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و نقش آن در آموزش فيزيك  فيزيك در تمدن اسالمي
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 چكيده

و پيشرفت هـر فـرد متعهـد در جامعـه هـاي گذشتگان يكي از رسـالت هاي بيان دستاوردهاي دانشمندان

بهمي يكي از هزاران موردي كه.است و دسـتاورد تـاريخي ارائـه كـرد توان ،جامعه به عنوان پيشـرفت

در ايـن مقالـه سـعي بـر آن شـده تـا گذشته دانشمندان اسـالمي در زمينـه فيزيـك اسـت. هاي پيشرفت

نـور(علـم منـاظر،شناسـيو نيروشناسي حركتهاي از كارهاي دانشمندان مسلمان در زمينهايهخالص

و اندازه،)شناخت وي ترازو و ماشينگيري جرم و اسبابهاي ژه در آخـر مكانيكي ارائه شود.هاي ساده

و پيشرفتمي پردازيم كه آيامي هم به بررسي اين موضوع و همچنين توان از دستاوردها هاي گذشتگان

كـه آيـا شـود مـي موجود در كشور براي تدريس فيزيك استفاده كرد؟ در ابتدا بررسـي هاي»ترين«از 

د وامكان اين كار وجود و مزايا چه هستند؟ روش اصلي در ارائه مطالب به شيوه اسـالمي... ارد؟ موانع

و اشار،در اين مقاله و اهدافة تدريس و اسـت غير مستقيم عناوين نـه اينكـه مطالـب بـه شـكلي جـدا

را آمـوز دانـش در واقع به دنبال اين هستيم كه بدون آنكـه جداي از متن درسي در كتاب آورده شوند.

و در حافظـه بلنـد مـدت او ثبـت،يادگيري اين مطالب كنيم درگير اين موضوعات را به وي القا كرده

.كنيم

.جرم ويژه،علم مناظر،نيروشناسي،شناسي حركت:ها كليدواژه

 mahdi.mirzai.teacher@gmail.com، ايران، نويسنده مسئول،دانشجوي دبيري فيزيك، دانشگاه فرهنگيان1
 استاديار گروه فيزيك، دانشگاه فرهنگيان، ايران.2

6/5/96پذيرش:19/7/95دريافت:



م پايهفصلنامه پويش در آموزش علو 62

/ دوره / شماره دوم  1395زمستان پنجم

 مقدمه

تازه اسـت. نيوتـون هنـوزًنسبتا،شودمي استعمال كلمه فيزيك به معنايي كه امروز از آن فهميده

ن و از ايـن لحـاظ در ديـد جهـاني دانشـمندان مـي ام فلسفه طبيعي را به كـار براي اين دانش بـرد

مطـابق بـا دانـش فيزيـك بـهايهمسلمان با ايشان شريك بود. در علم اسالم نيز دانـش جداگانـ 

معناي امروزين آن وجود نداشت. تدريس هر درسي در هر كشـوري اگـر بـه بيـان فرهنـگ آن 

مردم با فرهنگ آن كشور كمك كند. دروسي از جمله فيزيك تواند به آشناييمي كشور باشد

 توانند به نحوي اين شكل تدريس را داشته باشند.مي هم

و نيروشناسي شناسي حركت

مت از ديدگاه پيشرفت و،خرتر فيزيكأهاي سهم مسلمانان از لحاظ كارهايي كـه در مسـئله نيـرو

م،اهميت فراوان دارداندهحركت كرد ورخان علم باختري در مركز توجـه قـرارو در تحقيقات

 گرفته است. 

و پـرورش چنـدين مفهـوم اصـلي وابسـته بـه مسـئله و دانشمندان مسلمان در گسـترش فيلسوفان

ابن سـينا،ّ يوحنا فيلوپونوس،گيري فيلسوف مسيحي به دنبال خرده اند.هحركت سهم عمده داشت

حلقـه در فيزيـك ارسـطويي اسـت رينتـ را براي توضيح حركت پرتابي كه سست»ميل«مفهوم 

و به بيان آن پرداخت. يوحنا فيلوپونوس بـر آن بـود كـه نيرويـي كـه سـبب حركـت  ّ ايجاد كرد

را دهـد مـي بـه جسـم متحـرك نيرويـي،شـودمي پرتابه »ايمپتـوس«كـه دانشـمندان التينـي آن

رف كنـد مـيو اين نيرو در آن هنگام كه جسم در خـال حركـت،ناميدند مي  تـه بـه مصـرف رفتـه

و زماني تمام مي برخالف نظر ارسطو كه گفته بود هيچ راهي براي متوقف كردن،شودمي رسد

كه با مقاومتي مثال مقاومت هـواايهاين سينا اين نظريه را براي پرتاب،پرتابه در خال وجود ندارد

و نظريه ميـل از او اسـت كـه پـس از وي ابوالبركـات بغـد  ادي آن را روبه رو است تكميل كرد

و بعد دانشـمندان مدرسـي از آن آگـاهي پيـدا كردنـد. گـاليلئو در كتـاب مكالمـهها توسعه داد

و دانشمندان مسلماني كه نام  ّ پيزايي خود از نظريه ايمپتوس كه از يوحن اي فيلوپونوس آغاز شده

 برداري كرده است. بهره اند،هبرديم در تكميل آن كوشيد
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مسلمانان تكامل پيدا كرد مفهوم گشتاور اسـت كـه ابـن هيـثم در مفهوم مهم ديگري كه توسط

و آن را نيروي حركت  خوانده است. با در نظـر)الحركهةقو(كتاب المناظر خود از آن نام برده

