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ه ایرانی

گفتوگو با «مهرناز کاتوزیان»؛ استاد تاریخ علم در مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه

کاوش درتاریخ شکوهمند

تاریخ علم بخش مهمی از تاریخ عمومی اســت و آگاهی به آن باعث آشنایی
با قســمتی از تاریخ ایران و تاریخ جهان میشود

حمیدرضا محمدی

درســـت  46سال پیش ،رخت ســـفر بســـت تا در فرنگ رحل اقامت افکند.
مقصد فرانسه بود و میخواست تا در حوزه ویروسشناسی و بیوشیمی ،کسی
برای خود شود .نتیجه آن شـــد که موفق به اخذ دو مدرک دکترا شود 15 .سال
بعد اما او به مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه ( )CNRSراه یافت و مدارج
ترقی را طی کرد تا آنجا که امروز و در حالی که پنجم فروردین امسال 65 ،ساله
شد ،نه تنها پژوهشگر ،که اســـتاد تاریخ علم در یکی از مهمترین و معتبرترین
نهادهای علمی اروپا اســـت« .مهرناز کاتوزیان» ،با وجود ســـالها زندگی در
خارج از مرزهای وطن اما روزهای کودکی و نوجوانی را دقیق و درســـت به یاد
ی بودن و فارســـی زبان بودنش را هم فراموش
میآورد و حتی پیشـــینه ایران 
نکرده است .حتی دغدغه پژوهشهای علمی محققان جوان ایرانی را دارد و
تالش دارد تا روحیه نقدپذیری در میان اهل علم ،ارتقا یابد .دوم و سوم خرداد
امسال ،همایش «تاریخ علوم طبیعی در تمدن ایران و اسالم» در پژوهشکده
تاریخ علم دانشـــگاه تهران و با همکاری مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه
برگزار شد که او دبیری این برنامه را برعهده داشت .با او در روزهای حضور در
تهران به گفتوگو نشستیم که در ادامه میخوانید.

ëëخانم دکتر کاتوزیان! در ابتدا و برای ورود به
بحث ،از محیط خانواده بگویید و اینکه این
فضاچقدردرآیندهشـــماوزندگیعلمیتان
اثرگذاربودهاست؟
در زندگـــی مـــن و آنچـــه امـــروز بـــه آن
رســـیدم نه تنها پدر و مـــادر ،بلکه پدربزرگ
و مادربزرگهایم اثر داشـــتند .پدر من اهل
کتابخوانی بـــود و بنابراین کتاب و شـــعر در
خانواده ما رســـم بود ،اما مادرم اهل زندگی
بـــود و میگفـــت در زندگی باید ســـفر کرد تا
دنیا را شـــناخت و همان قـــدر که کتابخوانی
پدرم بـــرای من مؤثر بود ،این گفته و شـــیوه
فکـــر مـــادرم کـــه میگفـــت باید زندگـــی را
تجربه کنی و همه چیز در کتاب نیســـت ،در
شکلگیری زندگی من اثر داشت .محصول
آن هم ،همین اســـت که من به رشته تاریخ
داروسازی عالقهمند شدم .تاریخ داروسازی
آمیخته است با تجربه و نوشتههای تاریخی
داروســـازی؛ گویای رابطه ای اســـت پیوسته
بین کتـــاب و تجربه روزانه و شـــخصی .من
هـــم مدیون جنبه کتابخوانـــی و هم مدیون
تجربهگراییدرمحیطخانوادههستم.
ëëخانهپدریشمادرتهرانبود؟
بله ،خانه پـــدری ما در خیابـــان پهلوی
(ولیعصر فعلی) ،حوالی سینما رادیوسیتی
ـ کـــه حاال فقط ســـاختمانش مانـــده ـ کوچه
همایونبود.
ëëدر سن کودکی و نوجوانی به کتابفروشی و
تئاتروسینمامیرفتید؟
کتابفروشـــی نه چندان ولی مـــا در خانه
کتابخانه ای داشـــتیم .یادم میآید که چند
کتاب کودکان هدیه گرفتم .ما مشترک چند
روزنامه و مجله از جملـــه اطالعات ،توفیق
واطالعات کودکان و کیهـــان بچهها بودیم.
در کودکـــی آنچه تصورات مرا پـــرورش داد
قصهها بود ،قصههای زمســـتان دور بخاری
توســـط عمۀ پیرم یا در تابســـتان قصههای
شب رادیو باالی پشت بام .مادرم اهل تئاتر و
سینمابودومارابهسینماوتئاترمیبرد.دیگر
آنچه که من مدیون آن هستم این است که
ما را در ایران گرداندند و بســـیار سفر کردیم؛
یعنی نه فقط اصفهان و شیراز که به بسیاری
ازشهرهایایرانسفرکردیموحتیدرتهران
هم عموم محلهها رادیدیم؛ خوشـــبختانه
فرزند خانـــوادهای بودم که اهل ســـفر بود و
این ،وابســـتگی و عشـــق و عالقهای در وطن
ایجاد میکند که ماندگار اســـت و امروز هم
ماندهاست.
ëëبه کدام مدرســـه میرفتید؟ و آیا معلمانی
داشتیدکهبرشمااثرگذاربودهباشند؟
مـــن بـــه مدرســـه ژانـــدارک در خیابـــان
منوچهری میرفتم که هنوز هم یک مدرسه
دخترانه است .کوچه مدرسه بسیار دلنشین
بـــود و از دستفروشـــان آبنبـــات میخریدیم
که خیلی خوشـــمزه وکثیف بـــود و هیچ یک
مریـــض نشـــدیم! در این مدرســـه ما نصف

