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 چکیده

جرالثقیل م( به ایران وارد شد. کتاب 19ق )13فیزیک جدید اولین بار در قرن 
گوست کریشیش اولین کتاب درسی فیزیک در ایران  و علم حکمت طبیعی از آ
های شفاهی کریشیش در مدرسۀ دارالفنون ای از تدریسبود. این کتاب ترجمه

 ق1274ستیار ایرانی وی میرزا زکی مازندرانی در سال که توسط د است
در غرب پس ها تحصیل کردگان ایرانی پس از این قبیل ترجمه .گردآوری شد

های درسی کتاب از بازگشت به ایران مشغول به تدریس در دارالفنون شدند و
ألیف ت حکمت طبیعی اصول علم فیزیکفیزیک جدیدی تألیف کردند. کتاب 

ای از این دست است. علی رغم اینکه نمونه (ق1293)م العلوم ناظخان علی
 ۀبود، نقط اندکی هم های درسی فیزیک در آن دوره دارای اشتباهاتکتاب

میالدی در ایران  19عطفی برای تغییر آموزش علوم قدیم به علوم جدید در قرن 
ی در سالعلوم نشان دهندۀ دو نوع کتاب درمقایسۀ کتاب کرشیش و ناظم بودند.

پرداختند. اولی یک ایران است که به دو جنبه از آموزش فیزیک در ایران می
کتاب درسی بود که روابط ریاضی کاربردی در فیزیک و روش حل مسائل را 

داد، ولی دومی به آموزش عمیق مفاهیم فیزیکی از طریق ذکر آموزش می
اظم توجه داشت. ن هایی از کاربرد در صنعت و تاریخ فیزیک به زبان سادهمثال

ی هایی از متن فارسالعلوم از چهار منبع فرانسوی استفاده کرده است که بخش
 شود.هایی از آن منابع فرانسوی مقایسه میاو با بخش

یک فیز ،دارالفنون ،ناظم العلوم حکمت طبیعی آموزش فیزیک، ها:کلیدواژه
 .درسی فیزیک هایکتاب ،نمساوی
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 مقدمه
های طوالنی میان حکومت پس از جنگ ،شمسی( 13زدهم میالدی )در اوایل قرن نو

 ۀکبیر، وزیر امور خارجنچای، امیرایران و روسیه و قراردادهای گلستان و ترکم یقاجار
 یقطر اودانست.  نوینوقت ایران، یکی از دالیل مهم پیروزی روسیه را علم و فناوری 

ارس فنی، استخدام معلمان و تأسیس مدارس علمی و مد دانش نوین رادستیابی به 
 این بر بنا. دانستمیمشاوران خارجی و اعزام دانش آموزان به کشورهای توسعه یافته 

های نظامی دارالفنون )کالج پلی تکنیک(، در هدف آموزش هدر ایران ب یآموزشگاه
شناسی اولین و کانی ،. پزشکی، مهندسی، علوم نظامیکرددر تهران تأسیس  1230سال 
. اولین زبان خارجی در دارالفنون فرانسوی بود، و بودندهای اصلی در دارالفنون رشته

 . شداستفاده میهای بعدی انگلیسی و روسی هم در رتبه

منفی نسبت به آنها  ۀزمینآشنایی امیرکبیر با سیاستمداران بریتانیا و فرانسه و پیش
سال  ششبه مدت الفنون برای استخدام در دار ی راسبب شد که وی هفت معلم اتریش

اما متأسفانه قبل از اینکه معلمان به تهران برسند، امیرکبیر از منصب وزارت  .دعوت کند
عزل شده بود. از میان این هفت معلم اگوست کارل کریشیش معلم توپخانه بود که 

 ۀنخستین نقش فراهم آوردنوی در  .دانستهم می تاریخ، جغرافیا، ریاضی و هندسه
 اولین خط تلگراف شرکت داشت. اتصال ان و مدرن تهر

 جرالثقیل و حکمت طبیعیشد به نام اولین کتاب فیزیک که در دارالفنون تدریس می
این  .منتشر شد ق1274( به صورت چاپ سنگی در سال فیزیک نمساوی)معروف به 

های شفاهی کریشیش در کالس است که توسط دانشجویان ای از سخنرانیکتاب ترجمه
زمان بخش دوم آن نیز همان و در شد آوری ترجم وی میزرا زکی مازندرانی جمعو م

  .(283، ص1393کامل شده است )سلیمانی، 

 علی خان ناظم العلوم چاپ سنگی ۀنوشت حکمت طبیعی اصول علم فیزیککتاب 
شد اولین کتاب تألیفی فیزیک در ایران است که در دارالفنون تدریس می ق1295سال 

موجود است. علی خان  32833 ۀهای آن در کتابخانه ملی به شمارنسخه و یکی از
نظامی  ۀو در مدرس ندبه فرانسه اعزام شد ق1290ناظم العلوم از گروهی بود که در سال 

(. وی 456، ص1372توپخانه و هندسه فارغ التحصیل شد )سرمد، ۀسن سیر در رشت
 آثار .دارالفنون بود طبیعی و مترجمپس از بازگشت به ایران معلم علوم دفاعی و علوم 

