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٣٣٣٣ 

 مقدمه 

 

 سال پيش در فصل تابستان كه حوزة مقدسة قم تعطيل بود ، بـه ايـن فكـر                   ٢٥در  حدود    

افتادم كه در اين ايـام تعطيلـي بخـشي از اوقـات خـود را در راه بدسـت آوردن آخـرين             

ي كه علم و دانش روز ، دربارة اجرام كيهاني و كرات آسـمانها در اختيـار انـسانها                   اطالّعات

  . گذاشته است ، صرف كنم و نتيجة مطالعات خود را به صورت كتابي در آورم 

با توفيق خداوند متعال پس از تهية منابعي كه در پاورقي اين كتاب نام آنها ذكـر گرديـده                 

ته در ضمن به آيات قرآن مجيد و احاديـث اهـل بيـت              است به اين كار مشغول شدم و الب       

عصمت و طهارت سالم اهللا عليهم نيز مراجعه مي كردم تا در كتابي كـه نـشانگر آخـرين                   

اطلّاعات علمي است ، نتايج توحيدي نيز مورد نظر باشد و از اين راه نيـز گامهـائي در راه                    

ود كه دين مقّدس اسالم     معرفت ذات مقدس حق برداشته شود و اين مطلب نيز روشن ش           

نه تنها با علم هماهنگ ، بلكه رهبر علم است و عالوه بر اينكه به علم ، جهت مي دهد آن را 

  . به دنبال خود نيز مي كشد 

هم اكنون كـه    . اين منظور چنان كه از مطالعة فصول اين كتاب روشن مي گردد عملي شد               

ا هم بگويم كه اعتـراف مـي كـنم كـار            اين كتاب در آستانة تجديد طبع است ، اين نكته ر          

مهمي انجام نداده ام بلكه يك گام از يك راه طوالني برداشته ام كـه تكميـل آن تنهـا از                     

  . عهدة افرادي كاملتر و نيرومند تر بر مي آيد 



 
٤٤٤٤ 

اميدوارم اهل فضل و تحقيق اين بنده را به اشتباهاتي كـه در ضـمن مطالعـة ايـن كتـاب                     

  . قف سازند برخورد خواهند كرد ، وا

  

                  حوزة علمية قم ، حسين نوري    

١٣٧٤ مطابق با اسفند ١٤١٦شوال   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٥٥٥٥ 

  »آسمان زيبا ترين زيباها«
  
  

همة اقوام وملل ، شرقي و غربي از ديد مناظر زيبا لذّت مي برند ، چرا كه حب جمال ، يكي                     

  . از تمايالت فطري انسانهاست 

وه بر اينكه داراي نظامي است ، متقن و حكيمانه ، زيباييهاي فراواني نيـز               جهان هستي عال  

دارد كه نمنه اي از آن را در چهرة خندان گلها ، چمنزارها ، قلّة بلند كوه ها ، امواج پر چين و 

  . شكن درياها ، پر و بال پرندگان ، خط و خال پروانگان مي نگريم 

  آسمان ، زيبا ترين زيبايان 

مناظر زيبا در عالم هستي فراوان است ، اما هيچ منظره اي مانند آ سمان ، جذاّب و                 هر چند   

  . دلپذير نيست 

مرد حكيمي كه قسمتي از آغاز عمر خود را در نا بينايي به سر برده و بعد در ساية معالجـة                     

پس از اينكه با    « : پزشكان بينا گرديده و چشم بر اين جهان گشوده بود ، چنين مي گفت               

شم خود ، همة مناظر اين جهان را ديدم ، اين نكته براي من روشن شد كه موجودات در                   چ

به اندازة تعريف و تو     » آسمان  « عين حال كه زيباييهاي بسياري دارند هيچ يك از آنها جز            

از اين همه ، تنها فضاي پر ستارة آسمان در شب صاف به مراتب از      . صيفشان زيبا نيستند    

  » . ينايي برايم توصيف مي كردند ، عاليتر و زيبا تر است آنچه در حال ناب

  آسمان از ديدگاه قرآن



 
٦٦٦٦ 

   به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه براي درك كامل و صحيح ، 

زيبايي الزم است كه حس جمال دوستي بشر ـ مانند ساير تمـايالت فطـري او ـ تربيـت      

 تا از اين نيروي خداداد در راههاي        شود و اين استعداد فطري به مرحلة فعليت كامل برسد         

  . صحيح و مثبت زندگي بهره برداري گردد 

قرآن كريم كه نقش بسيار مؤثري در تربيت غرايز و تمايالت فطري بشر نيز دارد ، در ميان 

تأكيـد  » زيبايي آسمانها   « زيباييهاي بسياري كه در عالم آفرينش موجود است به موضوع           

  : خود از زيبايي كاخ پر شكوه آسمان سخن مي گويد فراواني دارد و در آيات 

  » .  ؛ ما آسمان را براي بينندگان زينت داديم ١وزَينّاها ِللنّاِظرين  « -١

٢- »  صاِبيحنْيا ِبمماَء الدنَّا السزَي ؛ ما آسمان را براي بينندگان زينت داديم ٢و . «  

٣- »     ُماّء الدنَّا السزَي لَقَد صابيح و؛ ما آسمان نزديك را به وسيلة چراغهـايي تـزيين   ٣نْيا ِبم َ

  »   . كرديم 

 ؛ ما آسمان نزديك را به زيور سـتارگان آرايـش            ٤أنّا زَينَّا السماَء الدنْيا ِبِزينٍَه الْكَواِكِب       « ـ٤

   ٥»  . داديم 

شـگفتيهاي ايـن كـاخ      توجه مردم را بـه      : منظورقرآن مجيد از اين تذكرات اين است كه         

باعظمت جلب كند و افكار آنان را براي درك اسرار فضا و ستارگاني كه در ايـن اقيـانوس                   

  :                                                                           پهناور شناور مي باشند به كار بيندازد 

                    از براي ديـدة بـيـنـاكنندهر چه را خوب و كّش و زيبا كنند                



 
٧٧٧٧ 

  

  : آسمان از نظر گاه اولياي اسالم 

 كه اگر با دقت بدان نگريسته شود ، مسحور جمال و زيبايي آن              -» آسمان  « منظرة جذاب   

 .  بيش از همة زيباييهاي جهان توجه اولياي اسالم را به خود جلب كرده است -خواهيد شد

 . اين كاروانهاي نور،رازها مي خوانند،و دردرخشش آنها رمزهامي ديدندآنها از هيأت جالب 

  شـبها همـواره بـراي تهجـد و شـب             -  صلي اهللا عليـه و آلـه    -پيامبر عالي قدر اسالم     

« زنده داري بر مي خاست ، اما پيش از آن كه به خواندن نماز بپردازد ، صـفحة روح انگيـز        

ار مي داد و نگاه عميقي به ستاره ها مـي افكنـد و ايـن آيـه را                   را مورد مطالعه قر   » آسمان  

 : تالوت مي كرد 

؛ محققاً   » ٦ِان في خَلِْق السماواِت و االَ رِض و اخِْتالِف اللَّيِل و النَّهاِر اليات الُ وِلي االَلْباِب                 « 

ي در آفرينش آسمانها و زمين وگردش مـنظم شـب و روز نـشانه هـاي خداشناسـي بـرا                  

 ٧. خردمندان پديدار است 

حضرت سجاّد ـ عليه السالم ـ نيز همواره براي عبادت شب بيدار مي شد و بـسيار اتفـاق     

مي افتاد هنگامي كه دست خود را براي وضو در ظرف آب فرو مي برد ، نگاهي به ستار گان          

وجـه  در اين حال ، منظرة زيباي اختـران تابنـاك سـحري آن چنـان ت               . آسمان مي افكند    

حضرت را به خود جلب مي كرد كه عميقاً سر گرم مطالعة آنها مي گشت و به قـدري ايـن                     



 
٨٨٨٨ 

مطالعه و تفكر ، طوالني مي شد كه فجر طلوع مي كرد و مؤذن اذان مي گفت ، در حالي كه                     

 ٨! دست آن حضرت همچنان در ميان ظرف آب بود و هنوز وضو نگرفته بود

 

  اسالم پيشتاز علوم 

 شد ، اين نكته نيز مسلم گرديد كه نوجه به فـضا و تحقيـق پيرامـون اجـرام              از آنچه گفته  

كيهاني از ابتكارات عصر كنوني نيست ، زيرا قرآن ، كتاب آسماني مسلمانان ، چهارده قرن              

پيش از اين ؛ يعني روزي كه تمام فكرها در خواب و عقلها در غفلت به سر مي برد ، دروازة 

اني را به روي بشر باز كرد و افكار مردم را براي پي بردن به اسرار تفّكر دربارزة اجرام آسم

  . آسمانها بسيج نمود 

در نتيجة همين ترغيب بود كه مسلماناِن قرن دوم و سوم هجري به موازات پيـشترفهايي                

كه در كلية علوم معمول آن روز بدست آوردند ، در علم كيهان شناسي نيز طبق وسايلي كه                

  . ود ، پيشترفت قابل توجهي كردند آن روز مقدور ب

زماني كه در هيچ نقطة روي زمين سخني از فضا و اسرار آن در ميان نبود ، مسلمانان ـ كه  

« از قرآن الهام مي گرفتند و مشعل دار تمدن بودند ـ در اغلب شهر هاي ممالك اسـالمي   

آسمان هـا پرداختنـد و      مهمي بر پا كردند و به كاوش و تحقيق در قلمرو            » رصد خانه هاي    

  ٩. كتاب هايي در اين موضوع به رشتة تأليف در آوردند 



 
٩٩٩٩ 

   ديروز  مسِلم  آيت  اقبال  و  مكرمت                        امروز خود چه شد كه چنين نا مكرم 

  ! است ؟ 

 با اعداد و مقياسها آشنا شويم 

وچك است و كمتر به اعداد بزرگ احتياج در زندگي روز مره ، سر و كار ما معموالً با اعداد ك         

 . بر همين اساس ، نوعاً به مفهوم و حقيقت اعداد بزرگ توجهي نداريم . داريم  

« از طرفي نخستين موضوعي كه براي روشن شدن مطالب اين كتـاب ـ كـه مربـوط بـه      

« و » وزن « و » فاصله ها « و » تعداد ستار گان آسمان « و » وسعت و عظمت جهان هستي

الزم است ـ شناختن مفهوم اعدادي است كه در مباحث نامبرده بـه كـار    ... آنها و » حجم 

خواهد رفت ، زيرا اگر حقيقت اعداد براي كسي نا مفهوم با شد ، مسلّماً موقعيت و اهميـت               

 . نيز براي او نا شناخته و نا مفهوم خواهد بود » معدود « 

  

  يك اشتباه تاريخي  

ر صحيحي از عالم اعداد ندارند ، معوالً دچار اشتباهاتي نظير اشتباهي كه در افرادي كه تصو

 : داستان ذيل رخ داده است ، مي شوند 

به حضور  » شطرنج  « هندي پس از اختراع بازي      » شرهام شاه   « وزير  » سيسابن            « 

 سـلطان فـوق   اين اختراع در نظر. سلطان رفت و صفحة شطرنج را با شرح الزم ارائه داد     



 
١٠١٠١٠١٠ 

العاده جالب و تحسين انگيز جلوه كرد ، به وزير گفت در مقابل اين ابتكار هر تقاضايي كـه                   

مرا دانة گنـدمي  ! شاها : وزير گفت .         داري ، باز گو كن كه مسلماً بر آورده خواهد شد      

ي خانة سـوم ،     در برابر خانة اول شطرنج و براي خانة دوم دو برابر آن ؛ يعني دو دانه ، برا                 

به همين ترتيب تا خانة شـصت و چهـارم كـه             چهار دانه ، براي خانة چهارم هشت دانه و        

 .آخرين خانة شطرنج است ، عطا فرما

  ١٠». براي هر خانه ، دو برابر خانة قبل ، گندم مي خواهم « :         يعني 

آن ابتكار بزرگ ، همت پست     در برابر   « :         شاه بدون اينكه در اين عدد دقّت كند گفت          

 » . هم اكنون خواسته ات را بر مي آورم ! و توقّع بسيار كمي داري 

       فوراً دستور داد كيسة گندمي را در برابر تخت سلطان ـ بـه گمـان اينكـه جوابگـوي                     

  . ند قاضاي وزير ، بلكه بيش از آن مقداري است كه او در خواست نموده است ـ حاضركن

       وقتي كه شمردن گندم آغاز شد و براي خانة اول ، يك گندم و بـراي خانـة دوم ، دو                     

گندم ، و براي خانة سوم چهار گندم و به همين ترتيب شمردن گندمها ادامه يافت ، پيش                  

كيسه هاي ديگري در مجلس حاضر . از اينكه حساب به خانة بيستم برسد كيسه تمام شد     

 مقدار گندمي كه در مقابل هر خانة جديد صفحة شطرنج الزم مي آمد به قدر ي                 كردند ، اما  

بود كه به زودي به اين نتيجه رسيدند كه اصالً تمام محصول سرزمين پهناور هندوستان در 

  ١١! برابر تقاضاي وزير چيزي نيست 

 



 
١١١١١١١١ 

  محصول دوهزار سال 

 و براي جواب تقاضـاي      ١٢انه است   د»  هزار   ١٤٠« با توجه به اينكه يك ليتر گندم تقريباً          

ليتر الزم است و با در نظر گرفتن اين كه محصول گندم جهان             »  هزار ميليارد    ١٤٠« وزير  

ليتر است ، گند مهـاي مـورد تقاضـاي وزيـر ، معـادل               » هفتاد ميليارد   « در سال در حدود     

  . !! محصول دو هزار سال تمام جهان خواهد بود 

 خود را نسبت به وزير مديون يافت ، به دليل عدم توجه و » ه شرهام شا« به اين ترتيب 

دقت در بارة تقاضاي او ، و عدم امكان به وعده اي كه داده بود ، جز عـذر خـواهي راهـي                       

 ١٣.نيافت 

 مفهوم واقعي ميليون و ميليارد 

نخستين عدد بزرگي است كه طي مباحث آينده با آن مواجه خواهيم شد و              » ميليون  « عدد  

  : اي اينكه روشن شود كه اين عدد حقيقتاً چه اندازه است ، به بيان زير توجه كنيد بر

مي دانيم كه يك ميليون معادل هزار هزار است ، و اگر بخواهيد مفهوم اين عدد را درسـت               

نقطه » ده        هزار     «مجسم نماييد ، صد ورق كاغذ بزرگ تهيه كنيد و روي هر يك از آنها                

را به ديوار هاي اتاق  بگذاريد و بعد ، تمام اين برگها) ر هر سطر صد نقطه صد سطر ، و د( 

نقطه خواهيد ديد   » يك ميليون   « بزرگي بچسبانيد ، سپس به اطراف خود نگاه كنيد ، اينك            

شايد تصور كنيد كه اين كار ،       .          در اين صورت ، به حقيقت اين عدد پي خواهيد برد            . 



 
١٢١٢١٢١٢ 

 نقطه روي ورق    ١٨٠لي بدانيد اگر در هر ثانيه سه نقطه و در هر دقيقه             كار آساني است ، و    

 ٩٢عمل ادامه دهيد ، تنها نقطه گذاري آن  كاغذ ها بگذاريد و بدون لحظه اي توقف به اين

 ١٤. ساعت طول خواهد كشيد 

شايد خيلي مايل باشيد كه يك ميليون تومان پول داشته باشيد ، ولي بدانيد كه شمردن آن                 

   . الً شما را خسته خواهد كرد كام

تشكيل شده باشد و در هر دقيقه  » ده توماني   « شما از اسكناس    » يك ميليون تومان    « اگر  

يـك  « ؛ يعني درهر دقيقه پانصد تومان بشماريد ، شمردن      » ده توماني   « تعداد پنجاه عدد    

 را خواهـد   سـاعت و بيـست دقيقـه وقـت شـما         ٣٣دو هزار دقيقه ؛ يعني      » ميليون تومان   

اگر يك ميليون مداد را در امتداد آنها به دنبال يكديگر قرار دهند ، طول مداد هـا بـه      .گرفت

 .بالغ مي شود » تهران«و » قم« كيلومتر ؛ يعني چهل كيلومتر بيش از فاصلة ١٨٠

نيز روشن مي گردد ، زيـرا       » يك ميليارد   « ، مفهوم   » يك ميليون   « با توجه به مفهوم عدد      

  .هزار ميليون است » يك ميليارد « مفهوم 

اگر يك ميليارد گندم را پانزده نفر بشمارند ، در صورتي كـه روزي شـش سـاعت بـدون                    

معطّلي به اين كار مشغول باشند ، و هر يك ، در هر ساعتي سه هزار دانه بشمارد بايد سه                    

  ! سال تمام ، وقت صرف كنند

بال يكديگر قرار بدهيم بيش از چهار مرتبه كـرة          اگر يك ميليارد مداد را در امتداد آن به دن         

  ١٥. زمين را دور خواهد زد 



 
١٣١٣١٣١٣ 

  براي سنجيدن فاصله ها چه مقياسي را انتخاب كنيم ؟ 

 هزار كيلو متري    ٣٨٤است كه در فاصلة     » ماه  « مي دانيم كه نزديك ترين همساية زمين ،         

  . زمين واقع شده است 

 ميليون كيلومتر   ١٥٠ر صد برابر آن ؛ يعني در حدود         با زمين تقريباً چها   » خورشيد  « فاصلة  

  . است 

 برابر زمين حجـم     ١٣٠٠ـ كه بزرگترين سيارة منظومة شمسي است و         » مشتري  « فاصلة  

 ميليـون  ٨٢٥دارد ـ با زمين پنج و نيم برابرِ  فاصلة خورشيد بـا زمـين ؛ يعنـي در حـدود      

  . كيلومتر است 

 آخرين سيارة منظومة شمسي است ـ با زمين چهل برابر  ـ كه» پلوتون « و باال خره فاصلة 

  . فاصلة خورشيد با زمين ؛ يعني تقريباً شش هزار ميليون كيلومتر مي باشد 

اين فاصله ها و مسافتها به سيارات منظومه شمسي مربـوط اسـت ، و همـين كـه از مـرز                 

بينيم كه فاصلة آنها ر ا در نظر بگيريم ، مي » ثوابت « منظومة شمسي گذشته ، فاصله هاي      

 هـزار برابـر   ٢٧١با زمين بسيار زياد است ، بطوريكه فاصلة نرديكتـرين ثوابـت از زمـين     

 هـزار برابـر     ٥٧٦بـه   » شعراي يمـاني    « مسافت خورشيد تا زمين است ، و فاصلة ستارة          

 ١٦. مسافت خورشيد تا زمين بالغ مي گردد 



 
١٤١٤١٤١٤ 

بـه مـا    » شـعري   « ه ميلياردها برابر فاصـله      ستار گاني در فضا وجود دارد كه ميليونها ، بلك         

  . فاصله دارند ، و اين قبيل ستار گان در فضا بسيار فراوان اند 

 

  

   ـ از اتوموبيل تا موشكهاي فضايي ١

از . براي تعيين مسافتهاي آسماني ، مقياس الزم است تا اين فاصله ها را بـا آن بـسنجيم      

كار برد ندارد ، لذا » فرسخ « و » كيلومتر  « طرفي مي دانيم كه براي نشخيص اين مسافتها  

نا گريزيم يكي از اشياي سريع السير را كه در زمان كمي بتواند مسافت نـسبتاً زيـادي را                   

 . انتخاب كنيم » مقياس « بپيمايد به عنوان 

را هرگز نمي توانيم ، مقياس قرار       » اتوموبيل  « و  » قطار  « براي تعيين اين مسافتها حركت      

» زمـين  « ، زيرا اينها كه معموالً هر ساعتي صد كيلومتر راه طي مي كنند ، مسافت از        دهيم  

 . هزار شبانه روزمي پيمايند ٦٤ شبانه روز ، و از زمين تا خورشيد رادر ١٦٠را در » ماه « تا 

» بـاد   « هر چند نسبتاً سريع حركت مي كند و در مقام تشبيه ، حركات سريع را به                 » باد  « 

 .ي كنند ، ولي آن نيز به كه كار تعيين اين مسافتهاي بزرگ نمي خورد تشبيه م

و   » زمـين  «  كيلومتر است ، و مسافت ما بين      ١٨٠سرعت متوسط حركت باد درهر ساعتي       

 . هزار و دويست روز طي مي كند ٦٣ روز و تا خورشيد را در ٥٨را در » ماه « 



 
١٥١٥١٥١٥ 

كت مي كنند و در هر ساعتي هزار كيلـومتر          خيلي سريعتر از باد حر    » هواپيماهاي معمولي   « 

راه مي پيمايند ، اما آن نيز براي تعيين اين فاصله ها كاربرد نـدارد ، زيـرا مـسافت ميـان                             

را در شانزده شبانه روز ، و فاصله ميان زمين و خورشيد را در شش هزار » ماه « و » زمين « 

 .و چهارصد روز طي مي كند 

 كيلومتر  ١٢٢٤ هاي معمولي سريعتر حركت مي كند ، و در هر ساعتي             از هواپيما » صوت  « 

را » خورشـيد   « را در حدود سيزده روز و تا        » ماه  « تا  » زمين  « راه مي پيمايد و مسافت از       

 .در پنج هزار و دويست روز مي پيمايد 

كيلومتر از همة اين اجسام سريعتر است و در هر ثانيه تقريباً دوازده          » موشكهاي فضايي   « 

» زمين «  ساعت ، و فاصله ٣٦را در ظرف » ماه « و» زمين « راه طي مي كند و مسافت بين 

 .را چهارصد روزه مي پيمايد » خورسيد « و 

تصديق مي فرماييد كه هيچ يك از اشياي نام برده نمـي توانـد ، مقياسـي بـراي تعيـين                     

ثابت و كلـي نيـست ، و برحـسب          سرعت اين اشيا ،     : مسافتهاي آسماني باشد ، زيرا اوالً       

اوضاع و شرايط ، فرق مي كند و ثانياً اين اشيا ، سرعت زيادي ندارند ، لـذا بـراي تعيـين                      

مسافتهاي آسماني كه اغلب از ميلياردها ميليارد كيلومتر تجاوز مي كند ، ناچاريم كه چندين          

 .صفحه را از ارقام و اعداد پر كنيم 

حد نهايي همه سرعتهاست و در عين حال ثابت و كلي باشد ، بنابراين ، بايد سرعتي را كه    

 .و مقياس براي معرفي اين مسافتها به كار ببريم » واحد « به عنوان 



 
١٦١٦١٦١٦ 

  نور ، تنها مقياس ـ ٢

 .است » نور « انتخاب گرديده ، » مقياس « از نظر دانشمندان ، تنها چيزي كه به عنوان 

 در هزار كيلومتري بدرخشد در همان لحظـه آن را   موجود اسرار آميزي است كه اگر     » نور  « 

 .مشاهده مي كنيم 

 راه را   ١٧به اندازه اي سريع السير است كه در هر ثانيه سيصد هزار كيلـومتر               » امواج نور   « 

  . طي مي كند 

 ١٨.مي تواند در يك ثانيه تقريباً هشت مرتبه كره زمين را دور بزند » امواج نور « 

تا ماه را در يك ثانيه و يك چهارم ثانيه مي پيمايـد ، و مـسافت بـين                 فاصلة زمين   » نور  « 

خورشيد و زمين را كه هواپيما و موشك در هزاران روز مي پيماينـد ، ظـرف مـدت هـشت                 

  .دقيقه و بيست ثانيه طي مي كند 

  سال نوري      

چيز ديگري  ،  » نور  « از آنچه گفته شد ، اين مطلب مسلّم گرديد كه جز امواج سريع السير               

اما توجه به اين نكته نيـز       .نمي تواند مقياس و معيار تعيين مسافتهاي بزرگ آسماني باشد           

در چه مقداري از زمان بايد معيار و مقياس قـرار بگيـرد ؟           » نور  « كامالً الزم است كه سير      

» راه قطـار  « مسافت ميان فالن نقطه ، و نقطة ديگر ، يـك سـاعت             « : مثالً گفته مي شود     



 
١٧١٧١٧١٧ 

در اين تعبير ، سرعت قطار به انضمام مقداري از زمان ، مقياس و معرف مسافت                . » است  

  . قرار داده شده است 

هر چند در هر ثانيه سيصد هزار كيلومتر و در هر دقيقه سه ميليون فرسنگ و در هـر              » نور« 

قدر  ميليون فرسنگ راه طي مي كند ، ولي فاصله ها و مسافت هاي آسماني آن ١٨٠ساعت 

را در ثانيه و دقيقه و ساعت ، مقياس قرار دهيم ، باز هـم بـراي          » نور  « زيادند كه اگر سير     

تعيين اين مسافت هاي بزرگ نا گريزيم كه ارقام و اعداد بسيار زيـادي بـه كـار ببـريم و                     

  . سطرها و احياناً صفحاتي را از ارقام پر كنيم 

در زمينـة   » واحـد مـسافت     «  را بعنـوان     تنها مقياسي كه دانشمندان آن    . بر همين اساس    

معرفي مسافتهاي آسماني پذيرفته اند و در كتابهاي نجوم و هيئت كـامالً متـداول اسـت ،            

در عرض يك   » نور  « در ظرف يك سال است ؛ يعني مسافتي كه امواج           » نور  « مقدار سير   

  . ناميده مي شود » سال نوري « سال آن را مي پيمايند ، و اصطالحاً 

ثانيه اسـت ، و سـزعت       )  هزار   ٥٥٨ ميليون و    ٣١ ( ٠٠٠/٥٥٨/٣١ي دانيم كه يك سال      م

  . امواج نور ـ چنان كه گفتيم ـ در هر ثانيه يصد هزار كيلو متر است 

  : بنا براين ، سال نوري عبارت از 

   ٠٠٠/٠٠٠/٤٠٠/٤٦٧/٩ كيلومتر؛ يعني ٠٠٠/٣٠٠ ثانيه در ٠٠٠/٥٥٨/٣١حاصل ضرب 

   ١٩.كيلومتر است )  ميليون ٤٠٠ميلياردو  ٤٦٧ هزار و ٩( 



 
١٨١٨١٨١٨ 

» سال نوري   « و رمز انتخاب    » نور  « اكنون براي اينكه تصور صحيح تري در زمينة سرعت          

فرض كنيد در هواپيماي بـسيار سـريعي كـه بـه           : داشته باشيد به توضيح ذيل توجه كنيد        

متر راه طـي مـي كنـد ،         ؛ يعني در هر ثانيه سيصد هزار كيلو       » نور  » امواج  « اندازة سرعت   

پس ار اين كه يك ثانيه و       . نشسته ايد و مي خواهيد به يك مسافرت فضايي اقدام نماييد            

بـه طـور    ( » زمـين   «  هزار كيلـومتر بـا       ٣٨٤، كه   » ماه  « يك چهارم ثانيه پرواز كرديد به       

خود ، به فلصله دارد ، خواهيد رسيد ، و پس از هشت دقيقه و بيست ثانيه از پرواز ) متوسط 

  .خورشيد مي رسيد 

نـام  » زهره  « كه  ) نسبت به زمين    ( چنانچه بخواهيد به نزديكترين سيارة منظومة شمسي        

  .دارد ، سري بزنيد ، بايد دو دقيقه و پانزده ثانيه راه بپيماييد 

اسـت ،   » منظومـة خورشـيدي     « كه بزرگترين سيارة    » مشتري  « اگر ميل داشته باشيد از      

  . دقيقه راه طي كنيد ٤٢ل بياوريد ، الزم است كه بازديد به عم

ناميده مـي شـود و      » پلوتون  « و باالخره اگر بخواهيد به آخرين سيارة منظومة شمسي كه           

در حدود شش هزار ميليون كيلومتر است ، قدم بگذاريد ، بايد پنج و              » زمين  « فاصلة آن با    

  .نيم ساعت طي مسافت نماييد 

حركت مـي  » سير نور  «  باشيد كه هنوز مركب رهوار شما كه معادل          اما در عين حال متوجه    

اگر از مرز مـيهن    . كند ، آن قدرها هم راهي نپيموده است و هنوز در كشور خودمان هستيد               

پا فراتر نهاده ، رو به سوي فضا به حركت خـود            » منظومة شمسي   « خود ؛ يعني از سرحد      



 
١٩١٩١٩١٩ 

م آوري باال مي رود و مسافتها آن قـدر دور مـي             ادامه بدهيد ، ديگر فاصله ها بطور سر سا        

شود كه ديگر سير نور در ثانيه و دقيقه و ساعت نمي تواند اين مـسافتها را تعيـين كنـد و            

  .يعني مقدار سير نور در يك سال تعيين كنيم » سال نوري « ناگزير بايد مسافتها را با 

 ، خورشـيدي اسـت و در جنـوب          بنابر اين ، براي رسيدن به نزديكترين ستاره ها كه خود          

 ميليارد كيلومتر از ما فاصله      ٤١ناميده مي شود و     » پروكسيما  « آسمان واقع گرديده است ؛      

  . سال الزم است ٣/٤دارد 

  نه سال ؛» شعراي يماني « براي رسيدن به ستارة 

   سال ؛ ٤٧» عيوق « براي رسيدن به ستارة 

  شصت ـ هشتاد سال ؛ » هفت برادر بزرگ « براي رسيدن به ستارگان 

  سيصد سال ؛ » جدي « براي رسيدن به ستارة قطبي 

   سال ؛ ٣٣٠» پروين « براي رسيدن به ستارگان 

 ٤٥) كهكشاني كه منظومة شمسي ما جـزو آن اسـت   ( » كهكشان ما   « و براي رسيدن به     

  .هزار سال الزم است 

كـه نزديكتـرين كهكـشانها      » لسله  المرئه المس « و باالخره اگر توفيق بازديد از كهكشان        

نسبت به كهكشان ماست داشته باشيد ، بايد هشتصد هزار سال پرواز كنيد ، و بازديد شما     

از كهكشانهاي ديگري كه در فضاي پهناور گسترش يافته اسـت ، احتيـاج بـه ميليونهـا و      

  !وقت دارد » سال نوري « ميلياردها 



 
٢٠٢٠٢٠٢٠ 

  .ار دقيق اين فاصله ها بر خواهد داشت مباحث آيندة اين كتاب پرده از چهرة اسر

  

  

 »دراين پرده ، يك رشته«

  »بيكار نيست«

  

    

   

   

  

  رده ، يك رشته بيكار نيستپدر اين 

  



 
٢١٢١٢١٢١ 

علم و اطالع بشر طي قرنهاي متمادي دبارة اصل حركت اجرام و نحوة حركت آنها بـسيار                 

و » ماه  « و  » خورشيد  « ه  را ساكن مي دانستند و معتقد بودند ك       » زمين  « آنها  . محدود بود   

» زحـل « و  » مـشتري   « ،  » مـريخ   « ،  » زهـره   « ،  » عطارد  « سيارات معروف قديم ؛ يعني      

  .                                                                   برگرد زمين مي چرخد 

 ميخهاي زريني بر    را چنين مي پنداشتند كه از خود حركتي نداند و مانند          » ثواب  « همچنين  

  ٢٠.كوبيده شده اند و حر كت فلك آنها را به حركت در مي آورد » فلك « طاق بلورين 

ستارگان در آن قرار گرفته است ، اشتباه بوده است و كليـة اجـرام آسـماني بطـور آزاد در فـضاي جهـان         

 سـتارگان همجـوار خـود       ضمناً بايد توجه داشت ، آن دسته از ستارگان كه وضع نسبي خود را با              .شناورند  

ناميده مي شـوند  » ثواب « معيني تشكيل مي شود ،   » صور فلكي   « تغيير نمي دهند و از تركيب فرضي آنها         

، و ستارگاني را كه حركت و تغيير مكان آنها محسوس است و جاي خود را نسبت به ستارگان مجاور خـود     

در لغت ، چنان كـه ايـن اثيـر و صـاحب             » فلك  «  كه   و نيز بايد بدانيم   .مينامند  » سيارات  « تغيير مي دهند    

 .است » مدار « قاموس و راغب اصفهاني ذكر كرده اند ، به معناي 

پيشرفت روز افزون علم هيئت با كمك تلسكوپهاي نيرومند و ابزار آالت دقيـق نجـومي و                 

 دستگاههاي شگرف عكسبرداري از آسمان ، پس از اين كه عرصة فضا را قلمرو تحقيقات              

  .واقع بينانة خود قرار داد ، بر روي تصور و طرز تفكر قدما خط بطالن كشيد 

  » سيارات « ازسويي افق فكرو فهم انسانهارا دربارة عظمت جهان و ماهيت متارگان اعم از 

وسعت بخشيد ، و از سوي ديگر به حركت همة اجرام و جزئيات دقيق حركات               » ثواب  « و  

ايشهاي دامنه دار ثابت كرد كه كلية اجرام ، از زمـين زيـر پـاي            تحقيق و آزم  . آنها پي برد    



 
٢٢٢٢٢٢٢٢ 

انسانها گرفته تا سيارات ديگر و خورشيد و متارگان ، حتي مجموعه هاي بزرگ كهكـشاني    

 .در اين فضاي پهناور در حركت مي باشند 

 

 حركت خورشيد

  : خورشيد كه مركز منظومة شمسي است ، داراي اين حركات است 

 ٢١. روز يك مرتبه به دور خود مي چرخد ٥/٢٥كه در نتيجة آن در هر : ـ حركت وضعي ١

از جنوب به سوي شمال آسمان كه طي اين حركت ، در هر ثانيه نوزده               : ـ حركت انتقالي    ٢

و نيم كيلومتر راه مي پيمايد ، و اين قافله ساالر منظومة خورشيدي مجموع كاروان سيارات                

 ٢٢. اه مي كشد را در اين مسافرت با خود به همر

 كيلومتر در ثانيه بـه دور مركـز         ٢٢٥ـ در هر دويست ميليون سال ، يك مرتبه با سرعت            ٣

در اين گردش نيز سيارات و اقمار منظومة شمسي ، با آن همراه مـي       . ٢كهكشان مي گردد  

  . باشند 

  

 

  حركت سيارات 



 
٢٣٢٣٢٣٢٣ 

زمين ، مـريخ ، مـشتري ،        عطارد ، زهره ،     « علم هيئت امروز تعداد نُه سياره به اين ترتيب          

ايـن نـه سـياره عـالوه بـر      . براي خورشيد قائل است     » زحل ، اورانوس ، نپتون و پلوتون        

حركت وضعي كه در ضمن آن به دور خود مي چرخند ، داراي حركت انتقالي نيز مي باشند                  

د كه در طي آن بر گرد خورشيد طواف مي كنند ، و هر يك از آنها به هر نسبت كه به خورشي

نزديكتر است ، در مدار كوچكتر و سرعت سير بيشتر ، و به هر اندازه كه از خورشيد دور تر 

است ، در مدار وسيعتر و سرعت سير كمتر حركت مي كند ، و سال هر يك از آنها عبارت از 

  . يك دور به گرد خورشيد گرديدن است 

» جهـان آفـرين   « تاب هر چند جزئيات دقيق حركات سيارات و ساير خصوصيات آنها در ك 

مشروحاً مورد بحث واقع گرديده است ، ولي براي روشن شدن بحث ، توجه خوانند گان را 

  : به جدول ذيل جلب مي كنيم 

  

 نام سياره                مدت                              سرعت گردش به دور خورشيد 

  كيلومتر ؛٥/٤٧                                 روز            ٨٨عطارد                        

  كيلومتر ؛ ٨/٣٤ ساعت                       ١٦ روز و ٢٢٤زهره                         

  كيلومتر ؛ ٦/٢٩ ساعت تقريباً                ٦ روز و ٣٦٥زمين                         

  كيلومتر ؛  ٢٦ روز ما                     ٣١٣مريخ                        يك سال و 

 كيلومتر ما ؛            ١٣ روز ما                     ٣١٥ سال و ١١مشتري                   



 
٢٤٢٤٢٤٢٤ 

  كيلومتر ؛   ٥/٩ سال و نيم ما                               ٢٩زحل                       

  متر ؛ ٦٧٠٠ روز ما                             ٧ سال و ٨٤اورانوس                

  متر ؛ ٥٤٠٠ روز ما                       ٢٨٠ سال و ١٦٤نپتون                    

  متر ؛ ٤٧٠٠ سال ما                                        ٢٤٩پلوتون                  

 

  اقمار سيارات 

 :  شرح زير در منظومة شمسي كشف شده است به» قمر  « ٣٢تاكنون تعداد 

دوازده » مشتري  « دوتا ،   » مريخ  « ،  » قمر  « ندارند ، ولي زمين يك      » قمر  « عطارد و زهره    

پلوتـون  « دو تا قمر دارد ، و هنوز براي » نپتون « پنج تا ،   » اورانوس  « ده تا ،    » زحل  « تا ،   

  . قمري كشف نشده است »

  . ا نظم مخصوصي به دور سيارات خود مي گردند  قمر مزبور ب٣٢تعداد 

 بـه دور زمـين      ٢٤ روز با سرعت هر ثانيه يك كيلومتر       ٢٩در مدت تقريباً    » قمر زمين   « مثالً  

  . گردش مي كند 

  حركت ستا رگان 

كلية ستار گان با سرعت فوق العاده اي معادل چندين برابر سرعت تند رو ترين هواپيما ها        

 .د در فضا حركت مي كنن



 
٢٥٢٥٢٥٢٥ 

 كيلومتر در صانيه شروع مي شود و به سيصد و چهار ١٠سرعت حركت ستاره ها از حدأقل 

صد كيلومتر ، حتي به سه هزار كيلومتر در ثانيه نيز مي رسد و لذا ستاره شناسان ، سرعت                   

 ٢٥. متوسط حركت آنها را هزار كيلومتر در دقيقه محسوب مي دارند 

عضي از جنوب به سوي شمال حركت مي نمايند ،          ب. جهت حركت همة آنها يكسان نيست       

» خورشـيد   « و دسته اي ديگر درست در جهت عكس آن ، مسير خود را مي پيمايند ؛ مثالً                  

 كيلومتر از جنـوب بـه سـوي شـمال           ٥/١٩كه يكي از ستار گان آسمان است در هر ثانيه           

 ٢٦. خرامان است 

ما نزديك ، و جمعي از آنهـا از مـا   دسته اي از ستا رگان در حركت خود به منظومة شمسي  

 . دور مي شوند 

 

 

  

چهـارده ؛ سـتارة   » نسر واقع   « در هر ثانيه هفت كيلومتر ؛       » شعراي يماني   « ستارة زيباي   

 كيلومتر به مـا  ٢٢ـ نزديكترين ثوابت ـ در هر ثانيه  » پروكسيما « پانزده ؛ » جدي « قطبي 

  . نزديك مي شود 

 كيلومتر ، و سـتارة      ٢٩» عيوق  «  كيلومتر ؛    ٢١با سرعت   » لجوزا  ابط ا « در حالي كه ستارة     

  ٢٧.  كيلومتر در ثانيه از ما دور مي گردد ٥٤» الدبران « زيبا و درخشان 



 
٢٦٢٦٢٦٢٦ 

گروهي از ستار گان بطور دسته جمعي به طرف نقطة معيني حركت مـي كننـد ، و گروهـي                 

 . ديگر تنها به سير و گردش مي پردازند 

 

  كهكشاني حركت مجموعه هاي

كهكَشانها كه هر يك حدأ قل از صد هزار ميليون ستاره تشكيل شده اند مانند فرفره اي به           

به عالوه ، هر يك از آنها فراخناي فضا را ميدان تاخت وتاز خود قرار               . دور خود مي چرخند     

 . داده ، از سويي به سوي ديگر حركت مي كند 

 ثانيه سيصد كيلومتر به كهكشان ما نزديـك         يكي از كهكشانهاي مجاور كهكشان ما در هر       

  كيلومتر در ثانيه مي رسد به ١٨١٠مي گردد ، ولي كهكشانهاي ديگر با سرعتي كه تا 

  

  ! فاصلة خود ازكهكشان ما مي افزايند 

 ميليون سال نوري از ما فاصله دارد ، بـا سـرعت پـانزده هـزار و     ٨٥يكي از كهكشانها كه  

  ميليون سال  نوري نـسبت  ١٣٥و كهكشان ديگري كه در  فاصلة     كيلومتر در ثانيه ،       ٣٦٠

 هزار و هشتصد كيلومتر در ثانيـه از يكـديگر دور مـي              ٢٢به ما واقع شده است با سرعت        

 ٢٨. شوند 

 چرا ستارگان ساكن به نظر مي رسند ؟ 



 
٢٧٢٧٢٧٢٧ 

با وجود اينكه حركات ستار گان ـ چنان كه گفتيم ـ با سرعت سر سام آوري معادل چندين 

برابر سرعت تند رو ترين قطار ها و هواپيما ها انجام مي پذيرد ، در نظر مـا سـاكن و بـي           

  ٢٩. حركت جلوه مي كنند 

اگر از نزديك به حركـت يـك        . علت اين مو ضوع فاصلة بسيار زيادي است كه با ما دارند             

بـه  قطار سريع السير توجه كنيد ، مي بينيد چنان با سرعت از مقابل شما مـي گـذرد كـه                      

زحمت مي توانيد با چشم آن را دنبال نما ييد ، ولي هر قدر فاصلة آن از شما زياد تر باشد ،       

  . به همان نسبت حركت آن  آهسته تر به نظر مي رسد 

  

چون بسيار زياد است ، لذا با وجود سرعت فوق العاده اي كه             » زمين  « فاصلة ستار گان از     

غيير مكان آنها در ظرف صدها و هزاران سال براي بشر دارند ما آنها را ساكن مي بينيم ، و ت

  .اصالً محسوس نيست 

اگر مي توانستيم ميليونها سال را به يك ثانيه تبديل نماييم ، در اين صورت مي ديديم كـه       

انبوه ستار گان ، چون ذرات غباري كه در اشعة آفتاب اتاق ما مي رقصند ، در حال جنـبش                    

  ! مي روند » رژه « حيرت انگيزي در برابر ما 

 عالم ، همه جنبش و خروش است



 
٢٨٢٨٢٨٢٨ 

بايد دانست كه اين سير جنبش ، مخصوص اجرام بزرگ آسماني نيست بلكه دامنة حركت  

  . همة موجودات جهان را فرا گرفته است 

»  اتـم « چون مي دانيم كه كلية موجودات جهان ، زمين و آسمان از ذرات بسيار كوچكي كه      

  شكيل شده است ، حتي ساختمان بدن انسان از ناميده مي شود ، ت

٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٧ /٠٠٠   

   ٣٠.بوجود آمده است » اتم « ) هفت ميليارد ميليارد ميليارد ( 

  . جنب و جوش عجيبي حكمفر ماست » اتم « در نهاد مرموز 

   . نيست » اتم « حركت است ، و ساختمان عالم هم چيزي جز » اتم « موج است ؛ » اتم « 

بطـور خالصـه ، نظريـة دانـشمندان         . ، عالم همه موج و حركت و خروش است           بنابر اين   

كنوني اين است كه در اين جهان ابداً توقف و ركود وجود ندارد و موجـودات ، ماننـد ذراّت            

  . آب يك نهر عظيم و سيل خروشان در حال جريان و جنبشند 

  : خود را با آن آغاز نموديم ، واقعيتي است مسلم كه به همين دليل ، عبارتي كه بحث 

  . » در اين پرده يك رشته بيكار نيست  « 

 

  برهان گروهي از خداشناسان  

گروهي از الهيون كه اجسام را از نظر حركت ، مورد مطالعـه و بحـث قـرار داده انـد و در                       

 به وجود » ت اجسام حرك« ناميده مي شوند ، از راه » علماي طبيعي « اصطالح فلسفه ، 



 
٢٩٢٩٢٩٢٩ 

  . استدالل نموده اند » آفريدگار « 

برهان آنها را درمنظومة خود طّـي ايـن   » حاج مال هادي سبزواري « فيلسوف بزرگ شرق ،    

