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فیزیک در تمدن اسالمی و نقش آن در آموزش فیزیک
مهدی میرزائی ، 1فاطمه

بوربور2

چکیده
بیان دستاوردهای دانشمندان و پیشرفت های گذشتگان یکی از رسالت هاای هار فارد مت هاد در هام اه اسات  .یکای از هاراران
موردی که می توان به هام ه به عنوان پیشرفت و دستاورد تاریخی ارائه کرد  ،پیشرفت های گذشته دانشمندان اساممی در زمیناه
فیریک است .در این مقاله س ی بر آن شده تا خمصه ای از کارهای دانشامندان ملاامان در زمیناه هاای رکات شناسای و نیارو
شناسی  ،عام مناظر ( نور شناخت )  ،ترازو و اندازه گیری هرم ویژه و ماشین های ساده و اسااا هاای مکاانیکی ارائاه شاود .در
آخر هم به بررسی این موضوع می پردازیم که آیا می توان از دستاوردها و پیشرفتهای گذشاتگان و همنناین از (( تارین )) هاای
موهود در کشور برای تدریس فیریک استفاده کرد؟ در ابتدا بررسی می شود که آیا امکان این کار وهود دارد؟ موانع و مرایا چه
هلتند؟ و . ...روش اصای در ارائه مطالب به شیوه اسممی در این مقاله  ،تدریس و اشاره ی غیر ملتقیم عناوین و اهداف می باشد
نه اینکه مطالب به شکای هدا و هدای از متن درسی در کتا آورده شوند .در واقع به دناال این هلاتیم کاه بادون آنکاه دانا
آموز را درگیر یادگیری این مطالب کنیم  ،این موضوعات را به وی القا کرده و در افظه باند مدت او ثات کنیم.
کلید واژه ها :رکت شناسی  ،نیروشناسی  ،عام مناظر  ،هرم ویژه.
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مقدمه
است مال کامه فیریک به م نایی که امروز از آن فهمیده می شود  ،نلاتا تازه است .نیوتون هنوز برای این دانا
طای ی را به کار می برد و از این لحاظ در دید ههانی دانشمندان ملامان با ایشان شریک بود .در عام اسمم نیر دان
مطابق با دان

ناام فالافه
هداگانه ای

فیریک به م نای امروزین آن وهود نداشت .تدریس هر درسی در هر کشوری اگر به بیان فرهنگ آن کشور باشد

می تواند به آشنایی مردم با فرهنگ آن کشور کمک کند .دروسی از هماه فیریک هم می توانند به نحوی این شاک تادریس را
داشته باشند.
حرکت شناسی و نیرو شناسی
از دیدگاه پیشرفتهای متاخرتر فیریک  ،سهم ملامانان از لحاظ کارهایی کاه در ملائاه نیارو و رکات کارده اناد اهمیات
فراوان دارد  ،و در تحقیقات مورخان عام باختری در مرکر توهه قرار گرفته است.
فیالوفان و دانشمندان ملامان در گلترش و پرورش چندین مفهوم اصای وابلته به ملئاه رکت سهم عمده داشته اند.
به دناال خرده گیری فیالوف ملیحی  ،یو نّا فیاوپونوس  ،ابن سینا مفهوم (( می )) را برای توضای

رکات پرتاابی کاه سلات

ترین اقه در فیریک ارسطویی است ایجاد کرد و به بیان آن پرداخت .یو نّا فیاوپونوس بر آن بود که نیرویی که سااب رکات
پرتابه می شود  ،به هلم متحرک نیرویی می دهد که دانشمندان التینی آن را (( ایمپتوس )) می نامیدند  ،و این نیرو در آن هنگام
که هلم در خم رکت می کند رفته رفته به مصرف می رسد و زمانی تمام می شود  ،برخمف نظر ارساطو کاه گفتاه باود های
راهی برای متوقف کردن پرتابه در خم وهود ندارد  ،این سینا این نظریه را برای پرتابه ای که با مقاومتی مثم مقاومت هوا روبه رو
است تکمی کرد و نظریه می از او است که پس از وی ابوالارکات بغدادی آن را توس ه داد و ب د ها دانشامندان مدرسای از آن
آگاهی پیدا کردند .گالیائو در کتا مکالمه پیرایی خود از نظریه ایمپتوس کاه از یو نّاای فیاوپوناوس آغااز شاده و دانشامندان
ملامانی که نام بردیم در تکمی آن کوشیده اند  ،بهره برداری کرده است.
مفهوم مهم دیگری که توسط ملامانان تکام پیدا کرد مفهوم گشتاور است که ابن هیثم در کتا المنااظر خاود از آن
نام برده و آن را نیروی رکت ( قوه الحرکه ) خوانده است .با در نظر گارفتن اهمیات ایان مفهاوم و بقاای آن در سراسار تااری
فیریک تی در دوره م اصر  ،سهم بررگ ابن هیثم و دانشمندان دیگر فیریک اسممی که در تکام آن کوشیده اند آشکار مای
شود.
کار دیگر دانشمندان ملامان که باید گفته شود  ،آن اسات کاه در مغار زماین  ،باه مناساات وابلاتگی آن باه ابان باهاه
فیالوف اندللی  ،به نام (( نیروشناسی ابن باهه ای )) شناخته شده است .گاالیائو در هماان کتاا گفتگوهاای پیرایای در خارده
گیری بر نظریه ارسطویی که بنا برآن اگر  Vسرعت هلم متحرک و  Pنیروی متحرک و  Mمقاومت محیط رکات باشاد ،

فیریک در تمدن اسممی و...

