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)بﺨش اول(

چكيده

مهرناز ابراهيﻤي ،١الناز ﺣﺴيني ،٢پرويﺰ نوروزي ،١ﻋﻠي اكبر موﺳوي موﺣﺪي*،٢

مطالعه زندگينامه دانشمندان بزرگ كمك بسياري به شناخت مسير فكري آنها ميكند كه ميتواند در زندگي علمي و شيوههاي

تحقيقاتي پژوهشگران جديد تﺄثيرگذار باشد .همانطور كه ياد ميگيريم چگونه افراد به اكتشافات جديدي دست مييابند ،روشهاي
جديدي از تفكر را ميآموزيم كه مسير كشف جديد را هموار ميكند .عﻼوهبر اينكه از تاريخ علم مطلع ميشويم ،در مورد دانشمندان

بزرگي ميخوانيم كه خارج از قوانين علمي مرسوم فكر ميكردند .همچنين مشاهده ميكنيم كه چگونه علم از فرهنگ تﺄثير ميپذيرد.

در اين مطالعه زندگينامه محمد بن زكرياي رازي و بوعلي سينا ،دو دانشمند بزرگ ايراني و دو تن از دانشمندان بزرگ غربي ،نيوتن

و پاستور مورد بررسي قرار گرفته است .در اين متن سعي شده است عﻼوهبر ذكر اكتشافات و اختراعات اين دانشمندان بزرگ به
نكات برجسته اخﻼقي آنها پرداخته شود .بعضي از آراء و افكار اين دانشمندان بهصورت مجمل بيان ميشود:

رازي اولين طبيبي است كه خود را از قيد عقايد رها ساخته و آنچه در عمل و آزمايش بهنظر صحيح ميرسيده انتخاب و آنچه در عمل

نادرست بوده ،رد نموده است .او در هزار و پنجاه سال قبل كارهاي آزمايشگاهي را در علوم طبيعي )مخﺼوص ًا طب و شيمي( وارد كرده

است .رازي يكي از پيشگامان دانش كيميا بوده همانطور كه كتابي تحت عنوان اﻻسرار يا رازهاي صنعت كيميا نوشته است .نظر رازي

درباره ﺣيوانات و گياهان و موجود زنده بر اين است :آزردن موجودي زنده روا نيست مگر آنكه رنجي شديدتر را از او دور كرده باشيم.
از موضوعات مهم در زمان ويروس كرونا اين است كه اولين قواعد قرنطينه و بهداشت را ابنسينا در خﺼوص بيماري طاعون

اعﻼم نمود ازجمله :دستها را بشوئيد با آب و سركه ،در خانه بمانيد ،به مسجد نرويد ،فاصلهها را نگه داريد ،مغازهها بسته شوند،

ﻼ رعايت
فقط مغازههاي مواد غذايي و مايحتاج اصلي مردم باز باشد .از مهمترين راهنماييهاي او اين بود كه بهداشت را كام ً
نماييد اما از طاعون نترسيد .ترس موجب ميشود كه طاعون سراغ شما بيايد .از آراء و عقايد ابنسينا اين بود كه تعﺼب در علم

و فلسفه مانند هر تعﺼب ديگر نشانه خامي و بيمايگي است و هميشه به زيان ﺣقيقت تمام ميشود.

نيوتن اعﻼم نموده است كه بيشترين اكتشافات خود را در دوران هجده ماههاي كه بهدليل شيوع بيماري طاعون در قرنطينه بود به

دست آورد و تا ساليان بعد از اين دوران با عنوان دوران زرين نام ميبرد .از ديگرجمﻼت نيوتن :هرگز نميتوان با آدمهاي كوچك
كارهاي بزرگ انجام داد.

پاستور به دست آوردهاي چشمگيري از قبيل ماده ضدعفوني كننده براي اتاق و وسايل جراﺣي ،واكسن سياه زخم و واكسن هاري

دست پيدا نمود كه بيشك زندگي بشر را متحول ساخت و پس از وي نيز اصول پايهگذاري توسط او نيز در اختيار ديگر دانشمندان

قرار گرفت و در درمان تيفوس ،وبا ،ديفتيتري و تب زرد بسيار مﺆثر بود .از جمﻼت ارزشمند پاستور :نقش موجودات بينهايت ريز

در طبيعت ،بينهايت بزرگ است .اين عنوان مقاله به صورت پياپي منتشر خواهد شد كه در اين شماره بخش اول آورده شده است.

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

* عهدهدار مكاتبات ،استاد ،تلﻔﻦ ،٦١١١٣٣٨١ :فاكس ، ٦٦٤٠٤٦٨٠ :ﭘﺴﺖ الكترونيكي moosavi@ut.ac.ir
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رازي در پايان عمر شد .فهرست آثار متنوع و فراوان رازي نشان

محمد بن زكرياي رازي ) ٢٥١-٣١٣هجري قمري(

ميدهد كه وي به جز معدود سالهاي كودكي و نوجواني مابقي

ابوبكر محمّد بن زَكَريا بن يحيي

عمر را عمدتاً به خواندن و نوشتن گذرانده است .قديميترين

الرازي در اول شعبان  ٢٥١ق /دهم

فهرست كتابهاي رازي را ابن النديم در الفهرست آورده است

شهريور  ٢٤٤شمسي مطابق با ٨٦٥

] [٤اما آنكه بيشتر آثار رازي را در جهان شناسانده ابوريحان

ميﻼدي در شهر ري )در آن

بيروني است كه در فهرستي كه وي از كتب رازي تنظيم كرده

روزگاران تحت سلطه خﻼفت

است ،شمار آنها به  ) ١٨٤در منابع ديگر  (٢٢٤مورد ميرسد

عباسي بود( متولد شد .نام وي

] ،[٤يكي از مهمترين آنها كتاب بزرگ الحاوي يا الجامع الكبير

محمد ،نام پدرش زكريا و كنيهاش ابوبكر است .رازي در دوره

است .اين كتاب تا چند قرن دايرة المعارف علم پزشكي به شمار

اي زيست كه اروپا مورد يورش وايكينگها قرار گرفته بود.

ميرفته است .چنانكه در پايان قرن سيزدهم ميﻼدي به زبان

همچنين از افراد هم دوره با رازي ،رودكي )شاعر مشهور

ﻻتين ترجمه شد و دو قرن بعد همين ترجمه ﻻتين جزو نخستين

پارسيسراي ايراني( ،فارابي )از بزرگترين فﻼسفه و دانشمندان

كتابهايي بود كه در اروپا به چاپ رسيد و از آن پس پي در پي

ايراني( ،هان يو )شاعر و فيلسوف برجسته ي چيني( ،ابوالعباس

تجديد چاپ شد .در پايان قرن چهاردهم ميﻼدي يكي از نه

احمد ابن محمد ابن كثير فَرغاني معروف به فرغاني )ستارهشناس

كتاب مهمي بود كه در كتابخانه دانشكده پزشكي پاريس

ايراني( ،ابوعثمان عمرو بن بحر )اديب و مترجمي خوش سخن(

نگهداري ميشد و تا قرن هفدهم همچنان از كتابهاي آموزش

و محمد بن جرير طبري را ميتوان نام برد .تاثيري كه آثار رازي

طب در اروپا بود .به گفته خود رازي  ١٥سال از عمرش را شبانه

بر جهان و اروپا برجاي نهاد ،وي را به عنوان مهمترين چهره

روز صرف نوشتن اين كتاب كرده بود .از معلمان رازي ميتوان

علمي و فلسفي ايران شناسانده است .از نظر فكري او هرگز

به ابن ربن طبري كه استاد رازي در طب بوده است ،ابوزيد بلخي

تسليم افكار مشاهير نميشد و نظرات بهدست آورده را مورد

و ابولعباس ايرانشهري اشاره كرد .رازي با اينكه در فلسفه اخﻼق

مشاهده و تجربه قرار ميداد و سپس نظر و قضاوت خود را بيان

پيرو افﻼطون بوده اما براي سقراط و جالينوس نيز احترام خاصي

ميداشت  .و بدين جهت ،اين را حق خود ميدانست كه نظرات

قائل بوده است .البته آزاد انديشي رازي باعث شده است كه در

ديگران را تغيير دهد و يا تكميل كند.

