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 راه های ارتباطی 

 وب سایت

FlatEarthfarsi.ir 

 اینستاگرام

@flatearthparsi 

 تلگرام 

@flatearthparsi 

 انتقادات و پیشنهادات

 ادمین بهرام 

 ادمین والد 

 سواالت و همکاری 

flatearthfarsi.ir@gmail.com 

https://flatearthfarsi.ir/
https://www.instagram.com/flatearthparsi/
https://t.me/flatearthparsi
https://t.me/Bahram_Peeleh
https://t.me/Vlad60_313
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 1 ست ین یکرو ن،یزم یچرا شکل هندس 
 ادمین بهرام

پژوهش ها مواردی یافت می شود  در پِی همین  

نفر را   یا چندین  که سمت و سوی زندگی یک 

دهد می  و  تغییر  جدید  های  تکنولوژی  ؛ 

اختراعاتی که برای بشر سومند هستند بواسطه  

هر   که  است  گرفته  صورت  ها  پژوهش  همین 

 کدام در زمینه خاصی می باشد. 

در زمینه نجوم نیز یک خالء ایجاد شده بود که 

بررسی   و با  ها  آزمایش  تجربی،  علوم  شواهد، 

 ، درست نبودن شکل هندسی مطالعه تاریخ 

در طِی زندگی هر شخصی یک دوره زمانی ای  

همه چیز    دکه فرد احساس می کن  دوجود دار

خالء و پوچی    و یا اینکهسر جای خودش نیست  

ا احساس می کند و یا  در زمینه های مختلف ر 

 خیلی مسائل دروغ هست. 

از   کوهی  شدن  ایجاد  و  احساس  این  بواسطه 

اگر جواب    سواالت به دنبال جواب می گردد و 

آنطور که فرد انتظارش را دارد، نباشد به دنبال  

 تحقیق و پژوهش می رود. 
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صورتی   آن  به  تواند  زمین  نمی  شده  گفته  که 

 باشد. 

زمین که به مانند یک یعنی شکل کروی بودن  

و انسان    و سرگردان در فضا  تیله آبی متحرک

ها موجوداتی بی هدف که خود به خود از سولی  

سالیان   از  بعد  و  میمون  شکل  و  شده  ساخته 

 سال به انسان تبدیل شدند. 

لذا پس از مطالعات و بررسی شواهد و مواردی  

که بصورت علوم تجربی انجام شده و همچنین 

آزمایش های علمی برخی دانشمندان به  مطالعه  

زمین که شکل  ایم  رسیده  نتیجه  بصورت    این 

، بیت معروف از شعری زیبا می مسطح می باشد

 گوید: 

 است و همه شب سخنم   نیروزها فکر من ا 

 شتنم یکه چرا غافل از احوال دل خو
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 2 ست ین یکرو ن،یزم یچرا شکل هندس 
 (1سینمایی )فیلم های  

 

 1997فیلم سینمایی مردان سیاه پوش سال 

از فیلم هایی   پوش سری فیلم های مردان سیاه 

که باشد  و    می  دیالوگ  از  زیادی  های  گمان 

ایجاد   بینند  در ذهن  دارد  تصاویر مختلفی که 

در مورد    می کند؛ قسمت مورد نظر ما دیالوگ

 روبرو می باشد.  شکل هندسی زمین در کادر

دانستند که   ی همه م شیسال پ 1500

 مرکز جهان است.  نیزم

دانستند که   ی همه م  شیسال پ 500

 .مسطح است نیزم
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 2017( سال رگناروکفیلم سینمایی ثور )

در   رگناروک  نام  به  ثور  سینمایی  فیلم  در 

نشان می دهد    Ragnarokقسمتی از سکانس  

سرزمین ثور، سرزمینی به شکل    که پس از ترک

  مسطح می باشد. 

 

Thor: Ragnarok  

 (  رگناروکفیلم سینمایی ثور )
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 2017سال  گرسنگیفیلم سینمایی بازی های 

بازی های گرسنگی چندین  در فیلم سینمایی  

شکل مسطح  سکانس وجود دارد که زمین را به  

 نمایش می دهد که داخل یک گنبد وجود دارد. 

The Hunger Games  

   بازی های گرسنگیفیلم سینمایی 
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 2 ست ین یکرو ن،یزم یچرا شکل هندس 
 ( 1) کتاب قرآن 

 

محمد  حضرت  معجزه  و  کتاب  قرآن،  کتاب 

هفتاد باب ( می باشد و  وسلّماله وه یعلاهللیصل)

باشد می  ای  شبه  و  ایراد  هیچ  بدون  و   . دارد 

منابع مختلف از مذاهب و کشورهای مختلف و  

تحقیق   قرآن  روی  بر  دانشمندان  برخی  حتی 

این چند صد سال  کردند و ایرادی    در  تنها  نه 

این   از  هم  علوم جدید  و  مفاهیم  بلکه  نداشته 

 کتاب شناسایی میشود. 

برخی   به  پارسی،  تخت  زمین  دوماهنامه  در 

زمین تخت مرتبط می   موارد از قرآن کریم که به

 شود می پردازیم. 
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 سوره مؤمنون  86 هیآ

 قُلْ مَنْ رَبُُّ السَُّمَاوَاتِ السَُّبْعِ وَرَبُُّ الْعَرْشِ الْعَظِیِم 

 بگو: »پروردگار آسمانهاى هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ کیست؟« 

 

 سوره فصلت  12 هیآ

   وَحِفْظًا بِمَصَابِیحَ الدُُّنْیَا السَُّمَاءَ وَزَیَُّنَُّا  أَمْرَهَا سَمَاءٍ کُلُِّ فِیفَقَضَاهُنَُّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِی یَوْمَیْنِ وَأَوْحَى 

 الْعَلِیِم الْعَزِیزِ تَقْدِیرُ  ذَلِکَ

[ آن را [ هفت آسمان، در دو هنگام مقرّر داشت و در هر آسمانى کار ]مربوط به پس آنها را ]به صورت 

[ نگاه داشتیم؛ این است  [ دنیا را به چراغها آذین کردیم و ]آن را نیک وحى فرمود، و آسمان ]این

رى آن نیرومند داناگیاندازه  . 