در آن صورت  V=P/Mخواهد بود  ،گفته است که  V=P-Mبدان سان در خم که  M=0است دیگر سرعت بی نهایت
نخواه د شد .گالیائو در واقع از طریق نق قول ابن رشد از ابن باهه در شر

بر کتا چهارم فیریک ارسطو از نظریه ابان باهاه

آگاهی اص کرده بود.
ملامانان درباره نیروی سنگینی نیر تحقیقات گلترده داشته اند  ،و کلانی همنون ابن سینا و ابن هیثم و ابوالارکات و فخار
الدین راز ی و ابن باهه اندیشه های بلیار هالای در این موضوع ابراز داشته اند .ملامانان این ملئاه را می دانلتند که شتا هلام
ساقط شونده در تحت تاثیر نیروی سنگینی به هرم آن بلتگی ندارد  ،و اینکه نیروی هاذبه میان دو هلم هرچه فاصاه آنها کاه
و هرم های آنها افرای

پیدا کند  ،بررگتر می شود .عموه بر این  ،ابن باهه نیروی گران

( سنگینی ) را نیرویی درونی می داناد

که اهلام را از داخ به رکت در می آورد  ،به همان گونه که عق آسمان هاا را باه رکات در مای آورد .از باراهین وی نیار
بازتابی در کارهای گالیائو مشهود است .روی هم رفته ملامانان کارهای مهمای در شااخه هاای مختااف مکانیاک و دینامیاک (
نیروشناسی ) کرده اند و در بلیاری از موارد از فیریک ارسطویی هدا شده و تی مفاهیم اساسای همناون گشاتاور را باه وهاود
آورده اند .ولی آنان هرگر فیریک را به صورت کمیتی کام درنیاورده و نیر از ماهیت نمادی ههان طای ی غاف ناوده اناد .تای
تحقیقات کمیتی آنان در داخ مدار ههانی رکت می کرد که دارای سالاه مراتب بود و ترازی از وهود االت برتار از آن را
به صورت نمادی مجلم می ساخت .عموه بر این آنان قابایت آن را داشتند که هرچه را که از لحاظ تاری فیریک باه انجاام مای
رساندند چ نان نااشد که مایه فاه ه هایی شود که به صورت ملتقیم و یا غیر ملتقیم توسط گاالیائو و پیاروان او پای

آماد  ،چاه

عامی که به دست این چهره های برهلته ملامان تکام پیدا می کرد محدود به دود سالاه مراتب م رفت بود.
علم مناظر یا نورشناخت
یکی از زمینه هایی که ملاما نان در آن سهم عمده داشته اند عاام منااظر اسات  ،و از برکات کارهاای ابان هیاثم در ( قارن
چهارم /دهم) این عام بر شالوده های تازه قرار گرفت و صورت عام منلجمی پیدا کرد  ،و به همین ههت است که ابان هیاثم را
پدر نورشناخت خوانده اند .پی

از وی چند تن از دانشمندان ملامان در این عام کار کرده بودناد  ،ولای بیشاتر باا مناابع یوناانی

همنون آثار ارسطو و اوقایدس و هرون و ارشمیدس و بطامیوس و ثاون ( ثئون ) آشنا بودند و از آنها استفاده می کردند .پی

از

همه کندی کتابی در عام مناظر بر مانای آثار اوقایدس نوشت که کتا مناظر اوقایدس نخلتین باار از طریاق ترهماه التینای آن
( ) De Aspectusدر مغر زمین شناخته شد .کندی همننین کتابی در عات کاودی رنگ آسمان تالیف کرده بود.
پس از کندی دیگران نیر در عام مناظر کار کردند  ،همنون نیریری که نمودهای آسمانی را مورد تحقیاق قارار داد و
ابن سینا و بیرونی که درباره م حدود بودن سرعت نور مطال ه کردند  ،و پرشکانی همنون نین ابان اساحاو و رازی باه بحا

در
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کالادشناسی و فیریولوژی چشم پرداختند .ولی آنکه تغییری عظیم در این عام پدید آورد ابن هیاثم باود کاه باه عاات اکتشاافات
فراوان

او را بررگترین محقق در نورشناخت در فاصاه میان اوقایدس و کپار دانلته اند .ب ضی نیر با در نظر گرفتن عام فیریک به

