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حسام رستمعلي:مدير مسئول
نيما حقوقي نيا : شوراي سردبيري

محمد كوشكي
تحريريه كوشك:دبير محمد محمد كوشكي:دبير تحريريه

حسام رستمعلي: طراح و گرافيست
محمد كوشكي:مدير تبليغات

سلماني رضا:مدير فرهنگي هنري
دانيل داوودي:مترجم رجم يم اوو يل ا

رضا سلماني:هيات تحريريه
فاطمه جعفري،محسن فاضلي

اسان مستحسن،ميالد منصورفرس
يپوريا غالمحسيني،نيما حقوقي نيا  ي و ي ي ي پوري
محمد كوشكي،حسام رستمعلي

سايت رسمي پديكا   :پخش
)انجمن فيزيك دانان جوان ايران(هوپا

با تشكر از مديريت محترم سايت هوپا و تمامي 
.دوستاني كه در پخش ياراي ما هستند

پيامك

info@pedika.ir

ك پي
09127618904
09198589389

pedikagroup@yahoo.com

pedikagroup@gmail.com

استیو جابز اسطوره نو آوری  
آخرین گاز سیب زندگی را زد  آخرین گاز سیب زندگی را زد  

و از میان ما رفت
دنیای تکنولوژی مدیون  

این مرد بزرگ و ایده های  
ش   ا ت    گش ا بزرگش است پس به یادش  ز

سیبی گاز میزنیم



 A4 اي هسته تك پردازنده از 4 آيفون گوشي آنكه به توجه با و است مجهز
 داشته را كمپاني اين پيشين گوشي سرعت برابر دو تا سرعتي ها برنامه از 

 5 جاي به( مگاپيكسلي 8 دوربيني شدن گرفته كار به شاهد اينك و بوده اهد
  آيفون   720p مقابل در( داراست را فريم 30 سرعت با 1080p ويديويي ضبط

 مگابيت 14٫4 سرعت با اطالعات انتقال از 4S آيفون و هستيم گوشي اين در
 خالف بر( كند مي پشتيباني CDMA و GSM شبكه دو هر از كه چرا ناميد ي

).بودشده
                              

 امكان Siri .دارد نام Siri ناميد گوشي اين قابليت ترين جذاب آنرا توان مي
Let’s اين به اي اشاره بودند زده حدس برخي اين از پيش كه همانطور نيز 

 تواند مي بلكه كند مي اجرا   را — …و هوا و آب وضعيت دريافت ستوران،
 اين البته .نه يا است باراني امروز كه بگويد كاربر به يا بخواند كاربر براي را ي
فبهجداگانهطل مSiriكاملمع داختخواه پ .پرداخت خواهيم Siri كامل معرفي بهجداگانهطلبي

 .بود خواهد آن قيمت كننده تعيين دستگاه داخلي حافظه و است شده فزوده
 به مشروط همگي( دالر 399 قيمت با گيگابايتي 64 نسخه و دالر 299 قيمت
.شد خواهد عرضه بازار به )كند مي رداخت

  مهر 20( 2011 اكتبر 14 آن عرضه زمان و شود مي عرضه بازار به سفيد و كي

ری
 كه اپل )مهر 12( اكتبر 4 خبري كنفرانس
Let’s” جمله با پيش چندي آن دعوتنامه talk

iPhone“ رسيده ها رسانه و خبرنگاران دست به 
.گرديد برگزار كاليفرنيا كوپرتينو در بود
 از پس كه بود اپل خبري كنفرانس نخستين اين

اپلعامليمديرسمت از جابز استيو گيريكناره  و فناور
بزيويرير پلييرمزج

 مديرعامل كوك تيم آن در و گرديد مي برگزار
 دار عهده همكارانش همراه به شركت اين جديد
 هاي پيشرفت معرفي در جابز استيو پيشين نقش
.بود كمپاني اين جديد محصول و اپل
 اين در اپل طرفداران از بسياري انتظار خالف بر

 در اپل و نشد معرفي 5 آيفون گوشي كنفرانس
اا اا اا اگآ اگ ا گ

امپیوتر و

درگزارشاتيوگوناگون آماري اطالعاتارائهكنار
 نرم برخي و iCloud ابري سيستم پاد، آي مورد

 يعني شركت اين جديد گوشي معرفي به افزارها
iPhone( اس 4 آيفون 4S( پرداخت.
 مشابه كامالً ابعادي و ظاهر 4S آيفون گوشي
 آن توان و ها قابليت اما دارد 4 آيفون گوشي
iOSعاملسيستمجديدنسخهبهويافتهافزايش
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iOSعاملسيستم جديد نسخه به و يافتهافزايشکا
iOS يعني .است شده مجهز 5

  برگزاري سالن بيرون از نمايي :باال تصوير
اپل خبري كنفرانس

A5 گيگاهرتزي يك و اي هسته دو پردازنده به 4S آيفون گوشي
برخي در اپل جديد گوشي كه بود اميدوار توان مي برد مي بهره
.باشد w

.
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شا را بزرگي بهبود 4 آيفون دوربين به نسبت نيز 4S آيفون گوشي دوربين

ضب قابليت گوشي اين دوربين .هستيم اپل هوشمند گوشي در )مگاپيكسلي
4(.
شبكه روي بر داده انتقال سرعت افزايش شاهد ارتباطي هاي قابليت نظر از
جهاني گوشي يك توان مي را 4S آيفون گوشي .كند مي پشتيباني ثانيه بر

iPhone مدل دو دركه4آيفونگوشي iPhoneو4 4 CDMAارائه

.باشد
  

k
a
.
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حتي و است مجهز آن به 4S آيفون كه جالبي افزاري نرم امكانات از يكي
s جمله( سازد مي ميسر را گوشي به صوتي فرامين دادن talk iPhone
).دارد امكان
Siri ر ترين نزديك كردن پيدا جستجو، نظير — كاربر دستورات تنها نه
دريافتي  SMS ترين جديد مثالً .بدهد كاربر به هم را مناسب صوتي پاسخ
سزبانباامكان خهدحداقل(فا تسازگا)فعلن مطدزوديبهن مطدرزوديبه.نيستسازگار)فعلي نسخه در حداقل( فارسيزبانباامكان
اف گيگابايتي 32 و 16 گزينه دو به نيز گيگابايتي 64 داخلي حافظه گزينه
با گيگابايتي 32 نسخه دالر، 199 قيمت با 4S آيفون گيگابايتي 16 نسخه
پر سوبسيد كمپاني اين به كه اپل حساب طرف اپراتور با دوساله قرارداد عقد
مشكي رنگ دو در 4 آيفون همانند 4S آيفون ،ايران موبايل سايت  گزارش به

.است شده اعالم )1390

اپــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل



. مي شود افزوده ند
.است افزايش حال در ت

Andro( است دسترس قابل غير ايرانيان براي.
 ماركت آندرويد افزارهاي نرم از برخي به ميتوانستيد آن از استفاده با كه ختيم

آ IranApps به و رايگان به مي توانيد آن طريق از كه است شده منتشر  

. كنيد مشاهده فارسي زبان به شن ها
 با آنها همخواني و اند شده تست واقعي هاي دستگاه روي بر انتشار، از قبل ايت،

 بر آنها مستقيم download و ها برنامه دريافت سادگي براي .باشدميسترس
 بخوانيد، را باركد اين بتوانيد اينكه براي .است گرفته قرار برنامه هرصفحهدر)

. است كرده آن پيشين نسخه هاي به نسبت زيادي تغييرات شده منتشر تازگي

.دهد مي نمايش شما به را نهايي لينك و كرده Decode ا
 در را مناسبي امكانات آن، كنار در و شود طراحي ساده حال عين در و كاربردي

.داشت نخواهيد اپليكيشن مجدد دانلود به نيازي آن، نصب ار

 همراه تلفن برندهاي ساير   زودي به هست قرار و دهد مي پوشش را سامسونگ 

2
دانيــــــــــــــــــد؟؟؟؟؟

. زمين برخورد مي كنند

مي كنن استفاده اندرويد عامل سيستم با گوشي هاي از كه كساني تعداد بر روزه هر
سرعت به آندرويد عامل سيستم با گوشيهاي از استفاده نيز ايراني كاربران بين در
oid( آندرويد افزارهاي نرم بخش به دسترسي مطلعيد كه همانگونه اما Market
پرداخ افزار نرم يك معرفي به پيش ماه چند حدود ، باشيد داشته خاطر به اگر

.باشيد داشته دسترسي
sنامباايرانيكامالوجديدسرويس يك تازگي به :كهشديمباخبراما

.كنيد نصب خود همراه تلفن روي بر را آندرويدي افزارهاي نرم سادگي
                                                     

  

اپليكيش از يك هر مورد در را جامعي اطالعات مي توانيد IranApps.ir سايت در
سا وب اين هاي برنامه تمامي كه ستا اين  IranApps.ir  مورد در جالب نكته

.است شده تست كامال گوشي
دسقابلموبايلگوشيطريقازفقط و فقط Android هايبرنامهدريافتبراي
QR-Barcode (بعديدوباركد صورت به فايل مستقيمآدرسگوشي،روي
Barcode برنامه به نياز Scanner به كه اپليكيش اين جديد نسخه ي .داريد

   
را آنها سپس و كرده دريافت را باركد شما، گوشي دوربين از استفاده با برنامه اين
ك بسيار برنامه، كاربري رابط تا شده سعي امكان حد تا افزار نرم اين طراحي در

يك با با و داراست را خودكار رساني به روز امكان نسخه اين .دهد قرار كاربر اختيار
  

.باشد مي رايگان كامال صورت به سايت وب اين خدمات از استفاده
هاي گوشي فقط iranapps ، سايت اين افتتاح اول فاز در در و حاضر حال در
. گيرند قرار سايت وب اين رايگان خدمات پوشش تحت نيز

آيــــــــــــــــــــــــــــــــــا ميـــد
شهاب سنگ به 500آيا مي دانيد سالي 



 داشته وجود ت

 متوسط اگر ،
 يكمفزفيت

.است متفاوت اينترنت به دسترسي ميزان مختلف
 در درصد، 32 كارائيب، حوزه منطقه و التين آمريكاي در درصد، پنجاه اروپا، ر

.دارند دسترسي ت

 تريليون 90 ساليانه ديگر عبارت به .هستند اسپم انها، از عدد ميليارد 200 ي

 آزاد وقت تلويزيون، از بيش اينترنت كه مي دهد نشان برآوردها .مي كنند ستفاده

 2 .مي كنند يوتيوب ويدئوهاي ديدن صرف را ساعتش 2 .مي كنند چت صرف ا

 زيبايي جراحي سايت ها در را ساعت يك از بيشتر .كند مي بارداري از شگيري
.مي كنند مطالعه مربوطه وب سايت هاي در را غذايي

  و زن وبالگ نويس ها دصد 51 .مي كنند وبالگ نويسي كاناديي ها و برزيلي ها صد

دارند سن سال بيست
.هستند ويدئويي سب

 موبايلي اينترنت از به هم منزل داخل در آنهانمي كنند، استفادهموبايليترنت
 از روز در بار 5 از بيش هم كاربران درصد 50 البته و مي شوند متصل اينترنت

.مي شود سال در صفحه مرور تريليون 3

امپیوتر و و فناورری
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کا

است؟ بزرگ چقدر اينترنت

اطالعات ترابايت، ميليون 5 اينترنت در كه مي زند تخمين گوگل،
.است مگابايت تريليون 5 يا گيگابايت ميليارد 5 معادل كه باشد

دارد، ترابايت 10 تا يك حدود ظرفيتي انسان مغز كه انجا از
ظرفمعادلاينترنتبگيريم،نظردر ترابايت 5 را مغزظرفيت w

.
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اينترنت به دسترسي ميزان
مناطق و قاره ها در البته .دارند دسترسي اينترنت به دنيا جمعيت از 26٫6%

در درصد، 60 اقيانوسيه و استراليا در مردم، چهارم سه شمالي آمريكاي در
اينترنت به مردم درصد 8 آفريقا در و درصد 20 آسيا در درصد، 29 خاورميانه
ل ايم

.است انسانميليون
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ايميل
يعني آنها درصد 81 البته كه مي شود فرستاده ايميل ميليارد 247 روز هر

.مي شود فرستاده ايميل

تلويزيون و اينترنت نبرد
اس هم اينترنت از تلويزيون ديدن هنگام در همزمان طور به آمركايي ها 59%
.مي كند جلبخودبهرامردم

نوجوان ها زندگيدراينترنت
ر ساعتش 3٫5 كه .هستند آنالين ساعت 31 هفته هر آمريكا، در نوجوان ها
.مي كنند آنالين مستهجن ويدئوهاي تماشاي صرف را ساعتش

پيش و خانواده تنظيم توصيه هاي كه مي گذرانند سايت هايي در را ساعت 1٫5
غ رژيم و وزن كاهش به مربوط نكات هم دقيقه 35 و مي گذارنند پالستيك و

!مي كنند تحصيلي تكاليف انجام صرف را ساعت 4 تنها آنها مقايسه، مقام در

دارد وجود وبالگ ميليون 126 و سايت ميليون 234 اينترتت در
درص 4 ژاپني ها، درصد 5 بريتانيايي ها، درصد 6آمريكايي ها، درصد 30 حدود

هستند مرد آنها درصد 49
از كمتر درصدشان 20 و دارند سن سال 35 تا 21 بين بالگ نويس هاو 53 .

نامناس مختواي مشاهده مشغول اينترنت، كاربر نفر هزار 28 از بيش ثانيه هر
موبايلياينترنت

اينتازهستند،منزلازبيرونكهزماني تنها موبايلي، اينترنتكاربران70%
به روز در بار يك از بيش موبايلي، اينترنت كاربران درصد 87 .مي برند بهره

.مي كنند استفاده موبايلي اينترنت
دارد فعال كاربر ميليون 400 از بيش فيس بوك

37٫4 معالدل كه مي شود بازديد فيس بوك صفحه ميليون شش از دقيقه، هر
.مي شود آپلود فيس بوك در عكس ميليارد 2٫5 ماه هر



.ود برطرف كرده است
تا از آن ها را برطرف كرده و به  32ر مرورگر كروم خود، تعداد 

.شده است
تا از اين حفره هاي  15حفره امنيتي،  32قات خود و شناسايي 

.ردند كه به راحتي به هكرها اجازه سرقت هاي اطالعاتي را مي داد
.دالر به كارشناسان زبده امنيتي پرداخت كرد 337زار و

.اقدام كنند 14ي كنند براي به روز كردن مرورگر خود به نسخه 

4
مطالب خود را به ایمیل 

تا پس از بررسی چاپ گردد

 بلوتوث كه هايي سيستم تمام به توان مي را انگيز شگفت كليد صفحه اين
.كردمتصل...وپادآي پد، آي فون، آي مك،كامپيوتر،ماننددارند

تصاوير اولين كيبورد ليزريك در دنيا

رر و روپپونپ
.استشدهطراحيليزريمكعب يك شكل به مجازيكليديصفحهتازگيبه

 سطح هر روي تواند مي كه است ليزري كليد صفحه يك جادويي مكعب اين
.كند عمل و گرفته قرار صافي
 بلوتوث كه هايي سيستم تمام به توان مي را انگيز شگفت كليد صفحه اين

.كرد متصل ... و پاد آي پد، آي فون، آي مك، كامپيوتر،  مانند دارند
.است دالر 170 حدود كليد صفحه اين قيمت

حفره امنيتي و مورد مشكوك را در مرورگر كروم خو 32گوگل 
شركت گوگل با شناسايي حفره هاي امنيتي و موارد مشكوك در
كاربران خود اعالم كرده كه تمامي مشكالت اين مرورگر حل ش

گ گ بر اساس گزارش ام اس ان بي سي، كارشناسان گوگل بعد از تحقيقگ
امنيتي را به عنوان مشكل بزرگ و جدي مرورگر كروم اعالم كر

هز 14گوگل براي شناسايي مشكالت امنيتي  مرورگر خود مبلغ 
شركت گوگل اعالم كرد كاربراني كه از مرورگر كروم استفاده مي

خوانندگان گرامی از این پس میتوانید م
magazine@pedika.ir ارسال نموده ت



شد كشف ناماليمات در حتي افراد خوشبيني دليل
 آينده مورد در خوب اخبار پردازش در مغز كه است آن از حاكي ها بررسي
 .كند مي عمل مطلوب بسيار

 آنها و شود مي انگاشته ناديده منفي، موضوع هر افراد برخي در حال اين با
 گفته به .كنند مي حفظ اطراف دنياي به را خود مثبت ديدگاه همچنان

 .دارد سالمتي براي مهمي فوايد بيني خوش دانشمندان
 افرادي درصد 80 گفتند داوطلبان بررسي پسلندن كالج دانشگاهمحققان
 .بودند نزده خود به بيني خوش برچسب اگر حتي بودند بين خوش

 طبقه خوشبيني سطوح در خود تحقيقات براي را فرد 14 پژوهشگران
  .دادند قرار مغزي اسكن تحت را آنها و كردند بندي
 مختلف 'بد رويداد' 80 چگونه بگويند خواستند داوطلبان از يك هر از آنها
 .دهد روي است ممكن سرطان به ابتال يا طالق جمله از

.دهدرويواقعيتدرامرايناستممكنچگونهشدپرسيدهآنهاازسپس  .دهد روي واقعيت در امر اين است ممكن چگونه شد پرسيده آنهاازسپس
 دوباره تا شد خواسته ها كننده شركت اين از بخش، اين پايان در

 .كنند ارزيابي را احتماالت
 بيني خوش بندي رتبه در معناداري تفاوت كردند مشاهده پژوهشگران

 .دارد وجود است بدي يا خوب خبر واقعيت آيا اينكه مورد در جديد
 به ابتال خطر گفت مثال عنوان به تحقيقات اين مجري شاروت تالي دكتر

  .بود درصد 30سرطان
 پايان در است، درصد 40 بيماريش خطر كندفكر بيمار اگر ويگفتهبه

  .دهد مي كاهش درصد 31 به را خود خطر بررسي
 است، درصد 10 كننده تهديد خطر كند فكر اصل در بيمار اگر حال اين با

 .دهد مي افزايش زياد خيلي نه و اندكي را خود خطر حاشيه فقط
 بيشتري فعاليت مغز پيشاني لوب در افراد همه باشد مثبت خبري وقتي
 اطالعات با ديگر سوي از .است مرتبط خطاها پردازش با كه كنند مي پيدا
داردخودپيشانلوبدررافعاليتكمترينبينخوشافراداغلبمنف  دارد خود پيشاني لوب در را فعاليت كمترين بين خوش افراد اغلبمنفي
  .شود مي فعاليت بيشترين موجب بيني خوش كمترين كه حالي در
 تمايل به و بشنود خواهد مي كه را آنچه مغز كه است ازآن حاكي يافته اين

