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با مطالعه ی تاریخ علم، به نمونه های بسیاری برمی خوریم که در آن 
نظریات جدید، مورد مخالفت، رد یا حتی تمسخر جامعه ی علمی 
زمانه ی خود قرار گرفته اند. چه بسا اگر چنین نظریاتی در کشاکش 
تاریخ گم نمی شدند، مسیر توسعه ی علمی بشر به گونه ای دیگر 

رقم می خورد. 
 )Aristarchus( »نظریه ی »خورشیدمرکزی« »آریستارخوس
ستاره شناس یونانی )۳۱۰ سال قبل از میالد( در روزگار خود مورد 
 )Cleanthes( »مخالفت فیلسوفان رواقی از جمله »کلیانتس
قرار گرفت و به دس��ت فراموشی سپرده ش��د. آریستارخوس در 
رس��اله ای کوتاه با عنوان »درباره ی ابعاد و فواصل خورشید و ماه« 
مدلی از منظومه ی شمس��ی را مطرح می کند که در آن خورشید 
در مرکز قرار دارد و این س��یارات هستند که به دورش می گردند. 
نظریه ای که احیای مجدد آن، حدود دوهزار سال طول کشید. به 
 )Kopernik( »تعبیر فیلسوف علم کارل پوپر، در واقع »کوپرنیک
کیهان شناسی آریس��تارخوس را از نو کش��ف کرد. دوهزار سال 
زمان کمی نیست. بعضی از نظریات و یافته های علمی، به دالیل 
گوناگون از دید جامعه ی علم��ی روزگار خود پنه��ان مانده اند و 
اهمیت آن سال ها بعد مشخص شده است. مثال یافته هاي »مندل« 
)Gregore Mendel( که پایه گذار درک ریاضی از دانش ژنتیک 
بود، در سال ۱۸۶۶ در اثری با عنوان »آزمایش های پیوند گیاهان« 
)Expriements with Plant Hybrids( منتش��ر شد، اما 
هرگز در زمان حیاتش مورد توجه قرار نگرفت و حدود ۳۴ سال پس 

از درگذشتش، شناخته شد. 
نمونه ی دیگر تاریخی این مبحث، فیزیک دان اتریشی »آرتور هاس« 
)Arthur Erich Haas( بود. در توسعه ی الگوی اتمی سه تاریخ 

مهم را نباید از یاد برد؛ ۱۹۰۳، ۱۹۱۱ و ۱۹۱۳. در این سه 
مقطع تاریخی به ترتیب الگوهای اتمی تامسون، 

راترفورد و بوهر، تأثیر عمده ای بر دیدگاه انسان 
نسبت به ذرات تش��کیل دهنده ی جهان 

به جا گذاشتند، اما در این بین، نام یک 
نفر دیده نمی شود؛ آرتور هاس. ظاهرا او 
نخستین کسی است که ثابت پالنک 
را در نظریه ی اتمی مورد استفاده قرار 
داده است. او در سال ۱۹۱۰، تا حدی 
نظریه ای شبیه به الگوی اتمی بوهر 
داشت، یعنی سه سال پیش از آن که 
بوهر کار خود را منتشر کند. »ماکس 
یمر« )Max Jammer( معتقد بود 

که نظریه  ی هاس، حتی ممکن است 
به نحوی بر کار بوهر هم تأثیر گذاشته 

باشد. »آرنولد زومرفلد« که استاد فیزیک نظری دانشگاه مونیخ بود، 
نظریه ی هاس را جدی گرفت، اما در اتریش و در دانشگاه وین، یکی 
 ،)Ernst Lecher( »از اساتید مطرح فیزیک به نام »ارنست لشر

کار هاس را مورد تمسخر قرار داد و قویا رد کرد. 
یک مورد دیگر آلبرت اینشتین است. نظریه ی اینشتین درباره ی 
فوتون های نور در س��ال ۱۹۲۱ برای او جای��زه ی نوبل را به همراه 
داشت، اما سال ها پیش از آن، در ۱۹۱۳ فیزیک دانان بزرگی مثل 
»ماکس پالنک« )Max Planck( و سه نفر دیگر، برای عضویت 
 PreußischeAkademie( »اینشتین در »آکادمی علوم پروس
der Wissenschaften( در برلین، توصیه نامه ای نوش��تند. 
آن ها در این توصیه نامه از آکادمی خواسته  بودند اشتباه اینشتین 
را در خصوص فوتون نور )همان چیزی که هشت سال بعدش، بابت 
آن برنده ی جایزه ي نوبل فیزیک شد( نادیده بگیرند و از این اشتباه 

