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علم و پژوهش 
 ايران و جهان بزرگ به زندگي علمي دانشمندان نگاهي

 اول)  بخش(
* ،٢يموحد يموسو اكبر  يعل  ،١ينوروز زيپرو  ،٢ينيحس الناز ،١يميابراه مهرناز

چكيده 
هاي  تواند در زندگي علمي و شيوه كه مي   كند نامه دانشمندان بزرگ كمك بسياري به شناخت مسير فكري آنها مي مطالعه زندگي 

هاي  يابند، روش گيريم چگونه افراد به اكتشافات جديدي دست مي . همانطور كه ياد مي ثيرگذار باشد أ تحقيقاتي پژوهشگران جديد ت 
  دانشمندان   ، در مورد شويم از تاريخ علم مطلع مي   بر اينكه عالوه  كند. كشف جديد را هموار مي آموزيم كه مسير  جديدي از تفكر را مي 

پذيرد.  كنيم كه چگونه علم از فرهنگ تأثير مي مشاهده مي   همچنين كردند.  خوانيم كه خارج از قوانين علمي مرسوم فكر مي بزرگي مي 
نيوتن    ايراني و دو تن از دانشمندان بزرگ غربي، دو دانشمند بزرگ  محمد بن زكرياي رازي و بوعلي سينا،  نامه  زندگي  در اين مطالعه 

بر ذكر اكتشافات و اختراعات اين دانشمندان بزرگ به  و پاستور مورد بررسي قرار گرفته است. در اين متن سعي شده است عالوه 
  شود: صورت مجمل بيان مي راء و افكار اين دانشمندان به آ بعضي از    نكات برجسته اخالقي آنها پرداخته شود. 

در عمل    آنچه رسيده انتخاب و  نظر صحيح مي قيد عقايد رها ساخته و آنچه در عمل و آزمايش به رازي اولين طبيبي است كه خود را از  
طب و شيمي) وارد كرده    مخصوصاً او در هزار و پنجاه سال قبل كارهاي آزمايشگاهي را در علوم طبيعي (   رد نموده است.   ، نادرست بوده 

  ي راز   نظر  كتابي تحت عنوان االسرار يا رازهاي صنعت كيميا نوشته است.  رازي يكي از پيشگامان دانش كيميا بوده همانطور كه  . است 
  . م ي را از او دور كرده باش   دتر ي شد   ي مگر آنكه رنج   ست ي زنده روا ن   ي موجود   زردن آ :  است   ن ي ا   بر   زنده   موجود   و   اهان ي گ   و   وانات ي ح   درباره 

سينا در خصوص بيماري طاعون  قرنطينه و بهداشت را ابن ست كه اولين قواعد  ا   اين   ويروس كرونا   از موضوعات مهم در زمان
  ، بسته شوند   ها را نگه داريد، مغازه   ها ب و سركه، در خانه بمانيد، به مسجد نرويد، فاصله آ را بشوئيد با    ها اعالم نمود ازجمله: دست 

رعايت   ي او اين بود كه بهداشت را كامًالها راهنمايي ترين  ي مواد غذايي و مايحتاج اصلي مردم باز باشد. از مهم ها فقط مغازه 
 علمسينا اين بود كه تعصب در راء و عقايد ابن آ از  . شود كه طاعون سراغ شما بيايد مي نماييد اما از طاعون نترسيد. ترس موجب 

  شود.مي مايگي است و هميشه به زيان حقيقت تمام  و فلسفه مانند هر تعصب ديگر نشانه خامي و بي 
دليل شيوع بيماري طاعون در قرنطينه بود به  اي كه به بيشترين اكتشافات خود را در دوران هجده ماهه  اعالم نموده است كه  وتن ي ن 

  كوچك   ي ها آدم   با   توان نمي   هرگز   : وتن ي ن   جمالت گر ي د   از   برد. مي دست آورد و تا ساليان بعد از اين دوران با عنوان دوران زرين نام  
  . داد   انجام   بزرگ   كارهاي 

وسايل جراحي، واكسن سياه زخم و واكسن هاري  ي چشمگيري از قبيل ماده ضدعفوني كننده براي اتاق و  ها آورد پاستور به دست 
گذاري توسط او نيز در اختيار ديگر دانشمندان  شك زندگي بشر را متحول ساخت و پس از وي نيز اصول پايه دست پيدا نمود كه بي 

نهايت ريز  نقش موجودات بي  ثر بود. از جمالت ارزشمند پاستور: ؤ قرار گرفت و در درمان تيفوس، وبا، ديفتيتري و تب زرد بسيار م 
.آورده شده است شماره بخش اول    اين عنوان مقاله به صورت پياپي منتشر خواهد شد كه در اين . نهايت بزرگ است در طبيعت، بي 

  ؛ نيوتن   صدور دستورالعمل قرنطينه،  ؛بوعلي سينا  علوم و صنعت كيميا،  طب و تجربه،   ؛ واژگان كليدي: زكرياي رازي
واكسن   ؛پاستور  مكاشفات علمي در دوران قرنطينه،

moosavi@ut.ac.ir يك يالكترون  پست،  ٦٦٤٠٤٦٨٠فاكس:  ،٦١١١٣٣٨١: تلفن استاد، مكاتبات، دارعهده *
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  هجري قمري)   ٣١٣-٢٥١محمد بن زكرياي رازي (
زَكَريا بن  محمّد  يحيي  ابوبكر   بن 

ق/ دهم   ٢٥١در اول شعبان  رازيال
  ٨٦٥شمسي مطابق با    ٢٤٤شهريور  

ريميالدي   شهر  ن  آ (در    در 
خالفت   سلطه  تحت  روزگاران 

بود) نام  عباسي  شد.  وي    متولد 
ي در دوره راز   .اش ابوبكر استنام پدرش زكريا و كنيه  ،محمد

وايكينگ يورش  مورد  اروپا  كه  زيست  بود.  اي  گرفته  قرار  ها 
از   همهمچنين  با    افراد  مشهور  رازدوره  (شاعر  رودكي  ي، 

سراي ايراني)، فارابي (از بزرگترين فالسفه و دانشمندان  پارسي
  ايراني)، هان يو (شاعر و فيلسوف برجسته ي چيني)، ابوالعباس 

شناس  فرغاني (ستاره  به  معروف  فَرغاني  كثير  ابن  محمد  ابن  احمد
بحر (اديب و مترجمي خوش سخن)    بن   عمرو  ايراني)، ابوعثمان

ي  راز آثار  تاثيري كه  توان نام برد.  مي و محمد بن جرير طبري را  
ترين چهره  وي را به عنوان مهم   ،بر جهان و اروپا برجاي نهاد

است.   ايران شناسانده  فلسفي  و  فكري  علمي  نظر    هرگز   اواز 
نظراتنمي   مشاهير  افكار  تسليم و    مورد   را  آورده  دسته ب  شد 

بيان   را  خود  قضاوت  و  نظر  سپس  و  دادمي   قرار  تجربه  و  مشاهده
  نظرات   كه  دانستمي   خود  حق   را  اينبدين جهت،    و.    داشتمي

   . كند  تكميل يا و دهد تغيير را ديگران
ي در ابتدا به موسيقي (نواختن عود) عالقه داشته و سپس به  راز

بر اين اعتقاد بود كه فيلسوف  وي  زيرا  فلسفه و شيمي پرداخت.  
بايد شيمي بداند كه البته چگونگي ارتباط دقيق شيمي با فلسفه 
ابعاد   و  موضوع  نوع  به  توجه  با  كه  رازيست  باور  اين  دليل  و 

ي از  رازاز نظر تاريخي،  .  ]١[شود  مي مختلف آن بر عالم گشوده  
به كسب علم روي آورده و به    ،هاي ابتدايي نوجوانيهمان سال 

بغداد شده بود بغداد اديبان و   زيرا كه  اين منظور از ري راهي 
ي توسط  راز  .دانشمندان بسياري را در خود پرورش داده است

رسيد   شهرت  اوج  به  بغداد  در  تجربه  ريكسب  به    و   سپس 
  .  ]٢,٣[شهر را بر عهده گرفت  رياست بيمارستان

ي در پايان كتاب سيرت فلسفي مدعي شده است كه فقط در راز
يك سال بيش از بيست هزار برگ با خط ريز نوشته بوده است.  