م نای هدید آن  ،وی را بررگترین فیریکدان ملامان شمرده اند .ابن هیثم آثار مت ددی درباره عام مناظر تالیف کرد و نمودهاای
گوناگون هوی را مورد مطال ه قرار داد  ،که ب ضی از آثار وی رساله درباره فاق به التینی ترهمه شده است .ولی اثر عمده وی در
این موضوع که مهمترین تالیف قرون وسطایی در نورشناخت به شمار می رود  ،کتا المناظر است که نخلتین بار به ساال 1752
در بازل به چاپ رسید .این کتا نه تنها نویلندگان قدیمی تر همنون ویتاو و راهر بیکن پکهام را تحات تااثیر قارار داد  ،باکاه
نفوذ آن تی در آثار نورشناختی کپار و نیوتون نیر مشهود است .نام التینی ابان هیاثم  ،الهاازن  ،باه انادازه ناام اوقایادس در نارد
دانشجویان نورشناخت مغر زمین م روف بود.
کتا المناظر که ابن هیثم در آن شایلتگی خود را به عنوان پرشک و فیریکدان هار دو باه خاوبی آشاکار مای ساازد  ،باا
تحقیق در کالاد شناسی و بیان وظایف چشم آغاز می شود .وی وظایف چشم را از عصب بینایی در دماغ گرفته تا خود چشم بیان
می کند و درباره پاره های مختاف چشم از ماتحمه و عناییه و قرنیه و هایدیه استادانه سخن می گوید و نق

هار یاک از آنهاا را

آشکار می سازد.

شک  :1کالاد شناسی چشم از ابن هیثم

وی همننین از روابط میان اهرا مختاف چشم سخن گفته و از اینکه چگونه در عم روءیت به صورت اندام وا دی عم
می کنند بح

کرده است .ابن هیثم نیر مانند ابن سینا و چندین تن دیگر از دانشمندان ملامان بر این عقیده ناود کاه پرتاو ناور از

چشم خارج می شود  ،باکه برآن بود که در فرآیند دیدن پرتوهای مختافی از هلم دیده شده به چشم می رسد.
ابن هیثم در بازتا ( ان کاس ) و شکلت ( انکلار ) نور و نیر در نمودهای هوی مطال ات و مشاهدات مت دد داشته اسات.
ریاضی دانان و فیریک دانان مت ددی از زمان اوقایدوس تا ثئون کارهایی در این دو زمینه کرده بودند .ابن هیثم کارهای آناان را
دناال کرد  ،ولی بیشتر تحقیقات خود را به آینه های کروی و سهمی و از هماه بح

در کجراهیها اختصاا

داد .ملائاه ای کاه

فیریک در تمدن اسممی و...

هم امروز به نام وی ملئاه الهازن خوانده می شود  ،به آینه کروی ارتااط دارد  :اگر نقطه ای و تصویر آن در یک آینه کاروی در
دست باشد  ،نقطه بازتا را پیدا کنید.

این ملئاه به

م ادله از درهه چهارم می انجامد که ابن هیثم از طریق هندسی آن را

کرده است .همین ملئاه را چند قرن ب د هویگنس از طریق هاری
ان کاس نور را درباره هم سط بودن ش اع تاب

کرد .ابان هیاثم نخلاتین کلای اسات کاه قاانون دوم

و ش اع بازتافته و خط عمود بر سط تاب

بیان و اثاات کرده است.

اصالت کارهای ابن هیثم در شکلت نور بیشتر است .شاید مهمترین آنها بیان این مطاب توسط وی باشاد کاه پرتاو ناور از
آسانترین و سری ترین میلر می گذرد  ،و ه مین است که در اص (( داق زمان )) با نام فرما همراه شده است .ابن هیثم همننین
مدتها پی

از نیوتون مربع سرعتها را بر سط شکلت مورد استفاده قرار داد  ،ولی از آن ههات نتوانلات باه کشاف قاانون سان

موفق شود که در محاساات به های هیب وتر را به کار می برد .تجربه های مت ددی با استوانه های شیشه ای فرورفته در آ برای
تحقیق در شکلت نور انجام داد  ،و نیر در صدد برآمد تا قدرت بررگ کنندگی عدسیها را م اوم کند.
در آننه به نمودهای هوی مربوط می شود  ،کارهای ابن هیثم از لحاظ رصد هاای ساتارگان و هواشناسای اهمیات فاراوان
داشته است .وی ستا ری هو را ت یین کرده و از تاثیر هو در رصد کردن نمودهای هوی و از آغاز و انجام فااق و شافق ( هنگاامی
فاق آغاز می شود که خورشید  11درهه در زیر افق قرار دارد ) سخن گفته است ؛ برای اینکه چرا خورشد و ماه بررگتر از آن می
نمایند که در وسط آسمان  ،دلی آورده و از بلیار ی آثار نورشناختی هو و نمودهای وابلته به آنهاا بحا
کارهای وی در این زمینه کمتر از اهمیت کارهای

کارده اسات .اهمیات

در زمینه نورشناخت محض نیلت.

