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  بنایی که ھرگز نمیمیرد  : اھرام
  

البته دوستانی که از گذشته ,را خواندید یا نه" اھرام تفکری فرازمینی    " نمیدانم شما دوستان تا امروز وبالک       
تقريبـا تمـام باسـتان شناسـان     . با این وبالک اشنا ھستند حتما مطالب ان وبالک را دنبال کرده و خوانده انـد      

 امـا در میـان   , البته بناھای بینظیر امریکای جنوبی را نمیشود نادیده گرفت    ,رام را کعبه تفکرات خود میدانند     اھ
امروز در میان ما واژه ای ھست کـه میگـویم تـا    . تمام بناھای جھان اھرام ثالثه ويژه گیھای خاص خود را دارد   

این واژه " تا اھرام سه گانه بوده ھمین بوده " تند  میگفاما در میان اقوام گذشته مصر" دنیا بوده ھمین بوده     "
این نشان میدھد که در تفکرات مصريان ..بارھا تکرار شده..و غیره" کنیزه ملکه مصر"و " سینوھهدکتر "در کتاب 

اھرام بنائیست جاودانه و در کتیبه ھای بدست امده جمله ای بچشم میخورد که نوشته تا جھان ھست اھرام 
 نشان دادن قدرت اھرام و برابر کردن ان بـا عمـر کـره زمـین    ی از اھداف سازندگان اھرام ثالثه    ویک ,نیز ھست 

 سـال  ٧٠٠٠ تـا  ۵٠٠٠؟ باستان شناسان عمـر اھـرام را بـین      . اما براستی چنین چیزی ممکن است      .میباشد  
اھـرام بـا غـرور و    در این مدت .  سال میباشد شکی وجود ندارد  ۴٨٠٠اما در اینکه عمر اھرام بیش از        ,میدانند

 پا به درون ان نھـاده انـد    یا انرا از نزدیک دیده یا مردان بزرگی,تکبر خاص خود شاھد گذشت تاریخ بوده است     
 و بـسیاری از رئـیس جمھورھـای    , سـزار امپراطـور روم    ,نوسـتراداموس , نـاپلئون بناپـارت    ,حضرت موسـی    ,مثل

 حوادث تاریخی را برایتـان  ی ازبرده شد یک" ون بناپارت ناپلئ"  اما اجازه دھید حال که نام  .کشورھای مختلف   
روشـن بینـی یـا پـیش     " یکی از بزرگترین خواصی را کـه بـه اھـرام و ھـرم بـزرگ نـسبت میدھنـد        .  نقل کنم  

 ذکر کردم که او ھنگامیکه وارد اھرام شد بـه قـدرت   اگر یادتان باشد من در مطلب نوستراداموس      " اگاھیست  
 که او مصر را فتح کرد در اولین فرصت به بازدید از اھـرام   ١٧٩٨ در سال    ,ا درباره ناپلئون     ام ,اینده نگری رسید  

در کتـاب  " پیتـر تـامکینز   . "  و ھنگام حضور در سالن فرعون به اطرافیان دستور داد که او را تنھـا بگذارنـد            رفت
اسـرار ھــرم بـزرگ شــرح ایـن بازدیــد را از زبــان    

ناپلئون بـه ھنگـام     :  اینگونه بیان میکند     حاضران
او . ترک ھرم بسیار ھراسان و رنگ پریـده بـود           

بقدری دچاره استرس گردید که مجبور شد بـه          
او در جواب یکی از  . یکی از ھمراھان تکیه کند    

ایا چیز مرموزی در ان میان : مالزمان که پرسید   
. چیـزی نـدارم کـه بگـویم     : ؟ با تندی گفت   .بود

 ناپلئون نامکشوف این راز تا اخرین روزھای عمر   
سـنت  "  در تبعیـدگاه جزیـره       تا اینکه . مانده بود 

 بـه   ,و چندین ساعت قبل از مـرگ خـود     " ھلن  
روزی کـه وارد ھـرم     : یکی از محارم خود گفـت       

بزرگ شدم تمام ایـن لحظـات ماننـد خـوابی در         
افکارم گذشـت و مـن دانـستم کـه انچـه را کـه        
 دیده بودم حقیقت زندگی من بود و من سـالھا         

ایـن جـذابیت و     !!! با این کابوس زنـدگی کـردم        
ھیچ یک از بناھا و دست اوردھای انسان تـا ایـن تـاریخ بـه انـدازه      . دلربائی اھرام تا کی ادامه خواھد داشت    

 ,اھـرام . در کشور مـصر تعجـب و حیـرت جھانیـانرا برنیانگیختـه اسـت       " خئوپس " اھرام ثالثه و بخصوص ھرم     
ن ترین و کاملترین ساختمان مخلوق دست ادمی است و قرنھاست که بر قله رفیع  سنگی,کھن ترین,بزرگترین

این بنا کـه  . تخیل ھوشمندانه جای دارد و جنبه ھای اسرار امیز ان موجب شگفتی بینندگان را فراھم میاورد       
دھد قدمت ان در اعماق تاریخ مدفون است اطالعات و دانشھای جدیدی از انسان و محیط زیست او بدست می

و شگفتا که این ھرم بزرگ برای ھر پرسش مقدر کـه بـه مـوازات پیـشرقت روزافـزون علـوم و فنـون در ذھـن                 
کـه بمنزلـه نمونـه مجـسمی از مجموعـه      " خئوپس " ھرم . دانشمندان متبادر میشود جوابی در استین دارد      

دانـشھای جدیـد و    محفوظات و عقـل ودرایـت انـسانھاست ھنـوز ھـم اسـرار زیـادی بـرای تـشنگان                     ,دانشھا
کنجکاوان فطری در اختیار دارد که تـا قرنھـا میتوانـد مـشتاقان اسـرار کھـن را در جھـت کـشف علـت و سـبب             

شاید ھم بسیار شاعرانه باشد که تصور کنیم کشف چگونگی و اسرار . موجودیت و ساختمان خود جلب نماید 
ه ادمی در مورد سرنوشت خاص خود باشد ریاضی ساختمان این ھرم در اینده میتواند راھنمای پرسش دیرین    

که در این صورت این ساختمان عظیم بمثابه سنگ زیربنای فلسفه بشمار خواھد امد  اما من قرار است شما 
اھرام تفکری " را در تاریخ ھمراھی کنم و نمیخواھم ار اعجاز اھرام با شما سخن بگویم چراکه قبال و در وبالک 