روز فارسی میخواندیم و نصف روز فرانسه.
یزبانفارسیکهداشتمنقشبسیار
معلمها 
مهمیدرتعلیموتربیتمنداشتند.یکیاز
دبیرهای زبان فارســـی میگفت انشاء را باید
از ت ِه دل نوشـــت و به خاطرهای اشاره کرد که
ب وطن .یکی از
انشایی داده بود با موضوع ُح ّ
شاگردانش انشایی نوشته و او برای نخستین
بارنمرهبیستگرفتهبود.اینانشاءاینچنین
شـــروع میشـــد« :من مهین را دوست دارم.
مهین در مدرسه نوربخش درس میخواند
و مـــن مدرســـه نوربخـــش را دوســـت دارم.
نوربخش در فالن کوچه است و من آن کوچه
را دوست دارم .آن کوچه در تهران است و من
تهران را دوســـت دارم .تهران در ایران است
و من عاشق ایرانم ».این دبیرمان میگفت
وقتیازتهدلبنویسید،وابستگیشماماندگار
میشود و من فکر میکنم وابستگی به ایران
فقط وابستگی کتابی نیست ،بلکه وابستگی
بـــه درختها و غذاها و محبـــت پدربزرگ و
مادربزرگهاویادآنهاست.
 ëëاینکـــه گفتید در مدرســـه ژانـــدارک درس
خواندیدپسنشانمیدهدکهپدرومادرشما
دریادگرفتنزباندوماهمیتمیدادند.
بله ،پدر و مادر من به این مســـأله خیلی
اهمیـــت میدادند .پـــدرم کار تجـــارت را با
مـــدرک دیپلم شـــروع کرد ولـــی از آن زمان
که مـــن در خاطر دارم دنبـــال درس بوده یا
زبان؛یعنیهمزمانباکار،کالسهایشبانه
زبان فرانســـه و بعد کالسهای انگلیسی را
میرفـــت .چون او متولـــد  )1910( 1289بود؛
نسلی که در آن ،زبان فرانسه مهمتر از زبان
انگلیســـی بود .بعد از جنگ جهانـــی دوم،
انگلیســـی توســـعه پیدا کرد و کـــم کم جای
فرانســـه را گرفت ولی با وجـــود این به هر دو
زباناهمیتمیداد.ناگفتهنماندکهدرخانه
بهفارسیبسیاراهمیتمیداد.
ëëپسپدرشمابهواسطهکارش،کشورهایی
رادیدهبود.
تقریباً ،البته آن زمان مردم راحت ســـفر
میکردنـــد .آن طـــور کـــه پدربزرگم تعریف
میکرد در دوره او با وجود سختی سفرامکان
رفتن به روسیه ،عثمانی  ،عراق و هند بود ،یا
الاقل مردموصفاینکشورهارامیشنیدند
وهمدیگـــر را تـــا حـــدی (ولـــو دورادور)
میشـــناختند و وابســـتگی ،وابســـتگی بـــه
خاورمیانهبودومردمهنرمندان،نویسندگان
ومتفکرانکشورهایهمسایهرامیشناختند.
آن دوره کتابهـــای ویکتورهوگو و همچنین
نویسندگان بزرگ روســـیه ترجمه شده بود
ولی ایرانیها متفکران کشـــورهای همسایۀ
خودراهممیشناختند.
ëëدانشگاهرادرایرانرفتید؟
دانشگاه را نه ،در فرانسه رفتم.
ëëپستاچندسالگیایرانبودید؟
مـــن تا 18ســـالگی ایران بـــودم و بعد به
فرانســـه رفتم ولی مرتب ایـــران میآمدم.

