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 (10/02/1396، پذیرش: 06/11/1395)دریافت: 
 چکیده
 گردد.ایرانیان با مفاهیم جدید فیزیک به دورۀ حکمرانی قاجار برمیآشنایی 

یا  شدههای نخستین آثار تألیف آید معرفی برخی از ویژگیدر این مقاله می هآنچ
ق خواهد بود. اکثر این 1300تا حدود سال  ترجمه شده در حوزۀ فیزیک جدید

ت در دس هاد نیز از آنهای متعداند و نسخهباقی ماندهآثار به صورت نسخۀ خطی 
 هایدیگر مقامیا  اهداء به شخص پادشاه ۀانگیز نیست. این آثار عمدتاً به

بهارس، مدو در  اندنوشته شدهو یا به سفارش بعضی از بزرگان کشور حکومتی 
دو  اند. در این میانکار نرفتهبه عنوان کتاب درسی به ،مدرسۀ دارالفنوندر ویژه 

جرالثقیل و علم حکمت طبیعی کتاب یکی  تری دارند:کتاب جایگاه مهم
از اوّلین معلمان -تألیف کریشش نمساوی فیزیک نمساویمعروف به 

که در ت اسنخستین کتابی  است. این زکی مازندرانی و ترجمۀ میرزا-دارالفنون
و در مدرسۀ شده است ق در کشور چاپ 1274ل زمینۀ فیزیک جدید در سا

حکمت طبیعی اصول علم  . دیگری کتابشده استمیارالفنون تدریس د
از کتاب نخست خان ناظم العلوم که حدود بیست سال بعد نوشتۀ علی فیزیک

این کتاب نیز در دارالفنون به چاپ رسیده  ه است.شدتوسط یک ایرانی تألیف 
 شده است.است و در آنجا تدریس می

 کمت طبیعی، فیزیک جدید.استاتیک، جرثقیل، ح ها:کلیدواژه
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 مقدمه
با دستاوردهای علمی  آشنایی و برخوردتوان دورۀ میدر ایران دوران حکومت قاجار را 

)یعنی پس از انقالب علمی قرون شانزده و هفده  جدید آن شکلو صنعتی غرب در 
نجوم ویژه ، بهعلوم جدید در بارۀهایی هرچند قبل از این دوره رساله .میالدی( دانست

مختلف  هایبه زبان فارسی نوشته شده بودند اما تغییر در شاخهبه طور پراکنده  جدید،
دورۀ قاجار  بود، در ایران ازعلوم، آن طور که پس از انقالب علمی در اروپا رخ داده 

آغاز شد. علم فیزیک که پس از دوران انقالب علمی در اروپای آن زمان نقش 
مان با دیگر علوم و در قالب جدید خود به ایران وارد شد و زای داشت، همکنندهتعیین

ل فیزیک جدید به ایران عوامدر خصوص چگونگی ورود  آثار آن به فارسی ترجمه شدند.
یا به « اتطبیعی»مسائل گوناگونی قابل بررسی هستند اعم از: برخورد و ارتباط آن با  و

 اد ، نحوۀ ایجبودته باقی مانده از گذش به عنوان آنچه «فلسفۀ طبیعی»تر طور دقیق
همچون  یتوجه به عوامل گوناگون های ورود این علم به کشور باها و بروز انگیزهزمینه

ویژه صاحب منصبان و متنفّذان به کشورهای خارجی و ورود سیاحان سفرهای ایرانیان به
جمله  ، مسیرهای ورود آن به کشور ازای سیاسی و نظامی خارجی به ایرانهو هیئت

در نشریات و جراید، انجام شده های توسط محصلین اعزامی به خارج و چاپ ترجمه
نخستین معلمان و محصالن آن، مراکز آموزشی که این علم در بدو ورود در آنجا تدریس 

ظام آموزشی در شده است، جایگاه فیزیک جدید در میان سایر علوم و نقش آن در ن
ام جداگانه قابل پژوهش هستند. اما در این مقاله به طور هرکدجز آن که های اولیه و سال

د در در زمینۀ فیزیک جدیبه فارسی یا ترجمه شده  شدهخاص به نخستین آثار تألیف 
ایی آشن شده است که از عوامل بسیار مهم پرداختهق یران تا حدود پایان قرن سیزدهم ا
 ورود این علم است. چگونگیبا 

 یران نخستین آثار فیزیکی در ا

لبته ااین آثار را به طورکلی می توان به دو دستۀ ترجمه و تألیف تقسیم بندی کرد که 
ها شامل همۀ موضوعات فیزیک هستند نسخه. برخی از این ها بیشتر استتعداد ترجمه

ود موجبعضی از آثار ده است، همچنین شو در برخی از آنها به موضوع خاصی پرداخته 
رای باند اما دستۀ دیگر یا برای تدریس به گروه خاصی نوشته شدهجنبۀ آموزشی دارند 

ه تا آثاری ک. از میان اندو شته شدهآشنایی آنان با علم فیزیک نبه منظور عموم مردم و 
د و انبه صورت چاپی منتشر نشدههیچ کدام  اند،نوشته شدهق در این حوزه 1300سال 



 275نخستین آثار نگاشته شده در فیزیک جدید... /

دو کتاب آموزشی دارالفنون که به صورت  اند. به جزنویس باقی ماندهبه صورت دست
 اند از باقی آثار، در بیشتر موارد، تنها یکچاپ سنگی و در شمارگان بسیار منتشر شده

 آمده است: هات. در سیاهۀ زیر نام این نسخهنویس باقی مانده اسدست

ۀ ترجم جرالثقیلکتابخانه و موزۀ ملی ملک با نام  3362نسخۀ خطی شمارۀ  -1
ق که 1229عبدالرحیم االنصاری از فرانسوی به فارسی در سال مسعود بن 

متعلق به دورۀ فتحعلی شاه است و یکی از نخستین آثار این حوزه به شمار 
 رودمی

وشتۀ ن فیزیک نمساویمعروف به  علم جرالثقیل و علم حکمت طبیعیکتاب  -2
موسیو کریشش نمساوی از نخستین معلمان دارالفنون و ترجمۀ میرزا زکی 

ق به چاپ رسیده 1274مازندرانی از مترجمان اولیۀ آن مدرسه که در سال 
است. از این کتاب که اولین کتاب فیزیکی است که در دارالفنون تدریس 

 شده است نسخه های متفاوتی وجود دارد.می

، موجود در کتابخانۀ ملی به شمارۀ صول علم استاتیکاای با نام رساله -3
الدوله ترجمه شده است. نوشتن این که توسط میرزا عبدالغفار نجم 28192-5

 صفحه است. 500ق به اتمام رسیده و شامل حدود 1276نسخه در سال 

که در سال  لکتریسیتهکتابخانۀ مجلس با نام ا 6640نسخۀ خطی شمارۀ  -4
ایان رسیده و نویسنده، مترجم و کاتب آن ناشناخته ق نگارش آن به پ1278

 است. در این کتاب در بارۀ تلگراف نیز مطالبی آمده است.

