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سخنسر
بر  ای است که پژوهشگر این حوزه باید عالوه رشته تاریخ علوم دورۀ اسالمی موضوعی میان

 ترکی، یک زبان اروپایی را خوب بداند و با چند زبان 
ً
 فارسی، عربی و احیانا

ً
اروپایی و احیانا

های  روسی آشنایی داشته باشد. چون پژوهشگران غربی و روس در این حوزه پژوهش

گیری از محتوای آنها، الگوهای مناسبی  اند، مطالعۀ آثار آنان عالوه بر بهره مند داشته سامان

گذارد. برای روش تحقیق در اختیار پژوهشگر ایرانی می

ه در ایران برداشته شده های امیدبخشی در این حوز خوشبختانه در چند دهۀ اخیر گام

تاریخ علم را جزو کارهایشان  است. اکنون چندین مؤسسه در ایران، پژوهش و نشر در حوزۀ 

ترین اقدام در این زمینه تأسیس پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران بود که  اند. مهم قرار داده

سال پیش به طور منظم به تربیت  ۱۵حدود  سال پیش شروع به کار کرد و از ۲۵از حدود 

شده در پژوهشکدۀ تاریخ  های دفاع نامه نگاهی به فهرست پایان پژوهشگران تاریخ علم پرداخت.

که از دستاوردهای مهم  تاریخ علمهای منتشرشده در نشریۀ  علم و همچنین فهرست مقاله

در همین شمارۀ » پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران«پژوهشکده است (بنگرید به مقالۀ 

های آموزشی و پژوهشی این نهاد علمی  ) بیانگر اهمیت کیفی و کمی فعالیتمیراث علمی

. در توان گفت که این ترکیب و این توان علمی در ایران قابل تکرار نیست است. به جرأت می

سال آینده  زالمللی هم دستاوردهای آن توجه و تحسین برانگیخته است. خوشبختانه ا سطح بین

جانبه از پژوهشکده، هم به  شود. حمایت همه دورۀ دکتری تاریخ علم در پژوهشکده آغاز می

خاطر بازتاب داخلی و خارجی دستاوردهایش و هم به خاطر اهمیت علمی و فرهنگی آن، 

های معنوی و تقویت  سئوالنی است که خواهان پیشرفت کشور، حفظ سرمایهوظیفۀ مبرم م

اند. حس هویت جوانان ایرانی

های ناشی از بیماری کرونا، استفاده از امکانات دنیای  های اخیر و با ضرورت  در سال
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مجازی به قلمرو تاریخ علم هم راه یافت و به ابزار کارآمدی در آموزش و پژوهش این حوزه 

شد. تبدیل

های تهران، مشهد، قم، یزد و  های بسیار غنی نسخ خطی در کتابخانه اکنون با توجه به مجموعه

دیگر شهرهای ایران و همچنین به خاطر پیشینۀ علمی درخشان ایران به عنوان یکی از چند 

های مهم پژوهش  تمدن باستانی جهان، این توانایی بالقوه فراهم است که ایران به یکی از قطب

ویژه تاریخ علم در تمدن اسالمی بدل شود. اریخ علم، بهت

با تقویت همکاری و هماهنگی بین مراکز فعال تاریخ علم در ایران و با فراهم آوردن 

ویژه کشورهای  توانیم از کشورهای مختلف به المللی می ملزومات اداری و پیوندهای بین

رهای غربی دانشجو بپذیریم. زبان و کشورهای قلمرو تمدن اسالمی و حتی کشو فارسی

توانیم از استادان و پژوهشگران این رشته برای  همچنین با استفاده از امکانات دنیای مجازی می

تواند به ارتقای جایگاه علمی ایران در پهنۀ  تدریس و تحقیق دعوت کنیم. پیگیری این امر می

مللی کمک کند.لا بین

***

وریحان بیرونی اعالم کرده است. میالدی را هزارۀ اب ۲۰۲۳و  ۲۰۲۲ی ها سازمان یونسکو سال

های الزم با کشورهای منطقه  گیری مناسب از این فرصت، هماهنگی جا دارد که برای بهره

خصوص تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان، هند و افغانستان صورت بگیرد. در سطح ملی هم  به

، دانشجویان، معلمان، استادان و سایر آموزان توان از این فرصت برای آشناتر کردن دانش می

مندان به میراث علمی ایران در تمدن اسالمی بهره جست. عالقه

محمد باقری


