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پیشگفتار مترجم
بیشک یکی از مباحث مهم برای عالقهمندان علم یا کسانی که در مسیر علم گام برمیدارند
تاریخ علم است .فیزیک به مسائل بنیادین علم میپردازد و پدیدههای فیزیکی در حوزههایی
سوای فیزیک ،چون فلسفه نیز بررسی میشود ،بنابراین پیدایش و سیر تکاملی این پدیدهها
به لحاظ تاریخی حائز اهمیت است .از آنجایی که علم فیزیک با طبیعت سروکار دارد هم
جذاب است و هم دشوار و معموالً این دشواری دانشجویان فیزیک را بهقدری درگیر محاسبات

میکند که لذت و جذابیت آن کمرنگ شده و باعث عدم برقراری ارتباط منسجم میان
آموختههایشان میشود.
کتاب حاضر ،تاریخ فیزیک و مفاهیم آن را از آغاز ،یعنی دوران یونان باستان ،تا امروز بسیار
شیوا و ساده بیان میکند ،طوری که خوانندة آشنا با فیزیک میتواند دانش فیزیکی خود را
نظم و ترتیب ببخشد و خوانندة عالقهمند با خواندن کتابی کمحجم اطالعات مختصر و جامعی
از تاریخ فیزیک کسبکند.
در این کتاب تاریخ و سیر تکاملی مفاهیم فیزیک در دو بخش توصیف میشود؛ بخش اول
از یونان باستان تا رنسانس و بخش دوم از رنسانس تا عصر حاضر .ابتدا فیزیک کالسیک و در
ادامه نظریة نسبیت ،مکانیک کوانتوم و نظریة آشوب ارائه میشود که در قرن بیستم توسعه
یافتهاند و فیزیک جدید را میسازند .چه بسا اکنون حتی بسیاری از دانشجویان فیزیک نیز از
نظرات و عقاید فالسفة یونان باستان مث ً
ال ارسطو اطالع نداشته باشند؛ حال آنکه این عقاید و
فرضیهها در زمان خود بینظیر بودهاند .اگر انتظار داریم دانشجویانی خالق داشته باشیم الزم
است با تاریخ علم و فراز و نشیبهای آن آشنا شوند تا با تأمل در زندگی دانشمندان بزرگ و
سیر تکاملی پیشرفت مفاهیم علمی ،اندیشیدن را بیاموزند.
در اینجا از همة کسانی که در ترجمة این کتاب یاری رساندند ،صمیمانه سپاسگزارم؛ از

ده

پیشگفتار مترجم

آقای ایرج ضرغام ،ریاست محترم انتشارات فاطمی و آقای مهدی ملکزاده که امکان انتشار
این کتاب را فراهم کردند بینهایت متشکرم .همچنین از سرکار خانم شکوفه طالبی که زحمت
ویراستاری کتاب برعهدة ایشان بود ،سپاسگزارم.
								

رعنا سلیمی
بهار 1397

مقدمهاي بر چاپ يوناني
عنوان کتاب ،تاريخ و سير تکاملي مفاهيم فيزيک ،نشان از دو رویکرد متفاوت یک مبحث دارد؛
سير تکامل فيزيک در طول تاريخ ،از گذشته تا حال .رویکرد اول ،تاريخ فيزيک ،به اشخاص
(دانشمندان بزرگ ،مخترعان برجسته و  )...و فعاليتهاي آنها ،شخصيت ،خانواده ،محيط
علمي و ساختار اجتماعي آن دوران میپردازد .بديهي است زندگي و تحقيقات دانشمندان
بزرگ فصلی را به خود اختصاص ميدهد؛ و اگر مشارکتی در زمينههاي مختلف فيزيک داشته،
مشارکت او در همة زمينهها در همان فصل میآید.
اما با اين روش ،مخاطب رویکرد دوم يعني ،پيوستگي سير تکاملي مفاهيم فيزيک را از
دست ميدهد .زيرا مفاهيم فيزيک در زمينههاي گوناگون ،طی ساليان با سرعتهای متفاوت
تکامل يافتهاند ،بسته به دادههاي تجربي آن زمان (که خود به تجهیزات آزمايشگاهي موجود
و دقت آنها وابسته است) و ابزارهای محاسباتی موجود (که خود به پیشرفت روشهای
محاسباتی وابسته است) .مث ً
ال ،براي مکانيک و گرانش اين امکان وجود داشت که نيوتن با

