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Abstract 

Natural and basic sciences, are important in human society because of their importance in 

development and progress, and are the basis of other sciences such as medicine, agriculture, 

technology and engineering. They are used to improve the quality of life of human societies 

and help to solve economical, social, environmental and health problems. To achieve the best 

living conditions, superior technology, business and new industries, it is necessary to invest in 

basic science and research, engineering, technology development and innovation; and direct 

them to achieve the right products, services, business, social processes and patterns. 

In order to achieve the future progress, besides the investing, it is important to classify and 

organize the science and technology and collecting them from ancient times to present in 

various aspects. One of the main ways to achieve such a goal is by compiling various 

encyclopedias in the field of general information and specialized sciences. Mankind has felt 

the need to have such encyclopedias since time immemorial and noticed that they are the main 

sources of any research. So it is necessary to pay attention in different encyclopedias 

production at an adequate rate with the rate of development of science and technology. 
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نوین در های علوم طبیعی و فناوریهای نقش و اهمیت نگارش دانشنامه
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 چكيده

ی اساا  علاوم گی ار   علوم طبیعی و پایه از آن جهت که زیربنای توسعه و پیشرفت و 
اهمیات بسایاری بارای جامعا       هسانند،  همچون پزشکی، کشاورزی، فنی و مهندسای 

، یاافنن باه شاراین مناساد زنادنی، فنااوری برتار       برای گستعلوم  این .گارندانسانی 
 نذاری گر علوم پایاه و تقیییاات، مهندسای و توساع     تجارت و صنایع جدید، سرمایه

یاابی باه مقالاو ت، اادمات،     گاگن باه آنهاا بارای گسات    نوآوری و جهت فناوری و
 .هسنندتجارت، فرایندهای اجنماعی و ال وهای مناسد ضروری 

گور تا به های آوری اطالعات از زمانبخشی به علوم و فناوری و جمعبندی و نظمگسنه
 از ریااغ بااه شاانریب هااایشاارفتیپ بااه رساایدن یرا، باامخنلاا  هااایجنبااه گر زاماارو
یابی باه نناین   گستهای ترین روشیکی از اصلی .حائز اهمیت است نذاری،¬هیسرما
مخنل  گر زمین  اطالعات عمومی و نیز گانا  تخالالای   های ن ارش گانشنامه ،هدفی
کارگ و  مای  بسیار گور حسهای را از زمانهایی . بشر نیاز به گاشنن ننین گانشنامهاست

لیاد  توجاه باه تو  از ایان رو،   .گانسات مای  و پژوهشی آنها را منابع اصلی گر هر تقییق
مخنل  و با سرعنی منناسد با سرعت رشاد و پیشارفت علام و فنااوری     های گانشنامه

 .گارگنی  بسیار مهمی 
 .آوریونعلوم طبیعی، علوم پایه، گانشنامه، فناوری، فناوری نوین،  ها:کلیدواژه
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 مقدمه

خنلا  علاوم طبیعای، تاداا  و     مهاای  توصی  االوصیات ماواگ و نسانرش شاااه   

جااری باین   هاای  نرایی بین آنها گر بیان رفنار پیچیدۀ مواگ، قوانین، معاگ ت و کن هم

  ت پای  شوند، نه کارکرگی گارند، بنابر کدام قاوانین و معااگ  می آنها که ن ونه ظاهر

یا ریع بخشند و سبد تسمی روند، کدام عوام  و شراین به آنها ننین االوصیاتی رامی

ناه سابد   باین ماواگ مخنلا  ن و   هاای  کن  نرگند و این برهممی هاکن کندی برهم

ی عا یطب علاوم  بازر   هاای ناال   شوند، ازتشکی  مواگ جدید و تخرید مواگ قبلی می

، کاه باا تیییراتای گر رفناار    هاا  و مولکاو  هاا  است. همچنین گسنکاری و جابجایی اتام 

 ههمارا ه، ترکیباات مخنلا  و یاا آلیاژهاا     گر ساانار موجوگات زناد ها پایداری و کن 

ی ، انباشن کاربرگ و تأثیرات آنها بر جامعه، شراین و رفنار انسان و مقین زیست هسنند،

های کونک و بزر  و گر گر تشکی  مولکو ها بندی منظم ذرات بنیاگین و اتمو سرهم

ورت صآنها به نهایت ایجاگ شبک  نسنرگه و گرهم آمیخن  مولکولی و سازماندهی مجدگ 

مالیام یاا   هاای  مننوع بین مواگ که منجر به واکان  های کن  مخنل ، برهمهای آرای 

هاای  روناد. اولاین اقادام   مطرح گر علوم طبیعی به شامار مای   مسائ شوند، از شدید می

ساابق و  هاای  گانشمندان برای گرک و معرفی گنیای عناصار و ماواگ، اسانهاگه از نظریاه    

اسات کاه   هاایی  ای توجیه تیییرات و پایداری  ترکیبات و واکان  همچنین پیشرفنه، بر

 گهند.می روی

شناسی با شناات  و زمین شناسیزیستعلوم طبیعی شام  فیزیک، شیمی، ریاضی،  

و تعیین ساانار طبیعی مواگ، قوانین و معاگ ت و کاربرگ آنها گر ایجاگ ترکیبات جدید با 

و پاز، تخمیار، شیشاه ساازی و فلزکااری       االوصیات مننوع، سر و کار گارناد. پخات  

ازجمله فرایندهایی هسنند که از گوران اولی  تمدن بشر وجوگ گاشانند. گر قارن بیسانم،    



 1400، پاييز و زمستان ومد، سال اول، دورة اول، شمارة نگاريمطالعات دانشنامه/  4

موجاوگ گر سااانار ماواگ و    هاای  جدید و پرشنابی گر شناات پیچیادنی های پیشرفت

باوگ. گانا    هاا  موجوگات زنده روی گاگ که نویدبخ  حهظ سالمنی و گرماان بیمااری  

منهارگ  هاای  ن همراه با ابزارآ ت پیچیده، برای تهی  ترکیباتی همچاون سااات اتام   مدر

هاا اتام اسات،    پیچیده از جمله گی اِن آ که حاوی میلیاون های )شیمی نانو( تا کمپلکس

برای کمک به بشر، حهظ سالمنی و گرمان بیماری، تأمین نیرو و انارژی، حهاظ مقاین    

، سااات و سااز، شاناات اسارار جهاان و      زیست، صنایع مخنل  شایمیایی، فنااوری  

 (.Encyclopedia Britannica, 2021شوگ )کار نرفنه میبسیاری از موارگ گی ر به

گانشمندان علوم طبیعی پس از جنگ جهانی گوم و همراه با رشاد گانا  و تواناایی     

نیری از قوانین فیزیک و معاگ ت ریاضای  شیمیایی، بهرههای گسنکاری ساانار مولکو 

د. آنها باا  ، به عنوان پاسخ وهای مشکالت جامعه شناانه شدنشناسیزیستو نیز علوم 

عاه از  اسنهاگه از مواگ شیمیایی، مقالو ت زراعی و کشاورزی را تیویت کرگناد تاا جام  

تاوجهی گر  نیا  قابا    گانشمندانگاشنن ذایرۀ غذایی گائم و مناسد اطمینان یابد. این 