آن  الدولهکتابخانۀ ملی که میرزا عبدالغفار نجم 5-28190نسخۀ خطی شمارۀ  -5
ق است. 1293ثبت شده است. سال تألیف کتاب  فیزیکرا نوشته و به نام 

العۀ عمومی نوشته شده و در مراکز آموزشی استفاده این اثر احتماالً برای مط
 نشده است.

تألیف علی خان ناظم العلوم معلم  حکمت طبیعی اصول علم فیزیککتاب  -6
درس توپخانۀ دارالفنون که به احتمال زیاد نخستین کتاب فیزیک آموزشی 
نوشته شده توسط یک ایرانی است که در مراکز علمی تدریس شده است. از 

 های متعددی به جا مانده است.نیز نسخه این کتاب
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الدین طبیب دست حسامق به1301که در سال  فیزیکاثری با عنوان کتاب  -7
شیرازی به فارسی برگردانده شده و اغلب مطالب آن به صورت پرسش و پاسخ 

 کتابخانۀ ملی قابل دسترسی است. 5-10219است. این اثر با شمارۀ 

انۀ مجلس که از علوم مختلف از جمله کتابخ 16354-3نسخۀ خطی شمارۀ  -8
ن آپزشکی، شیمی و فیزیک در آن صحبت شده است. از نام مؤلف یا مترجم 

های متفاوت خطنشانی نیست و کاتب نیز بیش از یک نفر بوده زیرا با دست
زیک بارۀ موضوعات گوناگون فی درفیزیک کلیاتی  بخشدر شده است.  نوشته

اصطالحات موجود در کتاب فرانسوی هستند آمده است کلمات و کالسیک 
 توان حدس زد که شاید اصل کتاب فرانسوی بوده باشد.و بر این اساس می

نوشتۀ مسیو مراند ترجمۀ محمد طبیب  فیزیک مختصر عامیانهکتاب  -9
در کتابخانۀ ملی محفوظ  16080-5ق که با شمارۀ 1292کرمانشاهی به سال 

الف در 114-الف4که با کد دستیابی است. به احتمال زیاد نسخۀ دیگری 
ن شود نیز همیکتابخانۀ سازمان مدارک فرهنگی انقالب اسالمی نگهداری می

کتاب باشد. این اثر برای استفادۀ عموم مردم نگاشته شده و مطالب آن به 
اند. ظاهراً این رساله شامل موضوعات دیگری صورت تخصصی نوشته نشده

 .لئون بریتر نیز بوده استخص دیگری به نام شنوشتۀ  ،از جمله زمین شناسی

کتابخانۀ ملی که احتماالً در  1104-5با شمارۀ  فیزیکای با عنوان نسخه -10
م به یا مترج اواخر قرن سیزدهم نگاشته شده است. از متن کتاب، نام نویسنده

 دست نمی آید.

ق به تحریر درآمده است و 1310نوشتۀ ابوالقاسم که در سال  فیزیککتاب  -11
شود. این کتاب به بسیاری در کتابخانۀ ملی نگهداری می 1284-5با شمارۀ 

توان آن را در زمرۀ آثار از موضوعات فیزیک جدید پرداخته و به نوعی می
 جامع در این زمینه دانست.

کتابخانۀ ملی که  16635-5به شمارۀ  اصول علم فیزیکنسخۀ خطی به نام  -12
ست. نام نویسنده، مترجم و کاتب مشخص احتماالً متعلق به قرن چهاردهم ق ا

 نیست.
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 21575-5به شمارۀ  حکمت طبیعی اصول علم فیزیکای در رساله -13
نام  ای بهرسد ناتمام است. این رساله در مجموعهکتابخانۀ ملی که به نظر می

 صحافی شده است. قرابادین شفایی

که  ق1318نوشتۀ علی محمد آصف الدوله به سال  اصول علم فیزیککتاب  -14
های های متعددی از آن در کتابخانهبه صورت چاپ سنگی است و نسخه

 مختلف وجود دارد.

ای از کتابخانۀ مجلس، این رساله نیز مجموعه 5671نسخۀ خطی شمارۀ  -15
علوم مختلف ازجمله دستور زبان، هندسه، فیزیک و شیمی است و مؤلف یا 

ه به بوط به فیزیک کمترجم و همچنین کاتب رساله نامعلوم هستند. قسمت مر
رسد ناتمام رها شده است مشتمل بر مطالب الکتریسیته و مغناطیس نظر می
 است. 

 5-10822به شمارۀ  شرح اختراعات قرن نوزدهم میالدیبه نام رسالۀ دیگری نیز 
و به مظفرالدین شده است ق ترجمه وجود دارد که در قرن سیزدهم کتابخانۀ ملی در 

بخش قاجار مترجم این اثر را علی پژوهْدانش اهداء شده است.میرزای ولیعهد قاجار 
دان دارالفنون بوده و داند که از شاگرپسر میرزا اسکندر پسر عباس میرزای ولیعهد می

(. این کتاب به شرح تعدادی از 14، صپژوه)دانشدانسته است می زبان فرانسوی
و ت اساختراعات قرن نوزدهم میالدی اعم از اختراعات الکتریکی و حرارتی پرداخته 

، محل کاربرد آنها و دیگر مسائل مرتبط ۀ ابزارهابارۀ مخترع، اجزای تشکیل دهند در
 .استمطالبی آورده 

 مسعودبن عبدالرحیم االنصاری ۀترجمکتاب جرالثقیل 
ارسی به ف فرانسوی نصاری ازبن عبدالرحیم اال ق توسط مسعود1229ر سال این کتاب د
 . انصاری عالوه بر این، رسالۀ علمی دیگریمعلوم نیستو مؤلف آن است ترجمه شده 

 ترجمه کردهبه فارسی بارۀ هیئت کوپرنیکی  در ای از علم هیأتخالصهنیز به نام  را
سد این کتاب در زمان عباس میرزا و نویکه مترجم در مقدمۀ خود می طور است. آن

ها به سفارت به ایران آمده بودند ترجمه شده است. انصاری در هنگامی که فرانسوی
 نویسد: میدر آوردن دلیل ترجمۀ کتاب مقدمه 
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چون علم جرثقیل علمی بود واجب و ضرور و اکثر اعمال آن معمول و مشهور 
 بنظر نرسیده بود... ن در آن بابو کتابی مشتمل بر ادله و براهی

 گوید: مترجم می

ه عدداً بعضی از آن علوم را به زبان عربی نقل نموده حکمای اسالم زادهم اللّ
 است. هاختفاء باقی ماند السنه و لغات، اکثر آنها در پردۀ لکن به علت اختالف

و  های مشترک بین علوم قدیمعناوین و نام، «آن علوم»احتماالً در این جا منظور از 
اه درخصوص چگونگی ثابت نگ ،که از متن آن پیداست ، آن طورجدید است. این کتاب