اما در انتھای این مطلب شـما خواھیـد دیـد کـه چگونـه اھـرام        . اره صحبت کرده ام     با شما در اینب   " فرازمینی  
جواب معماھای . براستی این بازی تا کی ادامه خواھد داشت . را به بازی گرفت تکنولوژی و دانش امروز بشر 

ن علـم و  میدانم شما ھـم تـشنگا  ..کمی در تاریخ کنکاش کنیم؟ اجازه بدھید .اھرام را چگونه میشود حل کرد    
  . خشک نخواھد شد و اھرام چشمه ایست که ھرگز. معرفت میباشید 

  
  چگونه یورش اغاز شد

  
 داسـتانی دلپـذیر و سرشـار از شگفتیھاسـت و ایـن داسـتان       ,تاریخچه ساختمان اھرام و بخصوص ھرم بزرگ      

با ھم مرور خواھیم کـرد  بنابر این انچه را که  .  جای داد مطلب یا دومشروحتر از ان است که بتوان انرا در یک       
در حالیکه تنھا سی ھرم بزرگ و کوچک در مـصر و  .  میباشد تنھا نکات برجسته ای از این افسانه حیرت انگیز    

 امریکای مرکزی .مکزیکو . کوه ھای ھیمالیا . چین . بسیاری دیگر نیز در سایر نقاط جھان از جمله جنوب افریقا 
" خئـوپس  " مھندسان و ریاضیدانان به ھرم . معماران . وجه دانشمندان دلیل بیشترین ت, وجود دارندو فرانسه 

 واجد انچنان خصوصیاتی است کـه دیگـر ھرمھـا نظیـر ان     این است که از نظر رعایت اصول ریاضی و ھندسی  
مشاھده نمیشود بر اساس نظر محققان شش ھرم دیگر که قبل از ھرم بزرگ ساخته شده از نظر عظمت و        

 قرار دارند و در بیست و سه ھرم دیگر که پس از ھرم بزرگ ساخته شده محاسبات ریاضی در سطح پائینتری
 کیلـومتری غـرب قـاھره در    ١۶ھرم بزرگ در . حو محسوسی کاسته شده است اند از دقت و ظرافت کار به ن       

مشرف به نخلستانھای دره نیل بنا گردیده و " جیزه "  کیلومتر مربع و از دشت       ۶/٢وسعتزمین مسطحی به    
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!!!  جریب را پوشانده با دقتی معادل چند میلیمتر اختالف تسطیح شده١٣سطح زیربنای ان که اندکی بیش از 
ی ساختمان این ھرم دومیلیون ششصد ھزار قطعه سـنگ ھـای سـاختمانی تراشـیده شـده از گرانیـت و                  برا

 تن با دقتی بیمانند در حدود جزئی از میلیمتر چیده شده تا بنائی به ارتفـاع  ٧٠ تا ٢سنگ مرمر با وزنھایی از      
" جانـشین  " کفرن " تعلق به در جوار ھرم بزرگ دو ھرم دیگر وجود دارد که یکی م.  متر پدید امده است     ١۴٠

این اھرام به انضمام شـش ھـرم دیگـر کـه     . جانشین کفرن منسوب است " مایکونیوس " و دیگری   " خئوپس  
در روزگاران . را تشکیل میدھد " جیزه"ظاھرا برای زنھا و دختران خئوپس اختصاص داده شده اند مجتمع اھرام 

تا انکه . سنگ مرمر صیغلی پوشش یافته بودتر با الیه ای از ھرم بزرگ به منظور زیبائی و استحکام بیش,پیش
در سیزده قرن پیش از میالد مسیح بر اثر زلزله قسمتھائی از این سنگ محافظ فرو ریخته و در خالل نسلھای 
بعد تمامی سنگھای پوشش که ضخامت ان به دو نیم متر و مساحت کل انھا بالغ بر بیست و دو جریب بـوده      

ج کنده شـده و بـه مـصرف بناھـایی در شـھر قـاھره        بتدری, است
ھرم بزرگ تا قرنھا پس از ساخت ان دست نخورده . رسیده است 

 مسدود و مکشوف باقی مانده و ھر گونه اطـالع و خـاطره ای از        ,
محل مدخل این ھرم با سپری شدن روزگاران دراز در مدفن تـاریخ        

عبدااله المامون " د  پس از میال٨٢٠تا اینکه در سال . ناپدید گردید 
ــد "  ــارون الرشــید  " فرزن ــسارتھا و شــھامتھای او در  " ھ ــه از ج ک

ــاد شــده اســت   ــراوان ی ــزه ,داســتانھای ھــزار و یکــشب ف ــه انگی ب
دسترسی به گنجھا و مدارک تاریخی گرانبھا که تـصور میرفـت در           

 بـا اسـتفاده از گروھـی    ,درون این بنای عظیم ذخیره شده اسـت   
گارگران روزھای متوالی بدنبال یافتن روزنه ای  معماران و ,مھندس 

بر روی سنگھای مسطح ھرم بدون کوچکترین نتیجـه صـرف وقـت       
خلیفه جوان که از این طریق حصول مقصود را مشکل یافته    . نمود  

بود تصمیم گرفـت بـا حفـر یـک تونـل از درون یـک سـنگ خـارا بـه                   
 ھم در مقابل محوطه داخلی ھرم راه یابد و زمانیکه انجام اینکار را   
 دستور داد تا با ,سرسختی سنگھای جانبی ھرم غیر ممکن یافت

مشعل ھای مخصوص سنگھا را داغ و افروختـه کننـد و سـپس بـا          
ریختن سرکه سرد در انھا ایجاد شکاف نمایند و به این ترتیب بـود      
که توانست با حفر یک تونل سی متری به راھرو باریکی به عرض  

این راھرو با شیب . تر در اندرون ھرم راه یابد و ارتفاع در حدود یکم
تندی به سمت پـائین سـرازیر میـشد و مھندسـان پـس از تـالش               

 متـری از پایـه ان قـرار داشـت     ١۵فراوان توانستند از طریـق ایـن تونـل بـه مـدخل مخفـی ھـرم کـه در ارتفـاع              
ی به گنجینه طال و جواھرات به و افراد وی به شوق دستیاب"المامون  " با حصول این توفیق     . دسترسی یابند   

با . ولی در ھر جھت که پیش میرفتند جزء مشتی خاک و سنگ چیزی دیده نمیشد . کاوش خود ادامه دادند     
 کار حفاری را از نقطه دیگری از درون یک قطعه سنگ مرمر که بریدن ,و افراد او" المامون " مشاھده این وضع 