كتاب الشكوك علي جالينوس هم بر نظرات پزشكي جالينوس

رازي در ابتدا به موسيقي )نواختن عود( عﻼقه داشته و سپس به

و هم بر انديشههاي فلسفي او ايراد گرفته و به تعبير استاد دكتر

فلسفه و شيمي پرداخت .زيرا وي بر اين اعتقاد بود كه فيلسوف

مهدي محقق پس از تعظيم و تكريم مقام علمي جالينوس و

بايد شيمي بداند كه البته چگونگي ارتباط دقيق شيمي با فلسفه

اعتراف به بزرگي منزلت او سخناني گفته كه نشاندهنده كمال

و دليل اين باور رازيست كه با توجه به نوع موضوع و ابعاد

آزاد انديشي وي ميباشد ] ٢و .[٥

مختلف آن بر عالم گشوده ميشود ] .[١از نظر تاريخي ،رازي از

مزيتي كه رازي بر بسياري از پزشكان زمان خود داشته و

همان سالهاي ابتدايي نوجواني ،به كسب علم روي آورده و به

مخصوصاً ياداشتهاي روزانه وي از احواﻻت بيماران است كه

اين منظور از ري راهي بغداد شده بود زيرا كه بغداد اديبان و

در كتاب "الحاوي" جمعآوري شده است ،كه اين روش امروزه

دانشمندان بسياري را در خود پرورش داده است .رازي توسط

نيز در تمام بيمارستانهاي جهان برقرار است .طب تا دوران

كسب تجربه در بغداد به اوج شهرت رسيد سپس به ري و

رازي بر طبق كتب بقراط و جالينوس بوده و عموم پزشكان

رياست بيمارستان شهر را بر عهده گرفت ].[٣,٢

قدمي فراتر از گفتههاي آنها فراتر نميرفتند .ولي رازي اولين

رازي در پايان كتاب سيرت فلسفي مدعي شده است كه فقط در

طبيبي است كه خود را از قيد عقايد رها ساخته و آنچه در عمل

يك سال بيش از بيست هزار برگ با خط ريز نوشته بوده است.

و آزمايش بهنظر صحيح ميرسيده انتخاب و آنچه در عمل

احتماﻻً همين كثرت مطالعه باعث بيماري چشم )آب آوردگي(

نادرست بوده رد نموده است .وي از اولين پزشكاني است كه

نشريه نشاء علم ،سال يازدهم ،شماره اول ،دي ماه ٩٩
103

نگاهي به زندگي علمي دانشمندان بزرگ ايران و جهان

رازي ميتوان به طب المنصور ،الجدري و الحصبه )آبله و

تجربه و آزمايش را در طب وارد كرده است چه بسا بتوان از اين

ويژگي بهعنوان خﻼقيت وي نام برد و وي اولين طبيبي بوده

حصبه( ،تقاسيم العللل )تقسيم بيماريها( ،الخواص )خواص

شيمي و داروسازي

دانشمند بزرگ به پيامبر اسﻼم و قرآن كريم هستند .در واقع

است كه در هزار و پنجاه سال قبل كارهاي آزمايشگاهي را در

اشياء( اشاره كرد ].[١٢

علوم طبيعي بهويژه در طب و شيمي وارد كرده است ].[٦

در مورد مكتب اعتقادي رازي ،آثار او نشانگر باور قلبي اين

ميتوان اين احتمال را بيان كرد كه رازي همانند سقراط بهدليل

رازي در علم شيمي تبحر بسياري داشته و بهعنوان كاشف الكل

داشتن ديدگاه فلسفي خاص و چهبسا سنتشكنانه در آن زمان،

و جوهر گوگرد نيز مشهور است .نكته قابلذكر اين است كه

مورد نقض و سو برداشت بسيار قرار گرفته است ] .[١٠به هر

كيمياگران در قرون اوليه تمدن اسﻼمي عموماً ايراني بودند مانند

حال از آثار فلسفي رازي تنها دو كتاب الطب الروحاني و سيرة

رازي و جابر بن حيان طوسي .وي تبديل مواد و فلزات را به

الفلسفيه باقي مانده است .چنان كه استاد مهدي محقق در كتاب

تركيبات ديگر ممكن ميدانسته و اين مطالب را در "كتاب

"فيلسوف ارجمند ري" اشاره كردهاند ،علت از بين رفتن بقيه

اﻻثبات" به تأليف در آورده است .دكتر محمود نجم آبادي معتقد

آثار رازي تعصب و تكفير مخالفاني بوده كه ايرادها و انتقادات

است كه اگر روزي مقرر شود كه نويسندگان و دانشمندان در

صريح و بيپرده رازي را در باب عقايد خود نميپسندند ] .[٢از

مورد آثار رازي بهخصوص آثار مربوط به علم شيمي و كيميا به

رازي سخنان ارزشمندي بهجاي مانده است ،مانند اينكه:

تحقيق بپردازند ،بسياري از موضوعات شيميايي امروزي روشن

اگر همه ميتوانستند از استعدادهاي خود درست بهره بگيرند،

و آشكار ميگردد ] .[٧رازي كتابي را تحت عنوان اﻻسرار )

دنيا همان بهشت موعود ميشد كه همه ميخواهند.

رازهاي صنعت كيميا( منتشر كرده است كه نشان ميدهد ايشان

آزردن موجودي زنده روا نيست مگر آنكه رنجي شديدتر را از

از پيشگامان دانش كيميا بوده است.

او دور كرده باشيم و چون به حكم عقل و عدل آزار رساندن به

بيشتر آثاري كه از رازي در زمينه پزشكي ،داروسازي و خواص

ديگري روا نيست ،پس آزردن خويشتن را نيز نبايد روا دانست.

