر واقعيت محرك ذهن انسان است بسوي درك ، فكر و تعقل محض،و بعقيده من        ...

 اين مهندس فيزيكي - كه خداوند -كه با اندك تالش مي تواند قوانين پيچيده و دور از هر خيالبافي را 
 بفهمد و براي آنها حاكم وجاري ساخته است) عالم خلقت(=جزء آن هر آنها را بر -عالم خلقت 

هر تحقيق ) ل كه اين قدرت را دارد و تعقّاين فكر(  يقيناً؛ارائه دهد "فرمولهاي رياضي قابل آزمايش"
 -دين و مذهب نيز": پس. انجام دهد مي تواند) نه در عالم متا فيزيكي(ديگري نيز در اين عالم فيزيكي 
 قابل تحقيق هستند و وجدان ، با تعقل سالم-ابالغ مي شوند) فيزيكي(كه توسط پيامبران داراي جسم

  ."مذهب استهرعاقلي محرك وي بسوي تحقيق درمورد 
 مذهب حق است ونه منبع ابزار شناخت فقط "عقل"ادامه بحث اينشتين پيرامون اينكه (         

 و "فيزيكي" راه رسيدن به دين و مذهب حق راهي است - به گفته ي او - چون ؛احكام مذهب
غير "و  "مـتـافـيـزيكي" اما راه رسيدن به احكام و مسائل يك دين و مذهب راهيست "تجربه"قابل

 ): ميباشد"اخباريها" اين همان نظر.  كه احتمال خطا در آن خيلي قوي است"قابل تجربه

و با ! نيروي مغز خودم بهره ور شوم% 3تنها توانستم از ) اينشتين(=بارها نيز گفته ام كه من...         
مورد  جرئت ندارم كه در ،ي فيزيك نظري در مباحث پيچيده) من(وجود اينهمه اكتشافات

  :  چون؛شريعت اسالم به عقل خودم اعتماد كنم) احكام(=دستورهاي
گمان ميكند آن را ) من(از تعقل % 3و چيزي كه اكنون / از فكر من بكار گرفته نشده% 97هنوز )1

 نه ، برسد– كه تعقل معصومان و پيامبران است -% 100شايد اگر افزوده شود تا به / فهميده
مطالبي را %) 97آن(بلكه شايد، رد كند)  گمان ميكرد فهميدهچيزي را كه عقل من(تنها آن

پس عقلي كه هنوز دوران !! بخندد) تعقل(باشد و به اين % 3بفهمد كه ماوراء قدرت تصور اين 
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حساس دين و شريعت ) احكام(=نگذرانده هرگز به كار استخراج دستورهاي طفوليت خود را نيز
) سه درصدي( براي اين عقل ضعيف) نيز(ز واقعيت ها و شايد اكنون خيلي ا. مردم نخواهد آمد
  !!خنده آور باشد

عقل و تعقل تا آنجا انسان را پيش مي برند كه آن مبحث قابل احاطه ي قواي فيزيكي عقل  )2
  بعد يا ابعادي متافيزيكي داشته باشند كه اصالً،شريعت) احكام(=وچه بسا دستورهاي. باشد

  . چه رسد به اينكه برآنها احاطه يافته وبشناسد؛كندآنها را تصور )حتي(عقل نميتواند
 ،كه به عقل خودشان مباحث متافيزيكي را مي پيمايند و خياالتي به هم ميبافند...آيا فالسفه

اين هم } .......{!!  احاطه دهند؟-  محدود را بر نامحدود- ميخواهند فيزيك را بر متافيزيك
انتظار بيش از اندازه از عقل داشتن !! ورگويانه ي آنل است ولي از نوع احمقانه و زنوعي تعقّ

) نوع تعقل(ازاين) اينشتين(=موجب خنده آور و احمقانه شدن نظرات فالسفه ميشود و من
  !فراري هستم

ما عاقلها از رتق و فتق و رسيدگي ومديريت عقالني خانه ي كوچك خودمان نيزعاجز و درمانده  )3
پس (ي برآنها تاكيد داشته ايم وليتدبيراتي نموده ايم وكلّ، بارها تصميماتي گرفته ايم!! ستيمه

ناگهان غلط بودنش را فهميده ايم و معايب مخفي استدالالتمان بتدريج براي ما ) از مدتي
آشكار واثبات شده است پس عقل ضعيفي كه در اداي وظايف روزمره و طبيعي خود نيز اينهمه 

   ماوراء طبيعت خواهد آمد؟دين يا) ماحكا(=خطا ميكند كجا بكار فهم دستورهاي
 !...... كه انتظاري اينچنين از عقل داشتن و اتكاء برآن بسيار مضحك و پوچ استحقيقتاً

   

   :فرمول اينشتين در نسبيت عقل بشري        

  :) خود اينشتين اثبات مرحله به مرحله ي فرمول توسط(         
  

  ......... ده اي كه خداوند براي آن قرار داده طردتعقل را در محدو) اينشتين(=من        
  نميكنم و آن همان محدوده اي است كه فيزيك نظري و رياضيات آنرا دنبال ميكنند

  :آمد- كه شرحش گذشت -فيزيك نظري) بنياد(وشرط آن نيز در تبيين فرمول من در
R . E = A 

 
  :        اكنون فرمول دوم را اثبات ميكنم

        - “x”  ميدانيم كه با تعقل در مورد آن كنكاش ميكنيممجهول ذهني   را.  
        -  “Limit”  كه حد و مرز هر چيز است را با “L”نشان ميدهيم .  
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  . آورديم كه حاصل تفكر تجربي است ”a“:  را در فرمول اول به صورت"شناخت"  -        
  

 كه در فرمول اول نماد تفكر و تعقل بود ”r“سر  را كه محدوده ي تعقل است بر  ”L“اكنون  -        
   a = e.rL                                                                                               :مي آورم
    « a »براي  قطعاً،آمد « r » برايمحدوديتخواننده خود اذعان ميكند كه وقتي         

  : نيز خواهد آمد و فرمول مرحله ي بعدي آن اينگونه مي شود-كه حاصل آن است  -
 

  ." شناخت ناشي از تفكر تجربي محدود است ": يعني        
  

  :        اينشتين در ادامه چنين مينويسد
 هستند و امحدودنو هر شخص دينداري اعتراف دارد كه خداوند و آنچه از هر چيزي آفريده ... «         

 را با شناخت نامحدودكه اين . ناميد) آنليميتد ( unlimited نامحدودشناخت آن را بايد 
 آن هم باز ، خواهد بودفرستادگان و پيامبران خدا كه مختص ، نشان مي دهم « U »حرف 

. نيستند ) نامحدودو ( نيز خدا ) پيامبران و امامان (=  چون آنها ،محدودبه نحوي 
پيامبران و  است كه اندكي از آن در اختيار  شناخت نامحدود الهي« Ua » :پس

 : است كه با توضيح ما اينگونه ميشود)امامان  (=پيشوايان

  = Uشناخت نامحدود 
  = Uaاندكي از شناخت نامحدود الهي كه در پيامبران و امامان است 

 = LUaشناخت محدود متصل به نامحدود 

 ((    است و براي اينكه به)محدود"كامال شناخت(=  ))La(( :ما داريم فقط همانولي آنچه              
LUa ((  پيامبران  كه همان - هستيم خداي نامحدود از جانب فرستادگانيبرسيم محتاج

براي  )) La((  هستيم خداوند بايد درخور انسان باشند و چون ما - )امامان(= پيشوايان  و
غير  - آن با ما « a »   و« L » كه  « LUa » يعني با همان (.ما پيام بفرستد تا بفهميم
 از جانب خداوند براي ما پيام مي « U » مشترك است و توسط - پيامبران و غير پيشوايان

 واسطه ، براي ما مردممعصومان  پس درواقع.  را بيان ميكننداحكام شريعتآورند و 
 ).هستند"شناخت الهي" و"شناخت بشري"
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است در جستجوي مذهب حق كه تفكّر محدود من در ) اينشتين( مجهول من نوعي  ”x“و ...           
از    « La(x) » شناخت محدود كه بنا به توضيح سابق منتهي ميشود به ،است    « Lr(x) »اين زمينه

كه براي ما دين و مذهب  نامحدودي موجود  آنو محتاج ميشوم به پيامي از طرف )x(همان چيز
 ، نيز ناتوان مي شديممذهب حقچون در غير اين صورت ما از شناخت ( كه خدا باشد- دهفرستا

پيام پيامبران و  - با توضيحي كه گذشت -و آن نيز ). چون درك نامحدود براي ما ممكن نيست
     « LUa(x) »  : در آنها راه يافته"بعدي از نامحدود" است كه )امامان(=  پيشوايان

 "x"بشري  براي )  تعقل محدوده(=  ))L(( با ما در ) امامان و پيامبران(=ن معصوم ها اشتراك آ        
 :پس. با ما بحث و مناظره كرده و ما را هدايت مي نمايند) L(=  كه با همان،مجهول است

L.L=L
2  

ي چون تعقل معصوم تكيه گاه و تقويت كننده ( . كه دين تعقل انسان را قويتر ميسازد يعني(        
  ).تعقل انسان ديندار است

 ضرب در آن - كه طيف محدودي از آن به معصومان رسيده -)) U (("بعد نامحدود"و چون         ...
  :شود

L2a(x).U = U.L2a(x) 

 
 : پس، همواره ثابت و بدون توان ميباشد- كه شناخت مذهبي است -"a(x) "چون متعلق         

  

( ) ( ) ( ). 2
x x xLUa La LUa=

 
  

 ولي انتظار خداوند از ما  - است...يكي از ستونهاي بناي اسالم كه - پس ارزش عقل معلوم شد        
 ميباشد كه چون به نداي آن گوش « Lr(x) » "وجدان محرك عقلي بشري"فقط در محدوده ي همان 
 را به پس همين كه آن دين.  خواهد رسيد"شناخت دين حق" و « La(x) »فرا دهد و تحقيق كند به 

آن دين و ) امامان(= و معصومان و پيشوايان   « LUa(x) »  مابقي آن به عهده ي،عقل خود پذيرفت
مگر بكمك /نخواهد بردديگر محدوده عقل پايان پذيرفته و راه به جائي " :به عبارت بهتر. مذهب است
الخره به درب آن همانند خانه اي كه آدرس آن را پرسان پرسان جويا مي شويم و با؛ "آن معصومان

و به نظر   بلكه وظيفه صاحبخانه است؛ داخل آن ديگر وظيفه ي آدرس نيست ولي راهنمائي،ميرسيم
اخباري "احياگر مكتب( " محمد امين استرآبادي"يكي از دانشمندان اسالمي به نام  )اينشتين(=من 
مطلب مورد نظر   )) قمري1033: فوت( - كه دخالت عقل را درحريم شرع ممنوع ميدانند-"ها
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 كه - )الفوائد المدنيه(=  "فوائد" را خوب فهميده بوده و پيش از من اين را در كتاب) اينشتين(=من
حمالت ناآگاهانه   ولي. تشريح نموده بود-است ) اينشتين(=انگليسي آن نزد من  نسخه ي ترجمه ي

 را بازگو كند و طرز تفكر "عقل محدود بشري" به او مهلت نداد كه بيش از اين راز "عقل پرستان"ي
   .نيز همين را پذيرفته ام)اينشتين(=است و من)استرآبادي(= نيز همانند او" مجلسي")عالمه(

 كوتاهي نموده و از برد طبيعي عقل  عقل خودش مذهب حق را بيابد قطعاًپس هركس نتواند به        
كار عقل انسان ) دروني مذهب يعني احكام و مسائل ( ولي ما بعد آن . نظري بهره نبرده است

( و اينجا مضحك بودن عقيده ي برخي روانشناسهاي معاصر ! نيست و فضولي محض است...غيرمعصوم
برمال مي شود كه مذهب را نوعي عقيده ي احساسي محض )  م 1939 فوت-زيگموند فرويد: يعني

  !!دانسته و آن را بي ارتباط با تحقيق و تفكر مي دانند
درون مغز  مركزي را در امريكا است اخيراً) اينشتين(= از آنها كه از دوستان يهودي من يكي         
 Religion“: يافته كه مخصوص تحريكات ديني و احساسات مذهبي است و آن را ناميده بهانسان

Center “ مركز ادراكات مذهبي" يا ".  
ما قرار داده ) مغز(زي را درتي چنين مركم است كه خداوند بايسمسلّ «:به او گفتم) اينشتين(=من        
پس چرا با «: او گفت. » تا دين و مذهب كه چيزي متافيزيكي است براي بشر قابل ادراك باشدباشد

بي وي تاثير مثبت يا منفي سلول از مغز انسان مي توان مستقيم بر روي عقايد مذه) نوع(تحريك اين 
ت مصنوعي جبري فقط جنبه و بعدي اين نوع تحريكا «:من در جواب گفتم. »گذاشت؟
كه فقط جنبه (جديد" 1هيپنوتيزم" مثل ايجاد حس گرما و سرما در؛دارند)sentimental(احساسي

منكر وجود ) تلقينات هيپنوتيكي(= پس همانطور كه نمي توان به صرف اين تحريكات  ).ي تلقيني دارند
  .»ز نميتوان منكر دين و مذهب گرديدني)  حقيقت دارند،كه خارج از تلقين(اصل سرما و گرما شد

يعني (= حال اگر احساس مذهبي را در بشر اينگونه تقويت كنيم «: او با دقت گوش كرده و گفت        
در اين فرض شما / آري«: گفتم) اينشتين(=من. » آيا عيبي دارد؟،)ا تحريك اين بخش از سلولهاي مغزب

و  )choice (ارزش مذهب و دينداري به قوه ي اختيار) اصوالً(و! از او يك ماشين بي عقل ساخته ايد
و از همين روست .  كه راهي صحيح براي تكامل خود بپيمايداز انسان است) determination (اراده

 زشتي عمل بد را بي  چون ارزش عمل نيك و؛از طرف خدا ممكن نيست) opression (كه جبر
 را در تعيين مذهب پيمود و مذهب حق را "عقالني"ي وچون كسي راه اختيار و اراده  معني ميسازد

  .  كه به وي دست ميدهد در حد خودش جنبه ي معنوي و واقعي دارد" احساساتي"يافت 
 مثل توهم . تلقي ميشود"بيماري" نيز در اهل عبادت بسيار رايج است و نوعي"توهم گرائي" بلي        

  . ايراني"اج  حلّ" و عربي" دين -ل  ا- محي " ،  فرانسوي" ژاندارك "گرائي هاي 

                                                 
١ -  der Hypnotismus  
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 براي فيزيك و طبيعت و در نتيجه اعتقاد به "محدوده"اعتقاد به حد و ) اينشتين(= به نظر من         
 ؛ است"عاقل بودن"ناميده شده شرط  ))metaphysics متافيزيك((   كه"محدوده"فراتر از اين 

  :چون
ست تا نظام خود را خودش طراحي و مهندسي كرده براي اين طبيعت بي جان شعوري ني) 1       

 شعور " نيز نه خالق خود بوده و نه عطا كننده ي اين - چون انسان- جانداران باشعور آن.باشد
  يك متافيزيك موجود است كه بر اين فيزيك-بي شك: پس!  به خودشان"محدود و پرخطا 

كتب آسماني  2و آيات 1فه با احاديثوسبب اينكه بسياري از فالس حاكم است و ناظم آن ميباشد
  دشمني دارند اين است كه به اين شعور محدود"قرآن مقدس"راستين و عاري از تحريف مثل 

 "آنها همانند !! و گردن هاي خودشان را با زنجيرهاي آن غل بسته اند! بهاي نامحدود پرداخته اند
!!  را تحليل كند"متافيزيك"ان مي تواند  مــتــكــبــرانــه ادعا دارند كه عقل ايش"ابن سيناها 

موانع "چون آنها را ؛ گريزان ومتنفر بوده اند 4و حديث 3و هـمـيـشه فالسفه از دانشمندان فقه
 وحال آنكه تمامي دري وسفسطه هاي فلسفي خود ديده ان در راه اهداف پليد فك"اصلي

 كه فلك " ابن سينا "مچونه !! است"پوشالي وتخيلي" ويا "ضد و نقيض"استدالالت فالسفه 
 كه آسمان را " مالصدرا "و يا آن ديگري!! وآسمان وستارگان را صاحب روح و شعور پنداشته

 "فيزيك"با اين همه نظريه غلط در(پس روشن است كه اينها !! طبقاتي از جنس بلور ميداند
  !! خواهند كرد"متافيزيك"چقدر غلط هاي بزرگ در ) محسوس 

  
 داشته باشد كه "حد زماني" لذا عالم فيزيكي هم بايد ، معني و مفهومي ندارد"حد"بدون ه  ماد)2       

) تاريخ(= )) 5گشيشته((هر دو را در كلمه ي ) اينشتين(= گويند و من"انجام" و"آغاز"آن را 
 كه من -"انتهائي فيزيكي" و "ابتدائي فيزيكي". جمع ميكنم و هم بايد حد مكاني داشته باشد

  . است"بديهيات فيزيك"اين از . جمع مي نمايم) اندازه(= )) 6گروسسه((ا در كلمه ي اين دو ر

 اشتباه - است "سالم" و به معني"يو" با -"گروسس"كه جمع"گروسسه" كلمه ي دوم را با :توجه( 
 كه ميتوان به جاي - با دنباله ي شكسته تر - يوناني است"بتاي" آلماني شبيه "سس"نيزحرف . نگيريد

  ).اسكندر جهانگيري. ****  نيز نوشت"اس" دو آن

                                                 
١- die Überlieferungen  
٢- die Verse  
٣-  das Recht  
�- die Überlieferung  
1- Geschichte  
U-  Größe  
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 عالم طبيعت "مالصدرا" و "ابن سينا"و يك دليل بر ناداني فالسفه اين است كه برخي همچون         
اگر براي " به اين بهانه كه!! )  نمي دانند"زمان ابتدا"يعني آن را داراي (  مي دانند "قديم زماني"را 

  ."!! بوده است"بي كار" از خلق آن  پس خداوند قبل،اشد نب" قدمت زماني"عالم خلقت 
  : اينها اين اندازه نفهميده اند كه        
دوره به (=  كه پريود به پريود دام عوالم فيزيكي ديگري نيز بودهبراي خدا قدرت ساخت و انه) 1        

  . بوده باشد) دوره و نوبت به نوبت
چون عقل ما براي خداوند فقط  !! است"فضولي در متافيزيك"وعي باز ن) نظر فالسفه(اين  ) 2        

 ديگري باشند كه خداوند به آنها "كارهاي"و چه بسا !  به حساب مي آورد"كار" را "خلقت عالم"
و اين چيزها را !  را تصور نمائيم"كارها" فيزيكي حتي آن "محدود"بپردازد ولي ما نتوانيم با اين عقل

  .مي گوئيم))  1شدنيتعريف نا(( اصطالحاً
 نه از روي تصادف يا بي ؛معتقدم هر كار خداوند بر اساس حكمت و رازي است) اينشتين(=من        

 كه -چون او بر همگي ذرات مواد عالم و بر همگي امواج و طيف هاي انرژي و نور ! طرفي ويا شانس
 لذا ،مندي او بر آنها احاطه دارد سلطه ي خالقانه داشته و علم و نيرو-تشكيل دهنده ي عالم هستند 

 . مي تواند آنها را در جهت مصالح و حكمت هاي خود حركت داده و انتظام و برنامه به آنها بدهد

چه بسيار نابخردانه است نظر ابن سينا در مورد . الزمه ي حكيم بودن خدا جز اين نمي تواند باشد        
 كه اين كالم ،»!!علم به كليات است نه علم به جزئياتبراي خداوند فقط «:  كه گفته"علم خداوند"

 بلكه خالف كتب آسماني و قرآن مقدس ،زشت وي نه تنها از ديدگاه فيزيكدانان امروزي نابخردانه است
   .2است

 زيباترين تجربه ها براي فيزيكدانان بشمار ميرود و بنظر ،پس حيرت آورترين اسرارخلقت        
و كسي كه از !  است"حيرت" زيباترين تجربه هاي بشري-ور كه بارها گفته ام  همانط-) اينشتين(=من

ل ابهامات عق"بوده و باالخره در مرداب و لجنزار  اين تجربه ي زيبا محروم باشد درحال دست وپا زدن
  ! چون او عقل را مي پرستد، غرق و هالك مي شود"محدود بشري

                                                 
١- indefinable) -.u�³{ا(  
¶�وری�ت دی> " |ی�ت �k|ن ��ی~ در ای> را��a از m5 0/�رش ��رج ا�B و ���- �&��uن ای> *.��a را از -٢

 -از �/�a 6 ای·�ن ا��n* �k�� m/q* a*t� B.- ( *- دا}:m و *:¥� |ن را ���� *- m:��:0 " ا�tم
�8ا}:�mن *�4qم ). }�u ا��� �&��ء ا�%�رavu0 6... و" �u> ا�uqdت"و " اتر��ad ا�4&�د"و " 5¸ اu&ud>"در

 a� m:{و ی� " �·� ا¹ی�ت"*- '8ا ��{|�k ��|"س���/dا ~nv* " �u%k از -»��dد( و ا�� avا��*)~��) (~�vی (
)~d��) (~u�� (و ...m::� 8n4.� ~ن ��ی|�k را در .~u:� -* ��4ا� a{8/{ ذ�� دو a� �* �n:در ای: 
و �mاو}m ��~ دارد �a ه�|}¾a در |�/�}�� و ه�|}¾a در ز*u> = وا½ ی�v~ *� �- اd./�وات و *� �- ا3رض "

Bات"(ا��n5/a١٦|ی .(  
"��/�vا3 ی akو *� '.&¿ *> ور �q%dو ا �%dا -� �* ~�vو ...= وی Bدرون �·¥- ا� a¾{|ه� a� و ��~ دارد

 Bدرون دری� ا� a¾{|ه� /� m4از |ن |�ه- داردو ��و }/- ا� m{اوm� a¥:م..."(�- از در�4- *�³ ای�v{٥٩/ا (- 
)6�u³{��� رm:¥ا�.(  
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 :و اكنون تبيين نظريه ام در        

  » causality  «"اصل عليت عمومي"      
  

 ساختار و هستي و عالم خلقت «: براي خوانندگان مي نگارم كه"بروجردي بزرگ"جناب استاد         
 همانند - كه اتم باشد - در كوچكترين جزء ماده مثالً. » هماهنگ و متناسب با هم داردنظامي كامالً

 ميكند و "ميدان نيرو"و ايجاد  نورافشاني )اتمهسته (= خورشيدي در مركز، منظومه ي شمسي ما
 مي "مركز" بر گرد آن -گون هاي اتم هاي گونا"الكترون"  بــسته به تـعـداد-"سياره يا سياراتي"

نظام يافته ي برخي  "گردش" و "مركزيت"  چنين-همچون كهكشان ها-  و درابعاد بزرگتر نيزچرخند
 تناسب   مثالً، در طبيعت خود زمين كه مي نگريميگراز طرف د !گرداگرد برخي ديگر مشهود است

در  آنها از پرندگان و شبه پرندگان امثال شكل عمومي و اجمالي گنجشك و كبوتر و طاووس وعقاب و
 "نظم واحد جهاني" همگي آشكارا از  يك منقار و غير اين چيزها ،دو پا،  دو چشم،داشتن دو بال
 "خداوند يكتا " است كه "يك ناظم با سليقه و ذوقواحد"ي از  نيز حاك"نظم واحد" و! حكايت دارند

  . باشد
 كه هر چيز را حمل برتصادف و اتفاق ف بسياري از حس گرايان اين زمانبرخال) اينشتين(=من         

سخت معتقد هستم به اينكه خداوند دانا جهان طبيعت را  محض ميكنند و متافيزيك را انكار مينمايند
و من نمي توانم آن نظام هاي .  است"اصل عليت عمومي"د طراحي نموده كه اين همان بر نظامي واح

 ! فيزيك خشك كالسيك بنمايم"آماري" :و به اصطالح(!!) "قوانين شانسي"پر معني را حمل بر

حس "  يا"ماترياليست" و "ماده گرا" ولي "فيزيكدان" اين دسته از دانشمندان به اصطالحكار         
اين است كه آماري از اين وقايع را جمع كرده )  آزمايش طلب-تجربه گرا  (= "پوزيتيويست" و "گرا

گويا آنها !! مي نمايند"شانس"وهمه چيز را حمل بر تصادف يا ! مي كنند"آماري" وفيزيك را خشك و
ت پنداشته اند كه از براي بازي وقايعي را در جهان طبيع(!!) "تاس اندازي"خداوند را همچون شخص

حال آنكه خيلي از همينها خدا را نيز قبول نداشتنداكنون هم كه قبول !! برمال نموده و بنا نهاده است
  !!كرده اند او را مقهور حس وشانس مي دانند

 و رد نظريه ي ماترياليست ها اكنون باز "اصل عليت عمومي"اينشتين پس از مطرح ساختن(        
 :)مله ور مي شود و مي نويسد مالصدرا ح"وحدت وجود"به نظريه ي 

اينها به  .اسالمي هستند:فالسفه ي افراط گراي به اصطالح) مادي گرايان(= و بر عكس اين عده         
  :  به اين قائل شده اند كه- باشد"مالصدرا"خداي فلسفي خود كه ...تبعيت از
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  »!! 1يرون مي دهدهمواره معلولي يگانه ومفعولي واحد ب/علت يگانه و فاعل واحد        «
  .»ميان علت و معلول بايد تناسب و همگوني باشد «:به اين بهانه كه مي گويند         
آيا حماقت تا اين اندازه؟ كه تناسب و سازگاري ميان علت و معلول را به ذات هر يك سرايت ! شگفتا
مود و به اصطالح  يك مهندس چندين نقشه ي گوناگون را ابداع و طراحي نپس اگر مثالً! بدهيم؟
 آيا بايد ،)چند نقشه ي گوناگون مهندسي(=  براي چندين معلول مختلف - شد"علت") فالسفه(=اينها

!  يك نقشه به حساب آورد؟-"تناسب علت و معلول" براي حفظ - را "معلول"همگي آن چند 
  . }.........{شگفتا
 ، كه علتي-"مقام عليت":نيز معترفند كهخود ) فالسفه(=حال آنكه هر عاقلي مي داند و اينها        

علت و (= آن دو ) و داخل( "ذات" است و ارتباطي به "مقام فعل خارجي" -معلولي را پديدار كند 
نند و براي  مثال هاي قريب به فهم مردم نمي ز،اين حيله گران سفسطه باز! بلي. نداشته و ندارد) معلول

 مطرح ميكنند تا خواننده "علت و معلول" ت او را در مبحث بحث خدا و مخلوقاجاانداختن خرافات خود
ولي انسان زيرك فريب !!  گمراه سازند"عدم توان ادراك عقلي متافيزيك" ي نادان را به راحتي و براثر

  !نمي خورد
 تاييد خرافات "عليت عمومي"پس خوانندگان بفهمند كه مراد من از قانون و اصل } ............{        
نظم خارجي اجزاء و " تنها ،منظور من.  بلكه ضدآن است،نبوده) درعقيده ي وحدت مخلوقات( هفالسف

اين   انكار نمي كنيم كه؛بلي!). كه وحدت وجودي ها ميگويند( نه ذات آنها ، است"ذرات عالم خلقت
ع صناي) موجود در( برخالف نظم،شاكـلـه وجودي و دروني ذات هرچيز را نيز در بر مي گيرد، نظم

چون ما فقط توانائي نظم دادن و طراحي صورت اشياء را (  نظمي ظاهري و تقليدي است كه صرفاًبشري
 ). از اوست و بس- تنها -داريم و آفريننده آنها خدا است كه نظم ذاتي و دروني آنها 

مبيل سازي كه كارخانه اتو) اينشتين(= يكي از رفقاي امريكائي منبه ياد دارم كه وقتي از اوقات        
اگر ناراحت  «:هنگام صرف قهوه به من گفت.مرا دعوت كرد تا به آنجا بروم وبازديدي بعمل آورم 2داشت

فكر نمي كنيد قانون عليت عمومي  «:گفت. »!با كمال ميل «:گفتم. » !سوالي از شما دارم، نمي شويد
چرا چنين  «:گفتم. »!ي او برد؟شما عيبي اساسي داشته باشد و نتوان با آن پي به وجود خداوند ويگانگ

 بخوبي مي دانم كه عده اي ،چون من كه يكي از سازندگان اتومبيل هستم «:وي گفت. »!تصور ميكني؟
 بكار برده ام تقليد خواهند ، همين نظم را كه خودم دراتومبيل ساخت خود،پس از من يا به موازات من

 بلكه ، نيست– چون من -"شخصي واحد"ز نمود و اين واضح است كه نظم همگي آن اتومبيل ها ا

                                                 
١ - Bا� <u:¾:6 ��.�- ای )m��k <وف ای�v* -��� ا� ا��ا��":�%�رت 	
 �m�t* aرا "ا��ا�� � ی�ر �

 au�8' 6و6 �� |ن ��ا <uv��' و��ت و��د"و"m:8³یu* -:vی m::¥u* شt' ": m5ا واm� 8نÀ Á« Bا�
m:0�� m5ه~ وا �� mی�� �u{ Â'�k8��* -³/ه."!!  

� ه�6 ارزان )  م8�١٩٤٧ت" (ه:�6 �8رد"ا45/�ل *- رود �a ای> Ä�0 ه/�ن  - ٢u%*8'ا <u4.�{ 6 )m{ز��
m0�� B/uk/ ز*�}�³ن او�� a�- B0g a¥{�:À -m{ا a4ی�د�8د و6 »�دا� a� را adای> ر�� mاز ���6 ��ی -·�� .  
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نظم -پس شايد نتوان وحدانيت خداوند يكتا را با اين قانون . چندين شخص درنظم مذكور دخالت دارند
  ! اثبات كرد-عليت عمومي و

 قصد تفكر و تحقيق دارد و نه از ادب و احترامي كه اين دوست من اظهار نمود فهميدم كه او واقعاً        
  : پس با لبخند در جواب وي گفتم. اعجدل و نز

          
 بخوبي خواهي ، اگر دقت كني!عزيز من! اشكال تو خيلي ضعيف بودتصور تو بسيار سطحي و «        

 !  هرگز قابل مقايسه نيست"خلقت) عالم(نظم " با "نظم صنايع بشري"فهميد كه 

  : چند نوع است 1نظم        
مي )  2اوتوارد سيستم(كه آن را در اصطالح انگليسي  بيروني وسطحي،ينظم ظاهر) 1                

(= است و ارزش دروني  است كه قابل تقليد و تكميل "نظم صنعت بشري" و اين همان گوئيم
  .نيست) مخلوق(= چون آفريده؛ندارد) ذاتي

ن ها و پروتون هاي هر چيز در عالم خلقت كه در مورد الكترو) ذاتي(= نظم دروني  ) 2                
 همچون - مي ناميم و در مورد نظام طبيعت   )3اسنشيال سيستم(آن را به انگليسي / دروني اتم

 ) 4نيچرال سيستم(منظومه ها و كهكشان ها و حتي خود همان ذرات اتم نسبت به يكديگر آن را 
 به -هستند )  ذاتي(= كه هر دو دروني- اين دو نوع نظم آخر كه مسلماً،يا نظم طبيعي مي ناميم

 موجود به اصل خلقتش   يعني در جوهره ي فيزيكي هر چيزي-اصل خلقت باز مي گردند 
با  )ذاتي(=لذا دو اتومبيل كه نظم ظاهري آنها از روي هم اقتباس شده از لحاظ دروني  .هستند

در پس هر . بلكه تنها همان تشابه ظاهري است؛ پيدا نكرده اند )سنخيت(= هم هيچ همگوني
دو ( ذات آن  آنهم ساختني از نوع صنعتي و ظاهري و نه آفريدن-اتومبيل را دو شخص ساخته اند

 همگي با - كه مثالهائي از آن گذشت - هر يك از اجزاء عالم خلقت س اما برعك-) اتومبيل
 كار بشر نيست و از يك ذوق دارند كه اين مسلماً) ذاتي(=  دروني  يكديگر همخواني و سازگاري

  .»الق يكتا سرچشمه گرفته اند كه او خالق ذات و طبيعت جهان خلقت بوده استخ
  

 سخنانم را گوش ميكرد به -با دقت-كه در تمام اين مدت) اتومبيل ساز(پس آن دوست گرامي        
راستي كه چه دليل مستحكمي براي يگانگي «: نشانه ي تاييد من لبخندي زد و سري تكان داد و گفت

  .»!آفرين بردقت نظر و تيزي ذهن تو.ا در اختيار بشر قرار داديخداوند يكت

                                                 
١- Order  
٢- Outward System  
٣-  Essential System  
�- Natural System  
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  :  از جنس انرژي است"جن"بدن  (        
  : ) اينشتين مي نويسد       
نامه اي فرستادند كه از جمله ) مقيم امريكا/ اينشتين(= چندي پيش نيز از آلمان براي من          

آيا نظريه :كه " 2احضار و تسخير اجنه " و " 1جن"ر مورد مطالبي كه در آن نوشته بودند سوالي بود د
كه درآلمان و انگليس چند - را "سم دار بودن پاهاي اغلب جنيان" ميتواند علت ")عمومي(عليت"ي

 تشريح نموده و بيانگر - برآنها ثابت شده بود"روح" نيز مثل وجود "جن" بار احضار كرده بودند و وجود
 باشد؟

 از راه قانون عليت عمومي قابل جوابگوئي اين نيز دقيقاً/ آري «: در جواب نوشتم) تيناينش(=من         
مي گردد ...كه چون متراكم و فشرده جنس انرژي است بدن جن ازچون ميدانيم كه . است

 جهان آفرينش "مواد" و چون اصل همه ي  شده و ظاهر و قابل ديدن مي شود"ماده" تبديل به
 بايد -كه در همه ي اجزاء حاكم است  4 گذشته از نظم مفرد- 3نظمي مركب: ك است بي ش"انرژي"از 

قرار داده و  " 5اشرف مخلوقات"را "انسان"پس وقتي كه خداوند. كه بر مجموعه ي طبيعت حاكم باشد
پيامبران را براي او فرستاده و كتابهاي آسماني را براو نازل نموده است و نيروي عقل و انديشه اي به او 

 "اجنه"هرچند كه خدا نيروي پيشگوئي و قدرتهاي خارق العاده به   مانند آن را ندارند"اجنه"اده كه د
 اين بوده كه "نظم مركب عمومي" درخور  لذا بجا و كامالً؛داده ولي همگي كم ارزش تر از عقل هستند

 تفاوت "انسان"با نهاده باشد تا ) با جسم انسان( نيز بايستي فرقي عادالنه"جن"خدا در ظاهر جسم 
 را بخاطر مقدار "جن" است كه "پاهاي سم دار و گاه پشمالو"طبيعي نيز داشته باشد و آن همان 

  . پائين تر نشان خواهد داد"انسان" برتر ولي از"حيوانات" است از"اختيار"عقلي كه دارد وصاحب 
از آن مرحله ي نش و ايمان  نيز بر اثر به دست آوردن كماالت و تحصيل دا"جن"گاهي / بلي          
 احضار - در آلمان و انگلستان - كه توسط دوستان ما "دانشمندان اجنه" لذا . ترقي ميكند-پائين

  . ندارند" سم" داشته و "انسان"شده اند اغلب اندامي همانند اندام 
 

                                                 
١- der Dschinn  
٢-  die Geisterbeschwörung  
)Çu¶8':از a{�u��* a� ز6 ه� د�84ر داد( �8د�{ a� دوم -{��� È:� ��4 درuه a� Bوف ا��v*"a:ا5¬�ر ا� "

6�u )��� �u{ و È:� 85ادث -�8³·u« د0/> و z¶ع از*8اtËوه�6 ��ا6 ����8- و ا�u{ از '8ان رز*- و 
m::� )ا���4د ��{| zرت *�}8ر ��یmk �u{ و -{m� . <و ای m0 ن�/u·« �ا*� »Á از *m'- ه��4u از ای> �/

8Àن ا�:a «�ه� *- m{m0 وd- در ����8- ه� �a |}�� ا��tËت �Î¿ ودروغ *muاد}m و /د�84ر را 8Ìd }/8د
m{8د/:u/{ -*ه/¥�ر6 رز a{8³¾uه �u{ Â'ار ��.(!  

٣- Zusammengesetzt  
�- Abgetrennt  
1- die Krone der Schöpfung  
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  !افه شناسي و ازدواج جن و انسانقي        

  :)اينشتين مي نويسد/  در آن"قانون عليت عمومي" و نقش "قيافه شناسي"علم (        
از قوانين عليت عمومي نهفته  " 2نظم مركب" نيز در همين " 1قيافه شناسي" راز علمو اساساً        ...

