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مركز  نشست هاي  سلسله  از  نشست  شصت و يكمين 
الكتريكي  پيل  «ساخت  عنوان  با  مكتوب  ميراث  پژوهشي 
در دورة اشكاني، همراه با عملكرد ده سالة آينة ميراث و سه 
ويژه نامة تاريخ علم»، با سخنراني دكتر ناصر كنعاني، استاد 
در محل  دوشنبه 21/8/1386  روز  برلين،  دانشگاه صنعتي 

مركز برگزار شد.
ابتــدا اكبر ايرانــي، 
ضمن  مركـز،  رئيـس 
دكتر  به  خوشامدگويي 
از  مدعوين،  و  كنعاني 
سردبيـــر  زحمــات 
كيان فر،  آقاي  فصلنامه، 
تاريخ  ويژه نامة  دبير  و 
علـــم، دكتــر جعفــر 
تشكر  چاوشي،  آقاياني 

و قدرداني كرد.
وي با اشاره به اينكه فصلنامة آينة ميراث تالشي براي 
نقد و معرفي و بررسي متون كهن و مباحث ايرانشناسي 
از  قبل  گفت:  است،  بوده  متن پژوهي  و  متن شناسي  و 
جنبة  آينه ميراث  فصلنامة  ماهنامةگزارش ميراث  انتشار 
به  مربوط  مطالب  نقل  آن،  از  بعد  كه  داشت  نيز  خبري 
حوزة اطالع رساني كتاب، ايرانشناسي و نسخه شناسي به 
گزارش ميراث منتقل شد؛ البته اين ماهنامه نيز به نوعي 
به سمت طرح مباحث و مقاالت تخصصي پيش مي رود. 
 وي افزود: كوشش مركز اين است كه آينة ميراث را 
به روز منتشر نمايد، همراه با ويژه نامه هايي كه آمادة چاپ 

در اين فصلنامه هستند.
اين  از  زياد  استقبال  خوشبختانه  كرد:  تصريح  ايراني 
مجله، ما را بر آن داشت تا ويژه نامه ها و ضمايمي مرتبط 

با حوزة كاري مركز در كنار اين مجله منتشر كنيم. ليكن 
پيگير  پژوهشي،  علمي  مرتبة  صالحيت  داشتن  علي رغم 
گرفتن مجوز آن هستيم كه متأسفانه به دليل بعضي ظواهر 
(نه ضوابط) آيين نامه اي كه مرّوج مدرك گرايي در جامعه 

است،  هنوز اين كار به نتيجه نرسيده است.
تسليــت  عرض  با  پايــان،  در  مـــركز  رئيـــس 
مجــــــدد به آقـــــاي 
جمشيـــد كيــــان فـــر 
دادن  دســــت  از  بـراي 
دو  به  فـــرزندشـــان، 
مجله  اخيــــر  شمـــارة 
به  كه  نمـــــود  اشاره 
فرزنــــــدشان  و  ايشان 

تقديم شده است.
سپس دكتــــر ناصـر 
را  خود  سخنراني  كنعاني 
در مورد ساخت پيل الكتريكي در دورة اشكاني كه مقالة 

آن در شمارة 20 آينة ميراث  
چاپ شده بود، آغاز كرد.

زندگينامه  به  ابتدا  وي 
ويلي  علمي  فعاليت هاي  و 
در  او  از  مقاله اي  كه  هارتنر، 
چاپ  ميراث  آينة   35 شمارة 
شده است، اشاره كرد و گفت: 
ويلي هارتنر در رشتة نجوم و 
متخصص  اختــرشناســـي 
آلماني،  زبانهاي  به  و  بود 

و  داشت  كافي  تسلط  اسپانيايي  و  فرانسوي  انگليسي، 
با  همچنين  مي خواند.  و  مي نوشت  خوب  هم  را  عربي 

دكتر ناصر كنعاني
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بوده اند. همين مطالب مورد توجه بسياري از دانشمندان 
دورة  ايراِن  در  شيئ  چنين  وجود  بررسي  و  گرفت  قرار 
اشكاني ادامه يافت. دكتر كنعاني در سخنان خود به برخي 

از اين نظرات پرداخت.

