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ما شمند یو اجتماع یاخالق یس   دا

ش از هر زمان دیگری از  شر ب ی علمـی اهـ وردادسجهان امروز، جهان علم است و 

شرفت علم دامنگیر جامعـیو در کنار آن از بال ردیگ یمبهره  ر پ سـانی  ۀایی که در ا ا

ر دولبشد رد. این شمش سـانی بـه منزلگـاه ه است رنج می  ه، شاید زمانی که جامعۀ ا

شرفت و  شود) تنها به تعالی و پ ش از آن موجب نابودی خود  رسد (اگر پ گاری  رس

ری و  را ر آشوبی که آرزوی صلح و  گی کمک کند. در زمان حاضر و در دنیای  س هم

 متزلزل کرده است، چگونگی 
ً
ین کننـدۀ ی علم است که تعیـریکارگ بهرادری را شدیدا

رویم؛ جنگ های خانمان سوزی  سان است. راه دور  ر زندگی ا ت یا منفی آن  تأثیر مث

زارهای نوین ارتباط جمعـی کـه بـه  یم یا تأثیر مخرب ا که اینجا و آنجا شاهدش هس

ی عددی ایـن امـر نگرانـی ها مثال، زند یمآرامش فردی و حریم خصوصی افراد لطمه 

است یریکارگ بهآورند. چگونگی   تابع س
ً
های راهبردی صـاحبان قـدرت و  علم عمدتا

د و  دآورندگان علم هم در این میان میروت است. اما پدی ه باشـ تواننـد نقـش داشـ

رداختن به کار علمی یجۀ آن  ،دارند. انگیزۀ  شمند و موضوع کارش و ن وۀ کار دا ر ش

ر  شمندان و گذارد یما ررسی زندگی دا اخالقی و اجتماعی آنـان ی کاری، ها یژگو. 

بن موسی خوارزمی، ریاضیدان در این زمینه آموختنی و رهگشا باشد. محمد  تواند یم

ۀ رانی که در قرن سوم هجری  رجس علم جبر بود، در مقدمـۀ  گذار هیپاو  ستز یما

شمندان را چنین ذکر کرده است: ش، انواع دا   کتا
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شمندان  ه، و اند شمندان روزگاران گذش ه سرگرم نگارش و دا ن پیوس ش ملت های پ

ش  ۀتصنیف بوده اند، آنان به انداز س از خود، در انواع دا رای مردم  ش،  توانایی و بی

ه در دیگر سرای کرده اند، بدان امید کتألیف و تصنیف  ها کتابفلسفه  یها دهیگزو 

و  ها روتتمام  هکر جای ماند؛ نامی  کپاداشی یابند و در این جهان از آنان نام نی

رای ک ییها هیرایپ رش هیچ است، و  را ار به دست می آید در  س ه با زحمت و رنج 

دن به آن، زحمت  ش و دشواری حل مشکرس الت علمی آسان کشف رازهای دا

  .دینما یم

شور سه گونه است:[   ]دا

شی را ابداع یا کشف  رای اولین بار دا شی مردی است که  رکند یمیا دا ای ، و 

  .گذارد یمآیندگان به یادگار 

ر  نیان را شرح و تفس ش شمندی است که آثار پ و مطالب مبهم و پیچیدۀ  کند یمیا اند

رای بیان مطلب را شان می دهد و ر ساده هکتابی را روشن می سازد؛  ی را ریگ جهینی 

  .کند یمآسان 

رخی از  ی و آشفتگی  ها کتابیا خردمندی است که در  س خورد یرمبه نادرس  ،

ی به کار نب خوش، با بخشد یمرا سامان  ها یآشفتگکند، و  را اصالح می ها نادرست

ر او خرده نگرد یممؤلف  باه دیگران شده است ردیگ ینم،  ، و از اینکه متوجه خطا و اش

ن  ش   . بالد ینمبه خو

رجمۀ حجبر و مقابله[ ن خدیو جم، تهران ، محمد بن موسی خوارزمی،   ]۲۶، ص ۱۳۴۸س

ین هم  ش رای همگان چهرکآلبرت ای  
ً
ایی است، ۀ ه تقریبا س از خوارزمی،  ۱۱آش قرن 

ت شصتمین سالگرد تولد ما رلین ،  کس پالنکدر سخنرانی به مناس شمندان را  ۱۹۱۸( م) دا

هچنین    رده است:ک یبند دس

ار است؛ سا ییها حجرهمعبد علم را  ه آنان کمتفاوتند و موجباتی  ها حجرهنان این کس

سکان کرا به این م اند تا  اری از آن رو پای به معبد نهادهشانیده است نیز متنوع. 

ه  به دستفرصتی  رای این دس آرند و هنرمندی خاص خود را به دیگران عرضه نمایند. 

ی خود را از آن اه هخواس یو ارضا رند یمه از آن لذت کعلم همچون ورزشی است 

  انتظار دارند.