بخا  و ترکیباات    مهلاک باا کماک گاروهاای نجاات      کشنده وهای کنی بیماری ریشه

اباداعی و الیاام مالانوعی را بارای     هاای  کننده گاشنند. همچناین پالسانیک   ضدعهونی

یاضای  تولیدات صنعنی و مالرفی توسعه گاگند. آنهاا باا اسانهاگه از قاوانین فیزیاک و ر     

مانناد  ای شروع به کش  و شناسایی کهکشان نموگه و با اسنهاگه از تجهیازات پیشارفنه  

ر ویژه قدم بر سیارات گی ا های پیچیده و سواتهای ساات فضاپیما، راگار، تلسکوپ

 (.Websites.UMICH, 2012) نذاشنند

از سوی گی ر، امروزه به جهت گر گسنر  پذیرساانن علوم طبیعی گر تمامی اماور   

ر و های مخنل  باه منظاور بررسای پیشارفت و تیییا     زندنی، تهیه و اسنهاگه از گانشنامه

های حوزه علوم تقو ت علمی از گوران نذشنه تاکنون،  زم و ضروری است. گانشنامه
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همچاون ارتباطاات، مکانیاک، الکنرونیاک، مناابع انارژی، صانایع        هایی طبیعی گر زمینه

غذایی، گاروسازی و پزشکی، گفع صقیح پساماند و آلاوگنی مقاین زیسات، زیسات      

ولکاولی، شاناات سااانار پوسانه و مرکاز      جانوری، نیاهی و م شناسیزیستفناوری، 

شیمی گرمانی و غیاره ماورگ   های اتمسهر، شراین آب و هوایی، روشها، زمین، اقیانو 

مخنلا  علاوم طبیعای گر    هاای  نیرند. همچنین نسنرش و نهوذ شاااه اسنهاگه قرار می

از جمله فنی و مهندسی، پزشکی و گاروساازی، هنار و معمااری و علاوم     ها انواع رشنه

آنهاا تاأثیر   ای رشانه انسانی و ایجاگ تیاب  و تعام  باا علاوم مخنلا ، بار ماهیات باین      

 گارگ.ای فزاینده

هاای  یافنه توسن نسا  گست آمده و توسعهو ننایج بهها بدون بررسی مهاهیم، روش 

اهادام آیناده را شاناات یاا باه       تاوان نمای قب ، از گوران یونان باسنان تا باه اماروز،   

(. Van Nostrand’s Encyclopedia of Chemistry, 2005یاد رساید )  گسناورگهای جد

ترین و اولین گانشانام  شایمی مرباوه باه زوسایمو  از پانااپولیس        برای مثا ، مهال 

(Zosimos of Panapolis  گر مالر بوگ که حادوگ )م. زنادنی کارگ و بارای     250-300

او حااوی توصای  و   ی هاا ( اسانهاگه نماوگ. کنااب   chemieiaاولین بار از اسم کیمیاا ) 

)مقلاو ، تالاهیه، نادازش، تالاعید،     هاا  تالاویر جالبی از ابزارهای شیمیایی و آزمای 

شایمیایی  آن زماان باوگ. گر زماان وی اعنیااگ باه       هاای  تیطیر و غیره( و مواگ و واکن 

 ,Menahem( یا هماان کیمیاانری وجاوگ گاشات )    Transmutationتراریخت فلزات )

2009 A: 523 ابن(. همچنین( سیناIbn Sina( )1037- 980  ،پزشک، منجم ،)م.، پارسی

نویس، رسال  پنج جلدی را با نام قانون گر زمینه پزشاکی یوناانی و   فیلسوم و گانشنامه

م. رواج  17عربی به ن ارش گرآورگ که آموزش پزشکی آن، گر سرتاسر اروپا و تا قارن  

تاوان باه گانشانام     لاه آنهاا مای   جمگاشت. او به مباحث فلسهی بسیاری پرگاات کاه از 
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او باه موضاوعات ریاضای و    های فلسهی کناب الشها اشاره کرگ. بسیاری گی ر از نوشنه

 (.Menahem, 2009,B: 688نجوم اانالاص گاشنند )

مهمای گر زمینا    هاای  م.(، پیشرفت Age of Reason ،1789-1687گر عالر تعی  ) 

ه  ایان عالار، گانا  را گر قالاد     نجوم، شیمی، ریاضی و فیزیک مشااهده شاد. فالسا   

 ی، قاانون، سازمان گاگند و مؤسسات علمی را بنا نهاگند. آنها نشریات آموزشا ها گانشنامه

 عادالنی اجنمااعی،  فلسهه و سیاست را با گقت مورگ بررسی قرار گاگند و به اسنبداگ، بی

گهای  ک طاور مسانییم گر شا   آنان، بههای ارافات و جه  حمله کرگند. بسیاری از ایده

 (. Menahem, 2009,C: 1395سزایی گاشنند )سهم بهها انیالب

 Diderot andبوگ که توسن گیادرو و گالمبار )  ای نشری  اصلی عالر تعی ، گانشنامه 

d’Alembert م. ویرای  شاد.   1751 -1772جلد تالویری گر  11جلد مننی و  17( گر

ساازی گانا  علمای اهمیات      این تالش عظیم و ماندنار گر مرگم سا رسازی و مادرن 

جامع از گانشمندان و عیایدشان را بارای  ای گاشت. برای اولین بار، تاریخ علم، مجموعه

 (. Menahem, 2009, C, D: 1395, 1405عموم مرگم عرضه کرگ )

رفات. فیزیاک   شمار میبه شناسیزیستقرن بیسنم، گوران انیالب گر علم فیزیک و  

ی وگ که کاامال  مادرن شاد و ریاضایات گر آن نیا  مهما      از جمله اولین علوم طبیعی ب

شناسای نسابت باه آنهاا     گاشت. بعد از فیزیک، شیمی این مراح  را طی کرگ اما زیست

 مانی بای  عید بوگ. حنی گر زمان نیوتن و نالیله، انسان راجع به ماه و گی ر اجرام آس

 (.Menahem, 2009, E: 5186از ساانار بدن اوگ اطالعات گاشت )
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 تعريف دانشنامه 

ای گر قالاد میالاه یاا مادا  گرباارۀ      مجموعه اطالعاات جاامع و فشارگه   ها، گانشنامه

بشر با قدمنی حدوگ گو هزار سا  هسانند کاه گر اانیاار مقییاان     های و یافنهها گانسنه

قرار گارند. آنها به صورت یک کناب و اغلد به شاک  نندجلادی، میاا تی گر ماورگ     

نظم و ترتید الهبایی گارند که به ک  طی  گان  بشری یا به یک موضوعات مخنل  با 

توانند عمومی یا اانالاصی باشند کاه  می هاپرگازند. بنابراین گانشنامهموضوع ااص می

ای کنند. حجم میا ت گانشانامه به اواننده برای آشنایی با یک موضوع ااص کمک می

دام ن اارش گانشانامه، نیااز و ساطح     ممکن است کوتاه، منوسن یا بلند باشند که به اه

ناویی هماراه باا    سعی بر االصاه  ن اریگانشنامهتقالیالت مخاطد بسن ی گارند. گر 

هاا،  ارائ  اطالعات مهید و ضروری و به گور از کلمات زائد است تا بنوان با حداق  واژه

های زیرشااهو ها با ساانار و بیان ساگه گر اانیار مخاطد قرار گاگ. میان شااهای میاله

وجوگ گاشنه باشاد.   تناسد و یهماهن موجوگ گر گانشنامه باید به لقاظ حجم و مقنوا 

تر از فرهنگ لیت هسانند و بار اطالعاات    تر و مهال میا ت یا مداا  گانشنامه، طوی 

هسانند کاه    تالیا  فرهناگ ، آن میاب   نیط گراما  واقعی مرتبن با موضوع تمرکز گارند.

