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 چکیده
الدوله در ورود علوم جدید به ایران، متوجه خواهیم با نظر به نقش عبدالغفار نجم

ن است. عبدالغفار در ایجدید نیز تأثیرگذار بوده فیزیک  ورودشد که وی در 
باشد. تعدادی از آثار منتسب به لیف و هم دارای ترجمه میأشته، هم دارای تر

 واتکافو قای از پوانسو(، )ترجمه جرثقیلفیزیک عبارتند از؛  ۀوی در زمین
 میان تاکنون تصاویر دو . از اینعلم بخاراتو  فیزیک و شیمی)ستاتیک(، 

ر سال است که د اصول علم ستاتیک ۀنسخه به دست ما رسیده است. یکی نسخ
ق به پایان رسید. او در ابتدای این ترجمه، 1277ق شروع و در سال 1276

داند. اجسام دانسته و آن را جزء اول از علم جراثقال می ۀاستاتیک را علم موازن
که به درخواست مخبرالدوله وزیر علوم و معادن در سال فیزیک ۀدیگری نسخ

 ده است و به تبیین مفاهیم گوناگونلیف شأعموم مردم ت ۀق برای استفاد1293
پردازد و از حل مسائل عددی و پارامتریک بهرهعلم فیزیک به زبان ساده می

ای از آنها تاکنون مشاهده چاپ شده ۀبرد. این دو اثر خطی بوده و نمونای نمی
نشده است. همچنین یک کتاب چاپی به زبان فرانسوی تحت عنوان 

Nouvelles Récréations Physiques et Mathématiques ۀنوشت 
M.Guyot مجلس شورای اسالمی موجود است و در توضیحات  ۀدر کتابخان

آن نیز می ۀباشد، که مشاهدالدوله میآن آورده شده است این کتاب اهدایی نجم
 ،الدولهتری از پیشینه و شخصیت علمی نجمتواند در دریافت درک صحیح

د. هدف از این مقاله بازخوانی و معرفی ویژگیثر باشؤم ،حداقل در علم فیزیک
های کتب فوق به عنوان بخشی از نخستین آثار موجود در علم فیزیک جدید و 

 الدوله اصفهانی است.ویژه به دلیل ارتباط آنها با عبدالغفار نجمبه

 .الدولهنجم ،فیزیک ،دارالفنون ،جرثقیل ،استاتیک ها:کلیدواژه
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 مقدمه
ثیرگذار دانست. ازجمله أجدید به ایران عوامل گوناگونی را می توان تدر ورود علوم 

هد، مداران و حاکمانی همچون عباس میرزای ولیعنظرات، دستورات و اقدامات سیاست
های حکومتی و ، سفرهای اروپایی برخی از شخصیتمیرزا تقی خان امیرکبیر و...

ها و پیشرفت مشاهدۀاسدآبادی و الدین غیرحکومتی مانند ناصرالدین شاه و سید جمال
های اروپایی به ایران مانند ها، ورود افراد و گروهتغییرات در کشورهای دیگر توسط آن

سسات ؤبا اهداف و رویکردهای مختلف، نقش م 2و برجیس 1های ژنرال گاردانهیئت
ل خمثل دارالفنون، انتشار کتب و نشریات ترجمه شده در دا و مراکز آموزشی و تربیتی

کشور و دیگر عوامل. در کنار تمامی این موارد، یکی از علل بارز را می توان فعالیت
به  لیف آثار،أهای محصالن و آشنایان به علوم جدید دانست که با تدریس، ترجمه و ت

 اند. توسعه و ترویج این علوم در کشور کمک بسزایی کرده

برای تدریس به ایران دعوت  ثر معلمان خارجی هستند کهؤتعدادی از این افراد م
نمساوی )اتریشی( که  3شدند و در مراکز آموزشی فعالیت داشتند. مانند موسیو کریشش

در دارالفنون به تدریس توپخانه و هندسه مشغول بوده و دروسی ازقبیل فیزیک و ریاضی 
س که در همان مدرسه سواره نظام تدری 4(. یا موسیو نمیرو2را تعلیم می داد )کریشش، 

های (. ازمیان شخصیت275می کرد و آندره خیاط اتریشی مترجم وی بود )محبوبی، 
ایرانی نیز افرادی همچون میرزا زکی مازندرانی یکی از مترجمان دارالفنون که به عنوان 

( یا میرزا کاظم محالتی )شیمی( 2یاور توپخانه در آنجا مشغول بوده است )کریشش، 
بوده و بعدها به معلمی فیزیک و شیمی در آنجا اشتغال  که خود از محصلین دارالفنون

 5( را می توان ذکر کرد.288فر، نوشت )کیانداشت و در نشریات نیز مطالب علمی می

الدوله اصفهانی فرزند مالعلی محمد  ثر، عبدالغفار نجمؤهای میکی از این شخصیت
ق درگذشت 1326ق به دنیا آمد و در سال 1257اصفهانی است که در حدود سال 

دارالفنون شد و ازجمله محصالنی  ۀ(. وی از دانش آموزان مدرس96)سادات موسوی، 

                                            
1. Gardane 
2. Burgess 
3. Kreziz 
4. Nemiro 

های ش، فصل1395سلیمانی تبار،  نکـ : ورود فیزیک جدید ۀها در زمینیی با برخی از این شخصیتبرای آشنا. 5
 دوم و سوم.
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تحصیل به هیچ کشور غربی نرفت و پس از فارغ التحصیلی، شروع  ۀبود که برای ادام
. عبدالغفار در این مدرسه با دو زبان فرانسوی و انگلیسی کردبه تدریس در دارالفنون 

ای آثار مختلفی پرداخت. او دار ۀلیف کتب متعدد، به ترجمأه بر تنیز آشنا شد و عالو
کشی، تصحیح متون های گوناگونی در ریاضیات، نجوم، هیئت، جغرافیا، نقشهنوشته

ار به برخی از آثار عبدالغف در بارۀ: دبیرسیاقی، سراسر مقاله(. ـ ادبی و غیره است )نک
می که وی در آن به ترجمه و نگارش طور مجزا تحقیقاتی شده است، اما یکی از علو

 پرداخته، علم فیزیک است که در این مقاله درخصوص آن سخن خواهیم گفت. 

ها آن در بارۀن اهای سایر محققو نوشته الدولهنجممانده از  جا هببا نگاهی به آثار 
؛ سادات 393-386؛ دبیرسیاقی، سراسر مقاله؛ فروغی، 346-330: پاکدامن، ـ )نک

 خوریم: فیزیک با عناوین ذیل برمی ۀ( به چند اثر در زمین115-112، موسوی

 ای از پوانسو()ترجمه جرثقیل یا تعدیل قوی 

 (1ستاتیک) تکافوی قوا 

 فیزیک و شیمی 

 علم بخارات 

 اصولی در فیزیک 

 اصول علم ستاتیک 

 فیزیک 

ست د آخر نسخۀباتوجه به جستجوهای انجام شده، ازمیان آثار فوق تنها به متن دو 
یابی به آثاری با دیگر عناوین، ممکن نشده و در مقاالت نام ایم و تاکنون دستیافته

محل و نشانی دست در بارۀها آورده شده است نیز برده شده در باال که نام این آثار در آن
بینیم. البته باتوجه به دالیلی که در ادامه خواهد های موردنظر توضیحی نمییابی به نسخه

اصول علم و  ای از پوانسو()ترجمه جرثقیل یا تعدیل قویموارد اول و پنجم )یعنی آمد 
 ( به احتمال بسیار زیاد یک اثر هستند. ستاتیک

                                            
استفاده کرده  «ستاتیک» ۀهای خود از واژالدوله در ترجمه، که نجمstaticsو به انگلیسی:  statiqueبه فرانسوی:  .1

 گیریم.کار میرا به «استاتیک»کنیم، لفظ ستقیم میاست. ما در این مقاله به غیر از مواردی که نقل قول م
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 لصولا علما ستاتئکخطی  ۀنسخ

 اصول علمخطی است با عنوان  نسخۀاولین اثری که به بررسی آن خواهیم پرداخت 
ق آن را به 1277کرد و در  ۀ آنترجم ق شروع به1276الدوله در سال که نجم ستاتیک

صفحه دارد و کاتب با خطی خوانا و منظم آن را نگاشته  389پایان رساند. این نسخه 
ایست از اصول علم ستاتیک که شعبه»صرفاً آورده است:  اول صفحۀاست. مترجم در 

 (. در این1ق، 1277 ،الدولهنجم« )1276جراثقال، ترجمه حقیر فقیر عبدالغفار، س
کتاب و یا اطالعاتی که معرف مشخصاتی از کتاب اصلی باشد  ۀترجمه سخنی از نویسند

بینیم که میان نیست که بتوان به آن دست یافت. با نگاهی بر دیگر آثار عبدالغفار، می در
دروسی که در  در بارۀ الحساب ةکفایهای خود با عنوان وی در ابتدای یکی از کتاب

کند و ها را بیاموزند صحبت میآموزان باید آنشود و دانشمیدارالفنون تدریس  ۀمدرس
کند. در قسمتی از این متن آمده می یادهای خود لیفات و ترجمهأتعدادی از تاز در ادامه 

 است: 

 عبۀشو چند کتاب هم از لغت فرانسه ترجمه نمود ازجمله در علم تعدیل قوی که 
و شرح آالت مفرده ازقبیل پیچ و اصلی جراثقال باشد و مشتمل بر خواص قوی 

، الدولهنجم) پان و غیره از تصنیفات پوانسو...غرغره و اهرام و میزان و ق
 .(8ق، 1291

ای به نام علم استاتیک از نویسنده در بارۀرا شویم وی کتابی که از این طریق متوجه می
ای رجمهر شده که تاست. البته در برخی دیگر از آثار خود نیز یادآوکرده پوانسو ترجمه 

لف کتاب نبرده است ؤها اسمی از ماز جراثقال را انجام داده اما در این یادآوری
در زمان اتمام  الدولهنجم(. 4-3ق، 1318، الدولهنجم؛ 8ق، 1298، الدولهنجم)

ساله بوده و این ترجمه را می توان از نخستین آثار  20تقریباً  اصول علم ستاتیک ۀترجم
  او دانست.

