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علمی ایران با اروپا گیری گفتمان تحلیل علل عدم شکل

 صفویه در دوره 
 1آبادی محمدباقر خزائیلی نجف 

 چکیده

تقریباً منطبققا اسقق    ،با تحوالت انقالب علمی اروپا از کوپرنیک تا نیوتن  ،عصر صفوی
زیادی در قالب نماینققانان دولتققی، تققاجر، میسققیونر ای  اروپاییانبا وجود آنکه  ،در این دوره

و دانشققمناان  اروپاییققانبققین  امققا نفتمققان علمققی ،مذ بی و جهانگرد به ایران ر سپار شققانا
در پی پاسخ به چرایی این موضوع اس   برای پاسخ بققه   ،ایران صورت نگرف   این پژو ش

 ای ه صفوی که مقققارن بققا د ققهسال ابتاای دور  150رسا که حاود  به نظر می  ،این پرسش
  ای علمققی جایققاترین نظریققهبرخی از مهم ،از یک سو  ،اس   آغازین قرن  فا م میالدی

 ،کردنققای که به ایققران سققفر اروپاییاناز سوی دیگر نیز  و حتی در اروپا مورد قبول  مگان نبود
اً از جزئیققات فنققی و آمانا و الزامقق  ای علمی و فر نگی به ایران میبا اطالع از ظرفی نا ی  

از لحققاد دانققش فنققی، زبققان و   ،دستاورد ای جایا علمی غرب اطالعی نااشتنا   مچنققین
سققبب  ،وجود نااش  و این مسئله اروپاییانعلمی سطح یکسانی میان ایرانیان و    ایدغاغه

بققر آن  ،ایران عصر صفوی و اروپققا برقققرار نگققردد  نوشققتار حاضققر میانشا که نفتمان علمی 
 به بررسی موضوع بپردازد  ،ایتحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانهق  تا با روش توصیفیاس   
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 مقدمه

مقققارن بققا  ،این زمان  در غرب بالیا ،رنسانس در طی قرون پانزد م و شانزد م میالدی
نیققر بانیققان ایققن نفس  ققایغارتظهور ایلخانان و تیموریان در ایران بود که با وجققود قتققل و 

 نققر و فر نققت اجتمققاعی  عهستوروی ویژه به  ،توانستنا اثری خاصیآنها    نوادنان  ، اسلسله
 ؛ااسالمی را در این کشور فرا م سققازنق   نر و صنع  ایرانی تجلی  ایزمینهایران نذاشته و 

قارت امویان و عباسیان میسر   اینظامامری که از آغاز ظهور اسالم به دلیل تشریعی بودن 
ز تققا اصققفهان یقق و صققنعتی کققه بققه تعاقققب یکققایگر از  ققرات تققا تبریققز و از تبر  نققر  شققانمی

 خصققو به ،زایی علم و صققنع  در ایققرانساز میاانی از تحولزمینه  توانس می  ،سرکشیانا
دیگری در این کشور به شکل ،معماری باشا و رنسانسی را که غرب حادث شاه بوددر عرصه  
فکری و مذ بی بققه  ،اجتماعی ،اقتصادی ،اما این مهم به دالیل مختلف سیاسی  ؛پایا آورد

بققه یققک نکتققه  تققوانمیاما  ؛از حوصله این نوشتار خارج اس   ،نجامیا که بررسی آنیوقوع ن
غزالققی تققا  ردر فاصققله عصقق  شققانانایذ نققی روشن  شققاتبهش  اشاره داش  و آن اینکه نققرای

مختلققف علققم مققارن و   ققایحوزهمیاانی از ذ نی  را آفریا که توان نزدیکققی بققه   ،مالصارا
 صنع  را نااش  

از کشققور ای آنها  ل که جریان اعزام سفرا و پذیرشوّزمان شاه عباس ا در عصر صفوی تا
و تحققوالت  اطالعی از وضعی  علمققی غققربنوعی بی  به،  جانبه آغاز شااروپایی به طور  مه

 ،اروپاییققانمراودات صفویان با  با وجودعماتاً سیاسی ایران حاکم بود و  اروپا بر دستگاه  علمی
 شا توجه نمی ،جایاعلم   خصوبه ،به وضعی  علمی غرب

ا و در جامعققه مقق  معمققوالً ،کنیممققیدر مقابل علم اسالمی صققحب   جایازمانی که از علم 
بققه  scienceیعنققی  ؛رودمققیکار جوامع اسالمی به مفهومی خارج از جهان ایرانی اسالمی به

علم  ،ن دیگرابه بی ؛منیریمیعلم را به جای معرف  به کار  ،و در تمان اسالمی  بریمنمیکار  
از  ،یققا عققالم که بققرای یققک فیلسققو نونه مان مثالً ؛کنیممیو معرف  را معادل  م استفاده 
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از  مققین  دان نیققزدان و شققیمیبققرای یققک فیزیققک ،یمنمققایمیاصققطالد دانشققمنا اسققتفاده 
یعنی آنچه پققس از نالیلققه بققه  ،Scienceمعادل مناسب برای   فقاان   یمبرمیه  بهراصطالد  

یققا مققا علققم را  ققم بققه معنققای معرفقق   عمققاتاً  مشققکالتی را ایجققاد کققرده اسقق  ،امقق وجود آ
Knowledge    و  م به معنایScience  بققه معنققای اطالعققات  ، مچنققین  بققریممیکار  به
Information  بققه معنققای چیز ققایی دیگققری کققه معتبققر و  ،اینها عالوه بر   یمنیرمیکار  به

علققم  مثالً بریم؛کار میبهرا در خیلی از معار   علم  صف کنیم استفاده میمستنا  ستنا نیز 
مفهققومی بققرای تبیققین رو، ازایققنو بسیاری از موارد دیگققر  علم حایث  ،علم خطابه  ،عروض

 امققر، نققااریم و  مققین ،سازی آزمایش بققودو بر اساس فرضیه آماآنچه بعا از نالیله به وجود  
 یم نمایمی تعبیر جایام لع به ،ما از آن عماتاًو  شودمیباعث سردرنمی  

سازی طبقققه علم شیوه کسب معلومات قابل اعتماد بر اساس فرضیه  که  جایاعلم    معموالً
و سققعی در  د ققامیعلم جهققان را توضققیح  ،و استخراج یکسری احکام از آن اس آنها    بنای

در رویکققرد علمققی کققه خققود معلققول حققوادث سیاسققی اجتمققاعی و   ،این تغییققر   تغییر آن دارد
انزد م و  فققا م مققیالدی جهققش سبب شققا علققم غققرب در قققرن شقق   ،تصادی در اروپا بودقا

در  ،جریان عادی علم  خبر بودنااسالمی از آن بی   ایسرزمینجهشی که    ؛چشمگیری کنا
شققیخ  ،مالصققارا :ظهققور دانشققمناانی  مچققون تمان اسالمی و عصر صفوی وجود داش  و

 ،اما در اروپا در این اثنققا ؛شا ا این ماعاس  ودخ ،بهایی و تبلور  نر و معماری عصر صفوی
انقالبی که برای فهققم علققل و انگیز ققای آن بایققا نگققا ی بققه   ؛انقالب علمی اتفاق افتاده بود
دوران  ،شققانزد م و  فققا م مققیالدی قققرن  داشقق  جایققا اروپققااقتصاد و تکنولققو ی عصققر 

در ات عمققاه الت و تغییققروکققه شققامل تحقق  داری اسقق فروپاشی نظام فئودالی و آغاز سققرمایه
 ،علمققی و فکققری  ققایحوزهدر  ،نف  که این تغییققرات  توانمیبا اطمینان     جامعه اروپاس 

اجتمققاعی   ققایانقالبدر  مققین عصققر  دقیقققاًونرنه چرا انقققالب علمققی    ؛انابوده  مؤثربسیار  
 ه اس  اته تحریر درآمساز در  مین دوران به رشمهم و سرنوش   ایکتاباتفاق افتاده و 

مققا در ایققران عصققر  ،بزرنی از جمله انقالب علمققی بققود  ایانقالبوپا شا ا که اردرحالی
شا ا جریان عادی علم و البته بققاون اطققالع و یققا اعتنققا بققه تحققوالت علمققی اروپققا   ،صفوی
نسترش ارتباط بققین ایققران و اروپققا در  با وجودکه چرا    سؤالبا طرد این    ،این نوشتار    ستیم

نفتمان علمققی بققین ایققران و اروپققا شققکل  ،لاز عصر شاه عباس اوّ  خصو به  ،عصر صفوی
یققک  ءجزبققهءمنظققور پققرداختن مفصققل و جز ،کنیممققینگرف ؟ زمانی که از نفتمان صحب   
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بققه  ،و نوشتاربه کار بردن زبان در نفتار  ،به بیانی دیگر ؛در قالب نوشتن و نفتن اس   موضوع
مققا شققا ا  ،د نظققر  بققر مبنققای ایققن تعریققف از نفتمققانرجه  پایا آوردن معنا و مفهققوم مققو

تحوالت علمی اروپا در عصر صفوی بققین آنا ی از نیری چنین نفتمانی در حوزه علم و شکل
    باشیمنمیایران و اروپا 

 

 پیشینه پژوهش

اسققاس آن  چنا دسققته تقسققیم نمققاییم و بققرثار را به آبایا  ،در ارتباط با پیشینه این جستار
یققک طیققف از   اناچه رویکردی به موضوع مورد بحث داشته ،ثارآز این دسته اام اکم  ریببین