اری بن عبدالرحیم االنص مسعود ۀترجم جرالثقیلفیزیک نظیر  ۀدیگری نیز در زمین
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ق، 1276 در الدولهاز میرزا عبدالغفار نجم اصول علم استاتیک ۀسالق، ر1229
ق، 1301 در الدین طبیبحسام فیزیکق، 1293 در الدولهعبدالغفار نجم فیزیک

 در محمد طبیب کرمانشاهی ۀموسیو مراند ترجم ۀنوشت ر عامیانهفیزیک مختص
علی محمد  ۀنوشت اصول علم فیزیکق، 1310 در ابوالقاسم ۀنوشت فیزیکق، 1292
 (.277-275، ص 1393)سلیمانی، نوشته شدندق 1318 در الدولهآصف

یات به بررسی تفصیلی محتو فیزیک نمساویدر این مقاله پس از مروری کوتاه بر  
ک علی خان ناظم العلوم که اولین کتاب فیزینوشتۀ  اصول علم فیزیک :حکمت طبیعی

، منبع بعضی فرازهای آن را از آثار فرانسوی پردازیمتألیفی جهت تدریس در ایران بود می
شناسی آموزش فیزیک مقایسه کنیم و این دو اثر را با هم از جهت روشردیابی می

 .کنیممی

 نمساوی فیزیکمروری بر کتاب 
مواد غیرممکن الموازنه )نور،  (2جرالثقیل ( 1دو بخش این کتاب شامل 

های بخش اول شامل کند که فصلالکترومغناطیس و گرما( است و نویسنده ادعا می
 .اجسام صلب، حرکت اجسام صلبه و ثقیله با هم مرتبط هستند ۀاثقال، معادلحرکت، جرّ

یس، الکتریسیته و جاذبه و دافعه، حرارت را های بخش دوم شامل نور، مغناطاما فصل
 (.1274)نمساوی،  مطالعه کردتوان بدون نظم می

که  دهشبرخی اصطالحات فیزیک جدید برای اولین بار در این کتاب انجام  ۀترجم
عدسی ». به عنوان مثال عدسی دوکوژ شودمیهایی فهمیبرخی مواقع منجر به کج

 «حرارت مخصوصه»یزدهم باب اول بخش دوم( یا )بند س ترجمه شده است «ذوحدتین
جذب و رد  ۀقو»جای ظرفیت گرمایی ویژه )فصل سیم باب چهارم بخش دوم( و هب

 1صل اول باب سیم بخش دوم(.ف)  اندجای الکتریسیته به کار گرفته شدهه ب «اجسام

بخش مغناطیس و برق بیشتر از مکانیک و اپتیک خالصه شده  فیزیک نمساویدر 
زکی هم کمتر با این بخش آشنا بودند. نمساوی  خود کریشیش و میزرا احتماالً و است
انسان و نیروی  نیروی -3 ،اینرسی -2گرانش،  -1 ها )نیروها( را به اشکالِقوت انواع

نیروی  -6 ،نیروی گرما که جسم را کشیده یا فشرده می کند-5 ،نیروی فنر -4 ،حیوانی

                                              
 (.285، ص 1393د دیگری نیز اشاره کرده است )تبار به موار. غیر از این موارد سلیمانی1
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اجسام کنار یکدیگر تقسیم  ۀنیروی نگه دارند -8 ،سامنیروی اجتماع اج -7 ،مغناطیس
 یکی ازمقایسه با  بندی در. این تقسیماز باب دویم بخش اول( 46کرده است )بند 

که نیروی عضالت انسان وحیوانات، گرانش، جاذبه و فرانسوی منبعش های کتاب
، ص م1851 1،)گانو آورده استمغناطیس یا الکتریکی را فقط از مصادیق نیرو  ۀدافع
های حل شده متناسب با هر مبحث با استفاده از روابط ریاضی مثال ( متفاوت است.57

خورد که از مزایای این کتاب نسبت به کتاب در بخش اول کتاب به وفور به چشم می
از باب اول بخش اول و در  12. به عنوان نمونه در بند شودمحسوب میناظم علی خان 

 مان این مثال آمده است:ز بحث رابطه مکان با

پا و با سرعت  3ست ا که مساوی cجسم متحرکی باشد با تندی اولش  یک :مثال اول
p کند این استثانیه مسافتی که طی می 7پا در  5ست ا که مساوی: 

𝑠 = 3 × 7+ 5×7
2

2
= 143.5. 

