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مقدمه

این کتاب راهنمایي است براي فناوري ها و اختراع ها و ابداع هایي که زندگي مردم 
جوامع غربي را از سال 1500 میالدي تاکنون دگرگون ساخته است و در حكم مكمل 
کتاب چه کسي، چه وقت، چه چیزي را کشف کرد؟ است که درباره ي کشف ها و مفاهیم 
به شكل  به بعد  نوزدهم  قرن  از  به ویژه  فناوري  و  علم  علمي بحث مي کند. هرچند 

ناگسستني با هم پیوند یافته اند.
علم را کنجكاوي بشر، نیاز او به دانستن و فهمیدن به پیش مي راند. اما انگیزه ي 
پیشبرد فناوري نیاز انسان به بقا و تكثیر است، ضرورت دسترسي به غذا، سرپناه، گرما، 

حمل ونقل، ارتباط، حفظ سالمت، سرگرمي و آموختن مطالب نو.
مثل رویكردي که در کتاب قبلي به قلمرو علم داشته ایم، در این کتاب نیز اختراع ها 
و ابداع هاي عمده در بستر زمان، مكان و محیط مورد بررسي قرار مي گیرند. شما با 
افرادي که درگیر مسائل بوده اند آشنا خواهید شد و به ابتكار و پشتكاري که از خود 
بروز دادند و شكست ها یا پیروزي هایي که داشتند پي مي برید. فناوري به همان اندازه 
که با اشیاء مربوط است، با افراد نیز سروکار دارد  افرادي که اختراع کردند و کساني 
که از اختراع هاي آنان بهره مند شدند  لذا در این کتاب به هر دو گروه توجه خواهیم 
کرد. براي آسان تر کردن جست وجو نمایه هایي براي افراد و اختراع ها تدوین کرده ایم. 
مسئله ي چه وقت هم با ترتیب و تنظیم شرح وقایع که براساس زمان است مشخص 
مي گردد و هم با فهرست زمان )Time line( که در پایان کتاب درست پیش از دو 
فناوري طي 500 سال  نمایه ي مذکور قرار گرفته و گام هاي اصلي بخش هاي مهم 

گذشته را در خود دارد و راهنماي خوانندگان براي درك ماجراهاست.
اختراع هاي بسیار دیگري نیز هستند که تأثیري انكارناپذیر بر چهره ي زمین نهاده اند 
اما شرح آن ها در این کتاب نمي گنجد. در گزینش هاي خود نخست این نكته را که 
خوانندگان اغلب به دنبال چه مي گردند مدنظر قرار داده ام، اگرچه عمداً مواردي را نیز 
در کتاب جاي داده ام که خواننده را بر سر شوق آورد. بر آن دسته از فناوري هاي نوین 
که بیشتر با »ابداع و ابتكار« همراه بوده اند تا آن که »اختراع« صرف بوده باشند تأیید 
کرده ام. سعي کرده ام تا تعادل معقولي بین فناوري هاي مربوط به اهداف و زمینه هاي 

گوناگون برقرار سازم. نیز در پي بیان داستان هاي جالب از دیدگاه انساني بوده ام.
کتاب  در  را  آن ها  شرح  که  ابداع هایي  به  نسبت  مي تواند  خواننده  مي کنم  فكر 



معروف  قولي  نقل  در  ادیسون  توماس  بیابد. چنان که  را  بینش خاص خود  آورده ام 
 99 و  الهام  از  ناشي  درصدش  یك  نوآوري(  و  ابداع  معني  )به  »اختراع  مي گوید: 
درصدش مربوط به کار و تالش و زحمت است.« داشتن ایده اي جالب و شناسایي 
نیازها گام هاي نخستین کار هستند. نفوذ فناوري به زندگي و محل کار افراد یا همان 
بازاریابي به نوبه ي خود نیاز به تالش و مبارزه اي گسترده دارد و بسیاري از ایده هاي 

