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بررسی ريز و درشت
فصل
1

رابرت هوک در حالی كه از پنجره به بیرون مي نگريست ذرات 
كوچک سیاه رنگی را ديد كه با سرعت از يک طرف به طرف 
نقطه های  بودند.  تكاپو  در  پنجره  شیشة  داخلي  جدار  ديگر 
متحرک كنه بودند، حشرات معمول لندن قرن هفدهم. هوک 
دانشمندی بود با ذهنی كنجكاو. او اعتقاد داشت همة چیزهاي 
دور و برش سزاوار بررسی دقیق است. هوک برای شناختن 
هرچه بیش تر مزاحمان كوچک اتاقش يكی از اين كنه ها را زير 

لنِز اختراعی ساده اما مهم قرار داد: میكروسكوپ.
اولین میكروسكوپ حدوداً سال 1610م اختراع شد، پنجاه 
پنجرة  شیشة  روی  كنه هاي  به  هوک  كه  زماني  از  قبل  سال 
ژرف انديش،  متفكر  و  فعال  مخترع  هوک،  كند.  توجه  خود 
برای  كه  آن جا  از  بود.  كرده  تكمیل  را  اولیه  میكروسكوپ 
بررسی دقیق تر سوژه های خود نیازمند نور بود، تُنگي شیشه ای 
را با آب نمک پر كرد. آن گاه چراغي نفتی را نزديک تُنگ قرار 
لنز شیشه ای برای هدايت نور آن از میان تُنگ  داد و از يک 

هیچ تصوير نقاشی شدة اصیلی از رابرت هوک در دست نیست. ريتا گرير هنرمند نقاش 
از دو توصیف كتبي مفصل برای خلق چهره و ظاهر هوک استفاده كرده است.
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نور  تشديد  به  تُنگ  درون  آب  كرد.  استفاده 
كمک می كرد.

كنه  انواع  میكروسكوپی  چنین  با  هوک 
توجه«1  جالب  ريز  »موجودات  بعدها  كه  را 
سال،  سالیان  طی  كرد.  مطالعه  نامیدشان، 
حشرات ديگر از جمله مگس ها را نیز بررسی 
كرد. او برای مشاهدة حركت بال هاي مگس، 
يک  انتهای  به  چسب  با  را  زنده  مگس  يک 
گیاهان،  پارچه،  تكه های  هوک  چسباند.  پر 
با  آثار كوبیدن قطعه ای فوالد  نوک سوزن، و 
سنگ چخماق )فرايندی كه در آن براده تولید 
می شود( را نیز بررسی كرد. سرانجام در سال 
كتاب  در  را  خود  كار  نتايج  هوک  1665م، 

بزرگی به نام میكروگرافیا منتشر ساخت. 
وزن  كیلوگرم   1/35 تا   0/9 حدود  كتاب 
داشت و پر بود از توصیف چیزهايی كه هوک 
داشت  اظهار  او  بود.  ديده  میكروسكوپ  زير 
چشمي  و  صادق،  »دستي  از  استفاده  هدفش 
وفادار است برای بررسی و ثبت اشیاء آن گونه 
نوشته هايش  كه جلوه می كنند«.2 هوک همراه 
تصاوير حیرت آوری از آنچه در زير لنز میكروسكوپ ديده بود 
ترسیم كرد. هوک برعكس ديگر دانشمندان عصر خود، هنرمندي 
ماهر بود. برای اولین بار، مردم توانستند جهانی را گرداگرد خود 
ببینند كه از وجود آن چندان مطلع نبودند. او نوشت تصاويرش 

هزاران سال بود كه بشر 
می دانست قرار گرفتن 

شيء در آب سبب مي شود 
شيء غیرعادي و بزرگ تر 

از اندازة واقعي به نظر 
رسد. بعدها، بشر فهمید 

عدسی های شیشه ای انحنادار 
همان تأثیر را دارد. در سال 

1608م، مخترعی به نام 
هانس لیپرهای دو عدسی 
را در يک لوله قرار داد و 
اولین تلسكوپ انكساری 

را ساخت. عدسی ها به  
نحوي سبب شكست 

نور مي شدند كه اشیاي 
دوردست نزديک تر به نظر 

می رسید. افتخار ساخت 
اولین میكروسكوپ نیز به او 
تعلق گرفته است. تلسكوپ 
موجب می شود اشیاي دور 
نزديک تر به نظر برسد، اما 