نامیم همان شتاب است و آنچه ما امروزه سرعت می «سرعت»در این مثال منظور از 
که  خوردبیان شده است. اما در بخش دوم کتاب مثالی به چشم نمی «تندی» ۀکلم با

آموزان از ریاضی، کم آمدن وقت عدم درک دانش چونهمممکن است ناشی از عواملی 
اشد. زکی مازندرانی ب دیدگاه کریشیش یا میرزا زتدریس و یا اهمیت کمتر بخش دوم ا

ل و بخش دوم فیزیک نمساوی نمایش داده ای از بخش اونمونه 1 ۀدر تصویر شمار
 دهد.شده است که توزیع روابط ریاضی را در آنها نشان می

است که با توجه به اینکه  یهای هندسی دقیقاز دیگر نکات قابل توجه کتاب شکل
ها مورد تأکید بیشتری قرار گرفته است. کریشیش معلم هندسه و ریاضی بوده این بخش

( در شکل سی = هرمباب سیم بخش اول مرکز ثقل پیرامد ) 58ند به عنوان نمونه در ب
 و پنجم در انتهای کتاب به این صورت توصیف شده است: 

 درست در وسط]= منشور[ در مرکز ثقل اجسام صلبه مرکز ثقل یک پریسم 
در روی خطی  -عموداً کان او منحرفاً-مرکز ثقل پیرامید  .محور آن واقع است

 ،شودمرکز ثقل قاعده آن کشیده شده است یافت میه تا ب رأس آن ۀکه از نقط
از برای پیدا کردن مرکز ثقل پیرامید  .در شکل سی و پنجم DMمثل خط 

                                              
1. Ganeaut 
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ABCD کنیم که مرکز ثقل مثلث اینطور عمل میABC  کهM  باشد و همچنین
 ANو  DMنمائیم و بعد خطین باشد معلوم می Nرا که  BCDمرکز ثقل مثلث 

باشد مرکز ثقل پیرامید خواهد بود P تقاطع این دو خط که ۀنقط .کشیمرا می
 .(45 ص)

 

 
صفحه از بخش دوم دو )باال( در مقایسه با  فیزیک نمساویصفحه از بخش اول دو  .1تصویر 

 کتاب )پایین(همان 

خصوص در بخش اول آن برای ه رسد که این کتاب بدر نهایت به طور کلی به نظر می
که در همان دوران در کشورهای غربی تدریس را حث فیزیک عمومی نخستین بار، مبا

اما چون خود کریشیش بر  رد.کآموزان دارالفنون منتقل میبه خوبی به دانششد می
فیزیک تسلط کافی نداشت، عالوه بر اشتباهات ترجمه، مشکالتی چون اشتباهات 
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یشرفته که روابط ریاضی پ فیزیکی، نایکنواختی کتاب از نظر ارائه مطالب و استفاده از
 خورد. آموزان بوده است نیز در آن به چشم میخارج از فهم دانش

 
 فیزیک نمساویصفحه ای از قسمت اشکال  .2تصویر 

 نوشتۀ ناظم العلوم اصول علم فیزیک :حکمت طبیعیکتاب 

واحده است  ۀاین کتاب در مورد عظمت و قدرت خدا است و اینکه صاحب قو ۀدیباچ
آید. همچنین تشکر از خداوند به دلیل اعطای پادشاهی ها از آن بیرون میر قوهو سای

ای است ، دیباچه( به گونه1295، عادل، سخی و مروج علوم زمان حال )ناظم العلوم
تشکر »در قسمت . نویسنده آوردکه احتمال سفارشی بودن کتاب را به ذهن خواننده می

 طولفیزیک مدکتر فابر،  فیزیک مختصرد را ۀ خوچهار منبع مورد استفاد «کنممی
ا با مراجعه به این اسامی، منابع زیر ر کند.میدلن معرفی  جراثقالانو و گ فیزیکژامن، 

توان به عنوان منابع احتمالی اند، می( نوشته شده1878که قبل از سال تألیف کتاب )
 :نویسنده یافت

1. M. J.-H. Fabre, Notions Préliminaires de Physique, Paris: C. 

Delagrave , 1867; 

2. Jules Célestin Jamin, Petit Traité de Physique, Paris: Gauthier-

Villars, 1870; 

3. Jules Célestin Jamin, Course de physique de l’Ecole 

polytechnique, Paris: Gauthier-Villars, 1859; 



 7درسی فیزیک در ایران... / هایکتابآموزش فیزیک در نخستین 

4. Adolph Ganot, Course de physique purement experimentale: a 

l’usage des personnes etrangeres aux connaissance 

mathematique, Paris: 1859). 
از میان دو کتاب درسی نوشتۀ ژامن، چون ناظم  دلن هنوز پیدا نشده است. جراثقالو 

باید منظورش همین منبع سوم باشد، نه  ژامن نام برده، قاعدتاً فیزیک مطولالعلوم از 
 خوانده شده است. « کوچک»منبع دوم که در عنوانش 

ت که اس مقالهشامل پنج ، «کلیات»پس از بخش  اصول علم فیزیک :حکمت طبیعی
 در فیزیک کالسیک است:  مقاله شامل چند فصلهر 

 فصل( 12دینامیک ) و سینماتیک شامل مباحثی در ثقل ۀقو :اول مقالۀ .1

 فصل( 7) دوم: حرارت مقالۀ .2

 فصل( 6سوم: الکتریسیته ) مقالۀ .3

 فصل( 1چهارم: صوت ) مقالۀ .4

 فصل( 3پنجم: نور ) مقالۀ .5

به صورت علمی که در آن از خواص پس از تعریف فیزیک  «کلیات»بخش در 
ت و الکتریسیته و نور و آثار آنها در اجسام رثقل و صوت و حرا ۀعمومی اجسام و قو

