
 

 
 

 محمد عالم افتخار

 
 

 زمین؛ سیاره منحصر به فرد در زون طالیی حیات

 
 (۵ـ برخ  «ما برای زیستن در عصر مدرن؛ تکامل نیافته ایم)»

 
 یاد شوند لطف کرده تیلفونی فرمودند:« سالنگ نورد»دوست ارجمندی که خواستند با مستعار 

 
اذهان قابل قدر است؛ به نظرم بی عیب و ایراد هم نیست. من هم با اینکه زحمات شما برای روشن ساختن »

خواستم یک انتقاد به مضمون اخیر شما در مورد تکامل نیافته گی ما برای هضم و استفاده همه خوب و خراب تمدن 

 امروزی داشته باشم.

ما را به کمک یک پرده هرچند مطالعه در روی صفحه سفید کمپیوتر برایم سخت است؛ این مقاله های تکاندهنده ش

سایه دار در روی صفحه میخوانم. اینکه خیلی چیز یاد میگیرم و لذت هم می برم؛ گفتنی است. گرچه فعالً بیشتر احتیاج 

این است که اوضاع تاریک انتخابات و جنگ و صلح روشن گردد؛ اما درک میکنم که شما با سیاست نکردن درین 

 مین ماندگار را به جای چیز های روزمره و گذرا قرار میدهید.موارد؛ سیاست جالبی میکنید و مضا

 به نظرم گاهی همین کار شما باعث کم خواندن مضامین شما و همچنان باعث اشتباه های کالن شما میشود.

طور نمونه شما آدمی را آزاد شده یا تحول کرده برای خطا کاری و اشتباه خوانده و گذشتگان مان را به طفل تشبیه 

 ده اید.کر

انسان خردمنِد »من که خوانده و برداشت کرده ام نوع آدمی که ما و شما باشیم توسط دانشمندان صاحب صالحیت 

 نام گذاری و تعریف شده است؛ طفل را که پس از دست زدن ناهوشیارانه یا بی خردانه یعنی خطا و اشتباه« خردمند



صغیر و بیعقل میگویند. به همین انسانزاده نمیگویند؛ «  خردمندانسان خردمندِ »؛ به غلطی خود پی می برد؛ هنوز کردن

 خاطر حتی جرایم سنگین اطفال مانند بالغان مجازات نمیشود.

 خیلیهمچنان بقایای تمدن های کهنه و سابقه که کشف شده میرود؛ بسیاری نشان میدهد که مردمان دوران های 

ندان متخصص زبده در عظمت آنها حیران می مانند؛ بعضی ها هم برای سابقه هم کارنامه هایی داشته اند که حتی دانشم

آنکه مثل نظر پیشتر شما را خلل نزده باشند؛ دعوای میکنند که اینها کار انسانهای قدیم نه بلکه ساخت و ساز کدام قسم 

 موجودات فضایی است.

ر حال نوزادی و طفولیت و عاجزی از این نگاه؛ باید گذشتگان را در حالت بلوغ و نبوغ مدنظر بگیریم نه د

 طبیعی."

من مستندات حتی این تماس و صحبت صمیمی و نقادی عالمانه نیم ساعت بیشتر به درازا کشید و ایشان فرمودند که 

ویدیو های معتبر میتوانم ارائه کنم که ده ها و صد ها سمبول فرهنگ و تمدن دور بشر را طور عینی نشان میدهد که 

 صصان درجه اول عصر مدرن در کان و کیف آنها نمیرسد.هنوز عقل متخ

و دیگر اینکه اگر کار و عقل و نبوغ گذشتگان نمیبود اروپائیان پنج شش قرن آخر این پیشرفت های تمدنی را از 

 هیچ و از خال میتوانستند برپا کنند؟

که خود را صاحب و مالک تمدن  غرور بیمار گونه کسانیاین دوست خوش فکر و بلند اندیش؛ همچنان فرمودند که 

امروزی میدانند باعث میشود که به انکار گذشته ها بپردازند و مردمان آن زمان ها را نارسیده و عقبمانده و خرافاتی و 

بیکاره بخوانند. اگر غلط نکرده باشم شما باید در قضاوت های خود حقیقت سرسخت این غرور و خود پسندی و خود 

مدنظر بگیرید و طور مثال؛ پدر پیر ولی محترم خود را نزد سیاالن؛ نوکر و یا پناهگزین به آرگاه و شیفته گی اینها را 

  بارگاه خود معرفی و تحقیر نفرمائید.

