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  تاریخ علم، ضرورت و سودهای آن

شهتاریخ علم از  رش اند ش و گس سـان گفتگـو  ها و تجربه سرگذشت پیدا های علمـی ا

رسش کند و می می رای چنین    هایی پاسخ درست بیابد: کوشد 

سان آگاهی هایی به دست آورده، چـه اوضـاع و  های علمی خود را چگونه و از چه راه ا

کار گرفته شده، چـه های علمی چگونه به  ها کمک کرده، آگاهی احوالی به فزونی این آگاهی

سان را در راه دست یافتن به علم به بن عامل ست یا بیراهه کشـانده، و چـه  هایی کوشش ا

شـرفت علـم وجـود  ای میان محیط زندگی در زمینه رابطه سان بـا پ های گوناگون فعالیت ا

ه است؟   داش

شری رین عناصر تمدن  است در  اند. ادبیات ممکن مفاهیم علمی و بیان علمی جهانگیر

محدودۀ زبانی معین رشد کند، فنون معماری ممکن است به اقتضای آب و هـوا و شـرایط 

ر حسب مناطق جغرافیایی متفاوت باشد،  قی ممکن است  محیطی معین تکوین یابد، موس

چون این حقایق  ؛شود جا به یک صورت بیان می اما در روی کرۀ زمین حقایق علمی در همه

شـدهباره،  جا، یک در یک لۀ ملت معینی کشف و ابداع  سـلاسـت یا به وس های  ، بلکـه 

شـافات و  هـای متعـدد در آن سـهیم و شـریک بوده متوالی ملت اری از ایـن اک سـ انـد. 

رده شده، و بار دیگر سر از جای دیگر درآورده  اختراعات بارها کشف شده، به فراموشی س

  است. 

ش از میالد در ا اخته شـده بـود بـدون اینکـه نیروی بخار در سدۀ اول پ سکندریه شـ

ـرای بـه کـار  س در سدۀ پنجم میالدی یک چینی از آن  ۀ عملی از آن دنبال شود، س فاد اس
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رده شـد، تـا سـدۀ هجـدهم  فاده کرد، ولی باز به دست فراموشی س انداختن یک زورق اس

فاد کهمیالدی  ۀ واقعـی از عصر انقالب صنعتی در اروپا آغاز گردید و این بـار زمـان اسـ

ن د، و به زودی ماش های بخار نه فقط در اروپا، بلکه در مصر و چـین  نیروی بخار فرا رس

  هم به کار افتاد. 

م یا نهم میالدی در چین اختراع شد و خبر آن مدت ها بعد،  صنعت چاپ در سدۀ هش

د، ولی جز در یـک مـورد جزئـ ران رس زدهم میالدی/ هفتم هجری به ا ی یعنی در سدۀ س

ان  احانی که به چـین و مغولسـ ردی نیافت. در همان زمان س (تهیۀ چاو= پول چرمی) کار

رفته بودند، خبر آن را به اروپا رساندند، و دو قرن بعد صنعت چاپ در اروپـا پدیـد آمـد و 

  رشد یافت. 

سی هندی را در سدۀ سـوم هجـری اقتبـاس کردنـد و ایـن روش در  رانیان روش عددنو ا

رجمۀ کتـاب های پنج سده محمـد بـن موسـی  اعمـال حسـابم تا هفتم هجری از طریق 

س از آن جهـانگیر شـد، یعنـی می نی در اروپا رواج یافت، و  شـود  خوارزمی به زبان الت

 در سراسر جهان یکسـان اسـت
ً
ۀ امروز تقریبا سی و اصول محاس شأ عددنو از  -گفت م

ین.  بری تا آرژان ان، از س   ژاپن تا انگلس

 ،های اتفاقی که ذکر شد، همه مؤید یک اصل است و آن این که تمـدن کنـونی ثالاین م

شریت است و باید سرگذشت آن به همین صورت، یعنی به مفهوم میـراث  رک  میراث مش

سل جوان همۀ ملت شری به  رک    ها تفهیم شود.  مش

سان را دنبال می تاریخ علم سرگذشت آن بخشی از آگاهی هـای  قانون کند که تابع های ا

رپایۀ تجربه شرو و فزاینده است. این اصل آخری  طبیعی است،  های دیداری قرار دارد، و پ

