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  های تاریخ علم در ایران و اولویت ها ضرورت

ر جنبۀ علمی ران عالوه  رانــی و ژوهش تاریخ علم در ا اش از لحاظ توجــه بــه هویــت ا

ر تمدن اسالمی (بازۀ زمانی سده س رانیان در  اوردهای علمی ا  یــازدهمهــای ســوم تــا دس

ای  ــران، هنــد، آســ ای صغیر، ا انیا، شمال آفریقا، آس هجری و پهنۀ جغرافیایی جنوب اس

  مرکزی و غرب چین) مهم است.

شار کتاب شریاتی در حوزۀ تاریخ علم نویدبخش جبران کمان ه است. کاریها و  های گذش

ن اولویت رهیز از دوبارهدر عین حال، توجه به کیفیت، در نظر داش   ری هم الزم است.کاها و 

شگاه تهران که به زودی  ــرای ساله می ۲۵ژوهشکدۀ تاریخ علم دا شود، مرکز مهمــی 

ها در حوزۀ تاریخ علم اســت. جــا دارد کــه بــا محوریــت ایــن مرکــز و هماهنگی فعالیت

رای  رنامه  همکاری مراکزی که فعالیتی در تاریخ علم دارند، کارهای در دست انجام یا در 

ت رسد. انجام ث ژوهشگران این حوزه  وۀ مناسب به اطالع  این دادگان (پایگاه  شود و به ش

ژوهشــگران تواند به ها) میداده شــر شــدۀ  ی از کارهای انجام شده و آثــار من تدریج فهرس

رهیز شودهای مرتبط فراهم آورد تا هم از دوبارهداخلی و خارجی و پایان نامه و هم   کاری 

سیه از آنهای تازرای کار ر فارسی، به انگل هم  ها بهره گرفته شود. اگر این دادگان عالوه 

ژوهشگران خارجی می توانند از آن بهره بگیرند  و کارهای بدیع و مفیــد انجــام  عرضه شود 

ران بازتاب بیرونی هم خواهد داشت.    شده در ا

ون بــا آوردن یک کار مفید دیگر تهیۀ فرهنگ توصیفی اصطالحات تاریخ علــوم گونــاگ

ر پایۀ اصطالحهای فرنگی آنمعادل  
ً
های علمی فارسی و عربی هاست. چنین فرهنگی الزاما
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اری از این اصطالح س را  رگرفته از عربی است. چنین کاری خواهد بود، ز ها در فارسی 

ژوهشــگران  باید با حمایت رسمی و کافی، فارغ از کاغــذ بــازی و بــه دســت گروهــی از 

ه نۀ کار جدی در حوزۀ تاریخ علم صورت بگیرد. های  رش ش   مختلف علمی و دارای پ

رانی است که  شمندان ا رجمۀ فارسی چند متن مهم عربی از آثار دا اولویت دیگر تهیۀ 

رجمه شدهها به زبانرخی از آن رجمه های موجود از سویی های فرنگی (یا روسی)  اند. این 

ســهیل مــی کنــد. هاست و اشانۀ اهمیت این متن رجمه به فارســی را  ز سوی دیگر کار 

د کاشانی و الحساب مفتاحهایی از  بخش ابوریحان بیرونی به فارسی  قانون مسعودیجمش

ه راس رجمۀ کامل و و ها در دست نداریم. در ای از از این متنرجمه شده است، ولی هنوز 

رجمه شود.های دیگر، غیر از ریاضیات و نجوم، هم باید آثحوزه اسایی و    ار مهم ش

ر در  شگاه دیگر این که باید دورۀ دکتری تاریخ علم هرچه زود ژوهشکدۀ تاریخ علم دا

ه را گذراندهتهران  اسی ارشد این رش رای ادامۀ تحصیل راه بیفتد تا کسانی که دورۀ کارش اند 

ــرک وطــن کــه  از مشــکالت و عواقــب ایــن  د.  ــران نباشــ ــرک ا ر از  بگــذریم، نــاگز

ش شگاهآموختگانی که می دا رش و حمایت مالی بگیرند توانند از دا های خارج از کشور پذ

ند که متأسفانه نمی ست.توان به بازگشت آننیروهای جوان و کارآمدی هس   ها دل 

ی رساله رس س و سر رای تدر  در درست است که 
ً
ران (و اساسا های تاریخ علم در ا

ادان کاف انــد و ی نداریم، اما به مدد امکاناتی که رسانه های مجازی فــراهم آوردهجهان) اس

رای همکاری دعوت کنــیم. می تجربیاتی که هم اکنون داریم  ادان خارجی هم  توانیم از اس

خصــوص کشــورهای توانیم از کشــورهای دیگــر، بــهاگر این کار تحقق یابد، همچنین می

ان و کشو هم ان و تاجیکس س شجوی دورۀ دکتری بگیریم. رهای عربیزبان افغا   زبان دا

ش ــرای تــدوین باید در تألیف کتابهای درسی مدارس از دا آموختگــان تــاریخ علــم 

رخی  بخش فاده کرد. کمبودها و خطاهایی که در  های مربوط به تاریخ هر موضوع درسی اس

انی وجود دارد مؤید این ضرورت است. جا دارد که شــگاه کتابهای درسی دبیرس هــا در دا

هدرس زشکی و تاریخ دیگر رش ها جدی گرفتــه شــود. هایی چون تاریخ ریاضیات، تاریخ 

لۀ کسانی است که در تاریخ ها و عرضۀ آنالزمۀ این کار اجباری کردن این درس ها به وس

د. باید این تلقی باطل را کنار گذاشت که تاریخ علم  ژوهش جدی کرده باش علم تحصیل و 

ۀ علمــی رکیبی از علم مقدماتی و اطالعات تاریخی به شمار میرا  اد هــر رشــ آورد. اســ

رای این منظور باشد.تواند با خواندن کتاب نمی ه مدرس خوبی    های عمومی تاریخ آن رش
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