 سوره ملک  3 هیآ

 فُطُورٍ مِنْ  تَرَى هَلْ  الْبَصَرَ فَارْجِعِ  تَفَاوُتٍ مِنْ الرَُّحْمَنِ خَلْقِ فِی تَرَى مَا  الَُّذِی خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ِطبَاقًا

گونه اختالف [ بخشایشگر هیچ همان که هفت آسمان را طبقه طبقه بیافرید. در آفرینش آن ]خداى 

بینى؟ [ مىبینى. بازبنگر، آیا خلل ]و نقصانى [ نمى ]و تفاوتى   
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یک تصویر برای تفهیم راحت تر می باشد  این 

به تصویر   زمین را  7آسمان و همانند آن   7که 

 . کشده است

زیادی   بسیار  احادیث  زمین  شکل  مورد  در 

روایات   احادیث  این  کنار  در  و  دارد  وجود 

هندسی   شکل  که  دارد  وجود  نیز  متعددی 

ر کدام و موارد  زمین و آسمان و فواصل میان ه

دارد که در آینده به شرح  مربط با نجوم وجود  

 و اشاره هر کدام از آنها خواهیم پرداخت. 
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 2 ست ین یکرو ن،یزم یچرا شکل هندس 
 ( 1) اشعار

 

از لحاظ   در طول تاریخ شعر، جایگاه خاصی

ادب و  بین  فرهنگ  جامعه   در  قشر  اکثر 

 داشته و هنوز هم دارد. 

بسیاری از حقایق و اتفاق هایی که در طول  

آن   شاعران  اشعار  در  آمده  پیش  تاریخ 

دارد وجود  دوماهنماه    زمان  سری  در  که 

های زمین تخت پارسی، به برخی از آن ها  

 اشاره می کنیم. 

 دولت او وِردِ حافظ است  یِگفتم دعا

 هفت آسمان کنند  کِیدعا مال  نی گفت ا

 198غزل شماره 

 حافظ 

 

 قصه هفت گنبد افالک پرصداست  نیز

 که سخن مختصر گرفت  نینظر بب  کوته

 86غزل شماره 

 گنبد دوار بماند  نی که در ا یادگاری

 د یپوش یمرا م بی و صد ع  یدلق داشتم

 178غزل شماره 

 د یصدا شن نیبس دور شد که گنبد چرخ ا

 ر یخ نیمحض صواب است و ع  می حک پند

 243غزل شماره  
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 غلغله در گنبد افالک انداز  ایحال

 آلوده نظر از رخ جانان دور است  چشم

 264غزل شماره  

 فکنم  نایگنبد م نیغلغل چنگ در ا 

 چو سهو است و خطا امیبر ا  هیتک حافظا

 348غزل شماره 

 حصار هم   یل یگنبد ن ده یبرکش نیو

 عزم سبک عنان تو در جنبش آورد 

 362غزل شماره 

 فلک در خم چوگان تو شد  یخسروا گو 

تو باد  دانیکون ومکان عرصه م ساحت

 8شماره  قطعه

 خوشتر  دمی سخن عشق ند یاز صدا

 گنبد دوار بماند  نی که در ا یادگاری

 178 شماره غزل

 

 فلک و طور دور اوست  جهیتا از نت

 ماه و سال و خزان و بهار هم لی تبد

 362شماره  غزل

 هالل  یاخضر فلک و کشت یایدر

 قوام ما  یغرق نعمت حاج  هستند

 11غزل شماره  

 پرسم  یفلک صورت حال یگفتم از گو 

 کشم اندر خم چوگان که مپرس  یآن م گفت

 271شماره   غزل

در اینجا به ذکر چند مورد از بیت هایی که  

هفت   با  مرتبط  و  بودند  سروده  حافظ 

 آسمان و گنبد آن می شود اشاره کردیم. 
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 3 علم و ساینس
 ؟  ستی چ یلنز چشم ماه 

  یا یبا زوا  یعکاس  یبرا  یلنز چشم ماه  کی

شده    یدرجه، طراح  180باز، معموالً    اریبس

و    دیشد   یاست. آنها در منظره، ورزش ها

 محبوب هستند.  یهنر یعکاس

ماه  لنز لنز    نی همچن  ، یچشم  عنوان  به 

عر " عر"  ا ی  "ضیفوق  شناخته    "ضیفوق 

  ی باز است که م  ه یلنز با زاو  یشود، نوع  یم

معموالً در    ض، یعر  اریبس  ریتصو   ک یتواند  

که   یر تصاوی درجه، ثبت کند.   180حدود  

شده اند   فیکنند به شدت تحر  یم  دیتول

 دهد. یبه آنها م یو انتزاع   ایپو یو حس

 

ماه  یلنزها   یعکاس   یبرا  یچشم 

از مناظر و آسمان و    عی وس  اریبس  یپانوراما

ها  یعکاس سوژه  مانند    کینزد  ی از 

محبوب    یو معمار  یداخل   یفضا  ت، ی جمع

برا   ن همچنی  آنها هستند.    یمعموالً 

  ت ی اکشن مانند اسک  یاز ورزش ها  یعکاس

  ی استفاده م یبورد، اسنوبورد و موج سوار

 شوند. 

