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مطابق با قـرن    ( هجري قمري،  چهارم    ترين فيزيكدان و نورشناس مسلمان قرندان برجسته و بزرگرياضيمعروف به ابن هيثم، 
 . آمده است» آلهازن« ياو » آونتان«، كه در آثار التيني قرون وسطي نام او به صورت )دهم ميالدي

باره وجـود دارد،      آنچه در اين.  هاي مختلف زندگي او در دست نيستباوجود شهرت بسيار ابن هيثم، اطالعات زيادي درباره دوران
ابن هيثم اهل بصره بود و مورخـيـن   .  قرن پس از او آمده است، كه ميان آنها نيز تناقض وجود دارد سهغالبا رواياتي است كه حدود 

چنانكه خود او در يكي از رساالتش نوشته، پس از مشاهده اختالف مـردم  .  دانندق مي 354براساس شواهدي، والدت او را در سال 
اي هاي وصول به حقيقت، به بررسي آراء و عقايد گوناگون براي يافتن راهي مطمئن به سوي حق پرداخته و چون به نتـيـجـه   در راه

يعني طبيعيات و الهيات و   -اش امور حسي و صورتش امور عقلي باشد نرسيده، سرانجام معتقد شده كه جز از طريق علمي كه ماده
ابن  .شودمشغول تحصيل علوم طبيعي و فلسفي مي ،رسد كه پس از اينتوان به حق دست پيدا كرد و چنين به نظر مينمي  -منطق

هيثم در بصره به وزارت مشغول بوده است، و چون به پرداختن علم، بيشتر عالقمند بود، تظاهر به جنون كرد تا او را عزل كردنـد و    
 . سپس به مصر رفت

او را بايد پيشرو دانشمندان اهل تـجـربـه      .  كرد كه اوج شكوفايي علم و تمدن اسالمي بوده استابن هيثم در روزگاري زندگي مي
وي عالوه بر رياضيات و نورشناسي، در علومي مانند كالم، مابعدالطبيعه، منطق، اخالق، ادب، موسيقي و خصوصا در قوانيـن  .  دانست

خاورشناسان اروپايي، مطالعات بسياري بر آثـار  ).  گاه به طبابت نپرداختالبته هيچ( نظري و امور كلي پزشكي مهارت زيادي داشت 
دانستند، اما با ميالدي، بيشترين تاثير او را در نورشناسي مي 19تا پايان قرن .  اندهاي او به شگفت آمدهابن هيثم كرده و از توانايي

او حتي  با تبحر بسيار تـوانسـتـه       ،تر متوجه شدند كه راه حل بسياري از مسائل دشوار رياضيات نيز از وي بوده استمطالعه دقيق
 . هاي صرفا هندسي حل نمايدمسائل دشوار مثلثات را از راه

منابـع  با   تحول سريع دانش نورشناسي در اروپا، تا حدود زيادي مرهون آشنايي
دانشـمـنـد       »راجر بـيـكـن   «همچنين.  عربي، به ويژه آثار ابن هيثم بوده است

هـاي  گذار كاربرد رياضيات در پـژوهـش  ميالدي، كه او را پايه 13انگليسي قرن 
ها و   داند، در تحقيقات علمي خويش از نتايج پژوهشمربوط به علوم طبيعي مي

شنـاسـي   تحول دانش ستاره.  هاي ابن هيثم استفاده فراواني كرده استآزمايش
هاي ابن هيثم پژوهش.  در مغرب زمين، بيش از همه مديون كتب ابن هيثم است

-درباره نورماه، نخستين تالش در جهت يك تحقيق جامع نجومي به شمار مـي 
 .استفاده كرده است» خانهتاريك«او همچنين، نخستين بار از . آيد

مورخين وفات او را    .  از تاريخ دقيق در گذشت ابن هيثم اطالعي در دست نيست
 . اندهـ ق يا پس از آن، در قاهره دانسته 430حدود سال 
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 او.  دريـافـت كـرد      1922اينشتين به خاطر كارش در زمينه اثر فتوالكتريك، و نه نظريه نسبيت، بود كه جايزه نوبل فيزيك را در سال 
بالفاصله پس از انتشار آثارش درباره نظريه نسبيت عام، شروع به استخراج نتايج و مستلزمات كيهان شناختى آن كرد، از جمله ايـن    

او پس از سفرهاى بسيارى كه در پى شهرت جهانگيرش داشت كار بـر روى      .  انديشه كه كيهان بطور كلى پويا و توسعه يابنده است
وجو براى رسيدن به نظريه واحد ميدان را آغاز، و تا آخرين روز عمرش روى اين نظريه كار كـرد؛    آخرين پروژه بزرگ خود يعنى جست

كانون عمده عاليق در فيزيك، به مكانيك كوانتوم تغيير يافت، كه در عمل  1920همچنين در اواخر دهه .  اما پروژه ياد شده ناتمام ماند
اينشتين هـرگـز     .  بسيار مؤثر و سودمند ازكار درآمد اما در قياس با كارهاى انيشتين فاقد دقت فلسفى و درخشش زيبايى شناختى بود

رو، از هميـن .  صورت كامل و نهايى بپذيردگرايانه رخدادهاى كيهانى را كه ازسوى فيزيك كوانتوم مطرح شد، بهنتوانست تفسير احتمال
 . اش فاصله گرفتهاى اصلى رشته علميرفته رفته از جريان

»     علم و ديـن     « چنانكه خود در مقاله مشهورش، .   هاى غيررايج را در پيش مى گرفتاينشتين هميشه آدمى انزواطلب بود و غالباً راه
عقالنى بودن «او به دليل اعتقاد راسخش به »! گير بودنچقدر عجيب است باوجود اين شهرت جهانى، چنين تنها و گوشه«: نويسدمي
احساس دينى در مورد كيهـان و    « اينشتين اين اعتقاد را يك .  ، هرگز نتوانست تفسير احتمال گرايانه در مورد طبيعت را بپذيرد» عالم

-ترين انگيزه براى كاوش علمي تلقى مىترين و شريفدانست؛ و آن را قوىمى»  )  Cosmic religious feeling(عالم طبيعت 
اى به فيـزيـكـدان    او در نامه.  كرداش در مورد اين نظم معقول خدشه وارد مياز سوي ديگر، مكانيك كوانتوم به احساس شهودى.  كرد

توانم دريابم كه ممكن است خدا دنيايـى آفـريـده      تر از اين شود، باز مىاگر وضع بدتر و وخيم«:  نويسدمى  -جيمز فرانك-آمريكايى 
هاى معين اينكه قوانينى ثابت با راه حل.  باشد كه در آن هيچ قانون طبيعى وجود ندارد؟ خالصه، يك آشوب و بى نظمى برآن حاكم است

 .»كنند در هر مورد تاس بيندازد، در نظر من بسيار غيرقابل قبول استو قطعى وجود ندارد؛ يعنى قوانينى كه خدا را مجبور مى
كرد به تأمين و گسترش عدالت اجـتـمـاعـى،     ها افتاد همواره سعى مىويژه پس از آنكه نامش برسر زباناش و بهاو در سراسر زندگى

 1955آوريـل       18او چند روز قبل از مرگش در   .  اينشتين تا پايان عمر فعال، و از لحاظ ذهنى خالق ماند.  آزادى و صلح يارى برساند
 » .اماينجا در زمين، كارم را انجام داده«: چنين گفت

بسيارى .  كردتوصيف مي»  نوعى احساس حيرت و اعجاب پرشور نسبت به هماهنگى قوانين طبيعت« اش را اينشتين احساس مذهبى
اما اينشتين مذهبى به آن .  اندترين آدمى است كه تا به حال ديدهكردند كه او مذهبىاز كسانى كه از نزديك او را مى شناختند تأكيد مى

مذهب من عبارت است از تـحـسـيـن و       « خود بارها به انحاى مختلف گفته است كه .  اى رسمى باشد نبودمعنا كه اهل كليسا يا فرقه
آن .  سـازد هاى ضعيفمان درك كنيم آشكار مـى ستايش فروتنانه روح برين نامحدودى كه خود را در چيزهاى كوچكى كه قادريم با ذهن

-ورز كه در عالم هستى تجلى پيدا مى كند تصور مرا از خدا شـكـل مـى       اعتقاد عميقاً عاطفى و درونى به حضور يك قدرت برين خرد
 » .بخشد

توان نظم معقول و رياضياتى عـالـم را درك       به قدرت فكر مي«:  گفتاينشتين به وجود ساختار رياضياتى براى طبيعت قائل بود و مى
تواند منبع ايـجـاد   تواند ما را در انتخاب مفاهيم رياضى مقيد راهنمايى كند اما تجربه عمالً نمىمسلماً تجربه مى« :  نويسداو مى ». كرد

كنم كه فكر به تنهايى قدرت آن را دارد كه بـه واقـعـيـت         من انديشه عهد عتيق را تأييد مى ،بنابراين به مفهومى.  مفاهيم واقع گردد
تـريـن و      شـريـف  « :  دانسـت اينشتين اين نوع درك و شناخت را عميقاً مرتبط با درك و دريافت عرفانى مى»  . محض، علم پيدا كند

تـريـن   كه بـزرگ  ،آلبرت اينشتين، مبدع نظريه نسبيت
در  1879شود در سال دانشمند عصر كنونى شمرده مى

اش اصل و نسـبـى     خانواده.  شهر اولم آلمان زاده شد
يهودى داشتند، اما چندان پايبند آداب و مناسك سنتـى  

 . آيين يهود نبودند



ذات همه هنرها و هر دانش واقعى در چنين ادراكى نهـفـتـه    .  ترين ادراكى كه بشر قادر به دريافت آن است، ادراك عرفانى استنجيب
. اى بيش نـيـسـت     كسى كه از اين احساس عارى باشد و قابليت درك آن را نداشته باشد كه محو حيرت و شگفتى گردد، مرده.  است

