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زنده ماندن امروز به محصوالت علم وابســته اســت. علم به مــا تلویزیون، موتور 
درونســوز، هواپیمــا، و رایانه داده هرچند بــه نام اّما اندک به نظر می رســد. هنوز 
محصوالت مصرفی از این قبیل وجود دارند ولی این ها تنها یک جنبه از منافعی است 
که علم می تواند برای بشریت به ارمغان آورد. در اغلب موارد، به عنوان مثال، حمایت 
از علم پزشکی در مقایسه با علوم پر زرق و برقی مانند اخترفیزیک یا ارسال موشک 

به فضا بسیار کمتر بوده است.
تا همین قرن اخیر، مرگ و میر ناشی از بیماری، یک اتفاق روزمره بود. آبله و فلج 
اطفال باعث کشته شدن میلیون ها نفر شدند تا این که ادوارد جنر به این کشف ساده و 
در عین حال حیات بخش دست یافت که زنان شیردوش پس از یک بار ابتال به بیماری 
آبلــه گاوی، در برابر بیماری آبله مصونیت پیدا می کنند، و جونس ادوارد ســالک نیز 
واکسن بیماری فلج اطفال را تولید کرد. این که این دو بیماری همچنان به عنوان قاتالن 
در جهان نوین محسوب می شوند به علم مربوط نیست، بلکه مربوط به بی میلی غم انگیز 

کشورهای ثروتمند در به اشتراک گذاشتن منافع خود با همتایان فقیرترشان است.
همچنین علم محصوالت کمتر سودمندی مانند توپ و تانک و بمب اتمی نیز تولید 
کرده اســت، اما به هر حال علم دستاوردهایی داشته است، هرچند برخی از این نتایج 
از نظر اخالقی مشکوک هســتند، ولی دستاوردهای انکارناپذیر علم است که آن را از 

خرافات، سحر و ... جدا کرده است.
هرچند ممکن اســت دستاوردهای علم مهم باشــد، آن چه شاید بیشتر قابل توجه 
است، خود روش علمی است که در آن، مشاهدات تجربی بر نظریه مقدم است و یا به 

عبارتی، اصالح نظریه در پرتو شواهد آتی است.
دانشــمندان این کتاب در رد مفهوم حقیقت کشــف شده توسط صاحبان قدرت، 
دنیای اطرافشان را مورد مشاهده قرار دادند، نظریاتی در تشریح آن ارائه کردند، و این 

نظریات را به منظور توجیه مشاهدات بعدی اصالح کردند.
مســیر خروج از تاریکی خرافات به ســوی نور عقل همواره ســاده نبوده است. 
هنگامی که وســالیوس جرات کرد که به مقابله با قــدرت گالن برآید، وی را به عنوان 
یــک دروغگو و دیوانه مــورد آزار قرار دادند. ادعای بــرادران مونگولفیه مورد تردید 
قرار گرفت. بــر خالف جوردانو برونو، گالیله و کوپرنیک هر دو به خاطر ارائه نظریه 

پیشگفتار



خورشید مرکزی منظومه شمسی در مخالفت با باورهای تعصبی پذیرفته شده کلیسا با 
اختالف اندک از چوبه دار گریختند. در عین حالی که آن ها مصون ماندند، با انجام این 

کار، برای ادامه راه، چراغی پیش روی بشریت روشن کردند. 
زنان و مردانی که در این کتاب آمده اند، دانشــمندانی هستند که به بیان شاعرانه ی 
برتراند راسل »با نبوغ و درخشش خود بر زندگی ما پرتو افکنده اند.« هرقدر چراغ که 
آن ها روشــن کرده اند ما را راهنمایی خواهــد کرد، و با این حال هنوز هم هرقدر علم 
پیشرفت کند، ما باید جهان را به نسل بعدی از دانشمندان که آن را تغییر خواهند داد، 

واگذار کنیم.



100 دانشمندی 
که جهان را تغییر دادند





آناکسیماندر
611 - 547 پیش از میالد

یادداشتی بر تاریخ
جز این واقعیت که آناکسیماندر در شهر یوناني میلتوس 
در ساحل آسیایي ترکیه، در سال 611 قبل از میالد مسیح 
به دنیا آمده اســت، اطالعات بسیار اندکي از زندگي وي در دست است. علت 
اصلي موضوع این اســت که او یادداشت هاي کمي از خود بر جاي گذاشته و 
این کاري بود که او ترجیح مي داده که به شــاگردانش محول کند. آنچه ما در 
واقع مي دانیم به طور غیر مستقیم و از طریق فیلسوفان و دانشمندان پس از وي 
به دست ما رسیده است که عالقه مند به زندگي گذشتگان مشهور خود بوده اند.

دنیایي را تصور کنید که همه آن را مســطح مي دانســتند و توسط ستونهایي در فضاي 
بي کران نگه داشــته شــده است. به طور کلي تصور بر این بوده است که دنیا در مرکز 
یک جهان خیمه مانند واقع اند و ستارگان با فاصله مساوي از زمین و چسبیده در لبه ها 
قــرار گرفته اند. حــال تصور کنید که بر خالف نظر عموم، گفته مي شــود که دنیا بعد 
دارد و کامال آزاد اســت، ســتارگان، ماه و خورشید نه تنها در فاصله هاي مختلف قرار 
گرفته اند بلکه به دور این زمین ســه بعــدي مي گردند. این یک نظریه انقالبی بوده که 
پیش فرض هاي موجــود در مورد جهان را کامال تغییر داد و دقیقا گام بزرگی در درک 

علمي بوده که به آناکسیماندر نسبت داده شده است.
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نظریه ی بي نهایت ها _