ابن هیثم فیالوف و ریاضی دان و اه تجربه بود .یک چرخ خرّاطای طارر ریخات کاه باا آن عدسای هاایی را کاه بارای
آزمای

های خود الزم داشت تراش می داد .وی کلی است که نخلتین بار (( اطاو تاریک )) را از لحاظ ریاضای ماورد بحا

قرار داد  ،و به تجربه ای پرداخت که آن نیر اولین آزمای
می کند .با کمال دقت آزمای

برای نشان دادن این واق یت بوده است که نور به خطّ ملتقیم رکت

های خود را طرر می کرد و در عین ال ملائ را به طریق ریاضی مورد تجریه و تحای قرار می

داد .و به همین ههت است که مورخان عام م اصر او را یک فیریکدان برهلته خوانده اند .ولی  ،تی ابن هیثم هم در چارچو
ههان عقای اسممی رکت می کرد .وی فیالوفی برهلته و مردی بود که در عین انجان دادن آزمای

هایی دربااره ناور هرگار

این مطاب را فراموش نمی کرد که خدا نور آسمانها و زمین است.
مایه کمال ت جب است که در دوره بمفاصاه پس از ابن هیثم اثری که مشابه اثر وی باشد در قامارو نورشاناخت باه وهاود
نیامد .تی نصرالدین طوسی بررگ در شر ی که بر مناظر اوقایدس نوشت از همه کارهایی که ابن هیثم کرده بود بی خار باود .
ولی محتمم به عات انتشار مکتب اشراو در آن زمان ایاران کاه بار پایاه مفهاوم ناور تکیاه داشات  ،تجدیاد عمقاه ای نلاات باه
نورشناخت در قرن هفتم /سیردهم اص شد و به اکتشافات بررگ تازه انجامید .قطب الدین شیرازی همکار خواهه نصیرطوسی
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در مراغه  ،در کتا نهایه االدراک خود نظریات ابن هیثم را در عام مناظر مورد بح

قرار داد .عموه بر این خود قطب الدین باه

تحقیق خاصی درباره رنگین کمان پرداخت و نخلتین بار توضیحی کیفی از این نمود به دست داد.
ارسطو و سنکا در روزگاران گذشته کوشیده بودند تا عات پیدای

رنگین کمان را بیان کنند  ،ولی در این باره تاوفیقی باه

دست نیاورده بودند .قطب الدین که از کارهای اینان و نیر از تحقیقات قدیمیتر ملامانان آگاهی داشت  ،با اساتفاده از منااظر ابان
هیثم  ،عات پیدای

رنگین کمان را ترکیای از بازتا و شکلت نور هنگام عاور از قطره های آ دانلات .شااگرد وی  ،کماال

الدین فارسی  ،که مهمترین شرر را بر مناظر ابن هیثم به نام تنقی المناظر نوشت  ،از اندیشه های قطب الدین پیروی کارد و بناابر
آنها به تجربه ای پرداخت .کره ای باورین را اتاقی تاریک آویخت و از روزنی پرتوهای نور را بر آن تاباند .این واق یات را کشف
کرد که رنگین کمان نخلتین از دو شکلت و یک بازتا نور اص می شود  ،و رنگین کمان دوم از دو شکلت و دو بازتا .
در این اثنا در مغر زمین تئودور از مردم فرایاورگ از ثمره کارهای ابن هیثم بهره برداری کرد و توضیحی برای عاات پیادای
رنگین کمان به دست آوردد و او نیر به کشفیات کمال الدین رسید.
ترازو و اندازه گیری جرم ویژه
از آنجایی که تمدنی بررگ با تجارت و داد و ستدهای روزانه در همه اشکال آن سروکار دارد  ،ملامانان نیر طای تا توهه
فراوانی به ملئاه اوزان و مقادیر داشته اند که شاخه خاصی از شری ت نیر به آن اختصا

دارد .در شهرهای قدیم اسممی شخصی

مامور آن بود که است مال درست وا دهای اندازه گیری مختاف را در امور بازرگانی و داد و ستد وارسی کند  ،و چنین شخصی
محتلب نام داشت .از زمان های دور وسای های گوناگونی برای اندازه گیری کاالهای مختاف اختراع یا از تمدن های قادیمیتر
اقتااس شده بود که ب ضی از آنها تا زمان اضر در ب ضی از قلمتهای ههان اسممی به کار می رود .ولی شاید ایان ملائاه کاای
بی

از آنکه به عام بلتگی داشته باشد  ،به اقتصاد و هناه های بازرگانی تمدن اسممی مرباوط اسات  ،هرچناد ت یاین وا ادهای

گوناگون اندازه گیری بدون شک برای عاومی که این اندازه گیری ها در آنها به کار می رود هناه اساسی دارد.
ولی یک هناه از این ملئاه هلت که ملامانان گذشته از نیازمندیهای بازرگانی اهتما خاا

