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نگاهی به زندگی علمی دانشمندان ایران و جهان 
(بخش دوم)
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 چکیده 
زندگی  می مطالعه  محققان  فکري  مسیر  به شناخت  بسیاري  بزرگ کمک  دانشمندان  که می نامه  در  کند  و تواند  زندگی علمی 

از دانشمندان ایرانی،   جابربن حیان و ابوریحان بیرونی  نامهگذار باشد. این مقاله به مطالعه زندگی هاي تحقیقاتی آنان تاثیر شیوه 

بر ذکر اکتشافات  هم چنین، سعی بر آن شده است تا عالوه پردازد.  ماري کوري و نیکوال تسال از دانشمندان و مخترعان غربی می 

 و اختراعات این دانشمندان به نکات برجسته زندگی آنها پرداخته شود. 

که   است  شده  نقل  از او.  است   شدهمی   محسوب  علوم  تمام  سلطان ،  کیمیا)  ایرانی  و  مسلمان  شیمیدان(حیانبن جابر   باور  طبق

 است.  کمال به نقص از  رسیدن آن هدف که است  عظیمی يکیمیاگر  با قیاسقابل  بشر تاریخ

 ایرانی   دانشمند  این.  است  بوده  علم  در  بُعدي  چند  هايشخصیت  از  و  خود  روزگار  برجسته  هاي شخصیت   جزء  بیرونی   ابوریحان

 شناسی طبیعت  و  نگاريگاه،  نگاريتاریخ ،  شناسیانسان ،  شناسیتقویم ،  شناسیستاره ،  ریاضی  جمله  از  مختلفی  علوم  در

 . بود  نظرصاحب

نام او  همچنین  شد.  نوبل   جایزه  کسب  که در پی کشف و اثبات رادیواکتیویته موفق به  ماري کوري اولین دانشمند زنی بود

 شده است، در تاریخ ثبت شده است. جایزه نوبل   ي که در دو رشته (شیمی و فیزیک) موفق به کسباولین فرد عنوان به

ساخته است. از او شخصیتی اسرارآمیز    برخوردار بود که  در زمینه فیزیک و الکتریسیته  خاصنبوغ و استعداد  از    نیکوال تسال

 .بوده استزیست جلوتر ها از زمانی که در آن می ها و قرن سال  تحقیقات این دانشمند نشانگر آن است که او
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 هجري شمسی)  194- 103جابر ابن حیان (

ــی حیــان،   بن  جــابر  ابوموسـ
ــال  حــدود ـهـجري  103  ســ

ــی برابر ــمس ــال با  ش 721 س
در شهر توس از توابع    ،میالدي

ت   ان حکوـم ــان در زـم خراسـ
  اموي چشــم به جهان گشــود.

 موراویا  هاينشینشاهزاده  طبق تاریخ، این زمان با هنگام برآمدن
جابر، عبداهللا حیان   مرکزي مصادف است. پدر  اروپاي در نیترا  و

یان برايپیوســتن به جنش عباســ  خاطر به بود،  داروفروش  که
تگیر  اموي  حکومت  براندازي د. وي  اعدام و  دـس مرگ  از پس ـش

هاي دـست نوـشته به  منديدر پی عالقه ،نوجوانی و در زمان  پدر
 هاىراه او را ادامه دهد. ســال  گرفت تصــمیم،  مانده از پدرباقی

ـشهر  در  بعدها ندیم  گفته ابن طبق و  گذـشت توس در  او جوانى
ــغول  کوفه ــد، کار به  مش ــغل به  ش  در پرداخت و  کیمیاگرى  ش

ــال . به اعتـقاد وي، ]1-3[آمد    بـغداد  به اشزندگی  مـیانى  هاىسـ
اي که  اـست. به گونه  ـشدهمی  محـسوب علوم  تمام ـسلطان، کیمیا

سرچشمه  آن  از  دیگر  علوم  که  بنیادي است دانش  کیمیا همچون
دمی ه آن  و  گیرـن از  ـب دمی  ـب دف.  گردـن ایی  ـه اگري  نـه درك  کیمـی

ــت حکمتی  عمق ــاـمان ـیافـته  از آن طبیعی  ـهايـپدـیده  ـکه اسـ سـ
که فردي و  اســت فلســفه کیمیا، جابر بن حیان  تعبیر به.  اســت
راه  .کندبه سایر علوم راه پیدا می، شود  آن  اسرار  کشف  به  موفق

 اي کهاست، به گونه  ايیگانه  در مکتب او، راه دانش به  دـستیابی
منطق و فلـسفه و پزـشکی را    ،ریاـضیعلوم   باید  ابتدا کیمیاگر در
ــیمی)  مطالعه  براي تا مطالعه کند ــود آماده  کیمیا (ش ــپس.  ش  س

اي براي  اعظم (وسـیله  اکسـیر  یافتن  براي آزمایشـگاه  در بایدمی
دیگر) ه یـک اء ـب ـــی ل اشـ دـی ا بپردازد   تـب ه تالش و آزمون و خـط .  ـب

دهنده درســت گام برداشــتن در نشــان، موفقیت در این روند
، این  برعالوه  .طبیعت اســت کتاب در نهانی   علم به  دســتیابی

این مســیر باعث تغییر و تبدیل خودش نیز  در کیمیاگر  پژوهش
ودمی ترین هدف از کیمیاگري، پیدایش به عبارت دیگر، مهم  .ـش

 اـست  همان انـسان، جابر بن حیان عقیده  انـسانی واالتر اـست. به
ــرار وي  اگر.  خود می پندارد  که حیات و   موجب  که را  الهی  اس

ــودمی  موجودات  تغییرات د  درك،  شـ انی  نیز  او  خودِ،  کـن  روـح
د. تیابی ـسوي به هایشپژوهش نهایت در کیمیاگر  خواهد ـش  دـس

ــاله جابر بن حیان  .]4[کند به هدفی غایی حرکت می ايدر رس

را ســیر و ســلوك این  الماجد کتاب  عنوان با با ارزش  اما کوتاه
به نظر    الهی  علم ســوي به بنیادي روشــی که  داده اســت شــرح

شایان ذکر است که امروزه به مرور این تفکر در جهان   .رـسدمی
ان متعالی می ت که با حضـور انـس ترش اـس تواند به  در حال گـس

 کشف و فناوري مرغوب نیز منجر گردد.

