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ش گوینده شمند بیگانه خشمگینانه از این سخن می ونیزتلوای در  چندی پ ای،  گفت که دا

ران،  شر کرده  را از فروش پایان هایی عکسدر بازگشت از ا ران در کشور خود من نامه در ا

ران دعوت می است. گوینده به وزارت علوم می کند. در  تاخت که چرا چنین عناصری را به ا

شر شد که مجلۀ  ی از آثار دیگران مقال ۵۷ ١نیچرپی آن خبری من رانی را نامعتبر و رونوش ۀ ا

ه است و گویا  س رانی هم صحت خبر را تأی های مقامدا اند. اما گروهی بــه جــای  ید کردها

ن« همه را ناشی از دشمنی غرب و توطئــۀ  افتادند و این» آینه«همچنان به جان » خود شکس

کبار جهانی وانمود کردند.   اس

ش به خانه آمــد  گویند وقتی کریم خان می د، روزی یکی از همشهریا زند به قدرت رس

راز شاه شده و مــن می می«و به همسرش گفت:  ــروم و بــه او  گویند کریم در ش خــواهم 

  » بگویم به من هم کاری بدهد.

د:  رس   » کدام کریم؟«همسرش 

  »همان کریم، همسایۀ دیوار به دیوار خودمان.«

روز که به حمام رفته بودم، زن امــام جمعــه  جا نیهمس بگو تو را امام جمعۀ « بکند. د

  »داشت. ییایروبدانی چه  هم آمده بود. نمی

ش را مطرح کرد.  رایی قرار گرفت و درخواس ش کریم خان رفت، مورد پذ همشهری پ

ور داد خواس وفی خواســت حکــم  اش هکریم خان هم دس رآورده کنند. اما وقتــی مســ را 
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سد متوجه شد طرف بیمربوط به آن را ب سواد است و مــاجرا را بــه اطــالع کــریم خــان  نو

شکند، گفت:  خواست دل همشهری رساند. اما کریم خان که نمی خوب، یک حکم «اش را 

د. س ش بنو را   »سواد هم 

زی نقل کنم که می انی پار شــگاه فتگ این را هم از قول شادروان دکتر باس ، زمــانی دا

شور نبود. چون او هیچ مقاله تهران حاضر به ارتقای مین دا ای در مجالت خارجی  دکتر س

ه بود و به این کاری نداشت که  رجمه شده بود. یها کتابننوش   او به چندین زبان 

شگاهرسم، آیا  حال از خود می ت کننــد،  یها دا رب شمند  اس و دا ما قرار است کارش

شجویان است؟   یا کارشان دادن حکم سواد به دا

اد تنها به این است که در مجله شــر کنــد، یــا بایــد  آیا اعتبار اس ای خارجی مقالــه من

د و هــم  ســ ت کرده باشد که بتوانند در داخل و خارج هم مقالۀ علمی بنو رب شجویانی  دا

  کار علمی بکنند.

شگاه موفقیت در  التحصــیلی  اســت و شــرط فارغ» ســت زدن«وقتی الزمۀ ورود به دا

سی ژوهش و کار علمی جایی نمیمقاله نو رای   ماند. ، دیگر 
ررسی، تجزیه و تحلیل و نقد  شگاه جای  خوانده شده است، جای بحث  یها درسدا

، جــای هاست آنرویارویی با  یها راهو تحقیق است، جای کشف نیازهای جامعه و یافتن 

ادی بتواند بــه  رش مرزهای علم و آگاهی است. اگر اس ش و گس ش اری دایــپو شــجویا

رای صرفه شــگیری از  راهی  جویی در مصرف آب، بازیافــت زبالــه، منبــع غــذایی تــازه، پ

سهیل حمل و نقل شهری و  ه یشهر رونضایعات،  رجســ ر هنری یا ادبی  ، کشف یک ا

ادی خود را به مقاله خواهد شــد، بــی  ها دهجای آورده است و موضوع  کاری بکند، حق اس

سد.ای بن آنکه خودش مقاله   و

رش  شگاهگس ده است که بهها دا ر در  ، بی توجه به نیازها و امکانات، به جایی رس زودی 

سی دعوت کند. بگمارند تا رهگذران را به نام» داد زن«هر ٰمؤسسۀ آموزش عالی باید یک    نو

ر کارخانه یا مزرعه اسی است کــه از عهــدۀ کــار         در عوض، وقتی مد ای نیازمند کارش