در قالب اصول علم فیزیک ذکر شده و تعاریفی از  شود، تعاریف عمومیبحث می
خواص عمومی اجسام: وسعت و عدم » ،«اجساممختلف حاالت » چونهممواردی 

، «تارهای عنکبوت» ،«های فلزیتقسیم: ورق طال و مفتولقابلیت »، «تداخل
قابلیت »، «و ذره الیتنجزی ءجز»، «بینیذرهخورد حیوانات »، «خون هایگلوبول»

 استارائه شده  «قابلیت حرکت و جبر»، «اجسام آلیه تخلخل»، «ارتجاع»، «تراکم
های رقهو» (. این مباحث مشابه بعضی از فصول بخش دوم کتاب فابر است:16-1)ص

جانداران »، 3«های خونگلوبول»، 2«تارهای عنکبوت»، 1«های فلزیطال و سیم
حالت جامد، حالت گاز، حالت گاز، تبدیل حالتی  5«حاالت ماده»، و 4«میکروسکوپی

                                              
1. Feuilles d'or et fils métalliques 

2. Fils des araignées 

3. Globules du sang 

4. Animalcules microscopiques 

5. États de la matière 
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رسد که ناظم العلوم ترتیب بعضی مطالب را تغییر داده یا به حالت دیگر. به نظر می
ورده است. ولی محتوای این فصول بسیار به هم شبیه مباحثی را ذیل مباحث دیگر آ

شود، است و حتی کامالً ترجمۀ فصلی با نام مشابه است. مثالً همانطور که در زیر دیده می
، به جز جملۀ آخر، کامالً ترجمۀ کلمه به کلمۀ فصل مشابه «تارهای عنکبوت»فصل 

 فرانسوی در کتاب فابر است.

 Fabre, Notions Préliminaires de 7 ، صحکمت طبیعیناظم العلوم، 

Physique, p. 18-19 

 بینچون با ذره -های خون گلوبول -6
خون را به دقت مالحظه کنیم، مایعی 

شَود که عدۀ بسیاری زردرنگ دیده می
از اجسام خورد ]خُرد[ قرمزرنگ در آن 
شناورند. شکل آن اجسام مسطح و 

ای هاند به عدس. و آنها را گلوبولشبیه
خون نامند. و به آالت دقیقه اندازه 

دانه گلوبول خون  125اند که گرفته
انسان باید پهلوی یکدیگر قرار بگیرند 
تا یک هزارم ذرع قطر پیدا کنند. پس 
در یکهزار]م[ یک زرع مکعب خون که 
تقریباً به قدر یک سر سنجان است، 
 قریب چهار کرور گلبول موجود است.

5. Globules de sang. — Examiné 

au microscope, le sang se montre 

composé d'un liquide jaunâtre 

dans lequel nagent, en nombre 

immense, des corpuscules rouges 

en forme de disque. On les nomme 

globules sanguins. Des mesures 

microscopiques ont appris que les 

globules du sang de l'homme 

devraient être alignés bout à bout 

au nombre de cent vingt-cinq pour 

faire la longueur d'un millimètre. 

Alors, dans un millimètre cube, 

volume à peu près représenté par 

une tête d'épingle, il pourrait se 

loger 125 ˟ 125 ˟ 125 ou près de 

deux millions de ces globules. 

وم، )ناظم العل نیروها بدین صورت معرفی شده استیا اول کتاب انواع قوا  مقالۀدر 
 دوم قوای ذره که بر ؛ثقل که حرکت به سمت زمین را سبب می شود ۀ(: اول قو24ص 

عالم  ۀجاذب ۀسوم قو کند؛عمل میجسم دهندۀ تشکیلذرات بین دو نوع جاذبه و دافعه 
گیرد که و سپس نتیجه میشود. میدر مدارشان اجرام آسمانی  و استقرار که سبب حرکت
ه ب عالم، در فواصل روی زمین ۀجاذب به صورت دند و در فواصل بزرگاین سه قوه متح

 .دیابنمود می ذره ۀجاذب به صورتارضی و در فواصل بسیار کوچک  ۀجاذب صورت
دانیم دو نیروی اول و آخر نیروی گرانش و نیروی دوم از جنس نیروی الکتریکی می
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رن دانیم در قوها است، اما میاست. با این که سخن ناظم العلوم شبیه مفهوم اتحاد نیر
 شدند.نوزدهم گرانش و الکتریسیته دو نیروی کامالً مستقل دانسته می

 
 اصول علم فیزیک :حکمت طبیعیکتاب  «کلیات»بخش ای از صفحه .3تصویر 

با اینکه دسترسی به چاپ اول کتاب ژامن مقدور نشد، در مقدمۀ جلد چهارم چاپ 
مثل نیروی -کنند ست که نیروهایی که بدون واسطه عمل میچهارم این کتاب، گفته شده ا

