
 چرا گردش زمین را احساس نمی کنیم؟

 دير ثٍ ستبرگبن ي مبٌ خًرشید، ي است حرکت فبقد زمیه کٍ ثًد عقیدٌ ایه ثر ثشر پیش سبل َب صد تب

 چیسی َمبن ایه: است آسبن است داشتٍ يجًد اعتقبداتی چىیه چرا کٍ مسئلٍ ایه درک.چرخىد می آن

 کرد، می حرکت زمیه اگر. کىد می حرکت زمیه کٍ کىد احسبس تًاوست ومی کسی.دید می ثشر کٍ ثًد

 آمدود؟ ومی در پرياز ثٍ زمیه در َب، اقیبوًس آة مثبل عىًان ثٍ اشیبء، چرا پس

 ي خًرشید دير ثٍ َم زمیه: است حرکت حبل در طریق دي ثٍ دائم طًر ثٍ زمیه کٍ داویم می امريز الجتٍ

 ثب َمًارٌ کٍ است ایه کىیم ومی احسبس را زمیه حرکت کٍ ایه علت.چرخد می خًد محًر دير ثٍ َم

 ثٍ را، چیسی َر زمیه ی جبذثٍ. کىد می حرکت َم مب اطراف ًَای َمچىیه ي حرکتیم حبل در آن

 علت ثٍ زمیه چرخش مب، ثرای امب. دارد می وگٍ خًد داخل در را، َب اقیبوًس داخل آة مثبل، عىًان

 .است درک قبثل کىیم می احسبس یب ثیىیم می کٍ َبیی چیس از ثسیبری

 محًر دير ثٍ زمیه اگر. شًد می ريز ي شت آمدن يجًد ثٍ سجت خًد محًر دير ثٍ زمیه چرخش ایه

 خًرشید ثٍ ري کٍ دیگر طرف ي ريشه َمیشٍ ثًد، خًرشید ثٍ ري کٍ آن طرف یک چرخید، ومی خًد

 .داشت قرار تبریکی در َمًارٌ وجًد

 می پیش تبریک جُت در ثعد ي گرفتٍ قرار ريشه جُت در سبعت 46 َر در زمیه از ای وقطٍ َر امب

 .ريد

 ثٍ حرکت کىد، می دگرگًن را مب زودگی ي کىیم ومی احسبس را آن ي است مُم کٍ زمیه دیگر حرکت

 فصل َر تغییر ثب مب زودگی داوید، می کٍ طًر يَمبن شًد می َب فصل تغییر سجت کٍ است خًرشید دير

 .است متغیر اودازٌ چٍ تب

 .کشد می طًل ريز 587 خًرشید دير ثٍ زمیه حرکت ياقع، در