 : نظم ذكر كرده است 

  

 لَكَه                 يأْخُذُ  ِللحقِّ  سبيالً  سثُمّ  الطَّبيعيّ  طَريق  الْحركَِه                     

پـيش گرفتـه و     » اثبات صانع   « را براي   » حركت اجرام   « دانشمندان طبيعي ، راه     : يعني  

برهان خود را بر اين اصل مسلم علمي استوار نموده اند ، و ايـن برهـان در حقيقـت از دو                      

 : مقدمه تشكيل يافته است 

 از دير زماني مسلّم ـ از جمله مطالب مهمي را  كه فالسفه و فيلسوفان گذ شته آن را ١

» علـم مكانيـك     «  ، و از اصول مـسلم        ١دانسته و داليلي نيز براي اثبات آن اقامه كرده اند         

امروز نيز به شمار مي رود ؛ اين است كه هر حركتي به علّت و محرك احتياج دارد ؛ يعنـي                     

مي كند  هر جسمي كه مكان خود را تغيير مي دهد، مسلماً نيرويي از خارج در آن جسم اثر                  

  . به گونه اي كه مقدار نيرو با جرم آن جسم و سرعت حركت آن متناسب است 

هر اندازه جسم بزرگتر و سرعت سير بيشتري داشته باشد ، به همان نسبت ، « به اين معنا 

 ٣٢. » حركت آن جسم ، به نيروي بيشتري نياز مند است 



 
٣٠٣٠٣٠٣٠ 

 آثار حكيمانه اي نيـز بـر آن         ـ حركت منظم هر جسمي ، مخصوصاً در صورتي كه فوايد و           ٢

حركت مترتب باشد ، دليل قاطعي است كه محرك آن ، داراي علم و شـعور اسـت كـه آن         

  را ببينم » هواپيمايي «  حركت را بر اساس محاسبة مخصوصي تنظيم نموده است ؛ مثالً اگر

كـم مـي    كه هميشه در زمان معيني مقدار مخصوصي راه مي پيمايد ، عقل ما بطور مسلّم ح               

  . كند كه عامل با علم و شعوري در حركت آن هواپيما دخالت دارد 

  

نتيجة اين دو مقدمة روشن ، اين است كه پيدايش موجودات منظّم و پر جوش و خـروش                  

سرچـشمه گرفتـه    » يك مبدأ علمو قـدرت      « نيست و از    » تصادف« اين جهان قطعاً مولود     

  . است 

ي و جزئيات دقيق حركات آنها پي برده است ، اصالت           علم امروز كه به عظمت اجرام كيهان      

  . و ارزش اين برهان را تأييد و تصبيت مي نمايد 

بدون ترديد اين اجرام بزرگ آسماني كه داراي جرمها و حجمهاي بسيار بزرگي هـستند ،                

  . اين چنين حركات  هماهنگي داشته باشند » محرك داناو توانايي « ممكن نيست بدون 

اين كتاب ، مقدار وزن و حجم ستار گان روشن خواهد شد ، و جنان كه خواهيم طي مباحث 

 هزار برابر آن    ٣٩١ هزار برابر كرة زمين وزن ، و يك ميليون و            ٣٣٠كه  » خورشيد  « گفت ،   

 ميليارد ميليارد تن ، و حجـم آن يـك هـزار و              ٥٩٥٥» زمين  « با اين كه وزن     ( حجم دارد   

مقيـاس سـنجش    » بيست ميليون كيلومتر مكعب مي باشـد        هشتادو سه ميليارد و سيصدو      



 
٣١٣١٣١٣١ 

وزن و حجم ستا رگان است ، و ستا رگان به تفاوت ، صد ها و هزار ها و ميليون ها و ميليارد 

  .ها برابر خورشيد وزن و حجم دارند 

   

با اين وصف ، در فضاي پهناور اين جهان ، ميليارد ها سال است با نظم دقيقي در تكـاپو و                     

آيا عقل باور مي كند كه آنها بدون محرك عالم و قادري بـه حركـت در                 .  باشند   جنبش مي 

  ! آمده باشند ؟

    كه  داند  كاين  هزاران  مهر  زرين                               چرا  گردند  در  اين  قبه  چندين

مي جوينـد از ايـن محمـل    چه  ميخواهند  از  اين  منزل  بريدن                                 چه           

 كشيدن؟

همه  هستند  سر گردان چو  پرگار                                       پديد  آرند ة خود  را  طلـب                                                

  كار

از آن  چرخه  كه گرداند  زن پير                                           قياس  چرخ  گردنده  همـي            

  گير 

ـ            تش                                            نگـردد  تـا  نگـر  دانـي                   اگر  چه  از  خلل يـابي در س

  نخستش

همي دان دورگردون زين قياس است                                           شناسد هركه اوگردون            

  شناس است



 
٣٢٣٢٣٢٣٢ 

  اننده اي هستبلي  در طبع هر  داننده اي  است                                  كه با گردنده ، گرد

 

 

  سخن الهي

  

  »اثبات صانع « قر آن مجيد كه ترجمان فطرت و عقل است ، در مواردي كه در زمينة  

سخن مي گويد و افكار را به علم و قدرت آفريدگار متوجه مي سازد ، به موضـوع حركـات                    

  .مايد معرفي مي ن» او « منظّم اجرام اين جهان تكيه مي كند و آن را نشانة بارزي از وجود 

در اين زمينه گاهي گفتار قهرمان توحيد ، حضرت ابراهيم ـ عليه السالم ـ را بازگو مي كند   

؛  . . . ١فَلَما جن علّيِه الَّيلُ رأي كَوكْباً قالَ هذا ربي فَلَما اَفَلَ قالَ الاُِحب اال ِفلين« : و مي گويد 

اين خداي مـن    :  ستاره اي مشاهده كرد گفت       شب او را پوشانيد ،    ) تاريكي  ( هنگامي كه       

 .» . . . غروب كنندگان را دوست ندارم : اما هنگامي كه غروب كرد ، گفت ! است 

آن پيغمبر بزرگ براي محكوم ساختن منطق مردمـي كـه زهـره و مـاه و خورشـيد رامـي                     

د آنها گفت پرستيدند ، قدم به ميدان استدالل نهاد و به منظور استيضاح و بيدار ساختن خر

آيا زهره و ماه و خورشيد كه خود مقهور و مسخّر قدرتي هستند ، صالحيت آن را دارند كه      : 

  پروردگار باشند ؟ 



 
٣٣٣٣٣٣٣٣ 

و باالخره از راه  حركت منظم اين اجرام ، به وجود محركي كه در ساية علم و قدرت خود ،                     

  .  آنها را به حركت در آورده است ، استدالل كرد 

  : ت كردن اين استدالل با عبارو پس از بازگو 

  »  داديم ) در برابر قومش (  اينها داليل ما بودكه به ابراهيم ٢وِتلْك حجتُنا آتَيناها ِابراهيم ؛« 

  .بر اين برهان صحه مي گذارد 

  : و گاهي از حركت كوهها و زمين و خورشيد و ماه سخن مي گويد 

 »   ها جاِمدبسي الِْجبال تَحتَرء ؛               و ٍكُـلَّ شَـي اِهللا الّذي اَتْفَن حاِب صُنْعالس رم رتَم ِهي و ٣٣ه 

كوهها را مي بيني و چنين گمان مي كني كه راكد و بدون حركت مي باشند ، در حـالي كـه                      

اينها پپديده اي است از صنع پروردگار كه آفرينش         . مانند ابرهاي تندرو در حركت هستند       

   ٣٤».استواري توأم نموده است هر موجود را با 

 »         يمسِل مرِي الَ ججكُلّ ي رو الْقَم سالشَّم خَّرس ؛ خداوند خورشـيد و مـاه را مـسخّر           ٣٥و 

  ٣٦».گردانيد و هر يك تا زمان معيني به گردش خود ادامه مي دهند 

  » . شناور مي باشند  ؛ خورشيد و ماه هر يك در مداري ٥   في فَلٍَك يسبحون و كُلَّ« 

  ؛ خداوند خورشيد و ماه را در حـالي كـه هـر دو در      ٦و سخَّر لَكُم الشَّمس و الْقَمر داِئبينِ      « 

  » . حال حركت هستند ، به نفع شما مقهور و مسخر گردانيده است 

آياتي كه در ضمن آنها به حركت خورشيد و ماه تصريح شده است ، در اين كتاب آسماني                  

  .فراوان است ، و براي نمونه ، همين آيات كافي است 



 
٣٤٣٤٣٤٣٤ 

 

 درسي از مكتب حضرت صادق ـ عليه السالم ـ 

 

در ميان معارف درخشان توحيدي كه از پيشوايان بزرگ اسالم به يادگار مانده اسـت ، بـه        

« اين نگته نيز فراوان بر مي خوريم كه از راه حركات اجرام ، افكار بشر را به علم و قدرت                     

براي نمونه ، يادآوري چند مورد كه از مكتب با          . متوجه نموده اند    » آفريدگاري عالم هستي    

  : عظمت حضرت صادق ـ عليه السالم ـ اقتباس گرديده است ، اكتفا مي شود 

  : كه يكي از اصحاب وي به شمار مي رود ، فرمودند » مفضّل «  حضرتش به -١

دربارة ستارگان و تفاوتي كه در !   ؛ اي مفضّل  و اخِْتالِف مسيرهافَكِّر يا مفَضَّلْ في النُّجوِم « 

  . مسير آنها وجو دارد ، فكر كن 

 

ستارگان ـ همان طور كه گفته شد ـ از لحاظ مسير حركت ، تفاوت دارند ؛ بعضي از آنها از   

جنوب به سوي شمال مي شتابند ، و گروهي از شمال به سمت جنوب مي خرامند ؛ جمعـي                   

  . منظومة شمسي ما نزديك مي گردند ، وعده اي بر فاصلة خودشان از ما مي افزايند به

نكتة جالبتر اين است كه دانشمندان پس از كـاوش و تحقيـق بـه وسـيلة ابـزار جديـد و             

دستگاههاي دقيق صنعتي به اين نكته پي برده اند ، ولـي امـام صـادق ـ عليـه الـسالم ـ        

ن گونه اطالعات و تحقيقات خبر واثـري نبـود ، پـرده از    چندين قرن پيش ، روزي كه از اي 



 
٣٥٣٥٣٥٣٥ 

روي اين اسرار برداشته است ، لذا به عقيدة ما بيان اين مطلب را بايـد در رديـف اعجـاز                     

  . علمي آن حضرت قلمداد كرد 

منها السريع و منها البطـيء و       « : ـ آن حضرت ، در ضمن بيان حركات ستارگان فرمودند           ٢

  ؛ بعضي از ستارگان در حركت خود سرعت زيادي دارند، و گروهـي               ٣٨منها المعتدل السير  

  » . به كندي حركت مي كنند ، و برخي بطور معتدل و متوسط در فضا راه مي پيمايند 

ستارگان ـ چنان كه خاطر نشان ساختيم ـ از لحاظ سرعت حركت نيز متفاوت مي باشند ،   

اي سيصد و چهارصـد كيلـومتر ، و بـاالخره           گروهي از آنها در هر ثانيه ده كيلومتر ، و عده            

بيان اين .  كيلومتر راه مي پيمايند ٣٠٠٠جمعي از آنها به اندازه اي سريعند كه در هر ثانيه         

  آن حضرت است      » دانش رباني « موضوع نيز در آن روزگار يكي از نشانه هاي 

 

ن حركـات بـه وسـيلة         مخصوصاً حضرت اين نكته را در اين ضمن تذكر مي دهد كه اگر اي             

انجام مي گيرد ، چرا از لحاظ جهت حركت و سرعت حركت مختلف اسـت ؟ و                 » طبيعت  « 

  .» يك نحو بيشتر اقتضا نمي كند » طبيعت « حال آن كه 

چنان مـي بينـي بـا گذشـت زمانهـا      ! در حركت خورشيد و ماه دقت كن      ! اي مفضل   « ـ  ٣

در جريان آنها رخ نمي دهد ، و اين خود دليل آن    متمادي ، هرگز كوچكترين تغيير و تفاوتي        

است كه آفريدگار دانا و توانايي ، حركات آنها را بر اساس برنامه اي دقيق و استوار تنظيم                  

  ٣٩.» كرده است 



 
٣٦٣٦٣٦٣٦ 

ـ حضرت در ضمن بحثي كه با يكي از ماديها انجام مـي دادنـد حركـت مـنظم زمـين و                    ٤

تُحرك األرضُ ومن عليها « : د نموده و فرمودند ستارگان را يكي از داليل خداشناسي قلمدا    

 ؛ زمين و آنچه بر روي آن قرار گرفتـه حركـت مـي كننـد ، و                   ٤٠  و تَسبح النُّجوم في الفَلَك    

  ستارگان همه در مدارهايي شناور مي باشند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  »جاذبه و تار و پود جهان هستي«

  



 
٣٧٣٧٣٧٣٧ 

  جاذبه و تار و پود جهان هستي 

ت علم و هيئت كه از نيمة اول قرن شانز دهم ميالدي آغاز گرديد تا حـدي پـرده از    پيشترف

  . روي شگفتيهاي اجرام آسماني برداشت 

مخصوصاً اين نكته در محافل علمي ، به ثبوت رسيد كه تمام اجرام كيهـاني بطـور آزاد در                   

توقـف و   « و هـيچ يـك از آنهـا در حـال            » حركت مي كنند    « فضاي پهناور جهان شتابان     

  . نيست » سكون

حقايق بسياري را ، معلوم ساخت ، و علم و تمدن را در جاده تكامـل                . كشف اين راز بزرگ     

در مجمـع   » چنـد سـؤال     « ،  » راز شـگرف    « خود ، پيش برد ، ولي به موازات كشف ايـن            

 : دانشمندان مطرح گرديد و اذهان و افكار را سخت به خود متوجه نمود 

ين همه اجرام عظيم را در فضا نگاه داشته است ؟ چرا اينهـا سـقوط نمـي                  ـ چه عاملي ا   ١

 ! كنند ؟

كه تعداد آنها به ميليارد هـا مـي رسـد و فـضا              » اجرام آسماني   « ـ چرا هيچ يك از اين       ٢

« نمي گردند و هيچ گاه بـا يكـديگر          » منحرف  « عرصة تاخت و تاز آنهاست از مسير خود         

  ! د ؟ نمي كنن»تصادم « يا » تصادف 

مي چرخند  و در امتداد  خـط مـستقيم  حركـت نمـي     » گرد يكديگرِ «  ـ چرا اينها نوعاً  ٣

  ! نمايند ؟



 
٣٨٣٨٣٨٣٨ 

 ـ چرا اجرام متعددي كه بر گرد يك مركز مي چرخند ، سرعت سير متساوي ندارند و هر  ٤

  يك از آنها به هر نسبتي كه به مركز خود نزديكتر است ، به همان اندازه سرعت سير بيشتر

  و به هر اندازه كه دور تر باشد سرعت سير كمتري دارد ؟ 

  چهارده سال فكر 

در پاسخ به اين سؤالها افراد بسياري فكر كردند ، اما يك متفّكر جوان بيش از همه ، توجه                

  . خود را براي يافتن جواب اين سؤالها معطوف مي داشت 

ا ها بودكه به طبيعـي تـرين ضـرور    اين جوان ، به اندازه اي سر گرم يلفتن پاسخ اين معم     

يات زندگي توجه نداشت ، و اغلب فراموش مي كرد كه شـام نخـورده اسـت ؛ همچنـان                    

  . گرسنه شب را در حال تفكر به صبح مي رساند ، و بسيار كم به خواب مي رفت 

صبح كه از خواب بر مي خاست ، بطوري در درياي فكر غوطـه ور مـي شـد كـه در كنـار                        

مدت جند ساعت همچنان مي نشست و گاهي بـدون پوشـيدن پيـراهن از    تختخواب خود   

  ! منزل بيرون مي رفت 

سر ميز ، مرغ برياني در انتظار مهمان . روزي يكي از آشنايان وي براي نهار به منزل او آمد 

و ميزبان بود ، اما ميزبان به اندازه اي در درياي تفكر غوطه ور گرديده بود كه به سفرة غذا         

  . مان توجه نداشت و مه

مهمان كه خسته و گرسنه شده بود ، نتوانست خود داري كند و در نتيجـه ، تمـام مـرغ را                      

  . خورد 



 
٣٩٣٩٣٩٣٩ 

وقتي ميزبان وارد اتاق غذا خوري شد و به جز مشتي استخوان چيز ديگري در سفره نديد                 

   ٤١ !من گمان مي كردم غذا نخور ده ام ، ولي مي بينم كه اشتباه مي كردم! عجب : گفت 

وي مدت چهارده سال در بارة اين موضوع فكر مي كـرد            . بود  » نيوتون  « اين جوان متفّكر    

٤٢   

 داد » سيب « درسي كه يك 

سيبي « زير درختي ، غرق  مطالعه در مسائل رياضي  بود ، نا گهان  » نيو تون « هنگامي كه 

 سيب از درخت را   ديده بودند از درخت افتاد  ـ  البته ميليونها مردم تا آن    زمان سقوط » 

از ديدن اين رخـداد در  » نيوتون « ، ولي براي هيچ كس  مبدأ چنين  تفكري  نشده بود  ـ  

كه از درخت جدا مي شود ، به زمـين مـي            » سيب  « چرا  : فكر   فرو رفت و از خود پرسيد          

٤٣! افتد ؟
 

» زمين  « ا جذب مي كند ، در       همان طور كه آهن ربا ، آهن ر       : بعد از تفكر ، چنين پاسخ داد        

« را به سمت خود مي كشد ، و اين موضوع نبايد به            » سيب  « وجود دارد كه    » نيرويي  « نيز  

منتهـا  . اختصاص داشته باشد قاعدتاً بايد اين نيرو در كلية اجسام ، موجود باشـد               » زمين  

زمـين در   در برابر آن خيلي كوچك است كـشش         » سيب  « خيلي بزرگ ، و     » زمين  « چون  

  .سيب محسوس و موجب سقوط آن است ، و اما كشش سيب در زمين محسوس نيست 



 
٤٠٤٠٤٠٤٠ 

اثر مي كند و ماه را به سوي خود مي كشد ، و         » ماه  « در  » نيرو  « طبق همين   » كرة زمين   « 

  ٤٤، زمين و سيارات ديگر را به طرف خود جذب مي كند» قوه « نيز طبق همين » خورشيد « 

كّر و تعمق و مطالعه ، جواب معماهاي مورد تحث را بر اساس قـوانيني           و باالخره پس از تف    

ناميده مـي   » قوانين نيوتن   « همين قوانين است كه     . كه ذيالً به آنها مي پردازيم بيان كرد         

شوند ، و مهمترين اكتشاف وي محسوب مي گردند ، و نام او رادر تاريخ علوم ، جاويـدان                   

  .ساخته اند 

 

  

   ـ قانون جاذبه١

كلية اجسام ـ بزرگ و كوچـك ـ در يكـديگر تـأثير متقابـل دارنـد ، و        » قانون « طبق اين 

بـا ايـن    . جرم و فاصـله     : اين كشش ، به دو چيز بستگي دارد         . يكديگر ار جذب مي كنند      

تفاوت كه با جرم ، نيست مستقيم و با فاصله ، نسبت معكوس دارد ؛ يعني هر قدر كه جرم             

» جرم خورشـيد    «  ، نيروي كشش آن نيز زيادتر است ؛ مثالً چون            يك جسم ، بيشتر است    

 هـزار برابـر     ٣٣٠، لذا نيروي جاذبة خورشيد هـم        ٤٥  است» جرم زمين   «  هزار برابر    ٣٣٠

 .جاذبة زمين است 

روي همين اصل است كه زمين ، مانند سيارات ديگر تحت تأثير جاذبة خورشيد قـرار مـي                 

ر جاذبـة   ثی، تحـت تـأ    » ماه  « است ، لذا    » ماه  « رابر جرم    ب ٨١گيرد ، و چون جرم زمين       



 
٤١٤١٤١٤١ 

زمين قرار گرفته است ، ولي هر اندازه فاصلة دو جسم بيشتر باشد ، تأثير جاذبه كمتر مس             

 ؛ مثالً اگر اين فاصله      ٤٦شود ، و به نسبت مجذور اين فاصله ، نيروي جاذبه كاهش مي يابد             

 .  متر مي شود دو برابر شد ، نيروي جاذبه چهار برابر ك

نه برابر فاصله زمـين تـا خورشـيد         » خورشيد  « از  » زحل  « كمتر خواهد شد ؛ مثالً فاصلة        

 مرتبه كمتر از نيروي جاذبة خورشـيد        ٨١» زحل  « است ، نيروي جاذبة خورشيد نسبت به        

 ٤٧.است » زمين « نسبت به 

  » جاذبه « زي جز  اثر ياد آوري اين نكته نيز الزم به نظر مي رسد كه وزن اجسام ، چي

  نيست ، و لذا جسمس كه در كرة ماه ، يك كيلو وزن دارد ، در كرة زمين شش كيلو خواهد 

 

  ـ قانون تأثير نيرو ٢

جسمي كه تحت تأثير نيروي معيني به حركت در آمده است تا هنگامي كه نيروي ديگـري                 

ن جسم بـراي هميـشه بـا        حركت آن را متوقف نكند ، يا جهت حركت آن را تغيير ندهد ، آ              

  ٤٨.همان سرعت اوليه در امتداد خط مستقيم به حركت خود ادامه خواهد داد 

  ـ قانون تركيب نيرو ٣

اگر بر جسمي كه تحت تأثير نيروي معيني در حركت است ، نيروي ديگري اثـر كنـد ، در                    

  . حركت آن مسلماً تغييري رخ خواهد داد 



 
٤٢٤٢٤٢٤٢ 

حركت جسم ، بر آن جسم وارد شود ، موجب كاهش           اگر نيروي دوم كامالً در خالف جهت        

  .سرعت ، و احياناً باعث توقف آن خواهد شد 

اگر موافق جهت حركت باشد ، موجب افزايش سرعت آن ، و اگر از طرف پهلو وارد گردد ،                   

جهت حركت آن را تغيير مي دهد ؛ مثالً ، هر گاه جسمي كه تحت تأثير نيروي معينـي بـه                     

  ركت بود ، نيرويي از جانب شمال نيز به آن وارد گرديد ، اين جسم سوي مشرق در حال ح

 مسير اول خود را تغيير مي دهد و مسيري ما بين مشرق و جنوب ؛ يعني جنوب شرق پيش   

  .مي گيرد 

 :مثالً در گلوله اي كه از دهانة توپ خارج مي شود ، چند نيرو مؤثر است 

له به خارج پرتاب مي كند ، و اگر نيروهاي ديگري كه گلوله را از لو» نيروي باروت « الف ـ  

بـراي  » گلولـه  « در بين نباشد كه اين حركت را متوقف كند ، يا جهت حركت را تغيير دهد         

    .هميشه در امتداد خط مستقيم پيش مي رود 

    . را به سوي زمين مي كشد » گلوله « كه » نيزوي جاذبه زمين « ب ـ 

    .از سرعت حركت گلوله مي كاهد كه » نيروي مقاومت هوا « ج ـ 

؛ يعني » يك مدار مشهور گلوله اي « ناگزير هر سه نيرو با هم تركيب مي شوند و در نتيجه 

    .يك مسير منحني مخصوصي به وجود مي آيد 

  ـ قانون گريز از مركز ٤



 
٤٣٤٣٤٣٤٣ 

 هر جسمي كه برگرد مركزي حركت كند در آن جسم طبعًآ كششي بوجود مي آيد كه مـي                  

بسته بـا سـرعت     » ريسماني  « ،  » قطعه سنگ   « ن مركز دور شود ؛ مثالً به يك         خواهد از آ  

تمام مي گردانيم ، طبعاً حركت سنگ بر گرد دست ما كه مركز اين حركت است دايـره اي          

بطوري . ، ريسمان را سخت مي كشد » سنگ « در اين حال مي بينيم كه . تشكيل مي دهد 

عالوه بر وزن سنگ ـ براي نگهداري آن مصرف كنيم تا  كه بايد مقداري از نيروي خود را ـ  

ريسمان از دست ما بيرون نرود ، هر گاه ريسمان پاره شد يا از دست ما رهـا گرديـد ، در                      

 با سرعت نسبتاً زيادي حركت خود را در امتداد خط مستقيم پيش» سنگ « اين صورت 

يره جهت حركـت آن را تغييـر        مگر اينكه نيروي ديگري از قبيل جاذبة زمين و غ         ( مي گيرد   

 ) . بدهد

نيروي گريز از « مترصد بود كه از مركز مدار خود دور شود » سنگ مزبور « اين حالت را كه 

 ٤٩مي نامند » مركز 

فرفره اي را به گردش در آوريد و يك تكه كاغذ روي آن بگذاريد ، كاغذ فوراً از روي فرفره 

  . پرتاب مي شود 

سطل آب را بر گرد سر خـود ؛ يعنـي در   . انيم ولي آتش نمي ريزد    آتش چرخان را مي گرد    

  . دايره اي عمود بر سطح زمين مي چرخانيم ، اما يك قطره ، از آب آن نمي ريزد 

كاغذ را از روي فرفره پرتاب مي كند و مانع از ريختن آتـش و آب  » نيروي گريز از مركز   « 

  . مي گردد 



 
٤٤٤٤٤٤٤٤ 

  : اي فرمول علمي به اين شرح است نيز دار» نيروي گريز از مركز « 

با جرم جسم و سرعت حركت آن نسبت مستقيم ، و با وسعت دايـرة گـردش ، نـسبت                    « 

؛ يعني هر قدر جرم جسم سنگين تر ، و سرعت سـير آن بيـشتر ، نيـروي         » معكوس دارد   

 گريز از مركز زياد تر است ، و هر اندازه كه دايرة گردش وسيعتر باشـد ، نيـروي گريـز از                 

  ٥٠.مركز كمتر است 

 

  نتيجة اين قانون 

بـر گـرد   » اقمـار  « ، و حركـت     » خورشيد  « حركت دايره اي زمين و سيارات ديگر بر گرد          

نتيجة « سيارات خود ، و باال خره حركت كلية اجرام آسماني در مدار هاي مخصوص خود ،                 

  . مي باشد » كز نيروي گريز از مر« و » نيروي جاذبه « ؛ يعني » تركيب اين دو نيرو 

تركيب همين دو قوه است كه اجرام فضايي را در مدار خـود نگـاه مـي دارد و از سـقوط ،                      

  . تصادم و اصطكاك آنها با هم جلو گيري مي كند 

تركيب همين دو نيرو ، موجب مي گردد كه هر قدر سيارات به مركز خود نزديكتر باشـند ،                   

  . سرعت سير كمتر داشته باشند سرعت سير بيشتر ، و هر اندازه دو رتر ، 

و  باال خره تركيب اين دو نيروي اسرار آميز ، حركات اجرام  آسـماني را هـم تنظـيم مـي                       

  . نمايد



 
٤٥٤٥٤٥٤٥ 

توضيح اين مطلب اين است كه نيروي جاذبه ، زمين و سيا رات ديگر را به سوي خورشيد ،   

 سوي مر كز خـود مـي   و اقمار را بطرف سيارات خود ، و همچنين ساير اجرام كيهاني را به             

كشد ، ولي همة اين اجرام ـ چنان كه در بحث پيش گفتيم ـ در حال حركت هـستند و در    

به وجود مي آيد كه تركيب آن دو » گريز از مركز « نتيجه حركت آنها ، نيرويي به نام نيروي 

  . باعث پيدايش نظام كنوني جهان مي گردد 

ام فعلي جهان ، از اين دو نيرو ، بوجود آمـده اسـت ،   تار و پود نظ« بنا بر اين ، اگر بگوييم      

 . » مطلبي به اغراق نگفته ايم 

  ارزيابي حركت و جاذبه 

همان طور كه گفتيم تنها عاملي كه اين همه اجرام كيهاني را در مدار و مـسير خـود نگـاه                     

» جاذبـه   « و  » حركـت   « داشت و اين نظام بديع و كامل كرات آسـماني راتنظـيم نمـوده               

  ٥١است

  اگر زمين ، سيارات ديگر ، اقمار آنها و ميلياردها ستاره كه درفضاي بيكران جهان شناورند ،

به سوي زمين ، و     » ماه  « يك لحظه توقف كنند ، ناگهان همه از مدار خود خارج مي گردند              

اقمار ديگر به طرف سيارات خود سقوط مي كننـد ؛ مـثالً دوازده قمـر ، سـطح مـشتري ار       

  .ن مي نمايند بمبارا

عطارد ، زهره ، زمين ، مريخ ، مشتري ، زحل و سياره هاي ديگر منظومة شمسي با سرعت                   

  .سرسام آوري به سوي خوشيد كه مركز آنهاست سرازير مي شوند 



 
٤٦٤٦٤٦٤٦ 

خورشيد خود يكي از صد هزار ميليون مبارة كهكشان است با همة آنهـا بـه طـرف مركـز                    

  .كهكشان كشيده مي شوند 

كشان ديگر و ميليونها سحابي كه هـز يـك داراي سـنگيني و عظمـت و صـف         ميليونها كه 

ناپذيري مي باشند ، به يكباره همه از مسير خود ، خارج مي شوند و با اصطكاك شـديدي                   

  !به يكديگر بر خورد مي كنند 

در اين حال ، بمباران عظيم جهاني به وجود مـي آيـد ، و طورمـار وجـود و هـستي درهـم             

  .د ؛ و عالم متالشي مي گردد نورديده مي شون

در عالم هستي پي ببريم » حركت « همين اندازه توضيح كافي است كه به موقعيت و ارزش 

.  

از اجسام گرفته   » نيروي جاذبه   « كافي است بدانيم ، اگر لحظه اي        » جاذبه  « براي ارزيابي 

جسمي را در نيروي جاذبه است كه هر . شود ، غوغاي عجيبي در جهان هستي رخ مي دهد 

جاي خود مهار كرده است ، و به مراتب محكنتر از كابلهاي پوالدين ، اجرام بزرگ فـضايي            

  .را در مدار و جاي خود نگاه داشته است 

گرفته شود ، در زمين صحنة بسيار مهيب و كوبنده اي »زمين « هر گاه لحظه اي اين نيرو از

مان هاي بزرگ و درختان كهـم از حـا          به وجود مي آيد ، بالفاصله كوههاي سنگين و ساخت         

. كنده مي شوند ، و آبهاي درياها با خروش و طغيان عجيبي به خشكيها هجوم مي آورنـد                   

در نتيجه ، آثار زندگي ، آبادي و تمدن در سطح زمين دهم نورديده و محـو مـي شـود ، و                        



 
٤٧٤٧٤٧٤٧ 

بـدل مـي   چراغ زندگي خاموش مي گردد ، و زمين به كلبة مخروبه و ظلمتكدة بي روحـي م        

  ! ! شود 

كرة زمين ، سياره هاي ديگر خورشيد ، اقمار آنها و ميلياردها ستاره كه نوعاً صدها و هزاران 

برابر خورشيد وزن دارند ، و ميليونها كهكشان عظيم و سحابيهاي منگين كه در هر دقيقـه                 

نـدن  كه در حال چرخا» فالخن « صدها و هزاران كيلومتر سرعت سير دارند ـ مانند سنگ  

شريع ، در اثر بريده شدن ريسمان از مدار خود خارج ، و به شدت پرتاب شـود يـا ماننـد      

مهره هايي كه رشتة رابط آنها پاره شده باشد ـ يك دفعه از مدار خود منحرف مي گردند و  

  ! با شدت غير قابل توصيفي به يكيديگر برخورد مي نمايند و متالشي مي گردند 

بي بسيار بزرگ جهاني و رستاخيز مهيب همگاني پديـد مـي آيـد ؛               خالصه ، طوفان و انقال    

  .بر پا شده است » قيامت « گويي 

 خداشناسي بر اساس دانش 

گفته شد ، اين نكته نيز مسلّم گرديـد         » جاذبه  « و  » حركت  « از مطالبي كه دربارة موقعيت      

اجرام كيهـاني را بـر      است كه نظام    » آفريدگار دانا و توانايي     « كه جهان آفرينش ، داراي      

« و » قوه جاذبه « اساس اين دو عامل مهم استوار نموده است ، و تعادل بسيار دقيقي ميان 

در نتيجة همين تعادل و توازن است كه ميلياردها ميليارد . برقرار كرده است » گريز از مركز 

ردهـا سـال   جرم فضايي ، هر يك در مدار معيني با فاصلة مخصوصي قـرار گرفتـه ، و ميليا    



 
٤٨٤٨٤٨٤٨ 

است كه طبق همين نظام ، به گردش خود ادامه مي دهند و كوچكترين اختالل و بي نظمي                  

 .در آنها را ه نيافته و تصادم و اصطكاك ميان آنها رخ نداده است 

محاسبة اين دو نيرو به اندازه اي دقيق و استوار انجام گرفته است كه يكي از دانـشمندان                  

مال تصادم دو قايق پارويي كه در دو سـوي اقيـانوس آرام             احت« : ستاره شناس مي گويد     

 ٥٢.» پيش مي رانند ، به درجات بيشتر از تصادم دو ستاره در آسمان است 

با توجه به نكاتي كه گفتيم براي هر هوشمندي ثابت و مسلّم مي گردد كـه پديـد آورنـدة                    

وص آنها داشته اسـت  نظام عظيم جهان ، اطالع و اگاهي كامل از قوانين و فرمولهاي مخص    

  .كه نظام آفرينش را بر اساس آنها بنياد نهاده است 

  بس كاخها خراب شد و آسمان بجاست

  بنياد علم بين كه چسان محكم اوفتد

  

  چهره اي درخسان ؛ برهاني استوار 

كه يكي از چهره هاي درخشان علم هيئت و رياضي است ، پس از ايـن كـه بـا                    » نيوتن  « 

 و بيان قوانين حركات ـ چنان كه گفته شد ـ انقالبي در دنيـاي علـوم     »قوة جاذبه « كشف 

از اطراف و اكناف ، افرادي كـه در جـستجوي دليـل       . ايجاد ، و شهرت عالمگيري پيدا كرد        

بودند ، به او روي آوردند و خواستار دليلي در اين زمينه            » وجود صانع جهان    « قاطعي براي   

  .گرديدند 



 
٤٩٤٩٤٩٤٩ 

  :وي در جواب گفت 

وجود آفريدگار دانا و تواناي اين عالم ابداً ترديد نكنيد ، زيرا موجودات متنوع اين جهان              در  

كه بر آنها حكومت مي كنـد ، مـسلماً از   » نظام دقيقي « با اين تناسب و هماهنگي و با اين         

  .آفريدگاري كه مصدر حكمت و اراده است ، سر چشمه گرفته است 

و قوانين حركات را كشف كرديم ، ولي اينها هيچ وقت           هر چند نيروي جاذبه     : سپس افزود   

» خورشيد « نمي توانند منشأ پيدايش حركات منظم اجرام جهان باشند ، زيرا نيروي جاذبة 

اقمار خود را به سوي خود جذب » سيارات « سيارات را به طرف خود مي كشد ، و همچنين        

را بيان مي كند ، ولـي يـك منبـع    حركات موجود   » چگونگي  « مي كنند ،  و قوانين حركات        

آگاه و با اراده اي الزم است كه جرم هر يك از اين كرات و فاصلة آنها را نسبت به هم ، و                        

سرعت سير آنها را بطور دقيق محاسبه كند ، و با اراده و قدرت خود هر يك از آنها را طبق                     

و در جهت خاصي همان فرمول و محاسبة مخصوص در فواصل و مدارهاي معين قرار بدهد          

  .  به حركت در آورد 

بعد ، اضافه كرد كه دقت مختصري در اعضا و دستگاههاي پيكر جانداران ، درس بزرگي از     

  . به انسان مي دهد » خداوند جهان « ايمان به 

 ٥٣آيا ممكن است ، سازندة دستگاه عجيب بينايي ، از قوانين نور بي اطالع باشد ؟ 

 دستگاه حيرت انگيز شنوايي ، از قوانين امـواج صـوتي آگـاهي     آيا معقول است كه سازندة    

 ٥٤! نداشته باشد ؟ 



 
٥٠٥٠٥٠٥٠ 

  : روزي ابتكار جالبي در اين زمينه بكار برد كه شرح آت از اين قرار است »  نيوتون « 

« معتقد نبود ، براي اينكه دوست خود را با برهان مجسمي            » خدا  « وي رفيق داشت كه به      

« كـاملي از    » ماكـت   « د سازد ، به يك مكانيك ماهر دسـتور داد ،            معتق» به وجود خداوند    

  . بسازد » منظومه شمسي 

مكانيك مزبور طرح كاملي از منظومه شمسي به اين ترتيب ساخت كه يك گوي در وسط و    

  . گويهايي در اطراف آن و گويهايي در پيرامون اين گويها قرار داد 

 و گويهاي اطراف آن الگويي از سيارات      »  خورشيد   «به عنوان اينكه گوي وسط ، الگويي از         

سيارات باشند ، و    » اقمار  «  و باالخره گويهايي كه در پيرامون گويهاي اول بود ، الگويي از             

براي آن ترتيب داد ، بطوريكـه  » هندلي « آنها را با دنده ها و تسمه ها به هم مربوط كرد و          

 مام گويها ، با شيوة جالبي ، هر يـك در مـدار         حركت داده مي شد ، ت     » هندل  « هنگامي كه   

  . مخصوصي به حركت در مي آمدند 

روزي . را تحويـل گرفـت ، در اتـاق خـود قـرار داد               » ماكت  « پس از اين كه نيوتون اين       

افتاد ، توجهش بـه سـوي آن        » ماكت مزبور   « رفيقش وارد اتاق يوتون شد تا چشمش به         

 برد و آن را به حركت در آورد ، يك دفعه گويهايي   دست به هندل  . نزديك رفت   . جلب شد   

  . كه در پيرامون گوي وسط بودند ، به حركت در آمدند 

اين را چه كسي ! چيز جالبي است : دوست نيوتون چند قدم به عقب رفت و با تعجب گفت 

  ساخته است ؟ 



 
٥١٥١٥١٥١ 

ـ               » نيوتون    «  ردارد ، بـا    همچنان كه مشغول مطالعه بود ، بدون اينكه سـر از روي كتـاب ب

  ! هيچ كس : خونسردي گفت 

من ! مثل اينكه به سؤال من توجه نكردي    ! آقاي نيوتون   : رفيق نيوتون نزديكتر آمد و گفت       

  پرسيد، اين را كي ساخته است؟

من سؤال شما را فهميدم ، و در پاسـخ شـما گفـتم هـيچ كـس آن را                    : گفت  » نيوتون   « 

  .ي نساخته است حاال هم مي گويم آن را كس. نساختهاست 

حاال هم ميگويم كسي آن را نساخته است ، ذراتي از اين جهان خود به خود جمـع شـده ،                    

  ! اين گويها به اين ترتيب بوجود آمده است 

شما فكر مي كنيد من آدم ديوانه اي هستم كـه بـا مـن    ! آقاي نيوتون : رفيق نيوتون گفت    

  . اينگونه صحبت مي كنيد 

اين دستگاه خود به خود به وجود آمده ياشد ، مسلماً آن را شخص آخر چطور ممكن است ، 

  . عاقلي ساخته ، و هر كه ساخته مسلماً آدم ماهري بوده است 

در صـورتي كـه ايـن       « ! رفيـق عزيـز     : دست روي دوش رفيقش نهاد وگفت       » نيوتون  « 

اسـت و  دستگاه كه به اسباب بازي كودكان شباهت دارد و ماكتي از روي منظومة شمـسي       

طبق متُد آن حركت مي كند ، امكان نداشته باشد كه خود به خود به وجود آمده باشد ، پس 

چگونه ممكن است كه خود به خود و بـه حكـم            » منظومة شمسي   « آن اصل عظيم ؛ يعني      

   !  ؟» تصادف به وجود آمده باشد 



 
٥٢٥٢٥٢٥٢ 

   . اعترا ف كرد» وجود آفريدگار عالم هستي « رفيق نيوتن تسليم شد و به 

 

 جلوه اي آسماني  

در ضمن درسهاي توحيدي خود ، افكار را به اهميت موضوع مـورد بحـث ؛            » قرآن مجيد   « 

متوجه مي كند و از اين » نگاهداري هر يك از اجرام فضايي در جاي مخصوص خود « يعني 

راه براي اثبات قدرت آن آفريدگاري كه عالم هستي را بر اساس اين قوانين متقن و منظم                 

  : ، استوار كرده است ، استدالل مي نمايد و مي گويد 

  ٥٥ِان اللّه يمِسك السمواِت و االَرضَ اَن تَزُوال و لَِئن زالَتا ِان اَمسكَهما ِمن اَحٍد ِمن بعِدِه ؛« 

خداوند ، آسمانها و زمين را از انحراف نگاه داشته است ؛ اگر كرات عظيم آسماني و زمـين            

  » .حرف گردند ، جز او هيچ كس نمي تواند آنها را نگاه دارد من

  : و نيز مي فرمايد 

 ؛ خدا آن آفريدگار ي اسـت كـه ايـن اجـرام      ٥٦اَللّه الَّذي رفَع السمواِت ِبغَيِر عمٍد تَرونَها      « 

م كوه پيكر وزن و حج» زمين « آسماني با عظمت را ـ كه هر يك نوعاً چندين ميليون برابر  

ـ بر افراشـته و بـا سـتون         » سال نوري   « دارند ، در ارتفاع دهها و صدها و هزاران ميليون           

  . » هايي ـ كه شما نمي بينيد ـ نگاهداشته است 

  ٥٦»فثم عمد و لكن ال ترونها« : حضرت رضا ـ عليه السالم ـ در تفسير آية مزبور فرمودند   

  » .ي شما آنها را نمي بينيد براي نگهداري آسمانها ستون هايي وجود دارد ول



 
٥٣٥٣٥٣٥٣ 

كـه تكيـه گـاه و نگهدارنـده     » ستون « اين نكته را هم بايد در تظر داشته باشيم كه ميان       

است ، با جسمي كه بر آن تكيه كرده است الزم است تناسب و محاسبة كامل رعايت شود         

قدرت و  داراي  » ستون  « ؛ يعني هر اندازه كه جسم سنگين تر است ، به همان نسبت بايد               

مقاومت بيشتري باشد تا از عهدة نگاهداري آن جسم ـ مخصوصاً در مدتّي طـوالني ـ بـر     

  .آيد 

وساير قوانين حركت مربوط به اين اجرام،با نظام دقيـق وفرمـول         » نيروي جاذبه «بنابرين ، 

خود مورد محاسبه قرار گرفته تاتوانسته است هر يك از انها را در ارتفاع ومدار ر معين در                  

  . ميليا رد ها سال نگاه داردطي

  -  كه راهنماي سعادت بشر است        -با توجه به اين نكته ،روشن مي شود كه تعبيرات قران          

  .چه اندازه اعجاز اميزولطيف است 

از اين جاست كه كتاب اسماني براي توجـه دادن انـسان هابـه عمـق وارزش ايـن قبيـل          

  ٥٧ثالُ نَضِْر بها ِللناِّس و ما يعِقلُها إلَّا الْعاِلمون و ٍتلْك االَ م«:واقعيت هاي آ فرينش مي گويد 

ما اين مثلها را براي مردم مي زنيم ، ولي تنها افراد دانشمند ، به عمق و حقيقت آنهـا پـي                      

  . » مي برند 

 

  بياني از حضرت صادق ـ عليه السالم ـ  



 
٥٤٥٤٥٤٥٤ 

دارند كـه  » طبيب هندي « حضرت صادق ـ عليه السالم ـ مذاكرة توحيدي بسيار جالبي با   

  : بيان نموده اند ، و در ضمن آن مي فرمايند » نظر خداشناسي « طي آن نكات فراواني از 

اجرام آسماني و زمين را مورد دقت قرار بدهد كه چگونه در            . هر متفكري اگر از اين نظر       « 