در ختم این مکالمه؛ بسی افسوس خوردم که ضبط مکالمه تلیفون را روشن نکرده بودم تا ثبت زنده آنرا خدمت 

 نمودم. خدا میداند که این نقل های به معنی؛ عین مطالب مورد نظر ایشان خواهد بود یا چطور؟عزیزان و تاریخ تقدیم می 

اعتراف میکنم که از چندین زاویه ایراد این دوست محترم؛ تا حدیکه من برداشت نمودم؛ به مورد و وارد است و 

واننده و کاربران رسانه ها و موجب تفاوت نظر شده است. میگذارم عزیزان خ باریکیصرف میان من و ایشان یک 



را مشغولیت فکری خویش ساخته و نظرات و اندیشه هایشان را به هرطریق که میخواهند  باریکیانترنیت؛ پیدا کردن این 

 و میتوانند همه گانی سازند و یا به ایمیل اینجانب بفرستند.

 
********-******-******** 
تنها به همان پدیدار که محور زمین ما به دور خورشید « یی حیاتمنطقه )زون( طال»و « کمربند حیات»اصطالح 

را مشخص میکند؛ منحصر نیست. در عالم مادی؛ ملیارد ها کهکشان و در هر کهکشان از حدود یک میلیارد تا چندین 

 ملیارد ستاره یا منظومه ستاره ای)مانند منظومه خورشیدی ما و خوردتر یا بزرگتر از آن( وجود دارد.

الحات فوق به هرکدام از دوایریکه در اطراف ستاره خورشیدی یا شبه خورشیدی اطالق میگردد که نه بسیار اصط

گرم است و نه بسیار سرد. با اینهم هنوز ثبوت نشده است که در دوایر فرضی مذکور حتما به نحوی از انحا حیات وجود 

 مد.دارد یا در گذشته وجود داشته یا در آینده به وجود خواهد آ

یعنی « نه گرم و نه سرد بودن»لذا دست کم تا کنون به طور یک عام و مطلق نمیتوان حکم کرد که به محض 

مطلوب ترین حالت برای حیات؛ در این یا آن منظومه ستاره ای دور و نزدیک کیهان حتما حیات وجود دارد و نیز تمدن 

 های فرا زمینی برپاست!

تنها ترین نمونه حیات  ؛عقل پذیر وجود ندارد که زمین؛ یگانه ی عالِم هستی و مادر عین حال هیچ دلیل علمی و 

باشیم. لذا ما در مورد زمین و موقعیت طبیعی و امتیازات آن که منحصر به فرد می نماید؛ نظرات غالباً درست را بررسی 

 می نمائیم.

ناخود آگاه ما معتاد به افسانه و اسطوره است؛  باید دقت داشته باشیم که اذهان و به ویژه ضمیر هایولی پیشاپیش 

مثالً چیز هایی مانند اعداد ملیون و ملیارد ... بسیار مشکل در آن ها فرو میرود؛ ولی قیاس ها و خیاالتی چون قدر ستاره 

 گان آسمان و ریگ های بیابان و دانه های باران و برگ های درختان....به آسانی!

می و خیاالتی برگرفته از محیط های کودکی و تاالب های فرهنگی کودکانه در ما بسیار این چنین سوابق ذهنی ی وه

و شدید و حتی سنگواره شده است. مردمان اولیه همانقدر میتوانستند که به گرفتاری ها و جبر های تنازع بقا برسند و لذا 

ی بافتند و می گذشتند و همین خیاالت اغلب در موارد دور دست ها و دیده نشدنی ها و لمس و حس نشدنی ها ... خیالی م

خام و اکثر غلط؛ میان جوامع تیت میشد و از روی سادگی و بیچاره گی باور می گردید. آنچه هم که بیشتر افراد باور 

 کرده بودند؛ مقدس می گشت؛ و.....



 تو خود حدیث مفصل بخوان؛ از این مجمل!