هايى از اين دانش عظيم و زيبايى درخشان آشكار وجود دارد و گاه فقط جلوهوقوف براين نكته كه آنچه در قدرت ادراك ما  نيست واقعاً 
چنين وقوفى و چنين احساسى به نـظـر مـن مـركـز          .  ترين صور آن استگردد، حال آنكه ادراك حقير ما فقط قادر به فهم خشنمى

 . »احساسات دينى واقعى است
گـردد،  ترين تجربه و احساسى است كه از تحقيق علمى آشكار مـي   ترين و قوىتجربه دينى جهانى، شريف«:  گويددر جايى ديگر مى

براى اينكه ناچيزترين شعاع عقل و منطق برجهان بتابد، ايمان عميقى به منطقى بودن ساختمان جهان و ميل شديد و پرحرارتى بـراى  
 .»درك كردن الزم است، بدون شك اين ميل و ايمان در مردانى چون كپلر و نيوتون وجود داشته است

و با خود او براى )  اين كتاب به فارسى ترجمه شده است( به رشته تحرير درآورد  1947فيليپ فرانك كه زندگينامه اينشتين را در سال 
براى اولين بار با او مالقـات كـردم      1910هنگامى كه در حدود سال «:  هاى بسيار كرد مى نويسدروشن ساختن نكات مبهم، مصاحبه

هنگامى كه به سمت استادى دانشگـاه  .  اين احساس در من به وجود آمد كه وى به هيچ يك از مذاهب و اديان رسمى تعلق خاطر ندارد
 ».پراگ گماشته شد خود را وابسته به جمعيت مذهبى يهودى دانست اما از نظر شخص او اين عمل فقط براى رعايت مقررات بود

نبود، در ايـن مـورد جـملـه           )  Personal( يا متشخص  »خداى شخصى«اينشتين چنانكه احتماالً از سخنانش برمى آيد قائل به 
من به خداى اسپينوزا معتقدم، خدايى كه خود را در نظم و هماهنگى موجودات متجلى مى سازد و نه به خدايى كـه    « مشهورى دارد كه 

هاى خاصش از خاطر عقايد و انديشهكه به)  1632ـ1677( اسپينوزا فيلسوف يهودى هلندى »  . به سرنوشت و اعمال آدميان مى پردازد
رابرت گلدمن .  اى تفسيرها ميان آنها معادله برقرار كرده بودجامعه يهود طرد شد، پيوند عميقى ميان خدا و طبيعت قائل بود و بنابر پاره

در همايشى كه از دانشمندان و فيلسوفان و رهبران دينى بـراى   1940در سال “ :  گويد، اين ماجرا را بازمى» خداى اينشتين« در كتاب 
معلمان دين بـايـد     «: اى به همايش چنين نوشت شركت در گردهمايى الهيات يهودى در نيويورك دعوت شده بود؛ اينشتين طى نامه

پل تيليـش   ». دادنظريه خداى شخصى را كنار بگذارند؛ چيزى كه در گذشته منبع ترس و اميدى بود كه قدرت عظيمى به كشيشان مى
پس از ذكر اين نكته كه انـكـار     »  الهيات فرهنگ« رود، در فصلى از كتاب ترين متألهان قرن بيستم به شمار مىكه خود يكى از بزرگ

اگر « :  نويسدمخالفت شديد دينداران و متألهان را برانگيخت مي»  علم و دين« اى از اينشتين درباره مفهوم خداى شخصى در خطابه
هاى وى هيچ هـيـجـانـى     صاحب اين خطابه اينشتين؛ همان كسى كه ديدگاه ما را از جهان مادى زير و زبر كرد، نبود؛ چه بسا استدالل

به همين دلـيـل،     ...  «:  گويددرجاي ديگري نيز چنين مي.  » انگيخت، چون براهين وى نه تازه بود و نه فى نفسه محكم و استواربرنمى
خداى شخصى يك نماد است، نه يك شىء و هرگز نبايد آن را مثـل يـك شـىء        .  اى استنماد خداى شخصى از لوازم هر دين زنده

اين نمادى است در جنب نمادهاى ديگرى كه جملگى مبين اين حقيقت هستند كه كنه يا هسته وجود شخصى مـا در يـد       .  تفسير كرد
 .»شالوده تجليات و مغاك دست نيافتنى وجود است

برد كه به چنين مفهومى نـزديـك     كرد خود درباره خدا و طبيعت تعابيرى به كار مىاينشتين باوجود آنكه مفهوم تشخص خدا را رد مى
و جمله مشـهـور   »  براى من قبول اين موضوع ممكن نيست كه خداوند كار جهان را با تاس بازى اداره كند« :  است، از جمله اين تعبير

طـبـيـعـت     “ :  وقتى يكى از همكارانش از معناى اين عبارت سؤال كرد، چنين گفت.  » كار است، اما بدخواه نيستخدا پنهان« :  ديگر او
اى راجع به اينشتين گويا نبايد اين جمله مشهور او را در مقاله”  . كند به سبب رفعت و غرورش اما نه با حيله و نيرنگرازش را پنهان مى

 ».علم بدون دين لنگ است و دين بدون علم نابينا است«: از قلم انداخت
 مدهايى كه ها و هدفآموزد كه بين ارزشو سخن آخر كه درباره نسبت ميان علم، دين، ارزش و هدف زندگى است؛ عقل به ما چنين مى

هاى غايى؛ يعنى آنچه بيـش از    تواند به ما عطا كند عبارت است از هدفآنچه فكر به تنهايى نمى.  روابط متقابلى وجود دارد ،نظر است
هاى زندگى كدام است، مشخـص  ترين هدفتعيين اينكه اصلى.  وسيله آن هدايت شونداساس است و عوامل ثانوى بايد بههمه اصل و 

به نظر مـن    .  ها و كوشش در اين جهت كه مجموعه آنها با ثبات و استوارى در وجود افراد جايگزين شوندترين ارزشساختن اساسى
 . تواند در زندگى اجتماعى آدمى برعهده بگيردترين وظايفى هستند كه دين مىاينها مهم

 نوشته شده توسط امير غالمي
 مينا سعيدحسيني: بازنويسي
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 .زيباي پرندگان براي نخستين بار گشوده و بازسازي شد  خواني راز نغمه

اي را توليـد   هاي پيچيدهسيگنال  هاي بزرگ در علم اعصاب، توضيح دادن اين معماست كه مدارهاي عصبي چگونه توالييكي از چالش
دراين زمينه يـكـي از     .  شود پرندگان و گفتار انسان مي  خواني ارتباط بين حيوانات، نغمه  كنند، كه منجر به رفتارهائي مانند برقراري مي

هـائـي   خوانان پركار نغمه اين نغمه.  راه هستند  هاي راه ي پرندگاني مانند فنچ الگوهايي كه بيش از ديگر الگوها بررسي شده است، نغمه
دقت بررسي و خصوصيات آماري آنها محاسبـه   ها به اين توالي.  شود ي چند هجا ساخته مي طوالني اما نسبتاً ساده  خوانند كه از توالي مي

دقت بـاز سـازي      سازي موسوم به الگوي ماركوف به توان با كاربرد نوعي شبيه شود اين خصوصيات آماري را مي معلوم مي.  شده است
  حالـت قـبـلـي        رفتن سيستم به اين حالت به خصوصيات آماري.  كنند هر هجاي نغمه دراين الگو را يك حالت سيستم فرض مي.  كرد

 .يك وجود دارد به ي آن، نگاشت يكتوليدكننده  آيد كه بين هر بخش نغمه و مدار عصبي از اين مدل برمي. سيستم بستگي دارد
هـايـش      اي فنچ بنگالي است كه نغمـه  يك چنين پرنده.  تر است خوانند كه توضيحش مشكل تر مي هاي پيچيده اما پرندگان ديگر نغمه

-اين كه فنچ بنگال چگونه نغمـه .  آيد ي ماركوف از پس توضيحش برنمي كند و الگوي ساده ناپذير تغيير مي بيني ظاهر پيش اي به گونه به
هاي مشـابـهـي بـراي        هر دو مقاله توضيح.  بود كه اخيراٌ توسط دو مقاله وبگاه آركايو، از آن پرده برداشته شد  سرايد، رازي اش را مي

يكي از   . دهند فنچ بنگالي ارائه مي  سرايي نغمه  توانايي
اي از دانشگاه توكيو  بـه   مقاالت توسط گروه پژوهشي

  سرپرستي كنتارو كاتاهيرا، و ديگري از دانشگاه ايالتي
 .دژه جين، ارائه شده است  پنسيلوانيا به سرپرستي

هاي بنـگـال در      كردن فنچ بخش اول كار آنها، زنداني
هاشان بـود، سـپـس       هاي ضد صدا و ضبط نغمه اتاق

بختي بايد در اتاق ديگري زنـدانـي      پسادكتراي نگون
را شـنـاسـايـي و               شده شد تا هر هجاي ضبط مي

  ي بعد خصوصيات آمـاري  در مرحله.  گذاري كند عالمت
شود يعني اين كه هـر هـجـا چـه         نغمه محاسبه مي

تـر     اي به هجاي قبلي و همچنين هجاهاي قبل بستگي
 .آمدن خصوصيات آماري بايد راهي پيدا كرد كه بتوان اين خصوصيات را باز سازي كرد دست با به. دارد

يك بين هر هجا و مدار  به جاي نگاشت يك به.  اند كه با الگوي استاندارد ماركوف فرقي عمده دارد هر دو گروه پژوهشي به الگويي رسيده
يك است يعنـي   هاي بنگالي چند به گويند كه نگاشت مربوط به فنچ ها مي دهد، اين گروه راه را توضيح مي فنج راه  سرايي عصبي كه نغمه