بیشتر آنها  باشنا که البته در میانن عصر میآمنابع مربوط به عصر صفوی یا نزدیک به   ،ثارآ
نویسان عصر صفوی عمققاتاً ا تاریخزیر  ؛مورد توجه ما  ستنا  اروپاییان ای  سفرنامه  ،از  مه

عمققالً خبققری از بررسققی وضققعی   ،بررسی این آثققار در  اناداشته مورد توجه  اخ سیاسی رتاری
 ای نونانونی که در ایران اما سیاحان اروپایی با توجه به مأموری   ؛علمی اروپا در آنان نیس 

یکققی از  ،طبعانا و بققهتهبققه ایققران عصققر صققفوی داشقق  ینگققاه تیزبینانققه و جققامع ،اناداشققته
وضعی  علمی ایران اسقق  کققه شققایا بیشققترین اشققارات در ایققن   ،نناآمورد توجه  موضوعات  

زمینه را شاردن ارائه نموده اس  یا تاورنیه در حا محاود به این موضوع پرداخته و از دغاغققه 
 ؛شققاره نمققودهن مقطققع اآدر  اروپاییاندانشمنای ایرانی درباره آنا ی یافتن از وضعی  علمی 

نیری یک نگاه جامع به بررسی چرایققی عققام شققکل ،راثآیک از این در  یچ  ،ولی در مجموع
  شودنفتمان علمی مشا اه نمی

انا و به صققورت  ایی  ستنا که درباره تاریخ علم به نگارش درآماهکتاب  ،نروه دیگر آثار
تققوان بققه ثققار میآدر زمره این   انابه تاریخ علم در  ر دوره توجه نموده ،ایای یا سلسلهدوره
تاریخ علممقامه  :ونچ ایی  مکتاب نوشته  یخ علم کمبریجتار ،اثر جورج سارتون  ای بر 

 ی کققه در حققوزه ققایاثر جان برنال اشاره داش  و یا حتی بققه کتاب علم در تاریخ و  کالین رنان
 بیشققتر بققهثار نیز آدر این   توجه کرد ،تاریخ علم در تمان اسالمی یا ایران به نگارش درآماه

و درباره دوره صققفویه نیققز  پرداخته شاه دوره راز و فرود علم در  رفتوصیف وضعی  علمی و  
در  نیققز ن وآ اسقق  و علققل و عوامققل رشققا و یققا افققول توجه شققاهبه وضعی  علمی این عصر 

رسی وضعی  علمی اروپا و علل و عوامل رشا و شتاب علمققی اروپققا توجققه کققرده به بر  ،مقابل
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بررسققی چرایققی عققام  ،تققر توجققه شققاهکم یاناه و اای که در این میان مغفول ماما نکته  ؛اس 
  صفویان به تحوالت علمی اروپاس  پیگیری

ایققن نکتققه را  ،الًاوّ ؛انققابه عصر صققفویه پرداخته ویژهآثاری اس  که به طور   ،دسته دیگر
ثاری که به صورت اختصاصی به بررسققی وضققعی  علمققی ایققران آجای خالی   ،بایا متذکر شا

راجر سیوری، رودی متققی،  :ثارآ ا  مچون برخی از کتاب   اس   عصر صفوی بسیار مشهود
ایققران عصرصققفوی ویلققم فلققور، نصققرای فلسققفی، عباالحسققین نققوایی و دیگرانققی کققه بققه 

نیری ارتبققاط انا و به تحلیل عام شکلدهنموبه صورت کلی به این موضوع توجه   انا،پرداخته
تاریخ روابط ایران و اروپا در  تر آنکه حتی کتاب  جالب   اناعلمی بین ایران و اروپا توجه ننموده

 وشنت مهققاوی نوشته  روابط خارجی ایراننوشته نصرای فلسفی و یا کتاب   عصر صفوی
عمققاتاً بققه بررسققی  ،ن درباره روابط ایران و اروپا در عصر صفوی اسقق آ که بخش قابل توجه

اروپا توجه نمققوده  ین ایران وباجتماعی   روابط  در برخی مواضع،  و  ،روابط سیاسی و اقتصادی
جانبققه نسققترش  مهبققا وجققود نیری روابط علمققی ایققران و اروپققا اس  و به چرایی عام شکل

عصققر صققفوی نیققز بققه مورد  شاه درحتی در بررسی مقاالت نگاشته  ؛ط توجه نکرده اس رواب
 ،تققاریخی نگاه وتحلیلی  قبا رویکرد توصیفی  ،این نوشتاراین موضوع کمتر توجه شاه اس   

که تا بققه حققال بققا ایققن رویکققرد بققه روابققط چنان ؛باشابه دنبال بررسی چرایی این موضوع می
موضققوعی بققایع  ،از این منظققر نوشتار حاضر، صفوی نگاه نشاه اس  و ایران و اروپا در عصر

 اس  
 

 عصر صفویهای خارجی ایران سیاست جایگاه تحوالت علمی اروپا در. الف
-صفوی در چهققارچوب موضققوع عققام شققکل   خارجی ایران عصرس ا  از بررسی سیا

زیققرا مققا از  ؛از چنا منظر قابل توجه اسقق  ،نیری نفتمان علمی ایران و اروپا در عصر صفوی
توانیم سطح روابط بین ایران و اروپا و فراز و فرود آن را بررسی نماییم که ایققن این بررسی می

کنققا و بققر ایققن ا مشققخم مققیایران و اروپا ر نوع تعامل بین  خصو   شناخ  ما در  ،موضوع
اروپققا را در تعققامالت ایققران و  ای علمققی  توانیم جایگاه مباحث علمی یا پیشرف می  ،اساس

دریابیم که ا می  تحوالت علمی اروپا در رویکرد صققفویان در   ،اروپا ردیابی نماییم و در واقع
 ققای علمققی پیشققرف  زهر حققودرا سیاس  خارجی چه بوده اس  و دغاغه دولتمردان صفوی 
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ایققن دوره واکنشققی  به تحوالت اروپا در ،کنیم و اینکه چرا دولتمردان صفویتعیین   ا  اروپایی
سیاسقق  تققوان نفقق  مققی ،مبنققاموضوعی قابل توجه اس   بر این   ،نشان ناادنا که این خود

 :کردمیاز چنا عامل سیاسی و دینی ویژه تبعی    ،خارجی ایران عصر صفوی
از  ،متناسب با نوع نظام سیاسی ایران بود  این نظققام  ،خارجی ایران آن عصر  اس یس   1

سیاسققی اروپققا بعققا از   ققاینظامتی برخوردار بود که متفققاوت از تفکققر حققاکم بققر یک قالب سنّ
 تاریج یکی پس از دیگری ظهور کردنا رنسانس بود که به

 خققود، یعنققی گانت  مسققایاتهایققا تققأثیرسیاس  خارجی ایران تا حاود زیادی تح     2
در صققار  ،نسققترش روابققط بققا اروپققا ،روازایققن  عثمققانی قققرار داشقق  خصققو بهبققک و زا

روابط ایران با اروپا نسققترش  ،لوّتا زمان شاه عباس ا سیاس  خارجی ایران بود    ایاولوی 
 ل به واسطه تعصب مذ بی و  مچنین بققه واسققطهچراکه شاه تهماسب اوّ ؛نیافته بود  بسیاری

بققه واسققطه صققلح بققا  ،تققر از  مققهو مهققم ،اروپاییققانل بققا شاه اسققماعیل اوّارتباط به تلخ  تجر
 سققون،جنکی؛ 43: 1393ممبققره، ) نااشقق  اروپاییققانی بققه ارتبققاط بققا  چناان تمایل  ،عثمانی
  (67: 3ج، 1353 فلسفی،؛ 108: 1396

یی ا قارت دریققاهو شایا تن ترینمهمتا زمان شاه عباس اول  نوز پرتغال   ،از طر  دیگر
بود اما کم کم انگلستان و بعا  لنا و فرانسه با تقوی  قوای دریققایی خققود و غلبققه بققر پرتغققال 

بققه  ن صفوی تا قبل از شققاه عبققاس اول تمایققلمتوجه ایران شانا، درنتیجه حتی انر پادشا ا
 پذیر نبود داشتنا این مهم امکانتوسعه روابط با اروپا را 

از زمققان شققاه عبققاس  خصو به ،ابط ایران عصر صفوی با اروپارو رد تأملاما نکته قابل 
 مققان الگققویی کققه در  ؛کققردمیتاریخی پیققروی  ق تیالگوی سنّیک رویکرد و    از  ،ل به بعااوّ

امتیققازات  ،شا  در این قرارداد ققا منجر اروپاییانل به عقا قرارداد ایی با  زمان شاه عباس اوّ
 ؛نردیققامیوانذار آنها  به تجاری و نمرکی ،قضایی حقوقی، : ایزمینهجانبه فراوانی در یک

مخفیانققه  ،کنا شاه عبققاسمرداویچ ادعا می ،اروپاییانجالب آنکه در راستای این جلب اعتماد 
 برده اسقق دم ایران به آیین مسیحی  به سر مر غسل تعمیا داده شاه و در آرزوی نرایش کلّ

 اروپاییان از تالش شاه عباس برای حمای  ناه دنشان ،مطلباین    (70:  1394  ،)مرداویچ
در پادشققا ان  ،این رویکرد  (101-100 :1362، برادران شرلی؛ 42: 1356  ،)فلور  باشامی