 یک تونل باریـک کـه سـقفی    , گذشت روزھا و ادامه کار خستگی ناپذیر ان اسانتر مینمود اغاز کردند و پس از  
 ۵٠گروه کارگران در حالیکه روی زانوھای خود میخزیدند در حدود . بسیار کوتاه داشت بر روی انان گشوده شد 

 متر ٧/١متر در طول این مسیر باال رفتند و سرانجام به یک اطاقک خالی با سقف شیروانی شکل به مساحت 
 زنان خود را در درون مقبره ھـائی کـه سـرپوش شـیروانی شـکل       ,بع رسیدند و از انجائیکه اعراب در انزمان       مر

در این محفظه یا مقبره چیزی جزء یـک  . نام گذاری شد " اطاق ملکه " داشت دفن میکردند این محل به بنام      
 بازگـشت از مـسیر خـود در حالیکـه     در نتیجه کارگران یکباره دیگـر در . حفره تو خالی طاقچه مانند یافت نشد      

مشعل ھا را متوجه سقف کرده بودند به حفره خالی دیگری برخوردند و با سعود از این مجرای باریک به داالنی 
 انتھای این داالن یا راھرو بـه محـل مـسطحی منتھـی     , متر برخوردند ۴٨ و طول    ٨/۶با سقف بلند به ارتفاع        

 وارد سالن بزرگی , و از این محل با عبور از تونل دیگری ,ی به اطاق دیگر بود گردید که به منزله استانه و مدخل
 متر بود و بنـام  ٧/۵ متر و ارتفاع ان ۶٠/۵ در ٢٠/١٠با دیوار و سقفی از سنگ خارا شدند که عرض و طول ان            

 جستجوی گنجینه با اینکه در این نقطه کارگران عرب دیوانه وار در. سالن بزرگ یا سالن فرعون نامگذاری شد 
. اما تنھا چیزی که یافتند تابوتی خالی از سنگ خارای قھو ھای رنگ که بسیار صیقلی بـود  . مورد نظر بودند    

المامون که از ادامه کار خسته شده و نتیجه ای از زحمات خود بدست نیاورده بود در فرصتی مناسب مقداری 
کرد و سپس کارگران را برای حفاری به ان محل ھدایت نمود طال و جواھرات را در گوشه ای از این اطاق پنھان 

و به این ترتیب به افراد خود دلگرمی و امیدواری داد و در ضمن خـود نیـز از مخمـصه شکـست در جریـان ایـن              
بنابراین اولین تالش انسانھا بـرای گـشودن راز و رمـز ایـن سـاختمان عظـیم بجـائی        . ماجراجوئی نجات یافت  

  .نرسید 
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با اینحال قرنھا ھیچکس دیگر . زلزله ھای شدید قسمتی از روپوش و محافظ ھرم را فرو ریخت  , سال بعد ۴۵٠

بنظـر عـوام ارواح شـوم و    .  ان نگذاشت و این بنای غول اسا در ھاله ای از اوھام و خرافات فرو رفـت      پا بدرون 
 النه کرده بودند و سرگذشت ھر کس که جرات نزدیک شدن به انرا درون سنگھاخبیث و مارھا و افعی ھا در ان

 ماجراجوئی دیگر بنام رابی بنیامین ,سالھا گذشت تا انکه در قرن دوازدھم بعد از میالد. داشت جزء مرگ نبود 
متعاقـب وی  . ادعا کرد که این بنا ساخته دست جادوگرانست . که جسارت ورود به این ھرم را پیدا کرده بود        

امـا بـه محـض ورود از تـرس     . بغدادی دانشجوی پزشکی و تاریخ یکبار دیگر پا بدرون ھـرم نھـاد           " طیفعبدالل"
مــدتی بیھــوش شــد و دربازگــشت بــه یــک مــرده  

 ١۶٣٨ در ســال. بیـشتر شــباھت پیـدا کــرده بـود    
ــوز" مــیالدی  ســتاره شــناس و اســتاد  " جــان گری

یـافتن  ریاضیات مدارس عالی انگلـستان بـه امیـد          
یافته بود " المامون "  از انچه  گنجینه ھای متفاوت  

ــد    ــزرگ شـ ــرم بـ ــستجوی  . وارد ھـ ــه در جـ او کـ
اطالعـاتی بــرای انــدازه گیــری مشخــصات ســیاره  
زمین بود با بھره گیری از تالش پیشینیان به محل   

امـا بـرای وی تـصور اینکـه          . سالن بزرگ راه یافت   
 ساختمانی با ایـن عظمـت تنھـا بـرای حفاظـت و            

نگھبانی از یک مقبره ساخته شده باشد غیر قابل 
 و بر اساس ھمین تـصور بـه جـستجوی        . باور بود   

اطالعات جدید ادامه داد و یادشـتھای فراوانـی از           
" ایـن یادشـتھا توجـه       . یافته ھای خود تعیه کـرد       

را کـــه در ان زمـــان شـــھرت و " اســـحاق نیـــوتن 
 بخــود جلــب کــرد و مقالــه ای معروفیتـی نداشــت 

 ,را منتشر کـرد کـه بموجـب ان   " واحد اندازه گیری طول در مذھب یھود و بسیاری مذاھب دیگر    " عنوان  تحت  
را که به نسلھای بعد منتقل شده بود مشخص " ممفیس " واحد طول مورد استفاده سازندگان اھرام در عھد 

چـرا کـه در ان   . ود  محض بجستجو و کشف واحد طول نه بر اساس تصادف بلکه بر پایه کنجکاوی     . میساخت  
خود که بر مبنای اندازگیری دقیق محیط زمین استوار " قانون جاذبه عمومی "  نیوتن ھنوز از نتیجه کشف زمان

ستاره " ارتوسن "  و منیع اطالعات وی  تا ان تاریخ ارقام بدست امده از محاسبات بود اطمینان کاملی نداشت
 تائید ,برای اثبات صحت تئوری خود مینمود محاسباتی را که نیوتن شناس یونانی و پیروان او بود که این ارقام        

 به واقعیت نزدیک بود و به از ابعاد ھرم در ارتباط با محیط زمین گرچه" جان گریور  " اندازه گیری ھای    . نمیکرد  
ھمین دلیل نیوتن کشف قانون جاذبه عمومی خود را چند سـال بعـد و بـر اسـاس محاسـبات سـتاره شـناس          

