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اي نسبتاً نوپاست؛ در غرب سابقۀ آن، به معناي مدرن کلمه، حدوداً یکصد سال است، و در ایران تاریخ علم رشته
ها یا ها چند گروه تاریخ علم در دانشگاههاي اخیر اندکی اقبال بدان شده است. در این سالدر همین دهه

د اند. اینها ظاهراً گویاي این هستنرشته به فارسی منتشر شدهها گشوده شده و مجالتی نیز مختص این پژوهشگاه
که بناست تاریخ علم در مقام یک رشتۀ دانشگاهی نقشی در جامعه ایفا کند و همچون هر رشتۀ دانشگاهی دیگر 

د ابه یک نهاد اجتماعی تأثیرگذار بدل شود. احتماالً بیشتر به سبب نوپایی این رشته در ایران، تصور اکثریت افر
دخیل در این رشته از تأثیرگذاري و هدف آن در جامعه همان تأثیرگذاري و هدفی است که از تاریخ علم ملّی 

آفرینی آنان در علم در هاي علمی و نقشرود، یعنی در مورد ما نشان دادن برتري ایرانیان در زمینهانتظار می
االت منتشرشده در این حوزه معطوف به ایران در مقیاس جهانی. همین امر احتماالً سبب شده است که بیشتر مق

هاي میانه باشد، یعنی عصر زرین علم در ایران، و نه ایران معاصر که دوران مطلوبی را از جهت توسعۀ علمی سده
خوانیم، این قابلیت را دارد که سپري نکرده است. این در حالی است که تاریخ علم، چنان که در همین کتاب می

در روزگار کنونی نیز بپردازد و همچنان شأن تاریخی خویش را نیز حفظ کند. در این صورت، یعنی  حتی به علم
ري به هاي دیگتوان تأثیرگذاريمان را چنان گسترده کنیم که تاریخ معاصر را نیز شامل شود، میاگر دورة تاریخی

ر مرتبط هاي دیگواند آزمایشگاهی براي رشتهتبخشی ملی را نیز از تاریخ علم انتظار داشت. تاریخ علم میجز هویت
ر شدن تشناسی علم، و مانند اینها که همه خود به آگاهانهشناسی علم، فلسفۀ علم، روانبا علم باشد، یعنی جامعه

 ها و دانشجویان و مجالترسانند، امري که با توجه به تعداد فزایندة دانشگاهگذاري علم در جامعه یاري میسیاست
کز علمی در کشور براي ما نیازي مبرم است. فواید دیگري مانند یادگیري هنر اکتشاف و استفاده از تاریخ و مرا

د تواندر این کتاب می» اهداف و چرایی«علم براي علم امروز نیز بر این رشته مترتب است و از این منظر فصل 
 براي خوانندگان مشتاق بسیار خواندنی و پراهمیت باشد.

، چنان که نامش گویاست، کتابی است مقدماتی. اما این مقدماتی بودن نگاري علمبر تاریخ ايمقدمه 
موجب نشده است که دایرة شمول موضوعی کتاب محدود شود. در این کتاب، به اجمال اما به زبانی دقیق و رسا، 

اند. از م مطرح شدههاي مختص به تاریخ علهاي مشترك میان تاریخ علم و تاریخ عمومی و همچنین بحثبحث
هاي تاریخی، نگارش افقی یا عمودي تاریخ، بندي، انواع تبیینتوان به مسئلۀ دورههاي مشترك میجملۀ بحث

هاي مختص به تاریخ علم نیز نویسنده نگاري خالف واقع اشاره کرد. در بحثعینیت و ذهنیت در تاریخ، و تاریخ
د هایی که به قلم خوها در تولید علمی، تاریخیخ علم، نقش ایدئولوژيها در تارموضوعاتی مانند بازسازي آزمایش