در روابط خود بققا  اروپاییان  (245-232 :1351 لو،رحیم) بعای صفوی نیز دنبال و تکرار شا
مبتنققی بققر  ،صققفویه بققه اروپققانگاه   عکه نودرحالی  ؛نگریستنامیمتفاوت  ای  از دریچه  ،جهان
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اروپا بوده اس  و شققایا  ققم چنققاان ناآنا انققه   ایسیاس ناآنا ی کامل از اوضاع و احوال و 
 در انققا پرداختققه اروپاییققانبققه حمایقق  از  ،نبوده اس  و برای تقابل با عثمانی و تضعیف آنهققا

ر  و ودانرانه و سققودجویانه صقق سقق مبتنی بر نوعی اخالق  ،به ایران  اروپاییاننوع نگاه    ،مقابل
  (152-127: 1392کریمی، )اعتماد به آنا ی خود و حماق  طر  مقابل بوده اس   

لققین و اوّ ؛کردنامیدو  ا  اصلی را در برقراری ارتباط دوستانه با ایران تعقیب   اروپاییان
ه اروپا بوده بنبهای موجود در ایران جذب فلزات نرا و  ارتباط تجاری با ایران  ، ا   ترینمهم

بردن حااکثر استفاده سیاسی و نظامی از ایران بققه عنققوان شققریک نظققامی در  ،بعا  و در درجه
داری کققه در تمققام اسققاس  مققان اخققالق سققرمایه  بققر  اروپاییققان  جنت با عثمانی بوده اسقق  

ن انذارتی سیاسقق استفاده از نگققاه سققنّبا تا   کوشیانامینفوذ یافته بود،  آنها    حیات   ایزمینه
 استفاده کننا و ،نش میروی اروپا افزون    ا برتنها  نگامی که فشار عثمانیآنها    از  ،یهصفو

بهققره  ،آن  م به طققور یکجققا یش،قرارداد ای خود با ایران در راستای منافع خو ایبر  نآنا  از
اروپققا در یققک حالقق   در برابققر ،رانبر ای  شانسلسلهنیرنا  پادشا ان صفوی از ابتاای تسلط  

آنهققا  ،موانع مذ بی در ایجاد روابط دوستانه با اروپققا  ،الًاوّ  ؛بردنامیرادوکس عجیبی به سر  اپ
بلکققه بققه  ،نه تنهققا در بققین علمققا شققناخته شققاه بققود ،  این دیاناهکردمیدچار مشکل    را جااً

در بققین  ،جققامع عباسققینظیققر  ،فقهی موجود در دسترس عمومق    مذ بی   ایهرسالواسطه  
 ققم از طققر   ،اروپاییققانپادشا ان صفوی در ارتبققاط بققا   ،بنابراین   د داش و م وج  حاکمان

  (133 : مان)  دچار مشکل بودنا ،بعضی علما و نیز به واسطه نوع تربیتشان
 شققایااً ، ا بودتقابل با عثمانی ،آن ترینمهمشاه به دالیل مختلف که   ،اما از سوی دیگر

  اعزام سفرای زیققادی از طققرنه تنها به  ،این امر   دنیازمنا توسعه روابط مستحکم با اروپا بو
ار و سققیاحان مققاجراجو و شا، بلکه تجّ منجر اروپا و نیز تعاادی سفیر از طر  ایران به آن سو

 به این سو جلب و جققذب شققانا  ،  ارزشمنارَصنعتگران و  نرمناان و صاحبان بعضی از حِ
ی روابققط ایققران عصققر ررسققی کلقق بکققه در چنان م  (122و110، 88، 85: 1395 فلسققفی؛)

 :بققر مبنققای سققه محققور ،نوع تعامققل ایققران و اروپققا در ایققن دوره ،صفوی با اروپا مشا اه شا
انققااز روابققط چشققم ،اساس این ا اا  بر ،طر  سیاسی، تجاری و نظامی بوده اس  و  ر دو

علمققی  تمنا بققه پیگیققری تحققوالنه ایرانیان عالقه ،این میانکردنا  در  خود را مشخم می
ای برای انتقال دستاورد ای علمققی اروپققا در عصققر جایققا بققه انا و نه دغاغه و ارادهاروپا بوده

-  نققوز بققه ،بایا دق  داش  که دستاورد ای علمی اروپا  ققم در آن دوره  البتهایران داشتنا   
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اروپاییققان نیققز تمققایلی بققه ارائققه  ، مچنققینشققاه بققود  بار ننشسته و عیققان ن  صورت کامل به
چراکه فرستادنان اروپققایی  رکققاام بققا  ؛به ایران نااشتناطالعات درباره تحوالت علمی اروپا ا

 ضققمن اینکققه ای سیاسی و تجاری خققود بودنققا  دنبال دغاغه  ،نانه ذکرشاه ای سهانگیزه
 ققای علمققی در غققرب ر حققوزه پیشققرف اطالعققات دقیقققی د ،شایا مسافران اروپایی در ایران

در روابط ایران و اروپا  ،به جامعه علمی ایران عرضه کننا  در نتیجه  آن را  ابخوا ن  تانااشتنا  
زیققرا نققه در  ؛تمایققل چنققاانی بققه تعققامالت علمققی نااشققتنا  ،در عصر صفوی،  ققر دو طققر 

 نجیا نمیآنها    ایتعریف شاه بود و نه در قالب دغاغهآنها  چارچوب ا اا 
 

  ی معاصر عصر صفویاروپاعلمی وضعیت  .ب
شققا ا  ،(پایان قققرون وسققطی)پایان قرن پانزد م و آغاز قرن شانزد م میالدی   ا درپارو

از سققویی پیامققا مسققتقیم  ،تحولی نسترده در اوضاع اقتصادی و سیاسی بققود  ایققن دنرنققونی
به کوشش کریستف کلمققب و پیققاایی راه تققازه دریققایی از جنققوب   م(1492کشف قاره آمریکا )

معلققول وحققات  ،و از سققوی دیگققر  بود  (م1497وناما )دکورسآفریقا به  ناوستان به  م  وا
بققه دنبققال  کققه رفقق بققه شققمار میسیاسی کشور ای بزرگ اروپایی ماننا فرانسه و انگلسققتان 

جایا و رقابقق  شققایا بققرای دسققتیابی بققه    ایحاکمی نیری  ایشه دول  ملی درباره شکلان
  (180-171: 1383 )دادنر، اپایا آم «مستملکاتی» ای   ا و ایجاد امپراطوریمستعمره

بایققا نگققا ی داشقق  بققه اقتصققاد و  ، ای تحوالت علمی در اروپققابرای فهم علل و انگیزه
ز ادوران فروپاشققی نظققام فئققودالی و آغقق   کققه  نزد م میالدیتکنولو ی عصر جایا در قرن شا

تققا  ازیققر ؛دورانی که شامل تحوالت و تغییرات عماه در جامعه اروپا اسقق   ؛داری اس سرمایه
آن دوران  ون درچقق  باشققیم؛نمینیاز ققای جایققا   ، شا ازم  ستیمیفئودالدوران    در  مانی کهز

با تولیا انبققوه محصققوالت و نیاز ققای تکنیکققی مربققوط بققه آن   ،داریبرخال  دوران سرمایه
وری ا ققای مختلققف فنقق  ای قابققل تققوجهی را در حققوزهنیاز ایی که پیشرف   ؛رو نیستیمروبه

ونقل، صنع  و جنت مققورد حمل :این نیاز ای فناورانه را در سه حوزه  ،نسِکنا   ِطلب می
د ا که در آن دوران برای رفع ایققن نیاز ققا چققه نشان می ،د ا و باین ترتیبر میبررسی قرا

نیققرد نتیجه می ،نرف  و در نهای مسائلی در حوزه علمی و مهناسی بایا مورد توجه قرار می
ای مققورد نیققاز   ا و دستگاهز ای تکنیکی برای ساخ  ماشیناکه علم جایا در جه  رفع نی
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 .(Hessen, 2009: 52)  ود آماه اس  ا به وجدر این حوزه
  ققایغنیم پیققاا شققا و ای در پی اکتشافات جغرافیایی، امکانات نسققترده ،از سوی دیگر

گی به بستلد  را دنرنون ساخ  اروپاییاننوپایا، زنانی اقتصادی در     ایسرزمیننرانبهای  
 ا را در روی آوردن بققه ایققن سققرزمین اروپاییققان   ققایانگیزهو   ا  تبلیغ مسیحی  نیز انایشققه

کققه افققراد جامعققه از بنققا   ققاییدوره مچون  مه  ،استوار کرد  بسیاری از مردم در این دوران
 درا ققل اخققالق، راه افققراط را   ایسققرزنش با وجققود، شونامیکهن ر ا    ایآیینو   ا   سنّ

بنیادین مذ بی و معنوی   ایدنرنونی  (33-32 :1364، ارتون)س مال در پیش نرفتنا  حبّ
نیز به این وضع تازه دامن زد و اصال  فرد و مقام انسان در جامعه و اعققتالی آن بققا نسققترش 

دوره رنسانس دوباره مهققم شققمرده شققا  از سققوی   ایانایشهبر اثر  ،فر نت و حقوق فردی
در میان افراد جامعققه زادی و استقالل و مسئولی  فردی را بی، انایشه آ اصالحات مذ  ،دیگر

-715 :1380فوکققل، )شققا  منجر  به تحوالت علمی نسترده در اروپا  ،نسترانا  این وضعی 
720)  