دربااره آن داشاته اناد  ،و آن

توهه به ترازو ( میران ) و تکام آن به عنوان وسیاه ای برای اندازه گیری هرم ویژه فارات و کانیها و آلیاژها بوده است .ملامانان
از نوشته های ارشمیدس  ،آگاهی داشتند و به همین ههت با قانون ارشمیدس کامم آشانا بودناد .از زماان ماامون پیشارفتهایی در
ساختن ترازو برای استفاده از این قانون در اندازه گیری هرم ویژه صورت گرفت .بیرونی به اندازه گیری های دقایق

از چنادین

فار و کانی شهرت دارد که آنها را در کتا الجاواهر خاود آورده اسات .خیاام در ایان بااره رسااله ای تاالیف کارد  ،و ابو ااتم
اسفراری نیر در این با رساله ای نوشت .ولی مشهورترین رساله در این موضوع کتا میران الحکمه تالیف عاادالر من خاازنی

فیریک در تمدن اسممی و...

است که ا ز خود عنوان آن اندیشه ترازوی کیهانی هابربن یاان آشاکار مای شاود .خاازنی از آثاار ارشامیدس و نیار دانشامندان
ملامان پی

از خود همنون نیریری و مخصوصا بیرونی برای تکمی ترازو به عنوان وسیاه دقیقای بارای انادازه گیاری هرمهاای

ویژه بهره هلت .و تی از این امر آگاهی داشت که گرما چگالی اهلام را تغییر می دهد.

شک  2و  : 3طرر ترازوی ساخت بیرونی

شک  4و  : 7ترازوی خازنی

داستان مشهور اورکا (یافتم)ی ارشمیدس را خازنی نق کرده  ،و خود با اتکا بر اص یاا قاانون ارشامیدس دساتور خاصای
برای ت یین هرمهای نلای سیم و زر در آلیاژی در این دو فار داده است .اگر در چنین آلیاژی  Xهرم نقره  A ،هرم مطاق آلیاژ ،
و  Sهرم ویژه آلیاژ  ،و  d1هرم ویژه طم  ،و  d2هرم ویژه نقره باشد ؛ آنگاه :
()1

} ) X=A { ( 1/d1 – 1/s ) / ( 1/d1 – 1/d2

رساله خازنی نشان میدهد که فیریکدانان ملامان می توانلته اند به دقت هرمهای ویاژه را همناون هارم مطااق هار هلام
ملتم بر یک یا دو ماده بلیط اندازه بگیرند .در قرن های ب د پیشرفت های اندکی نلات به آننه خاازنی در رسااله خاود آورده
بود صورت گرفت  ،ولی صن ت ساختن ترازوهای دقیق و ظریف تا امروز در سراسر ههان اسمم رواج دارد.
ماشین های ساده و اسباب های مکانیکی
بلیاری از دانشمندان ملامان باه تحقیاق در قاوانین ماشاین هاای سااده پرداختاه اناد  ،و در ایان موضاوع بار مکتاب هاای
ارشمیدسی و ارسطویی کاذ متکی بودند که این آخری با کتا مکانیکا همراه بود .از کتا مکانیکا تالیف هرون اسکندرانی و
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کتا پنئوماتیکا تالیف فیاون بیرانیتومی نیر آگاهی داشتند .این آثار و آثار دیگر اسکندرانی مانای پژوه

های ملامانان در ایان

زمینه بود.
تا آنجا که به قوانین ماشین های ساده مربوط می شود  ،در زمان دوری همنون قرن سوم/نهم ثابت بان قارّه کتاا مشاهور
خود را درباره اهرام نوشت که در مغر زمین زیر عنوان لیارکاراتونیس (، Liber karatonisکتا قاره ) شاناخته شاده  ،و او
در این کتا کوشیده بود تا قانون اهرم را  ،بی

از استناد بر نوشاته هاای ارشامیدس  ،از اصاول نیروشناسای منادرج در روایاات

ارسطویی کاذ استخراج کند .بنوموسی و ریاضی دانان دیگر در بغداد این تحقیق را دناال کردناد و از آن زماان باه ب اد کتاا
های مت ددی در این موضوع ن وشته شد .تی کارهای خازنی که پیشتر ذکر او هنگام بح
درباره گرانیگاه ( مرکر ثق ) اهلام گوناگون و نیر کارهای

از ترازو گذشت  ،از لحاظ تحقیقات

در ایلتابشناسی مهم و شایان ذکر است.