و بقـاي آن در سراسـر تـاريخ فيزيـك حتـي در دوره معاصـر  سـهم،گرفتن اهميت اين مفهـوم

ا بزرگ و دانشـمندان ديگـر فيزيـك  آشـكار انـدهسـالمي كـه در تكامـل آن كوشـيد ابن هيـثم

.شود مي

بـه مناسـبت،آن اسـت كـه در مغـرب زمـين،كار ديگر دانشمندان مسلمان كه بايد گفتـه شـود

شـناخته شـده اسـت.»اي نيروشناسي ابـن باجـه« به نام، وابستگي آن به ابن باجه فيلسوف اندلسي

گيري بر نظريه ارسطويي كه بنا برآن اگر هاي پيزايي در خردهوگو گفتگاليلئو در همان كتاب 

Vســرعت جســم متحــركو Pنيــروي متحــركو Mآن،مقاومــت محــيط حركــت باشــد در

كه،خواهد بود V=P/M صورت كه V=P-M گفته است اسـت ديگـر M=0 بدان سان در خال

د سرعت بي ه ر ـ نهايت نخواهد شـد. گـاليلئو در واقـع از طريـق نقـل قـول ابـن رشـد از ابـن باج

 شرحش بر كتاب چهارم فيزيك ارسطو از نظريه ابن باجه آگاهي حاصل كرده بود.

و ابـن اند،همسلمانان درباره نيروي سنگيني نيز تحقيقات گسترده داشت و كساني همچون ابن سينا

و ابن باجه انديشه و فخر الد ين رازي و ابوالبركات  هيثم بسيار جالبي در ايـن موضـوع ابـراز هاي

را اند.هداشت نيـروي تـأثير دانستند كه شتاب جسم ساقط شونده در تحـتمي مسلمانان اين مسئله

كاهشهاآنو اينكه نيروي جاذبه ميان دو جسم هرچه فاصله،سنگيني به جرم آن بستگي ندارد

ه نيـروي گـرانش،. عالوه بر ايـن شودميتر بزرگ،افزايش پيدا كندهاآنيها جرمو   ـ ابـن باج

درمي را نيرويي دروني)يسنگين( به همان گونه،آوردمي داند كه اجسام را از داخل به حركت

آورد. از بـراهين وي نيـز بازتـابي در كارهـاي گـاليلئو مـي را بـه حركـت در هـا كه عقل آسمان

مختلف مكانيكو ديناميك هاي مشهود است. روي هم رفته مسلمانان كارهاي مهمي در شاخه

و حتـي مفـاهيم اندهكرد)نيروشناسي( و در بسـياري از مـوارد از فيزيـك ارسـطويي جـدا شـده

 ولي آنـان هرگـز فيزيـك را بـه صـورت كمي تـي اند.هاساسي همچون گشتاور را به وجود آورد 

و نيز از ماهيت نمادي جهان طبيعي غافل نبود  حتي تحقيقات كمي تـي آنـان اند.هكامل درنياورده 

و تـرازي از وجـود حـاالتمي در داخل مدار جهاني حركت كرد كه داراي سلسله مراتب بـود
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ساخت. عالوه بر ايـن آنـان قابليـت آن را داشـتند كـهمي برتر از آن را به صورت نمادي مجسم

شـود هـايي رساندند چنان نباشد كه مايـه فاجعـهمي هرچه را كه از لحاظ تاريخ فيزيك به انجام

و يا غير مستقيم و پيروان او پـيش آمـد كه به صورت مستقيم چـه علمـي كـه بـه،توسط گاليلئو

كرد محدود به حدود سلسله مراتب معرفتمي برجسته مسلمان تكامل پيداهاي دست اين چهره

 بود. 

 علم مناظر يا نورشناخت

و از بركـت،علـم منـاظر اسـت انـدهكـه مسـلمانان در آن سـهم عمـده داشـت هايي يكي از زمينه

تازه قرار گرفت هاي ) اين علم بر شالودهميالدي / دهمهجري قرن چهارم( كارهاي ابن هيثم در

و بـه همـين جهـت اسـت كـه ابـن هيـثم را پـدر نورشـناخت،و صورت علم منسجمي پيدا كرد

ولي بيشتر بـا،پيش از وي چند تن از دانشمندان مسلمان در اين علم كار كرده بودند اند.هخواند

و ثـاون منابع يوناني همچون آثار ار و بطلميـوس و ارشـميدس و هـرون و اقليـدس )ثئـون(سطو

و از كردند. پيش از همه كندي كتابي در علم مناظر بر مبنـاي آثـارمي استفادههاآنآشنا بودند

) ) De Aspectusاقليدس نوشت كه كتاب مناظر اقليدس نخستين بار از طريق ترجمه التيني آن

كـرده تـأليف چنين كتابي در علت كبودي رنگ آسـمان در مغرب زمين شناخته شد. كندي هم

 بود.