آن منطقه اس   فاصققله نققرفتن  دارد که مختمّ  اییویژنی ،اروپا پس از قرن شانزد م
تحول بسققیار مهققم بققرای خققود اروپققا و  ،ان ماقبل صنعتیهرشتاب اروپا از الگوی حاکم بر جپُ

بققر ایققن بققاور اسقق  کققه مارنیتققه  ،کققرون  پاتریشابرای  مه جهان در عصر جایا بوده اس    
در صاد  اروپاییانمحصول برنامه آنا انه و کوشش سنجیاه نبوده اس     ،اروپای عصر جایا

در این بققاب نااشققته  ایانایشه آغاز رکس دداران صنعتی را شکل د نا   یچسرمایه  انانبوده
در قققرن نققوزد م  تققازه سیر این تحققول بققه کجققا خوا ققا انجامیققا   که  اس   کردهنمیو تصور  
دقیقققی از  نسققبتاًنا تصور ستتوانمی کماین پایاه برای  مگان ملموس شا یا دس   ،میالدی

 ( 261 :1395پاتریشا کرون، ) آن داشته باشنا
الدی را آغققاز حرکقق  جایققا علمققی یمققه دوم قققرن پققانزد م مققینپژو نانان تاریخ علم،  

ی راه یافقق   ایققن نهضقق  یتاریج در ممالققک دیگققر اروپققاکه از ایتالیا شروع شا و به  داننامی
علمی که در قرن پانزد م جوانه زده بود، در قرن شانزد م رشا و نسترش یافقق  و سققرانجام 

در آثققار ویژه بققه ،روش جایققا علمققی ای قق ویژنیبرتری رسیا کققه   در قرن  فا م به مرحله
از  ،  نالیلققه و نیققوتنخققوردمیبرخی از دانشققمناان در سققطح عققالی و مطلققوب آن بققه چشققم 

علم جایققا  پیشروان به عنوانآنها   که از  شونامیدانشمناان این قرن محسوب    ترینبرجسته
ا سققال نیققوتن تقق  ( اسقق  م1642مقارن با سال مققرگ نالیلققه )  ،  سال تولا نیوتنشودمییاد  
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تمققام قققرن  فققا م را  ،حیققات علمققی ایققن دو دانشققمنا ،روازایققن  در قیا حیات بود  م1728
بققور زجایققا در قققرن م مکنناه علقق روشنی تااعینام آن دو به ،پوشش داده اس  و باین جه 

 مانققا ترکیققب جایققا  ،فققا مکننققاه و را گشققا در علققم جایققا قققرن  اس   مشخصه تعیین
  (373 :1385رنان، )مشا اه تجربی بود   واستاالل ریاضی  

-1564دان بققزرگ ایتالیققایی دان، مققنجم و فیزیققکریاضققی)یققک قققرن پققیش از نالیلققه 
 ریاضی دفققاع کققردهبساط  از ا می   ،(م1543-1473لهستانی  ، کوپرنیک )منجم  م(1624

 ،انققاینردمیبود  مال کوپرنیک در علم  یئ  که طبا آن زمین و ستارنان بر نرد خورشققیا 
نسققب  بققه مققال  ،یعنی رصا ا  ما نت بود و از نظققر ریاضققی ،با مشا اات با دق  متنابهی

( که در م1630-1571دان آلمانی منجم و ریاضیکپلر )تر بود  در آثار  بطلمیوسی خیلی ساده
با شور و شوق بیشتری بیققان شققاه  ،اعتقاد به  ما نگی ، فا م نوشته شاه اس اوایل قرن  
تیکققو  ،رصققا ای اسققتادشس  ثاب  کنا که اطالعات حاصققل از مشققا اات یققا ناس   او توا

یعنققی مققاار سققتارنان  ؛با نظام کوپرنیکی موافا بود  ،(م1601-1546)منجم دانمارکی    برا ه
کیققا بققر مشققا اات و أدر جریققان ایققن ت(  29-28 : 1388 بققابور،) وارنققه دایققره ؛بیضوی بققود

یک تحول مهم در شر  تکققوین بققود  جهققان  ،یاضیررصا ای دقیا و ارائه و اثبات روابط 
ای یروابققط کمّقق  ،  مهققمآمققامی رچه بیشتر به صورت یک ترکیب یا ساخ  ریاضی در نظر 

دستاورد ای ریاضی، نه انقققالب علمققی قققرن    باونو نه روابط کیفی نف میارسطو بود که  
-Grossmann, 1984: 705) پذیر نبود فا می و نه انقالب قرن بیستم در فیزیک امکان

722(  
حا کیای بر آزمایشگری تلفیا شققا و او بققهأاین را برد ریاضی با ت ،یکی از آثار نالیله  در

  (30 :1388  ،باربور) شامیبنیانگذار علم جایا در اروپا نامیاه 

 علم جدید هایویژگی

 انققاعبارتکیا داشتنا، أپیشا نگان روش جایا علمی که بر خصیصه ریاضی معرف  ت  .1
و نیوتن مکمل  ،آغازنر این روش ،کوبرا ه، کپلر، نالیله و نیوتون  کوپرنیکتیکوپرنیک،  :از

 آن بود 
توجه بیشققتر  ،ه با روش ارسطوییبارز روش علمی جایا در مقایس   ایتفاوتیکی از     2

 بود آنها  به جای روابط کیفی ا  ی پایاهروابط کمّبر  
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 ؛به جای تبیین نمققایی بققود ،تبیین توصیفیشان  نجایگزی  ،ویژنی برجسته دیگر آن   3
و به جققای آنکققه بققا  پرسیانامیاز چگونگی  ،به جای اینکه از چرایی بپرسنا  ،به عبارت دیگر

  مققان:) نرفتنققامیاز علققل فققاعلی کمققک  ،بپردازنا ا  استفاده از علل نمایی به تبیین پایاه
30-32)  
جنبه آشکار  ،ولی توسط وی ؛دشناخته شاه بو هقبل از نالیل ،ترکیب نظریه با آزمایش   4

  (454 :1385 رنان،) یاف  مؤکاو 
با روش تجربی فرانسققیس بققیکن ایققن تفققاوت را داشقق  کققه وی  ،روش تجربی نالیله   5

 :1388ولی این خصیصه مورد ا تمام بیکن نبود )بابور،  ؛دانس میجنبه نظری علم را مهم  
30)  

 ققیچ   رچنققا ؛ق نیققز نقققش مهمققی قائققل بققودخیل خققالتبرای    ،روش تجربی نالیله   6
-Galilei, 1954: 145) دانسقق نمیموجققه و مقبققول  ،تجربققی تأییققارا نیز باون ای فرضیه
146(  
توسط نیوتون تکمیل شققا  وی بققر توصققیفی بققودن رسققال  علققم و نیققز   ،روش نالیله   7

  (Grossman, 1984: 705-722)کیا بیشتری داش   أت آن،  ضرورت
یعنققی مفققا یم علمققی را  ؛مبتنی بر رئالیسققم کالسققیک بققود ،شناسی این عصررف عم   8

  (160-155 :1369 ) انری  ال،  دانستنامیبازنمود حقیقی واقعی  عینی  
و که با کوپرنیک آغاز شققا ای نف  خطوط اصلی نسترش علم در دوره توانمی ،نتیجه  در

م ترسیم شاه اسقق   ایققن دوره را  فا ان ساه یتا پا شانزدهاز میانه ساه   ،به نیوتون انجامیا
علمققی   ایبرنامققهبیشققتر بققه  ،19و  18  ایسققاه  دانشققمناان انققانامیاه «انقققالب علمققی»

الی کققه ؤاما سقق  ؛در عصر انقالب علمی ریخته شاه بود  ،مشغول بودنا که طرد آنای  نسترده
کققه در اروپققای معاصققر  این اس  که چرا این تحققوالت مهققم علمققی  ،باشادر اینجا مطرد می

 یچ بازخوردی در تعامالت بین ایران و اروپا در این دوره نااشته اسقق   ایققن   ،صفویه رخ داد
ل آنکه تحققوالت علمققی اروپققا اوّ ؛توان در چنا مالحظه مورد بررسی قرار دادعام توجه را می

پققذیرش ایققن  رتوان نف   نوز اختالفاتی دحتی می ؛دصورت کامل به بار ننشسته بو   نوز به
از  ،توجققه جهانیققان  نققوز نتوانسققته بققود  بنققابراین،   ا وجود داش  ای علمی در اروپپیشرف 

دوم آنکه ایرانیققان  نققوز بققه افققول علمققی جامعققه خققود و جمله صفویان را به خود جلب کنا   
)علققوم کققاربردی  شققا و پیشققرف  علمققیدر تو م رنوعی  ایستایی علمی آن باور نااشتنا و به
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دغاغققه  عنکققه نققوآبرنققا  سققوم می جامعققه خققود بققه سققرفیزیک(    و  نجوم، ریاضی  :ن مچو
با دغاغه دانشمناان علوم عقلققی متفققاوت بققود و ارتبققاط   ،پادشا ان صفوی در تعامل با اروپا

زیققرا پادشققا ان صققفوی   ؛طورکامل برقققرار نبققودبققه  مستمر بین حاکمی  و  مه انایشققمناان
شققایا تحققوالت و پیشققرف   در نتیجققه،   بی داشتنامذ   وای  هسودای تجارت و رقاب  منطق

بایققا  ،نبققود  از سققوی دیگققر ای علمی مهم در اروپا برای دولتمردان صفوی چناان جققذاب 
اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران با اروپای پققس از رنسققانس   ،تفاوت ما وی ساختار سیاسی