ير خود ، طي    و بدون كوچكترين انحراف از مس     ) كه قابل رؤيت باشد     ( فضا بدون تكيه گاه     

سالهاي متمادي نگاهداشته شده اند ، قطعاً در برابر آن قدرتي كه آنها را بـه ايـن ترتيـب     

 ٥٨. » برافراشته و نگاه داشته است ، خضوع مي كند 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٥٥٥٥٥٥٥٥ 

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 »ستاره ها را سر شماري كنيم«



 
٥٦٥٦٥٦٥٦ 

  

  

  

  

 

 

  ستاره ها را سر شماري كنيم 

اگر داراي ذوق باشـيد ،      . ق الجوردي آسمان چشم بدوزيد      شبهاي صاف غير مهتابي به طا     

منظرة زيبا و پر غوغاي ستارگان در شما احساسات شاعرانه اي بر مي انگيزاند ، و اگر اهل     

متأسفانه عموم مردم   . فلسفه و تحقيق هستيد تفكر فلسفي را در روح شما بيدار مي نمايد              

  !نده و چشم به زمين دوخته اند به اسمان توجه ندارند ، بلكه سر به زير افك

 تاكي آخر چو بنفشه سر غفلت در پيش



 
٥٧٥٧٥٧٥٧ 

 حيف باشد كه تو در خوابي و نرگس بيدار

 

اي بسا درسهاي دلنشين از اين منظرة بديع مي توان آموخت ، اگر ديده تيـز بـين ، و دل                     

 . حكمت پذير باشد

                                                           ** ** **         

در ادوار قديم ؛ يعني روزگاري كه هنوز دوربينهاي نجومي به كاوش فضا نپرداخته و آسمان    

در ميدان ديد تلسكوپ ها و راديو تلسكوپهاي مجهز قرار نگرفتـه و هنـوز چهـرة واقعـي                   

آسمان در دستگاه هاي دقيق عكاسي منعكس نشده بود ، اطالّاعات مردم نسبت به تعداد               

  . ان بسيار ناقص بود ستارگ

حتي منجمان هم كه يك عمر به مطالعة آسمان پرداخته بودند ، اطالع كاملي از اين موضوع 

  . نداشتند 

 

  با چشم عادي هفت هزار 

تعداد ستار گاني كه با چشم غير مسلح قابل رؤيت است ، مجموعاً از هفت هزار تجاوز نمي 

ار گان را يك دفعه و در همة شرايط ببيند ، زيرا            كند ، اما هيچ كس نمي تواند تمام اين ست         

 . در حدود نيمي از آنها در نيمكرة جنوبي و نيم ديگر در نيم كرة شمالي قابل رؤيت است 



 
٥٨٥٨٥٨٥٨ 

به عالوه مقداري از آنها هم چون نور نسبتاً ضعيف تري دارند ، تراكم طبقات هـوا مـانع رؤ         

يك شب صاف غير مهتابي در يـك نقطـه          يت آنها مي شود ، و لذا تعداد ستار گاني كه در             

  ٥٩. قابل رؤيت مي باشد ، معموالً سه هزار عدد است 

قرنها ، همين عدد كوچك را معرف تعداد ستارگان مي دانستند ، تا اينكـه دانـشمندان بـه            

كمك دستگاههاي علمي و صنعتي براي پي بردن به تعداد واقعـي سـتار گـان ، گامهـاي                   

  . زمينه به موفقيتهاي بزرگي نائل گرديدند مهمي برداشتند و در اين 

 

 

  با دوربين نجومي يك ميليون 

دانشمندان ستاره شناس پس از اينكه خود را با آالت و ابزار صنعتي مجهـز سـاختند بـه                   

منظور به دست آوردن تعداد ستاره گان ، به ميدان تحقيق قـدم نهادنـد ، و هنگـامي كـه                     

ورد مطالعه قرار دادند ، در حدود پنجاه هزار ستاره را           صفحة آسمان را با دوربين معمولي م      

اختراع گرديد و آسمان در ميدان ديد تلسكوپ » تلسكوپ  « ولي وقتي كه    . مشاهده كردند   

قرار گرفت ـ با اين كه تلسكوپهاي ابتدائي نسبتاً ساده بودنـد و قطـر آيينـه آن از هفـت      

 ؛ يعني به اندازه اي رسيد كه ٦٠ باال رفتسانتيمتر تجاوز نمي كرد ـ اين رقم تا يك ميليون 



 
٥٩٥٩٥٩٥٩ 

شمردن آنها در صورتي كه در هر ثانيه يك ستاره بشماريم ، سي شب وقت تمـام را الزم                   

 ! دارد 

  با تلسكوپ نيرومند پانصد ميليون 

به هر اندازه كه دستگاه هاي نيرومند تري اختراع ، و آسمان با آن دستگاه ها عرصة كاوش       

 تعداد ستار گان قابل رؤيت ، افزايش يافت ؛ تا اين كه بـا اسـتفاده از                  دانشمندان گرديد ،  

كاليفر نيا ، كه نسبتاً نيرومند است و قطر آيينة آن          » ٦١رصد خانة مونت ويلسن   « تلسكو پ   

يعني به حـدي  : بالغ گرديد » پانصد ميليون « ده متر و نيم است ، ستار گان قابل رؤيت به            

هر شب از غروب تا سپيدة صبح وقت صرف كنيد ، و در هر ثانيه ،                كه اگر براي شماره آنها      

  ٦٢.يك ستاره حساب نماييد تقريباً يك قرن وقت الزم داريد 

  

  با دستگاه عكسبرداري دو هزار ميليون 

به هر نسبتي كه قلمرو دانش وسعت مي يافت به همان اندازه ستار گاني در اعمـاق فـضا                   

 دستگاه هـاي عكـسبرداري مخـصوصي كـه مـدتي در             كشف مي شد ؛ تا اينكه به وسيلة       

معرض تور ستار گان قرار مي گيرد ، تعدا د دو هزار ميليون ستاره را روي شيشة مخصوص 

عكاسي منعكس ساختند ؛ يعني تعداد ستار گاني كه از اين راه كشف گرديد به انـدازه اي                  

 ٦٣. م است رسيد كه براي شمردن هر ستاره در يك ثانيه ، چهار قرن وقت الز



 
٦٠٦٠٦٠٦٠ 

 

  با كشف كهكشانها ده هزار ميليارد ميليارد 

دانشمندان طي تخقيقات و مطالعات پيگيري كه در كشف اسرار اسمان انجام مي دادند به               

اين حقيقت پي بردند كه ستار گان بدون نظم و ترتيب در فـضا پراكنـده نيـستند ، بلكـه                     

« ميليارد ها ستاره مشتمل است و     مجموعه هايي را تشكيل مي دهند كه هر مجموعه اي بر            

  . ناميده مي شود » كهكشان 

پس از توجه به اين موضوع ، آسمان را به چندين بخش تقـسيم ، و عكـسبرداري از هـر                     

بخشي آغاز شد از اين راه ، ابتدا تعداد كهكشانها را بدست آوردند ، و سپس تحقيقات يك 

  . از كهكشانها حدأقل به چه رقمي بالغ مي شود 

پس از تحقيقات و بررسيهاي پيگير ـ چنان كه در بحث كهكشان خواهيم گفت ـ بـه ايـن     

و در هـر     . ٦٤نكته پي بردند كه تعداد كهكشانها حدأقل به صـد هـزار ميليـون مـي رسـد                 

   ٦٥.كهكشان ، حدذقل صد هزار ميليون ستاره موجود است 

( در صد هزار ميليـون      ) نها  تعداد كهكشا (  هزار ميليون    ١٠٠بنا بر اين ، حاصل ضرب رقم        

كه ده هزار ميليارد است ، تعداد ستا رگاني است كه ) تعداد ستار گان هر يك از كهكشانها 

  : ؛ يعني ! تاكنون كشف گرديده است 

 =٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٠٠ * ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٠٠ (   

)٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٠  



 
٦١٦١٦١٦١ 

براي اين كه تصور صحيحي از اين عـدد   . است  ده هزار ميليارد ميليارد ، رقم بسيار بزرگي         

داشته باشيد به اين نكته توجه كنيد اگر كلية جمعيت روي زمين كه تعداد آنها به سه هزار                  

ميليون بالغ مي شود ، و براي سر شماري ستا رگاني كه تاكنون كشف گرديده است بسيج                 

ه گونه اي كه هر يك از آنها در شوند ، و با سرعت هر چه تمام تر اين كار را انجام دهند ، ب

هر ثانيه ده ستاره را بشمارند وتمام عمر خود را از آغاز تا انجام به ستاره شماري بپردازند                  

در صورتي مي توانند از عهدة اين سر شماري برآيند كه هر يك داراي سي هزار سال عمر                  

   در حدود ، زيرا در برابر هر يك از مردم روي زمين كه مقدار آنها!! باشند 

ستاره تنها   ) ٣٣٣ هزار و    ٣٣٣ ميليون و    ٣٣٣ ميليارد و    ٣٣٣/٣ ( ٣٣٣/٣٣٣/٣٣٣/٣٣٣/٣

  !  ! !در كهكشانهايي كه تاكنون كشف گرديده است ، موجود است 

 بيش از ماسه هاي كنا اقيانوس ها 

هر گز اين نيست كه ستار گان آسمان ، در آن رقم محـدود              » عددي كه گفته شد     « معناي  

شند ، زيرا امروز دانشمندان علوم فضايي در اين نكته ترديدي ندارند كه تعداد ستارگان               با

، آن قدر زياد است كه نمي توان آنها را در هيچ رقمي ، محصور و محدود نمود ، و هر قـدر                       

دستگاه هاي نيرومند تري براي كاوش فضا اختراع گردد ، ستاره هايي ديگر در فاصله هاي          

  . اهده خواهد گشت دور دست تر مش

حرفهاي متخصصان علوم  فضايي  در اين  زمينه راستي چه قدر  بهت آور و اعجاب انگيز                   

  : است 



 
٦٢٦٢٦٢٦٢ 

شمارة ستا رگـان ، بـيش از ذرات ماسـة كنـار درياهـاي               « : يكي از دانشمندان مي گويد      

  » ! دنياست 

  :دانشمند ديگري مي گويد 

در يك ميليـون كتـاب  وجـود  دارد ،  بيـشتر             شمارة  ستار گان ، از مجموع  حروفي كه             « 

   ٦٦! » است 

كه عمر خود را در راه تحقيق اوضاع و اسرار ستا رگان به پايان رسانيد در اين                 » نيوتون  « 

  : زمينه مي گويد 

  من همچون كودك خرد سالي هستم كه در كنار دريا به هر سو مي نگرد و يك سنگ        « 

رد ، در حالي كه اقيانوس پهناور حقيقت ، در برابر وي نامكشوف                          صاف به دست مي آو    

 ٦٧! » مانده است 

 

  رمز عظمت عالم هستي 

توجه به اين مطلب نيز الزم است كه ستار گان ، هر گز نقطه اي كوچك درخشان ، نيستند              

آينـدة  بلكه هر يك از آنها ـ همان طور كه دانشمندان علوم فضايي مي گويند و در مباحث  

يعني هر يك از آنها در عظمت و . اين كتاب نيز روشن خواهد گشت ـ جهاني است بزرگ  

روشنايي مانند خورشيد ، بلكه اغلب آنها به مراتب از خورشيد بزرگتر و درخشان تر است ، 



 
٦٣٦٣٦٣٦٣ 

و نيز هر يك از آنها مانند خورشيد مركز منظومه اي كه سيارات و اقماري بر گـرد آن مـي                     

 ٦٧.نور و حرارت مي كند ، مي باشد گردند و كسب 

با در نظر گرفتن اين موضوع ، رمز عظمت جهان هستي ؛ يعني جهاني كه د ر آن ال اقل ده                     

هزار ميليارد خورشيد وجود دارد كه هر خورشيدي مركز منظومه اي است كـه بـر گـرد آن                   

 . تعدادي كواكب و اقمار در گردش مي باشند ، روشن مي گردد 

 

   آسماني اعجاز كتاب

روز ي كه علم و آگاهي بشر به موقعيت ستار گان بسيار ناقص و محدو بود و آنها را از دور                     

به صورت نقطه لرزاني از نور مي ديدند ، نه از تعداد واقعي آن خبر داشتند و نه از ماهيـت                     

از عظمت آسـمانها سـخن      » قرآن مجيد   « در چنين روزگار ي     . آن چيزي در ك مي كردند       

  : ، مخصوصاً با اين لحن جالب ، موقعيت مهم ستار گان را خاطر نشان ساخت گفت 

  ؛ سوگند ياد مـي كـنم كـه بـه             ٦٨فَال اُ قِْسم ِبمواقِع اانُّجوِم و ِانَّه لَقَسم لَو تَعلَمون عظيم          « 

كنيـد ،   موقعيتي كه ستار گان در عالم هستي دارند ، و اين سوگند ، اگر علم و اطالع پيـدا                    

  » . سوگند بزرگي است 

مسلماً در آينده . اين موضوع ، خود يك نمونة بارز ، از اعجاز علمي اين كتاب آسماني است 

، انسانها با كشف حقايق بيشتري از اسرار آسمانها در برابر اين كتاب ، خاضـعتر خواهنـد                  

  . شد 



 
٦٤٦٤٦٤٦٤ 

به اين نكتـه نيـز در مـوارد         قرآن عالوه بر اينكه موقعيت عظيم ستار گان را گوشزد كرد ؛             

  :متعددي تصريح كرد كه 

  » .  ؛ همة ستار گان مسخر فرمان خداوند مي باشند ٦٩و النُّجوم مسخَّرات ِباَمِرِه« 

گردش هزاران ميليارد ميليارد ستاره در فراخناي فضا در مـدار هـاي            « منظور اين است كه     

 بر علم و قدرت آن آفريدگاري است كه آنهـا           معين ، با نظم و انظباط كامل ، برهان روشني         

  » . مقهور و استوار نموده است . را در چنبر اين نظام دقيق 

با توجه به اين حقايق ، بر خردمندان الزم است كه با نظر اعتبـار و دقّـت در ايـن صـحنة          

ريننـده  آف. نيلگون بنگريد  تا با راز و رمز عالم هستي و با قدرت آفرينندة آن ، آشنا شـوند             

  : اي كه 

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٦٥٦٥٦٥٦٥ 

   

 تركيب آسمان  و  طلوع  ستارگان

 از   بهر   عبرت   نظر  هوشيار  كرد 

 بحر آفريد و بر  و  درختان  و آدمي                 خورشيد و ماه و انجم و ليل و نهار كرد

  چندين   هزار   منظر  زيبا   بيافريد

  تا  كيست  كو   نظر ز  سر  اعتبار  كرد  

 توحيد گوي  او نه  بني آدمند  و  بس 

  هر  بلبلي  كه   زمزمه بر  شاخسار  كرد

  غير ازخداي،هرچه پرستندهيچ نيست

  بي دولت آن كه بر همه ، هيچ اختيار كرد

  

  

  

  

  

  

  



 
٦٦٦٦٦٦٦٦ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 »وزن و حجم اجرام كيهاني«

  



 
٦٧٦٧٦٧٦٧ 

  

  

 

  وزن و حجم اجرام كيهاني 

 . جز نگريستن از دور دست زمين نداشتند انسان هاي نخستين با اجرام فضايي رابطه اي 

پيداست كه نگاهي ساده و بدون تجهيزات علمي از مسافتي اين قـدر زيـاد ، هرگـز نمـي       

 . تواند روشنگر اسرار و حقايق آسمان باشد 

به همين علت ، قرنها رازهاي اين اختران عظيم آسماني از جهت وزن ، حجم ، مقدار فاصله 

  . ات ديگر ، هم چنان در پردة ابهام مانده بود ، ميزان درخشندگي و جه

  اجرام كيهاني از اين جهت مجهول بود كه هـر جـسمي از            ٧٠مخصوصاً مقدار حجم و جرم    

  . فاصلة دور ، كوچك و از فاصلة دورتر كوچكتر جلوه مي كند 

  .فاصلة ستار گان از زمين ـ چنان كه در بحث مربوط به آن خواهيم گفت ـ بسيار زياد است

روي همين جهت ، آنها راهي براي خود نمايي خود ، جز اين كه به صـورت قـرص نـسبتاً                     

  .كوچكي با نقطة درخشاني جلوه كنند نداشتند 



 
٦٨٦٨٦٨٦٨ 

  

 ستاره ها را با كدام ترازو مي كشند ؟ 

علم هيئت و ستاره شناسي به وسيلة تأسيس رصد خانه هاي مدرن ، و اختراع تلسكوپهاي    

بر داري دقيق و تجزية نور ، پيشترفت شاياني كرد ، و راز هاي  نيرومند و دستگاههاي عكس   

  . آسمان ، يكي پس از ديگري از پرده ، برون افتاد 

رابطه هايي كشف گرديد كه به دانشمندان ، امكان داد كه به حجم و جرم ستار گـان پـي                    

  . ببرند 

يد  از اين قرار رابطه هايي كه موجب كشف اسرار اجرام فضايي ، از لحاظ وزن و حجم گرد    

  : است 

به اين معنا كه اگر     . بستگي دارد   » قانون جاذبه   « اين رابطه ، به     : ـ رابطة حركت با جرم      ١

سرعت حركت جسمي را كه به گرد جسم ديگري در فاصلة مخصوصي گردش مي كند ، يا                 

  . فاصلة آن را به دست بياوريم ، مي توانيم مقدار جرم جاذب و مجذوب را بفهميم 

، كه در بحث قانون جاذبه ذكر شد ، مراجعـه           » فرمول جاذبه   « راي توضيح اين مطلب به      ب

  . كنيد 

دانـشمندان در ضـمن مطالعـة دربـارة اوضـاع و            : ـ رابطة ميزان درخشندگي بـا جـرم         ٢

خصوصيات ستار گان به وجود رابطه اي ميان ميزان درخشندگي و جرم بـسياري از سـتار                 

چهل برابـر خورشـيد     » ستارة شعري   « ن نكته را بدست آوردند كه       گان پي بردند ؛ مثالً اي     



 
٦٩٦٩٦٩٦٩ 

 برابر آن جرم دارد ، و از اين موضوع به رابطاي ميان ميزان نورانيت و                ٥/٢درخشندگي ، و    

« جرم پي بردند ، و آن را به عنوان يك اصل تعميم دادند كه توضيح كامل آن را در فـصل                      

  . مطالعه خواهيم كرد » نور ستار گان 

دانشمندان پس از بدست آوردن جرم يك جسم ، از راههايي كه            : ـ رابطة جرم با حجم      ٣

ذكر گرديد ، در راه بدست آوردن عناصـري كـه آن جـسم را تـشكيل داده اسـت ، گـام                       

  . برداشتند 

حل كردند ، زيرا به وسيلة ايـن        ) طيف نما   ( » دستگاه تجزية نور    « اين مسأله را به وسيلة      

 ٧١.ري كه جسم درخشنده را تشكيل داده است به دست مي آيد دستگاه ، عناص

از طرفي چون ما بين وزن مخصوص هر يك از عناصر ، و حجم آن رابطه اي وجـود دارد ،                     

لذا پس از فهميدن وزن هر جسمي ، با توجه به عناصري كه آن را تشكيل داده اسـت بـه                     

از راه وزن مخـصوص اجـسام ،        دست آوردن حجم آن به آساني صورت مي گيرد ؛ مثالً ما             

  . مي دانيم كه يك كيلو طال و يا يك كيلو آهن چه قدر حجم دارد 

حال اگر بدانيم فالن جسمي كه مقدار معيني وزن دارد ، از چه مقدار طال و چه مقدار نقـره                    

  . تشكيل شده است ، فوراً به دست مي آوريم كه حجم آن چه اندازه است 

  

  ترازوي علم اعضاي منظومة شمسي در 



 
٧٠٧٠٧٠٧٠ 

پس از كشف رابطه هاي مذكور ، دانشمندان در مرحلة نخست ، كوشش خود را در راه پي                  

بردن به مقدار جرم و حجم اعضاي منظومة شمسي به كار انداختند ، و در نخستين گـام ،                   

كه دسترسي به آن از همة اجـرام فـضايي          » وزن و حجم كرة زمين      « براي بدست آوردن    

 : فعالّيت پرداختند ، و بر اساس قوانين علمي معلوم ساختند كه وزن زمين آسانتر بود ، به 

  :  ، و حجم آن ٧٢تن)  ميلياردميليارد ٩٥٥/٥ ( ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٩٥٥/٥

) يك هزار و هشتادو سه ميليارد و سيـصد و بيـست ميليـون                ( ٠٨٣/١ / ٠٠٠/٠٠٠/٣٢٠

 ٧٣. كيلومتر مكعب مي باشد 

» مقيـاس سـنجش     «  از اين كه وزن و حجم آن بطور دقيق معلوم شـد              كره زمين را پس   

ساير اعضاي منظومة شمسي قرار داده ، وزن و حجم آنها را به توضيحي كه در جدول زير                  

 : مالحضه مي نماييد ، محاسبه كردند 

  

  

  

  

 سياره               جرم نسبت به زمين                    حجم نسبت به زمين 

  ٠٥/٠                                 يك شانزدهم                                           عطارد  

  ٩٧/٠                                                ٨٢/٠زهره                                           



 
٧١٧١٧١٧١ 

                                      يك هفتم                        ١/٠مريخ                                           

                 ١٣٠٠                                                    ٣٢٠مشتري                                    

    ٧٥٠                                                        ٩٥زحل                                         

 ٦٣                                                           ١٥اورانوس                                   

   ٦٠                                                           ١٧نپتون                                       

                                                            نامعلوم٩/٠                         پلوتون          

                      يك هشتادو يكم                                        يك چهل و نهم ٧٤قمر زمين  

 برابـر   ٠٠٠/٣٩١/١  و حجم آن      ٧٥ برابر جرم زمين   ٠٠٠/٣٣٠» خورشيد  « وباالخره جرم   

  .  مي باشد ٧٦حجم زمين

  

 ستار گان در ترازوي علم

 دانشمندان ،پس از اينكه وزن و حجم اعضاي منظومة شمسي را ـ به ترتيبي كه گفته شدـ

به دست آوردند ، به منظور پي بردن به مقدار وزن و حجم ستار گان ، به عاليتهـاي علمـي          

  . دست يازيدند 

بسيار دشوارتري بود ، زيرا سر و كار شـان در ايـن مرحلـه ، بـا                  البته در اين مرحله ، كار       

با زمين فاصله داشـتند ، ولـي در سـاية فعاليتهـاي             » سال نوري   « اَجرامي بود كه چندين     



 
٧٢٧٢٧٢٧٢ 

در نتيجه ، توانستند وزن و حجـم        . مداوم و تالشهاي پيگير ، برتمام مشكالت فائق آمدند          

  .ستارگان را نيز به دست آوردند 

ان در ضمن كشف معماي وزن و حجم ستارگان ، به اين نكته پي بردند كه وزن و                  دانشمند

حجم آنها به اندازه اي زياد است كه ناگزير ، بايد زمين را كه عنوان واحد و مقياس بـراي                    

سنجش جرم و حجم اعضاي منظومة شمسي انتخاب كرده بودند ، كنار بگذارنـد و جـسم                 

لذا خورشيد را كه  از لحاظ وزن و حجم ـ چنان . ب كنند بزرگتري را به عنوان مقياس انتخا

  .كه گفتيم ـ چندين هزار برابر زمين است ، مقياس قرار دادند 

در پاراگراف زير تعدادي از ستارگان را طبق اين مقياس ، نخست از لحاظ جرم ، سپس از                  

  :جهت حجم ، مطالعه بفرماييد 

» خورشـيد   « نزديكترين ستاره است با جرم      كه نسبت به زمين     » پروكسيما  « جرم ستارة   

 ٧٧.برابر است 

  ٧٨. برابر جرم خورشيد است ٥/٢» شعراي يماني « جرم ستارة 

  ٣.سه برابر جرم خورشيد است » مصاحب ستارة شعراي يماني « جرم ستارة 

 ٧٩.چهار برابر جرم خورشيد است » عيوق « جرم ستارة 

  ٨٠. برابر جرم خورشيد است ٢٥) ره اي است نام ستا( » غولهاي سرخ « جرم يكي از 

) كهكشاني كه منظومة شمسي ما از اعضاي آن به شـمار مـي رود               ( ما  » كهكشان  « جرم  

 ٨١.برابر جرم خورشيد است ) دويست ميليارد  ( ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠



 
٧٣٧٣٧٣٧٣ 

كه نسبت بـه كهكـشان مـا نزديكتـرين كهكـشانها          » كهكشان المرئه المسلسله    «  جرم  

چهارصـد   ( ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٤٠٠: ردد دو برابر جرم كهكشان ما ؛ يعنـي          محسوب مي گ  

 ٨٣.برابر جرم خورشيد مي باشد ) ميليارد 

    ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٠٠كهكشانهاي ديگري در پهنة فضا كه جرم هر يك از آنها در حـدود               

  ٨٤.برابر جرم خورشيد است ، فراوان هستند ) صد ميليارد ( 

پي برده است كه جرم آن در      » سرشار  « جودكهكشاني به نام    و باالخره دانش فضايي به و     

  ٨٥.برابر جرم خورشيد مي باشد ) صد هزار ميليارد  ( ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٠٠حدود 

** ** ** 

چهـار برابـر حجـم      ) نام يكي از صـور فلكـي اسـت          ( » ستارگان دجاجه   « حجم يكي از    

  ٨٦.خورشيد است 

  ٨٧. هفده برابر حجم خورشيد است »ستارگان دجاجه « حجم يكي ديگر از 

  ٨٨.هشتاد برابر حجم خورشيد است » سماك رامح « حجم ستارة 

 ٨٩.هشت هزار برابر حجم خورشيد است » آركتوروس « حجم ستارة 

 برابـر حجـم   ٠٠٠/٠٠٠/٢٢) ستاره اي است از مجموعة اريـون        ( » بتلژور  « حجم ستارة   

 ٩٠.خورشيد است 

  ٩١. برابر حجم خورشيد است ٠٠٠/٠٠٠/١١٣» نتارس آ« و باالخره حجم ستارة 



 
٧٤٧٤٧٤٧٤ 

، معموالً قطر آنها را مي سنجند ؛ » حجم « الزم به يادآوري است كه در كهكشانها از لحاظ 

 ٩٢. هزار سال نوري است ١٥٠مثالً قطر كهكشان ما 

 

  وعدة قرآني 

سـتارگان  درخشاني كه در زمينة به دست آوردن وزن و حجم           » موقعيت  « بايد دانست كه    

نصيب جهان بشريف گرديد ، گام برجسته اي در كشف رازهاي آسمان و اسرار سـتارگان                

 .بود 

 

، پردة چندين هزار قرن ابهام را از چهرة ستارگان كنار زد و معلوم              » موفقيت بزرگ   « اين  

ساخت كه اختراني كه به صورت نقطه اي به نظر مي رسند ، داراي وزنهاي سرسـام آور و                   

  . بسيار عظيم هستند پيكرهاي

، ثابت كرد كه پيشرفت دانش ، همان طور كه در تأمين رفاه زندگي             » موفقيت علمي   « اين  

براي انسانها داشته باشد ، زيرا      » خداوند  « مادي مؤثر است ، تأثير كاملي نيز در ايمان به           

راي وزن و   نگاهداشتن اين اجرام بسيار سنگين و با عظمت كه ميلياردها برابر خورشـيد دا             

  .حجم مي باشند ، در پهنة فضا ، درس بزرگي از خداشناسي را به مامي دهد 

  : روزي كه قران مجيد مي گفت 



 
٧٥٧٥٧٥٧٥ 

 »          قالْح اَنَّه ملَه نيتَبتّي يح في اَنْفُِسِهمآياِتنا ِفي األفاِق و نُريِهم؛ بـه زودي مـا آيـات          ٩٣س  

هان و در وجود آدميان نشان خواهيم داد تا روشن خداشناسي را در آفاق جهان و در آفاق ج

  .» گردد كه خداوند حق است 

كسي تصور نمي كرد كه از نظر آيات آفاقي چنين درسهاي درخشاني در زمينة وزن و حجم      

و نور و فاصلهو تعداد ستارگان در اختيار بشر قرار خواهد گرفت ، ولي پيشرفت علـم ، بـه                    

 ، و عظمت قدرت آفريدگار عالم را بطوري آشكار ساخت           اين وعدة آسماني تحقيق بخشيد    

كه شايسته است ، عقول همة هوشمندان در برابر آن خاضع گردد هنگام تذكّر اين نكات ،                 

  : به ياد گفتاري از امير مؤمنان علي ـ عليه السالم ـ مي افتيم كه فرمايد 

 و عظيِم قُدرِتِه ما انْقادتْ لَـه العقُـولُ معتَِرفَـه           فَاَقام ِمن شَواِهِد البينات علي لَطيِف صَنْعِتهِ      « 

  ٩٤ِبِه

خداوند آن قدردالئل و شواهد آشكار برصنع لطيف و دقيق و عظمت قدرت خود اقامه نمود ، 

  » . كه عقلها در برابر او منقاد خاضع گرديد ، وبه وجود وي اعتراف كرد 

  

  

  

 

 



 
٧٦٧٦٧٦٧٦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 »رگاناندازه گيري نور ستا«
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  اندازه گيري نور ستارگان 

  . يكي از بحثهاي جالب علم هيئت ، بحث وتحقيق دربارة درجات نور ستار گان است 



 
٧٧٧٧٧٧٧٧ 

هر جند با نگاهي سطحي اين نكته قابل درك است كه سـتار گـان از لحـاظ درخـشندگي                 

مـي  يكسان نيستند ، ولي درجات دقيق اين تفاوت جز در ساية كاوشهاي علمـي روشـن ن     

گردد ، و تنها پيشترفتهاي علمي و اختراع ابزار دقيق صنعتي است كه مـي توانـد پـرده از                    

  .چهرة تابناك آنها بردارد و اين تفاوتها را بر اساس دانش و كاوش ، تعيين و روشن نمايد 

امروز اختر شناسان عموماً بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه هر يـك از سـتارگان در واقـع                    

است درخشان ، و اغلب آنها به اندازه اي درخشش دارند كـه خورشـيد مـا در                  خورشيدي  

علـت  . » مـاه   « ، يا كرم شبتابي است در مقابل        » آفتاب  « برابر آنها شمعي است در برابر       

اين كه اين اختران به صورت نقطه هايي از نور جلوه مي كنند ، فاصلة بسيار زيادي اسـت                   

  .كه با ما دارند 

رش هنگام شب در كنار دريا مشغول گردش بودند ، دختر دو نور ضعيف را از                پدري با دخت  

را كه مانند يك چراِغ دو شعله مي   » آتشهاي دو قلو    « اين  !  پدر چان   : دور نشان داد گفت     

يكي از آنها چراغ چوپانها و ديگري يـك سـتاره          ! دخترم  « : درخشد مي بيني ؟  پدر گفت        

  . » ه ستاره را مانند يك چراغ نشان مي دهد است و اين فاصلة زياد است ك

زيادي فاصله ، آن قدر در ضعيف نشان دادن نور سـتارگان تـأثير دارد كـه مـثالً يكـي از                      

يـك   ( ٠٠٠/١/ ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠موجود است از    » شجاع  « كهكشانها كه در صورت فلكي      

از ما واقع » ال نوري س«  ميليون ٢٠٠/١ستاره به وجود آمده ، چون در فاصلة ) هزار ميليارد 

 ٩٥.گرديد است ، از يك ستاره هم كم نورتر به نظر مي رسد 



 
٧٨٧٨٧٨٧٨ 

 

  طبقه بندي از لحاظ نور 

عده اي از آنها با نـور بـسيار         . چنان كه گقته شد ، ستارگان از لحاظ نور با هم فرق دارند              

مـان  لـذا منج  . ضعيف ، و گروهي با نور قوي مي درخشند ، و جمعي هم متوسط مي باشند                 

قديم بر اساس همين تفاوت آنها را مـورد نظـر قـرار داده و اخترانـي را كـه در دجـة اول        

مـي  » قَـدِر دوم  « و يك درجه پايين تـر را  » ستارگان قَدِر اول    « درخشندگي قرار داشتند    

دسته بندي نموده بودند ، و از هر طبقه تعـداد           » قَدِر هفتم   « ناميدند ، و به همين ترتيب تا        

 .    ين را با نام و مشخصات ديگر مي شناختند مع

دانشمندان قرون جديد نيز اصل طبقه بندي ستارگان را از لحاظ نور پذيرفتند و به وسـيلة                 

پيش » قَدِر بيست و سوم « آالت و ابزار علمي و صنعتي ، ميدان ديد خود را توسعه داده تا          

   نور ستارگان را بسنجند در صدد بر آمدند رفتند ، امآ براي اين كه با ميزان دقيقتري درجة

  .كه مقياس گوياتري نيز ميان آنها به عمل آوردند 

  

  

  

  به عنوان يك مقياس » شمع « 
  

براي سنجش درجة نور ستارگان در ابتدا به اين فكـر افتادنـد كـه از مقياسـهايي كـه در                     

 مقياسـهاي متـداول     چون امروز يكـي از    . معمول است ، استفاده كنند      » روز مره   « زندگي  



 
٧٩٧٩٧٩٧٩ 

المپ صد شمعي و پانصد     : است و مي گويند     » شمع  « براي سنجيدن درجه درخشندگي ،      

  .را به عنوان مقياس انتخاب نمودند » شمع « شمعي ، لذا 

نمي تواند بـه    » شمع  « ولي خيلي زود متوجه شدند كه نور ستارگان آن قدر زياد است كه              

، براي بيان تشعـشع و تـابش        » شمع  « قرار دادن   عنوان مقياس انتخاب شود ، و مقياس        

بسيار نيرومند ستارگان مستلزم به كار بردن اعداد بسيار بزرگي است كه در ايـن صـورت           

براي بيان مطالب علمي ، حتي االمكان بايد از         . مطالب علمي را تا حدي نامفهوم مي سازد         

، يكـي از سـتارگان      » خورشـيد    « اعداد كوچكتر استفاده شود ؛ مثالً براي بيان ميزبان نور         

  : نسبتاً كم نور آسمان است بايد عدد 

٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٧ 

بنابر اين مقياس ، ناگزير در مورد درجات        . شمع به كار ببريم     )  ميليارد ميليارد ميليارد     ٢٧( 

د رقم بسيار مفصل و     ، كه نود هزار برابر خورشيد نور دارد باي        » ستارة سهيل   « درخشندگي  

طوالنيي به كار برده شود ، و در مورد ستارگاني كه يك ميليون وده ميليون و صـد ميليـون                    

روشن است كه به كار بردن اين       . برابر خورشيد نور دارند ، ارقام بسيار بزرگي الزم است           

«  يعنـي    لذا از انتخاب ايـن مقيـاس ؛       . گونه ارقام ، مطالب را پيچيده و نامفهوم مي سازد           

  .صرف نظر كردند » شمع 



 
٨٠٨٠٨٠٨٠ 

 

  كيلووات به عنوان يك مقياس 

به عموان مقياس ـ چنان كه گفته شـد ـ صـرف نظـر      » شمع « پس از اين كه از انتخاب 

نشان بدهنـد ،    » كيلووات  « نمودند ؛ بهاين فكر افتادند كه قدرت درخشش ستارگان را با            

  اين مقياس نيز صحيح نيست ، زيـرا          اما پس از مختصري دقت و توجه ، معلوم گرديد كه          

  : نام دارد به » عيوق « قدرت درخشندگي يكي از ستارگان  بسيار متوسط كه 

» كيلووات « ) يك ميليون ميليارد ميليارد  ( ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١

بزرگـي  مقياس قرار داده شود ، ناگزير نيز بايد ارقام بـسيار       » كيلووات  «   اگر    ٩٦.مي رسد   

                                                                                                                                .  براي بيان ميزان درخشندگي ستارگان به كار برده شود 

د توجه قـرار  بر همين اساس ، از انتخاب اين مقياس نيز صرف نظر كرده و اين نكته را مور 

دادند كه چنان كه براي سنجيدن مسافتهاي آسماني الزم است از مقياس مخـصوصي بـه                

استفاده كرد ، بريا سنجش نور ستارگان نيز ستارگان نيز بايد مقيـاس             » سال نوري   « نام  

ديگري را كه از عهد نشان دادن اين درجات بر آيد و حتي االمكان مستلزم به كـار بـردن                    

  .ياضي نباشد ، انتخاب نمود ارقام بزرگ ر



 
٨١٨١٨١٨١ 

 

  خورشيد به عنوان يك مقياس 

دانشمندان ، پس از تحقيق و كاوش در راه انتخاب يك مقياس دقيق ، به اين موضوع پـي                  

نـور  « بردند ككه بهترين راه براي تعيين مراتب درخـشندگي سـتارگان ايـن اسـت كـه                  

را بـا آن    » هاي عظيم آسماني    مشعل«  را مقياس قرار بدهند ، ميزان روشنايي         ٩٧»خورشيد  

  ٩٨.بسنجند 

را به عنوان يك مقياس مسلّم براي اين هـدف بـه   » نور خورشيد « امروز ستاره شناسان ،     

ما طبق اين مقياس ، نام چند ستارة معروف را به عنوان نمونه خاطر نشان مي .كار مي برند 

 . نماييم 

 

 

  از يك تا صد ميليون 

                                                      با نور خورشيد  برابر است ٩٩»پروكسيما « نور ستارة 

. 