گوید که اگر مثالً می شودها وارد میآن وقتی که نیروهای مختلفی براست داشتن اجسام 
نیرویی وارد  طرف آن در یک جهت وارد شود و ما بخواهیم ای دو نیرو از دوبه میله

ای از میله و در چه جهتی باید آن را اعمال ند در چه نقطهنماییم که آن دو را خنثی ک
ر قالب آب د کرد. در این اثر همچنین به بررسی چگونگی ثابت نگاه داشتن اجسام در

آوردن این مطالب از هندسه استفاده شده است، له اشاره شده است. برای چند نمونه مسأ
با استفاده از هندسه ن قواعد را ابتدا قواعدی را آورده و سپس آنویسنده به طوری که 
ود البته حد های اثبات از اشکال هندسی استفاده شده است،کند. در روشاثبات می

 کردنبرای مشخص صرفاً گونه شماره و حروف الفبا نیمی از اشکال کتاب بدون هیچ
وار دشبرای خواننده فهم متن را در مواضعی که این اند رسم شدهنقاط و خطوط مختلف 

 .کندیم

وم فصل ددر آوردن تعریف مفاهیم اولیه؛ فصل اول : چهارفصل است شاملکتاب 
 .بارۀ تکافو و اسباب فصل چهارم در؛ حجمبارۀ مرکز  فصل سوم در؛ مانبارۀ مُ در

 مؤلف جسم را در ابتدای فصل اول چنین تعریف کرده است: 

جسم یا جوهر هرچیزی که به یکی از حواس پنجگانه ظاهره محسوس شود آن را 
 مادی می نامند.

م اجساتوان به همین صورت دید. سپس او این تعریف را در آثار مشابه دیگر نیز می
سپس  و( مایع و گاز )سیال )جامد( و سهل االفتراق صعب االفتراقبه دو نوع نخست را 

 :خوانیمدر تعریف جسم متحرک می تقسیم کرده است.ساکن و متحرک 

د یا گوین اَینیّهان خود را تغییر بدهد که آن را حرکت متحرک آن است که مک
 گذرند که آن را حرکت وضعیه نامند.اجزای آن از جایی به جای دیگر ب
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حرکت انتقالی است. در بحث تجزیه و ترکیب در این عبارت « اَینیّهحرکت »منظور از 
 :نیروهای وارد بر یک جسم آمده است

کنند ترکیب نام ه پیدا میرا از قوای محصِّل ت محصَّلهبه عملی که به سبب او قو
نمایند له معلوم مینهند و به عملی که قوای محصِّله را به سبب آن از قوت محصَّ

 تفکیک نامند.

 نیروهای اعمال« محصِّله»نیروی برآیند و مقصود از قوای « محصَّله»که مقصود از قوت 
 گوید:ای میشده به جسم است. همچنین در بیان قاعده

 دو قوت متساوی مقابل که در یک دفعه به یک نقطه از جسم منضم شوند هر
 شوند.افتند و متکافی میز عمل میدو ا

اب از پرکاربردترین الفاظ تخصصی این کتمتکافی و مشتقات آن مانند تکافو لفظ 
از همچنین در تمام کتاب اند. کار رفتهبه« کردنخنثی »یا « خنثی»هستند و به معنای 

 .ده استاستفاده ش« صلب»به جای « ء نبودنقابل انحنا»عبارت 

 )=گشتاور( را در فصل دوم این طور تعریف کرده است: « ممان»

حاصل ضرب یک قوت به فاصله خط میل خودش از یک نقطه یا از یک سطح 
و یا از یک خط، ممان نام نهند و چون نسبت به یک خط مستقیم مالحظه 

 گویند.خط مستقیم را قطر ممان می نمایند،

خط میل نیرو از یک نقطه، خط « فاصلۀ عمودی»منظور از خط مستقیم در اینجا، 
در تر برای آن آورده نشده است. البته چند خط پایین« عمودی»و یا سطح است که قید 

 نویسد:ذکر یک نمونه می

وت میل این دو قث خط مستقیم اب را بکشیم که به خط  زیرا که اگر در نقطۀ
 عمود باشد...

 خط عمود بوده است. ،منظور او از خط مستقیمدهد نشان میکه مشخصاً 

اجسام مختلف پرداخته است.  حجمهای محاسبۀ مرکز در فصل سوم به روش
 کند: بتدای فصل وزن را این طور تعریف میدر انویسنده 

داشته شده است وزن  خواهد میل کند و نسبت مانعی نگاهتالش جسمی را که می
 .می نامند
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کارگیری بهتعبیر شده است اما به عنوان نیرو رسد که وزن این اساس به نظر میبر 
ه از کدهد که از نیرویی به عنوان وزن تعبیر شده است نشان می« تالش جسم»عبارت 

بیرونی. در  یک عاملجانب خود جسم وارد می شود و نه از جانب مرکز زمین به عنوان 
 نیز چنین آمده است:  حجمتعریف مرکز 

کند مرکز ه عبور میای را که خط میل ثقل یک جسم درهر حال از آن نقطنقطه
 .نام نهند حجم

که پیداست  نامیده شده است« هابیان تکافو و اسباب در»با عنوان  هفصل چهارم کدر 
همان تعادل است، « تکافو»از  و منظور« های سادهماشین»همان « اسباب»منظور او از 

 :کندتعریف می طوراسباب را این  وی

ای که در روی خط ال قوتی معین شده است که به نقطهبه آلتی که از برای اعم
تواند به جسمی که پیوسته به او متصل است به میل خود است منتهی شده و می

 م نهند.ود باشد حرکت دهد اسباب ناخط میلی که مخالف خط میل خاصه خ

، قره()قر یعنی طنابها متعددند اما خود سه اسبابِ ساده گوید که اسبابنویسنده می
ها مرکب نویسد که باقی اسبابرا بررسی کرده و می مایل )شیبدار(و سطح  )اهرم( چوب
در این قسمت به بررسی ایجاد تعادل در اجسام توسط اسباب همچنین ها هستند. از این

در بیان »ضابطۀ اول  ه است. این فصل دارای ضوابطی است:دو آالت پرداخته ش
دربیان »، ضابطۀ دوم «ها به یکدیگر تعلق دارندتکافوی قوایی که به واسطه طناب

 «.دربیان تکافوی سطوح مایله»سوم  ضابطۀو  «هاتکافوی چوب

موجب دشواری خواندن و فهم آنها شده نوشتن معادالت جبری در این کتاب  نحوۀ
 به این صورت نوشته شده است: ایبرای نمونه معادلهاست 

 از.×ج-اد×ح ذ+ج×ث ی=ک×ر

 کرد و سپس خواند. برای مثال: های مختلف تفکیک این معادله را می توان به صورت

 از(×)ج-اد(×ح ذ(+)ح ذ×ث ی=)ک×ر
 یا 

 از×ج(-اد×)ح ذ+ج(×)ث ی=ک×ر

 ،یکسانی ندارندکه الزاماً پاسخ 
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ه این سبک گفت ک با اطمینانتوان نیست نمی رسمتن کتاب اصلی در دست از آنجا که
های مترجم است یا اینکه او سبک هنوشتن معادالت و یا مطالبی از این دست از افزود