برا   عالوه  استفاده  عمل  ی بر    ، یاهداف 

دل  یاریبس به  هنرمندان    ر یتصاو  لیاز 

  ی م  دیکه تول  یشده ا  فیو تحر  رمعمولیغ

اند. عکاسان از آنها    رفتهیکنند، آنها را پذ 

ها  یبرا عکس  انواع    یگرفتن  از  جذاب 

طب از  ها،  تا    ی ب   عتی سوژه  گرفته  جان 

 کنند.  یپرتره، استفاده م
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  ه یدهد تا زاو  یاجازه م  یچشم ماه  یلنزها

 . دیداشته باش یگسترده ا اریبس دید

 انواع

و    یا  ره یدا  یلنز چشم ماه  یدو نوع اصل

فر دارد.   میفول  اثر    کی  کدام  هر  وجود 

 کنند.  یم جادیمتفاوت ا  اریبس

 ی چشم ماه یا رهیدا یلنزها

است    یعدس  یچشم ماه  یاره یدا   یعدس

درجه را در همه جهات  180کامل  یکه نما

  ی ا  ره یدا   ر یتصو  کی منجر به    نای . ردیگیم

 است.  اه یکادر س یشود که لبه ها یم

 لنزهای فول فریم فیش آی

  ک یفقط    یچشم ماه  می لنز فول فر  کیط

قطر   180  دید  دانیم امتداد  در  را  درجه 

م عمود  افقی  اضالع . ردی گ  یخود    ی و 

از    ریتصو )معموالً    180کمتر  است  درجه 

افق  150حدود   درجه    100و    ی درجه 

 (. یعمود 

فر  یلنزها ماه  میفول   180فقط    یچشم 

و    دهندیدرجه در امتداد مورب پوشش م

کمتر بدون    یلیباز و مستط   هیبا زاو   یعکس

 . کنندیم  جادیا یمشک یهاه یحاش

چن آنها  ا  هیزاو   نیاگرچه  را    یگسترده 

گرفته شده   یدهند، عکس ها  یپوشش نم 

ماه چشم  لنز  از  استفاده    لی مستط  یبا 

ها لبه  و  هستند   یمشک  یشکل 

اهداف    یشود آنها برا  یباعث م  نای ندارند. 

عکاس  یعمل و    یسنت   یمانند  منظره  از 

فضا  یعکسبردار ساختمان    یداخل  یاز 

 مناسب تر باشند. 

 ی فاصله کانون

سنسور    ییهان یدورب  یبرا  35  لمیف  ایبا 

ماه  ، یمتریلیم چشم    ی اره یدا  یلنز 

 10تا    8  یممکن است فاصله کانون  یمعمول 

باشد.   متریلیم فر  لنزهای داشته    م یفول 

  15دارند، معموالً    شتریب  یکم  یفاصله کانون

 . متر یلیم 16تا 

 عامل برش 

کانون فاصله  لنزها،  تمام   یبرا   یمانند 

از    ییها   نیدورب کوچکتر  سنسور    35با 

افزا  یلیم موثر  طور  به    یم  شیمتر 

  ک یمعادل    یفاصله کانون  افتن ی  برای . ابدی

با کانون  دیلنز،  در »ضر  یفاصله  را    ب ی آن 

 . دیضرب کن نیبرش« دورب
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مثال،  ب عنوان  ماه  کیه  چشم   10  یلنز 

ضر  ی نیدورب   یرو  یمتریلیم برش    بیبا 

کانون1.5 فاصله   متریلیم  15مؤثر    ی، 

  دید  دانیم  جادی باعث ا   نای  خواهد داشت. 

 شود.  یتر م  کیبار

کنندگان    د یاز تول  یار یبس  ل، یدل   ن یهم  به

کنند که   یم  دیرا تول   یچشم ماه   یلنزها

برا خاص  طور  با    ییها  نیدورب  یبه 

طراح  یسنسورها  شده   یکوچکتر 

کانون  یحت   نهاای اند.  تر  یفواصل    ی کوتاه 

 یمتر، به طور  یل یم  1اوقات تا    یدارند، گاه

تول  180عکس    ک یکه     ی م  د یدرجه کامل 

 کنند. 