هاای  شناسی، معنا، تلهظ، کااربرگ و صاورت  زبانی کلمات مانند ریشه بیشنر به اطالعات

توانند حاوی فرهنگ لیاات نیاز باشاند. گر تعیاین     می هاگسنوری آن منمرکزند. گانشنامه

عاواملی همچاون شایوۀ ن اارش )سابک و شاراین(، ساطح        هاا،  سطح کیهی گانشانامه 

رفناه گر آن )باه لقااظ     باه کاار  هاای  تقالیالت، عالقه و قابلیت اواننادنان، فنااوری  

توسان  ای گانشانامه هاای  ن ارش، تولید، توزیاع، نااپ، ایننرنات( نیا  گارناد. میالاه      

رو باه  ایان کنناد، از مای  منخالالین نوشنه شده و گاورانی زبده آنها را ارزیابی و گاوری

شوند که گر میان مؤسسات علمای،  نظر نرفنه میعنوان منابع ارزشمندی از اطالعات گر
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هاا را  گهناد. گانشانامه  مای  را به اوگ اانالاصای و آموزشی جای اه برجسنه پژوهشی

توان به نند سطح ارگسا ن، کوگک و نوجوان، گانش اهی و بزرنسا ن )اطالعاات  می

گانشاا اهی را ندارنااد( هااای گهنااد و حساساایت گانشاانامهماای عمااومی افااراگ را ارتیااا

 (.Collins English Dictionary, 2021; Houghton, 2010کرگ ) بندیتیسیم

 

 نگاريدانشنامهاهميت تاريخ علم در 

بایاد اطالعاات    ،شاوند اماا  مای  جدیدی نااپ های گر مورگ تاریخ علم، هر سا  کناب

ن اری، وقاایع اصالی   نامه، زندنیشماریاهنجامعی وجوگ گاشنه باشند که تاریخ )مانند 

ا علام  ن ی و تجاری هسنند( را با زمینه و زیربنای مسائ  سیاسی، اقنالاگی، فرهکه پی 

ره( معااگ ت و غیا  هاا،  تجربی، مشاهدات، نظریههای )از جمله اصو  و قوانین، آزمای 

 آمیزند.  گرهم

کشاهیات، اانراعاات گر علاوم طبیعای و     ها، تاریخ علوم طبیعی شام  تاریخ اندیشه 

فااینمن  ( تاا  Thalesنسا  از منهکاران بازر  از تاالس )     100ریاضی است که حادوگ  

(Feynman را پوش ) گهد و تمامی شکوه و عظمت علم را گر برابر نشم و ذهان  می

نسانرش  هاایی  توانند با مراجعه به نناین گانشانامه  می سازگ. افراگمی اوانندنان هویدا

 علم و گان  را گر صورت مطرح شدن به شک  گرست و مناسد، گرک کنند.  

شوند. می انواع علوم مخنل  از آن منشعد علم همانند بدن  تنومند گرانی است که 

کنناد و  می مجزا و جدای از یکدی ر نیسنند و با یکدی ر رشدها و انشعابها این شااه

های جدید و گر ننیجه پیشرفت و پاسخ پیشرفت گر هر شااه از علم سبد بروز پرس 

عی برآماده از  نرگگ. طبیعت گر ک  جهان یکسان است، گر ننیجه علوم طبیمی سایر علوم

و هاا  زمان اما توسن ناروه آن نیز یکسان هسنند. برای مثا ، اکنشافاتی که به صورت هم
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 شاوند و باه یاک ننیجاه    مای  منهااوت انجاام  هاای  و مقاین ها افراگ مخنل  و گر مکان

گهند که نوع بشر، ناوع علام و قاوانین و معااگ ت مربوطاه هم ای       می رسند، نشانمی

برگ. برای مثا  بنابر می طریق قوانین علمی، به اسرار طبیعت پی یکسان هسنند. انسان از

 شوگ. می منجمد C0˚جوشد و گر می C 100˚یک اص  کلی، آب گر همه جا گر گمای 

توان علوم و قوانین مرتبن با آن را براسا  کشورها و مناطق مخنلا   از این رو نمی 

 و عیایدها نویی حیایق علمی، فعالیتبندی کرگ و تنها زمان اهمیت گارگ. بازگسنه زمین

 وباید براسا  یک نظم مشخص باشد. گر تاریخ علم، یک بسنر تاریخی برای نسنرش 

 شوگ.می رشد علم فراهم

بسیاری برای مشاهده وجوگ گارناد کاه   های زیاگی برای مطالعه و گیدناههای روش 

یاگی با تاوالی منطاق آن   شناسی کشهیات، تهاوت ز یک بر گی ری برتری ندارگ. ناههیچ

صی  آنهاا بار مبناای    توروند. اما گارند و براسا  یک ترتید و مبنای منطیی پی  نمی

تواناد براساا  تاوالی    مای  شناسای  یک ترتید مشخص، ارزشمند است. بناابراین نااه  

الکنرومیناطیسای بار   هاای  کشهیات یا توالی منطق باشد. برای مثا ، امروزه ک  فنااوری 

گر تاریخ از پیادای  ایان گو    تواننمیالکنریکی و میناطیسی هسنند و های مبنای پدیده

زیاگی، بشر اثرات میناطیسی مواگ معدنی طبیعی های نظر کرگ. گر طو  قرنپدیده صرم

هاای  را گر زمین کش  کرگ و اثرات الکنریکی را گر رعد و برق، شهق قطبی، مارمااهی 

طبیعی گر اثر مال ، مشااهده کارگ.   ای هبرقی، جذب اجسام سبک توسن رزین و صمغ

برای از این مشاهدات، از همان ابندا کاربرگ گاشنند. مثال  از مارماهی برقی برای اهدام 

پزشکی اسنهاگه کرگند. از این رو مهندسی برق، به نوعی گر زندنی بشر کااربرگ عملای   

ناطیسای گر زنادنی   از علوم الکنریکای و می  گور هاینذشنهپیدا کرگ. بنابراین انسان از 

اوگ بهره نرفنه است. تا اوای  قرن نوزگهم گو جنب  الکنریکی و میناطیسی، برای بشار،  
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گو مههوم کامال  مجزا از یکدی ر بوگند. هن امی که انسان به وجوگ رابطا  نزگیاک باین    

را بارای برقاراری رابطا     هایی وجوگ آمد تا راهبرگ، گو جریان فکری بهاین گو پدیده پی

ان این گو ایجاگ کند. پیشرفت گر گرک اصو  و مهاهیم الکنرومیناطیس، مهندسی برق می

( مخنارع و  William Sturgeon( )1850-1738مادرن را بناا نهااگ. ویلیاام اسانارنین )     

مهند  برق بوگ. وی اولین کاب  الکنرومیناطیسی را ساات که منجر به اانراع تل رام 

 ,Menahemرفات ) شامار مای  رای فناوری مدرن بهو موتور برق شد و پایه و اساسی ب

2009, F: 1894 .) 