رشـــتهای که آنجا شـــروع کردم ،بیوشیمی و
سپسویروسشناسیبود.
ëëچراتصمیمگرفتیدبهفرانسهبروید؟
چـــون میخواســـتم حتمـــاً بیوشـــیمی
بخوانم و شاید هم دلم میخواست خودم
راه زندگـــیام را انتخاب کنم و شـــاید هدفم
دیـــدن باقی دنیا بـــود! اینها همـــه در عالَ ِم
هجدهسالگیامبود.
ëëدرسال1349چطوربهفرانسهرفتید؟
با هواپیما و خیلی راحت و بیدردسر!
ëëبهپاریسرفتید؟
نه ،دانشـــجوهای متقاضـــی پاریس ، 7
زیاد بود و ســـفارت فرانسه میگفت پاریس
نرویـــد چـــون دانشـــگاهها پر هســـتند و ما را
تشـــویق میکرد که به شهرستان برویم .من
به شهر گرونوبل ( )Grenobleرفتم که هنوز
هـــم از نظر علمـــی قوی و قطب پژوهشـــی
مهمی در فرانسه است.خودمنهمترجیح
میدادم که پاریس نروم و جای نسبتاً آرامی
راتجربهکنم.
ëëکهبایددوسالپسازرخدادهایمه1968
بودهباشد.
دقیقاً.
ëëمراحـــل ادامـــه تحصیـــل شـــما چگونه
گذشت؟
من دو مدرک دکتری گرفتم؛ نخســـتین
دکتـــری  1979و دومین دکتـــری  1985یکی
در حـــوزه بیوشـــیمی و دیگـــری بیوفیزیک
و ویروسشناســـی گرفتـــم .از گرونوبـــل بـــه
دانشـــگاه اورســـه ( )Orsayرفتم کـــه آن هم
یک دانشگاه خیلی قوی در رشتههای علمی
اســـت و دکتری را در شهر پاریس و دانشگاه
پاریس 7گرفتم.
ëëموضوعپایاننامهشمادردکتریچهبود؟
یمنظاهراًموضوعجالبیبه
عنواندکتر 
نظر نمیآید ولی با گذشت زمان کاربردهای
نظری و عملی پیدا کرد .موضوع کارم یکی،
بیوشیمی یک ویروس گیاهی بود که قسمت
ژنتیکی آن  DNAنیســـت ،بلکه  RNAاست
و دومی راجع به اثرات ســـرد کردن و یخ زدن
محلول ویروســـی بـــر ویـــروس و عواملی که
درسرعت یخ زدن تأثیر دارند ،است.
ëëچرامیگوییدموضوعدکتریظاهراًجالب
نبودبعدهاجالبشد؟
بـــرای اینکـــه موضوعی جالـــب به نظر
بیاید باید بگوییم تحقیقات راجع به دارویی
است ضد یک بیماری خطرناک و مواردی
از این دســـت .در مورد کار من وقتی عنوان را
میگفتـــم موضوع جـــذاب و جالبی به نظر
نمیرســـید .اســـم ویـــروس مـــنTurnip( ،
 )Yellow Mosaic Virusو ترجمـــۀ فارســـی
آنمیشدویروسزر ِدشلغمی!بااینکهاسم
خندهداری داشـــت ولی از نظر ســـاختمانی
و شـــکل فضایی ویروس مهمی بـــود و جزو
نخستین ویروسهایی بود که با اشعۀ ایکس
به ســـاختار آن پی بـــرده شـــد .کاری که من
روی محلـــول ویروس کـــردم باعث تفکری
غیرمســـتقیم بـــه مولکولهـــای آب دوروبر
ویروس میشد .این یکی از بحثهای مهم
در بیوفیزیـــک اســـت ،زیرا در یـــک محلول
دســـتیابی به ســـاختار ملکولهـــای آب که
ویروس را احاطه میکنند دشوار است.
ëëچگونـــهازعلومنظـــریبهعلومانســـانی
رفتید؟
ایـــن موضوع خیلـــی مهم اســـت .این
شـــانس بزرگ من بـــود که به غیـــر از عالقه
خـــودم ،به حوزههـــای تاریخ ایـــران و تاریخ
علم ایران آشـــنا شـــوم .آنچه باعث شد این
راه را طـــی کنم این بود که دانشـــگاه پاریس،
این خاصیت را داشـــت که چند علمی بود؛
یعنیفقطاختصاصبهعلومجدیدفیزیک
و شیمی و ریاضی نداشت بلکه علومی چون
تاریخ و زبانشناســـی و غیره در این دانشگاه
تدریس میشد .با همت عده ای از استادها
و محققـــان (از جمله اســـتاد رژیس شـــامبر