را،پس از كندي ديگران نيز در علم مناظر كار كردند همچون نيريـزي كـه نمودهـاي آسـماني

و بيروني كه درباره محدود بودن سرعت نور مطالعـه كردنـد  و ابن سينا و،مورد تحقيق قرار داد

ب و رازي بــه و فيزيولــوژي چشــم پزشــكاني همچــون حنــين ابــن اســحاق حــث در كالبدشناســي

پرداختند. ولي آنكه تغييري عظيم در اين علم پديد آورد ابن هيثم بود كـه بـه علـت اكتشـافات 

و كپلر دانستتر بزرگفراوانش او را  بعضـي اند.هين محقق در نورشناخت در فاصله ميان اقليدس

را،نيز با در نظر گرفتن علم فيزيك بـه معنـاي جديـد آن  ين فيزيكـدان مسـلمان تـر بـزرگ وي

را تأليفابن هيثم آثار متعددي درباره علم مناظر اند.هشمرد و نمودهـاي گونـاگون جـوي  كرد

كه بعضي از آثار وي رساله درباره فلق به التيني ترجمه شده اسـت. ولـي،مورد مطالعه قرار داد
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در تـأليف ين تـر مهـم اثر عمده وي در اين موضـوع كـه  نورشـناخت بـه شـمار قـرون وسـطايي

در بازل به چاپ رسيد. اين كتـاب نـه 1572است كه نخستين بار به سال المناظركتاب،رود مي

و راجر بيكن پكهم را تحتتر تنها نويسندگان قديمي بلكـه نفـوذ،قـرار داد تأثيرهمچون ويتلو

و نيوتون نيز مشهود اسـت. نـام التينـي ابـن  بـه،الهـازن،هيـثم آن حتي در آثار نورشناختي كپلر

 در نزد دانشجويان نورشناخت مغرب زمين معروف بود. اقليدساندازه نام 

كتاب المناظر كه ابن هيثم در آن شايستگي خـود را بـه عنـوان پزشـكو فيزيكـدان هـر دو بـه

. وي شـود مـيو بيـان وظـايف چشـم آغـاز شناسـي با تحقيـق در كالبـد،سازدمي خوبي آشكار

هـايو دربـاره پـاره كنـد مـي عصب بينايي در دماغ گرفته تا خود چشم بيانوظايف چشم را از 

و جليديه استادانه سخن و قرنيه و عنبييه  مختلف چشم از ملتحمه  و نقـش هـر يـكاز مـي گويـد

 سازد.مي را آشكارها آن

 چشم از ابن هيثمشناسي كالبد.1 شكل

گ روي همچنين از روابط ميان اجزا مختلف چشم سخن و از اينكه چگونه در عمل يـت بـهؤفته

و چنـدين تـنمي صورت اندام واحدي عمل كنند بحث كرده است. ابن هيثم نيز مانند ابن سـينا

بلكـه بـرآن،شـود مـي ديگر از دانشمندان مسلمان بر اين عقيده نبود كه پرتو نور از چشم خارج

 رسد.مي به چشمبود كه در فرآيند ديدن پرتوهاي مختلفي از جسم ديده شده 

و)انكسـار(و شكسـت)انعكاس(ابن هيثم در بازتاب و نيـز در نمودهـاي جـوي مطالعـات نـور

و فيزيـك مشاهدات متعدد داشته است. رياضي دانـان متعـددي از زمـان اقليـدس تـا ثئـون دانـان
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تحقيقات ولي بيشتر،ابن هيثم كارهاي آنان را دنبال كرد كارهايي در اين دو زمينه كرده بودند.

و از جمله بحث در كجراهيهاي خود را به آينه و سهمي كـهايهها اختصاص داد. مسـئل كروي

وايهاگـر نقطـ: به آينـه كـروي ارتبـاط دارد،شودمي هم امروز به نام وي مسئله الهازن خوانده

حـل نقطه بازتاب را پيدا كنيد. حل اين مسئله بـه،تصوير آن در يك آينه كروي در دست باشد

انجامد كه ابن هيثم از طريق هندسـي آن را حـل كـرده اسـت. همـينمي معادله از درجه چهارم

مسئله را چند قرن بعد هويگنس از طريق جبري حل كـرد. ابـن هيـثم نخسـتين كسـي اسـت كـه 

و خـط عمـود بـر قانون دوم انعكاس نور را درباره هم و شـعاع بازتافتـه سطح بودن شعاع تـابش

و اثبات كرده است. سطح تابش بيان

بيـان ايـن مطلـب هـاآنين تـر مهـم اصالت كارهاي ابن هيثم در شكست نور بيشتر اسـت. شـايد

و توسط وي باشد كه پرتو نور از آسان در،گـذرد مـي ين ميسرتر سريعترين و همـين اسـت كـه

تـون مربـع ها پيش از نيو با نام فرما همراه شده است. ابن هيثم همچنين مدت»حداقل زمان«اصل

ولي از آن جهت نتوانست به كشف قـانون،ها را بر سطح شكست مورد استفاده قرار داد سرعت

متعـددي بـا هـاي بـرد. تجربـه مـي سنل موفق شود كه در محاسبات به جاي جيب وتر را به كـارا

و نيـز در صـدد،فرورفته در آب بـراي تحقيـق در شكسـت نـور انجـام دادايهشيشهاي استوانه

 ها را معلوم كند.د تا قدرت بزرگ كنندگي عدسيبرآم

و هـاي كارهاي ابن هيـثم از لحـاظ رصـد،شودمي در آنچه به نمودهاي جوي مربوط سـتارگان

و از  جـو در رصـد تـأثير هواشناسي اهميت فراوان داشته است. وي ستبري جـو را تعيـين كـرده

و شفق  و انجام فلق و از آغاز 19كه خورشيد شودمي فلق آغازهنگامي(كردن نمودهاي جوي

و مـاه؛سخن گفته است)درجه در زير افق قرار دارد آن تـر بـزرگ براي اينكه چـرا خورشـد  از

و نمودهاي وابسـته،نمايند كه در وسط آسمان مي و از بسياري آثار نورشناختي جو دليل آورده

ازهاآنبه  اهميت كارهايش در زمينـه بحث كرده است. اهميت كارهاي وي در اين زمينه كمتر

 نورشناخت محض نيست.