تروريست هاي "...و.  در مي آيند"خوك"شكل  به "شرابخوار" و "پول پرست"لذا اغلب انسانهاي . است
  .  و غيره"سگ و گرگ" نيز به شكل "انسانهاي وحشي و ستيزه جو" و"ميمون ها" به شكل "مذهبي 

يك انسان "چهره ي"حوادث دردآور روحي نيز"و برخي"بيماريها"البته نبايد از نظر دور داشت كه گاهي
  !محض قضاوت نمود"قيافه شناسي" صرف لذا نبايد در مورد افراد به؛را خراب ميكنند

  
   :)ازدواج جن و انسان از ديدگاه علم فيزيك(         
نظم  آيا با توجه به قانون «:اين بود كه نوشته بودند) از آلمان(سوال ديگري كه در همان نامه         

  » ازدواج جن وانسان ثمره اي دارد يا خير؟، شما وعليت عمومي
 براي -) عليت ونظم عمومي( بنا برهمين قانون-  اما چنين كاري مسلماً، آري «: تمدرجواب نوش        

  اينكه"مضاف. از حالت طبيعي خارج ميسازدانسان مضر و خطرآفرين خواهد بود و او را 
كارهاي ، است و براي همين "انرژي خالص"  چون بدن آنها، از ما خيلي قوي تر هستند"اجنه"

 جسم ، داشته باشند"نزديكي جنسي"لذا اگر جن وانسان ، نجام مي دهندسنگين را به راحتي ا
فرسوده ميشود و به مرور مريض ونابود خواهد شد ) تحت تاثير انرژي بدن آنها(انسان

  . ندارد- انرژي و نيرو است  كه تماماً- را "نزديكي با جن"وتحمل
  

 :)شتين مي نويسداين/  چه موجودي است؟ "ازدواج انسان با جن"حاصل (        

  :تشريح فيزيكي و ژنتيكي آن اينست كه...        
بايد ،  نمايان شود"انسان" بتواند به شكل "جن" هرگاه "اصل نظم وعليت عمومي"مبتني بر        

 ازدواج جن وانسان نتيجه اش تولد  پس يقيناً؛ را نيز داده باشد"خصوصيات ژنتيكي انسان"خداوند به او
 نه ،نتيجه چنين ازدواجهائي اوالدي دوحالته وغيرطبيعي است! اما چه جور اوالدي؟.  بوداوالدي خواهد

  . راحت هستند"اجنه" آرامش دارند و نه درميان "انسانها"درميان 
  : دوفرض پيدا مي كند؛ ازدواج كند"زني از جنيان" با "مردي از انسانها"فرض كنيم

  
  

                                                 
١ - Physiognomik 
٢-Zusammengesetzt)B.'�³:*8زا.'(   
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        « A »:  
 آن زن خود را به شكل انسانها نگه ،شدن نطفه ي مرد انسان در رحم آن جن زناگربعداز ريخته         

 اما با يك سري ؛ مي شود"انسان"فرزند آنها ) نظم وعليت عمومي( بنابرهمان قانون دارد يقيناً
طي " به راحتي از ديوار عبور مي كنند ويا "انگلستان" همچون مرداني كه در؛خصوصيات ژنتيكي اجنه"

 بيش از "انگليس"در) اين گونه افراد(دارند و نيروهاي خارق العاده از خود بروز داده اند و  " 1االرض
  .2ساير كشورها هستند

 
        « B » :  
جهان " غايب شود وبه "مرد انسان" پس از جذب نطفه ي"جن زن":فرض دوم اين است كه        
اما ؛ خواهد بود"جن"فرزند آنها )  عمومينظم وعليت( بنابرهمان قانون،در اين فرض.  برود"انجني 
  ." !انسانها) دنياي(عالقمند به"
  

 فقط يك فرض تحقق مي يابد ، ازدواج كند"انسانها" با زني از"اجنه" مردي از: حال اگر بعكس        
. ود بر"اجنه"به جهان ) ناپديد شده(نميتواند  "زن انساني" چون؛ انسان خواهد بودبچه يقيناً: وآن اينكه

 "مرد جن"لذا چون با آن.  و دنياي بسته ومادي محض است"ماده ي متراكم"او محصور در اين 
 -همانند نطفه ي انساني است  كه بنابرهمان قانون عليت عمومي-نزديكي داشته باشد ونطفه ي آن مرد

                                                 
١ - die Weltreise  
٢- Bا� )muر� B%� a� ��{| م�{ m:4.* و ��8ر )m0 )mای> 3�5ت *·�ه �� a� 6و��4ی> ا��اد�v* a�/از�، 

 : ای> دو }�� را *84uان }�م ��د
)�dس ه8م" )اtدا"- ¸&q* انm:/·{ن دا�/·À � �u{ a� -j�0وË 6- ا3رض داB0 و�mه� ��ر در*&��

B· و در �¬� 0:�ور m0 m:�� ه8ا a�!)  م�u'8:Ðuه �� a9��5 Bن /'&8ی�%v0 �0دروان ا��4د
6 *&��� |ن �Àپ m0( " داtس ه8م در �5ل »�واز" '8jی�6 از -٤٦٣ص)/����Ë)Ñ8وو�- aq�� در �u{

Bا�.(  
و «�ه�m0ن در '�8ی�ی8ن ��ی�u{�4 و }�u / م١٩٧٣در /  �a در ���a� 6 ��ی�u{�4 - )م١٩٤٦'md8"(ی8ر6 ���) "ب(

|}mری� " د��4 روا}·:�س.  �%B�³0 Ô زد- دا}·/:mان m0،�~ }/8دن ا�u0ء ���6 *�دم از را( دور
Âد" ی8ه�ر��%/�u� <uب دور��k a� m0 a�84* 8د� a4ر� �u�" }8uی8رÑ"اریÂ را دره:a� a� -*�³ ا��ا

Bا� a40اg��" .��� "ا}4&�ل داد �u�ای> : "*8³uیm" ی8ه�ر�Â"�4 د�...|ن �kب دور�u> را از }8uی8رa� Ñ ا��ا
�ً&ukد Ñ8ی8رu{ ��0 و در a4.در� Ñ�� Õ8*�4 |}��ف '� در ی�u� هـــ�ار Â0ـــ <* a� 6 �8د�uÀ ه/�ن 

�tvو( وa� -4k !  �8دم ه:8ز و ه/¾:�ن ��k- �8د}g��mاa40 �8دم و B*t� -45 ه��- �a رو6 |ن زد(
  !...".|ن ��Ñ را ��ز ��دم و دیmم ��k aب دور�B.u{ �n{| <u، ا*�ی¥� ��·4~

"�¾u* اد�د "B� �u{ و6 در " ���: "�¬�}8رد a� را -:uب دور��k Bا� a4.{ًا١٩٧١'8اm/� در ��( 6 *�( م 
m{او ��ز�دا a� 8د( را� a40اg��) ! 6�u{مد�u'8:Ðuوو�-/ دوم ه�Ë ن�%v0 85م ا��4د�*)Ñ8��� /(٣٨ص-

٤٧.(  
)m{ض }�³ر�Î)6�u³{��� رm:¥ا� (a� ن �8د| -kای> »�ور �uj�' از:  

 ��ا6 �8ا}:�mن  و ��}m:4.*،�ًuا'- �u:- دررا��a �� ای> �a{�&&q* 6 a4 6 *�85م ای:·u4> ارا�a ده~"او3
 a� رو0> 80د"-Ë ا3رض "-�udو ا*��ل |ن دB.u{ 8دن ا��اد� a4در�4¥�ر �8دن ی� وار� ��  . �.� aÀ Á«
ی� ای:¥a ای:a{8³ ��ره�6 ��رق . ��m:0" از �> و ا}Á ا}.�}��6 دور8k a� -" aل ای:·a�-<u4 ای> ا��0ص 

m:م ده�n{ا <uË�u0 و a:ا� Õ/� a� د( را�vdا.  
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 كه -ني  ولي انسا.يك انسان خواهد شد) نيز(رشد وتكامل اين نطفه ) حاصل(، دررحم اين زن بريزد
 با "جن"  اگر مرد را ميتوان در او يافت ومعموالً"جنيان" خصوصيات -بازهم مبتني بر قوانين ژنتيكي 

 نطفه  چون يقيناً؛خواهند شد" 1خون آشام" برخي از اوالد ويا نوادگان آنها ، ازدواج كند"انسان" زن
 تغذيه نمايد تا آنكه "انيخون يك مادرانس" از"نطفه ي يك جن"و وقتي ازخون مادر تغذيه مي كند

 در نهاد وي "خونخواري از ديگر انسانها " شود خاطره ي ژنتيكي "فرزندي از جنس انسان"مبدل به
 در برخي افراد از نسلهاي بعدي وي ظهورخواهد پابرجا شده است و اگر در وي ظهور پيدا نكند حتماً

درانگليس زندگي مي  " 2خون آشامها"بيشتر  و اكنون شاهد بوده ايم "انگلستان"در) باز(چنانكه . نمود
 .كنند

، اگرچه نطفه ي همگي انسانها نيز از راه خون مادر تغذيه مي كنند البته اين را بايد فهميد كه...        
 زيرا چيزي طبيعي براي انسان بوده است ودر مبحث ژنتيك ؛نخواهد شد " 3خاطره"اما اين يك 

مي شود كه رخدادي برخالف روند طبيعي وعادت صورت هنگامي حاصل ) ژنتيكي ("خاطره"
 - است "انگليسي ها" كه مورد عالقه ي -" 4جان"و بعيد به نظر نمي رسد كه اسم معروف  بپذيرد
  .5 بوده است"جنيان" باشد كه جد اعالي "قرآن مقدس" مذكور در "جان"همان 

 برخي از ايشان اينگونه مي ؛ي نيستند داراي چنين تاريخچه ا"انگليسي ها" همگي،به هرحال        
  .6باشند و چيزهائي عجيب از آنها گزارش يا مشاهده مي شود

                                                 
١ -  blutdurstig)-{�/d|(  
٢ - bloodthirsty )-.u�³{ا(  
٣ - Erinnerung  

 - John  
َ̧ ا�nَdْن�h* <*ِ hِرٍج *�h{ <rٍر" -� / �k|ن ��ی~" (را از �0ار( 6 ��ف �mون دود6 از |'Â" ��ن"و �mا |��یm=  َوَ�َ�

</5�d8ر( ا� / a١٥|ی .( a¾{| a�- <u4·:6 ای a4� a� - 80د ه/�ن -* )mu/�� aا}�ژ6 �5ار'-" از ای> |ی "
|�k 6 )8د*�� aارد و�m{ 6دود a� Bرج:"نا��* "m0�� -*.  

� *> }�ر اd./8م :"|یa دی�³%k <* )�:&�� ن�ndاز |دم" ��ن"و= و ا Âu« ع(را ( g��{ د �8زان�� Â'| ی~ ازmی��|
��{m� در )"�n5 )8ر� / a٢٧|ی .( a� ~u4.ه mز ه~ �0ه��  �u{ aدر ای> |ی")m::� و }�8ذ Ñ�q4* د�� Â'| " ��

|یa از *�nvات �k|ن در ز*�u� a:uیÕ *-  و ای> دو. �ز�ر ا�a4� a�  -� B 6 ای:·u4>- " ا}�ژ6 �5ار'-"
m0��)6�u³{ر���m:¥ا�.(  

 : در *�uن ا}u�³.- ه� داد( از ���'- m��u* �9:� 68k" ��ن"اa� -d�/45 ای:·u4> در *8رد ا�~  -�
%�د �u*:" ...* -��* a:8ی.m"و*gهÔ دای�( ا�v/dرف ��~" در-ا�t*·:�س *&m:d ~uن- د��4 ا��اهm�* ~uو6

� ،*��8ط �Âu« a از ز*�ن .�4ش ز��ن ���- �8د(" ��ن"8Àن './m« 6 auر �:�uن �a ا�~/4qا یg�d 
��m� ( m0ا"(=ی�8("ه/�ن" یa� "8 -"ی58:�" و*��8ذ ��m0 از }�م) ���- m0((=��v* aب) ا45/�ل *�uود(=
" ژ"8Àن �� " m�"- a� "6ا �u:À":m·�%u* Ùu> ا�B" ی58:�"و *Ùu� " -:v *- دهv* a�":m:-" 5:� "و

�u{ ه� و -:u'3 ه�"}�د -:u*ژر " - a� "��.u�³{ا " m:{�·ا -از ایg�d )ج �8د��/dا Ôی�k "�:و " ژوه )m0 Ú��'
-9�d �u��' B�� a�،" | ")m0 m{ف ��د( اg5 ژوه>:"را "Ú��' 8نÀدر }�د ای·�ن ه/�ن " او(" و")| "Bا�، 

" یm{�/u* -k��"�:58 و ��/gd "| " 6 aا �mا6 ، را }/- �8ا}:m"اچ"  �5ف– ه/¾8ن ��ا}.8ی�ن -و u'3:- ه� 
��uن 4 و }�د ای)John( "��ن": "ا}�u.u�³ن"و }�د ) Jean"(ژان:"}�د ��ا}.8ی�ن�ud�" :-{8وا�)"Giovanni ... ( و
و ) Jan"(ی�ن:"و }�د ه�:mی�ن) Johannes"(ی8ه�}a¥{�:À" :Á }�د �u:u'3ن) ... Johann"(ی8ه�ن: "}�د |�u{�/dن
��uن) Ivan"(ای8ان: "}�د رو����u{�Ð8ان: "و }�د ا��)"Juan ... ( m0�� -* . ¸km* و ¸&q* m:*د�� �� Á«

  ←)ادا*a در »�ورmv� 6 aq�� -k(- �8د(" ��ن"�a }�م »mر ا�:�k mun* ")m*|- a|ن"*��- }a¾{| a� B.u در
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 اكنون در رابطه با "جن"اينشتين پس از ارائه ي تحقيقات فيزيكي خود در مورد (          
 چنين مي "ازدواج انـسـان با جـــــــــن"حكم ديــــن اســالم در مسئله ي 

 :)نويسد

) آيت اهللا بــروجـردي (= 1و به ياد مي آورم كه در يكي از مكاتبات خودم با حــضرت عالــي   ...     
  :  در جواب بيان داشته بوديد"ازدواج با اجنه" درباره ي "شريعت شيعه"در مورد حكم 

همچون عبادتهاي آن وهمچون خريد و فروش و زناشوئي و ازدواج و غيره ، مراسم شريعت        «
) توقيف(=  شخص شارع مقدس هستند و وابستگي2گي مقيد به قانون و محتاج دستورالعملهم

(=  ممنوع ،اج با جن در شرع مقدس تجويز نشدهلذا چون ازدو. بر دستور و اجازه ي او دارند
اگر سبب آزار و اذيت اين جاندار شود و او را به  اضافه بر اينكه احضار جن. و باطل است) حرام

) براي احضاركننده( پيامدهاي خوبي - به يقين -است و ) حرام(= ظلم و ممنوع ، كنندزور احضار
  .»ندارد

  
اينشتين پس از اثبات كارآيي اين قانون در  / "قانون عليت عمومي"فوايد بي شمار (          

 :) مينويسد"اجنه"شناخت فيزيكي 

رموز  ارزنده در تفسير و كشف فوق العادهو اين قانون عليت عامه ثمراتي بي حد و حصر و         ...
اكنون خواننده به خوبي . در بر داشته است) اينشتين(= شيعه براي من  مذهب) احاديث(=گفتارهاي 

  :به اين قائل شده است كه  چرا در كتابهاي خود"مجلسي") عالمه(مي فهمد كه 
  ».3بيني شيطان شبيه بيني خوك است        «
يعني (پرده برداري ميشود) اينشتين(=من ) عليت عمومي(ز تنها از طريق اين قانون واين را         ...

 -آلوده و كثيف است ،  خودخواه، حريص، شهوت پرست-چون هويت و شخصيت شيطان همانند خوك 
  .پس چهره ي او نيز شبيه به خوك شده است

                                                                                                                                                 
→) a*ادا�%k 6 aq�� -kاز »�ور  (ن '/�*- '���9ت�u*از  Ú��' �� ��:' )8ر�g*"-.u�³{ی58:�" "ا "- a� 

� دارد- ��m0*) ٥"(*��ن"ه/�ن*�� ¸���'  /aÀ / ن| a.{ا�� Ú��' ) ٤(*در* -�m{ا6 "اm� ad�*) |(ا aا(� "(
 B8�8د ا�* ... Á« /در -d�v' m{اوm� a� �/4qن ��ی~"ی|�k"ا�0ر a� m0�� a48ا�� a� m0�� )8د*�� )

 B&�� <u*ز�� a¥:ر �>"ایm« " -��uا��Ì� a&�:* در"�u{8د() ا}�4.�³ن" (��ی��� zkرا در ��4ب / وا a4¥{ <و ای
�* �%*�Ìu«)~و�� ad| و au�� ½ا -��( 8ر·� a� m0�� )ن ��*8د�u� �uن ا��k m:À�·� 6ا��"Áu�³{و " ا

�0یm 5¬�ت d�v' ¸5- �8ا�a4 ���*�یv: m%�رت ����4. را در |ن *- �m::u و *- m{8:0" ��ن"8u0ع ا�~
a�" : ن�u:� رm« ی58:�"}�م " �n{| 6 )m:دم |ی�* Ú��' a� a� )ه� -�8د Áu�³{ا -:vن "-  ی�� "Bدای�("))(ا� 

Ôهg*رف ��~ و�v/dن/ اm:d پ�À /6وm�* ~uد��4 ا��اه /-��%�dا ��m* ی58:�"و " �>:"ا}��4ب از دو ("
)6�u³{��� رm:¥ا�.(  
  
١ -  Seine Exzellenz  
٢ -)instruktion = (instruction - En  
  ..."8Ë�� adم *�� ��8Ëم ا�d:�ی�:"... m5١٨ی£/ ٥٤ص/ ٧٠ج/ ��q� /-.�n* a*tرا3}8ار  - ٣
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 كه قسمتي از آن - هاي خود از كتاب دربرخي)عالمه محمد باقر مجلسي(=يا اينكه همين مرد خردمند
  : گفته است-ترجمه ميكردند )اينشتين(= ا براي من ر

  .»1پديدار شود) امامان(=پيشوايانشيطان نمي تواند درتجسم فيزيكي خود به شكل پيامبران و        «
اصل عليت و "چيزي جزهمان  )اينشتين(= گفته است از نظر من"مجلسي"سبب اين قضيه كه         
نتوانند "شياطين" اقتضاء مي كند كه - كه توضيح آن گذشت-"مركب" چون نظم/  نيست"موميعنظم 

هست كه شيطان به چهره اي نيكو ظاهر شود  امكان پذير/ بلي.  پديدار شوند"مردان خدا"به چهره ي 
من همان پيامبر يا ":خوبي داشته باشد تا مردم را گمراه نمايد و به كسي بگويد وتجسم فيزيكي

  نمي تواند تجسم) امامان(=چهره ي اصلي پيامبران و پيشوايان به) ولي ... ("هستم) امام معصوم(=شواپي
  ).بخاطر قانون عليت و نظم عام جهان...( فيزيكي داشته باشد

تقدير و ستايش به عمل بياورم كه ) آيت اهللا بروجردي(= و به جا است كه از حضرت عالي         ...
گرچه من عربي و فارسي نمي ؛ فرستاديد )اينشتين( =  مجلسي را براي من "تاعتقادا"... كتاب 
و از جمله نكاتي  ......خود براي من خواند و چند روزه ترجمه نمود ) ؟(ولي نماينده ي اين كار، دانستم

  :است كه گفته بود  ديدم اين) مجلسي(= كه در اين رساله ي وي
ن به اينكه فرشتگان و اجنه همگي داراي جسم فيزيكي هستند است اعتقاد داشت) واجب(=الزم        «
 به اصطالح -برخالف نظر فالسفه كه جن و فرشته را از مجردات (  از ماده نمي باشند "مجرد"و

  .»البته جسم آنها لطيف تر از جسم ما انسانها است !) ميپندارند-خودشان 
 چون هنگامي ؛ بايد همينطور باشد"و نظم عمومي عليت"  مبتني برهمان قانون درخشانوانصافاً        

 و - طول و عرض و ارتفاع  همچون- فيزيكي "بعد" و"اندازه" كه فرشته يا جن ظاهر ميشوند داراي
) مادي(= بعد فيزيكي ) مجرد(= "متافيزيك"زشتي يا زيبايي خواهند بود و محال عقلي است كه 

  .پيداكند
 نيز "روح"  و خود )چنانكه مجلسي گفته( خداوند خواهد بودفقط خود  2 واقعي"مجرد"پس         

 و جسم برزخي كه بدن خاكي(= ق به ماده  اما چونكه تعلّ،اگرچه مجرد از ماده و غيرقابل رويت است
 پس بازهم نوعي محدوديت ،دارد) روح در آن ظاهر ميشود و از جنس انرژي و امواج و اشعه است

 از  مخلوق خدا ست و مخلوق حتماً- روح: اينكهمضافاً. يدآمده است جهت فيزيكي پداز) روح(=او  در
فالسفه كه معتقد هستند فرشتگان و  " 3پرت و پال گوئي"پس . خالق پايين تر و جدا از او مي باشد

                                                 
   :m5٦ی£/ ٢١٥ص/ ٧٢ج/ ��q� /-.�n* a*tرا3}8ار - ١

8�- از m� ب"در���dا�8ا "�k�� اد�� *- ��د( روح ا*�م a� ارg³4�m�)و از ای·�ن د�84ر *- را *) ع m:u� -
�aÌu 6 ا�~ ���� از  ���À- a( �دان "(=*gهa� -{��u0"Ô }�م: *- ��*�یm) ع(��دق �a ا*�م!! �uد

�uv�' وزن/ ��ب ��: �/¥*( Ä�0 <ای��=)ب���dا�- ا (روح <* m8³یu*8د و·u* ه��» �k�� ا*�م)4~) ع� ...
)�k�� 6 ا��- ا*�م )��À �� a{ a4%dع(ا( �� a¥��mو دروغ *- 8ی )m0 6 زی%�6 دی6�³ «�ه� )��À .(  
٢ - "Âیmd :"ledig  
٣ - "Á'8·:"geschwätz  
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و در اين مورد نيز حق با !! دات ميباشند خيلي خنده آور و نامعقول به نظر ميرسدجنيان همگي از مجرّ
  .با فالسفهمجلسي است نه 

          

  راز علمي محبت هاي ناخودآگاه دوجانبه        

  :) مي نويسد"اصل عليت عمومي"اينشتين در ادامه ي بحث از ثمرات بيشمار (         
 كه از ابتكارات "عليت عمومي" از راه قانون ،ود جن و فرشته ب" 1تجسم"تا اينجا بحث از        

  .است) اينشتين(=من
 "2عالقه و محبت"آن بحث از وم  راه همين فرمول نظري اثبات ميكنمبحثي ديگر را از... اينك         
 گفته هايي -مطلع شده ام ) اينشتين(= چنانكه من- در كتابهاي خود"مجلسي")عالمه( .است
  .»هستند 3دوستي و دشمني دوجانبه «:ه دال بر اينكهارائه داد) احاديثي(=

ز ميتوان آنرا  ني"عليت و نظم عمومي" بلكه از راه قانون ،ه تنها به تجربه ي بشري ثابت شدهاين ن        
 با "ايكس"هرگاه  است و " 4تناسب" دو شخص به هم ناشي از"عالقه ي" چون.اثبات فيزيكي نمود

و اين امري رياضي و (  تناسب دارد "ايكس" نيز با "ايگرگ" به يقين ؛ تناسب داشته باشد"ايگرگ"
X  دوجانبه است Y∝ (برخالف محبت هاي دروغين ، دوجانبه خواهد بود"محبت روحي واقعي": پس 

  !و رياكارانه و ساختگي
  نيز-است  " 5دم تناسبع" كه ناشي از-"كينه و نفرت":پس؛ عكس اين قضيه نيز صادق است        
 "تضاد" و بلكه "عدم تناسب"،  را مي بيند"ايگرگ" ،"ايكس"هنگامي كه .  مي باشد"دوجانبه" دقيقاً

 هنگاميكه با او ميان خود و او را از حاالت ظاهري و حتي چهره ي آن شخص در مي يابد و قطعاً
 و  خواهد بود"عدم تناسب" و "تضاد" در) ايكس(=نيز با وي) ايگرگ(= او، باشد"تضاد روحي و رواني"در
  . ناخودآگاه از هم خوششان نخواهد آمد) اين دو شخص(

! ناخودآگاه را بفهمد"نفرت" يا "عالقه"و شايد در هيچ يك از اين دو مورد انسان نتواند سبب اين         
  ).چون ريشه در اعماق روح دو طرف دارد(

  . 6در اين رابطه ارائه داده بود) حديث(=هشت عدد گفتار "مجلسي")عالمه(به ياد دارم كه         

                                                 
١ - Verkörpern) 8ر»�ن���(  
٢ - Die Verbundenheit) Bن ه�یm{8��� 6د(  
٣ - gegenseitig) Âu4³> زای(  

 - Das Verhältnis) Áu{ Bداس ��ه�(  
� - Gegensätzlichkeit) Bی�� Âud Á'³> ز(  
U- �qرا3}8ار� /-.�n* a*t� /m١٨١ص/ ��٧٤ .a{8/{ از ��ب: 

�84� �%��-) ع(در m5ی£ ه·4~ ای> ��ب |*a� )m ا*�م ه�د6* a� m{8د( ا*��..." :Õd Ñ�uÎ Ô�k �/{�� /
 ad Õ%�&� =دل a� -48 ��ا�' a� B%.{ 6�³او/ دی a� B%.{ Bدل '8 ا� m:{�/وف". ه�v* و a� Bا� :

" Ô�&dا -d6 اmی� Ô�&d68 دل را( *- ��ددل= ا� a� =!دل را( دارد a� دل..."!   
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 "دوجانبه بودن دوستي و دشمني"اينك اينشتين از طريق ديگري به اثبات (         
 :)ميپردازد

 "بروز وظهور فيزيكي"نيروي ) ماده(به آن ) اين انرژي( كه ، چون اصل هر ماده از انرژي است! بلي       
 با هم در ارتباط "شبكه اي تنگاتنگ" همچون ج انرژي مواد عالم خلقت دائماً لذا اموا؛را داده است

 در درون مغز و "حركت انرژي" خطورات وافكار قلبي و ذهني نيز در اصل  اينكه خصوصاً.1هستند
 بوده كه هرگز قابل تفسير "روح حياتي معنوي" وابستگي همگي اينها به -هرچند.اعصاب ميباشند

  .فيزيكي نمي باشد
 "موج انرژي محبت يا نفرت" وقتي"عليت و نظم عمومي"پس نتيجه آنكه باز هم مبتني بر قانون         

 به تناسب - نيز"ايگرگ" شخص، برود"ايگرگ" بسوي شخص"ايكس"از ذهن يا وجود جسماني شخص
واب در حالت خ) ايگرگ(ولو اينكه  ، 2 ناخودآگاه صادر خواهد كرد"عكس العملي" -"موج انرژي"آن 
دوجانبه بودن عالقه " از اين طريق نيز ميتوان  "قانون عليت و نظم عمومي"لذا با توجه به همين  !باشد

  . را اثبات نمود"و انزجار
  

  :سبب شكست در برخي محبت هاي واقعي دوجانبه        
زيكي سد در راه پديده هاي فيممكن است موانعي : باز هم براي خوانندگان بازگو مي كنم كه        
 ولي اگرهمين كاغذ را سرد و تر و مرطوب - آتش از بعد فيزيكي سوزاننده ي كاغذ است  مثالً؛گردد

   و"كينه جاهالنه" ،"حسادت"، "بدبيني"اينست كه گاهي حس . كنيم هرگز آتش آن را نمي سوزاند
طرف خواهد  در يكي از طرفين يا در هر دو "محبت دوجانبه" مانع احساس ،"دشمني هاي تعصبي"

پيشوايان دوازده " با "مردم نادان و بي سواد و احمق"چنانكه نمونه ي بارز آن را در مورد برخورد . شد
اعتراف و ، و حال آنكه عده زيادي از دشمنان اين بزرگمردان تاريخ!  در تاريخ خوانده ايم"گانه ي شيعه

 .»!!را دوست مي دارند آن پيشوايان «:اذعان داشته اند كه

 دلسوز ومهربان "معلمان" با "جهالت" و" تنبلي" كه از روي "شاگردان"يا مانند بسياري از         
  . عالقه ي واقعي است معلم ها نوعاً"عالقه ي"و حال آنكه !! خودشان دشمني مي كنند

وز دلس"پدر و مادر" با "فرزندان" دشمني هاي نابخردانه ي ،مصداق ديگر اين وضعيت اسف انگيز        
  !و فداكار است

                                                 
ه/³- ا�.�م ���ن : ا�m0 B��� a� B(" �.~ '�ریÕ"ا�0ر( 6 �:�ب ای:·a� <u4 ه/�ن "  «�ه�ا-١

 a4��:0�{ ~.� <�8¿ ای' B&��-B6 ی� }�د��ن ه�6 '8در'8 ا��u³u8ر *�ه' �¥0 a� a� - �j4* ~ه a� 
m:4.ی� 45- �¥� ی/ ه ��� رو6 ه/³- ا�.�م ���ن ��&B ا�� ��uی¥- *- / Õ ا}.�نgdا �À8¥�4ی> �/
  !gارد

وd- در / ه� �/�- را �¥Á اvd/�- ا�B *.�و6 |ن: " ا�0ر( ا��k a� B}8ن �8م �:�ب ا��qق }8u'8ن-٢
  ".��v* B¥8س و *���d |ن
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 -پيشوايان شيعه ) احاديث(= فقط در گفته هاي"عليت عامه و نظم عمومي" اين قانون،در مجموع        
 هرگز "اسالمي" يافت مي شود و در ديگر مذاهب به اصطالح -مسلمانان ) فرقه هاي(در بين تمامي 

اهده است و همينطور در اديان چنين تناسب ونظامي را نمي توان مشاهده كرد ويا به ندرت قابل مش
  !  يهود و مسيحيت امروز"تحريف شده ي"

   :تصريح و اذعان مي كنم كه) اينشتين(=پس باز هم من        
  .»!من يك مسلمان شيعه هستم«        

  
هنگامي كه نام و يا ) آيت اهللا بروجردي(=به ياد مي آورم كه قبل از آشنائي با شخص حضرت عالي        
 ناخودآگاه احساس ،مي شنيدم) ؟(هاي يهود"خاخام" و يكي از "پاپ پيوس دوازدهم"ف شما را ازاوصا

 اينشتين نام ادامهدر ... { ...يافتم  ميان خودم و شما مي"تناسبي"ميكردم كه از شما خوشم مي آيد و
ف آنها واقف شده  به انحرا و بعداًسه فيلسوف را نوشته كه از شنيدن نام آنها احساس تنفر قلبي داشته 

  .}...است
 : و برخي ديگر از دانشمندان اسالم قائل هستند به اينكه"مجلسي")عالمه(وقتي شنيدم ...        

عليت " نيز قانون) عالمه مجلسي(=حدس زدم كه او؛  "ته به صورت خوك و سگ درنمي آيدفرش"
  .را مي دانسته است) من("عمومي
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  : اينشتينتئوري نسبيت       

دي رالتيفيتتس  (Relativitätstheorie Die  :واكنون بحث در نــظــريــه ي معروف من        
  )تئوري
 1 من"نسبيت"در مورد نظريه ي) غيرحرفه اي(= آماتور"فيزيك خوانان"شايعه هاي برخي         

كه ) General Relativity  (" 2نسبيت عام"و چه ) Relativity Special  ("نسبيت خاص"چه
 بقدري مضحك و عجوالنه بود ؛صورت پذيرفت) اينشتين(= از اينجانب1916پي ريزي اصلي آن در سال 

نظريه (  از آن"داستان پردازان دروغگو" و"نمايش سازان سودجو"كه براساس همين شايعات برخي
به حدي كه برخي ...) و "سفر به زمان":مثل( نمايشها و داستانهاي دروغين و افسانه وار ساختند) علمي

واگر !! اند  را پذيرفته"(!!)علمي: خرافات هاي به ظاهر"از استادان دانشگاه ها و دانشكده ها نيز آن 
چنين داستانهايي را دروغ و مخالف با تفسير صحيح  )اينشتين(=من: به آنان اعالن كنم كه صراحتاً

كه مغز انسان براي هرگونه استفاده يا ! ا شگفت!! من هم قبول نخواهند نمود ميدانم ازخود "نسبيت"
  !!سوء استفاده چه نبوغ ها ازخود نشان ميدهد

؛  لقب داده بودند"عنصر شرافتمند"به ياد دارم كه در دوران كودكي بچه هاي مدرسه من را         
ه ايشان از تشاب.  بودم"راستگوئي" و "صدق" و "حقيقت" نمي گفتم و هميشه دوست دار "دروغ"چون

 به كلمه ي آلماني "اينشتين"واز تشابه ) عنصر (=" 3المنت" به كلمه ي"آلبرت"آوائي و لفظي اسم من
ولي نمي دانم بشر امروز با . اين استفاده را برده بودند)  شرافتمند- راستگو-درستكار (=  " 4ارليش"
  !! ؟تي در انتظار او استو چه عاقب اهد برد راه به كجا خو"تبليغات كاذب" و "گزافه گوئي" و "دروغ"

 كه جواني -در آن سال .  را مطرح كردم"نسبيت خاص" تئوري 1905در سال ) اينشتين(= من         
آنها من را .  خيلي از افراد دل نمي بردند كه چنين چيزهايي از من سربزند- ساله بودم 26 "تقريبا

گويا هركس !! گونه به من نگاه ميكردند ساكت و بي عقل مي پنداشته و يا اين،لي كودنكودك و محص
در اين دنيا ساكت و كم حرف باشد و به دنبال هرزگي و سبك مغزي دوران كودكي و نوجواني وجواني 

 !! كودن واحمق وعقب افتاده است، معلمان را اذيت نكند-يا هنگام درس و كالس  نرود

 در -الق و رفتارهاي زشت همكالسي هايمازاخ) اينشتين(=حس نفرت من:  انكار نميكنم كه!بلي         
 ولي هنگاميكه در تنهايي به مطالعات ؛ي منفي و گاه ويرانگر گذاشته بودروند تحصيل من نيز اثرات
  ! پي بردم"سيرتصاعدي نيروي ذهن خودم دركشف مجهوالت علوم" ناگهان به -پنهاني عادت پيدا كردم

                                                 
١-  Einstein  The Relativity Theory of   
٢-  u4·:را �8د ای -.u�³{دل ا�v* دو a� 80د a�8' )د�¥{ muk -{�/d| a� ح راtو ای> دو ا�� a408{ �n:ای <

Bا�.  
٣ - Element  

 - Ehrlich  
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ه ي اينگونه مطالعات مي يافتم و با آنها به مباحثه و درآن هنگام دوست داشتم رفقائي شايست        
  ! است "علم حقيقي و احياگر"كه كمتر انساني طالب !  اما افسوس.آزمايش علمي و دوستانه ميپرداختم

 صرف هرزگي و - و در سن نوجواني "بازي وحماقت" صرف - عمر ما انسانها در دوران كودكي        
 با "يك خانواده بيچاره ي ديگر"غرور و تكبر و تشكيل بيهوده ي  صرف -شهوت و در سنين جواني

 صرف تكاپوها يمان در راه همان آرزوهاي دوره ي جواني و -و در دوره ي كهولت .../ هزاران آرزو
 ناگاه خود را - "يخبندان سرد و تلخ زندگي" اين -ازدواجمان مي شود و باالخره در دوران پيري 

م با از دست دادن قوا مي أفتاب در حال ذوب شدني روز افزون و ضعفي توهمچون برفي در مقابل آ
  !! مي شود"سير تصاعدي آرزوهاي ما " مانع اين "مرگ"يابيم و 
 يخ )آيت اهللا بروجردي(= و بزرگواراني چون شما ) اينشتين(= بر دل من "حسرت"اين ! آري        

ركود و بيحالي و از اين زندگاني مالل آور بي معني و  بتوانيم مردم دنيا را از اين حالت بسته است كه
  !!  كي اين مردم خواهند فهميد؟!راستي!!  بيرون بياوريم-تسلسل وار 

  
   استقبال بيشتري مي كنند؟"نسبيت"چرا مذهبي ها از         

.  ناميدم"نسبيت عام" را تعميم دادم و آن را "نسبيت" اين نظريه ي 1917 و1916اي در ساله       
  . دنيا را طعمه ي حريق خود ساخته بود-همان سالهايي كه آتش جنگ جهاني اول 

را كودن ونادان تصور ) اينشتين(= كه همانند ديگران من- " 1هرمن مينكوسكي"، استاد عزيز من        
 كه مورد پذيرش او نيز قرار گرفته بود و آن را - "نظريه ي نسبيت"افشاء واشاعه ي  در پي -! مي كرد

  :گفت) اينشتين(= درمورد من-با قوانين رياضياتي تـشريـح مي نمود 
  .»انتظار نداشتم( ! )  من هرگزچنين اكتشاف نبوغ آميزي را ازچنين شاگردي        «
 استقبال بيشتر و گرمتري نمودند تا "تئوري نسبيت من"كشيش هاي با انصاف و خداترس از         

واين بدان علت بود كه متاسفانه اغلب فيزيكدانان اين عصر و !! فيزيكدانهايي كه از آنها انتظار ميرفت
 دربند مسائل جزئي و روزمره -از هواداران ايشان بشمار ميرود " 2هايزنبرگ" كه جناب -زمان 

را نمي ) مثل نسبيت ( رصت تفكر در اين قبيل مسائل مهم و كلي فيزيك هستند و به خودشان ف ي
 نسبت به مفاهيم خلقت خداوندي را سرلوحه ي اعتقادات 4و نيز تعهد 3 اما كشيش ها چون تصور.دهند

 كه منجر به - لذا فهم قوانين عمومي و رازهاي ناگفته ي عالم خلقت -روزمره ي خودشان قرار داده اند

                                                 
١- Herman Minkowski  
٢- Heizenberg  
٣- phantasie)6�4ز{��(  
�- verpflichtung  
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 براي -")عام(نسبيت" و نيز ")عمومي(عليت" مثل قانون-ري خواهد شد شناخت ديني باالت
  . آسانتر خواهد بود) كشيشها(=آنها

اين نظريات صريح وقابل اثبات بوسيله  )طرح( پس از) اينشتين(= با من"فالسفه"ولي دشمني         
ن خفاشي عقل  نمي توانند چشما"بي شعورها" چون اين ؛رياضي چيزي است كه انتظار آن مي رود

  !!  باز كنند"واقعيت هاي مافوق عقلشان"خود را به روي 
  

 :  آفريده شده است"نور فيزيكي"جهان خلقت از         

  :)اينشتين پس از اتمام درد دلها اكنون وارد بحث نسبيت مي شود(         
) اينشتين(= اكنون جهت آنكه تئوري زيبا و پراهميت من! جناب بروجردي،استاد مذهبي من        

دستخوش بازيگري هاي فـيلم سازان شارالتان و داستان پردازان دروغگو و مبالغه گر واقع نشود ناچارم 
 بحث -ي باشد نهائي من م ي" 1بيـانـيه":  يا بهتر بگويم"اعتقادنامه" كه در حكم -در اين نوشته 

 بنويسم  تا مردم به شايعات گرايش " قانون نسبيت "مختصر ومفيدي در اثــبات و بيان ماهيت اصيل 
  :پيدا ننمايند

  :)Das Fundament ( ريشه و مبناي نظريه ي نسبيت        
تابهاي  نيزدر ك "مجلسي" كه ؛بوده است " 2 نور" اصل عالم خلقت ازابتدا بايد اثبات كنم كه        

  .3نقل كرده است) امامان(=فراواني در اين واقعيت فيزيكي از پيشوايان شيعه) احاديث(=خود گفتارهاي
اين است كه خود )  است"نورفيزيكي"كه اصل همه چيز درجهان خلقت از(سبب تشريحي آن         
 به -"فرشته" و"جن" حتي اجسام لطيف - "نمايش وظهور وجلوه گري و بروز اجسام فيزيكي"همين 
 پيدا " نمود") ما موجودات فيزيكي( "چشم فيزيكي" ميخواهد تا در"انرژي فيزيكي" نوعي،طورحتم

  .4اجسام نهاده ام) ذاتي(= اصلي"ظهور" و"نمود"نيز نامش را انرژي ) اينشتين(=و من. كنند
 

                                                 
١- Die Erklärung 
٢- Das Licht  
٣- -.�n* �k�� m/q* a*t� a� -8د"���را���ار"در��4ب) ر((ا�5دی�� Ô4� در *8رد  و��ی� " ~d�� Â:ی��|

� }/8د( �mا" ��&B از }8ر&{ " a� mی�� )m:{و �8ا Bر ا��u.�"ر�q� ~nv*" در د��4س �u{ د6 |ن -� a� 
 m:� avا��* Bا� ...~u:� -* )8رد |ن ا�0ر* m:À a� از ��ب *��ل -dو: 

�dا (را3}8ار�q� /mی£/ ٧٣ص/ ��٣٦m5٢٤) £یm5 ¿اوا� (�� B&�� �'�ری¦ "...(}8ر" d~ از در ��uن ���- *�ا5
  ). ا*�u*8*:�ن ع

  ).��4ب اd./�ء واd�vd~...(و١١٧و١١٦و١١٥و١١٢وm5١١٠ی£/١٦٨ص/�q�/m��٥٧را3}8ار)ب
*�د6 از اه� �0م از 5¬�ت ا*�uاu:*8/d> ��- : ��*8د) ع(ا*�م ر¶�: m5٦٠ی£/٢١٢ص/�q�/m��٥٨را3}8ار)ج
5¬�ت  ".وm� a� 6�uÀ <udاو}m |��ی�uÀ aÀ )m ا�B؟ا: "�8ال }/8د از *.���- �a ی¥- از |}�� ای> �8د) ع(

m{ی£ "...}8ر:"��*8دm5 ��| -dر (اm:¥ج-ا� .(  
�- Die Erscheinung  
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 " ظهور و نمود"نور همان ) ذات(= چون اصل؛ خواهد بود" نور"اكنون مسلم است كه اين انرژي همان 
پس اگر آالت .  خواهد بود- ولو در درجات ضعيف تر-"درخشش" نوعي - هم "ظهور و نمود"است و

گرچه .  اجسام را در تاريكي مطلق نيز مشاهده كرد" نور دروني" مي توان -صنعتي مدرني ساخته شوند
  !برخي چشم هاي بشري نيز اين حساسيت فوق العاده را دارا هستند

اثبات فيزيكي )  آفريده شده است"نوري فيزيكي" پس از اثبات اينكه جهان همگي از(نون اك        
 نور پيامبر و " جهان آفرينش را از - خداوند " : گفته و نقل نموده كه "مجلسي بزرگوار"آنچه كه 
به  . " 1 آفريده است"شـيعه)  ع-معصوم 14(= موجود پاك14 نور "  و در كل از")امامان(= پيشوايان

 : معقول و آشكار است مسئله اي كامالً) اينشتين(=ظر من ن

را به خوبي ) مطرح شده توسط من( "آفرينش قانون عليت ونظم وتناسب عمومي"اگر خوانندگان         
اين نظم ":  دراينجا بايستي اذعان واعتراف كنند كه؛كه آن اندازه مثال براي آن آوردم فهميده باشند

 خواهان اين است كه آفرينش جهان از شريف ترين اصل و حـتماً -يكي جهان عمومي آفرينش فيز
 "دين اسالم"چون و "  باشد–مخلوق و پديده است ) به نوبه خود( كه آن هم -ريشه ي فيزيكي 

 گانه ي 14پيشوايان " پس ؛ استدين) تكاملي( اديان الهي است و پايان " شـريف ترين"كاملترين و 
هستند  2پيشواي مذهب... كه از اغراض سياسي بدور بودند و به معنا ومفهوم واقعي -)  معصوم14(="آن
نــور " نيز بايستي مبتني بر "آفرينش  اصل" پس ، هستند"آفريده ها  همگي"  شريف ترينِ" نيز-

  . ايشان بوده باشد"فيزيكي
 "ثبات اجمالي آن از راه  خارج است و تنها ا"عقل بشري"البته درك عمق اين مسئله از عهده ي         

  . امكان پذير مي باشد"قانون عليت و نظم عمومي
  

 :  را غير علمي و محال مي داند"وحدت وجود"فيزيك جديد          

خواهند بود كه از اين دسته قادر ن} ...... { " 3)وجود(وحدت"هواداران عقيده ي         
را به اهل دانش و ) پانته ايسم( "وحدت وجود"پرمعني مفهوم نابخردانه و عوام پسند ) احاديث(=گفتارها

در آن بخش (كه آفرينش چيزي است كه معدوم و هيچ بوده است " 4خلق"چون لفظ . آگاهي القاء كنند

                                                 
��اوان "  وا�vk- ا�0ر( ��دی~  tً%k a¥{�:À-ر ای> *.��a |ورد( ا�5دی�- ��n* �k�� m/q* a*t� a.- د -١

Bا� ... B/.k <ای £q� a� 8ط��* a� a¾{| a{8/{ 80داز ��ب -* <u4·:6 ای adاز ر��: 
  ... و١١٧و١١٦و١١٥و١١٢و١١٠ا�5دی£ 0/�ر( ١٦٨ص/�q�/ m��٥٧را3}8ار*

 m�� در �u{٣٦-.�n* را3}8ار�q�  /ی£ 0/�ر(  / ٧٣صm5ی£-  ٢٤m5 ¿8³}³- ���- /  در اوا�À �³{�u� a�
8vد از Ä�0  ای> m5ی£ را ا�> *.-*- ��m0 ) " ع(}8ر *&mس اه� �Bu" *�ا5� |��یـ:ـÂ ���ن از 