ی در انزمان چه نیوتن و چه پیروان او ھیچگونـه اطالعـ  . به جھانیان اعالم داشت " ژان پیکارد " سوی بنام  فران
نداشتند که مجسمه ابوالھول و ستون سنگی چھار ضلعی     
که در میان پنجه ھای این پیکره سھمناک قـرار دارد بعنـوان       

 یعنی روزی کـه  ,وسیله ای برای تعین دقیق اولین روز سال  
 )عتدالین (بکار میرفته , روز دقیقا با ھم برابری میکند     شبانه

و ھرگز نمیتوانستند تصور کنند که سـایه ایـن سـتون بـرای              
محاسبه دقیق محیط کره زمین در رابطه با عرض جغرافیائی 

 جـــای .محـــل اســـتفاده دانـــشمندان اھـــرام بـــوده اســـت 
 اھـرام   ایـا ؟.ببازی گرفتـه بـود  شگفتیست ایا اھرام نیوتن را  

در دانش داشت که نیوتن را با تمام بـزرگیش بـه حقـارت      انق
امـا ادامـه    .ھمانگونه که گفتم داور شـما ھـستید      ؟.بکشد  

جنرال کنـسول انگلـیس   " ناتانیل دیویس  . " مطلب خودمان   
 و در الجزایـر پـا بــدرون ھـرم بـزرگ گذاشــت و پـس از دقــت     

برسی فراوان یک سوراخ مستطیل شکل در سـقف سـالن            
مشاھده کرد و ھنگامیکه با اشگاالت ) سالون فرعون (بزرگ 

دیگری به کشف سالن . فراوان از درون این سوراخ باال رفت 
با ابعادی مشابه سالن بزرگ اما با سقفی بسیار کوتاه نائل 

 نامیـده  "دیویس " در این سالن نیز که بنام کاشف ان    . امد  
میشود ھیچگونه گنجینه ای یا سنگنوشته ای بدست نیامد 
و این معما ھمچنان ادامه داشـت تـا انکـه در زمـان اشـغال              
مصر توسط ناپلئون بناپارت یکبار دیگر ھرم بزرگ مورد توجـه        

 ایـن  .قـرار گرفـت   " کلنـل ژان مـاری   " و " ادام فرانـسوا جمـار   "دانشمندان و ریاضی دانان فرانسوی از جملـه    
دانشمندان با پاک کردن اطراف ھرم از سنگ و خاک و با توجه به موقعیت ساختمانی ان سـنگ بنـای اصـلی          

در اوائل قرن . ھرم را کشف کردند و بر این اساس اندازه گیریھای بسیار دقیقی از ابعاد خارجی ان بعمل امد          
 بـه کـشف   ١٨٣۶ را اغاز کردنـد و در سـال   تالش مشترکی" کلنل ھوارد ویس " و " کاپیتان کاویگلیا   " نوزدھم  

سه سالن دیگر تقریبا با ابعاد سالن اصلی و در باالی ان نائل شدند که تصور میرفت این سالنھا در مجموع به 
 بالغ میشد بـر روی دیـواره ھـای سـالن اصـلی      ۶٢منظور تخفیف فشار سنگھای فوقانی که ارتفاع انھا حدود         

 متـر را  ۶٢ھمچنین موفق شد دو سوراخ ھـواکش طـوالنی بطـول تقریبـی     " ھوارد ویس   . " ساخته شده اند    
ھـوای تـازه بـه    ,کشف کند که مستقیما به سالن اصلی مربوط میشد و با تمیز کردن مجاری این ھـواکش ھـا       

. ( درون ھرم نفوذ کرد و حرارت داخلی محوطه در تمامی طول سال به بیست درجه سانتیگراد تثبیـت گردیـد           
گر از اسرار اھرام میباشد که در تمام طول سال درجه ھـوا ثابـت اسـت و ھیچگونـه تعقیـری در        اینھم یکی دی  

ھمچنان کـه  !!! )... براستی انھا چگونه این محاسبات دقیق را انجام میدادند. سالن بزرگ مشاھده نمیشود    
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مدارک تاریخی و یا زمان به پیش میرفت و اکتشافات جدید نشان میداد که در داخل ھرم ھیچگونه جواھرات و 
اثار ھنری وجود ندارد تصور اینکه این ساختمان فقط به عنوان یک ارامگاه ساخته شده باشد روز به روز بعیدتر 

ھیچ بنائی در دنیا به اندازه اھرام ثالثه و بخصوص . شاید این ھم رازی بود که اھرام در سینه داشت . مینمود 
 است بعضی از محققان ھمانگونه که گفتم اھرام را تنھا یک مقبـره بـا   ھرم بزرگ محققان را دچار تردید نکرده    

اما دانشمندان و باستان شناسـان بـسیار بزرگـی ھـم ھـستند کـه معتقدنـد کـه ایـن            . شکوه میدانند و بس     
طبـق یـک برسـی کـه توسـط      . ساختمان برای ھدف و مقصدی بسیار عظیم و متعالی سـاخته شـده اسـت       

 سـال گذشـته دربـاره اھـرام نوشـته      ٢٠ عنوان کتاب تنھا در ٧٠٠٠ گرفت بیش از   کالجی در انگلیستان صورت   
شده و جالب اینکه بعضی از نویسندگان اصال اھرام را از نزدیک ندیده اند اما اخرین کسی که موفـق شـد راز       

. ن شـد   وارد مقبره فرعو١٩٢٣که در سال " ھوارد کارتر " دیگری از اھرام را کشف کند کسی نبود جزء دکتر          
امـا اگـر   . بصورت کامل و جامع توضـیح دادم  " اھرام تفکر فرازمینی " من درباره او ھمانطور که گفتم در وبالک     

یادتان باشد من در مقدمه قسمت اول نکته ای را یاداور شدم و ان این بود که اھرام تکنولوژی و علم امـروز را   
ان مصر تصمیم گرفتند سد اسوان را بسازند متوجه شدند ؟ ھنگامیکه سر.شاید بگوئید چگونه . به بازی گرفت 

. انگلـیس  . فرانـسه  .  کـشور امریکـا  ۴برای ھمین مھندسان خبـره ای از  . اثار بسیاری به زیر اب خواھد رفت   
ھیچ راھی نبود و کـشور مـصر بـه ایـن سـد احتیـاج       . سوئیس داوطلب شدند که اثار باستانی را نجات دھند         

چـون امکـان   . سان مشغول کار شدند اما پـس از مـدتی عجـز مھندسـان اشـکار شـد               مھند. فراوانی داشت   
اخرین راه حل این بود که بعضی از سنگھا و . جابجائی بعضی از قطعات ساختمان با تمام امکانات میسر نشد 