و رياضي آن ابن هيثم فيلسوف و اهل تجربه بود. يـك چـرخ خر اطـي طـرح ريخـت كـه بـا ّ دان

داد. وي كسـي اسـت كـه مـي خـود الزم داشـت تـراش هـاي را كه براي آزمـايش هايي عدسي
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به،را از لحاظ رياضي مورد بحث قرار داد»اطاق تاريك«نخستين بار پرداخـت كـهايهتجربو

ّ آن نيز اولين آزمايش براي نشان دادن اين واقعيت بوده است كه نـور بـه خـط مسـتقيم حركـت 

و در عـين حـال مسـائل را بـه طريـقمي خود را طرحهاي . با كمال دقت آزمايشكند مي كـرد

و تحليل قرار و به همين جهت است كه مورخـان علـم معاصـرمي رياضي مورد تجزيه او را داد.

حتي ابن هيثم هـم در چـارچوب جهـان عقلـي اسـالمي،ولي اند.هيك فيزيكدان برجسته خواند

و مردي بود كه در عين انجان دادن آزمايشمي حركت درباره هايي كرد. وي فيلسوفي برجسته

و زمين است. كرد كه خدا نور آسمان نمي نور هرگز اين مطلب را فراموش  ها

در مايه كمال تعجب است كه در دوره بالفاصله پس از ابن هيثم اثري كـه مشـابه اثـر وي باشـد

 اقليـدس قلمرو نورشناخت به وجود نيامد. حتي نصرالدين طوسي بزرگ در شرحي كه بر مناظر 

ولي محـتمال بـه علـت انتشـار مكتـب.خبر بود نوشت از همه كارهايي كه ابن هيثم كرده بود بي

نســبت بــهايهتجديــد عالقــ،يــه مفهــوم نــور تكيــه داشــتاشــراق در آن زمــان ايــران كــه بــر پا

و به اكتشافات بزرگ تازه انجاميـد. قطـب  الـدين نورشناخت در قرن هفتم/ سيزدهم حاصل شد

االدراك خود نظريـات ابـن هيـثمةدر كتاب نهاي،شيرازي همكار خواجه نصيرطوسي در مراغه

خ الـدين بـه تحقيـق خاصـي دربـاره ود قطـب را در علم مناظر مورد بحث قرار داد. عالوه بر اين

و نخستين بار توضيحي كيفي از اين نمود به دست داد.  رنگين كمان پرداخت

و سنكا در روزگاران گذشته كوشيده بودند تا علت پيدايش رنگين كمان را بيـان كننـد ،ارسطو

و نيـز از الـدين كـه از كارهـاي اينـا ولي در اين باره تـوفيقي بـه دسـت نيـاورده بودنـد. قطـب ن

علت پيـدايش رنگـين،با استفاده از مناظر ابن هيثم،تر مسلمانان آگاهي داشت تحقيقات قديمي

و شكست نور هنگام عبـور از قطـره  ،آب دانسـت. شـاگرد وي هـاي كمان را تركيبي از بازتاب

از،نوشـت تنقـيح المنـاظر ين شرح را بر منـاظر ابـن هيـثم بـه نـامتر مهمكه،الدين فارسي كمال

و بنابر قطبهاي انديشه بلـورين را اتـاقيايهپرداخـت. كـرايهبه تجربهاآنالدين پيروي كرد

و از روزني پرتوهاي نور را بر آن تاباند. اين واقعيات را كشف كرد كه رنگـين  تاريك آويخت

و يك بازتـاب نـور حاصـل  دو،شـود مـي كمان نخستين از دو شكست و رنگـين كمـان دوم از

و دو بازتاب. در اين اثنا در مغرب زمين تئودور از مـردم فرايبـورگ از ثمـره كارهـاي شكست
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و او نيـز و توضيحي براي علت پيدايش رنگين كمان به دست آوردد ابن هيثم بهره برداري كرد

 الدين رسيد. به كشفيات كمال

و  جرم ويژه گيري اندازه ترازو

و و از آنجايي كه تمدني بزرگ بـا تجـارت سـتدهاي روزانـه در همـه اشـكال آن سـروكار داد

و مقادير داشـت،دارد كـه شـاخه خاصـي از انـدهمسلمانان نيز طبيعتا توجه فراواني به مسئله اوزان

شريعت نيز به آن اختصاص دارد. در شهرهاي قديم اسالمي شخصي مامور آن بود كه اسـتعمال 

و ستد وارسـي كنـد گيري مختلف را در امور بازرگان درست واحدهاي اندازه و داد و چنـين،ي

گيري كاالهـاي گوناگوني براي اندازههاي دور وسايلهاي از زمان شخصي محتسب نام داشت.

از قديميهاي مختلف اختراع يا از تمدن درهاآنتر اقتباس شده بود كه بعضي تـا زمـان حاضـر

م رود.مي هاي جهان اسالمي به كار بعضي از قسمت سـئله كلـي بـيش از آنكـه بـه ولي شايد اين

و جنبه،علم بستگي داشته باشد هرچنـد،بازرگـاني تمـدن اسـالمي مربـوط اسـت هاي به اقتصاد

 هـاآندرها گيري بدون شك براي علومي كه اين اندازه گيري تعيين واحدهاي گوناگون اندازه

 رود جنبه اساسي دارد.مي به كار

خـاصمهاي بازرگاني اهتما انان گذشته از نيازمنديولي يك جنبه از اين مسئله هست كه مسلم

بــرايايهو تكامــل آن بــه عنــوان وســيل)ميــزان(و آن توجــه بــه تــرازو انــد،هدربــاره آن داشــت