 .تر است سرايي پيچيدههمان هجاست و به همين دليل آمار اين نغمه  ازاي هر هجا چند مدار عصبي وجود دارد، كه هر يك توليدكننده به
. راند پنهان اسـت    پذير سيستم، يعني نغمه را پيش مي چه قسمت مشاهده شود؛ زيرا آناين نوع الگو، الگوي پنهان ماركوف ناميده مي

ي هجايي خـاص     هجاهاي تكراري، احتمال مشاهده  هاي تاكنون اسرارآميز فنچ بنگالي مانند توالي تواند بسياري از ويژگي اين الگو مي
اي مهم است و به اين معني است كه دانشـگـران      اين نتيجه.  ها را باز بسازد اي مشخص از شروع نغمه، و توزيع چندهجايي در فاصله

  توان اين نتيجه را تعميم داد و خصوصيات آماري اينك بايد پرسيد كه چگونه مي.  اند ي پرندگان را گشوده هاي پيچيده باالخره رمز نغمه
در ايـن حـيـطـه         .  ها است، توصيف كرد دولفين  ها و آواسازي هايش آواز بالن ترين نمونه داران را كه برجسته تر جان رفتارهاي پيچيده

 .گفتن انسان است تر و فراتر نيز وجود دارد، كه آن سخنچالشي جذاب
 :منبع

Scientists Decode Birdsong via Technology Review Feed - arXiv blog 
:مراجع  

 arxiv.org/abs/1011.2575 -  arxiv.org/abs/1011.2998 
     به نقل از انجمن نجوم ايران
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كه در كوهستان، جنگل، دشت و يا يابي و يافتن مسير براي زمانيهاي جهتانواع روش
يابي چيست و چگونه به ما كـمـك     پذير است؟ جهتايم چگونه امكانبيايان گم شده

 كند؟مي
يابي در بسياري از موارد كاربـرد   جهت.  يابي گويند هاي جغرافيايي را جهت يافتن جهت

براي نمونه وقتي در كوهستان، جنگل، دشت يا بيابان گمشده باشيد، با دانسـتـن   .  دارد
هـاي  يكي از اسـتـفـاده   .  توانيد به مكان مورد نظرتان برسيد هاي جغرافيايي، مي جهت

. يابي، يافتن قبله براي نماز خواندن و ذبـح حـيـوانـات اسـت              مسلمانان از جهت
 .يابي نيازمندند هاي جهتهم به دانستن روش... بانان و  كوهنوردان، نظاميان، جنگل

توان به راحتي و با دقت بسيار زياد  مي  GPSنما يا  هرچند امروزه با وسايلي مانند قطب
يـابـي      هاي ديگر جهتجهت جغرافيايي را مشخص كرد، در نبود ابزار، دانستن روش

 . يابي خواهيم پرداختهاي جهتدر اينجا به بررسي انواع روش. مفيد و كاراست

 يابي درروز هاي جهت روش
 وسيله خورشيديابي به جهت 
 .نمايد كند، و شب تقريباً در سمت غرب غروب مي خورشيد صبح تقريباً از سمت شرق طلوع مي -1 

كند، در اولين روز بهار و پاييز خورشيد دقيقاً از شرق طلوع و در غرب غروب مي  اين مطلب فقط در اول بهار و پاييز صحيح است؛ يعني
در تابستـان طـلـوع و غـروب           .  هاي ديگر، محل طلوع و غروب خورشيد نسبت به مشرق و مغرب مقداري انحراف دارد ولي در زمان

در اول تابستان و زمستان، محل طـلـوع و       .  باشد تر از شرق و غرب مي تر از شرق و غرب است، و در زمستان جنوبي خورشيد شمالي
در .  نيسـت   درجه با محل دقيق شرق و غرب فاصله دارد، كه اين خطا به هيچ وجه قابل چشم پوشي 23/5غروب خورشيد حداقل حدود 

 .جا كه موقعيت دقيق خورشيد با توجه به فصل و عرض جغرافيايي متغير است، اين روش نسبتاً غيردقيق است واقع از آن
 .كند، استواست تنها جايي كه خورشيد هميشه دقيقاً از شرق طلوع و در غرب غروب مي

 .افتد در نيمكره شمالي زمين، در زمان ظهر شرعي خورشيد هميشه دقيقاً در جهت جنوب است و سايه اجسام رو به شمال مي -2
در .  رسـد ظهر شرعي يا ظهر نجومي در موقعيت جغرافيايي شما، دقيقاً هنگامي است كه خورشيد به باالترين نقطه خود در آسمان مـي 

 .يابد رسد، و پس از آن دوباره افزايش مي اين زمان، سايه شاخص به حداقل خود در روز مي

 
ها هم برخي روش.  يابي مخصوص روز، و برخي ويژه شب هستند هاي جهت برخي روش 

 . در همه مواقع كارا هستند
هاي اصلي را بـه     ها كامالً دقيق نيستند و صرفاً جهت بسياري از اين روش توجه شود كه
نما استفاده كـرد و       هاي دقيق بايد از قطب براي جهت.  كنند مشخص مي  صورت تقريبي

 .ميل مغناطيسي و انحراف مغناطيسي آن را هم در نظر داشت
 23/5تر، بـاالي       شود اكثراً مربوط به نيمكره شمالي است؛ به طور دقيق چه گفته مي آن

ها ممكن است جهـت   كره جنوبي در برخي روش در نيم).  السرطان باالي مدار رأس( درجه 
 .شود باشد چه گفته مي شمال و جنوب برعكس آن
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 .ظهر شرعي حدوداً نيمه بين طلوع آفتاب و غروب آفتاب است
تواند روشـي بـراي        حركت خورشيد از شرق به غرب است، كه اين هم مي  -3

 . هاي جغرافيايي باشد يافتن جهت
 )شاخص(يابي با سايه چوب جهت

مثالً شاخه نسبتاً صـافـي از     ( اي نسبتاً صاف و راست است  شاخص، چوب يا ميله
 كه به طور عمودي در زميني مسطح و همـوار و    )  يك درخت به طول مثالً يك متر

 .فرو شده است) تراز و ميزان(افقي

مانند بند كفـش،  ( براي كشيدن كمان مثالً طنابي 
يك طرف طناب را به .  را انتخاب كنيد)  نخ دندان

شاخص ببنديد، و طرف ديگرش را به يك جسم 
كشيد دقيـقـاً    تيز؛ به شكلي كه وقتي طناب را مي

 . گذاري شده برسد به محل عالمت
 .اي روي زمين با جسم تيز رسم كنيد دايره نيم

وقتي سايه شاخص به حـداقـل انـدازه خـود         
، اين سايه سمت جنوب ) در ظهر شرعي( رسد مي

 ).درجه 23/5باالي (دهد  را نشان مي

 دار يابي با ساعت عقربه جهت
را بـه    )  اينالوگ، عقربـه آ( ساعت مچي معمولي 

داريم كه  حالت افقي طوري در كف دست نگه مي
. شمار به سمت خورشيد اشاره كند عقربه ساعت

اي كـه عـقـربـه         در اين حالت، نيمسازِ زاويـه 
زاويـه  ( سازد    ساعت مي 12شمار با عدد  ساعت
، جهت جنوب را نشـان        ) تر تر، نه بزرگ كوچك

سـايـه   )  انـتـهـاي   ( نوك :  روش اول
مثالً بـا يـك     [ شاخص روي زمين را 

مدتـي  .  كنيم گذاري مي عالمت]  سنگ
) بيست دقيقه بعد، يا بيشتـر -مثالً ده( 

 كنيم تا نوك سـايـه چـنـد        صبر مي
 . جا شود سانتيمتر جابه

گـذاري  را عـالمـت    )  كه تغيير مكان داده اسـت ( حال محل جديد سايه شاخص  
غرب را -هم وصل كنيم، جهت شرقحال اگر اين دو نقطه را با خطي به.  نماييم مي

گذاري اول سمت غرب، و نقطه دوم سمت شرق را  نقطه عالمت.  كند مشخص مي
مان را روي نقطه اول و پـاي   يعني اگر طوري بايستيم كه پاي چپ.  دهد نشان مي

دهد، و رو بـه   مان شمال را نشان مي راستمان را روي نقطه دوم بگذاريم، روبروي
 .جنوب است) پشت سرمان(خورشيد 

از آنجا كه جهت ظاهري حركت خورشيد در آسمان از شرق به غرب است، جهت 
كـره   يعني در نيم.  حركت سايه خورشيد بر روي زمين از غرب به شرق خواهد بود

 .چرخند ها ساعتگرد مي شمالي سايه
يعني در .  شود هر چه از استوا دورتر بشويم، از دقت پاسخ در اين روش كاسته مي

استفاده از اين روش توصيـه  )  درجه 60عرض جغرافيايي باالتر از ( مناطق قطبي 
 .شود نمي

توان استفاده كرد و به جاي خورشيـد از     هاي مهتابي هم از اين روش مي در شب
 .ماه استفاده نمود

محل سايه شاخص را زماني پيش از ظهر عالمـت گـذاري     ):  تر دقيق( روش دوم 
گـذاري     يا كماني به مركز محل شاخص و به شعاع محل عـالمـت    دايره.  كنيم مي

شـود، در       تر مـي  رود كوتاه سايه به تدريج كه به سمت شرق مي.  كشيم شده مي
. گـردد رسد، و بعداز ظهر به تدريج بلندتـر مـي     اش مي ترين اندازه ظهر به كوتاه