 1از لویی پوانسو Eléments de statiqueکتاب 
میالدی  19اول قرن  ۀدانان فرانسوی نیمم( از ریاضی1859-1777لویی پوانسو )

فارغ التحصیل و در  2م از مدرسه عالی پلی تکنیک پاریس1797است. وی در سال 

                                            
1. Louis Poinsot 
2. École Polytechnique 
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کادمی علوم فرانسه 1م جایگزین الگرانژ1813سال  ای هشد. پوانسو در زمینه 2در آ
مختلف ازجمله استاتیک و دینامیک، حساب دیفرانسیل و انتگرال و تئوری اعداد 

 3کوپل ۀمکانیک هندسی و نظری ۀدارای تحقیقات است. وی نقش مهمی را در توسع
ترین اثر پوانسو است شناخته شده Eléments de statiqueدر استاتیک ایفا کرد. کتاب 

گی برای داوطلبان ورود به مدرسه عالی پلی م و در بیست و شش سال1803که در سال 
م است. آخرین ویرایش 1848ه ویرایش تا سال تکنیک پاریس نگاشته شده و دارای نُ

های ها است و پس از آن نیز با ویرایشدر زمان حیات پوانسو مصادف با نهمین آن
ها ویرایشدیگری به چاپ رسیده که نشان از جایگاه این نوشته در آن دوران دارد. این 

م چاپ 1848و  1842، 1837، 1834، 1830، 1824، 1821، 1811در سال های 
م به 1887و  1831، 1828هایی از این کتاب در سال های شده اند. همچنین ترجمه

م به نروژی منتشر شده 1844م به روسی و در سال 1898و  1842های آلمانی، در سال
 The Elements ofکتاب تحت عنوان انگلیسی  ۀ(. ترجمGrattan, 83-90است )

(1846)Statics  انجام گرفته و فصل اول آن به  4توسط شخصی به نام توماس ساتن
ای از آن در دانشگاه صورت جداگانه توسط انتشارات کمبریج چاپ شده و نسخه

 شود.پرینستون نگهداری می

و  1811های کامل سال نسخۀم، 1803ما فصل اول نخستین چاپ کتاب در 
انگلیسی از فصل اول را در اختیار داریم. از آنجا که  ۀم به زبان فرانسوی و ترجم1848
ترین هم پوشانی را با ترجمه دارد، خرین ویرایش در اختیار است و بیشم آ1848چاپ 

مبنای کار ما برای مقایسه خواهد بود. آغاز متن اصلی دارای توضیحی است که پوانسو 
گوید که این نهمین ویرایش از ا در ابتدای کتاب بیاورد. او میالزم دیده است که آن ر

برخی موضوعات و صفحاتی که در این چاپ اضافه شده است  در بارۀکتاب است و 

                                            
1. Joseph-Louis Lagrange 
2. Académie des Sciences 

3. couple .را که باعث چرخش یک جسم خالف هم  یهاجهت لی درو ی، موازیمساو ۀاندازدارای  یدو نیرو
 .گویندمینیرو جیا زواصطالح کوپل  شوند در

4. Thomas Sutton 
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هایی که به انتهای این ویرایش اضافه دهد. وی در این قسمت به رسالهتوضیحاتی می
 1کند.شده است نیز اشاره می

 متن اصلی و ترجمه ۀمقایس
 ا خط به خط ترجمه کرده است. مثالً ها رآن الدولهنجمتن اصلی یازده مقدمه دارد که م

 دوم آورده است: مقدمۀدر ابتدای 

ثیر أن قوت تآکنیم که سهولت درک میه بدون معرفت حقیقت قوت نیز زیاد ب
ق، 1277، الدولهنجمیک درجه معینی )ه کند برحسب یک امتداد معین و بمی
2). 

توان متوجه شد که هر نیرویی در بدون شناخت حقیقت و ماهیت نیرو هم میکه یعنی 
یک امتداد خاص و به مقدار مشخصی وارد می شود و معادل آن را در متن بدین صورت 

 یابیم:می
Sans connaitre la force en elle-même, nous concevons encore 

très-clairement qu’elle agit suivant une certaine direction, et avec 
une certaine intensité (Poinsot, 1848, 2). 

کنیم که آنچه با ورود به فصول نسخه نیز با انجام برخی تطبیقات مشاهده می
همان بخش از کتاب در متن اصلی است. مثالً پوانسو  ۀعبدالغفار آورده است ترجم

نیز با  الدولهنجمآورد که می 2جهدرمیان مطالب، مواردی را تحت عنوان یادآوری یا تو
 ها را ترجمه کرده است. مانند این مورد:آن «تنبیه»نام 

Il est clair que dans la première équation, si l’on regarde les 

forces qui tirent dans un même sens come positives, il faut 
regarder celles qui tirent dans le sens contraire comme négatives 

(Poinsot, 1848, 96). 

 که عبدالغفار آن را این گونه آورده است:

                                            
 ها به این شرح است:این رساله نام .1

Mémoire sur la composition des moments et des aires ; sur le Plan invariable du Système du 
monde ; sur la Théorie générale de l’Équilibre et du Mouvement des systems ; sur une Théorie 
nouvelle de la Rotation des Corps 
2. remarque 
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 تست که اگر در تساوی اول فرض کنند که قوای متمدده در یک جها واضح
 دمتمدده در جهت مخالف منفی باشن مثبت باشند الزم است که فرض کنند قوای

 (.102ق، 1277 ،الدولهنجم)

نیروهای همسو در یک جهت را مثبت فرض  مسألهشروع حل یعنی اگر در ابتدای 
ها را باید با عالمت منفی بیاوریم. با مراجعه به کردیم، نیروهای جهت مخالف آن

و  1شویم که متن اصلی دارای چهار فصلها و موضوعات هم متوجه میعناوین فصل
هار باب و هر آن را تحت چ الدولهنجماست که البته  2هاییهرفصل نیز دارای بخش

بندی در هر دو اثر را ارائه تر این تقسیمو ما پایین هایی آورده استباب را دارای فصل
  خواهیم کرد.

 الدولهنجم ۀکنیم. ترجماما با دقت بیش تر اختالفاتی را در بعضی موارد مشاهده می
با این که های پیوستی را ندارد. توضیحات اولیه، فهرست مطالب و عناوین و متن رساله

اما  3ها ارجاع شده است نیستندشکلی که به آن 91متن اصلی و ترجمه هیچ کدام دارای 
دو  الدولهنجمشود که در متن اصلی وجود ندارد. مثالً شکل در ترجمه مشاهده می 12

آورده که در  185 صفحۀمطالبی به عنوان قضیه در  ۀرا در ادام (1)تصویر شکل زیر
د شوموضوع استاتیک با زبان هندسه بیان می ۀاما از آنجا که عمد کتاب پوانسو نیست.

جمیع قضایای ستاتیک طبیعی واقعاً چیز دیگری نیستند »و در ترجمه نیز آمده است که: 
( و به عبارتی علم استاتیک را اشراف بر قضایای 20)همان،  4«مگر قضایای هندسی

نماید، طریق هندسه ارائه می سائل را ازداند و به همین دلیل تمامی مطالب و مهندسه می
 وجود تصاویر برای فهم مطالب حائز اهمیت است.

                                            
1. Chapitre  
2. Section 

 شکل است که در انتهای آن آمده است. 83م دارای 1811متن اصلی ویرایش  .3

4. après quoi tous les théorèmes de la Statique rationnelle ne sont plus, au fond, que des 
théorèmes de Géométrie (Poinsot, 1848, 19). 
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 1تصویر

بینیم، تر از آنچه در متن اصلی وجود دارد در ترجمه میدر مواردی هم توضیحاتی بیش
 212تا  210و شرحی که در صفحات  192تا  184ای که در صفحات مانند قضیه

دست آوردن مرکز ثقل مثلث به ۀنحو در بارۀتری را یحات بیشآورده و در این شرح توض
 در بارۀدر دو متن با هم اختالف دارد. البته در ابتدای آن هر دو  167دهد. بند می

کنند، آید صحبت میدست میسطوحی که از دوران یک منحنی پیرامون یک محور به
کنیم و او مطلبی را شاهده میتری را مبحث طوالنی الدولهنجم نسخۀاما درادامه و در 

می آورد و از آن برای به دست آوردن مرکز ثقل نیم دایره  1«قضیه کولدن»تحت عنوان 
دست آوردن مساحت برخی به در بارۀاستفاده می کند و در ادامه و با رسم شکل بیشتر 

در صفحات  الدولهنجم (.266-254ق، 1377، الدولهنجمکند )سطوح صحبت می
کند که در متن و باسکول صحبت می 2نوع دیگری از پزن در بارۀ 299تا  295

 3ای به نام کابستاناز وسیله 312تا  310شود. وی در صفحات فرانسوی دیده نمی
کند که در متن اصلی نیست و آن را یک نوع اهرم که در سواحل کاربرد صحبت می

 ۀصفح مجدداً 270 ۀجای صفحاصلی به اشتباه به  نسخۀکند. در زیادی دارد معرفی می
 تکرا شده است.  264 صفحۀ، 276 صفحۀو به جای  268

ه گوید هرگاه بمصنف می»آورده است:  «شرح»ای از کتاب ذیل عنوان در صفحه
 ۀقطمفروضه تعیین خواهند نمود وضع ن ۀاین قسم تعیین کنند بُعد این نقطه را از سه نقط

                                            
دست آوردن مساحت رویه ق م( است که برای به 4و  3)قرون  رسد قضیة منسوب به پاپوس اسکندرانیبه نظر می .1

 شود. حجم جسم پس از دوران حول یک محور استفاده می ۀو انداز

 نوعی ترازو .2

 چرخ لنگر .3
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G ....حالت خاصی از  در بارۀتری را یحات بیش( و در آن توض250همان، ص« )را
 شود. آورد که در متن اصلی مشاهده نمیتعیین مرکز ثقل می

با کتاب در دسترس ما از پوانسو که ویرایش آن متعلق به  الدولهنجم ۀبا تطبیق ترجم
کتاب  ۀترجم الدولهنجم اصول علم ستاتیکشویم م است، متوجه می1848سال 

Eléments de statique  اختالفات بین  مشاهدۀلویی پوانسوی فرانسوی است. اما با
توان گفت که عبدالغفار از همین ویرایش دو متن که بخشی از آن در باال آمد، دقیقاَ نمی

برای ترجمه استفاده کرده است یا خیر، و یا این که موارد اختالفی اضافه شده توسط 
 مترجم است یا متعلق به ویرایش دیگری است.

 صیات نگارشی ترجمه و اصطالحاتخصو

 نویسد:های خود مییکی از ترجمه مقدمۀدر  الدولهنجم

رسم حقیر بر این بوده که تمام علومی را که ترجمه نموده آنچه علوم فرنگی و 
اصطالحات جدیده داشته نظایری صحیح و مطابق برای آنها در فارسی قرار 

در علم حساب مثالً وری جسته قدر امکان از اصطالحات خارجیه ده داده و ب
ه ب ۀمایلقوۀ را  4و سانتریفوژ 3فلکه را 2را عامل و... در فیزیک پیستون 1فاکتور

نکه حقیر آخذ... و بعداز أمرکز و... قریب دو هزار لغت وضع نموده از روی م
لیف خود استعمال نمود و در مجالس أاین اصطالحات را در کتب ترجمه و ت

وقت مترجمین و مصنفین بسیار از گوشه و کنار  نآموخت متعلمین آه تدریس ب
گونه اصطالحات هست و شخص  این ۀپیدا شدند چرا که مفتاح و باب ترجم

نکه از اصطالحات قوم بیگانه باشد چگونه میآهرچند عالم و دانا باشد بعداز 
تواند ادای مطلب کند و هرکس که غیر از این اصطالحات گذاشته باشد اغلب 

نوس است و یا بهمان اصطالحات فرنگی قناعت أخذ و بی مناسبت و غیرمأبی م
وقت عبارات کتب نزد عامه مردم مثل راه پر پیچ  نآکنند و نموده استعمال می

-2ق، 1314، الدولهنجمانزجار طبایع ) و تاب ناهموار سنگالخ است و مایه
3.) 

                                            
1. Facture  
2. Piston  

 هم آورده است که جلوتر به آن اشاره خواهیم کرد. «میل سنبه»خود پیستون را الدوله در کتاب فیزیک البته نجم .3

4. Centrifuge 
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 1لویی پوانسو ۀچهر .2تصویر

 
 م1848پوانسو، ویرایش سال  تیکاصول استاکتاب . 3تصویر

ها و در عین حال هایی که خود انتخاب کرده را از نخستینبه نوعی معادلالدوله نجم
داند که در اختیار دیگر نویسندگان و مترجمان قرار دارد و دیگر ها میترین آناز مناسب

ی مردم از علوم ها را باعث دورپندارد و در مواردی آنارزش نمی ها را چندان بامعادل
 گوید:داند. عبدالغفار در جایی دیگر میمی

                                            
 http://mathshistory.st-andrews.ac.uk/PictDisplay/Poinsot.htmlمنبع تصویر:  .1

http://mathshistory.st-andrews.ac.uk/PictDisplay/Poinsot.html
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این بنده چون در فنون حساب و جبر و مقابله و مثلثات و مخروطات و تسطیح 
کشی و جراثقال و قلعه سازی و طبیعی و جغرافیا زحمتو هیئت و نجوم و نقشه

ه بها کشیده آنچه اصطالحات قدیم بود اختیار نمود و هرقدر باقی داشت 
خذ وضع کرد و در کتب این فنون که درس گفته از طبع أمناسبت و از روی م

استعمال و نشر و آموختن آن پرداخت و مفتاح ه شده و نشده مندرج ساخت و ب
 (3-4ق، 1318، الدولهنجم« )داد... دستبهلیف و تصنیف را أترجمه و ت

یر انتشار مطالب علوم جدید اقدامات او بود که مس ۀکند که به واسطکید میأو دوباره ت
دهد وی در مواردی که معادلی را نیافته همان عبارت به زبان فارسی باز شد و نشان می

 موجود در زبان کتاب اصلی را آورده است.