خوراكيهاست .مطالعات وي در زمينههاي مختلف پزشكي از

به پاس زحمات فراوان رازي در داروسازي روز پنجم

جمله تغذيه ،اعصاب ،دندانپزشكي ،جراحي ،پزشكي كودكان و

شهريورماه  ،روز بزرگداشت رازي شيميدان بزرگ ايراني و روز

 ...بسيار بنيادي بوده و تاثير بسزايي در علوم پزشكي اروپا داشته

داروساز نامگذاري شدهاست .اين عالم بزرگ در پنجم شعبان

است .به عنوان مثال در كتاب "التجارب" شرح حال بيماران با

 ٣١٣ق /نهم آبان ٣٠٤شمسي مطابق با  ٩٢٥ميﻼدي در ري وفات

جزئيات آورده شده است و به نوعي خﻼصه ديدگاههاي وي در

يافت ].[٣

پزشكي ميباشد .وي با تأكيد بر ارتباط بين مكان يك ضايعه و

شيخ الرئيس ابوعلي سينا ) ٤٢٨-٣٧٠هجري

عﻼئم باليني بيمار در علوم اعصاب پيشگام بود.كتاب التجارب

شمسي(

در  ٣١بخش تدوين شده ،با سردرد ،علل و درمان آن شروع
ميشود و به همين ترتيب دردها و درمانهاي مرتبط با بخش و

ابوعلي

حسين

ابن

اندامهاي مختلف بدن را از باﻻ به پايين ارائه مينمايد .فصل آخر

عبداﷲ ابن سينا در سال

خوشخو بود و به بيماران توجه خاصي داشت ،تا زمان بهبود

ميﻼدي در بخارا چشم به جهان گشود .پدرش عبد اﷲ اهل بلخ

اين كتاب نيز به داروها اختصاص داده شده است ]٨و .[٩در

 ٣٧٠هجري شمسي

مورد خصوصيات اخﻼقي رازي نيز چنين گفتهاند كه وي مردي

مطابق با سال ٩٩١

بيماري با آنها در ارتباط بود و نسبت به فقرا و بينوايان بسيار

بود و مادرش ستاره نام داشت و زني از اهالي روستاي افشنه ،از

بخشنده بود بهگونهاي كه كتاب مَن ﻻيَحضَرُهُ الطَّبيب )طب

توابع بخارا بود .در آن زمان سامانيان بر ايران فرمانروايي

الفقرا ،يا كسي كه به طبيب دسترسي ندارد( را براي كساني كه

ميكردند .در اروپا نيز جنگويان وايكينگ به يورش ميپرداختند

به طبيب دسترسي ندارند تأليف كرده است ] .[١١از ديگر آثار
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و بيشتر مناطق اروپاي غربي توسط سيستم فئودالي سازماندهي

بيدارياش ميانديشيد و گاهي در عالم رويا براي آنها راه حل

ابوالخير )عارف و شاعر نامدار ايراني( ،ابوالقاسم فردوسي )شاعر

وي ناتوان ماندند و از شاه درخواست كردند تا شيخ الرئيس را

پيدا ميكرد نقطه عطف در زندگي بوعلي زماني اتفاق افتاد كه

شده بود .از شاعران و دانشمندان هم دوره با بوعلي ميتوان به

نوح بن منصور ،فرمانرواي بخارا بيمار شد و پزشكان از درمان

ابوريحان بيروني )دانشمند و همهچيزدان ايراني( ،شيخ ابو سعيد

به بالينش بخواند .با درمان نوح بن منصور ،بوعلي جايگاه

حماسهسراي ايراني( ،ابن هيثم )از بزرگترين فيزيكدانان و

ويژهاي در دربار پيدا كرد و با اجازه پادشاه به كتابخانه بزرگ

رياضيدانان( و ابوالقاسم مسلم بن احمد مجريطي )منجم و از

آنجا راه يافت كه در آن زمان تنها سربازان و افراد خاص به آن

قديميترين دانشمندان مسلمان اسپانيايي( اشاره كرد .بوعلي از

دسترسي داشتند .اين دوران ،طﻼييترين دوران زندگي بوعلي

خردسالي نزد پدر به فراگيري قرآن پرداخت و در ده سالگي

حافظ كل قرآن بود .بوعلي از دوران خردسالي به خاطر نبوغ

بود و او نوشتن نخستين كتابش )بي گناهي و گناه( را در آنجا

از اساتيد فلسفه بود ،به بخارا آمد و در خانه پدر بوعلي سكني

اين حادثه را عمدي و از سوي بوعلي شايعه كردند .چندي بعد

آغاز كرد .البته بخشي از كتابهاي مهم در حادثهاي كه توسط

عجيبي كه از كودكي به سن و سال او انتظار نميرفت ،همواره

حسودان بوعلي صورت گرفته از دست رفته است .دشمنان وي

تعجب سايرين را بر ميانگيخت .هنگاميكه ابوعبداﷲ ناتلي كه

با حمله ايلك خان نصرقراخاني به بخارا و همچنين درگذشت

گزيد ،به درخواست پدر شروع به آموزش فلسفه به بوعلي نمود.

پدر بوعلي ،شيخ الرئيس تصميم به ترك بخارا گرفت ].[١٧،١٦

از همان ابتدا بوعلي دريافته بود كه آموزگارش ظرافت و دقت

سال  ٤٠٦هجري شمسي زماني بود كه بوعلي در همدان شمس

برخي مسائل را درك نميكند .پس از اينكه استادش بخارا را

الدوله حاكم وقت را كه به بيماري قولنج مبتﻼ شده بود ،درمان

ترك گفت بوعلي خود به مطالعه پرداخت و در كنار فلسفه به

كرد و بهدليل ارادت وي به بوعلي به مقام وزارت گزيده شد.

آموختن درباره علوم طبيعي و الهيات مشغول شد ،و اين راهي

بوعلي در دوران زندگياش هيچگاه چشمداشت مادي به مقام و

بود كه به گفته خودش درهايي از علم و دانش را به لطف

مناصبي كه به آن ميرسيد نداشت و مقامها را تنها پلههايي جهت

پروردگار بر وي گشود .با اينكه در فلسفه در مسير مكتب ارسطو

نزديكتر شدن به خودشناسي و شناخت پروردگار ميديد .پس

بود اما هيچگاه متعصبانه و كوركورانه و يا بدون مطالعه مطلبي

از مرگ شمس الدوله ،بوعلي سينا از سمت خود استعفا داد و به

را نميپذيرفت.

همين دليل او را در زندان افكندند .او در زندان چندين رساله

بوعلي همچنين در مسائل طب و بيماريها نيز مشغول به تحقيق

نوشت و همزمان به تفصيل به پيشنويس كتاب شفا پرداخت و

بود به طوريكه هنگاميكه تنها شانزده سال داشت جوانترين

در كنار آن ،كتاب قانون كه نوشتن آن را چندي قبل آغاز كرده

پزشك عصر خود شد .در آن زمان نوح دوم )نوح ابن منصور

بود نيز پيش ميبرد .در آن زمان زبان نوشتن كتب و متون علمي

ساماني( بر بخارا حكومت ميكرد ] .[١٥-١٣ابو علي سينا از

عربي بود و بوعلي هم ناگزير به همين زبان مينوشت و همين

ادويه منفرد ٧٨٥ ،قلم دارو را به ترتيب حروف ابجد نام برده ،به

امر بهانه اي شد براي آنكه اين دانشمند بزرگ پارسي بهعنوان

ذكر ماهيت آنها پرداخته ،خواص تاثير آن داروها را شرح داد.