را گر تقیییاات بسایار   ای به گنبا  آن الکنروشیمی پیشرفت کارگ و نیا  برجسانه    

فارگ، ظهاور   عهده نرفت که ننیج  این پدیدۀ منقالر باه کاربرگی برهای مننوع گر زمینه

ای الکنروشایمی نیا  اصالی و    شیمیایی بوگ. امروزه فرایندههای انواع مخنل  واکن 

عهده گارند و گارای اهمیت بسیار گر حهاظات از مقاین   مهمی را گر صنایع شیمیایی بر

زیست، ایمنی و فناوری انرژی هسنند. گر آغاز قرن بیسنم، تقیییات بسایاری گر زمینا    

سانجی کااربرگ یافنناد.     گر فنااوری طیا    ریا اا هایسا  گرالکنروشیمی انجام شد که 

الکنروشیمیایی برای طی  وسیعی از مواگ از جملاه فلازات، نیماه رسااناها،     های واکن 

و ذاایر انرژی، تبدی  انرژی، بیوشایمی و  ها باتریها، زیسنی، پی های بسپارها، سیسنم

امروزه از الکنروشیمی برای مطالعا  اناواع ترکیباات    اند. شناانه شدهها میکروالکنرونیک

شاوگ. گانا    مای  زیسانی اسانهاگه  هاای  گر سیسانم هاا   مولکاو  جدید، ساانار زیست

گهای باه ماواگ از مییاا  بازر  باه کوناک        الکنروشیمی گر تقیییاتی از جمله شک 

جلونیری از اورگنی ماواگ  ها، )ماکروسکوپی به میکروسکوپی(، تجزی  گقیق نااالالی

و ا ها و همچناین گر بااتری  هاا  گر نسنرۀ گماهای کم تا زیااگ، بررسای عملکارگ سالو     

 سوانی کاربرگ گارگ. های پی 
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تاوان  مای  با پیشرفت علم و فناوری ناانو و آمیخانن آن باا گانا  الکنرومینااطیس،      

افزارهاای  واحدهای سااناری بنیاگین را با ساانارهای طبیعی گرهم آمیخنه، گر ساخت 

 ،ترقویکامپیوتری انیالبی ایجاگ کرگ و نس  جدیدی از مقالو ت را به شکلی تمیزتر، 

. گر ننین مهندسی همانند بازی ل و، هر اتمای باه   سااتو کارآمدتر  ترسبکتر،  گقیق

صورت گقیق گر جای گرست ااوگ قارار نرفناه و بناابر قاوانین و معااگ ت موجاوگ،        

 :Menahem, 2009,G: 4232, Hشاوند ) مای  ساانارهایی با جزئیات گقیق اتمای تشاکی   

5015.)   

 

 نقش علوم طبيعي در جهان امروز

اهی و برای بسیاری از افراگ، علوم طبیعی یک مههوم اارجی گارگ که باه گنیاای گانشا    

گ. گرسی مربوه است و با زندنی حیییی و روزان  ماا ارتبااه ننادانی نادار    های کناب

د کاه تقات   از برنام  روزان  اوگ را بیابا هایی تواند جنبهمی حا  آن که انسان به سخنی

موجاوگ گر  هاای  تی نباشند. علوم طبیعی باه مطالعا  مولکاو    تأثیر مسنییم ننین تقیییا

، ماواگ،  پرگازند و منجر به تقیییات گر گرون بدن انسان، زماین، غاذا  می مرکز وجوگ ما

 شوند.می انرژی و ...

کاربرگهای صنعنی علوم طبیعی به طور مسنییم بار زنادنی روزانا  ماا تاأثیر گارناد        

 و نی ، ارتباطات، فناوری و نقوۀ گرماان بیمااری   پوشیم، حم می اوریم،می )آنچه که

تر شدن گان  ما گر مورگ جهان پیرامون و کشاهیات  ها(. تقیییات مداوم منجر به عمیق

مخنلا  کاه   های شوند. صنایع شیمیایی با انجام تقیییات و پژوه  گر زمینهمی جدید

امعاه هسانند،   اقنالاگی و رشاد ثاروت و شاکوفایی ج   های زیربنای بسیاری از پیشرفت
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صنایع مخنل  های شوند. افراگ بسیاری نیز گر اقالی نیاه جهان گر کاراانهحمایت می

 مشیو  به کار هسنند.

 بیشنری نیز گر زمین  فراینادهای طبیعای روی  های با پیشرفت جوامع بشری، اانال  

یسات  زجمله تولید زباله با اشکا  مخنل  که برای سالمنی انساان و مقاین  گهند، ازمی

 ارزش باه ساوی ماواگ ارزشامند را    واگ بای مآفرین است. مههوم حرکت از سمت مشک 

هاسات.  الاه جا منظور، اسانهاگۀ بهیناه از زب   توان به معنای بازیافت گانست که گر اینمی

توانناد  مای  شناسی، شیمی و پنروشیمی نشان گاگند که فرآیندهای صنعنیمقییان زیست

جملاه مادیریت پساماند ایهاا کنناد.      مقیطای از  تنی  مهمی برای ح  مشکالت زیس

ا تبادی   توان بازیافت نموگ و بمی پسماندهای حاوی سطوح مخنلهی از مواگ شیمیایی را

 آنها به مقالو ت کاربرگی گی ری به حهظ اقنالاگ و صنعت کماک کارگ. بارای مثاا     

، ور، ذرتان ا هاای  مانند نیشکر، گانهای توگهتوان حجم وسیعی از مقالو ت زیستمی

بادی  باه   را نام برگ که بارای ت ها جانوری و کشاورزی و زبالههای کاه، نوب، باقیمانده

 (.Nnaoma, 2019شوند )حم  و نی  اسنهاگه میهای سوات

علوم طبیعای هسانند   های کونکی از یافنههای ، فین نمونه یذ گر موارگ اشاره شده 

از آنهاا،   تاریخ و نقوۀ پیشرفت هر یکاطالعات مربوطه و  بندیگسنهآوری و  که جمع

 گهی به شیوۀ زندنی بشر گر آینده کمک اواهد کرگ. گر اصالح و جهت

 

 فلزات

نرگگ برمی ق. م. 5000فلزکاری با مس و اسنهاگه از آن توسن بشر به های اولین نمونه

ناوری فمله جپیشرفنه است، از های و کاربرگ آن تا به امروز که عالر گیجینا  و فناوری

 فناوری اگامه گارگ.  نانو و زیست
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انسان پس از آشنایی با پدیدۀ آت  و تهی  آن توانست کارهایی از قبی  پخات غاذا،    

.. را .مقافظت از اوگ گر برابر جانواران وحشی، ایجااگ نرماا، فلزکااری، کیمیاانری و     

ا ای جای زینی با برای انجام گهد. زمانی که مس برای اولین بار کش  شد، به عنوان ماگه

 ا فرایناد سنگ مورگ اسنهاگه قرار نرفت و برای ساات ابزارآ ت به کار رفت. این کار ب

معروم به ذوب انجام شد و نمان بر این است کاه اولاین شیشاه نیاز باه عناوان یاک        

 گست آمد.  مقالو  جانبی از این فرایند به

را با قلاع ترکیاد کناد،    تواند مس می گر عالر برنز، هن امی که انسان گرک کرگ که 

سااات و   تری به نام برنز به گست آمد و این اولین آلیاژی بوگ که بشر آن را فلز سخت

 کار برگ. تجارت ننین ابزارآ تی سبد به اشانراک تر به برای تولید اسلقه و ابزار سخت

حدوگ  اولیه شد. گر عالر آهن،های نذاری گان  و فناوری و برقراری ارتباه بین تمدن

هان  لی  که آق.م. از آهن برای ساات ابزار برنده مث  اره اسنهاگه کرگند. به این گ 1200