  ). ج- ا�¥:mر(}&� *m:¥u ) ص(»�u*%�ا��م
٢- Der Führer  
٣- Einigen)<³u:4>= |ی��� mq4*(  
�- Die Schöpfung  )È{8�«80 6د(  
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مانع و سد مستحكمي در )  آفريده شده اند" نور"از  مخلوقات جهان همگي: از اين احاديث كه آمده
) احاديث(=در تمامي اين گفتارها ) اين لفظ(مي باشد كه ) "وحدت وجود"هواداران : يعني(برابر اينها 

پس وقتي ). و راه فراري براي توجيه الفاظ احاديث مذكور باز نمي گذارد(گرانقيمت قيد شده است 
 ساخته وپرداخته ")امامان(= نور پيشوايان"هان آفرينش را از  ج،خداوند«: ميگوئيم) طبق اين احاديث(

 نور " اگرچه اصلش از آن - خلق شده است كه هرچه در اين جهان آفرينش پر واضح ،»وآفريده است
 پيدا مي كند و اين "حيطه و حيز مخلوقيتي جدا از پديده ها و مخلوقات ديگر" بازهم - باشد "مقدس

 كه مي ناميم) دربرايش(Der Bereich  را به آلــــــمانــــي"هر موجودحيز يا محدوده ي وجودي "
  .  محال مي سازد را عقالً"ودوحدت وج"

 اتحاد با " به معني لزوماً) نور فيزيكي(= در چيزي ) ناصل تمام مخلوقات جها(پس ريشه داشتن         
 ! نيست"آن چيز

بحث " كه از دايره ي)  صع- معصوم 14(= ن پيامبراسالم خاندا"نورمتافيزيكي و معنوي" بنابراين        
 اگرچه از نور خداوندي -نيز) و به امامت و عصمت ايشان مربوط مي شود( خارج است "فيزيك نظري

مخلوقي معنوي و محدود به حد و اندازه هاي معنوي و " ولي بازهم چون -اصل و ريشه گرفته است 
محض ) و متافيزيك(نور خداوندي كه معنوي "مي تواند با  لذا ن، مي باشد"متافيزيكي خاص خودش

 "خالق" به طور حتم از"مخلوق" چونكه ؛اتحاد داشته باشد) آن معني نداردو حد و اندازه در( "است
  دارد و اين- كه او مافوق است - " ايجادكننده ي حد واندازه" احتياج به "محدوديت"محدودتر است و

وحدت " بنابراين عقيده ي. در مورد خدا ممكن نيست) ع- بيت محدوديت موجود در نور اهل(
 مي شود كه صاحب اين عقيده 1سبب كفر و ارتداد) ه اعتقاد شيعهب(از آن جهت ) پانته ايسم("وجود

  ! يكي مي پندارد"مخلوقات محدودش"خداوند نامحدود را با 
به يـاد ) آيت اهللا بروجردي(=الي حضرت ع.مناسب ديدم كه در اينجا خاطره اي را بازگو كنم        

 :بيان داشته بوديد كه ) من("14 - ايكس "داريد كه در پاسخ به نامه ي 

سندهاي فراواني مرتكب  جعل  تحريف ها و-درطول تاريخ ) وحدت وجود(= پيروان اين عقيده        «
  .» سازند شده اند تا مردم را با خودشان همعقيده

                                                 
١- Abtrünnigkeit)B³¥�یu{�4و�|(  

Çu¶8' : Ô4� a� 84انu* a��.* <ای a� avu0 6��&� 684ا� Ô%� �4 از·u� -ه�| B��"<uـ&uـdو " 5ـ¸ ا
*�uزا *Äjk " m/q ا�vd/�ء" ��n* a*t.- و }a� �u ��4ب" ا�ـ4ـ&�دات ر��ad"و " �uت�ـuـ> اqdـ"

 - ذی� �0ح ا85ال d�� mu�0£ و u0¦ اm/5 ا5.��- -")  ��ه:�À " -/�� --³پ �mیm-٧٤ '�٤٠ص(':¥��:-
 ). ج-ا�¥:mر(*�ا�av }/8د... و 
 
  

farsiketab.com

farsiketab.com

farsiketab.com

farsiketab.com

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 com.Blogfa.2007insteinE://http  /"اسكندر جهانگيري"وبالگ شخصي آقاي : منبع 

  ir.Pib.Shiraz://http /گرد آورنده و صفحه آرايي اين فايل 
  

 

 40 

كه از  "1ابن راوندي" شخصي به نام ه هايسندها رساله اي بوده از نوشتيكي از همين جعل         
  .آن را فرستاده اند) متن(عكسي از ) اينشتين(=كشور فرانسه براي من

  :  گفتم من بخشهايي از آن را خواند فوراًهـنگامي كه مترجم        
) امامان(=پيشوايان) احاديث(=رهاگفتا) اينشتين(=من!! دروغگو است )ابن راوندي(=اين نويسنده        «
ابن " اين الفاظ كه در رساله . را بسيار مورد مطالعه قرار داده ام-"صادق")امـام( به ويژه -شـيعه 
 و پيدا است كه د ميباشن"بي مغز"  و " سبك "، "سطحي"، "عاميانه"  موجود هستند عباراتي"راوندي

  ! ذوقي واحساسي نمي تواند باشد، بي عمق، اينگونه سبك وزن " 2معصوم"بيان شخص 
 براي اطمينان خاطر بيشتر از حضرت عالي - بخش ضميمه ي آن - 40سپس در نامه ي شماره         

 :سوال كردم) آيت اهللا بروجردي(=

و يا پيشواي ) ع("صادق")امام(آيا رساله هايي كه گاهي در فرانسه ويا ديگر كشورها از قول         «
-1: آنها اشخاصي به اين اسامي هستند) راويان(= نقل مي كنند و نقل كنندگانديگري ) امام(=

                                                 
 *�a� -�j ز��ن �ــ��- |*m( ا�B  �0ح �5ل) ٢٦٧ص/١ج"(اt�3م زر��-" »�uا*8ن ای> Ä�0 در ��4ب-١

�ً:u� ا6 از |ن را )mو �ــ��ی a/ــ��' a�~u:� -* �&{  : 
 " 6m{ق راو�qا� <� -uqی <� m/5ا <u.qdق 8�٢٩٨ت ( ا�8ا (�ً:�� a� -�8.�u�  د�qdا  =)-:دی -� (

mورزی -*..."  
    m8ی �u�� <ا� : akو��4ی> ز}�د�v* ی¸ (و6 ی¥- ازm{ز z/� = <د) �- دی�� Ô�Ë ن او را���� a� ؛�8د 

 a� و a4او �ی� -d��4- " ا�> 3و6" و� B0دا B*�kد و6 ا�{ a� و در|ن ای�م m0 )m:ی�8د6 در اه8از »:�ه
  !!)..."¶��a 6 }��8د �::�k �Ì* �� )m|ن"(= دا*ã اd&�|ن"��ایa� B08{ Â }�م 

      ... �u{"-��%� "Bا� a4� " :6 ���4- در ا�%�تm{ا�> راو " B&�� ی~ �8دن ���نmk ) " ن را| <u4·:ای a�
*gهÔ "و در ا�%�ت ...) �a ای> }�u '�8¿ ای:·u4> رد m0"(ا}¥�ر و�8د |��ی::m( ا6 ��ا6 ���ن"و در ...) رد ��د
aده�ی=)" ~.udاز |ن ا«��ر ':�� }/8د-*�'�ی� <u4·:ای a�  (...و در"mu58' �}a408{.  -��4� �u ا�B" رد اه
  ) ..."...��- ا½ ��au و|ad(از 5¬�ت *ـm/q  )�8mی-="(vË>"دارد در

� ��د( ا}a� m و6 در m5ود     &{ Âdن �0ح ا85ا�m:.١١٤}8یBا� a408{ د |ن در ١٢و ...  ��4بm� 
Bا� Bv8ی- از دی> و �0یm�....  
<uËt� ی¥- از a� )m0 a4�-Bزات |وی��n* دار a� اد او راmÌ� در."...  

 در »��¦ *�85م |یB ا½ ��و��دa� 6 �8ال �:�ب . �8د"اt�3م"در " �uاmdی> زر��-�"'� ای:t� �nم *  
 <uایـ:·4ـ- �v� <از ��ر�4ی m{�4د( ا��� a.{از ��ا <u4·:ن را ��ا6 ای| a� adای> ر�� a� mدی ~u8اه� 

Bا� a��t� 6ه�m:�.8ن ��0دت ا*�م ��دقÀ )6 رخ داد(١٤٨در ��ل ) ع�/k ؛a¥{| 6ا�> راو" �5لm{ "
ا*�م »a{8³À Á */¥> ا�a� B او ای> *��Ôd را از !!  *�د( ا�B-  یm� -:v و »:�n( ��ل �k -mv/�٢٩٨6در

 را �� �/v- از ��ر�ن a� avu0 "ا�> راو}6m"؟ اa4%d �8ا}:�mن }%�یm ای> mu:0( و }m0�� a408) ع(��دق
"6m{راو "m{دار Ô&d - 6m{ی> راوmdا Ô�k ق 8�٥٧٣ت (  ه/¾8ن (-%ا40 m{�u³� )� . a� Bذ��ا� a� 3زم

 ¿�8' 6m{6 ا�> راو adا��4ا�%8رگ"ر�� -*tت ا��vd��* ���*) اس�d| ���* --k�0 در 0/�ل  (
a.{ا�� " m{�4د( �8د( ا��� <u4·:ا6 از |ن را ��ا6 ای a�.{ a� ن ز*�ن| mو �0ی Bا� )m0 �·4:* پ و�À

وd- ای:·u4> |ن را رد ��د( ! '�یm:� mu ا}4·�ر �8ا��4ر ای> a� m:0�� )m0 و6 |ن را از }�9 ��/- ��ا6
Bر.(ا�m:¥ج-ا� (  

  
٢ - rein)م= را��	
�� ،���(  
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اين (آيا مي توانند...  و يا برخي افراد ديگر1 عباس صروم-3 ،حيان) بن( جابر-2، ابن راوندي 
  »معتبر و قابل استناد باشند يا نه؟) رساله ها

  :ان نموديد كه بي"40ايكس "در جوابيه ي) آيت اهللا بروجردي(=شما         
) ع("صادق")امام( شده است و در زمان" 2ارتداد"  دچار- مذكور"ابن راوندي":  اول اينكه،خير        «

 را نيز انكار "توحيد"وي حتي .  را نموده استها آمده و ادعاي اين نوشته هم نبوده بلكه بعداً
 اگرچه از "حيان) بن(رجاب" دوم اينكه...). چنانكه گذشت( !!نموده ومنكر خداي يكتا است

 ولي شخصي بوده داراي ؛فن شيمي و عـلوم تجـربي بوده استدر ) ع("صادق")امام(شاگردان 
او اگر چه .  بوده است ومذهب وي نامشخص است"برمكي ها"  و متمايل به-انحراف درعقايد 

ائل علمي در مسائل اعتقادي و يا مسشيعه باشد باز از منحرفان و گمراهان بوده و بنابراين 
همگي از اعتبار ) جابربن حيان(=وي) احاديث منقول(= نظرات وگفتارهايمرتبط به اعتقادات

 شخصي مجهول الهويه و ناشناخته است و اسم او در "عباس صروم" سوم اينكه. ساقط هستند
 "عباس بن محمد عباسي"واحتمال دارد كه وي همان !! نيست) حديـث(=بين ناقالن گفتار

  .»! باشد كه به شهادت تاريخ انساني بدكردار و ستمگر بوده است"عباسي) خليفه(ورمنص"برادر 
  

بعد از مالحظه ي اين جوابيه تمامي عكسي را كه از روي آن نسخه ي ) اينشتين(=پس من        
فرستاده بودند پاره پاره كردم تا سبب گمراهي اوالد و ) از استراسبورگ فرانسه(دروغين براي من

  .نشود) اينشتين(=گان منبازماند
  

 :تبديل جسم به نور در سرعت هاي باال          

 ثابت شد كه اصل همگي -شيعيان ) احاديث(=وقتي در فيزيك نظري و منطبق بر گفتارهاي        
 اكنون بايد دانست كه چون خواست ،" ماده را ميسازد- تراكم نور"  و بعبارت بهتراجسام از نور است

 ق ساب" قانون عليت عمومي" لذا با توجه به ، مي باشد"حركت"نور و انرژي نوري ) ايمقتض(=طبيعي
حد " آن ماده به "جرم" ، "به تناسب اين سرعت" ، يك جسم بيشتر شود"سرعت حركت"هرچه 

مثل اتومبيل كه هرچه سرعت بيشتري .  مي شود" سبكتر" نزديكتر شده و به اصطالح "لطافت نور
 احتمال معلق زدن و چپ كردن و واژگون ،از روي دست اندازي عبور كند) اين حالدر (داشته باشد و 

 جرم را كاهش نسبي مي دهد و اين كاهش آنقدر ميتواند ،سرعت"  : چون، شدن آن بيشتر خواهد بود

                                                 
*%�aÌd 6 ( *�د �n0ع و �� �u·/0 -:v* a�  BuvË�k ��ان و zË�k و }v* a� �u:--  �� وزن �%8ر- ��وم  -١

  .ا�B) ��رم
٢-Abtrünnigkeit)B³¥�یu{�4و�|( 
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 سرعت نور براي ماده امكان  و باالتر از- كه اصل ماده است -ادامه يابد تا جسم به سرعت نور برسد 
 و "تبديل به نور ميشود"عليت عمومي  قانون نظم و" چون همين كه به اين سرعت برسد بنا بر؛ندارد

 شده و " انرژي كور و صفر"اگر باز هم بخواهد برسرعت خود بيفزايد نمي تواند و اگر بتواند نيز مبدل به 
  .متالشي مي شود

از "  سرعت ممكن براي ماده استنهايت) سيصد هزار كيلومتر بر ثانيه(سرعت نور ": و اينكه        
 ولي ؛اين را گفته بود 1899 در "هانري پوانكاره" بلكه جناب ؛نيست) اينشتين(=ابتكارهاي فكري من
 چون اصل ماده و جرم آن - به خودي خود و بنابر قانون عليت و نظم عمومي - نوره من اضافه كردم ك

ذره هاي متشكل از ("جرم فيزيكي موجدار"از لذا خودش نيز جزئي بسيار ناچيز ،را تشكيل مي دهد
است كه چون از كنار منبع جاذبه ي ) داراي جرم بودن(را دارا ميباشد و براي همين)فوتون ها= امواج 

كج شده و انحراف پيدا مي نمايد كه ) منبع( عبور مي كند به سمت آن - مثل خـورشيد -قدرتمندي 
 كرده است و لذا " ميدان گرانشي" ايجاد -ري خودش  جهت نگهدا- آن جسم عظيم "جرم"در اينجا 

تا خود را از (  ميدان گرانش و جاذبه آن نيز بيشتر خواهد بود ،هرچه جرم يك جسم بيشتر باشد"
  ")همين است  و سبب جاذبه زمين نيز-متالشي شدن حفظ كند 

 در وقت -1919 بسال -ر بحث نور د" نِسبيت عام"آزمايشي هم براي اثبات مفادِ اين نظريه ي ...         
 كه زمينه ي ديد را با چشم مسلح فراهم نموده وشعاع نور ستاره اي نزديك خورشيد -"ي كسوف كلّ"

و عنوان بين  از راه تجربي دست يافتند )تئوري نِسبيت( به عمل آوردند و به همين نتيجه-پيگيري شد
يك مميز (= )1,75"(انحراف و تمايل پرتو آن ستاره . دنيز نهاده ان " 1 زمان– فضا "المللي اين نظريه را
  . 2اعالم شد) هفتاد و پنج ثانيه

 
   : در برخي آثارش" نيوتون"ترجيح اسالم توسط / نظريه ي ذره اي و موجي نور          
طر همين جرم دار بودن و مادي بودن آن است كه بسته به مقاومت نوري شكست نور نيز بخا        

 چنانكه در .مي شكند و دچار انحراف ميشود) كه گفتيم همگي از نور آفريده شده اند(اشياء گوناگون 
  .هستيم) شكست(آب استخر و در عدسي ها شاهد آن 

اظهار اسالم و ترجيح " كه رساله ي -) م1727فوت("جناب نيوتون"و پيش از من         
را  كه متن آن ) يكي ازسه اثر اسحاق نيوتون در مورد دين اسالم و تحقيقات او (وي "تشيع

                                                 
١ - Space - Time  
   .ا�B و دa&uk ی4j0 Õ~ در�a ی4j0 Õ~ د��au (")a&uk}: ی�د|ور6 -٢
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 "مادي جرميت نور" نيز رد پايي از - خوانده بودم است) به سبك ادبي قديم مانند شكسپير(انگليسي 
  . 1 ولي نتوانست خوب آن را تشريح كند يافته بود) در تئوري ذره اي نور(

 منفجر شده و فرو - از حد كه جرم يك ستاره بر اثر تراكم بيش " 2سياهچاله هاي فضائي"و در         
 انفجار و گريز از مركز يافتن ذرات آن ستاره به ناگاه ايجاد خالئي گرانشي ميكند كه تا مدتها ،ميپاشد

 لذا مشاهده مي ، باقي مي ماند نيروي خالء و گرانش در آنجا- هرچند خالي از هرجسم باشد -آن مكان 
 وقتي از كنار اين سياهچاله ها نيز عبور مي كند همچون هر جرم و ماده ي ديگري " نور"كنيم كه 

 داراي بعدي "نور طبيعي"پس .  فرو مي رود" نهنگ سياه گرسنه"ناگهان جذب آن شده و در كام اين 
و يا )  كه در احاديث آمده-ص  ("يامبراسالم نورخاندان پ"مادي و جرم دار است و بنابراين نميتوان 

نور " با اين - كه مخصوص خداوند است - را "نور مطلق و عاري از هرگونه بحث و تصور و اندازه گيري"
و (  به طور حتم  آن نوري كه سرچشمه ي آفرينش جهان بوده ،بله.  خلط نمود"مادي و فيزيكي

امامان  (= " پيشوايان پاك"ت و مانعي ندارد كه آن داراي بـعـد فـيزيكي اس...) توضيح آن گذشت
 براي آفرينش جهان بوسيله ي شخص خداوند باشند و هم " نور فيزيكي"هم داراي )  ع-معصوم 
  . و ما هر دو را ثابت كرديم- كه قابل بحث در فيزيك نظري نمي باشد - " نور متافيزيكي معنوي"داراي

  
  :است         سرعت نور يك ثابت جهاني 

 چه براي ماده ي تنها و ،سرعت نور نهايت سرعت ممكن براي ماده استچون به اثبات رسيد كه         
يعني حتي اگر مجموعه اي از مواد ( در مكان و مجموعه اي از مواد متحرك) واقع(چه براي ماده ي 

جموعه نيز در  با سرعت نور حركت كند و ستاره اي در اين م- مثل يك منظومه خورشيدي -متحرك 
جموعه اندكي  امكان ندارد كه آن ستاره بتواند در آن م،همان جهت با سرعت نور در حركت باشد

 برابر با - كه اين ستاره جزئي از آن است - چون سرعت حركت مجموعه ؛درهمان جهت جلو برود
  .) ج. ا-سرعت نور بوده و باالتر از اين سرعت براي ماده ممكن نيست 

 )) C((  " ثابت جهاني" سرعت سير نور يك " نسبيت خاص" بنا بر قانون ثابت مي شود كهپس         
ارتباطي ( و يا به عكس  ندارد )ناظر( " 4ديد"  به سمت" 3حركت چشمه ي نور"ارتباطي به  و هيچاست
كه  - ")ناظر(ستقرار چشمه ي نور و ديد اثبات و" و يا )ناظر( از ديد "دور شدن چشمه نور" )به هم

                                                 
١- Çu¶8' :-¥ی�u� ای> ،}8ر در |ز*�ی·�ت a� m8اص ذر( ا6 و �( �8اص *�8- از�8د }·�ن *- ده� )� 

<uv��' ن�u* -ف ��رt4ا� Ô%� "8'8نu{ "6"وm:ه� Á:³ه8ی "m08ر6 ذر( ا6 }8ر و دو*- ؛�' -dاو aÀ 
و ���- ��uی¥mا}�ن ا�B��� �u ��د}a� m ه� دو }�9یa " ای:·u4>" � ای:¥a '�8ر6 *�8- }8ر را *��ح ��د '

 a� Bا� z/� ���k ~و �� ه Çuq� "ا}�ژ6"(�8'8ن B��«( "6ا )از" ذر ���m0 و   *-" ا*8اج }8ر4* "6·¥
 m5.�ب *- |ی a� �4ی> ��ء }8ر¥À8�-رm:¥ج/  ا�.  

٢ - Black-Holes  
٣ - Die Quelle  

 - Der Blick  
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= اشتندهافتيگكايت   دي(  ))Die Standhaftigkeit: (( آن را به اين لفظ ياد مي كنم) اينشتين(=من
يعني در هر حالت و با هر سرعت و به هر جهتي كه باشيم نور با يك سرعت ثابت به (  .ندارد) پابرجايي

  .).ج. ا-ما مي رسد 
  

  :بشريسرعت نور گواهي ديگر بر عدم اعتماد به عقل          
 يعني(  اين مفهوم؛دل بسته باشد) فرمول وار( " فيزيك كالسيك" كسي كه به ،در نظر اول        

 -را مخالف قوانين فيزيكي)مساوي وثابت بودن سرعت سير نور نسبت به هرساكن و متحركي درهرحال
 :قل مي گويدچون ع!  مي پندارد"عقل سليم" مكانيكي مي بـيـنـد و به اصطالح خودش آن را برخالف

بايد سريعتر به ديد ) عقالً( نور،وقتي كه ناظر و چشمه ي نور به سمت يكديگر در حال حركت باشند"
 به همان ،يا هر دوي آنها در حال دور شدن از هم باشند) از آن دو(ناظر برسد و نيز وقتي كه يكي 

و نور ! هيچ فرقي نميكند «:گوييم حال آنكه ما مي ."بايستي نور ديرتر به ديد ناظر برسد) عقالً(نسبت 
اين نيز خود يكي ديگر از  و» !و در يك لحظه به ديد ناظر خواهد رسيد) ثابت(درهرحال با يك سرعت

   ."عدم اعتماد كامل به عقل بشري"است بر) اينشتين(=داليل من
  براي هر1هائيدر اينجا عقل بشري نمي تواند اين دقت را ارائه داده باشد كه سرعت نور حد ن        

 "بي نهايت"م همان  حك،)سرعت نور در فيزيك ( و درحقيقتسرعت جسماني و فيزيكي خواهد بود
   .2 است كه بودبي نهايت كه اگر چيزي ازآن كم و يا برآن اضافه كنند باز همان رياضي را دارد

با ) نور(ست بازهمنور نهايت سرعت ماده ا) سرعت( چون ، دور شويم"چشمه ي نور"پس وقتي از        
و !  بودن آن مفهوم نخواهد داشت" نور"به سمت ما حركت مي كند وگرنه ) و شتاب مضاعف(تمام نيرو
 نهايت سرعت " و همان " نور"باز همان  حركت مي كنيم نيز) چشمه نور(  وقتي بسمت آن،بعكس
 !  3 است و امكان ندارد كه سريع تر به ما برسد"ماده

                                                 
١- höchstens  
٢-  , x x< ∞ + = ∞ > < ∞ − = ∞ >  
٣-  a��.* ¸ukد ~�� a� a4.وا� Bu%.{ 6 )mu¾u« 6 a��.* 8ر و }�«�" ��~ راز{ a/·À " �u{ رج " و��

Õu�t� Õی�u� 8ر از }�9م{ B��� 8دن� "m0�%u*.دارد -/�� Ñ�8- از |ن در� a� -.� �4/� a� 6�uÀ  .
��د در ی¥- از 0%��6 : "ا��اهm�* ~uو6 }&� ��د( �8د �a �8د ��ا6 د��4 ...���� ر�� �ـــــ�0دروان 

� ه:a� -*�³ ،|ذر*�( �a }8�8ا}- �Âu }%8دم����  !��� را ��u* a/�ن ه�6 د�&%�$ #"ا�
 ��ا6 *> از ای�ud�4 |ورد( �8د}m �·�ن �·�ن �Ôd a در( ا6 ��دم و در |ن ا}mا�m« ~4رم ��B )ر��)�$(»mرم

a� ~¥q* -�u� m:À و m0 <u³/·�Bا6:  �8رت *> زد و� a{8 دی8ا' mu/5 ! -* رm&À )�³4دا}- ای> د�
a40دا B/uk~4� ن : ؟ *> در�8اب| B/uk"-و *> ��" ه�ز Bارم"ه�ز-"ا�m{ a{�u* ! -4�� Õ4� Á«

 a� ا6 ��/- را a�n* ن�:� aرم �8ردم و �یm« از"*�&+
 در |ن |*m( �8د �� �8د ��دا40~ و "�-,�! ای
k Bd�5 a� a{�%0 6ون زدم و راه- �8ه���u� a{�� از ��"m:م" در�m0 د'� *- .'��ان�� a9qd8ه.�4ن ه�� 

 ه�uم رو0> ��دم و �� '�س و �dز از ��uه- Ô0 و ؛�Ì* a� �*�� a� 6m5 a� m0 ا�8�4ا}��ی~ ر�mu( �8د
ر�muم و ای> " }.%B��� Bu }8ر"  ه:q%* a� a� -*�³£ ،��� �8ه.�4ن *·8Ìل *��m0 a�n* 6 avdم

*a� 8د� )m0 ح��* a��.:  " در 	/ ���ر در ه" ���&� /	 ��)�2 و �� ه" �"�&� و �	 ه" �0&
 2�(�� !/"�- 2�
  ← در - ��ز �� ه��ن �"�! :��! و در ی9 ��8	 - �&� ا#" از 6ن 4"ار /
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و  1 فقط تا حدي است كه سرعتها مادون سرعت نور باشند"مكانيك كالسيك"ز پس حد و مر        
  . حكم فرما خواهد بود"مكانيك نسبيتي"بعد از آن 

پس ؛  است"بعد مكاني و زماني"چون ماده مقيد به ،  در نور نيز صدق مي كند" بعد مكان"! بله        
ني است كه نور درطول يك سال طي آن مدت زما  صحيح است و"يك سال نوري" :اينكه ميگويند

 ميكند و به اعتبار مكان مسافتي يكساله براي نوراست با آن سرعت سرسام آور كه كمتر از 
 از لحاظ "سال نوري" و از محاسبات چنين برمي آيد كه  2كيلومتر درثانيه است) سيصدهزار(300000

  : و برحسب كيلومتر اين اندازه باشد" بعد مكاني"
124600:   سال نوري برابر است با        يك   ! كيلومتر×10

وسعت جهان فيزيكي خود چنين احتمال ميدهم كه -با محاسبات رياضي) اينشتين(=و من        
 سال نوري ) 3,000,000,000سه ميليارد : يعني(9  به توان10 ضربدر 3 شايد در حدود آفرينش

 خيلي خيلي بيش از  ولي بايد احتماالً، عقل من به آن ميرسدت كه فعالًالبته اين اندازه اي اس. باشد 
يعني جهاني كه به ( كه تمامي جهان در آن است -يعني اگر از يك طرف اين كره آفرينش !  3اينها باشد

 ! اين مقدار سال طول خواهد كشيد تا به آنطرف برسد، نوري تابيده شود-) شكل كروي است

) چون(مي گويد ندارد ) درمورد سرعت نور(" نسبيت خاص" منافاتي با آنچه كه "نيبعد مكا"پس        
بحال او فرقي نميكند كه ،  تابش نور قرار گيرد"حيطه مكاني" ميگويد اگر ناظري در "نسبيت خاص"

 ولي در اينجا ؛داشته باشد) به عقب(وي ر  حركت كند يا كه بايستد و يا اينكه پس"چشمه نور"بسمت 
كه سال نوري را با ( است) نور("سرعت" )خود اندازه ي(گفتگو در مورد) مبحث وسعت عالم خلقتدر (

  .تابش) و موقعيت نسبيتي ("مكان"نه در مورد ) آن اندازه گيري كالسيك مي كنيم
 هرچه بخواهيم از آن فرار كنيم دوباره كمبود را !پس سرعت نور چيزي است جسور و زياده طلب       

 ؛نيست) هم (ادشدنيزي) سرعتش( سازد و سرعتش كاهش پذير نيست و همينطور بعكس جبران مي
مگر اينكه خداوند در موردي به جهت . نهايت سرعت ها است)  اثبات كرديم طبق آنچه قبالً(چون 

                                                                                                                                                 
a ��*�6 ه8ا از ی�دم ر�B و �� ای> �a در �:u> �8د�-  |ن mkر �¥� ��دم �" �	  �  �"��-ه�	 ��ل →

�m0 a�84* )��{ aم �mن *> رو6 ز*u> ا��4د( و *> در ... �8دم رو6 یgÎ�� Õ |ن را از را( ری�¶- ا�%�ت ��دم
 د�B '¥�ن *- داد و �*�un� 6%- '/�م و�8دم را ، را دیmم �a ��ای~ از دورروح ���>�ن�5ل »�واز ه.4~ و 

دی�³ هmu/��{ æuم '� ای:¥a �8دم را در �u/�ر��4ن دیmم و ی�دداB0 ه� در د�m« Bرم �8د و �a4��... a �8د
m{د�¥u* )�³{ <* a� Ônv' �� اد و ه� دوmu* �8- *> }·�نj� ~�v* ... aر '� :  �4~)ر��)�$(��رم�m«

���دا}m و �0وع �mk aم 3�5 روB5 از ��u� B{mون |*m( و �mن �8د را در �5ل »�واز دیm( ا6؟ »mر ��ش را 
..." زدن و '�¥� ��د وهæu �8ا�- �m{ <* aاد ا*� از |ن �mv� a دیm� <* �� �³ا�kt- }¥�د و دی�³ *> را �Õ4 }�د

  ).٤٣٦ص / �Dپ �
�ن/د/&"ا�"اه�2  �0وB/ @�?"ات  *(
  .}·�ن *muه:C "m" �� �5ف - �a یB��� Õ ���}- ا�B - ای> ���B }8ر را  -١
٢-  / ( )82 988 10 mC s= ×  

٣ -   ~kای> ر a� Bرد ��ل }8ر6(�4:- ا��u�u* a� ( ر�u.� B&�� ~d�� Bvو و� B.u{ 8³ا�:8ن دی�³ �8ا�
Bا� <u4·:�8¿ �:�ب ای' )m0 a�  .ج/�.�uر �u·�4 از رk~ ارا
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در اين (  بنمايد و نگذارد كه جسم"فيزيك نسبيتي" متافيزيك را حاكم بر -  مثالً-معجزه اي ) ظهور(
) و فشردگي(تبديل به نور شود ولي با سرعتي مافوق آن حركت كند بي آنكه اندكي از انسجام ) سرعت

 .انديشه يك فيزيكدان خارج خواهد بود) حيطه(اين ديگر از . خود را از دست بدهد

كه ساده تر از ("فيزيك كالسيك" به دانشجويان "نسبيت خاص"براي تفهيم ) اينشتين(= من         
پيشنهاد كردم كه در نسبت ) ي است و اغلب آنرا در دبيرستان و دانشگاه تدريس ميكنندفيزيك نسبيت

v ( :بين سرعت نور و سرعت مكانيكي روزمره اين تصوير رياضي را به ياد داشته باشند C�(  يعني ،
  .سرعت نور بسيار بسيار بزرگتر است از هر سرعتي

بنا بر توهمات ) باز( خبر داشت و - در چنين سرعتي - از راز تبديل جسم به نور "مالصدرا"اگر         
 "معراج جسمي" بازهم مي توانست ،مي پنداشت) بلور(= فلسفي خودش آسمان را از جنس كريستال

-باشد  " 1منسجم"نور بلكه اگر . چون نور براحتي ميتواند از شيشه عبور كند ؛پيامبر اسالم را بپذيرد
خود را از )شكل اجمالي هندسي(=  بر اثر اين تبديل هيئت،موجود يا چيزي كه به نور مبدل شدهعني ي

 از ديوار و سنگ وهر مانع ديگري ، شده باشد"جسم نوري" داراي،دست نداده باشد وتنها بر اثر سرعت
نده آگاه شود تا خواناين را براي آن گفتم  .ميتواند براحتي عبور كند) بدون شكست يا انعكاس يا جذب(

است كه نميتواند از سنگ و  " 2 توزيع شده" نور متفرق و منشعب و به اصطالح علمي تر كه تنها
كه سنگ بيابان ( ديوار بخوبي عبور كند و بيشترش جذب آنها شده و مبدل به انرژي گرمايي ميگردد

 از شيشه و آب ميشكند و بهنگام عبور ) "انتشار يافته" يا " توزيع شده"همين نور(و يا ) داغ ميشود
  .)برخالف جسم نوري منسجم ( دچار انحراف در سير خود مي شود 

پس اگر جسمي بيش از حد توان موجوديت و مقاومت خود در حالتي با سرعت نور باقي بماند         
 پس مي شود و) انتشاريافته(= " نور توزيع شده "مبدل به )  خارج شده و" نور منسجم"از حالت (ديگر 
 درحال انتشار و حركت  دائماًخود را بازيابد و به همان صورت نور) سابق( نمي تواند وجود"سكون"از 

 همواره با سرعتي ثابت در حركت است و توقف -انتشار يافته -چون ثابت شد كه نور( باقي خواهد ماند
 ).پذير نمي باشد كاهش - منتشر - به سبب اينكه سرعت نور،در مورد آن ديگر امكان پذير نيست

در حد ظرفيت جسماني و مقاومت وجوديش در آن سرعت ) جسم متحرك با سرعت نور(ولي اگر        
خود را باز خواهد ) سابق(اصلي) شاكله(= و ساختار) هيئت(= دوباره فرم" سكون" بمحض ،باقي بماند

 نيز در "مجلسي" كهگفته اند.  باقي مانده است"منسجم" نرسيده و "انتشار" چون به حد ؛يافت
  .3اشاره هايي داشته است) احاديث(= برخي نوشتارهاي خود به اين مسئله توسط نقل گفتارها

                                                 
١- sich versammelnd  
٢- veröffentlicht  
٣- a� را3}8ار: ر�8ع 80د�q� /m٤١٠ '� ٢٨٢ص/ ��١٨ / aر�8ل ا��م� -{�m{6 ) ص(در �0ح ز avkو وا

Bاج �./�}- او ا��v* .ا��م �%*�u« a� m0�� ب�� <u/ا�5دی�- از ه <u4·:89ر �:�ب ای:* mص(و�0ی(←  

farsiketab.com

farsiketab.com

farsiketab.com

farsiketab.com

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 com.Blogfa.2007insteinE://http  /"اسكندر جهانگيري"وبالگ شخصي آقاي : منبع 

  ir.Pib.Shiraz://http /گرد آورنده و صفحه آرايي اين فايل 
  

 

 47 

  :سبب بي وزني جسم در سرعت هاي باال         
 بلكه ؛ از دست دادن وزن نيستسبب اينكه جسم در سرعت نور بي وزن پنداشته ميشود واقعاً       

ه اي و به همين سبب سيار  است"جاذبه زمين" بر نيروي "حركتو سرعت " ورود نيروي جهت دار
 متناسب و منتظم آن در مدار منظومه شمسي "حركت" چون چون زمين جذب خورشيد نميشود

 انتقالي "حركت" خورشيد حاكم است و آن را در مداري سير مي دهد و حال آنكه سرعت "جاذبه"بر

) :متر در ثانيه يعني كيلو30 قريب به - به دور خورشيد -زمين  ) ,

1
10000ev C=   

 خود "وزن گرانشي"موجب شده كه ما انسانها ) با اينحال(و !         يعني يك ده هزارم سرعت نور است
به سرعت به  ، باز بايستد"حركت"پس اگر ناگهان زمين از ! نسبت به خورشيد را هرگز احساس نكنيم

  ! ما هم با او سمت خورشيد سقوط خواهد كرد و
است كه فضانورد در سفينه فضائي احساس بي ) غلبه ي سرعت بر جاذبه(به سبب همين قانون         

 . نيروي گرانشي را خنثي ساخته است،حول زمين) سفينه( چون حركت مداري آن ؛وزني ميكند

  ضعيف بوده ونيز) بر جسم فضانورد(از طرفي چون جرم سفينه اندك است جاذبه ي سفينه         
را به سمت خود ) فضانورد(او) سفينه بتواند(نيست تا ) بر ساكنين خود(همچون جاذبه ي يك كره سياره

به سبب (سفينه بي آنكه به ) درحالت بي وزني(مي تواند شناور باقي بماند ) فضانورد(= پس او . بكشد
  : يعني.  است" نسبيت مكان"و اين همان راز  بچسبد) جاذبه ي آن

همان )  فيزيكي-رياضي ( لذا تابع قوانين ، خودش ميباشد"مكان"چون هرجسمي مقيد به        « 
پس پرنده اي كه درون يك اتومبيل يا هواپيما در جست وخيز است ميتواند مدتها . مكان است
مكان احاطه "حال آنكه اگر بيرون از اين )/ بي آنكه به در و ديوار و شيشه ها بخورد(پرواز كند 

  »! قرار گيرد با بدنه ي هواپيما يا اتومبيل تصادف خواهد كرد")محيط(كننده
  ).نسبيت مكان (= " جزئي از همان مكان است،هر جسم در هر مكان ":) پس(        

  
گمان  ؛)بنابراينكه هر جسم در هر مكان، جزئي است از آن مكان و تابع قوانين حاكم برهمان مكان( پس

 كه نهايت سرعت فيزيكي ماده است -ود اگر كسي بخواهد براي تفوق بر سرعت نوربسيار باطلي خواهد ب

                                                                                                                                                 
/ ٣٣٨ص/ ٤٠ر m5ی£  از|ن �/�a د- *·�هm( ��*8د( ا}m " }8ر"  *¥�}�� و ا�.�*- از �:Á - در *�vاج - →

Bا� )m*| �n{| 8ر در{ Á:� ی¥- }��6 از�u� �u�8' a�.6�¥.� ی�- از ا*�مm5 در �u{ از ) ع(و Â{راm« از
<u.5 ص(از ر�8ل ا��م) ع(ا*�م /( �n{| در a40�� Õی B8ر در د�{ Á:� 6 از�u·/0 ی£ / در *8ردm5

ای:¥Ôd�� �u{ -.�n* a*t� a . و در ا�5دی£ دی�u{ 6�³ ای> *��m*| Ô( ا�B/ ٣٥٣ص  / ٦٥
�n{�/٢٩٠ص(ه (- <u4·:ای m:{�* - a�  "ه�ن ��ق�� =)-ر- و 0¥.³4�« (م�u4dو ا =) )8ش �8ردن دو��ر�

 a�/5 ور m0( و |ن را - �a از �/m( '�ی> ا�4&�دات �a��t و *m�tرا �8د( -(!!) " a·u0 6 |�/�ن) 6
د ��د( �8À aن */¥> ا�Ô%� B ر}Ân ���- '8ه~ *��v* Ùq- }/8د( ا�B و �� اd&��- از �a��t ی�

 ~u:¥u* 6ن 80د از ذ�� |}�� �8ددار�m:{را3}8ار(�8ا�q� / m٢٩٠ص  / ��١٨mv� a�  (... -رm:¥ج/ ا�.  
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جسم دروني جسمي ديگر، به همراه آن، با سرعت نور به جلو حركت  : اين شيوه را پيشنهاد كند كه-
   : اين گونهكند ؛ مثالً

 ( ) ( ) ( ) ( ), ( , )0 0 2 600000x x
Kmv C v C v v C C C s= = ⇒ + = + = =  

كه مي توان آن را اين طور  " 1مكان)+ ايكس(شيئ"  يعني سرعت كل مجموعة.!!)دو برابر سرعت نور(= 
)                                                                                        :نمايش داد ) ( ) ( )0k Cv v v= +  

ي  به اضافه - فارغ از سرعت مكان آن -)ايكس(برابراست با سرعت شيئ 2سرعت مجموعه كه        
 .آن مكان )خود(سرعت 

صادق است ) كالسيك(= "مكانيك نيوتوني"ولي انصاف آن است كه اين فرمول فقط در فضاي         
 شخصي كه درون ؛ مثالً)نه در فضاي مكانيك نسبيتي كه سرعت نور را منتهاي سرعت هر چيز ميداند(

 شده و جلوتر رفته است؛ اما دويدن او به اضافة سرعت هواپيما هواپيما به سمت جلو بدود، سرعت
ظرفيت سرعت ماده تا حدي رو به افزايش  «:صادق نيست؛ چون نسبيت ميگويد"مكانيك نسبيتي"در
هرجسم درهر چارچوب مكاني، جزئي ازهمان مكان «:  و چون» نشده باشد" نور"ست كه تبديل به ا

اجزاء "دل به ت كرد و مب حرك" سرعت نور" با "مكان"همين كه ) پس (»محسوب مي شود
 را هرگز - ولو اندكي -شد، ديگر آن اجزاء، فرصت وظرفيت سرعتي باالتر از اين ) فوتون(="نوري