شرفت و فزونی است. یعنی هنر  شه در حال پ ار زیادی دارد، چون تنها علم هم س اهمیت 

شـرفته ست که ثابت کند شعر فارسی در سدۀ نهـم پ ند. ک س ر از سـدۀ  یا ادبیات چنین ن

ر از نقاشی این ملت در سـدۀ  چهارم ر م میالدی  س هجری بوده، یا نقاشی ایتالیا در سدۀ ب

ر و  شـ رانی سـدۀ نهـم هجـری هرچنـد ب شمندان ا زدهم میالدی است؟ حال آن که دا پا

شمندان سدۀ چهـارم هجـری نبودنـد خالق ر از دا ـش و آگـاهی  -ر و شاید هوشمند دا

شمندان سدۀ چهارم و سده شمندان ایتالیایی سـدۀ های ب دا ند، و دا رس داش عدی را در دس

م میالدی بی س ند.  ب زدهم میالدی هس شمندان سدۀ پا ر از دا   گمان دانا

شـرفت  ـرورش و پ ـرای  زرگی از جهان اوضاع  البته، گاه در یک کشور یا در بخش 

ش مساعد نبوده، کتاب ه،  سـهها تاراج شده، مدر ها از میان رفته، کتابخانه دا ـران گشـ ها و
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زان کرده است، اما این همه تأثیری در  تعصب و سختگیری و موانع دیگر مردم را از علم گر

شرفت و فزایندگی نهایی آن -جریان کلی علم ه است.  -یعنی پ   نداش

رای درک بهتر اوضاع و احوال، از تاریخ عمومی هم نباید غافل بود،  اما در تاریخ علم، 

ر  لرزه، طاعون و خشک ها، بالهایی مانند زمین ها، جنگ ، مهاجرتها چون لشکرکشی سالی ا

ر حرکت فکری یک ملت باقی می گذارد. همچنین باید به تاریخ فکر، خواه تاریخ دین  خود را 

شـه تـوان  ها و باورهـای یـک جامعـه نمی یا فلسفه، توجه داشت؛ چون بدون توجه به اند

شه بی کرد. تکامل اقتصادی جامعه هم باید خوب پیگیری شود، های علمی را در آن ارزیا اند

ست. پیگیری تاریخ رشد  ررسی ن ر بنای اقتصادی قابل  را هیچ تکاملی بدون توجه به ز ز

ر باید از پاره های  ها و قاعده ای اصل صنعت و فن از آن لحاظ الزم است که در هر فنی ناگز

ررسی هر فن یا صنع توان توجه آگاهانه یا تجربـی هنرمنـد و  تی میعلمی پیروی کرد، و با 

شـرفت و  ها و قاعده صنعتگر را بدان اصل های علمی دریافت. سرانجام باید سرگذشـت پ

دگی قرار داد، که عبارت است از تکامل  زارهای انتقال آگاهی علمی را هم مورد رس تکامل ا

زارها و روش ور زبان و و ا ش و تکامل دس ن و پیدا   اژگان علمی. های نوش

ین یک شاه در جامعه کاهن وجود داشت که رهبری قبیله، درمـان بیمـاران، -های نخس

نی همه به عهدۀ او بود.  رگزاری مراسم آی دگی به دعواها و    رس

م شد. شاه کارش ادارۀ شهر، ایجـاد  ش شهرها این وظیفه میان شاه و کاهن تقس باپیدا

ت، حفظ نظم و دفع دشمن بود و و ظیفۀ کاهن بقیۀ کارها. در مرحلـۀ بعـدی طبابـت و امن

های  کـم طبابـت بـه شـاخه ای پدید آمـد. کم های جداگانه بعدها قضاوت به صورت شغل

ه جداگانه زشکی ای مانند جراحی، شکس زشکی، دندان  م  و بندی، چشم  داروسازی تقسـ

  ها شاخۀ تخصصی درآمد.  شد و به صورت ده

شمند ک اسـی، طبابـت،  -ها سی بود که دربارۀ همـۀ پدیـدهدر آغاز حکیم یا دا اخترش

اخت مواد طالع اسی، ش نی، هواش   کرد.  مطالعه می -ب

رش آگاهی ست به همۀ آن های عمومی، دیگر هیچ کس نمی اما با گس ها دست یابد و اگر  توا