دست آمده، نخستین اثری که در فیزیک مکانیک های تاکنون بهتوجه به یافته با
مسعود بن عبدالرحیم االنصاری  ۀترجم جرثقیلترجمه شده و متن آن موجود است، 

خطی بوده و  نسخۀصورت ق کتابت شده، ولی از آنجا که به1229است که در سال 
شود، تصویر دیگری از آن ملک نگهداری می کتابخانۀای که در تاکنون غیر از نسخه

 1مشاهده نشده است، مشخص نیست که عبدالغفار این کتاب را دیده است یا خیر،
ر است و د الدولهنجم ۀفصل با عناوینی متفاوت با ترجم ی دارای چهارانصار ۀترجم

ها استفاده نکرده است. همچنین حدود از آن الدولهنجمیت می شود که ؤهایی رآن معادل
یزیک فمعروف به  کتاب جرالثقیل و علم حکمت طبیعیپنج سال قبل از این ترجمه، 

ترجمین دارالفنون به فارسی درآمده و در زکی مازندرانی از م نیز توسط میرزا نمساوی
قالب چاپ سنگی منتشر شده بود که به دالیل نزدیکی زمانی، چاپی بودن و تدریس 

صاری ان ۀتر از ترجمبسیار بیش الدولهنجمیت آن توسط ؤلفنون، احتمال رراشدن در دا
رده ده کاستفا «قوت محصَّله»است. مثالً انصاری برای بیان نیروی برآیند از معادل 

، الدولهنجمرا برای آن آورده است ) «منتجه»معادل  الدولهنجم( که 7)انصاری، 
ای دیگر، برای بیان معنی جسم صلب، انصاری از (. به عنوان نمونه13ق، 1277

(، در 10که همان جسم صلب است بهره برده )انصاری،  «قابل انحنا نبودن»عبارت 
رود استفاده شده است کار میامروزه نیز بهجسم صلب که  ۀاز واژ فیزیک نمساوی

ت را آورده اس «بال تغییر» ۀ)کریشش، بخش اول، باب سوم( و عبدالغفار برای آن واژ

                                            
سلیمانی  نکـ :های مربوط به فیزیک جدید در ایران طالعات بیشتر در مورد نخستین نوشتهبرای دریافت ا .1

 ش.1393تبار،
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ها و اصطالحات دهد قبل از وی هم برای واژه( که نشان می7، ق1277، الدولهنجم)
الدوله نجمهایی که حال جایگزین هر های صورت گرفته است. دریابیمختلف، معادل

ها در علم فیزیک و استاتیک در زبان کاربرده به عنوان بخشی از نخستین واژه گزینیبه
ها هایی که برای آنتواند جالب توجه باشد. به همین دلیل تعدادی از واژهفارسی می

 1ایم.هایی توسط مترجم انتخاب شده را طبق جدول ذیل آوردهمعادل
 1جدول

 تن اصلیواژه در م معادل واژه

 statique (1) (1موازنه اجسام ) ستاتیک
 équilibre (4) (4تعادل و موازنه ) اکی لیبر
 mécanique (4) (4جرّاثقال ) مکانیک
 co-ordonnées (9) (10مختصات نقاط ) کُاُردُنِ

 résistance (10) (11) 2مانع رزیستانس
 sinus (38) (41جیب ) سینوس
 couple (47) (50زوج ) کوپل
 origine (114) (120مبدا ) اُریژین

 élastique (173) (183اسفنجی ) االستیک
 gravité/pesanteur (175) (193قوه مرکزیه یا ثقل ) هپزانتُر یا گراویت
 centre de gravité (179) (197مرکز ثقل ) سانتر دِ گراویته

 face (209) (228سطح ) فاس
 cylinder (211) (231اسطوانه ) سیلندر

                                            
ها آورده شده است عیناً به صورت همان امالیی است که در متن ها و معادل آنآنچه در جدول، ذیل عنوان واژه .1

صفحه و  ۀشمار د در متن اصلی با ارجاع بهها را درصورت وجوبینیم و ما معادل فرانسوی واژهترجمه می ۀنسخ
 ایم.درصورت نبود در متن اصلی در پرانتز آورده

 مقاومت .2
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 تن اصلیواژه در م معادل واژه
 génératrice (232) (254صورت اصلی ) ژنراتریس

 parallèle (233) (254) 1متوازیات پارالل
 méridienne plan (254سطح نصف النهار ) پالن مریدین

 courbe méridienne (254منحنی نصف النهار ) کورب مریدین
 pèse-lettre (295) 2ترازوی کتابت پِز لِتر
 élément (272) (314جزء اصلی ) اِلمان
 vis (288) (330پیچ ) ویس
 coin (294) (338) 3اسفین یا کاوه کوان

 réaction (298) (341تاثیر معکوس ) راَکسیون
 tension (300) (343) 4تمدد تانسیون

 foyer (301) (345کانون ) فوایّر
 polygone (304) (348کثیراالضالع ) پلیگُن
 chaînette (311) (355زنجیرک ) شِنِت
 moufle (316) (361) 5بکر)بکره( موفل

 roue dentèe (321) (366چرخ دنده دار ) رودانتِ 
 manivelle (322) (367) 6دسته مانی وِل

 vis sans fin (323) (368پیچ بدون حد )ص ویس سان َفن

                                            
 موازی .1

 ترازوی نامه .2

 گوه .3

 کشش .4

 قرقره باالبر .5

 میل لنگ .6
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ه با حروف ها معادلی نیاورده و همان را البتالدوله برای برخی واژهدر مواردی هم نجم
 :شودها میها شامل این واژهکار برده است که تعدادی از آنفارسی در متن به

 (، فاکتر67) 2(diagonale) (، دیاکونال44) 1(projection) پِرژکسیون 
(facture)3 (70مینیموم ،) (minimum)4 (86ماکزیموم ،) (maximum)5 
 (، اندترمینه120) 7(eénnordo) (، اُردُنِه120) 6(abscisse) (، آبسیس328)
(indèterminèes)8 (144،) نرمال (normal)9 (170ورتیکال ،) (vertical)10 
 12(révolution) (، سطح ِرُولُوِسیون195) 11(horizontal) (، هریزنتال195)
 14(puissance) (، پویسانث271) 13(funiculaires) (، اسباب فونیکولر254)
 (، ِترُیل302) 16(tourillons) (، توریلُن276) 15(résistance) (، رزیستانث276)
(treuil)17 (302،) کابستان (cabestan)18 (303سیمتریک ،) (symétrique)19 

                                            
 تصویر .1

 مورب .2
 عامل .3

 حداقل/کمینه .4

 حداکثر/بیشینه .5

 طول مختصاتی .6

 عرض مختصاتی .7
 مجهولنامشخص/ .8

 مماس .9

 عمودی .10

 افقی .11

 آیدسطحی که از چرخش حول یک محور به وجود می .12

 تها از طناب استفاده شده اسنوعی از آالت و ابزار که در آن .13

 قدرت/نیروی اعمال شده .14

 مقاومت .15

 ای که کاربرد اتصاالتی هم داردجسمی اسطوانه .16
 و قرقره که در موارد مختلفی ازجمله جرثقیل کاربرد دارند هایی هستند با مکانیزم سیمسازه ،وینچ .17

 چرخ تسمه/چرخ لنگر .18

 متقارن. 19
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3 (335 ،)(croé) (، ِاکرو331) 2(hélice) (، هلیث311) 1(couple) کاپل (،306)
 5 (366.)(pignon) و پینیون 4 (338)(trenchant) ترانشان

جیب  ۀمده روی آن خط کشیده و به جای آن از کلمسینوس آ ۀمترجم هرجا کلم
سال بعد ترجمه کرده است  37ای که حدود استفاده کرده است. وی در ابتدای رساله

اصطالحات خارجی اجتناب کرد،  ۀگوید تا حد امکان باید از استفادپس از این که می
 نویسد: می

 6د مثال اِکواسِیُون دُوتاندانستنعالوه بر اصطالحاتی که نظایر داشته و غالب نمی
معنی ظل و ه ب 7معنی جیب و تانژانته معنی تعدیل االیام است و سینوس به ب

و هکذا قریب سه هزار عدد  10معنی کعبه ب 9ذوزنقه و راسین کوبیک 8تراپِزد
 (4-3ق، 1314، الدولهنجم« )دانستند...این مقوله لغات که احدی نمی از

معادل را برای واژه های جدید از متون گذشته استخراج  که در آن مدعی است سه هزار
و به کار برده است، پس می توان حدس زد بعد از ترجمه، برای دوری از اصطالحات 
بیگانه و ایجاد درک بهتر در مخاطبان جیب را جایگزین سینوس کرده باشد. اما در 

ای جز ه که یقیناً چارهاستفاده کرد cosو  sinهنگام نوشتن به زبان ریاضی از نمادهای 
ای را بین دو شود که کاتب کلمهاین نداشته است. در ترجمه موارد متعددی دیده می

با  نخست که در پایین آمده است صفحۀآن در تصویر  ۀدیگر اضافه نموده که نمون ۀکلم
شود. یکی از نکات جالب این که در در خط اول مشاهده می «وجود» ۀاضافه کردن کلم

یک موضوع نگارشی نیز  در بارۀای، مترجم الزم دیده است که توضیحی صفحه ۀحاشی
 بدهد:

                                            
 زوج .1

 پیش ران مانند پروانه صنعتی .2

 مهره .3

 مانند تیزی نوک گوه، تیزی .4

 چرخ دنده جناحی .5

6. équation du temps 
7. tangente  
8. trapèze 
9. racine cubique  

 سوم عدد ۀریش .10



 1399 بهار و تابستان، 1، شمارۀ 18ۀ ، دورتاریخ علم/ 296

سین نقطه دار مفرد ساکن افاده معنی حاصل مصدر کند همچو دانش و خواهش 
و آمرزش و فشارش یعنی دانستن و خواستن و آمرزیدن و فشار دادن و افاده معنی 

 (177ق، 1277، الدولهنجم« )ضمیرغایب نیز

شود، یکی مصدر ساز بودن را یادآور می «ش»واقع دو کاربرد دستور زبانی حرف  که در
 آن به عنوان ضمیر غایب. ۀآن و دیگری اشاره به استفاد

 محتوای ترجمه
شود که بدون دانستن آنها درک مطالب اصلی مشکل این اثر با هفت مقدمه آغاز می

 الدولهنجمکنیم. در ابتدای نسخه میخواهد بود. در آغاز به بخشی از این مقدمات اشاره 
( که البته در متن 1« )اجسام ۀاصول علم ستاتیک یعنی اصول علم موازن»گوید: می

 مقدمۀشود و درواقع ابتدا یک معادل را برای استاتیک آورده است. اصلی دیده نمی
 شود:اول با این پاراگراف آغاز می

و بسا باشد که ما تصور می که حرکت الزم وجود ماهیت اجسام نیست بدان
کنیم لزوم حرکت را از برای کنیم اجسام را در حالت سکون و هیچ تصور نمی

مند شود از سکون مطلق که بهره هآنها و باوجود آنکه یافت نشود در عالم یک ذر
تواند شد دانیم ما بالبدیهه که میزمان بسیار کوتاهی باشد. می چه در یک اگر

زمان محدود بسیار  باشد درحالت سکون اگرچه در یک که یک جسمی موجود
 (2)همان،  1کوتاهی باشد

شود به وجود آن اذعان یعنی این طور نیست که اگر جسمی دارای حرکت نبود دیگر نمی
گوید ما توانند وجود داشته باشند. میداشت بلکه اجسام بدون داشتن هر حرکتی نیز می

ببینیم و آن را ساکن بدانیم ولی در حقیقت آن جسم توانیم جسمی را در حالت سکون می
این مقدمه،  ۀسکون مطلق ندارد و در داخل خود همواره دارای حرکت است. در ادام

 مقدمۀپردازد. در داند و به بیان قانون اینرسی یا لختی میرا علت حرکت اجسام می 2زور

                                            
1. L’idée que nous avons ne supposons pas qu’ils aient besoin de mouvement pour exister. 
Ainsi, quoiqu’il n’y ait peut-être pas dans l’univers une seule molécule qui jouisse d’un repos 
absolu, même dans un temps limité très-court, nous n’en concevons pas moins clairement qu’un 
corps peut exister en repos (Poinsot, Eléments de statique, 1). 