  . برابر  نور خورشيد   است ٧»                                               شعراي يماني « نور ستارة 

  . برابر نور خورشيد  است   ٤٠»                                              شعراي يماني « نور ستارة 

  . برابر نور خورشيد است ١٠٠»                                                          عيوق « نور ستارة 

  .برابر نور خورشيد است »                                                  بناتُ النّعش اكبر « نور ستارة 



 
٨٢٨٢٨٢٨٢ 

  . برابرنورخورشيد است ١٠٠٠                                                    »   ثريا « نور ستارگان 

  . برابر نور خورشيد است ٢٠٠٠»                                                   جدي « نور ستار گان 

  .بر نور خور شيد است  برا٨٠٠٠»                                             سماك رامح « نور ستارة 

  . برابر نور خورشيد است١٨٠٠٠»                                              ِرجل الجوزا « نور ستارة 

 برابـر نـور خورشـيد    ١٠٠٩٠٠٠٠»                                                    سهيل « نور ستارة   

  .است

ر گان كه نور آنها به صد هزار برابر و يك ميليون و چنـد               خره امروز تعداد زيادي از ستا     باال

 ١٠١. ميليون برابر خورشيد مي رسد كشف گرديده است 

مورد بحث واقع » تحول و تكامل ستار گان « كه در فصل » غول پيكر آبي رنگ « ستار گان 

خواهد شد در رديف ستار گاني است كه نورآنها قريب صـد ميليـون برابـر نـور خورشـيد                    

  ١٠٢! خمين زده شده است ت

 

 

  درجه حرارت ستار گان     

ستار گان همان طور كه از لحاظ مراتب درخشندگي تفاوتهاي زيادي دارند ، از جهت درجه 

بطوري كه درجة حرارت سطحي بعضي از ستارگان بـه دو           . حرارت نيز متفاوت مي باشند      



 
٨٣٨٣٨٣٨٣ 

ر و دسته اي به چهـل هـزار و       هزار سانتيگراد و گروهي به بيست هزار و جمعي به سي هزا           

  . تعدادي از آنها به پنجاه هزار سانتيگراد مي رسد 

  . و باالخره حرارت سطحي برخي از آنها بيش از هزار ميليون درجه است 

پانزده هـزار  درجـه      » ستار گان ثريا    « ده هزار ، و     » شعراي يماني   « مثال حرارت سطحي    

  ٢. است 

امل ستار گان خواهيم گفت اين درجه حرارت بـا سـن و   همان طور كه در فصل تحول و تك  

 . سال و مراتب تكامل آنها كامالً مربوط است 

 

  منشأ نور و حرارت ستار گان 

دانشمندان پس از پي بردن به درجات نور ، و حرارت ستار گان ، و اين كه اغلـب آنهـا از                      

مي كنند ، توجه خود را به لحاظ نور و حرارت چندين برابر خورشيد روشنايي و گرمي توليد 

اين نكته معطوف داشتند كه منشأ اين همه نور و حرارت چيست ؟ و در اثر چه عاملي در هر 

لحظه اي دريا دريا انرژي در اين مشعلها ي عظيم آسماني توليد و در دامن فضا پخش مي             

 شود ؟ 

بش سـتار   مخصوصاً اهميت اين بحث آن گاه روشن مي شود كه توجه كنيم تشعشع و تـا               

گان ، از ميلياردها سال قبل آغاز گرديده است ، و طي اين مدت طـوالني ايـن مـشعلهاي                    

» انـرژي   « فروزان همچنان در حال تابش و تشعشع بوده و در هر ثانيه اي ميليونهـا تـن                  



 
٨٤٨٤٨٤٨٤ 

كه يكي از ستار گان نسبتاً متوسط است در هر ثانيه اي » خورشيد « پخش نموده اند ؛ مثالً 

  .ون تن انرژي توليد مي كند چهار ميلي

سالها اين راز بزرگ ، افكار اهـل تحقيـق را همچنـان مـشغول         حل اين معماي شگفت     

مورد تحقيق و كاوش قرار گرفت ؛ و از         » مسألة تبدل ماده به انرژي      « نموده بود تا اين كه      

  . اين راه ، اين معماي پيچيده حل گرديد 

بطور فراوان بـه كـار رفتـه        » هيدروژن  « ان مادة   در ساختمان ستار گ   : توضيح اين مطلب    

اتمهاي هيدروژن موجود در آنها در اثر فعل و انفعاالت شديدي كه در پيكـر سـتار                 . است  

گان صورت مي گيرد با سرعت بسيار زيادي بهحركت در مي آيند و بـه يكـديگر اصـابت                   

هيدروژن « ا بوجود مي آيد ، و بطور مداوم ، در داخل آنه» بمباران اتمي « ميكنند ، در نتيجه 

  ١٠٣. تبديل مي شود » انرژي « به » موجود 

 

  بياني اعجاز آميز

نكته اي كه در اين مورد تذكر آن الزم به نظر مي رسد اين است كه ماهيت ستار گـان تـا          

قرون اخير براي مردم بطور كلي مجهول بوده ، و كسي فكرنمي كرد كه هر يك از آنهـا از                    

  . يا نيرومند تر از آن باشد » خورشيد ما «  حجم و روشنايي مانند لحاظ جرم و



 
٨٥٨٥٨٥٨٥ 

كلي منحصر « در علم منطق براي . جهان هستي مي دا نستند » نير اعظم  « لذا خورشيد را 

به خورشيد مثال مي زدند ، ولي پيشترفت علم ، اين نكته را ثابت كرد كـه غالـب              » به فرد   

  . وراني تر از خورشيد ماست ستار گان ، خورشيدي بزر گتر و ن

به عالوه ، هر يك مانند خورشيد ما مركز منظومه اي است كه بر گرد آن سيارات  و اقمـار                     

  . مي گردند 

ان مـن وراِء شمـسكم هـذه    « : حضرت صادق ـ عليه السالم ـ قرنها پيش فرموده اسـت    

 درعـالم هـستي   ؛ غير از اين خورشيد شما ، چهل خورشيد ديگر     »  ١٠٤اربعين عين شمس  

  . » وجود دارد 

اين نكته را ني مي دانيم كه عدد چهل در لغت عرب در بسياري از موارد كنابه از عدد زياد                    

بنا براين ، منظور حضرت اين است كه جز اين خورشيد ، خور شيد هاي زيـادي در                  . است  

  . عالم هستي موجود است 

از اين كه علم و دانش به اين حقيقت روي اين اصل ، حضرت صادق ـ عليه السالم ـ پيش 

  ! علمي پي ببرد بطور صريح از آن خبر داده است 

 

  درخشند گي هاي ثابت و متغير 



 
٨٦٨٦٨٦٨٦ 

درخشندگي بيشتر سـتا رگـان ، ثابـت و يكنواخـت اسـت ، ولـي گروهـي از آنهـا داراي                       

از درخشندگي ثابتي نيستند ؛ يعني در دوره هاي منظم ، نور آنهـا از ضـعف بـه شـدت ، و             

  .شدت به ضعف مي گرايد 

نبض « خاموش و روشن مي شوند يا روشنايي آنها مانند » فانوس دريايي « گويا آنها مانند 

  . با آهنگي موزون در نوسان است » انسان 

پيكر عظيم اين ستار گان مانند قلب مي تپد ، و با اين تپش ، درخشندگي آنها نيز تغيير مي 

ه ، بزرگتر باشد ، تـپش آن  نيـز شـديد تـر ، ودورة تـپش آن              هر قدر اين نوع ستار    . كند  

طوالني تر است ، و هر اندازه كوچكتر باشد تپش ، ضعيفتر و دوران تـپش ، كوتـاهتر مـي     

  ! باشد 

  ١٠٥.  ستاره از اين نوع را كشف كرده اند ١٥٠٠دانشمندان تا كنون در حدود 

      ت  ضربان  به  سه گروه  تقـسيم  نمـوده    بطور كلي   اين  نوع  ستار گان  را  از لحاظ  مد

  :  اند 

  دورة نوسان درخشندگي اين گروه ، ميان شش ساعت و يك : ـ متغير ها ي كوتاه مدت ١

  ١٠٦. روز است 

برابـر نورانيـت  خورشـيد         » ١٠٠« يكي از امتيازات اين گروه اين است كه نورانيت آنهـا            

  ١٠٧! است 

  . ير نور اين گروه ، ميان يك روز و ده روز است دورة تغي: ـ متغيرهاي متوسط ٢



 
٨٧٨٧٨٧٨٧ 

  ١٠٨. بار نوراني تر از خورشيد مي باشد » دو هزار « يكي از امتيازات آنها اين است كه 

« ، كه فاصلة آن بـا زمـين   » دلتا فيفا ووس « يكي از ستارگان اين گروه ، ستاره اي به نام        

  .است » ششصد سال نوري 

  .  دقيقه و چهارده ثانيه است ٤٧و هشت ساعت و دورة ضربان آن پنج روز 

با زمين است ، در     » سيصد سال نوري    « ، كه در فاصله     » جدي  « يكي ديگر ، ستارة قطبي      

مدت چهار روز ، يك دوره از نوسان خود را به پايان مي رساند ، و مجـدداً دورة خـود را از             

  ١٠٩. سر مي گيرد 

سان درخشندگي اين گروه ، ميان ده روز تا يك مـاه و             دورة نو : ـ متغي رهاي دراز مدت      ٣

  . چند ماه ، و گاهي تا چند سال طول مي كشد 

  ! بار پر فروغتر از خورشيد هستند » ده هزار « يكي از مشخصّات آنها اين است كه 

 سال ١٣٥« كه در فاصلة    » الجؤ جؤ   « يكي از ستار گان اين گروه ، ستاره  اي است به نام              

 دقيقـه وسـي     ٤٦ روز و دوازده ساعت و       ٣٥ نسبت به زمين قرار دارد ، و در مدت           »نوري  

  ١١٠.ثانيه دورة درخشندگي خود را طي مي كند

 

 اين همه نوسان چرا ؟ 

از نظر برخي از دانشمندان ، هنوز علّت اين پديدة شگفت انگيز روشن نيست ، و بـه ايـن                    

  گروه از ستار گان پديد مي آيد ؟ سؤال كه چرا اين نوسانهاي منظم در درخشش اين



 
٨٨٨٨٨٨٨٨ 

هنوز جواب قطعي نمي توان داد ، ولي اين نكته روشن است كه اين ستا رگان كه در گنبـد       

نيلفام آسمان مي درخشند ، روشنايي لرزاني در برابر باد نيستند ، بلكه گلوله هـاي بـسيار                  

ا بزرگتر و از خورشيد ما      عظيمي از گاز گداخته و ملتهب هستند كه ميليونها مرتبه از زمين م            

پر نور تر و پر حرارت تر مي باشند ، و در داخل آنها تحوالت بسيار عظيمي رخ مي دهد تا                     

  . اين نوسانها پديد آيد 

هر چند هنوز خصوصيات و شرائطي كه موجب اين تحول مي گردد درست معلـوم نيـست                 

ور اظهار نظر مي كنند كه اين       اما عده اي از دانشمندان در تفسير و توجيه اين پديده اينط           ١

  . هنگامي كه ستاره . نوع ستا رگان ، داراي انقباض و انبساط متناوب و منظّمي هستند 

منقبض مي شود در نتيجة فشار فعاليت دروني ، حرارت و روشنايي بيشتري در سطح آن به 

ط مـي   وجود مي آيد و لذا درخشندگي آن افزايش مي يابد ، و به عكس ، وقتي كـه منبـس                   

شود فعاليت دروني نسبت به سطح آن كاهش مي يابد ، و از اين جهت ، نور و حـرارت آن               

  ١١١. كمتر منعكس مي شود 

باالخره ، چون نر دبان علم هنوز كوتاهتر از آن است كه به كلية حقايق اين جهان برسـد ،                    

علم ، در انتظـار     بيش از اين نمي تواند به اين سؤال پاسخ بگويد ، و بايد در اثر پيشترفت                 

  .   پاسخ قانع كننده  تري در آينده باشيم 

  باش  تا صبح  دولتش  بدمد                                    كاين هنوز از نتايج سحر است

   



 
٨٩٨٩٨٩٨٩ 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٩٠٩٠٩٠٩٠ 

  

  

 »فاصلة ستار گان«

  

  

 

  

  فاصلة ستار گان 

طح مي بينيم و چنين فكر مي كنيم        اين كامالً اشتباه است كه ما همة ستار گان را در يك س            

كه نسبت به ما در يك فاصله قرار گرفته اند ، در حالي كه فاصله هاي بسيار متفاوتي با مـا                     

  . دارند 



 
٩١٩١٩١٩١ 

يكي از مطالب مهم و جالبي كه دانشمندان اين فن پس از كاوشهاي دقيق علمي در اختيار                 

  . اختران شب افروز است ما مي گذارند موضوع فاصله هاي متفاوت و شگفت انگيز اين 

  : براي توضيح بيشتر الزم است به نكات زير توجه فر ماييد 

 مسافت زماني و مكاني

« : ـ  انسانها براي تعيين مسافت از زمان قديم تا كنون دو نوع مقياس به كار مي برنـد                    ١

 . » زماني « و » مكاني 

  .اولي عبارت از فرسخ و ميل و كيلومتر و امثال اينهاست 

  . دومي عبارت از ثانيه و دقيقه و ساعت و سال است 

  : گاهي فاصلة ما بين قم و تهران را با مسافت مكاني تعيين مي كنند و مي گويند 

  . »  كيلومتر است ١٥٠اين مسافت در حدود « 

  : گاهي هم به وسيلة زمان ، اين فاصله را اندازه گيري مي نمايند و مي گويند 

  . » ن دو ساعت راه است ميان قم و تهرا« 

به اين نكته نيز در مورد تعيين مسافت به وسيلة زمان بايد توجه داشت كه چون راهنورد ها 

از لحاظ سرعت سير با هم  تفاوت  دارند  الزم  است راهپيمايي راهنورد  معيني را در زمان    

  . مشخص در نظر بگيريم 



 
٩٢٩٢٩٢٩٢ 

، بايد در نظر گرفـت كـه        » ت راه است    فاصله قم و تهران دو ساع     « هنگامي كه مي گوييم     

آيا ميزان ، راهپيمايي با اسب ، يا حيـوان  . يمودن راه به چه وسيله اي صورت گرفته است  پ

  ديگري است ؟ يا با هواپيما و اتو موبيل ؟ 

   ـ افالك قدما ٢

  

؛ يعني نه آسمان ، كه مانند طبقات پوست         » فلك  « دانشمندان قديم علم هيئت ، تعداد نه        

  . پياز در يكديگر قرار گرفته اند قائل بودند 

» آسمان دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم               « و  » ماه  « را مركز   » آسمان اول   « 

و » مريخ  « و  » خورشيد  « و  » زهره  « و  » عطارد  « ؛ يعني   » سياره  « را به ترتيب مركز چند      

  . مي دانستند » زحل « و » مشتري « 

  

تصور مـي كردنـد ، و كليـة سـتار گـان را ماننـد                » ستار گان   « را مركز   » هشتم  آسمان  « 

  .ميخهايي كه بر پيكر اين آسمان كوبيده و نصب شده مي دانستند 

  را خالي از ستاره مي پنداشتند و نقشي براي آن جز چرخا هايي كه درون » آسمان نهم  « 

  

  



 
٩٣٩٣٩٣٩٣ 

  ١١٢. ـ آن قرار گرفته اند قائل نبودند 

   سال راه ٥٠٠/٤ـ ٣

كـه مركـز ايـن      » زمـين   « در تعيين مسافتهاي ما بين آسمانها چنين گمان مي كردند ، از             

جهان است تا آسمان اول پانصد سال راه است ، و همچنين مسافتهاي هر يك از آسمانها                 

  ! را تا آسمان باالتر پانصد سال راه تصور مي كردند 

  سـال راه مـي       ٥٠٠/٤ زمين تا آسمان نهـم را          بنابر اين  ،  آنها مجموع  مسافت ما بين            

  . دانستند 

  ـ  پاي شتر به عنوان يك مقياس ٤

براي تعيين مسافت هاي مذكور چون مقياسي جز پياده روي يا راهپيمايي به وسيلة شـتر و      

امثال آن تصور نمي كردند ، لذا مقدار راهپيمايي هر روز را شش فرسـخ ، و يـك سـال را                      

  . ي كردند  فرسخ حسلب م٢١٩٠

 سال راه اسـت ،      ٤٥٠٠طبق اين حساب ، مسافت ما بين زمين تا آسمان نهم را كه همان               

  ١١٣. فرسخ تصور مي نمودند ٠٠٠/٨٥٥/٩

  به عنوان يك مقياس » سال نوري « ـ ٥

دانشمندان پس از پيشترفت شگرف علم هيئت ، و اختراع دسـتگا هـاي دقيـق صـنعتي ،                   

بارة فاصله هاي ستار گان انجام داده و در نتيجه بـه ايـن              مطالعات و تحقيقات پيگيري در    



 
٩٤٩٤٩٤٩٤ 

نكته متوجه شدند كه اين فاصله ها به اندازه اي زياد است كه آن را با كيلومتر و فرسخ ، و                     

با وسائل راه پيماييهاي  سريعي از قبيل هواپيما و موشك و ماشين نمـي تـوان سـنجيد و                    

  . تعيين نمود 

بيني در يك قطره آب زندگي مي كرده ، هنگـامي كـه مـسكن      همانطور كه يك جاندار ذره      

اصلي خود را ترك گفته به اقيانوس پهناور قدم بگذارد نا گريز براي اندازه گيري مـسافت                 

اقيانوس ، واحد هاي معمول در قطرة آب را بايد كنار نهاده بـا مقيـاس ديگـري مـسافت                    

  . اقيانوس را بسنجد 

م بر مي دارند نيز بايد در موقع كاوش فضاي پهناور آسمان          انسانهايي كه پا به پاي علم گا      

، مقياسهاي كوچك زماني و مكاني خود را از قبيل دقيقه و ساعت و ماه و فرسخ و كيلـومتر                    

كنار بگذارند و مقياس ديگري را براي پي بردن به اسراري كه در اعماق فضا موجود اسـت   

  .انتخاب كنند 

موجودات تشخيص دادند ، » را سريع السير ترين » نور « دانشمندان براي اين منظور چون

  . را به عنوان يك مقياس براي تعيين اين مسافتها انتخاب نمو دند » نور « سير 

در يك ثانيه سيصد هزار كيلومتر طي مي كند ؛ . داراي سرعت شگفت انگيزي است » نور « 

بزند ، و در يك دقيقه سه ميليون يعني در اين مدت مي تواند هشت مرتبه كرة زمين را دور 

  . فرسخ راه مي پيمايد 



 
٩٥٩٥٩٥٩٥ 

را در ظـرف    » نـور   « چون مسافتها و فاصله هاي مربوط به آسمان بسيار زياد است ، سير              

  . واحد  اندازه گيري  اين مسافتها قرار دادند » سال  نوري  « يك سال به نام  

ـ »  اعداد و مقياس ها آشنا شويم با« هر چند شرح اين موضوع را در آغاز كتاب ـ در فصل  

در اين دو مثال دقّـت  » سال نوري  « مطالعه نموده ايد ، ولي براي توضيح بيشتر در مفهوم           

  : نماييد 

سيصد سال نوري با زمـين فاصـله دارد بـه ايـن     » جدي « الف ـ اين كه مي گوييم ستارة  

: ، سيصد سال پيش از ايـن        معناست كه نوري كه اكنون از آن ستاره به چشم ما مي رسد              

يعني هنگامي كه هنوز اجداد نزديك ما پا به عرصة وجود نگذاشته بودند از آن ستاره خارج                 

گرديده است و مدت سيصد سال راه پيموده است تا در اين لحظه بـه چـشم مـا رسـيده                     

  .است

از ايـن   را امروز از طاق آسمان بردارند ما بعد از گذشت سيصد سـال              » جدي  « اگر ستارة   

  . جريان اطالع خواهيم يافت 

ب ـ اشعة ستار گان كهكشان ، كه به چشم ما مي رسد هنگامي از كهكشان خـارج شـده    

است كه از تمدن چين ، بابل ، علم و فرهنگ يونـان ، از فرمـانروا يـي فراعنـه و ساسـان         

ز ستا رگـان   هزار سال پيش از اين ، اين نور ا٤٥باستان خبري و اثري نبوده است ؛ يعني       

كهكشان سرچشمه گرفته و با سرعت سيصد هزار كيلومتر در ثانيه در طول اين مـدت راه                 

  ! پيموده تا امروز به چشم ما رسيده است 



 
٩٦٩٦٩٦٩٦ 

با توجه به نكاتي كه گفته شد ، تفاوت تفكّر قدماو دانشمندان امروز دربارة وسعت جهـان                 

 دانشمندان اين عـصر ، بـه بحـث    هستي كامالًروشن مي گردد ، و ما طبق عقيده و تحقيق      

  . ادامه مي دهيم 

 

  نزديك ترين ستاره » پروكسيما « 

، كه از لحاظ جرم و نور ، با         » پروكسيما  « نزديكترين ستارة آسمان ستاره اي است به نام         

 برابر فاصـلة خورشـيد بـا        ٤٠٠/٠٠٠/٢٧١و فاصلة آن با زمين       .  ١١٤  خورشيد برابر است  

  زمين ؛ 

به اين معنا  كه نور اين ستاره بايد در حدود چهار سال و  .  ١١٥  سال نوري است ٣/٤يعني  

  .  سه ماه و نيم راه طي كند تا به زمين ما برسد 

اگر دستگاه فرستندة بسيار نيرومندي در اين ستاره وجود داشته باشد كه بتواند اخبار آن را 

ار را پخش مي كند چهار سال و        به زمين گزارش بدهد ، وقتي سخنگوي آن تازه ترين اخب          

  . سه ماه و نيم بعد ؛ يعني خبرها پس از كهنه شدن به زمين ما مي رسد 

البته اين ستاره همساية ماست ، ولي ستار گان ديگر در فاصله هاي بـسيار زيـادي واقـع                   

  . گرديده است 

  



 
٩٧٩٧٩٧٩٧ 

  تا بيست هزار ميليون سال نوري فاصله 

» سال نـوري    « ر فاصله هاي ده ها و صد ها و هزاران           كه بگذريم د  » پروكسيما  « از ستارة   

حتـي امـروز اختـر شناسـان بـا تلـسكوپهاي نيرومنـد ، و                . ستار گان فراواني وجود دارد      

قلعة آسمانها را گشوده ، و در فاصلة ميليون ها سال نـوري          » طيف نما   « دستگاههاي دقيق   

مي گردند و بر وسعت علـم و  ستارگاني را كشف نموده و هر روز به كشف كهكشاني موفق    

  . اطالع بشري مي افزايند 

اينك براي نمونه ، فاصلة تعدادي از ستار گان معروف را نسبت  به زمين براي شما خـاطر                   

« و» كهكـشانها   « گروه ديگـري  از  آنهـا  را در  ايـن  كتـب در فـصل         . نشان مي كنيم    

  : خواهيد خواند » سحابيها  

                                                                 مقدار  فاصله  از  زمين نام  ستاره           

          سال نوري٩)                                                                 در حدود ( شعراي يماني 

           سال نوري١٦                                 نَسر طائر                                                     

           سال نوري ٢٦نسر واقع در شلياق                                                                       

          سال نوري ٤٧    عيوق                                                                                       

           سال نوري ٥٤الدبران                                                                                       

       سال نوري ٨٠ ـ ٦٠)                                  خرس بزرگ ( ستار گان اصلي دبِّ اكبر 

          سال نوري ١٦٠                                                                       ِابط الجوزا          



 
٩٨٩٨٩٨٩٨ 

                                                                    يدسال نوري ٣٠٠ستارة قطبي ج            

             سال نوري ٣٣٠                               پروين                                                   

            سال نوري ٥٤٠رجل الجوزا                                                                            

  ي         سال نور٤٥٠٠٠)                كهكشاني كه منظومةشمسي ما جزء آن است( كهكشان ما 

          سال نوري ٨٠٠٠٠٠»                                            المرئه المسلسله « ان كهكش

         سال نوري ١٥٠٠٠٠٠سحابي اول ، دب اكبر                                                    

         سال نوري ١٨٠٠٠٠٠سحابي اول ، سگان شكاري                                         

         سال نوري ٢٥٠٠٠٠٠سحابي دوم ، سگان شكاري                                     

          سال نوري ٣٠٠٠٠٠٠سحابي دوم ، دب اكبر                                            

           سال نوري ٣٥٠٠٠٠٠سحابي سوم ، سگان شكاري                                

          سال نوري ١١٦ ٤٥٠٠٠٠٠سحابي چهارم ، سگان شكاري                             

باالخره به هر نسبتي كه علوم فضايي پيشترفت بيشتري حاصل كرد و اختراعـات صـنعتي               

  . كاملتر گرديد ، در فاصله هاي دورتر ستار گاني كشف شد 

 فاصله ده ميليون و صد ميليون و سيـصد ميليـون سـال              چندي قبل كشف كهكشانهايي در    

نوري در محافل علمي چنان با اهميت تلقي مي شد كه ساير مسائل علمي جهان را تحـت                  

الشعاع قرار مي داد ، و شور و هيجان عجيبي در مراكز دانش جهاني پديد مي آورد ، ولـي                    



 
٩٩٩٩٩٩٩٩ 

هزاران ميليون سال نوري وسعت     امروز دانشمندان ، مرز ستا رگان قابل رؤيت را تا فاصلة            

  . بخشيده اند 

  

  

  

هم اكنون كهكشانهايي در    « : مي نويسد    » ١١٨مرزهلي نجوم «   در كتاب     ١١٧»فريد هويل   « 

  .   » كشف شده است » سه هزار ميليون سال نوري « فاصلة 

رصد « با قويترين تلسكوپ موجود جهان ، كه در         « طبق گزارش خبر گزاري علمي فرانسه       

   متر است ، كهكشانهايي كه داراي فاصله ٥نصب گرديده و قطر آيينه آن  » ١١٩خانة پالو مار

با زمين است كـشف نمـوده ايـد ، و راديـو تلـسكوپهاي               » پنج هزار ميليون سال نوري      « 

با زمـين   » بيست هزار ميليون سال نوري      « نيرومند توانسته اند رد پاي ستا رگاني را كه تا           

 ١٢٠» ! يايند فاصله دارند ب

 

  فاصلة ستار گان از يكديگر 

به اين نكته نيز بايد توجه كرد كه ستا رگان هر چند به نظر ما در جوار هم جلوه مي كننـد ،         

  . ولي در واقع فاصلة بسيار زيادي با هم دارند 



 
١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠ 

ناميده مي شوند ، و با چشم       » جفت هم   « گاهي دو ستاره آن قدر به هم نزديك هستند كه           

 ك ستاره به نظر مي رسند ، اما صدها و هزاران كيلومتر با هم فاصله دارند ، تا چـه عادي ي

برسد به ستا رگاني كه جدا از هم ديده مي شوند ؛ مثالص ستارة پروكسيما كـه از آن بـه                     

عنوان نزديكترين ستاره نام برديم ، در حقيقت دو ستاره اي است كه بر گرد نقطة معينـي                  

بر فاصله اي كه خورشيد با زمين دارد ، يعني در حـدود سـي هـزار                 مي گردند و بيست برا    

  . ميليون كيلومتر از يكديگر فاصله دارند 

 

  راه  تعيين  فاصله ها 

با زيادي فاصله ، ضعيفتر ، و با        » نوري  « اين است كه هر     » نور  « از جمله مطالب مربوط به      

ـ     . كمي فاصله قويتر به نظر مي رسد         ع نـور ، هـر قـدر نزديكتـر باشـد            به اين معنا كه منب

درخشندگي بيشتر در نظر ما خواهد داشت و هر اندازه كه دور تر باشد نور آن ضعيفتر بـه                   

داراي  فرمول مخصوصي به  ايـن شـرح          » فيزيك    « نظر خواهد  رسيد ، و اين مطلب  در           

  : است 

ثالً در فاصـلة  ؛ م» درخشندگي و تشعشع منبع نور با مجذور فاصله تناسب معكوس دارد           « 

يك متري ، اين درخشندگي به هر اندازه اي كه باشد در فاصلة دو متري چهار برابر كمتر از 

آن به نظر مي رسد و در فاصلة سه متري نه برابر ، و در فاصلة ده متري صد برابر كمتر مي              

  . . . . .  . گردد و همچنين 



 
١٠١١٠١١٠١١٠١ 

ين  اين فرمول ، و هم چنين توجه بـه           با در نظر گرفتن مطالبي كه در باال گفته شد و همچن           

  ميليون كيلومتري نسبت به زمين، داراي درخشندگي١٥٠در فاصله » خورشيد « اين كه 

  ١٢١. معيني است 

و نيز با توجه به اين كه ستارة مورد نظر نسبت به خورشيد در چه ميزانـي از درخـشندگي                    

« ر دقيق بدست مي آيـد ـ يـك    بطو» طيف نما « است ـ كه اين موضوع به وسيله دستگاه  

به وجود مي آيد كه بر اساس آن ، فاصله هاي ستار گان معلوم مي گـردد ،                  » معادله جبري   

زيرا بدست آوردن يك مجهول ، كه فاصلةستارة مورد نظر است از چند موضوع معلوم ، كه                

مقـدار از   يكي از آنها فاصلة خورشيد با زمين ، و دومي ميزان درخشندگي خورشيد در اين                

فاصله ، و سومي ميزان درخشندگي آن ستاره نسبت به خورشيد مي باشد ، بـسيار آسـان                  

است و از اين راه مقدار فاصله آن ستاره از زمين معلوم مي گـردد ؛ مـثالً از همـين راه بـه       

 ميليارد مرتبه از خورشيد ٦٣كه نورش در ظاهر » ِرجل الجوزا « دست آمده است كه ستارة 

 سـال نـوري     ٥٤٠ و در واقع هيجده هزار مرتبه در خشنده تر از آن است با زمين                ضعيفتر

  ١٢٢. فاصله دارد 

 

  درسي از خداشناسي 

با در نظر گرفتن مطالبي كه در زمينة فواصل ستار گان ذكر شد ، اين نكته مسلّم ميشود كه           

ثير مهمـي در  پيشترفت علم ، همان طوري كه در تمدن و رفاه زندگي بشر مؤثر است ، تـأ       



 
١٠٢١٠٢١٠٢١٠٢ 

تحصيل سر مايه هاي معنوي خداشناسي دارد ، زيرا از لحاظ پي بردن به قـدرت ، علـم و                    

را مقيـاس   » راهپيمـايي شـتر     « حكمت آفريدگار ، تفواوت بسيار است ميـان كـسي كـه             

 مـسا  ٤٥٠٠سنجش عظمت عالم مي داند و معتقداست كه عالم هستي با اين مقياس بـه            

 سال نوري را مقياس قرار داده و مي گويد كه ميلياردها ستاره             محدود مي شود ، باكسي كه     

از فاصلة حداقل چهار سال نوري گرفته تا صدها و هزاران وميليـون هـا و ميلياردهـا سـال               

نوري در پهنة فضاي جهان ، وجود دارد ؛ و اگر ميلياردها سال نوري نيز پيش برويم به مرز                   

ي بهتر به علم و قدرت جهـان ـ آفـرين پـي        روشن است كه دوم. عالم هستي نمي رسيم 

  .مي برد و حس خضوع كاملتر و عميقتري در دل او پديد مي آيد 

لذا قرآن مجيد كه الهام بخش درسهاي توحيدي است ، مكرراً از رفعت آسمانها با اين قبيل                 

  : تعبيرات ياد مي كند 

 » ١٢٥رفَع سمكَها فَسويها  « ، و    » 123ْالِْميزانوضَع  و السماَء رفَعها و     « ،   » ١٢٣رفَع السماواتِ « 
.  

  
 .تابه رفعت شگرف اجرام كيهاني توجه كنيم وايمان خودرابراساس اين اسراراستوارسازيم

 

  همه چيز بر اساس حكمت 

در اين مبحث بايد ياد آور شد كه فواصل ستارگان با زمين بر اساس حكمت استوار شـده                  

گفته شد ، بـسياري از آنهـا   » نور و حرارت ستارگان    « طوري كه در فصل     است زيرا همان    



 
١٠٣١٠٣١٠٣١٠٣ 

بنابراين ، اگر فاصله آنها با زمـين        . دارند  » نور و حرارت    « صدها و هزاران براب رخورشيد      

كمتر از فاصلة كنوني آنها مي بود گرمي بسيار شديد و درخشش بسيار نيرومند آنها در يك     

ابود مي كرد ، و رد نتيجه سـطح زمـين غيـر قابـل زنـدگي                            موجودات زندة روي زمين را ن     

 بـه   ١٢٦ كه چهل برابر خورشيد نـور و حـرارت دارد      » شعراي يماني   « مي گرديد ؛ مثالً اگر      

جاي خورشيد ما قرار مي گرفت در يك لحظه همة اقيانوسها را مي خـشكاند و گياهـان و                   

براي هميشه در هم پيچيده مي شـد ، ولـي   » ت طومار حيا« جانوران را خاكستر مي كرد و       

آفريدگار حكيم  آن را در فاصلة بسيار زياد ؛ يعني نه سال نوري نـسبت بـه مـا قـرار داده              

است تا سطح زمين قابل زيست و مركز روشني چراغ تفكر باشد و در پرتو آن اين قبيل راز 

  . و رمزهاي آفرينش درك شود 

شمع «  گيريم اين است كه از اين پس با نظر سطحي به             نتيجة مهمي كه از اين بحث مي      

نگاه نكنيم ، بلكه از هيأت پر نور آنها اسراري را بخوانيم و سـخن ايـن                 » هاي شب افروز    

 : اختران را كه به ما خاكيان مي گويند ، هشيارانه بشنويم 

  تو  گويي  اختران   استاده  اندي

                              دهان  با خاكيان  بگشاده  اندي                                        

  كه  هان اي غافالن هو شيار باشيد  

                                                                  در اين  درگه  شبي بيدار باشيد

  تو خوش  خفتي و  ما اندر  ره  او



 
١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤ 

                             همي  پوييم   خاك  در   گه  او                                     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
١٠٥١٠٥١٠٥١٠٥ 

  

  

  

  

  

  

  

  

 »كهكشان ، طاق نصرت آسماني«

  

  



 
١٠٦١٠٦١٠٦١٠٦ 

  

  كهكشان طاق نصرت آسماني 

است كه در سرا سـر آن       » نوار پهن و سفيدي     « يكي از ديدنيهاي جالب و زيباي آسمان ،         

 . گسترش يافته است 

 در شبهاي تابستان هنگامي كه هوا صاف و غيـر مهتـابي باشـد ،                اين نوار درخشان ، تنها    

ديده مي شود هر اندازه هوا صافتر و تاريكتر باشد به همان نسبت با درخـشندگي و تَأللـؤ                   

 . بيشتري جلوه مي كند و ستارگان مانند دانه هاي براق الماس برروي اين نوار مي درخشند 

ز نقاط زمين ـ نيمكرة شمالي و جنوبي ـ كه مسافرت   اين كمربند نوراني را به هر نقطه اي ا

 . كنيد خواهيد ديد 

به نظر مي رسد كه  دو افق  را بـه هـم مربـوط                » پلي  « اين پديدة  زيباي آسماني ، مانند        

 . سازد 

 

  القاب و عناوين خيالي 

انسانهاي اولّيه طي قرون گذشته با كنجكاوي مخصوصي به اين پديدة آسماني چشم مـي               

تند ، ولي از ماهيت آن بي خبر بودنـد ، و در اثـر تخيالتـي كـه از تفكّـر خـاص آنهـا                          دوخ



 
١٠٧١٠٧١٠٧١٠٧ 

سرچشمه مي گرفت ، القاب و عناويني كه اغلب آنها جنبة افـسانه اي داشـت بـه آن مـي            

      .                                                                دادند كه هنوز هم بر سر زبانها باقي است 

  اين نوار درخشان را به نهر آب و ستار گان  را به  دانه هاي  شني  كه در  كف » اعراب « 

  . ؛ يعني نهر جاري تشبيه كرده اند » مجره « نهر قرار گرفته باشد ؛ 

  . مي نا ميدند  » ١٢٧ راه شيري« و اوپاييان آن را 

بزرگتـرين قهرمـان    (  » ١٢٨ هر كول  «علّت اين نام گذاري را اين طور توجيه مي كردند كه            

    ١٢٩»ژونون « هنگامي كه در دوران شير خوارگي پستان ستارة ) افسانه اي يونان قديم 

را مي مكيد قطراتي از شير از دهانش فرو ريخت و در فضا پخـش               » ربه النوع زنا شويي     ( 

   ١٣٠!پديد آمد » جادة شيري « گرديد و بدين ترتيب اين 

ند اين نوار نما يندةْ شيري است كه از پستان مـاده گـاو آسـماني بيـرون                و بعضي مي گفت   

 ١٣١. ريخته است 

  . لقب مي دادند ) رنگين كمان ( » خواهر قوس قزح « ن  به آ» ١٣٢مكزيك « اهل 

هنگامي كه بار كاهي را از اين طرف آسمان به آن طرف آن مي برند                : مي گفتند   » شرقيها  « 

بين راه افشانده شد و در آسمان هم چنان باقي ماند و به همين جهت ،                پره هايي از آن در      

 ١٣٣. داده اند » كاهكشان « يا » راه كهكشان « به آن نان 

  . معروف است » راه مكّه « و باالخره در نزد جمعي از مردم به 

  پرده ها كنار مي روند 



 
١٠٨١٠٨١٠٨١٠٨ 

ه در قرن پنجم قبل از مـيالد        در ميان اين تخيالت گوناگون ، يكي از فالسفة قديم يونان ك           

  : نام داشت ، عقيدة خود را دربارة كهكشان چنين اظهار كرد » دمو كريت « مي زيست و 

اجتماعي است كه از انبوه ستار گان ، ولـي بـه واسـطة فاصـلة                » نوار سفيدرنگ   « كه اين   

  ١٣٤. بسيار زيادي كه از ما دارد آن را به به اين صورت مي بينبيم 

ظريه آن قدرها مورد توجه واقع نگرديد ، و اين تخيالت هم چنان حكومت خـود را  اما اين ن  

پـرده از   » گاليلـه   «  دانشمند مشهور    ١٦٠٩تا اينكه در سال     . بر نوع افكار بشر حفظ كرد       

  .روي اين پديدة آسماني كنار زد و ماهيت آن را براي همه روشن ساخت 

ا قسمتي از كهكشان را مورد مطالعه قرار داد و ديـد  گاليله با دوربين اختراعي خود ، در ابتد   

 . اين طاق نوراني ، مركب از هزاران ستاره است 

سپس دوربين خود را در امتداد كهكشان به جهات مختلفي معطوف كرد ، به هر طرف كـه                  

به اين ترتيـب ، ماهيـت   . نگاه كرد ، ديد ستار گان گروه گروه پيش چشم او رژه مي روند              

  . روشن گرديد كهكشان 

با تلسكوپهاي نـسبتاً نيرومنـدي كهكـشان را       » هرشل  « از آن پس فلك شناس معروف ،        

  . مورد دقت و مطالعه قرار داد و اكتشاف گاليله را با قاطعيت هر چه بيشتر تأييد كرد 

از آن پس به هر اندازه كه قدرت علمي و صنعتي بشر افزايش يافت به همان نسبت چهرة                  

  . نمودار تر ، و مشخصات آن روشنتر گرديده است » هكشان ك« واقعي 



 
١٠٩١٠٩١٠٩١٠٩ 

بطوريكه امروز ، براي دانشمندان ، ترديد و در اين موضوع ابهامي نمانده است ؛ همان طور 

كه يك جنگل بزرگ از هزاران درخت تشكيل يافته است كهكشان نيز از هزاران ستاره بـه         

  . وجود آمده است 

 

  صد هزار ميليون ستاره  

ان كه براي ساختن يك آسمانخراش ، مصالح بسياري الزم است كه هر يك از آنها بايد چن

دسـتگاه  « در جاي خود بكار رود تا ساختمان تشكيل و تكميل گردد ، مـصالح سـاختماني                 

نيز ـ  همان طور كه گفتيم ـ ستاره است ؛ يعنـي از اجتمـاع هـزاران ميليـون       » كهكشاني 

 موقعيت مخصوص و معين خود قرار گرفته اند تـشكيل يافتـه            ستاره كه هر يك از آنها  در       

 . است 

با اين تفاوت كه يك آسمانخراش ، هر قدر بزرگ باشد معموالً قطعات مـصالح آن از جنـد     

ميليون تجاوز نمي كند ، ولي تعداد ستار گان كهكشان به رقـم بـاالتر از ميليـون ؛ يعنـي                     

 . مي رسد » هزار ميليون « ميليارد ؛ 

تعـداد سـتار گـان      « بق آخرين تحقيقاتي كه دانشمندان در اين زمينه انجـام داده انـد              ط

 ١٣٥! » كهكشان به صد ميليارد بالغ مي گردد 

  

  سه هزار سال وقت  



 
١١٠١١٠١١٠١١٠ 

ستار گاني كه د ر كهكشان وجود دارند آن قدر زياد است كه اگر بخواهيد آنها را بشماريد                  

تي كه با سرعت زياد اين كار را انجـام بدهيـد ،             در صور .و براي آنها فهرستي تنظيم كنيد       

بطوري كه براي فهرست كردن و نام نويسي هر يك از آنها فقط يك ثانيه وقت صرف كنيد 

  !، براي تهية چنين فهرستي سه هزار سال وقت الزم داريد 

 

  صد هزار ميليون كهكشان 

ظومة شمسي ما يكـي از  دانشمندان پس از اينكه به ماهيت نزديكترين كهكشانها ـ كه من 

اعضاي آن به شمار مي رود ـ پي بردند به كمك دستگاه هاي مجهـزو نيرومنـد صـنعتي و     

پشتيباني علوم فضايي با قدم راسختري به مطالعه و كشف رموز و اسرار آسمانها پرداختند    

و از مرز اين كهكشان گذشتند و كهكشانهاي بسيار زيادي را در اعماق فضا كشف كردنـد                 

صد هزار ميليون بـالغ     :  تعداد آنها طبق گفتار صاحبنظران به رقم بسيار بزرگي ؛ يعني              كه  

 ١٣٦. مي شود 

اين  كهكشانها نيز از ستار گان بسيار زيادي كه تعداد آنها صد هزار ميليون يا بيشتر است                  

فـت  كه ج» كهكشان المرئه المسلسله « ـ چنان كه  گفته شد  ـ تشكيل يافته است ؛  مثالً  

كهكشان ما و نزديكترين كهكشانها نسبت به آن محسوب مي گـردد ، شـامل صـد هـزار            

موجود است كـه از يـك       » شجاع  «  ، و كهكشاني در صورت فلكي        ١٢٧ ميليون ستاره است  



 
١١١١١١١١١١١١ 

 ميليون سال نوري از ما ١٢٠٠ و چون در فاصلة ١٣٨! هزار ميليارد ستاره به وجود آمده است 

 ١٣٩. واقع شده است كه از يك ستاره هم كم نورتر به نظر مي رسد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 
١١٢١١٢١١٢١١٢ 

  هزار سال وقت ٣٠

  
 مجموع ستارگاني كه در كلية كهكشانها موجود است به رقم بسيار بزرگي بالغ  مي گردد  و 

  

  در صد  هزار  ميليون  ستاره  است  ،  كه  اين رقم حاصل ضرب صد هزار ميليون كهكشان

 .است ) ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٠) ده هزار ميليارد ميليارد (حاصل ضرب اين رقم 

   

براي مجسم كردن اين عدد بزرگ كافي است ، بگويم اگر  كلية  جمعيت  روي   زمـين   از سـه     

  كـه تعـداد آنهـا بـه    -يـر و زن و مـرد  كـودك و جـوان و پ   سـر  «بـراي   -مي رسد) ١(هزار ميليون 

بسيج شوند و با سرعت زياد اين عمل را انجام به دهند ،  بطـوري  كـه        در     » شماري ستارگان   

هر هر ثانيه ده ستاره بشمارند و تمام عمر خود را از آغاز  تا  انجام  به  ستاره  شماري بپردازنـد  ،                            

ة ستارگان برآيند كه هر يك داراي سـي هـزار سـال    در  صورتي  مي توانند  از عهدة شمردن هم          

  زيرا طبق محاسبه اي كه به عمل آمده است در برابر هر يك نفر !عمر باشند 

  



 
١١٣١١٣١١٣١١٣ 

                           

  سه هزار سيصد و سي هزار  و  سه (٣٣٣/٣٣٣/٣٣٣/٣٣٣/٣:از مردم روي زمين در حدود 

  

  ستاره ) سي وسه هزار و سيصد و سي و سهميليارد و سيصد و سي و سه ميليون و سيصد و

  

  .در كهكشانهايي كه تا كنون كشف گرديده است ، موجود است 

  

 

 

  در برابر عظمت آفريدگار كهكشان 

  

 آخرين تحقيقات دانشمندان اين مطلب را بطور مسلم به ثبوت رسانده است كه هر يك  از 

  

 لحاظ نور و حرارت و حجم ، صداها و اين  ستارگان  ،  خورشيدي  است  كه  اغلب  آنها از 



 
١١٤١١٤١١٤١١٤ 

  

  با توجه به  اين  موضوع  بايد گفت  د ر صد  هزا ر ميليون . هزاران برابر خورشيد ماست 

  

 .مجموعة كهكشاني ، دست كم ده هزار ميليارد ميليارد خورشيد موجود است 

 اي هـستند و در      اگر د رنظر بگيريم كه هر يك از اين خورشيدها مانند خورشيد ما مركز منظومه              

آطراف آن سياراتي مثـل سـيارات منظومـه شمـسي مـا پروانـه وار مـي چرخنـد و ا ز آن  نـور  و                             

  حرارت  كسب مي كنند ،آن گاه اطالع ما از عظمت عالم هستي كاملتر مي شود  ،  و  در 

  

 پـي   بهتر از دستگاههاي مـنظم كهكـشاني ،       » آفريدگار  «عقل ما به علم و قدرت نا محدود         «نتيجه  

  .  » مي برد و در مقابل عظمت وصفناپذير او خاضعتر مي گردد 

 

  

  شكل كهكشان 

  



 
١١٥١١٥١١٥١١٥ 

  

  نشان مي » نان كلوچه اي «را به شكل » كهكشان ما«دانشمندان تا حدود پنجاه سال پيش 

  

 دادند، كه مركز آن از لبه هايش قطورتر است ،به موجب  آخرين  اطالعات  علمي  روز ، شكل            

است بـه ايـن معنـا  كـه  قـسمتي  از  سـتارگان آن  در  وسـط  ،  و قـسمت                               » مارپيچي«كهكشان  

ديگري در اطراف آن وافع گرديده است و ستارگان اطراف به ترتيبي قرار گرفته اند كـه پـيچ  و               

  بازوهاي « خم هاي بسيا ر به وجود  آورده  ،  و  اين  پيچ  و خم هاي  مخصوص  

  .كهكشان ناميده مي شود»مارپيچي

  .هكشانهاي ديگر نيز نوعاً داراي همين شكل مي باشند ك

علماي هيئت ، با امكانات و قدرتهاي صنعتي خود توانسته اند مسافتهاي بعضي از ايـن بـازو هـا و                     

  .مقدار فاصله هاي آنها را از يكديگر به دست بياورند

 بازوهـاي   طبق تحقيقاتي كه در ايـن زمينـه انجـام گرفتـه اسـت مـسافت سرتاسـري يكـي از ايـن                      

مــارپيچي كهكــشان مــا نهــصد ســال نــوري ، و فاصــلة هــر بــازوي از بــازوي از بــازويي   مجــاز    

  سال نوري  است ٤٥٠٠خود



 
١١٦١١٦١١٦١١٦ 

  

  

  

  قطرو وزن و حجم كهكشان

   

  

  

  پيشرفتهاي حيرت انگيز علم و صنعت به دانشمندان اين قدرت و امكان  بخشيده   است  

  

 كهكشانها به عمل آورده ،و نتايج آنهارا بـه شـرح در             تاتحقيقات همه جانبه اي دربارة ويژگيهاي     

  :اختيار ما قرار دهند 

  

  

  



 
١١٧١١٧١١٧١١٧ 

 هـزار   ١٥٠)كهكشاني كه منظومة شمسي ما از  اعضاي آن به  شمار  مـي رود                 (قطر  كهكشان  ما      

هـزار كيلـومتر راه  ميپيمايـد بـراي پيمـودن            ٣٠٠يعني اشعة نور كه هر ثانيـه        )٢(سال  نوري است ،      

 .هزار سال وقت الزم دارد١٥٠ كهكشان تا طرف ديگر آن ، مسافت يك طرف

-همان طـور كـه مـي دانـيم    -كهكشانها.ضخامت كهكشان ما از ده هزار تا پانزده هزار سال است        

داراي وزنهاي بسيار سنگيني هستند، لذاجرم خورشيد را  به  عنـوان مقيـاس بـراي سـنجش جـرم                     

دويـست  (٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠زن وزن كهكشان ما     طبق اين مقياس، و   . هاي آنهاانتخاب نموده اند   

 .برابر وزن خورشيد است )ميليارد 

  

 ميليارد ٥٩٥٥هزار برابر وزن  زمين  مي باشد  و  وزن  كرة  زمين  به              ٣٣٠ وزن  خورشيددر حدود   

صـفر در جلـو آن   ٣٣تـن كـه   ٩٣٠٣٠تن بالغ مي شود ، روي اين حساب ، وزن كهكـشان را رقـم       

  !!ن خواهد كرد قرار گرفته باشد بيا

  



 
١١٨١١٨١١٨١١٨ 

را با رقـم    » وزن كهكشان   » «از اتم تا ستاره     «در كتاب پر ارزش خود      » پيرروسو«دانشمند معروف   

صـفر بيـان    ٥٧را با رقم يك كيلـومتر مكعـب جلـوش           » حجم هكشان «، و   » صفر  ٤٧تن جلوش   ١«

  .كرده است 

  

مـي   انهامحـسوب وزن كهكشان المرئه  المسلسله كه نسبت بـه كهكـشان مـا نزديكتـرين  كهكش    «

گردد، دو برابر وزن كهكشان ماست ، يعني به چهارصد ميليارد برابر وزن خورشيد بالغ مي گردد               

. 