نگاري علم، تحلیل منابع علمی و شناختی در تاریخهاي روانسنجی، نقش تحلیلعلم اند،دانشمندان نوشته شده
 هايیوة نگارش تاریخهایی آموزنده و عملی از شمانند اینها را مورد توجه قرار داده است. در کنار اینها مکرراً مثال

ها و توجه به دشواري رسیدن به تصمیم نهایی دربارة وقایع تاریخی علم علمی آمده است. دقت در همین مثال
سازد. این گیري از مفاهیم تاریخی و فلسفی و نظري مرتبط با علم را نمایان میپیچیدگی تاریخ علم و لزوم بهره



شود، هرچند نحو مقدماتی و تا حدي جامع در همین کتاب برآورده می نیاز به آشنایی با مفاهیم نظري علم به
 تر برود.تر و جزئیخواننده براي تعمیق بیشتر دانش خود باید به سراغ آثاري تخصصی

به انگلیسی و از سوي  1987کتابی که ترجمۀ فارسی آن پیش روي خواننده است نخست در سال  
ائاً اش ذکر کرده، گویا ابتداست. البته، چنان که نویسنده خود در مقدمهانتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده 

ست. ا شده بوده و سپس خود نویسنده آن را به انگلیسی ترجمه و در واقع بازنویسی کردهکتاب به زبان دانمارکی نوشته 
نیز به  2003کتاب عیناً تجدید چاپ شده و در سال  1994، و 1991، 1989هاي در سال 1987پس از سال 

 صورت دیجیتال انتشار دوباره یافته است.

نظران پرکار در حوزة تاریخ علم است و البته باید ، از صاحب1نویسندة کتاب، هلگه استییرنهلم کراگ 
ادة هاي او افزود. کراگ زها، و فلسفۀ علم و تکنولوژي را نیز به دایرة تخصصهاي تاریخ تکنولوژي، تاریخ ایدهحوزه

به زبان دانمارکی منتشر کرده است، یعنی شش سال پیش از آن که  1974است و اولین کتاب خود را در  1944
دفاع کند. او در  2»مطالعات تاریخی دربارة تحوالت اخیر نظریۀ اتمی«از رسالۀ دکتراي خود با عنوان  1980در 

ا پیش از این در دانشگاه کورنل در دانمارك است، ام 3حال حاضر استاد گروه تاریخ علم در دانشگاه اورهوست
 ایاالت متحده و دانشگاه اسلو در نروژ نیز تدریس کرده است.

 

هاي انگلیسی و دانمارکی منتشر متجاوز از بیست عنوان کتاب به زبان 2014تا  1970هاي هلگه کراگ طی سال
نتشار رسانده، که متجاوز از سیصد عنوان ها آمار مقاالتی که او در مجالت علمی به اکرده است. اما به جز این کتاب

البته تأثیرگذاري او در رشتۀ تاریخ علم دارد. همۀ اینها به جز مقاالتی  مقاله است، نیز حکایت از پرکاري و صد
ها ایراد کرده یا مکتوباتی که براي تدریس فراهم آورده است، و همچنین به جز مشارکت است که او در همایش

هایی که کراگ به رشتۀ تحریر درآورده نظران است. از میان کتابیفات مشترك با سایر صاحباش در تألگسترده
(دانشگاه کمبریج،  4نامۀ علمی دیراكزندگیاند: توان به چند مورد زیر اشاره کرد که بیشتر مورد اقبال بودهاست می

ماده و روح در جهان: )، 1999تون، (دانشگاه پرینس 5هاي کوانتومی: تاریخ فیزیک در قرن بیستمنسل)، 1990
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(دانشگاه  7تاریخ هزارسالۀ علم در دانمارك)، 2004(امپریال کالج،  6شناسی جدیدسرآغازهاي علمی و دینی کیهان
  شناسان گذشتهاستادان کیهان: گفتگوهایی با کیهان)، و 2008اورهوست، 