 )Regis Chambertایـــن امکان داده شـــد تا
دانشجویی که بیوشـــیمی میخواند ،بتواند
یک واحد هـــم در تاریخ علم بگذراند و این
واحدهماننددیگرواحده احائزاهمیتبود؛
از اینجـــا بود که این امکان بـــرای من بوجود
آمـــد .امیـــدوارم برای تمام دانشـــگاهها این
امکان به وجود بیاید و کسیکه مثالً در رشته
شـــیمی ،بیولوژی یا جامعه شناســـی درس
میخواند بتوانـــد واحدی هم در تاریخ علم
تجربهکند.
ëëتاریخعلمچهاهمیتیداردوچرابایدتاریخ
علمرابدانیم؟
وقتی که فراگیری وکار تحقیقی علمی را
تجربه میکنیم و بعد به آموزش تاریخ علم
میپردازیم میبینیم کـــه تاریخ علم به کار
روزمره محقق و پژوهشگر کمک میکند .در
ابتدا با کمی آگاهی عمومی اکثر افراد خطی
میســـازند که یک ُبعد آنُ ،بعد زمان است
و ُبعد دیگرشُ ،بعد کشـــفهای مختلف و
در مقابل هر یک نامی گذاشـــته میشـــود،
ولی وقتی وارد تحقیق در رشـــتۀ تاریخ علم
میشویم میبینیم که این چنین نیست .هر
پیشرفتی دورههای سکون فکری هم همراه
دارد و این باعث میشـــود که بیشـــتر به کارو
تحقیقشخصیخودبادیدانتقادیبنگریم.
 ëëدرتاریخعلمایران،شخصیتهاییچون
خیام ،بیرونـــی ،رازی و ابن ســـینا را میتوان
یافتکههمبههیأتونجوموریاضیاتتوجه
داشـــتندوهمشـــعرمیگفتندوفقهوفلسفه
ومنطقمیدانســـتند.اماچراامـــروز،عموم

درســـت است؛ البته فلســـفه در آن دوره
مانند اکنون نبود که بخشی جدا از علم باشد
مثالً رازی اینگونه تصور نمیکرد که اگر کسی
رشـــتۀ داروســـازی کار میکرد نمیبایســـت
فلسفه بخواند .در آن دوره شما باید فلسفه
میدانســـتید تا وارد علوم دیگر میشـــدید.
در گذشـــته عدهای در یک شاخه خاص کار
میکردند و برخی دیگـــر این توانایی ذهنی
و فکـــری را داشـــتند کـــه در همه شـــاخهها
صاحبنظر باشـــند .اما کســـانی که شما نام
میبرید مثل رازی یا ابن سینا دانشمندانی
هستند که جزو قلههای این تاریخ به حساب
میآیند .اینها نوابغی هستند که توانستند در
دو یا چند حوزه  -مثالً طب و نجوم و فقه که
امروز هیـــچ ارتباطی باهم ندارند  -صاحب
اندیشه و نظر باشـــند .به طور کلی اکثر افراد
در جامعـــه ایران ابن ســـینا را میشناســـند
چون اســـمش در همه جا هست و خیابان و
بیمارستان به نامش اســـت .این افراد که در
قلب زندگی ما جا دارند و در قرون وســـطی،
استثناوازنوادربودند.آرزویمنایناستکه
ما با مطالعه قرون وسطی بیشتر آشنا شویم
تا نه تنها نوابـــغ بلکه دیگر متخصصان آن
دوره را هم بشناســـیم .در آن دوره مجالسی
وجود داشت که حکم همایشهای امروز ما
راداشتند.یکصاحبنظربهدلیلی،مجلسی
ترتیب میداد .آنجا دانشمندان با هم بحث
میکردند و از یکدیگر انتقاد می کردند  .حاال
این بحثها راجع به دین و فلســـفه بوده یا
درباره مسائل بســـیار دقیق طبی یا ریاضی.