توان شوند میرا که باعث خاصیت ارتجاعی آنها می -گرانش و نیروی بین ذرات اجسام
 .Jamin, IV, pای به نام اتر که همه جا را پر کرده توضیح داد )بر اساس وجود ماده

ی شود و احتماالً نتیجۀ خطانمی (. اینکه این دو نیرو یک چیز باشند در این اثر دیده4
دهد که تصوری از وحدت نیروها ناظم العلوم در فهم این مطلب است. البته این نشان می

 از آن زمان وجود داشته است.
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با نظریه های قدیمی فلسفه  فیزیک جدید خورد تضادبه چشم می این کتابآنچه در 
مانند اینکه در فصل دوم  ،طبیعی استهای در توجیه پدیدهرایج در ایران طبیعی ارسطو 

 :دود باال می رود چون سبک تر از هوا است دهد کهمی توضیح از بخش اول آمده

کنند و در ارتفاع معینی زمین بیفتند صعود میه ولی بعضی از اجسام عوض اینکه ب
ه بکنند هوا صعود میه مثل دود و ابر و بالن و غیره از اجسام که ب ،معلق می ایستند

را در قعر منبع آبی  همانطور که اگر قطعه چوبی ،ترندست که از هوا سبکا واسطه این
 .(33)ناظم العلوم، ص رها کنیم باال خواهد آمد

دلیل ماهیت  دود بهباال رفتن  رایج در ایرانارسطویی  ۀ طبیعیفلسفدر حالی که طبق 
در  .ندک حرکت میاش به سمت باالآتشین آن است که برای رسیدن به مکان طبیعی

فیزیک ارسطویی علت سقوط اجسام به سمت مرکز نیز حرکت طبیعی اجسام خاکی به 
شد. ولی در فیزیک نیوتنی که علت آن را جاذبۀ متقابل زمین و سمت مرکز دانسته می

د کنآمد که اگر همۀ جرم زمین جسم را جذب میدانستند، این سوال پیش میجسم می
 دهد که تمام اجزایناظم العلوم توضیح می رود.مرکز زمین می چرا جسم باز به سمت

. بنابراین کشندطرف آن جسم را می دو از هر و سقوط متقارن هستند مسیرزمین نسبت به 
 (. 36د )ناظم العلوم، ص انبرآیند آنها جسم را به سمت مرکز زمین می کش

پس از تعریف وزن به مثالً  ،خورددر این کتاب به چشم می ی نیزاشکاالت واضح
گرم( تعریف می =رام )گگیری آن را ر اجسام واحد اندازهثقل ب ۀاثر قو ۀصورت نتیج

( که احتماالً از ترجمه ناشی شده است. و یا فشار وارد 51و  50کند )ناظم العلوم، ص 
بر سطح مایع را دارای نسبت مستقیم با مساحت آن سطح دانسته است )ناظم العلوم، 

 :(56ص 

 از سطح مایع نسبت مستقیم دارد با مساحت آن ایپس فشار وارده بر قطعه
 ۀامثال گردد فشار نیز مضاعف یا ثالث ۀمثالً اگر سطح مضاعف یا ثالث ،سطح

 امثال خواهد گردید.

𝒑طبق رابطه  ولی =
𝑭

𝑨
های کاربردی یکی از بحث .درست استبرعکس این عبارت  

اول آمده بحث مرتبط به فشار مایعات است که عمل  لۀمقاکه در انتهای فصل هفتم از 
کند )ناظم العلوم، سمز( توصیف میاُ=اندسمز ) ۀجذب مایع در نباتات را به واسط

 مقالۀی نیز پرکاربرد است. در فصل دهم از ختشناهای زیستدر آزمایش که( 110ص
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رای اولین بار در ایران ن آمده که احتمااًل باول اصطالحاتی در رابطه با انواع دم و بالُ
که همگی  1«اارستا»، «مُن کُلفیر»، «بارسکپ»اند؛ اند و معادل فارسی نداشتهمطرح شده

 روند.صعود آن هستند از این دسته به شمار می ن ومرتبط به بال

( و 141)ص« تجربۀ ماریُت صاحب»ناظم العلوم در همین مقاله بخشی را به معرفی 
دهد. این قاعده که امروزه به نام قانون ( اختصاص می143)ص« قاعدۀ ماریت»سپس 

دهد. از بین منابع ناظم بویل مشهور است، نسبت عکس فشار و حجم گاز را نشان می
و  2تجربه ماریوت ،نوشتۀ ژامن Petit traité de physiqueالعلوم فقط کتاب 

(. 78و  73صرا جداگانه در دو بخش معرفی کرده است ) 3توکاربردهای قانون ماری
 دهد ولی نه کامالً. هایی نشان میمقایسۀ متن فرانسوی و متن فارسی شباهت

حکمت ناظم العلوم، 
 .141، ص طبیعی

Jamin, Petit Traité de Physique, p. 73 

در روی صفحۀ تخته لولۀ 
اند ای نصب نمودهخمیده

که شعبۀ  42مطابق شکل 
اقصر آن مسدود و شعبۀ 

و در  اطول آن باز است.
کنار هر یکی از آن دو شعبه 

اند که به ای قرار دادهمسطره
اجزاء متساویه قسمت شده 
و صفر دو مسطره در روی 

 اند. یک خط افق واقع شده

Expériences de Mariotte. -Pour 

démontrer la loi de Mariotte, on fixe sur 

une planche verticale un long tube de 

verre (fig.87), ouvert à sa partie 

supérieure C, recourbé par le bas et 

terminé par une branche verticale fermée 

en A.  