وي ضمن توصيف اين مواد ،آگاهيهاي جالبي در زمينه شيمي

يك عالم عرب به دنيا معرفي گردد .در صورتيكه بههيچ عنوان

شيميايي الكل و اسيد سولفوريك را از نظر دارويي شرح داد ).(١

ميباشند ].[١٩،١٨

اين چنين نبود و حتي سادهترين جستارها از زندگي و دوران

كاني به خوانندگان ميدهد و ميگويد از تركيب گوگرد و جيوه

كودكي اين عالم بزرگ گوياي اصالت پارسي اين دانشمند بزرگ

 ،ميتوان شنگرف تهيه كرد .وي نخستين كسي است كه خواص

درباره ابتكارها و معالجات شگفتانگيز بوعلي داستانها و

بوعلي كمتر شب ميخوابيد و روزها نيز تمام وقت به خواندن

روايات بسيار است كه از اغلب آنها سند معتبري در دسترس

و يادگيري مشغول بود .هرگاه احساس ميكرد از درك مسألهاي

نيست يا به لحاظ عقﻼني بسيار عجيب به نظر ميرسند .از ميان

عاجز است ،به مسجد رفته و نماز ميخواند و به ياري خداوند

آنها ميتوان به درمان بيماري عشق توسط وي اشاره كرد .اين

ابهام از او برطرف ميشد .او هم چنين در خواب هم به مسائل
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روايت به زماني باز ميگردد كه بوعلي در گرگان و نزد قابوس

اثر بسيار مشهور بوعلي همانطور كه اشاره شده است ،كتاب شفا

نااميد شدند .هنگاميكه بوعلي بر بالين اين جوان حاضر شد و

درمان جهل روح نوشته شده است .از آنجا كه در آن زمان علم

ميباشد .اين كتاب بيشتر به فلسفه و علم ميپردازد .اين كتاب

بن وشمگير ،پادشاهي دوستدار دانشمندان به سر ميبرد .در آن

بر خﻼف اسمش ارتباطي با علم پزشكي ندارد و بيشتر براي

عصر يكي از نزديكان قابوس بيمار شد و پزشكان از درمان وي

را برابر با حكمت ميدانستند ،بوعلي در اين كتاب تﻼش كرد

در احوال وي نگريست ،خواست كه فردي آشنا به تمام

طبقهبندي گسترده و يكپارچهاي از علم را ارائه دهد .بهعنوان

محلههاي گرگان در آنجا حاضر گردد .فرد مورد نظر حاضر شد

مثال ،در بخش فيزيك ،طبيعت در زمينه هشت علوم اصلي از

و بوعلي با در دست گرفتن نبض بيمار از وي خواست تا محﻼت

جمله اصول كلي ،از اجسام آسماني و زميني و عناصر اوليه و

را نام ببرد ،با تغيير ضربان نبض بيمار با توجه به نام محﻼت

همچنين هواشناسي ،كانيشناسي ،گياهشناسي ،جانورشناسي و

مختلف ،كوچهها و خانههاي گرگان ،بوعلي سرانجام خانه

روانشناسي مورد بحث قرار ميگيرد .اكثر مورخان سالهاي

دختري را پيدا كرد كه بيمار دل در گرو مهر وي داشت ولي

 ١٠١٤تا  ١٠٢٠ميﻼدي را زمان نگارش اين كتاب ميدانند و

بهدليل رازداري بدان حال افتاده بود .قابوس كه ماجرا را شنيد،

اولين نمونه از آن در سال  ١٠٢٧ميﻼدي به چاپ رسيد ].[١٣

از اين تشخيص بسيار شگفتزده شد و مقدمات ازدواج آن دو

مطالعه تاريخ علم در اروپا نشان ميدهد پس از دوره زندگي

جوان را فراهم نمود ].[٢١،٢٠

بوعلي سينا )از حدود سال ١٠٥٠ميﻼدي(  ،دانشمندان اروپايي

بوعلي در سختترين و طاقتفرساترين موقعيتها نيز ذهني

با جستجوي يادگيري باستان در متون يوناني و عربي كه آنها را

خﻼق و متمركز داشت .تقريباً تمام زمينههاي علمي از رياضيات

به ﻻتين ترجمه كردند ،بر دانش موجود خود متكي شدند .آنها

و منطق گرفته تا موسيقي و تفسير قرآن عﻼقهاش را جلب

ميكرد .كيهانشناسي بوعلي سينا متمركز بر خالقيت خداوند

با طيف گسترده اي از متون كﻼسيك يونان روبرو شدند كه

ميساخت ،بهطوريكه هنگام نگارش كتاب شفا هيچ منبع قابل

مكتب پيراموني بغداد جدا كرد و از مفاهيم آموزههاي افﻼطوني

بيمارياش عود كرد و در سن  ٥٨سالگي در سال  ٤٢٨شمسي

آسماني ،او را آماده مينمود تا مكتبهاي انحرافي را تشخيص

برخي از آنها همراه با تفسيرها و آثار مستقل انديشمندان اسﻼمي

است .استعداد بوعلي در يادگيري و حفظ كردن آموختهها زبانزد

قبﻼً به عربي ترجمه شده بودند ،بوعلي به وضوح خود را از

بود و همين حافظه نيز امر دشوار تأليف را بر وي آسان

با ذهني مستقلتر استفاده كرد .مهمتر از همه ،عقايد الهي وي در

استنادي در اختيار نداشت .بوعلي از قبل از آخرين سفرش از

كنار فلسفه ،با اعتقاد به خداوند به عنوان خالق و سلسله مراتب

اصفهان به همدان به بيماري قلنج مبتﻼ شده بود در طي اين سفر

دهد ].[٢٥

مطابق با سال  ١٠٣٧ميﻼدي در اثر همين بيماري از دنيا رفت و
در همدان به خاك سپرده شد ].[٢٤-٢٢

تاثير بر علم پزشكي

بوعلي حدود دويست و چهل اثر نوشته است كه تعدادي از آنها

تأثير بوعلي بر مدارس عالي پزشكي اروپا در اوايل دوره مدرن

در دسترس است و علي رغم شهرت اين عالم و فيلسوف بزرگ

به خوبي گسترش يافت .از مهمترين و شناختهشدهترين آثار

هنوز تمامي آثار موجود از وي به دقت مورد بررسي قرار

بوعلي ميتوان به كتاب قانون اشاره داشت كه در قرن  ١٣ميﻼدي

نگرفتهاند .شايد او تنها بيش از صد رساله فلسفي داشته باشد.