  . كند مي انتخاب دارد،
 فكر بين، خوش افراد اما است درصد 50 طالق ميزان گفت شاروت دكتر
 اين كه آنجايي از اينكه يا و كند صدق آنها مورد در آمار اين كنند نمي
 مورد در كه هايي پيام دانند مي كم بسيار راسرطان به ابتال خطرافراد

 .ندارد اثر آنها در شود ميگفته آنها به سيگارمضرات
 .دارد وجود مغز در اساسي بسيار تعصب كه دهد مي نشان اين

 .است خوب بسيار فرد سالمت براي بيني خوش گويند مي پژوهشگران
 زنان داد نشان زن هزار 100 حدود روي بر شده انجام هاي بررسي

 .هستند مرگ و قلبي بيماري به ابتال خطر در سايرين از كمتر خوشبين
 خطرات فرد كه است اين خوشبيني منفي جنبه گويد مي شاروت دكتر اما
دمدستكما گي

 

 .گيرد مي دستكمرا
Nature نشريه در تحقيقات اين نتايج Neuroscienceشده منتشر 
  .است

شکـــی و ســـالمــتت
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گيرد مي سبقت بيني از بو تشخيص در مغز
از مغز كه است آن از حاكي شواهد گويند مي وسترن نورت دانشگاه پژوهشگران

بوهاي 'كننده بيني پيش الگوهاي' ايجاد براي 'كننده بيني پيش رمزگذاري'
تاييد بيني توسط آنكه از پيش بو .كند مي استفاده مغز در بويايي قشر در خاص
 .گيرد مي جاي مغز بويايي قشر در شود

استبرخورداربسزايياهميتازكننده بيني پيش رمزگذاريگويندميمحققان ريويين ز يپيشر ييميزبي ز رب ور بر
فرد دهد مي اجازه و آورد مي فراهم انسان و حيوان براي را رفتاري مزيت كه چرا

 .دهد نشان اطراف محيط در موجود هاي محرك به تري دقيق و تر سريع واكنش
كننده بيني پيش الگوهاي اگرچه :گويد مي پژوهش اين مجري 'زالنو كريستينا'

مي ناديده را بويايي حس قدرت اغلب افراد اما دهند مي رفتاري مزيت ما به
 .گيرند
شده فاسد شير اين آيا بپرسد و بدهد شما به شير بطري يك كسي اگر :افزود وي

ااااااا اا وجودجوشاندنامكانياورويت قابل نشانه هيچ استممكن،خيريااست
براي رو اين از .كند كمك شير فساد دقيق تشخيص در شما به كه باشد نداشته
 .كرد خواهيد تكيه خود بويايي حس به تشخيصي چنين

فاسد شير بوي از الگو يك شود موفق مغز اگر كه است آن از حاكي ما تحقيقات
يا است فاسد شير آيا كه كنيد مشخص بيشتري دقت با توانيد مي كند تهيه
.خير



 گذشته، دهاي
 تحت شان گي

 نگرش با را ته
 كنندميپيدا

 كيفيتترتيب

 بررسي شنامه

  .كرد مي صيف

 تحرك روزانه كارهاي براي دارند تمايل منفي نگرش داشتن به كه افرادي ند
  .است بيشتر شدنشان بيمار احتمال و شوند مي جسماني درد دچار بيشتر رند،

 ديدگاه .است گذشته درك موثر، بعد مهمترين شد مشاهده بررسي اين در كه ه
  .است مرتبط حال زمان در فرد سالمت وضعيت شدن بدتر به ه

 .هستند رفتار تغيير و اضطراب افسردگي، مستعد كلي طور به راد
Universitasنشريهدرعات Psychologicaاست شده منتشر. yرير gر

6
دانيــــــــــــــــــد؟؟؟؟؟

.ك صورت است

اندازد مي خطر به را سالمت گذشته رويدادهاي به منفي نگرش
رويداد به مردم نگرش كه دهد مي نشان گرانادا دانشگاه محققان هاي بررسي

زندگ كيفيت و سالمت از را آنها درك آينده، انتظارات يا و حال زمان تجربيات
 .دهد مي قرار تاثير

گذشت رويدادهاي افراد وقتي :گفت طرح اين مجريان از يكي 'اويانادل كريستين'
پكنونيرويدادهايمورددراشتباه يا و بدبينانه نگرشكنندمييادآوريمنفي
تبدينوشودميديگرانباآنهاروابط در تر بزرگ مشكالتبروزموجبامرواين

  .شود مي بدتر شان زندگي
پرسش اساس بر و تصادفي طور به را ساله 70 تا 20 بين مرد 25 و زن 25 محققان
 .كردند

توص آينده و حال گذشته، به را افراد نگرش كه شد مي بعد پنج شامل آزمايش اين

دريافتن محققان
دا كمتري بدني

چه آن اساس بر
گذشته به منفي

افر اين همچنين
مطالعايننتايج ينيج

است ارثي نفسعزتوبينيخوش
اين تواند مي خاص ژن يك چگونه اند دريافته دانشمندان بار نخستين براي

هستند، افسردگي و استرس بر غلبه براي روانشناختي مهم منبع سه كه را صفات
  . كند منتقل
:گفت آنجلس لوس در كاليفرنيا دانشگاه روانشناسي استاد 'تيلور اي شلي' دكتر
گيرنده ژن شده شناسايي ژن . گرديم مي ژن اين دنبال به كه است سال چند

ن ت ك ت)OXTR(ا ا   .است)OXTR(اوكسيتوسين
با و يابد مي افزايش استرس به واكنش در كه است هورموني اوكسيتوسين

ديگران، با همراهي از بردن لذت و همدردي مانند اجتماعي خوب هاي مهارت
  .است مرتبط

  . است روانشناختي منابع با مرتبط ژني وجود از گزارش نخستين تحقيق اين
تواند مي روانشناختي منابع آيا دريابند هستند تالش در اكنون پژوهشگران

اين.خيرياباشدافسردگيهاينشانه باOXTR ژنارتباطبرايتوضيحي
منابعتوسطكامالافسردگيهاينشانه روي برOXTRتاثيرانددريافتهمحققان

  .شود مي داده توضيح روانشناختي
و )آدنين( 'A' نسخه :دارد نسخه دو اوكسيتوسين گيرنده خاص، منطقه يك در

  . )گوانين( 'G' نسخه
بر خاص منطقه اين در را نسخه دو اين از يكي كه افرادي داد نشان مطالعات

دارند 'G' نكلئوتيد دو كه آنهايي به نسبت دارند اوكسيتوسين گيرنده ژن روي
زان يم ت نخوشك لطونفعزتب ندت يطوبهودا گ زانچش م ميزانچشمگيريطوربهودارندتسلط و نفس عزت بيني،خوشكمتريميزان

.شود مي ديده آنها در افسردگي هاي نشانه زيادتري

آيــــــــــــــــــــــــــــــــــا ميـــد
آيا مي دانيد آب دريا بهترين ماسك



شناسان دانشگاه كورنل آمريكا   
 509، حضور كلمات مثبت را در 

جهان در طول دوره اي دو ساله بر

ترين لحظات افراد به ساعات اوليه
 اواسط صبح، ميزان شادي افراد

دار هستند به لحظات نيمه شب

ري افراد را نشان مي دهد بيشتر به 
ي اسالمي نيز صورت گرفت نشان

ش ط ه .شنبه مربوط مي شودش
. مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

شيم
 نقش

 روي ا
100،  
Scie
طلبان
 حاسبه
 ميزان

 ديگر 
 ابتدا ه

 حققان
قت

نكنيد ورزش خالي
 تهران - ايرانشجويان

وقتي
 به وط

ن نو نر هر
 خود بدن چربي هاي مي توانند كنند، ورزش خالي معده با اگر كهمي كنندصور
.مي شوند الغرتر نتيجه در و كنند
 :كردند تاكيد جديد مطالعه يك در متخصصان ايسنا، درمان و بهداشت رويس

 تنها نه خالي معده با كردن ورزش مي دهد نشان آزمايشات چون است، باه
.باشد داشته هم مضر و منفي پيامد مي تواند واقع در بلكه ندارد دن
 يا پر معده با اگر حاكيست شده منتشر آمريكا در اندام تناسب مجله يك در ه

د ازانداندازكهدنتانالهدكن كنكهشكلا  ممكن كه مشكلي اما مي سوزاند چربي اندازهيك به بدنتان حالهردركنيد
 اين در بودن گرسنه كه است اين كند بروز خالي معده با كردن ورزش رت
.مي شود عضالت رفتن تحليل ب

 را شما خالي معده با شديد تمرينات انجام :مي گويند متخصصان ، تلگراف زنامه
.بود خواهد بيشتر چربي هاي سوزاندن براي الزم انرژي فاقد بدنتان و ند

ت
شادترين افراد

به گزارش واحد مركزي خبر به نقل از خبرگزاري فرانسه، جامعه ش
در تحقيقي كه با استفاده از نرم افزارهاي زبانشناسي صورت گرفت

هزار كاربر اينترنتي از سراسر ج 400ميليون و  2ميليون پيامي كه 
.روي توئيتر قرار مي دهند، بررسي كردند

بر اساس نتيجه اين مطالعه كه در نشريه ساينس منتشر شد، شادت

 ســـالمــت
صبح مربوط مي شود و پس از آن همزمان با آغاز ساعات كاري در

.كاهش مي يابد
يكي ديگر از برهه هاي زماني كه افراد از حس شادي زيادي برخورد

.مربوط مي شود ولي در طول شب، اين وضع كاهش مي يابد
بيشترين تعداد كلماتي كه شور و اشتياق، شادي، فعاليت و هوشيار

مطالعاتي كه در كشورهاي. روزهاي شنبه و يكشنبه مربوط مي شود
ش ه ا ز ه شت ال ا ا كش الگ ا د شکـــی و

مي دهد اين الگو در كشورهاي اسالمي بيشتر به روزهاي جمعه و ش
در اين مطالعه تنها پيام هايي كه به زبان انگليسي منتشر شده بود،
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داروها به شرطي عمل مي كنند كه به آنها اعتقاد داشته باش
با رابطه در آلماني دانشگاه 2 و كامبريج در آكسفورد دانشگاه محققان
آنها بررسي ها طي .دادند انجام بررسي هايي درد براحساس خودآگاه ضمير
تا 0 بين درد ميزان .دادند قرار گرم بسيار حوله يك داوطلب 22 پوست

enceمجلهدرآنمشروحكهتحقيق اين طبق .شدمحاسبهنمره66 k
a
.
i
r

ح
translational medicine داوطبهمحققانوقتياستشدهمنتشر

مح نمره 55 درد ميزان زدند بي حس كننده مواد بگويند آنها به آنكه بدون
كرده اند استفاده بي حس كننده فهميدند داوطلبان اينكه محض به اما شد
كه گفتند داوطلبان به مجددا اينكه از بعد .يافت كاهش نمره 39 به درد
كه بود درحالي اين رفته باال نمره 64 تا درد نيست خبري بي حس كننده از
مح حين همين در.بود شده استفاده بي حس كننده از آزمايش انتهاي تا

ت ال انغزف طل زادا كهن تMRIك دندث هك شدندت

خ معده با
دانشخبرگزاري

شدندمتوجهوكردندثبتMRIكمك به نيز را داوطلبانمغزيفعاليت
مربو منطقه فعاليت دارند اطمينان آن تاثير و دارو يك وجود به داوطلبان

/BUM :منبع .مي شود كم مغز در درد فوريه 17

ر ز ر
تصافرادبرخي

ك آب بيشتر را
سر گزارش به

اشتب باور اين
بد براي سودي

كه مطالعه اين
كزشخال كورزشخالي

صور در است
موجب وضعيت،

روز گزارش به
مي كن خسته تر



 مي خشم بروز به منجر
.د

 دانشمندان از گروهي 
 وقتي كه است سروتونين

خش  خشم بروزبهمنجرشود

 سطوح تاثيرات طيسي،
 يا و غمگين خشمگين،

 تغيير آنها غذايي رژيم
زبووب اندازه به واستمطلوب

.دادند انجام 
 جلوپيشاني كورتكس ن،

.كند مي مشكل
 مهمي نقش سروتونين

 تواند مي كه ايم آورده
 مي تنظيم را ما حساسي

 آمد دست به سالم لبان
 عنصر يك خشم آنها در

قلب محافظ آنتي آكسيدان ليكوپن،
 است شده منتشرAtherosclerosis مجلهدر كه مقاله اي طبق

 لكرد

 است داده نشان جنوبي كره درYonsei دانشگاه محققان پژوهش هاي
 كاهش راDNA تخريب و التهاب اكسيداسيون، ميزان مي تواند گوجه
 وزن با مرد 126 محققان .بگيرد را قلبي عروقي بيماري هاي جلوي و داده

 هفته 8 مدت به و كردند انتخاب را داشتند سن سال 34 حدود كه نرمال
 نتايج .دادند ليكوپن روز در ميلي گرم 15 تا 6 آنها از برخي به روزانه

 بودند كرده مصرف ليكوپن مكمل كه مرداني در كرد مشخص بررسي ها
هدافتهكاهشDNAتخالتهازان نگگ ازكف

 ذارند
 يمز،
 شان

 كه ي
 رسه
هاي

 از يكي فرنگي گوجه .بود يافته كاهشDNAتخريب و التهاب ميزان
 تحقيقات . شود مي توصيه آقايان به آن مصرف كه است هايي سبزي

 سبزيجات و ميوه باالي مصرف كه داده اند نشان تاكنون بي شماري
 پيشگيري ...و سرطان ها عروقي،برخي قلبي بيماري هاي بروز از مي تواند

 اين در موجود  هاي آنتي اكسيدان هم ويژگي  اين اصلي دليل و كند
 اصلي ترين ليكوپن ويژه به و كاروتنوييدها .است غذايي گروه هاي

هاي فنوليك تركيبات كنار در و است فرنگيگوجه  آنتي اكسيدان
 ي گرم
 هاي

 30 ه
 وزن،
 :فزود
 و ت

 از غني گوجه.است داده غذايي ماده اين به را سرطاني ضد موجود،خواص
 كه آنجا از و دارد آب گرم 8/93 گرم اش 100 كه طوري به است، آب

.مي شود توصيه اندام تناسب براي مصرف اش است كالري كم بسيار

رض
 بايد

 از ي
 عات
 وليد
 فئين
:نبع
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.چشم باز عطسه كنيد

!موقع عصبانيت شكالت بخوريد
سروتونين پايين سطح آن طريق از كه يافتند را مكانيزمي انگليسي پژوهشگران

داد كاهش را خشم توان مي مرغ تخم و شكالت خوردن با كه دادند نشان و شود
اكنون .ايد شده بيدار خواب از بدخلقي با صبحها كه است آمده پيش بارها

س عصبي دهنده انتقال سطوح دليل به بدخلقي كه دادند نشان كمبريج دانشگاه
ااااثكاكااشخغذاف شا شميايجادنوسانايناثردركهاسترسي كند مي نوسانباشدنخوردهغذافرد
.شود مي عصبانيت و

مغناط رزونانس از استفاده با نتايج اين به دستيابي منظور به محققان اين
خ هاي چهره چون تحريكاتي به پاسخ در را سالم داوطلب 30 مغز سروتونين

.كردند بررسي خنثي بيانات
دستكاري با را داوطلبان سروتونين سطوح دانشمندان تحقيقات، اين طول در

مسروتونينتوليدبرايكهايماده،"تريپوفان" از استفادهباخصوصبهودادند نزبوصبو يبرييريپو ينو و رو
را دستكاري اين دارد وجود شكالت و ماهيها از بعضي مرغ، تخم سفيده در كافي
سروتونين پايين سطوح كه دريافتند مغز مختلف نواحي فعاليت مشاهده با سپس

م دچار شدت به است شده ساخته مغز بادامه در كه خشمي پاسخ كنترل براي را
كه دانستيم مي قبل هاي دهه از :دادند توضيح خصوص اين در دانشمندان اين
دست به را فناوري قبل مدتي از تنها اما كند مي ايفا پرخاشگري و خشم در

اح پالسهاي عصبي دهنده انتقال اين آن با كه را روشي و كند نگاه را مغز درون
اك ق .دهدقراربررسيموردكند

داوطل مورد در نتايج اين هرچند محققان، اين گفته به تكنوراتي، گزارش براساس
د كه رواني اختالالت از وسعيي طيف بروز علل خصوص در توانند مي اين باوجود

.دهد توضيح است مشترك
هستند بي اثر انرژي زا نوشابه هاي

عمل و تمركز انرژي، ميزان افزايش براي را انرژي زا نوشابه هاي جوانان از بسياري
ژ.مي نوشندبدني شان

نمي گذ انسان بدن بر مثبتي تاثير تنها نه كافئين از سرشار انرژي زا نوشابه هاي
تا لس آنجلس روزنامه گزارش به.دارند همراه نيز فراواني پزشكي عوارض بلكه

محصوالت ش به كه فراواني انتقادات به واكنش در انرژي زا نوشابه توليد شركت هاي
قهوه اي فنجان يك با تقريبا نوشابه ها اين گونه كافئين ميزان كردند اعالم مي شود،
مد در اطفال متخصص ليپ شولت، ايتسون دكتر .برابراست مي نوشند نوجوانان
نوشابههدربارهرسانهايگزارش121اطالعاتهمكارانشومياميدانشگاهپزشكي نوشابه هدربارهرسانه ايگزارش121 اطالعات همكارانشومياميدانشگاهپزشكي
ميلي 80 تا 70 حاوي نوشابه ها اين گونه بردند پي آنها .كردند بررسي را انرژي زا
افزودني ه و ويتامين –آمينه اسيد نوعي – تائورين گارانا، نام به گياه نوعي كافئين،

استفاده رغم به داده نشان بررسي ها« :گفت شولت ليپ دكتر.هستند شيرين كننده
و كاهش از نشانه اي هيچ انرژي زا نوشابه هاي از جوانان و نوجوانان درصد 50 تا

اف او .است نشده ديده آنها در بدني ذهني عملكرد بهبود و بنيه و انرژي افزايش
ديابت صرع، حمالت كبد، كليوي، قلبي، بيماري هاي به مبتال نوجوانان و كودكان
معردربيشترمي كنندمصرفانرژي زا نوشابه كه تيروييدغدهحدازبيشترشح
والدين و اطفال پزشكان دليل همين به .دارند قرار جسمي آسيب هاي خطر

استورلي مائورين اما.دارند برحذر نوشابه ها اين نوشيدن از را نوجوانان و كودكان
اطال جز چيزي تحقيقات اين گونه :گفت آمريكا نوشابه توليدكنندگان انجمن

تو بر نظارت سيستم و تشكيل دهنده عناصر گازدار، نوشابه هاي درباره گمراه كننده
كاف ميزان مي دهد نشان تحقيقات نتايج :كرد خاطرنشان پايان در او .نيست آنها

