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ویژه تاریخ ریاضیات و نجوم در نیم قرن اخیر عمدتاً بـه وسـیلۀ دانشـمندانی از مطالعۀ تاریخ علوم دورۀ اسالمی به
اروپا، اتحاد شوروی پیشین و امریکا آغاز شده و گسترش یافته است. در غرب پروفسور ادوارد استوارت کنـدی، در 

هـا بودنـد. ران ابوالقاسم قربانی پیشـگامان ایـن پژوهششوروی پیشین باریس روزنفلد و آدولف یوشکیویچ و در ای
های دیگری چون احمد سلیم سعیدان (فلسـطینی سـاکن اند. نامدریغا که اکنون همۀ آنها چشم از جهان فرو بسته

. در ایران عالوه بر قربـانی توان ذکر کرداز ایران را نیز میاردن)، آیدین صاییلی (از ترکیه) و غالمحسین مصاحب 
های ارزشمندی از پژوهشـگران خـارجی بـه دسـت مصاحب که کارشان بدیع و اصیل بوده، باید به ترجمۀ کتاب و

  مترجمان توانایی چون احمد آرام، احمد بیرشک و پرویز شهریاری اشاره کرد.
وم دورۀ ای در داخل و خارج کشور رو به رو هستیم. فعالیت مراکز پژوهش تاریخ علـانداز تازهاما امروز با چشم

ندرت رشـدی در آن اسالمی در غرب و کشورهای حوزۀ شوروی پیشین عموماً متوقف یا در حال کاهش است و به
شود. برای بسیاری از پیشگامان این حوزۀ پژوهش که برشـمردیم، جانشـین مناسـبی پیـدا نشـده اسـت. دیده می
گ ویرانگر کنونی دوران شـکوفایی خـود را در دانشگاه حلب (سوریه) حتی پیش از جن» تاریخ علوم عربی«مؤسسۀ 

پشت سر گذاشته بود و درخشش چشمگیری نداشت. دانشگاه امریکایی بیروت که زمـانی بـا محوریـت پروفسـور 
ها سال است که در این زمینه فعالیت محسوسی ندارد. در فرانکفورت هم که تـا چنـدی کندی مرکز فعالی بود، ده

در حـال حاضـر دانشـگاه  وم دورۀ اسالمی بود آیندۀ روشـنی پـیش رو نیسـت.پیش از مراکز عمدۀ پژوهش در عل
ترتیب به محوریت پروفسـور جمیـل رجـب و پروفسـور گیل در مونترآل (کانادا) و دانشگاه بارسلون (اسپانیا) بهمک

  خولیو سامسو از مراکز فعال در این حوزه هستند.
تاریخ علم وجود دارد که طبعاً بیشتر به تـاریخ علـوم در هاست که پژوهش و انتشارات مداومی در در هند سال

هند متمرکز است و در عین حال پیوندهایی با تاریخ علـوم در ایـران دارد. در ژاپـن هـم کارهـای ارزشـمند ولـی 
بـه چـاپ  ١اسـکیاموسشود که بخش عمـدۀ آن در نشـریۀ محدودی در حوزۀ تاریخ علوم دورۀ اسالمی انجام می

  رسد.می
سـال  ١٠( از  تـاریخ علـمسال پیش) و انتشار مجلـۀ  ١٥ایران با تأسیس پژوهشکدۀ تاریخ علم (حدود اما در 

ای در پژوهش تاریخ علم آغاز شده است. عـالوه بـر ایـن، پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مؤسسـۀ پیش) دوران تازه
  پذیرند.پژوهشی حکمت و فلسفه هم در این رشته دانشجوی دکتری می

اند بـه ای که از آغاز داشتهس انگیزهاآموختگان این مراکز پس از گذراندن دورۀ تحصیل بر اسدانشبخشی از 
رود بخشی از آنان در این حوزه به کار مداوم و جـدی بپردازنـد. بـا دهند. انتظار میپژوهش در تاریخ علم ادامه می

تدریج برطـرف آموختگان ممتاز به صحنه بهها از جمله کمبود مدرس مناسب (که با ورود دانشوجود همۀ دشواری
شود) و محدودیت منابع مالی و اشکاالت اداری و سازمانی، آنچه در همین مدت حاصل شده قابل توجه و مایۀ می

امیـدوار  ،گذراننـدبازگشت تنی چند هم که در خارج از کشور دورۀ دکتری تاریخ علم را میبه است. باید  امیدواری
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  .ین امیدواری، شرایط را آماده کردتحقق ابود و برای 
راسـتی فـراوان محصـول به«نوشته اسـت:  های دورۀ اسالمیپژوهشی در زیجکتاب  ایانپپروفسور کندی در 

