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، ضرورت اجت اری علم   ناپذیر ابنهم

رکی اســت کــه بــه  شمندان سراسر جهان در درازای تــاریخ، میــراث مشــ اوردهای دا دس

شرفت شر انجامیده است. تحوالت و پ وهشگران تاریخ علــم از ژ های شگفت در زندگی 

دها و انتقال های  ردازند و به عنوان یکــی از زمینــه ها می ها و همکاری جمله به این دادوس

ان حرفه س ها در درون هر منطقه و در هر مقطــع  ها و تعامل ای خود به آن آگاهند. این بده 

ژ وزۀ علمــی از جملــه هشگران هر حوزمانی هم تأثیرگذار و مهم بوده است. اما رابطۀ بین 

شه مطلوب و ثمربخش نبوده است. انحصارطلبی، جانب داری متعصــبانه و  تاریخ علم هم

ه و مانعی در راه همکاری مفیــد و لــذت س ر تعامل  فتگی متوهمانه گهگاه راه را  بخش  ش

شار  بــا ایــن گذرد، به سهم خود  می میراث علمیبوده است. در طول هشت سالی که از ان

ب رخوردار  بودهدرگیر  ها آس یم.  ایم و آرزومند کار در فضایی با روحیۀ همکاری بهتر هس

 جزو مشاوران یا همکــاران 
ً
نبودن از همکاری و حمایت کافی و ملموس همکارانی که رسما

شوند، اگرچه جای تأسف است ولی با توجه به مشغلۀ زیاد آنهــا تــا  علمی مجله قلمداد می

و تــوان  ل دیگری کــه در ایــن مــدت باعــث اتــالف وقــتحدی قابل توجیه است. مشک

شریه بوده  شرکنندگان  ر نقدهایی من را رخی مؤلفان در  ش تند  ن تحمل انتقاد و واک نداش

ولیت این  بیان شده است. می میراث علمیاست که ضمن معرفی آثارشان در  ریم که مس پذ

شریه است و می ریم که خود نقدها هم نقدها با خود  توانند نقد شوند. اما به عنــوان  می پذ

ران نــگ، ا روفســور هن اس  یک الگوی مطلوب، حکایتی از اختالف نظر علمــی بــین  شــ

د حسن تقی ژوهشگر و دولتمرد عصر پهلوی، را در اینجا )۱۳۴۸ -۱۲۵۷( زاده نامدار، و س  ،
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ار آمــوختنی اســت.  نقل می ســ کنم که به نظرم 

نــگ رونــو هن م) ۱۹۶۷-1908( ١روفسور والتــر 

ان ان  عضــو فرهنگســ ان و فرهنگســ انگلســ

ان ۀ فرهنگس س علوم  پادشاهی دانمارک، عضو وا

رلین)، عضو مؤسسۀ تحقیقــات  و معارف آلمان (

زدیک و میانۀ  س شعبۀ خاور  ون، رئ س ری عالی 

اد نامدار زبان شگاه لندن و اس رانی، بــه  دا های ا

زرگ ران روایتی  اس معاصر و یکــی از  رین ا ش

زرگ جهان بود. شمندان    دا

رکــی ناد یک قطعــۀ  نگ به اس اد  هن از اســ

د که تاریخ تولد مانی روز  یجه رس مانوی به این ن

به  ۀ  ۲۷۴مارس  ۴دوش رفته شــد میالدی، مطابق چهارم ادار بابلی بوده است. این با نظر پذ

به چهــارم ادار بــابلی ســال  تقی مــیالدی درگذشــت  ۲۷۷زاده که طبق آن مــانی روز دوشــ

ان از این قرار است: ناسازگار بود.   بقیۀ داس

هاد کــرد موجــب بحــث  تاریخ تازه شــ رای سال وفات مــانی پ نگ  ای که هن

انه ت بــه یکــدیگر  دوس ســ شمند که احترام عمیق متقابــل  ای میان این دو دا

رباز، یعنــی از زمــانی کــه هــر دو در  ند و روابط مودت و مخالصت از د داش

س می شگاه لندن تدر بعات شرقی دا ح مدرسۀ ت شان مس کم شــده نمودند میا

ــر دو خطابــۀ خــود در بــاب  زاده در تکمله بود، گردید. جناب آقای تقی ای که 

ردید خــود » مانی و دین او« نگ را مورد بحث قرار داده،  ند نظر جدید هن نوش

ند. در اوایل این تکمله چنین می د:  را در قبول آن اعالم داش س اینجانب که «نو

ش اد من در زبان ر معترف به فضل و مقام  از همه ب نگ که اس شامخ علمی هن

ردید در قبول این عقیده نمی م باز از اظهار  توانم خودداری  پهلوی نیز بود هس

با اعتقادی که به مقام علمی و «... گویند:  و در اواخر تکمله چنین می» کنم...