مشخص نیست که این کتاب پس از ترجمه نوشتۀ اصلی را حفظ کرده است. همچنین 
علم  مباحثاین سطح از که بتوانند  اصالً افرادیهایی بوده است؟ در اختیار چه گروه

 اند؟در آن زمان در ایران بوده درا بخوانند و درک کننفیزیک 

 

 جرالثقیلنمونه هایی از معادله نویسی در کتاب . 1تصویر

 

  جرالثقیلهای کتاب از شکل اینمونه. 2تصویر
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 نوشتۀ موسیو کریشش نمساوی  کتاب علم جرالثقیل و علم حکمت طبیعی
کی ز میرزا ،که معلم توپخانه در دارالفنون بود ،)اتریشی( موسیو کریشش نمساوی

او عالوه بر تدریس آثاری نیز تألیف مازندرانی را به عنوان مترجم در کنار خود داشت. 
آثار  و منتشر کرده است. برگرداندهکرده است و با همکاری میرزا زکی آنها را به فارسی 

حساب، علم مساحت، هندسه، توپخانه و جز آن نوشته های مختلفی چون او در زمینه
 . سراسر مقاله( فر،اند )کیانشده

 
 فیزیک نمساویمقدمۀ کتاب . 3تصویر

ق به دستور 1260ای است که در سال از افراد گروه پنج نفره زکی مازندرانی میرزا
 به منظور فراگیری مهندسی او تحصیل به فرانسه رفته بودند. برایمحمد شاه قاجار 
(. میرزا زکی در 448-447ق به ایران بازگشت )سرمد، ص1264اعزام شد و در 

 کرده است و درخدمت مینیز به عنوان افسر توپخانه ، ، عالوه بر مترجمیدارالفنون
 ،اردکانی محبوبی؛ 51ص )هاشمیان،است  مشغول بودهتوپخانه، به عنوان مدرس، 

 (. 64ص رینگر،؛ 90-89ص
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ق 1274زمان طبع آن سال ، فیزیک نمساوی کتاب چاپ سنگیِ نخست در صفحۀ 
ق در دارالفنون شروع به تدریس 1268. باتوجه به این که کریشش از سال آمده است

کرده است و با عنایت به این که در نسخۀ خطی متعلق به کتابخانۀ ملک به شمارۀ 
نویس پیش و شاید بتوان آن را نسخۀ-که شامل بخش اول این کتاب است ،3358

به نظر از این رو ق ثبت شده است، 1272زمان اتمام کتابت سال -انستبخش اول د
اند. کتاب از مواد درسی کرشیش باشند که تا زمان چاپ کتاب گرد آمدهرسد مطالب یم

ۀ نسخ درمثالً  ،پی وجود داردنویس و نسخۀ چاهایی میان نسخۀ دستالبته تفاوت
شامل دو فصل است که در نسخۀ چاپی فصل دوم  بخش اولنویس، باب سوم از دست

 ها در دو نسخه با یکدیگر متفاوت است.ها و شکلوجود ندارد یا شمارۀ قسمت

: بخش نخست در بارۀ حرکت و بخش شوداین کتاب به دو بخش کلی تقسیم می
 ر علم فیزیک. شرح ابواب کتاب از این قرار است:دوم در بارۀ موارد دیگر د

 بخش اول:

 باب دوم:؛ فصل دوم در حرکات مرکبه ،فصل اول در حرکت مجرده باب اول:
باب  ،فصل دوم در جراثقال نقطه مادیه ،فصل اول در ماده اصلیه و پایه جراثقال

لحاظ )فصل دوم در کتاب  ،فصل اول در قواعد معادله در اجسام صلبه سیم:
ارم در فصل چه ،)بدون موضوع آمده است( فصل سیم ،نشده است(

ک صل پنجم در ائرودینامیف ،اجسام مایعات باشد هیدروستاتیک که علم معادلۀ
فصل اول)بدون موضوع آمده  باب چهارم:؛ اجسام هوایی صفت باشد که معادلۀ

رکۀ متح یک و آئرودینامیک که عبارت از قوۀفصل دویم در هیدرودینام ،است(
 اجسام هوایی الصفت باشند اجسام سیاله و قوۀ متحرکۀ

 :بخش دوم

 فصل ،فصل دوم در تقاطع شعاع ،در انعکاس ضوءفصل اول  باب اول در نور:
(، فصل چهارم در چشم و آالت متعلقه به شعاع سفیدنور ابیض ) ۀسیم در تجزی
الکتریسیته که قوه جذب و رد باب سیم در  ؛باب دویم در مقناطیس؛ مناظر و مرایا

فصل  ،تریک گویندقوای جاذبه و راده که آن را الک ثیراتأفصل اول در ت: باشد
 ،های مواد ناریهقوتفصل سوم در  ،اقتسام ۀجذب و رد به واسط دوم در قوۀ

باب  ؛فصل پنجم در ماده ناریه مقناطیسه ،فصل چهارم در گالوانیه یا گالوانیم
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 ،فصل دوم در تغییر حالت تالحق اجزاء ،ل اول در انبساطفص چهارم در حرارت:
فصل  ،چهارم در انتشار حرارت فصل ،فصل سیم در حرارت مخصوصه اجسام

 های مختلفه حرارتپنجم در منبع

ده برگزیده ش« جرالثقیل»بخش اول کتاب که برای آن عنوان مباحث طرح شده در 
دالرحیم بن عب مسعود ۀترجم جرالثقیلدر رسالۀ تر از مطالبی هستند که گستردهاست 

 اتیک به موضوعاتی مانند سینماتیکو عالوه بر مسائل مربوط به هیدروستآمده بودند 
این طور بندی دستهاین در مقدمۀ بخش دوم دلیل  نیز پرداخته شده است.دینامیک  و

 آمده است: 

 علم حکمت طبیعی که در اصطالح حکمای فرانسه علم فیزیک مصطلح شده
است، منقسم بر دو قسمت است. یکی جر اثقال متعلق به حکمت طبیعی است 
و یکی مواد غیر ممکن الموازنه است. قسمت اولی در علم جراثقال دیده شده 
است. زیرا که جراثقال حکمت طبیعی با جراثقال معروف نه به طوری مخلوط 

بهه باشد، شعاست که بتوان از هم جدا نمود. قسمت ثانی که غیرممکن الموازن
ای است از حکمت طبیعی که در بیان تفصیالت آن خواهیم کوشید و نظر به 

باب  اینکه چهار ماده غیرممکن المیزان هست این رساله ما مرکب از چهار
خواهد شد به طوری که هریک از آن بابها مقاله مخصوصی خواهند بود که از 

مقاله سابقی نخواهد بود. برای معرفت هریک از آن مقاالت محتاج به دانستن 
به این معنی که هریک از آنها را تعلقی و ربطی به دیگری نیست و هریک از 

 آنها مرکب از مطالبی هستند که تفصیلشان دخل به یکدیگر ندارد. 