و كاني گيري اندازه و آلياژها بوده است. مسلمانان از نوشته جرم ويژه فلزات ،ارشـميدس هاي ها

و بــه همــين جهــت بــا قــانون ارشــ مونأآشــنا بودنــد. از زمــان مــً ميدس كــامال آگــاهي داشــتند

در پيشرفت جـرم ويـژه صـورت گيـري انـدازه هايي در ساختن ترازو براي استفاده از اين قـانون

و كـاني شـهرت دارد كـه هاي گيري اندازهگرفت. بيروني به  در هـاآندقيقش از چندين فلـز را

و ابوحاتم اسفزاري نيـز،كرد تأليفايهخود آورده است. خيام در اين باره رسال الجواهركتاب 

 تأليف ميزان الحكمهنوشت. ولي مشهورترين رساله در اين موضوع كتابايهدر اين باب رسال

 بـن حيـان آشـكار عبدالرحمن خازني است كه از خود عنوان آن انديشه ترازوي كيهـاني جـابر

و نيـز دانشـمندان مسـلمان پـيش از شود مي و . خازني از آثار ارشميدس خـود همچـون نيريـزي
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ي ويژه بهرهها جرم گيري اندازهمخصوصا بيروني براي تكميل ترازو به عنوان وسيله دقيقي براي

و حتي از اين امر آگاهي داشت كه گرما چگالي اجسام را تغيير .دهدمي جست.

 طرح ترازوي ساخت بيروني.3و2شكل

 ترازوي خازني.5و4شكل

(يافتم) ارشميدس را خازني نقل كردهداستان مشهور و خود بـا اتكـا بـر اصـل يـا قـانون،اوركا

و زر در آليـاژي در ايـن دو فلـز دادهها جرمارشميدس دستور خاصي براي تعيين ي نسبي سـيم

جـرمd1و،جـرم ويـژه آليـاژSو،جرم مطلق آلياژA،جرم نقرهXاست. اگر در چنين آلياژي

: آنگاه؛ژه نقره باشدجرم ويd2و،ويژه طال

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

ي ويـژه را هـا جـرم بـه دقـت انـدهتوانسـت مـي كه فيزيكدانان مسلمان دهدميرساله خازني نشان

بعـد هـاي همچون جرم مطلق هر جسم مستمل بر يك يا دو ماده بسـيط انـدازه بگيرنـد. در قـرن

ولـي،خـازني در رسـاله خـود آورده بـود صـورت گرفـت اندكي نسبت به آنچـه هاي پيشرفت

و ظريف تا امروز در سراسر جهان اسالم رواج دارد.  صنعت ساختن ترازوهاي دقيق



م پايهفصلنامه پويش در آموزش علو 70

/ دوره / شماره دوم  1395زمستان پنجم

و اسباب هاي ماشين  مكانيكي هاي ساده

و در اين موضوع اند،هساده پرداختهاي بسياري از دانشمندان مسلمان به تحقيق در قوانين ماشين

و ارسطويي كاذب متكي بودند كه اين آخري با كتاب مكانيكا همراه ارشهاي بر مكتب ميدسي

و كتاب پنئوماتيكا تأليفبود. از كتاب مكانيكا  فيلـون بيزانيتـومي نيـز تـأليف هرون اسكندراني

و آثار ديگر اسكندراني مبناي پژوهش  مسلمانان در اين زمينه بود.هاي آگاهي داشتند. اين آثار

ق /هجـري در زمان دوري همچون قرن سوم،شودمي ساده مربوطهاي وانين ماشينتا آنجا كه به

نوشت كـه در مغـرب زمـين زيـرهاّ ثابت بن قره كتاب مشهور خود را درباره اهرم ميالدي، نهم

) و او در اين كتـاب كوشـيده،شناخته شده)كتاب قره، Liber karatonisعنوان ليبركاراتونيس

در،ارشـميدس هـاي بيش از استناد بر نوشته،بود تا قانون اهرم را از اصـول نيروشناسـي منـدرج

و رياضي را روايات ارسطويي كاذب استخراج كند. بنوموسي دانان ديگر در بغـداد ايـن تحقيـق

و از آن زمان به بعد كتاب متعددي در اين موضوع نوشته شـد. حتـي كارهـاي هاي دنبال كردند

از لحـاظ تحقيقـاتش دربـاره گرانيگـاه،بحث از تـرازو گذشـت خازني كه پيشتر ذكر او هنگام 

و نيز كارهايش در ايستااجسام گوناگو)مركز ثقل( و شايان ذكر است.ن  شناسي مهم

و جز آن و چرخ و رسـاله يك رشته كتـاب،عالوه بر آثاري مربوط به قانون اهرم دربـاره هـا هـا

و بازيچههاي اسباب و غيره خودكهايو ماشينها مكانيكي  هـاآنشد كـه مبنـاي همـه تأليفار

و مكتب اسكندراني بود. اين شاخه از علم در جهان اسالم به نام عربي علم الحيل خوانـده شـده

و سحر همراه بوده است به چنان،پيوسته در فكر مسلمانان با علوم غريبه كه از وجود كلمه حيل

.شودميرو تدبيرها در نام آن اين مطلب آشكاها معني حيله

از(و كتاب معيار العقول منسوب به ابن سينا)قرسطون(از رساله پسران موسي درباره ترازو ولـي

ويتأليف گرفته تا كتاب قرن هفتم/سيزدهم ابن ساعاتي كه در آن به شرح سـاعت)ات شاگردان

