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رابرت هوک

فصل
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بررسی ریز و درشت

رابرت هوک در حالی که از پنجره به بيرون مينگريست ذرات
کوچک سیاهرنگی را دید که با سرعت از يك طرف به طرف
ديگر جدار داخلي شیشۀ پنجره در تکاپو بودند .نقطههای
متحرک کنه بودند ،حشرات معمول لندن قرن هفدهم .هوک
دانشمندی بود با ذهنی كنجكاو .او اعتقاد داشت همة چيزهاي
دور و برش سزاوار بررسی دقیق است .هوك برای شناختن
هرچه بیشتر مزاحمان کوچک اتاقش یکی از این كنهها را زیر
لن ِز اختراعی ساده اما مهم قرار داد :ميكروسكوپ.
اولین میکروسکوپ حدودا ً سال 1610م اختراع شد ،پنجاه
سال قبل از زماني که هوک به كنههاي روی شیشۀ پنجرۀ
خود توجه کند .هوک ،مخترع فعال و متفکر ژرفاندیش،
میکروسکوپ اولیه را تکمیل کرده بود .از آنجا كه برای
بررسی دقیقتر سوژههای خود نیازمند نور بود ،تُنگي شیشهای
را با آب نمک پر کرد .آنگاه چراغي نفتی را نزدیک تُنگ قرار
داد و از یک لنز شیشهای برای هدایت نور آن از میان تُنگ
هیچ تصویر نقاشیشدۀ اصيلی از رابرت هوک در دست نیست .ریتا گریر هنرمند نقاش
از دو توصيف كتبي مفصل برای خلق چهره و ظاهر هوک استفاده کرده است.
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شخصیتهای تأثیرگذار

هزاران سال بود كه بشر
میدانست قرار گرفتن
شيء در آب سبب ميشود
شيء غيرعادي و بزرگتر
از اندازة واقعي به نظر
رسد .بعدها ،بشر فهمید
عدسیهای شیشهای انحنادار
همان تأثیر را دارد .در سال
1608م ،مخترعی به نام
هانس لیپرهای دو عدسی
را در یک لوله قرار داد و
اولین تلسکوپ انکساری
را ساخت .عدسیها ب ه
نحوي سبب شكست
نور ميشدند که اشیاي
دوردست نزدیکتر به نظر
میرسید .افتخار ساخت
اولین میکروسکوپ نیز به او
تعلق گرفته است .تلسکوپ
موجب میشود اشیاي دور
نزدیکتر به نظر برسد ،اما
میکروسکوپ ذرات ریز را
بزرگتر مینمایاند.

استفاده کرد .آب درون تُنگ به تشدید نور
کمک میکرد.
هوک با چنین میکروسکوپی انواع كنه

را که بعدها «موجودات ریز جالب توجه»
نامیدشان ،مطالعه کرد .طی سالیان سال،
حشرات دیگر از جمله مگسها را نیز بررسی
کرد .او برای مشاهدۀ حرکت بالهاي مگس،
یک مگس زنده را با چسب به انتهای يك
پر چسباند .هوک تکههای پارچه ،گیاهان،
نوک سوزن ،و آثار کوبیدن قطعهای فوالد با
سنگ چخماق (فرایندی که در آن براده تولید
میشود) را نیز بررسی کرد .سرانجام در سال
1665م ،هوک نتایج کار خود را در کتاب
بزرگی به نام میکروگرافيا منتشر ساخت.
کتاب حدود  0/9تا  1/35کیلوگرم وزن
داشت و پر بود از توصيف چیزهایی که هوک
زیر میکروسکوپ دیده بود .او اظهار داشت
هدفش استفاده از «دستي صادق ،و چشمي
وفادار است برای بررسی و ثبت اشياء آنگونه
كه جلوه میکنند» 2.هوک همراه نوشتههايش
تصاویر حیرتآوری از آنچه در زیر لنز میکروسکوپ دیده بود
ترسيم کرد .هوک برعکس دیگر دانشمندان عصر خود ،هنرمندي
ماهر بود .برای اولین بار ،مردم توانستند جهانی را گرداگرد خود
ببینند که از وجود آن چندان مطلع نبودند .او نوشت تصاویرش
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میکروگرافیا حاوي
مشاهدات و تصاویر
بسیار دقیق در بارة
اشيايي بود که هوک
زیر میکروسکوپ
خود دید.