رازی بحثی
درباره داروسازی
(صیدنه) و
پزشکی دارد .به
نظر او یک طبیب
اول باید به رشته
خودش احاطه
پیدا بکند و اگر
فرصت اضافهای
بود واگر توانست
میتواند که اندکی
داروسازی هم
بخواند

انواع گل رس ،خواص فيزيكي و دارويي آنها در تاريخ

چکیده
مقاله

ëëآنچـــه در ادامـــه ميخوانيد ،چكيده مقدمهاي اســـت كـــه مهرناز
كاتوزيان به همراه همكاران خود (فيگردوگمس ،نيكل ليويگ ،ميشل
رو تورو) در همايش «تاريخ و علوم طبيعي در تمدن ايران و اســـام»
كه دوم و ســـوم خرداد امسال در پژوهشكده تاريخ علم دانشگاه تهران
برگزار شد ،ارائه كرد و اكنون اختصاصاًدر «ايران» انتشار مييابد.
گل رسهـــاي مختلفـــي در طبيعت موجود اســـت كه برحســـب
ســـاختار فيزيكي و شـــيميايي خود هركـــدام خواص بســـيار متفاوتي
دارند .بـــا آگاهيها و دســـتگاههاي علمي امروزه ميتـــوان بعضي از
اين ساختارها را مشـــاهده كرد.در هنگام قرون وسطي بين قرن سوم
الي هفتم هجري (بين قرن نهم الي ســـيزدهم ميالدي) دانشمندان
جدیدترین کتاب مهرناز کاتوزیان
جهان اســـام از انواع گل رس با خواص مختلف اســـتفاده ميكردند.
بررســـي نوشـــتههاي حنين ابن اســـحاق (856م) ،محمد زكرياي رازي (925م) ،ابن سينا و ابن بيطار
(1248م) نشان ميدهد كه هر يك از آنها كامالً آگاهي داشتند كه با وجود شباهتهاي ظاهري هر يك
خواص دارويي كامالً متفاوتي دارند و هرگونه اشتباه در استفاده از آنها باعث خطر براي بيمار است.

پژوهشگران،تکبُعدیشدهاند؟
بیرونی و رازی و ابن سینا نخبگانی بودند
که ما نمیتوانیم خود را با آنها مقایسه کنیم.
اکثر ما تنها نام نخبگان آن دوره را میدانیم
واشخاصدیگریکهدرقرونپیشینکارهای
بســـیاری انجام دادهاند ،نمیشناسیم .خود
رازی بحثـــی دربـــاره داروســـازی (صیدنه) و
پزشکیدارد.بهنظراویکطبیباولبایدبه
رشته خودش احاطه پیدا بکند و اگر فرصت
اضافهایبودواگرتوانستمیتواندکهاندکی
داروســـازی هم بخواند .یعنی رازی با آگاهی
و قدرتـــی کـــه داشـــت به کمـــک تجربهاش
تشـــخیص میداد که آدمهای عادی قدرت
این را ندارند که به آموزش چندین رشته به
طور عمیق بپردازند و بنابراین باید الاقل به
رشتهاصلیخودکامالًتسلطداشتهباشند.
ëëشیوهآموزشعلمدرجهانقدیموامروز،
متفـــاوت بوده و اگـــر اروپایقرون وســـطی
همنـــگاهکنیمدرمـــییابیمکهبـــرایورود
بهدانشـــگاه،دانستنســـطحیازاطالعات
عمومی از فلســـفه تا ریاضی و نجـــوم الزم
بودهاســـت.همچنینمثالًابنسیناهمدر
طب صاحبنظر بوده و هم در فلسفه و در دو
حوزهایاشـــرافداشتهکهشایداالنبهنظر
برسدکههیچربطیبههمندارند.

بعضی از کتابهای رازی به این شکل نوشته
شـــده .به طور مثال رازی در مجلسی حضور
داشـــته و صاحبنظری به او پیشنهاد کرد که
کتابی راجع به آبله و ســـرخک بنویسد و این
کتابی است که که امروز در دسترس ماست.
ëëامـــاآیـــاتخصصیشـــدنعلـــومرامفید
یدانید؟
م 
البته همه ما غصـــه میخوریم و دلمان
میخواهـــد دنیـــا آنچنـــان باشـــد کـــه یک
ریاضیـــدان ،هم تاریخ و هم فلســـفه بداند.
حال ایـــن بحث پیش میآید کـــه چرا همه
چیز تخصصی شده؟ امروزه بازار کار ایجاب
میکند که هرکس تخصصی داشـــته باشد.
اینفقطمختصایراننیستودرکشورهای
اروپاییهمهمینطوراست.شایدیکیازعلل
آن،پیشرفتروزمرۀعلموصنعتباشد.
 ëëاجازهدهیدبهمرورزندگیتانبازگردیم.در
چهسالیبهمرکزملیپژوهشعلمیفرانسه
()CNRSرفتید؟تقسیمبندیایننهادعلمی
درفرانسهچگونهاست؟
مرکـــز ملـــی پژوهـــش علمی فرانســـه
(Centre national de la recherche
 ،)scientifiqueیـــک مرکز تحقیقاتی دولتی
اســـت که توسط شارل دوگل توسعه اساسی
پیـــدا کـــرد .او پـــس از جنـــگ جهانـــی دوم
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علم ایران