ه س ش کرد، در یکی از این شاخه ای می بخت با او یار بود و تالش شا ه ها آگاهی و دا س ای به  شا

اس یا زمین دست می زشک عمومی، جراح، اخترش شمندی می آورد و  اس دا   شد. ش

ان ش فرهنگس اوردهای هـر یـک از ایـن  پیدا شریات علمی موجب شد تا دسـ ها و 

ش ه شود و از این راه یک همگرایی علمی به وجود آید  دا ر اهل علم گذاش ها در اختیار سا

است   سهیل شود. گزاری علمی  و س
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سـان بـه وجـود می آیـد و  علم، مانند هر پدیدۀ دیگری، در زمان و مکان و به دسـت ا

ه به نیاز جامعه و وجود اوضاع مساعد اسـت. اگـر شـخص کنجکـاو و  س شرفت آن وا پ

خالقی ناگهان به حقیقت، کشف یا اختراعی دست یابد، ولـی دیگـران قـادر بـه فهـم یـا 

د، ی بهره ـر از ایـن  افتـۀ او ارزش و اعتبـاری کسـب نمیگیری از آن نباشـ کنـد. تـاریخ 

  موردهاست. 

ق/  ۱۲۸۰گزارشی داریم از دیدار سـفیر ژاپـن از مدرسـۀ دارالفنـون در حـوالی سـال 

ـران گمـان ۱۸۶۳ شرفت علمـی بـود و ا رای پ جوی راه حلی  م. در آن زمان ژاپن در جس

ـر مقـام قدسـی  فئودال  تکرد آن را یافته است. ژاپن با سرکوب کردن قدر می هـا و تأکیـد 

ران به خاطر فقدان اراده و قدرت مرکزی در نیمـۀ  شرفت نهاد، ولی ا امپراتور، گام در راه پ

  راه ماند. 

تواند مسائل اقتصادی را حل کند،  اگر بتوان این باور را در جامعه حاکم کرد که علم می

ـر روی رای مردم کار به وجود آورد و مشکالت اجتماعی ر ا کاهش دهد، در آن صـورت 

  شود. کند و باعث رشد جامعه می شود و علم رشد می گذاری می علم سرمایه

انۀ های دیگر وار یافته اما اگر فکر کنیم علم تکرار طوطی سـی ناشـ ان و تقلیـد و رونو

اسـی بحث جویی و روان های دیگران، اقتصاد همـان کسـب و کـار و صـرفه تهیاف هـای  ش

رداخت. مورد  بی گینی خواهیم  ر تاوان س   دربارۀ امور خیالی است، ناگز

اختن پدیـده رای شـ سان  ان کوشش ا هـای  های طبیعـی و قانون س تاریخ علم داس

ر آن رای بهره ها و یافتن راه حاکم  زارهایی  ه رداری از این پدیده ها و ا های  ها در راه خواس

ش است.    خو

هشاید کسی بپرسد: در  می هسـ ان  روزگـار شـ ـژوهش داسـ ای و ناوهـای کیهـانی 

ش امـروز آنچـه را کـه سـودمند و کارآمـد و  کیمیاگری و احکام نجوم چه سودی دارد؟ دا

ده، و آنچه را که پوچ و باطل بوده دور انداخته است؛ حال چرا باید  شرو بوده در خود کش پ

رآییم؟ جوی آنچه دور انداخته شده    در جس

رسش  درست  این 
ً
م و زود داوری  ، یعنی اگر دربارۀ آناستها ظاهرا ش ند ها خوب ن

ریم. ولی، وقتی خوب می کنیم، ممکن است آن م، می ها را بپذ ش شـرفتی بـا  اند یم هـر پ بی