همين كثرت مطالعه باعث بيماري چشم (آب آوردگي)    احتماالً

ي نشان رازي در پايان عمر شد. فهرست آثار متنوع و فراوان  راز
هاي كودكي و نوجواني مابقي دهد كه وي به جز معدود سال مي

ترين ي يمبه خواندن و نوشتن گذرانده است. قد  عمر را عمدتاً
ست آورده است  ي را ابن النديم در الفهررازهاي  فهرست كتاب 

ي را در جهان شناسانده ابوريحان رازتر آثار  كه بيشاما آن   ]٤[
ي تنظيم كرده  رازبيروني است كه در فهرستي كه وي از كتب  

منابع ديگر    ١٨٤به    آنهاشمار    ،است رسد ) مورد مي ٢٢٤( در 
كتاب بزرگ الحاوي يا الجامع الكبير    آنها  ترينيكي از مهم ،  ]٤[

المعارف علم پزشكي به شمار    ةكتاب تا چند قرن دايراست. اين  
چنان مي است.  زبان  رفته  به  ميالدي  سيزدهم  قرن  پايان  در  كه 

التين ترجمه شد و دو قرن بعد همين ترجمه التين جزو نخستين  
در پي    هايي بود كه در اروپا به چاپ رسيد و از آن پس پيكتاب

ميال چهاردهم  قرن  پايان  در  شد.  چاپ  نه تجديد  از  يكي  دي 
پاريس  پزشكي  دانشكده  كتابخانه  در  كه  بود  مهمي  كتاب 

هاي آموزش  شد و تا قرن هفدهم همچنان از كتابنگهداري مي 
سال از عمرش را شبانه   ١٥ي  راز طب در اروپا بود. به گفته خود  

توان  ي ميراز روز صرف نوشتن اين كتاب كرده بود. از معلمان 
ابوزيد بلخي    در طب بوده است،  يرازبن ربن طبري كه استاد  به ا

ي با اينكه در فلسفه اخالق  راز و ابولعباس ايرانشهري اشاره كرد.  
نيز احترام خاصي   جالينوس  واما براي سقراط  ه  پيرو افالطون بود

ي باعث شده است كه در  راز بوده است. البته آزاد انديشي    قائل
جالينوس  كتاب الشكوك علي جالينوس هم بر نظرات پزشكي  

  دكتر   هاي فلسفي او ايراد گرفته و به تعبير استادو هم بر انديشه 
و   جالينوس  علمي  مقام  تكريم  و  تعظيم  از  پس  محقق  مهدي 

دهنده كمال  سخناني گفته كه نشان  اعتراف به بزرگي منزلت او 
  . ]٥و   ٢[باشد آزاد انديشي وي مي 

كه   خود  رازمزيتي  زمان  پزشكان  از  بسياري  بر  و   هداشتي 
  است كه از احواالت بيماران  وي    ي روزانه هاياداشت   مخصوصاً

امروزه  روش  اين  كه ،وري شده استآجمع  "الحاوي"كتاب  در
بيمارستان تمام  در  استنيز  برقرار  جهان  دوران   .هاي  تا  طب 

پزشكان    رازي عموم  و  بوده  جالينوس  و  بقراط  كتب  طبق  بر 
از گفته ن  آنهاهاي  قدمي فراتر  اولين    ازيررفتند. ولي  مي فراتر 

در عمل   آنچهطبيبي است كه خود را از قيد عقايد رها ساخته و  
به  آزمايش  مي و  صحيح  و  نظر  انتخاب  عمل    آنچهرسيده  در 

كاني است كه  از اولين پزش  نادرست بوده رد نموده است. وي
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چه بسا بتوان از اين   تجربه و آزمايش را در طب وارد كرده است
به برد  ويژگي  نام  بوده    و ويعنوان خالقيت وي  طبيبي  اولين 

است كه در هزار و پنجاه سال قبل كارهاي آزمايشگاهي را در  
  .  ]٦[وارد كرده است  طب و شيمي ويژه دربه علوم طبيعي 

  يداروساز و يميش
عنوان كاشف الكل  ي در علم شيمي تبحر بسياري داشته و به راز

قابل نكته  نيز مشهور است.  اين است كه و جوهر گوگرد  ذكر 
 ايراني بودند مانند  كيمياگران در قرون اوليه تمدن اسالمي عموماً

تبديل مواد و فلزات را به  ي  و بن حيان طوسي.    ي و جابرراز
مي  ممكن  ديگر  در  تركيبات  را  مطالب  اين  و  كتاب  "دانسته 

بادي معتقد  ف در آورده است. دكتر محمود نجم آليأبه ت  "االثبات
نويسندگان و دانشمندان در  است كه اگر روزي مقرر شود كه  

خصوص آثار مربوط به علم شيمي و كيميا به  ي به رازر امورد آث
بسياري از موضوعات شيميايي امروزي روشن   ،تحقيق بپردازند

مي  آشكار  (    .]٧[  گرددو  االسرار  عنوان  تحت  را  كتابي  رازي 
دهد ايشان  مي رازهاي صنعت كيميا) منتشر كرده است كه نشان 

  از پيشگامان دانش كيميا بوده است. 
داروسازي و خواص    ،ي در زمينه پزشكيرازتر آثاري كه از  بيش

هاي مختلف پزشكي از  در زمينه  يو  مطالعات  ست.هاخوراكي 
پزشكي كودكان و    ،جراحي ،دندانپزشكي  ،اعصاب  ،جمله تغذيه

بسيار بنيادي بوده و تاثير بسزايي در علوم پزشكي اروپا داشته    ...
شرح حال بيماران با    "التجارب". به عنوان مثال در كتاب  است

هاي وي در يات آورده شده است و به نوعي خالصه ديدگاهئجز
مكان يك ضايعه و  كيد بر ارتباط بين  أباشد. وي با ت پزشكي مي 

  .كتاب التجارب م باليني بيمار در علوم اعصاب پيشگام بودئعال
با سردرد، علل و درمان آن شروع   ٣١در   بخش تدوين شده، 
و  هاي مرتبط با بخششود و به همين ترتيب دردها و درمانمي

فصل آخر  .  نمايدمي از باال به پايين ارائه    را  هاي مختلف بدناندام 
اختصاص داده شده است   داروها  به  نيز  كتاب  در    .]٩و ٨[اين 

مردي   اند كه وينيز چنين گفتهي  راز مورد خصوصيات اخالقي  
بهبود تا زمان    ،به بيماران توجه خاصي داشت  و بود وخخوش 

بينوايان بسيار  در ارتباط بود    آنهابيماري با   و نسبت به فقرا و 
كتابگونهبه   بود  بخشنده كه  الطَّبيب  اي  اليَحضَرُهُ  (طب    مَن 

) را براي كساني كه  كسي كه به طبيب دسترسي ندارد  ، ياالفقرا
از ديگر آثار    . ]١١[ليف كرده است  أ به طبيب دسترسي ندارند ت

المنصور،مي   رازي طب  به  و    و  الجدري  توان  (آبله  الحصبه 
بيماري  تقاسيمحصبه)،   (تقسيم  (خواص  هاالعللل  الخواص   ،(

  . ]١٢[اشياء) اشاره كرد 
اعتقادي   مكتب  مورد  نشان آي،  رازدر  او  اين  ثار  قلبي  باور  گر 

كريم قرآن  و  اسالم  پيامبر  به  بزرگ  واقع    دانشمند  در  هستند. 
دليل ي همانند سقراط به رازتوان اين احتمال را بيان كرد كه  مي

شكنانه در آن زمان،  بسا سنتو چه   داشتن ديدگاه فلسفي خاص
به هر    . ]١٠[مورد نقض و سو برداشت بسيار قرار گرفته است  

  ة ي تنها دو كتاب الطب الروحاني و سيررازل از آثار فلسفي  اح
الفلسفيه باقي مانده است. چنان كه استاد مهدي محقق در كتاب  

علت از بين رفتن بقيه    ،انداشاره كرده   "فيلسوف ارجمند ري"
تعصب و تكفير مخالفاني بوده كه ايرادها و انتقادات    رازيآثار  

از    .]٢[پسندند  پرده رازي را در باب عقايد خود نمي صريح و بي 
  ، مانند اينكه:جاي مانده استارزشمندي به ي سخنان راز

  رند، يبگ  بهره  درست  خود  ي استعدادها  از  توانستندي اگر همه م
  . خواهند ي م همه كه شدي م  موعود بهشت همان ايدن

آزردن موجودي زنده روا نيست مگر آنكه رنجي شديدتر را از  
و چون به حكم عقل و عدل آزار رساندن به   او دور كرده باشيم
  . پس آزردن خويشتن را نيز نبايد روا دانست  ديگري روا نيست،

در  رازي  فراوان  زحمات  پاس  پنجم   داروسازي به  روز 
دان بزرگ ايراني و روز  شيمي   ي راز  شهريورماه ، روز بزرگداشت

نام پنجم شعبان    .استگذاري شده داروساز  در  بزرگ  عالم  اين 
در ري وفات  ميالدي    ٩٢٥شمسي مطابق با  ٣٠٤ق/ نهم آبان    ٣١٣

  .  ]٣[يافت 
هجري   ٤٢٨- ٣٧٠شيخ الرئيس ابوعلي سينا (

 شمسي)
ابن   حسين  ابوعلي 
عبداهللا ابن سينا در سال 

شمسي   ٣٧٠   هجري 
سال   با    ٩٩١مطابق 

اهل بلخ  در بخارا چشم به جهان گشود. پدرش عبد اهللا   ميالدي
بود و مادرش ستاره نام داشت و زني از اهالي روستاي افشنه، از  
فرمانروايي  ايران  بر  سامانيان  زمان  آن  در  بود.  بخارا  توابع 