راه بود که افزایش کمّـی و کیفـی پژوهشـگران تـاریخ علـم در بهحاال باید چشم». است، دریغا که دروگران اندکند
  .ت گیردناگزیر باید آهسته و پیوسته صوررستان شود. کاری که بهاایران منجر به کاری ک

در آستانۀ این تحول کمّی و کیفی باید مراقـب پاسـداری از معیارهـای پژوهشـی نیـز بـود. گسـترش روحیـۀ 
کنـد. بـه ایـن ساالری، شرایط تحقق امیدها را فراهم میهمکاری، ایجاد زمینۀ رقابت سالم و حاکم شدن شایسته

را هـم » بادل علمی بر اساس منش کریمانۀ علمـیاعتقاد و پایبندی عملی به گردش آزاد اطالعات و ت«موارد باید 
مانـد. مـواردی از نظری و انحصارطلبی علمی باقی نمیبیفزاییم. در عصر ارتباطات فراگیر جهانی، جایی برای تنگ

  :پردازمشود که به دو مورد آنها مینگرش نادرست نسبت به تاریخ علم هم اینجا و آنجا دیده می
خوارانی هسـتند کـه در جسـتجوی راه شود، پختـههای پژوهش دیده میاز شاخه همانند آنچه در بسیاری -١
دهند (نگاه کنیـد بـه راحتی حاصل کار دیگران را ابزار پیشرفت خود قرار میبری برای رسیدن به نام و نان بهمیان

سـانی عـالوه بـر ذکر شده است). چنین ک» ظهور مدرنیتۀ علمی در ایران«موردی که در پانویس صفحۀ اول مقالۀ 
چنان جـذاب » تو را از تو بستاند«اند. علمی که نداشتن دانش و صداقت و آگاهی، لذت کار علمی اصیل را نچشیده

اگر شاهان از لذت علـم  مـا خبـر داشـتندی، از مـا بـه شمشـیر : «یواقیت العلومو شیرین است که به گفتۀ مؤلف 
اند، تاریخ علم یعنـی علمـی در سـطح رین داوری، قربانی ناآگاهیتبینانهبرای این کجروان که در خوش». ببردندی

  نامه.دورۀ راهنمایی به عالوۀ مقداری تاریخچه و سرگذشت
توان بدون پایه و مایه وارد میدان شد، کتاب چـاپ کـرد و آمـوزش و پـژوهش با چنین برداشتی است که می

خواری و سـازی، پختـهرای سـرقت علمـی، کتابترین افـراد بـشدگان چنـین مکتبـی مناسـبتدارک دید. پرورده
اند. این سوداگران علم، اگر از اعتماد به نفس و حمایـت کـافی برخـوردار باشـند جرئـت تخطئـۀ گری علمیویران

  کارهای اصیل را هم خواهند یافت.
. بـاز ستاتعدیل کنندۀ دشواری و تلخی آن  و این برداشت نادرست است که تاریخ علم چاشنی علم جدی -٢

کسی که طعم پژوهش را چشیده است، آن را «اینشتین نقل قول کنم:  دان مجارستانی، فیزیکاینفلد باید از لئوپولد
علم به خودی خود خواستنی است و شـادی «بیرونی هم هزار سال پیش گفته است: ». کندبا قدرت هم عوض نمی

، ترجمۀ احمد آرام). آمـوزش مباحـث علمـی اگـر از االماکنتحدید نهایات (مقدمۀ » راستین جز به آن فراهم نشود
خاطر انجـام شـود، هماننـد دست مدرسان آگاه و عالقمند و آسوده و بهو با روش درست  های مناسبطریق کتاب

. تتـوان رفـبخش روان آدمی است. از این فراتر میبازی و گردش موجب شادابی و همانند شعر و موسیقی صیقل
هـا، هـای دشـوار زنـدگی همچـون سـپری در برابـر حرمانتوانـد در دورهشف حقیقت حتی میشوق دریافت و ک

کـرد تـا ای بسا که بـه او کمـک می ها عمل کند. پرداختن خیام به مسائل دشوار ریاضیها و شکستسرخوردگی
شغول باشد، کند. کسی که به کار علمی جدی و اصیل در هر رشته و در هر سطحی م» پیشه را خوابعقل فضول«

کند تا بازده مادی و تأثیر در ارتقای شغلی. ای بسـا کـه حتـی نتـوان بـا بیشتر به نتیجه و کاربرد تالشش فکر می
  پرداخت هیچ مبلغی او را از انجام پژوهش خود منصرف کرد.

جذابیت ایـن  ای تاریخ علم و این که هم با علوم دقیق و هم با علوم انسانی سر و کار دارد، برماهیت بینارشته
شاهد رونـق روزافـزون ایـن رشـتۀ دق و کوشا و مشتاق، نفس صاافزاید و آرزومندم با ورود نیروهای تازهرشته می

  علمی در ایران باشیم.
  