اسایی و ارزیابی درستِ  اسـایی و  کاری که تاکنون انجام شـده امکان  ش ر اسـت و ش پـذ

یق و کامل باشد. یک معمار آگاه هرگـز سـاختمانی را از روبنـا یـا ارزیابی باید درست، دق

زی، کالبد، ایمنی، کارایی و  ، مصالح، پیهکند، بلکه به ارزیابی نقش بلندی آن ارزیابی نمی ر

  ردازد.  های فنی که در آن به کار رفته است می ارزش اقتصادی آن و مهارت 
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شۀ علمی هم چنین است. نمی ین گام توان ارزیابی اند سـان گفـت نخسـ های  هـای ا

ن در بیرون از زادگاهشان و در کرانۀ رودهایی که از شـکاف دره جنگل ش ن یا غار هـا  ش

ین گام  می ر روی ماه شجاعانه بوده است. کتابی که  گذشت کمتر از نخس های کیهان نوردان 

انۀ نقاشان غارها به دست نمی اینک در دست ماست بدون تالش آمـد، چـون ایـن  های ناش

ین بار نقشی می رای نخس   ها شود.  آفریدند تا سر آغاز این همه نقش آنان بودند که 

شه از هنگامی که اقلیدس حاصل تجربه سان و ده ها و اند سل ا سـل  های هزاران  هـا 

شمند را در کتاب  راد خود را  اصولدا د تا خیام ا ش از هزار سال طول کش خود گردآورد، ب

موضوع (مصادرۀ) پنجم او راجع به خطوط متوازی مطرح کرد؛ صد و پنجـاه سـال  ر اصل

ری مورد بحث قـرار داد؛ پانصـد و  ش ی ب راد را با روش س از او نصیرالدین طوسی این ا

ب شد تا صـد  رجمه و در اروپا معرفی کرد. این کار س پنجاه سال بعد ساکری بحث او را 

ررسی موضوع بـه ایجـاد سال بعد لباچفسکی و یانوش بای ای و بعدها ریمان و دیگران با 

رین  ای توفیق یابند که به هندسۀ نااقلیدسی معروف شد و پایۀ یکی از ماهرانـه هندسۀ تازه

ین قرار گرفت.  فراورده ش یت ای س شری، یعنی فرضیۀ  شۀ    های اند

د، گنگ و رود  رورشگاهزمانی طبیعت در کرانۀ رودهای نیل، فرات، دجله، س های  زرد 

شری پدید آورد و مردم ایـن سـرزمین رای شکوفایی تمدن  ی  ند در کنـار  مناس سـ ها توا

رش زندگی عادی خود به آگاهی هـا قـرن،  های علمی فراوانی دسـت یابنـد. بعـد از ده گس

زدیـک هـزار  بخشی از این آگاهی ها همراه با کاالهای علمی به دست یونانیان افتاد. آنـان 

شـان  سال دند، تـا نوب از این میراث پاسداری کردند و در بارور و توانگر ساختن آن کوشـ

ردند.  سرآمد، و امانت خود را بار دیگر به ساکنان کرانه های دجله و فرات یعنی سریانیان س

رانیـان، اعـراب،  س از چند قرن پاسداری، امانـت خـود را بـه مسـلمانان، ا سریانیان هم 

رها،  ر انیاییمصریان،  ا و یهودیان دادند. این اقوام گوناگون، که زبـان عربـی و تمـدن ه اس

ش آنچه روزی بـه امانـت گرفتـه  ش و پیرا س از آرا لۀ ارتباطشان شده بود،  اسالمی وس

ر پایۀ ایـن میـراث  ردند. مردم اروپا   به اروپاییان س
ً
س از پانصد سال تدریجا بودند، آن را 

ش یان نهادند، که های کهن و گرانبار دا ش بار دیگر خاور نوی را ب ست سال پ زمین از دو