  

هـزار  ١٠٠و  باالخره  كهكشانهايي  هيواليي  در پهنة فضا وجـود دارد كـه جـرم آنهـا در حـدود                 

و )٤(نـوري   هـزار  سـال        ٧٠» كهكـشان المرئـه المسلـسله     «قطـر     .ميليون برابرجرم خورشـيد اسـت       

 .ميليون برابر نور خورشيد است ١٧٠٠نورانيت آن 

  

ميليارد ميليارد ، و و قطر      ٣٢) كهكشاني كه  در  صورت  فلكي سنبله است           (قطر  كهكشان  سنبله      

 )١٤٠(. ميليون كيلومتر است ٦٤» كهكشان مثلث « 

  



 
١١٩١١٩١١٩١١٩ 

  

  هاله اي پيرامون كهكشانها 

  

  از ستارگان قرار گرفته و بر شكوه و عظمت اين پيرامون كهكشانها ما هالة بسيار پهناوري 

  

  هزار سال ١٨٠فاصلة يك طرف اين هاله تا طرف ديگر آن به . چهرة آسماني افزوده است 

  

  .نوري مي رسد 

  

  هزار سال نوري ١٥٠نيز داراي هاله اي است كه تا مسافت » كهكشان المرئه المسلسله « 

  

  )١٤١(.از مركز آن گسترده شده است 

  

  



 
١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠ 

  ههاي كهكشانها ما

  

يا  بيشتر هـستند  كـه  بـر گـرد      »  ماه  « همان طور كه اغلب سيارات منظومة شمسي ما داراي يك           

دارند  كه  با  نظام مخصوصي      »  ماههايي  « آن سيارات مي گردند ،  كهكشانهاي  با  عظمت  نيز                

  .به دور كهكشان مركزي خود مي چرخند 

  

 از خود نوري ندارند و از خورشيد كسب نور مـي كننـد ، ولـي                 با  اين  تفاوت  كه اقمار سيارات        

مار كهكشانها از ستاره هايي تشكيل يافته است كه ذاتاً داراي نـور و درخـشندگي مـي باشـند بـه                      

عالوه ، هر يك از ماههاي كهكشان ، از ميليونها ستاره كه در ميان خود نيز داراي  نظـام خاصـي                      

 .مي نامند » منظومه هاي قمري «آنها را لذا . هستند به وجود آمده است 

  

است كه هـر يـك از آنهـا از تعـداد  زيـادي  سـتاره   كـه                      » منظومة قمري « كهكشان ما داراي دو   

  .تقريباً به ده ميليون بالغ مي شود ، تشكيل يافته است 



 
١٢١١٢١١٢١١٢١ 

هـزار نـوري از آن   ٩٥هزار سال نوري و ديگري بـه فاصـله    ٨٥اين دومنظومة قمري يكي به فاصله       

  !واقع گرديده است 

  

دربارة آنها به تحقيق و كاوش پرداخته است ، لذا چنان           » ماژالن  «اين نحستين بار كاشف پرتغالي      

كهكشان بـه   » دو قمر «موجود است ، بر نقشة فلكي نيز        »تنگه ماژالن «كه در نقشة جغرافيايي زمين      

  .ترسيم گرديده است » ابرهاي ماژالني «نام 

  

كهكـشان  المرئـه     «  بـراي     »دو منظومة قمـري   «حقيقات مداوم خود به وجود      دانشمندان در نتيجةت  

بطـوري  .  نيز پي بردند كه از منظومه هاي قمري كهكشان ما بسيار بزرگتر  مـي باشـند                  »المسلسله  

  كه هر يك از آنها از اجتماع تعداد زيادي  در  حدود  صد  ميليو ن  ستاره 

جرم آنها در . ز زنبور عسل بر گرد اين كهكشان مي گردند   تشكيل شده اند ، كه مانند اجتماعي ا       

 )١٤٢(.است »كهكشان المرئه المسلسله«تمامي جرم ) پنج در صد % (٥حدود 

  

  



 
١٢٢١٢٢١٢٢١٢٢ 

  جاي ما ، در كهكشان

  

  آلماني در اواخر قرن شانزدهم ، زمين  را  از  مركزيت  عالم » كپرنيك«دانشمند  مشهور   ، 

  

  .جريان آن قرار داد و آن را مركز عالم معرفي نمود خارج كرد ، ولي خورشيد را در 

  

ايتاليايي  نيز  نظريـة  كپرنيـك  را  تاييـد  كـرد  و منظومـة شمـسي را مركـز كهكـشان                            »  گاليله  «

نظرية خود را دابر بر اين  كـه  خورشـيد             ١٩١٨امريكايي در سال    » شاپلي  «تا اين كه    .قلمداد نمود   

  .ت مركز  كهكشان نيست ، ابراز داش

  

كه پس از آن در ميان دانـشمندان مـسلم گرديـده ،  ايـن اسـت كـه خورشـيد در        » شاپلي  «عقيدة  

  )١٤٢(.فاصلة هزار سال نوري از مركز كهكشان قرار گرفته است 

 هزار سال نوري است لـذا فاصـله خورشـيد    ١٥٠در ضمن بايد توجه كنيم كه قطر كهكشان چون   

  از لبة كهكشان 



 
١٢٣١٢٣١٢٣١٢٣ 

  

  . مي رسد هزار سال نوري٤٥به 

خورشـيد بـا    )١٤٣(. ميليـون ميليـارد كيلـومتر بـالغ مـي شـود             ٢٤٠اين فاصله بر حسب كيلو متـر بـه          

سيارات خود و اقمار آنها كه مجموعاً منظومة شمسي را  تشكيل  مي دهند  ،  در فاصلة مزبور در                      

 مرتبه بـه دور  ميليون سال يك٢٢٠كيلومتر  در ثانيه  در مدت ٢٧٠مدار بسيار  بزرگي  با  سرعت         

  )١٤٤(.كهكشان گردش مي كند 

  

  

  كهكشانها همه مي چرخند 

  

،  شـرط  اساسـي  تعـادل  و  بقـاي  اجـرام                  »  حركـت   « همان طور كه  در بحث حركت گفتيم ،          

هـر يـك از آنهـا       . آسماني است و هيچ يك از  كرات  آسماني  د ر حال توقف و سكون نيست                   

دار خود خارج گشته و به كرات  ديگر  برخورد  مـي كنـد  و                  اگر لحظه اي توقف كند فوراً از م       

  .فوراً متالشي مي گردد 



 
١٢٤١٢٤١٢٤١٢٤ 

  

بر همين اساس دانشمندان تحقيقات خـود  را  دربـارة  حركـت  دسـتگاه  كهكـشاني  نيـز  آغـاز                           

  .كردند 

  

چنين كشف  كردند كه اين     »ليد«استاد دانشگاه   » ائورت  « مدير رصد خانه استكهلم و      » ليند بالد   «

 )١٤٥(آسياب عظيم به دور خود مي چرخد 

يعني كليةستارگان كهكشان كه تعداد آنها به صد هزار ميليون بالغ مي شود بر  روي  دايـره هـاي            

  .بسيار عظيم به دور مركز كهكشان مي گردند ، ولي سرعت حركت  همة  آنها  يكسان نيست 

ت  ، زيـرا  در  حركـت  يـك      به عبارت ديگر حركت اين ستاره ها مانند حركت يك چرخ نيـس            

چرخ ، تمام اجزاي آن ، دورة گردش خود  را  با  هم  بـه  انجـام  مـي رسـانند  ،  ولـي  حركـت                              

 :ستارگان كهكشان  ، ماند حركت سيارت ، به دور خورشيد است ، كه 

بطوري كه هر يك  از  آنهـا  هـر  قـدر  كـه  از     . از لحاظ مدار حركت با هم متفاوت هستند        :اوالً

مركز  كهكشان دورتر ، به همان اندازه د اراي مدار وسيعتر و هـر انـدازه كـه بـه مركـز نزديكتـر                         

  .باشد به همان قدر داراي مدار كوچكتري است .



 
١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥ 

اين تفاوت هم بر اين اصل استوار اسـت كـه هـر             .تفاوتهايي از  لحاظ  سرعت حركت دارند         :ثانياً

باشد ، به همان اندازه  تحت  تاثير  جاذبـه  مركـزي             يك از آنها به هر نسبتي كه به مركز نزديكتر           

  بيشتري قرار  مي گيرد  و  سريعتر حركت ميكند و به اندازه كه دورتر باشد ، تاثير 

 . جاذبة مركزي در آن كمتر است و در نتيجه ، حركت آن آهسته تر صورت مي گيرد 

نيز  متفاوت  باشند  ، يعنـي   اين دو جهت موجب مي شود كه از لحاظ مدت گردش مدار انتقالي   

هر ستاره اي كه به مركز نزديكتر است ، گردش مداري خود را زودتر به  پايان  مي رسـاند و هـر      

  يك از آنها كه دور تر است ، مدت گردش مدار انتقالي آن نيز طوالني تر است 

  

در  هـر  ثانيـه   مثالً خورشيد كه در فاصله سي هـزار سـال نـوري از مركـز كهكـشان قـرار دارد ،              

ميليون سـال ، يـك مرتبـه مـي          ٢٣٢٠و مدار خود را در مدت هر        . كيلومتر حركت  مي كند        ٢٧٠

  . پيمايد 

هـزار كيلـومتر راه مـي      ٩٧٢كيلومتر ، و در هر ساعت       ٢٧٠به جهت پيروي از خورشيد در هر ثانيه         

  .پيمايد 

 



 
١٢٦١٢٦١٢٦١٢٦ 

 )١٤٦(. كهكشانها بطور كلي مانند چرخهاي عظيمي مي گردند 

  

و  بعـضي  ماننـد    . ده اي از آنها تندتر از كهكشان ما ، و برخي آهسته تـر حركـت مـي كننـد             و ع 

 )١٤٧(. با سرعتي به اندازة كهكشان ما گردش مي كنند » كهكشان المرئه المسلسله «

  

و سـيارات  » مـاه  « اين را نيز بايد بدانيم كه جهت حركت كلية كهكـشانها ماننـد جهـت حركـت            

 )١٤٨(.الف جهت حركت عقربه ساعت ، يعني از مغرب به مشرق است منظومة شمسي بر خ

  

  

 هزار سال نوري تا پنج هزار ميليون ٤٥از : فاصلة كهكشانها 

  

ناگفته پيداست كه براي پي بردن به فاصلة واقعي كهكشانها تجهيـزات  علمـي  و  صـنعتي بـسيار                      

 ،  و  اختراع   و  ايجـاد تلـسكوپهاي   زيادي الزم بود  ،  و  بدون  تاسيس  رصد  خانه  هاي  مجهز      



 
١٢٧١٢٧١٢٧١٢٧ 

نيرومند و دستگاه هاي عكاسي دقيق و تزية نور ، رسيدن به اين هدف مهم  ، هرگـز امكـان پـذير       

  .نبود 

  

نمـي توانـد از عهـدة بيـان      » ١٤٩«»سـال نـوري     « اين  را  هم  مي دانيم  كـه  هـيچ  مقياسـي غيـر از                     

  .مسافتهاي دور بر آيد 

  

لذا دانشمندان پس از  قرنهـا  پيـشرفت علـم و             . بيان اين مسافتهاي دور بر آيد       نمي تواند از عهدة     

صنعت ، قدم به قدم ، قلعه هاي  آسمان  را  گشودند  و  به  اعماق  فضا راه يافته به تعيين فواصـل                   

  . كهكشانها پرداختند 

  

 شـمار  مـي رود   كهكشاني كه منظومة شمسي ما از فـضاي آن  بـه   ( درابتدا فاصلة كهكشان ما را  

و از آن پس ، تدريجاً  به تعيـين          )١٥٠(هزار سال نوري تعيين كردند ،       ٤٥به دست آوردند و آن را       )

  :فواصل كهكشانها ي زير موفق گشتند 

  



 
١٢٨١٢٨١٢٨١٢٨ 

  سال نوري٦٦٠٠٠٠كهكشان قوس                                                                       

  

   سال نوري٨٠٠٠٠٠ه                                                     كهكشان المرئه المسلسل

  

  // //٨٦٠٠٠٠كهكشان  مثلث                                                                     

  

  ///   /١٥٠٠٠٠٠كهكشان دب اكبر                                                                

  

  //   //١٨٠٠٠٠٠كهكشان اول سگان شكاري                                                

  

  //  //٢٥٠٠٠٠٠كهكشان دوم سگان شكاري                                                

  

    //// ٣٠٠٠٠٠٠كهكشان ديگر دب اكبر                                                       

  



 
١٢٩١٢٩١٢٩١٢٩ 

  //  //٣٥٠٠٠٠٠كهكشان فرس اعظم                                                           

   

  //   //٣٥٠٠٠٠٠كهكشان سوم سگان شكاري                                             

  

  ///  /٤٥٠٠٠٠٠كهكشان چهارم سگان شكاري                                           

  

  

به مـوازات گامهـاي   بلنـدي  كـه  در  راه  تعيـين  مـسافتهاي  ايـن  كهكـشانها  برداشـته  شـد  ،                                  

مطالعات دامنه  دارتري  براي  نفـوذ  بيـشتر  بـه  اعمـاق  آسـمان صـورت گرفـت و دسـتگاههاي            

  صنعتي مجهز تر و نيرومند تري ساخته شد ، و به وسيله  آنها كهكشانهايي در فاصله هفت 

  ون و ده ميليون و صد ميليون و سيصد ميليون سال نوري و بيشتر كشف گرديد، مثالً ميلي

بـه  » يـك خوشـة عظـيم كهكـشاني         « ،    »  صورت فلكي سنبله    « نيرومند در   » راديو تلسكوپهاي   «

در  مركز اين كهكشان ، جريان عظيمي        .  فاصلة بيش از سيصد ميليون سال نوري كشف  كردند           

  وران مي نمايد و امواج راديويي قوي و بسيار  ثابتي  از خود منتشر از نور آبي رنگ ف



 
١٣٠١٣٠١٣٠١٣٠ 

 . مي سازد كه به  وسيله دستگاههاي گيرندة مخصوصي در كرة زمين قابل دريافت است 

  

 سرويس علمي خبر گزاري فرانسه گزارش داد كه دانـشمندان  در ضـمن   ١٣٤٣در تاريخ مهر ماه  

نوين  ،  تعـداد  دو  كهكـشان  را  كـه  سيـصد مييـون               كشفيات خود به كمك راديو تلسكوپهاي       

از « در كتابـب پـر ارزش خـود         » جـان ففـر     « .سال نوري بـا زمـين فاصـله دارنـد كـشف كردنـد               

  :مي گويد » كهكشان تا انسان 

نيز  به زحمت  مـي توانـد     در منتهي اليه حد رويت ما ، آن جا كه تلسكوپ غول آساي پالو مار             « 

، خوشة كهكشان بي نامي هست كه در حدود سه هزار ميليون سال نوري از مـا                 دل فضا را بكارد     

  . »فاصله دارد 

   :مي نويسد » مرزهاي نجوم « در كتاب »  فرد هويل هويل «

 )١٥١(.» و هم اكنون كهكشانهايي در فاصلة سه هزار ميليون سال نوري كشف گرديده است « 

  

با قويترين  تلسكوپ  موجـود  جهـان  كـه در        « نسه  و باالخره طبق گزارش خبر گزاري علمي فرا       

رصد خانة پالومار كاليفرنيا نصب گرديده و قطر آيينه آن پـنج  متـر  اسـت  ،  كهكـشانهايي كـه                          

 )١٥٢(.» داراي فاصله پنج هزار ميليون سال نوري با زمين است كشف نموده اند 



 
١٣١١٣١١٣١١٣١ 

  

  

  كهكشانها چند سال دارند ؟

  

 دير پايي بسيار زيادي دارد  و  ميليونها  سال  عمر  خود  را بدون ترديد دستگاه كهكشاني 

  

 و » خورشيد «دانشمندان با توجه به اين كه مركز منظومة شمسي . پشت سر گذارده است 

  

 از اعضاي خانوادة كهكشان هستند و حداقل سن خورشيد  ،) مانند سيارات ديگر (زمين ما 

  

 )١٥٣(. ، سه هزار ميليون سال است  هزار ميليون سال ، و حداقل سن زمين ٤

  

در بارة عمر كهكشان كهنسال به تحقيق پرداخته و سر انجام به اين  نتيجه  رسيده اند كـه از عمـر                   

 )١٥٤(.آن ، مقدار پنج تا شش هزار ميليون سال گذشته است 

  



 
١٣٢١٣٢١٣٢١٣٢ 

ويي بـر  بطـوري  كـه  گـ   . به اين نكته نيز تصريح نموده اند كه كهكشانها نوعاًهم سن مـي باشـند             

  )١٥٥(.كشتزارهاي دانه ها افشاده اند و همگي در يك زمان سر از خاك در آورده اند 

  

اين موضوع هم روشن است كه داشتن اين اندازه سن و سال  ،  نشانة  پيري  و  كهولـت نيـست ،                        

  . زيرا پيري و جواني به استعدادهايي  كه  انواع  موجودا ت براي بقا دارند ، بستگي دارد 

 

 

  خدا را از اين راهها بشناسيم 

  

در عصر كنوني همان طور كه گسترش علم و دانش هرروز از روي اسرار اين جهان پرده بر مـي                     

دارد و افق جديدي در برابر چشم انسانها مي گشايد ، راه  خداشناسي  را  نيز  هموارتر مي سـازد                       

  حاسبه هاي دقيقي   ، زيرا هر قفلي كه از اسرار طبيعت گشوده مي شود نظامها و م

  . كه در عالم هستي موجود است ، آشكارتر مي گردد 

  



 
١٣٣١٣٣١٣٣١٣٣ 

بـه  -آن اندازه اي كه علم امروز بـه آن راه يافتـه اسـت             -اين كهكشانهاي با عظمت كه تعداد آنها      

  .صد هزار ميليون مي رسد و هر يك شامل حداقل صد هزار ميليون ستاره است 

  

كي از دالئل روشن خداشناسي به شمار  مي رود زيـرا            هر ستاره اي  خورشيد درخشاني است و ي        

بدون ترديد پيدايش آنها با اين نظام دقيق و هماهنگي كاملي كه دارند از يك مبدا دانا و توانايي                    

  .سر چشمه گرفته است 

  

  :خالصة نظامها و قوانيني كه بر كهكشانها حكومت مي كند به اين شرح است 

  

 ستاره اي كه در هر كهكشان موجود است ، داراي مدار و مـسير  هر يك  از  صدهزار  ميليون        -١

  .معيني است كه طي ميليارد ها سال هرگز از آن نكرده است 

  

همان طور كه در منظومـة اتـم ، الكترونهـا  ديوانـه وار بـه دور هـسته مـي چرخنـد ، سـتارگان                 -٢

  .كهكشان نيز به همين ترتيب بر گرد مركز خود در جنبش هستند 



 
١٣٤١٣٤١٣٤١٣٤ 

بارت  ديگر  همة  آنها درست مانند عقربه هاي يك ساعت ، حركت منظم و متفاوتي دارند                    به  ع  

و  تفاوت  حركات  آنها  بر اين اصل استوار است كه هر يـك از آنهـا هـر انـدازه كـه بـه مركـز                            

كهكشان نزديكتر است ، داراي مدار كوچكتر ، و حركـت سـريعتر  ،  و  هـر  قـدر كـه از مركـز        

  . مدار بزرگتر ، و حركت آهسته تر است دورتر، داراي

خورشيد كه فاصلة مدار آن با مركز كهكشان ما سي هزار سال نوري است ، بطـور مـنظم در هـر                        

سال ، يـك بـار مـدار خـود را بـه پايـان مـي        ٢٢٠كيلومتر حركت مي كند ، و در مدت         ٢٧٠ثانيه    

  . رساند 

  

ي بسيار كاملي  از  اين  نظر  موجود اسـت             در ميان حركات ميليارد ها ستارة كهكشان هماهنگ       -٣

كه جهت حركت همة آنها بر خالف جهت حركت عقربة  ساعت  ،  و  مطابق  حركت سـيارات              

  )١٥٦(.است ، يعني از غرب به شرق حركت مي كنند  و  از  اين برنامة عمومي پيروي مي نمايند 

  



 
١٣٥١٣٥١٣٥١٣٥ 

انگيز باز هم مي توان تصور كـرد كـه          آيا با در نظر گرفتن اين قوانين حكيمانه و نظامهاي حيرت            

پيدايش آنها مولود تصادف ، و معلول طبيعت فاقد شعور است ؟ و آيا از يك منبع علم و قـدرتي            

  سر چشمه نگرفته است ؟

 

 

  

  يك كاخ رفيع 

  

قرآن كريم به منظور جلب توجه بـه  اسـرا ر آسـمان  ،  تعبيـرات  متعـدد  و  جـالبي  دربـارة   بـه               

 گاهي  جمال و زيبايي  اين  سقف  پر  نقش  و  نگار نشان نموده ، زماني از نظـام                       .كاربرده است   

گردش خورشيد و ماه نام برده و  باالخره  در  مواردي  افكار  و  انظار  را  به  عظمت ستارگان و                            

  .موقعيت مهم انها در جهان هستي جلب كرده است 

  



 
١٣٦١٣٦١٣٦١٣٦ 

كتاب آسماني دربارة آسمانها به كار رفته اسـت   از جمله تعبيراتي كه بطور مكرر و موكد در اين           

 )١٥٧(. است » رفعت آن « و » بناي آسمان « ، عبارت 

  

البته اين تعبيرات ، تنها به منظور يك تشبيه به كار برده نشده است  ،  بلكه  مقصود  اصـلي تـذكر     

  :دو مطلب است 

  

سنگ ، آهـن ، آجـر ، آهـك    همان طور كه در بناي يك ساختمان ، قطعات متعددي از  قبيل           -١

،سيمان ، گچ ، چوب ، لوال و شيشه ، هر يك  در  جا ي خود با اندازه گيري و محاسبة معـين بـه                           

ثابـت و سـيار ، درخـشان و تاريـك ، بـزرگ و نـسبتاً              -كار رفته است ، كلية اجـرام آسـماني نيـز          

 داده شـده اسـت و   با اندازه گيري  و  محاسبة  دقيق  در  محل  و  موقعيـت  خـود قـرار                      -كوچك

دربارة حجم  ، جرم ، فاصله سرعت حركت و جهت حركـت هـر يـك از آنهـا ،  محاسـبة فـوق                      

العاده دقيقي به عمل آمده است ، بطوري كه كوچكترين اختالل در يكي از  انها  موجب  به هـم                      

  .خوردن نظم و انتظام آنها مي شه ، است 



 
١٣٧١٣٧١٣٧١٣٧ 

سـتارگان درسـت توجـه كنـيم و از ايـن راه آن              منظور قرآن مجيد اين است كه ما بـه ارتقـاع            -٢

  .آفريدگاري كه آنها را بدون تكيه گاه تا اين مسافت باال برده است بشناسيم 

  

به اندازه اي زياد است كه اشعة  نور  با  سرعت  حيـرت انگيـز               -همان طور كه گفتيم   -ارتقاع آنها 

 .قت الزم دارد خود براي پيمودن اين مسافت صدها و هزاران و ميلياردها سال و

درسهاي توحيدي خود را بر ياد آوري حققايقي كه پيشرفت علم و دانش هر روزه               »قرآن مجيد  «

  .از روي آن پرده بر مي دارد ، پايه گذاري كرده است 

  :در اين زمينه براي نمونه به اين آيات توجه كنيد 

شما اسـتوار تـر اسـت يـا سـاختمان       ءانتم اشد خلقاً ام السماء بناها رفع سمكها فسويها  آيا خلقت      «

آسمان  ؟آن  ساختماني  كه  خداوند  آن را بسيار مرتفع و در عين حال حساب و حكمـت بـر پـا              

  »!ساخته است 

  

  

  



 
١٣٨١٣٨١٣٨١٣٨ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
١٣٩١٣٩١٣٩١٣٩ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
١٤٠١٤٠١٤٠١٤٠ 

  

  سحابيهاي آسمان

  

  

  

  يا

  

  

  

  چهره هايي در زير ابر

  



 
١٤١١٤١١٤١١٤١ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سحابيهاي آسمان يا چهره هايي در زير ابر



 
١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢ 

 

  

                 كساني كه به تماشاي جمال آسمان و ديدن آسمان و ديدن فانوسهاي زريني كه

در اين گنبد نيلگون مي درخشد عالقه دارند ، و نمونة بـارزي از شـكوه و زيبـايي خلقـت را  در                        

قيافةپر نور اختران شبگرد جستجو مـي كننـد ،  چهـره هـا  و  طرحهـاي  گونـاگون  و  نمودهـاي              

  عي را همانند چهرهاي سيارات ، اقمار و  كهكشانها مي بينند ، ولي نكتة قابل توجه اين متنو

  

  است كه پي بردن به ماهيت اين چهره هاي آسماني به اندازه اي اسرار آميز  ،  و آن  چنان 

  

  در زير نفابهايي مستور است كه جز به وسيلة تحقيقات مداوم علمي و آالت و ابزار نيرومند 

  

  .تي ، نمي توان آن نقابها را بر كنار زد صنع

  

  قرنها  دانشمندان  با  رصد  هاي  نجومي  خود تعداد فراواني اجسام ابر مانندي را در نقاط 



 
١٤٣١٤٣١٤٣١٤٣ 

  

  مي ناميدند ، ولي از ماهيت آنها علم و )   ١٥٧(»سحابي « مختلف  آسمان  مي ديدند  و  آنها  را  

  

  اختراع  تلسكوپها ي  نيرومند و  دستگاههاي  دقيق سرانجام در  نتيجة  .اطالعي نداشتند 

  

  .عكاسي و تجزيةنور ، راز سحابيها از پرده برون افتاد و ماهيت آنها معلوم گرديد 

  

  اما كشف ماهيت آنها به اين آساني صورت نگرفت  ،  بلكه  مردان  مصممي  با استقامت و 

  

 .همت خود در اين راه ، گامهاي بلندي برداشتند 

 

 

  

 پيروزي را اسلحه الزم است 



 
١٤٤١٤٤١٤٤١٤٤ 

 

  

  

هر  چند  كوششهاي فراواني      »  الپالس«و    »  نيوتن« ،  »  گاليله  «،  »  كپلر«دانشمندان بزرگي مانند      

در  كشف اسرار آسمان  به  كار بردند  ،  ولي  همت  و  توجـه  آنهـا اغلـب بـه منظومـة شمـسي                         

  عطوف ، و تالشهاي آنها به معطوف ،  و  تالشهاي  آنها  اغلب  به منظومة شمسي م

جهان سيارات محدود مي گرديد ، و به ميليارد هـا  كواكـب  درخـشان  آسـماني   آن  قـدر  هـا                    

  .توجهي نداشتند 

  

  :مي گويد » پي يرروسو «

  

  نظر انها به ستارگان ثابت ، درست مانند نظر طفل خردسالي بود كه براي نخستين  بار  از «

  



 
١٤٥١٤٥١٤٥١٤٥ 

  براي چنين كودكي محله و يا دهكده مسقط الراسش تمام گيتي را مادر خود جدا مي شود ، 

  

  تشكيل مي دهد و آنچه از آن قرار گرفته ، جز انبوهي از مطالب درهم و آشفته ، چيز ديگري 

  

  ».نيست 

  

  از اين موضوع  هم  نبايد  تعجب  كرد  ،  زيرا  ابزار  صنعتي دستگاهها كه بتواند از مرزهاي 

  

   حقايقي از جهان ثوابت را مكشوف دارد  در آن زمان وجود نداشت و برايسيارات بگذرد و

   

  )١٥٨(.سالحهاي نيرومند تري الزم بود كه درعصرآنها اختراع نشده بود»ثوابت«حمله به كشور

  

  

 »ستاره اي در آسمان علم » هرشل « 



 
١٤٦١٤٦١٤٦١٤٦ 

  

ويليـام   شود كـه در خانواده اي باغبان دركشور انگلستان فرزندي چشم به  جهان گـ ١٧٣٨به سال 

وي تا چهارده سالگي  چوپان بود و از آن  پس ، به  فرا  گـرفتن فـن موسـيقي               . ناميده شد »هرشل  

 ٣٥دوران جواني و نشاط عمر خود را در اشـتغال بـه  فـن موسـيقي بـه سـر بـرد ، و تـا                            . پرداخت  

تـا شـانزده    سالگي به نواختن موسيقي اشتغال داشت ، ولي در اين  ضمن ، شـبها پـس از چهـارده                     

 .ساعت كار روزانه با خواندن يك كتاب سادة نجومي رفع خستگي ميكرد

در نتيجة اين عشق   و  عالقـه  . رفته رفته عاشق مطالعات نجومي و تحقيق اوضاع ستارگان گرديد     

از نواختن موسيقي دلسرد شد و تصميم گرفت آن چه را كه  كتاب ها توصيف مي                ١٧٧٣در سال   

 ه كند   و استعداد  خود  را  كه  از  گوسفند  چراني  به  فن كنند با چشم مشاهد

 .موسيقي  مصروف داشته بود به جهان ستارگان معطوف نمايد 

عالوه بر اين كه فقير بـود و بـراي سـاختن  آينـه هـاي       . الزم بود » دور بيني « براي انجام اين كار   

ود به اين فكر افتاده بود كه ديگران عظيم تلسكوپ ، قدرت مالي نداشت ، در دوره اي از عمر خ          

 !در آن سن به فكر بازنشستگي و استراحت مي افتند 

  



 
١٤٧١٤٧١٤٧١٤٧ 

يكي از اشكاالت اساسي ديگر اين بود كه در آن زمان هنوز طريقة  ساختن  آيينه     را  بـا شيـشه     

درصـد قلـع مـشكالت ، در سـال     ٣٥تـا  ٣٠كـه از مـس مخلـوط بـا     » برنز سـفيد    « نمي دانستند  و       

 او با اين كه مهارتي در اين فن نداشت .  دست به  كار  تهية  تلسكوپ شد  ١٧٧٣

منزل خود را به كار گاهي تبديل كرد ، و موسيقي در نظر او چنان اهميـت خـود را از دسـت داد                        

 )١٥٩(.كه به كلي ارتباط خود را با آن قطع نمود و االت موسيقي را كنار گذاشت 

  

  

  نتيجه بيست سال تالش 

  

با ارادة پوالدين ، در منزل خـود بـه منظـور سـاختن تلـسكوپ ، مـشغول آهنگـري شـد                       » شل  هر«

  .  وكوره اي به اين منظور تهيه كرد 

  

 .را در نظر مي گرفت و صفحات ضخيمي را ريخته گري مي كرد  »١٦٠« »آلياژ« او نسبتهاي 

  



 
١٤٨١٤٨١٤٨١٤٨ 

ز فراغـت از كارهـاي   تمام اين كارها را شبها پـس ا . سپس سطح ان صفحات را صيقلي مي نمود         

  . سنگين روزانه انجام مي داد 

در ابتداي كار ، تلسكوپهاي كوچك و بي قواره اي مي ساخت ، و ضمناً در تكميـل آنهـا دقـت                       

دست  هر چند بيشتر منجمان انگليسي وي را خيالباف مي خواندند ، ولي موفقيتهايي به. مي كرد 

ر صـد آيينـة تلـسكوپ از كارگـاه وي خـارج             آورد ، و سرانجام در مدت بيست سال تعداد چهـا          

بـه دوازده   تلسكوپهايي ساخت كه فاصلة كانوني آنها از ده تا دوازده متر و لولة انهـا نيـز              . گرديد  

  .متر مي رسيد ، و درشت نمايي آنها چهار هزار تا پنج هزار بار و بيشتر  بالغ  ميگرديد 

د و بـا شـوق و شـعف فراوانـي نخـستين      ثمرة زحمات خود را دريافـت كـر    ١٧٧٤باالخره در سال    

بـه  « دستگاهي را كه با دست خود ساخته بود بـه سـوي آسـمان متوجـه كـرد  و  بـدين  ترتيـب                             

  .نزديك گرديد »اختران شبگرد آسماني 

  

بـا  دوربـين خـود       ١٧٨١وي از اين تاريخ همچنان به مطالعات خود ادامه داد تا  اين  كه  در  سال                    

قبل از كشف اين سياره     . را كشف كرد    »  اوراتوس«ا وسعت داد و سيارة      قلمرو  منظومة شمسي ر    



 
١٤٩١٤٩١٤٩١٤٩ 

بـا همـت خـستگي      »  هرشـل   «را آخرين سيارة منظومة شمسي مي دانـستند ،   ولـي                » زحل«قرنها  

  .درهم شكست -چنان كه گفتيم-ناپذير خود ، اين حصار را

  

  

  قدم فاتحانه به كشور ثوابت 

  

يرومند ، ديگر ممكن  نبود  كه  تنها  به  مطالعة سـيارات اكتفـا                  او با در دست داشتن تلسكوپهاي ن      

افتاد   ،  و  در  راه  اين  هدف  ،  زحمـات فراوانـي                 »  ثوابت  «كند و لذا به فكر تفحص و بررسي         

  .متحمل گرديد 

از   «  بطوري كه از آغاز شب تا سـپيده دم ، بـي حركـت در برابـر تلـسكوپ خـود مـي ايـستاد و                           

دسـتياران وي پيوسـته چرخهـاي  تلـسكوپ  را  بـه  حركـت  در  مـي           . » ان مـي ديـد      ستاره ها س  

  !آوردند تا ستاره ها از ميدان ديد تلسكوپ دور نشوند 

  



 
١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠ 

شبهاي سرد زمستان صافترين شبها بود و هرشل كه صورت و دستهاي خود را با پيـاز خـام مـالش       

  .داده بود تا از شدت سرما بكاهد 

باالخره با عزم راسخ    .مخصوصي درآن شبها به مطالعة آسمان مي پرداخت         او با همت و استقامت      

  خود از قلمرو و  سيارات  ،  كه  منحصراً  ميدان  فعاليت  دانشمندان 

  

  پيشين بود خارج گرديد و به كشور ثوابت قدم نهاد و هر شب آنها را تحت مطالعه دقيق و 

  

  )١٦١(.عميق خود قرار داد 

  

 سحابي٢٥٠٠كشف 

 

 

ماهيت سحابيها .  را  به  خود  جلب  كرد      » هرشل  « بيش از همة اجرام آسماني توجه       » سحابيها  «

و از  دور  به صورت رشته هاي ظريفي غبار مانند ، به نظر     .  تا آن وقت كامالً معلوم نگرديده بود        

  .  مي رسيد 



 
١٥١١٥١١٥١١٥١ 

  

ربـارة آنهـا پرداخـت و       وي ابتدا صورتي از آنها تهيه كرد و سپس با تلسكوپ خـود بـه تحقيـق د                 

  .متوجه شد كه بر دو نوع هستند 

  

يك نوع از آنها در ميدان ديد تلسكوپ ، به مجموعه اي از ستارگان تجزيه  مي شوند و هر يـك    

كهكشاني كه منظومـة شمـسي مـا در آن قـرار گرفتـه             (از آنها نوعاً كهكشاني ، مانند كهكشان ما         

  .يا بزرگتر از ان مي باشند )است 

  

ديگر ، توده هايي  از  گازها  و  غبارهاست كه در اطراف كهكـشانها و گـاهي در داخـل ان                        نوع  

  . واقع گرديده اند

  

  )١٦٢(.را از نوع اول كشف كرد » دو هزار و پانصد سحابي « و باالخره تعداد 

  

  



 
١٥٢١٥٢١٥٢١٥٢ 

  مردي كه سنگر آسمانها را در هم شكست 

  

لگي در  نتيجــة  زحمــات  ثمــربخش  و در اواخــر عمــر خــود ، يعنــي تقريبــاً هــشتاد ســا» هرشــل«

اكتشافات  ارزنده و جالب خود ، بـه عظمـت و افتخـار فـوق العـاده  اي نائـل گرديـد و رياسـت                           

سـالگي ،  يعنـي سـال        ٨٤مجامع علمي متعددي به او واگذار شد سر انجام طومار زنـدگي وي در               

او  در گورسـتان  .   شـد   در هم پيچيده شد و عالم علم ودانـش   از   تحقيقـات  او  محـروم     ١٨٨٢

  .مدفون گرديد ) ١٦٣(»اپتن «

  

او سـنگر  «براي اين كه نامكش جاويد بمانـد ايـن  كلمـات  بـر لـوح مـزارش نوشـته شـده اسـت                    

 )١٦٤(.»آسمانها را در هم شكسته است 

 

 

  اين چراغ خاموش نگرديد 

  



 
١٥٣١٥٣١٥٣١٥٣ 

  سال زحمت    ٣٠ميل  او    بود كه  پدر  در تربيت و نك        » جان هرشل « فرزندي به نام  » ويليام هرشل   «

  .كشيده بود 

  

وي پس از مرگ پدر نگذداشت چراغي را كه او با رنج و زحمـت  فـراوان  سـالها  روشـن  نگـه       

آسـمان  (داشته بود خاموش گردد او نقشه پدر را تعقيب كرد ، ولـي  بـه  زودي  در  يافـت  كـه                        

  است ، بعيد است چون قرنهاست مورد تجسس و تفحص دانشمندان قرار گرفته ) شمالي 

  

كه بتوانـد در آن بـه اكتـشافي نائـل شـود و چيـز تـازه اي در آن پيـدا كنـد ، لـذا بـر خـود  الزم                                  

كه تا آن زمان جـز دوربينهـاي  ضـعيف  ،        » اسمان جنوبي   « ديدمطالعات  و  تجسسات خود را به         

  سرشـاري بـود      دوربين  ديگري   به  سـوي آن  متوجـه  نـشده  و  احتمـاالً داراي  گنجينـه هـاي                          

  .معطوف سازد

  



 
١٥٤١٥٤١٥٤١٥٤ 

دماغـة  « زادگاه خود را ترك كرد و با خـانواده و اسـباب نجـومي ، بـه عـزم             ١٨٣٣و در سال         

    )١٦٦(» تابـل  « سوار  كشتي  شد  و  به محض رسيدن به آن  جا  در  پناه  كوه  ) ١٦٥(» اميدنيك 

       

  

     »١٧٠٠«قمت و زحمت فراوان ، تعداد وكار خود را آغاز كرد در نتيجه است. مستقر گرديد 

  

  !!كشف كرد » كوكب جفت « ٢١٠٢سحابي و 

  

كـه در فـصل كهكـشانها از       -بود) ١٦٧(» دو سجابي ماژالن  «شاهكار اصلي وي كشف خصوصيات      

«  هـزار    ١٧٠وي ثابت كرد كه اين دو سحابي ، كهكشانهايي هستند كه در فاصلة              -آنها  نام برديم   

  . قرار گرفته اند از خورشيد» سال نوري

  

او كه هنگام مسافرت از انگلستان دست خالي رفته بود با گنجينه هايي از ثروت آسـماني ، يعنـي                    

  )١٦٨(سحابيها و ستارگاني كه در نيم كرة جنوبي كشف كرده بود به وطن خود باز گرديد



 
١٥٥١٥٥١٥٥١٥٥ 

  

  

  

  هيجده سال وقت ، صرف يك تلسكوپ

  

از مـشاهدة  ترقـي  و   ) ١٦٩(» لـرد روس  « ه نـام  يك شخصيت مـشهور ، از طبقـة اشـراف ايرلنـد بـ        

فرزندش و اكتشافات آنها آن قدر تحت تاثير واقع گرديد و عالقه  و  اشتياقش  بـه   جانـب علـم                     

ودانش معطوف شد ، كه يك دفعه به  اين  فكر  افتاد  كه  كار  آنها  را  دنبال كند ، لذا لباسـهاي     

   مكانيسين را در بر  كرد  و  با  هيجد ه سال فاخر را از تن بر كند و جامة زندة يك

فرانك طال تلسكوپي سـاخت كـه از تلـسكوپ هرشـل  مهمتـر  و          ٦٢٥٠٠٠وقت ، و مبلغي معادل      

  متر ،  و وزن آن كيلومتر  بـود  و  در  تـه ولـه اي بـه                         ٨٣/١پيشرفته تر بود ، بطوري كه قطر آيينه         

  وار عظيم متوازي به ارتفاع پانزده متر طول  هفده متر قرار گرفته بود كه ميان دو دي

  

  ! حركت مي كرد ، و درشت نمايي آن شش هزار مرتبه بود 
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اين  دريچـه  عظـيم بـراي نخـستين بـار رو بـه آسـمان بـاز شـد و بـيش از دو مـاه                           ١٨٤٥در  سال      

ا و ا ز آن پس      . نخستين ميوه را چيد و سحابي جديدي را كشف كرد             » لرد روس   « نگذشت كه   

اكتشاف تعدادي از سحابيها پس از ديگري نائل گرديد و  نام  خود  را   در   رديف مكتـشفين            به  

 )١٧٠(.سحابيها ثبت كرد 

 

 

  

  كريستف كلمب سحابيها

  

» گاليلـه « در پي تالشهايي كه در راه تسخير آسمان صورت گرفته است  ،  افراد  معدودي  مانند         

افق منظومة شمسي رابـه روي مـردم بـاز          » گاليله  « . ند  فاتح اين صحنه به شمار مي رو      » هرشل  «و  

  .دور نماهاي مرموز سحابيها را مكشوف ساخت » هرشل « كرد و 

  

را تكميل كرد   » متولد شد كار ط هرشل      ١٨٨٩كه در سال    ) ١٧١(،» هوبل  « دانشمند  ديگري به نام      

كـه  پـدر ي مـي  توانـد هـر      همچنـان    .  كرد    »  او سراسر عمر خود را وقف مطالعة ط سحابيها          . 
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نيز باارتبـاط   » هوبل« لحظه قد ، وزن و تاريخ نخستين دندان شيري فرزندان خود را دقيقاً بگويد ،                

دائمي كه با صدها سحابي داشت ، فاصله ، ابعاد ،  ساختمان  و  موقعيت  آنهـا  را  بـه خـوبي مـي            

انجمن كـارنگي   « و  »  هوكر « متري كه ٥٤/٢با تلسكوپ   » هوبل  « عشق و هوش سرشار     . شناخت  

  براي ١١٩١٧مخارج آن را پرداخته بودند ، تجسم يافت  و در اول سال » 

  )١٧٢(. نخستين بار آسمان را در خود منعكس ساخت 

  

رشته زندگي خود را از همـه جـا بريـد و بـا تلـسكوپ و دسـتگاههاي دقيـق و  حـساس                     » هوبل  « 

در فاصله نهصد هزار سـال نـوري و يـك ميليـون ، و               عكاسي ، سحابيهاي بسياري در اعماق فضا        

 انتشار داد» كشور كواكب « باالخره پانصد ميليون سال نوري كشف كرد و كتابي به نام 

  :مي گويد » جهانهاي دور« مؤلف كتاب پر ارزش » برو نو بور گل « 

 )١٧٣(.بيش از چهل هزار سحابي مارپيچي را در آسمان مورد مطالعه قرار داد » هوبل«

  

  :در تاريخ علوم مي گويد » پي ير روسو «
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ثابت كرد كه تمام سحابيهاي خارج از كهكشان اجتماع ميليارد ستاره مـي باشـند و نـشان           » هوبل«

داد كه هر يك از اين سحابيها كهكشان مي باشند و نـشان  داد  كـه  هـر يـك  از  ايـن سـحابيها                              

  .  آنها را از زمين معين كند او توانست فاصلة بعضي از. كهكشان مستقلي است 

-اسـت  سحابي المرئه المسلسله«كه -اين فواصل از هشتصد هزار سال نوري براي نزديكترين آنها

 )١٧٤(.»شروع ، و فاصلة دورترين آنها به ميليونها سال نوري مي رسد 

  

  

  سحابيها به طور كلي بر سه نوعند 

  

سـحابي  المرئـه   «  از  ايـن  سـحابيها  ماننـد        امروز  ترديـدي  نمانـده اسـت  كـه  عـدة  زيـادي            

كهكشان مستقلي  را  تشكيل  مي دهند  ،  يعني از اجتماع ميايارد ها سـتاره  بـه وجـود                 » المسلسله

بعـضي از آنهـا از   . داده انـد   » جهانهـاي جزيـره اي      « آمده اند و بسياري از دانشمندان به آنها نـام           

است  كـه  در صـورت فلكـي          »  سحابي جبار   « يكي از آنها    . موارد بسيار رقيقي تشكيل يافته اند       

  .سال نوري واقع ، و پهناي آن در حدو د صد  سال  نوري است ٥٩٠جبار در فاصلة 



 
١٥٩١٥٩١٥٩١٥٩ 

مي توان تعداد پنجاه خورشيد يا هفده ميليون كـرة زمـين بـه وجـود  آورد               » سحابي  « از مواد اين    

.)١٧٥( 

لكه مجموعه اي از كواكب كه  تعـداد     آنهـا    بـه                    ب) ١٧٦(نوع سوم به صورت كهكشان نيست ،        

دو سـحابي ، يكـي بـه        » صـورت فلكـي دجاجـه       « تنها در   . ميليونها مي رسد به وجود آمده است        

 )١٧٧(.سال نوري موجود است ١٦٠٠٠و ديگري به فاصلة ٢٣٠٠فاصلة 

  

  

  حركت سحابيها 

  كهكشان  گفتيم  همه  در حـال  سحابيها كه مجموعة كهكشاني هستند ، همان طور كه در  بحث  

حركت هستند ، يعني سيل  ستارگاني  كه  د ر آنها  موجود است در مدارهاي مختلف و مدتهاي           

متفاوتي به دور هسته مركزي  مي چرخند  ، اگر در قدح آبي خاك اره بپاشيم و آن را بچرخانيم          

  .گردابي نظير سحابيها مجسم خواهيم ساخت 

 

  نظم ، راهنماي علم 
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از جمله مطالب اساسي كه ماننـد چراغـي روشـن در  كليـة  اكتـشافات  و  اختراعـات  راهنمـاي                          

  .اند  به وجود آمده» نظم« دانشمندان  بوده است اين است كه موجودات اين جهان بر اساس 

  

ناگفته پيداست اگر اين جهان زادة هرج و مرج بود و نظام و فرمولهايي بر آن حكومت نمي كرد                   

 .م و صنعت و تمدن و تكامل ، نام و نشاني به وجود نمي آمد از عل

« كه چهل هزار سحابي را كشف و مورد مطالعه قرار داد ،بطوري كه              » هوبل  «دانشمندان بزرگ ،  

  :لقب يافت به اين نكته تصريح مي كرد كه » كريستف كلمب سحابي ها 

طباق پيدا مي كند و اگر جز  ايـن  بـود دنيـا    قوانين اين جهان ، همه با آنچه از آنها انتظار داريم ان «

قوانين  تجزية  طيفي  همه  جا يكسان  است  ، خواه  در  قلب مولكول يـا            .  بر ما مجهول مي ماند      

دوران سيارات را همان طور مشخص مي سازد        »  جاذبة نيتوتني   « و    .  باشد    »  دورترين سحابي   « 

مـن از روي    . ليون سال نـوري  واقـع  گرديـده اسـت             كه در مورد كوكبي كه در فاصلة پانصد مي        

 )١٧٨(.» ام همين قوانين به كشف سحابي ها نائل ، و  به  مشخصا ت آنها  پي  برده
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  علم ، راهنماي ايمان 

  

اين نكته نيز روشن است كه اين نظامها و قوانين كلي و جهـاني كـه علـم و دانـش  بـا  سـرعت و                     

 دارد و دانشمندان در راه پي بردن  به  آنها  مـي  كوشـند ، دليـل            قاطعيت پرده از روي آنها بر مي      

قاطع و مسلمي است كه وجودات اين جهان از يك مبدا  دانا  و  مقتدري  سر چشمه گرفته است                      

.  