.  است  پزشکی  علم  در  دارو  منزله  به،  کیمیاگري  علم  در  اکسیر
موجودات   انواع  اکسیرهاي مورد استفاده خود را از  جابر بن حیان

به تعبیر    . آوردمی  دستبه )  گیاهان  و  حیوانات،  فلزات(  گانهسه
اساس ، آهن،  مس،  نقره،  طال  فلز  هفت  را  کیمیا  صنعت  وي، 

یا بهمی   تشکیل  اصلی)  (فلزات  را  قلع  و  جیوه،  سرب  دهند و 
این  بر  کیمیا  علم  قوانین   دیگر  عبارت  ز استوارفل  هفت  اساس 
دو   ترکیب  از  هاکانی  این  خود  نظر او بر این است که    .]5[است  
باهم   مختلف  هاينسبت   به  و جیوه که   گوگرد  یعنی،  اساسی  کانی

فلزات   میان تفاوت،  بنابراین  آیند.دست می شوند و به می   ترکیب
آنها   در  جیوه  و  گوگرد  ترکیب  نسبت  تفاوت  به  تنها  گانههفت 
 معنايزمینی (به   عامل   تابع  جیوه،   و  گوگرد   طبیعت  اما .  گرددبرمی 

 آیند)می  وجودبه    آن  در  کانی  دو  این  که  زمینی  خاك  تفاوت
معناي (به  زمانی  عامل   به   هاستاره   وضعیت  تفاوت  همچنین 

 . ]7و  6[است   آنها) پیدایش هنگام
انواع  است،  ذکر   از ،  آزمایشگاهی  وسایل  از  گوناگونی  شایان 

بن حیان  اسم  به  انبیق    جمله همچنین،  .  است  شده  ثبت  جابر 
،اسید  هیدروکلریک  همچون  متعددي  شیمیایی  مواد  کشف

 سیتریک )،  شده  یاد  اسید  دو  از  مخلوطی(  تیزاب،  اسید  نیتریک
فرآیندهایی    و   )سرکه  جوهر(   اسید  استیک  و )  لیمو  جوهر(  اسید
 شودمی کار گرفته  به   امروزي  شیمی   در    که  تقطیر  و  تبلور  چون

می   هايیافته  جمله  از او عالوه   .باشنداو  شده،  ذکر  موارد  بر 
سازي خالص   و   استخراج  هايروش   درباره   هاي دیگريپژوهش 

و   رنگرزي،  آهن  زدن  زنگ  از  جلوگیري،  طال  روي  حکاکی،  طال
.  کرده است  ارائه  شیمیایی  مواد   تجزیه   و  هاپارچه   کردن  ناپذیرنم
هاي وي که در جوامع مدرن امروزي کاربرد  کشف جمله دیگر    از

  آن   جوهر  که  قلمی است  را نام برد که  نوري  قلم  تواندارد، می 
  امروزي بعضی از   بنديحتی دسته.  منتشر می کند  نور  تاریکی  در

پیدا    وي  هاينوشته  دست  در   توانمی  را  نافلز  و  فلز  به  عنصرها
 . ]8[کرد 
حیان  متعدد  آثار ابن    کیمیاگران   توجه   او   از  بعد  هاسال   جابر 

به   کرد   جلب   خود  به   را  اروپایی مورد    معتبري  منابع  عنوانو 
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  بر   عمیقی  تأثیر  هاکتاب  این  کهطورياستفاده قرار گرفته است، به 
است و شاید به گذاشته غربی کیمیاگران دیدگاه تصحیح و تغییر

شود عنوان پدر علم شیمی شناخته میهمین علت باشد که او به 
]8[ . 

 کیمیاگري  با  قیاسقابل   بشر را  در یکی از آثار خود تاریخ   وي
)  صغیر   انسان(   نقص  از  رسیدن  آن  هدف  که  دانسته است  عظیمی

مطرح  صرفاً  اینجا  در.  است )  کبیر  انسان(  کمال  به کیمیا   نماد 
  بشر   در   تحول   موجب   که  باشد  ايوسیله  تواندبلکه می   نیست

پیرمی نویسنده  شود.    اسالم   جهان  دانشنامه  در  ايمقاله   لوري 
 شامل   فقط  نه  جابر بن حیان  آثار  مجموعه  گرفته است که  نتیجه

  بلکه ،  است  عقیدتی  و  علمی  هايپردازينظریه   از  ايمجموعه 
 . ]9[بشریت نیز هست    تکامل براي طرحی شامل

  توس در  شهر در 200 سال  در نقل است که این دانشمند بزرگ
 داشت، درگذشت.  بالین زیر را  الرّحمۀ  کتاب که حالی

 

 هجري قمري)  442-362ابوریحان بیرونی (  

احمد بن  محمد    3  ،ابوریحان 
برابر    362ذیحجه     4با  قمري، 
زمان  میالدي    973سپتامبر   در 

در  حکومت   ایران،  بر  سامانیان 
در  منطقه  خوارزم  بیرون  اي 

دنیا آمد.  خانواده خوارزمی تبار به 
عصري   در  بیرونی  ابوریحان 
و   علمی  لحاظ  از  که  متولد شد 

گرامیداشت   مورد  پارسی  نثر  و  شعر  و  بود  پویا  بسیار  فلسفی 
بویه و امیران آل زیار بود. در  بزرگان آل  ،پادشاهان سامانی  بیشتر

زمان جنگویان   آن  یورش  پی  در  غربی  اروپاي  مناطق  بیشتر 
بود سازمان فئودالی  نظامتوسط    وایکینگ شده  از  دهی   .

بوعلی  توان به  با وي می   دانشمندان، عارفان و شاعران هم دوره
سینا (دانشمند سرشناس ایرانی)، شیخ ابو سعید ابوالخیر (عارف  
و   فیزیکدانان  بزرگترین  (از  هیثم  ابن  ایرانی)،  نامدار  شاعر  و 

حماسه  (شاعر  فردوسی  ابوالقاسم  ایرانی)  ریاضیدانان)،  سراي 
کرد عراقاشاره  علی  بن  منصور  ابونصر  منجم   .  (ریاضیدان، 

که   بود  شخصی  وایرانی)  برعهده    ابوریحانتربیت    تعلیم  را 
بیش از اندازه به دانش  شوق  جوانی  نواز دوران  .  ]10،11[  گرفت

می  اندوزي موج  ابوریحان  وجود  به  زددر  مثال چنانکه  عنوان 
به نزد    ،کردمی   آوريرا جمع   مختلفها و گیاهان  و دانه ها  میوه
ها  نام یونانی آن  ،برداقامت داشت می   خوارزمکه در    یونانی  يمرد

از همان آغاز جوانی . او  ]12[  کردو یادداشت می   پرسیدرا می 
  رصد   گی درسال  18  در سن  تقریباًو    لیف شدأمشغول تحقیق و ت

  را   زندگی خود  اول  سال  پنج  و  بیست  توانا شده بود. وي  آسمان
  اسالمی،   حقوق  هايرشته  مطالعه  به  آنجا  در  و  گذراند  خوارزم  در

  در  .پرداخت  علوم سایر و نجوم  ریاضیات، زبان، دستور الهیات،
  بود چرا که   مشهور  خود  پیشرفته   فرهنگ  به   خوارزم   آن زمان،
 باشکوهی   مذهبی  هايدانشکده  و  هاکاخ   داراي  آن  شهرهاي

دیگر  ابوریحان    بود.  پیشرفته  بسیار   درآن   علوم   و   بودند با 
عصر   هم  علمی    خوددانشمندان    ، داشت مهمی  مکاتبات 