 د ید هیزاو

در نظر    ییلنزها  "یواقع "  یچشم ماه  لنز

درجه را   180تواند    یشود که م  یگرفته م

حال،   نای  با نقطه ثبت کند.   نیتر   ضی در عر

تول  یبرخ لنزها   دیاز  م  ییکنندگان    ی را 

روند،   یهم فراتر م  نیاز ا   ی فروشند که حت

بس  نای  درجه.   220تا   معموالً   اریلنزها 

بنابر  نیبزرگ، سنگ   ن یاو گران هستند و 

  ی و فن   یتخصص   یکارها  یمعموالً فقط برا

  شوند.  یاستفاده م

درجه عکس   180از    شیب  د یخواه  یاگر م

عکس    کیاز    ش یب  دیتوان  یم  د، یریبگ

  یی را با استفاده از نرم افزارها   یچشم ماه

بخ  فتوشاپ  شما    نای . دی بزن  هیمانند  به 

  360که تا    دیبساز  یر یتصاو  دهدی امکان م

م پوشش  را  ترک  دهندی درجه   یهاب یو 

 . کنندیم جادیا  یجالب و انتزاع اریبس

 ر ی اعوجاج تصو

  "یاعوجاج بشکه ا"از    یچشم ماه   ی لنزها

م جا  یرنج  م  ییبرند،  نظر  به  رسد    ی که 

ب سمت  به  کادر  مرکز  در  ها    رون یسوژه 

به شدت    میبرآمده هستند و خطوط مستق

به عنوان    رینوع تصو  نای شوند.   یم  یمنحن

 شود.  یشناخته م "یمنحن" ریتصو

  ی اعوجاج قابل توجه  یچشم ماه   ی لنزها

ا  م  ی م  جادیدر بشکه  اما  از    یکنند،  توان 

 استفاده کرد.   یعال یجلوه هنر  یآن برا

زاو   یلنزها  در   یم  نی ا  ، یمعمول  دید  هیبا 

برا    "مستطبق"  ریتصو  کی  دیتول  یتواند 

جا  ح یتصح  پرسپکت  ییشود،  در    وی که 

عاد م  یصحنه  نظر  خطوط    ی به  و  رسد 

  ک یحال،    نای  با هستند.   میمستق  میمستق

کند    یم  جادیا  ید ید   هیزاو  یلنز چشم ماه 

 است.   دیشد  ارینوع اصالح بس  نیا  یکه برا



 16 

مشکل  ن یا   اکثر    رایز  ست، ی ن  ی معموالً 

لنزها  از  ماه  یعکاسان  به    قاًیدق  یچشم 

غ  یهااعوجاج   لیدل و  که   یع یرطبیجالب 

  نی و بنابرا  کنندی استفاده م  کنندی م  جادیا

 آنهاست.  تی از جذاب  یبخش نیا

 دان یم عمق

لنزها  ییآنجا  از ماه  یکه    ن یچن  یچشم 

م  ید یشد  هیزاو  م  رند، یگ  یرا    دانیعمق 

ا  نای دارند.   یادیز  اریبس  یظاهر   ن یبه 

شما از جلو به   ی است که عکس ها   یمعن

م فوکوس  شدت  به    ن ای شوند.   یعقب 

  ییثبت صحنه ها  یشود آنها برا  یباعث م

و پس    نهیزم  شی جالب در پ  یبا سوژه ها 

 . شندآل با ده یا نهیزم

 ادیز  اریبس دانی عمق م ن یا  گر، ید یسو  از

 نهیزمکه با خارج کردن پس  شود ی باعث م

سوژه  فوکوس،  تقراز  را    رممکن یغ  بایتان 

هنگام کادر    دیاست که با  یزیچ   نای . دیکن

باش  یبند آگاه  آن  از  خود  تا   دیعکس 

زم  دیبتوان انتخاب    یا  نهیپس  را  نامرتب 

 . دیکن

 

  یلنز چشم ماه  یارزان برا  نیگز یجا  کی

تبد لنز  ماه  لی مناسب،  که   یچشم  است 

 ده ینام  یمبدل چشم ماه  یاغلب به سادگ

نخ   قی از طر  یجانب   یلنزها  نای شود.   یم

شوند و    یبه لنز موجود شما متصل م  لتریف

 دهند.  یبه شما م یتر  عیوس دید هیزاو 

 

ها  همه ماه  یمبدل    کی   یدارا   یچشم 

فاصله    ییبزرگنما   بیضر که  هستند 

م  یموثر  یکانون دست  به  که    دیآور   یرا 

لنز    کیکند. به عنوان مثال، اگر    یم  نیی تع

  ک ی  د، یدار  یمتری لیم  35باز    هیزاو 

ماه چشم  به    نیا  0.42x  یآداپتور  را  لنز 

 x  35)  دهدیکاهش م  متری لیم  15حدود  

ا15 =  0.42 فول    باً یتقر  ر یتصو  کی   ن ی(. 

  ی متر   یلیم  35سنسور    کی   یرو   میفر

 کند.  یم جادیا
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35 x 0.42 = 15 

  ی دارا  یچشم ماه  ی حال، مبدل ها  ن یبا ا

  ت یفکی  عموماً  آنها هستند.   یجد  بیمعا

و    یف یضع  اریبس  ر یتصو تار  فوکوس  با  را 

اطراف    یک ی)تار   دیشد  یبندرنگ  در 

توللبه  از   نهمچنی  آنها . کنندی م  دیها( 

را    لترهایبرند، ف  یشعله ور شدن لنز رنج م 

توانند از زوم شدن لنز    یو م  رندیپذ   ینم

 کنند.  یریوگجل

ماه  یآداپتورها سادگ  یچشم  به    ی اگر 

را تجربه   یچشم ماه  یعکاس   دیخواه یم

اما    اریبس  دیکن هستند،  کننده  سرگرم 

لنز    کی  یبرا  یواقع  ینی گزیآنها را جا  دینبا

 . دیمناسب د  یچشم ماه

 ی لنز چشم ماه   دیخر

لنزها  دیتول  همه لنز  عمده    ی کنندگان 

  کون نی  و  کانن فروشند.   یرا م  یچشم ماه

  ی خود م  یها  نی دورب  یلنزها را برا  نیبهتر

مانند    یگرید  یکه لنزها   یسازند، در حال

جا  نای توک  گما، یس تامرون   یها   نی گزیو 

 هستند.  یو ارزان تر   یعال

جرات می توان گفت بیش از نود درصد به  

تمام تصاویر ناسا و سازمان های فضایی با 

لنز چشم ماهی تهیه شدند، در واقع زمین  

انحنایی ندارد اما با استفاده از این نوع لنز 

 . ها انحنای مصنوعی قرار میدهند
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 3 علم و ساینس  
 مورلی   – کلسونیما  شیآزما

است که در    کیزیف  خ ی تار   یهاش یآزما  نیو مشهورتر   نی تراز مهم  یک ی  یمورل   -  کلسونیما  شیآزما

 رشیپذ   یراه را برا  شی آزما  نیانجامش دادند. ا  ی و ادوارد مورل   کلسونیآلبرت ما  یالدیم  1887سال  

را    یمورل -کلسونیما  شی ارائه داد، هموار کرد. آزما  1905در سال    نینشتی خاص که ا   تینسب   هینظر

  زه یجا  شیآزما  نی به خاطر ا  کلسون ی . آلبرت مادانندی اتر م  هیرد نظر   ی برا  یشاهد قو   ن یمعموالً نخست

 از آن خود کرد.  1907را در سال  کیز ینوبل ف

 شدی که تصور م  ییوجود اتر درخشنده بود، فضا  صیتشخ   یبرا   یتالش  یمورل -کلسون یما  شیآزما

آلبرت    ییکایآمر  کدانانیزیتوسط ف  1887  یو جوال  لی آور  نیب  شیآزما  ن یحامل امواج نور باشد. ا

  و انجام شد   ویاوها  ولند، یدر کل یوسترن رزرو فعل سیدر دانشگاه ک یمورل   و یو ادوارد دبل  کلسونیما

 در نوامبر همان سال منتشر شد. 