یافتنی نبود؛ ولی جنب و جوش و زلزله و توفان... داشت نظر به توان از همین جمله؛ چون آنسوی زمین دیدنی و در 

دماغی و تخیلی اولیه در هزاران سال پیش خیالی بافته شد که زمین روی شاخ گاوی قرار دارد و گاو بر پشت ماهی و 

خ دیگرش میگذارد ماهی بر آب زیرین. از جمله وقتی که یک شاخ گاو به فشار وزن زمین خسته شود؛ گاو زمین را به شا

 و این موجب تکانهای زلزله و سونامی و چه و چه میشود.

شاید نخستین کس که این خیال را بافت؛ مقصدی مثالً جز آللو گویی کودکی یا پر کردن وقت خالی اطرافیان ساده و 

ته شد و باور گردید تا بدوی خود نداشت ولی تصادفاً به مثابه جوابی به یک سوال الجواب اکثریت مردمان روزگار پذیرف

جاییکه در کلیت باور های مقدس خیلی از قبایل و کتله ها در آمده هزاران سال پائید و هنوز بسیار مقاوم است؛ در زمره 

 حتی در برخی از تفاسیر قرآن و اسطوره های اسالمی ما نیز آمده است. 

رفتن در برابر همین باور در ابعاد بزرگتر ؛ به خاطر قرار گ« گالیله»یا دانشمند بزرگ و نابغه عصر روشنگری 

نزدیک بود توسط کلیسا؛ مانند هزاران کاشف و مخترع و دیگر اندیش؛ زنده زنده به آتش سوختانده شود یا طعمه دار و 

 گیوتین گردد تا که جان خود را در بدل توبه جبری نجات داد.

گان گالیله هم؛ حقایق علمی و عینی در مورد زمین و ولی کنون در جایی قرار گرفته ایم که اخالف محاکمه کنند

منظومه شمسی و فراتر از آنها را با سخت کوشی تألیف و تدوین میکنند؛ تا از اساسات باور های گشن بیخ و بسیار شاخ 

 شان؛ نه با آتش و دار و گیوتن که با علم و شبه علم و مغالطات علمی دفاع نمایند.

نه نمونه کامل؛ کم از کم نمونه ایست که به مدعای باال نزدیک تر است؛ من آنرا عمداً تألیف و نوشتار زیر؛ اگر 

برگزیدم و بی تلخیص و تصرف تقدیم میدارم. شما فقط به موضع عقیدتی و ایدئولوژیک صاحب اثر؛ کار نداشته حقایق 

 ید. لطفاً!درخشان مندرج در آنرا با سپاسگذاری و احترام به آزادی عقیده ایشان؛ پذیرا شو

 گهوارٔه حیات زمین،
 

 گرفت.ها حیات هرگز روی آن شکل نمیفردی برخوردار است که بدون آن های بسیار منحصربهزمین از ویژگی

برخی از این  ها وجود داشت.یا اطالعات اندکی در مورد آن یا کامالً ناشناخته بود، ها تا قرن بیستم،برخی از این ویژگی

 ها به قرار زیر است:ویژگی



انحراف محور  مدار زمین به دور خورشید، موقعیت زمین در کهکشان راه شیری و در منظومٔه شمسی، •

 سرعت گردش زمین به دور خود و داشتن قمری غیرمعمول زمین،

 کندمیدان مغناطیسی و جو زمین که همچون دو سپر محافظ عمل می •

 کنددارد و تجدید میمنابع آبی را تمیز نگاه میهای طبیعی که هوا و  چرخه •

شده ها حاصل تصادف است یا نظمی حسابآیا این ویژگی› ها از خود بپرسید: هنگام بررسی هر یک از این موضوع

 ‹شود؟در آن دیده می

 

 آل برای زمینمکانی ایده 

 
 نظیر استموقعیت زمین برای وجود حیات بی

 

در مورد  نویسید.شهر و خیابان خود را می احتماالً نام کشور، کنید؟نی خانٔه خود به چه اشاره میشما هنگام نوشتن نشا

منظومٔه شمسی را که شامل خورشید و تمام سیّارات آن « کشور،»توان کهکشاِن راه شیری را نشانی کرٔه زمین نیز می

 هایی که در علوم ستاره اکنون به لطف پیشرفت ض کرد.فر« خیابان»و مدار زمین در منظومٔه شمسی را « شهر»شود می