  [ت  اس  معروف و ابن سینا بسیار    ی ويمکاتبات علم  کهطوري به
 انقراض آل افریغ، هجري قمري پس از    385  . در سال]10،11،13
و  به شهرهاي مختلف سفر کرد    ،ادگاهش را ترك کردزبه ناچار  

رابطه با  در    وي   . دچار تنگدستی شد  در سفري که به ري داشت، 
را    این موضوع، الباقیحکایتی  آثار  است  ۀدر  که در   بیان کرده 
برخورد    در  روزي ابوریحان  ایم:را آوردهاي از آن  اینجا خالصه

ري، متذکر اشتباه وي در محاسباتش شد.   با یکی از منجمان در
منجم که اطالعاتش بسیار کمتر از ابوریحان بود و خود نیز نسبت  
به این موضوع آگاهی داشت، تذکر او را تکذیب کرد. ابوریحان  

وي    بودن  منجم به دلیل توانگری آن  ه شد که رفتار غیرمنطقمتوج
تر اینکه بعد از توانگرتر شدن ابوریحان، جالب   و  نسبت به اوست

بوریحان در طول عمر  . ا]10[  کرد  تصدیقرا  نظر او  نجم  همان م
طول و عرض جغرافیایی  ،  کرد خود به شهرهاي مختلفی سفر می

وقعیت هر شهر را روي یک  و سپس م  کردگیري می را اندازه   هاآن
ها توانست آن  پس از سال   . وي با این کارکرد کره مشخص می 

و   کند  پیاده  مسطح  نقشه  یک  روي  را  امرنقاط    مقدمه   همین 
 .گردید آغازبود که با ابوریحان  ) کارتوگرافیبرداري (نقشه

  آنجا   در  رفت و  طبرستان  امیر  دربار  به  ابوریحان  ،388  سال  در
از    هدف  نوشت که   باستان»،  ملل  «گاهنامه  به  معروفمهمی    اثر
  این . است مختلف بوده ادوار زمانی بازه تردقیق  هرچه   تعیین آن

  عربی،   مانند  تقویم  مختلف  هاينظام   مورد  در  همچنین  کتاب
. وي هنگامی  ]14[کند  می  بحث   دیگر موارد  و  فارسی  و  یونانی
به   رفتکه  در گرگان  بن    رامی  دربار  ،  قابوس  المعالی  شمس 

را در    ۀباقیالو کتاب مشهور خود اآلثار و    اقامت گزید وشمگیر  

 اسطرالب :1شکل

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A6%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C
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  قصد داشت شمس المعالی  .  نگاشت  او  قمري به نام  391سال  
به    ابوریحان را  مملکت  امور  همه  و  بردارد  وزارت  به  وي  را 

آن  . در  نپذیرفت و اندکی بعد به خوارزم بازگشت   او اما    بسپارد
بن    حسنابوالزمان   می علی  پادشاهی  بر خوارزم  و    کردمامون 

کوشید دانشمندان را به  میو  بود    دوستبسیار دانش  فرمانروایی
فراخواند نظامی    .دربار  آن    دربار  عروضی،به گفته  خوارزم در 

عراق  جایگاه   روزگار ابونصر  همچون  بزرگی    ، دانشمندان 
ابوریحان نیز از آن    بود و  ابوسهل مسیحی  ،بوعلی سینا  ، ابوالخیر

 .  ]12[د مآجمله به شمار می 
بود  اغلب اوقات سرگرم تفکر و پژوهش و نوشتن  این دانشمند

نوشتن را کنار    )،نوروز و مهرگان(که جز دو روز از سال  چنان
در فکر آموختن بود و از  نیز    مرگ  گذاشت. حتی در هنگامنمی

دیدار   ست: به از دوست فاضلی نقل ا .ایستادال باز نمی ؤطرح س
در آن حال از من   ایشان را در حال مرگ یافتم،و    رفتمابوریحان  

و من  آموزم  پرسید مگر نگفته بودي که فالن مسئله را به تو می 
وي پاسخ    شود؟مگر می   از سر دلسوزي پاسخ دادم در این حالت

اگر این مسئله را بدانم و بمیرم بهتر است یا اینکه ندانسته    داد
  . و آن را به خاطر سپرد   توضیح دادممسئله را    .ك کنمجهان را تر

هنوز در راه خانه بودم که صداي شیون از    او را ترك کردم و
 . ]12  [ برخاست ويخانه 

در ایرانی  بزرگ  دانشمند    و  تاریخ  ریاضیات،  هايرشته  این 
ریاضی، و    کرده  تحصیل  پزشکی جمله  از  مختلفی  علوم  در 

تقویمستاره انسانشناسی،  هندشناسی،  شناسی،  شناسی، 
در سفر .  شناسی تبحر داشتنگاري و طبیعتنگاري، گاهتاریخ

او بود و در    غزنوي  محمود ابوریحان همراه  پی به هندوستان، 
با حکما و علماي هند زبان سانسکریت را آموخت و  معاشرت  
خود    را  الزم  امکانات کتاب  تألیف  ماللهند (براي    ) تحقیق 

نوشت که    هند» را  «شرح  مفصل   اثر  آن  از  . پسآوري کردجمع 
  را   «التفهیم»  او کتاب  .]15[هند است    فرهنگی  تاریخ  درباره  اثري

به هر دو زبان فارسی و عربی نگاشت و در نوشتن متن فارسی  
فصل است  شامل پنج  نیز  التفهیم  ذوق ادبی بسیاري به کار برد.  

له، هیئت  به ترتیب، موضوعات هندسه، حساب، جبر و مقاب  که
 .گیردرا در برمی   شناسی، اسطرالب، احکام نجومو جغرافیا و بوم 

ابن سینا و تعدادي دیگر از    اثر  دانشنامه عالییبا  همراه  این آثار 
فارسی   زمینه  قرنآثار  پنجم  و  آورده چهارم  فراهم  به اي  تا  اند 

جهان  در  فارسی بتواند به زبان علمی و فلسفی  مرور زمان زبان 

شود  مطرح  ابوریحان  اسالم  غزنوي  .  مسعود  سلطان  زمان  در 
سومین اثر مشهور خود یعنی قانون مسعودي را به سلطان مسعود  

و حیات  المعارف نجوم    ةدایر  در حکم  این کتابکه  تقدیم کرد
ترین کتب مرجع در  این کتاب قرن ها جزو مهم .  آن دوره است

مقاله سوم کتاب قانون    ه است.بود  ریاضیشناسی و  علوم ستاره
پیش از خواجه نصیرالدین    ابوریحاندهد که  مسعودي نشان می

درآورد مستقل  علمی  صورت  به  را  مثلثات  است. طوسی    ه 
از  دیگر  یکی    یسواحد شعاع دایره در محاسبه سینو  ،همچنین

منتشر شده هاي  است و اگر جدول سینوس  اومهمترین ابتکارات  
به    ی ، جدولدر نظر بگیریمشاري  عرا ا  در کتاب قانون مسعودي

 .  ]10[شود کار برده میبه  آید که امروزهدست می 
می نشان  اروپا  در  علم  تاریخ  دوره  مطالعه  اواخر  در  که  دهد 