من.استچايوقهوهگازدار،نوشابههايازكمترنوشابههااينگونهدرموجود من.استچايوقهوهگازدار،نوشابه هاي از كمتر نوشابه هااين گونهدرموجود
losanglestimes 2011 فوريه12

آيــــــــــــــــــــــــــــــــــا ميـــد
آيا مي دانيد غيرممكن است كه بتوانيد با چ



اصل اساسي نسبيت 
خاص زير سوال 

!رفت

 نشان خود از متفاوتي واكنشهاي سرن، محققان توسط كنند ميحركتنوراز
  .است بوده جديد ي

 و )سرن) اروپا اي هسته تحقيقات شوراي فيزيكدانان توسط "اپرا" شكارساز
 جهان سراسر در فيزيكدانان كنند، مي حركت نور از سريعتر كه ذراتي كشف بر

 اين كه صورتي در داده قول انگليسي فيزيكدانان از يكي حتي كه است حدي
!ببلعدراخودكس !ببلعدراخودكس

 با نوترينوها به مشهور كوچك ذراتي مشاهده به موفق كه خبر اين انتشار با ب
 خاص نسبيت نظريه با تقابل به تواند مي شدن تاييد صورت در ادعا اين.دند
 نور سرعت از بيشتر سرعتي در كردن حركت به قادر اي پديده هيچ آن س

 نتوانستند و كردند صرف زمان ها ماه آمده دست به اطالعات دوبارهكنترلي
.خواستند كمك خود يافته رد يا تاييد برايجهانمندان

 درك درباره نهايي گيري نتيجه از پيش بايد آمده دست به نتايج گويند مي د
.وند

 فيزيك استاد "الخليلي جيم" .اند داده نشان خود از متفاوتي واكنشهاي خبر
 را نور سرعت نوترينوها كه صورتي در .است درستي بسيار كار جديدشان ي
كندوو .كندروو

 اگر :گويد مي الخليلي .است بيشتر بسيار باشد داده رخ خطايي مطالعات انجام
!بلعم مي را خود بوكس ويژه شلوارك تلويزيوني زنده برنامه يك در من باشند،

 اين بتوان كه است زود بسيار هنوز :گويد مي تحقيقات اين نتايج بودن درست 
.بود خواهد نياز ري
 تواند مي كرده احاطه را او كه جهاني و علوم از انسان درك روي بر آن تاثير سد،

 كشف مهمترين برسد، تاييد به يافته اين كهصورتي در :گويد ميبارهايندر
 اين .بود خواهد هستي جهان از انسان درك بازنويسي نيازمند و  بوده دشواري 

 متهم خود محاسبات در آور شرم اشتباهي انجام به را محققان و برده سوال زير
 خواهد تاسف نتايج اين برابر در باشد داشته آگاهي نوتريونوها از اي ذره كه

جـــــــــــوم وو فیــزیــــکــک
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سريعتركهذراتيمشاهدهبرابردر جهان سراسر در فيزيكدانانومحققان
ها يافته اين كردن متهم و انكار راستاي در واكنشها اين بيشتر كه اند داده
Cngآزمايش انگيز شگفت نتايج خبر انتشار پي در 1sآش دستگاه در

بر مبني ايتاليا اي هسته فيزيك ملي موسسه در "ساسو گرن" البراتوارهاي
.دادند نشان خود از توجهي جالب واكنشهاي

تا نشده تاييد يافته اين برابر در فيزيكدانان گيري جبهه و شگفتي شدت
سد،رسمتاييدبهيافته نامهيكدرب بوكويژهشلواركتلويزيونزندهب k
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بوكويژهشلواركتلويزيونيزندهبرنامه يك در برسد، رسميتاييدبهيافته
كرد مبهوت را جهان كه اي يافته

شب پنجشنبه ژنو نزديك در جهان فيزيك البراتوار بزرگترين دانشمندان
برد فرو شگفتي و بهت در را جهان اند شده نور سرعت از باالتر سرعتي
اسا بر كه مدرن فيزيك بخشهاي ترين اساسي از يكي برخيزد، انيشتين
.بود نخواهد
برايكهبودندزدهحيرتخودكشف اين از اي اندازه بهسرندرمحققان
دانشمازرواينازوبيابندراشودآنها ادعاي كردن رد بهمنجركهخطايي

اند داشته مشاركت دارد، شهرت اوپرا به كه پروژه اين در كه دانشمنداني
شو كنترل دقت به و گرفته قرار آزمايش مورد بارها هستي، جهان از انسان

هستند نور از سريعتر كه ذراتي برابر در جهان فيزيكدانان واكنش
اين قبال در نيز جهان مختلف فيزيكدانان و دانشمندان مهر، گزارش به

هاي يافته ترجمه در سرن دانشمندان احتياط :گويد مي سوري دانشگاه
ته يهتوانندمباشند،شك نبهمتعلقفيزيكبنياديننظ زيااخيق زيررااخيرقرنبهمتعلقفيزيكبنيادين نظريه توانند ميباشند،شكسته

در اينكه احتمال اما باشد داشته حقيقت تواند مي رويداد اين وي گفته به
ب شكسته را نور سرعت نورترينوها و برسند اثبات به سرن آزمايشهاي نتايج

زمينه در ترديد بيان با نيز انگليسي مشهور فيزيكدان "هاوكينگ استفان"
بيشتر هاي سازي شفاف و آزمايشها به كار اين براي .كرد تفسير را ها يافته
برس تاييد به آزمايشها اين دقت بايد اينكه با باورند اين بر فيزيكدانان ديگر
.باشدسابقهبيكامال

نيزتلويزيونيعلميهايبرنامهكننده تهيه و فيزيكدان"كاكسبرايان"
بسيار كار آن تاييد همه اين با بود، خواهد گذشته سال 100 طي فيزيكي

.نيست ممكن آن كردن باور كه است عادي غير اي اندازه به ادعا
ز را تحقيقات اين نتايج استراليايي فيزيكدان "كاستال جان"ديگر سويي از

فيزيكداني هر :گويد مي "كاستال" تلگراف، گزارش اساس بر.است كرده
.است اشتباه كامال "اوپرا" نتايج كه است مشخص زيرا خورد



 بوزون يعني جهان ذره ترين مرموز كه اند افتاده فكر اين به جديد هاي ايش

؟؟؟!!وجود ندارد

 مي )هيگز بوزون) جهان ذره مرموزترين كه كنند مي فكر جديد نتايج كسب ا

 فرضيه هستند متفاوت حد اين تا خود بين در ابتدايي ذرات چرا اينكه وضيح

 مي چراكه است برخوردار بااليي بسيار اهميت از هيگز بوزون كشف .هستند ه
.است مادهازديناميك ي زي

 بيش و كم باشند داشته انفعال و فعل هيگز بوزون از حاصل تصاعدي ميدان

(LHآزمايش دو و سوئيس سرن درCDFوDzeroتواترون شتابگر در
.هستند هيگز بوزون كشف براي تالش 

Eps-Hep لي  كردند اعالم فرانسه گرنوبل در )اروپا انرژي پر فيزيك)2011
.كند باز هيگز بوزون

گا145ا14ا شلالكگ .شدند ولت الكترون گيگا 145 تا 140 مابين جرمي درتوجهب
 هزار از كه است معني اين به 2.8 سيگماي اطمينان درجه .بودند برخوردار ا
.باشند داشته ط
 كه كردند اعالم ترديد با خود نتايج ترين تازه ارائه با شود مي برگزار هند ي

.است شده پنهان كجا در ت
شرويبر درصد 95 با گيگاالكتروولت 466 تا 145 بينمناطق از وسيعيبخشرويبر يب ي رووبينقزو ربي

.است نيازLHCداخل در ذرات دادن برخورد براي انرژي از بااليي بسيار
 كشفيات .داريم قرار ذرات فيزيك براي انگيزي هيجان بسيار زمانهاي در ما ن

 آن نبود باشد، نداشته وجود اگر و كرد خواهند پيدا را آن زودي بهLHCات

 ثبت اخير يكماه در را جديد اطالعات از بااليي حجم ماLHCاساسي رسيهاي
ا ا قاا "اگطق ".برداريم هيگز بوزونبه مربوط تحقيقاتواستاندارد

-Epsالمللي بين كنفرانس درCMSو اطلس آزمايش دو تحقيقات نتايج ئه
 هيگز بوزون مورد در آمده دست به نتايج خصوص در مهر خبرگزاري با صي

.باشد هيگز بوزون وجود از اي نشانه ديديم پايين جرم ه
 آن اگر.كنيم بااليي بسيار دقت مورد اين در كه داريم نياز بنابراين .باشند ش

 كرده ثبت امروز به تا كه آنچه از بيشتر برابر 10 يا 5 به را برخوردها تعداد كه ي
".داريم نياز زمان كميبهدقيقج نيبيقج زز ريمي

 گفته مهر به كند، پيدا 2012 سال پايان تا است شده بيني پيش كه همانطور
 اين به آينده سال پايان تا اكنون از بتوان سختي به باشد سازگار است شده ض

 شود ديگري چيز كشف به منجر هيگز بوزون جستجوي اينكه دهد؛ رخ بود ده
".ندارد قياس ي

 توانند مي دانشمندان ترتيب اين به و رساند خواهد برابر دو به را خود العات
 جرم ذرات اين چرا كه دهند توضيح توانند مي سرانجام بررسيها اين كه ديد

:پیشنهادات شما هستیم
i @
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.مي كشد تا سرد شوند

ازما از حاصل نتايج  كسب با سرن بزرگ دهنده برخورد در حاضر دانشمندان
اگ

بوزون هيگز و

.نداردوجودهيگز
با كنند مي كار ژنو سرن در ذرات بزرگ دهنده برخورد روي بر كه دانشمنداني

.باشد نداشته وجود تواند
تو براي 60 دهه در "هيگز پيتر" نام به اسكاتلندي فيزيكدان يك بار نخستين

.كرد مطرح را هيگز بوزون وجود
ذره اين علمي تائيدات و كشف دنبال به فيزيكدانان كه است سال 50 درحدود

دخاصيتيكذره،اين.كندحلرامدرن فيزيك مسائلبزرگترينازيكيتواند يو رينزي ييرينلررنيزيلبزر
م يك در چقدر اينكه برپايه اما هستند جرم بدون اصلي، خط در ذرات تمام

.شوند مي سنگين
(Cذرات بزرگ دهنده برخورد درCMSو اطلس آزمايش دو حاضر درحال

(Tevatron)فرمي البراتوار در(Fermilab)در آمريكا شيكاگوي در واقع
الملل بين كنفرانس در اطلس وCMSآزمايش دو فيزيكدانان جوالي ماه اواخر
ب وجود تائيد براي را راه تواند مي كه اند يافته دست اي غيرمنتظره نتايج به كه
اا ففا اااك الاذك جالبايذرهكنشهايازايتوده كشف به موفقدانشمنداناين

سيگما 2.8 اطمينان سطح ازCMSو اطلس ردياب در شده ثبت هاي نشانه
ارتباط آماري خطاهاي با آمده دست به نتايج كه دارد وجود احتمال يك احتمال
بمبئي شهر در كه "فوتون -لپتون" دوساالنه اجالس در دانشمندان اين اكنون
.باشد نداشته وجود تواند مي هيگز بوزون
نيست معلوم باشد داشته وجود اگر هيگز گريزان ذره كه دهد مي نشان نتايج اين

بتواندنميهيگزبوزونكهدادندنشانCMSو اطلسآزمايشاتفيزيكدانان ن ييزي زبوزوننوسز بويي
.باشد داشته وجود اطمينان

ب توان به آن كشف براي باشد داشته وجود ذره اين اگر كه است معني بدان اين
اكنون" :داد توضيح سرن تحقيقات رئيس ،"برتولوچي سرجو" خصوص اين در

آزمايشا باشد داشته وجود هيگز بوزون اگر .هستند اطمينان قابل تقريباً جديد
".كرد خواهد باز فيزيك جديد هاي نظريه ارائه براي را جديدي راههاي

برر خاطر به" :داشت اظهار مورد در اطلس پروژه كل مدير  - "جانوتي فابيوال"
ااااك اكا لكاگگا مدلدركسويبهرابزرگيگامهاي كه دهد مي اجازهمابهنتايجاين.كرديم

ارا از پس و جوالي ماه درCMSپروژه كل مدير  - "تونلي گوئيدو" همچنين
Hep 2011 اخصاص گفتگوي در فرانسه گرنوبل در )اروپا انرژي پر فيزيك)

منطقه درLHCدر كه وقايعي نيستيم مطمئن كامالً ما متاسفانه" :داد توضيح
آزمايش عمق استاتيك نوسانات به مربوط تواند مي تنها سيگنالها اين حقيقت در

زماني شك بدون باشد هيگز بوزون وجود نشانه شاخص اولين ديديم كه چيزي
نتايجكسببرايهنوزپس.بفهميمرا موضوع اين صحتتوانيمميبرسانيمايم يميم يميبر وعينو يمرو ه يوزپسب يجببر
را ذره اين توانست خواهدLHCكه سئوال اين به پاسخ در اين از پيش وي
:بود فرض استاندارد مدل در كه ويژگيهايي با هيگز بوزون وجود ماهيت اگر"

افتاد اتفاق بارها نيز گذشته در كه آنچه همانند چيزي تواند مي اما رسيد نتايج
تجربي اطالعات در هيگز پروفسور شيك نظريه كه بفهميم سادگي به شايد يا و

اطال حجم سال پايان تاLHCطوريكه به .ماند بيشتر نتايج منتظر بايد اكنون
بايد و دهند انجام را كاملتري بررسيهاي هيگز بوزون ردپاي جستجوي براي

خاا

منتظر نظرات انتقادات و پ
@ dik i

.خيريادارند

@pedika.ir

آيــــــــــــــــــــــــــــــــــا ميـــد
آيا مي دانيد نوارهاي الستيكي خيلي طول م



!ه شد
 اطالعات ابرنواخترها بررسي با چيني فيزيكدانان از گروهي
 تك ساختار يك از جهان آنها برمبناي كه كردند ارائه را جديدي

.است نشده تشكيل برابر خواص با و شكل
 كيهاني مقياس در كه زماني شناختي، كيهان اصل يك برمبناي

 وجود اي ويژه جهت يا و مكان هيچ شود مي نگاه جهان به
.ندارد

 جهان مركز در زمين كه كرد كشف اصل اين برپايه كوپرنيك
 را جديد فيزيك قوانين توانستند مدرن دانشمندان و نيست
.كنند تدوين

 فرض همچنين دانشمندان شناختي، كيهان اصل اين سبب به
 از آن سراسر بنابراين و است همگن جرم يك جهان كه كردند
.است شده تشكيل برابر خواص داراي و شكل تك ساختار يك
ن حالا تد نكها كداناناكن ز نعلآكادف دچ  در چين علوم آكادمي فيزيكدانان اكنون كهاست درحالي اين
 -يك" نوع ابرنواختر 557 به مربوط اطالعات آوري جمع با پكن

"آ (Ia)به و دادند نشان را كيهاني ناهمگني يك وجود احتمال 
 يك در جهان گستردگي ريتم كه كردند تائيد ديگر بار خصوص

.است ديگر جهت از سريعتر جهت
 همين به و دارند منسجم پيك يكIaنوع ابرنواخترهاي نور

 براي استاندارد مدلهاي عنوان به شناسان كيهان توسط دليل
.شوند مي استفاده باال بسيار دقت با كيهاني فواصل گيري اندازه
 1998 سال در كه داد اجازه دانشمندان به ابرنواخترها اين رصد
 اين بلكه است گسترش حال در تنها نه جهان كه كنند كشف

.دهد مي رخ شتاب درحال ريتم يك با گستردگي
 اين آسمان مختلف نقاط درIaنوع ابرنواخترهاي ديگر رصدهاي
 ها جهت تمام در تواند نمي شتاب اين كه كرد مطرح را فرضيه

اشدشكلتك
 .دادند قرار بررسي مورد جنوب و شمال كهكشاني هاي نيمكره ناهمگني سطح ن

.است انبساط حال
 مدل يك و كند مي بيني پيش را تاريك انرژي وجود كه مدلي :از عبارتند كه

 با مقدم جهت يك ،0.79 و 0.76 ترتيب بهq0با را ناهمگن انحراف يك و نند

.باشد شكل تك

 كيهاني، زمينه پس امواج ميكرو چون ديگري اطالعات و ناهمگني درباره را ري
.كردند مي بررسي كيهاني مقياس در را خواص برابري و همگني ضيه

افرين فضايي
 افزايش  فضايي مسافرين براي كيهاني تشعشعات خطرات ميبابد افزايش توجهي قابل

 و بوده خطرساز هوايي خطوط سرنشينان و فضانوردان براي توانند مي گيرند مي ه

 مغناطيسي فعاليتهاي بودن باال دوران اما كند، مي محافظت سياره اين از شوند مي
.اندگذاشتهافزايشبهرونيزخورشيديذراتسطحديگريي

يي رين

.اند گذاشته افزايش به رونيز خورشيدي ذراتسطحديگريي
.دارد خورشيد هوايي و آب چرخه به مستقيمي وابستگي خورشيدي فعاليتهاي اما
 عنوان 2013 سال را اوج نقطه اين رسيدن فرا زمان ناسا .دارد شهرت خورشيدي خه

 ها ماهواره به كنند، ايجاد دارند، سكونت زمين مدار در كه فضانورداني براي جدي ري
 26 روز مغناطيسي توفان مانند فضايي هواي و آب در خفيف رويدادهاي حال عين در

ي و گرينلند از شده استخراج يخهاي قالب در را خورشيدي فعاليتهاي وكيهانيعشعات يويه ه يي ي يبررور ه جي وريزر

 استخراج هاي نمونه در را آنها توانند مي دانشمندان كه رويدادي شوند، تبديل ديگر 
.اند آمده دست به نوترونها مونيتورينگ هاي ايستگاه شبكه از كه كردند جديدي
 هاي لكه تعداد زمين، به نزديك اي ستاره بين مغناطيسي ميدان كيهاني، رتوهاي

 آينده قرن طي فضايي هواي و آب بودن خطرساز ميزان ريدينگ، دانشگاه محققان ته

ــک
اصل اساسي كيهانشناسي به چالش كشيده جـــــــــــوم وو فیــزیــــک
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تعيين براي را(q0)منفي شتاب پارامتر خود مطالعات در چيني فيزيكدان
درح بيشتري سرعت با جهان كه است معني بدان حداقلq0ارزش با جهت
ك كردند استفاده مدل دو از اطالعات اين بررسي منظور به دانشمندان اين

.تاريك انرژي بدون استاندارد
كن مي ارائه را مشابهي نتايج مدل دو هر كه كردند مشاهده پژوهشگران اين

