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 عثمان حیدری: فرستنده

 3112نومبر  32

  ما تنها هستیم؟ ا  آیا واقع/ ها  دنیای اطراف انسان

ها به چه  این واژه اید که ما کجای دنیا هستیم؟ یک منظومه؟ یک کهکشان؟ واقعا   آیا تا به حال با خودتان فکر کرده

 .معنی هستند؟ تا چه اندازه دنیای اطراف ما بزرگ است؟ با ما همراه باشید

ترین مشکالت  ترین مسایل را به بزرگ کوچک توانیم ما می. گیرند ها زندگی را بیش از حد جدی می گاهی انسان

کنند، کارهای سخت و طاقت فرسا آن هم برای  های زیادی را تحمل می ها فشار و استرس انسان. خودمان تبدیل کنیم

پایان از کارهای تکراری شده  بی ۀها تبدیل به یک حلق انسان  زندگی امروزه. برای زندگی کردن دریافت حقوقی

 برای این خلق شده است؟ آیا بشریت. است

شما هم،  قطعا  . اند ریزی شده ها برای انجام آن برنامه این کاری نیست که انسان. کنند طور فکر نمی ها این ولی بعضی

تکراری هر روز پشت  زندگی یعنی انجام کارهای کنید که آیا واقعا   گاهی با خودتان فکر می. اید چنین احساسی داشته

 .ریکس را دیده باشید حتما به یاد دارید که مورفیس این جمله را به زبان آوردلم ماتسر هم؟ اگر ف

دانی که آن چه  حس کردی که یک چیزی در این دنیا غلط است، و نمی. ای ات این را حس کرده تو در تمام زندگی

ه آن چیست ولی این دانی ک تو نمی. ریزد هرکاری هم بکنی این فکر گاهی تمام تفکرات تو را به هم می. چیزی است

 دانی منظورم چیست؟ می. ای همان علتی است که تو به پیش من آمده

این  ۀتا به حال با خودتان دربار قطعا  . جدی فرض کرد توان این دیالوگ را کامال   لم، تخیلی است ولی میهرچند این ف

 راتی در آینده رخ خواهد داد یا خیر؟ئیه آیا تغک کنیم و یا این اید که ما اینجا چه کار می فکر کرده. اید چیزها فکر کرده

که بعد از آن باید  ی که از قبل معلوم شده و فکر کردن به اینئانجام کارها. اند یل به ربات شدهها امروزه تبد انسان

کارها را ایم که چرا باید این همه کارها را انجام دهیم و فقط این  ما حتی تا به حال با خودمان فکر نکرده. چکار کنیم

بشر مدام در حال پیشرفت . گاهی ما به دنبال پیدا کردن دلیل و برهان برای اتفاقات اطرافمان می افتیم. دهیم انجام می

آیا . دنیا بپردازیم ۀشود که ما به تفکر دربار همین باعث می. ثیر بگذاردأتواند روی دنیای اطراف ما ت است و این می

که ما در کجای دنیا هستیم کمک شایانی به درک  شاید فهمیدن این. ا عوض کنیمتوانیم روش زندگی خودمان ر می
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 .ها شود شاید باعث بیدارشدن انسان. بهتری از بشر بودن به ما بدهد

 .دیگر به آن نگاه کنیم ئیبگذارید از نما. کنیم ی که ما در آن زندگی میئجا: زمین -۱

 

 .تر از زمین است عطارد حتما خیلی گرم. ای که در آن هستیم اینجا قرار دارد زمین در منظومه  :شمسی ۀمنظوم- ۲

 

 رسد نه؟ به نظر خیلی دور می. توانید در تصویر زیر ببینید ماه از زمین را می ۀفاصل - ۳

 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    2 

زمین تا ۀ توان در فاصل شمسی را میۀ نقدر زیاد است؟ بله، تمامی سیارات منظومآماه تا زمین  ۀفاصل آیا واقعا  - ۴

 .ماه جای داد

 

دی خواهد اگر این قاره را روی مشتری قراردهیم چه ابعا. کند که مرکز دنیاست مریکای شمالی گاهی فکر میا -۵

 .داشت؟ به نظر خیلی ریز است

 