میكروسكوپ ذرات ريز را 
بزرگ تر می نماياند.
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از حشرات سبب شده است آن ها همچون شیرها يا فیل هايی 
ديده شده اند. خواننده ها  غیرمسلح  با چشم  كه  برسند  نظر  به 
در بارة آنچه هوک آن را »مارماهی« شناور در سركه می نامید 
نیز چیزهايی آموختند. اين موجودات در واقع نِماتُد )نخسانه( 

بودند؛ كرم های میكروسكوپی كه همه جا يافت می شوند. 
علم  برای  چند  دهش هايی  میكروگرافیا  اوراق  در  هوک 
و  متعدد  ساختارهای  چوب پنبه  بررسی  با  او  گذاشت.  برجا 
كوچک جعبه مانندی ديد كه آن ها را سلول نامید. به حساب او 
هر شانزده سانتیمتر مكعب چوب پنبه حاوی 1/2 میلیارد سلول 

میكروگرافیا حاوي 
مشاهدات و تصاوير 
بسیار دقیق در بارة 

اشیايي بود كه هوک  
زير میكروسكوپ 

خود ديد. 
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خاطر  به  نمی شد  كه  چیزی  باورنكردني،  تقريبًا  »امری  بود، 
عدسی چشمی میكروسكوپ به آن اعتماد كرد.«3 اين بخش ها 
او را به ياد اتاقک هايی به نام سلول می انداخت كه راهبان در 
بود  دانشمندی  اولین  هوک  می كردند.  عبادت  و  زندگی  آن 
هرچند  گفت،  سخن  زنده  موجودات  سلول هاي  بارة  در  كه 
از اهمیت آن ها برای زنده نگه داشتن اين موجودات آگاهی 

نداشت. كشف اين مسئله تا قرن نوزدهم به تعويق افتاد.
او  نشد.  محدود  میكروسكوپ  به  تنها  هوک  بررسی های 
در انتهای میكروگرافیا برخي از مشاهداتی را كه با استفاده از 
تلسكوپ انجام داده بود توصیف كرد. هوک جزئیات بخشي 
از سطح ماه را ترسیم كرد و دهانة آتشفشان ها، تپه ها، و دره ها 
جاذبه  نام  به  كه  نیرويی  داشت  اظهار  همچنین  داد.  نشان  را 
مؤثر  شناخته می شود، ممكن است همان طور كه روی زمین 

است، روی ماه نیز مؤثر باشد. 

تصاوير هوک در 
میكروگرافیا شامل 

طرح هايی از حشرات، 
سنگ ها، سلول های 

گیاهان و حتی 
میكروسكوپ خود 

وی بود.
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در همین كتاب هوک به ايده های علمی بسیاری پرداخت. 
او ماهیت رنگ و نور و فرايند احتراق ــ عمل سوختن ــ و نیز 
امكان تهیة ابريشم مصنوعی را مورد مداقه قرار داد و يک بارومتر 

اصالح شده را كه برای اندازه گیری فشار هوا 
ساخته بود با تصوير توضیح داد. او به 

منظور برانگیختن ديگر دانشمندان 
مشاهده  و  آزمايش  انجام  به 

ايده هايی مطرح ساخت. 
ــمندانی  دانش از  ــی  يك
ــد  ــا را خوان ــه میكروگرافی ك
ــحاق نیوتن بود. او در اين  اس
ــمت های  كتاب، به ويژه در قس

ــوط به نور و رنگ، با خطی  مرب
ــت  ــت هايي نوش ــا يادداش ناخوان

ــد.  كه در مجموع هفت صفحه مي ش
ــدي، نیوتن و هوک گهگاه  در دهه های بع

ــی را با هم رد و بدل كردند. آن دو  ــا و ايده هاي نامه ه
ــتند: درک جهان. اما اين دو مرد رقیب يكديگر  يک هدف داش
ــوک هواداران  ــبت به ايده هاي ه ــدند و ايده های نیوتن نس ش
بیش تري يافت. اين رقابت، هنگامی كه هوک  اشتباهات نیوتن 
را متذكر شد و او را به دزديدن ايده های خود محكوم كرد، به 