                                              
1 .Aérostatهوایی هایکشتی و هابالن هستند مثل هوا از ترسبک ؛ هواایست، هواگردهای. 

2. Expériences de Mariott 

3. Applications de la Loi de Mariott 
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حکمت ناظم العلوم، 
 .141، ص طبیعی

Jamin, Petit Traité de Physique, p. 73 

از لولۀ بزرگ به طریقی 
ریزند که مقدار می 1زیبق

هوایی در جوف شعبۀ اقصر 
ماند و قسمی باقی می

کنند که سطح زیبق می
جوف انحناء در هر دو لوله 

مسطح نظیر صفر آن دو 
واقع گردد. در این صورت 
هوای جوف لولۀ اقصر از 

به  بیند وآن زیبق فشار نمی
حالت طبیعی است، چرا که 
سطح زیبق در هر دو لوله 
یکی است ولی فشار هوا که 
از لولۀ اطول بر سطح زیبق 

آید به قوۀ ارتجاعیۀ وارد می
هوای جوف لولۀ اقصر 

 کند.تعادل می
 

On commence par y 

verser une petite 

quantité de mercure 

qui se loge en OO et 

qui isole de 

l’atmosphère l'air 

contenu dans la 

branche fermée. Dans 

cet état initial le 

volume se mesure par 

une graduation faite a 

l'avance sur le tube 

AO, et la pression est 

celle de l’atmosphère, 

qui se transmet par le 

mercure.  

 

های مضاعف یا همان دو جداره اشاره شده و دوم به پنجره مقالۀدر فصل دوم از 
شود اینکه هوای محبوس بین دو پنجره عایق بزرگی بوده و روشنایی هم داخل اتاق می

(. در فصل سوم اجسام دیاترمن و اترمن را به عنوان اجسام عبوردهنده حرارت 251)ص
 (:209و مانع عبور حرارت معرفی کرده )ص

نیز همان  حرارته ند نسبت بانور لطیف با کثیفه طور که اجسام نسبت ب همین
یعنی بعضی از اجسام مانع عبور حرارت نیستند و حرارت از  ،حالت را دارند

 را که نسبت اجسامی... بالعکس مانع عبور حرارتند گذرد و برخیآنها عبور می

                                              
 سیماب، جیوه. .1
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 را که نسبت بحرارت کثیف یند اجسام دیاترمن و اجسام ثاناحرارت لطیفه ب
 ند اترمن گویند.ا

فارسی یا عربی برای دیاترمن و اترمن پیدا نکرده است. در  هاییمعادلناظم العلوم 
کند و در ادامه آن ( بحث کائنات جوی را آغاز می279دوم )ص مقالۀفصل هفتم از 

بب کوران میرفت که سبرخی مباحث هواشناسی نظیر باد، تجربه فران کلن )پدیده هم
اران هوا، ابر، برف، ورکال )ب ۀتعیین رطوبت کر ۀشود(، نسیم ساحل و نسیم دریا، قاعد

کند. این مبحث در کتاب شود( را معرفی میریزی که روی سطح زمین منجمد می
آموزان کاربرد آن در زندگی روزمره برای دانشمعرفی و عالوه بر  نیستفیزیک نمساوی 

 رود.شمار میفیزیک به ۀهای رشته امروزه نیز از گرایشهایی است کاز قسمت

و  «یزجاج»سوم بارهای مثبت و منفی الکتریسیته را با نام  مقالۀدر فصل اول از 
و سپس  شوند، زیرا به واسطۀ مالش به این دو جسم ایجاد میکندمعرفی می «سقزی»

بت و انند، چنانچه اولی را مثخواین دو نوع الکتریسیته را به نام دیگر نیز می»گوید می
از  پنجمای از بخش . این قسمت احتماالً خالصه(304)ص « دومی را منفی گویند

است. در  1«جذب و دفع؛ دو نوع از الکتریسیته»فصل بیست و نهم کتاب فابر با عنوان 
 مغگوید که از مالش با شیشه و مالش به صآن جا نیز فابر از دو نوع الکتریسیته سخن می

  2شود.یا سقز ایجاد می

( آثار الکتریسته اعم از آثار فیزیولوژیکی، حرارتی، نورانی 331صدر فصل سوم )
دهد. در ادامه در ای توضیح میهای سادهو شکل برق، جر اثقالی و شیمیایی را با مثال