  ک ی دو دانشمند متشکل از    ن یدستگاه ا

  که ی بود که در آن هر بار  ژه یتداخل سنج و 

.  شدی شکافته م  کهیرنگ نور به دو بار تک 

و    موده یرا پ  یمختلف   یرهایمس  کهیدو بار

ترک هم  با  تداخل    شدندیم  بیدوباره  و 

ا سبب  و    ینوارها  جادیحاصله  روشن 

توانست عدم    شی آزما  نی. اشدی م  کی تار

جهات    شیآزما  نیا در  را  نور  سرعت 

  ی کرد تا حرکت نسب  سهیعمود بر هم مقا 

طر از  را  ساکن   قیماده  درخشنده  اتر 

  ی منف  جهیدهد. نت  ص ی( تشخ "یباد اتر")

  ی و مورل  کلسونی که ما  بیترت   نی بود، به ا

سرعت نور در    نی ب  یتفاوت معنادار  چ یه

طر از  حرکت  فرض  ق یجهت  و   یاتر 

 نکردند.  دای پ قائمه  یایسرعت در زوا 

 نوشت:  نی نشتی ا ش، یآزما نی از ا

ما را در    یمورل - کلسونیما  شیاگر آزما" 

کس  چ یداد، ه  یقرار نم یجد یشرمسار

  ی رستگار کیرا به عنوان   تی نسب هینظر

 "گرفت.  یراه( در نظر نم مهی)ن
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آلبرت    ی مورل  -  کلسونیما  شیآزما   را 

مدرسه   کلسونیما در  هنگام  آن  در  که 

  ی بود و ادوارد مورل   سیک  یعلوم کاربرد

همسا در  رزرو  وسترن  دانشگاه    ی گیاز 

کل  س، یک در  دو  انجام    و، ی اوها  ولندیهر 

نشان داد که سرعت    شیآزما  نیدادند. ا

حرکت   رینور در جهات مختلف، تحت تأث

ا ستین  نیزم تجرب  جه، یتن  نی.  نظر    ، یاز 

عل   یقاطع  ل یدل )   تی موجود  هیبود   ا یاتر 

براریاث وجودش  که  امواج    ی (  انتشار 

 . شدیالزم شمرده م یسیالکترومغناط 

سال   یچند  ن، ی نشتیا   آلبرت )در  بعد 

  هینشان داد که فرض  یطور نظر( به1905

نظر با  سازگار    ت ینسب  ه یاتر  او  خاص 

بر    نینشتیا   ه، ینظر  نی. در استین را  بنا 

ثابت  ن یا نور،  سرعت  که  عام    ی گذاشت 

ناظر   به حرکت  و  حرکت چشمه    ایاست 

ا  بستگی   نور ا   ت یواقع  نی ندارد.    ن ی با 

اموا  که    ی س یالکترومغناط  جبرداشت 

مح   ییهای آشفتگ در  که    ط یهستند 

م  یانه یزم انتشار  اتر   ابند، ییمانند 

 ندارد.  یسازگار

اهم به  توجه  ا  تی با    ش یآزما  ن یموضوع، 

وس ز  لهیبه  پنجاه    یادیافراد  مدت  در 

همواره همان   جهینت   یسال تکرار شد، ول

ما که  بود.    کلسونیبود  کرده  مشاهده 

گفته   یمورل -کلسونیما  شیآزما به 

  ی ش یآزما  نیمهمتر  دیشا   موفی آس  زاکیا

تار در  که  صورت    خ یباشد  علم 

ماگرفته سال    کلسونیاست.    1907در 

 داشت.  افتیدر کیز ینوبل را در ف زه یجا

بود که   ییکایدانشمند آمر  نینخست  یو و

 . کرد  افتینوبل را در  زه یجا

 و رشد  یتحول  ریس

دنباله    یمورل   -  کلسونیما  شیآزما

زمان    کلسونیما  هاولی  مطالعات در 

برل   اشیی دانشجو هرمان   ریز   نیدر  نظر 

در    1880فون هلمر و ولتز بود. او در سال  

را ساخت و    کلسونی آنجا تداخل سنج ما

آزما آن  کمک  به  زمان  همان   شیدر 

برا   یاه یاول  که  اثرات    یآشکارساز  یرا 

زم ط  نیحرکت  اتر  بود،   یراحدر  شده 

ا داد.  انجام  س  اسا   شیآزما  نیپتسدام 

را که هفت سال بعد انجام شد،   یشیآزما

پس از انتقال به   کلسونیداد. ما  لی تشک

 1884آشنا شد و در سال  یبا مورل  سیک

آرمان    شیآزما  گریکد ی  یها با همکارآن

موفق  زویف با  کردند.   تی را  تکرار 

لرد    یمورل   -  کلسونیما درخواست  به 

آزما  یلیر دوباره  انجام  پتسدام    شیکه 

ضرور  کلسونیما   دانست، یم  ی را 

 1887  ل یها را در آور آن   ی هر دو  شیآزما

 آغاز کردند. 
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 ی مورل  - کلسونیما شیآزما تیاهم