 نیرو .2
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 ۀو نقط 2قوت ۀجدر 1،امتداد قوت معرفی سه عامل پرداخته است شامل: دوم به
 ۀسوم محاسب مقدمۀکه این سه متغیرهای اصلی در استاتیک هستند. در  3اختصاص

داند و از تجزیه و ترکیب امتداد و درجه و میزان قوا را موضوع اصلی علم جراثقال می
 5باید مساوی صفر شود. در ادامه علم جراثقال 4گوید و این که اجماع قواقوا سخن می

داند که ابتدا از استاتیک شروع و سپس به دینامیک که مربوط ش میرا دارای دو بخ
 ۀکه باید همواره نیروها را بسیط نویسدمیچهارم  مقدمۀشود. در به حرکت است ختم می

ها مقایسه و تناسب ایجاد کرد. سپس تفاوت میان دانست تا بتوان میان آن 6متجانسه
د که در سکون اصالً به جسم نیرو وارد نمیکنرا تبیین کرده و ادعا می 7سکون و تعدیل

شود ولی در تعدیل به جسم نیرو وارد شده اما این نیروها مجموعاً خنثی است و جسم 
کند که هیچ جسمی نوسان بسیار کمی دارد گرچه برای ما محسوس نیست و اضافه می

 . را ساکن فرض کرد 8حقیقتاً در حال تعدیل نیست و در ریاضی باید جسم معتدل

و سخت بودن جسم مورد مطالعه در استاتیک  9بالتغییر در بارۀپنجم  مقدمۀدر 
مجدد به درجه، امتداد و نقاط اختصاص  ۀششم ضمن اشار مقدمۀگوید. در سخن می

ای وجود داشته باشد و ما با گوید برای تعادل، بین این سه باید نسبت و رابطهقوا می
توانیم به حل مسائل بپردازیم، همچنین آوریم میود میها به وجایجاد معادالتی که از آن

دیگری جایگزین  ۀها را با نیروهای سادتوان آندرصورت وجود نیروهای مقاوم، می
سازی و تبدیل ساده در بارۀهفتم نیز به کلیاتی  مقدمۀرا ادامه داد.  مسألهو آنگاه  کرد

دست آمده، ترکیب ی نهایی بهیعنی نیرو 10منتجهقوۀ چند نیرو به یک نیروی معادل، 
دست شوند و نیروی برآیند را بهیعنی نیروهایی که باهمدیگر جمع برداری می 11کننده

                                            
 امتداد نیرو .1

 شدت نیرو .2

 محل اعمال نیرو .3

 جمع نیروها .4

 مکانیک .5

 جنسمجزا و هم .6

 تعادل .7

 آیدمنظور جسمی است که در هنگام مشاهده بدون حرکت به چشم می .8
 کنندرا برای آن استفاده می «صلب»روزه اصطالح ام .9

 نیروی برآیند .10

 نیروهایی غیراز نیروی برآیند .11
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آسان  قوی یعنی تفکیک نیروها برایتجزیۀدهند، ترکیب قوی یعنی ترکیب نیروها، می
تر شدن مسائل، قوای متوازی یعنی نیروهایی که در یک امتداد بر جسم وارد می شوند، 
قوای متقاطع یعنی نیروهایی که در محلی با یکدیگر برخورد خواهند داشت و درنهایت 

 مسألهتعیین سمت و سوی قوای وارده و عدم تغییر جهات قرارداری تا انتهای حل 
اختصاص یافته است، به این معنی که اگر جهتی را مثالً جهت های باال و راست را 

ن و چپ را منفی، این فرض باید تا انتهای جهات مثبت درنظر گرفتیم و جهات پایی
بدون تغییر باقی بماند زیرا در غیر این صورت به نتیجه مطلوب نخواهیم  مسألهحل 

شویم برای فهم آن، کسی (. باتوجه به مطالب نسخه متوجه می15-2: همان، ـ رسید )نک
ها آشنایی عالئم آن ویژه مثلثات و هندسه وخواند باید با ریاضیات بهکه این ترجمه را می

 داشته باشد.

 

شمارۀ  ،ملی ۀکتابخان) الدولهعبدالغفار نجم ۀترجم اصول علم ستاتیکاول کتاب  ۀصفح .4تصویر
28192-5)  



 299/الدوله و فیزیکنجم

 

طریق شود که بهها و موضوعات اصلی کتاب میلف وارد بابؤپس از بیان مقدمات، م
 اند:بندی شدهذیل دسته

 2جدول

 باب اول:
 گفتگو از اصول

 
CHAPITRE 

PREMIER: 
DES 

PERINCIPES 

 فصل اول:
 در ترکیب و تجزیه قوا

 
SECTION I: 

COMPOSITION ET 

DÉCOMPOSITION DES 

FORCES 

بیانی از علم متعارفه و اصول 
 موضوعه و مطالب دیگر

Axiomes, Lemmes 

préliminaires, etc. 
برخی اصول و  در بارۀدر این قسمت 

مثالً  دقواعد استاتیک صحبت می کن
این که اگر دو نیروی هم اندازه در دو 
جهت مخالف بر یک نقطه وارد 
شوند مجموع این دو نیرو خنثی 
خواهد شد و جسم در حالت تعادل 

 ماند.می
گفتگو از ترکیب قوائی که تأثیر می

 کند برحسب امتدادات متوازیه

Composition des forces qui 

agissent suivant des 

directions parallèles 
گوید زمانی که دو یا چند نیروی می

موازی )چه در یک جهت و چه در 
جهات مخالف( بر جسمی وارد شوند 

ها را چگونه باید نیروی برآیند آن
 محاسبه نمود.

گفتگو در ترکیب قوائی که امتدادات 
 شوند بر یک نقطهآنها متالقی می

Compositions des forces 

dont les directions 

concourent en un même 

point 
خصوص ترکیب  در اینجا در

نیروهایی که پس از امتداد در نقطه
ای با یکدیگر برخورد خواهند داشت 

ک ی تجزیۀکند و چگونگی بحث می
های خود را در دو بعد و لفهؤنیرو به م

نماید و برای این کار سه بعد بیان می
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از روش متوازی االضالع و نسبت
 گیرد. مثلثاتی بهره میهای 

 فصل دوم:
گفتگو در ترکیب و تجزیه کوپل

 1ها

 

SECTION II : 

COMPOSITION ET 

DÉCOMPOSITION DES 

COUPLES 

بیانی در انتقال کوپلها از مواضع 
 خود

Tranlation des couples 
از آن جایی که برخی مواقع برای حل 

هبهتر است جاب مسألهتر یک آسان
در محل نیروها انجام  هایی راجایی

ای به داد، در این بخش اشاره
 کند.ها میجایی کوپلهچگونگی جاب

ها و گفتگو در تغییر و تبدیل کوپل
 شانمقیاس

Transformation des 

couples; leur mesure 
 ألهمسدر بعضی موارد باتوجه به نوع 

توان یک کوپل را حذف و به جای می
ی د به طورآن کوپلی را جایگزین کر

که معادل آن محسوب شود و این کار 
و  نیروها ۀبا تناسب درست میان انداز

تا محل انتخاب  آنهاعمودی  ۀفاصل
افتد که در این بخش شده اتفاق می

 پردازد.به آن می

های واقعه در گفتگو در ترکیب کوپل
یک سطح مستوی یا در سطوح 

 مستویه متوازیه

Composition des couples 

situés dans un même plan, 

ou dans des plans parallèles 
در این قسمت از ترکیب دو یا چند 
کوپل که در یک صفحه در فضا واقع
اند و یا در صفحات موازی قرار 

کند که باعث ساده دارند صحبت می
 خواهد شد. مسألهسازی 

                                            
را که باعث خالف هم  یهاجهت لی درو ی، موازیمساو ۀاندازدارای  یدو نیروطور که قبالً اشاره شد به  همان .1

 .گویندمینیرو  یا زوجاصطالح کوپل  چرخش یک جسم شوند در
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ی که واقع یهاگفتگو در ترکیب کوپل
هرقسم ه ب اند در سطوح مفروضهشده

 باشند

Composition des couples 

situés dans des plans 

quelconques 
اگر دو کوپل در یک سطح و یا 
سطوح موازی قرار نگرفته باشند، 

ها قواعدی را باید برای ترکیب آن
دانست که در این جا به آن پرداخته 

واقع این بخش نوع  شده است. در
 تر بخش گذشته است.پیچیده

ه ی کقضایای ن زیاد مختصری ازبیا
 ها رامحتوی هستند ترکیب کوپل

Manière plus simple 

d’exprimer les Théorèmes 

qui concernent la 

composition des Couples 
در این جا به برخی نکات تکمیلی که 

نظر  ها باید دربرای ترکیب کوپل
 کند.داشت اشاره می

 

 خاتمه و نتیجه کلیه این باب
قسم  هره ترکیب قوای متمدده ب

 1بخواهند در فضا
CONCLUSION 

GÉNÉRALE DE CE 

CHAPITER 

Compositions des Forces 

dirigées comme on voudra 

dans l’espace 
در این قسمت نویسنده مجدداً به 

 در بارۀگردد و موضوع نیروها برمی
ترکیب نیروهایی در سه بعد صحبت 

مختلفی را در  هایکند که جایگاهمی
 فضا نسبت به یکدیگر دارند.

                                            
 نیروها در فضا ترکیب .1
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 باب دوم:
 1از شروط تعدیل

 
CHAPITRE II : 

DES 

CONDITIONS 

DE 

L’ÉQUILIBRE 

ای که در از تعدیل قوای متوازیه
 یک سطح مستوی واقعند

De l’équilibre des Forces 

parallèles qui sont situées 

dans un même plan 

ه شرایطی گوید در چدر این فصل می
توان گفت که چند نیروی موازی می

واقع در یک سطح در حالت تعادل 
 قرار خواهند گرفت.

کند اگر محتوای این فصل بیان می
چند نیروی موازی در فضای سه 

های مختلف یک بعدی به قسمت
جسم نیرو وارد کنند چه شرایطی باید 
رعایت شود تا بتوان گفت که جسم 

 فته است.در حالت تعادل قرار گر
 

بینیم که اگر نیروهای در این جا می
مختلف با جهات مختلف ولی در 
یک سطح اعمال شوند، چگونه باید 
شرایط تعادل را ایجاد کرد. از 

 مثلثات هم استفاده شده است. 
 