توسط جرارد سرمونا به زبان ﻻتين ترجمه شد .محتواي

بوعلي همچنين گروهي از شاگردان ﻻيق تربيت كرد كه تعاليم

دايرةالمعارفي ،نظمدهي سيستماتيك و تركيب علم جالينوس با

با ارزش وي را به نسلهاي آينده انتقال دادند .جوزجاني

فلسفه ارسطويي باعث شد كه كتاب قانون بهسرعت به منبعي

برجستهترين شاگرد وي بود كه به غير از وي ،از ديگر شاگردان

جامع در علم پزشكي اروپا تبديل شود .محققان علم پزشكي از

ﻻيق بوعلي ميتوان ابوالحسن بهمنياربن مرزبان )صاحب كتاب

همان زمان استفاده از اين كتاب را شروع كردند و دانشكدههاي

التحصيل( ،ابوعبداﷲ المعصومي و ابن زيله را نام برد ].[١٣

پزشكي و داروسازي نيز از قرن ميﻼدي  ١٤آن را بهعنوان منبع

رسمي خود پذيرفتند .كتاب قانون به پنج بخش تقسيم شده

نشريه نشاء علم ،سال يازدهم ،شماره اول ،دي ماه ٩٩
106

نگاهي به زندگي علمي دانشمندان بزرگ ايران و جهان

است .بخش اول شامل چهار رساله است كه رساله اول به



آناتومي ميپردازد .رساله دوم به بررسي علل و عﻼئم ميپردازد،

رساله سوم شامل بهداشت ،سﻼمتي و بيماري است .رساله

مراجعه به عقل خود را ندارند و اگر هم فرصتي دست
آورند حاضر نيستند اشتباهات و لغزشهاي آنان را

چهارم طبقهبندي بيماريهاست .بخش دوم قانون به منشأ و

اصﻼح و جبران كنند.

خصوصيات تركيبات دارويي ميپردازد ،بخش سوم شامل

در كنار اين دو اثر بزرگ بوعلي ،ايشان كتابهاي بسيار

"بيماريهاي سر تا پا" است ،بخش چهارم "بيماريهاي تركيبي

ارزشمندي نگارش نموده اند كه ميبايد به منابع علمي رجوع

با اثرگذاري بر چند ارگان بدن" )تب و ساير آسيبشناسيهاي

نمود ].[١٩

سيستمي( را بررسي ميكند و بخش پنجم "مواد مخدر مركب"

سر آيزاك نيوتن ) ٤ژانويه  ٢٠ – ١٦٤٣مارس (١٧٢٧

را ارائه ميدهد .هر دو بخش دوم و پنجم در مورد  ٧٦٠داروي

نيوتن در چهارم ژانويه سال

ساده و تركيب شده شرح مفصلي دارند ].[٢٥

 ١٦٤٣ميﻼدي مطابق با سال

شهرت و تسلط بوعلي در سرزمينهاي غربي تا حدي بود كه از

 ١٠٢١شمسي در خانواده

وي بهعنوان حاكم پزشكان نام برده شد و كتاب قانون را

مزرعهدار در منطقه وولستورپ

مشهورترين كتاب پزشكي تاريخ ميدانند و معتقدند اين كتاب

واقع در لينكلن شاير در ١٥٠

مانند انجيل پزشكي بوده و بيش از هر اثر نوشتاري ديگر ماندگار

كيلومتري شمال لندن بهدنيا

بوده است ].[١٩

آمد .سه ماه قبل از تولد نيوتن پدرش در سن  ٣٠سالگي فوت

جرج سارتن ،دانشمند مورخ در مورد اين كتاب مينويسد:

كرد .پدرش مردي بود زودرنج و عصبي مزاج .مادرش

قانون ،دايرةالمعارف عظيم پزشكي است .اين كتاب شامل

هاناآسيكاف حدود  ٢سال بعد از تولد نيوتن با بارنابه اسميت

روشنگرترين مباحث پزشكي است كه اين علم را منحصربهفرد

شريعتمدار كليساي مجاور نورث ويتهام ازدواج كرد .پس از

ميكند .مباحثي همچون التهابات بدن ،منبع بيماري سل،

ازدواج مادر نيوتون ،سرپرستي و مراقبت از نيوتن به مادربزرگ

جداسازي بيماريها بر اساس عوامل آبي و خاكي ،توضيح دقيق

پير و سالخوردهاش محول گرديد .بدين ترتيب ،نيوتن دوران

مشكﻼت پوستي ،بيماريهاي جنسي و راههاي پيشگيري از آنها

كودكي خود را در قريهاي دور افتاده گذرانيد .در سال تولد

و همچنين بيماريهاي عصبي ،بهخوبي در اين كتاب بررسي

نيوتن ،گاليلئو گاليله از دنيا رفت .در سالهاي بعد ،نيوتن از

شدهاند ].[١٤

ايدههاي آن دانشمند در زمينههاي رياضيات و حركت بهره

از موضوعات مهم در اين زمان اينست كه اولين قواعد قرنطينه

گرفت و آنها را به بار نشاند .سالهاي زندگي نيوتن ) ١٠٢١تا

و بهداشت را ابن سينا در خصوص بيماري طاعون اعﻼم نمود

 ١١٠٠شمسي( مطابق با عهد شاه سليمان و شاه سلطان حسين

ازجمله :دستها را بشوئيد با اب و سركه ،در خانه بمانيد ،به

خان صفوي بود ].[٢٨،٢٧

مسجد نرويد ،فاصلهها را نگه داريد ،مغازهها بسته شوند فقط

نيوتن انسان خداشناسي بود طوريكه به قدرت و دانش كامل

مغازههاي مواد غذايي و مايحتاج اصلي مردم باز باشد .از

الهي يعني ايجاد كننده جهان ايمان داشت و درعين اعتفاد داشت

مهمترين راهنماييهاي او اين بود كه بهداشت را كامﻼ رعايت

كه خود قادر به كشف تمام حقايق نيست و كه در زمين و آسمان

نماييد اما از طاعون نترسيد .ترس موجب ميشود كه طاعون

اموري وجود دارد كه ما فوق فلسفه اوست ] .[٢٩وي يكي از

سراغ شما بيايد ].[٢٦

پيشبرندگان انقﻼب علمي بود كه بيشترين اكتشافات خود را در

از بوعلي جمﻼت بسيار با ارزشي به يادگار مانده است:


برخي چنان سرگرم ميراث علمي گذشتگانند كه فرصت

دوران هجده ماههاي كه به دليل شيوع بيماري طاعون در قرنطينه

تعصب در علم و فلسفه مانند هر تعصب ديگر نشانه

بود به دست آورد ،و تا ساليان بعد از اين دوران با عنوان دوران

خامي و بيمايگي است و هميشه به زيان حقيقت تمام

زرين نام ميبرد .وي نظريههاي مهمي در علوم پايه و فيزيك

ميشود.

نشريه نشاء علم ،سال يازدهم ،شماره اول ،دي ماه ٩٩
107

نگاهي به زندگي علمي دانشمندان بزرگ ايران و جهان

مطرح كرد كه مهمترين آنها ،قانون نيروي گرانش بود .همچنين

طبق مقررات ،آماده گرفتن فرمانهاي مذهبي تثليث خواهد بود

اپتيك وي با كشف منشور ،دريافت كه نور سفيد به هنگام ورود

اجباري برداشته شود چون او به خداي يگانه اعتقاد داشت .در

در غير اين صورت از كالج كنارهگيري خواهد كرد .اما او از اين

از ديگر دست آوردهاي وي را ميتوان دليل جزر و مد ،براساس

موضوع بسيار ناراحت بود و كوشش ميكرد كه اين حكم

قوانين حركت بعدها اساس و بنيان دانش مكانيك شد .در علوم

به منشور شيشهاي منحرف ميشود و به  ٧پرتو نور اصلي تجزيه

سالهاي بعد ،در كنار عﻼقهمندي به كيمياگري ،نيوتن بر الهيات

پالوماردر كاليفرنيا نيز ،كه آينه آن  ٥متر قطر دارد بر اساس اصول

مساوي با رها كردن كرسي استادي در دانشگاه كمبريج و

و خداپرستي نيز متمركز شده بود و تثليث از نظر وي مردود بود.