.دهدمينشانراثعلبفلكيصورت در ديد خط طولوشتابحداكثر k
a
.
i
r

ينربيورريولوبر
چشمگير آماري بررسي هيچ پيشين مطالعات ،PhysOrgگزارش براساس
فرض تنها و نكرده ارائه را تاريك ماده هاي هاله و كهكشانها به مربوط آمارهاي

افزايش فعاليت هاي خورشيدي و خطرات آن براي مسا
طرز به خورشيدي فعاليت آن در كه سالهايي به شدن نزديك با كردند اعالم محققان
.ميبابد

سرچشمه خورشيد از كه پرانرژي ذرات و فضا اعماق از شده ساطع كيهاني پرتوهاي
.آورند وارد جدي آسيبهاي ها ماهواره و هواپيماها فضاپيماها، به همچنين

م سرازير زمين سوي به كه كيهاني ذرات كردن دفع با خورشيدي مغناطيسي ميدان
سويازوگذاشتهپايانبهرونظربهدارد،شهرتخورشيديماكزيممبهكهخورشيدي

ي بر ن ر و ي ي ور ي ي يش ز

سويازوگذاشتهپايانبهرونظربهدارد، شهرت خورشيدي ماكزيممبهكهخورشيدي
هستند زمين كردن بمباران حال در ثابت صورت به فضا اعماق از كيهاني پرتوهاي
چرخ به كه شود مي نزديك خود ساله 11 چرخه اوج نقطه به حاضر حال در خورشيد

.است كرده
خطر توانند مي بگيرند نشانه را زمين مستقيما خورشيدي قدرتمند توفانهاي كه زماني
د .كنند ايجاد اختالل زيرساختارها و ها نيروگاه ارتباطات، سيستم در و رسانده آسيب

.شد خواهند زمين اتمسفر در قطبي نورهاي ايجاد به منجر سپتامبر
تشعازايساله300وهزار9اطالعات فضايي آينده تشعشعاتمحاسبهبرايمحققان ين ريييببر زيوز

.دادند قرار تحليل و بررسي مورد آنتراكتيكا
عنصري به عنصري از توانند مي خورشيدي ذرات و كيهاني پرتوهاي تاثير تحت اتمها
ج اطالعات ضميمه را تاريخي اطالعات اين محققان .كنند رديابي قطبي يخهاي از شده

پر سطح در محققان قديمي، اطالعات اين به توجه با  نيوز، فاكس گزارش اساس بر
گفت به .كنند مي بيني پيش را زيادي نوسانات بزرگ خورشيدي توفانهاي و خورشيدي

.رفت خواهد افزايش به رو



 به كه هايي ستاره تمامي سوم يك كه رسيدند نتيجه اين به كپلر فضايي كوپ
.هستند آن دور به حركت حال ستاره اين سكونت قابل ار
شحدز ونشما همداسكونتقابلمنطقهبودخواهندبي محدودهها،ستا

دست كم يك سياره مانند زمين دارند

 محدوده ها، ستاره مدار سكونت قابل منطقه .بود خواهند بيرون شمارشحدز
 به نيز شناسند مي را آن انسانها كه شكلي به حيات شدن متولد امكان شكل

 در دورافتاده هاي ستاره مدار در كه هايي سياره بتواند ويژه صورت به تا شده 
 بررسي مورد ستاره مدار در اي سياره عبور از اي نشانه يافتن براي را هدف زار

 ويژه صورت به محققان .دارند سكونت قابل سياره يك حداقل خورشيدي،شبه
 اين مدار در معموال كه گشتند هايي سياره دنبال به سپس .اندشدهبنديه

 ويژگي اين كه كنند مي كامل را خود  ستاره مدار روز 42 در ها ستاره اين كثر
.است

 محققان و ندارند وجود سكونت قابل هاي سياره كه نيست معني آن به اين اما
.كند كمك ها سياره اين احتمالي تعداد كشف

شيدي دكپلاطالعاتبهاخو دهوا دنداعالموك اينسوميكحدوددك  اين سوم يك حدود در كردند اعالم و كرده وارد كپلر اطالعات بهراخورشيدي

 وجود هايي سياره چنين اصال يا و دارند مايع آب هستند، متمدن ها سياره ن
 رو و زير و نزده هم به را رياضي معادالت جديد اطالعات كه زماني تا كم ست

داريد؟ ياد به را فرانسه برابر در 1997 سال در ي
 ميخكوب شكلي به را فرانسه دروازه بان بارتز فابيان كه شكلي به كرد طي را منحني ي
 و تماشايي و زيبا اندازه اي به گل اين .بود دروازه به توپ ورود شاهد باز دهاني با تنها ي
 و باورنكردني اتفاقي آن را و كنند تصور تكنيكي و فن هيچ آن رساندن ثمر به براي تند
PHYSICS نشريه در آن نتايج كه فيزيكي مطالعه اي نون NEW JOURNAL OF
 .است نبوده جادويي گل اين پس در اتفاقي و شانس هيچ است معتقد و كرده اعالم دود

.كنند ارائه معادله اي آن توضيح براي و كرده كشف را گل اين مسيروانسته اند
 به دروازه از توپ فاصله و توپ چرخش شدت ميزانتوپ، به شده وارد ضربهشدتزان

 بازي در را جادويي گل اين كارلوس روبرتو .رساند ثمر به دوباره را گل اين ي توان
 اين از متخصصان از بسياري .رساند ثمر به 1998 جام جهاني رقابت هاي آغاز از پيش و
 مي تواند كه كرده ارائه را معادله اي جديد مطالعات اما است افتاده در فيزيك علم با كه د

.دهد ضيح
 حالي در را كره اي مسير خود مطالعات در ما مي گويد »ايكول« پلي تكنيك فيزيكدانان ز

 توصيف حلزون صدف شكل به مسيري را مسير اينكالنت .داده ايم نشاناستبودهت
 .مي كند پيدا افزايش نيز مسير انحناي و پيچ ها مي شود، بيشتر توپ توطشدهطيفت

 بر شده وارد اصطكاك افزايش اثر در مي رساند اثبات به را گل اين رسيدن ثمر به روي ر
.است آمده وجود به آن ف

 و گذاشته تأثير آن حركت مسير روي بر توپ چرخش كه مي كند پيدا كاهش دازه اي
 جا بر شگفت زده را بارتز و كرد تغيير لحظه ها آخرين در كارلوس شوت مسير كه طور

 ورزشي كشف اين به موفق كه بودند گلوله ها حركت مسير روي بر مطالعه حال در اصل
 رويكرد اين .كردند استفاده آب برابر چگالي با پالستيكي توپ هاي و آب از مسئله ين

آ  آشكار را چرخش حال در كره اي فيزيكي و واقعي مسير و برده بين از راگرانشوهواي

 تأثير آن روي بر گرانش اما كنيم مشاهده را مارپيچ اين مشابه چيزي مي توانيم فوتبال ي
 تأثير ميزان مي توان بزنيم ضربه توپ به باال قدرتي با كارلوس مشابه كه صورتي در اما

 اين بودن شگفت انگيز اصلي دليل محققين، گزارش براساس .رساند حداقل به آن را ركت
 اگر دانشمندان گفته به .مي كرد طي بايد بارتز به رسيدن براي توپ كه بود طوالني ه
 وجود به مسير انحناي امكان مسير، بودن طوالني دليل به اما مي كرد طي را منحني ل
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تلسك از آماده بدست اطالعات دقيق مطالعه با CalTech  موسسه دانشمندان
مدا در كه دارند زمين شبيه سياره يك كم دست دارند زيادي شباهت خورشيد

تد ستصو ،پيشاينبودند هتعدادبين اجهانسكونتقابلهايسيا

يك سوم ستاره هاي شبيه خورشيد د

اجهانسكونتقابلهايسيارهتعداد بيني، پيش اينبودندرستصورتدر
ش اين به دارد، وجود مايع آب گيري شكل احتمال آن در كه است مداري اي

.آمد خواهد وجود
طراحي اي گونه به كپلر، زميني، شبه هاي سياره شكارچي تلسكوپ رصدهاي
هز 150 حدود در روزه 136 اي دوره در تلسكوپ اين .كنند رديابي را حركتند

.كند كشف را سياره 235 و هزار حدود در توانست و داده قرار
شهايستارهسوميككهرسيدندنتيجه اين به اطالعاتاينميانازمحققان

دستهKوF،Gهايستارهنامهاي با كه شدند متمركزهاييستارهرويبر
.كردند محاسبه را آنها مداري حركت محدوده و شده يافته ها ستاره

اك كه است اين آمده دست به اطالعات اين بررسي از كه توجهي جالب نكات از
آن بودن سكونت قابل غير و ستاره به سياره حد از بيش بودن نزديك معني به

است دشوار بسيار كپلر براي سكونت قابل منطقه در بزرگتر هاي سياره يافتن
به تواند مي كپلر مانند تلسكوپي از آمده دست به اطالعات تحليل معتقدند نيز

مولهايازاستفادهبامحققان هايياضف هتافتادهدومدا شبههايستا شبههايستارهترافتادهدورمدارهاي رياضي فرمولهايازاستفادهبامحققان
.دارند خود سكونت قابل منطقه در سنگي سياره يك كم دست ها ستاره

اين كه نيستند معني اين به ارقام و اعداد اين ساينس، پاپ گزارش اساس بر
دس است، باال بسيار هايي سياره چنين وجود احتمال دهند مي نشان اما دارند،
.نكند

برزيلي كارلوس روبرتو آزاد ضربه
مسيري باال سرعتي با ضربه اين
وي و گذاشت باقي خود جاي در

نتوانستن بسياري كه بود عجيب
اكن .كردند خطاب شگفت انگيز

مرد را تصورات اين شده منتشر
توفرانسويدانشمندانازتيمي

معادله فيزيكي گل 
روبرتو كارلوس 

شد ميزكهصورتيدرآنهاگفتهبهكشف
مي باشد مناسب و كافي اندازه

و كنفدراسيون ها جام افتتاحيه
مي كردند ياد گلي عنوان به گل

توض را توپ حركت دقيق مسير
از تيمي رهبر كالنت كريستوفر

حركتدرمارپيچمسيريدركه

كشف شد

مسافچههرآندركهمي كند
بر مگنوس تأثير كه رويداد اين
اطراف اتمسفر توسط توپ روي
اند به توپ سرعت شكل اين به

همان ط .مي دهد تغيير را مسير
در همكارش و كالنت .گذاشت
اي كردن ساده براي آنها .شدند

آأ آشفتگيتأثيرتوانستمطالعاتي
.كند
واقعي ميدان در كالنت گفته به

ا مي دهد تغيير آن را و گذاشته
حر مسير و توپ روي بر گرانش
فاصله دانشمندان نظر از ضربه
اول بخش تنها بود كوتاه مسير

اآ

اگر مايليد بخشي به نشريه اضافه و يا از آن كم گرد
4و 09198589389: شماره پيامك

استشدهطيمسيركلوآمده



  :گفتم كردم مي نگاه روزنامه به كه همينطور من،
 استنفرد دانشگاه زمان ماشين كه نوشته اينجا«
 هم سفيدي موش و كرده سفر آينده در روز دو

 هم ناخوشايندي اتفاقي هيچ .است بوده آن داخل
».است نيفتاده
نتجك يمتانتبات ودادتكانتائيدبهس  و داد تكان تائيد به سري متانت با ترنت جك
 اينست كرد زمان ماشين با بايد كه كاري « :گفت
 ديد و گشت باز گذشته به سالي ميليون چند كه
».است آمده دايناسورها سر بر كه

 ميز سر در را هورنبي كه بود اي دقيقه چند
 در چشم و كرد بلند سر ناگهان پاييدم؛ مي مجاور
 دوست شده دير خيلي« :گفت و دوخت چشمم
 و كردم را كار اين من پيش سال ده عزيز؛

 علما است، آمده دايناسورها سر بر چه كه فهميدم
 از اقليمي تغييرات اثر بر دايناسورها گويند مي
.كنند مي اشتباه اما اند، رفته بين
 را هورنبي كرديم، هم به نگاهي جك و من

 اندكي و زد چشمكي جك شناختيم؛ نمي درست
ش نبميزسمتبهاس خانيدهو هممنچ  هم من .چرخانيد هورنبي ميز سمت به را سرش

.افتادم راه او ميز طرف و زدم پوزخندي
 تو گفت و شد خيره هورنبي به موقرانه جك

نه؟ كردي؟ اختراع زمان ماشين
 هور »ساختم را ماشيني چنين قبل مدتها بلي«

 آماتورهاي اين افزود و زد شيريني لبخند نبي
 برابر در كه اند ساخته ماشيني استنفورد دانشگاه

پس چرا بايد فرارسيدن ناگهاني خشكسالي يا يخبندان نسل آنها را از بين ببرد در 
.ول نيست

 را آن البته ماند، مي بازي اسباب مثل من ماشين
 آن به اي عالقه ديگر زيرا بردم بين از قبل مدتها

.نداشتم

!زندگي هوشمندانه:  بوفالوها را از بين برد

فوت بيشتر نبود، مي خزيدند و باال و پايين مي پريدند و شنا  4زيدند و قدشان هم از 
. كه يكي از اين گونه ها هوشمند شده و بقيه را از بين برده

شنيدن اين به ش مغزي بزرگتر از مغز يك گربه را داشته باشد و ادانه دادم من عالقه اي 

.  …  شود ، مي دانيد كه ئĤنها در گودال گل سقوط نمي كنند، از سيل فرار مي كنند و 
ا كا ك ط!ل ل ا گ ك ا ا ا آ آنها مغزي به اندازه يك بچه گربه داشتند ولي بطور !معلوم نيست كه به چه كاري ميايد

من فكر نم كنم آنها اصال شهري ساخته باشند . شهر يا ماشين آالت آنها را پيدا نكرديم
!ت عظيم الجثه بود

بعد آهي .  بسياري چيزها آگاه مي شدم؛ نه چيزي مي شنيدن و نه چيزي مي گفتم
.يافتم

خ انگ ا ا آن كا ك ك غ لك ك ن ا نگ ا ا غآن مغز من . ن آنها را نگران نمي كرد بلكه مغزم بود كه كنجكاوي آنها را برانگيخته بود
.ين مغز بزرگ چه كارهايي مي توند بكند

آخر شكار افتخار بزرگي ند ها با ديدن آن ميله هاي خود را برداشتند و به سراغ او رفت
آنها تمامي گونه هاي دايناسورها ! مي كشاند، مثب ما انسانها كه به شكار شير مي رويم

سال چند صد ميليون  30عجيب نيست مگر خود ما در عرض . يناسورها منقرض شد

تنها سرگرمي و كار آنها شكار بزرگ . شمار خودم را بگيرم، اما مي دانم چه اتفاقي افتاده
سپس خسته و . و اين شكار بزرگ را هم به خوبي برگزار كردند!  آنجا شدند خودشان

تخيلي- داستان علمي– شكار بزرگ
آيزاك آسيموف: نويسنده ستان عللمی تخیلیلی
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»!پس به نظر تو شرايط اقليمي اين بزمجه هاي غول پيكر را از بين نبرده«
.شرايط اقليمي در طول ميليونها سال قبل آزاري به آنها نرساند: هورنبي جواب داد

اين معقو! نه! نه. حاليكه بقيه جانداران به زندگي خود در كمال آسايش ادامه دادند
من پرسيدم پس چه عاملي آنها را ازبين برد؟

آ
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.
i
r

همان عاملي كه نسل گاوميش آمريكايي يا: هورنبي با ترديد و مكثي طوالني گفت
من كوشيدم حرف در دهانش بگذارم و گفتم موجودات فرازميني و مريخي؟

من آنها را ديدم بر زمين مي خز: ناگهان هورنبي از جايش پريد و با عصبانيت گفت 
چرا قبول نمي كنيد. آنها شكلها، اندازه ها و گونه هاي مختلفي داشتند. مي كردند
دليلي نداريم، تاكنون هيچ فسيلي كشف نشده مه جمجمه اش گنجايش: من گفتم

.چرنديات ندارم
فسيل جانوران هوشمند به ندرت پيدا مي ش: هورنبي با هيجان و عصبانيت ادامه داد

ا كا ا ا ا ا ال اصال خود شما چند درصد از مغزتتان را به كار مي بريد و بقيه اش هرز مي رود و ما
نپرسيد كه چرا بقاياي ش: كامل از آن استفاده مي كردند و سپس با هيجان ادمه داد

تنها چيزي كه دريافتم اين بود كه بزرگترين سرگرمي آنها شكار حيوانات. يا ماشيني
جك با حالتي تمسخر آميز گفت خود آنها اين را به تو فهماندند يا از راه تله پاتي؟

من به آنها نگاه مي كردم و آنها به من و سپس من از: هورنبي با حوصله جواب داد
كاش زمان بيشتري آنجا مي ماندم شايد چيزهاي بيشتري در مي ي: كشيد و گفت 

پرسيدم پس چرا نماندي؟
ا ناكا الخط كا ك ن ا ان غ من غريبه بودم و انها نسبت به من كنجكاو، البته جسم من. خطرناك بود:جواب داد

نسبت به آنها خيلي بزرگتر بود و آنها مي خواستند مغز مرا تشريح كنند تا ببينند ا
چطور از دست آنها گريختي؟

اگر در آن لحظه خطير يك تريسراتوپس ظاهر نمي شد نمي توانستم فرار كنم؛ آنها
محسوب مي شد، آنها او را نمي خوردند بلكه فقط لذت از شكار آنها را به اين كار م
را به سرعت شكار مي كردند تا به افتخارات خود بيفزايند و اينگونه بود كه نسل داي

.گاوميش بوفالو را نكشتيم
كنه؟ ا ك ا اقل ات تغ ك اضافه بعد اضافه كرد تغييرات اقليمي اهم كي باور مي كنه؟د

جك ادامه داد اما دوست عزير چي شد كه خودشان هم از بين رفتند؟
من ديگر پايم را به آنجا نگذاشتم تا پاسخ سواالت بيش: هورنبي به سرعت جواب داد

بود و وقتي تمام موجودات عظيم الجثه از بين رفتند آنها متوجه تنها حيوان بزرگ
چرا چنين نباشد؟ مگر ما آدمها همين كار را نمي كنيم؟«:نااميدانه گفت



ل سالگي اين نبوغ از وجودش رخت بربست و عجيب تر اينكـه او  هدر چ–.!!   شد
.! گي توانست حروف الفبا را تشخيص دهدهاي دبيرستاني را بخواند و از شش ماهب

شت ن انگل ا ز ه ا گ د ه ان ف ا ز ه ك ا ا ه كل د الن ك

.!!ه اي كه ديوانه شد

يكسـال  . نصد كلمه اي را يكي به زبان فرانسه و ديگري را به زبان انگليسي نوشت 
و يكبار ديگر نبوغ فكري , چولو در روز تولدش دست به كار خارق العاده ديگري زد