از حشرات سبب شده است آنها همچون شیرها یا فیلهایی
به نظر برسند كه با چشم غیرمسلح ديده شدهاند .خوانندهها
در بارۀ آنچه هوک آن را «مارماهی» شناور در سرکه مینامید
نیز چیزهایی آموختند .این موجودات در واقع نِماتُد (نخسانه)
بودند؛ کرمهای میکروسکوپی که همهجا یافت میشوند.
هوک در اوراق میکروگرافیا دهشهایی چند برای علم
برجا گذاشت .او با بررسی چوبپنبه ساختارهای متعدد و
کوچک جعبهمانندی دید که آنها را سلول نامید .به حساب او
هر شانزده سانتیمتر مکعب چوبپنبه حاوی  1/2میلیارد سلول
11

شخصیتهای تأثیرگذار
بود« ،امری تقریب ًا باورنكردني ،چیزی که نمیشد به خاطر
عدسی چشمی میکروسکوپ به آن اعتماد کرد 3».این بخشها
او را به یاد اتاقکهایی به نام سلول میانداخت که راهبان در

تصاویر هوک در
میکروگرافیا شامل
طرحهایی از حشرات،
سنگها ،سلولهای
گیاهان و حتی
میکروسکوپ خود
وی بود.
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آن زندگی و عبادت میکردند .هوک اولین دانشمندی بود
که در بارة سلولهاي موجودات زنده سخن گفت ،هرچند
از اهمیت آنها برای زنده نگه داشتن این موجودات آگاهی
نداشت .کشف اين مسئله تا قرن نوزدهم به تعويق افتاد.
بررسیهای هوک تنها به میکروسکوپ محدود نشد .او
در انتهای میکروگرافیا برخي از مشاهداتی را که با استفاده از
تلسکوپ انجام داده بود توصیف کرد .هوک جزئیات بخشي
از سطح ماه را ترسیم کرد و دهانۀ آتشفشانها ،تپهها ،و درهها
را نشان داد .همچنین اظهار داشت نیرویی که به نام جاذبه
شناخته میشود ،ممکن است همانطور که روی زمین مؤثر
است ،روی ماه نیز مؤثر باشد.

رابرت هوک
در همین کتاب هوک به ایدههای علمی بسیاری پرداخت.
او ماهیت رنگ و نور و فرایند احتراق ــ عمل سوختن ــ و نیز
امکان تهیۀ ابریشم مصنوعی را مورد مداقه قرار داد و یک بارومتر

اصالحشده را که برای اندازهگیری فشار هوا
ساخته بود با تصویر توضیح داد .او به
منظور برانگیختن دیگر دانشمندان
به انجام آزمايش و مشاهده
ایدههایی مطرح ساخت.
یک��ی از دانش��مندانی
ک��ه میکروگرافی��ا را خوان��د
اس��حاق نیوتن بود .او در اين
کتاب ،بهویژه در قس��متهای
مرب��وط به نور و رنگ ،با خطی
ناخوان��ا يادداش��تهايي نوش��ت
كه در مجموع هفت صفحه ميش��د.
در دهههای بع��دي ،نیوتن و هوک گهگاه
نامهه��ا و ایدههای��ی را با هم رد و بدل کردند .آن دو
یک هدف داش��تند :درک جهان .اما این دو مرد رقيب یکدیگر
ش��دند و ایدههای نیوتن نس��بت به ايدههاي ه��وك هواداران
بيشتري يافت .این رقابت ،هنگامی که هوک اشتباهات نیوتن
را متذکر شد و او را به دزدیدن ایدههای خود محکوم کرد ،به
امری شخصی بدل شد.
پس از مرگ هوک ،نیوتن تبدیل به پرآوازهترین دانشمند
انگلیسی تاریخ شد ،کسی که هنوز هم نابغه محسوب میشود