  ).و نمودار افزايش سرعت در اين نقطه ثابت باقي خواهد ماند( نخواهند يافت
 كه چنين بنابراين آنهايي كه اميدوارند بتوانند بر سرعت مافوق نور دست يابند، بايد بفهمند        

 بلي؛ اگرازفيزيك خارج شويم، در !چيزي درفيزيك از محاالت رياضي بوده وغيرممكن است
 را افزايش "حد و ظرفيت"متافيزيك امكان پذير است و خداوند بزرگ قدرت دارد كه اين 

  !نه) انسانها(ولي ما! دهد، حتي به مراتب بسيار باالتري
  

  :ان مذهبي آنسرآغاز مبحث نسبيت و ثمرات درخش       
وة آن سؤال و  پاسخ انسان در قبال هر سؤال يا نظري از سوي ديگران، بستگي به نحاكنون چون       

 را به " نه" و به نحو ديگر، پاسخ " آري" دارد؛ كه گاه بيان آن به يك نحو، پاسخ چگونگي بيان آن نظر
 "چنانكه   است،" انصاف و انديشه"لي و البته در خواننده و شنونده نيز شرط اص -دنبال خواهد داشت 

 "تبديل ماده به انرژي"راي اثبات فرمول بحال مي گوييم كه -  بارها بر آن تأكيد نموده"قرآن مقدس

                                                 
١- Der Ort  
٢- Die Kollektion )8نu.4ْ�ْrدي ُآ�(  

farsiketab.com

farsiketab.com

farsiketab.com

farsiketab.com

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 com.Blogfa.2007insteinE://http  /"اسكندر جهانگيري"وبالگ شخصي آقاي : منبع 

  ir.Pib.Shiraz://http /گرد آورنده و صفحه آرايي اين فايل 
  

 

 49 

غير " ساده ترين راه )دى اِركْلِرونْگ(=در اين نوشتار ) اينشتين(= من،" 1نسبيت" ي در مسئله
العاتي از رياضي و فيزيك دارد، با خواندن اين  را طي مي كنم تا هر شخصي كه اندك اط"متعارف
  . آن را بفهمد و بپذيرد)اركلرونگ/ بيانيه(= توضيح

      
  اينشتين رساله ي نيوتون در ترجيح اسالم را خوانده بود         

يكي از سه كتابي كه نيوتون در ترجيح (  او"يادداشت نهائي"ندن رساله  كه خوا-نيوتون عزيز        
را پيش تر از اين با اسالم و تشيع آشنا كرده بود ) اينشتين(=من ) اسالم بر ديگر اديان جهان نوشته بود 

نايل ) دوازده امامي(= و باالخره همچون آن بزرگمرد فيزيك به خوشبختي مسلماني و تشيع دوازده گانه
 وي اصطالحي را به لفظ .روح پاكش درخور شادماني و رحمت بهشتي باشد) دعا ميكنم(مدم كه آ

 خودش به اين فرمول "قانون دوم" پيشنهاد كرده و در مباحث )اندازه(=»  proportion «انگليسي
  :رسيده بود

.p m v=  
نيروي حركت هر " )اينشتين(=تعبير من يا به -هرچيز) p("اندازه حركت": به اين توضيح كه        

 -آن چيز) v("سرعت" در- بر حسب كيلوگرم -آن چيز) m("جرم" برابر است با مضروب -"متحركي

Kg.   :مي شود) اندازه حركت( كه واحد آنبرحسب متر برثانيه  m
s  

 است و "همسو"از انرژي حركتي بوده و با آن  ،سرعت«: اين بوده كه) نيوتون(=چكيده استدالل او       
 "سرعت" را در"جرم"چون تمامي اجزاء يك جسم متحرك آن حركت را دريافت كرده اند پس بايد 

  .»باشد) p("اندازه نيروي حركتي"ضرب كرد تا حاصل آن بيانگر 
مبتني بر مكانيك : ثابت شد، اكنون مي گوييم كه) فرمول اندازه حركت نيوتون(چون اين مقدمه        

آن نيز افزايش ) p= اندازه حركت (=  هرچه سرعت يك جسم افزايش يابد، انرژي حركتي ،نيوتوني
) m(خواهد يافت؛ و چون اين انرژي حركتي، درون هر جزء جسم هست، به تناسب، بايد از جرم نيوتوني

رژي حركتي يا اندازه پس هرچه ان يك چيزند؛  گذشت كه ماده وانرژي،چون سابقاً(آن كاسته شود 
 ).حركت يك متحرك بيشتر شود، ازمادة متحرك يا جرم نيوتوني آن به همان ميزان كاسته مي شود

 يك كاميون باربري با سرعت به يك اتومبيل كوچك بزند، انرژي اين است راز اينكه اگر مثالً        
چون از جرم نيوتوني آن كاميون كاسته شده ، حركتي آن كاميون، آن اتومبيل را لِه ولـورده ميسازد؛ اما 

  !خود آن كاميون نيز به طرفي چپ مي كند و يا حتي پرتاب ميشود

                                                 
2E*:89ر ا�%�ت ��*8ل *�vوف   - ١ mC=Bا� .  
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رعت، جرم سكون اصلي ناميده ام، كه با افزايش س"جرم نيوتوني يا ) اينشتين(= اين را من         
 هرچه سرعت افزايش يابد   نيز ثابت نموديم كهقبالً. نشان ميدهيم  0m كاهش مي يابد؛ و آنرا بصورت

افزوده مي شود؛ تا آن هنگام كه به سرحد سرعت نور ) حركتي(كاسته شده و بر انرژي ) نيوتوني(از جرم
و سرعت نور .  خواهد شد" نور" ودر اين سرعت، جسم تبديل به -اصل هر جسم است ) نور( كه -برسد 

 .منشان ميدهي)) c((را با حرف

به جاي ) اندازه حركت(پس ثابت شد كه در حالت سرعت نوري جسم، مي توان در آن فرمول       
))v (( كه عالمت سرعت است))c ((كه)اندازه حركت ...جايگزين كرد؛ يعني) را(سرعت نوراست )عالمت

p. ( ...نوري m v=پس ، ( :  

0cp m c= × 

اندازه (هر جسم موجود است، پس اين فرمول اخير ) ذات(= چون نور در اصلاكنون مي گوييم كه        
بنابراين براي .  را بيان ميكند"انرژي حركتي نوري نهفته در جرم يك چيز"فقط ميزان ) حركت نوري

 همچون هر  با اينكه اصل آن-ناچاريم به آن جسم ) راز نيروي انفجار اتمي(= بيرون كشيدن اين انرژي 
 ديگر را بايستي در آن ضرب "c " سرعت خارجي نور را بدهيم؛ يعني يك -جسمي ديگر، از نور است 

 :كنيم ، كه مي شود

( )0 0c m c m c× × = × 

 ي نور نهفته" بيانگر فعاليت عملي و خارجي يافتن آن "2c "در) 2(توان : و بعبارت بهتر        
  .مي باشد)  همگي اجسام نهفته استاصلِ   بدون توان كه درc (= "حركتي

انرژي نهفته (= 0E، عالمت )اندازه حركت نوري اجسام (cpپس بهتر است اكنون بجاي         
 "استخراج انرژي نهفته"فرمول ،  نيوتوني و اينگونه براي مكانيكقرار دهيم را) دراجسام، درحالت سكون

  :را بنويسيم

. 2
0 0E m c=  

 :كه مي خوانيم        

  جرم آن شيئدر حالت سكون، برابر است با انرژي نهفته در يك جرم نيوتوني اصلي و«         
  »رسيده ومتحرك آن شيئ ساكن ضرب در نور به فعاليت

0:  مينويسيم         و در تناسب رياضي 0E m∝  تاليكه عامل اين تناسب،همان سرعت نوري فع

   !2c، يعني يافتة آن جسم در خارج مي باشد
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ميشوم و ) اينشتين(=اكنون وارد مرحلة مياني و واسطة مكانيك نيوتوني و مكانيك نِسبيتي خودم        
هد ، ديگر درعالَم فيزيك نِسبيتي مفهومي نخوا" اِم صفر" و "اي صفر"صفر در) عدد(تميگويم كه عالم

چون در فيزيك نسبيتي، سكون و حركت با هم تفاوت ريشه اي و (. داشت؛ پس بايد آن را حذف كنيم
اصلي ندارند و اموري نسبي و بيروني و ظاهري به حساب مي آيند؛ لذا رقم صفر مذكور، ديگر در اينجا 

 فيزيك نسبيتي، تحقق و نمايش عملي يا خارجي فيزيك نيوتوني به اين بيان كه؛ )بكار نخواهد آمد
  ).و تبديل ماده به انرژي در آن، طبيعي محسوب ميشود( است

 نه - مي يابد " افزايش" آن "جرم نسبيتي"در فيزيك نسبيتي، هرچه سرعت جسم بيشتر شود،         
 نيز گونه اي از " نـور" و  هستند" نور"سبيت، همة اجسام، تراكمي از  ؛ چون در اعتبار ن" كاهش"
 "انرژي صفر" ناميد ، كه از "انرژي ثـقـيـل شده" را "نـور"و ميتوان .  است"آشكاري و نمايـش انرژي"

 . است"جسم" به " انرژي"سير تبديل ) فيزيكي(واسطة ) نور: (يعني  فروتر؛" ماده"فراتر آمده و از 

) افزايش( توأم با عاًمورد بحث است، قط) اِم صفر(پس در فيزيك نيوتوني، چون فقط جسم ظاهري        
چون ظاهر و باطن اجسام باهم ، )اينشتين(=اما در فيزيك نسبيتي من . خواهد يافت"كاهش"سرعت،

. مي شود - است " نور" كه همان - "جرم نسبيتي" " افزايش"سرعت باعث ) افزايش(، لذااعتبار ميشود
0m  : 1را اين گونه بايد نشان بدهيم) نسبيتي(" افزايش"و ما اين  m m∆ =  "∆ "كه مي دانيم ، −

 " تفاضل"پس  .درعرف اهل رياضيات اختالف اندازة دوچيز،) نشان دادن(عالمتي يوناني است براي 
 نمايش داده "∆m " حاصل ميشود، بصورت "اِم صفر"عت گرفتن براي واختالف اندازه اي كه بر اثر سر

انرژي ذاتي و " حاصله براثر سرعت، با آن "انرژي نسبيتي"اكنون بايد جمع كنيم ميان اين  .ميشود
 " را با "جرم سكون اصلي"پس (. طبيعي خود) هندسي(ظاهر)  سكون و ( هر جسم در حالت "دروني

  : به دست آيد"سكون و حركت" شامل هر دو حال-"جرم مطلق" جمع ميكنيم تا "تفاضل جرم

0m m m= ∆ +  
 يا ميان فرمول اندازه حركت ،ميان فيزيك نيوتوني و فيزيك نسبيتي (" 2 برزخ"پس از اين         

 خيال خود را آسوده كرده به راحتي خارج شده و براي اين كه) نيوتون و فرمول نسبيـّت مطلق

                                                 
*��- *%�د �Bu%.{ "a408{" : -��� a ای:·u4>"در ی�ددا6��40 �8د »�uا*8ن mu/5ر¶� »��68  -١

�(= �u.8ادان ای> ��j و ز*�ن �a �:8ان ��uی¥mان �a �8د �.a4 و از ای> دا}h�/َd�� Âةّ� a� و ) m{( ا��� -�
ی> *�دم }�|�( ':�� |ر*�ن ای> �/a� B.{| z }�م �8یÂ �ـ� �� ز��ن �8اّم ���v{3م ا�¥:m( و ��0'- در �u> ا

،m::� �ujq'  a� m{ا a40ن دا�u� و *&�3ت �8د ، َ��¿ و َ�%¿ ��د( و Ô4� در" : Âا��ای ~.� B��� aÀه�
mی�� -* Âا��ای �u{ م |ن�� ،mا6(=ای> |*�'8ر!!". ی�� a��5�uÎ (tًًاه� ا�mَ��َور *�  و ا� Bu%.{ 6 از�uÀ 

 a� m{ا a4.{اm{ و )mu/��{ <4-"ای> ':�� �:�ب *�85م ای:·�4یu%.{ م�� " -* Âا��ای B��� در a� Bا�
 <¥udو ،m8'8}-"ی��u{ م�� "- B.{�/ه ،~.� -vkی¥- و ��م وا�u� B&u&5 a� - B��� Âه/8ار( �� ا��ای 

  ...".رو6 در ��هm�:u* Â و |}&mر �%�³u* Õدد '� �a }8ر *%mّل 80د -
٢ - Die Übergangszeit  
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نيز ) ∆("دلتا"مينويسيم و ديگر نيازي به ) مطلق( باشيم،كل فرمول واجزاء آن را طبق قانون نسبيت
  :وجود ندارد

. 2E m c=  
،  شوداز اينجا به بعد اينشتين وارد مرحلة اثبات ثمرات مذهبي فرمول نسبيت مي(        

  ): اينشتين در توضيح فرمول نسبيت خود مينويسد
 مجذور در ))m(( مضروب جرم نسبيتي آن ذره: رست بابراب ))E(( انرژي نسبيتي هر ذره: يعني       

  ))2c (( نور" ثابت فرض شده"سرعت 
. بات علمي مسائل مذهبي هستيمو اثذهب مو اكنون شاهد ثمرات درخشان فرمول نسبيت در (        

  :)اينشتين در ادامه چنين مينويسد
  :عكس اين فرمول چنين مي شود        

2

E
m

c
=  

يعني اگر بخواهيم برعكس عمل كرده و  . ناميدم"فرمول معاد جسماني" آنرا )اينشتين(=كه من        
را كاسته و كاهش مكرر داده ، تا نورمذكور، ) 2c(ري انرژيبه ماده تبديل سازيم، بايد سرعت نو انرژي را

 -معاد جسماني(با اثبات اين فرمول) اينشتين(س من پ.آرام آرام متراكم شده و مبدل به ماده شود
 از خارج - اينكه "مضافا......... و پيروانش كوبيدم }...{ بر دهان"مشتي آهنين" )عكس فرمول نسبيت

كم در طبيعت رخ ميدهد كه ماده اي به انرژي   چنين اتفاقي خيلي خيلي به ندرت و-بحث فيـزيك 
كه مواد متفرق بدن انسان را جمع فرموده و  پس براي خداوند خيلي راحت تر خواهد بود! (شود بـدل
ند، باز از طريق به انرژي هم تبديل شده باش  بخشي از آن مواد بدننو حيات ببخشد واگر فرضاً آنرا از
  ).معكوس نسبيت، قابل تعقيب و بازيابي مجدد هستند فرمول

   

  :اثبات معاد جسماني از طريق زيست شناسي جديد        
بايد همان   هر مقدار غذا داخل بدن شود، اخير، ثابت كرده كه 1از طرفي نيز، زيست شناسي        

هر چند گاهي چاق تر يا الغرتر نيز مي ( دن ثابت بماندمقدار ماده از بدن بيرون برود تا حجم فيزيكي ب
و برخي زيست )  تجاوز نخواهد نمود"بدن انساني"شود؛ اما اندازة بدن از ماكزيموم و مينيموم معين 

با محاسبات دقيق دراين خصوص، اثبات كرده اند ) ازجمله جناب الكساندر فلمينگ انگليسي(شناسان

                                                 
١- Die Biologie  
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 به تدريج - يك بار، تمامي سلولهاي بدن انسان -ر بيش از اينها رخ ندهد  اگ- الاقل هر هفت سال " :كه
. " 1 دفع شده اند-)در اين مدت( به تدريج-نيز) فرسوده شده( معاوضه و تجديد گرديده و مواد سابق -

دراين دنيا تعويض نموده و تجديد كرده  2پس يك انسان هفتادساله ، دست كم،هفت بدن جسماني
باز هم در ) شبهة آكِل ومأكول مالصدرا(=  اگر يك انسان ديگر را هم خورده باشد؛ كه حتي 3است

داشته و دارد؛ و ) براي جزا در قيامت("ذخيره شده"ديگر زندگي خويش، بدنهايي  )دوره هاي(=پريودها
 زنده) با جسم دنيوي خودش( را جمع مينمايد و او را دوباره در قيامت "دفع شده"خداوند همان اجزاء 

  .خواهد نمود
كه افتخار صحبت با وي براي من حاصل شد و او ) اينشتين(=يكي از زيست شناسان معاصر من        

كاشف داروي پنيسيلين و اهل انگليس است، در محاوره و گفتگويي، به من  4جناب الكساندر فلمينگ
 :ميگفت

اگر : ا عليه معاد جسماني،كه گفتهشبهة آكل و مأكول مالصدر(= ايراد خورنده و خورده شونده        «
انساني تمام بدن انسان ديگر را بخورد، چون جذب بدن آكِل شده، ديگرممكن نيست كه در 

چون اين بدن خورده شده براي آكِل  قيامت جسم شخص مأكول، زنده شده وبه او بازگردان شود؛
كه ( ت؛ چرا كه چنين واقعه اي اس} .........{از ايرادهاي بي سوادانه و نابخردانه !!) خواهد بود

ندارد كه غذاي يك انسان از ) زيست شناسي(= امكان پزشكي وبيولوژيكي) مالصدرا فرض كرده 
 سازگاري ندارد ؛ و چنين انساني پس از اين 5و اين با چرخة طبيعي!انساني مثل خودش باشد

 در طبيعت، سير چرخة نمي تواند زنده بماند؛ چون) خوردن كامل بدن انساني ديگر :يعني(كار
تغذيه اي از گياه آغاز شده و به دام ها و نشخواركنندگان رسيده و سپس گوشت آنها درخور 

بنابراين، آدمخوارها هرگز نمي توانند تمامي ما يحتاج اين بدن خود را . تغذية انساني مي شود
و يك ! ا نيز دارند نياز به گياه و آب و هوي انسان هاي ديگر كسب كنند وقهراًفقط از بدنها

آدمخوار، اگر به فرض محال ، به طور مداوم هم آدمخواري كرده باشد ، باز همان درصد جزئي از 
 مي ياهان و آب وهوا حاصل شده ، جمعاًگوشت و پوست و خون وي كه از تركيبات شيميائي گ

اد داريم و  اعتق" 6آدمك"توانند بدن كوچك يك آدمك را بسازند؛ و ما انگليسي ها به وجود 

                                                 
�uÎ*/¥>، */¥> " در ��4ب - �a �8د ��دg* m¶ 6هÔ ا�m� - Bیm'�، د��4 ژوزف *8ر�- �:��� 'u&q&�ت - ١

Bا� "! a� a408{" : )�* )�4 از ی¥.�ل(ه� ی�زد/�(! بg� 8{ و از )m0 zن ا}.�ن د�m� ر، '/�*- *8اّد�� Õی
m{80 -*."!  

٢- -/�k )�%40و *:89ر و6ا Bا� <u4·:ن �./�}- " از �:�ب ایm� )د "B8د( ا��.  
8Àن |}�� !  ��ل٧٠ �mن در ��ض m5٧٦ود : و �:� �a4� a 6 د��4 ژوزف *8ر�- و ���- دیu* ،�³·8د -٣

B8ل ه�ی�زد( *�( ای> ا'��ق رخ داد( ا�Ëدر a� m{m&4v*.  
�- Alexander Flemming -1955  
1- the natural rotation  
U- the Dwarf  
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و شايد همين آدمخواري باعث شده . بسيار، آنها را دربيابان ها و اماكن متروكه مشاهده نموده ايم
كه خداوند جسم آنها را فشرده و كوچك كند و جسم انسانهاي بدبخت خورده شده را از اندام آنها 

  . "فاكتور كرده و بيرون كشيده باشد
  

از اشخاصي كه داراي  نيز بطور مكرّر،) اينشتين(=من.  بود" فلمينگ" تا اينجا گفتار دوست عزيزم        
 " Knirps " آلماني ها به آن. له را شنيده امصداقت بوده اند، وجود چنين آدمكهاي كوچك و كوتو

خالصه، اگرچه خودم نديده ام؛ ولي چون انسانهايي با صداقت و بدور از توهم گرايي، آن . ميگويند
 كه از انسانها فرار كرده و خود را مخفي ميسازند، -انهايي دورافتاده و متروكه ديده اند آدمكها را در مك

  . 1من نيز در مقابل اين واقعيت تسليم هستم و وجود آنها را تصديق ميكنم
 هم نمي " انسان "هيچيك از آنها را اليق نام يك ) اينشتين(= كه من-انجمن بهائي هاي امريكا         

 " 2 كتاب بزرگ" را مسخره مي كردند كه در"مجلسي بزرگ"- !! "مسلمان" رسد به يك دانم ؛ چه
 نيز نام آنها آمده است " قرآن مقدس" كه در-" 3 يأجوج و مأجوج"خود از آدمك هاي كوتوله اي به نام 

ن اين  چون م." 4مي رسيده است)  سانتيمتر23 (= قد آنها گاهي به اندازة يك وجب": ياد كرده وگفته-
  :گفت...خيره شد و) اينشتين(= من مطلب را براي فلمينگ عزيز نقل كردم ، اندكي در چهرة

 گفته، "كتاب بزرگ" در آن "مجلسي"هنوز زود است كه عقل اين بشر به آن چيزهايي كه        «
و  ني سيلين را از قارچي به اين نام اكتشاف پ1929آن وقت كه در سال ) فلمينگ(=من! برسد

 كه نام خود را پزشك نهاده اند و -به جهانيان اعالم نمودم، اين احمقها  ز از پشت برّاق مگسني
فلمينگ از ":  به من متلك ها گفته و مرا به باد تمسخر گرفتند و گفتند-! داعية دانشمندي دارند

                                                 
 ��ج '��ان *·8Ìل ��ر�8د}m،�� 4�³0- *·�هm( "��غ ��m:À "Á/0ل »Âu از ای>، Î�� m:À%�ن �a در - ١

 m{8·u* )mu·� �� |ن . ��د}a� m 8ی� �a'8 ه�6 �8را�- ���- �uه�ن،از زی� ز*a� <u دا�u� �� 8نÀ
 ��}u4/�4 دیa� m{m ��ه~ در ار'%�ط ه.m:4؛ »a����t� Á k٣٠./��4 را �:m{m، '8}���ی- �m5 ��k aود 

���/�ل 'Ônv دیa�m{m |د*Õ ه�ی- . ( ذر( '8}��� را �:m( و وار�- }/8د}mا�Ëاف *uq¿ را *.mود ��د}m و ذر
¥0� و ��Àۀ *� ا}.�}��، در �5ل ��ار ه.m:4- زن و *�د - ��}B�d٢٥�4/u4 و ��ی�ن �� 8Ëل m5 mkود  a� و  .

/' a� ر6 از *�دم ��ج و '��ان�u.� و m{ار داد( �8د�k و در |�8اری8م a4�� ی> }�� از |}�� راm:À m{m*| ��{| 6�0�
k <u:À¬�ی��- ��ا6 *�دم *·¥� ا�gd ،Bا }�uو6 ا}�94*- |ن Î�� m:À%�ن را �a ا'��م m%v0(  ا*� 8Àن ��ور

 - '� �a ا*�وز -�8ام ��ی%- د��u³4 ��د و دی�³ �.- از |ن |د*ad8'8� 6��¥ و |ن |�8اری8م هæu �%�6  ��ز6 و
  .ه�6 ��د m0ۀ B08 �8د و�/8�u* )�u �4رد}gÎ a� B.%d��mا6 |ن |د*¥�� �m{ ... a¥' �4·uارد

  . ��6m ا�z*�� a�،B ا�5دی£ ١١٠m0�%u* avu0" ��qرا3}8ار" ه/�ن " ��4ب ��رگ *�n.-" *:89ر از  -٢
٣- Gug und Magog  
در ��ب �Ç4 ���ن '�8¿ ا�¥:mر  / ٢١٢و ص١٨٨ص/ ١٢ج/ ��q� /-.�n* �k�� m/q* a*tرا3}8ار -�
)<u{�&dذوا ({و6 �� ی��8ج و *��8جو �0ح ز È:� و Âو د3وری��ی -{�m)8ل= ی��گÌ*)�4ن.d8Ì* /(گ��* =

�4:- ا�a� B در  .و ای:¥a در *�uن |}�� |د*¥��ی- �ad8'8 و |د*�8ار �8د( و ه:8ز ه.m:4) -)*:¾8ر6(*�}¾8
 -دی8ارuÀ> (رگ  �8رۀ *%�ر�ۀ ��ِ� �k|ن ��ی~ }�u �0ح ا85ال ذواd&ــ�}u> و ���4> |ن �m ��٩٩ '� ٨٣|ی�ت 

m0�%u* <u*ی> دی8ار رو6 ز�' ~u9� a�( و در |یۀ )m*|٩٦ a� )m0 Çی�j' a4¥{ <ای a� �u{ ء�u%{ی��8ج :  �8رۀ ا
  .....�8اه:a�/5 (m0 m ور(=و *��8ج دو��ر( در |ِ�ُ�اdّ�*�ن از *���³u( �8د ��رج m0( و ��ازی�
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 -يفي به اين كث-بس درآزمايشگاه وقت تلف كرده،ديوانه و خرافاتي هم شده، كه ازقارچ و مگس 
حال آنكه من . "!!استخراج كند) آنـتي بـيوتـيك= (ميخواهد داروي ضد باكتري و ميكروب

با آزمايش علني نشان دادم كه چندين بيمار عفوني را همين پني سيلين من از مرگ ) فلمينگ(=
 14 يعني - 1942 تا 1928نجات داد و اين تمسخر عجوالنه و بي رحمانه باعث شد كه از سال 

 ميليون ها انسان بي گناه كه دچار عفونت -واقع شد ) دوم( بخشي از آن در جنگ جهانيسال كه
توانستم ) باالخره(با آزمايشي ديگر )1942/ كه در اين سال! ( شده بودند، جان باختند و مردند

 از اعالم  و پيش- 1928 در سال -وحال آنكه اگر در همان بدو آزمايش اول !! آنها را قانع سازم
 جان اين همه انسان، از كف نرفته ال اقلّ خودشان آزمايش مي كردند)  توسط من(آن ) تيجةن(

بجهت كشف پنيسيلين از (را ) فلمينگ(= ولي خوب بياد دارم، در همان سال كه همه من !!بود
 در سِمت پاپي بود 1939 كه تا سال - 1مسخره كردند پاپ پـيـوس يازدهم) قارچ و پشت مگس

ازايتاليا يك نسخة خطي كوچك، به دست خط نيوتون انگليسي فقيد ، فرستاد ؛ كه  براي من -
و جناب پاپ پـيوس  ! 2 نام برده و تجليل نموده بود"مجلسي بزرگ"نيوتون عزيز درآن بسيار از

مجلسي مسلمان، اگر زنده مي بود، " :نوشته بود) خِطاب به من(يازدهم نيز پشت آن رسالة خطي 
تجليل به عمل مي آورد؛ چون در كتابي، راجع به  )پني سيلين(= و اكتشاف تواز اين اختراع 

يت ضد عفوني پشت برّاقش،گفتاري شيعه نقل ) امامان(=از پيشوايان) حديثي(=مگس و خاصـ
  »" 3كرده است

دوازده (=آن رساله را خواندم و داليل حقانيت مذهب تشيع دوازده گانه ) فلمينگ(=پس من        
  كه نيوتون بطور مشروح در آن وصيتنامه آورده بود پذيرفتم و را)امامي

 توسط - با نهايت احتياط -را ) مسايل شرعي(=  مخفيانه مذهب شيعه را برگزيدم و پرسشهاي مذهب
سوال )  مقيم نجف-مرجع تقليد آن زمان(حسن اصفهاني ) ال(از آقاي سيد ابو ) ؟(رابطي ناشناس

  . تا دوره ي بروجردي بزرگ مي رسيدميكردم و جواب وي بدست من
                                                 

: ��Ôd ا�m� a� Bا}u~ ¶/:ً�.  ا40%�( }·8د- د m0 ازاو ی� �a در اوای� ر��ad - �� »�پ »8uس دوازده~  - ١
 را ذ�� �::m؛ 8Àن ای> - و m:À }�� دی�³- ا�&� ه� و �·m::� -* -v� -{8:� 6��·u �/�4 }�م ای> دو »�پ 

 *a� ~�4 �ای·�ت ا�t*- �8د( ا}m و ای> ��mـuـ:- ، درa� B0g ا��uًا- و 45- »�پ ژان ُ»ـ� دوم - دو »�پ 
d�:ن ��ردی�u* در a� ��{| ا�À a� Bی- *��ح �8د( ا��/ّv* 8رتj� )پ ��رگ ه/8ار�« m:À <ای a� B%.{ ��

 ��8ر �uÎ -د}%�ل ���}a اa� m:4· -* 6 ��ا6 ارو»���uن }�م ا�tم را �a ز��ن ��uور}m و �Àا ه/8ار( از ا�tم 
 ~u&4.* - پ ��رگ�« m:À <ای �� B�� <از ای ��d�:؟ و ���- ��ردیm{ی� *- ��د�v'  m&4v* و a40د0/:- دا

 a� a{�u��* و a{ان ارو»� را زی���m:/·{دم و دا�* a� Bۀ |}�� ای> ا�·&{ a� m{م �8ق �8دt68 دی> ا��
�ً:Ë�� و m:هm� m{ارm{ ~و 45- »�پ �8دن �8د�0ن ه Buqu.* a� 6ا�4&�د æuاز( ه a4���� : رف�v/dدای�ة ا
Ôهg* و6/ ��~ وm�* ~uواژۀ / د��4 ا��اه �  ").»�پ"ذی

���¸ 'Çu¶8 دادی~ �8u{ a'8ن �a ��4ب در '��Çu ا�tم �� ��ی� ادی�ن }a408؛ و �0یm ای> }.�a ه/�ن  -٢
  }.�a اmv� a� m0�� 6ه� �a د�B ای:·�u{ <u4 ر�mu( ا�B ؟

��n* a*t.- ا�a� B ای> m5ی£ در|}�uَ�5ِ " )m*| �n اu&4ّ/ُd> "،از Ú�d ��4ب *:89ر »�پ »8uس ی�زده~، -٣
B�5:ا�<u&4/dا �u / �j� ��|4%�/ ١٢ از ��ب ٨v* ی/- وmk -پ �5و��À ¸%Ë "au*tو " }·�ا�

"-:u.5�·{ : " ۀq��٢٦٩m0�� -* .  
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 -را ) حليه المتقين(= پس به كتابخانه اي در همان انگلستان مراجعه نمودم و آن كتاب مجلسي         

 همگي مطالب آن را منطبق بر اسرار معلومات 0 مطالعه كردم-كه به ترجمه ي انگليسي موجود بود 
  .جديد پزشكي ديدم

كه خنثي كننده ي كثيفي او در بدن خود اوست و اگر )) ( مگس) ((حديث(=اراز جمله همان گفت        
كه آن را ) روي غذا بنشيند نبايد خورد ولي اگر درون غذا بيفتد ميتوان او را بيرون افكنده و غذا را خورد

  ) چاپ اسالميه و چاپ حسيني269ص ( ، آورده بود) طيور (= در انتهاي فصل پرندگان ) مجلسي(
 و امشي روحاني در خودم احساس نمودمبود كه وقتي آن را خواندم آر) حديث(=تي همين گفتاربه راس

بوده )) مگس) (( حديث(=همين گفتار) فلمينگ (=اگر بگويم كه سبب اصلي پذيرش اسالم توسط من
  !. مبالغه نكرده ام

دوهي سنگين كه بر دل من ان. بازگو كردم) فلمينگ(=نيز تمامي اسرار را براي وي) اينشتين(=من        
ت نـيـوتون"فلمينگ كتابچة . چنگ افكنده بود در اين گفتگو تخليه شد اينشتين(= را به من " وصـيـ (

  :داده و گفت
اين به كار تو بيشتر مي خورد ؛ چون فيزيكدان هستي و با گفتار نيوتون از من آشناتر مي         «

  ."باشي
و من در نوشتن  موجود است) اينشتين(= هم نزد من ود و تا به حالپس آن را به من اهداء نم        

به فلمينگ ) اينشتين (= سپس من . از آن كمك فراواني گرفتم) بيانيه = دي اِركلِرونگ (= اين رساله 
  :عزيز گفتم 

  در اين رابطه، هم علم تو از من بيشتراست و هم پزشكي از من آگاهتر هستي و حتماًتو در        «
 از اين كتاب پرمغز و "دفاعيه ام"در نگارش ) اينشتين(=تجربة تو؛ بنابراين بايد به من 

  ."............ برساني   ياري"مجلسي"محتواي
  
  .».........هرگاه از من كمكي خواستي، به من اطالع بده! باكمال ميل آماده ام«: فلمينگ گفت          
حِلية ( = بخش هاي طبي و گياه شناسي و گاه جانورشناسي اين كتاب بنابراين،فلمينگ عهده دار         

گاهي در زمينه هاي ديگر ) البته(. ي و نجومي آنرا به عهدة من نهادشد و استخراج اسرار فيزيك) المتقين
  ). ؟(خواهم نوشت و توضيح خواهم داد ) نيز(نيز به چيزهايي دست يافته ام كه آنها را 

 معاد جسماني بسيار عقالني تر از آن است كه بخواهيم متوسل به وجود آدمك هاي آري؛ اثبات        
 !برهيم) ... أحسائي(مالصدرا و شيخ احمد انگليسي} .........{)شبهة(=كوتوله شويم تا از ايراد
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ها }...{فلمينگ عزيز تنها اين نكته را مطرح كرد تا راه هرگونه شبهه افكني جديد را بر روي اين          
  .}..............{! ببندد
اگرچه اين هم   ني از راه فيزيك نيز اثبات ميشودپس با اثبات عكس فرمول نسبيت معاد جسما        

 بـه انرژي تبديل شود، تا - به سير طبيعي تجزيه اش در خاك -در طبيعت بسيار بعيد است كه ماده 
 ماده به مواد يعني در طبيعت معموالً( فرمول باشيم محتاج به اين) براي تبديل دوبارة انرژي به ماده(

ريزتر از خود تجزيه مي شود و تركيب دوبارة آنها براي بدست آمدن همان مادة اول، به راحتي ممكن 
 ماده اي به انرژي هم مبدل شده باشد، بازيابي آن از راه عكس فرمول نِسبيت - به ندرت -است؛ و اگر

  ). بودامكان پذير خواهد
 در -و حق همان چيزي است كه فلمينگ،به سادگي بيان كرد؛ و آن بازگشت اجزاء پراكنده شده        

وبه گفتة (انسان هر چند سال،الاقلّ يك بار":  است و اينكه-"آدمخوار"دوران عمر آن انسان 
بـتـدريج، بدني ) زبا( دفع كرده و- بتدريج -بدن خود را) همگي مواد تشكيل دهندة!)(چندين بار:برخي
در وقت بازيابي (از طبيعت دريافت نموده اسـت و هرگز ) متشكل از مواد غذايي و طبيعي جديد(جديد 

  ."كم نخواهد آمد)براي معاد جسماني 
پدر " كه بايد وي را -مي افتم 1اكنون به ياد سخن دانشمند مقتول، جناب آنتوان الوازيه فرانسوي        

هميشه انقالب هاي ) اينشتين(= و بنظر من- 2 كشتند"انقالب فرانسه"او را در.  ناميد"شيمي نوين
بشري، ناشي از هرج و مرج طلبي بوده وعواقب شومي درپي دارند؛ كه يكي از آنها كشتن مردان بزرگ و 

  !يكي از آن مردان بود) نيز(است؛ و الوازيه ي بيچاره  بي گناه
پايه ريزي كرد و   تا اندازه اي"اصل بقاء ودوام ماده درطبيعت"ا با قانون نسبيت ر) الوازيه(=وي        

  :اعالم نمود كه) سال شروع انقالب فرانسه  ( 1789در سال 
چيزي را نمي  ما بايد بعنوان اصلي يقيني، اين را بپذيريم كه نه انسان و نه طبيعتِ بي شعور        «

اين جهان از او است، مقدار  ن خداوندي كه همةآ. چيزي نمي افزايند) طبيعت(آفرينند و بر آن 
و ما . است) به حدود رياضي( چون محدود معيني ماده آفريده است و ماده نميتواند بينهايت باشد

 ميزان ومقدار ماده، قبل و بعد از واكنش هاي ديده ايم كه آزمايـشات خود، مكرر درمشاهدات و
 در واكـنش ها رخ مي دهد تغيير و تبديل ظاهري و است و تنها اتفاقي كه شيميائي، همواره يكي

پس از  )الوازيه(من و محض مي باشد؛ كه ماده را از حالتي به حالت ديگر درآورده است تركيبي
كه در روي كره ي  تنها شريعـت آسـمـاني   سال زندگي، اين حقيقت را اعالن مي دارم كه46

 كه تمامي است "مذهب شيعه"  و"ن اسالمدي" زمين، حرف من را پذيرا ست و آنرا ميفهمد،
 آنها را در كتابي "مجلسي شيعه" قرن پيش،  كه نزديك به يك-اين مذهب  )احاديث(=گفتارهاي

                                                 
١- Antoine Laurent Lavoisiere -1743 - 1794  
  !اÁ« a4%d از m:À ��ل Á%5 وn:¥0ۀ او، �v:8ان دا}·/:m در��ر6 -٢
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يعني )  ميالدي18(گردآورده و خودش در آغاز همين قرن ) جلدي110بحاراالنوار(= غول پيكر
رساله ي در )  مجلسي(=بدرود زندگاني گفته  و تمامي آنچه كه وي ) ق1110=م (1700

  آورده است، گانه،12پيشوايان ) احاديث(= و گـفتارهاي"قـرآن مـقـدس" خود، از "اعتقادات"
يكي از آنها  نيز) الوازيه(=همگي منطبق بر نظر شيميدانان و فيزيكدانان اين دوره است؛ و من

  »!. هستم و به اين مذهب اعتقاد دارم
  

  : فلمينگ ميگفت        
وازيه ي بيچاره اين بود و اشتباه ال ين فقرات آخر را از عبارات الوازيه ي شهيد، حذف كرده اندا «       

و انقالب فرانسه فقط بهانه اي بوده براي ! است  ابراز مي كرد كه مسلمان و شيعه شدهكه علناً
سمت تبع حركت اسالمگرايي داويـنچي و سپس نيوتون، به  كه به (كشتن اين گونه بزرگمردان

را ) الوازيـه(=يقين دارم كه وي ) فلمينگ(= و من ) جهان پيش مي رفتند اسالمي كردن اروپا و
را در  اي كاش الوازيــه اين سخن. شيعه شدن علني او كشته اند) اظهار صريح اسالم و( به سبب

  » 1 !ان آن جمعيت بر زبان نمي آورد مي
  

گرايش خود   پيرامون اشتباه جناب الوازيه در اظهار صريحاينشتين پس از نقل قول از فلمينگ،(         
گيوتين انقالبيون وحشي  به مكتب اسالم و تشيع و در نتيجه بر باد دادن سر خود توسط تيغـه ي

اكنون خطاب به آيت اهللا بروجردي اينگونه  - به جرم درباري بودن و خيانت به ميهن و مذهب -فرانسه 
  :) -در كمين نشسته است... خود او و فلمينگ و نيلز بوهر و كه در انتظارغافل از سرنوشتي - مينويسد
كه پس از  آخرين نامة تحقيقي ("40ايكس" به ياد داريد كه در نامة !" بروجردي بزرگ "جناب         

 " شيعه ") اينشتين(=مــــن   :)اجازه بدهيد(از شما تقاضا نمودم كه ) آن اسالم و تشيع را پذيرفته
  :ولي شما در جواب نامه، من را نهي نموده و گفتيد  ! خود را به دنيا اعالم كنمشدن

ختن عقايد ، به هنگام ترس از سا  كه ما را به مخفيعمل ميكند) ع(صادق )امام(شيعه، به دستور     «   
ن امروز اين عقيده را اظهار كني، جا) اينشتين(= اگر تو. )2تقِيه كردن(=  دستور داده استخطر

                                                 
١-  Ôun� ز*�ن *��-ا��ار ��" ژرژ 3*%�> ��ا}.68 در ��4ب" ) a/��' -ا}4·�رات ���-/  ش-ر: ��ر�-

� ٥٠ ی0- -:v/.- ١٣٣٦ �Àپ ��ل/ *&��� »�uایÂ »���ژا�8ان-خ ad3 زار%k ل��  / B%� )0٨٨٠/�ر - 
  }&·a 6ا}&tب ��ا}.�j'aیa� m:¥u* Ç )aq��٤٦ 6 / در �a{����4 6 *�- ای�ان - ��0٣٦ی8ر٢٠*8ّرخ 

 mu�« افmاه a� �' )�³}�³ن �8دu�m:��� 8د ،! �8د·u/{ پ�À �³ای> ��4ب دی a{����4*  پ�À a{�4�%08� -dو
� |ن ه:8ز در �a{����4 6 *�- *8�8د ا�B و در٥٠%k 6   ��ل aq�� <u٥»�ی )m*| ر��ت  " : |نm:* a�u�8�

  ای> ا�a� B *- '8ان ��}¦! ".از �u> ر�a4، ی� */¥> ا�B از �u> ��و}m ای> ��4ب، �.�uر6 از ا*�Ðا8Ëری��
  ....mu« 6ا ��د�����4 و ا�:�د �ّ� ��/È:u و ای:·u4> در ای:8³u* �nی:m در ای>  �a¾{|a ه�ی- از

  
٢-  �:u�َق8�٣٢٩ت(ُآ  ( -��¥dدر��4ب ا)ع(از ا*�م ��دق) ٢٢٣ / ٢ ( Áu:َ�ُ <� -h�vَ*ُ a� a� m:� �* �&{
)Ô%� a� ��| a� m0 a4·� zu·' -:ا«��ر�� (m{؛ »:��ن«: ��*8دtّvَ*ُ 6ز ا*� *� را و |}�ا ا�� ←  
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داده اي ) بروجردي(= نخواهي توانست به وعده اي كه به من خود را به خطر مي افكني و ديگر
وفا بنمايي و مذهب ) دفاع علمي از مباني مذهب شيعه و كتب حديث آن يعني نوشتن كتابي در(

  »محروم خواهد ماند ) اينشتين(= ياري تو شيعه نيز از
  

 را قبول "بقاء ماده"، اصل "نظرية نِسبيت" و ابراز) نشتيناي(=آري؛ فيزيك قبل از آمدن من        
از فيزيكدانان مقدم تر بر ما نيز به  اما عده اي. معاد جسماني را از آن طريق حل مينمود داشته و شبهة

انرژي از نوعي به نوع " :رسيده بودند و پذيرفته بودند كه) عالوه بر ماده("انرژي اصل پايستگي و بقاء"
سازيم؛ چون  ميتوانيم آن را بوجود آوريم و نه ميتوانيم آنرا كم يا نابود تبديل مي شود؛ ولي نه ماديگر 

  ."خالقش آن را اين اندازه آفريده است
 جدا جدا مطرح مي "انرژي" و"ماده"در  " 1 بقاء"نسبيت، اين دو اصل ) طرح نظريه(پيش از         
و به هم دوختم و از ادغام اين دو اصل، يك  اهم تلفيق نمودهآمدم و اين دو را ب) اينشتين(=من شدند؛
  :مي شود  حاصل شد؛ كه آن اينگونه تعريف"بقاء ماده و انرژي" اصل

 داده " تراكم"آفريد؛ پس بخشي از آنرا  "انرژي"خداوند يكتا، مقداري معين و اندازة محدودي         "
 پس  .2ديگري رها ساخت ا بحال خود و براي مقاصدظاهر نمود، و بخشي ديگر ر  را از آن"ماده"و 

                                                                                                                                                 
→a��0ا )m{ !او را m{اوm� ،ارد و |}�ا ��ش }.�زدm� ا*� *� را »:��ن Áه�� a� -4را� a� Á«  �u{در د

�8اهm داد �a و6 را �.68  �8ا��ۀ |ن ��ت *m·�%u، و در |��ت |ن را }8ر6 در »�k Â{�/·À Âuار
�m:¥u* -راه:/�ی B·� ...-�'&au آ�دن از دc> *> و »mران *> ا�B ؛ َو 3 =  ِانh اhu&h4dَ� ِ*> دی:- و دیِ> |��

 aُdَ �َhu&ِ'َ 3 <ْ/َdِ <َcارد= دm{ <cو د  a� اردmu* Bدو� m{اوm� a� -4ا��� ، tّvَ*ُ 6ارد ؛ اm{ auّ&' a� Á� ن|
�::mۀ  mارد ��:- او را �%�دت �::m؛ اtّvَ*ُ 6، ��ا�a� -4 ��ش80د ه/�ن a� a{8 دو�u* B »:��}- �%�دت

B.{| ۀm::� ا}¥�ر m:{�/را3}8ار! "(ا*� *� ه�q�/-.�n* a*t� /٧٧ص / ٧٥ج.(  
      ،Buv/� ای> ��:�ن او در |ن a� )ن }/- ��د�/ aب 3وازی�:� a� B.u{ -��* a4%dا  av��� <u:À <ای

a� و ارو»ـ� aو ��ن او و ا6 را در ��ا}ـ.ـ m0�� a40دی�³  ٤٠٠٠ ه/�ا( دا Âu·� و m:/·{دا - a·&{ a� 
m{ز�� Buqu.* <م را در ارو»� ��ی�³یtا� m:40دا -�ً:u&ی a3وازی a{6  �� ��د داد( 80د ؛ و�m:*ا}.�ن ��د 

  }��a�٤٠٠٠ ه� �5ل ، 3وازیa و |ن . u:À> ��:�}- را در �/z �� ز��ن }/- |ورد �8د( و ا� *muا}.B ، ه��
�ًv�k ، m{m0 <u:À a� -·u·� و m:/·{دا a� m&4v* "auّ&' "m:4.ه -vkوا mu�0 ی�-  .�8د( وm5 ذ�� a�

)  ق8�٣٨١ت(m� ¦u0وق : �.:�q�( ~u:¥u* )mرا3}8ار) اvِd·َ�ة(= ��4ب *�0�vت��٨٧ب "('&au"دی�³ از ��ب 
� *m:¥u) ع(ر¶� در m5ی�- از ا*�م ) ٤٢ /٢(در ِا�/�ُل اmّdی>&{a� " :h��َ m{اوm� و  ه/�}� �ا*- '�ی> 0/� }�د 

� '�ی>*�� ، h��َ  Bu� ��~ *� اه�k از ��وج Âu« Bا� auّ&' a� �/0)ì�(را auّ&' m:� Ñ�' Áه�� Á« ؛ 
 �* ~��k از ��وج Âu«)ì� (B.u{ �* او دی�³ از ،) "!را3}8ار�q� /�k�� m/q* a*t� -.�n* / mص  / ��٧٥

 - ٧٥ ��m - را���d �� aوم و و�8ب '&au *- |ورد   m5ی£ در١٠٩ر ای> ��ب، *�n.-  د- m5١٧ی£ ش  / ٣٩٦
  ). ج /ا�¥:mر) (٤٤٣ '� ٣٩٣ص 

  
١ -  Das Dasein  
�a ه/³- ا�u0ء Bvu%Ë را �a ه~ *�'%¿ *- ��زد و  *- }�*u~،" �.~ '�ریa¥%0 Õ اa� "6 ا*�وز( |}�ا  -٢

)�  a� از |ن <u4·:ا}�ژ6 ���" ای " m:¥u* 8د 5.��- و �0دروانی�د/q* �4راه:/�ی-  ،)ش8�١٣٧١ت(د� ��
،<u4·:ای aن" 6 |ن را *%:�6 }�9ی��� Bو �- }��ی a4�8u« ~ه a� و *�85م ا��4د   "ذّرات Bار داد( ا��k

�� »u·:��د و*·�ور( *�85م  -) ش8�١٣٧١ت( ��ر�4ی> ه�u'8:Ðuور ای�ا}- -) ���Ñ8( د�v0 �4%�ن �Ëو�-
�-" d�uّ�َۀ *uË�:Ì.- ���}-"|}�ا *%:�6 }�9یa  ،)ش8�١٣٧١ت ...(/muر¶� »ـ5*�� a�  " )ا}4&�ل �¥� از را
   . �kار داد-ا�a�ِ'ِ ( B »�'-" (دور
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از راه فرمول (شود    است و دوباره ميتواند به آن مبدل"انرژي" از"تراكمي" هرچه درطبيعت باشد،
به شكل مادة اول  )از راه عكس فرمول نسبيت ( شد، دوباره مي تواند  ؛ و چون به انرژي مبدل)نسبيت

ظاهري  در جهان خلقت، ثابت است و تنها تغييري انرژي و ماده، انپس ميز . شود"متراكم"برگشته و 
كم ) از اين قدر ثابت( اضافه ميشود ونه "قدر ثابت" است كه براي آن رخ ميدهد؛ و نه چيزي بر اين

  ."ميگردد
  

 :طول ظاهري جسم در سرعت افزايش مي يابد نه كاهش        

  ): تغييرات فيزيكي جسم در حال سرعت(         
يك جسم بيشتر شود، طول ظاهري آن  ؛ هرچه سرعت" نِسبيت" در" بعد مكاني"اما از نقطه نظر        

 به معناي افزايش "واقعا و اين. بي حركت يا كم حركت، ميرسد، بيشتر خواهد بود   كه به چشم ناظر-
اعصاب   آن، توسطاِدراكي  به معناي افزايش طول بصري ولزوماً طول فيزيكي آن جسم نيست؛بلكه

 :توضيح آن اينگونه است كه. چشم است

..... ..... ..... ...... ....
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  ( فرض ميكنيم در شكل فوق        

O
 "، كه باالي آن يك پيكان استX حرف" باشد؛ " ناظـر"  )×

Aپاره خط "و طول آن برابراست با  شيئ متحرك B′ مـكـان ) شكل( از - واحد مكاني 2كه بقدر  " ′
  . اندازة فيزيكي دارد- "AE" فرضي

                                                                                                                                                 
��ل ا�8ل و ��وری�4> ��4ر�ن |�/�ن " : �a �4ۀ د��4 ا��اهm�* ~uو6-  ��١٣٧١ا�a� -4 ��ل          
د�q* �4/8د /  }�n ؛ ��0ی8ر*�(- |یB ا½ �8�-/ (؛ *�داد *�... mu/5ر¶� »ـ/ �8د ؛ '�u*�( "دا}Âو ��~ 

  ).���Ñ8(ا��4د v0%�ن �Ëو�-  /5.��-؛ |��ن *�( 
   �a در- را �a روح ا��4د �ـ��ـÑ8 - ق ٦»�ر�- در �kن   m*�{ ���0ار-" ا}8ر6 " در ای:�n ای> ��v0 Bu از       

~:¥u* اءmاه، ~u4.او ه B0g�³د درd�� <u/�4}ۀ �0}�ده�|  )Ñ8��� -:v* a� <�� -ۀ "، در »�ر�{�u0|
  ): ا��m{�« "Bن

  "!!|�u0}ۀ َ».B" از|ن، �kار }¥�د6 ��/    !�8دÑِ8�ُ�� "6 |�/�ن"'8 »�وریmۀ 
�� ا�� ajÎ ه� و ا}mو( ه�6 *¥ّ�ر و ��اوا}-  - ��³d- ٥٩ در �> -  ش ١٣٧١او }�u در '�ری¦ اول |��ن          

� �a �� او وارد/q' از ی¥.�ل Á« ،m0 6ر�/u� mیm0 ن"  درد�Ë��  و " �8ن B0gدر -*�:/ Bدر }��ی ،
،ردی� )ع( ��·B زه�ا٧٦در ه/�ن mu/5...،  av�k ر¶� »ـ :در }�دی¥- k%� دو�B دوران �8د�- و �8ا}- �8د

٧٥�%k ،  )ن }/8د0٥٦/�ر��:« Ñ�� رخ در }&�ب a·u/�0د   ، ��ا6 ه Â56... (رو�u³{��� رm:¥ا� .(  
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  "اكنون وقتي ناظر         
O
  در حال حركت، نگاه ميكند ، عصب بينائي و ادراكش به او"X"، به " ×

 موجود در آن "E" هم مقابل " ′B " واقع است، و "C" مقابل نقطة مكاني " ′A "ميفهماند كه 
 مي بيند؛ "F" را مقابل " ′B "  ازنگاه او ناپديد نشده، كه ناگهان"خاطره"هنوز اين  .مكان، واقع است

انتهاي   و بوده"C")حرف( چشم وي، "خاطرة عصبي"أ  مبدبنابراين ،.  برسد "I"تا به ... گونه  وهمين
و حال آنكه   خواهد شد" CI " داراي طول"X"جسم  او  ميباشد و به نظر"I")حرف(ديد مكاني او، 

  ! اينگونه نيستواقعاً
ل جسم، در حال حركت، كه طو نسبت داده اند) اينشتين(=پس اينكه برخي افراد نا آگاه، به من        
  .پيدا ميكند؛ غلط است افزايش 
دارد؛ هرچه ماده اي سرعت پيدا  همگوني انرژي با حركت بلي،چون اصل ماده ازانرژي است و        

كه  ولي اين به چشم ما نمي آيد وآنطور .طول آن افزايش خواهد يافت "غير محسوس"كند، به ميزاني 
 مثل سرعتهاي -مگراينكه جسمي به سرعتهاي بسيار زياد  !ند، نيست از خود بافته ا" نمايش سازان"

بطور محسوسي افزايش پيدا خواهد   طول واقعي آن برسد؛ كه در اين فرض ، يقيناً-ر به سرعت نو قريب
آن در عين  انرژي نوري شده و تراكم خود را از دست داده است؛ لذا هرجزء  مبدل به جسم نمود؛ چون

 به - پس - ولي هنوز جدا نشده است -كرده ت، ميل به سكـون و جدا گشـتـن پيدااينكه متحرك اس
  !). نه اينكه در هر سرعتي چنين بشود(افــزايـــش خـواهـد يـافـت   طول واقعي آن-ناچار

 نمايش ميدهند، در اين جهان ميتوان ماده را به "فيلم سازان دروغ پرداز"اما آيا اينگونه كه         
مسلّماً  ).آن در آن حال دچار افزايش محسوسي بشود كه طول( !سرعت حيرت انگيزي رساند؟چنين 
بيشتر ) گِرد ته(كه گاه بقدر گِردي تهِ يك سوزن-كوچك  ما شاهد هستيم كه يك شهابسنگ! خير

و فقط با سرعت -دانة شن   وگاهي بقدر يك-مي نامند " 1تيرشهاب -شَخانه" و آن را امروزه -نيست
  بر اثر اصطكاك وبرخورد شديد با ملكولها- با جو وهواي زمين برخورد ميكنند 2ثانيه يـلومـتـر در ك30
گاه بقدر - سوزان و آتشين شده و نور آنها از ارتـفاعاتي سپس اتم هاي اَتمسفِر زمين، مبدل به جسمي و

به چشم خود مي  هابايجاد ميكند، كه ما آن را به صورت تيرش  چنين درخششي را-! كيلومتر150
و مي ريزند ؛ كه طبق   خاكستر شده-! كيلومتر80 گاه بقدر -پايين تر و سپس در ارتـفاعاتـي! بينيم

ين خاكسترها برسطح زمين ما  ااز )كيلوگرم1000=تُن(شبانه روزي، صدها تُن  محاسبات منجمين، هر
   .3آن را افزايش ميدهد نشسته وجرم

                                                 
١-  meteorite  
٢- <u*ز -d�&4{ا B��5 B��� دل�v* -:vی.  
ای> *8رد  در �/�ات *gه%- |ن }�u« ،a408ا*8ن ِ}.%Buّ و ر��ad اa� 6 �0دروان mu/5 ر¶� »��68 در -٣

m.8ی:u* :  
�a - �� �8ی·4> }��د( ا}m ، در ��ب *�vد �./�}-   �a }�م ��dِ~)}�دا}�ن=��ه� ه� (���- ُ�ّ��ل         «

  ← ��Ñ ز*�uk �' <uم B*�uk �%�6،" :ا�¥:m( ا}a�%0  a� m -ـ.ـ�/�ن ا�Bا�4&�د ¶�ور6 ه� *
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اين زد و خورد با مولكول ها و اتم هاي  هابسنگ بزرگي ، ازستيم كه ش؛ گهگاه شاهد هبلي        
  كه وزني در -م 1908 همچون شهابسنگ ژوئن جان سالم به در برده و هوا، و) جو(اتمسفر
وخاكستر شدن بخشي از آن، مابقيش برزمين   پس از سوختن-!تُن داشت )چهل هزار (40000 حدود

  !از آن باقي مانده است بزرگتـر بوده باشد، كه اين اندازهكه مسلّماً بايد خيلي  مي افتد
پس چه  !است يك ده هـزارم سرعت نور فقط)  كيلومتر در ثـانيـه 30(حال آنكه اين سـرعـت         
مي خواهد به آن (!) كندن  كه بشر با جان- صوتوهمه ميدانند كه سرعت  !!مافوق آن) سرعت(رسد به 

فر درجة هواي ص يعني، در!  متر برثانيه است330حدود  در  فقط -دسترسي پيدا كند
چنين سرعتي است   صــوت داراي -آن، شروع به ذوب شدن ميكند كه يخ در-) سانتيگراد(=سِلسِيوس

  .ايجاد مي گردد  درامواج آن هوا) اين سـرعـت(كه 
هوا، ) مولـكول هاي (  سرعت نـور برسد، بر اثر اصطكـاك با بنا بـر اين، همين كه جسمي بخواهد به

  .كوچك وبـزرگ ، شعله ور شده وميسوزد همانند شِهابسنگهاي
ثانيه ، سرعت   كيلومتر بر70 هر چند كه هوا ، گاهي تا - بلي؛ هر جسم چون به سرعت نور برسد        

 ايجاد )هر دو ماده هستند  ميان هوا ونور كه( "هـمگـوني"اين دليل كه  به خود نــور را نيزمي كاهد؛
دل به ) هوا(  اما ديگر آن نور را-مي كند ) سرعت نور  براي ("مزاحمت" بـ حرارت "نمي تواند مـ

شكل  ثابت بر (= " نور منسجِم" -چنانكه گفتيم- اگر خصوصاً! زد وكل آن را نابود كـند بسا "محض
ل يافته اي= وهيئت اصلي خود خودش را از دسـت  مانيباشد؛ يعني جسم مذكورهنوز تشكل جس )تشَكـُّ

مانع  "انـسجام" كه اين.همان تشـكـل، مبدل به نور شده باشد نداده باشد؛ بلكه با حفظ
كه (جسم ) لذا(خواهد شد؛ و  نور و يا تبديلش به انرژي حرارتي "تفرُّق"و "شكست"و) پخش("انتشار"از

  ولي بشر(است، خواهد رسيد نه چندان دور  صحيح وسالم به مقصدي كه) درحركت باشد با سرعت نور،
فيلمهاي  پس چيزهايي كه در.  را كشف كند "انسجام" هنوزهم نتوانسته رازعلمي و فرمول بقاء بر

لي نمايش ميدهند دروغ است تخيـ.(!  
باز يابد،  سرعت آن كاسته شود، و دوباره هيئت جسماني خود را ولي مشكل اينجاست كه چون از        

حالت  مثل شِهاب خواهد سوخت و اگر هم بخواهد ناگهان از كولهاي جو آن مقصد،بمحض برخورد با مول
 ،)ا جو پديد نيايدتا اصطكاكي ب(و ناگهان ساكن شود  درآمده» تجسم فيزيكي«به حالت » تجسم نوري«

آن جسم به » ساختار فيزيكي «-جناب نيوتون  منطبق برقانون اول-متالشي و منفجر خواهد شد؛ چون 
                                                                                                                                                 

→ mب �8اهg� د�ن را در �8د�* a/�:ای a{8³À ؟ ��د؟وm*| mد �./�}- �~ }�8اه�v* 6ای> }ــ�دان  "|ی� ��ا
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بطور ناگهاني » سرعت«لذا اگر و است) حركت(گرايش پيدا كرده وخواستار بقاء بر همان حركتآن 
  !پس چه بايد كرد؟. خطراتي در پي خواهد داشت شود» سكون«مبدل به 
آن جسم  در» سرمازايي«راه فيزيكي آن ايجاد منبع . خنثي نمود را » 1اصطكاك«اول بايد         

  .آن باشد » هم ارز«اصـطـكاك را خنثي سازد و بتواند  از مالـش ومتحرك است كه حرارت ناشي 
از هر -اولي نيست؛ چون هر دستگاهي ) حلّ راه(ولي متاسفانه ، مي دانيم كه بشر امروز قادر به اين 

مي آورد؛ و دوامي هم نخواهد   در اين فـرض، هزينة بسيار بااليي به بار-ساختـه شود  جنسي كه
ني كار خواهد كرد و ذخيرة آن  داشت، چون فقط تا حد مسيرطوالني، و با اين  در اين(و محدودة معيـ

نوري آن دستگاه  در جسم» انسجام«بعالوه، خطر از دست دادن . ميشود سريع تمام) سرعت طاقت فرسا
و اساساً ،  ) خواهد شد-بل و بعد از سرعت ق-عوارض ذكر شده  يعني خودش نيز دچار همان( نيزهست

  كاهش خواهد يافت ؛- به همان نسبت -آن » درونـي حركات«هرچه سرعت جسمي بيشتر شود ، 
» ظرفيت«حركت دارد ، و همواره محدود به آن  چون هر جسمي ظرفيت تعريف شده اي براي سرعت و

آن را كاهش مي دهد؛ » سرعتهاي داخلي« )تمامي(درآن راه پيدا كند، »سرعت خارجي«لذا وقتي  است؛
پيدا كرده و اجزاء مكانيكي آن به  كارآيي دستگاه سـرمــازا ، يقيناً كاهشي شديد) حالت  لذا در اين(و

  !اصطكاك نخواهند بود در خنثي نمودن حرارت جوابگوي نياز آن جسم متحرك كندي كار مي كنند و
دست يابد، خواهد »انرژي معكوس« يا» ضد انرژي«ختاربلي؛ اگر بشر بتواند به چگونگي سا        

حرارتي را ـ بدون احتياج به  ، انرژي»ضد انرژي«حركت كند و با استفاده از آن»نور سرعت«وانست با ت
انرژي معكوس ـ يا  كشف و ساخت(=به چنين رازي ) بشر(تا ! ولي كو؟ هيچ دستگاهي ـ خنثي سازد

  !دست پيدا كند؟) ضد انرژي 
جسم متحرك، انسجام خود را از دست بدهد و  دوم كاري كه بايد كرد اينست كه نبايد بگذارد آن        

در اين صورت . ـ شود و به تَبع آن، بسوزد »نور داراي انتشار« ـ يا همان »نور غير منسجِم « به  مبدل
  ! ر بتازدسرعت نو بخواهد ميـتواند در تشكّل نوري خود باقي بماند و با هرقدر كه
! و با چه سوخت و هزينه اي؟! با كدام نيرو؟ !اما بشر امروز كي ميتواند به سرعت نور دست يابد؟        
نيروي گرانشي معكوس و شديدي ايجاد  واگر هم به اين سرعت توانست برسد،چگونه درخود !!هرگز

ه با ظرفيت جسم او سازگار ك(طوالني جسم نوري ـ در مسافتهاي» از هم پاشيدگي«تا مانع  خواهد كرد
  ـ شود؟)نيست
گراي اين عصر، آنرا هستة خيالپردازي  و اما سرعت مافوق نورـ كه برخي نمايش سازان تخيل        

هرگز امكان فيزيكي و تحليلي  قرار داده اند ـ چه در اين زمان و چه در هرزمان ديگر هاي خودشان
وجود ) در فيزيك(براي ماده  سرعت نور، ديگر سرعتياثبات نموديم كه مافوق  نخواهد يافت؛ چـون

                                                 
١- Die Reibung  
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 .امكان پذير نيست) فيزيكي از راه(به آن ، به هـيـچ وجهي و با هـيچ دستگاهي  ندارد ؛ پس دسترسي
 »مِـتــافيزيك«ماوراء راههاي فيزيكي است؛ وآن  اكنون اينجا راه ديگري نمايان ميشود؛ و آن راهي

با سرعتي، يقيناً مافوق » پيامبر اسالم« چنانكه .مي نامند » 1س يِنزَيتسدا«را به آلماني است، كه آن 
ـ ال اقلّ ـ سه ميليارد سالنـوري ـ و يا خيلي بيش از اينـها ـ  سرعت نور، به معراج رفته؛ وگرنه، بايستي

 طور زيرا همان (.به طول انجاميده باشد )از درون اين جهان ) (ص(كردن آن سرورگرامي فقط زمان گذر
  .)كه گذشت اينشتين وسعت اين جهان را سه ميليارد سال نوري در نظر داشت

، جسم »متافيزيك«ادراك   مبتني بر قواعد ناگفتني و غير قابل تعقل و-اينجاست كه خداوند         
عبارت  و به پيدا كند) تفرّق(: ته كه انتشار چنين سرعتي داده و نگذاش را) پيامبر اسالم(شريف وي 

 را احاطه نموده، "فيزيكي" محدود وقابل تصور ، نيروهاي»متافيزيكي«هتر، با نيروي غير قابل تصور ب
اين معما با اعتقاد به  پس هنگاميكه. درجسم شريف پيامبرشده است" قوانين فيزيكي" ومانع عملكرد

- م انسجاموعد) تفرق(:طكاك وانتشارديگرمسئلةاص مِتافيزيكِ ماوراءِ عقل بشري، حل مي شود،
  : به راحتي قابل حل است؛ زيرا -طوالني رمسافتهايد

ميزان و يا نسبتي، مي توانند  و به هر قوانين متافيزيك، بر قوانين فيزيك، حاكم هستند        
  .وعِوض و بدل سازند يا حتّي باطل و آنها را كم يا زياد

  : پس نتيجه آنكه        
تي مطرح نشوند  ، تا آنجا كاربرد دارندكه قوانين فيزيكقوانين فيزيك نيوتوني"         نِسبيـ

تا آنجا كاربرد ) فيزيك نيوتوني و فيزيك نسبيتي( وقوانين هر دوي آنها و به ميدان نيايند
 مطرح -حاكميت دارد كه بر همگي آنها-داشت كه قوانين متافيزيكي و خداوندي  خواهند

  " 2.نشده و به ميدان نيامده باشند
          

برفيزيك نسبيت واحاطة فيزيك  اينشتين در انتهاي مبحث اثبات احاطة متافيزيك: توجه (        
بفهماند؛ ولي  نيوتوني، شكلي را با قلم كشيده تا بهتر بتواند منظورخود را نسبيت برفيزيك كالسيك

بيت مكان مي  اينشتين در ادامة بحث نِس.نظر كرديم چون اهميت خاصي نداشت از ترسيم آن صرف
  :)نويسد
يعني اگر ناظري در حال . معكوس است از بعد مكاني متحرك نسبت به ناظر،» نِسبيت«اما ...        

يا -در ديد ناظر ساكن  متحرك  ناظرطولِ) هندسي(اگرچه بعد ناظر ديگر عبور كند، حركت،ازكنار يك
 طول ناظر ساكن در) هندسي(ن، بعدمي يابد؛ ولي برعكس آ  طبق آنچه آورديم، افزايش-كم حركت

                                                 
١- Das Jenseits  
٢ - )a�8': ¿� Âدو�� -/� ¿ّ� �� <u4·:را *�85م ای )m0 -·� ودۀmq* �u{ �* اgd ؛m{ا a408{ �' B0در 
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رانندگان دو اتومبيل هـم شكل و هم  بنابراين! ديد ناظر متحرك، به همان نسبت،كاهش پيدا ميكند
نخواهند ديد؛  سبقت گرفتن ازديگري باشد،اتومبيل يكديگـررا به يك اندازه اندازه ، كه يكي در حال

) كه از آن سبقت ميگيرد(ست، اتومبيل مثل خود راا آن اتومبيل كه درحال سبقت گرفتن) راننده(بلكه
است،اتومبيل سبقت گيرندة مثل  آنكه درحالت سكون يا حركت كمتري بعكس، تصور ميكند و كوچكتر
متحرك، شيئ  است؛ چون» ادراك بصري«و راز اين مشاهده فقط درهمان را درازتر خواهد ديدخودش 
و محيط حركت خود به حساب مي آورد ، و خود را  مكان  را جزئي از- ويا حتي كم حركت-ساكن 

لذا اجزاء و ابعاد فيزيكي آن  آن محيط مي سنجد؛ وچون با سرعت، آن مكان را طي ميكند نسبت به
اجزاء  پس مكان و همة .يابند وي حذف شده و دوام بصري كمتري مي مكان و محيط ، سريعتر از نگاه

 حتماً - در فيزيك -»اندازه گيري حسي«در  واين احساسآن را كوتاهتر و كوچكتر احساس ميكند؛
احساس  )ناظر متحرك( و به همين دليل، ناظر ساكن كه خود را جزئي از محيط مؤثر خواهد بود

بر  متحرك را محيط كوتاهتر و كوچكتراحساس خواهد كرد و ميكند، خود را نسبت به آن متحرك
  !و درون خود بگيرد اطه كردهخودش حس مينمايد كه گويا ميخواهد او را اح

در فضاي خالي از هر چيزي و  كه يكي متحرك و ديگري ساكن است، اگردو شيئ بنابراين،        
 حركت خود را درآن فضا حس  واحساس فيزيكي براي آن دو باشدقابل  كه(هرگونه محيط و مكاني

نيروهاي  ازراه-س حركت نكند خودش هم احسا،آنكه متحرك است كنارهم قرار بگيرند؛ اگردر ،)نندك
دو نفهمند كه ساكن  و بطور خالصه هيچكدام از آن -)كه الزمة حسي حركت است(وارد شونده بر او 

احساس )بلكه( مفقود است، احساس بصري محيطي) نه تنها( متحرك؛ در چنين فرضي، هستند يا
نمي  )هيچ كدام آندو(ميكند، لذا وقتي يكي از كنار ديگري عبور ؛ جايگزين براي آن هم وجود ندارد

شايد هر دو در جهتي خالف يكديگر درحركت   و يادامشان ساكن است و كدامشان متحركفهمند كه ك
درك كنند كه آيا هر دو در  اين حالت، احساس گذشتن از كنار هم را دارند ولي نميتوانند كه در(باشند 

ت « اينجاست كه!).  در حال عبور است؟يا اينكه يكي از آن دو و جهتي خالف يكديگر در حركتند نِسبيـ
پس در چنين  .نيست) فيزيكي و حسي(اندازه گيري  ساقط مي شود و ديگر قابل» طول بصري و حسي

 ندارد» احساس«كارآيي دارد و آن هم ربطي به » انرژي اصالت ماده و«در بعد » نسبيت«فرضي، فقط 
نمايش سازان و داستان پردازان «ازاين 1آه!!)........دش دابتوان آن را در فيلم هاي سينمايي نماي تا(

به چه وضع بدي مبتال  -با اين متانت و زيبايي-را ) اينشتين(=كه اين نظريه ي من »خيالپرداز و دروغگو
  !!!كرده اند 

                                                 
١-  !!Oh weh  

farsiketab.com

farsiketab.com

farsiketab.com

farsiketab.com

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 com.Blogfa.2007insteinE://http  /"اسكندر جهانگيري"وبالگ شخصي آقاي : منبع 

  ir.Pib.Shiraz://http /گرد آورنده و صفحه آرايي اين فايل 
  

 

 66 

 "زماني"از بعد ) اينشتين(=نسبيت من  بيشترين خيال پردازيها و دروغ سازيها پيرامون تئوري        
فيزيك مدرن نيز نفوذ  تأسف در مغزهاي برخي اساتيد آكادمي ها و آموزگاران است؛ كه با كمال
  ! آنها هم نمي رسد صداي من بگوش چشمگيري يافته و

، باعث اين سوء تعبير و كج هايماز كتابها و نوشته  در برخي) اينشتين(=تعبيرات مجمل من        
را از من بپرسند و تفسير آنها را از  نكه مي توانستند موارد ابهامحال آ .برخي از معاصرين شد فهمي

تئوري به اين زيبايي  ولي احتمال و گمان و توهمات خودشان را ترجيح دادند و خودم درخواست كنند؛
   !امان ازاين تخيل!! را خراب ساختند

را بـخوبي دريافته »  مكانينسبيـت« مباحث قبلي را خوب فهميده باشند وبحث اگر خوانندگان،        
  . بسيار آسان ميشود» نسبيت زماني«فهم  و دانسته باشند، اكنون

 براي مثال،. بكار مي برند "1حسي" ميـدانيم كه در فيزيك، براي اندازه گيري زمان، واحدهاي        
  .حسي فيزيكي است  نـمايش مي دهيم، يك واحد متعارف"s"آن را با حرف  كه " 2ثانيه"

مستقلّ طبيعي ندارد و مسئله ايست كه ذهن بايد   يك مفهوم مطلق است كه وجود3 زماناساساً        
نظم عمومي است ، پس بشر ناچار  كرده و مطرح سازد وچون قوانين طبيعت وعلم، مبتني بر آنرا اعتبار

 " 4لحظه"يك را، زمان مطرح كرده و هر يك از اين واحدهـاي قابل احساس شده كه واحدهايي براي
امروز  و ميتوان واحدهايي بسيار كوچكتر ازاين هم در دنياي است كه امروزه معروفترين آنها ثانيه نامد؛ب
آيت (=  ساختـم و خدمت جناب عالي "اتـمـي ساعـتي") اينشتين(=آينده ابداع كرد؛ همچنانكه من  و

 ايهبراي نيايش )شرعيه اوقات=عنيي("زمان هاي ديـني" ارسال داشتم؛ تا دراستخراج )اهللا بروجردي
و براي  بهره مند شويد؛) دستگاه(بتوانيد از آن ) نمازهاي مستحب(= "نيكو"و) نمازهاي واجب(="الزم"

 دعا بنماييد؛)  ركعتي11/ مستحبي نيمه شب  نماز(= " نيايش نيكوي شبانه"نيز در) اينشتين(=من
 طبق -دعاها  )استجابت(:برآوردگيگفته بوديد كه براي استخراج وقتهاي  چون خودتان

ساعتي  محتاج چنين -ورده اندديگران در كتابهاي خود آ  و"مجلسي بزرگ " كه) احاديثي(=فتارهاييگ
) ظاهري(شهر و حركت هاي سيارات و موضع هستيد، تا كوچك ترين تغييرات در نورآسمان و افق

 كه -"نيايش نيكوي شبانه" مام در وقت شب ت40) اينشتين(=لذا من . بتواند نمايش بدهد خورشيد را
كه شما از   پس از بجا آوردن آنچه-فيزيكي، وقتي بسيار ارزشمند است از حيث دگرگوني هاي نجومي و

شگاه مخفي خودم مشغول ي در آزما-آموخته بوديد  )اينشتين(= به من"عبادت دلنشين سحرگاهي"اين 
آن را ساختم؛ و واحدهاي آن را،  بودم؛ و باالخره "ساعت اتمي"ساخت و آزمايش دقيق اين  محاسبه و

                                                 
١- gefühlsmäßig  
٢- Die Sekunde  
٣- Die Zeit  
�-  Das Zeitpunkt  
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 كه برحسب - »يك دور گردش الكترون هيدروژن بر گِردِ هستة خودش« ، واحد كوچكبجاي ثانيه
  سرعت انتقالي حيرت انگيز الكترون هيدروژن، بر(= ثانيه   كيلومتر در يك3000 برابر با ثانيه، حدوداً

انتخاب نمودم؛ كه ذهن بشر به نحو طبيعي ،  طراحي كرده و  -ميشود) سرعت نور% 1= دور هسته اش 
   ! مذكور، نيست"واحد زماني"چنين سرعتي و چنان كوچكي  قادر به تصور

 حساس نمودم به -) ؟(مي دانم) اينشتين(=   توسط آن رازي كه خودم-آن  ساعت ارزشمند را         
؛ " 1طيف نما" الهام از  با ،"در آنجا قرار گيردو افق شهري كه ) جو زمين(=  اتمسفرطيف هاي نوري"

 در) آيت اهللا بروجردي(= چنانكه خودتان-دراين ساعت سِرّي  وچكترين تغيير و تبديل طيفيككه 
) ضعيف و بي خطر(طـيـفي و انـفجار   سبب تمركز انرژي- تصديق نموده بوديد "40ايكس"جوابية 

ميزاني كه   به-ة ساعت، در حين تركيب اين دو عنصراكسيژن داخل جعب اندكـي از ئـيـدروژن با
 نيايش "متداول را بعهده مي گيرد؛ و وقـت هر   شده وكار زنگ اِخبار ساعتهاي-خطرآفرين نباشد

 -"هالل ماه"و نيز موقعيت  )فريضه= نماز واجب  (="نيايش الزم"و يا ) نافله= مستحبي نماز(="نيكو
 آيت اهللا(= قابل مشاهده با چشم غير مسلح هست يا نه؟ كه شما ابراي رؤيت آن با چشم، واينكه آي
 همگي به -مي دانيد ) الزم( شرط  " 2ماه رمضان" آن را دربحث) بروجردي و اكثريت فقهاي شيعه

را ) اينشتين(=نموديد و من ساعت سِـرّي ، قابل حل هستند؛ چنان كه خودتان نيز تصديق واسطة اين
به دست  اميدوارم كه راز آن. از من به دنياي اسالم و شخص شما بود 3گارياين يك ياد دعا كرديد و

ت -علماء مورد اعتماد بعد از خود  و آن را نزد!  برمال نشود"بشر دوپاي جنايتكار"اين  با قيد وصيـ 
ه  اشاره قرار دادنوشته و مورد )؟( كه من درآن جدول راهنما-بدهيد؛ تا از رموز صداهاي آن قرار  -صريح
دريافته و به   را بخوبي" 4روزه" و) نماز(=" نيايش"، )اوقات شرعية(= "زمانهاي ديني" تمامي -بودم 

  .5نند و هرگز دچار ابهام نشوندمردم اعالم ك
                                                 

١-  Das Spektroskop  
٢- Ramadan  
٣- ein andenken  
�- Das Fasten  
1- <u4·:ا��4ا�- ای B��� )�³4ای> د� B%k�� و6 ��ا در *8رد راز a� ،�³دی Ôun� )�³4د� m:À و B6 |ی

�&¿ یm* ÕرÑ  �8اهu~ �8ا}a� a{�*�q* ،m ای�ان ����4د( و �mv از ای> }�u در ه/u> ر��ad ا½ ��و��د6
واzk درِ*�%8رن  - ا}4·�رات ِزد- �À١٣٧١پ ( "|��ی> د��Ë�� �4ات ����À "Ñ8»- درد�B ا�B و|ن ه/�ن

�udا��4ا (Bا�. Ñ8��� ا��4د)-و��Ë ن�%v0( -ات را در روزه�Ë�� <ای aت�m0 6 |�� �/� و در اوج� 
 a408{ Âری�/u� -در ا mی�*��u* aی> را�� :  

»         ...)�* a� ودm5 �%k  -�8j� Á�n* 8د 5.��-در/q* ی�د�8د  �0دروان »�و�.8ر a� a� mu/5
*�85م ا��4د u³/Î -�u� -��.5> و ا�.�د( �a }�9  5¬8ردا40~  ���ار ��د( �8د،...ر¶� »ـ

mu��u* tًا� -dورو�� ¥u/{ mu/5 از Á« )�*8دش ه~ دو� a� د �دم�u/� ...!در*8رد د a408{ B�
 |6�k": 5.��- �� ا}mو( �B%q� ...B *- ��دم ) 5.��-(= 6ه�mu/5 -/�� 6 ر¶� �� و

»Á از در6�u ه�6 دورۀ *�85م د�mj*�4ق  -  *�� دی�³ ��ادرا}Â-  *�85م mu/5 ر¶�را��ۀ ! �Ëو�-
*¥�'%�ت و�zu و*a{�*�q ��  45- در ��ی�ن... رو �a ��د6 }��د) -5.��(=ز*�ن، �� *> �� د��³4( |ن

،<u4·:8ر6 *�85م ای�dد Ô%� <* از <u4·:5.��-(ای (m{m0 �u{ .از <u4·:ا ای�À ~{دا -/{ 
  ←او ه/¥�رa� ~:¥u* 6 ��4-  *�85م د�mj* �4ق �mش *- |*m و وa� mu/�� -4k *> ه~ ��
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چه متحركي  هر نيز)) زمان((دربحث ، گذشت)) مكان((همانطور كه در بحث حال ميگوييم         
طي )) واحد حسي زماني((  زيادي را در يك))  مكانيواحدهاي حسي(( چون ،سريعتر حركت كند

براي او مثل يك ساعت    در نتيجه همين يك ثانيه،فرض مي كنيم)) ثانيه((  آن را يكميكند كه مثالً
 و )) 1ادراك طبيعي(( چون ازديد سال ميتواند احساس و ادراك شود  يا يك روز و يا حتي يك

يا - يك وقتي است كه مثالً   يك ثانيه وقت براي انسان-ندكه مبناي فيزيك هست- )) 2تصورطبيعي((
 متر را طي مي 20ثانيه   پس هنگامي كه سوار بر اتومبيلي باشد كه در اين يك ؛  دو قدم بردارد-نهايتا
براي اين سرنشين همين  ،) كيلومتر بر ساعت72 كه ميشود - متر بر ثانيه 20يعني سرعتي معادل(كند 

پس كي به مقصد  «:كننده تر به حساب مي آيد و پس از مدتي مي گويد ر و خستهيك ثانيه طوالني ت
  »!مي برَد و طول ميكشد؟ چرا اينقدر زمان! خواهيم رسيد؟

يك " يا "يك ثانيه"  را ادراك كرده است؛ نه آنكه واقعاً"راه زيادي" او اين را ميگويد چون        
   !نيتر شده باشدبراي او طوال... يا  يا يك ربع ساعت"دقيقه

                                                                                                                                                 
          → m0 8ر�dروز،....از *> د Õی   B0gاز در Á« -{�*ز Ñm{6 ا�k|�6ۀ�و��د{�� a� 85م  ، �8دم�*