امری شخصی بدل شد. 
دانشمند  پرآوازه ترين  به  تبديل  نیوتن  از مرگ هوک،  پس 
انگلیسی تاريخ شد، كسی كه هنوز هم نابغه محسوب می شود 

اسحاق نیوتن و هوک 
به رقبايی سرسخت 

تبديل شدند.
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و اين در حالی است كه از هوک چندان ياد نمي شد. وقتی از او 
ياد می كردند، گاه مرد تندخويی تصوير می شد كه نه فقط نیوتن 
بلكه بسیاری از دانشمندان را به كسب اعتبار از كاری كه وي 
سال ها قبل انجام داده بوده، متهم می كرده است. اما در سالیان 
اخیر، مورخان كوشیده اند تصوير كامل تری از هوک نشان دهند. 
او مانند نیوتن نابغة رياضی نبود، اما استعدادهاي فراواني داشت. 
او عالوه بر كار تصويرگري، معماري بود كه بناهای عمومی و 
زمینه های  در  كرد. هوک  لندن طراحی  در  بسیاری  خصوصی 
بر يک  مايلند  دانشمندان  امروزه  كرد.  كار  نیز  متعددی  علمی 
زمینة پژوهشي متمركز شوند. او در آثار خود به فیزيک، شیمی، 
زمین شناسی، زيست شناسی، هواشناسی و نجوم پرداخت. هوک 

میكروسكوپ هوک در 
پژوهش هاي او ابزاری 

بسیار مهم بود. 
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برخی از بزرگ ترين دانشمندان قرن هفدهم 
آن  در  كرد.  كار  آن ها  با  و  می شناخت  را 
دوره روش های مدرن علمی به سرعت در 

حال توسعه بود. 
در سال 1667، هوک يكی از مشهورترين 
دانشمندان اروپا بود. گاه او را لئوناردوی 
انگلیس نامیده اند. لئوناردو داوينچی،  نقاش 
ايتالیايی، يكی از بزرگ ترين متفكران تمام 
او در عصری زندگی می كرد  بود.  اعصار 
رنسانس  يافت.  شهرت  رنسانس  به  كه 
واژه ای فرانسوی به معنای »نوزايی« است. 
دانشمند  هنرمند،  هوک  مانند  داوينچی 
اين  امروزه،  بود.  چیره دست  مهندسي  و 

ايتالیايی برجسته برخالف هوک از شهرت فراوانی برخوردار 
چند  هوک،  مرگ  سالگرد  سیصدمین  2003م،  سال  در  است. 
كتاب و مقاله در بارة او منتشر شد و هوک سرانجام ارزش و 
اعتباری را كه به سبب ازخودگذشتگي اش در راه علم و كشف 

جهان طبیعت سزاوار آن بود به دست آورد.

اروپايیان تقريباً از سدة 
چهاردهم تا سدة هفدهم 

آن دسته از ايده های هنری 
و علمی را كه  يونانیان و 
رومیان باستان پديد آورده 
بودند، از نو كشف كردند. 
اين دوران را غالباً دوران 

رنسانس خوانده اند. مربیان 
در اين دوران سعی می كردند 

دانشجويان را با انواع علم 
و هنر آشنا سازند. امروزه، 
فردی چنین جامع االطراف 
»رنسانسی« نامیده می شود.
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فصل
جزيرۀ کودکی2

شايد موفقیت های رابرت هوک به عنوان دانشمند، پدرش را 
كه اولین آموزگار او بود به حیرت انداخته باشد. جان هوک 
كشیشی عضو كلیساي انگلیكان بود و مانند بیش تر روحانیان 
با وجود  كالج.  فرهیختة  دانش آموختة  هفدهم  قرن  پروتستان 
اين، همان طور كه يكی از دوستان رابرت بعدها گفته است، 
كه  حالی  در  نبود«4،  رياضیات  اهل  ابداً  و  »اصاًل  پیر  هوک 
دلبستگی های  ديگر  و  پرداخت  هندسه  آموختن  به  پسرش 

