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نویسنده بیم از آن دارد که نو آوری های شگفت انگیز در علوم طبیعی چیزی باشد مربوط به گذشته ،چرا که
بسیاری از تیم های تحقیقاتی بیشتر مبادرت به دقیق تر کردن دانش می کنند تا خلق سامانه ها.
تغیاسی اص داًؾوٌذاى صًذگی دشـَای خْد سا ّلؿ هطالعۀ پذیذٍُایی هیکٌٌذ کَ ـکش هی کٌٌذ عالُا هْسد
تْجَ خْاٌُذ تْد .اؽکال هختلؿ دیات ُوْاسٍ دس طْل ًغلُا دعتخْػ تؽییشات تغیاسی هیؽًْذ ،تٌاتشایي
صیغتؽٌاعاًی کَ تش سّی ًظشیۀ تکاهل کاس هیکٌٌذ ُوْاسٍ کاسی تشای اًجام دادى داسًذ .اها تَ ًظش هی سعذ
آى پذیذٍ ای کَ هي دس هْسدػ تذمیك هی کٌن اهشّصٍ ّجْد خاسجی ًذاسد.
تیؼ اص عَ دَُ اعت کَ سّی تاال تشیي عطخ خاللیت علوی یعٌی ًثْغ علوی هطالعَ هی کٌن .یک داًؾوٌذ
خالق ایذٍُایی سا هطشح هیکٌذ کَ تذیع ّ هفیذ ُغتٌذ .اها یک ًاتؽۀ علوی ایذٍُایی سا هطشح هیکٌذ کَ
تذیع ،هفیذ ّ ًیض ؽگفتاًگیضاًذ .ایي جِؼ ُای ؽایاى تْجَ  -ؽاهل ًظشیَُا ،اکتؾاـات ّ اتذاعات – ـمظ
تعوین ًظشیات لثلی ّ تخققی داًؾوٌذاى ًیغتٌذً :ثْغ
علوی للوشّ جذیذی سا دس علن هطشح هی کٌذ.
ًظشیۀ ًغثیت خاؿ ایٌؾتیي عَ هعیاس تذاعت ،هفیذ تْدى ّ
ؽگفتاًگیض تْدى سا داسا تْد ّ تٌاتشایي هْجة گشدیذ کتابُای
دسعی همذهاتی تاص ًْیغی ؽًْذ .ایٌؾتیي هفِْم ـضا ّ
صهاى هطلك ًیْتٌی سا کٌاس گزاؽت ّ ساتطَ جذیذی سا هیاى جشم
ّ اًشژی هعشـی کشد کَ دس ـشهْل هعشّـؼ آهذٍ اعت.E=mc2 ،
ًْاتع تا دّ ؽیٍْ ًمؾی تغیاس لاطع دس پیؾثشد علن تاصی
کشدٍاًذ :اّال ا آىُا ًظام ُا یا عاهاًَ ُای علوی جذیذ سا
پایَگزاسی ًوْدٍاًذُ ،واًٌذ گالیلَ کَ ًجْم تلغکْپی سا تشای
ًخغتیي تاس هعشـی کشد .ثاًیااًْ ،اتػ عاهاًَ ُایی سا کَ اص پیؼ
ّجْد داؽتَ اعت دچاس تذْل ًوْدٍاًذ .تَ عٌْاى هثال چاسلض
داسّیي صهاًی ایي پیؾٌِاد سا کَ گًَْ ُا تَ ّعیلَ اًتخاب
طثیعی تکاهل هی یاتٌذ هطشح ًوْد کَ تغیاسی اص صیغت
ؽٌاعاى چٌیي تاّس داؽتٌذ کَ گًَُْای دیات اص صهاى خلمت
کَ دس کتاب همذط آهذٍ اعت ثاتت تْدٍاًذ.
تا ایي دال تَ ًظش هیسعذ کَ ًَ ایجاد عاهاًَ تشای
داًؾوٌذاى اهشّص اهکاىپزیش اعت ّ ًَ ایجاد تذْل تٌیادیي.