-يعني سايه شاخص هـم ( هرگاه بعد از ظهر سايه شاخص از روي كمان گذشت 
. كنـيـم   گذاري مي جا را به عنوان نقطه دوم عالمت آن)  اندازه پيش از ظهرش شد

مانند روش پيشين، اين نقطه سمت شرق و نقطه پيشين سمت غرب را نشـان      
 .دهد مي

غـرب را     -فاصله از شاخص، امتـداد شـرق     در واقع هر دو نقطه سايه هم
 .كنندمشخص مي

تر است؛ البته وقت بيشتري  كه روش قبل نسبتاً دقيق است، اين روش دقيق با اين
 .براي آن الزم است

طـور   بـه [ كبريتي را    يعني مثالً اگر چوب.  دهد مي
شمار و عدد  در نيمه راه ميان عقربه ساعت]  افقي
جـنـوبـي    -ساعت قرار دهيد، به طور شمالي 12

 .است قرار   گرفته 

 نكات

اين كه گفته شد عقربه كوچك ساعت به سمـت  
كه اگر شـاخصـي    خورشيد اشاره كند، يعني اين

-كه در مركز ساعت قرار مي]  كبريتي مثالً چوب[ 
شمـار و     اش موازي با عقربه ساعتدهيم، سايه

كه سايه عقـربـه   يا اين.  درجهت مقابل آن باشد
. شمار درست در زير خود عقربه قرار گيرد ساعت

پانزده سانتيمـتـري را در           -يا مثالٌ اگر چوبي ده
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طور عمودي قرار دهيم، ساعت روي زمين به شكـلـي   زمين به 
شمارش موازي با سايه چوب  قرار گرفته باشد كه عقربه ساعت

 .باشد
را نصـف       12شمـار و       كه زاويه بين عقربه ساعت دليل اين

وقتي خوشيد يـك بـار دور زمـيـن             :  كنيم اين است كه مي
يعنـي  ).  ساعت 12دو تا ( چرخد چرخد، ساعت ما دو دور مي مي

سـاعـت    24و يك دور كامل را در ( ساعت است  24گرچه روز 
ساعت طي  12هاي ما يك دور كامل را در  ، ساعت) كند طي مي

داشتيد، كه دور آن بـه       اي ميساعته 24اگر ساعت .  نمايد مي
شمار  قسمت مساوي تقسيم شده بود،  هرگاه عقربه ساعت 24

ساعت هميشـه جـهـت       12عدد .  گرفتيد را رو به خورشيد مي
 .داد جنوب را نشان مي

اين روش وقتي سـمـت   
دهد،  صحيح را نشان مي

كه ساعت مـورد نـظـر      
درست تنظـيـم شـده      

يعني اگر در بهـار  .  باشد
هـا را    و تابستان ساعت

نسبـت بـه سـاعـت         
ساعت جلو  استاندارد يك

بردند، ما بـايـد آن را       
ابـتـدا   ( تصحيح كنيـم    

مان را يك ساعت  ساعت
عقب ببريم سپس روش را اعمال كنيم؛ يا نيمسـاز عـقـربـه       

همچنين در همه ).  حساب كنيد 1، با 12شمار را به جاي  ساعت
سطح يك كشور معموالً ساعت يكساني وجود دارد، كه مثالً در 

ايران تقريبـاً بـيـن دو        ( ايران حدود يك ساعت متغير است 
النهار قرار دارد؛ لذا ظهر شرعي در شرق و غرب ايـران     نصف

ساعت صحيح هر مكان همـان  .)  حدوداً يك ساعت فاصله دارد
ساعتي است كه هنگام ظهر شرعي در آن در طـول سـال،         

در واقع براي تعـيـيـن دقـيـق        .  ظهر است 12اطراف ساعت 
هاي جغرافيايي ساعت بايد طوري تنظيم باشد كه هنگام  جهت

 .را نشان دهد 12ظهر شرعي ساعت 

بـراي دقـت     .  درجه امكان خطا دارد 24روش ساعت مچي تا 
درجـه     60و   40بيشتر، بايد از آن در عرض جغرافيايي بـيـن  

چـنـد در عـرض        استـفـاده شـود؛ هـر        ]  شمالي يا جنوبي[ 
اش نتيـجـه  ]  شمالي يا جنوبي[ درجه  66/5تا  23/5جغرافيايي

 .   قابل قبول است
.) كره جنوبي جهت شمال و جنوب برعكس اسـت البته در نيم( 

تر شويم، از دقت ايـن روش          در واقع هر چه به استوا نزديك
كاربردن اين روش به ظهر   ضمنا هرچه زمان به.  شودكاسته مي

 .تر خواهد بود تر باشد، نتيجه آن دقيق شرعي نزديك
اگر مطمئن نيستيد كدام طرف شمال است و كـدام طـرف         

خيـزد، و در      جنوب، به ياد بياوريد كه خورشيد از شرق بر مي
 .نشيند، و در ظهر سمت جنوب است غرب مي

يـعـنـي    ( توجه كنيد كه اگر اين روش را در هنگام ظهر شرعي 
شمار خود به سـوي   اجرا كنيم، جهت عقربه ساعت)  12ساعت 

يابي بـا سـمـت       جهت« يعني مانند همان روش .  جنوب است
، كه گفتيم خورشيد در ظهر شرعي به سمت جنـوب  » خورشيد

 .است
توانـيـد سـاعـت       كنيد، مي اگر از ساعت ديجيتال استفاده مي

اي  دور دايره( داري را روي يك كاغذ يا روي زمين بكشيد  عقربه
، و   ) شمار را هم بكـشـيـد    بنويسيد، و عقربه ساعت 12تا  1از 

 .سپس از روش باال استفاده كنيد
شود  حتي وقتي هوا آفتابي نيست و خورشيد به راحتي ديده نمي

كبريـت را     اگر يك چوب.  توان ديد هم گاه سايه خوشيد را مي
 .افتد عمود نگه داريد، سايه آن برعكس جهت خورشيد مي

...ادامه دارد  

 
. گذاشتن موضوعات نامرتبط است، توانايي كنار همخالقيت*  

اي بين صداي زنگ وسنگي كه در داوينچي سعي كرد  تا رابطه
افتد ايجاد كند، اين نكته باعث كشف اين اصل شد كه آب مي

 .كندصدا همچون موج حركت مي
تاثيرگذارترين بزرگان : گويدزوكرمن، جامعه شناس، مي*   

عالوه  بر محتواي فكري، الگوها و راهبردهاي تفكر را نيز 
فكر كردن خالقانه به بيان ديگر راهبردهاي . دادندآموزش مي

برنده جايزه -شش نفر از شاگردان فرمي . هم آموختني است
 .همانند خود او موفق  به دريافت جايزه نوبل شدند -نوبل

اينشتين، موتزارت، اديسون، پاستور، : گويدروتنبرگ مي*  
با افكار متفاوت دمدمي مزاجانه بين مقوالت متضاد ... پيكاسو و 

 .كردندبا موضوعات ناسازگار حركت مي
اي وقتي شما به طور متضاد در مورد مسئله: بوهر معتقد بود*  

كنيد، افكارتان معلق شده و در نتيجه ذهن به سطحي فكر مي
دهد تا ذكاوتي معلق بودن ذهن امكان مي. شودجديد منتقل مي

گردش . فراتر از تفكر ساده وارد عمل شده و قالبي نو خلق نمايد
كند كه ذهن آزادانه به زواياي بين تضادها شرايطي را ايجاد مي

 .ديد جديد دست يابد
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پايان جهان خواهد بود؟ روزي كه درآن به دليل وقوع  2012آيا 
يكي از حوادث طبيعي مانند برخورد يك سيارك به زمين همـه  
انسان ها در سرار جهان خواهند مرد و حيات بر روي زمين از   
بين خواهد رفت؟ بدون شك نخستين جوابي كـه بـه ذهـن        

پايان دنيا در .  خواهد بود »خير«بسياري از ما خطور خواهد كرد 
 .اين سال غيرممكن است

دانيم كه اين اتفاق هرگز قدر مطمئنيم؟ چطور مياما از كجا اين
نخواهد افتاد؟ ما با اطمينان از اينكه هميشه كساني هستند كـه  
بيش از ما به بررسي چنين مسائلي مي پردازند و اگـر روزي      

را قرار بر اين باشد كه چنين اتفاقي بي افتد حتماً جـلـوي آن      
خواهند گرفت، به سادگي از آن گذشته و چنين مسـائـلـي را      

اما آيا تاكنون به اين موضوع فـكـر     .  كنيمغيرممكن اعالم مي
ايد كه اگر اين موضوع حقيقت داشته باشد، به بسياري از كرده

؟ آيـا    ! ها از بيان آن خودداري خواهند كردداليل جوامع و دولت
اي در طول حيات سـيـارات كـامـالً       دانيد كه چنين پروسهمي

-افتد؟ تاكنون توجه كردهطبيعي بوده و بارها اتفاق افتاده و مي
ترين داليل انقراض دايناسورها، يكي از همـيـن   ايد كه از مهم

 حوادث طبيعي بوده است؟ 

ها هـمـيـن      شايد يكي از مشكالت اساسي بسياري از انسان
-، بلكه برخورد سطحي و بي2012البته نه سال !  موضوع باشد

توجهي به بسياري از اتفاقاتي كه روزانه در پيرامون آنـهـا در     
 2012عده زيادي بر پايان دنيـا در سـال         .  حال وقوع است

بد نيست تا پيش از هرگونه پاسخي مبني بر قبول .  اعتقاد دارند
يا رد اين نظريه نتايج تحقيقات ناسا كه در زير ارائه شـده را    

يـا     2012قضاوت اينكه آيـا    .  سال بدانيدنيز در ارتباط با اين
 ! پايان دنيا است يا خير، با شما  2020