علمی خود را نیز پی گرفت.
سكنی  وايت  جزيرة  در  هوک  جان  1610م،  سال  حدود 
انگلستان،  ساحل  نزديكي  در  الماس شكل  جزيرة  اين  گزيد. 
گرم  نسبتًا  هوای  و  آب  دارد.  قرار  ساوتهمپتن،  بندر  نزديک 
و  بارانی  روزهای  سبب  به  كه  كشوری  در  جزيره  آفتابی  و 
در  هوک  است.  آن  مباهات  ماية  دارد،  شهرت  مالل آورش 
جزيرة وايت دو بار ازدواج كرد. اولین همسرش اندک  زماني 
گايلز  سسلي  با  1622م،  سال  در  درگذشت.  ازدواج  از  پس 

جزيرة وايت با جغرافیای خیال برانگیزش مكانی پركشش برای رشد و نمو رابرت 
هوک جوان از كار در آمد.
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كوتاه  كرد.  ازدواج  محلی  بازرگاني  دختر 
جوان  زوج  فرزند  اولین  آن،  بعد،  زمانی 
كوچک  شهر  در  سپس  آن ها  آمد.  دنیا  به 
فِرش واتِر، در منتهی الیه غربی جزيره، ساكن 

شدند. 
همسرش  و  هوک  بعد،  سال  چند  طی 
در  كاترين  شدند:  ديگر  فرزند  دو  دارای 
سال 1628م به دنیا آمد و جان دو سال بعد 
از او. سرانجام در هجدهم ژوئیة سال 1635 
م، هوک و همسرش صاحب آخرين فرزند 
خود شدند: پسری كه او را رابرت نامیدند. 
خانواده در كلبة كوچكی زندگی می كرد كه 
در طبقة دومش سه اتاق خواب داشت. به 
سال  در  جان  كه  هنگامی  تا  زياد،  احتمال 
1644م خانه را برای شروع كار ترک كرد، 

اتاق رابرت با او مشترک بوده است. 
رابرت در كودكي اغلب مريض احوال بود 
و هنگام خردسالی والدينش تنها شیر و میوه به او مي خوراندند. 
والدين او چندين سال نگران بودند كه مبادا رابرِت كوچک زنده 
نماند، اما وضعیت سالمت او سرانجام رو به بهبود رفت. با اين 
حال، هنگامی كه زمان تحصیل رابرت فرا رسید، والدينش تصمیم 
آموزش  را  او  خانه  در  مدرسه  به  فرستادنش  به جای  گرفتند 
دهند. جان هوک پیش تر به عنوان معلم سرخانة پسر خانواده اي 
ثروتمند كار كرده بود، از اين رو آشكار است كه در آموزگاري 

كلیسای انگلیكان كلیسای 
انگلیس نیز نامیده می شد. شاه 
هنری هشتم در دهة 1530م با 

پاپ، رهبر كلیسای كاتولیک 
رومی، از در مخالفت درآمد. 

انگلستان كاتولیک بود، اما 
هنری مي خواست طالق كه 
در آن زمان غیرقانوني بود، 

مجاز شناخته شود. او كلیسای 
انگلستان را به وجود آورد 
كه خود در رأس آن قرار 

داشت. كلیسای جديد بدل 
به بخشی از جنبش پروتستان 
شد كه كاتولیک ها و پاپ را 

به چالش كشید. رابرت هوک 
مانند پدرش در تمام زندگی 
عضو كلیساي انگلیكان باقی 

ماند.
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مهارت داشت. اما سردردهای مداوم كار مطالعه را برای رابرت 
سخت می كرد و به نظر می رسد تقريباً در هفت سالگي تحصیل 
اما آموختن او به شیوه های  پايان رسانده باشد.  نزد پدر را به 
ديگر ادامه يافت و استعداد طبیعی و كنجكاوی او در بارة جهان 

پیرامونش محرک آن بود. 
گرفته  فرا  دريا  را  گرداگردش  كه  رابرت  می رسد  نظر  به 
بوده، از ابتدا به كشتی عالقه پیدا كرده است. با نگاه كردن به 
صنعتگران كار با چوب را آموخت و در طول دوران كودكی 
والر  ريچارد  دوستش  كه  همان طور  تراشید.  مدل  كشتیِ  يک 
بعدها نوشت، رابرت »كشتی اي ساخت به طول يک يارد ]نود 
سانتیمتر[، به طور مناسب به آن شكل داد، و تجهیزات الزم 
نظیر طناب، قرقره، دكل و غیره را به آن افزود«.5 اين كشتی 