و ایققن  حاکمیقق  بققوددر اختیققار  تقققارت و ثققرو ،در جامعه ایران چون ؛را مورد توجه قرار داد
  آما حساب می مانع بزرنی در تعامل علمی بین جوامع ایران و اروپا به ،خود

 

 گیری گفتمان علمی بین ایران و اروپا در عصر صفویعدم شکلچرایی . ج
بققه جققز تعققااد معققاودی  ،در دوره صققفویآنهققا  مسافر اروپایی و  مرا ققان فتاد از حاود 

وبققیش از کم ،دالوالققه روتقق یآدام، اولئققاریوس، رافائققل دومققانس و پفر پکم  ،ند ان شار  :ماننا
تنها دریچه ارتباط علمی میققان ایققران و البته شایا و  انابودهاوضاع جایا علمی در اروپا باخبر 

 ا ایققن سققفرنامه  اینگاشققتهسی از برر  انابودهاروپا در عصر صفوی  مین سیاحان اروپایی 
 :کر  ،)بققرای نمونققه سققتاینامیاشتیاق ایرانیان را به یادنیری علوم آنها  ه  کدریاف     توانمی

 ،1374 شققاردن، ؛592 :1363 تاورینققه،؛ 302: 1363 الئققاریوس، ؛342 :1370 دالوالققه،
از عالقه مفرط ایرانیان به احکام نجوم و حتی عالقه شخم شاه بققه  مچنین، ( و 931  :3ج

و یققا شققیوه  (141-140 :1360 کمپفققر،؛ 931: 3ج، 1374)شاردن،  کننامین انتقاد  امنجم
 :1363)الئققاریوس،  انققاکردهو از آن انتقققاد   دانسققتنانمیتاریس در ماارس ایران را درسقق   

جغرافیققایی جایققا ایققراد   ققایکرهکشققی و اسققتفاده از یا بققه ناآنققا ی ایرانیققان از نقشه  و  (305
ث فنی خود با ایرانیان بققر سققر حاز ب ه،مبا این    ولی  ؛(966  :3ج  ،1374)شاردن،    نیرنامی

دو  ق ، تاورینه، کمپفر و دالواله و یکققیشاردن  د نانمی یچ نزارشی   ،مسائل نجومی جایا
نو ایی مختصققر بققر سققر مسققائل جزئققی در نجققوم یققا پزشققکی اشققاره وبه نف   ،اروپایی دیگر

 ،ا طبقققه حققاکمیقق  یرانققیاعلمای مشهور  با ات جایایاز بحث اساسی درباره نظر اما  ؛نانمایمی
 ،اس منطبا با شروع و اوج انقالب علمی  تقریباً  عصر صفوی که آورنانمیسخنی به میان  

به سبب تشکیل یک حکوم  مقتار مرکزی، رونا اقتصادی، قارت نظامی و تجارت داخلی 
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وسققاز و شوق ساخ م ،پادشا ان صفویو  نظیر در تاریخ ایران اس بیای دوره  ،المللیو بین
ویژنققی  ترینمهم  کردنامیماارس بودنا و از علما پشتیبانی  تأسیسمعماری و    اینوآوری

 ترویج و استقرار شیعه دوازده امامی به عنوان مذ ب رسمی کشور بود  ،این دوره
کققه چققه  شققودمیمطرد  سؤالبا توجه به بستری که در عصر صفوی مطرد اس ، این   اما

؟ بققرای پاسققخ بققه فتمان علمی ایران و اروپا در این دوره شاه اس نیری نموانعی سبب شکل
 را بیان داش :  ذیل عوامل توانمی ،این پرسش

 عدم وجود وحدت تمدنی و سرزمینی جهان اسالم در عصر صفوی. 1

وحققات  ،معطو  به عصققر صققفوی دانسقق   در عصققر صققفوی  توانمییکی از عوامل را  
بققا یققک جامعققه  ،به پایان رسیا و از این زمان به بعققاتمانی و وحات سرزمینی جهان اسالم  

 بققه معنققای واحققا در میققان مسققلمانان «علم اسالمی»رو نیستیم و دیگر وا ه هعلمی واحا روب
آنکققه  مققه ایققن  بققا وجققود ،دیگر بایا بگوییم علم ایرانی یا علم عثمانی   کنانمیمعنایی پیاا  

شان شرایط سیاسی جایا و خصوم   لیل پیاابه دلی  و  ،خوار علم نذشته بودنامیراث  ،علوم
آنکققه دانشققمناان ایققران و عثمققانی  ققردو میققراث  بققاوآما ا کققم شققا و ایران و عثمانی، رف 

حاصل  ،روزی با یکایگر نااشتنا  این موضوعتقیم و بهمشترکی داشتنا، اما دیگر ارتباط مس
یط جایققا در جامعققه شققرااز بین رفتن وحات سرزمینی در جهققان اسققالم بققود و باعققث ایجققاد 

ب فاصققله سققب ،اسالمی شا  این شکا  علمی که حاصل شرایط جایا در جامعه اسالمی بود
   افتادن میان مسلمانان شا

 

 نگاه ایرانیان به اروپا در عصر صفویغلبه نگرش دینی در . 2

بایققا بققه نققوع نگققاه ایرانیققان بققه فرنگیققان توجققه داشقق  و اینکققه ایرانیققان   ،دیگر  طر از  
 ؟کردنققامیرا چگونققه ارزیققابی آنهققا  علمی و فنی   ایتواناییو    ؟دیانامیروپاییان را چگونه  ا

ای ل تغییر کرد، اما عناصر پایققهاوّدر عصر شاه عباس ویژه  به  ،نرچه نگاه ایرانیان به فرنگیان
یققا مققردم دن ،عامل ارزیابی بققود ترینمهمتغییر مانا  از نظر دینی که زیادی بی   ایمات  ،آن

مسققلمانان  ققم یققا شققیعه بودنققا یققا   شققانامیبققه دو نققروه مسققلمان و غیرمسققلمان تقسققیم 
ی ایرانقق  طبعققاً ،مراتبه   غیرمسلمانان  م یا ا ل کتاب بودنا یا کافر  در ایققن سلسققلسنّا ل
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  آنتققونی شققانامیتلقققی  نجققس شیعه در صققار بققود و مسققیحیان نرچققه ا ققل کتققاب بودنققا،
به  م941/1562ایران آما و در سال پاییانی بود که در دوره صفوی به لین ارواز اوّ  ،جنکیسون

که شاه از دیققن او پرسققیا و در جققواب بققا  د امینزارش    ویرسیال  حضور شاه تهماسب اوّ
عذر او را خواس  و نفقق  مققا را نیققازی بققه  شاه کیا کرد ا ل کتاب اس  و کافر نیس ،أاینکه ت

جققای  ،ر از شققنشخصی با دلققوی پُقق  ،دربار را ترک کنا خواس میکافران نیس  و موقعی که 
ل درباره نوع رفتققار شققاه طهماسققب اوّ انرچه تطهیر شود   بعااًتا    نذاش میپای او را عالم   

فکققری بازنوکننققاه فضققای  ،ولی خققود ایققن موضققوع ،مانظر داش  را  مبایا انگیزه سیاسی 
 حاکم بر اوایل عصر صفوی اس  

تحققاد بققا اروپققا علیققه عثمققانی و نشققایش دادوسققتا بققا اروپاییققان و برای ا  ،لشاه عباس اوّ
 ،او  مچنققین گققری در پققیش نرفقق  روش دی ،بققه سققبب خققوی مققااراجوی خققود احتمققاالً

و مققورد آزار و  نذشققتنامیبه اروپاییان که در راه سققفر بققه ایققران از خققاک عثمققانی   خواس می
بققرعکس  یولققی رفتققار ،مسققلمانیمنشان د ققا کققه انرچققه مققا   ،شانامیاذی  و تحقیر واقع  

این رویکرد سیاسی شققاه عبققاس  با وجوداما  ؛(322-326 :1363وئروا، )فیگ   ا داریمعثمانی
 ،کققه عامققه مققردم’د امیشققاردن نققزارش   روحانیون و مردم برخورد دیگققری داشققتنا  ،لاوّ

نگققی را معققادل ناساز ایشان کلمققه فر در  داننامیو غیرقابل اعتماد   ناپاک  مسیحیان را کافر،
عققاملی شققیخ  بهاءالققاین ( ۱۱۴۲ :۳ج ،1374 )شققاران،‘بردنامیکار تربیقق  بققهنققادان و بی

روشققنی نظققر شققیعه را دربققاره ا ققل ذمققه به جامع عباسیدربار شاه عباس در کتاب   ،االسالم
  اسقق  جققایز ،تا موقعی کققه بققه اسققالم نگرونققا ،جهاد با ا ل کتاب’:کنامیو بیان   نویسامی

حکققم  ،بققر چهارپایققانآنهققا  دربققاره سققوار شققان حتمققاًو  دانققامیرا نجققس آنهققا  ن، مچنققی
  (38 :1386‘)شیخ بهایی،  د امی

 ،نو ققای اسققتادشوعققالوه بققر نف  ،ل نیز در احکام ا ل ذمه خققودمجلسی اوّ  ،شانرد او
دادن جاسوسققان کققافر برحققذر  اسققکن نیققز و ،بققه کققافران  یشمسلمانان را از نزارش احوال خو

و  نققرددمیرافائل دومانس( در شهر آزادانه  احتماالًکافری نصاری ) اخیراً» :نویامیو    داردمی
ایققن  ،چققرا کسققی تققا بققه حققال دانمنمققیو  د ققامیراه درس  را به مردم نشققان   ،به قول خود