پرداختند كردند. در اروپا نيز جنگويان وايكينگ به يورش مي مي
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دهي سازمان  ط سيستم فئوداليمناطق اروپاي غربي توس  تربيشو  
توان به ي ميبوعلبا    از شاعران و دانشمندان هم دوره.  شده بود

چيزدان ايراني)، شيخ ابو سعيد  ابوريحان بيروني (دانشمند و همه 
ابوالخير (عارف و شاعر نامدار ايراني)، ابوالقاسم فردوسي (شاعر  

بزرگترين  حماسه (از  هيثم  ابن  ايراني)،  و  فيزيكدسراي  انان 
از   ابوالقاسم مسلم بن احمد مجريطي (منجم و  رياضيدانان) و 

ي از  بوعلمندان مسلمان اسپانيايي) اشاره كرد.  ش ترين دانقديمي
سالگي   ده  در  و  پرداخت  قرآن  فراگيري  به  پدر  نزد  خردسالي 

به خاطر نبوغ بوعل  بود.  قرآن  حافظ كل از دوران خردسالي  ي 
رفت، همواره  مي ل او انتظار نعجيبي كه از كودكي به سن و سا

كه ابوعبداهللا ناتلي كه  ميهنگاانگيخت.  مي تعجب سايرين را بر  
ي سكني  بوعلاز اساتيد فلسفه بود، به بخارا آمد و در خانه پدر  

گزيد، به درخواست پدر شروع به آموزش فلسفه به بوعلي نمود.  
دريافته بود كه آموزگارش ظرافت و دقت    ي بوعلاز همان ابتدا  

استادش بخارا را مي برخي مسائل را درك ن اينكه  از  كند. پس 
خود به مطالعه پرداخت و در كنار فلسفه به    يبوعلترك گفت  

  راهي   و اين  لهيات مشغول شد،آموختن درباره علوم طبيعي و ا 
لطف    بود به  را  دانش  و  علم  از  درهايي  خودش  گفته  به  كه 

در مسير مكتب ارسطو    پروردگار بر وي گشود. با اينكه در فلسفه
گاه متعصبانه و كوركورانه و يا بدون مطالعه مطلبي  بود اما هيچ 

  پذيرفت.  مي را ن
نيز مشغول به تحقيق    هاهمچنين در مسائل طب و بيماري  يبوعل

طوري  به  هنگابود  جوانترين مي كه  داشت  سال  شانزده  تنها  كه 
پزشك عصر خود شد. در آن زمان نوح دوم (نوح ابن منصور  

حكومت   بخارا  بر  از  .  ]١٥-١٣[كرد  مي ساماني)  سينا  علي  ابو 
قلم دارو را به ترتيب حروف ابجد نام برده، به    ٧٨٥ادويه منفرد،  

آنها پرداخته، خواص تاثير آن داروها را شرح داد.   ذكر ماهيت 
شيمي   هاي جالبي در زمينه وي ضمن توصيف اين مواد، آگاهي 

 جيوه و   گوگردگويد از تركيب  دهد و مي به خوانندگان مي  كاني 
وي نخستين كسي است كه خواص    توان شنگرف تهيه كرد.، مي 

  ). ١(   شيميايي الكل و اسيد سولفوريك را از نظر دارويي شرح داد
خوابيد و روزها نيز تمام وقت به خواندن  مي   ي كمتر شببوعل

اي  له أكرد از درك مس مي و يادگيري مشغول بود. هرگاه احساس  
خواند و به ياري خداوند ميعاجز است، به مسجد رفته و نماز  

شد. او هم چنين در خواب هم به مسائل  مي ابهام از او برطرف  

راه حل    انديشيد و گاهي در عالم رويا براي آنهامياش  بيداري 
زماني اتفاق افتاد كه   يبوعلنقطه عطف در زندگي    كردميپيدا  

نوح بن منصور، فرمانرواي بخارا بيمار شد و پزشكان از درمان  
وي ناتوان ماندند و از شاه درخواست كردند تا شيخ الرئيس را  
جايگاه   بوعلي  منصور،  بن  نوح  درمان  با  بخواند.  بالينش  به 

رد و با اجازه پادشاه به كتابخانه بزرگ  اي در دربار پيدا كويژه
آنجا راه يافت كه در آن زمان تنها سربازان و افراد خاص به آن  

ترين دوران زندگي بوعلي دسترسي داشتند. اين دوران، طاليي
بود و او نوشتن نخستين كتابش (بي گناهي و گناه) را در آنجا  

اي كه توسط حادثه ي مهم در  هاآغاز كرد. البته بخشي از كتاب 
از دست رفته است. دشمنان وي   هحسودان بوعلي صورت گرفت

ي شايعه كردند. چندي بعد  بوعلاين حادثه را عمدي و از سوي 
با حمله ايلك خان نصرقراخاني به بخارا و همچنين درگذشت 

  . ]١٧،١٦[ي، شيخ الرئيس تصميم به ترك بخارا گرفت بوعلپدر 
ي در همدان شمس  بوعلود كه هجري شمسي زماني ب  ٤٠٦سال 

الدوله حاكم وقت را كه به بيماري قولنج مبتال شده بود، درمان  
ي به مقام وزارت گزيده شد.  بوعلدليل ارادت وي به  كرد و به 

اش هيچگاه چشمداشت مادي به مقام و  در دوران زندگي   يبوعل
يي جهت  هارا تنها پله  هامقامرسيد نداشت و  مي مناصبي كه به آن  

پس    ديد.مي   تر شدن به خودشناسي و شناخت پروردگارنزديك
از مرگ شمس الدوله، بوعلي سينا از سمت خود استعفا داد و به 

رساله  همين دليل او را در زندان افكندند. او در زندان چندين  
نويس كتاب شفا پرداخت و نوشت و همزمان به تفصيل به پيش 
را چندي قبل آغاز كرده    آن  در كنار آن، كتاب قانون كه نوشتن

برد. در آن زمان زبان نوشتن كتب و متون علمي  مي بود نيز پيش  
نوشت و همين مي   هم ناگزير به همين زبان  يبوعلعربي بود و  

عنوان آنكه اين دانشمند بزرگ پارسي به امر بهانه اي شد براي  
هيچ عنوان  كه به يك عالم عرب به دنيا معرفي گردد. در صورتي 

نبود و حتي ساده از زندگي و دوران    هاترين جستاراين چنين 
كودكي اين عالم بزرگ گوياي اصالت پارسي اين دانشمند بزرگ  

  .  ]١٩،١٨[باشند مي
معالجات   و  ابتكارها  داستانبوعلانگيز  شگفت درباره  و   هاي 

اغلب آنها سند معتبري در دسترس  از  روايات بسيار است كه 
رسند. از ميان مي نيست يا به لحاظ عقالني بسيار عجيب به نظر 

توان به درمان بيماري عشق توسط وي اشاره كرد. اين  مي آنها  
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در گرگان و نزد قابوس    يبوعل گردد كه  مي روايت به زماني باز  
برد. در آن  مي وشمگير، پادشاهي دوستدار دانشمندان به سر  بن  

عصر يكي از نزديكان قابوس بيمار شد و پزشكان از درمان وي  
ي بر بالين اين جوان حاضر شد و بوعلكه  مي نااميد شدند. هنگا

تمام   به  آشنا  فردي  كه  خواست  نگريست،  وي  احوال  در 
نظر حاضر شد  ي گرگان در آنجا حاضر گردد. فرد مورد  هامحله

ي با در دست گرفتن نبض بيمار از وي خواست تا محالت  بوعلو  
به نام محالت   با توجه  تغيير ضربان نبض بيمار  ببرد، با  نام  را 

كوچه  خانه   هامختلف،  گرگان،  هاو  خانه   يبوعلي  سرانجام 
داشت ولي   مهر وي  در گرو  بيمار دل  كه  پيدا كرد  را  دختري 

حال افتاده بود. قابوس كه ماجرا را شنيد،  دليل رازداري بدان  به
زده شد و مقدمات ازدواج آن دو  از اين تشخيص بسيار شگفت 

  .  ]٢١،٢٠[جوان را فراهم نمود 
طاقتدر سخت  يبوعل و  موقعيتترين  ذهني   هافرساترين  نيز 

ي علمي از رياضيات هاتمام زمينه  خالق و متمركز داشت. تقريباً
تا   گرفته  منطق  عالقه و  قرآن  تفسير  و  جلب  موسيقي  را  اش 

كيهان مي خداوند  كرد.  خالقيت  بر  متمركز  سينا  بوعلي  شناسي 
زبانزد    هاي در يادگيري و حفظ كردن آموخته بوعلاست. استعداد  

ت دشوار  امر  نيز  حافظه  همين  و  آسان  أبود  وي  بر  را  ليف 
كه هنگام نگارش كتاب شفا هيچ منبع قابل طوريبه   ،ساختمي

از قبل از آخرين سفرش از   يبوعلستنادي در اختيار نداشت.  ا
اصفهان به همدان به بيماري قلنج مبتال شده بود در طي اين سفر  

