استدالل گام به گام برای اثبات گرانش کوانتومی و اثبات وجود اتر
Step by Step Reasoning for the Proof of Quantum Gravity & Aether Existence
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دستآورد های علوم در نهايت خود را از طريق مكانيك جامدات آشكار ساخته و به اشكال و احجام تبديل می شوند[2] .
][1
هندسه جهان شمول (فراگير) است[1] .
وجود ناگزیر "عدم قطعيّت" در اندازه گيری یا همان فرآیند شناخت پدیده های طبيعی ،و ضرورت ارائۀ تعریفی کار ُبردپذیر
برای آن[4] [3] .
هندسه کوانتومی (کوانتيده) است[2] .
نادرستی "نظریۀ موج توماس یانگ" و همچنين "مفهوم دوگانگی موج-ذرّه"[7] [6] [5] .
كوچكترين واحد طول امكان پذير در طبيعت طول دقیق پالنك ،l’p = (1/6)37µm ،است .اين طول همچنين به طور نظری
عدم قطعيّتی است دستيافتنی در اندازه گيری .چون اين عدم قطعيّت صفر نيست ،به اين معنی كه احتمال آن اگرچه
بسيار بسيار كم است ولی بزرگتر از صفر می باشد ،پس بايد در طبيعت ذرّاتی وجود داشته باشند كه شكلی كامالً
ُكروی داشته و قطر آنها برابر با طول دقيق پالنك باشد[2] .
چون اين طول كوچكترين در طبيعت (فيزيك) است ،كوچكترين ذرّات بايد در تمام جهات اندازه ای يكسان و برابر با اين طول
داشته باشند و لذا نمی توانند شبيه ريسمان ) (Stringيا چيز غير ُكروی ديگری باشند[2] .
کوچکترین ذرّات موجود در طبيعت به طور تنگاتنگ در سراسر گيتی پخش شده اند ،همۀ بخش های آنرا ُپر کرده و در
همه جيز نفوذ می کنند[2] .
با تو ّ
جه به اینکه نيروی گرانش در همه چيز نفوذ می کند ،می توان نتيجه گيری کرد که ذرّات پيام رسان این نيرو همان
کوچکترین ذرّات در فيزیک هستند .بنابراین نيروی گرانش نيز کوانتومی (کوانتيده) است[2] .
بر اساس مالک های موجود ،با اثبات "گرانش کوانتومی" مبانی یا چارچوب کل ّی "نظریۀ همه چيز" مشخص می شود.
پزوهش های انجام گرفته گویای این امر است که این نظریه در حقيقت م ُتدولوژی شناخت پدیده های طبيعی ،از جمله
شيوۀ اندیشيدن انسان به طور فردی و جمعی ،است[8] .
ناسازگاریهای موجود در فرمول پالنک  E=hνو طيف الکترومغناطيسی برآمده از آن به قدری چشمگير هستند که درجۀ
اعتماد به آنها را به طور قابل مالحظهای کاهش میدهند .به همين سبب فرمول  E=ħbبه عنوان فرمول جایگزین معرفی
شده است .در این فرمول حرف ” “ bنماد "بسامد" است که تعریف مخصوص به خود را دارد[9] .
فرمولهای  E=ħbو  E=mc2همسان بوده و هرکدام از آنها را میتوان از دیگری استنتاج نمود .این همسانی در حقيقت
بيان ریاضیوار همارز بودن انرژی و ماده است[11] [10] .
با درک منطقی و ریاضی وار هندسۀ کوانتومی ،خود به خود به چرائی وجود اتر پی خواهيم برد[2] .
با اطمينان از وجود فاصله بين ستارگان یا اجرام آسمانی میتوان پذیرفت "فاصله" یا "دوری" چيزی است که وجودش در
فضای تهی قطعی است .چون در طبيعت فاصلهای کمتر از طول دقيق پالنک) (1.615860018×10-35 mبه عنوان تنها
یکای طبیعی ) (natural unitوجود ندارد ،پس وجود "حجم" در فضای تهی حتمی خواهد بود .به بيان دیگر ،فضای تهی
آنگونه که پنداشته میشود تهی نيست! به این ترتيب می توان پذیرفت که "حجم" تنها جوهری است که وجود دارد و
جوهر مادی جداگانهای قابل تصوّر نيست[12] .
ّ
از طرف دیگر گفته می شود "اتر" چيزی است نامرئی که در سراسر گيتی و حتی در فضای تهی نيز وجود دارد .بنابراین،
"اتر" ُبنمایه یا جوهر تشکيل دهندۀ حجم است .به عبارت دیگر می توان پذیرفت که وجود "اتر" منطقی است .کوچکترین
جزء آن ،ذ ّرۀ اتِر ) ،(Aether Particleهمان کوچکترین ذرّه در طبيعت (فيزیک) است[12] .
چون ماده هر آن چيزی است که حجم و جرم داشته باشد ،پس این ماده است که وجودش وابسته به وجود حجم خواهد
بود نه بالعکس .به دیگر سخن ،وجود ماده یا جرم بستگی به وجود جوهر تشکل دهندۀ حجم یعنی اتر ) (Aetherدارد.
][12
از طرف دیگر ،انرژی چيزی است که موجب می شود ماده حرکت کرده و تغيير نماید .بنابراین ،انرژی نيز مستقل از ماده
است .به همين سبب ذرّات بدون جرمی همچون فوتونها ،کوانتومهای انرژی ،وجود دارند که در سراسر گيتی به صورت
پرتو های الکترومغناطيسی مرئی و نامرئی با سرعت های گوناگون ) (c=299,792,458±3 m/secا ّما ثابت نسبت به اتر
که ساکن است در حرکتاند[12] .
با در نظر گرفتن تمامی آنچه گفته شد میتوان چنين استنتاج نمود که اتر یا "جوهر حجم" از جنس انرژی بوده و
محيطی است که پرتوهای الکترومغناطيسی (فوتونها) انرژی خود را از آن میگيرند .به عبارت دیگر ،همان چارچوب
مرجع لختی است که سرعت این پرتوها نسبت به آن معنا پيدا میکند .در حقيقت" ،اتر" همان فضای مطلق
) (Absolute Spaceاست .این فضا از جنس انرژی بوده ،بر ماده تق ّ
دم داشته و سرچشمۀ آنست[12] .
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