 به منظور 
ً
به معبد علم قدم نهاده اند و  کآوردن پاداش نی به دستگروهی دیگر صرفا

رای مقاصد سود جویانه نثارش    رده اند.کنیروی دماغی را 
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هه کاگر بنا بود  ه به این دو  یا فرش س از جانب خداوند به معبد پای نهد و افراد وا

شگاه بیرون  رس رس آن بود کگروه را از  ر جای نماند. با وجود که دیگر کند،  سی 

گان و چه از آن  ،ه تنی چندکاین باید گفت  ه به روزگار ما زندگی کسان کچه از گذش

یل عده است؛ و از همین رو است ی از این قلکی ک. پالنددنمان یمر جای  ،نندک می

  ورزیم. ارادت میه ما به وی ک

  
ین و ماکس پالنک ش   آلبرت ای

اری از مردان  یا هیتصفه ما، با چنین کدانم  می کمن نی س هفرضی،  ه کرا  یا رجس

زرگ  ۀسازند زرگترین قسمت و حت –قسمتی  اند، از دست خواهیم  معبد علم بوده –ی 

اری موارد اتخاذ تصمیم کداد (و ناگفته نماند  س ۀ خداوند نیز به منزلۀره در   ای فرش

س دشوار خواهد بود). ولی یک ه اگر کته هم در نظر من مسلم است و آن اینکن کاری 

نان معبد فقط و فقط منحصر به آن دو  ش ه از آن بیرون کبود  یا طبقههمگی حجره 

یان علم به این عظمت و جاللی  شد ینمند، هرگز معبدی ساخته ا شدهرانده  ه کو ب

ز  گاه چیهخزنده  یها ساقهه از کچنان -درس ینمامروزه دارد  جنگلی انبوه و سر س

شری دست می یازن کپدید نمی آید. این افراد به هر ی ه های فعالیت  د، اما از رش

یجۀ شان به معبد علم ن ه به هنگام انتخاب کاع و احوالی است تصادف و اوض تقر

سا اگر اوضاع و احوال به نحو دیگر می بود،  یا حرفه ش می آید؛ و چه  رای آنان پ

  .شدند یممهندس یا بازرگان یا افسر 

ه  ۀ الهی شدهکحال بیایید نظری هم به آن دس نیم. کاند بیف ه مورد لطف و عنایت فرش

ر اینان مردانی  ش ند؛ و در عین واجد بودن ک، خاموش و تازدارر، زیانگ شگفتب رو هس

ر یها تیخصوصاین  شان به یکروحی و اخالقی مش اه متر کدیگر به مراتب ک، ش
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اهت  ۀکسانی است کاز ش چه عاملی  دیدان یمخداوند آنان را از معبد رانده بود.  ه فرش

س دشوار، و کشانیده است؟ جواب دادن به این سؤال کرا به معبد  ها آن اری است 

ه در این مورد کدقایق آن باشد. آن به  لیۀکبه تنهایی جوابگوی  تواند ینمهیچ پاسخی 

شر را به علم ک ییها زهیانگرین ی از نیرومندکه یکشده بگویم  زبان همبا شوپنهاور  ه 

 یها یناهنجارزندگی روزمره و  یها یگرفتارهمانا فرار از  کند یمو هنر راهبری 

رای وی فراهم  یآرزوهاه قیود تمایالت و کاست  یآور أسیو آالم  کدنادر زودگذر 

زندگی  یها یآلودگه از که طبعی زیبا سرشت دارد، همواره مایل است ک. هر سازد یم

زد و دست تعلق در دامن دنیای مدر زند. این میل شدید کات و تفکشخصی بگر رات 

گی  س نان است  رناپذ مقاومتنظیر همان دل ش د یمه کشهر  ر سر و  کوش از محیط 

زند و به دامن  رند تا در آنجا، در سکصدا و محدود شهر بگر وت کوهساران پناه 

ر جهان بگشایند و در آن هوای صاف و  وت کاز آرامش و س زیانگ فرحطبیعت، دیده 

شانی از ابدیت است دمی بیارامند.کروح بخشی   
ً
  ه ظاهرا

ینمقاالت علمی ا[ ش رجمۀ ی   ]۱۸و  ۱۷، ص ۱۳۵۶مصاحب، تهران،  محمود، 

ه به دیدگاهشان و اوضـاع روزگارشـان  یها مالکسان دیگری هم با کالبد  س دیگری 

شمندان را  هدا ین و خـوارزمی خوانـدیم، هنـوز ک یبند دس شـ رده اند. آنچه از دیـدگاه ای

ـر  یها یکش بهرهو  ها یعدالت یب، ها جنگه کدارد. اما جراحاتی و کارآیی مصداق  امروزی 

شر وارد  ر صاحبان زر و زور  ردهکوجدان  ری ناپذ ارآمـد زنـدگی که عناصـر کاند و آز س

سانی از جمله علم را به خدمت اهداف خود  ررسی و آورند یدرما ه،  ری  یبند دس روزآمد

 به . اگر طلبد یمرا 
ً
بـی مـرز اسـت) ه همچون سراب کرای تأمین زندگی آسوده ( علم صرفا

ـزار  شـمند بـه ا رداخته شود، و از ابعاد عاطفی، اخالقی و اجتماعی آن غفلـت شـود، دا

  ردی مخرب خواهد داشت.کارکو  شود یمتبدیل  یکش بهرهیم سلطه و کتح

ر شد، طرح موضوع در سطح جهانی بود. امـا در پیرامـون خـود بایـد کآنچه به اشاره ذ

م  ییها دهیپدنگران  ، ینگر یسطح، ییگرا مدرکند. ک شور را تیره میکعلم ۀ ینده آکهم باش

ند. امیدواریم کدزدی علمی و  شرفت علمی هس نهادهـای  یها رنامـهتاب سازی، دشمن پ

رای مقابله با این  ول  رود و مصالح ممل ها دهیپدمس ر  ت را کـاز حد حرف و تبلیغات فرا

شگیری از این کاغذبازی و انعطاف بیجا نکقربانی مالحظات،  رای پ مذموم  یها دهیپدند. 

شان  ده کنباید به خط و  س دن   رد.کش