ــر صــحت قطعــی  شــان دارم، ادعــایی  صفت تحقیــق و تــدقیق و احاطــۀ ا

باه و قصور خود معترفم و امکان صــحت مالحظات خود ندا رم و به امکان اش

                                                   
1. Walter Bruno Henning 

نگ رونو هن  والتر 
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م. لکــن اجــازۀ  ســ اد را منکر ن عقیدۀ اس

شان به اینجانب بــه اظهــار  فحوای خود ا

نظر، مرا جرأت عرضه کردن نکات فوق بــه 

شان داد. ورنه اظهــارات متفــنن در  مقالۀ ا

توانــد  مقابل متخصص جز عنوان تذکر نمی

ه باشد.   »داش

نگ که احترام فوق العــاده بــه نظریــات  هن

گذاشــت و مکــرر  زاده می جناب آقای تقی

رده  شان را در آثار خود به کار  تحقیقات ا

شر ساخت. در مقدمۀ  رجمه کرد و من سی  ن چنــین آبود، این تکمله را به انگل

  از قضا در همان اوان س. ح. تقی«... گوید:  می
ً
به عنوان ثقۀ فرد زاده که عموما

اخته شده است، در صدد طبع کتابی به فارسی  اول دربارۀ گاه شماری شرقی ش

نگ و هالون مجموعۀ اصول عقاید و : «راجع به مانی بود و چون از مقالۀ ما [هن

سی ← ۱۹۵۲، »اسالیب تعالیم مانی، بودای نور س سرسخن انگل ] آگاه ۱، پانو

ر آن افزود. جناب شد، تکمله   آقای تقی ای 
ً
زاده نمونۀ مطبعی این تکمله را لطفا

ار حیــف خواهــد بــود اگــر  ســ د کــه  ند. به نظر من رس رای من ارسال داش

 کلیــۀ  مقاله
ً
رس تقریبــا ه شــده از دســ ای به این اهمیت که بــه فارســی نوشــ

شمندانی که به تاریخ مانویت عالقه را فقط معــدودی از مندند دور بماند. ز دا

ش ایی آنمنداناین دا تواننــد  ها با زبان فارسی به حدی اســت کــه می ند که آش

رجمه راین من  ای مقدماتی از این تکمله فراهم  دالیل باریک آن را دریابند. بنا

سی مرا  زاده رساندم... و آقای تقی کردم و به نظر آقای تقی رجمۀ انگل  
ً
زاده لطفا

شان است که در ای   ».رسد نجا به طبع میتصویب کردند و با اجازۀ ا

دالالت دیگری را که در تأییــد فرضــیه نگ اس رجمۀ تکمله، هن اش دربــارۀ  س از 

ده است طــرح می وات زندگی مانی و شاهان ساسانی به نظر وی رس کنــد و در  س

 از حذف بند آخر [که در فوق نقل شد] و هم«گوید  آغاز آن می
ً
چنین  من مخصوصا

آمیزی که در ضمن تکملــه آمــده اســت خــودداری  بعض دیگر از مالحظات لطف

را این ها مظهر سخاوت طبع مؤلف است. حقیقت این اســت کــه در امــر  کردم، ز

انــد.  زاده و الغیر، معلــم مــن بوده شماری و مسائل مربوط به آن جناب آقای تقی گاه

د حسن تقی  زادهس
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شانم از  چه من در این باب می آن ار بــودانم مدیون ارشاد ا س ردید  د کــه این رو با 

هاد فرضیهجرئ ش شان مخالف است به خود دادم. ت پ   »ای را که با نظر ا

ین  وات حیات پادشــاهان نخســ س از بیان مطالب خود دربارۀ س در آخر نیز 

 ســه 
ً
وات که عموما ی از این س ر و ارائۀ فهرس ساسانی و تاریخ جلوس اردش

هادی تقی ش ن اشاره به موارد مهم چنی زاده اختالف دارد، و هم سال با فهرست پ

زاده را چنــین پاســخ  فروتنــی عالمانــۀ تقــی ،و متعدد توافق میان هر دو نظریــه

ــس از دفــاعی کــه از نظــر خــود «گوید:  می دیده نخواهد بود اگــر  س از من 

باه باشــد و صــواب در  نموده رم که ممکن است نظریۀ من سرانجام اشــ ام، نپذ

د واضحی  نزاده باشد. آ حقیقت نظریۀ آقای تقی چه مورد احتیاج مبرم است س

  »است که این مسائل را به طور قطع جواب بگوید.

ه و این گفت رجســ ای از بحــث دو  گو را از آن رو اندکی تفصیل دادم که نمونۀ 

ت بــه یکــدیگر،  ســ ی و اخالص  بع است که در عین کمال دوس شمند مت دا

ژوهش و تحقیق علمی را از  ه و حساب ذهن و ضمیر را با لوازم  نظر دور نداش

ه   ١اند. تواضعی شریف و احترامی متقابل جدا از یکدیگر نگاه داش
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