خانه های زمان هوک 
هنوز هم در جزيرة 
وايت پابرجا هستند.
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اسباب بازی حتی توپ های كوچكی داشت كه شلیک می كرد. 
رابرت پس از بررسي كار يک ساعت برنجی، نمونه اي چوبی 
از روی آن ساخت. توانايی او در مشاهده و ساخت با افزايش 

سنش بیش تر شد. 
رابرت هوک در بزرگسالی در بارة دوران كودكی اش چندان 
اجازه  سالمتی اش  كه  هنگامی  می رسد  نظر  به  اما  نمی نوشت، 
می داده از پرسه زدن در جزيرة محل سكونتش 
لذت می برده است. او صخره های بلند گچی 
و تخته سنگ های فرسودة كنار دريا را مشاهده 
كرده  فسیل هايی كشف  مي كرد. شايد حتی 
باشد، بقايای گیاهان و جانوران ديرين كه میان 
خاک و صخره حفظ شده بود. در بزرگسالی 
به جزيرة وايت بازگشت و فسیل های بسیاری 
يافت كه موجب برانگیختن انديشة او در بارة 

زمین شناسی شد.
از  نیز  را  استعدادهای هنری اش  رابرت 
سال  حدود  داد.  بروز  كودكی  سن  همان 
1647م، نقاشي مشهور به نام جان هاسكینز 
يک  گفتة  به  كرد.  ديدن  وايت  جزيرة  از 
دوست، رابرت استاد هنرمند را نظاره كرد 
آن  از  نتوانم؟«.6  من  »چرا  با خود گفت  و 
برای  طبیعی  معدنی  مواد  از  پسرک  پس، 
تهیة مصالح نقاشی خود استفاده می كرد و 
نقاشی هايی را كه در خانة اقوامش می ديد 

فسیل ها آثار گیاهان و جانورانی 
هستند كه میلیون ها سال قبل 

روی زمین زندگی می كرده اند. 
آن ها شامل صدف، استخوان 
و دندان دايناسورها، شاخه ها 
و برگ ها، و رد پای جانوران 

هستند. جزيرة وايت را جزيرة 
دايناسورها نامیده اند، چرا كه 
فسیل های بسیاری در آن جا 

كشف شده است. در زمان هاي 
كهن آب و هوای جزيره برای 

شمار زيادی از دايناسورها 
مناسب بوده است. در سال 

1992م، يک استخوان گردن 
در آن جا يافت شد كه طول آن 

بیش از شصت سانتیمتر بود. 
اين استخوان به دايناسوری با 
قامت بیش از 18/3 متر تعلق 

داشت، و بزرگ ترين استخوانی 
است كه تا كنون در انگلستان 

پیدا شده است.
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كپی می كرد. هاسكینز كه می ديد پسرک بدون آموزش هنری 
رسمی چنین خوب نقاشی می كند تحت تأثیر قرار گرفت. 

بخش عمدة كودكی رابرت به رغم بیماری هايش دلپذير بود، 
و هرچند ثروت بسیار نداشتند شغل پدر به خانواده امكان می داد 
زندگی آسوده ای داشته باشند. اما مشكالتی كه در سال 1642م 
در انگلستان پیش آمد موجب تغییراتی در زندگی خانوادة هوک 
شد. سال ها بود كه شاه چارلز اول با پارلمان، بخشی از حكومت 
انگلیس كه وظیفة آن قانونگذاری بود، اختالف داشت. چارلز و 
بیش تر حامیان او عضو كلیساي انگلیكان بودند. بیش تر مخالفان 
بودند  معتقد  پیوريتن ها  بودند.  پیوريتن ها  از  پارلمان  در  وی 
اين گذشته،  از  به اصالحات دهد.  تن  بايد  انگلیكان  كلیسای 
پیوريتن ها می خواستند قدرت شاه را محدود كنند. درگیری میان 

جزيرة وايت محیطی 
در اختیار هوک 

گذاشت كه درهای 
طبیعت و علوم طبیعی 

را به روی او گشود.
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جنگ  وقوع  به  منجر  جناح  دو  اين 
داخلی شد. 