اسحاق نیوتن و هوک
به رقبایی سرسخت
تبدیل شدند.
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و این در حالی است که از هوك چندان ياد نميشد .وقتی از او
یاد میکردند ،گاه مرد تندخویی تصویر میشد که نه فقط نیوتن
بلکه بسیاری از دانشمندان را به کسب اعتبار از کاری که وي

سالها قبل انجام داده بوده ،متهم میکرده است .اما در سالیان
اخیر ،مورخان كوشيدهاند تصویر کاملتری از هوک نشان دهند.
او مانند نیوتن نابغۀ ریاضی نبود ،اما استعدادهاي فراواني داشت.
او عالوه بر کار تصويرگري ،معماري بود که بناهای عمومی و
خصوصی بسیاری در لندن طراحی کرد .هوک در زمینههای
علمی متعددی نیز کار کرد .امروزه دانشمندان مایلند بر یک
زمينة پژوهشي متمرکز شوند .او در آثار خود به فیزیک ،شیمی،
زمینشناسی ،زیستشناسی ،هواشناسی و نجوم پرداخت .هوک
میکروسکوپ هوک در
پژوهشهاي او ابزاری
بسیار مهم بود.
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برخی از بزرگترین دانشمندان قرن هفدهم
را میشناخت و با آنها کار کرد .در آن
دوره روشهای مدرن علمی بهسرعت در

اروپاييان تقريب ًا از سدة
چهاردهم تا سدة هفدهم
آن دسته از ایدههای هنری
و علمی را كه یونانیان و
رومیان باستان پديد آورده
بودند ،از نو کشف کردند.
این دوران را غالب ًا دوران
رنسانس خواندهاند .مربیان
در این دوران سعی میکردند
دانشجویان را با انواع علم
و هنر آشنا سازند .امروزه،
فردی چنین جامعاالطراف
«رنسانسی» نامیده میشود.

حال توسعه بود.
در سال  ،1667هوک یکی از مشهورترین
دانشمندان اروپا بود .گاه او را لئوناردوی
انگلیس ناميدهاند .لئوناردو داوینچی ،نقاش
ایتالیایی ،یکی از بزرگترین متفکران تمام
اعصار بود .او در عصری زندگی میکرد
که به رنسانس شهرت يافت .رنسانس
واژهای فرانسوی به معنای «نوزایی» است.
داوینچی مانند هوک هنرمند ،دانشمند
و مهندسي چيرهدست بود .امروزه ،این
ایتالیایی برجسته برخالف هوک از شهرت فراوانی برخوردار
است .در سال 2003م ،سيصدمين سالگرد مرگ هوک ،چند
کتاب و مقاله در بارۀ او منتشر شد و هوک سرانجام ارزش و
اعتباری را که به سبب ازخودگذشتگياش در راه علم و کشف
جهان طبیعت سزاوار آن بود به دست آورد.
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فصل