ه باشد، باید مــدترآی رای ادارۀ کارخانه یا مزرعه را داش هــا بگــردد و  د و معلومات الزم 

رسد.    آزمون و خطا کند تا به مقصود 

ســان معاصــر  گمان می کنم آموزش ما نیازمند تحولی جدی است، تا بتواند با نیازهای ا

ش و آگاهی، لذت کشف و ســازندگی را بپــ سل جوان شوق دا رورد، نــه همسو شود و در 

له و به هر قیمت. موفقیت در به   دست آوردن مدرک تحصیلی را با هر وس
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ت نمی در اینجا بی شــمند  ١دانم توجه خوانندگان را به مطلبی از لئوپلد مناس اینفلــد، دا

انی تحت عنوان  ۀ لهس شرجس شمند و دیدگاهش از دا   جلب کنم.  یک دا

ن صدری افشار   غالمحس

شــمندان « ــزرگ دا من به خاندان 

ه س ام. همۀ مــا آن حالــت شــگفت  وا

م کــه در آن  زدگی را می هیجــان اســ ش

له ای که با آن  هیچ چیز زندگی، جز مس

سروکار داریم اهمیتی ندارد. در چنین 

ــرای مــا غیرواقعــی  حالتی همۀ دنیــا 

ـــۀ  می ـــد و هم ـــهاندنمای  مانیها ش

ژوهشی که داریم وار  دیوانه در اطراف 

زند. ناظر بیگانه ما را بــه گونــۀ  دور می

بل ــه آســودگی  هــایی می ت ــد کــه ب ن ب

ای  دانیم که وظیفه ایم، اما خود می لمیده

ر عهده داریــم. گــاه  دقیق و فرساینده 

های فراوان کاغذ را با فرمــول و  که پاره

اه می کنیم، یا زبانی غریب ـ  معادله س

ــرای  واژه بافته شده از هایی که فقــط 

آور بــه  ریم، عجیب و خنــده سازندگان آن قابل فهم است ـ در گفت و گوهایمان به کار می

رای یافتن راه درست اثبات یک قضیه یا انجــام  ها یا سال ها، ماه آییم. شاید هفته نظر می ها 

ش، کوره ها سرگردان شویم،  یهای گوناگون را بیازماییم، در فراسوی تاریک راه دادن یک آزما

رده و هموار وجود دارد که ما را به سر  گمان شاه ها بدانیم که بی در تمامی آن لحظه راهی گس

                                                    
ه .١ رجس ین همکاری داشت و  ۱۹۳۸-۱۹۳۶های  ای که در سال فیزیکدان  ش ون آمریکا با ای س ری شگاه  در دا

رجمه شده است. اینفلد در سال تکامل فیزیککتاب  باهم ند که به فارسی  در کانادا  ۱۹۵۰-۱۹۳۸های  را نوش

ان علوم منصوب شد. کتاب او  ان بازگشت و به ریاست فرهنگس س به لهس رداخت. س به فعالیت علمی 

رگرفته از مقالۀ او با عنوان  زندگینامۀ گالوادربارۀ  رجمه شده است. مطلب حاضر  شمند ی«نیز به فارسی  ک دا

ش شریۀ » و دیدگاهش از دا بائی در  رجمۀ ماری ش ، ص ۱۳۶۱، خرداد ۲، شمارۀ ۴(سال  هدهداست که به 

شر آگاه، دانان فیزیک از زبان فیزیکو دوباره در کتاب ) ۱۱۲-۱۱۵ شر شده است.  ۱۵۷-۱۵۳، ص۱۳۹۵،   من

 )۱۹۶۸-۱۸۹۸لئوپولد اینفلد (
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ی شــادمانۀ  منزل مقصود می رای یافتن آن ناچیز است! مــا سرمســ رساند، اما یاری بخت 

ژوهشی جذاب و  هایی کمیاب میان فاصله را، در لحظه» کشف« ردید و  ردرد های طوالنی 

  آزماییم.  می

م که سخت است درباره ما این حال و هوا را چنان خوب می اس اش سخنی بگوییم.  ش

رای ژوهش مهم نباشد. هر یک  حتی این نکته نیز  مان چندان اهمیتی ندارد که مسائل مورد 

ژوهشــی خــود طعــم رنــج،  ین پارۀ کــار  شجویی که در نخس ین گرفته تا دا ش از ما، از ای

ده، این حال و هوا را آزموده است. نومی   دی و شادی را چش

ست می ند که در آن ز رداختۀ محیطی هس شمندان ساخته و  » درد«هــا  کنند. آن این دا

رۀ  زندگی را حس نکرده شه در جز رای هم خــود بماننــد و  ر آرامــشاند. دوست دارند که 

