


 آل عمرانسوره 
َ◌اِر الََ◌َياٍت  َماَواِت َو األَْرِض َو اْخِتالِف الَّْيِل َو النهَّ إِنَّ فِى َخْلِق السَّ

َ قَِيًما َو قُُعوًدا َو َعلىَ )190(ألُِ◌ْولِى األَْلَبابِ  ُجُنوِبِھْم   الَِّذيَن َيْذُكُروَن هللاَّ
َنا َما َخَلْقَت َھاَذا َباِطال  َماَواِت َو األَْرِض َربَّ ُروَن فِى َخْلِق السَّ َو َيَتَفكَّ

ارِ  )191(ُسْبَحاَنَك َفقَِنا َعَذاَب النَّ
ھمانا در خلقت آسمان و زمين و رفت و آمد شب و روز روشن، 

ايستاده (آنھايى كه در ھر حالت ).190(داليلى است براى خردمندان 
خدا را ياد كنند و دائم فكر در خلقت آسمان و ) و نشسته و خفتن

زمين كرده و گويند پروردگارا اين دستگاه با عظمت را بيھوده 
اى، پاك و منزھى، ما را به لطف خود از عذاب دوزخ  نيافريده

).191(نگاھدار 



.

سفری از

کھان تا کيھان



سفری در بيکران با سرعتی حيرت آور

10سفری به توان 

متر  1آغاز می کنيم که برابر است با 100با 

متر 100معادل با  102متر و سپس  10که می شود  101و آنگاه 

و ادامه می دھيم تا آنجا که خيال می بردمان در اين فضای ال يتناھی 

سپس باز ميگرديم به نقطه شروع ، با سرعتی اندکی بيش از آنچه سفر آغاز کرديم ، 
وانگاه سيری در جھت معکوس ؛ به کھان دنيا 

بنگر که چه بسيارند آنچه نميدانيم



فاصله شما از يک 
برگ در حياط 

باغچه

100
متر 1



سفرمان را به 
باال آغاز ميکنيم

می توان انبوه 
شاخساران را 

ديد

101
متر 10



از اين فاصله 
ميتوان حدود 

مزارع و ابنيه را 
ديد

102
متر 100



از متر به کيلومتر 
رسيديم

چتر نجات را باز 
کنيد

103
کيلو متر 1



شھر را ميتوان ديد 
اما ساختمان ھا را 

نه

104
کيلومتر 10



از اين فاصله 
می توان استان 

را ديد

105
کيلومتر 100



چشم اندازی
که از يک
ماھواره 
می توان ديد

106
کيلومتر 1000



چشم اندازی از 
قارھا و 

اقيانوسھای  
کره زمين به 
کمک ماھواره

107
کيلومتر 10.000



زمين 
کوچک 
ميشود

108
کيلومتر 100.000



زمين و مدار 
ماه به رنگ 

سفيد

109
ميليون کيلومتر 1

ماِء ُبُروجاً َو َجَعلَ فيھا ِسراجاً َو َقَمراً ُمنيراً  َتباَرَك الَّذي َجَعلَ فِي السَّ
)61 فرقان (

بزرگ است آنكه در آسمانھا برجھايى نھاد و در آن چراغ و ماھى 
روشن پديد آورد



قسمتی از 
مدار زمين 
به رنگ آبی

1010 
ميليون کيلومتر 10



1011
ميليون کيلومتر 100

مدارھای 
زمين و 
زھره



مدارھای عطارد ، 
زھره ، زمين ، مريخ و

مشتری

1012
بيليون کيلومتر 1



ميتوان منظومه 
شمسی و مدار 
سيارات را ديد

1013
ميليون کيلومتر 10

)33انبياء( ْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ فِي َفَلٍك َيْسَبُحونَ  َھاَر َوالشَّ َوُھَو الَِّذي َخَلَق اللَّْيلَ َوالنَّ
)  از آنھا(ھر يك ) كه (و او كسي است كه شب و روز و خورشيد و ماه را آفريد       

است) و در حركت (، شناور )معّين (در مداري 



1014
بيليون کيلومتر 100

منظومه 
شمسی 
کوچک  
ميشود

ُ َعلى ماواِت َو األَْرِض َو هللاَّ ِ ُمْلُك السَّ َّ ِ ٍء َقديرٌ  ُكلِّ َشيْ   َو 
)189آل عمران )

خدا است مالك ملك زمين و آسمان و خدا بر ھر چيز توانا است



خورشيد حاال 
ستاره ای 

کوچک است

1015
تريليون کيلومتر 1



ستاره بسيار 
کوچک 
خورشيد

1016
سال نوری 1



و ديگر ھيچ

1017
سال نوری 10

ِ اْلَمصيُر  ماواِت َو األَْرِض َو إَِلى هللاَّ ِ ُمْلُك السَّ َّ ِ )42نور(َو  )
فرمانروايى آسمانھا و زمين مخصوص او است و بازگشت ھمه به 

سوى خدا است



فقط ستاره ھا 
و ابر سحابی 

...ھا

1018
سال نوری 100

ماواِت َو األَْرِض َو ما َبْيَنُھما َو ِعْنَدهُ ِعْلُم  َو َتباَرَك الَّذي َلُه ُمْلُك السَّ
اَعِة َو إَِلْيِه ُتْرَجُعوَن  )85زخرف(السَّ