برد تا كـار   "هاروارد  "اين رساله را به دانشگاه  "بوريس سيديس "پدرشپرفسور . 
ولي اين كودك هنوز بـراي انهـا و پـدرش    .!! براستي حيرت كردند , ستعداد و نبوغ

در يازده سالگي . يك كتاب درسي به زبان يوناني درباره علم هندسه نوشت –شد
شخصي كـه در  . ما مقامات دانشگاه صالح ديدند پيش از ثبت نام مدتي صبر كنند 

روز شمار رويدادهاي زندگي او سر نخ هايي در اختيـار مـا   ! ؟.چه اتفاقي افتاده بود
ه ن زم د شناس ان ي تد به د ا ها ع"شگاه ط غ االت تغال"ح اش اشـتغال   حـاالت غيـر طبيعـي     شگاه هاروارد به تدريسروان شناسـي در زمينـه   

و هنوز از او بعنوان يكي از –از شهرت زيادي برخوردار گرديد بود – تدريسميكرد
او تصـميم گرفـت پـاره اي از    . م و خطرناكي گرفت هتصميم م–سرش بدنيا بيايد 

. و در حقيقت از فرزندش به عنوان يك خوكچه ازمايشـي اسـتفاده كنـد    .!! ش نمايد
ميتوان درست مثل عضالت بدن پـرورش  –ين باور بود كه مغز يك موجود زنده را 

. اينده اش در لب تختخواب او قـرار گرفـت   –كوچك قدم به اين جهان گذاشت  "
چند بار اين حروف را به طفل نوزادش نشـان ميـداد و نـام انهـا را بـا صـداي بلنـد        

يافت اينكه–ادامه شگفت از–كوچك"ويليام"و ماه شش ط فق كه هنگام هنگامي كه فقـط ششـماه از   كوچك  ويليام  و شگفت اينكه ي ادامه يافت
هـر روز بـا   –مغز كوچك ويليام بجاي قصه و اشـعار كودكانـه   !!! ؟.اما بعد –يز بود
اجـازه نداشـت   . فيزيولوژي و زبان يوناني بخورد اين طفل بيچاره داده مي شـد  –

پيشرفت ذهني باور نكردني اين طفل بيشاز –هر ماه كه ميگذشت – پر كرده بود
نقطه كوري در اين نبوغ –ولي با گذشت زمان . ت مادر بيچاره اش را فراهم ساخت

–و در مواقعي با غامض ترين مسائل فكري روبرو ميشد ! -هاي بيموردي سر ميداد
هنگاميكـه بـه   –اين برنامه تغذيه فكري اجباري .!  كه پدرش از درك ان عاجز بود

سال دانشمندان از چهارم"درباره1912ي درسـت"بعد و پرداخت سخنراني به به سخنراني پرداخت و درسـت   بعد چهارم  درباره 1912ي از دانشمندان سال 
زير خنده زد و از هـيچ روي قـادر نبـود خنـده خـود را      , ي اراده و با حالتي عصبي 

بازگشـت و بـا موفقيـت     "هـاروارد   "دوباره به دانشگاه –بستري شد  "يو همشير
با خواسته پدرش به  "ويليام سيديس  ". كه مانند يك موجود طبيعي زندگي كند 

به تدريس پرداخت و دريافت كه از فوت و فـن   "هوستن  "واقع در "رايس "شگاه
براي همين دلش انباشته از تنفـر  – خارج از ان ميگريختند و از او دوري ميكردند 

بـه  –عاقبت به اتهام تحريك و برپاكردن اغتشاش –د را برتر از ديگران ميدانست 
ششت تا انكه روزي يكي از دوستان قديمي پدرش به او اطالع داد كه فرزند جـوانش   و ج رز ع و ب رش پ ي ي ن و ز ي ي روزي

در برابـر   "ويليـام سـيديس   ". به زير سقوط كرد , او از اوج نبوغ–.!!  افت ميدارد
مـه  هبـه مـدت يـك سـاعت     –كان زندگي در كـره مـريخ بـه سـخنراني بپـردازد      

در  1944در تابستان سال –.!!!!  مه رشته ها را پنبه كردهخيابان به خنده افتاد و 
توجه نشان نميداد –در گذشته بود  "بروكلين  "ي ذات الريه در مسافرخانه اي در 

حتي در دشوارترين روزهاي پايان عمر خويشـكه دچـاره مضـيقه    –نابغه  "سيديس
.ودي كشانده بودند دست بزند 

ا اا .مي كنند تبديل مايع سوختبه را پرتقال پوست )كوتاهامواج(ويوو
  و شكسته را ميوه پوست در موجود مولكول هاي مي توانند پرانرژي )ويو ميكرو( ج هاي

.مي شود تبديل مايع محصولي به و بوده تقطير و ي
 عنوان به .مي شود استفاده سوخت و شيميايي مواد پالستيك، روغن، توليد براي گازها
  قرار استفاده مورد آرايشي و بهداشتي محصوالت در مي شود، سبب را مركبات خاص

  پوست آجيل، پوست كاه، مانند ديگر گياهان از سوختي محصوالت توليد در مي تواند جي
ميليون8ساالنهجهان،درپرتقالآبكنندهتوليدبزرگترينبرزيل،كشوردر.باشدد
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 ميليون 8 ساالنه جهان، در پرتقال آب كننده توليد بزرگ ترين برزيل، كشوردر.باشدد
.هستند سوخت و شيميايي مواد به تبديل قابل و شده صرف

ماجراي انساني بود كه در چهار سالگي يك نابغه "ويليام سيدس  "شرح زندگاني 
كوچك در دو سالگي قادر بود كتاب "ويليام "–.!!  خود از اين موضوع خشنود بود 

د خ لد ت ز ال ا د ل ك غه نا شا د ت د ه انا قاله د

نابغه –  "وليام سيدس"

دو مقاله پا–بنا به دستور پدرش,اين نابغه كوچولو در چهارمين سالروز تولد خود
كو "ويليام سيديس "–هنگامي كه پدرش از نبوغ فرزندش بخود مي باليد –بعد 

او اينبار مقاله اي درباره علم تشريع به رشته نگارش دراورد. خود را اشكار ساخت 
انان از اين همه اس. د هبينظير فرزند نابغه اش را به همكاران دانشمند خود نشان د

سال از عمرش سپري مي ش 10در زماني كه فقط . اعجاب ديگري در استين داشت 
ام–البته او دو سال پيشاماده ورود به دانشگاه بود . راه يافت  "هاروارد “به دانشگاه 

.در بيست سالگي طعم تلخ شكست را چشيد–دو سالگي يك نابغه بشمار ميرفت 
د گذا دهد–م ن ما به اي كننده قانعه پاسخ كن دي"ل س ي دانش"ب د در دانشبوريس سيديس.ليكن پاسخ قانعه كننده اي به ما نميدهدميگذارد
او نويسنده برجسته اي بود و بخاطره نگارش چند كتاب دربارهمبحثي كه. داشت 

دكتر سيديس اندكي پيشاز انكه پس–اروارد ياد ميكردند هاعضاي برجسته دانشگاه 
را رويفرزند خويش ازمايش "پيشرفت ذهني  "تئوريها و نظزات خود درباره پديده 

او بر اي. زندگي فرزند خود را به تباهي خواهد كشاند –ولي نميدانست با اين اقدام 
"ويليام  "هنگامي كه . داد و اينكار را از نخستين روزهاي زندگي فرزندش اغاز كرد

و روز چ–حروف الفبا را روي ميله اي باالي سر او اويزان كرد –پدر خود خواهش 
ميكرد–ميخواند تقليد عينا هم كوچك بچه ان متوال–و روزهاي و ساعتها اينكار اينكار ساعتها و روزهاي متواليو ان بچه كوچك هم عينا تقليد ميكردميخواند

حاصل كار موفقيت اميز–قادر بود اين حروف را تشخيص دهد –عمرش ميگذشت 
هندسه–جغرافيا ,بجاي قصه هاي شيرين . متون كتابهاي درسي بمباران مي شد 

دنياي او را بازي هاي بي رحمانه پدر.!! خود را با هيچگونه بازيچه اي سرگرم سازد
و بهت و حيرت -بطوري كه موجبات شگفتي همكاران پدرش , بيش شكوفا مي شد

خنده ه, به سن هشت سالگي رسيد  "ويليام  "هنگاميكه . چشمگير پديدار گشت 
بدبختي و مصيبت بشمار ميرفت–اين نشانه . واكنشهاي عصبي در او بروز ميكرد 

گذاشت پا سالگي چهارده سن به ويليام كه رسيد جمعي–اوج حضور در روز ان در در ان روز در حضور جمعياوج رسيد كه ويليام به سن چهارده سالگي پا گذاشت
ناگهان بي–.!  در لحظه اي كه انان را سخت تحت تاثير سخنان خود قرار داده بود

ني "واقع در  "پورتسماث  "پس از انكه مدتي دراز در اسايشگاه –.!!!  كنترل كند
كه يگانه ارزويشدر زندگي ان است ك: او به خبرنگاران گفت . فارغ التحصيل گرديد 

او در اموزش. مقابله برخاست و كوشيد خود را از بند تجربيات بيرحمانه او ازاد سازد 
و مردم چه در داخل مدرسه و چه در–سازش با مردم كمترين سررشته اي ندارد 

مردم را كوچك و خود -و شورش عليه پدرش و عليه جهاني بود كه در ان ميزيست
پساز چندين ماه غيبشزد و ديگر كسي از او خبري نداش. ماه زندان محكوم شد 18 وم ن بريز و ز ي ر ي و ز يب ين چ ز پ

دالر دريا 23فته اي هدر فروشگاهي به كار اشتغال يافته و –با نام مستعار ديگري 
درباره امك–كه از او خواسته بود در حضور مردم –اصرار مداوم يك اشناي قديمي 

از حركت اتومبيل ها در خي, اما ناگهان. شنوندگان را مجذوب سخنان خويشساخت 
كمتر كسي به مرگ انسان ژوليده اي كه بر اثر بيماري–گيرودار جنگ جهاني دوم 

ويليام س". همچنان دست نخورده باقي ماند–ارثي كه از پدرش به او رسيده بود . 
كه مغز و انديشه او را به نابو–مالي شديدي بود حاضر نشد به ميراث پدر و مادري 

ا گا ااا ميكروازاستفادهباانگليسيدانشمندان
موج ريز دريافتند انگليسي دانشمندان

آوري جمع قابل كه كنند آزاد را گازهايي
گ اين اكسپرس، ديلي گزارش اساس بر

بوي كه شيميايي ماده ليمونن، نمونه
.گرفت

موج ريز روش مي كنند ادعا دانشمندان
مفيدوموثرقهوهوبرنجسبوسسيب،

در تاالرگفتمان آن عض.به سايت ما سر بزنيد
گفت و گو در موضوعات مختلف بپردازيد  

مفيدوموثرقهوهوبرنجسبوسسيب،
بي مص آب گيري از پس پرتقال پوست تن



ی  4ی . ی 5 ر ال د ن  و ی ل ی م
 طراحي دالر ميليون 4.5 ارزش به طال جنس از بدنه اي با خودرويي د

 4.5 از آن بدنه كه كرده طراحي خودرويي است هند در جواهروطال

 به طال جنس از بدنه اي با را خود نانو مدل گلدپالس، جواهرسازي كت
.است كرده طراحي مرواريد و ياقوت شامل قيمتي ت

زمين و خورشيد كجا مي رود؟
فتي از خورشيد و ميزان گرمايي خارج شده از كره 

رح است كه اين گرماي گم شده كجا مي رود؟
 به ميزان قابل توجهي افزايش يافته است اما درجه 

ت ا فته ن اال آ ا .ظر با آن باال نرفته استظ
 از ماهواره نشان مي دهد يك گسست افزايشي بين 

بنابراين اين . اي خارج شده از كره زمين وجود دارد
 گرماي گم شده كجا مي رود؟

ت جوي در آمريكا با استفاده  از مدل هاي شبيه سازي 
. اين سوال پاسخ دهند

 305ين گرما در اليه هاي اقيانوسي با عمق بيش از 
.س شده است

ي ها، اقيانوس ها و يخ درياها مورد توجه قرار گرفته 
.ازهاي گلخانه اي توليد شده توسط انسان است

مهم است چون اين امر بر آب و هواي حال حاضر و 
.ثير مي گذارد

..................
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ی ال ط و  ر د و خ ر  ی و ص ت
هند در زنجيره اي جواهر و طال فروشگاه هاي دارنده شركت يك

.استكرده k
a
.
i
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طفروشگاهچنديندارايكه(Goldplus)گلدپالسشركت
..است شده ساخته قيمتي سنگ هاي و طال دالر ميليون

شرك همكاري با هند تاتاي خودروسازي نيوز، لفت لين اساس بر
جواهرات و سنگ ها انواع و نقره كيلوگرم 15 و كيلوگرم 80 وزن

گرماي گم شده حاصل از ز
يك گسست افزايشي بين ميزان گرماي دريافت
زمين وجود دارد، بنابراين اين سوال مطر
در يك دهه گذشته انتشار گازهاي گلخانه اي

تناظ ز ت حرارت زمين متناظا
بر اساس گزارش رويترز، اطالعات ارسال شده
ميزان گرماي دريافتي از خورشيد و ميزان گرما
سوال مطرح است كه اين
دانشمندان علوم هواشناسي مركز ملي تحقيقات
شده توانستند به
اين شبيه سازي ها نشان مي دهد بخش عمده اي

متر محبوس
در اين مدل ها تعامالت ميان جو زمين، خشكي

اساس اين شبيه سازي ها بر انتشار گا. است
افزايش انرژي و گرما در سيستم زمين بسيار م
آينده تاث



فاسانو
.  ل كشور برزيل طراحي شده است

.  خلي اين ويال ازطريق شيشه هاي سرتاسري وپاسيوي مركزي تامين مي شود
.آورد ارمغان ميبه ست كه ديدبسيار عالي ازمناظراطراف را براي كاربران اين فضا 

16
دانيــــــــــــــــــد؟؟؟؟؟

.ا دست ديگر نقاشي مي كشيد

ويالي ف
ويالي فاسانو در طبيعت بكر سواحل

نورگيري فضاي داخ. در نماي اين ويال از چوب، بتن وشيشه استفاده شده است
در سمت جنوبي ويال،يك استخرسرپوشيده با ديواره هاي شيشه اي طراحي شده اس

آيــــــــــــــــــــــــــــــــــا ميـــد
آيا مي دانيد داوينچي با يك دست مي نوشت و با
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و جابز
Steve Jobs Bio

 شركت  اجرايي ارشد مدير  و بنيانگذار مخترع، كارآفرين،)2011 بر
 .ود

 ٔرايانه مفهوم گرفتن قرار عام پسند مورد به،II اپل  ٔرايانه ٔارائه و 197
 در كه  موشواره اي  و  كاربر گرافيكي واسط  ٔبالقوه تجاري ارزش به كه ود

 اپل  ٔرايانه  به نوين فناوري هاي اينشدن افزوده بر وگشتآگاه

J

 مدير  و نائب رئيس او همچنين.كرد تاسيس را  نكست  شركتوكرد
 در پيشرو شركت هاي از يكي  پيكسار  شركت. بوده است نيز  ديزني والت 

 تهيه  استيو  ديزني والت  و  پيكسار ادغام از پس.مي كنند استفاده ه اي
 به را پيكسار شركت سهام تمامي  ديزني والت شركت  ،2006  ژانويه 2
. 
 اين در مديرعامل عنوان به 2011 تا 1997 سال از و.كرد خريداري را ل

تف اًشدها جههازخ اددننت دهايآي يكها  وي كه ايده اي آي پاد،  رسيدن نتيجهبه از پس خصوصا .شده استوف
 نامه در.كرد اعالم  اپل  عامل مدير عنوان به را خود استعفاي جابز، ،

 5 در.برد نام خود جانشين عنوان به كوك تيم از و مي كند دنبال را خود
 .گذشت در لوزالمعده سرطان اثر در سالگي 5
 دانشگاه استاد ،»جندلي )"جان"( عبدالفتاح« نام به  مسلمان  و سوري  ي

 ،»شيبل كارول جوآن« نام به دانشجو يك با رابطه اش و رفت رانسيسكو
 فرزند يك كردن بزرگ زماني برهه آندر .آمد بدنيا متحدهاياالت  ين
 .كنند قبول فرزندخوانده عنوان به رااستيو تا كند پيدا زوجيگرفتم
 را دختر نوزاد يك گرفتند تصميم و شدند منصرف زوج اين ولي د،
 آيا داريم، ناخواسته فرزند يك ما« :گفت آنها به و گرفت »جابز كالرا و ل

 فارغ التحصيل دانشگاه از نوزاد پذيرنده زوج مي كرد، تصور استيو مادر
 مكانيك جابز پل .نكرده است تمام را دبيرستان -كشاورز يك فرزند- ل

 قانوني اوراق نشد حاضر ماه چند تا مطلب، اين فهميدن از بعد استيو
ستادخواهندكالجبها انجامف ولس دق زندخواندگكهك بهاف  به را فرزندخواندگي كه كرد قبول سرانجام فرستاد، خواهندكالجبهرا
 و پدر از خواهر يك استيو، .كردند انتخاب نگون بخت هنگام آن نوزاد ين
Richard اپل ريچارد با و ت James Appel نويسندگان از يكي كه 

 رابطه حاال اما بودند، نكرده مالقات هم با كودكي در مونا و استيو .دارد
 تا. شده اند فوت است، مدت ها دو هر جابزها و گرفت پايان طالق با بعد 
 اينكه از جابز عمر، آخر تا .نمي كند خود واقعي مادري و پدر از سخني و

.شوند خوانده او »والدين« به عنوان تنها ايشانكهمي داد
 با را او كه بود وي داشت، زيادي نقش او بعدي موفقيت هايدررم
 جهشي صورت به را پنجم كالس كه شد باعث جابز استعداد .مي كند د
 hp شركت سخنراني هاي در شركت نوجواني دوره در جابز عاليق از ي

 دوست بهترين بعدها كه كسي ،»وزنياك استيو« جز نبود كسي شخص
 كالج  در و شد فارغ التحصيل كاليفرنيا در  كوپِرتينو  شهر در »هومستيد
 به ،»وزنياك استيو« دوستش همراه سپس.داد انصراف تحصيلي يمسال
شدتخدا .شدستخدام
 شغلي جابز .كرد آغاز را »هوم بِرو ٔرايانه انجمن« جلسات در حضور ياك،

 اين دوران، اين طي در .يافت بود، محبوب روزها آن كه رايانه اي بازي ه
 در اسباب بازي عنوان به كه سوت سوتك نوعي صداي در اندكي تغيير

 صوتي پيام نوعي خاص صوتي فركانس اين .كند ايجاد را  هرتزي  2600
 گوشي در سوت دميدن ٔبه وسيله آن تقليد با كه بود )AT&T(تي اَند