درها يك رشته كتاب،دمشق پرداخته و اسباب ماشينهاآنانتشار يافت كه يچيده شرحپهاي ها

و نام و چون با چيزهاي دور از متعارف نوس ارتباط داشت نيروي تخيل مسلمانانأداده شده بود

و دور از اشتغاالت مردمان عادي به خود جلب كرد. نوشـتن  را به عنوان اموري خارج از معمول
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ّ آثار با كتاب مشهور بديع الز مان اسماعيل بن رز از ابوالعز جزري يعني گونه اين  في معرفـه كتابّ

و زيبايي تصاوير نسخه،به اوج خود رسيد كهالحيل الهندسيه  هاي به علت گوناگوني مندرجات

نـوع از ايـن گونـه آثـار اسـت. در ايـن ترين در مغرب زمين شناخته شده،خطي نسبتا فراوان آن

و هاي آبي پنجاه اسباب مكانيكي پيچيده همچون ساعت،كتاب كه مشتمل بر شش بخش است

ازها فو اره و بعضي ديگر تنهـا جنبـههاآنشرح داده شده كه بعضي مشتمل بر فوايد علمي است

و در اين كتاب نيز از سنت اسكندراني پيروي شده است. حتي پس از جزري نيز،تفريحي دارد

كـه هـاييو بعضي از دانشمندان همچون قيصر حنفي كتـاب چيزها ادامه يافت گونه اينتوجه به

؛و كتاب حنفـي دربـاره چـرخ آبـي از ايـن گونـه اسـت،كردند تأليفه عملي بيشتر داشت جنب

و عثماني،ديگران و هاي درباره دستگاههايي رساله،ّ همچون بعضي از مصن فان صفوي خودكـار

و تفـريح خـاطر تأليفچيزهاي مشابه آن كه مايه شگفتي بود  كردند كه وسـيله وقـت گـذراني

و فرمانروايا  نوزدهم به فارسي ترجمه شد.ن بود. رساله جزري در قرن سيزدهم/اميران

 اسبابي مكانيكي از جزري.6شكل

و فناوري و نيز براي بازشناختن اختالف)تكنولوژي(براي شناختن علم وهاآناسالمي بـا علـم

و تحقيق در نقش،فناوري جديد ورد بحـثمهاآنكه در هاييو ماشينها رساله گونه اينمطالع

 ّـ از فن اوري علمـي هـا اهميت فراوان دارد. در بسياري از اين رساله، قرار گرفته در تمدن اسالمي

و آسياب و فرآينـدهاي هاي سخن رفته و تقطيـر و مسائل آبيـاري و عوامل معماري و بادي آبي

و جز اين و تجهيزات نظامي ن نكتـه ها مورد بحث قرار گرفته است. توجـه بـه ايـ ديگر شيميايي
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نيروهاي طبيعي موجود،از آن بحث شدهها الزم است كه در آن فناوري كه در اين گونه رساله

و مهـارت آدمـي بـه حـد اعلـي مـورد اسـتفاده قـرار شـودمي در محيط مورد نظر به كار گرفته

و نابساماني در محيط زيست به كمترين حـد ممكـن شودميو سعي گيرد مي كه ايجاد پريشاني

كـه بسـيار بـه شـود مـي بحـثايهپيچيـد هـاي ديگـر از ماشـين هـاي . در بعضـي از رسـاله برسد

ّ نويني شباهت دارد كه با فن اوري جديد در ظرف مدت دو قرن گذشـته سـاخته شـده هاي ماشين

آن است. ولي درست همين و در صـدد گونه فناوري است كه مسلمانان هرگز را جدي نگرفتند

آ برنيامدند كه به و وسايل توليد خود را تغيير دهند. ثمره اين رسـاله وسيله هـان زندگي اقتصادي

و اسباب ساختن ساعت و تو گـويي مسـلمانان هاي پيچيده خواسـتند بـدين مـي هاي تفريحي بود

هـا ماشـيننترين نوع ماشين پيچيده يـك بازيچـه اسـت. در نظـر آنـا وسيله نشان دهند كه سالم

سـاختندميو غريب اسكندرانيان بود كه درهاي معابد را چنانهميشه يادآور اختراعات عجيب 

و كارهاي شـگفتهاآنكه هنگام تابيدن اشعه خورشيد بر  انگيـز ديگـري خود به خود باز شود

و جزو دانستهناز آنان به مسلمانا،دادند كه همراه با علممي انجام  عامه درآمد. هاي انتقال يافت

 از جزري اسبابي مكانيكي.7 شكل

و هاي تمدن اسالمي وسايل آن را داشت كه ماشين را در مسـائل زنـدگي هـاآنپيچيـده بسـازد

و تفنگ   روزانه امت مسلمان به كار برد. ولي همچون چينيان كه باروت داشتند ولي هرگز توپ

 مسلمانان نيز هرگز آن گام را كه به پيدايش يك فناوري ناهماهنگ بـا محـيط طبيعـي،نساختند

وها در همه زمينهها باشد برنداشتند. كارهاي ايشان در مورد ماشين و حمل از وسايل كشاورزي
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و تفصـيل كـه مايـه هـاي تا ساعتـSرودمي كه در زندگي روزمره به كارـنقل گرفته پـر طـول

و اميران را فراهم و ادوات پيچيده ديگري بـود كـهمي شادماني خلفا و نيز در زمينه آالت  آورد

و كارهـاي جـادوگري در هـم آميختـه شـد. از همـه آنچـه در ايـن و جـادو دست آخر با سحر

كردند كه تكامل يـكميو بنابر غريزه چنان احساس،دانستند استفاده عملي نبردندمي موضوع

و آتش را به خدمت ـSكه هردو نسبت به محـيط طبيعـي بيگانـه اسـتـS گيردمي فناوري كه فلز