رآمده است، و اندک اندک آن را باز می اند.  در پی دست یافتن به آن    س

رادری در روی کرۀ زمین و کمک به توسعه  سل جوان به دفاع از صلح و  شویق  رای 

ر علم و فرهنگ، الزم است که جوانان ب ش رای ایجاد کاخ و شکوفایی هرچه ب ا زحماتی که 

ین گام ده شده، با راهی که از نخس ر روی جلگه رفیع تمدن کش نان  ش ها تا  های لرزان غار
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ین گام ر سطح کرۀ ماه پیموده شده  های مه نخس ا شوند و خود را نـه است نوردان  خوب آش

ش بلکه تمام ملت ر حرکت تکاملی ملت خو   د. های جهان قرار دهن فقط در مس

شـریت را تقویـت می ایی با تاریخ علم در جوانان احساس عالقه و همدردی با  کنـد، و  آش

ب می شرفت آن می س ـا آن را  شود تا به ارزش تمدن پی ببرند، عواملی را که باعث کندی پ شـود ی

ر درست منحرف می د.  از مس ین علم و تمدن باش د، و پاسدار و منادی راس اس ش   کند نیک 

شاما ت رکیبی و هماهنـگ کننـده  اریخ علم فایدۀ دیگری هم دارد و آن وجود گرا های 

شـمند متخصـص امکـان می شـجو یـا دا ایی با تاریخ علم به جوان دا دهـد تـا  است. آش

رد تحقیقات و مطالعات خود را بهتر ارزیـابی کنـد، و نـه  چشم انداز تفکرات و میدان کار

شهبلک ،فقط دارای شوق و فعالیت علمی سانی باشد.  ه صاحب اند   ها و آمال ا

ردی یا علـوم محـض محـدود  البته باید توجه داشت که علم و تاریخ علم به علوم کار

اری از زمینه نمی س ر می های فعالیت شود، بلکه  شریت را در  گیـرد، از قبیـل  های فکری 

رورش، تاریخ و جغ صنعت، زبان اسی، حقوق، دین و فلسفه، آموزش و  رافیا. چـرا کـه ش

ردی و علوم محض دارند و اغلـب گزارشـگر، مشـوق، و  آن ها ارتباط محکمی با علوم کار

  اند.  معرف اوضاع و احوال علمی بوده

شه تاریخ علم به ما کمک می یان و سرچشمۀ هر یک از اند هـای  ها و آگاهی کند تا با ب

ا شویم و آن را تا هنگامی که به شاهراه اصلی د ش میعلمی آش پیوندد دنبال کنیم، در ایـن  ا

شـرفت ش نه تنها بـا پ هـا و  هـا، گمراهی هـا، فـرو افتادن ها، بلکـه بـا لغزش پیگیری و پو

س ن باز س ا می نگر   یابیم.  ها را درمی شویم و علت آن ها هم آش

ش ا می همچنین، با مطالعۀ تاریخ علم، نه تنها با سرگذشت هر یک از دا شـویم،  ها آش

ش بلکه ش با دا سان پـی می به پیوندها ماهای گوناگون زندگی ا ـریم و  های دیگر و به س

سـت، بلکـه  ها و آگاهی گردیم که علم قانون آگاه می های جداجدا و بیگانـه از یکـدیگر ن

زرگ را پدید می گ همچون جویبارهایی است که سرانجام یک رود  هایی اسـت  آورد، یا س

  شود.  کار گرفته می که در ساختمان یک بنا به

ست، و به زمان یا قارۀ معینـی تعلـق  دیگر اینکه، علم از آن یک سرزمین یا یک ملت ن

سل از مـردم سراسـر جهـان  ندارد، بلکه در طول روزگاران با کوشش های همگانی هزاران 

ه،  رش علـم سـهمی داشـ ش و گسـ پدید آمده و تکامل یافته اسـت. هـر ملتـی در پیـدا

ش  ها را بـا تجربـه های دیگران را وام گرفته، آن به دست آورده، تجربههایی  تجربه های خـو

س به ملت ه است.  درآمیخته و س   های دیگری واگذاش
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اری از کشورها مردمی را می س م میالدی، در  س شد یافـت کـه عقیـده  در آغاز سدۀ ب

ش رورشگاه همۀ دا ند میهن آنان زادگاه و  ی  دعوی هاست، و البته چنین داش هایی سرگذش