کاار  سخنی بیشنری نسبت به مس گاشت، برای تولید اسلقه و ابزارآ ت جدیاد نیاز باه   

اشات. باا   گرفت. روند تکام  آهن کندتر بوگ زیرا به گماهای با تری برای فراوری نیااز  

  آهن امکان فراهم ساانن گماهای با تر برای ذوب و تالهی ساات کورۀ بلند گر نین،

ذوب و بهباوگ فنااوری کاوره و نیاز     های ر روشوجوگ آمد و همین امر سبد تیییر گبه

 نری شد. ریخنههای و فناوریها پیشرفت گر آهن ری، شیوه

ناام   از فلاز آهان باا   ای یکی گی ر از ابنکارهای فناورانه گر امور نظامی، تولید قطعاه  

 نظاام گاشات کاه    رکاب گر نین بوگ که نیا  مهمای گر پیاروزی جن جویاان ساواره     

طور همزمان بر روی اسد سوار شده و شمشایر بزنناد. وسایل  فناورانا      توانسنند بهمی

( اانراع شد، پیچ ارشمید  نام گاشت کاه  Archimedesگی ری که توسن ارشمید  )

و گر سااات منجنیاق و ابزارهاای جن ای     گر ماشین آبی برای با  کشیدن آب از نااه  
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شادند  می کار برگهمورگ اسنهاگه قرار نرفت. این تجهیزات فناورانه گر صنعت و جنگ به

کرگ. این ابزارهاا تنهاا گر   می و حکومت هزین  پژوه  گانشمندان را گر اسکندریه تیب 

مای نیاز   علهاای  ادمت جنگ یا فرایندهای اقنالاگی نبوگند، بلکه گر کارها و پاژوه  

، 1946نرفنند، مانناد گسان اه کاوکی اانرشناسای )ماک کلایلن،       می مورگ اسنهاگه قرار

134.) 

توسع  ابزارآ ت برنزی و آهنی، پایان گورۀ نوسن ی و نذار به عالر کالسایک باوگ    

رن ای پیشاامد مورگ توجه قرار نرفنند. ساانارهای که گر آن آثار فناورانه به طور فزاینده

نی النهارین، هناد، ناین، یوناان و روم باه تادریج زناد        اولی  مالر و بینهای گر تمدن

 روندۀ مکانیکروزمره را تقت تأثیر قرار گاگند. گر قرون وسطی گر اروپا، تقو ت پی 

ه کرگ کا  اگجیاو اسنهاگه از منابع غیرانسانی تیییرات بسیاری را گر تاریخ صنایع مخنل  

فرایندهای صنعنی و کا هاای   وصنعنی همراه بوگ آ ت جدید گر انیالب با ساات ابزار

ه به گسات  را گر جامعای سابیه مالرفی با تولید انبوه از نظر پیچیدنی و تعداگ، نهوذ بی

یسنم با بآورگند. فناوری به تدریج با انباشت گان  علمی همراه نشت که گر اواار قرن 

 (. Yeo, 1991اصطالح علم فناوری شناانه شد)

 

 يدمواد و تول

گر عالر آهن پیشرفت بسیاری گر عناصر بنیاگین ایجاگ شد و ساات ترکیباتی مانند 

سیمان، مالت و قیر توسع  شهری را به همراه گاشت. گر طو  این گوره، جمعیت 

گر شهرهای بزر  افزای  یافت و گر پی آن اولین ای شهرنشینی به میزان فزاینده

توان به تولید می مهم،های با شراین مناسد بنا نهاگه شدند. از گی ر پیشرفتها جاگه

باگی و شروع به کار صنایع های  سنیک ولکانیزه اشاره نموگ که منجر به تولید  سنیک
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پلیمری و پالسنیکی شد و به گنبا  آن، تقو  عظیمی گر تولید کا های اان ی به 

میت توسن آلهرگ نوب ، منجر به نسنرش سریع وگینا منهجره مواگ وجوگ آمد. کش 

کاری به عنوان روشی برای اسنخراج سنگ معدن و مواگ معدنی و پیشرفت گر  معدن

 صنایع معدنی و ساات گی ر ترکیبات جدید شد.

حدوگ پانالد سا  قب ، شیمی به یک حرفه تبدی  نشت. عناصر گی ری غیر از فلاز   

مورگ تقییق قرار نرفنند و بعضی نیز همچناان  طبیعی شناسایی شدند واالوصیات آنها 

بخشای باه هما  عناصار     گیمینری مندلی  راهای را بارای نظام   اند. ناشناانه باقی مانده

شاایمیایی شااناانه شااده بااا اساانهاگه از جاادو  تناااوبی یافاات. ایاان جاادو  براسااا   

االوصیات شیمیایی معمو  و روند رفنار عناصار تهیاه شاد و توانسات االوصایات      

بینی کند. این جدو  باه صاورت یاک    عناصر ناشناانه گر آن زمان را نیز پی  برای از

تهیه شاد و اماروزه باه    ها فهرست مخنالر و فشرگۀ اطالعات گر مورگ انواع مخنل  اتم

 ,Jones نیارگ ) مای  عنوان یک ابزار اساسی برای تقیییات شیمی ماورگ اسانهاگه قارار   

2021.) 

 

 انرژي

طبیعی گر جامع  گر حا  رشاد، اسانهاگه از اناواع انارژی     اصلی علوم های یکی از نی 

مثا  بارق   هاایی  مانند انرژی اورشیدی، باگی، آبی و نیز توانایی مهار و ذایارۀ انارژی  

برای کنجکاوی فکری بوگ و این پدیاده از طریاق   ای مدیدی سوژههای است. برق مدت

ر شاناانه شاد. تولیاد    مرتبن با علوم طبیعی از جمله فیزیک و شیمی بیشان های آزمای 

فسیلی، منجر به انیالب صنعنی شد. مهندسان های انرژی سننی از طریق احنراق سوات

کارگن بسایاری از    شیمی )تلهییی از علوم طبیعی و علوم فنی و مهندسی( برای صانعنی 
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 ,Jones نیرند، به میادان آمدناد. )  می کاربرگهای شیمی که امروزه مورگ مالرم ما قرار

2021 .) 

 

 غذا و کشاورزي

گر انیالب کشاورزی، هماراه باا اسانهاگه از بااگ و     ها و فناوریها از نوآوریای مجموعه

آب و اورشید به عنوان منابع تولید نیرو گر امار کشااورزی نیا  مهمای ایهاا کرگناد.       

کمبوگ زمین جهات کشات، تولیاد ااوراک انساان و گام،       افزای  جمعیت، کمبوگ غذا،

گر صنعت ساانمان سازی، کشنی سازی، صنایع تولید آهان، تولیاد    تولید نوب و الوار

نرما و سوات، نیاز به افزای  بازگه تولید گر کشااورزی را ضاروری و مهام سااانند.     