(حدود ابوریحان   با  اروپایی  دانشمندان  )،1050  سال  زندگی 
علوم  جستجوي و   عربی  و  یونانی  متون  در  باستان  یادگیري 

به دانش موجود دست یافتند. فرضیاتی مانند   التین  به  آنها  ترجمه
انگیزترین نظریات به وجود قاره آمریکا جزو اعجاب  وياعتقاد  

بودند  دانان آن زمان مطمئن  د. حکما و جغرافیآی او به حساب می 
سکونتی در محدوده جغرافیایی آمریکاي  که هیچ سرزمین قابل

ها بعد و بر اثر یک کنونی وجود ندارد. کریستف کلمب هم قرن 
بسیاري از مسائل  ابوریحان  ،  چنینبه قاره آمریکا رسید. هم  ،اشتباه

فشان یعنی هاي آب شناسی از جمله دلیل فوران چاهدقیق زمین
ها بعد به این  ت که دانشمندان غربی قرن ه اسرا شرح داد  آرتزین

 بر تاریخ  ايمقدمه «  در کتاب  سارتن  جرج ]. 10[موضوع رسیدند  
 «ابوریحان:  بیان داشته است  و   اشاره کرده  او  هاياستعداد به    » علم

جملهنه از  ریاضیدانان  فیلسوفان   تنها  جغرافیدانان   و    مشهور   و 
 مشهورترین و از    اسالم   ویساننتاریخ  تریناز بزرگ   ، بلکهاست

 باشد». می جهان  دانشمندان 

هجري قمري، ابوریحان فهرستی از آثار محمدبن    427در سال  
جلد    113عناوین    در کنار آن فراهم کرد و    ]13[زي  زکریاي را

ی جلد کتاب 25نوشته بود و اسامی  زمانتا آن  را که خود آثاراز 
تعداد    تقریبا  .گردآوري کردکه دیگران به نام وي نوشته بودند،  

توان  می عنوان    152تا    148را  در حدود    ابوریحانهاي  نوشته
از وسعت معلومات ابوریحان    آثارتنوع موضوعی این  .  تخمین زد

شناسی،  ي ستارهدر زمینه  کتب و رساالتد. این  نکنحکایت می
نقشه  مثلثات،  هندسه،  تاریخ،  کشی حساب،  جغرافیا،  فیزیک،   ،

مکانیک، دینگاه اسطوره شناسی،شمار،  زبان    شناسی،  پزشکی، 
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د  انلیف و ترجمه شده أ شناسی، ادبیات، فلسفه و... تشناسی، کانی 
]10،16[ . 

داشت.  بلندي  بسیار  طبع  مناعت  چنین  هم  نامدار  حکیم  این 
مسعودي  اند که وقتی کتاب قانون  عنوان مثال در داستانی آوردهبه

عنوان را نوشت، سلطان مسعود مجسمه فیلی از جنس نقره را به 
هدیه براي وي فرستاد اما ابوریحان آن را نپذیرفت و آن را به  
خزانه مملکت برگرداند و گفت من این مال را نیاز ندارم، زیرا  

ام و تمایل ندارم از این پس نیز که عمري به قناعت زندگی کرده 
زندگی تغروش  را  دهم.  ام  از  ییر  یکی  بیرونی   چهارابوریحان 

سازمان ملل   ساختمان  دانشمندي است که تندیس او در مقابل
چنین روز . هم ]10[  شده است  بنادر شهر وین در کشور اتریش  

سیزدهم شهریورماه در تقویم با عنوان روز بزرگداشت ابوریحان  
 بیرونی نام گرفته است. 

  )1934 جوالي  4- 1867  نوامبر   4(  کوري   ماري

  دختر   برونیسالوابوکووسکا
 روستایی  يخانواده   یک  اصیل

  والدیسالوا   ، همسرش  و
  نجباي   از  اسکلودووسکا

  شمال   مناطق  در  دارزمین
 در  دو  هر  که  بودند  ورشو

  مشغول   آموزگاري  به  روسی  دختران  تحصیل  براي  ايمدرسه 
آخرین  ،  بودند  کرده  ازدواج  1860سال  در  که  زوج  این.  بودند

  کوري   ماري  مانیا که بعدها با نام   نام  با  بود  دختري  فرزند آنها 
 پرتغال  و  اسپانیا،  عثمانی  هايامپراتوري   زمان  این  در.  شد  معروف

 پایان   به  نیز  مقدس   روم  و   مغول  هايامپراتوري   و  شده  نابود
،  ناپلئونی  هايجنگ  از  پس  بریتانیا  امپراطوري،  همچنین.  رسیدند

ها شده بود. با ازدست رفتن قدرت  ترینیکی از بزرگ   به  تبدیل
به لحاظ عاطفی   مادر و یکی از خواهران و ورشکستگی پدر، مانیا

 . ]17،18  [در شرایط نامطلوبی قرار گرفت 
  به .  شد  پاریس  راهی  سالگی  24  سن  در  مانیا  1890  سال  در

 براي  و  نهاده  آنجا  در  را  وسایل  خواهرش  منزل  به  رسیدن  محض
نامثبت   انجام  از  پس.  رفت  سوربن  دانشگاه  به،  نامثبت   او   نام، 

 اسکلودووسکا   ماري  به  را  نامش   همانجا  که  چرا  نبود  مانیا  دیگر
 محاوره  زبان  یادگرفتن  براي  ماري  دوره  این  در.  بودند   کرده  هجی

 . ]18،19[ کردمی  مطالعه  بسیار و  کشید سختی بسیار فرانسه

 سال  در  شد  موفق  او  و  داد  نتیجه  نهایت  در  ماري  هايتالش 
  سوي   از  و  کند  کسب  را  نخست  رتبه  فیزیک  امتحانات  در   1893

.  کند   دریافت  روبلی   600  ايهزینه  کمک  الکساندروویچ   موسسه 
  نیز   را  ریاضیات  ساله  یک  دوره   توانست   او   هزینه،  کمک   این  با

  چند .  کند  کسب  را  دوم  رتبه  نیز  آن  پایانی  امتحان  در  و  بگذراند
  مؤسسه   براي  روبل  600  حقوقش  اولین  از  ماري  بعد  سال

امانتی    هزینه  کمک  آن  بود  معتقد  که  چرا  فرستاد  الکساندروویچ
  کار   این  از  مؤسسه  بایست برگردانده شود و  می  که  بوده  نزد وي

  شد. متعجب بسیار وي
  ساله   چهار  و   سی  کوري  پیر  با  سالگی  شش  و   بیست  سن  در  او

  ترویج   و  تشویق  شرکت  پیشنهاد  به  ماري،  زمان  آن در.  شد  آشنا
 هايگونه   مختلف  انواع  مغناطیسی  خواص  درباره  ملی  صنایع
  منظور   این  براي  مناسبی  آزمایشگاه  اما  بود  تحقیق  مشغول  فوالد