تالش نظريههاي مربوط به آنها را توسعه دهد اما اپتيک اين امکان را نداشت ،زيرا اپتيک
ال ،پراش و قطبش) و رياضيات پيشرفتهتری (مث ً
به مفاهيم تجربي پيشرفتهتر (مث ً
ال ،توابع
مختلط) نياز داشت و زمان بيشتري صرف شد تا اين مفاهيم به پختگي الزم رسيدند .بنابراين
با توجه به اين واقعيت که مفاهيم فيزيکي در زمينههای گوناگون با سرعتهای متفاوت
مسيرهاي متفاوتی را طی کردهاند ،شايد بهتر است هر مبحث جداگانه ارائه شود .اما اين
رویکرد به تنهايي کافی نبود زيرا تحقيقات دانشمندان بزرگ بهصورت پراکنده در فصلهاي
مختلف کتاب نمايان ميشد.
بديهي است که هريک از اين دو رویکرد متفاوت براي بیان سیر تکامل فيزيک طي قرنها
با وجود معایب ،مزايايي نيز دارد .در اين کتاب سعي کردهام اين دو رویکرد متفاوت را با هم

مقدمهای بر چاپ یونانی

دوازده

تطبیق دهم؛ تأکیدم بر سير تکاملي مفاهيم باشد و درعين حال ،از هر دانشمند چندين سند
تاريخي آوردهام تا تحقيقات و شخصيتش را نشان دهم .امیدوارم نتيجة نهايي به خواننده برای
درک توسعة فیزیک تا امروز کمک کند.
از همة کساني که به بهتر شدن اين کتاب کمک کردند و در نسخة پيشنويس اشتباهات،
جاافتادگيها و ابهامات آن را خاطرنشان کردند ،سپاسگزارم .اين افراد به ترتيب حروف الفبا
پرفسور بي .چارمنداريس ،1پرفسور کي .مليديس ،2پرفسور اس .پرسيديس ،3پرفسور ان.
سپيرو 4و پرفسور آ .وارووگليس 5هستند .همچنین ،از همکارانم ،پرفسور اي .ملزيدو ـ دمپوال

6

و پرفسور جي .تولوماکس 7براي بررسی بخش مربوط به موزة الکساندريا و نيز ويراستار چاپ
يوناني و دانشجوي سابقم اس .اويکنوميديس 8براي تذکرات مفیدش که کتاب را بهتر کرد،
متشکرم.
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مقدمهاي بر چاپ انگليسي
در بهار  2012دورهای که پرفسور کي .کوکوتاس 1را در بخش اخترفيزيک نظري انستيتوي
نجوم و اخترفيزيک دانشگاه ابرهارد کارلز توبينگن 2مالقات ميکردم ،نسخة اصلي يوناني را
به انگليسي برگرداندم .از مهماننوازي او سپاسگزارم .پیشنهادهای پرفسور جي .تچمن 3و
يک داور ناشناس برای نسخة انگلیسی کتاب ،مفید واقع شد .از چ .وارووگلي 4بهخاطر کمک
در ترسيم شکلهاي  2-4 ،3-2 ،2-2و  ، 10-4اس .کارتسکليس 5از انتشارات کيداريتمس
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براي کمک در ترسيم شکلهاي  11-4 ،8 -4و  1-5و پرفسور وي .تسامکدا 7براي تهية شکل
 1-7متشکرم .همچنین از ام .ميکديس 8در انتشارات کيداريتمس براي ويرايش نسخة نهايي
کتاب و نیز از کمکهای دکتر آنجال الهي 9از زمان ارسال اولين نسخة دستنويس به انتشارات
اسپرينگر 10سپاسگزارم.

خوشحالم که مجموعة کاملي از اساليدهاي الکترونيکي مطالب کتاب ،تقريباً سي سخنراني

 45دقيقهاي را با کمال ميل ،رايگان در اختيار عالقهمندان میگذارم.
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