ميشود .او پس از پايان تحصيﻼت ،دوربين نجومي آينهاي را

به همين دليل با وجود آنكه ياد نكردن اين سوگند براي وي

ساخت .عﻼوهبر اين ،تلسكوپ )بازتابي( آينهاي رصدخانه مونت

بازگشت به مزرعه بود ،او سوگند ياد نكرد .درباره دليل امتناعش

و قواعد نيوتن بنا شده است ] .[٣٢-٣٠البته شايان ذكر است كه

از سوگند نيز چنين عنوان كرد كه شايسته است يك استاد

قبل از نيوتن ،ابن هيثم )دانشمند مسلمان ١٠٤٠-٩٦٥ ،ميﻼدي،

دانشگاه آزادي اعتقاد داشته باشد .اين موضوع را طي نامهاي

كه در زمان حكومت ايراني آل بويه بوده( با كشف اتاقك تاريك

نيوتن به چارلز دوم پادشاه انگلستان نوشت و اين درخواست

و ذره بين دوربين عكاسي را اختراع كرده ،كه بعدها اين كشف

توسط چارلز دوم براي تمام اعضا علمي مورد قبول واقع شد و

بزرگ نفوذ زيادي در اروپا پيدا نمود ].[٣١

از شركت در چنين مراسمي معاف گرديدند .نيوتن در سال

يكي از آثار نيوتن كتاب )اصول رياضياتي فلسفه طبيعي(

 ،١٧٠٣به عنوان رئيس آكادمي سلطنتي علوم انتخاب گرديد و

ميباشد .نيوتن به مطالعات عظيم ديگري پرداخت كه حتي

چهار سال بعد ،آكادمي علوم فرانسه هم او را بهعنوان يكي از

امروزه نيز كامل نشده است و آن اينكه با بهكار بردن قوانين علم

هشت عضو خارجي خود انتخاب كرد .در سال  ١٧٠٥ميﻼدي

حركات و قانون جاذبه عمومي فرو رفتگي زمين را در دو قطب

نيز نشان شواليه )يكي از درجات تشريفاتي در قرون وسطي در

و دوران روزانه زمين به دور محورش را محاسبه كرد ،و به كمك

اروپا بوده است( به او اهدا شد ].[٣٥

اين محاسبه توانسته در صدد برآمد سير تكامل تدريجي سياره

انتشار كتاب اصول رياضي فلسفه طبيعي نيز باعث شد نيوتن به

را مورد مطالعه قرار دهد .نيوتن تغييرات وزن اجسام را برحسب

تغيير عرض جغرافيايي مكان بهدست آورد ،و نيز ثابت كرد كه

١

شهرتي بين المللي برسد .وي از ديدگاه بسياري از مورخان و
دانشمندان و حتي مردم عادي ،شخصيتي تأثيرگذار در تاريخ

هر جسم تو خالي كه به سطوح مروي متحدالمركز و متجانس

محسوب ميشود .البته او با وجود خلقيات خاص ،هميشه

محدود شده باشد ،نميتواند هيچگونه نيرويي بر اجسام با ابعاد

رويكردي متواضعانه در برابر دستاوردهاي خود داشت .نيوتن

كوچك كه در نقطه غيرمشخصي در داخل آن قرار داشته باشند

در يادداشتي ديگر نيز نوشته بود نميدانم از ديدگاه نظر جهانيان

اعمال كند ].[٣٣,٣٤

چگونه خواهم بود؛ اما از ديدگاه خودم ،فقط پسربچهاي هستم

در زمان زندگي در لندن ،نيوتن به نوعي ،پيشگام براي جامعه

علمي انگلستان را پيدا كرده بود .علي رغم آنكه هرگز تمايل

كه در ساحل دريا بازي ميكرد و فقط مسير خود را تغيير ميداد

ميپرداخت.

نشده است ].[٣٦

تا به گوشهاي نرمتر از ساحل برسد يا صدفي زيباتر پبدا كند.

نداشت نتايج يافتههايش را براي رسيدن به شهرت و مزاياي آن

درواقع ،اقيانوس بزرگ حقيقت هنوز براي من ناشناخته و كشف

منتشر كند و صرفاً به دليل لذت كشف هستي به اين امور

با به عضويت درآمدن وي در كالج ترينيتي )يكي از كالجهاي

بخشي از كارهاي ديگر نيوتن به بيان پديدههاي طبيعي از نظر

دانشگاه كمبريج در انگلستان است( ،كه در آن زمان نيازمند نفوذ

مفاهيم كيمياگري ميپردازد .او از زمان تحصيﻼت خود با اين

مكتب آشنا شده بود و همين مكتب بود كه باعث ورود وي به

و حمايتي خاص بود ،كه وي بايد سوگند ياد ميكرد كه الهيات

علم شيمي شد كه ازعﻼقهمنديهاي وي نيز بود ] .[٢٧سر آيزاك

را هدف اصلي مطالعاتش قرار خواهد داده و در موعد مقرر ،بر
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كه با مهاجرت خانواده به شهر مادرياش يعني آربوآ در آنجا

نيوتن پس از تحمل دوران سخت و طاقت فرساي بيماري ،با

اعتراف علني به انكار تثليث در  ٢٨مارس سال  ١٧٢٧ميﻼدي

بزرگ شد و بعدها نيز گاهي به آنجا سر ميزد .در آن زمان يعني

آلبرت انيشتين در مورد اين دانشمند بزرگ بيان داشته است كه:

شاهان قاجار قرار داشت ].[٣٨،٣٧

به طور تقريبي قرن نوزدهم ميﻼدي كه با انقﻼب فرانسه و وقوع

مطابق با  ١١٠٠شمسي چشم از جهان فروبست و در صومعه

انقﻼب صنعتي در انگلستان همراه بود ،ايران تحت سلطنت

وست مينستر به خاك سپرده شد.

جهان هستي براي نيوتن همچون كتابي گشوده بود ،كه بدون هيچ

پاستور دانشآموز برجسته و ممتازي به شمار نميرفت و آثار

كار ميبرد ،به صورت خودجوش از تجربيات او سرچشمه

بهطوريكه وي آرزو داشت روزي استاد هنرهاي زيبا شود .چند

كوششي قادر به خواندن كلمات آن بود .چنين به نظر ميرسد كه

نبوغ و استعداد خاص و فوق العادهاي در او ديده نميشد .او

مفاهيمي كه او براي نظم ترتيب دادن به يافتهها و تجربياتش به

دانشآموزي متوسط بود و عﻼقهي زيادي به نقاشي داشت.

ميگرفت .در واقع او آزمايشگر ،نظريه پرداز ،هنرمندي تمام عيار

طرح و نقاشي كه از چهرهي پدر ،مادر ،دوستان و آشنايانش باقي

بود .او محكم ،مطمئن بود و هر كلمه و عددي كه از او به جا

مانده است نشان ميدهد كه وي استعداد قابلتوجهي در نقاشي

 ،(١٨٦٤) De Motu ،(١٦٧١) Fluxionsاصول فلسقه رياضي

پسرش معلم شود .از اينرو او را به مدرسه شبانهروزي باربت

مانده است نشانگر ابتكار و دقت موشكافانه اوست.