تر فصل پیچیده ۀاین فصل مرحل
به ۀنحو در بارۀگذشته است که در آن 

دست آوردن برآیند چندین نیرو که با 
های مختلف در فضای سه وضعیت

شود اند صحبت میبعدی قرار گرفته
و برای این کار از روش متوازی 

 گیرد.االضالع و مثلثات بهره می

از تعدیل قوای متوازیه که تأثیر 
کنند به نقاط مختلفه یک جسم می

 در فضا

De l’équilibre des forces 

paralleles qui agissent sur 

différents points d’un 

corps dans l’espace 
ی که متمدد میاز تعدیل قوای

شوند در یک سطح مستوی بر 
قسم امتدادی که  حسب هر

 بخواهند

De l’équilibre des Forces 

qui agissent dans un 

même plan suivant 

directions quelconques 
از شروط تعدیل مابین بساقوای 

ق که مفروضه متمدده به هر طری
 بخواهند در فضا

Des conditions de 

l’équilibre entre tant de 

forces que l’on voudra, 

dirigées d’une manière 

quelconque dans l’espace 

 باب سوم:
 از مراکز ثقل

 

CHAPITRE III: 

DES CENTRES 

DE GRAVITE 

 فصل اول:
پزانتُر یا کراویته یا قوه مرکزیه یا 

 ثقل

Pesanteur ou gravité 

در این فصل به معرفی و بیان ویژگی 
های نیروی گرانش زمین می پردازد. 
مثالً می گوید مقدار نیروی گرانش 
باتوجه به این که جسم در کجای 
زمین قرار داشته باشد متفاوت است 
ولی این تفاوت آن قدری هست که در 

 استاتیک بتوان از آن اغماض کرد.

 فصل دوم:
 از مراکز ثقل أشکال

                                            
، نیروها سخن گفته شد که به نوعی پیش نیاز این باب است ۀترکیب و تجزی ۀبار پس از آن که در باب گذشته در .1

 پردازد.در این باب به شرایط و حاالتی که باید وجود داشته باشد تا یک جسم در حالت تعادل قرار بگیرد می
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DES CENTRES DE 

GRAVITÉ DES 

FIGURES 

ی مرکز ثقل هاگیژعالوه بر توضیح وی
دست آوردن مرکز ثقل به چگونگی به

ها و اجسام مختلف مانند شکل
مثلت، ذوزنقه، متوازی االضالع و ... 

 پردازد.می

 باب چهارم:
 1از اسبابها

 
CHAPITRE IV : 

DES 

MACHINES 

 بارخیز

DU LEVIER 

از بارخیز، اهرم است که یکی  منظور
از آالت برای برقراری تعادل 

نوع اهرم  شود. به چندمحسوب می
 شود.ازجمله ترازو نیز اشاره می

تورها یک نوع آالتی هستند که دور 
چرخند. مانند چرخ یک محور می

هایی که برای چرختسمه یا دستگیره
 شود. های باالبر استفاده می

و مایل است دار منظور سطوح شیب
 آورد.که پیچ و گوه را نیز ذیل آن می

 تور

DU TOUR 

 سطح منحرف
DU PLAN INCLINÉ 

 فئزیک نسخۀ

که از  فیزیکایست تحت عنوان الدوله که بدان اشاره خواهیم کرد نسخهدومین اثر نجم
ست. ااین اثر نکاتی را ذکر کرده که قابل توجه  مقدمۀالدوله است. وی در لیفات نجمأت

جز چند مسیله موهومه قدما چیزی در  [فیزیک[ نزد ما از این علم مفید»کند او ادعا می
( که نشانگر عدم رضایت او از سطح دانش 1ق، 1293، الدولهنجم« )دست نبوده

دارالفنون  سیسأفیزیکی که از دوران قدیم به جا مانده است. سپس با نگاه مثبت به ت
هایی مانند یادی از امیرکبیر، درحالی که از شخصیتکند، البته بدون اشاره می

یس خان امیرتومان ری ناصرالدین شاه، اعتضادالسلطنه وزیرعلوم، نیرالملک جعفرقلی
 برد.دارالفنون و محمدحسین خان سرتیپ اول ناظم آن مدرسه نام می

                                            
دست گیرد، در باب چهارم به نتایجی که از این علم بهیک را در بر میمفاهیم اصلی علم استات . پس از بیان آنچه1

نماید که ذیل از این دانش الزم است اشاره می کند و ابزارهای مختلفی را معرفی می ۀآید و آالتی که برای استفادمی
 شوند.سه دستة کلی بارخیز، تور و سطح منحرف تعریف می
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 [کدر علم فیزی]تا االن کتاب تبصره مانندی برای عوام »کند: عبدالغفار بیان می
به دستور ق 1293صفحه در سال  493این اثر را در  الدولهنجم 1.(2« )شته نشدهنو

مخبرالدوله علیقلی خان امیرتومان وزیر علوم و معادن که خود از شاگردان دارالفنون 
نوشته  2بوده و دو سفر با شاه به فرنگ رفته و ترقی آنها را دیده برای فرزندان عموم مردم

عددی و حتی پارامتریکی  ۀلأگونه مثال و مسیل باشد که در آن هیچو شاید به همین دل
پردازد. تدوین این نسخه توسط بینیم و به صورت کامالً تشریحی به بیان مطالب مینمی
 (.3به عنوان درس در زمان تدریس او در دارالفنون انجام گرفته است ) الدولهنجم

 ارتباط نسخه با آثار دیگر
ای به کتاب یا اثر دیگری که و متن این نسخه، هیچ نشانه و یا اشارهدر ابتدا، انتها 

 Nouvellesبینیم. اما کتابی با عنوان در نوشتن از آن بهره گرفته باشد نمی الدولهنجم

Récréations Physiques et Mathématiques شمارۀ  که به صورت چاپی بوده و با
الدوله بوده و توسط در اختیار نجمشود، مجلس نگهداری می کتابخانۀدر  39519

 کتابخانۀکرده به ابوالقاسم از بازماندگان خاندان نجم که پس از عبدالغفار زندگی می
پست و مخترع فرانسوی به  ۀلف این کتاب یک کارمند ادارؤمجلس اهدا شده است. م

است. این اثر یکی از مشهورترین کتاب Edmé-Gilles Guyot (1706-1786)نام 
دوم قرن هجدهم میالدی است. نخستین چاپ کتاب در چهار  ۀی سرگرمی ریاضی نیمها

های آهنربایی و جلد دوم که در رابطه با اعداد بازی در بارۀجلد منتشر شد. جلد اول که 
نور و جلد چهارم که مرتبط با هوا، آب و آتش  در بارۀ، جلد سوم که 1769بود در سال 

های های اول به زبانار آمدند. این کتاب در همان سالبه باز 1770بود نیز در سال 
هم ویرایش دیگری از آن بیرون  1775هلندی، آلمانی و انگلیسی ترجمه شد و تا سال 

به چاپ 1786(. ویرایش دیگری نیز در سال Belhoste & Hazebrouck, 491آمد )
ودینامیک های آئرهم مقاله ای در خصوص ساخت بالن 1784رسید. گایوت در سال 
توان با عنوان فارسی کتاب را می ۀ(. ترجمIdem, 493ها نوشت )و چگونگی هدایت آن

آورد. نویسنده در این کتاب به صورت « سرگرمی های جدید در فیزیک و ریاضی»
گونه، بازی و سرگرمی جذاب و با به کارگیری جداول مختلفی از اعداد سحرآمیز، معما

                                            
مسیو مراند  ۀنگارش این کتاب، اثری با عنوان فیزیک مختصر عامیانه نوشت الزم به ذکر است یک سال قبل از .1

ملی محفوظ است دقیقاً با  ۀدر کتابخان 16080-5ق که با شمارۀ 1292محمد طبیب کرمانشاهی به سال  ۀترجم
 هدف آشنایی عوام با فیزیک ترجمه شده بود.

 «اطفال عامه ناس» .2



 305/الدوله و فیزیکنجم

 

 ۀهای سادقطب نما، اهرم و ... به معرفی برخی از ماشین دار،و تصاویری از سطح شیب
مکانیکی و بعضی مفاهیم فیزیکی و ریاضی برای عموم مردم پرداخته است. وی لذت 

زنان و کودکان از آن را از اهداف  ۀکتاب و استفاد ۀبردن هرچه بیشتر خواننده از مطالع
الدوله دو فصل اول که نجماز آنجا  (.Belhoste & Hazebrouck, 496خود می داند )

عوام »ای خود که بر فیزیکاین کتاب را در اختیار داشته ممکن است در نگارش کتاب 
ای اخذ کرده باشد، اما نام و یا موردی نوشته از آن الهام گرفته و یا طرح اولیه «الناس

کی او یمبنی بر این که وی به طور مستقیم از این کتاب استفاده کرده باشد در آثار فیز
 شود. دیده نمی

ن دارالفنون بوده است، و کتاب از نخستین محصال الدولهنجمبه عالوه از آنجا که 
نیز توسط موسیو کریشش در زمان تحصیل عبدالغفار در دارالفنون  فیزیک نمساوی

تدریس شده و برای فراگیری دانش آموزان به چاپ رسیده است، این احتمال نیز وجود 
این کتاب مواجه شده باشد، اما در این صورت نیز هیچ اشاره ای به آن  دارد که وی با

نمی کند. در آثار موجود دیگر وی نیز به کتاب خاص دیگری با موضوع فیزیک که وی 
 شود.ها استفاده کرده باشد، مشاهده نمیبرای نوشتن این اثر از آن

 لیف و اصطالحاتأخصوصیات نگارشی ت
ه الغفار در این اثر از تاریخ قمری به جای تاریخ میالدی استفادنخستین نکته این که عبد

بندی تقویم قمری و ن وی به زماناتواند به دلیل آشنایی بیشتر مخاطبکند که میمی
از  انآسمکتاب  ۀطور که این عمل را در ترجم دریافت بهتر آنان از گذشته باشد همان

  :آن آورده است مقدمۀفرانسه انجام داده و در 

قدر امکان اجتناب جوید تا اصل مقصود ه نوسه فرنگی بأاز عبارات مغلقه غیر م
عمل آید و تحمل زحمت ه کسب علوم جدیده به که ترغیب عامه مردم است ب

ترجمه بی ثمر نشود و برای حصول این مقصود زحمت زیاد کشید. تمام تواریخ 
ست ین یل نمود و اینتاریخ هجری با کمال دقت تحوه مسیحی را از سال و ماه ب

ق، 1314، الدولهنجم) اسب و منجم عالم و عاملی باشد...جز کار کسی که مح
3). 

داند. وی همچنین کتابی که یکی از دالیل این کار را اشراف کامل خود به نجوم می
ه چگونگی تبدیل تاریخ هجری قمری ب در بارۀدارد که در آن  رساله تطبیقیهمجزا با نام 
برای تسهیل امور مترجمین و »کند و هدف آن را العکس صحبت میمیالدی و ب
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آورده است « مدیگره شوند به تبدیل و تحویل تاریخین بهکه محتاج می اشخاصی
 (.1ق، 1321، الدولهنجم)

وی، این اثر نیز علی رغم  استاتیک نسخۀشویم که مانند متن متوجه می مشاهدۀبا 
ها شکلی که به آن 134ها در میان متن، از آن ها و مشخص بودن محلِارجاع به شکل

است و تصاویر دیگر را  60 صفحۀدر  5شمارۀ ارجاع شده است تنها دارای شکل 
 ندارد.