 اند.کسب کرده آل زمین در کیهان،دانشمندان بینشی عمیق در مورد موقعیت خاّص و ایده شناسی و فیزیک حاصل شده است،

https://assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/m/1102010231/univ/art/1102010231_univ_cnt_2_xl.jpg


راه موقعیت منظومٔه شمسی در کهکشان  ما اشاره کرد.« شهر»توان به منظومٔه شمسی یا به اصطالح نخست می

  نه بسیار نزدیک به مرکِز کهکشان است و نه بسیار دور از آن. شیری کامالً برای حیات مساعد است؛

دقیقاً به میزانی است که وجود حیات  معروف است،« ناحیٔه قابل زیست»غلظت عناصر شیمیایی در این ناحیه که به 

 تر بودیم، بود و اگر به آن نزدیکمیزان این عناصر بسیار کمتر می بودیم،اگر از مرکز کهکشان دورتر  سازد.را ممکن می

در »سایِنتیفیک امریکن به گفتٔه مجلّٔه  شد.بقای حیات ناممکن می به سبب باال بودن میزان تشعشعات مرگبار و عوامل دیگر،

 1«کنیم.واقع ما در بهترین نقطٔه کشور زندگی می

 

  «:خیابان»در بهترین 

 است.« شهر»ما در بهترین محلّٔه  «خیابان»توان گفت یعنی می مدار زمین در منظومٔه شمسی نیز موقعیتی ویژه دارد؛

 ای قرار دارد که کامالً برای حیات مناسب است؛در ناحیه میلیون کیلومتر از خورشید فاصله دارد، ۱۵۰این مدار که حدوداً 

ای شکل است و در نتیجه  مدار زمین به دور خورشید تقریباً دایره عالوه بر این، نه بسیار گرم. زیرا نه بسیار سرد است،

 است. فاصلٔه ما تا خورشید در تمام طول سال تقریباً ثابت

به  ای مناسب دارد.هم اندازه دوام است، خورشید هم با آل برای زمین خواند.ایده« نیروگاهی»توان خورشید را نیز می

 2اند.خوانده« ای ویژهستاره»دلیل نیست که آن را بی دهد کامالً مناسب است.ای که به ما میمیزان انرژی عالوه،

 

  آل:ایده« ایهمسایه» 

قطر ماه  ای بهتر از ماه بیابید.توانستید همسایهمسلّماً نمی ای برای زمین انتخاب کنید،شد همسایهاگر از شما خواسته می

مٔه شمسی متوجه ای ساده میان قمر زمین و قمرهای سیّارات دیگر منظوبا مقایسه کمی بیش از ربع قطر زمین است.

 ای برای زمین دارد؟اما داشتن چنین قمری چه فایده بسیار بزرگ است. شویم که اندازٔه ماه نسبت به سیّارٔه میزبان آن،می

ماه همچنین به  هاست که تأثیری حیاتی بر اِکولوژی زمین دارد.اول آن که ماه عامل اصلی ایجاد جزر و مد در اقیانوس

مرتباً به اطراف لنگ  بود که هنگام گردش،ای میسیّارٔه ما همچون فرفره آل،بدون این قمر ایده بخشد.میمحور زمین ثبات 

ها هایی سبب تغییرات شدید در آب و هوا و جزر و مد اقیانوسچنین حرکت شد!خورد و گاه حتی کامالً واژگون میمی

 آفرید.شد و فاجعه میمی

https://www.jw.org/fa/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA/#p3
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  مناسب بودن زاویٔه محور زمین و سرعت گردش آن:

اعتدال در حرارت زمین و تنوع اقلیمی  وجود این زاویه سبب ایجاد فصول سال، درجه است. ٫۴۲۳زاویٔه محور زمین 

 زاویٔه محور زمین برای حیات» در کتابی در مورد موقعیت خاص زمین چنین آمده است: شود.در مناطق مختلف زمین می

 3«آل است.ایده

اگر سرعت گردش وضعی  روز که نتیجٔه گردش وضعی زمین است نیز کامالً برای حیات مناسب است.طول شبانه

رف دیگر منجمد تابد داغ و طشد طرفی که خورشید به آن میروز سبب میافزایش طول شبانه بود،زمین بسیار کمتر می

 شد و این چرخش سریع،روز بسیار کوتاه میطول شبانه بود،اگر سرعت گردش زمین بسیار بیشتر می برعکس آن، شود.