لندن  بي بي سي  شبكة  2005م  سال  در  وي  گفتة  به 
برنامه اي پخش كرد كه در آن همراه نمايش دادن اين شئ، 

بررسي آن نيز آمده بود. 
آقاياني  جعفر  دكتر  نشست  اين  سخنــران  ديگــر 

سخنان  كه  بود  چاوشي 
اهميت  بررسي  با  را  خود 
و  كرد  آغاز  علم  تاريخ 
ويژه  نامة  انتشـــار  گفت: 
آينة  فصلنامة  در  علم  تاريخ 
ميراث نخستين بار از سوي 
پژوهشي  مركز  محترم  مدير 
ميراث مكتوب، به اين جانب 
پيشنهاد شد و من نيز با كمال 

ميل آن را پذيرفتم.
از  زياد  استقبال  و  مجله  اين  موفقيت  به  سپس  وي 
علمي  و  مستند  كارهاي  تاكنون  گفت:  و  كرد  اشاره  آن 
صورت  شكل  اين  به  اسالمي  علم  تاريخ  خصوص  در 
نگرفته است و اگر كتاب هايي هم دربارة كارهاي علمي 
توصيفي  شكل  بيشتر  شده،  چاپ  اسالمي  دانشمندان 

داشته است نه تحليلي.
دكتر چاوشي به اين مطلب اذعان داشت كه: با وجود 
تاريخ  مورد  در  مختلف  برنامه هاي  و  همايش ها  تشكيل 
علم، متأسفانه به دليل كافي نبودن آشنايي سخنران با اين 
موضوع، نتيجة مطلوبي به دست نيامده است و جوانان 
علوم  تا  هستند  آشنا  بيشتر  غربي  علوم  با  ما  دانشگاهي 
علوم  دربارة  توجهي  قابل  مطالب  نمي توانند  و  اسالمي، 

زبان چيني آشنايي داشت. البته تخصص وي نجوم چيني 
بود و دربارة حركت ُعطارد به دور خورشيد كار مي كرد. 
روزي بر حسب تصادف با تنديس كوچك عطارد كه و. 
اهدا  لندن  در  آلبرت  و  ويكتوريا  موزة  به  هيل بورگ  ل. 
كرده بود، آشنا شد و به زايجة درون آن انديشيد كه علت 
آن چيست و اصًال براي چه طراحي شده و رابطه آن با 

رّب النوع يوناني چيست؟
او در مراحل تحقيق به اين مسئله پي برد كه اگرچه 
كشف  را  آسماني  اجسام  بيضوي  حركت  آلماني  كپلر 
دانشمندان  را  تفكر  طرز  اين  بار  اولين  ولي  است،  كرده 

اسالمي مطرح كرده اند. 
وي در ادامه به تاريخ سلسلة اشكانيان و ابتكارات و 

اختراعات آنها اشاره كرد.

سخنراني،  اصلي  موضوع  دربارة  سپس  كنعاني  دكتر 
مدائن  نزديكي  در  گفت:  اشكاني،  الكتريكي  پيل  يعني 
613 قطعه كشف شد و كوزه اي در ميان آنها بود كه به 
تأييد دانشمندان، مربوط به دورة اشكاني بود. درون اين 
كوزه يك استوانه اي مسي با ميلة آهني بود كه دانشمندان 
را به فكر فرو برد و با ذكر داليل علمي و تجربي ثابت 
فلز  دو  اگر  و   است  باتري  نوع  يك  شئ  اين  كه  شد 
گيرند،  قرار  محلول  يك  در  آهن  و  مس  مثل  مختلف 
مسلمًا يك جريان الكتريكي به وجود مي آيد. دربارة اين 
موضوع در سال 1938 مقاله اي هم چاپ شد. ولي چون 
جرج  بعداً  نشد.  آن  به  چنداني  توجه  بود  جنگ  زمان 
گاموف در كتابي با عنوان تولد و مرگ خورشيد به اين 
مطلب اشاره كرد كه ايرانيان دورة اشكاني داراي باطري 

