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كـه هنـوز    پـيش، هنگـامي   دو دهـه من نخستين راهنماهاي حلّ مسائل مباني فيزيـك را قريـب بـه    
هـا دسـت يـافتم،     مسائل در دسترس نبود نگاشتم و بعدها كه به اين نسـخه  اين  اي هاي رايانه نسخه

كليـة   دهـد  خود بيفزايم. يك بررسـي دقيـق نشـان مـي     فاده از آنها بر غناي كار اوليةكوشيدم با است
كـاري   هـاي دسـت چنـدم و دسـت     راهنماهاي حلّ مسائل مباني فيزيك موجود در بازار رونوشـت 

ي دانشـجويي و   هـاي دوره  راهنماهاي حلّي كه حاصل حـل  -ن هستنداي از راهنماهاي حلّ م شده
اي اسـت كـه پيشـتر بـه آن      هاي رايانه هاي مختلف و البته نسخه دوران تدريس نگارنده در دانشگاه

  اشاره شد.
هاي حلّ مسـائل كـه    هايي از اين دست است و به كتاب اغراق شاهكاري در كتاب اين كتاب بي

دهـد كـه يـك     بخشد و نشان مي اي مي شوند، ارج و قرب ويژه هايي نازل محسوب مي به حق كتاب
بـا توجـه بـه    تواند براي خود اهميت و اعتباري داشته باشـد. ايـن كتـاب،     كتاب حلّ مسئله نيز مي

تواند به عنوان يك مرجع دانشگاهي در برترين  ام، مي هايي كه خود به انتهاي هر فصل افزوده مسئله
هـاي   هاي كشور مورد استفاده قرار گيرد. مخاطب اصلي اين كتاب، مدرسان فيزيك دانشگاه دانشگاه

توانند در صورت استفاده درست از اين  كشور و دبيران فيزيك است، ضمن آنكه دانشجويان نيز مي
هـاي حـلّ تمـرين،     كه اساس كار كالس عنوان يك كالس حلّ تمرين بپندارند. چرا كتاب، آن را به

هايي براي حل و مطّلع نمودن دانشجويان از شمارة آن مسائل پيش از حل آنهـا اسـت.    ن مسئلهتعيي
گونه رفتار كنند، يعني به جاي رجوع مستقيم به حـلّ   پس، اگر دانشجويان با اين كتاب نيز به همين

هـاي   س كار تفاوت چنداني با كـال  نها به چالش جدي بپردازند، نتيجةمسائل، پيشتر با تعدادي از آ
حلّ تمرين نخواهد داشت. متقاضيان شركت در المپيادهاي فيزيك نيز اين كتاب را كتـابي سـودمند   

هـاي خـوب    مسـئله ”هاي جانداري تحت عنـوان   كه اشاره شد مسئلهطور  همانزيرا  خواهند يافت.
تـر را نيـز تـأمين     هاي كتاب افزوده شده است تا نظر شيفتگان مسائل چالشي به انتهاي مسئله “ديگر

كتاب مباني فيزيك، بخشي براي محاسـبات بـا   آخر ويراست  ودبا توجه به اينكه در كند. همچنين 
بـر آن شـدم تـا آنجـا كـه ممكـن اسـت در         در دو ويراست اخير هاي بامعنا افزوده شده است، رقم
معنا را نيز لحاظ كنم، گرچه ايـن كـاري دشـوار و تـا حـدودي       هاي با خود عمليات با رقمهاي  حل

اي از مسائل را شامل نشده باشد و يا حتي خطاهاي  كن است پارهفرسا بود و از همين رو مم طاقت
ام.  ب افـزوده به انتهاي كتـا اندكي نيز بروز پيدا كرده باشد. به دليل اهميت اين عمليات، پيوستي نيز 

درپـي تكـرار    خورد كه در طي ساليان، پي هاي پيشين به چشم مي اي از حل در پارهاندكي ي خطاها
هاي جالب  تنيها و دانس برخي از نكتههمچنين . نداهشدلية آنها بر طرف شد و در اين ويراست ك مي

  م تا بيشتر جلب توجه كنند.  ا هرا در ترام گذاشتها  در حل برخي از مسئله
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ام، ناشـرم   طور كه در مقدمة كتاب مباني فيزيك آورده كنم، همان در پايان خوب است اشاره
تهيـه كنـد كـه در آن عـالوه بـر       جـان وايلـي   درصدد است محيطي بر اساس سايت مدرسـان 

تواننـد   شـود كـه دانشـجويان مـي     يافت مينيز اي  هاي نمونه و تعاملي آزمونهاي آموزشي،  فيلم
وارتر، سراغ آنها بروند تا ميزان درك خود از هـر  مسائل دش پيش از دست و پنجه گرم كردن با

  مبحث را بيازمايند.
  

  نظر بين خوش محمدرضا خوش 
  krishnaojani@gmail.com 

     www.facebook.com /نمايش هيجان انگيز فيزيك  
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