  (۷۱۶ :۱۳۵۷ )مجلسی،« القتل را به سزای اعمالش نرساناه اس واجب
بققود ثیرنذارترین علمای شیعه عصر صفوی أکه از ت ل، محماباقر مجلسیپسر مجلسی اوّ

خوبی نویققای شققکا  بققین بققه ،شققاهنفته مطالققب نیز چنین احکامی دربققاره ا ققل ذمققه دارد 
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آزادی و  ،اروپاییان اسقق  و بققه نظققر در مورد ،رویکرد پادشا ان و علمای شیعی و عامه مردم
 اروپاییققان دربارهل به بعا اوّ از زمان شاه عباس  خصو به  ،که پادشا ان صفوی  را  اعتمادی

فضققای  بققر شققاتبهدر میان علمققای شققیعی کققه  ویژهشا ا نیستیم؛ به بطن جامعهدر  ،  دارنا
   ثیرنذار بودنا أعلمی جامعه عصر صفوی ت

 

 بینی علمی ایرانیان در عصر صفوی و عدم نیاز به بررسی علوم جدیدخودبزرگ .  3

دیگققری در ایجققاد نفتمققان بققین اروپققا و علمققای عامل بازدارناه  ،این دیوار مذ بی  جاای
اروپاییان را بققه  ققیچ  ،ربار علمی خودایرانی وجود داش   علمای اسالمی با تکیه بر نذشته پُ

و  طوسققی سققینا،به علققومی کققه ابناینها    چگونه ممکن بوددیانانمیتر روی در مقامی رفیع
متعققاد در   ققاینزارشباشققنا  نققو داشققته  حرفققی ،انارسققاناهکاشققانی و دیگققران بققه اوج 

غرور و تعصب سختی به وسع    ،ایرانیان  د امیاروپاییان وجود دارد که نشان     ایسفرنامه
 ،بققه نفتققه شققاردن  (58: 1396)یو ققان اشققترویس،  اناداشققته خویش و کمال علم موروثی

 نویامی  مو د به آثار نذشتگان اضافه کر تواننمیرا ای شتنا که کلمهعلمای ایران اعتقاد دا
 ،شققودمیکار نرفتققه نجققومی بسققیار بزرنققی بققه  ابزار ققایکه در اروپا    شنونامیوقتی ایرانیان  

کار را بققهآنهققا  و نذشققتگان مققا  ققم اناشققاهما  م توصققیف    ایکتابنوینا آن ابزار ا در  می
قققع یا وقتققی کققه اشققتباه در تعیققین موو  (۹۴۵و۹۴۳، ۹۳۱ :۳ج  ،۱۳۷۴  شاردن،انا )بردهمی

 ،کققه روش محاسققبه شققنودمی پاسققخ ،کنامیاعتاال بهاری را به منجمی در اصفهان نوشزد 
بققا در دسقق  داشققتن  ،درس  اس  و کاتب در نوشققتن اعققااد اشققتباه کققرده اسقق   پققس  کامالً
دشققوار و   ایتجربققهر نیققازی بققه تکققرار دیگقق   ،محاسققبه درسقق    ایروش ای کامل و  زیج
  (۱۱۰۰-991 مان: )  نیر نبودوق 

جایققا و الینحققل در  سققؤالعلمققای ایرانققی بققا مشققکل یققا   کققه  رسامیبه نظر    ،نتیجه  در
در چققارچوب ایققران عصققر  ،آن برآینا و علم اسققالمی  نبودنا تا در مقام حلّ  علومشان رودررو

  صفوی در جریان بود
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 نشدن تحوالت علمی اروپا  فراگیر. 4

ناشققی از آن باشققا کققه  نققوز شققکا   ،اییانبه اروپ  شایا بتوان نف  این نوع نگاه ایرانیان
علمی بققین ایققران و اروپققا بققه وجققود نیامققاه بققود و  نققوز دسققتاورد ای علمققی اروپققا آنچنققان 

 ؛بیشتر خققودش را نشققان داد ،بعا   ایقرنحتی برای خود اروپاییان و    ؛خودنمایی نکرده بود
ی اروپاییققان آشققنا یققا علمقق ایرانیان( نرچه با اکتشققافات جاآنان )»  :نویسامیکه شاردن  چنان
له عققام آشققنایی ئو مسقق  اناپیوسققتهاما در بسیاری از علوم  ماننا ما به مرحله کمال   ،انانشاه

نیسقق    بققزرگ  ،نمایققامیچناان که در نظر ما نقم و سققنگین   ،آنان به کشفیات جایا اروپا
آنکققه  حال ،کنامیه علمی در خیال ما تازه و نوظهور جلو  اینظریهازآنجاکه بسیاری از آرا و 

« و آثار ایرانی و تازی به ابهام و اشققاره تشققریح شققاه اسقق  ا در کتاب ،مسائلو   ا  این نظریه
  (۹۲۱ مان: )

 :نویسققامیسققخنان پیتققرو دالوالققه اسقق   وی  ،شا ای دیگققر بققرای اثبققات ایققن مققاعا
 برنردانم  تینجالب توجه نجوم را به زبان ال مطالبتصمیم دارم سه کتاب کوچک در زمینه »
نوشققته یکققی از مشققهورترین  ،م۱۶۲۰یک تقویم سعا و نحققس مربققوط بققه سققال آنها    لیناوّ

نه تنها صور فلکی و اوضاع و تغییرات کواکب و تغییققرات   ،ن ایرانی اس   در این کتابامنجم
و  ا سققال محاسققبات بسققیاری از برآورد ققا،  بلکققه  ،فصول و سایر نکققات درج نردیققاه اسقق 

خره بسققیاری از مالحظققات و و بققاأ ،دائماز متحرک و   اعم  ،ختلف و تمامی اعیاداحتماالت م
اه کققه بققاب طبققع مققردم ظریققف و مطالبی آمقق  ،نکات تاریخی عصر باستان و سایر موضوعات

 ،دوم کتاب  باشامیرا گشای شناخ  سنوات بعای نیز  ،سنج اروپاس  و آشنایی با آننکته
تفاده  میشققگی از ایققن تقققویم فارسققی و حققاوی فهرسقق  تفسیر یا جاول را نما و طققراز اسقق 

علمققی بلنامرتبققه و   ایشخصققی را یکققی از   عالمی عققادی و حروفققی اسقق   ایققن کتققابا
نظم و اختصار  ،ن کشور ماامنجم ،روایناز شمنا نوشته اس  و بسیار جالب و جذاب اس  دان

ز اینکققه چگونققه ا را تحسققین خوا نققا کققرد و متعجققب خوا نققا شققا اشاسققتفادهو سققهول  
 ،کتققاب سومین آن  مه مطالب را با وضود کامل بگنجاننا  ،در این سطح کوچک  اناتوانسته

  ایقضققاوتو  ققا از اظهارنظرای شامل خالصققه  ،از زنانانی بزرنان نذشتهای  شرد خالصه
  (1034-1035:  ۲ج  ،۱۳۸۰ )دالواله،«  کلی آنان درباره زنانی اس 
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 فوی به پیشرفت علمی اروپادولتمردان ص عدم توجه. 5

توجققه بققه  بققا وجققودبایا به این نکته توجه داش  کققه شققا ان صققفوی نیققز  ،از سوی دیگر
کققه آنچنان ،ل بققه بعققااز زمان شاه عباس اوّ خصو به ،و عمرانی  اقتصادی  توسعه سیاسی،

 معققهجادر  ایققن ذ نیقق انا البته تحوالت علمی در غرب نااشتهدغاغه توجه به علوم و   ،بایا
نفته سیاحان اروپققایی چنققین  از  شودمیل دینی نیز دیاه علمای تراز اوّ ویژهبه ،علمای ایران

بققه توسققعه مققاارس  صرفاًو  وجود نااشته میان پادشا ان  در  ،آیا که دغاغه رشا علمیبرمی
سققفیر فرانسققه  ،هفرانسواپیک»: نویسامیکمپفر  کهچنان ؛اناداشتهتی و علوم نذشته توجه  سنّ

اسققتثنایی را کققه بققا  نرمنققای ای  ایققه پققان نیققز بققود، مأموراسقف بابل و   ،که در عین حال
را طبققا نظریققه  ا وضع و حرک  ستاره ، مراه آورده بود  این شیء به  خاصی تهیه شاه بود،

 نشققان زمین از آن اطالعققی در دسققترس نبققود،در مشققرق ،  کپرنیکققی کققه در آن موقققعئ ی
آن اسباب  ساخ مطلب را مورد تحسین قرار داد و نه استادی را که در  نه تازنی  ،شاه   دادمی
یا نه  نفتنی اس   اناساختهقبل از  ر چیز پرسیا که آن اسباب را از طال  فقط ؛کار رفته بودبه

 طالس  و بس   نگامی که دریاف  این شیء را از فلققز  ،که تنها معیار تقویم و تخمین نزد او
آنهققا    جویا شققا ئشناس خود را درباره این نظریه تازه علم  یه ستارهعقیا  ،اناساختهعادی  

کققه درحالی ؛ رروز شا ا باال و پایین رفتن خورشیا باشققا  توانامیدر پاسخ نفتنا که  رکس  
 ،خوبی برمی آیا که کپرنیققکبه ،زمین بر جای خود به طور ثاب  ایستاده اس  و از این مطلب