؟2

جزیرۀ کودکی

شاید موفقیتهای رابرت هوک به عنوان دانشمند ،پدرش را
که اولین آموزگار او بود به حیرت انداخته باشد .جان هوک
کشیشی عضو كليساي انگلیکان بود و مانند بیشتر روحانیان
پروتستان قرن هفدهم دانشآموختۀ فرهيختة کالج .با وجود
این ،همانطور که یکی از دوستان رابرت بعدها گفته است،
هوک پیر «اص ً
ال و ابدا ً اهل رياضيات نبود» ،4در حالی که
پسرش به آموختن هندسه پرداخت و دیگر دلبستگیهای
علمی خود را نیز پیگرفت.
حدود سال 1610م ،جان هوک در جزیرۀ وایت سکنی
گزید .این جزیرۀ الماسشکل در نزديكي ساحل انگلستان،
نزدیک بندر ساوتهمپتن ،قرار دارد .آب و هوای نسبت ًا گرم
و آفتابی جزیره در کشوری که به سبب روزهای بارانی و
ماللآورش شهرت دارد ،مایۀ مباهات آن است .هوک در
جزیرۀ وایت دو بار ازدواج کرد .اولین همسرش اندكزماني
پس از ازدواج درگذشت .در سال 1622م ،با سسلي گایلز
جزیرۀ وایت با جغرافیای خیالبرانگیزش مکانی پرکشش برای رشد و نمو رابرت
هوک جوان از كار در آمد.
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کلیسای انگلیکان کلیسای
انگلیس نیز نامیده میشد .شاه
هنری هشتم در دهة 1530م با
پاپ ،رهبر کلیسای کاتولیک
رومی ،از در مخالفت درآمد.
انگلستان کاتولیک بود ،اما
هنری ميخواست طالق كه
در آن زمان غيرقانوني بود،
مجاز شناخته شود .او کلیسای
انگلستان را به وجود آورد
که خود در رأس آن قرار
داشت .کلیسای جدید بدل
به بخشی از جنبش پروتستان
شد که کاتولیکها و پاپ را
به چالش کشید .رابرت هوک
مانند پدرش در تمام زندگی
عضو كليساي انگلیکان باقی
ماند.

دختر بازرگاني محلی ازدواج کرد .کوتاه
زمانی بعد ،آن ،اولین فرزند زوج جوان
به دنیا آمد .آنها سپس در شهر کوچک
ف ِرشواتِر ،در منتهیالیه غربی جزیره ،ساکن

شدند.
طی چند سال بعد ،هوک و همسرش
دارای دو فرزند دیگر شدند :کاترین در
سال 1628م به دنیا آمد و جان دو سال بعد
از او .سرانجام در هجدهم ژوئیۀ سال 1635
م ،هوک و همسرش صاحب آخرین فرزند
خود شدند :پسری که او را رابرت نامیدند.
خانواده در کلبۀ کوچکی زندگی میکرد که
در طبقة دومش سه اتاق خواب داشت .به
احتمال زیاد ،تا هنگامی که جان در سال
1644م خانه را برای شروع کار ترک کرد،
اتاق رابرت با او مشترک بوده است.
رابرت در كودكي اغلب مریضاحوال بود
و هنگام خردسالی والدینش تنها شیر و میوه به او ميخوراندند.
ِ
رابرت کوچک زنده
والدين او چندین سال نگران بودند که مبادا
نماند ،اما وضعیت سالمت او سرانجام رو به بهبود رفت .با اين
حال ،هنگامی که زمان تحصيل رابرت فرا رسید ،والدینش تصمیم
گرفتند به جای فرستادنش به مدرسه در خانه او را آموزش
دهند .جان هوک پیشتر به عنوان معلم سرخانۀ پسر خانوادهاي
ثروتمند کار کرده بود ،از این رو آشكار است كه در آموزگاري
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مهارت داشت .اما سردردهای مداوم کار مطالعه را برای رابرت
سخت میکرد و به نظر میرسد تقریب ًا در هفتسالگي تحصیل
نزد پدر را به پایان رسانده باشد .اما آموختن او به شیوههای

خانههای زمان هوک
هنوز هم در جزیرۀ
وایت پابرجا هستند.

دیگر ادامه یافت و استعداد طبیعی و کنجکاوی او در بارۀ جهان
پیرامونش محرک آن بود.
به نظر میرسد رابرت که گرداگردش را دریا فرا گرفته
بوده ،از ابتدا به کشتی عالقه پيدا كرده است .با نگاه كردن به
صنعتگران كار با چوب را آموخت و در طول دوران کودکی
یک کشتیِ مدل تراشید .همانطور که دوستش ریچارد والر
بعدها نوشت ،رابرت «کشتیاي ساخت به طول یک یارد [نود
سانتيمتر] ،به طور مناسب به آن شکل داد ،و تجهیزات الزم
نظير طناب ،قرقره ،دکل و غیره را به آن افزود» 5.این کشتی
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اسباببازی حتی توپهای کوچکی داشت که شلیک میکرد.
رابرت پس از بررسي کار یک ساعت برنجی ،نمونهاي چوبی
از روی آن ساخت .توانایی او در مشاهده و ساخت با افزايش