یر و بـه ایـن ترتیـب بـه اصـالت تـصاو      . مجسمه ھا را به قطعات کوچکتر تبدیل کنند و سپس انھا را جابجا کنند  
محمد کروان رئیس مـوزه قـاھره در ھمـان سـال     . سنگنبشته ھا لطمات و خسارات جبرا ن ناپذیری وارد شد         

بعضی از مجسمه ھا و سنگھا که مجبور به قطعه قطعه کردنش شدیم نصف مجسمه ھا و سنگھائی : گفت 
. اری از اثار به زیر اب میرفت ما چاره ای نداشتیم و گرنه بسی. نبود که در دره پادشاھان و ھرم بزرگ میباشد 

براستی چه قدرتی و چه علمی این سنگھای عظیم ..فکر میکنم احتیاج به توضیح نیست و شما متوجه شدید
؟ ھر چه باشد داور .ایا اھرام دست از بازی برداشته یا این بازی ادامه دارد!! ؟..را با این دقت به روی ھم نھاده

  پایان. اریخ را ھمه به عنوان داوری عادل قبول دارند ت!! این بازی تعقیر نخواھد کرد
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  باستانیکامپیوتر 

  
 بقایای یک وسـیله مکـانیکی و عجیـب در میـان     ,تصویر مشاھده میکنید ھمانگونه که در   " ١٩٠٠" سال  در

این وسیله حاوی یکسری دنده ھای  ,اجسام در داخل الشه یک کشتی غرق شده در ساحل کرت کشف شد
وسیله از  , ھنگامیکه وسیله را به ساحل می اوردند . که در میان جلدی چوبین قرار گرفته بود , برنزی میباشد

. وسیله انجام شـد   نانگاه وقتی که عکسبرداری اشعه ای از ای ,شکست دست سقوط کرد و جلد چوبی ان
" بسیاری از کسانی کـه اخیـرا   . کاشف بعمل امد که ساختمان داخلی وسیله دارای پیچیدگی عجیبی است

اعتقادند که وسیله مذکور نوعی ماشین محاسـبه یـا ھمـان     بر این. این وسیله را مورد بازبینی قرار داده اند 
موقعیـت انھـا را در ھـر زمـان      ت را پـیش بینـی کـرده و   خورشید و سایر سیارا , کامپیوتری بوده که حرکات ماه

و معلومات یونانیان قدیم در مورد علم نجوم بسیار  با توجه به اینکه از میزان اطالعات. محاسبه میکرده است 
به چه وسیله ای به دست  این سئوال که انھا معلومات مذکور را از کجا و , بنابراین. گفته و نوشته شده است 

قدرتمند مانند انچه که گفتـه شـد در دسـت     ارا به سوی پاسخی رھنمون میکند که وجود کامپیوتریاوردند م
  . تیونانی ھا حقیقت داشته اس

..  
  
  

   راز بی جواب -عجیبترین برش کریستال در جھان 
  

ھیچکس باور نمیکرد با یکی از معماھـای بـی   . وارد البراتواری در کالیفرنیا شد  ھنگامیکه جمجمه کریستالی
این جمجمه کریستالی متعلق به اقوام مایا در امریکای . خواھیم شد   دیگری از دنیایی ناشناخته روبرو جواب

 .   قبـل از مـیالد میباشـد   ٨٠٠شمالی است که متعلق بـه   مرکزی و
برشھائی  , متوجه شدند دانشمندان ھنگام مطالعه روی این جمجمه

انجـام   اما برشھا بـه گونـه ای  . به روی این جمجمه کریستالی است 
یعنی در واقـع   , شده که بر خالف جھت ھای طبیعی کریستال است

خـوردن   بایـد باعـث شکـسته شـدن و تـرک     " این گونه برشـھا قاعـدتا  
ستال دارای ویژگی ھای اوپتیکال عجیبی    اما این کری  . کریستال شود   

که حتا در این دوره مدرنیزه و با تمـام امکانـات و تجھیـزات و     , میباشد
ساختن ان امکان پذیر نیست  , که دارای دقت بسیار میباشد وسایلی

بلکه  , نشده و ترک نخورده و در نتیجه نه تنھا این کریستال شکسته
برای مثال  , ئی جھت داده شدهکانلھای نوری ان به شکل معجزه اسا

یک انسان  نور از پایه جمجمه به چشمھا میاید و انھا را مانند چشمان
بسیاری معتقدند که اینگونه برش در کریـستال و   . زنده نورانی میکند    

به نور تا یکھزارسـال اینـده نیـز از ذھـن و دسـت بـشر        جھت بخشی
اقوام مایا در  ری مالقاتی که یک تمدن فضائی پیشرفته ازشاید ھم مطابق باور بسیا , معمولی برنخواھد امد

   .تاس نورانی عجیب ان موثر بوده ھزاران سال پیش به عمل امده در ساختن این جمجمه کریستالی با ابعاد
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  صاویر باور نکردنی صحرای نازکات
  
سـال   باستان شناسان را از. خطوط حک شده خارق العاده روی زمین که در تصویر مشاھده میکنید  این

بلکه اولین بار در   نشده البته کشف این خطوط با حفاری امکان پذیر. دچار تعجب فراوان کرده است ١٩۶٠
( از اسمان این خطوط را مشاھده کرد   این منطقه پرواز میکردھواپیمای تجاری که بر فراز   یک١٩۶٠سال 
 قبل ۴٠٠ تا ۶٠٠طبق ازمایشھای انجام شده خطوط بین سالھای )  امده ١٩٣٠در بعضی کتب تاریخ  البته

این خطوط در مجموع . در امریکای جنوبی نسبت داده اند " نازاکای " انرا به تمدن از میالد حک شده اند و
این خطوط مجموعه چندین .  مربع را در بر میگیرد کیلومتر ۴۵٠

زمینی کامال مسطح بـه  که در  تصاویر به اشکال مختلف است
با توجه ) مشابه عکس ماھوارھای سمت راست ( وجود امده 

به  , نسبت ھای دقیق ھندسی این خطوط نشان میدھند به
ھیچ وجه امکان پذیر نیست که کس یا کسانی بدون استفاده  

انھــم از روی زمــین بـه چنــین محاســبات   , مــدرن ئلاز وسـا 
انجام محاسبات ھم این اسـت   تنھا راه. عظیمی دست بزنند 

زمین  که شخصی از ارتفاعی کمتر از پنج کیلومتر به افرادی در
حال در دوھزار سال پـیش  . دستور دھد تا خطوط را حک کنند    