شمسي    ٤٢٨در سال    سالگي  ٥٨اش عود كرد و در سن  بيماري
در اثر همين بيماري از دنيا رفت و  ميالدي ١٠٣٧مطابق با سال 

  . ]٢٤-٢٢[در همدان به خاك سپرده شد 
از آنها   يحدود دويست و چهل اثر نوشته است كه تعداد  يبوعل

در دسترس است و علي رغم شهرت اين عالم و فيلسوف بزرگ  
قرار   بررسي  مورد  دقت  به  وي  از  موجود  آثار  تمامي  هنوز 

اند. شايد او تنها بيش از صد رساله فلسفي داشته باشد.  نگرفته
ت كرد كه تعاليم  همچنين گروهي از شاگردان اليق تربي  يبوعل

نسل  به  را  وي  ارزش  جوزجاني هابا  دادند.  انتقال  آينده  ي 
ترين شاگرد وي بود كه به غير از وي، از ديگر شاگردان  برجسته 

توان ابوالحسن بهمنياربن مرزبان (صاحب كتاب  مي   يبوعلاليق  
  .  ]١٣[التحصيل)، ابوعبداهللا المعصومي و ابن زيله را نام برد 

اثر بسيار مشهور بوعلي همانطور كه اشاره شده است، كتاب شفا 
پردازد. اين كتاب  تر به فلسفه و علم ميباشد. اين كتاب بيشمي

براي  بيشتر  و  ندارد  پزشكي  با علم  ارتباطي  بر خالف اسمش 
ن زمان علم آدرمان جهل روح نوشته شده است. از آنجا كه در  

در اين كتاب تالش كرد    يبوعلدانستند،  را برابر با حكمت مي 
ارائه دهد. به اي از علبندي گسترده و يكپارچهطبقه عنوان م را 

مثال، در بخش فيزيك، طبيعت در زمينه هشت علوم اصلي از  
جمله اصول كلي، از اجسام آسماني و زميني و عناصر اوليه و 

كاني هواشناسي،  گياههمچنين  و  شناسي،  شناسي، جانورشناسي 
قرار   بحث  مورد  سال مي روانشناسي  مورخان  اكثر  هاي  گيرد. 

مي ميال  ١٠٢٠تا    ١٠١٤ كتاب  اين  نگارش  زمان  را  و دي  دانند 
  .  ]١٣[ميالدي به چاپ رسيد   ١٠٢٧اولين نمونه از آن در سال 

ا تاريخ علم در  از دوره زندگي  دهد  روپا نشان ميمطالعه  پس 
 اروپايي  دانشمندان  ،  )ميالدي١٠٥٠  سال  حدود  از(بوعلي سينا  

  را   آنها  كه  عربي  و  يوناني  متون  در  باستان  يادگيري  جستجوي  با
  آنها .  شدند   متكي  خود  موجود  دانش  بر   كردند،  ترجمه  التين  به
  كه   شدند  روبرو  يونان  كالسيك  متون  از  اي  گسترده  طيف  با

  اسالمي   انديشمندان  مستقل  آثار  و  تفسيرها  با  همراه  آنها  از  برخي
از    بوعلي  بودند،  شده  ترجمه  عربي  به  قبالً را  به وضوح خود 

ي افالطوني  هامكتب پيراموني بغداد جدا كرد و از مفاهيم آموزه 
تر استفاده كرد. مهمتر از همه، عقايد الهي وي در  با ذهني مستقل
به خداوند به عنوان خالق و سلسله مراتب  اعتقاد  كنار فلسفه، با  
ي انحرافي را تشخيص  هانمود تا مكتبمي ماده  آآسماني، او را  

  . ]٢٥[دهد 
  تاثير بر علم پزشكي

ي بر مدارس عالي پزشكي اروپا در اوايل دوره مدرن  بوعلتأثير  
مهم  از  يافت.  گسترش  خوبي  شناخته به  و  آثار  شدهترين  ترين 

ميالدي    ١٣توان به كتاب قانون اشاره داشت كه در قرن  ميي  بوعل
محتواي   شد.  ترجمه  التين  زبان  به  سرمونا  جرارد  توسط 

دهي سيستماتيك و تركيب علم جالينوس با دايرةالمعارفي، نظم 
به   فلسفه سرعت به منبعي  ارسطويي باعث شد كه كتاب قانون 

جامع در علم پزشكي اروپا تبديل شود. محققان علم پزشكي از  
ي هاهمان زمان استفاده از اين كتاب را شروع كردند و دانشكده 

عنوان منبع آن را به   ١٤ي  ميالد  پزشكي و داروسازي نيز از قرن
پذيرفتند خود  پنج    .رسمي  به  قانون  شده  بخش  كتاب  تقسيم 
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به  بخش    است. اول  رساله  كه  است  رساله  چهار  شامل  اول 
پردازد،  مي پردازد. رساله دوم به بررسي علل و عالئم  آناتومي مي 

رساله   است.  بيماري  و  سالمتي  بهداشت،  شامل  سوم  رساله 
طبقه بيماري چهارم  منشبخش  هاست.  بندي  به  قانون  و    أ دوم 

مي  دارويي  تركيبات  شامل  بخش  پردازد،  خصوصيات  سوم 
هاي تركيبي  بيماري "چهارم  بخش  است،    "ي سر تا پاهاريبيما"

ي هاشناسي(تب و ساير آسيب  "با اثرگذاري بر چند ارگان بدن
  "مواد مخدر مركب"پنجم  بخش كند و  سيستمي) را بررسي مي 

داروي    ٧٦٠دوم و پنجم در مورد  بخش  دهد. هر دو  مي را ارائه  
    .]٢٥[ساده و تركيب شده شرح مفصلي دارند 

هاي غربي تا حدي بود كه از  شهرت و تسلط بوعلي در سرزمين 
به  ووي  شد  برده  نام  پزشكان  حاكم  را    عنوان  قانون  كتاب 

اين كتاب   دانند و معتقدندمشهورترين كتاب پزشكي تاريخ مي
مانند انجيل پزشكي بوده و بيش از هر اثر نوشتاري ديگر ماندگار  

  .  ]١٩[بوده است 
  :نويسدجرج سارتن، دانشمند مورخ در مورد اين كتاب مي 

شامل   كتاب  اين  است.  پزشكي  عظيم  دايرةالمعارف  قانون، 
فرد روشنگرترين مباحث پزشكي است كه اين علم را منحصربه 

هممي مباحثي  بدنكند.  التهابات  سل،  ،  چون  بيماري  منبع 
يح دقيق ضها بر اساس عوامل آبي و خاكي، توجداسازي بيماري 

هاي پيشگيري از آنها  هاي جنسي و راهمشكالت پوستي، بيماري 
بيماري  همچنين  بههاو  عصبي،  بررسي  ي  كتاب  اين  در  خوبي 

  . ]١٤[اند شده
اولين قواعد قرنطينه از موضوعات مهم در اين زمان اينست كه  

و بهداشت را ابن سينا در خصوص بيماري طاعون اعالم نمود  
را بشوئيد با اب و سركه، در خانه بمانيد، به    هاازجمله: دست 

فقط    هاغازه مرا نگه داريد،    هامسجد نرويد، فاصله بسته شوند 
مواد  هامغازه  از  غ ي  باشد.  باز  مردم  اصلي  مايحتاج  و  ذايي 
ايت عي او اين بود كه بهداشت را كامال رهامايي ترين راهنمهم 

موجب   ترس  نترسيد.  طاعون  از  اما  طاعون  مي نماييد  كه  شود 
  .  ]٢٦[ سراغ شما بيايد

  از بوعلي جمالت بسيار با ارزشي به يادگار مانده است:
 نشانه   گريد  تعصب  هر   مانند  فلسفه  و  علم  در  تعصب  

  تمام   قتيحق  انيز  به  شهي هم  و  است  يگيمايب  و  يخام
  .شود مي

 فرصت   كه  گذشتگانند  يعلم  راثيم  سرگرم  چنان  يبرخ  
  دست   يفرصت  هم  اگر  و  ندارند  را  خود  عقل  به  مراجعه
  را   آنان  يهالغزش  و   اشتباهات  ستندين  حاضر  آورند

  . كنند جبران و اصالح
بزرگ   اثر  دو  اين  كنار  كتاب بوعلدر  ايشان  بسيار هاي،  ي 

به منابع علمي رجوع  مي ارزشمندي نگارش نموده اند كه   بايد 
  . ]١٩[نمود 

)١٧٢٧مارس   ٢٠  –   ١٦٤٣ژانويه    ٤(   نيوتن  سر آيزاك  
سالنيوتن   ژانويه  چهارم   در 
سال    ١٦٤٣ با  مطابق  ميالدي 
خانواده  در  شمسي    ١٠٢١
دار در منطقه وولستورپ  مزرعه 

شاير لينكلن  در    ١٥٠در   واقع 
لندن   شمال  دنيا  ه ب كيلومتري 

فوت    يسالگ  ٣٠پدرش در سن    نيوتنسه ماه قبل از تولد  آمد.  
عصب  زودرنج  بود  يمرد  پدرش   كرد.  مادرش    يو  مزاج. 