 :شود زمین را کنار هم قرار دهیم در کنار زحل به شکل زیر می ۶اگر - ۶
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 دیدیم؟ ما یعنی زمین، مانند زحل حلقه داشت چه چیزی را ما در آسمان می ۀاگر کر -۷

 

دار در مقایسه با لس آنجلس را  ابعاد این دنباله. دار که مدتی قبل توانستیم روی آن به اکتشاف بپردازیم یک دنباله- ۸

 .مشاهده کنید

 

 .ناچیز است زمین در کنار خورشید واقعا  . و حاال نوبت خورشید شده است- ۹
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 .ای است که خواهیم دید ماه به زمین نگاه کنیم این منظره اگر از روی - ۱۱

 

 .شود ما از روی سطح مریخ به این شکل دیده می ۀخان- ۱۱

 

 .شود زحل به این شکل دیده می ۀزمین از سیار - ۱۲
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میلیارد مایل با زمین فاصله  ۴بینیم؟ نپتون  نپتون نگاه کنیم چه چیزی میۀ و حال اگر بخواهیم زمین را از سیار - ۱۳

 .دارد

 

 .د خورشید را با زمین مقایسه کنیمئیو بار دیگر بیا - ۱۴

 

 .شود خورشید در مریخ به این شکل دیده می -۱۵
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ها در  تعداد ستاره: گونه گفت ستاره ها این ۀکارل ساگن دربار. در برابر ابعاد دنیا بسیار ناچیزند ها این ۀهم - ۱۶

 .ها در ساحل است فضا بیشتر از تعداد شن

 

خورشید در . شوند یدا میبسیار بسیار بزرگتر از خورشید در دنیا پ ئیها که ستاره همین موضوع یعنی این -۱۷

 .راه شیری ۀترین ستار مقایسه با بزرگ

 

 

چند برابر خورشید است؟  YV Canis Majorisشناسیم یعنی  ای که ما می ترین ستاره بزرگ - ۱۸

 !برابر ۱،۱۱۱،۱۱۱،۱۱۱
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. های انسان فرض کنیم یک سلول گلبول سفید در رگاگر خورشید را در ابعاد . باز هم فراتر خواهیم رفت - ۱۹

 .مریکا خواهد بودا ۀایالت متحد ۀکهکشان راه شیری به انداز

 

 .است که ما در راه شیری قرارداریم ئیجا جا این - ۲۱

 

 .زرد رنگ قراردارند ۀبینید تنها در این دایر که شما در فضا می ئیها ی ستارهتمام - ۲۱
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 ۳۵۱نزدیک بر  IC 1011کهکشان . ها مقایسه کنیم د ابعاد کهکشان راه شیری را با دیگر کهکشانئیحال بیا - ۲۲

 (ترین کهکشان مشخص شده در تصویر کهکشان راه شیری است کوچک )میلیون سال نوری از ما فاصله دارد 

 

شود که هر  در این تصویر هزاران هزار کهکشان دیده می. این تصویر توسط تلسکوپ هابل گرفته شده است -۲۳

 .ها ستاره و سیاره دارند کدام میلیون

 

 ۱۱بینید کهکشانی است که  که در زیر می UDF 423. ها را در زیر میبینید تصویر یکی از این کهکشان - ۲۴

میلیارد سال طول خواهد کشید تا از آنجا  ۱۱معنی این فاصله این است که نور . میلیارد سال نوری با ما فاصله دارد

گر در اینجا وجود شاید این کهکشان حتی دی. میلیارد سال پیش است ۱۱یعنی این تصویر مربوط به . به ما برسد

 .نداشته باشد
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های ما  یک نکته را در نظر داشته باشید که تمامی این تصاویری که دیدید تنها بخش کوچکی از آسمان شب - ۲۵

 .است

 

این خلقت و بزرگی  ۀیا همتنها هستیم؟ آ آیا ما واقعا  . ما است ۀاین خان. کنیم فراموش نکنید که کجا زندگی می - ۲۶

 تنها برای موجوداتی به نام انسان خلق شده؟

 

 زومیت: منبع

 :یادداشت

روز خلق شده باشد، من که نمی  8و یا  7 – 6آیا می شود پذیرفت که تمام این کائینات توسط خدائی آنهم در ظرف 

 .ر می کنیدپذیرم، تا شما چه فک

 ح. ع
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