 
 الدولهنجم فیزیک نسخۀتنها شکل موجود در . 5تصویر

یلیفی است، مشاهده مأدر این نسخه نیز با توجه به این که قالب آن ترجمه نبوده و ت
های ها و اصطالحات به زبانهای بسیار، در آن از واژهی رغم آوردن معادلکنیم عل

دیگر هم استفاده شده و نویسنده برای بسیاری از لغات معادلی را جایگزین نکرده است. 
های آنان که عبدالغفار هردو را همها و معادلدر ابتدا و در جدول ذیل به برخی از واژه

 کنیم:ره میزمان در متن آورده است اشا
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 3جدول

 معادل امروزی معادل واژه

 پیستون (32میل سُنبه ) (piston)پیستن 

 لختی (37حفظ حالت ) (inertie)اینرسی 
کریستالیزاسیون 

(cristallisation) 
 کریستالیزاسیون/ تبلور (53شکرک بستن )

 چگالی سنج هوا (121میزان اللطایف ) (ariomètre)آریومتر 

 نمک سنج (126نمک کش ) (pèse-sel)پز سِل

 اسید سنج (126تُرش کش ) (pèse-acide)پِز اسید 

 چگالی سنج مایعات (126مشروب کش ) (pèse-liquide)پِز لیکو 

 فشار سنج (135سنگین کش ) (baromètre)بارُمتر 

 فشار سنج گاز (154میزان الرقایق ) (manomètre)مانومتر 

 (160ما )ثقل پی (barscope) پبارُسک

 بارسکپ
ای برای سنجش )وسیله

ور در فشار اجسام غوطه
 گازها(

 گرما (194حرارت ) (calérique)کالریک 

 (temperature)تامپراطور 
درجه حرارات جسم 

 دما (195)

 سنجماد (197میزان الحراره ) (thermomètre)ترم متر 

 (pyromètre)پیرو متر 
آتش پیما یا میزان النار 

(205) 

سنج )غیر تماسی و ماد
برای سنجش دماهای 

 باال(
 اختالفی (208تفاضلی ) (différentiel)دیفرانسیل 

 (locomobile)لوکمبیل 
آالت بخار متحرکه 

(288) 
 لوکوموتیو
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 معادل امروزی معادل واژه

 فشار قوی (289دارای فشار قوی ) (haute pression)هُت پرسیون 

 یخ (300باران منجمد ) (verglas)وِرکال 

 تگرگ ریز (300تگرگ خرد ) (grésil)کرِزیل 

 (309آب پیما ) (eau de mètre)اود متر 
ای که با آن میزان )وسیله

آب جمع شده را اندازه 
 گیرند(می

 باران سنج (310باران پیما ) (pluviomètre)پلوویو متر 

 الکتریسیته (315کهربائیه ) (électricité)الکتریسیته 

 الکتروسکوپ/ برق نما (318ئیه نما )کهربا (électroscope)الکترسکپ 
 courant)کوران الکتریک 

électrique) 
 الکتریسیتة جاری (366کهربائیه جاریه )

 (galvanism)گالوانیسم 
قوۀ کهربائیه متحرکه 

 الکتریسیتة شیمیایی (366)

 گیرنده (416قابض ) (récepteur)رِسِپتُر 

 شیپور (437شیپور ) (trompette)تِرُمپِت 

 فلوت (437لبک ) (flûte)فلوت 

 فتومتر/ نور سنج (450نورپیما ) (photomètre)فتمتر 

 (chambre noire)شامبر نوار 
فضای سیاه یا فضای 

 (484تاریک )
تاریک خانه/ اتاق 

 تاریک
 lanterne)النتِرن ماژیک 

magique) ( 489فانوس مشعبه) فانوس جادو 

 توان این موارد را برشمرد: مولکولهای بدون معادل نیز میدرخصوص واژه
(molécule) (24لوکوموتیو ،) (locomotive) (178واگن ،) (le wagon) (178 ،)
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(. الزم به ذکر است 418) (1manipulateur) و مانیپوالتُر (184) (siphon) سیفُن
هایی شود مثالً استفاده از ترکیبهای ترکیبی نیز در این نسخه دیده میاستفاده از واژه

در برخی از موارد  (.359) «کاریُلن کهربائی»( یا 138) «بارومتر شترگلودار»مانند: 
های فرانسوی کلمات یا اصطالحات را در حاشیه آورده است به عنوان نمونه معادل

 piston(، فلکه= 278) la machine(، دستگاه= 278) la chaualiereدیگ بخار= 
 Bouiller (282) و جوشاننده= condenseur (278)(، کندان ساتُر= حوض 278)

(، جذبه 40) 3( و مبطیه39) 2هایی مانند: مسرعهند. در مواردی هم از معادلقابل ذکر
و عدیم  7اجسام شفاف (،49) 6جاذبه مرکزیه (،49) 5(، جذبه ذراتیه48) 4فلکیه

 ۀند واژشود که برای یک مفهوم دو یا چگیرد. گاهی دیده می( بهره می214) 8الشفوف
هردو به معنای جرم به «قدر ماهیت»و  «قدرجوهر»های برد مثالً واژهبه کار می مختلف

که امروزه تنها وزن مخصوص را  «کثافت»و  «وزن مخصوص»(، یا 50کار رفته اند )
تواند ناشی از عدم آورد که این می( را نیز به یک مفهوم در متن می90کار می گیریم )به

 جالب دیگری ۀد واژگانی خاص در علم فیزیک در آن دوره باشد. نکتوجود استاندار
برخی کلمات است که با نگارش رایج  یتوان گفت امالنگارش این نسخه می در بارۀکه 

ها را جزو اغالط محسوب کرد. به عنوان نمونه فعلی متفاوت بوده و می توان امروزه آن
به  «حدث»( و 25« )ظرف»جای به  «ضرف»( 23« )حواس»به جای  «هواس»نوشتن 
خورد مثالً این (. از نظر محتوایی نیز بعضاً خطاهایی به چشم می317) «حدس»جای 

(. مواردی هم مشاهده می شود 145دانست )که واحد فشار را کیلوگرم، خروار یا مَن می
 رقاعده این است که آن آلت را د»که نویسنده محل کلمه ای را خالی گذاشته است مثالً 

 قدر که تا نقطه ا فرو رود پس همین جا نآن بنهیم آاین مایع فرو ببریم و ثقلی بر سر 
 خالی «گوییم:و  «نقطه»( که بین کلمات 123« )گوییم توقف کنیم و این محل را نقطه

 است.

                                            
 شد.برای اتتقال نیروی الکتریسیته استفاده میدار دستگاهی که در تلگراف صفحه .1
 تندشوند .2

 کندشونده .3

 اینیروی گرانش بین سیاره .4

 نیروی گرانش بین مولکولی .5

 نیروی گرانش زمین .6

 اجسام دارای رسانش گرمایی .7

 اجسام عایق یا نارسانای گرمایی .8
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 محتوای نسخه
اول طبیعیات  مقدمۀالدوله دو مقدمه را برای شروع کار انتخاب کرده است. در نجم

شناسی، شیمی و فیزیک تقسیم الحیوان، علم نباتات، علم نجوم، معدن ا به علممطلق ر
 گوید:کند و در ادامه میمی

شناسی و علم میل عامه براین شده که افراد ناس فی الجمله اطالعی از معدن
نباتات و معرفت الحیوان حاصل نمایند ولیکن دفتر طبیعت را که نزد ارباب 

ا ذوق ر که ایشان بانظار عامه ناس توقیری نیست چونعقول کمال شرافت دارد 
 .(7)همان،  نه نیستأثار خلقت خداوندی جل شآدریافت حکمت 

الدوله مردم آن دوران به شناخت مواد معدنی، گیاهان و دهد به نظر نجمکه نشان می
و روابط حاکم بر آن که جایگاه باالیی در نزد  موجودات زنده بیشتر از شناخت طبیعت

 .انددادهعالقه نشان می اهل دانش داشته است،

 
شمارۀ ملی به  کتابخانۀموجود در  الدولهلیف عبدالغفار نجمأت فیزیکاول کتاب  صفحۀ .6تصویر

28190-5 

های هایی که در ابتدای ورود علوم جدید مانند بسیاری از پدیدهیکی از دغدغه
الدوله در بود. نجم ها و دینآن دیگر، در ایران آن زمان وجود داشت، تعارض میان
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کند که این علوم منافاتی با شریعت ای به این موضوع نیز دارد و ادعا میاول اشاره مقدمۀ
ها تغذیه و تقویت روح است در استحکام عقاید مذهبی. به آن ۀفاید ۀندارند و عمد

ها را در راستای داند بلکه آنعبارتی وی نه تنها علوم تازه وارد را معارض با دین نمی
فی خلق  نّإ» ۀیید سخنان خود آیأشمرد و برای تتر اعتقادات دینی میتعمیق هرچه بیش

را به عنوان شاهد  1«یات الولی االلباب...رض واختالف الیل و النهار آلالسموات و األ
دین ن و آیی أکند. او معتقد است که این علوم نباید انسان را مغرور کند و از مبدبیان می

کنند. مبین دور بدارد، علوم دینی ثابت است ولی این علوم در طی زمان تغییر پیدا می
کید بر این دارد که در حین آموزش صرفاً به این نوع از علوم کفایت نکرده و آنأوی ت

( و حتی خود او در جایی سرعت 8ها به همراه قواعد مذهبی به کودکان گفته شود )
رود خبار و پیام ها با دعای مستجاب که به سمت آسمان میتلگراف را در رساندن ا

 (.18کند )مقایسه می

های ادبی و تاریخی با مقدماتی از طبیعیات کند که کتب و نوشتهوی پیشنهاد می
برای کودکان نوشته شود تا بیشتر با علوم طبیعی آشنایی پیدا کنند. او به اقدامی در خارج 

 2رواج نوشتن کتب تاریخ اصول طبیعی و انموذج علوم طبیعی کند و آناز ایران اشاره می
نویسی علم دانست و خود توان آن را بخشی از تاریخ( که به یک معنی می9-8است )

کند که در ادامه به آن اشاره وی نیز این موضوع را تاحدودی در کتاب رعایت می
 خواهیم نمود.

الدوله به تحصیل آید نگاه نجمم میاول به چش مقدمۀقابل توجه دیگری که در  ۀنکت
 علم فیزیک است: 

خیال همراهی کند رشته ه آموختن علم فیزیک عبارت از این است که شخص ب
اخری اطالع یابد بر فهرست آن  تعباره منظر انسانی را و باعمال نیکوی خوش

 .(9) ال که تجربات عملی باشد در طبیعتاعم

                                            
)آل  دالئل روشنی است برای خردمندان عالم در خلقت آسمانها و زمین و رفت و آمد شب و روز محققاً .1

 (.190/عمران

اصطالحات و مفاهیم یک و یا چند علم و فن  ۀبار هایی است که به صورت مختصر و گزیده درمنظور کتاب .2
ق( در علم 538)وفات  توان به انموذج ابوالقاسم محمود زمخشریهای این نوع کتب میشوند. از نمونهنوشته می

 شود.های تخصصی انجام میالمعارفةها و دایرکرد. امروزه این کار در قالب نگارش دانشنامه نحو اشاره
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ها و دستاوردهای تجربی شنا شدن و دانستن فعالیتکه بیان می کند علم فیزیک یعنی آ
 شود.طبیعی حاصل می که در جهان

اول را به بیان گذرایی از تاریخ علم فیزیک اختصاص  مقدمۀعبدالغفار بخشی از 
یونانی متولد  1تالس»داده و آورده است که این علم ابتدا در مصر بوده و بعد از آن از 

نفرت طبیعی و میل طبیعی  در بارۀد و نظرات ارسطو را برنام می «قبل از میالد 639
چه امروزه فیزیک نادرستی آن در بارۀنظر او  ای است ازداند که نمونهوهمی بیش نمی

گذار را ثیرأ. وی نام بیش از هشتاد دانشمند، شخصیت و فرد تشودارسطویی نامیده می
ها توضیح آن در بارۀو آورد های مختلف نسخه میتوجه به موضوع بحث در بخش با

 2،کنیم، از جمله؛ ارشمیدسدهد که ما تعدادی از این اسامی را ذکر میمختصری نیز می
 5،کپلر 4،النهار(نصف ۀطول یک درج ۀمون ابن الرشید )با اشاره به محاسبأم 3،هرن

                                            
1 .Thales، دانست.از نخستین فیلسوفان طبیعی که آب را جوهر همه چیز می 
2. Archimedes  های مختلف از جمله قوانین اهرم و نهدان و مهندسی که در زمیریاضی ،ق م( 212-287)حدود

 ستاتیک دستاوردهای قابل توجهی داشته است.هیدرو

3. Heroهای وی را اختراع ترین نوآوریمهندس اسکندرانی که از مهم ،اول ق م( ۀ/هرون )شکوفایی حدود سد
 دانند.نوعی توربین بخار می

زمینه  داد و در اینعباسی که به آموختن و گسترش علم و دانش عالقه نشان می ۀق(، هفتمین خلیف 170-218) .4
 اقداماتی نیز انجام داده است.