 تي اسم  با بارنابه  نيوتناز تولد    سال بعد  ٢حدود   كافيهاناآس
و   يسايكل  عتمدار ي شر نورث  از    پسكرد.  ازدواج    تهامي مجاور 

به مادربزرگ    نيوتنو مراقبت از    يسرپرست  ،وتونيمادر نازدواج  
گرد  اشسالخورده   و  ريپ بدد ي محول  دوران    نيوتن  ،بيترت  ني . 

قر  يكودك در  را  گذران  ياه ي خود  افتاده  تولد .  ديدور  سال    در 
از   وتنين  بعد،  يهاسال  در.  رفت  ايدن  از  لهيگال  لئويگال  ،نيوتن

بهره    حركت  و  اتياضي ر  يهازمينه   در  دانشمند  آن  يهادهي ا
تا   ١٠٢١(  نيوتني زندگي  هاسال  .نشاند  بار  به  را  آنها  و  گرفت
سلطان حسين    شاه  شمسي) مطابق با عهد شاه سليمان و  ١١٠٠
  . ]٢٨،٢٧[ بودصفوي خان 

كه به قدرت و دانش كامل  يبود طور  يخداشناس  انسان  وتنين
اعتفاد داشت    نيداشت و درع  مان ي جهان ا  كننده جادي ا يعني   ي اله
و آسمان    نيزم  كه در  و ستين  قي به كشف تمام حقا  قادر  خود  كه

از   يكي   يو  .]٢٩[  اوست  وجود دارد كه ما فوق فلسفه  يامور
بيشترين اكتشافات خود را در    بود كه  يانقالب علم  برندگانپيش

در قرنطينه    بيماري طاعون   اي كه به دليل شيوع هجده ماهه   دوران
و تا ساليان بعد از اين دوران با عنوان دوران   ،بود به دست آورد

نام   پا  يمهم   يهاهي نظروي    برد.مي زرين   و فيزيك   هي در علوم 
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همچنين    .بود گرانش    يرويقانون نمهمترين آنها،  كه    مطرح كرد
براساس  ،  جزر و مد  ليدلتوان  مي را    از ديگر دست آوردهاي وي

در علوم   شد. كيدانش مكان انيعدها اساس و بنب  حركت نيقوان
به هنگام ورود   ديسف  كه نور  دريافت  ،منشوربا كشف  اپتيك وي  

تجزيه   يپرتو نور اصل  ٧و به    شودي منحرف م  ياشه يش  به منشور
پايان تحصيالتمي از  او پس  را    يانهي آ  ينجوم  نيدورب،  شود. 

رصدخانه مونت    يانهي آ(بازتابي)  تلسكوپ    بر اين،عالوه   .ساخت
متر قطر دارد بر اساس اصول    ٥آن    نهي ، كه آزين  ايفرنيپالوماردر كال

البته شايان ذكر است كه    .]٣٠-٣٢[  بنا شده است  وتنيو قواعد ن
  ميالدي،   ١٠٤٠- ٩٦٥  ،مسلماندانشمند  (  ابن هيثم  ،قبل از نيوتن
با كشف اتاقك تاريك    )بودهايراني آل بويه    حكومتكه در زمان  

كه بعدها اين كشف    ه،و ذره بين دوربين عكاسي را اختراع كرد
 . ]٣١[  بزرگ نفوذ زيادي در اروپا پيدا نمود

آثار از  طبيعيرياضياتي    (اصول   كتاب  نيوتن  يكي  ) فلسفه 
عظ  وتنين  .باشدمي مطالعات  حت  يگري د  م يبه  كه   يپرداخت 

علم    نيكار بردن قوانه با ب   نكهي كامل نشده است و آن ا  زيامروزه ن
  را در دو قطب  نيزم يفرو رفتگ ي حركات و قانون جاذبه عموم

و به كمك    ، محاسبه كرد  رابه دور محورش    نيدوران روزانه زم  و
 ارهيس  يجي تدر  كاملت  ريدر صدد برآمد ستوانسته  محاسبه    ني ا

وزن اجسام را برحسب    راتييتغ  وتنيرا مورد مطالعه قرار دهد. ن
ثابت كرد كه    زيو ن  ،دست آورده مكان ب  ييايعرض جغراف  رييتغ

متحدالمركز و متجانس   يكه به سطوح مرو   يهر جسم تو خال
بر اجسام با ابعاد    ييروين  چگونهيه  تواندي محدود شده باشد، نم
در داخل آن قرار داشته باشند   يمشخصريكوچك كه در نقطه غ

 . ]٣٤,٣٣[ اعمال كند
 جامعه   يبرا   گامشيپ  ،ينوع  به   وتنيدر لندن، ن  يدر زمان زندگ

پ  يعلم را  بود.    دايانگلستان  تمايل  كرده  آنكه هرگز  علي رغم 
يش را براي رسيدن به شهرت و مزاياي آن  هانداشت نتايج يافته

صرفاً و  كند  امور    منتشر  اين  به  هستي  كشف  لذت  دليل  به 
  پرداخت.  مي

هاي  يكي از كالج(  ترينيتيدرآمدن وي در كالج  عضويت    با به
كه در آن زمان نيازمند نفوذ  ،  )انگلستان است  دردانشگاه كمبريج  

الهيات    كرد كهمي سوگند ياد    بايدكه وي    ، و حمايتي خاص بود
و در موعد مقرر، بر  ه  داد  خواهدقرار    شرا هدف اصلي مطالعات
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بود    خواهد  تثليث  ي مذهبيهاطبق مقررات، آماده گرفتن فرمان 
اما او از اين    كرد.  خواهدگيري  در غير اين صورت از كالج كناره
و بود  ناراحت  بسيار  حكم  ميكوشش    موضوع  اين  كه  كرد 
در   به خداي يگانه اعتقاد داشت.اجباري برداشته شود چون او  

بر الهيات    وتنين  ،كيمياگريمندي به  ، در كنار عالقه بعد  يهاسال
و خداپرستي نيز متمركز شده بود و تثليث از نظر وي مردود بود.  
براي وي   اين سوگند  نكردن  ياد  آنكه  با وجود  دليل  همين  به 

كرسي كردن  رها  با  دانشگاه  مساوي  در  و كمبريج    استادي 
بازگشت به مزرعه بود، او سوگند ياد نكرد. درباره دليل امتناعش 

عنوا چنين  نيز  سوگند  كه  از  كرد  استاد ن  يك  است  شايسته 
باشددانشگاه   داشته  اعتقاد  طي  .آزادي  را  موضوع   اينامه   اين 

انگلستان پادشاه  به چارلز دوم  اين درخواست    نوشت و  نيوتن 
مورد قبول واقع شد و  اعضا علمي  توسط چارلز دوم براي تمام  

گرديدند.   معاف  مراسمي  چنين  در  شركت  در  از  سال  نيوتن 
و    دي علوم انتخاب گرد  يسلطنت  يآكادم  رئيس، به عنوان  ١٧٠٣

از    يكي عنوان  علوم فرانسه هم او را به   يچهار سال بعد، آكادم
ميالدي    ١٧٠٥خود انتخاب كرد. در سال    يهشت عضو خارج

درجات تشريفاتي در قرون وسطي در  يكي از  ( هينشان شوالنيز  
  . ]٣٥[ به او اهدا شد )اروپا بوده است

به   وتنيشد ن   باعث  زين  ١اصول رياضي فلسفه طبيعي انتشار كتاب
از مورخان و    ياريبس  دگاهي از د  يو برسد.   يالملل  ن يب  يشهرت

حت و  عاد  يدانشمندان  تار  رگذاريتأث  يتيشخص  ،يمردم    خ ي در 
م خلق.  شودي محسوب  وجود  با  او  هم  اتيالبته    شه يخاص، 

 وتنيخود داشت. ن  يبرابر دستاوردها  متواضعانه در  يكردي رو
 ان ينظر جهان  دگاهي از د  دانممين نوشته بود  زين  گري د  يادداشتي در  

هستم    ياخودم، فقط پسربچه   دگاهي چگونه خواهم بود؛ اما از د
 داد مي   رييتغ  را  خود   ر يفقط مس  رد و كي م  ي باز  اي كه در ساحل در

به گوشه  .  كند پبدا    باتري ز  يصدف  اي   برسد تر از ساحل  نرم   ياتا 
من ناشناخته و كشف   يهنوز برا  قتيبزرگ حق  انوسيدرواقع، اق

  . ]٣٦[ ستنشده ا
ي از نظر عيطبهاي  به بيان پديده  نيوتن  گري دي  هابخشي از كار

او از زمان تحصيالت خود با اين   پردازد.مفاهيم كيمياگري مي
به ي  وباعث ورود    بود كه  مكتب  همينمكتب آشنا شده بود و  

سر آيزاك    .]٢٧[  هاي وي نيز بودمندي كه ازعالقه   شد  علم شيمي
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پس از تحمل دوران سخت و طاقت فرساي بيماري، با   وتنين
ميالدي    ١٧٢٧مارس سال    ٢٨اعتراف علني به انكار تثليث در  

چشم از جهان فروبست و در صومعه    شمسي  ١١٠٠مطابق با  
  وست مينستر به خاك سپرده شد. 