سنش بیشتر شد.
رابرت هوک در بزرگسالی در بارۀ دوران کودکیاش چندان
نمینوشت ،اما به نظر میرسد هنگامی که سالمتیاش اجازه
میداده از پرسه زدن در جزیرة محل سكونتش
لذت میبرده است .او صخرههای بلند گچی
فسیلها آثار گیاهان و جانورانی
هستند که میلیونها سال قبل
و تختهسنگهای فرسودۀ کنار دریا را مشاهده
روی زمین زندگی میکردهاند.
ميكرد .شاید حتی فسیلهایی کشف کرده
آنها شامل صدف ،استخوان
باشد ،بقایای گیاهان و جانوران دیرین که میان
و دندان دایناسورها ،شاخهها
جانوران
و برگها ،و رد پای
خاک و صخره حفظ شده بود .در بزرگسالی
هستند .جزیرۀ وایت را جزیرۀ
به جزیرۀ وایت بازگشت و فسیلهای بسیاری
دایناسورها ناميدهاند ،چرا که
فسیلهای بسیاری در آنجا
یافت که موجب برانگیختن اندیشۀ او در بارة
کشف شده است .در زمانهاي
زمینشناسی شد.
کهن آب و هوای جزیره برای
رابرت استعدادهای هنریاش را نیز از
شمار زیادی از دایناسورها
مناسب بوده است .در سال
همان سن کودکی بروز داد .حدود سال
1992م ،یک استخوان گردن
1647م ،نقاشي مشهور به نام جان هاسکینز
در آنجا یافت شد که طول آن
از جزیرۀ وایت دیدن کرد .به گفتۀ یک
بیش از شصت سانتیمتر بود.
این استخوان به دایناسوری با
دوست ،رابرت استاد هنرمند را نظاره كرد
قامت بیش از  18/3متر تعلق
و با خود گفت «چرا من نتوانم؟» 6.از آن
داشت ،و بزرگترین استخوانی
پس ،پسرک از مواد معدنی طبیعی برای
است که تا کنون در انگلستان
پیدا شده است.
تهیۀ مصالح نقاشی خود استفاده میکرد و
نقاشیهایی را که در خانۀ اقوامش میدید
20
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کپی میکرد .هاسکینز که میدید پسرک بدون آموزش هنری
رسمی چنین خوب نقاشی میکند تحت تأثیر قرار گرفت.
بخش عمدة کودکی رابرت بهرغم بیماریهايش دلپذیر بود،
و هرچند ثروت بسیار نداشتند شغل پدر به خانواده امكان میداد
زندگی آسودهای داشته باشند .اما مشکالتی که در سال 1642م
در انگلستان پیش آمد موجب تغییراتی در زندگی خانوادة هوک
شد .سالها بود كه شاه چارلز اول با پارلمان ،بخشی از حکومت
انگلیس که وظیفۀ آن قانونگذاری بود ،اختالف داشت .چارلز و
بیشتر حامیان او عضو كليساي انگلیکان بودند .بیشتر مخالفان
وی در پارلمان از پیوریتنها بودند .پیوریتنها معتقد بودند
کلیسای انگلیکان باید تن به اصالحات دهد .از این گذشته،
پیوریتنها میخواستند قدرت شاه را محدود کنند .درگیری میان

جزیرۀ وایت محيطی
در اختیار هوک
گذاشت که درهای
طبیعت و علوم طبیعی
را به روی او گشود.
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این دو جناح منجر به وقوع جنگ
داخلی شد.
بیشت��ر س��اکنان جزی��رۀ