5. Johannes Kepler (1571-1630)، وی در نجوم جدید بسیار اهمیت  ۀاخترشناس مشهور که قوانین سه گان
 دارد.
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 9،فرانک لن 8،دنی پاپَن 7،اُتو 6،دربل 5،نیوتن 4،دکارت 3،پاسکال 2،تری سلی 1،گالیله
 18،هویگانس 17،اتود 16،داگر 15،آمپر 14،ارستد 13،مالوس 12،الوازیه 11،ولتا 10،گالوانی

                                            
1. Galileo Galilei (1564-1642)ترین کارهای او ایجاد تحول در علم دانشمند ایتالیایی که یکی از مهم ،م

 دانند.گذار علم دینامیک میکه وی را پایه شناسی بود، به طوریحرکت

2. Evangelista Torricelli (1608-1647)ای شد.از شاگردان گالیله که موفق به ساخت هواسنج جیوه ،م 

3. Blaise Pascal (1623-1662)احتماالت ریاضی شناخته  ۀگذار نظریدانشمند فرانسوی که به عنوان پایه ،م
 ثیر فشار هوا بر مایعات دارد.أهی در میزان تقابل توجء شود. وی آرامی

4. René Descartes (1596-1650)مشهور وی در ۀریاضیات و فلسفه است. نظری ۀشهرت او بیشتر در زمین ،م 
 ( نام دارد.verticesگردشارها ) ۀنظری ها و خورشیدسیاره ۀبار

5. Isaac Newton (1643-1727)که سه قانون اصلی حرکت را وضع نمود دان انگلیسی دان و فیزیکریاضی ،م
 لیفات اوست.أاز ت طبیعی ۀاصول ریاضی فلسفو کتاب ارزشمند 

6. Cornelis Drebbel (1572-1633)مخترع هلندی که ابداعاتی در هیدرولیک و اپتیک داشته است. ،م 

7. Otto von Guericke (1602-1686)را از اختراعات او  )اتریشی( که پمپ خأل دانشمند و مخترع آلمانی ،م
 دانند.می

8. Denis Papin (1647-1712)یابی به ماشین بخار حائز اهمیت است.های این دانشمند در دستفعالیت ،م 

9. Benjamin Franklin (1706-1790)ۀالکتریکی بطری لید با آذرخش، پدید ۀتخلی ۀوی توانست با مقایس ،م 
 آذرخش را تبیین کند.

10. ) Luigi Galvani1737-1798)های او به امکان جریان الکتریسیته پی برده شد.با آزمایش ،م 
11. Alessandro Volta (1745-1827)روی، مس و کاغذ پیل ولتا را که یک نوع باتری  ۀوسیلوی به ،م

 الکتریکی است، اختراع کرد.

12 .Antoine Lavoisier (1743-1794)راق، به وجود عنصر احت ۀبار های گوناگون دربا انجام آزمایش ،م
 اکسیژن پی برد.

13. Louis Malus (1775-1812)دان فرانسوی که او را به دلیل کشف نور پوالریزه یا نور مهندس و فیزیک ،م
 شناسند.قطبیده می

14 .Hans Christian Orsted (1777-1851)مغناطیسی  ۀکشف کرد که جریان برق بر عقرب 1820در سال  ،م
 گذارد.یثیر مأنزدیک جریان ت

15 .André-Marie Ampere (1775-1836)یکی  به قوانین الکترومغناطیسی در قالب ریاضی را کشف کرد و ،م
 گذاران علم الکترومغناطیس شناخته شد.از پایه

16 .Louis Daguerre (1787-1851)برداری مشهور شد.او به دلیل اختراع فرآیند داگرئوتیپ در عکس ،م 
17 .George Atwood (1745-1807)دان انگلیسی که ماشینی را به نام ماشین اتوود برای نشان دادن فیزیک ،م

 قانون اول حرکت نیوتن اختراع کرد.
18 .Christian Huygens (1629-1695)ی گریز از مرکز و ۀ گرانش، آونگ، نیروهابار هایی را درپژوهش ،م

 ت زد.دشوار ریاضی حرکت منحنی الخط دس ۀلأغیره داشت و به حل مس
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 6،)برادران( مُن گُلفیه اخوان 5،ماریوت 4،بوفُن 3،بلیناس 2،اپیکور 1،ذیمقراطیس
تر شناخته شده برد که کمدر مواردی از افرادی نام می 9.و دالتُن 8سلسیوس 7،فارانِت

 11،براما 10،کند، اسامی همچون: کانتُنهای آنان میتهستند و اشاراتی به فعالی

                                            
1. Democritus  دانند.گرایی میاتم ۀاز فیلسوفان یونانی که او را صاحب نظری ،ق م(370-465)حدود 

2. Epicurus (342-270 )یونانی است که معتقد بود هر چیزی که وجود دارد جسمانی است،  ۀاز فالسف ،ق م
 ادراک کند. هرچند بعضی چیزها مانند اتم ها ریزتر از آن است که حواس ما مستقیماً

3 .Apollonius of Tyana (4 م97-ق م /)Apollonius of Perga (262-190 )ها هر دو این شخصیت ،ق م
اس ینبل»الدوله آورده است: شوند. نجمبه بلیناس نیز مشهور هستند و به همین دلیل در مواردی با هم اشتباه گرفته می

که به دلیل سال تولد و « قوه جاذبه قمر نسبت دادهه حار را بمسیحی متولد شده جذر و مد ب 23حکیم که در سال 
 کدام از این دو نفر باشد. تواند هیچموضوع جذر و مد که مطرح کرده است، نمی

4. Buffon George Louis (1707-1788)طول عمر زمین دارد و  ۀبار در شناس فرانسوی که نظراتیزیست ،م
 ترین آثار تاریخ طبیعی قرن هجدهم است.مهملیف وی در گونه شناسی جانوری از أت

5. Edme Mariotte (1620-1684)اریوت م-تر به دلیل نقش وی در قانون بویلدان فرانسوی که بیشفیزیک ،م
 هاست شهرت دارد.میان حجم و فشار در گاز ۀرابط ۀکه بیان کنند

6 .Joseph-michel Montgolfier (1740-1810 و )مJacques-Étienne Montgolfier (1745-1779)م، 
 این دو برادر فرانسوی موفق شدند برای نخستین بار بالن هوای گرم را به پرواز درآورند.

7. Gabriel Fahrenheit (1686-1736)ای شد.دانی که موفق به ساختن دماسنج جیوهفیزیک ،م 
8. Rudolf Clausius (1822-1888)رات مهمی را در ایجاد دانش ثیأمکانیک حرارت. ت ۀدارای کتاب نظری ،م

 ترمودینانیک داشته است. 
9 .John Dalton (1766-1844)ود اتمی خ ۀنظری ۀتر به دلیل ارائدان انگلیسی که بیشدان و فیزیکشیمی ،م

 شهرت دارد.

10. John Conton (1718-1772)دان انگلیسی که چندین کشف الکتریکی داشته و در مورد قابلیت فیزیک ،م
 آب نظرات جدید ارائه داد.فشردگی 

11. Joseph Bramah (1748-1814)م( اختراع خود را که یک ماشین هیدرولیکی 1795ق )1211، در سال م
 بود ثبت کرد.
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 9،رماس ُ 8،سُسُور 7،رُئِمر 6،ویستُن 5،مُرس 4،داوی 3،نُکُمان 2،بومِه 1،لسُنکُنی
که نشان از شناخت مناسب او از پیشینیان علم فیزیک  12و شارل 11نپیئس 10،کارُلیس

  دارد.

، چراغیهای الکتریکاعتهای آن زمان مثل تلگراف، سالدوله برخی فناورینجم
های بخار، کارخانجات فلزات معدنی، چرخ خیاطی، جوراب بافی، عکاسی و واگن را 

-16ق، 1293، الدولهنجمبرد )هایی از دستاوردهای علم جدید نام میبه عنوان نمونه
شوند نزدیک است به فهم اطفال و دارد نکاتی که در کتاب ذکر می(. وی اظهار می18

راحتی با آن گیرد که خوانندگان بهکار میهایی را بهآید و مثالوزه به چشم میآنچه هرر
گیر قلیان و گِلی که از چرخ کالسکه در هنگام ارتباط برقرار کنند ازقبیل منقله آتش

یا نیروی گریز از مرکز به «قوت مائله از مرکز»شود که برای توضیح حرکت پرتاب می
ی، مویینگ ۀیا همان پدید «آثار و حوادث شعریه»ا برای بیان و ی (،46-44گیرد )کار می

                                            
1. William Nicholson (1753-1815)دان انگلیسی که به عنوان مترجم و مفسر نظریات دانشمندان شیمی ،م

 فارنهایت را توسعه داد.کرد و دماسنج زمان خود نیز فعالیت می
2. Antoine Baumé (1728-1804)چگالی آب نمک ابداع  گیریای برای اندازهداروساز فرانسوی که وسیله ،م

 نمود.

3. Thomas Newcomen (1664-1729)مخترعی انگلیسی که موتور بخار اتمسفری را ابداع کرد. ،م 
4. Humphry Davy (1778-1829)جمله  نگلیسی که به دلیل کشف تعدادی عنصر ازدان و مخترع اشیمی ،م

 شود.پتاسیم و سدیم و اختراع چراغی به نام خودش شناخته می
5. Samuel Morse (1791-1872)شود. شروع فعالیت مریکایی که به عنوان مخترع تلگراف شناخته میآنقاش  ،م

 م بود.1832علمی وی در سال 

6. Charles Wheatstone (1802-1875)دانشمند و مخترع انگلیسی که از جمله اقدامات وی بهبود دستگاه  ،م
Wheatstone Bridge م 1840رفت. وی در سال کار میگیری مقاومت الکتریکی نامشخص بهبود که برای اندازه

 موفق به اخذ مدال سلطنتی شد.
7. Ole RØmer (1644-1710،)ومتر بر ثانیه محاسبه هزار کیل 220 منجم دانمارکی که سرعت نور را حدود م

 کرد.
8 .Horace Bénédict De Saussure (174-1799)شناس اهل ژنو که مخترع اجاق دان و زمینفیزیک ،م

 خورشیدی بود.