 ).2014(دانشگاه آکسفورد، 

 نکاتی دربارة ترجمۀ کتاب

هاي به عنوان یک کتاب درسی دانشگاهی نوشته شده است. استانداردهاي کتاب نگاري علماي بر تاریخمقدمه
درسی نیز به خوبی در آن رعایت شده است، که از جملۀ آنها داشتن نثري روان و گویا و در عین حال دقیق و 

توان ها میگرفتن جمالت در قالب پاراگرافبندي کتاب گرفته تا کنار هم قرار ساختارمند است. اینها را از فصل
غاز آ» تاریخ علم«مشاهده کرد. نویسنده کتاب را با بحثی تاریخی دربارة موضوع و سپس بحث دربارة تعریف 

رود که هم در تاریخ به معناي کلی کلمه و هم در تاریخ علم موضوعیت کند، آنگاه به سراغ مسائل عامی میمی
کشد. این حرکت از را پیش می» تاریخ علم«هاي تخصصی مقدمات الزم است که بحث دارند، و پس از طی این

گشتگی نداشته باشد. همین امر در هر ها احساس گمشود خواننده در میان بحثمباحث کلی به جزئی موجب می
ا شوند و بیهاي کلی و تعریف دقیق مسئله شروع مها معموالً با بحثشود، فصلها نیز مشاهده مییک از فصل

توان گفت خود نحوة نگارش این کتاب نیز، فارغ از محتوایش، رسند. از این جهت میهاي عینی به پایان میمثال
تواند براي نویسندگان ما آموزنده باشد. در این ترجمه تمام تالش ممکن به کار گرفته شده تا این بیان رساي می

ذیرفت که ترجمه همواره ناقص و همراه با کاستی است، هرچند امید نویسنده در فارسی نیز حفظ شود، اما باید پ
 ها در اثر حاضر به حداقل ممکن رسیده باشند.رود که این کاستیاین می

به سبب گسترده بودن دایرة موضوعی کتاب، در متن اصطالحات تخصصی متعددي به کار گرفته شده  
تالش شده تا در حد ممکن هماهنگ با عرف عمل شود. با این گزینی براي این اصطالحات است. در فرایند معادل

گزینی آنها وجود نداشته یا اصطالحاتی که معادل اند که عرفی براي معادلحال، در بعضی مواقع اصطالحاتی بوده
 اند که شاید با چشم وهایی انتخاب شدهمتعارف آنها به نظر مترجم نادرست بوده است، لذا در این موارد معادل

راي اي که معادلی جدید بترین کلمهگوش خواننده چندان آشنا نباشند، و البته تعداد اینها بسیار کم است. اما مهم
در انگلیسی است که مترجمان  factآن در کتاب ذکر شده و در تاریخ و فلسفۀ علم اهمیتی کلیدي دارد کلمۀ 

ایم. براي آن استفاده کرده» دادهواقع«کتاب از معادل  فارسی در ترجمۀ آن چندان اتفاق نظر ندارند، و ما در این
 در اینجا دالیل این انتخاب را بیان خواهیم کرد. 

در متن کتاب در بسیاري از موارد معنایی فنی دارد (در مواردي که معناي متعارف آن مد  factکلمۀ  
توان سه معنا می factمتعارف است). براي که  ایم، چنانترجمه کرده» واقعیت«یا » واقع«نظر بوده است آن را به 

شناسی تاریخی در نظر گرفت که همه به هم نزدیک و مکمل یکدیگرند. هاي مختلف فلسفی، لغوي، و لغتدر بافت
خود رسانندة دو معناست: نخست، امر واقع؛ دوم، گزارش یا اطالع از آن امر واقع. یعنی  factدر معناي فلسفی، 

fact ناي زمان هم معهمreality کند و هم معناي را منتقل میdata  را، و به همین دلیل شاید صحیح نباشد

6.  Matter and Spirit in the Universe: Scientific and Religious Preludes to Modern Cosmology 
7.  Science in Denmark: A Thousand-Year History 

                                                           