  آلبرت انيشتين در مورد اين دانشمند بزرگ بيان داشته است كه: 
  چ ي ه  بدون   كه  بود،  گشوده  يكتاب   همچون  وتنين   يبرا  يهست   جهان
  كه   رسدمي   نظر  به  ني چن.  بود  آن  كلمات   خواندن  به  قادر   يكوشش 

  به   اتشيتجرب  و  هاافته ي   به  دادن   بي ترت  نظم  يبرا   او  كه  يم ي مفاه
  سرچشمه   او   اتيتجرب  از   خودجوش   صورت  به  برد،مي   كار 
  ار ي ع  تمام  يهنرمند   پرداز،   هي نظر  شگر، ي آزما  او   واقع  در .  گرفت مي 
  جا   به  او  از  كه  يعدد   و  كلمه  هر  و  بود  مطمئن  محكم،  او.  بود 

  . اوست   موشكافانه  دقت و  ابتكار  نشانگر  است  مانده 
توان به موارد زير اشاره كرد: مي ترين آثار وي  از برجسته   
Fluxions  )١٦٧١  ،(De Motu  )اصول فلسقه رياضي ١٨٦٤ ،(
) ( ١٦٨٧طبيعي  اپتيكس   ،(١٧٠٤  ،(Queriess  )١٧٠٤  ،(

Arithemetica )١٧٠٧ ،(De Analysis )١٧١١ ( .  
اين   آوردبزرگدانشمند  از  دست  كه  نبوغش  ها،  و  علمي  ي 

يي به يادگار مانده هاتوصيه  ،امروزه بر هيچكس پوشيده نيست
سرلوحه اي بسيار مفيد براي علم آموزان    آنها را   توان مي است كه  

    : ]٣٦[  توان به موارد زير اشاره نمودمي كه از جمله آنها  دادقرار 
  بيشتر اكتشافاتم الهام گرفته از كتاب مقدس است .  
 داد  انجام  بزرگ  كارهاي  كوچك  يهاآدم   با  تواننمي   هرگز .  
  ك ي   م،يدان  نمى  كه  آن  است،  قطره  كي   م،يدان  مى  كه  آن  

  .انوسياق
 يرو  را  تاني پا  دو  برسد،  آسمان  به  دستتان  ديخواست  اگر 

  . دي بگذار بزرگ استاد كي  دوش
) ١٨٩٥سپتامبر    ٢٨  - ١٨٢٢دسامبر  ٢٧لويي پاستور (    

سال   ٢٧در    پاستور  ييلو دسامبر 
با    ١٨٢٢ مطابق    ١٢٠١ميالدي 

در شرق فرانسه در شهري    شمسي
گشود.   جهان  به  چشم  دُل  نام  به 

پدرش، ژان جوزف و مادرش ژان اتينت روكي نام داشتند. پدر  
پاستور همچون ديگر اعضاي خاندانش به حرفه اجداديشان يعني  

فرزند سوم خانواده بود   پاستوردباغي و چرمسازي مشغول بود. 

با مهاجرت خانواده به شهر مادري يعني آربوآ در آنجا  كه  اش 
زد. در آن زمان يعني مي بزرگ شد و بعدها نيز گاهي به آنجا سر  

كه با انقالب فرانسه و وقوع    نوزدهم ميالديقرن  به طور تقريبي  
بود همراه  انگلستان  در  صنعتي  تحت    ،انقالب    سلطنت ايران 

  . ]٣٨،٣٧[ شاهان قاجار قرار داشت
به شمار نآموز برجسته و  دانش  پاستور رفت و آثار  ميممتازي 

العاده او  مياو ديده ن  اي درنبوغ و استعداد خاص و فوق  شد. 
عالقه شدان و  بود  متوسط  داشتآموزي  نقاشي  به  زيادي    .ي 

 چند.  شود  با ي ز  يهنرها  استاد  يروز  داشت  آرزوكه وي  طوري هب
  ي باق  انشي آشنا  و  دوستان  مادر،  پدر،  يچهره  از  كه  ينقاش  و  طرح
 ينقاش  در  يتوجهقابل   استعداد  يو  كه  دهدي م  نشان  است  مانده
نداشت    .است  داشته آنكه تحصيالت چنداني  با وجود  پدرش 

داشت   عالقه  هميشه  كه  بود  مطالعه  اهل  و  آگاه  منظم،  فردي 
روزي باربت  رو او را به مدرسه شبانهپسرش معلم شود. از اين 

فرستاد.   پاريس  در  براي    پاستورواقع  دلتنگي  از  آنجا  در 
كه پدرش متوجه موضوع شد او  مياش بيمار شد و هنگاخانوده

به مدرسه قبلي بي هيچ مالمتي  بازگرداند.  را  براي    پاستوراش 
جبران اين تجربه ناموفق براي امتحانات پايان سال بسيار تالش  
بعد از اين دوره   اتمام رساند.  به  بهترين نحو  را به  كرد و آنها 
براي تحصيل به شهري نزديك به آربوا برود تا   تصميم گرفت 

اش ديدار كند. اين گونه  ا خانوادهخواهد بتواند بمي هر زمان كه  
بزانسون    ١٧در سن    پاستوربود كه   وارد كالج سلطنتي  سالگي 

  . ] ٣٧- ٣٩[شد 
مند شد و پس از اتمام به علم شيمي عالقه   پاستوردر دوره كالج،  

دوره تحصيلي در همانجا به عنوان آموزگار مشغول به كار شد.  
استخدام در دانشسرا  به پاريس رفت و براي    ١٨٤٢او در سال  

اين آزمون   اينكه در  آزمون ورودي شركت نمود. با وجود  در 
را   ورود  براي  كافي  كه دانش  بود  معتقد  اما  بود  پذيرفته شده 

بنابر نظر  ين  اندارد  باالبردن سطح  تغيير  براي  يك سال  و  داده 
به    پاستوردانش و سوادش تالش كرد. در طول آن يك سال،  

شبانه بارمدرسه  كالس روزي  در  و  بازگشت  درس هابت  ي 
همين كالس  در  كرد.  باتيست    هاشيمي شركت  ژان  با  كه  بود 

دوما كه از اساتيد دانشگاه سوربن بود آشنا و از مريدان وي شد.  
براي بار دوم در آزمون ورودي دانشسرا    پاستور  ١٨٤٣در سال  

  . ]٤٠[شركت كرده و با كسب رتبه چهارم وارد دانشسرا شد  
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در دانشسرا به كار و تحصيل مشغول بود    ١٨٤٧تا سال    پاستور
اي همچون دوما،  و در آنجا فرصت آشنايي با دانشمندان برجسته 

آنتوان ژروم باالر (شيميدانان مشهور) و يا بيو (بلور شناس ماهر) 
رو در كنار علم شيمي به علوم ديگر نيز عالقه  پيدا كرد و از اين 

دكتري خود را در شيمي و فيزيك   ١٨٤٧در سال   يوپيدا كرد.  
يي دريافت هابا انجام آزمايش  يو  زمان  ني ا  يط  دردريافت كرد.  

ي هاكه برخالف باور دانشمندان در آن زمان، رفتار نوري بلور
توان بر همين اساس آنها از  مي   اسيد تارتاريك يكسان نيستند و

در كه  او  كرد.  جدا  تنها    هم  بزرگ  كشف  اين  سال    ٢٦زمان 
يش  هااش را با استادش بيو درميان گذاشت، آزمايش داشت، ايده 

را در حضور وي تكرار كرد. استادش از ديدن نتايج به دست  
يافتهآمده بسيار شگفت  ييد كرد  أي او را تهازده شد و صحت 

]٤١،٣٧[ .  
به استخدام دانشگاه استراستبورگ در آمد    پاستور ١٨٤٨در سال  

و آزمايشگاهي مجهز براي ادامه تحقيقاتش در اختيار وي قرار 
با دختر رئيس دانشگاه، ماري    پاستورداده شد. در همين حين  

  در انجام كه  لوران ازدواج كرد كه همسر مهرباني براي وي شد  
اش  كاري خصوصيت    كرد.مي به وي كمك    هاآزمايشاز    بسياري

كه   بود  نيمه اين  را  كاري  نهرگز  رها  اتمام  كرد  مي كاره  و 
 پاستور  .اولويت داشت يو  ي آغاز شده هميشه برايهاآزمايش

ي خود غرق بود كه دوستانش به شوخي هابه قدري در آزمايش 
نام او را ستون آزمايشگاه گذاشته بودند كه در صورت غيبت 

  . ]٤٢،٤٠[وي ممكن بود سقف آزمايشگاه فرو بريزد 
ساله بود و به رياست و استادي دانشگاه ليل    ٣٢  يوزماني كه   

به فرآيند تخمير عالقه  مند در شمال فرانسه منسوب شده بود، 
كه اين فرآيند توسط عوامل بسيار ريزي كه در    شد و دريافت

پذيرد. پس از انجام تحقيقات بسيار مي هوا وجود دارند صورت  
زمينه   اين  آن    پاستوردر  در  كرد.  را كشف  انجام تخمير  روند 

شدت دچار ركود شده بود و محصوالت  زمان اقتصاد فرانسه به 
در آن هنگام براي حل  ي  ولبني نيز از اين گزند در امان نبودند، 

اين مشكل چند نمونه شير را به شيوه ابداعي خود تا دما حدود  
تا   هابندي نمود. نمونه گراد حرارت داد و بستهدرجه سانتي  ٦٠

شد و    مدت زمان بسيار باالتري سالم باقي ماندند، مشكل حل
براي   (روشي  پاستوريزاسيون  نام  به  وي  افتخار  به  روش  اين 

  جلوگيري از فساد زود هنگام مواد غذايي) ثبت شد. 