ه ی، رعد و برق و تولید ابر باردار را به علت تبخیر آب دریا و تجزمقالهفصل چهارم این 
. اعتقادات آن روزگار بوده است( که از 341ص) دانسته استی آب اخنث سیتۀالکتری

بیان این مطلب است که الکترولیز شدن هوای اطراف رعد و  فصلاین  نکات جالب
کند و از خواص ازون این است که بوهای متعفن را برق، اکسیژن را به ازون تبدیل می

العلوم با عبارت مشابه در کتاب فابر جالب توجه  . مقایسۀ این عبارت از ناظمگیردمی
ای که در عبارت فرانسه زیرش خط کشیدیم در فارسی ترجمه نشده و است. جمله

 :ای که در عبارت فارسی زیرش خط دارد، افزودۀ ناظم العلوم استجمله
                                              

1. Attractions et répulsions. Deux sortes d'électricité 

2. »L'électricité qui se développe sur le verre n'est donc pas la même que celle qui se développe 

sur la résine, puisque le verre électrisé attire ce que la résine électrisée repousse« (Fabre, p. 

322). 



 1396، بهار و تابستان 1، شمارۀ 15، دورۀ تاریخ علم/ 14

 
 Fabre, Notions Préliminaires de 345، ص حکمت طبیعیناظم العلوم، 

Physique, p. 381-382 

حالت اکسیژنی که بواسطه  در این... 
اثر برق تغییر خاص پیدا نموده ازن 
گویند و خواص شیمیایی این جسم 
بسیار عمده و مهم است و یکی از آن 

های ست که ازن با بویا خواص این
شوند ترکیب متعفنی که متصاعد می
ر پس برق د .شده رفع عفونت مینماید

 الهی است هاییکی از رحمتقیقت ح
 ناظم) که بواسطه آن هوا سالم میشود

 (.345 ص العلوم،
 

L'oxygène ainsi modifié porte le 

nom d'ozone, qui veut dire 

odorant. Il possède des propriétés 

chimiques extrêmement 

remarquables: en particulier la 

propriété de détruire les 

exhalaisons les plus infectes et les 

plus malsaines en se combinant 

avec elles et les brûlant. En 

produisant de l'ozone, la foudre 

contribue donc à l'assainissement 

de l'atmosphère. 

جامع الصوت،  چونهمالت صوتی چهارم که فقط یک فصل است ابزارآ مقالۀدر 
را معرفی می آن روزگار( از ابزارهای مفید 395)ص های صوتی و ناقل الصوتلوله

ها و آالت موسیقی ها، فاصله( به توضیح نت410تا  403کند و در پایان بخش )ص
 پردازد.سیمی و بادی نیز می
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های که فاصله نت حکمت طبیعی اصول علم فیزیکصفحه ای از کتاب  .4تصویر 

 .دهدموسیقی را توضیح می

با استفاده گیری آن و اندازه ر کتاب در فصل اول از سرعت نورپنج و آخ مقالۀدر 
استفاده داری چرخ دندانهگوید. در این روش از سخن می 1«فیزیو صاحب»روش از 
ها دندانه ۀکه سرعت و فاصل رسد و در صورتیشعاع نوری به آن می ۀکه دستشود می

از برخورد به آیینه در  و پس شودمیدسته شعاع نور از چرخ رد  ،درست تنظیم شود
بین چرخ و  ۀ(. با داشتن فاصل418)ص گرددمعین دوباره همین مسیر را باز می ۀصلاف

کرد.  تواند محاسبهمیرا ها در چرخ و سرعت چرخش، سرعت نور آینه، تعداد دندانه
 زراعی 4000فرسخ  78841 کند برابر باعددی که ناظم العلوم برای سرعت نور ذکر می

                                              
1. Fizeau 
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مثل روش  گیری سرعت نوربرای اندازهنیز های دیگری . اگر چه روشثانیه استهر در 
، 1870( و کتاب کوچک ژامن )300(، گانو )ص426در کتاب فابر )ص 1رومر
جالب است که فابر و  .کندای به آنها نمی( آمده است ، ناظم العلوم هیچ اشاره518ص

و روش فیزو عالوه بر روش رومبر  ای به روش فیزو ندارند. ولی ژامنگانو هم اشاره
 4(، و فوکو521)ص 3(، آراگو519، ص1870) 2های بردلی(، روش520)ص
کیلومتر در ثانیه  315364و سرعت نور را با روش فیزو  5( را آورده است522)ص

ثبت کرده است. توجه و اصرار ناظم العلوم در تبدیل واحد مسافت از کیلومتر به فرسخ 
 و به ملزومات مخاطب ایرانی خود توجه داشته است.دهد که انشان می

گفتیم که ناظم العلوم عالوه بر تالش در آموزش عمیق مفاهیم فیزیکی به معرفی 
های روش آموزش توان از ویژگیابزارهای فیزیکی روزمره نیز توجه داشت و این را می

به ابزاری به نور بحث شکست  ۀو در ادام مقالۀ آخر در فصل دوماو به حساب آورد. او 
به را به عنوان یک ابزار سرگرمی و شعبده  کند و آناشاره می« ماژیکترنالن»نام 