 و كسب وارد كوتاهي مدت براي وزنياك و جابز 1974 سالدر.مي شد
.مي شد ممكن رايگانراه دور مكالمات جعبهاينازاده

 آتاري در پيشين اش كار سرِ او .بازگشت آمريكا به تن، بر هندي سنتي ٔه
 بودند، رفته ديگر طراحان كه كاري ساعت از پس تنها كارمندان، ديگر

.بود - Breakout نام به - آتاري شركت بازي يك براي كترونيكي

ــــز
زندگینامه استیو
iography  جابـــــــــ

اكتب 5 درگذشت -1955  فوريه 24  زاده(جابز پاول استيو
بو رايانه صنعت در پيشرو چهره هاي از يكي و اپل شركت رايانه اي

76 سال در  اپل شركت  تاسيس با  وزنياك استيو  همراه به جابز
بو افرادي اولين از يكي او بعدها، .كرده است بسيار كمك خانگي
بود،شدهپالوآلتوساخته  در  زيراكس  شركت تحقيقاتمركز

g p y

ستیـــــــو 

گيريكنارهشركتاز1985سال در  .كرد نظارت  مكينتاش
مديره هيئت عضو عنوان به و  پيكسار پويانمايي استوديوي  عامل
رايانه  پويانمايي  از كه است سينمايي اي محصوالت توليد ٔزمينه 

4  در.مي گيرد عهده بر را )1995(  اسباب بازي داستان  كنندگي
نمود خريداري )ديزني در سهام شكل به( دالر ميليارد 7٫4 مبلغ
اپل شركت 1996 سال در افزار نرم بازار در موفقيت كسب از پس

كت لش زدشغ لٔنجاتدهندههجا نا كتا ش
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معروشركتايناصلينجات دهنده به جابز .بود مشغولشركتاس
،2011 اوت، 24در.داشته است آن به شخصي عالقه اي و اصرار

خ اجرايي طرح هاي اپل كه مي كند تاكييد شدت به خود استعفاي
56 سن در او.كرد رااعالم استيوجابز فوت خبر اپل ،2011 ، اكتبر

پدري و »سيمپسون جوآني« فرزند  بود  آمريكايي عرب  يك كه او
فر سان به 1955 سال در ابوالفتاح.است سياسي، علوم ٔزمينه در

ويسكانسي  ايالتدر  گرين بي  شهردر او..شد استيو تولدبهمنجر w
.
p
e
d
i
k

ِ
تصميممادرشپسنبود،معموليچيز مادرش، توسطنامشروع

بپذيرند فرزندي به را او خواستند همسرش و وكيل يك ابتدا
پل« با تماسي استيو مادر شب، نيمه هاي .كنند خود فرزندخوانده

كه حالي در .كردند قبول بي درنگ زوج اين »مي خواهيد؟ را او
پل و نشده فارغ التحصيل كالج از كالرا كه دريافت بعدها شده اند،

مادر .بود حسابدار يك جابز كالرا و بود ليزر توليد شركت يك
زندخواندگ اوجابزخانوادهكهتعهداينباولكندامضااف k
a
.
i
r

اوجابزخانوادهكهتعهداينباولي كند، امضا را فرزندخواندگي
اي براي ناپدري و نامادري واقع در را »پل استيو« نام .بسپارد آنها
نويسنده است يك او »سيمسپون مونا« نام به دارد واقعي اش مادر

فرزند دو و كرده است ازدواج است، سيمپسون ها محبوب سريال
سال چند جابز تني مادر و پدر ازدواج .دارند هم با نزديكي بسيار

او مي آيد، ميان به استيو مادر و پدر از صحبتي وقت هر امروز به
ترجيحوبودبيزاربخوانند،ناتني اش والدين را جابز كالراوپاول

چهاركالسمعلم.بودخسته كننده استيو براي ابتداييدوران
ياد قديس يك عنوان به هنوز او از جابز كرد، آشنا توانايي هايش

يكي .برساند اتمام به زودتر سال يك را ابتدايي دوره و كند طي
اين شد، آشنا ساله اي 18 جوان با كه بود جلسات همين در بود،

ه« دبيرستان از جابز ،1972سال در .شد همكارش و شريك و
نيم يك از بعد اما كرد نام ثبت  اورِگُن  ايالت  پورتلند  شهر در  ريد

ان ندانعن تانكا كتدتا اHewlett-Packardش اسHewlett-Packardشركتدر تابستاني، كارمندانعنوان
وزني استيو  همراه به و بازگشت كاليفرنيا به او ،1974  زمستان در
دستگاه و رايانه ٔسازنده  آتاري،  شركت در تكنيسين يك عنوان به

ت ايجاد با كه بود شده آشكار عالقمند افراد بعضي براي مسئله
  فركانسي  مي توانست شخص بود، موجود كورن فلكس جعبه هاي

تي اي  شركت تلفن ٔشبكه  بر نظارت مسائل جهت استفاده شده
ممكنرايگانشكلبهدورراهمكالمات دادن انجام امكانتلفن،
استفابا.شدندايدهاينبرمبتني»آبي ٔجعبه« فروش و توليدكار
ٔجامه با و تراشيده سري با وي هند، به استيو معنوي سفر از پس

د براي او سوي از مزاحمت ايجاد از پيشگيري براي اما بازگشت
الك مدار ٔصفحه يك ساختن او ٔوظيفه .بيايد كارش سر مي توانست



 .مي شد داده مي شد، حذف اصلي دستگاه از طراحي فرآيند در كه  تراشه اي هر
  مخفف - Woz( »واز« اگر كه گذاشت قراري و قول  وزنياك استيو  با شت،

 پروژه اين .نمايند تقسيم خودشان بين را مي كنند دريافت آتاري از كه يزه اي
 متاسفانه، .دهد كاهش عدد 50 را نهايي دستگاه در شده استفاده تراشه هاي د

 گفت وزنياك به جابز اين، وجود با .نبود ممكن دوران آن مونتاژهاي خط روي
ا)شاخاال5 اكككش اآانن  را آن از نيمي وزنياك كه كرد پيشنهاد و )بودشده پرداخت جايزهدالر5000

 او .گريست و كند غلبه خود احساسات بر نتوانست فهميد، را جايزه واقعي لغ
 بودن جالب بدليل فقط دهد، انجام هم مجاني را كار آن كه بود خواسته او از ز

 .شده است خيانت او به كه مي كرد احساس بود، آمده پيش كه حالتي در اما
 باز گذشته شكل به هيچگاه آنها دوستي اما شدند، سهيم شركت اين در دو

 مايل نيز او و دانست فراموش شده را آن مي توان كه است قديمي آنقدر مساله
.كرده اند اعالم دالر 5000 را مبلغ آن بعدهاكه باشد بوده آتاريسويازهي غنبببوريويزي رمررب
 كه شخصي اي ٔرايانه اولين .گذاشتند بنيان جابز، ٔخانواده پاركينگ در را اپل ي

.بود سنت 66 و الر
 از يكي به را اپل شركت و شد تبديل خانگي رايانه هاي بازار در عظيم موفقيتي

 ابتدايي شاخص  با و شد تبديل عام سهامي شركت به اپل رايانه اي شركت ،19
 اين كه كرد معرفي را III اپل ٔرايانه اپل، شركت سال، همان در .گشت افزوده ش

شتاآانك كگ كآغاكك  در .كرد آغاز كنند، كمك گسترش و توسعهمديريت در را آنبتوانندكه
 گفته او به جابز .كند كار اپل عامل مدير به عنوان كه كرد تطميع را او بود، كوال

 سال همان در .»كني؟ عوض را دنيا كه باشي داشته را اين شانس مي خواهي
.درآمد آب از ناموفق تجاري بابت از وري

 و توليد .يافت دست موفقيت به تجاري نظر از و داشت كاربر گرافيكي واسط ه
 در زيراكس آزمايشگاه هاي توسط كه بودند فناوري اي تأثير تحت اپل در ايانه
شي خط نفع به را II اپل ٔرايانه توليد كه كرد متقاعد را اپل شركتمكينتاشٔيانه يررپلري يو عبرپلر

 جابز

!!ها!!ها

22
 و كسري از ثانيه از ديگران دانيــــــــــــــــــد؟؟؟؟؟

ازاي به دالري 100 جايزه اي - آتاري بنيانگذار -   بوشنل نوالن ٔگفته طبق بر
داش الكترونيكي مدارهاي صفحه طراحي در اندكي دانش و عالقه كه استيو

Wozniak( جا كند، طراحي تراشه ها تعداد حداقل با مداري ٔصفحه بتواند
تعداد كه توانست وزنياك آتاري، مسوولين فراوان حيرت وجود با و شد انجام

بر نهايي دستگاه توليد كه بود داده انجام فشرده حدي به را طراحي وزنياك
اآتاك ااخاااال5ت اكت(ك ت تماميكهصورتيدر(كرده استپرداخت را جايزه از دالر500تنهاآتاريكه

مبل وزنياك استيو كه زماني بعد، سالها .بردارد بود داده انجام كه كاري براي
جابز اگر و بكند خوب دوست يك حق در لطفي كه مي خواسته است كه گفت

.مي داد انجامش حتماً ،Breakout بازي خود بخاطر و آتاري با همكاري
آن و كرد سرمايه گذاري اپل شركت آغاز براي را مبلغ آن ٔبقيه جابز استيو
اين كه گفته است باره اين در پرسشي به پاسخ در وزنياك خود البته .نگشت
اشتباهاستممكنمسالهاينكهگفته است او بعالوه .كندفراموشراآناست وشرن ور بنينوب
رايانه اي شركت بودند، ساله 26 وزنياك و ساله 21 جابز وقتي ،1976  سال در

د 666 رايانه اين قيمت .داشت نام I اپل كردند معرفي بازار به وزنياك و جابز
به رايانه اين كه كردند معرفي را II اپل ٔٔرايانه وزنياك و جابز ،1977 سال در

980  دسامبر در .كرد تبديل شخصي رايانه هاي تولد حال در صنعت بازيگران
عمومي عرضه )IPO( پيش از بيش جابز نفوذ و قدرت نمود، كسب كه بااليي
.شد مواجه بازار در كمتري موفقيت با رايانه
لشاا كاا اافااش مستعدمديرانيافتنبرايراجستجويي شركت اين اپل،رشدباهم زمان
ك پپسي مديران از يكي كه سكولي جان چالش طلبيدن به با جابز ،1983 سال
م يا بگذراني، شكر- آب فروختن صرف را زندگي ات باقي كه مي خواهي« :بود

فنا نظر از بودن پيشرفته وجود با كه كرد معرفي را ليزا اپل ٔرايانه  اپل، شركت
كه بود رايانه اي اولين رايانه اين .بود  مكينتاش  ٔرايانه  معرفي سال  1984  سال

را اين توسعه و توليد گروه و بود شده آغاز  راسكين جِف  توسط مك ٔتوسعه
رايموفقيت.بودنشدهارائهتجاريشكل به هنوز ولي بودشدهتوليدپالوآلتو و و يپ يبوو ريلبوزو يبورج يو ر
.يافته است ادامه امروز به تا مساله اين كه كند متوقف مكينتاش جديد توليد

امضای استیو 

لباس پوشیدن استیو جابز در طی این سالهلباس پوشیدن استیو جابز در طی این ساله

آيا مي دانيد با دويدن مي توان مسافر زمان بودآيــــــــــــــــــــــــــــــــــا ميـــد
.بيشتر عمر كرد



 درگذشت استیو جابز

رورس مايكروسافت مديرههياتس
 تمام و دوستان استيو، خانواده با مليندا و من .شدم متاسف جابز استيو 

.كنيم
 مان زندگي طول از نيمي در ما .كرديم مالقات را همديگر پيش سال 30 د
 .باشند جابز استيو گذاري تاثير به كه ديده خود به را افرادي ندرت به دنيا .م
.شد خواهد حس هم ده
 من .است بزرگ افتخار يك اين كنند كار جابز استيو با كه اند بوده شانس ش

گ تشت ا .استشدهتنگ

 شجاع آنقدر و بود آمريكا مخترعين زرگترين

 با و كامپيوترها كردن شخصيباواشخانه
 .كرد بخش لذت را آن و دادقرارهمهس

 اينگونه واقعا او .است اش زندگي روز آخرين
.داد قرار خودش ثير

گوگلمل  گوگلمل
 او .بود عالي هوش و العاده فوق دستاوردهاي با بزرگي مرد استيو .ناراحتم سيار
 فكر آن به بخواهيد اينكه از قبل كنيد فكر بايد چيز چه به شما كه بگويد كلمه

user experieو بود مهرباني انسان او .است بوده بخش الهام من براي هميشه 
.نداشت خوبي حال كه زماني در و اخيرا حتي .ميكرد كمك من به هايش

 تواند مي ساختي كه چيزي دادي نشان اينكه از

 گوگل دوم موسس :ن
 مي مديريت و آينده به نگاه الهام، دنبال به لري و من كه زمان هر گوگل ي
 .كنيم نگاه اپل دفتر سمت به كه يم
 احساس است، كرده كار اپل محصوالت با كه كسي هر توسط بودن عالي ي

 خودم چشمان با من .نويسم مي آن با را متن اين دارم من كه مكبوكي همين
.ام ديده داشتم كههايي مالقات در و نزديكازرال

ااك

يزرل ميمييروز

 موسسانازيكي
 كساني تمام اش،
.فته

واکنش ها به خبر د

رييس:گيتسبيل

سسلــــز ر
درگذشت خبر از واقعا من

ك مي همدردي عالقمندانش
حدود بار اولين استيو و من

بوديم دوست و رقيب همكار،
آيند هاي نسل در كه تاثيري
خوش آنقدر كه كساني براي

تالاال تا

 جابـــــــــ

تاستيوبرايدلماالنهمين

آمريكا جمهور رييس :اوباما باراك
بز از يكي او .ايم شده متاسف جابز استيو درگذشت از ميشل و من
 .كند فكر متفاوت كه
گاراژاززمينكرهرويهايشركت ترين موفق از يكيساختنبا

ستیـــــــو 
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دسترسدررااطالعاتفناوريانقالب او ما جيب به اينترنتآوردن
آ اش روز هر انگار كه كند مي زندگي طوري بود گفته جابز استيو
تاث تحت را صنايع تمام و داد تغيير را ما زندگي او .كرد مي زندگي

مديرعام:پيچلري
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مديرعام:پيچلري
بس بسيار خبر اين خاطر به من

ك چند در توانست مي هميشه
ence روي بر او تاكيد .كنيد

نصحيت و اطالعات با هميشه

k
a
.
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 فيسبوك مديرعامل :برگ زوكر مارك
متشكرم .بودي من براي خوب دوست و مربي يك اينكه از استيو متشكرم

.شود مي تنگ برايت دلم .دهد تغيير را دنيا

برين سرگي
روزها نخستين از

داشتي نياز گشتيم
براي استيو تمايل

ه مانند .شود مي
كمابهتمايلاين

 مايكروسافت مديرعامل :بالمر استيو
ا فخ اگذشاااا اكاا

بيلين

او.كنمبياناستيوجابزدرگذشت از را ام عميق تاسفخوامميمن
خانواده همراه به من قلب .بود واقعي معناي به نگر آينده يك و ما صنعت

گرف قرار او كارهاي تاثير تحت كه است كسي هر و كنند مي كار اپل در كه



 دست
 حالي
 رسانه

 يك ه

ر مديرعامل ديزني: باب ايگر اي ب يب يز ل ير
. استيو جابز يك دوست عالي و مشاور قابل اعتماد بود
ميراث وي تنها چند ابزار توليد شده يا يك شركت 
نيست، بلكه ميليون ها نفري هستند كه از او الهام 

گرفتند، زندگي هايي هستند كه تغيير كردند و فرهنگي 
استيو مردي از جنس اصل با ذهني . است كه آفريده شد
با وجود تمامي اختراعات او هيچ گاه . خالق و مبتكر بود

با رفتن او دنيا يك مبتكر بي . لحظه اي آرام ننشست
مانند، ديزني يكي از اعضاي خانواده اش و من يكي از 

.بهترين دوستانم را از دست داديم
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.پ هستند، تايپيستند

News مديرعامل :مرداك روبرت Corp
از را تاريخ تمام كارآفرينان و مبدعان متفكران، ترين بزرگ از يكي ما امروز
در من .رود مي شمار به خودش نسل مديرعامل ترين بزرگ جابز استيو .داديم

از كاربران استفاده نوع بر او بزرگ تاثير به هستم متاسف او مرگ از عميقا كه
كفكا .كنمميفكرها

 توييتر مديرعامل :كوستولو ديك
بلكه .برد نمي جلو به را مسير فقط كه شود مي پيدا فردي ندرت به و دوره هر در

.آورد مي وجود به گيري اندازه براي جديد استاندارد

اشميت مديره:اريك رييسهيات رييس هيات مديره: اريك اشميت
 گوگل

استيو . امروز روز ناراحت كننده اي براي همه ما است
مجموعه اي از طراحي و تكنولوژي بود و ديگر مانند او را 

او با استعداد و شخصيت كاريزماتيك اش، . نخواهيم ديد
بدون . سايرين را براي انجام غيرممكن ها الهام مي بخشيد

ت كا ا دن خ تا ع خت ن گت ز ان عن ه ا شك او به عنوان بزرگترين مخترع تاريخ دنياي كامپيوترشك
.در ذهن همه ما به يادگار خواهد ماند

آيــــــــــــــــــــــــــــــــــا ميـــد
درصد افرادي كه دست چپ 56آيا مي دانيد 



من امروز خيلي خوشحالم كه در مراسم فارغ التحصيلي شما كه در يكي از بهترين دانشگاه هاي دنيا درس ميخوانيد  
خيـلـي   .  امروز مي خواهم داستان زندگي ام را برايتان بگويم.  من هيچ وقت از دانشگاه فارغ التحصيل نشده ام.  هستم

 .طوالني نيست و سه تا داستان است
من بعد از شش ماه از شروع دانشگاه در كـالـج   . اولين داستان مربوط به ارتباط اتفاقات به ظاهر بي ربط زندگي هست

ريد ترك تحصيل كردم ولي تا حدود يك سال و نيم بعد از ترك تحصيل تو دانشگاه مي آمدم و مي رفتم و خب حاال 
مـادر  .  زندگي و مبارزه ي من قبل از تولدم شـروع شـد    .  مي خواهم براي شما بگويم كه من چرا ترك تحصيل كردم

بيولوژيكي من يك دانشجوي مجرد بود كه تصميم گرفته بود مرا در ليست پرورشگاه قرار بدهد كه يك خانواده مـرا    
او شديداً اعتقاد داشت كه مرا يك خانواده با تحصيالت دانشگاهي بايد به فرزندي قبول كنـد  .  به سرپرستي قبول كند