نت،خطر دارد چ چه انـداز اسـالمي جنبـهمشـ يجه آن بـرهم خـوردن تعـادل طبيعـي اسـت كـه در

و از بين رفتن آن چنين خطري را براي مردمان زمان حاضر پيش آورده است.  مركزيت دارد

 اسبابي براي ساختن توپ از دوره مغولي هند.9و8شكل

 تاريخ فيزيك اسالمي ايراني در آموزش فيزيك استفاده از

و پيشرفتبراي است وجـود هاي گذشتگان در آموزش فيزيك چند نكته مهـم فاده از دستاوردها

: توان به موارد زير اشاره نمودمي توجه كرد. از جمله اين نكاتهاآندارد كه ابتدا بايد به 

 الف) هدف از استفاده اين دستاوردها در آموزش فيزيك چيست؟

 است؟پذيرب) آيا اين كار امكان

 توان از اين دستاوردهاي تاريخي در آموزش فيزيك استفاده كرد؟ميج) چگونه

 هستند؟ مؤثرپيشنهادي هاي كارد) راه

ه) چه موانعي در اين راه وجود دارد؟

و) نتيجه اين كار چيست؟
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اسـت كـه هـدف از تـدريس تي كه ممكن است به ذهن خواننده خطور كند ايـن سؤااليكي از

و...ًدرسي مانند فيزيك كه تماما  و تعريف و عدد بـه بيـان اسـالمي است تشكيل شده از فرمول

 ايراني چيست؟ اصال چه منظوري از اين نوع تدريس داريم؟ آيا اين نوع تدريس بـه مـا كمـك 

به كند مي  ياد بدهيم؟ آموزان دانشتا درس فيزيك را بهتر

كهسؤاالدر پاسخ به اين را بـه صـورت كـامال توان درسي ماننـد فيزيـكميت بايد گفت البته

و هر صـورت ديگـر بيـان كـرد امـا بايـد در نظـر  و ايراني و ترفندهاي اسالمي مجزا از تعاريف

كنيم بلكه اهـداف نمي داشت كه در تدريس هر درسي ما تنها به يادگيري آن درس هدف فكر

و بـه شـي  و بـه بيـان آن تمـدن وه آن ديگري نيز مدنظر داريم. بيان هر درسي به زبـان آن كشـور

و فرهنگ خـويش  و تمدن و اعتقاد افراد آن جامعه به كشور . شـود مـي فرهنگ باعث دلبستگي

يك: براي مثال فيزيك در كتاب دبيرستان مثالي از يكـي از آثـار مسئلهفرض كنيد كه ما براي

 فيزيكـي مواجـه مسـئله آمـوز عـالوه بـر اينكـه بـا يـك تاريخي بياوريم. در اين صـورت دانـش 

 گردد.ميا يك اثر تاريخي ميهن خويش نيز آشناب،شود مي

رابرت رزنيـك بـه يـاد دارم كـه تأليفعمومي از كتاب هاليدي1بنده در درس فيزيك : مثال

البتـه متناسـب بـا فرهنـگ(هم كم نبود به شكلي كه ما مد نظر داريمهاآنكه تعداد هايي مسئله

 بيان شده بود.)خودشان

:ه كنيدبه يكي از اين مسائل توج

و لس آنجلس در حدود اسـت.h3،اختالف زماني اين شهرها؛است mi3000فاصله نيويورك

 محيط زمين چقدر است؟

يكميكه طور همان اسـتفاده شـدهايهفيزيكي از شـيو مسئلهبينيد در اين مثال كوتاه براي بيان

ف شودمي كه باعث اصله اين دو شـهر در ذهن يك خواننده به خصوص يك خواننده آمريكايي

 به ياد بماند.

و فرهنـگ خـويش بيـان كـرد؟ آيـائتوان اين چنين مسا نمي آيا: اينجاست سؤال لي را بـه زبـان

و يا غير ممكن؟ثكاري است عب
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و بـه راحتـيمي به آساني توانـد مـورد اسـتفاده قـرار مـي توان دريافت كه اين كار ممكن اسـت

 بگيرد.

پيشـنهادي ايـن نحـوه تـدريس را هـايو راه كـار هـا بايسـت شـيوهمي براي پرداختن به اين كار

 بررسي كرد.

نامـه بيان زنـدگي،هاي گذشته تا به امروز انجام شده از جمله كارهايي كه در اين حوزه در سال

و ايراني بوده است كه بسيار قابل تحسين .استو دستاوردهاي دانشمندان مسلمان

ك عدم درگيري اين كارها با متن درسـي اسـت. بـه،است ار وارداما يكي از نقدهايي كه به اين

آن نحوي كه از كل دانش و از ميـان ايـن تعـداد هـممي آموزان تنها درصدي به مطالعه پردازند

 سپارند.مي تنها درصد ناچيزي آن را به خاطر

كههاي از جمله تجربه زدمي ناموفق ديگري متي بـه نـام قرار دادن قسـ،توان براي اين كار مثال

 آموزان دانش. كه با استقبال بسيار كمرنگ است در كتب تعليمات ديني دبيرستان»براي مطالعه«

و به مرور زمان از اين كتاب  حذف شد.ها مواجه شد.

و اطالعات در ذهن اكثريت و حتـي در حافظـه آمـوزان دانـش براي اينكه اين دستاوردها بمانـد

و جزئي از مسائل شود. ايشان حك شود بايد اين اطالعات  با متن درس گره خورده

 حال چگونه؟

هاليـدي آورده1را در چند سطر قبل در مثالي كه از كتاب فيزيـك عمـوميها يكي از راه كار

 شده بود ديديم.