ترجمه کنیم. بنابراین، در معناي فلسفی، این کلمه ترکیبی است از » امر واقع«یا » واقعیت«که آن را صرفاً به 
 است، این» داده«و » واقع«سم ترکیبی از دو ا» دادهواقع«، که اگر فرض کنیم »داده«و » واقعیت«معانی دو کلمۀ 

اي که تردیدي در صدق آن نباشد. بنابراین، یعنی دانش یا داده factمعنا را به خوبی خواهد رساند. از نظر لغوي، 
» دادهواقع«هاي واقعی، که در این صورت نیز اگر هایی که مبتنی بر واقع باشند یا دادهیعنی داده factدر این معنا، 
شناسی شود. اما از نظر لغتدر نظر بگیریم، این معنا به درستی منتقل می» داده«و اسم » واقع«صفت را ترکیبی از 

شده است یا آنچه انجام شده و آید که به معناي عمل انجامدر زبان التین می factumاز ریشۀ  factتاریخی، 
ناپذیر است، یعنی یکی این که تصرف دو داللت دارد: factumتوان تغییري در آن داد. از این حیث، دیگر نمی

ست؛ تر واقع شده اتوانند در آن تغییري ایجاد کنند، چون پیشعامالن انسانی پس از اقدام به یک عمل دیگر نمی
همچون  factدوم این که قطعی است، چون آنچه واقعیت و فعلیت یافته است ضروري و قطعی است. در این معنا، 

وانیم تتوانیم در آن تصرف کنیم. در این صورت نیز میا به ما داده است، و لذا ما نمیچیزي است که واقعیت آن ر
بدانیم، به معناي آنچه واقعیت به ما داده است، و لذا » داده«و صفت مفعولی » واقع«را ترکیبی از اسم » دادهواقع«

» داده«و » عواق«ب است که دو کلمۀ توانیم در آن تصرف کنیم یا تغییرش دهیم. این تکثر معنایی به این سبنمی
توانند هم نقش اسمی و هم نقش صفتی بگیرند، و هرچند در ابتدا ممکن است تصور شود که اصطالح هر دو می

شود که این معانی بسیار به هم نزدیک و مکمل یابد، اما با دقت بیشتر معلوم میمعانی متعدد می» دادهواقع«
متن  درتوان بر آن حمل کرد. که در زبان انگلیسی نیز همین معانی متعدد را می یکدیگر هستند، به عالوة این

ها در انتهاي هر فصل آمده است. بنابراین، هر آنچه در پانوشت» هایادداشت«کتاب، همۀ توضیحات نویسنده در بخش 
مشتمل بر توضیح  ذکر شده است از آن مترجم است (و همچنین آنچه در متن و در درون کروشه آمده است)، که

هاي خاص نیز که به سبب عدم اهمیت در برخی اصطالحات و معادل انگلیسی کلمات مهم یا ناآشنا است. برخی از نام
توان در بخش هاي خاص را میاند، ولی مابقی ناماند در پانوشت آمدهذکر نشده» نامه و نمایهواژه«متن در بخش 

هاي خاص در موارد ممکن از کتاب ارزشمند استاد فریبرز مجیدي، ب معادل نامیافت. در انتخا» نامه و نمایهواژه«
بینم به سهم خود از زحمات ایشان در این کار و سامان ، استفاده شده است، که الزم میهاي خاصفرهنگ تلفظ نام

  دادن به این امر در زبان فارسی قدردانی کنم.

بهبود ترجمۀ این کتاب کمک کرده است، به ویژه از دکتر میثم رایزنی با برخی از دوستان اهل علم به  
هاي روشنگرشان دربارة محتواي سفیدخوش، دکتر زهیر صیامیان گرجی و حنیف امین بیدختی به خاطر بحث

به ترجمۀ این کتاب » سمت«کنم. همچنین قدردان زحمات کسانی هستم که در سازمان گزاري میکتاب سپاس
 و کارکنان مدیریت تدوین» سمت«ویژه کارکنان مرکز تحقیق و توسعۀ علوم انسانی سازمان یاري رساندند، به 