آناکسیماندر به عنوان پایه گذار ستاره شناسي نوین، بنیانگذار نظریه ی مدرن غربي جهان 
است. با وجود این که او به عنوان یک یوناني در میلتوس )ترکیه امروزي( به دنیا آمده و 
فوت کرده، تصور بر این است که همزمان با نظریه پردازي اش در مورد کیهان سفرهاي 
بســیاري نیز کرده است. آناکسیماندر که با کارهاي بنیادي اش در زمینه فیزیک، فلسفه، 
هندســه و ستاره شناسي شناخته شده، شاگرد طالس بوده است. همانند طالس جزئیات 
اندکي در مورد زندگي آناکســیماندر در دست اســت و تنها یک متن کوتاه از دست 
نوشته هاي اصلي وي بر جای مانده است. سایر دانسته هاي ما از توضیحات یوناني هاي 
بعدي به ویژه ارســطو و تئوفراســتوس به دست آمده اســت. آن ها از آناکسیماندر به 
عنوان فیلسوف یاد مي کنند تا دانشمندی که نظریه ی برجسته »نامتناهی« یا » بي کران« را 
ارائه کرده اســت. این اندیشه، اصل اولیه ی او در مورد همه چیز است، که هیچ آغاز و 
پایاني نداشته اما همه کائنات از آن بر آمده است )برگرفته از توضیحات تئوفراستوس 
از آثار آناکســیماندر(. اندیشه هاي وي در ستاره شناسي تاکنون تاثیر بلند مدتي داشته و 

نظریه هایي ارائه کرده که دنیا را تغییر داده اند.

یك جهان هستی موضع نگاشتی _

به احتمال زیاد مهمترین گام آناکسیماندر تصور زمین به صورت معلق و کامال بی اتکا 
در مرکز جهان هســتی بوده است. تصور سایر متفکران یوناني این بوده که زمین یک 
لوح مسطح است که آب، ستون ها یا دیگر سازه هاي فیزیکي در یک مکان آن ها را نگه 
داشــته است. اگرچه آناکســیماندر به وضوح از وجود گرانش و نیروی گرانش اطالع 
نداشته ولي براي اثبات مباحث خود فرض مي کرده که زمین در مرکز جهان قرار دارد 
و در فاصله مســاوي از بي نهایت ها واقع است و هیچ تمایلي به حرکت به سمت باال 
نســبت به پائین و یا اطراف ندارد و از آنجایي کــه حرکت در جهت هاي مخالف در 
یک زمان ناممکن بوده ضرورتاً در جایي که باید باشــد واقع است )توضیحات ارسطو 
درباره ی نظریه ی آناکســیماندر(. عالوه بر این از آنجایي که زمین آزادانه آویخته است 
به آناکسیماندر امکان ارائه این اندیشه را داده که خورشید، ماه و ستارگان در دایره هایي 
کامل به دور زمین در حرکت اند. مثاًل، این موضوع را توضیح می داد که چرا خورشید 
در غرب ناپدید می شود و از شرق طلوع مي کند. هنگامي که تفکر وجود بعد در زمین 
را به موضوع قبلي اضافه مي کنید )اگرچه آناکســیماندر زمین را اســتوانه اي شکل و 
داراي یک لوح مسطح در باالي آن دانسته که تنها سطح آن است.( یک دیدگاه انقالبی 

از جهان به وجود مي آید.
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فضاي خالي بین ستارگان _

در واقع آناکسیماندر تفکر فضا یا یک جهان داراي بعد را ارائه کرد. او به جاي تصور 
زمینی محبوس در یک حالت سرگردان، در داخل یک گنبد و یا طاق آسماني، به دنبال 
اثبات این بود که »اجرام آسماني« )خورشید، ماه و ستارگان( در فاصله هاي متفاوت از 
زمین واقع اند و فضا یا هوا در بین آن ها وجود دارد. او تالش کرد تا فاصله ي این اجرام 
را از زمین به حرکت آن ها به دور آن نســبت دهد. اگرچه او به اشتباه اظهار داشت که 
ستارگان از همه )به زمین( نزدیک ترند و سپس ماه قرار دارد و خورشید از همه دورتر 
است. ممکن است آناکسیماندر نقشه اي از روایتش از جهان هستی را ترسیم کرده باشد. 
با وجود نادرســتي در جزئیات، این نقشه ممکن است یک تغییر اغراق آمیز در نمایش 

ترسیمي جهان هستی باشد.

دستاوردهاي دیگر

رااامیساانر تنها يك ستاره شناس ابود. تصور مي شود ساعت رفتابي را از بابل به 
يواان رورد تا با استفاده از رن ااقالب ها  و اعتنال های رن ها را تعیین انن. هسچنین 
اعتقاد بر اين اســت اه در جغرافیا وي اخمتین اقشه دایاي شناخته شنه را ترسیم 
ارده اه به اوبه خود يك حرات مهم و بزرگ محمــوب مي شود. در عین حال 
در زيمت شناســي، احتساالً پیش از داروين اظريه ی تكامل را ارائه ارده، اگرچه 
ايــن موضوع را به طــور اارگاهااه در اين باورش بیان ارده اه بشــر از حیوااات 
ســاان بر زمین به وجود رمنه است. رااامیساانر باور داشت اه بشر و حیوااات 
ااواع اخمــتین ماهي ها همــتنن اه پس از گرم شــنن رب توسط خورشین از رن 

بیرون رمنه اان.

 رااامیساانر عساًل ااشف اينه ی فضاست:
يعنی، يك جهان همتی دارای عسق