عموه بر آثاری مربوط به قانون اهرم و چرخ و هر آن  ،یک رشته کتابها و رساله ها درباره اساا های مکانیکی و بازیناه
ها و ماشین های خودکار و غیره تالیف شد که مانای همه آنها مکتب اسکندرانی بود .این شااخه از عاام در ههاان اسامم باه ناام
عربی عام الحی خوانده شده و پیوسته در فکر ملامانان با عاوم غریاه و سحر همراه بوده است  ،چنانکه از وهاود کاماه یا باه
م نی یاه ها و تدبیرها در نام آن این مطاب آشکار می شود.
از رساله پلران موسی درباره ترازو ( قرسطون ) و کتا م یار ال قول منلو به ابن سینا ( ولی از تالیفاات شااگردان وی )
گرفته تا کتا قرن هفتم/سیردهم ابن ساعاتی که در آن به شرر ساعت دمشق پرداخته  ،یک رشته کتا ها انتشاار یافات کاه در
آنها ماشینها و اساا های پینیده شرر داده شده بود و چون با چیرهای دور از مت ارف و ناماانوس ارتاااط داشات نیاروی تخیا
ملامانان را به عنوان اموری خارج از م مول و دور از اشتغاالت مردمان عادی به خود هاب کرد .نوشاتن اینگوناه آثاار باا کتاا
مش هور بدیع الرّمان اسماعی بن رزاز ابوال ّر هرری ی نای کتاا فای م رفاه الحیا الهندسایه باه اوج خاود رساید کاه  ،باه عاات
گوناگونی مندرهات و زیاایی تصاویر نلخه های خطی نلاتا فراوان آن  ،در مغر زمین شناخته شده ترین نوع از این گونه آثاار
است .در این کتا که مشتم بر ش

بخ

است  ،پنجاه اساا مکانیکی پینیده همنون ساعتهای آبی و فاواره هاا شارر داده

شده که ب ضی از آنها مشتم بر فواید عامی است و ب ضی دیگر تنها هناه تفریحی دارد  ،و در این کتا نیر از سنت اسکندرانی
پیروی شده است .تی پس از هرری نیر توهه به اینگونه چیرها ادامه یافت و ب ضی از دانشمندان همناون قیصار نفای کتاا
هایی که هناه عمای بیشتر داشت تالیف کردند  ،و کتا

نفی درباره چرخ آبی از این گونه است ؛ دیگران  ،همناون ب ضای از

مصنّفان صفوی و عثمانی  ،رساله هایی درباره دستگاه های خودکار و چیرهای مشابه آن که مایه شگفتی باود تاالیف کردناد کاه
وسیاه وقت گذرانی و تفری خاطر امیران و فرمانروایان بود .رساله هرری در قرن سیردهم/نوزدهم به فارسی ترهمه شد.

فیریک در تمدن اسممی و...

شک  : 6اساابی مکانیکی از هرری

برای شناختن عام و فناوری ( تکنولوژی ) اسممی و نیر برای بازشناختن اختمف آنها باا عاام و فنااوری هدیاد  ،مطاالع و
تحقیق در نق

قارار گرفتاه در تمادن اساممی  ،اهمیات فاراوان دارد .در

اینگونه رساله ها و ماشین هایی که در آنها مورد بح

بلیاری از این رساله ها از فنّاوری عامی سخن رفته و آسیا هاای آبای و باادی و عواما م مااری و ملاائ آبیااری و تقطیار و
فرآیندهای دیگر شیمیایی و تجهیرات نظامی و هر اینها مورد بح
فناوری که در این گونه رساله ها از آن بح

قرار گرفته اسات .توهاه باه ایان نکتاه الزم اسات کاه در آن

شده  ،نیروهای طای ی موهود در محیط مورد نظر به کار گرفته می شاود و مهاارت

آدمی به د اعای مورد استفاده قرار می گیرد و س ی می شود که ایجاد پریشانی و نابلاامانی در محایط زیلات باه کمتارین اد
ممکن برسد .در ب ضی از رساله های دیگر از ماشین های پینیده ای بح

می شود که بلیار به ماشین های نوینی شااهت دارد که

با فنّاوری هدید در ظرف مدت دو قرن گذشته ساخته شده است .ولی درست همینگونه فناوری اسات کاه ملاامانان هرگار آنارا
هدی نگرفتند و در صدد برنیامدند که به وسیاه آن زندگی اقتصادی و وسای تولید خود را تغییر دهند .ثمره این رساله ها ساختن
ساعتهای پینیده و اساابهای تفریحی بود و تو گویی ملامانان می خواستند بدین وسیاه نشان دهند که سالمترین نوع ماشین پینیده
یک بازی نه است .در نظر آنا ماشینها همیشه یادآور اختراعات عجیب و غریب اسکندرانیان باود کاه درهاای م اباد را چناان مای
ساختند که هنگام تابیدن اش ه خورشید بر آنها خود به خود باز شود و کارهای شگفت انگیر دیگری انجام می دادند که همراه باا
عام  ،از آنان به ملامانا انتقال یافت و هرو دانلته های عامه درآمد.
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شک  : 5اساابی مکانیکی از هرری

تمدن اسممی وسای آن را داشت که ماشین های پینیده بلازد و آنها را در ملائ زندگی روزانه امت ملامان به کار برد.
ولی همنون چینیان که باروت داشتند ولی هرگر توپ و تفنگ نلاختند  ،ملامانان نیار هرگار آن گاام را کاه باه پیادای

یاک

فناوری ناهماهنگ با محیط طای ی باشد برن داشتند .کارهای ایشان در مورد ماشین ها در همه زمینه ها از وسای کشاورزی و م
و نق گرفته – که در زندگی روزمره به کار می رود – تا ساعت های پر طول و تفصی که مایه شادمانی خافا و امیاران را فاراهم
می آورد و نیر در زمینه آالت و ادوات پینیده دیگری بود که دست آخر با سحر و هادو و کارهاای هاادوگری در هام آمیختاه
شد .از همه آننه در این موضوع می دانلتند استفاده عمای ناردند  ،و بنابر غریره چنان ا لاس می کردند که تکام یک فناوری
که فار و آت

را به خدمت می گیرد – که هردو نلات به محیط طای ی بیگانه است – خطر دارد  ،چاه نتیجاه آن بارهم خاوردن

ت ادل طای ی است که در چیم انداز اسممی هناه مرکریت دارد و از بین رفتن آن چنین خطری را برای مردمان زمان اضر پای
آورده است.