ــرة  ــاكنان جزي ــر س بیش ت
ــه خانوادة  از جمل ــت،  واي
ــه چارلز  ــخت ب هوک، س
ــا  ــد. ام ــادار بودن اول وف
حكومت جزيره در دست 
ــه  ــود ك ــی ب پیوريتن هاي
سرانجام بر سراسر انگلستان 
ــدند. در حكومت  حاكم ش
پیوريتن ها، جان هوک همواره 
ــت دادن  ــرض تهديد از دس در مع
ــغل خود بود، چرا كه پیوريتن ها خواهان  ش
ــای انگلیكان بودند. او و ديگر اعضاي كلیساي  نابودی نفوذ كلیس

انگلیكان مجبور بودند بیش از پیوريتن ها مالیات بپردازند. 
به  شگرف  نتايجي  با  1647م،  سال  سیاسی  آشوب های  
جزيرة وايت رسید. آن سال، دشمنان چارلز در پارلمان او را 
در بند كردند اما او گريخت. شاه به جزيرة وايت فرار كرد 
و در آن جا به گرمی مورد استقبال قرار گرفت. در چارچوب 
قوانیْن او زندانی محسوب مي شد، اما حاكم جزيره به وی 
اجازه داد آزاد باشد. سال بعد، چارلز كه دريافته بود در جنگ 
داخلی شكست خورده است باب گفتگو را با پیوريتن های 
حاكم گشود. به سرزمین اصلی انگلستان بازگشت و محاكمه 
شد. او سي ژانوية سال 1649م اعدام شد. رابرت هوک در 

زندگی چارلز اول 
به كشمكش و جنگ 

داخلی گذشت.
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پادشاه  به  را  خود  وفاداری  بزرگسالی 
ياد  بزرگداشت  براي  كرد:  پیشین حفظ 
از خوردن  ژانويه  چارلز هر سال سي ام 

غذا امتناع مي كرد.
سر  به  وايت  جزيرة  در  هنوز  چارلز 
مصیبتی  جوان  رابرت  برای  كه  می برد 
شخصی پیش آمد. پدرش كه سال ها بیمار 
كسوت  در  1648م  سال  اكتبر  در  بود، 
در وصیتنامة  او  آنچه  درگذشت.  روحانی 
خود براي رابرت به  جا گذاشت از اين قرار 
بود: »چهل پوند )تقريباً معادل 6350 دالر 
بزرگ ترين  انگلیس،  رايج  پول  امروزی( 
تمام  و  درزگیری شده  بهترين صندوق  و 
كتاب هايم.«7 رابرت ده پوند )تقريباً معادل 

1570 دالر امروزی( را كه مادربزرگش پیش تر هنگام مرگ برای 
او گذاشته بود نیز گرفت. اين پنجاه پوند براي تأمین مخارج 

هوک به  مدت بیش از يک سال كافي بود. 
سفارش  دوستانش  نزديک ترين  از  تن  سه  به  هوک  جان 
احتماالً  شوند.  مطمئن  وصیتنامه اش  شدن  اجرا  از  بود  كرده 
يكی از آن ها به رابرت كمک كرده است مرحلة بعدی زندگی 
خود را آغاز كند. تقريبًا همزمان با درگذشت پدرش ــ حتی 
شايد قبل از آن ــ هوک جوان جزيرة وايت را ترک گفت و 
عازم لندن شد. آن جا، در پايتخت انگلستان و بزرگ ترين شهر 

آن رابرت هوک آموزش واقعی خود را آغاز كرد.            

در دوران رابرت هوک، پول 
رايج انگلستان پوند، شیلینگ 

و پني بود. سكه ها از طال، 
نقره و مس ضرب می شد و 

اسكناس وجود نداشت. يک 
پوند معادل بیست شیلینگ، و 
هر شیلینگ معادل دوازده پني 

بود. گاهی اوقات، از سكه های 
طال و نقرة خارجی نیز 

استفاده می شد. پنجاه پوندي 
كه در سال 1648م به هوک 

رسید، بسیار بیش تر از درآمد 
ساالنة كارگران انگلیسی بود. 
دستمزد روزانة برخی مشاغل 

كشاورزی تنها چند پني بود.
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مدرسة وستمینستر در سال 1179م هنگامی تأسیس شد كه راهبان آغاز به آموزش 

دانش آموزان فقیر نزديک صومعة وستمینستر كردند.

