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Have you ever thought that the invention of the magnifying glass has finally 

led to the development of advanced spyglass, telescope or today›s cameras?! 

This great invention in science has been made by Ibn Haytham a greatest 

mathematician of his time.

Ali al-Ḥasan ibn al-Haytham, was an Arab mathematician, astronomer, and 

physicist of the Islamic Golden  Age. Also sometimes referred to as «the 

father of modern optics» he made significant contributions to the principles 

of optics and visual perception in particular. His most influential work is 

titled book al-ManaḤir («Book of Optics»), written during 1011–1021 AD, 

which survived in a Latin edition. A polymath, he also wrote on philosophy, 

theology, and medicine.

Ibn al-Haytham was the first to explain that vision occurs when light 

reflects from an object and then passes to one›s eyes. He was also the first 

to demonstrate that vision occurs in the brain, rather than in the eyes.] 

Building upon a naturalistic, empirical method pioneered by Aristotle in 

ancient Greece, Ibn al-Haytham was an early proponent of the concept 

that a hypothesis must be supported by experiments based on confirmable 

procedures or mathematical evidence—an early pioneer in the scientific 

method, five centuries before Renaissance scientists. He was born in 965 

AD to an Arab family in Basra (Iraq) and died in 430 AH (1040 AD), Ibn 

al-Haytham paved the way for the modern science of physical optics.   

تاربخچه: بوعلی محمد بن حسن بن هیثم بصری

ابن هیثم  یکی از بزرگترین ریاضی دانان  بوده و  نظر به گفته های  دائرةالمعارف 
االسالمی  او  بهترین فیزیک دان مسلمان  از قبیله عرب بود. او اولین دانشمند 
و  قانون های انعکاس  شناخت نور و  زمینه  در  که  است  جهان  در  نور  فیزیک 

انکسار نقش مهمی ایفا کرده است.

گرچه معلومات زیادی از زندگی شخصی او در دست نیست. او در حدود 
۴۵۳ قمری )965 میالدی( در بصره، که در آن زمان تحت فرمان خاندان 
ایرانی آل بویه قرار داشت، متولد شد. او در سال 2010 میالدی در دورٔه 

حکومت )985–1201 میالدی( به مصر سفر کرد و تالش نمود تا جریان نیل 
را تنظیم کند. او هنگامی که به ممکن نبودن این کار پی برد، با وجود خشم 

خلیفه، کار را رها کرد؛ ولی پس از مرگ خلیفه، دوباره به قاهره برگشت و 
با رونوشت  از دست  نویس های علمی خصوصاً ریاضیاتی به گذران زندگی 

پرداخت و در 4۳0 قمری )1040 میالدی( درگذشت. 

از جمله شرح  های آن در رابطه به اتاق تاریک و اختراع ذره  بین از کارهای 
کمره  یا  دوربین   ساختن   به  منجر  که  است  بوده  مسلمان  دانشمند  این  برجستٔه 
عکاسی امروزی گردید ابن هیثم پدر علم فیزیک نور و آغازکننده تحوالتی است 
که بعدها به ساخت دوربین عکاسی، دوربین سینما و پروجکتور پخش فیلم منجر 

شد،ابن هیثم تالش زیادی در شناخت فیزیک نور انجام داد. 

نظر به برخی از محققان ابن هیثم نخستین دانشمند جهان است که سرعت 
صوت را محاسبه کرده است. ابن هیثم با معیار متعارف اندازه گیری طول در 

زمان خود، که واحد ذرات  بود، سرعت نور و دور کره زمین را اندازه گرفت 
که به بررسی خواص نور پرداخت. ابن هیثم رنگ ها را واقعی و متمایز از 

نور دانست و گفت که اجسام رنگین نور خود را در خط مستقیم در همٔه جهات 
پراگنده می کند. رنگ ها همیشه با نور حضور دارند و با در آن آمیخته  اند 
و بدون آن هرگز به چشم نمی آیند وی نخستین کسی است که 700 سال قبل 

از نیوتن به بررسی ویژگی های نور پرداخت و همچنان حل مسئله زیر یکی از 
کارهای معروف او نام برده می شود.

)در صفحه دایره ای به مرکز O و به شعاع R، دو نقطه ثابت A ,B داده 
 M می شود. هرگاه دایره را به مثابه آیینه ای فرض کنیم بر آن، نقطه ای چون

بیابید که شعاعی نورانی که از A خارج می شود پس از منعکس شدن در نقطه 
M، بر B بگذرد(

ابن هیثم نخستین دانشمند در عصر خود بود که برای بررسی تئوری های خود، 
از شواهد عملی استفاده می کرد؛ چرا که در آن دوران فزیک همانند علم فلسفه 

با تجربٔه عملی همراه نبود. وی نخستین دانشمندی بود که ضرورت وجود 
شواهد تجربی را برای پذیرش یک تئوری عنوان کرد. در واقع کتاب اپتیک 

وی نقد کتاب )المجسطی بطلمیوس( بود.