يك وكيل و زنش قبول كرده بودند كه مرا بعد از تولدم ازمادرم تـحـويـل      . و همه چيز را براي اين كار آماده كرده بود
بگيرند و همه چيز آماده بود تا اينكه بعد از تولد من اين خانواده گفتند كه پسر نمي خواهند و دوست دارند كه دختر 

اين جوري شد كه پدر و مادر فعلي من نصف شب يك تلفن دريافت كردند كه آيا حاضـرنـد مـرا بـه         .  داشته باشند
مادر بيولوژيكي من بعداً فهميد كه مادر من هيچ وقت از دانشـگـاه     .  فرزندي قبول كنند يا نه و آنان گفتند كه حتماً

مادر اصلي من حاضر نشد كه مدارك مربـوط  .  فارغ التحصيل نشده و پدر من هيچ وقت دبيرستان را تمام نكرده است
اين .  به فرزند خواندگي مرا امضا كند تا اينكه آن ها قول دادند كه مرا وقتي كه بزرگ شدم حتماً به دانشگاه بفرستند

جوري شد كه هفده سال بعدش من وارد كالج شدم و به خاطر اين كه در آن موقع اطالعاتم كم بود دانشـگـاهـي را      
انتخاب كردم كه شهريه ي آن تقريباً معادل دانشگاه استنفورد بود و پس انداز عمر پدر و مادرم را به سـرعـت بـراي      

هيچ ايده اي .  شهريه ي دانشگاه خرج مي كردم بعد از شش ماه متوجه شدم كه دانشگاه فايده ي چنداني برايم ندارد
كه مي خواهم با زندگي چه كار كنم و دانشگاه چه جوري مي خواهد به من كمك كند نداشتم و به جاي اين كه پس 

 . انداز عمر پدر و مادرم را خرج كنم ترك تحصيل كردم ولي ايمان داشتم كه همه چيز درست مي شود

اولش يك كمي وحشت داشتم ولي اآلن كه نگاه مي كنم مي بينم كه يكي از بهترين تصميم هاي زندگي مـن بـوده     
لحظه اي كه من ترك تحصيل كردم به جاي اين كه كالس هايي را بروم كه به آن ها عالقه اي نداشتم شـروع    .  است

من اتاقي نداشتم و كـف      .  زندگي در آن دوره خيلي براي من آسان نبود.  به كارهايي كردم كه واقعاً دوستشان داشتم
. قوطي هاي خالي پپسي را به خاطر پنج سنت پس مي دادم كه با آن ها غذا بخرم.  اتاق يكي از دوستانم مي خوابيدم

. غذا هايشان را دوست داشتـم .  بعضي وقت ها هفت مايل پياده روي مي كردم كه يك غذاي مجاني توي كليسا بخورم
كالج ريـد آن      .  من به خاطر حس كنجكاوي و ابهام دروني ام تو راهي افتادم كه تبديل به يك تجربه ي گران بها شد

تمام پوستر هاي دانشگاه با خط بسيار زيبا خطاطي مـي  .  موقع يكي از بهترين تعليم هاي خطاطي را تو كشور مي داد
سبك آن ها خيلي جالب، .  شد و چون از برنامه ي عادي من ترك تحصيل كرده بودم، كالس هاي خطاطي را برداشتم

اميدي نداشتم كه كالس هاي خطاطي نقشي در زنـدگـي   .  زيبا، هنري و تاريخي بود و من خيلي از آن لذت مي بردم
حرفه اي آينده ي من داشته باشد ولي ده سال بعد از آن كالس ها موقعي كه ما داشتيم اولين كامپيوتر مكينتاش را   
طراحي مي كرديم تمام مهارت هاي خطاطي من دوباره تو ذهن من برگشت و من آن ها را در طراحـي گـرافـيـكـي        

اگر من آن كـالس هـاي       .  مك اولين كامپيوتر با فونت هاي كامپيوتري هنري و قشنگ بود.  مكينتاش استفاده كردم
هم چنين چون كه ويندوز طراحي . خطاطي را آن موقع برنداشته بودم مك هيچ وقت فونت هاي هنري اآلن را نداشت

خب مي بينيد آدم وقتي آينده را نگاه مي كند شـايـد   .  مك را كپي كرد، احتماالً هيچ كامپيوتري اين فونت را نداشت
اين يادتان نـرود    .  تأثير اتفاقات مشخص نباشد ولي وقتي گذشته را نگاه مي كند متوجه ارتباط اين اتفاق ها مي شود
اين چيزي اسـت  .  شما بايد به يك چيز ايمان داشته باشيد، به شجاعتتان، به سرنوشتتان، زندگي تان يا ر چيز ديگري

  . كه هيچ وقت مرا نا امـيـد نـكـرده اسـت و خـيـلـي تـغـيـيـرات در زنـدگـي مـن ايـجـاد كـرده اسـت                                           
 >—....   داستان دوم من در مورد دوست داشتن و شكست است

 
. ما جالب ترين مخلوق خودمان را به بازار عرضه كرده بوديم؛ مكينتاش. ده سال اپل تبديل شد به يك شركت دو بيليون دالري كه حدود چهارهزار نفر كارمند داشتدت من و همكارم هواز شركت اپل را درگاراژ خانه ي پدر و مادرم وقتي كه من فقط بيست سال داشتم شروع كرديم ما خيلي سخت كار كرديم و در م. من خرسند شدم كه چيزهايي را كه دوستشان داشتم خيلي زود پيدا كردم

همه چيز خيلي خوب پيش مي رفت تا اين كه بعد از يكي . شركت رشد كرده بود و ما يك نفري را كه فكر مي كرديم توانايي خوبي براي اداره ي شركت داشته باشد استخدام كرده بوديم. چه جوري يك نفر مي تواند از شركتي كه خودش تأسيس مي كند اخراج شود، خيلي ساده. يك سال بعد از درآمدن مكينتاش وقتي كه من فقط سي ساله بودم هيأت مديره ي اپل مرا از شركت اخراج كرد
احساسي كه من خيلي دوستش . من رسماً شكست خورده بودم و ديگر جايم در سيليكان ولي نبود ولي يك احساسي در وجودم شروع به رشد كرد. حدود چند ماهي نمي دانستم كه چه كار بايد بكنم. احساس مي كردم كه كل دستاورد زندگي ام را از دست داده ام. دو سال در مورد استراتژي آينده ي شركت من با او اختالف پيدا كردم و هيأت مديره از او حمايت كرد و من رسماً اخراج شدم

در طول پنج سال بعد يك شركت به اسم نكست تأسيس كردم و يك شركت ديگر به اسم پيكسار و با يك زن . آن دوره از زندگي من پر از خالقيت بود. سنگيني موفقيت با سبكي يك شروع تازه جايگزين شده بود و من كامالً آزاد بودم. شايد من آن موقع متوجه نشدم اخراج از اپل يكي از بهترين اتفاقات زندگي من بود. احساس شروع كردن از نو. داشتم و اتفاقات اپل خيلي تغييرش نداده بودند
من با زنم لورن زندگي بسيار خوبي را شروع . در اپل ايجاد كرد بيدريك سير خارق العاده ي اتفاقات، شركت اپل نكست را خريد و اين باعث شد من دوباره به اپل برگردم و تكنولوژي ابداع شده در نكست انقال. پيكسار اولين ابزار انيميشن كامپيوتر دنيا را به اسم توي استوري به وجود آورد كه اآلن موفقترين استوديوي توليد انيميشن در دنيا ست. خارق العاده آشنا شدم كه بعداً با او ازدواج كردم

من مطمئن هستم تنها چيزي كه باعث شد من در زندگي ام هميشه در حركت باشم اين بود كه من كاري را انجام مي دادم . بعضي وقت ها زندگي مثل سنگ توي سر شما مي كوبد ولي شما ايمانتان را از دست ندهيد. اين اتفاق مثل داروي تلخي بود كه به يك مريض مي دهند ولي مريض واقعاً به آن احتياج دارد. اگر من از اپل اخراج نمي شدم شايد هيچ كدام از اين اتفاقات نمي افتاد. كرديم
ين روز زندگي من آخراين جمله روي من تأثير گذاشت و از آن موقع به مدت سي و سه سال هر روز وقتي كه من توي آينه نگاه مي كنم از خودم مي پرسم اگر امروز . يقت تبديل بشودحق من هفده سالم بود يك جايي خواندم كه اگر هر روز جوري زندگي كنيد كه انگار آن روز آخرين روز زندگي تان باشد شايد يك روز اين نظر به.داستان سوم من در مورد مرگ است .كه واقعاً دوستش داشتم

گيرم چون كه تمام توقعات بزرگ از زندگي، تمام غرور، تمام شرمندگي از ا ببه يادداشتن اين كه باآلخره يك روزي من خواهم مرد براي من به يك ابزار مهم تبديل شده بود كه كمك كرد خيلي از تصميم هاي زندگي ام ر. هر موقع جواب اين سؤال نه باشد من مي فهمم تو زندگي ام به يك سري تغييرات احتياج دارم. باشد آيا باز هم كارهايي را كه امروز بايد انجام بدهم، انجام مي دهم يا نه
دكتر به من . زنده نمي مانم ماهمن حتي نمي دانستم كه لوزالمعده چي هست و كجاي آدم قرار دارد ولي دكترها گفتند اين نوع سرطان غيرقابل درمان است و من بيشتر از سه . ساعت هفت و سي دقيقه ي صبح بود كه مرا معاينه كردند و يك تومور توي لوزالمعده ي من تشخيص دادند. حدود يك سال قبل دكترها تشخيص دادند كه من سرطان دارم. شكست، در مقابل مرگ رنگي ندارند

آن ها يك آندوسكوپ را توي حلقم . من با آن تشخيص تمام روز دست و پنجه نرم كردم و سر شب روي من آزمايش اپتيك انجام دادند. اين به اين معني بود كه براي خداحافظي حاضر باشم. ادآوري بكنما يمنظورش اين بود كه براي مردن آماده باشم و مثالً چيزهايي كه در مورد ده سال بعد قرار بود به بچه هايم بگويم در مدت سه ماه به آن ه. به خانه بروم و اوضاع را رو به راه كنم توصيه كرد
هيچ كس دوست ندارد كه بميرد حتي آن هايي كه مي خواهند بميرند و به . مرگ يك واقعيت مفيد و هوشمند زندگي است. هاي سرطان لوزالمعده است و قابل درمان استنه همسرم گفت كه وقتي دكتر نمونه را زير ميكروسكوپ گذاشت بي اختيار شروع به گريه كردن كرد چون كه او گفت كه آن يكي از كمياب ترين نمو. فرو كردند كه از معده ام مي گذشت و وارد لوزالمعده ام مي شد

هيچ وقت توي دام غم و غصه نيافتيد و هيچ وقت نگذاريد . مردم هدر ندهيد بقيه يادتان باشد كه زمان شما محدود است، پس زمانتان را با زندگي كردن تو زندگي. مرگ كهنه ها را از ميان بر مي دارد و راه را براي تازه ها باز مي كند. شايد مرگ بهترين اختراع زندگي باشد چون مأمور ايجاد تغيير و تحول است. ولي با اين وجود مرگ واقعيت مشترك در زندگي همه ي ما ست. بهشت وارد شوند
ين مجله مال دهه ي شصت بود كه موقعي كه هيچ خبري از كامپيوترهاي ارزان قيمت نبود د اموقعي كه من سن شما بودم يك مجله ي خيلي خواندني به نام كاتالوگ كامل زمين منتشر مي شد كه يكي از پرطرفدارترين مجله هاي نسل ما بو. صداي دروني شما را خاموش كند و از همه مهمتر اين كه شجاعت اين را داشته باشيد كه از احساس قلبي تان و ايمانتان پيروي كنيد بقيه كه هياهوي

از آن . آن موقع من سن اآلن شما بودم و روي جلد آخرين شماره ي شان يك عكس از صبح زود يك منطقه ي روستايي كوهستاني بود. در وسط دهه ي هفتاد آن ها آخرين شماره از كاتالوگ كامل زمين را منتشر كردند. شايد يك چيزي شبيه گوگل اآلن ولي سي و پنج سال قبل از اين كه گوگل وجود داشته باشد. تمام اين مجله با دستگاه تايپ و قيچي و دوربين پولورايد درست مي شد
 زير آن عكس نوشته بود. نوعي كه شما ممكن است براي پياده روي كوهستاني خيلي دوست داشته باشيد

stay hungry stay foolish 
 اين پيغام خداحافظي آن ها بود وقتي كه آخرين شماره را منتشر مي كردند

stay hungry stay foolish 
 اين آرزويي هست كه من هميشه در مورد خودم داشتم و اآلن وقت فارغ التحصيلي شما آرزويي هست كه براي شما مي كنم

 استیو جابــــز متن سخنرانی



بزرگ ارد م

 چنين ندگي
 خشمي با .

تاملوغور

 تنگ بطريهاي حال و وضع به فكر تنگ مردمان حال و وضع
 و سر با باشند داشته خود در كمتر هرچه ، ماند مي دهن

پوپ . ريزند مي خارج به را آن بيشتري صداي

دسراييلي .اند بوده ديروز جسور كودكان ، امروز موفق مردان
Ĥ دارندوجود

 مهار ؛ دارد 
 و دل بي رد

كاستاندا س
د گا ز

Ĥنشان براي تالش در ، را عمرشان از بخشي مردم همه تقريب 
جانسون سامول . كنند مي تلف ، ندارند كه هايي ويژگي دادن

 پيوسته درحاليكه ، كنيم مي فكر داريم كه آنچه درباره ندرتاً ما
شوپنهاور . نداريم كه هستيم چيزهايي انديشه در

 خويش ياران خاكستري پيكره در ، را اميد و زندگي شور اگر
حكيم.آمدنخواهدمانسراغبهگاههيچتنهاييكنيمبارور بزرگارد

 نهفته دم ين

جانسون .م
آلبركامو.د

 حكيم . آمد نخواهد مان سراغ به گاه هيچ تنهايي كنيم بارور
بزرگ ارد

شين اسكاول . كند نمي دير هرگز و ندارد احتياج زمان به خدا
 طبع آنكه از ، مشو گستاخ و دلير باشد مهربان تو به شاه اگر
 حكيم . هراسد مي آن از شير دل و است آتش چون شاه

بزرگمهر

 مهر باران گ
 كينه و ارند

 دردها در تن

 گذرد مي چيزش همه از تو به رسيدن براي آنكه همواره بدان
 . است زندگي دردناك هنجار اين گذاشت، خواهد تنهايت روزي
بزرگ ارد حكيم

 بكوش باشي، هستي آنچه از غير چيزي كه مباش آن آرزومند
سلزدي.باشيهستيآنچهكمالكه

 از - را ها ب
 هاي خم و چ
ن

سلز دي . باشي هستيآنچه كمال كه

 آغازگاه تواند مي ، ديگران كاركرد بر شما نقد و ارزيابي جايگاه
بزرگ ارد حكيم . باشد سازندگي براي شما گام نخستين

 آنجا به داريد توقع چگونه , رويد مي كجا به كه ندانيد اگر
والش.اس باسيل ؟ برسيد

مارك تواين. كنيم

حكيم ارد بزرگ. رفتن به سوي آن باز دارد 

اگوست كنت.  واقعي در عرصه زمين به وجود آوريم

با دو زبان و يك نه ينند ، ولي از طرز سلوكشان اين طور استنباط مي شود كه آ
كولتون. كنند مي زنند و آنهاييكه هيچ نديده اند ، درباره همه چيز اظهار نظر 

حكيم ارد بزرگ. مان ، به گونه اي گسترده است

پتياگور.  كرد

د ك دا شه اند از ا ادآن ا كه ك ت ا ش ك اد ا ال ن ع د در عين حال اراده يك شور است و كسي كه اراده مي . آن را از انديشه جدا كرد

حكيم ارد بزرگ. مد

پرسليس. ده است

با
حكيم . بيند مي گشوده هميشه را دلها دروازه ادب با آدم

زند به نسبت كم دست ؛ هستيم )) جان و دل بي (( ما اگر
روبروييم )) تمنيات (( انواع همهء با اكنون ؛ بلكه ؛ نيستيم
حالدر؛ناميمشانمي))آرمانها (( آنچه در آميزريشخند ن زیـــــــب
لحظاتيكهروآنازتنهاشماريممي خوار را خويش ما.هستيم

نام )) آرمانگرايي (( كه را نامربوطي انگيزش آن توانيم نمي كه
فر خشم از تر نيرومند ؛ اندازه از بيش نازپروردگي تاثير .نماييم
نيچه فريدريش . است جان

كارلوس . عمل انديشه با نه , كنند مي زندگي عمل با دانايان
ن ن!دش تدش انفا نز كخادش سخنــــــــا

حكيم.مخوررادشمنچربزبان فريب ، است دشمن!دشمن

اي در كه سعادتي از انسان ها شود فردا به مبدل امروز زمانيكه تا
چيني ضرب المثل .بود خواهند غافل است

بميريم ثروتمند اينكه تا كنيم زندگي ثروتمند است بهتر
شودپذيرفتهآزادانهكهدارداعتبار و ارزش زماني تنهاشغل
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يونگ كارل . دهيم تغييرش توانيم نمي نپذيريم را چيزي تا
با مي كه مهرورزي آدميان همانند ، آن بغض نه است آسمان
بزرگ ارد حكيم . نشانند بي و خشك كه توزاني

انيشتن آلبرت . شود ديگران صرف كه است ارزشمند زندگي تنها
ت دنخاد دنك دنعشقكخ تز تعلا ش
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شريعتيعلي.استورزيدنعشقيك خود نكردن خبررادوست

قلب جمله از - بگيرد قرار مسيرش در را هرچه كه است نور عشق
پيچ در همت صاحب آنجليس دي باربارا . سازد مي روشن خود

ناپلئون . شد نخواهد رو به رو درماندگي و ياس با گاه هيچ زندگي

بزرگاردحكيم. است تاريخ ، دم سپيدهايران k
a
.
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وقتي هدفمان را از دست مي دهيم مجبور هستيم سعي خود را چند برابر ك

رابيندرانات تاگور. اگر انتظار و توقع نداشته باشي همه دوست تو اند 

ا د ط د ت ا ا ح ن چ ه ا دن د آد ات كنح ا جان

ن خمپر زررمر

جان راسكن.حيات آدمي در دنيا همچون حبابي است در سطح دريا

اگر هدف زندگي هويدا باشد ده ها راه بن بست نيز نمي تواند ما را از پيش ر

چرا بايد در انتظار بهشت موعود احتمالي باشيم ؟ما خود قادريم يك بهشت

انسانها با دو چشم و يك زبان به دنيا مي آيند تا دو برابر آنچه مي گويند ببي
چشم تولد يافته اند ، زيرا همان افرادي كه كمتر ديده اند بيشتر حرف مي ز