اهشّصٍ ًظشیَ ُا ّ اتضاسُای ها اّلیي ثاًیَُا ّ دّستشیي ًماط
کیِاى سا کاّػ هیکٌٌذ ّ ها لادسین سیضتشیي اؽکال دیات ّ
Scientific Genius is Extinct
رسات صیشاتوی تا عوش تغیاس کْتاٍ سا تشسعی کٌین .عخت
اعت تقْس کٌین کَ داًؾوٌذاى اص تشخی پذیذٍُا کَ عضاّاس داؽتي عاهاًۀ خْد دس کٌاس ًجْم ،ـیضیک ،ؽیوی ّ
صیغتؽٌاعی ُغتٌذ چؾنپْؽی هیکٌٌذ .تشای تیؼ اص یک لشى ُش عاهاًۀ جذیذ پیًْذی اص یکی اص ُویي
ؽاخَ ُای علْم تْدٍ اعت ،هاًٌذ اختشـیضیک ،تیْؽیوی ّ یا صیغتؽٌاعی ًجْهی .پیؾشـتُای تیؾتش
هذتوال ا تَ جای آًکَ تٌیاىُای داًؼ سا دچاس تؽییش کٌٌذ ،آًچَ سا کَ اص پیؼ ؽٌاختَ ؽذٍ اعت گغتشػ
هیدٌُذ .تشای هثال یکی اص تضسگتشیي دعتاّسدُای علوی اخیش کؾؿ رسۀ تْصّى ُیگض اعت کَ ّجْدػ چٌذ
دَُ لثل پیؼتیٌی ؽذٍ تْد.
سّصُایی کَ دس آى یک داًؾجْی دکتشی تتْاًذ تَ تٌِایی چِاس همالۀ اًمالتی تٌْیغذ دس دالی کَ تَ طْس توام
ّلت دس دـتش ثثت اختشاعات هؾؽْل تَ کاس اعت – ُواًٌذ کاسی کَ ایٌؾتیي دس عال  ۵۰۹۱هیالدی اًجام داد –
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تَ ادتوال صیاد دیگش تکشاس ًخْاٌُذ ؽذ .علْم طثیعی تَ دذی گغتشػ یاـتَاًذ ّ پایَُای علن تَ دذی پیچیذٍ
ّ تخققی ؽذٍاًذ کَ اهشّصٍ اًجام تغیاسی اص کاسُای ًْیي ّ تشاص اّل اص گشٍُّای کاسی هؾتشک تا اـشاد صیاد ّ
پؾتْاًَ هالی هٌاعة تشهیآیذ.
قهرمانان المپیک علمی
دس ایٌجا الصم هی داًن عَ ًکتَ سا تْضیخ دُن :اّل ایٌکَ آًچَ گفتن تَ هعٌای آى ًیغت کَ پیؾشـت علن
هتْلؿ خْاُذ ؽذ .تلکَ تش عکظ ،ایي پیؾشـت «عشیعتش ،تیؾتش ّ لذستوٌذتش» اص ُویؾَ خْاُذ تْد ّ عش
ـقل کتابُای دسعی ُوْاسٍ تَ سّص خْاُذ ؽذ .دس تذتشیي دالت ،تشخی اص عاهاًَُای علوی تَ ؽکل
هجاًثی تَ دذ ًاسّؽٌی اص دلت ّ جاهع تْدى هیگشایٌذ کَ دس تیؾتش سلاتت ُای ّسصؽی اهشّصی ًیض دیذٍ
هیؽْد .یعٌی ُواىگًَْ کَ لِشهاًاى الوپیک صهاًی تَ هذال طال دعت پیذا هیکٌٌذ کَ سکْسدُای جِاًی سا
تٌِا تَ اًذاصٍ کغشی اص ثاًیَ جلْ تثشًذ ،داًؾوٌذاى ًیض تٌِا دس فْستی هیتْاًٌذ جْایض ًْتل سا دسیاـت کٌٌذ کَ
تتْاًٌذ ًظشیَ ُای هْجْد سا اًذکی تِثْد دٌُذ یا دلت اًذاصٍگیشیُا سا کوی تاالتش تثشًذ .ایي اـشاد تلٌذ هشتثَ
ٌُْص تَ عٌْاى "داًؾوٌذاى الوپیک علوی" تَ ؽواس هی آیٌذ.