سنگ  تخته تجه  ین یسنگ    زات یکه 

از   ی آن قرار داشت در حوض ی رو  یکی اپت

نه   ب، ی ترت  نیغوطه ور شده بود. بد  وه یج

نرم به  دستگاه  چرخاندن  امکان    ی تنها 

  ی فراهم شده بود، بلکه آن را از لرزشها

ا  یمنزو  زین  یرونیب و    ی ز یچ  نی ساخت؛ 

اساس مشکل  که  پتسدام    شیآزما  یبود 

 .آمدی شمار مبه

آ   با شانزده  از  جا  نهیاستفاده  دو    یبه 

به    ریطول س  نه، یآ افزا  36نور    ش ی فوت 

 باً ی که تقر  یریمس   نیکرده بود. با چن  دایپ

مس  10 جابجا  یقبل  ریبرابر  مورد    ییبود 

ناش  زم   یانتظار  حرکت  در    نیاز  اتر  در 

 ی متوال   یزهافری   فاصله  0٫4حدود  

 . شدی م ینیبش یپ

 یمورل - کلسونیما  شیآزما جینتا

 1887  ه یژوئ  12تا    8  نی ب  شیآزما  ن یا

ما و  شد؛  نامه  کلسون ی انجام  که    یادر 

 جهینوشت با اکراه نت  یلیبعد به ر  یاندک

 گزارش داد: نی را چن

نسب  یهاشیآزما حرکت  به    ی مربوط 

اث  نیزم پا   ریو  نت  اندده ی رس  انیبه   جهیو 

انتظار    یقاطعانه منف است. انحراف مورد 

  ز فری  0٫4  دیتداخل از صفر که با  یزهایفر

حداکثر   باشد،  طور  به   زفری  0٫02بوده 

و آن هم   زفری  0٫01کمتر از    اریبس  نیانگیم

  یی درست خود نبود، چون جابجا  یدر جا

سرعت   اسبمتن مجذور    ی نسب  یهابا 

 . است

(  نیاست که اگر اتر از کنار )زم  نی ا  جهینت

از    ینلغزد، سرعت نسب ششم    کیکمتر 

 است.  نیسرعت زم 

 اتر  صیتشخ 

  ی قرن نوزدهم فرض م  کیز یف  یها  هینظر

ها  آب  امواج  که  همانطور  که    ی کردند 

ا  یبرا  یسطح  )در  عرض  در    ن ی حرکت 

داشته    بانیماده پشت  کی  دیمورد آب( با

و  "واسطه"  کی باشند، به عنوان مثال،    ،

شن  یصدا انتقال    یبرا  ز ی ن  دنیقابل 

دارد   ازین  یا  لهی خود به وس  یحرکات موج

انتقال   ینور برا   نیآب(، بنابرا   ای)مثالً هوا  

موج با  یحرکات   ط، یمح   کیبه    دیخود 

ن نورافکن«  از    ازین   زی»اتر  باشد.  داشته 

تواند از خالء عبور کند،   یآنجا که نور م

ا  بر  حت   نیفرض  که  ن  کی  ی بود    ز یخالء 

که سرعت    ییبا اتر پر شود. از آنجا   دیبا

است، و از آنجا که اجسام    ادیز   ارینور بس

کشش آشکار از    ای  اصطکاکبدون    یماد

عبور م ا  یاتر  بر  که   نیکنند، فرض  بود 

دارد.    یرعادیغ   اریاز خواص بس  یبیترک

  ن ی ا  یبررس  یبرا   ییهاش یآزما  یطراح

قرن    کی زیف  یبرا   ییباال  تی اولو   های ژگیو

 بود.  19

بر    لومتریک  30در حدود    یبا سرعت   نیزم

ثان  لیما  18.64)  هیثان  108000  ای(  هیبر 

)  لومتریک ساعت  در    لیما  67000در 

  ن ی چرخد. زم  یم   دیساعت( به دور خورش

دو احتمال    نیدر حال حرکت است، بنابرا 

 در نظر گرفته شد:  یاصل
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- نیشده توسط آگوست   شنهادیشود )پ  یم  ده ی کش  نیتوسط زم  ی( اتر ساکن است و فقط تا حد1)

 :ای(، 1818ان فرنل در سال ژ

را به اشتراک    نیحرکت آن در سطح زم  نیشود و بنابرا  یم  ده یکش  نی( اتر به طور کامل توسط زم2)

(. هنوز هم به عنوان  1844شده توسط سر جورج استوکس، بارونت اول در سال    شنهادیگذارد )پ  یم

 ت، ی حرکت آن ناشناخته بود. در نها  تیشدند که وضع  یم  ریتفس   ی اتر  قیحرکت امواج از طر   فیتوص

  ش یکه توسط آزما  دی رس  یبه نظر م  رایداده شد، ز  ح یساکن( ترج  باًیاتر )تقر  کی فرنل در مورد    ده یا

 شود.  یم  دیی( و انحراف نور ستاره تأ1851) زویف
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 ی مورل کلسونیما شیآزما ج یدرباره نتا یعلم سندگانیدانان و نو کیزینظرات منجمان،ف

 "در فضا که ممکن است برابر با صفر باشد.  ن ی زم یسرعت واقع;وجود داشت نی گزیجا  کیفقط "

   Arthur Eddingtonدان  کی زیمنجم و ف

The Nature of the Physical World, 1929, pp. 11, 8 

وجود داشت و آن هم ثابت   جهینت کیقابل باور بود..تنها  ریغ یمورل  کلسون یما شیآزما ج ینتا"

 "بود.  نیبودن زم

Bernard Jaffe :Michelson and the Speed of Light, 1960, p. 76 

  یمختلف در زمان ها یدر مشاهده سرعت نور با سرعت ها یمورل کلسونیشکست ما نی بنابرا"

  نیبه ما گفت که زم لهیحرکت باشد! گال  یثابت و ب دیبا نیدهد که زم یمختلف سال نشان م

 "حرکت باشد؟ یدر فضا ب  دیدر مرکز جهان باشد، پس چرا با تواندینم

Adolph Baker :Modern Physics & Antiphysics, pp. 54-53  

  کیشرم آور مواجه کرد. از   جهیو نت نی گزیجا  کی دانشمندان را با  یمورل  کلسونیما شیآزما"