  و   ماري  میان  مالقاتی،  مشکل  این  حل   براي.  نداشت  اختیار  در
  اینکه   از  پیر.  گرفت   صورت  مشترکشان  دوست  جانب  از  پیر
  صحبت  فنی اصطالحات  درباره زن یک با راحتی به توانست می
  از   پیر  که   زمانی، 1895  سال  در .  بود   شده  زدهشگفت   بسیار،  کند

  مادر   و   پدر  نزد  به   ماري   همراه، کرد دفاع  خود   دکتري  نامه  پایان
  طور  به رفت و پس از ازدواجشان ماري دیگر سو شهر در خود

 .  ]20،21[ شدشناخته می  کوري ماري رسمی
 کار   وقتپاره  طوربه   کوري  ماري،  پاریس  به  آنها  بازگشت  از  پس
  مبلغی ،  مشترك  زندگی  هايهزینه   تأمین  به  کمک  ضمن  تا  کردمی
ماري  ،  موضوع  این  ضمن.  کند   کمک  پیر  تحقیقات  انجام  به  هم

  5  و  بود   آزمایشگاه  در  کار  مشغول  را  ساعت  8  روز  هر  کوري
 پرداخت. نیز به مطالعه می  ساعت

  دریافت  را  تدریس گواهینامه ماري کوري، 1896  سال اواخر در
  درجه   دریافت  براي   را  خود،  بود  نیز  باردار   کهحالی   در   و  نمود

  چنین   فرانسه  در  زنی  هیچ  زمان  آن   در.  کرد می  آماده  دکتري
  با .  بود   مردان   کار  تنها  دانشگاه  در  تدریس  و   نداشت  ايدرجه
  با   نیز  را  دوره  کوري این  ماري،  بارداري  هايسختی  تمام   وجود

 دنیا  به  را  ایرن  دخترش  1897  دسامبر  12  در  و  گذراند  موفقیت
  علمی هايیافته خصوص در ايمقاله  ماري، بعد ماه چهار. آورد

 این  وقت  همان  و  نمود  مطالعه  رونتگن  ویلهلم  و  بکرل  هانري
  بدون  اورانیوم مانند عناصري که «چرا  زد جرقه  ذهنش در  سؤال
 نشر  نور  ازخود،  بگیرند  قرار  الکتریکی  جریان  معرض  در  آنکه
 » ؟کنند می

 ویاکت ویرادمواد  نماد :3شکل 
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  در   پیر  همراهی   با   ماري کوري  که  شد   آن  موجب  سؤال   همین
 اختیار  در  فیزیک  مدرسه  سوي   از  نمورکه  و  کوچک  زیرزمینی

که    کند  آغاز  را  اشتحقیقاتی  کارهاي،  بود  شده  داده  قرار  آنها
  در  کوري ماري مقاله اولین. شد رادیواکتیو اشعه منجر به کشف

  علوم فرانسه   آکادمی  تقدیم  1898  سال   در  رادیواکتیویته  خصوص
  روز   138  عمر  نیمه  با  عنصري  کوري،  ماري  بعدي  کشف.  شد
 با   نیز  آن  از  بعد.  نهاد  نام  پلونیم  آنرا،  کشورش  احترام  به  که  بود

  زوج   این  براي   بعد   هايسال  و  کرد  کشف  را   رادیوم   پیر،   همراهی
 عناصر  این  تجزیه  و  وجود  اثبات  براي  آزمایش  و  تحقیق  به

  از   باشند  مطلع  آنکهبی  دو  هر   و از همان زمان،  گذشت  گرانبها
  .]22-20[  بردندمی   رنج   اشعه رادیواکتیو  از  ناشی  هايمسمومیت 

  موفق   بکرل  کوري به همراه هانري  پیر  ماري و ،  1903  سال  در
در  نوبل  جایزه  کسب  به  رادیواکتیویته  اثبات  خصوص  فیزیک 

که در طول   چرا نمود دگرگون را آنها زندگی اتفاق این و شدند
  کوري   ماري  خصوصبه   و  دانشمندان  از  کمی  تعداد  تنها  تاریخ،

 چنین  به  توانستند  خود  علمی  زندگی  طی  در  زن  یک  عنوانبه
همسرش  ،  ماري کوري،  1905  سال  در.  کنند  پیدا  دست  جایگاهی

  بخاطر از  شدیدي  روحی  ضربه و  داد دست از  اثر تصادف  در  را
.  شد  متحمل  زندگی  در  همراه خود  و  حامی  بزرگترین  دادن  دست

  تا  کرد پیشنهاد کوري  ماري به سوربن دانشگاه ، پیر مرگ از پس
ماري    به این ترتیب،  کند.  قبول  را  وي  استادي  کرسی  پیر،  جاي  به

گرفت  زنی  اولین  کوري   دانشگاه   در  استاد  عنوانبه  که   لقب 
  فرانسه به تدریس مشغول شد. سوربن

  کوري   ماري  زحمات  از  قدردانی  پاس  به  1911  سال  دسامبر  در
.  شد تقدیم  وي  به شیمی نوبل جایزه رادیوم جداسازي  انجام در
  بود   شده  عمومی   ضعف  دچار  کوري  ماري،  هاسال   این  طی  در
  بود   حین  در همین.  داشت  تحقیقاتی  کارهاي   انجام توان  کمتر   و

رساند؛   را  رادیوم  علمی  مؤسسه  ساخت  کارهاي  که اتمام   به 
  را   آن  پیر  یاد  داشتن  نگاه  زنده   و  احترام   به  که   ايمؤسسه 

کردهپایه   تنها   کوري  ماري  که  است  ذکرشایان.  بود  گذاري 
  ) 1903علوم فیزیک (  در  نوبل  بار جایزه  دو  که  است  دانشمند زنی

  1962او همچنین در سال  .  است  نموده  دریافت  )1911شیمی (  و
جایزه   این  دریافت  البته  نمود.  دریافت  را  صلح  نوبل  جایزه 

این در  ادامه    ارزشمند  نیز  کوري  ماري  از  بعد  علمی  خانواده 
به  دخترداشت  که  نوبل  نیز  او  داماد   و   طوري   دریافت  جایزه 

 . دندنمو

ماري    زندگی  بار دیگر   اول  جهانی  جنگ   وقوع  با ،  1914  سال  در
  بکرل   هانري  با  همراه  گرفت  تصمیم  که   چرا  شد  متحول  کوري

کنار    ،منظور  این  به.  باشد  داشته  علمی  حضور  جنگ  در در 
 دستگاه  داراي  هايماشین   دخترش ایرن که هفده ساله شده بود با 

  در .  کرد  فعالیت  به  شروع  جنگی  مناطق  در  همزمان  رادیولوژي
  کمک   به  جنگی  مجروح  میلیون  یک  تقریباً ،  جهانی  جنگ  طول
و  هادستگاه  این بیماري  شناسایی   و  گرفتند  قرار  درمان  تحت 

 . ]23[ کرد پیدا حقیقت،  ماري کوري دیرینه رؤیاي، همچنین
دو کوري    در   قدم   بار  آخرین  براي   که هنگامی   بعد  سال   ماري 