یان می رین دارد. چی ارگان  د ح بـه رصـد سـ ش از مسـ گویند کـه هفـده هـزار سـال پـ

  می
ْ
رانی هم چنین ادعاهـایی دارنـد. یونانیـان شمندان هندی و ا رخی دا دلفـی،  رداختند؛ 

 
ْ
  یهودیان

ْ
شرفت تاریخ بابل را ناف جهان می اورشلیم، و بابلیان ند. ولی امروز با پ س علم  دا

ژوهش دیگر نمی گیری از روش و بهره ریم.  های علمی در    توانیم هر ادعایی را بپذ

رش تاریخ علم می شمندانی که در راه گس ـش  اکنون هدف دا ست کـه دا د این ن کوش

له ری جویی خود را وس ر رای  ـر عکـس، می ای  ژادی سازند، بلکـه  د  های ملی و  کوشـ

له رای گ تاریخ علم وس رش همکاریای  ی میان ملت س را هـر  های جهان گردد؛ و دوس ز

ش سی عالقه دا ت به  آموز انگل س ایی به کارهای خوارزمی و خیام  مند به ریاضیات، با آش

ی می رانیان احساس دوس رانی با آگاهی از کارهای نیوتن و جیمز وات نبـوغ  ا کند، و هر ا

ان را می اید. وقتی بدانیم  مردم انگلس ش، هنگامی که به فرمـان امپراتـور س در هزار سال پ

شم انده میها سوز چین کتاب ان خود را فدای سرپیچی از ایـن د چینی جنشد، چهارصد دا

اری دیگر به بهای زندگی خود صـدها کتـاب را نجـات دادنـد، چگونـه  س فرمان کردند و 

ت به چین احساس عالقه نکنیم؟ وقتی کوشش می س رای های گرار توانیم  دوی کرمونایی را 

نی، یا نبوغ شگفت رجمۀ کتاب انگیز و همه جانبۀ لئوناردو داوینچـی، یـا  های عربی به الت

ت بـه ایتالیـا بی آوریم، چگونه می هوشمندی و خالقیت گالیله را به یاد می س اعتنـا  توانیم 

م؟ این آن چیزی است که از مطالعۀ تاریخ علم می   آموزیم: باش

سان را آگاهتمدنی که ا ه ساخته، چشم مروز ا ر از گذش انداز او را  ر و زندگی او را واال

رش حیرت شه گس ده و فراخنای مرزهای اند اش را به درون فضـای کیهـانی  انگیزی بخش

سل ها و جانفشانی رهنمون شده حاصل کوشش ار است. این میراث  های  س ژادهای  ها و 

ر س ست و بارور   اخت. را باید قدر دا

سـت، چـون هـر ملتـی  ر گفتیم، تاریخ علم شرح افتخارات ملـی ن ش همان طور که پ

عدادها و توانایی روز و ظهـور می اس یم  کنـد. اینـک مـی هایی دارد که در زمان مناسب  بی

ش در جنگل چنداقوامی که تا  شگاه خواری می ها به آدم سل پ های معتبری در  رداختند، دا

شان به وجود آورده ت کرده اند و لشکری از فارغ شهرها رب شگاهی  انـد کـه  التحصیالن دا

رین مراکز علمی کشورهای غربی کار می   کنند.  هم در کشور خودشان و هم در معتبر
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ت کـرد و از  گوید چگونه می ما می تاریخ علم این فایده را دارد که به رب شمند  توان دا

شرفت و بهروزی مردم بهره گرفت، چه دام رای حل مشکالت کشور و پ ش او  ر  دا هایی 

ـرای  ها دوری جسـت، چـه راه سر راه تحقیق علمی وجود دارد و چگونه باید از آن هـایی 

شمندان، بهره شگیری از فر جذب دا ش آنان و پ   رمدی آنان وجود دارد. آار یا ناکگیری از دا

اخت اهل فن بهره نگیریم، به دنبال  م و از ش اس ش ش را درست  در عین حال، اگر ما دا

شویق اهل علم ـرای مـا اولویـت و علم رفتن و  ، مفید نخواهد بود. باید بدانیم چه علمی 