ه�m:À  )5.��-(=80د؛ ���8رد mu/5 ر¶� �� *> mu/5 ر¶� ر�m� �' ~4ور'�� و �8ء '��ه~ ه� ���Ëف
ه~ از  ا*� ا5.�س ��دم ��ز -ی�B 45- �8دش ��اm0 m:�� <* 6 و 6�À ر-*�ّد��}a �8د  و �.�uر�8ب

 .�m*| <u ازا*�}B ه�6 ��/- ای:·u4> }�د *�85م |6�k ��و��د6، در '� ای:¥a �5ف...*> د6�u³d دارد
B� �¶ر mu/5: " -*د�� m/5ا ¦u0 a40g Ô0–a�   ا½ ��و��د6 �8د Bم ا��ار |ی�q* ر و�u4د�

08ۀ ا�Ëق �8اب   m/Àان را ��n{| a در |ن؛و �� d%�س *%mل m*| -j�0( �8د  �8د |*m( }�د *>-
د�6�k| ¿�4 ��و��د6 را }·�}~ داد �a و�Bu ��د( �8د  و "ه/�uÀ a در|ن ا�g Bاa40 ام |ورد(؛

a� 6ر¶� �%�د و '�8¿ و mu/5 د*- |}�� را }�د�� m/5ا ¦u0 � a ا½ *�85م Bی|
m ر¶� �a *�85م |6�k ا���4د( از |}�� را �8د �Ë u/5ز ��Ðد( 80د و) ���mu«~(�0یm/4vار6
�5 ( mu/5 a.��-(=*> ١٣٦٥»Á از در6�k| B0g �0یm/4vار6 در���ر...ی�د �mه6m �0یm/4vار

 |یB ا½��a� a� B.u{ �4 ! د��³4( ه� À¥�ر *8�uاه- �¥:-؟ ر¶� *�ا�av ��دم و�4~ �� ای> دم و
وmu/5ر¶� ) �Ð.�=) -��.5ر6؟ »Á *>  |}�� را-  �a *�د �0ی� و *8رد ا�4/�د6 ه.�Ð�-m:4ی�³}-

ای·�ن �a� m:4 از ای>  �8j- ��ا6 ای·�ن ��ز8 ��دی~�در k~ ر�u4~ و ��ی�ن را  }�د |�Ð� 6�kی�³}-
� |ورد}m وd- �/- ا}mی·m{mu و ���ب �a *���ا ���%� �8د( ا}m و ��u- از *� دو/� a� -{رداmk ��{ 

m:4� �¶ر mu/5: "��.* a{8³:ۀ ��/- ���- �� ایË�5ا )m:��~ ��اm{ 6ارم و ��6 *:��%- ه 
��/-  ':�� �.- �a ه~ ا��tËت) |یB ا½ ��Ðیm:� �9{ a�=)-{�³(. }³ـ�mار6 ای> �uÀه� }mارم

 |یB ا½ �8�-ای> ا��ار|3ت را دارد؛�:�ب  ���- و ه~ *¥�ن *:��ـ%- ��اm�³{ 6ار6 و ا���4د( از
�a ای> دم و د��³4ه��  mu/5 a�~":B.u{ �u5 ر¶� �4) 5.��-(=*> ... ". ه.m:4 در}�n ا�0ف

ای>  u{ �u5ـ.a� B" :ر¶� �m0 )�u و �� }�راmu/5 B� <* a� -45!". را از ای�ان ��uون ����4-؟
}�راm0 B5م وÁ«=)-��.5 ( ~4�³{ 6�uÀ -d *>!". ا*�}B ه�6 ارزm:/0 د�B ای�ا}- ه� �m4�u؟

a� مm&4v* ~و ه:8زه ��{| a� ر¶� ا40%�( �8د mu/5اق ����4د؛ای> ��ر�� a� ه�  را  a� m:À ½ا Bی|
-�*-  )���Ñ8(}�³ر}m(...".و�mان و �0ی� و ا*�}m4ار ا�B ��  �8دش یÕ ای�ا}- و *�دm�v4* 6 و�8
m8ی:  a¥:ای Ôun�-� یm5 -:vود یÕ د��4 5.��-،و  ا}Á« -�m از ای> ��u{  <* 68³4|یB ا½ �8

�mv در   ه~ یÕ *�(5.��- درB0g و �8د }���ن در }�n ا�0ف  mu/5ر¶�،*�( »Á از �8ت
           » ه~ ا*.�ل ��ی�u/� mم) ���a� <*)Ñ8 دd~ ا��4د( �aدرB0g و ) ١٣٧١(��0ی8ر ا*.�ل

 ِ*�%8رن -"ِزد"  }·�/�À١٣٧١پ/ ١٢٨-١١٩ص / v0%�ن �Ëو�-/ ���Ñ8 |��ی> د��Ë�� �4ات(          
�udا��4ا.(  

  
١- begreifen  
٢- Der Begriff  
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- را»  1پل النژون فرانسوي« ، حتي »خيال پرور نمايش سازان« و» رمان پردازان دروغگو«ولي         
 عكس براي وي كامالً» نسبيت زمان« هوم دادند و مف  فريب- درگذشت1946كه ازهمكاران ما بود و در 

  !!در اينجا آورده ام، جا افتاد) اينشتين (= آنچه كه من 
نوشتم؛ ولي نمي دانم كه آيا به دست او  توأم با اداي احترام )النژون(=من نامه اي خِطاب به او        

مسافر از زمين حركت كرده و با  اگر يك"او معتقد شده بود كه ! رسيد اما جواب نداد؟ نرسيد، يا اينكه
ل، مدام در حال دور در مدت زمان يك سا و "بيست هزارم كمتر از سرعت نور يك"سرعتي معادل 

  با استفاده از-برگردد؛ زمان براي وي از زمين باشد؛ سپس به عقب بازگشته و به سوي زمين شدن
حال آنكه وقتي اهل زمين را  كه دارد و با خود به فضا حمل كرده، دوسال تمام است؛ "زمان سنجهايي"

(!)  به جاي دو سال-قرن  دو  زمين آنها را نخواهد شناخت؛ چون در" 2كهف  اصحاب"مي بيند، همانند 
  "مين، نسل هاي پس از او هستند كه او را نميشناسند ز سپري شده است و ساكنان-

يعني (نميدانم چگونه چنين دانشمندخِرَدمندي، چنين افسانة خرافي . اين پايان گفتار النژون بود        
لي مثل( چيزيوچگونه به !  مي كند؟"فيزيك"را داخل در  )"سفر در زمان" فيلم هاي فضايي تخيـ (

  ! رياضي و فيزيك امكان ندارد؟ معتقد شده، كه از نقطه نظر
  قصه سازي كودكانه شد اين بود كه وي چون شنيد كه به اين گونه) النژون(=چيزي كه باعث اعتقاد وي

   : گفته ام"نسبيت زمان"در تبيين ) اينشتين(=من
 در فضا، سريعتر شود؛ به همان ميزان، از - انند ساعت مچي فلزي م-هرچه حركت يك دستگاه        «

كه -چون هرماده ؛ كاسته خواهد شد - و چرخ دنده ها و ثانيه شمارهاي آن -سرعت حركت اجزاء
را ) ميزان(است كه آن "حركت" است وانرژي توأم با ميزاني تعيين شده از اصل آن ازانرژي

پس وقتي  .حدودي خواهد بودم معين و "رفيت حركتيظ"داراي)هرماده (- ميگوييم "ظرفيت"
 پر كرد، به همان اندازه از سرعتهاي اجزاء داخلي آن را تا اندازه اي"ظرفيت"اين سرعت آن ماده

مي ماند و يا از كار مي نتيجه عقب  و ساعت كُند كار مي كند و در( دستگاه كاسته مي شود
  »-)افتد

نيز اثر گذاشته و   -است  كه آن ساعت فقط نمايشي از آن- "زمان"  در        اما اينگونه نيست كه
نِسبيت "تحت تاثير   يك پديدة فيزيكي نيست، تا"زمان" و اصوالً!! باشد  را كُند كرده"زمان" حقيقتاً
 " 3اعتبار"  ويك نوع"اندازه گيري حسي و مقطعي" يك صرفاً )زمان( واقع شود؛ بلكه "حركتي

  .و در هيچ حركتي تغيير پذير نمي باشد  درهيچ محيطاست كه )حساب فرضي(=

                                                 
١- Langevin   
٢- Schlafende Knaben  
٣-  Der Kredit  
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 ما از "ادراك"زماني ما است؛ يعني اگر  تغيير مي كند، ادراك) در حال سرعت(بلي، آنچه كه        
باشد، آن يك ساعت براي ما   باالتر و دقيق تر و ريزبينانه تر- يك ساعت  مثالً-معين  اجزاء يك زمان

تعـيين   مـقـياساما آيا واقعاً. چنديــن ساعت خواهد گذشت) بلكه( چند وهمانند دو يا سه يا حتي 
همانند خود ما كه  ! خيرسلماًم! عوض شده است؟ شده براي اندازه گـيري ساعـت، نيز در چنين حالتي

وقت  لذت بخش و فرح انگيز بكنيم، ناگهان احساس مي كنيم كه مان يك ساعت را صرف كاريزوقتي 
 روگردان شده و متوجه "دقايق و ثانيه هاي ساعت اجزاء و" ما از "ادراك"رد؛ چون به سرعت مي گذ

كننده و يا نفرت انگيز باشيم،  اما وقتي مشغول كاري خسته كننده يا كسل . مي شود"لذت وشادي"
 "ساعت يك" از آن ساعت نحس، گويا خود مبدل به "ثانيه"و هر "دقيقه"احساس ميكنيم كه هر 

ما باال  "دِقّت" شده، لذا "گذشت زمان" ما متوجه "ادراك"چون! وقت به كندي ميگذرد وديگري شده 
  .زماني را دقيق تر و بيشتر احساس مي نماييم اجزاء رفته و
 نشده و اگر سالها هم "زمان"متوجه  پس همين است راز اينكه انسان در حال خواب ويا بيهوشي        

چند يا چندين  د، هنگامي كه برخيزد وبهوش آيد، فكر ميكند كهبه سر ببر )اِغماء(=در حالت كما
  و كتب آسماني" قرآن مقدس" كه در" 1اصحاب كهف" داستان و! ساعتي از يك روز سپري شده است

 "اصحاب كهف"اين بوده كه گمان كرده  "پل النژون"آمده، داستاني حقيقي و راستين است؛ اما اشتباه 
  ."ادراك زمان دگرگوني در كيفيت" شده اند؛ نه "دگرگوني زمان"دچار  طبق تئوري غلط او

 "ادراك" در"زمان"ثابت كرديم كه  او حتي در اين مثال زدن نيز دچار خطا شده است؛ چون ما        
طي ) از زمان دريك جزء(  زيرا اجزاء مكاني بسياري را؛ ميگذرد"كندتر" تحرّكي كه بيدار است،م

 بيهوش، فرقي نميكند و يا ساكن خوابيده و و بيهوش  متحرك خوابيده و"كادرا"مينمايد؛ ولي در 
    .-ه به هوش آمده باشديعني پس از آنك-به نظرش مي آيد  "سريعتر"

 خطا -خواب و بيهوشي بوده اند كه در حالت- "اصحاب كهف"به ) النژون(=مثال زدن وي  پس        
بخشي از يك  بوده و وقتي برخواستند فكر مي كردند كهآنها سريع گذشته  چون زمان در ادراك( .است

 با سرعتي قريب به سرعت نور حركت مي كند، كه بايستي روز را در خواب بوده اند؛ برخالف كسي كه
  ).ج/  ا -برعكس آنها احساس كند كه زمان ديرتر مي گذرد 

 براي آن - در مثال او گذشتكه-دوسال  زمان": اينگونه بگويد كه)) النژون((پس مي بايستي         
آنكه وقتي به زمين برميگردد،  حال و  ميشود"ادراك"سرعت، مانند دوقرن ما زميني ها  متحرك، با آن

سرعت طبيعي  كه اين دوسال براي آنها به( سال قبل را خواهد ديد نسل دو بازهم همان مردم و همان
  ).رماجرا گذشته استخسته كننده و پ خود سپري شده ولي براي او مثل دو قرن

                                                 
١- Die schlafende knaben  
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شخص (= مچي وي ساعت يچرخ دنده هااگرچه  «:اين را نيز بايستي ميگفت كه) النژون(        
هرگز كوتاهتر نخواهد  اعتبار ما را زمان واقعي در اما -اگر از كار نيفتاده باشد-كند ميشود) متحرك

عقربه هاي  ؛ مانند شخصي كه!!)كردهبه مجامع علمي ما نيز راه پيدا  برخالف شايعاتي كه امروزه( »كرد
 آيا به راستي، زمان با اين كار او تغييري!  بنمايد" كُند" ساعت خود را با دست بگيرد و حركت آنها را 

  !خواهد كرد؟
 مرتكب در يكي از كتاب هاي خود، 1اِدينگتون اگركسي دچار توهمي كه معاصر ارجمند ما، جناب        
 مي سازد ، " كُندتر" را "يك دستگاه  حركت اجزاء داخلي" ، "سرعت"طور كه همان«: ؛ كه، بشودشده

در نتيجه، در سرعت (و  نموده"كندتر" را نيز در ما "انتقال ذهني و ادراك عصبي سرعت"لذا بايد كه 
پديدة   يك"ادراك" چون. ، توهم بسيار نادرستي است(!!)بگذرد "زودتر"زمان براي ما ) هاي باال

نرفته باشد و يا ) بيهوشي(=به حالت كُما   است و بنا براين تا وقتي كه انسان")دروني (2يوجـدان"
او كندتر صورت   در"مغز و اعصاب جريان عصبي الكتريكي"نگرفته باشد، هرقدر هم كه اين  خواب، او را

 و خودش شده   پيرامون،"اجزاء محيطي و مكاني بسيار"متوجه طي شدن  پذيرد، بازهم باالخره
حس " و"ادراك"مگر اينكه .؛ احساس خواهد نمود "كندتر" را "حركت زمان") درنتيجه، بازهم(

  .وي تعطيل شود، كه ديگر حالت خواب و يا بيهوشي است "وجداني
  : را تصديق كرد و افزود) اينشتين(= وي نيز من اين مطلب را با فِلِمينگ عزيز هم در ميان گذاشتم؛

زيست (=در بيولوژي": است كه جواب ديگري نيز بدهيد وآن اين  جناب ادينگتون،بايد به بلكه        «
ادراك  انتقال و" در سرعت"كُندي"انسان در حالت بيداري، دچار ثابت شده كه اگر) شناسي
 سبب احساس كُنديِ گذشتِ -گمان كرده  برعكس آنچه ادينگتون- شود، همين حالت "ذهني

ذهن كندتر ادراك  هرچه اين و مان توسط ذهن ادراك ميشودز) گذشت( زيرا زمان خواهد شد؛
  به نسبت فاصلة طوالني-كه دراينجا اجزاء زمان هستند- ادراك شونده)واحدهاي زماني( كند، آن

ميكند كه گويا زمان نمي خواهد   احساس شده وانسان حس"كند تر"بين دو ادراك متوالي، 

                                                 
١- Eddington (1882 – 1944) -  -.u�³{ان اm¥ی�u� و ~n:*-)�³·6 دا}ـ a{�� mی� ر�m*   ون�v* و ìی�%/u�ِ

 æ6 ���:4- �ی:8ی a{��mی¥- از- ر�  <u4·:ای Buّ%.{ِ ن�m::� Çدرای> *8رد-��ر�4ی> '·�ی a�  {4&�دات ا
m0 او a�84* ا}�نm¥ی�u� �³6 دی au5�{ ر6 از�u.�  -* او ا}4&�د a� �u{ <u4·:8د ای� a� ،m{8ا� ~uو �8اه

m:� .ام ��4بm� 689ر و:* a� m:� -/{ Ä�·* <u4·:ای �n:وف '�ی>  درای�v* ،ه��5ل a� ادی:84³ن �8د(؟
a� ع داری~  |��ر ادی:84³نtËاز|}�� ا-aای> �0-در ای> را�� a� Bح ا�:  

 ز*�ن و ،�¬�  - ٣ / )م١٩١٤ (���ن ���5ت ��4ر�ن و ���4/�ن - ٢ / )م١٩٣٣ (���ن *:%.¿-١         
Â{م١٩٢٠ (�ا ( /٤ - Bu%.{ -¶8ر6 ری��') ٦/ ) م١٩٢٦(��4ر�ن  ���4/�ن دا��- -٥/ ) م١٩٢٣ -  z%Ë

  ). م١٩٢٨ (���ن ��uی¥-
در -از*�85م mu/5ر¶� »��68  ر �0ح a� -d�5ا��4د ���Ñ8 د اa4%d �4:- ا�a� B *�85م          
از ا��6 ��  |��ر و د�a408:4 ه�mu/5 -/�� 6ر¶���uن ��دن  |ورد( ا�B، ¶/> -|��ی> د��Ë���4ات ��4ب 

Bای> �:8ان از او ی�د ��د( ا�: "�u.�' َون درï{3 Â5�� )�%406 ��رگ ادی:84³ن وا��� <u4·:َای Bu%.{"؛  
   mu/5 ر¶� }À a� �u·~ }/- �8رد و *8�vم }B��n� B.u؟ ای> ���4¾ــۀ�a{����4* a، هæu ا��6 از 

٢-  Gewissens  
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 "عصبي  كندي در احساسات" او را دچارشخصي كه عطش شديد،  درست مثل! تكان بخورد
 يك كيلومتر درنظر مي آورد و يك -و سوزان   در كويري داغ-ساخته و مسافت يك متري را 

  »" !يك ساعت دقيقه را

ون گرامي ، نادرست و معكوس استدالل ادينگت پس اساس«: مي گويد) فلمينگ(تا آنجا كه         
  »!است

 و پيش از 1944در سال ) انگليسي  پزشك و زيست شناس،فلمينگ(اوو  )اينشتين(=پس من        
ارسال كرده بوديم؛ ولي   آشنا شويم، براي ادينگتون نامه اي را"بروجردي بزرگ" آنكه با شما جـناب

) از راه علمي( طفره رفت و آن را نپذيرفت و جواب ما را نيز) فلمينگ از من و(وي از قبول آن جواب 
   .ندي بعد نيز از دنيا رفتنتوانست بدهد؛ چ

از -كه چون سرعت هاي دروني انسان  آن اين بود بلي، ادينگتون يك چيز را خوب فهميده بود و        
در  و نقل و انتقال غذا، و )سوخت و ساز مواد غذايي در بدن(= و جذب و متابوليسم  قبيل سرعت هضم

راه علمي به  كه هنوز از(روني حيرت انگيزي بدن، در چنين سرعت بي نتيجه مرگ و تعويض سلول هاي
 خواهد "جوان"و به تبع آن چهرة اين چنين شخصي  لذا بدن كمتر و كندتر مي شوند،) آن نرسيده ايم

 كند - واقعاً-سوق داده كه زمان براي او را به سوي اين گمان) ادينگتون(=ولي اين جوان ماندن، او؛ ماند
  ).ديم توهم و گماني غلط استكه اثبات كر(  !!تر گذشته باشد

 را به جاي " 1 اسب دواني"ورزش  به دوستداران ورزش پيشنهاد ميكنم كه) اينشتين (=من         
 اين ،كمتر اسب دواني گذشته از خطرات-و مسابقه با ماشين ها برگزينند؛ زيرا " 2اتومبيل راني"
سبب  )اسب دواني(= گفت، اين ورزشچنانكه ادينگتون عزيز مي بعالوه،. طبيعي تر است) ورزش(
آهن پاره هاي ورزشي متحرّك و "  نيز سازگارتر است ، تا اين"طبيعت انسان" ميشود  و با "جواني"

فراواني بر جاي مي  يزيولوژيكي و شيمياييفنام گرفته اند  و عوارض طبي و  "اتومبيل" كه "شوك آور
عصبي را در روحية ورزشكار ايجاد -ي القاء روانيگذشته از اينكه خود وسيلة ورزشي هم، نوع !!نهند

 بيشتري بخشيده و  باشد، روحيه را سالمتي" طبيعي تر") ورزشي(اين وسيله  ميكند؛ پس هراندازه
  ."ويران كننده تر" ، "مصنوعي تر"هرچـه 
لية حِ (="زينت پرهيزگاران"كتاب   در"مجلسي" )عالمه(و يكي از ورزش هايي كه مورد تاكيد         
(= است؛ كه او "اسب سواري"همين ، نقل نموده) احاديثي(=زمينه گفتارهايي اين  او بوده و در)المتّقين
  .3اين مسئله پرداخته است در دو بخش مفصل از آن كتاب، به) مجلسي

                                                 
١- Das Pferderennen  
٢- Das Autorennen  
٣- <u&4ّ/ُdا �uَ�5ِ /-.�n* �k�� m/q* a*t� /و au*tپ ا��À -:u.5 / ٢٧٥ص mv� a� ) ~ده�u� ب��

� دوازده~ از ��ب ��Àرده ( ٣١٧ ص: و }�u) // ��4بjر).~ ��4بدر�m:¥ج/ا�  
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بيروني  مصرف غذا در كسي كه در حال حركت سريع ادينگتون، اين را نيز بخوبي مي دانسته كه
سرعت بيروني وي افزايش مي يابد و دليل اين هم روشن است   يابد؛ به همان اندازه كهاست،كاهش مي

با افزايش سرعت  چون حركات متابوليسم دروني بدن او(مي شود  كه چرا اشتهاي او به غذا كمـتر
  ).بيروني،رو به كاهش مينهند

  واحدهايي"ادراكِ" ، )نزديك به سرعت نور( پس اكنون مي فهميم كه شخص درچنين سرعتي        
. نيست  دقـيقي"ادراك"عادي و طبيعي ، قادر به چنين   را خواهد داشت، كه در حالت"زمان"ريزتر از 

، "يك ساعت" اندازة  او گاهي ممكن است به" 1قوة دراكة"براي  ،"ثانيه"بنابراين، اجزاء بسيار كوچك 
  !معني و مفهوم پيدا كند

از اجزاء ) حسي("ادراك"اودراين بود كه به اما اشتباه ه راخوب فهميده بود؛ادينگتون اين مسئل        
  است كه براي چنين متحركي دچار"زمان"خود  زماني، توجه نداشته وگمان ميكرد كه اين واقعاً ريز

متحرك  النژون اين بود كه فكر ميكرد زمان براي)پل(  مانند–واشتباه بزرگتر وي !! دگرگوني شده است
: مي گويم كه )اينشتين(= درست عكس آن چيزي است كه من  كه! ع السير، زودتر سپري مي شودسري
  ."كند تر مي گذرد"

اكنون اينشتين ثمره ي بزرگ مذهبي نسبيت زمان را اين گونه، با استناد به احاديث (         
  :)شيعه، شرح مي دهد

انجمن بهايي ها و شيخي هاي "كه  دارم،  ياد در"مجلسي بزرگ"از) حديثي(=در اينجا گفتاري         
به مسخره گرفته بودند؛ و حال آنكه  )درهمان جلسه كه در آغاز رساله توضيحش گذشت(  آن را"امريكا

  !! خودشان بوده است"حماقت" ناشي از ناداني و سبب اين تمسخر
  :مي گفتند) در آن جلسه(آنها         
او به يك ) لباس(دامان   رفت،" 2معراج" هنگامي كه به "پيامبر اسالم" مجلسي معتقد بوده كه«          

كـرد؛ پس چون  شروع به ريختن از لوله اش) آب( برخورد كردو آن واژگون شد و " 3آب پاش"
 خود  "صعود جسماني"به همان مكان ) دوباره(سير نمود و  آسمانها و جهان هاي ديگر آفرينش را

  »! 4ريخته نشده بود  تماماً،"ش واژگون شدهآب پا" آن آب هنوز بازگشت،
                                                 

١- Das Begriffsvermögen  
٢- Himmelfahrt) اج�v*(  
٣- Gießkanne) ش�Ð�|(  

ه�8n4.� aÀ  .��4ب �m*| -.�n* 6 a*t( ا�8�v* a{����4*   Bم }·mای> m5ی£ �0ی� در �mام -

، �� �/d Õ- و.�Ô4 ا�4&�د6 دی�³ از �u4��u{ �u{ -.�n* 6 a*t~   و ���-�ـ�qِر��دی~ ای> m5ی£ را در 
-�Àپ ��/-( *�uزا *m/q 'ـُـ:ـُ¥�ُ�ـ:-Äُjَkِ ا�vd/�ِء ���- دو��4ن ':�� '8ا}.u4~ در �ـ�4ب

- ��ر�- |ن را  '��/ۀ ) ٨�و٧�ص/ا��À ¸���*  au*tپ ��/uۀ/11ص/ش��١٣٨٣ل/��ه:³-  
*�vاج �a ا�5دی£ )١٠�-٢٨٢ص(�ـ�qِرا3}8ار   ��١١٠6m از �Àپ ١٨اa4%d در���j4�* -~u��u� .  m  ��8ر
�%*�u«  ص(ا��م ()m*| �n{|در،a� ~ا�5دی�- ���8رد ��دی a�   * <6 ایm5 �'m{ار داد( ا�k )را *8رد ا�0ر Ô�� .

a{8/{ ع(ا*�م ر¶� :از ��ب (رm« ا   از، �ا*- �8دازm� ر�8ل)ص (8د*�� a� )8د/{ �&{:   
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پرمغز و رمزگونه و نكته دار را مي  )احاديث(=چون در آن جلسه، اين گفتارهاي) اينشتين(=اما من        
از ترس اينكه به اعـتقادات دروني -  واقع شده، ولي"بي سوادان مسخره"مورد تمسخر اين  كه شنيدم

ي،  كه گذشت، به بهانه چنان وانستم دفاع كنم، دچار آشفتگي روحي شدم ونمي ت -من پي برده شود
را نمي   حرف من"بي شعورها " اگر هم ميخواستم دفاع كنم، آن؛  آنها را ترك نمودم"ميتينگ"

 و " بهايي "باالخره، من چگونه به يك . قرار ميدادند مورد تمسخر را نيز )اينشتين(=فهميدند وخود من
 "معراج" زمان  در"پيامبر اسالم" سرعت سير چون":  اين مسئله را بفهمانم كه"نادان شيخي"يك  يا

نور نيز گذشته و ) سرعت(از مرز  "حاكميت متافيزيك برقوانين فيزيك"با توسل به  بوده و بسيارسريع
كه - كوچكترين اجزاء ثانيه بنابراين كوچكترين جزء كوچك، از؛ سريعتر بوده است به مراتب، از آن هم

احساس و "ساعتي   به صورت دقيقه و يا حتي"بزرگوار" براي آن -نيست براي ما قابل تصور طبيعي
پشت سر   را در چنين زمان اندكي مشاهده نموده و"واقعيت ها" آن همه:) درنتيجه( شده و"ادراك

  حال ريزش هنوز در"آب پاش" كه بازگشت نموده، آب آن هنگامي)  ص-پيامبراسالم (= و او نهاده است
 را خـداونـد، نشانه اي روشن براي "آن آب پاش ريزش آب از"اين حادثه ي . بوده است) بر روي زمين(

آن را نمي فهميدند و مسخره مي  "شغالها"اما اين .  قرار داده بود"فيزيكدانان نِسبيتي"ما  هدايت
 زمان پيامبراسالم و  جاهليتِ"ز پس آه ا!!  بود"جاهليت قرن بيستم"نمونه از  و اين تنها يك!! ردند ك

را تحمل  ، چه رنجي"بزرگمردان دانش ودين"به راستي آنها، آن . )امامان معصوم(=پيشوايان پاك شيعه
  .!)با آن عربهاي نادان و عقب افتاده(مي كرده اند

   :مي گفت) پزشك انگليسي( چرا فلمينگ عزيز  فهميدم  )اينشتين(=اينجا بود كه من         
توسط   در دست دارم كه قـصـد داشتم آن را"مجلسي بزرگ"از  رساله اي به زبان پارسي«        

 دراين رسالة "مجـلسي"زيرا . منتشر سازم مترجمي مورد اطمينان، به انگليسي ترجمه كرده و
را  " 1هيئت بطلميوس  نجوم و" -مي خواند ) فلمينگ(=براي من ) ؟(كه مترجم   آنطور-فارسي

                                                                                                                                                 
»         mu{ا6 *> *.�� �دا�� m{اوm�"ُ��اق(ا ر"ُ��اق ،BÌdدر  a� v* 8نÀ a� 6�uــ.ّdا zیـ�� Ôَـ��*َ -:

zی�� ، )m:�� ق��  m0�� و در�·�ن( B·�� ر»�ی�ن�À از Bر»�ی- ا��À ام  و |نm{ا Bا� )�'8� a{ a�
در یd�� -*�/' - Õـَ~ د}�u و |��ت را ،اذن و ا��ز( دهm  او و }m:�� a ا�B و ا� �mاو}a� m او

B��'  و- �8د m{ن ���4  �38ن ��د( و دور *- ز|Bر»�ی�ن ا��À <8د  ی� È{را3}8ار(»در ر�q�/m��١٨ /
  ).m5٢٩ی£/ ٣١Uص

78�3 ا�560، . ر�3ع � ���0" �1ا)0"/�ن �.- م...و��زه( )'&  ا�$ #"�! � �� در ه��ن ��ب ���� �� ��د      
�� و �E( دD&C �5 را#-� A9 B��C@&  ? ، ا�$ ��ب �� �9<&.��9 =5 � #�م ا�0>-&$ �9 �5 #�ل داد: ا)"  9���� ا#�د�!F

�G06"ر-اGج/ ا  
١- Ptolemy  ) 8س/u��� /-{�{8ی ~n:* /ن�k٢6دtu*( 

a�.�� را،ا��س <u*ز a� ،B�8- ا�u/��� 8مn{ a� a4.ر( ا6 *-   وا��u� را mu0و �8ر a4.{دا ���*
 ا و*%�}- ا�> �u:� و *m� tر �� ��و»�0- ه�8u/��� B�u-، '/�م!! ز*u> در �دش ا�m:« Bارد �a� a دور
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 شيعه اثبات نموده كه كوپرنيك) احاديث(=از راه گفتارها  تي مورد حمله قرار داده وبه سخ
زمين به دور خورشيد در گردش  لهستاني و كِپلِر آلماني و گاليله ايتاليايي درست گفته اند كه

آسمانها  بلكه نيروي جاذبه ستون ،) فالسفههمتو(آسمان وجود ندارد است و هيچ شـيـشـه اي در
را مانند گاليله )مجلسي(=مالصدرا و فيض كاشاني، من اگر پيروان": گفته) مجلسي( سپس؛ 1است
را درهم مي پيچيدم و نجوم  بيچاره تكفير و محاكمه نمي كردند، بساط نجوم بطلميوسي ي

روزگار   بجاي آن مطرح مي نمودم؛ اما-كه گاليله اثبات كرده-را  )اهل بيت(=خاندان پيامبراسالم
( = تاخت و تاز اسب هاي اين بي دين ها  ش و دينداري است؛ واين دوران، ميدانبرعليه دان

) ع -امامان(= پيشوايان  و) ص( را از پـيامبراسـالم "فيض" و "صدرا"است كه  )فالسفه ي ايران
  »". باالتر برده اند

برايم محرمانه  ازآن نامة انگليسي كه فلمينگ) اينشتين(=ترجمة آلماني من اين بخشي بود از        
  مي بـودم، او به درستي، قانـون"مجلسي بزرگ"در زمان  )اينشتين(=براستي كه اگر من . فرستاده بود

  .مي فهميد) نيز(نِسبيتِ من را 
اين بود كه گمان ميكردند هرچه سرعت جسم  اشتباه ديگري كه النژون و اِدينگتون مرتكب شدند

 عكس اين را مي كامالً) اينشتين(=آنكه من  حال! رده تر ميشودشود، طول آن كاهش يافته و فش بيشتر
 ميل به كه اصوالً-  ذرات آن"2اينرسي"  به جهت-چنانكه گذشت و ثابت كردم كه طول جسم  گويم ؛
آنطوركه آن دو !(ميگردد، نه منقبض  منبسِط،جسم افزايش خواهد يافت و -طبيعي خود دارند سكون

  ).گمان كرده اند
 كاهش مي يابد و كه حركت ميكند، او نظر در ت كرديم كه طول واحدهاي محيطي متحرك،ثاب! بلي

اين دو دوست  كه شايد همين موجب اشتباه بزرگ بنظرش مي رسد فـشرده تر
  !شده باشد) ادينگتون/النژون(عزيزمان

خش  در ب"فشردگي"برخورد مي كند، اندكي  البته، در طبيعت ما، چون متحرك با ملكولهاي هوا
جلوي آن بيشتر ) و فرورفتگي( فشردگي  او ايجاد خواهد شد؛ كه هرچه سرعت او باالتر برود جلويي

خيلي ) بر اثر سرعت(افزايش طول  امـا اين در طول كلي جسم اثري نمي گذارد ، زيـــرا .خواهد شد

                                                                                                                                                 
  
١-  Bن ��ی~ ��*8د( ا�|�k در m{اوm� a� 6�uÀ ه/�ن: 
»� داa40 |�/�}�� را �mون �84ن ه�ی- �a �� |ن �mاو}a� 6m= اُ½ ا6ghd َر�zَ اh.d/�واِت �mٍ/َ�َ�ِuÌَ َ'َ�وَ}�� "

��{| mu{0/� �84ا mu:u%� را") m٢|یۀ / �8رۀ ر� .(�� aدر را�� -.�n* a*t�  را از -%d�� £یm5 ،aای> |ی �u.�'
� }/8د() ع(ا*�م ر¶�&{ �ً&ukد a�)ا*�وز6 ا�0ر Â{ۀ داvو دا� aوه�6 ��ذ�ـ�u{ a�   -* 8د(؛ 5¬�ت*��
mَو«:��*�ی mٌ/َ�َ h~�َ���{َ3 َ'َ�و <¥ِd= mu{0/� }/- '8ا <¥ud؛ و B.در |�/�}�� �84ن ه�ی- ه Á«  را ��{|
mu:u%�...!«)را3}8ار�q�/mی£ /٧٩ص/ ��٦٠m5٤(  

  
٢- Inertie) -��:4-=ای.�4ی-=ای�dَ(  
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ولي . ثي سازد بتواند آن را خن )در جلو(محسوس تر از آنست كه اين فشردگي اندك تـَصاعـُـدي تر و
در بخش جلويي ( اين نوع از فشردگي) ادينگتون/النژون(اين دودانشمند بعيد به نظر ميرسد كه

ذهن آندو   كه در"نِـسبيت"بنظر ميرسد همان توهم معكوس از  را قصد كرده باشند؛ بلكه) متحرك
   .بوده، موجب فهم غلط اين مسئله شده باشد

  

 :رازهاي ناگفتة مثلث برمودا از زبان اينشتين        

پرقدرت امريكا، در شمال غربي   كه چندين هـواپيــماي1945به ياد مي آورم كه در سال       
ه دروغها و شايع  بطور ناگهاني ناپديد شدند1مثلث شگفت انگيز برمودا اقــيانوس اطلس، بر فــراز

 برخي! اساتيد كم تجربة آن زمان، به اوج خود رسيده بود و سازيهاي برخي رسانه ها و مردم بيـسواد
اين شايعة احمقانه به اين سبب بود كه ! "درمحدودة مثلث برمودا،زمان وجود ندارد" ازآنها ميگفتند

نيز وجود آن ) اينشتين(=منكه -يا خلباناني كه جان سالم از اين مهلكة اسرار آميز  چون برخي ملَوانان،
درمحدوده هايي (خبرنگاران تعريف ميكردند كه قطب نما و ساعت آنها  براي  به در بردند، -را قبول دارم

  آنها اين اندازه هم عقل خود را بكار نمي انداختند !افتاده بود بر فراز آن منطقه ازكار) از مثلث برمودا، و
غول پيكر را در كام خود فـرو كشيده  شتي ها و هواپيماهاي كه ك- "جاذبة شديد اين محدوده "كه 
همين كار را با   شده؛ همچنان كه آهنرباي قوي"چرخ دنده هاي ساعت آنها ايستادن" سبب -بود

   در آنجا متوقف شده و وقتي كه بيرون"زمان"ميكردند كه  اينها فكر !ساعت ميكند و قابل آزمايش است
   !! شده اند"مانز"آمده اند، دوباره داخل در

) اينشتين(: من "قانون نِسبيت زمان"با  و بدبختانه، اين خرافات را نيز!! براستي كه چه مضحِكاتي        
  !!مدام، اسم من را مي بردند تشريح ميكردند و

برخي از آنها خود، شنيده ! دروغ ميگفتند )كه ميگفتند در مثلث برمودا زمان وجود ندارد(آنها         
ماده محدود . و تحقق خارجي ندارد ميگفتم ماده بدون زمان، امكان موجوديت) اينشتين(=بودند كه من
محدود به زمان ( و-طبيعت دراين عالم-هست ) محدود به زمان( و-آغاز آفرينش   در–به زمان بوده 

و آن را شارژ (ندهد كه خداوند به آن انرژي نگهدارندة ساختار ماده، نيرو  وقتي–خواهد بود )نابودي
زنده   دوباره- در قيامت-نمود و وعده داده كه همه چيز را  ؛ كه خدا چنين كاري نخواهد)نكند
محاسبات و مجازات قيامت ندارند، با قطع ارسال  شايد برخي چيزها را كه ارتباطي به) بلي(سازد؛
  .معدوم بسازد به انرژي ساختاري آن چيزها، نابود مطلق و )شارژ(=نيرو
 نوسانات - و داراي جرم است "ماده"  تا آن هنگام كه-اما چيزي كه هست اينست كه  ماده         

تا وقتي الكترون وجود دارد واحد  كه( است"واحد زماني قهري" خود، يك -الكترون ها  مثل–اجزاء آن 

                                                 
١ - Bermuda  
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نورشود، تبديل به ) حتي(واگر )دور هسته نيز يك واحد زماني است و موجود است زمان گردش آن به
اگر تبديل به انرژي  )حتي( درنهايت، و  هستند"واحدهايي زماني"آن، قهراً  طول موجهاي) بازهم(

  . بود  خواهد" زماني انرژي ها-واحد موجي"هم، در قيد  محض و موجي شكل بشود، باز
اب هاي در گرد «ميگويند اينشتين گفته  كه،"داستان پردازان و نمايش سازان دروغگو"پس آن         

عظيم آسماني منفجرشده، ايجاد  كه خالء ناگهاني يك جرم-) سياهچاله هاي فضايي(= تاريك فضايي
است كه هنوز  مي كند كه درحقيقت همان نيروي جاذبة جسم منفجرشده شديدي) جاذبة ("گرانش"

 التي به صفرزمان در چنين ح، -نور و اَشِعه را به درون خود ميـمكد) حتي(برجا مانده و هر ماده و
  »!بسته اند ) اينشتين(=به دروغ بر من) اين گفتار غير علمي را !! (ميرسد 
 درآن گرداب هيچ انرژي و اشعه اي  و نيزهيچ جسميزمان فقط آن هنگام به صفر ميرسد كه        
ي انرژ"يك منبع ) فضايي سياهچالة("گرداب تاريك فضايي"نباشد؛ حال آنكه خود  )سياهچاله(=تاريك 
طول موج ( و نوساناتي )واحدها( داراي مقاطِع زماني) اين انرژي( خود است، كه) جاذبه اي("گرانشي
  .خواهند بود) فيزيكي(هريك قابل تعريف  خودشان،" بعد زماني"است كه فقط در) هايي

گر ا-سرعت هاي مافوق سرعت نور  نسبت داده اند كه در) اينشتين(=اين نيز كه برخي به من        
 وجود "زمان" -باشد و بر فرض كه ماده داراي چنين قابليتي(!!) آن را ايجاد كند فرضاً هم بشر بتواند

 زيرا دراين! بوده) اينشتين(=كذب محض و يك افترا به من )اين گفته نيز!! (خود را از دست بدهد
  "د زماني معينطي مسافت در يك واح"جز   كه چيزي نيست- "سرعت"صورت، كلمه ومفهوم فيزيكي 

 )d
v

t
  !ديگر معقول و ممكن نخواهد بود ، يا غير اينها،"كيلومتر بر ثانيه"، يا "متر بر ثانيه " مثالً، ) =

 الزمة ،"زمان" -فيزيك نِسبيتي  و خواه) كالسيك( خواه فيزيك نيوتوني-اساساً در فيزيك         
  .بي معني است) زمان(=يدن آنصفر رس  است و به"سرعت"مفهوم 
و چگـونه آن را ! چـطور پديد آمد؟ )اينشتين(=نمي دانم اين شايعات در مورد نظرية زيباي من        

  !گنگ و مبهم جلوه داد؟
ونيز، درك بيانات من درمورد آن، كار  براي هركسي ممكن نيست؛) نسبيت(=فهم اين نظريه! آري        

 و "دروغ"بزرگ ترين   از نظريات ديگران"تفسير سليقه اي و نظري"ارائة ولي،  .هركسي نمي باشد
   ! است"خيانت"زشت ترين 

 " نِـسبي" را "زمان"  اجزاء"احساس" و"ادراك" و"اندازه گيري") اينشتين(=من        
 و قابل حذف يا تغيير " نسبي" را "زمـان"خود  )اينشتين(=تو: مي دانم؛ آنها مي گويند