بشر نیاز به اسنهاگه از نوآوری و االقیت گر امار کشااورزی را اماری  زم و ضاروری      

)طبق ال وی شرق باسنان(، شخم  جمله آبیاری مالنوعیازهایی گانست. بنابراین فناوری

سن ین با اسنهاگه از ای  و ناوآهن )به سبک مدینرانه ای( را آمواات  های زگن ااک

توانست اوگ را با شراین مخنلا  آب و  ها و فناوریها از این نوآوریای و با مجموعه

به  سن ین و باران اورگه نیازهای هوایی زمین سازنار سازگ. بشر مشاهده کرگ که ااک

ی گارناد.  تار قاوی ابزار میاوم تری نسبت به نوب و همچنین نیاز باه نیاروی بیشانر و    

بنابراین، به جای نوب از آهن و به جای اسد از ناوهاای قدرتمناد اسانهاگه کارگ تاا      

بنواند ااک سن ین را شخم زگه و برای کاشت بذر آماگه سازگ. بشار باا بهباوگ کیهیات     

بلند و تولید فو گ، توانست های از طریق ساات کوره آهن و ابزارآ ت آهنی و فو گی

سن ین بسازگ )به سبک رومی ها( و آن را به ناو ببندگ و نون ناو نسبت به های ای 

اسد نرگن کوتاه تری گارگ بنابراین برای کشیدن ای  مناسبت تر است. همین عواما   



 17.../ نوينهاي علوم طبيعي و فناوريهاي نقش و اهميت نگارش دانشنامه

با  رفنه و بازگه تولید مرطوب نیز های باعث شدند تا سطح زیرکشت و اسنهاگه از زمین

گر کشاورزی افزای  یابد. یک عام  گی ر گر پیشرفت صانعت کشااورزی، اسانهاگه از    

زاری بوگ که زمین کشاورزی به سه کشنزار با نرا  کشت سه سیسنم نرا  سه کشن

شد. یک قسمت کشت زمسانانی مثا  ننادم، قسام گوم کشات      می سا  یک بار تیسیم

، جو، عد  و قسمت ساوم زماین آیا  باوگ )ماک کلایلن،       بهاره مث  جو گوسر، لوبیا

1946 ،253.) 

یافنه است. از علاوم اااک   فناوری پیچیده به سمت تولید مواگ غذایی پیشرفنه جهت 

و ن هاداری آنهاا    یبناد بسانه تا تجزیه و تقلی  تیذیه، سالمت و بهداشت مواگ غذایی، 

 سرگسااز نبوگناد،  هاای  انار سیسانم  هم ی با انواع فراینادهای منعادگ گرنیار هسانند.     

ن توزیع مواگ غذایی ما مقدوگ شده و امکان ذایارۀ آنهاا بارای مادت زماا     های سیسنم

فات و  گاگه گر گاا  غذا، ارزش غذایی، طعم، با طو نی وجوگ نداشت. فرایندهای روی

گهنااد. اهمیاات علااوم طبیعاای همچااون شاایمی و ماای تااازنی آن را تقاات تااأثیر قاارار

ا فراینادها و  صنایع غذایی، به گلی  توانایی این علاوم بارای میابلاه با     گر شناسیزیست

تأثیرات مخرب تجزیاه، تخمیار و فسااگ غذاسات کاه بایاد باه طرییای ماانع فعالیات           

ریزموجوگات زناده و ایجااگ شاراین مقیطای نامناساد جهات تخریاد ماواگ غاذایی          

 (. (Jones, 2021; Kumar, 2016شوند

 

 سالمت

اسات کاه گر زمینا  علاوم     هایی بهداشنی مدرن براسا  موفییتای هبسیاری از مراقبت

طبیعی و پایه، پزشکی، گاروسازی و فنی و مهندسی فراهم شده است. آنها شاام  تولیاد   
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پرتاو ایکاس،   هاای  گاروهای جدید، ابزار و تجهیازات تشخیالای بهنار مانناد گسان اه     

تشااخیص هااای (، آزمااای MRI, Magnetic Resonance Imagingتالااویربرگاری )

موجاوگ  هاای  ، شیمی تجزیه گر پزشکی قانونی برای شناسایی مسمومیت، یا سم سرطان

گر مواگ غذایی، نیاهان، حیوانات، رگیابی و شناسایی ماواگ شایمیایی و ماواگ ناشاناانه     

 هسنند که بسیار اهمیت گارند.

مثا  کش   عنواناند، بهبا پیشرفت علم و گان ، اقدامات پزشکی تقو  زیاگی یافنه 

( کاه فرصات    ، نااز اناده  N2Oگاروهای مسکن و بیهوشی از جمله اکسید نیناروژن ) 

 یهاا گارو یاا کشا    اناد و ی را فاراهم آورگه پزشاک گر زمیناه   نسنرش گامنا  فعالیات  

طاور اااص گر ماورگ    به کمک علم شیمی که به پزشکان و جراحان به هکنندیضدعهون

 رگ. کربولیاک اساید باه عناوان ضادعهونی     بسیاری ک کمکی جراح از پس هایعهونت

ار جراحی وارگ شد و میزان مر  و میر گر جراحی بسای های سازی زامکننده برای پاک

 (. Jones,et.al, 2016 کاه  یافت )

 

 محيط زيست

 براساا  شوگ کاه بایاد   می مقین زیست به عنوان منبعی از ذاایر طبیعی گر نظر نرفنه

اسنخراج صقیح قرار نیرگ. گر این مسیر، علوم طبیعی  برگاری و مورگ بهره یعلم اصو 

 ،مدرن جوامع گرگارند. به عنوان یک ابزار علمی برای رسیدن به ننین اهدافی نام برمی

سازی مقاین زیسات، کااه  ذااایر     تولید، فرآوری و اسنهاگه از مواگ شیمیایی با آلوگه

گ، پیامدهای ننین تاأثیراتی  طبیعی و آسید به سالمنی عموم همراه است. گر برای موار

مانند. بنابراین گانشمندان علوم می به گلی  شناات علمی سطقی ناپیدا ستیز نیمق گر
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پایدارتر و با رویکارگ  هایی مقیطی به تقییق گر مورگ روش طبیعی، علوم فنی و زیست

گوسااندار مقااین زیساانی روی آورگنااد تااا بنواننااد اقنالاااگ و صاانعت را حهااظ کننااد. 

کنند که گرصاد باا یی   ای اسنهاگه میشده بندیبسنهامروزی از مقالو ت های اانواگه

کنند که باا  حاوی فلزات، پالسنیک، شیشه، کاغذ و مواگ نساجی را تولید میهای از زباله

 ,Nnoama توان پسماندها را مدیریت نماوگ  می هابازیافت و اسنهاگۀ مجدگ از این زباله

et.al, 2019).) 