دّم آًکَ ،هذعی آى ًیغتن کَ علن دس دال خاهْؽی اعت یا هذممیي اهشّصی ًغثت تَ اـشادی چْى ًیکْالط
کْپشًیک ،سًَ دکاست ،ایضاک ًیْتي ،هاسی کْسی ّ یا لْئی پاعتْس کن ُْػ تشًذ .داًؾوٌذاى اهشّصی عوْهاا اص
ضشیة ُْؽی تغیاس تاالیی تشخْسداسًذ .دس دمیمت تشای ایٌکَ داًؾوٌذی تتْاًذ تَ عٌْاى یک هذمك دسجَ یک
ؽٌاختَ ؽْد تایذ ضشیة ُْؽی تاالتشی ًغثت تَ اـشادی داؽتَ تاؽذ کَ دس لشىُای ؽاًضدُن ّ ُفذُن
ًاتؽَ تَ ؽواس هیآهذًذ ،چشا کَ دجن اطالعات ّ هیضاى تجشتَای کَ یک داًؾوٌذی اهشّصی تایذ داؽتَ تاؽذ تا
تتْاًذ دس کاس خْد هتخقـ ؽْد ًغثت تَ آى دّساى تَ هشاتة تیؾتش اعت .تشای هثال ًویتْاى گفت کَ آیا
اـشادی ُوچْى پییش عیوْى الپالط ّ جیوض کالسک هاکغْل تَ اًذاصٍ کاـی تاُْػ تْدٍاًذ کَ تتْاًٌذ دس سیاضیات
تغیاس پیچیذۀ ًظشیَ سیغواى ًیض هِاست پیذا کٌٌذ یا خیش.
تَ عٌْاى آخشیي ًکتًَ ،وی خْاُن تگْین کَ داًؾوٌذاى تشجغتَ اص ایي پظ دیگش ًوی تْاًٌذ دس ساعتای هعشـی
پاسادینُای ًْیي یا دتی طشادی عاهاًَ ُای جذیذ تالػ ًوایٌذ ،تلکَ ـمظ ادتوال تشّص چٌیي ًْآّسیُایی کوتش
ؽذٍ اعت .دس دمیمت طثك آًچَ کَ تْهاط کُْي ) (Thomas Kuhn, 1922-1996دس تذلیل کالعیک
اًمالبُای علوی گفتَ اعت ،علْم ـیضیکی ّ صیغتؽٌاختی ًثایذ تؽییش پاساداینُا سا تَ عادگی تپزیشًذ ،هگش
آًکَ عاهاًَ تَ علت تعذاد صیادی اص دعت آّسد ُای هِن ّ لاتل تأهل دس ّضعیتی تذشاًی لشاس داؽتَ تاؽذ ،تَ
طْسی کَ تَ ُیچ ّجَ ًتْاى آىُا سا تْضیخ داد .تشای هثالً ،ظشیَ ًغثیت خاؿ ایٌؾتیي تْاًغت ّضعیت
تؽشًجی سا کَ پظ اص آصهایؼ هعشّؾ آلثشت هایکلغْى ّ ساتشت هْسلی دس عال  ۵۸۸۱پیؼ آهذٍ تْد تش طشؾ کٌذ.
دس ایي آصهایؼ آىُا هْـك تَ آؽکاسعاصی «اتش» کَ ـشك هیؽذ تَ اًتؾاس اهْاج الکتشّهؽٌاطیغی کوک
هیکٌذ ًؾذًذ.
تیؾتش عاهاًَُای علْم طثیعی ،اگش ًخْاُین تگْیین ُوَ آىُا ،اهشّصٍ دتی ًضدیک تَ ایي دالت تذشاًی ًیض
ًیغتٌذ ّ ُیچیک اص عاهاًَُای افلی ًیض تا ًاٌُجاسیُای چٌذاًی سّتشّ ًؾذٍاًذ کَ ًتْاى آى ُا ساتَ گًَْ ای
تْضیخ داد .الثتَ یک اعتثٌاء ـیضیک ًظشی اعت کَ ٌُْص هْـك تَ هتذذ کشدى ًیشّی گشاًؼ تا عَ ًیشّی
تٌیادی دیگش ًؾذٍ اعت.
الثتَ اهیذّاسم ـشضیۀ هي ًادسعت تاؽذ .تیضاسم اص ایٌکَ ـکش کٌن ًثْغ دس علن پایاى یاـتَ ّ تخقـ دس سؽتَ
تذمیماتی هي ؼیش لاتل اعتفادٍ ؽذٍ اعت  .تٌِا تَ یک ًاتؽَ علوی دیگش ًیاص داسین تا ثاتت ؽْد هي اؽتثاٍ
هی کٌن.
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