جالب قادر به عبور از این مرحله نشده اند.
براي آن که فناوري تأثیر خود را اعمال کند به سپري شدن زماني حداقل معادل دو 
دهه نیاز داریم. به همین دلیل در این کتاب در مورد اختراع هاي دهه ي 90 و پس از آن 
مطالب چنداني نخواهید یافت. بسیاري از اختراع هاي مربوط به این دوره هنوز نیاز به 
گذشت زمان دارند تا زندگي ما را متحول کنند. راهي که از اختراع به ابداع مي رسد 
آکنده از چالش هاي فني است. با وجود دورنماي فناوري هاي مفید و وجود بازاري 
نویدبخش، فتح عرصه ي تجارت ممكن است نیازمند زماني بس طوالني باشد. اختراع 

پیل هاي سوختي یكي از نمونه هاي آن است.
هرچند بسیاري از مخترعان با توسل به »تالش مبتني بر الهام« به پول و شهرت 
رسیدند )مثل جوزف گلیدن مخترع سیم خاردار که به یكي از ثروتمندترین مردان 
آمریكا تبدیل شد(، برخي نیز ناکام شدند. بعضي از آن ها فریب خوردند و عده اي نیز 
در فقر و گمنامي مردند. مثاًل مورد دنیس پاپَن یا هنري کورت را ببینید و به سرانجام 
غمناك نیكوالس لوبالن و ادوین آرمسترانگ فكر کنید که از فرط تیره روزي دست 

به خودکشي زدند.
شاید  هرچند  نیازهاست،  و  موجود  امكانات  میان  رابط  حلقه ي  معموالً  اختراع 
رایانه اي  نامه ي  نباشد. مثل  نیازها  به شناسایي آن  قادر  از فرد مخترع  هیچ کس غیر 
اختراع ها حداقل  از  برخي  نبود.  آن  متقاضي  که طراحي شد کسي  وقتي  اي میل  یا 
در مراحل آغازین تالشي براي حل یك مشكل اند، مانند لیزر. در مواردي هم وقتي 
شخصي در جست وجوي چیز دیگري بود، به مدد بخت بلند موفق به انجام اختراعي 
شده است. ویلیام پرکین دنبال ساختن کیتین مصنوعي بود که رنگ بنفش معروفش را 

کشف کرد. رادار در بریتانیا در ابتدا به عنوان »پرتو مرگ« مطرح شد.
بیشتر اختراع ها  بیش از آن چه مانندش را در تاریخ علم سراغ داریم  با اتكا 
به هم به وجود آمده اند. شخصي کاري را شروع کرد، دیگري چیزي بر آن افزود و سایر 
افراد نیز با ایده ها یا فناوري هاي جدید راه را دنبال کردند. گاهي مشكل مي توان گفت 
مخترع اصلي چه کسي است. دوچرخه در این زمینه مثال خوبي است. نام مخترعاني 
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که در این کتاب آمده در اصل نام کساني است که توپ سرگردان را زدند یا بیشترین 
مساعدت را براي انجام کار مربوطه کردند. البته این صرفاً قضاوت من است. از بروز 
یك ایده تا ابداعي مفید چه بسا قرن ها فاصله باشد. در این گونه موارد زمان ذکر شده، 
به نظر من وقتي است که مهم ترین حرکت منجر به پیشرفت عمده و موفقیت، صورت 

پذیرفته باشد.
وقتي فناوري و نیاز در کنارهم قرار مي گیرند اختراع هایي که زمان آن ها رسیده 
و مي توانند مستقاًل و حتي هم زمان توسط دو یا چندنفر انجام شوند، ظهور مي کنند 
ادیسون و  یا جوزف سوآن، توماس  تلفن؛  الیشا گري و  الكساندر بل،  مثال،  )براي 

چراغ برق(.
مخترعان اولیه تنها و مخفیانه و با سرمایه ي شخصي کار مي کردند و مي کوشیدند 
دست تنها همه ي مراحل را از ابداع تا اختراع طي کنند. در قرن اخیر بیشتر فناوري ها از 
آزمایشگاه هاي بزرگ متعلق به شرکت هاي غول پیكر )مشابه آن هایي که ادیسون بنیاد 
گذاشت( سربرآورده اند. فرد مبتكر در این گونه موارد مي تواند بر روند خالق تمرکز 