داشته است .پدرش با وجود آنكه تحصيﻼت چنداني نداشت

از برجستهترين آثار وي ميتوان به موارد زير اشاره كرد:

فردي منظم ،آگاه و اهل مطالعه بود كه هميشه عﻼقه داشت

طبيعي ) ،(١٦٨٧اپتيكس )،(١٧٠٤) Queriess ،(١٧٠٤

واقع در پاريس فرستاد .پاستور در آنجا از دلتنگي براي

امروزه بر هيچكس پوشيده نيست ،توصيههايي به يادگار مانده

جبران اين تجربه ناموفق براي امتحانات پايان سال بسيار تﻼش

.(١٧١١) De Analysis ،(١٧٠٧) Arithemetica

خانودهاش بيمار شد و هنگاميكه پدرش متوجه موضوع شد او

از اين دانشمند بزرگ ،كه دست آوردهاي علمي و نبوغش

را بي هيچ مﻼمتي به مدرسه قبلياش بازگرداند .پاستور براي

است كه ميتوان آنها را سرلوحه اي بسيار مفيد براي علم آموزان

كرد و آنها را به بهترين نحو به اتمام رساند .بعد از اين دوره

قرار داد كه از جمله آنها ميتوان به موارد زير اشاره نمود ]:[٣٦





تصميم گرفت براي تحصيل به شهري نزديك به آربوا برود تا
هر زمان كه ميخواهد بتواند با خانوادهاش ديدار كند .اين گونه

بيشتر اكتشافاتم الهام گرفته از كتاب مقدس است.

بود كه پاستور در سن  ١٧سالگي وارد كالج سلطنتي بزانسون

هرگز نميتوان با آدمهاي كوچك كارهاي بزرگ انجام داد.

شد ]. [٣٧-٣٩

آن كه مى دانيم ،يك قطره است ،آن كه نمى دانيم ،يك

در دوره كالج ،پاستور به علم شيمي عﻼقهمند شد و پس از اتمام

اقيانوس.

دوره تحصيلي در همانجا به عنوان آموزگار مشغول به كار شد.

اگر خواستيد دستتان به آسمان برسد ،دو پايتان را روي

او در سال  ١٨٤٢به پاريس رفت و براي استخدام در دانشسرا

دوش يك استاد بزرگ بگذاريد.

در آزمون ورودي شركت نمود .با وجود اينكه در اين آزمون

لويي پاستور )٢٧دسامبر  ٢٨ -١٨٢٢سپتامبر (١٨٩٥

پذيرفته شده بود اما معتقد بود كه دانش كافي براي ورود را

ندارد بنابراين تغيير نظر داده و يك سال براي باﻻبردن سطح

لويي پاستور در  ٢٧دسامبر سال

دانش و سوادش تﻼش كرد .در طول آن يك سال ،پاستور به

 ١٨٢٢ميﻼدي مطابق با ١٢٠١

مدرسه شبانهروزي باربت بازگشت و در كﻼسهاي درس

شمسي در شرق فرانسه در شهري

شيمي شركت كرد .در همين كﻼسها بود كه با ژان باتيست

به نام دُل چشم به جهان گشود.

دوما كه از اساتيد دانشگاه سوربن بود آشنا و از مريدان وي شد.

پدرش ،ژان جوزف و مادرش ژان اتينت روكي نام داشتند .پدر

در سال  ١٨٤٣پاستور براي بار دوم در آزمون ورودي دانشسرا

پاستور همچون ديگر اعضاي خاندانش به حرفه اجداديشان يعني

شركت كرده و با كسب رتبه چهارم وارد دانشسرا شد ].[٤٠

دباغي و چرمسازي مشغول بود .پاستور فرزند سوم خانواده بود
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پاستور تا سال  ١٨٤٧در دانشسرا به كار و تحصيل مشغول بود

در طول سالهاي بعد اتفاقات زيادي زندگي پاستور را دچار

پيدا كرد و از اينرو در كنار علم شيمي به علوم ديگر نيز عﻼقه

تحقيق دست بكشد .فرزند پسر او نيز در جنگ خونبار آلمان و

تغيير كرد اما حتي اندوه بزرگ از دست دادن دخترانش قبل از

و در آنجا فرصت آشنايي با دانشمندان برجستهاي همچون دوما،

رسيدن به سن بلوغ در اثر بيماري حصبه نيز باعث نشد تا او از

آنتوان ژروم باﻻر )شيميدانان مشهور( و يا بيو )بلور شناس ماهر(

فرانسه اسير شد و اين خاطرات ناگوار باعث شد تا پاستور

پيدا كرد .وي در سال  ١٨٤٧دكتري خود را در شيمي و فيزيك

دكتري پزشكي افتخاري دانشگاه بُن را پس بفرستد .در طول

دريافت كرد .در طي اين زمان وي با انجام آزمايشهايي دريافت

زندگي پاستور بارها فرصت سياستمدار شدن پيدا كرد اما

كه برخﻼف باور دانشمندان در آن زمان ،رفتار نوري بلورهاي

اسيد تارتاريك يكسان نيستند و ميتوان بر همين اساس آنها از

هيچگاه اين شغل را نپذيرفت زيرا كه بر اين باور بود كه سياست

را در حضور وي تكرار كرد .استادش از ديدن نتايج به دست

بر اثر نظريههاي بديع خود به اوج افتخار جهاني رسيد ،دولت

در مقايسه با علم زودگذر و بيثمر است.

هم جدا كرد .او كه در زمان اين كشف بزرگ تنها  ٢٦سال

پاستور در  ٥٥سالگي دانشمند مشهوري شده بود و هنگاميكه

داشت ،ايدهاش را با استادش بيو درميان گذاشت ،آزمايشهايش

آمده بسيار شگفتزده شد و صحت يافتههاي او را تأييد كرد

فرانسه در صدد بر آمد خانهاي را كه محل تولد او بود ،به موزه

و آزمايشگاهي مجهز براي ادامه تحقيقاتش در اختيار وي قرار

فرط تأثّر ميلرزيد ،چنين گفت:

تبديل كند .وي در ضمن يك سخنراني كه در برابر آن خانه

].[٤١،٣٧

محقر ايراد كرد ،مادر خود را فراموش ننمود و با صدايي كه از

در سال  ١٨٤٨پاستور به استخدام دانشگاه استراستبورگ در آمد

اي مادر عزيز ،اي گمشده دلبند ،كه سالياني دراز در اين خانه با

داده شد .در همين حين پاستور با دختر رئيس دانشگاه ،ماري

من به سر بردي ،توئي كه اكنون همه چيز را مديون تو ميبينم.

لوران ازدواج كرد كه همسر مهرباني براي وي شد كه در انجام

مادر شجاع و دلدارم ،تمام حس فداكاري و شور و هيجاني كه

بسياري از آزمايشها به وي كمك ميكرد .خصوصيت كارياش

در راه عظمت علم و بزرگي ميهنم بهكار بستهام ،و از اين پس

اين بود كه هرگز كاري را نيمهكاره رها نميكرد و اتمام

نيز به كار خواهم بست ،تو به من آموختهاي و در وجودم رسوخ

آزمايشهاي آغاز شده هميشه براي وي اولويت داشت .پاستور

دادهاي.