  پزشکان   که  بود  شده  دچار  مضمن   تبی  به،  نهاد  پیر  آزمایشگاه
  سن   در  سرانجام  او  و  نبودند  علت آن  تشخیص  به  قادر  یکهیچ 

،  وي  خاکسپاري   مراسم  در.  گذشت   در  سالگی  شش  و  شصت
  و   خواهر  و  دادند  قرار  پیر  تابوت  روي  را  ماري کوري  تابوت

  بعدها .  نمودند  مزارش  نثار  را  لهستان  خاك  از  مشتی  نیز  برادرش
  خون تشخیص داده شد   سرطان  علت مرگ ماري کوري ابتال به

 .ایجاد شده بود رادیواکتیو اشعه با زیاد بسیار تماس اثر در که
  آموختم   اي را به یاد می سپاریم: «مناز این دانشمند بزرگ جمله 

 . نیست» آسان و سریع، پیشرفت راه که
 

 )1943  ژانویه  7 -1856  ژوئیه  10( تسال  نیکوال

 با  ايخانواده   فرزند   چهارمین
  که  تسال  میلوتین  سرپرستی

  بود   اورتودوکس  کشیش  یک
که  دوکا  و   یک   فرزند  تسال 

 دهکده   در،  بود  کشیش
 هاسال  آن  در  که اسمیلیان

  نام   با  ،بود  اتریش  امپراتوري  کروات  نظامی  جبهه   سلطه   تحت
 و  طوفانی  هوا  شد  متولد  تسال   که   شبی.  شد  متولد  تسال  نیکوال

  او  کردمی  فکر  اي که او را به دنیا آورد،قابله . بود  برق  و رعد  پر
  او   که  بود  باور  این  بر  وي  مادر  ولی  بود  خواهد  شومی  فرزند
 وسایل،   ساختن  در  عجیبی استعداد،  تسال  مادر .  است نور  فرزند

 رغم علی،  مکانیک  علم  از  کاربردي  استفاده  و  تعمیر تجهیزات
گویا هوش و استعداد ذاتی  .  آکادمیک داشت  تحصیالت   داشتن

به وي منتقل شده    مادرش  از  تربیتی  و  ژنتیکی  تسال به صورت
  سال   در   او.  بزرگتر داشت  خواهر و یک برادر  3  نیکوال تسال.  بود

 تسالمتر :4شکل
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، آلمانی  زبان  آنجا  در  و  رفت  اسمیلیان  ابتدایی  مدرسه   به   1861
  خانواده وي به   1862  سال  در .  ت آموخ  دینی  علوم  و  ریاضیات

 1گوسپیچ  منظور فعالیت پدرش به عنوان کشیش محلی، به شهر
  این   در  را  راهنمایی  و  ابتدایی  تحصیالت  تسال.  کردند  مهاجرت

، براي ادامه تحصیلش در 1870 سال در او. رساند پایان به شهر
 . ]25،24[رفت   2کارلوواك  شهر  به مقطع دبیرستان

معلم  در  تحصیل   هايسال  در باعث    دبیرستان،  او  فیزیک 
به تسال  تسال  اشتیاق .  شد  علم  این  عالقمندي    دنبالبه   فراوان 

  نبوغ.  اسرارآمیز در خصوصیات رفتاري او بود  نیرویی  منبع  کشف
هاي وي بودند که  ترین ویژگیبرجسته   انگیزششگفت  حافظه  و

 سنین   در  ذهنی  ورت صرا به  انتگرال  عمل  محاسبه  به او توانایی
، زادگاهش به بازگشت هنگام ، تسال1873سال  در. داده بود کم
بیماري بود  ماه  9  که  شد  دچار  وبا  بیماري  به این    پدر .  درگیر 

 دانشگاه  بهترین  به  را  او  که بعد از درمان،  بود  داده  قول  او  به  تسال
- اتریش  ارتش  توسط  1874  سال  در  او.  بفرستد   مهندسی

فراخوانده  اسمیلیان  در  جارستانم سربازي    اما ؛  شد  به خدمت 
تسال به این فراخوان توجه نکرد و به دهکده یتومیناژ در گراکاك  

 روحیه   در  تأثیرگذار  هايسال   عنوان  را به  هاسال  این  او  رفت.
  نزدیکی   و  تواین  مارك  هايکتاب   خواندن  با  زیرا  دانستمی   خود

دست آورد  به   بیماري  از  پس  را  خود  روحیه   توانست  طبیعت  با
]26،27[ . 

تسال تحقیق  و  کاري    از   روز  هر  دانشجویی  دوران  در  ساعت 
پس.  بود  شب  11  تا  صبح  3  ساعت   پدر،   مرگ  از  تسال 

  را   پدر وي نوشته شده بود  که به  دانشگاه  هاينامه   از  ايمجموعه 
  بودند که   داده  هشدار  تسال  خانواده  ها بهدر این نامه   کرد.  پیدا
جان   زیاد کار خاطر به قطعاً، نکنند خارج دانشگاه از را وي اگر

داد خواهد  دست  از  را  سال .  خود  طی  در  که  چند   هايهر 
تسال،،  تحصیل نامطلوب  عادات  دادن   برخی  دست  از    موجب 

 امتحانات  به شکست در  نهایت  در  او شد که  اندازپس   و  درآمد
گردید  دانشگاه  سوم  سال دلیلو    منجر  این  به   از  گاههیچ  او 

 . ]28[ نشد التحصیلفارغ دانشگاه
با اعضاي    و   کرد   ترك   را  گراتس  شهر  1878  سال  در   تسال   نیکوال

  شوند   متوجه  آنها  خواستنمی   زیرا  خانواده نیز قطع رابطه کرد،
 اسلونی  در  ماریبور  شهر   به  او.  است  کرده  ترك  را  دانشگاه  که

 
1 Gospic 
2 Karlovac 

می  طراح  عنوان  به  و  رفت  کنونی   او   قمار   به  اعتیاد.  کردکار 
داشت هم  ادامه    کردن   رد   از  پس  و  1879  سال   در  او.  چنان 

از    فوت   سپس  و  خانه  به  بازگشت  براي  پدرش  تقاضاي پدر، 
 . ]24[ پشت سر گذاشت را لحاظ روانی دوران حادي

  تا  رفت  مجارستان  پایتخت،  بوداپست  به  1881  سال  در  تسال 
  در . کند کار تلگراف شرکت تلفن و در  پوشکاش تیوادا نظر زیر

  دفتر   در  طراح   و  کشنقشه  عنوانبه   تسال،  او کاري  دوران  ابتداي
  کار   به  شروع  از   پس.  بود  کاربه   مشغول  شهر  تلگراف  مرکزي 
.  تغییر یافت  برق  بخش  مدیر  به  تسال  عنوان شغلی  ،شرکت  رسمی

این طول  طرح ،  فعالیت  در   در  زیادي  هايپیشرفت  و  هاتسال 
  کرد که یکی از آنها   ایجاد  مرکزي   ایستگاه  برق  و   تلفن  سیستم

 ثبت  یا  معرفی  گاههیچ  البته  که  تلفن بود  فایراختراع یک آمپلی
 . ] 30و 29[ نشد  اختراع