کند و ساخت انبوه دستگاه و بازاریابي را به دیگران واگذار کند.
درهرصورت یك چیز عوض نشد: آن لزوم تالش براي جلب توجه مردم و تفهیم 
ارزش قائل شدن براي اختراع به مردم و جلب رضایت و همكاري آن ها براي پیشبرد 

امور. مثال هاي زیادي را در این زمینه مي توانید در کتاب پیدا کنید.

ديويد اليارد
دسامبر 2006
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اوضاع و احوال فناوري در سال 1500 میالدي

است.  بوده  امور  دادن  انجام  بهتر  براي  راهي  پي  در  زندگي  دوران  تمام  در  بشر 
جست وجویي که با کشف آتش، ساختن ظروف سفالي و چرخ و اهلي کردن گیاهان و 
حیوانات آغاز شده است. از دوران باستان آدم ها و نیاکان آن ها ناگزیر از فراهم ساختن 
سرپناه، لباس، گرما، غذا و امكاناتي براي دفاع از خود دربرابر تهاجم انسان هاي دیگر 
و جانوران بوده اند. هرچند بیشتر فناوري هایي که اکنون به کار مي بریم طي چند قرن 
اخیر در کشورهاي اروپاي غربي و مستعمرات آن ها به وجود آمده اند، اما بخش مهمي 

از آن ها نیز مربوط به گذشته هاي دور سایر نواحي کره ی زمین به ویژه آسیا هستند.
بخش وسیعي از فناوري در تمدن باستاني چین ریشه دارد. زماني که شعله ي علم 
در اروپا به دنبال سقوط تمدن روم فروکش کرده بود در چین کار پیشرفت هاي علمي 
هم چنان ادامه داشت. اما بعدها وقتي موج ابداع در غرب برآمد در چین روند آن به  
کندي گرایید. ابداع هاي عمده ي چیني ها که از راه زمین یا دریا )به دلیل سیاحت یا 
تجارت یا فتوحات نظامي( به اروپا رسیدند عبارت بودند از کاغذ، قطب نما، سنباده، 
اسكناس،  )نودل(،  ماکاروني  زلزله،  کشف  دستگاه هاي  دیواري،  کاغذ  آبي،  ساعت 

خالل دندان، و ورق هاي مخصوص بازي.
چه ابداع ها و اختراع هاي عمده اي در اروپا طي 500 سال قبل از 1500 میالدي 
که هنگام گذر از قرون وسطا عرضه شدند؟ حداقل طي چند قرن اول این محدوده ي 
زماني تعداد اختراع ها بسیار کم بودند. بیشتر ایده هاي جدید یا ایده هاي فراموش شده ي 

قبلي به دلیل تماس با تمدن اسالمي خاورمیانه و تمدن چین ظهور کردند.



قرن یازدهم

در ابتداي قرن یازدهم چیني ها فرمول باروت و مدت کوتاهي بعد چاپ را تكمیل 
دانشمند عرب موسوم  برسد.  به غرب  اختراع  این  تا  اما قرن ها طول کشید  کردند. 
به الهیثم عدسي ها را مي شناخت، اما در قرن سیزدهم بود که کاربرد عینك در اروپا 
معمول شد. تقویمي که عمر خیام در قرن یازدهم میالدي تدوین کرد بسیار دقیق تر 
از تقویم هاي مشابهي بود که در سالیان قبل در اروپا معمول بودند. با این حال علم 
و  تفكرات  و  افتاد  انحطاط  و  زوال  مسیر  به  زود  اسالم خیلي  در جهان  فناوري  و 
برداشت هاي آمیخته با جمود و تحجر مذهبي که مخالف پیشرفت هاي علمي بود آن 