ف مسطح که کوه و تپه ای ھم در اطرا تر چگونه در سرزمینی
کیلومتری پرواز  کسی میتواند به ارتفاع پنج!! ان وجود نداشته 

کند و دستور چگونگی حک خطوط را به افـرادی در روی زمـین       
معمائیست که ھنوز پاسخی به ان داده نشده !! ؟.بدھد فرمان

بـسیاری میرسـیم کـه از مالقـات      بنابر این بـاز ھـم بـه بـاور    !! 
کنند که با توجه به قدرت پرواز و سفینه ای که  د و انھا را قادر میتمدنی پیشرفته با زمینیان خبر میدھن

بـرای شـما     شـاید !! انجام داده و بعد روی زمین انرا حک کرده باشـند  در اختیار داشتند این محاسبات را
اما دانشمندان بسیاری سـالھای سـال      . باورش سخت باشد    

  سازمان١٩٩٨در تاریخ . کار کردند   به روی نقاط مختلف زمین
 , فضائی ناسا سمیناری را باحضور سرشناسترین فـضانوردان 

ریاضـیدانان و محققـان بـزرگ جھـان برگـزار       , باستان شناسان
بود تا بفھمند که ایا نیاکان مـا در   برای انھا بسیار مھم. کردند 

؟؟ ایـا  .انـد  زمین براستی با افرادی فرازمینـی مالقـات داشـته   
مـدنی پیـشرفته در سـیارات    براستی موجودات ھوشـمند بـا ت     

کـه بـه    ARCHELOGIE مجله معروف و معتبر دیگر وجود دارند؟
  خود در باره ایـن ١٣٨چند زبان مختلف چاپ میشود در صفعه 
ھنگامی که خورشـید  : سمینار و موضوعات ان اینگونه نوشت  

میگیـرد اگـر بـه اسـمان نظـر کنـیم        میرود و تـاریکی جـای انـرا   
ــا ســتاره و ســیاره  ــم و  میلیونھ ــام عل ــا تم ــه ب ــیم ک   را میبین

امـروز بـر زمینـی    . پیشرفتمان ھنوز قطره ای از انرا ندیده ایـم     
ھـر روز کـه میگـذرد    . چیزی از گذشته ان نمیـدانیم   زندگی میکنیم که براستی

حـال بـا ایـن دانـسته ھـای      . نمی شناسـیم   اینرا میفھمیم که حتا نیاکانمان را
کـه در ان ذره ای بـیش    ی حـرف بـزنیم  انـدکمان چگونـه میخـواھیم از کھکـشان    

از ما میپرسند  بسیاری از انسانھا که بر این کره خاکی زندگی میکنند. نیستیم 
موجـوداتی   ؟ یا انکه با.ایا نیاکان ما دانسته ھایشان از انسان امروز بیشتر بوده

؟ قرائن بسیاری در دسـت ماسـت   .ھوشمند از سیارات دیگر مالقات داشته اند     
یدھد انسان ارام ارام به تکامل رسیده و انچه که امروز برای ما باقی نشان م که

ولـی  . تجربه ای است که طی میلیونھا سـال بـه ان دسـت پیـدا کـردیم       مانده
زمین ماسـت کـه دال برمالقـات موجـوداتی اسـت کـه        نشانه ھای ھم به روی

لـی  مـن خی ....." ھوشمندتر و مجھزتر از انـسان امـروزی اسـت    ,بسیار متفکرتر
نسخه انگلیسی این مجله را پیدا کنم اما نـشد و تنھـا نـسخه     سعی کردم که

   .انرا در وبالک گذاشتم اسپانیائی انرا یافتم و عکس
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  یا کنکورد عصر جدید فراعنهبالدارپرنده 
 
چوبی و بالداری بدسـت امـد کـه ابتـدا      وسیله "  سقاره" در منطقه از قبر یک مومیایی مصری ١٨٩٨ سال در

مورد  این وسیله که در قرن دوم قبل از میالد ساخته شده مجسمه چوبی پرنده , باستان شناسان تصور کردند
 زمانی ١٩٧٢اما در سال    . بوده است   "  مکتره" عالقه  
 باستان شناس دیگر از دانـشگاه تیم محقق و   که یک

ناگھـان بـه    , لندن مشغول برسی پرنده چـوبی بودنـد  
ان پرنده چوبی . واقعیتی پی بردند که باور کردنی نبود 

انــدازه ھــای بــسیار دقیــق ســاخته شــده بــود و از   در
و  ,است  بود طراحی فوق العاده ایرودینامیکی برخوردار
رودینـامیکی  این نـشان مـی داد طراحـان ان از علـوم ای      

چـوبین   محققـان پـی بردنـد ایـن پرنـده       داشتند اطالع
دقیقا مانند طراحی جت ھای کنکورد بوده و نسبت ھا    

متـر دقیـق و ماننـد     حتـی تـا سـانتی متـر بـه سـانتی      
نسبت ھای زوایا و انحناھای یک ھواپیمای کنکورد بوده 

 روی این پرنده شناسان و محققانی که باستان. است 
 کار میکردنـد بالفاصـله مـدعی شـدند کـه مـصریان در      

اما اینکـه   .  سال پیش تر بر اساس فیزیک پرنده ھا درصدد ساختن اولین ھواپیما برامده بودند و پانصددوھزار
ولی انچه که مطمئن به نظر  . موفق شده یا نشده اند سئوالی است که شاید ھرگز پاسخی بران داده نشود

ھواپیمایی ساخته شود بدون طردید قادر به پـرواز   , ت که اگر بر اساس ابعاد این پرنده چوبیمیرسد این اس
 نقـش بـسته اسـت کـه     " دره شـاھان  "معبدی درتصویری بر دیوار  , معمای اھرام نیست اما این تنھا. است 

   .افتید من از شما میپرسم با دیدن ان یاد چه چیز می. را در دل دارد  چندین شکل
  

  
  
  

  باستانی اینبار در چین تصویری
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  راز قلعه اینکا

  
. شده اند  واقع در پرو کشف" کوسکو "  متری در منطقه ٣۶٠متر ارتفاع ودر دایره ھای ٩ھر کدام با  سه دیوار

شـر محاجمـان در امـان نگـه      این دیوارھا را باستان شناسان بخشی از یک قلعـه عظـیم کـه تمـدن اینکـا را از     
این دیوارھا . تن تخمین زده شده ٣٠٠وزن ھر کدام نیز  عمر این دیوارھا ھزاران سال و. دانسته اند  , میداشته