شک  8و  : 1اساابی برای ساختن توپ از دوره مغولی هند

فیریک در تمدن اسممی و...

استفاده از تاریخ فیزیک اسالمی ایرانی در آموزش فیزیک
باارای اسااتفاده از دسااتاوردها و پیشاارفتهای گذشااتگان در آمااوزش فیریااک چنااد نکتااه مهاام وهااود
دارد که ابتدا باید به آنها توهه کرد .از هماه این نکات می توان به موارد زیر اشاره نمود:
الف) هدف از استفاده این دستاوردها در آموزش فیریک چیلت؟
) آیا این کار امکان پذیر است؟
ج) چگونه می توان از این دستاوردهای تاریخی در آموزش فیریک استفاده کرد؟
د) راه کار های پیشنهادی موثر هلتند؟
ه) چه موان ی در این راه وهود دارد؟
و) نتیجه این کار چیلت؟
یکی از سواالتی که ممکن است به ذهن خواننده خطور کند این است که هدف از تدریس درسی مانند فیریک که تماما
تشکی شده از فرمول و عدد و ت ریف و ...می باشد به بیان اسممی ایرانی چیلت؟ اصم چه منظوری از این نوع تدریس داریم؟
آیا این نوع تدریس به ما کمک می کند تا درس فیریک را بهتر به دان

آموزان یاد بدهیم؟

در پاس به این سواالت باید گفت الاته که می توان درسی مانند فیریک را به صورت کامم مجرا از ت اریف و ترفندهای
اسممی و ایرانی و هر صورت دیگر بیان کرد اما باید در نظر داشت که در تادریس هار درسای ماا تنهاا باه یاادگیری آن درس
هدف فکر نمی کنیم باکه اهداف دیگری نیر مدنظر داریم .بیان هر درسی به زبان آن کشور و به بیان آن تمادن و باه شایوه آن
فرهنگ باع

دلالتگی و اعتقاد افراد آن هام ه به کشور و تمدن و فرهنگ خوی

می شود .برای مثاال  :فارک کنیاد کاه ماا

برای یک ملاله فیریک در کتا دبیرستان مثالی از یکی از آثار تاریخی بیاوریم .در این صورت دان
یک ملاله فیریکی مواهه می شود  ،با یک اثر تاریخی میهن خوی

آموز عموه بر اینکاه باا

نیر آشنا می گردد.

مثال :
بنده در درس فیریک  1عمومی از کتا هالیدی تالیف رابرت رزنیک به یاد دارم که ملاله هایی که ت داد آنها هام کام
ناود به شکای که ما مد نظر داریم ( الاته متناسب با فرهنگ خودشان ) بیان شده بود.
به یکی از این ملائ توهه کنید :
فاصاه نیویورک و لوس آنجاس در دود  3000miاست ؛ اختمف زمانی این شهرها  3h ،اسات .محایط زماین چقادر
است؟
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همانطور که می بینید در این مثال کوتاه برای بیان یک ملاله فیریکی از شیوه ای استفاده شده که باع
یک خواننده به خصو

می شود در ذهن

یک خواننده آمریکایی فاصاه این دو شهر به یاد بماند.

سوال اینجاست؟
آیااا نماای تااوان ایاان چنااین ملااالی را بااه زبااان و فرهنااگ خااوی

بیااان کاارد؟ آیااا کاااری اساات عاااس و یااا غیاار

ممکن؟
به آسانی می توان دریافت که این کار ممکن است و به را تی می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
باارای پاارداختن بااه ایاان کااار ماای بایلاات شاایوه هااا و راه کااار هااای پیشاانهادی ایاان نحااوه تاادریس را بررساای
کرد.
از هماااه کارهااایی کااه در ایاان ااوزه در سااالهای گذشااته تااا بااه امااروز انجااام شااده  ،بیااان زندگینامااه و
دستاوردهای دانشمندان ملامان و ایرانی بوده است که بلیار قاب تحلین می باشد.
امااا یکاای از نقااد هایی کااه بااه ایاان کااار وارد ماای باشااد  ،عاادم درگیااری ایاان کارهااا بااا مااتن درساای اساات .بااه
نحااوی کااه از ک ا دان ا

آمااوزان تنهااا درصاادی بااه مطال ااه آن ماای پردازنااد و از میااان ایاان ت ااداد هاام تنهااا درصااد