كه بنيان سعادت بشر را بر  پاية ايمان  به  آفرينندة  اين  جهان  استوار كرده اند ،                 » پيغمبران الهي « 

نداشته اند كه عقول و افكار بشر را در راه علم ، بسيج ، و بنياد  و ايمان را بر اساس     هدفي جز اين    

  .علم ، پايه گذاري نمايند

  

يكي از هدفهايي كه در تاليف اين كتاب در نظـر بـوده اسـت ، تحليـل حقـايق علمـي بـر اسـاس                 

   .خواندن درس ايمان است ، اميدوارم كه در اين هدف ، از توفيق محروم نباشيم

 



 
١٦١٦١٦١٦٢٢٢٢ 

 

  بماند سالها اين نظم و ترتيب                        زماهر ذره خاك افتاده جايي
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  مجموعه هاي غير كهكشاني
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  مجموعه اي غير كهكشاني 

  

يكي از ويژگيهاي مهم عصر ما پيشرفتهاي چشمگيري است كه  در  رشته هاي  گوناگون دانـش                   

نولوژي پديد آمده ، و در نتيجة آن پرده  از  چهرة حقايقي  كـه  در  طـول  اعـصار مجهـول      و تك 

  .مانده بود برداشته شده است 

  

يكي از حقايق درخشان و جالب كه علم امـروز بـه ان پـي  بـرده  ،  ايـن اسـت  كـه  بـسياري  از                    

و سـياحت مـي پردازنـد        ستارگان مانند پرندگاني كه با هم پرواز مي كنند دسـته جمعـي بـه سـير                  

رابطة جاذبة متقابل ، مانند كابلهاي پوالدين آن چنان آنهـا را بـا هـم  مربـوط  كـرده  اسـت  كـه                            

  .ميلياردها سال است همچنان با هم مي خرامند ، و از يكديگر جدا نمي شوند 
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د ، و در شما اگر دوربيني به دست گرفته به كاوش آسمان بپردازيد ، ستارگان متعددي را مي بيني              

صورتي كه با يك تلسكوپ بزرگ اين هدف را تعقيـب كنيـد ، تعـداد  سـتارگاني  كـه  از ايـن                  

 .نوعند در نظرتان افزايش خواهد يافت 

باالخره در مواردي كه به جهت فاصـلة زيـاد دوربينهـا و تلـسكوپها قـدرت تـشخيص ايـن گونـه              

ت رنگهاي آنها وجود آنهـا را ثابـت مـي    به واسطة تفاو  »  دستگاه  طيف  نما      « ستارگان را ندارند    

 )١٧٩(.نمايد 

 

 

  

  منظومه هاي جفت 

  

. گروهي از اين نوع ستارگان دو به دو با هم جمع شده مجموعة كـوچكي را تـشكيل مـي دهنـد                

 سـتارگان «،  و  در  هيئـت امـروز         »  سـتارگان  مـزدوج    «اين گروه سـتارگان را در هيئـت قـديم ،              

  .مي نامند » مزدوج 
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مجموعه هاي . ستاره در حقيقت دو خورشيدند كه با هم بردارند و به گرد هم مي چرخند                اين دو 

  .دو تايي آن قدر در آسمان زياد است كه شايد نيمي از  ستار گان  اين  گونه باشند 

 عمـر  گرانبهـاي خـود را صـرف     )١٨١(»آيتكن  «  و     ) ١٨٠(» بور نهام   « برخي از اخترشناسان  مانند        

و دانشمندان ديگر هدف ايـن  دو  دانـشمند  معـروف  را        . وال  اين  ستارگان كردند       تحقيق دراح 

  .تعقيب  كردند

و باالخره در نتيجة كوششهاي دامنه دار آنهاست كه امروز تعداد دههـا هـزار سـتارة جفـت را در             

  )١٨٢(.فهرست ستارگان مي يابيم 

  )١٨٣(.كشف كرد كوكب جفت را ٢١٠٢) پسر هرشل معروف (» جان هرشل« تنها 

بيشتر ستاره هاي جفت ، رنگهاي متفاوت دارند و بر حسب طبيعـت و درجـة حرارتـشان يكـي از         

آنها ، مثالًزرد و ديگري سفيد يا آبي است گاهي يكي از آن دو  ،  بسيار  نوراني  و  ستارة ديگـر      

لـذا  . ردد  به  قدري  كم  نـو ر اسـت كـه در دريـاي نـور آن غوطـه ور و غـرق و ناپديـد مـي گـ                               

ستارگاني جفت بطور كلـي  .تشخيص جفت بودن اين دسته از آنها با زحمت فراواني همراه است       

  به اين معنا كه هميشه  يكي . در حركت خود برنامة خاصي دارند 
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هنگـامي  كـه  سـتاره        .  از آنها   بر  گرد ديگري  در  مدار معين  و  نظام مخصوصي مـي گـردد                         

 مركزي قرار مي گيرد قسمتي  از  آن  را مي پوشاند و موجب كاهش نـور              گردنده در برابر ستارة   

  در نتيجه موجب خسوف جزيي يا كلي مي . آن مي گردد ، و گاهي همة آن را مي پوشاند 

 )١٨٤(. شود 

 

  

  شعراي يماني و شامي

  

، يكي از ستارگان  معـروف   اسـت نوسـان    » شعراي يماني « در حركت ١٨٥٠دانشمندان در سال    

آنها در تفسير اين نوسان ، همجنان فكر مي كردند تا  اين كه ده سال بعد                 . آرامي مشاهده كردند    

! در مدت پنجاه  سال يك بـار مـي گـردد     » شعراي  « از آن ستاره اي را كشف كردند كه به دور           

هر چند بسيار ضعيف بود بطوري كـه در پرتـو اشـعة نـوراني آن        » شعري« نور اين ستاره نسبت به      

ايجـاد مـي   » شعراي « محو مي گشت ، اما به واسطه حركت خود به دور آن ، نوساني در حركت          

   )١٨٥(.كرد 
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به  مقدار  بـسيار نـاچيزي       » شعراي شامي   « مدتها توجه اختراعشناسان به اين نكته معطوف بود كه          

 مـزاحم   در حركت خود نوسان مي كند و بايد حتماً ستارة ديگري در نزديكي آن قـرار گرفتـه و                  

سـتاره  » شـعراي شـامي     «  آن باشد تا سر انجام به  كمك  تلسكوپهاي  نيرومند  در  هالة  نوراني                     

قمـر شـعراي    « مي گردد    اي را يافتند و نام اين ستاره را به مناسبت اين كه به  دور  شعراي  شامي                  

كز ثقـل مـشتركي     سال به دور مر   ٩٣در  عين حال شعري با همين قمر در مدت         .  ناميدند    »  شامي  

  )١٨٦(.مي گردند 

  

  پرو كسيما 

   

سـتارة پـرو كـسيماست ، كـه در بحـث فواصـل سـتارگان بـه عنـوان                    » سـتارگان جفـت   « يكي از   

  .نزديكترين ستاره ، نامي از آن برده شد 

ستاره پرو كسيما از دو ستاره تشكيل يافته كه از لحاظ جـرم بـا هـم مـساويند و هـر دو بـا هـم در           

  )١٨٧(.ل به دور مركز مشتركي مي چرخند ظرف هشتاد سا
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  غول آسمان 

  

، اين سـتاره مـدتها نظراختـر       » الغول« يكي از ستارگان نسبتاً روشن آسمان ، ستاره اي است به نام             

شناسان را از اين جهت به خود جلب كرده بود كه تغييراتي در ميـزان در خـشندگي آن مـشاهده                  

  . مي يافت و گاهي كاهش پيدا مي كرد مي شد ، گاهي درخشندگي ان افزايش

تا اين كـه  . اين تغيير شگفت انگيز بيسش از صد سال افكار منجمان را به خود مشغول ساخته بود                 

پس از دقت و تحقيق ، به اين نكته پي بردند كه كاهش و افزايش درخشندگي  آن داراي نظـم و          

رام رو به كاهش مي رود ، پـس از پـنج     حساب معيني است ، به اين معنا كه روشنايي آن ، آرام آ            

و بعد ، دوباره نور آن  رو به افزايش مي گذارد ،             . ساعت اين كاهش به حد نهايي خود مي رسد          

 .و در طول پنج ساعت به درخشش اصلي خود مي رسد 

از ستارگان جفت است ، يعنـي دارا ي    » الغول« : ثابت كرد كه    ١٨٩٠در سال   » فو گل   « تا اين كه    

و همـين امـر تغيييـر    . دقيقه كامل به گرد آن مي گردد ٤٩ساعت و   ٦٨دي است كه در مدت      همزا

  .نور آن مي شود 
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نزديك مي شود نور آن رو به كاهش مي رود و وقتـي كـه            » الغول« اين قمر هنگامي كه به مقابل       

بـل  درست در برابر آن قرار مي گيرد اين كاهش به حد نهايي خود مي رسد و هنگـامي كـه ازمقا        

  .رو به روشنايي اصلي خود مي رود » الغول « آن مي گذرد  ستارة 

ستارة كوچكي نيست  بلكه آن نيز خورشيد نسبتاً بزرگـي اسـت              » الغول« فراموش نشود كه ستاره     

اما چون از غول ، كوچكتر است به گرد آن مي چرخـد و              . كه  سه  برابر  خورشيد ما حجم دارد           

  )١٨٨(. شتركي مي گردند هر دو با هم برگرد مركز م

هـستند در  » جفـت  « به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه اين گروه از ستارگان در عـين ايـن كـه               

» جفـت « واقع نسبت به هم فاصلة زيادي دارند و چون از ما فوق العاده دور مي باشـند مـا آنهـا را              

يل  مـي دهنـد  ،  از يكـديگر         را تـشك  » جفـت پروكـسيما   « مي بينيم ، مثالً فاصلة دو ستاره اي كه          

) دو ميليارد و نهـصد و نـود ميليـون           (٠٠٠/٠٠٠/٩٩٠/٢بيست برابر فاصلة خورشيد از زمين ، يعني         

  )١٨٩(.از همزادش به شش ميليون كيلومتر بالغ مي گردد » غول« چنان كه فاصلة . كيلومتراست 

«  كـه گـاهي تعـدادي از         به نكته ديگري نيز الزم است در اين بحث توجه شـود و آن ايـن اسـت                 

با هم اجتماع كرده برنامة جالب و مخصوصي در  حركت  خودشان  بـه وجـود           » ستارگاني جفت 

 !مي آيد  به اين معنا كه يك جچفت از آنها به گرد  جفت  ديگري  به  گردش  در. مي آورند 



 
١٧٢١٧٢١٧٢١٧٢ 

از مـا   سـال  نـوري   ٤٣كـه  » راس التوام« از اين نمونه هاي جالب در آسمان فراوان است ، مثالً در         

ستاره موجود است كه جفت اول در مـدت تقريبـاً سيـصد سـال بـه دور                  » جفت  « فاصله دارد سه    

  .جفتهاي داخلي و جفت دوم در مدت ده هزار سال به دور جفت سوم مي گردد 

، چهار ستاره در دو جفت وجود دارد ، كـه يكـي از  آنهـا  در  ظـرف  چنـد       » منظومة شلياق « در  

  .ال به گرد ديگري دوران مي كند صد هزار س

در صورت فلكي سرطان ، چهار ستاره در دو جفت  موجود  است  ، كـه يكـي از انهـا در مـدت                        

  )١٩٠(. تقريباً هزار سال به گرد جفت ديگري مي چرخد 

  

 

  

  خانواده هاي نوراني 

  

ي  بـا  هـم جمـع    ستارگاني فقط دو به دو جمع نمي شود ، بلكه گاهي سه يا چهار يا تعداد  بيـشتر   

 .ناميده مي شوند » ستارگان مضاعف « شده خانوادة كوچكي را تشكيل مي دهند و 
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بـه ايـن معنـا كـه در مجموعـة سـه       . در ميان اعضاي اين خانواده نيز نظام مخصوصي كمفرماست     

تايي دو تا از آنها بر گـرد يكـي از آنهـا كـه سـتارة اصـلي ناميـده  مـي شـود  مـي گردنـد  و  در                  

  ة تايي و پنج تايي نيز همين  نظم  بر  قرار  است  ،  يعني هر  يك  از  انها  در  مدار مجموع

 . مخصوصي بر گرد ستارة مركزي طواف مي كنند 

اين ستاره هر چند با چشم عـادي ،    . است  » جدي« يكي از معروفترين اين خانواده ها ستارة قطبي         

نيرومنـد بـه ثبـوت رسـيده اسـت  كـه از سـتاره        يكي به نظر مي رسد ، ولي به وسيله تلـسكوپهاي        

تشكيل يافته است ، كه يكي از آنها ظرف مدت چهار روز به گرد ديگري مـي گـردد و در عـين         

    )١٩١(.حال اين دو به ستارة سوم در ظرف بيست سال يك مرتبه گردش مي كنند

ديده است پـنج    يك مجموعه اي  وجود دارد  كه  از  شش ستاره تشكيل گر              » صورت الجبار « در

تا از انها كه هر يك منبع نور و حرارت مي باشند و بر  گرد  سـتارة  اصـلي  كـه  در مركـز واقـع                       

  )١٩٢(. است حرركت مي كنند 

 

 

  

 كاروانهاي از نور 
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گاهي تعداد بيشتري از ستارگان كه به صدها و هزار ها بالغ مي شود بـا هـم  جمـع  مـي شـوند و                           

  )١٩٣(.ناميده ميشوند» كاروان ستارگان مسافر « ل مي دهند ، كه كاروان با شكوهي را تشكي

« اين كاروانها از دور به صورت نقطة در خـشاني جلـوه مـي كننـد ، ولـي دانـشمندان بـه وسـيلة                            

پرده از چهره واقعي آنها بر مـي دارنـد و بـه  راز آنهـا                 » تجزية نور « دقيقيو  » دستگاههاي عكاسي   

  .اكمند پي مي برند كه انبوهي از ستارگان متر

از اين كاروانها تا كنون صد گروه را كه در هرگروه صدها و هزاران سـتاره موجـود اسـت و هـر                

  .ستاره اي از آنها خورشيد ما به مراتب تابناكتر مي باشد شناخته اند 

   

  

  

 خوشة پروين 
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شـنيده  » فظ شـيرازي    حـا «  را  از  زبـان         »  پـروين     « شايد بسياري از خوانندگان محترم فقط نـام         

 : باشند ، آن جا گه مي گويد 

  

  آسمان گو مفروش اين عظمت كاندر عشق

  خرمن مه به جوي خوشة پروين به دو جو

  

« را در »خوشـة پـروين     « و  » خرمن مه « ولي همانطور كه مي دانيد ، اين شعر است ، شعر است كه              

  . بي ارزش قلمداد مي كند » مقابل عشق 

« را»پـروين  «  ، و » خـرمن  « را » مـه « اهر موجودات و قضايا را مـي بينـد كـه          شعر است كه تنها ظ    

خـود  جهـاني  اسـت بـسيار       -چنان كه خواهيم ديـد    -»پروين  « معرفي مي نمايد ، و گرنه       » خوشه  

  .  در برابر آن مانند دانه خشخشاشي در مقابل ماه است » ماه« بزرگ كه

يده  مي  شود ، يكي از مجموعه هاي زيبـاي آسـمان اسـت               نام» ثريا  « كه به زبان عربي   »  پروين  « 

  )١٩٤(كه با چشم غير مسلح چنان به نظر مي رسد كه از هفت ستاره تشكيل يافته است،



 
١٧٦١٧٦١٧٦١٧٦ 

كه مانند  دسته اي از پرندگان  باهم  به سير و سياحت مشغولند ، اما دوربين هاي نيرومنـد،پرده از              

« ، ا زتعـداد     »خوشة پروين « ت را اثبات مي كند كه       روي چهرة واقعي آن بر مي دارد و اين حقيق         

كـه هـر يـك از آنهـا هـزار بـار درخـشانتر از              ) ١٩٥(بـه وجـود آمـده اسـت ،          » چهارصد خورشيد   

  )١٩٦(. مي باشد » خورشيد ما«

، سيصد سال نـوري از مـا فاصـله دارد ، يعنـي نـور كـه در هـر ثانيـه         » پروين  « كاروان  با  شكوه        

تر راه طي مي كند ، مسافت ما بين پروين و زمـين را در طـي سيـصد سـال مـي               سيصد هزار كيلوم  

  )١٩٧(. پيمايد 

در حدود سي سال نوري است ، يعنـي فـضايي را اشـغال كـرده اسـت كـه                    » پروين  « قطر جايگاه   

 )١٩٨(.پهناي آن دو ميليون مرتبه بيش از فضاي ميان خورشيد و زمين است 

 

 

  

  هزار ستاره اي ٣٠مجموعة 
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ايـن  » الجائي « از مجموعه هايي كه با هم حركت مي كنند ، مجموعه اي است در صورت فلكي     

مجموعه كه شايد بزرگترين مجموعه از اين گروه باشد از تعداد سي هزار  ستاره  به وجود آمـده          

ي هزار سال نور ٣٦فاصلة اين مجموعه  عظيم  با  زمين  به              . ، و كشور مستقلي را تشكيل داده اند         

  )١٩٩(.مي رسد 

 سـال  ١٣٠قطر اين كاروان با شكوه كه هر يـك از اعـضاي ان ، خورشـيدد تابنـاكي ، در حـدود                    

اين نكته نيز از مطالب پـيش معلـوم گرديـد كـه تـراكم و فـشردگي ايـن سـتاره هـا                        . نوري است   

فاصـله  ظاهري  است  و  گر نه  ميان  هر  يك  از  خورشيد  هـا  بـا ديگـري ميليـارد هـا كيلـومتر               

 )٢٠٠(.است 

 

 

  

  علم و نظم ، همدوش 
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« ،  بـه  هـر  نقطـه  اي  از               » علـم   « از آنچه در اين بحث گفته شد اين نكته نيز معلوم گرديـد كـه                

ايـن حقيقـت روز بـه    . را در آن جا بطور دقيق مشاهده كرده است » نظم « كه  راه يافته ، »  جهان  

  .توام است» نظم « خلقت ، با « ت كه روز براي دانش پژوهان روشنتر گرديده اس

« اين موضوع نيز ناگفته پيداست كـه آفـرينش همـدوش بـا نظـم  ،  هرگـز  نمـي  توانـد  مولـود            

  .صادر گرديده است » مبدا علم و قدرت « باشد ، و قطعاً از » تصادف 

 سـتارةمعروف  را يك ستاره مي دانستند و از نظامي كه در  وجود  اين  » جدي« قرنها ستارة قطبي    

دانش امروز به اين حقيقت دست يافته است كه         -چنان كه گفتيم  -نهفته بود ، بي خبر بودند ، ولي       

از مجموعه هاي سه تايي است كه يكي از آنها در ظرف چهار روز به گرد ديگـري مـي    » جدي« 

 مرتبـه برگـرد سـتارة    در عين حال اين دو با هم در ظرف بيـست سـال بطـور دقيـق ، يـك     . گردد

  .مركزي خود مي گردند 

اينهاست حقايقي كه همدوش بودن علم و نظـم را بـه ثبـوت مـي رسـاند و ايمـان مـا را بـه پديـد           

  .ورندة اين نظامها استحكام مي بخشد  آ

  

    



 
١٧٩١٧٩١٧٩١٧٩ 
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  درخشان ترين ستاره» شعري « 
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  شعري درخشانترين ستاره 

  

له ستارگان ممتازي كه از قديم معروفيت داشته و توجـه همـه را بـه جلـب نمـوده اسـت ،                       از  جم  

علت شهرت جهاني ايـن سـتاره در  ادوار  و  اعـصار  گذشـته ايـن                    . است  » شعراي يماني « ستارة  

همـان  طـور كـه در        -بوده كه از ستارگان ديگر دخشنده تر به نظر مي رسيد هر چنـد در آسـمان                

» شـعري « ستارگاني وجود دارند كه هـزاران برابـر         -رارت ستارگان خوانديم  فصل درجه نور و ح    

فاصلة نسبتاً زيادي  باما نـدارد ، لـذا بـا    » ستاره شعري« داراي نور و حرارت مي باشند ، ولي چون         

  .درخشندگي مخصوصي توجه عموم را به خود جلب كرده است 

  .همين نكته است-چنان كه گفتيم-علت معروفتيرين آن نيز
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  روشنايي چهل برابر خورشيد 

 

  

 »نه  سال نوري     «  از  زمين  ،  پانصد هزار برابر فاصصله خورشيد از زمين ، يعني                  »  شعري«فاصلة  

و نـور و حـرارت آن چهـل برابـر نـور و             ) ٢٠٢(است ، وزن آن دو برابر و نـيم وزن خورشـيد             ) ٢٠١(

از خورشيد كه  رنگ  آن  تا  حـدي  بـه               لذا  . و رنگ آن آبي است      ) ٢٠٣(حرارت خورشيد است    

 )٢٠٤(.زردي گراييده است جوانتر مي باشد 

مشاهده  مي كردند ، ولي به رمز اين         » شعراي يماني « دانشمندان  مدتها نوسان اندكي در حركت        

راز اين مطلب را    ١٨٥٠در  سال    )   ٢٠٥(»  پتروس« مطلب پي نبرده بودند ، تا اين كه منجمي به نام              

به نظر من علت اين است كـه شـعري  داراي همـسايه  اي اسـت كـه       « : ين صورت  بيان  كرد به ا 

  .» برگرد  آن مي گردد و نيروي جاذبة آن موجب نوسانهايي در حركت شعري مي شود 

را از راه محاسـبه علمـي و رياضـي تعيـين        » شـعري « منجم  نام  برده  حتي  مكان  و مسير همسايه              

  . ان موفق نشد كرد ولي به مشاهده

 .باالخره ده سال بعد از آن ، دانشمندان به وسيله دوربينهاي بزرگ آن را كشف كردند 
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كه قمر آن ناميده مي شود چون  از  ستارگان  پر  نور  آسمان نيست در                   » شعراي يماني   « همساية  

  )٢٠٦(.ت نا پيداست و ديدن آن  تنها با دوربين امكان پذير اس» شعري« پرتو اشعة تابناك 

در حدود  پنج هزار ميليون كيلومتر فاصله        )  شعري  (  با ستارة مركزي خود     » قمر شعراي يماني    « 

د اراي   »  قمر شعري  « ) ٢٠٨(. مي چرخد » شعري« و در مدت پنجاه سال يك بار به گرد          ) ٢٠٧(دارد  

ين ، يعنـي پانـصد   لذا داراي وزن مخصوص بسيار سـنگ ! مواد  بسيار  فشرده  و متراكمي مي باشد           

  !!هزار برابر وزن مخصوص آب است 

وزن يك ليتر از مواد آن معادل پانصد تن ، و وزن به قدر يك قـوطي كبريـت از مـواد ايـن قمـر                     

  !كيلومتر مي باشد ١٣٠٠اسرار آميز ، 

و به همين جهت وزن مجموع اين قمر با اين كه قطر آن از سه برابر قطر زمين تجاوز نمـي كنـد ،            

  )٢٠٩(! برابر وزن خورشيد است سه سه

 )٢١٠(.نكته جالب ديگراين كه شعراي يماني با قمر خود گرد مركز ثقل مشتركي مي گردند 
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  شعراي شامي

 

  

ناميـده  » شـعراي شـامي   « ستارة درخشان ديگري نيز در آسمان هست كه         » شعراي يماني   « غير از   

درخشندگي ندارد ، ولي از  نظـر ايـن كـه بـي     » شعراي يماني« اين ستاره هر چند مانند   . مي شود   

 .شباهت به آن نيست به اين نام ناميده شده است 

 

 

  

 هفت برابر خورشيد روشنايي 

 

 

  



 
١٨٧١٨٧١٨٧١٨٧ 

سـتارگان مـي باشـند ، كـه از يـك      » منظومه هاي جفت « شعراي يماني و شعراي شامي هر دو از         

گرد آن و  قمر  آن ناميده مـي          ، و يك ستارة فرعي كه به        » شعري  « ستارة اصلي و مركزي به نام       

    . شود تشكيل يافته اند 

همـان طـور كـه    -»شعراي يمـاني  « روشنايي . ستارة اصلي در هر دو، از خورشيد درخشانتر است      

  )٢١١(.هفت برابر خورشيد است » شعراي شامي« چهل برابر خورشيد ، و روشنايي -گفتيم

  

 

 

 

 قمر شعراي شامي 

 

 

  

تقريباً سه هزار ميليون كيلومتر ،  ) شعراي شامي ( با شتارة مركزي خود     » يشعراي شام « فاصلة قمر   

 )٢١٢(.و وزن آن نه دهم وزن خورشيد است 



 
١٨٨١٨٨١٨٨١٨٨ 

 

  

  

  وانه هو رب الشعري

 

 

  

را بـه  » شهوت ستارة شـعري  « دانشمندان تا قرنها ي اخير      )٢١٣(»و او پروردگار ستارة شعري است       «

 لذا با اين كه قرآن كريم با لحن جالـب تـوجهي از   .واسطة درخشندگي  ظاهري  آن مي دانستند       

  .آن  نام  برده  بود  ،  از  رمز مهم اين بيان قرآني آگاه نبودند 

تا اين كه در نتيجه گسترش و ترقـي روز افـزون دانـش  و  صـنعت  معلـو م شـد  كـه  راز  هـاي                                 

   روشنايي و حرارتبزرگي در اين ستاره وجود دارد ، يعني حرارت و روشنايي آن چهل برابر 



 
١٨٩١٨٩١٨٩١٨٩ 

خورشيد ، وزن قمر آن سه  برابر  وزن  خورشيد  است  و  بطور  منظم  در  هر  پنجاه  سال  يـك                             

اين ستاره نيـز بـا قمـر خـود بطـور مـنظم برگـرد مركـز ثقـل                 . مي چرخد   » شعري    « مرتبه به دور    

  .مشتركي مي گردند 

يشرفت علوم فضايي و فلكي كـه نتيجـة         نكته جالب در اين مورد اين است كه دانشمندان بعد از پ           

قرنها تجزيه و مطالعه ، و دقت هزاران انـسان متفكـر اسـت ، و پـس از تاسـيس رصـد خانـه هـا و                          

اختراع دستگاهها ي دقيق عكاسي و  تجزية  نور  و  تلسكوپهاي  نيرومند  ،  به   اسـرار و عظمـت             

لمـت وجهـل عربـستان بـه پيـامبر      ولي كتاب آسماني اسالم كـه در محـيط ظ         . پي بردند   » شعري« 

  مكتب نرفته و استاد نديده در چهارده قرن قبل ، نازل گرديد ، با  لحن 

نام برد و براي اثبات  عظمت  و  قدرت  آفريدگار  جهان هـستي                 » ستارة شعري « اسرار آميزي از    

  . » وانه هو رب الشعري، او پروردگار ستارة شعري است « : گفت 

  

  

  

  



 
١٩٠١٩٠١٩٠١٩٠ 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  



 
١٩١١٩١١٩١١٩١ 

  

  

  آيا كرات آسماني 

  

  مسكون است ؟

  

  

  

  

  

  

  

  



 
١٩٢١٩٢١٩٢١٩٢ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
١٩٣١٩٣١٩٣١٩٣ 

  آيا كرات مسكون است ؟

  

  

امروز كه موضوع تسخير فضا مورد توجه واقع شده اسـت و مـاهواره هـايي بـه  منظـور   كـشف                          

شگفتيهاي فضا به آسمان پرتاب مي شود  و سفينه هايي با سر نشيناني از  انسان  در كرة ماه فـرود                 

  پس از آن مسلماً دانشمندان به  فكر  مسافرت  به  كرات  ديگر  خواهند .د آمده ان

افتاد ، اين سوال بيشتر از زمانهاي گذشته مطرح مي شود كه  آيا  كرات  آسماني  مسكون اسـت                      

  !؟

به  عبارت  ديگر آيا مركز زندگي ، منحصر به زمين است ، يا در آسمانها نيز موجودات زنده اي                     

  وجود دارد ؟

از » هرشـل   « در جواب اين پرسش بايد توجه داشت كه جمعي از دانـشمندان فلـك شـناس كـه                   

جملة آنهاست ، معتقدند كه مجموع ستارگان ثابت و سيار ، مسكون مي باشند و تجليـات اسـرار                    

  ولي شرايط حيات و زندگي حسب  انواع . آميز حيات ، هرگز منحصر به زمين نيست 

 . از كرات آسماني زمندگي مي كنند ، تفاوت دارد جانداراني كه در هر يك



 
١٩٤١٩٤١٩٤١٩٤ 

 

  

 ششصد ميليون ستارة مسكوني 

 

 

گزارشي كه چندي پيش مطبوعات كشور ما ، از خبر گزاريهاي علمي جهان د ر اين  زمينـه نقـل    

گـزارش مزبـور عينـاً    .را تاييد و تقويـت كـرد   - مسكوني بودن كرات آسماني-كردند نظرية فوق  

  :نقل مي شود 

شمندان جهان طبق محاسبات بسيار دقيقي كه به عمل  آورده اند به اين نتيجه رسـيده انـد كـه               دان«

وجود  دارد  و  در  اين  سـتارگان  ، تمـدني شـبيه    »  ششصد  ستارة مسكون     « تنها در كهكشان ما     

 تمدن زمين ديده مي شود  كه  شايد  ساكنين نيمي از اين ستارگان  از  مردم 

  .مدنتر باشند كرة زمين نيز مت

ششـصد  « مطابق حسابي كه در آن ، هيچ جنبة تخيل وجـود نـدارد بـر روي هـم در عـالم هـستي                     

 )٢١٤(.»وجود دارد » ميليون ستارة مسكون 

   



 
١٩٥١٩٥١٩٥١٩٥ 

 

 

 

  

 هزار ميليون كرة قابل زندگي

 

 

                

اخيراً با همكاري يكي  از  دانشمندان  فـضائي  شـوروي  و يكـي از متخصـصان فـضايي آمريكـا             

تاليف گرديده است ، در كتاب اين دو با نظري قاطع بيان مـي دارنـد                »ما تنها نيستم    « تابي به نام    ك

  « حداقل  )  در كهكشان كه منظومة شمسي ما از اعضاي آن به  حساب  مي آيد  (كه 

  )٢١٥(» هزار ميليون كرة قابل زندگي موجود است 

  

 

 

  



 
١٩٦١٩٦١٩٦١٩٦ 

 نظر قرآن و پيشوايان اسالم 

 

  

  :رآن كريم از اين موضوع مهم چهارده قرن پيش با صراحت خبر داده است جالب اين كه ق

 از جملـه  )٢١٦(ومن آياته خلق السموات و ما بث فيهما من دابٍه وهو علـي جمعهـم اذا يـشاُء قـدير،         

آيات قدرت خداوند ، آفرينش آسمانها و زمين و  انواع  جنبنـدگاني  اسـت  كـه  د ر آنهـا  داده             

 .» ه بخواهد اجتماع آنان را با هم فراهم مي سازد است و هر زمان ك

  

  : از اين آيه دو نكته استفاده مي شود 

  .در آسمانها نيز مانند زمين موجودات زنده وجود دارد -١

هر زمان كه مشيت خدا اقتضا كنـد  سـكنة  كـرات  آسـماني  و  زمـين  باهمـديگر  مالقـات                --٢

   .خواهند نمود و اجتماع بر پا خواهند كرد

از آن  . در گفتار پيشوايان بزرگ اسالم نيز نمونه هايي است كه حكايت از اين حقيقت مي كنـد                  

  :  است كه فرمود - عليه السالم-جمله بيان امير مؤمنان



 
١٩٧١٩٧١٩٧١٩٧ 

ايـن سـتارگان آسـمان ،       )٢١٦(،  »هذه النجوم التي في السماء مدائن مثل المدائن التـي فـي االرض              « 

  .»  همان  طوري  كه  زمين  نيز  داراي شهرهاست شهرها و  مراكز  تمد ن است  ،

 

 

 

  

  شرايط حيات متفاوت است 

  

« توجه به اين نكته نيز در ايـن بحـث  الزم  اسـت  كـه  شـرايط حيـات  بـر  حـسب  گونـاگوني                    

موجودات زنده ، متفاوت است و مـا هرگـز نبايـد وضـع جـسمي  و  روحـي  و                  » سازمان وجودي 

  .  و در اين موضوع قضاوت كنيم زندگي را مقياس قرار دهيم

  :مي گويد » برنوبور گل « لذا يكي از متخصصان علم هيئت 

هيچ چيز از اين تصور كه موجودات متفكر ساير كرات آسماني بايد از لحاظ شكل و هيكـل و                   « 

  !شيوة تفكر و جهان بيني به ما شباهت داشته باشند جنون آميز تر نيست 



 
١٩٨١٩٨١٩٨١٩٨ 

عد سازد كه چون در ستارگان ديگـر بـه سـبب  آن  كـه  هـوا  ماننـد                 اگر كسي بخواهد ما را متقا     

سيارة   مريخ  رقيقتـر  و  سـردتر  و  درياهـا  بـه  صـورت  بـاتالق  اسـت  پـس  امكـان  پيـدايش                    

بدون ترديد نادرست است  ردكنـيم  } كه{موجوداتي نظير ما وجود ندارد ، بايد شيوة تفكر او را         

«.)٢١٧(  

 كه در روي زمين ، شرايط حيـات  موجـودات زنـده متفـاوت اسـت و      بطور خالصه همان طوري 

گروهي آبزي و گروهي خاكزي و جمعي هوازي مي باشند   ، پس  نتيجـه  مـي گيـريم  كـه  بـا                            

مقياس بسيار وسيعتري شرايط حيات ، طبق ساختمانهاي مختلف جانـداران فـرق مـي كنـد و ايـن       

   )٢١٨(. اند حقيقت را دانشمندان بسياري نيز تصريح كرده 

  

  

  

  

  

  



 
١٩٩١٩٩١٩٩١٩٩ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  مواد ساختماني جهان

  

  

  

  

  



 
٢٠٢٢٠٢٢٠٢٢٠٢ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٢٠٣٢٠٣٢٠٣٢٠٣ 

  

  

  

  

 مواد ساختماني جهان 

 

 

انسانها در روز گاران  قديم  از  ساختمان  ستارگان  به  كلي بي خبر بودند و اساساً به ايـن توجـه                          

 به  وجـود  آمـده انـد   تـا  ايـن  كـه دانـش                      نداشتند كه اين اختران روشنايي بخش از چه موادي        

پژوهان توجه خود را ببه اين موضوع معطوف نمودند و در ابتدا چنين تصور كردند كه سـتارگان                  

،  از مواد ممتاز و مخصوصي ساخته شده اند و موادي كه ستارگان را تشكيل مي دهـد اصـوالً بـا             

 )٢١٩(.  ارتباط ندارد موادي كه زمين و موجودات زميني را تشكيل داده است

اين طرز تفكر قرنها مورد قبول محافل علمي جهان بود ، تا اين كه دانشمندان قرون جديد با زبان                   

پيـك صـريح و   » اشـعة نـوراني سـتارگان    « آشنا شده و به اين موضوع پي بردنـد كـه       » اشعة نور « 

 . گذارد سريعي است كه اسرار بسياري از دنياي ستارگان را در اختيار ما مي 



 
٢٠٤٢٠٤٢٠٤٢٠٤ 

عالوه بر آن كه مقـدار فاصـلة  سـتارگان را بـا     - به شرط اين كه زبان آنها را بفهميم  -»اشعه  « اين  

زمين ،جهت حركت آنها ، حتي مقدار سرعت حركت ، عمر ، حجم و  جرم آنها را براي ما بيان                     

  يب مي كنند ، موضوع ساختمان ستاره ها را نيز معلوم  ساخته  ،  پرده  از  روي  ترك

 .شيميايي آنها بر مي دارند 

  )٢٢٠(. است » تجزية طيفي نور« تنها وسيلة درك اين اسرار ، دستگاه 

ستارگان با طيـف مـواد گداختـه  اي  كـه در            » طيف نور « به وسيلة اين دستگاه علمي ، از مقايسه         

 گـاز  زمين وجود دارد اين نكته روشـن  گرديـد   كـه  در  سـتارگان  چـه  عناصـري  بـه  شـكل                

 .گداخته موجود است 

 

 

 

 

 ی و عناصر جهانیآلمان» كير شوف «

 

 

 



 
٢٠٥٢٠٥٢٠٥٢٠٥ 

، نخستين كسي است كه  به  ايـن  راز دقيـق         » هايد لبرگ « در  ١٨٩٥آلماني در سال    » كير شوف   «

، راه پي بردن به ساختمان  سـتارگان  را  از راه نـور آنهـا    » تجزية طيفي« پي برد و با كشف نظرية    

 .لي در صحنة دانش پديد آورد خموار ساخت ، و تحو

 

 

  

  همه از عناصر مشترك 

 

  

از آن پس دانشمندان در اين راه ، تحقيقاتي طوالني انجام داده و اين  موضوع  را  به  طـور يقـين                

ثابت كردند كه همان عناصري كه زمين و موجودات زميني را تشكيل داده است مانند هيدروژن                

 آهن  ،  پتاسيم  ،  آلومينيوم   ،  نيكل   و غيره  در سـتارگان نيـز     ، ازت ، كربن ، منگنز ، سديم  ،           

و آفريدگار  جهان  ،  همة  اجرام  را  از اين مواد آفريده است و بر طبـق               ) ٢٢١(به كار رفته است ،      

نظم و حسابي كه از حكمت دقيق و كامل وي سر چشمه مي  گيـرد تـاليف و تركيبـي ميـان ايـن               

 .و اين جهان را با كاملترين نظام بر پا داشته است مواد به وجود آورده 



 
٢٠٦٢٠٦٢٠٦٢٠٦ 

  

  زيبندة ستايش ، آن آفريردگار يست

  

  كارد چنين دالويز نقشي از اين عناصر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٢٠٧٢٠٧٢٠٧٢٠٧ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٢٠٨٢٠٨٢٠٨٢٠٨ 

  

  

  

  

  عظمت عالم هستي

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٢٠٩٢٠٩٢٠٩٢٠٩ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عظمت عالم هستي 



 
٢١٠٢١٠٢١٠٢١٠ 

  

ا ي پهنـاور و كوههـاي سـر ه فلـك            هر   چند  داراي  قاره  ها و منـاطق متعـدد و درياهـ                 »  زمين« 

  .كشيده است اما در برابر دنياي با عظمت خلقت بسيار نا چيز است 

ميليـون كيلـومتر مربـع اسـت  ،  كـه  هـزاران  فرسـنگ  از  آن  زيـر               ٩٠٥داراي وسـعت    » زمين  « 

يخهاي  قطبـي  مـستور  ،  و  هـزاران  فرسـخ  از  آن  صـحراهاي  سـوزاني  اسـت  كـه در اشـعة                              

شيد مي سوزد و صدها هزار فرسنگ از  آن  زيـر  آبهـاي  درياهـا  پوشـيده  شـده  اسـت  و                         خور

باالخره قسمت مهمي از آن نيز آباد و مركز  تمـدن هـاي گونـاگون  بـشري  اسـت  ،  امـا همـين            

زمين در برابر عظمت جهان آفرينش و خلقت ازحقارت و نا چيـزي فـوق العـاده اي بـر خـوردار                      

  .است 

« را با ستارگان آسمان و مجموعه هاي كهكشاني مقايسه كنيم مي بينيم               » زمين  «  كه   پيش از اين  

از اعضاي خانـدان منظومـة شمـسي اسـت     » زمين ما« كه  يكي  از  برادران زمين و مانند          »  مشتري

« كرة زمـين را  در  شـكم  خـود پنهـان سـازد و            ١٢٧٠آن قدر از زمين بزرگتر است كه مي تواند          

يز مي تواند يك ميليون و سيـصد و نـود و يـك هـزار كـرة زمـين را در جيـب خـود                          ن» خورشيد  