زندگی چارلز اول
به کشمکش و جنگ
داخلی گذشت.
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وای��ت ،از جمل��ه خانوادة
هوک ،س��خت ب��ه چارلز
اول وف��ادار بودن��د .ام��ا
حکومت جزیره در دست
پیوریتنهای��ی ب��ود ک��ه
سرانجام بر سراسر انگلستان
حاکم ش��دند .در حكومت
پیوریتنها ،جان هوک همواره
در مع��رض تهدید از دس��ت دادن
ش��غل خود بود ،چرا که پیوریتنها خواهان
نابودی نفوذ کلیس��ای انگلیکان بودند .او و دیگر اعضاي كليساي
انگلیکان مجبور بودند بیش از پیوریتنها ماليات بپردازند.
ی سیاسی سال 1647م ،با نتایجي شگرف به
آشوبها 
جزیرۀ وایت رسید .آن سال ،دشمنان چارلز در پارلمان او را
در بند کردند اما او گریخت .شاه به جزیرۀ وایت فرار کرد
و در آنجا به گرمی مورد استقبال قرار گرفت .در چارچوب
قوانین او زندانی محسوب ميشد ،اما حاكم جزیره به وی
ْ
اجازه داد آزاد باشد .سال بعد ،چارلز که دریافته بود در جنگ
داخلی شکست خورده است باب گفتگو را با پیوریتنهای
حاکم گشود .به سرزمین اصلی انگلستان بازگشت و محاکمه
شد .او سي ژانویۀ سال 1649م اعدام شد .رابرت هوک در

رابرت هوک
بزرگسالی وفاداری خود را به پادشاه
پیشین حفظ کرد :براي بزرگداشت ياد
چارلز هر سال سيام ژانویه از خوردن

در دوران رابرت هوک ،پول
رایج انگلستان پوند ،شیلینگ
و پني بود .سکهها از طال،
نقره و مس ضرب میشد و
اسکناس وجود نداشت .یک
پوند معادل بيست شیلینگ ،و
هر شیلینگ معادل دوازده پني
بود .گاهی اوقات ،از سکههای
طال و نقرۀ خارجی نیز
استفاده میشد .پنجاه پوندي
كه در سال 1648م به هوك
رسيد ،بسیار بیشتر از درآمد
ساالنة کارگران انگلیسی بود.
دستمزد روزانة برخی مشاغل
کشاورزی تنها چند پني بود.

غذا امتناع ميکرد.
چارلز هنوز در جزیرۀ وایت به سر
میبرد که برای رابرت جوان مصیبتی
شخصی پیش آمد .پدرش که سالها بیمار
بود ،در اکتبر سال 1648م در کسوت
روحانی درگذشت .آنچه او در وصیتنامۀ
خود براي رابرت ب ه جا گذاشت از اين قرار
بود« :چهل پوند (تقریب ًا معادل  6350دالر
امروزی) پول رايج انگلیس ،بزرگترین
و بهترین صندوق درزگیری شده و تمام
کتابهایم 7».رابرت ده پوند (تقریب ًا معادل
 1570دالر امروزی) را که مادربزرگش پیشتر هنگام مرگ برای
او گذاشته بود نیز گرفت .این پنجاه پوند براي تأمين مخارج
هوک بهمدت بیش از یک سال كافي بود.
جان هوک به سه تن از نزدیکترین دوستانش سفارش
کرده بود از اجرا شدن وصیتنامهاش مطمئن شوند .احتماالً
یکی از آنها به رابرت کمک کرده است مرحلۀ بعدی زندگی
خود را آغاز کند .تقریب ًا همزمان با درگذشت پدرش ــ حتی
شاید قبل از آن ــ هوک جوان جزیرۀ وایت را ترک گفت و
عازم لندن شد .آنجا ،در پایتخت انگلستان و بزرگترین شهر
آن رابرت هوک آموزش واقعی خود را آغاز کرد.
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فصل