9. Jacques de Romas (1713-1776)با روشنایی و  ههایی را در رابطدان فرانسوی که آزمایشفیزیک ،م
 الکتریسیته انجام داد.

10. Anthony Carlisle (1768-1840)جراح انگلیسی که به همراه نیکلسن توانستند با جریان الکتریسیته،  ،م
 آب را تجزیه نمایند.

11. Nicéphore Niepce (1765-1833)شود.عکاسی شناخته می ۀمخترع فرانسوی که بیشتر به دلیل توسع ،م 

12. Jacques Charles (1746-1823)ن هیدروژنی را به پرواز درآورد.دان فرانسوی که نخستین بالشیمی ،م 
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جذب  ۀهایی که در مجاورت نهر آب قرار دارند یا نحورفتن رطوبت از دیوار خانه باال
( و برای 57آورد )همان، آب در قند پس از تماس مقداری از آن را به عنوان نمونه می

را آورده  «به کثرتِ سن خمیده گردند شیوخی که»بهتر نشان دادن مفهوم مرکز ثقل مثال 
گوید این افراد مسن چون پس از خمیدگی، مرکز ثقل بدنشان در جلوی پاهایشان و می

داند به مثال(. البته در مواردی هم که الزم می80کنند )همان، افتد به عصا تکیه میمی
های دریاچه» در بارۀشود مثالً در باب اول کتاب هایی از دیگر کشورها متوسل می

کند آبرسانی در خارج از کشور اشاره می ۀگوییم به نحوکه امروزه به آن سد می «عامه
یابی مداوم به جریان چاه آرتزین که به دلیل دست در بارۀ( و یا در جایی که 107)همان، 

در  هجری قمریدر سال هفتم آورد از مشابه آن که مطالبی را می شودآب استفاده می
 (.111گوید )همان، حفر شده و قبل از آن در مصر و چین بوده است سخن میفرانسه 

نور که روح طبیعت است حقیقتش هنوز »گوید: اول کتاب می مقدمۀالدوله در نجم
( و در باب پنجم که مربوط به نور است این نکته را یادآور 19)همان، « مجهول است

دهد وی ور از دکارت است، که نشان میخروج نور از نیوتن و تموج ن ۀشود که نظریمی
 از مناقشه بر سر ماهیت نور آگاه بود.

پردازد دوم به تعریف جسم و خواص عمومی اجسام و قوت و حرکت می مقدمۀدر 
آورد. وی درجایی و تعاریف مفاهیمی مثل جوهر، ماهیت، اتم، مولکول و اینرسی را می

کند و تفصیل اشاره می قانون ناصرینی های خود یعترین کتابنیز به یکی از معروف
(. او همچنین در 75دهد )همان، حرکت وضعی زمین توسط آویز را به آن ارجاع می

ها پاسخ کند تا خوانندگان به آناالتی را از همان فصل مطرح میؤپایان هر فصل، س
 دهند.

شود این کتاب به طور کلی به پنج باب و مجموعاً بیست و چهار فصل تقسیم می
توان تقریباً آن را جامع موضوعات و عناوینی دانست که یک ایم( که میتر آورده)پایین

 در بارۀکتاب فیزیک کالسیک در آن دوره دارا بوده است )هرچند مثالً خیلی 
 فیزیکآن با کتاب  ۀکند( که با مقایسموضوعات مربوط به سینماتیک صحبت نمی

خان ناظم العلوم نیز می ق( علی1295) اصول حکمت طبیعیق( و 1274نمساوی )
 توان به آن دست یافت. عناوین فیزیک نمساوی به این شرح است:
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در جراثقال  2،اصلیه و پایه جراثقال ۀدر حرکات مرکبه، در ماد 1،در حرکت مجرده
در هیدروستاتیک که علم معادلۀ اجسام  3،نقطه مادیه، در قواعد معادله در اجسام صلبه

د، در آئروستاتیک که معادلۀ اجسام هوایی صفت باشد، در هیدرودینامیک مایعات باش
و آئرودینامیک که عبارت از قوۀ متحرکۀ اجسام سیاله و قوۀ متحرکۀ اجسام هوایی 

در تجزیۀ نور ابیض )شعاع سفید(،  5،در تقاطع شعاع 4،الصفت باشند. در انعکاس ضوء
 جذب و ۀر مقناطیس، در الکتریسیته که قود 6،مناظر و مرایاه در چشم و آالت متعلقۀ ب

تریک گویند، در قوۀ جذب و رد رد باشد، در تأثیرات قوای جاذبه و راده که آن را الک
ناریه  ۀدر گالوانیه یا گالوانیم، در ماد 8،های مواد ناریهدر قوت 7،به واسطۀ اقتسام

در حرارت مخصوصه مقناطیسه، در حرارت، در انبساط، در تغییر حالت تالحق اجزاء، 
اصول حکمت و کتاب  های مختلفه حرارت.در منبع 10،در انتشار حرارت 9،اجسام
 نیز به این صورت تقسیم بندی شده است: طبیعی

مقالۀ دوم در حرارت، مقالۀ سوم در  11،مشتمل بر پنج مقاله: مقالۀ اول در قوۀ ثقل
ور است و هر کدام از این بیان الکتریسیته، مقالۀ چهارم در صوت و مقالۀ پنجم در ن

 نسخۀهای بندی موضوعات و سرفصلمقاالت دارای فصول متعددی هستند. تقسیم
تر است تا کتاب کریشش نمساوی. خان نزدیک به کتاب علی الدولهنجم فیزیک

لیف شده دارای سرفصلأمردم ت ۀعام ۀهمچنین علی رغم این که این اثر برای استفاد
نویسنده ابواب  باشد.که برای محصلین نوشته شده است می های مشترک با کتب درسی

 و فصول نسخه را به شرح ذیل در متن گنجانده است:

                                            
 حرکت ساده .1

 مکانیک ۀاصول اولی .2

 تعادل اجسام صلب .3

 بازتاب نور .4

 برخورد پرتوها .5

 ها و برخی ابزار دیگرها، عدسیآینه ۀبار در .6

 باردار شدن جسم به دلیل نزدیکی به جسم دیگر .7

 مواد دارای بار الکتریکی .8

 گرمای ویژه .9

 گرما انتقال .10

 نیروی جاذبه .11
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باب اول در قوه جاذبه 
عمومیه و قوه مثقله 

 مرکزیه

 فصل اول در قوه جاذبه
مرکزیه و آثار کلیه آن و قانون  1فصل دویم در قوه مثقله

 هصیل آویز که بسقوط اجسام و درجه زور این قوه و تف
 یونانی پاندول گویند

فصل سیم در ثقل اجسام و مرکز ثقل و اهرم و ترازو و 
 میزان و وزن مخصوص اجسام

 فصل چهارم در آثار قوه مثقله در مایعات
فصل پنجم در قوه مرکزیه و منگنه آبی و حوض آب پخش 

 دارکن و چاه آرتزین و میزان آب و میزان حباب
 در مایعات 2احوال اجسام مغموره فصل ششم در

 4و ادخنه 3فصل هفتم در آثار قوه مرکزیه در ابخره
 فصل هشتم در قوه اسفنجیه گاز

 فصل نهم در شرح آالتی که بناشان بر خواص هوا باشد

 باب دوم در حرارت

 حرارت اجسام 5فصل اول در تقدیر
 حرارت 6فصل دوم در اشعاع

 امفصل سیم در تخلخل اجس
 فصل چهارم در تغییر حالت اجسام

 فصل پنجم در شرح اسباب بخار
 فصل ششم در منشأ حرارت و آلت هیکرُمتری

باب سیم در قوه 
 کهربائیه و مقناطیس

 فصل اول در قوه کهربائیه ساکنه و آثار کلیه آن
 فصل دوم در شرح اسباب و آالت کهربائی

 فصل سیّم در کهربائیه هوائی

                                            
 نیروی وزن .1

 فرورفته .2

 بخارات .3

 دود .4

 اندازه گیری .5

 نشر، انتقال و... .6
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چهارم در قوۀ کهربائیه متحرکه و آن را کالوانسیم نیز  فصل
 گویند

 فصل پنجم در مقناطیس
فصل ششم در شرح کهربا مقناطیس که بفرانسه 

 تسیمالکترمائیه
 مقدمات کلیه باب چهارم در اصوات

باب پنجم در علم 
 مناظر و مرایا

 فصل اول در آثار کلیه نور
 صیل نورفصل دویم در انکسار شعاع و تف

 فصل سیم در شرح بعضی آالت مناظر و مرایا

 نتیجه

هایی که در زمان ورود فیزیک جدید با این علم مرتبط بودهاگر بخواهیم از شخصیت
الدوله یکی از این افراد است که بخش قابل توجهی از عناوین و اند نام ببریم، نجم

ور ط فارسی به تحریر درآورد. همانمفاهیم علم فیزیک در قرن نوزده میالدی را به زبان 
ز بااهمیتترجمه کرده، یکی ا اصول علم ستاتیککه گفته شد، کتابی که وی با عنوان 

شد که مجموعاً بیش از ترین متون علم استاتیک در قرن نوزدهم در اروپا شناخته می
(، در سال Grattan, 90های مختلف چاپ شده بود )نسخه از آن در ویرایش 7500

 نسخۀهمچنین  1های پنجم و هفتم آن مجدداً به چاپ رسیده است.هم ویرایش 1220
 لیفات فیزیک جدید که توسط یکأتوان به عنوان یکی از نخستین تاو را می فیزیک

 های او در دو اثر یادها، واژه گزینینظر گرفت. عالوه بر این ایرانی نوشته شده است در
های فیزیک جدید قابل توجه است، هرچند اکثر دلشده به عنوان بخشی از نخستین معا

ها شده است و حتی شوند و اصطالحات دیگری جایگزین آنها امروزه استعمال نمیآن
در تعیین  الدولهنجمرغم این که گردد. علیهای خارجی استفاده میبعضاً همان واژه
نشان دادیم که حداقل  داند اماهای جدید، خود را مقدم بر دیگران میمعادل برای واژه

هایی اقدام در علم فیزیک این طور نیست و افرادی قبل از وی به انتخاب جایگزین
ای از ارجاع به دیگر آثار به زبان فارسی کرده بودند. همچنین در دو اثر فوق نشانه

 در بارۀشود که یا به دلیل عدم اطالع وی از آثار ایشان است )که حداقل مشاهده نمی

                                            
 Nabu Pressتوسط انتشارات  2012م هستند در سال 1837و  1830این دو ویرایش که متعلق به سال های  .1

 تجدید چاپ شده اند.
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رسد( یا دالیل دیگری داشته است. عبدالغفار غیر از بعید به نظر می نمساوی فیزیک
نجوم نوشته است، از منابعی  در بارۀاثرِ دیگری که  مقدمۀنام بردن از پوانسو آن هم در 

دست آوردن منابع خارجی که از آنخود یا چگونگی به فیزیک نسخۀکه برای نگارش 
هایش به فردی دارای الدوله به دلیل فعالیتز آنجا که نجمبرد. اها استفاده کرده نام نمی

های رایج زمان خود شهرت دارد، باتوجه به آنچه تا کنون توانایی در اکثر علوم و مهارت
شویم آثار فیزیکی وی به چاپ نرسیدند، درصورتی که نوشتهدست آمده، متوجه میبه

و جغرافی چاپ شده و منتشر شدههای دیگر مانند نجوم، ریاضیات های او در زمینه
کتابی برای  فیزیککتابی تخصصی است و  اصول علم ستاتیکاند. با یادآوری این که 

چگونگی استفاده از این آثار پس از  در بارۀعموم مردم، اما تا کنون اطالعاتی  ۀاستفاد
ست دست چه کسانی رسیده و در کدوم مراکز استفاده شده اها و این که بهنگارش آن

آید این است دست میوی به فیزیک نسخۀ مقدمۀنداریم. در ضمن یکی از نکاتی که از 
بیند بلکه کسب علم را عاملی برای که وی نه تنها بین علم و دین هیچ گونه تعارضی نمی

کند که آموزندگان علوم جدید در کنار کسب این علوم داند و توصیه میتقویت دین می
 زش های مذهبی نیز اقدام نمایند. حتماَ به فراگیری آمو
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