
کتاب هالیدی و رزنیک سال های طوالنی کتاب اصلی در دروس پایه سال 
اول فیزیک و مهندس��ی در دانش��گاه های ایران بوده اس��ت. این کتاب حاصل 
تجربه ی وس��یع مؤلفین آن، در تدریس این دروس در دانش��گاه های آمریکا در 
پنج دهه ی گذشته است و مورد استقبال بسیاری از دانشگاه ها در سراسر جهان 
قرار گرفته است. در طول سال های متمادی که به دفعات، تدریس درس فیزیک 
پایه1 به من واگذار ش��ده است، متوجه شدم که فصل های اول این کتاب برای 
دانشجویان، کس��ل کننده است. دلیل این مسئله را می توان در سیستم دروس 
فیزیک سال های آخر دبیرستان های ایران جستجو کرد. در سیستم دبیرستانی 
ای��ران برخالف آمریکا، ریاضیات و فیزیک بیش��تری ب��ه دانش آموزان تدریس 
می ش��ود و در نتیجه با قوانین نیوتون و پیامدهای آن آشنایی قابل قبولی دارند. 
این موضوع در سال های اخیر، بیشتر به چشم می خورد زیرا به نظر می رسد که 
این درس با درک عمیق تری نسبت به گذشته در دبیرستان ها تدریس می شود. 
البته کتاب های دیگری به غیر از کتاب هالیدی و رزنیک وجود دارند ولی کمتر 

مورد توجه قرار گرفته اند.
در چند س��ال اخیر، من با درس نامه ی آقای دکتر فیروز آرش از دانش��گاه 
تفرش برای درس فیزیک پایه1 آشنا شدم و بعد از مطالعه ی آن متوجه شدم که 
روی مطالب آن کار زیاد شده است و از نظر محتوا طوری مطالب تدوین یافته اند 
که با توجه به آنچه که در باال ذکر شد، برای درس فیزیک پایه1 در دانشگاه های 
ایران مناسب تر است. این کتاب در سال گذشته تحت عنوان فیزیک1، با کیفیت 
خوب به چاپ رس��ید و در دس��ترس اس��ت و از نظر من از معدود کتاب های 
دانشگاهی است که در ایران تألیف شده است. از نظر ساختاری، این کتاب فرقی 
با کتاب های استاندارد فیزیک پایه ندارد. چیزی که آن  را از بقیه متمایز می کند 
تالش فراوان نویس��نده برای توصیف دقیق و در عین حال ساده ی موضوع ها و 
مسائل مورد بحث در کتاب است. این تالش را می توان در غالب بحث های بعضاً 
طوالنی و مثال های متعدد مش��اهده کرد. کتاب، با مرور نس��بتاً مفصلی از ابزار 
ریاضِی الزم در فصل های یک و دو، در غالب سینماتیک، حرکت خطی و دورانی 
س��عی در ارائه ی تصویری روش��ن از این مفاهیم می کند. شیوه ی ارائه، دقیق و 

درخور توجه اس��ت. مؤلف برای ارائه ی حس��اب بردار ها از بیان تعاریف دقیق و 
مثال های فیزیکی اس��تفاده می کند و خواننده تشویق به دنبال کردِن مطلب تا 
پایان آن می ش��ود. فصل های بعدی کتاب با ارائ��ه ی کاربردهای متنوع قوانین 
نیوت��ون در چارچوب مثال های فراوان ادامه می یاب��د. از ویژگی های این کتاب، 
شمار زیاد مثال های حل  شده و مسائل فراوان حل نشده در انتهای هر فصل است 
که جواب ش��ان در انتهای کتاب آمده است. تنوع و نوآوری در مسائل، بسیار به 
چشم می خورد و بعضی از مثال ها در کمتر کتابی در این سطح با دقت بررسی 
ش��ده اند. مثاًل حرکت پرتابی و نوسانگر در حضور نیروهای اصطکاک )پسار( با  
دقت و به طور کامل حل ش��ده اس��ت. فصل های بعدی کتاب، به موضوع های 
معمول در مکانیک می پردازند که احتیاجی به ذکر آنها نیس��ت. در تمام طول 
کتاب، هر مبحث با مثال های متنوع و درجات دشواری مختلف، کامل شده است.                                                                                                                                            
این کتاب نس��بتاً پر حجم اس��ت و درس دادن تمامی آن در طول یک ترم 
کمی دشوار به نظر می رسد.  تجربه ای که من از درس دادِن این کتاب، به دست 
آوردم این اس��ت که می توان تمامِی مباحث مه��م را درس داد و باید از بعضی 
مطالب فرعی تر گذشت. مؤلف در این خصوص پیشنهاد هایی را در مقدمه ارائه 
می کند. در مجموع، این کتاب به خاطر ویژگی هایی که اشاره شد، کتاب بسیار 
مناسبی برای تدریس درس فیزیک پایه1، به خصوص برای دانشجویان رشته ی 

فیزیک دانشگاه هاست.

حمیدرضا سپنجی
دانشکده  فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی

فیزیک پایه برای دانشجوی ایرانی
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