را سرکوب کرد.
از طرفي همه ي ایده هاي جدید به عالم غرب راه نیافتند. موسیقي غربي به ابداع 
نیاز داشت و کمتر به نوازندگان و خوانندگاني که  شیوه اي براي مكتوب کردن آن 
گوئیدو   1036 سال  حدود  بود.  متكي  مي دادند  انتقال  سینه  سینه به  را  آن  مقام هاي 
دا آرِتسو ایتالیایي راهي براي ثبت اصوات موسیقي مشابه شیوه اي که اکنون داریم، 
پیدا کرد. شیوه اي که در آن صداها با ترسیم عالئمي روي ردیفي از خطوط موازي 
به یاد سپردن  براي  مي  ـ  ر  ـ  دو  آن سیستم  در  نیز  و  مي شدند  چهارگانه مشخص 

آهنگ ها به کار مي رفت.

قرن دوازدهم

هلندي ها براي آزدسازي زمین هاي سیالب گیر با کمك سد و بند و کانال و پمپ هایي 
از  برداشتند. در بسیاري  بادي کار مي کردند گام هاي مهمي  به کمك آسیاب هاي  که 
نواحي آلمان و نقاط دیگر مهارت ها و فناوري آنان مورد استقبال قرار گرفت. اولین 
نوردهاي ساخت کاغذ در اسپانیا ساخته شدند. مراکشي ها )اعراب مغربي( آن ها را 
ساختند و با خود به غرب بردند. البته در آن زمان قسمت عمده ي مطالب روي پوست 

جانوران نوشته مي شدند.
در سال هاي پایاني این قرن، سبك معماري معروف به گوتیك به عنوان واکنشي 
از  را  معماري  سبك  این  صلیبي ها  گرفت.  نضج  زمان  آن  رایج  سبك هاي  دربرابر 
خاورمیانه الهام گرفتند و به اروپا انتقال دادند. بناها به تدریج اقدام به ساخت تاق هاي 
کردند.  مرتفع تر  برج هاي  و  بلندتر  سقف هاي  برافراشتن  براي  شمشیري  پشت بند 
امروزه این تاق ها را جلوه هاي برتر معماري آن دوره تلقي مي کنند. خانه سازي براي 
شهروندان معمولي چندان پیشرفتي نداشت، البته براي ساختن پنجره به تدریج مقدار 
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شیشه ي بیشتري به کار بردند و دودکش هایي براي فرستادن دود اجاق ها به آسمان 
ساخته شد و در شهرهاي بزرگي مثل لندن براي کاهش خطر آتش سوزي، از کاشي 

به جاي تخته به عنوان کفپوش استفاده کردند.

قرن سیزدهم

که  پرگینوس  پیتر  توسط  )شاید  داشت  اهمیت  بسیار  دریانوردان  براي  که  قطب نما 
امكان حرکت  قراردادن سوزن روي محوري که  با  نحوه ي کار آن را تشریح کرد( 
از جنس  پوششي  را روي  قباًل سوزن  بهسازي شد.  مي کرد،  فراهم  را  آن  آزادانه ي 
کاه قرارمي دادند و اگر دریا طوفاني بود نتیجه ي مطلوبي به دست نمي آمد. به تدریج 
کشتي هاي اروپایي کاربرد سكان در قسمت خلفي کشتي ها را جایگزین پارو براي 
هدایت آن کردند. با گذشت زمان این ابداع چیني امكان ساخت کشتي هاي بزرگ تر 
را فراهم کرد طوری که کشتي ها به شكل کاروان در اقیانوس پیش مي رفتند تا بتوانند 

با کمك هم سریع تر حرکت کنند.
چرخ ریسندگي در هند ساخته شد و با انتقال آن به اروپا پارچه بافي با پشم و 
کتان سرعت گرفت و صنعت نساجي در مقیاس وسیعي به راه افتاد. با تهیه ي ابزار و 
آالت مكانیكي که مي توانستند از نخ ابریشم قرقره تولید کنند که احتماالً در حدود سال 
1270 در بولوني ساخته شده بودند، تولید ابریشم )که از کاالهاي صادراتي چین بود و 