شایان ذکر است که این کتاب پس از هزار سال به عنوان منبعی توسط استادان 
این علم تدریس و معرفی می شود. برخی از تاریخ نویسان این علم بر این باورند 

که قانون اِسنل در اپتیک در واقع نشئت گرفته از تحقیقات ابن سهل و ابن هیثم 
می باشد.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9_%D9%86%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA_%D8%B5%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA_%D8%B5%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA_%D9%86%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B3%D8%B7%DB%8C
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Science Newsاخبار ساینسی

House of Science & Technology
An NGO for education and science

ادعای کشف داروی جدید برای درمان »کرونا« توسط پزشکان تایلندی

پزشکان تایلندی مدعی شدند که با ترکیب داروی ضد »HIV«  و داروی ضد آنفلوانزا به نتایج مثبتی برای درمان بیماری کرونای جدید دست یافته اند.به گزارش 
اسپوتنیک، پزشکان تایلندی ترکیبی از این دو دارو را بر روی یک بیمار آزمایش کردند که پس از 48 ساعت، هیچ اثری از بیماری کرونا در وی مشاهده 
نشده است.دکتر »کریگانسکا آتیپوروانویچ« پزشک تایلندی گفت: این روش  درمانی قطعی برای این ویروس نیست، اما تا حدود زیادی حال بیماران را بهبود 
می بخشد.این در حالی است که مقامات بهداشتی چین پیشتر از آغاز ترکیب داروی درمانی HIV و آنفوالنزا برای مقابله با ویروس کرونای جدید خبر داده بودند.

زیبایی تعامالت کیمیاوی
ین لینگ ) YAN LIANG( پروفیسر دانشگاه  ساینس و تکتالوژی چین و موسس زیبای ساینس در سال 2014 تیمی را رهبری می کرد تا زیبایی تعامالت کیمیاوی 
را آشکار سازد.هدف ین لینگ )YAN LIANG(  و تیمش نشان دادن و معرفی  کردن زیبانی تعامالت ساده کیمیاوی بود.ین لینگ )YAN LIANG( و تیم اش 
تعامالت ساده کیمیاوی را باالی ظروف شیشه یی انجام دادند و با نامرئی نمودن ظروف شیشه یی زیبانی تعامالت ساده کیمیاوی را نشان دادند.آخرین مجموعه از 
ویدیو های جدید کیمیا رویایی  ین لینگ ) YAN LIANG( توانست زیبایی تعامالت ساده کیمیاوی را به نمایش بگذارد.ین لینگ ) YAN LIANG( دلیل زیبایی 
تعامالت ساده کیمیاوی را سرعت سریع در تغیر شکل مواد کیمیاوی و فوتیج اشعه )INFRARED( تغیر شکل مواد کیمیاوی را از ساحه ته نشینی و رشد کرستل 

تا نامرئی شدن و احتراق فلز بیان نمود.

) CREW DRAGON(  سواری جدید به سوی ایستگاه فضایی

با  سفینه فضایی   تاریخ 10 جوزا   باربه   اولین  برای  آمریکا(   )آژانس فضایی  ناسا  است سازمان  قرار 
سرنشین خود را  با همکاری یک شرکت شخصی به نام اسپس اکس  به فضا پرتاب کند. نام این ماموریت 
که DEMO-2  بوده و فضانوردان  )رابرت بنکن و دوگالس هارلی( را به ایستگاه فضایی انتقال می دهد.

آژانس فضایی آمریکا آخرین بار در سال 2011 انسان ها  را به ایستگاه فضایی  فرستاده بود و از آن زمان 
به بعد به برنامه فضایی روسیه اتکا نموده بود  تا خدمات خویش را ایستگاه فضایی برساند که این کار هربار 
با هزینه ۶8 میلیون دالری تمام می شد واما این بار این سفینه تجاری به قیمت ۵۵ میلیون دالر تمام شده است.
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Meeting the Scientistآشنا شوید

In our effort to introduce you to those who work in the 
field of science, Museum of Science & Technology (MST) 
is pleased to introduce our Chief Scientist.

MST – Please briefly introduce yourself
Fawad - I am Ahmad Fawad Andari son of Habibullah 
Ghamai Andari.I completed 10th grade in Model Public 
School in Pakistan and graduated from Ayesha Durani 
Afghan School based in Pakistan. I got my bachelor in 
Chemistry from Kabul University. After working for a 
few months  I decided pursue  my Masters degree and 
went to India. I completed my Masters Degree with my 
Master Thesis in  Synthesis of Zn Nano Particle. When 
I returned to Kabul,  I worked with a few  schools  and 
none education NGOs. Just last month I jointed Museum 
of Science & Technology as the  Chief Scientist, and am 
honored to server my country.