  !يدانسته ا
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مثلث "اگرچه ممكن است؛ ولي در ) بمكد و بربايد كه اشياء را به باال (" 1چاه هوائي"اصوالً وجود         
درخود همان محدوده ويا در محيط  چنين چاه هوايي وجود ندارد، وگرنه آثار و بقاياي تلفات آن "برمودا

آنها شناخته  آثار بعداً از د شده ودرست مانند گردابهايي كه در درياها ايجا؛ اطراف آن مشاهده ميشد
مثلث (آب منطقه اينكه، جريانات هوا و گذشته از ).كه دراين نقطه، گردابي رخ داده بوده(ميشوند 
سازگاري نشان نداده است و  با رخ دادن گرداب دريائي يا چاله هاي هوائي درآن محدوده نيز) برمودا

و ! ندارد شايع كرده بودند در چالة هوايي زمان وجودكه (نمي رسد  "زمان" )نِسبيت(نوبت به بحث 
  ).اينشتين آن را نيز باطل و غيرعلمي معرفي كرد

شكافهاي ناگهاني در قعر اقيانوس،  البته نظر آن دسته از دانشمندان هم كه حدس ميزنند ايجاد        
غلط و غيرعلمي  د،ميشو) همچون ناپديد شدن كشتي ها (رويدادهاي شگفتي  سبب پديدار شدن چنين

 كه– "زلزله" است؛ مثل "مقدمات طبيعي"  و"عديآثار ب" است؛ زيرا اينچنين رخدادي قطعاً داراي
به جهت شكاف عظيم وناگهاني كف (منطقه  لرزش كوچكي را در آن  2الاقلّ، دستگاه زلزله نگار

آب و نيز هواي اطراف  ناتدرجريا )اتفاق(والاقلّ، برخي پيامدهاي آن - !كرده باشد ثبت) اقيانوس
شدند يا  كه ناپديد-الاقلّ يك نفر از آنهمه خلبان و ملوان و مسافر يا اينكه،! منطقه، به چشم مي آمد

گفتند يا  مورد اينگونه مقدمات حوادث طبيعي مي  پيش از اينكه ارتباط قطع شود، چيزي در-مردند
  !نوشتند مي

 !دا نهفته است؟براستي چه رازي دراين مثلث برمو        

ناپديد شده  همين منطقه غيب و ناگهان در  از چشم ناظران آن"ماري سيلست"كشتي معروف         
  !پيدا مي شود  نمايان گشته و سالم- بدون سرنشين-1872در تاريخ  چندي وپس از
ب و ناگهان  غي1880 در سال - سرنشين300  با حدود- نيز "اتالنتا"ناو جنگي معروف انگلستان         
   !ديگر تاكنون هيچ اثري ازآن بدست نيامده است و شد ناپديد
حدس ميزنم كه شايد سبب ناپديد شدن ناگهاني برخي كـشتي ها و هواپيماها، از ) اينشتين(=من        

تجزيه طلبي طبقات و اليه " ناظران و شاهدان عيني، در اين منطقه، پديدة فيزيكي ديد چشمي
است؛ كه من آن  ")ازآن طبقات و اليه ها(ديد دماي هركدام  ناگهاني و ر اختالفهاي هوا، بر اث

  " Der Separatismus " :را، بطور خالصه، اين چنين مينامم
 بر اثر ورود - همچون مثلث برمودا- به طور خالصه هنگامي كه ناگهان دماي هواي يك منطقه        

 كه ،گرم)) استوايي(( و جريان آبي)) گلف استريم((انوسي جريان آب گرم اقي جريان سرد و گرم همانند
كه  كرده و حرارت باالتري را در آب سبب ميشوند) كانون تجمع و ايجاد(در اين منطقه تقاطع ) هردو(

                                                 
١-  air-pocket  
٢- Seismograph) زای./8 �اف(  
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در حركت است و با ) اطلس(اقيانوس اولي بطرف شمال شرق اقيانوس و دومي بطرف جنوب شرق
 سرد جريان آبي  و نيز - از سمت اقيانوس منجمد شمالي-)) ندگروئنل-البرادو(( جريانهاي آبي سرد

 كه معروف به درياي) از مثلث برمودا(اين منطقه   در-ازسمت اقيانوس منجمد جنوبي-)) فالكلند((
بودن همين درياي   بخصوص نزديك-) مابين آمريكاي شمالي و جنوبي(مي باشد  ))سارگاسو((
اليه هايي از ) لذا(، كه جو متغيري دارد))  1كاراييب(( وفان خيزبه درياي پر تحول و ط)) سارگاسو((

برخي از اين اليه ها به ) پس( .ميشوند ))تجزيه طلبي((دچار حالت ) سارگاسو(=جو اين دريا  هواي
گاهي هم  نماي تصاوير اشياء و خواه بصورت آئينة تخت و برابرنما و خواه مقعر و درشت، شكل آئينه

برخي از اين اليه ها همانند -و در مقابل  كرده   عمل،ب كه ريز كنندة تصاوير استبصورت آئينه محد 
بي طرف و مثل    محدب درشت نما و برخي همانند عدسي مقعر ريزنما و برخي نيز ذره بين و عدسي

  ).نور ميگردند كه سبب انحراف و شكست(يك شيشه عمل ميكنند 
صاف بودن هوا و حتي فقدان   با وجود كامالً- چنين آب و هوايي بنابراين بارها رخ ميدهد كه در        

يك جسم عظيم همچون يك كشتي و يا يك هواپيما در آن    ناگهان-ابر و باد و عوامل جوي ديگر 
ناگهان تصوير آن جسم توسط  و يا اينكه!  ناپديد نشده استناپديد بنظر ميرسد حال آنكه واقعاً منطقه

  و به يك مكان ديگر انتقال داده ميشود و مردم آنجا آن هواپيما يا  به سرقت رفتهاليه هاي هوايي مذكور
نميكشد كه ناگهان از چشم ايشان   مشاهده ميكنند ولي طولي- همانند يك سراب در بيابان-كشتي را 

بدهد و ساحل و   و برعكس ممكن است كه همين اتفاق براي ملوانان و خلبانان رخ نيز ناپديد مي گردد
  !گم كرده و گيج و متحير شوند )بر اثر اختالل انعكاس تصاوير(يا جهت جغرافيايي را 

تصويري آسماني از خانه كعبه براي "اگر عمرم تا اين اندازه به طول بيانجامد ) اينشتين(=و من         
  .پرداختايجاد خواهم كرد كه البته هزينة بسياري براي اين كار بايد  قبله يابي مردم تمامي جهان

 در اينگونه "تصويري-نوري" چنين توهمات - بطور حتم-اما منصفانه بايد گفت كه اگرچه         
نمـيـتوانم براي آنها ) اينشتين (= من مي دهند، ولي چيزهايي در مثلث برمودا رخ داده كه مناطق رخ

زيرا بقدري متنوع و  ند،نيست علمي خاصي ارائه بدهم؛ بلكه اصالً قابل تفسيرعلمي تفسير فيزيكي و
از جمله اينكه (مي باشند  فيزيك طبيعي وجود مسئله اي ماوراء دانش بشري و بسيار بوده اند كه بيانگر

يا حتي جسدي از  و نوشته هيچ اثر و هواپيماها نيزاغلب اوقات ناپديد شده و چرا سرنشينان كشتي ها و
زنده هستند يا  بفهمد بر سر آنها چه آمده است؟ و آيارا نتوانسته كه  كسي اين ايشان به دست نيامده و

اختالالت  منطقه بيرون آمده بودند دچار اللي و لكنت زبان و يا آن مرده؟ و چند نفري هم كه استثناء از

                                                 
��ب در ای> }8ا�n� ،-5یÔ و �Îای%- را   8Àن ���}�³دان�a ���- �8د( ا�B)) �Îَاِ�Ô((��رایÔu ه/�ن  -١
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 اين حوادث جمعاً قابل تفسير علمي" ميگفتيم كه الاقل وگرنه !)چيزي نمي گفته اند؟ رواني شده و
  . "!!ي دانيمهستند ولي ما فعالً نم

همه حوادث  اين علمي براي امكان تفسير" با جرأت اين را ميگويم كه )اينشتين (= اما من         
و داراي عقل و  و بطور حتم، عنصري متافيزيكي! غيرممكن است و شگفت آور در مثلث برمودا، نامعقول
چند كه يقيناً  هده دار است؛ هرال اقلّ، برخي از اين حوادث را ع خِرَد و دانشي قوي و مافوق بشري،

  .همان اسرارعلمي و فيزيكي طبيعت نبوده و نيست جز منشأ برخي ازاين حوادث شگفت، چيزي
  :بيان داشتيد كه)) 12 -ايكس ((پاسخ نامه  در) آيت اهللا بروجردي (=حضرت عالي         
 ر تمامي بشريت مسدود و بسته ب1صاحب زمان علم بشري به احوال و مكان مهدي) باب(دروازة        «

يا از جايگاه و  يا از فرزندان و ياران او و و خود آن بزرگوار از )ادعا كند و(هـركس  شده است؛ و
شمار ميروند، خبر بدهد،  به) عج( وي"اختصاصات "وامـثال اين چيزها كه از  مكان آنها

) وقت(= "زمان" ور استشده است و همينط) حرام(=عملي نامشروع   است و مرتكب"دروغگو"
  »)عج(ظهور آن بزرگوار

  
 اين "يك احتمال"نمي كنم، و فقط در حد  را نقض... حريم آن بزرگوار) اينشتين(=بنابراين، من        

) اگرواقعاً اين حدس درست باشد( والبته شايد بعدها اينگونه جايگاه هاي متافيزيكي نمودم را مطرح
  »!بدانم و نبايد كه چيزي ! نمي دانم) اينشتين(=من« :خالصه! يابند؟ نقل مكان تغييركنند و

) االنوار(» بِـحار«ترجمة بخشي از كتاب  اين احتمال را قويتر كرد) اينشتين=(چيزي كه براي من        
كه يكي -اين جـزوة عتـيقه  نام. آنرا به من اهداء كرده است» فِـلِمينگ عزيز«بود، كه  »مجلسي بزرگ«

را درحدود نيمة  ميكروسكوپ مورد بررسي قرار داد و تاريخ كاغذ و خطّش اسان نزديكم آن را بااز كارشن
  يعني حول و حوشِ-» مجلـسي بزرگ«و بعد از درگذشت  1750 تا 1700ميالدي، يعني 18اول قرن

تخمين زد؛ و دستخطّ نيز دستخطّ خود  - گفته اند1727كه حدود -» نـيـوتون عزيز«سال وفات 
نام (آخر آن نيست و اول ميشود، ولي هيچ نامي از كاتب نسخه و مترجم رساله در يوتون تشخيص دادهن

  . 2مي باشد The Green Island »جزيرة سبز«، )اين جزوة عتيقة انگليسي

                                                 
١- 6m�* از ذ�� }�م Á« <u4·:85م ای�*)ì�(Ô&d ، "ن�*�ّdا Ôُ5ِ�� "Bا� a408{ 8رË <ای -{�/d| a� را:  
 "Herr Der Zeit"   
  
٢- avu0 -��� ی�ۀ َ�¬�اء« در *84ن�� «Bا� )m0 )mu*�{.  -��� <4* ن در| �» �ـqِـ�ُرا3}8ار«دا��4ن ��*
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بهايي " و "شـيخي ها"كه مورد تـمسخر  )جزيرة خَضراء(=راست بودن اين خبر و اين داستان         
اكتشافات اخير  وقوع ماجراها و از آنجا ثابت شد كه، قبل از) اينشتين (=بود، براي من   امريكا"هاي
» نيوتون«و! آورده بود )االنوار(»بـحار«آن را در » مجـلـسي« سال پيش 300 قريب ،"مثلث برمودا"در

اكتشافات آن با  كه همگي! هـمان را به زبان انـگـليسي ترجمه كرده بود )عالمه مجلسي=(پس ازمرگ او
نقل   مجلسي، در بخشي از آن داستان،،به عنوان مثال. دارد تطابق )درمنطقة مثلث برمودا(علمي اخير

  :ميگفته اند 1به ناقل داستان» جزيرة سبز«در همان  )عج-امام عصر(=»پيشواي زمان«كرده كه ياران 
اين جزيره  تا كسي از راز دغرق ميشون محكمترين كشتيها در اين آبهاي سفيد حوالي جزيرة ما       «

  »2باخبر نشود
          

  :دربرده اند، مي گويند خلباناني كه در آنجا دچار حادثه شده، ولي جان سالم به        نيز 
 نفوذ  از بدنة هواپيما نيز به داخل) آن نور(را پوشانده بود كه   فضاي آنجا" سبز رنگي"نور         «

  »!ي ديدو چشم ما جايي را نم! يكردم
) خضراء(= »جزيرة سبز« به   همان سبب نامگذاري جزيرة مذكور"نور سبز رنگ" و شايد اين         
نام، درنظر  احتمال دارد، سبب نامگذاري آن جزيره به اين «:ميگفت فِلِمينگ عزيز هم. باشد

 متنوع يذ وبودن جزاير بـرمودا ازميوه ها و سبزيـهاي لذ  آن و سرشار"سرسبزي و خرّمي"داشتن
  ).البته در مدارهاي قابل عبور وقابل سكونت آن (»باشـد
  !دو منظور بوده است شايد هر و به هرحال، فرقي نميكند        
خلبانان و ملوانان اين منطقة   نيزكه درآن داستان آمده، مورد اعتراف"آب هاي سفيد"       
   !ميباشد) برمودا(كنوني
مثلث " به سمت "فلوريدا" امريكا، از  كه پنج فروند هواپيماي جنگي1945ر  دسامب5چنانكه در        
مراقبت تماس گرفته و  اكتشافي اقدام كردند؛ فرماندة پرواز، دقايقي بعد با برج پرواز ، جهت يك"برمودا

 اينكه  ارسال كرد؛ ازآن جمله-از وضعيت هواپيماها-بريده بريده  با وحشت تمام، عجوالنه، گزارشهايي
  :مكرّر ميگفت

درياي پايين ما شكلي ديگر دارد كه ؛ قابل رؤيت نيست هيچ چيز بدرستي! زمين را نمي بينيم       «
 ! ما گم شده ايم،نامعلوم است قطب نما بسرعت ميچرخد و جهت براي ما! نديده بوديم تاكنون
  »! شايد راهي پيدا كنيم،ميدهيم  درجه تغيير مسير180اكنون 
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جملة  آخرين. و ضعيف تر شد و باالخره به كلّي ارتباط قطع گرديد ه ناگهان صداي آنها ضعيفك        

  !و خاموش شدند» حركت هستيم  در"آب هاي سفيد"ما بر فراز  «:ثبت شدة آنها اين بود
با تجربه، راهي آن منطقه شد، نيز   گروه13هواپيماي قدرتمندي كه براي نجات آنها به همراهي         

 بـاد سخت و ؛هستيم )مركز مثلث برمودا( متري منطقه 1800ما در اوج «: داد قايقي پس از پرواز خبرد
  اين هم آخرين حرفي بود كه از آن هـواپـيما به گوش رسيد و  و» !شديدي هواپيماي ما را تكان ميدهد
   !براي هميشه ناپديد و خاموش شد

قبل از اين سفر مرگبار، نزد من  )نان مكتشف امريكاييگروه خلبا(=به ياد مي آورم كه آنها         
اين منطقه  راجع به) اينشتين(=من «:من به سرگروه ايشان گفتم. خواستند آمده و مشورت) اينشتين(=

به جايي كه آنرا نميشناسيد و تجربه اي از آن  !و شما را نيز از آن بر حذر ميـدارم! چيزي نميدانم
  »!نداريد، نرويد

  :فت، گهنرجويي احساساتي بود نـاگهان هـمگي با صداي بلند خنديدند؛ يكي از آن جـوانـان كه        
ما به !! جناب اينشتين هم باور كرده اند كه آنجا خبري است !قدرت دارند ببينيد شايعات چقدر       «

  »!!خواهيم داشترنحوي شده پرده از روي اين شايعه ب هر
  
به ... حضور داشت، كه در جلسة مشاوره سياسي دولت امريكا نيزيكي از نمايندگان         
  :خطاب كرد) اينشتين(=من

) ايـنشتـين (= مگر خود شما... البته ما براي شما احترام بي حدي قائل هستيم  !جناب اينشتين«       
ه لياقت ابرقـدرت با تدبير و خونسردي است ك بـارها به ما و ديگران نمي گفتيد كه امريكا تنها

پس چرا اكنون  دارد و بايد اين كشور توسعة نظامي و علمي توأمي داشته باشد؟ مديريت جهان را
  »!مي ترسانيد؟ روحية جوانان ما را خراب مي سازيد و آنها را

  
  : درجواب وي گفتم        
قدرتمند و خونسرد و دنياي امروز اگر مدير ! ميكنم هم برآن گفتار پابرجايي هنوز )اينشتين(=من       «

به نابودي » تروريستي ديــوانـــگان نظامي و« نداشته باشد، دير يا زود، توسط } ......{باتدبيري
كه اگر اين عمليات اكتشافي شما ناكام بماند، گذشته  ولي اين را بايد بدانيد! كشيده خواهد شد

بينَ المللي شما  نظامي-سياسيوِجهة  كه به خانوادگان آمريكايي وارد ساخته ايد، از مصائبي
تي آمريكا از زيرسؤال خواهد رفت و بايد  فراموش نكنيد كه مدير .كاسته خواهد شد جذبة مديريـ
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مرتكب  دار نسازد و كاري را كه هنوز قدرت آن را در خود نديده است، جذبة خود را خدشه
  ».نشود

گفتار ) درستي(و به  ود را كردندآنها كار خ. صحبتهاي سه ساعتة ما به جايي نرسيد        
  !رسيدند) اينشتين(=من

اين مسئله است كه ) سبز/ جزيرة خضراء(= "مجلسي"ديگر شواهد راست بودن اين داستان  از        
راهي اين  )اسپانيا(مغرب واَندلُس ازحدود نواحي داده و  رخ2 دراقيانوس اطلس،1سفر شخصيت داستان

دريايي   و با خطّ-واقع است» مثلث برمودا« همانجا كه - ين شدهسفر دريايي بسمت غرب كرة زم
طور  به) تنگة معروف آندلُس(=»جبلُ الطّارق«كنيم، از نـقـشـه رسم غربيِ مستقيمي كه در/شرقي

وجالبتر ؛ برخورد خواهيم نمود- هستند "مثلث برمودا"  كه در رأس-»جـزايـر برمودا«مـستـقـيم به 
  :  ميگويد"شدن كشتي هاي غريبه غرق"  و"آبهاي سفيد"اينكه قبل از ذكر 

 روز با آن كشتي و 16-بوده  "محمد"كه اسمش -و آن ناخداي پيرمرد ) فاضل علي بن(=من         «
  »رسيديم» جزيرة سبز«بوديم تا به  خدمة آن در حركت

   
ه پـيش رو داشتم، حساب ك  بر اساس مقياسهاي نقشة جهان-با محاسبة اجمالي  )اينشتين(من        

 6000مستقيم آبي است و اگر  فاصلة» بـرمودا«تا » جبـل الطارق«كيلومتر، از  6000كردم كه حدود 
كيلومتر؛ وچون اين مقدار مسافت  375 روز مسافرت كنيم، ميــشود روزي 16بر  كـيلومتر را تقسيم
 كيلومتر در ساعت بدست مي 16  به ساعت شبانه روز نـمايـيم، چيزي قـريب24بر  روزانه را تقسيم
 بومـيـان - "وايـكـيـنگ ها"زيرا  كشتي هاي آن زمان سرعتي متعارف بحساب ميĤيد آيد، كه اين براي
ميالدي، كشتيهاي مدرني 12و 10 در فاصلة دوقرن-اسكانديناوي در شمال اروپا  قديم شبه جزيرة

 پس بازهم احتمال اينكه .ت مي پيمودندكيلومتردرساع18تا سرعتي معادل  ساخته بودند، كه گاه
  . باشد، قوي و قويتر شد"بــِرموداي نــاشـــناخـته" همان.........»جزيره سبز«

  : آمده است اين عبارت، پس از» مجلسي«هم شگفت آور اينكه در داستان  باز        
 چرا در تعجب:  پرسيدپيرمرد! به آن آبـها خيره شده بودم با تعجب) علي بن فاضل(=و من       «

  »!حال نديده بودم اينجا دريا شكل و رنگي ديگر دارد، كه تا: گفتم! هستي؟
  

آبهاي «پس از اين هم، ذكر !مذكور، مخابره كرده بودند درست مانند آنچه كه خلبانان امريكايي        
مناطق «كه از  وانانيكه مطابقت دارد با گفتة مل در داستان آمده )خَضراء جزيرة(=آن منطقه » شيرين

                                                 
� *�ز}mرا}- - ١¶�� <� -ّ��  
٢- Atlantische-ozean  
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 هم »آبهاي شيرين«عبور كرده اند؛ كه گاهي درآن مناطق  »قابل عبور حومة مثلث و جزاير بـرمودا
  :يافت شده است و فِلِمينگ ميگويد

قابل عبور كـشـتي  جزاير بـرمـودايي كه) برخي از(و ميوه هاي خوش طعم  سرسبزي و خرّمي        «
 »مجلسي«آب پاك و شيريني است كه در داستان صل همينها و گـردشگران هستند، حا

  »پرثمري آن نواحي شده است نيزآمده و بعد از آن، در آنجا نيز ذكر خرّمي و) خـضراء جزيرة(:
  

  :همچنين فِلِمينگ ميگويد        
وقتي  نيز آمده، اين است كه) جزيرة خضراء(=»مجلسي«داستان  از نكات طبي زيبايي كه در اين         «
عصرانه  پس ازاستراحت، بجاي صرف شام، مي شود) خضراء(وارد جزيرة سبز) شخصيت داستان(

براي (دسته جمعي  نيز مرسوم همين بوده، زيرا سفره اي) جزيرة خضراء(آنجا  ميخورد؛ كه در
  »پهن كرده بودند) صرف عصرانه

  
كه -از شـام خوردن شبانه مي دانم  شيبسياري از بيماري هاي بشرامروز را نا) فِلِمينگ(=من و        

  : زيرا-هست اين خالف رسم اسالم نيز
بطور اتوماتيك و بر اثر غريزة طبيعي،  شبانگاهان، ساعت بيولوژيكي بدن به نحوي است كه در) 1    

پيدا كرده ) و وانهادگي شل شدن(بدن و نيز اندام هاي آن ميل به استراحت و ريالكس سلولهاي
و كابوس هاي شبانه فقط يكي ازعالئم اختالل  م غذاي سنگين را ندارندو توانايي هض
پس از صرف شام،  كه غالباً در شبها و(در بدن است ) مربوط به نقل وانتقال مواد(=مِتابوليسمي 

  ).در خواب گريبانگير اشخاص مي شود
 در حالت خواب و پس جذب مواد غذايي بر اثر كند شدن سرعت جريان خون و هضم و انتقال و) 2      

آن غـذا،  غذاي درون معده گاهي گنديده و فاسد شده و ميكروبهاي داخل از صرف شام شبانه،
نـشأ و فعال شده و شروع به تكثير مي كنند رمـ ـزمِـن  اين سـ بسياري از بيماري هاي مـ

  ).سپيري و شكستگي زودر: ازجمله("وغير قابل درمان است )طوالني مدت/ زمان دار(=
  

قرآني كه نزد امام " بحث درمورد چون در حديث يا داستان جزيرة خضراء،: توجه(        
منطقة جغرافيائي،  مطرح شده، اينشتين در ادامة مطالب مربوطه به اين" است)عج(زمان

  :)اكنون مي نويسد
كه " قرآن مقدس" مطرح بود، اين بوده كه هميشه )اينشتين(=يكي از سؤاالتي كه براي اينجانب        

بسياري از مسائل مهم فيزيكي و  كتب آسماني و كامل ترين كتاب است، چرا در مورد پايانبخش
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كه سبب اختالف فتاواي (آنها و ريزه كاريهاي) احكام شرع(مسائل دستورات ديني  همانند-متافيزيكي
كه اين كتاب مقدس  اختيار كرده است؟ حال آنكه خداوند درآن بيان داشته  سكوت-)فقهاء شده

  .1است چيزي توضيح دهنده و بيانگر هر
درج كرده ) آيت اهللا بروجردي(=جناب عالي  به محضر)) 12-ايكس((چون اين پرسش را در نامة         

  : بيان داشتيد كه در جواب، بودم، شما
بل بيان، به حدي متافيزيكي قا فيزيكي و اسرار و) احكام(=تشريح و تفصيل هاي دستورات دين        «

منظور خداوند بزرگ  و  جاي نميگيرد")مجيد(=ـرآن بزرگ ق" برگه هاي محدود زياد است كه در
 هست؛  سرنخ هر مطلبي از اين مطالب، در قـرآن:آن بوده كه )سوره نَحل89آيه(ازاين فرمايش

 و پيامبراسالم) اهل بيت(=خاندان ولي پيدا كردن آن، وتوضيح و تفسير آن، فقط كار
بوده و از  وحي خداوندي) تفسير(ميباشد؛ كه چون اهل) معصوم(=پاك)امامان(=پيشوايان
مات بشري بوده و متـّصل  خطا و از )معصوم(=قرآن هستند و پاك ) نزول(خانوادة اشتباه و توهـ

  فقط كارآنها ست و"قرآن بزرگ"لذا تفسيرواقعي بي انتهاي خداوندي ميباشند؛ به دانش
ذوقي  تفسيرهاي انحرافي و"مورد اعتماد شيعه، كه به دور از  از دانشمندان ديگر هرتفسير
و تفسير  " 2مجمع البيانِ طَبرسي" باشد، مانند تفسير ارزشمند "عرفان گرايان فالسفه و
فقط شرح ظواهر و الفاظ قرآن هستند، كه گاهي   " 3البرهان سيد هاشم بحراني"ارزشمند 

و گاهي نيز در همين تفسير  آمده است) مذكور("البرهان"در) اراتشرح ظاهري عب همين(

                                                 
١- zkوا <u4·:8رد ا�0رۀ *�85م ای* a� 6ا aیۀ �0ی�| B.:ای ،)m0 :»{َ �4َب َو¥ِdا Õَu�َ�َ �:dh�" r�¥ُdِ �ً{�u%'ِ

ñٍu0َ"6ً َوmَو ُه   <َu/�ِ./ُ�dِ 6�َ·�ُ ـ%ـ�(و }ـ�زل }ـ/ـ8دیـ~ �ـ� 'ـ8 =  َر5َ/ً� َو*�u(ای> ��4ب ) ص-ا6 »ـkرا، ) �|ن
 a�"6�uÀ �³ ه�{�u� " و Bیۀ(ا��* (و �·�رت ��ا6 B/5و ر Bایmن  ه�{�/�.*)-&u&5ـ (Bا�.« )  )8ر�
 �q{َ /٨٩.(   

  : در '�.�u ای> |یa *- ��*�یm) ع(ا*�م ��دق         
a� ~.k او '�Ñ }��*8د( ��uن 6�uÀ را�m�  aا }�زل }/8د( در�k|ن، ��uن ه� 6�uÀ را؛ m�� -4ّ5ا ه/�}�         «

ای¥�ش ای> *��Ô در ": }84ا}m �8³ی�4q* mج ه.m:4، و |ن را ��uن داa40 '� |ن m:� a�mّ5( ا6 *�دم �mان
�km*| -* ن }�زل }/8د(" |ن|�k6 را در�uÀ در ه/�ن *8رد a¥:�³ای* Bُرا3}8ار(».ا��q�ِ/ ۀ*��ّ�

-.�n*/m٨١ص/��٩٢.(  
�a در |ن  m5ی�- ُ*84َاِ'� }&� m0( ا�B؛ |یۀ ��ی/a، در '�.�u ای> ��Â از ای>) ع(}�u از ه/�ن 5¬�ت         

�u{ mی�*�� -* <u:À:   
»           <* a� -4ا}~ )ع-م ��دق ا*�=(��ا�mu* و ،Bا� <u*در |�/�}�� و ز a� را a¾{| ~{اmu*  a� را a¾{|

ه/tً%k a�  a رخ داد( و در |ی:m( رخ �8اهm داد؛ و اa4ّ%d ای> در ��·B و��ّ:~ ا�B، و *muا}~ |}¾a را
� را از ��4ب �mا ��.*)=mun* ن|�k  (،ام a4.{دا )در |ن ��*8د -d�v' m{اوm� a� :"ندر ای> ��4ب�u� ، 

6�uÀه�)a4��{(Bا� "-�q{َ /٨٦ص/ه/�ن-))٨٩.  
  
٢- Majmaölbeiaan - von: Tabarsi -��%Ë -��88�٥٤٨6ت(ا��/k 6�nه.(  
٣- Alborhaan - von: Seijed Haaschem Bahraani  -{ا�q�َ ن�/u�� <� ~ه�0ـ mu�  =)-:ی�q�(  و au&�

  .*�n*�k�� m/q.-از*���vی> *�85م �a*t  )ق�١١٠٧ـ8ت (*�ّ.� ��رگ ا�%�ر6 
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، )معصوم امامان(=ازسوي پيشوايان پاك تفاسير باطني آيه، باطن و اشاراتي گذرا به) البرهان(
) عج/امام عصر(=آيات، نزد پيشواي زمان تفسير حقيقي باطني از تمامي .بعمل آمده است

  »ميباشد
كه لطف نموده و به ) بروجردي آيت اهللا(=رمايش هاي حضرت عالياين بود بخشي از ف        

  .پاسخي روشن و كامل داديد )اينشتين(="كوچك"اين
  Seijed  =دين) ال(سيد شمس ( مجلسي ")خضراءِ(=جزيره سبزِ"ولي در ثلث دوم از داستان         

schams Din=)(( در جواب) ) ازعلماء جزيره داستانراوي ))(=فاضل) بن(علي( Ali Faasel  چيزي
و . كاملتر و روشنتر ميـسازد) اينشتين(=من را براي )آيت اهللا بروجردي(:را بيان داشته كه فرمايش شما

كرده باشد، معلوم  فـلمينگ و مرحوم نـيوتون و هر شخص ديگري كه آن را مطالعه آن اينكه براي من و
 طي مدت -اسالم ) صدر( و متناسب با حوادث"تدريجي  نزول ظاهري"يك » قرآن مقدس«ميـشود كه 

خاندان "محتاج  و آن هم باز در تـفـسير،-داشته ، كه در حد عقل و فهم مردم بود  - سال23
 براي " يك دفعه و در يك آن " ، كه "ثانوي قرآن   نزول"ميـباشد؛ ولي) ص-اهل بيت پيامبر(:"مقدس

توأم با  بسيار مفصلتر و )عي، درشب قدر از ماه رمضاننـزول دف(= صورت پذيرفته است پيامبر اسالم
) ارائة اسرارعلمي( حوادث آينده و )پيشگويي( و )احكام(= دستورات توضيح اسرار بيشتري از دين و

براي فهم و درك آن آيات ( را اين ظرفيت) ع(»علي«بوده است؛ ولي چون كسي جز متافيزيك فيزيك و
 و جبرئيل) ص(اسالم به امالء پيامبر) ع-علي(=را او )كامل قرآن و  دومنزول(نداشته، لذا آن ) و اسرار

Der Gabriel )ت الهي .محفوظ داشت نوشت و) به خطّ خودقرآن كامل"آن  سپس جهت اتمام حج" 
عرضه  Ösmaan وعثمان Ömar و عمر Abu Bakr  مثل ابوبكر"خلـفاي بي سوادي"را در زمان 

چون با آنها اتمام (ساقط شد » علي«از عهدة  نپذيرفتند؛ بنابراين، وظيفه) ع-علي(:نمود؛ ولي آنها از او
  1)حجت نمود

                                                 
١-  �u{ ~ن ��ی|�k در �8د a��.* <ای a� Bا� Çu¶8' a� ا  3زمm� a� �n{| ؛Bا� a4�� ار�k )8رد ا�0ر*

؛ }�u در ��6 )|یۀ اول/ mkر �8رۀ(»ِاّ}� َا}udَ -� )ُ�:d�ََ�ِ� اm&dِر= را در mk Ô0ر }�زل }/8دی~ *� �k|ن«: ��*8د(
mه *�( ر*¬�ن |ن« :دی�³ *- ��*�ی�* m0 ن در |ن }�زل|�k a� B.ـu =6 ُا}ِ�َلgdّـ�|ُن �0ُ� َرَ*¬�َن ا&dا aِu� «

 ':�ی�« د�v- و|}- و ی¥%�ر( ا�B، و» ِا}�ال« }�9 دار}a� m و ��/�ء BÌd و }8q ��ب، ا'��ق). ١٨٥/�&�( (
"Â�� Âو�� -nریm'"؛m0�%u*  �u{ ~ن ��ی|�k 8د� ،a¥{| anu4{ a¥:ای a� a40دا Çی�j' :»�k -*�/' ن در|

و |}¾a از ��ب  m0(" ا}�ال) "ص(ر*¬�ن ا�a� ،B ی¥%�ر( �� »�u*%� ا��م mk Ô0ر �a در *�(
»�uv�'«)َلh�{َ/ُلr�:َُی/�  .ا�B"  ��ل٢٣}�ول 'mریn- در 8Ëل "}�«� �a  در �k|ن |*(m0�� )m ':�ی

" a�u ه�u� 6ـ.8اد��: "ای:·u4>  ا*� ��اu� 6·�4 روm0 <0ن �4��m- *� *.�/�}�ن، �8k a� aل         
) ص(»�u*%�ا��م ��ا6" }�ول ی¥%�ر("��k « a� a|ن ��*�«}g³اa40 ا}a� m |ن  ه/a·u �� �� *� *.�¿ �8د( و

  }a408 �8د،�a د�a� m��� �* B ��اغ ��:�ن ���- از��ر�ن |ن را ��*�) ع(5¬�ت ��- وm0 -5( �8د و
  !):a4��� a ا�vu0B '� �.- }8³یa� m ای> ����5 را(�8د اه� �:B *- روی~ 

 �8د( و(!!) ُ*8��u%v' ~�� -�mّاب �:B و  �a از ��ر�ن �&��ء اه�-) ق8�١١٠ت(*�u� <� m/ّqی> *        
�k|ن د�408:4ۀ «را��a ��   در-*vّ�ـ/- *- ��د( ا�B )���uۀ �8}�8ار و دی¥�4'8رِ��اق( ��ا6 ��ز}mان �nّ5َج

  :*8³uیm» )ع(��-
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در دست نوادة ) درج شده است چيزي كه در آن اسرار هر ("قرآن تام و كامل"اكنون اين         
مي تواند هنگامي  ميباشد و به يقين، آن بزرگوار)  عج-امام عصر(=زمان ما  است كه پيشواي) ع-علي(:او

   به حد بلوغ و كمال خود "عقل و دانش بشري"كه  ظهور كند را به بشر عرضه نموده و) قرآن كامل(آن 
به نظر -كه دوران كنوني آن  "عقل ضعيف و علم محدود بشر فعلي"رسيده باشد؛ نه همانند 

  ! 1و نوزادي دانش و تعقل بشري است  دوران طفوليت-)اينشتين(=من

                                                                                                                                                 
*:��z (»!د�B ی��~، ��ای~ *u.8ر }�³دیm)��4ب *&mّس=q� a�u(=|ن ُ*�qَj  ��ه�aÀ د}%�ل ��دم '�         «

B:� �/  ا3ِ'&�ن- ٢٥٣ ص/٢ج/در u0�5ۀ ا��3َِ��/  ا�vu4�3ِب- ١٠١ص / ٢ج/ Ë%&�ت ا�:.mv:اه
-Ë8u�ُ /و٥٧ص/١ج .(... ←  

ی���qَj*ُ " B ��-" ا�«: 8³یg* -¥d�* -:ّ�ُ au&� ،u* mهÔ ،) ق8�٧٤١ت (ا�> 6ّ�َ�ُ ��%-*→        
� 8�vdِِم اh4d:�یِ�(» !دا}Â ��اوا}- ی���³u* Bدیm |ن *- m0، ��ا�a� -4 درُu�.h4dز6  |��ن(:ا��

-{|�k 8م�� B��:0 /(8د او� �ud�' /٤ص/ ١ج.(  
.%a� B �8یÂ ا5.�س �ـ�د، ه:a� -*�³ ا��8¥� �- *��6 *�دم را }) ع(در '8اری¦ |*8À a� )mن ��-       
از  ��}ۀ �8د }·.B و در �� �� *.�/�}�ن *.�¿ ���m:4،"(!) وdّ- ا*�"و �a �:8ان  او '��Çu داد}m را ��

�0ی�  ا}4·�رات/'�ری¦ یv&�8- (را }a� �' B08 ا}mازۀ ��ر �k"  m0 6�40|ن ��*�"�Bvu �� ا��8¥� ����ززد و
|ورد و در 5ـ�a� -d *�دم دور ا�m0 z/� �¥�8( �8د}a� m   و |ن را �mn.* a)١٣٥ص/٢ج/0/.-١٣٧٣/ر¶-
  :��*8د |}�ن

         »...�%*�u« �� a¾{| ص('/�م ( وردم| z/� )m0 زل�{... mu8د( ای~ از *%�دا ��دا �8³ی� ���Î ؛ »!!|ن  
  :�m:4 وd- در �8اب �a او         
         » B.u{ -4��5 ن| a� د *�ه/�}! *� را�{ a� ن|�k ر ازm& m:� -* Bی��� B.ه!!«  
         -�� Á«)دی�³« :در »��¦ ��*8د) ع mدی muه�� |}�ا }�8اه!«  
  )٨٢/ُ��ـk <� ~uَـÁuَ هـdt-/ ��4ُب ا��u&h.d!(|ن اوراق را }mیa{�� a� Á« m ��ز·B و دی�³ �.-        

-6�u³{��� رm:¥ا� .  
١- /ّ� ی� �a -)"ع�4�)ب ��-"�a دBd3 ��ای> *a� m:¥u  در د�B ا�(B ع(ۀ ا��Ëرروای�ت *4v%� ��اوا}- از ا

�a4 *- 80د، از ه� ا*�*- �a ا*�م  }�u)" ع(ُ*a� a� "-�� �qَj |ن -" �k|ن ��*�: "ای:·8k <u4ل �:�ب
a� �' ،)m0 �   :ا�:8ن �&¿ a{8/{ m:À از|}�� ).�ì-5¬�ت *�6m(ا*�م |�� دی4:* �³&

         *4v* در��4ب�%"-{�/vُـ{ B%uَـÎ)"١٩٤ص-���(Bا� )m*|:» mـُ%�'ـَ� 8ی{ <� ã%ََا� :-�� a� مmu:0)ع (
B� -* :"-ـ~  8یnـ� a� <* a�)ب���uـÎ (ه�ی- در a/u� a� ،ن را |ن  *- }�³م|�k و )زد a�8� mn.*
 a� a{8)ی¥%�ر( و a� �*��( m:هmu* دم |*8زش�* a� Bا� a4· ؛"!}�زل m��Ðُu* ã%ی� " :ا�<u:*�/dـَ�اuا*ـ !