3

استعداد در علم

هنگامی که رابرت هوک در پاييز سال 1648م و در سيزدهسالگي
وارد لندن شد ،آموختن علم در ذهنش اولویت اول نبود .او
میخواست نقاش شود .هوک ،یا يكي از آشنايانش ،ترتیبی
داده بود تا او نزد پیتر لیلی ،هنرمند هلندی که در لندن کار
میکرد ،كارآموزي كند .اما دوران کاری هوک با لیلی چندان
به درازا نکشید .هوک به اين نتيجه رسيد كه خود با استعداد
هنری طبیعیاش میتواند نقاشی را بیاموزد .همچنین دریافت
مواد شیمیایی موجود در رنگهای آن هنرمند سالمت او را به
مخاطره میافکند ،از این رو لیلی را ترک گفت.
مانند بخش عمدة نخستين سالهاي زندگي هوک،
جزئیات اولین ماههای زندگی او در لندن چندان مشخص
نیست .اما حدود سال 1649م وارد مدرسۀ وستمینستر ،یکی
از قدیمیترین و بهترین مدارس انگلیس شد .رئیس مدرسه
که دکتر ریچارد بازبی بود تحت تأثیر سرعت يادگيري هوک
قرار گرفت .یکی از دانشآموزان بعدها متذکر شده كه هوک
مدرسۀ وستمینستر در سال 1179م هنگامی تأسیس شد که راهبان آغاز به آموزش
دانشآموزان فقیر نزدیک صومعۀ وستمینستر کردند.

25

شخصیتهای تأثیرگذار

ریچارد بازبی دریافت
آموزش رسمی بهترین
شیوه برای تعلیم هوک
نيست ،و در عوض به
او آموزش خصوصی
داد.
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بهندرت در کالسهای مدرسه حضور مییافت؛ همین امر باعث
شده مورخان به این نتيجه برسند که هوک هم شاگرد خصوصي
بازبی بوده و هم در خانۀ او زندگی میکرده است .هوک در

بیشتر طول عمر با اولین آموزگار برجستهاش در ارتباط بود.
هوک در وستمینستر آثار اقلیدس را مورد مداقه قرار داد.

رابرت هوک
اقلیدس ریاضیدان یونان باستان بود و شکلی از هندسه را پديد
آورد كه نام خود وی را بر آن نهادهاند (هندسة اقلیدسی) .هوک
برای تسلط بر شش کتاب اول اقلیدس در بارۀ هندسه تنها

به یک هفته وقت نیاز داشت .او یونانی
و التین نیز آموخت .تا دورة رنسانس،
قدمت مدرسۀ وستمینستر
به قرن دوازدهم میرسد.
دانشمندان اروپایی روی آثار محققان،
این مدرسۀ کاتولیک برای
دانشمندان ،مورخان و هنرمندان یونان
آموزش دانشآموزان فقیری
و روم باستان متمرکز بودند .حتی وقتی
تأسیس شد که در جوار
صومعۀ وستمینستر ،یکی
آثاري جدید به زبانهای مدرن اروپایی
از مشهورترین کلیساهای
نوشته شد ،از فرهیختگان انتظار میرفت
انگلستان ،زندگی میکردند.
توانايي خواندن متون یونانی و التین را
از سال 1066م ،تقریب ًا
تمامی فرمانروایان انگلستان
داشته باشند .هوک عبری نیز آموخت.
در این صومعه تاجگذاری
دانشمندان قرن هفدهم عبري میآموختند
کردهاند .در قرن هفدهم،
تا بتوانند بخشهایی از کتاب مقدس را که
مدرسۀ وستمینستر مدرسۀ
شبانهروزی پسرانه شد .این
به آن زبان نوشته شده بود بخوانند .بعدها
مدرسه هنوز دانشآموز
فرانسه ،هلندی ،و تا حدی نیز پرتغالی و
ميپذيرد ،و مرکز علمی
چینی آموخت.
آن نام یکی از مشهورترین
فارغالتحصیالنش ،رابرت
هوک زمانی را نیز صرف کسب
هوک ،را بر خود دارد.
مهارتهای عملی كرد .نحوۀ استفاده از
دستگاه تراش را آموخت ،دستگاهی که
از آن برای شکل دادن به چوب یا فلز استفاده میشد .بعدها،
هوک با دستگاه تراش و ابزارهای دستی کوچکتر ابزارهای
اندازهگیری علمی ساخت که هنوز هم سبب شهرت اوست.
اما ظاهراً کار طوالنيمدت با دستگاه تراش در وستمينستر
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دستگاه تراش
قدیمیترین ابزار ماشینی
شناخته شده است و
میتوان از آن برای شکل
دادن به سفال ،بریدن
و سمباده زدن چوب،
و ساختن ابزارهایی که
نیازمند تقارن هستند
استفاده كرد.
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روی بدن او اثر گذاشته بوده است .او درد پشتش را که با باال
رفتن سن تشدید میشد ،نتیجۀ این کار میدانست .دوستش
ریچارد والر میگوید بدن هوک «بسیار کج و معوج» 8بود.
هرچند هوک در بارۀ دورهای که در وستمینستر گذراند
چندان چیزی ننوشت یا نگفت ،زماني به دوستی گفته بود
در طول آن چهار سال «سی و چند راه برای پرواز» 9یافته