تشـــخیص میدهد که اگر فرانســـه بخواهد
پیشـــرفت کند و جایی در دنیا داشـــته باشد،
باید در تمام رشتههای علمی پیشرفت کرده
باشـــد بنابراین مرکزی را تشکیل میدهد که
درباره تمام آنچه ما به آن علم میگوییم در
آن وجود دارد .من قبالً در بخش بیوشـــیمی
آن کار میکـــردم و بعد به بخش تاریخ علم
آنرفتم.
ëëازچهسالیآنجارفتید؟
مـــن تمـــام تحصیالتـــم در آزمایشـــگاه
تحقیقاتی وابســـته بـــه  CNRSبـــود .پس از
گذرانـــدن کنکور در ســـال 1985مـــن در این
سازماناستخدامرسمیشدم.
 ëëیعنی آنجـــا هم حالـــت پژوهشـــی و هم
آموزشیدارد؟
پژوهشـــگرانی هســـتند که کارشـــان تنها
پژوهش است و بعضیها هم تدریس و هم
یکنند.
پژوهشم 
ëëشمادرحالحاضرهمپژوهشگرتاریخعلمو
هماستادتاریخعلمهستید؟
بله ،در گروه تاریخ علم فعالیت میکنم
که مدیـــر آن ،دکتر پاســـکال کـــروزه (Pascal
 )Crozetاست که امیدوارم در آینده به ایران
بیاید .در دانشگاه هم ساعاتی برای تدریس
دارم.
ëëدر CNRSجز شـــما ،ایرانی دیگری تدریس
میکند؟یاشمادانشجویایرانیهمداشتید؟
بله تعـــداد ایرانیانـــی کـــه در  CNRSکار
میکنندخیلیزیادهستند.
ëëاشاره به دانشگاه پاریسParis Diderot( 7
)Universityکردید.آیاشـــاخهایازســـوربن
است؟
یکـــی از اشـــکاالت فعلی دنیای مـــا این
است که در هر کشوری فقط یکی دو سازمان
را میشناســـیم .در فرانسه جز ســـوربون (La
 )Sorbonneو انســـتیتو پاســـتور (Pasteur
 ،)Instituteجایی را نمیشناسیم .حال آنکه
مراکز مهم دیگری بـــرای پژوهش و تحقیق
هست .ســـوربون در موقع تشـــکیل در قرون
وسطی(نیمهقرنسیزدهممیالدی)،بیشتر
در رشـــتههای علوم انسانی معروف بود ،اما
اکنون رشتههای دیگر هم دارد .اکنون پاریس
 ،7بـــه نـــام دیـــدرو  Diderot Denisخوانده
میشود
ëëدوموســـومخردادامسال،همایش«تاریخ
علومطبیعیدرتمدنایرانواسالم»بهدبیری
شما در پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران
برگزارشد.دراینبارهتوضیحاتیبفرمایید.
تشکیلاینهمایشنتیجهیکهمکاری
درازمـــدت علمـــی اســـت و تصمیم علمی
مهمـــی بـــود .در ایـــن همایـــش18 ،مقاله
ذیل عناوین گیاهشناســـی ،جانورشناســـی،
گوهرشناســـی و عطرشناسی ،کانیشناسی و
رویارویـــی علوم جدید وقدیم در حوزه علوم
طبیعی آماده و ارائه شـــد .مدتهاســـت که
پژوهشـــگران تاریخ علـــم گـــروه SPHERE