پرورش کرم ابریشم ازهزاران سال قبل در آن جا معمول بود( رونق گرفت.
یكي از مهم ترین ابداع هاي وارداتي سیستم اعدادي بود که امروزه به کار مي بریم 
و به اعداد عربي یا هندي معروفند و فردي ایتالیایي به نام لئوناردو فیبوناتچي آن ها را 
ارائه داد. این اعداد جایگزین سیستم اعداد دست وپاگیر رومي شد و انجام محاسبات 
حسابدارهاي  شد.  هموار  فناوري  و  علم  پیشرفت  راه  که  کرد  تسهیل  به نحوي  را 

ایتالیایي دفترداري دوبل را حدود 1370 وارد کار تجارت کردند.

قرن چهاردهم

باروت از مدت ها قبل در میدان هاي جنگ اروپا به کار مي رفت. آن را در چین اختراع 
کرده بودند و براي پرتاب موشك و ساخت سالح هاي آتشین بر ضد مغول ها به کار 
نبرد کِرسی )سال 1346( و  مي بردند. مدتي بعد اروپایي ها در ساخت توپ که در 
بسیاري از نبردهاي دیگر به کار گرفته شد، اسلحه هاي کوچك داراي گلوله ي آهني یا 
سربي که از لوله هاي آهني شلیك مي شد و روي شانه قرار مي گرفت )چیني ها به جاي 
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آن از لوله بامبو استفاده مي کردند( و ساخت موشك از آن بهره جستند. یك قرن بعد 
برد، دقت و قدرت کمتري  به آن  تیروکمان شد که نسبت  سالح آتشین جایگزین 

داشت.
اگرچه ساعت هاي آفتابي در آن زمان هنوز معمول بودند، زمان سنج هاي عقربه اي 
به تدریج در انگلستان و سایر نقاط بر تارك کلیساها و قصرها جاي گرفتند و به نمایش 
 bell فرانسوي  واژه ي  از  )کلمه ي ساعت  پرداختند.  زمان  آحاد کوچك تر  و  ساعت 
به معني ناقوس سرچشمه مي گیرد.( طولي نكشید که چنین ساعت هایي براي تعیین 

زمان در همه جا به کار گرفته شدند.
هلندي ها »آب بند«هایي در کانال ها تعبیه کردند که امكان هدایت قایق را به سمت 
باال و پایین رود فراهم مي کرد. همچنین نوعي نقشه ي دریانوردي موسوم به پورتوالنو 
ابداع کردند و کوره هاي ذوب فلز ساختند که با دمنده هایي که به مدد نیروي آب کار 
مي کردند براي تولید آهن به کار گرفته شدند. اره هاي چوب بري را هم که در زمان 

رومي ها معمول بود دوباره برقرار کردند.

قرن پانزدهم

آهنگ اختراع و اکتشاف به ویژه به دلیل رنسانس و وجود دربارهایي که حامي مغزهاي 
توانا )مثل لئوناردو دا وینچي در سده ي قبل( و برخورداري از کامیابي هاي روزافزون 

بودند شتاب گرفت.
حداقل در اروپا این قرن عصر چاپ به شمار مي رفت. چاپ با حروف متحرك که 
امكان ترتیب و تنظیم جمالت و کلمات را فراهم مي کرد. در گذشته به جاي چاپ از 
صفحات چوبي یا فلزي که طي قرن ها در چین و کره رایج بودند، استفاده مي کردند. 
اغلب یوهان گوتنبرگ طالساز آلماني را به عنوان نخستین چاپخانه دار معرفي مي کنند، 
اما شاید کساني با اختالف چند سال بر او مقدم بوده باشند. این اختراع که در نوع 
خود پیشرفت بزرگي بود و سرعت رشد فناوري ها در سایر زمینه ها و سرعت انتشار 