در  پاریس   شعبه  در  کار  براي  را  تسال  ،1882  سال   پوشکاش 
  شرکت   کار  اصلی  زمینه.  کرد   اعزام  ادیسون  المللیبین  شرکت
 با   داخلی  روشنایی  سیستم  اجراي  و   نصب،  طراحی،  ادیسون

  شرکت   این  سورسن  ایوري  شعبه   در  تسال .  بود   ايرشته  المپ
با    .بود   وي  براي  ايپرتجربه   بسیار  دوران  که  شد  کار  به  مشغول

،  ادیسون  شرکت  مدیران  توجه به درك استعداد باالي وي توسط
  موتورهاي   و  دینام  طراحی  جمله  از  بیشتري  هايمسئولیت 
این   در  فعالیت  هايسال  در  تسال.  شد  واگذار  وي  به  پیشرفته

بزرگ با،  کارخانه    توماس   یعنی  آن   مؤسس  دیدارهاي کوتاهی 
  ژنراتور   یک  پشتکار تسال به منظور تعمیر.  داشت،  ادیسون  آلوا 
  باعث شد ادیسون توجهش به وي جلب شود و او   کارخانه  در

  هاي بهبود المپ   . خطاب کند  شرکت  براي   عالی  بسیار  را فردي 
ادیسون  الکتریکی  قوس  هايمحیط   در  نصب   براي  شرکت 

پروژه   ،شهري از  بود یکی  ادیسون  ولتاژ .  هاي تسال در شرکت 
المپ  این  که  باالیی  داشتندبسیار  احتیاج   امکانات  توسط،  ها 

آن  ادیسون  کارخانه   یک   این  و  نبود  پشتیبانی   قابل  زمان  در 
این   تسال .  شدمیمحسوب    شرکت   براي   شکست بهبود    در 

  پس   تسال.  نشد  عملی  گاههیچ   او  هايطرح   اما  تالش کرد  هاالمپ 
  دالیل   کرد.  ترك  را  آن،  ادیسون  بزرگ  کارخانه  در  کار  ماه  6  از

  مدیر   و  ادیسون  شرکت  هايبدقولی   زیاد  احتمال  به  تصمیم  این
  که   نماند  ناگفته.  است  بوده  او  به  پاداش   اهداي  در  تسال  مستقیم
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  بر   باال  بسیار  ولتاژهاي  با  الکتریکی  هايآزمایش  انجام  دلیل   به
  تجمعات   و  اعتراضات  شرکت  این  به  نسبت  مردم  حیوانات  روي

 طبع  به  نیز تسال شهرت و محبوبیت و دادندمی  نشان ايگسترده
 . ]31[ نماند مصون  اقدامات این منفی  عوارض و آسیب از

وي    که  تسال  نیکوال دلیل شهرت    کردن   استفاده  قابلبیشترین 
  که   شخصیتی عجیب و مرموز داشت ،  است  متناوب   برق  جریان

  قرار   خالق»   و «نابغه  دیوانه»  «دانشمند  یک  میان  مرز   در  را   وي
گفته    که  ايگونه  به،  خوابیدمی   کم  بسیار  تسال.  دهد می طبق 

  از   حتی.  است   نرفته  خواب  به  ساعت  2  از  بیش  هیچگاه  خودش،
  گفته   به  که   است  نقل  نیکوال  زندگینامه  کتاب  نویسنده،  اونیل  جان
پی در    ساعت  84  کند  استراحت  آنکه  بدون  بار  یک  تسال  خود

  نویسندگان  از  دیگر  یکی،  سیفر  مارك.  است   بوده  کار  مشغول  پی
  که   بود  خوارگیاه  فرد  یک  تسال :  گوید  می   تسال   نیکوال  زندگی

شیر  مخصوص  غذایی  رژیم به  را    و   آب،  نان،  عسل،  خود 
  مخترع   این،  سیفر  مارك   گفته  به.  بود  کرده  محدود  سبزیجات

عادت  بزرگ   این   و  دادمی   ورزش   را  خود  پاي  انگشتان  طبق 
  انجام  خود  پاهاي  از  یک  هر  براي  مرتبه  100  هرشب  را  تمرین

بود  زیرا  دادمی معتقد    محرك   پا  انگشتان  دادن  ورزش   ،وي 
  به   امروزه   که  اختالالتی   به  همچنین  او.  است  مغزي  هايسلول
  از   . پس]32[دچار بود  ،  شودمی   شناخته  شدید  وسواس  عنوان
 هامیکروب   خصوص  در  شدت  به  او،  نوجوانی  در  وبا  به  ابتال

  بهداشتی   روال  یک  طبق  را  چیز   همه  کهطوريبه   کرد  پیدا  وسواس
از.  کرد می   تمیز  سخت  بسیار  شخصی تسال    منتقدین   گویا 
  طول   در  وي  .]33[بوده است    انیشتین  آلبرت،  بزرگ  دانفیزیک
 با   تنها  و  نداشت   زیادي  صمیمی  دوستان  خویش  زندگی   دوران
  ویژگی  دیگر از. داشت  ايصمیمانه  و نزدیک رابطه تواین مارك

  بینیپیش   باالي  قدرت  و  ششم  حس  به  توانمی   تسال  استثنایی
  دانشمندان   سرقت  مورد  بارها  تسال  اختراعات.  کرد  اشاره  وي
  ندارد   اهمیتی  برایم:  گفتمی  مورد  این  در  همیشه  او.  گرفت  قرار
 آنها   که  است  این  مهم  من  براي.  دزدیدند  مرا  هايایده   آنها  که

 سازد  آشکار  را  حقایق  آینده  تا  بگذارید.  ندارند  ايایده   هیچ  خود
. کنندمی  ارزیابی  دستاوردهایش  و  کارها  اساس  بر  را  کس  هر  و

  تالش   واقعاً  برایش  که،  آینده  اما،  آنهاست  به   متعلق  حال  زمان
 .  ]26،34،35[ بود خواهد  من آن  از، امکرده 

موضوع   این اما است  نشده شناخته آنطور تسال که است درست
 سالیان   تا  حتی  که  را  وي  انگیزشگفت   اختراعات   ارزش  چیزي از

 ترینمهم   از .  کاهد نمی،  اندننشسته   ثمر  به  مرگش  از  پس  طوالنی
  موتور   اختراع،  تسال  برق  شرکت  تأسیس  به  توانمی   وي  اقدامات

  سازنوسان  یا  اسیالتور،  سیمبی  روشنایی ،  تسال  پیچ  سیم،  القایی
،  دور  راه  از  کنترل  قایق،  نیاگارا  آبشار  از  برق  تولید  مشاوره،  تسال

  از   بسیاري .  کرد  اشاره  پره  بدون   توربین   و  سیمبی   برق   انرژي
  دولت   انحصار  در  مرگش  از   پس  تسال  آزمایشات  و  اختراعات