اب بودن است، یعنی نیمۀ دوم کت« ممکن الموازنه»بر این اساس معیار تقسیم کتاب 
آیند بالعکس، بخش اول کتاب مختص به وزن نمیکدام شامل موضوعاتی است که هیچ

به مباحثی است که همگی با ثقالت و وزن در ارتباط هستند. از طرفی آن طور که در باال 
انستن دبخش دوم کتاب احتیاج به مطالب باب از  تصریح شده است برای آموختن هر

فاهیم م طور نیست و اما درخصوص بخش اول کتاب این مفاهیم دیگر فیزیکی نیست
 آیند.اب و ... در ادامه نیز به کار میاولیه مانند سرعت، شت

ویژه در سه باب نخست آن، از نمادهای ریاضی برای بیان معادالت اول، بهدر بخش 
مچنین هتوان دید. مربوط به حرکت بسیار استفاده شده است اما در ادامه این رویه را نمی

های عددی و پارامتری آورده احث، تمریندرخصوص بعضی از مب ،در بخش اول کتاب
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شود. استفاده از و حل شده است اما در بخش دوم حتی یک تمرین هم مشاهده نمی
ه کجنبه حائز اهمیت است این دیفرانسیل و انتگرال در این کتاب از حساب  مفاهیم

این از بته )الشوند دیده میکتاب درسی دارالفنون یک در این مفاهیم برای نخستین بار 
ن رو میزان ، از ای(ستا مفاهیم در کتاب جبر و مقابلۀ کریشش نمساوی نیز استفاده شده

محل  آموزاننزد دانشبرای دریافت این مفاهیم  مناسب ریاضیات دارا بودن پیش زمینۀ
ها پس از این کتاب، استفاده از تا سالحتی است. آن طور که مشخص است تردید 
( 26ص )پسندیده، شودنمی دیدهآموزشی  هایبارال در کتدیفرانسیل و انتگحساب 

از  نباشد که محصالن به این موضوع بوده که شاید دلیل آن آگاهی معلمان و مؤلفا
ارۀ خود این کتاب هم ممکن است که موسیو ب حتی در آیند،عهدۀ فهم این مطالب برنمی

ی را درک مسائل ریاضن توانایی ۀ تدریس متوجه شده باشد که محصالکریشش در میان
 در ادامۀ کتاب از زبان ریاضی استفاده نکرده است!ندارند و از همین رو 

نشانۀ اشتباه در ترجمه هستند اما چون تا کنون توان یافت که مواردی در کتاب می
توان به درستی در این باره اظهار نظر کرد دست نیامده است نمیها بهمنبع این ترجمه

ا بزرگی ی»بخش اول کتاب در تعریف سرعت آورده شده است که  8د در بن برای مثال
در صورتی که این تعریف برای شتاب « نامندقوت اختالف یک جسم را سرعت او می

که مساوی  gسرعت غیرمتغیرۀ »همین بخش آمده است  41مناسب است و یا در بند 
 ت به جای شتاب استفادهکه در اینجا نیز از لفظ سرع« پا 31(4/1متر یا ) 81/9است با 
:  )در این باره نک گیری به جای متر بر ثانیه، متر آمده استو واحد اندازهاست شده 

که مدعی شده است نویسنده اطالعات اشتباهی در بارۀ فیزیک داده  113منصوری، ص
از اصطالحات علوم قدیم استفاده شده است بعضاً در ترجمۀ کتاب همچنین . است(

اند یا هکار رفتبه« کندشونده»به جای « سالبه»و « تندشونده»به جای « موجبه» مثالً واژۀ
توان پس تصور وزن یک جسم را از هیوالی آن نمی: »نویسدبخش اول می 37در بند 

کار رفته هدر اینجا به جای صورت، شکل یا ظاهر جسم ب «هیوال»که «مشخص نمود
 انه است.های میاست و این متأثر از زبان علمی سده
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 فیزیک نمساویصفحاتی از قسمت اوّل کتاب . 4تصویر

ذو قوه »رسد مترجم بعضی از اصطالحات را نیز ایجاد کرده است مانند به نظر می
اَبیراهی »، در تعریف . در جای دیگراز بخش اول 17به جای کشسان در بند « الثئوب
 گوید:می «کروی

که همه اشعه متوازیه با محور در یک اختالفی که سابقاً ذکر شد در باب این 
شوند، در این جا آن اختالف را حرکت متموجه کرویه نقطه درست جمع نمی

)بند  گویندمی L’abrreation spheriqueاند و به زبان فرانسه اصطالح کرده
 (.از بخش دوم 8

اصطالح قبل از تواند به این معنا باشد که این اند میکرده گوید اصطالحالبته این که می
ستفاده ا ز خود کلمات به زبان فرانسویاین نیز به کار گرفته شده است. در جاهایی نیز ا

به جای طول و از کلمۀ « اَبسیس»بخش اول از کلمۀ  29در بند  شده است مثالً 
به جای عرض استفاده شده است که حداقل در این موارد بعید است که « اوردینات»

در مواردی برای یک مفهوم الفاظ مختلف به جود نداشته باشد.معادلی در آن زمان و
 «کالظل»و « ظل»از الفاظ  سوم از بخش دومبه عنوان مثال در بند  .کار رفته است

ی یا در بعض و نام برده شده است« نیمسایه»و « هسای»استفاده شده و در ادامۀ بخش از 
د )بن است، در یک بند از کتاب کار رفتهها حتی سه لفظ برای یک مفهوم بهاز قسمت
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در یک معنا « بیننزدیک»و « بینکوتاه»، «قاصرالنظر»زمان از هم از بخش دوم( 24
 استفاده شده است.

به چشم می خورد. مثاًل ی از این دست گیری نیز موارددر رابطه با واحدهای اندازه
 هزار جزء متر که ذرعاگر در پنجره یک شکافی به قدر یک یا دو جزء از »در این جمله 
مؤلف بر این گمان است آید که ( از این عبارت برمیاز بخش دوم15)بند «فرانسه است

استفاده کنیم اما یک ذرع دقیقاً به اندازۀ « ذرع»توانیم از میفرانسوی به جای متر که 
 یک متر نیست. 