 

 ين و کاربرد آنهافناوري نو

ی بشار،  تواناد بارای بهباوگ زنادن    می پیشین،های فناوری نوین گر راسنا و اگام  فناوری

ماان  هفنااوری )تکنولاوژی(    ،گی ار بیاان مسیرهای جدیدی را گر اانیار او قرار گهد. به

دنی بشر و ابزارهاست تا بنواند امور زنها روش کاربرگی سازی علوم، امکانات، گسن اه

ناب سهولت، امنیت، بهبوگ و سرعت بیشنری به پی  برگ. با توجاه باه رشاد و شا    را با 

اوم سریع گر فناوری، همراهی با ننین تیییر و تقو ت سریعی به صورت یاگنیری ماد 

هره بارگ.  از امکانات جدید بها، آن،  زم و ضروری است تا بنوان هم ام با این پیشرفت

ور گشوند،  حذم و برای مشاغ  جای زین آنها بنابراین تالور آن که برای از مشاغ  

جدیاد  هاای  جدید انطباق یافت و مهاارت های رو باید با فناوری از ذهن نیست. از این

 گست آورگ.کارنیری آنها گر فعالیت و مشاغ  روزمرۀ زندنی را بهبرای به

اگه تکام  جامع  بشری از آن جا شروع شد که انسان توانست به گلی  تواناایی اسانه   

بندی کرگن از طریق عی  و تجرباه  از ذهن، تجزیه و تقلی ، االقیت، اسننباه و فرمو 

به جهت رفع نیازهای اوگ به اانراع و نوآوری روی آورگ. او از طریق ایان اانراعاات   

توانست جامع  اوگ را توسعه گاگه و تالش کند تا آن را باه سامت جهاان بهنار ساوق      
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نری، بناایی،  بزر  گر زمین  کشاورزی، بافندنی، سها کونک و های گهد. این فناوری

حکومنی، نظامی، فنون و صنایع توانسنند تمادن را   مسائ نی ، گرمان و همچنین وحم 

ایجاگ و حهظ کنند و آن را به سمت جلو پی  برند. گر این میان صنعن رانی هم بوگناد  

هاای  ند و گر ننیجاه فعالیات  هایشان گاشان که اعنیاگ به رازگاری گر مورگ گان  و مهارت

 ثبت نشدند.  هایی اوگ را انقالاری کرگه و به همین گلی  ننین فناوری

ربرگی فناورانه و کاا های مقالو ت نوآوری  برااسنه از علوم طبیعی، منجر به پیشرفت

گر اباازار پزشااکی، هوافضااا، مقاساابات، اوگروهااا، سااوات، هااوش مالاانوعی،      

رۀ هوشامند و ذایا  هاای  و پروبیوتیک، ابزار و جااگه  سازی، تولید مواگ غذاییساانمان

هسانند.   آنها قاگر به ایجاگ شی  و افزای  ایمنی گر زنادنی روزمارۀ ماا   اند. انرژی شده

 نارگگ و مای  ذهنی و جسمی بشرهای نوین سبد افزای  تواناییهای اسنهاگه از فناوری

  فناوری گست یافت. توسع تری توان با اسنهاگه از این تقو ت به گسناورگهای تازهمی

تیاا  ااوگ را ار های به معنای حذم نیروی انسانی نیست، بلکه بشر باید گان  و مهارت

و  گسات یاباد )انجمان توساع  علاوم     ای تاازه های که بنواند به جای اهای گهد به نونه

 (.134، 1946؛ مک کلیلن، 1398نوین ایران، های فناوری

میلیارگ گ ر گر زمینه تقییاق و توساعه    10، بی  از 2019شیمیایی گر سا  های شرکت

بیشنر گر زمین  الکنرونیک، اوگرو، صانایع  ها نذارینذاری کرگند و این سرمایهسرمایه

جدید، تخیلی و ابنکاری نیا   های شیمیایی، بهداشت و سالمت بوگند که گر تولید ایده

و کاربرگهاای  هاا  اگ، گسان اه جمله، فناوری نانو که منجر باه الاق ماو   مهمی گاشنند. از

هاای  پیشرفنه گر زمین  پزشاکی، انارژی، الکنرونیاک، بهباوگ شاراین زنادنی، مراقبات       

تواند گر سیسنم گارورسانی باه  می شوگ. این فناوریمی بهداشنی، ایمنی و مقین زیست

گیده، بهبوگ کارآیی تولید انرژی اورشایدی و  آسیدهای ااص، ترمیم بافتهای سلو 
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با کارآیی با تر گر هوافضا، ساانمان و وسای  نیلیاه ماورگ    ترسبکهای پالسنیکتولید 

 نوع فلز مخنل  اسنهاگه 62هوشمند بی  از های اسنهاگه قرار نیرگ. برای مثا ، گر تلهن

ای جدیدی کاه گر برابار حارارت میااوم هسانند و گر      شیشه-شوگ، یا مواگ سرامیکیمی

 ,ACCنیرناد ) مای  ت ماورگ اسانهاگه قارار   ماافوق صاو  هاای  نوک مخروطای موشاک  

Innovation; 2016 A; 2021 B; Rohrig, 2015.) 

( یا شیمی پایدار، برای حهظ آیندۀ پایدار گر سیارۀ زماین، طراحای    GCشیمی سبز ) 

مقالو ت شیمیایی مناسد و جای زینی آن باا ماواگ اطرنااک بارای انساان و مقاین       

ز مخنل  شیمی ساب های ار نرفنه است. زمینهزیست، به عنوان یک هدم مورگ توجه قر

 فناوراناه اسات کاه   های ظهور یافت و به سرعت گر حا  توسع  نوآوری 1990گر گه  

 ها را برای توسع  پایدار علم و فنااوری آیناده و  ترین راه ح  ترتید بنواند مناسدبدین

 ، ماواگ  بخ ی نجاتمقیطی، تولید گاروهاهای زیستحهاظتهای نیز طراحی پروتک 

جدید بارای جانشاینی باا    های شیمیایی سازنار با مقین زیست، کش  و ساات آنزیم

باا تر   وری فرایندهای شیمیایی به صورت بیوکاتالیسنی، منابع تجدیدپذیر انرژی، بهاره 

 (.Valavanidis, 2016شیمیایی و مواگ نوآورانه ارائه گهد )های انرژی گر واکن 

 

 گيري نتيجه

گرسای  های رسد که برای برای از افراگ جامعه، علوم طبیعی از مقدوگۀ کنابمی ربه نظ

بینناد.  روگ و میان آن و زندنی روزمرۀ اوگ ارتباه نندانی نمی و گانش اهی فراتر نمی

گر جامعه غاف  شاد. گر  ای از تأثیرات آن بر زندنی روزانه و حرفه تواننمیحا  آن که 

شیلی، سالمت و بهداشت، تیذیه، حم  و نیا ، ساوات و   زندنی و های تمامی زمینه

اناارژی، مقااین زیساات، صاانایع مخنلاا  و کاراانجااات، هااوا و فضااا، منسااوجات،   
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 ارتباطی و هوشمند و غیره به نوعی این ارتبااه باا علاوم طبیعای و پایاه را     های سیسنم

جار باه   توان مشاهده کرگ. برای مثا ، کش  و پیشرفت گر زمین  الکنروشیمی کاه من می

، گاروسااازی، شناساایزیسااتجساانجو گر زمینااه کاااربرگ آن گر علااوم گی اار از جملااه 

بایست به وجاوگ  می صنایع غذایی، پزشکی، علوم فنی و تکنولوژی نرگید وها، نیروناه

روابن و معاگ ت جااری گر آنهاا نیاز توجاه نماوگ. همچناین باا پیشارفت گر تجزیا           

شناسای و   گر مورگ مسائ  باسنانها ای پرس گهی به بر گسن اهی، بشر قاگر به پاسخ

مقاین زیسات پیشارفت    هاای  تاریخ شد، یا گر زمین  پزشکی، پزشکی قانونی و آ ینده

توان تأثیر گوجانبه و منیاب  میان علوم طبیعی و نیز نهوذ و نسنرش آنها می کرگ. بنابراین