وابســـته بـــه  CNRSو پژوهشـــکده تاریـــخ
علم وابســـته به دانشـــگاه تهـــران را بخوبی
میشناســـند ،این دو گـــروه تحقیقاتی با هم
تبادلهای علمی داشـــته و مقاله مشـــترک
نوشـــتهاند .درنتیجـــه تصمیـــم گرفتیم که
همایشـــی برگزار کنیم که دوره نخســـت آن،
سال گذشـــته در فرانســـه و امســـال در ایران
برگزار شد .هدف این بود تا محققان جوان ما
کارشان را ارائه کنند و دیگر آنکه شهامت پیدا
کنیم تا از کارهای یکدیگر انتقاد علمی کنیم.
هدف دیگر ما این اســـت که پژوهشگرانی که
دو رشته تخصصی یعنی یک رشته تاریخی و
یکرشتهعلمیدارند،باهمآشناشوند.
ëëدربـــارهاهمیتاســـتعدادانتقادپذیریکه
پیشتراشارهکردید،چهمیاندیشید؟
کار علمی اینگونه است که برای نوشتن
مقاله و ارجاعات آن وقت زیادی میگذارید.
وقتی شـــما یـــک مقالـــهای را مینویســـید،
تحقیقهای علمی شـــما با یـــک کار هنری
مشـــابهت دارد .بنابرایـــن هر انتقـــادی دل
پژوهشگر را میشکند .اما باید از این مرحله
گذشـــت و این بـــه نظر من جـــزو کار محقق
اســـت ،انتقاد نباید با خشـــونت و دشـــمنی
بلکه باید دقیـــق و ظریف باشـــد .من وقتی
جوان تر بـــودم و انتقادی از کارهای علمیام
میشنیدم ،ناراحت میشدم ولی این باعث
شد تا آرام آرام و با زحمت بسیار با روش کار
تحقیقیبهترآشناشوم.
ëëآیااینهمایشهاوهمکاریهاادامهخواهد
داشت؟
امیدواریمکهادامهداشتهباشد.قراراست
سال )2018( 1397در فرانسه و یک سال بعد
مجدد همین جا همایشهایی برگزار شود.
یکی از مشکالتی که در تمام دنیا وجود دارد
و فقط در ایران مطرح نیست ،مسأله بودجه
اســـت .تاریخ علم باید بودجه داشته باشد و
ما باید بتوانیم کتاب بنویسیم ،کتاب بخریم
و وقت داشـــته باشـــیم در کتابخانـــه ،کتاب
بخوانیم .این بستگی دارد به اینکه  CNRSو
پژوهشـــکده تاریخ علم ،چقدر توانایی مالی
برگزاریاینهمایشهاراداشتهباشند.
ëëدر ایـــن همایشها ،پژوهشـــگرانی از هر دو
کشورایرانوفرانسهحضوردارند؟
بله و از سایر کشورهای دیگر چون آلمان،
مراکش و پرتغال .همانطور که گفته شد برای
تاریخ علم و تحقیقـــات علمی نمیتوانیم
حد و مـــرز بگذاریـــم؛ متون بـــرای ما خیلی
مهم است .برای این همایش از پژوهشگران
ایرانـــی مقیم اروپا دعوت شـــد .دکتر کامران
امیرارجمند از دانشـــگاه مارتین لوتر آلمان