رابرت هوک
است .هوک دلیلی برای این مدعای خود ارائه نکرد ،هرچند
که در بزرگسالي پرها و عضالت پرندگان را در تالش برای
کمک به پرواز انسان بررسی کرد .ادعاي مربوط به كارهاي

دوران مدرسه در خصوص پرواز نمونهاي از ادعاهايي بود که
در زندگي هوك به امري رايج تبديل شد .عادت او در طرح
ادعاهای عجیب و غریب باعث شد برخی از دانشمندان به
کارهای هوک با چشم بیاعتمادی بنگرند و از او بدشان بيايد.
در سال 1653م ،هوک مدرسۀ وستمینستر را ترک کرد و
به دانشگاه آکسفورد رفت که با لندن  97کیلومتر یا به اندازة
سفری دو روزه فاصله داشت .هرچند او در آنجا دروسی
گرفت و با دانشمندان کار کرد ،تا سال 1658م رسم ًا در این
مدرسه ثبتنام نکرد .هوک آنقدر پول نداشت كه بتواند
به كالج برود از این رو به عنوان مالزم کار میکرد .در این
جایگاه تکالیف شاق دانشجویان ثروتمندتر را انجام میداد.
هوک همچنین در کلیسای مدرسه ارگ مینواخت و در گروه
ُکر آواز میخواند.
در آن زمان ،دانشجویان یک موضوع را به عنوان زمينة
تحصيلي عمده یا اصلی خود انتخاب نمیکردند .از آنها انتظار
میرفت آثار برجستۀ طیف وسیعی از متفکران باستان و نیز
کتاب مقدس را بخوانند و درک کنند .شاخههای بسياري كه
امروزه در علم وجود دارد ــ از جمله زیستشناسی ،شیمی
و فیزیک ــ تحت عنوان «فلسفۀ طبیعی» گرد آمده بود .اما
بسیاری از متفکران بزرگ که در آکسفورد تدریس میکردند
عالقۀ عمیقی به برخی زمينههای فلسفۀ طبیعی داشتند .آنها
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شخصیتهای تأثیرگذار

هوک در کریست
چِرچ ،یکی از
بزرگترین کالجهای
دانشگاه آکسفورد،
درس خواند.
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در پيدايش آنچه امروزه علم مدرن خوانده ميشود نقش
داشتند.
هوک زمانی وارد آکسفورد شد که چند موفقیت علمی
عمده شیوههای كهنة اندیشیدن را تغییر داده بود .آثار متفکران
یونانی مانند ارسطو ،بطلمیوس و جالينوس فلسفۀ طبیعی را به
مدت چند هزار سال تحت نفوذ خود داشت .يكي از افکاری
که بعدها نادرستی آنها ثابت شد اين نظر ارسطو بود که
زمین مرکز جهان است .بطلمیوس از ریاضیات استفاده کرد تا