دكتر جعفر آقاياني چاوشي
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خود  سرزمين  دانشمندان  علمي  اكتشافات  يا  و  اسالمي 
به دست آورند و اين خود يكي از داليل خودكم بيني و 
سرخوردگي آنان است. همان طور كه مي دانيم در غرب از 
دو قرن پيش تحقيق در تاريخ علم اسالمي آغاز شد و اين 
تحقيقات از حدود نيم قرن پيش سرعت بيشتري به خود 
گرفته است، به طوري كه امروزه نه تنها در امريكا و اروپا 
بلكه در بعضي از كشورهاي عربي مانند مصر، الجزاير و 
سوريه پژوهش هايي دربارة تاريخ علم اسالمي، به شكل 
زيادي  تحقيقي  كارهاي  و  مي گيرد  انجام  آن،  آكادميك 
صورت گرفته است. با اين همه اين پژوهش ها با اغراض 
رشدي  آقاي  مثال،  باب  از  است.  بوده  توأم  نيز  سياسي 

راشد همة دانشمندان ايراني را عرب قلمداد مي كند.

دكتر چاوشي ادامه داد: امروزه دانشجويان و استادان 
و پژوهشگران در تالش اند تا مقاله اي در يكي از نشريات 
امريكايي و اروپايي به چاپ برسانند. ما عكس اين عمل 
را در آينة ميراث انجام مي دهيم و از پژوهشگران خارجي 
مقاله درج مي كنيم و آنان نيز با كمال ميل مقاالت خود 

را مي فرستند. 
چاپ اين ويژه نامه  اشاره به اهميت  پايان با  در  وي 
استاد  چون  استاداني  تجربيات  از  بيشتر  بهره گيري  و 
اول،  جمشيدنژاد  دكتر  كنعاني،  دكتر  انوار،  سيدعبداهللا 

موضوع و چندزبانه بودن مجله را مطرح كرد و به تشريح 
راه هايي براي  ارتقاي سطح علمي آن پرداخت.

سخنــران  آخريــن 
آقـــــاي  نشســــت، 
كيــان فــر،  جمشيـــد 
فصلنــــامة  سردبيــر 
بود  ميراث  آينـــــة 
به  اشــــاره  با  كـــه 
برگــــزاري  همزماني 
ده سالگــي  نشســـت 
ميـــراث  آينـــة  مجلــه 

ايشان،  رفته  دست   از  فرزند  مزدك،  تولد  سالــروز  با 
آينة   شكل گيري  چگونگي  مورد  در  را  خود  سخنــان 

ميراث و سير تحوالت آن آغاز كرد.
كيان فر گفت: ده سال از عمر اين فصلنامه مي گذرد 
در  ضميمه  سيزده  همراه  به  آن،  شمارة   37 امروز  تا  و 
است.  شده  منتشر  مرتبط،  البته  و  مختلف  موضوعات 
به  نيز  ميراث  گزارش  ماهنامة  آنها  كنار  در  همچنين 

صورت مستقل منتشر مي شود.
مقاالتي  گفت:  ادامه  در  ميراث  آينة  فصلنامة  سردبير 
مقاله  هر  و  مي رسد  دستمان  به  مختلف  موضوعات  در 
در  كه  مي كند  ارزيابي  علمي  داور  و  كارشناس  سه  را 
صورت تأييد به چاپ مي رسد. اين سختگيري فقط براي 
هرچه بهترشدن محتواي فصلنامه و ارتقاي سطح علمي 
به  را  مقاالتي  آينده  در  كه  است  اين  قصدمان  است.  آن 
زبان اصلي نيز به چاپ برسانيم، چنان كه در ويژه نامه ها 

بدين كار اقدام نموده ايم.
در  مقاالت  چاپ  براي  ما  روش  كرد:  تصريح  وي 
دست  نويسندگان  رسم الخط  در  كه  است  اين  فصلنامه 
قائل  احترام  كسي  هر  نگارش  نوع  براي  و  نمي بريم 
هستيم، البته همواره كوشيده ايم شيوة نگارش فرهنگستان 

را در حد امكان مراعات كنيم.
سوي  از  مجله  پذيرش  خود،  سخنان  پايان  در  وي 
و  جوان  نسل  خصوص  به  و  پژوهشگران،  و  استادان 

فرهيخته را فخر آينة ميراث دانست.

استاد جمشيد كيان فر