د که هیچ توفانی به  د. آن شانها کرانهاین باور را پاسدار باش ها در احساســی  نخواهد رس

ت و امید بار آمده آرام ن  بخش از امن س شــاناند و میل دارند این احساس را با  بــه  چشما

ش جاودان کنند. آن روی کشمکش رای خو ها  هــا بــه نیــروی کشــمکش های جهان بیرون 

ه یاری نکرده رنخاس تفاوتی اســت. بــه  شان ماندن در بی اند. گناه اند، اما با آن به جنگ هم 

رزخ از آن گروهی می   ها یاد کرده است:  مانند که دانته در 

  آورند شان را به سر می زندگی«... 

وند، آن بی ش شی    که سرز

شی.  و هم بی ا   س

ه این گان س   روزگار دمسازند جا با گروهی از فرش

یزه   اند جو نبوده که هرچند سرکش و س

انه اما در بی رس   شان طرفی خود

  ...»اند  به خداوندگار نارو زده

. دیگر میا رده یپآورمان  ها تجربۀ تلخ، آرام آرام به خطای سوگ گروهی از ما ورای سال

ســت کــه  نمی لۀ جهان خارج ن ندیم. تنها، مس را آشــفته  خوابمــانتوانیم دیدگان خود را ب

شامدی روی نداده است یا اگــر روی  دارد. نمی می ش از این تظاهر کنیم که هیچ پ توانیم ب

زدیک شده است. موج مانیها کرانهداده به ما ربطی ندارد. توفان به  ار  اری از ما  س س ها 

رده است. پارهر ه و  ره مانیها شگاهآزماای از  ا با خود شس ران کرده را در جز اند. ما  مان و

یم چنان که هست باشد. می نگریم که هرگز نمی با شگفتی به دنیایی می م تا بــه  خواس کوش

ب خرابی ش نیروهایی که س شده می های ناگهانی و پ نی  رای نظــام میببر یپشوند  ب . فرد 
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ان من اگر تنها روایتطبیع پایه و نارواست. اما چنین  گر من باشد، بی ت اهمیتی ندارد. داس

ه س شمندان وا سلی از دا ست. من به  ره ام که می ن ننــد.  باید دنیای بیرون از جز شــان را بب

رسش عهده رانی علــم دســت یازیده دار آموختن این  ند که چه نیروهایی به و انــد؟  ها هس

م؟ چگونه می چگونه می های خود نگــذاریم  توانیم با کوشش توانیم پاسدار قلمرو علم باش

ست می ب نابودی بیفتد یا دست جهانی که در آن ز ر به این سرنوشت  کنیم به سراش ر کم د

  رسد؟

ــه  ــا ب یم. م ســ ــا جنگجــو ن ــدرت«م ــا هرگــز  کــم ارج می» ق ــان م ــذاریم. از می گ

است شه س ه پ رنخاس ــژوهش را آزمــوده اســت آن را بــا اند های نامدار  . کسی کــه طعــم 

رد نیرو، در بیان باورهــای  عوض نمی» قدرت« رای کار ردیدهای فراوان  کند. ما در قلمرو 

رورده شــده بی شــه ایم. امــا گفتــه چون و چرا  ــرانگیختن و  هایمان می ها و اند توانــد در 

ران رد واژهگری به کار و به شمار آید. ما باید کا رافکندن و هایی را بیاموزیم که به آسانی  ر

شه فهمیده می ش هایمان را روی درگیری شوند. باید اند گــرفتیم  ــر ندیــده می هــایی کــه پ

ش ر به کار اندازیم.  ب   ر و تیز

ده شمندان کوش شأ منظومۀ شمسی، ساختمان کیهان و قانون دا ر اتم  اند تا م های حاکم 

رتوهای  اب دهندهرا دریابند. آنان  رتوزا را کشف کرده و ش اند.  ها را ســاخته ایکس و مواد 

ش موج سی و الکترونی را پ شۀ آنــان فنــون  گویی کرده های الکترومغناط اند. از موهبت اند

ر پای آنان را پوشانیده  سدۀ ما روییده است، اما هنوز تا به امروز به خون و عرقی که زمین ز

ست می فتهاند و درنیا است توجه نکرده ر ” کنند که  اند در جهانی ز فرزند آدمی جایی ندارد 

  ».“آن سر بنهد

 
  