 

 
  فیزیک نمساویهای کتاب ای از شکل. نمونه5تصویر
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 الدولهنجمترجمۀ  استاتیکاصول علم 
 اصفهانی محمدعلی ( فرزند مالق1326-1255) اصفهانی الدولهنجممیرزا عبدالغفار 

. های دورۀ اول دارالفنون بودکه بعدها معلم کل علوم در دارالفنون شد از تحصیل کرده
م مختلف نیز در علوهای متعددی ألیف کرده است کتابتو عالوه بر اینکه آثار بسیاری ا

علم حساب تمام، علم حساب حاصل، اصول هندسه، علم ترجمه کرده است مانند 
 مثلثات، علم نقشه کشی، علم هیئت جدید، علم جغرافیا، علم جبر و مقابله، علم جر

)جراثقال(، علم مسکرانی، رساله ابعاد بالد، رساله در استخراج خط  مستوفی ثقال
، 509شمارهدولت علیه ایران،  ۀروزناماشمیان به نقل از )ه نصف النهار و انحراف

 (.4ص

 
 الدولهنجمترجمۀ  اصول علم استاتیکنخست از کتاب ۀ صفح. 6تصویر

کرده است و ق به فارسی ترجمه 1276را در سال  اصول علم استاتیک الدولهنجم
و . ااستزمان پایان کتابت آن  ،که در انتهای رساله آمده است ،ق1277احتماالً تاریخ 
 . کرده استترجمه « علم موازنۀ اجسام»استاتیک را به 

در ابتدای کتاب هفت مقدمه آمده است که دانستن آنها برای ورود به بحث الزامی 
. در مقدمۀ دوم به نامیده است« قوت»یا « زور» رادر مقدمۀ اول علت حرکت  است.

. در مقدمۀ نامدمی« نقطه اختصاص»و محل تأثیر قوت را  کندمیامتداد قوت اشاره 
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توانیم آنها را تحت ها را داشتیم میگوید پس از این که امتداد و درجۀ قوتسوم می
جر اثقال در اینجا معادل است. « اثقال جر»موضوعِ علم  حل آن حساب بیاوریم و طریقۀ

نویسد که میدر مقدمۀ ششم  شود.مکانیک است که به استاتیک و دینامیک تقسیم می
نقاط اختصاص »و « امتداد»، «جهدر»سه مؤلفۀ  ،موارد الزم برای مالحظۀ تعدیل قوی

، میزان شدت آنها است. در مقدمۀ هفتم قوۀ حاصله امنظور از درجۀ قوهستنند و « قوا
 نامیده است.« قوه منتجه»از ترکیب چندین قوه را 

است: باب اول در در چهار باب تنظیم شده کتاب  مطالبپس از این هفت مقدمه، 
مراکز اثقال و باب  ی تعادل(؛ باب سوم درشروط تعدیل )برقرار اصول؛ باب دوم در

که در آن در بارۀ سه اسباب اصلی شامل بارخیز، های ساده = ماشینها)اسباب درچهارم 
 کند(.تور و سطح منحرف و در مواردی اقسام مختلف آنها صحبت می

پس از آن جمیع قضایای ستاتیک طبیعی ...»آمده است  اول از باب اول در فصل
؛ حسب همین جمله استفادۀ بسیار از «واقعاً چیز دیگری نیستند مگر قضایای هندسی

خورد آن است توان دید. آنچه در این کتاب به چشم میقواعد هندسی را در کتاب می
ر د ریاضی امروزی استفاده شده است.های گذاریکه در آوردن عبارات ریاضی از نشانه

عبارتی در باب به کار بردن حساب انتگرال در کتاب آمده است که استاتیک جز 
 های حساب انتگرال دشواری دیگری ندارد.حلدشواری راه

لکن حل کلی این مسئله متعلق بحساب انتگرالست و بواسطه آن میتوان بزودی 
و مسائل و متعلقات زیاد مختصره و مشاهده نمود جمیع گفتگوهای جراثقال 

بسیطه را که عارض نمی شود در آنها صعوبات دیگری مگر صعوبات حساب 
 ی نفسه.انتگرال ف

( استفاده کرده است و برای نشان -برای نشان دادن نیروی مقاوم از عالمت منها )
ری مع جب( را به کار برده است. مثالً در جایی برای ج∑دادن جمع جبری نیروها نشانۀ )

 گوید: نیروها چنین می

و غیره بحالت تعدیل نباشند لکن  ˝Pو  ΄P،Pکنیم که قوای حال فرض می
ایست که قوت شایسته R–این  بر که بنا Rمحتوی منتجه واحده باشند مانند 

بتواند آنها را معتدل کند سه تساوی مذکوره باید صحیح باشند در آن هنگامی که 
 .+˝R=P+P΄+Pاز اول حاصل می شود غیره را پس R–درج کنند قوت 
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و  بردکار میبه را به جای جسم صلب« جغیرممکن االعوجا»مترجم اصطالح 
ه بو « تغییرست... از حیثیت صورت بال»کند که درجایی دیگر از جسمی صحبت می

ارت و عب« لیّن»همچنین از لفظ  رسد این تعبیر نیز معادل جسم صلب باشد.نظر می
برای  .استفاده کرده استندارد  یت خمیدگیبرای جسمی که قابل« االمتدادغیرممکن »

ه جای ب« جیب تمام»و از « سینوس»به جای « جیب»نام بردن توابع مثلثاتی در متن از 
« sin» از دو نشانۀریاضی های گذاریدر حالی که در نشانهاستفاده شده است « کسینوس»
 را« بجی»آشنایی بیشتر خوانندگان با اصطالح استفاده شده است. احتماالً « cos»و 

از اصطالحات فرانسوی را  استفادهدر مواردی که مترجم توان دانست. دلیل این امر می
 .است آوردهاز حروف التین استفاده نکرده و آنها را با حروف فارسی  الزم دانسته است،

عنی موانعی که به او میآزماید یرِزیستانسهائی که یک جسم می: »نویسدبرای مثال می
ای نموده شده است به واسطه پرژکسیون منتجه روی امتداد هر ترکیب کننده»یا « رسند...
ایم در کتاب خود این علم نظری را مفصالً ذکر نموده»یا در جایی آورده است:  «آن...

تن دیده البته این رویه در همۀ م«. موار سور لِمُمان اِسور لِزِر...به مِکه مسمی است 
به  «مقاومت»هایی برای این کلمات استفاده کرده است، مثالً شود و گاه از معادلنمی

 اند.شدهاستفاده « پرژکسیون»برای « تصویر»و « زیستانس»ِعنوان معادل برای 

برنگزیده است اما در توضیح معادلی « ممان»معاصران خود برای  همچونالدوله نجم
 ت: آن این عبارت را آورده اس

شود، ممان به معنی ثقالت و قوت میچون که کلمه التین مُمانتُوم که از او مشتق 
است و یا به طور دقت به معنی اثر قوت است نسبت به مقدار آن و به بازوی 

 .کندبارخیزی که به او اثر می

توان گفت که متن این کتاب در مقایسه با آثار دیگر بسیار متکلف در مجموع می
 بازنگری و ویرایش آن باشد.ید این امر به سبب عدم است و شا
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 الدولهنجمتألیف میرزا عبدالغفار  فیزیککتاب 
الدوله خود نیز کتابی در این باره تألیف کرده است. مطالبی که او در کتاب خود نجم