ناچیری آن را به خاطر می سپارند.
از هماااه تجربااه هااای ناااموفق دیگااری کااه ماای تااوان باارای ایاان کااار مثااال زد  ،قاارار دادن قلاامتی بااه نااام ((
باارای مطال ااه )) در کتااب ت ایمااات دیناای دبیرسااتان ماای باشااد .کااه بااا اسااتقاال بلاایار کمرنااگ دانا

آمااوزان مواهااه

شد .و به مرور زمان از این کتا ها ذف شد.
باارای اینکااه ایاان دسااتاوردها و اطمعااات در ذهاان اکثریاات داناا

آمااوزان بمانااد و تاای در افظااه ایشااان

ک شود باید این اطمعات با متن درس گره خورده و هرئی از ملائ شود.
ال چگونه؟
یکاای از راه کااار هااا را در چنااد سااطر قاا در مثااالی کااه از کتااا فیریااک عمااومی  1هالیاادی آورده شااده بااود
دیدیم.
چند راه کار دیگر:
الف ) طرر ملائ آخر فص با بیان اسممی ایرانی

فیریک در تمدن اسممی و...

مثااال :باارج آزادی تهااران کااه م ماااری آن تافیقاای از م ماااری هخامنشاای و ساسااانی و اسااممی اساات دارای
ارتفاااع 47متاار و طااول  63متاار در غاار تهااران قاارار دارد  ،محمااد ساانگی را از باااالی ایاان باارج رهااا ماای کنااد  ،چنااد
ثانیه ب د سنگ به زمین برخورد می کند؟ سرعت سنگ در سط زمین را محاساه کنید؟
مثااال :درخاات ساارو ( نگااین سااار ) قاادیمی تاارین درخاات ههااان کااه در ابرکااوه قاارار دارد دارای ساانی اادود
 4700سااال ( 1642700روز )  ،دارای ارتفاااع 27متاار  ،دور تنااه  7111ماای باشااد  ،در ماادت زمااانی کااه ساانگی بااا
ساارعت اولیااه  100متاار باار ثانیااه را از باااالترین ارتفاااع ایاان درخاات بااه هااوا پرتااا ماای کناایم  ،عااای چنااد مرتاااه ماای
تواند دور تنه این درخت را با سرعت زاویه ای  4متر بر ثانیه بپیماید؟
{ این مثال نمونه ای از (( ترین )) ها در کشور و استفاده از آن در تدریس فیریک بود}
) طرا ی آزمای

بر مانای آزمایشات انجام شده توسط دانشمندان ایرانی و به موازات درس

مثال :بازخوانی آزمایشات ابن هیثم درباره نور و شکلت نور.
ج ) بیان متن درس با بیان ایرانی اسممی
باارای مثااال تاادریس درس رکاات هماهنااگ ساااده در فیریااک چهااارم دبیرسااتان بااا اسااتفاده از ساااختمان ((
منااار هناااان )) یااا (( قاادیمی تاارین یااا بررگتاارین فناار در ایااران )) یااا تاادریس مااوج هااای مکااانیکی بااا م رفاای اولااین
رادیو در ایران.
د ) طرا ی ملائ و تمرین های داخ متن درس با بیان ایرانی اسممی
برای این بخ

هم می توان مثال هایی مانند مثال های قلمت (الف) آورد.

موانع و اشتباهات در این راه
ایاان کااار و روش تاادریس ماننااد تمااام روش هااای تاادریس باارای خااود دارای نواقصاای ماای باشااد  ،باارای مثااال
بایااد ایاان نکتااه را در خاااطر داشاات کااه هاادف اصااای  ،تاادریس درس فیریااک اساات و ناایااد توهااه بااه ب ااد ایراناای
اسااممی تاادریس فیریااک باع ا

شااود کااه مااا از هاادف اصااای خااود غاف ا شااده و بااه تاادریس تاااری و هغرافیااا و...

در فیریک بپردازیم و فیریک تحت الش اع قرار بگیرد.
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نتیجه گیری
هر کشاوری در راساتای اهاداف و چشام انادازهای خاود الزم مای داناد تاا ملایری را کاه صامر مای داناد باه
شکای که می پلندد  ،بپیماید.
از هماه شااهراه هاای اصاای بارای ایان راه بادون تردیاد آماوزش و پارورش اسات .شاکی نیلات کاه آماوزش
و تدریس هم به عنوان هرئی از این تمدن باید داق رنگ و بویی از این هدف داشته باشد.
تاادریس دروساای ماننااد فیریااک یااا ریاضاای هاام ماای توانااد بااه شاارط اینکااه هاادف اصااای درس تحاات الش ا اع
قاارار نگیاارد  ،بااه بیااان ایراناای اسااممی ارائااه شااود .ایاان نااوع بیااان درس اگاار هاادای از درس نااشااد و بااا درس درگیاار
شده و هرئی از متن باشد می تواند در ذهن دان

آموز ک شود.
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