و   س، یمغناط ته، یسیکه در مورد الکتر  ییزهایاز چ  یاریاتر که بس هیتوانستند نظر یطرف آنها م

را فراموش   نی و حرکت زم کی اتر را نگه داشته و کوپرن ایو   زندیداده بود را دور بر ح ینور توض

بود که باور داشته باشند   نیآسان تر از ا  نی باور ثابت بودن زم کدانانی ز یاز ف یاریبس ی. براکنند

  نی که حفظشان کند وجود داشته باشند .ا  طیمح  کیبدون   یسیامواج نور و امواج الکترومغناط

انجام شد که سرعت    گرانیو د  کلسونیتوسط ما زین یگرید شاتیاست! آزما یمعضل جد  کی

 ". در فضا را برابر با صفر محاسبه کرد نیزم

Lincoln Barnett   ( The Universe and Dr. Einstein, p. 44 
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 ". کندیچرخش م نی به دور زم زیدر اتر ثابت است و همه چ  نیبود که زم نی ا ح یتوض نی ساده تر"

  James Colemanدان  کیزیف

Relativity for the Layman, p. 37 

انتخاب بد مواجه کرد! دور انداختن    کیدانشمندان و علم را با  یمورل  کلسون یما شیآزما ج ینتا"

 "ثابت است نیزم  نکهیقبول ا  ای  دادیم ح یو نور را توض س، ی مغناط  ته، یسیاتر که الکتر 

Ronald Clark  

  Einstein: The Life and Times, 1984, p. 57 

وجود دارد   نهیکه سه گز رسدیکه علم با آن مواجه شده است قابل توجه است. به نظر م یمشکل"

 "اشتباه کرد کی ثابت است و کوپرن  نیزم میاست که قبول کن نی از آن ها ا یکیکه 

 James W. Fulbright  

  :Ibid., pp Ibid., pp. 109-110, emphasis added. In the opposite vein, senator James W. 

Fulbright once remarked: “We must care to think about the unthinkable things, because 

when things become unthinkable, thinking stops and action becomes mindless. 

 :کلسونیخود ماو در آخر 

 "بود.  نی فرض حرکت زم شیو پ  ح یدر تضاد با توض میبطور مستق جهینت  نای"��

 کلسون یدان آلبرت ما  کیزیف

The Relative Motion of the Earth and the Luminiferous Ether,” American 

Journal of Science, Vol. 22, August 1881, p. 125 
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 3 علم و ساینس
 باشد ؟  یبه چه صورت م وی پرسپکت

  م یو مستق  یطوالن  ابانیخ  کیاگر در وسط  

به نظر    د،یآن نگاه کن  نییو به پا  دیستیبا

طرف  یم که  چقدر   ابانیخ  نیرسد  هر 

شوند.   یم  کتریشوند به هم نزد  یدورتر م

دستگاه   جهینت  وی پرسپکت  ده یپد  ن یا

چشم که    100با    ی موجود   -ما است   یی نایب

است،    لی ما  ک یدر   شده  پخش  مربع 

 کند.  یمتفاوت درک م یروشرا به  ابانیخ

نشان دادن   یبرا  "وی پرسپکت  یطراح"از    ما

در فضا را درک    ی که اجسام سه بعد  ی روش

رو  م، یکن  یم م  یرو  یو  استفاده    یکاغذ 

ساخت    یمدل هندس  کیتوان    ی. ممیکن

شامل   روش  کیکه  و  است  که   یناظر  را 

کند   یدرک م  3  یرا در فضا  یش  کیناظر  

ا   میترس به  ر  نیکرد.  طرح    یز یهندسه، 

.  ندیگو   یا »چشم انداز« می»صفحه واحد«  

ا  یم نقشه    نی توان  از  استفاده  با  را  کار 

انجام    وتریکامپ  ایبا دست   ، یک یمکان  یکش

انداز   چشم  بتوان  که  است  مهم  اما  داد، 

 کرد.  میترس زیدست آزاد را ن

دست    وی پرسپکت  م یترس  یاساس   ن یقوان

 آزاد نسبتا ساده هستند 

سطوح    ایخطوط    اء، یرسد اش  یبه نظر م  -

با دورتر شدن از ناظر از نظر اندازه کاهش 

 است که .... ی معن  نی به ا نی . اابندی یم

رسد   یبه نظر م  اءیاش   ای  یخطوط مواز   -

 شوند  یکه با دورتر شدن از ناظر همگرا م

 و

ا  - چن  ینقطه  در صورت    یخطوط  نیکه 

رسند   یدر آن به هم م  تینها  یگسترش ب

 شود.  یم ده ینام "شدن  دینقطه ناپد"

نما  - م  ی زی )چ  ییجلو   یدر  معموالً    ی که 

ناپد مینیب نقاط  در    دی(،  قرار    "افق"شدن 

سطح   در  ناظر  توسط  معموالً  که  دارند 

م درک  او  )حت  یچشم  که   ی زمان  یشود 

 (. ستیواقعاً قابل مشاهده ن
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گروه باال  م  یدر  مشاهده  اشکال  پرسپکت  شودیاز  در  »قوان  وی که  نشان    یاساس  ن« ی ساده،  را 

دهد.    یآنها م  یاز شکل واقع  یا  ده ی( به شما اری)در ز  اءیتر از همان اش  ده یچ یپ  ی. نمادهندیم

  که   دیتوجه داشته باش  نی . همچنمی هست  ایباالتر از اش  اریمثال ما بس  نیکه در ا   د یتوجه داشته باش

کامپ  اءیاش  ن یا از  استفاده  اش  م یترس  وتریبا  اند.  تصو   اء یشده  دو  ها  ریدر  مدل    ی مجاز  یهمان 