علمی، علیه او استفاده نکنند!
برخی نظریات در ط��ول تاریخ علم، مورد تمس��خر و تحقیر قرار 
نگرفته اند، اما برای چند س��ال، به دالیلی دیگ��ر از نظرها مغفول 
مانده اند. مانند مثال ژنتیک مندل یا کار آریس��تارخوس. مثال ها 
از این فراموش��ی های تاریخی، فراوانند. مثال فیزیک دان بلژیکی 
»لومیتر« )Georges Lemaître(، نخس��تین کسی بود که از 
قانون هابل نتیجه گرفت جهان در حال انبساط است. او مقاله ی 
خود را در سال ۱۹۲۷ )یعنی دو سال پیش از مقاله ی ادوِین هابل( 
منتشر کرده بود، اما از آن جایی که مقاله اش به زبان فرانسوی نوشته 
شده و در یکی از مجالت گمنام بلژیکی منتشر شده بود، مورد توجه 
مجامع علمی قرار نگرفت. درسال ۱۹۳۱، »ِسر آرتور ادینگتون« 
)Arthur Eddington(، مقاله ی فراموش ش��ده ی لومیتر را 
به زبان انگلیسی و در نشریه ی مهم »اخبار ماهانه ی انجمن نجوم 
 Monthly Notices of Royal Astronomical( »سلطنتی
Society( منتش��ر کرد. همان گونه که دیدیم این ش��کاف های 
تاریخ��ی و به عبارتی گم ش��دن نظریه ها زیر دس��ت وپای تاریخ، 
دالیل بسیاری می تواند داشته باشد. مثال فیزیک دانانی که برای 
اینشتین توصیه نامه می نوشتند، حتی تصورش را هم نمی کردند 
که خودشان در اشتباهند، نه اینشتین. برخی نظریات 
نیز به دلیل نرخ پایین نشر اطالعات در جهان 
از دس��ت می رفتند. درواقع در فقدان 
اینترنت، ردپای بسیاری از نظریات 
نیز گم می شد. تصور کنید اگر 
مندل زیست شناس در زمان 
ما زندگی می کرد، بس��یار 
بعید بود که نظریاتش تا 
۳۴ سال پس از مرگ او 

ناشناخته باقی بماند.

از ناديده گرفتن نظريات مندل 
تا اشتباه دانستن نظريات اينشتين
واقعيت های گم شده

 درتاریخ علم

عرفان کسرایی

 پژوهشگر مطالعات علم
دانشگاه کاسل

فروهر همه ی جانوران مفید و اهلی و خانواده، قبیله و مملکت، مورد 
تعظیم و تکریم قرار می گرفت. 

یکی از زیباترین و بلندترین »یشت« های اوستا، »فروردین یشت« 
است. سرودهای این یشت به عظمت و قدرت فروهرها و هم چنین 
درخواست یاری از آنان می پردازد. فروردین یشت از جهت دیگری 
نیز دارای اهمیت است، زیرا این یشت یک منبع مهم برای مطالعه 
در لغات قدیمی و نام های ایرانی محس��وب می شود. در این یشت، 
حدود ۳5۰ اسم از فرمان روایان، نامداران، پرهیزکاران، مقدسان و 
پارسایان ذکر شده که شامل اسامی اقوام، بستگان، فرزندان و یاران 

زرتشت نیز می شود. 
جشن س��وري -که امروز به نام »چهارشنبه سوري« معروف شده 
و در چهارشنبه ی آخر سال برگزار مي شود- نیز یکي از رسم هاي 
مربوط به فروردگان و بازگشت ارواح درگذشتگان است و در گذشته 
در شب پایاني س��ال -بدون توجه به چهارش��نبه بودن یا نبودن 
روزش- برگزار مي شده. در زمان برگزاري جشن فروردگان، مردم 
خیرات و ن��ذورات خاصي را برای درگذش��تگان آماده مي کردند؛ 
سنت خانه تکانی و تمیز کردن خانه ها و سفیدکردن اتاق ها پیش 
از نوروز، هم چنین گذاشتن گل و گلدان و کوزه ی آب و سوزاندن 
چوب های خوش بو و دود کردن اسپند و نثار کردن عصاره ی گیاه 
»هوم«، روشن گذاشتن چراغ پیش از تاریک شدن هوا و استفاده از 
میوه  هاي زمستاني، جزو مراسمی بوده که برای استقبال از این ارواح 

پاک انجام می شده است.
 هم چنین باید از سنت حاجي فیروز و پوشیدن لباس هاي قرمز و 
استفاده از صورتک و نقاشي کردن روي صورت، خواندن اوراد و دعا و 
ذکر براي دور کردن روان هاي خبیث و اهریمني و جمع آوري هدیه 
و شیریني و آجیل از در خانه ها توسط کودکان و جوانان )که نوعي 
اداي نذر و خیرات بوده و در آیین هالووین، به گونه اي کامال مشابه 

انجام مي شده(، یاد کرد.
 از دیگر آیین ها و مراسمی که در همین ارتباط و قبل از آغاز سال 
برگزار می شده، مراسم افروختن آتش در شب بر فراز پشت بام ها، 
مکان هاي بلند و برج ها بوده اس��ت؛  چراکه  ایرانیان باستان بر این 
باور بودند که با افروختن آتش بر بام خانه ه��ا، فروهرها می توانند 
خانه و کاشانه ی بازماندگان شان را بشناسند و به آن سو پرواز کنند. 
افروختن آتش  و رقص و پاي کوبي در اطراف آن، از جمله آیین هایي 
است که در گذشته در هالووین انجام مي شده. همان گونه که پیش 
از این هم اش��اره کردی��م،  نمونه هایي از این آیین ب��ا تفاوت هایي 
بسیار ناچیز، اما با تعصب و شیفتگي بس��یار در آمریکاي جنوبي 
 در کش��ورهایي مثل برزیل و پرو وجود دارد. جالب این جاست که 
در بررسي اساطیر و داستان هاي باس��تاني این کشورها، با کمال 
تعجب مواردی بسیار مشابه اساطیر و داستان هاي شرقي مي یابیم 
که قابل تامل و تحقیق است. ذکر این نکته ضروری است که ما قصِد 
آن را نداریم که هالووین را آییني ایراني و آریایي معرفي کنیم؛ اما 
توجه به ریشه ها و بن مایه هاي هر باوري، مي تواند ما را از گمراهي و 
افتادن به دام برخي عقایِد برگرفته از خرافه پرستي باز دارد. آییني 
باس��تاني بر پایه ی احترام به رواِن درگذش��تگان را نباید با رسوم 
جادوگري و احضار ارواح و برگزاري مراسمي براي اشاعه ی وحشت 

یکي دانست.

  گرگور مندل 