به قدري در آزمايشهاي خود غرق بود كه دوستانش به شوخي

كار مشقت باري كه تو در خانه و در كارگاه كوچكمان پيش گرفته

نام او را ستون آزمايشگاه گذاشته بودند كه در صورت غيبت

بودي ،به من درس صبر و حوصله در تحقيقات علمي آيندهام

وي ممكن بود سقف آزمايشگاه فرو بريزد ].[٤٢،٤٠

داد .از آنگاه كه با وجود فقر و مسكنت مرا به مكتب فرستادي،

زماني كه وي  ٣٢ساله بود و به رياست و استادي دانشگاه ليل

در شمال فرانسه منسوب شده بود ،به فرآيند تخمير عﻼقهمند

عشق به ميهن و خدمت به بشر را شب و روز به من آموختي.

در اين زمينه پاستور روند انجام تخمير را كشف كرد .در آن

همين قدر بدان كه فرزندت امروز كه در ميان امواج افتخار و

اكنون از تو اجازه ميخواهم ،تمام سرافرازي كه ميهنم در جشن

شد و دريافت كه اين فرآيند توسط عوامل بسيار ريزي كه در

امروز به من اعطاء ميكند ،به پيشگاه عظمتت تقديم كنم.

هوا وجود دارند صورت ميپذيرد .پس از انجام تحقيقات بسيار

سربلندي غوطهور است باز هم خود را بدون تو ،اي مادر عزيز!

زمان اقتصاد فرانسه بهشدت دچار ركود شده بود و محصوﻻت

در اين جهان بزرگ تنها و بي پناه ميبيند ].[٣٧-٤٢

لبني نيز از اين گزند در امان نبودند ،وي در آن هنگام براي حل

او در طي سالهاي تحقيق خود در كنار يافتههاي بيشمار

اين مشكل چند نمونه شير را به شيوه ابداعي خود تا دما حدود

 ٦٠درجه سانتيگراد حرارت داد و بستهبندي نمود .نمونهها تا

علمي ،بهدست آوردههاي پررنگ و چشمگيري از قبيل ماده

جلوگيري از فساد زود هنگام مواد غذايي( ثبت شد.

متحول ساخت و پس از وي نيز اصول پايهگذاري توسط او نيز

ضدعفوني كننده براي اتاق و وسايل جراحي ،واكسن سياه زخم

مدت زمان بسيار باﻻتري سالم باقي ماندند ،مشكل حل شد و

و واكسن هاري دست پيدا نمود كه بي شك زندگي بشر را

اين روش به افتخار وي به نام پاستوريزاسيون )روشي براي
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در اختيار ديگر دانشمندان قرار گرفت و در درمان تيفوس ،وبا،



ديفتيتري و تب زرد بسيار مﺆثر بود ] .[٤٣فقط يك شكست در
كارنامه درماني اين دانشمند بزرگ وجود دارد و زماني بود كه

علم و دانش ،هيچ كشور و مرزي ندارد .دانش مانند مشعلي
است كه دنيا را روشن ميكند.

نتيجهگيري

آن يك دختر ده ساله كه وقتي بيماريش بيش از حد پيشرفت

علم با پيوند به فرايندهاي گذشته پايهريزي ميشود و دانش قديم

كرده بود .به نزد پاستور آورده شده بود) ،عﻼرغم تﻼش وي(

زيرساخت دانش جديد است .در صورتي دانش و نوآوري

در دستهاي وي جان داد و پاستور با چشمهاي گريان به پدر

جديد رونق ميگيرد ،كه دسترسي به دانش و علوم قديم مطالعه

و مادر وي گفت» :من كاري را كه ميتوانستم انجام دادم .اي

و درك شود .لذا نياز است كه پژوهشگران ،دانشجويان تاريخ

كاش ميتوانستم فرزند كوچك شما را نجات دهم« .اين كﻼم

علم تخصصي خود را مطالعه نمايند زيرا اين درسهاي آموزنده

گواهي از قلب بزرگ اين دانشمند ميداد كه عﻼقه زيادي به

در مطالعه محققان گذشته ميتواند انها را در روش انديشيدن و

بيماران خود داشت .وي در آخرين روزهاي زندگياش هنگامي

داشتن ادراك عميق و درستي از تحقيقات و روشهاي علمي

كه در بستر بيماري بود و به سختي سخن ميگفت به تنها فرزند

هدايت نمايد .البته در كنار كارهاي علمي و آزمايشي ،خوي و

باقي ماندهاش نصحيت كرد كه صلح و علم بر جنگ و ناداني

اخﻼق و افكار دانشمندان ميبايد توجه شود كه زيربناي فكري

غلبه خواهد كرد و آينده متعلق به كساني خواهد بود كه بيشترين

انها را تشكيل ميدهد .دانش فقط داشتن اطﻼعات و دادههاي

تﻼش را براي كم كردن رنج بشريت انجام دادهاند .ايمان مطلق

علمي نيست بلكه ادراك ،ارائه نظريه و يا يك يافته نوين است.

به خداوند و ابديت در كنار اين اعتقاد كه قدرت نيكويي در اين

بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه دانش مجموعه و منظومهاي

دنيا به وي هديه داده شده است ،تمام زندگي پاستور را فراگرفته

است از تجربه ،معرفت ،الهام ،تخيل ،اطﻼعات و  ....لذا پيشنهاد

بود .هم چنين ،فضايل كتاب خدا براي او مشهود بوده است .اين

ميگردد براي رشد علم امروز ،درس تاريخ علم و مطالعات

جمله پاستور در منابع ذكر شده است .از وي همچنين نقل است

تاريخ علمي تخصصي براي دانشجويان فراهم گردد تا بتوانند به

كه در روزهاي پاياني عمر دوست داشت جوانتر باشد تا خودش

دانشهاي بزرگ دست يابند.

را وقف براي كشف بيماريهاي جديد كند .پاستور ايمان

تشكر و قدرداني

عميقي به سرشت خوب انسانها داشت .او بهطور
خستگيناپذيري براي درمان بيماريهاي عفوني كار ميكرد .او

از دانشگاه تهران ،صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران

سهم بزرگي در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم ،در افزايش اميد

تشكر ميگردد.

به زندگي در انسانها ايفا كرد ] .[٣٨پاستور در سن  ٧٣سالگي

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

در اواخر سپتامبر سال  ،١٨٩٥پس از سكتههاي مغزي پي در پي

منظور وبگاه است.

و تحمل دردي جانكاه درگذشت .دولت فرانسه اين ضايعه را

با تشريفات رسمي و احترامات نظامي ارج نهاد و او در انستيتو

وبگاههاي بازديد شده در اين مقاله

ارزشمندي به يادگار مانده است:

منابﻊ و مؤاخذ

پاستور به خاك سپرده شد .همسرش نيز چندي بعد در سال

 ١٩١١در همان مكان به او پيوست ] .[٤٥،٤٤از پاستور جمﻼت
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