آوريد؟ بـه  را به خاطر مي (Y2K)  2000آيا مشكل هزاره سال 
آميز، ايـن  هاي دقيق و موفقيتريزي موثر و تحليلخاطر برنامه

گذشته از اثـرات      .  سال بدون ناله و شيون زيادي آمد و رفت
، آن روز پايان دنـيـا   2012دسامبر  21ويژه و احساس برانگيز 

 .نخواهد بود
مورد تحليل و بررسي قـرار گـرفـتـه         Y2Kنيز همانند  2012
برخالف برخي از عقايد عمومي موجود، پشت پرده پايان .  است

دانشمندان ناسا به سواالت مختلفي .  دنيا به سرعت آشكار شد
اند كه در ذيل آورده   پرسيده شده پاسخ گفته 2012كه درباره 
 .شده است

تهديدي براي زمين وجود دارد يا خـيـر؟      2012آيا در :  سوال
 2012گويند كه دنيا در دسامـبـر     ها ميبسياري از وب سايت

 .پايان خواهد يافت
. هيچ اتفاق بدي براي زمين رخ نخواهـد داد    2012در :  جواب
ميليارد سال به خوبي به حيات خـود   4مان براي بيش از سياره

دانشمندان مشهوري در سراسر دنيا تـايـيـد    .  ادامه خواهد داد
هيچ تهديدي براي زمين وجود نخـواهـد    2012اند كه در كرده

 .داشت
پايان خـواهـد    2012بيني كه جهان در منشاء اين پيش:  سوال

 يافت از كجاست؟
بـه  )  Nibiru( داستان از اينجا شروع شد كه نيـبـيـرو      :  جواب

نيبيرو يك سياره فرضي است كه .  سمت زمين در حركت است
اين حادثه اساساً براي مـاه مـي     .  توسط سامريانز عنوان شد

بيني شده بود اما وقتي در آن تاريخ هيچ اتفـاقـي   پيش 2003
ايـن دو    .  تغيير يـافـت   2012نيفتاد، روز رستاخيز به دسامبر 

) Mayan( ها در تقويم باستاني مـايـان       افسانه با پايان دوره
همزمان  winter solstic) 2012( مصادف با انقالب زمستاني 

 2012دسامبـر     21رو روز رستاخيز را مصادف با از اين.  شده
 .دانستند
 پايان مي يابد؟ 2012دسامبر  21آيا تقويم مايان در : سوال
تـان آويـزان     درست مثل تقويمي كه به ديوار آشپزخانه: جواب
دسامير مشخص نشـده،   31ايد و در آن هيچ روزي بعد از كرده

 2012دسامبـر     21در تقويم مايان نيز هيچ موردي براي روز 
-در اين تاريخ دوره طوالني مدت مايان پايان مي.  تعيين نشده

اما پس از آن، درست مثل تقويم شما كه دوباره در تاريخ .  يابد
شود، در تقويم مايان نيز دوره طوالني   ژانويه شروع مي 1بعدي
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 .شودمدت شروع مي
 اي مثل يك برخورد عظيم اتفاق خواهد افتاد؟آيا پديده: سوال
در دهه بعدي هيچ برخوردي اتفاق نخواهد افتاد، زميـن  :  جواب

با هيچ جرم آسماني برخورد نخواهد كرد، حتي اگـر     2012در 
برخوردي هم وجود داشته باشد اثرات آن بر روي زمين بسيـار  

زمين و خورشيد در ماه دسامبر تقـريـبـاً در      .  ناچيز خواهد بود
اي اسـت  گيرند و اين پديدهمركز كهكشان راه شيري قرار مي
 .كه به طور ساالنه اتفاق مي افتد

ظـاهـراً   “ :  گـويـد  دان يومانس دانشمند و محقق ارشد ناسا مي
عالقه و توجه زيادي نسبت به اجرام آسماني، موقعيت و مسير 

من عاشـق يـك     .  وجود دارد 2012حركت آنها در پايان سال 
هستم، امـا اجـرام     the next guy كتاب خوب يا يك فيلم مثل 

. ها پايه علمي نـدارنـد  پرنده در فضاي خيالي، تلويزيون و فيلم
 ”...شودحتي اخبار جعلي از ناسا نيز در آنها ديده مي

نام نيبيرو يا سـيـاره   اي بهآيا يك سياره يا كوتوله قهوه:  سوال
ايكس يا اريس وجود دارد كه در حال نزديك شدن به زمين و   

 تهديد آن باشد؟
هاي ديگر درباره سيارات سـرگـردان،     نيبيرو و داستان:  جواب

يك برنامه و شوخي اينترنتي بيش نيست و پـايـه و اسـاس        
اگر نيبيرو و سياره ايكس واقعي بود و قرار بود تـا  .  واقعي ندارد

با زمين برخورد داشته باشد، اخترشناسان حداقل طـي     2012
دهه گذشته بايد آن را شناسايي مي كردند و االن نيز با چشـم  

بديهي است كه چنين چيزي وجـود  .  بل رويت بودغير مسلح قا
اريس واقعيت دارد اما آن يك سياره كوچك مثل پلـوتـو   .  ندارد

. است كه در حاشيه خارجي منظومه شمسي باقي خواهد مـانـد  
ميليـارد مـايـل       4اي كه تا زمين بايد طي كند ترين فاصلهكم

 .است
چيست؟ آيا حقيقـت  )  polar shift( تئوري تغيير قطبيت :  سوال

درجه دارد كـه   180دارد كه پوسته زمين به دور هسته چرخش 
 طور روزانه انجام مي گيرد؟به
واژگوني در چرخش زمين امري محال و غيـرمـمـكـن     :  جواب 

مثالً قاره قطب جنوب در ( حركات آهسته قاره وجود دارد .  است
اما اظهـار  )  صدها ميليون سال قبل در نزديك استوا قرار داشته

هرچند بسيـاري از    .  ربط استها يك موضوع بيواژگوني قطب
كنند، آنها اظهار مي.  هايي دارندها براي افراد ساده حرفسايت

ارتباطي    بين چرخش و قطبيت مغناطيسي زمين وجـود دارد    
يك واژگوني مغناطيسـي  .  كندكه به صورت غير منظم تغيير مي

سال يكبار بروز  400000نيز وجود دارد كه به طور متوسط هر 
-دانيم يك چنين واژگوني مغناطيسيتا جايي كه ما مي.  كندمي

 هر حال        به.  روي زمين در بر ندارد  حيات اي هيچ خطري براي

مغناطيسي تا چند هزاره بعدي غير محتمل وقوع يك واژگوني 
 .است
در خطر برخورد با يك شهـاب   2012آيا زمين در سال :  سوال

 سنگ قرار دارد؟
دارهـا و    زمين هميشه در معرض خطر برخورد با دنبالـه :  جواب

آستروئيدها بوده است، هرچندكه برخوردهاي بزرگ، بسيار نادر 
ميليون سال قـبـل    65آخرين برخورد بزرگ مربوط به .  هستند

امـروزه  .  بود كه منجر به انقـراض دايـنـاسـورهـا گـرديـد           
اخترشناسان ناسا در حال انجام يك بررسي و كاوش به نـام    

هستند تا هر آستروئيد نزديك به زمين را خيلي  »گارد فضايي«
در حال حاضر هيچ .  تر از برخوردش با زمين شناسايي كنندقبل

تروئيدي كه دايناسورهـا را    اس  مثل-اي آستروئيد تهديد كننده
تمام كارهاي انجام گرفتـه بـه     .  اندرا شناسايي نكرده  -كشت

طور روزانه در صورت علني همراه با اكتشافات به دست آمده به
 . گيردناسا قرار مي  NEO Program Officeسايتوب

در توانيد خودتان ببينيد كه هيچ بـرخـوردي     بنابراين شما مي
 .براي زمين پيش بيني نشده است 2012
نظر دانشمندان ناسا درباره نامعلوم بودن روز رستاخيـز  :  سوال

 چيست؟
براي اظهار نظر درباره هرگونه تغيير دراماتيـك و يـا       :  جواب

، علم در كجا قرار گرفته؟ شواهد و مدارك 2012ناخوشايند در 
در تمام ادعاهاي تخيـلـي   .  آن چيست؟ هيچ چيزي وجود ندارد

-بيان شده در كتاب ها، فيلم ها، مدارك و يا در اينترنت ما نمي
هيچ مدرك قابـل  .  توانيم حقيقت وجودي اين روز را تغيير دهيم

اعتمادي براي هرگونه ادعايي مبني بر وقوع حادثه غير عـادي    
 .                     وجود ندارد 2012در دسامبر 

     سايت نجوم ايران     : منبع             
 از سايت رسمي ناسانعيمه موحدي ترجمه 
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 بنكا. استفن جي
 ترجمه نادر حيدري

 

فيزيك ميراث گسترده اي دارد، ولي اغلب كسي به آن تـوجـهـي      :  آورم كه نبايد كسي را متعجب كندچند ادعاي جسورانه به ميان مي
همه بسياري حتي از وجود نظير است، با اينگستردگي، ژرفا، و  غناي حرفه فيزيك در عمل چنان ابعادي يافته كه در تاريخ بي.  كندنمي

 .چنان زيبا و عميق استكند، همها پنهان مياش آن را از ديدهكه كاربرد گستردهماهيت فيزيك حتي زماني. خبرندفيزيك هم بي
، توجه همه جهانيان به فـيـزيـك    2005گويم فيزيك ناپديد شده است؟ مگر طي سال جهاني فيزيك يعني سال چرا مي.  اما صبر كنيد