از �kیÂ و  ا��*- هـ��4د }��) در�k|ن ��*�! (��u": 5¬�ت ��*8د؛ "*�³ا�:8ن |}a� a{8³ }�زل B.u{ )m0؟
Bا� )m*| �u{ را}·�نm« -*را3}8ار (»ا���qِـ�  / mی£  / ٩٠ص / ��٩٢m5٤٦.(   

، و m� ¦u0وق )١٦٧ص/ �-��/ �ـ��- ��4�8ن"=اh�dو¶�"��Â"(اu0"-��¥d¦ �ـُ�ـuَ:- در ��4ب *          
� ��د( ا}a� m ��*8د )ع(ازا*�م ��دق) ٣٩٠-٣٨٨ص/ ٢ج/ �Àپ ���- mkی~( "�/�ل اmّdی>" در&{:»  a� -8ی

 ~��k ~:u%ـu*)ì� (a� را �%:*��  a� Â��qو ا� ،a4.·{ a�8�٣١٣m:4.ه ��{  ...��  Á« ؛m{ا )m*| دور او ِ�د
�~ (=|}�³( او�k 5¬�ت-ì� ـ%�6 �8د �ـ از)k-یtË 6ـ��*ُ �� a� ون *- |ورد�u� ؛  4ـ��- راB( ا�m0 a4.�

B� او �� �40ب *- �ی�}m ه/�ن u* a� a{8:/�یm؛ �a *�دم از »Á |ن را *- ·�یm و ��ا6 *�دم kـِ�ا
»ـ:�( |وردن �a �8د او }�8اه:m ی��B؛ dـgا �a �ـ68  وd- ��ز �Àر( اu* ... !�� 6ـ�³ی�}m) رم ��د((m:��8ان 

   ).m5١٠٧ی£-٣٥٢ص:و}�u /m5٤٢ی£-٣٢٦ص/ m��٥٢ / �ـ�qُِرا3}8ار...))(*uـ�³د}m او ��ز
ه��(  «:}&� ��د( �a ��*8د) ع(ازا*�م ���k )٣٤٥-٣٤١ص/�Àپ ���- mkی~"(ا3ر�0د"mu�* ¦u0 در*         

m/q* ل| ~��k )ه�ی- ��ا6 ه�) ص a/u� ،mم }/�ی�uk دم |*8زش�* a� a� ز�� -* �«�� ،mهmu* ن|�k �' ،د
m{اوm� a� a{8³{| ن را|�k ))وی¥%�ر �|ن ز*�ن ��اa� -.� 6  }�زل ��*8دa� ،) *�دم |*8زش �mه:m؛ gdا( ��*

m8اه� B�� )د�� Ú�5 ن را|�k ن ��ق دارد|�k <84ا6 |ن �� ایq* و Ôu8د ، زی�ا '�'ـ�«  
         )a¥�� ؛m0�� )m0 ی��q' )ا6 }���دm� -�v� ن|�k a¥:ای a{ �* ،ن|�k از |ن �' �jّ�* 8ط '� و.%* -%d�

/ �ـtّ*ۀ *nـ�.- / �ـ�qُِرا3}8ار (  )�8ر( ه�6 |ن �8ر6 دیÔu'�' B��³ |ی�ت و �8د دارد و ای> �k|ن در
m٣٣٩ص  / ��٥٢ـ.(  
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 را به باد تمسخر "مجـلسي خِرَدمند" )از طرف بهائيان(دانهايي كه در آن جلسة مذكورآن نا        
و به ) خضراء(= "جزيرة سبز" )حديث(استناد به گفتار از او بودند كه منظور گرفته بودند، نفهميده

 "رنزد ماد تحريف قرآن حاضر"اين نبوده كه قائل به )...قرآن كامل در رابطه با(ديگر) احاديث(=گفتارهاي
  :گفتيد) آيت اهللا بروجردي(=زيرا چنانكه حضرت عالي  ؛)كه بابيها و بهاييها به آن دامن ميزنند(باشد 

شاهد آوردن  آيات آن، واستدالل و پي قرآن و حفظ انگيزة مسلمانان در روخواني پي در        «
درسـي معروفي  ن كتابزياد و فراوان بوده، كه آن كتاب مقدس را همچو آن، بـقدري)عبارات(از
اين زمان اگر كسي در چنين كتاب درسي  كه در همانطور. قرارداده بودند همين زمان، در

يك " قرآن موجود نيز خواهد شد،  يا زياد و كمي بنمايد، فوراً فاش"تحريف"ترين كوچك معروفي
  »ندارد) عوض شده(يا تحريف شده كم و زياد و  "يك كلمه" يا "حرف

  
تي معـقول و مسلّم است كه قرآن فعلي هرگزاين         خطّي (دچار تحريف نشده و نسخه هاي   واقعـيـ
بسيار قِدمت دارند، ولي اندك  از آن در كـتابـخانه هاي اروپا و امريكا موجود است كه بسياري) و كهن

انجيل   ويهوديانبرخالف توراتِ ! هرگز ديده نشده و بچشم نميخورد تفاوتي ميان متن هاي آنها
  !! آمده است  مسيحيان، كه معلوم نيست چه باليي بر سر آن دو

تحريف قرآن را به  اعتقاد به) جهت تضعيف اسالم(كه ) در همايش بهايي ها(آن سخنگوي نادان          
تارهاي سخن مجلسي اين بوده كه طبق گف . حرف او را نفهميده بود؛ نسبت ميداد"مجلسي خردمند"

   و دستورات پيامبر اسالم) اهل بيت(مسائل بسياري در مورد اسرار خاندان ، معتبر) ياتروا(=نقل شده ي
 و ")كامل(=قرآن مفصل"در و توضيحات جزئي آنها و اسرار فيزيك و متافيزيك و ساير علوم) احكام(=

خلفاي " كه بيسوادي و جهل ،خداوند موجود بوده از طرف خود) به يكباره(تفسير شده و نازل گشته
  بنابراين پيامبر اسالم فقط.به دست ما برسد) آن كتاب(مانع از اين شد كه " مردم نادان"  و"اسالمي

كمال "مابقي آن پس از  و  را ابالغ فرمايد"قرآن بسيار مفصل" مأمور بوده كه همين مقدار خالصه از
 بر - مذهبي اسالم  ولي اقشار بسياري از عالمان؛گشت  برمال خواهد"مهدي" توسط "عقلي و علمي بشر

 را تكذيب) ع-امام زمان(=خواهند جنگيد و او "زمان خود) امام(=پيشواي"با  سر همين امر خطير
  .1خواهند نمود

                                                 
�� �8د *� *.�/�}�ن ) �a{����4* )ì در روای�ت *84ا'�( و*È:� a� )m*| <u:À )�%4v ا��- ا*�م ز*�ن - 1

Bا�!!  a�/� ع(�م ��دقا*: از (mی�*��u*:  
�8À- '�اm0 )mu0( را  در d�5- �.68 *�دم |*a� m |}�ن �B ه�6 �:³- و) ص(ه/�}� ر�8ل �mا        «

m{د�¥u* Â4��«. ~��k -dو )ì� (او au�� a� B.{�:À  �u.�' او au�� ا راm� و ��4ب m::¥u* م�uk
m{�u�u*�� È:� a� او ���u.�' ا�4:�د ه/�ن a� و m::¥u*! «)uÎ-{�/vُـ{ B% /a/��':6ر��Î /

  ).m5٣ی£/�٢�ص
  :��*8د( ا}m) ع(}�u ا*�م ��دق       
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و هر ) اينشتين(=كاملي از راز قرآن را براي من  پرده ي"مجلسي"براستي كه اين داستان پرمغز         
  ".حتي پس از مرگ" ،روز را دريابماميدوارم آن . گذاشت خواننده ي ديگري به نمايش

شمشير با  پيرامون سخن گفتن) خضراء:در داستان جزيره سبز(اما آنچه كه پس از اين بخش        
 ظهور نيز  عالئمِ معتبرِدر كتبِ كه(آسماني آمده ) صيحه ي(=و نداي) عج-امام عصر(=پيشواي زمان
چگونگي امكان ايجاد امواج صوتي در اشياء   ازكامل كه آگاهي) اينشتين(= ديگر براي من،)مندرج است

  !خنديدند به آن مي) بهائيان=()"(انادان ه" كه اين ،نيست   مسئله غيرمنتظره اي؛ دارم
كه سابق  ("نوري تراكم تصاوير" با مباحث "پيدايش سيما و چهره اي نزديك خورشيد"يا اينكه         

  ! چه مي دانند؟"سوادها بي" ولي اين. و تصديق است قابل درك كامالً) به آن اشاره شد
خودم  فيزيكي از نشاطي كه در انجام آزمايشات علمي و  با شور و،بياد مي آورم كه در ايام جواني        

 سال تحقيق در 4 در پي ؛درآمدم -1905 در -آنكه به تابعيت كشور سوئيس   پس از؛بروز ميدادم
نتايج  آزمايشات و )انجام(به، برآنچه سابق تحقيق كرده بودم اضافه ، "نور" و "نسبيت خاص"مبحث 

  )1909(كه يك سال بعد-درجمع برخي دانشجويان فيزيك  1908در : از جمله شگفت انگيزي رسيدم؛
هيجان انگيز زدم؛ چندين   دست به آزمايشي"آروا"  در-استاد فيزيك نظري آنها در شهر زوريخ شدم

 را بنحو خاصي در اطراف يكي ازهمكالسيهاي -اص و فاصله كانوني حساب شده با ابعاد خ-آينه مقعر 
 از "تجسم كاملي"نتيجه توانستم  حساب شده نورهاي رنگي تابانديم؛ در از زاويه هايي آنها قرار داديم و

  . از آن آينه هاي مقعر ايجاد كنم "كانون مشتركي" در - پيش چشم همه ي آنها- وي
و عبور ميدادند  ري رنگي بقدري واضح بود كه تك تك آنها دست خود را به آن زدهآن تجسم نو        

  . چون هيچ چيزي حس نميكردند با شگفتي خنده سر ميدادند و
خود را ميچرخاند   گردن، وقتي دست تكان ميداد، تابع حركات او بوداين تمثال نوري رنگي كامالً        

   . چون اين تصوير وي بود و تابع حركات خود او ! صحبت ميكردو يا حتي لبهاي خود را حركت داده و
براي خانة مقدس كعبه  )تجسم نوري فضائي(=اكنون در طرّاحي چنين سيستمي        
منعكس  مقدس و با كمك نيروي اتمي، تصويري جاوداني تا قيامت ، تا بر فراز آن مكان)اينشتين(:هستم

است پرهزينه و مشكل و محتاج وقت زياد و دقت  البته اين كاري. شدسازم، كه بيانگر قـبلة جهانيان با
  .است)اينشتين(:مسلمان شدن من فاش شدن راز اين كار، خطر كافي؛ كه
) ايجاد تصوير آسماني براي كعبه(= پس هنگامي كه موجود ضعيفي مثل من، بتواند چنين كاري        

متافيزيكي  خدادادي و كه نيروي عظيم اعجاز-) عج-امام عصر(=پيشواي زمان  را انجام دهد، آيا آن

                                                                                                                                                 
»       ~��k �� aی��Ë د( ��0 و�u�)ì� (m:³:nu*: ١ - a¥* ��8ریa و (=  اه� �0م -٣- اه� *mی:a -٢-اه

<u�.�� ن و�:%d( �-)�.{ ( au*1-�:- ا- )�j� �اه8از  �/B( اه� دu* B0·�ن-U-) ��اق(= اه
- ١١-�Ë ( -:Îی�a (- ١٠ -َ¶%ah  )�Ëی�a (-٩- ا��اب -٨- ��ده� -٧-) 5- �:8ب ��Î- ای�انو }8ا

)aی��Ë ( a١٢-��ه�-) aی��Ë ( َازد)m:4.ه/³- ��ب ه a� (-١٣- 6دم ر�*  =)ان��' (-(( ) B%uÎ
-{�/vُپ/ }ـ�À ص/ ه/�ن�ی£ / ٢1m5U.(  
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به   را-مثل پيدايش تصوير درآسمان و درمجاورت خورشيد- نخواهد توانست چنان معجزه اي -دارد
  چنين كند؟) عج-امام عصر(=ديق او براي تص )نخواهد توانست( يا اينكه خداوند جهانيان نمايش دهد؟ و

اين جزيره ها بايد يك يا چند جزيره از «: كه ترچة خطي، حدس زدهنيوتون بزرگوار نيز در پايان آن دف
 در دريا و) آمريكا(= كه دركنار قارة جديداً كشف شده باشد،) اطلس(اقيانوس محيط  جزاير مغربي

 زيرا درآنجا را اطالق ميكند، )غرايب(:"كاراييب"برآنها عنوان مجموعه جزايري واقع شده اند كه عرب
  »اتفاق مي افتد) غريبي(=ا مـأ نـوسـيحوادث عجيب و نـ

- "كاراييب"ميدهم كه سابقاً نام  توضيح) اينشتين(= بود و من "نيوتون بزرگ"گفتاري از  اين
اطالق ميشده و اكنون، درشمال قارة  )مثلث برمودا(= برتمامي اين نواحي-مچنانكه نيوتون گفته

نيـوتون در  سپس، .لث برمودا واقع شده استاطالق مي شود كه در زير مث جنوبي امريكا، به دريايي
  ....ه اين بيان ايراد مي كند با داستاني كوتاه ب1الزّمان  خود را به صاحِب"عشق") دفـتـرچة مذكور(پايان 

.........  
؛ رأس "جزاير برمودا"رأس فوقاني آن : تعيين شده  آنطور كه"مثلث برمودا"اما موقعيت جغرافيائي ... 
كه نيوتون (استان نام گـُل مذكور درآن د كه نام آن با- درساحل شرقي ايالت فلوريدا "يميامِ"آن  دوم

كه پايتخت جزيرة -است  )سن ژوآن:يا("سن خـُوان" و رأس سوم آن همريشه است ) 2نقل كرده
پيداكرده كه   مجاورت" سارگاسو"و با درياي  مذكور است "كاراييب درياي" در باالي "پورتوريكو"

 درجة33حدود )رأس الف(عرض جغرافيائي جزيرة برمودا .باشد آن واقع مي  اعظم مثلث برمودا دربخش
   . درجة غربي است64طول آن  شمالي و

                                                 
  ))Herr der zeit(( :> }a408 ا�Bرا u:À )�Ôُ5ِ��"ì اdّ�*�ن"ای:·�v* -{�/d| Ú�d <u4دل  -١
٢- �*8k  <4ل }uـ8'8ن و ای:ـ·ـu4> داgd ،B0ا از |وردن ای> ��Â از 8Àن '�'Ôu ا�� دا��4ن، '��و'��ی- �� }&

� از *�uزا *m/ّq ِا��4|��د6 "َری�q}�ُ ا3َدب"در   �a–�8ددار6 ��دی~ و �a ��6 |ن، ا�� 5¥�یB را &{ a� )م 
  :*- |وری~  |*m( ا�B-)َ*:ì�َ اdَ/&�ل(��Ô5 ر��ل �%�u-) ق١٠٢٨

�- دیmم �a ��8اف ا�Ì40ل داB0؛ 0%- درَا�:�8Ë 6اف Bُu�َ ا½، �8ان �8ش..        «�/u�  <u5در
�( �a'8�-~�ِ8*َ a ـُ� ��خ  ی�kt* Õت،j� ()ن }%8د|-Bی�:� <* a�   و )mu8د(؛ *> ه~ �8ی*��

a� مmu��«...؟B��n� از �ری�q}� (»  ؛ »Á از }�9م �Îیm0 Ô"!ا�B" ا��ت�ـ�"از ":��*8د ای> 
  ).٣٦٤/ ٣ج /*�uزا *m/q ��- '%�ی�6 / ا3دب 

       �dّ�* زا6 '%�ی�6 (و �8د�u* 85م�* (mهmـu* Çu¶8':   
»          m/q* ¦u0 a� را au¬k <ای �u9{- ¿%�ِ )6�48ۀ د�{( ~dِ�v*َ Ô5ِ�� �.«=) mu�·ّd5.> �> ا

ــّ�}ـ- �dا(-،�u{  از a� ۀg*ِtَـ'=)��0دان (-dر�� m/q* زا�u*)6؛ و  �8د(،) ا��4|��دm{8ب دار.:*
ا�uk}8س (=از uq* �q�َ¿ " ��ای� *�Ìب " �%�رت از"��ا��ت "ا*�. */¥> ا�B ) دا��4ن(و8kع ه� دو 

Á�Ëا=) (�*Ôuی�ۀ �¬�اء و �8د() �£ ��*8دا و دری�6 ��رای�� = )�%� (ـ�ُرا3}8ارqِدر �ـ a� �u{  و
  ).٣٦٥ص/ه/�ن (»...ا�B) *��£ ��*8دا ��ای�( = ¥- از |}�� ی ا8�g* �Ìò�dر ا��k ،B*8ُس

��ا��'��v- و ��را��ت در *4> ا}u�³.-  ا45/�ل داد(، a¥{�:À ای:·u4> در»�ی�ن }&� ه/u> دا��4ن، gdا،       
  . *��£ ��*8دا *- ��m0«�ه�ًا ه/�ن دری�6 ��رای8u{ Ôu'8ن
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رمز و راز وشرافـتمند را به  پر  اين مثلث - همچون خرافه پرستان-پس معني ندارد كه ما         
فيزيك جديد، شايد  علمي و و ازنقطه نظر !!ميم بنا"درياي وحشت"يا  "مثلث شيطان"نامهايي از قبيل

   :بتوانيم بگوييم كه
كانـون "را ) برمودا(اين مثلث  ، مبتني بر مصالحي كه گذشت،)خداوند(=مهندس عالـَم خلقت         «

 آنجا: يا اينكه قرار داده است؛  "كانـون نيروي جاذبة زميني"ويا  "تجمع نيروي مغناطيسي زمين
بتوان گفت كه اين كانون يا كانونهاي   قرار داده و"طبيعت زمين) فيزيكي(ركز امواج كانون تم"را 

طور   به–برخوردار نمي باشند؛ چون برخي از كشتيها يا هواپيماها  )شديد(ذكرشده، از تراكم
 نابود، يا ناپديد، و) كه اكثريت هستند( فرار كرده و برخي) عبور و( ازآن سالم -)استثناء(نادر

كانون  كه به تدريج از نقطة تراكم آن-گاهي پس ازمدتهاي بسيار نيز، اين گروه  ميشوند وجـذب
افتاده و دوباره نمايان ميشوند و گاهي  آب دريا بيرون )جريانات(  توسط حركات-بيرون مي آيند

تا ابد  بخصوصي كه آنها را از آن نقطة تـراكـم كانوني بيرون بكشد، به جهت عدم جريان آب
و ديگر (ين ميشوندخاص ديگري چن ديد باقي ميمانند و يا به جهت وزن و موقعيت فيزيكيناپ

  »)يافته نميشوند
          
  : هم شايد بتوانم بگويم كه باز         
) ها(كشـتي انسانهاي موجود درآن برجا مانده، سالم بوده، ولي اثري از سبب آنكه برخي از آثار        «

زنده درون برخي از امواج و يا كانونهاي تمركز  اين بوده باشد كه موجوداتبرجا نمانده است، 
حركات الكتريكي سيستم  ميميرند و نميتوانند به حيات خود ادامه بدهند؛ چون مثالً با يافتة آنها

و روح  كه از جنس انرژي و واسطة جسم-آنان ) جسم برزخي(="پـِريسپري" و يا اعصاب آنان
يا كانونهاي اينها، متأثــّر  امواج انرژي محيطي و  برخي از انواع و اَشكال و يا و تحت تأثـير-است

الكترونيكي سلسلة ( اختالل موجود زنده را دچار ضديت داشته و  ناسازگاري و-ميشوند و متغير
 البته اشخاص. هالكت ميكند )دچار( و) پريسپري= برزخي اختالالت امواج جسم اعصاب يا

هـستند و اينكه گاه حتي جسد آنان  اي مقاومتهاي مختلفي، در شرائط متفاوت،مختلف نيز دار
ياران  كشتي خالي بازگشته است، شايد بجهت احترامي است كه هم بدست نيامده و فقط

 هم پاشيدگي ويا از را از معرض اضمحالل و پيشواي زمان، براي بشريت قائل هستند وآن جسدها
خاك ه آن منطقه ب از قبرستان خاصي در يايي، حفاظت كرده وحيوانات مهاجم در خوردن) از(

 نميتواند در مهربان ترين پيشواي مصلح بشريت است و سپرده باشند؛ چون آن پيشواي بزرگوار
خلبان (از اين اشخاص جستجوگر فرار برخي چه بسا نجات يافتن و و جريانات بي تفاوت باشد اين

  »!ود آن بزرگوار بوده، ولي ما درك نكرده باشيمخواست خ به...) ها يا ملوان ها ويا

farsiketab.com

farsiketab.com

farsiketab.com

farsiketab.com

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 com.Blogfa.2007insteinE://http  /"اسكندر جهانگيري"وبالگ شخصي آقاي : منبع 

  ir.Pib.Shiraz://http /گرد آورنده و صفحه آرايي اين فايل 
  

 

 92 

  
  
  

  :نور سفيد و اسرار و عجايب نهفته درون آن       
 كه )قرمز/ نارنجي/ زرد/ سبز/ آبي/ نيلي /نفشب( تركيبي است از هفت طيف نوري ،نور سفيد       

 و طـول مـوج هر است  باران آب و بخار سفيد توسط قطرات ريز همان تجزية طيفي نور 1رنگين كمان
نموده،   آن را محاسبه-2درگذشتة قرن نوزدهم- آنگستروم سوئدي بر حسب واحدي كه طـيـف مذكور، 
1010Å  : يك ده ميليونيوم ميليمتر است"آنگـسـتروم"كه هر  m=و يا  :

/710 0 0000001Å mm mm−
= =  

  :يـن به دسـت آمده استچنـ) هـريك از آن طـول مـوج هـا(        
 

Die Farbe)رنگ(                        Das Feld )طيف( 

 ) :نمايش با حرف يوناني الندا ( 

   Violett.................................................λ=4100 Å) بنفش(

 Blau........................................................... λ=4200 Å) نيلي(

  Wasser...................................................... λ=4700 Å) آبي(
  Gr ün......................................................... λ=5500 Å) سبز(
  Gleb............................................................ λ=5800 Å) زرد(
  Hellrosa............................................. λ=6100 Å) نارنجي(
  Rot............................................................. λ=6600 Å) قرمز(

  
 قوي ترين نوري است كه ميتواند ،است كه تركيبي از اين هفت طيـف- "نورسفيد"مي دانيم كه         

) خضراء يا برمودا( پس ميتوان حدس زد كه نورسفيدِ جزيرة مذكور. اثر بگذارد همة اشياء محيط بر
 اين كانون نوري، تمركز بيشتري پيدا نموده؛ كه عامل چنين مجموعاً تراكم يافته و در برخي نقاط از

باشد، كه هر طيف آن با ) خضراء(= سـبـز در آبهاي جزيرة) موجود(حوادثي شايد بعضاً همين نورسفيد 
اين هفت  بيش از )چـون(و  تناسب دارد؛-آنها از نور است) همگي(كه اصل -طبيعت  چيـزي از اشياء

                                                 
1 - Der Regenbogen  
2 - Ångström )او}�4.³وم( /  �4.³وم{| Á{8رس یm{|)md8'6 و  ) م١٨٧٤ �8ت- م ١٨١٤m���uی¥mان �8

  .*q&¸ در ��uیÕ }8ر و�uË و ر}��³
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نور " نيز آن . ميتواند باشد"الح دفاعيس"طبيعت نيست، پس بهترين  طيف، طيف اصلي ديگري درمادة
در كه خلبانها (نفوذ كرده و به درون آن داخل ميشود  هواپيما بال هر بدنه و  نفوذ كننده اي كه از"بزس

) بدنه و بال فلزي(و برآن  بوده ماده اي بسيار قويـتر يقيناً از ،)آن نواحي گزارش داده اند آسـمان
 -سفيد  رنگ و نزد خاندان پيامبراسالم، محبوبترين رنگها بوده است رنگ سبز...و. چيرگي كامل دارد

 به - "سفيد"يشود؛ بلكه بوده، ولي رنگ محسوب نم 1آنها در لباس و عِمامه) ـتسنــّ(=اگرچه روش
هفتگانه در اين حالت، تعادل داشته  چون آن طيـف هاي( خالي بودن از رنگ است -فيزيكي آن معناي

عالمت  رنگ سفيد  نيز روانشناسي لذا در تا رنگ جديدي ساخته شود؛ يك چـيـرگي ندارد هيچ و
) سادات(=شمندان نجيب زادة براي همين است كه دان. )2گي و يكدلي وواقع بيني استصداقت و يكرن

آن  و در داستانهايي كه از آن بودند معروف و شناخته شده به عمامة سبز نيز بر سر مي نهاده و اسالم،
آن محوطه نيز گاهي   آن بزرگوار را در"نور سبز"نقل نموده اند، )  عج-غائب امام (="پيشواي پنهان"

قوي و " منبع انتشار"كند، زيرا  افراد نااهل را دفع مي ،به طورحتم" ور فيزيكين" نقل كرده اند؛ كه اين
، شخص شريف آن گوهر يگانة پنهان )منبع انتشار( دارد و اين) پي در پي منتشر شونده(=فـركانس دار

  .بشريت است از چشم
بل قا است كه انصافـاً"  3بشقابهاي پرنده"اما ازمهمترين رخدادهاي پيرامون مثلث برمودا، وجود         

 يا توهمات بينايي به گويـندگان آن، ممكن دروغ و بـقدري مشاهده شده اند كه نسبت انكارنبوده و
 وگاه همچون شعله هاي سرخ سركش، ازخودشان اين اشياء دايره وار، كه نوري خيره كننده .نميباشد

آنها در   محض ظهوربه. استوانه اي نوري بنظر مي آيند بروز مي دهند، گاهي بر اثر سرعت بسـيـارشان،
  !ازكار مي افتد و هرگز عمل نميكند آسمان منطقه، هرگونه سيسـتم مخابـراتي

 اين اشياء عجيب، به سرعت به سمت آنجا حركت بمحض ظهور برخي ازهواپيماهاي جنگي امريكا        
 ن بشـقاب پرندة ديدهشناسايي كنند؛ اما هربار، يا آ كرده اند تا الاقلّ ازآنها عكسي بـردارند و آنها را

 بر  كيلومتر7000سرعت آنها گاه به  !گشته است يا اينكه خاموش و ناپـديد شده بسرعت دور شده و
گاهي ! دهند اينكه تغيير شكل نيز مي جالب تر كنند و خيلي نزديك به زمين حركت مي !ثانيه ميرسد
  !درياها نفوذ مي كنند هم در اعماق

متمدن هستند كه  كنند كه صاحبان اين بشقابها گروهي از انسانهاي برخي چنين گمان مي        
  .به آسمان صعود نموده اند) سفينه هايي بعداً توسط(هزار سال قبل زمين را ترك كرده و 20

                                                 
١- Der Turban  
?V&َF#ِ / 5�Y ا8ُ�-ـSّ&$ : د�R  ر)�ER، � ا5Q3 ��د �5 � اP N/�ه� از ��F&O و � N 9 ر)G MـKL و GـA&" و -٢

�@FZ� /@# 5 و&�YG٨و٧ص/ &�0\�پ ا / B`از ��ب اول�٤ .  
٣- Tellereisen  
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حدس زد كه چون بيشتر اين   ، شايد بتوان"پيشواي زمان"با وجود ) اينشتين(=ولي بعقيده من      
رانندگان بشقابهاي ( به احتمال بسيار قوي اينها ،رخ ميدهد )برمودا( ايررخدادها در اطراف همان جز

 بر عهده ي ،جاي ديگر جهان آن بزرگوار هستند كه نگهباني منطقه و بلكه هر) اصحاب(=ياران از) پرنده
 پروازها به جهت كمك به بشريت و يا نجات گم شدگان و يا ديگر كه شايد اين(ايشان نهاده شده است 

  ) بشردوستانة آن حضرت باشداهداف
 از مرز - ابخصوص حوالي برمود- در سال هاي اخير گزارشهاي ارسال شده از نقاط مختلف جهان

 طول آنها گاهي بقدر يك هواپيما مي .با نام بشقاب پرنده آشنا شده اند ميليون گذشته و همگي مردم
  !كنند باشد ولي بي صدا حركت مي

از زمان استادي فيزيك  اتي در نسبيت عام انجام مي دادم و يك سالكه مطالع1915در سال        
 واقعه ي مشاهده ي ، براي اولين بار؛گذشت مي درآمدنم به تابعيت اين كشور نظري من در آلمان و

 1947و چندي پيش نيز در سال  به گوشم رسيد) با بشقاب پرنده هادر رابطه (" 60-تل"معروف 
  . را ديد دد از آنها ع9 ، خلبان"آرنولد كنيث"

 در حال پرواز متوجه عالمت رادار هواپيما به سوي يك 1948 نيز در "هيمفيل"خلبان ژاپني         
شده   بسرعت دور، عالوه بر آنكه قدرت مانور بسياري داشت،تعقيب كرد بشقاب پرنده شد و چون آن را

  !و ناپديد گرديد
جنگ " در) شوروي فرانسه و امريكا، انگليس،(=قـيـن مشاهدات خلـبان هاي جنگي متــّـفـ        
 آنها گمان ميكردند ).كه بشـقابهاي پرنده وجود دارند( واقعيت است اين  نيزگواه صدق ديگري بر" دوم

صدمه زدن به ) يا( يا شـناسايي و و اين اشياء را براي گمراه كردن) متـّحدين(:كه ژاپن وآلمان وايتاليا
 بيشتر بر فراز اقيانوس آرام و) بنا بر مشاهدات ايشان، اين اشياء(  ساخته اند وهواپـيـماهـاي آنها

  .اطـلس رؤيت مي شده و تا به حال يكبار به كسي صدمه نزده اند
مشاهـده نموده اند كه گلوله هاي  برخي تيراندازان حرفه اي نيز كه بسمت آنها هدف گرفته اند،        

 و يا منحرف شده و يا درجا منفجر مي شود و هرگز به آن اشياء تدآنها در نزديكي خودشان مي اف
  !اصابت نمي نمايد

  :؛ چونتا آنجا كه ما ميدانيم، امكان ندارد كه اين بشقابها ساخت سازمانهاي جاسوسي باشد        
هد رسيد، به اين زودي هم نخوا و دانش نرسيده علم و حدي از هـنوز به چنين ميزان و بشر اوالً        

  ! بسازد- با اين سرعت و قدرت مانور-عجيبي را  تا اينـچنين شيء
، ميبايست در مناطق )جاسوسي باشند كه آنها ساخت سازمانهاي( اگرچنين بود ديگراينكه        

  ! پذيرد؛ حال آنكه چنين هم نيست مشاهدة آنها بيشتر صورت)  نظامي-سياسي(= استراتژيكي
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پيچيدة آن براي جنگ ها بهره  آن و حركات سريع و قطعاً برخي از قدرت ها، از نكهو باالخره اي        
خود ابرقدرتها هـزيـنـه و وقـت  و بلكه! يك مورد نيز چنين اتفاقي رخ نداده است بردند؛ ولي حتي مي

  !كنند تحقيق در مورد آن مي بسياري را صرف
          
گاهي گرفته شده، هنوز شكل آنها بخوبي معلوم   از اين اشياءعلي رغم عكسهايي گذرا و گنگ، كه        
  - همچون هرم-هندسي چندضلعي  اَشكال دربرخي گزارشهاي موثـّق، بجاي دايره، .است نشده

 همانند گنبدهاي -و درخشان  برخي ديگر از گزارشهاي معتبر، وجود گنبدي سرخ مشاهده شده است؛
) اينشتين(:من معاصر زارش داده؛ بلكه يكي از محقـقين آلمانيروي آنها، گ  را بر-مساجد مسلمانان

 "اذان" رؤيت بشقاب پرنده شنـيده اند، كه شباهت به صداي صداهايي درآن محيطِ ميگفت كه
همانند  جالب اينكه و. غـُرّش و انفجار از آنها بگوش مي رسد  داشته است و گاهي صداي1مسلمانان

 ! گاهي عبور نموده است  بيرون ميزند كه از ديوار و سقف خانه نيز"شقابهاب" اين مثلث برمودا نورهايي از
منبع نور، مثل  يعني حتي اگر از جلوي! (نمي بينند) بشقاب پرنده(آن و سايه اي براي خود دستگاه

  ).خورشيد يا ماه عبوركنند، سايه ندارند
 غين و تبليغاتي برخي رسانه ها وگزارشهاي درو  صرف نظر از-اينها وصدها گزارش معتبرديگر        
تـَوفـّاي - "موهومات ژول ورن فرانسوي"س كـه براسا" استانهاي تخيلي و نابخردانه ايد"  ونشريات مـ
1905-اينكه  شاهـد صدقي بود بر-انتشار چشمگيري يافـته اند  )نامه(ان و نمايش بـصورت رم

  .يستندما ن قابل دست يابي بشقابهاي پرنده وجود دارند و
يا  يا بعداً خواهند ديد، كه آنرا تكذيب كرده و اين است كه سياستمداران، صالح را براين ديده و        
استفادة رقـيبان  مبادا مورد نيز رمال نگردد و بنظامي آنان تا ضعف علمي و!! اهـميت جلوه بدهند بدون
  !قرار بگيرند گمنام
عقل  اينهمه حقايق مجهول وشگفت انگيز، انم كه از البالي، بطورحتم ميد)اينشتين(=اما من        
، پيشواي زمان"وجود ! و لجبازي، كار كند  اگرسالم مانده باشد و به دور از تعصب جاهالنهانسان 

) هستند سليقه ي يك نفر كه عالمت يك نظام و(مشترك   را پـشت اين سرنخ هاي" 2مـهـدي بزرگ
اقامت يا  پي به مكان مانع خواهد شد كه بشر گرچه خداوند، د نمود؛او را تصديق خواه خواهد يافت و

  .پايگاه ياران مهربان او ببرد
  

  :فوايد و ثمرات تئوري نسبيت براي انسان ها        
                                                 

١- Der ruf zum gebet) 68 }/�ز� a� اm{=اذان(  
٢- Herr der Zeit,seine Majestät,Mahdi  )-:ـv6 : یm5¬�ت، َ*�ـ tز*�ن، ا� Ô5ِ��.( 
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  .انجاميد؛ ولي چاره اي جز اين نبود بحث ما دراين مقدمه، راجع به نِسبيت، به درازا        
من  از پزشكچنانكه يك بارجناب فِلِمينگ -سؤال مي كرد ) اينشتين(=سي از منحال، اگرك        
جواب  در ميشود؟ كجا عايد بشر چيست و "قانون نسبيت"كه فايدة عمليِ دانستن اين اصل يا  -پرسيد

در فهم قوانين   كه  گذشته از آن فوايدي فوايد و نتايج آن، واقعاً درخشان و بي شماراست؛ گفته ام كه
نمي خواهم دراين رسالة فشرده به ) اينشتين(:  در بر دارد و من" 1كـانـيـك كوآنـتـوميم" ديگري از

  .به آنها پرداخته و مثال آورده ام بپردازم؛ ولي دركتابها ورساله جات ديگرم مكرّر آنها
ه ب) اينشتين(=من. بدست آورد) نِسبيت اصل(=فوايد روزمرّة ديگري نيز ميتوان از دانستن آن         
  :جواب دادم كه) بود دانستن اين اصل چه فوايدي دارد كه پرسيده( فِلِمينگ
زيادتري، براي آزمايش هاي  كه محتاج وقت شبانه روزي بسيار-مثالً شخصي مانند تو اگر        «

از وقت   بخواهد بيشتر-فيـزيولوژيكي و ژنتـيكي ومثل اينهاست و گوناگون پزشكي و شيميائي
تي همواره توأم با ماست،بعد زمان  قطعاً معجزه نمي تواند بكند تا ازخود بهره ببرد، كه واقعـيـ  ، 

مسافرت به سرزمين هاي قطب   من خبر داشته باشد، بار"نِسبيت زماني"اما اگر از قانون !فراركند
 يكا وآمر) قارة(شمال در نواحي خليج هودسن يا البرادور و مثل آالسكا و، شمال، يا نزديك به آن

يا شمال سوئد و نروژ  كنارآن جـزيرة بزرگ ايسلند و در باالي اقيانوس اطلس و در يا گـروئنـلند،
كه اوالً، ؛  به آن نواحي مهاجرت ميكندو فنالند، واقع دربخش فوقاني اروپا و مانند اينها را بسته و

ماه  اه شب و ششم هستند كه در قطب به شش چون روزها و شبها درآنجا گاهي بقدري طوالني
 "زمان"شــد، چون  آزمايش، خسته خواهد تحقيق و مطالعه و لذا انسان ديرتر از روز مي رسد؛

 )هوا بر اثر ثابت به نظر رسيدن تاريكي يا روشني(بلكه گاهي ؛  ميـگذرد"كُندتر"او بسيار  در نظر
  !مانده است" يك واحد زماني" احساس ميكند مدام در

  
در نـواحي ما، بسرعت خسته و از  يـش كـرده ايــم كه، شخص بي حـوصـله اي كهلـذا آزما        

با  بسـيار باحوصله تر و، با امكانات مناسب زندگي در آنجا  ،در نـواحي قـطبي كارش دلزده ميشود،
  .و كمتر از كار خود احساس خستگي ميكند پشتكار بيشتري فعاليت ميكند

 براي او ،دخالـتهاي مكرّر ساعت ديواري  بدون،ه، زمان شبانه روزي طبيعيالبـته اشتباه نشود ك        
 24و ميتواند ) به نظرش ميرسد چون روشني يا تاريكي هوا اغلب اوقات، ثابت(مي آيد  نظره كـُندتر ب

 ،سال روزانه از) ماهي6( شبانه از سال و نيمه اي )ماهي6( تا حد نيمه اي،بيشتر ساعت خود را بمراتب
اما اگرهمين شخص،   ).كه عادت روزانة ما دراينجاست(براي خود قرار ندهد و وقت اداري! ساس نمايداح

                                                 
١- quantum-mechanics  Çu¶8' : ��4uّ/ّ� 6�:v* a� از( ه�(=�8|}84مm{ا6 و ذّر( ا6، 6)ا a4.ه  a� ،-/'ا
  . �ـuـ�یÕ }6�9 و Õu�t� -45 ا�m0�� -* ،B دuk¸ '�ی> *%�5£ از
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ان وقت وزم ساعت ديواري يا مچي خود باشد، نتيجه معكوس شده و نيز، مقيد به) قطبي(درآن نواحي
  هرچه گفتيم،"زمان شيئ متحرّك"همانـطوركه دربحث  چون! شوديتمام م) ازما(براي وي سريعتر

 را احساس كند، زمان -وغروب مكرّر خورشيد  مانـند طلوع-انسان، اجزاء كمتري از تغييرات محيطي 
خواهد نمود؛ بنابراين ، ساعت اداري در  احساس تر معين را نسبت به آن اجزاء مكاني، طوالني و موجود

ز نور خورشيد در آسمان به هنو و! نواحي قطبي، براي كارمندان آنجا، سريعـتر ميگذرد ذهـن ساكـنـان
وقت آخر اداري را  سريع )اداره(فهمند كه ساعت ديواري است، كه ناگهان مي باقي) قبلي(همان اندازة

  !!تنبل و كم حوصله نيز خوبست اين براي كارمندان و! نمايان ميسازد
شته است، عمر آنها سريع سپري گ به همين سبب، پيرمردان نواحي قطبي احساس ميكنند كه        

اما چون توجه دانشمندي مثل  !كمتري از خورشيد را به ياد مي آورند زيرا طلوع و غروب هاي
ساعت و روز  و نه به گذران متداول- است "شبانه روز تحقيقي"به اصل  )اينشتين(=و من) فلمينگ(=تو

  ا بيشتري ببريم؛ ام بهرمندي"عرض زمان"ما ميخواهيم از   و به اصطالح علمي تر،-و هفته و ماه و سال
ساعت ديواري را فقط براي انجام مراسم  لذا،  بهره مند باشند و"طول زمان"خواهند از  مردم عادي مي
 در نظر ميگيريم و اصل توجه ما آن مانند و )نمازهاي واجب(="نيايش هاي الزامي"  يعني-عبادي اسالم

طور مداوم، در  نتيجه وقتي نورآسمان قطبي، بهدر  است و كتابهاي اطاق ما و به دفتر و قلم و رساله ها
 اطاق ما ميـتابد، نگراني از اينكه اآلن شب ميـرسد و خسته و روز طوالني قطب، به صفحة كتاب و ديوار

بيولوژيكِ زماني طبيعي ) حس(نيز طبق و بدن ما! خواب آلوده ميــشوم، هرگز در ذهن ما نخواهد آمد
 بـيولوژيكِ طبيعي و بنابراين، .خواهد كرد )اتوماتيك وار(خستگي  وخواب آلودگي  خود، كمتر احساس

 علمي شيرين ما، به اين آساني، اتمام كه شبانه روز تحقيقي و غريزي ما، اين طوراحساس خواهد كرد
  ). كنيم در آن نواحي احساس نمي چون گـذران شبانه روز را(هم نيست نبوده و خستگي آور پذير

ساعت باشيم؛ چون غريزه و سيستم  معتاد به نگاه كردن به) نواحي قطبي(=در آنجا ولي نبايد         
را ) كند گذشتن زمان(توانيم آن احساس نمي ما، با اين عملِ مكرّر، تحريك شده و فيزيولوژيكي دروني

تحقيق  معكوس داشته باشد و تا به خودمان بيايـيم و گرم نوشته و بخوبي درك كنيم و چه بسا، اثري
  !!سريع ميگذرد و نوبت خواب ما ميرسد بشويم، همانند آن كارمندان اداري ، حس كنيم وقت

مچي و مانند اينهاست، وقت سريعتر  و براي كسيكه معتاد به ساعت ديواري پس درنواحي قطبي،        
نه به   وتاريكي توجه دارد و كه به نور هورموني بدن براي معتاد به طبيعت غريزي و سپري ميشود؛ ولي

اگر زنداني  نظرخواهد رسيد؛ بلكه حتيه ديگري، طوالني تر ب هركار و تحقيق  زمان مطالعه و-ساعت
  كه همچون-، برخالف اغلب زنداني ها)چنين خواهد بود بازهم( مشغول استفاده از وقت زندان،  باشد و

  !يدوقت آزادي خواهد رس برخي از كارمندان اداري، وقت شماري مي كنند كه كي
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 و بهره گيري "نگرش به بعد طولي زمان"، كه آلتي كميتي و فيزيكي است ما استفاده از ساعت را        
  ، ؛ كه به يقين مي ناميم"عرضي زمان نگرش به بعدِ"طبيعي و هـورموني بيولوژيك بدن را،  از عادتـهاي

هر دو نگرش را توأم با  يكنند و نميتوانهم ايفاء م  انسانها، نقشي مستقلّ ازه يروزمرّ دو در زندگي هر
عايدات و   و"زمان نسبيت"دادن يكي بر ديگري و اين خود، يك مفهوم از  مگر با غلبه؛ هم بكار گرفت

 فقط به اين نحو مورد نظر ،)كشش و وسعت زمان(=" 1اِتــِّساع" وايد آن در زندگي است وف
  .ميباشد) اينشتين(=من

  

                                                 
١- Die Erweiterung  
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