 :کندخواننده معرفی می

چراغی  ،های مشغولیات و شعبده استاین آلت که یکی از اسباب ۀاجزای اصلی
 نرا روش منعکس و تصویری مقعری ۀواسطه آئینه آن ب ۀدار که اشعاست حباب

ه و این تصویر را ب .اندشیشه نقش نموده ۀند که با الوان شفاف بر صفحکمی
 .اندازندسفید یا دیوار گچی می ۀنموده در روی پرد 6عدسی متمایلی بزک ۀواسط

چراغ  یتصویر را معکوس در جلو ۀاینکه تصویر مستقیم باشد شیش ةجهه و ب
 (.439ص) دهندقرار می

توان آن را مادر سینما حساب کرد. بود که مییه نوعی پروژکتور اول 7النترن ماژیک
-379در میان منابع ناظم العلوم این ابزار فقط در کتاب گانو معرفی شده است )ص

380.) 

                                              
1. Roemer 

2. Bradley 

3. Arago 

4. Foucault 

 (.371-364، ص III، 1859تر ژامن نیز آمده است )عین همین مطالب در جلد سوم کتاب بزرگ. 5
 در اصل: بزدک .6

7. Lanterne magique 
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 (380طرحی از النترن ماژیک از کتاب گانو )ص . 5تصویر 

معرفی رنگ اجسام به عنوان خاصیتی غیر ذاتی برای کتاب از دیگر نکات جالب 
یژگی ذاتی و کند که رنگ. ناظم العلوم تصریح میته به رنگ منبع نور استجسم و وابس

 . (451صکند )ای هست که جسم را روشن میجسم نیست و به سبب اشعه

 بررسی و مقایسه

اظم العلوم ن حکمت طبیعی اصول علم فیزیکی که به طور کلی در کتاب دیگری موارد
 حائز اهمیت است از این قرار است:

موارد معدودی که چند مسأله و در  استچندانی  های ریاضیهلأمسد فاقکتاب  -
 . آنها را حل کرده استهیچ رابطه ریاضی  ۀبدون ارائ آورده

توان میناین کتاب پر از کاربرد فیزیک در زندگی روزمره و تکنولوژی است و  -
له و أحل مس های ریاضی وفرمول معرفیفیزیک محض و شامل فقط آن را 

 .ستدانتمرین 

ن و اولین اختراعات و ذکر تاریخ فیزیک در ادانان و مخترعنام کامل فیزیک -
اه لف به صورت ناخودآگؤحث در این کتاب به خوبی مشهود است و مابیان مب
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تاب این ویژگی ک از روش استفاده از تاریخ علم در آموزش استفاده کرده است.
 ای است.خود نیازمند پژوهش جداگانه

 وث فیزیک بسیاری از مباحث کاربرد فیزیک در مهندسی عالوه بر مباح -
های حمل و نقل نظیر گالوانوپالستی، طالکاری، تلگراف و کانالصنعت، 

آبی و موتور بخار و کاربرد آنها در لوکوموتیو بخار، برق گیر و .... هم در 
 کتاب توضیح داده شده است.

وجود  زیک نمساویفیهواشناسی و موسیقی آمده که در  چونهمهایی بحث -
های فیزیک را بهتر و بیشتر به خواننده نمایانده زیرشاخه ۀنداشت و گستر

 است.

است.  (1859شبیه به فیزیک گانو )گانو،  بیشتر از همهکتاب از میان منابع  -
فیزیک گانو شامل هشت  .خوردچشم نمیدر فیزیک گانو نیز روابط ریاضی به 

ی، مایعات، گاز، آکوستیک، رنگ، جهان ۀاطالعات عمومی و جاذب بخشِ
نور، مغناطیس، الکتریسیته است که مطالب آن همپوشانی قابل توجهی با 

بررسی میزان محتوای ترجمه شده از هر کدام  .دهدنشان میالعلوم کتاب ناظم
 ای است.از منابع فرانسوی نیازمند پژوهش جداگانه

ر اکث دماتی دانست کهیک کتاب فیزیک مقرا این کتاب  تواندر نهایت می
مند به فیزیک و نه فقط دانش آموزان هموضوعات فیزیک کالسیک را به همه افراد عالق

دهد. همچنین به نظر می رسد که اشتباهات نویسنده ناشی از ترجمه و مدرسه یاد می
 ، هرچند توسط یکالعلوماصول علم فیزیک ناظم حکمت طبیعی قابل اغماض است. 

چون نویسنده این دروس را در فرانسه زیر نظر  ف نشده است، امامولف متخصص تالی
ه نوبه ب کند داشته است وتری از مطالبی که ترجمه میاستاد خوانده است، درک دقیق

 ۀ اولیۀتوان نطف. این کتاب را میخود نقطه عطفی در ورود فیزیک جدید به ایران است
ر این بارۀ ربط و تأثی ن دانست و دردر ایراهای فیزیک دبیرستانی و دانشگاهی کتاب

 ای انجام داد.های جداگانهدرسی پژوهش هایکتابکتاب بر آن 
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