طول سال  زندگي    بعد  يهادر  زيادي  را دچار    پاستوراتفاقات 
تغيير كرد اما حتي اندوه بزرگ از دست دادن دخترانش قبل از  

اعث نشد تا او از رسيدن به سن بلوغ در اثر بيماري حصبه نيز ب
  و  آلمان خونبار جنگ در نيز او  پسر فرزند تحقيق دست بكشد.

  پاستور   تا  شد  باعث  ناگوار  خاطرات  اين  و  شد  اسير  فرانسه
را  دانشگاه  افتخاري  پزشكي  دكتري در طول    . بفرستد  پس  بُن 

سياست  پاستورزندگي   فرصت  اما  بارها  كرد  پيدا  شدن  مدار 
را نپذيرفت زيرا كه بر اين باور بود كه سياست   شغل  گاه اينهيچ 

  . ثمر استدر مقايسه با علم زودگذر و بي 
كه مي هنگاسالگي دانشمند مشهوري شده بود و    ٥٥در    پاستور

ي بديع خود به اوج افتخار جهاني رسيد، دولت هابر اثر نظريه 
اي را كه محل تولد او بود، به موزه  فرانسه در صدد بر آمد خانه

كندتب آن خانه    يو  . ديل  برابر  در  كه  در ضمن يك سخنراني 
محقر ايراد كرد، مادر خود را فراموش ننمود و با صدايي كه از  

 :لرزيد، چنين گفتمي فرط تأثّر 
 با خانه ني ا در دراز يانيسال  كه دلبند، گمشده ي ا ز،ي عز مادر يا

 .نميبمي  تو وني مد را زيچ  همه اكنون  كه يتوئ  ،يبرد سر به من
  كه   يجانيه  و   شور   و  يفداكار  حس   تمام  دلدارم،  و   شجاع  مادر
  پس   ني ا  از  و  ام،بسته   كاربه  هنميم  يبزرگ  و  علم  عظمت  راه  در

  رسوخ   وجودم  در  و  ياآموخته  من  به  تو  بست،  خواهم  كار  به  زين
 .ياداده
  گرفته   ش يپ  كوچكمان  كارگاه   در  و   خانه   در   تو  كه   ي بار  مشقت  كار 
  ام نده ي آ  ي علم   قات يتحق  در   حوصله  و  صبر   درس   من   به   ،ي بود
  ، ي فرستاد  مكتب  به   مرا  مسكنت  و  فقر  وجود  با   كه  آنگاه  از.  داد 

 .ي آموخت  من   به  روز  و  شب را  بشر   به  خدمت  و  هني م  به عشق 
  جشن   در  هنميم  كه  يسرافراز  تمام  خواهم،مي   اجازه  تو  از  اكنون
 .كنم  مي تقد عظمتت  شگاهيپ به كند،مي  اعطاء من به امروز

 و   افتخار  امواج  انيم  در  كه  امروز  فرزندت  كه  بدان  قدر  نيهم
!  زي عز  مادر  يا  تو،   بدون  را  خود  هم  باز  است   ورغوطه   يسربلند

 . ]٣٧-٤٢[ نديبمي  پناه يب و تنها بزرگ جهان ني ا در
سال   طي  در  يافتههااو  كنار  در  خود  تحقيق  بيهاي  شمار  ي 

به  آوردعلمي،  ماده  ي  هاه دست  قبيل  از  چشمگيري  و  پررنگ 
ضدعفوني كننده براي اتاق و وسايل جراحي، واكسن سياه زخم  
را   بشر  زندگي  بي شك  كه  نمود  پيدا  دست  هاري  واكسن  و 

گذاري توسط او نيز  متحول ساخت و پس از وي نيز اصول پايه 
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در اختيار ديگر دانشمندان قرار گرفت و در درمان تيفوس، وبا،  
فقط يك شكست در   .]٤٣[ثر بود ؤب زرد بسيار مديفتيتري و ت

كه دارد و زماني بود    وجود  اين دانشمند بزرگكارنامه درماني  
بيش از حد پيشرفت   شبيماري   يوقت  كه  يك دختر ده سالهآن  

(عالرغم تالش وي)  ،  ه بودآورده شد  پاستوربه نزد    بود.كرده  
گريان به پدر ي  هابا چشم   پاستوري وي جان داد و  هادر دست

توانستم انجام دادم. اي  ميمن كاري را كه  «   :و مادر وي گفت
اين كالم  .  »توانستم فرزند كوچك شما را نجات دهم مي كاش  

دانشمند   اين  از قلب بزرگ  به  ميگواهي  زيادي  داد كه عالقه 
ي  ماش هنگاوي در آخرين روزهاي زندگي  .بيماران خود داشت

گفت به تنها فرزند  مي كه در بستر بيماري بود و به سختي سخن  
اش نصحيت كرد كه صلح و علم بر جنگ و ناداني باقي مانده

غلبه خواهد كرد و آينده متعلق به كساني خواهد بود كه بيشترين  
  مطلق  ايماناند.  تالش را براي كم كردن رنج بشريت انجام داده 

  اين   در  نيكويي  قدرت   اعتقاد كه  يندر كنار ا  ابديت  خداوند و   به
 فراگرفته  را  پاستور  زندگي  تمام  وي هديه داده شده است،  به  دنيا
اين .  مشهود بوده است   او  براي  كتاب خدا  هم چنين، فضايل.  بود

همچنين نقل است  وي  از  در منابع ذكر شده است.    جمله پاستور
خودش    كه در روزهاي پاياني عمر دوست داشت جوانتر باشد تا

وقف   بيماري را  كشف  كن هابراي  جديد  ايمان  پد.  ي  استور 
به انسان  سرشت  عميقي  به   هاخوب  او  طور داشت. 

كرد. او  مي ي عفوني كار  هاناپذيري براي درمان بيماري خستگي
در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، در افزايش اميد    سهم بزرگي

سالگي    ٧٣در سن    پاستور . ]٣٨[ ايفا كرد  هابه زندگي در انسان 
ي مغزي پي در پي  ها، پس از سكته١٨٩٥در اواخر سپتامبر سال  

كاه درگذشت. دولت فرانسه اين ضايعه را  و تحمل دردي جان 
با تشريفات رسمي و احترامات نظامي ارج نهاد و او در انستيتو 
در سال  بعد  نيز چندي  به خاك سپرده شد. همسرش  پاستور 

از پاستور جمالت    .]٤٥،٤٤[در همان مكان به او پيوست    ١٩١١
  ارزشمندي به يادگار مانده است: 

 خالق كار از شتريب ، كنم مي  مطالعه را عتيطب شتريب هرچه 
  . ]٣٨[ شوممي  ريمتح آن

 بزرگ  تي نهايب عت،ي طب در زي ر تي نهايب موجودات نقش  
  .است

 ي مشعل  مانند  دانش.  ندارد  يمرز  و  كشور  چيه  دانش،  و  علم 
 .كندي م روشن را ايدن كه است

  يريگجهينت
شود و دانش قديم  مي ريزي  ي گذشته پايه هاعلم با پيوند به فرايند

نوآوري   و  دانش  صورتي  در  است.  جديد  دانش  زيرساخت 
كه دسترسي به دانش و علوم قديم مطالعه    ،گيردمي جديد رونق  

و درك شود. لذا نياز است كه پژوهشگران، دانشجويان تاريخ  
ي آموزنده  هادرس  زيرا اينعلم تخصصي خود را مطالعه نمايند  

انها را در روش انديشيدن و   دانتومي در مطالعه محققان گذشته 
 ي علمي هاداشتن ادراك عميق و درستي از تحقيقات و روش 

خوي و    ،ي علمي و آزمايشيهاالبته در كنار كار   هدايت نمايد.
بايد توجه شود كه زيربناي فكري  مي اخالق و افكار دانشمندان 

ي هاداده   و  اطالعاتداشتن    دانش فقط  دهد.مي انها را تشكيل  
است.   يا يك يافته نوين نظريه و ، ارائه ادراكعلمي نيست بلكه 

كهتوان  مي  بنابراين منظومه   نتيجه گرفت  مجموعه و  اي دانش 
لذا پيشنهاد    و ....  اطالعات  ،است از تجربه، معرفت، الهام، تخيل

مطالعات  مي و  علم  تاريخ  درس  امروز،  علم  رشد  براي  گردد 
ن فراهم گردد تا بتوانند به تاريخ علمي تخصصي براي دانشجويا

  ي بزرگ دست يابند. هادانش
  تشكر و قدرداني

پژوهشگران از  حمايت  صندوق  تهران،  دانشگاه  فناوران   از  و 
  گردد. مي تشكر 

 
 در پرانتز شماره و است مؤاخذ و منابع منظور كروشه  در * شماره

    .است وبگاه منظور
  هاي بازديد شده در اين مقالهوبگاه

(1). http://danesh.roshd.ir 
  مؤاخذ و منابع

نامه فرهنگستان علوم،  ،  توان آموخت مي از رازي چه    ). ١٣٩٧، ( فتح اله مضطرزاده   . ]١[
  ١٣٩٧سال    ١٢٨- ١١٩سال چهارم، صفحات  

[2]. Amr, S. and Tbakh, A. (2007). Abu Bakr Muhammad 
Ibn Zakariya Al Razi (Rhazes): Philosopher, Physician and 
Alchemist, Annals of Saudi Medicine, 27, 4, 305-307. 

