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اوری جهان امروز و نقش دانشمندان ایرانی در پیدایش گیری دانش و فن در شکل سهم علوم دورۀ اسالمی
و درخشش علوم دورۀ اسالمی چشمگیر و انکارناپذیر است. از این رو تاریخ علم برای ایرانیان عـالوه بـر 
آنکه موضوعی نسبتاً جوان، چندبعدی و جذاب و پیوندگاه علوم دقیق و علوم انسانی است، اهمیت ملـی و 

هـا در تـاریخ علـوم دورۀ اسـالمی را عمـدتاً خاورشناسـان و سـپس  ن پژوهشعقیدتی هم دارد. نخسـتی
نگاران علم در غرب و در شوروی پیشین انجام دادند. آنها عالوه بر احیای بخشی از میـراث علمـی  تاریخ

ها عرضه کردنـد. در ایـران هـم کسـانی  ایران و اسالم، ضمن آثار خود الگوهایی برای این گونه پژوهش
الـدین  اللجامیرهوشنگ اعلـم، احمـد بیرشـک، سین مصاحب، ابوالقاسم قربانی، احمد آرام، چون غالمح

انـد.  ای در ایـن حـوزه انجـام داده و پرویز شهریاری کارهای ارزنده و پیشگامانه همائی، سیدجالل تهرانی
ها از لحاظ تقویت حس هویت ملی و دینی و ایجاد دلبستگی به سرزمین، مردم و  ولی کاربرد این پژوهش

  تواند مهاجرت مغزها را کاهش دهد) با چند مشکل رو به رو بوده است: فرهنگ ایران (که از جمله می
های دیگر (بیشتر انگلیسی، آلمـانی و روسـی) بـوده، بـه  اغلب کارهای پژوهشگران خارجی که به زبان -

  فارسی برگردانده نشده است.
های اسالمی بـود نگاشـته  بیشتر آثار علمی دانشمندان ایرانی به عربی که زبان علمی مشترک سرزمین -

  است. فایده  شده و برای خوانندۀ ایرانی امروزی تقریباً بی
مشکل سوم دشواری و تخصصی بودن مطالبی اسـت کـه در ایـن زمینـه منتشـر مـی شـود. آنچـه از  -

های  شـود بـه علـت دشـواری منتشر مـی ،دستاوردهای علمی دانشمندان دورۀ اسالمی، اگر چه به فارسی
اده نیسـت. سادگی قابل فهـم و اسـتف زبانی و تفاوت در شیوۀ نگرش و اصطالحات به کار رفته در آنها، به

ای کـه  هـا در حـوزهمعموالً در بهترین شرایط، خوانندۀ امروزی به کمک توضیحات مصحح یا متـرجم، تن
یا به آن اشتغال دارد ممکـن اسـت مطلبـی را بخوانـد و از آن بهـره بگیـرد. حتـی  خود در آن تخصص،

آمیز  که داشته، موفّقیـتهای درسی با وجود اهمیتی  سازی کتاب ها در غنی کارگیری نتایج این پژوهش به
  نبوده است.

کمک بـه رفـع ایـن مشـکالت اسـت. اگـر  میراث علمی اسالم و ایرانهدف نخست از انتشار مجلۀ 
شـود)  (که در پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهـران منتشـر می راتاریخ علم ای چون  رسالت اصلی مجله

میـراث علمـی اسـالم و ایـران  لی مجلـۀ ی میراث علمی دورۀ اسالمی بدانیم، رسالت اصـاحیاکمک به 
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این میراث و آگاهی رسـانی در ایـن حـوزه بـه دانشـجویان، معلمـان، مهندسـان،  شناساندنکمک به 
  کار یا به آنها عالقه دارند. و پزشکان و سایر ایرانیانی است که با مباحث علمی سر

پیشبرد اهداف مجله کمک کننـد. امید است پژوهشگران جوان تاریخ علم با تولید مقاالت ارزشمند به 
  کند. گرمی استقبال می خصوص از این امر به به میراث علمی

ایم. ولـی ضـرورت  وظیفۀ دشواری بر عهده گرفته» سهل و ممتنع«بر ما روشن است که با این هدف 
گام  این کار از یک سو و رشد امیدبخش آموزش و پژوهش تاریخ علم در ایران طیّ ده سال اخیر، ما را به

کرده است، تا خود راه بگویدت که چون باید رفت. میـزان پیشـرفت و  تشویقنهادن در این راه ترغیب و 
کارآیی ما عالوه بر شرایط حاکم بر امر نشر و تالش اصحاب مجله، به حمایـت و همکـاری و راهنمـایی 

اه دریافت نظـرات و ر بهو همگامی و همفکری اهل پژوهش در این حوزه بستگی دارد. چشم  ؛خوانندگان
 های شما هستیم. همکاری
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