دوستان فراوان نشان دهنده كاميابي در زندگي نيست ، بلكه نشان نابودي ز

خيلي بيشتر از يك نطق بايد فكر "نه"يا  "بله"براي تلفظ كوتاهترين كلمه 

آ ان ت ن ت ا دد ت هاي ا ا ل شا لكه ت ن ا ا ك اد اراده يك احساس نيست بلكه شامل احساس هاي متعدد است و نمي توان آا
فردريش نيچه. كند به اشتباه اراده را با عمل يكي در نظر مي گيرد 

كار گروهي بدون همراهي جوانان شوريده و كوشا به بي سرانجامي مي انجام

هركس قادر به تملك و اراده نفس خود باشد آزادي حقيقي را به دست آورد



:رگ
  بيست از بيش برد؟ پي هستيم آن در كه جهاني راز به توان مي

 و آمده كجا از جهان كه دهم توضيح تا نوشتم را بزرگ ش،تاريخچه
 چرا . ماند پاسخ بدون  مهم پرسش چند كتاب آن در اما . رود مي

؟ ؟ااا اناا ناطق ؟گ ان  اند؟ گونه اين طبيعت قوانين چرا داريم؟ وجود ما چرادارد؟جود
دارد؟ نياز خالق يك به ن

 روياي دهد، توضيح را چيز همه كه اي نظريه ، جهان بزرگ طرح
 نيروهاي درك در فيزيكدانان پيشرفت اينشتين زمان در ولي .بود ن

 .كند تبديل نيافتني دست هدفي به را او روياي كه نبود قدري به
چرش ها بعد كه مهمي هاي پيشرفت نتايج زمان تاريخچه ، كتابگارش نر رجز يپ
 سال در اما. يابد تحقق اينشتين رويايتا نبود اختيار درهنوزگرفت
 مشاهدات و شناسي كيهان در پايين به باال رويكرد ،Mنظريه هور
 سواالت ترين عميق به پاسخ و واحد نظريه آن به پيش از بيش را ا

 نوشتن با گرفتيم تصميم ملودينو لئوناردو و من بنابراين.است كرده
 و جهان ، حيات نهايي پرسش به تا كنيم تالش زمان تاريخچه بر ي
خز لكهدها گطآنح لز تالشالچهاحا   تالش سال چهار حاصل بزرگ طرح آنمحصول كه دهيمپاسخيز

 آمازون سايت با هاوكينگ استيون ي مصاحبه ي خالصه همين
 مدت از بعد هاوكينگ استيون كتاب جديدترين باشيم گفته تا ت

 كه او هاي ايده جديدترين بتوانند مندان عالقه تا شد ترجمه الخره
 انتشارات توسط كتاب اين .  بخوانند ميباشد نيز آنان ترين جنجالي

 انتشار به تازگي به هاديان علي و يار ايزد سارا از روان ايترجمهبا
.ست
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:های زیر تماس حاصل فرمایید
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بزر طرح
م چگونه
پيش سال
م كجا به

وجهانا
جهان آيا

ط كشف
اينشتين
طبيعت
نگهنگام م
گصورت
ظه اخير
ما جديد
ك نزديك
اي ادامه
ه چه چيهمه
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ومازيار
ارسيده

معرفی کتاب
جهت نمایش تبلیغات خود در نشریه با شماره ه
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در مورد چگونه غذا بخوريم، چگونه پول ها زيادمان را براي !  چي؟ در مورد همه چيز
.فا جلوي در خونه مردم پارك نكنيم

:بعضيا  اينطوري! به روش هاي مختلف!!! ر خونشون كه لطفا اينجا پارك نكنيد

تاكيد ميكنن
كه نميشه

اينجا پارك 
كرد، اگه 

پارك كنيد 
.پنچل ميشيد
:و بعضي ها هم

بيارنجرثقيل

 براتون شتباهي

!ز كار بيافته

خدا ميدونه (و قوز باالقوز شه 
چي ميشه اگه جزثقيل دوم 

!)هم از كار بيافته
بعضيها سر جاي پارك 
پاركينگشون هم تهديد 

آقا!ك ا ل :مثل اين آقا! ميكنند

داره و همه رو به انواع شكنجه 
ده ك تهديد ايشون!ن از تشك با با تشكر از ايشون !ن تهديد كرده

كافيست يكبار " مشتري گفتن
"متحان كنيد

ه

ن

ي
ه
در

ك اش ا ق
ده
ي
ي

 به
:

حساب ماشين كسي رو 
كه جلوي شير آتش نشاني 
پارك كرده بود رو رسيدن 
و به امر خير نجات جان 

!!انسان ها هم رسيدن

ـــز
:"لطفا اينجا پارك نكنيد"اندر باب

در مورد. آقا اين روز ها در همه جاي كشور ما داره فرهنگ سازي ميشه
و در مورد اين كه لطف) من كه عبرت گرفتم(بچه هامون پس انداز كنيم 

بعله، اين روزا، در پي اين فرهنگ سازيها، همه مردم يه تابلو زدن جلو در وــــــــــــــــــ طنـــــــــــــ

ميتوننسادگيبهچطوركهميگنوميكشن، رخ به رو نفوذشونقدرت
!ببره خونشون در جلوي از رو ماشينتون كه

اش ممكنه مثال داره، مشكل هم ها كردن خبر جرثقيل همين البته،
!!بفرستن خرتقيل

يا حتي خرتقيلش از
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بعضي ها هم ديگه به و فرايض ديني توجه 
كردن، و سعي كردن به صورت شرعي طرفشون 

اين كه كار كنه يا ! رو قانع كنند كه كارش بده
!نه رو نميدونيم

پارك كردن مقابل(

ها روي ماشينشون
كه براي اطمينان
ام

نمايشگاه كتب ديني ضد
دين و حرام است پارك 

!!)نكنيد خطر دارد
بعله، مردم ما هم از گذشته
هاي دور هميشه به هم 
احترام ميزاشتن،و اصال 
جلوي جايي كه نوشته 
پارك نكنيد پارك نميكنن

:مثل اينجا

گرچه، اين برخورد هاي
جرثقيلي، خرتقيلي، اره
آهنبري و دريلي، فقط د
كشور ما و مردم ما اتفاق
نمي افته، ميتونيم مشاهد
كنيم كه واحد آتش نشاني
خالق يكي از كشور هاي
اروپايي، براي اين كه 
شيلنگشون بلندتر باشه و
:همه جا برسه اينطوري



.هست شما آينده تل
 ميرويد هم .ميتركيد شادي از داريد :شما وني

 در رفته كيش بار 6 كه فاميلتون چشم هم شويد،

 ميليون 3 :الزم تجهيزات تمام .ميشيد سفرتون ده
!!!ميخريد رو اصلش اونجا باشه الزم هرچي .نقد ل

شما ميريد و توي ساحل انتظار

 خيلي هتلتون .هتليد درون اكنون شما :بعد ته
  .....خيلي عكسه،

به همراه نوشيدني هاي رنگارنگ

خ ا و ماساژ مخصوصا

.  رو داريد

...!)ره ميريزه از اين هتل
آقايون (هنوز سواحل آزاد و زيبا .  دپرس شديد

.  و خريد هست) حالت نشسته بمونن
. خريد ميريد

از .  خريد ميكنيد، توي مغازه برند هاي مختلف
ي با مارك گوچي گرفته تا دوچرخه بنز،، و از اين 

ق گ ا ش خ ك ا ا ا

:شما ساحل جذاب

ط ش خ دن ش ن زه اصرار داره كه خودش نمايندگي هست و بقيه 
دي...!:ن، كمي تعجب ميكنيد

....حاليد، كمي

.ن روي ساحل آزاد هستين
ك ف ت ل ش ان ا فان

:و نوشيدني خوش طعم

:سفانه دچار سانسور شديم، ولي تعريف ميكنيم

.  گيرتون مياد
ماساژ مخصوص رو ميتونيد 

 30توي شهر خودتون با 
درصد تخفيف بگيريد، االن 

.ماساژ دهنده خوابه
خوبي حال خيلي االن شما االن خيلي حال خوبي شما

.خيلي. داريد
بريد خونه، از سواحل زيبا و 

هتل شش ستاره تعريف كنيد 
شما با . و حالش رو ببريد
.كالسيد

آقايون ميتونن بلند شن االن، 
برن.هرجايي خواستن برن ن و يي رج
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پيامك شما دلگرمي ماست

091276

"ماجراهايش و كيش"
 هاي تالش رفتن خارج و شدن "خارجي" براي ما مردم همه روزا، اين
:بسيار داليل به چرا؟ .ميكنن وقفه بي
.بهتره خارج كال -1
.سنگينيه پز پزش -2
.بهتره خارج كال -3
ااا4 آااا

هتل اينجا
كنو حال

باكالس
.مياد
آماد شما
پول تومن

.آوردخواهد در رو همه چشم شمافراوانهايسوغاتي-4
.بهتره خارج كال -5
.داره بااليي كالس -6

 سياف موساد، مال اغلب كه جوي، عوامل سري يك دليل به حاال بعله،
 كال شايد بريد، نميتونين خارج خيلي شما هستن، غيره و ب گ كا

!!!!بمونيد عزيزتون وطن توي ميديد ترجيح
!چيه؟ حل راه خب
!!!!!!!كاشا

.

.

.
هفت يك

به شبيه

!!!!!!!كيشبريمپاشين:جواب
 سرشار آزاد، منطقه .است خارج به مكان ترن نزديك كيش چون چرا؟

 ماشين شعبه، شش هركدوم از معروف، هاي برند هاي نمايندگي از
 بشينيد محترم آقايون آزاد، خيلي نه (آزاد ساحل هتل، كالس، با هاي
.)جاتون سر

  .بريم هتلي چه كنيم هماهنگ بايد اول !!بريم پاشيد خب،
"؟**** ستاره شش هتل الو،"
دله" ا "ف .بفرماييدبله،
".ميخواستم جا رزرو"
 بايد شما هستند، پر هامون اتاق تمام تقريبا كه اين به توجه با بله،"

".بپردازيد بيشتري مبلغ درصد 30
 .ميشيم كه باكالس نميشيم خارجي كيش، ميريم داريم .ضرر و جهنم
.براش ميكنيم خرج خوب پول

 قراره كجا بدونم ميخوام من هست؟؟ هتل از چيزي عكسي يه"
"اش

ستاره دار(
شما كمي
هنوز تو ح
شما براي
تا خرخره
شلوار كرد
غا ك .باشيم

 ما .هست پيكچرز برادرز بروس البراتوار توي هتل خود عكساي واال"
 عكس گفتيم كمپاني اين به نداشتيم، كوچيك هاي عكاسي به اعتماد
 هتل به شبيه هايي عكس براتون نشده، آماده هنوز ولي .بندازه

".ميفرستم خودمون
recieving pictures from "reza_soosk"

downloading pictures....

كه هر مغا
دروغ ميگن
شما خوشح

.

.

.
شما اكنون
ا خب، متاسخ

محبوبترين بخش نشريه از نگاه شما چيست؟
 09198589389  /618904



نش او جاي هيچ نقد و سخني نيست     

ولي من به طور . حاال نميدونم كه شما اصل داستان رو ميدونيد يا نه.ه

اين بار تصميم گرفتم كه با اين جمله  . ستان عزيز
:م

)) وارد سياست نشود

خيلي .ز هموطنان خوزستاني االصل ما، يه روز صبح از خواب پا ميشه
:خيلي فكر ميكنه تا به چهار گزينه نهايي ميرسه.هيج انجام بده

)دان

سريع . با خودش ميگه كه ميرم بانك و سي هزار تومن پول ميگيرم. يكنه

.بم بردارم

ي؟
ن تومن

.پر كن فعال تا من بيام
برگه رو پر ميكنه و به جاي مبلغ مورد .  كه اون كارمند بانك رو سر كار بذاره

مدير بانك خودش . تي رقم رو ميبينه غش ميكنه و همه دورش جمع ميشن
.فهمه لبخند مليحي ميزنه و اشاره ميكنه كه اين رفيق ما رو ببرن به اتاقش

 نصف قبوله؟

.مطمئن باش كار تو رو هم رديف ميكنم كه بياي. ميرم همونجا

حاري و مقتدرانه، اشخاص فراري رو تهديد كردن و از اونا درخواست كردن 
شه و چه باليي سرشون مياد ولي اينو ميدونم كه سه هزار ميليارد تومن 

يا مثال ميشه با اين پول . سال به اين رقم ميرسيد 2500مع ميكرد بعد از 

ــد
به نام خدايي كه تنها در آفرين

نميشه راجع به اين حرف نزد*نقـــــــــــــ
ماجرايي كه اين روزها نقل مجالس شده، همين ماجراي اختالسه

سه هزار ميليارد بار سالم و درود به شما دو
معروف يه حبه نقد اين شماره رو شروع كنم

سياستمدارترين آدم كسي است كه اصال((  ه حبـــه ن

.خالصه براتون تعريف ميكنم
يكي ا.زير گنبد بود غير از خدا هيچكس نبود. يكي بود،يكي نبود

تصميم ميگيره كه يه كار جديد و مه.احساس بي حوصلگي ميكنه
اعم از پدرزن،مادرزن،خود زن و فرزند(قتل عام خانواده همسر -1
نوشتن يادگاري و كنده كاري روي ستون هاي تخت جمشيد -2
تصدي پست مديريت باشگاه فرهنگي ورزشي پرسپوليس -3
ن4 چ اد ب و دوست كشو از ان زعف و ه زي دن ك د وا

31

w
w
w

وارد كردن زيره و زعفران از كشور دوست و برادر چين-4یـه
باالخره بعد از يه عالمه فكر و استخاره، گزينه پنجم رو انتخاب مي

.آماده ميشه و ميره بانك
ميخواستم سي هزار تومن پول از حساب. آقا سالم خسته نباشيد -
.ولي شما توي حسابتون پنج هزار تومن بيشتر نداريد -
من شما رو جايي نديدم؟. چقدر قيافه ي شما برام آشناست -
مثال كجا؟- w

.
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ما سربازي با هم بوديم، يادته؟-
نه، شما كجا بودي؟ -
اروميه... چيز ديگه، اسمش چيه؟  -
.ولي تو رو يادم نيست. منم اونجا بودم. آآآره-

يك ساعت بعد
آقا گفتي چقدر پول ميخواي؟ -

م ندا شت ب تومن هزا پنج كه كنه؟من م ق ف چه k
a
.
i
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چه فرقي ميكنه؟.من كه پنج هزار تومن بيشتر ندارم-
مگه من مردم؟ ميخواي ما رو آتيش بزني داداش؟ چقدر ميخوا -

سي ميليون: اين دوست ما هم كه شرايط رو مناسب ميبينه، ميگه
حاال بيا اين برگه رو پ. چقدر؟ سي ميليون؟ روي جفت چشمام -

اين آقا هم كه متوجه شرايط بحراني بانك ميشه، تصميم ميگيره
اون كارمند بانك وقت. ، پنج تا صفر اضافه ميذاره)سي ميليون(نظر

رو به صحنه ميرسونه و ماجرا رو جويا ميشه و وقتي قضيه رو ميف
عجب شجاعتي داريا. آقا خيلي ازت خوشم اومد-
قربون شما -
نصف. ببين چون ازت خوشم اومده ميخوام باهات شريك بشم -
نصف چي؟ -
نصف پول ديگه -
كدوم پول؟ همين رقمي كه نوشتم؟ -

پ نه خانومپ هاج بچه ون س ديگهپول ه آ آره ديگه.پول سيسموني بچه هاجر خانوم. پ نه پ-
بعد از گذشت يك ساعت

اين پول رو برميدارم و م. ببين من كل زندگيم توي آمريكاست -
يعني ما رو نميگيرن؟ -
.تا اينا رقم رو هضم كنن ما رفتيم. نه بابا -

.باالخره اين سه هزار ميليارد رو بردن و دارن حالشو ميبرن
اما من نگران نيستم چون كه مسئولين ما در يك اقدام بسيار انتح

من نميدونم اگه اونا برنگردن چي ميش. كه هرچه سريعتر برگردن
ميليون تومن جم 100مثال اگه كوروش كبير ماهيانه . خيلي پوله

.پنج ميليون سكه تمام بهار آزادي خريد
حاال به نظر شما علم بهتره يا سه هزار ميليارد تومن؟



 خاطره تعريف ميكرد كه رسيديم به قسمت 

ن بزرگ تو باشه، گفتم كه من ديگه مرد شدم و 
پ نه پ دارم باهات  :  پسر؟ منم بهش جواب دادم

رو به اون سپردم و مادرم هم به همه خانم هاي اهل 
استگاري اصال مادرت رو نديده بودم؟

ا انشگا ك تفك ط ا ك ال كه اين طرح تفكيك جنسيتي دانشگاه ها به ال
نه واقعا من بايد كجا با يه دختر خانوم آشنا  .  ميكنم

و يا اين كه مثل فيلمها با ماشين اون دختر خانوم  
ايجاد علت كه حالي در مخالفن طرح اين با هم خترا هم با اين طرح مخالفن در حالي كه علت ايجاد خترا

.شده
 جات،شركت ها، پارك، سينما، و خانه سالمندان  
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روغ ميگه كه يوناني ها دروغ ميگن پس يونانيها 

آخر ...........ميگه كه يونانيها دروغگو هستند پس
؟!

اين يكي رو كجاي دلم بذارم؟* 
چند سال پيش، يه شب بابام داشت واسم از قديما

مامان با ازدواجش و .خواستگاري و ازدواجش با مامان.خواستگاري
يه روز رفتم خونه و به مامانم كه مامان. آره پسرم - 

مامانم گفت مطمئني. ميخوام تشكيل خانواده بدم
خالصه من اين قضيه ر... شوخي شهرستاني ميكنم

پسرم باور نميكني كه من تا قبل از شب خو.محل
خالي نبند-
زهر مار، اين چه طرزه حرف زدنه آخه؟ - 
من بهت ياد دادم اينجوري حرف بزني؟ - 
.پ نه پ از رسانه ملي، تلويزيون ياد گرفتم - 

اال ل ف نگ ا ا ف ل خ اون روز خيلي حرف بابام رو جدي نگرفتم ولي حاالا
جريان افتاده، حال و هواي اون روزا رو كامال درك

بشم؟
دم در مدرسشون،  چتروم، ايستگاه اتوبوس يا مترو
دخ كه اينجاست طرح اين جالب نكته كنم؟ تصادف كنم؟ نكته جالب اين طرح اينجاست كه دختصادف

اعالم ش) حفظ شان و شخصيت دختران( اين طرح 
ترس من از اينه كه نكنه يه وقت اين طرح به اداره

...هم برسه

سقراط گفته يوناني ها دروغگو هستند ولي خود سقراط هم يونانيه پس در
راستگو هستند و سقراط هم كه يك يونانيه پس راستگوست پس راست م
يونانيها دروغگواند يا راستگو





تمایز بین رهبر و پیرو 
 نوآوریست
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