  .انتشارات نشر ني   ، محمدبن زكرياي رازي   ). ١٣٩٤(   ، محمد   ، دهقاني .  ]٣[



و جهان  رانيدانشمندان بزرگ ا  يعلم يبه زندگ ينگاه     
 

  ٩٩ماه    دي اول، ، شماره  يازدهمنشريه نشاء علم، سال  
112 

،  فيلسوف ،  طبيب   رازي   زكرياي   محمد   ). ١٣٧١(   ، محمود ،  آبادي نجم   . ]٤[
  رازي   دانشگاه   انتشارات :  تهران ،  ايراني   شيميدان 

[5]. Gammal, L. (1995). Rhazes contribution to the 
development and progress of medical science, Bull Indian 
Inst Hist Med Hyderabad, 25, (1-2), 135-149. 

شناسايي مقام علمي ابوبكر محمد فرزند زكرياي    ). ١٣٤٨(   ، محمود   ، آبادي نجم   . ]٦[
   ٨٣شماره    ، نشريه هنر و مردم   ، رازي پزشك و فيلسوف و شيميست ايراني 

 ٩٣شماره    ، نشريه هنر و مردم  ، رازي و صنعت كيميا   ). ١٣٤٩(   ، محمود   ، نجم آبادي   . ]٧[
[8].  Aciduman, A. (2016). On pains of the kidney and the 
bladder in Kitāb al-Tajārib by Rhazes, Giornale Italiano di 
Nefrologia: Organo Ufficiale Della Societa Italiana di 
Nefrologia 33, 33-S66. 
[9]. Souayah, N, and Greenstein, J. I. (2005). Insights into 
neurologic localization by Rhazes, a medieval Islamic 
physician, Neurology, 65, 1, 125-128. 

بررسي نسبت انكار نبوت والحاد به    ، نيره    ، كاظمي   ، حوران   ، اكبرزاده   . ]١٠[
زنجان،   ، دانشگاه ١٣فصلنامه تأمالت فلسفي، شماره  محمد بن زكريا رازي، 

  . ١٣٩٣سال    ١٢٩– ١٥٧صفحات  
[11]. Roudgari, H. (2018). Muhammad ibn Zakariyya al-
Razi (Rhazes or Rasis) (854–925 CE) A Persian polymath, 
physician, chemist, philosopher and a theoretician in 
astronomy and grammar." Journal of Iranian Medical 
Council Vol 1(2), 2018 

، فيلسوف يار،    هجري شمسي)   ٣٢٠-٢٥١ي ( محمد بن زكرياي راز  . ]١٢[
    . ١٣٩٨سال  . آموزش آنالين فلسفه و منطق 

  ، آشنايي با مشاهير علم. آشنايي با ابن سينا   ). ١٣٩١(   ، مهروش   ، طهوري   . ]١٣[
 هاي قاصدك كتاب   ، انتشارات ذكر 

[14]. Khan, A. (2006). Avicenna (Ibn Sina): Muslim 
Physician and Philosopher of the Eleventh Century, Rosen 
Central. PP. 18. 
[15]. Avicenna in Encyclopædia Iranica, Online Version 
(2006). Iranica.com. Retrieved 2010-01-19. 
[16]. Smith, R. D. (1980). Avicenna and the Canon of 
Medicine: a millennial tribute, West J. Med. 133(4), 367. 
[17]. Stanford Encyclopedia of Philosophy (2016), Ibn Sina 
[Avicenna] 
[18]. Afshar, A. (2010). Honoring Avicenna, the great 
Persian physician on the world's postage stamps. Archives of 
Iranian Medicine, 13(5) 447. 
[19]. Moosavi, J. (2009). The Place of Avicenna in the 
History of Medicine, Avicenna J. Med. Biotechnol, 1(1) 3-8 
[20]. Reisman, D. C. (2002). Review: A New Standard for 
Avicenna Studies, Journal of the American Oriental Society, 
122(3) 562. 
[21]. Belhaj, A. (2015). Avicenna and the Aristotelian 
Tradition: Introduction to Reading Avicenna's Philosophical 
Works. Second, Revised and Enlarged Edition, Including an 
Inventory of Avicenna's Authentic Works, Islam and 
Christian–Muslim Relations, 26(4) 520. 
[22]. Levy, R. (1957). Avicenna—his life and times, Medical 
History, 1(3) 249. 

[23]. Wisnovsky, R. (2003). Avicenna's metaphysics in 
context, Cornel University Press, Ithaca, New York. 
[24]. Becka, J. (1980). The Father of Medicine, Avicenna, in 
Our Science and Culture. Abu Ali Ibn Sina (980-1037), Cas 
Lek Cesk 119(1):17-23. 
[25]. Khan, A. (2005). Avicenna (Ibn Sina): Muslim 
Physician and Philosopher of the Eleventh Century (Great 
Muslim Philosophers and Scientists of the Middle Ages), 
Rosen Central; Illustrated edition, Orlando. 
[26]. Ulug-Zade, S. and Vitcovitch, V. Yarmatov, K. (1957). 
Avitsenna  (movie). Russia . 
[27]. Anderson, M. J. (1931). Isac Newton the Greatest 
Scientist of All Time, Revised edition. 
[28]. Encyclopedia Britannica Inc. (2020). Isac Newton, 
Encyclopedia Britannica,  
[29]. Rosinsky, N. M. (2007). Sir Isaac Newton: Brilliant 
Mathematician and Scientist. Signature Lives: Scientific 
Revolution Series. Compass Point Books . 
[30]. Hawking, S. (1988). The Brief History of Time, Steven 
Hawking, Bantam Dell Publishing Group, UK. 
[31]. Bryson, B. (2003). A Short History of Nearly 
Everything, Bill Bryson, Doubleday (UK), Broadway Books 
(US). 
[32]. Gribbin, J. (1989). Science: A History, Penguin Books, 
Limited (UK); reprint edition. 
[33]. Hall, A. R. (1993). Newton, His Friends and His Foes. 
CRC Press, Taylor & Francis 
[34]. Hall, A. R. (1996). Isaac Newton: Adventurer in 
Thought, Volume 4 of Cambridge Science Biographies, 
Cambridge University Press. 
[35]. Hall, A. R. (1981). From Galileo to Newton, Dover 
books explaining science Volume 2 of Rise of modern 
science. 
[36]. Ronan, A. C. (1983). The Cambridge Illustrated History 
of the World's Science, Cambridge University Press. 
[37]. Debre, P. (1998). Louis Pasteur, the John Hopkins 
University Press, 1998, ISBN 0-8018-6529-8. 

هاي  كتاب   ، انتشارات ذكر   ، پاستور   لويي آشنايي با    ). ١٣٩١(   ، پريسا   ، روز همايون   ]٣٨[
  قاصدك 

[39]. Hudson Tiner, J. (1999). Louis Pasteur: Founder of 
Modern Medicine (Sowers.), Mott Media; 2nd Edition, 
ISBN-10: 0880621591. 
[40]. Feinstein, S. (2008). Louis Pasteur: The Father of 
Microbiology Inventors who changed the world, Enslow 
Publishers, ISBN 1598450786, 9781598450781. 
[41]. Geison L. G. (1995) The Private Science of Louis 
Pasteur, Princeton Legacy Library, published originally, 
ISBN 9780691633978. 
[42]. Hunter, N. (2014). Louis Pasteur, Raintree, ISBN 
1406272418, 9781406272413. 

  انتشارات دلهام   ، به ترجمه مهين مهتاج   ، پاستور پاستور   ،   ) ١٣٨٣ليز (   ، گوگرلي . ] ٤٣[
  انتشارات واش   ، داستان زندگي پاستور پاستور   ،   ) ١٣٩٨هاجر (   ، فيضي   . ]٤٤[

[45]. Gillen, A.L. and Sherwin F. J. (2008). Louis Pasteur’s 
Views on Creation, Evolution , and the Genesis of Germs, 
Answers Research Journal 1, 43–52.