پذیرفتنـــد کـــه برای ایـــن همایش بـــه ایران
بیایند.همچنیندکتراحمداعرابازدانشگاه
علوم و تکنولوژی طنجـــه مراکش آمدند که
متخصصتاریخجانورشناسیهستند.
ëëخود شما ،در حال حاضر ،در چه موضوعی
درتاریخعلمتمرکزکردهاید؟
حوزه پژوهشی من در تاریخ علم ،درباره
تاریخمداواوداروسازیوبخصوینوشتههای
محمدبنزکریایرازیاست.دراینهمایش
هم نتیجه کار مشترک با سه همکار دیگر که
رشتۀ تخصصی آنها شیمی و فیزیک مدرن
اســـت ،ارائه کردم .بحث من راجع به تاریخ
استفاده از گل رس هست که قسمت تاریخی
آن بیشـــتر به عهدۀ من و قســـمت شیمی و
فیزیک بیشتر به عهدۀ سه همکار دیگر من
است.
ëëآنهافرانسویهستند؟
خیر ،آقای سلسو گومز( GOMES Celso
) استاد فیزیک و شیمی در دانشگاه آویرو در
کشـــور پرتغـــال ( )Aveiro/Portugalیکی از
همکارانهستند.دونفردیگرفرانسویهستند
و عبارتنـــد از :آقای میشـــل روتـــورو (Michel
)Rautureauاستادفیزیکدردانشگاهاورلئان
و خانـــم نیـــکل لیویـــگ ()Nicole Liewig
استاد شـــیمی در مرکز تحقیقاتی  CNRSدر
شهراستراسبورگ()CentreHubertCurien
از کار مـــا درباره گل رس و تاریخ آن ،کتابی به
زبانفرانسهمنتشرشده.اینکتابباتصحیح
و تفصیل بیســـتر به زبان انگلیســـی ترجمه
شده وازسوی انتشارات اسپرینگر (Springer
 )Publishingاین ماه انتشار یافته است.
ëëآیا این همکار های شما در رشتۀ تاریخ علم
تحقیقمیکنند؟
این نکته را توجه داشته باشید که گاهی در
رشتۀتاریخعلمشمابهعلومبسیاریاحتیاج
دارید اما اگر بخواهید شخصاً به چندین علم
بپردازیـــد در هیچکـــدام موفق بـــه کار دقیق
تحقیقینخواهیدشد،موضوعیکهمندراین
همایش ارائه دادم در نظـــر بگیرید .گِل ُرس
ظاهراً زمینۀ تحقیقی محدودی دارد .بررسی
متون قدیمی و اینکه چگونه در این متون گل
رس نامگذاری شـــده و خواص دارویی آن در
گذشـــته چه بوده احتیاج به کار تخصصی در
رشـــتۀ تاریخ داروســـازی دارد .اما برای آگاهی
بـــه ســـاختار این مـــاده و شـــناخت فیزیکی و
شـــیمیایی امروزی آن احتیاج به همکاری با
یک فیزیکدان و یک شیمیدان اجباری است.
همکاران من که اسمشـــان در سخنرانی من
بود ،این قسمتها را به عهده داشتند.
 ëëآیا تمام همایشهایی که امسال و دو سال
آینده برگزار میشود ،به عنوان تاریخ علوم
طبیعیاست؟
رشته من علوم طبیعی است و بنابراین
توجه من به این رشـــته اســـت .این همایش
بطور خاص در مورد علوم طبیعی اســـت و
پژوهشـــگران دیگری در همین شـــاخههای
علوم طبیعی کار میکنند .اما غیر از همایش
تاریخ علوم طبیعی ،پژوهشکده تاریخ علم
درباره تاریخ علم کار میکند و همایشهای
دیگری هم دارد و امســـال مـــا یک همایش
تاریخریاضیاتداریم.
ëëدرموردتاریخعلومانسانیچطور؟
ما فعالً در حوزه تاریخ کالم ،تاریخ عرفان
وادبیاتکارنمیکنیم.
ëëآیادرتمامجهانمقولهایبهعنوانتاریخ
علم متمرکز بر همه علوم هست یا نه ،فقط
علومطبیعیونظریاست؟
محققی هســـت به نام مایـــکل دولس
( )Michael Dolsکـــه روش کار تحقیقـــی او
برای من خیلی آموزنده بـــود .او وقتی راجع
به تاریخ یـــک بیماری کار میکنـــد ،از متون
بسیار متفاوت فارســـی و عربی مربوط به آن
بیمـــاری اســـتفاده میکند .یعنی طـــب را از
منظر ادبی ،علمی و فلسفی بررسی میکند.
به عنوان مثال تحقیقی تاریخی روی بیماری
آبله در نظرداشـــتم .میدانیم که بعد از این
بیماری گاهی اثـــر جوشها روی چهرۀ افراد
عمقی است .این ســـؤال مطرح میشود که
شـــرایط اجتماعی این افراد پـــس از بیماری
چگونه خواهد بـــود؟ جواب این ســـؤال را در
کتابزکریایرازینمیتوانیافت.اماجاحظ
(مرگ در  869میـــادی) کتابی در این مورد
دارد (کتـــاب البرصان و العرجـــان) که در آن
از معلولیتهایی صحبت میکند که شکل
ظاهـــری افـــراد را دگرگون میکنـــد و در این
کتاب از حقوق اجتماعی آنها دفاع میکند.
در راســـتای صحبت قبل ،اینجا هم احتیاج
به همکاری با یک استاد شعر به زبان عربی
داشـــتم تا موفق شـــوم بعضی اشعار دشوار
جاحظ را درست درک کنم.
ëëچراتاریخعلمدرتوسعهعلمیمؤثراست؟
تاریـــخ علم این مســـأله را کمی روشـــن
میکند که وقتی به یک مشکل علمی نظری
برمیخوریـــم علت نفهمیدن آن مشـــکل
یکی نیست و چندین علت دارد .یک علت
آن حد و مرزهایی است که خود در فکر خود
بنیان آن را گذاشـــتیم و یکی مرزهایی است
که جامعه برای ما گذاشـــته اســـت .وقتی که
تاریخ علم را بررسی میکنیم با این مسائل
بهتر مواجه میشویم .دیگر اینکه تاریخ علم
بخش مهمی از تاریخ عمومی است و آگاهی
به آن باعث آشنایی با قسمتی از تاریخ ایران
و تاریخ جهان میشود .این شناخت در حال
حاضر و با پیشرفت علم و صنعت و اهمیت
آن باعث آگاهی بیشتر از خود و از نقش تاریخ
کشورخوداست.