MST – from the time you joined the museum, how do 
you evaluate the aims and objectives of the museum?
Fawad – The museum is for Science lovers. I think the 
museum is taking positive steps in the right direction. 
One of the aims of the museum is to encourage students 
to learn science and we are taking the right steps to 
make science fun and interesting for them. Because 
scientists have still not found their place in the Afghan 
society, thus, another objective of the museum is finding 
a place for scientists so they can be of greater help to 
their country.
 
MST – In your opinion what benefit does the museum 
have for fans of science in Afghanistan?
Fawad – the museum is a space for scientists, where they 
can study further, research and have a place they can 
come and learn. Moreover, science teachers from schools 
and universities need to have a professional place to 
come and discuss and resolve their science issues, which 
has never been done before and which is important. 

MST – What plans do you have for the advancement of 
the museum?
Fawad – For advancement of the museum we need pro-
fessionals. As the Chief Scientist one of my plans are to 
bring together professionals and scientists so we can use 
their knowledge for the advancement of the museum. 
The other plan is to have a guide for experiments, so that 
teachers learn to teach from a guidebook. This would be 
an important achievement for the Museum of Science & 
Technology. 
 

به چینل یوتیوب ما رفته  عضو شوید و از ویدیو های جالب لذت بربید

Visit our  YOUtTube channel belw to see more of us

با سالم و روز و بخیر خدمت شما!

ما عالقمند هستیم تا معرفی کوتاهی از شما داشته باشیم.

من احمد فواد اندری فرزند حبیب هللا غمی اندری هستم. تحصیالت خود را در پاکستان در مکتب 
MODEL PUBLIC SCHOOL  تا صنف دهم به پیش بردم و برای ادامه تحصیالت بیشتر داخل 
مکتب افغانی در کشور پاکستان به نام لیسه عایشه درانی شدم و از صنف نهم تا دوزادهم تحصیالت خود 

را در همین مکتب به پایان رساندم. برای ادامه تحصیالت عالی داخل پوهنتون کابل شدم و تحصیالت عالی 
خود را به سویه لیسانس در رشته کیمیا به پایان رساندم.در جریان تحصیالت عالی توانستم رشته کیمیا را 

در چندین ارگان خصوصی تدریس نمایم.

 برای ادامه بیشتر تحصیالت در رشته کیمیا اقدام به خواندن ماستری کردم و ماستری خود را در یکی از 
پوهنتون های معتبر هندوستان تحت تیزس SYNTHESIS OF ZN NANO PARTICLE  در 

رشته کیمیا به پایان رساندم.

در جریان تحصیالت دوره ماستری توانستم در پروگرام INVENSION پوهنتون های هندوستان توانستم 
INVENION را تحت نام BIO-DEGRADABLE POLYMER مورد تحقیق نمایم. بعد از ختم 
دوره ماستری توانستم رشته کیمیا را به شکل مسلکی و تخصصی در چندین پوهنتون و ارگان خصوصی 

تدریس نمایم. و حال منحیث ساینس دان ارشد )CHIEF SCIENTIST( در موزیم ساینس و تکتالوژی 
مصدر خدمت به اداره و وطن خود می باشم.

از زمان پیوستن تان به موزیم تا حال کارها و اهداف موزیم را چگونه ارزیابی می کنید؟

موزیم ساینس مکانی است برای کسانی که به ساینس  عشق می ورزند.ارزیابی من از کارها و اهداف 
موزیم ساینس  اینست که  موزیم یک راه به طرف رشد و انکشاف ساینس می باشد.

یکی از اهداف موزیم ساینس رشد عالقه شاگران به ساینس است  طوری که برای آنان واضح ساخته می 
شود که ساینس دلچسپ ترین، جالب ترین و مهم ترین مضمون می باشد.

چون ساینس دانان تا حال نتواسته اند جایگاه خود را در افغانستان در یابند پس یکی از مهمترین اهداف 
موزیم پیدا نمودن جایگاه ساینس دانان در افغانستان می باشد و با پیدا نمودن جایگاه ساینس دانان در 

افغانستان، ساینس  دانان می توانند افغانستان را به طرف یک کشور نوین که از لحاظ ساینس و تکنالوژی 
پیشرفت کرده است  ببرند.

 از نظر شما موزیم چه فایده هایی برای عالقه مندان ساینس در افغانستان دارد ؟

موزیم ساینس مکانی برای ساینس دانان در افغانستان است.  برای اینکه ساینس دانان بتوانند مطالعات 
بیشتر و تحقیق های بیشتر انجام دهند نیاز به مکانی دارند که این مکان را موزیم ساینس برای آنان فراهم 

می سازد.