   !بگنجاند 



 
٢١١٢١١٢١١٢١١ 

 

 

 

  

  مسافرتي به فضا

 

  

بپردازيم  ،  شايد بهتر بـه جايگـاه       »   زمين« اگر مسافرتي به فضا انجام داده و از آن جا به تماشاي             

زار كيلـومتر اسـت و حجـم    هـ ٣٨٤از زمـين  » مـاه  « مي دانيم  كه  فاصلة  متوسـط    .زمين پي ببريم    

آن را  » مـاه « بنـابر ايـن ، كـرة زمـين در نظـر كـسي كـه از سـطح                    . برابر حجم  ماه است      ٤٩زمين  

،  »  مـاه «  بـه ايـن معنـا كـه كـرة در آسـمان        . مشاهده كند ، قرص نسبتاً  بزرگي  جلوه مـي كنـد    

نظر مي رسد و سيزده برابر      سيزده  مرتبه بزرگتر  از  قرص ماه در آسمان زمين در آسمان زمين به                 

همان طور كه ساكنان زمين كـرة  . نورمي دهد -اگر ساكني داشته باشد  -به ساكنان ماه  » نور بدر   « 

مشاهده مي كنند، در كرة ماه نيز همين اوضـاع و  » محاق« ماه را به شكل هالل ، نيم دايره ، كامل    

« فرت خود ادامه داده و پا به سـطح  اگر در فضاي آسمان به مسا   .احوال براي زمين تحقق مي يابد       



 
٢١٢٢١٢٢١٢٢١٢ 

بگـذاريم  و  از  آنجـا   -ميليون  كيلومتر  اسـت ١٠٨ كه حد متوسط فاصلةْ  آن  با  زمين    -،  » زهره  

  » زمين « به تماشاي 

به صورت ستارة نسبتاً درخشان و با شكوهي جلوه مي كنـد و   كـرة                 » زمين  « بپردازيم ، مي بينيم     

از  سـطح  زهـره بـا دور بـين           .  ديـده مـي شـود         » زمـين   «  كنار   ماه به صورت ستاره كوچكي در     

اگر به مسافرت فضايي خود ادامه داده       .نجومي مي توان كوهها و درياها ي زمين را مشاهده كرد            

قـدم  -ميليون كيلومتر بالغ مي شـود ٢٢٧كه حد  متوسط  فاصلة  آن  از زمين  -»مريخ« و به  سطح       

 از زمين بپردازيم ، كرة زمين را به شكل ستارة معمولي مي بينـيم  ،           بگذاريم و از آن جا به بازديد      

 .را  از آن جا با چشم عادي اصالً نمي توانيم ببينيم »  ماه«و  كرة  

كـه حـد  متوسـط  فاصـلة  آن  بـا             -»مـشتري «در صورتي كه از مريخ ، گذشته به مملكت بزرگ           

را از آن جا به صورت ستارة بسيار ريـزي           » زمين«  وارد  شويم      -ميليون  كيلومتر است   ٧٧٨زمين  

مي بينيم ، و ديگر هر چه دوربين قوي به دست بگيريم ، جز چند لكة سـياه بـر سـطح زمـين چيـز             

پـا  -ميليـون كيلـومتر اسـت     ١٥٠٠كه فاصلة آن با زمـين       -»زحل« چنانچه به سطح    .ديگر نمي بينيم    

«  ر هر  چه  دقت  كنيم  بـا  چـشم  عـادي          نگاه كنيم ، ديگ   » زمين  « بگذاريم و از آن جا به سوي        

  .زمين ما از آن جا تلسكوپ به صورت جرقة رنگ باخته اي جلوه مي كند . را ببينيم » زمين



 
٢١٣٢١٣٢١٣٢١٣ 

اين جرقة كوچك ، زمين اسـت ، تمـام غمهـا و شـاديها  ،  رنجهـا  و  راحتيهـاي هـزاران ميليـون          

   .   ساكن زمين در اين شعاع لرزان ، مدفون است 

« به  سياره  هاي  دورتر  ، يعني          »  فضا  « از  » زمين« پرواز كرده ، به منظور تماشاي       » زحل « اگر از 

ميليـون و  ٢٩٠٠كـه فاصـله هـاي  آنهـا  از  زمـين  بـه  ترتيـب                    -»پلوتـون   « و  » نپتـون «و» اورانوس

ديـده  به هـيچ وجـه   »  زمين «  قدم  بگذاريم  ،  ديگر     -ميليون كيلومتر  است   ٥٥٢٧ميليون و   ٤٣٠٠

ديگر با دوربينهاي آسماني هر قدر هم قوي و غول پيكـر باشـد ، نمـي تـوان زمـين را                      . نمي شود   

در سطح اين سياره ها اگر كسي نام زمين را شنيده باشد  ،  مسلماً آن  را  به  عنوان           . مشاهده كرد   

  هد  ،در اين سياره ها از حوادثي كه در سطح زمين رخ مي  د. مسكن انسانها نمي شناسد 

از غرش استعمار گران و محروميت استعمارزدگان ، از آتش ظالمان و دود آه مظلومـان ، از نالـه                    

  .و رنج مستمندان وتعيش و عشرت بي خبران اثري و خبري ، نامي و نشاني نيست 

همان طور كـه مالحظـه كرديـد  هنـوز  ا ز زادگـاه  كـه                   . در جهان   » زمين ما « اين است موقعيت    

ي است خارج نشده بوديم زمـين مـا بـه كلـي در وادي  مجهـوالت  محـو و  مفقـود            منظومة شمس 

« گرديد تا چه رسد به اين كه به دنياي سـتارگان ، كـه   حـداقل  فاصـله هـاي   آنهـا   بـا  زمـين                                

است قدم بگذاريم ، تا چه رسد به اين كه به اين نكتـه توجـه كنـيم كـه در                     » چهارصد سال نوري  



 
٢١٤٢١٤٢١٤٢١٤ 

 هزار ميليون كهكشان ، كه هر يك از صد هزار ميليون سـتاره و  هـر سـتاره              جهان هستي اقالً صد   

اي نوعاً چندين برابر ، بلكه چندين هزار برابر و چندين ميليون برابر خورشيد  ما  نور و حرارت و                     

مركز منظومه اي   » خورشيد  ما  «  هر يك از اين ستاره ها مانند          . وزن و حجم دارند ، وجود دارد        

  . بر گرد آن ، سيارات و اقماري مي گردد هستند كه

با توجه به اين نكات ، موقعيت خود و زمين خودمان را بهتر مي شناسيم و اين  موضوع  را درك                      

كه بشر از هزاران سال قبل به خاطر تسلط بر آن ، خود و همنوعـان خـود را بـه              » زمين« :مي كنيم   

  ها  به  خاطر  تملك  و  تصرف خاك و خون كشيده است ، اين  زميني  كه  انسان 

 !!مقداري از آن به خود مي بالند و مغرور مي شوند درجنب جهان هستي چقدر نا چيز است 

  

 زمين   جنب   اين   گردون   مينا

  چو خشخاشي است در دامان صحرا

  نگر تا تو از اين خشخاش چندي

  سزد  گر   بر   بروت   خود   بخندي

  



 
٢١٥٢١٥٢١٥٢١٥ 

  

٠٠٠  

  

  

همـان طـور كـه    . مي توان به يك فـرد تـشبيه كـرد    » سير تكامل فكري«  لحاظ جامعه بشري را از 

زندگي يك فرد از دوران كودكي ونا آگاهي آغاز گشته و در ضـمن دوره هـاي مختلـف عمـر                     

  نردبان رشد و تعقل را پله به پله مي پيمايد و روز به روز دامنة اطالعات و تجارب  خود  مي 

  

عقل مي رسد ، اجتماع بشري نيز نسبت به موضوعات مـورد نظـر خـود    افزايد تا به اوج معرفت و ت   

« بنابر اين ، تصور و طرز تفكـر انـسانها دربـاره             . همين مراحل را در طي زماني طوالني مي پيمايد        

  .، همين سير  تكاملي را داشته است » جهان و كائنات جهان 

 

 

  



 
٢١٦٢١٦٢١٦٢١٦ 

 جهان در نظر انسانهاي اوليه

 

 

  

بـسيار سـاده و  سـطحي  بـود  ،  بطـوري  كـه  دنيـا  در                   ) جهان(از حقيقت   آگاهي انسانهاي اوليه    

نظرشان غير از زادگاه آنها كه به درياي خروشان يا  كوههـاي بلنـد محـصور مـي گرديـد ، چيـز                   

  .   ديگر ي نبود 

طلـوع و غـروب خورشـيد و شـكلهاي          . از نقشه واقعي زمين ووسعت فـضا ابـداً خبـري نداشـتند              

را مجسم مي كرد ، ولي نمي توانـستند فلـسفه و رمـز         » نظامي  « چند در نظر آنها     هر  » ماه«مختلف  

واقعي اين پديد ه ها را درك كنند درخشش و حركات  ستارگان  در  نظر  آنها  بسيار ابهام آميز             

جلوه مي كرد ، تا اين  كه  رفته  رفته  رشد  فكـري  و  اجتمـاعي آنهـا بـه در جـه اي رسـيد كـه                               

 امواج خروشان درياها بگذرند و قلة كوههـا را زيـر پـا بگذارنـد و از نقـشه و وسـعت                      توانستند از 

  .زمين اطالعات قابل توجهي به دست آورند



 
٢١٧٢١٧٢١٧٢١٧ 

بطور كلي معطوف شد و در راه كشف اين معنـا           » جهان  « نها  به طرز ساختمان         از آن پس ، نظرآ    

تـي ايـن راز  بـزرگ  را  بـا طـرز      ، تا اين كه هـر مل  /تالشها و كوششهاي فراواني به عمل آوردند        

  .  تفكر مخصوصي توجيه و تفسير كرد 

 

 

  

 جهان بيني بطليموس 

 

 

  

ابراز گرديد و مـورد     » اسكندر يه   « در اين مبان از جمله نظرياتي كه در قرن دوم ميالدي در شهر              

عقيـدة  بـوداو  » بطلميـوس «نظرية او قرنها در افكار بشر رسـوخ يافـت ، نظريـة              . توجه قرار گرفت    

  :خود را به اين شرح اظهار كرد 

  



 
٢١٨٢١٨٢١٨٢١٨ 

زمين در مركز عالم ساكن است ، و كلية سيارات وثوابت ، پروانه واربرگرد شـمع وجـوداين                « -١

  .مركز خاك مي گردند 

تعداد نه فلك كه مانند طبقات پوست پيـاز در داخـل  يكـديگر  قـرار گرفتـه انـد  ،  زمـين  را          -٢

)٢٢٢(.احاطه كرده است 
 

ت تا ازآنها به هفت سياره ، يعني ماه و عطارد و  زهره  و  مريخ  و مشتري  و زحل تعلـق     تعداد هف 

سيارات مذكور مانند  نگين  انگشتري  هر يك از  سيارات  ،  سيارة  خـود  را  بـه گـردش            . دارد  

  ناميده مي شود ، مركز» فلك االفالك و فلك اطلس «كه » فلك نهم « . در مي آورد 

 خالي از همة اجرام آسماني است و كار آن تنها چرخاندن همة افالكـي اسـت كـه      ستاره نيست و  

  . در داخل آن قرار گرفته اند 

  

 

 

 

  



 
٢١٩٢١٩٢١٩٢١٩ 

  راز منظومة خورشيدي آشكار مي گردد 

 

  

در سده هاي اخير پيشرفت علم بر آزمايشهاي حسي متكي ، و به اختراعات صنعتي مجهز شد كه                  

  .وارد ساخت » جهان شناسي بطليموسي« ر در نتيجة آن ضربات كوبنده اي بر پيك

روي زمين را مركز عالم هستي ندانـست  . لهستاني وارد شد » كوپر نيك « نخستين ضربه به دست   

  ٢٢٣. و با اين ديدگاه به قطرة كوچكي در اقيانوس عالم مبدل ساخت 

و » كپلـر « و    »  له  گالي« و باالخره در نتيجه تالشها و كوششهاي چهره هايي از علم و تحقيق مانند               

  :، مسائل مهمي به اين شرح در زمينة جهان شناسي به وجود آمد » برونو« 

  .زمين ساكن و مركز عالم نيست ، و آن مانند سيارات ديگر بر گرد خورشيد مي چرخد -١

اين  پندار كه  خورشيد  در رديف سيارات است ، كامالً بـي اسـاس اسـت ،  بلكـه  خورشـيد                          -٢

  ة  شمسي است و سياراتي از قبيل عطارد ، زهره ، زمين،مريخ ، مشتري ،زحلمركز  منظوم

به  عالوه  هـر يـك از آنهـا داراي حركـت              .  اورانوس ، نپتون و پلوتون بر گرد آن مي  چرخند              

  .وضعي نيز مي باشند تا نقاط مختلف خود را در برابر اشعة خورشيد ، قرار بدهند 



 
٢٢٠٢٢٠٢٢٠٢٢٠ 

الوه ، به زمين اختصاص ندارد ، بلكه  در  منظومة  شمسي اقمـار                به ع . قمرجزو سيارات نيست    -٣

متعددي وجود دارد كه يكي از آنها به زمين ، و دو تا به مريخ ،  و  دوازده تا به مشتري ، و ده تـا                            

و  كلية آنها بر گرد سيارات خـود  .  به زحل ، و پنج تا به اورانوس ، و دو تا به  نپتون  تعلق  دارد                    

   .مي گردند

» پلوتـون  « و»  نپتون« و » اورانوس« آخرين سيارة منظومة شمسي نيست ، بلكه    » زحل  «  سيارة   -٤ 

  .است  نيز همان طور كه از مطالب قبل معلوم گرديد ، جزو سيارات منظومة خورشيدي

بع آن معنا كه بطليوس گفته  بود  وجود  ندار د و  جهان خلقت                 » فلك  « اساساً در عالم هستي     -٥

. ه افالك محدود نيست و كلية سيارات و ثوابت در فراخناي فضا بطـور آزاد شـناور مـي باشـند              ب

٢٢٤  

را از  » زمـين «  تصور قدما دربارة منظومه شمـسي كـه اساسـاً از عظمـت آن بـي خبـر بودنـد و                       -٦

« سيارات ديگر ، يعني عطـارد و زهـره و مـريخ  و  مـشتري  و  زحـل  بزرگتـر  مـي  دانـستند  و                            

  « را هفتاد يا صد برابر زمين تصور مي كردند ، هيچ يك  درست  نيست  ،  بلكه  » شيد خور



 
٢٢١٢٢١٢٢١٢٢١ 

از لحـاظ وزن  » زحـل  « چنـان كـه   .  برابر آن  حجم  دارد        ١٣٠٠برابر زمين وزن ، و      ٣٢٠» مشتري

هـزار ، و از نظـر   ٣٣٠از لحاظ جـرم ،    » خورشيد  « برابر زمين مي باشد و      ٧٥٠، و از نظر حجم ،       ٩٥

  ٢٢٥برابر زمين است ١٣٩١٠٠٠حجم 

 

 

 

  پرده ها باالتر مي رود 

  

به ترتيبي كه گفته شد ، هر چند تـا انـدازه اي پـرده هـاي راز را كنـار زد و بـه       » جهان  « شناسايي  

انسانها وسعت نظر بخشيد ، ولي هنوز اين پيشرفت علمي مرحله نخستين  ،  بلكه  گام نخستين در                     

  تنها به  منظومه شمسي ارتباط » جهان بيني « اين راه محسوب مي شد ، زيرا 

هـستند ،  » جهـاني     «  داشت و هنوز از جهان بزرگ  ميلياردها  سـتاره  كـه  هـر  يـك در  واقـع                           

در يك مقياس وسـيعتر ، دانـشمندان        » جهان شناسي   « در راه تحقق بخشيدن به      . اطالعي نداشتند   

 :يد مي گو» برونو بور گل « . قرنها فكر كرده اند 



 
٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢ 

كه  فقط  چهار  صد  سال پيش از ما مي زيست د ر جهان ثوابـت  سـرگردان بـود      » كو پر نيك    « 

.٢٢٦ 

گاليلـه  « سالها در تحير و تفكر به سر برد و پس از  اين  كـه  » كوپر نيك « باالخره پس از اين كه      

  ،    ٢٢٧سـت داد    آن قدر با دوربين خود به آسمانها چشم دوخت كه نور چشمهاي  خود  را  از  د                   » 

  و  پس  از  اين  كه  رصد  خانه هاي مجهز تأسيس ، و تلسكوپهاي نيرومند اختراع

گرديد ، و دستگاههاي عكسبرداري دقيق به وجود آمد ، كم كـم رازهـاي  آسـمان  دور  دسـت      

كشف شد و عظمت و ماهيت اسرار آميز ستارگان كه فرنها زيـر نـور  لـرزان  آنهـا مخفـي بـود ،            

  تابناكي  است  و » خورشيد « اين حقيقت روشن گرديد كه هر يك  ا ز آنها  . گشت آشكار 

« اين خورشيد ها از لحاظ نور و حرارت نوعاً ده ها و صد ها ، و گاهي هـزاران و ميليونهـا  برابـر                          

دو » جدي« هزار  ،  و        » ثريا  «صد و   » عيوق« شعراي يماني چهل و     « مي باشند ؛ مثالً     » خورشيد ما 

هزار برابر خورشيد ، و باالخره گروهي از آنها  چند  ميليون برابـر خورشـيد                ٩٠» سهيل  « هزار ، و    

و درجه حرارت سطحي  برخي  از  آنها  به  پنجا ه  هزار ، و درجة حرارت درونـي آن  .نور دارند   

در حـالي كـه حـرارت سـطحي خورشـيد ا ز شـش        ٢٢٨. به هزار ميليون درجه سانتيگراد مي رسـد      

 .هزار  درجه  ،  و  حرارت دروني آن از بيست ميليون درجه تجاوز نمي كند 



 
٢٢٣٢٢٣٢٢٣٢٢٣ 

اين آفتابها ي از لحاظ جرم و حجم نيز دهها و هزاران ، و گاهي ميليونها برابر  خورشيد  ماهـستند   

» سـماك رامـخ  « چهار برابر خورشيد جـرم    » عيوق« دو برابر و نيم و      » شعراي يماني « ؛ مثالً ستارة    

اين خورشـيد   ٢٢٩.  ميليون برابر خورشيد حجم دارد       ٢٥» جوزا« سيزده ميليون و  » آنتارس « هشتاد و 

ها از  جهت  تعداد  ،  آن قدر زياد مي باشند كه آمار و اقـام رياضـي مـا شـايد از عهـده بيـان آن        

چنان كه در اتاق ما ذرات رقصان بسيار زيادي از غبار پراكنده شـده اسـت در فـضا                   . ناتوان باشد   

  . نيز ميليارد ها ميليارد خورشيد تابان گسترش يافته است 

عالوه بر ستارگان منفرد و ستارگاني كه در مجموعه هاي غير كهكشاني موجودند  و  تعداد آنهـا   

آنقدر زياد است كه جز آفرينندة دانا و تواناي آنها احدي نمي تواند، شـمارة آنهـا را بدانـد تنهـا                      

انها تا به امروز كـشف گرديـده اسـت ، بـه ايـن شـرح  اسـت  كـه                     تعداد ستارگاني كه در كهكش    

« در فضاموجود است كه در هر  يك  از  آنها  دسـت كـم            » صد هزار ميليون كهكشان     « حداقل  

وجود دارد ، يعني حاصـل ضـرب رقـم صـد هـزار ميليـون در  صـدهزار                     » صد هزار ميليون ستاره   

  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٠ميليون  كه            

  . است ) ده هزار ميليارد ميليارد (



 
٢٢٤٢٢٤٢٢٤٢٢٤ 

براي اينكـه تـصور كـاملي از ايـن     .تنها تعدا د اين ستارگاني است كه در كهكشانها موجود است           

  اگر :  داشته باشيم بايد بگويم ) ده هزار ميليارد ميليارد (رقم 

بـراي سـر   -يليـون مـي رسـد   كلية   جمعيت   روي   زمين  ،  كه  تعداد  آنها الاقل بـه سـه هـزار م                     

شماري ستارگان كهكشان بسيج شوند و در هر ثانيه هر يك ده سـتاره بـشمارند در صـورتي مـي               

  !!توانند از  عهدة اين سر شماري برآيند كه هر يك داراي سي هزار سال عمر باشند

ة  كنـار  تعـداد سـتارگان   ، بـيش  از  ذرات  ماسـ     «    :يكي از دانشمندان در اين زمينـه مـي گويـد            

شـمارة  سـتارگان  ،  از  مجمـوع  حروفـي  كـه در  يـك          «  : ديگري ميگويد   » درياهاي دنياست   

      ٢٣٠. » ميليون كتاب يافت ميشود  بيشتر است 

اين خورشيد ها هر يك مانند خورشيد ما مركز منظومه اي مي باشند كـه سـياراتي بـر گـرد و بـه                     

ر يا اقمار متعددي گردش مي  كند  ؛  يعني  هـر  يـك               دور هر سياره اي از اين سيارات ، يك قم         

  ٢٣١. از اين خورشيدها مستقلي را تشكيل مي دهند 

طبق اين حقايق علمي ،  اين تعبير صد در صد صـحيح اسـت كـه  بگـويم  در  جهـان  خلقـت  ،                              

« هزاران ميليارد عالم،ودرهر عالمي هزاران ميليون خورشيد وجود دارد و برگرد هر خورشـيدي                 

  !هاست » زمين« فقط يكي از آن » زمين ما « هاي بسياري است و » زمين 



 
٢٢٥٢٢٥٢٢٥٢٢٥ 

 

  

  وسعت فضا 

از آنچه تا كنون در اين فصل گغته شد اين موضوع نيز ، روشن گرديـد كـه فـضاي ايـن جهـان ،            

  .وسعت بسيار زيادي دارد 

 آنهـا از  روشن است فضايي كه در آن ميليارد ها دستگاه كهكشاني قـرار گرفتـه كـه هـر يـك از               

  ! هزاران ميليارد منظومة شمسي تشكيل يافته است بايد چقدر وسيع باشد؟

فضايي  كه  هزاران  ميليارد  ستاره ، طي ميليارد ها سال در آن تاخـت و تـاز مـي كننـد و بـا هـم                              

  !تالفي و اصطكاك نمي كنند ، چه اندازه بايد پهناور و بزرگ باشد ؟

وسـعت فـضا    « و    )  سـتارگان     ( » فـضا پيماهـا     «ر شناسـايي   كه عمـر خـود را د       ٢٣٢»ژرژگاموف  « 

  : صرف كرده است ، مي گويد »

فضا به اندازه اي وسيع است كه هرستاره از ستارگان آسمان را به اندازة يك ماسـه بـه قطـر يـك           

  !ميليمتر  قرض  كنيد  در  هر كيلومتر مكعب از فضا فقط يك دانه از اين ماسه ها موجود است 



 
٢٢٦٢٢٦٢٢٦٢٢٦ 

فاصلةفضايي ميان اين ستاره  ها  به  اندازه اي  زيا د اسـت  كـه  حتـي  اگـر                .فه مي كند  سپس اضا 

دوستارة  مجاور مستقيماً به طرف يكديگر به حركت در آينـد پنجـاه هـزار سـال  طـول  خواهـد                         

  كشيد  تا  با  هم 

   ٢٣٣. تصادم كنند 

  :مي گويد »از كهكشان تا انسان« مؤلف كتاب 

بزرگ است كه اگر جرم تمام كهكشانها را بطوري مساوي در فـضا پخـش مـي       به قدري   » فضا  « 

) يـك  هـزار  و ششـصد و نـه ميليـون ميليـارد                 (  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٦٠٩/١كردند  به  هر        

  ٢٣٤كيلومتر مربع ، نزديك به سي گرم ماده مي رسيد 

نيم ، سـهمية تنهـازمين      يعني اگر فضا را به نسبت جرم كراتي كه در آن واقع شده است قسمت ك               

  !صفر در جلو آن خواهد شد ٣٨كيلومتر مربع با ٣١٩٣٨٦ما از آن 

  :به منظور مجسم ساختن و سعت فضا مي نويسد » دكتر احمد زكي « 

سطح پهناور زمين را در ميان ده نفر بطور مـساوي قـسمت كنيـد و هـر يـك را جـدا از هـم  در          « 

  ٢٣٥.به همين اندازه است » فضا« ام كيهاني از قسمت خود جا بدهيد ، سهم هر يك از اجر

 



 
٢٢٧٢٢٧٢٢٧٢٢٧ 

  

 

  

  اندازه گيري پهنة فضا

 

 

  

اين نكته را گفتيم كه  تنها   مقياسي  كه امـروز  » مسافتهاي آسماني و فواصل ستارگان   « در فصل   

  است ،  زيرا»سال نوري « به وسيلة آن اين مسافتهاي دور را اندازه گيري  مي  كنند  

  مي تواند -چون در هر ثانيه  سيصد هزار كيلومتر راه طي مي كند-است كه» زبان نور« فقط 

    ٢٣٦.اين  مسافتهاي حيرت انگيز را بيان كند

در اين جا نيز طبق همين مقياس مي توانيم در اندازه گيري پهنة فـضا توضـيحي بـدهيم و در ايـن                   

  :مورد الزم است  توجه خوانندگان محترم را به اين ارقام جلب كنيم 

  ٢٣٧.تعداد صد هزار ميليون كهكشان تا كنون در فضا كشف گرديده است -١



 
٢٢٨٢٢٨٢٢٨٢٢٨ 

  ٢٣٨.است» سال نوري« فضايي كه هر يك كهكشان اشغال مي كند در حدود دويست هزار -٢

  ٢٣٩.است » سال نوري« فاصلة ميان دو كهكشان مجاور ، دو ميليون -٣

ير دانشمندان است ، بايد به منظـور دسـت          پس از  توجه  به  اين  سه  رقم  كه نتيجة تحقيقات پيگ                

  .نخست رقم اول را در رقم دوم ضرب كنيم » وسعت فضا« يافتن به مقدار 

  

  

                                                                                   سال نوري تعداد كهكشانها    

٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٠٠*٠٠٠/٢٠٠=٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠   

  

پـسپس بايـد رقـم      ) فضايكل كهكشانها   ( بيست ميليون ميليارد سال  نوري  است           : حاصل ضرب   

  :اول را نيز در رقم سوم ضرب كنيم 

   

  فاصله هر يك از كهكشانها    تعداد كل كهكشانها

  



 
٢٢٩٢٢٩٢٢٩٢٢٩ 

  

  

  ياديگري به سال نوري

  

٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٠٠*٠٠٠/٠٠٠/٢=٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠  

  

مجمـوع  فـضايي  كـه  در  فواصـل             (  ست ميليون ميليارد  سال  نوري اسـت            دوي: حاصل ضرب   

 )كهكشانها واقع گرديده است 

اكنون بايد اين دو حاصل ضرب را جمع كنـيم تـا وسـعت فـضاي جهـاني كـه تـا كنـون كـشف                          

 :گرديده است ، به دست بيايد 

  

  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠فضاي كل فواصل كهكشانها

                +                     

  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠فضاي كل كهكشانها           



 
٢٣٠٢٣٠٢٣٠٢٣٠ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٢٠  

  دويست و بيست ميليون ميليارد 

  

سال « ميليون ميليارد   ٢٢٠نها كشف گرديده است     بنابر اين ، مجموع فضايي كه تا كنون براي انسا         

براي درك عظمت اين رقم كافي است كه بدانيم نور آن قدر سريع الـسعير اسـت      .است » نوري

ميليـون  ميليـارد  سـال      ٢٢٠كه   مي تواند در يك ثانيه هفت مرتبه دور كرة زمين را بچرخد بايد                

  بدون ترديد از زمان خلقت ستاره .  ر آن برسد راه طي  كند تا از يك طرف فضا ، به طرف ديگ

 .ها تا كنون هيچ يك از انها به انتهاي فضا نرسيده است 

 

 

 

  

  جهان در حال گسترش است 

  



 
٢٣١٢٣١٢٣١٢٣١ 

هر چند از راه محاسبة مقدارهايي كه اجرام كيهاني از فضا  اشغال  كرده  به  اضافة  فاصـله هـايي           

تا حدي پي برديم ، ولي بايد توجه كرد كـه راه  » ضا وسعت ف« كه اين اجرام از يكديگر دارند به   

مزبور از دو نظر ، تقريبي است ، و هرگز معرف كاملي براي مقدار وسعت فـضاي جهـان خلقـت                  

  !نيست و فضاي جهان بسيار وسيعتر از مقداري است كه ذكر گرديد 

  :تقريبي بودن راه مذكور از اين دو جهت است 

يده انـد منحـصر بـه كهكـشانها  نيـست  ،  بلكـه مجموعـه  هـاي                    اجرامي كه در فضا واقع گرد     -١

و غيره  در  فضا  گرفته است كه در  » پروين  « ديگري نيز كه تعداد آنها بسيار زياد است ، از قبيل            

  . دربارة انها بحث به عمل آمد » فصل مجموعه ها « 

ند  كه  جهان كنـوني     محققان فن فضا شناسي همگي به اين موضوع پي برده و تصريح  كرده ا              -٢

در حال انبساط است و اجرام آسماني هر لحظه از هم مي گريزند و بـر فاصـلة خـود از همـديگر                       

  .مي افزايند

را فرض كنيد كه در مكاني آزاد مشغول جمع كردن دانه مـي باشـند ؛ در   » كبوتران « دسته اي از  

 كبـوتران همـه مـي رمنـد و بـه            اين حال ناگهان كودكي توپ بازي خود را در ميان آنها بينـدازد            



 
٢٣٢٢٣٢٢٣٢٢٣٢ 

را در نظر بگيريد و بـر روي آن ، نقطـه هـاي  زيـادي در                  » بادكنكي  « اطراف پرواز مي كنند ، يا       

  را ياد كنيد   ،فاصلة هر  نقطه  با  نقطه » بادكنك « فاصله هاي معين بگذاريد و بعد ، آن 

 چنـين اسـت ، آنهـا لحظـه بـه            وضع اجرام كيهتني نيـز      . ديگر به صورت منظمي افزايش مي يابد        

  !لحظه از هم دور مي شوند 

ناگفته پيداست كه فضاي جهان خلقت بايد بسيار  زياد  باشد  تا  گنجايش  اين  انبساط هميشگي         

  . را كه در طي ميليارد ها سال دوام داشته و خواهد داشت ، داشته باشد 

  

  

  اين گسترش از چه راهي به دست آمده است؟

 

 

  

خـدمات  بـسيار  زيـادي  بـه           )  دسـتگاه تجزيـة نـور       (» طيف نما « ان كتاب گفته ايم كه      بارها در   

را  به  دوربين  نجومي بسيار نيرومنـد          » طيف نما « دانشمندان ، . دنياي اخترشناسي انجام داده است      

 ستارگان را تحت نظر گرفته بر حسب  آن  كه  آن» خطوط طيفي« ي نصب نموده 



 
٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣ 

 يا بنفش تغيير مكان مي دهد سرعت  فاصله  آنها از مـا  بـه  دسـت مـي     خطوط به جانب حد قرمز   

 ٢٤٠.آيد 

« مدير   رصـد خانـة   »سليفر «  نخستين كسي كه به اين واقعيت بزرگ پي برد ، دانشمندي به  نام                

اظهـار كـرد كـه از خطـوط طيفـي      ١٩١٢تولـد يافتـه ، در سـال    ١٨٧٥وي كه در سـال   . بود  » الول

  .  چنين به دست مي آيد كه اين اجسام آسماني از ما مي گريزند بسياري از ستارگان

ر ا نمـود و او  »  هويـل « پس از آن ، اين فرار اسرار آميـز جلـب توجـه دانـشمند ديگـري ؛ يعنـي                   

را تاييد نمود و اعالم داشت كه اجسام » سيلفر« ها كرده نظرية  » طيف  « شروع به جمع آوري اين      

ر مي كنند و رفته رفته اين عقيـده از طـرف دانـشمندان ديگـر نيـز                  آسماني همگي از يكديگر فرا    

  ٢٤١.تأييد شد و ترديدي در آن باقي نماند

  

      

 

  



 
٢٣٤٢٣٤٢٣٤٢٣٤ 

  گريزي سر سام آور

 

 

  

در ميان دانشمندان مسلم گرديد گام مهمـي بـراي  بـه دسـت               » گسترش جهان « پس از اين نظريه     

انبـساط پـي     قدار  حركات  آنها  درايـن       آوردن مقدارسرعت آسماني برداشته و بطور  دقيق  به  م           

  بردند ؛

كيلـومتر  ٥٥با سرعت   »  ثو ر « ستارة اصلي برج    » دبران« مثالً طبق تحقيقاتي كه به عمل آورده اند         

  ٢٤٢.در هر تپش قلب سي كيلومتر از ما دور مي شود » عيوق« در ثانيه ، و ستارة 

از ما فاصله  دارد  در  هـر ثانيـه       » ل نوري سا« يكي از كهكشانها كه در مسافت هفت ميليون و نيم           

كيلومتر ،  كهكشان ديگري كه در فاصلة سي ميليون سال نوري  واقع  گرديده است ، در هر            ١٣٠

  با  سرعت  هزار  كيلومتر در»  تودة كهكشاني اكيل « كيلومتر ، و ١٢٠٠ثانيه 

 ٢٤٣.ز ما فاصله ميگيرددر هر ثانيه درحدود شصت هزار كيلومتر ا»كهكشان شجاع «ثانيه ، و



 
٢٣٥٢٣٥٢٣٥٢٣٥ 

بنابر اين ، گسترش جهان و فاصله گرفتن ستارگان از يكديگر بـه انـدازه اي سـريع اسـت كـه در                     

مدت مطالعه يك صفحه از اين كتاب ، هزاران كيلومتر بر گسترش جهـان افـزوده شـده و اجـرام       

 . آسماني فرسنگها از ما گريخته اند 

 

 

  

 گسترش بر اساس نظم 

 

 

  

  كه  مقدار  سـرعت  اجـسام  آسـماني  در  ضـمن  گـسترش  آنهـا  روشـن  گرديـد  ،         بعد از اين 

دانشمندان از نظر اين كه هر پديده اي در اين جهان تحـت ضـابطه  و  قـانون  معينـي  انجـام مـي                         

  . گيرد ، گام ديگري  در راه دست يافتن به فرمول و قانون اين سرعتها برداشتند

  نكته  پي  بردند  كه  رابطة  مستقيمي  ميان  فاصلة  آنها  از  ما  و آنها در وهلة اول  به  اين 

   به اين معنا كه هر قدر فاصله بيشتر است ، سرعت دو ر شدنشان. سرعتشان موجود است 



 
٢٣٦٢٣٦٢٣٦٢٣٦ 

 ٢٤٤.از ما نيز زيادتر است 

در وهلة دوم مقدار اين سرعت را اين اساس به دسـت آوردنـد كـه هـر كهكـشاني كـه در  يـك           

كيلومتر در ثانيه ، و آن كه در فاصلةْ  دو ميليون           ١٨٦ال نوري قرار گرفته است با سرعت        ميليون س 

 كيلـومتر  ،  و  ديگـري  كـه  در فاصـلة سـه          ٣٧٢است ، دو برابر اين سرعت ؛ يعني         » سال نوري « 

  كيلومتر در ثانيه از ما ٥٥٨ميليون سال نوري است با سرعت سه  برابر  ؛  يعني  

 ٢٤٥.دور مي شود 

 

 

 

  

  !براي فضا حدي نيست 

  

گفته شد نمي توان فعالً مـرز  وانتهـاي          » گستر ش جهان  « بنابر مطالبي كه دربارة فضا از نظر اصل         

براي فضا تعيين كرد ،  زيرا  فضا  آن  قدر  وسعت دارد  كه  اين گسترش  سريع  و وسـيع را مـي            

   انبساط و گسترش پذيرد ، و هرگز  نمي توان  آن را محدود كرد ، زيرا سرعت



 
٢٣٧٢٣٧٢٣٧٢٣٧ 

  . به حدي است كه هر لحظه شعاع عالم هستي وسيعتر مي گردد

سرعت انبساط به اندازه اي است كه شعاع جهان در مـدت دو ميليـارد   » پي ير روسو  « طبق گفتار   

طبق اين حساب ، اين جهان چندين ميليارد سال عمر خواهد كرد و در اين               .سال دو برابر مي شود    

  .ر شعاع آن افزوده خواهد شد ؟ خدا مي داند و بسمدت چه اندازه ب

 

  

 

  

  !آيا جهان كنوني مرزي دارد؟

 

 

  

  :دانشمندان پس از اين كه به وسعت فضا پي بردند ،مسأله ديگري را مطرح كردند 

  آيا مي توان مرزي براي جهان كنوني معين كرد ؟

  آيا جهان اساساًمرزي دارد يا بي نهايت است ؟
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  :از جرايد اين بحث درج شده بود چندي قبل در يكي 

حـدود عـالم     « دانشمندان  كشورهاي  جهان  از  چند  سال  پيش  براي يافتن پاسخ اين سؤال كـه                    

در اين زمينه همة رشـته هـاي   . تالش خود را چند برابر كرده اند    » هستي   به  كجا  ختم مي شود           

  . بيشتر است علوم همكاري مي كنند ، ولي نقش دانشمندان فضايي در آن 

نصب  شـده ، آيينـه   »  كاليفرنيا» «رصد خانه پالوما ر    «  موجود جهان كه در     » تلسكوپ  « قويترين  

اي به قطر پنج متر دارد و با آن كهكشانهايي  را  ديده انـد  كـه  پـنج  هـزار  ميليـون سـال نـوري                       

  .سجل شده است بدينترتيب تا كنون وجود صد هزار ميليون كهكشان م. بازمين فاصله دارد 

اين دستگاه بـه  .نام دارد »راديو تلسكووپ«دستگاه ديگر كه براي كاوش در فضا به كار مي رود ،       

جايي اشعة نوري ستارگان ، امواج راديو الكتريك آنها را ضبط  مي كنـد  ؛  و ايـن امـواج طـول            

   دانشمندان امواج  راديويي. موجهايي بين يك سانتيمتر تا بيست متر دارند 

اين آيينه هاي مشبك فلزي . ين فرستنده هاي كيهاني را روي آنتن هاي مشبك فلزي مي گيرند         ا

  .متر قطر دارد ٧٦نصب  شده  » منچستر« از جنله يكي از آنها كه در . ، بسيار بزرگ هستند 

بعضي  از  كهكشانها را  كه  به  وسيلة تلسكوپ بزرگ رصدخانة پالومار هم نمي توان ديد ، تنها                   

. آنها تنها ده ميليارد سال نـوري فاصـله دارنـد    . ه  كمك  راديو  تلسكوپ مي توان مشاهده كرد          ب
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راديو تلسكوپهاي  موجود  مي تواند  رد  پاي  ستارگاني را كه تا بيست هزار ميليون سال نوري با                  

  !زمين فاصله دارند ، بيابند 

ن سـرگرم كـاوش در فـضا هـستند و     با  كمك اين وسايل و  بـسياري  ادوات  ديگـر ،  دانـشمندا         

قصدشان اين است كه  مرزي  براي  اين  جهان  هستي تعيين كنند ؛ مرزي كه بـه گمـان مـا بايـد               

  .وراي آن هيچ وجود نداشته باشد ؛ نه ستاره ، نه كهكشان ، نه فضا 

ن مـرز  دانشمندان  فضايي  معتقدند  بـه  زودي  بـا  تكميـل  راديـو  تلـسكوپهاي  نـوين  ،  بـه  ايـ                 

دسترسي پيدا خواهند كرد و بـدين ترتيـب خواهنـد توانـست نقـشه اي از عـالم هـستي  و  محـل                          

  ٢٦٤.ستارگان به وجود آورند 

مرز «  دانشمنداني كه با دقت بيشتري اين معنا بزرگ ، و راز دقيق آفرينش ؛ يعني موضوع  تعيين                  

  . ر علمي بال جواب مي دانندرا مورد مطالعه قرار داده اند ، هنوز از نظ»  عالم هستي  

ما در اين جا توجه شمارا براي نمونه به گفتار گروهي از دانـشمندان بـزرگ ايـن فـن جلـب مـي                     

  .كنيم 

  : مي گويد ٢٤٧»برونوبورگل« 



 
٢٤٠٢٤٠٢٤٠٢٤٠ 

كه هنوز ال ينحل به نظر  مي رسد صـرف        ) مرز جهان هستي كجاست؟   (بهتر است از اين مسائل      « 

حال نابيتايي كه  با  چوب  دست   خود   د ر  صحراي بي كرانـي     نظر كنيم ، زيرا ما را به وضع و          

  ٢٤٨.» !ميان مه كورمال مي كند ، دچار مي سازد 

 :  مي گويد ٢٤٩»آنتري وايت« 

مورچه اي را در جنگلي پر درخت تصور كنيد ، خنده آور و نا  ممكن  به  نظر  مـي رسـد  اگـر               «

   وضع ما مردمان خاكي در اين!  را دريابد  خيال كنيم كه اين مورچه  مي خواهد شكل جنگل

  ٢٥٠»!گردون درست به اين مورچه مي ماند

 پس از بحث مفصلي  كه  در  زمينة  محدود  بودن  و  عـدم  محـدوديت   عـالم                ٢٥١»ژرژكاموف«

  :هستي مي كند مي گويد 

د  اسـت  يـا   هنوز خيلي بايد كار كنيم تا روزي بتوانيم به صراحت بگـوييم  كـه  جهـان  محـدو          « 

 ٢٥٢.»نامحدود 
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 هنوز نردبان علم كوتاه است

 

  

از مطالبي  كه در اين فصل  گفته  شد ، اين نكته كامالً روشن گرديـد كـه هـستي بـسيار بـزرگ                          

است ؛ و هنوز نردبان علم از رسيدن به همة قله هاي آن كوتاه ، و لشكر يـان دانـش از فـتح همـة                         

  .    نيست تا ابد بتواند به چنين موفقيتي نائل گردند قلعه هاي آن ناتوانند ، و معلوم

و واقعيات آن گذرانـده انـد بـه  عجـز و      » شناخت جهان   « لذا دانشمنداني كه عمر خود را در راه         

« ناتواني و محدوديت دانش خود صريحاً اعتراف كرده و از كساني كه بـه حقـارت و نـا چيـزي                      

  موقعيت و حد خود را نمي شناسند ، جداً  انتقاد در برابر دستگاه خلقت پي نبرده و» زمين

  .مي كنند 

 .از يك درصد مجموع دانستنيها ، ما فقط يك ميليونيم  آن  را  مي دانيم« : مي گويد » اديسون « 

دانش كل   ، مانند خليجي اسـت كـه مـن و همكـارانم فقـط چنـد دانـه                      «  : گفته  است      »  نيوتن«

  ٢٥٣.»داشته ايم جالب از اين پهناي وسيع بر

  :پس از بحث  مفصلي دربارة عظمت عالم مي گويد » كاموف»ژرژ«



 
٢٤٢٢٤٢٢٤٢٢٤٢ 

بشريت به صورت حشرة نحيف و كم عمري جلوه گر مي شود كه به كودكي نـا چيـز از يـك                      « 

مارپيچ حقير ارتباط دارد و خود آن مارپيچ در قلـب جهـاني مملـواز ميليونهـا ميليـون  كهكـشان                      

٢٥٤»!كه تصوري جز اين كنند بايد با تعجب و دلسوزي نگاه كرد قرارگرفته است،و به كساني
 

 

  

 

  

  آن ذره كه در حساب نايد 

 

 

  

قطـرة  »زمـين مـا  « با در نظر گرفتن نكاتي نكاتي كه گفته شـد ، ايـن مطلـب بـه اثبـات رسـيد كـه          

در تفـسير   » طنطـاوي « .كوچكي از اقيانوس هستي يا چون دانة خشخاشي در دامان صـحرا اسـت               