 گذاشت.آورد و تأثیرات مخّرب دیگر نیز به جا میبادهای شدید به وجود می تند

 

 سپرهای محافظ زمین
اما  محیطی بسیار خطرناک است. هایی که در هر سو در حرکتند، سنگ فضا به دلیل وجود تشعشعات مرگبار و شهاب

زمین به دو سپر محافظ  چگونه؟ کند.عبور می ای جدّی ببیند،آنکه صدمهسیّارٔه آبی ما از میان این تیرهای سرگردان بی

 یک میدان مغناطیسی قوی و جوی که طراحی آن مختص زمین است. مجهز است؛

 
 طیسی نامرئی زمینمیدان مغنا

 

 میدان مغناطیسی زمین:

ای گردان از آهن مذاب است که برای سیّارٔه ما میدان مغناطیسی عظیم و پرقدرتی ایجاد مرکز زمین دارای هسته 

همچنین ما را از گزند  کاهد.این سپر از شدّت تشعشعات کیهانی می یابد.کند که تا مسافت زیادی در فضا امتداد میمی

 ها عبارتند از:این انرژی کند.محافظت می شود،های مضّری که از خورشید ساطع میژیانر

 های خورشیدی که جریانی ممتد و پیوسته از ذّرات پرانرژی است،توفان (۱ 

 سازد ومیای معادل میلیاردها بمب هیدروژنی آزاد های خورشیدی که در عرض تنها چند دقیقه انرژی شراره (۲ 
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آید و سبب فوران میلیاردها تُن ماده در فضا یعنی در تاج خورشیدی پدید می انفجارهایی که در سطح بیرونی، (۳ 

  شود.می

توان به دهد را میهای خورشیدی و انفجارهایی که در تاج خورشیدی رخ می اثر قابل رؤیت این سپر در مقابل شراره

های مغناطیسی های جوی نورهایی رنگارنگ است که در باالی جو در قطبشفق  د.های جوی مشاهده کرصورت شفق

 شود.زمین دیده می

 
 شفق جوی

 

 جو زمین:

های فوقانی جو یکی از الیه کند.بلکه از ما محافظت نیز می سازد،این پوشِش گازی نه تنها تنفس را برایمان میسر می 

درصد از اشعٔه ماورای بنفش خورشید را  ۹۹نوعی اکسیژن به نام اوزون است که حدود حاوی  که اِستراتوسِفر نام دارد،

از جمله  کند؛های حیات در مقابل میزان باال و خطرناک این اشعه محافظت میاین الیٔه اوزون از بسیاری گونه کند.جذب می

میزان اوزون در اِستراتوسِفر  کنند.تأمین می نیاز داریم، ها که بیشتِر اکسیژنی را که ما به آنها و از پاِلنکتوناز ما انسان

 راستی که این الیٔه اوزون سپری بسیار مؤثر است.به شود.بیشتر می بلکه با افزایش میزان اشعٔه ماورای بنفش، ثابت نیست،

 
 داردها محفوظ میسنگ جو زمین ما را از شهاب

 

که زمین را  های بزرگ،از ذّرات ریز گرفته تا سنگ ها شی معلق در فضا،میلیونجو زمین همچنین روزانه ما را از 

آورد که شهاب ای درخشان در آسمان پدید میسوزد و رگهها در جو میقسمت اعظم آن کند.محافظت می کنند،بمباران می

و نور که برای موجودات زنده حیاتی  اما سپرهای محافظ زمین مانع از رسیدن تشعشعاتی همچون گرما شود.خوانده می
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گردد شود و هنگام شب مانند پوششی مانع میبه عالوه جو زمین حتی سبب انتشار حرارت در تمام زمین می شود.نمی است،

 سرعت حرارت خود را از دست بدهد.زمین به

خورد و هنوز اسرار نهفتٔه چشم میشده در طراحی جو زمین و میدان مغناطیسی آن به راستی که نظمی حساب به

 توان مشاهده کرد.هایی که حیات را بر این سیّاره ممکن ساخته است نیز میاین نظم را در چرخه بسیاری در آن وجود دارد.