) فاصله بین سـنگھا  (  چاقو ھم از ان عبور میکند ساخته شده اند که حتا تیغه از سنگھای عظیم به گونه ای
ابـزار و اسـبابی کـه ھـزاران سـال       حال بـا 

پیش تر وجود داشته انھم توسط یک تمدن 
چگونه این دیوارھای منظم  , سرخپوستی

سـئوالی اسـت کـه     ؟.و عظیم برپا شـده  
البته در !!.( تاکنون به ان جواب داده نشده 

عمـائی  چنـین م  اھـرام ثالثـه مـصر ھـم بـا     
در حالی کـه بـرای حمـل        ) روبرو میشویم   

در ان  این سنگھا به سوی مکانی که دیوار
ــر    ــاز بــه وســیله نقلیــه پ ســاخته شــده نی
قدرتیست که درعصر حاضر نیز بـسیار کـم    

در کــل کــشور مــا تنھــا در بنــادر  ( اســت
 تنی وجود دارد که میتواند بار ٣٠٠جرثقیل  

ــد  را از کــشتی ــا برســیھای ) تخلیــه کن ب
نجــام گرفتــه نزدیکتــرین منطقــه کــه مــی  ا

سـنگھای مـورد    شود سـنگھائی از جـنس  
 کیلـومتر  ١۵نظر را تعیه کـرد چیـزی حـدود     

ظرافـت و   نکتـه بعـد ایـن کـه    . فاصله دارد 
باستان شناسان را انقدر متعجـب   این دیوار بینظیر. محاسبات کم نظیری در چیدن و باال اوردن دیوار بکار رفته 

چرا که انھا را از نظر زمان و مکان مطابق با . کرده اند  افته ھای خود در امریکای جنوبی شککرده که در ھمه ی
   .ددانننمی منطق

  
  

  اسرار امیز پیر رئیسنقشه 
  

ای قديمی متعلق به يک افسر نیروی دريايی ترک بنام پیررئیس در کاخ طوبقابی در اغاز قرن ھیجدھم نقشه 
با احتساب به اينکه . سال پیش از ان بوده ٨٠٠ خود نقشه طی ازمايشات فراوان متعلق به(پیدا شد  در ترکیه

 عدد اطلس در کتابخانه دولتی اين دو)استسال پیش  ١٠٠٠در قرن ھجدھم بدست امده تقريبا متعلق به 
کلیه اين نقشه . مديترانه و اطراف بحرالمیت را نشان میدھد  اين نقشه دقیقا دريای.برلن محفوظ است 

مشخصات  او میگويد که نقشه دارای کلیه  . امريکائی در چند مرحله محاسبه شده توسط مالری نقشه بردار
انجمن ) کارتو گرافر ( او از والترز نقشه بردار. شده جغرافیائی بوده ولی در جای سعی خود ترسیم ن

مارلی والتر . ھیدروگرافیک نیروی دريايی امريکا کمک خواست 
يک تیم متخصص بروی نقشه کار فنی و تخصصی انجام  با

نقشه بطور مطلق . امد   بعمل دادند و سرنجام کشف مھیجی
 انه ودقیق و با دقت بی نظیر نه تنھا در مورد دريای مديتر

 تمام سواحل امريکای شمالی و جنوبی و  بحرالمیت بلکه
. روی نقشه پیررئیس ھست  حتی کرانه ھای قطب جنوب

 نقشه نه تنھا حدود قارھا را تعیین کرده بلکه حتی توپوگرافیک
سلسله جبال و قله  ترسیم. داخلی را نیز با دقت نشان داده 

 ١٩٧۵ در سال   ھارودخانه ھا و قاره ھا و فالت. کوھھا جزائر 
سپرده شد اين کارشناس ھم " لی نھام"مجددا به نقشه ھا 

 در نیروی دريايی  بردار مدير رصد خانه وستون و ھم نقشه
العاده  پس از برسیھا و تفحصھای فوق. امريکا اشتغال دارد 

چنین اظھار " لی نھام"   و تا سر حد وسواس علمی دقیق
دی دقیق و حتی مناطق نقشه بنحو معجزه مانن اين: کرد 

اين نقشه  .   میشودھنوز کشف نشده برای ما بروی ان ديده
دقیقا از باالی شھر قاھره تعیه میل زمین و  ۵٠٠٠از فاصله 

 حال چگونه اين نقشه  زمین میلی ۵٠٠٠ اری از فاصله. شده 
 نقشه. تعیه شده سئوالیست که جوابش را کسی نمی داند 

 مگر چند  وجه داشته باشید؟ ت.اصلی را چه کس کشیده 
؟ مگر چند سال است که .میکذرد سال از کشف قاره امريکا

داشته یا کسانی این اطالعات را به کسی که نقشه را  ایا در انزمان ماھواره وجود "  انسان به قطب رفته
 پیر رئیس و نقشه ھای که توسط ماھواره تعیه شده کمی دقت برای ديدن نقشه. کشیده داده است 

در . اگر به تصاویر دیگر این نقشه عالقه دارید . کلیک کنید  تصاویر به روی اعداد  سایر برای دیدن.     کنید
  سایت

  د دار تصویر وجود۶٨۶نزدیک  Piri Reis :تایپ کنید   Images   در قسمت  یاھو گوگل یا
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  از جنس الومینیومساعتی 
 

 باستان شناسان یک وسیله نشان دادن گذر زمان را از زیر خاک بیرون اوردند که دارای حروف ١٩۵۶در سال 
در محاسبات اولیه این وسیله را به قرن سـوم مـیالدی نـسبت دادنـد کـه بـا توجـه بـه            . چینی روی ان بود     

کل بزرگ و تکاندھنده امادو مش. در صحت این تخمین ھیچ شکی وجود نداشت  ) ۴ -کربن  (ازمایش کربن   
یکی اینکه وسیله نشان دادن زمان و ساعتھای اولیه را سوئیسی ھا تنھا سه       . دراین میان مشاھده شد     

 و ایـن  .قرن پیش تر به صورت مکانیکی اختراع کـرده بودنـد        
وسیله نشان میدھد چینی ھا حـداقل ده قـرن در سـاختن              

یگر که اما مشکل د. ساعت از سوئیسی ھا جلوتر بوده اند 
بسیار عجیب تر جلوه میکنـد ایـن اسـت کـه ایـن وسـیله از          