در کنار ساینس دانان استادان مکاتب و پوهنتون های افغانستان نیاز به مکانی دارند تا بتوانند مشکالتی  را 
که در رشته ساینس دارند به شکل تخصصی و مسلکی حل نمایند و موزیم ساینس می تواند جوابگوی این 

همه مشکالت  باشد که این خود یک اقدام مفید برای رشد افغانستان و حل مشکالت ساینس است.

شما چه برنامه های برای پیشرفت موزیم دارید؟

برای پیشرفت موزیم ساینس نیاز به موجودیت اشخاص مسلکی دارد.

منحیث ساینس دان ارشد )CHIEF SCIENTIST( موزیم ساینس یکی از برنامه هایم نزدیک آوردن 
متخصصین ساینس و اشخاص مسلکی است تا بتوانیم از علم و تجربه چنین اشخاص برای پیشرفت ساینس 

و موزیم استفاده کنیم.

برنامه های دیگری برای پیشرفت موزیم ساینس ترتیب نمودن رهنمای تجارب است که می تواند استادان 
مکاتب و پوهنتون ها را در عرصه تدریس نمودن مضامین ساینس به شکل تخصصی کمک نماید و این 

خود یک دستاورد بزرگ برای موزیم ساینس می باشد.
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NASA Openining a 
New Chapter

School of Science 
Coming soon

CAPE CANAVERAL, Fla. — The United States opened a new chapter in its grand adventure 

in space Saturday, when a SpaceX rocket blasted off from the Kennedy Space Center, 

carrying two astronauts to orbit from United States soil for the first time in nearly a decade.

It was a historic moment for SpaceX, which became the first private corporation to launch 

people into orbit, and for NASA, which has struggled to regain its footing after retiring the 

Space Shuttle in 2011, leaving the U.S. no option but to rely on Russia to ferry its astronauts 

to space for as much as $90 million a seat.

Both President Trump and Vice President Pence, the chair of the National Space Council, 

were in attendance to mark a new era of space flight.

The flight was the the fulfillment of a risky bet by NASA under the Obama administration to 

entrust the private sector to fly astronauts.

For SpaceX, it was the climax of an improbable odyssey that began in 2002 when Elon Musk 

founded a space company with the goal of traveling to Mars.

SpaceX’s Falcon 9 rocket lifted off at 3:22 p.m. from pad 39A, the historic site from which the 

crew of Apollo 11 left for the moon, after a seamless countdown where the primary concern 

was inclement weather that on Wednesday had forced a postponement of the first launch 

attempt.

The Crew Dragon capsule, which separated from the booster on time 12 minutes into the 

flight, is expected to dock with the International Space Station shortly after 10 a.m. Sunday.

On board the spacecraft are two of NASA’s most experienced space travelers, Bob 

Behnken and Doug Hurley, both former military pilots who previously had each 

flown two missions on the Space Shuttle. But their ride to space this time was on 

a vastly different spacecraft, a fully autonomous, next-generation capsule outfitted 

with Tesla-like touchscreens and temperature controls that allow astronauts to keep 

the cabin at between 65 and 80 degrees Fahrenheit.

The launch came 3,250 days after the last shuttle mission blasted off.

Hurley, a retired Marine Corps Colonel, was a crew member on that last shuttle 

mission, which took off in July 2011, also from pad 39A. It was the end of the 

shuttle’s 30-year life span, and a devastating blow to an agency that suddenly had 

no way to fly its astronauts anywhere.

Bob Behnken, Doug Hurley: The astronauts aboard SpaceX’s Crew Dragon capsule

Despite repeated warnings by NASA to stay home because of the coronavirus, fans 

lined the beaches to watch a historic moment, but the space agency drastically 

limited attendance at the Kennedy Space Center.

Sunday’s docking will be handled autonomously by the spacecraft, though Hurley 

and Behnken have the ability to take over the controls manually if needed.

The mission, known as Demo-2, was a test flight designed to ensure the rocket and 

spacecraft can fly humans safely. Once complete, NASA and SpaceX would review 

the data and certify the spacecraft for additional missions that would regularly fly 

as many as four astronauts to the space station and back.

In 2014, NASA awarded contracts to Boeing and SpaceX, worth $6.8 billion 

combined, to design and build spacecraft capable of flying astronauts to the station. 

Previously, it had hired the private sector to fly cargo and supplies there. But out-

sourcing human space flight to companies was considered a risky and even reckless 

move in some quarters, even among NASA’s leadership. Along the way there had 

been a number of stumbles that delayed the first flights from 2017.praised the 

company many in the agency once looked upon skeptically.
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