این سازمان که موجب بهبود این ترجمه شدند. در پایان کمال تشکر خود را از ریاست مرکز تحقیق و توسعۀ علوم 
علمی ما را به بنده  کنم که این کتاب مفید براي جامعۀانسانی سازمان سمت، دکتر مهدي احمدي، اعالم می
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 درآمد

دانم. در مورد نگاري علم میموضوع مورد بررسی در کتاب حاضر چیزهایی است که من آنها را ضروریات تاریخ
هر مطالعۀ تاریخی جدي روي علم، فارغ از حوزه و در کنم که، از نظر من، تقریباً تعدادي از مشکالتی بحث می

هاي ها، و دورهها، رشتهاي وجود دارد که ویژة رهیافتنگارانهاهمیتی بنیادین دارند. قطعاً مسائل تاریخ ،دورة آن
 ام. براي همین است که فقطاي به آنها کردهام یا فقط اشارهخاص هستند. اغلب به این قبیل مسائل نپرداخته

کنید، و مسائل خاص تاریخ اجتماعی و میالدي برخورد می 1500گهگاه در این کتاب با علم در پیش از سال 
ها، موضوعات مهم دیگري نیز هستند نهادي علم نیز به ندرت مورد توجه قرار گرفته است. به جز این محدودیت

جمله  از آن ؛اندوري این کتاب ربط داشتهام، چون فقط به صورت غیرمستقیم به مضمون محکه از آنها بحث نکرده
و دیگران  ،نگارانۀ کوهن، الکاتوشهاي تاریخهاي مختلف فلسفی دربارة تحول تاریخی علم، مثالً نظریهاست دیدگاه

 و همچنین مسئلۀ نیروهاي محرك تحول علمی.

ریخ علم ز پیشاتاریخ تاها، طرحی کلی ابقیۀ فصل متفاوت با، اولساختار کتاب به این ترتیب است. فصل  
اي بر نظریۀ تاریخ هستند، و مقدمه ينگارراجع به مسائل عمومی تاریخ هفتمتا  دومهاي دهد. فصلبه دست می

یک رشتۀ تاریخی، تابع همان تأمالت  مقام. تاریخ علم، در کاربرد داردآیند که در مورد تاریخ علم نیز به حساب می
ند و التحصیل علوم طبیعی باشاندرکاران این رشته، چه فارغ. دسترندنظري است که در تاریخ به شکل کلی معتب

، برخی از مشکالت مبنایی را در دهمتا  هشتمهاي چه تاریخ، باید با این تأمالت آشنایی داشته باشند. در فصل
هاي بندي، کارکرددوره گذارم. از آن جمله است مشکالت مربوط بهناي عام کلمه به بحث مینگاري علم به معتاریخ

قادي پریش. بقیۀ کتاب راجع به کاربرد و تحلیل انتنگاري زمانزمانی و تاریخنگاري درو تنش بین تاریخ ،ایدئولوژیک
هاي تاریخی به یک اندازه ضروري شتهمنابع تاریخ علم و موضوعات مرتبط است. گرچه تحلیل منابع در همۀ ر

شود که خاص این حوزه است. یکی از این مشکالت امکان رو میدان علم از جهاتی با مشکالتی روبهاست، تاریخ
 هاي کمی به تاریخ علم هستند.بازسازي آزمایشی تاریخ است. دو فصل آخر مروري انتقادي بر نگرش

قبالً به انگلیسی ترجمه کرده است. این  8نیلسن ا جین لوندسکرـتر این کتاب رنسخۀ دانمارکی قدیمی 
 گزارم. این کتاب ازانسانی دانمارك بوده است. از این حمایت بسیار سپاس ماثر مورد حمایت شوراي پژوهشی علو

 دانم.که من نام آنان را نمی است دو داور علمی بهره برده و متعدد پیشنهادها و تذکرهاي انتقادي

8.  Jean Lundskær-Nielsen 
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