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علم چیس��ت؟ چه روش ها و اصولی در 
علم دنبال می ش��ود؟ فرق علم و ش��به علم 
چیس��ت؟ آیا علم به تنهایی می تواند باعث 

سعادت بشر شود؟ آیا علم می تواند همه چیز را توضیح دهد؟ این ها پرسش هائی 
هس��تند که گاهی به ذهن انسان متبادر می شود. پاسخ  هائی که به این سؤاالت 
داده می شود را می  توان در فلسفه ی علم جست و  جو کرد. اگرچه عبارت فلسفه ی 

علم را به کار می بریم ولی باید یادآور شد در اکثر کتاب های فلسفه ی علم توجه 
خاصی به تاریخ و نظریه های فیزیک می ش��ود. ش��اید غلو نباشد که گفته شود 
فیزیک بیشترین تأثیر را بر فلسفه ی علم داشته است. »نویسنده ی کتاب سمیر 
اکاشا استاد فلسفه ی علم است که در سپتامبر سال 2۰۰۳ به دانشگاه بریستول 
پیوس��ت. او پیش از این در دانش��گاه یورک، دانش��گاه ملی مکزیکو و مدرسه ی 
اقتصاد لندن تدریس کرده اس��ت.کارهای اصلی سمیر در مورد فلسفه ی علم به 
به ویژه در مورد فلس��فه ی زیست شناسی تکاملی ا ست. عالوه برآن تحقیقاتی در 
زمینه ی موضوع کلی فلسفه ی علم، شناخت شناسی، متافیزیک و فلسفه ی اقتصاد 
دارد«1. پرداختن به مس��ائل اصلی و چالش  برانگیز و س��اده و روان بودن، آن را 
به یک کتاب را خواندنی تبدیل کرده اس��ت. نویس��نده ابت��دا به بحث در مورد 
ماهیت علم، استدالل علمی و تبیین در علم می پردازد. سپس در ادامه موضوعات 
رئالیسم و ضد ضدرئالیسم، تحول علمی و انقالب علمی، مسائل فلسفی فیزیک 
)اخت��الف نظر نیوتون و الیب نیتس در باب مکان مطلق( و علم و منتفدانش را 

شرح می دهد.
1. http://www.bris.ac.uk/philosophy/department/staff/so.html

میالد حدادی
دانشکده  فیزیک-دانشگاه صنعتی اصفهان

میالد حدادی
دانشکده  فیزیک-دانشگاه صنعتی اصفهان

معرفی کتاب: فلسفه ی علم

عنوان کتاب: اخترفیزیک
 گردآوری و تالیف: 

علی عجب شیری  زاده
ناشر:کینون

چاپ اول: تبریز 1۳۹۰

ویژگی  ه��ای  ب��ه  اخترفیزی��ک 
فیزیک��ی س��تارگان، فض��ای می��ان 
 س��تاره ای و تحول آن ه��ا می پردازد. 
در کتاب س��عی شده مفاهیم اولیه و 
روابط اصلی در اخترفیزیک به  شکلی 
خالص��ه و مفی��د ارائ��ه و خواننده با 

چارچوب های اصلی آش��نا شود و از این رو کتاب فاقد مباحث مفصل در تمام 
شاخه های اخترفیزیک است.

کتاب فاقد مثال های حل شده و تمرین های آخر فصل است. صفحه آرایی 
س��اده  ائی دارد. عکس روی جلد نمودار انتقال  به  سرخ کهکشان کهکشان ها 
بر حسب زمان سپری  شده در جهان  است که بر روی هر بخش آن مراحل  
مختلف تحول عالم نوشته شده است از این رو می توان گفت عکس روی جلد 

معرفی کتاب: اخترفیزیک
ارتباط بیشتری با کیهان شناسی دارد.

فصل های اول تا س��وم کتاب ش��امل تعری��ف مفاهیم بنی��ادی، فیزیک 
مورد نیاز برای مطالعه ی س��تارگان و معادالت س��اختاری ستارگان است.حل 
معادالت س��اختاری به دست  آمده، در فصل پنجم آورده شده است. اگر نمودار 
درخشندگی برحسب دما یا نوع طیفی ستارگان را رسم کنیم حدود ۹۰ درصد 
س��تارگان در یک خط پیوس��ته ئی در نمودار قرار می گیرند که به آن رش��ته 
رشته ی اصلی گفته می شود. حدود 1۰ درصد ستارگان پایین رشته اصلی جای 
می گیرند و به نام کوتوله های س��فید معروفند. کم تر از یک درصد س��تارگان، 
ابر غول  ها هس��تند و در باالی رشته ی اصلی قرار می گیرند. این نمودار اهمیت 
ویژه  ائی در اخترفیزیک به ویژه در طبقه بندی و فهم و توضیح چرخه ی زندگی 

ستارگان دارد که فصل چهارم کتاب به آن اختصاص یافته است.
رشته ی اصلی از آن جهت که مراحل تحول ستاره را می توان با آن تعیین 
کرد حائز اهمیت اس��ت. مراحل تحول یک س��تاره در فصل ششم بحث شده 

است.
اگر س��تارگان در فاصله ی بسیار دور از ما هستند که بر حسب سال نوری 
بیان می شوند چگونه این کمیات را اندازه گیری و ارتباط میان آن ها را مطالعه 

می کنیم؟ 
در فصل هفتم در باره ی این پرسش و روش های گوناگون اندازه  گیری این 

کمیات به تفصیل گفت وگو شده است.
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