خوان درباره نظريه ريسـمـان،     هاي عامههاي تلويزيوني و كتابهاي بزرگ وكنجكاو، تشنه بلعيدن  برنامهجلب نشده بود؟ مگر جمعيت
اي كه به فيزيك مربوط اسـت    اي از دنيا سر وكله داستان تازههاي جذاب فيزيك نيستند؟ مگر هر روز در گوشهشناسي، و چهرهكيهان

ترين وجهـش  كنم كه فيزيك در گستردهگيري، ادعا مياما با وجود چنين حضور چشم.  طور استشود؟ البته هميندر بين اخبار پيدا نمي
 .داندشود و ارزشش را كسي نميبه ندرت مطرح مي

حال شايد اين افكـار  با اين.  هيچ يك از چيزهايي كه در اينجا خواهم گفت تازه نيست و ممكن است كه از پيش براي شما بديهي باشد
ها اندكي تجديـد  نظرتان را كمي متحول كند و يكي دو نفر از شما خوانندگان را ترغيب كند در ديدگاهتان نسبت به فيزيك و فيزيكدان

 .ها بنگريداي به فيزيك وفيزيكداننظر كنيد يا با نگاه تازه

 ؟“چرا”قدرت 
-مهـم .  آورندهاي خاص به ارمغان مياي از ويژگيها آميزهدانشمندها براي جامعه انسان

اي هم دارد، ولي دانشمند به نـحـوي   ترين آنها سه ويژگي است كه هر كودك چند ماهه
اين سه ويژگي عبارتنـد از    .  كندها را حفظ  و آن را به عادتي ذهني تبديل مياين ويژگي

كنجكاوي گسترده نسبت به جهان، جرات در تفكر و نترسيدن از خطر كردن در عـالـم     
اين مورد آخر نياز به توضيح دارد زيرا به نـظـر   .  انديشه، و نيازي عميق به درك همه چيز

-ها را به مطالعه، كاوش، و انتخاب حرفه فيزيك سوق ميمن عاملي كه بيشتر فيزيكدان
-هاي مختلفي مـي كنجكاوي را از راه.  دهد، نوعي وسواس مفيد نسبت به فهميدن است

اما نياز عميق به .  احتياطي به همراه داشته باشدتواند بيتوان ارضاء كرد، و جرات زياد مي
كند و در واقع بـراي بـهـتـريـن          فهميدن، اين دو عامل  محرك را تعديل و هدايت مي

براي برخي افراد بسيار مشكل است حـرف كسـي را       .  دانشمندان چنين عملكردي دارد
-طور ميچون من اين” يا “  گويندطور ميچون همه اين” گويد چنين است، بپذيرند كه مي

 . “گويدطور ميچون فالن صاحب نظر اين”يا “ گويم
برخي افراد نياز دارند تا خودشان بفهمند كه چرا چيزها بايد چنان باشند كه هستند، ايـن  

چنين افرادي پس از آنكه پاسخ محكمي بـراي    .  نيازي واقعي است و از سر تفنن نيست
كساني كه چنين سـرشـتـي    .  باكي فكري در كنجكاوي نسبت به عالم ادامه دهندتوانند با اطمينان به راه بيپرسششان پيدا كردند، مي

بخش عمده اين قدرشناسـي بـرخـاسـتـه از          .  شوند، در نهايت قدر استحكام نتايج علمي را خواهند دانستدارند و وارد كار علم مي
بنابراين دانشمند بدون اينكه شكاكيت ذاتي خود را از دست بدهد، .  غيرشخصي بودن وقابل تكرار بودن واقعيت مشاهده و تجربه است

 .شودتواند بپذيرد نتايج علمي ديگران حقيقت دارند و به اين شكل خود دانش از اعتباري محكم برخوردار ميمي
دار، يا حتي بازيكن فـوتـبـال    گذار، كتابالبته چنين فردي كه نياز عميق به دانستن و فهميدن دارد، ممكن است تعميركار خودرو، قانون

كند، توانايي اوست در آماده كردن جعبه ابزارهاي خاص، آنچه دانشمند را از بقيه متمايز مي.  دانش در انحصار دانشمندان نيست.  باشد
و برخورداري از نظم و انضباط الزم در كاربرد اين جعبه ابزارها براي بررسي طبيعت و جهان فيزيكي به روشي عقالني و منظم، و بـه      
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 .ترتيب كشف چيزي درباره سازوكار جهان
ترين ابزارهايي است كه در دسـتـرس     گرچه جاي چون و چرا دارد، در موارد خاص، ابزارهاي درون جعبه فيزيكدان، بعضا از پيشرفته

هاي پرشمار و پيشرفتـه ريـاضـي و        گيري از اصول و مفاهيم عميق فيزيكي، روشاين ابزارها شامل مجموعه چشم.  انسان قرار دارد
؛ بـا    . هاي منطقي اسـت   وسايل مناسب، و قدرت استدالل و تحليل به صورت دنباله گام)  و اختراع( محاسباتي، توانايي كاربرد خالقانه 

توان با دقـت    توان مطمئن بود كه شناخت عالم فيزيكي تا حدي ممكن خواهد بود و گاهي جرقه بينش شهودي را ميچنين ابزاري مي
 .كار برد و با كمي اعتماد به نفس به سوي نتايج به جاماندني هدايت كردبه

هاي مختلفي از اين ابزارها شمار زيادي مسائل از نوع روزمره و عادي تا مسائل پيشرفته، از   هاي مختلف و با تركيبفيزيكدان در زمان
-حلفيزيكدان نه فقط با نياز به فهم مسئله موجود و راه.  كندنوع فني تا نوع فرضي، و از مسائل اساسي گرفته تا مسائل زائد را حل مي

چـه  “ و خويشاوند نزديكش “  چرا؟” هاي ممكن، بلكه با خطرجويي در عالم انديشه، جعبه ابزاري بزرگ را براي پاسخ به پرسش قديمي 
 .اين به نظر من ماحصل ارزش فيزيكدان در دنياي امروز است. گيردبه كار  مي“ ؟...شد اگرمي

 چيست؟فيزيك باالخره 
انديشيم؟ موضوع بـقـيـه      ناميم چه ميها واقعا چيست؟ با چه مسائلي درگير هستند؟ درباره اين علمي كه فيزيك مياما كار فيزيكدان

-كساني كه به تاريخ فيزيك يا تاريخ علم يا تاريخ فلسفه طبيعت عـالقـه  .  هايي استكنم چنين سوالافكاري كه در اين مقاله ارائه مي
هاي تازه يافته دانش كنم كه ريشه مهندسي، كاربرد عملي مجموعهاشاره گذرايي مي.  مندند بايد جاي ديگري دنبال اين چيزها بگردند

بينيـم نـگـاهـي       طور كه امروز آن را مياي از فيزيك آنبه جاي اينها به تصاويري لحظه.  باره چيزي نخواهم گفتاست و ديگر در اين
 .بيندازيم

هاي آنها سروكـار  كنشعلمي كه با ماده و انرژي و برهم” پا افتاده با عباراتي شبيه به ها ماهيت فيزيك را به شكلي پيشنامهبيشتر واژه
-ادعا مـي .  كنندبيان مي“  دارد

كنم كه بيـشـتـر مـردم از         
عموميت نهفته در اين تعريف 

درعـوض مـردم      .  خبرنـد بي
كنند هرجا صحبت از فرض مي

فيزيك اسـت بـايـد پـاي         
ترين مفاهيم مـاده و      بنيادي

انرژي در ميان باشد، يـعـنـي    
موضوعـاتـي مـرتـبـط بـا           

هـاي ذرات يـا       شتابدهنـده 
يـافـتـه، يـا       نيروهاي وحدت

. خاستگاه و سرنوشت عـالـم  
فيزيك مسلما همه اينـهـا و     

هـاي  بسياري از  پـژوهـش      
خاطر چنين مفاهيمي و فرصت درك و شايد حتي سهم داشتن در   گيرد؛ به واقع بسياري از دانشجويان دقيقا بهبنيادي ديگر را در بر مي

 .آورندداند با هيجان و انرژي زياد به فيزيك رو ميترين تراز آنچه بشر درباره عالم ميژرف
فيزيك به خاطر ابـزارهـاي     .  كنم اين درك عام از فيزيك محدوديتي خودخاسته دربردارد، كه گمراه كننده و مضر استاما من ادعا مي

مـتـالـوژي، ابـزار       .  آيـد كنش بين آنها در هر محيط برميپيچيده و عامي كه در اختيار دارد از پس هر نوع انرژي و ماده و هر نوع برهم
رساناها، تارهاي نوري، و ها، نيمگيرد كه كهكشانشناسي به همان ميزان در قلمرو فيزيك قرار ميشنوايي، بدنه قايق بادباني، و باستان

 .گرهاي پالسماواكنش
-هـم به همان اندازه احتمال دارد بيرون از محيط دانشگاه در حل مسائل بسيار به)  آنهايي كه مدرك فيزيك دارند( هاي شاغل فيزيكدان

هاي موسسه فيزيك آمـريـكـا      داده.  رسنداي برسند كه در دانشگاه ميهم ريخته شركت كنند و به همان رضايت شغليريخته دنياي به
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اند، تنها نيمي وارد دوره تحصيالت از چهار هزار نفري كه اخيرا در اياالت متحده مدرك كارشناسي فيزيك دريافت كرده:  دهدنشان مي 
% 30اند تـنـهـا        از كساني كه مدرك كارشناسي ارشد دريافت كرده).  شناسي ولي نه هميشهاغلب در فيزيك يا ستاره( تكميلي شدند 

 ].1[اند ها ماندهسال بعد از دريافت مدرك در دانشگاهتا يك PhDدانشجويان % 60اند؛ تحصيالت تكميلي را ادامه داده
هاي ازلي باشند بـيـشـتـر در       دهند به جاي آنكه در پي يافتن پاسخ پرسشها پژوهش فيزيك را ادامه ميحتي از آنها كه در دانشگاه