اخبار پیشرفت ها را افزایش مي داد، خیلي زود در اروپا اشاعه پیدا کرد.
آغاز شد.  نیز  اکتشاف  زمینه ي  در  اروپایي ها  پیشرفت هاي عمده ي  قرن  این  در 
دریانوردان پرتغالي و بعدها اسپانیایي ها ودیگران در مسیر خط ساحلي دور ودورتر 
رفتند و سرانجام از اقیانوس هاي آزاد گذشتند. آن ها در ابتدا در جست وجوي راهي 
کفار ضدمسیحي  یا  سارسن ها  )چراکه  بودند  ادویه ي شرق  جزایر  به  رسیدن  براي 
راه هاي خشكي را بسته بودند(، اما در این راه قلمروهاي ناشناخته ي بسیاري مانند 
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آمریكا را که گمان نمي کردند وجود داشته باشد، کشف کردند.دریانوردي با کاربرد 
شیوه هاي نوین کشتي سازي مانند ساخت »کاراك« که در آن به جاي روي هم قرار 
دادن صفحات چوبي آن ها را به دقت با هم لب به لب مي کردند و نیز نقشه هاي دقیق تر 

و کاربرد کوادرانت هاي1 ابتدایي براي تعیین عرض جغرافیایي پیشرفت کرد.
آالت موسیقي داراي صفحه کلید مانند کالویكورد با پایه هاي فلزي که سیم ها را 
به حالت کشیده نگه مي داشتند و ارگ که با جریان هوا کار مي کرد، براي نخستین بار 
انگشتان هر دو دست  اتكا به سازهایي که به کمك  با  اینك موسیقي  ساخته شدند. 

نواخته مي شدند شكل به مراتب پیچیده تري به خود گرفته بود.
رنگ هاي روغني جدیدي در فالندرز ساخته شدند که روح و ژرفاي تازه اي به 
تصاویر و آثار مذهبي دادند و به طور عمده جاي نقاشي هاي دیوار یا »فرسكو« را که 

نوعي رنگ آمیزي روي گچ خیس بود، گرفتند.
حرفه ها و صنایع دستي رونق گرفتند. شیشه سازها دریافتند که با افزودن عنصري 
کنند.  از آن رنگ زدایي  مایه ي مذاب مي توانند  به  منگنز مي گوییم  آن  به  امروزه  که 
با  که  ریسماني  توسط  که  اشیاي چوبي  براي ساخت  نخستین دستگاه هاي خراطي 
شدند.  ساخته  نورنبرگ  در  احتماالً  مي کردند،  کار  مي رفت  جلو  و  به عقب  کماني 

مته هاي نجاري براي ایجاد سوراخ از اختراع هاي دیگر مربوط به این دوره بودند.
پزشكي پیشرفت چنداني نداشت. هرچند از جیوه براي درمان بیماري هاي آمیزشي 
و عمدتاً از طال )به جاي موم و صمغ که در قرون وسطي معمول بودند( براي پرکردن 
دندان استفاده مي کردند. اعمال دندانپزشكي )مانند جراحي( بیشتر توسط سلماني ها 

انجام مي شد.
با کمبود شدید فناوري هاي مفید روبه رو بود.  حوالي 1500 زندگي مردم اروپا 
غیر از اهل ثروت و قدرت که سوار کجاوه مي شدند بیشتر مردم سوار بر اسب یا با 
پاي پیاده سفر مي کردند. بارهاي سنگین با کمك اسب و ارابه )اختراعي اروپایي با 
قدمت 600 ساله( جابه جا مي شدند. براي فرستادن پیام هاي مكتوب راه سریع تري غیر 
از ارسال آن با چاپار )مردان اسب سوار( وجود نداشت. خیابان هاي شهرها غالباً فاقد 
سنگفرش، در مواقع خشكي هوا انباشته از غبار و در هنگام بارندگي غرق لجن بودند. 
جاده هاي برون شهري صرفاً مسیرهایي براي عبور بودند. سفرهاي دریایي با اتكا به 

پارو یا به مدد باد امكان پذیر مي شدند. سفر هوایي فقط در عالم خیال ممكن بود.

1. وسیله ي مخصوص اندازه گیري زاویه. 
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