استعداد در علم

هنگامی كه رابرت هوک در پايیز سال 1648م و در سیزده سالگي 
وارد لندن شد، آموختن علم در ذهنش اولويت اول نبود. او 
ترتیبی  آشنايانش،  از  يكي  يا  نقاش شود. هوک،  می خواست 
لندن كار  لیلی، هنرمند هلندی كه در  پیتر  نزد  او  تا  داده بود 
می كرد، كارآموزي كند. اما دوران كاری هوک با لیلی چندان 
به درازا نكشید. هوک به اين نتیجه رسید كه خود با استعداد 
هنری طبیعی اش می تواند نقاشی را بیاموزد. همچنین دريافت 
مواد شیمیايی موجود در رنگ های آن هنرمند سالمت او را به 

مخاطره می افكند، از اين رو لیلی را ترک گفت. 
هوک،  زندگي  سال هاي  نخستین  عمدة  بخش  مانند 
مشخص  چندان  لندن  در  او  زندگی  ماه های  اولین  جزئیات 
نیست. اما حدود سال 1649م وارد مدرسة وستمینستر، يكی 
از قديمی ترين و بهترين مدارس انگلیس شد. رئیس مدرسه 
كه دكتر ريچارد بازبی بود تحت تأثیر سرعت يادگیري هوک 
قرار گرفت. يكی از دانش آموزان بعدها متذكر شده كه هوک 

فصل
3



شخصیت های تأثیرگذار

26

به ندرت در كالس های مدرسه حضور می يافت؛ همین امر باعث 
شده مورخان به اين نتیجه برسند كه هوک هم شاگرد خصوصي 
بازبی بوده و هم در خانة او زندگی می كرده است. هوک در 

بیش تر طول عمر با اولین آموزگار برجسته اش در ارتباط بود. 
هوک در وستمینستر آثار اقلیدس را مورد مداقه قرار داد. 

ريچارد بازبی دريافت 
آموزش رسمی بهترين 
شیوه برای تعلیم هوک 
نیست، و در عوض به 
او آموزش خصوصی 

داد. 
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اقلیدس رياضیدان يونان باستان بود و شكلی از هندسه را پديد 
آورد كه نام خود وی را بر آن نهاده اند )هندسة اقلیدسی(. هوک 
تنها  هندسه  بارة  در  اقلیدس  اول  كتاب  بر شش  تسلط  برای 

يونانی  او  نیاز داشت.  به يک هفته وقت 
رنسانس،  دورة  تا  آموخت.  نیز  التین  و 
محققان،  آثار  روی  اروپايی  دانشمندان 
يونان  هنرمندان  و  مورخان  دانشمندان، 
وقتی  بودند. حتی  متمركز  باستان  روم  و 
اروپايی  مدرن  زبان های  به  جديد  آثاري 
نوشته شد، از فرهیختگان انتظار می رفت 
را  التین  و  يونانی  متون  خواندن  توانايي 
آموخت.  نیز  عبری  هوک  باشند.  داشته 
دانشمندان قرن هفدهم عبري می آموختند 
تا بتوانند بخش هايی از كتاب مقدس را كه 
به آن زبان نوشته شده بود بخوانند. بعدها 
فرانسه، هلندی، و تا حدی نیز پرتغالی و 

چینی آموخت. 
كسب  صرف  نیز  را  زمانی  هوک 
از  استفاده  نحوة  كرد.  عملی  مهارت های 
كه  دستگاهی  آموخت،  را  تراش  دستگاه 

از آن برای شكل دادن به چوب يا فلز استفاده می شد. بعدها، 
هوک با دستگاه تراش و ابزارهای دستی كوچک تر ابزارهای 
اندازه گیری علمی ساخت كه هنوز هم سبب شهرت اوست. 
وستمینستر  در  تراش  دستگاه  با  طوالني مدت  كار  ظاهراً  اما 

قدمت مدرسة وستمینستر 
به قرن دوازدهم می رسد. 
اين مدرسة كاتولیک برای 

آموزش دانش آموزان فقیری 
تأسیس شد كه در جوار 

صومعة وستمینستر، يكی 
از مشهورترين كلیساهای 

انگلستان ، زندگی می كردند. 
از سال 1066م، تقريبًا 

تمامی فرمانروايان انگلستان 
در اين صومعه تاجگذاری 
كرده اند. در قرن هفدهم ، 

مدرسة وستمینستر مدرسة 
شبانه روزی پسرانه شد. اين 

مدرسه هنوز دانش آموز 
مي پذيرد، و مركز علمی 

آن نام يكی از مشهورترين 
فارغ التحصیالنش، رابرت 

هوک، را بر خود دارد.
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روی بدن او اثر گذاشته بوده است. او درد پشتش را كه با باال 
رفتن سن تشديد می شد، نتیجة اين كار می دانست. دوستش 