هايي مانند فيزيك ماده چگال، اپتيك و فوتونيك،  فيزيك مواد، و   زمينه  -آوري امروز و فردا ارتباط داردكنند كه با فنهايي كار ميزمينه
-هاي مختلف مهندسي، هـم اند از جمله دانشكدههاي دانشگاهي ديگر پيدا كردههاي شاغل، خانه خود را در بخشبسياري از فيزيكدان

 .هايي از دانشكده پزشكيشناسي، حتي بخشهاي آكوستيك، علوم مواد، زمينچنين دانشكده
هايي است كه براي فيزيكدانان آينده درنظر گرفته شده و نه جـمـعـيـت عـام          فيزيك دانشگاهي، كه منظورم از آن، مجموعه درس

توانـد دقـيـقـا       كنم تعريفي عملي براي فيزيك ميدانشجويي، هدفش دست به دست كردن ابزار فيزيك است، و به واقع پيشنهاد مي
توان انجام شود يا ميشود كه با اين ابزارها انجام ميبنابراين حرفه فيزيك تمام آن چيزهايي مي.  همين مجموعه منسجم ابزارها باشد

 .داد
اي و اتمي، فيزيك هايي مانند اكوستيك، اپتيك، مكانيك، ترموديناميك، الكترومغناطيس، فيزيك هستهطور سنتي به زير رشتهفيزيك به

ولـي  .  توان عموميت اين ابزارها را حـس كـرد    ماده چگال، فيزيك ذرات، و فيزيك پالسما تقسيم شده است و از اين تقسيم بندي مي
هاي فيزيك به كاربرد گسترده موضوع كارشان فراسوي محيط دانشـگـاه   است كه بسياري از اعضاي دانشكدهبراي من بسيار عجيب 

 . اعتنا هستند، شايد به اين دليل كه خودشان آگاه نيستند فيزيك فراسوي تاالرهاي دانشگاه، زندگي مستقلي يافته استبي
          ...  ادامه دارد

The entangled dance of physics 
Stephen G. Benka 
Physics Today (December 2006) 51-55.  

 مراجع
 به نشاني زير رجوع كنيد” يك سال بعد“هاي مختلف درباره روند اوضاع تحت عنوان براي ديدن گزارش .1

http://www.aip.org/statistics/trends/phystrends.htm   

 كرد؟ اراتوستن چگونه شعاع كره زمين را محاسبه
 .كروي بودن زمين را اظهار داشته است  )سال قبل از ميالد مسيح  50-572(اولين بار فيثاغورث دانشمند يوناني 

وي متوجه شد كه در ظهر روز تـابسـتـانـي       .  اراتوستن سر كتابدار موزه اسكندريه، نخستين كسي بود كه اندازه زمين را محاسبه كرد
اندازد، اما همان وقت در اسكندريه در شمـال سـيـرن      اي نميهيچ سايه)  اسوان امروز( هاي عمودي در سيرن آفتاب تابستاني، ستون

گيري طول سايه و ارتفاع ستون، وي تعيين كـرد كـه فـاصـلـه          با اندازه.  اندازدهاي عمودي عقربه ساعت خورشيدي سايه ميستون
درجه است، پس محيط زمين بايد پنـجـاه    360درجه است و از آنجايي كه اين رقم حدود يك پنجاهم  7/2اسكندريه با سمت الراس، 

كيلومتر  150آيد كه فقط سپس محيط زمين به دست آمد و به اين ترتيب قطر زمين به دست مي.  برابر فاصله اسكندريه و سيرن باشد
 .با ميزان فعلي تفاوت دارد

 :وجود اين اختالف به داليل زير مي باشد
 .)جون به وسيله كاروان شتر انجام گرفته بود. ( اندازه گير فاصله بين دوشهر با دقت انجام نشده بود -1
 .وسيله دقيق اندازه گيري زاويه وجود نداشت -2
 .شهر اسكندريه و اسوان در روي يك نصف النهار نيستند -3

بدين طريق كـه، ايـن     .  محيط زمين را محاسبه كرد)  قبل از ميالد 51-135( پس از اراتوستن ، دانشمند ديگري به نام پوسيد ونيومن 
گردد، در صورتي كه همين ستاره در اسكنـدريـه   دانشمند متوجه شد ستاره كانوپوس در هنگام غروب در افق شهر رودس مشاهده مي

 11كيلومتر محاسبه كرد كه با مقدار واقعي آن      44400در نتيجه محيط كره زمين را .  سازددرجه مي 7/5در همان هنگام با افق زاويه
 .باشدداليل اين اختالف نيز مانند داليل  اراتوستن، روشن مي. درصد اختالف دارد

 مركز رياضيات: منبع
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  ترين ماده روي زمين براي كشف كامل 2010نوبل فيزيك 
شان در مـورد گـرافـن       به طور مشترك به دو استاد دانشگاه منچستر در انگليس به خاطر مطالعات نوآورانه 2010جايزه نوبل فيزيك 

 . اي را در نانوتكنولوژي گشوده است ترين ساختار بلوري است كه دريچه تازه اي جديد با كامل گرافن، ماده. رسيد
را به اندره گيم و كنستانتين نووسلوف، هر دو از دانشگاه منچستر  جايزه نوبل فيزيك امسالآكادمي سلطنتي علوم سوئد، تصميم گرفت 

 اما گرافن چيست و چرا به اين اندازه اهميت دارد؟. هايي كه بر روي ماده دوبعدي گرافن داشتند، اهداء نمايد انگلستان براي آزمايش

 ترين شبكه اتميكامل 
هم بـا    يك ورقه نازك از كربن معمولي، آن

ضخامت تنها يك اتم، برنده جايزه نـوبـل     
اندره گـيـم و     .  فيزيك امسال را تعيين كرد

كنستانتين نووسلوف نشان دادند كه كربـن  
هـاي  در اين شكل مسطح خاص، ويـژگـي  

بسيار متفاوتي دارد كه ريشه در دنـيـاي       
 .فيزيك كوانتومي دارند

گرافن در حقيقت همان كربن است، اما بـه  
عنوان يك ماده، كامال جديد است و هـم      

را ترين ماده  ترين و هم لقب قوي لقب نازك
وقتي پاي رسانايي .  خود ساخته استاز آن 

اما در رسانايي گرما تمام مـواد مـوجـود      .  جريان الكتريكي در ميان باشد، به اندازه مس رسانا است
 .دهد گذارد و باالترين عملكرد را به خود اختصاص ميديگر را پشت سر مي

اي تراكم دارد كه حتي هلـيـوم كـه داراي         حال هنوز به اندازهبا اين.  تقريبا كامال شفاف استگرافن 
چه روي زميـن  با اين كه تقريبا هر آن.  تواند از آن عبور كند هاي گازي است، نمي ترين مولكول كوچك

شناسيم، از كربن منشا گرفته، اما كربن با اين شكل جديد خود همه را    مربوط به حيات است و ما مي
 .زده كرده است شگفت

اي كه در همه مدادهاي  گيم و نووسلوف، گرافن را از يك تكه گرافيت معمولي، مثل همان ماده
 اي از  آنها با يك نوار چسب معمولي سعي كردند اليه. شود، بدست آوردند معمولي يافت مي

در آن زمان بسياري باور داشتند كه اين كار غيرممكن اسـت، چـراكـه      .  كربن را با ضخامت تنها يك اتم به دست بياورند 
 .تواند پايدار باشد اي كريستالي با اين ضخامت كم نمي كردند ماده تصور مي

هاي خاص خود هستند،  اي از مواد دو بعدي را كه داراي ويژگي توانند با استفاده از گرافن، طبقه تازه اما امروز فيزيكدانان مي
. كنند هاي فيزيك كوانتوم پديدار مي اي را در دنياي پديده هاي تازه گرافن مطالعاتي را ممكن كرده كه پيچيدگي.  مطالعه كنند

و بسيار متنوعي بعد از كشف گرافن به راه افتاده، مانند ساخت مواد جديد و تـولـيـد ابـزار         همچنين كاربردهاي عملي تازه
تر از ترانزيستورهاي سيليكـونـي    شود كه ترانزيستورهاي گرافني بسيار سريع بيني ميپيش.  الكترونيكي كامال نو و ابتكاري

 .هايي با كارامدي بسيار باالتر عمل كنند و اين يعني ظهور رايانه
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سال پيش  10» نوبل مضحك«برنده جايزه نوبل فيزيك امسال، برنده   
آندره گيم، دانشمند روس تبار دانشگاه منچستر انگليس كه به همراه يك فيزيكدان روس ديگر اين دانشگاه به دليل تحقيقـاتـش در     

به دليل شناور كردن يك قورباغه در فضايي مغناطـيـسـي،     2000زمينه گرافن موفق به دريافت جايزه نوبل فيزيك امسال شد در سال 
   .را نيز به خود اختصاص داده بود) نوبل مضحك( IgNobelجايزه 

   .كند گيم پس از دريافت جايزه گفته بود به جايزه خود افتخار مي

   .برد شود و سپس آنها را به فكر فرو مي گيرد كه ابتدا باعث خنده مردم مي اين جايزه به دستاوردهايي تعلق مي

مواد ديامگنتـيـك   .  اي به نام ديامگنتيسم است رسد در حال پرواز است، اثبات پديده نكته مهم در آزمايش قورباغه معلق كه به نظر مي
تواند يك قورباغه را در فضـا   بنابراين يك ميدان مغناطيسي بسيار قدرتمند مي.  دشون مانند آب به وسيله ميدان مغناطيسي پس زده مي