 امالك  دفتر  توسط  او  هايدارایی  تمام.  آمد   در  متحده  ایاالت

Alien  ًآنها   از  تعدادي  اما  شد  داده  برگشت  اشخانواده  به  نهایتا  
 . ]25[ است مانده باقی پنهان چنانهم  نیز

 دنیا  از  سالگی  86  سن  در  1943  سال  ژانویه   7  در   تسال   نیکوال
سپري    نیویورکر  اتاقی در هتل  در  را  خود  عمر  آخر  روز  او.  رفت
.  شد  پیدا   هتل  خدمتکار  توسط   بعد  روز   2  جسدش  و  کرد

تالش    زادگاهش  به  تسال  هايدارایی  در بازگرداندن  او  خواهرزاده 
  صندوق   80  و  انجام شد  1952  سال  در  اتفاق  این  و  بسیاري کرد

  خاکستر .  بازگرداندند  بلگراد  به  هاي تسال رادارایی از تمام  ،  بزرگ
  و   شد  منتقل  بلگراد  به  آمریکا  از   1957  سال  تسال نیز در  نیکوال

  نگهداري   تسال  نیکوال  موزه  در   طالیی  گوي  یک  از آن پس در
جوایز.  شودمی   ثبت   به  مخترع  این  نام  به   متعددي  تاکنون 

 . ]26[اند رسیده
  لحظه   هر  هستی  جهان  در  ما   که  آموخت  توانمی هاي او  از گفته

  نیست   مهم،  داریم  قرار  گوناگونی  و   شماربی   هايایده   معرض  در
  تنها   که   است   این   مهم.  هستند  معنی  با  یا  پوج   قدر  چه  هاایده   این
  بیرون   زندگی  از  را  خود  تخیل  توانمی   که  مسیر است  همین  از

  رسالت   از  عظیمی  بخش،  دهیم  انجام  را  کار  این  که  زمانی  و  کشید
و  انجام  به  را  خود   خود   تأثیر  پیرامون،  جهان  بر  رسانده 

  پرتوي   است  ممکن:  اندیشیدمی   تسال  که   طورهمان   ایم.گذاشته
  در   ستمگري  چشم  سطح  بر  که  هادوردست  در  ايستاره  نور

  ممکن ،  باشد  کرده  تحول  دچار  را  او  زندگی،  است  افتاده  تاریخ
ذات    مهم.  باشد   کرده  دگرگون  را  جهان  ملتی یا  سرنوشت  است

یافته است، تأثیر   ايمجموعه   هستی  جهان   بر  که  چرا   است که 
  حاکم   پیچیده  هاي  فرآیند  از  تصور  قابل  غیر  و  گسترده  بسیار
 .است دشوار بسیار آنها جزئیات درك که است
 ها، شجاعتناشناخته  درك  و   خویش  هايترس   با  رویارویی  براي
  قدر   چه  نیست  مهم.  داد  انجام  تسال  که  انتخابی  همان.  است  الزم
  مهم .  کنند  متوقف   را  شما  که   کنند  تالش  نفر  چند  یا  ببرد  زمان

   .کردن است  عمل براي جسارت و جرأت
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برداري نمود  توان از زندگی تسال بهره موضوع مهمی را که می 
توانند این است که افراد خالق گاهی در مدرسه و دانشگاه نمی 

تواند موجب اختراع و بخشی  بخوانند اما خالقیت آنها می درس  
مراکز خالق  است  لذا خوب  نماید.  رفع  را  نیازهاي جامعه  از 
محور ایجاد شود که افراد خالق را حمایت و براي اختراعات  

 گذاري نمایند.آنها اهمیت قائل شود و سرمایه 
 

 گیري نتیجه

نظر به اینکه بیشتر دانشمندان ایران قدیم در قلمرو علوم بنیادي 
اند و بیشتر دانشمندان غرب هم اینطور  و پایه فعالیت علمی داشته

نامه آنها به صورت سلسه  رسد که زندگیاند الزم به نظر می بوده
مقاالت منتشر گردد و از رویه انها در علم و زندگی الگوبرداري  

نماید، الگوبرداري  آینده از مسیر گذشته عبور می  شود. از آنجا که 
هاي جدید علم را  تواند راه از زندگی دانشمندان و مخترعان می 

و   زندگی  از  شناخت  بگشاید.  محققان  و  دانشوران  براي 
هاي علم و  ساختتواند زیر دستاوردهاي دانشمندان گذشته می 

دانشمندفناوري همچنین،  نماید.  ترسیم  را  آینده  ایرانی  هاي  ان 
کرده ایفا  امروز  علم  زیربناي  در  را  مهمی  که شایسته  نقش  اند 

سیاست از  مقاالت  از  اینگونه  نشر  است.  جهانیان  هاي  توجه 
  2022  سال باشد. حال که سازمان یونسکو  سردبیري نشاء علم می 

گذاري نموده  نام  المللی علوم پایه براي توسعه پایدار بین  را سال
د دانشمندان تأثیرگذار قدیم ایران و جهان و  شواست پیشنهاد می 

دستاوردهاي  زیرساخت  موجب  که  آنها  علمی  دستاوردهاي 
گذاري به  علمی و نوآوري امروز شده است به مناسبت این نام

است   ذکر  شایان  البته  شوند.  معرفی  جهان  و  ایران  جامعه 
دانشمندان قدیم ایران دانش آنها بر مبناي حکمت و علم بوده 

اما دانش امروز ساینس بعد از رنسانس اینطور نیست.    ]36[است  
هاي ایران گفتمان «حکمت و علم»  لذا شایسته است که دانشگاه 

بین  آینده علم را در سطح ملی و  تا مسیر  المللی مطرح نمایند 
 همسو با حکمت باشد. 

 سپاس

از پژوهشگران و فناوران    و   از دانشگاه تهران صندوق حمایت 
 . گرددتشکر می 
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An Outlook at the Scientific Life of Iranian and World 

Scientists (2nd part) 

Elnaz Hosseini1, Mehrnaz Ebrahimi2, Parviz Norouzi2, Ali A. Moosavi-Movahedi*,1 

Studying the biographies of great scientists helps a lot in understanding the intellectual path of 
researchers that can influence their scientific life and research methods. This article studies the 
biographies of Jaber bin Hayyan (Jaber) and Abu Rihan Biruni, as Iranian scientists and Marie Curie and 
Nikola Tesla as Western scientists. It is attempted to monitor the moral highlights and their lives as well. 
Jaber is the name of a Muslim and Iranian chemist. According to him, Alchemy was considered the king 
of all sciences. He believed the human history is comparable to a huge Alchemy that aims to reach 
perfection for human. 
Abu Rihan Biruni was worldwide Iranian knowledge man and multidimensional figures in science. He 
was an expert in various sciences such as mathematics, astronomy, calendars, anthropology, 
historiography, chronology, medicine, and natural sciences. 
Marie Curie was the first female scientist to win the Nobel Prize in Radioactivity. She was also the first 
lady to receive the Nobel Prize in physics and chemistry. 
Nikola Tesla had a special genius and talent that made him a mysterious figure in physics and electricity. 
Tesla's experiments show that he was ahead of the time he lived. 
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