در صـورتی کـه مـا    .  درصد الومینیم ساخته شده اسـت      ٨۵
 میدانیم الومینیم به صورت الیاژ و جسم مرکب وجود داشته      

و وانگھی اولین بار الومینیم در قرن نوزدھم میالدی و انھـم             
. به کمک نیروی برق به صورت مستقل و مجزا درامده است 

حال چگونه چینی ھا شانزده قرن پیش تر از طرفی مکانیزم 
 و از جھـت دیگـر از   ساعت مکـانیکی را بدسـت اورده بودنـد    

ــه   ــومینیم ب ــوط ٨۵ال ــک مخل ــد ی ــد , درص و ؟ . اســتفاده کردن
سرانجام چگونه در ان زمان نیروی برق را در اختیـار داشـته              

؟ اینھا ھمه از .اند که بتوانند به مجزاسازی الومینیم بپردازند
رازی خبر میدھد که ھمه دانشمندان را در عجـب گذاشـته           

رازی کـه چینـی ھـا را در دوھـزار سـال پـیش قـادر                . است  
  !!تجربه کرده باشندساخته تا بسیاری از دستاوردھای مدرن بشری را 

  

  
  
  

  یون سالهچھار میلاھن 
  

 در جزیره١٩٣۶که در تصویر مشاھده میکنید از مخلوط چوب و اھن ساخته شده و در سال  وسیله ای را
در  , نیست اما انچه باعث تعجب است این وسیله که بی شباھت به یک چکش. انگلیستان کشف شده است 

ین است یک اسباب است حال سئوال ا ازمایشھا دارای عمری برابر با چھارصد میلیون سال تشخیص داده شده
داشته و چه کسانی از ان استفاده میکرده و نکته تعجب  مدرن مانند چکش در چھارصد میلیون سال قبل وجود

در حالی که در  , که بسیار خالص تر از اھن ھای مدرن تشخیص داده شده اورتر جنس اھن در این وسیله است
ه و بشر اولیه فقط به کمک استخوان سایر حیوانات به نداشت ان دوران ھنوز ھیچ گونه فلزی در سطح زمین وجود

  ازتعدادی   اما نکته جالبتر  شکار میپرداخته
دانشگاه ھای مختلف انگلیستان ابتدا محققان 

این مسله را رد کردن و اعالم داشتن که این 
رئیس " ادوارد میرز . " جھلی میباشد  وسیله

 اینموزه لندن و موزه سلطنتی انگلیستان با رد 
موضوع اعالم کرد ھر کس که چنین ادعای دارد 

بیان این  پس از. خود میتواند ان را ازمایش کند 
مطالب باستان شناسانی از کشور فرانسه و 

وسیله  انگلیستان طی ازمایشاتی که روی این
انجام دادند اعالم کردند تمام ازمایشاتی که قبال 

بوده و معلوم  روی این شی انجام شده درست
یست سازندگان ان این علوم را از کجا بدست ن

دانشمندان را در مورد  این وسیله ھمه. اوردند 
  . انداخته است تاریخ بشر و ابزاری که مورد استفاده قرار میداده به شک
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  یک ادعای عجیب

  
ادعـای  . کشاورز سويسی در میان يوفولوژيست ھا از شھرت زيادی برخودار اسـت   پیر مرد مسن وبیلی ماير

) خوشه پروين(از ستارگان پلیاد  بار با موجودات فرازمینی ٢۵٠ که از زمان کودکی تا بحال بیش از وی اين است
میـان تمـام کـسانی کـه      در. ه اسـت مـیالدی بـود   ٧٠ که اوج این تماس ھا در دھه. ديدار و گفتگو کرده است

زيرا وی برای صحت . جايگاه ويژه ای برخوردار است ادعای ارتباط با موجودات فرازمینی را می کنند بیلی ماير از
کـه بـه گفتـه خـودش ايـن      . شفافی از بشقاب پرنده ھا گرفته است ادعای خويش عکسھا و فیلمھای بسیار

عکسھا و فیلم ھا و نوارھايی کـه حـاوی صـداھای بـشقاب پرنـده      .  اندبه او داده اجازه را موجودات فرازمینی
نـشده   توسط دانشمندان زيادی مورد ازمايش قرار گرفته که اثری از حیله و نیرنگ در انھـا ديـده   ھاست ھمه

در کـره زمـین يافـت     ھمچنین او فلزاتی را از طرف فرازمینی ھا بـه دانـشمندان اھـدا کـرده اسـت کـه      . است
  !یشوندنم
  
  باور نکردنی خبر

  
 را که مجله خود صحت يکی از ادعای بیلی ماير  در ٢٠٠٢  ژانويه در تاریخ National Geographicسازمان 

بیلی ماير بیش از سی سال پیش ادعا کرده بود که ! بود تايید کردمطرح شده  )٧٠دھه ( سال پیش ٣٠حدود 
وی در یکی از نوشته ! زمین نیستاو گفته اند که قله اورست مرتفع ترين کوه در کره  موجودات فرازمینی به

در اکوادور  )Chimborazo (قدیمی خود اورده که موجودات فرازمینی به او گفته اند که قله چیمبورازو  ھای
ارتفاع از سطح (گرد نیست و برای ھمین  برای اينکه کره زمین کامال.است   متر از قله اورست بلند تر٢١۵٠

توضیح میدھد  در ادامه National Geographic!  کوه ھا نیستری ارتفاعمقیاس درستی برای اندازه گی) دريا
سطح زمین کامال يکدست و  که اخیرا دانشمندان متوجه شده اند چرخش زمین به دور خود باعث شده که

 متر ٢٢٠٠ به مرکز زمین بسنجیم کوه چیمبورازو بنابر اين اگر ارتفاع کوه ھا را نسبت. اصطالحا کروی نباشد
متر  ٢۵۴٠ اما اگر مبنای اندازه گیری را سطح دریا اختیار کنیم در ان صورت قله اورست! است تر از اورست بلند

 اين. روی زمین است) بلند ترین نقطه(پس در حقیقت نه اورست بلکه چیمبورازو . تر است از چیمبورازو بلند
سالھا پیش چنین  الت عالی نیز نداردنکته را بايد ياد اور شد که چگونه يک کشاورز ساده سويسی که تحصی
  !ادعايی را مطرح ساخته که اکنون دانشمندان به صحت ان پی برده اند؟

   
   متر٦،٣٨٢،٢٥٠= فاصله قله تا مرکز زمین : اورست کوه 

  
  ر مت٨،٣٨٤،٤٥٠= مرکز زمین فاصله قله تا : کوه چیمبورازو 
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