 از اين كه  توضيحاتي دربارة  عظمت  جهان  آفرينش مي دهد موقعيت زمين را بـا ايـن   خود پس 

  :عبارت مجسم مي كند 



 
٢٤٣٢٤٣٢٤٣٢٤٣ 

كتابخانه اي را در نظر بگيريد كه از پانصد هزار جلد كتاب تشكيل يافته است ، و در هر جلدي                  « 

  .صفحه ، و در ه رصفحة سي سطر ، و در هر سطري چهل حرف وجود دارد ٢٧٠

ابخانة عظيم علم هستي اسـت كـه هـر  سـتاره اي يـك حـرف از حـروف كتابهـاي آن را                         اين كت 

هـم  » نقطة نـون  « در اين كتابخانة هستي بع اندازه اي نا چيز  است  كه                » زمين ما « تشكيل بدهد و    

  ٢٥٥.»!به حساب نمي آيد

آن « : عبـارت  بنابر اين ، براي مجسم كردن مئقعيت زمين در برابر جهان هستي به كار بـردن ايـن          

 .عبارتي است گويا و رسا » ذره كه در حساب نايد 

 

 

  

 چيزي كه به ما ارج مي بخشد 
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تنها چيزي كه به ما انسانها ساكنان ايـن جهـان ، ارج و عظمـا مـي بخـشد و عامـل  سـر  بلنـدي و                    

يق را اهميت ما محسوب مي شوداين است كه داراي فكر و  انديشه  هستيم  و مي توانيم  اين حقا             

  : درك كنيم و پديد آورندة اين نظام بديع و بزگ را بشناسيم 

  :بارها گفته و نوشته است » پاسگال « 

بشر در طبيعت چيست؟ عدمي است در برابر بي نهايت ؛ بي نهايتي است در برابـر عـدم ؛ بـسيار                « 

ي مزيـت  ضعيف و حقير است ، يك ذره بخار يا يك قطره آب براي نابودي او كافي اسـت ؛ ولـ         

  ٢٥٦»او به فكر است 

  

  

   

  

  منطق قرآن 
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نكته جالبي كه دربارة عظمت عالم هستي از قرآن مجيد اسـتفاده مـي شـود ايـن اسـت كـه كليـة                       

ستارگاني كه از لحاظ تعداد ، عظمت ، فاصله ، نور ، حرارت و غيـره چـشمها را خيـره كـرده  و                         

اي  بديع  كهكشاني  را  پديد  آورده اسـت           اعجاب دانش پژوهان جهان را برانگيخته و اين نظامه        

  . ، همه و همه مربوط به آسمان و فضاي نزديك است 

دارد  ؟  و  چـه  رازهـا  و   اما در فضاي دور چه خبر است  ؟  آن  فضا  چـه  وسـعت  و  عظمتـي                        

 !موجوداتي در آن موجود است ، هنوز مجهول است 

قرآن اين حقيقـت    .و شگرف جهان هستي است      و اين موضوع خود حاكي از عظمت فوق العاده          

  :را با اين آيات بيان كرده است 

  .» ما آسمان نزديك را به زينت ستارگان آراسته ايم ٢٥٧ِ انازيناالسماء الّدنيا بزينِه الكواكِب ؛«

را بـه وجـود چراغهـايي زينـت         )نزديـك ( ما آسمان پـايين      ٢٥٨و لَقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ؛      « 

  »ه ايم بخشيد
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 پندي بزرگ از پيشوايي بزرگ 

 

  

يكي از نتايج مهم اين بحث اين است كه انسان موقعيت خود را درعالم هستي مي شناسد و غرور        

را كه سر چشمة ستم هاو تكبرها و طغيانها و جاه طلبـي هاسـت،كه خـود منـشأ مفاسـدو جنايـات            

  .بشري است ، كنار مي گذارد

در دستوريكه طي آن منشور ، فرمانرويي كشور مصر را بـه            -ه السالم علي-لذا حضرت امير مؤمنان   

صادر مي كند و به تأكيد مينمايد كه ملك و ملت را براساس  تقـوا، مهربـاني ،           » مالك اشتر   « نام  

  :عدالت و مساوات اداره كند ، مي فرمايد 

اگـر   ٢٥٩اهللا فوقـك ؛ و اذا احدث لك ما فيه من سلطانك ابهه او مخيله  فانظر  الـي عظـم ملـك             «  

مقام  و تسلط بر  زير  دستان در تو غرور يا تكبر ايجاد كرد ، نگاهي به باالي سر بيفكن و دربـارة             

عظمت عالمي كه  خداوند  آفريده  است  ، بينديش تا به حقارت و نا چيزي خود پي ببـري و در                      

  .»نتيجه از مركب غرور و تكبر فرود آيي
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  تكامل ستارگان و انقراض جهان
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٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١ 

 تكامل ستارگان و انقراض جهان 

 

 

  

همان طور كه در گلستان تعدادي گلها در حال شـكفتن هـستند و گروهـي دوران رشـد  و  نمـو                        

 خود را طي كرده در بحبوحة جواني  و  شادابي  به  سـر  مـي برنـد  و  عـده اي راه پژمردگـي را                               

پيش گرفته و باالخره دسته اي از آنها در آستانة خزان و مرگ واقع گرديده اند ؛ در آسـمان نيـز                      

جمعي تازه متولد شده اند و گروهي در بحبوحـة         . ستارگان  در  اوضاع  مختلفي  به  سر مي برند              

يـده  درخشش  و  تابش ، و طبقه اي ميانسال مي باشند و برخي به دوران بازنشستگي نزديك گرد                  

، محل تكامل   » گلستان« ولي  .و باالخره بعضي از آنها راه مرگ و خاموشي را در پيش گرفته اند               

، سـنتي اسـت از سـنن آفـرينش و         » تكامل«. ستارگان است   » تكامل«، و مركز    »آسمان  « گلها ، و    

ي ايـن  قانوني است  از  قوانين  خلقت  تولد  ،  كودكي  ، جواني ، پيري و مرگ بر همة موجودات                 

  .جهان حكمفرماست و قلمرو فرمانروايي تحول و تطور بسيار وسيع است 

  



 
٢٥٢٢٥٢٢٥٢٢٥٢ 

اگر ما مي توانستيم هزاران سال را به ثانيه اي مبدل سازيم و طومار  هستي  را  با  سرعت زيـاد در                  

در ميـان   » كرمهـاي شـب تـاب   « ماننـد  » سـتارگان   « هم بپيچيم آن وقت مشاهده مي كـرديم كـه           

د ، و پيوسته فروزانتر مي شوند ، و سپس به تاريكي مي گراينـد و از  هـم مـي                     جنگل  مي درخشي   

پاشند يا چون زغال گداخته در آغاز ، مشتعل و بعـد شـعله ورتـر مـي شـوند ، رفتـه رفتـه سـرد و                        

  .خاموش مي گردند 

امـا  اين ستارگان  نيز  مثـل  مـا  مـي آينـد  و  مـي رونـد  ،                   .  در اين جهان ، ابديت وجود ندارد          

در حالي كه عمر ما از دهها  سال تجاوز نمي كنـد ،ولـي   . حياتشان ميليارد ها سال طول مي كشد        

 :در اين جريان كه هيچ كدام ابدي نيستيم تفاوتي با هم نداريم و به گفتة نظامي

 

  چون قامت ما براي غرق است

 كوتاه و دراز ما چه فرق است

 

 

  

  ستارگان با رنگهاي گوناگون 



 
٢٥٣٢٥٣٢٥٣٢٥٣ 

  

ير زماني متوجه شده بود كه ستارگان بـا رنگهـاي مختلـف  مـي درخـشيد  و  از  لحـاظ                         پشر از د  

هر چند بيشتر آنها به نظر سفيد ، يا سفيد  مايـل  جلـوه مـي كننـد ، ولـي بـا                      . رنگ يكسان نيستند    

مختصر دقتي اين موضوع روشن شده بود كـه برخـي ديگـر از آنهـا  آبـي  ،  و  گروهـي زرد  و                             

  . ادي قرمز رنگند نارنجي ، و تعد

شما هم اگر ميل داشته باشيد از رنگهاي گوناگون ستاره ها اطالع بيشتري به  دسـت  آوريـد مـي        

توانيد يك شب به وسيلة دوربين معمولي به تماشا و مقايسة اختـران تابنـاك  بپردازيـد  ، تـا ايـن                        

  .رنگهاي گوناگون را با چشم خود مشاهده كنيد 

  

 :ام برخي از ستارگان معروف را از اين نظر ، خاطر نشان مي سازيم ما اكنون براي نمونه ن

  

  

  نام ستاره                  رنگ

  



 
٢٥٤٢٥٤٢٥٤٢٥٤ 

  شعراي يماني            سفيد

  

  قلب االسد                 سفيد

  

  زرد)      جدي( ستاره قطبي

  

  سماك رامخ                 زرد

  

  ابط الجوزا                    قرمز

  

 ران                        قرمزالدب

 

  



 
٢٥٥٢٥٥٢٥٥٢٥٥ 

بعضي از  ستارگان  آن قدر قرمز هستند كه در ميدان ديد دوربين نجـومي ماننـد دانـة عقيقـي در                       

ميان كاسة پر آبي جلوه  ميكنند ،بطور  خالصه  ،  در اختالف رنگهاي  ستارگان هرگز نمي نوان                     

  .ترديد داشت 

 

 

  

 بستگي اين رنگها با حرارت 

 

 

  

ندان وقتي از حالت فيزيكي سـتارگان آگـاه شـدند و دانـستند كـه  ايـن  اختـران  فروزنـده              دانشم

گويهاي گداختة عظيمي هستند و داراي رنگهاي مختلف نيز مي باشند  ؛ كم كم   اين بحـث در                     

  ميان آنها پديد آمد كه آيا رنگهاي گوناگون آنها به درجه حرارتشان بستگي دارد يا نه؟

از دست زدن به آزمايـشهايي نتيجـه  را  مثبـت  اعـالم  كردنـد  ،  بطـوري كـه                          در اين مورد پس     

يك قطعـه زغـال   .امروز ارتباط اين رنگها با درجة گرمي ستارگان امري مسلم محسوب مي شود             



 
٢٥٦٢٥٦٢٥٦٢٥٦ 

در كور ه داغ آهنگري هنگامي كه گداخته مي شود ، يا يك  قطعه  كه  تفته مي گـردد در ابتـدا       

در » زرد« پس از ان  گداخته  تر شده بـه رنـگ    .  خود ساطع مي كند      از» سرخ روشن   « تشعشات  

  مي شود »  سفيد« از آن پس ، درجة حرارت باالتر مي رود ، . ميآيد 

ميل مي كند  البتـه  هنگـامي بـه    » آبي«و چون حرارت بيشتري پيدا مي كند ، رنگ اشعه به طرف       

  باشـد  ،  ولـي  وقتـي درجـة حـرارت      اين رنگ در مي آيد كه به  حد  اعالي  حـرار ت رسـيده        

  و خاموش مي » سياه « در مي آيد و در نهايت » سرخ تيره«  پايين آيد ، رفته رفته به رنگ  

 .شود ؛ ستارگان نيز همين حال را دارند 

همان طور كه در بحثهاي پيش گفتـه ايـم  ،  يكـي  از  دسـتگاههاي  بـسيار  ارزنـده اي  كـه  در                        

به وسيلة  اين دسـتگاه      . دستگاه تجزية نور است     «  هيئت انجام داده است          خدمت مهمي به دانش   

  ، نه تنها متوجه مي شويم كه  چه  عناصري  در  ستارگان  موجود  است  ،  بلكه  به 

اوضاع و شرايطي كه چه عناصري در  ستارگان موجود اسـت ، بلكـه بـه اوضـاع و شـرايطي كـه                        

  تشعشع مي كند  پي  مي بريم و مي دانيم كـه وضـع ايـن             تحت آن شرايط اتمهاي يك  عنصر  ،        

تشعشع ، به نسبت درجة حرارت و فشار متفاوت خواهد بود  ،  و  از اين راه از رنگهـاي مختلـف                        

بـه همـين وسـيله  حـرارت سـطح           . ستارگان به اختالف درجة حرارت سطح آنهـا پـي مـي بـريم               



 
٢٥٧٢٥٧٢٥٧٢٥٧ 

و  اين حقيقت  را  با  قاطعيت اعالن نمودند كـه        ستارگان را با دقت  كافي  اندازه گيري  كردند              

 .اين رنگهاي گوناگون با درجه حرارت آنها كامالً مربوط است

 

 

  

  همكاري رم ، انگلستان و آلمان 

 

  

در » سـچي « به وسيلة كشيشي منجم به نام       » با دستگاه طيف نما     » نخستين آزمايش   « در اين زمينه    

  .   در رم انجام گرفت ١٨٦٠سال 

در آلمان در همـان     » فوگل« در انگلستان ، و محقق ديگر به نام         » لوكي ير «انشمند ديگري به نام     د

زمان تقريباً اين شيوه تجربي را بطور دقيقتر انجام دادند ، و به خوبي معلوم ساختند كه نمونه هاي                   

  با  يكديگر  اختالف » طيف« معين و گرو ههاي مشخصي از ستارگان از نظر 

ثوابـت نمـوده  و  آنهـا  را  بـا  در          » طيـف « تمام عمر خود را وقف تحقيق دربارة        »  فوگل «.دارند  

  .نظر گرفتن رنگ و حرارت ، طبقه بندي كرده است 



 
٢٥٨٢٥٨٢٥٨٢٥٨ 

و  ستارگان  را  از  روي  رنگ  ، به  ستارگان  آبـي  ،  سـفيد  ،  زرد  ،  قرمـز ، نـارنجي               »  سچي« 

ه گرفت كه تقسيم بندي بـر حـسب رنـگ ، در عـين               قرمز ياقوتي تقسيم بندي كرده و چنين نتيج       

حال تقسيم بندي درجه حرارت نيز مي باشد  و  ستاره اي  كه  رنـگ  سـفيد  دارد  ،  بـه مراتـب                             

  .گرمتر از ستاره اي است كه داراي رنگ قرمز تيره است 

شمندان حـرارت  هاي  حساس  الكتريكي  نيز  دان» ميزان الحراره« به عالوه ، از  راه  به كار بردن          

 سطح  ستارگان  را  اندازه گيري كرده ، به  اختالف درجه حرارت آنها پي برده اند ؛ 

در حدود يازده هزار درجـه ،       » نسر واقع «  مثالًً از همين راه به اين نتيجه  رسيده اند  كه  حرارت                 

 .در حدود سه هزار درجه است » قلب العقرب « و حرارت 

انشمندان ترديدي در اين موضوع ندارنـد كـه  رنـگ هـاي  سـتاره هـا  بـا              بطور خالصه ، امروز د    

درجه حرارت آنها ارتباط دارد و درجة حرارت سـتارگان سـفيد ، نـسبتاً زيـاد و مـا  بـين  دوازده               

درجه گرمي سـتارگان زرد  ،  ميـا ن پـنج  هـزار  درجـه  تـا               . هزار درجه و سي هزار درجه است        

درجه اسـت  و  در نتيجـة     ٣٥٠٠درجه تا   ١٥٠٠تارگان قرمز ، ميان     هشت هزار درجه ، و حرارت س      

، و داراي » سـتارگان زرد  « مـا يكـي از   » خورشـيد  « اندازه گيريهاي جديد معلوم شده است كـه    

 .شش هزار درجه سانتيگراد حرارت است



 
٢٥٩٢٥٩٢٥٩٢٥٩ 

 با توجه به آنچه گفته شد اين نكته ثابت مي شـود كـه در فـضاي آسـمان ميليـارد هـا   خورشـيد                           

وجود دارد كه داراي رنگهاي گوناگون سفيد ، زرد ، نارنجي و قرمز ، و درجـه حـرارت   بـسيار               

  خواصي كه(» خواص طبيعي« هزار ستاره از لحاظ ٢٥٠متفاوت مي باشند و امروز در حدود 

  .مورد مطالعه قرار گرفته است ) با تجزية نور آنها ارتباط دارد 

  : آنها را ذكر مي كنيم اينك ما براي نمونه نام تعدادي از

  

  

  نام ستاره                رنگ                   درجة حرارت 

  

  هزار درجه١٥ثريا                       سفيد                    

  

  هزار           ١١قلب العقرب           سفيد                    

  

  هزار   ١٠شعراي يماني        سفيد                    



 
٢٦٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠ 

  

   هزار٦خورشيد                زرد                       

  

   هزار٣قلب العقرب         زرد                        

  

  

  

بستگي درجه گرمي ستارگان با سن و سال آنهادانشمندان پس از اين كه ارتباط درجـه سـتارگان           

ت كردند ، تحقيقـات و آزمايـشهاي خـود  را     را با درجه  ستارگان  را  با  درجه  حرارت آنها اثبا            

ادامه  داد ه سرانجام  حقيقت  ديگر  نيـز بـراي آنهـا مكـشوف گرديـد و آن ايـن اسـت كـه ايـن                       

 .  رنگهاي گوناگون و درجه حرارت با سن و سال آنها نيز بستگي كامل دارد 

را هموار  ساخت يـك      از جمله كساني كه در اين زمينه تحقيقات پي گيري انجام داده و اين راه                

  :اظهار داشت كه ١٩١٤وي در سال . است » روسل « دانشمند آمريكايي به نام 



 
٢٦١٢٦١٢٦١٢٦١ 

به عبارت ديگر ، به ايـن       .به نظر  من يك ستاره در دوران حيات خود اين دوره ها را مي گذارند                 

  :مي يابد » تكامل « طريق 

. ن مخصوص نسبتاً  سبكتر دارد در ابتدا ستارة درشت و قرمزي است كه حرارت نسبتاً كمتر و وز          

آن گاه به تدريج انقباض مي يايد  و گرمتر مي شود و  از  مراحل  قرمز روشـن ، قرمـز مايـل  بـه                         

  سفيد ، زرد و آبي عبور  مي كند   در  اين  مرحله  به  حد اعالي حرارت و روشنايي 

 نيـز بـه تـدريج    امـا ضـمن سـرد شـدن    . خود  مي رسد  و  سپس  شروع به سـرد شـدن مـي كنـد         

كوچك  مي شود  با ر ديگر  از  مراحل  زرد  و قرمز روشن ، بـه مرحلـة قرمـز تيـره مـي رسـد و                

  .باالخره سياه گرديده ، زندگاني خود را خاتمه مي دهد 

 

 

 

   از غولهاي سرخ تا كوتو له هاي سياه

 

  



 
٢٦٢٢٦٢٢٦٢٢٦٢ 

« و  »   غـول سـرخ    «در نظر كساني كه با اصطالحات علم هيئت جديد آشنا نيـستند ، شـايد كلمـة                  

تعجب آميز جلوه كند ، ولي جاي تعجب نيست ، چون هر علمـي اصـطالحي دارد      » كوتولة سياه   

ابتداي  تولـد سـتاره ، و   »  غول  «  كلمة    .  »  هر كسي را اصطالحي داده اند       « : و به قول معروف     

  .انتهاي عمر آن را مجسم مي كند » سرخ « كلمة 

 ستاره ها در آغاز تولد خود خود چـون از تـودة گازهـاي رقيـق و               توضيح  مطلب  اين  است  كه        

منبسط تشكيل يافته اند ،  داراي  جسم هاي  درشت  و  حجمهاي بسيار بزرگ مي باشـند ،چـون                       

اين دسته از ستارگان حرارتي را كه  در  درون  خود  به  وسيلة فعـل و انفعـاالت اتمهـا تهيـه مـي            

  ط  پيكر  خودشا ن پخش  مي كنند  ،  لذا  درجه نمايند ، در سطح وسيع  و  منبس

هر جسم مشتعل   :  طبق  همان  ميزاني  كه قبالً  گفتيم             .  حرارت سطح جسم آنها نسبتاً كم است          

در صورتي كه حرارت آنها كم باشد  داراي  رنگ سرخ است روي همين اصل رنگ ستارگاني                  

«  به همين مناسبت ايـن  طبقـه از سـتارگان را              .كه در اين درجه از تكامل هستند ، سرخ مي باشد            

نـشان دهنـدة   » سـرخ « غول معرف  پيكر  بزرگ  آنها  ،  و  كلمـه                 « مي نامند كه    » غولهاي سرخ   

  . در ضمن از درجه حرارت نسبتاً پايين آنها نيز حكايت مي كند . رنگ آنهاست 



 
٢٦٣٢٦٣٢٦٣٢٦٣ 

 در ايـن طبقـه جـا دارنـد ؛     ستارگاني كـه بـسيار بـزرگ و چنـدين برابـر خورشـيد هـستند ، نوعـاً             

  مي باشند ؛ » غولهاي سرخ « همه در رديف » عيوق« و » دبران« و » ابط الجوزا« مثالًستارگان 

  .برابر و قطر دوم پنجاه برابر و قطر سوم ده برابر قطر خورشيد است ٢٨٠كه قطر اولي 

 برابـر  قطـر      برابـر جـرم خورشـيد اسـت دو هـزار          ٢٥قطر يكي از غولهاي سرخ با ان كـه جـرمش            

وزن مخصوص اين طبقه از ستارگان بسيار كم ، بطوري كه چندين  ميليون مرتبه     . خورشيد است   

از آب سبكتر است درجه حرارت سطح  اين  گـروه  از  سـتارگان  معمـوالً از  سـه  هـزار درجـه            

 .تجاوز نمي كند 

 

 

 

 

  

  ستارگان زرد 

 

  



 
٢٦٤٢٦٤٢٦٤٢٦٤ 

 پيكر غولهاي سرخ انقباض پيدا مي كنـد ، و از            در نتيجه فعاليت داخلي و تشعشع مداوم ، كم كم         

حرارت آنها از سه هزار درجه به تدريج به چهار  هـزار  و پـنج هـزار              . حجم آنها كاسته مي شود      

بـه ايـن    . درجه مي رسد رنگ آن از قرمز تيره به قرمز روشن ، و سپس به  زرد  تبديل مـي شـود                        

  .خود پيش مي رود » تكامل « ترتيب در راه 

  

 

 

  

 ستارگان آبي

 

 

  

« طي چنذين ميليارد قرن ، ستاره از مراحل فوق رفتـه رفتـه عبـور كـرده ، بـه عـالي تـرين درجـه                          

  .مي رسد ؛ يعني داراي رنگ خيره كننده و درخشان سفيد مايل به آبي مي گردد » تكامل 



 
٢٦٥٢٦٥٢٦٥٢٦٥ 

بـه  حجم اين نوع ستارگان هرچند نسبت به دوره هاي قبل خودشان كمتر گرديـده اسـت ،  ولـي               

از ايـن دسـته سـتارگانند  و در ميـان            » ثريا« و  » شعراي يماني   « . مراتب ، از خورشيد ما بزرگترند       

 .اين طبقه ، ستارگاني وجود دارد كه صد ميليون بار درخشانتر از خورشيد است 

 

 

 

  

 كوته له هاي سفيد 

 

 

  

 قـوس «  رسـانده و    را  بـه آخـر     »  قـوس صـعود       «  ستارگاني كه طي  دوره هاي  تكـاملي  خـود               

را پـيش گرفتـه و  درجـه  حـرارت  آنهـا  رو  بـه  پـستي                   » قوس نزول « صعود رابه آخر رسانده و      

گذارده و رنگ آبي خود را از دست داده و به رنگ سفيد د ر آمده انـد ؛ و در نتيجـة فعاليتهـاي                       

  »  فيد كوتو له هاي س«شديد و مداوم دوني و تشعشع زياد حجم آنها منقبض گرديده است 

  .ناميده مي شوند 



 
٢٦٦٢٦٦٢٦٦٢٦٦ 

جرم اينها با اين كه نوعاً از  خورشيد  كوچكتر اسـت ،              . اجسام اين ستارگان بسيار فشرده اسست       

بطوري كه وزن يك  قطعه  ا ز اين گـروه سـتارگان ،               . داراي وزن مخصوص بسيار سنگين است       

 ليتـر از مـواد ايـن    شش هزار برابر وزن تكه اي از آهن بـه آن حجـم  اسـت  و  در  حـدود  يـك                

ستارگان سفيد پنجاه تن وزن دارد ، و  اگر  يك قوطي كبريت را از مواد مركز اين ستاره هـا پـر                        

  . كنيم صد تن تا هزار تن وزن دارد

» قمر شـعر ا « ، مي چرخد و » شعرايي يماني « يكي  از  اين  ستارگان ، ستاره اي است كه به گرد        

اين كـه قطـرش سـه برابـر  جـرم  خورشـيد  اسـت  ،  بـه انـدازه اي                      اين ستاره با    . ناميده مي شود    

سنگين است كه جرمش سه  برابر  جرم  خورشيد ،  و  وزن مخصوص آن پانصد هزار برابـر وزن                  

 !مخصوص آب است 

يكـي از آنهـا     . اين گروه از ستارگان ، هنوز درخشندگي فوق العاده خود ذا از دسـت نـداده انـد                   

 .است كه نود هزار برابر خورشيد درخشندگي دارد » سهيل « ستارة معروف 

 .موجود است » كوتولة سفيد « در كهكشان ما تعداد پنج ميليون 

 

  



 
٢٦٧٢٦٧٢٦٧٢٦٧ 

  

  

 كوته له هاي زرد 

 

 

  

ناميـد ه مـي شـود  عبـور  كـرد  انقبـاض                »  كوته لة  سـفيد        « هنگامي كه ستاره از مرحله فوق كه      

آن  از  سفيدي  به  زردي مـي گرايـد و درجـه    شديد تري در حجم آن  پديد  مي آيد  و  رنگ        

ستاره اي كه صدها و دهها برابر خورشيد حرارت داشت حرارت آن            . حرارت آن پايين مي آيد        

  !تا به شش هزار درجه سانتيگراد و كمتر مي رسد 

ا زآن  به عنـوان  » فواصل ستارگان « است ، كه در فصل » پروكسيما « يكي از اين ستاره ها ستارة      

نور سطح اين ستاره هم  اكنون  به  شش  هزا ر درجـه كـاهش يافتـه       . نزديكترين ستاره نام برديم     

  .است 

اسـت  ، و   »  كوتولـه هـاي زرد   « هم در اين مرحله از تكامل قرار گرفته و يكـي از   » خورشيد ما « 

لـي نبايـد    درجه حرارت سطح آن شش هزار درجه اسـت ، و          .  فعالً  قوس  نزولي  را  مي پيمايد             



 
٢٦٨٢٦٨٢٦٨٢٦٨ 

هنوز اين مشعل فروزان  استعداد  آن  را  دارد  كـه  ميليـارد هـا  سـال  ديگـر كـانون                            . نگران بود   

زندگي ما را گرمي و روشنايي ببخشد ، زيرا مراحل تكامل ستارگان بـا كنـدي بـسياري صـورت              

 .حداقل آن هشت هزار ميليون تا ده هزار ميليون سال است . مي گيرد 

 

 

  

  ياه كوتوله هاي س

 

 

  

پس از اين كه ستاره اي مراحلي را كه نام برديم ، پشت سر گذاشت گام به آخرين مرحله هستي                   

در اين مرحله ، آن هيكل غول آسا ، آن پيكر رقيق و حجم نبـسط  را  از دسـت داده        . مي گذارد   

  است ، ديگر از آن رنگ درخشان ، آن  تشعشع  خيره  كننده  و  آن  طراوت   ، 



 
٢٦٩٢٦٩٢٦٩٢٦٩ 

اينك يك ستارة فرنوت و ضعيف الجثه اسـت كـه  رو بـه    . و قدرت جواني خبري نيست   شادابي  

تا اين كه رفته رفته رنگ آن ، قرمز تيره و بـاالخره سـياه مـي شـود ؛     . سردي و خاموشي مي رود      

  يعني مرگ گريبانگير آن گشته به سردي و خاموشي مي گرايد ،  و  به  گوشه ا ي از 

 ٢٦٠.صفحة وجود محو مي شود فضا مي غلتد و نامش از 

  :اين سرنوشت ، سرنوشت همه ستارگان است و پايان كار همة ستارگان سياهي است 

 

  گه سياه رنگ كند ، گاه سپيد                       باش تو از خم تقدير آگاه

  

  

 

 

  

 »تكامل« تفسير علمي اين 

 

 

  



 
٢٧٠٢٧٠٢٧٠٢٧٠ 

پيري و مـرگ سـتارگان ايـن اسـت كـه            از نظر دانشمندان امروز ، تفسير تولد ، كودكي جواني ،            

ذرات ريزي از مواد اين جهان تحت شرايط خاصي بر فضا يكديگر را جذب كرده ،  متراكم مي         

بدين ترتيـب ،  . شوند ؛ و بر اثر فعل و انفعالهاي مخصوصي درخشندگي  ضعيفي  پيد ا مي  كنند              

  .خورشيدي زاييده مي شود 

مين  مواد  رفته رفته  متراكم تر مي شود و فعاليت درونـي     سپس در طي  زمان  بسيار  طوالني  ، ه           

بـه همـين   .  آن  افزايش  يافته و ذرجة حرارت باال رفته بـه يـك خورشـيد زرد تبـديل مـي شـود          

ترتيب  تراكم  بيشتري  در  مواد  آن  پديد  آمده  و  درجة  حرارت باالتر رفته به يك خورشـيد                            

ورشيد كه كره بسيار عظيمي از گاز  گداخته است ، انرژي  همچنين اين خ  . سفيد مبدل مي گردد     

بسيار زيادي در فضاي عالم مي پراكند و در اين حالت ، كـه حـد اعـالي  ترقـي آن مـي باشـد ،                    

مدت بسيار طوالني مي ماند تا ايـن كـه سـر انجـام قـوس  نزولـي  را  پـيش  مـي گيـرد و درجـه                                

 و  قرمز  در مي آيد و به خورشيد فرتـوت و پيـري   حرارتش پايين آمده ،  مجدداً  به  رنگ  زرد             

  !تبديل مي شود و از آن پس سياه و خاموش مي گردد 

بـه طـول مـي    -طبـق محاسـبات رياضـي    -مدت  اين  تكامل  معموالً ا ز  هشت تا ده ميليـارد سـال                

  .  انجامد 



 
٢٧١٢٧١٢٧١٢٧١ 

ده  شـدند ، مـاده   به عبارت ديگر ، در درون اين ستارگان پس از اين كه به ترتيبي كه گفتيم  زايي   

اين انرژي در فضا پراكنـده مـي شـود و در      . تجزية مي شود و به تشعشع و انرژي مبدل مي گردد            

  نتيجه اين خورشيدها كه مانند شمعي مي سوزند و به تحليل مي روند ، جرم خود 

 ٢٦١.را رفته رفته از دست داده و مادة سوخت خود را به اتمام رسانده ، خاموش مي شوند 

 

 

 

  

  »خورشيد « سرانجام كار 

 

 

كه يكي از ستارگان آسمان است  ، به همين سـر نوشـت محكـوم اسـت ، آن هـم          » خورشيد ما   « 

روزي متولد گرديـده و طـي ميلياردهـا سـال ، دوران  كـودكي  و  جـواني  خـود  را  پـشت سـر                     

ضـمن  مراحـل   است  كـه  سـابقاً  در    » كوتوله هاي  زرد   « گذراده است و هم اكنون در رديف        

تكامل ستارگان از انها نام برديم و در  اين  مرحله  در ضمن مراحل تكامل سـتارگان از آنهـا نـام                      

برديم و در اين مرحله در نتيجة فعل  و  انفعالهاي شديدتري كه در پيكرش صـورت مـي گيـرد ،                   



 
٢٧٢٢٧٢٢٧٢٢٧٢ 

ثانيـه چهـار    تبـديل مـي كنـد و در هـر           » هيلـوم « موجود در پيكر خود را بـه        » هيدروژن  « اتمهاي  

به همين جهت در هر ثانيه  اين  مقـدار  از جـرم  خـود                .ميليون تن انرژي در فضا پخش مي نمايد         

را  از  دست مي دهد تا اين كه روزي  از  اين  مرحله  نيز  گذاشته  راه  انحطاط بيشتري را پـيش                            

د و عاقبت به سـردي  تبديل شود و از آن پس هنگام احتضارش فرا برس       » كوتولة سياه « بگيرد و به    

و تاريكي گرايش پيدا كند و چراغ عمر آن خاموش ، و  در  نتيجه چـراغ همـة موجـودات زنـده          

  ٢٦٢.روي زمين خاموش گردد

موجودا اين جهان همه وهمه به تطور و  تكامـل  محكـوم  مـي باشـند  و  موجـودي  ايـن  چنـين                         

  .محكوم ، هرگز نمي تواند جاوداني و ابدي باشد 

   

  

  

  

  ا همة ستارگان همسالند ؟آي

 



 
٢٧٣٢٧٣٢٧٣٢٧٣ 

 

  

آنچه از تحقيقات دانشمندان اين فن به دست مي آيد ، اين اسـت               : در پاسخ اين سؤال بايد گفت       

كه ستارگان از  لحاظ  گذراندن  دوره هاي  مختلف  عمر  خود  ،  همسال  و  همـدوره نيـستند ،        

  .بلكه در سنين مختلف و متفاوت به سر مي برند 

  :مي گويد » از جهانهاي دور « زش در كتاب پر ار

فضاي عالم از ستارگان ؛ يعني خورشيدهايي انباشته شده گويي مراحل تكامل گوناگوني را سـير                

ما ، در جامعة بشري افرادي را در مراحـل مختلـف ،   . مي كنند و در سنين مختلف به سر مي برند        

 مشاهده مي كنيم ، اما مي دانـيم         از شير خوارگي و جوانمي و ميانسالي تا سالخوردگي و كهولت          

، شير خوراگي نيست ، بلكه مدتها  پيش از آن  كه  طفل شير خـوار را روي          » تكامل«كه مبدأ اين  

  .سينة مادرش مشاهده كنيم ، در رحم مادر خود به وجود آمده است 

 ا بـه  ر» كوتولـه هـاي سـرخ    « را به عنوان شير خوراگـان ، و  » غولهاي سرخ رنگ « اگر بخواهيم  

عنوان سالخوردگان آسمان بدانيم ، در اين صورت بايد  ا ز يك  طرف  خورشيدهايي  در حـال                     



 
٢٧٤٢٧٤٢٧٤٢٧٤ 

جنيني ، و از جانب ديگر خورشيد هايي مرده و خاموش ،  و در اين ميان خورشـيدهايي در دوره                   

  ٢٦٣.هاي مختلف عمرشان وجود داشته باشد 

 

 

 

  

  ويژگي اين بحث و انقراض جهان

 

 

  

مهمي به ما مي دهد ، ايـن ويژگـي          » درس توحيدي   « عالوه بر اين كه     » ل ستارگان   تكام«  بحث  

  .را اثبات مي نمايد » انقراض جهان «مخصوصي را دارد كه 

تكامل دقيق ستارگان گواه بزرگي است كه اجرام كيهاني  در  قبـضة  قـدرت يـك مبـدأ دانـش                       

له در جادة تكامل طبق نظام معينـي پـيش   محكوم و مسخر مي باشند كه او آنها را  مرحله  به  مرح   

  .مي برد و استعدادهايي را كه در درون آنها موجود است به فعليت و ثمر مي رساند 



 
٢٧٥٢٧٥٢٧٥٢٧٥ 

كـه در سراسـر موجـودات ايـن جهـان ، اعـم از گيـاه و                 » وحدت نظام تكاملي    « بدون ترديد اين    

»  وجـود  آفريـدگار         « حيوان ، و موجودات زمين و آسمان به چشم مي خورد برهـان متقنـي بـر                  

  .است و هرگز ممكن نيست كه مولود تصادف باشد 

در حدود چهارده قرن قبل ؛يعني در زماني كه كلية محافل علمي جهان آسمانها و اجرام             » اسالم  «

و جاويدان وغير قابل تغيير مي دانستند و هرگز احـدي تـصور نمـي كـرد كـه                   » بدي« آسماني را   

خورشـيد  خـاموش  شـود  و چهـرة  سـتارگان  تيـره  گـردد ونظـام                       روزي فرا خواهد رسيد  كه         

٢٦٤.كنوني عالم به هم بخورد 
 

  :با كمال صراحت و قاطعيت به هم خوردن نظام عالم و انقراض جهان را با اين قبيل آيات 

  ٢٦٥.»اذا الشمس كورت و اذا النجوم الكَدرت« 

  ٢٦٦»ٍاذا السماءانفطَرت و اذا الكواكب انتثَرت« 

اعالن  كرد تا  اين  كه طـي  قرنهـا چهـره هـايي از  دانـش و  تحقيـق  پديـد آمـد و    تحقيقـاتي                      

رصد خانـه هـايي مـدرن در بـا شـكوه تأسـيس       . چشمگير  در  علوم فضا و هيئت صورت گرفت        

تلسكوپهاي مجهـز و نيرومنـد  و  دسـتگاههاي  طيـف نمـا  و  عكـسبرداري  از  آسـمان                  . گشت    

و از  در نتيجه ، بشر به آن حقيقتي كه يك نفر مرد درس نخوانده و اسـتاد نديـده            .اختراع گرديد     



 
٢٧٦٢٧٦٢٧٦٢٧٦ 

بــالد غــرق و ظلمــت در جهــل عربــستان بــر خاســته ، خبــر داده بــود ، دســت يافــت و آن  را  از  

: اين موضوع خود دليل روشني است بر اين كه    .  افتخارات بزرگ علم و تكنولوژي قلمداد كرد        

را با  تأكيد و تكرار گوشزد مي كند ، مردي الهي است كه معلـم                » جهان  انقراض  « آن كسي كه    

و در  پس آينة وحي قرار گرفته و آنچه استاد ازل گفت ، بگو گفته                . است  » خداوند  « و مربي او    

 .است 

  

  

  

  

  

 اعتراف ما: آخرين سخن ما 

 

  



 
٢٧٧٢٧٧٢٧٧٢٧٧ 

 برابـر  پهنـة  آسـمان    در پايان بحث به اين مطلب اعتراف مي كنيم كه علـم و فكـر و قلـم مـا در                      

پهناور و اساساُ در مقابل عالم خلقت و  همـة  نقـشه  هـائي  كـه  از  نقـاش  ازلـي  يعنـي خداونـد               

  . بزرگ بر صفحة وجود نقش بسته است بسيار نا چيز است

  :خالق جهان با اين عبارت عظمت عالم خلقت رابيان فرموده است 

 »        ما في االٍرض من شجرٍه أقالم و لَو أن           أبحٍر ما نفدت كلمـاتُ اِهللا إن من يعدِه سبعه يمده و البحر 

 كيم٢٦٧.» اَهللا عزيزٌ ح  

اگر همة درختان روي زمين قلم شود و آب درياهـاي  روي زمـين  بـه  اضـافة  درياهـاي  بـسيار                           

-كه موجودات جهـان خلقـت مـي باشـند         -ديگري ، همه مداد  گردد  باز  نگارش  كلمات  خدا             

  اند  و  به پايان نرسد چه اينكه خداوند داراي اقتدار بي نهايت و حكمت بي پايان است ناتمام بم

  

  

  . و اخر دعوانا أِن الحمد ِهللا رب العالمين

  

  



 
٢٧٨٢٧٨٢٧٨٢٧٨ 

  فهرست آيات

  

  أانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسويها 

  

  اذا السماء انفطرت و اذا الكواكب انتثرت 

  

  نجوم انكدرت اذاالشمس كورت و اذا ال

  

  اهللا الذي رفع السماوات بغير عمٍد ترونها 

  

  ا ن اهللا يمسك السماوات واالرض ان تزوال و لئن زالتا 

  

  ان في خلق السماوات و االرض و اختالف اليل و النهار الياٍت

  



 
٢٧٩٢٧٩٢٧٩٢٧٩ 

  انا زينا السماء لدنيا 

  

  رفع سمعكها فسويها 

  

   لهم انه الحق سنريهم آياتنا في االفاق و في انفسهم حتي يتبين

  

  انه لقسم لو تعلمون عظيم . فال اقسم بمواقع النجوم 

  

  ...فلما جن عليه اليل رأي كوكباً قال هذا ربي فلما افل قال

  

  و السماءرفعها و وضع الميزان 

  

  و النجوم مسخرات بامره

  



 
٢٨٠٢٨٠٢٨٠٢٨٠ 

  و انه هو رب الشعري

  

   ...و تري الجبال تحسبها جامده و هي تمر مر السحاب صنع اهللا الذي

  

  و تلك حجتنا آتيناها ابراهيم 

  

  و تلك االمثال نضربها للناس و ما يعلقها اال العالمون 

  

  

  و زينا السماء الدنيا بمصابيح 

  

  و زينا ها للناظرين 

  

  و سخر الشمس و القمر كل يجري ال جل مسمي 



 
٢٨١٢٨١٢٨١٢٨١ 

  

  و سخر لكم الشمس و القمر دائبين 

  

  و كل في فلك يسبحون 

  

  الدنيا بمصابيح و لفد زينا السماء 

  

  و من آياته خلق السماوات و االرض و ما بث فيهما من دابه 

  فهرست احاديث

  

  ان من وراء شمسكم هذه اربعين عين شمس 

  

  تحرك االرض و من عليها و تسبح النجوم في الفلك

  



 
٢٨٢٢٨٢٢٨٢٢٨٢ 

  فاقام من شواهد البينات علي لطيف صنعته و عظيم قدرته ما انقادت له العقول معترفه به 

  

   عمد و لكن ال ترونها فثم

  

  فكر يا مفصل في النجوم و اختالف مسيرها 

  

  منها السريع و منها البطيء و منها المعتدل السير

  

  و اذا احدث لك ما فيه من سلطانك ابهه او مخيله فانظر لي عظم ملك اهللا فوقك 

  

  هذه النجوم التي في السماء مدائن مثل المدائن التي في األ رض

  

  

  



 
٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣ 

  

  



 
٢٨٤٢٨٤٢٨٤٢٨٤ 

  اعالمفهرست 

  

  )                                                    ص(پيامبر عاليقدر 

   

  )ع(حضرت امير الؤمنين 

  

  )ع(حضرت سجاد

  

  )ع(حضرت رضا

  

  )ع(حضرت صادق

  

  )ع(حضرت ابراهيم 

  



 
٢٨٥٢٨٥٢٨٥٢٨٥ 

  آنتري وايت 

  

  آيتكن 

  

  اديسون

  

  ائورت

  

  برونوبور گل 

  

  بورنهام 

  

  بطليموس

  



 
٢٨٦٢٨٦٢٨٦٢٨٦ 

  پاسگال 

  

  پترس 

  

  پيروروسو 

  

  علماي طبيعي 

  

  فوگل 



 
٢٨٧٢٨٧٢٨٧٢٨٧ 

  فهرست اعالم

   

  كپلر 

  

  كيرشوف

  

  پيمبران الهي 

  

  جان ففر

  

  جان هرشل 

  

  جان مالهادي سبزواري

  



 
٢٨٨٢٨٨٢٨٨٢٨٨ 

  حافظ شيرازي

  

  دكتر احمد زكي

  

  دموكريت 

  

  روسل 

  

  ژرژگاموف

  

  سچي 

  

  سيلفر

  



 
٢٨٩٢٨٩٢٨٩٢٨٩ 

  سيساين

  

  شاپلي 

  

  شرهام شاه 

  

  طنطاوي

  

  فردهويل 

  

  كپرنيك 

  

  كريستف كلمب 

  



 
٢٩٢٩٢٩٢٩٠٠٠٠ 

  لوكي بر

  

  پالسال

  

  گاليله

  

  لرد روس

  

  ماژالن

  

  مفصل

  

  هرشل 

  



 
٢٩١٢٩١٢٩١٢٩١ 

  هربل 

  

  ليندبالد

  

  مالك اشتر 

  

  نيوتن

  

  )قهرمان افسانه اي يونان (هركول

  

 هوكر

  

  