 آورده است شبیه به مطالب فیزیک نمساوی است و از این قرار است:

 مقدمه دوم ؛مقدمه اول
اول در تعریف جسم و خواص عمومی اجسام، فصل دوم در تعریف قوت  فصل

 و حرکت

 مثقله مرکزیه باب اول در قوۀ جاذبه عمومیه و قوۀ
فصل دوم در قوۀ مثقله مرکزیه و آثار کلیۀ آن و قانون جاذبه،  فصل اول در قوۀ

ل که بیونانی پاندول گویند، فص ین قوه و تفصیل آویزر اسقوط اجسام و درجۀ زو
سیم در ثقل اجسام و مرکز ثقل و اهرم و ترازو و میزان و وزن مخصوص اجسام، 

 نجم در قوۀ مرکزیه و منگنۀمثقله در مایعات، فصل پ فصل چهارم در آثار قوۀ
دار، فصل آبی و حوض آب پخش کن و چاه آرتزین و میزان آب و میزان حباب

مرکزیه در  ۀآثار قو ششم در احوال اجسام مغموره در مایعات، فصل هفتم در
اسفنجیه گاز، فصل نهم در شرح آالتی که  ۀابخره و ادخنه، فصل هشتم در قو

 .بناشان بر خواص هوا باشد

 باب دوم در حرارت
فصل اول در تقدیر حرارت اجسام، فصل دوم در اشعاع حرارت، فصل سیم در 

باب استخلخل اجسام، فصل چهارم در تغییر حالت اجسام، فصل پنجم در شرح 
 .بخار، فصل ششم در منشأ حرارت و آلت هیکرُمتری

 کهربائیه و مقناطیس باب سیم در قوۀ
آن، فصل دوم در شرح اسباب و  ۀکهربائیه ساکنه و آثار کلی فصل اول در قوۀ

ائیه کهرب فصل چهارم در قوۀآالت کهربائی، فصل سیّم در کهربائیه هوائی، 
، فصل پنجم در مقناطیس، فصل ششم در را کالوانسیم نیز گویند نآمتحرکه و 

 .م گویندیستیهکه بفرانسه الکترمان شرح کهربا مقناطیس

 باب چهارم در اصوات 
 .مقدمات کلیه

 باب پنجم در علم مناظر و مرایا
ل سیم فص، فصل دویم در انکسار شعاع و تفصیل نور، فصل اول در آثار کلیه

 در شرح بعضی آالت مناظر و مرایا
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نویسد که علم طبیعی نیز مانند علوم دیگر در فرنگ بسیار مترقی شده می الدولهنجم
 است:

علم طبیعی از جمله علوم شریفه است که امروز مانند سایر علوم نزد حکمای 
خارجه بمنتها درجه ترقی و کمال رسیده و نزد ما از این علم مفید جز چند مسئله 

 .ومه قدماء چیزی در دست نبوده..موه

الدوله جمآشنا شوند. نعامۀ مردم با علم طبیعیات افزاید بنا دارد کتابی بنویسد که و می
 ،وزیر علوم و معادن وقت، مخبرالدولهگوید که کتاب را به درخواست علیقلی خان می

 است. نوشتهق 1293در سال 

 کند:در مقدمۀ اول او فیزیک را این طور تعریف می

ت از علم بر این عالم محیط و درلغت یونانی به فیزیک مطلق عام عبارت اس
معنی طبیعی است پس فیزیک علمی است بر تمام طبیعت... ولیکن اطالعات 

قت و جدیده... باعث شد بر اینکه طبیعی مطلق را بر چند شعبه قسمت کنند...آن
علم طبیعت غیرآلیه بطور تنقیح منحصر شد در سه علم مختلف یعنی معدن 

شود مخصوصاً از آثار و و فیزیک...در علم فیزیک بحث میی شناسی و شیم
د انقالب ابدی باشحوادث و عوارض طبیعی اجسام نه آن آثار باطنی که اسباب 

 در جواهر اجسام.

آوردن از جمله  ،داند و با آوردن دالئلیشریعت نمی یاین علوم را مناف الدولهنجم
او در ادامه ضمن یاد کردن از مشاهیر اروپایی کند. بر این موضوع تأکید میآیات قرآن، 

نیز، تاب کجاهای دیگر البته در کند. ای از تاریخ فیزیک عرضه میعلم فیزیک خالصه
وی از فراگیری نتایج این علوم هر جا که الزم دانسته، به این مطالب اشاره کرده است. 

 نویسد: برد. او میمی نامهای الکتریک ساعت بخار راه آهن، تلگراف و مانند کالسکۀ

ست مایند الزم نیاشخاصی که بخواهند اطالعی از این امور بقدر کفایت حاصل ن
کتب مبسوطه رجوع نمایند و دستورات علمیه را بیاموزند که بمشقت افتند و ب

مبنی است بر محاسبات و اعمال زیاد و این اصول فیزیک که در دست داریم 
و  سهلجهت که خیلی  صود داشته باشد از اینظاهراً کمال موافقت با این مق

 واضح نوشته شده...

ها کند که مردم در زندگی خود با آنهایی استفاده میافزاید که برای این کار از مثالو می
بود،  الدوله آن را به فارسی برگرداندهالبته همچون کتاب پیشین که نجمسر و کار دارند. 
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 خورد. به همین سبب وکلمات فرانسوی به چشم میدر اینجا نیز استفادۀ بسیار از 
توان گفت همچنین شیوۀ نگارش کتاب متن کتاب در بیشتر مواضع متکلف است و می

 نویسنده از هدف خود دور شده است.

 خان ناظم العلوم نوشتۀ علی حکمت طبیعی اصول علم فیزیک
ق به کشور 1290کردگان فرنگ بود که در سال نیز از تحصیل علی خان ناظم العلوم

زگشت او پس از باو در نظام )توپخانه( و علم هندسه تحصیل کرد. بود فرانسه اعزام شده 
مدتی در اصفهان به ساختن تشکیالت نظامی مشغول بود و مدتی نیز مأمور سرحدات 

مدتی هم در مدرسۀ دارالفنون بعد از مرگ ناصرالدین شاه به تهران بازگشت و  شد. وی
(. 444ص )هاشمیان،مشغول بود  به خدمت ،معلم تاریخ طبیعی ،به عنوان مترجم واگنر
-456ص)سرمد،نیز بود  توپخانه و علوم طبیعی هایمدرس درسوی عالوه برمترجمی 

 (.290صآدمیت، ؛ 457

کتاب  یابتدادر بود پاریس تحصیل کرده  سن سیر نظاممدرسۀ در چون ناظم العلوم 
. او همچنین از منابع اصلی کندبرد و از آنها تشکر میاز معلمان خود در آن مدرسه نام می

تر فیزیک مختصر دک»خود در نگارش این کتاب نیز به این ترتیب نام برده است: 
 «.و جراثقال دلن 1فابراست، فیزیک مطول ژامن، فیزیک کانو

اول در قوۀ ثقل، مقالۀ دوم در حرارت، مقالۀ کتاب مشتمل بر پنج مقاله است: مقالۀ 
سوم در بیان الکتریسیته، مقالۀ چهارم در صوت و مقالۀ پنجم در نور است و هر کدام 

 از این مقاالت دارای فصول متعددی هستند. 