 است.   ده ینما کج شده و چرخ  ریز   ری شوند و در تصو  یباال از رو به رو مشاهده م  ر یهستند: در تصو
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کند. در   یم  فیتوص  می نیب  یاز آنچه را م  یار یبس  "شدن در افق   دیناپد"ساده در مورد    نیقوان

ز ناپد   ر، یمثال  نقطه  رو  د یدو  با گسترش خطوط  پ  یشدن  است    دایعکس  که    یخطوط  -شده 

را    ننده یشدن افق ب  دیناپد  یدو نقطه    نیهستند. ا  یمواز  یبا ساختمان واقع   میفرض کن  میتوانیم

  باً یتقر   یخطوط عمود -اول باال  ریمانند تصو - که در عکس  دی. توجه داشته باشکنند یم تی تثب

ا  یدرجه نسبت به افق به نظر م  90   ی است که ما معموالً درک م   یزینشان دهنده چ  نی رسند. 

به   ابان یرو و خ  اده ی که خطوط پ  دیتوجه داشته باش   ن ی. همچنستیاما هرگز کامالً صادق ن  م، یکن

خطوط با   نیا   نیتپه قرار دارد، بنابرا  کی  یافق همگرا شوند. ساختمان رو   کی  بهرسد    ینظر نم

 . ستندین دیافق مف  افتنی  یو برا ستندیمربع ن ننده یب یعمود 

کادر ساده که فقط    کی)  "جعبه محدود"  کی  میبا ترس   دیتوان  یم  د، یکن  یرا درک م  یاصل  ده یاگر ا

به   دیبا   یجعبه مرز  یها( لبه ی. خطوط )موازدی کن  میترس  وی را در پرسپکت  اءیاست( اش  ءی شامل ش

به    شوندی را که در آنجا همگرا م   یکه نقاط   یو خط   ابند، یی گسترش م   ی نظر همگرا شوند که وقت 

 در سطح چشم شما باشد.  دی»افق« است که با کندی هم متصل م 
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 دیکه نشسته ا  یو در حال   دیقرار ده  نیزم  ی از خود رو   یفوت  10را در فاصله    ییجعبه مقوا  کی

  یی که همگرا دیداشته باش. توجه دی. خطوط لبه ها را طبق مثال گسترش دهدیاز آن بکش یطرح

بس   "دیناپد "خطوط   با    اریاغلب  است،  ناپد   ک یاندک  جا  ی شدن ضمن  دینقطه  از  "  ییدر  خارج 

  د ی گسترش ده  میخط مستق  کی خطوط را با    نی ا   دیکن  یراست. اکنون سع   ایچپ    تبه سم  "صفحه

. دیبه هم وصل کن   "افق"خط    کی که همگرا شوند )احتماالً خارج از صفحه(، دو نقطه را با    یتا زمان

  دگاه ید  -  ستین  نطوریکاغذ. اگر ا  نییباال و پا  یبا لبه ها  یمواز  -باشد    "مسطح "  دیخط افق با  نیا

 که باشد.  یتا زمان دیانجام ده دوباره خود را 
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 همزمان  ویشامل چند پرسپکت یر یتصو

 . می باشد وی و پرسپکت یو جو یطیمح   ینشدن عوامل ده ید  لیدل

چون نور در    ددار  یاد یز  ر یکه رطوبت هم تاث  می شود  جادیا  دید  یخطا   ، نمی رود  ایدر   پشت

 . می باشد سی نور امواج الکترومغناط تیماه د، دهیم ریی تغ  اخودش ر  هیمرطوب زاو طیمح 

 . می باشد ویفقط پرسپکت ینصف شده ول  این شخص دیکنیفکر م

  ل بدلی  بازهم  داشت  قرار  خال  حالت  در  و  بود  گاز  فاقد   صفحه تخت  ک ی   نی اگر صفحه زم  یحت

 . دیداشته باش تینها یب  یدید نمی توانستیدو ضعف چشم   ویپرسپکت
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پرسپکت   کی کارکرد    ی دید   یو خطا  وی نوع 

عکاس حوزه  در  معموال  ها   یکه   ی کاربرد 

 دارد:  یاریبس

و    ستین  مهم باشند  بزرگ  چقدر  اجسام 

چقدر کوچک باشد،    ریاندازه سوژه در تصو 

صورت  کاف  یدر  فاصله  بزرگ  جسم  از   یکه 

ثبت شده،   ریو تصاو   نی، در کادر دوربدیریبگ

آن سوژه کوچک شما به همان اندازه سوژه 

  د ی د  یان خطاهم  ن یو ا   شودیم  تی بزرگ رو

  که   کی اپت  ده یپد  نی است همچن  وی و پرسپکت

ا پرسپکت  ده یپد   نی اساس  ا   و یو  است    ن یبر 

جسم اگر  شما    یسطح   یرو   ی که  از  صاف 

بگ نردیفاصله  مهم  ا   ستی...  اندازه    ی چه 

ا  مهم  باشد،  دور    نیداشته  هرچه  که  است 

تا    شودیم  ده یشما کوچک تر د  دیشود از د 

د  ییجا از  افق  خط  در  بدل  دیکه    ل ی شما 

 . شودیشدن، محو م  ده یکوچک د

ا  لیدل افتادن  سادست،    دادیرو  نی اتفاق 

جسم ب  یهرچه  شما  از  فاصله   شتریبزرگ 

مکان ها ، در    ریاطراف از سا  ی ، نور ها  ردیبگ

بازتر بازتاب    یبسو  یمحدوده  ما  چشم 

د  شوندیم شدن  تر  گسترده  با  و    دیو  شما 

م  یدور حس  کوچک   دی کنیجسم  جسم 

)ا و...  است  گشته  محو  افق  در  و    ن یشده 

د ها   رموضوعات  علوم    ح یتشر  یکتاب 

 (موجود می باشد یو عکاس کیگراف
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