 آیا تصادفی است که زمین دارای دو سپر محافظ است؟

  

 های طبیعی برای بقای حیاتچرخه
شکی  منابع آِب آن قطع و فاضالب آن مسدود شده است. رسد،تازه به آن نمیشهری را فرض کنید که دیگر هوای 

زمین ما همچون رستورانی  سیّارٔه ما چطور؟ حال، نیست که در اندک زمانی بیماری و مرگ بر آن سایه خواهد افکند.

آید ازه و آب سالم از فضا به زمین نمیهوای ت های آن به بیرون برده شود.نیست که مواد اولیه از بیرون آورده شود و زباله

  زیست باقی مانده است؟ پس چگونه زمین قابل شود.و ضایعات آن نیز با موشک از آن بیرون برده نمی

در اینجا به  اکسیژن و نیتروژن. کربن، هایی همچون چرخٔه آب،چرخه های طبیعی آن جست؛پاسخ را باید در چرخه

 پردازیم.ها میآن شرحی مختصر و ساده از

 
  چرخٔه آب:

آب تازه را به تمام  این چرخه، تواند بیش از چند روز بدون آب زنده بماند.هیچ یک از ما نمی آب مایٔه حیات است.

  چرخٔه آب دارای سه مرحله است: رساند.نقاط زمین می

  کند.انرژی خورشید آب را تبخیر و به جو منتقل می (۱

  شود.یل میشده ابر تشکاز تراکم این بخار آب تصفیه (۲

طی سال چه مقدار آب  سازد.بارد و این چرخه را کامل میبرف و تگرگ به زمین می ابرها به صورت باران، (۳

  شود؟بدین شکل تصفیه می

متر سانتی ۸۰توان به طور یکنواخت تمام سطح زمین را به ارتفاع بیش از تخمین زده شده است که با این مقدار آب می

 4با آب پوشاند.
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 چرخٔه کربن و اکسیژن:

اما چگونه  دهیم.اکسید کربن را بیرون میگیریم و دیطی این فرایند اکسیژن را می زندگی ما به تنفس وابسته است. 

 گردد؟اکسید کربن اشباع نمیشود و با دیجو زمین از اکسیژن خالی نمی است که با وجود تنفس میلیاردها انسان و حیوان،

 :جواب آن چرخٔه اکسیژن است که طی آن

گیرند و با استفاده از آن می کنیم،اکسیدکربنی را که ما بازدم میگیاهان دی انگیز فتوسنتز،از طریق فرایند شگفت (۱ 

  کنند.های کربن تولید میو نور خورشید اکسیژن و هیدرات

ِد تولید گیاهان و جالب آن که کل فراین سازیم.گیریم و این چرخه را تکمیل میاکسیژن را می ما هنگام عمل دم، (۲

 گیرد.صدا صورت میبه شکلی تمیز و مؤثر و بی استنشاق،تولید هوای قابل

 
 چرخٔه نیتروژن: 

  های پروتئین وابسته است.ای همچون مولکولحیات روی زمین همچنین به تولید ترکیبات آلی 

نیتروژن  دهد.درصد جو زمین را تشکیل می ۷۸جالب آن که این گاز  ها نیاز به نیتروژن دارد.تولید این مولکول الف(

  شود که برای گیاهان قابل جذب است.هوا از طریق رعد و برق به ترکیباتی تبدیل می

نیتروژن را جذب  کنند،هان تغذیه میحیواناتی که از این گیا سازند.مواد آلی می سپس گیاهان از این ترکیبات، ب(

  کنند.می

از طریق این  کنند.ها را تجزیه میها نیتروژن موجود در بدن آنباکتری میرند،در آخر وقتی گیاهان و حیوانات می پ(

 شود.گردد و این چرخه کامل میشود و به خاک و جو باز مینیتروژن آزاد می تجزیه،

 

 بازیافت!سیستم کامل 
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هر ساله مقدار عظیمی سموم و مواد غیرقابل بازیافت تولید  هایی که در تکنولوژی داشته است،انسان با وجود پیشرفت

 کند.انگیز با فرایندهای شیمیایی بازیافت میضایعات خود را به نحوی شگفتتمام اما زمین  کند.می

  ها چگونه آغاز شدند؟به نظر شما این چرخه

امکان  اگر اکوسیستم زمین حاصل تکاملی تصادفی بود،» گوید:های مذهبی و علمی میکل ُکری نویسندٔه کتابمای

 آیا شما نیز با این نظر موافقید؟5 «نداشت به چنین حدّی از هماهنگی برسد.