و كسى كه ملك آسمانھا و زمين و ما بين آن دو از او است، مصدر 
خير بسيار است، و علم قيامت نزد او و بازگشت شما ھمه به سوى 

او است



1019
سال نوری 1.000

سفرمان به 
درون راه 

شيری آغاز می 
شود؛ کھکشانی 

که در آن 
زندگی می کنيم



سفرمان به درون راه 
شيری ادامه می يابد

1020
سال نوری 10.000



کھکشان راه 
شيری به 

خوبی 
پيداست

1021
سال نوری 100.000



از اين فاصله 
عظيم ميتوان 

ديگر 
کھکشانھا را 

ديد

1022
ميليون سال نوری 1



از اين فاصله تمامی 
کھکشانھا مثل نقاط 
متراکمی به نظر می 

رسند که فضای 
سياھی بين آنھا را 

پر کرده است

1023 – ميليون سال نوری 10

اِظِرين َھا لِلنَّ نَّ َماِء ُبُروًجا َو َزيَّ )16حجر(َو َلَقْد َجَعْلَنا فِى السَّ
و بتحقيق قرار داديم در آسمان برجھايى، و زينت كرديم آن را براى 

تماشاگران



سفرتان بی خطر باد

ميتوان چشمھا را بست و سفر را ادامه داد اما بياييد 
به خانه باز گرديم



1022



1021



1020



1019



1018



1017



1016



1015



1014



1013



1012



1011



1010



109



108

سرعت را 
کم کنيم؟

ميخواھيد 
زمين 

دوست 
داشتنی را 

ببينيد؟



107

تمامی 
افسانه 

ھای 
آدمی در 

اين 
سياره 

آبی 
شکل 

گرفتند 

َ◌اِر الََ◌َياٍت  َماَواِت َو األَْرِض َو اْخِتالِف الَّْيِل َو النهَّ إِنَّ فِى َخْلِق السَّ
)190آل عمران(ألُِ◌ْولِى األَْلَبابِ  )

ھمانا در خلقت آسمان و زمين و رفت و آمد شب و روز روشن، 
 داليلى است براى خردمندان



106

ھر چه 
بيشتر سفر 
می کنيم ، 
ھماھنگی 

قوانين 
طبيعت 

بيشتر به 
چشم می 

آيد َو أَنَبْتَنا فِيَھا ِمن كلُ    َو األَْرَض َمَدْدَناَھا َو أَْلَقْيَنا فِيَھا َرَواسىِ  شىَ      ٍء   
ْوُزونٍ  )19حجر(مَّ

ھاى ريشه دار نھاديم و نيز از  و زمين را گسترديم و در آن كوه
ھر چيزى موزون در آن رويانديم



105

زمين 
جزئی 

ناچيز از 
اين 

دنيای 
بيکران 
.است



104

ما 
کيستيم؟

از کجا 
آمده ايم؟

به کجا 
ميرويم؟



103
چه 

چيزی 
که از 

دنيا 
می 
دانيم؟



102



101

سفر به درون آغاز می شود



. به نقطه آغاز رسيديم

100



ميتوان خطوط روی 
برگھا را مشاھده کرد

10-1
سانتيمتر 10



در اين فاصله 
می توان ساختار 

.برگھا را ديد

10-2
سانتيمتر 1



ساختمانھای
سلولی 
آشکار 
ميشوند

10-3
ميليمتر 1



سلولھا 
را 

ميتوان 
از ھم 

تشخيص 
داد و 

ديواره 
بين آنھا 
را ديد

10-4
ميکرون 100



سفرمان را به 
درون سلول آغاز 

ميکنيم

10-5
ميکرون 10



ھسته 
سلول را 
ميتوان 

ديد

10-6
ميکرون 1



10-7
1000 
امگستروم



را ” دی ان ای ”تا به حال 
از نزديک ديده ايد؟

10-8
امگسترون 100



ميتوان کروموزوم ھا را 
مطالعه کرد

10-9
امگسترون 10



ابری الکترونی از اتم ھای 
. کربن

شباھت دنيای کھان با کيھان 
باور نکردنيست

10-10
امگسترون 1



در اين دنيای 
کوچک ، ميتوان 

الکترون ھا را ديد 
که به دور اتمھا 

می چرخند

10-11
پيکومتر 10



فضای خالی بين ھسته و 
مدارھای الکترون

10-12
پيکومتر 1



ميتوان ھسته اتمھا را مشاھده کرد

10-13
فنتومتر 100



می توان ھسته يک 
اتم کربن را به 

وضوح ديد

10-14
فنتومتر 10



ھمتراز يک پروتون در ميدان ديد 
ميکروسکوپ الکترونی

10-15
فنتو متر 1



را می توان ” کوارک ” ذرات 
ديد

با دانش امروزی ، بيش از اين 
.راه به جايی نيست

.اين نھايت علم ماديست

10-16
آتومتر 100



سوال اينست

آيا ما مرکز اين جھانيم؟

ورای اين حدود چيست؟ آيا اصال حدی وجود دارد؟

و حال؟
چه کسی می گويد که ما بيھوده آفريده شده ايم؟



ُكْم إَِلْيَنا  َما َخَلْقَناُكْم َعَبًثا َوأَنَّ       أََفَحِسْبُتْم أَنَّ
ال ُتْرَجُعونَ 

پس آيا گمان مي كنيد كه ما شما را        
بيھوده آفريده ايم ، و شما به سوي ما 

بازگردانده نمي شويد

115  :  آيه مومنون                  