ريچارد والر می گويد بدن هوک »بسیار كج و معوج«8 بود.
گذراند  وستمینستر  در  كه  دوره ای  بارة  در  هوک  هرچند 
بود  گفته  دوستی  به  زماني  نگفت،  يا  ننوشت  چیزی  چندان 
يافته  پرواز«9  برای  راه  چند  و  »سی  سال  چهار  آن  طول  در 

دستگاه تراش 
قديمی ترين ابزار ماشینی 

شناخته شده است و 
می توان از آن برای شكل 

دادن به سفال، بريدن 
و سمباده زدن چوب، 

و ساختن ابزارهايی كه 
نیازمند تقارن هستند 

استفاده كرد. 
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ارائه نكرد، هرچند  است. هوک دلیلی برای اين مدعای خود 
كه در بزرگسالي پرها و عضالت پرندگان را در تالش برای 
كارهاي  به  مربوط  ادعاي  كرد.  بررسی  انسان  پرواز  به  كمک 
دوران مدرسه در خصوص پرواز نمونه اي از ادعاهايي بود كه 
در زندگي هوک به امري رايج تبديل شد. عادت او در طرح 
به  دانشمندان  از  برخی  شد  باعث  غريب  و  عجیب  ادعاهای 
كارهای هوک با چشم بی اعتمادی بنگرند و از او بدشان بیايد. 
در سال 1653م، هوک مدرسة وستمینستر را ترک كرد و 
به دانشگاه آكسفورد رفت كه با لندن 97 كیلومتر يا به اندازة 
دروسی  آن جا  در  او  هرچند  داشت.  فاصله  روزه  دو  سفری 
گرفت و با دانشمندان كار كرد، تا سال 1658م رسمًا در اين 
بتواند  كه  نداشت  پول  آن قدر  هوک  نكرد.  ثبت نام  مدرسه 
اين  به عنوان مالزم كار می كرد. در  اين رو  از  برود  كالج  به 
می داد.  انجام  را  ثروتمندتر  دانشجويان  شاق  تكالیف  جايگاه 
هوک همچنین در كلیسای مدرسه ارگ می نواخت و در گروه 

ُكر آواز می خواند. 
زمینة  عنوان  به  را  موضوع  يک  دانشجويان  زمان،  آن  در 
تحصیلي عمده يا اصلی خود انتخاب نمی كردند. از آن ها انتظار 
نیز  باستان و  متفكران  از  آثار برجستة طیف وسیعی  می رفت 
كتاب مقدس را بخوانند و درک كنند.  شاخه های بسیاري كه 
امروزه در علم وجود دارد ــ از جمله زيست شناسی، شیمی 
اما  بود.  آمده  گرد  طبیعی«  »فلسفة  عنوان  ــ تحت  فیزيک  و 
بسیاری از متفكران بزرگ  كه در آكسفورد تدريس می كردند 
عالقة عمیقی به برخی زمینه های فلسفة طبیعی داشتند. آن ها 
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نقش  مي شود  خوانده  مدرن  علم  امروزه  آنچه  پیدايش  در 
داشتند. 

علمی  موفقیت  چند  كه  شد  آكسفورد  وارد  زمانی  هوک 
عمده شیوه های كهنة انديشیدن را تغییر داده بود. آثار متفكران 
يونانی مانند ارسطو، بطلمیوس و جالینوس فلسفة طبیعی را به 
 مدت چند هزار سال تحت نفوذ خود داشت. يكي از افكاری 
كه  بود  ارسطو  نظر  اين  شد  ثابت  آن ها  نادرستی  بعدها  كه 
زمین مركز جهان است. بطلمیوس از رياضیات استفاده كرد تا 

هوک در كريست 
ِچرچ، يكی از 

بزرگ ترين كالج های 
دانشگاه آكسفورد، 

درس خواند. 