 

 کنید؟چه فکر می
کدام یک از  اگر چنین است، شده به وجود آمده است؟های زمین با نظمی حسابآیا ویژگیبه نظر شما  •

 تر است؟ کننده های ذکرشده برایتان متقاعدویژگی

تواند به های دیگری نیز حیات میفرد نیست و در سیّاره ای منحصربهدر مقابل این گفته که زمین سیّاره •

 دهید؟چه پاسخی می وجود آید،

 

 ای مملو از موجودات زندهسیّاره
هایی که زده شده است چنین بر از تخمین داند که چند گونه موجود زنده روی زمین وجود دارد.هیچ کس به درستی نمی

 راستی گستردگی و گوناگونی حیات روی زمین تا چه حد است؟اما به6 میلیون باشد. ۱۰۰میلیون تا  ۲آید که رقم آن بین می

  در خشکی:

های محققان برخی گونه7 نوع باکتری یافت. ۰۰۰٬۱۰توان می ها،گرم خاک جدا از تعداد میکروب ۱۰۰تنها در 

 8اند!کیلومتری زمین یافته ۳باکتری را حتی در عمق 

  در هوا:

های گیاهان ها و دانههاگ ها،جو زمین مملو از گرده کنند،ها و حشرات که در هوا پرواز میخفاش عالوه بر پرندگان،

ها در هوا با های میکروبتنوع گونه»سایِنتیفیک امریکن به گفتٔه مجلّٔه  ناطق هزاران گونه میکروب است.و در بعضی م

 9«ها در خاک برابر است.تنوع آن

 در آب:
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زیرا آنان برای مطالعٔه اعماق این پهنٔه پر  شود؛ای بسیار ناشناخته محسوب میها هنوز برای دانشمندان منطقهاقیانوس 

ها تری قرار دارد و در آنهای مرجانی که در عمق کمحتی صخره ای بهره گیرند.رمز و راز باید از تکنولوژی پرهزینه

 ای است که هنوز ناشناخته باقی مانده است.ها گونهزیستگاه میلیون کاوش و بررسی بسیار شده است،

بسیاری با نظر این شاعر عهد باستان موافقند  های موجودات زنده حاصل تصادف است؟آیا این تنوع شگرف در گونه

زمین از مخلوقات  ای!آنها را جملگی به حکمت خویش به عمل آورده بسیار است!کارهای تو چه  ای خداوند،» که نوشت:

 .۱۰۴:۲۴مزمور —«تو آکنده است!

 
 

******-*******-******* 
 /https://www.jw.org/faـ  سایت رسمی شاهدان یَُهَوهاقتباس از 

 

 واقع لینک های منابع استنادی میباشند.ـ اعداد اشاره در 
 

ـ شاهدان محترم یهوه؛ مدافعان تورات )کتاب مقدس( عموماً و اناجیل خصوصاً استند. اما زمینی که اینجا به برکت 

ترقیات علمی و تکامل بشر از بدویت تا مدرینته؛ توصیف گردیده با آنچه کتاب مقدس؛ مجموعه عقیدتی یهودیان و عیسویان 

 .برشاخ گاو بودن زمینمیکند؛ نه تنها مطابقت ندارد بلکه ماهیتا به همان اندازه در تضاد می باشد که با باور افسانه  توصیف

نظم »است یا نتیجه « تکامل»به وضوح در می یابید که در اثر؛ همه چیز به این برگردانده میشود که اینهمه تصادف و 

 یک ناظم یعنی حضرت یهوه کبریا؟« حساب شده

 این کار با مهارت بزرگمنشانه توسط استخدام این جمالت به اوج میرسد:

بسیاری با نظر این شاعر عهد باستان  های موجودات زنده حاصل تصادف است؟ آیا این تنوع شگرف در گونه

زمین از  ای!آوردهآنها را جملگی به حکمت خویش به عمل  کارهای تو چه بسیار است! ای خداوند،» موافقند که نوشت:

 .۱۰۴:۲۴مزمور  —«مخلوقات تو آکنده است!

