ﮐﺸﻒ ﻧﺴﺨﻪ ای از وﯾﺮاﺳﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺘﺎب
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺤﺎق ﻧﯿﻮﺗﻦ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﺟﻤﻌﻪ ۱۶ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۸
ﻓﺮدی در ﻓﺮاﻧﺴﻪ وﯾﺮاﺳﺖ اول از ﮐﺘﺎب ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺤﺎق ﻧﯿﻮﺗﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم Philosophiæ
 Naturalis Principiaرا ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم و رﯾﺎﺿﯿﺎت دﻧﯿﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﺷﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﻨﻮان آن از ﻻﺗﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد اﺻﻮل رﯾﺎﺿﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺑﺎر در ﺳﺎل  ۱۶۸۷ﻣﯿﻼدی ﭼﺎپ ﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺟﻠﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭼﺎﭘﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ،داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺳﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﮐﻪ
در واﻗﻊ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﮐﻼﺳﯿﮏ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ؛ رﺷﺘﻪ ای از ﻓﯿﺰﯾﮏ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ

اﺟﺴﺎم ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازد.

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم  Vannina Schirinsky-Schikhmatoffﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﮐﻪ در

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﯿﺮاث ﻣﻠﯽ  Feschدر ﺟﺰﯾﺮه  Corsicaﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺣﺪود  ۵۰ﻫﺰار ﺟﻠﺪ
ﮐﺘﺎب دارد و ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﺳﯿﻦ ﺑﻨﺎﭘﺎرت ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮادر ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺑﻨﺎﭘﺎرت ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺸﻬﻮر و

ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﺳﺎﺑﻖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﻗﺮن  ۱۹ﻣﯿﻼدی اﺳﺖ.

 Schirinsky-Schikhmatoffدر ﻣﻮرد ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻄﯽ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻫﺮ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ در ﺳﺎﻟﻦ اﺻﻠﯽ ﺷﺪم ﮐﻪ در ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺟﻠﺐ
ﮐﺘﺎب ﮐﻤﯽ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﻣﺎ ﺻﻔﺤﺎت داﺧﻠﯽ اش ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻨﯿﺎد و اﺳﺎس
رﯾﺎﺿﯿﺎت اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از ﭼﺎپ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﺴﺨﻪ
ﻫﺎی ﻻﺗﯿﻦ اوﻟﯿﻪ از آن ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮوش در ﻗﺎره اروﭘﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ارزﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ
ﺗﻨﻬﺎ  ۴۰۰ﻧﺴﺨﻪ از آن ﭼﺎپ ﺷﺪ و از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﻤﯽ از آﻧﻬﺎ ﻫﻨﻮز وﺟﻮد دارﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۳.۷ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﺣﺮاﺟﯽ ﮐﺮﯾﺴﺘﯽ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﻪ
ﻓﺮوش رﻓﺖ ﻋﻨﻮان ﮔﺮان ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻋﻠﻤﯽ دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد.
ﺳﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﻬﻮر ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
اﮔﺮ ﺑﺮ ﺟﺴﻤﯽ ﻧﯿﺮو وارد ﻧﺸﻮد ﺟﺴﻢ ﯾﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺮ ﺧﻂ راﺳﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﺷﺘﺎب ﻣﺸﺘﻖ ﻣﺮﺗﺒﻪ اول ﺳﺮﻋﺖ اﺳﺖ
ﻫﺮ ﻋﻤﻠﯽ را ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻠﯽ اﺳﺖ؛ ﻣﺴﺎوی آن و در ﺟﻬﺖ ﺧﻼف آن
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