ای در های ریاضی نیست و هیچ معادلهگذاریکارگیری نشانهنشانی از بهدر این اثر 
 خواهد مسافت پیموده شده توسط یک جسم دردر جایی که می آن نیامده است. مثالً

 :گویدمی ،حال سقوط را محاسبه کند

اول چهار ذرع و هفت  ۀبه تجربه معلوم شده که چون جسمی ساقط شود در ثانی
یابد مثالً مسافتی که جسم در پیماید و هرچه بگذرد سرعت افزایش میدهم می
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حاصل ضرب مجذور پنج یعنی بیست و پنج  پیماید برابر است باپنج ثانیه می
 .5/117شود که می 7/4در 

گذاری اعداد یاز نوشتن معادله و جاآوردن مسائل و ذکر راه حل آنها نیز  حتی در
 نویسد:، مثالً میکندامتناع می

کره مکعب حجم دارد و وزن مخصوص آن از روی جدول فوق  85قطعه آهنی 
نماید می 79/7؟ )پاسخ( وزن مخصوص است، پس وزن آن چقدر است 79/7

/ 25برابر آب است و چون یک کره مکعب آب  79/7که در حجم واحد آهن 
خواهد بود یعنی  79/7*25/3سیر است، پس در یک کره مکعب آهن 

 « من خواهد بود 7/53یعنی  85در  3/25این وزن قطعه آهن  بر سیر و بنا253

ده است کرلعلوم و محیطی که در آن کار میالبته با در نظر گرفتن تحصیالت ناظم ا
  توان این صورتِ آوردن مطالب را به دلیل ناآشنایی او با کاربردهای ریاضی دانست.نمی

هایی که در متن به آنها ارجاع شکل ،این کتابموجود های نسخه در هیچ یک از
شده باشند ای منتشر ها در ضمیمهممکن است شکل، لذا وجود ندارندداده شده است 

 .که در دست نیست

کند و در مواضع مختلف کتاب نویسنده به کاربردهای فیزیک در صنعت اشاره می 
رسد که با توصیف این ابزارهای فناورانه قصد تفهیم مضامین فیزیک را دارد. به نظر می

های بخار و چرخ الماس سازی، ساخت ماشیناو در بارۀ استفاده از پاندول در فن ساعت
خن گفته است. در مثالی برای نشان دادن برتری ابزارهای صنعتی )در اینجا چرخ س

 نویسد: بخار( بر نیروی انسانی چنین می

نموده شد، قوت جمیع چرخ بخارهائی که در  1863موافق تعدادی که در سنه 
اسب یا معادل قوه  1853673مملکت فرانسه درکارند معادل است با قوت 

 کردندم مردان قابل کار آن مملکت اگر بالتمام کار میمرد و تما 2975690
 «شداینقدر قوت از آنها صادر نمی

ایشان ن و تاریخچۀ اختراعات مخترعا در موارد متعددی به دانشمندان،او همچنین 
 کنداشاره می

اروپایی، گیری اندازهدر این کتاب نویسنده تالش کرده است در کنار واحدهای 
، «کیل»مثالً برای مایعات از واحد  ا به واحدهای بومی را نیز بیاوردچگونگی تبدیل آنه
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گیری برای اندازهو  «خروار»و « من»، برای مقدار فشار از «مَن»برای بخارات از واحد 
  کند.استفاده می« کرور»و « ذرع»طول از 

بندی مباحث نسبت به ها و تقسیمرچند به نظر در بیان و صحت تعریفاین کتاب ه
بین ی دما درمثالً به ویژگی خاص آب ، عمل کرده استدقیق تر نمساویکتاب فیزیک 

، کندیتفصیل بیان مبا و مطالب را قابل فهم و اشاره کرده است، نیز صفر تا چهار درجه 
کتاب ناظم مطالعۀ برای تر بوده است. مناسبآموزان کتاب نمساوی برای دانش اما

جز و چه بسا نیست  نیازهایی مانند حساب و هندسهدانستن پیشبه چندانی  العلوم نیاز
 .مطالعه کنند توانستند آن رانیز میکسان دیگر دارالفنون  نمحصال

 نتیجه
دهد که تفاوت چندانی میان آمده است نشان می این آثارنخست آنکه مطالبی که در 

در سدۀ  یو اروپای یایران آموزانبرای دانشآموزش فیزیک  هایها و سرفصلموضوع
های ریاضی در آثار فارسی گذارینشانهمعادالت و استفاده از نوزدهم وجود ندارد، البته 

های اروپایی، اغلب فرانسوی، هستند محدود است. چون بیشتر این آثار ترجمۀ کتاب
ها و وضع اصطالحات بسیار حائز اهمیت است هرچند در موارد گذاریتوجه به معادل

 اند.کردهترجمان از همان اصطالحات اروپایی استفاده میبسیاری م

ها نه به منظور تدریس عمومی بلکه به سفارش افراد دیگر آنکه بیشتر این ترجمه
اند. حتی پس از آغاز اند و به همین دلیل در قالب نسخۀ خطی به جا ماندهترجمه شده

 زاهمچنین اند. چاپ نشدههای آثار فیزیک چاپ در ايران برخی از مشهورترین ترجمه
دست هب بارۀ نسخۀ اصلی ها نام و نشانی از مؤلفان و یا دیگر اطالعات مفید دراین ترجمه

که  هاییبادر کتاطالعی حتی در بارۀ آثار فارسی نیز مشهود است مثالً این بی آید.نمی
ای ارهیا اش اند هیچ ارجاعنوشته یا چاپ شده فیزیک نمساویپس از نگارش و چاپ 

شود. ده نمیدی ،که حتی به تعداد نسبتاً زیادی چاپ سنگی نیز شده بود ،به این کتاب
در  الدین طبیب شیرازیاطالعی و عدم ارتباط تا حدی است که حساممیزان این بی

در این کتاب »گوید: ق به ترجمۀ آن دست زده است می1301مقدمۀ کتابی که در سال 
ا ی« بارۀ مسائلی صحبت خواهد شد که تا به حال در ایران منکشف نشده است در

تا »د: گویق در مقدمۀ کتابی که در فیزیک ترجمه کرده است می1311طالبوف در سال 
در صورتی که  «به حال کتابی به زبان فارسی که مفید باشد در این علم نوشته نشده است
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ا ترجمه یا موضوعات فیزیکی در ایران نوشته شش کتاب ب یاتا قبل از این زمان پنج 
 نیست.کم اخیر کتاب این دو شده بود که مطالب مشترک برخی از آنها با 
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