: چند راه كار ديگر

 طرح مسائل آخر فصل با بيان اسالمي ايراني)الف

و اسـالمي اسـت برج آزادي تهران كه معماري آن تلفي: مثال و ساساني قي از معماري هخامنشي

و طول45 داراي ارتفاع محمد سنگي را از باالي اين برج،متر در غرب تهران قرار دارد63متر
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؟ سـرعت سـنگ در سـطح زمـين را كنـد مـي چند ثانيه بعد سنگ به زمين برخورد،كندمي رها

 محاسبه كنيد؟

درخت جهان كـه در ابركـوه قـرار دارد داراي سـني ترين قديمي)نگين سبز(درخت سرو: مثال

( 4500حدود  در مـدت زمـاني،است 5,11دور تنه،متر25داراي ارتفاع،)روز 1642500سال

 متـر بـر ثانيـه را از بـاالترين ارتفـاع ايـن درخـت بـه هـوا پرتـاب 100كه سنگي با سرعت اوليه 

متـر بـر ثانيـه4ايهرا بـا سـرعت زاويـ توانـد دور تنـه ايـن درخـتمي علي چند مرتبه،كنيم مي

و استفاده از آن در تدريس فيزيك بودها»ترين«ازايهاين مثال نمون( بپيمايد؟ .)در كشور

و بـه مـوازات هاي آزمايشطراحي آزمايش بر مبناي)ب انجام شده توسـط دانشـمندان ايرانـي

 درس

و شكس هاي آزمايشبازخواني: مثال ت نور.ابن هيثم درباره نور

 بيان متن درس با بيان ايراني اسالمي)ج

براي مثال تـدريس درس حركـت هماهنـگ سـاده در فيزيـك چهـارم دبيرسـتان بـا اسـتفاده از

مكـانيكي هاي يا تدريس موج»ين فنر در ايرانتر بزرگيا ترين قديمي«يا»منار جنبان«ساختمان 

 با معرفي اولين راديو در ايران.

و)د  داخل متن درس با بيان ايراني اسالميهاي تمرينطراحي مسائل

(الف) آورد.هاي مانند مثالهايي توان مثالمي براي اين بخش هم  قسمت

و اشتباهات در اين راه  موانع

و روش تدريس مانند تمام روش بـراي،اسـت تدريس براي خـود داراي نواقصـي هاي اين كار

و نبايـد،ف اصـلي مثال بايد اين نكته را در خاطر داشت كـه هـد  تـدريس درس فيزيـك اسـت

و  توجه به بعد ايراني اسالمي تدريس فيزيك باعث شود كه ما از هدف اصلي خود غافـل شـده

و فيزيك تحت و... در فيزيك بپردازيم و جغرافيا  الشعاع قرار بگيرد. به تدريس تاريخ



و نقش آن در آموزش فيزيكزفي  77 يك در تمدن اسالمي

/ دوره / شماره دوم  1395زمستان پنجم

 گيري نتيجه

و چشم  دانـد تـا مسـيري را كـه صـالحيمـ انـدازهاي خـود الزم هر كشوري در راستاي اهداف

كه مي  بپيمايد.،پسنددمي داند به شكلي

و پرورش است. شـكي نيسـت كـه هاي از جمله شاهراه اصلي براي اين راه بدون ترديد آموزش

و تدريس هم به عنوان جزئي از اين تمـدن بايـد حـداقل رنـگو بـويي از ايـن هـدف  آموزش

 داشته باشد.

توانـد بـه شـرط اينكـه هـدف اصـلي درس مـي يـا رياضـي هـم تدريس دروسي ماننـد فيزيـك

از،الشعاع قرار نگيرد تحت به بيان ايراني اسالمي ارائـه شـود. ايـن نـوع بيـان درس اگـر جـداي

و جزئي از متن باشـد  و با درس درگير شده حـك آمـوز دانـش توانـد در ذهـن مـي درس نباشد

 شود.

 منابع

ص،علم در اسالم،احمد،آرام و سيما جمهوري اسالميانتشارات .1366،تهران،دا

.1،1386جلد،نشر لوح زرين،تاريخ آموزش فيزيك در ايران،اسفنديار،معتمدي

اس، ديويـد هاليـدي،رابرت،رزنيك محمـد، الـدين پاشـايي راد جـالل ترجمـه،كـرين.كنـت

چ، تهران،مركز نشر دانشگاهي؛فيزيك جلد اول،محمدرضا بهاري،خرمي ،هـارم ويراست

.1381،تهران



Journal of Education in Basic Sciences  9 Vol. 2, Issue. 5, Winter 2017 
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Abstract 

Expressing the achievements of scientists and the past progress is one of the 
missions of every committed person in society. One of the thousands of things 
that can be presented to society as historical progress and achievement is the 
past progress of Islamic scientists in the field of physics. In this article, an 
attempt has been made to provide a summary of the work of Muslim scientists 
in the fields of kinetics and power science, landscape science (light cognition), 
scales and measurement of specific mass, and simple machines and mechanical 
devices. Finally, we examine whether the achievements and progress of the 
past, as well as the existing "best" in the country, can be used to teach physics. 
First of all, is it possible to do this? What are the barriers and benefits? … The 
main method in presenting the contents in an Islamic way in this article is to 
teach and indirectly refer to the titles and goals, not to bring the contents in a 
separate way from the textbook in the book. In fact, we seek to instill in the 
student and record his or her long-term memory without engaging the student in 
learning. 
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