   .معلق نگه دارد؛ زيرا بخش اعظم بدن قورباغه از آب تشكيل شده است

هـاي  را به دستاوردهاي مضحك و عجيب در حوزه  Igبه طور ساالنه جايزه نوبل  1991مجله گزارش ساالنه تحقيقات مضحك از سال 
شـود بـه        هفته قبل از اعالم برندگان جايزه نوبل اعطـا مـي     اين جايزه كه معموال يك . دهد مختلف علمي، پزشكي و فناوري ارائه مي

 .اندازد گيرد كه پس از خنداندن مردم، آنها را به فكر مي تحقيقاتي تعلق مي

 آشنايي با برندگان
ساله در ابتدا  36كنستانتين نووسلوف .  اند هاي طوالني روي اين پروژه مطالعه و كار كرده برندگان جايزه نوبل فيزيك امسال براي مدت

هر دوي آنها .  سپس وي به همراه گيم به انگلستان رفت.  ساله به عنوان دانشجوي دكتري در هلند آغاز كرد 51كار خود را با اندره گيم 
 . در اصل كار خود را در روسيه آغاز كرده بودند و حاال هر دو در دانشگاه منچستر استاد هستند

 آندره گيم
دارنده مدرك دكتري از مـوسـسـه        .  در سوشي روسيه 1958متولد سال 

. 1987چرنوگولوكا، روسيه، سال     فيزيك حالت جامد، آكادمي علوم روسيه،
استاد فيزيك و پـروفسـور   .  مدير مركز مزوساينس و نانوتكنولوژي منچستر

 . انگلستان دانشگاه منچستر،  جامعه سلطنتي، 2010تحقيقاتي سال 

 روزبهنوش خرم

هاي نوري و تواند براي ساخت نمايشگرهاي لمسي شفاف، صفحه جايي كه گرافن واقعا شفاف است و رسانايي خوبي هم دارد، مي از آن
 .هاي خورشيدي به كار آيد شايد حتي صفحه

-كه مقاومتش در برابر گرما باالتر مـي را به رساناي الكتريكي تبديل كند، و در حالي  تواند آن وقتي گرافن با پالستيك تركيب شود، مي
توان در مواد جديد فوق قوي استفاده كرد كه هم ظريف هستند و هم االستيك؛  از اين مقاومت مي.  تر هم شود رود، از نظر مكانيكي قوي

توان از اين مواد تركيبـي   ها، هواپيماها و خودروها را مي در آينده، ماهواره.  اي بهره مي برند العاده پذيرند و هم از سبكي فوق هم انعطاف
 .جديد ساخت

 كنستانتين نووسلوف
دارنده مدرك دكتري از دانشگاه .  تاجيل، روسيه در نيژني 1974متولد سال 

استاديار و دستيـار پـژوهشـي      .  2004رادبوند نيجمگان در هلند به سال 
 .انگلستان جامعه سلطنتي، دانشگاه منچستر، 

 . ميليون دالر است 1/4ميليون كرون سوئد معادل   10مبلغ جايزه نوبل، 
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اينك پيشنهادي بـراي ايـن     .  توان در ظرفشويي آشپزخانه يك سفيدچاله درست كرد هاست كه دانشمندان بر اين باورند كه ميمدت
 .تجربه داده شده است

ايـن حـلـقـه       .  دهد اي نازكي را شكل مي جريان يكنواخت آب پس از برخورد به كف ظرفشويي حلقه دايره.  شير ظرفشويي را باز كنيد
ي پلـه « ايـن    .  كنداست كه آنجا ارتفاع آب ناگهان تغيير مي اي شكل احاطه كرده دايره»   پله« دور آن را يك :  خاصيتي غيرعادي دارد

جان استرات كه با نام لـورد رايـلـي در جـهـان            .  است خود كردهبه نزديك به يك قرن است كه فيزيكدانان را مشغول »  سياالتي
گونه مسائل سـيـاالتـي    اين.  منتشر كرد 1914اي در سال  است، اولين تالش براي توضيح رياضي اين موضوع را در مقاله  شده شناخته

 .معموال بسيار پيچيده و مشكل هستند
اند، ايـن پـديـده       است، از آن رو كه فيزيكدانان متوجه شده تر شده  گسترده»  هاي سياالتي پله« گونه هاي اخير مطالعات ايندر سال
. اي با محور زماني معكـوس هسـتـنـد       چاله ها معادل سياه سفيدچاله.  اي از  موجودات هيجان انگيزتري به نام سفيدچاله هستند نمونه

كه موضوع از ديد نـظـري   با اين.  توانند به آن وارد شوند توانند از آن خارج شوند ولي نمي اي است كه امواج و ذرات مي سفيدچاله ناحيه
 .جالب توجه است تاكنون كسي نتوانسته بود اثباتي تجربي براي آن بيابد

اگـر  .  هستند را اثبات كرده است هاست همه به دنبالشژيل ژان در دانشگاه نيس سوفيا انتيپوليس در فرانسه ظاهرا چيزي را كه مدت
اين بدين معني .  آيد ي سرعت امواج باشد، يك سفيدچاله به وجود مي تر از بيشينهجريان آب از اين سو به آن سوي پله سياالتي سريع

 .توانند به آن وارد شوند توانند از اين ناحيه خارج شوند ولي نمي است كه امواج مي
جريان آب در حـلـقـه      :  گيري اين دو ويژگي در سفيدچاله است مسأله در واقع معادل با اندازه.  اما اثبات اين موضوع كار آساني نيست

گيري دقيق را بسيار  مشكل كار اين جاست كه اليه آب بسيار نازك است و انجام اندازه.  اي و سرعت حركت امواج روي سطح آب دايره
 .كند دشوار مي

به جـاي    :  اند ژان و همكارانش راهي براي حل اين موضوع يافته
توان نسبت آنهـا را بـا        گيري مستقيم اين دو كميت، مي اندازه
كه متناظر با جريان فوق بحراني در  »مخروط ماخِ«گيري اندازه

 .آورد دستناحيه داخلي پله است، به
انگشت خـود  .  رسد نيست موضوع به آن پيچيدگي كه به نظر مي

شـكـل حـول      )    V( جريان وي   .  را داخل حلقه جريان آب بزنيد
زاويه اين مخروط، كميتي .  انگشت شما همان مخروط ماخ است

 .)به تصوير توجه كنيد. (گيري شوداست كه بايد اندازه
 اي به  دهد كه پله دايره گيري آنها نشان مي گويد كه اندازه ژان مي

يك سفيدچاله هيدرودينـامـيـكـي       ايم كه اين پلهطور تجربي نشان دادهما به:  گويد او مي.  شد اي است كه قبال تصور ميهمان شگفتي
 .است

 !سازي كرداي شبيه توان در ظرفشويي هر خانه هاي كيهاني را مي ترين پديده اين نتيجه جالب حاكي از اين است كه يكي از شگرف
 Technology Review :منبع خبر

 به نقل از انجمن فيزيك ايران
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 بيند؟چشم شما چگونه دنياي اطراف را مي
 .گـردد شـود و تصـويـر در آن تشـكـيـل مـي                   يك وسيله ساده بسازيد و ببينيد چـگـونـه نـور وارد چشـم شـمـا مـي                    

 .پيام هاي تصوير تشكيل شده در چشم شما، توسط اعصاب به مغز فرستاده مي شوند

 :وسايل مورد نياز

 
  .دستمال كاغذي را به يك طرف تنگ ماهي بچسبانيد -1
 
 

 .در واقع اين مجموعه چشم شما است. موم ذره بين را بر روي ميز بچسبانيدوسط ت -2

 .سپس تاي آن را باز كنيد. ي شكلي را از آن ببريد كاغذ را تا كنيد و نيمه -3 

 .توسط موم كاغذ را روي ميز و در مقابل ذره بين قرار دهيد -4  
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. تصوير وارون شكل بر روي دستمال كاغذي ظاهر مي شـود   .  راستاي شكل و مدل چشم قرار دهيد و آن را روشن كنيدچراغ قوه را هم  -
 .آنقدر ذره بين را جلو و عقب ببريد تا تصوير واضح حاصل گردد

 مردمك
-در نور ضعيف، مردمك بزرگ مي.  نور از مردمك عبور كرده تا به عدسي چشم ما برسد.  سوراخ تاريك در مركز چشم مردمك نام دارد

  .در روشنايي زياد مردمك خيلي كوچك مي شود. تا اجازه ورود نور بيشتري را بدهد ،شود
 به نقل از مدرسه اينترنتي تبيان             

 :شغل  :تلفن همراه 

 :سال تولد 

 :تلفن 

 :ميزان تحصيالت و رشته تحصيلي 

:نام خانوادگي  : نام    

 :آدرس و كد پستي 

 .تومان   10200شماره نشريه با پست عادي مبلغ  12هزينه اشتراك ) الف •
 .تومان  22800شماره نشريه با پست سفارشي  12هزينه اشتراك ) ب •
به نام امير ستمداد راد واريز نموده  و كپي   0100908062004لطفاً هزينه اشتراك را  به حساب بانك ملي سيبا شماره حساب  •

 .فيش بانكي آنرا به همراه مشخصات كامل خودتان كه در زير نوشته شده براي ما پست كنيد 
 .فكس كنيد  22954512يا كپي فيش بانكي مبلغ واريزي را به همراه مشخصات فوق به شماره  •

تومان  5000تومان بابت پست عادي يا مبلغ  2500كساني كه مايل به اشتراك نشريه اطالع به صورت رايگان مي باشند كافي است مبلغ 
 .به مبلغ اشتراك نشريه لذت فيزيك اضافه نمايند) فقط مازاد هزينه پستي (بابت  پست سفارشي 
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