هده نموگ. از هماین  گر علوم گی ر از جمله فنی و مهندسی، پزشکی و گاروسازی را مشا

شاوگ  مای  گی ر علمهای توان نهت رشد علمی گر یک شااه منجر به رشد شااهمی رو

هاای  توانند باه براای پرسا    می شوند کهمی جدیدی گر پی آن کش های و ناشناانه

جدیادی بارای اگاما     هاای  گهناده راه مطرح شده گر ذهن انسان پاساخ گهناد و نشاان   

توان اگعا کارگ کاه پیامادهای علاوم طبیعای بسایار       می .پیشرفت و ح  مشکالت باشند

هسنند کاه ماا آن   ای گهی به جامعهنسنرگه است و این علوم تا حد زیاگی مسئو  شک 

شناسیم. گر نذر طو نی زماان، کشا  ذرات بنیااگین از جملاه اتام و مولکاو ،       می را

علاوم مخنلا    و همچنین کاربرگ و نهوذ و نسانرش آنهاا گر    بررسی ساانار و ویژنی

زندنی انسان شد. با این اگعا که علم گر هماه  های سبد رشد علمی گر بسیاری از جنبه

تواند با کش  قوانین ثابت به قوانین و کشهیات گی ری گست می جا یکسان است، بشر

گهاد و  مای  عنوان مثا ، اکسیژن به یک شیوه گر همه جاای کارۀ زماین واکان     یابد. به

ه جا یکسان هسنند. گر هر نوآوری و االقینی باید به نیاز جامعاه  قوانین طبیعت گر هم

گر زمان حا  و آینده نیز توجه نموگ. گانشمندان علوم طبیعی همراه با گانشامندان علاوم   
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تار و باا هزینا     ، باا گوام تار قاوی گی ر، مسئو  رفع مشکالت جامعه هسنند. تولید مواگ 

هاا گر اناواع   ا اناواع کاربرگهاا و مییاا    تر برای ساات ترکیبات مخنل  باقنالاگی کم

مقالو ت گرماانی و بهداشانی، غاذایی، ساوات و انارژی، حما  و نیا ، فنااوری،         

توان به عناوان پیامادهای تقیییاات گر    می ساز، هنری، آموزشی و تقیییاتی راوساات

نیاز  تواند مزایا و معاایبی را  می زمین  علوم طبیعی ذکر نموگ. مسلم است که هر پیشرفنی

به همراه گاشنه باشد؛ گر ننین موارگی باید به هر گو جنبه و سوگ و زیاان آن گر اناواع   

مسائ  اقنالاگی، سیاسی، اجنماعی، فرهن ی، سالمت و مقین زیست توجه نماوگ. ایان   

شوگ و رفاع مشاکالت   امر سبد جلد توجه بشر به گی ر عوام  پیرامون این مسائ  می

رو، بار اساا     طلباد. از ایان  مای  گر مسیر تکام  بشار  گی ری راهای و ایجاگ پیشرفت

 باه عناوان ساا  جهاانی بازر       2022مالوب  سازمان علمی و فرهن ی یونسکو، ساا   

نذاری شده است و هدم آن توجه جهانی به علوم پایه باه عناوان    گاشت علوم پایه نام

 (.1400مبنای توسعه و پیشرفت گر کشورهاست )ابرنزاری ایسنا، 

هاا،  تواناایی هاا،  از اطالعات مهید است که مجموع پیشارفت ای یز مجموعهفناوری ن 

گهاد. باه   مای  و گان  را مورگ اسانهاگه قارار  ها تعهدات، مشاهدات، گیدناهها، االقیت

عبارتی گی ر، فناوری، گان  اسنهاگه از مواگ اولیه و اام است که باید توانایی و مهارت 

آمواات و نیاز باا مطالعا  مانظم و      هاا  ر هم  زمیناه اسنهاگه از آن را جهت انجام کار گ

هدفمند بنوان به طریی  کاربرگ آن گر صنایع مخنل  پای بارگ. گر ایان ماورگ االقیات،      

نوآوری و ابنکار نی  مهمی گارند که باید بر مبنا و اسا  علم و گانا  و باه صاورت    

مخنل  گر هام  ی هاصقیح بنا شده و پرورش یابند. شیوۀ زندنی امروز ننان با فناوری

هاا  نبوگ آن را تالور نموگ و حیط  ایان فنااوری  ای توان برای لقظهآمیخنه است که نمی

آن مطلاع باوگ. باا توجاه باه      هاای  از تمامی جنبه تواننمیننان نسنرگه شده است که 
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نوین و برای اسنهاگه از امکانات جدید، بشر باید با های پیشرفت بسیار سریع گر فناوری

جدید، برای پیشبرگ نیازهاای  های همراه و هم ام شوگ و با آموانن مهارت این سرعت،

کار نیرگ. پیشرفت جامعاه همیشاه باا    بهای جامع  اوگ، آن را گر زندنی روزانه و حرفه

پیشرفت فناوری و گر ننیجه با پیشرفت علم همراه است. به عبارتی، پیشارفت، فنااوری   

 و علم همیشه گر کنار یکدی ر هسنند.

باید بر پایه و اسا  تقیییات نذشنه پی  روناد و  هایی و فناوریها ننین پیشرفت 

باید به طور گقیق از آنچه که گر نذشنه انجام شده و آنچه که قرار است گر آینده به ثمر 

 شاماری ناهبرسد، آناه بوگ. از این رو،  زم است که علم با تمامی قوانین اوگ براسا  

یان و مراح  سیر تکام  این قوانین، به شیوه گقییی ثبت شوگ کاه  نامه مقیگقیق، زندنی

نرگگ. ثبت حیایق مخنل  علمای گر تماامی   می نویسی مقیق این امرمعمو   با گانشنامه

جمله علوم طبیعی، فنی، پزشکی، انسانی و غیره بسیار ضروری اسات.  علم ازهای شااه

گر ای رشانه  م رایای و فضاای باین   با توجه به نهوذ و نسنرش علوم مخنل  و ایجاگ ه

از هاا  میان آنها، ن ارش و ثبت وقایع علمی مخنل  و برقراری ارتباه میاان ایان شاااه   

شاده ناه باه     بنادی گسنهطریق روابن و معاگ ت، مشاهدات و قوانین به شک  منظم و 

شناسای گر  ی گارگ. همچنین ناهاریبس صورت موضوعی و نه به صورت الهبایی اهمیت

ت علم و فناوری و ن ارش ترتید این وقایع نیاز  زم اسات، ماورگ توجاه قارار      پیشرف

توان به منابع تاریخ علم مراجعه نماوگ. پیشارفت و تکاما  گر    می نیرگ که گر این زمینه

علم منوه به مراجعه به تقیییاتی است که گر نذشنه انجام شده و ننایج حاص  از ایان  

صاقیح   ن اریگانشنامهبعدی باشد. از این رو، های تقیییات باید پایه و مبنای پیشرفت

بسایار گور  هاای  نونه که بشر از زماان  و گقیق نی  بسیار مهمی را بر عهده گارگ. همان
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آوری اطالعات و علوم مخنلا  را ضاروری   نیاز به گاشنن و اسنهاگه از گانشنامه و جمع

 روی آورگ.  ها گانست و به ن ارش انواع مخنل  گانشنامه
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