ر روی آن سرمایه ش از همه  ش و پ ی کنیم. جامعه باید گذار اهمیت درجۀ اول دارد. باید ب

ه شمندان رش شکل از دا اسـت دارای نهادی علمی م های  های گوناگون باشد تا در مـورد س

ررسی ها را تعیین کنند. مانند این که آیا اولویت کشـور آب اسـت،  اولویتو  علمی و فنی 

ه رژی هس ژوهش ا سات نفتی اسـت،  هـای کیهـانی  ای است، راه آهن است، نوسازی تأس

ها اولویت دارد؟ اگر  هاست، صنایع کوچک است، کدام یک از این فعالیت ، حفظ جنگلاست

رات هر یک از این فعالیت ر زمینه رها  دولتی بدون توجه به ا های  خسارت  ،ها اقدام کند سا

  سازی در جاهای نامناسب. شود، مانند سدسازی، شهرسازی یا خانه زیادی متحمل می

ران   علم در ا

رانیان نه تنها تاریخ علم در جهان ارزش و اهمیت دارد، بلکه تـاریخ علـم در  رای ما ا اما 

شه گان میهنمان به همان اندازه ارجمنـد  کشور خودمان، یعنی اند ها و کارهای علمی گذش

ۀ خود بی را کسی را که از گذش سان با فرهنگ و میهن خبر باشد نمی است. ز ی  توان ا رس

ران نه تنها یک نیاز علمی، بلکه یک ضـرورت به شمار آو رای ما تاریخ علم در ا رد. یعنی 

  رود.  عاطفی هم به شمار می

ران کتاب  رای آگاهی البته ه شده، که همه را باید در  ها و مقاله از تاریخ علم در ا هایی نوش

ست. یعنی هنوز آگاهی ما دربارۀ تاری شمار گام ین در این راه دا ـران های نخس خ علم در ا

ار کم و آشف بهس اری از کت س رجمـه  ها و متن ته است.  انی هنـوز خوانـده یـا  های باس

شدآثار معماری و صنعتی از لحاظ علمی و فنی  ،شده ررسـی و ررسی  ه و آثـار علمـی 

ار دشـوار  سـ اد و منابع و مآخذ  رسی به اس ر از همه اینکه دس ارزیابی نگردیده است. بد

ژوهشگر به سختی می است   رداری کند.  تواند از آنچه وجود دارد بهره و 

چیز آماده شود، بلکه باید گـام در راه نهـاد،   توان چشم به راه روزی بود که همه ولی نمی

دن به منزل راه پیمودن است ن.  ،چون شرط رس س ادن و نگر س   نه ا
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ن تاریخ  ران گـزارش کارهـایی شاید این را هم باید گفت که مقصود از نوش علم در ا

ش از  است که خبر آن ا شـمندان یـا سـ ده، و نـه شـرح جزئیـات زنـدگی دا ها به ما رس

شـده، در  افتخارات ملی؛ یعنی کار تاریخ نگار این است که بگوید این کار شده، آن کـار 

یجۀ این کار یا آن کار چنین ،دانیم این باره خبر داریم، در آن باره چیزی نمی رای  ن بود ... و 

یجـه اظهارات خود مدرک ای  گیری یـا اظهـار عقیـده های درست و معتبر بدهـد، و اگـر ن

شود.  می   کند، آن را هم صریح مشخص کند، تا خواننده گمراه 

ران، مانند نقشه مناطق خـالی  ،های دور دست های جغرافیایی بیابان در تاریخ علم در ا

شانۀ بی های جغرافیایی  خبری پوینده است، ولی همچنان که همۀ نقشه زیادی وجود دارد که 

سل تکمیل شده  و با کوشش چندین 
ً
 -اند، این تاریخ هم روزی بهتر خواهـد شـد تدریجا

کمال وجود ندارد، همه چیز در حال کامل شدن اسـت، ولـی  گوییم کامل، چون در علمْ  نمی

  شود.  ی کامل نمیهرگز چیز

ن صدری افشار   غالمحس

  