نفس نظر و نگاه این عزیزان؛ محترم و غیر قابل تعرض است ولی در آخرین تحلیل علمی و فلسفی میسر در روزگار 

تکامل  ما؛ پرسیدنی است که این موضع از تکامل یافتگی در حد سیانس و تکنولوژی عصر مدرن؛ ناشی میگردد یا از

 نیافتگی؟

تصادف، »اینجا را با همین استفهامیه می بندیم که سنت متن باال را هم رعایت کرده باشیم. ولی در مورد تعاریف 

به حدی بحث و جدل هست که پایانی ندارد. علم از ورود به آنها به گونه هایی که کالم « تکامل و نظم حساب شده ناظم اکبر

تارند؛ احتراز می ورزد . علم به آنچه واقعاً هست و واقعاً بوده و واقعاً خواهد بود؛ می پردازد و فلسفه و سفسطه و عوام گرف

 نه به انچه که چرا هست و از کجا شده و نشده....

که بدینگونه در زمین و زمان جاری شده؛ در کتاب « نظم حساب شده ناظم اکبر»تازه؛ مقایسه هایی میتوان کرد که آیا 

 مستقیم اوست؛ نیز وجود دارد؟« نظم»مستقیم و « وحی»قدس او که مقدس و کالم م
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تکامل و تصادف و قانونمندی در طبیعت »مگر ما واقعاً برای زیستن عام نه؛ برای دریافت و برداشت مفاهیمی چون 

به این عرصه  مهندس ماوراء الطبیعی ی طبیعت؛ تکامل یافته ایم یعنی ژن ها و غرایز رهبر« نظم حساب شده»و بالمقابل 

 ها را دارا گشته ایم؟!

یا به سخن دوست بلند اندیش مشارالیه در باال؛ از نوزادی و صباوت و صغارت بر آمده بلوغ مردانه یا زنانه انسانی 

 درسطح متعالی آنرا حایز گشته ایم؟

 ؛ نوشته اند:شما هم درین موارد بیاندیشید! بر طاق ایوان عصر روشنگری که سر آغازی بر تمدن مدرن است

 من می اندیشم پس هستم!ـ 

 موالنای بزرگ بلخی ـ رومی بسیار پیشتر در شرق؛ ندا در داده بود که:

 

 ای برادر! تو همان اندیشه ای       مابقی؛ جز استخوان و ریشه ای؟؟؟

 

های کالن و مگر اندیشیدن و به کشف و ادراک پدیده ها و روابط و ضوابط آنها و ذرات جزء و کتله ها و غول 

کالنترین آنها راهیابی و راهگشایی فکری و با بهره وری از شناخت و معرفت به آنها؛ دست به تغییر و تحول و تسلط برآنها 

 یازیدن؛ تکامل است یا نظم حساب شده؟

موجود « به برکت پیشرفت های شگرف علمی....»در کار نیست؛ امروزه آگاهی هایی از دوردست ها « تکامل»اگر 

شده که سه چهار سده پیش به خواب نوابغ آدمی هم نیامده بود؛ چه رسد به سه چهار هزار سال و سه چهار میلیون سال که 

 آدمی را بر زمین پرتاب نموده بودند!

 دیده گر بینا بود؛ هر روز؛ روز محشر است!میگویند: 

 بینا بود؛ هر روز؛ روز تکامل است! دیده گرمیتوان افزود؛ 

 تکامل در طبیعت و هم تکامل در ماورای طبیعت!هم 

 مگر سلسله خدایان سیر تکاملی ندارد؟

 مگر سلسله پیامبران و نبیان سیر تکاملی ندارد

 مگر سلسله صحیفه ها و هدایات و کتاب های مقدس سیر تکاملی ندارد.

مهندس اعلی یا این اخری آن اولی ناظم و « حکمت بالغه»و « نظم حساب شده»از کجا معلوم که تکامل خود همان 

 نباشد!

آیا یک چنین ثبوتی در عالم ماده و مشاهده و تجربه و حساب و هندسه و ریاضیات و مکانیک و سیبرنتیک ... میتواند  

 قابل حصول باشد؟

 وای که از مطلب بسیار دور شدیم!

 

 چه نهفته و چه نگفته باشد!(« حساب شدهنظم »)تا باز که در نهانخانه تکامل یا                            
 