شققاه دسققتور داد ایققن شققا کار  نققری را کققه  ،پس از ایققن پاسققخدر سهو و اشتباه اس   غرق  
قیمتش غیرقابل تخمین بود، از پیشش ببرنا  دیری نگذش  که آن را به اتاق یکققی از قققالع 

، منتقققل کننققامیفایاه مستعمل را نگهققااری اصفهان که در آنجا اسلحه کهنه و سایر اشیا بی
  (۶۰ :۱۳۶۰ )کمپفر، «کرد

سرنوش  ساعتی را  م که ما آن را جزو  ققاایای پادشققاه سققوئا » :ویسانمی مو در ادامه 
 بققه تقایم کردیم و روزناری از طر  شهر نورمبرگ به نوستا و آدولف پیروز  ایه شققاه بققود،

و شققا کار  ،شققکلی ماننققا  ققرم داشقق  بققه ارتفققاع چهارپققا ، مین منققوال بققود  ایققن سققاع 
 ققا سیر  مققه سققیارات و مقیاس ،ک  دو نلولهو با حر  ،سازیصنع  ساع عیاری بود از  تمام
از آن نققوای دلکققش موسققیقی  ا و سر سققاع  دادمینیری زمان را نشان مختلف اناازه  کامالً
انتقققال آن بققه  باعث اما چون این ساع  از چینی ساخته شاه بود و نه از طال،  ؛انااز بودطنین

  (۶۱  مان:)« اتاق قالع مذکور شا
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یز توجه داش  که انرچه در دوره صفوی علوم جایققا اروپققایی از طریققا بایا به این نکته ن
 ،کونتلسقق  :ابزار ققای جایققای ماننققا ، امققابه ایران منتقققل نشققا ا  مسافران یا ترجمه کتاب

کم درباریققان به ایران آما و دس  و   ، کره جغرافیایی ،نماقطب ،عاسی مقعر  ی،ساع  جیب
ایققن ابزار ققا مایققه  ،تردیققاآشققنا شققانا  بیآنهققا  اشتنا، بققاو افرادی که با اروپاییان دادوستا د

  (943-945 :۳ج ،۱۳۷۴ شاردن،شا )میمایه حسادت ایرانیان   ،و به قول شاردن ،تعجب
 

 عدم ارتباط تحوالت علمی در اروپا با علوم مَدرسی در ایران صفوی. 6

ط در را فققق  ققا اییبرتققری اروپآنهققا  از دیققا ،ی جایای که به دس  ایرانیققان رسققیاابزار ا
و ربطققی بققه علققوم رسققمی  دادمققینجات )علوم غریبققه( نشققان   و صنایع و ناه نیررَحیطه حِ

نگری اسققتادان ایققران در آنچه غققرور و خققویش»  :نویسامیکه شاردن  چنان  ؛ارسی نااش مَ
در ضققمیر  آنققان ، حساورزی و بخل و بابینی نسب  به اروپاییققان اسقق  کنامینظرم نمایان  

امققا  ؛پذیرنققامیو برتققری مققا را  انققامعتر دار ما در زمینه علققوم نسب  به ترقیات دامنه  ،خود
تققا نمققان برنققا و خققویش را دلخققوش دارنققا کققه  دارنققامی مواره علوم خویش را از ما پنهان  

که در زمینه اصول سققاختمان اصققطرالب  و من  نگامی داننامیچیز ایی بیشتر از ما دارنا و 
 : مققان) «بققه ایققن حقیققق  آنققاه شققام ،کققردممینو ونفقق  ،اناتر از ما  ستناکه در آن فن د

معتقا بودنا اروپاییان در ساخ  اصطرالب که محصققول علققم و  ،ایرانیان در این دوره   (۹۴۳
  رسیانانمیبه نرد ما   ،صنع  بود

 

 تقابل تفکر اخباری با تفکر صدرایی در اواخر عصر صفوی. 7

به ایققن نکتققه  ،عصر صفوی به علم جایا و تحوالت علمی اروپادرباب عام تمایل جامعه 
 ،نققری بققر جامعققه علمققی عصققر صققفوی م بایا توجققه داشقق  کققه رویکققرد و تفکققر اخبققاری

مجلسققی،  محماباقر ؛39: 1348، )کارری سیطره پیاا کرده بود  ،اواخر این عصر  خصو به
و جایگققا ی بققرای  دادنمی از اساس اجازه تحول فکری را  ،نریتفکر اخباری   (227  :1369

ن اس  که برای  مه چیققز بایققا در  مققین متققون حققایثی آ ،نای این تفکرمب   عقل قائل نبود
بققر مبنققای  مققین   نش  و راه حل پیاا کرد و تالش دارد  مه علوم را از دل احادیث درآورنا
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تر و دور از روز عرفققانیبققهزرو ،از اواخر عصققر صققفوی  ویژهبه  ،مفهوم علم در جامعه ما  ،تفکر
نقش مهمی در تخریققب  ،سیطره تفکر صارایی  ،رسامیتجربی شا  به نظر  ق  نگرش علمی  

ایققن اسقق  کققه مالصققارا در حققوزه  ،منظققور از تفکققر صققارایی  معنققای علققم تجربققی داشقق 
فققراروی  آدموجودی عالم و  بیانع( در معصوم)از امکانات آیات و روایات امامان    ،خردورزی

منققا از بهره ،کنققامیترسققیم  اشمعرفتققیجهققانی کققه او در شققبکه   ،ین معنااوبه    بردمیبهره  
( و ما را در امتااد  زاران سال 155-174:  1393،  صلواتی)  شیعی اس   مختصات اسالمی و

عققا عقققل بحثققی و در  ققر دو بُ ،نرایانققه یونققانیکهن عقل   ایسرمایهدر قانع شان به  مان  
ب فکققری و علمققی را آن  ققم درسقق  وقتققی کققه اروپققا رد و زمینه نوعی انقالشهودی پیش بُ

دلخوش به وحات عاقل و معقول و اتحققاد  ،از دس  ما نرف  و جامعه علمی ما  ،متحول شا
و ایققن رویکققرد در جامعققه  کردیممیدر مسیر انفعال حرک    دقیقاًکه  درحالی  ؛با عقل فعال بود

البته شققایان توجققه اسقق  کققه در  نشا  منجر به انقالب و تحوالت علمی در جامعه ما  ،علمی
در ایققن  و که دغاغه تحول و آشنایی با علوم جایققا را داشققتنا  بودنا  دوره صفوی دانشمناانی

بققه نفتققار پیتققرو  تققوانمی ،بققرای نمونققه ؛انققاانجام داده رچنا نافرجام را    اییتالش  ،زمینه
الققاین شققمنای بققه نققام زینبا دان ،رد که که وی در  نگام اقامتش در شهر الردالواله اشاره ک

اغلب به بحث درباره علققوم دقیقققه آنها  الری آشنا شا و با او یک دوستی نزدیک را آغاز کرد 
پققس از  کققه الققاین الری از او درخواسقق  کققرده اسقق زین  ،  طبا نفتققه دالوالققهپرداختنامی

مققات اقامقق  در درباره ریاضیات و  یئ  برای او بفرسققتا و در   اییکتاب  ،مهاجرت به ایتالیا
  ققایکتابمات بوده، به او کمی التین یاد داده بققود تققا بتوانققا از الر که بنا به دالیلی طوالنی
او بققه عنققوان و از ی قائل بققود بسیارلاین الری احترام ابرای زین  ،التین استفاده کنا  دالواله

 ،پققس از آن  (۲ج ،۱۳۸۰ دالوالققه،کنققا )میتراز بهترین دانشققمناان اروپققا یققاد  حکیمی  م
کریسققتفرو  ،دان ایتالیققاییاساس نفتققار کشققیش و ریاضققی  برای  نامه  م۱۶۲۴دالواله در سال  

ایققن  در الاین الری نوشته و برای او فرسققتاده اسقق  زین خطاب به دوس  منجمش،  ،بوری
بققرای اثبققات برتققری آن در  ،و  مراه با آن پردازدمیدالواله به تشریح مال تیکو برا ه   ،نامه

از رونققا علققم ریاضققی و  یئقق  در  ،بققر آن  عالوه   آوردمیدلیل    ،مقایسه با نظام بطلمیوسی
 یو  بققردمیبه عنوان بزرنان این علم نققام  ،و از کوپرنیک و کپلر و نالیله نویامیاروپا سخن  

از  ،  دالوالققه در خاتمققه نامققهد امیخبر از اختراع تلسکون و رصا اقمار مشتری   ، مچنین
الققاین الری را و سققعی دارد زین نویامیال برا ه با کتب مقاس مسیحیان سخن مطابق  م
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 امیققر ارجمنققا،) مقققاس و وحققی نققاارد  ایکتاب  اینفتهمغایرتی با  ،قانع کنا که این مال
۱۳۹۰  :26-1)  

در  ،ذ نی  آشنایی بققا علققوم جایققا ،در عصر صفوی د امیخوبی نشان به  ،این موضوع
یعنققی پادشققا ان و علمققای تققراز ،  ققرم رأسولققی در  ؛ناان وجود داش میان برخی از دانشم

 در نظام آموزشی عصر صفوی وارد نشاه بققود ،این دغاغه ایجاد نشاه بود و این ذ نی   ،لاوّ
  (۸۱  :۱۳۸۰ دالواله،)

 

 در زمینه علوم جدید تخصص مسافران اروپایی در ایران، عدم. 8

بققه پیشققینه علمققی  تققوانمی  ،صققر صققفوینیری نفتمققان علمققی عاز دیگر موانققع شققکل
دانشققمنا  ،که به ایران آمانققا  اییاروپاییمسافران اروپایی به ایران اشاره داش   بیشتر این 

نققاه مققا شققا ا حضققور فققردی  مچققون  یچ ،عنققوان مثققال  بققه  ؛پرداز علمققی نبودنققاو نظریه
یققا در  یئقق  و عصققر صققفوی کققه از دانشققمناان علققم جانزدیک به  تیکوبرا ه از دانشمناان  

بلکققه غالققب ایققن  ؛باشققیمنمینجوم بود، در ایران و مباحثققه و منققاظره بققا دانشققمناان ایرانققی 
مققذ بی و یققا جهققانگرد بودنققا و حتققی در   مسیونر  ،تاجر  نماینانان دولتی،  ،مسافران اروپایی

از  مققاًالزاروپا در عصر جایا نااشققتنا و یات رشا علمی ائاطالع دقیقی از جز  ،موارد  ی ازبسیار
 ،یات فنققی و و دسققتاورد ای جایققا علمققی و تفققاوت ایققن دسققتاورد ا بققا علققوم اسققالمیئجز
 ،زمان با عصققر صققفویآنکه بایا به این نکته نیز دق  داش  که  م  ضمن  ؛نابوداطالعی  بی

غققازین قققرن یققازد م آ  اید هحتی تا  ؛ نوز مورد قبول  مگان قرار نگرفته بود علوم جایا
 تققرینمهمبرخققی از  ،ل دوره صققفویسققال اوّ 150یعنققی حققاود  ،(الدی جری ) فا م مققی

طققور  بققه ؛حتی در اروپا مورد قبول اجماع جامعققه علمققی اروپققا نبققود  ،علمی جایا   اینظریه
تفققاوت اساسققی بققین نجققوم دوره  ،در حوزه علم نجوم تا آخر قققرن شققانزد م مققیالدی  ،مثال

  ایسققرزمیندانققش نجققوم ریاضققی در  ،قققعوا  یافقق   در  تققواننمیاسالمی و نجوم اروپایی  
اواخر قرن د م  جری )شانزد م میالدی(  در  از نجوم اروپا بود در سطح باالتری    ،اسالمی

یی رخ داد و نظریققات مهمققی در نجققوم اروپققا  ایپیشققرف  ، ای آغازین قرن  فا مه تا د
آرای  ویژهبققه، ایققن نظریققات جایققا مققاا؛ (Cohen, 1985: 68-69) مطققرد شققا یجایققا
( بققین علمققای اروپققایی  ققم م1630-1640ق )1020- 1010  اید ققهشققناختی تققا کیهان
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الی از البققه تققوانمیخوبی این مطلب را به(  (Henry, 2008: 3-4 مقبولی  عام نیافته بود
؛ 1035: 3ج ،1380سققیا ان اروپققایی بققه ایققران نیققز مشققا اه نمققود )دالوالققه،   اینگاش 
 .(1138 :3ج ،1374 شاردن،

 

 عدم آشنایی دانشمندان ایرانی با زبان علمی و تخصصی اروپاییان. 9

له ئمسقق  توانمی ،از دیگر موانع برقراری نفتمان علمی میان ایران و اروپا در عصر صفوی
آن  ققم در بحققث مباحققث  ،شققودمیزبان را مطرد نمود  البته زمانی که بحققث زبققان مطققرد 

کار ببرنققا  در ایققران ا ل علم بایا آن را فرانیرنا و بهمنظور زبان فنی اس  که   ،تبعبه  ،علمی
  ایجققاد نشققاای در میان علمای تاثیرنذار ایرانی چنین دغاغققه ،رسامیعصر صفوی به نظر  

 ،کققرد  بققاون تردیققا اشاره بیان شا، ترپیشبه دالیلی که  توانمی ،یابی این موضوعدر عل 
کتابی از نالیله یا کپلر با خود  مراه  مثالًز مسافران حتی انر یکی ا  ،در آشنایی با علوم اروپایی

زبققان  ،اروپایی آشنا باشا  البتققه منظققور از ایققن آشققنایی  ایزباننبود که با   کسی  ،داش می
 بققر تققوانمیثیرنققذار اسقق  و أبسققیار ت  ،علمققی   ایدادهتخصصی علوم اس  که برای انتقال  

تعققااد انققاکی ارمنققی یققا چرکققی یققا  صققرفاً  نمققودفنی علمققی را ترجمققه    ایمتن  ،اساس آن
این افققراد  ،که نفته شاکار ترجمه را برعهاه بگیرنا که چنان توانستنامیاروپاییان مقیم ایران 

ای که حتی انر ترجمهدرصورتی ،آنا ی از زبان علمی آن عصر نااشتنا  از سوی دیگر  عماتاً
 نبود آنها  ل زیاد رغبتی به مطالعهنفته، به احتمابر دالیل پیش  بنا ،نرف می م صورت  

 

 نتیجه

یا اروپایی توسط مسققافران اروپققایی یققا ترجمققه کتققاب بققه در دوره صفوی علوم جاانرچه  
نمققا و قطب ،مقعققر عاسققی جیبی، ساع  تلسکون، :ابزار ای جایا ماننا ،ایران منتقل نشا

آنهققا  بققا ،وپا دادوستا داشققتناکم درباریان و افرادی که با ارکره جغرافیایی به ایران آما و دس 
آنهققا  ولققی ایققن ابزار ققا از دیققا ؛شققامیاین ابزار ا مایه تعجب ایرانیان  ،تردیاآشنا شانا  بی

ارتبققاطی بققا علققوم  امققر، و ایققن دادمققی  و صنایع نشان رَبرتری اروپاییان را فقط در حیطه حِ
ازی تا اوایل قرن نققوزد م نیاحساس برتری و بی ،رسمی و تحول در آن نااش   در این دوره
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 در کشققیا  طول س درنرف  و به شکس  فاحش ایران انجامیا،که جنت ایران و رومیالدی  
شکسقق   نرفقق  شسته بود و انقققالب صققنعتی شققتاب به ثمر ن کامالًانقالب علمی   ،این دوره

تقاعققا ایران از روسیه، تحمیل دو عهانامه نلستان و ترکمانچای، در عصر قاجار ایرانیان را م
چنا  ،این پژو ش  اییافتهاساس  برکم در فنون نظامی از ما برترنا  کرد که اروپاییان دس 

 کرد: نیری نفتمان علمی در عصر صفوی بیانبه عنوان موانع شکل تواناصلی را می عامل
ات علمی جایا در اروپا  نوز مقارن دوران صفوی مورد قبول  مگققان قققرار یآرا و نظر   1

 ود نگرفته ب
و مققروج مققذ بی بققود و  دیپلمققات بازرنققان، ،کردنامیه ایران سفر اکثر اروپاییانی که ب   2
موظققف بققه  ،یات فنی و دستاورد ای علم جایا اطالع نااشتنا یا انر  م داشققتنائاز جز  الزاماً

 ارائه آن در جامعه علمی ایران نبودنا 
نیققاز بققه علققوم  نگا ی مبتنی بر حسّ ،ننگاه ایرانیان به غرب و ارزیابی آنان از اروپاییا   3

تحققول علمققی وجققود  ی برایعزم ،  ماننا اروپاجایا نبود و در بین جامعه ایران عصر صفوی
 نااش  

به عنوان مانع مهم در نفتمان علمی این دوران بود و زبان علمققی و فنققی   ،عامل زبان   4
اروپاییققان  عماتاًته بود و گرفندر ایران عصر صفوی شکل  ،جه  ترجمه و انتقال علوم جایا

 نبودنا  مسلط  م به زبان علمی دوران جایا
-ال چرایققی عققام شققکلؤدر پاسخ بققه سقق  ،نفتهتوان در کنار عوامل پیشاین عوامل را می

 رچنا نبایققا از ایققن موضققوع غافققل شققا کققه  ؛نیری نفتمان علمی بین ایران و اروپا ذکر کرد
بققه  ،و کاربردی اس  که در اروپای پس از رنسققانسقلی علوم ع ،منظور از علوم در این نوشتار

لسفه رشا یاف  حال آنکه در ایران عصر صفوی، علومی  مچون ف  ؛شا  منجر  انقالب علمی
 ،آنکه در اواخققر عصققر صققفوی با وجود ؛و شا ا تبلور تفکر صارایی و حکم  متعالیه  ستیم

ای سققخ  شه و خرد ایرانققی ضققربهبه انای ،نری در تقابل با تفکر صاراییظهور تفکر اخباری
یک تفاوت مققا وی میققان سققاختار سیاسققی، اقتصققادی و اجتمققاعی   ،وارد کرد  افزون بر این

در عققام  یمهمقق  عامققل ،کققه خققود اروپای پس از رنسانس و ایران عصر صفوی وجققود داشقق 
قارت و ای که زیرا در جامعه ؛بودنفتمان علمی بین جامعه ایران و اروپا نگرفتن  شکلپیونا و  

یافتققه اروپققا نفتمققان علمققی با جامعه تحولتوانس  نمی ،ثروت در اختیار حاکمی  قرار داش 
خصو  در دوره داشته باشا  این تفاوت ما وی بین ساختار ای دو جامعه در اعصار بعا، به
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در عرصققه ویژه بققه ، ققای مختلققفعیان شا و شکا  بین ایققران و غققرب را در عرصققه  ،قاجار
 ان کرد نمای ،علمی
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